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صفحه 2

امام حسين(ع) شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت

پيشگفتار

آرزوي قلبي ام از زمان طلبگي ،نوشتن كتابي درباره شخصيت امام حسين عليه السالم بود .عالمه جعفري قدس سرهاگر از يك فرد
عامي ،از هر مذهب و نژادي كه باشد ،تعداد حوادث بزرگ تاريخ را سؤال كنيم ،بيدرنگ تعدادي از وقايع بزرگ تاريخ را كه شايد
تعداد آنها از مجموع انگشتان دو دست بيشتر نباشد ،نام مي برد .اگر همين سؤال را از يك محقق تاريخ بپرسيم ،شايد در عرض چند
لحظه ،فهرست چند صفحه اي از اين حوادث را به ما ارائه دهد .اگر به همين مورّخ ،چند روز فرصت دهيم تا با كاوش بيشتر پاسخ ما
را بدهد ،سياهه او ،شايد به چند مجلّد برسد.آري ،تاريخ انسان ،مملوّ از حوادث كوچك و بزرگ است .نيز اگر در پي ريشههاي اين
حوادث برآييم ،به چند مورد مشترك برخورد ميكنيم .در ميان اين موارد ،آن كه از همه برجستهتر است و ريشه در خود آدمي دارد،
قدرت پرستي  -با همه ابعاد و تجليّات آن  -است .افسوس ،كه هنوز و شايد هيچ گاه ،بشر نتواند با عبرت آموزي از تجربه تاريخي
خويش ،به تعديل اين خصيصه ويران گر بپردازد .در تاريخ ،هر كجا كه عامدانه خوني بر زمين ريخته شده است ،رد پايي از اين خصلت
نكوهيده و منفور وجود دارد .زمين ،از طغيان اين صفت چه نعش هايي را كه در خود جاي داده و آسمان ،آسمان از نعره آن ،چه
فريادهايي را كه شنيده است .سينه تاريخ از اينگونه حوادث ،كه ريشه در «اثبات خود و نفي غير خود» دارد ،آكنده است.در ميان اين
حوادث كوچك و بزرگ ،بعضي از آن ها از جاودانگي ابدي برخوردارند .اين حوادث ،ديوار نژاد ،رنگ و ...را فرو ريخته ،و جهاني
مي شوند .بدين ترتيب ،هر تالشي براي محو خيزش و فراروي و فروريزي اين حوادث ،سرنوشت محتوم شكست را براي عامالن آن
در پي دارد .علّت اين فراگيري همگاني ،رنگي از تقدس است كه در مركز اين حوادث وجود دارد .هر چه عيار قدسيّت آنها باال رود،
حادثه زندهتر و پوياتر مي شود .دليل وجود اين تقدس ،رويارويي حمايتگران حق و حمايتگران باطل  -فارغ از نتيجه اين رويارويي -
است .در اغلب حادثهها  -با همه بزرگي ممكن  -طرفينِ شكل دهنده حادثه از مراتب گوناگوني از آنچه كه آن را باطل تعبير
ميكنيم ،برخوردار بودهاند .اين حوادث ،اگرچه مورخ و محقق را مشتاقانه به كشف ريشهها ،علل و نتايج آن ترغيب مي كند ،اما براي
مردم معمولي ،يادآور هيچ برجستگيِ غليان كننده احساسات و عواطف نبوده است؛ به همين دليل ،از ويژگي الزم براي پويايي و
تحرك تودهها تهي است .بر عكس ،در حوادثي كه به شهادت تاريخ ،حمايتگران حق در مقابل حمايتگران باطل قرار گرفتهاند،
انرژيهاي گوناگوني نهفته است كه هركجا «آدم»  ،با وصف انسانيت موجود باشد ،هيجاني مقدس درون او را خواهد شوراند .و اين
چنين است حادثه كربال ،و داستان خونين حسين فرزند علي بن ابيطالب عليه السالم؛ كه بدون ترديد ،نمونه استوار و هميشگي آن
محسوب ميشود.آري ،واقعه نينوا ،جوشانترين منبع خيزشها و قيامهاي مذهب تشيّع بوده است .اين حادثه ،از چنان اليههاي ژرف
و ناپيدايي برخوردار است كه مي تواند براي هميشه ،مايه جذابيت هر مورّخ ،محقق ،مبارز و كاوشگرِ قابليتهاي انساني باشد .شايد به
همين دليل است كه فيلسوف و حكيم فرزانه ،مرحوم عالمه جعفري  -عظّم اللّه ذكره  -ميگويد« :حاضر بودم تمام زندگيام را
بدهم ،تا مردي چون ويكتورهوگو درباره امام حسين عليه السالم مطلب بنويسد».به نظر مي رسد ،تعداد كتبي كه تنها شيعيان درباره
اين واقعه و شخصيتهاي حاضر در آن نوشته اند ،بيش از همه كتبي باشد كه درباره هر يك از حوادث ديگر ،نوشته شده است .با اين
حال ،هر سال بر شمارگان اين قبيل آثار ،افزوده مي شود .متأسفانه ،اغلب اين آثار ،فاقد ژرفنگريهاي الزم براي درك ابعاد انسانيِ
عميق اين واقعه بزرگ است .شايد يك دليل آن ،تعهدي است كه نويسندگان اين كتابها در خود احساس مي كنند تا به هر شكل
ممكن ،فقط روايت خود را از اين حادثه بيان كنند .از اين روست كه اغلب اين آثار ،تنها روايت گر ماجراي چند ماه منتهي به حادثه ،و
به ويژه چند روز آخر ،با ذكر حداكث ر جزئياتِ ممكن است.كتاب حاضر نيز ماحصل چنين تعهد وااليي است ،با اين تفاوت كه نويسنده
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صفحه 3

آن ،فيلسوفِ انسان بود ،و از تواناييهاي كافي براي تعمق و غور در اليه هاي زيرين اين حادثه برخوردار بود .براي او ،حادثه كربال ،با
تمام عظمت و دردناكياش ،تنها وجه پيداي قضيه بود ،كه از وجه عظيم و ناپيداي خود خبر ميداد.اما افسوس ،افسوس! چنين مقدر
شد كه عالمه جعفري به آسمان بپيوندد ،و مثل برخي آثار ارزشمندِ ناتمامش ،كتاب امام حسين عليه السالم شهيد فرهنگ پيشرو
انسانيت نيز ناتمام بماند ،اگرچه وجوهِ گوناگون شخصيتِ اين شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت ،هرگز تمامي ندارد.با درگذشت اين
ديده بانِ جانِ عظيمِ انساني ،مؤسسه تدوين و نشر آثار عالمه جعفري ،براي تكميل كتاب حاضر ،مجموعه سخنرانيهاي آن عزيزِ از
دست رفته را كه در دهه هاي محرم و با موضوع قيام خونين نينوا ،در سالهاي متوالي ايراد شده بود ،استخراج و پياده كرد ،و با صرف
مدتي طوالني ،تدوين و تنظيم آن انجام گرفت .از اين رو ،كتاب حاضر دو بخش كلي دارد:بخش نخست ،دست نوشتههاي استاد ،و
بخش دوم ،شامل سخنراني هاي ايام محرم است كه به درخواست عده كثيري از دوستداران و ارادتمندان و با همت خانم عذرا
جعفر ي ،با دقتي قابل ستايش ،استخراج و پياده شد .پس از آن با زحمات و تالشهاي صادقانه و بيشائبه همكاران و دوستان ،مراحل
مقدماتيِ اثر حاضر در مؤسسه تدوين و نشر آثار عالمه جعفري آماده ،و همچنين با بذل عنايات سروران و استادان گرامي ،آقايان:
شادروان داريوش شاهين ،منوچهر صدوقي سُها ،عبداللّه نصري ،شهرام تقيزاده انصاري ،حسين صاعدي و محمد رضا جوادي ،بازبيني
آن انجام ،و به شكل كتاب مهيّا شد.اين كتاب  -به مانند تمام آثار عالمه جعفري  -شامل نكات و ظرايف و دقايق بسيار ويژهاي
است كه پژوهشگران به هنگام مطالعه ،بر آنها واقف ميشوند.ناگفته نماند كه محتواي اين اثر ،طبق برآورد استاد فقيد ،حدود
چهارصد صفحه در نظر گرفته شده بود ،اما فقط نود و نه صفحه دستنويس آن نگارش يافت .كه همين جرعه نيز بسي سيرابگر
است و جانپرور.اهل قلم آگاهاند كه بازآوري سخنراني در قالب نوشتار ،زحمتهاي ديگري دارد و دقتنظر ،صبر ،متانت و فرهنگ
خاصي مي طلبد ،و بايد حساسيّت سخنران در كار را نيز  -با تمام سنگيني آن  -در نظر گرفت ،و آداب سخنراني را به آداب نثر درآورد.
لذا ،اين سخنراني ها در فواصل زماني معين ،چندين مرتبه جرح و تعديل و ويراستاري شد تا در آرايشي كه پيش روست مهيا
شود.به ويژه ،امانت سخن و رعايت نكات و اشارات ،و توجه به نگرش خاصي كه استاد در هر زمينه در سخن به كار ميبرد ،بار
امانتداري را ثقيلتر مي كرد كه اميدواريم در تكوين آن موفق بوده باشيم ....و سرانجام ميدانيم كه اگر آن عزيز از دسترفته ،مجال
اتمام اثر را مييافت ،كيفيت اثر حاضر ،به مراتب غنيتر از صورت موجود بود .بيشك ،آن غوّاص درياي معرفت ،از دل اين حادثه
بزرگ ،مرواريد جان انساني را مييافت ،اما همين صورت موجود نيز ،از شگفتيهاي عظيم كمتر گفته شده واقعه سترگ عاشورا ،لبريز
است .اين يك حقيقت بديهي و پر واضح است ،زيرا نويسنده و گوينده حكيم آن ،از جغرافياي جان انسان آگاه بود.علي جعفري -
تابستان 1380

مقدمه

اِنّ الْحُسَيْنَ مِصْباحُ الْهُدي وَ سَفينَةُ النَّجاة ...حركت كشتي نجات آدميان ،احتياجي به دريا ندارد.اين كشتي بر روي قطره اشكي مقدّس
كه براي حسين ريخته ميشود ،ميگذرد .اشكي كه از اعماق دل برميآيد و جان را ميشوراند و آنگاه ،رهسپار پيشگاه اقدس
خداوندي ميشود.
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صفحه 4

دو ركن اساسي شخصيتهاي سازنده فرهنگ پيشرو انسانيت

دو ركن اساسيِ شخصيت هاي سازنده فرهنگِ پيشروِ انسانيت كه هر دو در شخصيت امام حسين عليه السالم در حدّ اعال وجود
داشت.ركن يكم  -عامل ارثيركن دوم  -عامل تعليم و تربيت و محيطبراي انعقاد و فعاليت يك شخصيت سازنده فرهنگ پيشرو
انسانيت ،دو ركن اساسي الزم است .اين قضيه به عنوان يك اصل ،يا قانون تشكّل سازمان شخصيت ،مورد قبول علماي علوم انساني
است ،كه عناصر شخصيت هر انسان ،به طور معمول در همان اوان زندگي منعقد ميگردد و اصول و عناصر ثابت را از ارتباط با دو
قلمرو برون و درون به دست ميآورد و در خود متشكل مي سازد و با حركت در جاده پرپيچ و خم و پرفراز و نشيب حيات ،به فعاليت و
مديريت ميپردازد .امام حسين عليه السالم ،اين شخصيت بزرگ ،اصول و عناصر ثابت خود را  -از دو قلمرو دروني و بروني  -و از
حيث عظمت و اصالت دريافته بود. ]44[ .الف  -قلمرو دروني :طهارت و نزاهت فوقالعاده سلسله نسبي كه واسطه انتقال آن امام به
عرصه وجود شده بود.در زيارت هفتم آن حضرت ،چنين ميخوانيم:يا مَوْاليَ ،يا أَبا عَبْدِاللَّهِ ،أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُوراً فِيالْأَصْالبِ الشَّامِخَةِ
وَالْأَرْحامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجاهِليَّةُ بِأَنْجاسِها وَلَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مُدْلَهِمَّاتِ ثِيابِهَا [«. ]45اي سرور من ،اي اباعبداللَّه ،شهادت ميدهم
به اين كه تو نوري در اصالب عالي و ارحام پاك بودي كه جاهليت با پليديهايش تو را آلوده نساخته و با پوشاكهاي كثيفش تو را
نپوشانده است».به همين جهت است كه مي توان گفت :حركت امام حسين عليه السالم دامنه همان جريان نوراني بود كه پيش از
ورود به نشئه طبيعت ،رو به مقصد ملكوتي ،آن را سپري نموده بود.از گل آدم شنيدم بوي تو راهها پيمودهام تا كوي تو«نيّر
تبريزي»رهروِ منزل عشقيم زسر حَدِّ عدم تا به اقليم وجود اين همه راه آمدهايم«حافظ»ب  -قلمرو بروني :دودمان و محيطي است كه
امام حسين عليه ا لسالم در آن چشم به دنيا گشوده و تربيت شده بود .مديريت آن دودمان با خاتم االنبياء صلي اهلل عليه وآله با
معاونت علي بن ابي طالب عليه السالم و مادريِ حضرت فاطمه زهراعليها السالم و برادريِ امام حسن مجتبيعليهما السالم بود .در آن
هنگام بود كه فرهنگ پيشرو اسالم و تمدن جديدش «حيات معقول و هدفدار» را محور خود قرار داده بود .زندگي امام حسين عليه
السالم در آن قسمت از روزگار كه دوران انعقاد شخصيت است ،با جوهر اصلي عدالت و فضيلت و عاليترين اصول اخالقي كه در
وجود نازنين محمد مصطفي صلي اهلل عليه وآله و علي مرتضي عليه ال سالم و مادرش فاطمه زهراعليها السالم تجلّي داشت ،در ارتباط
بود .لذا ،عظمت عدالت و فضيلت چنان مورد ايمان و عشق آن بزرگوار قرار گرفته بود ،كه ترديد يا بيخيالي درباره آنها مانند ترديد و
بيخيالي درباره اصل هدفِ اعالي زندگي محسوب ميگشت .او از منطق صريح چهار معلم و مربي بزرگ خود دريافته بود كه زندگي
بدون آن هدف اعاليي كه دارد ،مساوي با مرگ است ،بلكه از جهاتي ،مرگ موقعي كه شرافتمندانه باشد ،نه تنها برتر از آن زندگي
است ،بلكه نجاتدهنده انسان آگاه و بافضيلت از يك جنبش و جستوخيزِ بياصل و وقيح به نام زندگي ميباشد! اين يك احساس
خام و بي اساس نيست .اهميت عامل تعليم و تربيت درباره عظمت حق و لزوم تطبيق زندگي بر آن و پستي باطل و لزوم اجتناب از
آن ،در گفتار و كردار و هدفگيري هاي امام حسين عليه السالم با كمال وضوح مشاهده ميشود .در كالم حياتبخش فرزند نازنين
علي عليه السالم دقت كنيم:اَال تَرَوْنَ اَنَّ الْحَقَّ ال يُعْمَلُ بِهِ وَ اَنَّ الْباطِلَ ال يُتَناهي عَنْهُ فَلْيَرْغِبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقاءِ رَبِّهِ مُحِقّاً ،فَأِنّي ال أَرَي
الْمَوْتَ إِالَّ سَعادَةً وَ الَالْحَياةَ مَعَ الظَّالِمينَ إِالَّ بَرَماً [«. ]46مگر نميبينيد به حق عمل نميشود و از باطل اجتناب نميگردد؟ در اين
هنگام است كه شخص با ايمان در حالي كه بر حق است ،مشتاق ديدار پروردگارش ميشود .من مرگ را جز سعادت ،و زندگي با
ستمكاران را جز تنگدلي و ماللت نميبينم».بهراستي ،در آن هنگام كه حق از زندگي مردم حذف شود و از باطل دوري گزيده نشود،
از زندگي و معاني واالي آن ،چه مي ماند؟لزوم پذيرش اين عقيده و عمل به حق و حقيقت بهطور كامل ،همان منطق قرآن است كه
امام حسين عليه السالم عالوه بر آشنايي مستقيم با آن ،در همه گفتار و كردار و هدفگيريهاي معلمان و مربيان خود ،آن را مشاهده
نمود و با شديدترين تكاپو ،جوهر نوراني ذاتي خود را به وسيله آن به فعليت درآورد و به ثمر رسانيد.خالصه ،او از اوايل عمر مباركش
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در پيرامون منبع جوشان چشمه سار دين اسالم ،زندگي آگاهانه كرده و با بصيرت نافذ و عقل سليم دريافته بود كه جدّ بزرگوارش
محمّد بن عبداللَّه صلي اهلل عليه وآله چه ارمغان حيات بخشي براي بشريت آورده است .او در لحظات نزول وحي كه برقرار شدن
نزديك ترين ارتباط خدا با بنده اوست ،ناظر چهره ربّاني پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله بود و از درخشش آن چهره مبارك و نوراني،
پايدارترين توشههاي ح يات معقول و هدفدار را براي خود اندوخته بود.انعكاس و پذيرش امام حسين عليه السالم به عنوان بزرگترين
شخصيت از طرف همه مردمِ جامعه اسالمي تثبيت شده بود.براي مطالعه و بررسي عظمت شخصيت امام حسين عليه السالم از
ديدگاه منابع معتبر اسالمي و تواريخ ،مراجعه فرماييد به كتاب «پرتوي از عظمت حسين عليه السالم» تأليف دانشمند معظّم ،جناب
آقاي لطفاللَّه صافي از صفحه  20تا صفحه  .109به نظر اين جانب ،كتاب مذكور ،يكي از جامعترين و محقّقانهترين كتابهايي است
كه تاكنون در عظمت شخصيت امام حسين عليه السالم نوشته شده است.ما در اي ن مبحث ،به بيان اعترافات آن گروه از اشخاص
ميپردازيم كه نه تنها از پيروان مكتب علي و آل عليعليهم السالم نبودهاند ،بلكه از جهاتي روياروي آن مكتب قرار گرفته ،چهره
مخالف با آن داشتهاند.شواهد تاريخيِ فراواني وجود دارد كه آن حضرت ،محبوبترين فرد در زمان خود براي همه مردم بود .بديهي
است كه اين محبوبيت از يك طرف ،معلول عظمت نَسَبي آن حضرت بود كه نوه پيامبر از طرف دختر بزرگوارش فاطمه زهراعليها
السالم بود و فرزند علي بن ابي طالب عليه السالم ،و از طرف ديگر معلولِ داشتن آن همه كمال روحي بود كه در شخصيت او جمع
شده بود كه شمّهاي از آن ها در داستان خونين نينوا و مديريت محيّرالعقول آن آشكار گشت .از جمله آن شواهد است -1:در آن هنگام
كه وليد بن عتبه ،امام حسين عليه السالم را دعوت كرده بود تا خبر مرگ معاويه را به ايشان بدهد و از آن حضرت براي يزيد بيعت
بگيرد ،امام حسين عليه السالم فرمود«:من گمان نمي كنم تو به بيعت پنهانيِ من با يزيد قناعت كني و تو ميخواهي بيعت من آشكارا
باشد تا مردم بدانند .وليد گفت :بلي .امام حسين عليه السالم فرمود :پس وقتي كه صبح شد ،نظر مرا در اين باره ميبيني .وليد گفت:
اگر ميخواهي برگرد به نام خدا ،تا همراه مردم نزد ما حاضر شوي .در اين موقع مروان به وليد گفت :سوگند بهخدا ،اگر حسين در اين
ساعت بدون اين كه بيعت كند از تو جدا شود ،هرگز نخواهي توانست بر او چيره شوي تا اين كه كشتههاي زيادي ميان تو و او بر
زمين بيفتند .مگذار از نزد تو بيرون برود ،مگر اين ك ه با يزيد بيعت كند ،يا گردن او را بزني .امام حسين عليه السالم با شنيدن اين
سخن از جا برجست و خطاب به مروان فرمود :اي فرزند زن آبي چشم ،تو مرا ميكشي يا او؟! دروغ گفتي و مرتكب گناه گشتي .امام
حسين عليه السالم بيرون آمد و با خويشاوندان و يارانش به منزل خود بازگشت .مروان به وليد گفت :به سخن من گوش ندادي.
سوگند به خدا ،او با چنين شخصيتي ،هرگز تسليم تو نخواهد شد .وليد گفت :واي بر غيرِ (دشمن) تو .تو براي من حادثهاي را انتخاب
كرده اي كه نابوديِ دين من در آن است .سوگند به خدا ،دوست ندارم تمامي اموال و ملك دنيا از آنِ من باشد و من حسين را بكشم.
شگفتا ،من حسين را بكشم فقط براي آن كه ميگويد :من بيعت نميكنم .سوگند به خدا ،من ميدانم كسي كه درباره خون حسين در
روز قيامت محاسبه شود ،در نزد خدا ،ميزان (ارزش اعمال) او سبك ميباشد -2. ]47[ ».معاويه درباره شخصيتهايي كه احتمال
ميداد پس از مرگ او درصدد زمامداري برآيند ،توصيه هايي به يزيد نموده و درباره امام حسين عليه السالم چنين گفته بود«:امّا
حسين ،مردي است دارا روح نيرومند و پرهيجان .اهل عراق او را رها نخواهند كرد تا او را با تو روياروي قرار بدهند .اگر بر او پيروز
شدي ،از او صرف نظر كن ،زيرا او نسبت رحمي با ما دارد و داراي حقّي بزرگ و خويشاوندي با محمد صلي اهلل عليه وآله
ميباشد -3».عقّاد ميگويد «:حسين پنجاه و هفت سال زندگي كرد .او با اين كه دشمناني داشت كه هيچ امتناعي از خالف واقع گفتن
نداشتند ،هيچ يك از آنان براي او عيبي پيدا نكرد و هيچ كس عظمت ها و فضايل او را نتوانست منكر شود .حتي وقتي كه نامه
عتاب آميز حسين به معاويه رسيد و اطرافيانش به او گفتند كه نامه توهينآميز به حسين بنويسد ،چنين پاسخ داد :من در علي چيزي
يافتم كه درباره او [مغالطه و افترا] بهراه بيندازم ،ولي دربار ه حسين هيچ چيز قابل سفسطهاي نميبينم. ]48[ ».منظور اين حيلهگر
(معاويه) ،داستان مغلطه كاري درباره كشته شدن عثمان بود كه خود او از سببسازان آن قضيه بود و علي عليه السالم كمترين دخالتي
در آن نداشت -4.خوارزمي ميگويد«:وقتي كه وليد بن عتبه شنيد امام حسين عليه السالم بهسوي عراق حركت كرده است ،به
عبيداللَّه بن زياد چنين نوشت :حسين بن علي به طرف عراق حركت كرده است و او فرزند فاطمه بتول است و فاطمه دختر رسول خدا
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صلي اهلل عليه وآله است .اي پسر زياد ،بترس از اين كه آزاري به او برساني و در نتيجه براي خود در اين دنيا كاري كني كه هيچ
چيزي جلوي آن را نتواند بگيرد و هيچ كس از خواص و عوام تا آخر دنيا آن را فراموش نكند -5. ]49[ ».حمزة بن مغيرة بن شعبه كه
پسر خواهر عمر بن سعد بود ،وقتي شنيد عمر ميخواهد به جنگ حسين عليه السالم برود ،به او گفت«:از اين كه تصميم به جنگ با
حسي ن بگيري و با خدا مخالفت نمايي و رحم را قطع كني ،به خدا پناه مي برم .سوگند به خدا ،اگر از همه دنياي خويش و مال و
سلطنت روي زمين كه از آنِ تو باشد ،دست برداري ،بهتر است از اين كه در حالي كه خون حسين بهگردن تو باشد خدا را ديدار كني».
[ -6. ]50قاتالنامام حسين عليه السالمپس از حادثه كربال مورد نفرت و انزجار و سبّ و لعن همه مردم جوامع واقع شدند-7. ]51[ .
عبداللَّه العاليلي چنين مينويسد «:خالفي نيست در اين كه حسين براي همه مردم محبوب بود و در ميان همه گروهها و طبقات
مردم ،برگزيدگي خاص داشت .حسين از جاذبهاي بر خوردار بود كه همه مردم به قداست او معتقد بودند و باالتر از ديگران به او
مينگريستند -8. ]52[ ».عبداللَّه بن عمر در سايه كعبه نشسته بود .وقتي چشمش به حسين عليه السالم افتاد كه ميآمد ،گفت :اين
مرد امروز محبوبترين مردم زمين در نزد اهل آسمان (ملكوتيان) است -9. ]53[ .عبدالرحمن ابن خلدون در رد ابوبكر ابن العربي
المالكي [ ]54كه گفته بود« :قتلالحسين بشرع جده» (حسين به مقتضاي شريعت جدّش كشته شده است) ،چنين ميگويد«:قاضي
ابوبكرا بن العربي اشتباه كرده است كه درباره حسين چنين گفته است .اين غلط ،ناشي از غفلت قاضي از شرطِ بودنِ امام عادل در
تحريم خروج عليه زمامدار مسلمين است[ .اگر زمامدار امام عادل باشد ،خروج عليه او حرام است] و كيست عادلتر از حسين در
زمانش و امامتش و عدالتش در پيكار با گمراهان. ]55[ ».

اساسي ترين عامل بروز اين حادثه حيرتانگيز

اساسيترين عامل بروز اين حادثه حيرت انگيز ،عشق و ايمان راستين امام حسين عليه السالم به دين فطري و منطقيترين و
روشنترين مذهب انساني است كه اسالم حقيقي است ،اسالمي كه دفاع ازحياتانساني و شرف و حيثيت الهيِ آن ،از با اهميتترين
اصول آن محسوب ميگردد.همانگونه كه در مبحث گذشته گفتيم :اسالم و ارزشهاي انسانيِ واال ،از دو قلمروِ دروني و بروني ،در
اعماق جان امام حسين عليه السالم نفوذ كرده بود .او با يافتن پاسخ هاي نهاييِ همه سؤاالت بزرگ ،كه براي هر انسان عاقل و
هشياري در ارتباطهاي چهارگانه (ارتباط انسان با خويشتن ،ارتباط انسان با خدا ،ارتباط انسان با جهان هستي و ارتباط انسان با همنوع
خود) مطرح است ،موجوديّت خود را در آهنگ اصليِ هستي دريافته بود و يا به اصطالح معروف ،با پيدا كردن پاسخ شش سؤال
اساسي (من كيستم؟ از كجا آمدهام؟ در كجا هستم؟ با كيستم؟ براي چه آمدهام؟ به كجا ميروم؟) [ ]56حقيقت حياتِ انساني و
ارزشهاي آن را در همه ابعاد هستيها و بايستيها درك كرده بود و با همان حقيقت زندگي ميكرد.اگر حقيقت حيات [نه يك يا چند
پديده محدود از زندگي] و مختصات و ارزشهاي آن به چنين شخصيتي كه پاسخ اساسيترين و فراگيرترين سؤاالت را درباره حيات
داده است ،آشكار نباشد ،قطعاً خود را به هيچ كس نشان نخواهد داد .اين مدّعا در گفتار آن حضرت (مخصوصاً نيايشها و دعاهاي او)
كه بيانكننده عالي ترين ارتباط با خدا و با جهان هستي و بايستگيها و شايستگيهاي حياتِ انساني است ،و همچنين در كردار آن
بزرگوار از زمان پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله تا آخرين لحظات زندگي او در دشت خونين نينوا ،متبلور گشته است.اينك ،ميپردازيم
به تفسير و بررسي عوامل و ريشههاي اصلي جانبازي هاي فداكارانه و شهادت قهرمان بزرگِ رسالتِ جاودانه انسانيت ،حسين بن علي
عليه السالم كه دهمين مقدمه كتاب و آخرينِ آنهاست.
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انتظار علوم انساني از صاحب نظران مذاهب اسالمي و ساير مذاهب الهي

اشاره

انتظاري كه علوم انساني در وهله نخست از صاحب نظران فِرَق و مذاهب مختلف اسالمي و سپس از متفكران ساير مذاهب الهي و
انساني براي اهتمام شديد به داستان فداكاري بي نظيرِ امام حسين عليه السالم در مسير نجات دادن ارزشهاي انساني دارد ،اگرچه
متصدّيان حرفهاي اين علوم از چنين انتظار سازنده ايغفلت بورزند!...منظور ما از طرح مسأله مذكور ،اين نيست كه تاكنون هيچ كاري
درباره ارزيابيِ فداكاريِ بينظيرِ امام حسين عليه الس الم براي نجات دادن ارزشهاي انساني صورت نگرفته است ،بلكه مقصود ما اين
است كه اهميت حياتي اين موضوع كه مساوي اهميت حياتي خود ارزشهاست ،اقتضا دارد كه اين موضوع بيش از اين كارهايي كه
تاكنون درباره آن انجام شده است ،مورد بررسي و تحقيقات گوناگون قرار بگيرد ،زيرا اين حادثه بينظير  -همانگونه كه داراي ابعاد
بيشمار است  -هم چنان تا انسان و انسانيت وجود دارد ،به عنوان مسأله روز پايدار خواهد ماند.البته ما نميگوييم تواريخ اسالمي در
اين موضوع كوتاهي كرده ،وظيفه تاريخنگاري خود را به جاي نياوردهاند ،زيرا ميتوان گفت كه همه مورخان اسالمي و بهپيروي از
آنان ،عدهاي از مستشرقين غربي نيز اين واقعه را با تحليلهايي محدود آوردهاند .ولي آنچه كه اهميت اين حادثه ايجاب ميكند ،اين
است كه؛ هم مورّخان ميبايست به جستوجوي همه جوانب آن ميپرداختند و آنها را بدون تأثر قبلي از عقايد اختصاصي خود ثبت
مي كردند و در كمال امانتداري در معرض داوري انسانهاي حقيقتجو قرار ميدادند ]57[ ،و هم متفكران تحليلگر و آشنا با شؤون
حيات مادي و معنوي انساني [اگر خود را براي قدم برداشتن در راه تكامل انساني موظّف ميدانند] ميبايد تفسير و تحليل مشروح اين
جريان شگفتانگيز و توضيح كمال ارزشها و پستي ضد ارزش ها را در اين جريان تبيين نمايند .اين احساس تكليف برين از آنِ
محققان شريف و با هويّت انساني است كه واقعاً شناختي درباره اين موجود بزرگ (انسان) دارند ،نه هرقلم به دستي كه ميخواهد با
قيافه يك متفكر انسان شناس ،كاريكاتورهايي از چهره ساختگي بشر ترسيم نموده و چند روزي در اين زندگاني براي خودنمايي ،اظهار
فضل و معرفت كند!مورخان و محققان صاحب نظرِ عالم تشيّع ،به دو علت ،در بررسي و تحقيق حادثه نينوا اهميت جدّي به آن
ميدهند:علت يكم  -شيعه ،حسين بن علي عليه السالم را امام سوم خود ميداند و امتيازاتي را كه يك انسان كامل بايد دارا باشد ،در
وجود آن بزرگوار مشاهده ميكند و همه گفتارها و كردارها و بهطور عام ،همه حركات و سكنات آن حضرت را پاك و مبرّا از هر خطا
و در درجه عالي از شايستگي ميداند و اين اعتقاد ،هم منشأ عيني در تاريخِ زندگيِ اين بزرگترين قربانيِ ارزشها دارد و هم مستند
به اخبار پيامبراكرم و علي بن ابيطالب و فاطمه زهرا ،و امام حسن مجتبي و ديگر ائمه معصومينعليهم السالم ميباشد.علت دوم -
همان عواملي را كه باعث عشق و عالقه شديد شيعيان [ ]58به اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليه السالم بوده است ،در وجود امام
حسين عليه السالم ميديدهاند .نمونه اين عوامل را جبران خليل جبران چنين شرح ميدهد«:من معتقدم به اين كه علي بن ابيطالب
نخستين فرد عربي است كه با روح كليِ هستي ارتباط برقرار نموده و با آن روح ،مجاور و همداستان گشته است و اولين شخص عربي
است كه لبان او صداي نغمه هايي را در گوش مردمي كه پيش از او چنان صدايي را نشنيده بودند ،طنينانداز ساخت .آنان ميان
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روشهاي بالغت او و تاريكي هاي سرگذشتشان در تحيّر فرو رفتند .كسي كه شيفته آن روشها شد ،شيفتگيِ او تكيه بر فطرت
داشت و كسي كه با علي و روش هاي بالغت او خصومت ورزيد ،از فرزندان جاهليّت بود.علي بن ابيطالب از دنيا رفت در حالي كه
شهيد عظمت خود بود .علي از اين دنيا چشم بربست ،با زمزمه نماز در لبانش .او رخت از اين دنيا برچيد ،با اشتياق به پروردگارش.
عرب ،حقيقت مقام اين م رد را نشناخت تا آن گاه كه مرداني از همسايگان فارس ،آنان كه سنگريزه را از جواهر تشخيص ميدادند،
شخصيت او را [تا حدودي] بهجاي آوردند.او به ديار ابديت شتافت ،پيش از آن كه رسالت خود را بهطور وافي و كامل به جهانيان
برساند .با اين حال ،من او را پيش از آن كه از روي زمين چشم بپوشد ،در حال تبسّم ،مجسّم ميكنم.علي بن ابيطالب از اين دنيا
برخاست و راه سراي جاوداني را پيش گرفت ،مانند آن پيامبران الهي كه در شهرهايي مبعوث ميشدند كه شايسته آنان نبود و با
مردماني روياروي مي شدند كه آن مردمان لياقت آنان را نداشتند و زما ني براي ابالغ رسالت آنان تعيين شده بود كه زمان آنان نبود،
ولي براي پروردگار تو رازي است كه خود او به آن داناتر است. ]59[ ».سپس جورج جرداق ،نظريات ذيل را از جبران خليل جبران
چنين نقل ميكند «:و بدينسان ،امام علي در نظر جبران ،پيامبري است در ميان قومي كه با او مناسبتي نداشت و در وطني كه شايسته
او نبود و در زماني كه برازنده او نبود .علي در نظر جبران ،حكيمي است پيشروِ حكماي قرون و اعصار .عرب در پرتو او زندگي كرد،
بلكه اين فارس بود كه [تا حدودي] در روشنايي او حركت نمود .زمانهاي طوالني بر نژاد عرب گذشت تا تدريجاً به روشهاي
بالغت و عظمت شخصيت او هدايت يافتند .علي بن ابيطالب با همه اين احوال در معبد فكر مطلق و روح مطلق زندگي ميكرد .او
با ذات خود خلوت نميگزيد ،مگر براي اين كه براي انسانها سخني ابدي بياورد ،زيرا به چشمهسارهاي معرفت صاف پيوسته بود».
[. ]60اين جمل ه از معاويه معروف است كه براي برحذر داشتن يزيد بن معاويه از روياروييِ خصمانه با امام حسين عليه السالم گفته
بود«:حسين كسي است كه روح پدرش علي بن ابيطالب ،را در درون خود دارد».محدث قمي(ره) جمله مزبور را از عمر بن سعد
خطاب به شمر بن ذيالجوشن در روز تاسوعا نقل كرده است ]61[ .همانگونه كه اشاره كرديم ،صاحبنظران و محققانِ ديگر
سرزمين ها و مذاهب اسالمي و غير اسالمي نيز درباره شخصيت امام حسين عليه السالم و داستان بينظيرش ،تأليفات و تحقيقات
فراواني دارند كه جمعآوري آنها از اهميت شاياني برخوردار است .با اين حال ،با توجه به كثرتِ ابعادِ ارزشيِ نهضتِ اين بزرگوار و
ابعاد ضد ارزشي دشمنان او كه شرمآورترين سطور پليدي را در تاريخ بشري ثبت نمودهاند ،هنوز حقايق بسيار زيادي درباره اين
شخصيت و قيام انساني  -الهيِ او ناگفته مانده است كه كشف و بررسي آنها ،قطعاً براي پيشرفت تكاملي بشر ضرورت دارد.شهادت
شخصيتي به عظمت حسين بن علي عليه السالم ،بهانگيزه اي به عظمت تحقق بخشيدن به هدف آفرينش هستي نيازمند است .ما در
اين كتاب ،شخصيت حسين بن علي عليه السالم و شهادت او و انگيزه و نتايج آن را مورد بررسي قرار ميدهيم .نخست بايد اين
قضيه را به عنوان بديهيترين قضاياي داستان بي نظير نينوا بپذيريم كه اقدام اين شخصيت بزرگ الهي به شهادت ،آن هم در
تلخ ترين نوعش ،نه به انگيزگي اندوختن مال دنيا بوده است و نه براي تحصيل شهرت و نامجويي و نه براي انتقام شخصي يا جاه و
مقام .اين حقيقتي است كه هيچ مورخِ صاحبنظر و با اخالص نميتواند ترديدي در آن داشته باشد .لذا ،انگيزه و علت منحصر اين
شهادت نمي تواند جز دفاع از اسالم و احياي مجدّد آن باشد .بنابراين ،اين يك ضرورت علمي است كه ما پيش از ورود به تحقيق در
متن اين حادثه بينظير و نتايج آن ،نظري به طور اجما ل به هويّت و كارنامه اسالم بيندازيم ،تا بتوانيم هويت و انگيزه اين شهادتِ
بينظير را تا حدودي درك كنيم.در حدود  14قرن پيش ،بزرگترين انقالب انساني  -الهي ،به نيروي وحي و اعجاز و صميمانهترين و
شديدترين تكاپو و تالش بهوسيله محمد بن عبداللَّه خاتم االنبيا صلي اهلل عليه وآله ،در تاريخ بشري به وجود آمد.اين انقالب به
وسيله ديني كه براي بشريت به ارمغان آورد ،فرهنگ اصالت ارزشهاي واالي انسانيت ،و وحدت و برادري همه انسانها را با يكديگر
اعالن و قابل فهم و اجراي عملي آن را اثبات نمود .جاودانگي ديني كه اين انقالب را بهوجود آورد ،مستند به دو علت اساسي
است:علت يكم  -پيوستگي معتقدات و قوانين و احكام دين اسالم به حقايق ثابت و نيازهاي اصيل انساني در ارتباطهاي
چهارگانه؛ارتباط انسان با خويشتنارتباط انسان با خداارتباط انسان با جهان هستيارتباط انسان با همنوع خودتنها از راه اين پيوستگي
است كه بشر ميتواند پاسخ اساسيترين و جديترين سؤاالت خود را كه عبارتند از -1 :من كيستم؟  -2از كجا آمدهام؟  -3در كجا
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هستم؟  -4با كيستم؟  -5براي چه آمدهام؟  -6بهكجا ميروم؟ تهيه نمايد.علت دوم  -نتايج بسيار عالي و سازندهاي كه بشريت آنها
را از جريان عملي اسالم مشاهده نموده است ،مانند پيشرفتهاي علمي و صنعتي و جهانبينيهاي متنوّع و اخالق و عرفان مثبت ،كه
به اعتراف محققانِ باانصاف شرق و غرب ،اثر تكاملي شگرف در جهان به وجود آورده است.امتياز بسيار مهم ديگر اين بود كه ،اين دين
جديد بار ديگر متن اصلي دين حضرت ابراهيم خليل عليه السالم را به جهان عرضه كرد .براي آشنايي مطالعه كنندگان محترم با
نمونه هايي از تحقيقات متفكران شرقي و غربي در ارائه مدّعاي مذكور ،فهرستي بسيار مختصر از منابع را در اين مقدمه متذكر
ميشويم .بديهي است كه اگر ميخواستيم فهرستي تا اندازهاي كاملتر را درباره تحقيقات مزبور تقديم خوانندگان كنيم ،قطعاً
مي بايست گروهي از دانشمندان و متفكران مطلع و صميمي دست به كار جمعآوري منابع و مآخذ ميشدند تا بتوانند دايرةالمعارف
بزرگي را در دهها مجلّد به وجود بياورند. ]62[ .اينك ،فهرستي مختصر از منابع ،براي ارائه نمونهاي از تحقيقات شرقي و غربي درباره
نتايج به جريان افتادن اسالم به طور محدود -1:فرهنگ اسالم در اروپا ،دكتر زيگريد هونكه ،ترجمه مرتضي رهباني -2.تأثير اسالم
در اروپا ،مونتگمري وات ،ترجمه يعقوب آژند -3.علم و دين در حيات معقول ،محمدتقي جعفري -4.تاريخ علم ،جورج سارتن ،ترجمه
احمد آرام -5.تمدّن اسالم و عرب ،گوستاولوبون ،ترجمه فخر داعي -6.تمدّن اسالمي ،در دو مجلد ،جورجي زيدان -7.زندگينامه
علمي دانشمندان اسالمي ،ترجمه آقايان :احمد آرام ،احمد بيرشك ،بهاءالدين خرمشاهي ،كامران فاني و فاضل الريجاني ،زير نظر
احمد بيرشك -8.ابوالقاسم قرباني -9.تاريخ طب در ايران پس از اسالم ،دكتر محمود نجمآبادي -10.علم در اسالم ،احمد آرام-11.
علوم اسالمي و نقش آن در تحول علمي جهان ،آلدوميلي ،دكتر عبدالحليم نجار و دكتر محمد يوسف موسي -12.تاريخ علوم ،پيير
روسو ،ترجمه حسن صفاري -13.تاريخ و فلسفه علم ،لوييس ويليام هنري هال ،ترجمه عبدالحسين آذرنگ -14.منابع تاريخ علوم
اسالمي 3 ،مجلد ،سيدحسين نصر -15.علم در تاريخ ،جان برنال ،ترجمه آقايان :محمد حيدري ماليري ،محسن ثالثي ،اسدپور پيرانفر
و كامران فاني -16.مقدمهاي بر تاريخ علم ،ج  ،1از هومر تا خيام و ج  2از ابن عزراء تا راجر بيكن ،جورج سارتن ،ترجمه غالمحسين
صدري افشار -17.تاريخ نجوم اسالمي ،كولو آلفونسونللينو ،ترجمه احمد آرام -18.تاريخ منطق ،آ.ماكوولسكي ،ترجمه فريدون
شايان -19.زمينه تاريخ شيمي ،هنري اليستر ،ترجمه و نگارش حسين بابايي -20.متفكران اسالم ،بارون كارادوو  -ترجمه احمد آرام،
 4مجلد -21.انتقال علوم يوناني به عالم اسالمي ،دليسي اوليري ،ترجمه احمد آرام -22.فيلسوف ري (محمد بن زكرياي رازي)- ،
زير نظر دكتر مهدي محقق -23.فلسفه از آغاز تاريخ ،ج  3-4و  ،5-6محمد رشاد -24.اعالم الفلسفة العربية ،كمال يازجي و انطون
غطاش كرم -25.دراسات في تاريخ العربية االسالمية ،عبدهالشمالي -26.تاريخ الحكماء ،علي بن يوسف قفطي -27.منتخباتي از آثار
حكماي الهي ايران ،سيد جالل الدين آشتياني ،هانري كوربن 4 ،مجلد -28.تاريخ فلسفه در اسالم ،م.م .شريف 2 ،مجلد-29.
نزهةاالرواح و روضةاالفراح (تاريخالحكماء) ،شمس الدين محمد بن محمود شهزوري ،ترجمه مقصود علي تبريزي -30.تاريخ
دانشگاههاي بزرگ اسالمي ،استاد عبدالرحيم غنيمة -31.تاريخ تمدن ،ويل دورانت ،عصر ايمان ،بخش اول -32.تاريخالعالم ،جان
هامرتون ،ج  -5.33دراسات و بحوث فيالتاريخ واالسالم ،جعفر مرتضي العاملي -34.تاريخ تمدن ،تحليلي از تاريخ جهان از آغاز تا
عصر حاضر ،آرنولد توينبي ،ترجمه يعقوب آژند -35.تاريخ البيمارستانات فياالسالم ،دكتر احمد عيسيبك -36.الثقافة االسالمية
والحياة المعاصرة ،محمد خلفاللَّه -37.خدمات متقابل اسالم و ايران ،شهيد استاد مرتضي مطهري -38.المجتمع االسالمي ،عالمه
محمدتقي مدرسي -39.اسالم ،افكار و انديشه ها ،كنت هنري دوكاستري ،ترجمه به عربي احمد فتحي زغلول پاشا ،ترجمه به فارسي
توسط سيد محمد فاطمي قمي -40.الفكراالسالمي ،عالمه سيد محمد تقي مدرّسي -41.سهم اسالم در تمدن جهان ،دكتر صاحب
الزماني -42.االسالم يقودالحياة ،شهيد سيد محمدباقر صدر -43.مقدمه ابن خلدون -44.الوثائق السياسية ،دكتر محمد حميداللَّه-45.
حاضر العالم االسالمي ،لوتروب استودار ،ترجمه عجاج نويهض 2 ،مجلد -46.كارنامه اسالم ،دكتر زرينكوب -47.االسالم والحضارة
العربية ،محمد كرد علي -48.الحضارة االسالمية في القرن الرابع الهجري او عصر النهضة فياالسالم ،استاد آدام متز ،ترجمه محمد
عبدالهادي ابوريده ،ترجمه به فارسي عليرضا ذكاوتي قراگزلو -49.تاريخ سياسي اسالم ،حسن بنا 3 ،مجلد -50.معالم القربة في احكام
الحسبة ،ابن اخوه دمشقي -51.الفكر االسالمي والتطور ،فتحي عثمان -52.فلسفه سياسي اسالم ،ابوالفضل عزتي -53.مباني مناسبات
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در مديريت اسالمي ،سيد محمود سياهپوش -54.سيره عمر بن عبدالعزيز ،مالك بن انس -55.انديشههاي سياسي اسالم معاصر،
حميد عنايت ،ترجمه بهاءالدين خرمشاهي -56.االسالم و منطقالقوة ،سيد محمدحسين فضلاللَّه.داستان بروز انقالب اسالمي امام
حسين عليه السالم و استمرار آن ،به وسيله مورخانِ مورد وثوق ،به رشته تحرير درآمده است و جويندگان كوشا و بااخالص درباره
فهم آن داستان ،ميتوانند اطالعات الزم و كافي بهدست بياورند .مهمترين موضوعي كه يك محقّقِ ژرفنگر را در شناخت چگونگي
بروز اين انقالب ديني و هويت آن بهخود جلب ميكند ،ويژگي بيسابقه آن است كه عبارت است از :نبودن هيچ گونه زمينه فرهنگي،
نظامي ،حقوقي ،اخالقي و اقتصادي و مذهبي كه براي چنين انقالبي الزم بود .اهميت اين موضوع ،موقعي روشن ميشود كه در
زمينههاي قبليِ نهضتها و انقالبها دقت شود .در اين صورت است كه خواهيم ديد ،همه آنها ،زمينهها يا عواملي كامل براي به
وجود آمدن داشته اند .محمد اقبال الهوري در اين مورد عباراتي دارد كه بايد آنها را با دقت درنظر گرفت«:وحدت اصلي بشر ،قرآن
مي گويد( :پروردگاري كه همه شما را از يك تن آفريده است) [سوره نساء ،آيه  ]1ولي تصور زندگي به صورت يك وحدت كلي و
سازماندار ،كاري است كه به كندي صورت مي گيرد و نموّ آن وابسته به اين است كه ملتي وارد اصل حوادث جهاني شود .دين اسالم
با گسترش سريع خود ،به صورت يك امپراتوري بزرگ ،پيام برابري را براي نوع بشر آورده بود[ .بايد معلوم شود كه اگر در خود
ايدئولوژي اسالمي پيام برابري نبود ،تبليغ برابري حتي به وسيله بزرگترين و نيرومندترين امپراتوري قابل تصور امكانپذير نبود].
ولي روم مسيحي بهآن درجه ن رسيد كه بتواند بشريت را به عنوان يك سازواره فهم كند .فلينت به حق گفته است :هيچ نويسنده
مسيحي  -و البته پيش از آن  -هيچ نويسنده ديگر را نميتوان در امپراتوري روم پيدا كرد كه به بيش از اصول كلي و مجرد از وحدت
بشري رسيده باشد. ]63[ ».سپس اقبال الهوري از يكي از مورخان تمدّن چنين نقل ميكند«:چنان مينمود كه تمدّن بزرگي كه براي
ساخته شدن آن چهارهزار سال وقت صرف شده بود ،در شرف تجزيه و تالشي است ،و نوع بشر در معرض خطر بازگشت به دوره
جاهليت و بربريّت قرار داشت ...نويسنده با بيان اين مطلب ميگويد كه :جهان محتاج فرهنگي تازه بود كه جاي قدرت استبدادي را
بگيرد و وحدت تازه اي بياورد كه جانشين وحدت مبتني بر پيوند خوني شود .وي ميگويد :اين مايه تعجب است كه چنين فرهنگي در
آن زمان كه نهايت نيازمندي به آن وجود داشت ،از جزيرةالعرب برخاسته است. ]64[ ».اين تعجب موقعي برطرف ميگردد كه انسان
متوجه شود كه براي به وجود آمدن يك وحدت واقعي (نه تخيليِ محض و احساساتيِ خالص و اضطراري جبري) عاملي ماوراي
طبيعي از فوق تفكرات و دريافت هاي بشري الزم است ،و سنت الهي براي به كار انداختن چنين عاملي كه تمدن واقعي را ميتواند
پيريزي كند ،جاي مشخصي را تعيين نفرموده است.داليل اين وحدت اصليِ بشر ،عالوه بر آيات زير:يا اَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَة [ «. ]65اي مردم تقوا بورزيد براي آن خدايي كه شما را از يك نفس آفريده است».وَ هُوَالَّذي أنْشَاَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
واحِدَة [«. ]66و آن خداوندي است كه شما را از يك نفس آفريده است».همچنين« ،آيه  ،32سوره مائده» وحدت همه انسانها را در
فوق همه كميتها و كيفيت هاي حيات طبيعي و شؤون آن آورده است.براي اثبات اين كه وحدت اصلي بشر در متن اصليِ منبعِ
اساسيِ دين اسالم با كمال صراحت و قاطعانه مطرح شده است ،مبحث تساويهاي دوازدهگانه و اتحادهاي سهگانه را ذكر
ميكنيم.پيش از بيان «تساويها و اتحادها» ،يك نكته الزم را متذكر ميشويم «:نداي تساوي و اتحاد از اسالم براي بشريت ،اين قدر
اهميت دارد كه اگر اين دين براي اصالت الهي و جاودانگي و فرا گيري براي همه جوامع بشري ،دليلي جز اين نداشت ،اين نداي
آسماني (تساوي و اتحاد) براي ادّعاهاي مزبور كفايت ميكرد».

تساويها و اتحادها
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اصل مساوات

اشاره

نخست بايد بدانيم كه معناي مساوات و اتحاد چيست؟بديهي است كه مقصود از مساوات ،آن نيست كه همه انسانها با يكديگر تماثل
و تشابه تام و كامل دارند .نيز ،منظور آن نيست كه انسان ها عين يكديگرند؛ زيرا اين يك تخيل محض است كه حتي دو موجود بسيار
ناچيز از جمادات ،از تس اوي و تشابه كامل برخوردار باشند ،چه رسد به عالم جانداران ،و چه رسد به انسانها كه موجوداتي هستند
بسيار پيچيده و داراي استعدادها و نيروها و پذيرشها و امكانات بيشمار و نيز قابل فعليتهاي نامحدود .و همه اين اختالفات به
اضافه اراده آزاد ،ميتواند در انگيزگي علل و اسباب ديگر موجودات و پديده هاي جهان هستي و انساني ،تنوعات بسياري به وجود
آورد .خالصه ،با توجه به اين كه حتي يك انسان نميتواند در دو حال از همه جهات يكي باشد ،اختالف انسانها با يكديگر كامالً
روشن ميگردد .اين مغايرتها و تفاوتها ،يك جريان تصادفي ني ست كه در عرصه طبيعي هستي حكمفرما باشد ،بلكه بر مبناي
همان قانون كلي است كه ميگويد :أَلشَّيءُ ما لَمْ يَتَشَخَّصْ لَمْ يُوجَدْ « ،هر چيزي مادامي كه به وسيله ذات و عوامل و عوارض و لوازم
مختلفي ،تشخص خود را پيدا نكند ،گام به عالم وجود نميگذارد».حال ،اين مسأله پيش ميآيد كه ،بنابراين ،معناي برادري و برابري
و مساوات انسان ها چيست؟ براي توضيح اين مسأله بايد بگوييم منظور از تساوي ،مساوات در همه ابعاد انسانها نيست ،بلكه با نظر
به ابعاد گوناگون انسان ها ،آنان در ارتباط با يكديگر از سه قسم همانند (تساوي) برخوردارند:نوع يكم تساوي در ارتباط با مبدأ و اصول
عاليه هستي.نوع دوم تساوي در ماهيت و مختصاتي كه همه انسانها داراي آن ها هستند.نوع سوم تساوي قراردادي در برابر حقوق
طبيعي و وضعي و ديگر قوانيني كه براي تنظيم زندگي طبيعي و حيات معقول انسانها ضرورت دارد.اين سه قسم تساوي ،به دوازده
نوع عمده تقسيم ميگردد .اتحاد انسانها نيز كه فوق تساويها است ،به سه نوع عمده تقسيم ميشود كه در همين مبحث مورد
بررسي قرار ميگيرد.اما تساوي انسان ها از نظر بُعد طبيعي بر دو نوع است:نوع يكم در ابعاد مادي .اين همان تماثل و تشابه است كه
در سا ير ابعاد اجسام طبيعي و مصنوعي نيز وجود دارد ،اگرچه اين تماثل و تشابه نيز حتي صددرصد و از همه جهات ميان اشياء
امكانپذير نيست ،زيرا چنانكه مولوي در يكي از اشعارش ميگويد:متحد نقشي ندارد اين سرا تا كهمثلي وانمايم مر توراهم مثال
ناقصي ميآورم تا زحيراني خرد را وا خرماين قانون با يك قانون حِكَمي بسيار معروف و مورد قبول حكما نيز تأييد ميشود كه
ميگويد :ال تكرار في التجلي« ،تجلّي وجود ،قابل تكرار نيست» .نوع دوم همانندي به معناي تساوي در حقايق نامحسوس است ،مانند
انديشه و تعقل و تجسيم و اراده و تداعي معاني و اكتش اف و انواع لذايذ و آالم و غير ذلك .اين تساوي و همانند ،حقيقتي است باالتر
از تماثل و تشابه صوري ،كه انسان آن را با حواس طبيعيِ ظاهري ميبيند و مي شنود ،زيرا انسان اگر انديشه و تعقل و ديگر فعاليتها
و پديدههاي نامحسوس را در درون خود دريافت نكند ،نميتواند چيزي درباره آن ها در ديگران درك كند .بنابراين ،حقايقي در انسانها
وجود دارد كه با دريافت آن حقايق در خويشتن ،ميتوانند آن ها را در ديگران نيز دريافت كنند.اتحادمقصود از اتحاد ،آن وحدت
مطلقهاي نيست كه در بيش از يك واحد فوق كميتها نميتواند تجلي كند ،بلكه عبارت است از اتحاد در حقيقتي كه افراد انساني
ميتوانند خود را مانند اجزايي از آن حقيقت درك كنند .ميتوان چنين تصور كرد كه افراد انساني در چنين موقعيتي ،خود را اجزايي از
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يك كل متشكل مي بينند كه هر امري كه به آن كل يا به بعضي از اجزاي آن برسد ،همه آنان كه به منزله اجزاي آن كل هستند،
تحت تأثير آن امر قرار مي گيرند .اين حقيقت مشترك كه از يك جهت شبيه به كل است ،به سه قسم عمده تقسيم ميگردد:قسم
يكم .حقيقتي است مانند يك كل ،كه همه افراد را در بر گرفته ،ولي كل حقيقي نيست كه هر يك از انسانها جزئي از آن باشد ،مانند
جامعه كه همه افراد خود را مانند اجزاي حقيقي در بر ميگيرد.قسم دوم .آن همانندي است كه انسانها را با يكديگر متحد ساخته
است .در اين اتحاد ،همه انسانها مانند امواج يك دريا هستند .اين قسم از اتحاد ،از «آيه شريفه  ،32سوره مائده» استفاده ميشود:مِنْ
أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلي بَنِياِسرائِيلَ اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِيالْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَل النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعاً«از اين جهت است كه بر بنياسرائيل مقرر داشتيم كه حقيقت اين ا ست كه اگر كسي ،يك انسان را بدون عنوان قصاص
يا ايجاد فساد در روي زمين بكشد ،مانند اين است كه همه انسان ها را كشته است .و اگر كسي را احيا كند ،مانند اين است كه همه
انسانها را احيا نموده است».اتحاد مزبور از «آيه شريفه  ،98سوره انعام» نيز استفاده ميشود:وَ هُوَالَّذي أَنْشَاَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَة«و آن
خداوندي است كه شما را از يك نفس آفريده است ».قسم سوم .اتحاد اختياري و اكتسابي ارزشي است كه انسانها ميتوانند آن را با
عمل به اصول اخالقي عاليِ انساني  -الهي و تصفيه درون از رذايل و آلودگيهاي حيواني به دست بياورند .در اين هنگام است كه
ميتوانند لذايذ و آالم يكديگر را واقعاً دريافت كنند و به مقام وحدت اعالي جانها كه نيروي آن را خداوند سبحان در كارگاه وجود
انسان ها آفريده است ،نايل آيند.بنابراين ،همه انواع هماننديهاي انسان  -چنان كه ديديم  -به دو قسم عمده تقسيم ميشوند-1:
تساويها  -2اتحادها.اتحادها فقط در سه مورد است:مورد يكم .اتحاد به معناي اجزاي يك كل اعتباري ،ولي مانند كل متشكل از
اجزاي حقيقي ،مثل جامعه انساني كه از يك عده افراد مانند اجزاي حقيقي تشكل يافته است.مورد دوم .اتحادي فوق وحدتها و
كثرتهاي طبيعي ك ه اكتسابي و اختياري نيست و اين اتحاد در شماره نهم آمده است.مورد سوم .اتحاد ناشي از جاذبه كرامت اكتسابي
كه انسانهاي با ايمان را به مقام اشعه خورشيد عظمتِ الهي باال مي برد و آنان را در آن مقام شامخ ،به وحدتي عالي نايل ميسازد.

تساويهاي دوازده گانه

اشاره

تساوي ها و اتحادهايي را كه در اين مبحث با استناد به معتبرترين نصوص اسالمي ميآوريم ،نه تنها براي اثبات اين است كه حقوق
جهاني بشر در اسالم ريشه حقيقي دارد ،بلكه با كمال وضوح اثبات مي كند كه حقوق جهاني بشر ،حركت تكاملي انسان را هم به طور
جدي منظور كرده است .اين مطلبِ روشني است كه در علوم انساني و فرهنگهاي مختلف بشري ،مخصوصاً در آثار ادبيِ ملل و اقوام
دنيا ،پيرامون اينكه انسان ها از وحدتي برخوردارند و بايد وحدت خود را درك كنند و بر مبناي اين درك ،همزيستي و زندگي عادالنه
خود را تنظيم نمايند ،مطالبي فراوان گفته شده است كه بعضي از آن ها بسيار زيبا و دلنشين و قابل استناد است ،ولي در هيچ يك از
آن مكتبها و آثاري كه اين موضوع حساس در آن ها مطرح شده ،مانند اسالم به طور همه جانبه و بر مبناي واقعيات ،به آن پرداخته
نشده است .از ديدگاه اسالم دوازده نوع تساوي و سه نوع اتحاد در ميان انسانها وجود دارد. ]67[ :
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تساوي در ارتباط با خالق

همه انسان ها از يك موجود برين كه خالق همه كائنات است به وجود آمدهاند:اَللّهُ الَّذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُحْييكُمْ [«. ]68خداوند
است كه شما را آفريده است و سپس روزي به شما ميدهد و سپس شما را ميميراند و سپس شما را زنده ميگرداند».وجود خدا ،با
روشن ترين داليل اثبات شده و استناد وجود همه مخلوقات به او ،از بديهياتِ معارفِ بشري است .با درك و پذيرش اين تساوي است
كه افراد انساني ،اشتراك خود را در اينكه همه آنان مورد فيض و محبت الهي هستند ،درمييابند ،مگر اين كه با ارتكاب جنايت و
خيانت به خويشتن و يا ديگران ،خود را از قابليت فيض و محبت الهي محروم سازند.

تساوي در آن حكمت الهي كه ايجاد انسانها را اقتضا نمود

تساوي در آن حكمت الهي كه ايجاد انسانها را اقتضا نموده و آنان را در مسير يك هدف نهايي قرار داده كه همه آنان ميتوانند با
تكاپوي صادقانه به آن هدف برسند.حكمت الهي كه ايجاد انسان را در اين دنيا اقتضا كرده ،عبارت است از گسترش و اشراف نورانيِ
«منِ انساني» بر جهان هستي به جهت قرار گرفتن «من» در جاذبه كمال مطلق به وسيله تكاپوهاي صادقانه در مسير حيات معقول
كه به لقاء اهلل منتهي مي گردد .اين است معناي آن عبادتي كه خداوند در قرآن ،آن را هدف خلقت جن و انس معرفي فرموده است:وَ
ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلّا لِيَعْبُدوُن [«. ]69و ما جن و انس را نيافريديم ،مگر اينكه مرا عبادت كنند».

تساوي انسانها در شايستگي دميده شدن روح الهي در همه آنان

ثُمَّ سَوّاهُ و نَفَخَ فيهِ مِنْ رُوحِه [ «. ]70سپس خلقت آدم را تكميل كرد و از روح خود در او دميد».
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تساوي در كاشته شدن بذرهاي معرفت در درون همه آنان

وَ عَلَّمَ آدَمَ الْاَسْماءَ كُلَّها [«. ]71و همه حقايق را به آدم تعليم داد ».قطعي است كه پاسخ خداوند درباره خلقت حضرت آدم عليه السالم
و فرزندان او بوده است ،نه درباره خود حضرت آدم ،زيرا حتمي است كه سؤال مالئكه از حكمت خلقت خود آدم عليه السالم كه
مرتكب خونريزي نميگشت نبوده است ،بلكه سؤال درباره خلقت فرزندان او بود كه دستهاي خود را به خون يكديگر آلوده ميكنند.

تساوي در عامل كمال كه متن كلي اديان الهي است

مسلّم است كه همه اديان حقّه از طرف خداوند متعال براي انسان ها نازل شده و با نظر به وحدتِ فطرتِ آنان است كه متن كليِ دين
الهي  -كه همان دين حضرت ابراهيم خليل عليه السالم است  -واحد است:آمَنَ الرَّسُولُ بِما اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ
بِاللّهِ و مَالئِكَتِهِ و كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ال نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ اَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ اِلَيْكَ الْمَصير [«. ]72پيامبر به آنچه كه
از پروردگارش به او نازل شده ،ايمان آورده است و همه مردم با ايمان ،به خدا و فرشتگان او و كتابها و رسوالن او ايمان آوردهاند و
ما ميان هيچ يك از رسوالن الهي فرقي نميگذاريم [و آن مردم با ايمان ميگويند] :ما شنيديم و اطاعت كرديم و اي پروردگار ما!
مغفرت تو را ميخواهيم و سرنوشت ما به سوي توست».شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصّي بِهِ نُوحاً وَالَّذي اَوْحَيْنا اِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ اِبْراهيمَ
وَ مُوسي وَ عيسي اَن اَقيموُا الدّينَ وَ ال تَتَفَرَّقُوا فيه «. ]73[ ...براي شما همان دين را توصيه كرده است كه براي نوح مقرر ساخته بود و
همان است كه به تو وحي كرديم و به ابراهيم و موسي و عيسي توصيه نموديم كه دين را بر پا داريد و در آن دين پراكنده
نشويد»...اين يك حقيقت قابل اثبات است ك ه كتاب الهي قرآن ،متن كليِ دين ابراهيمي را كه مطابق فطرت اصليِ انسانهاست،
بدون انحراف بيان ميدارد.

تساوي در كرامت ذاتي

تساوي دركرامت ذاتي (كرامتاولي) كهخداوند همه انسان ها را باآن موردعنايت قرار داده است.وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنيِ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فيِالْبَ ِّر
وَالْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلي كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيال [«. ]74ما قطعاً فرزندان آدم عليه السالم را اكرام نموده و آنان
را در خشكي و دريا [براي كار و كوشش] قرار داديم و از مواد پاكيزه به آنان روزي داديم و آنان را بر عدّه فراواني از آنچه خلق
نموديم ،برتري داديم».

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 15

تساوي در استعداد تحصيل كرامت ارزشي اكتسابي و برخوردار شدن از آن

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتْقَاكُمْ [«. ]75با كرامتترين شما انسانها در نزد خدا ،با تقويترين شما است».

تساوي در هدفگيريهاي كلي

هدفهايي كه انسانها در زندگي خود تعقيب مي كنند ،يا مربوط به حيات طبيعي آنان است و يا مربوط به حيات مطلوبشان ،و محور
اصلي هر دو نوع حيات ،عبارت است از صيانت ذات كه با اَشكال و عوامل گوناگون ،مطلوب همه انسانهاست.

تساوي مبدأ در خلقت انسانها

خلقت همه انسان ها ،از يك نفس شروع گشته است.يا اَيُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَة [«. ]76اي مردم! به
پروردگارتان تقوا بورزيد ،آن كه شما را از يك نفس آفريده است».ظاهر ابيات معروف سعدي در اتحاد انسانها ،اين دو نوع (هشتم و
نهم) است كه مي گويد:بني آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرندچو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند
قرارتو كز محنت ديگران بي غمي نشايد كه نامت نهند آدميولي جالل الدين محمد مولوي در ديوان شمس تبريزي ،منشأ وحدت
انسانها را عميقتر و عاليتر و از جهات متعدد مطرح مي سازد:اين همه عربده و مستي و ناسازي چيست؟نه همه همره و هم قافله و
همزادند!در مثنوي نيز چنين ميگويد:بر مثالِ موج ها اعدادشان در عدد آورده باشد بادشانمفترق شد آفتاب جانها در درونِ روزن
ابدانهاچون نظر بر ق رص داري خود يكي است آن كه شد محجوب ابدان در شكي استتفرقه در روح حيواني بُوَد نفس واحد روح
انساني بُوَدچون كه حق رشّ عليهم نوره مفترق هرگز نگردد نور اوروح انساني كنفس واحده است روح حيواني سفال جامده است []77
.

تساوي در ماده اصلي خلقت
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آيات قرآني و احاديث معتبر ،ماده اصلي خلقتِ همه انسانها را خاك معرفي مي كند:وَ لَقَدْ خَلَقنَا الْانْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنُون
[«. ]78تحقيقاً ما انسان را از گِل خشكيده سياه و مانده و سخت آفريديم».جريان نسل را هم به صورت نطفه هايي كه در ارحام
مادران پرورش مي يابند قرار داده است:خَلَقَ الْانْسانَ مِنْ نُطْفَة [«. ]79خداوند انسان را از نطفهاي آفريد».

تساوي در ماهيت و مختصاتي كه همه انسانها دارند

همه افراد انساني از نظر جسماني و مغزي و سازمان رواني و پديدهها و فعاليتهاي آنها متعددند؛ يعني عالوه بر اين كه انسانها در
برخورداري از «روح كلي» كه خدا در آنان دميده است [ ] 80با يكديگر شريك هستند ،ولي در عين حال ،با درجات مختلف از تعقل و
وجدان و احساسات و عواطف و انواعي فراوان از لذايذ و آالم و تعليم و تربيت پذيري و قدرت اكتشاف و تجريد و تجسيم و انديشه و
اش تياق به تكامل و فرهنگ گرايي و تمدن سازي و ...برخوردارند .تساوي در همه اين حقايق ،گذشته از اين كه محسوس و مورد
مشاهده و تجربه همگاني است ،خداوند سبحان در قرآن مجيد براي آگاه ساختن و تكميل معرفت و عمل بندگانش ،همه اين امور را
كه به انسانها عنايت فرموده ،تذك ر داده است .تصريح قرآن را در مورد سه حقيقت از حقايق مذكور كه داراي بيشترين اهميت است،
متذكر ميشويم -1:اين كه همه انسانها در برخورداري از ارتباط با روح الهي مشتركاند ،در «سوره حجر ،آيه  »29و «سوره ص ،آيه
 ،»72مورد تذكر قرار گرفته است -2.آيات مربوط به عقل  ،بيش از چهل مورد در قرآن آمده است .مانند:قَد بَيَّنّا لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُون [«. ]81تحقيقاً ما آيات را براي شما آشكار ساختيم ،باشد كه تعقل كنيد -3».نمونهاي از آيات مربوط به وجدان:بَلِ الْإنسانُ
عَلي نَفْسِهِ بَصيرةٌ .وَ لَوْ اَلْقي مَعاذيرَه [ «. ]82قطعاً انسان به نفس خويشتن بينا است و اگرچه عذرهاي خود را بياورد».وَ ال اُقسِمُ
بِالنَّفْسِ اللَّوّامَة [«. ]83و من سوگند نميخورم به نفسِ سرزنشكننده».

تساوي در برابر حقوق طبيعي و وضعي

تساوي در برابر حقوق طبيعي و وضعي و هر قانوني كه براي تنظيم زندگي طبيعي و حيات معقول انسانها ضرورت دارد.

اتحادهاي سه گانه
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اتحادي فوق وحدتها و كثرتهاي طبيعي

اين اتحاد فقط در اديان حقه الهي مطرح شده است و در هيچ يك از مكتب ها و معتقدات بشري چنين ،اتحادي وجود ندارد .خداوند
سبحان در قرآن مجيد ميفرمايد:مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلي بَنِيْاسرائِيْلَ اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِياألَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَل
النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً [«. ]84از اين جهت است كه بر بنياسرائيل مقرر داشتيم كه حقيقت اين است كه
اگر كسي ،يك انسان را بدون عنوان قصاص يا ايجاد فساد در روي زمين بكشد ،مانند اين است كه همه انسانها را كشته است .و
اگر كسي را احيا كند ،مانند اين است كه همه انسانها را احيا نموده است».دو مطلب مهم در اين آيه شريفه وجود دارد كه آنها را به
طور مختصر متذكر ميشويم -1:معناي اين آيه با يك فرمول رياضي چنين است :همه =  1و  = 1همه .حقيقت اين است كه تا اين
فرمول اعجازانگيز مورد درك و پذيرش بشر قرار نگيرد ،هيچ درماني براي دردهاي بشري پيدا نخواهد شد -2.اين اتحاد ،يك حقيقت
فوق طبيعي است نه طبيعي ،و به همين جهت ،نمي تواند به عنوان يك اصل حقوقيِ معمولي مطرح گردد ،ولي ميتواند به عنوان
بهترين عامل تنظيم حقوق جهاني و اخالق جهاني بشر ،وارد معارف جدّيِ ما انسانها شود.

اتحاد ناشي از جاذبه كرامت ارزشي اكتسابي ميان انسانهاي رشد يافته

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ [«. ]85جز اين نيست كه مردم با ايمان با يكديگر بردارند».اِنَّ الَّذينَ آمَنُوا و عَمِلوُا الصّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ
وَدّاً [«. ]86تحقيقاً كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام ميدهند ،خداوند بخشاينده براي آنان وداد (مهر شديدي) قرار
ميدهد ».در حديثي بسيار معروف آمده است كه ابوبصير مي گويد :امام صادق عليه السالم فرمود:اَلْمُوْمِنُ أَخُو الْمُوْمِنِ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ
إِنِ اشْتَكَي شَيْئاً مِنْهُ وُجِدَ أَلَمُ ذالِكَ فيِ سَائِرِ جَسَدِهِ وَ أَرْوَاحُهُما مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ وَ إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لَاَشَدُّ اِتّصَاالً بِرُوحِ اللَّهِ مِنْ اِتّصَالِ شُعَاعِ
الشَّمْسِ بِهَا [ «. ]87مؤمن ،برادر مؤمن است مانند (اعضاي) جسد واحد ،اگر عضوي ناله كند ،درد آن عضو را در ساير اعضاي جسدش
درمييابد .و ارواح مؤمنان از يك روح هستند و روح مؤمن به روح خداوند ،متصلتر است از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد».اين
اتحاد ،عاليترين و با ارزش ترين همه انواع اتحادها است ،زيرا ناشي از انجذاب ارواحِ رشديافته به يكديگر است .همان گونه كه در باال
اشاره شد ،اين اتحاد ،اكتسابي و اختياري ا ست ،نه مانند كرامت ذاتي كه اكتسابي و اختياري نيست ،بلكه واقعيتي است كه از قانون
نفس االمري ملكوتي ،ناشي شده است.

تشكل گروهي
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سومين نوع اتحاد انسانها ،تشكل گروهي جامعه اي است كه هر يك از آنان در آن جامعه ،جزئي از يك مجموعه متشكل به شمار
ميرود كه در تحقق كلِ مجموعي دخالت مي ورزد .و اين همان وحدت است كه مختصات كل جامعه در چگونگيهاي ابتدايي و
علتپذيريِ هر يك از اجزاي خود اثر مي گذارد ،يعني صالح و فساد آنان كامالً به هم پيوسته است .در حديثي از پيامبر اكرم صلي اهلل
عليه وآله آمده است:إِنَّ قَوْماً رَكِبُ وا سَفينَةً فَاقْتَسَمُوها فَصارَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَوْضِعٌ ،فَنَقَرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَوْضِعَهُ بِفَأْسٍ فَقالُوا لَهُ ما تَصْنَعُ؟
قالَ هُوَ مَكانِي أصْنَعُ فيهِ ما أشاءُ! فَإِنْ أَخَذُوا عَلي يَدِهِ نَجا وَ نَجَوْا وَ إِنْ تَرَكُوهُ هَلَكَ وَ هَلَكُوا [«. ]88جمعي سوار كشتي شدند و هر
يك از آنان جاي خود را گرفت .يكي از آنان با تبر [يا با هر وسيلهاي كه در دست داشت] جاي اختصاصي خود را سوراخ ميكرد .به او
گفتند :چه مي كني؟ پاسخ گفت :جاي خودم است و هر كاري كه بخواهم ميتوانم در جاي خود انجام بدهم .اگر آن كشتينشينان
دست آن شخص را گرفته ،مانع سوراخ كردن كشتي شوند ،هم او نجات پيدا ميكند و هم ساير كشتينشينان .و اگر او را رها كنند تا
خواسته خود را عملي كند ،هم او به هالكت ميرسد و هم ساير كشتينشينان».با نظر به اين تساويها و اتحادها از ديدگاه اسالم
بوده است كه وحدت حقيقيِ انسان ها (نه وحدت تخيلي و احساساتيِ محض و اضطراري و جبري كه در طول تاريخ در ميان جوامع و
ملل به طور فراوان ديده ميشود) از ريگزار شبه جزيره عربستان بروز كرد.

رحلت پيامبر اسالم

اشاره

پيامبر اسالم محمد مصطفي صلي اهلل عليه وآله پس از جدّيترين تالش و تكاپو ،با نهايت اخالص در اكمال دين واتمام نعمت الهي
براي انسان ها ،دار فاني را وداع گفت و به سراي جاوداني شتافت.پيامبر اسالم محمد مصطفي صلي اهلل عليه وآله ،آن آخرين برگزيده
خداوندي كه درود عالم و عالم آفرين برجان و روانش باد ،در مدتي محدود ،با الطاف ربّاني ،به هدف اعالي خود كه ابالغ آخرين
رسالت عظماي تكامل انساني بود ،توفيق يافت و آن گاه به جهان برين ،رو به بارگاه رفيق اعلي برشتافت.ساليان طوالني پس از
غروب اين خورشيد درخشان ،تا حدود نيم قرن ،جهان پيچيدهترين حوادث تاريخ بشري را به خود ديد .منشأ اصلي بروز آن حوادث
پيچيده و گاهي متناقض ،اين بود كه سياست به معناي مديريت ابعادِ حياتِ معموليِ مردم ،به وسيله برخي از متصديان مقام
«اولياالمر» ،فرمان مبارك «اطيعوااللَّه و اطيعواالرسول» [ ]89را در ابهام انداخت و اجتهاد با يك مفهوم توجيه نشده ،روياروي وحي
ايستاد!در اين برهه حساس از تاريخ بشري ،همزمان با وجود انسانهاي با ايمان و عشّاقِ وفادار به دين حنيف اسالم ،جمعي زرپرست
و شرّانگيز و سلطه گر ،سر كشيدند و ميداني را كه رسول اكرم صلي اهلل عليه وآله با تالش صميمانه خود و دودمان و ياران با ايمانش
ب راي مسابقه در خير و كمال در مسير يك تمدّن جهاني براي انسانها آماده كرده بودند ،به جوالنگاه خودخواهيها و خودكامگيها
تبديل نمودند.همان گونه كه براي هشياران جامعه مورد انتظار بود ،هوي و هوسهاي مسمومِ دوران جاهليت كه در درون

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 19

فرصتطلبانِ خودمحور حبس شده بود  ،سر كشيد و در فضاي جامعه نوبهار اسالمي به شدت وزيدن گرفت .خالفت الهي كه از مبدأ
حق به حركت درآمده و در مسير حق شكفته و به ثمر نشسته بود ،به وسيله آن هواهاي نفساني ،از افق جامعه ناپديد شد.از آن جا كه
تحول تكامل الهي با اجبار سازگار نيست ،لذا هيچ يك از تحوالت و انقالب هاي انساني و الهي ،تاكنون نتوانسته است سالحي قاطع
براي كندن ريشههاي انحراف كه از دورههاي ماقبل تحول و انقالب در دل هاي بعضي از مردم آن جوامع وجود داشته است ،به دست
حاميان راستين خود بسپارد.بنابراين ،ظهور خطي به وسيله شخصي از آل اميّه به نام معاويه ،در جامعه اسالمي و مقاومت شديد وي در
برابر اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليه السالم كه بر مبناي اصيلترين و روشنترين منابع قانوني ،خالفت و واليت عظماي الهي را
در اختيار داشت ،غيرمنتظره نبود.در آن دوران ،معاويه ،به ناحق ،به بهانه خونخواهي عثمان برميخيزد [كه اگر ادعايش صحت داشت،
يك مسأله حقوقي را دستاويز قرار ميداد ،نه اين كه استحقاق خالفت و زمامداريِ جامعه بزرگ اسالمي را داشته باشد] و روياروي
زمامدار برحق علي عليه السالم ميايستد!توفان طمعِ سلطهگريِ نژادپرستانه ،مغز معاويه را درهم پيچيد و با كمال بيپروايي ،حركت
پيشروِ اسالم و مسلمين را دچار توفان كوبنده نمود و آن را متوقف ساخت .ترديدي نيست كه كشورگشايي و جهانگيريهاي معمولي،
منظور بانيِ حقيقيِ اسالم نبود ،بلكه چنان كه روش پيامبرِ اين دين انساني نشان ميدهد ،مقصود ،پيشبرد اهداف تكاملي انسان بود.

معاويه كيست و كارنامه او چيست؟

اشاره

مورّخان و از آن جمله زركلي ميگويند«:معاويه پسر ابيسفيان پدر يزيد ،در زمامداري عمر بن الخطاب والي اردن شد .سپس عمر او را
پس از مرگ برادرش يزيد بن ابيسفيان ،به حكومت دمشق نصب كرد .و در زمان عثمان بن عفان همه شام به او [ ]90واگذار شد».
[. ]91در اين مورد با يد به اين سؤال پاسخ داده شود كه آن شخصيتي كه معاويه پس از مرگ عثمان از خود نشان داد كه براي تحقق
بخشيدن به آرمانهاي سلطه گري خود ،از نقض هيچ اصل و قانوني باكي نداشت ،به چه علت در دوران دو زمامدار گذشته ،هيچ
بروزي نكرد تا هويت شخصيت او را بشناسند؟! تنها جوابي كه ميتواند تا حدودي قانعكننده باشد ،همان است كه ما در گذرگاه تاريخ
از ماكياولي صفتان ديدهايم كه ميتوانند براي رسيدن به آرمانهاي سلطهگريِ خود ،عمري را برخالف آن چه شخصيتشان اقتضا
مي كند ،نمايش بدهند .معاويه به اتفاق آراي مورخان ،مكتب اسالم را كه همه نژادها و جوامع و سرزمينها را بر مبناي وحدت
انسانها متحد مي ساخت ،براي زمامداريِ شخصيِ خود دستاويز قرار داد .او به منظور تبديل حكومت اسالم به حاكميّت عرب و انتقال
آن به نسل خويش ،از تمسّك به هر گونه وسيلهاي خودداري نكرد ،حتي دست بردن به شمشير براي تثبيت زمامداري پسرش كه از
پليدترين جنايتكاران تاريخ بوده است .مورخان ،اين جمله را از عمر بن خطاب نقل كردهاند كه«:هروقت به معاويه مينگريست،
ميگفت :اين كسراي عرب است«. ]92[ ».در دوران او بود كه سكههايي زده شد كه روي آنها ،عكس يك عرب در حالي كه
شمشيري بهكمر بسته بود ترسيم شده بود. ] 93[ ».موقعي كه ضحاك بن قيس براي اعالن مرگ معاويه به باالي منب ميرود ،در
ميان توصيفاتي كه از معاويه ميكند ،اين جمله وجود دارد كه «معاويه پناهگاه عرب بود» .ابن خلدون صريحاً مينويسد«:سپس
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طبيعت مُلك اقتضا كرد كه معاويه در امر زمامداري و عظمت و مقدم داشتن خود برديگران بكوشد و اين زمامداري و ادعاي عظمت و
تقديم خود برديگران در شأن معاويه نبود ،ولي اين يك امر طبيعي بود كه تعصّبش وادار به آن ميكرد و نژاد بنياميه هم اين عصبيّت
را دارا بودند. ]94[ ».اتصاف معاويه و پيروانش به گروه ستمكار در كالم پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله به قدري معروف است كه
احتياج به ذكر مأخذ ندارد .آن حضرت به عمار بن ياسر فرموده است:يا عَمّار تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْباغِيَة [«. ]95اي عمار! تو را گروه ستمكار
خواهد كشت».عمار از ياران علي عليه السالم بود كه در جنگهاي صفين به دست سپاهيان معاويه كشته شد.مورخان
نوشتهاند «:موقعي كه عثمان در محاصره بود ،از معاويه كمك خواست ،اما كمكي براي او نفرستاد .وقتي كه محاصره عثمان شديدتر
شد ،يزيد بن اسد قشيري را فرستاد و گفت :وقتي كه به ذي خشب (حومه مدينه) رسيدي ،همانجا توقف كن و به اين بهانه كه من
در حادثه عثمان حاضر بودم ،چيزي ميديدم كه مي بايست اقدام به سود عثمان كنم و تو (معاويه) غايب بودي .لذا ،من كمك كردم تو
اقدامي مكن .يزيد بن اسد در ذي خشب متوقف شد تا عثمان كشته شد. ]96[ ».سپس اين پيشتازِ تفكراتِ ماكياولي [ ]97به
خونخواهيِ ع ثمان ،از اميرالمؤمنين عليه السالم برخاست ،كه نه تنها كمترين دخالتي در قتل او نداشت ،بلكه از بروز چنين حادثهاي
جلوگيريِ جدي نيز به عمل ميآورد .معاويه با چنين بهانه بياساسي ،روياروي علي عليه السالم ايستاد و براي به دست آوردن جاه و
مقامِ چند روزه دنيا و با نقاب ساختگي دفاع از اسالم ،بشريت را از خدماتي كه آن حضرت انجام ميداد ،محروم ساخت.از آن جهت كه
تاكنون درباره مكر و حيلهپردازي هاي معاويه و مبارزه او با حق و حاميان حق سخنان زياد گفته شده است ،ما از تكرار آنها خودداري
ميكنيم و فقط به يك سخن از جاللالدين سيوطي قناعت ميكنيم«:ابنابي شيبه از سعيد بن جمهان نقل ميكند كه به سفينه گفتم:
بنياميّه گمان مي كنند كه خالفت در قبيله آنان است .گفت :دروغ ميگويند ،بلكه بنياميه از خشنترين ملوك هستند و اوّلشان
معاويه است .سلفي از عبداللَّه بن احمد بن حنبل نقل ميكند كه از پدرم احمد درباره علي و معاويه پرسيدم .پدرم گفت :لي دشمنان
زيادي داشت .دشمنانش هرچه جستجو كردند ،بلكه عيبي براي او پيدا كنند ،نتوانستند كمترين عيبي در او ببينند .لذا ،مردي را كه با
او جنگيد (معاويه را) تعريف كردند و اين حيلهاي بود كه به راه انداختند. ]98[ ».گمان نميرود كسي بهطور دقيق و همه جانبه ،مكتب
اسالم را با آن فلسفه و اخالق و حقوقِ الهياش بشناسد و از منظور پيامبرش كه به وجود آوردن انسانهاي ملكوتي بود باخبر شود،
سپس به شخصيت و حكومت معاويه و كارهايش مراجعه كند و به اين نتيجه نرسد كه معاويه ،خود مكتب اسالم را دگرگون كرد و
مواد خام نظريات ماكياولي را در جوامع اسالمي پياده كرد.به اصطالح اميرالمؤمنين عليه السالم ،اين انسان وارونه(معاويه) در پاسخِ
نامه محمد بن ابي بكر كه از مصر نوشته و او را به جهت مخالفت با حكومت حقّه اميرالمؤمنين عليه السالم توبيخ و تهديد نموده بود،
چنين مي نويسد:فَقَدْ كُنَّا وَ اَبُوكَ فينا نَعْرِفُ فَضْلَ ابْنِ اَبيطالِبٍ وَحَقَّهُ الزِماً مَبْرُوراً عَلَيْنا فَلَمَّا اخْتار اللَّهُ لِنَبِيَّهُ ما عِنْدَهُ وَ اَتَمَّ لَهُ ما وَعَدَهُ
وَاَظْهَرَ دعْوَتَهُ وَاَبْلَجَ حُجَّتَهُ وَ قَبَضَهُ اللَّهُ اِلَيْهِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكانَ اَبُوكَ وَفارُوقُهُ اَوَّلَ مَنِ ابْتَزَّهَ حَقَّهُ وَ خالَفَهُ عَلي اَمْرِهِ عَلي ذلِكَ اِتَّفَقا
وَاتَّسَقا ...وَ لَوْال ما فَعَلَ اَبُوكَ مِنْ قَبْلُ ما خالَفْنَاابْنَ اَبيطالِبٍ وَ تَسَلَّمْنا اِلَيْهِ«. ]99[ ...ما در زمان پيامبر بوديم و پدرت هم با ما بود.
برتري علي بن ابيطالب و لزوم حق او را برگردن خود ميدانستيم .هنگامي كه خداوند ،پيامبر اسالم را به پاداشي كه براي او آماده
كرده بود برگزيد و آن چه را كه به او وعده كرده بود به اتمام رسانيد و دعوت او را آشكار ساخت و حجّتش را روشن فرمود ،پدر تو و
فاروقش ،اولين كساني بودند كه حق علي را از او سلب كردند و با او مخالفت ورزيدند و بر اين كار اتفاق داشتند.اگر پدرت پيش از
من ،اين اقدام را نكرده بود ،ما با علي بن ابيطالب مخالفت نمي كرديم و خالفت را به او تسليم مينموديم».اين حيلهگر در موقعيت
مناسبي براي توجيه كار «ماكياولي»اش ،سه زمامدار گذشته را هم همدست ميكند و براي ساكت كردن محمد بن ابيبكر و موجّه
نشان دادن مبارزه اي كه با حق در پيش گرفته بود ،به چنين وسيلهاي كه براي او امكان داشته است ،دست ميزند!اين معاويه كه بهار
اسالم را به خزان مبدل كرده بود ،يزيد فرزند خود را كه هيچ مورخي در فسق و فجور او ترديد نكرده است ]100[ ،با انواع ترفندها ،از
حيلهها و تهديدها گرفته تا لبه شمشير برّان ]101[ ،به سرپرستي جوامع اسالمي نصب مي كند .عبدالرحمان بن ابيبكر در يك جمله
مختصر ميگويد « :اين است سنّت و قانون هرقل و قيصر. ]102[ ».ابنابيالحديد ميگويد«:اعمش از عمرو بن مرّه از سعيد بن سويد
نقل مي كند كه معاويه در روز جمعه در نخيله با ما نماز خواند و در خطبه نماز گفت :سوگند به خدا ،من با شما براي آن نجنگيدم كه
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نماز بگزاريد و روزه بگيريد و به حج برويد و زكات بدهيد .شما اين اعمال را بهجاي ميآوريد و جز اين نيست كه جنگ من با شما،
براي سلطه و حكمفرمايي بر شما مي باشد .و خداوند اين سلطه و فرمانروايي را به من عطا كرده است و شما نميخواهيد]103[ ».
.معاويه در اين جمالت كه در خطبه رسمي گفته است ،سه مطلب مهم را اعتراف نموده و پرده از روي حقيقت برداشته است« -1:او
براي تثبيت و ترويج و ادامه دين اسالم نجنگيده است»  ،زيرا مردم عراق مسلمان و به عقايد و تكاليف اسالم مقيّد بودند ،و پيش از
آن كه يك نفر در آن موقع برخيزد و از او بپرسد :پس چرا با ما جنگيدي؟! چنين گفت« :من براي فرمانروايي بر شما جنگيدم».تهديد
شديد معاويه مانع از آن شد كه كسي در آن جمع بگويد :ما كه زمامداريِ علي عليه السالم را داشتيم ،چرا با او پيكار كردي و آن همه
خون ريختي!؟« -2خداوند اين سلطه و فرمانروايي بر شما را به من عنايت كرده است!» از چنگيز و نرون و ديگر انسانكشهاي
خونخوارِ تاريخ به ياد نداريم كه ستمگري و خونريزيها و حقكشي هاي خود را به خدا نسبت بدهند و اين معاويه و امثال او مانند
يزيد و عبيداللَّه بن زياد  -چنان كه ديديم  -همه اعمال خود را به خدا نسبت دادهاند!« -3و شما نميخواهيد» .نابود باد
سياستبازي هاي ماكياولي! گوينده اين سخن بارها در موارد ديگر با اَشكال گوناگون گفته است« :مردم ،ما را ميخواهند!»موقعي كه
معاويه براي تحميل يزيد به مدينه  -كه مجتمع مهاجرين و انصار بود  -رفت ،بزرگان مدينه را كه امام حسين عليه السالم در ميان
آنان بود ،در يك جا جمع كرد و يك سخنرانيِ با اضطراب و مشوّش ايراد كرد كه كار حيلهگران اجتماعي است ]104[ ،نه يك حاكم
الهي كه پيامبر اسالم منظور كرده بود.معاويه در ميان اين جمع ،يزيد را تعظيم و تمجيد ميكند و ميگويد :شما سابقه يزيد را به
خوبي ميدانيد و امر او را تجويز كردهايد! خداوند ميداند كه مقصود من از زمامدار نمودن يزيد ،پر كردن شكافها به وسيله اوست ،با
چشم بيدار! ...پس از مقداري مغالطه و چشمبندي ،ابن عباس مي خواهد پاسخ معاويه را بگويد ،امام حسين عليه السالم به او اشاره
ميكند كه ساكت باش و خود امام حسين برميخيزد و حمد و ثناي خداوندي را بهجاي مي آورد و درود به روان پيامبر صلي اهلل عليه
وآله ميفرستد و ميفرمايد ...«:اي معاويه ،بامداد روشن ،سياهيِ زغال را آشكار كرده و روشنايي آفتاب ،چراغهاي ناچيز را ساقط
نموده است .در سخنانت افراط و تعد ي از حق نمودي ...شيطان نصيب خود را از سخنانت برداشت ...آيا ميخواهي مردم را درباره
فرزندت يزيد بفريبي؟! گويي تو ميخواهي چيز پوشيده اي را توصيف كني ،يا توضيحي درباره چيزي كه ازديدهها غايب است بدهي ،يا
مطلبي را ميگويي كه تنها تو درباره آن دانا هستي و هيچكس چيزي درباره آن نمي داند.يزيد خود حقيقت خويشتن را كه رأي و
عقيده اش را اثبات كند ،فاش ساخته است .تودرباره يزيد سخناني را بگو كه او برخود پذيرفته و شخصيتش آن را نشان ميدهد :زندگي
او درباره سِير و سياحت در سگهايي است كه به يكديگر هجوم ميآورند ،او عمر خو د را با كنيزهاي خواننده و نوازنده و لهو و لعب
سپري كرده است.اين كار را رها كن ،بس است براي تو وبال سنگيني كه به گردن گرفتي و اينكه تو خدا را با آن وِزر و وبال مالقات
كني براي تو كفايت مي كند.سوگند به خدا ،همواره كار تو زدن يا هماهنگ ساختن باطل با ظلم و خفه كردن مردم ،با ستم بوده است،
ديگر مشكهاي خود را پر كردهاي ،بس است ،ميان تو و مرگ چيزي جز چشم بههمزدن نمانده است. ]105[ »...خدا يزيد را بر مردم
زمامدار نمود! يا معاويه و يا مردم؟معاويه در دو مورد سلطنت يزيد را به خدا و به مردم نسبت داده است .اين نسبت ،سفسطهبازي
معاويه را با كمال وضوح اثبات ميكند.مورد يكم  -در گفتگو با عايشه ميگويد «:امر يزيد (زمامداري او) مربوط بهقضاي خداوندي
است ،و مردم دراينباره اختياري ندارند».بالفاصله ميگويد«:مردم بيعت او را به گردن گرفته و تأكيد كردهاند .آيا نظر تو اين است كه
مردم عهد و ميثاق خود را درباره زمامداري يزيد بشكنند؟» [. ]106مورد دوم  -در گفتگو با عبداللَّه بن عمر است ]107[ .تضاد و
سفسطه اين سخن ،نيازي به توضيح ندارد .اگر قضاي خداوندي زمامداريِ يزيد را ايجاب كرده است ،چه نيازي به بيعت مردم دارد؟ و
اگر برفرض محال بگويد :از آن جهت كه مردم با يزيد بيعت كردند ،معلوم مي شود كه قضاي خداوندي ،زمامداري يزيد است!اوالً؛ در
سخن معاويه سلب اختيار از مردم در امر يزيد صريح است .بنابراين ،بيعت مردم حجت نيست.ثانياً؛ آن همه مخالفت مردم جوامع
اسالمي با يزيد ،چگونه با بيعت مردم با وي س ازگار است؟!ثالثاً؛ جايي كه قضاي الهي چيزي را ايجاب كند ،چه نيازي به توسل به
شمشير وجود دارد؟ مگر اين كه آل اميه و در رأس آنان معاويه بگويد :فقط ماييم كه قضا و قدر الهي را ميفهميم!مورد سوم -
زمامدار كردن يزيد را به خود نسبت ميدهد. ]108[ .معاويه به مقتضاي عناصر شخصيتش كه شمّهاي از آن را بازگو كرديم ،با تطميع
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و تهديد مردم جامعه ،پسرش يزيد را به جاي خود نشاند و روزگار عمرش به سر آمد و راهيِ پيشگاه عدل الهي شد و اعمالش به
دنبالش.درست است كه اهالي سادهلوح شام در آن زمان ،مخصوصاً مگسها و گربههاي سفرهجو و هوي پرستانِ مغز پوچ ،پيش از
مردن معاويه و پس از آن ،شخصيتي دروغين براي او ساختند و مجسمهاي فريبنده براي او پرداختند و آنگاه مانند بردگانِ بيهويت
در مقابل آن ساخته و پرداخته ،سرِ تعظيم فرود آوردند و ديگران را هم به پذيرش بردگي به آن سايه دروغين واداشتند ،اما ديري
نپاييد كه پيكرسازِ واقعيِ وجدانِ تاريخ ،دست به كار شد و هويت و صورت حقيقي معاويه را كه شمشير به دست در حال هجوم به آن
مجسمه ساخته و پرداخته بود ،به وجود آورد .وجدان حسّاس تاريخ كه در يك طرفِ نمايشگاه خود« ،فرعون»ها« ،ابوجهل»ها« ،ا بن
ملجم»ها و ماكي اولي را به نمايش گذاشته و از طرف ديگر موسي و عيسي و محمد و علي عليهم السالم را ارائه ميدهد ،به وسيله
مورخان و نقّادان خردمند و با وجدان ،معاويه را وارد نمايشگاه نمود و در رديف «ماكياولي»ها قرار داد.اگر معاويه پسر خود ،يزيد را به
سلطنت و رياست نصب نميكرد ،يا مانعي بروز مي كرد كه يزيد از نشستن بر اريكه ملك و سلطنت ناتوان ميگشت ،ممكن بود
ساده لوحان آن روز و امروز ،شخصيت معاويه را نشناسند و در مقابل همان مجسمه دروغينش سرِ تسليم فرود بياورند .ولي همان
تجارب تاريخي ،كه هميشه بيدار بودنِ وجدان تاريخ را براي ما اثبات نموده است ،اين دفعه نيز بدون كمترين تعارف و مجامله و
چاپلوسي ،دست به كار شد و با ارائه جنايتهاي بي نظير معاويه و فرزندش يزيد ،فرياد زد :اين است معاويه.

كشتگاه بزرگ تاريخ همواره بهار و خزاني داشته است

كشتگاه بسيار پرمعني و باردار تاريخ ،همواره از بهارها و خزانهايي عبور مي كند .واقعيت چنين است ،اما حكمت و مشيّت خداوندي
چيست كه جريان تاريخ چنين باشد؟ داستاني ديگر است كه شايد شمّهاي از آن در اين كتاب بازگو شود .يعني تاريخي كه ما پشت
سر گذاشتهايم ،فراز و نشيبهايي ديده است ،بهارهايي ديده است و خزانهايي ،مخصوصاً با نظر به فرو رفتن انسانها در ظلمت
جهل و تيرهروزي و بروز مكتبها و معتقداتِ نجاتبخش و تمدّنها و فرهنگهاي روشنگر .اين كه چرا جريان تاريخ چنين بوده
است ،نيازمند انديشهها و احساسهاي برين است.شايد [البته نه بهطور يقين] همان حكمت را دارد كه زندگي فردي و وضع رواني ما
چنين است:اي برادر عقل يك دم با خود آر دمبه دم در تو خزان است و بهاريعني اگر اندوهها درون ما را تصفيه نكند ،شاديها به ما
لذت نميبخشد .همانگونه كه درد ،موجب تمركز قواي دماغي ميگردد و انسان بيدار به ارزشيابيهاي مفيد در زندگي ميانديشد،
فترتها و خألهاي ايدئولوژيك و شخصيتهاي وارسته نيز ،مردم آگاه و هشيار را به جستوجو و تالش براي تحريك تاريخ بهسوي
عظمتها و ارزشها وادار مي نمايد.خالصه ،جريان پر فراز و نشيب تاريخ اگرچه رازي عميق در پشت پرده دارد ،ولي ما در روي پرده
ميتوانيم به آن شكل كه گفتيم ،استفاده كنيم .البته منظور ما اندوههاي ويرانگر نيست ،بلكه نشيبهاي قانونيِ درونِ آدمي است.
حال ،وقتي كه ميبينيم تاريخ صدر اسالم حوادثي بس ناگوار و خزانهايي غمگين ارائه ميدهد ،براي آن است كه ميخواهد حسين
بن علي عليه السالم را وارد عرصه انسانيت كند .همانگونه كه خزان هاي دوران ابراهيم خليل عليه السالم و ماقبل آن ،پهنه تاريخ را
آماده ديدار انسانها با آن پيشواي بزرگ مي نمايد ،دوران فراعنه آبستن زاييدن دورانِ نوراني موسي بن عمران عليه السالم است و
روزگار ممتدِ جاهليت ،سعادت جاودانگيِ اسالم را به دنبال دارد .يعني آن خزان ويرانگر ،بهاري ابدي در زيربناي حيات ارزشي را به
وجود آورد.
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يزيد كيست و كارنامه او چيست؟

چهرههايي در تاريخ بشريت ظهور كرده اند كه يك بار ديدن يا شنيدن توصيفي از آنان ،براي اطالع از وقاحت و بيشرمي بينهايت و
شدت مبارزه آنها با حق و حقيقت كه يك انساننما ميتواند داشته باشد ،كفايت ميكند.بيترديد يزيد يكي از آن چهرههاست كه به
تنهايي مجمع خباثت نسل و رذالت خانوادگي و نشو و نماي خودمحوري و لذتپرستي و كامجوييِ حيواني را در وجود خود جمع كرده
است .نخستين جمله را از عبدالرحمنا بن خلدون مؤلف مقدمه تاريخ معروف ميشنويم .او ميگويد «:اما درباره حسين چه بگويم؛ وقتي
كه فسق و انحراف يزيد بر همه مردم دورانش آشكار شد ،پيروان اهل بيت پيغمبر صلي اهلل عليه وآله در كوفه ،از حسين بن علي
درخواست كردند كه به كوفه برود و آنان در قيام عليه يزيد يارياش كنند. ]109[ ».اين جمله مختصر ميتواند شخصيت يزيد را به
تمام معني آشكار كند ،زيرا فساد و تبهكاري و انحراف يك شخصيت تا به حد نهايي نرسد ،گفته نميشود كه اوصاف قبيح مزبور آن
شخص براي همه ثابت شده است ،زيرا صدها احتمال و تأويل و تفسير و اغر اض شخصي و عمومي ،مانع از آن است كه همه مردم
در بيش از ده جامعه بزرگ اسالميِ آن روز ،از كوچك و بزرگ و دانا و نادان و خوب و بد ...همه و همه ،كثافت و فساد و تبهكاريِ
شاخصترين فردشان را بپذيرند.اگر از اين اتفاقنظر جوامعِ عصرِ خود يزيد و صاحبنظران قرون و اعصار بعدي بگذريم ،توجه شايسته
به كردار سه سال و نيمهاش ،جاي ترديدي در اين حقيقت نمي گذارد كه در صورت موافقت امام حسين عليه السالم با او ،نتيجهاي جز
امضاي نابودي اسالم و بردگي مردم به بني اميه در بر نداشت.اما كارنامه سه سال و نيم يزيد .1:كشتن حسين بن علي عليه السالم با
هفتاد و يك رادمرد ديگر به وضعي كه تاكنون هيچ مورخي ،چه مسلمان و چه غيرمسلمان ،بدون لرز و وحشت و ناراحتيِ روحيِ
شديد ،نتوانسته است پيرامون آن حادثه مطالعهاي كند و چيزي بنويسد .2.قتلعام اهالي مدينه ،كه بهقول مورخان درباره جالدان
خونآشام مغول « :آمدند و كشتند و تارومار كردند و سوزاندند و رفتند» با اين تفاوت كه در هيچ تاريخي ديده نشده است كه چنگيز و
هالكو و آباقاخان به فرماندهان خود دستور بدهند كه كساني را كه از لبه شمشير شما سالم ماندند ،دور خود جمع كنيد و از يكايك
آنان براي برده شدن به من بيعت بگيريد .اين دستور را يزيدِ ضد بشر صادر كرده است.دستور يزيد به جالدش مسلم بن عقبه چنين
بود كه اگر كسي از اهل مدينه زنده بماند ،بايد براي بردگيِ محض با من (يزيد) بيعت كند و اگر كسي از پذيرش بردگي امتناع ورزيد،
گردنش از بدنش جدا شود .3. ]110[ .سوزاندن بيتال لَّه الحرام و كشتار اهل مكه .اين بود كارنامه سه سال و نيم يزيد.معاويه پسرش
يزيد را بر جاي خود نصب كرد و براي روياروييِ بيپرده با شخصيتي كه براي خود ساخته بود ،به زير خاك رفت.بار ديگر تاريخ
بشري ،شخصيتي تبلوريافته از سرگذشتي را كه از نظر اهداف و آرمانهاي اعالي انساني اسالمي غيرقابل توجيه بود ،راهيِ زير خاك
تيره نمود .ولي همان گونه كه خاك تيره ،به جهت جانشين ساختن فرزندش يزيد كه ادامه وجود او بود ،نتوانست آن چهره شناخته
شده را مخفي نمايد ،همچنان ياوهگوييهاي چاپلوسانِ متملّق نيز نتوانست صورت واقعي او را از دلها بزدايد و از تاريخ محو سازد.آن
چه كه در آثار نقل شده از آن روزگار ديده ميشود ،بيش از اين نيست كه معاويه ،زمينه تحميل سلطهگري يزيد را بر بعضي از مردم
به وسيله شمشير و يا سفره هاي رنگين آماده كرده بود ،ولي هيچ تاريخ مستندي نگفته است كه مردم  -عموماً از طبقه معمولي گرفته
تا شخصيتهاي برجسته  -با كمال رضايت با يزيد بيعت نموده و او را كه فردي پستتر از او در ميانشان نبود ،براي زمامداري
برگزيده باشند .آري ،در آن هنگام كه قدرت نامشروع ،با ناآگاهي اكثريت مردم ،با تلقين پذيري عاميان و ناتواني و زبوني و
مصلحتانديشيِ عده اي كه استعدادِ اصالحِ مديريتِ جامعه را دارند ،دست به دست هم داد ،فرزندي به نام يزيد بن معاويه ميزايد كه
دستور كشتن مردي به نام حسين بن علي عليه السالم را صادر ميكند كه جلوهگاه اعالي همه ارزشهاي واالي انساني  -الهي
است.قراين و شواهد تاريخي نشان مي دهد كه امام حسين عليه السالم حتي در دوران معاويه كه مقداري از ظواهر اسالمي را در
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استخدام به حكومتش مراعات ميكرد ،دائماً در فكر چارهجويي و نجات دادن جامعه از سلطهجويانِ خودكامه بود ،ولي با نظر به
مجموع شرايطي كه در آن دوران وجود داشت ،مخصوصاً با توجه به تعهدي كه امام حسين عليه السالم براي جلوگيري از خونريزيِ
بي حد و كران با معاويه داشت ،حركتي براي نهضت و انقالب نكرد .حتي پس از وفات برادر بزرگوارش امام حسن مجتبي عليه السالم
به تقاضاي شيعيان عراق كه از او ميخواستند برود و درعراق حكومت عدل اسالمي را برپا دارد ،پاسخ مثبت نداد و به آنان گوشزد
فرمود «:ميان ما و معاويه تعهدي برقرار شده است .صحيح نيست كه من آن را بشكنم ،تا مدت آن عهد سپري گردد .و آن گاه كه
معاويه مُرد ،در اين باره ميانديشم و تصميمي خواهم گرفت. ]111[ ».هنگامي كه جابر بن عبداللَّه به آن حض رت عرض كرد كه نظر
من اين است كه تو هم مانند برادرت حسن مجتبي كه با معاويه صلح كرد ،با يزيد صلح نمايي ،حسين عليه السالم درپاسخ او
فرمود «:صلح برادرم با معاويه به امر خدا و رسول او بود ،و جنگ من هم با يزيد ،به امر خدا و رسول اوست. ]112[ ».عظمت اصل وفا
به عهد و پيمان بود كه حسين عليه السالم را در مقابل معاويه به سكوت وادار كرد.سكوت امام حسين عليه السالم در روزگار تيره و
تار معاويه ،ناشي از تعهد به متاركه جنگ بود كه در زمان برادر بزرگوارش امام حسن مجتبي عليه السالم با معاويه بسته شده بود.
حسين عليه السالم كه شخصيتش در جاذبيت ارزشهاي عاليِ انساني  -الهي بود ،ميفهميد كه عظمت اصل وفا به عهد چيست ،و
اين اصل شايسته هرگونه گذشت و فداكاري است ،نه معاويه كه همه مواد آن عهد را كه براي متاركه جنگ با امام حسن عليه السالم
بسته بود ،زير پا گذاشت و بر ضدّ همه آن تعهدها عمل نمود .او معاويه بود و اين امام حسين عليه السالم .او (معاويه) همه چيز را
براي سلطه و حكومت دنيوي خود ميخواست و حتي تعهدهايي كه ميبست ،براي او هيچ ارزش و انگيزگي براي وفا به آنها نداشت،
ولي اين(امام حسين عليه السالم) نه تنها سلطه و حكومت ،بلكه همه وجود خود را فداي عمل به انجام آن تكليف برين تلقي ميكرد
كه نغمه آن را از اعماق وجدان پاكش مي شنيد .شخصيت اين مرد بزرگ ،دامنه شخصيت علي بن ابيطالب عليه السالم و دومين
جلوهگاه او بود .همان گونه كه ايمان و عمل به اصل وفا به عهد ،از مختصات روحي آن پدر با عظمت بود ،همچنان آن ايمان و عمل
در حسين عليه السالم كه تجلي گاه آن روح بزرگ بود ،وجود داشت.دستور اميرالمؤمنين عليه السالم به مالك اشتر در فرمان مبارك
چنين است«:مالكا ،اگر ميان خود و دشمن معاهده اي منعقد نمودي يا از طرف خود پناهندگي به او دادي ،به طور كامل به معاهده
خود وفا كن ،و با كمال امانت ،تعهدِ پذيرشِ پناهندگيِ او را مراعات نما ،و نفس خود را در برابر عهدي كه بستهاي سپر كن ،زيرا
عموم مردم در هيچ يك از واجبات الهي با آن همه پراكندگي كه در آراء و خواستههاي خود دارند ،مانند بزرگداشت وفاي به معاهدهها
اتفاقنظر ندا رند .اين يك قانون محكم است كه حتي مشركين هم در بين خود ،با قطع نظر از اسالم و مسلمين ،به آن عمل
مي كردند .زيرا آنان نيز عواقب ناشايست عهدشكني را آزمايش كرده بودند .هرگز براي مختل ساختن امر پناهندگي دشمن به تو،
نيرنگ راه مينداز و تعهد خود را نقض مكن ،و براي دشمنت حيله گري روا مدار ،زيرا هيچ كس جز نادان شقي ،به خدا جرأت نميكند.
خداوند متعال ،قانون تعهد و پناهندگي و پناه دادن را با رحمت الهي خود ميان بندگانش ،عامل امن و امان قرار داده است كه در
منطقه ممنوعه آن بيارامند و در همسايگي آن ،با احساس امن ،به زندگي خود ادامه بدهند .پس هيچگونه دغلبازي وفريبكاري و
نيرنگ را نبايد در تعهد راه داد ،و هيچ معاملهاي را به گونهاي منعقد مكن كه ابهامانگيز بوده و امكان وارد كردن اختالالت در آن
وجود داشته باشد .هرگز پس از تأكيد و استحكام متن معاهده ،تكيه بر مغلطهكاري مكن .و اگر به جهت تعهد الهي در تنگنا قرار
گرفتي ،اين امر هرگز موجب نشود كه درصدد فسخ به ناحق آن برآيي ،زيرا شكيباييِ تو بر تنگنايي كه اميد گشوده شدن و نيكي
عاقبت آن را داري ،بهتر از آن عذرخواهي است كه از نتيجه بد آن ،بيمناك ،و از بازخواست خداوندي كه در دنيا و آخرت دامن تو را
خواهد گرفت ،هراسناك باشي. ] 113[ ».اگر ما نتوانيم قانوني را كه در زير براي «حيات معقول» انسانها مطرح مينماييم ،بپذيريم،
يقين داشته باشيد كه ارزش دنيايي كه در آن زندگي ميكنيم ،جز به اندازه ارزش سرگرمي در قهوهخانهاي كه مشتريان آن را
پوچگرايان تشكيل ميدهند ،نخواهد بود .آن قانون چنين است:انواع حكومتها ،چه حق و چه باطل ،باالخره پس از سپري شدن
روزگاري معيّن ،غروب ميكنند .تنها تفاوتي كه ميان آنها وجود دارد ،در اين است كه هدف اصلي حكومتهاي حق ،نصب و روشن
كردن مشعلهاي ارزشهاي عالي فراراه كاروان بشريت در مسير تكامل است و هدف حكومتهاي باطل ،تورّم بخشيدن به «خود
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حيواني» است با قرباني كردن همه حقايق به عنوان وسيله در راه وصول به هدف خود .به همين جهت است كه حكام حق ،نه تنها
همه فعاليتها و تالشهاي خود را در راه نصب و روشن ساختن مشعلهاي حق فراراه كاروانيانِ انساني در مسير تكامل به كار
مي بندند و نه تنها خود حكومت را هم براي اين هدف مقدس ميخواهند ،بلكه وجود خود را همواره در مرز شهادت در مسير هدف
خود مي بينند.بر مبناي اين قانون است كه مقدار و طول زمان زمامداري و گسترش قلمرو آن ،براي حكومت حق مطرح نيست .آن چه
كه براي اين نوع حكومت اهميت دارد ،طرح و اثبات ارزشهاي «حيات معقولِ» انسانهاست .از اين جهت است كه حكّام باطل،
هدف و مقصودي جز تسلط بر انسان ها و وسيله ساختن زندگي مادي و معنوي آنان براي همين سلطهگري و خودكامگي ندارند .لذا،
همه سرمايهها و ا ستعدادهاي وجودي خود را براي هرچه بيشتر متورّم ساختن «خودطبيعي حيواني» به كار ميبندند تا بتوانند حوزه
سلطهگريهاي خود را توسعه بدهند و حتي اگر بتوانند ،لحظهاي بر جوالنهاي خود در ميدان كامكاريها بيفزايند.معاويه مُرد و يزيد
به وليد بن عتبه كه والي مدينه بود ،به وسيله نامه دستور داد :بدون كمترين تأخير و بي امان از حسين بن علي بيعت بگير.در نامه
چنين آمده است«:از حسين و عبداللَّه بن عمر و عبداللَّه بن زبير فوراً و بيامان براي من بيعت بگير. ]114[ ».خاصيت مستبدّانِ
خودمحور و طواغيت سلطهگر همين است كه براي هيچ بشري حق انديشه و اراده و تصميمگيري سراغ ندارند .اينان خود را صاحب
چنان اراده مطلقي ميدانند كه نه تنها اراده ديگر انسانها را مشروط به اجازه و خواسته خود ميدانند ،بلكه زندگي آنان را بدون اذن
خود به رسميت نمي شناسند!چشم باز و گوش باز و اين عمي! حيرتم از چشمبندي خدااينان چگونه ميتوانند براي حيات انسانها
ارزشي قائل شوند ،در صورتي كه همه ارزشها در برابر خواستههاي آنان پوچ و نامفهوم است!

اهداف و انگيزه هايي كه باعث شد مقاومت شديد حسين بن علي و مبارزه او رسمي و علني گردد

شايد برخي از افراد ناآگاه ،با مطالعه سطحيِ تاريخ صدر اسالم ،چنين گمان كنند كه مقاومت و مبارزه امام حسين عليه السالم از
هنگام مرگ معاويه و نشستن يزيد برجاي او آغاز ميشود .اين گمان صددرصد برخالف واقع است .نهضت و قيام امام حسين عليه
السالم ريشهدارتر از آن است كه بتوان آن را به شروع سلطه گري يزيد محدود ساخت.سرور شهيدانِ راه حق و حقيقت ،فرزند علي
عليه السالم پس از رحلتپيامبر اسالم ،در فرازو نشيب هايي كه براي جامعه اسالمي پيش آمد ،شركت داشت و با كمال هشياري و
احساس ،حياتي بودن آنها را نظاره ميكرد .اين طور نب ود كه حسين ،يك دفعه چشم باز كرد و نامه يزيد را براي او خواندند كه تو
بايد تسليم طاغوتِ ساخته شده به دست پدرش (معاويه) شوي و در اين جريان ،هيچگونه اختياري براي تو نيست!چنان نبود كه آن
فرزند بنيانگذار اسالم ،چشم باز كرد و يزيد و يزيديان را ديد .او ساليان متمادي بود كه خون دل ميخورد و مُهر سكوت بر لبانش
بود .چرا؟ در اينجا نمونه اي از عوامل خون دل خوردن حسين و بادهاي تند و خزاني را كه برگلزار روحبخش اسالم وزيدن گرفته بود،
متذكر ميشويم:او با چشمان خود ،گرفتاري هاي بسيار سختي را كه براي پدر بزرگوارش علي بن ابيطالب عليه السالم
بهوجودآوردهبودند ،ديده بود.اينناگواريها هيچ علتي جز رياست پرستي و هوسراني و حسادت نداشت.او سخنان پدر نازنين خود را كه
از دل پرهيجان و اندوهگين او سر ميكشيد ،شنيده بود.او هرگز نميتوانست اين جمله را كه؛ «فَصَبَرتُ وَفي العَيْنِ قَذًي ،وَفي الْحَلْقِ
شَجًا» [( ] 115من تحمل كردم ،در حالي كه خاشاك در چشمم و اندوه سخت در گلويم بود) فراموش كند.او ديده بود كه دروگر
سياستهاي ماكياولي ،داس برّان بر دست ،بر سر عدهاي از بهترين انسانهاي كماليافته كه اعضاي وفادار مكتب پدربزرگوارش علي
عليه السالم بودند ،تاختن آورده ،آنها را درو كرد و از بين برد .به عنوان نمونه -1:او ابوذر غفاري را كه به علت حمايت از اصالح و
تنظيم معيشت مردم و طرفداري از مكتبِ «تساوي در حقوق» كه از انسانيترين مباني اسالم است تبعيد شده بود ،با چشماني اشكبار
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و دلي اندوهگين ،بدر قه كرده بود .همان ابوذر كه دو امام بزرگوار (امام حسن و امام حسين عليه السالم) در موقع وداع ،او را «عمو»
خطاب كرده ،فرموده بودند« :يا عمّاه» (اي عموي ما) .اين كلمه پرمحتوا ،شايستگيِ برادر بودنِ ابوذر را با علي عليه السالم كه پيامبر
اسالم او را برادر خود ميدانست ،با كمال وضوح اثبات ميكند -2.روزي فرا رسيد كه عمار بن ياسر را هم از علي عليه السالم گرفتند.
اين بزرگمرد اسالم همان بود كه بهاتفاق تواريخ ،پيامبر عظيمالشأن درباره او فرموده بود:يا عمَّارُ تَقْتُلُكَ ألْفِئَةُ الْباغِيَة«اي عمار ،تو را
گروهي ستمكار خواهند كشت».عمار در جنگ هاي صفين به خاك و خون افتاد .هنگامي كه خبر مذكور را كه از پيامبر اكرم صلي اهلل
عليه وآله درباره سرنوشت عمار ثابت شده بود ،از طرف اميرالمؤمنين عليه السالم به معاويه و پيروانش يادآور شدند ،اينبار ،آن پيروِ
مكتب ماكياولي حرفي زد كه پوچي آن حرف ،تاريخ را بهشگفتي واداشته است! معاويه گفت«:عمار را علي كشت ،زيرا علي او را به
ميدان جنگ آورده است!»باز به ياد مولوي مي افتيم:چشم باز و گوش باز و اين عمي! حيرتم از چشم بندي خدا!اميرالمؤمنين عليه
السالم فرمود«:به آنان بگوييد :پس حمزة بن عبدالمطلب عليه السالم را پيامبر كشته است ،زيراپيامبر او را به ميدان جنگ آورده
بود -3».روزي ديگرفرا رسيد كه امام حسين عليه السالم خبر مسموم شدن مالك اشتر را شنيد! مالك اشتر كيست؟ مالك اشتر از
باعظمتترين دالوران و سلحشوران تاريخ و در عين حال زاهد و مردي ملكوتي بوده است .آري ،در شخصيت كمنظير او كافي است
كه بهياد آوريم ،اين مرد از آن افراد استثنايي بود كه به مقام واالي «عليشناسي» رسيده بود .همين مرد بود كه با مرگ
مظلومانهاش ،فرزند ابيطالب را كه تحمل و شكيبايي او ضرب المثل تاريخ است ،به ناله درآورد .وقتي شنيد كه آن انسان بزرگ با
دست معاويه در مسير مصر مسموم شده و چشم از اين دنيا پوشيده است ،از اعماق دل بيقرارش چنين ناله برآورد:مالِكٌ ،وَما مالِكٌ ،وَ
أَنَّي لَنا مِثْلُ مالِكٌ؟ رَحِمَ اللَّهُ مالِكًا ،كانَ ليِ كَما كُنْتُ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمٌ«.مالك ،چه مالكي! و ديگر مثل مالكي براي
ما نيست .خدا رحمت كند مالك را ،نسبت او به من ،چنان بود كه نسبت من به رسول خدا صلي اهلل عليه وآله».او همان شخصيتي
بود كه شايستگي اجراي فرمان معروف ،در كشور با سابقه مصر را داشت كه اميرالمؤمنين به او داد .فرماني كه ميتوانست براي
مديريت و اصالح همه كشورها ،برنامه ارائه بدهد -4.او از كشته شدن حُجر و ياران او كه از وارستگان و شايستگان جوامع اسالمي
بودند ،با اين كه (معاويه) به آن ها امان داده بود كه آنان را نخواهد كشت ،اطالع داشت .ناگواري و اندوه عميق ناشي از مرگ اين
انسانهاي كماليافته از يك طرف ،و اين كه سببسازانِ اين خسارتهاي غيرقابل جبران ،آنها را يك نبوغ و هنر زمامداري تلقي
مي كردند! از طرف ديگر ،براي شخصيتي مثل حسين عليه السالم بسيار شكنجهآور بود -5.اويس قرني ،بزرگمردي كه از نظر
عظمت روحي ،محبوب پي امبر اكرم صلي اهلل عليه وآله بود و حتي آن حضرت درباره او فرموده بود:إنِّي لَأَشَمٌّ نَفَسَ الرَّحْمنِ مِنَ قِبَلِ
الَْيمَن [«. ]116من نفس رحماني از طرف يمن استشمام ميكنم».گر در يمني چو با مني پيش مني گر پيش مني چو بيمني در
يمنيمن با تو چنانم اي نگار يمني خود در عجبم كه من توأم يا تو منياين انسان كماليافته در جنگهاي صفين ،قرباني هوي و
هوسراني و رياستپرستي معاويه و پيروانش شد .بدينسان ،دهها و بلكه صدها سالك راه حق و حقيقت كه پروانهوار اطراف شمع
وجود علي عليه السالم در تكاپو بودند ،به خاك و خون افتادند .حسين بن علي عليه السالم همه اين ناگواريها را چشيده و زجر و
شكنجه آنها را دريافته بود -6.امام حسين عليه السالم شاهد ظلمها ،محنتها و تعدّيهايي بود كه به برادرش امام حسن مجتبي
عليه السالم از طرف دنياپرستانِ متجاوز وارد ميشد .سختيهاي مصايبي كه به اين بزرگوار مي رسيد ،بسيار متنوع و فراوان بود-7.
پايمال شدن قوانين و ارزشهاي اسالمي با انواعي از مهارتها و فريبكاريها كه مردم معمولي از درك آنها ناتوان بودند .لذا ،امام
حسين عليه السالم نمي توانست براي آن مردم معمولي كه اكثريت را تشكيل ميدادند ،حقيقت امر را روشن بسازد و مكر و
حيلهپردازيهاي دغل بازان را به آنان تفهيم نمايد و در نتيجه ،به قيام عليه معاويه اقدام كند .اين همان علت بود كه موجب شد امام
حسن مجتبي عليه السالم متاركه جنگ با معاويه را بر مبارزه با او ترجيح دهد -8.نقض حرمت و كرامت انسانهاو فداكردن حيثيت و
شرف آنان در راه خودكامگيها ،و مردم را بردگان بياختيار خود تلقي كردن ،و ارزش ندادن به رأي و نظر و خواستههاي قانوني آنان.
با اين محاسبه نابخردانه« :مردم ،يك عده حيواناتي بي اختيارند! و من هم هركار درباره آنان بخواهم ،انجام ميدهم!» آري ،با اين
محاسبه ،نه از انسان چيزي مي ماند و نه از انسانيت.در صورتي كه نازل كننده قرآن ،خداوند داناي مطلق ،مشورت را از اركان اساسي
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اسالم قرار داده و فرموده است:و شاوِرْهُمْ فِياألَمْر [«. ]117اي پيامبر ،با ياران خود مشورت كن».وَ أَمْرُهُمْ شوري بَيْنَهُم [«. ]118و
ش ؤون مسلمانان در ميان خود ،با مشورت انجام بگيرد».حقيقت ،درختي است برومند كه شاخههاي آن در درون پاك مردم قرار
دارد.اين يك دستور جاودانيِ عقل و وجدان است كه از ميوههاي آن شاخهها كه در عقول و دلهاي انسانهاي پاك سربرميآورَد،
بهره برداريد .جمله «مشورت كنيد» عبارت ديگري است از همين دستور« :از ميوههاي عقول و دلهاي مردم برخوردار شويد».

نقش تقواي الهي رهبر در توجيه و مديريت جامعه

اشاره

بياييد منطق جاودانه اسالم را در صفات زمامدار ،از زبان اميرالمؤمنين عليه السالم بشنويم ،سپس ببينيم علت قيام امام حسين عليه
السالم چه بوده است .آن بزرگِ بزرگان چنين مي فرمايد:فَلَا تُثْنُوا عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَنَاءٍ ،لِإِخْرَاجِي نَفْسِي إِلَي اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَإِلَيْكُمْ مِنَ التَّقِيَّةِ
[البقية] فِي حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا ،وَفَرَائِضَ لَا بُدَّ مِ نْ إِمْضائِهَا .فَلَا تُكَلِّمُونِي بَمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ ،وَلَا تَتَحَفَّظُوا مِنِّي بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ
أَهْلِ الْبَادِرَةِ ،وَلَا تُخَالِطُونِي بالْمُصَانَعَةِ ،وَلَا تَظُنُّوا بِيَ اسْتِثْقَاالً فِي حَقٍّ قِيلَ لِي ،وَلَا الِْتمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِي .فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أَنْ يُقَالَ
لَهُ أَوْ الْعَدْلَ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهِ ،كَانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَثْقَلَ عَلَيْهِ .فَلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ ،أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ ،فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ
أُخْطِيءَ ،وَلَا آمَنُ ذلِكَ مِنْ فِعْلِي ،إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي .فَإنَّمَا أَ نَا وَأَ نْتُمْ عَبِيدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبٍّ لَا رَبَّ غَيْرُهُ؛
يَمْلِكُ مِنَّا مَا لَا نَمْلِكُ مِنْ أَ نْفُسِنَ ا ،وَأَخْرَجَنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ إِلَي مَا صَلَحْنَا عَلَيْهِ ،فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضَّلَالَةِ بِالْهُدَي ،وَأَعْطَانَا الْبصِيرَةَ بَعْدَ الْعَمَي
[«. ]119مرا در مقابل وظيفهاي كه انجام مي دهم ،سپاس خوشايند ننماييد .آزاد ساختن شخصيت از چنگال تمايالت و رهسپار كردن
آن به سوي خدا و به سوي شما [كه جلوه گاه مشيت خداوندي هستيد] سپاسگزاري ندارد .من جز اين كاري نميكنم كه به مقتضاي
تكليف انساني  -الهيام ،حقوق حيات فردي و اجتماعيِ شما را كه از بهجاي آوردنش فارغ نشدهام ،ادا ميكنم و وظايف واجب و
ضروري را كه بايستي اجرا كنم ،انجام ميدهم .گفتوگويتان با من ،همانند گفتوگو با جباران روزگار نباشد .در برابر من از تسليم و
خويشتن داري كه در مقابل اقوياي پرخاشگر داريد ،بپرهيزيد .با قيافه ساختگي و ظاهرسازي با من آميزش نكنيد .گمان مبريد هنگامي
كه سخن حق به من گفته مي شود ،بر من سنگيني خواهد كرد ،يا خودم را از آن حق باالتر قرار خواهم داد ،زيرا كسي كه شنيدن
سخن حق ،يا ارائه عدالت بر او سنگيني كند ،عمل به حق و عدالت براي او سنگينتر خواهد بود .در برابر من ،از گفتن حق و مشورت
براي تحقق بخشيدن بهعدالت خودداري نكنيد .اگر عنايت خداوندي كه مالكتر از من به من است كفايتم نكند ،من داراي شخصيتي
فوق خطا نيستم .قطعي است كه من و شما بندگان مملوك آن پروردگار هستيم كه جز او خداوندي وجود ندارد .اوست مالك مطلقِ
نفوس ما كه باالتر از مالكيتِ خود ما بر ماست .اوست كه ما را از مراحل پايين حيات ،به مراتب عالي آن حركت داده ،گمراهيِ ما را
به هدايت و نابيناييِ ما را به بينايي مبدّل فرموده است ».آيا هنگامي كه امام حسين عليه السالم كه تبلور يافته منطق اسالمي فوق
بود ،نابودي اين منطق را ميبيند و بهجاي آن ،كبر و غرور و استبداد و نژادپرستي و تعصبهاي جاهالنه و سپردنِ زندگي جوامع
اسالمي به دست يزيد را مشاهده ميكند  -كه كارنامه سه سال سلطهگري او را ديديم  -براي نجات دادن اسالم حركت نكند!؟ مرگ
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معاويه حادثه اي بود كه براي كارگزارانِ او اهميت شديدي داشت ،ولي آن چه كه براي وليد بسيار مهم و سنگين بود ،گرفتن بيعت
(تسليم نمودن حسين عليه السالم و عبداللَّه بن عمر و عبداللَّه بن زبير) به يزيد بود .لذا ،وليد بن عتبه كسي را به دنبال مروان بن
حكم فرستاد كه با او مالقات كند .وقتي كهمروان نزد وليد آمد ،وليد نامهاي را كه خبر مرگ معاويه و دستور يزيد براي گرفتن بيعت
از سه شخصيت مذكور در آن بود ،براي مروان خواند و سپس نظر مروان را درباره دستور يزيد خواست .مروان گفت :نظر من اين است
كه همين ساعت (فوراً) آن سه شخصيت را احضار كني و از آنان براي يزيد بيعت بگيري و اگر امتناع كردند ،پيش از آن كه خبر مرگ
معاويه را بفهمند ،گر دن آنان را بزن! زيرا اگر از مرگ معاويه مطلع شوند ،هر يك به طرفي رفته و براي به دست آوردن زمامداري
قيام خواهند كرد.اين يك اصل ثابت شده است كه همانگونه كه افراط در محبت ،زندگيِ آدمي را از مسير «حيات معقول» منحرف
ميسازد ،افراط در خصومت هم ،از اختالل مغزي و روانيِ او حكايت مي كند.عداوت مروان با دودمان پاك پيامبر اسالم ،ريشههايي
عميق از جاهليت داشت .منابع حديثي و تاريخي ،اين خصومت شديد را ثبت نموده است.مروان در پاسخ وليد كه پرسيده بود اكنون
راجع به دستور يزيد چه بايد كرد؟ ماهيت ضد انسانيِ خود را آشكار ميسازد و با كمال بيپروايي ،رأي به كشتن حسين بن علي عليه
السالم ميدهد! و با اين پاسخ ،نه تنها ضدّيت خود را با اسالم مطرح مينمايد ،بلكه بياعتنايي به همه ارزشهاي انساني را
بهپستترين درجه خود مي رساند .حسين بن علي عليه السالم را بكش! حسين بن علي كيست؟ پسر دختر پيغمبر (فاطمه عليها
السالم) .او به اتفاق همه صاحبنظرانِ آگاه ،شايسته ترين فرد براي اقامه حكومت حق و عدالت و داراي عاليترين سرمايه براي
انسانسازي بود .كشتن او به نام يك عمل سياسي ،از بين بردن يك فرد از انسانها نبود ،بلكه خطرناكترين بازي با تاريخ انسانيت و
نابود كردن حقوق جانهاي آدميان بود ،زيرا همانگونه كه گاهي حكم به احياي يك فرد از ديدگاه ارزشهاي بزرگ ،حكم به احياي
همه انسان هاست ،اگرچه صادركننده حكم مزبور اطالعي از اهميت آن نداشته باشد ،همچنان ،گاهي حكم به كشتن يك فرد ،حكم به
نابود كردن همه انسان هاست ،خواه حكم كننده ،اين تساوي را بداند يا نداند .البته در صورتي كه صادركننده حكم نداند و در آن جهل
مقصر نباشد ،بار مسؤوليت سبكتر يا منتفي ميگردد.آيا ميتوان گفت شخصي مانند مروان با آن حكمي كه براي كشتن حسين عليه
السالم صادر كرده است ،اين شخصيت الهي را نمي شناخت؟ چه عواملي باعث شده بود كه مروان با اين كه در جامعه اسالمي و با
قابليت اطّالع از شخصيت امام حسين عليه السالم و يزيدِ نابكار زندگي ميكرد ،اين دو فرد را كه اوّلي داراي جلوه خيرهكننده در
عظمت و دومي [يزيد را كه] داراي شهرت مزاحم جانهاي پاك بود ،نشناسد؟ بيم آن ميرود كه تاريك ماندن اين گونه مسائل در
تاريخ ،از اعتبار اين پديده مهم كه تاريخ ناميده مي شود بكاهد.وليد بن عتبه ،شخصي را براي احضار آن سه شخصيت (حسين عليه
السالم و عبداللَّه بن عمر و عبداللَّه بن زبير) فرستاد تا از آنان براي يزيد بيعت بگيرد.فرستاده وليد كه نامش عبداللَّه بن عمرو بن
عثمان و مرد جواني بود ،سراغ امام حسين عليه السالم و فرزند زبير را در مسجد گرفت و آنان را ديد كه نشسته بودند .آن هنگام،
زمان معموليِ حضور مردم در نزد وليد نبود .فرستاده وليد پيام او را رساند و گفت :امير شما را احضار كرده است .آن دو شخصيت
گفتند :تو برگرد ،ما خود به نزد وليد مي رويم .ابن زبير از امام حسين عليه السالم پرسيد :نظر شما چيست؟ وليد به چه انگيزهاي ما را
در اين ساعت كه موقع جلوس نيست ،احضار كرده است؟ حسين عليه السالم فرمود :گمان ميكنم آن مرد طغيانكار (معاويه) مرده
است و وليد مي خواهد پيش از آن كه خبر در ميان مردم منتشر شود ،از ما بيعت بگيرد .عبداللَّه بن زبير گفت :من هم جز اين گمان
نميكنم ] 120[ .آن گاه از امام حسين عليه السالم پرسيد :شما چه مي كنيد؟ آن بزرگوار فرمود :من هم اكنون جواناني از دودمانم را
جمع ميكنم و آنان را پيرامون جايگاه وليد مينشانم و سپس وارد مي شوم .عبداللَّه گفت :من از توطئه وليد براي تو ميترسم اگر بر او
وارد شوي .حضرت فرمود :من بدون آمادگي و توانايي بر دفاع از خودم ،وارد نميشوم. ]121[ .
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قانون دفاع جدي از جان

اشاره

از اقدام امام حسين عليه السالم براي آمادگي و توانايي دفاع از خود در مقابل وليد بن عتبه ،لزوم آمادگي براي دفاع از حيات به خوبي
روشن مي شود ،كه فرزند علي عليه السالم دفاع از جان و عدم ورود به مهلكه را قانون جدّي تلقي كرده بود .اين كه برخي از ناآگاهان
گمان كردهاند :نمي بايست امام حسين عليه السالم در برابر يزيد كه از قدرت با همه اَشكالش برخوردار بود مقاومت ميكرد ،و
ايستادگي و مبارزه او با آن طاغوت دوران اشتباه بود ،غلطي است واضح كه ابن خلدون هم مرتكب شده و ميگويد«:حسين احساس
كرد كه خروج بر يزيد [و مبارزه با او] به جهت فاسق بودنش متعيّن و واجب است ،مخصوصاً براي كسي كه داراي توانايي براي قيام
باشد و او درباره خود ،اين شايستگي و قدرت را ميديد .و گمان وي از نظر شايستگي [براي زمامداري] و توانايي خود صحيح بود و
بيش از آن بود كه گمان ميكرد ،ولي گمان وي درباره قدرت خود ،چنان نبود كه تصور ميكرد ميتواند با نيروي نظامي خويش در
قيامش پيروز شود. ]122[ ».اشتباه ابن خلدون درنظريه اي كه ابراز كرده است ،از همين جمله كامالً صريح در داستانِ رفتن امام
حسين عليه السالم به نزد وليد به خوبي روشن ميشود كه امام بهعنوان قانون جدّيِ حيات ،مورد بهرهبرداري قرار داد .بار ديگر
قاطعيت جمله را مورد دقت قرار بدهيم«:من بر وليد وارد نميشوم ،مگر اين كه بر دفاع از خود توانا باشم».جاي تأسف است كه ابن
خلدون با آن همه اطالعات و قدرت تفكر ،نتوانست معناي قدرت را از ديدگاه عقل سليم و فطرتِ كمالجو و منابع اسالمي درست
بفهمد!قدرت از ديدگاه عقل سليم و فطرت كمال جو و منابع اسالمي كه تن دادن به شهادت در راه نجات انسانها در عرصه «حيات
معقول» از عالي ترين مصاديق آن است ،در حسين بن علي عليه السالم در عاليترين حدّ بوده است.او با داشتن چنين قدرتي ،خود را
در عرصه تاريخ انسانيت و در برابر جانهاي بيدفاع و باالتر از همه اينها ،در پيشگاه خداوندي شديداً مسؤول ميديد.تفاوت ميان
رفتن به نزد وليد بن عتبه ،كه پرچمدار شهادت (حسين بن علي عليه السالم) براي احياي ارزشها با حدّ اعالي آمادگي براي دفاع از
حيات حركت كرد  ،و قيام جدّي براي رويارويي با طاغوت زمان (يزيد بن معاويه) ،با قدرت طبيعيِ ناچيز ،بسيار زياد است .قدرت در
حادثه نخستين (رفتن به نزد وليد) همان آمادگي از جهات وسايل طبيعي بود كه مي بايست آن بزرگوار آن را داشته باشد ،زيرا كشته
شدن مخفيانه در ميان چهارديوار يك خانه كه قابل تفسيرها و توجيهات بسيار مختلف بود ،كمترين اثر و نتيجهاي براي رها ساختن
مردم جوامع آن روز از زندگيِ برده وار براي يزيد دربرنداشت .در صورتي كه نهضت و قيام رسمي ،با آگاه كردن مردم در مورد مبتال
شدن و دچار شدن حيات آنها به وخامت مادي و معنوي ،بهوسيله خودكامهاي خودخواه (يزيد) ،با آن حوادث گوناگون كه از حركت از
مدينه شروع شد و تا مراجعت اهل بيت حسينعليهم السالم به مدينه ادامه داشت ،بزرگترين وسيله و قدرتي بود كه خداوند در آن
زمان به امام حسين عليه السالم عنايت فرموده بود .بديهي است كه قدرت به اين معني براي كساني كه با ديدِ بسيار سطحي به
قدرت و عجز مي نگرند ،قابل فهم نيست .بر مبناي همين اصل دفاع جدّي از حيات بود كه«:حسين عليه السالم جماعتي از دودمان و
يارانش را جمع نمود و آن ها را با سالح مجهّز كرد و فرمود :وليد در اين ساعت مرا خواسته است و ممكن است مرا به چيزي تكليف
كند كه من آن را نپذيرم و او مورد اطمينان نيست .وقتي كه من بر وليد وارد شدم ،شما نزديك در باشيد و اگر صدايم بلند شد ،وارد
شويد و از من دفاع كنيد. ] 123[ ».اين است منطق اصليِ حيات كه خداوند با فيض ربّاني خود ،به انسانها عنايت فرموده است .اگر
آدمي مالك همه دنياي مادي باشد و براي دفاع از يك لحظه باقيمانده حيات ،آنها را صرف نكند ،نه معناي حيات را شناخته است و
نه مفهوم دنياي مادّي را «.امام حسين عليه السالم بر وليد وارد شد .مروان نزد وليد بود .وليد خبر مرگ معاويه را به آن حضرت داد.
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حضرت آيه رجوع الياللَّه (انا للَّه و انا اليه راجعون) را خواند .آن گاه وليد نامه يزيد را كه دستور بيعت گرفتن از حسين را در بر داشت،
براي آن حضرت خواند .حسين عليه السالم فرمود :گمان نمي كنم تو به اين كه من با يزيد پنهاني بيعت كنم قناعت كني .وليد
تصديق كرد .حضرت فرمود :پس به صبح گاه برسي و نظر خود را مشخص نمايي .وليد گفت :به نام خدا برگرد تا با جمعيت مردم نزد
ما حضور يابي .در اين موقع مروان به وليد گفت :سوگند به خدا ،اگر حسين در اين ساعت بيعت نكند و از تو جدا شود ،هرگز توانايي
تسلط بر چنين شخصيتي نخواهي داشت ،مگر آن كه ميان شما و او كشتههاي فراواني به خاك و خون بيفتند .يا حسين را حبس كن
تا نتواند از سلطه تو بيرون رود ،يا گردن او را بزن!» [. ]124اين سخن امام حسين عليه السالم به وليد كه «پس به صبحگاه برسي و
نظر خود را مشخص نمايي» ،معنايي بسيار مهم دربردارد كه اشاره مي كند به باز بودن راه تفكر پيرامون مسؤوليت ،داوري تاريخ،
حاكميت وجدان ،ايستادن در پيشگاه خداوند در آغاز ابديت و غير ذلك .يعني اي وليد ،در اين چند ساعت ،حساسترين لحظات عمر
خود را مشاهده ميكني و ميگذراني .تو مي تواني در كار خود تصميمي بگيري كه در سرنوشت جوامع مسلمين به سعادت آنان تمام
شود و ميتواني نظري را انتخاب كني كه در رديف جالدان خونآشام و محكمكنندگان پايههاي ظلم و جور در تاريخ محسوب شوي.
برو و در باقيمانده روز و شبت تا تصميم نهايي بينديش .در اين انديشه ،تويي و اصول انساني و قضاوت آيندگان و نتايج اقدام به كار و
باالتر از همه ،تويي و خدا .امروز هم من و هم تو در سر راه سرنوشت اصلي خود قرار داريم .اي وليد ،برو و بينديش .اين ساعتها
تكرار شدني نيست ،سعادت و شقاوت ابديِ تو ،محصول انديشه تو در اين ساعتهاي محدود است .من رفتم و قطعي است كه هر دو،
چهره خو د را در نمايشگاه بزرگ تاريخ نظاره خواهيم كرد و سپس در پايان كار در پيشگاه عدل الهي يكديگر را خواهيم ديد.وليد
گفت« :به نام خدا برگرد» .اي كاش وليد در اين خطاب ،خود را هم منظور مي نمود ،زيرا اگر وليد اين خطاب مقدس را (به نام خدا) با
خويشتن نيز داشت ،يعني اگر بهخويشتن هم مي گفت :وليد ،به نام خدا امشب روياروي خويشتن باش ،شايد اثري بسيار زيبا و
سازندهترين نتيجه را در سرنوشت خود به وجود مي آورد.وليد در ديداري كه با چهره ملكوتي حسين عليه السالم داشت ،در آن لحظات
از يك بارقه روشنگرِ وجداني برخوردار بود كه بدون كمترين تحقير و اهانت ،دست از حسين عليه السالم برداشت و او را مجبور ننمود.
وقتي كه آن حضرت بيرون رفت ،مروان بار ديگر خباثت دروني خود را فاش ساخت و به وليد گفت :تو نسبت به پيشنهاد من نافرماني
كردي و از او بيعت نگرفتي ،و در صورت امتناع ،تصميم به كشتن او نگرفتي ،ديگر محال است كه سلطه بر او پيدا كني ...وليد در
پاسخ مروان ميگويد«:سوگند به خدا ،اگر همه ملك و مال دنيا را به من بدهند كه حسين را بكشم ،براي اين كه او ميگويد :من با
يزيد بيعت نمي كنم ،من چنين جنايتي را مرتكب نميشوم و سوگند به خدا ،ميزان اعمال كسي كه دستش به خون حسين آلوده باشد،
در روز قيامت ،قطعاً سبك خواهد بود. ]125[ ».اين جمالت نشان ميدهد كه آن بارقه روشنگرِ وجداني كه درون وليد را روشن كرده
بود ،تا حدودي ريشه دار بود ،زيرا وليد اين مقدار براي معرفت خود درباره عظمت حسين عليه السالم ارزش قائل بود كه چنين پاسخي
عالي به مروان داد. ] 126[ .مروان گفت :حقيقت گفتي.آن نابكار چنين سخني گفت ،ولي اين يك خالف واقع بود ،زيرا مروان نظر
وليد را نپسنديده بود. ] 127[ .در اين تصديق ظاهري كه مروان سخن وليد را به عنوان حقيقت قلمداد كرد ،دو احتمال مهم ميرود:
يكي اين كه مروا ن برمبناي عقيده يزيد كه آن را در اشعار معروفش منعكس نموده ،گفته است:لَعِبَتْ هاشِمُ بِالْمُلْكِ فَال خَبَرٌ جاءَ وَال
وَحْيٌ نَزَل [. ] 128به وليد طنز گفته و به اصطالح بعضي از مردم ،او را مسخره كرده است كه تو به اين عقيده دل خوش دار ،باالخره
حسين از دست تو رها شده و براي سلطه مجدد بر او ،خون هاي فراوان ريخته خواهد شد.احتمال دوم اين است كه مروان بدون توجه
به عقيده يزيد ،و به طور معمولي وليد را مورد سخريّه قرار داده و خواسته بگويد« :بسيار خوب ،بعداً خواهيم ديد!»محدث قمي
رحمةاللَّه عليه ،جريان مزبور را از ابن شهر آشوب چنين نقل نموده است «:هنگامي كه امام حسين عليه السالم نزد وليد بن عتبه آمد،
و او نامه يزيد را براي آن حضرت خواند ،آن حضرت فرمود :من با يزيد بيعت نمي كنم .مروان گفت :با اميرالمؤمنين! بيعت كن .حسين
عليه السالم فرمود :دروغ گفتي .چه كسي يزيد را بر مؤمنان امير كرده است؟ مروان شمشير كشيد و به وليد گفت :دستور بده جلّادت
پيش از آن كه حسين از خانه ات خارج شود ،گردنش را بزند و خون او به گردن من .فرياد در خانه وليد بلند شد .در اين موقع ،نوزده
مرد از دودمان حسين با خنجرهاي كشيده وارد خانه وليد شدند و حسين با آنها از خانه بيرون آمد و خبر به يزيد رسيد.وليد را از كار
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بركنار كرد ومروان را به جاي او والي مدينه گردانيد. ] 129[ ».به هرحال ،نرمش وليد بن عتبه در رويارويي با حسين عليه السالم ،او را
از كار شرمآوري كه به عهده داشت ،بركنار ساخت.در اين جريان شگفتانگيز ،خباثت مروان و تملّق و چاپلوسي او از يزيد فاسق ،از
حد مي گذرد و او را با منصب اميرالمؤمنين به رخ امام حسين عليه السالم مي كشد! يزيد اميرالمؤمنين است! كدام امير؟ كدامند ن
مؤمنين كه يزيد امير آنهاست؟ ناشايستگيِ يزيد براي زمامداري مسلمين بهقدري روشن بود كه حتي معاويه با شمشير و تهديدهاي
مرگبار نيز نتوانست از مردم براي اين نور چشمي! بيعت بگيرد.آري ،در آنهنگام كه سياست به معناي توجيه و قرباني كردن همه
اصول و ارزشهاي انساني و الهي در مسير «من هدف و ديگران وسيله» قرار ميگيرد ،يزيد هم اميرالمؤمنين خوانده ميشود!اين
تملّقها و چاپلوسيهاي وقاحتبار است كه شمشيرهاي جالدانِ خونآشامِ تاريخ را تيز كرده و باعث شده است كه انسانهاي پاكدل
و داراي وجدان ناب ،نتوانند چند ورق از تاريخ را كه همان خون نامه بشري است ،بدون احساس شرم بخوانند«.امام حسين عليه
السالم از فرداي آن روز ك ه در خانه وليد بن عتبه از بيعت با يزيد امتناع نمود ،از منزل بيرون ميآمد و اخبار منتشر شده را
مي شنيد.مروان آن حضرت را ديد و گفت اي ابا عبداللَّه من خيرخواه تو هستم ،از من اطاعت كن تا به مقصد صحيح برسي .آن
حضرت فرمود :چيست آن نصيحت؟ بگو تا آن را بشنوم.مروان گفت :من بيعت با يزيد را به تو پيشنهاد ميكنم ،زيرا صالح و خير دنيا
و آخرت تو در بيعت با يزيد است!امام حسين عليه السالم فرمود:انا للَّه و انا اليه راجعون و علياالسالم السالم اذا بليت االمة براع مثل
يزيد و لقد سمعت جدي رسول اللَّه صلي اهلل عليه وآله يقول :الخالفة محرمة علي آل ابيسفيان [«. ]130ما همه از آنِ خداييم و به
سوي خدا باز مي گرديم .آخرين وداع با اسالم باد ،زيرا امّت به چوپاني مانند يزيد مبتال گشته است .من از جدّم رسول اللَّه صلي اهلل
عليه وآله شنيدهام كه ميفرمود :خالفت براي فرزندان ابيسفيان حرام است».اگر احتمال بدهيم كه مروان ،يزيد را نميشناخت كه به
امام حسين عليه السالم مي گويد :صالح و خير دنيا و آخرت تو در بيعت با يزيد است ،قطعاً به خطا رفتهايم ،زيرا چگونگي شخصيت
يزيد از زمان پدرش معاويه بهقدري روشن بود كه وقتي ميخواست با تهديد به شمشير ،در مجمعي از بزرگان مسلمين ،سلطنت را
براي او تثبيت كند ،يزيد را تحسين و تمجيد كرد و شايستگيِ او را براي جانشينيِ خودش گوشزد نمود .امام حسين عليه السالم
فرمود« :اي معاويه ،مقصودت چيست؟ گويي درباره كسي صحبت مي كني كه در ميان مردم شناخته شده نيست ،تو درباره فرزندت
مطالبي بگو كه او خويشتن را با آنها آفتابي كرده است »...به اضافه اين كه مروان از نظر خويشاوندي ،از نزديكترين اشخاص به
يزيد بود ،با اين حال ،امكان نداشت يزيد را نشناخته باشد!مروان گفت :صالح و خير دنيا و آخرت تو در بيعت با يزيد است!كدامين
زندگيِ دنيوي! آن زندگي كه عبارت است از چند صباحي تنفس و خور و خواب و خشم و شهوت بدون شرف و كرامت و حيثيت
انساني ،با تسليم به خواسته هاي حيوانيِ يك يا چند نفر خودكامه خودخواه ،ستمگر و مستبد ،زندگي نيست ،بلكه مرگي است با
شكنجه زندگي بيهدف و پر از ماللت و نكبت در ميان گذشتهاي پوچ و آيندهاي پوچ تر .چنين زندگي براي شخصيت آگاه و خردمند و
داراي وجدان الهي ،زندگي نيست تا صالح و خيري داشته باشد.آخرت كدام است و زندگي اُخروي چيست كه تسليم شدن به مُنكِر
آن ،يا به كسي كه كمترين اهميتي در زندگاني به آن نميدهد ،خير و صالحي براي آن باشد؟!چشم باز و گوش باز و اين عمي حيرتم
از چشم بندي خدا!دقت كنيد در اين كه مروان در مقابل سخن امام حسين عليه السالم كه فرمود :من از جدّم رسول خدا صلي اهلل
عليه وآله شنيدهام كه ميفرمود« :خالفت بر فرزندان ابوسفيان حرام است» نگفت :رسول خدا صلي اهلل عليه وآله چنين چيزي نگفته
است ،يا اين سخن را كسي ديگر هم شنيده است؟ بلكه مروان با عصبانيت از حسين عليه السالم جدا شد و رفت.غروب آن روز رسيد.
وليد مرداني را براي احضار امام حسين عليه السالم جهت بيعت با يزيد فرستاد .آن حضرت به فرستادگان وليد فرمود :خود را به بامداد
برسانيم ،شما هم ببينيد ،ما هم ببينيم .آنان ،آن شب از اقدام عملي خودداري كردند و اصراري ننمودند.امام حسين عليه السالم در
همان شب كه شب يكشنبه و دو روز از ماه رجب مانده بود ،از مدينه خارج شد و با فرزندان و برادران و برادرزادگان و با عمدهترين
افراد خاندانش ،به جز محمد بن حنفيّه ،به سوي مكه حركت كرد .هنگامي كه محمد بن حنفيّه از تصميم حسين عليه السالم به
خروج از مدينه مطلع شد ،در حالي كه نميدانست كه برادرش به كجا ميرود ،عرض كرد :تو محبوبترين مردم و عزيزترين مخلوقات
براي من هستي .و من به جز تو براي هيچ يك از مخلوقات ،چنين خيرخواهي و نصيحت ذخيره ننمودهام و تو شايسته چنين
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خيرانديشي و نصيحت مي باشي :از بيعت با يزيد امتناع كن و تا بتواني از شهرها دور باش ،سپس فرستادگان خود را بهسوي مردم
بفرست و آنان را [براي اقامه حق و عدالت] به ياريِ خود دعوت كن .اگر مردم با تو بيعت كردند ،خدا را سپاسگزار خواهي شد و اگر
مردم كسي ديگر را خواستند و دور او را گرفتند ،خداوند از اين جهت از دين و عقل تو نميكاهد و فرزانگي و فضيلت تو هم از بين
نميرود .من مي ترسم اگر وارد شهري شوي و ميان مردم اختالف بيفتد ،گروهي موافق و گروهي ديگر مخالف تو باشند و كشتار راه
بيفتد و در نتيجه ،بهترين فرد اين امت از جهت شخصيت و پدر و مادر ،ضايع ترين آنان از جهت خون و خوارترين آنان از جهت
دودمان باشد.امام حسين عليه السالم به محمد بن حنفيّه فرمود :برادرم ،پس كجا بروم؟ محمد گفت نخست در مكه فرود آي .اگر آن
شهر براي تو خانه امن بود ،اين براي تو مطلوب است و اگر براي تو سازگار نبود ،به سوي يمن حركت كن .اگر يمن براي تو خانه
امن بود ،مقصود همين است و اگر يمن هم براي تو جاي ايمني نبود ،در اين صورت رو به بيابانهاي ريگزار و پناهگاههاي كوهي
بگذار و از شهري به شهري ديگر در حركت باش تا ببيني وضع مردم به كجا ميانجامد .در نتيجه اين حركات و انتظارها ،با رأي و
نظر صحيح با حادثه روياروي خواهي شد.امام حسين عليه السالم فرمود :برادرم ،خيرخواهي نمودي و محبت به جاي آوردي و
اميدوارم رأي تو صحيح باشد. ]131[ .مرحوم مجلسي اين جمله را اضافه كرده است كه امام حسين عليه السالم پس از سخن محمد
بن حنفيه فرمود « :برادرم ،سوگند به خدا ،اگر هيچ پناهگاهي و منزلگاهي هم پيدا نكنم ،با يزيد بيعت نخواهم كرد. ]132[ ».اينك،
چند مطلب بسيار مهم در اين گفتوگو را مورد بررسي قرار ميدهيم:

امام حسين نه تنها محمد بن حنفيه بلكه هيچ كس را براي حركتي كه در پيش داشت مجبور نفرمود

در روزگارِ ما ،شايد اين حقيقت كه فرزندان و برادران و برادرزادگان و عمدهترين افراد خاندان يك انسان كه مانند حلقههاي متصل به
حلقه وجود او هستند ،و عناصر شخصيتِ طبيعيِ او را تشكيل مي دهند ،براي مردم قابل تصور نباشد .اين يك پديده طبيعي است كه
زندگي ماشينيِ ضد حيات پيش آورده است و هيچ چاره اي هم براي بازگرداندن آدميان به اصل اوّلي ارتباطِ طبيعيِ معقولِ وجودِ آنان
با يكديگر مشاهده نميشود .مگر اين كه گردانندگان فنآوريِ امروز ،از خواب سنگين ثروتپرستي و سلطهگري بيدار شوند و بار
ديگر ،انسان را با جان و روان و شخصيت و روح و ارزش هايي كه دارد ،مورد توجه قرار دهند و هويت او را به خودش برگردانند.
بيعلت نيست كه صاحبنظران جامعهشناسي ،دوراني را كه ما در آن زندگي ميكنيم« ،دوران بيگانگي انسانها از يكديگر» كه
بيماريِ «از خود بيگانگي» را نتيجه داده است ،نامگذاري كردهاند .در ارتباط طبيعي و معقول كه ميان مجموعهاي از انسانها وجود
دارد ،هراندازه شخصيت فردي از آن مجموعه باعظمتتر باشد ،جوشش ارتباطِ مزبور شديدتر ميشود و چه شخصيتي با عظمتتر از
اما م حسين عليه السالم كه افراد دودمانش مانند برادران و برادرزادگان و ديگر افراد برجسته خاندان وي ،زندگي خود را پس از
شهادت مظلومانه او ،ننگ ابدي تلقي ميكردند .تاريخ آن دوران به وضوح نشان ميدهد كه نه تنها خويشاوندان نزديك امام حسين
عليه السالم زندگي پس از شهادت او را ننگ ابدي ميدانستند ،بلكه گروهي از شخصيتهاي برجسته آن زمان كه توّابين ناميده
مي شدند ،مانند سليمان بن صُرَد خزاعي [كه از صحابه پيامبر بود] و مسيّب بن نجبه فزاري [از اصحاب علي بن ابيطالب عليه
السالم] و عبداللَّه بن سعيد ازدي و عبداللَّه بن وال ت ميمي و رفاعة بن شداد بجلي براي شستن ننگ و عاري كه از ياري نكردنِ امام
حسين عليه السالم آنان را در خود فرو برد ،تا پاي جان قيام جدي كردند و به استقبال كشته شدن رفتند.در سخنان سليمان بن صرد
چنين آمده است كه خطاب به جمع توّابين گفت«:مانند بنياسرائيل باشيد كه پيامبرشان چنين گفت :شما با گوسالهپرستي به خويشتن
ظلم كرديد ،بهسوي خدا توبه كنيد و خودتان(نفْستان) را بكشيد[ .فَتُوبُوا اِلي بارِئِكُمْ وَاقْتُلُوا اَنْفُسَكُم] [. ]133خالد بن نفيل

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 33

گفت«:سوگند به خدا ،اگر ميدانستم خودكشي مرا از گناهم نجات ميدهد ،خود را ميكشتم. ]134[ ».با توجه به اين عالقه شديد و
جوش و خروش جدّي براي حمايت و دفاع از امام حسين عليه السالم  -اگر حادثه نينوا براي آنان كامالً روشن بود  -قطعاً همه آنان
بدون احساس اجبار حركت ميكردند و به ياري آن حضرت ميشتافتند.بنابراين ،حركت فرزندان و برادران و برادرزادگان و مهمترين
افراد دودمانِ آن شهيدِ راهِ حق و حقيقت ،با كمال اختيار صورت گرفته است .البته اين احتمال ميرود كه محمد بن حنفيه هم مانند
ديگر برادران حسين عليه السالم آماده حركت شده بود ،ولي خود آن حضرت شايد دستور داده باشد كه تو در مدينه بمان .اين حقيقت
كه امام حسين عليه السالم هيچ كسي را مجبور نكرد ،از اين نامه كه امام صادق عليه السالم از آن حضرت نقل فرموده است ،روشن
ميشود.حمزة بن حمران مي گويد :در خدمت امام صادق عليه السالم صحبت از خروج امام حسين عليه السالم از مدينه و عدم
همراهي محمدبنحنفيه بود .آن حضرت فرمود :وقتي كه امام حسين عليه السالم تصميم به خروج گرفت ،كاغذي خواست و در آن
چنين نوشت:بسماللَّهالرحمنالرحيممن الحسين بن علي بن ابيطالب الي بني هاشم .اما بعد فانه من لحق بي منكم استشهد و من تخلف
عني لم يدرك (يبلغ) الفتح والسالم [«. ]135اين نامه از حسين بن علي بن ابيطالب است به بنيهاشم .بعد از حمد و درود ،هر كس
از شما به من ملحق شد ،به شهادت نايل خواهد گشت و هركس از من تخلف نمود ،به مقام پيروزي نخواهد رسيد .والسالم».درود
خداوندي بر تو اي شهيد راهِ حق و حقيقت .چه پيروزي با عظمتتر از آن كه تو به آن رسيدي .تو با آن نهضت و قيام خونينت كه با
نظر به اسباب و وسايل ظاهري و با توجه به معناي معمولي شكست و پيروزي ،جز شكست ظاهري نمودي نداشت ،اسالم را احيا
نمودي و از شرف و كرامت و حيثيت ذاتي انسان ها دفاع كردي .اگر خودكامگانِ خودمحور و جهانخوارانِ ضد وجدان و فطرت ،از باز
كردن اسرار نهضت و قيامِ تو جلوگيري نمي كردند ،امروز تاريخ بشري مسير تحوّل تكاملي را درپيش ميگرفت.افسوس كه جغدهاي
ويرانهنشين ،اطالعي از همّت و اوجِ پروازِ بازان ندارند و از درك بياعتناييِ اين بلندپروازان به آن خرابههايي كه آن پست فطرتان به
آنها عشق ميورزند ،ناتوانند.افسوس كه تفهيم كار خورشيدِ جهانافروز به خفّاشان ظلمت باز ،كاري است امكانناپذير.افسوس كه آن
نابخردانِ نابكار ،نميدانند كه با مخفي ساختن فداكاريِ حياتبخشِ حسين عليه السالم خيانت به خود روا ميدارند و جنايت به ارواح
ديگران.آنان با تماميِ جهالتِ آميخته با پستيها و رذالتها ،مي خواهند با گردوغبارهايي برخاسته از هوي و هوسهايشان ،چهره
آفتابِ عالمتاب را بپوشانند! آنان گمان ميبرند كه مي توانند حق و حقيقت را با تخيالت مغزهاي بيمارشان بپوشانند و حسين عليه
السالم را از خلوتسراي دلهاي پاكان اوالد آدم كه با نور خداوندي روشن ميشود ،بيرون كنند! چه عذابي تلختر از آن جهالت و
پستيها ،و چه كيفري سختتر از آن بيماريِ مغزي كه انسان را به مبارزه با خويشتن وادار نمايد!

آشكار شدن ضرورت امتناع امام حسين از بيعت با يزيد در سخنان محمد بن حنفيه

از سخنان محمد بن حنفيه كه بازگوكننده نظريه همه مسلمانان آگاه و مخلص در آن حادثه بزرگ بود ،ضرورت امتناع امام حسين
عليه السالم از بيعت با يزيد و آشكار ساختن آن ،به وسيله انتقال از اين شهر به آن شهر ،از اين بيابان به آن بيابان و از اين پناهگاه
كوهي بهآن پناهگاه ،بهخوبي آشكار مي گردد.بنابراين ،با نظر به هويّت يزيد و ناشايستگي او براي مديريت جامعه مسلمين و اقدام به
سوءاستفاده از ناآگاهي اكثريتِ مردمِ جامعه براي تثبيت زمامداري او از يك طرف ،و عظمت بينظير شخصيت حسين بن علي عليه
السالم و محبوبيّت م طلق و شايستگي او در ميان مردم آگاه و با ايمان به دين مقدس اسالم براي تصدّي به مقام زمامداري از طرف
ديگر ،امتناع امام حسين عليه السالم از بيعت با يزيد بديهيترين ضرورت بود كه محمد بن حنفيه آن را با آن حضرت درميان گذاشت.
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پيشنهاد محمد بن حنفيه به امام حسين

پيشنهاد محمد بن حنفيه به امام حسين عليه السالم كه اگر نتوانست در مكه و يا يمن استقرار يابد ،در يك شهر سكونت نكند بلكه
دائماً تغيير محل دهد و از اين شهر به آن شهر حركت نمايد ،يا بيابان ها را درنَوَردد ...اين جريان حس كنجكاوي مردم را بيدار
مينمايد و امتناع آن حضرت را از بيعت با يزيد اثبات ميكند.با اين جريان ،فريبكاريهاي يزيد و يزيديان براي مردم آشكار ميشود و
مردم جامعه از آن چه كه در پشت پرده ميگذرد ،مطلع مي شوند .در روايتي كه بعداً نقل خواهيم كرد ،آمده است كه امام حسين عليه
السالم به محمد بن حنفي ه فرمود :من آماده حركت با برادرانم و برادرزادگانم و شيعيانم شده ام و تو در مدينه اقامت كن و مسائل روز
را زيرنظر بگير و از من مخفي مدار ...از اين جا معلوم مي شود كه احتماالً محمد نيز پيشنهاد حركت با حسين عليه السالم را نموده
بود ،ولي آن حضرت مانع شد.مجلسي نقل ميكند«:در يكي از شبهايي كه امام حسين عليه السالم پس از گفتوگو با وليد بن عتبه
در مدينه بود و هنوز به طرف مكه حركت نكرده بود ،از منزل خود بيرون آمد و به طرف قبر پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله رفت و
چنين گفت :درود بر تو اي رسول خدا ،من حسين بن فاطمه هس تم ،بچه تو ،بچه دختر تو و همان سبط (نوه) تو هستم كه در ميان
اُمّت خود گذاشتي .اي پيامبر خدا ،شاهد باش كه آنان مرا خوار كردند و ضايع نمودند و حق مرا مراعات ننمودند و اين است شكايت
من به تو ،تا آن گاه كه به ديدارت برسم .سپس براي قيام برخاست و به ركوع و سجود متوالي پرداخت .وليد كسي را به منزل امام
حسين عليه السالم فرستاد ،تا ببيند آيا آن حضرت از مدينه خارج شده است يا نه؟ حضرت از مدينه بيرون رفته بود.وليد شكر خدا را
كرد كه دستش به خون حسين آلوده نشد .امام حسين عليه السالم شب دوم بار ديگر به طرف قبر پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله
رفت .نمازها خواند و هنگامي كه فارغ گشت ،دست به نيايش برداشت و عرض كرد:خداوندا ،اين است قبر پيامبر تو محمد صلي اهلل
عليه وآله و من فرزندِ دخترِ پيامبر تو هستم .اكنون ميداني آن چه را كه براي من پيش آمده است .خداوندا ،من نيكيها را دوست
ميدارم و از بديها متنفرم و آنها را طرد مي نمايم .من از تو اي خداوند ذوالجالل واالكرام ،به حقِّ اين قبر و آن كسي كه در اينجا
آرميده است ،مسألت مي دارم ،آن چه را كه رضاي تو و رسولت در آن است ،براي من برگزين.تا صبحگاه نزديك شد و حالت رؤيا به
آن حضرت دست داد .در آن حال ،پيامبر را با دستهاي از فرشتگان كه از راست و چپ و پيشرو پيامبر را در ميان گرفته بودند،
ديد.پيامبر ،حسين عليه السالم را به سينه چسبانيد و پيشاني او را بوسيد و فرمود:اي محبوب من ،اي حسين ،به همين نزديكي تو را
به خون خود آغشته ميبينم كه در زمين كربال به وسيله جمعي از امت من در حال تشنگي كشته ميشوي و آنان با ارتكاب چنين
جنايتي در روز قيامت ،اميد شفاعت از من دارند .خداوند شفاعت مرا نصيب آنان نخواهد كرد .اي محبوب من ،اي حسين ،پدر و مادر و
برادرت نزد من آمدهاند و اشتياق ديدار تو را دارند .و براي تو درجاتي در بهشت است كه بدون شهادت بهآنها نايل نخواهي شد...امام
حسين عليه السالم آماده حركت از مدينه شد و در تاريكي شب ،سرِ قبر مادر و سپس سرِ قبر برادرش رفت و آن دو را نيز وداع نمود».
[. ]136حضور امام حسين عليه السالم بر سر قبر پيامبر در دو شب متوالي ،به اضافه زيارت قبر آن بزرگوار ،تالش نهايي بود براي
كشف نهاييِ حقيقتِ آن حادثه و آن تكليف برين كه مي بايست براي انجام آن آماده شود .در روايت مجلسي چنين آمده است :امام
حسين عليه السالم پس از زيارت قبر پيامبر و حضرت فاطمه و امام حسنعليهم السالم كه آماده حركت از مدينه شده بود ،برادرش
محمد بن حنفيه را مالقات كرد و ميان آن دو ،گفت وگويي كه نقل كرديم اتفاق افتاد .در پايان اين گفتوگو ،امام حسين عليه السالم
فرمود «:من تصميم گرفتم با برادران و برادرزادگان و شيعيانم به مكه بروم .تصميم من تصميم آنها و رأي من رأي آنهاست .اما تو
اي برادرم ،ملزم به حركت نيستي ،تو در مدينه بمان و از طرف من ناظر كارهاي آنان (كارگزاران يزيد) باش و چيزي از آنان را از من
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مخفي مدار. ]137[ ».سپس اين وصيت را به برادرش محمد بن حنفيه نوشت:بسماللَّه الرحمن الرحيماين است وصيتي كه حسين بن
علي بن ابيطالب به برادرش محمد معروف به محمد بن حنفيه مينمايد:حسين شهادت ميدهد به اين كه هيچ معبودي جز خداوند
يگانه وجود ندارد و اوست خداوند يكتا و بيشريك ،و شهادت مي دهد كه محمد صلي اهلل عليه وآله بنده و فرستاده اوست .از طرف
حق و برحق آمده است و به اين كه بهشت و دوزخ حق است .و آمدن روز قيامت قطعي است و ترديدي در آن نيست و خداوند همه
مردگان را زنده خواهد كرد .و من (حسين بن علي) نه براي برپا كردن شرّ و فساد و اخاللگري برخاستهام و نه براي افساد و ظلم .جز
اين نيست كه قيام كردهام براي اصالح امت جدّم (محمد صلي اهلل عليه وآله) .ميخواهم امر به معروف (خير و صالح و سعادت مردم)
و نهي از پليديها نمايم و با روش جدّ و پدرم علي بن ابي طالب در ميان مردم رفتار كنم .پس هر كس مرا بر مبناي حق بپذيرد،
خداست كه سزاوار حق است و هركس اين حركت و قيامِ مرا نپذيرد ،من تحمل خواهم كرد تا خداوند ميان من و اين قوم حكم كند و
او بهترين حاكمان است .اي برادر ،اين است وصيت من به تو ،و براي من توفيقي جز از طرف خدا نيست».سپس نامه را امضا فرموده
و به برادرش محمد داد و در هنگام شب از مدينه خارج شد. ]138[ ».اين وصيت ،مانع بروز هرگونه اتهام ناروا و پوشاندن حقيقتي بود
كه حسين عليه السالم آن را هدف گيري نموده و براي فداكاري در راه آن ،از همه دنيا و حتي زندگي خود صرفنظر كرده و راه
دشتها و بيابانها را پيش گرفته بود .از آن جهت كه نيرنگ بازيها و نفاق و پايمال كردن واضحترين حقوق انساني ،از مختصات
سياستبازيهاي ماكياولي است كه وسيله و ابزار كار اينگونه سلطه گران است ،بنابراين ،طبيعي بود كه براي خاموش كردن توفاني
كه شهادت حسين در جوامع مسلمين برپا مي كرد ،يزيد و يزيديان با اشاعه هرگونه خالف واقع ،هدف الهي امام حسين عليه السالم را
بپوشانند و اين نتيجه را ب گيرند كه حسين براي به دست آوردن زمامداري حركت و قيام كرد و كشته شد! لذا ،آن بزرگوار تا آن جا كه
مي توانست ،با سخنان دلپذير و ملكوتيِ خود ،هدف از حركت و قيام خويش را مكرراً ابراز ميكرد .در اين مورد كه به شكل وصيت به
برادرش كتباً مطرح فرمود ،با بيان شهادتين و اقرار به حق بودن بهشت و دوزخ و قيامت و ابديت ،اعتقاد به همه اصول عقايد اسالمي
را صريحاً بيان فرمود كه فردا جايي براي كمترين افترا و بهتان درباره قيام الهيِ او نمانَد .آن گاه هدف اعالي خويش را از نهضت
عظيمي كه در پيش داشت ،با كمال وضوح گوشزد فرمود«:من حسين بن علي بزرگ شده در دامان پيغمبر و تربيت شده در مكتب
پدرم علي بن ابي طالب عليه السالم ،با اين قيام ،براي ايجاد شرّ و فساد و اخاللگري برنخاستهام .من در خانداني نشو و نما كردهام كه
تجلّيگاه عدالت و حق و ديگر اصول ارزشهاي انساني بوده است .من براي تحكيم ارزشها و محو پليديها و ستمگريها و
حقكشيها حركت كرده ام .من براي اقامه دينِ همان برگزيده خداوندي ،محمد بن عبداللَّه صلي اهلل عليه وآله حركت كردهام كه
فرمود :اگر آفتاب را در يك دستم بگذاريد و ماه را در دست ديگرم (اگر همه دنيا را به من بدهيد) كه دست از تبليغ و اشاعه اين دين
بردارم ،دست برنخواهم داشت .اين است هدف من و اين است رفتار من .براي وصول به اين هدف ،از هيچ سعي و كوشش و
فداكاري دريغ نخواهم ورزيد .آن چه كه مرا وادار به اين حركت كرده است ،حق است .در راه وصول به حق ،از هيچ ناگواري و
مصيبتي نخواهم گريخ ت .نابودي حقيقي در دور افتادن از حق و عدم حمايت از آن است ،نه پيوستن به حق و دريافتن آن و حمايت
از آن .كسي كه قدم در چنين راهي بردارد ،نه تنها از سنگالخ بودن راه هراسي به خود راه نميدهد ،بلكه پيروزي را در قطعه قطعه
شدن در اين راه ميبيند كه مسيرِ منزلگهِ مقدسِ پاكانِ اوالد آدم است».امام حسين عليه السالم به سوي مكه حركت
ميكند «.هنگامي كه حسين عليه السالم از مدينه خارج شد و به طرف مكه حركت كرد ،عبداللَّه بن مطيع او را مالقات كرد و گفت:
فدايت گردم به كجا ميروي؟آن حضرت فرمود :فعالً مقصد من مكه است و سپس از خداوند براي تعيين تكليف بعدي ،طلب خير
خواهم كرد.عبداللَّه گفت :خداوند براي تو خير پيش بياورد و ما را فداي تو گرداند .اگر به مكه رسيدي ،بپرهيز از اين كه به كوفه
نزديك شوي ،زيرا كوفه شهري شوم است .پدرت در آن جا كشته شد و برادرت در آن شهر ،بيكس و ياور ماند و ضربتي غافلگيرانه
به او وارد كردند كه نزديك بود او را به شهادت برساند .در حرم خدا اقامت فرما ،تو سرور عرب هستي .مردم حجاز با وجود تو ،زير
فرمان هيچ احدي نمي روند و همه مردم از هر سو به طرف تو و براي اطاعت از تو حركت خواهند كرد .خاندانم فداي تو باد ،از حرم
ال هي (مكه) خارج مشو .سوگند به خدا ،اگر به شهادت برسي ،همه ما بعد از تو برده خواهيم شد. ]139[ ».عبداللَّه بن مطيع از
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شخصيتهاي آن دوران ،دو بار از خدا ميخواهد تا او را فداي امام حسين عليه السالم گرداند .ميگويد« :تو سرور عرب هستي».
بديهي است كه منظور ،سيادت و سروري آن حضرت بر همه مسلمانان است .تعبير عرب از آن جهت بوده است كه اسالم كه باني آن
خاتم االنبيا صلي اهلل عليه وآله بوده است ،به وسيله عرب در عربستان بروز نموده و سپس به جوامع ديگر گسترش يافته است ،زيرا
همان طور كه تعبيرات پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله و اميرالمؤمنين عليه السالم و همه شخصيتهاي جوامع اسالمي  -اعم از عرب
و غير عرب  -درباره حسين عليه السالم نشان ميدهد ]140[ ،حسين عليه السالم شايستهترين فرد براي مديريتِ جوامعِ مسلمين
بود .اين جمله را نميتوان از چند جمله عبداللَّه بن مطيع در باال نيز استفاده كرد«:مردم حجاز با وجود تو ،زير فرمان هيچ احدي
نميروند و همه مردم از هرسو به طرف تو حركت خواهند كرد».شيخ مفيد رحمه اهلل بنا به نقل مرحوم محدث قمي از امام صادق
عليه السالم نقل كرده است «:پس از آن كه امام حسين عليه السالم تصميم به حركت به مكه گرفت ،گروهي از فرشتگان و گروهي
از اجنّه ،پيشنهاد ياري به آن حضرت دادند و آن حضرت پيشنهاد آنها را نپذيرفت. ]141[ ».امكان وقوع ياري از موجودات غيبي را
ميتوانيم در قرآن مجيد مشاهده كنيم ،از آن جمله. ]142[ :اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَالثَةِ آالفٍ مِنَالْمَالئِكَةِ
مُنْزَلينَ .بَلي إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آالفٍ مِنَالْمَالئِكَةِ مُسَوِّمين [«. ]143هنگامي كه به
مؤمنان ميگفتي آيا براي شما كفايت نمي كند كه پروردگار شما با سه هزارمالئكه ،شمارا ياري كند .بلي ،اگر صبر كنيد و تقوا بورزيد،
بهزودي خداوند شما را با پنج هزار مالئكه نشاندار ياري خواهد كرد».همچنين ،در «سوره توبه ،آيه  »40چنين آمده است ...:فَاَنْزَلَ
اللَّهُ سَكينَتَهُ عَلَيْهِ وَ اَيَّدَهُ بِجُنوُدٍ لَمْ تَرَوْها ...«...پس خداوند آرامش خود را برپيامبر فرود آورد و او را بهوسيله لشكرياني كه آنها را
نديدهايد ،تأييد فرمود»...از جمله قضاياي معروفي كه بي نظير بودن شخصيت حسين عليه السالم را اثبات ميكند ،اين است كه
هنگامي كه آن حضرت در راه كوفه ،دو نفر را ميبيند كه از طرف كوفه ميآيند ،كساني را ميفرستد كه وضع كوفه را از آنان بپرسند.
آن دو نفر چنين پاسخ مي دهند كه ما مردم را در حالي پشت سر گذاشتيم كه دل هايشان با حسين بود و شمشيرهايشان براي قتل او
آماده شده بود.آري ،همه ما ميدانيم كه سياست گرگصفتانِ روباهمنش همين است كه بهسادگي ميتوانند مغزهاي مردم جامعه را
مشوّش نمايند ،به طوري كه شمشير به دست آنان دهند و آنان را بر خالف تمايالت جدّيِ قلبي كه دارند ،رهسپار كارزار با كسي
نمايند كه محبوب دلهاي آنان است!

آيا امام حسين ميدانست در اين قي ام بزرگ شهيد ميشود

چند نظريه در پاسخ اين سؤال مطرح شده است كه مورد بحث و بررسي هاي مشروحي قرار گرفته است .ما براي بيان آن چه كه به
نظر ميرسد ،دو نظريه عمده از آنها را مورد بررسي قرار ميدهيم:نظريه يكم  -اگرچه قيام امام حسين عليه السالم از همه جهات
صحيح و مستند به انگيزگي تكليف خداوندي بود ،ولي او نميدانست در اين قيام به شهادت خواهد رسيد .الزمه سخن عبدالرحمن ا
بن خلدون ،در صفحات  216و  217از مقدّمه ،هم چنين عقيده بعضي از متفكران ،اين است كه امام حسين عليه السالم نميدانست در
سفر به عراق شهيد ميشود .تض اد سخن ابن خلدون را با سخن ديگري از او كه در پاورقيِ بحث گذشته آوردهايم ،مالحظه كرديد .اما
پاسخ ديگر معتقدان به عدم علم آن حضرت به شهادت ،در بررسي و تحقيق نظريه دوم مطرح خواهد شد.نظريه دوم  -امام حسين
عليه السالم از شهادت خود آگاه بود .اين نظريه ،با توضيحات گوناگون ،در تحليلهايي كه براي داستان كربال صورت گرفته ،بررسي
شده است .ما درباره اين مسأله مهم ،مطالبي را بيان ميكنيم . 1:مقام واالي امامتِ اين پيشوايانِ فوق طبيعي است كه علم غيب و
آگاهي از آينده را به اذن الهي براي آنان امكانپذير ميكند .2.خداوند سبحان در قرآن مجيد ميفرمايد:عالِمُ الْغَيْبِ فَال يُظْهِرُ عَلي
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غَيْبِهِ اَحَداً اِالَّ مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُول«. ]144[ ...خداوند داناي غيب است و كسي را به غيب خود مطلع نميسازد ،مگر كسي از
فرستادگان خود كه رضايت بدهد»...اين آيه به صراحت در امكان علم غيب براي غير خدا خبر ميدهد .اين آيه ،با نظر به آيات ديگر،
كه علم غيب را مخصوص خدا ميداند ،اين معني را اثبات ميكند كه كساني ديگر نيز با عنايت خداوندي ميتوانند عالم به غيب
شوند .آياتي كه مي گويد پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله علم غيب را به وسيله وحي از پروردگار گرفته و ائمهعليهم السالم از پيامبر
اخذ كردهاند ،بسيار فراوان است .3. ]145[ .عبدالرحمن ا بن خلدون ،در فصل پنجاه و سوم از مقدمه ،پس از بيان مواردي از علم غيبِ
مستند به امام جعفر صادق عليه السالم ،ميگويد«:حال كه كرامت كشف و شهود و اطالع از امور غيبي براي ساير مردم (از كساني
كه رياضت كشيده و موفق به تهذيب و صفاي دروني گشتهاند) امكانپذير است ،پس خاندان پيامبر از نظر علم و دين و ديگر آثار
پيامبري و عنايت خداوندي به اصل شريف آنان ،كه از شاخههاي پاك آن اصل گواهي ميدهد ،به كشف و شهود و اطالع از حقايق
غيبي سزاوارتر ميباشند -4».از جمله امور غيبي فراواني كه حضرت رسول اكرم صلي اهلل عليه وآله از آنها خبر دادهاند ،اطالع دادن
آن حضرت از شهادت اميرالمؤمنين عليه السالم است با خصوصياتش. ]146[ .اخبار غيبي اميرالمؤمنين عليه السالما بن ابيالحديد
چنين ميگويد. ]147[ :فَصْلٌ فِي ذِكْرِ أُمُورٍ غَيْبِيَّةٍ أَخْبَرَ بِهَا الْإِمَامُ ثُمَّ تَحَقَّقَتْ«...فصلي است در ذكر اموري غيبي كه امام به آنها خبر
داده و سپس آنها تحقق يافته اند.بدان كه اميرالمؤمنين عليه السالم در اين فصل ،سوگند به خدايي ياد كرده است كه جانش در
دست اوست ،به اين كه آنان (مردم) از هيچ حادثه اي در بين موقعيت خودشان در آن زمان تا روز قيامت نخواهند پرسيد ،مگر اين كه
اميرالمؤمنين عليه السالم به آنان درباره آن حادثه خبر خواهد داد و دربره طايفهاي كه بهوسيله آن ،صد نفر هدايت خواهند شد و
صدنفر به ضاللت خواهند افتاد و درباره دعوتكنندگان و فرماندهان و رانندگان و جايگاههاي فرود آمدن مركبهاي آنان و همچنين
درباره كسي از آنان كه كشته خواهد شد و كسي كه با مرگ طبيعي خود خواهد مرد».اين ادّعا از آن حضرت ،ادّعاي خدايي و ادّعاي
نبوّت نيست ،بلكه آن حضرت ميفرمود :از حضرت رسولاللَّه صلي اهلل عليه وآله علمِ آن اخبار را دريافت نموده است .اخبار غيبي
اميرالمؤمنين عليه السالم را امتحان (تتبّع) كرديم و آن ها را موافقِ واقع ديديم و از اين راه به صدق ادّعاي مذكور از آن حضرت
استدالل نموديم .از آن جمله -1:خبر درباره ضربتي كه برسر مب اركش اصابت خواهد كرد و خون سرش ،ريش مباركش را خضاب
خواهد كرد -2.خبر درباره قتل امام حسين عليه السالم -3.اخباري درباره كربال و حادثهاي كه در آن روي خواهد داد ،در موقع عبور از
آن جا به طرف صفين .منابع اخباري از شهادت امام حسين عليه السالم را در آخر اين مبحث ميآوريم -4.خبر درباره ملك (سلطنت)
معاويه بعد از وفات خود -5.خبري در توصيف معاويه و دستور او به سبّ اميرالمؤمنين عليه السالم -6.خبر درباره حجاج بن يوسف-7.
خبر درباره يوسف بن عمر -8.خبر درباره مارقين  -امر خوارج در نهروان -9.اخبار درباره كشتهشدههاي خوارج و آنان كه به دار
كشيده خواهند شد -10.اخبار درباره ناكثين (طلحه و زبير) و پيروانشان كه جنگ جمل را بهراه انداختند -11.اخبار درباره قاسطين
(معاويه و عمرو بن عاص) و دارودسته آن دو -12.خبر درباره شماره سپاهي كه از كوفه بر آن حضرت وارد شدند ،در آن هنگام كه آن
حضرت آماده حركت به بصره براي جنگ با اصحاب جمل گشته بود -13.خبر درباره عبداللَّه بن زبير« :چيزي را ميخواهد كه به آن
نخواهد رسيد .او طناب (دام) دين را براي شكار دنيا مي گستراند[ .در اين جمالت در توصيف عبداللَّه بن زبير آمده است« :خبّ ضبّ
يروم أمرا وال يدركه و هو بعد مصلوب قريش» (حيلهگر و كينهتوز) امري را ميخواهد و آن را در نخواهد يافت .به اضافه اين كه او به
دار كشيده شده قريش است -14].خبر درباره هالكت و غرق شدن بصره در آب -15.خبر درباره هالكت بصره بار ديگر به وسيله
صاحب زنج كه خود راعلي بن محمد بن احمد بن عيسي بن زيد ناميده است -16.اخبار درباره ظهور پرچمهاي سياه از طرف خراسان
و تصريح فرمودن ايشان به قومي از اهالي آن كه به بني رزيق معروف بودند و آنان آل مصعب بوند كه از جمله آنان طاهربنالحسين
و فرزندش و اسحاق بن ابراهيم ميباشند كه آنان و گذشتگانشان از دعوتكنندگان به دولت عباسي بودند -17.اخبار درباره ظهور
پيشواياني از فرزندانش درطبرستان مانند الناصر و الداعي [ ]148و غير از آنها كه در بعضي از سخنانشان فرمودهاند:وَ إِنَّ لِآلِ مُحَمَّدٍ
صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ بِالطَّالِقَانِ لَكَنْزاً سَيُظْهِرُهُ اللَّهُ إِذَا شَآءَ دُعَائُهُ حَقٌّ حَتَّي يَقُومَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَيَدْعُوَ إِلَي دِينِ اللَّهِ«و قطعاً براي آل
محمد صلي اهلل عليه وآله وسلم در طالقان خزانهاي است كه خداوند آن را اگر بخواهد ظاهر ميسازد .دعاي او (دعوت او) حق است تا
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اين كه با اذن خداوندي قيام ميكند و به دين خداوندي دعوت مينمايد -18».خبر درباره كشته شدن نفس زكيه [ ]149در مدينه و
اين كه در نزد سنگهاي زيت كشته ميشود -19.خبر درباره برادر نفس زكيّه (ابراهيم) كه در باب حمزة كشته ميشود:يُقْتَلُ بَعْدَ أَنْ
يَظْهَرَ وَ يُقْهَرُ بَعْدَ أَنْ يَقْهَرَ«كشته ميشود پس از آن كه ظهور كند ،و مغلوب ميشود پس از آن كه غلبه ميكند -20».خبر در سبب
قتل ابراهيم كه فرموده است:يَأْتِيهِ سَهْمٌ غَرْبٌ«تيري به او اصابت ميكند كه تيراندازش معلوم نميشود».يَكُونُ فِيهِ مَنِيَّتُهُ فَيَابُؤْساً
لِلرَّامِي شَلَّتْ يَدُهُ وَ وَهَنَ عَضُدُهُ« مرگ ابراهيم در آن تير خواهد بود .اي بدا به حال تيرانداز ،دستش شل و بازويش سست باد-21».
خبر درباره كشته شدگان وج (وج به طائف گفته شده است كه آخرين جهاد پيامبر صلي اهلل عليه وآله در آن جا روي داده است) و اين
كلمه قطعاً غلط است ،بلكه فخ است كه فرمودند بهترين مردم روي زمين بودند -22.اخبار او درباره مملكت علوي درغرب و تصريح
به نام كتامه و آنان كساني بودند كه ابو عبداللَّه الدّاعي معلم را ياري كردند -23.خبر درباره ابو عبداللَّه المهدي كه اولين شخص از
آنان بود .سپس صاحب قَيْرَوان چشم پوش و خوش رنگ [يا كسي كه از چشمش آب بيايد] داراي نسبِ نابِ برگزيده از نسل كسي كه
درباره او بداء واقع شد و در عبا خوابانيده شد .و عبيداللَّه المهدي سفيد رنگي مايل به سرخي و فربه و داراي عضالت نرم بود .مقصود
از ذوالبداء ،اسماعيل بن جعفر بن محمد علي هما السالم است و اوست خوابانيده شده در رداء؛ زيرا وقتي كه اسماعيل از دنيا رفت،
پدرش ابوعبداللَّه امام جعفرصادق عليه السالم او را در عبا پيچيد [خوابانيد] و بزرگان شيعه را بر او وارد كرد ،تا او را ببينند و بدانند كه
او از دنيا رفته است و شبهه از وضع او منتفي شود -24.خبر درباره بني بويه و درباره آنان فرموده است :و از بنوالصّيّاد ديلمان ظهور
مي كنند كه اشاره به بني بويه است .پدر بزرگ آنان با دستش ماهي شكار ميكرد و با قيمت آن ،زاد و توشه خود و عائلهاش را آماده
مينمود و خداوند از فرزندان صلبيِ (اصلي) او سه پاد شاه به وجود آورد و نسل آنان را منتشر ساخت ،تا جايي كه ملك و سلطنت آنان
ضربالمثل شد .هم چنين ،سخن امام درباره آنان كه فرمود :امر آنان گسترش مييابد ،تا آنجا كه زوراء (بغداد) را مالك ميشوند و
خلفا را از مقامشان بركنار ميكنند .گويندهاي پرسيد يا اميرالمؤمنين ،زمان سلطه آنان چه مقدار است؟ امام فرمود« :صد يا مقداري كم
يا بيش از صد -25».خبر درباره مترف بن اجذم از بني بويه كه در كنار دجله به دست پسرعمويش كشته خواهد شد .اين اشاره به
عزّالدوله بختيار بن معزّالدوله ابوالحسين است .معزالدوله به جهت ...دست بريده بود ...اما اين كه فرموده است خلفا را خلع خواهند
كرد ،زيرا معزالدوله ،المستكفي باللَّه را بركنار نمود و به جايش المطيعللَّه را نصب كرد و بهاءالدوله ابونصر بن عضدالدوله الطائع را خلع
كرد و القادر را به جاي او نشاند و مدت ملك آنان همان مقدار بود كه امام عليه السالم خبر داده بود -26.خبري كه به عبداللَّه بن
عباس درباره انتقال امر زمامداري به فرزندانش داده بود «.هنگامي كه علي بن عبداللَّه متولد شد ،پدرش او را پيش علي عليه السالم
برد .آن حضرت مقداري از آب دهانش را در دهان فرزند عبداللَّه وارد كرد و با خرمايي كه آن را جويده بود ،زير چانه او را بست و به
عبداللَّه برگرداند و فرمود :اي پدر ملوك ،بگير اين را».روايت صحيح به اين ترتيب بود كه نقل كرديم .اين روايت را ابوالعباس مُبَرَّد در
كتاب الكامل آورده است ،و آن روايتي كه عدد فرزندان عبداللَّه بن عباس را هم متذكر شده ،صحيح نيست .چه فراوان است خبرهاي
غيبي مانند قضايايي كه گفتيم از اميرالمؤمنين عليه السالم ،كه اگر بخواهيم همه آنها را يادآوري كنيم ،صفحات فراواني را بايد براي
اين كار اختصاص بدهيم و كتب سِيَر (شرح احوال) بهطور مشروح آنها را در بر دارد -27. ]150[ .اخبار مربوط به موقعيت و حوادثي
كه در انتظار اميرالمؤمنين عليه السالم بود -28.اخبار مربوط به آينده كوفه و اين كه حوادث بسيار تندي در كوفه بروز خواهد
كرد -29.اخبار مربوط به مروان بن حكم و فرزندانش ،كه امت اسالمي ،روز خونيني از آنان خواهد ديد -30.اخبار مربوط به بنياميه،
كه مدتي كوتاه از دنيا بهرهمند ميشوند و سپس همه آن چه را كه به دست آورده بودند از دست ميدهند -31.خبر مردي گمراه در
شام كه عربده خواهد كشيد و پرچمهايش را در حومههاي كوفه نصب خواهد كرد -32.خبر مغول و اين كه تاخت و تاز و خونريزيها
به راه خواهند انداخت -33.اخبار شهادت امام حسين عليه السالم از پيامبراكرم صلي اهلل عليه وآله و اميرالمؤمنين عليه السالم در
كتب شيعه و سني ،مجموعاً فوق تواتر است .كثرت ناقالن اين اخبار در حدّي است كه اگر براي كسي يقينآور نباشد ،آن شخص از
هيچ خبر متواتري نميتواند يقين حاصل كند .به عنوان نمونه ،منابع اين خبر به شرح زير است:كاملالزياراة ،احقاقالحق ،ملحقات
احقاقالحق ،امالي (شيخ طوسي به نقل از تاريخالخميس) ،بحاراالنوار ،ينابيعالمودة ،مودةالقربي ،المعجم الكبير طبراني ،ابن حجر

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 39

عسقالني در تهذيب التهذيب ،الفصول المهمة ،ابنصباغ مالكي ج  ،1ج  ، 2مقتل خوارزمي ،مقتل عوالم ،خصائص كبري سيوطي،
كفاية الطالب ،گنجي شافعي ،مجمع الزوائد هيثمي ،كنزالعمال مولي علي هندي ،ارشاد مفيد ،البداية والنهاية ابن كثير ،مُسند احمد بن
حنبل ،ج  ،1تاريخ اعثم كوفي ،قاموسالرجال ،ج  ،1لهوف سيد بن طاووس ،كشفالغمّه ج  ،2وفاءالوفاء باخبار دارالمصطفي ،طبقات
ابنسعد ،صواعق ابن حجر عسقالني ،ذخائرالعقبي ،تذكرةالخواص ،اُسدالغابه ،نوراالبصار شبلنجي ،االخبارالطوال دينوري ،حياةالحيوان ج
 ،1السيرةالنبوية ابن هشام ج  ،3شرح نهجالبالغه ابنابيالحديد ،ج .2در اين نظريه (شهادت امام حسين عليه السالم) دو سؤال وجود
دارد:سؤال يكم  -آيا با علم به كشته شدن در يك حادثه ،تصميم و اقدام براي ورود به آن حادثه مشروع است؟ كساني كه فرقي ميان
اشخاص و ميان حوادث نمي گذارند ،و براي آنان مرگ و كشته شدن معمولي و شهادت در راه دفاع از جانها و ارزشهاي ضروريِ
حيات مادي و معنوي يكسان است ،مي گويند :به اين جهت كه زندگي ،مطلوب مطلق در عرصه هستي است ،و هيچ مطلوبي به درجه
زندگي نمي رسد ،لذا با وجود علم به كشته شدن در يك حادثه ،اقدام به ورود در آن حادثه ،از ديدگاه عقل و شرع ممنوع است .حتي با
توجه به اهميت فوقالعاده حيات گفته مي شود :اقدام به يك عمل با احتمال خطر مرگ نيز نامشروع است ،چه رسد با يقين به مرگ.
پاسخ اين سؤال ،با شناخت صحيح معناي زندگي در اين قضيه كه «زندگي ،مطلوب مطلق در عرصه هستي است» روشن
ميشود:معناي زندگي ،كه مطلوب مطلق در عرصه هستي است ،چيست؟ اگر منظور از «زندگي» ،خوردن و آشاميدن و اشباع غرايزِ
طبيعيِ محض باشد ،ترديدي نيست براي كساني كه حقيقت زندگي را با توجه به عظمتها و امتيازات معنوي و كماالت روحاني ،كه
بهترين دليل براي جاودانگي حيات ميباشند ،درنظر مي گيرند ،نه تنها آن زندگي طبيعي حيواني مطلق نيست ،بلكه با آن همه
ناگواريها و محروميتها و محدوديتهايي كه اين زندگي را در خود غوطهور ساخته است ،تلخ و ادامه آن مستند به يك نوع
اضطراري است كه ناشي از استحكام بنياد زندگي است .نه اين كه اين پديده ذاتاً و به طور مطلق ،مطلوب است .آن همه خودكشيها
و آرزوي جدّي مرگ در هنگام هجوم ناماليماتِ غيرقابل تحمل كه در طول تاريخ در همه اقوام و ملل به فراواني ديده ميشود ،يكي
از روشن ترين داليل عدم مطلوبيّتِ مطلقِ زندگيِ طبيعيِ حيواني است.اگر منظور از زندگي در قضيه مزبور ،همان «حيات معقول»
(حيات طيّبه)( ،حيات مستن د به دليل و برهان يعني بيّنه)( ،حياتي كه از آنِ خدا و براي خدا در جريان قرار ميگيرد) [ ]151باشد ،نه
تنها آن زندگي طبيعي حيواني ،مطلوب مطلق نيست ،بلكه مزاحم «حيات معقول» است كه شايستگيِ وصول به جاذبيت شعاع ربوبي
دارد .البته كسي كه از «حيات معقول» و حيات مس تند به خدا اطالعي ندارد ،و يا با داشتن اطالع ،به علت سست عنصري و پيروي از
خواسته هاي حيواني ،از آن زندگي اعالي انساني خود را محروم ساخته است ،همان زندگي طبيعي حيواني را باالترين آرمان تلقي
ميكند و همه تواناييهاي خود را در ادامه آن زندگي به كار ميبندد.خالصه ،براي كسي كه زندگي را به معناي «حيات معقول»
مي داند كه از حكمت و عنايتِ ازليِ خداوندي سرچشمه گرفته و تا پيشگاه خداوندي كشيده ميشود ،زندگي طبيعي محض يك وسيله
مناسب براي وصول به آن «حيات معقول» است كه شخص آگاه در راه به دست آوردن آن ،حاضر است صدها بار دست از آن زندگي
طبيعيِ محض بردارد .اين احساسِ باعظمت را در شب عاشورا ،در ياران فداكار و آگاه امام حسين عليه السالم همگان نقل كردهاند.
اگر كسي به خود اجازه دهد كه عظمت فداكاري و كشته شدن در راه جهاد و دفاع از جانها و حيثيت و شرافت و آزادي معقول و
دفاع از ارزش هاي واالي انساني را مورد ترديد قرار دهد ،ما هيچ سخني براي گفتن به اينگونه سفسطهبازانِ خودكامه نداريم .روي
سخن ما با كساني است كه براي حيات بشري ،فوق خوردن و خوابيدن و اشباع شهوات و فوق حركت بر مبناي «من هدف و ديگران
وسيله» ،به معنايي واال معتقدند .بد يهي است كه دفاع و جهاد ،يعني حركت در مرز زندگي و مرگ .شما اگر سخنان پيشتازان قافله
انسانيت و رشديافتگانِ نوع بشري را مورد مطالعه و تحقيق قرار بدهيد ،خواهيد ديد كه اين كماليافتگان ،مرگ را بر زندگي ذلّتبار و
محدود و غوطهور در جنب و جوش حيواني ،چنان ترجيح مي دهند كه حيات را بر مرگ؛ زيرا زندگيِ پست از نظر آنان ،بدتر از مرگ
است .از جمله سخنان امام حسين عليه السالم در ذي حُسُم رو به كوفه چنين است:فَاِنّي ال اَرَي الْمَوْتَ اِالَّ سَعادَة وَالَ الْحَياةَ مَعَ
الظّالِمينَ اِالّ بَرَما [«. ]152من مرگ را جز سعادت ،و زندگي با ستمكاران را جز دلتنگي و اضطراب و ماللت نميبينم».فرهنگ ادبيِ
اقوام و ملل دنيا ،بهطور فراوان ،اين حقيقت را گوشزد كرده اند كه:مرگ سرخ به از زندگي ننگين است.حقيقت اين است كه مشاهده
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يك حقيقت اعال در زندگي ،اين زندگي را قابل تحمل و تفسير و توجيه مي كند:ما را به ميزبانيِ صيّاد الفتي است ورنه به نيم ناله
قفس ميتوان شكستهمه ميدانيم كه:روزگار و چرخ و انجم سربهسر بازيستي گرنه اين روزِ درازِ دهر را فرداستيبنابراين ،تنها اعتقاد به
ابديت و حكمت عاليه وجود است كه بازي بودن روزگار و چرخ و انجم را منتفي ميكند ]153[ .با اين دريافت صحيح و منطقي است
كه انسانهاي شريف و با فضيلت و آگاه ،پاسخ براي سؤاالت ششگانه (من كيستم؟ از كجا آمدهام؟ به كجا آمدهام؟ با كيستم؟ براي
چه آمدهام؟ به كجا ميروم؟) را آماده ميكنند و از «حيات معقول» برخوردار ميشوند.سؤال دوم  -علم به كشته شدن در يك حادثه،
چگونه ميتواند با فعاليت و انديشه هاي مربوط به زندگي و رسيدن به هدف در آن حادثه سازگار باشد؟ يعني كسي كه ميداند در يك
حادثه كشته خواهد شد ،چگونه ميتواند با هدف گيري و انديشه وصول به هدف از آن حادثه ،فعاليت نمايد و بينديشد! حال ،فرض اين
است كه حضرت امام حسين عليه السالم مي دانست كه در واقعه كربال شهيد خواهد شد .با اين فرض ،چگونه به قصد وصول به
هدف كه اقامه حكومت عادله در جامعه اسالمي بود ،از جايگاه سكونت خود كه مدينه بود ،حركت كرد و با كمال دقت ،به انتخاب
وسايل و توجه به نامههاي دعوتي كه از كوفه براي او رسيده بود ،و فرستادن حضرت مسلم بن عقيل پيش از خود براي آماده كردن
زمينه و تنظيم دقيق امور نظامي ،با سپاه  72نفري در روز عاشورا و غير ذلك ،پرداخت؟ براي حل اين مسأله ،بايد يك بررسي اجمالي
درباره درك انسانها در ارتباط با زندگي و مرگ داشته باشيم .ما در اين مبحث ،مطالبي را مطرح ميكنيم كه ممكن است در حل
مسأله علمِ امام به شهادتِ خود ،مفيد باشد.

انسان ها در درك زندگي و مرگ و حقيقت آن دو بسيار متفاوتند

اشاره

قطعي است كه بشر از دوران كودكي ،تا مدتي ،در زندگي محض حركت ميكند ،بدون اين كه بداند زندگي يعني چه .طبيعي است كه
او در اين دوران ،درباره مرگ نيز دريافتي نداشته باشد ،مانند ماهي كه در دريا زندگي ميكند و نمي داند اگر از دريا بيرون بيفتد ،حال
او چگونه خواهد بود!به تدريج ،با پيشرفت ساليان عمر و با ديدن يا شنيدن اين كه فالن كس مرد و آن يكي ميميرد ،پديده مرگ با
نوعي ابهام براي بشر مطرح ميشود.مردم پس از درك مرگ كه به دنبال زندگي فرا مي رسد ،اوضاع ذهنيِ گوناگوني درباره زندگي و
مرگ پيدا ميكنند .از آن جمله -1:برخي از مردم به علت شدت غوطهور شدن در مختصات زندگيِ طبيعيِ محض ،به همان وضع
ذهني دوران كودكي ادامه ميدهند و هيچ گونه انديشه خاصي درباره مرگ و تفسير زندگي با پايان يافتن آن به وسيله مرگ ،به خود
راه نميدهند .گاهي شدت فرو رفتن فرد در امواج زندگي ،به درجهاي مي رسد كه حتي با علم به اين كه زندگي او نيز مانند ديگران
پاياني دارد ،توجهي به انقراض زندگي و ساحل آن نمي كند .بديهي است كه اينان با انواعي از تلقينات ،خود را از به ياد آوردن مرگ و
انديشه درباره عالَم پس از آن غافل مي سازند! ممكن است نوع تلقين به قدري احمقانه باشد كه فرد نتواند پذيرش آن را به ديگران
ابراز كند .همچنين ،گمان كند كه «زندگي من نابود نميشود»! و به اصطالح معمولي« :مرگ براي ديگران است»! -2گاهي
بياعتنايي بهمرگ به آن درجه از شدتِ غوطهور شدن در زندگيِ طبيعيِ محض نمي رسد ،ولي پديده مرگ ،به جهت شيريني زندگي و
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لذايذ آن ،از ديدگاه انسان ناپديد ميشود ،گويي يقين به م رگ ندارد! در يكي از سخنان اميرالمؤمنين عليه السالم اين مضمون آمده
است كه« :يقين به مرگ ،براي بعضي از مردم ،مانند شك است»؛ زيرا غالباً از افق ذهن آنان به دور است -3.دستهاي از مردم يقين
به مرگ دارند ،ولي به سبب ترديد و ابهامي كه درباره عالَم پس از مرگ دارند ،نميتوانند زندگي را طوري تنظيم و توجيه نمايند كه
مرگ و پس از مرگ ،يك روشناييِ نتيجه بخش بر زندگي آنان بيندازد.اين سه گروه ،در زندگيِ ابهامانگيز با يكديگر مشتركند .اينان
غالباً در حال حاضر زندگي مي كنند ،نه با گذشته كاري دارند و نه با آينده ،مگر در آن حدود كه به حال حاضر آنان مربوط باشد .يعني
رشته عمر آنان مانند حلقههاي گسيخته از هم است كه يكي پس از ديگري ميگذرند .لذا ،حقيقتي به نام زندگيِ قابل تفسير و توجيه
در مجموع عالم هستي كه مرگ مانند جزء مكمل زندگي در آن است ،براي اين سه گروه مطرح نيست .با اين حال ،مرگ براي هر
سه گروه ،اگر توجهي به آن داشته باشند ،به دليل عوامل مختلف ،غمانگيز و نگران كننده است .عوامل اين اندوه و نگراني را ابن سينا
در رسالهاي خاص [رسالة في دفعالغمّ منالموت (رسالهاي در دفع اندوه از مرگ)] بررسي كرده است( .مراجعه شود).با نظر به اختالف
درك آنان درباره «زندگي و مرگ» ،گروه هايي ديگر نيز وجود دارند كه در اين مبحث نيازي به بيان مشروح آنها نيست .با توجه به
اشتراك همه آنان در نقص معرفتي كه درباره زندگي دارند ،همه آنان مشمول يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَالْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِاْآلخِرَةِ هُمْ
غافِلُون [« ]154آنان پديدهاي (نمودي) از زندگيِ دنيوي را مي دانند و آنان از آخرت (زندگي اخروي) غافلاند» هستند .متأسفانه،
مسائلي را هم بر مبناي همين آگاهيِ ناقص مطرح ميكنند و آن ها را علوم انساني مينامند!

مقدمهاي براي درك سازگار بودن علم به شهادت يا تالش براي زندگي قانوني

اشاره

درك سازگار بودن علم به شهادت يا تالش براي زندگي قانوني با افزايش رشد شخصيت آدمي ،دو حقيقت مهم درباره زندگي و مرگ
براي انسان كشف ميشود.

زندگي و مرگ دو جزء مكمل يكديگر در مجموعه منظم عالم هستي است

بديهي است كه زندگي يك پديده گسيخته از همه چيز كه در يك خأل محض قرار گرفته باشد ،نيست .بلكه جزئي از مجموعهاي از
واقعيات در عالم هستي است ،كه آشنايي الزم و كافي با آن ،بدون آشنايي و آگاهي از اصولِ كليِ آن مجموعه ،ولو بهطور اجمال،
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امكانناپذير است .همانگونه كه شناخت حقيقي يك جزءِ مرتبط با اجزاء مجموعههاي ديگر ،بدون شناخت كلّ آن اجزاء ،منفرداً و در
حال تشكل جمعي ،امكان پذير نيست.بنابراين ،براي درك و فهم حقيقت زندگي ،الزم است كه اطالعي از اصول كلي اين كيهان
بزرگ ،كه پديده زندگي به عنوان جزئي بسيار با اهميت از آن محسوب ميشود ،داشته باشيم .مانند حدوث و قانونمندي و تحول و
شكوه و ارتباط فوق طبيعي و حكمتي كه در اين كيهان وجود دارد .سپس ،ضروري است كه با مقداري از قواعد و اصولِ خودِ پديده
زندگي و آن قوانين و جرياناتي كه در به وجود آمدن آن در اين مجموعه كيهاني مؤثر بوده است ،آشنايي الزم را به دست بياوريم.
باالتر از همه اين ها ،يك معرفت عالي در هدف اعالي اين زندگي ضرورت دارد ،كه با عبور از پل مرگ ،آماده وصول به آن
ميشويم.با به دست آوردن اين آشناييها و معرفت« ،زندگي و مرگ» دو جزء مكمّل يكديگر در متن مجموعه اين جهان بزرگ تلقي
مي شوند .لذا ،براي رشديافتگان ،ديدگاه و افقي باالتر وجود دارد كه پديده مرگ ،به هيچ وجه به عنوان فنا و نيستي و نابودي و زوال
براي آنان مطرح نيست ،زيرا آن چه كه واقعيت دارد ،اين است كه زندگي (حيات) ،حقيقتي است كه بنا به مشيّت و حكمت بالغه
خداوندي ،از مج راي (كانال) مواد و قوانين عالم كيهاني عبور مي كند و مدتي در وجود آدمي ،فعاليتهاي خود را در آماده ساختن
شخصيت [نفس ،يا من ،يا جان] او انجام ميدهد و براي ورود به منزلگه نهاييِ خود كه سراي ابديت است ،از پل مرگ ميگذرد.

زندگي با اين كه نمود يك واحد مستمر را دارد ولي مانند ذرات نور در جريان انفصالي است

حقيقت دوم كه با پيشرفت و افزايش رشد شخصيت آدمي كشف ميشود ،اين است كه زندگي ،با اين كه نمود يك واحد مستمر را
دارد ،ولي مانند ذرات نور در جريان انفصالي است.در ابيات زير دقت كنيم:هر نفس نو ميشود دنيا و ما بي خبر از نو شدن اندر بقاعمر
همچون جوي نو نو ميرسد مستمرّي مينمايد در جسد [. ] 155چنان كه:شاخ آتش را بجنباني بساز درنظر آتش نمايد بس درازاين
درازي مدت از تيزيِّ صُنع مي نمايد سرعت انگيزيِّ صنعپس تو را هر لحظه مرگ و رجعتيست مصطفي فرمود دنيا ساعتيست []156
.اين حقيقت با توجه به اصل دوام فيض خداوندي براي بقاي موجودات ،مخصوصاً پديده زندگي كامالً روشن ميشود .همچنين ،براي
بيشتر روشن شدن اين حقيقت ،توجه به اين حديث مشهور بسيار مفيد است:وَاعْمَلْ لِدُنْياكَ كَاَنَّكَ تَعيشُ اَبَداً وَاعْمَلْ لِآخِرَتَكَ كَاَنَّكَ
تَمُوتُ غَداً [ «. ]157براي دنياي خود چنان عمل كن كه گويي براي هميشه زنده خواهي ماند و براي آخرت خود چنان عمل كن كه
گويي فردا خواهي مرد« ».امام حسن مجتبي عليه السالم» با درك اين حقيقت ،شخصيت آدم رشيد همواره در مرز طبيعت و فوق
طبيعت (حيات و فوق حيات) حركت مي كند .اين نوع زندگي كه فوق زندگي طبيعيِ معمولي است ،در عين حال كه عوامل و لوازم
زندگي را جدّي منظور ميدارد ،لوازم و نتايج قطع شدن آن را كه مرگ ناميده ميشود ،شهود ميكند .هر لحظهاي از لحظات چنين
زندگي ،هم مسير است و هم مقصد  -چنان كه  -هم وسيله است و هم هدف .اين زندگي بر مبناي احدي الحُسنيين (زندگي
سعادتمندانه و مرگ سعادتمندانه) است كه مستند است به:اِنَّ صَلوتي وَ نُسُكي وَ مَحْيايَ وَ مَماتي لِلَّهِ رَبّالْعالَمين [«. ]158قطعاً نماز و
عبادات و زندگي و مرگ من ،از آنِ خداوند ،پروردگار عالميان است».بديهي است كه زندگيِ قانوني ،با احتمال وصول به هدف كه
اولين حُسني است ،مقدم بر شهادت است كه دومين حسني است.بنابراين ،امام حسين عليه السالم با علم به شهادت كه يكي از دو
سعادت حقيقي است ،از مسير زندگي بر مبناي احساس تكليف و فعاليتِ الزم ،براي چنين زندگي حركت كرده بود .گويي هريك از
لحظات اين زندگي كه به زودي به پايان خواهد رسيد ،يك حيات ابدي است كه انسان رشديافته بايد حداكثر تالش را براي
بهرهبرداري از آن در راه تحصيل سعادت انجام بدهد .در اين جا بايد يك نكته بسيار مهم را درنظر بگيريم و آن اين است كه:علمِ يك
انسان رشد يافته به بقاي زندگي در يك زمان معيّن ،يا علم او به مرگ يا شهادت در يك زمان معيّن ،آن علم مطلق نيست كه
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مختص خداوندي است.انبيا و ائمه عليهم السالم ،بلكه حتي بعضي از مخلصين اولياءاللَّه ،با توجه به صفا و تهذّب باطني كه از تأدّب به
آداباللَّه و تخلّق به اخالقاللَّه ناشي ميگردد ،ميتوانند بعضي از حقايق غيبي را  -چنان كه در مبحث گذشته (بخش نوزدهم) اثبات
كرديم  -درك كنند ،كه پايان زندگي (مرگ يا شهادت) هم از آن جمله است .با اين حال ،اين يك علم مطلق نيست كه مساوي علم
مطلق و به اصطالح منابع اسالمي ،علم مخزون خداوندي باشد .لذا ،ممكن است ائمه عليهم السالم شهادت خود را در يك زمان معين
بر مبناي علم امامت و داللت بدانند ،ولي درجه اين علم ،هرگز به علمِ مخزونِ خداوندي كه منشأ «بداء» است :يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ
يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتاب [« ، ]159خداوند آن چه را كه بخواهد محو ميكند و آن چه را كه بخواهد اثبات مينمايد و كتاب اصل در نزد
اوست» ،نرسد .همين احتمالِ فوقِ علمِ امامت است كه همه تصميمها و اقدامات مربوط به تكاليف زندگي را ضروري مينمايد.اين بود
توضيح و بررسي مشروح كه در مورد مباحث زير مطرح شده است .1:آيا امام حسين عليه السالم ميدانست در اين قيام بزرگ شهيد
ميشود؟ .2اخبار غيبي پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله . 3.دو سؤال در مورد نظريه علم امام حسين عليه السالم به شهادت خود:سؤال
يكم آيا با علم به كشته شدن در يك حادثه ،تصميم و اقدام براي ورود به آن حادثه مشروع است؟سؤال دوم علم به كشته شدن در
يك حادثه ،چگونه ميتواند با فعاليت و انديشه هاي مربوط به زندگي و اهداف آن سازگار باشد؟ و پاسخ اين دو سؤال .4.مقدمهاي
براي درك سازگار بودن علم به شهادت ،با تالش براي زندگي قانوني .با افزايش رشد شخصيت آدمي ،دو حقيقت مهم درباره زندگي
و مرگ را بايد درنظر گرفت:حقيقت يكم  -زندگي و مرگ ،دو جزء مكمل يكديگر در مجموعه منظم عالم هستي است.حقيقت دوم -
زندگي با اين كه نمود يك واحد مستمر را دارد ،مانند ذرات نور ،در جريان انفصالي است .5.علم يك انسان رشد يافته به بقاي زندگي
در يك زمان معين ،يا علم او به مرگ يا شهادت در يك زمان ،آن علم مطلق نيست كه مختص خداوندي است .اين مطلب ،به خوبي
مي تواند امكان علم امام حسين عليه السالم را به شهادت در حادثه كربال ،مانند علم اميرالمؤمنين عليه السالم به قاتل خود و زمان
ورود ضربت جانگداز بر سر مبار كش كه شب نوزدهم ماه رمضان بوده است ،اثبات كند .نهايت امر ،نه مانند آن علم مطلق و مخزون
خداوندي كه مخصوص ذات اوست .با اين مباحث ،آن همه داليل و شواهدي كه علم امام حسين عليه السالم به شهادت خود در
حادثه كربال را اثبات ميكند ،ناديده گرفته نميشود .چنان كه قي ام آن حضرت براي هميشه ،بهترين الگو براي انسانهايي خواهد بود
كه احساس تكليف درباره اصالح و سعادت جامعه دارند .بازمي گرديم به بحث عزيمت امام عليه السالم به مكه:امام حسين عليه
السالم به سوي مكه حركت فرمود و اين آيه را ميخواند:فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمين [(«. ]160موسي
عليه السالم) از شهر خارج شد در حالي كه بيمناك و در انتظار حوادث ناگوار بود ،گفت :پروردگارا ،مرا از گروه ستمكاران نجات
بده ».اين آيه درباره حضرت موسي عليه السالم است ،در آن هنگام كه از مصر خارج شد ،بيمناك بود و انتظار حوادث ناماليم را
داشت و مي گفت :پروردگارا ،مرا از گروه ستمكاران نجات بده.او (امام حسين عليه السالم) جاده بزرگ را پيش گرفت .اهل بيت آن
حضرت به او پيشنهاد كردند كه از راه ديگري [كه امنيّتش بيشتر است] حركت كنند .آن حضرت امتناع نمود و در پاسخ آنان چنين
فرمود :نه ،سوگند به خدا ،از همين راه ميرويم ،تا قضاي خداوندي چه باشد.همانطور كه در مبحث پيشين گفتيم ،حركت امام حسين
عليه السالم در متن زندگي طبيعي ،بر مباني قانون زندگي بود .به همين علت ،هنگامي كه نزد وليد بن عتبه رفت ،ياراني از دودمانش
را كه مي توانستند در صورت احتمال خطر جاني براي آن حضرت ،دفاع نمايند ،به همراه خود برد .ممكن است گفته شود :اگر امام
حسين عليه السالم ميدانست كه در كربال شهيد خواهد شد ،نمي بايست آيه فوق را در راه مكه قرائت كند .پاسخ اين سؤال اين است
كه منظور آن حضرت از آي ه شريفه ،همه اجزاي مجموعه حوادث حركت از مدينه تا آخر داستان قيام بود .يعني در همه آن حوادث و
طول زماني كه براي پايان يافتن حوادث وجود داشت ،حيات قانونيِ خود را كه اولين حُسني (سعادت الهي) در صورت اقامه حكومت
حق و عدالت بود ،به احتمال مربوط به فوق علم امامت (علم مخزون الهي كه منشأ بداء است) در خطر نابودي به وسيله خدانشناسانِ
ضد بشر مي ديد .اگرچه از دست دادن حيات قانوني (شهادت) هم مطلوب حسين عليه السالم بود ،ولي بديهي است كه مطلوبيّت
شهادت ،در درجه بعد از به ثمر رساندن قيام كه با حيات قانوني صورت ميگرفت ،قرار داشت.با توجه به اين كه حسين عليه السالم از
هرگونه وسيله دفاع براي حفظ جان خود و ياران و دودمان خود بهره برداري ميكرد ،روشن ميشود كه ميدانست در صورت حركت
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از جاده معمولي ،خطري وجود ندارد و اگر خطري پيش بيايد ،مربوط به عللي است كه از علم امامتِ او باالتر و مستند به علم مخزون
خداوندي است.امام حسين عليه السالم در شب جمعه  -سه روز از ماه شعبان گذشته  -وارد مكه شد ،در حالي كه اين آيه را
مي خواند:وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسي رَبّي اَنْ يَهْدِيَني سَواءَ السَّبيل [«. ]161وقتي كه [حضرت موسي عليه السالم] به طرف
مدين حركت كرد ،گفت شايد پروردگار من ،مرا به راه راست هدايت فرمايد».خواندنِ آيه مذكور ،مانند تكرار آيات :اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ
نَسْتَعين ،اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيم [ ]162در نمازهاي يوميّه ،از روشنترين داليل آن است كه حتي خاتم االنبيا ،محمد بن عبداللَّه صلي
اهلل عليه وآله و ائمه معصومين عليهم السالم نيز بر مبناي استمرار فيض خداوندي ،هم فيض وجود و هم فيض توفيق تقرّب به
پيشگاه خداوندي ،در هر لحظه نيازمند مقام شامخ ربوبي ميباشند«.مردم مكه و همه آنان كه براي عمره آمده بودند و مردم كشورها
و نقاط ديگر ،به ديدار آن حضرت مي شتافتند .عبداللَّه بن زبير در مكه بود و در ميان مردم براي ديدن امام حسين عليه السالم گاهي
دو روز متوالي و گاهي يك روز در ميان مي آمد .حسين عليه السالم در اين موقع سنگينترين مخلوقات براي فرزند زبير بود ،زيرا
ميدا نست باوجود آن حضرت ،اهل حجاز با او بيعت نخواهند كرد ،زيرا حسين عليه السالم در ميان مردم ،مطاعتر و باعظمتتر
است. ] 163[ ».اهل كوفه از هالكت معاويه باخبر شده ،درباره سلطنت يزيد سخت مضطرب شدند و اطالع پيدا كردند كه امام حسين
عليه السالم با يزيد بيعت نكرده و به مكه رفته است .هم چنين ،از جريان ابن زبير و عدم بيعت او با يزيد و حركت وي به مكه آگاه
شدند .شيعه در كوفه در منزل سليمان بن صُرَد خزاعي جمع شده ،مرگ معاويه را متذكر شدند و حمد و ثناي خداوندي را بهجاي
آوردند .سليمان به آن جمع چنين گفت :معاويه مرده و حسين عليه السالم به مكه رفته است و شما شيعه او و شيعه پدر او هستيد .اگر
مي دانيد كه او را ياري خواهيد نمود و با دشمن او خواهيد جنگيد ،به او بنويسيد و ياريِ خود را به او خبر بدهيد ،و اگر ميترسيد از اين
كه سستي كنيد و در برابر او متفرق شويد و بشكنيد ،اين مرد را فريب ندهيد .همه آنان گفتند :ما او را ياري خواهيم كرد و در دفاع از
او ،مجاهدت خواهيم ورزيد و از جان هاي خود خواهيم گذشت .سليمان گفت[ :حاال كه چنين است] بنويسيد .اهل كوفه ،نامهها به امام
حسين عليه السالم نوشتند:بسم اللَّه الرحمن الرحيم« اين نامه از سليمان بن صرد و مسيب بن نجبه و رفاعة بن شداد و حبيب بن
مظاهر و ساير شيعيان حسين عليه السالم از مؤمنان و مسلمانان از اهل كوفه براي حسين بن علي عليه السالم است :ستايش خداي
راست كه دشمن جبار و عنودِ تو را شكست و نابود ساخت .دشمني كه بر اين امت مسلط شد و اركان زندگي آن را سلب كرد و
بيت المالش را غصب نمود و بدون رضايتش بر او فرمانروايي كرد و سپس نيكوترين انسانهاي اين امت را كشت و ميدان را بر اشرار
امت باز كرد و مال خداوندي را ميان جباران و اغنياي خودكامه به جريان انداخت .دور از رحمت خدا باد ،همانگونه كه قوم ثمود از
رحم ت الهي طرد شد .اينك ،براي ما پيشوايي نيست .به سوي ما حركت فرما ،باشد كه خداوند ما را در پناه تو ،پيرو حق فرمايد.
نعمان بن بشير در قصراالماره است و ما نه براي نماز جمعه با او اقدام ميكنيم و نه براي عيد با او حركت ميكنيم .و اگر ما بدانيم كه
تو به سوي ما حركت كردي ،او را از مقرّ حكومت اخراج ميكنيم و با خواست خداوندي ،او را به شام [نزد اربابش]
برميگردانيم ».سپس نامه را به وسيله عبيداللَّه بن مسمع همْداني و عبداللَّه بن وال تميمي براي حسين عليه السالم فرستادند و ضمناً
به آن دو نفر دستور دادند كه با سرعت حركت كنند .اين دو نفر روز دهم ماه رمضان در مكه به آن حضرت رسيدند و نامه را تسليم
نمودند .سپس اهل كوفه بعد از دو روز ،صد و پنجاه صفحه نامه با امضاهاي متعدد براي آن حضرت فرستادند .باز بعد از دو روز ديگر،
نامهاي به وسيله هاني بن هاني سبيعي و سعيد بن عبداللَّه حنف ي فرستادند .در اين نامه نوشته بودند:بسم اللّه الرحمن الرحيم«اين نامه
از شيعه حسين بن علي عليه السالم از مؤمنين و مسلمين است به حسين بن علي عليه السالم .پس از حمد خداوندي و درود بر
پيامبر ،با سرعت حركت فرما ،زيرا مردم انتظار تو را ميكشند و درباره هيچ كس غير از تو نميانديشند .سرعت فرماييد ،بشتابيد،
بشتابيد و درود بر تو .و شبث بن ربعي و حجار بن ابجر عجلي و يزيد بن حارث بن رويم شيباني و عروة بن قيس احمسي و عمرو بن
حجاج زبيدي و محمد بن عمرو تميمي چنين نوشتند :بعد از حمد و درود ،محل ما سبز و خرّم گشته و ميوهها سر برآورده است .اگر
خواستي به سوي ما حركت فرما ،تو بر سپاه آماده ياريِ تو وارد خواهي شد ،والسالم. ]164[ ».همه فرستادهها از كوفه در نزد آن
حضرت جمع شدند و او نامه ها را خواند و از وضع مردم جويا شد .سپس ميان ركن و مقام ،دو ركعت نماز خواند و از خدا خير و
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موفقيت را در اين امر مسألت نمود. ] 165[ .علت اضطراب اهل كوفه ،با شنيدن خبر سلطنت يزيد پس از مردن معاويه ،ظلم و
تعدي هاي فراواني بود كه مردم از معاويه به خاطر داشتند .خصومت آل اميه مخصوصاً معاويه با شيعيان علي بن ابيطالب عليه السالم
و با هركسي كه احتمال ارتباطِ او با خاندان عصمت وجود داشت ،از شرمآورترين وقايع تاريخ است كه نشان ميدهد چگونه انسان
مي تواند در ضديّت با حق و حقيقت ،براي لذايذ مقام و ثروت محدود در اين زندگانيِ چند روزه ،به هر تجاوز و ستمي اقدام كند .اهل
كوفه ميدانستند كه فرزند معاويه نه با صلحا و رادمردان و آزادگان و مسلمانانِ باتقوا نشست و برخاست داشته است و نه از يك
تربيت صحيح خانوادگي برخوردار بوده است .وضع نابخردانه و نابكارانه يزيد به حدي در جامعه مسلمين شيوع پيدا كرده بود كه
هنگامي كه معاويه ميخواست به زور شمشير از بزرگان جامعه اسالمي براي يزيد بيعت بگيرد ،وقتي يزيد را تمجيد و توصيف به
خوبي ها كرد ،امام حسين عليه السالم كه در ميان آن جمع بود ،فرمود«:اي معاويه ،تو چيزي را درباره يزيد بگو كه شخصيتِ خودِ او
داراي آن است ،تو مي خواهي چيزي را مخفي بداري كه خورشيد آن را روشن ساخته يا مانند خورشيد روشن است .بس است ،پايان
عمرت نزديك است (مردم را به حال خود رها كن ،تا براي زندگي خود بينديشند »).هنگامي كه مرداني از شيعه در منزل سليمان بن
صرد اجتماع كردند ،سليمان به آن مردم چنين گفت :شما شيعه حسين و شيعه پدر او هستيد .اگر ميدانيد واقعاً او را ياري خواهيد كرد
به او بنويسيد و او را دعوت كنيد ،و الّا اين مرد را فريب ندهيد.انگيزه سليمان از اين پيشنهاد جدّي ،سابقه طوالنيِ مردم كوفه در
اختالف و تنوّع و تلوّن اسف انگيزي بود كه درباره اميرالمؤمنين عليه السالم و فرزندش امام حسن مجتبي مرتكب شده
بودند.پيشبيني احتمالي سليمان به وقوع پيوست و مردم كوفه بهجز عدهاي ،به نامهها و عهدهايي كه بسته بودند ،وفادار نماندند .بلكه
در مقابل پسر پيغمبر ايستادند و با وقيحترين چهره كه براي جانوران انساننما قابل تصور است ،با آن شخصيت الهي روياروي گشتند
و با تلخترين وضع او را به شهادت رساندند.اميرالمؤمنين عليه السالم در خطبه  ،25مردم كوفه را كه در برابر حوادثِ تلخ سستي
ميكردند ،سخت مالمت نموده و در خطبه  48و  ،101كوفه را جايگاه حوادث و لرزشها و توفانها توصيف فرموده است .در سخنان
ديگر كه ياران صالح و تالشگر خود را تحسين فرموده ا ست ،از مردم كوفه نيز در بين آنان وجود داشتند .چنان كه در حادثه خونين
كربال ،افرادي بسيار برجسته از اهل كوفه ،به ياري امام حسين عليه السالم پرداختند.

يك تحقيق مختصر درباره اهل كوفه در آن دوران

مسلّم است كه مردم يك جامعه را به طور عموم و در همه دورهها نميتوان با يك عده مختصات ثابت شناسايي و توصيف كرد ،زيرا
استعداد انعطاف و تأثير عوامل در ايجاد تحولِ مردم ،از معرفي با قضاياي مطلق درباره آنان جلوگيري مينمايد .البته ،هر اندازه كه بر
ابعاد ماشينيِ زندگيِ مردم يك جامعه افزوده شود ،بدون ترديد استعداد انعطاف و تأثيرات عوامل دگرگونكننده كاهش مييابد ،و در
نتيجه ،شناسايي و توصيف مردم آن جامعه ،تا حدود مربوط به اصول گرداننده آنان ،آسانتر ميشود .بالعكس ،هر اندازه مبناي زندگي
آدمي بر هويت شخصي و اختيارات متنوّعِ او استوار شده باشد ،انعطاف و تحول او در ارتباط با عوامل دگرگونكننده افزايش مييابد،
مگر اين كه اصول و قوانين و ارزشهايي كه مردم يك جامعه را اداره مي كند ،درون آنان نفوذ ،و آنان را توجيه كند .احساس اهميت و
لزوم پيروي از اصول و قوانين و ارزشها ،يكي از علل رشد و تكامل انسانهاي يك جامعه است.در نتيجه ،نظم و انضباط معقول در
زندگي ،به يكي از دو عامل زير مستند است -1:به كار افتادن ابعاد ماشينيِ زندگيِ مردمِ يك جامعه ،كه منجر به از كار انداختن
استعداد انعطاف و تأثر از عوامل ايجاد تحول است .امروزه اين گونه زندگي ،اغلب در مغرب زمين و در مواردي در مشرق زمين ديده
مي شود ،كه مستند به عوامل مختلف است .امتياز اين گونه زندگي در تحقق بخشيدن به نظم و انضباط در زندگي افراد جامعه ،بسيار
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ضروري و ثمربخش است .نقصي كه در اين قسم از زندگي وجود دارد ،از كار افتادن ذات و هويّت شخصيِ افراد است ،كه اختيار،
يكي از شكوفاييهاي آن ا ست .يعني مردم ،در نظم و انضباطِ مستند به خنثي شدن هويت اصلي و ذات شخصي ،در حيات جبري و يا
شبه جبري غوطهور ميشوند -2.اين كه سطح رشد و كمال مردم به وسيله تعليم وتربيتهاي به وجود آورنده ارزشها بهقدري باال
برود كه عظمت و لزوم زندگيِ با نظم و انضباط را از درون ذات ،به وسيله عقل و وجدان بپذيرند.حال ،برميگرديم به بررسي وضع
حياتِ اجتماعيِ مردم كوفه در آن دوران .چنانكه در اول مبحث اشاره نموديم ،نميتوان مردم يك جامعه را بهطور عموم و در همه
دوره ها [اگرچه با داشتن آمارهاي فراگير دست به كار شويم] ،با يك عده از مختصات ثابت ،شناسايي و توصيف كرد .به نظر مي رسد،
مردم كوفه در آن دوران ،مانند عدهاي ديگر از جوامع مسلمين ،از آن نظم و انضباط كه باعث ميشود مختصات آينده يك جامعه را تا
حدّ مناسبي شناخت و توصيف كرد ،بركنار بودند .نه اميرالمؤمنين عليه السالم كسي بود كه هويت شخصيِ آن مردم را از كار بيندازد و
بهوسيله سلطهگريِ مستبدانه ،آنان را مانند دندانههاي ماشينِ بي اختيار اداره كند ،و نه همه آن مردم چنان رشديافته بودند كه با
هدايت عقل و وجدان و تربيت هاي پيامبرگونه اميرالمؤمنين عليه السالم ،اصول و قوانين و ارزشهاي زندگي را به كار ببندند .پس از
دوران زمامداريِ اميرالمؤمنين عليه السالم ،حاكمان منصوب از طرف بنياميه ،به علت عدم تقواي سياسي و ديني ،نه ميتوانستند
عقل و وجدان اهل كوفه و ديگر جوامع مسلمين را براي تحقق بخشيدن به يك «حيات معقول» و منظم و با انضباط به فعاليت وادار
كنند ،و نه ميتوانستند ريشههاي اصليِ اصول و قوانين و ارزش هاي زندگي را در درون همه آن مردم بخشكانند .در نتيجه ،عدم
استحكام شخصيت و ايمان به مبانيِ عاليِ زندگي و ارزش هاي آن ،يك پديده طبيعي براي جامعه كوفه در آن دوران بود.با توجه به
اين بررسي است كه ما به ارزش سخنان سليمان بن صرد پي ميبريم .او به مردم كوفه كه در خانهاش جمع شده بودند،
گفت «:مقداري بينديشيد .اگر يقين داريد كه واقعاً امام حسين عليه السالم را ياري و از هدف عاليِ او دفاع خواهيد كرد ،بنويسيد تا او
به اين سرزمين بيايد و اگر احتمال ميدهيد نتوانيد از عهده تكليفي كه درباره آن حضرت به گردن گرفتهايد ،برآييد ،اقدام به دعوت
نكنيد».

امام حسين براي سفر به عراق از خداوند طلب خير كرد

هنگامي كه نامه هاي دعوت به كوفه تكميل شد ،امام حسين عليه السالم برخاست و ميان ركن و مقام ،دو ركعت نماز خواند و از
خداوند سبحان ،در سفر پراهميتي كه در پيش داشت ،طلب خير نمود. ] 166[ .بديهي است ،امام حسين عليه السالم براي نهضت و
قيامي كه آن را واجب مي دانست ،استخاره به معناي معمولي نكرده است ،زيرا اين گونه استخاره در موقع شك و ترديد مناسب است،
نه در موردي كه يقين به تكل يف به وجود آمده است .با توجه به داليل فراوان و شواهد بسيار زياد ،اين حقيقت روشن شده است كه
ايمان و اعتقادي كه آن حضرت به قيام عليه يزيد داشته است ،در عالي ترين درجه بوده است.بنابراين ،معناي طلب خير از خداوند
متعال ،شهود مستقيمِ خير و صالح بود كه آن حضرت با داليل محكم ،آن را در حركت به عراق ميدانست .نظير آن شهود و آرامش
قلبيِ صددرصد كه حضرت ابراهيم خليل عليه السالم به وسيله رؤيت عيني از خدا ،زنده شدن مردهها را در روز قيامت ميخواست .در
آيه مربوط به اين داستان ،حضرت ابراهيم خليل عليه السالم عرض كرد:رَبِّ اَرِني كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتي .قالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنُ قالَ بَلي وَ لكِنْ
لِيَطْمَئِنَّ قَلْبي [«. ]167پروردگارا! به من نشان بده كه چگونه مردهها را زنده ميكني؟ خداوند فرمود :مگر ايمان نياوردهاي؟ عرض
كرد :بلي ،و لكن ميخواهم قلبم به آرامش برسد».سپس امام ح سين عليه السالم نامه زير را مرقوم فرمود و بهوسيله هاني بن هاني و
سعيد بن عبداللَّه كه آخرين فرستادگان مردم كوفه بودند ،براي آنان ارسال كرد:بسم اللَّه الرحمن الرحيم«اين نامه از حسين بن علي
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است بر جمع مسلمين و مؤمنين .پس از حمد خداوندي و درود به پيامبر اكرم ،هاني و سعيد كه آخرين آورندگان نامهها از طرف شما
بودند ،آمدند و هر چيز را كه در آن نامه ها بيان نموده و متذكر شده بوديد ،فهميدم و سخن همه شما اين بود كه براي ما امام
(پيشوايي) نيست .به سوي ما حركت كن ،باشد كه خداوند ما را به وسيله تو به هدايت و حق موفق فرمايد ،و من ،برادرم و پسر
عمويم و شخص مورد اطمينانم مسلم بن عقيل را كه عضوي از دودمان من است ،ميفرستم و به او دستور دام كه وضعيت و رأيتان
را براي من بنويسد .اگر او براي من نوشت كه نظر عمده مردم و صاحبان عقل و فضل از شما ،مطابق با نامههايي است كه به من
رسيده و من آنها را خوانده ام ،به همين زودي به طرف شما خواهم آمد .سوگند به جانم ،نيست پيشواي الهي مگر كسي كه با كتاب
الهي حكم كند و قيام به عدالت نمايد و متديّن به دين حق باشد و نفس خود را گواهِ سوگند خود گيرد. ]168[ ».طرف خطاب در نامه
امام حسين عليه السالم ،اهل كوفه و همه مسلمانان و مردم با ايمان بودند .اين گونه خطاب ،اثبات ميكند كه تقاضاي حركت آن
حضرت به كوفه تنها از ناحيه شيعيان نبوده است ،بلكه عموم مسلمين اين تقاضا را داشتهاند .محبوبيت عام آن حضرت در ميان همه
جوامع اسالمي كه در مباحث گذشته اثبات شد ،شاهد وجود زمينه چنين تقاضايي است .هم چنين ،الزمه خطاب مذكور اين است كه
شماره نامهها و امضاها و اهميت صاحبان امضاها و نامهها ،در حدّي بوده است كه با قطع نظر از عوامل و انگيزههاي ديگر ،استناد به
آن ها براي حركت به كوفه و قيام به وسيله آن مردم ،كامالً منطقي ب وده است.آري ،تنها آن جان مقدس كه وابسته خداست ،شايسته
سوگند خوردن است.مسلّم است كه سوگند در همه اقوام و ملل ،به حقايقي متعلق ميشود كه مقدس باشند .براي اثبات واقعيتها ،از
اين وسيله استفاده ميكنند .ما اين سوگند را («به جان خودم»« ،به جان پدرم يا مادرم» يا «فرزندم») فراوان ميشنويم ،ولي اگر
درست دقت كنيم ،اين سوگندها ،غالباً به علت اهميت جان و عزيز بودن آن ،از نظر كسي است كه سوگند ميخورَد ،نه به علت
قداست آن .مي دانيم كه اهميت و ضرورت يك حقيقت ،غير از شرف و عظمت و قداست آن است .در سوگندي كه امام حسين عليه
السالم به جان خود ياد كرده است ،منظور او آن جان است كه به مقام مقدس «للَّه ربّ العالمين» رسيده ،كه در آيه «انّ صلوتي و
نسكي و محياي و مماتي للَّه ربّ العالمين» وارد شده است .با توجه به شخصيت آن انسان كامل كه توانسته است زندگي و مرگِ خود
را از آنِ خدا بسازد  ،قطعي است كه جانش از آنِ خداست .در آن موارد كه قداست يك جان باالتر ميرود و مردم از اين قداست اطالع
پيدا ميكنند و به آن ايمان ميآورند ،همان گونه كه آن را در گروه ارزشهاي شناخته شده خود قرار ميدهند ،به آن سوگند ياد
ميكنند .مانند قسمهايي كه مسلمانان ب ه پيامبراكرم و اميرالمؤمنين و فاطمه و ديگر ائمه معصومين عليهم السالم ياد ميكنند.همه
مورّخان و صاحب نظرانِ تحليل تاريخ و متفكران درباره شخصيت هاي بزرگِ نوع بشري ،با شناساييِ تاريخِ حيات امام حسين عليه
السالم و چگونگي ارتباط اين حيات با خداوند سبحان ،شايستگ ي آن را براي سوگند ياد كردن ميپذيرند ،زيرا؛هر شخصيتي كه جسم
او در هر حال باشد ،جانش در حال سجود است ،اين جان سزاوار سوگند خوردن است.

شرايط پيشوايي الهي براي خلق خداوندي

اشاره
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«سوگند به جانم ،نيست پيشواي الهي مگر كسي كه با كتاب الهي حكم كند »...اگر از ديدگاه فلسفه سياسيِ حياتِ معمولي انسانها و
جريان طبيعيِ تاريخ سخن بگوييم ،بديهي است كه اين سخن ،غير از آن است كه بتوان از ديدگاه فلسفه مديريتِ «حيات معقولِ»
خلق خداوندي مطرح نمود .براي درك تفاوت بين اين دو ديدگاه ،الزم است فرق ميان فرهنگ پيرو و فرهنگ پيشروِ حيات را
بشناسيم و بپذيريم -1:زندگي بر مبناي فرهنگ پيرو كه بر خواسته هاي طبيعيِ محض و معلومات محدودي كه در گذرگاه تاريخ
نصيب مردم ميگردد ،استوار ميشود ،براي خود هيچ «بايد و شايد»ي براي اعتال به درجات كمال كه بذرهاي آن در ذات انسانها
كاشته شده است ،سراغ ندارد.اين زندگي ،شرف و حيثيت ذاتي و گسترش شخصيت به جهان هستي و وابستگي به خداوند بزرگ و
بخشنده كمال بر هستي و انسانها و احساس برينِ تكليف و وفاي به پيمانها و پيروي از فطرت و وجدان نوراني و نوعدوستي و
غيرذلك از ارزشها را به رسميت نمي شناسد ،مگر در حدّ وسايل مناسب براي اداره زندگي طبيعيِ محض ،كه بُعد مادي آن در فعاليت
براي «لذّت مادي هرچه بيشتر» غوطهور است و بُعد رواني آن در فرمول «من هدف و ديگران وسيله» خالصه ميشود.ترديدي
نيست كه حكومت و زمامداري در جامعهاي كه زندگي مردم آن در چنين فرهنگ پيرو سپري ميشود ،هيچ شرطي جز آن چه كه
بتواند زندگي مزبور را براي مردم تأمين كند ،ندارد .البته نبايد فراموش كرد كه اينگونه مديريت ،هنگامي به جريان ميافتد كه
زمامدار حاكم ،هواي سلطهگريِ مطلق را در مغز خود نپروراند و به وسيله طرز تفكرات امثال توماس هابز و نرون و چنگيز و تيمور
لنگ و گاليگوال تربيت نشده باشد ،زيرا در اين صورت ،زندگي مردم بر مبناي فرهنگ پيرو لِوِياتان [ ]169سپري خواهد شد ،اگر بتوان
نام آن را زندگي گذاشت! آيا به شاهدي واضحتر از حكومت يزيد كه مردم را ملزم به بردگي خود نمود ،احتياج است؟ -2زندگي بر
مبناي فرهنگ پيشرو .پيشوايي در جامعهاي بهره مند از چنين زندگي كه وابسته به شعاع كمال ربوبي است ،بدون بُعد الهي امكانپذير
نيست .اگرچه اين پيشوا مانند انبياي عظام و ائمه كرام معصوم عليهم السالم نباشد .ضرورت و عظمت اين نوع حكّام و حكومت را از
زمانهاي گذشته ،امثال افالطون به خوبي فهميده و عاليترين صفات انساني را به عنوان شرايط زمامداري مطرح كرده بودند .اين
شرايط در حد اعال ،در فرمان مبارك علي بن ابيطالب عليه السالم به مالك اشتر كه براي حكومت مصر از طرف آن حضرت انتخاب
شده بود ،با كمال وضوح ديده ميشود ] 170[ .شرايطي كه امام حسين عليه السالم در نامه خود به مردم كوفه ،براي زمامدار جامعه
اسالمي بيان فرموده است ،چهارشرط اساسي است:الف .حكم بر مبناي كتاب الهي؛ ب .قيام به عدالت؛ ج .مؤمن به دين حق؛ د.
وابستن نفس به خداوند.

حكم بر مبناي كتاب الهي

اين آخرين كتاب است كه از طرف خداوند به وسيله پيامبر اسالم بر مخلوقاتش نازل شده است .اين كتاب است كه انسان را در
ارتباطهاي چهارگانه (ارتباط انسان با خويشتن ،ارتباط انسان با خدا ،ارتباط انسان با جهان هستي و ارتباط انسان با همنوع خود) ،چه
در قلمروِ تبيينِ «آن چنان كه هست» و چه در قلمروِ «آن چنان كه بايد» ،با كمال وضوح ميشناساند .بديهي است كه فقط با اين
شناختِ با اهميت است كه بشر ميتواند به سؤاالت ششگانه اصليِ خود -1 :من كيستم؟  -2از كجا آمدهام؟  -3براي چه آمدهام؟
 -4به كجا آمدهام؟  -5با كيستم؟  -6به كجا ميروم؟ پاسخ بدهد.هرگز نگوييد :اكثريت چشمگير افراد بشر ،بدون تهيه پاسخ اين
سؤاالت ،حتي بدون اين كه خود را نيازمندِ درك اين سؤاالت و آن ارتباطهاي چهارگانه بدانند ،زندگي ميكنند و هيچگونه احساس
ناراحتي نمي كنند ،زيرا اين سخن دليل آن است كه گوينده آن نميخواهد بين دندانههاي ماشينِ ناآگاه از يك طرف و انسانِ داراي
معرفت و آزادي و احساس مسؤوليت فرقي بگذارد! البته واضح است و نيازي به گفتن ندارد كه وقتي هويت ذاتي و شخصيت از انسان
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سلب شد ،و او تنها با بُعد ماشينيِ خود زندگي كرد [و به عبارت صحيحتر ،او را به زندگي با بُعد ماشيني وادار نمودند] ،نه تنها براي
چنين موجودي فهم ارتباطهاي چهارگانه و پاسخ سؤاالت شش گانه مطرح نيست ،حتي اين كه او وجود دارد يا ندارد هم براي او
مفهوم نيست! با اين حال ،او وجود دارد و قوانيني كه او را به وجود آوردهاند و او را اداره ميكنند ،حقيقت دارند و اين كه او چه بخواهد
و چه نخواهد ،در دستگاه پرمعناي هستي ،مشمول قانون «هر كسي آن دروَد عاقبتِ كار كه كِشت» كه هيچ استثنايي نميپذيرد،
خواهد بود .يزيد كجا و كتاب الهي كجا؟!

قيام به عدالت

گرگ است نيست مردم آن كس كه دادگر نيست بهتر ز داد از ايزد اندر جهان خبر نيستوَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْالً ال مُبَدِّ َ
ل
لِكَلِماتِه [ «. ]171مشيّت و حكمت و فعلِ پروردگار تو ،بر مبناي صدق و عدل استوار شده و هيچ چيزي تبديل كننده كلمات خداوندي
نيست».عدالت ،پايه هاي اساسيِ هستيِ هدفدار است .عدالت ،عامل شكوفايي و به فعليت رسيدن همه استعدادهاي سازنده بشري در
حيات فردي و جمعي است .عدالت ،جوهر اصليِ نظمِ حاكم بر جهان است.فرزندان آدم پس ازتوفيق يافتن به نعمت بزرگ وجود كه
فيض اعظم خداوندي است ،به هيچ چي زي مانند عدالت نيازمند نيستند .در تمامي طول تاريخ ،هر كجا كه شكوفايي و پيشرفتي مفيد
مشاهده كرديد ،در آن جا دست عدالت را خواهيد ديد كه رسالت عظماي خود را انجام داده است .بالعكس ،در هرجا كه نكبت،
پژمردگي ،بدبختي ،برگشت به عقب و سقوط دامنگير بشري شده است ،بدون تحمل زحمت زياد ،چنگالهاي خونين ظلم را خواهيد
ديد كه گلوي حاميان عدالت را گرفته و آنان را به خاك و خون كشيده است .بنابراين ،بياييد بعد از اين ،يك تقسيمبندي ديگر را بر
تقسيم بندي هايي كه تاكنون درباره ادوار تاريخيِ جوامع بشري از ديدگاه عللِ اعتال و سقوط گفته شده است ،بيفزاييم ،و آن عبارت
است از :دوران شكوفايي عدالت ،با نوع يا انواعي كه دارد ،و عدم شكوفايي آن در يك جامعه .شايد با اين تقسيمبندي ،راهي براي
حل نهاييِ بروز و اعتال و سقوط تمدن هاي بيست و يك گانه تاريخ پيدا كنيم.قرآن مجيد ،در مواردي متعدد ،سقوط تمدنها و هالكت
جوامع را كه مدتي كم يا زياد در روي زمين درخشيدند ،معلول ظلم معرفي مينمايد:وَ لَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا []172
«.و ما اقوام و مللي را پيش از شما به جهت ظلمي كه ميكردند ،به هالكت رسانديم».آيا يزيد ميفهميد كه پايههاي اساسي هستيِ
هدفدار ،عدالت است؟! آيا به ذهن يزيد خطور مي كرد كه عدالت ،عامل شكوفايي و به فعليت رسيدن همه استعدادهاي سازنده بشري
در حيات فردي و جمعي است!؟ آيا يزيد درك مي كرد كه عدالت ،جوهر اصليِ نظمِ حاكم بر جهان است؟ اصالً آيا يزيد چنان تربيت
شده بود كه جز «خودِ طبيعي» و لذايذ حيوايِ خود ،جهاني را درك كند ،چه رسد به اين كه مبناي آن را كه عدالت است بفهمد!؟آيا
كساني كه مانند قاضي ابوبكر ابن العربي [[ ]173صاحب كتاب العواصم من القواصم بنا به نقل ابن خلدون] ميخواهند يزيد را تبرئه
كنند و او را به عنوان زمامداري كه بايد همه جوامع اسالمي از او پيروي كنند ،معرفي مينمايند ،هيچ ميدانند كه در جنايت وي
شريكند ،با اين تفاوت كه يزيد قاتل و متالشي كننده جسم امام حسين عليه السالم و هفتاد و يك تن از ياوران او بود ،حال آنكه
امثال قاضي ابنالعربي ،قاتل و نابودكننده ارزش هاي انسانيت هستند كه با ارتكاب چنين جنايتي ،ارواح پاك ميليونها انسان را نابود
ميسازند! هيچ تا به حال فكر كرده ايد در اين كه استخدام علم و معرفت براي فتوا به عدم جواز لعن بر يزيد كه متأسفانه غزالي
مرتكب آن شده است ،بدترين سوءاستفاده از علم و معرفت و شخصيت چشمگير براي تأييد وقيحترين و شرمآورترين جنايت تاريخ
ميباشد؟ مي گويند :ممكن است توبه كرده باشد! از امثال غزالي بايد پرسيد :آيا ميتوان از جنايتي كه ميليونها مردم را به ضاللت
انداخته است ،مخفيانه توبه نمود؟ مگر جزاي قتل نفس تعمّدي ،عذاب مخلّد در دوزخ نيست؟ مسلّم است كه عذاب ابدي در دوزخ،
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مجوّز لعن نيز ميباشد .به نظر مي رسد ،غزالي با آن اطالع و معارفي كه داشته است ،قصد ديگري از اين عدم جواز لعن را منظور
كرده است .شايد او مي خواسته است مردم به عواملِ به وجود آورنده زمامداري يزيد ،مانند معاويه ،اهانت نكنند.

مؤمن به دين حق

دين حق ،همان دين كليِ الهي است كه بر آدم ابوالبشر و نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد بن عبداللَّه صلوات اللَّه و سالمٌ
عليهم اجمعين نازل شده و زمينه سعادت دنيوي و اُخرويِ انسانها را آماده كرده است .دين حق ،نه آن ظواهر و شعارهاي فريبنده كه
بزرگترين عامل بدبختي بشر بوده و افراد بشري را از به كار انداختنِ با ارزشترين سرمايهاي كه دارند (قرار گرفتن در جاذبه كمال)
محروم ساخته است .نه آن قضاياي پوشالي كه براي سلب كردن حقوقِ حياتِ مادي و معنوي انسانها استخدام ميشود .و نه آن
چشمبنديها و جادوگريها كه روزگاري با تضاد آشتي ناپذيري كه با علم و معرفت دارد ،دانشمندان و ارباب معرفت را به روز سياه
نشانده است.

وابستگي نفس به خداوند

اين ارتباط الهي ،همان حقيقت است كه در آيه شريفه قرآني چنين آمده است:اِنَّ صَلوتي وَ نُسُكي وَ مَحْيايَ وَ مَماتي لِلَّهِ رَبّ الْعالَمين
[ «. ]174قطعاً نماز و عبادات و زندگي و مرگ من از آنِ خداوند ،پروردگار عالميان است».براي فهميدن اهميت اين شرط ،نخست بايد
اين جريان اِنَّا للَّهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ راجِعُون «قطعاً ما از آنِ خداييم و به سوي او باز ميگرديم» را از روي تحقيق و دريافت قلبي بفهميم و
بدانيم كه هيچ تفسير و توجيهي براي زندگي و مرگ بشر در اين جهان هستي  -به جز اين آيه كه متذكر شديم  -وجود ندارد .بدون
مبالغه و بدون كمترين گرايش تعصبي ،هيچ مكتب و متفكري ،در هيچ يك از جوامع بشري ،چنين فرمولي را براي تفسير و توجيه و
تعيين هدف نهاييِ زندگي و مرگِ انسان ها مطرح نكرده است .معناي اين جريان اين است :ما انسانها موجوداتي هستيم كه حيات و
موت ما مستند به حكمت و فيض اعظم خداوندي است ،و چنان نيست كه ما «از خاك برآمدهايم و بر باد ميرويم» و ديگر هيچ.
[ ]175مديريت چنين جريانِ با عظمتِ الهي بايد به دست كساني باشد كه ذاتِ [نفس شخصيت ،جان و من] آنان وابسته به خداوند
باشد .بدون كمترين ترديد ،حسين عليه السالم شايسته آن مقام بود ،نه وابسته به سگ و ميمون و اسباب موسيقي و طرب و تهييج
غرايزِ حيواني ،كه تواريخ معتبر در معرفي يزيد مطرح كردهاند.احتماالً ،ارسال نامهاي كه امام حسين عليه السالم به اهل بصره نوشت،
در همين موقع بود .به هرحال ،سيد بن طاووس مي گويد :حسين عليه السالم به جمعي از بزرگان بصره نامهاي نوشته ،آن را بهوسيله
سليمان كه كنيهاش ابورزين بود ،فرستاد .حضرت در اين نامه ،آنان را به ياري و اطاعت از خود خوانده بود .از جمله آن شخصيتها،
يزيد بن مسعود نهشلي و منذر بن جارود عبدي بودند .يزيد بن مسعود ،بنيتميم و بنيحنظله و بنيسعد را احضار كرد .نخست رو به
بنيتميم كرد و از آنان درباره وضع شخصيت خود پرسيد .آنان عظمت و شرف او را مورد تأييد قرار دادند .يزيد بن مسعود گفت :من
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شما را براي امري مهم جمع كردهام و مي خواهم درباره آن امر با شما مشورت كنم و از شما ياري بخواهم.آنان پاسخ دادند :سوگند به
خدا ،ما خيرانديش و خيرخواه توايم و براي اظهارنظر ،نهايت كوشش را خواهيم كرد .بگو تا بشنويم.يزيد بن مسعود گفت :معاويه مرده
است و سوگند به خدا ،مرده و گمشده اي است پست .بدانيد كه با مردن معاويه ،دَرِ تجاوز و گناه شكست و اركان ظلم متزلزل گشت.
او بيعتي [براي يزيد فرزندش] به وجود آورده ،و گمان ميكنم آن را [به خيال خود] محكم كرده است .هيهات كه چنين بيعتي كه
خواسته است ،به اجرا درآيد .تالش او با شكست مواجه است و مشورتي كه در اينباره نموده است ،نتيجهاش خواري و رسوايي است.
پسر معاويه ،يزيدِ شرابخوار و سردسته فاسقان ،برخاسته و ادّعاي خالفت بر مسلمين و فرمانروايي بر آنان را مينمايد ،بدون رضايت
آنان! يزيد با داشتن صفات فوق [موجودي] است بي ظرفيت و دور از علم و معرفت .او كسي است كه در هيچ موقعيتي حق را
تشخيص نميدهد .من به خدا سوگند صحيح مي خورم كه جهاد براي برانداختن او بهتر است از جهاد براي از بين بردن مشركين .و
اما حسين بن علي عليه السالم فرزند دختر رسول خدا ،داراي شرف اصيل و صاحبنظر ،ريشهدار و اوست عالم رستگار .اين مرد بزرگ
به زمامداري شايستهتر از همه است ،زيرا سابقه او و كوشش هاي او [در راه اعتالي اسالم] و نزديكي او به رسول خدا باالتر از همه
است .او با كوچكها عطوف و با بزرگان مهربان است .او شايسته چوپاني رعيّت خود و امامت بر آن جامعه است كه خداوند به وسيله
او ،آنان را مستحق بهشت مينمايد و به وسيله او پند ميدهد .بنابراين ،از نور حق منحرف نشويد و در پستيهاي باطل ،خود را به
مشقت نيندازيد .حال كه صخر بن قيس در حادثه جمل ،شما را رسوا كرد ،بياييد با حركت به ياري فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه
وآله ،آن عار را از خود بشوييد .سوگند به خدا ،هيچ كس از ياري حسين عليه السالم كوتاهي نكند ،مگر اين كه خداوند او را به وسيله
كاهش فرزندان و عشيرهاش در ذلت غوطهور سازد .هم اكنون من لباس جنگ به تن ميكنم و زره ميپوشم و آماده حركت براي
ياريِ حسينم[ .بدانيد] هر كس كه كشته نشود ،باالخره ميميرد و هر كس فرار كند ،از چنگال مرگ رها نميگردد .خدا شما را رحمت
كناد .جواب نيكو به من بدهيد.پاسخ بنيحنظله و بنيسعد و بني تميم به يزيد بن مسعود بسيار عالي بود .همه آنان تسليم و مطيع
پيشنهاد وي شدند .يزيد بن مسعود ،پس از اين جريان ،نامهاي با اين مضمون به امام حسين عليه السالم نوشت«:بعد از حمد و درود،
نامه تو به من رسيد و فهميدم آن چه را كه مرا به آن دعوت نمودي كه نصيبم را از اطاعتِ تو دريابم و از ياريِ تو بهبهره خود توفيق
يابم .قطعي است كه خداوند متعال هرگز روي زمين را از تكاپوگران واقعي در مسير خيرو كمال و راهنماي راه نجات به بشريت خالي
نمي گذارد و شماييد حجت خداوندي و امانت او در زمين .شما از درخت زيتونه احمدي مانند شاخهها سر برآورديد .درخت محمدي
ريشه اصلي است و شما شاخه آن هستيد .اكنون بر روي بال فرشته سعادت ،قدم بر سرزمين ما بگذار .من گردنهاي قبيله بنيتميم
را براي اطاعت از تو فرود آورده ام ،اشتياق آنان به اطاعت از تو ،شديدتر از اشتياق شتران تشنه براي ورود به آب است .همچنان ،قبيله
بنيسعد را تسليم اوامر تو نمودهام و آلودگيهاي سينه هاي آنان را با اولين بارقه ،با آب بارانِ ابر شستم».هنگامي كه امام حسين عليه
السالم نامه يزيد بن مسعود را خواند ،فرمود :چه حال [و نشاط روحاني] به تو دست داده است! خدا تو را در روز قيامت در پناه خود
بگيرد و تو را عزيز بدارد و در روز تشنگيِ بزرگ ،تو را سيراب نمايد.يزيد بن مسعود آماده حركت براي ياري امام حسين عليه السالم
ميشود ،ولي پيش از وصول به مقصد ،خبر شهادت آن حضرت را ميشنود و از اينكه از ياريِ او بريده ميشود ،ناله و فرياد ميكند.
[. ]176اين نامه مخلصانه و پرمعني كه يزيد بن مسعود نه شلي به امام حسين عليه السالم نوشته است ،يكي از مهمترين و عاليترين
و واضح ترين داليل عظمت و شايستگي امام حسين عليه السالم براي خالفت الهي در جوامع اسالمي به شمار ميرود ،چنان كه با
كمال استحكام و روشني از جهات متعدد ،عدم لياقت يزيد بن معاويه را براي زمامداري مسلمين به اثبات ميرساند .در اين جمله دقت
كنيم كه ميگويد «:قطعي است كه خداوند متعال هرگز روي زمين را از تكاپوگران واقعي در مسير خير و كمال و راهنماي راه نجات
بشريت خالي نمي گذارد و شماييد حجت خداوندي و امانت او در زمين .شما از درخت زيتونه احمدي مانند شاخهها سر برآورديد.
درخت محمدي ريشه اصلي است و شما شاخه آن هستيد .اكنون بر روي بال فرشته سعادت ،قدم بر سرزمين ما بگذار».سپس امام
حسين عليه السالم ،مسلم بن عقيل را خواست و او را به همراهي قيس بن مسهر صيداوي و بعضي ديگر ،براي حركت به سوي كوفه
دستور داد .نيز ،او را بر تقواي الهي و مخفي داشتن هدف و لطف به مردم توصيه فرمود .مسلم بن عقيل به مدينه آمد و در مسجد
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پيامبر نماز گزارد و با خانواده خود وداع نمود و دو نفر راهنما از قبيله قيس استخدام كرد .اين دو نفر راه را گم كردند و تشنگي شديد
بر آنها غالب شد و از حركت باز ماندند و جادهها را به حضرت مسلم نشان دادند و مسلم از آن جادهها به حركت خود ادامه داد و آن
دو راهنما از تشنگي فوت شدند .مسلم از آن محل كه به «مضيق» معروف بود ،نامهاي به وسيله قيس بن مسهر به امام حسين عليه
السالم فرستاد .در آن نامه نوشته بود«:بعد از حمد و درود ،من از مدينه با دو راهنما حركت كردم .اين دو راهنما راه را گم كردند و
تشنگي ما شديد شد و طولي نكشيد كه آن دو نفر فوت شدند .ما به حركت خود ادامه داديم تا به آب رسيديم و نتوانستيم خود را
نجات دهيم ،مگر با رمقي ناچيز از جان .و اين آب در مكاني است كه مضيق ناميده ميشود كه در وادي خبت واقع شده است و من از
اين پيشامد فال بد زدم و اگر موافقت فرماييد ،مرا معاف داريد و ديگري را به جاي من بفرستيد .والسالم».نامه به آن حضرت رسيد و
اين پاسخ را نوشت «:بعد از حمد و درود ،بيم آن دارم كه آن چه تو را وادار كرده است كه نامه استعفاي خود را از مأموريتي كه براي تو
تعيين نموده ام ،براي من بنويسي ،جز ترس نبوده است .حركت در راه خود را ادامه بده .والسالم».وقتي كه مسلم نامه امام حسين عليه
السالم را خواند ،چنين گفت :اگر مسأله ترس باشد كه موجب فال بد زدن من شده است ،من نميترسم .و به راه خود ادامه داد .و به
جايگاه آب از قبيله طي رسيد و در آن جا فرود آمد .سپس از آن جا حركت كرد .در اين راه بود كه مردي را ديد كه تيري براي شكار
حيواني انداخت .حيوان يك آهو بود كه با آن تير نقش بر زمين شد .حضرت مسلم گفت :انشاءاللَّه دشمن خود را خواهيم كشت.
سپس وارد كوفه شد .اين موقع پنج روز از شوال گذشته بود [[ ]177و حركت مسلم از مدينه ،در نيمه ماه رمضان بود ].و در منزل
مختار بن ابي عبيده سكونت نمود .شيعيان نزد او آمد و رفت داشتند .هنگامي كه جمعي از آنان در نزد مسلم جمع شدند ،نامه امام
حسين عليه السالم را براي آنان خواند و آنان گريه ميكردند. ] 178[ .درباره شخصيت حضرت مسلم بن عقيل و شايستگي او به چنين
مأموريتي ،معرفي امام حسين عليه السالم كافي است .ايشان در نامه خود به اهل كوفه نوشته بود« :من ،برادرم و پسر عمويم و كسي
را كه در دودمانم مورد اطمينان من است ،مسلم بن عقيل را به سوي شما ميفرستم».در مورد اين تعبير «برادرم» و «كسي كه مورد
اطمينان من است» ،معانيِ بسيار مهمي نهفته است كه جامع همه آن ها ،حجت بودن همه گفتار و كردار و همه حركات حضرت مسلم
در مأموريتي بود كه به او سپرده شده بود .از طرف ديگر ،احساس تكليف و انجام آن و سختترين ناگواريها كه در مسير انجام
مأموريت متحمّل شد ،بهترين دليل بر عظمت شخصيت او و شايستگياش براي نيابت از طرف آن پيشواي الهي محسوب
ميشود.مطلب با اهميتِ ديگري كه بايد درنظر بگيريم ،اين است كه اين فرستاده عظيمالشأن امام حسين عليه السالم كه بهحق،
شايستگيِ نمايندگي از پيشتاز قافله شهداي انسانيت را داشت ،در امواج توفانيِ حادثه كوفه ،با فجيعترين و دلخراشترين وضع به
شهادت رسيد و تسليم آن جنايتكاران تاريخ بشري نشد .نه اظهار ندامت و ناراحتي از پيشامد خونين كوفه نمود و نه حركت خود را به
طرف كوفه به اجبار مستند ساخت .از اين جا معلوم مي شود كه مسأله فال بد زدن در موقع تلف شدن دو راهنما از تشنگي و همچنين
مسأله فال نيك زدن در هنگام مشاهده شكار شدن آهو با تير شكارچي ،دو پديده زودگذر ذهني بود كه گاهي براي افراد غيرمعصوم
در مواقع بسيار حساس رخ ميد هد .اين شخصيت بزرگ ،با داشتن آن همه امتيازاتي كه موجب نمايندگي او از طرف پيشواي الهيِ آن
روز (حسين بن علي عليه السالم) شده بود ،آن احساس برين را كه در امام حسين عليه السالم وجود داشت ،دارا نبود .احساس مزبور
كه موجي از علم امامت بود ،زندگي و مرگ را براي آن حضرت ،دو سعادت (احدي الحسنيين) نموده بود .لذا ،هيچ تصور و تخيل و
توهّمي كه منافاتي با آن احساس داشت ،به ذهن آن حضرت خطور نمي كرد .با توجه به پاسخي كه آن حضرت براي مسلم بن عقيل
فرستادند كه« :ترسي به خود راه مده و به حركت خود ادامه بده» و پذيرش و آرامش مسلم با دريافت آن پاسخ ،اين حقيقت هم
روشن مي شود كه مسلم بن عقيل با ايمان كامل به امام حسين عليه السالم و دستور او ،اقدام به حركت نمود و  -چنان كه اشاره
كرديم  -طي فجيعترين و وحشتناك ترين جنايت ،شهيد شد.رفت و آمد و اجتماع شيعه در نزد مسلم زياد شد ،و هر جمع تازهاي كه
وارد ميشد ،مسلم نامه امام حسين عليه السالم را براي آنان ميخواند و آنان گريه ميكردند و وعده ياري و جنگ با دشمنان آن
حضرت را مي دادند .عابس بن ابي شبيب شاكري كه رحمت خداوندي بر او باد ،در ميان مردم برخاست و حمد و ثناي خداوندي را به
جاي آورد و گفت«:پس از حمد و درود ،من از مردم به تو خبري نميدهم و نميدانم درون آنان چه ميگذرد و من به وسيله آنان تو را
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فريب نميدهم .سوگند به خدا ،من از چيزي به تو خبر مي دهم كه جان خود را براي آن آماده كردهام .سوگند به خدا ،پاسخ مثبت به
شما خواهم داد اگر دعوتم كنيد ،و من همراه شما و براي ياري شما با دشمنانتان خواهم جنگيد و در راه شما شمشير خواهم زد تا به
ديدار خداوند متعال نايل گردم و من هيچ پاداشي جز تقرّب به خدا نميخواهم. ]179[ ».اي شيفتگان معارف واقعيِ انسانشناسي ،و
اي عاشقان پيشبردِ فرهنگِ پيشروِ تكامل ،چه ميشود لحظاتي چند آرامش كتابهايي را كه در قفسههاي كتابخانهها غنودهاند ،بر هم
بزنيم؟ چه مي شود مقداري از فرو رفتن در الفاظ و اصطالحات جالب ،ولي كارافزا و تاريكتركننده ابهامها ،دست برداريم و به تماشاي
واقعياتِ خودِ انسان برويم؟ بياييد از سفسطهبازيها و مغالطهكاري ها ،خود را نجات بدهيم و رو به حق و حقيقت برويم .بياييد عظمت
آن ارزش انساني را دريابيم كه مي تواند آدمي را از چنان استقالل هويت و شخصيتي برخوردار سازد كه براي حركت در مسير «انسان
شدن»  ،حتي نيازي به يك فرد همراه احساس نكند.چنين شخصي به تنهايي ،همان جانِ جهان است كه ادبيات انسانسازِ شرق و
غرب براي ارائه الگوي تمام عيار يك سالك راه حق و حقيقت به دنبال او ميگردد .اين مرد عابس بن ابيشبيب شاكري است .يقين
است كه شما به عنوان يك شخص آگاه ،از اهميت وجود انساني در اين جهان هستي ،سخنهاي فراواني پيرامون امكانات و
استعدادهاي شگفتانگيز اين موجودِ شناخته شده و در عين حال ناشناخته شنيدهايد .من كه اين كلمات را مينويسم ،شما را به عنوان
يك جوينده راستينِ حقايقِ اصيل مربوط به اين تجلّيگاهِ حكمت الهي تلقي ميكنم و از شما ميخواهم در معناي سخن اين مرد
بزرگ لختي بينديشيد«:من از مردم خبري به تو نميدهم و نميدانم درون آنان چه ميگذرد و من به وسيله آنان تو را فريب نميدهم.
سوگند به خدا ،من از حقيقتي به تو خبر ميدهم كه جان خود را براي آن آماده كرده ام ...و من هيچ پاداشي جز تقرّب به خدا
نميخواهم».يعني من براي وصول به آن حقيقتي كه زندگي را براي آن ميخواهم ،هيچ احتياجي به تصديق و ياري و همكاري مردم
ندارم .حياتي كه من دارم ،بدون اجازه و مشورت و همياري مردم ،از عنايت خداوندي نصيبم شده است .وابستگي آدمي به همنوعِ
طبيعيِ خود ،تا آنجاست كه وارد شعاع جاذبيت الهي شود .پس از آ ن ،همنشين و هم پروازِ ارواح سعيد و فرشتگان مجرّد است ،كه
شايستگي ورود به شعاع مزبور را دارند .اين همان اصل بنيادين است كه به مقتضاي آن ،آدمي ،بزرگترين قدرت را از درون خويش
به دست ميآورد و از همه قدرتها بينياز ميشود.حبيب بن مظاهر به عابس گفت« :خداوند تو را رحمت كند .آن چه را كه در درونت
بود ،با سخني مختصر بيان كردي ».سپس رو به مردم گفت « :سوگند به خدايي كه معبودي جز او نيست ،من هم برهمين اعتقادم كه
اين مرد (عابس) ابراز كرد و ديگران نيز شبيه اين سخن را ابراز نمودند ...از مردم كوفه هجده هزار نفر با حضرت مسلم بن عقيل
بيعت كردند .مسلم خبر بيعت آن عده را براي امام حسين عليه السالم نوشت و حركت به كوفه را به آن حضرت پيشنهاد نمود .بين
بيعت مردم و ارسال نامه مزبور تا شهادت حضرت مسلم ،بيست و هفت روز فاصله بود ...با اشاعه بيعت آن جمعيت با مسلم ،تردّد
مردم به جايگاه وي افزايش يافت و محل اقامت او مشخص شد. ]180[ ».بديهي است كه اگر جريان به همان منوال ادامه پيدا
ميكرد ،همانگونه كه مزدوران بنياميّه احساس كرده بودند ،كوفه از حكومت شام رها ميگشت و عراق به طور كلي ،روياروي شام
ميايستاد .محبوبيت فوقالعاده امام حسين عليه السالم از يك طرف و نقص شخصيت معنوي و اجتماعي و فرهنگيِ يزيد از طرف
ديگر ،به اضافه اين دو موضوع -1:عظمت شخصيت علي بن ابي طالب عليه السالم و اين كه آن بزرگوار ،رهبر حقيقيِ جوامعِ اسالمي
بود؛ -2آل اميّه و در رديف اول آنان معاويه ،دين و اخالق و فرهنگِ سازنده اسالم را به طور محدود ،براي بقاي حكومت خود مطرح
مي نمودند نه از روي پيمان ،باعث شده بود نوعي خالف و تضاد با بنياميه و سران آنان در سطوح عميق جامعه به طور فعال وجود
داشته باشد .لذا ،طبيعي بود كه از پيدايش و آغاز حركات انقالبي در كوفه و يا در هر جاي ديگر ،به شدت جلوگيري شود.نعمان بن
بشير كه از طرف معاويه والي كوفه بود و يزيد هم او را در مقام خود تثبيت كرده بود ،به منبر رفت و حمد و ثناي خداوندي را به جاي
آورد و سپس گفت :اي بندگان خدا ،به خدا تقوا بورزيد و براي ايجاد آشوب و پراكندگي نشتابيد ،زيرا در آشوب و پراكندگي است كه
مردان كشته ميشوند و خونها ريخته ميشود و اموال غصب مي گردد .من با كسي كه با من جنگ نكند ،نخواهم جنگيد و كسي را
كه درصدد مزاحمت من بر نيايد ،مورد تعرّض قرار نخواهم داد .و من خوابرفتگان شما را بيدار نخواهم كرد و شما را مورد هجوم قرار
نخواهم د اد و كسي را با تهمت و بدگماني مؤاخذه نخواهم كرد ،ولي اگر رو در روي من ايستاديد و بيعتتان را شكستيد و با پيشوايتان
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مخالفت كرديد ،سوگند به خدايي كه جز او خدايي نيست ،مادامي كه قبضه شمشير در دستم باشد ،شما را خواهم زد اگرچه از شما
ياوري نداشته باشم .من اميدوارم عده كساني از شما كه حق را ميشناسند ،بيش از مردمي باشد كه باطل ،آنان را به هالكت خواهد
انداخت.شگفتا ،نعمان بن بشير بندگان خدا را با استخدام دو كلمه ارزشيِ فوقالعاده ،به اطاعت از يزيد مجبور مينمايد« -1:تقوا».
كدامين تقوا!؟ آيا اطاعت از مردي فاسق و منحرف و ضد اسالم و رويگرداندن از تجلّيگاهِ حق و شرف و حيثيت و تقواي الهي و
عدالت ،تقوا ناميده مي شود!؟ اعتراض نكنيد! آرام باشيد! بگذاريد سياستِ حاكمه ،كار خود را انجام بدهد! اينها عباراتي است كه
ميتوان به جاي آنها ،اين عبارتها را كه داليل آنهاست ،به كار برد :هرچه كه ستمكارانِ خودمحور ميخواهند ،عين حق است!
حركت و حيات مردم ،مشروط به خواستِ حاكمِ سلطه گر است!عرض اندام در مقابل طواغيت ستمگر ،مساوي با مرگ است!اگر بنا بود
مردم حقوق خود را از ستمكاران و طواغيت تاريخ با آرامش و بدون تالش و مجاهدت مخلصانه و فداكاريها به دست بياورند ،آيا
تاكنون امكان داشت كسي غير از قدرتمندان و پيروانِ مزدور آنان در عرصه تاريخ زندگي كند؟ آيا امكان داشت كوچكترين گام در
راه زندگي انسانها و پيشبرد آرمانهاي حيات آنان برداشت!؟ -2كلمه ديگري كه در سخنان نعمان بن بشير از آن با روش مكّاران و
غدّاران استفاده شده است ،كلمه بسيار مقدس «حق» است .سوءاستفاده از اين كلمه مقدس ،مخصوصاً در قلمرو سياستهاي متداول،
سابقه بسيار طوالني دارد .ميتوان گفت يكي از پليدترين چهره هايي كه افراد كثيف و نابكار بشري از خود نشان دادهاند ،همين است
كه براي پايمال كردن حق و حقوق واقعيِ مردم ،از كلمه مقدس «حق» سوءاستفاده شده و ميشود.عبداللَّه بن مسلم بن ربيعه،
همپيمانِ بني اميّه برخاست و گفت :كاري كه تو بايد انجام بدهي ،نياز به تصميم قاطعانه دارد .اين رأي و روش در برابر دشمن ،رأي و
روش ناتوانان است .نعمان پاسخ داد :در اطاعت خداوندي ،از گروه ناتوانان باشم ،بهتر است از اين كه از جمله توانايان در معصيت خدا
محسوب شوم .نعمان از منبر پايين آمد .عبداللَّه بن مسلم به يزيد بن معاويه نوشت :مسلم بن عقيل وارد كوفه شده و شيعيان حسين
بن علي عليه السالم با او بيعت كردهاند .اگ ر نيازي به كوفه داري ،مردي قدرتمند به كوفه بفرست تا دستور تو را اجرا كند ،زيرا نعمان
بن بشير يا مردي است ناتوان ،يا خود را به ناتواني زده است .عمارة بن عقبه و عمر بن سعد نيز نامهاي مانند نامه عبداللَّه بن مسلم
براي يزيد فرستادند .وقتي كه نامهها به يزيد ر سيد ،سرجون ،وابسته معاويه را خواست و گفت :حسين ،مسلم بن عقيل را به كوفه
فرستاده است ،نظر تو چيست؟ و به من اطالع رسيده است كه نعمان مردي ضعيف است ،يا خود را به ناتواني ميزند ،همچنين سخني
ناشايست به زبان آورده است ]181[ .سرجون گفت :اگر پيماني از معاويه به تو ارائه بدهم ،به آن عمل ميكني؟ يزيد گفت:
آري.سرجون نامهاي را نشان اد كه معاويه فرمانداري كوفه را براي ابن زياد مقرر كرده بود و گفت :معاويه مرد و فرمانداري دو شهر
(كوفه و بصره) را به ابن زياد سپرد .يزيد گفت اين كار را ميكنم .فرمان را براي ابن زياد بفرست .سپس يزيد نامهاي را به فرمان
ضميمه نمود .در اين نامه چنين نوشته بود « :پيروان من از اهل كوفه به من نوشتهاند :پسر عقيل براي تفرقه انداختن ميان مسلمانان،
مردم را دور خود جمع مي كند .با ديدن اين نامه به كوفه حركت كن و فرزند عقيل را بگير و او را ببند يا بكش يا تبعيدش كن».مسلم
بن عمرو به سوي بصره حركت كرد و فرمان و نامه را به عبيداللَّه رساند .عبيداللَّه فوراً آماده حركت شد و فرداي آن روز ،پس از تهديد
شديد اهالي بصره كه مبادا پس از او خالفي راه بيندازند ]182[ ،به طرف كوفه رهسپار شد. ]183[ .اين جمله نعمان بن بشير را كه
ميگويد « :در راه اطاعت خداوندي ،از گروه ناتوانان باشم ،بهتر از اين است كه از جمله توانايان در راه معصيت محسوب شوم»،
ميتوان با يك تفسير دقيق تر چنين بيان نمود كه كسي كه با توجه به مسؤوليت درباره تكليف الهي ،از اقدام و تصميم و حركت باز
ميايستد ،قط عاً از يك نيرومنديِ باارزشي برخوردار است .و آن كسي كه در مسير شهوات و خودخواهيها و خودكامگيها ،تحت تأثير
«خود طبيعي» و غرايز حيواني تصميم ميگيرد و اقدام ميكند و به حركت ميافتد ،شخصي ناتوان است ،اگرچه از قدرت مادي در
همه اَشكالش برخوردار باشد .از همين جاست كه بايد گفت :قدرتمندترين افراد ،كسي است كه قدرت مالكيت بر خود را داشته باشد،
اگرچه در اين دنيا مالك هيچ چيزي نباشد .و بالعكس ،اگر كسي مالك همه دنيا باشد ولي از مالكيّت بر خويشتن محروم باشد ،چنين
شخصي بايد ناتوانترين اشخاص محسوب شود .متأسفانه كارنامه زندگي بشر ،حاكي از اين است كه بشر در طول تاريخ به طور
شرم آوري غالباً مالكيت بر اشياي بروني را ،اگرچه از نظر كميت ناچيز و از نظر كيفيت پست بوده ،بر مالكيت بر خويشتن ترجيح داده
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است .هيچ ميدانيد كه همه حقكشيها و آدمكشيها بر مبناي تزاحم بر سر مالكيتهاي بروني بوده است؟ اگر مالكيت برخويشتن در
مجراي تعليم و تربيتهاي عمومي و جدي قرار مي گرفت ،بدون ترديد ،بشر نه تنها قدرت را در عدالت و قدرتمند را در انساني عادل
ميديد ،بلكه مسير تاريخ را به سوي تكامل واقعي توجيه مي كرد.بر مبناي اين اصل بايد گفت :نعمان بن بشير ،حداقل در اين مورد با
نظر به عباراتي كه در متن و در پاورقي از او نقل كرديم ،مردي نيرومند بود كه تظاهر به ناتواني نمود.اگر نامهاي كه سرجون به يزيد
بن معاويه از طرف پدرش معاويه نشان داده است ،صحيح بوده باشد ،داللت قاطعانه دارد بر اين قضيه كه معاويه حدس زده بود كه
ممكن است روزي فرارسد كه كوفه با پذيرش زمامداريِ امام حسين عليه السالم عليه فرزندش يزيد قيام كند و با آمادگي براي
برانداختن آل اميه قيام را به ثمر برساند .لذا ،عبيداللَّه بن زيادِ خونخوار را كه به شقاوت و خصومت با صالحان امت اسالمي و
طرفداري از آل اميه معروف بود ،براي از بين بردن چنان قيامِ نجات بخشي در نظر گرفته بود.عبيداللَّه بن زياد به همراه پانصد نفر از
مردم بصره كه از جمله آنان عبداللَّه بن الحارث بن نوفل و شريك بن العور از شيعيان علي عليه السالم بودند ،به طرف كوفه حركت
كرد .مسلم بن عمرو الباهل ي و اطرافيان و اهل بيت او هم با ابن زياد حركت كردند.ا بن اثير ميگويد «:اين پانصد نفر از حركت امتناع
مي كردند و نخستين شخصي كه حركت را با ابن زياد ادامه نداد و به بهانهاي توقف كرد ،شريك بن اعور بود .انگيزه خودداري اين
پانصد نفر اين بود كه ابن زياد را متوقف كنند ،تا امام حسين عليه السالم پيش از ابن زياد به كوفه برسد .ولي او به حركت خود ادامه
داد و با عمامه مشكي در حالي كه برقعي به صورت داشت ،وارد كوفه شد. ]184[ ».مردم كوفه كه از آمدن حسين عليه السالم به
طرف آنان آگاه شده بودند ،در انتظار او به سر ميبردند .هنگامي كه عبيداللَّه را ديدند ،گمان بردند كه او حسين بن علي عليه السالم
است .لذا ،از هر جمعي از مردم كه ميگذشت به او سالم ميكردند و ميگفتند :خوش آمدي اي فرزند رسول خدا صلي اهلل عليه وآله،
قدومت مبارك باد! عبيداللَّه از عالقه شديد مردم به آن حضرت ناراحت شد و به حركت خود ادامه داد تا شباهنگام با جمعي كه شكي
نداشتند كه او حسين عليه السالم است ،به قصر (داراالماره) رسيد .نعمان بن بشير درِ قصر را به عبيداللَّه و اطرافيانش بست .بعضي از
كساني كه با ابن زياد بودند ،به نعمان گفتند :درِ قصر را باز كن .نعمان گمان مي كرد :او (ا بن زياد) ،حسين عليه السالم است .لذا،
خطاب به او گفت :تو را به خدا سوگند مي دهم از اين جا دور شو ،زيرا سوگند به خدا ،من امانتي (فرمانداري كوفه) را كه در دست
دارم ،به تو تسليم نخواهم كرد و از طرف ديگر نميخواهم با تو بجنگم .سپس عبيداللَّه به نعمان نزديك شد و گفت :در را باز كن،
كارت بسته باد! يكي از آن جمع ،اين سخن عبيداللَّه را شنيد و رو به مردم كرد و گفت :اين فرزند مرجانه (عبيداللَّه بن زياد)
است.نعمان در را باز كرد و او وارد قصر شد و در را بر روي مردم بستند و مردم پراكنده شدند .صبحگاه دستور داد كه مردم براي نماز
جمع شوند .وقتي كه مردم جمع شدند ،در جايگاه سخنراني قرار گرفت و پس از حمد و درود گفت :اميرالمؤمنين! (يزيد) مرا والي شهر
و سرحدّات(مرزها) و ماليات شما نموده و به من دستور داده است كه به ستمديدگان شما انصاف كنم و به محرومان عطا نمايم و به
كسا ني كه دستورهاي ما را بشنوند و اطاعت كنند ،احسان كنم و به كساني كه در ترديد باشند يا نافرماني كنند ،سختگيري نمايم .من
از دستور او در ميان شما پيروي خواهم كرد و پيمان او را اجرا خواهم نمود .من به نيكوكاران و كساني از شما كه اطاعت كنند ،مانند
پدري مهربان محبت خواهم ورزيد و تازيانه و شمشيرم عليه كسي است كه فرمان مرا ترك كند و با پيمان من مخالفت نمايد.
هركس بايد بر نفس خود بيمناك باشد و خود را حفظ كند. ]185[ .محدث قمي از كتاب الفصول المهمه ،ابنالصباغ مالكي نقل
ميكند«:جمعي از مردم كوفه كه از پاسخ مثبت به ابن زياد امتناع كردند ،فوراً همه آنها را كشت».رگرگ است اين آب شيرين وآب
شور در خاليق ميرود تا نفخ صور [. ] 186آب شور زهرآگين چيست؟ دروغها ،حقكشيها ،خودخواهيها ،سلطهجوييها ،تضاد با
واقعيات و خود را هدف و ديگران را وسيله تلقي كردن.آب شيرين چيست؟ صدق و صفاها ،حقگراييها ،تعديل خودخواهيها ،تعاون و
همياريها ،ارتباط صحيح با واقعيات و خويشتن و ديگران را در ابعاد هدفي و وسيلهاي يكسان ديدن.
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ابن زياد با عمامه اي مشكي بر سر و لباس اهل حجاز بر تن با شكل حسيني وارد كوفه ميشود و آماده قتل امام حسين ميگردد

آب شور و زهرآگين حيات بشري

اين است معناي آن خيانتِ نابكارانهاي كه به نام سياست ،تاريخ بشر را با رايانههايش در همان دورههاي عهد حَجري متوقف ساخته
است .با اين تفاوت كه در آن دوره ها ،اميد و اشتياق به ترقي و تكامل ،بشر را با زندگي با نشاطي حركت ميداد .در دوره ما ،آدمي با
گسترش حيرت انگيز علوم و صنايع ،حتي براي فردا هم اميد زندگي يا حيات مطلوب ندارد.عنوان بحث ما اين است :ابن زياد با
عمامه اي مشكي برسر و لباس اهل حجاز برتن ،با شكل حسيني ،آماده قتل حسين عليه السالم ميشود!ادامه همين رفتار منحوس
است كه بشر امروزي را به احساس پوچي كشانده است .عدهاي از صاحبنظرانِ شرق و غرب در دو قرن گذشته ،ميگفتند :با
پيشرفت دانشها و گسترش ارتباطهاي متنوّعِ انسانها «با خويشتن ،با خدا ،با جهان هستي و با همنوع خود» ،قدرت روياروييِ
انسانها با خود واقعيات و حقايق ،رو به افزايش خواهد گذاشت و در نتيجه ،دروغ و فريبكاري و دغلبازيها از بين خواهد رفت .ولي
نه تنها اين گونه اميدها بر باد فنا رفت ،بلكه هر چه بر پيشرفت دانش و صنعت افزوده شد ،افزايش دروغپردازيها و فريبكاريها به
طور وحشتناكي اوج گرفت .تا آن جا كه هر فرد و گروهي كه در مديريت جامعه در وضع و موقعيت باالتري قرار گرفت ،بهرهبرداري
از آن نابكاريها (دروغپردازيها و فريبكاريها) براي آنان ،قانونيتر تلقي شد! شرمآورتر از اين تبهكاريها ،اين است كه اين جريانِ
نابودكننده ارزشها و ويران كننده بنياد انسان و انسانيت ،نقابي از كلمه مقدس «سياست» بر چهره دارد! اين نهايت ناتواني بود كه بشر
در طول تاريخ از خود نشان داده است.

آب شيرين و حيات بخش بشري

مسلم بن عقيل بر مبناي فضايل انساني ،با اين كه ميتوانست ،عبيداللَّه بن زياد را نكشت ،چنان كه در مبحث زير خواهيم
ديد.هنگامي كه عبيداللَّه بن زياد قرار مي گذارد براي عيادت شريك بن االعور به خانه هاني بن عروه برود [همان روزها حضرت مسلم
هم در خانه هاني بود] ،شريك به مسلم ميگويد « :وقتي كه من گفتم اسقوني ماء (به من آب بدهيد) بيرون بيا و ابن زياد را
بكش ».ابن زياد نزديك رختخواب شريك نشسته و غالمش (مهران) باالي سر ابن زياد ايستاده بود .شريك گفت« :به من آب
بدهيد» .تا سه بار اين سخن را تكرار كرد و مسلم به كشتن ابن زي اد اقدام نكرد .پس از آن كه ابن زياد از خانه هاني رفت ،حضرت
مسلم بيرون آمد و شريك به او گفت« :چرا او را نكشتي؟» مسلم گفت« :دو خصلت باعث شد كه من او را نكشم .يكي اين كه هاني
دوست نداشت ابن زياد در خانه او كشته شود .دوم اين كه روايتي است از پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله كه فرموده است« :ايمان
مانع است كه مرد مؤمن كسي را غفلتاً بكشد» .شريك بن اعور گمان كرده بود كه معناي روايت اين است كه هيچ مؤمني را غفلتاً
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نبايد كشت .لذا ،پاسخ داد :اگر تو ابن زياد را ميكشتي ،يك فاسق و فاجر و كافر و حيلهگر را كشته بودي .از ابن نما نقل شده است
كه او ميگويد «:وقتي كه شريك به حضرت مسلم گفت چرا ابن زياد را نكشتي؟ آن حضرت فرمود :وقتي كه خواستم بيرون بيايم،
زني در حال گريه به من چسبيد و گفت :تو را به خدا سوگند مي دهم كه ابن زياد را در خانه من مكش. ]187[ ».آنچه مشهور است،
استناد حضرت مسلم در نكشتن ابن زياد به «حرمت فَتْك» (كشتن يك شخص غفلتاً) ميباشد .به هرحال ،هر دو احتمال از فضايل
عاليِ انساني (آب شيرين) است كه با مكرپردازي و خيانت و دغلبازيهاي سياسي به معناي معمولي آن سازگار نميباشد .در اينجا
دو احتمال وجود دارد:احتمال يكم  -ها ني كه صاحب منزل بود و زن او ،رضايت به كشتن ابن زياد را در منزل خود نداشتند.احتمال
دوم  -كشتن غفلتاً و بدون آگاهي مقتول.مي توان گفت اگر بشريت ،حيات فردي و اجتماعيِ خود را با شرف صدق و واقعگرايي تأمين
ميكرد و ادامه ميداد ،اگرچه احتماالً در وصول به پيشرفت و توسعه علمي و صنعتي امروزي ،مدّتي تأخير زماني داشت ،ولي بهتر از
اين بود كه با اين سرعت به پيشرفت و توسعه ناآگاهانه دست يابد و با اين حالِ بيگانه از خود و همنوع خود ،اسير جبريِ زندگيِ
ماشيني شود.وقتي كه حضرت مسلم از آمدن ابن زياد و تهديدهاي شديدِ او مطلع شد ،از خانه مختار بن ابيعبيده ثقفي بيرون آمد و
به خانه هاني بن عروه رفت و به درِ منزل او رسيد .هاني را خواست .وقتي كه هاني را ديد ،به او گفت :آمدهام در همسايگي و مهمان
تو باشم [يا به من پناه بدهي و مهمان تو باشم] ،هاني گفت :خدا رحمتت كناد ،مرا به سختي انداختي ،و اگر به خانه من داخل نشده
بودي و به من اطمينان نمي كردي ،دوست داشتم كه از خانه من برگردي ،ولي از ورود تو به خانه من ،تعهدي براي من ايجاد شد.
وارد شو .هاني جايگاهي به مسلم داد .شيعيان به طور مخفيانه براي ديدار با مسلم به خانه هاني آمد و رفت ميكردند و يكديگر را به
مخفي داشتن امر توصيه ميكردند.اينك ،در برابر آن فريبكاري ها به نام زيركي و سياست ،به رفتار انساني اسالميِ مسلم بن عقيل
عليه السالم و هاني بن عروه رضوان اللَّه عليه توجه كنيد .هاني براي لزوم پناه دادن به حضرت مسلم ،به ورود آن حضرت به منزل
وي به عنوان پناهگاه استناد نمود .از عبارت هاني ،اين حقيقت انساني (از ورود تو به خانه من ،تعهدي براي من ايجاد شد) در پيشاني
قرون و اعصار درخشيدن گرفت كه حقِّ پناهندگي ،حتي ارزش آن را دارد كه انسان با قرار گرفتن در معرض خطر ،آن حق را بهجاي
بياورد .اينگونه اعطاي پناهندگي ،در اسالم مطابق آيه:وَ اِنْ أَحَدٌ مِنَالْمُشْرِكينَ اسْتَجارَكَ فَاَجِرْه«. ]188[ ...و اگر كسي از مشركين از
تو پناهندگي خواست ،پناهندگي او را بپذير »...از ضروريات است ،كه فوق اعطاي حقوقي پناهندگي است ،كه مغرب زمين آن را پس از
قرون متمادي ،به عنوان يكي از آخرين و پيشرفتهترين مواد حقوق جهاني بشر مطرح كرده است .زيرا اوالً مكلّفين به قانون مزبور،
حكومت ها هستند نه افراد ،و اگر افراد دست به اعطاي پناهندگي بزنند ،الزم است اين اقدام ،مخالف مصالح اجتماعي نباشد و چنين
كاري (پناه دادن فرد به يك يا چند نفر ديگر) بهشرط مزبور ،كاري است از نظر اخالقي شايسته ،نه ضروري.در جريان هاني و حضرت
مسلم ،از آن جهت كه هاني به انحراف حكوم يزيد معتقد بود [والّا راضي نمي شد كارش به كشته شدن ،آن هم با آن شكنجه كه ابن
زياد درباره او روا داشت ،منجر شود] ،و از طرف ديگر ،پناه دادن هاني به حضرت مسلم ،يك نوع ايثار با عظمت بود كه  -همانگونه
كه خود هاني تصريح كرد  -موجب قرار گرفتن او در معرض خطر به وسيله جالدي خونآشام مانند عبيداللَّه بن زياد شد و به شهادت
آن مرد بزرگ انجاميد .اما رفتار انساني  -اسالميِ مسلم بن عقيل ،روشنتر از آن است كه با اين مفاهيم معمولي آن را بيان نمود و از
مردمِ ماشين زده دنياي امروز ،توقع فهم آن را داشت.هيچ منطق اجتماعي ،سياسي و اخالقيِ ساختگيِ روزگار ما نميتواند عظمت
شگفت انگيزِ قانونِ ممنوعيت قصاص پيش از جنايت و ممنوعيت قتل نفسِ غافلگيرانه را بفهمد .ريشه اين شرف و حيثيت و عظمت
مردانگي ،در زندگي علي و فرزندش حسين عليهم السالم بهطور واضح مشاهده ميشود.مورّخان ميگويند :اميرالمؤمنين عليه السالم،
هر وقت ابن ملجم مرادي را كه قاتل آن حضرت بود ميديد ،اين بيت را ميفرمود:اريد حياته و يريد قتلي عذيرك من خليلك من
مراد [«. ]189من زندگي اين مرد (ا بن ملجم پليد) را ميخواهم ،او كشتن مرا .عذر اين دوست مراديات را در اين مقابله به ضد براي
من بازگو كن ».امّا امام حسين عليه السالم در رابطه با اين قضيه فوق طبيعي :بامداد روز عاشورا كه هنوز روياروييِ دو گروه حق و
باطل با يك ديگر شروع نشده بود ،مردي كه به ابزار جنگي كامالً مسلح بود ،با سرعت به طرف چادرهاي حسين و ياران او آمد .وقتي
كه ديد در پيرامون خيمه ها آتش برافروخته شده است ،با صداي بلند فرياد زد :يا حسين ،پيش از آخرت ،به آتشِ دنيا عجله كردي!
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امام حسين عليه السالم فرمود :اين مرد كيست ،شايد شمر بن ذيالجوشن باشد؟ گفتند :آري ،خود اوست .حضرت فرمود :اي پسر
زني كه چراننده بزها بود [اشاره به رذالت و پستي نسب شمر است] ،تو براي افتادن به آتش شايستهتري .در اين هنگام ،مسلم بن
عوسجه خواست شمر را با تيري از پاي درآورد ،آن حضرت مانع از تيراندازي مسلم بن عوسجه شد .مسلم به امام حسين عرض كرد:
اجازه بده من با تير اين مرد را به هالكت برسانم ،زيرا او از چشمگيرترين گردنكشان خودكامه است و هماكنون خدا او را در تيررس
من قرار داده است .امام حسين فرمود :به سوي او تير مينداز ،زيرا من نميخواهم جنگ را شروع كنم ]190[ .از ديدگاه تاريخ ،بديهي
است كه اگر شمر در همان موقع كشته مي شد ،به احتمال بسيار قوي ،غائله خونين كربال دگرگون ميشد ،زيرا همانطور كه ثابت
شده است ،عمر بن سعد نمي خواست دستش به خون حسين عليه السالم آلوده شود .حتي چنانكه در تواريخ آمده است ،او درصدد
برآمد كه عبيداللَّه بن زياد را از كشتن آن حضرت منصرف كند.اينجا ،جايگاه روياروييِ حقوق و اخالق و مصالح زندگي اجتماعي
است .از يك طرف ،مقتضاي حقوق محض اين است كه چون جُرمي به وقوع نپيوسته است ،هيچ اقدامي به عنوان انتقام و مجازات
جايز نيست .همچني ن ،اخالق مجرد نيز در اين مورد به ياري حقوق برميخيزد و كيفر و انتقام پيش از وقوع جرم را محكوم مينمايد.
از طرف ديگر ،اطمينان يا يقين به وقوع جرم ،مانند اين است كه حقوق و هرگونه قانونِ مدافعِ جانِ آدميان در گوشهاي نظارهگر و
تماشاچيِ قتل نفس يا ديگر جرمها باشد ،تا قتل نفس به فعليت برسد و آن گاه وارد ميدان شود!به نظر ميرسد ،پيشگيري جرم به هر
طريق ممكن ضروري است .به اين معني كه در مواردي كه تحقق جرم ،مخصوصاً در آينده نزديك ،قطعي باشد ]191[ ،به هر شكل
بايد از آن جلوگيري كرد ،مانند بازداشت مجرم و ناتوان ساختن او به هروسيلهاي كه ممكن باشد .در صورتي كه پيشگيري جرم
امكان پذير نباشد ،عمل به قاعده تزاحم ضروري است .در قاعده تزاحم ،ميان اهمّ و مهم ،مراعات اهمّ مقدم است .اين يك قاعده
عقلي و عقاليي است كه مورد پذيرش همه حقوقها و مذاهب است.اما درباره داستان اميرالمؤمنين و امام حسين عليهم السالم
مي توان گفت :اگرچه آن دو بزرگوار با علم امامت و واليت ،به شهادت خود به وسيله قاتالن تبهكارِ معيّن آگاه بودند ،ولي آنان از علم
مخزون [يا علم مكنون و مكفوف] خداوندي كه منشأ «بداء» [يمحوا اللَّه ما يشاء و يثبت و عنده امالكتاب[ [ ]6است ،اطالعي
نداشتند .لذا ،يقين آن دو پيشواي الهي بر مبناي امامت و واليت ،منافاتي با احتمال عدم وقوع حادثه قتل با توجه به علم مخزون الهي
نداشت.در قضيه حضرت مسلم بن عقيل عليه السالم نه تنها اطالع از علم مخزون [علم مكفوف و مكنون] الهي وجود ندارد ،بلكه
حتي يقين معمولي هم وجود نداشت ،زيرا آن حضرت احتمال مي داد كه مردمي كه با او بيعت كرده بودند ،در هنگام جنگ و پيكار او
را تنها نخواهند گذاشت .با اين حال ،به نظر مي رسد اين مسأله (عدم جواز قتل تحت عنوان عدم جواز قصاص پيش از جنايت) ،با
يقين به وقوع جنايت بايد به طور جدي مورد بحث و تحقيق قرار بگيرد ،مخصوصاً از آن جهت كه در صورت يقين به وقوع جنايت،
هيچ فرقي بين كشته شدن با استناد به ممنوعيت قصاص پيش از جنايت ،با كشته شدن در موقع روياروييِ فعلي با قاتل در ميدان
جنگ وجود ندارد .در حالي كه دفاع ،ولو با كشتن طرف متخاصم در جنگ يا هرگونه رويارويي براي كشتار يكديگر ،تجويز شده
است.شيعيان به منزل هاني آمد و رفت مي كردند .اين تردّد ،مخفيانه و با احتياط صورت ميگرفت .آنان يكديگر را به پنهان داشتن
قضيه توصيه مي كردند .در اين هنگام ،بيست و پنج هزار نفر با حضرت مسلم بيعت كرده بودند .لذا ،تصميم به اقدام به جنگ با ابن
زياد گرفت .ولي هاني گفت :شتاب مكن. ]7[ .به نظرمي رسد ،با مالحظه عدد مذكور از جنگجويان براي ياري حضرت مسلم عليه
السالم در ابتداي ورودِ ابن زياد به كوفه ،تصميم آن حضرت بجا بوده است .در اين مورد بايد ديد علّت چه بوده است كه آن حضرت
پيشنهاد هاني را پذيرفته است؟ احتمال مي رود هاني به وضع كوفه و سلطه جبارانه يزيد آشنا بوده و اطالع كافي داشته است كه اين
عدد از جنگجويان ،نمي توانند كاري از پيش ببرند .ضمناً او اطمينان داشت كه تدريجاً تعداد ياران حضرت مسلم رو به افزايش خواهد
رفت و بد ين ترتيب ،قدرت آنان براي مقابله با ابن زياد به حد كفايت خواهد رسيد.عبيداللَّه بن زياد [شاگرد باوفاي مكتب ماكياولي]
يكي از غالمان خود به نام معقل را خواست و سه هزار درهم به او داد و گفت :برو جايگاه مسلم بن عقيل و ياران او را پيدا كن و اين
مال را به او بده و اعالم كن كه تو از گروه آنان هستي و اطالعات را درباره آنان جمعآوري كن .معقل به مسجد نزد مسلم بن
عوسجه آمد و شنيد كه مردم مي گويند :اين مرد (مسلم بن عوسجه) از مردم براي مسلم بن عقيل بيعت ميگيرد .مسلم بن عوسجه

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 59

در اين موقع نماز ميخواند .وقتي كه از نماز فار غ شد ،معقل (جاسوس ابن زياد) به او گفت :اي بنده خدا ،من مردي از اهل شام هستم
و خداوند محبت اهل بيت پيامبر را به من لطف فرموده است .سه هزار درهم دارم .ميخواهم با مردي از اهل بيت كه به كوفه آمده و
از مردم براي فرزند پيغمبر (حسين عليه السالم) بيعت ميگيرد ،ديدار نمايم .شنيدهام عدهاي ميگويند تو از امر اين اهل بيت اطالع
داري و من نزد تو آمدم تا مال را از من بگيري و به سرور خود برساني تا من با او بيعت كنم .اگر بخواهي ،پيش از آن كه به مالقات
او برسم ،از من براي او بيعت بگير .مسلم بن عوسجه گفت :ديدار تو خوشحالم كرد ،زيرا اين ديدار آن چه را كه ميخواهي نصيب تو
خواهد كرد و خداوند به وسيله تو ،اهل بيت پيامبرش را ياري خواهد كرد .براي من سخت است كه مردم پيش از آن كه اسباب
پيروزي فرستاده امام حسين عليه السالم آماده شود ،مرا از اركان اين جريان بدانند ،زيرا اين طغيانگر [ا بن زياد] موجودي وحشتناك
است .مسلم بن عوسجه از معقل پيمان هاي شديد گرفت كه خيرخواه او باشد و مسأله را كتمان كند .معقل چند روزي نزد مسلم بن
عوسجه آمد و رفت ميكرد تا او را نزد مسلم بن عقيل ببرد. ]8[ .اينگونه جاسوسبازيها و چندروييها براي به دست آوردن اسرار
مردم ،يك پديده شايع در تاريخ بوده است .آن چه كه بايد مورد توجه و اهميت قرار داد ،اين است كه آيا اين پديده خالف اصل و
قانون بايستي براي هر انگيزه ،اعم از سودجويي و سلطهپرستي و به دست آوردن حقوق تثبيت شده قانوني تجويز شود ،يا تنها براي
برطرف كردن ضرر و به دست آوردن حقوق تثبيت شده قانوني مجاز باشد؟ بديهي است كه عقول و وجدانهاي ناب بشري و همه
مكاتب و مذاهب حقّه الهي ،انگيزه دوم را صحيح ميدانند و آن را تجويز ميكنند ،نه انگيزه سودجويي و سلطهپرستي و خودمحوري
را.حتي در آن مورد هم كه تفتيش و به دست آوردن اس رار مردم جايز است ،آيا شرطي براي اين پديده خالف اصل و قانون وجود دارد
يا ندارد؟ منظور اين است كه آيا با اين حال كه اين پديده خالف اصل و قانون به مقدار ضرورت تجويز شده است ،ميتوان آن را
بدون قيد و شرط تصويب كرد؟ قطعي است كه پاسخ منفي است .مهمترين شرطي كه در اين مسأله به نظر ميرسد ،اين است كه
صادركننده دستور و قيام كننده براي اجراي آن ،از تقواي انساني در حدّ باال برخوردار باشد ،زيرا تعدي و تجاوز در چنين پديده مخالفِ
اصول و قوانين ،يك جريان معمولي و آسان است.در مبحث ما ،صادر كننده دستور ،عبيداللَّه بن زياد است كه وجودش تجسّمي از
ظلم و طغيان و مستِ شرابِ مقام و جاه و ضد حقوق و قوانين و قربانيِ يك بت زنده به نام يزيد بن معاويه است .مجري دستور
(معقل) كسي است كه همدم و هم پيمانِ ابن زياد است .طبيعي بود كه براي اجراي دستور آن نابكارِ نابخرد ،هيچ شرطي را منظور
نكن د .باالتر از اين ،معقل ،آن خودفروخته پست ،با مسلم بن عوسجه پيمانهاي شديد بست كه خيرخواه او باشد و مسأله را كامالً
كتمان نمايد .آري ،يك انسان مي تواند براي اجراي دستور ضد اسالمي و ضد انساني ،با خويشتن به مبارزه برخيزد و موجوديت خود را
در دنيا و آخرت تباه ك ند.سپس معقل (غالم و جاسوس ابن زياد) پس از فوت شريك بن اعور ،نزد مسلم بن عوسجه آمد و رفت
مي كرد .تا اين كه او را نزد مسلم بن عقيل برد و از وي براي مسلم بيعت گرفت و به ثمامه صيداوي كه مأمور اخذ بيتالمال و تهيه
سالح بود ،دستور داد تا پول را از معقل گرفت .صيداوي فردي با بصيرت و از دالوران عرب و شخصيتهاي مهم شيعه بود .معقل به
آمد و رفت خود نزد مسلم ادامه ميداد و اطالعات را به ابن زياد مي رساند .هاني در اين موقع به عذر بيماري از عبيداللَّه بن زياد
منقطع شده بود .ابن زياد ،محمد بن اشعث و اسماء بن خارجه [بعضيها گفتهاند ]:و عمرو بن حجاج زبيدي [كه پدر زن هاني بن عروه
و نامش رويعه ام يحيي بود] را خواست و از آن ها درباره هاني و بريدن او از خويشتن (از ابن زياد) پرسيد و گفت :شنيدهام جلوي درِ
خانهاش مي نشيند ،در حالي كه بيماري او بهبود يافته است .به او بگوييد در اين موقعيت وظيفه خود را فراموش نكند .آنان نزد هاني
آمدند و گفتند :امير از تو جويا شد و گفت :اگر ميدانستم كه كسالتي دارد به عيادت او ميرفتم و اين خبر به او رسيده است كه تو
جلوي درِ خانهات مينشيني .او علت تأخير تو را از ديدار [او] از ما پرسيد و ميداني كه تأخير و حركت ناروا را هيچ سلطاني نميپذيرد.
تو را سوگند مي دهيم كه سوار شوي و با هم به ديدار ابن زياد برويم .هاني لباس پوشيد و سوار مركب شد و با ما به راه افتاد .هنگامي
كه به قصر نزديك شديم ،هاني احساس شرّ نمود و به حسان بن اسماء بن خارجه گفت :پسر برادرم ،من از اين مرد در هراسم .حسان
گفت :من از چيزي براي تو نميترسم ،بهانه اي براي تسلط امير بر خود قرار مده .حسان به قضيه آگاه نبود .آن عده به همراه هاني بر
ابن زياد وارد شدند .هنگامي كه ابن زياد ،هاني را ديد ،اشاره به او كرد و گفت« :خائن را پاهاي او به اينجا آورده است ».وقتي كه
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هاني به نزديكي ابن زياد رسيد ،شريح قاضي نزد او بود .ابن زياد گفت:اريد حياته و يريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد [«. ]9من
زندگي اين مرد را ميخواهم ،او كشتن مرا .عذر اين دوست مراديات را در اين مقابله به ضد براي من بازگو كن[».اين شعر را
اميرالمؤمنين عليه السالم وقتي كه ابن ملجم مرادي را ميديد ،ميخواند].ابن زياد پيش از آن ،به هاني احترام ميكرد .وقتي كه هاني
شعر فوق را از ابن زياد شنيد ،گفت :قضيه چيست؟ (چه اتفاقي افتاده است؟) ابن زياد پاسخ داد[ :شگفتا] اي هاني چيست اين فتنهاي
كه در خانهات براي يزيد آماده ميكني! و سالح و رزمنده عليه او جمعآوري ميكني و گمان ميكني كاري كه انجام ميدهي از من
مخفي مي ماند! گفت و گو ميان آن دو به درازا كشيد .ابن زياد ،معقل را خواست كه براي كشف جايگاه مسلم جاسوسي كرده بود.
وقتي كه هاني او را ديد و شناخت كه ج اسوس ابن زياد بود ،مدتي مبهوت ماند و سپس گفت :از من بشنو و مرا تصديق كن و سوگند
به خدا ،به تو دروغ نخواهم گفت .سوگند بهخدا ،من او را دعوت نكرده ام و نه از مسأله او اطالعي داشتم .من ديدم مسلم بن عقيل
جنب درِ خانهام نشسته و از من خواست به منزل من وارد شود .من از اين كه او را برگردانم ،خجالت كشيدم .از اين جريان تعهدي
درباره او احساس كردم و او را به خانه ام آوردم و مهمانش نمودم .اگر بخواهي ،هم اكنون ضمانتي به تو بدهم كه اطمينان پيدا كني و
چيزي پيش تو گرو بگذارم كه بروم و مسلم را از خانهام بيرون كنم و سپس به نزد تو برگردم .عبيداللَّه گفت :نه ،سوگند به خدا
نمي تواني از من جدا شوي مگر اين كه مسلم را به من تحويل بدهي .هاني گفت :هرگز مهمانم را نميآورم به دست تو بدهم تا او را
بكشي .ابن زياد گفت :سوگند به خدا ،بايد او را بياوري .هاني گفت :سوگند به خدا ،او را نميآورم. ]10[ .در روايت ابن نما چنين آمده
است«:سوگند به خدا ،اگر مسلم بن عقيل زير پايم باشد ،پايم را بلند نمي كنم تا تو بر او مسلط شوي .مسلم بن عمروالباهلي ،هاني را
كنار كشيد و از روي نصيحت به او گفت :تو را به خدا سوگند مي دهم كه خود را به كشتن مده .اين مرد (ابن زياد) پسر عموي آل
ابي طالب است و مسلم را نخواهد كشت و ضرري به او نخواهد زد .مسلم را به ابن زياد تحويل بده و از اين كار براي تو نقص و
رسوايي پيش نخواهد آمد ،زيرا تو او را به فرماندار تسليم مي كني .هاني گفت :آري ،واللَّه در اين كارِ مخالفِ فطرت ،ننگ و عاري
است بزرگ ،من مهمانم را در اختيار او نمي گذارم در حالي كه از بدن سالم و بازوان توانا برخوردارم .سوگند به خدا ،اگر تنها و بيياور
بودم او را در اختيار ابن زياد نمي گذاشتم ،چه رسد به اين كه من اكنون تواناييِ دفاع از مهمانم را دارا ميباشم».اي فالسفه ،اي حقوق
دانان ،اي اقتصاد دانان ،اي سياستمداران ،اي اُدبا ،اي هنرمندان ،اي صاحب نظرانِ علوم رواني ،اي تحليلگرانِ تاريخ انساني و اي
پيشتازان فرهنگ پيشرو! در پيچ و خم بيراهههاي دو قرن اخير كه به نام شاهراههاي علم و آزادي معروف شده ،موجودي به نام
انسان گم شده است .بيش از اين ،تأخير سزاوار نيست .برخيزيد راه بيفتيم تا او را پيدا كنيم .در اين حركت معجزهآسا ،پرچمداران
اصيل كاروان را كه پيشتازانِ دينِ حيات بخشِ الهي و اخالقيّون هستند ،فراموش نكنيم .عزيزان ،هماكنون كه در اوايل «قرن پانزدهم
هجري اسالم» و در آستانه ورود به «قرن بيست و يكم مسيحيّت» هستيم ،فاصله اين جمله« :من مهمانم را از خانهام كه او براي
خود بهعنوان پناهگاه انتخاب كرده است ،بيرون نخواهم كرد تا زندگياش در خطر نابودي قرار بگيرد ،اگرچه به نابودي زندگي خودم
تمام شود ».تا آن جمله كه ميگويد« :من هدف و ديگران وسيله»! فاصله بين انسان و ضد انسان است .اگر ميخواهيد صدق اين
ادّعا را درك كنيد ،توجه به اصالت و قدرت و استحكامِ حياتِ انسانهاي آن دورهها را در نظر بگيريد و سپس آن را با زندگي پوچِ
دوران ما مقايسه نماييد.

سخنرانيها
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زندگي و مرگ

(شب ششم محرم ،سال  1350ه .ش).زندگي و مرگ بحثي حساس و بسيار با اهميت است .اين موضوع جوانب مختلفي دارد .شعرا به
زندگي و مرگ به شكلي خاص نگاه ميكنند .آنان يك عده از پديده ها و ظواهر اين دو موضوع را كه جالب است در نظر ميگيرند و
درباره آن ،مطالبي را به شعر بيان مي كنند .فالسفه ،اين دو پديده بسيار عجيب را طورِ ديگري مطرح ميكنند .زندگي چيست و مرگ
كدام است؟ شايد در تاريخ بشري نتوان فرد عاقلي را سراغ گرفت كه درباره اين دو موضوع  -ولو به طور سطحي  -فكري نكرده
باشد .مسلماً اين دو موضوع در دورانهاي متفاوتِ عمرِ انسان ،با قيافههاي مختلفي مطرح ميشود .بعضيها از مرگ زياد ميترسند! و
سي ،چهل سال زانويشان در مقابل تصور اين هيوالي عجيب ميلرزد .ولي بعضيها نه ،چون همه چيز برايشان شوخي است ،مسأله
مرگ هم يكي از آن شوخيهاست .براي آنان زندگي شوخي است و مرگ شوخيتر! در اينباره بحثهاي فراوان و مطلب زياد گفته
شده است .يعني هر مطلبي كه درباره مسائل انساني گفته شده ،مدارش زندگي و مرگ است .از اينجاست كه نويسندگان و شعرا بر
خود ميدان گرفته اند.هركسي چيزي همي گويد ز تيره رأي خويش تا گمان آيد كه او قسطاي بن لوقاستي [. ]192هر كسي آرد به
قول خود دليل از گفتهاي در ميان ،بحث و نزاع و شورش و غوغاستي«ميرفندرسكي»بحمداللَّه ،در قرن ما آن چنان مسائل مخلوط
شد كه خودِ هدف زندگي نيز گم و رنگ فلسفه زندگي مات شد .بنابراين ،اغلب طوري زندگي ميكنند يا زندگي را طوري نشان
ميدهند كه فلسفهاش مات است.معلوم است كه فرهنگ  -خواه فلسفي باشد يا ادبي  -در ميان چنين فضا و چنين جوّي درباره
زندگي و مرگ چه خواهد گفت.ساقي بياور جام و ريز آن آب آتش فام را تا پخته گرداند مگر زآن شعله فكر خام رادست طبيعت اي
بسا از ما چه خونها ريخته چندان بريزم خون رَز تا باز گيرم وام رارمزي است مبهم زندگي زين رو برآرد ماه نو هر ماه باالي افق اين
رمز استفهام راجز حسرت و خون جگر علّت نميبينم دگر آن گريه هاي بوالعال وآن خنده خيام رااين شعر هم محصول مطالبي است
درباره زندگي كه از اوايل قرن بيستم تا امروز گفته شده است .شعرش اينگونه درميآيد ،نثرش هم از قبيل «سگ ولگرد» و بعضي از
كتابهاي ديگر ميشود .اين زندگي نيست كه بحث از آن اين قدر مبتذل باشد و اين قدر بياهميت ،كه يك شعر بتواند حسابش را
تسويه كند و بگويد :ما زندگي را بعد از تسويه و چُرتكه انداختن (محاسبه) ،ورشكست ديديم .بعضي از اينان ،واقعاً قدرت تفكرشان كم
است .من اين مثال را بارها به دانشجويان عرض كردهام :چند كلنگ به دست اين بچهها كه صبحِ روز جمعه در كوچه بازي ميكنند،
بدهيد و به آن ها بگوييد ،اين ساختمان را بر روي زمين بگذاريد .شما را معطل نميكنند .در حالي كه ميگويند و ميخندند و ميجهند
و جست وخيز ميكنند ،با كلنگ همين ساختمان را خراب مي كنند .امّا براي آباد كردنش مغز ،نيرو ،مهندس ،معمار ،سرمايه و ...الزم
دارد .بايد مصالحي خريداري شود تا اين ساختمان باال بيايد.اين منفي گويانِ مخرّب ،به قدري قيافه حق به جانب و متفكرانه در تاريخ
به خود گرفته اند ،كه فهماندنش براي جوانان خيلي مشكل است .نگاه نكنيد به عبارات جالب ،نگاه نكنيد به هنرمندي كه در بيان به
قصد منفي ساختن يك موضوع ،خيلي زيبا حرف مي زند ،براي اين كه اثبات كند كه مثالً آزادي غلط است .من عبارات و جمالتي
ديدهام كه واقعاً اگر انسان قدرت تفكر نداشته باشد ،طوري بيان كردهاند كه انسان ميگويد عجيب است و واقعاً زمين روزي بهشت
موعود خواهد شد كه آزادي از مردم گرفته شود! آري ،زندگي و حيات هم مثل آن است! خدا كند آن متفكري كه ميگويد «هنر براي
هنر» ،تجديد نظر كوچكي درباره اين مسأله بكند .ميگويند« :ما عاشق زيباييِ عبارت هستيم ،در هر موضوعي ميخواهد كه باشد.
زيبا و قشنگ بگوييد ،ولو درباره كاردي باشد كه بَرده در قرون وسطي تيز ميكرد و ميداد به دست آقايش كه سرش را ببُرد .خيلي
هم مؤدب مينشست .اما قشنگ بگوييد .ما بيان قشنگ ميخواهيم .ما اصالً عاشق قشنگيها و زيباييها هستيم ».منطق اشرف
موجودات را تماشا كنيد! نام خود را هم اشرف موجودات گذاشته است .نه خدا و نه پيغمبر او از چنين لقبي خبر دارد و نه در كتب
سماوياش آمده است .اين اشرف موجودات را از كجا آوردهايم؟ ميگويند ،نميفهميم .ما اين قدر عاشق زيبايي هستيم كه حقيقت را

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 62

بايد زير پا بگذاريم .آيا وقتي كه با دهان پر ،زيبا و با چشم و ابروي جالب ،ميگوييم 2ضربدر ،7=2حقيقت مييابد؟ نه2 ،ضربدر2
مساوي با  7نمي شود .شما با صداي نكره خشن داد بزنيد ،اما بگوييد 2ضربدر .4=2من ،دو ضربدر دو مساوي با هفتاد و سه را ،چهطور
هنرمندانه بگويم؟ در حالي كه اصالً واقعيت و حقيقت ندارد! بحث درباره زندگي ،مربوط به كسي است (براي شخصي اهميت دارد)
كه ولو يك سر انگشت به زندگي باالتر نگاه كند .آيا امكان دارد كه ماهي در دريا ،آب را بشناسد؟ آيا كسي كه در خواستهها ،هوي و
هوسها و تحركاتِ ديناميكيِ زندگي غوطهور است ،ميتواند بفهمد زندگي يعني چه؟ آيا اگر كسي 2ضربدر 7=2را خيلي زيبا بيان
كند ،حقيقت را مي گويد؟ اگر ماهي ،يك كتاب را با پانصد ميليون ورق در اختيار بگيرد و شروع كند به نوشتن مطالبي درباره آب ،يك
كلمهاش هم درست نيست ،زيرا ماهي در آب غوطه ور است .هوا و خشكي را نديده ،چيز ديگري غير از اين مايع نديده است.يكي از
شعراي زبردست ،اين مسأله را چنين ميگويد :ماهي بيچاره آن قدر در آب پي آب ميگشت ،تا عاقبت به او گفتند :آب است كه
زندگي شما از آن است .گفت كدام آب و كجا؟ تا من بروم پيدايش كنم .اين طرف و آن طرف رفت و عاقبت گفت كه ما آب را پيدا
نكرديم! وقتي كه او را گرفتند و از آب بيرون انداختند ،شروع كرد به دست و پا زدن  -البته دست و پا كه ندارد  -دمش را به زمين زد
و گفت ،حاال فهميدم آب چيست!بياييد پيش از آن كه به آستانه مرگ برسيد ،زندگي را بفهميد و از آن بهرهبرداري كنيد .پيش از اين
كه ما به آستانه مرگ وارد بشويم ،بايد بفهميم زندگي چيست .مادامي كه زندگي ما را احاطه كرده ،ما را در خود غوطهور كرده و به
محاصره انداخته است ،امكان ندارد كه ما زندگي را بفهميم .اين معناي زندگي نيست .گاهگاهي اين شعرا  -همانگونه كه زياد
جستوجو كردم ،هم از غربيها و هم از شرقيهاي خودمان  -وقتي به موضوع مرگ ميرسند و ميخواهند مرگ را تعريف كنند،
بعضي از آنان واقعاً بيداد ميكنند و لطافت قضيه به حدّ نصاب ميرسد .مثالً؛«اي مرگ! وقتي كه فرا ميرسي ،دو انگشت را بر روح و
جان ما دراز مي كني كه آن را بگيري ،جان ما در آن حال مانند يك برگ گلِ ظريف است كه هم در مقابل نيروي تو از خود تسليم
نشان ميدهد و هم به جهت ظرافتش يك حال فرار دارد».لطف قضيه را احساس كنيد .من در حدود  200 - 300عبارت پيدا كردم،
كه وقتي اين شعرا و نويسندگان به موضوع مرگ ميپردازند ،هيجان فوقالعاده پيدا نموده و هنگامه ميكنند .از مرگ ميگويند و اين
كه«:پيش از آن كه مفاهيم كفن و گور تيره و تاريك به لرزهات درآورَد ،به زير آسمان رو و لحظاتي چند با اين ستارگان به راز و نياز
بپرداز كه ميلياردها سال است حركت ميكنند و خم به ابرو نياوردهاند و چند صباحي ديگر باز به حركت خود ادامه خواهند داد ،ولي از
تو نشاني در اين كره خاكي نخواهد بود .گويي كره خاكي فرزندي مانند تو را سراغ نداشت».اما با اين حال ،به ما چه ميدهند؟ چون
مرگ را شاعرانه تحويل ميدهند ،مرگ هم شاعرانه ميشود .آن وقت است كه ،نويسندهاي يك قسمت از زندگي را مات ميكند،
نويسنده ديگر ،يك قسمت ديگر را متالشي ميكند .آن وقت مي گويد؛ فلسفه حيات و موت چيست؟ فلسفه زندگي چيست؟ مرگ
يعني چه؟ اين شعله درخشان حيات چرا خاموش شود؟ چرا زانوهاي انسانها در مقابل اين پديده وحشتناك بلرزد؟ همه اين چون و
چراها ،مربوط به همان جريان ماهي است كه در آب است.اَلَّذي حارَتِ الْبَرِيَّةُ فيهِ حَيَوانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَماد [«. ]193چيزي كه مردم
درباره آن درحيرت فرو رفتهاند ،زندگي است كه از جماد ايجاد ميگردد«».ابوالعالء معرّي»آن چه كه تمام افكار را متحير گذاشته ،اين
است كه اين احساس (زندگي) و حيات چگونه از خاك جامد بيرون ميآيد و چگونه بازميگردد؟ ما در اين ميان چه ميكنيم؟ حال،
اسالم حيات و موت را چگونه مطرح كرده و در مكتب اسالم چه معنايي دارد؟منطق اسالم درباره زندگي و مرگ غير از اينهاست.
اسالم در جهت هماهنگ ساختن عقل و وجدانِ شما در زندگي ،كوشش مي كند كه ابتدا معناي زندگي را به شما بفهماند .پس از آن
است كه مرگ را خودتان خواهيد فهميد .مرگ فهماندن نميخواهد ،خودش معلوم ميشود .وقتي من توانستم به شما معناي روشنايي
را ثابت كنم ،يا معناي روشنايي را براي شما قابل درك ساختم ،آنگاه ميگويم ،نفي و نبودِ روشنايي ،ميشود تاريكي! اين ديگر آسان
است .عمده بحث بر سر همين زندگي است ،و الّا:مرگِ هر يك اي پسر همرنگِ اوست پيش دشمن ،دشمن و بر دوست دوستپيش
ترك آيينه را خوش رنگي است پيش زنگي آينه هم زنگي استآن كه ميترسي ز مرگ اندر فرار آن ز خود ترسا نه اي جان
هوشدارروي زشتِ توست ني رخسار مرگ جانِ تو همچون درخت و مرگْ برگگر به خاري خستهاي خود كِشتهاي ور حرير و قز دَري
خود رشتهاي [. ] 194روي زشت توست ني رخسار مرگ (ما مرگِ زشت نداريم ،فقط بگوييد زندگيتان چه بوده است؟)جان آدمي
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همانند همان درخت است كه برگ نتيجه اش است .شما برگ را مطابق حركت و فعاليت درخت خواهيد ديد .جان تو همچون درخت و
مرگ برگ.ترس از مرگ! وحشت از مرگ؟ هراس از مرگ؟ عبور از پل [زندگي] كه وحشت ندارد .بحث بر سر اين طرف پل و آن
طرف پل است .و ا الّ عبور از پل يك معناي طبيعي است .گام كه داريد ،قدم كه داريد ،نيرو هم كه داريد ،پس بايد عبور كرد.قُلْ يا
اَيُّهَا الَّذينَ هادُوا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِياءٌ لِلَّهِ مِنْ دُونِالنّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ،اِنْ كُنْتُمْ صادِقين [«. ]195بگو اي يهود ،اگر شما كه ميگوييد
اولياء خدا ما هستيم و كسي ديگر نيست ،پس آرزوي مرگ كنيد اگر از راستگويان هستيد».اگر راست ميگوييد ،خواهش ميكنم
آرزوي مرگ بكنيد .آرزوي مرگ كه غير از عبور به لقاءاللَّه و ديدار خدا چيز ديگري نيست و ترس و وحشت ندارد .چرا اين قدر از
مرگ ميترسيد؟ شما را چه ميشود كه خيلي وحشت داريد؟ اگر زخمي به كوچكترين جزء كالبد شما اصابت كند ،مضطرب ميشويد
و خيلي از مرگ ميترسيد .آيا شما از اولياءاللَّه هستيد؟ پس؛ فَتَمَنَّوُا اْلمَوْت« ،مرگ را آرزو كنيد» .مگر غير از اين است كه:يا اَيَّتُهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعي اِلي رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّه [«. ]196اي نفسِ قدسيِ مطمئن و دل آرام (به ياد خدا) ،امروز به حضور پروردگارت
بازآي كه تو خشنود و او از تو راضي است».اين [مرگ] كه دعوا ندارد و شعر گفتن نميخواهد؛ گريه و زاري ،ناراحتي و زانو لرزيدن
ندارد .دروغ گفتن ،زانو لرزيدن دارد .تعدي ،زانو لرزيدن دارد كه نقطههاي زندگي را تشكيل ميدهد و سپس يك دايره ميشود .اين
طرف دايره زندگي است و آن طرفش مرگ .اين ترس دارد .آيا اين طور نيست؟وَاللَّهِ لَابْنُ أَبي طَالِبٍ آنَسُ بِالمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّه
[«. ]197سوگند به خدا ،اُنس فرزند ابيطالب با مرگ ،بيش از اُنس كودك شيرخوار است به پستان مادرش».وَ اللَّهِ مَا فَجَأَنِي مِنَ
الْمَوْتِ وَ ارِدٌ كَرِهْتُه [«. ]198به خدا قسم ،مرگ چيزي به من نميدهد كه از آن كراهت داشته باشم».وقتي آن ضربه را به فرق
مباركش زدند ،گفت« :سوگند به خدا ،هيچ چيز تازهاي بر من نيامده است» .يعني به قول بعضي از روانشناسان؛ چون من دائماً در دو
حاشيه مرگ و زندگي راه ميرفتم ،با مرگ آشنا هستم و چيز تازه اي نبود .اين براي خود مطلبي است .اي عزيزان ،چرا زندگيِ ما لذت
ندارد؟ چرا زندگي به ما طعم نميدهد؟ به جهت اين كه مثل اين كه نشستهايم و رودخانهاي از آبِ زندگي در دهان ما ميريزد .ما اگر
در هر لحظه احساس مي كرديم كه زندگي در حال ريزش است ،و مرگ ،زندگي ،موت ،حيات ،براي ما مطرح بود ،اصالً قيافه تاريخ
بشر عوض ميشد.هر نفس نو ميشود دنيا و ما بي خبر از نو شدن اندر بقامعناي نو اين است كه لحظه قبلي كهنه شد .اين لحظه دوم،
نو و تازه است .ما اگر احساس كنيم كه هر لحظه:صورت از بي صورتي آمد برون باز شد كِانّا اِلَيْهِ راجِعُونپس تو را هر لحظه مرگ و
رجعتيست مصطفي فرمود دنيا ساعتيست [. ]199همان موقعي است كه باال ميرويم .حاال ميتوانيد درباره زندگي و مرگ اظهارنظر
كنيد ،حاللتان باشد ،اگر به اين وضع رسيدهايد و اين حال را احساس ميكنيد كه:هر نفس نو ميشود دنيا و ما بيخبر از نو شدن اندر
بقاعمر همچون جوي نونو ميرسد مستمرّي مينمايد در جسد [. ]200ا ي انسان ،آيا هفتاد سال داريد؟ بله .ايشان همان است كه در
سن چهارده سالگي ،با هم به يك مدرسه مي رفتيم .درشتي حواس را ببينيد[ .مرد هفتاد ساله] صد هزار مرتبه عوض شده ،ولي آن
واحد شخصيت است كه اين را هنوز «يك» نشان مي دهد .به قول پزشكان ،هر چهار روز يكبار ،تمام اجزا و سلولهاي بدن عوض
شده است ،فقط تغيير سلولهاي مغز است كه مقداري طول مي كشد .اگر توجه بفرماييد كه اين [زندگي] دائماً در حال ريزش است،
در حقيقت ،گامي فراتر گذاشتهايد .اي ماهي ،حاال ميتواني آب را تعريف كني .حاال ميتواني يك روشنايي درباره آب داشته باشي.
چرا؟ چون از گامي باالتر نگاه مي كني .مادامي كه شما در اين اتاق هستيد ،درباره آن چه كه در اتاق هست ميتوانيد اظهار نظر كنيد:
مثالً ،آن عكس است ،آن چراغ است .اما اگر به شما بگويند اين اتاق را از بيرون ،محيطش ،وزنش ،مصالحش و ...را بسنجيد،
نميتوانيد قضاوت كنيد ،چون داخل اتاق هستيد .كسي كه داخل اتاق است ،اتاق را نمي تواند مطرح كند ،بايد به پشت بام برود.
متأسفانه اغلب ما در خود رودخانه ،سر زير آب داريم و در حيات شنا ميكنيم ،اما نشسته ايم و در مورد حيات اظهار نظر نموده و كتاب
هم مينويسيم! پررويي را ببينيد! شعر هم ميگوييم .بشر است ،خوشش ميآيد و ميگويد!زين پرده ترانه ساخت ،نتوان زين پرده به
خود شناخت ،نتوانتا بيرون نياييد ،نميتوانيد تعريف كنيد .به عنوان مثال :يك دستگاه موسيقي را تصور كنيد كه يك مورچه ،از يك
گوشهاش به يك گوشه ديگر ميرود .همينطور كه در حال رفتن است ،دستگاه بزرگ صدا ميكند و آهنگش را هم ميزند .اين
مورچه كه مي رود ،قطعه قطعه صداهاي متنوع به گوشش خواهد خورد ،ولي مجموع آهنگ را نخواهد فهميد ،زيرا داخل دستگاه است.
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او روي دستگاه راه ميرود و قطعه قطعه ميشنود ،اما نميفهمد آهنگش چيست .ما موقعي كه پول به دست ميآوريم ،يك لذتي از
زندگي مي فهميم ،يا وقتي دانشجو هستيم و در امتحانات قبول بشويم ،يا وقتي دلباختهايم به معشوق برسيم ،لذتي از زندگي به انسان
دست ميدهد .در اين حال ،انسان ميگويد« :واقعاً عجب زندگي لذتبار است! خدا كند كه مرگ را از ميان انسانها بردارند! اصالً
مرگ را خدا براي چه آفريد!؟» در آن حال از فلسفه مرگ ميپرسد .چرا؟ چون در لذت غوطه خورده است .اما اگر مختصر دردي
شروع شود ،يا [زندگي] كمي نيشش را نشان بدهد ،ميگويد« :ما هم نفهميديم اين كهكشانها را خدا براي چه آفريد؟ اصالً فلسفه
هستي چيست؟» آقا ،در همان يك دقيقه فيلسوف مي شود ،چون يك نيش به او خورده است .اين هم يك تفسير حيات و آن هم يك
تفسير حيات! واقعاً خنده دارد و گاهي هم گريه دارد .اصالً به وضع رواني خودتان نگاه كنيد .ميخواهيد بخنديد ،ميخواهيد گريه كنيد.
[بشر] با يك درد و با يك لذت فيلسوف مي شود[ .بايد پرسيد] اين دو فلسفه متناقض را از كجا آوردهاي؟ اين دو تفكر متضاد را در
مغز مباركت چهطور جا دادهاي؟ درست مثل ماهي هستي .ديدهايد كه ماهي همينطور كه حركت ميكند و به آب گِلآلود ميرسد،
خود را به اين طرف و آن طرف ميزند و اصالً موضوعي به عنوان آب براي او مطرح نيست .به جايي ميرود كه آب زاللتر است .در
حركتش آب زالل را ميبيند .در آب زالل غوطهور ميشود و لذت ميبرد .با اين منطق ،آيا باور ميكنيد كه ما انسانها زندگي
نمي كنيم!روي اين منطق ،زندگي نيست .چنان كه آن مورچه آهنگ موسيقي را درك نميكند ،ما هم قطعه قطعه حركت نموده و
احساس ميكنيم .يا قطعه قطعه لذت و اَلَم ميبينيم .بعد آنها را جمع ميكنيم و ميگوييم 45 :سال و سه ماه و دو روز و االن هم
ساعت هشت است كه من زنده هستم! اگر تجزيه و تحليل كنيد ،خواهيد ديد ،زنده نبوده است ،فقط حركتي بوده و احساسي ،يا
اينكه؛ «ميخواهم»« ،نميخواهم» .لذتبار است ،درد دارد[ .مي گويد ]:بلي ،امروز هم يك منظرهاي تماشا كرديم و هيجاني داشتيم.
امروز گرممان بود ،فردا سردمان است .اين طور و آن طور ...انسان اينها را با هم قاطي ميكند و خود را زنده مينامد .كسي كه
زندگي را با اين عينك مطالعه كند ،شعر كه سهل است ،كمتر از شعر هم ميتواند فلسفه زندگي را از دستش بگيرد و به ديوار بزند.
اين طور است يا نه؟! اين دو موضوع حيات و موت ،يا زندگي و مرگ ،بسيار مهم است .اميدوارم كساني كه شايستگي پيدا نكردهاند،
اظهار نظر نكنند! خيلي شايستگي مي خواهد كه انسان اين دو موضوع را براي خودش مطرح كند.هنگام تنگدستي در عيش كوش و
مستي كاين كيمياي هستي قارون كند گدا رايك لحظه از حيات ،اگر حيات است ،شما در ابديت پيروزيد! حيات از خاك درآمده است،
شما انسانها از خاك درآمدهايد .اما وقتي از خاك درآمديد ،فاصله بين شما و خاك بينهايت است .خاك احساس ندارد .خاك درك
لذت نميكند .خاك درد نمي كشد .خاك اراده ندارد .اما چه پلي شما را به خاك وصل ميكند؟ خاك ميگويد اين جسم و روح را از
خاكي بودن بيرون بپران ،تا بيرون بيايد .حتماً بيرون خواهد آمد و لذت هم ميبيند .خود و شخصيت پيدا ميكند .لذا ،همين خاكزاده و
همين فرزند خاك! جهاني را در جيبش ميگذارد ،اما سنگيني احساس نمي كند .خوب ،يك قدم ديگر باال بياييد .وقتي آمديد بيرون ،تا
حدودي خاك را مي شناسيد .خاك چيست؟ خواهيد گفت يك عده عناصر مرده و زنده .با تغيير محيط اين طور ميشود .تابش آفتاب
اگر اينگونه باشد ،اينطور خواهد شد .آن را ميشناسيد .چرا؟ چون از خاك بيرون آمدهايد و در خاك نيستيد .اگر هر لحظه از حياتي
كه داريد ،يك قدم باالتر بياييد ،حيات قبلي را خواهيد شناخت .كسي كه از حيات درآمده است و در همان منزلگه اول درجا ميزند،
مثالً اگر متوقّع مقامي بوده و مقام به دست او نرسيده است ،بشريت را محكوم به سقوط كرده و حيات را بيهوده خرج ميكند .آيا از
خاك و از حياتِ دمدستي و منزلگه اول بيرون آمده بودي كه اظهارنظر ميكني؟ چرا اظهارنظر ميكني؟ اسباببازي بهتر از بشر پيدا
نميشود! [بشر] اسباببازي عجيبي است! من در اينباره خيلي فكر كردهام .اين جا جايگاه آزمايش هرگونه اسلحه است! ميدان
عجيبي است .نه گمرك ميخواهد ،و نه استخوان دارد تا در گلو گير كند .متأسفانه همينطور درباره بشر ميگويند .در منطق اسالم،
مرگ موقع شكوفان شدنِ رو ح آدمي است .گويي بدن در اين دوران حيات ،حالت غنچه بودن را سپري ميكرده است ،و حاال مرگ،
حالت شكوفانياش است.اين جهان همچون درخت است اي كرام ما بر او چون ميوههاي نيم خامسخت گيرد خامها مر شاخ را زان
كه در خامي نشايد گاخ راچون بپخت و گشت شيرين لب گزان سست گيرد شاخهها را بعد از آن [[. ]201حيات و زندگي] سست
نميشود .اين تشبيه ناقصي است .تازه طعم خود را نشان ميدهد .تازه انسان مي فهمد كه :يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَالْحَيوةِ الدُّنْيا [، ]202
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«يك پديده و نمودي را از زندگي ميشناخت».لرمانتوف تعبيري دارد كه ميگويد«:مستانه ،لب بر جام زندگي نهاده و اشك سوزان بر
كناره زرين آن فرو مي ريزيم ،تا آن گاه كه دستِ مرگ ،نقاب از چشمان ما بردارد .آنگاه خواهيم فهميد ،كاسه زندگي كه داشتهايم از
اول خالي بوده است!» كناره زرين ،خيلي خوش نما و خيلي زيبا! يك دفعه انسان احساس كند كه چيزي نبوده و نيست ،كه همين طور
هم هست .چون اين دو پهلو دارد .با هر قدم كه جلو مي رويد ،مواظب باشيد و جلو برويد .در آن هنگام است كه حيات و زندگيِ شما
اصالت پيدا خواهد كرد .اگر قدم برنداشتيد ،شماييد كه بعد از  40سال 50 ،سال 60 ،سال خواهيد گفت:افسوس كه مرغ عمر را دانه
نماند اميد به هيچ خويش و بيگانه نمانددردا و دريغا كه درين مدت عمر از هرچه بگفتيم جز افسانه نماندبيتي ديگر هم خواهيد
خواند:من كيستم تبه شده ساماني افسانهاي رسيده به پاياني [. ]203اين ها را خواهيم گفت .چرا؟ چون در حال حيات ما نخواستيم
قدمي باالتر برويم و حيات را در اختيار بگيريم .حياتي كه عوامل طبيعت و انسان ها به انسان بدهند ،اساس ندارد .خود انسان بايد زنده
باشد .درد اين جاست! اگر بنا شود زندگي را گوشت ،آب ،شيريني جات ،هوا و شعاع آفتاب و ...بدانيم ،اينها كه مربوط به عوامل
طبيعت است ،آيا زندگي من يعني اين عوامل طبيعت؟ آيا زندگي من ،زدن و آواز و رقصيدن من است؟اگر اين است ،پس:من كيستم
تبه شده ساماني افسانهاي رسيده به پايانياگر در مقابل عوامل طبيعت گفتيد« :تو بيا و هستيِ مرا تأمين كن ،اما چه بايد بشوم ،اين به
عهده خودم است» .شما كسي هستيد كه هر لحظه در ابديت غوطهوريد .اگرچه در ظاهر ،كالبد شما ،زندگي طبيعي است .اين اصل
مطلب است .آن اولش و اين هم آخرش .آن چه من احساس و گمان ميكنم ،اين است .اين كه قرآن مجيد ميفرمايد:وَ اِنَّ الدَّارَ
الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوان [«. ]204و زندگي واقعي ،سراي آخرت است».آيا اين حيات حقيقي نيست كه فلسفهاش را ميخواهيد و گيج
ميشويد؟! اي جوانان عزيز ،خدا ميداند ،وقتي كه خودتان زندگي را احساس كرديد و مفهوم آن را با «بايست زنده باشم» به دست
آورديد ،شما طعم ابديت را در همين زندگي ميچشيد .وقتي طعم ابديت را چشيديد ،بحثِ چون و چرا از بين ميرود.گفته بودم چو
بيايي غمِ دل با تو بگويم چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايي«سعدي»اين حيات واقعي ،حيات طيبه (حياةً طَيِّبَة) است:يا اَيُّهَا
الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ اِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُم [«. ]205اي كساني كه ايمان آورده ايد ،خدا و پيغمبر را اجابت كنيد وقتي به
شما ميگويند بياييد ميخواهيم شما را زنده كنيم ».اگر مقصود ما از زندگي فقط نفس كشيدن ،خوردن و آشاميدن است ،اين مسأله
(حيات طيبه) خندهآور ميشود .انسان ميگويد :بسيار خوب ،زنده هستيم ديگر! ميپرسيم؛ پس پيغمبر از ما چه ميخواهد؟ آرمانهاي
بشري از ما چه ميخواهند؟ رادمردان و اولياءاللَّه ،از ما چه مطالبهاي دارند؟ حيات چيست؟ ميگويد؛ زنده هستيم ديگر .اما اين زندگي
نيست .لذا ،حتي اشخاصي كه :خور و خواب و خشم و شهوت طرب است و عيش و عشرت ،آنان را راضي ميكند ،معلوم ميشود كه
مغزشان واقعاً كوچك است! زيرا فقط مي خواهند به وحشت و ترديد نيفتند .گاهي سيخ به او نزنند و با اين حال ،گونهها قرمز و شاداب
و ...باشد .اين نوع زندگي ،جزءِ مكتب و نظامِ (سيستم) زنبور عسلي است .وَ اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوان [« ، ]206سراي ابديت ،حيات
حقيقيِ شماست» .بشر ميگويد :مينشينم و بعداً ميآيد؟ نخير ،هماكنون؛ لِما يُحييكُمْ است .هماكنون است؛ حَياةً طَيِّبَة ،حيات پاكيزه
و حيات واقعي .اين گوي و اين ميدان ،شروع كنيد .آيا در اين صورت ،مرگ اين طور براي ما هولناك جلوه خواهد كرد؟ ابداً.حسين
بن علي عليه السالم موقعي كه مي خواست [از مكه] خارج شود ،فرمود:اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَ ماشاءَ اللَّهُ وَال قُوَّةَ اِالّ بِاللَّهِ وَ صَلَّياللّهُ عَلي رَسُولِهِ،
خُطَّ الْمَوْتِ عَلي وُلْدِ آدَمَ مَخَطَّ الْقَالدَةِ عَلي جيدِ الْفَتاة [«. ]207سپاس براي خداست كه آنچه را بخواهد ميشود و جز او تكيهگاهي
نيست و درود او بر پيامبرش باد .مرگ بر اوالد آدم ،مانند گردنبندي است كه به دورگردنِ زن جوان پيچيده است».مرگ گريبانگير
تماميِ فرزندان آدم است .اگر زنده هستيد ،مرگ نيز به دنبال زندگي است .بسيار خوب ،حال ما به كجا ميرويم و چه ميخواهيم
بكنيم؟ مقصود من چيست؟وَ ما اَوْلَهَني اِلي اَسْالفي اِشْتِياقَ يَعْقُوبِ اِلي يُوسُف [«. ]208چه عشق و ولع و شيفتگيِ عجيبي به ديدار
پدرانم دارم ،مثل اشتياق يعقوب به ديدار يوسف».من ديدار عباد اللَّه المكرمون را كه در سراي ابديت به زندگيِ واقعي رسيدهاند ،آرزو
دارم.اين روايت همچنان ادامه دارد ،تا در آن اواخر جمله مي فرمايد:اَال فَمَنْ كانَ فينا باذِالً مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّناً عَلي لِقاءِ اللّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ
مَعَنا غَداً فَاِنّي راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْشاءَ اللّه [«. ]209اينك ،آگاه باشيد! كسي كه ميخواهد نفس و جانش را آماده ديدار خدا كند ،با ما
حركت كند .ما بامدادان حركت خواهيم كرد ،انشاءاللَّه[».امام حسين عليه السالم] نميفرمايد ميخواهيم به ديدار مرگ برويم.
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نميفرمايد آنجا ميرويم ،كه از هستي خارج شويم و به كرانه نيستي برسيم ،بلكه ميفرمايد« :اگر كسي مثل ما اشتياق ديدار خدا را
دارد ،من صبح حركت خواهم كرد .با من بيايد».در آن جا كه با عبداللَّه بن عمر جُعفي صحبت فرمود ،عجيب بود .وقتي كه [عبداللَّه بن
عمر جُعَفي] را ديد ،خودِ حضرت گفت« :آيا ميتواني با ما بيايي؟ تو مرد گنهكاري هستي و زندگاني تو آلوده بوده است ،آيا ميآيي با
ما برويم تا به فتح و پيروزي برسي؟» (كه درباره فتح و پيروزي انشاءاللَّه يك بحث مستقلي خواهيم كرد) .ميبينيد كه هيچ اصالً
مسأله اين كه حسين بن علي عليه السالم يك مثبت را از دست ميدهد و به يك منفي مي رسد ،مطرح نيست.مادامي كه اين عينك
در چشمان ما هست ،نمي توانيم زندگي و مرگ را از نظر اولياءاللَّه درك كنيم كه چگونه است؛ واقعاً امكان ندارد .چنانچه االن شما
بخواهيد لذايذي را كه در جواني براي شما مطرح است به يك بچه شيرخواره ،يا كودك دو ساله ،سه ساله بفهمانيد ،امكان ندارد .يك
دانشمند وقتي كه بر يك مسأله علمي پيروز ميشود و مشكلي را كه جدي است حل ميكند ،لذتش براي يك آدم بيسواد اصالً قابل
درك نيست؛ نه اين كه ما در زندگاني تشابه داريم :حسن زنده است .حسين زنده است .كاظم ،رضا ،علي ،حسينقلي خان و اكبرآقا و...
بلي ،همه اينها زندهاند .علي بن ابي طالب عليه السالم ،سقراط ،نرون ،چنگيز و ابن ملجم هم زنده هستند .باز هم بشماريد! اين تشابه
در اين دو چشم ،تشابه در حركت ،تشابه در خنده و گريه ،تشابه در اين آثار ظاهريِ زنده ،نميگذارد ما بفهميم زندگي يعني چه!
نميدانيم در مغز آنها راجع به زندگي چه ميگذرد.دقايق آخر بود كه ميخواستند [سقراط] را اعدام كنند .روز قبل از آن ،شاگردِ
باشخصيتش [افالطون] گفت« :استاد من ميتوانم تو را از زندان نجات بدهم ».افالطون خيلي باشخصيت بود .شخصيت اجتماعيِ
افالطون از سقراط خيلي باالتر بود .چون سولون پدرِ مادرياش ،قانونگذار يونان بود .گفت« :استاد ما نميتوانيم اينگونه مرگ شما
را ببينيم و من مي توانم شما را آزاد كنم .حتي اكثريت قضات را كه به اعدام شما حكم دادهاند ،ميشود پشيمان كرد و برايشان درست
توضيح داد .پشيمان هم شدهاند ».سقراط خنديد و گفت« :من از تو تعجب ميكنم .مني كه پله به پله ،زندگي را آنچنان كه
ميبايست بشوم و آن چنان كه ميبايست بكنم ،كردهام( ،نه اين كه زنده بودم - ).همان مطلبي كه قبالً عرض كردم :زنده بودن را
نميگويد  -منِ زنده ،آن چه كه بنا بود زنده باشم ،شدهام و االن هم دانه دانه كالفها را باز كردهام .من صفحه ابديت را ميبينم.
چگونه به شما توضيح بدهم كه من االن چه اشتياقي به اين دارم كه بروم؟» حتي همسر و فرزندانش را كه روز آخر آوردند ،همسرش
شروع كرد به گريه كردن .به كريتون گفت« :او را زود از اين زندان بيرون ببر .من نميخواهم قيافه اين زن را ببينم» .نقل است
كه«:روزي سقراط به سفاليس [ ] 210گفته بود زن بگير .گفته بود چرا زن بگيرم؟ گفته بود زن بگير ،چون از دو حال خارج نيست .يا
زن خوبي نصيب تو مي شود مؤدب ،معقول ،متين ،خوب ،كه در اين صورت زندگي خوبي خواهي داشت .اگر هم زن بدي شد ،حداقل
مثل من فيلسوف ميشوي!»خالصه ،همسر خود را بيرون كرد و گفت« :او را ببريد .يك عمر براي من بس بوده است ،حاال اين دو
ساعت هم ميخواهد با اين قيافهاش گريه كند .او اصالً نميفهمد من در چه حالي هستم».تازه ،سقراط كجا و پيامبران عليهم السالم
كجا؟ وقتي نام موسي عليه السالم ميآيد ،پاهاي سقراط در مقابل موسي ميلرزد  -چون اينها (فالسفه يونان) در بين عصر موسي
عليه السالم و عيسي عليه السالم بودند  -هم چنين ،ائمه اطهار عليهم السالم و اولياءاللَّه ،واقعاً اينان هيچ خشونتي در مرگ
نميديدند .چرا؟ چون زندگي براي آن ها درست مطرح بود .سقراط گفت :اي افالطون ،مرا رها كن ،زيرا من به ابديت نزديك ميشوم.
آيا تو مي خواهي مرا دوباره برگرداني و كالف ماده تاريك را به گردن من بپيچي؟ اين چه نوع خيرخواهي است كه تو درباره من
مي كني؟ فرداي آن روز افالطون (شاگرد سقراط) نيامد .روز دهم نيز نيامد كه قيافه مرگ سقراط را ببيند .سقراط كجا؟ حسين بن
علي كجا؟ سن آن مرد (سقراط) از هفتاد گذشته بود .ولي حسين بن علي عليه السالم تقريباً ميانسال بود ،چون پنجاه و هفت سال
داشت .هنوز بچه شيرخوار داشت .يعني حيات هنوز بر قيافه حسين عليه السالم ميخنديد ،هنوز زندگي با حسين بن علي كار داشت.
وضع ايشان غير از وضع پيري بود كه دوران خود را گذرانده است .چنين شخصي ممكن است بگويد چون زندگي از او خداحافظي
كرده و پشت گردانده ،مي خواهد با عزّت و شرافت از دنيا برود .مسأله حسين بن علي اين نيست! دوران زندگاني ايشان بسيار عالي
بود .در آن زمان با آن شخصيت اجتماعي ،به اضافه اين كه مربوط به خدا بود ،در  15-16كشور اسالمي ميفهميدند كه او اولين
شخصيت است .در آن دوران اثبات شده بود كه حسين بن علي اولين شخصيت آن دوران است؛ حتي از نظر عمومي.ابن خلدون
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ميگويد« :اين كه حسين بن علي احساس ميكرد شايسته زمامداري است ،درست گمان ميكرد و باالتر از آن بود كه خودش گمان
ميكرد. ] 211[ ».ابن خلدون كسي است كه اصالً مكتب اهل بيت را نديده است .چون مردي اسپانيايي بود و دائماً با مكتب امويها
(بنياميه) سروكار داشت .با اين حال ،يك نگاه مختصر كه به تاريخ حسين كرده است ،ميگويد« :اين كه در خودش اين لياقت را
ميديد ،درست بود و باالتر هم بود! و چون ميديد عدهاش كم است و قدرت او نميتواند در مقابل يزيد عرض اندام كند ،نميبايست
اقدام به قيام بكند ».اين سخن ابن خلدون است .بدين جهت كه حيات از عينك ابن خلدون ،حياتي است كه حتي معاويه هم دارد.
روي آن حساب ،گفته ايشان درست است .ولي حيات در نظر حسين و پدر حسين ،مسأله ديگري است كه قابل مقايسه با اينها
نيست .لذا ،در بعضي از تواريخ آمده است كه حسين بن علي عليه السالم در آن ساعاتِ حساس عاشورا ،خيلي برافروخته و گلگونتر
شده بود .نيز مي گويند؛ قدرت و دالوري و شجاعتي عجيب كه ايشان در آن روز نشان داد ،تا آن روز نشان داده نشده بود .شب
عاشورا هم خيلي ذكر و مناجات و راز و نياز داشت ...تا آنجا كه فرمود:وَ كُلُّ حَيٍّ سالِكٌ سَبيلي وَ اِنَّمَا الْاَمْرُ اِليَ الْجَليل«و هر زندهاي
راه مرا خواهد پيمود (خواهد مرد) و تمام امور به خداوند جليل ختم ميشود».يا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعي اِلي رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّه
[«. ]212اي نفسِ قدسيِ مطمئن و دل آرام (به ياد خدا) ،امروز به حضور پروردگارت بازآي كه تو خشنود و او از تو راضي است».مسير
و سرنوشت حسين اين است و آن هم مرگ (شهادت) او بود .ان شاءاللَّه در جلسات بعدي توضيح بيشتري در اين زمينه خواهيم
داد.پروردگارا! تو را قسم ميدهيم به اولياءت  -كه حقيقت زندگي را چشيدند  -حقيقت زندگي را بر ما بچشان .پروردگارا! تو را قسم
ميدهيم به زندههاي جاويدت ،تو را قسم ميدهيم به اولياء ابدي ات ،ابديت ما را از همين زندگاني تأمين فرما .پروردگارا! ما را موفق
بدار كه هرگز در زندگاني ،به ناماليماتي كه روح ما را متالشي مي كند مبتال نشويم .در ناماليماتي كه مقدّر فرمودهاي ،صبر و تحمل
به ما عنايت فرما.پروردگارا! تو را به حسينت قسم مي دهيم ،دنيا را از عينك حسين بر ما بفهمان .حيات را از ديدگاه حسين بر ما
روشن فرما .جوانان ما را موفق بدار كه در آينده ،انسانهايي مفيد براي دنيا و آخرتشان باشند« .آمين»

شكست و پيروزي انسان الهي

(شب هفتم محرم ،سال  1350ه .ش)خنده از لطفت حكايت مي كند گريه از قهرت شكايت ميكنداين دو پيغام مخالف در جهان از
يكي دلبر روايت مي كندبا اين مفاهيم متضاد :خنده ،گريه ،شادي ،اندوه ،شكست ،پيروزي ،و يك قدم باالتر ،زندگي و مرگ قابل
تفسير نخواهد بود ،مگر اين كه بدانيم و درك كنيم كه اين مفاهيم از كجا سرچشمه ميگيرد ،و از چه چيز ناشي ميشود .خندههايي
وجود دارد پوچ و متالشي كننده روح آدمي هستند .گريههايي هم هستند ،احياكننده روح انسانها .زندگياي وجود دارد عين مرگ ،و
مرگي داريم عين ابديت و عين زندگي .اين پديدههايي كه از ما انسانها سر ميزند ،قشرها و صورتها و كفهايي است كه اگر
بخواهيم آن ها را در منطقه ارزش ارزيابي كنيم ،بايد مسأله را عميقتر بررسي كنيم.اندوهي در دنيا داريم كه غير از گرفتگي روح ،چيز
ديگري نيست .مثل اين كه ابري ،فضاي روح آدمي را ميگيرد و به دنبال آن ،انسان اندوهناك شده و غصه ميخورَد .اما خود آن ابر
از كجاست؟آن ابر ممكن است از اين ناشي شود كه [آدمي] به چيزي دل ببندد و نتواند از آن بهرهبرداري كند .يا به جهت عدم
موفقيت ،فضاي روحش را ابر تاريكي فراگيرد و او را اندوهگين سازد .ممكن است آنچه كه فضاي روح را تاريك ساخته و انسان را
در غصه غوطهور كرده است ،يك مسأله مالي ،يا شهوي باشد ،يا خواستههاي غيرمنطقي و غير عقالني .اين اندوه چه ارزشي دارد؟
اين اندوه روح ما را صيقلي نمي كند .اندوهي داريم كه براي روح بهتر از آن ،صيقلي كننده اي وجود ندارد.آب حياتِ من است خاك سر
كوي دوست گر دو جهان خرّمي است ما و غم روي دوست«سعدي»اين غم ،اندوهي ديگر و [اساساً] غير از فقدان مزاياي مادي است
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كه مثل سايه ،در دنبال آدميان افتاده است .بلكه اندوهي است كه تمام رادمردان تاريخ ،غباري از آن را در قيافهشان نقش كردهاند .ما
در امتداد تاريخ ،گريهها و اندوههاي عميق را بيشتر از خندههاي عميق ديدهايم .مقصود از گريه كه عرض كردم ،گريه دم دستي
نيست .بحث اندوه طبيعي را نمي كنيم كه به مجرد بروز ناماليمات ،ابري فضاي روح را بگيرد .بحث ما اين است« :گرفتگي روح از
اين كه مبادا انبساط و عظمتي كه براي روح انساني وجود دارد ،من به آن نرسم» .انسانها كه گام به روي خاك ميگذارند و چند
صباحي زندگي ميكنند و از بين ميروند ،آيا به حقوقشان ميرسند؟ آيا تمام امكانات خود را به فعليت ميرسانند؟ بياعتنايي به اين
مسأله خندهدار است ،اما خندهاش كاشف از نابوديِ روحِ آن كسي است كه مي خندد .اين موضوع ،غباري از اندوه بر دل انسان
مي نشاند .اين اندوه مافوق تمام لذايذ بشري است ،زيرا روح خيلي بايد اوج بگيرد تا وقتي به او بگويند كه مثالً در قرون وسطي با
بردهها اينگونه رفتار مي كردند ،واقعاً اندوهگين بشود .اين روح خيلي باال رفته است .اين روح از نوعِ روحهاي دم دستي نيست.
بنابراين ،وقتي توجه مي كند كه آيا افكار بشري و انديشههاي بشري ،اين سرمايه كالن را كه دارد ،واقعاً به جا ميآورد يا نميآورد؟
مي گويد:نگزيني ار غم او چه غمي گزيده باشي ندهي اگر به او دل به چه آرميده باشينظري نهان بيفكن مگرش عيان ببيني گرش از
جهان نبيني بهجهان چه ديده باشياين غم است كه ،يكي از عاليترين آرمانهاي روح انسانهاست .چرا؟ چون اين غم موقعي پيش
ميآيد ،و موقعي روح انساني را تصرف ميكند كه روح انساني به طرف باال اوج ميگيرد و بقيه را اجزاء خود ميبيند .از شعر بنيآدم
اعضاي يك پيكرند باالتر ميرود .آن ها فقط شعر هستند .دريافت مسأله غير از دانستن مسأله است ،آن هم در قالب شعر! اين
دريافت ،اندوهي دارد و چه مقدس است اين اندوه! چه مقدس است آن چشمي كه براي انسانها ميگريد ،و چه مقدس است آن دو
قطره اشكي كه به حال انسانها ميريزد.آن روحي كه نميگذارد لذّات شخصي ،تمام وجود او را لحظهاي در زندگاني فرابگيرد ،چه
قدر عظمت گرفته است .ميگويد كمبود احساس مي كنم .اين غصه نيست ،بلكه موتور و محرك تاريخ است .اين كه در اين مكان
جمع شده ايد و نام حسين بن علي را برده و آهي مي كشيد ،اين گريه و اندوه نيست ،بلكه محركِ تاريخِ انسانهاست .نشاندهنده اين
اشتباه است كه بعضيها ميفرمايند« :در هر وضعي قرار بگيريد و هيچ اصلي را نپذيريد ،و ريش مباركتان هم در هيچجا گير نكند».
قيافههاي روحاني كه من االن در اين جا ميبينم ،حالِ يك اندوه م قدس را دارد كه فقط براي مقابله با اين اصل در اين مكان
نشسته اند!آب حياتِ من است خاك سر كوي دوست گر دو جهان خرّمي است ما و غمِ روي دوستدر درك و بيان معناي شاديها و
اندوهها ،لذايذ و آالم چه قدر اشتباه داريم ،و چه قدر كوچك فكر ميكنيم .به راستي چه قدر امر بر ما مشتبه شده است كه نام لبها
را از هم جدا كردن و دندان هاي جلويي را نشان دادن و بعد روح را افسرده ساختن ،خنده ميگذاريم .ولي آن هيجانات الهي و
حالت هاي روحاني را كه تمام لذايذ يك طرف و آن حاالت هم يك طرف ،اصالً خنده نميدانيم ،غصّه هم همين طور است .بدينسان
تاريخ ،شكست و پيروزي را بر ما آدميان ،تحميل كرده است .تاريخ را اينگونه معنا كردهاند ،چه كنيم! مثالً ميگوييم [شخصي]
ورشكست شد و شكست خورد .اين سخن درست نيست .يا مثالً اگر او موقعيت وجوديِ طبيعيِ خود را در ميان تعدادي از جانورانِ
مثل خود حفظ كرد ،مي گوييم پيروز شد .باز فرياد ما از دست اين الفاظ بلند است:راه هموار است و زيرش دامها قحطيِ معنا ميان
نامهالفظها و نامها چون دامهاست لفظ شيرين ريگ آب عمر ماست [. ]213دندانمان هم درست كار نميكند كه تشخيص بدهد:
اين ريگ است نه آب! واقعاً چه اشتباهاتي در كلم اتِ حياتيِ بشر داريم .يك دفعه اشتباه اين است كه مثالً آجر را خشت ميگوييم،
اين مهم نيست .اگر اسم آجر را خشت بگذاريم و بعد آب روي آن فرو بريزد ،وقتي اين خشت متالشي شد ،ميگوييم اشتباه كرديم
اين خشت بود ،آجر نبود ،غلط گفتيم و نفهميديم .يك دفعه مسأله بياهميت است ،ولي يك وقت مسأله مربوط به حيات و ممات بوده
و مربوط به وجود انسان هاست .آيا در اين مورد هم بايد مسامحه شود؟ اي بيانصافها ،آيا درباره حيات انسانها هم بايد شوخي شود؟
بازي ،با دم شير هم بازي؟ ما كلمه پيروزي را به كار ميبريم ،با اين گمان كه پيروز آن شخصي است كه توانسته است در موقعيت
وجوديِ خود ،نيروي طبيعي زيادتري را به كار ببرد و عدهاي را تحتالشعاعِ وجود طبيعي خود قرار بدهد .پيروزي را ،اغلب قاموسهاي
بشري ،تا حال براي ما اينطور معنا كرده اند .شكست را نيز در مقابلش ،به عنوان يك مفهوم ضدِ اين مفهوم به ما تزريق كردهاند .ما
انسان ها به خاطر اين تفسيرهاي لفظي چه قدر تلفات بايد بدهيم؟حقيقت قضيه ،شكست و پيروزي نيست .اگر مقصودتان پيروزيِ
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مطلق است ،در جهان چه كسي را سراغ داريد كه به پيروزي مطلق برسد؟ كدام گرگ درندهاي را ديدهايد كه گرگ درندهتري،
چنگالش را در سينه او فرو نكند؟ باالخره ،در برابر هر قوي ،يك قوي ديگري هست .در تاريخ ،قضيه به اين شكل بوده است .به چه
علت بحث تنازع در بقا را مطرح كرديم؟ به دليل اين كه بحث تنازع در بقا مربوط به من و شما بود ،تا اينجا مسأله را درست معنا
كنيم.فاتح و پيروز ،آن متفكر بود كه او را در دوران فالسفه قرون وسطي ،بيست سال در زندان انداخته بودند .اين شخص در زندان،
يك نظامِ (سيستم) فلسفي بسيار عالي نوشت كه بعدها در سطح جهاني مطرح شد! چنين شخصي را ميتوان پيروز ناميد .اين پيروز
است ،ولو اين كه در يك چهارديواري نشسته باشد .پيروزي و سيري دو چيز متفاوت است .هيچگاه پيروزي با سيري و شكست با
گرسنگي مرادف نيست .و همينطور شكست با وداع از روي خاك مساوي نيست .هر وقت گفتند «شكست» ،خيال نكنيد كه اگر
كسي روي خاك را وداع نمود ،شكست خورده است .يا كسي كه وجود طبيعياش ،سالياني ،بلكه قرني ،روي زمين و كره خاكي را
اشغال كرده است ،نگوييم پيروز شده است .كوه هيماليا را ببينيد؛ ميليونها سال است كه همان جا وجود دارد .عمر زمين را نميدانيم
چه قدر است .بعضي از كهكشانها ميلياردها سال است كه از سحابيها جدا شدهاند .حيات يك مورچه ،موقعي كه يك گندم را به
آشيانه خود مي برد پيروز است ،اما كهكشان پيروز نيست ،زيرا مورچه آگاه است و حيات را درك ميكند .پيروزي اين مورچه در چه
چيزي پياده شده است؟ در يك دانه گندم.بنا به نوشته مجالت اخير فرانسه ،بعضي از كوزارها ،ده ميليون برابر خورشيد نورافكني
ميكنند! ولي خودآگاهي ندارند .با اين حال ،مورچه از نظر پيروزي در وجود ،از آن ها (كوزارها) باالتر است .چنان كه اگر صد ميليارد
تن گل پالستيكي در عالي ترين منظره بسازيد ،يك برگ گل عادي كه به سلسله هستي متصل باشد ،و حياتي براي خود داشته باشد؛
مسلماً گُل طبيعي پيروز است .روي اين حسابها باال ميرويم ،تا ببينيم پيروزي يعني چه.ممكن است ما هفتاد سال عمر داشته
باشيم ،و همه هفتاد سال ما منهاي يك لحظه ،شكست باشد .يعني فقط يك لحظه ما پيروزي باشد و اتفاقاً ابديّتمان را نيز در همان
لحظه تنظيم كنند ،و آن موقعي است كه به خود آمده و احساس كنيد ،شما هستيد و بيهوده هم نيستيد .اين تصور (هستيد و بيهوده
نيستيد) ،يك لحظه ،يا يك دقيقه و يا دو دقيقه به طول ميانجامد ،ولي اين مدت كم ،آن مخِ ابديت است كه شما نمونهاش را در اين
لحظه مي چشيد و شما پيروزيد .اما اگر نه تنها هفتاد سال ،بلكه هفتصد سال عمر كنيد و حيات شما فقط ساخته شده هوا ،آب ،عناصر
آلي ،يك مقدار عوامل انساني و عوامل اجتماعي باشد ،يعني يك موجود كامالً وابسته باشيد ،هرگز به پيروزي نخواهيد رسيد .چون
شما خودتان نيستيد [و فقط] در جايگاه حداكثر حوادث هستيد .شما يعني چه؟ يعني؛ مقداري هوا ،گاز ،عناصر آلي ،كه نام او را انسان
گذاشته ايد!عجيب اين است كه اگر بخواهند در يك قاموس مثال بزنند كه انسان موجودي است اينگونه ،مثل علي بن ابيطالب عليه
السالم و ابن ملجم و مثل كسي را كه فقط تراكم يافته حوادث است ،نام مي برند .يا مثل يك دستگاه موسيقي راكد و جامد كه بايد
يك انگشت ،صداي آهنگ آن را دربياورد .حاال اين (انسان) مي تواند تمام هستي را زيرپا بگذارد؟ او كه مالك خودش نيست تا مالك
ديگري شود؛ اصالً مالك نيست ،زيرا اين ندارد ،او ندارد ،خود ندارد .پس پيروزي كي بوده است؟ پيروزي از آن موقع شروع ميشود
كه اول انسان خودش را دريابد .اول قاره خودتان را كشف كنيد ،اول مركز حركات و انديشههاي خودتان را پيدا كنيد كه شما چه
هستيد ،ولو اين كه خيلي كم كشف كنيد .اما شروع كنيد ،پيروزي شما از اين جا شروع ميشود.بعضي از اوقات ،ما خيلي كوته فكري
ميكنيم و نام آن را دوربيني ميگذاريم .اينطور ميگوييم« :من آگاه شدم .من متوجه شدم» .نتيجه اين آگاهي چه موقع مشخص
ميشود؟ وقتي كه ان شاءاللَّه خيلي باسواد شدم و هزاران گذشت كردم! بعد از ازدواج كه درست حركت كردم! ...و همينطور هزار
شرايط و مقتضيات جمع ميكند ،سپس ميگويد «نخواهم رسيد ،خيلي دور است و من به اين موفقيت نميرسم .من در زندگاني به
پيروزي نخواهم رسيد» .اين [قبيل مفاهيم] اولين وسيله شكستِ ماست .بين ما و تكامل ،بين ما و مالكيت ،بين ما و آزادي ،فاصلهاي
به عنوان يك مقدار هندسي و جغرافيايي وجود ندارد ،بلكه «توجه به خود» است كه اصالً فاصله ندارد .اين يكي از بدبختيهاي
ماست كه هميشه آرمانها را دورتر از خود قرار ميدهيم و ميگوييم كه انشاءاللَّه خواهيم رسيد ،اما قرني هم كه زندگي ميكند و
نميرسد .چرا؟ چون بين خود و او را «آينده» قرار داده است .او نميداند كه در مسأله روح و در عمق روح ،گذشته و آينده مطرح
نيست .اين جسم خارجي است كه براي اين كه از نقطه  Aبه نقطه  Bبرود ،بايد مسافتي را طي كند .روح ،مشمول اين حرفها نيست،
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بلكه باالتر از اين مسائل است .حضرت موسي عليه السالم يك روز عرض كرد :كَيْفَ اَصِلُ اِلَيْكَ «خدايا ،چگونه به تو برسم؟» خداوند
فرمود :قَصْدُكَ لي وَصْلُكَ اِلَيّ (« ،اي موسي) قصد كردنِ وصول به من همان ،و رسيدن به من همان».آيا قصد كردي كه برسي؟
قصد كردن همان ،و رسيدن همان! يعني [اگر بخواهم] به تقرّب تو برسم و به پيشگاه تو راه بيابم ،كِي و چگونه برسم؟ چند ميليون
فرسخ بايد راه بروم؟ اصالً اين حرف ها مطرح نيست .قَصْدُكَ لي وَصْلُكَ اِلَيّ .قصد تو مرا ،اگر قصد است« ،قصد همان و رسيدن
همان ».در بعضي از جمالت نيايش هاي علي بن الحسين حضرت سجاد عليه السالم هست كه:اَشْهَدُ اَنّ الْمُسافِرَ اِلَيْكَ قَريبُ
الْمَسافَة«شهادت ميدهم كه مسافرِ كوي تو ،مسافتش خيلي نزديك است».درباره ظلم هم ميگوييم كه :يك نفر به ديگري گفت:
فاصله بين زمين و آسمان چهقدر است؟ گفت بهقدر آه يك مظلوم! اينجا فاصله [به اندازه] يك توجه است .بنابراين ،پيروزي از آن
موقع شروع ميشود كه حركات و سكنات انسانها روي اين محور قرار بگيرد .فرضاً پانصد هزار دفعه هم كشته شويم و زنده شويم،
باز پيروزيم .مابقي شوخي است .بقيه براي شعر (شعر بافي هاي خيالي) و براي مباحث تنازع در بقا خوب است.در يك جلسه ماه مبارك
[درباره پيروزي] عرض كردم .توجه فرماييد :ابوذر غفاري در آن بيابان در حال جان دادن بود (از دنيا ميرفت) .نخست شكستِ
[ظاهري] را احساس كنيد :رنگ پريده ،پيرمرد ،ساليان درازي را سپري كرده ،عمر به سر آمده ،از مال دنيا و انسانها كسي را ندارد،
مگر همسرش (و به گفته بعضي از تواريخ ،دخترش) كه با او همراه است .نزديك به غروب آفتاب ،دراز كشيد .دختر يا زنش خيلي
ناراحت بود .ابوذر گفت :چرا ناراحتي؟ همسرش (دخترش) گفت« :شما در وسط اين بيابان از دنيا ميرويد و من اين جا كسي را ندارم.
از اينرو مضطربم و »...ابوذر گفت« :آن سياهي كه از دور مي آيد ،كارواني است .آنان بازرگانان هستند كه از جاده عبور ميكنند .برو
به آن ها بگو كه يكي از صحابه پيغمبر در اين جا فوت شده است ،او را كفن و دفن كنيد» .تا اينجا يك چيز خيلي عادي است« .اما
دخترم ،همين كه آن ها خواستند دست به كار تجهيز و تكفين من بشوند ،اول اين گوسفند را بكشند و بخورند و براي من مجاني كار
نكنند»! در اينجا بايد بگوييم:اي پيروزِ پيروزمندان! آيا اين كه ميگويد براي من مجاني كار نكنند ،شكست ميخورَد؟در مورد اين
مسأله يك مقدار دقت كنيد .منظور ،تاريخ گويي و شوخي و افسانه نيست .ابوذر گفت :براي من مجاني كار نكنند .با اين كه تجهيز و
تكفين ميّت ،واجبكفايياست؛ خواه بگويد ،ي ا نگويد ،سفارش كند يا نكند ،بايد اين كار انجام شود .آنهم شخصيت واال مقامي مثل
ابوذر غفاري! اين مرد كهنسال.اين پيروزي چهقدر ريشه مي خواهد تا در آن دقايق آخر ،اين سخن را بگويد؟ روح او در كجاست؟
عرض كردم با اين كه از نظر فقهي دفن و كفن واجب كفايي است ،مخصوص اً چون در آن بيابان به آنها منحصر بود ،شايد براي آن
عده وجوب عيني نيز پيدا كرده بود .ولي گفت « :براي من مجاني كار نكنند و از اين (گوسفند) استفاده كنند» .چرا ما اسم اين را
پيروزي گذاشتيم؟ براي اين كه هيچ مكتب انساني و هيچ ايدئولوژي انساني ،نميتواند در اين كره خاكي جوابي به سؤال انسانها
بدهد ،مگر اين كه اين اصل را مدّ نظر داشته باشد :كار ارزش دارد .آيا اين ارزش پيروز است يا نه؟ اگر صد ميليون قرن ديگر در اين
دنيا بگذرد ،مطلب اين است :وَال تَبْخَسُوا النّاسَ اَشْيائَهُم [« ، ]214كار و كاالي مردم را بيارزش نكنيد» .ابوذر طعمِ اين ارزش را
چشيده بود كه در آن لحظات ميگفت «براي او مجاني كار نكنند» .هنگام مرگ ،موقعي است كه همه چيز از ياد انسان ميرود .ديگر
تقريباً زمان سنج ،اصل سنج و قانون سنجِ مغز به هم خورده است .يك روح چه قدر بايد بزرگ باشد ،تا در حالي كه مغز كمكم قدرتش
را از دست مي دهد ،ولي روح به پيروزي رسيده و ديگر نابودي ندشته باشد .اي ابوذر! جهان از آنِ شماست .پيروزيِ ابدي از آنِ
شماست .شماييد موجب اميد انسان ها ،شما و امثال شما نخواهيد گذاشت هرگز يأس بر ما غلبه كند .عظمت پيروزي اين است.در روز
عاشورا ،حسين بن علي عليه السالم در يك اتمام حجتِ فوق العاده باعظمت ،به اين ابيات (ابيات فروة بن مسيك مرادي) استشهاد
فرمود:فَاِنْ نُهْزَمْ فَهَزّامُونَ قِدْماً وَ اِنْ نُغْلَبْ فَغَيْرُ مُغْلَبيناوَ ما اِنْ طِبْنا جُبْنٌ وَلكِنْ مَنايانا وَ دَوْلَةٌ آخِرينااِذا مَا الْمَوْتُ رَفَّعَ عَنْ اُناس كَالكِلَهُ
اَناخَ بِآخِرينافَاَفْني ذلِكُمْ سَرَواتِ قَوْمي كَما اَفْنَي الْقُرُونَ الْاَوَّلينافَلَوْ خَلَدَ الْمُلُوكُ اِذَنْ خَلَدْنا وَلَوْ بَقِيَالْكِرامُ اِذاً بَقينافَقُلْ لِلشَّامِتينَ بِنا اَفيقُوا
سَيَلْقَي الشَّامِتوُنَ كَما لَقينا [«. ]215اگر در اين جنگ غلبه كنيم ،ما از ديرباز غالب (پيروز) بودهايم و اگر شكست بخوريم (شما
ميگوييد شكست است) ،ما هرگز شكست را نديده ايم و نخواهيم ديد.سرشت ما بر اساسِ ترس نيست ،و حال آن كه ميدانيم به
خون غلتيدنِ دولتي بعد از ما را نويد ميد هد (انتقام ما را خواهند گرفت).اگر تير اجل به سينه فردي اصابت نكند ،به سينه شخصي كه
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در كنارش است اصابت خواهد كرد.و همين پيك است كه خبر نيستي را به بزرگان قوم ميرساند ،همانگونه كه قبالً عده زيادي را از
نابوديِ خويش آگاه ساخت.اگر پادشاهان جاودان ميماندند و اگر گرانمايگانِ روزگار بقا داشتند ،ما هم عمري بيپايان و زندگانيِ سرمد
داشتيم.به مالمتگران بگو ،كه از خواب غفلت سر بردارند و بدانند كه آنان نيز در پي ما خواهند بود».اصالً ما مغلوب نميشويم و
مغلوب نخواهيم شد .شما كجا هستيد؟ آيا انساني كه اول «خود» را دريافته ،سپس متوجه شده است كه اين «خود» ،اگر آن استقالل
را كه در مقابل خودآگاهي احساس مي كند رها كند ،نابودش خواهد كرد و لذا روح خود را به عظمت خداوندي وصل كرده ،بعد
انسانها را در خود دريافته است ،مغلوب ميشود؟ چه كنيم كه تاريخ بشر در ارتباط بشر با بشر ،فقط با دو چشم سروكار دارد .يعني
وقتي دو چشم خيره ميشود به دو چشم ديگر و آن دو چشم در ظاهر جا خالي ميكند ،ميگوييم آن دو چشم شكست خورد ،و براي
خود تاريخي درست كرده ايم كه فالني زد و فالني هم از بين رفت.زنده جاويد كيست؟ كشته شمشير دوست كآب حياتِ قلوب از دمِ
شمش ير اوستگر بشكافي هنوز خاكِ شهيدانِ عشق آيد از آن كشتگان زمزمه دوست ،دوستصدرالمتألهين در يك رباعي ميگويد:آنان
كه ره عشق گزيدند همه در كوي حقيقت آرميدند همهدر معركه دو كون فتح از عشق است هر چند سپاه او شهيدند همهعشق واالي
الهي ،انسان را از اين مفاهيم شكست و پيروزيهاي دم دستي باالتر ميبرد  -چنان كه عرض كردم  -گريه و خنده ،گاهي به معناي
طبيعيِ خودش مطرح ميشود و گاهي باالتر از اينهاست .يك خنده جهاني را شكوفان ميكند ،يا يك گريه براي جهاني موتور تاريخ
ميشود .مثل اشكهايي كه در طول تاريخ براي حسين بن علي ريخته شده است .بشر ،مقدسترين اشكش را در راه حسين عليه
السالم ريخته است .چه انسانهايي ،شايد ميليونها انسان كه پليدي و تبهكاري ،تمام عمر آنها را فراگرفته بود ،و يكبار با يك
انقالب روحي ،به حسين بن علي توجه كرده و عمرشان را دريافتهاند! چه دولتها كه با نام حسين بن علي بر سر كار آمدند ،و چه قدر
براي آنان كه بحث از دادگري ميكردند و عشّاقِ داد و عدالت بودهاند ،ميدان باز شد.اشپنگلر در كتاب علل انحطاط غرب كه در ايران
يك جزوه از آن به نام فلسفه سياست ترجمه شد ،بحث خيلي لطيفي دارد .او ميگويد :گاهي ما در الفاظ اشتباهاتي داريم .بعد مثال
ميزند و ميگويد «:مرد پيروز كسي است كه اگر وجودش از روي خاك به زير خاك منتقل شد ،تابشِ شعاع او شروع شود .نه اين كه
برود [و فقط] سايهاي از خود بگذارد كه [سايه خودش] برّانترين شمشير را به وجود او بكشد!»بدين جهت ميگوييم ،پيروزيِ واقعي با
پيامبران عليهم السالم است .ابراهيم عليه السالم ،موسي بن عمران عليه السالم و عيسي بن مريم عليه السالم پيروزند .اين محمد
بن عبداللَّه صلي اهلل عليه وآله است كه پيروز است .و االّ  -همانطور كه عرض شد  -گرگي در دنيا نيست ،مگر اين كه گرگي
درندهتر از او وجود دارد .پيروزي را به جايي بايد وصل كرد كه ابدي باشد ،نه اين كه تو برو كنار ،من ميخواهم به جاي شما بيايم
(جابهجايي) .بسيار خوب ،تشريف بياوريد ،من هستيام را به شما دادم! پس تنفسهاي شما بعد از اين چه خواهد شد؟ كسي كه آالم و
دردهاي او عميقتر باشد ،لذاي ذ زيادتري خواهد ديد .آيا غير از اين چيز ديگري هم هست؟ وقتي كه من در اين هستي جا داشتم ،تو
جاي مرا غصب كردي .جاي مرا به زور از دستم گرفتي و عنوانش را پيروزي گذاشتي .اين تاريخ و اين هم شما ،برداريد و دقيقاً ورق
بزنيد كه اين نوع پيروزيهاي رسمي و پيروزيهاي ط بيعي چه نتايجي داشته است!؟ عبيداللَّه يا همان عبداللَّه بن عمر جُعَفي
ميگويد «:من از كوفه بيرون آمده بودم كه حسين را نبينم .ديدم كه حسين بن علي به طرف چادرِ من ميآيد .از يك طرف ،شخصيت
اين مرد (حسين بن علي) خيلي بزرگ بود ،و از طرفي ديگر ،من با ابن زياد نميتوانستم طرف بشوم .از كوفه آمدم بيرون كه نه له او
باشم و نه عليه او( .بيطرف باشم) .خودم را در گوشهاي از بيابانهاي كوفه مخفي كردم .تصادفاً كاروانحسين بن علي از آن
نزديكيها عبور ميكرد».حضرت سيدالشهداء مي پرسد ،ببينيد كه اين چادر از آنِ كيست؟ ميگويند :چادر عبيداللَّه بن عمر جعفي است.
(عبيداهلل بن عمر جعفي يكي از سران كوفه و خيلي ثروتمند و متنفّذ بود .اين خودش ميتواند دليلي باشد بر اينكه چرا از كوفه بيرون
آمده بود؟ چون باالخره ،ميبايست به حادثه وارد و جزءِ حادثه ميشد).عبيداللَّه بن عمر جعفي ميگويد :همينطور كه نشسته بودم،
ديدم كه حسين بن علي ميآيد  -در بعضي از تواريخ هست كه حسين آمد و با انگشتش به چادر زد  -ميگويد :خيلي واخوردم كه
عجب گرفتار شدم .من كه نميخواستم با اين مرد (حسين عليه السالم) روبهرو بشوم ،باالخره روبهرو شدم .حسين فرمود :عبيداللَّه ،تو
در عمرت معصيتهاي زيادي كردهاي ،خيلي گناهان مرتكب شدهاي ،آيا ميل داري كه با من بيايي و با هم به پيروزي برسيم؟
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[حضرت در جمالت خود] ،تعبير «فتح» را به كار برده است .گفتم :آقا من از كوفه بيرون نيامدم ،مگر براي اين كه شما را نبينم ،چون
در غير اين صورت گرفتار ميشدم .من نه ميخواستم به روي شما شمشير بكشم ،و نه ميتوانستم با شما موافقت كنم ،ولي حاال كه
شما آمديد ،من اسبي دارم كه اسب عجيبي است و در كوفه شايد بينظير باشد .آن را به خدمت شما تقديم ميكنم .شمشيري هم
دارم كه ارزش آن هزار دينار است ،آن را نيز به حضور شما تقديم مي نمايم ،ولي مرا معذور بداريد .حضرت فرمود :من با خودِ تو كار
داشتم ،با خودِ تو .حال كه نميآيي ،ما را به شمشير و اسب شما احتياجي نيست[ .عبداهلل] ميگويد :من محاسن حضرت را ديدم كه
سياه است .گفتم يا اباعبداللَّه ،خوب است كه محاسنتان سفيدي ندارد .حضرت فرمود :نخير ،حنا زدهام .عبيداللَّه ميگويد« :حضرت به
راه افتادند .من نيز دنبالشان بلند شدم و نگاه كه كردم ،ديدم ايشان وقتي از چادر خودشان آمدهاند ،بچههاي كوچك 4 ،ساله 5 ،ساله،
 6ساله 7 ،ساله ،هم دنبال ايشان آمدهاند .ديدم حضرت آرام آرام به هواي آنان راه ميروند ،يعني تند نميروند تا همه بچهها به ايشان
برسند .ديدم كه وقتي بعضي از بچهها زمين ميخوردند ،حضرت برميگشت آنان را بلند ميكرد و بغل ميكرد .و بعد خيلي با آرامش
حركت مي كرد.در اين ماجرا ،عبيداهلل بن عمر جعفي در قيافه حسين بن علي عليه السالم چيزي ديده بود كه بعد از اين كه ختم
داستان نينوا را شنيد ،اختالل رواني پيدا كرد .به نوشته بعضي از تواريخ ،خودش را در شطّ كوفه غرق كرد و خودكشي نمود! اين را
مي توان پيروزي ناميد .اين پيروزي است كه او در قيافه اين مرد (حسين) چنان عظمتي ديده است كه بعد نتوانسته اين را هضم كند
كه من چرا با اين مرد نرفتم؟ اي خاك بر سر مال و منال دنيا! كه اين مرد آمد و از من كمك خواست .اين حرف ،حرفِ تمام پاكان
اوالد آدم است .وقتي شما آهي از اعماق دل مي كشيد كه :اي حسين ،كاش ما هم با شما بوديم ،اين حال داللت ميكند بر اين كه
ارواح آدميان در عاليترين اوج ،تسليم روح آن مرد هستند .او روح ها را مالك است .اگر ديگران اجسام ما را مالك هستند ،آنان وجدان
آزادِ ما را در اختيار دارند .اما در تواريخ ،شمشيرها كالبد ناخودآگاهِ انسان ها را در اختيار دارند .حال ،پيروزي از آنِ كيست؟ آيا از آنِ
كسي است كه وجدان آزادِ انسانها را در اختيار دارد ،يا كالبد مجبور آنها را؟در اين مسائل خيلي بايد دقت كنيم و اينها دقيقاً بايد
بررسي شود كه شكست از آنِ كيست و پيروزي از آنِ كيست؟ اگر شكست را ميگوييد ،مهمترين شكست را علي بن ابيطالب عليه
السالم خورده است .چرا؟ چون از آن اوايل بروزش در اجتماع  -به اصطالح يكي از جامعهشناسان  -هر روز اين مرد را دو سه بار
ميكشتند و دو سه بار هم زنده مي كردند .اين موجوديت طبيعيِ متزلزل علي است در اجتماع! چرا؟ طلحه ميگويد سبيل من بايد
چرب بشود .علي ميگويد :چرب نميشود .زبير ميگويد[ :سر كيسه را] شل كن .خوب ،آن هم كه نميشود .وقتي كه انسانها مرا
امين دانستند ،من چه چيزي را شل كنم .لذا ،كارش متزلزل بود .جنگ جمل ،جنگ صفين ،جنگ خوارج ،داخل ،خارج ...تحملش را
نداشتند .ظاهرش اين بود كه هر روز اين مرد شكست ميخورد و قد عَلَم ميكرد .لطفاً اين شكستها را جمع كنيد ،به هم اضافه
كنيد .آن وقت شما بايد بگوييد ،علي ميبايست همان روزها دفن مي شد ،قاعدتاً اين است! چون هر عامل انساني در آن جامعه
غيرمستعد به او ضربه زده است .شوخي نيست كه عمروعاص را حاكمِ علي قرار دادند .آيا تاريخ ميخوانيد؟ سرنوشت عي را به دست
عمروعاص سپردند! باز علي سر بلند نكند و نگويد خدايا اين چه معاملهاي است با من مي كني؟ من چه كردهام به تو؟ حتي اين مرد
سر خود را بلند نكرده و آرامش خود را از دست نداده است .نميدانم مزه اين مطلب را  -مخصوصاً جوانان  -ميچشند يا نه؟ اي علي!
هستيِ تو در عالم امكان ،توجيه وجود تو ،بايستي از طرف عمرو بن عاص معيّن شود! «عمرو بن عاص»ي كه صريحاً گفت :من همه
شخصيت و حيثيت و دينم را به معاويه و سفره معاويه فروخته ام.پيروزي را ببينيد .چيزي اين مرد (علي) را متزلزل نكرد .يك زخم و يا
صدمهاي به شخصي ميرسد و سر بلند ميكند كه« :ما هم نفهميديم كه عدالت خداوندي يعني چه!» اگر هزار بار علي را ميكشتند و
زنده ميكردند ،بهتر از اين بود كه عمروبنعاص را بر او حاكم قرار بدهند[ .عمرو عاص را] بر نويسنده فرمان مالك اشتر كه با
اعالميه جهاني حقوق بشر تطبيق شد و بر آن ترجيح داده شد[ ،حاكم قرار دادند ].عجيب است كه حضرت علي عليه السالم با كمر
ليف خرمايي در دكان ميثم تمّار ،اعالميه جهاني حقوق بشر را بنويسد و خودش اولين شخصي باشد كه به اين اعالميه عمل كند.
سپس حكم درباره وجودي با اين همه عظمت را به دست عمرو بن عاص بدهند ،كه آقا بفرماييد كه حق با كيست؟ و اين مرد (علي)
متزلزل نشود و خود را نبازد .اين معناي پيروزي است .اين شخص توانسته است آهنگ اصليِ هستياش را به صدا درآورَد .بقيه
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[انسان ها] آهنگشان معلوم نيست در اين زندگاني چيست! يك بار نشد كه [علي] سر خود را بلند كند و بگويد خدايا ،ما كه داماد
پيغمبرِ تو بوديم ،من كه اين قدر سواد دارم ،چه قدر به يتيمها ميرسم ،چه قدر كارهاي خوب ميكنم ،پس اين قضيه عمرو بن عاص
چه بود؟ اما نگفته است .يك تاريخ سراغ نمي دهد كه علي سر بلند كند و العياذ باللَّه خالف دادگريِ خدا حرفي بزند .ما انسانها
قرباني جهالت خودمان هستيم ،و االّ دادگريِ خدا به حدّ الزم و كافي در هستي حكمفرماست .اين جهالتِ ما و شكست ماست كه به
جاي اينكه بايد تكاپو كنم و كار كنم و زندگي ام را در سنگالخ ماده نجات دهم ،مثالً سنگي به سرم بخورد و به آن هستي كه
عظمتش را جز خدا نمي داند و آن هستيِ باعظمت در نزد خدا كه به قدر موي سر شما ناچيز است و در پيش شما بياهميت است،
هم چنين به جهان هستي كه در مقابل خدا چه عظمتي دارد ،ايراد بگيرم و به خدا بگويم اي كشتيبان ،اين چهجور كشتي راندني
است!؟ ما شكستيم .انسانها غالباً با شكست مواجه هستند .علي ميتواند انسان را زنده نگه بدارد ،چون خودش زنده است .اين است
معناي پيروزي!زنده جاويد كيست كشته شمشير دوست كآب حياتِ قلوب از دمِ شمشير اوستپروردگارا! حيات و موت را به ما بفهمان!
خدايا معناي شكست و پيروزي را براي ما قابل درك بساز! خدايا عينك ما را خودت تصفيه كن كه جهانبينيِ ما درست باشد! اين
است كه ساليان دراز با اين كه در طول تاريخ چه مقامهايي بوده ،و چه قدرتهايي اعمال شده[ ،ولي داستان حسين اثرات بسياري
داشته و پيروز است] .متوكل عباسي خيلي ايستادگي كرده بود ،حتي دستها بريده بود كه هركس به زيارت حسين برود يا نام حسين
بر روي فرزند خود بگذارد ،چه طور ميشود ...چهطور نميشود ...با اين كه من عقيدهام اين است و فكر ميكنم ،اگر ميتوانستيم هاله
مذهبي و آن شبهي از شباهت هاي مذهبي را كه در مغرب زمين به عنوان حرفه تلقي ميشود و پيرامون داستان حسين را گرفته
است ،درست نشان بدهيم ،داستان اين مرد ميتوانست آموزندهترين داستان براي تاريخ بشر باشد .ولي متأسفانه چه ميتوان گفت؟
شما يك ژان والژانِ ساختگي را ببينيد در بينوايان چه كار كرده است؟ دهها سال است كتاب بينوايانِ ويكتور هوگو با اين «ژان
والژان»اش كه اصل هم ندارد و رمانتيك است ،انسان تربيت مي كند .در صورتي كه ما در داستان حسين بن علي ،در اين داستان چند
روزهاش ،مطالبي داريم كه واقعيت دارد و از آنچه كه در بينوايان گفته ميشود حساستر است ،ولي متأسفانه ،حقيقتاً حسين را ما در
هالهاي از اغراض شخصي مخفي نموده و پوشاندهايم .من گمان مي كنم كه اگر حتي از حرّ بن يزيد رياحي در ماجراي حسين بن علي
بن ابي طالب درست بحث بشود ،خود يك درس آموزنده عجيب براي آدميان است .سر تا پاي اين حادثه ،از آن كوچكترين تا
بزرگترين حادثهاش ،نشانه پيروزي حسين بود كه در اين گرفتاري شديد به اين مرد روي آورد.اِلهي رِضًي بِقَضائِكْ وَ تَسْليماً لِاَمْرِكْ
ال مَعْبُودَ سِواك« خداي من! رضا به قضايت دارم و تسليم امر تواَم ،معبودي جز تو نيست».آيا شخصيت [حسين] متزلزل شود؟ ابداً.
احساس اين كه كشته شدن هست و مرگي هست و بچه و شيرخواره ...اين حرفها اصالً مطرح نيست .واقعاً مافوق همه اينها قرار
گرفته است .چه بايد كرد كه اين كالبد دامنگير ماست .اگر كالبد نبود ،قيافه روحي حسين بن علي عليه السالم را تماشا ميكرديم و
مي فهميديم كه روح حسين بن علي در چه حالي بوده است .معناي پيروزي ،غير از جا خالي كردن از روي خاك است كه جانوراني در
آنجا ميلولند .پيروزي از آن موقع شروع مي شود كه به قول يكي از نويسندگان بسيار بزرگ«:براي ما امكان اين هست كه نه از
نيكي متأثر شويم و نه از بدي ،ولي گاهي در درون ما يك اُرگ ،گويا و مستعدِ حركت است كه به هيجان درميآيد ...اينجا يك
تناقض هولناك روحي است كه بر ضد بيهودگي و نيستي سر به طغيان برميدارد و ميگويد :نميتواني بگويي من نيستم و نميتواني
بگويي كه من بيهوده هستم. ] 216[ ».اين اول پيروزي است .و الّا:دير و زود اين شكل و شخص نازنين خاك خواهد گشتن و خاكش
غبارچه با شمشير و يا با مرض وبا باشد ،يا كم كم قوا و نيروهاي عاريتي را خالي كند .اين را نه شكست ميگويند و نه پيروزي .اين
كالبد شكستني است.جامي است كه عقل آفرين ميزَنَدَش صد بوسه ز مهر بر جبين ميزندشاين كوزه گرِ دهر چنين جام لطيف
ميسازد و باز بر زمين ميزندشهمه اين كاسهها زمين خوردني است .آنچه كه از زمين برآمده است ،به زمين خوردني است ،جاي
شك نيست .اما آن كه از باال شروع شده ،در خاك ختم نميشود .اما آن هم كه از خاك شروع شده است ،در خاك هم ختم ميشود.
آن روح شماست كه از باال شروع شده و در اين جا پايان نخواهد پذيرفت .توجه به اين كه من در اين خاك فناپذير نيستم ،يكي از
عللِ پيروزيِ ماست.اي حسين ،ابديت از آنِ توست .اي مسافر ابديت ،پيروزي هميشه از آنِ تو بوده و خواهد بود ،زيرا آرمان تو پيروز
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است .آرماني كه براي انسان ها مطرح كردي پيروز است و شكست ندارد .زندگي و مرگ انسان ،وابسته به آن است كه محور هستي
اوست .محور هستيِ تو (انسان) چه بود؟ او كه ابدي است ،پس تو ابدي هستي و پيروز.پروردگارا! تو را سوگند ميدهيم به آن حاالت
روحيِ حسين بن علي كه پيروزي مطلق در خود احساس مي كرد ،ما را در زندگاني با شكست مواجه نساز.پروردگارا! قوّت و قدرت و
نير و بر ما عنايت فرما تا در زندگاني پيروز باشيم.پروردگارا! طعم هدف زندگي را در اين دنيا بر ما بچشان.پروردگارا! جوانان ما را موفق
بدار كه براي خود و براي جامعه ما در آينده مفيد باشند.پروردگارا! دانشي بر ما عطا فرما كه صيقل دهنده روح و تقويت كننده روحِ ما
باشد« .آمين»

انگيزه حركت انسان الهي

(شب هشتم محرم ،سال  1350ه .ش).موضوعي كه براي اين جلسه در نظر گرفته شده است ،مسأله انگيزه حركت انسان الهي است.
البته موضوع ،موضوع بسيار با اهميتي است ،و شايد يك ،دو ،و يا سه جلسه براي توضيح كامل در اينباره كافي نباشد ،ولي تا آن
مقداري كه وقت اجازه ميدهد ،مسائلي را مي توانيم مطرح كنيم.تشخيص انگيزه و به دست آوردن عامل زندگاني ،كاري بس دشوار
است .در عين حال كاري است بس سهل و آسان كه در اصطالح ميگوييم «سهل الممتنع» .يعني تشخيص اين انگيزه با يك عينك
خيلي آسان ،و با يك عينك بسيار دشوار و پيچيده و بغرنج است .از آن نظر تشخيص آن آسان است و در مراحل ابتدايي حتي افكار
معمولي هم آن را ميفهمد كه ميگويد :شما اين كار را براي چه ميكنيد؟ جواب مي دهد براي خدا .انگيزه من خداست .انگيزه من
براي خداست .اين جملهاي است كه ممكن است انسان د ر هفتاد سالگي و بعد از درك بسيار عالي درباره جهان و زندگي ادا كند:
انگيزه من خداست .يك شكل قضيه هم اين است كه غالباً مي گوييم :چرا اين كار را انجام ميدهيد؟ براي ثوابش؟ براي كيفر؟ ترس
از كيفر؟ طمع يا پاداش؟ جواب مي دهد :نخير .من براي خدا اين كار را انجام ميدهم« .براي خدا» در ذهن اينگونه اشخاص،
انداختن سنگ به جاي خيلي تاريك است كه نقطهاي را در گوشه اي از مغزش براي خدا بايگاني كرده است ،خدايي كه معلوم نيست
اصلش كجاست .او اين مفهوم را از كجا به دست آورده؟ چه بوده است؟ چه شرايطي اين خدا را در مغز او ايجاد كرده است؟ من براي
خدا اين كار را انجام مي دهم .اين مسلماً منطقي نيست .اگر كسي را در زندگاني اين منطق اشباع كند ،او خيلي كوچك فكر ميكند،
مگر اين كه ما فقط به كلمه خدا كه از دهان اين شخص درمي آيد احترام بگذاريم ،او را تجليل كنيم و شايسته احترامش بدانيم .فقط
به جهت اين كه كلمه خيلي بزرگي را به زبانش ميآورَد .بزرگ تر از اين ،موضوعي نداريم :براي خدا من اين كار را ميكنم .مثالي
عرض خواهم كرد كه كمي روشنتر شود .يك دفعه اين است كه مردي است جهان ديده و جهان يافته ،جهانشناس و جهانياب،
خداشناس و خداياب .اين مرد ميگويد :زندگي من و انگيزه هايم خداست .در اين مورد ،فرق معامله بسيار است .شايد بتوانيم بگوييم،
فاصله بين اين دو ادعا واقعاً بي نهايت است .نه شوخي ،نه ادبيات و نه شعر (شعر خيالي).مثال :در علم و دانش كه تا حدودي همه با
آن سروكار دارند ،اين مسأله خيلي روشن ميشود .انسان ميگويد :ما كه دو  -سه كلمه فهميديم ،دانش خودش اقتضا ميكند كه ما
خدا را هميشه دريابيم و مطابق خواسته خدا رفتار كنيم .من عالِم و دانشمند هستم .ميدانم و ميبينم و بينايي دارم و بينش دارم .يك
ادعا در مراحل ابتداييِ علم اين طور است .يكي ديگر هم در آ ن مراحل باالست كه انسان در يك تحيّر مقدسي غوطهور ميشود و به
هر طرف كه مينگرد ،ميبيند غير از خدا كسي نمي تواند در مخيّله و درونش راه پيدا كند .او اگر بگويد انگيزه من خداست ،گفتهاش
غير از گفته كسي است كه با يك دانش محدود ،يا با چيزهايي سر خود را گرم كرده و به خودش تسليت ميدهد و ميبالد.يكي از
بزرگان مغرب زمين كه دربارهاش گفتهاند كه بزرگترين مغزي است كه آلمان پرورانده است ،ميگويد«:ابتداي علم را به خدا نسبت
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دادن شوخ چشمي است ،اما اين كه پايان علم خداست ،درست است«. ]217[ ».كانت»گوينده اين سخن چند قرن است كه مغز اروپا
را در اختير دارد ،البته از نظر زير پردهاي ،و االّ در ظاهر ده  -بيست نفر آمدند و بازي كردند و هنوز نتوانستهاند در مقابل مطالب عميق
اين شخص ،نظام (سيستم) براي بشريت مطرح كنند.اين مطلب شبيه به اين است كه عرض كردم .انسان در زندگانيِ ابتداييِ دم
دستياش «خدا خدا» ميگويد ،ولي مي دانيم كه:خداخوان تا خدادان فرق دارد كه حيوان تا به انسان فرق داردديگري هم كه اگر در
آن مراتب عالي ،در هستي ،در خود و در جهان واقعاً غوطهور شده است ،خدايي بيابد ،خداي او غير از آن خداي دم دستي است .گو،
كه گاهگاهي هم لذتي دارد .مثالً در حال نيايش به سر ميبرد ،يا در حال بيماري است .دعا ميكند و خدا خدا ميگويد .خوب ميشود
و آن جا از لذت شارژ ميشود .خدا خدا گفتنِ او موقت است .اين لطف خدايي است كه هر كس كه واقعاً از او طلب كند ،عنايت
ميفرمايد .اين خدا گفتنش نتيجه ندارد و يك لذت روانيِ زودگذر است .او خداياب نيست و خداجو نيست .اگر بگويد انگيزه تحريك
من و انگيزه حركت من خداست ،ميخواهد شوخي كند .او ميخواهد كاله سر خودش و سر آن كس كه اين جمله را به او ميگويد،
بگذارد.اين مطلب ايشان (كانت) كه ميگويد« :پايان علم خداست ،ولي اوّل آن نه» ،اشتباه كرده است .ابتداي علم خداست ،آخرش
هم خداست .به چه دليل آغاز و پايان علم هم از خداست؟ به اين دليل :مقصودتان از علم چيست؟ در كالس اول براي كودك ،جمله
«بابا آب داد» ،علم است .به همين سنخ اگر باال برويم ،بگوييم الكترونها موج هستند ،علم نيست .اگر «بابا آب داد» علم است ،اين
هم كه يك انعكاس جامد ناخودآگاه از خارج در مغز دانشمند است علم نيست و هنوز علم شروع نشده ،زيرا بريده و گسيخته است.
منتها ،مغز اين (دانشمند فيزيك) ظريفتر است و آزمايشگاه عاليتري در مقابلش وجود دارد .خواص آن را ميبيند و ميگويد اين
خواص موجي است ،جرم نيست .موجي است در وسط ،فشار حداكثر شده و انسان فكر ميكند جرم است .يكي ديگر ميگويد :نخير
جرم است .اين جرميّت در پيرامون آن ،به حداقل موج مي رسد .اما اگر اين مرد از جهان اين پديده را مثل آيينه منعكس كرده و فقط
نشان ميدهد كه الكترون موج است ،يا الكترون جرم است و يا حوزه مغناطيسيِ اتمها اينطوري است .اين بابا آب داد يا پرويز به من
سيب داد هم ،از نظر اين كه در زمينه جهانيابي نيست ،فرقي نميكند .چه فرقي مي كند كه شما به بچه بگوييد :اي بچه بخوان:شبِ
تاريك رفت و آمد روز بَه چه روزي چو بخت من فيروزپادشاهِ ستارگان امروز از افق سر برون نكرده هنوزدقيقاً به خاطر ندارم كه در
كدام كالس اين اشعار را مي خوانديم ،كالس اول يا دوم .اين را در ذهن بچه منعكس كنيد و به ذهن يك فيلسوف هم اين را
منعكس كنيد:پس بُوَد دل جوهر و عالم عَرَض سايه دل كي بُوَد دل را غرض [. ] 218اما اگر اين [مطلب] را درنيابد ،چه فرقي ميكند؟
علم نيست .آغاز علم ،از مجرد عكس برداري شروع نميشود .عكس برداريهايي هست و شايد مغز و حافظه يك انسان ،ميليونها
اطالع داشته باشد .ما اين را علم نميدانيم .اگر چنين بود ،ما بايد در مقابل مغزهاي الكترونيكي كه عملياتهاي سرسامآوري انجام
ميدهند ،پيشاني به خاك ميساييديم .اما ما در مقابل مغز الكترونيكي ،پيشاني به خاك نمي ساييم! شايد ميلياردها كتاب در دسترس
مردم است ،آيا يكي از آنها را بوسيده ايد؟ زيرا جان و حيات ندارد! در طاقچهها گَرد ميخورند و وسيله تزيين كشورها و تمدّن ما شده
است.سه ميليارد و نيم نفر از بيماري ميميرند و ميلياردها كتاب در آنجا نسخه نسخه وجود دارند كه محتوي اين عبارات است« :اين
دارو شما را بهبود ميبخشد .عالج بيماريِ شما اين است» .اما علم اينچنين نيست.آغاز علم ،مجرد عكسبرداري و حفظ نمودن
نيست .آغاز علم از موقعي است كه :موقعيت خودتان را در اين جهان درك كنيد .اين هم ميلياردها معلومات نميخواهد ،بلكه بعد از
درك موقعيت كه من جزئي از آهنگ هستي هستم كه روي يك هدف اعلي نواخته ميشود ،آغاز علم معنا پيدا ميكند .نه اينكه؛ بابا
آب داد ،يا آب وجود دارد .معلوم شما هم فقط همين است :آب ديدم .آب وجود دارد .آب ميعان دارد .آب مركب از هيدروژن و اكسيژن
است .طرح اين مطالب ،موقع شروع علم است .و االّ برويد به كنار درياهاي زالل ،عكس ماه و عكس كهكشان و كوزارها و
سحابيها ،همه در آن افتاده است .االن ستارههايي را شايد درياها نشان ميدهند كه هنوز تلسكوپهاي ما اصالً نشان ندادهاند .ما چه
ميدانيم در اين كيهان بزرگ چه مي گذرد؟ من اگر ماه را اين جا منعكس كنم ،دانشمند نشدهام و ماه را ندانستهام ،بلكه فقط صورت
ماه است كه در آنجا (روي آب دريا) افتاده است.پس اگر ايشان (كانت) خيال كرده است كه آغاز دانش را به خدا نسبت دادن اين
است ،اين دانش نيست .حق داريد شما بگوييد ،زيرا پيش از احراز زمينه و پيش از احراز اين كه من چه جزئي از آهنگ هستي
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هستم ...هر چه فرابگيريم ،گسيخته است .چون گسيخته گسيخته است ،دانش نيست .و چون دانش نيست ،غير از شك و ترديد و
تحيرهاي دمِ دستي نتيجه اي ديگر نخواهد داشت .باز مجبورم اين جمله را براي دانشجويان عزيز عرض كنم[:بشر] وقتي كه مغز را
فرسوده ميكرد ،خيال مينمود كه اين دانش هاي گسيخته ،او را به جايي خواهد رساند ،ولي نرساند و نتيجه نداد .آن وقت چه كار
ميكند؟ زود حالت منفي به خود ميگيرد .عجز و ناتواني او را از پاي درميآورد و به منفيبافيهاي بعضي از شعرا و به جمالت
نويسندگان هنرمندِ منفيباف كه هنر را به واقعيت ترجيح ميدهند ،روي ميآورد[ .نويسندگاني كه] فكر مي كنند ،قلم زيبا باشد ،اما
واقعيت هرچه ميخواهد بشود ،اشكالي ندارد [كه انسان ها] در شك و ترديد بيفتند .اگر در اين موقعيت خود را كنار بكشد و بگويد من
تنها به اين حال افتادم ،عيبي ندارد ،ولي قيافه فيلسوفانه به خود ميگيرد و ميگويد :بلي ،جهان هم ،جهانِ تحيّر و جهانِ شك و
ترديد است! كه انسان وقتي قيافه او را مي بيند ،از علم و دانش و همه چيز سير ميشود .در حالي كه اين بچه (انسان) موقع درس
خواندنش است.تو بيخبري ،بيخبري كار تو نيست هر بيخبري را نرسد بيخبريآيا مطلب براي خودتان پيدا كردهايد؟ چرا شما از
آنهايي كه در هستي جا خالي كردهاند تبعيت ميكنيد؟ او جا خالي كرده و ميگويد من نميتوانم ،من ناتوانم .خداوند به شما قدرت
داده است و مسؤول اين قدرت ،شما هستيد .بله ،شما جوانان ،مسؤول آن قدرت هستيد كه خدا عطا فرموده است.ماشاءاللَّه وال حول
وال قوّة اال باللَّه .اين قدرتها ،نمونه قدرت من (خدا) است كه به انسانها داده ام .روز رستاخيز به شما خواهند گفت :پنج حس را در
كجا پالودهاي؟ اين عقل را در كجا كوبيدي؟ من به شما  15ميليارد رابطه الكتريكي در مغزتان داده بودم ،شما چه كارش
كرديد؟مي گويد :بله ،من در فالن كتاب خواندم كه دنيا هم جاي درك و معرفت نيست .اگر براي شما اين جواب خواهد شد ،آن
كتابها را بخوانيد .بعضيها هم براي شهرت طلبيِ خودشان ،حاضرند هرگونه مضرّي را بر جهان بشريت معرفي كنند.پس دانش ،هم
آغازش و هم پايانش از خداست .شما موقعي كه وارد دانش مي شويد ،البته آن دانشي كه مستند به خداست ،تازه ميتوان گفت كه
زندگي شما شروع شده است .از اين جا به بعد زندگي شروع مي شود .قبل از اين زندگي نبود.اگر آن جمله كه در جلسه پيش عرض
كردم خاطرتان باشد :حداكثر جاي تراكم حوادث ،يك كم باد ،يك كم هوا ،يك كم اكسيژن ،يك كم آهن ،و اين صد و خردهاي
عنصر ،مقداري از آن در شما جمع شده و موجودي را بر روي كره خاك قرار داده و اسم آن را انسان گذاشتهاند.اين [انسان] زنده
نيست! اين زنده اگر زنده باشد ،آن هم دانش است :بابا آب داد .نه اين دانش است و نه آن زندگي است .لذا ،طرح اين سؤال كه
انگيزه شما در زندگاني چيست ،غلط است .اين چه سؤالي است كه شما ميپرسيد؟ اين سؤال منطق ندارد .من زندگي نميبينم تا اين
كه از من سؤال كني ،آيا هدف و انگيزه اي داري؟يك عده از عناصر آلي و مواد شيميايي جمع شده ،دو چشم و دو ابروي قشنگ
تشكيل داده و در خيابانها پرسه ميزند و نام خود را انسان گذاشته است ،و ميگويد« :در قاموس انسانها درباره من هم فكر كنيد.
هر وقت درباره انسانها صحبت كرديد ،من هم يكي از آنها هستم» .اين زندگي نيست كه ما درباره انگيزهاش صحبت كنيم.در
جايي به دانشجويان عرض كردم :متأسفانه اين سؤال را زياد از من ميپرسند :فلسفه زندگي چيست؟ به قدري اين سؤال را مطرح
ميكنند كه در مورد بعضي از آن ها تحقيق كرديم كه چه طور شده است كه اين شخص از فلسفه زندگي سؤال ميكند؟ دقت كرديم
و متوجه شديم كه اين سؤال كننده ،روحِ بينهايت و زندگي خود را در يك ابروي درشكههاي كرايه  -به قول بالزاك  -نه معشوقه
حقيقي (چون اگر معشوقه حقيقي باشد ،انسان دلش نميسوزد) خالصه كرده است ،و او هم ابرو را درست به اين نشان نداده است.
حاال مي گويد :هستي رفت ،ديگر هستي تمام شده است .ديگر همه اين سحابيها ،كهكشانها ،ماده ،انرژي ،نظم ،ترتيب ،عظمت و...
تمام شد .ميگويد :اصالً نفهميديم هدف جهان هستي چيست؟كدام هستي و كدام زندگي را ميگوييد؟ اين هستي و زندگي كه شما
براي خودتان معنا كرده ايد ،معطل نباشيد ،اگر بخواهيد براي اين زندگي فلسفه ببافيد ،از حماقت است .هر لحظه يك زندگي گسيخته،
سپس فلسفه گسيخته .هر لحظه يك تكه از زندگي ،يك تكه هم انگيزهاش .اين سؤال منطقي نيست.يا اگر يك دختر خانم و يك آقا
پسر در جلوي محراب عبادتشان آيينه (محرابي كه در آن عابد و معبود يكي ميشود) ،يك يا دو موي سفيد را احساس كند كه در
موهاي اوست ،يا يك مختصر برآمدگي بر روي صورتش احساس كند ،از نظر او ،كوزارها با ده ميليون برابر نور خورشيد لغو است و
هستي ديگر تمام مي شود .چرا؟ چون معبود از دستش رفته است .معبود كه از دستش رفت ،زندگي نيست ،زندگي هم كه نباشد ديگر
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جهان نيست.در اينجا راست هم ميگويد .او درست مي گويد كه جهان براي من قابل تفسير نيست .حق ميگويد .اما ريشهاش
چيست؟ ريشه اش اين است كه زندگي براي شما تفسير شده بود بر اين كه پانصد و هشتاد سال زندگي ،تر و تازه و شكوفان باشد،
موها مشكي باشد و برق بزند .چشمها فروغي داشته باشد ،هم چون فروغي بيست و دو ساله .از آيينه هم همين را خواهش كرده بود.
صبح و شام با اين آيينه ،راز و نيازش اين بود كه مبادا روزي دو تار موي سفيد از سرش نشان بدهد.ما حيات را طوري معنا ميكنيم
كه بعد شروع به سر زدن كنيم (به سرمان بزنيم) .آيا اين قدر انسان بايد به خودش عبادت كند و ساخته فكر خود را بپرستد؟ مسلماً
چنين شخصي از خدا اطالع نخواهد داشت .اگر اين خدايي كه ما براي خود جعل ميكنيم ،آن خدايي كه اگر زن هستم به من بايد
زيبايي كلئوپاترا را بدهد ،و اگر مرد هستم زيبايي يوسف را ،اگر از عدالت خوشم بيايد بايد عدالت علي عليه السالم را به من بدهد،
ثروت قارون را بدهد ،جهانگيري اسكندر مقدوني را بدهد ...اين خدا اگر يك اپسيلون از اين موقعيتها كمتر به من لطف كند ،خدايي
مشكوك است .مي گويد :خدا وجود ندارد ،دليلتان بر وجود خدا چيست؟ منشأ و ريشه اين قضيه از اين جاست :خدا را طوري ميسازد،
كه بعد به او شك كند .بعد آن فيلسوف ساده را ببينيد كه ميگويد :خدا را واقعاً نميتوان از روي دليل ثابت كرد.كدام خدا را
مي فرماييد؟ آن خدايي كه من ساختم و تو ساختي ،شك در آن نكن ،يقيناً چنين خدايي وجود ندارد .بشر را راحت كنيد .آن خدايي كه
ما ساخته ايم؛ بازرگان ساخته براي چك و سفتهاش ،دانشجو و دانشآموز براي نمرههاي خوب ساخته است ،مريض براي خوب شدنش
ميسازد ،اقوياي عالم براي بدبخت كردن مردم ميسازند ،آيا اين خداها را ميفرماييد؟ چرا اين قدر خودتان را در كتابها خسته
مي كنيد؟ اين خدا ،به حقِ حقيقت قسم وجود ندارد .يك «خدا نيست» كه انگيزه حركت براي انسانها نميشود .يك «خدا نيست»
كه آن قدر شعر و استدالل نمي خواست.به هرحال ،انگيزه حركت انسان الهي خداست .خوب دقت بفرماييد ،بلكه قضيه روشن شود .در
ذهن بعضي از مردم چنين مي گذرد :مثالً خدايي كه يك مقدارش را سعدي گفته ،يك مقدار آن را ابن سينا در كتاب االشارات و
التنبيهات گفته است ،يك مقدار هم كه كلمهاش (اللَّ ه ،اللَّه) در قرآن وجود دارد .اين كلمات مفهومي در ذهن ما ايجاد كرده و وقتي
مي گوييم انگيزه زندگي انسان الهي خداست ،آن خداست .يعني يك خدايي در گوشهاي از عرش نشسته است و انسانها را تماشا
ميكند و مي خندد كه ببين چه طور اينها را به جان هم انداخته و پدرشان را درآوردهام.يك چنين خدايي! يا يك خداي گوشهگيرِ دور
از هستي در ذهن ما ايستاده و ميگوييم براي آن خدا زندگي مي كنيم .اين ادعا غلط است و دليل ندارد .سرتاپاي اين سخن غلط،
غيرمنطقي و پوچ است .لذا ،بعضيها اينطور ميگويند :ما رسيديم به خدا و واقعاً به دستورهاي دينمان عمل كرديم .آدم شديم،
رسيديم به خدا .سپس چه؟ معناي سپس چه اين است :مثل اين كه به شما بگويم ،آقايان به آن طرف اتاق تشريف ببريد .شما هم
رفتيد و اتاق تمام شد .خورديد به بن بست و ديوار .خواهيد گفت ما رسيديم به ديوار ،فرمايش ديگري داشتيد؟ چه كار كنيم؟ آيا ديوار
را بشكافيم و رد شويم ،يا همان جا بمانيم؟ اين سؤالها بچهگانه نيست .براي همچون خدايي ،و براي خدايي كه يك موجود شخصي
است ،اين سؤالها هم وجود خواهد داشت .اگر شبهاي حساس و سوگواري نبود ،چند نكته ميگفتم كه اين بشر چه نوع خداهايي
براي خود مطرح كرده و چه قدر خندهآور است!در صورتي كه ورود به عظمت خدا و ورود به بينهايت ،رسيدن و نرسيدن ندارد ،آنجا
و اينجا ندارد.شما در تمام لحظاتِ خود ،در ابديت غوطهور مي شويد .در تمام لحظات ،انسان در عظمت الهي و در درياي عظمت الهي
غوطهور است .رسيدن چيست؟ مگر نقطه هندسي است كه بگوييم؛ پانصد كيلومتر رفتيم و رسيديم؟ مگر خدا ،در يك بُعد هندسي
قرار گرفته است؟ ما خداشناس و خداياب نيستيم .اگر هم بگوييم زندگي ما براي خداست ،شوخي ميكنيم .اگر هم بگوييم انگيزه ما
خداست ،و اگر واقعاً تجزيه و تحليل كنيم ،مسائلي را ميگوييم كه خودمان هم قبول نداريم .اينجاست كه ميگويد حركت كن و به
خدا برس:يا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعي اِلي رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّه [«. ]219اي نفسِ قدسيِ مطمئن و دلآرام (به ياد خدا) ،امروز به
حضور پروردگارت بازآي كه تو خشنود و او از تو راضي است».يا؛اِنّا لِلَّهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ راجِعُون [«. ]220ما از آنِ خداييم و بهسوي او باز
ميگرديم».اِنَّ اِلي رَبِّكَ الرُّجْعي [«. ]221در حقيقت ،بازگشت بهسوي پروردگار توست».وَ اَنَّ اِلي رِبِّكَ مُنْتَهي [«. ]222نهايت آن
(همه امور) بهسوي پروردگارِ توست».شما اين مسأله (خدا) را مطرح مي نماييد ،اما وقتي كه وارد توحيد واقعي بشويد ،آن وقت خواهيد
ديد كه زندگي شما چهقدر شكوفان مي شود ،و بدون آن (بدون استناد به انگيزه الهي) زندگي قابل تفسير نبوده است و نيست و
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نخواهد بود .اين را هنوز جواب ندادهاند .نه اين كه فالسفه كار نكردند و متفكران نكوشيدند ،خيلي هم كوشيدند و كار كردند ،ولي
جواب ندارند .براي اين جواب ندارند كه بعد از اين كه در [طول زندگي] پانصد كاسه آبگوشت را خورديم 700-800 ،متر پارچه را پاره
كرديم ،و  2400بار عمل جنسي انجام داديم ،سپس چه؟ اين «سپس چه» را جواب ندادهاند( .اين موارد را) روح قبول نخواهد كرد،
زيرا روح نمونه بينهايت است .آيا شما ميخواهيد اين نمونه بي نهايت را در آبگوشت بخيسانيد؟ آيا قصد داريد روح را از خود بيرون
آورده ،در آبگوشت بريزيد و آن را تريد كنيد؟ آيا ميخواهيد روح را با غذاي گوشت سير كنيد؟ آيا شما ميخواهيد اين روح را با آقايي
دنيا سير كنيد ،همانطور كه ناپلئون ميخواست سير بشود؟ آيا مي خواهيد اين (روح) را سير كنيد؟ او سير نخواهد شد .در يكي از
جلسات ماه مبارك رمضان مثالي زدم :آيا تا به حال دو پاي مرغ را گرفتهايد؟ وقتي دو پاي مرغ را ميگيريد ،مرغ شروع ميكند به
پرپر زدن .مدام پر و بال مي زند .اگر وارد مغز اين مرغ شويد ،خواهد گفت بينهايت ميپرم .ميگوييم تو جان ميكَني و نميپري ،زيرا
پاهاي تو گير است .وقتي كه پاي خود را به پول گير انداختيد ،يا به دو چشم و ابرو گير انداختيد ،امكان ندارد كه جان نكَنيد ،جان
مي كنيد .روح را گير نيندازيد .روح را اين قدر دستكاري نكنيد .اين روح خوب راه ميرود ،و راه خود را عالي بلد است .پاهاي روح را
نگيريد .بعد هرچه از او بخواهيد ،دو دستي در اختيار شما خواهد گذاشت .دانش حرفهاي ،پاي روح شما را نگيرد .سه ،چهار كلمه
اصطالحي ،يك تكه كاغذ ،نسب ،من پسر فالنم ،يا نژاد ما به فالنجا منتهي ميشود ،اين دو پاي روح را از اين (الفاظ) بيرون
آوريد.طيران مرغ ديدي تو ز پاي بند شهوت بِدَر آي تا ببيني طيران آدميّتآخر ،تو كه بيرون نميآيي! ميگويي من در خرما هم
غوطهور ميشوم و خدا را درمييابم .آيا ادّعا را ميبينيد؟ توجه كنيد.مثال؛ شخصي پايبند تمبر ميشود .از ده متري نگاه ميكند و
ميگويد اين تمبر ،يك وقتي قيمت بلوكش اينقدر بود .بعداً در تاريخ بعدي يكبار ديگر چاپ كردند .اين سرياش هفت عدد بود.
رنگ بنفش آن خيلي كمياب است ،اما اين رنگش اين طور است و ...در صورتي كه اگر همين تمبرها را به دست يك آدم معمولي
بدهيد ،شايد  5يا  6سال هم فكر كند ،باز نفهمد كه اين چيست و قضيه چيست .اين شخص به چه چيزي بند شده است؟ به يك
تمبر .اگر به او بگوييد« :منِ» شما چيست؟ ميگويد :من؟ مدتي است كه ديگر ما ،من به كار نميبريم ،ما با كيلوگرم سروكار داريم.
اگر بگوييد :درباره انديشه خودتان براي من صحبت كنيد ،كه انديشه يعني چه؟ ميگويد :انديمشك را ميگوييد؟ ما وقتي با قطار به
اهواز ميرفتيم ،در راه انديمشك را ديديم كه خيلي جاي باصفايي است .انديشه ميشود انديمشك ،انديشهاي كه در اين (مغز) است.
تمبري كه از آن طرف دنيا آمده است ،آن را ميشناسد ،ولي انديشه را نمي شناسد.اين مثال را بدين جهت عرض كردم كه اين
زندگي ها قابل تفسير نيست .براي اين كه [روح] پابند است .در زندگي شما ،حركتِ روح جوهرش است .روح اگر از حركت ايستاد،
ديگر پي فلسفه نرويد ،چون خسته ميشويد.يك روستايي هر سال به خانه يك شهري ميآمد و يك ماه يا دو ماه در خانه شهري
رحل اقامت ميافكند .بيچاره شهري ،غذا و سفره و رختخواب ميآورد و باالخره همه كار او را انجام ميداد .هفت ،هشت ،ده سال به
اين منوال شهري از اي ن روستايي پذيرايي كرد .خيلي آدمِ باانصاف ،با شرافت و با شخصيتي بود .او ميهماننوازيها كرد ،تا اينكه
روزي اين آقاي روستايي شروع كرد كه اي خواجه شهري ،يك روز هم به ده بياييد تا در خدمتتان باشيم .شهري گفت من كار دارم،
انشاءاللَّه روزي به روستاي شما ميآيم .باالخره ،آنقدر روستايي اصرار كرد كه بعد از سه  -چهار سال ،شهري قبول كرد كه به
روستا برود .بعد از آماده كردن اسب ها و بار و بنديل راه افتادند .اما روستايي به او نگفته بود كه راه ده از فالن جاست .فقط گفته بود
حتماً تشريف بياوريد .گويي اين «حتماً» براي او راه ميشود! شهري عازم روستا شد و بعد از ده روز ،راه را گم كردند .بيست روز ،سي
روز در بيابان ها با زن و بچه سرگردان بودند تا باالخره رسيدند .پرسيدند كه منزل فالن شخص (همان روستايي) كجاست .به آنها
خانه را نشان دادند .در حالي كه اينها با چه حال خسته و زاري به طرف آن خانه مي رفتند ،در زدند .روستايي آمد و گفت :كيست؟
شهري خنديد و گفت :بنده هستم .ما خدمتتان رسيدهايم .روستايي گفت :جنابعالي كه باشيد؟ شهري گفت :مرا نميشناسيد؟ من
همان ميزبان شما در شهر هستم .شما به شهر تشريف ميآورديد و ما هميشه در خدمت شما بوديم و ...روستايي كمي دقيقتر نگاه
كرد و گفت :درست شما را بهجا نمي آورم .آقا كه باشند؟ شهري گفت :يادتان هست كه بر سر سفره من مينشستيد و چه احترامها به
شما ميكردم؟ حتي يادتان هست كه غالباً وقتي ميخواستيد به ده برگرديد ،من براي شما هديهها ميخريدم؟ روستايي گفت :شما
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ميگوييد ،ولي من به خاطر نمي آورم .حاال اين مرد شهري چه كار كند؟ سرگردان و خسته و كوفته است .چهار ،پنج شب آن جا ماند.
گوشهاي كنار در را انتخاب كرد و با بچه هايش آن جا نشستند .شب پنجم يك باران حسابي آمد و توفان و گردباد بلند شد .شهري
دوباره در را زد و گفت :آقاي روستايي عزيز ،من هيچ حقي به گردن شما ندارم و تو هم مرا نميشناسي .خواهش ميكنم براي توشه
آخرتت ،فقط امشب ما را اينجا جا بده ،زيرا بچههاي من زير باران و در گِل و گردباد و توفان ماندهاند .قيامتي هست ،خداوند
انشاءاللَّه در قيامت پاداش شما ر ا بدهد .روستايي گفت :جا نداريم ،اما آن گوشه باغ اتاقكي هست كه باغبان ما شب هنگام با تير و
كمان در دستش در آنجا مينشيند و فقط پاسباني گرگ را مي كند كه گرگ نيايد .خواجه شهري گفت :عيبي ندارد ،آن تير و كمان را
به من بدهيد تا من بهجاي باغبان براي شما پاسباني كنم ،بلكه فرزندانم تلف نشوند و نميرند .روستايي گفت برو .تير و كمان را به
دست آقاي شهري داد.نيمه شب ،آقاي شهري بيچاره تيرزن كه آن شب پاسبان شده بود ،نگاه كرد و ديد حيواني از باالي تپه باال
آمد .كمان را راست كرد و به خيال اين كه گرگ است ،تيري به حيوان زد .حيوان درغلتيد و موقع غلتيدن ،يك باد با صدا از او صادر
شد .روستايي از خانه بيرون آمد و گردن شهري را گرفت و گفت :تو كرّه خر مرا كشتهاي! من به تو گفتم گرگ بكش يا كرّه خر مرا
بكش؟ كرّه خر من كشته شده است .پدرت را درمي آورم.شهري گفت :نه آقا من گرگ زدم .شما دقت كنيد ،تمام اَشكال گرگي در او
آشكار بود .من گرگ را كشتم .روستايي گفت :نخير ،من كرّه خر خودم را ميشناسم .شهري گفت :شب است و تاريك و چشم درست
نميبيند .نزديك تر تشريف ببريد و ببينيد اين كه من زدم ،گرگ است و كرّه خر نيست .اين گفتگو ادامه داشت ،تا اين كه روستايي
گفت :اگر بيست نوع باد باشد ،من بادِ كرّه خر خودم را تشخيص ميدهم .چشم هايت را باز كن و طرفِ خود را بشناس ،تو كرّه خر مرا
كشته اي .ناگهان خواجه شهري گردن روستايي را گرفت و گفت :اي ناكس! تو در تاريكيِ نيمه شب ،آن هم در باران و باد و توفان،
در حالي كه باد همه اجسام را به صدا درميآورد ،در ميان هزاران صدا ،بادِ كرّه خرت را ميشناسي ،اما مرا نميشناسي؟در سه تاريكي
شناسي بادِ خر چون نداني مر مرا اي خيره سرآن كه داند نيم شب خر كرّه را چون نداند يار را روز لقا [. ]223آيا توجه فرموديد؟ چه
عرض كنم كه ما انسانها از ميان هزاران باد ،باد كرّه خرمان را خيلي دقيق مي شناسيم .در همان موضوعي كه پاهاي ما را گرفته و
روحِ ما را به جان كندن وادار كرده است ،فلسفه ها ميگوييم و فلسفهها ميبافيم .دقت كنيد :رفتهايم تا چه ميكنيم؟ ميگويد :چه
عاملي زندگي مرا اينطور پوچ كرده است؟ اين مسأله نظير آن خواجه شهري است كه گرگ ميجست ،اما گرگِ او همان روستايي
بود .او زيردست گرگِ واقعي جان مي كَند و آن گرگ واقعي تير و كماني هم به دستش داده بود كه گرگها را بزن.اين وضع ما بشر
است! شما خيال ميكنيد با اين وضع ،ما خداشناس شويم و زندگيمان را به خداوند نسبت بدهيم؟ چه ادعاي بزرگي و چه دهانهاي
كوچكي!خدايا! پروردگارا! بارالها ،مهربان خدايا ،ودود خدايا ،خودت روح ما را از اين عاليقِ ناچيز نجات بده! پروردگارا! آن نيروي الهي
را بر روح ما عطا فرما كه در اين گذرگاه ابديت ،راكد و جامد نشود؛ به حركت توجه كند و انگيزه الهي را ببيند .امام حسين عليه
السالم فرمود:اَال فَمَنْ كانَ باذِالً فينا مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّناً عَلي لِقاءِ اللّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا غَداً فَاِنّي راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْشاءَ اللّه [«. ]224اينك،
آگاه باشيد! كسي كه ميخواهد نفس و ج انش را آماده ديدار خدا كند ،با ما حركت كند .ما بامدادان حركت خواهيم كرد ،انشاءاللَّه».به
كجا حركت خواهد كرد؟ به دشت نينوا! از كجا به كجا؟ از بارگاه الهي به بارگاه الهي .شما فكر ميكنيد حسين بن علي به كربال
ميرفت تا خدا را پيدا كند؟ او در درياي عظمت الهي غوطه مي خورد .خواه در وطن خودش كه مدينه باشد ،خواه در دشت نينوا كه
شمشيرها آماده متالشي كردنش شده بودند .ببينيد نام آن را چه گذاشت:اَال فَمَنْ كانَ باذِالً فينا مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّناً عَلي لِقاءِ اللّهِ نَفْسَهُ
فَلْيَرْحَلْ مَعَنا غَداً فَاِنّي راحِلٌ مُ صْبِحاً اِنْشاءَ اللّهتواريخ معتبر نشان داده است كه او تمام راه را با يك حال شكوفان ،بدون كوچكترين
دغدغه و بدون كوچك ترين نگراني طي كرد .خدايا! در زندگي ما را گرفتار نگراني مفرما!آيا در كاري به اين عظمت ،انسان نگران
نباشد؟ در كار به اين مهمي كه سرنوشت تاريخ را معين مي كند ،او آرام و ساكت بود .با بچهها ميگفت و ميخنديد و دست بچهها را
مي گرفت ،خيلي آرام .اين هفتاد و دونفر ،يا هفتاد و يك نفر ،چه هفتاد و يك نفري! وقتي كه دو روح ،سه روح به هم اضافه مي شود،
دو و سه كه نميشود[ ،بلكه يك ميشود] .من اين را يك بار به بعضي از فضال عرض كردم .يك قوطي را در نظر بگيريد .اگر يك
قوطي ديگر روي آن بگذاريد ،دو قوطي ميشود .يكي ديگر اضافه كنيد ،سه تا مي شود .هر موجود كه در جهان سراغ داريد ،اگر يكي
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به يكي اضافه شود ،اضافه و زيادتر ميشود ،غير از روح انساني كه هر چه اضافه ميشود ،واقعاً اگر اضافه شود ،وحدتش بيشتر و
قويتر مي شود .هفتاد و دو نفر نگوييد ،بلكه بگوييد يك نفر! آن يك نفر كيست؟ روح تاريخ بشري! اگر سيصد هزار اردو با حسين بن
علي در مسافرت شركت ميكرد ،يك نفر مي شدند .چرا؟ چون شعاعِ آن رهبر ،شعاعِ خيلي پهناور و بزرگي است ،و انگيزه حركتِ او،
خداست .همه اين افراد در زير يك شعاع ،كم كم با آن شعاع متحد شدند .اين شعر نيست ،بلكه واقعيت دارد .در حركتهاي
دسته جمعيِ تاريخي و سياسي و تحوالت اجتماعي ،تاريخ به ما نشان ميدهد كه صدهزار نفر ،يك دفعه راه ميافتادند .يك فرد فكر
ميكرد كه نيروي صد هزار نفر در يك نفر است (در يك فرد است)! از نظر جامعهشناسي اينها را دقت بفرماييد .در حركتهاي دسته
جمعي اين طور است ،آن وقت چه رسد به آن جا كه مسأله خدا در كار است.صبح بود و بُرير بن خضير همداني با يكي از هفتاد و يك
نفر شوخي كرد و خندي .آن طرف عبدالرحمن عبدر گفت:ما هذِهِ بِساعَةِ باطِل [ «. ]225اين لحظات ،لحظاتِ باطل (شوخي)
نيست ».برير گفت:وَاللَّهِ عَلِمَ قَوْمي اَنّي ما أَحْبَبْتُ الْباطِلَ كَهْالً وَال شابّاً [«. ]226به خدا قوم من (طايفه من) ،ميدانند كه نه در جواني
و نه در سالخوردگي (كهولت) باطل را دوست نداشتهام».اما نمي دانيد اين ساعت ،چه ساعتي است .ساعتِ پيروزي مطلقِ روح ماست.
من ساعتي خوشتر و لذت بارتر از اين سراغ ندارم .چرا نخندم؟ چرا خوشحال نباشم؟ من امروز به هدفِ زندگيام رسيدهام .من امروز
در آن چه كه ميخواستم ،و آن شروع و آغاز گام گذاشتن به بينهايت است گام ميگذارم .چرا نخندم و لذت نبرم؟درباره عابس بن
ابي شبيب شاكري كه يكي از شيوخ و بزرگان عرب بود ،تواريخ دست اول ميگويد :اين شخص همينطور به سي ،چهل هزار شمشيرِ
كشيده شده برّاق نگاه ميكرد ،مثل اين كه انسان به ديوار نگاه ميكند .نوشتهاند كه لباس خود را درآورد و عريان به ميدان آمد.
اينها مسائلي است كه از پدران ما در اتاقها به عنوان روضههاي حرفه اي زياد تكرار شده است ،اما مزه كار عابس بن ابي شبيب
شاكري را ما نميدانيم و نميفهميم .واقعاً نميدانيم! روح آن قدر عظمت بگيرد كه يك ذره در خود شك و ترديد نداشته باشد ،و واقعاً
بدون اين كه دچار اختالل رواني باشد ،به تمام معنا ،روان در حال خود است ،ولي انگيزه او خداست .ما اين را در داستان نينوا به خوبي
ميبينيم .شواهد زيادي در اينباره مي بينيم .انگيزه براي خدا ،انگيزه حركتِ مرد الهي براي خداست.شب بود و پسر ذيالجوشن
شقيترين مرد تاريخ ،كه اين داستان زير سر اوست و به آن وضع رساند  -واالّ ابن زياد را ميشد قانع كرد ،به شك هم ميافتاد،
همانگونه كه به شك هم افتاد  -از نزديكيهاي چادرهاي اين لشكريانِ ابديت عبور ميكرد .مسلم بن عوسجه آنجا ايستاده بود،
گفت :يا اباعبداللَّه ،اين شمر است كه از اين نزديكي رد مي شود .اجازه بدهيد من با همين تيري كه در دست دارم ،همينجا او را
بكشم .چرا او اين اجازه را خواست؟ زيرا شمر زيربناي اين حادثه خونين بود .منطق ما چه ميگويد :منطق ما ميگويد معطل نكن ،اما
منطق حركت الهي ميگويد :قصاص قبل از جنايت نمي شود .اين منطق كسي است كه حركت او براي خداست .اين شخص [امام
حسين عليه السالم] مزه ديگري از زندگي فهميده است[ .اين است كه در پاسخ به مسلم بن عوسجه ميگويد ]:جنگ شروع نشده
است و ما نميتوانيم پيشدستي بكنيم .هنوز جنايتي روي نداده است .طرفين هنوز قيافه صددرصد جنگي از نظر رسمي بر خود
نگرفتهاند .و شمر رد شد و رفت.چنان كه علي بن ابي طالب عليه السالم ،ابن ملجم را رد كرد و رفت .علي بن ابيطالب عليه السالم
وقتي به ابن ملجم نگاه ميكرد كه عبور ميكرد ،ميگفت:اُريدُ حَياتَهُ وَ يُريدُ قَتْلي عذيرك من خليلك من مراد [«. ]227من زندگي
اين مرد(ابن ملجم پليد) را ميخواهم ،او كشتن مرا .عذر اين دوست مراديات را در اين مقابله به ضد براي من بازگو كن».اينها
ميتوانند قانون بسازند و به بشر راه را نشان بدهند ،زيرا راه را ميشناسند .حضرت [علي] فرمود :من چه كنم؟ من به او چه بگويم كه
او (ابن ملجم) را بكشم؟ قصاص قبل از جنايت! عين مكتب را ببينيد .مكتب يكي است .شب عاشورا ،عين همين قضيه درباره مسلم
بن عوسجه است .واقعاً داستان عجيبي است!اين است معناي حركت الهي! اين است معناي اين كه اگر انگيزه انسان واقعاً انگيزه
خدايي باشد ،در زندگاني ،ديگر نه محدود فكر ميكند ،نه زندگياش را محدود ميبيند و نه ناماليمات ،روح او را متالشي ميكند.اَال
اِنَّ اَوْلِياءَاللَّهِ ،ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَال هُمْ يَحْزَنُون [«. ]228آگاه باشيد كه دوستان خدا ،نه ترسي باشد بر ايشان و نه اندوهناك ميشوند».
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وسيله و هدف

(شب نهم محرم ،سال  1350ه .ش).من غالمِ آن كه او در هر رباط خويش را واصل نداند بر سماط [. ]229در دنياي ما ،اين يك
اصل است كه هر شكل آرمان و ايده آلي براي انسان مطرح شود ،انسان بعد از وصول به آن آرمان ،احساس گيجي خواهد كرد و
تحيّرش شروع خواهد شد .در اين دنيا بايد وسيله و هدف ،خوب تشخيص داده بشود.شايد اين مسأله را ،مخصوصاً آنان كه تا حدودي
مطالعه داشتهاند و كم و بيش درك كردهاند ،از سخنان پيشتازانِ انديشه دريافتهاند كه گمان شده است بشر ،يك گره عجيب دارد و
آن اين است كه به هر وضع كه برسد ،و وقتي بر آن وضع درست مسلّط شد و زمام آن را در دست گرفت ،تازه اوّلِ گيجي اوست!
مسأله بسيار حساسي است .بعضيها به اين تشبيه كردهاند كه انسان در بياباني ميخواهد برود و تپه بلندي جلوي او را ميگيرد .او با
صرف انرژي و صرف وقت و با زحمت از اين تپه باال ميرود .هنگامي كه باال ميرود ،ميگويد من وقتي به قله اين تپه رسيدم ،به
آرمانم رسيده ام .اصالً ديگر در زندگي ،پيروزي بهتر از اين براي من وجود ندارد .قدم آخرين را كه به روي تپه گذاشت ،نگاه ميكند و
ميبيند كه قلهاي باالتر در پيش روي اوست .از تپه پايين ميآيد ،سرازير ميشود تا برود آن قلّه ديگر را طي كند .و عين همين
تفكرات را در رسيدن به قلّه دوم دارد .وقتي به قلّه دوّم رسيد ،مشاهده ميكند و ميبيند قلههاي مرتفعترِ ديگري اينطرف و آنطرف
وجود دارد .و آن وقت ،موقع تحيّرِ انسان است .اگر زندگي ما را در قرن بيستم به مردم قرون وسطي نشان ميدادند و آنان ميديدند
كه بشر روزي با يك كليد ،يك شهر را در يك لحظه روشن ميكند ،فكر مي كردند كه بهشت موعود همين است ،زيرا در دوره شمع
و چراغ موشي ،چراغ برق و الكتريسيته ،قلّه خيلي مرتفعي است كه وصول به آن از نظر علمي ،آرمان بزرگي است .اگر به آن قرون
وسطاييها يا مردم عهد باستان ميگفتند :روزي فرامي رسد كه بشر در دو ساعت هزاران فرسنگ را طي مي كند .اگر باور ميكردند،
مي گفتند :آري ،كتب سماوي كه به ما از بهشت اطالع دادهاند ،مقصودشان همين است .يا اگر به آنان درباره عملهاي جراحيِ
معجزهآسا ميگفتند كه :قرنهايي ميرسد كه انسان به مرز زندگي و مرگ ميرسد ،قيچي را ميزنند و او را راحت ميكنند و او دوباره
به قلمرو حيات برميگردد؛ ميگفتند :عجب! پس همه آنها عيسي عليه السالم هستند؟ همه آنها مسيحا نفس هستند؟ پس در دنيا
ناماليمات و ناراحتي و جهل و اشتباهي وجود ندارد .اين بهشت ميشود!اما اگر از شما سؤال كنيم :كجا هستيد؟ خواهيد فرمود :اگر
بخواهيم از اين طرف خيابان تا آن طرف خيابان برويم ،هشتاد درصد كساني كه مي بينيم ،بيماري رواني دارند ،اما به روي مباركشان
نميآورند؛ نه خندهها ،نه گريهها ،نه اندوه و نه شادي آنان روي حساب است .از حيث تمدن و فنآوري نيز به اينجا رسيده كه برق
دست اوست ،هواپيماي جت غرشكنان فضاها را درهم مي نوردد و ...با اين حال سؤال و تحيّرش از همه بيشتر است.به همين شكل
اگر به عقب برگرديم و به جلوتر نگاه كنيم ،وضع بشر همين است ،هيچ فرقي نميكند .روي قانون عرض مي كنم كه فرق نميكند.
آب را مالحظه فرموده ايد؟ وقتي كه از باالي كوه با فشار به طرف پايين سرازير مي شود ،سيلي است كه به جهت باريدن ابرِ متراكمي
از باالي كوه به صورت سيل پايين ميآيد .غرّشكنان ،خودش را به اين صخره و آن درخت ميزند .خودش را به اينطرف و آنطرف
پخش ميكند .هنگامهاي است و عجيب در غرّش و تالطم است .اگر بپرسيم :اي آب كجا ميروي؟ پاسخ ميدهد :جاي همواري
ميخواهم .خسته شده ام .وقتي كه به زمين هموار رسيد ،مثل اين كه متحيّر است ،ميگويد بعد از اين چه كار كنيم؟ بسم اللّه تازه اوّل
حيرانيِ اوست.بشر غالباً هر قدمي كه در تاريخ برداشته ،همينطور بوده است .جمالتي را نيز در همين مضمون ،ميتوانيد در
نوشتههاي داستايوسكي مالحظه كنيد. ] 230[ .در قدم قبلي ،قدم بعدي را آرمان مطلق تصوّر كردن ،و روي آن به عنوان هدف نهايي
حساب كردن ،اين درد (تحيّر) را در ب ردارد .اين تحيّر ،تحيّرِ منطقي نيست .اين تحيّر ،كمبود منطق است ،زيرا ما وسيله را به جاي
هدف گرفته ايم .اين دردش ،آن هم دوايش.ما فرزندان آدم در زندگانيِ فردي و دسته جمعي ،از يك جهت مثل شخصي هستيم كه
وقتي يك اشتباه كوچك ميكند ،اين امر براي او عقده رواني ميشود و در پي آن ،حدود هفتاد سال جست و خيز مي كند .مگر چه
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شده است؟ هيچ .اصالً جاي جست و خيز است؟ جاي آن نيست .فقط يك خار در او فرورفته است و آن خار ،او را اين طور ميكند .و
الّا درد ديگري ندارد .منطق به جاي خودش و درخت هم در جاي خودش قرار دارد .كوه البرز هم به جاي خودش است و ستارهها و
آتش و همه و همه ،كار خود را انجام مي دهند .جهان طبيعت با آن نظم و قانونش منظّم است .وضع او (انسان) خراب است .گره در
دلش افتاده است.چون كسي را خار در پايش خَلَد پاي خود را بر سرِ زانو نهدبا سرِ سوزن همي جويد سرش ور نيابد ميكند با لب
تَرَشخار در پا شد چنين دشوار ياب خار در دل چون بُوَد واده جوابخارِ دل را گر بديدي هر خَسي كِي غمان را راه بودي بر كسيكس به
زير دُمِّ خر ،خاري نهد خر نداند دفع آن برميجهدخر ز بَهرِ دفع خار از سوزِ درد جفته ميانداخت صد جا زخم كردآن لگد كي دفع خارِ
او كند؟ حاذقي بايد كه بر مركز تَنَدبرجهد آن خار محكمتر كند عاقلي بايد كه خاري بركَنَد [. ]231جَستن ما انسانها در امتداد تاريخ،
جَستن آن حيوان است .هر چه جستيم ،خار را محكمتر كرديم.عاقلي بايد كه بر مركز تَنَد و بگويد :در زندگي ،وسيله را با هدف
مخلوط نكنيد .اين خود يك خار است .اين خار را خارج كنيد.خَلد گر به پا خاري آسان درآرم چه سازم به خاري كه بر دل
نشيندخارهاي عجيبي به وجدان تاريخ خليده است .نسل گذشته آن را در نميآورد و آن را به نسل بعدي تحويل ميدهد ،و ما هم آن
را در نياورده به نسل آينده تحويل خواهيم داد.غالباً ما وسيله و هدف را با يكديگر اشتباه ميكنيم .در اين حال ،وسيله را آرمان و
ايدهآل مطلق گرفتهايم و سرانجام به جايي ميرسيم كه روح مي گويد :خودت را مسخره كن .خودت را ريشخند كن؛ آيا منِ (روح)
بينهايت اسير اين وسيله باشم؟ لذا ،روح ميگويد :بيچارهات خواهم نمود ،و اين بيچارگي همان تحيّر ماست.نُعْطِ مَنْ اَعْرَض هُنا
عَنْذِكْرِنا عيشَةً ضَنْكا و نَحْشُرْ بِالْعَمي [. ]232نمونه اي از انحرافات انسان از قانون منطق رواني اين است كه ،مثالً شخصي به يك نفر
سيلي مي زند .با اين كه انسان به درد اين سيلي آگاهي دارد و احساس درد مي كند ،اما با اين حال ،دست با يك حركت عجيبي ضربه
به صورت او ميزند .اول اين فكر به ذهن ميآيد :آيا من زده ام؟ بله .آيا دردش آمد؟ بله ،اشكالي ندارد! خيليها دردشان ميآيد و
برطرف ميشود .االن هم رفته و خوابيده است .يكنفر هم به يكنفر ديگر سيلي زده است ،من كه كاري مرتكب نشدهام( .كه اين
بحث را در توفانِ زير دو جمجمه خواهيم كرد ]233[ ).حجاج بن يوسف آنقدر آدم كشته است ،من فقط يك سيلي زدهام .در حال
انديشه ،اين مسأله موج ميزند و كمكم به صورت قبض رواني در ميآيد .خواه بداند يا نداند ،يك گرفتگيِ روحي در فرد ايجاد
ميشود ،كه نميداند از كجاست .چون كاله ها و كاله شرعي را گذاشته ،از انديشه رد شده؛ البته از چشم رد شده ،ولي روح آن را رد
نكرده است.كم كم اگر برگشت و جبران كرد ،در همان حال گرفتگي منقلب ميگردد و آن خار پوسيده ميشود و از بين ميرود .اگر
پررويي نشان داد ،قبض به صورت انعقاد و عقده رواني در ميآيد .در اين حال باز احساس ميكند كه اين خار است ،اگر آن را درآورد
كه هيچ ،اگر آن را در نياورد ،اين كه امروز دل گير است ،فردا پايگير ميشود! كم كم در سطح طبيعي روانيِ انسان ،او را محتاج به
روانپزشك ميكند .اول در انديشه بود ،يا نوساني در انديشه بود ،اما كمكم او را به بيمارستان رواني ،روانه مي كند .اگر قبول نداشته
باشد ،در خيابانها ميچرخد ،منتها به شكل يك بيمار روانيِ متحرّك! باز اعتنا نميكند .اصرار او ،باد در اين آتش ميدمد و شعلهورش
ميسازد ،سپس در زندگاني سر تا پا كالفه مي شود.نُعْطِ مَنْ اَعْرَض هُنا عَنْ ذِكْرِنا عيشَةً ضَنْكا و نَحْشُرْ بِالْعَميهمه چيز و همه امكانات
زندگي براي او مرتب است ،اما نميفهمد او را چه ميشود .نميفهمد [جريان] چيست .شادياش ،شاديِ دامنهدار نيست .تفكرش
بريده ميشود .ارادههايش با هم ميجنگند و تزاحم پيدا مي كنند.خارِ دل را گر بديدي هر خسي كِي غمان را راه بودي بر كسياين
جمله معترضه بود كه عرض كردم .اصل قضيه و موضوع مهم ،اين است كه ما وسيله و هدف را در اين دنيا با هم مخلوط كردهايم.
نميدانيم با چه موضوعي به عنوان وسيله رفتار كنيم و با چه موضوعي به عنوان هدف .آنوقت چرا تحيّر پيش ميآيد؟ چرا شك
ميكنيم؟ چرا به اضطراب ميافتيم؟ نكته مهم اين جاست.فرض كنيد فردي يك مقام را براي خودش هدف و ايدهآل قرار داده است.
براي رسيدن به اين ايدهآل ،مراحلي را طي كرده ،زحمت كشيده ،خود را به اين طرف و آن طرف كوبيده است ،حق و ناحق و صحيح
و باطل را مخلوط كرده ،تا باالخره به آن رسيده است .اگر آگاهي را از دست داد ،كه هيچ( .همانطور كه در جلسه پيش عرض كردم.
بادِ كرّه خرش را در ميان باد و توفان تشخيص ميدهد ،ولي منِ خود را تشخيص نميدهد) ،ولي اگر آگاهيِ او بماند ،محال است كه
تحّير به او روي نياورد .چرا؟ به جهت اين كه به آن نقطه كه رسيد ،روح خواهد گفت :االن چه كنيم؟ او خيال ميكرد كه اين «چه
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كار كنيم» سطحي است ،در حالي كه خيلي عميق است .نيز ،روح خواهد گفت« :عظمت منِ بينهايت در اينجا نميتواند پياده شود».
لذا ،من گمان مي كنم اين اصل خيلي كلي باشد .يك نقّاش زبردست را در نظر بگيريد و موضوعي را كه نقاش را جلب كرده است.
نقاش همه چيز را وسيله قرار داده و هدفش اين است كه تابلوي زيبايي را به وجود بياورد .يقين بدانيد ،آن تابلوي زيبا حتي اگر كه
بهترين تاب لو باشد ،او را اشباع نخواهد كرد.زماني من در اصفهان مايل بودم ،يكي از نقاشان بزرگ را ببينم .اين اصل را در آنجا خوب
احساس كردم .در چند مورد ديگر هم در صنف نقّاشان و خيلي از طبقات ،اين موضوع را واقعاً تجربه كردم .از اين نقاش اصفهاني
برايم خيلي تعريف كرده بودند كه خيلي زبردست است .اين مرد را اينطور ديدم .ديدم در آن نقاشي و در آن كار خود ،به عاليترين
وضعي كه ميتوانست در يك محيط برسد ،رسيده است .ولي مي گفت :بله ،همه چيز را كه نميشود در نقّاشي پياده كرد( .من از گفتار
ساده او مطالعه دقيق رواني ميكردم) .ديدم ا و آن تابلوي محدودش را جايگاه ريزشِ فعاليّتِ بينهايت روحِ خود ميداند .صفحه كاغذ
متعّهد نيست! صفحه كاغذ ،گنجايش ريزش بينهايتِ او را ندارد ،ولي فكر آنجاست .چون آگاهي او باقي مانده است و هنوز
شخصيّت خودش را نباخته است .من ميديدم كه پياده شده كار ،يك تابلوي كوچك بود ،اما جمالتي ميگفت كه شكوفان ميشد.خدا
ميداند عين داستان را ميگويم ،ميديدم كه او شكوفان ميشود .ميگفت وقتي يك سنگ را در نقّاشي ميكشيدم ،چه ميديدم،
(نقاش) ميگفت :آخر چه طور بگويم؟مالحظه كنيد [روح] او در كجا پياده شده است؟ در يك چيز محدود .من فهميدم كه او راه رفته
است .او راه رفته و بينهايت جوييِ روحِ خود را از دست نداده است.هر چيز محدود را در جهان هستي ،مورد عشق قرار بدهيد ،اگر
توانستيد از او بي نهايت بيرون بكشيد ،تحيّر نداريد .اگر نتوانستيد و موضوع براي شما محدود باشد و شما را محاصره كند ،گيج خواهيد
شد ،زيرا روح بزرگتر است و اينها كوچكتر .قلمرو را وسيع بگيريد .زندگاني اين نيست كه آنها را كه وسيله است ،هدف بگيريم.
اين [امر] ما را ساقط ميكند.آيا شما خيال ميكنيد وقتي كه يك شاعر ،يك شعر ميگويد (البته شاعر كه ميگوييم ،مقصودمان يك
شخص چيز فهم و انسانشناس است) ،مطلب همان است كه در آنجا گفته است؟ ميگويد:قافيه انديشم و دلدارِ من گويدم منديش
جز ديدار من [. ]234من نميتوانم در قافيه بگنجم .آنچه كه در اينجا ميگذرد ،قافيه گنجايش آن را ندارد .اين يك اصل مهم
است .اغلب گيجي و اضطرابات ما ،روي اين مبناست كه دنبال سايه خودمان مي دويم ،كه :اي سايه اگر تو را بگيرم ،ديگر كار من
تمام است .سايه را نمي تواني بگيري و اگر هم بگيري ،شروع كارِ توست .تازه بايد بگويي اين سايه از كيست؟چون سايه خودش نشان
خواهد داد ،و خواهد گفت من از آنِ او هستم .عقل كه جاي ديگر نميرود .عقل در جاي خود قرار دارد .اگر سايه را گرفتي اگر ...تازه
خواهيد ديد كه اين اصل اينجا خوابيده است .ميگويد :من از آنِ او هستم .دنبال من چرا ميدوي؟ دنبال آن برو كه سايه را ايجاد
كرده است( .توضيحي عرض كنم در مورد هدف گيري در زندگي؛ اين مطلب مفيد است مخصوصاً براي جوانان) :اينجا ما چند نفر
نشستهايم .روشنايي در باالي سرِ ماست .اين روشنايي براي بعضيها از طرف راست و براي بعضيها از طرف چپ ميتابد و با
فاصلههاي مختلف ،سايههاي ما را بر كف اتاق مياندازد .در اين مورد هيچ جاي شك نيست .وقتي از اينجا بيرون ميرويد ،اگر از
شما بپرسند كه در آن اتاق چه مي كرديد و براي چه رفته بوديد ،آيا يك نفر از شما پيدا ميشود كه بگويد ما رفته بوديم كه سايهمان
به زمين بيفتد؟ به ذهن هيچكس ،حتي يك در ميليارد هم خطور نمي كند كه هدف ما از رفتن به آن اتاق ،ايجاد سايه بود .سايه وجود،
هدف وجود نميشود.آيا اتاق و خانه را ساختهاند براي افتادن سايه ،يا براي اين كه در آن زندگي كنند؟ عسل براي همه ما شيرين
است ،زيرا ساختمان وجوديِ ما طوري است كه عسل براي ما شيرين است .شيرين بودن و لذّتبار بودن عسل ،سايه وجود من و
شماست .و الّا آيا قرار بود اين عسل را سر كوه البرز بريزيد و كوه البرز ناگهان شاخ در بياورد؟ در نميآورد .عسل براي من و شماست.
يا شير براي مزاج من و شما مفيد است .اگر ماهي را از آب بيرون بكشيد و به او شير بدهيد ،نه تنها برايش خوب نيست ،بلكه او را
خواهد كشت.تمام مزاياي مادّي جهان ،سايه وجودِ من و شماست .من و شما هستيم كه اين را زيبايش كردهايم.تابلوي رامبراند را
جلوي شتر بگذاريد ،چه مي كند؟ اگر گرسنه باشد ،فكر ميكند خوردني است و آن را ميخورد .يا اين كه عاليترين نقاشي را در كنار
كندوي زنبور عسل براي زنبورهاي عسل بگذاريد .زن بور عسل با لبخند ژوكوند چه خواهد كرد؟ اين لبخند ژوكوند براي من و شما
زيباست ،زيرا مغز ما و محتويات مغز ما اقتضا مي كند كه از اين نقاشي لذت ببريم .علم ،مقام ،پيروزي و ...هم اينگونه است .حاال كه
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اينطور است و اين ها ساخته من و شماست ،پس سايه من و شماست .سايه من و شما نميتواند هدف زندگي باشد.پس بُوَد دل جوهر
و عالَم عَرَض سايه دل كِي بَوَد دل را غَرض؟ [. ]235آيا شما هدف را در ماده ميجوييد؟ اگر هدف خاك ،خاك باشد ،اشكالي ندارد.
اگر هدف عنصرِ اكسيژن ،اكسيژن باشد ،سنخيّتي دارد و اشكالي ندارد.آيا هدف روحِ باعظمتِ شما ،خاك و جلوههاي خاك است؟ پس
وقتي خودمان اين روح را زنداني كرديم ،چرا بيمار نشود؟ چرا هواي جنگ به سرش نزند؟ براي خود فلسفه ميبافيم كه اينان
(انسانها) براي چه مي جنگند؟هدفي باالتر از خاك نشان دهيد و بگوييد تزاحم نداشته باشيد .بشر مادامي كه در خاك است ،بر سر
هم خواهد كوبيد .تمام بحث ها بر سر اين است :من خاكي ،تو خاكي ،اگر جايي كه من ميگيرم ،محبوب تو باشد ،با من خواهي
جنگيد( .هر كس قوي تر است بايد پيروز شود!)هدف خاكي ،خاك است ،بلي .اما هدف آن روحي كه علي عليه السالم ساخته است
چيست؟ آيا ميگوييد از خاك هدف بگيرد؟ هدف آن شخصي كه مغزي دارد و واقعاً جهان براي او كوچك است ،چيست؟هر آن كاو
زدانش بَرَد توشهاي جهاني است بنشسته در گوشهايبيانات خوب و شيك و زيبا و جريانات روزگار ،هدفهايي پايينتر از ارزش روحِ
انسان براي او قرار ميدهند .به هر يك از آنها كه ميرسد ،اوّل گيجي و تحيّرِ اوست و بدبختياش از همانجا شروع خواهد شد .من
گمان مي كنم بعضي از نويسندگان مغرب زمين كه نتوانستهاند جوابي براي اين مسأله پيدا كنند ،علتش اين است كه درست دقت
نمي كنند .جواب مسأله همان است كه گفته شد .داستايوسكي اينطور ميگويد«:اما بشريت من حيث المجموع به كجا بايد برود؟ هر
بار كه به مقصد ميرسد بر او مشتبه ميشود و در وجود خويش يك نوع سرگرداني حس ميكند .تالش به مقصد را دوست دارد ،ولي
خود نفسِ رسيدن را نمي خواهم كامالً نفي كنم ،خيلي مضحك است اگر چنين باشد .يعني كه نفس وصول را نميخواهد ،ولي چه
ميتوان كرد كه خالصه بگويم :بشر طبيعتاً و از نظر خصيصه هايش مضحك و خندهدار است و از تمام جهات كه در نظرش بگيريم و
توجهش كنيم ،سرگردان است. ] 236[ ».دليل آن روشن است .مربيان مخلص بشري بايد آن را درست كنند.آدمي در عالَم خاكي
نميآيد بهدست عالَمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدميخاك تكليف خود را بهجاي آورده ،وظيفه خودش را انجام داده و جريان را به
خوبي طي كرده است .جريان طبيعت هم مقدّسترين كار خود را انجام داده است .شما چه ميخواهيد؟ ما انسانها چه ميخواهيم؟
عجيب اين است كه بعد از فاصله گرفتن از خاك ،دوباره به خاك و به خاكخوري بازميگرديم .و الّا همه قبول داريم كه خاكزاده
جنگ خواهد كرد ،چون كنترل ندارد .خاك خودش به شما نشان نخواهد داد كه دروازه ورود و خروجِ شما چيست؟ مسألهاي عرض
كنم كه امروز مبتال به جوامع است.انديشههاي معمولي و محدودِ ما انسانها فعالً در قرن بيستم ،مخصوصاً در بعضي از كشورهاي
متمدن ،براي خود منطقي پيدا كرده است ،و با نظر به منطق خاك ،اين منطق را ايجاب كرده است« :كاري به كار كسي ديگر نداشته
باشيد .مادامي كه مزاحمت نباشد ،روابط جنسي به هر شكل آزاد باشد؛ فقط مزاحمت در كار نشود ،عُنف در كار نشود ،هيچ اشكالي
ندارد».الزمه اين منطق چيست؟ الزمه اش اين است كه :براي دروازه ورود بشر [به دنيا] ،كارت (مجوّز) نميخواهند و كنترل هم
نمي كنند .اما اگر به دنيا آمد و بر ما تحميل شد ،اگر حتي ناخن او را بكَنيم ،در دادگاه محاكمه ميشويم.اما اي داد از دست جنگها!
دروازه خروج [از دنيا] ،حساب ندارد! چرا؟ زيرا وقتي دروازه ورود حساب ندارد ،چرا دروازه خروج حساب داشته باشد؟ مثل اين است كه
پانصد  -ششصد نفر نجّار داشته باشيم و به آن ها بگوييم بسازيد و بيرون بريزيد (ميز و صندلي و سه پايه و )...وقتي كه اينها را
ساختند ،اگر هر كس به پايه اين ميز يك ضربه وارد كند ،ما او را قطعه قطعه ميكنيم .با اين «قربان برم خدا را 572 ،هوا را» چهكار
كنيم؟منطق است ديگر! اين هم يكي از مواردي است كه ما وسيله و هدف را گم كردهايم.مالحظه ميكنيد كه ما عنوان اشباع غريزه
جنسي را كه مقدسترين رابطه دو انسان با هم است ،به چه روزي انداختهايم! چرا؟ چون جاي منطقياش را از موقعيت هستي تغيير
دادهايم.غريزه جنسي لذتبارترين و عالي ترين وسيله است؛ اما اين وسيله ،هدف مطلقِ هستيِ من و شما نيست .شهوت ،لجنزار
عجيبي است:ترك شهوتها و لذتها سخاست هر كه در شهوت فرو شد برنخاست [. ]237گوته شاعر معروف آلمان ،جملهاي درباره
غريزه جنسيِ انسانها دارد كه جمله عجيبي است« :در شبهاي عشق ،آنجا كه نهال زندگي كاشته ميشود و مشعل فروزان حيات،
در گذرگاه ابديت دست به دست ميگردد».اگر اين سخنان معناي روابط زناشويي است ،پس چرا آن را بهعنوان اشباع غريزه جنسي
به اين روز انداختيد؟ واقعاً تعبير را تماشا كنيد « :و مشعل فروزان حيات در گذرگاه ابديت ،دست به دست ميگردد».ما اين رابطه
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مقدس و اين با عظمت ترين رابطه را كه وسيله است ،به چه وضعي نشانديم؟ آن وقت تمام فعاليتها و موجوديتهاي روح را
ميخواهيم روي اين (غريزه جنسي) پايه ريزي كنيم .به قول مولوي:جز ذكر ،ني دين او ،ني ذكر او سوي اسفل بُرد او را فكر او []238
.آيا ميلياردها روابط الكتريكي در مغز بايد فقط يك المپ روشن كند ،آن هم فقط براي تماشاي اعضاي محرّك؟ آنها ميگويند ،اما
شم ا چرا باور كرديد؟ من گفتم كه چشمتان فقط يك المپ روشن كند .آيا اين پانزده ميليارد رابطه الكتريكي ،فقط براي تماشاي
اعضاي محرك است؟ چرا شما باور مي كنيد؟ارسطو يك گوشه از فكر خود را روشن كرده و سه هزار سال بشر را زير ذرهبينِ دانش
گرفته است.ماكس پالنك فقط يك گوشهاش را روشن كرده ،كه تحوّلي در عالم فيزيك ايجاد نموده است .يك گوشهاش كه مالّي
رومي آن را روشن كرده است ،هفتصد سال زير بناي فرهنگ بشري را تشكيل ميدهد.آيا همه اينها بايد يك المپ باشد فقط براي
اينكه نگاه كنم و ببينم كه اين كاريكاتور حيات ،چگونه ميتواند وسيله اشباع شهوت من باشد؟ البته نه حيات ،بلكه كاريكاتور
حيات!به هر حال ،مسأله وسيله و هدف ،فوقالعاده حساس است .بياييد هدف را گم نكنيم .بياييد آنچه را كه وسيله است بهجاي
هدف ،و آنچه را كه هدف است ،به جاي وسيله نگيريم .آيا االن يك نفر از شما به ذهنتان خطور ميكند كه بلند شويد و اين المپي
را كه باالي سرِ شما روشن است ،بهعنوان هدف در روح خود جاي بدهيد؟ اينكار را نميكنيد .ميگوييد :اين وسيلهاي براي روشنايي
و مطالعه و ...است.اگر بخواهيد علم را بهعنوان وسيله تلقي كنيد ،علم ميگويد :من به واي گفتن شما ،به ناله و فرياد شما گوش
نميدهم ،من وسيله هستم ،نشان ميدهم به شما كه اين پديده تحت اين شرايط ،چنين و چنان ميشود .بايدهاي شما چيست و به
من مربوط نيست (يعني به علم مربوط نيست).زماني آن طور افراطي ،علم را براي خود هدف گرفتند! در قرن نوزدهم ،بشر براي خود
يك م عبد و يك مجسمه هم براي پرستش درست كرد؛ اين معبد دانشگاه بود و مجسمهاش علم بود .در آن زمان بشر ميپنداشت كه
فقط بايد براي علم زانو زد ،تا اين كه قرن بيستم رسيد .پيير روسو ميگويد«:ورشكستگيِ علم اعالم شد .آوردهاند كه وقتي در يكي
از شهرهاي آلمان حاكمي ميزيست كه از لحاظ درستي و جديّت ضربالمثل بود ،دزدان و راهزنان از او ترس و وحشت بسيار داشتند
و مردانِ شرافتمند او را صميمانه احترام ميكردند .اما روزي اهالي شهر به رازي صاعقهآسا پي بردند ،از اين قرار كه حاكم هر شب
لباس مبدّل ميپوشيد و تپانچهاي در جيب ميگذاشت و آهسته و بيسر و صدا از خانه خارج ميشد و مردم را لخت ميكرد و يا از
ايشان به زور چيزي ميگرفت...البد مي پرسيد كه آيا اين داستان همان حكايت هالرز حاكم نيست؟ شايد چنين باشد ،ولي در عين
حال ،داستان علوم رياضي در اواخر قرن نوزدهم نيز ميباشد .از بيست قرن تاكنون ،مردم در مقابل آن ،ضعف و غش ميكردند .هر
كس ميخواست در كوچك ترين مورد ،اصالحي به عمل آورَد يا دخالتي كند ،عمل او را مانند توهين به مقدسات تلقي ميكردند .اما
ناگهان اصل اقليدس ،ضعفِ گريه آوري از خود نشان داد و مفهوم قديم اتصال با سر و صداي بسيار فروريخت و نابود شد و قلمرو
آشناي اعداد معمولي ،به وسيله بهمني از اعداد اصم و اندازه نگرفتني خُرد شد و بنايي كه اين قدر مورد احترام و پرستش بود ،تركها
و شكاف هايي بزرگ برداشت .اما فقط بناي معظم رياضيات نبود كه گرفتار خرابي و ويراني ميشد ،بلكه تمام قصر بزرگ علوم به اين
حال دچار بود( ...وقتي كه رياضيات در گذرگاه قرون به چنين نوساني دچار شود ،تكليف ديگر قضاياي علمي نيز روشن ميگردد) .در
همين اوقات ،فيلسوف آمريكايي ويليام جيمز( )1842 - 1910علم را چنين تعريف كرد :مجموعهاي از قراردادهاي ساده]239[ ».
«.علم ورشكست شد!» ولي علم ورشكست نشده است ،شما هدف و وسيلهتان را نميفهميد .علم چرا ورشكست شده باشد؟ علم دائماً
سرمايه كالن خودش را در اختيار ما و شما گذاشته است[ .به اصطالح] ،نه به آن شوريِ شور ،نه به اين بينمكي.پيير روسو ميگويد:
«ورشكستگي علم اعالم شد!» نخير ،ورشكستگي علم اعالم نشده ،بلكه رقاصيهاي ما عوض شده است .و الّا علم همان است و بايد
مورد تقدّس و ستايش ما باشد و ما بايد عاليترين فداكاري را در راه دانش بكنيم ،ولي بدانيم كه دانش يعني نشاندهنده واقعيات ،و
تدريجاً واقعيات را پيش بگيريم و برويم.بنابر اين محاسبه ،چه حياتها و زندگانيهايي كه به وسيله رادمردان تاريخ مورد وسيله قرار
گرفته است.راهِ بگريختنش بود ،ولي دلِ كم حوصله در سينه فشردگفت بايد همهجا قانون را محترم ديد و مقدس بشمردشوكران از
كف قاتل بگرفت چون خماري كه شرابي بيدُردنوچهها پيش دويدند كه نيست كُ شتي دامِ نخستين با گُرددادشان جام عزيزان را ديد
كه يكي بعدِ دگر جان بسپرددور ساغر چو بدو شد ساقي گفت وجه ميِ ما كسر آوردصبر كن تا ز حكومت برسد وجه سمّي كه تو
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مي خواهي خوردبا هوا خواهِ خود آزاده حكيم اين سخن گفت و جهاني آزردبدهش سيم كه تا سمّ بدهد زان كه مُفتي به جهان نتوان
مردرادمردان تاريخ ،حياتشان را وسيله قرار دادند .حيات به جايي ميرسد كه وسيله مي شود .اوّل در ارگانيزم وجود انساني ،حيات،
عاليترين هدف است .اما حيات كه يك پله نيست .از يك پله حيات كه باال ميرويد ،به پله دوم ميرسيد ،و بعد از آن به پلههاي
سوم و چهارم و پنجم ،تا رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند .هر پلّه قبلي ،وسيلهاي براي پلّه بعدي ميشود .اما اين وسيله،
خودش نشان مي دهد كه وسيله است .چه كنيم كه ماده زبان ندارد كه بگويد وسيله است .اما رشد روحي در هر مرتبه پايين زبان دارد
و ميگويد من وسيله ام ،حواست جمع باشد .وقتي كه علم واقعاً در روح انسان تأثير كرد و روح رشد يافت ،روحِ رشديافته ميگويد:
باالتر برويد و به سوي پله هاي بعدي حركت كنيد.من غالم آن كه او در هر رباط خويش را واصل نداند بر سماطتا نقص خود را در هر
لحظه اعتراف كند و احتياج خود را به كمال بداند .ذكر يا حسين ،چرا سنگ تيره را همچو دُرِّ تابنده ميكند؟ چرا؟ذكر يا حسين ،سنگ
تيره را همچو دُرِّ تابنده ميكند آري اَر كند بنده بندگي ،كار آفريننده مي كندچون زخود رَستي همه برهان شدي چون كه گفتي بندهام
سلطان شدي [. ]240وقتي واقعاً وسيله را به جاي آورديد ،مي فهميد كه وسيله ،هدف نيست .جلسه پيش گفتم ،وقتي كه موي مشكي
برّاق ،در زلف آقا پسر يا دختر خانم ،هدفِ هستي است ،به محض مشاهده اوّلين موي سفيد ،هستي را در مقابل چشمانش نابود خواهد
كرد .خود را نبازيد ،چرا بايد خود را ببازيم؟وقتي من يك جمله علمي فرا گرفتم ،اگر خود را به آن باختم ،جمله علميِ بعدي از يك
شخصيّتِ عاليتر ،ارزش واقعيِ علميِ مرا از بين ميبرد ،چون پوچياش معلوم ميشود كه عجب! تناقضات هم اينطور ميشود؟ بله،
اينطور است.ابن سينا عبارتي دارد كه ميگويد :وقتي كه انسان به حدّ نصابِ رشد مي رسد ،ديگر نتوان گفت انسان است :كادَ اَنْ
يَكونُ رَبّاً اِنسانيّاً« ،نزديك است كه ربّي باشد انساني».زماني فكر مي كردم كه فرق بين انسان و انسان ،خيلي زيادتر از فرق بين
انسان و سنگ است .سنگ درك ندارد ،احساسات ندارد ،ولي انسان ميگويد :درك دارم ،اما نميخواهم درك كنم.اگر در تمام جهان
طبيعت ،اين حال ضدِ خود را پيدا كرديد ،انسان ضد موجوديتش ميشود .قيافه نشان ميدهد كه ضد موجوديتش شده است .ميگويد:
او را زدهام ،احساس درد نميكند .البته دردش ميآيد ،ولي كسي كه او را ميزند ،اين را نميپذيرد .كدام افعي موقع نيش زدن ،اين
حرف را به ما زده است؟ اما انسانها زدهاند[ .شخص زننده] ميداند كه طرف مقابل درد را خواهد چشيد ،با اين حال حقّش را پايمال
ميكند .براي چه؟ براي اينكه هدفها پشيز است و ارزش ندارد ،و هدفها ضدّ هدف است.رادمردان تاريخ ،حياتها را وسيله
كردهاند[ .دقت كنيد ،]:حيات وسيله نميشود .درجه پاييني از حيات ،قربانيِ درجه باالتري از حيات ميشود .االن اشخاصي در اينجا
هستند كه در تكميل روح و مراتب علم كوشيده اند .خود شما مالحظه فرموديد كه مراتب پاييني را قرباني كرديد تا به مراتب باال
رسيديد .بدينسان توقف نكنيد و راهتان را ادامه بدهيد .ميتوانيد برويد .در اين وسايل ميخكوب نشويد .هدف را گم نكنيم و بدانيم
كه هر چيز كه بر ما هدف جلوه كند:هر صورت دلكش كه تو را روي نمود خواهد فلكش ز چشم دورِ تو ربودهيچ در آن شك نكنيد:رو
دل به كسي نِه كه در اطوار وجود بوده است هميشه با تو و خواهد بودحيات ،وسيله ميشود .بلي ،روزي كه در آن زندان ،آن مرد
يوناني ،شوكران را ميگرفت ،به اين بياهميتي ميگرفت كه شما در موقع صحبت يك ليوان آب ميگيريد! نوشتهاند سقراط ،سمّ
كشنده را در حالي كه مشغول بحث بود ،گرفت و خورد.آنوقت ما سايههاي حيات را هدف مي گيريم ،بعد شروع به چون و چرا
ميكنيم .بعضي ها هم رِند هستند و در اين چون و چراها كه بشر با گيجي ميغلتد ،اين را به صورت هنر در ميآورند و براي خودشان
در اين دنيا نان مي خورند .به جاي اين كه به ما راه نشان بدهند ،به جاي اين كه بگويند :ارزش اين ،ارزشِ وسيلهاي است .ارزش آن،
ارزشِ هدفي است؛ اين يك ارزشي است ،آن چند ارزشي است .به جاي اين ،وقتي كه ميبيند آب گلآلود شده و ماهيها گيج هستند،
تور ميآورد .چرا؟ براي اين كه بگويد « :به من حيران بمانيد ،كه چه قدر من در اعماق روح مردم نفوذ دارم .دردها را من
ميفهمم»!طالبِ (واله) حيرانيِ خلقان شديم دست طمْع اندر الوهيّت زديم [. ]241براي اين كه بگويد« :فكر و انديشه فقط حيران من
شود ،چون من قلمِ خيلي عالي دارم» .اَنَا رَبُّ النَّدي وَرَبُّ الْقَوافي وَسِهامُ الْعِدي وَغَيْظُ الْحَسُودِما مَقامي بِاَرْضِ نَخْلَةَ اِالَّ كَمَقامُ الْمَسيحِ
بَيْنَ الْيَهُودِاَنَا في اُمَّةٍ تَدارَكَهَا اللَّهُ غَريباً كَصالِحٍ في ثَمُودِ [« -1. ]242من مرد شايسته سخاوت و خداي قافيهها ،و تير به چشمان
دشمن و وسيله ناراحتي و تنگدليِ حسودانم -2.موقعيت من در سرزمين نخلها (كوفه) هماني است كه حضرت مسيح عليه السالم در

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 87

ميان يهود داشت -3.من در ميان مردمي كه خداوند آنها را گرفتار كرده است ،چنان غريب و بيگانهام كه صالح عليه السالم در ميان
قوم ثمود بود ».تا يك درد ديگر هم به درد بشري اضافه شود .چرا در تو حيران شويم آقا؟ چرا در وجود جناب عالي حيران بمانيم؟
رفتهاي از گلستاني گل بو كردهاي ،اگر مزيّتي بهدست آوردهاي ،دست ما را هم بگير و ببر تا ما هم از آن گل ،بو كنيم .چرا
ايستادهاي ،ميخكوب شدهاي و مي خواهي ما را ميخكوب كني؟ و الّا درد معلوم و روشن است.چندي قبل در درسهاي شبهاي جمعه
آقايان دانشجو عرض كردم كه بحث تنازع در بقا و بحث تنازعِ قوي و ضعيف را در قرن  19بزرگ كردند و به آن جنبه فلسفي و
علمي دادند .اما نميدانستند كه اين بحث ،باد زدن و تلمبه زدن نمي خواهد ،خودش واضح و روشن است.از اولِ تاريخ بشر تا حال
ديده شده است كه قوي ،ضعيف را از بين ميبرَد .به اين جنبه فلسفي ندهيد ،بلكه عالجش كنيد .ميگويند عالج نميشود ،اما دروغ
ميگويند .تاريخ ميگويد عالج دارد ،تاريخ آن را نشان ميدهد .ما ديديم كه رادمرداني تمام قدرتشان را در راه استفاده مردم بهكار
بردند.در همين دوران اخير هم زياد ديدهايم .زياد هستند مردان پاك ،كه خدا امثالشان را زياد فرمايد ،كه كانون قدرت را بهكار ميبرند
و استفاده ميكنند .اگر حقيقت مي گوييد ،اين را تقويت كنيد ،والّا اين كه قوي ،ضعيف را از بين ميبرَد ،آيا ابتكار و مطلب حساس و
جديدي با ما ارائه ميدهيد؟آن كه در جوي ميرود آب است آن كه در چشم ميرود خواب استبسيار خوب ،مسأله معلوم است ،و كسي
منكر اين حرف نيست؛ كه حاال براي آن فلسفه بسازيم و يا جنبه علمي ( )Scientificبه آن بدهيم[ .سعي كنيد تا] درد آن
را عالج كنيد ،و اگر بگوييد عالج نميشود ،دروغ ميگوييد ،زيرا عالج شده و خيلي هم خوب شده است .پس اين همه فداكاريها در
راه اصالحِ فرد و اجتماع يعني چه؟بشر با آن قيافه نازنينِ الهياش ،چه فداكاريها كه در راه تمدنها نكرده است .چه فداكاريها كه
در راه اصالح انسان ها نكرده است.حسين بن علي عليه السالم آن روز اگر واقعاً ميخواست به زندگاني مادّيش برسد ،شايد
ميتوانست عاليترين زندگي مادي را بهدست آورد .ميتوانست بر همه امور مسلط بشود و كاري انجام بدهد و هيچ جراحت و زخمي
هم برندارد .اما گفت :نه ،مسأله ،مسأله انسان است .با توجه به اين مطلب ،آيا حسين بن علي عليه السالم قدرت خود را در راه استفاده
م ردم به كار برده است يا نه؟اين حسين بن علي از جامعه شرقي و از ايدئولوژي خودمان .آنها (مغرب زمينيها) نيز براي خودشان
رادمرداني دارند ،البته در طبقات و رديفهاي مختلف.حتي يكي از آنها كه عاليترين خدمت را براي وطنش انجام ميدهد ،بعد كه
بزرگترين شغل را براي او در مملكت انتخاب ميكنند ،ميگويد :نه ،كار من تا اينجا بود .حاال ميخواهم به زراعت و كشاورزي
بپردازم ]243[ .و ميرود بدون اينكه بگويد «به من حيران بمانيد» .او اين منطق را نداشت.از اين افراد زياد هستد .يكي ،دو تا
نيستند .پس شما چرا از اين نيروي بشر نميخواهيد استفاده كنيد؟ چرا براي تنازع در بقا فلسفه ميبافيد؟ در مورد چيزي كه آسان
است ،احتياجي به گفتنِ شما نيست .به قول معروف گفت :نزده من خودم ميرقصم .اين رقص كه پدر بشر را در ميآورد ،دستش را
بگير و بگو اين تكهاش را نرقص.طالبِ (واله) حيرانيِ خلقان شديم دست طمْع اندر الوهيّت زديمآن كه يكنفر بايد در او حيران
بمانيم ،فقط يكي است و آن هم خودِ خداست .چرا شما به من (انسان) حيران بمانيد؟ چرا من به شما حيران بمانم؟خالصه ،در تاريخ
بشر ديده شده و ميشود كه اشخاصي كه در تنظيم وسيله و هدف ،هر چه بيشتر قدم برداشتند ،حيات و زندگيشان پرمعناتر و عاليتر
بوده است .بنابراين ،در چنين شب هاي مقدس ،از خدا بخواهيم كه دركِ تفكيك وسيله و هدف را بر ما عنايت فرمايد.واقعاً مسأله
خيلي مهمّي است كه ما به چه عشق بورزيم .قاموس بشري را پر كردهاند كه محبّت بورزيد! محبت! محبت بورزيد! چَشم .به چه
چيزي محبّت بورزيم؟ و اندازه اش چيست؟ و با چه ارزشي؟ و با چه وضعي؟ اوّل وسيله و هدفِ مرا از هم جدا كن ،سپس بگو اين
وسيله و آن هم هدف .محبّت به هدف به مقدار هدف ،و محبّت به وسيله به مقدار وسيله .قانون و منطق آن ،اين است.يكي از
نمودهاي بسيار حساسِ اين مسأله ،داستان نينواست .تمام نقطههاي ريز و درشت اين حادثه ،نشان ميدهد كه ما وسيله و هدف
داريم ،و اين دو مقوله را نبايد با هم مخلوط كنيم .اگر از آن ريشه هاي تاريخيِ اين مسأله شروع كنيد ،احساس خواهيد فرمود كه در
اين گذرگاه تاريخ ،حسين بن علي عليه السالم منظورش اين بود كه آن چه هدف است ،نبايد قربانيِ وسيله شود ،بلكه وسيله ،قرباني
هدف است .اگر من به هر قيمتي ،چند صباح بيشتر زندگي كنم ،وجدان تاريخ كه جلوهگاه مشيّت خداست ،مختل ميشود .ما براي
حفظ وجدانهاي فردي چقدر ميكوشيم؟ چرا براي حفظ وجدان تاريخ نكوشيم ،مگر نه اينكه ما جزئي از همان وجدان تاريخ
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هستيم؟ هر يك از ما سهمي در وجدان تاريخ دارد .بايد درباره آن هم بكوشيم و سهم خودمان را ادا كنيم.امام حسين عليه السالم
فرمود:اِنْ كانَ دينُ مُحمّدٍ لَمْ يَسْتَقِمْ اِالّ بِقَتْلي فَيا سُيُوفُ خُذيني«اگر دين محمد صلي اهلل عليه وآله پايدار نميماند ،الّا با كشته شدن
من ،پس اي شمشيرها مرا در بر گيريد».اگر بنا شود اين كلمه «ال اله االّ اللّه» كه جوهر روحِ آدمي است ،قوامش با كشته شدن من
باشد :فَياسُيُوفُ خُذيني« ،پس اي شمشيرها مرا دربر گيريد» .من وسيله هستم .زندگاني من براي بقاي اين ايده ،وسيله است .من
حاضر و آماده هستم .واقعاً عجيب بود اگر حساسيتِ وسيله و هدف مختلط مي شد .حسين بن علي عليه السالم چندبار ،به آنهايي كه
اطراف او بودند فرمود كه شما آزاد هستيد ،برويد .حتي فردا شب (شب عاشورا) باز اين پيشنهاد را تأكيد فرمود .نماز را كه خواندند،
نشستند و بعد از صحبت مختصري فرمودند كه :شب تاريك است .من تعهّد را از شما برداشتم ،در مقابل من احساس اجبار نكنيد .در
اين شب تاريك ،هر كسي ميخواهد برود .از طرف من مانعي نيست.ممكن بود اگر اينجا وسيله و هدف را درست تشخيص نداده بود،
براي [تحريك احساسات] راه انداختن ،آنها را تشويق ميكرد كه آقايان شما هم تشريف داشته باشيد ،ما فردا ميزنيم و بر آنها
غلبه خواهيم كرد .نخير ،موسيقي نمي نوازيم ،با انسان سر و كار داريم .آيا من بايد وضع روحيام را طوري كنم كه شما را جلب كنم؟
آيا قيافهام را طوري ب كنم كه شما را جلب كنم و بدون اختيارِ شما و به اجبار ،حيات شما را بگيرم؟ لذا ،در جنگهاي اسالمي ،هرگز از
اين مارشزدنها بهرهبرداري نشد .اگر با اين مارشزدن ها ،اختيار كسي گرفته شود و او جلو برود ،او با اختيار در جنگ شركت نكرده
است .او خريداري شده است و آلتي است.در دوره صدر اسالم ،هميشه از سوي دشمنان پيامبر صلي اهلل عليه وآله به وسيله كرّ و ناي
و بكوب و تهييج و ...موجب تحريك سربازانشان ميشد.مشركين در يكي از جنگها مخصوصاً خيلي هيجان راه انداخته بودند و
ميگفتند:نَحْنُ لَنَا الْعُزّي و ال عُزّي لَكُم«ما بت عُزّي داريم ،شما عُزّي نداريد».مشركان ميزدند و ميكوبيدند و خيلي هيجان داشتند.
عده اي از مسلمانان نزد پيغمبر صلي اهلل عليه وآله آمدند و گفتند كه :يا رسول اللّه ،اينها هيجان زيادي دارند و شعار ميدهند و بزن و
بكوب است .پيغمبر صلي اهلل عليه وآله فرمود :آنها چه مي گويند؟ گفتند :حرفشان اين است :نَحْنُ لَنَا الْعُزّي وَال عُزَّي لَكُم .حضرت
فرمود :شما هم برويد و دسته جمعي بگوييد:اَللّهُ مَوْلينا وَ ال مَوْلي لَكُم«خدا آقاي ماست ،شما آقا نداريد».يك بت جامد كه آقا نميتواند
بشود .اللّه مَوْالنا وَال مَوْلي لَكُ م .به ايشان گفتند :آيا طبل بزنيم؟ حضرت فرمودند :نخير .يعني بگذاريد انسان با اختيار خودش ،هدف
حيات را پيدا كند.حسين بن علي فرمود :من حسين هستم ،اين هم هدف من است .من اينجا هستم و حتمي است كه فردا صبح
كشته خواهيم شد .اين را ميدانم .آزاد هستيد ،و هر كس ميخواهد برود.حتي در راه ،پيش از اينكه به كربال برسند ،باز حضرت اين
پيشنهاد را فرموده بود كه« :ما ميرويم ،هر كس براي مالقات خدا حاضر است ،بيايد» .نفرمود :هر كس براي جهانگشايي ،يا براي
رسيدن به مقام ميآيد ،بيايد .فرمود« :اگر كسي ميخواهد به پيروزي الهي و به فتح الهي برسد ،با ما بيايد» .مسلّم است كه هر كسي
تاب اين را ندارد كه حيات را از هدف بودن كنار بكشد ،ولو حيات مادّي را.لذا ،در تواريخ نوشته شده است كه خيليها رفتند.
آنهاييكه براي سايه اي آمده بودند و هدفشان سايه خودشان بود؛ وقتي احساس كردند كه بايد سايه آنها از روي خاك به زير خاك
برود ،گفتند :خداحافظ ،ما نيستيم[.از آن جمع] چند نفر ماندند؟ هفتادويك نفر! هفتادويك نفر چه معنا دارد؟ معنايي بس بزرگي دارد.
آن معنا را دارد كه در زيربناي آرمانهاي انساني ،نمونههاي آنان مطرح است .اگر در مقابل فلسفه «توماس هابز»ها ،يا «اپيكور»ها به
شما گفتند آيا آدم داريم يا نه؟ مجبوريد از اين هفتاد و يك نفر اسم ببريد .مجبوريد از علي بن ابيطالب عليه السالم اسم ببريد .كس
ديگري نيست .كساني كه از آنان اسم خواهيد برد ،همين افراد هستند.

روح حسيني
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اشاره

(شب ششم محرم). 1372 / 4 / 5 ،براي شناختن يك حادثه كه معلول است ،يعني در جويبار تاريخ قرار گرفته است ،هيچ راهي بهتر
از شناختِ علت آن نيست .هر حادثه كه در تاريخ ،مخصوصاً اگر درخشنده و جذاب باشد ،و اثر داشته باشد ،شناخت مستقيمِ اين حادثه
شايد معرفتي ناقص باشد .ميدانيد كه وقتي ان سان مستقيم روي شناختِ حقيقتي حركت كند ،بدون اين كه پيرامون آن را مورد توجه
قرار بدهد و علت هايش را بشناسد ،اگر هم چيزي دستگيرش بشود ،خيلي مختصر و ناچيز خواهد بود .پس بياييد ما كه در عالم تشيّع
چنين حادثهاي به ما نسبت داده ميشود ،يعني ما حمايتگر قهرمانان اين حادثه هستيم و اين نتيجهگيري از اين حادثه را ،پدران و
مادران ما (رحمةاللَّه تعالي عليهم اجمعين) ،نصيب ما كردهاند؛ يعني ما هستيم كه حسيني ناميده ميشويم ،ماييم كه عاشورايي ناميده
ميشويم[ ،مغتنم بشماريم] .بنابراين ،نه فقط خوب است ،بلكه ضرورت دارد كه ما واقعاً اين حادثه را تا آن حدودي كه كارِ ما يك كار
عقالني باشد ،و اين جلسات ما معنا پيدا كند و از اين جلسات نتيجه بگيريم ،بررسي كنيم .و بهتر اين است كه بهقدر كافي يا حداقل
به قدر الزم ،در علت اين مسأله بينديشيم .كِشتگاه بسيار پرمعنا و باردارِ تاريخ ،هميشه از بهارها و از خزانهايي رد شده است .حاال
مشيّت و حكمت بالغه خداوندي چيست كه چنين باشد ،آن براي خود داستاني است و به بحثهاي بسيار طوالني نياز دارد .فعالً ما به
مشاهده اين جريان قناعت ميكنيم .به ياد ميآوريم كه اين تاريخي كه ما انسانها پشت سر گذاشتهايم ،يكنواخت نبوده و فرازها و
نشيبهايي ديده است .بهارها و خزانهايي ديده است ،مخصوصاً با نظر به ايدئولوژيها و با نظر به مكتبها ،مخصوصاً با نظر به
تمدنها و فرهنگ ها به طور عمومي .چرا چنين بوده است؟ چرا هميشه اين كشتگاه ،با طراوت و سبز و خرّم نبوده است؟ [هميشه]
بهاري داشته است و خزاني؟ اين داستاني است كه خيلي فكر مي بَرَد .البته به طور يقين عرض نميكنم  -شايد همان حكمت و
فلسفه را داشته باشد كه زندگيِ فردي ما دارد  -اگر اندوه نيايد و درون شما را تصفيه نكند ،شاديها خيلي به شما لذت نميدهد؛ با
اين كه خيلي نارا حتيد از اين كه چرا امروز اندوهگين هستيد .آدم دلش ميخواهد كه اصالً غصه نخورد[ .البته] خيلي اشتباه ميكند
اگر چنين چيزي را ميخواهد .غمها ميآيند و درون شما را اليروبي مي كنند .تمركز قواي دماغي را فقط بر موضع درد و غم قرار
ميدهند و به اين ترتيب ،درون به اجبار پااليش و جاروكشي ميشود .تر و تميز كه شد ،آنوقت شادي ميآيد و درون شما را روشن
ميكند .دست نوازش به دل شما ميكشد.آيا جرياني هم كه در تاريخ ديده ميشود ،از اين قبيل است؟ آيا شبيه به همين تصفيهاي
است كه پاييزها و خزانها ميكنند تا بهار بيايد؟ تا شنا خته شود كه انسان ،حسين عليه السالم دارد؟ انسان ،ابراهيم خليل عليه السالم
دارد؟ انسان ،موسي بن عمران عليه السالم دارد؟ چون وقتي كه انسانها در طبيعت و در تمايالت و شهوات و جهل غوطهور
ميشوند ،بدجوري غوطهور ميشوند .و اين است كه خداوند متعال شايد مانند يك ضربه ،يك دفعه حسين را به تاريخ ميكِشد .به اين
موضوع خيلي فكر كنيد ،زيرا خيلي جاي فكر دارد .مسأله به اين آسانيها نيست كه ما خيال ميكنيم .آيا از اين قبيل است كه تاريخِ
بشر هم خزاني داشته و بهاري ،همانگونه كه درون ما انسانها خزاني دارد و بهاري؟اي برادر عقل يك دم با خود آر دم به دم در تو
خزان است و بهار [. ]244موجهاي تيزِ درياهاي روح هست صد چندان كه بُد طوفان نوح [. ]245اينها در درون ما انسانها چه
ميكنند؟ چگونه سر بر ميكشند؟ چطور خاموش ميشوند؟ بعد كه ميآيند چه معنايي ميدهند؟ بعيد نيست كه خداوند متعال ،حكمت
بالغه و مشيّت عاليه اش اين را بخواهد كه اگر با دست خودِ بشر خزان پيش بيايد ،اگرچه خودش مسؤول است ،ولي نتيجه ،نتيجه
بزرگي ميشود .به عنوان مثال:شيطان از بارگاه الهي با اختيار طرد شد .به او گفتند سجده كن ،ولي شروع به فلسفهبافي كرد .خدا به
كسي علم ناقص ندهد! شيطان گفت :من از آتشم و او از گِل ،چهطور به او سجده كنم؟ و فلسفهبافي كرد .خدا به او گفت برو بيرون.
با اين طرد ،اين موجود به نام شيطان ،ساقط و تباه شد .اما در تكامل انسانها ،اين درست شبيه به كود است كه به پاي گُل بدهند.
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كود و فضله شد .يك ماده ن جس و پليد شد ،ولي در طول تاريخ از همان هم استفاده شد.نظم حكمت الهي اين است .جلّالخالق! خدا
را بيشتر بشناسيد .شيطان با اختيار از سجده به حضرت آدم ،پدر ما امتناع كرد و با اختيار تباه شد .تباهياش هم افتاد در نظم تاريخ و
مفيد واقع شد .وقتي شما با شيطان مخالفت مي كنيد ،هر مخالفت شما ،وسيله و قدم بزرگي براي تكامل است .مثل يك مخالفت با
نفس ،كه بهوسيله آن ،تعقل شما قويتر ميشود و نتيجه ميدهد .اين هم همينطور است كه اوالد آدم ،پاييز را با دست خود ميآورد
و لذا مسؤول است ،اما خود اين پاييز براي بهار مقدمه ميشود.يكبار ديگر عرض كنم :وقتي كه ما ميگوييم تاريخ گاهي سقوط
محض است ،دوران فترت است؛ يعني نه پيغمبران هستند ،نه اوصيا ،نه حكما ،فقط تاريكي است .خداوند كه از هستيِ ما بينياز است،
او كه اين كار را نكرده[ ،بلكه] مردم خودشان كردهاند .ولي در عين حال خودشان مسؤو لند ،براي اين كه در تاريخ ويرانگري كردند.
همين ويراني كه آنان مسؤول آن هستند ،بنابر حكمت خداوندي مورد استفاده قرار مي گيرد و براي اين است كه به آنان بفهماند بهار
يعني چه؟جوانان عزيز به درس اين جلسه حتماً دقت كنند .چنان كه در مورد شيطان ديديم ،شيطان با كمال اختيار سجده نكرد و
گفت:خَلَقْتَني مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طين [«. ]246مرا از آتش آفريدي و او را از گِل آفريدي».شيطان گفت من (البته اين را درست
تشبيه كردهاند) ،فقط عاشق تو (خدا) هستم .آيا من به يك گِلپاره سجده كنم و عشق بورزم؟ مالحظه بفرماييد! علم ناقص اين است.
معرفت كه ناقص شد ،اينگونه ميشود .خدا به شيطان ميفرمايد :مگر من معشوق تو نيستم؟ به تو ميگويم به اين خاك سجده كن!
در حقيقت ،تو به خاك سجده نميكني ،به من سجده ميكني .من به تو دستور ميدهم .پس دروغ ميگويي كه عاشق من هستي!ما
هم از مستان اين مي بودهايم ز عاشقان درگهِ وي بودهايماگر راست ميگويي كه عشق تو حقيقي است ،به تو ميگويم به اين
دستمال ،به اين گل (كه در حقيقت جنبه سمبليك دارد) سجده كن .از خدا علم كامل بخواهيد ،زيرا علم ناقص ،انسان را بيچاره
ميكند .اين حرف ظاهرش خوب است .بله ،من از آتشم و او از خاك است .اما مگر تو نميداني در نسل اين خاك كيست؟ در نسل
اين خاك ،حسين بن علي عليه السالم است .ميفهمي يا نمي فهمي؟ تو كه نميداني .تو فقط همين خاك را ميبيني .گِل ميبيني و
براي من استدالل ميكني؟ فَأخْرُج« ،برو بيرون» ]247[ .خدايا ،ما را با اين خطاب ،مخاطب قرار مده! خدايا به ما أُخْرُج نگو!به
هرحال ،علت اين جريان هر چه باشد ،تاريخ همانطور كه ميدانيم فراز و نشيب دارد ،خزان و بهار دارد .در طول تاريخ اين بوده و
واقعاً هم مورّخان و تحليل گران در اين مسأله ترديد ندارند .بحث در تفسيرِ آن است .چه چيزي است و براي چه بوده و چرا چنين شده
است؟ و االّ همه آن را قبول دارند .ما از صدر اسالم كمي كه مي گذريم ،خزان عجيبي در تاريخ اسالم شروع ميشود .آن هم چه
خزان عجيبي! قوم و خويشبازيها! مقامپرستيها ،ثروتپرستيها شروع ميشود .مقامپرستيها باعث ميشود كه جنگ صفين پيش
بيايد .مقامپرستيها باعث ميشود كه جنگ جمل پيش بيايد .مقامپرستيها باعث ميشود كه خوارج دست به كار بشوند .همه اينها را
حسين بن علي عليه السالم به تدريج با چشان خود ديده است .دقت كنيد ،همه اينها را ديده است.انشاءاللَّه پيش از آنكه بحث ما
تك ميل شود ،مطلبي هم به شما بايد بگويم و آن اين است كه :امام حسين عليه السالم يك انسان الهي است و جاي ترديد نيست.
امام سوم ما عالَم شيعه است و ما خيلي هم شكرگزار خداييم كه دست ما را به دامان اين مرد و پدرانش و فرزندانش رسانده است.
شكر و نعمتي باالتر از اين ند اريم .بحث اين است كه امام حسين عليه السالم در متن طبيعت چه كار ميكرد؟ چون در متن طبيعت،
وقتي باالي سر علياكبر آمد ،گفت :عَلَيالدُّنْيا بَعْدَكَ اْالَفا« ،بعد از تو ،بر دنيا اُف باد!»معلوم است كه دردمند است و ناراحت شده
است .يا مثالً در شهادت ابوالفضل عليه السالم در تواريخ آمده است كه امام حسين عليه السالم فرمود :اِن كَسَرَ ظَهْري «كمرم
شكست ».يعني دردم ميآيد .آري ،در متن طبيعت ،لذايذ و آالم هست ،منتها اين انسانهاي الهي بر لذايذ و آالم مسلط اند ،اما ما
مسلط نيستيم .مثالً وقتي لذتهاي تند و نامشروع بيايد ،شخصيتِ ما را مختل ميسازد .دردها ميآيد پاييزمان ميكند؛ پاييزي كه
ديگر اصالً بهاري ندارد .ولي ائمه عليهم السالم مشرِف بودند و در حالي كه غصهها و لذايذ ميآمدند و رژه ميرفتند ،قدرت دخول در
منطقه روح آنان نداشتند ،ولي احساس درد ميكردند .درست نظير اين كه شما راه ميرويد و مثالً آجري روي پاي شما ميافتد .پاي
شما زخم شده و راه ميرويد .مثالً در دانشگاه تدريس ميكنيد ،يا ميرويد تا كار بسيار با عظمتي انجام بدهيد .پا درد مي كند ،اگرچه
دردِ آن پا ،شما را از پا نمياندازد .اگرچه آن درد پا ،شما را مثالً نزد جراح و پزشك روانه ميكند ،اما از كار باز نميگذارد .فرق آنها با
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ما در همين درد است .مگر علي بن ابي طالب عليه السالم به مردم نگفت كه شما قلب مرا با خون و چرك پر كرديد ،خدايا مرا از
دست اينها بگير!؟ درد است ،شوخي كه نيست .نهجالبالغه پر از ناله است .آن هم چه نالههايي! بنابراين ،به موضوع دقت كنيم.با نظر
به [شخصيتِ] مافوق طبيعتِ اين بزرگان و پيشوايان ما ،كه متصل به ماوراي طبيعتاند ،خداوند اگر ميخواست درد نچشند ،يقيناً
نميچشيدند .همانطور كه امام حسين عليه السالم وقتي ميخواست از مدينه خارج شود ،گفت به زيارت جدّم بروم و سر قبر پيغمبر
صلي اهلل عليه وآله رفت .آن جا در عالم رؤيا پيغمبر را ديد .گفت يا رسولاللَّه ...حضرت پرسيدند كه سرنوشت آينده چيست؟ حضرت
سيدالشهدا فرمود يا جدّا ،آيا ميتواني مرا به طرف خودت بكشي؟ پيغمبر صلي اهلل عليه وآله فرمود :مقامي براي تو هست كه به آن
مقام نخواهي رسيد ،مگر با شهادت.آيا توجه مي كنيد كه جريان چيست؟ اين منافات ندارد كه از باال براي اين كار مأمور بوده است.
يعني به اصطالح ما ،اعماق روح حسين عليه السالم مي دانست اوضاع چيست .ولي در متن طبيعت ،حركات ،حركاتِ قانوني بود .مثالً
وقتي به نزديكي هاي عراق رسيدند ،كاروان راه را گم كرد .حضرت سيدالشهدا ميتوانست بگويد حاال تمام شد .امام حسين عليه
السالم بر اساس اعتقادي كه ما داريم ،اگر مي فرمود يزيد نابود باد ،واللَّه كه يزيد نابود ميشد .درست است يا نه؟ ولي بنا بر اين نبود.
لذا ،راه را گم كردند .حضرت فرمود اگر از عراقي ها كسي هست كه اين راه را بشناسد ،بيايد جلو! طرماح بن عدي آمد جلو و اشعاري
را خواند:يا ناقَتي ال تَذْغَري مِنْ زَجْرِ وَامْضي بِنا قَبْلَ طُلوعِ الْفَجْرِبِخَيْرِ فِتْيانٍ وَ خَيْرٍ سَغْرٍ آلِ رَسولِ اللّهِ آلِ الْفَخْرِاَلسّادَةِ الْبَيْضِ الْوُجوهِ
الزَّهْرِ الطّاعِنينَ بِالرِّماحِ السُّمْرِالضّارِبينَ بِالسُّيوفِ الْبَتْرِ حَتّي تَجَلّي بِكَريمِ النَّحْرِاَلْماجِدِ الْجَدِّ الرَّحيبِ الصَّدْرِ اَصابَهُ اللّهُ بِخَيْرِ اَمْرِعَمَّرهُ اللّهُ
بَقاءَ الدّهْرِ يا مالِكَ النَّفْعِ مَعاً وَالضَّرِّاَيَّدْ حُسَيْنا سَيِّدي بِالنَّصْرِ عَلَي الطُّغاةِ مِنْ بَقايا الْكُفْرِعَلَي الَّعينَيْنِ سَليلِي صَخْرِ يَزيدٍ ال زالَ حَليفُ
الْخَمْرِوَابْنِ زِيادِ الْعَهْرِ ابْنِ الْعَهْرِ « اي ناقه من ،از ضربت تازيانه ناراحت مشو ،و قبل از طليعه فجر ما را به مقصد برسان .كه تو در
طاليه بهترين جوانان و بهترين همسفران از خاندان باعظمتِ رسول خدا صلي اهلل عليه وآله قرار داري.بزرگواراني سپيدرو و نورمنظر
كه نيزههاي افراشته و شمشيرهاي آخته خود را آماده كردهاند تا بر قلب دشمن زنند و اصيلزادهاي بسان حسين عليه السالم را
پيروزي بخشند .خدايا! اي مالك نفع و ضرر! اين حسين را كه جَدّي عظيمالشأن و سينهاي فراخ دارد ،عنايات خود را شامل حال او
ساز و تا ابدالدّهر عمرش را پايدار دار ،و اين سرورم را در مقابل آن طاغيان باقيمانده از كفار و آن دو ملعون (يزيد شرابخوار و ابن
زياد زناكارزاده مرجانه) ياري فرما».كاروان امام حسين عليه السالم حركت ميكرد .باالخره در متن طبيعت ،حركت قانوني بود ،اگرچه
از باال در تمام حاالت و لحظات ،درست مانند پدر نازنينش (علي بن ابيطالب عليه السالم) ،اتصال محفوظ بود .اين جاي ترديد
نيست.برگرديم به اصل بحث .خزان شروع شد ،آن هم چه خزاني! امام حسين عليه السالم اين را با چشم خود ديد كه مالك اشتر
رفت ،و حذف شد .از كجا؟ از جوامع اسالمي .چگونه حذف شد؟ با نقشهپردازيهاي ماكياولي صفتِ [معاويه] .نتيجهاش چه بود؟
نتيجهاش لرزاندن علي بن ابيطالب عليه السالم بود .اين مرد را لرزاند[ .حسين] اينها را ميبيند .به چه علت؟ به علت مقامپرستي آل
اميه كه هيچ سابقه انساني در طول تاريخ نداشتند .او به چشم خود ديد كه چگونه مالك اشتر از دست علي بن ابيطالب عليه السالم
رفت .حتي وقتي كه اميرالمؤمنين شنيد مالك از دنيا رفت ،گريه ك رد .اين مردي كه وقار او ،متانت او ،تحمل او ،چون كوه بود .كوه
يعني چه؟ يعني تمام كيهان ،به سنگيني تمام كهكشان ها[ .علي] لرزيد! گريه كرد و فرمود:مالِكٌ ،وَما مالِكٌ ،وَ أَنَّي لَنا مِثْلُ مالِكٌ؟
رَحِمَاللَّهُ مالِكًا ،كانَ ليِ كَما كُنْتُ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّياللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَمٌ«.مالك ،چه مالكي! و ديگر مثل مالكي براي ما نيست .خدا
رحمت كند مالك را ،نسبت او به من ،چنان بود كه نسبت من به رسول خدا صلي اهلل عليه وآله».شما ببينيد چه قدر عاطفه در اين جا
تبلور يافته است! مثل يك مادر مهربان به كودك ش .مالك چه مالكي! خدا رحمت كند مالك را .نسبت او به من ،نسبت من بود به
پيامبر .حسين ديد كه اين شخص را از دست پدرش گرفتند .همان شخصي كه در انجام تكليف ،وقتي كه لشكريان علي عليه السالم
شورش كردند و اين مرد (مالك اشتر) هم داشت معاويه را اصالً از روي زمين برميداشت ،در پي دستور علي عليه السالم از جنگ
دست برداشت .تاريخ آن روز را ببينيد .همه نوشتهاند كه وقتي در جنگ هاي صفين ،پيروزي دورِ پرچم علي عليه السالم نسيم ميزد و
مالك همه دشمنان را درهم پيچيده بود ،لشكريان علي عليه السالم گفتند كه چون آنان قرآنها را برداشتند ،پس ميخواهند قرآن را
شفيع و وسيله بياورند ،ما نميجنگيم .خدايا! از ضربههاي نادانها ،اين جوامع را خودت حفظ كن .واقعاً ناداني چهها كه نميكند!علي
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بن ابي طالب عليه السالم گفت :مالك در حال تمام كردن داستان است .كشت و كشتار تمام ميشود و من ميدانم كه او چه ميكند.
لختي تأمل كنيد تا مالك اين قضيه را تمام كند .براي بار دوم و بار سوم ،مراجعت مالك اشتر را اصرار نمودند و نهايتاً علي بن
ابيطالب را مجبور كردند .گفتند عجب! اين علي بن ابيطالب چهطور در مقابل قرآن ايستاده است؟! شستوشوي مغزي به وسيله
قرآن!؟ خدايا ،اين بشر ميگويد من اشرف مخلوقاتم ،اين بشر ميگويد ...و آنگاه اين طور شستوشوي مغزي ميشود؟ اين همان
فرزند علي بن ابي طالب است كه پيغمبر درباره او گفت:عَلِيٌّ مَعَ الْحَقّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ يَدوُر حَيْثُ ما دار«حق با علي است و علي با حق
است ،و حق همان جايي است كه علي باشد ».اگرچه يك ميليارد نفر كشته شوند .به مالك پيغام دادند كه برگردد .مالك هم آمد .دقت
كنيد مالك چه كار كرد .سالم عرض كرد و گفت :يا اميرالمؤمنين كار داشت تمام ميشد ،ولي امر فرمودي من آمدم .مضمون حرف
او اين است .همينجا چند دقيقه فكر و تأمل كنيد و ببينيد تكليف يعني چه؟ و خدا كند كه بشر از اين نعمت عظما محروم نباشد ،زيرا
كه ديگر در بشر چيزي نخواهيم ديد ،اگر نفهمد تكليف چيست .نه اين كه فقط بده بستان! مالك گفت :به من تكليف و امر كردي،
آمدم .اصالً مالك در حال تغيير دادن تاريخ بود و ورق تاريخ را به هم ميزد ،و با رفتن معاويه كار عوض ميشد.رگ رگ است اين
آب شيرين وآب شور در خاليق ميرود تا نفخ صور [[. ] 248در صورت عدم انجام تكليف مالك] ،ديگر اين روحانيت و اين معنويت
نبود .تشيّعي نمي ماند كه ساير مذاهب هم به رقابتش باقي بمانند .آيا معلوم شد چه عرض كردم؟ تشيع از بين ميرفت و ديگر چيزي
براي رقابت و بقاي اسالم نمي ماند.به سلطان محمود گفتند چرا تو به اياز خيلي محبت ميكني؟ اياز از ما چه چيز زيادتر دارد؟ گفت
شما نمي دانيد ،زيرا اياز چيزي دارد كه شما نداريد .خالصه ،حرف خيلي زياد شد .روزي امرا و وزرا ،اطراف سلطان محمود نشسته
بودند .به يكي از آنان گفت امروز اثبات مي كنم كه چرا به اياز عالقه دارم .سلطان محمود دستور داد تا از خزانه ،يك الماس خيلي
گران بها آوردند .گفت يك سنگ بسيار سختي هم بياوريد .آن را به دست امير اول داد و گفت اين (الماس) را بشكن .امير گفت آخر...
اين كه خيلي قيمتش زياد است ،اجازه بدهيد اين را به خزانه برگردانند .گفت بدهيد به دست دومي .دومي هم نگاه كرد و گفت قربان،
اين خيلي باارزش است ،شايد اگر در خزانه جناب عالي بماند بهتر باشد ،چون در هيچ جاي دنيا نظيرش نيست .گفت بدهيد به دست
سومي  -سه  -چهار  -پنج  -شش  -هفت  -هشت  -رسيد به نفر سيام .هيچ يك از آنان نخواستند اين جسم گرانبها را بشكنند.
گفت آن را به دست اياز بدهيد .اياز گفت قربان چه كنم؟ سلطان محمود گفت بشكن .اياز هم سنگ را گرفت و همان دقيقه آن را
خُرد كرد .سلطان محمود گفت آيا اياز را شناختيد ،يا باز او را نمي شناسيد؟ شما شخصيت مرا شكستيد ،چون امر مرا شكستيد[ .اما اياز
شئ جامدي را شكست ،ولي شخصيت مرا در اجراي تكليف نشكست] .اين چيز جامدي است كه ميتوان نظيرش را پيدا كرد ،اما
شكست شخصيت را من چه كار كنم؟خدايا ،بشر چهقدر ميخواهد بيراهه برود؟ اين حقايق در فطرت ما هست .مالك گفت امر كردي
و تكليف فرمودي ،آمدم .يعني دنيا در دست ما بود .غلبه و پيروزي با من بود ،ولي من يكبار به تو گفتم تو پيشواي مني ،تمام شد.
حسين عليه السالم ديده بود كه اين مالك رفت .آن هم مالك ،نه يك آدم معمولي .دنبالش عمار بن ياسر رفت .عمار بن ياسر چه
كسي بود؟ از محبوب ترين صحابه پيغمبر صلي اهلل عليه وآله بود .همه آقايان چه شيعه و چه سني نوشتهاند :پيامبر اكرم صلي اهلل
عليه وآله به عمار بن ياسر فرمود :تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْباغِيَه« ،گروه ستمكاري تو را خواهند كشت ».وقتي عمار از اسب به پايين افتاد و
شهيد شد ،علي بن ابيطالب عليه السالم فرمود :برويد و به آنها احتجاج كنيد كه عمار را كشتيد .اين هم پيشبيني كه پيغمبر صلي
اهلل عليه وآله فرموده بود كه گروه ستمكاري او را خواهند كشت .آيا باز نميفهميد و نميخواهيد از اين ستمكاري دست برداريد؟
شهوت اين طور است .بي اعتنايي كردند .آيا باالترين از اين احتجاج؟ تقتلك الفئة الباغيه .همه آقايان شيعه و سني نوشتهاند كه پيغمبر
صلي اهلل عليه وآله درباره عمّار اين مطلب را گفته بود .عمار هم رفت .حتي (ماشاءاللَّه باسوادها خيلي كار انجام ميدهند!) آنجا در
(جنگ صفين) گفتند« :علي بن ابيطالب ،عمار را كشته است! چرا او را براي جنگ به صفين آورده بود»؟ [. ]249اميرالمؤمنين نيز
فرمود« :به آن ها بگوييد حمزه را پيغمبر كشت ،به جهت اين كه حمزه را هم پيغمبر به جنگ بدر آورد». ]250[ .اي نابكارانِ نابخرد!
آيا اين دليل است؟ مرد با اختيارش آمده و ميخواهد از حق دفاع كند كه شما او را شهيد كرديد .آيا ميخواهيد خودتان را توجيه كنيد؟
به راستي آدمي وقتي كه خود را ميخواهد در زشتيها توجيه كند ،چه قيافهاي دارد! اقالً توجيه نكن و حرف نزن! سرت را بينداز
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پايين ،جلّادي و قصابيات را بكن! تقتلك الفئة الباغيه! از پيغمبر صلي اهلل عليه وآله نقل شده است و االن هم شما اين پيرمرد (عمار)
را كشتيد .شايد هشتاد سال بيشتر داشت ،و شمشير ميزد .جوانترين روح در پيرترين كالبد ،كهنسالترين كالبد با روح جوان.حسين
عليه السالم ديد كه عمار هم رفت .چون همه اينها را مي بيند .روزي را ديده بود كه ابوذر غفاري را كه به تنهايي يك تاريخ بود،
تبعيد كردند .دقت كنيد و ببينيد حسين ساختِ كجاست و چرا به اين تندترين مصيبت تن داد؟ ببينيد در دل او چه ميگذرد و چه شده
است؟ دستور داده شد كه ابوذر به ربذه تبعيد شود .به علي بن ابيطالب عليه السالم خبر دادند :يا علي ،ابوذر را ميبرند .حضرت
برخاست .در تاريخ چنين آمده است :علي عليه السالم ،عمار ،امام حسن عليه السالم و امام حسين عليه السالم براي ديدار ابوذر آمدند.
حضرت كه نزديك شد ،مروان در حال بردنِ او بود .مروان گفت من دستور خليفه را به شما عرض ميكنم :با ابوذر صحبت نكنيد.
چون خليفه گفته بود هيچ كس با او صحبت نكند .چون آن روز يك نفر به نام ابوذر غيرقابل صحبت بود كه در حال بيرون رفتن بود.
ولي همه آن ها تكامل يافته بودند! فقط يك نفر بود كه با او نميشد صحبت كرد .مروان گفت من دستور خليفه را به شما رساندم.
حضرت شالق را بلند كرد و آن را بين دو گوش اسبش گرفت و گفت« :دور شو كه به همين شكل ،به آتش الهي خواهي
رفت».مروان كنار رفت.ابوذر تنها با آنان صحبت كرد .اول علي بن ابيطالب عليه السالم صحبت كرد و گفت:يَا أَبَا ذَرٍّ ،إِنَّكَ غَضِبْتَ
لِ لَّهِ ،فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ .إِنَّ الْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَي دُنْيَاهُمْ ،وَ خِفْتَهُمْ عَلَي دِينِكَ ،فَاتْرُكْ فِي أَيْ دِيهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَيْهِ وَ اهْرُبْ مِنهُمْ بِمَا
خِفْتَهُمْ عَلَيْهِ«. ]251[ .اي اباذر ،قطعاً تو براي خدا خشمگين شدي ،پس به آن خداوند اميدوار باش كه براي او غضب كردي .اين
مردم براي دنياي خود از تو بيمناك گشتند ،و تو براي دين خود از آنان به ترس افتادي .پس اي اباذر ،رها كن براي آنان آنچه را كه
براي داشتن آن از تو بيمناك شدند .و بگريز از آنان به جهت آن دين كه از آنان درباره آن به ترس و وحشت افتادي».برو و از تنهايي
وحشت نكن .صلوات اللَّه عليك يا اميرالمؤمنين .درست است كه جوامعِ آن روز تو را نشناختند ،ولي انسانهايي كه تو را شناختند،
باالتر از همه آن جوامع بودند ،كه يكي از آن ها همين ابوذر بود.با هم صحبت كردند و حضرت به او تسلّي داد .بعد عقيل آمد جلو و
گفت :اي برادر ،ديگر مطلبي باالتر از مطلب برادرم نيست .عمار و بعد حسنين جلو آمدند و تعبير امام حسين عليه السالم اين بود :يا
عَمّاه «اي عموي من ».يعني اي برادرِ پدرم علي .آنان هم او را تسلّي دادند و راه را باز كردند و ابوذر به ربذه رفت .براي اين كه
قانونشكني نشود .هنوز اين ها در تاريخ ناگفته مانده است.اي جوانان ،با دو سه عدد مجله ،مطلب تمام نميشود .بايد كار كنيد
والسّالم .اينها در گوشههاي تاريكِ تاريخ مانده است .ان شاءاللَّه با دو مقاله ،مغزتان را نفروشيد .فقط شما ببينيد كه علي بن ابيطالب
عليه السالم اين همه شكنجه را ميبيند ،ولي ميگويد نه! من قانون را نميشكنم .فعالً طبق دستور اين آقا كه زمامدار است ،كنار
كشيد .ابوذر را بردند و حسين ميدانست كه او به كجا ميرود .ميدانست كه به اين مرد بزرگ الهي به نام ابوذر ،چهقدر سخت خواهد
گذشت .حسين اين داستان را هم ديده است كه ابوذر را هم از دستش گرفتند .همينطور هر يك از اين انسانها كه از گروه علي
ميرفتند و از ديدگاه انسانيت و انسانها دور مي شدند ،اين حوادث در دل حسين عليه السالم چه چيزي بر جاي ميگذاشت؟
همانگونه كه عرض كردم ،حكمت الهي صددرصد در كار هست ،ولي در متن طبيعت يك حساب است .امام حسين عليه السالم در
روز عاشورا وقتي باالي سر جنازه علياكبر آمد ،گفت :عليالدنيا بعدك االفا «بعد از تو ،بر دنيا اُف باد!» همانطور كه عرض كردم ،در
متن طبيعت يك حساب است كه اينان (ائمه عليهم السالم) نميخواستند بر ضد طبيعت حركت كنند .در زمان معاويه ،كار به جايي
رسيد كه وقتي اسم علي را ميشنيدند ،واكنش بني اميّه ،يا كشتن ،يا قتل و غارت اموال و يا به كلي ساقط كردن بود .امام حسن عليه
السالم نيز طبق آن مسائلي كه تاريخ نوشته است ،نميتوانست دست به كار شود ،زيرا اينها از بين ميرفتند و هنوز قضيه رفع
مصاحف ،يعني «بلند كردن قرآنها بر سرنيزهها» در دل ها بود.امام حسن عليه السالم دو بار اقدام كرد و آنها عقبنشيني كردند.
حضرت با ترك مخاصمه[ ،نه صلح] ،عالم اسالم را حفظ كرد .چون وقتي آنها از بين ميرفتند ،او (معاويه) ديگر نه شيعه سرش
مي شد ،نه سني .او كسي بود كه با امپراتور روم دست به دست داد كه كمك بگيرد .براي چه؟ براي از بين بردن علي عليه السالم .در
تواريخ آمده است كه با امپراتور روم ارتباطهايي داشتند ،براي اين كه بشريت را از علي محروم كنند .علي شخصيتي خيلي بزرگ بود،
اما اينها (معاويه و )...به بشريت با نگاه ديگري مي نگريستند .در چشم آنان ،بشريت فقط وسيله بود .نظريه آنان اين بود :بشريت همه
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وسيله ،آن ها هم فقط هدف .ولي معاويه با مهارتي كه در فرزندش وجود نداشت ،مدام ظاهر را حفظ ميكرد .به قول فلسفه سياسي،
ميگوييم فلسفه ماكياولي .البته فلسفه كه نيست ،طرز تفكرات ماكياولي است ،تا حقايق را بپوشاند .با آن نرمشهاي كذايي كه كارِ
روبَه صفتانِ تاريخ است .آن نشان دادن آرامش كه يعني :چيزي نيست! حُجر بن عدي ،رشيد هُجري را زنده زنده دفن كند ،فردايش
هم بنشيند بخندد .معاويه از ميان  6-7نفر از بزرگترين صحابه علي بن ابيطالب عليه السالم و امام حسن مجتبي عليه السالم ،دو
سه نفر را زنده زنده زير خاك كرد .حسين عليه السالم اين ها را هم ديده بود .بفرماييد ببينيم اين شخص چه كار بايد بكند؟ اين علت،
و آن هم معلولش .آيا علتي از اين قويتر و عميقتر؟ آيا علتها از اين عميقتر؟ البته نه علت ،علت يعني چه؟ اگر يك علت است كه
داراي اجزاي زيادي است .اگر هم چند علت است داراي صدها علت .و ناشايستي كه درباره علي عليه السالم به راه انداخته بودند ،ما
هم به طور قطع ميدانيم و ميتوانيم اثبات كنيم كه اگر حسين ميگفت اين پدرِ من علي بن ابيطالب عليه السالم است[ ،خيلي
كارها ميتوانست انجام بدهد] .البته بحث پدرِ من عاطفي نيست .همانطور كه امام صادق فرمود :افتخار من به اين كه واليت علي را
دارم ،بيش از اين است كه پسر او هستم .بحث اين نيست كه من پسر علي هستم .يعني مثالً اي مردم ،آدم بايد به پدرش عالقه
داشته باشد و پدر هم به پسرش .بلي ،اين عالقه وجود دارد ،ولي در مرتبه خيلي پايين.اگر حسين عليه السالم مينشست و فردا من و
شما تاريخ را مي ديديم ،يا حس كنجكاويِ متفكرانِ دنيا بيدار ميشد و ميگفتند يا حسين ،اگر آن جا بودي چه كار ميكردي ،مگر
نمي ديدي؟ جوابش چيست؟ هيچ جوابي نداشت .يا اباعبداللَّه ،اي پسر فاطمه ،اي پسر علي عليه السالم ،آيا تو نميديدي كه اينها
علناً نه فقط با اسالم ،بلكه با انسانيت بازي ميكردند؟ همانطور كه عرض كردم ،معاويه خوب مهارت داشت .به راستي فسق و
فجور ،آدم را احمق هم مي كند .فسق و فجور ،مخصوصاً اگر هتك حرمات اللَّه بشود ،يا غرورشكني باشد ،علناً عقل را هم از بين
مي برد .روشنيِ اين مطلب به جايي رسيد كه آن كسي كه در اينباره از همه طبيعيتر فكر ميكند ،ميگويد«:تبعيّت از غريزه جنسي،
اصالت حقيقت را از عقل ميگيرد« ».زيگموند فرويد»[به اصطالح] آش اينقدر شور بود كه خان هم فهميد .چون بعضي اوقات،
خانها اصالً نمي فهمند كه آش شور است يا شيرين است ،يا ترش است« .فرويد»ي كه دو پاي خود را در يك كفش كرده كه فقط
با اين حساسيت كه من دارم ،بايد مسأله غرايز را اين طوري كنم كه بشر را به اينجا برسانم ،كه ده هزار سال حركت يك دفعه
شروع كند به پايين آمدن و تنزل .او مي گويد كه تبعيت از غرايز ،مخصوصاً از غريزه جنسي ،تعقل را پايين ميآورد .مخصوصاً اگر
احساس كند كه خالف قانون است .البته اين توضيح من است ،ولي آن كه حرف ايشان است ،اين است كه تبعيت از غرايز ،تعقل را از
بين ميبرد .جوان ها حواستان جمع باشد .كمي دقت و كمي فكر كنيد .يك مقدار از خدا بخواهيد كه شما را در اين راه كمك كند.
مواظب باشيد! تعقل اگر از دست برود ،ديگر انسان چه دارد؟ اگر عقل از دستش برود ،ميشود همين طور كه ميبينيد .اين (يزيد)
اصالً متوجه نبود و نمي فهميد كه اسالم و انسان يعني چه؟مسأله ديگر ،اين است كه بعد از مدتي تمام جوامع اسالمي ،حسين عليه
السالم را تصديق كردند و معلوم شد كه حسين در آن روز ،زبان گوياي تمام جوامعِ اسالمي بوده است ،اگرچه باخبر نبودند كه چه
ميگذرد .اگرچه نميدانستند در عراق و شام چه مي گذرد .لذا ،اهالي بصره وقتي متوجه شدند ،يك دفعه بيست هزار نفر راه افتادند .اگر
هفت ،هشت ،ده روز اين قضيه به تأخير ميافتاد ،قاعده تاريخي نشان ميدهد كه اصالً محال بود چنين قضيهاي اتفاق بيفتد و
داستان يزيد برچيده ميشد .همان طور كه قبالً عرض كردم ،چندي قبل از آن ،وليد بن عتبه استاندار مدينه وقتي شنيد حسين عليه
السالم به طرف عراق حركت مي كند ،به عبيداللَّه ابن زياد آن مستِ اليعقلِ مقام نوشت ،شنيدم كه حسين به آن طرف ميآيد،
حواست جمع باشد .او محبوبترين مردم در نزد مردم است .او محبوبترين مردم براي مردم است .يعني شما هيچ كس را نميتوانيد
پيدا كنيد كه به حسين محبت نورزد .مبادا دستت به خون اين مرد آلوده شود ،كه اين را تا قيامت ،بشر بر شما نخواهد بخشيد.آري،
جريان خيلي باالست كه اينگونه ،شما را هزار و چهارصد سال به دنبال خود ميكِشد .خدا ميداند حسين در تاريخ چه كار كرده
است.اشخاصي كه مي گويند رواج تشيع و حساسيت داستان حسين از زمان صفويه به اين طرف بود ،من درباره آنها چيزي نميگويم.
فقط آرزو مي كنم اي كاش كمي سواد و كمي اطالع داشتند .حداقل هفتصد سال پيش مولوي ميگويد كه شاعري وارد انطاكيه (شام)
شد و ديد مردم به سر و صورت خودشان ميزنند و محشري است .گفت چه خبر است؟ گفتند مگر نميداني كه امروز ،روز
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عاشوراست؟ پس وجدان كجا رفت؟ اين داستان مولوي كه مربوط به هفتصد سال پيش است و كتاب او نيز اكنون در مقابل ماست.
همچنين قبل از مولوي ،ديالمه و آل بويه و ...از واقعه عاشورا اطالع داشتند.هنوز چند روز از عاشورا نگذشته بود كه سر و صورت زدنِ
توّابين كوفه و ديگر جاها آغاز شد .اين تذكرات براي اين بود كه بدانيد واقعه عاشورا ،علت خيلي تند و مهمي داشت و حسين بن علي
عليه السالم هيچ راه ديگري نداشت  ،مگر اين كه برخيزد ،بلكه اسالم نخوابد و نابود نشود.قُلْ اِنَّما اَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ اِنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْني
وَ فُرادي ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا [«. ]252بگو :من فقط به شما يك اندرز مي دهم كه دو به دو و به تنهايي براي خدا بپاخيزيد ،سپس بينديشيد».يا
ابا عبداللَّه! ما تو را تا آنجايي كه قدرت داريم ،تا آن جايي كه ظرفيتِ ماست ،شناختيم .و خدا ميداند در طول تاريخ ،در اين جلسهها
چه انسانهايي توبه كردهاند .چه انسانهايي حرف شنيدهاند ،چه انسانهايي منقلب شدهاند .اسمنويسي نبوده است كه؛ آقايان در طول
تاريخ بف رماييد ببينيم چه كسي در كجا چنين انقالب روحي به او دست داده است؟ اگر آمارگيري ميشد ،اين رقم سر به ميليونها
ميزد .ما از كودكي كه در اين جلسات بوديم و ميآمديم ،خيلي از اينها ميديديم ،انسانهايي كه چيزي سرشان نميشد ونسبت به
همه چيز بيپروا بودند .خدا گ ذشتگان شما را بيامرزد .پدرم ميگفت كه در تبريز شخصي بود خيلي بيپروا .ايشان (پدرم) ميگفت من
او را ديده بودم .ميگفت :روزي در خيابان ايستاده بود و دستهاي [از عزاداران حسيني] در حال عبور بود و آنها نوحه علياصغر
ميخواندند و آن مرد هم گريه ميكرد .ميگفت نوحه را به تركي ميخواندند و اين مرد همينجور نگاه كرد و بعد رفت ،رفت ،رفت،
اوج گرفت و به اصطالح امروزي ،يكي از بهترين شعراي دراماتيك حسين عليه السالم شد .درست تقريباً مثل محتشم كاشاني
رحمةاللَّه عليه .او (محتشم) در فارسي ،اين هم در تركي آذري .فقط با يك نگاه به آن دسته نوحهخواني و سينهزني .متأسفانه
ننوشته اند كه چه كساني در اين جلسات ،انسان شدند .چه كساني در اين جلسات ساخته شدند .قبل و بعد آنان چه بود؟خدايا!
پروردگارا! تو را سوگند مي دهيم به راز بزرگ خلقت ،به راز بزرگ آن حكمتي كه هميشه بعد از پاييز ،بهارها در تاريخ به وجود آمده
است ،ما را در شناخت حسين عليه السالم موفق و مؤيد بفرما.خدايا! پروردگارا! ما را از انقالب روحي محروم مفرما.خداوندا! جوانان
عزيز و نور چشمان ما را توفيق بده براي آيندهاي كه زندگيِ خود را با معنا و هدفدار سپري كنند.خدايا! تو را سوگند ميدهيم به
جوانان حسين عليه السالم ،اين جوانان را به چنين زندگي در آينده ،موفق و مؤيد بفرما.السالم عليك يا اباعبداللَّه و علي االرواح التي
حلت بفنائك عليك منّي سالم اللَّه ابداً ما بقيت و بقي الليل والنهار وال جعلهاللَّه آخر العهد منّي لزيارتكم السالم علي الحسين و علي
علي بن الحسين و علي اوالد الحسين و علي اصحاب الحسين« .آمين»

قانون حسيني

اشاره

(شب هفتم محرم). 1372 / 4 / 6 ،در بحث گذشته عرض شد كه سرور شهيدان امام حسين عليه السالم در زندگانيِ خود ،شاهد قضايا
و حوادث بسيار بود و اينطور نبود كه فقط يك دفعه چشم باز كرد و يزيد و يزيديان را ديد .سالياني بود كه اين مرد خوندل ميخورد.
او با چشمان خود ديد كه مالك اشتر را از پدرش گرفتند .با چشمانش ديد كه اويس قرني ،آن عارف بزرگ از اصحاب پيغمبر را در
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صفين به خاك و خون انداختند .روزي پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه وآله به طرف يمن نگاه كرد و فرمود:إنِّي لَأَشَمُّ نَفَسَ الرَّحْمنِ مِنَ
الْيَمَن [«. ]253ن نفس رحماني از طرف يمن استشمام ميكنم».منظور آن بزرگوار ،اويس قرني بود .اويس قرني در ركاب
اميرالمؤمنين عليه السالم شهيد شد .عمّار بن ياسر در آن دوران كهنسالي كه از نظر همه مكتبها [از جنگ] معاف است ،با كمال
نشاط ذاتي به ميدان جنگ هاي صفين آمد و او هم به خاك و خون افتاد .امام حسين عليه السالم قبل از اينها ديده بود كه چگونه و
به چه هدفي ابوذر تبعيد شد .اين مطالب كه اكنون فهرستش را عرض كردم ،قبالً همه ما خواندهايم .انشاءاللَّه كه فهميدهايم كه بر
دل يك انسان كه داراي كمال شخصيتهاي تاريخساز است ،چه ميگذرد .انساني كه وقتي مي بيند يك به يك اين شخصيتهاي
تاريخساز را از صفحه روزگار حذف مي كنند ،آن هم با چه ناجوانمردي :در مسير مالك اشتر به مصر زهر بفرستند ،آن جا سمّ بخورد و
از دنيا برود .عمّار آن طور بيفتد .پيغمبر فرموده بود:يا عَمّار تَقتُلُكَ الْفِئَةُ اْلباقِيَه وَ آخَرُ شُرْبِكَ مِنَالدُّنْيا ضياحٌ مِنْ لَبَن«اي عمّار! گروه
ستمكاري تو را خواهند كشت و آخرين غذاي تو (روزيِ تو) ،از اين دنيا ،يك پياله شير خواهد بود».عمّار رفت .ابوذر رفت .كساني كه
رفتنشان عليبنابيطالب عليه السالم را گريانده بود .وقتي برمي گشت و به پشت سرش نگاه ميكرد ،ميديد ذوالشهادتين رفت.
ابنتيهان رفت.مَاضَرَّ إِخْوَانَنَا الَّذِينَ سُفِكَتْ دِمَاؤُهُمْ  -وَهُمْ بِصِفِّينَ  -أَ لَّا يَكُونُوا ا لْيَوْمَ أَحْيَاءً؟ يُسِيغُونَ الْغُصَصَ وَيَشْرَبُونَ الرَّنْقَ! قَدْ -
وَاللَّهِ  -لَقُوا اللَّهَ فَوَفَّاهُمْ أُجُورَهُمْ ،وَ أَحَلَّهُمْ دَارَ الْأَمْنِ بَعْدَ خَوْفِهمْ .أَيْنَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رَكِبُوا الطَّريقَ ،وَمَضَوْا عَلَي الْحَقِّ؟أَيْنَ عَمَّارٌ؟ وَأَيْنَ
ابْنُ التَّيِّهَانِ؟ وَأَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ؟ وَأَيْنَ نُظَرَاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَي الْمَنِيَّةِ ،وَأُبْرِدَ بِرُؤُوسِهِمْ إِلَي الْفَجَرَةِ! [«. ]254آن
برادران ما كه خونشان در صفين ريخته شد ،ضرر نكردند كه امروز زنده نيستند تا غصه ها بخورند و شرنگِ جانگزاي اندوه را بياشامند.
سوگند به خدا ،آن عزيزان آغشته در خونِ خود ،به ديدار خدا شتافتند ،و خداوند پاداش آنان را عنايت فرمود و آنان را پس از سپري
كردنِ دوران ترس و وحشت ،در سراي امن جاوداني جاي داد .كجا رفتند آن برادران من كه راه مستقيمِ كمال را پيش گرفتند و
رهسپار كوي حق گشتند.كجاست عمار؟ كو ابن تيهان؟ ذوالشهادتين كجا رفته است؟ و كجا رفتند امثال آنان از برادرانشان كه پيمان
وفاداري تا مرگ بسته بودند و سرهاي آنان به ارمغان نزد طاغوت و طاغوتيانِ فاجر برده شد؟»نوف بكالي ميگويد :سپس دستش را
به محاسن شريف و كريمش زد و گريه طوالني نمود و فرمود:أَوِّهِ عَلَي إِخْوَانِي الَّذِينَ تَلَوُا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ ،وَتَدَبَّرُوا الْفَرْضَ فَأَقَامُوه
[«. ]255آه ،افسوس بر آن برادرانم كه قرآن را تالوت كردند و در عمل به آن استقامت ورزيدند و در تكاليف انديشيدند و آنها را
انجام دادند .سنت را احيا كردند و بدعت را نابود ساختند .دعوت به جهاد شدند ،آن را اجابت كردند و به فرماندهشان اطمينان پيدا
كردند و از او پيروي نمودند».سه شنبه ،حضرت اين خطبه را خواند و جمعه ضربت خورد .يعني ،سه روز پيش از اين كه از اين دنياي
دون چشم بربندد ،فرمود:ثم قال عَلَيْهِ السَّلَام :أَيُّهَا النَّاسُ ،إِنِّي قَدْ بَثَثْتُ لَكُمُ الْمَوَاعِظَ الَّتِي وَعَظَ الْأَنْبِيَاءُ بِهَا أُمَمَهُمْ ،وَأَدَّيْتُ إِلَيْكُمْ مَا أَدَّتِ
الْأَوصِيَاءُ إِلَي مَنْ بَعْ دَهُمْ ،وَأَدَّبْتُكُمْ بِسَوْطِي فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا ،وَحَدَوْتُكُمْ بِالزَّوَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِقُوا [«. ]256سپس آن حضرت فرمود :اي مردم،
من همه آن موعظهها را كه پيامبران به امتهاي خود نموده بودند ،براي شما ابالغ كردم و آنچه را كه جانشينان آنان پس از رحلت
انبيا از اين دنيا به مردم رسانده بودند ،براي شما ادا كردم .و با اين تازيانهام شما را تأديب نمودم ،ولي شما استقامت در راه دين
نورزيديد .من با نصايح و عوامل بازدارنده ،شما را از معاصي و انحرافات بازداشتم ،شما نظم و انتظام نپذيرفتيد».تازيانه عشق به دست
در كوچه ها و بازارهايتان گشتم .با همين تازيانه شما را تأديب مي كردم ،ولي شما آن چه را كه براي شما عزيز است نگرفتيد .آيا
پيشوايي غير از من توقع داريد؟ انتظار داشته باشيد ،تا بياورند و بيايند و حال شما را جا بياورند! منتظر باشيد تا سفرهنشينانِ معاويه بعد
از من بيايند .منتظر باشيد تا جريان عوض شود و خودخواهيها و خودكامگيها راه بيفتد .امروز شما نميفهميد كه در ميان شما چه
كسي است .زماني مي فهميد كه ،ديگر سودي به حال شما نخواهد داشت.اينها را خواند و اين مطالب را فرمود .بعد همان طور كه
نوف بكالي ميگويد :در حالي كه دستش را به ريش (محاسن) مباركش ميبرد و رو به آسمان نگاه ميكرد ،گفت :أَوِّهِ عَلَي إِخْوَانِي
الَّذين« ...آه ،بر آن برادرانم كه رفتند».اين ها در مقابل من ،تعهدِ مرگ داشتند .آري ،اينان تا پاي جان تعهد كرده بودند كه در راه حق
و حقيقت به من كمك كن ند.فَنادي بِاَعْلي صَوْتِه :أَيْنَ عَمّار...؟ كو عمّار؟ كو ابن تيهان؟ كجا رفت ذوالشهادتين .يك به يك اسامي آن
بزرگانِ انسان و انسانيت را خواند .حسين با چشمان خود ديده بود كه اينها را يك به يك از دست علي گرفتهاند ،در حالي كه هر
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يك از آنان براي خود ،جامعهاي بود .شما فقط ميشنويد اويس قرني ،ما فقط مي شنويم ابوذر غفاري .يك مقدار در تاريخ نگاه كنيد،
بعد ببينيد كه حسين عليه السالم ،چرا اين قدر به هيجان افتاد .اگر صد ميليارد كمك داشت و بنا بود تمام آنان در راه خدا به شهادت
برسند ،اين كار را ميكرد .قضيه اين نبود .كدام يزيد؟ مسأله ريشهدارتر از اين بحثها بود .البته اين (يزيد) آشكارش كرد .احمقي كه
غرق در شهوات بود و راه مخفي كردنِ آن را هم نمي دانست .خدا آن پاييزِ ويرانگري را كه بر اسالم وزيدن گرفته بود ،با دست يك
احمقِ غوطهور در استبداد و شهوت آشكار كرد.قبالً در اين مورد صحبت كرديم .اكنون با لطف الهي و با كمك خود امام حسين،
عنصر دوم يا ركن دوم قيام امام حسين عليه السالم را بررسي ميكنيم:

پايمال شدن قوانين و حق و حقيقت

آنان شخصيت هايي بودند كه حمايتگرانِ حق و حقيقت بودند ،كه رفتنِ هر يك از آنها ،زخم غيرقابل التيامي را در دل حسين ايجاد
كرده بود.حاال مي خواهيم اين بحث را مطرح كنيم كه ركن دوم ،عنصر دوم يا انگيزه دومِ اين قيام كه تاريخ قطعاً مثل آن را نشان
نداده است ،و من گمان ميكنم اگر شكنجه و تلخياش صد برابر اين هم بود باز حسين ايستاده بود ،چيست؟

نقض احترام انسانها و معامله با مردم جامعه

نقض احترام انسان ها و معامله با مردم جامعه مانند معامله با بردگان و ارزش ندادن به رأي و نظر و خواستههاي آنانو اين محاسبه كه
مردم ،حيوانات بي اختياري هستند و من هم هر كاري دلم بخواهد بكنم ،ميتوانم و ميكنم ...در صورتي كه تأكيد ميشد كه :اي
پيامبر ما« ،و شاورهم فياالمر» .حقيقت ،درخت برومندي است كه شاخههاي آن را در دلهاي مردم قرار دادهاند .از انسانها استفاده
كنيد ،با آنان مشورت كنيد .اميرالمؤمنين عليه السالم در نهجالبالغه ميفرمايد:فَلَا تَكُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ ،أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ ،فَإِنِّي لَسْتُ
فِي نَفْسِي بِفَوْقِ أَنْ أُخْطِيءَ ،وَلَا آمَنُ ذلِكَ مِنْ فِعْلِي ،إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي [«. ]257هرگز از ارائه گفتار حق
به من ،يا مشورت با من براي اجراي حق خويشتن داري نكنيد .من باالتر از آن نيستم كه خطا كنم و در كاري كه انجام ميدهم از
ارتكاب خطا در امان نميباشم ،مگر آن كه خداوندي كه مالكتر از من به من است ،كفايتم كند».اين منطق اسالم بود :وَ شاوِرْهُمْ
فِيالْاَمْر [« ]258در كار[ها] با آنان مشورت كن».همه چيز را همگان دانند ،وَ اَمْرُهُمْ شوري بَيْنَهُم [« ، ]259امر بين مسلمانان ،مربوط
به مشورت است».آيتاللَّه العظمي مرحوم آقا ميرزا محمد حسين نائيني رحمه اهلل ،استادِ مسلّم اساتيدِ ما در نجف( ،خدا واقعاً روح او را
شاد كند ،كه آن موقع چهقدر روشن بود) در تن بيه االمّة و تنزيه الملّة ،موارد بسياري را ذكر ميكند كه پيغمبر با انسانها و با تابعين
خودش مشورت كرد .نه اين كه پيغمبر صلي اهلل عليه وآله بگويد« :فقط من ميدانم! فقط هر چه كه من ميگويم ».اعتبار و ارزش
انسانها را اصالً ناديده گرفتن ،اولين قانون و اين كه انسان به انسانها به نحوي ديگر نگاه كند و بگويد :اينها وسيله ،من هم
هدف[ ،درست نيست]( .خدايا! خودت مغز ما را از ضررِ اين درد حفظ فرما ).گاهي با همين ديدگاه ،ما به ديگران نگاه ميكنيم ،كه
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وسيله من باشند ،چرا؟ عين همان ارزشي كه تو پيش خدا داري ،او هم دارد .آيا من فقط آتش بيارِ معركه تو و تو آتشبيارِ معركه من
باشي؟ آيا حساب نميكني كه؛ -همان خدايي كه تو را آفريد ،مرا نيز آفريده است -.همان هدف اعالي زندگي كه بر باالي سر تو پر
ميزند ،روي سر من هم پر ميزند -.همان ماده خاكي كه با آن ،پدر و مادر بزرگ ما سالماللَّه عليهما آفريده شدهاند ،همه ما نيز از
آن خاك آفريده شدهايم -.همه ما در استعداد و سرمايه انساني شريكيم .تو بر من چه برتري داري؟ مگر با تقوا!اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ
اَتْقيكُم [«. ]260ارجمندترين شما نزد خدا ،پرهيزكارترين شماست -».كرامت ذاتي را بنده هم دارم ،همانگونه كه تو داري! در قرآن
مجيد وَلَقَدْ كَرَّمْنا بني هاشم! يا؛ وَلَقَدْ كَرَّمْنا عرب! وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا العرب! يا؛ وَلَقَد كَرَّمْنا فالن نژاد نيست .قرآن ميفرمايد:وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَني
آدَم [«. ]261بهراستي ،ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم».از آغاز خلقت ،اين موجود بزرگ در روي زمين ،بهعنوان خليفة اللَّه في
االرض است .لذا ،همه از اين جهت مساويند.اين همه عربده و مستي و ناسازي چيست نه همه همره و همقافله و همزادند؟اي
يزيديانِ روزگاران ،آيا نميدانيد كه؛ نه همه همره و هم قافله و همزادند؟آيا چنين نيست كه اگر يك انسان را بدون دليل بكشيد ،مثل
اين است كه همه انسانها را كشتهايد ،و اگر كسي را احيا كرديد ،مثل اين است كه همه انسانها را احيا كردهايد؟ اين دليل بر اين
نميشود كه همه انسانها زير يك مشيّت حركت ميكنند؟ اما اگر برتري داري ،بر مبناي برتريِ تقواست.

نقض قانون تساوي و عدل در حقوق و تكاليف ميان طبقات و افراد

بياييد ما همين چند نفر ،از اين درسي كه ميخوانيم ،نكته اي ياد بگيريم و آن اين است :به قانون احترام بگذاريم .اگر قانون ،قانون
است ،احترام بگذاريم .واللَّه ،يكي از انگيزههاي كشتهشدن حسين ،همين قضيه است كه قانون را زيرپا گذاشته بودند .قسم خوردم،
بياييد به مسأله قانون اهميت بدهيد .اگر بحث در خودِ قانون است[ .البته] آن يك بحثي است ،كه بايد در مورد قانون بحث شود .اما
وقتي جامعه ،يك حقيقتي را به عنوان قانون تلقي كرد ،شما را به جان حسين[ ،به آن قانون] احترام بگذاريد .شما را به خون حسين،
بياييد احترام بگذاريد و در مقابل قانون ،آنقدر شوخي نكنيد.حكمت آموز نخستين سقراط كه غبار از رُخ حكمت بستردمشعلي بود كه
در تاريكي خوش درخشيد و بفرسود و فسردسروِ آزادِ حكيمان روزي كه خرافات به زندانش بردزود بودش سفر مرگ ولي گل مگر دير
تواند پژمردپس [سقراط] حرفش چه بود كه سمّ شوكران را به اختيار گرفت و آشاميد؟گفت بايد همه جا قانون را محترم ديد و مقدس
بشمردهمه تواريخ نوشتهاند ،كه افالطون ميتوانست اين پيرمرد (سقراط) را از زندان نجات بدهد .چون شخصيت افالطون خيلي قوي
بود .پدر سقراط يك مجسمه ساز و مادرش هم يك ماما بود .اما افالطون به عنوان يك استاد در آتن شناخته شده بود ،به عنوان
شخصيتي كه ميتوانست آتن را بر هم بزند .چون پدرِ مادريش سولون ،قانونگذار يونان بود ،و به او ميگفتند افالطون الهي .يعني از
طرف مادر ،يك شخصيت بسيار جا افتادهاي داشت .افالطون چند بار گفت استاد ،من تو را ميتوانم نجات بدهم .اما او (سقراط) پاسخ
داد كه؛ يك عمر همين قانون مرا زنده نگه داشته است ،اگرچه خطا باشد ،من به احترام اين قانون ،زهر را خواهم خورد.آيا متوجه
ميشويد؟ مخصوصاً من با جوانترها صحبت ميكنم( .سقراط) گفت من نمي توانم .البته استدالل ايشان ،االن براي ما مورد بحث
است .اما مي خواهم احترام قانون را بگويم .حاال آيا اين كار ايشان درست بود يا نه ،يك بحث كالسيكي و آكادميكي ميخواهد كه
طلبتان باشد .نيز تحليل تاريخي ميخواهد كه مسأله ديگري است .اما اين كه احترام به قانون گذاشت ،مهم است[ .سقراط] به
افالطون گفت :تو ميبيني كه من به سوي ابديت حركت ميكنم ،آيا ميخواهي مرا برگرداني و دوباره كالف اين ماده و ماديات را به
گردن من بپيچاني؟ بگذار حركتم را بكنم و بروم .لذا ،غربيها نوشتهاند ،ارسطو به ما خيلي نكتهها آموخت ،ولي سقراط انسان
ساخت.انشاءاللَّه جوانان و بزرگانِ ما قول ميدهند كه ما از امسال در كالس هاي آكادميك و دانشگاهي حسين عليه السالم اين
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[احترام به قانون] را ياد بگيريم و بيشتر فكر كنيم كه قانون يعني چه و عظمت آن چيست؟ شما ميتوانيد به عظمت خدا سوگند
بخوريد كه يكي از انگيزههاي كشته شدنِ حسين ،اين بود كه قانون به هم خورده و عظمت قانون از بين رفته بود.در رابطه با احترام
به قانون ،مثالً چراغ قرمز است و شخصي اين قانون را نقض مي كند .بايد بررسي كرد آيا چشم او داراي اختالل است ،يا مغزش دچار
اختالل شده است؟ اگر مغز سالم است ،پس چشم ايراد دارد .اگر چشم سالم است ،پس مغز خراب است و بهتر است اين شخص
زودتر به پزشك مراجعه كند .منظورم از احترام به قانون ،مثالي بود كه عرض كردم و انشاءاللَّه كه ميبخشيد:زان حديثِ تلخ ميگويم
تو را تا ز تلخيها فروشويم تو راحركت حسين درس است و با درس نميتوان شوخي كرد .ما ميخواهيم ببينيم از حسين چه
درسهايي ميتوانيم فرا بگيريم؟ در آن زمان ،قانونشكني راه افتاده بود .قوانين پشت سر هم ،يكي پس از ديگري ميشكست و
ميافتاد زير پاي ميخواهمهاي نژادپرستي! ببينيد اين مطلب چه قدر براي عرب مفيد است .اسالم آمد عرب و عجم را برداشت .اسالم
آمد مرزها را برداشت .در صورتي كه قرآن ميگفت:فَاحْكُمْ بَيْنَالنّاسِ بِالْحَقِّ وَ ال تَتَّبِعِ اْلهَوي [«. ]262پس حكم كن به حق ،و پيروي
مكن هواي (خواهش) نفس را».اين [به ظاهر] شكست دادنِ حق ،شكست دادن خويش است ،زيرا حق شكست نميخورَد.من سؤالي
از شما دارم و مي دانم جواب همه شما چيست .فرض كنيم اگر فردا صبح (يك فرض محال در مسائل علمي به ما كمك ميكند،
اگرچه امكان پذير نباشد) ،خبر رسيد كه پنج ميليارد و نيم نفوسِ روي زمين بلند شدند و گفتند :حاصل 2ضربدر ،2رقم هفت مميّز
پانصد صفر و سه مي شود .ما خواهيم گفت :پنج ميليارد و نيم نفر اشتباه فرمودند؛ زيرا خالف حق گفتند2 .ضربدر 4=2است .آيا
تصديق خواهيد نمود يا نه؟ بگذاريد بگويند .حقيقت كه شكست نميخورَد .حاميان حقيقت به زحمت ميافتند  -همانگونه كه شايد
قبالً عرض كردم  -حاميان حقيقت به زحمت افتاده و كالبدِ قفسِ بدنشان را تقديم ميكنند .شمشير آن قفس را ميشكند ،روح از آن
رها ميشود و به مركز خودش ميرود .حق از بين نمي رود .ممكن نشد تا اين سوءتفاهم را از مغز بشر بيرون بياوريم! ميگويند :قدرت،
بر حق غلبه ميكند .قدرت ،بر حق پيروز است؟! اين نظرات را در كتابهاي سياسي ،در فلسفههاي سياسي و در فلسفههاي
جامعهشناسي هم مي بينيم .اگر در يك كتاب رمانتيك ببينيم يا در يك كتاب ادبي ببينيم ،آدم متأثر نميشود .اما شما چرا اين را در
فلسفههاي سياسي و در فلسفههاي جامعهشناسي مي نويسيد؟ در مقابل حق ،ايستادگي نكنيد ،زيرا خودِ قدرت يك حق و حقيقتي
بزرگ است .هماينك ،هستي بر اساس قدرت ميگردد .يكي از بزرگترين صفاتِ ذاتيِ خدا ،اين است كه قادر است .خداوند قادر است
و قدرت دست اوست .يعني يكي از بزرگترين حقها ،در اختيار اوست كه قدرت است .آن دستِ كيست كه قدرت را در مقابل حق
قرار داده است .قدرت ،خودش حق است .منتها ،بسته به اين است كه در اختيار چه كسي باشد؟همين الكتريسيته كه ما اكنون در
روشنايي آن مي نشينيم و بحث علمي ،بحث ديني ،يا بحث تاريخي ميكنيم ،قدرت در جريان است و انرژي مصرف ميشود .اين را
بدانيد كه هيچ وقت ،حق با باطل جنگِ تن به تن ندارد .جوانان عزيز ،حق با باطل نميستيزد .باطل غلط ميكند كه در مقابل حق
بايستد .اصالً امكان ندارد ،زيرا باطل پوچ است.جاءَالْحَقّ وَ زَهَقَ الْباطِل [«. ]263حق آمد و باطل ناچيز شد».باطل هميشه باطل است.
معناي قدرت ،حق و حقيقت است .بطالن و تناقضِ باطل ،در درون آن است .آن چه كه هست اين است :حمايتگرانِ حق در طول
تاريخ در مقابل حمايتگرانِ باطل صف ميبندند .گاهي قدرت فيزيكي با اين هاست كه با باطل هستند و آن حمايتگران حق در ظاهر
جا خالي ميكنند ،ولي 2ضربدر 4=2است .اما به نحوي شبهه آوردند كه مردم بگويند 2ضربدر 7=2ميشود ،ولي 2ضربدر 4=2هرگز
در مقابل آن (2ضربدر )7=2نمي ايستد .اين نيست كه حق در مقابل باطل ايستاد و هر كس كه قدرت داشت ،پيروز شد .اين را در نظر
داشته باشيد كه سوءتفاهم نشود ،حمايتگران چنين ميشوند .اگر دانشآموزي اين مطلب را مطرح كند ،ميگويند دانشآموز است.
اشخاصي اين مسائل را مطرح كردند كه بايد گفت اي آقاي محترم؛ شما كه ميگوييد من متفكرم ،چگونه قدرت ميتواند در مقابل
حق بايستد؟ نيچه و امثال ايشان ،اين مسأله را در نظر دارند ،كه ناشي از عدم فهم است .نور دروني نيست .اگر در درون نور باشد،
حقايق هم در مقابل انسان تسليم مي شوند و انسان با حقيقت در ارتباط قرار ميگيرد[.پس همانطور كه گفته شد] :قانونِ تساوي و
عدل در حقوق و تكاليف ،ميان طبقات و افراد ،نقض شده بود؛ يعني اين قانون هم زير پا رفته بود .قوم و خويشها سر كار آمده بودند.
كساني كه فقط و فقط به سودِ طاغوت آن زمان و جبارانِ آن زمان بودند و امتيازات زندگي را به آنها (قوم و خويشها) ميدادند .از
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اسالم ديگر چيزي نمانده بود .حسين بن علي عليه السالم با چشم مباركش ديد كه آنان (ياران علي) رفتند و حاال هم ميديد كه خودِ
اصول پايمال ميشود.وَ اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَالنّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل [«. ]264اگر بين مردم حكم ميكنيد ،به عدالت حكم كنيد».در بعضي
از روايات دارد كه وقتي حاكم ،به عدالت حكم نكند ،عرش خدا ميلرزد .يعني زيربناي هستي متزلزل ميشود .عرش يعني زيربنا (اگر
به اصطالح امروزي به كار ببريم) .عدالت است ،شوخي كه نيست .اين عبارت نمي دانم گفته كدام يك از بزرگان است«:اي عدالت ،اگر
بنا شود كه بگوييم در صفات عاليِ خداوندي ،بعد از صفات او ،چه حقيقتي كرسيِ عظمت را زير خود دارد ،ميگوييم تويي اي داد و
دادگري».امام حسين عليه السالم ديد كه دادگري و عدالت را نيز بههم زدهاند و عدل ،عدالت هم داشت پايمال ميشد.اين درسها
متعلق به بشريت است ،اگر هوي و هوس بگذارد .مي خواهيد مطرح بفرماييد و بحث كنيد .اين را درس قرار بدهيد و بگذاريد بشر
بيدار بشود .اگر شما با بيدارها سروكار داشته باشيد ،بهتر از تخديرشده هاست.اي گردانندگان دنيا! بگذاريد انسانها بيدار شوند و با
انسان هاي بيدار سروكار داشته باشيد ،تا وجدانِ يك انسان هوشيار به شما تسليم شود و شما بر انسانها حكومت كنيد .شما بر
انسانهايي كه به حد كمال رسيدهاند آقايي كنيد ،سپس ببينيد خود شما چه عظمتي خواهيد داشت.

نقض شايستگي و استقامت در مديريت امور جامعه اسالمي

اين كه هر انسان در جامعه ،ارزش خود را دريابد و ارزشها مصنوعي نشود .ارزش هاي حقيقي باشند و كارها به ارزش خود برسند.
خدايا ،چه عظمتي است وقتي كه انسانها ب يايند و ارزش حقيقي كارِ خودشان را پيدا كنند ،نه اين كه فقط رضايت داشته باشند.
حمايت كننده ترين مكاتب از [قانون و ارزش كار] ،به اين جا رسيده است كه مثالً كارگر رضايت داشته باشد .شايد كارگر از قيمت
كارش باخبر نيست .اصالً شايد اضطرار دارد و نميفهمد كارش يعني چه .حاال مالحظه كنيد در اسالم ارزش كار چيست:وَال تَبْخَسُوا
النَّاسَ اَشْيائَهُم [«. ]265اشياء مردم را [اعم از كار و كاال] ،از ارزش نيندازيد».اگر شما ميخواهيد با ايده اسالم و در مكتب اسالم
زندگي كنيد ،اينها را از ارزش نيندازيد .اين نكته (آيه مذكور) در سه سوره ذكر شده است ،كه واقعاً عجيب است.همچنين ،در آن
زمان (حكومت آل اميه) دانشِ انسان هايي كه واقعاً دانشمند بودند [و شايستگيِ مديريت امور جامعه اسالمي را داشتند] ،بيارزش شده
بود .در آن زمان (زمان پسر معاويه ،زمان آل اميّه) ،جاهلها سر كار ميآمدند .معلوم است كه وقتي ارزشها بههم خورد ،جامعه ديگر
روي صالح نمي بيند .مثالً اين آقا براي اين كار ارزش ندارد و آن يكي ارزش دارد .روايتي هست خيلي معروف و خيلي هم معتبر كه
مضمونش خيلي عالي است .گاهي در فقهِ روايتي ميگوييم كه خودش ميگويد من از معصوم صادر شدم .خود روايت ميگويد كه من
به رسول الهي مستندم .ميفرمايد«:كسي كه در جامعهاي كاري را به عهده گرفت ،در حالي كه ميداند كسي بهتر از او ميتواند آن
كار را انجام بدهد ،بايد كارش را رها كند و به آن كه بهتر ميداند بسپارد».واقعاً چهقدر عظمت دارد كسي كه بگويد اين كار ،كار من
نيست و من شنيدم آن شخص اين كار را بهتر ميتواند انجام بدهد و بهتر ميفهمد .آيا همه چيز را همگان دانند؟ خداوند متعال براي
بقاي نسل آدم ،امتيازات را تقسيم فرموده است .يكي از نظر علمي و ديگري از نظر مديريت قوي است .بهعنوان مثال :من مديريت
بلد نيستم و ميگويم كه مي خواهم مدير اين جمع باشم! اين ادعا درست نيست .يا فرض بفرماييد كه من هنرمند نيستم و هنر كار
من نيست .با تقليد هم نمي شود كه؛ منم طاووسِ علّيين شده .كالغ در خُم رنگرزي رفت و بيرون آمد ،و گفت :منم طاووس عليين
شده .آن هم نه طاووس دنيا ،بلكه طاووس عالم ملكوت ،آن هم با رنگرزي! طاووسها خيلي زيادند .به قول متنبّي:اِذا لَمْ تَسْتَطِعْ اَمْراً
فَدَعْهُ وَ جاوِزْهُ اِلي مَنْ يَسْتَطيعُ« وقتي كه توانايي كار را نداري ،آن را رها كن و به عهده كسي بگذار كه توانايي انجام آن را
دارد».وقتي كاري را بلد نيستيد ،عهدهدارِ آن نباشيد ،زيرا به جامعه صدمه ميخورَد .مثل اين است كه به من بگويند :شما درس
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فيزيك بدهيد.يكي از دوستان  -البته به شوخي  -مي گفت كه اگر وقتي خواستيد مسافرت كنيد و سوار هواپيماي جت  747شديد ،و
از همان جلوي كابين كه رد ميشديد ،اگر در باز باشد و ديديد كه شيخ انصاري رحمه اهلل به جاي خلبان نشسته است ،در آن لحظه
چه مي كنيد؟ البته فرضِ محال است ،شيخ انصاري خلبان هواپيماي  747نيست .واقعاً شيخ مرتضي انصاري در رده بعد از معصوم
است و خيلي عظمت دارد .بايد انصافاً بگوييم تمام مجتهدين بعد از ايشان از سفره او تغذّي كردند .بله ،ما دستها و پاهاي او را هم
ميبوسيم ،اما زود ميپريم پايين .اصالً خاكِ كفش پاي ايشان را توتياي چشممان ميكنيم ،اما بايد بدون معطلي از هواپيماي 747
پايين پريد .چون يك دفعه خداي ناخواسته موتور از كار ميافتد.

نقض عدالت در توزيع اقتصادي آن

مدتي بود قوم و خويشبازيها شروع شده بود و بادمجان دور قابچين ها فعال بودند ،با اين كه اين همه آيات ،اين همه كار خود
پيغمبر در بيتالمال ،نشان ميداد كه چگونه توزيع ميشود.روايتي عرض ميكنم .از اين جا شما نمونهاش را احساس ميكنيد كه
جريان اسالم چه بود و به كجا رسيد كه حسين را وادار كرد تا چنين حادثه بي نظيري را در تاريخ به وجود بياورد.يك روز اميرالمؤمنين
عليه السالم يك وَسَق [ ] 266خرما براي كسي كه مستحق بود ،فرستاد .يك نفر آن جا بود و گفت :يا اميرالمؤمنين! اين خرما را كه
شما براي آن شخص فرستاديد ،اوالً او از شما نخواسته بود( .دقت كنيد و منطق را ببينيد ).اوالً آن شخص از شما نخواسته بود .به
علي بن ابيطالب درس مي دهد! ثانياً هم دارد .اوالً تصور كنيد اين انسان در مقابل چه كسي ايستاده و به چه شخصيتي ياد ميدهد.
اي جهل ،اي ناداني! چه كارها كه نميكني! خدايا ،ما را از ناداني هايمان رها بفرما! بعد گفت :ثانياً؛ اين [مقدار خرما] خيلي زياد است و
كمتر از اين هم براي او كفايت مي كرد.اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود:ال كَثَّرَاللَّه فِي اْلمُؤْمِنينَ ضَرْبَك .أُعْطي أَنَا وَ اَنْتَ تَبْخَل []267
«.خدا امثال تو را در ميان مسلمانها زياد نكند .من ميدهم ،تو بخل ميورزي؟»معنايش اين است كه؛ «بميري انشاءاللَّه» .چنين
مؤدبانه و ...انشاءاللَّه خدا امثال تو را زياد نكند .من نميدهم ،بلكه حقِ خودِ او و از بيتالمال است.اينجا يك نكته دارد .دقت كنيد آيا
آنها كه در فلسفه اسالمي و اقتصاد اسالمي ،در جامعه شناسيِ اسالم به طور مطلق ،در فرهنگ اسالم به معناي عام اظهارنظر
ميكنند ،مي فهمند يا نه؟ يا اين هم يك دكور و يك ويترين است؟ يكي از آن مالكها اين جاست .حضرت فرمود :ال كثراللَّه
فيالمؤمنين ضربك« .خدا امثال تو را در جامعه اسالمي زياد نكند .من ميدهم ،تو بخل ميورزي»؟ معناي اداره زندگي جامعه ،معناي
توزيع اسالميِ حقيقي ،اين است كه حاكم نگذارد كسي در مقام سؤال (درخواست) برآيد .حاكم پيش از اين كه كسي در مقام سؤال
برآيد ،بايد او را اداره كند .حاال جمله بعدي را دقت كنيد« :و اگر حاكم صبر كند تا يك انسان درصدد سؤال برآيد  -به اصطالح دست
باز كند و سؤال كند  -و حاكم بعد از اين كه او سؤال كرد ،مثالً معاش او را تضمين كند ،در اين صورت وظيفه انجام نشده است ،بلكه
معاملهاي است»( .صلواتاللَّه عليك يا اباالحسن ،صلواتاللَّه عليك يا اميرالمؤمنين) .ميگويد در اين صورت وقتي كه حاكم چيزي
ميخواهد بدهد ،معامله اي است كه يك طرفش مقداري معاش ،و طرفي ديگر ،آبروي انساني است كه مانند روي خودِ من كه حاكم
اين مردمم ،مأمور است كه روي خود را فقط در مقابل خدا بر خاك نهد .چرا به من تسليم بشود؟ كه به من پول بدهد تا به آن مقام
برسد و من آبروي «ولقد كرّمنا» را ببرم .مسأله اقتصاد در توزيع اين گونه است .از اين جا شما مالحظه كنيد كه چه خبر است .بعد ،تو
خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل .ببينيد مديريت اقتصاديِ جامعه در اسالم چيست .اين هم كه در آن زمان شكست خورده بود.
آيا باز حسين قيام نكند؟ در حقيقت ،ستون هاي كاخ باعظمتِ مكتب ،يكي پس از ديگري شكسته شده و ويران شده بود .ميخواهم
عرض كنم كاخ .اين را جدي عرض ميكنم .اين انتقال فرهنگ ها در جوامع ،گاهي محسوس و مستقيم است .فرض بفرماييد كه از
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يونان ،فرهنگي به رم منتقل ميشود .يا از مس لمانان ،فرهنگي به غرب منتقل شد ،كه خود آنها (با انصافهايشان) هم معترفند.
مخصوصاً فرهنگ علمي ،در قرن سه و چهار و پنج هجري .گاهي هم نامحسوس و ناملموس منتقل ميشود .يعني اين طور نيست
كه مردم يك كشور بنشينند و يك وقت ببينند كه فرهنگي در حال باريدن است .نخير ،فرهنگ بهطور ناملموس ميخزد .يك
اصطالح خزيدن داريم .وقتي كه او از آن طرفِ خزيدن اشباع شد ،سپس علني و آشكار ميشود و ديگر مانعي پيدا نميكند.اين
داستان عدالت ورزي حسين و فرهنگِ عدالت ،ناملموس در تمام كشورها حركت كرده است .اين نسيم ،محسوس نبود كه از كجا
مي وزد .مردم هم اين قدرتحقيق ندارند كه بگويند شهادت حسين براي عدالت ،بهترين تفسيري بود كه عدالت يعني چه؟ در جلوي
خيمه ،فرزند خود را در آغوش گرفته بود و مي بوسيد ،كه ناگهان تيري آمد و بچه را شهيد كرد .او هم گفت :خدايا! رضًا بقضائك .بيان
اين حادثه ،تكرار شده و حادثه را ما بارها شنيده ايم .لذا ،در مغز ما امري عادي شده است .شما همين مورد را تحليل كنيد كه يعني
چه؟ اين عدالت چيست كه اين طور مثل حسين عاشق دارد؟ اين خزيدنِ ناملموس در تمام فرهنگها اثر گذاشته است ،منتها بعضي
جاها با واسطه.

نقض خيرخواهي و حق انتقاد

اين يك حق بسيار مهمي است كه رقابتها هميشه سازنده باشند ،نه تضادِ كشنده ،و نه اينكه فقط «من» مطرح باشد .رقابتها
هميشه بايد باشد .بيان اين كه اين جريان چنين است ،اگر «ب» باشد از راه «ب» برويم بهتر است ،ولي بدون مرض و بدون غرض.
اين (خيرخواهي و حق انتقاد) هم شكست خورده بود .كسي هم نميتوانست به اين يزيد و يزيديان بگويد كه وقتي آيه شريفه
ميگويد :وشاورهم فياالمر ،تو چرا حق نمي دهي كه يك نفر بحث كند و بگويد :تو كه فردا ميخواهي به مدينه حمله كني و مدينه
را قتل عام كني ،اين كار درستي نيست ،اين كجاي دين است؟ و يزيد حمله كرد .سه حادثه را يزيد بهوجود آورده است .البته اين را
ميبايست از پدرش پرسيد .ان شاءاهلل بايد مواظب باشيم تا درباره اوالدمان مبالغه نكنيم .پدرش (معاويه) اين كار را كرد ،و االّ او
مشغول هوي و هوسش بود .وقتي [معاويه] مرد و هالك شد ،به يزيد گفتند كه پدرت مرد .در آن هنگام يزيد در كجا بود؟ آيا در
مسجد بود؟ يا در دانشگاه تدريس مي كرد؟ گفتند مخصوصاً پدرت براي تو اين زمامداري را تهيه كرده است .در صورتي كه امام
حسين عليه السالم همان روز در مجلس [به معاويه] فرمود :آيا بس نيست؟وقتي معاويه آنان را در مدينه جمع كرد تا براي پسرش
بيعت بگيرد ،ابن عباس و بسياري از مهاجرين و انصار بودند .حتي وقتي ابن عباس خواست صحبت كند ،امام حسين فرمود ساكت
باش و بگذار بگويد .در اين جا بفهميد حسين چه كسي بوده است .به ابن عباس گفت :ساكت باش .از اين جا احساس كنيد كه
محبوبيت و شخصيت حسين چه بود كه ابن عباس را ساكت كرد .گفت بنشين و حرف نزن ،بگذار حرفش را بزند .آن وقت حسين
برخاست و گفت« :آيا يك مطلب تاريك را مي خواستي بر ما روشن بسازي؟ آيا يزيد خودش شخصيت خودش را روشن نكرده است؟
كيست كه پسر تو يزيد را نشناسد .تو درباره چيزي ميخواهي صحبت كني ،مثل اين كه فقط تو ميداني و ميفهمي كه چيست؟ او
(يزيد) ،خودش را در جامعه معرفي كرده است .بس است .مشكِ تو پر شده ،ديگر روزهاي آخرِ زندگيِ توست و رو به ابديت و به سراغ
مسؤوليت ميروي ،روز مسؤوليتِ تو در پيش است» .آن كس كه خودش ادعا ميكرد كه من بر ادعايي از مؤمنين هستم ،و من كاتب
وحي هستم ،اين هم كارش بود.اين شش مسأله ،ركن يا جزء دومِ عللِ قيام امام حسين عليه السالم بود  -و همانطور كه مالحظه
ميكنيد  -هر يك از اين ها كافي بود كه يك قرباني مثل حسين داشته باشد .چه رسد به اين كه ،هر شش مورد كه عرض كردم،
وجود داشت .اين ها كليات است .خيلي مسائل ديگر مطرح بود كه مجموع آنها و تك تك آنها كافي بود كه حسين قيام كند ،چه
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رسد به مجموع آن ها.من درباره قانون به شما چه عرض كنم؟ الحمدللَّه ،خود شما ميدانيد ،انشاءاهلل فقط اراده كنيم و انجام ميشود.
هر يك از ما وقتي با اطرافيانمان ،يا خانواده مان دور هم نشستيم ،بگوييم :ما بايد به قانون عمل كنيم .اين درست نيست كه انسان
اگر قدرت دارد ،از زير قانون رد شود و [نهايتاً] از اين قدرت براي سقوط خويش استفاده كند .عصا را به دست ما دادهاند كه راه برويم،
نه اين كه بر سر خودمان بزنيم .انسان از آن قدرت كه ميخواهد استفاده كند  -چه قدرت علمي و چه قدرتهاي ديگر  -به هزاران
شكل مي تواند استفاده كند .اگر كسي از موقعيت خودش استفاده كند براي اين كه خودش را از ميدان در ببرَد و مثالً به او نگويند بايد
بايستي! نوبت تو نيست ،بايد چنين كني ...آيا بايد از قانون فرار كند؟ اين [فرار از قانون] وقيح و ضد قانون است ،تضاد با خود انسان
دارد .تضاد با قانون و تضاد با خود انسان است .اصالً زشت است.خدايا! پروردگارا! ما را از درسهاي سازندهاي كه حسين به ما داده
است ،برخوردار بفرما.خدايا! پروردگارا! به جوانان ما ،آن نورانيت را عنايت بفرما كه از حسين درسهايي را فرابگيرند.خدايا! صفا و
پاكيزگيِ فطرتِ جوانان ما را تداوم بخش ،و آنان را موفق بدار كه آلوده به كثافات نشوند.پروردگارا! آنان كه در جامعه ما ،تربيتِ
نوباوگانِ ما را به عهده گرفتهاند ،در اين مسير الهي موفق و مؤيد بفرما.خداوندا! پروردگارا! ما را از اشخاصِ قانونشكن محسوب
مفرما.پروردگارا! خداوندا! ما از حسينت تحفه ميخواهيم و قطعاً مي دهد .خدايا! احترام قانون را بر ما قابل پذيرش بفرما.يا اباعبداللَّه! از
خدا بخواه ،درك عظمتِ قانون و قانونگرايي را بر ما عنايت بفرمايد.پروردگارا! خداوندا! پدران ،مادران و گذشتگان ما را كه اين شبها
را براي ما آماده كردند و از قرنها پيش در چنين شب هايي نشستند و چيزهايي فرا گرفتند ،غريق رحمت بفرما« .آمين»

جاذبههاي حسيني

(شب هشتم محرم).1372 / 4 / 7 ،بحثي كه انشاءاللَّه با عنايات خداوندي در اين جلسه ميتوانيم مطرح كنيم و شايد اين بحث در
همين جلسه به جايي برسد ،اين مسأله است كه ما در شاديها و اندوهها ،خندهها و گريهها ،با رشد فكري ميتوانيم يك
مقدارخودمان را باال بكشيم .يكي از شعراي بسيار خوش ذوق و بافضلِ عرب به نام اعثم كوفي ،چند بيتي درباره امام حسين عليه
السالم دارد ،كه فقط يك بيت آن مورد بحث ماست .خطابش به امام حسين عليه السالم است كه:يَابْنَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفي يَابْنَ الْوَلِيِّ
الْمُرْتَضي يَابْنَ الْبَتُولِ الزّاكِيَهتَبْكيكَ عَيْني ال لِاَجْلِ مَثُوبَةٍ لكِنَّما عَيْني لِاَجْلِكَ باكِيَه«اي پسر پيامبر ،اي پسر علي مرتضي ،چشمم گريه
ميكند (براي تو ناله ميكنم ،براي تو مي گريم ).اما نه براي پاداش و نه براي اين كه ثوابي به دست آورم( .با خودت كار دارم .روحم
متوجه خودِ توست) .گريه فقط براي خودِ توست».اين رشد روحيِ يك انسان را نشان ميدهد كه خودِ حقيقت ،او را در جاذبيت خود
قرار بدهد ،نه لذت و اَلَم ،نه پاداش ،نه ترس از مجازات .اين همان قلّه اعلي ،يا از قله هاي بسيار باعظمتِ رشد انساني است ،كه اگر
كمي باال برويم ،ميفهميم كه معناي خداشناسي يعني چه .اللَّهاكبر ميگويم فقط براي خودت! همانطور كه علي بن ابيطالب
ميگفت« :من تو را عبادت مي كنم ،نه به طمع بهشت ،نه براي ترس از جهنم ،بلكه تو را شايسته عبادت ميبينم و ميپرستم» .آيا
حسين نميتواند انسانها را به جاذبه ربوبي بكشد ،چون انسانها را به خودش جلب كرده است؟ درست است يا نه؟ شما در ساليانِ
عمرتان ،عاشوراها ديده ايد .اين كه سخنوران ،معلمان ،مربيان بگويند اشك برحسين اين قدر ثواب دارد ،درست است .و روايت بسيار
داريم كه گريه بر حسين خيلي ثواب دارد .اما من از شما ميپرسم :در اين ساليان عمر ،در چند عاشورا وقتي كه منقلب و متوجه شده
بوديد ،به كجا متوجه شده بوديد؟ به بهشت يا به خودِ حسين؟ اگر گفتيد به خود حسين ،روح شما واقعاً در حال ارتباط با حسين به
درجه اعالي اوجِ خودش رسيده بود .به جهت اين كه ارتباط شما با يك انسانِ تكامليافته بود[ .حسين] وليّ اعظم خدا بود ،بدون اين
كه ش ما توقع و انتظاري داشته باشيد كه مثالً به شما دنيايي چنان بدهند .البته بعداً دعا ميكرديد .دعا براي كارهاي دنيوي هم خوب
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و درست است ،دعا براي كارهاي اخروي هم صحيح است ،اما نميشود براي خانه گريه كرد .گريه ،آن هم از اعماق روح ،مستند به
عميقترين احساس .چنين گريهاي براي داشتن قاليچه برنميآيد .اين نميشود كه كسي بگويد :من گريه كردم براي حسين عليه
السالم ،خدايا پاداش آن را به من قاليچه بده! گريه هاي سوزاني كه از اعماق دلِ آدميان براي حسين برآمده است ،مقدستر از همه
اينها بوده است .اگرچه در موقع دعا خوب دعا ميكرديم ،يا مريضهايمان را دعا ميكرديم .درست هم است كه مريضها را دعا
ميكنيم و براي گشايش كارهاي دنيوي دعا ميكنيم .اين ها صحيح است ،اما دقت كنيد .درست مثل اين كه وقتي گفتيد السّالم
عليكم و رحمةاللَّه و بركاته ،نماز كه تمام شد ،براي كارهاي دنيايي و براي برطرف شدن مشكالت دعا ميكنيد .اما اِهْدِنَا الصِّراطَ
الْمُسْتَقيم [ ، ] 268صفر بانكي نيست كه يك صفر به ثروت بانكي شما اضافه شود .متن آن غير از اين است .يا اين كه؛اِيّاكَ نَعْبُدُ وَ
اِيّاكَ نَسْتَعين [[«. ]269بارالها] تنها تو را ميپرستيم و تنها از تو ياري ميجوييم».اگر اوالد آدم بداند در اين «كافِ» ايّاك ،چه
مفهومي نهفته است؛ آن را رها نميكند« :فقط تو را عبادت ميكنيم» .اگر به او بگويند فقط براي اين به تو پاداش ميدهيم كه تو
فهميدي كه ميتواني به او (خدا) بگويي« :ما با تو روبهرو هستيم»؛ اگر مغزش درست كار كند ،قبول نميكند كه تمام كهكشانها را
به او بدهند و از ايّاك نَعبُد دست بردارد .تند تند روزي چند بار مي گوييم ايّاك نعبُد.روستايي گاو در آخور ببست شير گاوش خورد و بر
جايش نشستروستايي شد به آخور سوي گاو گاو را ميجست شب آن كنجكاودست ميماليد بر اعضاي شير گاه پهلو گاه پشت و گاه
زيرشير گفت اَر روشني افزون بُدي زهرهاش بدريدي و دلخون شدي [[. ]270شير ميگفت] چه طور گستاخانه با من بازي ميكند و
دست به پهلوي من ميزند! دست به يال و سر من ميزند! چون نميداند با چه كسي طرف است؛ما لَكُمْ ال تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً وَ قَدْ
خَلَقَكُمْ اَطْوارا [ («. ]271اي اوالد آدم) شما را چه شده است كه از شكوه خدا بيم داريد (به جاي نميآوريد) ،حال آن كه ،شما را مرحله
به مرحله خلق كرده است».با اين كه با هستي روبهرو هستيد ،با اين كه با شكوهِ نظم در اين دنيا روبه رو هستيد ،با اين كه زيباييها
شما را با يك صداي رسا به طرف زيباترين زيبايان ميخوانند ،اما چهكار ميكنيد؟به هرحال  -همانطور كه عرض كردم  -از اين
درس حسين واقعاً مي توانيد به باالترين قلّه ايّاك نَعبُد برويد ،يعني طعم آن را آدم مي تواند بچشد .حسين! فقط براي تو گريه ميكنم.
تبكيك عيني ال الجل مثوبة .شعراي ما چه حقايقي را كه نگفتهاند! تبكيك عيني ال الجل مثوبة ،لكنما عيني الجلك باكيه« .اي پسر
فاطمه ،پسر علي ،ميگريم .چشمم براي تو گريه ميكند .اشك ميريزم ،اما فقط براي خودت» .اگر تمام حيات مرا از دستم بگيرند،
من تو را اينطور ميبينم .من شايسته مي بينم كه فقط با دريافت جمال و عظمتِ تو ،مقدسترين اشكها را به رخسارم جاري كنم.
بشر به اين جا هم مي رسد كه بگويد فقط براي تو دارم گريه مي كنم .اگر اين را بگيرد و باال برود ،ميگويد :ايّاك نعبد «فقط تو را
دارم و فقط تو را ميپرستم» .چون در مرحله پايينتر از خدا ،حسين و روحِ خداپرست حسين را مالحظه كرديد ،و ميتوانيد بگوييد من
براي تو گريه مي كنم.من به وجدان خودتان استشهاد كردم ،و يقين دارم كه شما در طول عمرتان كه در آن ساليان متمادي ،عاشوراها
آمده و رفته است ،فقط براي خود حسين گريه كردهايد .اصالً هر زماني كه حسين براي شما مطرح شده است ،گريه كرديد .حاال روز
قيامت چه جزايي مي دهند؟ البته پاداش و عوض خواهند داد ،ولي شما اين پاداش را در نظر نداشتيد .اگر كمي باال بياييد ،ميشود
توحيد حقيقي .بندگان خدا ،اينقدر راه بهسوي خدا دور نيست ،خيلي نزديك است .اگر هيچگونه استعدادش را نداشتيد ،در آن صورت
حق با شما بود .ميگفتيد ما بايد سال هاي سال بنشينيم ،فلسفه و عرفان و ادبيات بخوانيم تا با فرهنگ توحيد آشنا بشويم .سپس
بفهميم كه ايّاك نعبد ،يعني «خدايا فقط تو را ميپرستيم ،فقط با تو روبهرو هستيم».اين درسِ حسين عليه السالم است .حسين عليه
السالم اين را به ما تعليم داد .بلي ،ميتوان گفت؛ ايّاك نعبد .مثل اين كه ميگوييم ايّاك اَبْكي .اي حسين ،فقط براي خودِ تو گريه
مي كنم.بايد عرض كنم :در اين جا قيافه بسيار زيبايي از انسانها ميبينيم كه باعث اميد و نشاط ميشود .بشر هنوز ميتواند در جاذبه
خودِ حقيقت قرار بگيرد .ماشين هنوز اينقدر بيچاره اش نكرده است .هنوز ماشين او را به شكل دندانههاي ناآگاهِ خود درنياورده است و
واقعاً عظمت را درك ميكند .بشر ،حسين را از تهِ دل ميگويد .اين واقعيت است .ما آنطور كه ميبينيم ،حسين را از ته دل ميگويد.
همانجا اگر بپرسيد :آقا يا خواهر ،اينكه ميگويي حسين ،چرا براي او گريه مي كنيد؟ قطعاً به شما با تعجب نگاه ميكند ،يعني اين
كه چه مي گوييد؟ يعني من ،ولو هم ناخودآگاه باشم ،اين موضوع در اعماق دل من هست كه بايد بر حسين گريه كرد .البته توضيح
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خواهم داد كه اين گريه يعني چه.دقت بفرماييد كه آيا درسي باالتر از اين مي شود از حسين فراگرفت كه ما را كشيد و به كجا
برد؟سالم اللَّه عليك يا اباعبداللَّه .ارواحنا و ارواح العالمين لك الفداء يا ابا عبداللَّه.چون خيلي قابل تصور است كه انسان از اين (داستان
حسين) باال برود .اين ها ابواب ،باب اللَّه هستند .درِ بارگاه خدا هستند .منظور درِ فيزيكي نيست ،بلكه جاذبه حقيقت در ذات اينها ،ما
را به طرف خودشان ميكشد و به باال تحويل ميدهد .اميدواريم و از روح پاك امام حسين عليه السالم در اين شبهاي حسيني
ميخواهيم ،ا ز خدا بخواهد كه واقعاً در اين اوج گرفتن ،خودش ما را ياري بفرمايد[ .اين مسأله] خيلي مطرح و جدي است.دوباره آن
بيت را عرض كنم ،سپس بحث اشك را معنا مي كنم .يابن النبي المصطفي يابن الولي المرتضي يا بن البتول الزاكيه ،تبكيك عيني ال
الجل مثوبة .چشمم براي تو گريه مي كند ،ولي نه براي ثواب و پاداش .لكنما عيني الجلك باكيه .نميدانم در جاذبيت تو چيست كه
براي تو ميگريم .معنايش را هم نمي داند .آيا اشك شوق و اشك اندوه است؟ آيا اشكي است كه براي پايمال شدن حقوق
انسانهاست؟ نميداند .ولي هر چه هست ،ميداند اين حسين است و بايد براي او اشك ريخت.تَبْطَلُّ مِنْكُمْ كَرْبَال بِدَمٍ وَال تَبْطَلُّ مِنّي
بِاالدُّمُوءِ الْجارِيَه؟وَرَدَ الْحُسِيْنُ اِليَ الْعِراقِ وَظَنَّهُم تَرَكوُا النِّفاقُ اِذِا الْعِراقُ كَماهِيَه«ريگزار كربال با خون شما رنگين شود ،ولي اشك من
به آن سرزمين سرازير نشود؟ حسين وارد عراق شد و گمان ميكرد اينها نفاق را رها كردهاند[ ،اما] عراق همان بود كه بود».البته اين
مطلبِ شاعرانه ،بحث مفصل و طوالني دارد .حاال اين بحث دوم ،انشاءاللَّه مورد دقت باشد.اين گريه چيست؟ ما براي چه گريه
ميكنيم؟ انگيزه ما چيست؟ تحريك از كجا شروع مي شود؟ غالباً شايد بتوان گفت ،نود درصد ،اندوه و مستند به اندوه است .وقتي
انسان واقعاً درونش گرفته (كدر و ناراحت) ميشود ،يعني چه؟چهل هزار نفر [در مقابل حسين] جمع شوند ،بدون اين كه كوچكترين
دليلي داشته باشند .فقط براي اين كه يك نفر در شام در شهوت غوطهور است .حتي توصيه پدرش (معاويه) را هم مورد توجه قرار
نداد[ .معاويه به يزيد گفته بود ]:با حسين كاري نداشته باش .اي هوسباز! كور نشو و كور خواهي شد .اي شهوتران ،كَر نشو! بشنو
حرف مرا .خون علي بن ابيطالب در رگهاي اين مرد (حسين) در جريان است .با اين حال( ،يزيد) نميبيند و نميشنود.تَركِ
شهوتها و لذت ها سخاست هر كه در شهوت فرو شد برنخاست [. ]272حُبُّ الشَّيْءِ يُعْمي وَ يُصِمُّ« ،دوست داشتن چيزي ،چشم را
كور و گوش را كر ميكند» .عشق و عالقه به لذات دنيا و آرمان هاي دنيوي ،چشم را كور و گوش را كر ميكند .و االّ پدرِ ماكياولي
صفتش (معاويه) هم گفته بود« :اين مرد (حسين) محبوبترين مردم در نزد مردم است ».مگر شهوت ميگذارد كه آدم ببيند .مگر
شهوت مي گذارد كه آدم بشنود.اي جوانان عزيز! من قبالً اشاره كردم و بار ديگر جدي ميگويم :همه ما و حتي روانكاوان هم
ميگوين د :اگر غرايز را رها كنيد ،بايد به شخصيتتان زنجير بزنيد .يا شخصيت را رها كنيد ،كار كنيد و به غرايز زنجير بزنيد ،تا محدود
كار كند .من صريحاً نظرات مختلف را ديدهام كه شهوت ،اصالتِ حقيقت را ميكوبد ،مگر اين كه مهار و يا به صورت قانونياش
اعمال شود .در غير اين صورت ،در هنگام ارتكاب اين پديدهها ،پشيمانيِ عجيبي در درون انسان موج ميزند«.براي ما امكان آن
هست كه نه از نيكي متأثر شويم و نه از بدي .ولي گاهي در درون ما يك اُرگ ،گويا و مستعدِ حركت است كه به هيجان درميآيد و
نغمهاي دارد .اينجا تناقض هولناكِ روحي است كه برضد بيهودگي و نيستي سر به طغيان برميدارد. ]273[ ».اين چيزي است كه
موج زدن در مقابل معصيتها را همه قبول دارند .منتها بعضيها تخدير ميشوند كه اگر موج حركت كند و توفان شود ،كسي جلودار
آن نيست .مثل يك اُرگ ،گويا و مستعد حركت است كه هشيار باشيد .اين (يزيد) نه شنيد و نه ديد .يعني اصالً خاصيت رهاييِ غريزه
اين است .غريزه را بايد به طور قانوني رها كرد تا شخصيت بيچاره بتواند براي كار خودش ميدان داشته باشد .حال ،انگيزه ما از گريه
براي امام حسين عليه السالم چيست؟انگيزه اول  -شايد نود درصد آنان كه براي امام حسين عليه السالم گريه ميكنند ،به خاطر
احساس مظلوميت آن بزرگ است كه البته همينطور هم هست ،و مي توان گفت يكي از ابعاد خيلي مهم است .در حقيقت ،با اين
اشكهايي كه ميريزيم ،مدافع مظلوميم و مي خواهيم از مظلوم دفاع و حمايت كنيم .خوشا به حالتان ،چنين ملتي ديگر مرگ و
نابودي ندارد ،ملتي كه بداند بايد از مظلوم طرفداري كند .پدر امام حسين عليه السالم ،علي بن ابيطالب عليه السالم پس از آن كه
«ابن ملجم» لعنة اهلل او را زد ،به امام حسن عليه السالم و امام حسين عليه السالم چنين وصيت فرمود ...:وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً،
وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنا [«. ]274هميشه دشمنِ ظالم و كمك و يارِ مظلومان باشيد».حاال به همين مقدار كه شما ميگوييد ما مظلوم را ياري
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ميكنيم و اين اشك هم براي مظلوم ريخته مي شود ،خيلي مقدس و بسيار عالي است .خداوند اين ياري از مظلوم را از همه شما قبول
كند.انگيزه دوم  -براي اين احساسات و براي اين گريهها ميتوان گفت ،كه آن هم كمي در درون رشديافتهگان است ،اين است كه
به نظرشان عجيب مي رسد ،كه آنان (يزيديان) عدالت و حق را (يعني حمايتگران حق را) تباه كردند ،بدون اين كه كوچكترين دليلي
بياورند .خدايا ،حق و عدالت را چهطور اينها كوچك ديدند! آزادي را چهقدر پست ديدند! اينها در حقيقت ،نمادي از بدبختي بشر
است .آخر ،يعني چه؟ اين مرد (امام حسين) هم قبل از وقوع فاجعه چند بار صحبت كرد .حتي گفت مهلت ميدهم تا بنشينيد كمي
فكر كنيد .من هم كه از دست شما فرار نميكنم .حتي روز عاشورا فرمود :من هستم .من كه االن از چنگال شما نميخواهم فرار كنم.
نمي خواهم از اين ستون به آن ستون بكنم ،ولي فكر كنيد كه شما با چه كسي طرف هستيد؟ اگر حسين بن علي اين جا هم شهيد
نشود ،باالخره ،چند روز ديگر بايد [از اين دنيا] برود .ولي شما با ارزشها طرف هستيد و من هم يك نفر انسان هستم .امروز اگر در
اين ميدانِ سوزان كربال ،جان و كالبدم وداع نكرد ،باالخره روزي فرا ميرسد كه چنين شود 57 .سال دارم و هشت سال ديگر هم
روي آن.شبي از اين شب هاي حسيني بود كه يكي از آقايان دانشجو گفت :اگر علي بن ابيطالب و مردم به مالك اشتر امان ميدادند،
تاريخ را عوض مي كرد .چرا اميرالمؤمنين رهايش نكرد كه داستان معويه را برچيند؟ فرض كنيد علي بن ابيطالب و مردم به مالك
امان ميدادند و بعد از پيروزي ،خالفت الهي برقرار مي شد ،اما باز شما بوديد و اوالد آدم بود و اختيارش .يا حضرت سيدالشهداء چند
صباح ديگر هم حكومت عادالنه را برقرار مي فرمود .باالخره كسي مجبور نيست كه ابوذر غفاري باشد .ابوذر غفاري با جبر نميسازد.
ما خيال ميكنيم كه اگر مثالً مالك اشتر پيروز ميشد ،يا امام حسين عليه السالم پيروز ميشد ،چه ميشد؟ نه! بر بشر اتمام حجت
ميشد .چند روز ديگر هم اتمام حجت بيشتر مي شد .اما باز انسان است و اختيارِ او .چون كمال بدون اختيار نميشود .يا مالك اشتر
هم پيروز ميشد و علي بن ابي طالب عليه السالم پرچم عدالت را چند روز بيشتر به اهتزاز درميآورد ،اما باز شما هستيد و غرايزتان.
باز انسان است و حالتِ سودجويي اش .او بايد به فكر خودش باشد.بسيار خوب ،ما قرآن را باز ميكنيم و ميبينيم كه حضرت ابراهيم
عليه السالم اين راه را رفته است .از زمان حضرت ابراهيم چند هزار سال ميگذرد؟ با اينحال؛ كانَ صِدِّيقاً نَبِيّا [« ]275او پيامبري
بسيار راستگو بود» .ابراهيم از عهده آزمايش برآمده است .اي اوالد آدم ،آزمايش ميشويد .آماده باشيد و از آزمايش درآييد! پدر تو
ابراهيم هم چنين از آزمايش درآمد .سه هزار سال پيش هم باشد ،چه اشكال دارد .مگر ابراهيم چند سال در اين دنيا بود؟به هر حال،
اشكهايي هستند كه واقعاً بسيار مقدس ،و از آنِ رشديافتگان است .و آن اين است كه با يك حال شگفتي و بُهت نگاه ميكند .آن
بهت و شگفتي ،گريه ميآورَد .يعني انسان ،به اصطالح مردم «تو ميزند» كه اينها چه قيافهاي داشتهاند؟ در مقابلِ مردي كه سرتاپا
حق و حقيقت بود ،چگونه فكر ميكردند؟ بعد هم كه يزيديان را پشيماني فرا گرفت .معلوم ميشود در آن روز ،رنگ عدالت براي آنها
چنان مات شده بود كه براي دو روز ،تاريخ بشر را روسياه كردند .واقعاً اين هم از مسائلي است كه ميتوان گفت در بعضيها مؤثر
ميشود و در اشك انسانها شركت ميكند .با اين تفاوت كه اين ها مربوط به كساني است كه مقداري با اصول و عظمتهاي انساني
و ارزشهاي واالي انساني سروكار دارند.در بعضي ديگر  -كه خيلي استثنايي است  -اشك شوق است .در حقيقت ،اشك نشاط است،
اشك شوق نهايي كه خدايا ،سپاس تو را ميگزاريم كه براي دفاع از ارزشهاي انساني ،و براي دفاع از اسالم ،چنين قربانيهايي آماده
شدند .بدون كوچكترين پروا به ميدان آمده و گفته است ،من خونم را در اين راه مي ريزم .اين كه تبهكاران و نابكارانِ نابخردِ تاريخ،
باالخره با دست افرادي كه از باال ساخته شدهاند به زمين ميخورَند ،يك هيجان دروني دارد كه به صورت اشك بيرون ميآيد.
جلّالخالق عَظُمَ سُلطانُك .خدايا ،خودت ميداني چه كار كني .لذا ،ميتوان گفت  -و بعضي از تحليلگران تاريخ هم عقيده دارند كه
 حسين عليه السالم به عنوان يك فرد آن روز قيام نكرد .جوامع اسالمي با شنيدن اين كه در مقابل آن طاغوتِ نابكار ،فردي به اينعظمت قيام كرده است ،در حقيقت همه انسانهاي آن روز پذيرفته بودند ،مگر كساني كه سفرههاي رنگارنگ آلاميّه آنها را گول
زده بود .ولي انسان ها ،همه از ته دل به وضع حسين رضايت دادند .مثل اين كه حسين را نماينده كلِّ انسانيت دانستند.اين نشاط دارد
كه انسانها  -اگر هم اكثريتِ دنيا با نابكاران باشد  -خوشحال باشند كه در رديف اول ،حسين بن علي را دارند .نشاط دارد اگر شما
در اين گروه هستيد .اي كساني كه در اين دنيا مي گوييد گمشده داريم ،در گروه چه كسي هستيد؟ ما در آن گروهي هستيم كه رديفِ
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اولش ،حسين بود كه حتي نگفت من پسر فاطمه هستم  -البته در مواردي استشهاد ميفرمود  -از اين به بعد هم براي اتمام حجت
گفت ،ولي مطلب اين بود كه :من بر مبناي حقّم و اگر كسي اعتراض دارد ،اعتراض كند ،اما هيچ كس اعتراض نكرد .خدايا ،بشر اين
قدر لجاجت داشته باشد كه اعتراض كند .چه اعتراضي بكند؟ حسين ايستاد و فرمود كه :فَاجْمَعُوا اَمْرَكُمْ ثُمَّ اقْضُوا في« ،...بينديشيد و
يك مقدار دستهجمعي فكر كنيد ،سپس هر حكمي درباره من ميخواهيد بكنيد ».من هم اينجا ايستاده ام ،اما آخر بينديشيد.اي برادر
تو همان انديشهاي مابقي خود استخوان و ريشهايگر بُوَد انديشهات گل ،گلشني ور بُوَد خاري ،تو هيمه [ ]276گلخنيگر در دلِ تو گل
گذرد گل باشي ور بلبلِ بي قرار ،بلبل باشيتو جزئي و حق كل است اگر روزي چند انديشه كل پيشه كني كل باشي [. ]277انديشه اين
عظمت را دارد .چرا اينقدر عجله مي كنيد؟ خيلي دقت كنيد .بزرگترين نعمت خدا انديشه است .آدم بعداً فكر ميكند .خاميِ ما را
ببينيد كه كار را انجام ميدهيم ،بعداً در فكر مي افتيم كه چرا اين طور شد؟ پيش از چرا ،بگو :به اين علت نميكنم .يا به اين علت ،به
اين كار خير اقدام مي كنم .آيات شريفه نيز درباره تفكر و تعقل بسيار اصرار فرموده است.آنهايي كه ميگويند« :اديان ،با تفكر و
انديشه خيلي ارتباط ندارند و فقط تعبّد است» ،انشاءاللَّه شوخي ميكنند .آنها ميخواهند كمي بچهها خوشحال باشند! آيات سر تا پا
تفكر و انديشه است .اينجا حسين يك كلمه به آنها ميگويد« :بينديشيد ،بعداً هم كه من در اختيار شما هستم .من نميخواهم از
دست شما فرار كنم ،ولي فقط بينديشيد ،كه بعدها يك دفعه تمام دنيا ،شما را زير رگبار لعنت قرار ندهد» .مگر مهاتما گاندي نبود كه
گفت«:ما كاري نميكنيم .فقط راهي را پيش گرفتهايم كه امامِ سوم شيعيان پيش گرفت (يعني حسين. ]278[ »).گاندي پانصد
ميل يون نفر را حركت داد .اسم حسين را هم برده است ،و تا زماني روز عاشورا در كشور هند ،تعطيل رسمي بود .البته ما وقتي كه در
سمينار بينالمللي هزاره ابن سينا در دهلي نو شركت كرديم ،مصادف بود با ايام عاشورا كه فقط به همين كالم گاندي ،تعطيل عمومي
بود.آري ،فَاجْمَعُوا اَمْرَكُم «كمي فكر كنيد .كمي بينديشيد ».براي انسان ،هر لحظه امكان انديشه نيست .اين طور نيست كه اوالد آدم
هركاري كه مي كند ،در هرلحظه بنشيند و انديشه منطقي داشته باشد .اما در كارهايمان مغز را آماده فكر كنيم ،يعني اينگونه نباشد
كه بگذاريم حوادث ما را بسازد .وقتي كه خودمان را آماده كنيم ،تا آنجا كه قدرت داريم ،با انديشه و با فكر پيش برويم .و االّ
نميبايست اين چنين نقطه سياه و خجلت آوري در تاريخ بشري نقش ببندد .مخصوصاً اگر اين مسأله از نظر تاريخي درست باشد ،كه
به اينها سه روز (از روز هفتم به بعد) آب ندادند .بعضيها هم مي گويند از روز هشتم .واقعاً معناي اين عمل چيست؟ اي صاحبنظرانِ
علوم انساني! شما مي خواهيد درباره چه چيز بحث كنيد؟ بشر در اين جا چه قيافهاي را ميخواهد نشان بدهد؟ و در آن جا چه قيافهاي
ميخواهد نشان بدهد كه ميگويد يا اباعبداللَّه ،آيا ميگ ويي ما تو را رها كنيم برويم؟ امام حسين عليه السالم در شب عاشورا گفت:
هوا تاريك شده است ،برويد .هركسي دست يكي از اهل بيت مرا و اهل بيت خودش را بگيرد و برود.من خواهش ميكنم [در عبارات
زير] دقت كنيد .يكي از اينها گفت«:يا اباعبداللَّه ،حتي اگر زندگاني ابديّت داشت و اصالً مرگ نبود ،ما پشت اين چشمها شكوهي
ديدهايم كه نميتوانيم تو را رها كنيم .كجا برويم؟ ما داريم حق و حقيقت را ميبينيم».واقعاً آنان بر زمان و دنيا سوار شدند و به
فراسوي زمان قدم گذاشتند .كسي كه با حقيقت در ارتباط است ،براي او هزار سال و ميليارد سال عمر مطرح نيست .حقيقت ،مافوق
روز و شب و لذت و اَلَم است ،كه اين ها (ياران حسين) با يك ديدار به اين حال رسيده بودند .آيا نبايد ما درباره اينها بحث كنيم؟ ما
بايد بگوييم ،كه بشر اين استعدادها و سرمايهها را دارد .به هرحال ،گريهها و احساساتي كه در اين حادثه بسيار بزرگ به وجود ميآيد،
در جريان است .حتي در قلم خارجيها هم مشاهده مي شود ،مثل پطروشفسكي استاد دانشگاه لنينگراد كه درباره امام حسين و ايران و
يا تاريخ اسالم كتابي دارد (ترجمه آقاي كريم كشاورز) .امثال اينها با اين كه شايد اصالً با دين سروكار ندارند ،وقتي به حسين
ميرسند ،معلوم است كه دستشان مي لرزد .يعني در مقابل عظمتِ عجيبي قرار مي گيرند ،با اين كه شايد اصالً مذهب [حسين] را
قبول ندارند .اصالً خيلي دور از اين حرفها هستند ،ولي اين را صريح ميدانند كه در درون حسين چه چيزي هست ،در آن هنگام نيز
قلم آنان ميگريد .در حقيقت ،آدمي احساس مي كند كه اين قلم ،اكنون در حال گريه است ،اگرچه كار قلميِ خودش را انجام
مي دهد.خداوندا! پروردگارا! ما را تا آخرين لحظات عمر ،از اين احساسات پاك محروم مفرما .پروردگارا! خداوندا! تو را سوگند مي دهيم
به عظمتت ،ما را از اين احساسا ت بسيار عالي ،هم به نتيجه برسان و هم برخوردار بفرما .خداوندا! جوانان ما را در مسير حسين قرار
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بده .خداوندا! هميشه ما را از مدافعينِ مظلومان قرار بده .خدايا! ما را موفق بفرما كه هيچ لحظهاي به ظالم كمك نكنيم .خداوندا!
پروردگارا! عنايت بفرما برخودِ حسين گريه كنيم و از اين راه و از اين مسير ،راهيِ بارگاه ربوبيِ تو شويم ،آنگاه ايّاك نعبد و ايّاك
نستعين بگوييم و حباب وار براي زيارتِ رخ يار سري كشيم و نگاهي كنيم و آب شويم ،ولي يار را ببينيم.السالم عليك يا اباعبداللَّه و
علياالرواح التي حلّت بفنائك عليك مني سالماللَّه ابدا ما بقيت و بقيالليل والنهار وال جعله اللَّه آخرالعهد مني لزيارتكم .السّالم
عليالحسين و علي علي بن الحسين و علي اوالد الحسين و علي اصحابالحسين« .آمين»

سعادت حسيني

(شب نهم محرم).1372 / 4 / 8 ،بحث ما درباره سعادت است كه اين شهيد دار بقا ،حضرت امام حسين عليه السالم در حساسترين
لحظات عمرشان و در باعظمتترين حادثه تاريخ متذكر شدهاند .فرهنگ ما ،مخصوصاً فرهنگ ادبي ما و نيز مسائل اخالقي مذهبيِ
ما ،همه پر از كلمه سعادت است« :راه سعادت اين است»« .اين شخص سعادتمند بود»« .آن شخص از سعادت محروم بود».
مي خواهيم براي توضيح فرمايش امام حسين عليه السالم ،بفهميم كه سعادت يعني چه .اين درسِ چهارم ماست كه انشاءاللَّه
ميخواهيم از مدرسه عاليِ حسين فرابگيريم.اكثر قريب بهاتفاق مردم ،از كلمه سعادت يك مفهوم پايين و مبتذل را در نظر ميگيرند،
و خيال ميكنند سعادت يعني خوش گذراندن و در رفاه و آسايش غوطه خوردن و به دنيا خنديدن! عجيب است كه اين مفهوم،
متأسفانه در ذهن اكثريت است .يعني وقتي كه يك انسان معمولي درباره يك انسان ديگر ميخواهد توصيف خوب بكند ،ميگويد:
بلي ،اين شخص سعادتمند است .و كلمه خوشبخت را هم كه فارسي است ،در توضيح معناي سعادت كه يك كلمه عربي است به كار
ميبريم .بيشتر مردم مي گويند :سعادت يعني خوشبختي! خوشبختي به طور خيلي مختصر ،يعني دنيا به مراد انسان بودن.شما ميدانيد
در تاريخي كه ما پشت سر گذاشته ايم ،بدآموزي در كلمات ،به سر ما انسانها چه آسيبها و ناگواريها كه نياورده است! آيا سعادت
يعني خنديدن و خوش بودن؟! آيا سعادت يعني آن خوشبخت بودن كه دنيا به مراد دلمان بچرخد و بتوانيم اسب مراد را ساليانِ سال
در اين ميدان پر آشوبِ زندگي به جوالن درآوريم؟ در مقابل ،اگر كسي كه به لذايذش نرسد و از خوشيها محروم بماند يا از خوشيها
كناره گيرد ،اين شخص در شقاوت غوطه ور است؟ [در اين حال] ،شقاوت در مقابل سعادت قرار ميگيرد .پس آيا آن شخص (شقي)
بينوا و بيچاره است؟اين تقسيم بندي كه بشر را در دو دسته خوشبخت و بدبخت قرار داده ،خيلي خسارت به ما زده است .خالصهاش
اين ميشود كه خوشبختي انسان يعني رسيدن به هر آن چه كه به مراد زندگيِ خود ميخواهد .يا بشري كه بر مبناي خواستههايش
زندگي ميكند و آن خواستهها هم به او مي رسد ،سعادتمند است ،اما كسي كه در زندگاني به خواستههايش نميرسد ،بدبخت ،بيچاره
و بينواست ،يا اينكه نميخواهد .مثالً تو را مخيّر مي كنيم كه زيبايي صوري را به تو بدهيم يا حقيقت با تو باشد؟ اگرچه از زيباييِ
محسوس ،محروم بماني .قطعاً غالباً خواهند گفت سعادت در زيبايي است ،كه متأسفانه حتي بعضي از صاحبنظران روزگارانِ كهن نيز
اين گرفتاري را براي ما به وجود آوردهاند .آ نان حقيقت را فداي زيبايي كردند و نام آن را سعادت گذاشتند .اين تقسيمبندي صحيح
نيست.انشاءاللَّه ما در اين درسِ آموزنده ،فقط مي خواهيم ببينيم كه حسين عليه السالم ،اين معلمِ معلمان ،اين آموزگارِ آموزگارانِ
اصول بشريت و ارزشها ،سعادت را چگونه معنا كرده است .آيا سعادت يعني داشتن ثروت زياد؟ آيا سعادت يعني داشتن محبوبيت
اجتماعي؟ آيا سعادت يعني مطرح شدن در جامعه ،يا شهرت طلبي و به شهرت رسيدن؟ كه آخرين نقطهاي است كه بشر در برابر زمين
بهزانو درمي آيد ،بشري كه هدفش اين باشد كه در جامعه شهرتي پيدا كند .آيا اين را ميخواهيد بفرماييد سعادت است؟ آيا سعادت اين
است كه بيشتر بتوانيد امر و نهي كنيد؟ آيا سعادت ،زيباييِ محسوس است؟هيچ كدام از موارد مزبور ،تعريف سعادت نيست ،اگرچه
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وقتي كه سعادت حقيقي روي داد  -چنانچه تعريف خواهيم كرد  -از اينها [موارد مذكور] ميتوان استفاده نمود .وقتي كه به اذن اللَّه
و با توفيق ربّاني آن سعات روي آورد ،آن وقت زيبايي و ثروت يك وسيله بسيار عالي ميشود .اصالً ثروت ،سجاده عبادت ميشود.
همان ثروتي كه به جهت عدم آموزش بشر ،وسيله بدبختي او شده است .آن مقام كه به او روي ميآورَد ،براي او ركوع و سجود
مي شود.اما سعادت چيست؟ چيست آن سعادتي كه صاحبش اگر ثروت تمام دنيا را به دست بياورد ،يا شب با شكم گرسنه سر به بالش
بنهد ،برايش فرقي نكند .خود اين سعادت چيست؟ چيست اين مطلق؟ بهطور كلي آن [مطلق] چيست كه وقتي در درون انسان به
وجود بيايد ،زيبايي ظاهري در خدمت سيرت باطني قرار مي گيرد و در آن صورت آدم ميفهمد:صورت زيباي ظاهر هيچ نيست اي
برادر سيرت زيبا بيارانسان مي فهمد كه آن زيبايي و ثروت وسيله اي بيش نيست ،و اگر سعادت در درونش ايجاد نشود و به زيبايي
گردن نهد ،آن روز كه در جلوي آيينه اولين موي سفيد را ميبيند كه روي سرش پيدا شده است يا در ريشش نمايان شده ،زندگي
براي او تيره و تار خواهد شد .در صورتي كه وقتي آن سعادت را به دست آورد ،اگر در يك روز تمام موهاي سرش سفيد شود ،چون در
درونش آن مطلق به وجود آمده است ،براي او سري با موي سفيد يا سري با موي مشكي هيچ تفاوتي نخواهد كرد و هميشه جوان
خواهد بود.ممكن است بدن بگويد :من ديگر نميتوانم بيايم .اما روح مثل يك آدم بيست ساله باشد .كه ما نمونههايش را ديدهايم.
بدن ميگويد ديگر من نمي توانم بيايم .تو كجايي ما كجاييم! گذشتِ ساليان بر وجود من (بدن) سنگيني ميكند .من كمكم ميخكوب
ميشوم ،ولي اولِ طراوت و نشاط تو (روح) است .من ديده ام كسي را كه هشتاد سال داشت ،اما خندهاش مثل خنده بيست سالهها بود.
به دنيا صاف نگاه مي كرد ،مانند كسي كه تازه به دنيا آمده است .من چند نمونه از اينها را ديده ام .به عنوان مثال؛ يك مورد كه شايد
هم شنيده باشيد ،يكي از بزرگان عرفا [ ]279كه دو سه سال بعد از انقالب از دنيا رفت ،ما هفتهاي يك بار ،يا دو هفته يك بار
جلساتي داشتيم و ايشان هم به آن جلسات تشريف مي آوردند .ايشان بيماري شديدي گرفت و راهي بيمارستان شد .روزهاي آخرِ عمر
ايشان بود و من موفق نشدم ايشان را ببينم ،ولي ديگر دير شده بود .نميدانم كارم چهقدر زياد بود ،كه ديگر با ايشان تماس تلفني
نداشتم .تلفن كردم كه احوال ايشان را جويا شوم .ديگر مي خواست اين دنيا را پشت سر بگذارد .پسرش گوشي تلفن را برداشت .گفتم
آقا اگر حالشان مساعد است ،من ميخواهم حالشان را بپرسم .گفت :بله .گوشي تلفن را به ايشان داد .من با ايشان احوالپرسي كردم
و دقيقاً به خاطر دارم كه گفتم :آقا حال شما چهطور است؟ گفت« :حال را ميفرماييد يا مزاج را؟» فرداي آن روز داشت ميرفت ،اما
سؤالش مثل سؤالِ افراد هجده ساله بود .آيا چنين شخصي پير شده است؟ درست مثل اين بود كه تازه ميخواهد وارد دنيا بشود ،آن
هم خيلي هم به سرعت .نه اين كه يك نفس بكشد و نفس بعدي به زور بيايد .نخير ،خدا شاهد است به سرعت گفت« :حال را
ميفرماييد يا مزاج را» ؟ گفتم هر دو را بفرماييد .گفت :مزاج تمام شده است و در آخر سرازيرياش هستم ،اما حال را نميدانم پانزده
سالهام يا شانزده ساله؟! خنده اي در درون من نقش بسته كه تا حال اين خنده از بين نرفته است .خيلي بانشاط ميروم ،ولي مزاج تمام
شده است.آيا نميتوان به بشرگفت اين چيست كه درون اين شخص ميگويد :خنده از لبانم قطع نشده است ،در حالي كه مزاج تمام
شده و ديگر در حال رفتن هستم؟ اين مورد را فقط به عنوان نمونه عرض كردم.تقسيم حقيقيِ بشر اين نيست كه در دنيا كامياب،
كامكار ،كامور زندگي كند يا ناكام ،و آن كس كه كامكار يا كامياب زندگي مي كند ،به او بگوييم سعادتمند و آن كسي كه با سختيها
زندگي را ميگذراند و حتي به رفيقش مي گويد آيا پنج تومان داري ما شب شام بخوريم ،به او بگوييم بدبخت .و بزرگترين كاشف
هيأت جديد ،چنين شخصي بود :دست كپلر [. ]280از مال دنيا تهي بود .ميگويند كپلر گاهي به رفقايش ميگفت :آيا پول اندكي
داريد ما شب شام بخوريم؟ [ ]281اين مرد يكي از بزرگترين گامهاي علم را در دوران گذشته برداشته است .او وقتي اين هيأت را
كشف كرد ،دستهاي خود را بلند كرد و گفت« :خداوندا ،تو را سپاس ميگويم .شكر تو را ميگذارم كه توفيقم دادي و بعضي از آيات
تو را در اين جهان بزرگ خواندم .توفيق ديگري عنايت بفرما تا آن چه را كه خواندم ،در خدمتِ بندگان تو به كار ببرم». ]282[ .اي
جوانان ،اي دانشگاهيان ،كسي كه در متن كار است حرفش اين است .سخنِ كسي كه نكاتي از روزگار علم را به اين جا رسانده است،
اين است .تو كنار ايستادهاي و ميگويي واژگونش كن .به چه مناسبت؟ كسي كه علم در دست اوست ،كسي كه پدرِ علمِ امروزي
است ،ميگويد :خداوندا! اما شخصي كه كنار ايستاده است ،مي گويد علم با دين مبارزه دارد! از كجا اين مطلب را ميفرماييد؟ در مقابل
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چه كسي؟ در مغزهاي كوچك و مغزهايي كه رشد پيدا نكردهاند ،نه فقط علم و دين با هم در حال مبارزه هستند ،بلكه زندگي آنان هر
لحظه با لحظه ديگر تضاد دارد ،زيرا آنان قدرت هضم آن را ندارند .آري ،طول تاريخ شاهد اين نمونههاست .نمونهاش يك ،دو ،ده و
صد مورد نيست .ولي آنهايي كه ميخواهند مطرح شوند ،ميپرسند پس چه كار كنيم؟ بياييد يك مطلب تازه بگوييد! ولي حاال
حقيقت چيست؟دوباره عرض ميكنم :كپلر بعد از كشف هيأت جديد ،دستهايش را با حال نيايش بلند كرد  -و چه قدر هم مزه
ميدهد  -ان شاءاللَّه خداوند به شما اي كاروانيان دانش ،اي دانشجويان عزيز ،از اين نعمت كشف عنايت كند .ببينيد چه لذايذي دارد و
با فهميدن حقايق پشت پرده ،چه قدر خدا را خواهيد ديد .وقتي كه صاف و آزاد ميشويد ،آزاد حتي نه فقط از بند معلومات ،بلكه
«من» هم كنار ميرود و ناگهان ميبينيد كه يك نورانيتي پيش ميآيد و مجهول حل ميشود .تقسيم اوالد آدم به دو دسته خوشبخت
يا بدبخت ،صحيح نيست .تقسيم حقيقي اين است :روشنان و تاريكان .قرار گرفتن در گروه روشنان و خارج شدن از گروه تاريكان .اين
است مقدمه سعادت حقيقي ،و االّ شما در تمام تاريخ در هر موقعي كه در نظر بگيريد ،يك نفر پيدا كنيد كه هشيار باشد و تخدير هم
نشده باشد ،يا شرايط و عوامل فيزيولوژيك و پسيكولوژيكِ او نيز معتدل باشد و بگويد من  24ساعت شاد بودم .نه اين كه بگويد يك
هفته ،بلكه بگويد بيست و چهار ساعت ،من آن خوشبختي را كه شما ميگوييد داشتم .من آن خوشبخت بودم ،يعني با اين كه
ميدانستم در دنيا چه ميگذرد ،با اينكه ميدانستم عدهاي در فقر ميسوزند ،اما باز خنديدم .با اينكه ديدم عدهاي در چنگال
خونفشانِ جهل ،دست و پا ميزنند ،من خوشحال بودم و دنيا را به مراد خود ديدم .آيا ميتوانيد يك نفر را پيدا كنيد كه چنين بگويد؟
محال است .پس بياييد در اين لحظاتِ بسيار بسيار حساس ،در مورد آنچه كه به عنوان هدف زندگيِ ما مطرح ميشود كه سعادت
است ،دو  -سه مطلب در نظر داشته باشيم .شايد اين كلمه ،تا آخر زندگاني با ما كار داشته باشد .شما سعادتمنديد! دقت كنيد و ببينيد
آيا واقعاً سعادتمنديد؟ بديهي است كه از انسان ميپرسند .يا ميخواهيد مثالً عدهاي را تعليم دهيد و تربيت كنيد .انشاءاللَّه در آينده،
در دبيرستانها و در دانشگاه ها ،خدا نصيب شما كرد كه مربي ،معلم ،آموزگار و استاد باشيد .گذار نوباوگانِ شما به اين حقيقت افتاد و
گفتند :اي مربي و استاد عزيز ،سعادت را براي ما تفسير كنيد .چگونه ميخواهيد تفسير كنيد؟ چه خواهيد گفت؟ من يك مثال عرض
مي كنم تا وقتي كه حقايقِ حساس براي اساتيد يا صاحبنظران مطرح ميشود ،سهلانگاري نكنند .من اين را ديدهام و يادداشت
كردهام .جزء مصاحبههاست ]283[ .سال ها قبل ،يك نفر از آلمان به نام دكتر كالوز كه استاد روانپزشكي بود ،به منزل ما آمد .او
صحبتهايي كرد و گفت«:سؤال عمدهاي در ذهن من است .به چند كشور خاورميانه هم رفته ام تا پاسخ اين سؤال را پيدا كنم .چرا
اين سؤال اين قدر براي من اهميت دارد كه براي يافتن پاسخش به چند كشور رفتم؟ دليل عمدهاش اين است ،كه من فردا ميخواهم
تدريس كنم .يعني در آلمان شغل تدريس به من خواهند داد و قانوناً ميتوانم در كالسهاي روانپزشكي تدريس كنم .ميخواهم فردا
كه به دانشجويم خواهم گفت مسأله دين براي زندگيِ آدمي ضرورت دارد يا ندارد ،اين سخن را از روي دليل بگويم».گفت :فردا پس
فردا من برميگردم و شروع به تدريس خواهم كرد و ميدانم اين مسأله حساس است .قطعاً گذر من به اين مسأله خواهد افتاد.
ميخواهم وقتي به نوباوگانِ وطنم ميگويم ،يا وقتي مي خواهم بنويسم :آيا مسأله دين در زندگي انسان ضرورت دارد يا ندارد؟ تكليفم
روشن باشد و بعد با جوانان روبهرو شوم.خدا ميداند ،يك جوان  25 - 26ساله بود .پير هم نبود كه بگوييم دنيا و روزگار عمرش
گذشته و ديوار زندگياش شكاف برداشته و حاال ابديت را ميبيند و مي ترسد ،آمده است تا تكليف خودش را روشن كند .گاهي بعضي
از وجدانها ،آدم را واقعاً مبهوت مي كند .جمالت مذكور ،عين عبارتش بود .لذا ،اگر از ما پرسيدند سعادت چيست؟ نميدانيم بايد چه
بزرگي و عظمتي از خود نشان بدهيم و بگوييم :نمي دانم ،اجازه بدهيد بروم مطالعه كنم تا ببينم اين قضيه چيست .اين قضيه حساس
است .چه بسا خداي ناخواسته ،يك تصوير نابجا درباره همين كلمهاي كه اصالً سرنوشت را تعيين ميكند ،ارائه دهيد .ممكن است
شما بگوييد :سعادت يعني حداكثر لذت .ممكن است خداي ناخواسته از اپيكور خوشتان بيايد.اپيكور يكي از فالسفه يونان بود كه
ميگفت« :هدف از همه زندگي ،عبارت از لذت است ».شما هم رفتيد آن را ديديد و از عبارت او خوشتان آمد .و هنگامي كه از شما
پرسيدند ،فراموش كرديد كه سعادت ،معناي ديگري دارد .اگر لذت سعادت ميآورَد ،جالدان تاريخ از ريختن خون انسانها لذتها
مي بردند .اگر چنين باشد ،پس تيمور لنگ لذت برده است .حجاج بن يوسف ثقفي لذت برده است .عمر بن سعد لذت برده است.
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عبيداللَّه بن زياد خوشش آمده است .اگرچه گاهي با كمي وحشت .عمر بن سعد يك پا را جلو ميگذاشت ،يك پا را عقب .اينها لذ را
در حداكثر آن دريافت كردند! ما چگونه به اوالد آدم تعليم دهيم؛ اينكه لذت يعني سعادت ،اشتباه است .ميتوان گفت كه منابع
اسالميِ ما ،سعادت را طوري ديگر معنا ميكنند ،و ديگران از غربيها هم ،وقتي سعادت را معنا ميكنند ،سخنانشان نوسان دارد ،ولي
تقريباً مسأله را در اينجا ختم ميكنند كه « :احساس رضايت در زندگي بدون فضيلت فريباست ،و سعادتِ حقيقي نيست» .بسياري از
آنان اين مطلب را گفتهاند ،و كانت يكي از آن هاست .اگر بگذارند بشر به مشتركات برسد ،به تفاهم هم ميرسد .اگر بگذارند ،افسوس
كه نميگذارند.روزي با يكي از اين ها (اساتيد خارجي) در كتابخانه ما نشسته بوديم .بحث ما خيلي گُل كرده بود ،و با اين كه در مكتب
واقعاً روياروي هم بوديم ،اما طوري در بحث تحريك شده بودند كه يكي از آنها گفت :بله ،واقعاً اين مسائل را ما ميتوانيم با اشتراك
مساعي حل كنيم .به مترجم گفتم به جناب پروفسور بگوييد كه اينجا كتابخانه و يك اتاق طلبگي است .ما گل ميگوييم و گل
مي شنويم ،اگر به حال خودمان باشيم و اگر واقعاً بتوانيم جرياني را كه اكنون بين ما و شما ميگذرد ،جدي مطرح كنيم ،خيلي عالي
ميشود. ] 284[ .به هر حال ،تقسيم بشر اين طور است كه بشر بر دو قسم است :يا بدبخت است چون دنيا به مرادش نيست ،يا
خوشبخت است كه دنيا به مرادش است و به دنيا ميخندد و دنيا هم به او مي خندد.اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود:فَبَيْنَا هُوَ يَضْحَكُ
إِلَي الدُّنْيَا وَتَضْحَكُ إِلَيْهِ فِي ظِلِّ عَيْشٍ غَفُولٍ ،إِذْ وَطِي ءَ الدَّهْرُ بِهِ حَسَكَهُ وَنَقَضَتِ الْأَيَّامُ قُوَاهُ ،وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ الْحُتُوفُ مِنْ كَثَبٍ ،فَخَالَطَهُ بَثٌّ
لَا يَعْرِفُهُ ،وَنَجِيُّ هَمٍّ مَا كَانَ يَجِدُهُ [«. ]285د آن هنگام كه در سايه عيشِ شادابِ غفلتانگيز به دنيا مي خنديد و دنيا هم به او لبخند
ميزد (خنده تمسخر ارائه مينمود) ناگهان زمانه ،خار [شرنگزاي خود را] در او فروبرد و روزگار ،قوايش را درهم شكست .عوامل
مرگ از نزديك به او نظاره كردند .در اين هنگام اندوهي درون او را فرا گرفت كه آن را نميشناخت ،اندوهي پنهاني كه تا آن لحظات
آن را در نيافته بود ».واقعاً اين جمالت اعجازگونه است( .علي) فرزند قرآن است .اگر علي عليه السالم نگويد ،پس چه كسي بگويد؟
صلوات اللَّه عليك يا اميرالمؤمنين ،از تو بايد حسين به اين دنيا بيايد .شايسته بود كه چ نين انساني از تو به دنيا بيايد .يا اميرالمؤمنين،
چه طور انسان و اين دنيا را مي شناختي؟ به هر حال ،اين نيست كه اگر انسان در اين دنيا از زندگيِ خودش خوشحال و راضي است،
پس سعادتمند است و اگر راضي نيست ،پس سعادتمند نيست.يك مثال علميِ پاكيزه مطرح ميكنيم .همه ما طلبهايم و اگر خدا
بخواهد ،ان شاءاللَّه در كاروان دانشيم و خواهيم پذيرفت .ممكن است كسي بگويد :آن چه كه بشر به آن رضايت داده است ،همان
سعادتِ اوست .اكنون خواهيد ديد كه اين مطلب ،ضد حقيقت است.آيا بشر دوره بردگي را گذرانده است ،يا نه؟ در اين بحثي نيست .به
آ ن بردگي هم در دوران خود رضايت داشته است .متأسفانه ،عكس بردهاي را هم انداختهاند كه گويا برده يكي از افسران نرون است،
در حاليكه كارد را تيز ميكند كه بدهد دست مالكش تا او را بكشد .قيافهاش را نگاه كنيد! تمام مسائل اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي،
اخالقي ،مذهبي ،تحت الشعاع بردگيِ محض بوده ،و برده به اين بردگي رضايت داشته است .خيلي هم خوشحال بوده است .اما اين
دليل نمي شود بر اين كه كساني بگويند :كسي كه به زندگي خود راضي شده ،سعادتمند است .آخر به چه راضي شود؟ راضي كردن
بشر ،غالباً با تلقين و عرضههاي مصنوعي كه كاري ندارد .شما مصنوعي عرضه كنيد و او راضي ميشود .خوشش ميآيد .حال ببينيم
معناي سعادت چيست؟ پس معناي سعادت ،آن تعاريفي كه بيان شد نيست .معناي سعادت را بايد تفسير كنيم[ .معناي سعادت را] در
چند كلمه از مربيِ بزرگِ خودمان حسين بن فاطمه ،حسين پسر فاطمه ،حسين پسر علي بن ابيطالب كه ما را به كالس خودش راه
داده است ،فرامي گيريم .ما را به اين كالس خواندهاند .همه شما االن فراخوانده شدهايد .شما را خواستهاند و به كالس آمدهايد .با پاي
خودتان نميتوانيد بياييد .من اين را از روي قطع عرض ميكنم .ما خواسته شدهايم كه به اين جا ميآييم و دور هم جمع ميشويم تا
انشاءاللَّه درسي بخوانيم .تعريف سعادت به نظر من چنين است .البته ميشود دربارهاش بحث كرد .نميتوان گفت آن چه كه ما
ميگوييم قطعي است و صد درصد مسأله تمام ميشود ،زيرا نظامِ (سيستم) فكري در اسالم هميشه باز بوده است .بدين جهت كه اگر
كسي بخواهد درباره سعادت فكر كند و بحث نمايد ،يا اگر كسي در آن حال باشد و پيك اجل از در فرا رسد و به او بگويد :كشتيِ
وجودت در كجاست؟ بگويد در اين جاست .آيا قطبنمايت درست كار ميكند يا نه؟ پاسخ بدهد بلي ،قطبنما كار ميكند .رو به
كجايي؟ رو به سا حل .چند نفر مسافر به همراه داري؟ وسايلت چگونه است؟ چه چيزي حمل ميكني؟ و شما تمام پرسشهاي او را
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درباره كشتي وجودتان جواب بدهيد .سپس سؤال كننده بگويد :آيا از اين جا آمادهاي كه پرواز نموده و بروي؟ بلي ،همين االن آمادهام.
آيا ميداني ابديت است؟ بلي .آيا مي داني مسؤوليت هست كه كشتي را از كجا سوار شدي؟ براي چه سوار شدي؟ و كجا ميروي؟
آري ،مي دانم .همين دقيقه كه پيك اجل فرا رسد ،من آماده ام .ما اين [شخص] را سعادتمند ميدانيم .سعادت يعني هميشه انسان،
خود را در مرز طبيعت و ماوراي طبيعت احساس كند .خواه ميليارد ميليارد ثروت داشته باشد ،خواه فقط يك زندگي به قدر كفاف داشته
باشد  -همان گونه كه روايت از پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه وآله نقل شده است  -يا ميخواهد در كار خود مسؤول يا مرؤوس باشد.
براي مثال عرض مي كنم .چون ما با مثال ،مسائل خود را در مسائل علمي يا در تمام امور دنيا روبهراه ميكنيم .اگر به او بگوييد اين
سفينهاي كه تو سوار شدهاي ،آيا مي داني كه از همه جهات ،وجود تو را به ساحلي خواهد رساند كه دنبال آن هستي؟ ساحل
چيست؟عقل كشتي ،آرزو گرداب و دانش بادبان حق تعالي ساحل و عالم همه درياستي«ميرفندرسكي»آيا ميفهمي رو به كجا
ميروي؟ بلي ،ميدانم ،رو به سوي ساحلِ وَاِلَيْهِ راجِعُون .آيا ميداني حركت سفينه از كجا شروع شده است؟ بلي ،از مبدأ حركتِ ما كه
اِنّا للَّه است .هدف كجاست اي سعادتمند؟ اي كه سعادت گوارايت باشد ،مقصد كجاست؟ وَ اِلَيْهِ راجِعُون .آيا قطبنمايت درست كار
كرد و اين وجدان زنگ نزد؟ نه ،تر و تميز است .حال مي خواهد كارمند ،كارگر ،مجتهد ،مدير ،يك نظاميِ زبردست ،رهبر و يا يك نفر
مقنّي باشد.به هر حال ،تعريفي از سعادت بود كه عرض كردم .به عنوان مثال ،درباره معناي سعادت؛ يكي از دوستانِ تحصيل كرده ما
كه سمت استادي هم دارد و كمي عرفانمشرب هم است ،گفت «:چندين سال پيش ،براي انجام كاري به كرمانشاه رفته بودم .هوا
گرم بود و من هم تشنه بودم .اين طرف و آن طرف خيابان را نگاه مي كردم كه آب خوردني پيدا كنم و بنوشم .رفتم دست راست،
كوچهاي مقابلم بود .گفتم بروم اين طرف ببينم چه مي شود .چون سابقاً در ايّام كودكي ،ما آن جا بوديم و در آن كوچهها بازي
ميكرديم .آمدم و ديدم يك پيرمرد پاالن دوز نشسته و مشغول دوختن پاالن است .بعد به ذهنم آمد كه در زمان نوجواني و تحصيل،
از مقابل او رد ميشدم و سالم ميدادم .او هم سالم ما را جواب ميداد .ر سيدم و ديدم مشغول كارش است .در دستش جوالدوز است
و طنابي و پارچههايي كه ميخواهد با آن ها پاالن بدوزد .جذابيتِ چشمان اين مرد ،مرا مجذوب كرد .ديدم مثل اين كه چشمها
ميگويند :بيا با تو كار دارم .اينطور احساس كردم .ديدم چشم او (نگاهش) در اين پرده طبيعت گير نميكند .نگاه كه ميكند ،نفوذ
ميكند و باال مي رود .سالم كردم و بعد از نشستن ،گفتم :آيا آب خوردن خدمت شما هست؟ پيرمرد ،جوالدوزش را زمين گذاشت و
رفت از كوزه اش مقداري آب در پياله سفالين ريخت و آورد ،و من آب را خيلي گوارا خوردم .گفتم انشاءاللَّه حال شما خوب است؟
ان شاءاللَّه كسب و كار شما خوب است؟ خداوند به كار شما بركت بدهد .آيا از كار خودتان راضي هستيد؟ (يعني آيا سفينه وجودِ تو راه
ميرود و قطبنمايت هم كار ميكند؟ آيا رضايت داري؟ ميداني از كجا آمدهاي و به كجا ميروي؟) در پاسخ گفت :آقاجان ،اين
جوالدوز را كه ميبيني ،همچنين اين پارچهها و كهنههاي بيزبان و بيشعور و بيجان ،سپس جان يك حيوان و يك نظارتي از باال
به نام خدا ،چرا از كارم راضي نباشم؟»اين دوست عزيز در ادامه گفت« :ما اگر ميخواستيم شصت سال درس بخوانيم ،اينطور
نميتوانستيم بخوانيم .تازيانه به ق دري تند بود كه مثل اين كه ترمز ببُرم و در يك سرازيري تند باشم ،هنوز هم دارم ميروم».آن
پيرمرد ،از سعادت بهرهمند است .او پاالن مي دوزد ،ولي سعادتمند است چون جانِ او به ثمر رسيده است .آيا با اين حساب ،شما خيال
ميكنيد حسين بن علي ميآمد با آن طاغوتِ خودكامه دست بدهد ،تا چند صباحي راضي باشد و از زندگي لذت ببرد؟ اين چه تفكري
است؟ خدايا ،بگويم تفكر مجنونانه يا تفكر پست؟ لذا ،فرمود:اَال تَرَوْنَ اَنّ الْحَقّ ال يُعْمَلُ بِهِ وَ اَنّ الْباطِلَ ال يُتَناهي عَنْهُ وَ اِنّي ال
اَرَيالْمَوْتَ اِالّ سَعادَةَ وَالَ الْحَيوةَ مَعَ الظّالِمينَ اِالّ بَرَما [[«. ]286اي انسانها] ،مگر نميبينيد كه حق مورد عمل واقع نميشود و از
باطل اجتناب نميورزند؟ من مرگ در راه دفاع از حق و ريشه كن كردن باطل را چيزي جز سعادت ،و زندگي با ستمكاران را جز
ماللت و دلتنگي نميبينم».مرگي كه حياتم او را براي من شكوفا مي كند سعادت است ،چون بارِ درخت زندگي من ،اين مرگ
است.اين جهان همچون درخت است اي كرام ما بر او چون ميوه هاي نيم خامسخت گيرد خامها مر شاخ را زان كه در خامي نشايد
گاخ راچون بپخت و گشت شيرين لب گزان سست گيرد شاخهها را بعد از آنچون از آن اقبال شيرين شد دهان سست شد بر آدمي
مُلك جهان [. ] 287مرگِ هر يك اي پسر همرنگِ اوست آينه صافي يقين همرنگِ اوستپيش ترك آيينه را خوش رنگي است پيش
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زنگي آينه هم زنگي استآن كه ميترسي ز مرگ اندر فرار آن ز خود ترسا نه اي جان هوشدارروي زشتِ توست ني رخسار مرگ جانِ
تو همچون درخت و مرگْ برگگر به خاري خستهاي خود كِشتهاي ور حرير و قز دَري خود رشتهاي [. ]288مسأله حيات و موت اين
قدر مشكل نيست .گاهي مي پرسند مرگ ما چيست؟ بفرماييد زندگيِ ما چيست تا مرگ خود به خود معنا شود .وقتي زندگيِ ما يك
درخت برومند باشد ،حيات با طراوت سپري مي شود .مرگ ،شكوفا شدن سعادت است ،براي كسي كه زندگياش با سعادت بوده است.
زندگيِ با سعادت ،در مرگ شكوفا ميشود.خواهم شدن به بستان چون غنچه با دلي تنگ و آن جا به نيكنامي پيراهني دريدنگه چون
نسيم با گل رازِ نهفته گفتن گه سرّ عشقبازي از بلبالن شن يدنپروردگارا! خداوندا! سعادتي كه از ديدگاه حسين سعادت است ،براي ما
هم نصيب بفرما.پروردگارا! خداوندا! ما در اين ايام از بارگاهِ درس حسيني ،فقط ميخواهيم كه ما را واقعاً حسيني محسوب
بفرمايي.خداوندا! پروردگارا! سعادتي كه به اصطالح ما بگوييم سعادت ،ولي در حقيقت ،ضد سعادتِ ما باشد ،چنين سعادتي را از دست
ما بگير.پروردگارا! در راندنِ كشتيِ وجود در اين اقيانوس هستي و رساندن آن به ساحل حقيقي ،ما را موفق بفرما.ان الحسين مصباح
الهدي و سفينة النجاة .ما كشتي نشينانِ اين كشتي هستيم ،پروردگارا! ما را قدردان اين كشتيِ نجات بفرما« .آمين»

صبر حسيني

(شب دهم محرم). 1372 / 4 / 9 ،موضوع بحث و صحبت ما در اين جلسه ،دو حقيقت و دو مسأله است -1 :نماز  -2صبر.تجارب
عينيِ انسان ها به خوبي نشان داده است كه صبر ،بردباري ،تحمل و حفظ آرامش در مقابل توفان حوادث ،يكي از بزرگترين
سرمايههاي جانِ آدمي است .خاصيت و نتيجه اي كه صبر در سرگذشت تاريخيِ بشر به وجود آورده است ،محيّرالعقول است .همچنين
برعكس ،اضطراب ،دستپاچه شدن و اسير احساساتِ زودگذر شدن ،چه صدمه هايي كه بر بشر وارد نكرده است! زود خود را از موقعيت
نجات دادن ،و گريز از وضعيت هاي مشكل ،فقط احتياج به صبر داشته است .اين امر از نظر تجارب تاريخي ،بسيار فراوان است و ما
هيچ ترديدي در اين نداريم كه مخصوصاً صبر در مقابل لذتها ،كه انشاءاللَّه توضيح ميدهم ،چه نتايجي داشته است .فقط يك
مقدار تاريخ ورق زدن ميخواهد .يك مقدار هم در عمر خودتان مالحظه بفرماييد كه وقتي دستپاچه شدهايد ،چه خيرات و عظمتها از
دست شما ساقط شده است ،و هنگامي كه تحمل ،بردباري ،صبر و آرامش داشتهايد ،چهطور سوار حوادث شدهايد و حوادث ،خودش به
شما كمك كرده است .به جاي اين كه حادثه بر شما سوار شود و آن واقعه و جريان ،شما را مضطرب كند ،شما بر حادثه مديريت
كردهايد و آن را به جايش رسانده ايد.آيات قرآن مجيد درباره صبر ،هم از نظر كميّت و هم از نظر كيفيت ،خيلي زياد است .آدم احساس
ميكند در صبر مسألهاي هست كه غير از آن نتيجه قطعي كه خودش خواهد داد ،چيز ديگري هم دارد كه آن را در قرآن ،فقط سالم
و درود خداوندي بر شكيبايان معنا كرده است .وقتي انسانها وارد ابديت ميشوند ،هنگامي كه ميخواهند به نتيجه اعمالِ صالحه خود
برسند ،مالئكه عرض ميكنند:سَالمٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدّار [«. ]289درود خداوندي بر شما باد ،كه در مقابل صبر و
شكيبايي [كه به عمل آورديد] ،عاقبت به خير شديد».راز بسيار نهاني در اين صبر است .و انسانها در دلهرهها و اضطرابات در مقابل
حوادث ،تلفات زيادي داده اند .بياييد ما كه در اين اوقات در مدرسه بسيار سازنده و عاليِ حسيني مطالبي ميآموزيم ،يكي از
درس هايمان همين قضيه صبر باشد .بردبار باشيم ،تا با يك كشمش گرميمان و با يك غوره سرديمان نكند .شما امروز شنيديد كه
بزرگترين و باعظمتترين لقب يا توصيفي كه درباره اعبد بنيهاشم« ،عابدترين بنيهاشم» يعني حضرت ابوالفضل عليه السالم گفته
شده ،اين است:اَشْهَدُ اَنَّكَ مَضِيْتَ عَلي بَصيرَةٍ مِنْ اَمْرِك [«. ]290شهادت ميدهم كه تو با بينايي و شكيبايي در كار خود حركت
كردي( .اين كار را با بينايي به نهايت رساندي»).ما نميخواهيم غير از ديدهاي ديده تيزي كشي [ ]291بگزيدهايخدايا ،ما نميخواهيم
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بگوييم براي حسينت گريستيم كه به ما پاداش بدهي .ما براي حسين گريستهايم ،ولي با پاداش هم كاري نداريم .تو اگر عنايت
فرمودي ،ما وظيفه بندگي مان بود[ ،اگرچه] خيلي لذت خواهيم برد كه ثواب و پاداش از تو بگيريم.اما مسأله حسين ،همانطور كه
منابع اسالمي و وجدان ما ميگويد ،باالتر از اين است .همانطور كه قبالً عرض كردم؛ تبكيك عيني ال الجل مثوبة« .اي حسين!
چشمم بر تو گريه ميكند ،نه براي ثواب و نه براي پاداش» .لكنما عيني الجلك باكيه« .اما فقط براي خودت ميگريم» .اما با اين
حال ،ما بندهايم و بنده از خدايش توقع دارد .خدايا ،پروردگارا! اگر از تو بخواهيم كه الطافِ ربوبيات شامل حال ما باشد  -چنان كه
هست  -با لطف و عنايتي كه درباره ما داري ،از تو صبر و بينش ميخواهيم .چرا كه بينش ،صبر ميآورد .كسي كه ميداند كجا
ميرود ،صبر برايش آسان است .بصيرت است كه صبر ميآورد .وقتي شما ميدانيد به كجا ميرويد ،ديگر شتابزده نيستيد و دلهره و
اضطراب نداريد .يا اخ الحسين يا ابوالفضل ،اشهد انك مضيت علي بصيرة من امرك «با بينايي حركت كردي».احتماالً او (مولوي)
پنجاه  -شصت ساله بوده كه اين شعر را گفته است .پس تا حال [انسان] چه كار ميكرد؟ آيا بدون بينايي حركت كرده است؟ [مولوي
مي گويد] نخير! بيناترمان كن! حوادث خيلي تاريك است و اضطراب ميآورد.ما نميخواهيم غير از ديدهاي ديده تيزي كشي
بگزيدهايبعد از اين ما ديده خواهيم از تو بس تا نپوشد بحر را خاشاك و خس [. ]292پروردگارا ،ما اين بينايي را از تو ميخواهيم.
اينك ،نه به جهت اين كه براي حسين گريه كرده ايم ،بلكه لطف بفرما تا بر خودِ حسين گريه كنيم .اما در عين حال ،ما حقِّ بندگي
داريم كه از تو بخواهيم و تمنّا كنيم .خودت فرمودهاي:وَ اِذا سَئَلَكَ عِبادي عَنّي فَاِنّي قَريبٌ اُجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذا دَعان [«. ]293و چون
بندگانم از تو مرا پرسند ،پس من نزديكم ،چون مرا بخوانند اجابت ميكنم دعايِ دعاكننده را».يا در جايي ديگر از قرآن مجيد
ميفرمايد :اُدْعُوني [« ، ]294بخوانيد مرا ».شما يك بُعد بسيار رازداري داريد كه فقط با خواندن است ،با بارالها گفتن است ،با خدايا
خدايا گفتن است .پس اگر كسي با بصيرت حركت كند ،صبرش را هم خواهد داشت .وقتي [كسي] ميداند به كجا ميرود[ ،سختيها
و مشكالت را] تحمل ميكند .اغلب كساني كه در زندگي دلهره دارند ،فرزند لحظهها هستند .دم ،لحظه و اينك را مي بينند .ده دقيقه
بعد ،يك سال بعد ،آينده را در نظر نمي گيرند ،كه وقتي نتايج بسيار عالي بود ،خيلي آرام ميشوند و نميگذارند تلفاتِ انرژيِ مغزي از
اندازه بگذرد .گاهي هم بيصبري ،تمام ذخاير انرژيِ شما را آتش ميزند .صبر كنيد؛ معناي وَ لَنَبْلُوَنَّكُم اين است .ساخت دنيا اين
است .قانون ازلي و ابدي را نميتوان تغيير دارد.وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَاْالَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ
الصَّابِرينَ الَّذينَ اِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوُا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُون اُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اوُلئِكَ هُمُ الْمُهْتَدوُن []295
 «.و قطعاً ما شما را با مقداري از ترس و گرسنگي و نقص اموال و نفوس و محصوالت آزمايش ميكنيم .و بشارت به بردباران بده كه
وقتي مصيبتي به آنان روي آورد ،ميگويند :ما از آنِ خداوند هستيم و به سوي او برميگرديم .آنان هستند كه درود و رحمت
پروردگارشان براي آنان نازل ميشود و آنان هدايتيافتگان هستند».خداوند مي فرمايد :ما اين بندگان خودمان را آزمايش خواهيم كرد،
تكانشان خواهيم داد .حتي اگر بخواهند بخوابند ،بدنشان را برميداريم ،ميآوريم كنار جاده ميخوابانيم تا از كاروانهايي كه ميروند،
صدايي به گوششان بخورد و اين قدر زياد نخوابند .ما اين كار را خواهيم كرد .تمام لحظات ما با آزمايش ميگذرد .و لنبلونّكم بشيء.
گاهي هراس ،شما را فرامي گيرد .گاهي گرسنگي و فقر اقتصادي ،گاهي نقص اموال ،گاهي نقص جاني و بيماريها ،گاهي نقصِ
نتايج كار.اي پيامبر عزيزِ ما ،وَ بشّرالصّابرين الّذين اذا اصابتهم مصيبة« ،و بشارت به بردباران بده كه وقتي مصيبتي به آنان روي آورد،
ميگويند خدايا ،اينها از توست» .نه اين كه از توست از روي جبر ،بلكه آن جا كه مربوط به خود اوست .و االّ انسان در مورد آن
نقص هايي كه اختياري است ،خودش مسؤول است .اگر كسي صبح تا غروب بنشيند و پي كسب و كار نرود ،يا به جاي درس خواندن
در خيابان ها پرسه بزند ،يا به جاي دقت و تفكر ،به شهواتش بپردازد ،بعد بگويد خدايا! چرا من نميفهمم؟ اين را به چه كسي بايد
نسبت بدهد؟ اين متعلق به خودش است .يا كسي كه نبوغ و هوش بسيار طيّارِ خود را براي يك لحظه زودگذر ميفروشد؛ لذتي كه
هرگز مطلق نخواهد شد و هرگز از حاشيه اَلَم نجات پيدا نخواهد كرد .لذت اين است! قبل و بعد آن ،بلكه حتي همزمانِ آن ،بايد بداند
كه اينجا جايگاه لذتِ مطلق نيست .ولنبلونّكم .من خودم ميكنم[ .البته] آنجا كه به خود او مربوط است .يعني اگر وقتي حادثه
سختي را كه پيش آمده است ،تحليل فرموديد و ديديد عوامل به باال مي خورَد ،خواهيد گفت :صبراً علي بالئك.مثالً اين المپ كه در
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اين مكان روشن است ،مربوط به مولّد و ژنراتور است ،و االّ اگر ديديد المپ سوخته است ،بايد آن را عوض كنيد .يا اگر سيم اتصالي
پيدا كرده است ،بايد اتصالي را برطرف كنيد .يا در آن هنگام كه ديديد اين خاموشي مربوط به اصل مولّد برق است ،بايد آن را تعمير
كنيد.حضرت سيدالشهدا عليه السالم به هنگام شب و مثل اين كه در روز هم چند بار فرمود:صَبْراً بَنِي الْكِرامِ! فَمَاالْمَوْتُ اِلّا قَنْطَرَةٌ تَعْبُرُ
بِكُمْ عَنِ الْبُؤْسِ وَالضَّرّاءِ اِلَي الْجِنانِ الْواسِعَةِ وَالنَّعيمِ الدّائِمَةِ ،فَاَيُّكُمْ يَكْرَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ سِجْنٍ اِلي قَصْر؟«. ]296[ ...دل بر شكيبايي
بنديد اي بزرگ زادگان! مرگ ،جز پلي نيست كه شما را از سختي ها و ضررها به بهشتِ وسيع و نعمت جاويدان ميرساند .آيا كدام يك
از شما كراهت دارد از اينكه از زندان به قصر منتقل شود؟» صبر كنيد! چند دقيقه و چند لحظه است .بعد از آن ،قرنها ميوه خواهيد
گرفت .همانطور كه االن ثمرات آن را ميگيريد و ميگيرند! خدا ميداند امشب از اين همه هيجانات كه دو روز است شروع شده ،چه
ثمراتي بهبار ميآيد .خدا مي داند اين هيجانات در عالم تشيع و در جاهاي ديگر به صورت ديگر ،چه نتايج باعظمتي داده است .خدا
ميداند به خاطر چند لحظه صبرِ چند دقيقهاي؛ صبراً بَنِي الْكِرام به چه نتايجي رسيدهاند .خدا انشاءاللَّه زيارت كربال را به همه قسمت
كند .عربها شب عاشورا سينه ميزدند و يك شعر منقلب كننده ميخواندند .خواننده هم خيلي با حال ميخواند و آهنگش هم بسيار
نافذ بود .يك عبارت از مصرعش اين است كه امام حسين ميفرمايد :بِالصّبر .و در ادامه آن اشعار ميگويد« :اي خواهر من ،اين طور
خودت را مضطرب نكن .در شب عاشورا ،اين حادثه به اين بزرگي ،با صبر براي من قابل تحمل خواهد بود .صبر خود را از دست نده و
آرام باش ».سپس امام حسين دست خود را به سينه مبارك زينب كشيد و بعداً زينب شد حسينِ دوم .آرامش شروع شد و حادثه را تا
آخرين نتيجه به ثمر رساند .ديگر از گريه خبري نبود .ديگر وقتي رسالت به عهدهاش افتاد ،رسالت بود .ديگر حاال وظيفهاش اين بود
كه جريان را به نتيجه برساند .زينبِ بعد از عاشورا يك شخصيت است ،و زينبِ پيش از عاشورا يك شخصيت ديگر .صبر در مقابل
ناگواريها ،كمي طبيعي به نظر ميآيد[ .مثالً] انسان بيمار ميشود .اگر صبر نكند ،چه كار كند؟ آيا خود را از پشت بام پايين بيندازد؟
خوب ،قطعاً صبر خواهد كرد .مثالً عوامل جبريِ ناگواري پيش ميآيد ،كه تحمل در مقابل آنها يك چيز جبري است ،چون كاري از
انسان برنميآيد .البته در اينجا مسأله اي هست .آن اين است كه در همان حال كه انسان به طور جبري  -مثالً بيمار شده و بر
بيمارياش صبر ميكند  -بگويد خدايا! هرچه از دوست رسد نيكوست ،و از اين موقعيت كه پيش آمده است ،اجري ببرد و از آن
توجهات روحاني و ملكوتي نتيجهاي بگيرد .اين كار را ميتوان انجام داد .و االّ اگر صبر نكند چه ميشود؟اساسيترين درس ما درباره
صبر ،همين يك نكته است :صبري كه سكوي پرواز است ،صبري كه بال و پر براي پرواز در فضاي واالي انساني است و موجب
تجلّي خدا بر انسان ميشود ،صبر در مقابل لذت هاست ،آن هم در زماني كه عامل لذت آماده و هيجان شديد است.گر چه رخنه نيست
در عالم پديد خيره يوسفوار ميبايد دويد [. ] 297حضرت يوسف عليه السالم دويد و دويد تا دست به قفل زد و قفل باز شد[ .مورد]
صبر آن جاست .يا حضرت موسي عليه السالم را كه يك بزغاله اذيت كرد .از صبح تا ظهر اين انسان را به دنبال خودش دوانيد و فرار
كرد .حاال اين حيوانك از چه رم كرده بود؟ تا ظهر موسي دنبالش دويد و وقتي كه حضرت موسي عليه السالم رسيد ،بز را برداشت و
بغل كرد .گفت :حيوان كجا رفتي؟ دنبال تو بودم كه تو را از دست درنده ها نجات بدهم .از همان آن جا ريشه پيغمبري تأسيس شد .از
همان صبرِ پنج  -شش ساعته .از آن جا ،بارقه نبوّت براي موسي عليه السالم درخشيد .هر كاري بهانه و وسيله ميخواهد .همينطور
بيعلت كه نمي شود .اين هم يك وسيله شد فقط براي اين كه موسي بن عمران ،پيغمبري به آن عظمت شود كه حتي شايستگيِ
صحبتِ مستقيم را با خدا داشته باشد[ .مالحظه كنيد كه] از صبر درباره يك بز ،چه حادثه و چه نتيجهاي به بار ميآيد .حادثهاي كه
بعد از آن؛ تورات ،الواح و تلمود آورد .صبر در مقابل لذايذ بسيار مهم است .پول از آن چيزهايي است كه لذت دارد ،ولي هنگامي كه
احساس كرديد كسب اين پول خالف قانون است و مشروع نيست ،صبر كنيد و دست به آن پول نياالييد .اين صبر ،ارزنده و سازنده
است ،زيرا اينجا پاي اختيار در كار است .اما در مثل بيماريها ،سختيها و ناگواريها اگر صبر نكنيد ،پس چه كار كنيد؟ صبر در آن
موارد (سختيها و بيماري ها و )...جبري است ولي در اين مورد (عدم كسب پول حرام) صبرِ اختياري است .يعني واقعاً در اينجا،
شخصيت شما شكوفا ميشود كه ميگوييد ميتوانم ،ولي نميكنم .آنجا راهي جز انجام دادن نيست .آن جا غير از اين كه به
رختخواب بيفتيد چارهاي ديگر نداريد و بايد صبر كنيد .عمده عظمتهاي آدمي ،روي همين صبر در مقابل لذت است .و آنجا (در
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صبر اختياري) شايد انسان يك كمي از خودش سر دربياورد كه چيست .بتواند با خودش بخندد ،كه آيا تو همين بودي اي موجود
مخفي در درون من كه تو را نميشناختم؟خداي حسين شاهد است كه د استان صبر چنين است .جوانان عزيزِ ما! متوجه باشيد كه اين
صبر خيلي پرمعناست .چون نه فقط حادثه را براي شما تصحيح ميكند ،نه فقط از حادثه جان سالم بهدر ميبريد ،نه فقط با صبر آرام
آرام تمام قواي صبر دست به هم ميدهند و شما را از چاه نجات ميدهند؛ بلكه اين تنها يك نتيجهاش است و نتيجه مهمي هم
است .اما غير از اين ،شخصيت با صبر آبياري ميشود .امام حسين فرمود :صبراً بنيالكرام .اي انسانزادهها (بني يعني اوالد) ،اي
فرزندانِ انسان هاي بزرگ ،اي فرزندانِ اصولِ عاليِ انساني ،اي فرزندان هدفِ اعالي زندگي ،صبر ،صبر ،صبر؛ چند ساعت بيشتر
نيست.اين مطلب را هم تذكر بدهم ،و آن را خيلي جدي تلقي كنيد .شدت ناگواريها ،عمرش كم است .پس دستپاچه نشويد و بگوييد
خدايا! صبر بده .شدت حوادثي كه غيرقابل تحمل باشد ،زياد طول نمي كشد .دستپاچه نشويد ،زيرا دريده شدن شخصيتِ ما توسط
لذتها ،خيلي به طول نمي انجامد .با مقداري تحمل و صبر ،احساس خواهيد كرد كه چرا اين همه آيات در قرآن مجيد درباره صبر
است:اِنَّما يُوَفَّي الصّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِساب [«. ]298جز اين نيست كه بردباران ،پاداشهاي خود را بدون حساب و كتاب خواهند
برد».در آن هنگام ،ديگر مسأله دههزار  -يك ميليارد مطرح نيست ،بلكه بينهايت است .چون روحِ بينهايت به نتيجه رسيده است.
«به بردباران ،پاداشهاي بدون حساب داده خواهد شد ».چند روز درمقابل اين لذت صبر كردي و خودت را نباختي؟ اين هم
نتيجهاش .پس مسأله چند روز مطرح نيست ،بلكه يك لحظه صبر كرديد ،ولي آن لحظهاي بود كه فوق زمان بود.خدايا! در نهاد
انسانها چه قرار دادهاي؟ يك لحظه بردباري و يك لحظه صبر ،چهقدر ارزنده است! ديگر آن جا بحث از گذشته و حال و آينده
نيست .ديگر آنجا ،حسابِ صبر با دقايق و ساعات و ماهها و سالها نيست .انشاءاللَّه بعد از اين درس حسيني ،دقت بفرماييد كه يك
جا مثالً مي گوييد نه ،يك جواب منفيِ مشروع كه در مقابلِ لذايذِ تباه كننده خواهيد گفت ،مالحظه خواهيد نمود كه چه احساسي از آن
صبر نصيب شما خواهد شد .آن لذايذِ مشروع ،نوش جان شما باد ،البته اگر آن لذايذ مشروع هم كنترل شود ،آن هم پروازهاي ديگري
دارد .اصالً حتي وقتي در لذتهاي مشروع هم خودتان را مهار و كنترل مي كنيد ،در آن هنگام كه احساس ميكنيد هيجان شديد شده
و موج زده است ،همچنين موقعيت هم ،موقعيتي بدون مانع است ،يك «نه» كه ميگوييد ،اين «نه» براي كارگاه هستي ،به عظمت
«باشِ» خداوندي است« .گر تو نميپسندي تغيير ده قضا را» .آري ،اينجا «نه گفتنِ» تو ،يعني من انسان هستم و تو نميتواني در
من اين تأثير را بگذاري كه فرض كنيد من از شخصيتم استفاده كنم و اين عامل لذت را بگيرم .اينجا ،عظمتِ يك نَه ،به قدر آن بلي
است .ما چه ميدانيم كه آن كلمه «كُن» يا «باش» كه به هستي خورده است ،فقط براي اين است كه گاهي بگوييد نميشود .همان
طور كه حسين عليه السالم گفت نمي شود .به ايشان گفتند :يزيد پسر عموي شماست و در خانواده شمس ،هاشم ،اميه و ...با همديگر
نسبت داريد .همگي ما طلبه و دانشجو هستيم .مگر هستي با نيستي ميسازد؟ تناقض محال است .گفتند فقط شما (حسين)
مختصري كنار برويد( .ماشاءاللَّه ما هم كه در ادبيات خيلي دست داريم .ما بيادبياتيها خيلي از ادبيات بهره بردهايم و ميدانيم كه
الفاظ را چهطور درست كنيم و موقعيت را چه طور تصحيح كنيم) .حسين برو كنار و بگذار يزيد كار خودش را بكند؟! يزيد ميخواهد
چه كار كند؟ چهطور ميخواهد با الفاظ بازي كند؟راه هموار است و زيرش دامها قحطيِ معنا ميان نامهالفظها و نامها چون دامهاست
لفظِ شيرين ريگ آب عمر ماست [. ]299امان از اين الفاظ شيرين كه ميآيند و هستيِ ما را دستخوش مفاهيمِ غير واقعيِ خود
مي كنند!بلي ،يا اباعبداللَّه! آن هم پسر عموي شماست( .به او گفتند و خيلي زياد هم گفتند ).كه هر چه شما بخواهي ،خواهد كرد .ولي
نميدانستند كه هر چه خواستن حسين ،مقيد به خواستههاي يزيد است[ .يزيد] گفت من حسين را ميخواهم .چه چيز را ميخواهي؟
مگر تو در اين خواستن ،آزادي هستي؟ از نظر يك بشر معمولي ،خواستنِ تو (يزيد) االن مربوط بهجاي ديگر است .او (حسين) بايد
بخواهد و او نمي خواهد كه يك انسان فاجر ،مديريت جامعه را به عهده بگيرد .اين انسانها رو به مسيرِ حيات معقول و رو به جاذبيت
كمال اند[ .امام حسين] صبر كرد .به اصطالح بعضي از ادبا :سَاَصْبِرُ حَتّي يَعْلَمَ الصَّبْرُ اَنَّني« ،خودِ صبر نيز از اين بردبار به تعجب درآمد
كه اين كيست و چيست» ؟صبر تلخ آمد وليكن عاقبت ميوه شيرين دهد پرمنفعت [. ]300آن هم چه ميوهاي! همانطور كه عرض
كردم ،اي كاش عالم تشيع ،هشيارانه اين كار را ميكرد و آمار ميگرفت كه چه انسانهايي در اين مدرسه (مدرسه حسيني) ساخته
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شده اند .واللَّه هرچه ساخته شده ،از [امثال] شما كه در هرسال دو ساعتي ،سه ساعتي كم و بيش مينشينيد و خالصه «تو ميزنيد»،
ساخته شده است .به قول مردم ،از نظر روانشناسي «تو ميزنيد» كه داستان چيست؟ حتي مثالً فرض ميكنيم ،به مدت ده ساعت در
اين دو  -سه روز شركت كرده باشيد .مالحظه ميكنيد كه يك چند لحظهاي از آن احساسات زودگذر رد ميشويد و وارد احساسات
برين ميشويد ،كه در تاريخ چه روي داده است و اين قضيه چيست .امروز مالحظه فرموديد و فردا هم مالحظه خواهيد كرد كه زير
اين آفتاب سوزان و با چه چهرههاي جدي مينشينند و گوش ميدهند .هيچ شوخيبردار نيست .چهرهها جدي است ،چون حركت
خيلي جدي بود .حركت اگر جدي نباشد ،چنين كارواني را به دنبال خود به طور جدي راه نمياندازد .به خدا قسم ،گاهي كه اين مردم
از ته دل حسين ميگويند ،آدم ميلرزد .مثل اين كه حسين را مي بينند .خدا اجرتان بدهد .خداوند لطفش را از شما سلب نكند .خداوند
محبت و عنايتش را در اين روزگارِ پر تالطم ،از شما دريغ ندارد .اين صبر بود و چند ساعت هم بيشتر نبود.شديدترين ساعاتِ تلخِ
زندگي ،عمرش كم است .لذا ،حضرت مي فرمايد :چند ساعتي است ،ديگر چيزي نيست ،چيزي نمانده كه شما به سعادت ابدي برسيد.
ديگر مضطرب نباشيد .و مالحظه فرموديد كه آن ها هم چه آرامشي داشتند .حتي آن شب (شب عاشورا) دو نفر از ياران امام حسين
عليه السالم با هم شوخي مي كردند .يكي از آنان به نام بُرِير ،از زُهّاد و پارسايان و عرفاي مسلمين بود[ .عبدالرحمن به برير گفت]:
شما كه االن شوخي مي كنيد ،اين ساعت ،ساعت باطل نيست .البته او هم روي حساب خودش چون برير را نميشناخت ،سؤال خوبي
مطرح كرد[ .برير] گفت :اين ساعت ما االن كجاييم؟ گفت « :در مرزهاي حيات و موت كه يك بار فقط اين مرز ديده ميشود ،آن هم
در چنين جريان حساسي» .شما اين [برير] را ببينيد كه چه جوابي داد .گفت« :هرگز قوم من ،مرا در باطل نديده است» .واقعاً ادعا را
ببينيد .شما بيجهت پيرو چنين اشخاصي نشدهايد.اي ح سين! در اطراف تو چه اشخاصي بودند؟ آنان تو را شناختند ،در حالي كه در
تمام دنيا غريب بودي .اگرچه غربتِ تو تلخ بود ،و فقط چند نفر آشنا داشتي .ارواح خود ما و پدران و مادران ما ،فداي اين آشنايان
باشد ،ولو اين كه كم بودند .گفت« :قوم من ،مرا در باطل نديده است .ولي لحظهاي نشاطآورتر از اين نميبينم كه ديوار زندگيِ ما
كمكم شكافش بيشتر ميشود و فروغ ابديت را ميبينيم .چرا ناراحت باشم»؟اگر جهان تشيع آمار ميگرفت كه از اين جلسات چه
انسانهايي با انقالب روحي به راه افتادند و حركت كردند ،آن وقت ميفهميديد كه اين حسينِ شما يعني چه .متأسفانه آمارگيري
نشده است .البته عدهاي را ما ديديم .من خودم عده اي را سراغ دارم كه واقعاً منقلب شدند و به كلي فساد و كثافات و ...را كنار
گذاشتند و راه افتادند و با يك انقالب روحي رفتند ]301[ .لذا ،بايد توجه داشت كه اين جلسات ،جلسههاي انقالب روحي است.پس
يك موضوع درس ما صبر بود و موضوع ديگر هم نماز است .چند كلمه هم راجع به نماز صحبت كنيم.همه شما ميدانيد كه روز قبل
از عاشورا ،وقتي امام حسين عليه السالم از اشقيا مهلت خواست ،نابيناييِ درون به آنجا رسيد ،كه عدهاي از آنان بهقدري عجله
داشتند كه حتي يك شب هم به پسر فاطمه مهلت نميدادند .حضرت سيدالشهداء به حضرت ابوالفضل فرمود«:برادر ،برو به آنها بگو
امشب به ما مهلت بدهند .من نماز و عبادت را خيلي دوست دارم».در صورتي كه حسين هر شب و روز در بارگاه خدا بود .حسين از
خدا دور نبود .حسين هميشه با خدا بود ،ولي امشب آخرين شبِ زندگي است .مسلماً اين حضور ،معناي ديگري خواهد داشت .اشقيا
يك شب مهلت را با فشار و زور پذيرفتند ،و به خاطر اين كار در ميان آنان اختالف افتاد .عدهاي ميگفتند :مهلت ندهيد.به هر حال،
امام حسين عليه السالم فرمود :امشب را مهلت بگيريد .كه چه ك نيم؟ آن شب ديدند كه نشسته بود و اين اشعار را ميخواند:يا دَهْرُ اُفٍّ
لَكَ مِنْ خَليلِ كَمْ لَكَ بِالْاِشْراقِ وَالْاَصيلِمِنْ طالِبٍ وَ صاحِبٍ قَتيلِ وَالدَّهْرُ ال يَقْنَعُ بِالْبَديلِوَ اِنَّمَا الْاَمْرُ اِلَي الْجَليلِ وَ كُلُّ حَيٍّ سالِكٌ سَبيليما
أَقْرَبَ الْوَعْدُ مِنَ الرَّحيل [« -1 . ]302اي روزگار! اف بر تو كه چنين ياري هستي .چهقدر آغاز (صبح) و انجام (شب) داري« -2».چه
قدر طالب و صاحب (حق) را كشتي .و روزگار هرگز به جانشيني قانع نميشود« -3».و هر زندهاي راه مرا خواهد پيمود (خواهد مرد) و
تمام امور به خداوند جليل ختم ميشود« -4».و چه نزديك است وعده هجرت (به سوي حق»).بعد ،آن چه كه تواريخ از اينها در
حال نيايش در يك شب نوشته اند ،حاكي از اين است كه يك ذاتِ بينهايت ،در ارتباط با «من»هاي اين  72نفر بود .آري ،اي روي
زمين ،چه چيزها ديدهاي! اي ستارگانِ پرفروغِ سپهر الجوردين ،شما به چه انسانهايي تابيده ايد؟! آيا هنوز به ياد داريد؟ قطعاً به ياد
داريد ،كه آن شب چه شبي بود ،آن هايي كه ال اله اال اللَّه و اللّه اكبر گفتند و اين سخنشان چه معنايي داشته است .به طور كلي
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ميخواهم عرض كنم ،بشر به عنوان اين كه موجودي وابسته است ،باالخره بايد پيشانياش در جايي به زمين بخورد .چون خودش را
نميتواند مسخره كند .من مطلقاً آزادم؟! بشر در حال بيداري از اين شوخيها نديده است ،چه بهتر كه اين سجده را براي او (خدا)
بكند .باالخره از شما سجده خواهند گرفت.راهي بزن كه آهي بر ساز آن توان زد شعري بخوان كه بر او رطلي گران توان زدبر آستان
جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سر بلندي بر آسمان توان زد«حافظ»اگر اين پيشاني براي غير خدا به زمين بخورد ،يك لگدي هم
روي اين سر خواهد خورد .آيا درست است يا نه؟ اما اگر سجده به خدا باشد ،انسان سربلند ميشود .اي جوانان عزيز ،به نماز اهميت
بدهيد .چه درسي باالتر از اين كه حسين به ما ياد داد؟ نماز را بخوانيد .نماز را ترك نكنيد .چه تعبير زيبايي است :باالخره اين سر
فرود خواهد آمد .خواه بت باشد ،پول باشد ،زيبايي هاي ظاهري باشد ،مقام باشد ،شهرت باشد ،زن و بچه باشد ،شهرتپرستيها باشد،
خودخواهي باشد ،باالخره شما حداقل در مقابل بتِ خودتان سجده خواهيد كرد ،و درست هنگامي كه پيشاني را بر زمين گذاشتيد ،آن
«خودِ حيوانيِ» شما يك لگد محكم به سرتان ميزند و مي گويد :محو باد اين پيشاني كه به من سجده كرد .پس بياييد پيشاني را
ب راي خدا بر زمين بگذاريم .نماز اين است .من درباره نماز غير از اين سخني ندارم .انشاءاللَّه در نماز خواندن تنبلي و مسامحه نكنيم.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن! ...واقعاً گاهي عرفا و شعراي ما چه ميكنند! چه قدر غوغا ميكنند! اگر [به هنگام نماز] سر بر
سجده بگذاري ،سر به طرف ملكوت رفته است .به جاي اين كه لگدي بر پشت سر شما بزند و بگويد كه بد جايي سجده كردي ،اي
بيانصاف ،اي بيمن ،اي بيذات ،آيا اين جا ،جاي سجده است؟ آيا خودپرستي ،بتِ درون ،پول و مقام جاي سجده است؟لذا ،بياييد
تحفه ديگري از اين خوانِ گسترده حسين ي از خدا بگيريم و ببريم .خدا اين تحفه را به ما خواهد داد ،و آن اهميت دادن به نماز است.
نماز به انسان هويّت ميدهد.چند بار گفتنِ؛ اهدنا الصراط المستقيم [« ]303ما را به راه راست هدايت فرما» ،نميگذارد زندگيِ آدمي
به هدر برود .آن شب ،اين يارانِ ملكوتگراي حسيني ،چند دفعه تكرار كردند؛ اهدنا الصراط المستقيم[ .در حالي كه] چهل هزار
شمشير هم آن طرف برق مي زد .اهدنا الصراط المستقيم ،صراط الذين انعمت عليهم [« ]304راه كساني كه به آنان نعمت دادي»،
انعمت عليهم چه كساني هستند؟ انبيا ،اوليا ،شهدا ،صديقين و صلحا هستند .خداوندا ،پروردگارا ،امشب آنان چگونه گفتند؛ ايّاك نعبد و
ايّاك نستعين [[« ]305بارالها] تنها تو را ميپرستيم و تنها از تو ياري ميجوييم ».و چه طور به حضور تو رسيدند؟! تو را چگونه
ديدند؟پروردگارا! خداوندا! تو را سوگند ميدهيم به عظمت حسين و به عظمت اين محبوب خودت كه نامش حسين است ،ما را در اين
موضوع صبر و نماز پيروز بفرما .خدايا! ما را درباره اين دو حقيقتِ عظما با شكست روبهرو مفرما .خدايا! در حسينشناسي ما را موفق
بفرما .خداوندا! اين مردم را كه ما ديديم و ميبينيم و ميبينيد كه با اين اخالص به محبوب تو حسين اخالص ميورزند ،و واقعاً
متحمل زحمات جاني و مالي مي شوند ،از بينش و بصيرتِ حسين برخوردارشان بفرما .خدايا! پروردگارا! اين صداي حسين را از اين
مملكت خاموش مفرما .ما را در اين دنيا از زيارت آن بزرگوار و در آخرت ،از شفاعتش محروم مفرما .خداوندا! بر كساني كه در اين
جريان چه از لحاظ مالي ،جاني ،نطق و بيان و تحريك احساساتِ پاك قدم برمي دارند ،اجر جزيل عنايت بفرما«.آمين»

جبر اموي

(شب يازدهم محرم).1372 / 4 / 10 ،اگر حوادثِ فوق العاده و داراي ابعاد و جهاتِ بسيار متنوع و عميق ،در طول تاريخ ،به وسيله
صاحبنظرانِ هر بُرهه و هر فترت و دوراني درست تفسير ميشد ،اثرش در پيشبرد انسان و انسانيت بسيار عالي بود .از عوامل
شكست ما انسان ها در علوم انساني و در شناخت عامل محرك تاريخ ،اين است كه ما از جلوي حوادثِ فوقالعاده مهم خيلي ساده
ميگذريم .ما انسانها آسانگراييم و صاحبنظران گذشته ما با يك عينك معيّني حوادث را تفسير كردهاند ،در صورتي كه اين حوادث
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احتياج و نياز مبرم به تحقيقات و تأمّالت عميق داشته است.بحث مختصري در اين مورد داريم كه در دوران آل اميّه و بني عبّاس،
جبرگرايي خيلي رواج پيدا كرده بود .جبر به اين مفهوم كه همه چيز و هر چه هست از اوست .بعضي از متكلّمان و فيلسوفان ،به اين
نكته توجه نكردهاند كه چرا جبرگرايي در آن دوران اين قدر شيوع پيدا كرد .بايد علت آن را بفهميم .در آن دوران و در مقابل شيوع
جبرگرايي ،فقط اماميه و معتزله از اختيار دفاع ميكردند و دفاع آنان هم بسيار جدي بود ،ولي اكثريت با اشاعره بود كه از جبر زياد
دفاع ميكردند .آيا اين يك مسأله فوق العاده حياتي نيست كه ما روي آن كار كنيم تا ببينيم جريان چيست؟ در زمان پيغمبر صلي اهلل
عليه وآله از اين جبرگرايي خبري نبود ،نيز در زمان آن سه نفر صحابه و دوران حكومت علي بن ابيطالب عليه السالم هم مطرح
نبود .فقط جسته گريخته انسانهايي سؤاالتي به ذهنشان خطور مي كرد ،مانند اين كه وقتي اميرالمؤمنين عليه السالم از جنگ صفين
برگشتند ،يا در جنگ جمل پيروز شدند ،در آن جا پيرمردي بلند شد و گفت يا اميرالمؤمنين ،اين كه ما رفتيم و در اين جهاد پيروز
شديم ،آيا با قضا و قدر خداوندي بود ،يا اختيار ما در كار بود؟ حضرت فرمود :اختيار ما در كار بود .قضا و قدر خداوندي باعث جبر
نميشود.اين طور سؤاالت بهطور گسيخته ديده مي شود ،اما مكتب نيست كه آن را در تمام جوامعِ اسالمي و در حوزههاي علمي
بررسي كني م و ببينيم غالباً اين مسأله از كجاست .گاهي استداللهايي را ميبينيم كه اين استداللها از آن مغزهاي بزرگ نيست .و
فقط مستند به اين نيست كه ما مثالً قانون عليّت داريم ،و قانون عليّت حكم به جبر ميكند  -البته امروز اين سخنان مورد بحث
نيست ،و الّا اگر بود يك مقدار صحبت ميكرديم  -يا :اراده خداوندي خواسته است كه چنين كاري صورت بگيرد ،كار زشت يا كار
زيبا .از اين استداللهاي بياساس ،مكتب به وجود نمي آيد! مكتبي كه بر جوامع آن روز حاكم شود .آيا درست است كه بگوييم اراده
خداوندي بود كه امام حسين عليه السالم را كشتيد ،يا علي بن ابي طالب عليه السالم را به زمين زديد؟ با اين كه براي بشريت بعد از
پيغمبر صلي اهلل عليه وآله نظير چنين انسان دلسوزي نبود .آيا واقعاً او را از بين برديد؟ بلي ،چون اراده خداوندي چنين بود! كدام اراده؟
اين چه استداللي است؟ سه بار ابنزياد به جبر استنا د كرد ،گفت :اين كيست؟ اشاره كرد به حضرت سجاد عليه السالم .گفتند او علي
بن الحسين است .ابن زياد گفت :مگر علي بن الحسين را خدا نكشت؟ حضرت سجاد فرمود :برادري داشتم نامش علي بن الحسين
(علياكبر) ،مردم او را كشتند (قَتَلَهُ النّاس) .قتله اللَّه يعني چه؟ ببينيد در فرهنگ اسالم و در فرهنگ بشريت ،چه گذشته است؟ سه بار
در كلمات اين مرد خبيث (فرزند مرجانه) ،اين استدالل ديده ميشود .آقا فيلسوف و باسواد شده است و ميخواهد توجيه كند.
پروردگارا ،آدمي در آن موقع كه مي خواهد موقعيتِ وقيح خود را توجيه كند ،چه قيافه زشتي دارد .كاري كه شده است ،نبايد توجيه
كرد .يك كلمه غلط كردم ،كه مسأله را حل ميكند ،پس چرا آن قدر ايستادگي؟ چرا اوالد آدم اين قدر قيافه حق به جانب ميگيرند و
قضيه حسين را توجيه مي كنند؟ آيا سقوط به اين اندازه؟ البته اصل قضيه يك طرف ،كه خودش تعليم ميخواهد و تحليل دارد و
جرياني است .يكي ديگر هم براي اين كه وضع خودش را توجيه كند ،در پي آن است كه قضيه را درست كند ،اما چنين قضيهاي
درستشدني نيست .تو جنايتكاري و قاتل ،تو به تمام ارزشهاي انساني صدمه زدي[ .اين عبارت را تصحيح ميكنم] ،صدمه به
ارزشهاي انساني نزد ،بلكه صدمه به حمايتگران ارزشهاي انساني زد .بشر كوچكتر از آن است كه دستش به ارزشهاي انساني
برسد .عدالت ،عدالت است .آيا تو مي تواني عدالت را بشكني؟عدل آن عدل است و فضل آن فضل هم ليك مستبدل شد آن قرن و
اُمَمقرنها بر قرنها رفت اي هُمام اين معاني برقرار و بردوامشد مبدّل آب اين جو چند بار عكس ماه و عكس اختر برقرار [. ]306بشر
وقتي فكر كند كه مي تواند ارزش را ساقط كند ،در آن جا به سقوط نهايي رسيده و در مقابل تخيالت و هوي و هوسهاي خود ،به
زانو درآمده است .انسان كوچكتر از آن است كه بگويد« :آزادي براي بشر ،مشروط به اين است كه من صالح بدانم ».نخير ،آزاديِ
مسؤوالنه [نه بي بند و باري] در جوهر حيات است ،بپسندي يا نپسندي .اين كلمه مسؤوالنه را تعمداً و هدفدار عرض كردم.آزادي
مسؤوالنه در جان انسان هاست ،و حيات آدمي بدون احساسِ آزاديِ معقول [ارزش] ندارد .اجازه دهيد آزادي معقوالنه را هم بگويم.
البته آزادي مسؤوالنه را كه عرض كردم ،باردار حقوقي است ،ولي جنبه فلسفيِ آزادي معقوالنه ،بيشتر است و آنچه كه در جامعه
ميتوان مطرح كرد ،آزادي مسؤوالنه است.شما ميخواهيد چهكار كنيد؟ ميخواهيد بگوييد زيبايي را من ميتوانم بشكنم به اين كه
خدا ك رده است .چه چيزي را خدا كرده است؟ آيا شما براي خدا وظيفه تعيين مي كنيد؟ [ا بن زياد] گفت :قتله اللَّه علي بن الحسين،
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«مگر خدا فرزند حسين را در روز عاشورا نكشت؟» حضرت سجاد عليه السالم با كمال جرأت گفت :بلي ،برادري داشتم به نام علي بن
الحسين .او را مردم كشتند (.بل قتله الناس).چند عبارت را خوب است كه بخوانيم .بشري كه پشت سرش تراژدي گذاشته و اينك به
اين جا رسيده و مي گويد ترقي كردم( .منطق را توجه كنيد) .با اين منطق چه كار كرده است؟ در مورد دوم ،مجدداً [ا بن زياد] اين
سخن را تكرار كرده است .آيا واقعاً قصد مسخره كر دن خود را داشته است؟ آيا قصد باوراندنِ گفته خود را داشته است؟ آيا واقعاً
خودشان به گفته خودشان اطمينان داشتند؟ از خود حضرت سجاد پرسيد :مگر خدا علي بن الحسين را نكشت؟ حضرت سجاد فرمود:
من برادري داشتم كه نامش علياكبر بود ،او را كشتند.بايد به موقع درس خواند .من عقيده ام اين است كه اگر ما در كالس حسين
رفوزه شويم ،گمان نمي كنم اين اسالمِ ما واقعاً اساس داشته باشد .يك كمي عميق فكر كنيم.زيد بن ارقم (يكي از صحابه كهنسال
پيامبر صلي اهلل عليه وآله) وقتي كه ديد اين خبيث (ابن زياد) به لبها و دندانهاي امام حسين عليه السالم چوب ميزند  -البته تاريخ
آن خيلي معتبر است  -ناراحت شد و گفت :چوب نزن! من فراوان ديدهام كه پيامبر ،اين لبها و دندانها را بوسيده است .ابن زياد
گفت :خدا چشم هايت را بگرياند ،آيا براي آن پيروزي كه خدا به ما داده است گريه ميكني؟اين است فلسفه دوران آل اميه و فلسفه
دوران آل عباس .همه مردم هم كه آن قدرت ذهني را ندارند كه بگويند :صبر كن ببينيم ،چه چيزي را خدا كشت ،خدا كشت يعني
چه؟ اين چه منطقي است؟ابن زياد رو به اسيران اهل بيت پيامبر كرد و گفت:اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذي فَضَحَكُمْ وَ قَتَلَكُمْ وَ اَكْذَبَ
اُحْدُوثَتَكُم« حمد خداي راست كه شما را پست كرد و شما را كشت و اين حادثه را كه پيش آورده بوديد ،تكذيب كرد».حضرت
زينبعليها السالم با كمال شجاعت و بالفاصله فرمود «:حمد ،خاصِ خدايي است كه ما را به وسيله پيامبرش محمد صلي اهلل عليه
وآله تكريم فرمود و ما را از پليديها تطهير فرمود ».اشاره به آيه شريفه:اِنّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ
تَطْهيرا [«. ]307جز اين نيست كه خدا مي خواهد كه ببرد از شما (اهل بيت) بدي را ،و پاك گرداند شما را پاك گردانيدني».جز اين
نيست كه پس تي و رسوايي از آنِ مردم فاسق است و ما آن مردم نيستيم .دروغگويي كار اشخاص فاجر است و ما آن اشخاص
نيستيم.ابن زياد گفت« :كار خدا را درباره خاندانتان چگونه ديديد؟» كار خدا! خدايا واقعاً آيا اينها به اين حرفهايي كه ميزدند ،قانع
هم ميشدند؟ شهوت ،خودكامگي و مقامپرستي ،آدم را كور ميكند[ .طوري كه] آفتاب را نميبيند و ميگويد تاريك است .ما اين
روشنايي را مي بينيم .يعني اين قدر انسان ،عقل و انديشه و بينايي خود را از دست بدهد كه بگويد كار را چه كسي كرده است؟ و
بگويد خدا كرده است! پس وجدان و عقلت كجا رفته است؟ شهود و حواست به كجا رفته است؟ چرا بعد ،آن پيمان را به عمر بن سعد
ندادي؟ چون معروف است كه وقتي عمر بن سعد برگشت[ ،به ابن زياد] گفت :شما به من آن پيمان را بدهيد كه من به امر شما رفتم
با حسين گالويز شدم و او را كشتم[ .ا بن زياد] گفت :آيا من آن پيمان را بدهم؟ اين مطلب را بنويس و بده كه به وسيله من و عمر
بن سعد ،حسين را خدا كشت[ .كه عمر بن سعد هم نوشته اي] نداد .گفت :آيا به تو نامه بدهم تا در نزد مردم بگويي حسين را من
كشتم و سبب آن من بودم؟ اگر تو اين طور جبرگرايي و اينقدر شعور داري ،بنويس و بگو :من تعهد كردم و البته تعهد من هم از خدا
بود .من به او آن وعده را دادم .من كردم .معناي «من»ها هم يعني اللَّه .خدا اين كار را كرده ،خوب بنويس ،چرا نمينويسي؟[ابن
زياد] بار ديگر گفت :كار خدا را درباره خاندانتان چگونه ديديد؟ حضرت زينب عليها السالم فرمود :خداوند براي آنان شهادت را مقرر
فرمود .آنان به خوابگاه هاي ابديِ خود شتافتند و خداوند به زودي ،تو را با آنان براي داوريِ نهايي در يك مكان جمع خواهد كرد .آن
موقع خواهيد فهميد كه چه كسي آن ها را كشته است.ابن زياد به امام سجاد رو كرد و گفت تو كيستي؟ حضرت فرمود من علي بن
حسين هستم .ا بن زياد آن سؤال را مطرح كرد كه اول عرض كردم .و سپس گفت :مگر خدا علي بن الحسين را نكشت؟ حضرت
سجاد فرمود :من برادري داشتم كه نام او علي اكبر بود و مردم او را كشتند .ابن زياد گفت نخير ،خدا او را كشت .حضرت فرمود:
«مقدّرات هرچه باشد ،ظاهر اختيار است .اما موقعي كه روح از جسم گرفته شود ،خدا ناظر آن روح است كه ميخواهد به طرف او
برود».اَللَّهُ يَتَوَفَّي الْاَنْفُسَ حينَ مَوْتِها [«. ]308خدا روح مردم را به هنگام مرگشان به تمامي ميستاند».آري ،گيرنده روح خداست .اما
آن كه قفس كالبد را شكافته است كيست؟ بلي ،اگر قفس و قالب بدن شكافته شود ،در آن هنگام ،گيرنده روح فقط خداست به وسيله
عزرائيل .اما چه كسي اين كار را كرده است؟ آيا توجه فرموديد كه در فرهنگ اسالمي مقداري اين مسأله جبر و جبرگرايي از كجا
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بوده است؟ همان گونه كه اگر جنبه الهي نداشته باشد يا حداقل ادعاي الهي بودن نكند ،مربوط به قانون عليّت ،محيط ،ژن و جغرافيا
ميشود .اگر اين ها باعث علت تامّه است كه تو چنان باشي ،ما هم هيچ حرفي نداريم و خدا هم با تو حرفي ندارد .يعني اگر اين علل و
عوامل دست به هم بدهد و تو را جبراً چنان بسازد كه شخصيتِ تو توانايي اين را نداشته باشد كه بگويد از بين« :الف» و «ب» ،من
«الف» را ميگيرم ،چون «الف» به خير و كمال من است ،اگر ما اين طور محاصره شده ايم ،جاي بحث نيست .اما آيا چنين است؟ آيا
اين استداللها مي تواند تباهيِ سرمايه عمر آدمي را توجيه كند؟ اشخاص زيادي در اين مسأله خيلي تأخير نموده و پرونده علميِ اين
قضيه را تمام نمي كنند .پرونده علمي آن هنوز باز است .از حاال تا قيامت ،صد دانشگاه براي بحث جبر و اختيار تأسيس كنيد ،اشكال
ندارد .اصالً فكر كنيد كه اوالد آدم ،چه مقدار اختيار و چه مقدار جبر دارد ،چه مقدار اضطرار دارد .چه مقدار كار خودش است ،چه مقدار
از خداست و چه مقدار مربوط به محيط است .براي تحليل و عوامل آن ،كار و تحقيق كنيد .نه يك سال دو سال ،بلكه تا زماني كه
آفتاب مي درخشد ،اما در عمل .آدمي نبايد خود را فريب بدهد .درباره اين پرونده ،من گمان ميكنم اين طور بايد آن را تكميل كرد:
اگر شما اوالد آدم ندانيد كه قرار گرفتن در انگيزگيِ اصولِ ارزشي ،بهتر از اين است كه انسان تحت تأثير انگيزشهاي خودخواهي،
خودكامگي ،شهوت و هوي و هوس قرار بگيرد ،در اين صورت ما هيچ سخني با شما نداريم ،بفرماييد هر كجا كه ميخواهيد برويد.
اما اگر اين را متوجه شديد كه قرار گرفتن تحت انگيزشهاي ارزشي ،بهتر از قرار گرفتن در تحت تأثير خودخواهيهاست ،حال ،بعد از
كسب چنين معرفت و علمي ،اگر وجداناً احساس كرديد كه اين موقعيتِ [جبري كه شما ميگوييد] كه براي شما پيش آمده ،قدرت آن
را داريد كه يك قدم ديگر برويد و زير انگيزشهاي ارزشي كار كنيد ،هيچ اشكالي ندارد ،شما كار كنيد و نام آن را نيز جبر بگذاريد.
مگر ما عاشق كلمه اختيار ميباشيم؟ مگر ما از كلمه جبر بدمان ميآيد؟ بحث كلمه نيست ،بلكه اين بحث است كه آيا براي شما اين
معرفت دست داده است كه تمام انگيزهها نبايد خودخواهي ،پول ،ثروت ،مقامپرستي ،شهرتپرستي و محبوبيتپرستي باشد؟ اگر اين
امر اثبات شده است كه انسان تحت انگيزههاي واالتري مي تواند كار را انجام بدهد ،به خودمان رجوع كنيم تا ببينيم آيا ما اين توانايي
را در خودمان داريم كه قدمي را كه از اين موقعيتي كه شما مي گوييد جبر پيش آورده ،برداريم و به موقعيتي كه تحت انگيزشِ
عظمتها و ارزش ها باشد ،بگذاريم؟ شما بگوييد نامش جبر است ،و اگر آن انگيزه نبود من قدم برنميداشتم ،اما قدم را برداريد و نام
آن را جبر بگذاريد .اگر توانايي احساس ميكنيد ،يا اگر هم توانايي احساس نميكنيد[ ،اشكالي ندارد] ،هر حركتي كه بر شما تحميل
مي شود ،انجام بدهيد .ولي در حقيقت [درباره ابن زياد و امثال او] اين امر صادق نيست .آيا در مورد حادثهاي به اين عظمت بگويند،
اين كار را خدا كرده است؟ پس آن همه پشيمانيها يعني چه؟ آن همه عكسالعملها و آن همه ندامتها چه شد؟ حتي در بعضي از
تواريخ هست كه خود يزيد ،بعد از آن كه موجهاي طغيانگرِ خودخواهياش فرونشست ،لحظاتي در معرض آن نسيم بود .وقتي كه
نسيم آمد ،گفت اي كاش با حسين اين طور رفتار نميكردم .سَوَّدَ اللَّه وَجْهَ عبيداللَّه بن زياد« ،خدا روي ابن زياد را سياه كند ،من از
اين كمتر هم قناعت ميكردم» .چرا يك نسيمكي به مغزش زده شد؟ چرا سوّداللَّه وجه عبيداللَّه بن زياد ،چرا سوداللَّه وجه ابن مرجانه،
چرا و به چه علت؟ جناب يزيد بن معاويه! چه طور شد كه شما از مكتب جبر عقب مانديد؟ لذا ،در موقعش هم اگر بخواهد خودخواهيِ
خود را اشباع كند ،به جبر متمسّك ميشود.غالباً اشخاصي كه شخصيت را نميشناسند و رنگ ابديت براي آنها مات است ،تمايالت
جبري دارند .البته ما نميخواهيم بگوييم همه كارها اختياري است[ .همانطور كه ميدانيد] ،كار بر شش نوع تقسيم ميشود:بازتابي و
انفعالي (رفلكس) [. ]309عادي ،مثل كارگراني كه مستمراً به كاري عادت نموده و انجام
مي دهند.اكراهي.اضطراري.اجباري.اختياري.كارهاي اختياري ،جوهرِ وجود آدمي است و نبايد با آن شوخي كرد .آن هم موقعي است كه
وسايل آماده است ،قدرت وجود دارد ،درك شده ،و موانع طبيعي در جلو نيست ،و شما احساس ميكنيد كه قدم بعدي را ميتوانيد
برداريد يا برنداريد .مثالً شما تحريك ميشويد و تأكيد و اختيار ميكنيد طرف «الف» را ،زيرا به خير مسؤوليتها و شخصيتها است.
لذا ،بيجهت نبود كه بعضي از اين انسانسوزهاي مغرب زمين گفتند« :اگر اين پشيماني را از قاموس بشري حذف كنيم ،مسأله
فضيلت و تقوا نيز به دنبال آن از بين ميرود» .باالترين دليل اختيارِ انسان ،اين است كه وقتي معصيتي را انجام داد و خالفي مرتكب
شد ،و يا جنايتي كرد ،بعد پشيمان ميشود.اينكه فردا اين كنم يا آن كنم اين دليلِ اختيار است اي صنم [. ]310يك مثال اي دل پيِ
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فرقي بيار تا ب داني جبر را از اختياردست كان لرزان بُوَد از ارتعاش وان كه دستي را تو جنباني ز جاشهر دو جنبش آفريده حقشناس
ليك نتوان كرد اين با آن قياس [. ] 311اگر دستِ مرتعش به يك كاالي قيمتي بخورد و آن را بشكند ،پشيمان نميشود ،اما اگر عمداً
با مشت به شيشه زد و يك كاالي پر قيمتي را شكست ،يا دستش بريده شد ،خواهد گفت :چه غلطي كردم! [اين پشيماني] را از
قاموس بشر نگيريد .بشر خودش مست است ،بيش از اين او را مست نكنيم .براي بدبختيها و جنايتكاريهايش دليل به دستش
ندهيم.آيا توجه فرموديد؟ يك تحليل مختصر در داستان امام حسين عليه السالم ،كه چرا در زمان آل اميه و آل عباس ،آقايان همه
فيلسوف شده بودند  -آن هم فيلسوف جبري  -به جهت اين بود كه قطعاً اين سؤاالت پيش ميآمد كه چرا علي بن ابيطالب عليه
السالم را از كارش كنار زديد؟ علي بن ابيطالب چه شد؟ ميخواهيم سؤال كنيم كه فرزند علي بن ابيطالب چه شد؟ ميگويند :بلي،
خدا خواست !...چون كه خدا خواست !...خدا ميدانست!...خدايا! پروردگارا! در آن موقعيتهايي كه ما رو به تباهي ميرويم ،ما را آگاه
بفرما .وقتي احساس كرديم كه رو به تباهي ميرويم ،توفيق بده تا خودمان را توجيه نكنيم .ما را با واقعياتِ ناب و صاف روبهرو بفرما.
داستان حسين را به وجود آوردهاند ،تمام ارزشها را زيرپا گذاشتهاند و ميخواهند بگويند كه كذا و كذا و آن را توجيه كنند.مثال؛ تقريباً
بيست سال پيش بود كه ما يك جلسه علميِ خالص داشتيم .در يكي از اين جلسات ،شخصي قاچاقي و بياجازه آمده بود .ما نگاه
كرديم و ديديم اين شخص از ما نيست .خالصه ،اين چهره ،چهره اي است كه مثالً اگر يك ميليون انسان با دستور ايشان كشته
بشود ،آمار تلقي مي شود و اگر يك نفر كشته شود ،تراژدي است .اما انسان كشته شد يعني چه ،در چشمان اين شخص ديده نميشد.
اما چرا ،آمار بگي ريد :پانصد و هفتاد هزار نفر اينطور شد .دويست هزار ...آمار ميگيرند .نه اين كه يك جان است و تراژدياش.
شخص مزبور وارد بحث شد .يا حضرت عباس! تو را چه به بحث آقاجان .بگذار ما كارمان را انجام بدهيم .من به او نگاه ميكردم و او
هم به من نگاه ميكرد .دوستان ،از جمله مرحوم دكتر محمود حسابي  -رحمة اللَّه تعالي عليه  -هم تشريف داشتند و مدام به يكديگر
نگاه مي كرديم .به هرحال ،آن شخص از من پرسيد :به نظر شما انسان ها مجبورند يا اختيار دارند.در دلم گفتم ،البته از نظر امثال شما،
ما غلط كرديم كه بگوييم اختيار داريم .گفتم :بله ،بشر اختيار دارد .در جواب گفت :احساسي است .من عين عبارت ايشان و عين
جريان جلسه را عرض مي كنم .گفت :يك احساسي است .حاال خوب است كه ما معرفي شدهايم ،ولي او را به ما معرفي نكردهاند .اين
لطف خدا بود كه با كمي حالِ طلبگي و حال هجومِ علمي وارد ميدان بشويم .گفتم :آيا منظور شما از احساس يعني خياالت؟ گفت:
بله! گفتم :خياالت ،تاريخ بشر را نميتواند اين طور پر كند .خيال يك روز  -دو روز مي شود .تخيل درباره يك موضوع ،تخيل يك نفر،
ده نفر است .اما انسانهاي تمام تاريخ ،احساس اختيار مي كنند.اين را كه من گفتم ،او نام  5 - 6نفر را ذكر كرد كه از متفكران غربي
و جبرياند ،مثل اسپينوزا و نظاير او .گفتم شما اگر مي خواهيد با مانور اثبات كنيد ،اجازه بدهيد ما هم شروع كنيم .سپس نام 20 - 30
نفر از اشخاصي را كه قايل به اختيار هستند ،ذكر كردم .با مانور كه مسأله تمام نميشود .اين كه بحث علمي نميشود .گفتم :من به
شما عرض ميكنم كه جبرگراييِ مطلق از كجا ناشي ميشود .دوستان هم گوش مي كردند .دقيقاً گفتم كه ما انگيزه علمي و
بحث هاي علمي داريم كه جاي ترديد نيست ،مخصوصاً بحث عليت .درباره جبر بحثهاي توفاني داريم.سپس در ادامه پاسخ
گفتم«:عدهاي ديگر هستند كه يك عمر مشغول جنايت ،خيانت و معصيت مي شوند .آرام آرام كه دوران پيري فرارسيد و ديوار زندگي
شكاف برداشت و ابديت كمكم از روزنه اين ديوار [زندگي] گفت هستم ،آن وقت ميخواهد سرگذشت و آن همه معصيت و خطا را چه
كند؟ پس چه بهتر كه بيايد فيلسوف شود ،زيرا بهتر است .به جاي اين كه برگردد و خطاهايش را جبران كند ،به جاي اين كه برگردد
اگر حقالناس و حقاللَّه است ،توبه كند».آن زمان ،جاهليت ما (جاهليت اولي) بود كه من سيگار ميكشيدم .االن دوره جاهليت ثاني
ماست ...من سيگار را گرفتم .چون ديگر بحث به اين جا رسيده بود ،ميخواستم سيگار را روشن كنم .او كبريت را كشيد و روشن كرد.
دستش مي لرزيد .كبريت را گرفت و من سيگار را روشن كردم .ايشان به زمين خيره شده بود .خدا شاهد است كه من خيال كردم
مي خواهد با چشمان خود ،فرش را سوراخ كند .خيلي ضربه خورد.مثالً؛ من از درونم احساس ميكنم كه اگر قتلي را در پانزده سالگي
مرتكب شده باشم و نود سال از دست عدالت و داد و دادگستري و دادپروري فرار كردم ،بعد از نود سال كه گريبان مرا ميگيرند و
ميگويند :اي قاتل! به خود ميلرزم ،چنان كه خود من به خودم ميگويم قاتل اين شخص منم .البته بحث حركت و تحول هم
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داريم.هراكليت ميگويد « :حركت در تمام هستي حكمفرماست .من دو بار به يك رودخانه وارد نشدهام» .اين جمله براي فلسفههاي
تجريد (آبستره) خوب است ،نه براي حقيقت .مي گويند تو قاتلي! آيا عذري داريد كه از آن دفاع كنيد؟ و االّ محاكمهات ميكنيم .بحث
ما هم هم ين است كه نود سال گذشته ،نود بار هم فرض كنيم ازنظر پزشكي ،متخصصين ما ميدانند چه مقدار از اين سلولها عوض
شده است ،ولي يك حقيقت ثابت در تو هست كه آن صفتِ قاتليّت را حمل مي كند .چه بهتر كه ما به جاي اين كه براي خودمان
توجيهي به وجود بياوريم ،آن را جبران كني م .خدايا! پروردگارا! به ما يك بيناييِ حقيقي عنايت بفرما.داستان كربال را با آن وضعِ بسيار
ناگوار به وجود آوردند و بعد خواستند اين بار را از دوش خود بيندازند ،اين به گردن او و او به گردن اين .بعد هم اگر ديدند كسي قبول
نميكند ،بگويند :خدا اين كار را كرد! آيا خداوند ظلم مي كند؟اِنَّ اللَّهَ ال يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّة«. ]312[ ...خداوند به سنگيني ذرهاي هم ستم
روا نميدارد ».به هرحال ،اين مطلب را هم در نظر داشته باشيد ،و در تحليل تاريخِ حسين بن علي عليه السالم فراموش نشود كه اين
جريان چه نتايجي بعداً در تاريخ گذ اشته است .البته هميشه اختياريّون مقدم بودند ،زيرا داليل آنها قوي بود .داليل جبرگرايان
نتوانست كار تاريخ را تمام كند ،ولي ميتوانست حداقل سكوتي بياورد.فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاء وَ يَهْدي مَنْ يَشاء«. ]313[ .خدا هر كه را
بخواهد گمراه ميكند و هر كه را بخواهد هدايت ميكند».در صورتي كه اين آيه تفسير دارد .بلي ،مشيّتِ خداست ،اما در زمينه كاري
كه من خواسته ام ،مشيّت خداوند اين كار را خواسته است.يك مثال [مخصوصاً براي جوانترها] بيان ميكنم .من اگر مادهاي آتشزا بر
روي قالي بيندازم ،چون قالي خشك است خواهد سوخت  ،قانون طبيعت هم اين است .مشيّت خداوند در هستي اين است كه اگر آتش
به يك جاي خشك برخورد كرد ،بسوزد .اين قانون الهي است ،آيا درست است يا نه؟ اما چه كسي گفته است كه كبريت را روي قالي
بيندازم؟ در حالي كه ميدانستم ،كبريت ميسوزاند .مشيّت خدا اين نيست كه روي قالي كبريت بيندازيم .مشيّت خدا اين است كه اگر
كبريت به قالي بخورد ،قالي بسوزد[ .واقعاً] بعضيها چه طور اشتباه مي كنند.پروردگارا ،شكرها داريم از عشق اي خدا[ .واقعاً] عشق چه
كارها كرده است .قرنهاست كه اين عشقِ چه انسانهايي است ،عشقي كه امام حسين عليه السالم مجسمه اوست .عشقي كه
حسين بن فاطمه ،حسين بن علي عظمت آن را بر ما ثابت كرد ،عشقي است كه هرگز فناشدني نيست.هرگز نميرد آنكه دلش زنده
شد به عشق ثبت است در جريده عالم دوام ماامام حسين فرمود :ساعاتي صبر كنيد ،متحمل باشيد .سپس در طي قرون و اعصار ،شما
در دلهاي انسانها رسوخ خواهيد كرد .دقايق و لحظات ميگذرد .امام حسين فرمود:صبراً بني الكرام«اي انسان زادهها ،اي فرزندان
انسانهاي بزرگ ،مقداري صبر كنيد».ايّها الكرام ،بني الكرام ،ابناء الكرام« ،اي فرزندانِ انسانهاي بزرگ ،يك مقدار صبر كنيد ،اين
لحظات ميگذرد» .بگذاري د اين درختِ برومند اسالم كه ما امروز ميخواهيم آن را با اين خون آبياري كنيم ،ثمرها و ميوهها بدهد.من
بارها عرض كردهام كه اي كاش آمارگيري ميشد .اگر از دوران ديالمه ،فاطميّين و حتي پيش از آنها آمارگيري ميشد ،ميفهميديم
كه اين جلسات چه قدر انسان ساخته است .چه انسان هايي كه در اين جا (جلسات حسين) آمدند و توبه كردند .چه انسانهايي كه در
اين جلسات به نورانيت رسيدند .چه انسان هايي كه در اين جلسات واقعاً پشيمان شدند ،آن هم بدين جهت كه حسين ،روح اين افراد را
به بارگاه خداوندي روانه كرد .واقعاً ما در اين جلسات و شبهاي حسيني شركت ميكنيم ،اما كسي آمار نميگيرد كه چه شد؟ كسي
به اينها توجه نميكند ،ولي خدا ميداند چه جوانها و چه آن ها كه حتي ساليان زيادي از عمرشان گذشته است ،از اين جلسات
حسيني برخوردار شده اند.خداوندا ،پروردگارا ،تاريكيِ شب فرا رسيد .باالخره ،حادثه تلختر از آن است كه ما بتوانيم توضيح بدهيم ،ولي
نتيجه را در نظر بگيريد كه چه نتيجه بزرگي شد! و اگر كسي بگويد كه نبض اسالم ،با دست تشيعِ حسين به حركت درآمده و ساير
فرقهها نيز از آن استفاده كردهاند ،گزاف نگفته است .اين مبالغه نيست ،بلكه ميتوان آن را معنا و اثبات كرد.خدايا! دست ما را از دامان
علي و آل علي و از دامان حسين كوتاه مفرما.خدايا! ما را در گروه ستمكاران قرار مده .پروردگارا! اگر در اين دو  -سه روز ،يك انقالب
روحي و يك حالت ملكوتي به ما دست داده است ،خودت اين حالت را پايدار بفرما .خدايا! اين حاالت روحاني و اين حاالت عرفاني را
خودت به ثمر برسان .پروردگارا! ما را از نعمت محبت آل بيتعليهم السالم محروم مفرما«.آمين»
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شب حسيني

(شب ششم محرم). 1373 / 3 / 25 ،براي شناختِ حوادث بزرگِ تاريخ ،مخصوصاً حوادثي كه داراي ابعاد بسيار زياد و عميق است ،ما
دو شرط خيلي اساسي داريم -1. ]314[ :اطالع الزم و كافي درباره آن حادثه از نظر انگيزهها ،علتها ،معلولها و نتايج ،حتي حوادثِ
همزمانِ آن حادثه ،در موقعي كه حادثه به وقوع مي پيوست[ .يعني] چه جرياناتي در پيرامون آن واقعه بود؟ اين اطالعات فوقالعاده
مهم است ،و اين شر ط را همه مورخان واجد نيستند .لذا ،متأسفانه در بيان واقعيات تاريخ ،عينك خاصي به چشم خود زدهاند و با اين
كه اين خطري است بزرگ ،اما شيوع دارد و نمي آيند قضيه را درست مطرح كنند تا ببينند اين واقعه چه بود و از كجا سرچشمه
گرفت؟ آيا راه ديگري داشت يا نداشت؟ آيا فقط ميبايست فقط اين راه «الف» پيموده ميشد و چرا؟غالباً مورّخان ،آن قسمت از
عناصر تاريخ را در نظر ميگيرند كه بيشتر به آن اهميت ميدهند .يا براي اين كه به آيندگان نشان بدهند كه ما هم از اين قضيه
اطالعي داشتيم و در اختيار شما گذاشتيم .اميدواريم تعداد اين م وارد كم باشد .يا مثالً؛ فقط براي بيان اين كه آنها هم دست اندر كار
جمعآوريِ حوادث و وقايع تاريخ بودهاند ،كه بگويند داستان حسين اينگونه بود .انشاءاللَّه كه اين نيّت در كار نباشد .پس اولين شرط
اين است كه اگر انسان ،مخصوصاً كسي كه ميخواهد حادثه را تحليل كند و توضيح دهد ،يا به نسلهاي آينده منتقل بسازد ،بايد
فرهنگي را كه در اين حادثه قابل برخورداري است ،بيان كند .چنين شخصي بايد واقعاً اطالعات داشته باشد .بايد از خود ماهيتِ حادثه
و اين كه در آن حادثه چه دستهاي غير اختياري و اختياري كار كرده است ،دقيقاً اطالع پيدا كند تا بتواند بگويد كه حادثه چگونه
بوده است .البته چنين تاريخ نگاراني خيلي در اقليت هستند .براي مورّخي كه ميخواهد بگويد« :اي بشر ،در سرگذشت تو چنين
حادثهاي بوده است»  ،وجدان الزم است .وجداني به عظمت فلك كه از طرف خودش ،دخل و تصرفي نكند ،مگر براي تفسير و تحليل
تاريخي .كه اگر اهلشباشد ،نه فقط جايز است،بلكه ضروري است .يعني اگر كسي قدرت تحليلِ يك تاريخ را دارد و تحت
محدوديتهاي ابزار كار و تحت محدوديتهاي هدفگيري قرار نگرفته ،الزم است كه وقتي حادثهاي را بيان نمود و تفسير كرد،
عللش را نيز بيان كند و بگويد« :البته و صد البته ،از ديدگاه من چنين است» .اين امانتداري است .يا بگويد« :من اينطور احساس
كردم» .كه هم دكان نباشد و هم واقعاً بيانگر اين باشد كه انسانِ قلم به دست ،حقيقتاً از روي وجدان ميگويد كه من اين مقدار از
حادثه اطالع داشتم و به «نظر من» ريشه هاي حادثه اين بوده و نتايجي كه به دست داده است ،چنين بوده است .معناي «به نظر
من» هم گاهي اين است ،اگرچه ادعا هم نكند كه صاحبنظر است و ادعاي صاحبنظري در حادثهاي كه قرنها از آن گذشته است،
با ديدگاههاي مختلف حادثه مطرح شده است .ادعاي اين كه «نظرم» چنين است ،بسيار ادعاي بزرگي است .اين جا فقط وجدان است
و خدا ،كه به دادِ آن صاحب قلم برسد و بگويد اين مورد كه ضعيف بود ،چرا نقل كردي؟ اين كه سند نداشت ،چرا خالفِ واقع گفتي؟
[مورّخ بايد] با درون خودش صحبتها داشته باشد ،كه وقتي من اين قضيه را ميخواهم بيان كنم ،به وجدان خودم هم توجه داشته
باشم .يك دفعه ،قضيه بحثي است كه مثالً در فالن تاريخ ،يك كوه آتشفشان ،آتشفشاني كرد .بسيار خوب ،اين هم آثار و داليل و
فرض كنيد علتهاي معرفتاالرضي اش.يك وقت ،مسأله اين است كه حادثه مربوط به انسانهاست ،و خواهي نخواهي بر زندگي
انسان ها تأثير خواهد گذاشت ،چه بخواهيم و چه نخواهيم .وقتي من مي گويم حسين بن علي اين كار را كرد ،امواج جمله من ،از
اينجا بر تمام قلمروِ اين كه «انسان چنين است» و «انسان چنين بايد باشد» ،پخش شد .حسين چنين كرد .حسين آن شب چنين
گفت .آيا گفت يا نگفت؟ وجداني به پهناي فلك ميخواهد كه تاريخ «آن چنانكه هست» مطرح شود ،و اين امر بر عهده تحليلگرانِ
مطلع و بيغرض است .البته نمي خواهم بگويم در بررسي اين حادثه خونين نينوا چنين مورّخاني نبودهاند .چنين تحليلگرانِ
صاحبنظرِ انديشمند و داراي وجدان علمي هم بودهاند ،ولي همانگونه كه ميدانيم ،متأسفانه در اقليت بودهاند .پس شرط اول ،اطالع
[الزم و كافي] است.معروف است كه شخصي در حضور سليمان بن عبدالملك ،ميخواست شخصي ديگر را تقبيح كند و به اصطالح
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ما نمّام باشد ،سعايت كند .گفت « :اين كسي است كه وقتي عفان بن ابيطالب در صحراي كربال با حسين ميجنگيد ،در آن شركت
كرده بود» .كدام حادثه؟ كدام عفان؟ كدام علي؟ سليمان گفت :نميدانم آيندگان آيا به اين تاريخت حسادت كنند؟ يا به اين علم تو
درباره تاريخ رشك ببرند ،يا به اين وجدانِ ضد وجدانت؟ چه مي گويي؟ حادثه كربال كه اينگونه نبود .اگر اين [جريان سليمان بن
عبدالملك] را به طور ساختگي هم گفته باشند ،نظير آن در تاريخ وجود دارد.به عنوان مثال؛ منتسكيو در كتاب روحالقوانين ،وقتي
مي خواهد اثبات كند كه آب و هوا در وضع قوانين مؤثر است ،بحث خوبي مطرح كرده و ميگويد :آب و هوا در وضع قوانين ،اثر شايان
دارد .مثال ميزند :سرزمين هايي كه خيلي گرم است ،بلوغ دخترها (بلوغ به طور مطلق) زودتر است .ولي آن وقت كه ميخواهد يك
شاهد تاريخي ذكر كند ،ميگويد« :پريدو در شرح حال محمد صلي اهلل عليه وآله ميگويد؛ اين شخص (محمد) عايشه را در سن
هشت سالگي گرفت» .اين جمله در كدام كتاب بيان شده است؟ آيا در كتاب موش و گربه گفته شده است؟ نخير ،در كتاب روح
القوانين .نويسندهاش كيست؟ منتسكيو .حاال اين خالف واقع را چه كار كنيم؟ از آن طرف ،يك جوان هم تازه وارد دانشكده حقوق
شده و فرضاً مطالعات او هم پيرامون اين مطالب است! آيا اين دانشجو ،دانش حقوقياش را بر پايه يك داستان دروغين بگذارد؟ آقاي
منتسكيو! بهتر بود خودت [به تاريخ] مراجعه كني و ببيني آيا چنين قضيهاي درست است يا نه؟ به هرحال ،اين شرط اول است كه
اطالعات دقيق و مدارك ،واقعاً قانع كننده باشد .و انسان بداند كه حقيقت اين داستان بزرگ ،اين داستاني كه قرنهاست با تمام
انسان هاي پاك سر و كار دارد و اثر بسيار گسترده و عميقي در جوامع اسالمي مخصوصاً در جامعه تشيع گذاشته است ،چيست-2.
درك ارزش ها ،چيزي است كه متأسفانه جمعيتِ تاريخ نگارانِ واقعيِ ما را حقيقتاً به اقليت خواهد رساند .مسأله اين است كه
تاريخنگار ،خودش ،مزه ارزش هاي حادثه را بچشد .حتي ممكن است شما بتوانيد كسي را فرض كنيد كه از ابتداي زندگاني حسين بن
علي عليه السالم در خدمت آن حضرت بود ،و تمام حركات و سكنات و گفتارهاي حسين را در ارتباط با خودش و با خدا و با
جامعهاش ،ديده است .مثالً پس از مرگ معاويه ،آغاز ظاهريِ داستان نينوا را ديده است( ،و االّ آغاز حقيقي خيلي وقت پيش بود) .اگر
تاريخ در دست ماست ،مي توان اين استفاده را كرد .از آن موقع كه نامه به والي مدينه آمد كه مخصوصاً از سه نفر زود بيعت بگير.
فرض كنيم آنها را هم ديده است ،حتي مشاهد ه كرده است كه شب هنگام مثالً حسين بن علي عليه السالم ساعت چند استراحت
فرمود( .همه اين ها را تا آخرين دقيقه ديده است) .اما اگر طعمِ؛ ان لم يكن لكم دين و كنتم ال تخافون المعاد فكونوا احراراً في
دنياكم« ،اگر دين نداريد و از معاد نميترسيد ،الاقل آزادمرد باشيد» را نچشد ،ذرهاي از اطالعات اين شخص صحيح نيست و به درد
نميخورَد .چرا؟ چون نميداند چه مي گويد .درست نظير اين كه در مقابل حوادث امام حسين عليه السالم ،آيينهاي گرفته و
عكسبرداري ميكنند و به شما نشان ميدهند .آيينه چه ميفهمد كه وقتي لشكريان حرّ بن يزيد در آن گرماي سوزان از بيابان
رسيدند ،حسين عليه السالم فرمود به اينها [همان كساني كه چند روز ديگر ميخواستند رگهايشان را قطع كنند] آب بدهيد و به
اسبهايشان هم آب بپاشيد ،چه معنايي دارد؟ آيينه چه ميفهمد؟ فيلم چه ميفهمد؟ اگر فيلمبرداري ميشد ،آيا خود فيلم ميفهميد
كه اين فيلم يعني چه؟اين شرط دوم ،فوقالعاده مهم است .اصالً من نميخواهم بگويم كه از روي مدارك و از روي كتابها بايد
فهميد كه داستان چيست .نخير ،اگر هم [مورخ] فهميد ،باز فايده ندارد كه اصالً از جريان اطالع دارد .ولي اين را نميداند كه [وقتي
امام حسي ن فرمود ]:اين مرد پليد (يزيد) مرا بين شمشير و ذلّت ،مخيّر كرده است و من كرامتِ ذاتي خود را رها نخواهم كرد ،يعني
چه! مگر شرف و كرامت ذاتيِ من در اختيار خودم است و آن را خريدهام كه بگويم حاال آن را منتقل كردهام و از حيثيت و شرف خودم
دست برداشتهام؟ اين حق ،به معناي حقوقي نيست ،بلكه حكم است .شما حق نداريد خودتان را ذليل كنيد .شما حق نداريد از آن
كرامت ذاتي كه خدا به شما عنايت كرده است ،دست برداريد .اگر كسي ادعا كند كه در گذرگاه تاريخ ،به همان مقدار كه انسانها در
دفاع از جانِ خود قرباني دادهاند ،به همان مقدار نيز در دفاع از شرفشان قرباني دادهاند ،قطعاً باور كنيد .اين تاريخ و اين هم شما.
مسأله اهميت بسياري دارد .حاال كسي كه نمي داند ذلت يعني چه ،شرف يعني چه ،حيثيت يعني چه ،حيات و زندگي شايسته يعني چه،
اگر تمام حوادث حسين را بداند ،چه فايدهاي دارد؟ طعمش را نخواهد چشيد .بنابر اين ،شرط دوم فوقالعاده مهم است.يك دفعه اين
است كه سيد رضي جامعِ نهجالبالغه ،به تاريخ نگاه ميكند و مي فهمد حسين يعني چه ،به جهت آن كه خود او در ارزشها غوطهور
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است .دليلش آن اشعاري است كه با آن حالت واقعاً شگفتانگيز و با آن حالت بينظيرِ روحي درباره امام حسين عليه السالم گفته
است .يك دفعه هم اين است كه يك مورخِ تحليل تاريخي ،از پشت عينكِ عليتهاي ظاهري ،ميخواهد اين حادثه را بفهمد .يعني
فقط ظاهر آن را مي بيند .يا اصالً برود و خود حوادث را با چشمانش ببيند .شما گمان نكنيد كساني كه در خودِ داستان شركت كردند و
قضيه را در دشت سوزانِ نينوا مشاهده ميكردند ،يا آنهايي كه در پشت پرده كار ميكردند ،آيا نميدانستند اين عمل حسين يعني چه
و عللش چيست؟ شايد االن اگر اين جا بودند و ميخواستند درس اين تاريخ را بگويند ،ما هم در درس آنان حاضر ميشديم ،زيرا بهتر
از همه ما مي فهميدند كه اوضاع چيست .ولي؛وَال يَزيدُ الظَّالِمينَ اِالَّ خَسارا [«. ]315و ستمكاران را جز زيان نميافزايد».همان علم،
باعث سقوط و پستي شان شد و دم برنياوردند كه :آيا حسين را ميشناسيد؟ چه كار ميخواهيد بكنيد؟ اما ايستادند و تماشا كردند .آيا
«نميدانستند»؟ بعيد است و مي شود اثبات كرد و از كلمات خود امام حسين عليه السالم برميآيد كه عدهاي ميدانستند كه جريان از
كجاست و اين حادثه يعني چه .ولي از آن جهت كه طعم اصول و ارزشهاي واالي انساني را نميدانستند ،علم آنان بيماريشان
بود.يك قاضي را براي قضاوت نشاندند ،اما او ميگريست.قاضئي بنشاندند و ميگريست گفت نايب قاضيا گريه ز چيست؟ [. ]316اي
قاضي چرا گريه مي كني؟اين نه وقتِ گريه و فرياد توست وقت شاديّ و مبارك بادِ توستچرا گريهميكني؟ موقع شادي و سرورِ توست،
زيرا ميخواهي حقّي را احقاق كني و باطلي را محو كني.گفت او چون حكم رانَد بيدلي در ميان اين دو عالِم جاهلياين دو خصم از
واقعه ي خود واقفند قاضيِ مسكين چه داند زان دو بنداين دو نفر كه براي مرافعه آمدهاند ،خود اينها عالم هستند و ميدانند كه قضيه
چيست .منِ قاضيِ جاهل چه كار كنم؟ اين دو نفر ،به خوبي مي دانند قضايا چيست .من هم همين طور نشستهام .گاهي به آن نگاه
ميكنم ،گاهي به اين نگاه ميكنم ،كه اين چه ميگويد و ديگري چه ميگويد .من هم ميخواهم حق را تشخيص بدهم ،اما
نمي دانم.گفت خصمان عالمند و علتي جاهلي تو ليك شمع ملتي(نايب گفت بله آن دو تا عالِمَند) ،ولي به علتي بيمارند.وان دو عالِم را
غرض شان كور كرد علمشان را علت اندر گور كردهمين علم ،باعث نابودي و سقوط آنهاست .همين علم ،باعث نابودي آنهاست كه
موجب شد به بارگاه تو آمدند .اين علم گاهي مشمول؛ وَال يَزيدُ الظّالِمينَ اِالّ خَسارا« ،و ستمكاران را جز زيان نميافزايد» ،ميباشد.
لذا ،اين همه منابع اسالمي و اين همه دليل عقلي مي گويد بدانيد ،و همين كه دانستيد ،عمل را شروع كنيد ،بدينجهت است كه
خودش وبال ميشود .انسان يك دفعه نميداند.به هرحال ،عدهاي در آن زمان بودند كه ميفهميدند جريان حادثه نينوا چيست .يكي از
داليلش ،پشيمانياي بود كه بعدها بسياري از جوامع را دربرگرفت .عدهاي مدام ميگريستند[ .ميگفتند ]:آخر ،جريان و قضيه چه بود؟
چرا نرفتيم ،قضيه چه شد؟ آنقدر ندامت تلخ بود كه بعضي ها را ندامت از بين برد .واقعاً اگر اطالع نداشتند ،اين ندامتها چه معنايي
داشت؟ جهل و ندانستن كه پشيماني ندارد! پس معلوم ميشود عدهاي هم واقعاً فهميده بودند كه قضيه چيست ،ولي عظمت و ارزش
قضايا را نميدانستند.من بارها عرض مي كنم كه اكثرِ قربانيان ما ،قربانيان علم نيستند ،چون باالخره بشر ،كم و بيش يك چيزي به
دست ميآورد .براي زندگيِ خود ،تعدادي قوانين و احكام را دست و پا ميكند و كار انجام ميدهد .بحث سر اين است كه آن چه را
ميداند يا طعم حقيقت آن را نمي چشد ،يا اراده ندارد كه حركت كند .البته اين مرحله سوم است كه االن عرض خواهم كرد .يا
طعمش را هم واقعاً خوب ميچشد .انسان در لوح دلش انسانها را دوست ميدارد:هر چند پارسا نِيَم اما نوشتهام بر لوح دل ،محبت
مردان پارسااُحِبُّ الصّالِحينَ وَلَسْتُ مِنْهُم لَعَلَ اللّه يَرْزُقْنَي الصَّالحا«من انسانهاي صالح را دوست ميدارم ،اگرچه از آنان نيستم .شايد
از اين راه ،خداوند براي من هم صالح و شايستگي را روزي فرمايد».اغلب انسانها ،با فطرت پاك ،ولو با طعم مختصري [علم را]
ميچشند ،اما اراده كجاست تا حركت كند؟ چهطور اين را بخواهد .بسيار خوب ،اين را همه متفقاند كه حسين بن علي براي عدالت
قيام كرد ،مگر كساني كه ماكياولي صفت باشند و تفسيرشان درباره حوادث ،عينكِ دنيايي باشد .مثالً عينك آيينهاي در مقابل خود
ميگذارند و خود را ميخواهند تفسير كنند ،اما ميگويند حسين چنين بود .يا جامعه بشري اينطور است .اين آيينه را كنار بگذاريد ،با
آيينه چه كار داريد؟ با خودتان چه كار داريد؟ شما به تنهايي بشر نيستيد .شما حسين بن علي نيستيد .فقط آيينه را در مقابل خود
گذاشتهاند و حكم مي كنند .مسأله اين است كه طعمش را بچشند ،همانطور كه كم و بيش افرادي هنوز هستند .انسان دقيقاً ميداند
كه حسين بن علي در اين جريان ،غير از اين كه ميخواست براي بشريت خيرخواه باشد ،غير از اين كه براي بشر ميخواست راه
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نشان بدهد ،نيت ديگري نداشت .همه ميدانيم كه اگر او يك ذره موافقت ميكرد ،دنيا از آنِ او ميشد ،و شايد هم بعد از آن شخص
پليد به خالفت ميرسيد ،زيرا كسي ديگر نبود ،ولي اين ذلت را نميتوانست قبول كند .به اين جهت كه او ميداند عزت انسان چيست
و شرف انسان يعني چه .شرف انساني خيلي باالتر از اين است كه اين ذلت را براي خودش بپذيرد -3.مرحله اراده است .يعني اين كه
ما بايد اين داستان و داستان هاي قرآن را بخوانيم .آيا خداوند خواسته است به ما تاريخ بفرمايد؟ [مثالً] موسي اين طور شد .عيسي اين
طور شد .شعيب اين طور شد .هود اين طور شد .اصحاب رس اين طور شدند .اصحاب اخدود اين طور شدند .شما يك قصه در قرآن -
كوتاه يا بلند  -پيدا نخواهيد كرد ،مگر اين كه بگويد پس چنين باشيد ،چنان نباشيد .بحث ،بحثِ «چه طور باشيد» و «چهطور
نباشيد» است .و االّ حوادث ،هزار و صد هزار برابر آن چه كه در قرآن آمده ،در تاريخ اتفاق افتاده است .خداوند آن قصهها را كه از نظر
جامعهشناسي و از نظر روانشناسي و از نظر همه علوم انساني كه بتوان به سود انسان ها به كار برد ،انتخاب و بيان فرموده است.بسيار
خوب ،اين حادثه كربال را ما دانستيم ،چنان كه عناصر مهمِ آن را ،مخصوصاً آن اشخاصي كه سنشان باالست ،يا مطالعاتي داشتند و يا
درعمرشان با لطف خداوندي در اين جلسات آموزنده زياد بودند ،ميدانند.اين كه [انسانها] در مقابل عدالت هم سر تسليم فرود
ميآورند ،هيچ جاي ترديد نيست .از اين كه در مقابل شرف و كرامت انساني هم واقعاً خاضعاند ،هيچ حرفي نيست .اما علت اين كه
در عمل ،انسان با شكست مواجه ميشود ،چيست؟ البته من فقط در مورد داستان كربال عرض ميكنم ،ولي [شايد بتوان گفت] همه
جا اين طور است .واقعاً ما در بسياري از موارد از نظر علمي مشكلي نداريم ،زيرا ميدانيم .مثالً به ياد دارم كه شخصي به من ميگفت:
«فالني ،من اينها (مطالب علمي) را خواندهام و اسفار را تدريس كردم ،ولي نميدانم چرا دستم پر نميشود و همچنان خالي است.
جريان چيست؟ هرچه برميگردم ،ميبينم بنياد ندارد» .البته اينگونه موارد كم است كه يك مقام علمي بگويد ،نميدانم چرا در درونم
احساس خأل مي كنم؟ پاسخش اين است :بايستي آن چه را كه دانستيم و واقعاً ارزش و عظمت آن را فهميديم ،براي كاخِ با عظمتِ
شخصيت ،سنگ زيربنا قرار بدهيم و رها نكنيم .يعني شخصيت ،قوام خود را با آن سنگ ببيند و به آن سنگ تكيه كند .در اين
صورت ،دست شما پُر و در اين دنيا در خودتان احساس عظمت خواهيد نمود.فرض بفرماييد ،اين حقيقت بر شما اثبات شد كه باالخره
جامعه بايد علم داشته باشد ،جامعه احتياج به دانش و صنعت دارد .و فرض كنيد پس از تحقيق ،آن صنعت و دانش را پيدا كرديد.
همچنين ،ارزشهايي هم كه در اين علم وجود داشت ،به دست آورديد و اين كار هم به دست ما (مردم) رسيد .ولي بدانيد ،سپس به
اندازه توانايي ،قدم برنداشتن همان و گير كردن در پوچيِ زندگي همان .چون شما اصيلترين سنگِ زيربناي كاخِ شخصيت را شما رها
كرديد .با يك لگد زديد و رفت .اول اين بود كه به من اثبات شده بود كه جامعه بدون علم ،محو ميشود .يا جامعه ،بدون صنعتي كه
زندگيِ آن را اداره كند ،محو ميشود .يا جامعه ،بدون يك فرهنگ سازنده كه تمام چشمهاي مجريان خواب باشد و آن فرهنگ ،آن
[جامعه و مجريان] را اداره كند ،محو ميشود .اگر به اين امر واقف شويم كه بايد در اين دنيا يك تكيهگاه فرهنگيِ پيشرو و اصيل
داشته باشيم ،كه امام حسين عليه السالم شهيد اين راه است و هرچه هم بهتر و استادانهتر بدانيم ،اما اراده حركت نكند ،وبالش بيشتر
خواهد بود .به جهت اين كه ،هم وجدان انسان ،انسان را به محاكمه شديد ميكشد ،هم تاريخ از انسان نميگذرد .انسان خيال ميكند
كه تاريخ ساكت نشسته است .همين تاريخ ،وجدان حساسي دارد .اگر اينها را رها كنيد ،در پيشگاه خدا چه خواهيد گفت؟ وقتي من
احساس كردم كه در جامعه از طريق دانش مي توانم يك قدم بردارم و آن قدم را برنداشتم[ ،در پيشگاه خدا] چه جوابي خواهم داشت؟
به شخصيت خودم چه جوابي بدهم؟ اگر شخصيت بگويد :شما كه اين علم را به دست آورده بودي كه جامعه علم ميخواهد ،جامعه
دلسوزي ميخواهد ،جامعه صدق و صفا ميخواهد ،چرا حركت نكردي؟ [در اين حال] اولين دادستانِ بيامان ،خود وجدان است .آن
وقت ،مگر انسان مي تواند كار انجام بدهد؟ [وجدان] ،اين را به من اثبات كرده و مرا جلوي ميزش كشيده است .وجدان گفته است با
تو هستم :تو ميدانستي و خيلي هم عميق و ريشهدار مي دانستي .چرا اين فرهنگ را در جامعه خود ترويج نكردي؟ چرا خودت به اين
فرهنگِ پيشرو عمل نكردي؟ جمالت حسين بن علي عليه السالم پر از اين عبارت است« :من ميدانم چنين است»« ،من از پيغمبر
اين جمله را شنيدم»  ،و ...اكنون نيز مقتضي است كه ولو با يك عده معدود ،كارواني به راه انداخته و بروم در بياباني غريب ،ولي
دل هاي آدميان آماده گرفتن وجود من است ،كه اگر هم [اين دلها] نبود ،عمل ميكردم.ما هم ميگوييم ميدانيم و طعمِ عظمتهاي
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ارزش را چشيدهايم .اگر چشيده ايم ،پس اراده ما كجاست؟درباره اراده ،مطالب زيادي گفته شده است .همچنين ،آيات قرآني بر اراده
اصرار دارد:مَنْ كانَ يُريدُ الْحَيوةَ الدُّنْيا وَ زينَتَها [«. ]317كسي كه زندگيِ دنيا و زينت آن را بخواهد».مَنْ يُريدُ الْآخِرَة [«. ]318كسي كه
آخرت را بخواهد».منابع حديثي ،فلسفه ها و ادبيات ،باعث افتخار ماست .فرهنگ ادبيِ ما كه اگر نگوييم در دنيا بينظير است ،در رديف
اول است و قطعاً هيچ جاي ترديد نيست ،پُر از مسأله اراده است .اراده را بخواهيد! از متفكران بزرگِ تاريخ هستند كساني كه
ميگويند« :مادامي كه بشر ،حقيقت و عظمت اراده را نفهمد ،هيچ نفهميده است» .يعني؛ مادامي كه بشر ،حياتي بودنِ اراده را،
خواستن و معناي خواستن را و آن چه را كه بخواهد ،نفهميده باشد ،هيچ نفهميده است.اينجا يك جمله عرض ميكنم .اخيراً مقالهاي
از يكي از متفكران بزرگ دنيا به دست ما رسيد كه نوشته بود« :خدا در همه جا حجت خودرا دارد» .اين منطق كه هر چه من
مي خواهم حق است ،به تنهايي براي بر هم زدن فرهنگ پيشروِ بشري كافي است(.آن چه كه من ميخواهم حقاست!) آسيبي كه از
اين جمله بر فرهنگ سازنده بشري وارد ميشود ،از شمشيرهاي چنگيزخان وارد نميشود .چنگيز چه كاره است؟يك عده [جنايتكار]،
قفسهاي كالبدِ انسانها را ميشكافند و ارواح را خارج از نوبت بيرون ميفرستند و ميروند .اما اين جمله؛ (آن چه كه من ميخواهم
حق است) ،ارواح را نابود مي كند .شمشير به ارواح راه ندارد .شمشير خيلي كندتر و خيلي ناتوانتر از آن است كه به ارواحِ انسانها راه
داشته باشد ،اما  -همانطور كه عرض شد  -اين جمله؛ (آن چه كه من ميخواهم حق است ،چون ميخواهم) ،مخرّبِ ارواح
انسانهاست.اراده ،باعظمتترين نيروي حركتِ ما انسان هاست .ولي بحث بر سر آن است كه چرا و چه چيزي را بخواهم؟ درست
نظير عشق و عاشق .عشق ،يك پديده روانيِ فوق العاده باعظمت است ،تا معشوق چه باشد؟ بحث بر سر اين است كه معشوق
چيست؟ بلي ،عشق خيلي باعظمت است ،اما او (انسان) عاشق سايه است.در رُخِ ليلي نمودم خويش را سوختم مجنونِ خام انديش
رااين بشر هم خيال كرده است كه زيبايي از آنِ اوست ،و نفهميد كه سايه زيباي كل و جميل كل و جمال كل ،خداست .چه چيزي را
بخواهم؟ به چه چيزي عشق بورزم؟ آيا شخصيتِ بينهايتگرا را فداي كمان ابرو و چشم كنم كه چند صباحي ديگر ،و قتي در آن
سفيديهايي نمودار مي شود ،فلسفه زندگي را براي او پوچ خواهد كرد؟ آيا عاشق اين بشوم؟ عشق خيلي خوب است ،اما به چه
كسي؟اراده ،گردونه حيات مارا اداره ميكند .نمونه يك اراده را مالحظه كنيد كه ميگويد« :من ميخواهم» .حسين بن علي ميگويد:
ميخواهم .به جهت اين كه؛ اِنّاللَّهَ شاءَ اَنْ يَراني قَتيالً« ،خدا خواسته است كه مرا كشته ببيند».صلوات اللَّه عليك يا اباعبداللَّه.
[گفت ]:ميخواهم و خواهم رفت .نه گفته هاي ابن عباس در او اثر كرد و نه سخنان محمد بن حنفيه و نه هيچ كس ديگر ،زيرا
«ميخواهمِ» او جدي بود و تكيه بر خالقِ «ميخواهمها» داشت كه از خداست[ .همچنان كه در پاسخ به حُرّ] گفت :ميخواهم و
ميروم.سَأَمْضي وَمابِالْمَوْتِعارٌ عَلَي الْفَتي اِذا ما نَوي حَقّاً وَجاهَدَ مُسْلِماًوَ واسَي الرِّجالَ الصَّالِحينَ بِنَفْسِهِ وَ فارَقَ مَثْبُوراً وَ وَدَّعَ مُجْرِماًفَاِنْ
عِشْتُ لَمْ اَنْدَمْ وَ اِنْ مِتُّ لَمْ اُلَمْ كَفي بِكَ ذُالًّ اَنْ تَعيشَ وَ تُرْغَما [«. ]319من ميروم كه مرگ براي جوانمرد عار نيست .اگر [جوانمرد]
نيت خير داشته باشد و در حالي كه مسلمان باشد ،جهاد كند و با مردانِ خوب با جان خود مواسات (ياري) نمايد و از مردي كه به
هالكت تن داده و گناهكار باشد ،دوري بجويد .اگر من چنين كنم كه تا زنده هستم ،پشيمان نميشوم و اگر هم بميرم ،بر من مالمت
نخواهد بود .ولي براي تو اين ذلت بس است كه زنده بماني ،به رغم اميال خود[».انسان بايد] ارادهاش مشخص شود كه چيست و چه
چيزي را ميخواهد .من حق را ميخواهم .چون حق را مي خواهم ،پس اراده من جدي است .حتي ابن عباس ،محمد بن حنفيه،
عبداللَّه بن عمر و ...را در اين حركت خود ،اجبار نفرمود .آدم احساس مي كند كه اگر آن روز تمام دنيا از حركت حسين بن علي
جلوگيري ميكردند و ميگفتند :يا اباعبداللَّه قطعاً كشته خواهي شد ،ميگفت :اَفَبِا الْمَوْتِ تُخَوِّفُني« ،آيا مرا از مرگ ميترسانيد؟» اراده
او تكيه به جاي ديگر داشت .اراده او ،مُنبعث از انگيزه هاي زودگذرِ ماديات نبود .حسين عليه السالم گفت :ميخواهم ،چون او (خدا)
ميخواهد.خدايا! پرورد گارا! ما را از نمونه اراده حسيني برخوردار بفرما .پروردگارا! خداوندا! اگر علم و دانشي از حادثه نينوا را به ما
عنايت فرمودي ،مرحله دوم را هم كه عبارت است از چشيدن حقيقتِ ارزش هاي اين داستان ،بر ما عنايت بفرما .خدايا! در آن هنگام
كه ما را از اين دو مرحله رد ك ردي ،يا اين دو مرحله را بر ما عنايت فرمودي ،هم فهميديم حادثه چيست و هم علل و ارزشهاي
انساني واالي آن را درك كرديم ،ارادهاي براي تطبيق زندگي با اين ارزشها به ما عنايت بفرما« .آمين»
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حيات حسيني

اشاره

(شب هفتم محرم).1373 / 3 / 26 ،بعد از صحبتِ جلسه گذشته ،سؤالي مطرح شد ،كه من احتمال قوي ميدهم اين سؤال در ذهن
جوانان عزيزِ ما عموميت داشته باشد ،يعني جوانان ما اين سؤال را در درون خود دارند[ .البته] نه فقط جوانان ،بلكه بزرگان هم كه
سني از آنان گذشته است ،باز دلشان ميخواهد اين مسأله را دريافت كنند .آن سؤال اين است كه چگونه بخواهيم؟ حقيقت اين است
كه ميخواهيم زندگيِ ما زندگي باشد .مي خواهيم ،دوست داريم ،عالقه داريم ،كه زندگي ما به نحوي سپري شود كه بتوانيم درباره آن
حرفي داشته باشيم .دوست داريم بدانيم چگونه آمديم و آمدنِ ما براي چه بود و رفتن ما هم به كدام مقصد است .براي چه آمده
بوديم و از كجا آمده بوديم .همان شش سؤال اصلي ]320[ .واقعاً بشر اين را در حال اعتدال ميخواهد بفهمد كه چيست؟ از كجا آمده
است؟ و به كجا مي رود و براي چه آمده بود؟ اگر نخواهد بداند ،بدون سر و صدا با خويشتن مبارزه ميكند .يك مبارزه داريم با سرو
صدا ،و ديگري مبارزه اي بسيار تدريجي و ظريف و كشنده .يا اين كه هرگز توجه به اين سؤال اساسي و سؤالِ سؤالها نداشته باشد
كه :باالخره سپس چه؟ از كجا آمديم و به كجا مي رويم؟ ...حقيقت اين است كه مطالعاتِ البته نسبي و محدودِ ما ،اين مسأله را براي
ما اثبات كرد كه همگان ميخواهند .منتها ،غباري روي اين خواستنها را گرفته است .مسائل ثانوي نميگذارد كه اين سؤال ،ذهن
آگاهِ بشر را به طور جدي به خود مشغول كند .ولي اگر فراغتي حاصل شود ،و مسائل فنآوري كه امروز دنيا را درهم پيچيده و عاقبت
هم آن را با خودش خواهد برد ،بگذارد بشر دو دقيقه به خودش بيايد[ ،خواستن هاي ما نيز معنا پيدا خواهد كرد] .اگر بشر دقايقي با
خود باشد ،قطعاً اين سؤال را خواهد كرد و دلش هم ميخواهد واقعاً بداند كه اينجا چه كار كرده است و از اينجا به كجا
ميرود؟بحث جلسه قبلي ،تا اندازهاي توضيح داد كه پيشتازان فرهنگِ پيشروِ انسانيت در اينباره چه گفتهاند ،زندگيشان چه نشان
ميدهد و آنان براي زندگي چه توصيفي داشتند ،كه مي گفتند اگر هزار بار بميريم و كشته بشويم باز زندگي همين است .اين مسأله
چه بوده است؟ سعادت را در كدام زندگي ميديدند كه اينگونه مي گفتند؟ مضمون حرفشان اين بود كه اگر بنا بود يك چنين زندگي
را بخريم و به دست بياوريم ،تنها دنيا را به دست ما ميدادند ،و مي گفتيم :يك لحظه هم از اين زندگي به ما بيشتر بدهيد .از اين
زندگي! اين كدام زندگي است؟ تمام دنيا را من مالكم ،دنيا در دست من است ،ولي ز ندگي براي من طوري تفسير شده است كه
حاضرم زندگي را دو دستي تقديم كنم و بگويم:هنگام تنگدستي در عيش كوش و مستي كاين كيمياي هستي قارون كند گدا رااين
كدام زندگي است؟ آن زندگي است كه معلم و مربي و مدرّسِ بسيار بزرگ ما ،حسين بن علي عليه السالم ميفرمايد:وَ اِنّي ال اَرَي
الْمَوْتَ اِالَّ سَعادَة وَالَ الْحَياةَ مَعَ الظّالِمينَ اِالَّ بَرَما [«. ]321من مرگ را جز سعادت ،و زندگي با ستمكاران را جز ماللت و دلتنگي
نميبينم».من مرگ را شكوفاييِ زندگي ميدانم .مرگ با روشنايي ،شكوفاييِ زندگي است .مرگ با تاريكيها كه عمر با تاريكيها
بگذرد ،نابودي است .حيات اگر بخواهد شكوفا باشد ،موقعي است كه انسان ،سعادت را در آن روشنايي احساس كند و آن قدر در
تاريكي غوطهور نشود .اين روشنايي ،هر لحظهاش مساوي با عظمتِ تمام دستگاههاي هستي است .بياييد بشر را به دو دسته
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خوشبخت يا بدبخت تقسيم نكنيم .انسان ها را تقسيم كنيم به اين كه روشنان و تاريكان هستند .يك عده در اين دنيا روشناند و يك
عده تاريك .اين است كار بزرگ پيغمبران ،حكما و وارستگانِ خاك و گل .كاستن از عدد تاريكان و افزودن بر شماره روشنان .حال،
اين حيات چيست؟ اين زندگي چيست كه بايد بخواهيم تا زندگيِ ما بر مبناي ارزشها سپري شود؟بحث ما مانعي ندارد كه در جواب
همين سؤال بگذرد ،كه در حقيقت اگر خداوند بخواهد در طي آن ،جملهاي از امام حسين عليه السالم تفسير ميشود.در نظر داشته
باشيم؛ اين مطلب كه درباره زندگي و كرامت و شرف ذاتي آن عرض ميكنم ،ج نبه ادبيِ محض و احساساتيِ خالص ندارد .حيات و
كرامت و شرف ذاتي آن ،يعني حياتي كه حسين مي گويد :اگر در حيات ،شرف و كرامت نباشد ،خداحافظ .اگر ذلت باشد ،فياماناللَّه ،و
اي ستارگان سپهرِ الجوردين ،تماشايت نخواهم كرد .جنبه حقوقي اين مسأله در اسالم چهطور است؟ شرف و كرامت ذاتيِ حياتِ
انسان ها از ديدگاه حقوق جهاني بشر در اسالم چگونه است؟ اين موادي كه اينك در حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسالم عرض
ميكنم ،زمينه عمده آن ،يا زمينه اي از اين مواد در كنفرانس حقوق اسالمي كه در تهران سه  -چهار سال پيش تشكيل يافت ،مورد
بحث ق رار گرفته است .همان موقع ،مطالبي در كنفرانس مطرح كردم كه بايد در اين مواد ،تغييراتي وارد شود .آن چه كه اكنون
ميگويم ،در حقيقت ،همان است كه زمينه اش در كنفرانس حقوق بشر بوده است و مقداري هم مطالبي بود كه من عرض كردم.الف.
حيات عطاي خداوندي استاين نفس كشيدن هاي شما ،عطاي خداوندي است .نه چنان است كه چند اسپرم و اوول برحسب تصادف
چنين شده است!وين نفس جانهاي ما را هم چنان اندك اندك دزدد از حبس جهانتا اِلَيْهِ يَصْعَدْ اَطْيابُ الْكَلِم صاعِداً مِنّا اِلي حَيْثُ عَلِم
[. ]322لحظاتِ نفسها و حيات ما ،همه از آنِ اوست.اِنَّ صَلوتي وَ نُسُكي وَ مَحْيايَ وَ مَماتي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمين [«. ]323همانا ،نماز من
و عباداتم و زندگيام و مرگم براي خدا ،پروردگار جهانيان است».عبارات زير ،جزو مواد حقوق جهاني بشر است«:حق حيات براي همه
انسانها تضمين شده است و همه دولتها و جمعيت ها و افراد در مقابل هرگونه تعدّي ،به حمايت و دفاع از حق حياتِ انسانها
مكلف اند ،و وارد شدن هرگونه اخالل بر بقاي طبيعيِ زندگي ،مانند بيماريها و بالهاي طبيعي و انساني .بايد انسانها در مقابل آن
چه كه با زندگي آنها بازي ميكند ،تضمين بشوند».هماكنون ما در حال خواندن يكي از مواد قانون هستيم .مسأله احساساتِ زودگذر
و خام نيست.ب .جدا كردن هيچ روحي از بدنش ،بدون مقتضيِ شرعي جايز نيست.ج .استفاده از هر وسيله براي نابوديِ چشمهسارِ
حيات بشري ،اعم از كلي و جزئي ،ممنوع و حرام است.د .حفظ و ادامه حيات بشري تا آن جا كه خدا بخواهد ،واجب است.محافظت
هر فردي از حيات خود ،واجب است .شما نمي توانيد بگوييد :چون زندگي از آنِ من است ،من آن را نميخواهم .نميتوانيد ،زيرا در
مالكيت شما نيست .هر لحظه ،فيضِ حيات از باال سرازير ميشود:يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّمواتِ وَالْاَرْض [«. ]324هر كه در آسمانها و
زمين است ،از او درخواست ميكند ».زماني خدمت بعضي از آقايان پزشكان بوديم و صحبت ميكرديم ،گفتم :آقايان پزشكان ،اين كه
«شما با بيمار سروكار داريد» يعني چه؟ معنايش اين است كه شما دائماً در كنار چشمهساري هستيد كه آبِ حياتِ جانِ آدميان از باال
سرازير ميشود و از مقابل شما رد ميشود .مبادا [اين چشمهسارها را] روده و گوشت و استخوان ببينيد .اگرچه ظاهرش اينهاست.
شما دائماً در همسايگي خدا به سر مي بريد .پزشكان عزيز ،روايتي داريم كه خداوند در روز قيامت ،به بعضي از بندگانش خواهد فرمود:
من مريض شد م ،چرا به ديدار و عيادت من نيامديد؟ خواهند گفت :پروردگارا ،شأن تو باالتر از اين بود .تو جسم و جسماني نبودي كه
بيمار شوي! خواهد فرمود :بنده من بيمار شد و شما به عيادت او نرفتيد ،كه در لحظات تنهايي ،پشت ناله ،ناله ميكرد .رسيدگي و
دلداريِ تو به او ،شبيه اين بود كه باالي سر من بيايي .جلّالخالق .خداوندا ،پروردگارا ،تو چه قدر به ما نزديكي و ما چه قدر از تو
دوريم .همان گونه كه عرض كردم ،حفظ ادامه حيات بشري تا آن جا كه خدا بخواهد واجب است ،خواه محافظت هر فرد بر حيات خود
در مقابل تعديِ ديگران باشد ،خواه تعدي خويشتن بر خويشتن .شما نمي توانيد خودكشي كنيد .ممنوع است! و در روايات معتبر هست
كه امام صادق عليه السالم فرمود :انتحار مشمول اين آيه است :وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاءُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فيها [« ]325و هر كس
مؤمني را به عمد بكشد ،كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود» .اگر كسي اقدام به انتحار كند ،مشمول قتل نفس عمدي
است.متأسفانه در حقوق بشر از ديدگاه غرب ،ماده مذكور را نديديم .اين ماده را آنها ندارند ،يا حداقل بايد آن را بندي از يك ماده
قرار بدهند .اين به جهت اختالف دو ديدگاه است .ما حيات را حكم ميدانيم .يعني انسان محكوم است به حياتي كه به او داده شده
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است ،و بايد حداكثر كوشش كند كه آن را حفظ نمايد .آنها (غربيها) اين را حكم نميدانند ،بلكه شبيه به همان حقوق اصطالحي
مي دانند ،كه اگر كسي خواست از حياتِ خود دست بردارد ،ما مأمور نيستيم ممانعت كنيم .نخير ،ما مأموريم جلوي او را بگيريم .اين
يك تفاوت درباره اهميت حياتِ انسان ها از نظر حقوق جهاني بشر در اسالم و غرب است.ه .واجب است بر هر كسي كه مورد
استضعاف قرار گرفته و حيات و كرامت و شرف او از ناحيه عوامل طبيعي يا از طرف قدرتمندان مورد تهديد واقع شده است ،قيام كند
تا دفع استضعاف و خطر نمايد .انسان بايد از حيات و كرامت خويشتن ،به هر نحو مشروعي كه توانايي دارد دفاع كند.آيا حسين
برنخيزد؟ در حالي كه قيام حسيني فقط براي دفاع از شرفِ خود نبود ،بلكه دفاع از شرفِ تمام انسانهاي پاكِ تاريخ بود .به اين معني
ك ه؛ حركت كنيد .حركت كنيد حواس من جمع است ،غير از اين مسأله است كه ارزش من در حال از بين رفتن است .عبارت ايشان
اين است:أَال وَاِنَّ الدَّعِيّ بْنَ الدَّعِيَ قَدْ رَكَزَني بَيْنَ اثْنَتَيْنِ السِّلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَ هَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّة«. ]326[ ...آگاه باشيد ،آن زناكار پسر زناكار مرا
ميان شمشير و پستي و خواري قرار داده است ،ولي هيهات( ،محال است) من ذلت و خواري را بپذيرم».هيهات منّا الذلة .ظهورش اين
است كه من از شرف خودم دفاع مي كنم .نه ،يا اباعبداللَّه! به جان الهي كه تو از بشر و از شرف بشر دفاع كردي .تو از حيثيت انسانها
دفاع كردي .درود و سالم بي نهايتِ خداوندي ،براي ابد بر جسم و روح تو باد.هر كس بايد از كرامتِ حياتِ خود دفاع كند ،و هر كس
كه به انجام اين تكليف قيام نكند ،عامل خطر و ظالم را در مستضعف ساختن و تهديدِ حيات و كرامت خود كمك كرده است .آيا
حسين بر ذلت خويش كمك كند؟ آيا حسين چنين خالف شرعي را انجام دهد؟ آيا حسين با خدا مبارزه كند؟ چون اگر دست
برمي داشت كه حيات دستخوش هر ذلت بشود ،اين مبارزه با خدا بود .اما او حسين بود .حسين بن فاطمه ،و حسين بن علي بود .اگر
كسي كمك كند به اين كه بينوا و مستضعف شود  ،و شرفش لطمه بخورد ،چنين شخصي از كساني است كه هنگامي كه فرشتگان،
آنان را در حال مرگ در وضعي مييابند كه تن به بينوايي و استضعاف داده و ظلم بر خويشتن نمودهاند ،از آنان ميپرسند :در زندگي
دنيوي در چه حالي بوديد؟ آنان پاسخ ميدهند :ما در روي زمين ،مستضعف و بينوا و بيچاره بوديم .فرشتگان خطاب به آنان ميگويند:
آيا زمين خدا پهناور نبود تا در آن هجرت كنيد؟ آنان كساني هستند كه منزلگه نهايي آنان دوزخ است و دوزخ سرنوشت بدي است.
روز قيامت شما بگوييد :خدايا مگر زندگي از آنِ من نبود؟ من مي خواستم با ذلت زندگي كنم ،و شرف خودم را از دست بدهم .پاسخ
ميدهد «دوزخ» .يعني حق حيات و حق كرامت ،حق الهي است .اين جمله و اين چند سطر ،جنبه حقوقي ندارد ،بلكه فلسفه حقوق
است .استدالل بر يك ماده است و اين است كه تن به ذلت نبايد داد .از ديدگاه حقوقي ميگويند :تن به ذلت نبايد داد و مثالً بهعنوان
ماده  23ثبت نموده و رد مي شوند .اما بنده در اين مورد ،جنبه فلسفي آن را مطرح كردم ،چون موارد مذكور در آن حقوق (حقوق
مطرح شده در كنفرانس اسالمي) نبود .من تذكر دادم كه در حقوق اسالمي ،اين ماده را ما داريم و استداللمان اين است.اِنَّ الَّذينَ
تَوَفَّيهُمُ الْمَالَئِكَةُ ظالِمي اَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفينَ فِياْالَرْضِ قالُوا اَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فيها فَأُولئكَ
مَأْواهُمْ جَهَّنَمُ وَ ساءَتْ مَصيرا [«. ]327كساني كه بر خويشتن ستمكار بودهاند ،وقتي فرشتگان جانشان را ميگيرند ،ميگويند :شما در
زندگي دنيوي در چه حالي بوديد؟ آنان پاسخ مي دهند :ما در روي زمين ،مستضعف (بينوا و بيچاره) بوديم .فرشتگان به آنان گويند :آيا
زمين خدا پهناور نبود تا در آن هجرت كنيد؟ آنان كساني هستند كه منزلگه نهاييِ آنان دوزخ است و دوزخ سرنوشت بدي است».در
اين جا ،از نظر حقوقي و فقهي كه عرض كردم ،فقه و حقوق با هم هماهنگ هستند و طوري نيست كه بگوييم از نظر حقوقي ممكن
است مسأله ،غير از ديدگاه فقهي مطرح بشود .نخير ،فقه ما هم اينگونه است .فقه تشيع ،بلكه فقه اسالمي ،صددرصد اين است ،چه
برادران سني و چه عالم تشيع ،هر دو با فرقههاي خود ،از نظر فقهي درباره اين مسأله اتفاقنظر دارند ،زيرا آيه صريح و نص است.
نمي توان گفت اين جا ،نظر من چنين است ،نظر تو چنان است .در اين مورد ،به علت صراحت قرآن ،جايي براي اختالف وجود
ندارد.حاال برميگردي م به آن مسأله اصلي ،كه چگونه بخواهيم يك زندگي شرافتمندانه ،يا يك زندگي بر مبناي ارزشها و يك زندگي
بر مبناي عظمت ها در اين دنيا داشته باشيم و زندگي كنيم؟ مثالي عرض مي كنم .اين مثال را به شخصي كه بسيار طالبِ جواب اين
سؤال بود عرض كردم كه :دين چه ضرورتي براي حيات بشري دارد؟ شخصي براي سؤال از كشور خود به ايران آمده بود .البته قبالً
به چند كشور ديگر هم رفته بود .در شبه قاره هند نيز به جاهايي رفته بود .سؤال او اين بود كه دليل اين كه بشر در زندگي بايد دين
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داشته باشد چيست؟ ميگفت :من ميخواهم روانپزشك بشوم .من هنوز خاطرهاش را به ياد دارم .واقعاً گاهي چه ميكني اي وجدان؟
گفت« :من ميخواهم تدريس روان پزشكي را شروع كنم ،و اين مسأله قطعاً سر راه من بود كه ارزش دين براي زندگي بشر چيست؟
نميتوانستم براي دانشجويان ،چيزي را كه نميدانم بگويم .راه افتادهام و به دو كشور ديگر نيز رفته ام ،ايران هم سومين كشور است.
مي خواهم ببينم دليل بر اين كه حيات بشري بايد از دين برخوردار باشد چيست؟» البته ايشان در دو جلسهاي كه آمد ،در آن جلسه
اول اين مثال را بيان كردم .شايد اين مثال انشاءاللَّه براي شما عزيزان ،مخصوصاً جوانان دانشجوي ما ،روشنكننده و روشنگر باشد.
كتابي را برداشتم و باز كردم .كتاب انگليسي بود .انگشتم را روي كلمهاي گذاشتم و به مترجم گفتم به آقاي كالوز [ ]328بگوييد اين
كلمه چيست؟ گفت«IS»:يعني «است» .حاال اين جا ديگر به فارسي خودمان برميگردم .اين جا نوشته «وقتي» ،يا «وقتي كه».
سؤال ما اين است :آيا اين كلمه «وقتي» مي داند كه جمله قبلي چيست؟ كلمه قبلي چيست؟ كلمه بعدي چيست؟ آيا اصالً معناي
خودش را مي داند؟ در آن هنگام كه كلمه وقتي (و .ق .ت .ي) با حروف سربي (يا رايانهاي) چيده ميشود ...اصالً ميفهمد معنايش
چيست؟ اين وقتي در كد ام مسأله و در كدام باب مطرح شد؟ اين كتاب روي چه هدفي نوشته شده است كه اين (وقتي) يك كلمهاش
است؟ مؤلف كيست؟ اين كتاب را چه كسي و در چه تاريخي نوشته است؟ منظور او چه بوده است؟ گفتم به ايشان بگوييد ،يك دفعه
زندگي بشر اين طور است كه انسان اطالع ندارد كيست و چيست؟ اين زندگي اصالً نيازي به مذهب ،حتي نيازي به انديشه هم ندارد،
كه من ،منم .حتي بدون اين كه بفهمم معناي من چيست و من كيستم ،فقط ميخورم و ميخوابم .بدون اين كه بدانم پدر و مادر كه
بود ،قبالً آنها از كجا به وجود آمدهاند و ...منظومه شمسي چيست؟ اين كيهانِ با عظمت چيست؟ و هزاران سؤال كه اطراف مرا
خواهد گرفت ،تمام آنها را با كمال بياعتنايي نوش جان كرده ،ميخورم و ميخوابم و حداكثر لذت را ميبرم ،همانطور كه اپيكور
فرموده است .اگر اين زندگي را مي فرماييد ،مذهب الزم نيست .اما اگر بشر طوري زندگي را انتخاب كند كه بخواهد بداند كيست و از
كجاست و چه بايد بكند ،و زندگي فقط مصرف كردن دو هزار و پانصد كاسه آبگوشت و هشتصد متر قماش نيست ،بدون اينكه براي
اين سؤاالت :از كجا آمدهام؟ به كجا مي روم؟ كيستم ،و براي چه آمده بودم ،...پاسخ آماده كند ،محال است ارزش حياتِ بشري را
درك كند.به مترجم گفتم به ايشان بفرماييد كه اگر شما مخيّر باشيد كه به بشر آن نوع زندگي را پيشنهاد كنيد يا اين نوع را ،كدام را
انتخاب مي كنيد؟ آقاي كالوز گفت :قطعاً اين (درك و فهم حقيقيِ بشر درباره زندگي) را انتخاب ميكنم .فكر هم نكرد كه بگويد صبر
كنيد تا چ ند روز ديگر جواب بدهم.بنابراين ،هيچ جاي ترديد نيست كه زندگي با شرف ،زندگي بر مبناي عدالت ،زندگي بر مبناي
ارزشها ،مطلوب بشري است .اما چگونه بخواهد؟ چهطور ارادهاش به حركت درميآيد؟ همين مهم است .انسان واقعاً از دروغ متنفّر
بوده و ميداند خالف واقع است .چه كار كند كه بخواهد هيچ وقت دروغ نگويد؟ انسان از جهل گريزان است .چه كند تا بتواند معرفت
به دست بياورد؟ انسان از تعدي به حقوق ديگران واقعاً ناراحت است ،انسان به ارتباط معقول با برادران انسانيِ خود واقعاً عالقهمند و
عاشق است .او ميخواهد زندگي كند .او ميخواهد به قيافهها بنگرد تا قيافهها جواب مثبت به او بدهند .اين را همه ميخواهند .چگونه
چنين زندگي را اداره كنم؟ اين يك جواب اجمالي دارد كه بعداً صحبت مي كنيم و توضيح اين مسأله است.ابتدا بشر بايد بداند كه
حيات و زندگي يعني چه؟ اگر بداند و آن را درك كند ،محال ا ست كه اراده او حركت نكند .ما بدون توجه به زندگي ،زندگي ميكنيم.
يا اغلبِ ما ،زندگي را قربانيِ وسايل زندگي كرده و زندگي ميكنيم .آنوقت شما خيال ميكنيد ،زندگي به ما قيافه نشان ميدهد؟ كه
من آن را بخواهم و جدي بخواهم ،در حالي كه [زندگي] قربانيِ وسيله است .در اين ادبيات ،در اين فرهنگ ادبي و عنصر ادبيِ ما
ايرانيانِ مسلمان ،خدا مي داند اين مطالب چه قدر با عظمت و چه قدر عجيب و با چه قيافههايي براي ما مطرح شده است .انسان بايد
حيات را بداند .اگر بداند كه زندگي چيست ،با همين دانايي خواهد خواست كه زندگي بايد با ظرفيت در مقابل حوادث شكوفا بشود .با
به جاي آوردن حقوق ديگران بايد شكوفا بشود ،با حفظ ارتباط عبادي با خدا بايد شكوفا بشود .متأسفانه وسايل حيات در مقابل
چشمان ما چنان جلوه كرده ،كه خود حيات را مخفي كرده است .لذا ،شما االن درباره زندگي ،در اين محافل معتدل صحبت كنيد و
بپرسيد حيات چيست؟ مي گويد :امروز دو كيلو سيب ارزان پيدا كردم ،جاي شما خالي بود .خدايا ،من چه سؤالي ميكنم و او چه جوابي
ميدهد؟ يا ميگويد :يك جفت قاليچه خريدم ،نميدانيد چه قاليچهاي است؟ و از دوستم در بازار درباره آن پرسيدم ،گفت 25000
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تومان ارزانتر خريدي! زندهام و چه زندگي خوبي!گر در دلِ تو گل گذرد گل باشي ور بلبلِ بيقرار بلبل باشيتو جزئي و حق كل است
اگر روزي چند انديشه كل پيشه كني كل باشياگر انديشه قالي در مغز توست ،ديگر درباره حيات صحبت نكن ،فقط بگو قالي و بياييد
درباره قالي شعر بگوييد .يا درباره صفرهاي بانكي؛ اين كه چند صفر ديگر به حساب بانكي اضافه شده است .گاهي شخصيت انسان
عاشق صفر بانكي ميشود! واقعاً خودش مسأله اي است .البته ممكن است شما دنيا را اداره كنيد ،ولي يك انسان باشيد .ممكن است
شما يك قاضي به طور مطلق آزاد باشيد ،ولي انسان بودن را فر اموش نكنيد .هنرمند باشيد در حد اعلي ،مالك هنر باشيد در حد اعلي،
ولي با توجه به اين كه انسان هستيد .يا فرضاً ،خودتان نقاشي كرده باشيد ،اما آيا شما نقشهايد؟ اين نقاشي ،معلولِ دست شما و ساخته
شده دست شماست.تو جزئي و حق كل است اگر روزي چند انديشه كل پيشه كني كل باشيانديشه هر چيزي را غير از تعقل،
«تجسيم» كنيد ،همان ميشويد .يك دفعه تعقل مثل 2ضربدر 4=2است .يا خط زيباي مير ]329[ .اما يك دفعه اين است كه آن قدر
اين را تجسيم ميكنيد كه ميشويد خط مير .يا پول ميشويد .بعضيها ساختمان ميشوند ،بدون اين كه حتي متوجه شوند.وَلَوْ اَنَّ
رَجُالً اَحَبَّ حَجَراً لَحَشَرَهُ اللَّه مَعَه« اگر مردي به سنگي ،زياد عالقه داشته باشد (به اين وسيله حيات بچسبد و به عشق حيات به آن
بنگرد) خداوند با آن محشورش خواهد كرد».اين روايت هم معتبر است و چه روايتِ سازندهاي است .بگذاريد بين اوالد آدم و وسايل
حيات ،براي عبور نسيم هاي ماوراي طبيعت ،يك فاصله ظريف باشد .آن قدر به آن نچسبيد ،زيرا مملوك ميشويد ،و آدم خودش را
مي بازد .يك مرد توسط قدرت ،خود را باخته ،و يزيد بن معاويه شده است .اين را با چشم خود ميبينيم كه چه كرده است .شما آن را
تحليل كنيد .ساباكون ،يكي از زمامداران مصر ،شبي در خواب ديد كه خداي تِبْسْ به او گفت :شما مأموريد كه همه رعايا و مردم را
بكشيد .از خواب بيدار شد ،حيرت كرد و گفت :معلوم مي شود خدايان ،ديگر به سلطنت من مايل نيستند ،وگرنه چنين حكمي را كه بر
خالف اراده معموليشان ميباشد ،صادر نمي كردند .به همين جهت ،ساباكون سلطنت را رها كرده و به حبشه رفت و در آنجا معتكف
شد.آيا شما در تاريخ يك نفر را ميبينيد كه در حال قدرتپرستي ،چيزي كه بهترين وسيله حيات بشري است ،در قدرت غوطهور
نشود؟ آيا شما باعظمتتر از قدرت ،وسيله حيات داريد؟ تعبيري از يكي از شيوخ بزرگ فلسفه يونان براي شما نقل كنم .درست دقت
كنيد ،افالطون ميگويد« :عظمتِ قدرت يعني اللَّه ».يعني اللَّه هُوَ الْقادِر .قدرت از آنِ اوست .چه طور ميشود بد باشد؟ اين منم كه از
قدرت ،به طور بد بهرهبرداري ميكنم .منم كه اين وسيله حيات را برميگردانم و با زدن به مغز حيات ،آن را متالشي ميكنم .صداي
بيچاره حيات را چه كسي بشنود؟ فرياد اين حيات را چه كسي بشنود؟ اين كه شما ،پدران و مادران شما  -كه خداوند همه آنان را
رحمت كند و با حسين محشور كند  -قرنهاست در اين راه ايستادگي كردهاند ،ارزش اين كار كم نيست ،عليرغم موانع بسياري كه
در راهها بوده است .مخصوصاً در دوران بنيعباس مثل متوكل ،هر كس را ميديدند كه به زيارت اباعبداللَّه ميرفت ،دست و پاي او را
ميبريدند.وَ اَمَّا ما يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِيالْاَرْض [«. ]330و اما آن چه كه براي مردم سودمند است ،در زمين باقي ميماند».جريانِ
خونين نينوا ،كف ناپايدار نبود كه از بين برود ،بلكه مشمول؛ «ما ينفع الناس» بود .اكنون كه ما در اين مكان نشستهايم ،اثر قطرات
خون حسين است كه نشستهايم درس ميخوانيم و لحظات شب سپري ميشود .ممكن است بعضيها مثالً خانوادهشان منتظر آنان
هستند ،شام نخورده اند تا آنان به خانه بيايند .حتي شايد بيمار داريد و او را گذاشته و به اين جا آمدهايد .يا همين اجتماعات كه در ايام
محرم براي حسين تشكيل ميشود ،آيا شما فكر مي كنيد كه شركت كنندگان در آن جلسات ،خيلي آزاد هستند و مثالً با كمال رفاه
نشسته اند و در ضمن خوش هستند ،كه بيايند يك مقدار آهي بكشند و ناله بكنند؟ اين درس بزرگي است كه قرنها ادامه پيدا كرده
است .صدق اللَّه العلي العظيم .و اما ما ينفع الناس فيمكث فياالرض« ،آن چه كه به حال مردم سودمند است ،در روي زمين باقي
ميماند» .يا اباعبداللَّه! چه سودي باالتر از اين كه به ياد تو نشستهايم و درباره زندگي ميانديشيم؟ تو هم از خدا بخواه ،ما هم از خدا
بخواهيم كه درباره دريافتِ معناي زندگي ،ما را ياري فرمايد .يا اباعبداللَّه! قطعاً دعاي تو مستجاب است .اگر ما درباره زندگي اشتباه
بكنيم ،از خدا بخواه دست ما را بگيرد.بنابراين ،اگر حيات و زندگي بهدرستي معنا شود ،اراده نيز به دنبال آن خواهد بود .وقتي به شما
اثبات شد كه معناي اين زندگي [فهم حيات] است ،شما در هر لحظه ،در اين دنياي رو به فنا زندگي مي كنيد ،ولي با انديشه اين كه
يك آهنگ كلي با شما سر وكار دارد و سِيركنندگان خود مورد سِيرند .اينك ،ما مورد نظارهايم .اگر اين بيداري شروع شود ،انسان
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احساس خواهد كرد كه رها و يَله است:در عالَمِ عالَم آفريدن به زين نتوان رقم كشيدنكار من و تو اين است .برويد از تمام دانشمندان
دنيا در شرق و غرب سؤال كنيد و ببينيد ،آيا بازي به اين درازي ميشود؟كارِ من و تو بدين درازي كوتاه كنم كه نيست بازيكار من و
تو و در مقابل آن ،به خاك افتادن حسين بن علي .آيا اين بازي است؟ تصور مي كنيد اين [كار حسين] به هدر رفته و بيهوده باشد؟ آيا
اين حركت حسين دنباله ندارد؟ آيا اين حادثه همينجا تمام مي شود؟ كار من و تو و هفتاد و يك نفر ،آن هم با چه نيت و با چه وضع
و چه جرياني! كار من و تو ،با اين حادثهاي كه االن براي آن نشستهايم و آه مي كشيم .كوتاه كنم كه نيست بازي .اين شعرِ نظامي
گنجوي ،خيلي پرمعنا و با مفهوم است ،و من خيلي از اوقات ،آن را زمزمه مي كنم.كار من و تو بدين درازي كوتاه كنم كه نيست بازيتا
مايه طبع ها سرشتند ما را ورقي دگر نوشتندتمام زندگي اين نيست ،كه اگر شكم گرسنه بود ،سير شد .اگر بدن هم برهنه بود ،پوشيده
شد .آيا «سپس چه»  ،نبايد به ذهن يك انسان خطور كند؟ به راستي اين انسان كجاست؟تا مايه طبعها سرشتند ما را ورقي دگر
نوشتندورق دگر چيست؟تا درنگريم و راز جوييم سر رشته كار باز جوييمبينيم يكايك اين و آن را جوييم زمين و آسمان راكاين كار و
كيايي از پيِ چيست؟ او كيست؟ كيايِ [ ]331كار او چيست؟ابر و باد و مه و خورشيد چه ميكنند؟ كارِ يك مزون يا يك هايپرون
[( ] 332ذرات بنيادي) ،و يك كهكشان با چند ميليارد سال عمر براي چيست؟ اين بحث حيات ،به خاطر اين بود كه در مورد اراده
سؤال شد .ولي در حقيقت ،مقداري از فهرست قضيه را كه عرض كردم ،عمدهاش اين است كه اگر حيات معلوم بشود ،اراده هم پشت
سر آن است .يك مثال ساده و ابتدايي عرض ميكنم :شما تصور كنيد كه خداي ناخواسته ،االن كه اينجا نشستهايد ،ديوار در حال
فرو ريختن باشد .در اين حال ،ديگر نه ميانديشيد ،نه مينشينيد ،نه فكر ميكنيد و نه تصور ،نه تصديق و نه تخيل ميكنيد ،بلكه به
طور بازتاب (به اصطالح رفلكس) ،از اينجا بيرون رفته و از عامل مرگ كنار مي رويد.اين (كنار رفتن از عامل مرگ) ذاتِ حيات است
كه اقتضاي آن از خودش ميجوشد .سپس موقعي كه سايه آن را به عنوان علمِ علوم انساني مي گيريم ،همين حيات بيچاره ،قيافه
خود را ميبازد .آن وقت مفاهيمي را درباره حيات ميگويند كه آدمي ميگويد اگر اين است ،پس وسيله حيات بهتر از حيات است و
فعالً عليالحساب بخوريم و سودجوييمان را بكنيم و ببينيم چه طور مي شود! متأسفانه به نام فلسفه و حكمت ،وقتي كه انسان با
مفاهيمِ حيات بازي كند ،در آن موقع ،خودِ حيات را ميبازد .در صورتي كه حتي وقتي كوچكترين احساس در انسان باشد ،سپس يك
عامل اخاللِ حيات سراغش را بگيرد ،اصالً در اين صورت ،قضيه اراده مطرح نيست .نميخواهم بگويم اراده اصالً مطرح نيست ،بلكه
خودِ حيات ميجوشد و مي جهد و از عامل مرگ فرار ميكند .در اين باره بايد فكر كنيم كه حيات چيست؟ انشاءاللَّه اگر دقيق معنا
شود  -ولو محدود و نسبي  -مالحظه خواهيد فرمود كه اراده «حيات معقول» و اراده «حياتِ با ارزش» ،به حركت در ميآيد.ما
نمي گوييم هر انساني بايد طعم زندگي را همانند حسين بن علي بچشد و بگويد :ال اري الموت اال سعادة« ،مرگ را جز سعادت
نميبينم ».چشيدن اين طعم براي ما مشكل است و من به مردم حق ميدهم ،اما آن قدر دور از حيات نباشند كه اگر از آنان بپرسيد
زندگي يعني چه؟ در پاسخ به شما بگويند« :بله ،امروز گوشت خوبي خريدم» .شما چه ميگوييد و او چه ميگويد؟ از او ميپرسيد
زندگي يعني چه؟ ميگويد« :ب لي ،با دو نفر رفيق بودم و در معامله ،كالهي بر سر آنان گذاشتم كه اصالً نخواهند فهميد» .شما
ميگوييد حيات و زندگي يعني چه؟ منطق را ببينيد .او مي گويد :از حداقل كار ،بيشترين نتيجه و بيشترين دستمزد را گرفتهام .آيا اين
حيات است كه بعد هم ميخواهيد فلسفه آن را بفهميد كه چيست؟ چه كسي به شما فلسفه زندگي را خواهد گفت ،اگر اينطور
ارزشها و اصول زيرپاي ما پايمال است؟ انشاءاللَّه در درس بعدي ،طبق جمالت امام حسين عليه السالم ،درباره ارزش حيات
صحبت نموده و به بحث ادامه ميدهيم.خدايا! پروردگارا! همينطور كه سالهاي گذشته عنايت فرمودي ،شبهايي ،ساعاتي در
پيشگاه تو به محبوب تو حسين ،اظهار عالقه كرديم و اظهار عالقه ما را هم خودت ميداني كه جدي است .از اين اظهار عالقه ،ما را
هم براي يك زندگيِ معقول و يك حياتِ قابل تفسير ،راهنمايي بفرما«.آمين»
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مديريت حسيني

اشاره

(شب هشتم محرم).1373 / 3 / 27 ،بحثي كه در اين جلسه مي خواهيم مطرح كنيم ،از يك جهت ،براي عده زيادي مورد سؤال است.
آنان سؤال مي كنند :هدف حيات چيست كه دفاع از شرف و كرامت آن ،موجب بروز حادثه خونبار دشت كربال شده است؟ هدف
زندگي چيست؟البته  -همانطور كه ميدانيد  -چنين مسأله مهمي ،نميتوانست مورد مسامحه متفكرانِ شرق و غرب قرار بگيرد.
خيلي طبيعي است كه آن ها حول اين مسأله بچرخند كه هدف اين زندگاني چيست؟ آيا بشر را ميتوان قانع كرد كه به همين
پديده هاي طبيعيِ حيات قناعت نموده و سؤال نكند كه :هدف اين ساليان عمر من ،هدف اين پيروزيها ،شكستها ،خندهها ،گريهها
و هدف اين همه فراز و نشيبهاي زندگي چيست؟بنابراين ،اين كه« :ما براي چه آمده بوديم و به كجا ميخواهيم برويم» ،از
زمانهاي پيش ،مورد بحث قرار گرفته ،و نهايت امر ،پاسخهايي هم داده شده است .تمام اين پاسخها ،از خود حيات طبيعي سرچشمه
ميگيرد ،اما جوابها قانع كننده نبوده است .مثل اين كه در پاسخ از چگونگيِ هدف زندگي ،بگويند زياد بخوريد .بسيار خوب ،من
فلسفه خوردن را از شما ميپرسم .مي گويند علم زياد فرا بگيريد .بسيار خوب ،من در فلسفه همين معنا از شما ميپرسم كه :يكي از
شؤون حيات انساني كه فراگيري علم است و از طريق علم و جهانبيني ،ارتباط با واقعيات دارد ،نهايتاً چه ميشود؟ اگر بگوييد براي
اين كه بتوانيد براي خويشتن تكاپو كنيد ،ميپرسم پس فلسفه اش چيست؟ اين متن حيات طبيعي است .من همين سؤال را ميكنم.
به هرحال ،اين قاعده در نظر شريفتان باشد كه هر كس خواسته است براي هدف زندگي ،از خود همين زندگي طبيعي ،چيزي
دربياورد ،نميشود ،زيرا آنچه كه در زندگي طبيعي ميبينيم ،سايه هاي ماست[ .مولوي] واقعاً در اين دو بيت چه كرده است:لطفِ شير
و انگبين عكسِ دل است هر خوشي را آن خوش از دل حاصل است [. ] 333پس بُوَد دل جوهر و عالم عَرَض سايه دل كي بُوَد دل را
غرضواقعاً عظمت اين شعر را چگونه توصيف كنم؟ تمام آن چه كه براي شما در اين زندگانيِ طبيعي مورد خواسته شماست ،سايه
زندگي و سايه وجود شماست .خوردن شير ،لذت دارد .شما چنين ساخته شدهايد كه عسل برايتان لذت دارد .چنين ساخته شدهايد كه
هنر برايتان مطرح است .پس تمام آن چه را كه مي خواهيد ،به جهت اين است كه شما چنين هستيد .بنابراين ،پس هدف شما
چيست؟ همه اينها در عالم طبيعتِ پايين تأمين ميشود .حال ،هدف اينها و هدف مجموع اينها چيست؟پس بود دل جوهر و عالم
عرض سايه دل كي بود دل را غرضهدف بايد از باال شروع بشود .هدف بايد از باال تعيين بشود .به هرحال ،قبالً اشاره شد به اين كه
اگر بخواهيم عظمت داستانِ حسيني را بفهميم ،بايد بفهميم هدف حيات چيست .براي اين كه بفهميم هدف حيات چيست ،اولين قدم
اين است كه بفهميم حيات و زندگي چيست؟ [و اين است كه] فهميدن درباره زندگي و حيات را بايد براي خودمان به صورت جدّي
مطرح كنيم .آيا زندگي همين است كه متأسفانه قريب به اتفاق مردم دنيا آن را زندگي ميدانند؟ به راستي آيا زندگيِ آنها زندگي
است؟ يا حيات چيست؟ آيا امكان دارد كه ما درباره حيات ،روشنايي و آشناييِ بيشتري داشته باشيم؟ بلي ،ما ميتوانيم به نمونههايي از
عظمت حيات برسيم كه اگر درست فهميده شود« ،هدف» از آن ميجوشد؛ نه اينكه اگر آنها را فهميديم ،به دنبال هدف ميرويم ،و
تازه بعد از هفتاد سال ميرسيم .نخير ،اگر آنها را فهميديم ،از همان اولين اللَّهاكبر ،غوطه ور بودن در هدف را درك خواهيم كرد.
منتها ،واقعاً بايد بفهميم كه حيات چيست.البته اگر بخواهيم ادعا كنيم كه همه ابعاد حيات و استعدادهاي حيات را ميتوانيم بفهميم،
ادعايي است بس بزرگ .اما به آن مقدار از نمونهها و استعدادها و نيروها و ابعادي از حيات ميتوانيم برسيم كه هدفش را شهود و
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درك كنيم و آن وقت بگوييم :انّي ال اَرَي الْموت اِلّا سَعادَة« ،من مرگ را جز سعادت نميبينم ».پس از دسترسي به آن نمونهها،
شكوفاييِ حيات ،يعني شهادت در راه دفاع از شرف و حيثيت خود و انسانهاي ديگر را ميفهميم.خدايا! درود و سالمت را بر جان و
روان و جسمِ اين مرد (حسين) بفرست كه از شرفِ انسانيت دفاع كرد .براي او فقط خودش مطرح نبود .بسيار كوتهنظري است كه
كسي بگويد :حسين بن علي براي صيانت ذات ،براي صيانت شرف و كرامتِ ذاتِ خويشتن ،چنين اقدامي فرمود .اما اگر هم كسي
بگويد و تفسير كند كه :خويشتنِ او (حسين) گسترده بر تمام خويشتن هاي آدميان است ،عيبي ندارد كه آن وقت بگوييد[ :حسين] از
خويشتن دفاع كرده است .ولي معناي خويشتنِ او چيست؟ معناي خويشتني كه پدرش علي عليه السالم نشان داد و فرمود« :شنيدهام
كه از لشكريان معاويه ،عدهاي به انبار حمله كردهاند و آن جا از پاها و دست هاي آن دختران و زنان كه مسلمان هم نبودند ،ولي با ما
معاهده زندگي داشتند ،خلخال و زيورآالت درآوردهاند» ،چيست؟ او هيچ پناهي جز «استرجاع» نداشته است و ميفرمايد ...:وَلَقَدْ بَلَغَنِي
أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَي المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ ،وَالْأُخْرَي المُعَاهَدَةِ ،فيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَ قُلْبَهَا وَ قَلَائِدَهَا وَ رُعُثَهَا ،ما تَمْتَنِعُ [تمنع] مِنْهُ إِلَّا
بِاالسْتِرْجَاعِ وَالِاسْتِرْحَامِ .ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ مَا نَ الَ رَجُالً مِنْهُمْ كَلْمٌ ،وَلَا أُرِيقَ لَهُمْ دَمٌ ،فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِن بَعْدِ هَذا أَسَفاً مَا كَانَ
بِهِ مَلُوماً ،بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي جَدِيراً ...«. ]334[ .به من خبر رسيده است كه مرداني از آن سپاهيان ،بر زن مسلمان و نيز زن غير
مسلمان كه معاهده زندگي در جوامع اسالمي او را تأمين نموده است ،هجوم برده ،خلخال از پا و دستبند از دست آنان درآوردهاند،
گردنبندها و گوشوارههاي آنان را به يغما برده اند .اين بينوايان ،در برابر آن غارتگران ،جز گفتنِ :انا للّه و انّا اليه راجعون و سوگند دادن
آنان به رحم يا طلب رحم و دلسوزي چارهاي نداشتهاند.آن گاه سپاهيان خونخوار ،با دستِ پر و كامياب برگشتهاند ،نه زخمي بر يكي از
آنان وارد شده و نه خوني از آنان ريخته است .اگر پس از چنين حادثه [دلخراش] ،مردي مسلمان از شدت تأسف بميرد ،مورد مالمت
نخواهد بود ،بلكه مرگ براي انسان مسلمان به جهت تأثر از اين حادثه ،در نظر من امري است شايسته و با مورد».اين «منِ»
گسترده ،حتي به جان غير مسلمانها رخنه كرده است[ .علي] مي گويد :ناله او (انسان) ناله من است .اين روح در حسين نيز مجسم
است[ .دفاع حسين عليه السالم] ،دفاع از چنين خويشتنِ گسترده به تمام «من»هاي آدميان و دفاع از انسانهاست .اين موضوع را
قبالً نيز عرض كرده بودم.بسيار خوب ،ببينيم اين حيات چيست كه اين همه توفان و اين همه تموّجات در طول تاريخ و در گذرگاه
تاريخ به راه انداخته است و ما درصدد فهم هدف آن هستيم .ميخواهيم بفهميم حيات چه هدفي دارد كه يك چنين قربانياي دارد.
چه نوع قربانياي؟ حتي دشمنانش نوشته اند كه :معاويه به يزيد گفته بود كه اين شخص (امام حسين عليه السالم) حسابش غير از
بقيه است .گفته بود كه« :حسين ،محبوبترين مردم نزد مردم است» .محبوبترينِ مردم نزد مردم در كجا؟ در يك جامعه
تناقضانگيز .جامعه آن روز ،جامعهاي سالم و يكدست نبوده است .حسين در آنجا محبوبترين بوده است .دوباره عرض ميكنم:
محبوب ترين مردم ،عبارتِ وليد است .معاويه چيز ديگري گفته بود .اين عبارتِ استاندار مدينه است كه مأمور شده بود تا خبر مرگ
م عاويه را به حسين و عبداللَّه بن زبير و چند نفر ديگر بدهد .وليد به عبيداللَّه بن زياد چنين نوشته بود« :شنيدم حسين رو به عراق
ميآيد و ا محبوبترين مردم نزد مردم است».همان گونه كه قبالً عرض كردم ،يك دفعه در يك خانواده ،كسي محبوب ميشود ،يا در
يك شهر يا در يك روستا محبوب ميشود ،اما يك مرد در دوازده كشور اسالمي  -آن هم با صدها نظريات ،عقايد ،مكتبها ،آراي
سياسي و حقوقي متنوع  -محبوب ترين مرد است .اين [محبوبيت] را معنا كنيد .حسين قربانيِ اين راه است ،او قربانيِ شرف حياتِ
انسانهاست .پس گذر ما ميافتد به فهم اين مسأله كه حيات چيست؟ ما آن چه از دستمان برميآيد  -در اين درس  -مقداري از
ابعاد و عظمتهاي حيات را مطرح ميكنيم ،و انشاءاللَّه خدا در درك آن ما را كمك كند تا ببينيم كه هدف اين حيات چه قدر با
عظمت است .خدا از كساني كه نگذارند اين مردم با هدف حياتشان آشنا ش وند و نفسي براي آشنايي با حياتشان بكشند ،انتقام خواهد
گرفت .خدا با آن انسانهايي كه وسايل تخدير و وسايل ناآگاهيِ انسان ها را آماده كنند تا نفهمند كه اين حيات چه بوده ،چه خواهد
كرد؟ به قول يكي از بزرگترين انسانشناسان دهر؛ «كسي كه نميخواهد بفهمد هدف حياتش چيست ،او با خويشتن در حال مبارزه
است و منكر خويشتن است» .هر چند اصل عبارت مزبور را از حفظ هستم ،اما [به جهت ضيق وقت] ،فقط عبارت اصليِ آن را
مي گويم كه از يوناني به فرانسه و از فرانسه به عربي ترجمه شده است ،كه من ترجمه عربي احمد لطفي سيد را كه از بهترين
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ترجمههاست ،عرض مي كنم:اِنَّهُ لِيُنْكِرُ نَفْسَهُ ما دامَ اليَعْرِفُ اَنَّهُ مِنْ اَيْنَ اَتي وَ ال ما هُوَ الْمِثاُل الْكامِلُ الْمُقَدَّسُ الَّذي يَجِبُ اَنْ يُرَوِّضَ
نَفْسَهُ فِيالْوُصُولِ اِلَيْه [«. ]335انسان مادامي كه نميشناسد از كجا آمده است و آن ايده كامل مقدسي كه واجب است نفس خود را در
راه وصول بدان به رياضت بيندازد ،نفس خود را انكار ميكند« ».افالطون»اروپاييها بر اين عقيدهاند كه افالطون يعني تمام تاريخ.
يك عبارت ديگر هم درباره افالطون ميگويند .البته ما درباره اينگونه اظهارات نظر داريم ،اما حاال من ارزيابي نميكنم ،و فقط عقيده
آنها را ميگويم«:تا كتاب ريپابليك [( ]336جمهوريت) افالطون وجود دارد ،تمام كتابهاي سياسي را با آب بشوييد».تمام كتابهاي
سياسي كه بعد از افالطون نوشته شده است ،يا حاشيه بر كتاب جمهورية افالاطون است و يا پاورقي است .معطل نشويد .عبارت
مذكور خيلي با عظمت است .اين سخن از ايشان است« :آن شخص مُنكِر خويشتن است كه نميخواهد بداند از كجا آمده است و آن
هدف مقدس چيست كه بايد در راه رسيدن به آن تمرين كند و رياضت بكشد» .نگويد چون ميخواهم ،پس حق است .چه بينواست
آن كسي كه مبناي زندگيِ خود را بر اين قرار بدهد :ميخواهم .چون ميخواهم ،پس حق است! نخير ،اگر هر چه را كه جنابعالي
بخواهيد ،حق نيست.وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوائَهُم [«. ]337اگر حق ،از خواسته هاي آنان بخواهد تبعيت كند ،آسمان و زمين متالشي
ميشود».با اين كه بشر هنوز نهادهاي خود را كامالً در تاريخ مطرح نكرده است (درست دقت بفرماييد ،مخصوصاً جوانان دقت كنند)،
اين شخصيت هاي بزرگِ سازنده تاريخ ،از آن [نهادهاي بسياري] كه در درون داشتند ،مقدار كمي به ما نشان دادهاند .اشتباه ميكند
كسي كه بگويد فارابي همين بود كه در  50 - 60سال به م ا نشان داد ،يا ابن سينا همان است كه به ما نشان داد ،يا ابوذر غفاري
شخصيتي است كه در همان چند روز صدر اسالم و در تبعيد به ربذه ،به ما نشان داده است.غروب فرا رسيده است و ابوذر آخرين
نفسهاي خود را ميكشد .در كجا؟ در بيابان ربذه .ميخواهم اين را بگويم تا ببينيد ابوذر اگر ميدان داشت ،چه ميشد .كم كم به
دروازه ابديت نزديكتر مي شود .همسرش (دخترش) بناي گريه كردن را گذاشت( .درباره همسر يا دختر ابوذر ،دو تاريخ نقل شده
است) .گفت چرا گريه مي كني؟ گفت :همسر عزيز ،هماكنون كه تو از دنيا ميروي و من تنها هستم ،چه كنم؟ ابوذر فرمود به آن
طرف نگاه كن .آن سياهي كه از دور ميبيني ،كارواني است كه ميآيد و به طرف مدينه ميرود .تو برو كنار جاده بايست ،وقتي كه
آنها رسيدند ،به آنان بگو (اين جا نقل تواريخ مختلف است) ،مردي (مسلمان يا يكي از صحابه پيغمبر صلي اهلل عليه وآله) در اين جا
از دنيا رفته است ،سپس آنها مي آيند و به كفن و دفن من مشغول ميشوند و مرا دفن ميكنند ،سپس آنان تو را به مدينه و به
دودمان خودت مي رسانند .ناراحت نباش.واقعاً اگر براي اين مرد ميدان بود ،چه ميكرد و به بشريت از عظمتهاي حيات چه نشان
ميداد؟ گفت :همسر من ( دختر من) ،اين گوسفند آخرين روزيِ من و آخرين متاع من از اين دنياست .هنگامي كه آنها از راه رسيدند،
بگو ابوذر وصيت كرده است « :پيش از اين كه به كار تدفين او مشغول شويد ،اين گوسفند را ذبح كنيد و بخوريد و براي من مجاني
كار نكنيد».آيا ابوذر [نهاد] خود را نشان دا ده است؟ آيا تاريخ اجازه داده است كه ابوذر را بشناسيم؟ آيا محيط ،اين امكان را به ما داده
است تا بفهميم ابوذر غفاري كيست؟ كه هفتصد سال بعد از او ،ابن خلدون تازه وارد ارزش كار شده است .نيز بعد از او« ،ريكاردو»ها.
اين معني را ابوذر از كجا گرفته بود؟ از يك آيه قرآن؛ وَال تَبْخَسُوا النّاسَ اَشْيائَهُم« ،كار و كاالي مردم را از ارزش نيندازيد» .ارزش
حقيقيِ كار و كاال را بدهيد .دقت كنيد :آيا جاني كه از امواج اين جان ،چنين قطرهاي به تاريخ تراوش كند ،هدف اين جان در خودش
نيست؟ آيا اين شخص در آن بيابانِ خشك و بيسر و ته ،بدون رسيدن به هدف اعالي حيات ،ميتواند اين سخن را بگويد؟ سالم و
درود خداوندي بر روان اين انسانها ،كه ما را با جان خودمان آشنا ميكنند .نشانيِ جان ما را اينها به دست ميدهند .به كجا
ميخواهيد برويد؟ از كدام رمانها؟ البته مطلقاً روش رمانتيك را محكوم نميكنيم ،زيرا مطالب خيلي مهمي همچون بينوايان را
داريم.به كجا ميرويد؟ در علوم انساني از چه كسي مي خواهيد تقليد كنيد؟ در علوم انساني درباره انسان ،آن حقايق را از چه كسي
ميخواهيد بگيريد؟

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 138

نمونههايي درباره اين كه حيات چيست؟

(ر.ك :همين كتاب ،ص ).49بشر در سرگذشت خود ،با اين كه نتوانسته است تمام نهادهاي خود را بروز دهد ،اما تكاپو كرده
است.نمونه يك .كماالت علميِ فوق تصور و حقايق مهمي را از خود نشان داده است .همين موجود كه انسان نام دارد ،در رشتههاي
گوناگون ،به كماالت علمي رسيده است و مدام به اكتشاف ،اختراع و فهميدنها نايل شده است .به نظر شما ،اينها از چيست؟ آيا از
زمين روييده ،يا از آسمان آمدهاند؟ يا همه اين دانشها ،متعلّق به جانهاي شماست؟! بعضيها حدس زدهاند كه فعالً كتابهاي
موجود در دنيا ،بيش از پنجاه ميليارد نسخه است .هفتصد الي هشتصد ميليون از نسخِ موجود ،درباره خود انسان و درباره علوم انساني
است .اين يكي از كارهاي جان شما و يكي از كارهاي حياتِ شماست .حال ،ميخواهيم هدف اين حيات را بهطور فردي ،يا جمعي
پيدا كنيم[ .در تاريخ] انساني داريم كه به طور فردي ،هشتصد تأليف از ايشان نقل شده است .انساني داريم كه به طور فردي ،بيش از
نهصد اكتشاف از او نقل شده است ]338[ .همه شما آنان را مي شناسيد ،حتي بچهها هم آنان را ميشناسند .ما با اين حيات سر و كار
داريم ،نه با  2200كاسه آبگوشت و  400متر قماش و ...اينها حيات نيست .صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظيم .واقعاً عجيب است .خدايا ،با وجود
آيههاي شگفتآورِ تو ،باز از پيغمبر ما اعجاز ميخواهند.يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ هُمْ عَنِالْآخِرَةِ هُمْ غافِلُون [«. ]339از زندگي
دنيا ،ظاهري را ميشناسند و حال آن كه از آخرت غافلند».فقط يك پديده ظاهري را ميفهمند .اگر تنوين كلمه «ظاهراً» ،تنوين
تنكير باشد نه تمكّن ،دليل بر پستي قضيه است ،يعني يك «ظاهري» از حيات دنيا ميفهمند .من از شما سؤال ميكنم  -البته نه از
عقل شما ،بلكه از وجدانتان  -آيا با اين علم ناقص از ظاهر محدودِ زندگي ،به دنبال حقيقتِ هدف حياتِ حقيقي رفتهايد و به شما
جواب داده نشده است؟ برويد به دنبال حيات ،آن وقت ببينيد آيا به شما جواب ميدهد يا نمي دهد!؟ شما دنبال حقيقت حيات
برويد.نمونه دو .نبوغ هاي متنوعِ هنريِ آثار خود را در صفحات تاريخ به نمايش گذاشته است .الزم است اينها را هم در يك جا جمع
كنيم و ببينيم كه اين هنرمندان ،اين نوابغ در رشته ادبيات ،در رشته نقاشي و در ساير رشتهها چه كردهاند؟ مغز همه هم يك نوع مغز
است .اگر تعداد سلول ها در مغز ،هشتاد ميليارد است ،در همه مغزها نيز همان تعداد است .آن وقت ،آن هم يك ميدان مادي (قلم و
كاغذ) براي اي ن نقاش است .اصل ،آن چيزي است كه اين كارها را انجام ميدهد و فعالً او را فقط ميگوييم «آن» .عليالحساب باشد
تا پس از بررسي ،معلوم شود كه [آن] چيست.نمونه سه .بروز كماالتِ جهانبينيهاي اعال ،كه يكي از موارد اثباتِ وابستگيِ جان
آدمي با خداست.عقلِ ما بر آسيا ك ي پادشا گشتي چنين گرنه عقل مردمي از كلِّ خويش اجزاستييك فيلسوف حق ندارد در اين دنيا و
درباره جهان ادعا و اظهار نظر بكند ،مگر اين كه بايد به هستي مشرف باشد .اكنون ،سؤال ما اين است كه اين جمجمه محدود ،با اين
مغز محدود در يك كره محدود ،چه طور به هستي اشراف پيدا ميكند؟ البته به كيهان هم قناعت ننموده و ميگويد :من به هستي
حكم مي كنم؛ درباره هستي كه كيهان جزئي از آن است .كيهان چيست؟ ميلياردها كهكشان .من بر آن حكم ميكنم!ما درصددِ
شناختِ هدفِ اين نوع حيات هستيم ،نه آن حياتي كه وجودش در يك قوطي كبريت خالصه شده است و از قوطي كبريت ،تمبر،
چپق و سرچپق ،كلكسيون جمع ميكند .آيا حياتِ اين نوع افراد را ميخواهيد؟زماني با بعضيها ،بحثها و مراسالت علمي داشتيم .به
برتراند راسل اين مطلب را نوشته بودم كه :مسأله اللَّه اين است :از ذهن و دهان چه كسي ميخواهيم بگيريم و بگوييم [خدا] هست يا
نيست؟ آيا از ذهن بعضيها مثل موسوليني؟! البته اين را اينطور به ايشان ننوشتم ،ولي در نوشتههايي كه در انتقاد از مطالبشان
داشتم ،نوشتم .موسوليني  -البته در آن زماني كه خلبان بود  -ميگويد« :آن موقعي كه اتيوپي را ما بمباران ميكرديم ،اي خدا وقتي
كه آتش از اين خانههاي بوريايي شعلهور ميشد ،چهقدر زيبا بود!» [. ]340آيا شما از كله اين شخص ميخواهيد خدا در بياوريد و بعد
هم در آن شك كنيد؟ يا از مغز حسين بن علي ،يا از مغز ابراهيم خليل؟كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِما هُوَ في وُجوُدِهِ مُفْتَقِرٌ اِلَيْكَ؟ []341
«.خداوندا! چگونه با اين موجودات كه در وجودِ خود ،نيازمند تو ميباشند ،به سوي تو راهي بيابم؟»اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهوُرِ ما لَيْسَ
لَكَ حَتَّي يَكوُنَ هُوَ اْلمُظْهِرَ لَكَ؟ [«. ]342آيا حقيقتي غير از تو ،آن روشنايي را دارد كه بتواند تو را بر من آشكار بسازد؟»زهي نادان
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كه او خورشيد تابان به نور شمع جويد در بيابانآيا خورشيد را با نور شمع بايد ديد؟ اينك ،خداي حسين را ببينيد:همه عالم فروغِ نور
حق دان كه حق در وي ز پيدايي است پنهاناگر خورشيد بر يك حال بودي فروغ او به يك منوال بودياز اين فرهنگ نگهداري نموده
و آن را از دست ندهيد .اين فرهنگ ،فرهنگِ جان ماست.اگر خورشيد بر يك حال بودي فروغ او به يك منوال بوديندانستي كسي
كاين پرتوِ اوست نكردي هيچ فرق از مغز تا پوستتو پنداري جهان خود هست دائم به ذات خويشتن پيوسته قائمآيا خدا را از ذهن
«موسوليني»ها ميجوييد؟ آيا خدا را از ذهن كساني ميجوييد كه كشتار سيصدهزار نفري ميكردند ،و بعد هم روي تپههاي مغرب
زمين مينشستند و موسيقي مينواختند؟نرون موسيقي مي زد و خيلي هم خوشحال بود كه سيصد هزار تن را به خاك و خون ريخته
بود .همان مكاني كه االن معروف است كه ميگويند و اتيكان روي آن بنا شده است .آيا خدا را از او ميخواهيد بجوييد يا از ابراهيم
خليل عليه السالم؟ خدا را از چه كسي ميخواهيد بجوييد؟ مي خواهيد فلسفه حيات را بدانيد ،اما از چه كسي؟ از حياتِ آن مگسي كه
در جايگاه ريزش بول حركت ميكند؟ يا از مگسي كه روي كاهي بر سطح آن بنشيند و بگويد دريا اين است و اين هم كشتي و من
هم كشتيبان آن هستم؟! آيا اين نوع حيات را ميخواهيم فلسفه اش را پيدا كنيم ،يا آن حياتي كه نمونههايي از آن را عرض كردم،
كه واقعاً بدون مبالغه ،يكي از صدها نمونه است؟! «بروز كماالتِ جهانبينيهاي اعلي ،يكي از موارد اثباتِ وابستگيِ جان آدمي با
خداست» .عقل ما بر آسيا كي اعتال كردي چنين گر نه عقل مردمي از كل خويش اجزاستيمن در يك كره خاكي نشستهام كه در
مقابل يك درياي بيپايان ،به اندازه يك خردل است .آن وقت ،براي تمام هستي ميخواهم حكم صادر كنم .آيا غير از اين كه يك
بارقه الهي به مغز شما سر بكشد و اين حرف را بزند ،راه ديگري دارد؟ آن هم درباره حياتي كه [وابستگيِ جان آدمي را با خدا] ،حسين
عليه السالم از آن دفاع كرده و از شرف اين حيات دفاع نموده است.من كه ملول گشتمي از نفس فرشتگان قال و مقال آدمي
ميكِشم از براي تو«حافظ» ظرافت حيات در حدّي است كه دَم مجرد يك فرشته مجرد ،ممكن است آن را ناراحت كند[ .اين حيات]
به قدري ظريف ميشود و قدرت مقاومت پيدا ميكند كه از ته دل ميگويد؛ جهان در يك طرف ،من هم در مقابل آن ميايستم .شما
درباره اين نوع [حيات] ميخواهيد صحبت كنيد .كافكا چه كاري به اين مسائل دارد؟ آلبر كامو با اين حيات چه كار دارد؟ شما به
كتابهايشان مراجعه بفرماييد .حيات را آن طور مطرح نكرده اند كه مفهوم حيات چيست؟ بلكه حيات را به صورت يك نمودهاي
ظاهري و بسيار سطحي و دم دستي مطرح ميكنند و سپس ميخواهند به ما بگويند« :آيا ديديد كه حيات فلسفه ندارد؟» خواهش
ميكنم اثبات نكنيد ،زيرا ما جلوتر از شما ميبينيم .چرا زحمت كشيدهايد؟ چرا اين همه ارزشهاي مغزيِ كالن و گرانقيمت را صرف
اينها كرده ايد؟ اول به من (انسان) بگوييد حيات چيست ،سپس بگوييد كه آيا هدف دارد يا ندارد! و اگر حيات واقعاً مطرح شود ،شما
خواهيد گفت :هدف اينجا بوده است.سالها دل طلبِ جام جم از ما ميكرد آن چه خود داشت ز بيگانه تمنا ميكردگوهري كز صدفِ
كون و مكان بيرون بود طلب از گمشدگانِ لب دريا ميكردنمونه چهار .نبوغهاي صنعتي و فعاليتهاي بسيار دقيق و ظرافتكاريهاي
قلمروِ فنآوري ،كه حصول تدريجي آنها در تاريخ بشري ،نمي گذارد اهميت آن را بفهميم .تا بفهميم اين يك ذره (مغز) چه كرده
است .سوار هواپيماي  747ميشويم و دو ساعته به جدّه ميرسيم .ما فقط همين را ميبينيم ،اشعه « »Xرا نيز مي بينيم .آيا براي به
وجود آمدن اين همه حقايقِ شگفتانگيز و محيّرالعقول به نام فنآوري ،نبايد سراغ اين جان را بگيريم كه اين مغز چه [قدرتي] دارد؟
بعد همينطور اظهارنظر مي كنيم .به چه كسي مي گوييد...؟ اگر به شما بگويند ابتدا از حيات چيزي به ما بگو ،بعد درباره هدف ما
قضاوت كن ،آن وقت در پيش وجد ان ،در پيش تاريخ و در پيشگاه خدا چه خواهي گفت؟ آيا حيات را شناخته بودي كه گفتي هدف
ندارد؟آري ،اين همه مسائل فنآوري ،االن براي ما آسان به نظر ميآيد .همين كه االن در زير نور برق نشستهايم و از آن استفاده
مي كنيم ،مقدماتي در عبور و مرور به اين المپ كه اين روشنايي را نگه ميدارد و اين طور دنيا را روشن ميكند ،چه فعل و انفعاالتي
وجود دارد[ .اما در حيات] چه انتقاالت ،چه جهشها ،چه تداعي معانيها و چه انديشههاي منطقي و فوق منطقي وجود دارد؟ مگر
شوخي است؟ بفرماييد شما هم حيات (زندگي) بسازيد .اينها را جمع كنيد و سپس ببينيد كه هدف اين حيات چيست .چون اگر [نبوغ]
در اين شخص جلوه كند ،به معناي اين نيست كه من ندارم .او در اين كار قدم برداشته و شما هم [نبوغ] داريد ،همه انسانها دارند،
حيات و مغز آدمي نيز اين [نبوغ] را دارد.نمونه پنج .انواع مديريت هاي معقول و شايسته در اداره تمدنهاي گذشته ،كه موجب بروز

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 140

شناختِ ثابت هاي اصيل و پايدار براي اداره حيات معقول بشري شده است.به نظر نميرسد كه تاكنون چه مديريتهايي در دنيا به
وجود آمده است .توين بي ،بيست و يك تمدن را بيان كرده است كه تمدن چيست؟ و [از جمله] تمدن اسالم ،تمدن بيزانس ،تمدن
حيثيين ،تمدن بين النهرين و ...چه بود؟ مثالً آن يكي در تاريخ جلو بود ،اين يكي بعداً بود .بروز و اعتالي امپراتوري بزرگ روم به اين
علت و آن دليل بود و تمام شد! ولي واقعاً در تمدنها چه روي داده است؟ چگونه مديريتها انجام گرفته است؟ ما هم در داستان
خودمان و در درس خودمان ،اين مطلب را داشته باشيم كه :چه مديريتي در درون حسين بود كه با اينكه از موقع رحلت پيغمبر صلي
اهلل عليه وآله با مسائل سخت ،تنشدار و ضربهاي روبهرو شده بود ،اما به آرامي آنها را تحمل كرده بود؟ او ديده بود كه از دست
پدرش چه [اشخاصي] را گر فتند .چه كساني را؟ مالك اشتر ،ابوذر ،عمار ياسر ،و ...همه اين مسائل را با چشم خود ديده و آرام با همه
اين سختيها روبه رو شده بود.بر لبش قفل است و در دل رازها لب خموش و دل پر از آوازهاعارفان كه جام حق نوشيدهاند رازها
دانسته و پوشيدهاند [. ]343آيا [رويارويي با اين سختيها] شوخي بود؟ مديريت اين شخصيت« ،منِ» خود را ،كافي است نشان بدهد
كه هدف حيات چيست .بعد از دوران علي بن ابي طالب عليه السالم و دوران برادرش امام حسن مجتبي عليه السالم ،چه سختيها و
چه فشارها ديد ،اما يك جمله كه مخل باشد بر مديريتي كه تا داستان نينوا نيز ادامه پيدا كرد ،از ايشان گفته نشد .دقت بفرماييد كه
چهقدر مالكيت بر نفس ميخواهد .ايشان اين را به نام و به عنوان قاعده به ما آموخت كه« :تا مديريت بر خويشتن نداشته باشيم،
درصدد مديريت بر ديگران برنياييم ،زيرا خطرناك است» .ما ديديم و شما نيز ديدهايد ،حتي ما در دورههاي محدود خودمان در
حوزه هاي نجف ،قم ،تهران ،مشهد ،تبريز ،اشخاصي را ديديم كه داراي استعدادهاي خوبي بودند ،مسائل را ميفهميدند و اطالعات
خوبي داشتند ،ولي توانايي مديريتِ استعداد و اطالعات خود را نداشتند و بلد نبودند ،و دو سوم عمر خود را در اين كه به «من» نگاه
كنيد ،سپري كردند .پس بياييد «منِ» خود را مديريت كنيم.از تو خواهند آب زان پس كاروان تشنگان گر تو از هامون گريزي روي
زي جيحون كني[متأسفانه بعضي ها] به جهت عدم مديريت و عدم مالكيت به نفس ،جامعه را از عظمتهاي خود محروم كردند.
مسلماً افراد جامعه ،در روز قيامت از اين ها شكايت نموده و خواهند گفت :چرا به علت عدم مديريت بر خويشتن ،ما را [از حقايق
راستين و گرديدن هاي تكاملي] محروم كرديد.يكي از بزرگان ،درباره فيلسوفان قرون وسطي  -به اصطالح ما  -يك گوشمالي داده
است .من بر اين عقيدهام كه اين گوشم الي را بايد تابلو كرده و در كالس هاي تعليم و تربيت مورد بحث قرار داد.تعبير را مالحظه
كنيد! ميگويد«:فالسفه قرون وسطي ،به جهت عشق و عالقه افراطي اي كه به فالسفه يونان داشتند ،ما را از محصوالت باعظمتِ
مغزهاي مقتدرشان محروم كردند« ».آلفرد نورث وايتهد»اينان هوشياران هستند ،و سِيركنندگان ،خود مورد سِيرند .خدا شاهد است كه
اين جمالت بسيار آموزنده است[ .وايتهد] ميگويد« :آن فالسفه ،ما را محروم كردند» .اي انسانها! مديريت كنيد ،زيرا ما به شما
احتياج داريم .نخست خويشتن و سپس ديگران را مديريت كنيد.يكي از مطالبي كه واقعاً جا دارد بحث شود ،اين است كه امام حسين
عليه السالم چگونه خويشتن را مديريت كرده است؟ او پنجاه و هشت سال و طبق بعضي از روايتها ،پنجاه و هفت سال داشت .اين
كه گاهي ميگويند « :السالم عليك يا اباعبداللَّه ،سالماللَّه عليك يا اباعبداللَّه» ،مسأله خيلي ريشهدار و پرمعناتر از تصوّر ماست .آيا
ميدانيم با چه كسي روياروي هستيم؟ عليك سالمي« ،سالمم بر تو باد اي حسين» .خطاب شما به حسين نيست ،بلكه خطاب به
حمايت از باعظمتترين ارزش هاي بشريت است .آيا حسين شخصاً به سالم من و شما احتياج دارد؟مديريت بر خويشتن [داراي
اهميت ويژهاي است] .تاكنون مديريت هايي ،مخصوصاً از كساني كه در مسير كمال بودند ،ديده شده است[ .به عنوان نمونه] :مديريت
خود خاتم االنبيا محمد مصطفي صلي اهلل عليه وآله را در نظر بگيريد .مديريت علي بن ابيطالب عليه السالم را در آن پنج سال و نيم
[زمامداري] و پيش از آن پنج سال و نيم در نظر بگيريد ،كه يك جامعه پر از ضد و نقيض و پر از غوغا بوده است .علي چگونه خودش
را مديريت كرده است؟ چه مطلقي در درون او بود كه علي بن ابي طالب ،هم در محرابِ [عبادت] و هم در ميدان جنگ ،هم سرِ كوي
يتيمان ،و هم در رأس طرح بزرگترين جهانبينيهاي الهي ،همان عليبنابيطالب بود .اين چه نوع مديريتي بوده است؟ ما
مي خواهيم هدف اين حيات را بفهميم .بعد از اين كه خواص و مختصات حيات را فهميديد ،آيا باز از من خواهيد خواست ،كه فالني،
در هدف حيات بحث كنيد؟ هدف حيات ،يعني شكوفايي اين [نمونههايي كه عرض كردم] كه مجموعاً نمونه الهي دارد .وَ اَنَّ اِلي رَبِّكَ
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الْمُنْتَهي« ]344[ .همه امور به پروردگارت منتهي ميگردد ».به «ربّك» راهيابي پيدا خواهد كرد و در آنجا هدف آشكار ميشود.نمونه
شش .كماالت اخالقي و ديني و عرفاني كه در هر بُرهه از تاريخ ،و در هر جامعهاي كه تا حدودي به ارزشهاي انساني نايل گشته،
در وجود تكاپوگرانِ راستين واقعيت پيدا كرده اند .هرچند كه اين تكاپوگرانِ بزرگِ ميدانِ حيات معقول ،و اين مسابقهدهندگانِ خير و
كمال ،اقليتهايي در جوامع بودهاند ،چونان اقليت چشم در اين بدن .چونان اقليت مغز كه در اين بدن بزرگِ هفتاد يا هشتاد كيلويي،
كه يك يا دو كيلوگرم بيشتر وزن ندارد ،و اگر آن حقِّ حاقش را بخواهيم در نظر بگيريم ،خيلي كمتر از اينهاست .اين خاطره را
عرض ميكنم:چندي پيش در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي سخنراني داشتم .گفتم چند دقيقهاي برويم و اتاق تشريح را ببينيم.
يكي از پزشكان به من گفت :كدام يك از اعضا و كدام طرف بدن را مايل هستيد ببينيد؟ گفتم براي من ،فرق ندارد ،ولي مغز را نشان
بدهيد ،زيرا ميخواهم اين مغز را ببينم  -البته قبالً هم ديده بودم و گفتم اين دفعه ببينم ،شايد يك بارقه ديگر باشد  -به اتاق تشريح
رفتم ،ديدم همان مقدار پي و ...است ،اما همين وسيله (مغز) چيست؟ وسيله گردانندگيِ تمام دنيا! حال ،اين را ميخواهيم بدانيم كه
[اگرچه] اشخاصِ كماليافته در اقليت اند ،ولي همانند چشم كه در مقابل اين بدن شما خيلي كوچك است ،و همانند مغز [ ]345هم
كه در مقابل اين بدن شما چيزي نيست[ ،جوامع را ارزشهاي واالي انساني بهرهمند ساخته اند].اگر در دنيا هيچ شهيدي به جزحسين
بن علي عليه السالم نبود ،كافي بود كه كل هستي بگويد من به هدفم رسيدم.بگذر از باغ جهان يك سحر اي رشك بهار تا ز گلزار
جهان رسم خزان برخيزدبه نظرم شعر زير متعلق به غمام همداني باشد:بسوزد شمع دنيا خويشتن را ز بهر خاطر پروانهاي چندآيا شما
فكر مي كنيد [شمع دستگاه هستي] فقط براي ميلياردها نفر در دنيا ميسوزد؟ اين دستگاهِ باعظمت براي  5 - 6نفر چنان ميشود كه
رو به باال حركت كنند ،ولو يك نفر؛ كانَ ابراهيم اُمّةً [« ، ]346ابراهيم به تنهايي ،يك امت بود» .يعني كيهان براي ابراهيم كار
مي كرد .آن وقت ابراهيم چه داشت؟ ابراهيم همين [هدف حيات] را داشت .ميخواهيم هدف ابراهيم را بفهميم .حيات اين شكوفايي را
دارد« :بهرهبرداري از آزادي در دقيقترين امر الهي»[.ابراهيم به اسماعيل] گفت :پسرم ،در رؤيا ميبينم كه تو را ذبح ميكنم ،تو چه
مي بيني؟فَانْظُر ماذا تَري قالَ يا اَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُني اِنْ شاءَاللَّهُ مِنَ الصّابِرين [(«. ]347ابراهيم گفت) پس ببين چه به نظرت
ميآيد؟ (اسماعيل) گفت :اي پدر من ،آن چه را مأموري انجام بده .انشاءاهلل مرا از شكيبايان خواهي يافت».يكي از غنچههاي ظريف
اين حيات ،صبر است .در مقابل چه چيزي؟ در مقابل اين كه حيات را در جواني از دست انسان گرفتن ،براي رؤياي پدر بزرگوارش
ابراهيم خليل الرّحمن عليه السالم .ميخواهيم درباره اينها صحت كنيم و ببينيم هدف اينها چيست .مالحظه ميكنيد كه طرح
سؤال ،اصالً چهره عوض ميكند .اصالً مسأله كجا بود؟ ما هدفِ چه چيزي را ميخواستيم؟ االن حيات به ما چه چيزي نشان
ميدهد؟ انشاءاهلل گاهي اوقات از اين سؤاالت به ذهن ما خطور كند.يكياز بزرگان ميگويد« :باعظمتترين ارزشهاي انساني،
مربوط به طرح سؤالهايش بوده تا به پاسخ برسد» .در دانشگاهها سؤال مطرح كنيد .اساتيد بزرگوار ما ،جوانها را تحريك و تشويق
نمايند تا سؤال كنند .سؤال ميگويد؛ منِ سؤالكننده االن اين جا توقف كردهام و نميدانم .معناي سؤال همين توقف است .ممكن
است يك جواب[ ،شخص سؤالكننده] را به حركت بي نهايت درآورد .ماشين شما در مقابل پمپ بنزين هم توقف ميكند ،ولي [آن
توقف] ،براي سوختگيري و نيروگيري است .او در بارگاه تو اي معلم عزيز ،ميگويد به من نيرو بده ،چون من در حال حركتم.اين
كماالتِ اخالقي و ديني و عرفاني ،در هر بُرهه از تاريخ ،در هر جامعهاي كه تا حدودي به ارزشهاي انساني نايل گشته ،در وجود
تكاپوگرانِ راستين واقعيت پيدا كرده است ،هرچند كه اين تكاپوگرانِ بزرگ در اقليت بودهاند .اهميت آن در اين است كه همين
اشخاص [ -يعني تكاپوگرانِ راستين كه به ارزشهاي انساني نايل گشتهاند]  -كه در ميان ما و شما نشستهاند ،چگونگيِ حال ما را
بازگو نمي كنند .همين كه در بعضي از روايات هم هست :در ميان مردم هستند ،اما نميتوانند بگويند؛ مگر اين كه از جنبه تعليم و
تربيت باشد .نميتوانند بگويند من االن در كجا هستم ،زيرا اوالً؛ ظرفيتِ دريافت كمال را همه ندارند و باور نخواهند كرد .ثانياً؛
وحشت از اين كه گفتنِ وضعيتِ حالِ ما همان و سقوط همان .اين هم يكي از مشكالت كار ما اوالد آدم است .به قول مولوي:ناطقه
سوي زبان تعليم راست ورنه خود اين آب را جويي جداستميرود بيبانگ و بيتكرارها تحتهااالنهار تا گلزارها [. ]348او به شما چه
بگويد؟ آيا بگويد كه ديروز با هستي ،يا با يك برگ گل ،راز و نياز داشته است؟ يا اين كه هستي را چهطور در يك برگ گل ميديده
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و با آن به راز و نياز نشسته بوده است؟ چگونه بگويد؟ اگر دنيا در اختيار من باشد و به من بگويند :آيا تو ميتواني اللَّهاكبر يا يك اللَّه
بگويي و دنيا را از تو بگيرند؟ و قسم بخورم كه بله ،ميگويم .آيا ميتوانيد اين را تحمل كنيد يا نه؟ يكي از اشعاري كه من زياد
مي خوانم اين است:عاشق به جهان در طلبِ جانان است معشوق برون ز حيّزِ امكان استنايد به مكان آن نرود اين ز مكان اين است
كه درد عشق بيدرمان استاويس قرني مي خواهد بگويد كه چه كرده است كه خاتم االنبيا صلي اهلل عليه وآله وقتي به طرف كشور
يمن نگاه كرد ،گفت :إنِّي الَشَمٌّ نَفَسَ الرَّحْمنِ مِنَ الَْيمَن [« ، ]349من نفس رحماني از طرف يمن استشمام ميكنم ».يك ساربان
چگونه بگويد ،و به من چه بگويد؟ مني كه سرتاپاي وجود و كارم؛ پول ،مقام ،شهرت طلبي و محبوبيت خواستن است .اويس قرني با
من چگونه صحبت كند كه حتي نمي دانيم زبان و لغت او چيست؟ كه:گر در يمني چو با مني پيش مني گر پيش مني چو بيمني در
يمنيمن با تو چنانم اي نگارِ يمني خود در عجبم كه من توأم يا تو مني[مثالً] اويس قرني ميخواهد به من بگويد :فالني! بيا بنشين و
من مي خواهم با تو حرف بزنم .لغاتي را كه او به كار خواهد برد ،من چطور بفهمم؟ تا بروم و ببينم و جان خودم را پيدا كنم.شعر زير
خيلي پخته و ورزيده است ،اما نميدانم شاعر آن كيست؟خِرد مومين [ ]350قدم وين راه تفته خدا ميداند و آن كس كه رفتهراههايي
كه «اويس قرني»ها« ،مالك اشتر» ها و ساير پاكان اوالد آدم رفتند ،اگرچه استثنايي نيستند و در اقليتاند.يك اِشكال كار هم اين
است :بحث فيزيك نيست كه ما را به آزمايشگاه ببرند و بگويند اين هم مباحث فيزيكي است .شيمي نيست كه ما را به اعماق درون
ببرند و بگويند ببينيد .آخر ،نيشكر هم نيست .نيشكر را آسان مي توان قيچي كرد و با كارد ،شكرش را خارج نمود .اما اگر انسانهاي
كماليافتهاي همچون« ،اويس قرني»ها و ديگر كماليافتگانِ اوالد آدم را در دقيقترين اتاق تشريح برده و تمام سلولهاي آنها را
چاقو بزنيم و تكه تكه كنيم ،قطعاً به دست نخواهد داد كه در درون آنان چه چيزي نهفته است.خدايا! پروردگارا ،حال كه بين ما و
كمالِ حيات ،چنين پرده خيلي ظريف و شفافي وجود دارد كه ميتوان زود ديد ،به ما ديدگاهي عنايت فرما تا از پشت اين پرده شفاف،
كمال را ببينيم .بعد از اين ما ديده مي خواهيم از تو بس ،آن هم بعد از شصت سال زندگي! گوينده شعر مولوي است .در مقابل اين
سخن ،ممكن است كسي بگويد :من اكنون اين را فهميده ام .آيا بعد از شصت سال ،راهم را عوض كنم؟ مولوي ميگويد بله ،اگر بعد
از شصت  -هفتاد سال اشتباه فهميدي ،راه خود را عوض كن و راهي ديگر انتخاب كن .همان مَثَلي كه پدران ما گفتهاند« :ماهي را
هر وقت از آب بگيريد تازه است».بعد از اين ما ديده ميخواهيم از تو بس تا نپوشد بحر را خاشاك و خسما نميخواهيم غير از ديدهاي
ديده تيزي كشي بگزيدهاي [. ] 351خدايا! به حق حسين ،يك ديده بينا بر ما عنايت بفرما.خدايا! پروردگارا! به حق اين عزيزت ،به حق
اين عزيزِ عزيزانت ،به حق اين مردي كه با اين كارِ بزرگش ،ما را با جان خودمان آشنا كرده است ،ما را با جانمان بيش از پيش آشنا
بفرما.پروردگارا! خداوندا! اين جوانان عزيزمان كه خودشان را به تو نشان ميدهند كه اصل فطرتشان كجاست ،در مقابل تالطمهاي
مخرّب ،به حسين قسم كه به خودت مي سپاريم.خدايا! پروردگارا! به حق حسين قسم ،ادعايي نداريم اما ميدانيم جوانها پاك هستند.
به جاللت قسم كه آنها پاكند ،خودت اين جوانهاي ما را حفظ بفرما« .آمين»

نعمت شناسي حسيني

(شب نهم محرم).1373 / 3 / 28 ،در دامنه بحثِ جلساتِ گذشته ،تا حدودي با ارزشهاي حيات و زندگي آشنايي پيدا كرديم .براي
دريافت عظمت و ارزشهاي حيات ،بايد درسها خوانده شود و بررسيهاي بسياري انجام بگيرد .ولي متأسفانه ،آنچه كه بيشترِ
متفكران را مشغول ميكند ،حقيقتِ خود حيات نيست .همان طور كه گفته شد و در آيه قرآني ديديم:يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَيوةِ الدُّنْيا وَ
هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُون [«. ]352از زندگي دنيا ،ظاهري را ميشناسند و حال آن كه از آخرت غافلند[».انسانها] يك پديدهاي از
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زندگي دنيا ،تا آن جا كه بتوانند خودشان را اداره كنند ،به دست ميآورند .به قول بعضيها ،اين انسان طبيعتگرا ،اين انسان خودگرا و
خودپرست ،كاري كه مي كند ،اين است كه دنيا را به يك النه كوچك و به يك سوراخ النه تشبيه كرده است.هم در اين سوراخ دانايي
گرفت در خورِ سوراخ بنايي گرفتمتأسفانه اغلب اينطور بوده است .حال ،حيات دنيا چيست؟ [آيه شريفه ميفرمايد ]:يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ
الْحَيوةِ الدُّنْيا« ،پديدهاي ،ظاهري ،نمودي از حيات دنيا را ميشناسند ،نه حيات را» .همانطور كه ميدانيد ،دنيا به معناي پست است ،و
مؤنث ادبي است.اِنَّمَا الْحَيوةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْو [«. ]353زندگي دنيا ،فقط سرگرمي و بازي است».تازه ،از اين لهو و لعب ،فقط ظاهري
مي بينيد .صدق اللَّه العلي العظيم.گفت دنيا لهو و لعب است و شما كودكيد و راست فرمايد خدادر اين بيت ،هم آيه را بيان نموده ،و هم
صدق اللَّه را گفته است .راست فرمايد خدا ،صدق اللَّه العليّ العظيم[ .انسان] به ميل خود از طرز فكرِ موردِ پسند خود خرسند ميشود و
نام «علم» هم بر روي آن ميگذارد .جملهاي اضافه ميكنم كه حتماً در نظر همه ،مخصوصاً دانشجويان عزيزمان باشد.در مورد پديده
طبيعي زيست ،يعني همان كه اكنون مي بينيد ،اين كه در جانداران و در انسان هم هست؛ مثالً احساس ميكند ،توالد و تناسل
ميكند ،براي خود محيط زيست درست ميكند و حيات خود را تأمين ميكند ،يكي از زيستشناسهاي شماره يكِ دنياي امروز
ميگويد «:دانش ما براي شناخت اين كه در روي زمين ،اين پديده به وجود آمده است چيست ،بايد بگوييم چنين كيهاني احتياج بود
كه اين زندگي را به وجود بياورد. ] 354[ ».اين پديده و نمود طبيعيِ محض آن است كه؛ يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَيوةِ الدُّنْيا .آنان كه
عاقالنه قدم برداشته و احتياط كردهاند ،معترفند كه ما حقيقتش را نمي دانيم[ .حال آن كه] ،در آن ريگزار عربستان در چهارده قرن
پيش ،گفته است كه نمي توانيد جلو برويد .چون از اين محل يك روشنايي نداريد .فقط يك بُعد آزمايشگاه را به شما نشان خواهد داد.
آزمايشگاهها بر اي پيشرفت ،خيلي هم الزم و ضروري هستند ،اما بدانيد كه چه بُعدي از زندگي را به شما نشان خواهند داد.متأسفانه،
تاكنون تحقيقات بشري چه درشرق و چه درغرب ،اعتراف مي كنند كه به حقيقتش نرسيدهاند[ .البته] همه اين متفكران ،كوتهبين
نيستند .ما اشخاص عميقي داريم كه واقعاً بشريت ،مرهون آنهاست[ .همان متفكران] ميگويند حقيقتِ آن را از ما نپرسيد ،زيرا ما
نميدانيم .ما [فقط] بعضي از پديدهها و مختصات را توضيح ميدهيم و بررسي ميكنيم.حال ،حيات دنيا يعني چه؟ درباره حيات دنيا،
شش آيه وجود دارد كه به نمونههايي ديگري از آن در قرآن اشاره ميكنيم:وَ ما هذِهِ الْحَيوةُ الدُّنْيا اِلّا لَهْوٌ وَ لَعِب [«. ]355زندگاني اين
دنيا ،جز لهو و لعب چيزي نيست».فَال تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيوةُ الدُّنْيا [«. ]356زندگاني دنيا ،شما را مغرور نكند ».وَ مَا الْحَيوةُ الدُّنْيا اِالَّ مَتاعُ الْغُرُور
[ «. ]357و زندگي دنيا ،جز متاع غرور چيزي نيست».مَتاع «چيزي است ،يا چيزكي است كه از آن ميشود خيلي ساخت» .همانطور
كه اميرالمؤمنين عليه السالم ،پدر حسين عليه السالم فرمود « :اگر بخواهيد به خودِ دنيا ،به عنوان مطلوبِ مستقل و هدف نهايي
بنگريد ،دست شما خالي خواهد شد .اما اگر به عنوان وسيله به آن بنگريد ،اين ناچيز به همه چيز مبدّل ميشود» .خوشا به حال
انساني كه با اين دنيا نگريست ،نه اين كه در اين دنيا نگريست[ .خوشا به حال انساني كه] اين دنيا را سكوي پرواز قرار داد ،نه مقصد
پرواز .اين جا مقصد پرواز نيست ،حياتِ دنيا ست ،آن هم با اين علم و با اين معارفي كه ما به دست ميآوريم.زماني به فكر افتادم تا
جمالت و مطالبي را كه بزرگانِ بشريت ،در ناتواني از شناخت حقايق به شما تحفه دادهاند جمع كنم ،ولي به علت كار زياد موفق
نشدم .امكان اين هست كه در دو  -سه جلد كتاب ،آنها را جمع كرد[ .توصيه ميكنم] ،همت نموده و آنها را پيدا كنيد ،حتي از
دوستان عالقهمند به علوم انسانيِ خواهش كنيد ،آنها را همان گونه كه واجب است پيدا كنند .كه از قرن هجده تاكنون ،چهقدر
نظريات به عنوان علم مطرح شد و بعد باطل درآمد .آيا براي پاياننامههاي فوق ليسانس و دكترا ،موضوعي باالتر از اين ميخواهيد؟
به عنوان نمونه ،فقط چند جمله را عرض ميكنم ،سپس به موضوع بحثمان برميگرديم. ] 358[ .عقايدِ نويسنده اين عبارات ،مادي
است .علي القاعده مكتب او ،نبايد چنين اعترافي كند ،ولي طبيعي است كه بايد اعتراف كند ،زيرا چارهاي نيست«:روح در نتيجه
پيشبيني خود ،دو چيز را احساس مي كند :يكي اين كه خود را در ميدان اليتناهي طبيعت كه به قول پاسكال مركزش همه جاست و
محيطش هيچ جا نيست ،درك كرده ،با كمال غروري كه دارد ،مجبور به سر انداختن ميشود».بياييد پايين و اينقدر ادعا نكنيد .ابن
سينا ميگويد «به قدر يك ذرهاش را دقيقاً نفهميدم چيست» ،ولي شما هم مدام ادعا ميكنيد .نويسنده در ادامه ميگويد:سقراط
يوناني اعتراف ميكند:تا بدان جا رسيد دانش من تا بدانم همي كه نادانم(البته نويسنده اشتباه كرده است ،زيرا اين عبارت از سقراط
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نيست ،بلكه از ابوشكور بلخي است) .آنچه از سقراط در پندنامه نقل شده است ،اين است كه گفت«:اگر من ميدانستم بعد از من،
اهل خِرد به من عيب نميگيرند و نميگويند سقراط ،دانشِ جهان را به يك بار دعوي كرده ،مطلق بگفتمي چيزي ندانم .ولي چگونه
ميتوانم بگويم .اين دعوي از من بزرگ باشد».سپس در ادامه ميگويد«:ابوشكور بلخي ،خود را به دانش ميستايد كه ميگويد :تا به
آنجا رسيد دانش من كه بدانم همي كه نادانم.سقراط ميگويد :درخشانترين فكرهاي نوع بشر ،با كمال يأس در ميدان افكار ،پر و
بال سوخته و عاجز ميمانند.ابوعلي سينا فرياد ميزند:دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت يك موي ندانست ولي موي شكافتاندر دلِ
من هزار خورشيد بتافت آخر به كمالِ ذره اي راه نيافتنيز گويد:يموت و ليس له حاصل سوي علمه انه ما علمخيام نيشابوري بيچاره
شده و مي گويد:دُوري كه در او آمدن و رفتنِ ماست آن را نه بدايت نه نهايت پيداستگوت ه آلماني در شاهكار خود فاوست ميگويد:
« باالخره در فلسفه ،طب و حقوق تحصيل كردم .االن ديوانهوار اينجا ايستادهام و پايه دانشم از حال اوّلي تجاوز ننموده است .حتي
لقب دكتري و ماژيستري پيدا كردهام ...باالخره ،ميبينم كه ما نميتوانيم هيچ چيز را ادراك كنيم! ولي درك همين حقيقت ،قلب مرا
آتش زده و مي سوزاند.آناتول فرانس در حسرت است كه در دوره زندگاني ،اطراف و جوانبش پر از اين همه عالمت سؤال ميباشد.
بشر اين بدبختي را از روز اول حس نموده و درصدد رفع آن برميآيد .يعني پناهگاهي بر خود طلب ميكند كه بتواند آن را پشتيبان
خود قرار دهد و اين پناهگاه ،عقايد مذهبي است. ]359[ ».يك نوع بيخبري و بيعلمي در سطح پايين داريم و نوعي ديگر در سطح
خيلي باال ،كه كار انبياست كه ميگويند :خدايا ،در آن حيرتِ باعظمتت ما را غوطهور بفرما .آن [بيخبري و حيرتِ] من و شما متعلق
به آنها نيست.تو بيخبري ،بيخبري كار تونيست هر بيخبري را نرسد بيخبري[گاهي] در ادبيات فارسي ،مطالبي پيدا ميشود كه
آدم را متعجب ميكند .در مقابل اين ادبيات چه بگوييم؟ فقط مي توان گفت :خدايا خيلي كوتاهي و قصور نموديم.اگر ميخواستيم
[پيرامون ناتوانيِ بزرگان بشريت از شن اخت حقايق] مطالبي را جمع كنيم ،حتماً سه يا چهار جلد كتابِ با ضخامت ميشد .در هر كسي
كه كمي باال رفته است ،تحيّر و احساس عظمت را ميبينيد .يقين بدانيد ،از ادعاهايي كه در اين پايينها ميشود ،در باالها خبري
نيست.به هرحال ،مقصود اين است :يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَالْحَياةِ الدُّنْيا« ]360[ ...آنان پديدهاي از زندگي دنيوي را ميدانند» .اگر در
حقيقتِ حيات بحث ميكردند ،قطعاً تاريخ بشر عوض ميشد و ارزشها به روي كار ميآمدند.آيا تاكنون ديدهايد كسي به سنگ و
ديوار بگويد عادل و آزادمرد باش؟! اين صفات را به ديوار و سنگ نميگويند ،بلكه به من و شما ميگويند ،زيرا زمينه اين بايد و شايد
و زمينه اين ارزش ،در ذات من و شما هست .اگر به من و شما بگويند به اين ليوان بگوييد :اي ليوان! «تو بايد بهترين آب را تهيه
كني و جلوي من بگذاري»! اگر شنونده اين سخن شعور داشته باشد ،قطعاً به عقل گوينده ميخندد .من اختيار دارم .در ذات من ،فهم
ارزشها هست .ولي شما هم به من مي گوييد :فالني! در صورت عدم اطالع و آگاهي از مطلبي ،چيزي نگو .آيا ميگوييد يا
نميگوييد؟أَقَوْالً بِغَيْرِ عِلْم [ «. ]361آيا بدون علم (بر مبناي جهل) حرف ميزنيد؟»قربانت يا اميرالمؤمنين .اين را ميتوان به انسانها
گفت ،زيرا زمينه اين ارزش و زمينه اين بايد و شايد در انسانهاست .چهره بسيار مهم حيات ،در آن ارزشها خوابيده است .اي
متفكران! چرا كوته فكري كرديد و آن قسمت (هدف حيات) را براي بشريت مطرح نكرديد؟ خدا انشاءاللَّه به شما چه شرقي چه غربي،
اجر بدهد! فنومنولوژي (پديدار شناسي) يعني چه؟! حتي بعضي از فالسفه آنها را هم بدنام كردند ،زيرا همه آنها اين نظر را نداشتند.
گفتند خود او (كانت) ميگويد« :ماهيت ذاتاً معلوم نيست»  ،و او را هم بدنام كردند .او گفته بود :ذاتِ [حيات و زندگي] جنبه ماوراي
طبيعي دارد ،و الّا درباره خودِ طبيعي آن ،جاي بحث دارد .حيات و زندگي را فقط از ديدگاه چند صباحي كه در اين دنيا خودشان را
مطرح مي كند ،در قلمروهاي آكادميك و دانشگاهي مطرح كردند .جلو برويد و احساس تكليف را در اين انسان معني كنيد .اين چه
عظمتي است در انسان كه گاهي هنگامي كه از عوارض زندگيِ زودگذر فراغت پيدا كرد ،آيا ميتواند بگويد كه در اين دنيا بيهودهام؟
در اين موقع ،حيات يك چهره رباني از خود نشان مي دهد كه مدافعش حسين بن علي است .حسين بن علي اگر هزار جان داشت،
قربانيِ حيات ميكرد .حيات در اينجا با شور و شعفي خاص مي گويد ،مرا نشان دهيد .آيا من (حيات) با اين ابعاد و با اين حقايقِ بزرگ
بيهودهام؟ آيا من در اينجا بيهوده هستم؟ آيا چون تو ميگويي ،من هم باور كنم؟ آيا زندگي فقط  -همانطور كه عرض كردم  -خور
و خواب و خشم و شهوت و ...است؟ چرا در اين چهره (حي ات) زياد كار نكنيم؟ چرا در اين چهره زياد كار نكنيم كه اگر احساس كمال
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از اين انسان منها ميشد ،از دوران غار بيرون نمي آمد .او (انسان) را احساس كمال به اينجا كشانده است .چرا [پيرامون احساس
كمال] بحث نميكنيد؟ چرا او را در اينجا متوقف ميكنيد؟ او كه خوب در حال حركت است ،اجازه دهيد به حركت خود ادامه دهد.
چرا اين قدر فنآوري (تكنولوژي) را مالك تمام موجوديتِ انسان ها قرار بدهيم؟ از فنآوري استفاده و بهرهبرداري كنيد ،اما آن را
نپرستيد .فنآوري يكي از بزرگترين نعمتهايي است كه خداوند در اين قرن به بشريت عنايت فرموده است ،ولي به اين شرط كه
كليد آن در دست منِ انسان باشد .من انسانم ،نه اين كه كليد مرا به دست فنآوري بدهيد تا بر سر ما آن را بياورد كه در قرن بيست
و يكم ميخواهد به بار آورَد .اگر درباره اين انسان ،با زمينه انساني ميگفتند ،كه اين شخص با اين زمينه بايد اويس قرني شود  -به
اصطالح خود آنها  -اين انسان «زمينه» دارد كه سقراط بشود .اين زمينه در درون ذات و ماهيت او هست و ما هيچگاه ،آن را با
«چسب» نمي چسبانيم[ .انسان] آن زمينه (زمينه ارزشي) را ذاتاً دارد و تمام پيشرفتِ بشريت ،مرهون همين بوده است.به هرحال،
مال حظه بفرماييد كه محصول مباحث حيات از نظر فيزيولوژي و بيولوژي چيست .عدهاي ميگويند كه مثالً يك مولكول به اين طرف
ميآيد چون آن مولكول از طرفي ديگر خواهد آمد و آنجا بايد با هم تماس بگيرند ،زيرا هدفگرايي دارند .برخي ،هنوز هم
نميخواهند اين را قبول كنند ،بهجهت اين كه روشها و ديدگاه هاي مكانيزمي به هم ميخورَد! بسيار خوب ،به هم بخورَد ،انسان بايد
تابع حقيقت باشد .انسان بايد واقعيت داشته باشد ،اگرچه هزار مطلب هم بگويند و صدها ادّعا نمايند[.درباره همين موضوع] سال پيش
در خانه ما ،با چند نفر از آقايان بيوشيميستها ،متخصصين و چند نفر روانپزشك جلسه اي داشتيم .يك جلسه پيش از ظهر و ديگري
بعد از ظهر .باالخره در جلسه بعد از ظهر ،اين مطلب مورد اتفاق بود كه عدهاي پيش از ظهر منظورشان اين بود كه در حركات
مولكولها ،دست خدا مستقيم ديده ميشود و ذاتاً نشان ميدهد كه مولكول هدايت ميشود .عدهاي نيز اين نظر را قبول نداشتند.
هنگام جلسه عصر ،بحث ما عميقتر شد و گفتند :نمي توانيم بگوييم انگشت متافيزيك ،مستقيماً در كار است ،ولي از باال هدايت
ميشود .بسيار خوب ،چه اشكال دارد كه اين موضوع را در آكادميها مورد بحث قرار بدهيم؟ اين يك موضوع علمي است كه در
اين جا با شما ،رفاقت و [اتفاق نظر] دارد .اين سخن عطار را ما نميپذيريم كه ميگويد:كارگاهي بس عجايب ديدهام جمله را از خويش
غايب ديده امسوي كُنه خويش كس را راه نيست ذرهاي از ذرهاي آگاه نيستنخير[ ،ذرات] آگاهند كه چه ميكنند ،البته در اغلب
مولكولها .منتها بيت اخير عطار ،عذر اين مطلبِ ظاهري اش را چنين گفته است:جان نهان در جسم و تو در جان نهان اي نهان اندر
نهان اي جانِ جانبدين جهت كه در اين جلسه احساس مي كنم ،تعداد بيشتري از دانشجويان حضور دارند  -البته به همراه ديگران كه
حتماً آنها هم بهرههايي بردهاند  -اين بحث را دامنهدارتر عرض كردم كه اگر [متفكران] ميخواستند حيات را با زمينه ارزشي آن -
نه ارزشهاي فعلي  -بيان كنند ،ميتوانستند.يكي از بزرگان ميگويد« :در بشر اين زمينه وجود دارد كه در بيست و چهار ساعت از
يك جالد خونآشام ،يك انسان عادل بهوجود بياوريم» .پس چرا در اينباره بحث نمي كنيد؟ اگر آن زمينه در انسان وجود دارد كه
روي يك انسان خون آشام در بيست و چهار ساعت با مهارت چنان كار كنيد كه اگر پذيرش او ،پذيرش قلبي باشد و يك انسان عادل
از آن دربياوريد ،پس چرا در اين موارد بحث نكنيم؟ آيا فقط بايد پيرامون «رفتارشناسي» كار كنيم؟ كه  -البته خود آن هم  -ضروري
است .آيا بشر همان رفتارش است؟ آيا آن ها معلول نيستند؟ رفتار معلول است ،پس علت كجاست؟ اين رشتهها و اين معلولشناسيها
خيلي الزم است ،اما علتهايش كجاست؟ اين مسأله در جامعهشناسي هم پيش آمده است؛ همان كه قبالً اشاره شد كه از ديدگاه
جامعه شناسيِ امروزي ،قضيه حسين عليه السالم را تحليل كنيم و نتيجه آن را ببينيم.به قول مورخان ،ايشان از مدينه بيرون آمدند و
به مكه رفتند!( [مثالً] فاصله بين مكه و مدينه اين قدر به كيلومتر بود!) سپس از آن جا به عراق رفتند و در مسيرشان از اين منزلها
عبور كردند و در آنجا (كربال) هم شهيد شدند!اگر جامعهشناسيِ امروز را ميخواهيد ،نمود را ميشناسد و به شما آمار نشان ميدهد
كه :هفتاد و يك يا هفتاد و دو نفر بودند .آن ها (لشكر يزيد) سي هزار نفر ،يا چهل هزار نفر بودند! آمار دقيق نشان ميدهد كه سي
هزار و دويست و پنجاه و هفت نفر بودند! اگرچه آمار و ارقام هم براي خود مسألهاي است ،اما حقيقتِ مطلب چيست؟[متأسفانه] بحث
از معلولها و رفتارشناسي ،جاي حقيقت شناسي را گرفت .بدين جهت اين مطلب را خواستم تأكيد كنم كه ممكن است بعضي بگويند
حقيقتشناسي چيست؟ به عنوان مثال؛ اگر قندي اينجا باشد ،شما كه اين قند را اين جا ميبينيد ،ميگوييد :اين موجودي است با اين
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ضلع و با اين رنگ .طعم آن هم شيرين است .به اين «كيفيت اول» ميگويند ،يعني همان كه ميبينيم و از نظر فيزيكي ،ميتوانيم
مطالبي دربارهاش بگوييم .يكي ديگر ،خاصيتي است كه بايد براي درك آن ،دست به آن (قند) بخورد ،تا معلوم شود كه محلول
ميشود .خاصيت محلوليِ آن را از كجا مي فهميد؟ بايد در آب بيفتد .اين را كيفيت دوم ،يا به قول غربيها« ،كوزال كاراكتريستيك»
مينامند .انسان در اين كيفيتهاي دوم ،عظمت هاي بسياري از خودش نشان داده است .در تاريخ ،طاغوتي به نام يزيد جلوه كرده و
در مقابل آن ،حسين عليه السالم به ميدان آمده است .حال ،اين همه عظمت كه در تاريخ از حسين ثبت شده است ،يعني چه؟ يعني
وضعيت در آن كيفيت دومي كه به هم خورده ،اين قضيه و اين همه عظمتها به وجود آمده است[ .درباره اينها] بحث كنيد.به هر
حال ،اين گِلهاي است كه ما بايد از متفكران و كساني كه تقليد ميكنند و ميگويند« :ما پديدهشناس هستيم» ،بكنيم .پديدهشناسي
به جاي خود ،حتي از پديده شناسي به حقايق اشيا و به اعماق اشيا كانال بزنيد .نميگويم به دنبال حقيقت  -كه ادعاي بزرگي است -
برويم ،ولي ما مي توانيم با شما در اين مورد رفاقت كنيم و به مختصات عميق تر برويم.بعد از آن بحث [در منزل ما] سؤاالتي مطرح
شد .گفتند اگر ما بخواهيم براي رسيدن به هدف حيات در كمال قرار بگيريم ،تنها خواهيم شد و اگر جامعه نپذيرفت ،چه كار كنيم؟ با
توجه به اين شعر :خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو.بعضي اوقات ،اشعار ما هم سبب زحمت ميشود .خواهي نشوي رسوا
همرنگ جماعت شو! اما تحول تاريخ بر مبناي حركات كساني است كه بر خالف نظريات و ايدههاي جامعه حركت كردهاند ،شما چه
ميگوييد! يا؛بي چاره آن كس كه گرفتار عقل شد خرّم دلي كه كرّه خر آمد االغ رفتشما را به خدا ،آيا [نمونه اين شعر] ادبيات است؟ آيا
اين انسانشناسي است؟ اي جوانها! مانند اين اشعار به شما بدآموزي نكند! اينها مواقعي بوده كه شاعر پايين آمده است:گهي بر
طارم اعلي نشينم گهي تا پشت پاي خود نبينمبسيار خوب ،تنهايي را چه كنيم؟ تنهايي انسان را آزار ميدهد .به تنهايي نميتوان
زندگي كرد .در اين مورد ،دو بحث مطرح است -1:مقدار قدرت شخصيتِ انسان .اگر قدرت شخصيت آدمي ،حيات ،آرمانها و هدفي
كه براي او مطرح شده ،صحيح مطرح شده باشد ،هرگز تنهايياش نه فقط رنجآور نيست ،بلكه عظمت دارد ،زيرا ميداند كه به تنهايي
جانِ جهان است .لذا ،با هم فرق دارد .حاالت انساني كه به تنهايي حركت مي كند ،گاهي واجد امتيازات زندگي اجتماعي نيست و
گاهي داراي زندگي اجتماعي در سطح خيلي باالست .اگر در سطح خيلي باال بود ،نسبت به كساني كه در سطح خيلي پايين حركت
ميكنند و خيلي ساقط اند ،دلسوزي ميكند ،نه اين كه از آن ها بدش بيايد .فرق است بين روي خوش نداشتن و دلسوزي .به جاي
اين كه بگويند:سينه ماالمال درد است اي دريغا مرهمي جان زتنهايي به لب آمد خدايا همدميآدمي در عالم خاكي نميآيد به دست
عالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي«حافظ»ميگويند :اين وضعيت را ما نمي توانيم فراهم كنيم .پس چه كار كنيم:خيز تا خاطر بدان
ترك سمرقندي دهيم كز نسيمش بوي جوي موليان آيد همياين مورد ،تنهايي در سطح پاييني است .تنهايي در سطح باال مشرف
است .انسانهايي كه از روي كمال باال رفتهاند ،انسانها را در شخصيت خودشان ميبينند و براي آنان دلسوزي ميكنند.اَلْعارِفُ هَشٌّ
بَشٌّ بَسّامٌ يُبَجِّلُ الصَّغيرَ مِنْ تَواضُعِهِ كَما يُبَجِّلُ الْكَبيرَ وَ يَنْبَسِطُ مِنَ الْخامِلِ مِثْلَ ما يَنْبَسِطُ مِنَ النَّبيهِ وَ كَيْفَ ال يَهُشُّ وَ هُوَ فَرَحانٌ
بِالْحَقِّ وَ بِكُلِّ شَيْيءٍ فَاِنَّهُ يَري فيهِ الْحَقّ «. ]362[ ...انسان عارف ،داراي نشاط و چهره باز و لبخندي به لبان دارد .با تواضعش
انسانهاي محقّر را ،همچنان شادمان ميسازد كه بزرگان را .به اشخاصي كه فكر راكد دارند ،همانگونه انبساط نشان ميدهد كه به
مردمِ باهوش و آگاه .چگونه و چرا با نشاط نباشد ،با اين كه بهجهت برقرار ساختن رابطه با حق و با همه اشيا ،غوطهور در فرح و
شادي است ،زيرا او در همه چيز حق را ميبيند».انسانِ عارف ،خندهرو و گشادهروست .دائماً با حال لطيف و ظريفي با انسانها روبهرو
ميشود ،چون ميداند كه درباره انسانها ،دستِ باال در كار است .وَ هُوَ فَرَحانٌ بِالْحَقّ «آنان با يك شادماني به مردم نگاه ميكنند[ ،نه
اين كه قهر كنند و دشنام بدهند »].هميشه از باال نگاه ميكنند.انسان ميداند كه ناتواني او را وادار كرده است تا دروغ بگويد[ .انسان
مي داند كه] جهل و ناتواني وادارش نموده است تا نوكر شهوت شود[ .انسان ميداند كه] جهل و ناتواني و نادانيها باعث شده است
كه براي احراز يك موقعيت ،از تمام موجوديت و شرف خود بگذرد.اين بيت (سينه ماالمال درد است )...را از حافظ رحمه اهلل نقل
كرده اند .آن موقعي است كه به قول سعدي:گهي بر طارم اعلي نشيند گهي تا پشت پاي خود نبيندگاهي اين شعرا غوغا ميكنند.
گاهي اينطور تعبير ميكنند كه همين طور هم هست .سينه ماالمال درد است اي دريغا مرهمي .آري ،تنهايي و غربت ،انسانها را
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اذيت ميكند .اما اين كه ميگويد :آدمي در عالم خاكي نميآيد به دست .نخير[ ،آدمي در عالم خاكي] به دست ميآيد ،ولي كم است.
اگر بخواهيم با علم ،مضمون را تطبيق كنيم ،بايد اين طور بگوييم :حقيقت اين است كه اگر اين آدميّتهاي اصلي در تاريخ نبود،
زندگي به تلخيهايش نميارزيد .آدمي در عالم خاكي ميآيد به دست ،منتها ،در اقليت است .عالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي.
بلي ،آدم را بايد ساخت .حافظ درست ميگويد و حق است .بايد در تعليم و تربيتها بكوشم .بايد معادل تعليم و تربيتهاي علمي،
انسانيتِ انسانها را افزايش دهيم .اما اگر امكانپذير نشد  ،آيا :خيز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهيم؟ نخير ،اگر عملي نشد ،بايد باز
بكوشيم و بكوشيم.ثُمَّ اِنّي دَعَوْتُهُم جِهارا [(«. ]363نوح به خدا گفت ):سپس آنها را با صداي بلند دعوت كردم».حضرت نوح عليه
السالم به خدا عرض ميكرد :خدايا ،مدام به مردم ،شب و روز گفتم ،خسته هم نشدم.ما بايد امثال اينها را در نظر بگيريم كه
فوق العاده مهم است و اين اصل (استمرار در كار و كوشش) را فراموش نكنيم .اصل بعدي ،بخش دومِ بحث ماست -2.تنهايي دو
قسم است:الف .آن تنهايياي كه براي انسان ناتواني ميآورد.ب .آن تنهايي كه اشراف دارد.ابنسينا ميگويد:اَلْمُسْتَحِلُّ تَوْسيطَ الْحَقِّ
مَرْحُومٌ مِنْ وَجْه [«. ]364كسي كه جايز مي داند كه حق را واسطه [وصول به غير حق] قرار دهد( ،هم) از جهتي مورد رحمت
است [».يعني] انساني كه حتي به معرفت هم رسيده ،ولي خواسته است حق را واسطه آرايشِ (تزيين) ذاتِ خود قرار دهد ،جاي
دلسوزي براي اوست .نميگويد كه دو  -سه سيلي به گوش او بنوازيد[ ،بلكه] مي گويد جاي دلسوزي براي اوست .بينوا و بيچاره آن
انساني كه دو كلمه علم را وسيله آرايش خود قرار داده است.سعي كنيم گاهي تند و ناراحت نباشيم .جاي دلسوزي است كه :خدايا! اين
دو كلمه يا دو قدم راهي كه [اين انسان] پيموده است ،براي اين بزرگِ بزرگان طبيعت و كيهان هستي چه كار كرده است! بيچاره را
تمام و نابود كرده است.پس به اين نتيجه كلي مي رسيم كه كساني كه يك قدم باالتر رفتند ،براي انسانها بيشتر دلسوز ميشوند.
يك عبارت شعري است كه ميگويد :هميشه عقال ،جور ضعفا را ميكِشند .هميشه انسانهاي بزرگ ،افراد جامعه را مثل اجزاي
شخصيت خود ميبينند .به جاي قهر ،با آن ها آشتيِ هميشگي دارند.قسمت دوم بحث اين است :با اين كه ما هدف حيات را از نظر
علمي ميفهميم ،ولي چرا هدف حيات مزّه نميدهد؟ اين هم از سؤاالتي است كه زياد ميپرسند .يا چرا نشاط نداريم؟ چرا خوشحال
نيستيم؟ ولو اين كه شبها به عبادت مشغول ميشويم و از نظر خدمت به اجتماع و حقوق اجتماعي ،درست حركت ميكنيم ،اما مثل
اين كه در درون ما چيزي احساس سنگيني ميكند .احساس مي كنيم كه در درونمان چيزي به وجود آمده است.جواب اين سؤال ،در
برخي از بدآموزيهاي متفكرانِ علم اخالق ديده ميشود .ان شاءاللَّه اگر بتوانيم ،بايد به جوانانمان هشدار بدهيم[ .برخي از] متفكرانِ
علم اخالق مي گويند :متواضع باشيد ،فروتني كنيد ،اصالً خودتان را هيچ بدانيد .آيا اين سخنِ آنان خودسازي است ،يا خودسوزي؟ درد
ما اين جاست .شما بنا بود به نوباوگان ،به جوانان و افراد جامعه بگوييد خودتان را بسازيد ،يا اين كه بسوزيد؟ [ميگويند] شما هيچ
نيستيد! يعني چه كه ما هيچ نيستيم؟ چرا به شخصيت خودش دروغ بگويد؟ عمري است كه تالش ميكند و نمره خوب گرفته است.
اين جوان ،نمرات بسيار خوب و اخالق بسيار پاكيزهاي دارد و فرهنگهاي فاسد نيز نتوانستهاند او را تكان بدهند .حال بگوييم ،شما
هميشه اين گونه در نظر بگيريد كه چيزي نيستيد!؟ قطعاً اين سخن خيانت است .همانگونه كه وقتي شما به يك انسان ميگوييد شما
همه چيز شدها يد و اين همه چيز بودنِ شما مربوط به خودِ شماست ،گفتنِ آن سخن يك جنايت است ،اين (شما چيزي نيستيد) هم
يك خيانت است.اگر درباره اين مطلب فكر كنيم ،ميبينيم كه هدف حيات بهوفور در دسترس بوده و بحمداللَّه ما در درون هدف
حيات غوطهوريم .نگوييم كه نداريم ،بلكه بگو ييم داريم ،ولي از كجاست؟ اين را بايد بفهميم .شما فردا يا مثالً بعد از دهه عاشورا،
براي تفريح با عدهاي ديگر عازم قله دماوند ميشويد .سه  -چهار روز در راه باشيد و بر اساس فن كوهنوردي ،به باالي قله دماوند
برسيد .آن جا بنشينيد و چاي بريزيد و بگوييد و بخنديد و خوشحال باشيد .اگر در آن حال ،ما از شما بپرسيم در كجا هستيد؟ آيا پاسخ
ميدهيد كه در محله خانيآباد هستيد؟ آيا قله دماوند خانيآباد است؟! نخير ،قله دماوند است و خيلي هم مرتفع است و شما از نظر
ورزش ،ازنظر عضالني ،كار بزرگي كردهايد ،و انشاءاللَّه كه اين قدرتِ عضالني بيشتر شود .منتها بگوييد :الحول وال قوة االّ باللَّه .چرا
ميگوييد هيچ؟ آيا اينجا چاه است يا قله دماوند است؟ كسي كه به خود ميخواهد تلقين كند كه در چاه است و براي كارهاي مهمي
كه انجام داده است ،بگويد :بنده كجا و قابليت كجا!؟ اگر شما قابل نيستيد ،پس چه كسي قابل است؟ آيا مورچهها قابلاند؟ يا شما
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انسان قابل هستيد كه قابليت خود را نشان داديد؟همان گونه كه قبالً اشاره كردم ،اين مورد يكي از مواردي است كه بدآموزي دارد.
الزم است در اينباره خيلي دقت نموده و آن را در خانوادهها بحث كنيد .پدران و مادران ،خواهش مي كنم بحث كنيد .اينها بدآموزي
شده است .وقتي كه يك جوان با قيافه نشاط انگيز مي گويد :من نمراتم خوب شده است ،يا مثالً چنين انشايي نوشتم ،يا در پيشبرد
درسِ دوستم خيلي كوشيدم ،ناگهان نگوييد :بچه جان! شكسته نفسي كن و به روي خود نياور! بلكه او را تشويق كنيد ،يا بوسهاي بين
دو چشم او بزنيد و او را در آغوش بگيريد .پنجاه دفعه هم بگوييد :احسنت .بعدها هم تدريجاً بگوييد كه عزيزم ميداني اينها از
كجاست؟ اين لطفي است كه به شما شده است .يك دفعه نگوييد ،زيرا مزّه آن را نميفهمد .او را باال بكشيد .نگوييد بچهجان ،متكبر
و مغرور نباش و ،...چرا متكبر نباشد؟ او نمره و امتياز آورده است .خيلي اشخاص اين مسأله را از من ميپرسند كه« :مثالً االن در
فالن درجه علمي هستيم .حتي گاهي نماز شب هم ميخوانيم ،اما !»...آيا مي دانيد آن امّا از كجاست؟ شما تمام «هست»ها را به
حساب «نيست»ها ميآوريد و نميفهميد كه «هست» را بايد به كجا برد؟حسين بن علي صلوات اللَّه و سالمه عليه ،صلوات اللَّه
الملك العالم علي روحه و بدنه و علي اصحابه ،در خطبه خود چنين شروع كرد:بسم اللَّه الرحمن الرحيم«حمد و ستايش خدا را
ميگويم كه از دو جهت به ما عنايت فرمود :يكي غيراختياري و ديگري اختياري ».عنايات و مزاياي غير اختياري اين بود كه...« :
اَكْرَمْتَنا بِالنُّبُوَّةِ وَ عَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ وَ فَهَّمْتَنا فِي الدّينِ [ « ، ]365خدايا ،ما را در دودمان نبوّت قرار دادي (من در دودمان نبوّت بزرگ شدم)
و به ما قرآن را تعليم دادي و دين را به ما آموختي» .هرگز براي خدا شريك قرار نخواهم داد .بت پرستي نخواهم كرد .چون در
دودمان نبوت بوده ام .خدا ما را در دودمان نبوت و اهل قرآن قرار داد و قرآن را به ما تعليم داد .نه اينكه بگويد اي مردم ،بياييد مرا
بپرستيد.اما امتياز اختياري اين بود ...:وَ جَعَلْتَ لَنا اَسْماعاً وَ اَبْصاراً وَ اَفْئِدَةً [« ، ]366تو به ما گوشي شنوا و چشمي بينا عطا فرمودي.
دلي دادي پذيراي حق و حقيقت» .يعني دلش را او داد و حق را ما با اين دل پذيرفتيم .حسين بن علي عليه السالم در مقابل چهل
هزار ضد انسان ،صريح فرمود :ما اين (امتيازات و عنايات) را داريم .منتها در آن ساعات آخرِ روز عاشورا ،اين را هم گفت :أنتَ وَلِيُّ
نِعْمَتي« ،خدايا ،تويي صاحب نعمتهاي من» .يعني همه نعمتهايي كه به من ارزاني داشتهاي ،از آنِ توست .فقط من در اين ميان
گزينش كردهام .اَنْتَ ثِقَتي وَ رَجائي« ،تو مايه آرامش جان من هستي» .من هم كه نفس مطمئنه هستم ،رو به سوي تو ميآيم.كُلُّ
نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَة [«. ]367هر كسي در گروِ دستاورد خويش است».معلوم ميشود [كه ما انسانها] كسب كرده و چيزي
اندوختهايم كه ميفرمايد در گروِ آن هستيد.وَ اَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث [«. ]368و از نعمت پروردگار خويش [با مردم] سخن بگو».اي
جوانان! آيه شريفه مي فرمايد :نعمتي را كه خدا به شما داد ،حتي نه فقط قدر بدانيد ،بلكه بازگو كنيد و طوري نباشد كه خدا را مورد
غفلت قرار بدهيد .اوست بخشاينده تمام قدرتها.بهترين مثالي كه من براي توضيح «امر بين االمرين» ديدم كه نه جبر است و نه
اختيار ،اين مثال است .در نجف ،يكي از اساتيد بزرگوارِ ما (رحمة اللَّه تعالي عليه) ،اين مسأله را فرمودهاند .تا حال هم به نظر من،
بهترين مثال است .فرض كنيد ما يك شخص فلج داريم ،يا طوري سكته كرده است كه حركتي از خود ندارد .فرض كنيد كه قدرتِ
پزشكيِ ما به قدري پيشرفت كرده است كه مي توانيم با وصل به برق ،او را به حركت درآورده و تمام اعضاي دروني ،قواي دروني و
اعضاي بروني او مي توانند كار كنند[ .ضمناً] دسته گلي هم به او داديم و گفتيم اگر اين دسته گل را به آن شخص كه آن جا نشسته
است دادي ،براي تو ارزش و اجر دارد و با اين عمل ،معلوم مي شود كه تو فضيلت و شخصيت داري .همچنين ،براي او توصيف
كرده ايم كه اين كار درست است و شدني است ،حتي اين كار شايسته است .سپس به دست شخص مزبور ،سنگ يا چاقويي هم
بدهيم و بگوييم اگر با اين چاقو به او حمله كردي ،يا اين سنگ را به طرف او انداختي ،تو انساني كثيف ،پليد و خيانتكاري هستي.
تمام قدرت گزينش را هم ما به او داده ايم .بعد هم او را به برق وصل كرديم .فرض كنيم پزشك او من هستم و انگشت من هم روي
كليد است .كليد را باز كردم و او حركت كرد و تمام حركاتِ او در دست من است .يعني هر وقت خواستم كليد را بزنم او به راه
مي افتد ،زيرا تمام حركات و حول و قوّه او در دست من است ،كه عبارت است از سيم باردار الكتريكي كه به وسيله آن كليد ،عايق،
هادي ميشود .حال ،آن كليد زير دست من است و همينطور كه كليد را ميزنم ،او هم به راه مي افتد .حتي در آن موقعي كه گل را
به او تقديم ميكنند ،يا گرسنه است ،به او نان ميدهند ،كليد در دست من است .همان لحظه اول كه بخواهد دست خود را دراز
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نموده ،گل يا نان را بگيرد ،همانجا مي توانم او را روي زمين بيندازم .چه طور اين كار را انجام ميدهم؟ كليد را ميزنم پايين و برق را
قطع مي كنم .يا خداي ناخواسته ،اگر خواست جنايتي مرتكب شود ،همان لحظه اول ميتوانم برق را قطع كنم .در موقع جنايت هم،
برق از طرف من سرازير مي شود ،اما اين انتخاب (فضيلت و جنايت) همه از خودِ آن شخص است.معناي ال حول وال قوّة االّ باللَّه اين
است .گمان ميكنم اين مثال انشاءاللَّه قضيه را توضيح داد و روشن كرد .قدرت از آنِ اوست؛ الحول و القوة االّ باللَّه .در اين مورد،
نه جبري مي تواند سخني بگويد و نه تفويضي (اختياري) .همانگونه كه خاندان عصمت عليهم السالم فرمودند:ال جَبْرَ وَال تَفْويض بَلْ
اَمْرٌ بَيْنَ الْاَمْرِيْن« نه جبر است ،نه تفويض (اختيار) بلكه امري است بين اين دو امر».قدرت ،استطاعت ،همچنين تمام وسايل طبيعت و
جنبه بيولوژي و فيزيولوژي ساختمانِ رواني من ،همه از اوست ،اما انتخاب و بهرهبرداري از اينها ،در اختيار من است ،زيرا كه :كُلُّ
نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَة [« ، ]369هر كسي در گروِ دستاورد خويش است ».حل اين مسأله چنين است كه:وَ اَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسانِ اِلّا ما
سَعي وَ اَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُري [«. ]370و اين كه براي انسان ،جز حاصل تالش او نيست و كوششِ (نتيجه) او به زودي ديده
ميشود ».آن وقت براي اين كه بدانيد دست شما خالي نيست ،مثالً اگر ديپلم خود را گرفتيد ،تلقين نكنيد كه چيزي نيست .ديپلم
گرفته ايد ،و بايد خدا را شكر كنيد .اين موفقيت را به حساب بياوريد ،منتها منت نگذاريد كه من بودم ،زيرا ميليونها «من» نيز همين
كار را كرده اند .بحث من و شما نيست ،خيلي باالتر از من و تو هم هستند.فَوْقَ كُلِّ ذي عِلْمٍ عَليم [«. ]371فوق هر صاحب دانشي
[خداي] عليم است».بِحَوْلِ اللَّه .ال حَوْلَ وَال قُوَّةَ اِالّ بِاللَّه .اگر به ما مي گويند اين ذكر را بگوييد ،براي آن نيست كه فقط زبانمان را
حركت بدهيم ،بلكه با اين ذكر ،ارتباطمان را با خدا و هستي و با خودمان روشن كنيم .ذكرِ؛ ال حول وال قوة االّ باللَّه « ،هيچ دگرگوني
و هيچ قدرتي نيست ،مگر به قدرت خدا» ،براي شما آرامش مي آورد[ .اين ذكر] ،ارزش خودتان را به دست خودتان ميدهد كه شما در
اين زندگاني چهكارهايد .و اين كه در اين زندگاني ،آن چه به شما مربوط است كدام است و چيزي كه به او (خدا) مربوط است ،كدام
است.وَ اَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث [«. ]372و از نعمت پروردگار خويش [با مردم] سخن بگو».اگر پولي در راه خدا خرج كرديد ،شكرگزار
باشيد و بگوييد :الحمدللَّه «خدا را شكر» .چرا مي گوييد بنده قابل نبودم؟ نخير ،خيلي هم قابل بوديد .اين حرف يعني چه؟ اين قابليت
بود كه انسان عرق جبين ريخت و بعد سودي به دست آورد و گفت :خدايا! اين امانتي كه به من دادي ،در راه خير ميدهم .در چه
راهي؟ در راه بندگان تو .ا ين را به حساب بياوريد ،اما به حساب چه كسي؟ به حساب ال حول وال قوة االّ باللَّه .حال ،ميبينيد كه چه
قدر مسائل قابل حل است .جوانان عزيز! تمام مشكالتي را كه براي شما پيش ميآورند و هر چه خيال ميكنيد كه حل نميشود ،قابل
حل است .منتها ،آنچه كه در حدود افقِ فكري ماست ،و قدرت ما آن را نشان ميدهد .براي هر دردي ،دوايي هست .هيچ مشكلي
براي بشر مطرح نميشود ،مگر اين كه قابل حل است .در آن هنگام مالحظه خواهيد فرمود كه چهقدر مشكالت شما حل ميشود ،با
توجه به اين كه ،اين كار را «ما به انجام رسانديم» .مثالً اين مجلس و جلسات را ما آماده كردهايم ،نه اين كه از بيابانها عدهاي
آمدند و اين جلسات را مهيا كردند! اين مردم مهيا كردند و كار آنان هم درست بود .يا اين چراغها را چه كسي روشن كرده است؟ اين
موارد را در نظر بگيريد ،زيرا درس خوانديد ،قدم برداشتيد ،تا شخصيت دائماً با ضربه روبهرو نشود .شخصيت انسان خوشحال است كه
كار انجام داده است ،البته االن شخصيت به طور مستقيم لذت را نميچشد ،چون مشغول اداره بدن و مشغول كار است ،تا آنگاه كه
روح بخواهد از بدن جدا شود.وَ بِاالْاَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون [«. ]373و در سحرگاهان استغفار ميكردند».شخصي ميگويد :شبي گذشت و
اللَّه اكبري در آن دنياي تاريك گفتيم ،و با تعجب! كمكم روح و شخصيت به خود ميآيد و ميگويد« :چه خبر است ،چه شده است!»
مثال؛ در اين دنيا ،قيافه ،قيافه عصاي چوبي است ،اما از پشت پرده ،اژدهايي است كه فرعون و فرعونيان را برچيد .شما اينجا
مي گوييد يك سبحان اهلل گفتم ،يا بيماري را به بيمارستان رساندم .حتي ماشين هم نداشتم ،فقط با مقداري پول ،تاكسي گرفتم و
بيمار را به بيمارستان رساندم ،سپس به دنبال كار خود رفتم .در واقع ،كار خيري انجام داده ايد .اميرالمؤمنين عليه السالم در
نهجالبالغه جملهاي دارد كه ميفرمايد:وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِه [«. ]374و هر كس كه به بندگان خدا ستم روا
دارد ،خداست كه از طرف بندگانش ،دشمنِ آن ستمكار است».انسان خودش نميفهمد كه اگر يك سيلي به كسي نواخته است ،يعني
چه؟ هر چند اين سيلي ،دردِ دو دقيقه اي دارد و در اين دنيا انتقامش فقط يك سيلي است و پرونده را تكميل ميكند:فَمَنِ اعْتَدي
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عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدي عَلَيْكُم [«. ]375پس هر كه به جور و ستمكاريِ شما دست دراز كند ،به قدر ستمي كه به شما
رسيده است ،او را به مقاومت از پاي درآوريد».ولي آن طرف ها خبرهاست ،كه اين سيلي ،يك كبريت مختصر به نهال باغ خداوندي
كه نامش انسان است ،زده است .لذا ،اگر مي گوييم حيات را همه جانبه ببينيم و هدف حيات چيست ،بايد اين را درك كرده و بفهميم.
اگر يك سيلي به كسي نواختهايم ،خود آن كس كه سيلي خورده است ،نمي فهمد چه خبر شده است ،زيرا معناي اهانت به خدا را
نمي داند .هرچند كه دردش آمده است ،ولي او نهال خداوندي بود .خلق همه نهال خدا هستند .اين ابيات از فرهنگِ ماست:خلق همه
يكسره نهال خدايند هيچ نه بشكن از اين نهال و نه بركندست خداوندِ باغِ خلق دراز است بر خسك و خار همچو بر گل و سوسنخونِ
به ناحق ،نهال كندن اويَست دل ز نهالِ خداي كندن بركن«ناصر خسرو»ميگويد :يكي را به درد آوردي ،ديگري را جانش را بردي،
يكي هم كندنِ نهالِ اوست .دل از نهال خدا كندن بركن .باش تا خورشيد حشر آيد عيان.بگذاريد تا آفتاب حشر به اين انسانها بدمد،
سپس يك قدمي را كه در راه خيرات با نيت پاك برداشتهايد ،و اين كه چه بوده و چه كرده است ،مشاهده كنيد .ممكن است دو ذكر
بجا ،شما را شايسته تنعّم و لذت ابدي كرده است .يا اين كه شما به يك نفر جاهل تعليم دهيد ،يا اين كه مدرسه بسازيد و مردم در
آنجا علم فراگيرند ،يا بيمارستان بسازيد و ناله هايي را از اين كره خاك كم كنيد ،يا جايگاهي براي تعليم و تربيت بسازيد .آري ،همه
اين ها را به حساب بياوريد ،اما به حساب لطف الهي كه باعث شده است تا شما اين قدمهاي خير را برداريد .در آن هنگام است كه
شخصيت ميگويد ،اين انسان مرا به جاي آورد« .من» و «روح» هم ميگويند :پس ،از دست ما اين كار بر ميآيد .اما اگر شما هر
حركتي (حركت خير) كه ميكنيد ،آن را به عنوان تواضع (خود كوچك بيني) تلقي كنيد ،مثل يك مشت ،ضربه به آن [عمل خير]
ميزنيد .لذا ،اينگو نه تواضع ،تواضع نيست ،بلكه خودسوزي و بدبختي است.بنابراين ،يك درس بسيار مهم ديگر كه از حسين داريم،
اين است كه ،گفت « :خدايا! در خاندان نبوت ،ما را تكريم فرمودي .چرا شكرگزارت نباشم .گوش دادي ،حقيقت را شنيديم .چشم
دادي ،حقيقت را ديديم .دل دادي ،ما هم پذيراي حق شديم .تو زمينه را آماده كردي و ما هم به عمل انداختيم» .كُلُّ نَفْسٍ بِما
كَسَبَتْ رَهينَة «هر كسي در گروِ دستاورد خويش است».يا اباعبداللَّه! ما جز سالم چه ميتوانيم به پيشگاه تو عرض كنيم؟ سالم بر تو
و بر ياران تو .سالم بر آنهايي كه از مكتب تو ،درسهايي ف را گرفتند .درود بر تو و ياران تو؛ اَبَدَ الْآبِدين وَ دَهْرَ الدّاهِرين كه براي
بشريت آبرو كسب كرديد و براي حيات مأوا داديد.خداوندا! پروردگارا! بر توفيقات همه آنان كه در طول سال ،مخصوصاً در اين روزها
به ياد حسين در حال تعلّم و در حال تربيتپذيرياند ،بيفزا  .خداوندا! پروردگارا! آنان كه در تقويت اين كالسِ ساليانه كه در سال ،دو
روز ،سه روز ،پنج روز ،ده روز ،اين كالس هاي چند روزه را با فكرشان با بيانشان با مالشان با كوششهايشان تقويت ميكنند ،حفظ
بفرما .خداوندا! خودت در حد شايستگيِ آنها ،اجر جزيل عنايت بفرما .خداوندا! پروردگارا! تا از حمايت حقيقي ما را برخوردار ننمودهاي،
ما را از اين دنيا مبر .خداوندا! ما را سپاسگزارِ نعمتهايت قرار بده .خدايا! ما را جزو نعمتشناسها قرار بده ،تا قدر انواع نعمت را
بفهميم و بشناسيم .به عنوان نمونه اتفاق ميافتد كه يك روز مشغول نوشتن هستم .فرض كنيد چيزي يادم ميرود .قلم و كاغذ را
روي ميز ميگذارم و مينشينم .يك چيزي اينجا هست كه برتر از عجيبترين رايانههاي دنيا ميرود و آن را پيدا كند و پس از مدتي
به خاطر مي آورم .مثالً فرض كنيد يك بيت شعر بوده است كه در ايام كودكي حفظ كرده بودم و يادم رفته بود .يادم ميآيد .خدا شاهد
است وقتي آن را ميبينم ،بلند ميشوم و به سجده ميافتم كه خدايا چه قدر شكر كنم تو را! اگر به جاي اين ،يك مطلب كثيفي را
من حفظ كرده بودم ،يا اصالً وسيله فراهم نبود تا اين مسأله را حفظ كنم ،چه ميشد؟ گاهي هم مسائل خوب ،مسائلي كه اهميت
حياتي دارد ،اين طور حل و فصل ميشود .خدا ميداند ،واللَّه نمي توانم بگويم چه كار بايد كنم .خدايا! ما قدرت و تواناييِ شكر تو را
نداريم .حداقل ما را با نعمتهايي كه به ما داده اي اعم از كوچك و بزرگ ،محسوس و نامحسوس ،آشنا بفرما«.آمين»
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عاشوراي حسيني

(شب دهم محرم).1373 / 3 / 29 ،باالخره ،حوادث پشت سرهم مانند حلقههاي زنجير قرار گرفت و در حقيقت ،داستان بدينجا رسيد
و مشخص و يقيني شد كه دو رديفِ حق و باطل ،بهطور جدي مقابل هم قرار گرفتهاند .البته منظور از دو رديف حق و باطل،
حمايتگران حق و حمايتگران باطل است .چون باطل پست تر از آن است كه در مقابل حق قرار بگيرد و با آن جنگ تن به تن داشته
باشد .پس باطل و حق مقابل هم قرار نمي گيرند ،بلكه حاميان حق و حمايتگران حقيقت در مقابل حمايتگران باطل قرار ميگيرند.
گاهي قدرت با حمايتگران حق است و اينان پيروز ميشوند .گاهي قدرت با حمايتگران باطل است ،كه در ظاهر پيروزند ولي در واقع،
شكستي جبرانناپذير نصيب آنها ميشود .اگرچه در ظاهر ،قدرت دست آن ها باشد و حمايتگران حق را از بين ببرند و متالشي كنند.
اين منطقِ بسيار ضعيفي است كه ناشي از عدم توجه يا عدم دقت است كه بعضي بهعنوان صاحبنظر در تاريخ معروف شدند و گفتند:
هميشه حق با باطل روياروي مي شود ،و قدرت هميشه بر حق پيروز است .اين مطلب عاميانه است .خودِ قدرت ،مقابل حق نيست و
باطل هم مقابل حق نيست .آن چه مقابل حق است ،حمايتگران باطل است .حمايتگران باطل در مقابل حمايتگران حق قرار ميگيرند.
مثالً شما تصور كنيد فردا ويروسي در مغز تمام نفوس روي زمين بيفتد و بگويند2 :ضربدر 7 / 5=2آيا در اين صورت؛ 2ضربدر4=2
شكست ميخورَد؟ اگرچه يك نفر هم نباشد كه بگويد «دو ضرب در دو مساوي با چهار است» ،قطعاً شكست نميخورَد .يا اينكه فردا
تمام مردم روي زمين ،نه فقط فردا ،بلكه از آغاز تاريخ ،هر انساني كه در روي زمين متولد شده ،اگر اشتباه كند و بگويد كه شرّ بهتر از
خير است ،آيا اين قانون كه خير بهتر از شرّ است شكست ميخورَد؟ اين مردم هستند كه شكست ميخورند .خير از شر بهتر است.
همه انسانها طالبِ خير هستند .مثالً فردا تمام مردم اتفاق كنند كه جبر بهتر از آزادي است  -البته منظورم از آزادي ،آزادي مسؤوالنه
است ،نه بيبندوباري .آن بي بندوباري اصالً بدترين زنجير است .آزادي مسؤوالنه و معقوالنهاي كه باعث افزايش كماالت انساني است
 اگر تمام دنيا بر اين عقيده (جبر بهتر از آزادي است) ،اتفاقنظر داشته باشند ،سخني دروغ ميگويند .اگر چنين چيزي باشد ،خطارفته اند .آزادي مسؤوالنه و آزادي معقوالنه ،در جوهر شخصيتِ كمالجوي انسانهاست.به هرحال ،جريان بههمين جا رسيد كه تواريخ
دارند .چون بعضي از جوانهاي ما ،از خودِ حادثه به طور مرتب اطالعي ندارند ،و خوب است اگر امكان داشته باشد ،چنين كالسي در
سال هاي آينده براي امام حسين عليه السالم تشكيل شود و انسان آن حادثه را هم از ابتدا بيان كند ،سپس آن را قطعه قطعه تفسير
كند ،زيرا ما از همان آغاز با اين داستان مأنوس بوديم و آنهايي كه سنّشان تا حدودي گذشته است ،ميدانند كالً حادثه چيست .ولي
جوانان ما با اين حادثه [به صورت] تكه تكه روبهرو هستند .مثال يك چيزي شنيدهاند ،اما نميدانند قضيهاش چيست .يا مطالبي شنيده
و نشنيدهاند .با اجازه شما ،آن چه را كه انجام شده است ،بيان مي كنم[ .البته] با يك توضيح كه آن را مرحوم محدث قمي رحمة اللَّه
تعالي عليه ،در نفس المهموم آورده ،و تقريباً مورد اتفاق تواريخ است .عالوه بر تاريخ طبري ،اغلب تواريخي كه در دست
مسلمانهاست ،نقل كردهاند.نزديك شب بود و هوا كمكم تاريك ميشد .امام حسين عليه السالم اصحاب خود را جمع كرد.
جديترين لحظات اوالد آدم ،موقع نزديكيِ شهادتِ با شرافتِ اوست .حسين بهجهت اين كه پسر علي بود ،يك لحظه از عمرش
بدون جدي بودن نگذشت .به خصوص حادثه اي بزرگ كه فردا در پيش است .انسان با تمام شخصيت در اين حادثه حركت ميكند ،و
ديگر هيچ بُ عدي از شخصيتِ آدمي بيكار نيست .تمام قواي مغزي و رواني متمركز است .حضرت سجاد ميگويد:فَدَنَوْتُ مِنْهُ لِاَسْمَع ما
يَقُولُ لَهُمْ وَ اَنَا اِذْ ذاكَ مَريض فَسَمِعْتُ أَبي يَقُولُ لِاَصْحابِه [«. ]376من بيمار بودم ،ولي نزديك شدم تا ببينم چه ميگويد .ديدم پدرم
به يارانش اينطور ميفرمود»:اُثني عَلَي اللّهِ اَحْسَنَ الثَّناءِ وَ اَحْمَدُهُ عَلَي السَّرّاء وَالضَّرّاءِ .اَللَّهُمَّ اِنّي اَحْمَدُكَ عَلي اَنْ اَكْرَمْتَنا بِالنُّبُوَّةِ وَ عَلَّمْتَنَا
الْقُرْآنَ وَ فَهَّمْتَنا فِي الدّينِ وَ جَعَلْتَ لَنا اَسْماعاً وَ اَبْصاراً وَ اَفْئِدَةً فَاجْعَلْنا مِنَ الشّاكِرين [«. ]377من شكر و ثناي خداوندي را بهجاي
ميآورم (بهترين ثنا و شكر) .ستايش او را مي گويم براي هر شادي و اندوهي (براي هرگونه گشايش و گرفتاري) .خداوندا ،حمد تو را
ميگويم كه ما را تكريم فرمودي به نبوّ ت (ما را در دودمان پيغمبر قرار دادي) .قرآن را بر ما تعليم فرمودي .دين را بر ما تفهيم
نمودي و براي ما گوشهاي شنوا و چشمهاي بينا و دل هاي نيك (جوان) قرار دادي .اينك ،در ميان اين همه بال و خطر ،از تو
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مي خواهيم كه ما را از بندگانِ شكرگزارت محسوب نمايي».يعني من همان حسين هستم كه در موقع شادي ،آنگونه خدا را حمد
مي كردم ،و االن هم كه تمام زمين و آسمان را بر من تنگ گرفتهاند ،خدا را همانگونه حمد ميگويم .هيچ روزنه رهايي ديده
نميشود ،اما حمد من در اين موقع به خدايم ،همان حمد است و هيچ فرقي نكرده است .اَحْمَدُهُ عَلَي السَّرّاء وَالضَّرّاء« ،ستايش او را
ميگويم براي هر شادي و اندوهي» .اگر حمد و ثنا و عبادتش فقط موقع شاديها بود ،آن وقت ،ديگر او حسين نبود.اين جمله را
مختصري تفسير ميكنم و دقت بفرماييد .يعني همانگونه كه قرارگرفتن در دودمان نبوت عنايت خداوندي است ،آدمي بايد صفا و
خلوص داشته باشد تا خدا به او كمك كند كه قرآن و دين را بفهمد ،و خودسر وارد اين مسائلِ سازنده نشود[ .حضرت ميفرمايد]« :تو
به ما قرآن را تفهيم فرمودي و ما را در دين آگاه ساختي .خدايا ،تو به ما گوشهايي شنوا دادي .بيناييها دادي .دلهايي دادي».
فَاجْعَلْنا مِنَ الشّاكِرين« .ما را از شكرگزاران قرار بده» .شما خودتان به اين دعاي با اين آرامش دقت كنيد .مثل اين است كه در كنار
دودمانش و در وطنش ،در آرامترين حال با خدا نيايش مي كند .اين است كه ميگويند و در تواريخ هم هست :در روز عاشورا ديديم كه
حالت روانيِ اين مرد ،ذره اي مختل نيست .كامالً طبيعي و جدي است و حتي بعضي از تواريخ دارد؛ هرچه كه مصيبتِ ايشان بيشتر
ميشد ،برافروختهتر ميشد و حالت درخشندگيِ بيشتري پيدا مي كرد .آرامش را مالحظه كنيد:اَمَّا بَعْدُ ،فَاِنّي ال اَعْلَمُ اَصْحاباً اَوْفي وَال
خَيْ راً مِنْ اَصْحابي وَال اَهْلَ بَيْتٍ اَبَرَّ وَال اَوْصَلَ وَ ال اَفْضَلَ مِنْ اَهْلِ بَيْتي ،فَجَزاكُمُ اللّهُ عَنّي خَيْراً .اَال وَ اِنّي لَاَظُنُّ يَوْماً لَنا مِنْ هؤُالء
[«. ]378من سراغ ندارم[ ،نميدانم] ياراني باوفاتر از ياران من ،و ياراني بهتر از ي اران من ،و اهل بيتي نيكوكارتر از اهل بيت من.
خداوند از طرف من ،خودش به شما پاداش بدهد .آگاه باشيد! كه گمان من آن است كه روز سختي را با اينان دارم».تمام حوادث
دست به هم داده ،و فردا را براي من پيش آورده است .من آشكارا به شما ميگويم ،صريح و بيپرده ،نه با اشاره ،نه با ترس و وحشت
كه به ترس و وحشت من رحم كنيد و بگوييد كه حسين از يك حال وحشت خبر ميداد ،كه فردايش چه خواهد شد؛ پس بنشينيم اين
مرد را تنها نگذاريم .اين ها فردا فقط با من كار دارند .اين جمله را تمام تواريخ دارند .به قدري اين سخنانِ لحظاتِ اول امشب متواتر
است كه مثل اين كه شما خودتان مشاهده مي كنيد .يعني در تمام تواريخ ،چه عالم تشيع و چه برادران تسنن ،اين قضيه را گفتهاند كه
صريح و بي پرده ،سخنان خود را فرمود ،سپس آنان را آزاد گذاشت .فرمود :من گمان دارم ،يعني به نظرم ميرسد ،فردا آخرين روز من
است .يعني روزي است كه ديگر معلوم نيست به غروب برسد .معلوم نيست تا پايان روز ،ما در اين دنيا زنده بمانيم .من در مورد فردا،
اين طور حدس مي زنم:اَال وَ اِنّي قَدْ اَذِنْتُ لَكُمْ فَانْطَلِقُوا جَميعاً في حِلٍّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنّي ذِمامٌ وَ هذَا اللَّيْلُ قَدْ غَشِيَكُمْ فَاتَّخِذُوهُ جَمَالً
وَلْيَأْخُذْ كُلُّ واحِدٍ مِنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتي وَ تَفَرَّقُوا في سَوادِ هذَا اللَّيْلِ وَ ذَرُوني وَ هؤُالءِ الْقَوْمِ فَاِنَّهُمْ ال يُريدُونَ (يَطْلُبُونَ) غَيْري
[«. ]379آگاه باشيد! به همه شما اجازه دادم ،اعالم مي كنم ،اذن دادم كه برخيزيد و برويد ،بدون اين كه هيچ بيعتي از من بر شما
باشد .شب فرا رسيده است ،آن را غنيمت بشماريد و در تمام شب به راه ادامه دهيد .هر يك از شما نيز دست مردي از خاندانم را
بگيرد و در سياهي شب متفرق شويد ،و مرا با اين قوم كه جز مرا نميخواهند ،واگذاريد».از طرف من ،اين عهد و تعهد باز است.
اينك ،شب است و ما در شب قرار گرفته ايم .تاريكيِ شب همه جا را فراگرفته است .برخيزيد اين شب را براي خود سپر قرار بدهيد تا
همديگر را نبينيد كه اگر خيال مي كنيد من نگاه كنم ،از من خجالت بكشيد .شايد مضمون فرمايشِ ايشان ،اين باشد كه من هم نگاه
نمي كنم ،چون هوا هم تاريك است .متفرق شويد .در سياهي اين شب ،رو به شهرها و آباديهاي خود برويد تا خداوندِ شما ،اين قضيه
را باز كند و برطرف كند .فَاِنَّهُمْ ال يُريدُونَ (يَطْلُبُونَ) غَيْري« .اين مردم مرا ميخواهند و فقط اگر ضربه به من بزنند ،اگر مرا بكشند،
ديگر از طلب كردن غيرِ من ،دست خواهند برداشت» .بَدَأَهُمْ بِهذَا الْقَوْلِ الْعَباسِ بن علي .اين سخن را عباس بن علي (برادرش
ابوالفضل) شروع كرده است ،و بقيه هم اظهار موافقت كردند .برادرانش ،فرزندانش ،پسران برادرش و دو فرزند عبداللَّه بن جعفر ،كه دو
فرزند حضرت زينب عليها السالم ميشوند ،اولين كساني هستند كه سخن گفتند .اين ها بودند كه گفتند :آيا ما اين كار را بكنيم؟ آيا
درست است كه ما شما را تنها بگذاريم؟لِمَ نَفْعَلَ هذا؟ لِنَبْقي بَعْدَكْ؟ ال اَرانَا اللّهُ ذلِكَ أَبَدا [«. ]380ما چنين نخواهيم كرد .ما بعد از تو
زنده نخواهيم ماند و خداوند ما را زنده ندارد ».كه بعد از شما بخواهيم زنده باشيم .مثال :ماهي را از دريا بيرون بيندازيد و بگوييد زنده
بمان[ .قطعاً ماهي بدون آب ،حيات و زندگي نخواهد داشت] .منظور ياران حسين هم اين بود :االن حيات ما وابسته به توست .زندگيِ
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ما يعني چه؟ آيا ما تو را در اين حال بگذاريم و برويم؟ آيا بعد از آن ،ما زندهايم؟ اصالً همانطور كه عرض كردم ،زندگي ،چهره تمام
نماي هستي را دارد .گاهي زندگي ،از يك قطره آب هم ناچيزتر ميشود .آن موقعي است كه انسان از معشوق و از مبدأ فيضِ خود
ببرّد ،همان گونه كه كودك از پستان مادر و ماهي از آب دريا ببرّد .لِم نفعل هذا (ذلك)؟ لنبقي بعدك؟ اين كار را چه طور انجام دهيم؟
به امام حسين عرض كردند :لنحيا (لنبقي) بعدك؟ « .آيا بعد از تو زنده بمانيم؟! يا اباعبداللَّه ،تفسير آن زندگيِ بعد از تو چيست؟ ما
براي آن زندگي تفسير نداريم .آيا اصالً قيافه تو ،از چشمان ما دور خواهد شد؟ اگر قرنها در اين دنيا زندگي كنيم ،اين لحظه تو ،اين
نگاه هاي تو ،اين حالت رباني ،آيا خواهد گذاشت تا ما نفس بكشيم و بگويد [حسين را تنها] گذاشتيد و رفتيد؟ لنبقي بعدك؟ ال ارانا اللَّه
ذلك ابداً«.خدا چنين زندگياي را به ما نشان ندهد ».بقيه اصحاب نيز سخناني در همان مضمون گفتند كه:وَاللّهِ ال نُفارِقُكَ وَلكِنَّ
اَنْفُسَنا لَكَ الْفِداءُ ،نَقيكَ بِنُحُورِنا وَ جِباهِنا وَ اَيْدينا فَاِذا نَحْنُ قُتِلْنا كُنَّا وَفَّيْنا وَ قَضَيْنا ما عَلَيْنا [(«. ]381اي حسين) به خدا سوگند ،ما از تو
جدا نميشويم .ما جانهاي خود را فداي تو ميكنيم و گردنها و رويها و دستانمان را سپر تو مينماييم و آنگاه كه در راهِ جهادِ تو
كشته شويم ،افتخار مي كنيم كه به پيمان الهي وفا نموده و به وظيفه ديني و انسانيِ خود عمل كردهايم».سپس امام حسين عليه
السالم رو به فرزندان عقيل كرد و فرمود:حَسَبُكُمْ مِنَ الْقَتْلِ بِمُسْلِمٍ ،اِذْهَبُوا فَقَدْ اَذِنْتُ لَكُمْ [«. ]382قتل يارِ شما براي شما كافي است
(مسلم شما شهيد شده است و شما به همين شهادتِ او قناعت كنيد) .برويد كه من محققاً به شما اجازه دادم».آنها گفتند :سبحاناللَّه.
مردم و تاريخ به ما چه خواهند گفت؟ و ما نقول للنّاس« .ما به مردم چه خواهيم گفت»؟ به مردم زنده و مردمي كه خواهند آمد و
زنده خواهند شد ،به نام تاريخ ،آنها به ما چه خواهند گفت؟ يا اباعبداللَّه ،به ما خواهند گفت كه اينها انسانهايي بودند كه؛ بزرگ و
سرور و آقاي مطلقشان را رها كردند و در حال شدت احتياج به دفاع ،از آن مرد دفاع نكردند .واللَّه ال نفعل« ،سوگند به خدا چنين
كاري نميكنيم» .ما جانهاي خودمان را براي تو فدا ميكنيم .اموال و دودمانمان را فدا خواهيم كرد تا به همان مقصدي كه تو
ميروي ،ما هم به دنبال تو برويم .اين هم از پاسخ بچه هاي مسلم و اوالد عقيل.مسلم بن عوسجه برخاست و گفت:أَنَحْنُ نُخَلّي
عَنْكَ؟ فَبِما نَعْتَذِرُ اِلَي اللّهِ في اَداءِ حَقِّك؟ ال وَاللّه حَتّي أُطْعِنَ في صُدُورِهِمْ بِرُمْحي وَاَضْرِبَهُمْ بِسَيْفي ما ثَبَتَ قائِمُهُ في يَدي وَلَوْ لَمْ
يَكُنْ مَعي سِالحي اُقاتِلُهُمْ بِه ،لَقَذَفْتُهُمْ بِالْحِجارَة وَاللّهِ ال نُخَلّيكَ حَتّي يَعْلَمَ اللّهُ أنّا قَدْ حَفِظْنا غَيْبَةَ رَسُولِ اللّهِ فيك ،وَاللّهِ لَوْ عَلِمْتُ اَنّي
اُقْتَلُ ثُمَّ اُحْيي ثُمَّ اُحْرَقُ حَيّاً ثُمَّ اُذْري  -يُفْعَلُ ذلِكَ بي سَبْعينَ مَرَّةً  -ما فارَقْتُكَ حَتّي اَلْقي حِمامي دُونَكَ ،فَكَيْفَ ال اَفْعَلُ ذلِكَ وَاِنَّما
هِيَ قَتْلَةٌ واحِدَةٌ ،ثُمَّ هِيَ الْكَرامَةُ الَّتي الَ انْقَضاءَ لَها أَبَداً [«. ]383آيا ما از تو دست برداريم؟ آنگاه ،ما چه عذر و بهانهاي درباره پرداختن
حقِ تو ،به درگاه خدا ببريم؟ به خدا قسم (دست از تو برندارم) تا نيزه به سينه دشمنانت بكوبم و با شمشير خود ،اينان را بزنم تا
قائمهاش در دست من است ،و اگر سالح جنگ نيز نداشته باشم ،با سنگ جنگ خواهم كرد .به خدا دست از تو برندارم تا خدا بداند كه
ما حرمت پيغمبرش را درباره تو رعايت نموديم .به خدا سوگند اگر بدانم كه كشته خواهم شد ،سپس زنده شوم ،آنگاه مرا بسوزانند و
دوباره زندهام كنند و به بادم دهند ،و هفتادبار اين كار را با من بكنند ،دست از تو برندارم تا مرگ خويش را در ياريِ تو دريابم .چگونه
اين كار را نكنم ،با اين كه جز يك كشتن بيش نيست ،سپس آن را كرامتي است كه هرگز پايان ندارد».تو بر ما حق داري .حق
امامت و حق تعليم طرقِ كمال داري .تو بر ما حق حيات داري .چگونه اين حق را به جاي نياورده ،تو را رها كنيم و برويم؟ سوگند به
خدا ،من با نيزه و شمشيري كه در دست دارم ،مادام كه دستهاي از اين ها در دستم مانده است ،مبارزه خواهم كرد .اگر هم سالحي
نداشته باشم ،با سنگ با اين ها مبارزه خواهم كرد .وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعي سِالحي اُقاتِلُهُمْ بِه ،لَقَذَفْتُهُمْ بِالْحِجارَة .من با اينها (يزيديان) با
سنگ جنگ خواهم كرد .سوگند به خدا ،ما تو را رها نخواهيم كرد ،تا خدا بداند كه ما حق پيغمبر را حفظ كرديم و در مقابل پيامبرش
شرمنده نيستيم .به خدا سوگند ،اگر بدانم كشته ميشوم ،سپس زنده ميشوم ،سپس كشته ميشوم ،سپس سوزانده ميشوم و گرد و
خاكستر وجودم به هوا مي رود ،هرگز از تو رها نخواهم شد و تو را رها نخواهم كرد.اين جاذبيت از چيست؟ امام هم كه آنان را از قيد
تعهد آزاد كرده بود ،پس اين جذبه چيست؟ خدايا! انسان شناسانِ ما را بيدار كن! چنان كه قبالً در اين درسمان ،فرياد ما بر سر همين
بود كه حيات چه دارد؟ عكس العملي هم كه ياران حسين از خود بروز ميدهند ،عواطف محض و عواطف عاميانه و احساسات خام
نيست .پس چه جاذبيتي در آن مرد ديدهاند كه ميگويند :تو را رها نخواهيم كرد .آيا ميدانيد «تو را» يعني چه؟ يعني سعادت ابدي را
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رها نخوا هيم كرد .تو اكنون تجسمي از سعادت ابديِ ما و تاريخِ گوياي كمالِ انساني هستي .چه طور ما ايمان را رها كنيم؟ در چهره
مبارك حسين چه اثري از حيات ميديدند كه وقتي در هدف حياتِ خودشان غوطهور بودند ،او را ميديدند و با ديدن او ،هدف زندگي
خود را نيز مشاهده ميكردند؟ آنان دقيقاً او را يك زنده ميديدند ،نه يك مرده .طعم زندگيِ خود را احساس نموده و هدف زندگيِ
خودشان را ميديدند و ميگفتند :اين هم هدفي است كه اكنون در درون آن غوطهوريم .يااباعبداللَّه ،كجا برويم؟ چگونه ما اين كار را
نكنيم (از تو دفاع نكنيم؟) باالخره ،مر گ فراخواهد رسيد و حيات را از ما خواهد گرفت .بعد از آن هم ابديت است.همه شما داستان حرّ
را مي دانيد كه در روز عاشورا ،اين مرد چه كار كرد و حسين چه كار كرد .اين جا مجدداً بياييد سري به زندگي بزنيم .تمام بحث من در
اين مدت پيرامون همين زندگي بود ،كه بياييد زندگ ي را به شوخي نگيريم .فرداي آن روز ،يكي از رُوات كه در دستگاه عمر بن سعد
بود ،ميگفت :ديدم حرّ ميلرزد و مضطرب است .در صورتي كه او از شجاعان و بزرگترين دالوران عراق و كوفه ،همچنين فرمانده
بسيار مهم همان لشكر بود ،و آن قدر اهميت داشت كه او را فرستادند براي اين كه حسين را در مسير گرفتار كند .ميگويد :در راه
ديدم كه او (حرّ) ميلرزد .اي حيات ،چگونه شكوفا ميشوي ،وقتي كه ميگويي آينده و فردايي هم هست؟ اي حيات ،در اين موقعيت
با ما با چه منطقي صحبت مي كني؟ اي حيات و اي زندگي ،منطق خود را با ما آشنا فرما .لرزش حرّ براي چه بود؟ لرزش و اضطرابِ
او مربوط به آن روز نيست .اگر كنارهگيري هم ميكرد ،هيچ طوري نميشد .حتي به همسر و فرزندان خود هم ميگفت ،من
فرماندهيام را به جاي آوردم و پيروز برگشتم .آيا اين پيروزي يا شكست ابديِ يك انسان بود؟ميگويد :ديدم حرّ خيلي مضطرب است.
چون احساس كرد ،يا گمان داشت كه من خواهم گفت كه حرّ از لشكر عمر بن سعد دور ميشود ،و گزارش ميدهم و او را دستگير
مي كنند[ .حر] به من گفت :آيا امروز اسب خود را آب دادي يا نه؟ گفتم بله .سپس رو به طرف فرات عقب عقب كشيد كه مثالً
ميروم تا به اسبم آب بدهم .ناگهان تدريجاً با چند دقيقه فكر و با چند دقيقه انديشه ،از منهاي بينهايت رو به مثبت بينهايت حركت
كرد .چند دقيقه فكر و چند دقيقه انديشه ،چه كار ميكند؟ شقاوتِ بينهايت را به سعادت ابدي مبدّل ميكند .نام او هم حر بن يزيد
رياحي بود .همانگونه كه چنان كرد و تاريخ همچنان نشان مي دهد و در مقابل چشمانِ ماست .متأسفانه به علت ضيق وقت ،اين
حقايق را نتوانستهام در بحث حقيقتِ حيات بيان كنم .انشاءاللَّه دعا كنيد بعداً اين مسائل فلسفه حيات ،دقيقاً مطرح شود.ممكن است
درباره فلسفه حيات ،بيست جلد كتاب بخوانيم ،اما اين طور مغ ز قضيه عمالً به دست ما نيايد .اين عمل است كه اين (حرّ) لرزيده
است .حاال برگردد و چه بگويد؟ آيا برگردد و به حسين بگويد من توبه كردم؟ آيا خجالت نميكشد؟ در حالي كه [ظاهراً] اين حادثه را
او به وجود آورده است .ارزش حيات به قدري است كه ميگويد ولو خجالت بكشم ،ا گرچه از شرم سرافكنده بشوم ،اما بايد بروم و اين
زندگي ام را كه اكنون به توفان افتاده است ،نجات بدهم .حرّ وقتي مراجعت كرد ،گفت« :اي مردم ،من خيال نميكردم [چنين باشد].
آيا واقعاً شما ميخواهيد با اين مرد (حسين) بجنگيد؟» تواريخ ميگويند ،معلوم ميشود كه حرّ اصالً اطمينان نداشت كه كار به جنگ
بكشد .فكر ميكرد وقتي مسأله به جاي حساس رسيد ،اين ها (لشكر عمر بن سعد) خواهند گفت بسيار خوب ،يا اباعبداللَّه شما آزاديد
كه هر جا ميخواهيد برويد .همان طور كه امام حسين در موقع رويارويي با حرّ گفت؛ رهايم كن و دست بردار تا من به طرف بيابان
بروم و ببينم كار مسلمانها به كجا ميرسد .در بعضي از تاريخها آمده است كه حرّ قسم خورد و گفت :يا اباعبداللَّه من نميدانستم،
اصالً احتمال نميدادم كه اين مردم اينگونه با تو روبهرو بشوند.همانگونه كه تواريخ ميگويند ،حرّ بسيار مؤدب رفتار كرد .حتي
حضرت فرمود :برو نمازت را بخوان و ما هم با خودمان نمازمان را ميخوانيم .حرّ گفت نه ،اي پسر فاطمه! شما نماز را اقامه ميكنيد،
ما نيز پشت سر شما نماز خواهيم خواند .بياييد ما اين كار را از حر بن يزيد بياموزيم كه ادب را رها نكنيم و ادبِ شخصيت را از دست
ندهيم .از خدا توفيق ادب ميجوييم .ادب و حيا و شرم ،حرّ را به اينجا كشانيد.از خدا جوييم توفيق ادب بيادب محروم ماند از لطف
ربميرود هر روز در حجره ي برين تا ببيند چارقي با پوستينزان كه هستي سخت مستي آوَرَد عقل از سر شرم از دل ميبردنگذاريد اين
شرم از بين بر ود .شرم و حيا را حفظ كنيد .حر بن يزيد رياحي را ،شرم و حيا نجات داد .از اول با شرم به حسين نگاه ميكرد .لذا[ ،در
آن جا كه حرّ با لشكريانش جلوي امام حسين را گرفت] ،حضرت فرمود برو كنار؛ ثَكَلَتْكَ اُمُّك «مادرت به عزايت بنشيند» .حرّ عرض
كرد :يا اباعبداللَّه ،مادر من يك زن معموليِ عرب است .اگر كسي ديگر در اين حال بود و مادرم را اين طور ذكر ميكرد ،من
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نميگذشتم و انتقام اين سخن را از او مي گرفتم .اما تو پسر فاطمه هستي .حرّ ،اين ادب را داشت[ .بياييد] در ادب سبك نباشيم و
اخالق تأدّب داشته باشيم.اين طور كه مرحوم محدّث قمي رحمه اهلل ميفرمايد :فتكلّم جماعة اصحابه« ،پس با جماعتي از اصحاب
خودش صحبت كرد» .سخن همه آنان (ياران حسين) شبيه به هم بود .مثل اين كه به يك كانون نور وصل بودند .مركزشان يك
كانون بود و كارشان روي تقليد نبود ،كه چون او گفت ،من هم همان را ميگويم .همانگونه كه وقتي كليد برق را ميزنيد ،صد عدد
المپ ،بدون تقليدِ يك المپ از المپي ديگر روشن مي شود ،المپِ اين مسأله هم از مركز روشن شده بود .در واقع ،مركز ،المپ آنان
را روشن كرد .همه آنها يك مطلب شبيه به هم گفتند« :سوگند به خدا ،از تو جدا نخواهيم شد ،و ما جانهايمان را براي تو فدا
خواهيم كرد .يا اباعبداللَّه! آيا ميداني با چه چيزي دفاع خواهيم كرد؟ با دلها و با پيشانيهايمان كه تيرها به آنها بخورد .با اين
بدنهايمان كه شمشيرها تكهتكهاش كنند ،از تو دفاع خواهيم كرد».لَبِسُوا الْقُلُوبَ عَلَي الدُّرُوعِ وَاَقْبَلُوا يَتَهافَتُونَ عَلي ذِهابِ
الْاَنْفُسِ«آنان دلها را از روي زره ها پوشيده بودند و در سبقت به كشته شدن ،رو در روي يكديگر قرار داشتند».ياران امام حسين ،به
جاي اين كه زره بپوشند ،قلب خود را روي زره قرار داده بودند .ميگفتند« :با قلب ،با پيشاني و با سينههايمان از تو دفاع خواهيم
كرد» .اين مطلب ،مورد اتفاق همه آنان بود.گر بركنم دل از تو و بردارم از تو مهر اين مهر بر كه افكنم ،آن دل كجا برم؟اي حسين،
اي اباعبداللَّه! مي خواهم بعد از تو به يك نفر محبت بورزم ،به چه كسي محبت بورزم؟ ميخواهم بعد از تو عشقي بورزم .ميخواهم
بعد از تو گرايشي پيدا كنم .ميخواهم از اين جا ،از تو روي گردان شوم و در اين دنيا يك بلي بگويم ،به چه كسي بله بگويم؟ خدايا
اينان در چه مغناطيس و در چه جاذبهاي قرار گرفته بودند؟ جريان اينها چه بوده است؟ اگر زندگي معنا شود ،اصالً هيچ كس بحث از
هدف زندگي نمي كند ،زيرا در درون ماهيت اين زندگي ،هدفش نهفته است .و االّ ،اشخاصي را ميبينيد كه هفتاد يا هشتاد سال،
مقداري خوردند و خوابيدند و حقوق مردم را پايمال كردند .همچنين ،زندگي را با كمي شوخي و كمي هم جدّي سپري كردند؛ حال،
فلسفه اين زندگي چيست؟ معطل نشويد! اين نوع زندگي پوچ است و فلسفه ندارد .آقاي آلبركامو ،چرا وقت خود را تلف ميكنيد و
انرژيِ مغزتان را حفظ نميكنيد؟ همچنين ،بعضي از غربيها و شرقيهاي دنبالهرو ،چرا مغزتان را خراب مي كنيد؟ اين زندگي معلوم
است كه فلسفه و هدف ندارد .از آن زندگي بحث كنيد كه درباره زندگي ،حقايقي را ميگويد كه همان شعر حافظ را به ياد آدمي
مي آورد:هنگام تنگدستي درعيش كوش و مستي كاين كيمياي هستي قارون كند گدا راآيا فلسفهاي باالتر از اين عمل حسين بن علي
سراغ داريد؟ حركت حسين ،موج فلسفه و موج حيات است .هيهات منّا الذّلة .تاريخ هم نيست ،زيرا با چشم خودمان ،چند سال پيش
ديديم كه همين جوانان و مردم ،هيهات منا الذلة گفتند و روي تمام اين جامعه را  -به اصطالح تا چند نسل  -سفيد كردند .خدا روي
آنان را سفيد كند و آن هايي كه شهيد شدند ،خدا واقعاً رحمتشان كند.هيهات منّا الذلة .محال است ما به ذلت تن بدهيم .آنان منطق
حيات را شكوفا كردند و حيات شكوفا شد .اين بحث مورد نظر ماست .در آن وضعيت حساس ،به محمد بن بشر حضرمي كه از
صحابه بود ،گفتند پسر تو در سرحدّات ري اسير شده است.گفت :به خدا ،هم او را و هم جان خود را در راه خدا حساب ميكنم .حسين
را كجا رها كنم و بروم؟ بگذاريد پسرم اسير شود .آيا من بعد از حسين زنده بمانم؟ حسين سخن او را شنيد و فرمود :خدايت رحمت
كند ،من تو را حالل كردم ،برو پسرت را نجات بده.معناي بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكارِمَ الْاَخْالق اين است .فلسفه بعثت منِ پيغمبر ،كه پشت سر
ابراهيم آمده ام ،كه او پشت سر نوح آمده است ،كه او پشت سر آدم آمده است ،التمّم مكارم االخالق است .براي اين كه اخالق را
تكميل كنم .كار اخالق اين است .امروز به بعضي از دوستان عرض كردم كه اخالق چيست؟ آيا بايد آن را در پانصد صفحه تعريف
كنيم؟ در يك جمله؛ اخالق يعني؛ شكوفا يي حقيقتِ درونِ آدمي ،كه نشاء و بذر آن را خود خداوند كاشته است.حضرت به محمد بن
بشر حضرمي فرمود :برو و او (پسرت) را آزاد كن .گفت :كجا بروم؟ چگونه تو را در اين حال رها كنم؟ اَكَلَتْنِي السِّباع« ،...اگر درّندهها
مرا تكهتكه كنند ،از تو دست برنميدارم» .سباع جمع سَبُع (يعني درنده ها) .پسر كدام است؟ تمام موجوديت من و دودمانم االن در
جاذبيت تو هستيم .حضرت فرمود :پس اين چند تكه لباس را بگير و بده به پسر ديگر خود ،يعني آن برادر ديگر را آن جا بفرست،
بلكه بتواند او را آزاد كند .آن لباسها در حدود هزار دينار قيمت داشت .آن پدر در چه حالي و در چه وضعي امام خود را رها نميكند ،و
مي گويد :من گذشتم .يعني بگذار پسرم اسير شود و اقالً من اسير نفسم نشوم .حاال او (پسرم) اسير فيزيكي شده است ،آيا من اسير
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روحي شوم؟ حضرت او را واقعاً آزاد كرد .منظور حضرت ،اين نبود كه خداوند تو را رحمت كند ،يا اين كه من از شما راضي هستم.
فرمود اگر راهي دارد كه او را آزاد كنيم ،بيا اين لباس هاي من .برو به برادرش بگو او را آزاد كند .اين است شكوفايي گلِ حقيقتِ
درونِ انسانها كه از ديدگاه انبيا« ،اخالق» ناميده ميشود.سيد بحراني رحمه اهلل در مدينة المعاجز و در روايتي مرسل ،ميگويد كه:
اين روايت از حضرت سجاد عليه السالم شنيده شد كه مي گفت :روزي كه پدرم در آن روز شهيد شد ،شب قبل از آن ،اهل بيت و
تمام ياران خود را جمع كرد و گفت « :اين تاريكي را براي خودتان سپر بگيريد و از دورِ من برويد ،من شما را آزاد كردم» .البته جمله
مزبور را قبالً نيز عرض كرده بودم و براي تأكيد عبارات ،مجدداً بيان شد.وقتي كه حضرت سيدالشهدا عليه السالم فرمود همه شما
فردا شهيد مي شويد ،قاسم بن الحسن ،عليهِ و علي ابيه السالم و الصلوة گفت :عمو جان ،آيا من هم شهيد ميشوم؟ او هنوز به بلوغ
نرسيده بود .حاال اباعبداللَّه چه كار كند؟ آيا بگويد تو هم بايد شهيد بشوي؟ عين همان سخنان ابراهيم [كه به فرزندش اسماعيل
گفت] .دين ابراهيم اين است  -فأنظر ماذا تري [ - ]384ابراهيم به پسرش گفت« :من در خواب ميبينم كه تو را ذبح ميكنم ،نظر
تو چيست؟»حضرت فرمود :قاسم ،مرگ در نظر تو چيست؟ وحدت منطق را مالحظه كنيد كه چه طور همه اينها با هم وفق دارند.
واقعه عاشورا ،چند سال بعد از دوران حضرت ابراهيم بود؟ به نظرم شايد بيش از دو هزار سال .البته رقم دقيق عرض نميكنم ،قرنها
گذشته است .اما منطق ،يك منطق است .حضرت گفت :فرزند برادرم ،مرگ براي تو چگونه است؟ او هم عرض كرد :عموجان؛ اَحْلي
مِنَ الْعَسَل «از عسل شيرينتر است» .فرمود تو هم شهيد مي شوي ،اما بعد از يك سختيِ بسيار ناگوار كه شايد بقيه به آن سختي
دچار نشوند .روز عاشورا ،به حضرت قاسم خيلي سخت گذشت .اما او قبول كرد و پذيرفت.در همين تاريخ است كه شهادتِ آن طفل
شيرخوار را هم حضرت خبر داد و فرمود :من فردا به طرف خيمهها برميگردم كه ببينم آيا ميتوان آبي پيدا كرد؟ و اين طفل شيرخوار
را به دستم ميگيرم ،او را هم شهيد مي كنند .در تاريخ است كه شب قبل ،خبر آن را داده بود.يك بار يا چند بار ،قطعاً با عمر بن سعد
صحبت كرده اند .سي نفر از ايشان با هم آمدند .هر دو گفتند عقب برويد تا بنشينيم و صحبت كنيم .امام حسين و عمر بن سعد با هم
صحبت كردند ،و حامي حق با حامي باطل ،هر دو به راه خود بازگشتند .او به راه خود و اين هم به راه خود .كلمات حسين در عمر بن
سعد تأثير نكرد .البته در تواريخ نقل است كه معلوم نشده است كه اين دو چه صحبتي كردند ،ولي اين مقدار هست كه حسين ،دليل و
منطق خود را روشن كرده بود كه بگذار من بروم به يك طرفي و كاري ندارم ،تا ببينم كار به كجا ميرسد .مسلماً اين هم در تواريخ
ذكر شده كه چنين مالقاتي صورت گرفته است.شيخ مفيد مي گويد ،حضرت سجاد عليه السالم فرمود :شب قبل از شهادت پدرم ،من
بيمار بودم و پرستاريام را عمه ام به عهده گرفته بود .من ديدم پدرم ،آرام از كناري عبور ميكرد و در گوشهاي از خيمهها نشست.
همان لحظه ديدم كه وابسته ابوذر غفاري [ ]385هم با حسين بود و شمشير خود را اصالح ميكرد .رفتم و ديدم پدرم اين اشعار را
مي خواند:يا دَهْرُ اُفٍّ لَكَ مِنْ خَليلِ كَمْ لَكَ بِالْاِشْراقِ وَالْاَصيلِمِنْ طالِبٍ وَ صاحِبٍ قَتيلِ وَالدَّهْرُ ال يَقْنَعُ بِالْبَديلِوَ اِنَّمَا الْاَمْرُ اِلَي الْجَليلِ وَ كُلُّ
حَيٍّ سالِكٌ سَبيلي [ « -1. ]386اي روزگار! اُف بر تو كه چنين ياري هستي .چه قدر آغاز (صبح) و انجام (شب) داري« -2».چه قدر
طالب و صاحب [حق] را كشتي .و روزگار هرگز به جانشيني قانع نميشود« -3».و هر زندهاي راه مرا خواهد پيمود (خواهد مرد) و
تمام امور به خداوند جليل ختم ميشود».حضرت سجاد مي گويد :من نتوانستم خودداري كنم ،منقلب شدم و اشكم جاري شد .عمهام
زينب زن بود ،قلب او خيلي رقيق بود و بسيار شديد ناراحت شد .وقتي به حضور پدرم رسيد ،انقالب خيلي عميقِ عمهام را ديد و دست
خود را به قلب او كشيد و گفت « :خواهرم! مالكيت به خود را از دست نده .خودت را داشته باش .پدرم ،جدّم ،مادرم ،همه از من بهتر
بودند ،اما آنان نيز رفتند .اين راه ،راه الهي است» .تفسير آن را عرض مي كنم[:اي زينب!] تو بايد اين مأموريت را به آخر برساني .اي
قهرمانِ دومِ داستان كربال ،زندهكننده داستان تويي .چرا اين قدر دستپاچه شدهاي؟ [حضرت سجاد] ميگفت من توانستم خودم را آرام
كنم ،ولي عمه ام زينب از حال رفت .حال غش به او دست داد ،زيرا زياد گريه كرد .اين جمله هم در تاريخ عاشورا آمده است:وقتي
آن ها خواستند حمله را شروع كنند ،حضرت به ابوالفضل فرمود :برادر ،برو به آنها بگو چرا حمله كرديد و چه ميخواهيد؟ آنها همان
سخن خبيثِ خود را تكرار كردند كه :ما مي خواهيم تو بيعت كني ،يا تو را پيش عبيداللَّه بن زياد ببريم .حضرت فرمود :برادر ،به آنها
بگو امشب را به ما مهلت بدهند .بعضي از آنها كه خبيثترين افراد بودند ،خواستند مهلت ندهند .درباره اين موضوع ميان آنان
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اختالف افتاد .بعضي گفتند :اگر غير مسلمانها از ما مهلت ميخواستند ،ما مهلت مي داديم .اين پسر پيغمبر است .آدم تعجب ميكند
كه مي گويند پسر پيغمبر! كدام حاللتان را حرام كرده و كدام حرامتان را حالل كرده ا ست؟ چه خون ناحقي ريخته است؟اي جوانان!
هوي و هوس ،انسان را به اين مراحل ميرساند .با اين كه مي دانستند ،اما استدالل كردند .گفتند اين پسر پيغمبر است و مهلت
ميخواهد ،آيا شما مهلت نميدهيد؟ و همانطور كه ميدانيد ،در روز عاشورا ،هر چه امام حسين به آنها احتجاج كرد ،هيچ كدام را
نتوانستند جواب بدهند .شرم باد بر شما! سرافكنده باشيد اي جنايتكاران تاريخ! به اين مرد نتوانستند جواب بدهند .امام حسين عليه
السالم گفت« :من چه كردهام؟ شما مي گوييد جابر بن عبداهلل انصاري ،ابوسعيد خدري ،سهل بن سعد انصاري و زيد بن ارقم ،از
صحابه پيغمبر هستند .از آنان بپرسيد من چه كسي هستم؟ آيا شما مرا نميشناسيد و به جاي نميآوريد؟ [از آنان] بپرسيد گناه من
چيست؟ مگر شما به من نامه ننوشتهايد؟» حرّ هم گفت شما نامه نوشتهايد و اين فرد (حسين) را به اين جا آوردهايد ،من كه نامه
ننوشتهام(.حرّ وقتي برگشت ،توبه اش قبول شد .برگشت بجنگد و جنگيد .گفت من كه نامه ننوشته بودم ،شما نوشته بوديد .اين چه
وقاحتي است؟ البته كلمه وقاحت را من عرض ميكنم .گفت :آيا واقعاً با حسين ميخواهيد بجنگيد؟)باالخره ،غلبه با كساني بود كه
گفتند مهلت بدهيد .آن وقت تا صبح اينه ا (حسينيان) معلوم است چه كردند .شبي كه ديگر روز آن ،آخرين روز آنان بود .آخرين شبي
بود كه به خود مي ديدند و شب وداع با جهان هستي بود .شبِ وداع با اين ستارگاني بود كه ميليونها سال درخشيدند .زير آنها چه
حوادثي اتفاق افتاده و آن شب هم شاهد چنين حادثهاي بودند.همه آنها تا صبح نخوابيدند .نماز قيام ميخواندند و يا از خدا طلب
استغفار مي كردند .اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبّي وَ اَتُوبُ اِلَيْه .معناي استغفار چنين است« :خدايا بازگشت ما به سوي توست» .و چه حالتي روحاني
است .در آن هنگام ،اين طرف (حسينيان) در چه حال و آن طرف (يزيديان) در چه حال بودند!؟رگ رگ است اين آب شيرين وآب
شور در خاليق ميرود تا نفخ صور [. ]387از جهان دو بانگ مي آيد به ضد تا كدامين را تو باشي مستعد [. ]388پروردگارا! ما را از
طرفداران بانگِ حق بفرما .خداوندا! پروردگارا! ما را از پيروان آنان كه صداي حق را در اين تاريخ طنينانداز كردهاند ،قرار بده.خداوندا!
پروردگارا! خدماتي كه در اين روزها  -آقايان و خواهران  -درباره بنده تو حسين انجام ميدهند و سال به سال هم رونقش بيشتر
ميشود (هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق) نه فقط نميميرد ،بلكه روز به روز انبساطش بيشتر ميشود ،قبول بفرما .خدايا! از
كساني كه كلمه عشق را به مسائل پايين تنزل داده و مردم را از عظمتِ اين كلمه سازنده محروم كردند ،انتقام بگير.معناي عشق
همان است كه عرض كردم .عشق است كه اين كار را انجام مي دهد.خدايا! پروردگارا! اين عشق حسيني و الهي را از ما مگير.
پروردگارا! ما را موفق بدار تا از اين عشق ،حداكثر بهرهبرداري را بنماييم.خداوندا! پروردگارا! همانطور كه پدران ما را موفق كردي
دامان حسين را به دست ما دادند ،ما را نيز موفق بدار ،تا دامان حسين را به اين جوانانمان بسپاريم« .آمين»

ارزشهاي حسيني

(شب هفتم محرم). 1374 / 3 / 15 ،تحليل و تفسير حوادثِ بسيار بزرگ و مهم كه در تاريخ به وقوع مي پيوندد ،كار بسيار مشكل و
مهمي است .يك اشتباه كوچك و يك غرض ورزي ،ممكن است به ضرر اقوام و مللي تمام بشود .به همين جهت ،همانگونه كه قبالً
گفته شد ،سه شرط بسيار مهم بايد مراعات شود تا حوادثي كه بزرگ و سرنوشت ساز است و با بشر سروكار دارد ،درك گردد:شرط اول:
اطالعات الزم و كافي .البته در حدّ مقدور ،كه درباره ماهيت و علل و نتايج حادثه ،شخص اين حق را پيدا كند كه درباره حادثهاي
مانند حادثه كربال و ساير حوادث بزرگ اظهارنظر كند .البته ساير حوادث به اين عظمت نيست ،اگرچه حوادث بسيار مهمي در تاريخ
اتفاق افتاده است ،ولي همانطور كه انشاءاللَّه خواهيم ديد ،به اعتراف حتي همه آن ها كه مسلمان هم نيستند ،اين حادثه باالترين
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حادثه اي بوده كه بشر تاكنون به خود ديده است .مشخص است كه اگر در چنين حادثهاي ،كسي با اطالع الزم و كافي داوري و
قضاوت نكند ،مسلماً به جاي نفع رساندن ،ضرر خواهد زد .پس در هر حادثه بايد انگيزهها ،علل و نتايج آن را مورد ارزيابي قرار
داد.شرط دوم :آگاهي هرچه بيشتر از اصول ثابت و قضاياي متغير در آن حادثه .در حادثهاي ،چه مقدار عدالت  -كه اصل ثابت است -
مي بينيم؟ و چه تعداد از افراد؟ اين موارد متغير است .كمي و زياديِ افرادي كه در حادثه دست داشتهاند ،خودش ذاتاً مهم نيست .مثالً
فرض كنيم كه دويست و شصت هزار نفر يا دويست و پنجاه هزار نفر بوده يا دويست و چهل و پنج هزار و خردهاي ،آن مهم نيست،
زيرا جزء متغيّرات است .ولي از اصول ثابت ،در جريان چه ديده ميشود؟ اصل كلي آن چيست و چه بوده است؟ اين شرط دوم است
كه هر محققي بايد اين مسأله را مراعات و تحليل كند.اين دو شرط كه عرض كردم ،مورد اتفاق همه مورّخان و كساني كه با تاريخ
سروكار دارند ميباشد ،كه اگر در باره مسألهاي اطالع نداريد ،چرا سخن مي گوييد؟ بسيار خوب ،فردي سخني را گفته است .بگذاريد
بگويد ،زيرا در موقعي كه قلم را روي كاغذ ميبرد ،احساس مسؤوليت نميكرد.يكي از بزرگان مغربزمين ،در تاريخي كه درباره
كشوري نوشته است ،اهانتهاي خيلي شديدي نموده و در آن جا برتري خودشان را بر مردم آن كشور كه تاريخش را نوشته ،اثبات
كرده و گفته است« :نژاد ما قويتر از آنهاست ،نژاد ما چنين است و چنان است» .يكي از متفكران همان كشوري كه مورد قضاوت
آن شخصِ مورخ بوده است ،ميگويد« :اين جناب مورّخ ،امانت را شرط قضاوت و شرط داوري در تاريخ نميداند» .ميدانيد كه باالتر
از اين اهانت به اين شخص نميشود ،كه اين مرد مي تواند به خود اجازه بدهد كه در تاريخ خيانت كند .آنان با اينگونه جمالت ،از آدم
استقبال مي كنند ،چه رسد به اين كه داستان ،داستان حسين عليه السالم باشد .داستاني كه در آنجا ،ارزشها موج ميزند .انسان در
اين داستان ،عجيب جلوه كرده است .اگر در اين جا اين دو شرط مراعات نشود ،قطعاً خيانت بزرگي است ،و غير از اين كه واقعيتها
را زير و رو كردهاند ،خيانت بزرگي براي بشر محسوب ميشود ،چون بشر به اين حادثه تكيه دارد .يك دفعه ،حادثه تاريخ اين است كه
هزار و دويست و پنجاه نفر در آن تاريخ از رود جيحون عبور كردند .خوب ،حاال ما چه كار كنيم كه عبور كردند؟ مثالً آن روز براي
ناهار گوشت شكار پيدا نكردند و به جاي آن ماست پيدا كردند! اين موارد مهم نيست و بشر با آن سروكار ندارد .روزانه ميليونها
حادثه رخ مي دهد و نيازي نيست كه حوادث عادي و روزانه دو هزار سال پيش بازگو شود .معناي طبيعت انساني هم اين است كه در
اين حوادث غوطهور است .ولي در حادثهاي كه با عظمتها و ارزشهاي بشر سروكار دارد ،مراعات اينگونه شرايط ،فوقالعاده مهم
است .به همين جهت ،اشخاصي كه بدون مراعاتِ دو شرط مذكور به اينگونه حوادث وارد ميشوند ،آن هم به اين نوع قضايايي كه
واقعاً با ارزشها و عظمتها سروكار دارد ،اگر نگوييم خيانت ميكنند و كار آنان عمدي نبوده است ،حداقل جهل آنها به بشر صدمه
ميزند.توضيح بيشتر پيرامون دو شرط مذكور ضروري به نظر نميرسد ،زيرا واضح و روشن است .عمده ،شرط سوم است.شرط سوم:
برخورداري از دريافت طعم واقعيِ اصول و ارزش هاي واالي انساني كه در سطوح و ابعاد مختلف آن حادثه وجود دارد.مثالً يك مورخ
ميگويد :من ميخواهم فقط حوادث را با قلم به روي كاغ ذ بياورم .مثالً نرون سيصدهزار نفر مسيحي را يك جا كشت .فالن كس اين
قدر كشت .گاليگوال اين كار را كرد .چنگيز آسيا را ويران كرد .يك گردو از درخت افتاد .يك لنگه كفش من پاره بود .يكبار اينگونه
حوادث است كه اصالً خشكِ خشك بيان ميشود ،بدون كوچكترين تكيه بر اين كه اصالً [مورخ] ميفهمد چه ميگويد؟ اي مورخ!
وقتي از سيصد هزار نفر ميگويي ،آيا از عدد سر درميآوري يا نه؟ سيصد هزار انسان را كشتن ،يا يك قاره را به خاك و خون
كشيدن! اصالً ميفهمي چه ميگويي؟ بعد مي گويي يك لنگه كفش من پاره بود؟ اين هم يكي از تواريخ است .يا مثالً در آن روز يك
نفر هم بود كه به يك نفر گفت سالم و او نيز پاسخ نداد.حقيقت اين است كه اينگونه اشخاص ،فقط نمود فيزيكيِ تاريخ را ميبينند.
مثل اين كه يك بچه را وارد باغ كنيد .او يك درخت سرو و چند نوع گل ميبيند ،يك طرف چمن ميبيند ،ولي نميفهمد چمن و گل
و سرو يعني چه؟ يا الشه سگ و گربه هم در آن جا ميبيند .آيا به استناد مشاهدات ،شما ميتوانيد براي درك ماهيت آن باغ از اين
بچه حرف بشنويد ،كه براي او الشه گربه با زيباييِ آن سرو بسيار عالي و با آن گل و با آن درخت ميوهدارِ بسيار مفيد ،همه آنها يك
نمود فيزيكي است؟ آيا برداشت و ارزيابي كودكانه او را ميتوان قبول كرد؟اين بزرگ ترين خيانت به بشر است كه مورخ فقط بگويد،
حادثه اي پانصد هزار نفر تلفات داد ،يا پانصد هزار نفر را كشتند ،ضمناً دو تا سگ هم با هم دعوا كردند ،آن روز باد هم ميوزيد و دو -
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سه سيب را از درخت انداخت .اي مورخ چه ميگويي؟ چه چيزي را با چه چيز مقايسه ميكني؟ واقعاً انسان ،اين مغز را چگونه تفسير
كند؟بعضي از دانشمندان غربي وقتي عاشق چيزي ميشوند ،مي خواهند همه چيز را با آن تفسير ميكنند .آقاي كورت فريشلر در
كتاب «امام حسين و ايران» از آقاي ماركوارت ،محقق آلماني چنين نقل ميكند« :مورّخ كسي است كه فقط حوادث را بنويسد و اگر
در آن حوادث به يك نفر ايمان داشت ،او مورّخ نيست ،بلكه مؤمن است». ]389[ .توجه كنيد :مورّخ ولو تحليلگر هم باشد ،بايد
حداقل توضيح بدهد كه مقصود او از نقل يك حادثه چيست؟ مثالً مأمور و كارمند يك موزه ،يك كاسه شكسته را در محل مخصوص
مي گذارد ،سپس يك كتاب بسيار پر ارزش قديمي را پاك نموده و كنار آن ميگذارد .بعد از آن يك ني قليان و يك قوطي كبريت پيدا
كرده و نميدانيم از كجا پيدا كرده است .بعد هم قانون حمورابي و ...شما چگونه ميخواهيد مجموع و چگونگي اينها را تفسير كنيد؟
بعضيها ميگويند ما تاريخ را بازگو ميكنيم ،خوب و بد آن را چه كار داريم .ولي اينها واقعاً متوجه نيستند .اگر مقصود شما اين است
كه مورخ با تكيه بر ايمان خود ،تاريخ را كم و زياد نكند ،اين حق و درست است .فرض بفرماييد من به ميرزا تقيخان اميركبير ،اين
مرد بسيار شريف سرزمينِ ايران عالقه دارم .حال ،اگر اضافه كنم كه ايشان فيزيكدان ،رياضيدان ،شيميدان ،فقيه و فيلسوف بود،
دروغ است .عالقه به اين شخص بسيار عالي است ،اما اضافه كردن چيزي درباره او كه اصالً صحت و واقعيت نداشته باشد ،غلط
است  .شما بايد ارزش آن چه را كه شخصيت او دارا بوده است بيان كنيد.شما آقاي ماركوارت! منظور شما اين است كه مورخ نبايد
كاري با خوب و بد داشته باشد ،نبايد مؤمن باشد ،اضافه و كم نكند ،اما وقتي مي بينيم در يك شخصيت ارزشهايي وجود دارد ،آيا
ميگوييد من از او قطعنظر كنم؟ مگر من عكاسم كه فقط با دوربين عكسي بگيرم و بروم؟ در درون اين تاريخ ،شخصيتهاي بزرگي
همچون؛ علي بن ابيطالب عليه السالم ،سلمان فارسي ،ابوذر ،و انسانهايي رذل مثل شمر بن ذيالجوشن و ابن ملجم وجود دارند.
در درون تاريخ ،هزاران هزار مطلب است .چهطور خطاب به ما مي گويي كه تو فقط دوربين عكاسي را تنظيم كن و عكس بگير ،سپس
عكس مربوط را در كتاب خود بگذار! آيا تاريخ چنين است؟ اين چه تاريخي است؟ شما ميبينيد كه در دوران ما ،بشر را از ارزشها
بريدند .حاال به كجا وابسته است؟ و الّا بشر به اين زودي از ارزشها دل نميكَند و همچنين ،از عظمتها ،معنويات و ملكوت دست
برنمي داشت .اشخاص ناجور به ميدان آمدند و كسي هم پيدا نشد كه دست خود را بلند نموده و بگويد :صبر كنيد ،مقصود شما
چيست؟ نه اين كه ببينيد آيا اين جمله زيباست ،يا نه؟ اي جوانان و اي دانشجويان! خواهش ميكنم دقت كنيد .اگر معناي جمالتِ
زيبا مخالفِ واقع باشد ،سرنوشت تعيين كننده نيست .زود خودتان را نبازيد .فقط به اين كه بگويند عجب جمله زيبا و قشنگي است،
قناعت نكنيد« :اگر مورخ در آن حوادث تاريخي كه مي نويسد ،به يك نفر ايمان و عالقه داشته باشد ،او مؤمن است مورخ نيست!»
بيچ اره آن دانشجويي كه ديروز دبيرستان را تمام كرده و وارد دانشگاه شده است و خبر ندارد ،نميتواند بگويد آقا صبر كن ببينم.
مقصود شما از اين كه مورخ نبايد مايه گذاري كند ،زياد و كم كند از آن چه كه واقع شده است ،چيست؟ يكي از مشخصات حق هم
اين است كه فالن شخصيت دارا ي چنين ارزشي است ،يا شخصيتي ديگر داراي اين ضد ارزشاست .آيا بشر اين ضد ارزش را نگويد؟
اين چه توصيهاي است كه شما به بشر ميكنيد؟اين هم يكي از عواملي است كه انسانها را به ماشين تبديل ميكند ،تا ببيند عاقبت
چه ميشود .يقين داشته باشيد و شك نكنيد كه؛ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي كاين ره كه تو مي روي به تركستان استاين بشر كه
واله ارزشها و عاشق عظمت هاست ،او را خشكانديد و گفتيد انقالبي در فكر بشر ايجاد كرديم .اين چه انقالبي بود؟ شما بشر را به
بيابان بيسروته نيهيليستي و پوچگرايي روانه ساختيد.شما ببينيد چهطور از انسان برميآيد كه داستان حسين بن علي عليه السالم را
مطالعه كند ،سپس حوادث را مدّ نظر داشته و فقط بگويد :بلي ،آن جا اينطور شد ،آن قضيه آنطور شد و فقط فيزيك حادثه را بيان
كند .مگر تو اي مورخ! روح و دل و مغز نداري؟ حوادث به تو با چه چهرهاي نگاه ميكنند؟ چرا متوجه نيستي؟ لذا ،بار ديگر عرض
مي كنم ،فريب جذابيت كلمات و جمالت را نخوريد .يك نمونه آن را بيان ميكنم تا ببينيد چه قدر با عقول سادهلوحان بازي
ميشود.يكي از بزرگان كه خيلي معروف است و قطعاً نام او را شنيدهايد ،دقت كنيد و ببينيد چه قدر جمله او جذاب است.
ميگويد «:براي من ،آزادي آن قدر با ارزش است كه حاضرم براي اين كه شما سخن خود را آزادانه بگوييد ،خودم را فدا كنم ،اگرچه
مخالف سخنِ شما بوده باشم!» «ولتر»نامها و چنين جمالتي شما را فريب ندهد .بعضيها ميگويند كه اهل فرانسه يك طرف و عقل
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ولتر هم يك طرف .ميگويد « :من حاضرم شما سخن خود را آزادانه بزنيد ،من جان خودم را فدا كنم .من قربانيِ اين آزادي شما باشم،
اگرچه خودم با سخن شما مخالف باشم» .به به! عجب سخني است! آيا اين گفته درست است؟ نخير ،صد درصد غلط است .شما كه
ميگوييد «سخن خود را آزادانه بگو ،من خودم را قرباني ميكنم» ،اگر سخني ضد آزادي بود چهطور؟ اگر مطلبي براي اثبات جبر بود،
آيا باز قرباني ميشوي؟بسيار خوب ،جناب ولتر! من مي خواهم سخني را آزادانه بگويم و شما خودت را قرباني كن .معلوم ميشود به
فكر خودكشي افتاده بوده است .حساب و كتاب سرشان نميشود .ميگويند چون ولتر اين جمله را گفته است ،بنابراين زيباست .خدايا!
خودت بر تفكر و تعقل جوانان ما بيفزا ،تا اينگونه تلف نشوند.آنها مطلب را طوري نميگويند كه شما ناراحت شويد .بعد از شنيدن هر
مطلبي ،كمي فكر كنيد .آيا من قربانيِ اين جمله زيبا شوم؟بسيار خوب ،من ميخواهم سخني را آزادانه بگويم و جامعه هم به من
اجازه ميدهد تا چنين توهين كنم « :جناب جامعه! شما انسان نيستيد .اي افراد جامعه! شما حيوان هستيد» .آيا شما رضايت ميدهيد؟
آيا شما به من اجازه ميدهيد به جامعهاي كه ميليونها انسان داشته است و دارد ،آزادانه توهين كنم؟ نيازي به فداكاري هم نيست،
فقط اجازه بدهيد .يا اين كه بگويم :اين آزادي سياسي ،آزادي رواني و آزادي تاريخي كه ميشنويد ،خياالت محض است .يا اين كه
بگويم :آزادي وجود ندارد و هميشه ما با حركتهاي دترمينيسمي (جبري) حركت ميكنيم! (البته كلمه دترمينيسمي را من اضافه
كردم).خالصه ،شرط سوم اين بود :برخورداري از دريافت طعم واقعيِ اصول و ارزشهاي واالي انساني ،كه در سطوح و ابعاد مختلف
آن حادثه وجود دارد.خواهيد گفت :مگر مورّخان انسان نيستند .وقتي مورخ با داستان حسين روياروي ميشود ،چه طور ممكن است
تحريك نشود؟ چه طور ممكن است ارزش هاي چنين حادثه بزرگ تاريخي را با اين واحدها و قضاياي شگفتانگيز ،ناديده بگيرد.
اجازه دهيد اين مطلب را هم بگويم كه اگر بعداً تكرار شد ،حواستان جمع باشد.محقق آلماني آقاي كورت فريشلر ،ميگويد«:كشته
شدن حسين مانند هر كشته شدن ،يك فاجعه بوده است. ]390[ ».به عبارت مذكور دقت كنيد .بسيار خوب ،حال كه تاريخنويسي ،اين
را هم بنويس كه كشته شدن يك انسان ،فاجعه و جنايت است .اين طور نگو كه از جهت قانون تنازع در بقا ،يك ضعيف بود و يك
قوي ،و [قوي] او را از پاي درآورد! انساني كه انسان ديگر را كشت ،نامش جنايت است .يا بچهاي كه از زنا متولد ميشود ،نامشروع
(ولد الزّنا) است .شما [حقوق دانان غرب] لطفاً نگوييد كه اين فرزند طبيعي است ،زيرا اين قضيه را پايين ميآورد .آيا توجه فرموديد؟
حقوق فرانسه نيز در بعضي موارد ،عبارت فرزند نامشروع و طبيعي را ذكر ميكند و ما اشكال گرفتيم كه چرا ميگوييد طبيعي؟ آيا
معناي طبيعي را مي دانيد؟ بسيار خوب ،اين (فرزند نامشروع) طبيعي است و اگر قوي ،ضعيف را بكشد آن هم خيلي طبيعي است ،ولي
چرا نام آن را جنايت ميگذاريد؟ چرا ميگوييد فاجعه؟ كه البته درست هم ميگوييد.راه هموار است و زيرش دامها قحطي معنا ميان
نامهالفظها و نامها چون دامهاست لفظ شيرين ريگ آب عمر ماست [. ] 391واقعاً اين الفاظ به بشر چه كردهاند! هنوز هم بشر
نميخواهد درصدد اصالح برآيد .هنوز با اين كه اين همه خسارت ديده است ،نميخواهد دقت كند.كورت فريشلر ميگويد«:كشته
شدن حسين مانند هر كشته شدن ،يك فاجعه بود ،اما فاجعهاي استثنايي .و بعد از چهارده قرن ،يك مورّخ بيطرف ،آن فاجعه را به
شكل يك كوه طوالني و مرتفع ميبيند ،كه فاجعه جنگهاي ديگر در پشت آن پنهان است و به چشم نميرسد».اين قضيه داراي
عظمتي بسيار است .نويسنده [عبارات مذكور] ،نه شيعه و نه سنّي است .مسلمان هم نيست ،بلكه آلماني است و معلوم هم نيست اصالً
مذهبي باشد .ميگويد « :داستان حسين ،كوه بسيار مرتفع و سلسله بسيار طوالني است كه ساير حوادثِ كشتارهاي دنيا ،در پشت سر
آن اصالً ديده نميشود .بزرگترين علتي كه اين فاجعه را بزرگ كرد ،اين بود كه فقط براي حفظ جان صورت نگرفت ،بلكه جان خود
را نيز بر سر آن نهاد» .منظور مادي هم در آن نبود .حتي حسين عالقه نداشت با اين فداكاري ،نام خود را در تاريخ باقي گذارد كه بعد
از او بگويند حسين چه كرد .از شما و بشر امضا نميخواست .امضا را از او (خدا) برگرفته بود .بشر بگويد يا نگويد ،براي او فرقي
نمي كرد .بشر اگر بگويد ،به خير خودِ اوست .اگر به اين عنوان ،نام حسين را نگه دارد كه اي حسين! درود و سالم خداوندي بر تو باد
كه از ارزش هاي من دفاع كردي و در اين راه شهيد شدي ،اين فهم خودِ بشر و به سود خودش است.بيا در كربال بيداد بين ،كين
گستري بنگر حريم مصطفي در معرض يغماگري بنگرفروشنده حسين ،هستياش كاال ،مشتري يزدان بيا كاال ببين بايع نگه كن
مشتري بنگر«الهوتي»مردم بدانند يا ندانند ،او خود را مديون خدمت به جانهاي آدميان ميدانست ،نه محتاج امضاي آنها .او هيچ
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احتياجي به امض اي آنان نداشت كه بعد از او بگويند كه [حسين] چه كرد .اگر كسي در يك بيابان سوزان ،شخص تشنهاي را كه
جانش به لب رسيده است سيراب كند ،ديگر به پشت سر خود نميتواند نگاه كند و توقع تشكر داشته باشد .چه شكري باالتر از اين
كه آن چه منظورِ اصليِ خداوند بود ،انجام دا ده است!؟ اگر يك جان را نجات دادي ،به كار خود مشغول باش و الزم نيست به همه
خبر بدهي كه من چنين انساني هستم .جوانان عزيز ما ،دانشگاهيان ما ،حوزويها ،مقدار زيادي از نبوغ جوانانِ ما صرف اين ميشود
كه به مردم اثبات كنند كه :نبوغ دارند .شما با مردم چه كار داريد ،خودشان مي فهمند .برويد و كار خود را انجام دهيد! حيف آن نبوغي
كه فقط براي اين صرف شود كه اي مردم! بدانيد من كيستم .نميخواهيم بدانيم! اگر واقعاً شما ميخواهيد به جامعه خدمت كنيد ،كار
خود را انجام دهيد .تعبير نويسنده آلماني را دقت كنيد .ميگويد«:حسين حتي عالقه هم نداشت كه با اين فداكاري ،نام خود را باقي
بگذارد .ديگران نام او را حفظ كردند و باقي گذاشتند[».همانگونه كه] مالحظه مي كنيد[ ،نام حسين] هنوز باقي مانده است .در آن روز
سوزان و در آن بيابان سوزان ،اصالً در اين فكر نبود كه بعد از او چگونه نامش را ببرند ،ولي اگر حساب كنيد ،از آن ساعت تاكنون
ميلياردها انسان نشسته و گفتهاند :يا حسين! و چه قدر ساخته شدهاند .حتي به نظر هم نمي رسد كه سرنوشتِ شصت ساله يك انسانِ
وارسته را يك «يا حسين» ساخته باشد ،كه بگويد اي مردم! من از يك «يا حسين» متأثر شدم .آدم عامي اين كار را نميكند .ولي
امام حسين عليه السالم به طور نامحسوس و ناملموس ،در ساختن همه انسانهاي بعد از خود دست داشته است .البته سلسلههاي
اسالمي همچون؛ فاطميّين ،آل بويه ،ديالمه ،كه به نام حسين مسأله اسالم را پيش بردند ،به جاي خود .گاندي ،كشور پانصد ميليون
نفريِ هند را در موقع خود (آن موقع جمعيت هند پانصد ميليون نفر بود) ،با اين جمله تكان داد«:ما چيزي جز همان مسألهاي كه امام
سوم شيعيان ميگويد ،نميگوييم و همان راه حسين را ميرويم. ] 392[ ».اين جمله را در تمام تاريخ هند نوشتهاند .آيا دقت ميكنيد
كه از حادثه كربال در كجا بهرهبرداري شده است؟ نه در جامعهاي كه مثالً رسماً اسالمي باشد ،بلكه در يك جامعه هندو .ميگويد ما
همين راه را داريم و چيز ديگري نمي گوييم .آيا حسين بن علي ،گاندي را در نظر داشت؟ چه كسي را در نظر داشت؟ او فقط [خدا] را
در نظر داشت ،چون ميدانست خريدا ر اين جان و خريدار اين فداكاري ،اوست .اي عزيزان! بر اخالص خود بيفزاييم ،مخصوصاً
آن هايي كه با انسان سروكار دارند .اگر كارمند و مأمور و داراي هر شغلي كه هستيد ،هر كجا با انسان سروكار داريد ،مزد شما باالتر از
اينهاست كه فقط شما را با آفرين آفرين گفتن و جمال ت ديگر تشويق كنند .اخالص خيلي سرمايه بزرگي است .اخالص دائماً درون
شما را شاد و خندان و شكوفا نگه خواهد داشت[.فريشلر] ميگويد « :حسين حتي عالقه هم نداشت كه با اين فداكاري ،نام خود را
باقي بگذارد .ديگران نام او را حفظ كردند و باقي گذاشتند» .تعبير بسيار خوبي ا ست[ .يعني] شما كار خود را انجام بدهيد و [مردم] و
جامعه هم ميبينند .اگر هم نبينند ،خدا مي بيند .اين درس بسيار بزرگي است كه حسين عليه السالم به ما ميدهد.حال ،چرا [مورخان
و محققين] خيلي به [حادثه] نزديك نميشوند؟ عدهاي هستند كه ميگويند :قضيه حسين بن علي چنين و چنان است ...و رفتيم كه
دنباله كار را بگيريم .يا در سال  61هجري ،چنين شد و بعد از او ،يك يا دو سال هم يزيد ماند و بعد رفت .چرا روي اين موضوع كار و
تحقيق نمي كنند؟ زيرا اين [قضيه] ،تاريخ سد مَأرَب يمن نيست كه مهندسيني براي كشف تمدن يمن بروند و بگويند :آن جا سد
بزرگي ساخته شده است و واقعاً عجب مهندسيني بودهاند ،و مثالً االن آن سد ترميم ميخواهد .يا اين كه يمن ،يمن شمالي و يا يمن
جنوبي بوده ،قحطاني و يا عدناني بوده است .قضيه اين نيست .پيام حادثه حسين اين است[ :اي انسان ،در زندگاني] سر خود را باال
بگير!بس يار خوب ،من تاريخ سد مأرب را شناختم ،اما اگر كسي در داستان حسين وارد شد و حقيقتاً خواست تحقيق كند ،به عبارت:
هيهات منا الذلة خواهد رسيد .يعني من آن انسانِ داراي شرافتي هستم كه نبايد حيات را بدون آن شرافت ،حيات بنامم .ذلت را قبول
نميكنم.مثالً من وقتي كه مي بينم كسي از تشنگي در حال تلف شدن است ،چون حق حيات دارد ،اگرچه قاتل من باشد ،از دسترسي
او به آب ،جلوگيري نميكنم .درون اين داستان زياد پيش نميروند ،چون در آن «بايد» دارد .يك عده هم هستند كه ميخواهند با
مختصر اطالعاتي ،داستاني را سرهم كنند و چون اطالعات آنان عميق نيست ،نميخواهند وقت بگذارند .عمده اين است كه اگر به
قضيه وارد شوند ،موج تكليف و موج «بايد» ها درون آنان را فراخواهد گرفت .آيا يك انسان بايد اينقدر جدي از حق دفاع كند؟ پس
من چهكارهام؟ [اين حادثه] ،انسان را با خود روياروي قرار داده و ميگويد تجديد نظر كن .اين «من» نيست كه تو دارا هستي ،تجديد
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نظر كن .حال ،پس از شصت سال زندگي در چه چيزي تجديد نظر كند؟ يكي از عرفا ميگويد :آدم با خودش ميگويد ،آيا من بعد از
شصت سال زندگي در خودم تجديد نظر كنم؟ [و در پاسخ ميگويد ]:مگر نشنيدي كه ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است؟ بلي،
شما تجديد نظر بفرماييد ،بلكه سال شصت و يكم عمرِ شما ،شصت سال گذشته را جبران بكند .سال شصت و دومِ زندگيِ شما ،با
يك استغفار دقيق؛ «استغفراللَّه ربّي و اتُوب اِليه» اصالح ميشود .يعني اي خدا! من توبه كردم و بعد از اين ،راه را درست ادامه خواهم
داد .شخصي مي گويد آيا در شصت سالگي؟ بلي ،در سن شصت سالگي و هشتاد سالگي هم ميتوان اقدام كرد .عدهاي داراي عقايد
مختلفي هستند كه از پدران و مادران به آنان تلقين شده است ،و اگر تمام اين قضيه حسين را دقيقاً بررسي كنند ،براي آنان قابل
قبول خواهد شد و بايد از ايدئولوژي خود دست بردارند .در اين صورت چه كار كنند؟ «با شير اندرون شده با جان به در رود»؟
ميگويد« :بله ،البته انصافاً يك حادثهاي بود .البته اما اگر براي اين كه ...بهجهت اين كه »...اگر بخواهند بگويند جريان اين است ،به
او خواهند گفت چرا؟ و چون و چراها وضع او را به هم خواهد زد و اين شخص نميخواهد تسليم آن چون و چراها شود .اين هم يكي
از عللي است كه به خاطر آن ،نمي خواهند زياد به حادثه حسين عليه السالم نزديك شوند.از خدا توفيق بخواهيم كه عشق به
واقعيتها را در درون ما تقويت فرمايد.خدايا! تو را قسم ميدهيم به محبوب تو حسين عليه السالم ،ما را براي برخورداري از حسين و
حماسه حسين آماده بفرما« .آمين»

تعهد حسيني

(شب هشتم محرم).1374 / 3 / 16 ،نتيجه مسأله اي كه قبالً مطرح شد ،اين بود كه ما دو نوع نگرش به تاريخ داريم .اگر بخواهيم با
يك مثال ساده ،فرق بين اين دو نوع نگرش را بيان كنيم :فرض كنيد كه يك نفر از خيابان عبور ميكند و دو نفر را در حال جنگ و
نزاع ميبيند .آنها با هم جنگ ميكنند و جنگشان هم خيلي جدّي است .مثالً ميگويد دو نفر با هم برخورد كردهاند و اين دعوا تا دو
دقيقه ديگر هم تمام ميشود .يك نفر ديگر نگاه ميكند به همين حادثه و پي به ريشههاي اين حادثه ميبرد كه به چه علت ،دو
انسان با اين كه از درد اطالع دارند و ميدانند درد يعني چه ،باز به همديگر مشت و سيلي ميزنند؟ در اينجا ،انگيزهها چيست كه اين
دردها فراموش شده و منطق و عقل ،جاي خودش را به مشت و چ وب داده است؟ مخصوصاً اگر كار او اين باشد كه مثالً يك حالت
دادگري و داوري هم داشته باشد .آن حادثه ممكن است براي يك انسان دقيق ،يك سال مطالعه در پي داشته باشد تا بفهمد قضيه
چيست .ولي حادثه ،حادثهاي است كه [شايد تحليل و مطالعه آن ،براي شخصي ديگر بياهميت باشد ].براي بيشتر روشن شدن قضيه،
مثال ديگري بيان مي كنم:بانويي را در نظر بگيريد كه پيراهن همسر عزيز خود را داخل طشت گذاشته و با آب و صابون در حال
شستن است .آن را برميدارد ،فشار ميدهد ،ميچالند ،روي آن آب ميريزد[ .ضمناً] كفهاي زيادي در فعاليت اين بانو به وجود
مي آيد .هزاران هزار حباب كف با اَشكال گوناگون و متنوّع از لبه طشت بيرون ميريزد ،يك مقدار از اين طرف و مقداري از آن طرف.
شايد بتوان گفت ميليونها حباب كف ،كوچك و بزرگ در جريان است .اگر به يك رياضي دان و يا به يك مهندس بگوييد :آيا امكان
دارد كه مساحت و محيط يكي از اين حباب ها را ،هم در حال حركت و هم در حال سكون براي ما معين كنيد؟ يا از لحاظ فشارهاي
وارده بر چند حباب در زمان هاي مشخص و چگونگي وضعيت و حركت آنان محاسباتي را براي ما انجام دهيد و ...ممكن است جناب
مهندس هم بگويد صبر كنيد ،زيرا اين هفته كار دارم ،انشاءاللَّه روزهاي آتي ،به اين مسأله ميپردازم تا محيط و مساحت اين
حبابها را محاسبه كنم .يا ميگوييد جناب مهندس! دو عدد از آنها را با هم ميخواهيم حساب كنيم ،كه در موضعگيريها گاهي
اين طرف و آن طرف ميروند .گاهي آن حباب فشار ميآورد ،كمي اين حباب كوچكتر ميشود ...مهندس هم ميگويد صبر كنيد تا
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تعطيالت برسد .ما سه ماه تعطيالت داريم ،انشاءاللَّه حساب ميكنم و به شما ميگويم .حال ،اگر بنا باشد هفت عدد از اين حبابها را
در حاالت و اشكال مختلف ،در مقابل مهندس بگذاريد و بگوييد :با اين وضعي كه اينها دارند ،در يك دقيقه و نيم ،در دو دقيقه،
اين ها را براي ما محاسبه بفرماييد .آن وقت يك نفر نوشته است كه اگر مهندس عاقل باشد ،زودتر به خودكشي اقدام ميكند تا حل
اين مسأله .اگر هم عاقل نباشد ،ميگويد من حل مي كنم .اما براي اين خانم چه طور؟ براي بانوي مورد نظر ،ديگر تعداد بيشمار
حبابها مطرح نيست ،كه چه تعدادي به اين طرف و آن طرف ميروند ،يا تعدادي بسيار زياد از طشت بيرون ميريزند .آيا براي اين
بانو هم [آن محاسبات] معنا دارد يا نه؟ اين كه مي گوييم:گرچه مقصود از كتاب آن فن بُوَد گر تواَش بالش كني هم ميشودمقصود از
كتاب چيست؟ آن محتوايي كه ممكن است تمام برنامه اصالح بشريت در آن كتاب نوشته شده باشد ،ولي شما ميتوانيد آن را بالش
كنيد و سر خود را روي آن بگذاريد .او هم شكايتي نمي كند كه چرا مرا بالش كرديد ،من مگر براي بالش بودم؟ اي عزيزان! حوادث
دنيا چنين است.با اين حال ،ما با چه عينكي مي خواهيم اين حادثه [حسين] را ببينيم .بعضي اشخاص ،از كنارِ داستان به اين عظمت،
به سادگي رد ميشوند .يكي از دوستان ميگفت :خوشا به حال آن اشخاص! بدين جهت كه نميانديشند ،زحمت هم ندارد .ميگويد:
قضيه اينطور بود و اين شد و بعد هم تمام شد .همانطور كه آن شوينده لباس در دو سه دقيقه ،هزاران حباب را اين طرف و آن
طرف ميكرد .شما بعضي اوقات در كتابهاي بزرگي ميبينيد كه در فلسفه ،علوم انساني و در فرهنگهاي مختلف ،ادعاهايي ميشود
كه مثالً :از آن جهت كه ايشان اختيار داشت ،با آن اختيارش اين اقدام را كرد و ...اصالً اختيار چيست؟ خود اين مطلب ،احتياج به ده
جلد كتاب دارد تا معلوم شود «اختيار» يعني چه؟ براي فهم اين كه «اختيار» چيست ،يك دايرةالمعارف مورد نياز است .ولي به
هرحال ،انسان ميتواند حوادث را بالش كند.يك نگارنده و يك مورخ ميگويد :در روز عاشورا ،دشمنان حسين بن علي براي اين كه او
را خيلي ناراحتتر كنند ،در حساسترين ساعات ،به خيمه هاي او حمله كردند .اين مرد ،اين افتخار شهيدانِ تاريخ بشري ،جملهاي
فرمود «:إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَ كُنْتُمْ التَخافُونَ الْمَعادَ فَكُونُوا أَحْراراً في دُنْياكُمْ»«اگر براي شما ديني نيست و از معاد نميترسيد[ ،اقالً]
آزادمرداني در دنيا باشيد».شما اگر دين نداريد ،معاد را نپذيرفتهايد ،خودتان را فريب داده ايد ،سرتان را در مقابل هدف و حكمتِ جهان
به اين عظمت پايين انداخته و گفتهايد ما نميبينيم ،دست روي چشم گذاشتهايد و ميگوييد نميبينيم ،انگشت به دو گوشتان
گذاشتهايد و ميگوييد نمي شنويم ،الاقل براي دنياي خودتان آزاد مرد باشيد .دنيا براي خود قانون دارد ،زندگي دنيوي قانون دارد ،شما
چه كار ميكنيد؟ يك تاريخنگرِ [سطحي] چنين ميگويد :حسين اين جمله را گفت كه اگر دين نداريد ،اقالً براي دنياي خودتان
آزادمرد باشيد« .احرار» جمع حرّ است و به زبان عربي ،حرّ يعني آزاد .اگر هم به فارسي ترجمه كنيد ،اين چنين ميشود و بعد تا آخر
قضيه را بيان ميكند .در صورتي كه حساسترين سخن در اين عبارت وجود دارد .اگر براي كسي كه ميخواهد واقعاً اين تاريخ را
تحليل كند و بفهمد چه خبر است و چيست ،آن اِشكال بزرگ كه از ناحيه اشخاصي كه ديني فكر نميكنند و الئيك هستند ،بر طرف
ميشود .آنها ميگويند :با يك مكتبِ انساني ميتوان در اين دنيا زندگي كرد .اگر به يكديگر تعدي و ظلم نكنيم و حقوق همديگر را
پايمال نكنيم ،ميتوانيم زندگي كنيم ،ديگر چه احتياجي به مذهب و دين داريم؟! همانطور كه ميدانيد ،مدت زيادي است كه اين
ادعا مطرح شده و براي بعضيها هم در اين زندگي دنيوي ،قانعكننده بوده است.بسيار خوب ،حال به اين جمله حسين بن علي
ميرسيم كه در سال  61هجري گفته شده است .حال ،شما نمي خواهيد در اين جا زندگي قابل تفسير داشته باشيد ،پس چرا زندهايد؟
شما نميخواهيد به سؤاالتي كه مادرِ سؤالهاست جواب بدهيد -1 :من كيستم؟  -2از كجا آمدهام؟  -3در كجا هستم؟  -4با كيستم؟
 -5به كجا ميروم؟  -6براي چه آمده بودم؟ اگر نميخواهيد پاسخي به اين سؤاالت بدهيد ،الاقل در زندگي عادي باشيد .اگر قصد
زندگي كردن داريد ،قانون را رعايت كنيد.اگر اين جمله (ان لم يكن لكم دين )...را يك مورّخ حكيم ،عاقل ،خردمند ،آگاه و هوشيار از
وضع جوامعِ بشري ببيند ،ميتواند در اين جا تحقيقات داشته باشد .اوالد آدم ميتواند خيلي منظم زندگي كند .زنبور عسل و موريانه
هم ميتوانند خيلي منظم زندگي كنند .به قول يكي از نويسندگان خيلي حساس  -البته نميخواهم بگويم فيلسوف ،ولي خيلي
حساس و روانشناس  -كه [در قرن  19گفته است] ميگويد« :بلي ،شما حتي به حرفتان اضافه ميكنيد و ميگوييد روزي فرا خواهد
رسيد كه بشر ،به وسيله علم تمام مشكالت خود را حل خواهد كرد .كافي است كه فقط چشم به هم بزنيم ،تمام مشكالت ما حل
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خواهد شد .آن روز يك قصر بلورين ساخته ميشود و هماي سعادت از آن بهپرواز درمي آيد .علم همه چيز را حل كرده است و كار
تمام است .ديگر بشر غصه و ناراحتي ندارد» ]393[ .بعد ايشان ميگويد :احسنت ،احسنت! من هم اينگونه فكر ميكردم .ولي من
گاهي فكري به ذهنم مي رسد(.البته اين مضمون سخنِ اوست ،ولي من با اين كلمات عرض كردم كه نزديك به ذهن باشد) .ممكن
است در آن روز يك نفر در آن بهشتِ سيستماتيكِ علم برخيزد و بگويد :آقايان من يك سؤال دارم ،آيا ميتوانيد جواب بدهيد؟ اين
وضع رياضي كه شما پيش آوردهايد« ،ميخواهمِ» شماست ،پس «ميخواهمِ» من كجاست؟ من با يك «ميخواهم» به اين دنيا
آمدم .من وقتي به اين دنيا آمدم ،يك خواسته شخصي داشتم كه تكيهگاه و هويت من ،روي آن «ميخواهمِ» من بود .شما به چه
دليل «ميخواهمِ» مرا ،اين گونه تعيين كرديد؟ چه واليتي برمن داشتيد؟ آيا شما قيّم من بوديد؟ من گمان ميكنم ،سؤال اين مرد در
آن روز خيلي تعجب آور خواهد بود .يا در آن روز در مقابل آن بهشتِ علميِ رياضي ،كسي بلند شود بگويد :پس «ميخواهمِ» شخص
من كجاست؟ ولي مي ترسم تنها او نباشد و يكي ديگر هم از آن طرف بلند شود و بگويد ايشان راست ميگويد ،من هم همين فكر را
ميكردم .دو نفر ديگر هم از آن طرف ميگويند محض رضاي خدا ،ما هم همين فكر را ميكرديم .آن «ميخواهمِ» شخصي من
كجاست؟ شما به چه حقي مرا داخل اين كانال رياضي انداختيد؟ كه بخواه آن چه را كه ما ميگوييم .هشياران هستند ،ولو اين كه
زندگي ،زندگيِ بسيار قانوني و رياضي باشد .باالخره من ،منم و انسان ،انسان است و براي هويت خود ،استقاللي اعتقاد ميكند .منتها:
«ان لم يكن لكم دين» از درون ميگويد كه «ميخواهمِ» تو ،بايد روي خواسته خدا و اعماق جانِ تو اينگونه باشد .آن «ميخواهم»
را از درون توجيه مي كند ،و اگر نظام (سيستم) رياضي باشد ،از بيرون قيچي ميكند و ميگويد جلو نيا و تعدي نكن .مزد شخصي را
كه كار كرده ،پرداخت كن ،و الّا شالق در كار است .اين يك نوع اشباعِ «ميخواهم» است و نوعي ديگر از درون ،انسان را طوري
ميسازد كه مي گويد من بايد عدالت بورزم .من ،اگر من هستم بايد عدالت بورزم .شالق چيست؟ فرق بين دو نوع اشباع «ميخواهم»
اين است .همان طور كه مالحظه ميكنيد ،توضيح اين جمله ،نياز به درسهاي متعدد دارد.در يكي از كنفرانسها كه سخنراني داشتم،
يكي از سؤاالت هم مربوط به موضوعِ همين بحث ما بود .سؤال نشان ميداد كه سؤال كننده ،شخص خيلي مطّلعي بود .بعداً به من
گفتند كه ايشان يكي از اساتيد دانشكده پزشكي است .مضمون سؤال ايشان چنين بود« :اين كه بشر درباره تعديل خودخواهي
شكست خورده ،مورد قبول است ،اما قانون گرايي در تعدادي از اين كشورها ،زندگي را منظم و قابل پذيرش كرده است ،نظر شما
چيست؟» در پاسخ ،اين جمله را گفتم « :إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَ كُنْتُمْ ال تَخافُونَ الْمَعادَ فَكُونُوا أَحْراراً في دُنْياكُمْ» .زندگيِ دنيا قانون
مي خواهد .مگر شوخي است؟ نهايت امر ،اگر اين زندگي بخواهد براي آن شش سؤال جواب پيدا كند ،گرايش ديني ميخواهد .بدون
گرايش ديني ،آن شش سؤال داراي جواب نيست .به طور نسبي ،مطالبي به انسان ميگويند .انسان ميپرسد :در كجا هستم؟
ميگويند :در جهان هستي .با كيستم؟ با انسانها .ارتباط من با انسان ها چگونه باشد؟ انساني باشد .چرا؟ محبت بايد بكنيد .ميگويد:
به من محبت كنيد ،تا محبت كنم .تازه ،اين اول سوداگري است .ضرر نزنيد و اگر ضرري به كسي رسيد ،شما آن ضرر را دفع كنيد.
ميگويد :ضرر مرا دفع كنيد تا من هم ضرر ديگران را دفع كنم .آيا واقعاً اين همه انبيا ،حكما ،شهدا و قربانيهاي راه انسانيت ،براي
اين آمدند كه تجارت كنيم؟ به تو محبت ميكنم ،تو هم محبت بورز!ما تعهدي نداريم كه انسان را اينقدر كوچك كنيم .ما هيچ
پيماني نداريم كه انسان را اينقدر پايين بياوريم .به اين جمله دقت كنيد« :إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَ كُنْتُمْ ال تَخافُونَ الْمَعادَ فَكُونُوا
أَحْراراً في دُنْياكُمْ».زندگي ،نظم و قانون و اصل دارد .جوامعي ،در اين دنيا در گذشته ،قرنها فقط با نظم زندگي كردهاند و براي ابديت
خود نتوانستند از اينجا ذخيرهاي بردارند ،ولي زندگي طبيعي خود را انجام دادهاند .منتها ،اگر دقيق باشيم ،ممكن است بگوييم كه
اصالً آن زندگي هم روبنايي بوده و قابل استدالل و احتجاج و ...نيست .به هرحال ،زندگي خود را ادامه داده و جلوي جنگ و جدال و
حقكشي را گرفتهاند .حسين بن علي ميگويد چنين امري امكانپذير است .منتها[ ،انسان] جواب سؤاالت خود را ندارد .امروز سن
جنابعالي هشتاد و دو سال است ،حاال در چه وضعي هستي؟ براي سؤالِ «چه هستي» ،جواب ندارد .واقعاً بشر در مقابل اين مادر
سؤالها ،كه «هشتاد سال ،نود سال چه شد» ،با ناتواني مواجه است .حاال چه ميخواهي؟ ميگويد ببخشيد ،من اصالً در اين فكر
نبودم! اين نوع زندگي[ ،تواناييِ] پاسخ اين سؤال را ندارد ،ولي زندگياش را سپري كرده است ،اگرچه هر روز هزار خون دل نخورده و
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احساس ناگواري ننموده است.شما در اصول زندگي ،يك تعهد اجتماعي دادهايد كه در تجاوز به يكديگر نبايد افراط كرد .اين نوعي
افراط است كه [دشمنان حسين در آن روز دچار شدند][ .حسين گفت] اگر من با شما مي جنگم ،شما با زن و بچه من چهكار داريد؟
چرا آنها را مي ترسانيد؟ با نيمه جان بلند شده و فرياد برآورده است ،زيرا لحظاتِ آخرِ عمر اوست .اين جمله [ان لم يكن ]...زيربناي
يك فلسفه سياسي ،زيربناي يك فلسفه اخالقي و زيربناي يك فلسفه عاليِ انساني است .شما ميفرماييد كه اگر مثالً كسي خيلي
عادي اين داستان را بخواند و برود ،آيا ميتواند عظمت اين مسأله را بفهمد؟شما خود را از دين محروم ساختهايد و ميخواهيد خودتان
را از اين نعمت عظماي دين محروم كنيد و سپس مي گوييد آيا امكان دارد كه آدم قطعاً ضرورتِ چيزي را بداند و خودش را محروم
كند؟ بلي ،امكان دارد .بشر ميداند كه اگر خودخواهياش را تعديل كند ،روي زمين بهشت ميشود .اما در اينكار چه قدر موفق شده
است؟ شما خودخواهيات را تعديل كن ،زيرا من هم هستم .آيا نميبيني من هم هستم؟ اگر چيزي براي تو لذتآور است ،براي من
هم لذت آور است .اگر از ضربهاي دردت ميآيد ،من هم از ضربه احساس درد ميكنم .واقعاً اگر بشر اين خودخواهيِ خود را تعديل
ميكرد ،چه ميشد؟ اگر بگوييم بر انجام اينكار قدرت ندارد ،من گمان نميكنم چنين افترايي را عقل تجويز كند ،كه «اوالد آدم
نميتواند خودخواهياش را تعديل كند»[ .بهراستي بشر] چرا نمي تواند؟مقصود؛ اين مطلب به ذهن خطور نكند كه اگر بشر ميدانست
كه دين ضرورتِ يك حيات خردمندانه است ،از آن دست برنميداشت و ديندار ميشد .همانگونه كه ميداند تعديل خودخواهي،
ضرورت يك حيات خردمندانه است و اقدام به تعديل آن نمي كند .آن هم متعلق به امروزها نيست ،بلكه از آغاز تاريخ بوده است ،مگر
موارد خيلي كم .منتها  -همانطور كه عرض كردم  -اين كه بشر در شعله خودخواهي از نظر فيزيكي نسوخته است ،براي اين است
كه مراعات اجتماع و مراعات زندگي خود را كرده است .يعني «احراراً في دنياكم» را مراعات كرده است .باالخره ،ديناميسم اين
زندگي خيلي حاد است .آن را به اين زودي نميشود از دست داد .نميتوان دست به انتحار زد .مسأله زندگي خيلي مهم است .شما
مي بينيد كه اگر يك لحظه از زندگي بماند ،انسان مايل است كه آن يك لحظه را هم ادامه بدهد و درست هم هست .قانون الهي نيز
همين است ،كه انسان بتواند يك لحظه ديگر هم به زندگياش در زير اين كهكشانها ادامه بدهد و از اين زندگي برخوردار
شود.هنگام تنگدستي در عيش كوش ومستي كاين كيمياي هستي قارون كند گدا راآدم در يك لحظه ،از بينهايت زير صفر به
بينهايت باالي صفر پرواز ميكند و حرّ بن يزيد رياحي ميشود .حرّ متعلق به اين زندگي بود .اگر حرّ ،پيش از روز دهم محرم
مي رسيد و پيش از اين كه اين سعادتِ جاوداني نصيب او شود ،از دنيا رخت برميبست ،چه ميكرد؟ شقاوت ابدي گريبانگيرش بود و
ديگر تاريخ از او اين طور بهعنوان يك آزاد ياد نميكرد.اگر بخواهيد تمام ارزشهاي دنيا را در يك كلمه جمع كنيد ،حق داريد اگر
بگوييد :آزادي بايد در راه خير استخدام شود[ .اين جمله را] بگوييد و نترسيد .اين را حسين به حرّ گفت .وقتي باالي سر او آمد،
گفت:أَنْتَ حُرٌّ كَما سَمَّتْكَ اُمُّكْ حُرّاً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَة [«. ]394همانطور كه مادرت تو را حرّ ناميده است ،در دنيا و آخرت
آزادهاي».مادرت چه نام خوبي بر تو گذاشته است .چيز ديگري هم نفرمود :مثالً اي حرّ! بهشت بر تو گوارا باد .حرّ چه قدر عظمت
نشان دادي! آن كدام آزادي است كه حسين باالترين منصب و مدالي كه به حرّ داد ،اين بود كه گفت :أَنْتَ حُرٌّ كَما سَمَّتْكَ اُمُّك .تو از
ملك و منال و مقام دنيا آزاد هستي .از جواني و از زندگي آزاد هستي .نوشتهاند؛ در آن موقع ،حرّ ميدانست كه در كوفه ،دودمان
بزرگ او نابود خواهد شد .گفت [نابود] بشود .مسأله ابديت مطرح است و شوخي هم ندارد[ .حرّ] ميدانست كه چه خواهند كرد .لذا،
پسرش را جلوتر از خودش فرستاد كه كشته شود ،تا بعد از او ،پسرش را مورد انتقام قرار ندهند[ .همانطور كه نوشتهاند ]:نام او هم
علي بن حرّ بود .اين لحظه «وجود» است .در اين زندگاني [سعي كنيد] لحظات خود را از دست ندهيد .نگوييد و نگوييم زندگي چه
دارد و چيست؟ نگوييم:بَهر من بدتر از اين روزي نيست زندگي آش دهن سوزي نيستكدام زندگي را ميگوييد؟ مقصود از زندگي
چيست كه آش دهن سوزي نيست؟ زندگي اين است كه اگر كسي در هر كاري ولو ناچيز قرار بگيرد و با اين احساس حركت كند ،او
حر بن يزيد رياحي است .با اين احساس كه من از آنِ تو (خدا) هستم .در هر حال هم كه تالش كنم ،باالخره به سوي تو ميآيم :انّا
للَّه و انّا اليه راجعون[ .خوب است كه] اشخاص روان شناس به اين مسائل بپردازند .در آن بيست و چهار ساعت ،دو جمجمه توفاني
شد .يكي جمجمه عمر بن سعد و ديگري جمجمه حرّ بن يزيد رياحي .عمر بن سعد چه نتيجهاي و حرّ چه نتيجهاي گرفت؟ بياييد
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ادب و اخالق را داشته باشيم تا در چنين موقعي به كار آيد .حرّ از همان ابتدا ،آداب انساني را مراعات كرد .همان؛ «ان لم يكن لكم
دين» را مراعات كرد كه وقتي جلوي حضرت را گرفت ،حضرت فرمود« :برو كنار تا من عبور كنم» .حرّ گفت :من نميتوانم ،زيرا من
مأمورم .حضرت فرمود« :مادرت به ماتمت بنشيند ،برو كنار» .حرّ گفت« :يا بن رسولاللَّه ،مادر من يك عرب و يك زن معمولي است،
اما مادر تو ،فاطمه زهرا است .ما هيچ وقت نميتوانيم براي او خالف ادب كنيم.از خدا جوييم توفيق ادب بيادب محروم ماند از لطف
ربزود از ميدان به در نرويد و در مقابل حوادث تحمل نشان دهيد .يك وقت ميبينيد كه در پي آن ،شكوفايي شروع شد[ .حرّ] گفت
من غلط مي كنم چيزي بگويم .مادر تو فاطمه است .وقت ظهر كه رسيد ،حضرت فرمود :برو با لشكريانت نماز بخوان ،تا ما هم نماز
بخوانيم[ .حرّ] گفت نه ،شما بخوانيد ،ما هم به شما اقتدا خواهيم كرد .شما پسر پيغمبر هستيد.باالخره ،اصولي كه به عنوان اصول
فطريِ عاليِ انسان بود ،حرّ را به دنبال خود كشاند .اي اصل ،اي قانون ،اي نظم ،اي عدالت ،آيا در روي زمين براي خدا جلوهاي غير
از تو داريم؟ حرّ ،با تكيه به اصول به پيش رفت .روز عاشورا هم ديد كه اينها واقعاً جلوي حسين ايستادند! قبالً اين را نميدانست.
چون سريع آمد و گفت :يا اباعبداللَّه من نميدانستم اينها با شما ميخواهند اين گونه روياروي شوند .من توبه كردم .من غلط كردم.
من نفهميدم .آيا توبه من قبول است؟ حادثهاي كه ايشان (حرّ) به وجود آورده بود  -در ظاهر  -تمام كاخ شخصيتش را ويران كرده
است .حرّ ،جلو ي حسين را گرفته بود ،اما هنوز يك يا دو آجر از كاخ شخصيتِ او باقي مانده بود و با آن دو آجر ،شخصيت خود را
ساخت و تا بي نهايت باال برد .و الّا شخصيت او ويران شده بود .از حركت پسر پيغمبر با همراهان و فرزندانش و با آن كمكهاي كم و
انگشتشمار ،جلوگيري كرد و حادثه را به وجود آورد .آن وقت شما ميبينيد كه اين شخصيتِ آدمي چهقدر دوام ميآورد و چهقدر
مي تواند در سعادت انسان كمك كند .نهايتاً گفت :من غلط كردم و نفهميدم .حضرت فرمود :توبه تو قبول است.به هرحال ،اين كه
حضرت فرمود اصول و قوانين را مراعات كنيد ،يعني حداقل اي ن معنا را در نظر بگيريد كه شما رهگذرِ موقتِ حيات هستيد .رهگذر
موقتِ حيات ،نفس كشيدن مي خواهد .اين التزام به قانون زندگي اجتماعي ،تنفّس شماست .آيا ميخواهيد خود را خفه كنيد؟ اگر اين
اصول را مراعات نكنيد ،خفه ميشويد .صلوات اللَّه عليك يا اباعبداللَّه ،صلي اللَّه عليك يا اباعبداللَّه .چه حكمتي به ما عنايت فرمودي!
براي ما از طرف خداوند متعال واسطه چه فيضي شدي! در تو كدام سرمايه هست كه نتوانيم از آن استفاده و بهرهبرداري كنيم!
تاريخ نويس شايد نداند اين قضيه چه قدر بنيان اجتماعي و فلسفي دارد.إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَ كُنْتُمْ التَخافُونَ الْمَعادَ فَكُونُوا أَحْراراً في
دُنْياكُمْ«اگر براي شما ديني نيست و از معاد نميترسيد[ ،اقالً] آزادمرداني در دنيا باشيد».آيا شما نميخواهيد زندگيِ خودتان را تفسير
كنيد؟ بسيار خوب ،تفسير نكنيد ،فعالً زندهايد .پس چرا خودكشي ميكنيد؟ شما زندهايد ،پس چرا به قانون و اصول پايبند هستيد؟
خواب بودم و وقتي بيدار شدم ،ديدم زندگي و قانونِ آن ،احساس وظيفه است .آن موقع احساس كردم كه بيدار شدهام ،و الّا بقيهاش
خواب است .اين نگرشي است كه شما ميتوانيد درباره حادثه حسين داشته باشيد و سرمايه يك زندگيِ قابل تفسير را بيندوزيد .همه
ما و همه مورخان بهطور عادي از اين جمله رد شده ايم:أَال وَ اِنَّ الدَّعِيّ بْنَ الدَّعِيَ قَدْ رَكَزَني بَيْنَ اثْنَتَيْنِ السِّلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَ هَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةَ
يَأْبَي اللَّهُ ذلِكَ لَنا وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ حُجُورٌ طابَتْ وَ طَهُرَتْ«. ]395[ ...آگاه باشيد ،آن زناكار پسر زناكار مرا ميان شمشير و پستي و
خواري قرار داده است ،ولي هيهات( ،محال است) براي ما تسليم به ذلت و خواري .خدا و رسول خدا و انسانهاي با ايمان و دامنهاي
پاك و پاكيزه ،از پذيرش آن براي ما امتناع ميورزند».اگر من ذلت را بپذيرم ،كرامت انسانيام را از دست ميدهم؛ كرامتي كه از آنِ
من نيست ،بلكه او (خدا) داده است و قابل انتقال نيست .شرف و حيثيت آدمي قابل نقل و انتقال نيست .مثالً ميليونها تومان به من
بدهيد تا در مقابل شما ذليل بشوم .يا ميليون ها تومان بدهيد تا من حق حياتِ خود را به شما بدهم ،تا شما بتوانيد مرا از پاي درآوريد.
لذا ،در حقوق اين بحث مطرح ميشود كه :حق كرامت ،حق حيات و امثال اينها ،به معناي حق حقوقي نيست ،بلكه حق به معناي
فلسفي و شرعي و حكم است[ .مثالً] شما بگوييد من ميخواهم كرامتم را به  115هزار تومان بفروشم .براي شما هيچ كس تجويز
نكرده است كه شرافتِ خود را به مبلغ  115هزار تومان بفروشيد[ .يا اين كه] شما به من توهين كنيد و يك ميليون تومان بدهيد .يا
يك ناسزا بگوييد و دنيا را به من بدهيد .شما حق نداريد ،زيرا كرامت فقط از آنِ شما نيست ،حيثيت از باالست...وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنيِ آدَمَ وَ
حَمَلْناهُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلي كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيال [«. ]396ما قطعاً فرزندان آدم عليه السالم را
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اكرام نموده و آنان را در خشكي و دريا [براي كار و كوشش] قرار داديم و از مواد پاكيزه به آنان روزي داديم و آنان را بر عدّه فراواني
از آنچه خلق نموديم ،برتري داديم».ما انسان را تكريم كرديم و اين انسان است كه خود را كوچك ميكند .خودِ او اين تكريم را زير
پا ميگذارد:اي گرا ن جان خوار ديدستي مرا چون كه بس ارزان خريدستي مراحق داريم كه نمي دانيم شرف انساني چيست ،زيرا آن را
مجاني به ما داده اند .آدم كه چيزي را مجاني گرفت ،مجاني هم از دست ميدهد .اگر بينديشيم و ببينيم كه اين كرامت و ارزش
شخصيتِ آدمي چيست ،آن را اينطور ارزان معامله نميكنيم .امام حسين مي فرمايد :مرا بين شمشير و ذلت مخير كرده است .هيهات
مناالذلة يأبياللَّه ذلك« ،محالاست براي ما تسليم به ذلت و خواري .خدا نميگذارد ،زيرا متعلق به خداست» .اصالً من چه چيزي را
بخواهم؟ مگر اختيار آن در دست من است؟ يأبي اللَّه ذلك لنا و رسوله والمؤمنون« .رسول خدا و مردم با ايمان كه نماينده او هستند،
از پذيرش آن (ذلت) براي ما امتناع ميورزند».جامعه با ايمان ،حسين خود را به اين زودي نميتواند از دست بدهد[ ،زيرا به دست
آوردنِ] حسين براي او گران تمام شده است .آيا من ذلت را براي چند صباح دنيا قبول كنم؟ ابن خلدون عليرغم اينكه مرد باسوادي
است و شش جلد تاريخ العِبَر او خيلي مهم است و مقدمه اش صد مرتبه از كتاب تاريخ او باالتر است ،ولي اشتباه كرده است .اشتباه از
بزرگان خيلي بزرگ است .ابن خلدون در فلسفه سياسي ،فلسفه جامعهشناسي ،فلسفه اقتصادي ،به اسالم خيلي خدمتها كرده است،
ولي درباره حسين يك اشتباه و يك راست گفته است .اشتباه او در اين است كه ميگويد«:حسين احساس كرد كه خروج بر يزيد [و
مبارزه با او] به جهت فاسق بودنش ،متعيّن و واجب است ،مخصوصاً براي كسي كه داراي توانايي براي قيام باشد ،و او درباره خود اين
شايستگي و قدرت را مي ديد و گمان وي از نظر شايستگي [براي زمامداري] و توانايي خود صحيح بود و بيش از آن بود كه گمان
مي كرد ،ولي گمان وي درباره قدرتِ خود ،چنان نبود كه تصور ميكرد ميتواند با نيروي نظامي خويش در قيامش پيروز گردد».
[. ]397ما هم در حاشيه مي گوييم جناب ابن خلدون ،شما در اين مورد اشتباه كرديد .علت رفتنِ حسين بن علي به جهت اين بود كه
مي ديد [يزيد] واقعاً اسالم را وسيله بازي خود قرار داده است .آيا بايد در اين دنيا بر اين كار صبر كند؟ معناي آن اين نيست كه هيچ
ارزشي براي او مطرح نيست .حضرت فرمود :مي روم ،و اگر حكومت عادالنه برقرار كردم؛ نحمداللَّه علي ذلك« .سپاس خدا را
ميگوييم» .اگر هم كشته شدم ،شهيدِ؛ احدي الحسنيين هستم .اين [مسأله] را ابن خلدون متوجه نبوده است .و چون مقداري در
سياستهاي دوران خود بود و همچنين عمالً هم يك آدم سياسيِ معمولي بوده است ،نميدانست كه قضيه حسين چيست.بنابراين،
حضرت ميفرمايد :يأبياللَّه ذلك« .خدا نميگذارد» .من چه طور براي خودم اختيار قايل بشوم و بگويم :حسين تو قبول كن و به
خودت تلقين كن كه باالخره اگر تو جواب مثبت بگويي ،تمام دنيا را در اختيار تو ميگذارند ،زيرا اولين شخصيت زمان هستي و اگر
اولين شخصيت يك «بلي» بگويد ،كار تمام است .نخير! اگر اختيار در دست من بود انجام نميدادم ،چه رسد به اين كه يأبياللَّه،
«خدا امتناع ميورزد» ،و اجازه اين كار را نمي دهد .شما ببينيد در تحليل تاريخ حسين چه مسائلي نهفته است .به هركدام از اين
جمالت كه دقت كنيد ،نه تنها يك درس است ،بلكه آبرويي براي علوم اجتماعي است .آبرويي است كه خدا به علوم انساني ميدهد
كه ارزشها را هم به حساب بياورند.ما لحظهاي از اين حادثه را ميخوانيم و تا حدودي احساس ميكنيم كه خون حسين در حال
سرور و شادي و انبساط بود .بعضي از آنهايي كه نميدانستند عاقبت كار چه ميشود ،فقط تكيهشان بر حسين بود .باالخره ،اينها
معصوم نبودند ،ولي ميگفتند حسين پيشواست .هم چنين ،درباره شب عاشورا شنيده ايد كه وقتي حضرت فرمود شب تاريك شده و
ديگر شما آزاديد ،چند بار اين آزادي را گفته است  -و انشاءاهلل احتماالً در مورد اين آزاديشان بحث خواهيم كرد  -بعضي از آنها
مطالبي گفتند ،و معلوم مي شود كه خيلي عجيب پرواز كرده بودند .يكي از آنها گفت :يا اباعبداللَّه! شما ميگوييد كه ما آزاديم ،اما
كجا برويم؟ دنيا اگر ابدي بود ،ما از تو دست برنميدا شتيم ،اصالً چه رسد به اين كه دنيا چند روزي بيش نيست .دنيا فاني است و
ميگذرد .با چه رويي به وجدان خودمان مينگريستيم ،اگر مي خواستيم تو را رها كنيم؟شما در مضمون اين مطالب دقت كنيد كه در
شعاع جاذبيت حسين ،بعضي از آنان چه حال روحانياي پيدا كرده بودند كه فردا همه آنها ،انسانهاي خالص و ناب شدند .خداوند
آن ها را غريق سالم و صلوات و رحمت بفرمايد ،كه واقعا ًبراي انسانيت آبرو كسب كردند.پروردگارا! حسين را از دست ما مگير.
پروردگارا! ما را در پيشگاه حسين شرمنده مفرما.خداوندا! در فراگرفتن درسهايي از حسين ،خودت ما را ياري بفرما« .آمين»
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مكتب حسيني

(شب نهم محرم). 1374 / 3 / 17 ،يكي از مطالب بسيار قابل توجه و قابل دقت ،آن جملهاي است كه فرزند عزيز حسين عليه السالم
به امام حسين عليه السالم عرض كرد .موقعي كه مسير نينوا را در پيش گرفته بودند ،حضرت سيدالشهداء در پشت اسب خود ،به
خواب سبكي رفته و بعد از چند دقيقه سرشان را بلند كردند و كلمه استرجاع را به زبان مباركشان آوردند ،و فرمودند:اِنَّا للَّهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ
راجِعُون [«. ]398ما از آنِ خداييم و به سوي او برميگرديم».مقتلها نوشتهاند كه :حضرت علياكبر پشت سر امام حسين عليه السالم
بود .وقتي كه اين جمله را شنيد ،عرض كرد :پدرم ،قطعاً چنين است كه :اِنَّا للَّهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ راجِعُون« ،همه ما از آنِ خداييم و به سوي
خدا برميگرديم»  ،اما علت چه بود كه در اين موقع و در اين لحظه ،اين آيه را فرموديد؟ حضرت فرمود :من چند لحظهاي خوابم برد و
در خواب ديدم كه همينطور كه كاروان ما در حركت است و ميرود ،يك نفر از پشت سر ما با صداي بلند ميگويد« :اين كاروان
ميروند و مرگ به دنبالشان است» ،و من هم اين آيه را خواندم :اِنَّا للَّهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ راجِعُون .اين نداكننده ،همين مطلب را به ما خبر داد.
حضرت علياكبر عرض كرد:اَوَلَسْنا عَلَيالْحَق [«. ]399آيا ما برحق نيستيم؟»بعضي از تواريخ دارد كه حضرت سوگند خورد و
فرمود:بَلي وَالَّذي اِلَيْهِ مَرْجِعُ الْعِباد [«. ]400بله[ ،سوگند] به آنكه رجوعِ بندگان بهسوي اوست[ ،ما بر حقيم»].سپس اين فرزند عزيز
گفت:فَاِذاً ال نُبالي نَمُوتُ مُحِقّين [«. ]401حال كه چنين است ،ما از مرگ پروايي و باكي نداريم».معلوم بود كه اين پدر بزرگوار،
چگونه فرزندش را تحسين كرد و انتظارش هم همين بود كه اين فرزند در اين موقعيت چنين جملهاي را بگويد.اگر جريان تاريخ
طوري بود كه حسين و كساني كه در رديف اين كاروانيانِ در راه حق بودند ،واقعاً ميتوانستند در درون انسانها تأثير كلي كنند ،تاريخ
ما عوض شده بود و معناي «حق» معلوم ميشد كه چيست .شما ميدانيد كه با اين كلمه «حق» ،بشر چه مقاصدي را به راه انداخته و
با كمال صراحت گفته است كه حق با قوّه (قدرت) است .با اينكه آسيب و صدمهاش را هم در تاريخ زياد ديده و متوجه شده كه اگر
حق با قدرت است ،ولي باالترين قدرت آن نيست كه من بگويم تو نباش ،من باشم .باالترين قدرت آن است كه بگويم من زندهام و
با زندگيِ رسميِ تو هم سازگارم ،و اين قدرت را دارم كه تو هم باشي و من هم باشم .در اين صورت فهماندهام كه معناي حق
چيست.حقيقتاً نمي دانم ما در مقابل حق ،چه عذري خواهيم آورد كه درباره آن درست نينديشيدهايم ،در حالي كه جوهرِ مايه ترقي و
تكامل انسانها حق است .كلمه حق ،تزيينِ (دكور) مغزها بوده است :حق! بله حق است .بلي ،حق چنين است و ...حق ،حق ،حق!
ختم حق گرفته اند! شايد صبح تا شام ،انسان اين كلمه را خيلي زياد بر دهان و بر قلم بياورد« .حق چنين است! حقيقت چنان است!»
ولي آن برخورداري و آن بهرهوري از حق را نداشته است .لذا ،متأسفانه قرنهاست كه اين حق ،مثل تابلو در ذهن ماست .چرا تابلو را
در خانه خود آويزان مي كنيم؟ براي زر و زيور خانه .اين تابلو [حق] هم در مغز ما آدميان ،تاكنون براي اين بوده است كه گاهي به آن
نگاهي نموده و آرامشي پيدا كنيم ،ولي نفهميم حق و حقيقت چيست![علياكبر گفت ]:اَوَلَسْنا عَلَي الْحَق« ،آيا ما برحق نيستيم»؟ [اگر
بر حق هستيم] ،مي رويم .همين است و جز اين نيست .اما معناي ضعف و قدرت چيست؟ اي كاش در معناي حق ،انسانها بيشتر از
اينها ميانديشيدند و حق و حقيقت را فداي زيباييهاي زودگذر نميكردند .حق ،ثابت و ابدي است .حق ،جوهرِ جانِ ماست .وقتي
حضرت علياكبر عليه السالم اين كلمه «حق» را به كار برد ،آرامشي براي امام حسين بود .همانطور كه قبالً عرض كردم ،اگر
[حسين] آرامش نداشت ،نميتوانست اين حادثه بي نظيرِ تاريخ را مديريت كند .شايد وقتي اين [جمله] را از فرزندش شنيد كه؛ «پدر
مگر ما با حق نيستيم؟» حضرت فرمود :بلي ،سپس علياكبر در جواب گفت :فَاِذاً ال نُبالي نَمُوتُ مُحِقّين« ،چه باك داريم از مردن»،
آرامش او بيشتر شد .يكي از بزرگان گفته است«:از آن جهت كه بشر نتوانست كاري انجام بدهد كه عدالت را قدرت و عادل را قوي
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بداند ،قدرت را عدالت و قدرتمند را عادل تلقي كرد« ]402[ ».پاسكال» در صورتي كه خود قدرت ،حق است .خوب توجه و دقت كنيد.
يكبار ديگر [عبارت آن شخصيت را] عرض ميكنم .چون اين جمله؛ اَوَلَسْنا عَلَيالْحَق ،خيلي بيش از اينها فكر ميخواهد .اين
شخصيت ميگويد« :بشري كه اينقدر ادعاي توانايي و ادعا ي قدرت دارد ،نتوانست و حتي عاجز بود از اين كه بگويد قدرت در عدالت
است و هركس عادل است قدرتمند است .لذا ،قضيه را عكس كرده و گفته است« :هر كس قدرتمند است ،عادل است!» چه ناتوانيِ
شرمآورتر از اين! تو مگر نميداني كه قدرت مالكيتِ بر نفس ،بزرگترين قدرت است؟ همان نفسي كه اگر آن را رها كني و جهان را
بخورَد ،سير نمي شود:نفْسَت اژدرهاست او كي مرده است از غمِ بيآلتي افسرده است [. ]403نفسي كه واقعاً اگر بال و پر گشايد،
ميدان به او بدهند و وسايل فراهم بشود ،به قدر جهان هستي تورّم پيدا ميكند و سير هم نميشود« ،هل مِن مزيد» هم ميگويد.
مالكيت بر اين نفس يعني قدرت.تاكنون درباره اميرالمؤمنين عليه السالم خيلي مطالب گفته شده است .يكي از آن جمالت كه بايد آن
را يادداشت كرد ،اين است كه علي بن ابي طالب قدرتمندترين مردي است كه تاريخ به خود ديده است .با اين كه پنج سال و چهار ماه
بيشتر نتوانست خالفت كند  -آن هم تماماً در آشوب و فتنه  -با اين حال ،چرا قدرتمندترين مرد تاريخ است؟ زيرا بر خويشتن مالك
است .قدرت مالكيت بر خود را دارد .اين را محسوب ننموده و گفتند چنين است عدالت .حق ،يعني قدرت .عادل و ذي حق ،يعني آن
كس كه مقتدر است .آن وقت قدرت را هم در مقابل حق قرار دادند .آدم واقعاً گاهي فكر ميكند آيا اينها اول درباره مطلب فكر
ميكنند و بعداً آن را ميگويند؟ يا اول مطلب را ميگويند و بعداً فكر ميكنند؟ شايد هم فكر نميكنند و ميگويند.اطراف تبريز،
روستايي وجود دارد كه در آنجا كلمهاي پر معنا استعمال ميشود .همان كلمه را ميخواهم بگويم و اشخاصي كه آذري زبان هستند،
متوجه ميشوند .وقتي كسي خيلي بيربط حرف بزند ،ميگويند «دِييردا»( ،ميگويد ديگر)! اين هم اينطوري ميگويد .اين [حق يعني
قدرت] ،از هزار دليل بر نفي قضيه زنندهتر است .البته با آن چهره كذايي و با آن قيافه ميگويد[ .بشر] روي اين مسأله نخواسته است
فكر كند كه قدرت ،خودش از بزرگترين حقهاست .هماكنون قدرت ،كيهان و كهكشانها را اداره ميكند .قدرت شما [انسانها] اين
زمين را اداره ميكند .قدرت ،شما را اداره ميكند .آيا اين سخن باطل است؟ باطل من هستم كه قدرت را در باطل به كار ميبرم .آيا
اين همه حركات ماشيني ،طبيعي ،انساني كه همين امروز در كره خاكي انجام گرفته است ،بدون قدرت و قوّه امكانپذير بود؟ قدرت،
عين حق است ،منتها ،در دست چه كسي؟ در دست يك شخص ،قدرتِ سازنده بشر ،و در دست ديگري ،قدرتِ مخرّب ميشود .اين
(اَوَلَسْنا عَلَيالْحَق)« ،آيا ما برحق نيستيم» ،يعني قدرت با ماست .اگر بگوييم (و اليه راجعون)« ،بهسوي تو ميآييم» ،حق
گفتهايم.زماني مي خواستم درباره تعريف سعادت كمي بيشتر كار كنم كه سعادت چيست؟ عدهاي گمان ميكنند كه اگر آنچه بخواهند
و به دستشان بيايد ،سعادتمند هستند ،و اگر آنچه كه خواستند و به دست نياوردند ،بدبخت به شمار ميآيند .خوشبختي و بدبختي به
معناي «آنچه كه خواستم شد» و «آنچه كه خواستم نشد» ،نيست .اين تقسيمبندي درباره بشر صحيح نيست .كيست كه در اين
دنيا ،به مدت ده ساعت ،آ گاه زندگي كند و از درون يا بيرون ،يك ناگواري به داخل مغزش نپرد؟ اين شخص كيست؟ البته ده ساعت
نه ،بلكه پنج ساعت يا حتي يك دقيقه پايين بيايد .به شرط اين كه بيدار باشد ،و اگر بيدار شود يك انسان است .يا همين مقدار
احساس كند كه مثالً در جامعه بشري و در جامعه خودش فقر وجود دارد و اشخاصي در جهل غوطه ورند ،كافي است كه اين شخص
نتواند دقيقاً بخندد .در اين دنيا ،سعادت را ما اينگونه معنا كنيم( :فانّي ال اري الموت االّ سعادة)« ،من مرگ را جز سعادت نميبينم».
صلي اللَّه عليك يا اباعبداللَّه .چشم پوشيدن از اين ستارگان و خورشيد و ماه و از اين كهكشانها ،چشم پوشيدن از شما انسانها،
چشم پوشيدن از سن ميانسالي ] 404[ ،و چشم پوشيدن از همه ،سعادتي است كه با تجرّد روحيِ خودم به طرف؛ اليه راجعون حركت
كنم[ .همانگونه] كه پسرش علياكبر آن جواب را داد .اين جمله سعادت است؛ و الالحياة مع الظالمين االّ بَرَما« ،و من نميبينم
زندگي با ستمكاران را مگر ماللت و تنگدلي» .تقسيم بشر به خوشبخت و بدبخت ،صحيح نيست .كيست كه در اين دنيا بگويد هرچه
خواستم شد؟ مگر اين كه در مغز او دستكاري بشود و بگويد ،من در اين دنيا بنايم بر اين بود كه هرچه بخواهم حق است و هرچه
خواستم شد .چنين چيزي محال است ،مگر او را تخدير كنند و خداي ناخواسته ،مست باشد .البته چنين انساني ميتواند اين حرف را
بزند .بياييد بشر را طوري ديگر تقسيم كنيم .معناي سعادت و شقاوت را در نزد روشنان و تاريكان بيابيم.سعادتمند كسي است كه
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روشن است ،اگرچ ه دنيا بر او سخت بگذرد .اما كسي كه در اين دنيا تاريك است و متوجه نيست كه اين زندگي چيست ،بيچاره و
بينواست و زندگي او در شقاوت ميگذرد.پس قدرت را كه ما معنا ميكنيم ،براي توجيه خودمان ميگوييم :باالخره ،حق با قوّه است ،يا
با حق است؟ آيا اين تقسيم درست است؟ بيچاره قدرت! قوّه و قدرت ،مأمور بسيار بزرگي از طرف خدا براي هستي است ،اما اغلب از
اين حقيقت چشمپوشي ميشود .جمالتي بود درباره سعادت كه عرض كردم ،و به نظر مي رسد بايد پيرامون آن كار كرد .انسان
نميتواند بگويد ،اين است كه من ميگويم .خداوند ما را از اين بيماري نجات بدهد كه انسان بگويد آنچه كه من ميگويم ،همين
است و جز اين نيست .اطالعات شما هرچه باالتر برود ،احتياط شما بيشتر خواهد شد .جوانها ،قطعاً بدانيد ،هرچه كه قدرت فكريِ
شما باالتر برود ،در قضاوت ،آرامتر قضاوت و داوري خواهيد كرد.خالصه ،سعادت را ميتوان اينطور تعريف كرد :موقعيتي براي انسان
كه اگر در آن موقعيت بگويند تو را از اينجا مي خواهيم راهيِ ابديت كنيم ،آيا موافقي؟ بگويد :بلي .اين بلي يعني سعادت.توضيح :اگر
انسان در اين زندگاني در حالي باشد كه اوالً بداند اين دنيا و انسان و خودش چيست و بداند كه ابديتي در كار است و بداند:روزگار و
چرخ و انجم سر به سر بازيستي گر نه اين روز دراز دهر را فرداستياين را نيز بداند كه بدون فردا ،معامله زندگيِ دنيوي قابل حل
نيست ،زيرا اگر قابل حل بود نسخه مينوشتند .اي عزيزان! اگر دنيا را ميتوانست خودِ دنيا تفسير كند ،قطعاً سرنوشت زندگي بشر به
هر شكل ممكن و با صدها راه مثل؛ هنر ،فلسفهها ،ادبيات و ...عوض شده بود .از هر راه ميخواهند بشر را اقناع كنند كه شما
زندگيتان را ادامه بدهيد ،ولي بشر مي گويد من چه كار كنم؟ [تفسير زندگي من چيست؟] ميگويند اشكالي ندارد ،زندگي انسان «بايد»
در اين دنيا بدون وابستگي بگذرد! بله ،جنابعالي ميفرماييد «بايد» ،ولي من در اين «بايد» ،استدالل پيدا نمي كنم.اين شعر از جبران
خليل جبران است كه اگر زنده ميماند ،براي عربها يك مالي رومي مي شد ،ولي زود از دنيا رفت.يا نَفْسُ لَوْال مَطْمَعي بِالْخُلْدِ ما
كُنْتُ أَعيلَحْناً تُغَنّيهِ الدُّهُورٌ بَلْ كُنْتُ اَنْهي حاضِري قَسْراً فَيَغْدُوا ظاهِريسِرّاً تُواريهِ الْقُبُور [« -1 . ]405اي من ،اگر اميدي براي ابديت
نداشتم ،اگر طمعي (اميدي) براي جاودانگي (ابديت) نداشتم ،هرگز گوش به آهنگي كه روزگاران مينوازد فرا نميدادم« -2».اگر اين
اميدِ حياتبخش ،جاي خود را به يأس مرگبار ميداد ،هماكنون جريان هستيام را قطع ميكردم و رهسپار خاكهاي تيره گور مردگان
ميگشتم».خوشا به حال او (جبران خليل جبران) ،كه چند دقيقه اي با خودش خلوت نموده و با خودش صحبت كرده است .حضرت
علياكبر چنين گفت :اَوَلَسْنا عَلَيالْحَق .گفت اگر بر حق هستيم ،ميرويم .اي جوانان عزيز! اين را ميگويند سعادت .و الّا با ثروت زياد،
اگر آگاه باشيد ،هر لحظه خواهيد گفت :اين ثروت كالن در اختيار من است ،در حالي كه چه گرسنههايي امشب از گرسنگي نتوانستند
به خواب بروند .هم چنين ،اگر علم زياد داشته باشيد و فقط براي آرايش خودتان باشد ،خواهيد گفت ،چه بسيارند جاهلهايي كه ما
ميتوانستيم يك كلمه از اين ها را به آنان تعليم دهيم .محال است كسي با آگاهي ،خنده مطلق در اين دنيا داشته باشد ،مگر اين كه -
همانطور كه عرض كردم  -مست باشد يا تخدير شود كه البته قهقهه آنها خيلي بلند است.اكنون شما ميتوانيد عظمت جمله
«اَوَلَسْنا عَلَيالْحَق» را بفهميد .يعني اگر االن بگويند اي حسين ،با فرزندانت برخيز ،آيا برميخيزد؟ بلي[ ،چنانكه علياكبر] گفت
برويم .اين معناي سعادت است .من غير از اين ،هيچ مفهوم و معنايي را براي سعادت نتوانستم بپذيرم .البته براي سعادتِ انسان ،خيلي
تعريف صورت گرفته است .اگر سعادت اين باشد كه آنچه كه بشر مي خواهد ،ميسر شود ،نخواهد شد .اين را يقين بدانيد:بَرَد كشتي
آن جا كه خواهد خداي و گر جامه بر تن دَرَد ناخدايخدا ميگوي د تو [انسان] تدبير خواهي كرد ،حساب تقدير مرا هم داشته باش .اَلْعَبْدُ
يُدَبِّر وَالرَّبُّ يُقَدِّر« ،بنده تدبير ميكند ،پروردگار مقدّر ميگرداند» .اگر محوّل حال جهانيان نه قضاست چرا مجاري احوال برخالف
رضاستبلي قضاست به هرنيك و بد عنانكش خلق بدان دليل كه تدبيرها جمله خطاستحتي بزرگترين مغزهاي دنيا ،با اين همه
وسايل و امكانات نمي توانند در آستانه فرارسيدن يك سال جديد ،حدس بزنند كه در اين سال كه ما به آن وارد ميشويم ،چند نفر در
فيزيك به نظريه جديد خواهند رسيد؟ يا چند نفر در ادبيات ،يك بارقه ذهنيِ خوبي خواهند داشت؟ يا چند نفر معناي سعادت را خواهند
فهميد؟ محال است بفهمند .شما نمي توانيد و ما يقين نخواهيم داشت كه چند دقيقه ديگر در همين مكاني كه اينك نشستهايم،
وضعيت و موقعيت بنده چيست ،زيرا امواج اقيانوسِ ناخودآگاه نميگذارد كه من بفهمم بعد از يك دقيقه چه ميشود .دقايقي ديگر كه
همينطور به يك شخص نگاه ميكنم ،به اين فكر ميافتم كه مثالً برادرزاده ام هم شبيه به اوست و در رابطه با داستانش صحبت
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مي كنم [و مطالب گوناگون ديگر در ذهن من موج ميزند] .يا يك نفر با يك نگاه مي بينيد كه با نفوذ به ناخودآگاهِ انسان ،موجهايي
شروع مي شود[ .مثل] باسكول شصت تني نيست ،بلكه روح انسان است .روح حتي يك ميلياردم اپسيلُن را حساب ميكند .باسكولها
را ديده ايد كه تريلرها براي تعيين وزن بار بر روي آن ميروند .مثالً در پنجاه تن ،يكصد كيلوگرم كم است .اشكالي نداشته و اصالً به
حساب نميآورند .يا يكصد كيلوگرم در شصت تن بار به حساب نميآيد .اما بحث روح فرق ميكند .وقتي به مغز آدمي عمر يك مزون
يا يك هايپرون [ ]406را عرضه مي كنند ،شما محال است حتي بتوانيد آن را تصور كنيد ،ولي مغز ،يك ميليونيومِ ثانيه را انشاء
ميكند .در روح ،بحث تُن (كميّت) مطرح نيست .ارقام نجومي در اينجا (روح) به اندازه يك ميلياردم اپسيلن است.به هرحال ،علياكبر
گفت :اَوَلَسْنا عَلَي الْحَق .معناي سعادت [درك اين جمله] است .اگر هر لحظه به انسان بگويند آيا اكنون حاضر هستي و برميخيزي و
وضعيت خود را طوري محاسبه كردهاي كه شما را به پيشگاه خداوند روانه كنند؟ اگر گفت «بله» ،اين شخص سعادتمند است .و الّا
كدام امتيازِ دنيا بهطور مطلق و بدون نگراني به انسان دست ميدهد؟اما زيبايي ها ،مثل كاردِ دو لبه است .اين مثال از يكي از بزرگان
است« :شخص زيبا اگر شخصيت نداشته باشد ،هم خود را و هم ديگران را زخمي ميكند» .اگر مسأله ثروت را بگوييد ،آدم محاسبه
كند كه اگر اكنون اين ثروت كالن كه در اختيار اوست ،آيا ديگران هم از آن بهرهمند هستند؟ اگر قدرت [در اختيار من] است ،آيا واقعاً
من از اين قدرت خوب استفاده ميكنم؟ اين مسائل مطرح است .البته آنچه كه به انسان آرامش ميدهد و نميگذارد كه «آيا آيا»ها
او را اذيت كند ،اين است كه خود اين «آيا» ها باعث شود كه حواس او در زندگي جمع باشد .خودِ اين يك توفيق است( .آيا بهراستي
چنين است؟) يعني اين سؤال را كه به خودش متوجه كند ،حواسش جمع شود .اين [توجه به خود] بيسعادتي نيست .شايد بتوان گفت،
خود اين سؤال ها سعادتي است كه [هر انسان] از خود بپرسد و جواب بدهد .يك مطلب ديگر داريم كه آن را هم عرض ميكنم.حسين
بن علي عليه السالم از زندگي دست برداشت .اشخاصي هستند كه حيات و زندگي ،چهره خود را به آنها نشان نداده است .لذا ،ممكن
است با يك بهانه بگويند ،ما ميخواهيم برويم و به شما مربوط نيست و دست از زندگي برميداريم .ما با «سقراط»هايي در تاريخ
روبهرو هستيم كه البته براي حفظ قانون مردانگي كردند .سقراط گفت« :اگرچه [قانوني] باطل است ،اما چون قانون مرا در آتن بزرگ
كرده است ،حكم باطل را ميشنوم و زهر را ميخورم ».در اين سخن كمي دقت كنيم ،زيرا مطلب مهمي است .با اين كه ما [قانون
آتن را] قبول نداشتيم ،يعني ما ميگفتيم« :اگر گفتند شما را از اعدام نجات ميدهيم (چون افالطون گفت من ميتوانم تو را نجات
بدهم) و چرا قبول نكردي؟» سقراط گفت« :يك عمر ،اين قانون كه آقايان به آن تمسّك كردهاند و ميخواهند مرا طبق آن اعدام
كنند ،مرا بزرگ كرده است ».مطلب خيلي مهم است ،اگر چه اگر ما [در آن موقعيت] بوديم ،از ديدگاه اسالم ميگفتيم« :نه! به باطل
گوش فرا ندهيد و اگر قدرت داريد ،به اين قضات نابكارِ آتن اعتراض كنيد» .اگر ما بوديم ،به او ميگفتيم« :اعتراض كن ».اما او چه
كار كرد؟ گفت « :بايد همه جا قانون را محترم ديد و مقدس بشمرد».راهِ بگريختنش بود ،ولي دل كم حوصله در سينه فشردگفت بايد
همه جا قانون را محترم ديد و مقدس بشمردشوكران از كف قاتل بگرفت چون خماري كه شرابي بيدُردنوچهها پيش دويدند كه نيست
كُشتي دام نخستين با گُرددادشان جام عزيزان را ديد كه يكي بعدِ دگر جان بسپرددور ساغر چو بدو شد ساقي گفت وجه ميِ ما كسر
آوردصبر كن تا ز حكومت برسد وجه سمّي كه تو مي خواهي خوردبا هوا خواهِ خود آزاده حكيم اين سخن گفت و جهاني آزردبدهش
سيم كه تا سمّ بدهد زانكه مُفتي به جهان نتوان مردوقتي به او (سقراط) گفتند ما شما را نجات ميدهيم  -همانطور كه افالطون
گفت ميتوانم ،چون خيلي نفوذ اجتماعي داشت  -سقراط گفت :من سالهاي عمرم گذشته است ،آيا تو ميخواهي دوباره مرا به اين
دنيا بازگرداني و زنجير اين زندگاني را به گردن من بپيچي؟ بگذار بروم .من به ابديت نزديك ميشوم و صفحات زيباي ابديت را
ميبينم .اين چه پيشنهادي است كه تو به من ميكني؟ من [ابديت را] مي بينم و سنّم گذشته است.اما درباره حسين ،اين امر [صادق]
نيست .يعني ،مسأله «سنّم گذشته» مطرح نيست .تازه ،سقراط را در آتن غير از سه  -چهار انسانِ باسواد ،كسي ديگر نميشناخت،
ولي حسين بن علي را تمام دنياي آن روزِ اسالم ،و شايد بتوان گفت يك سوم دنيا ،به عنوان محبوبترين شخص ميشناختند .دست
برداشتن از زندگي يعني چه؟ يعني شخصي جانِ جهان است و از جان خود ميخواهد دست بردارد .آن هم جاني كه:قبله جان را چو
پنهان كردهاند هر كسي رو جانبي آورده اندجان نهان در جسم و تو در جان نهان اي نهان اندر نهان اي جانِ جانآن حسين كه قطعاً
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خدا در جان او جلوه كرده بود و ميخواست اين جان را از دست بدهد ،نه شخصي كه عمرش را تمام كرده و ميگويد« :آيا دوباره تو
مي خواهي كالف سنگين دنيا را به گلوي من بپيچي؟ تمام شده است و ميخواهم بروم» .اين را ميخواهيم بگوييم ،دقت كنيد .چندي
از مختصات زندگي را مي خواهم عرض كنم كه كمي جنبه علمي و حِكَمي قضيه و جنبه دينيِ قضيه بيشتر روشن شود ،كه شهادت
حسين اين طور به نظر نيايد كه آدمي بود كه [فقط] از جان خود گذشت .از جانش گذشت يعني از جانِ جهان گذشت .اجازه دهيد اين
چند كلمه را بگويم .در مورد ماهيت حيات ،اگرچه تاكنون براي قلمرو دانشها و فلسفهها كامالً كشف نشده كه اين (جان و حيات)
چيست؟ اما؛بر لبش قفل ا ست و در دل رازها لب خموش و دل پر از آوازهاعارفان كه جام حق نوشيدهاند رازها دانسته و پوشيدهاند
[. ]407در عين اين كه جانِ جهان بودند ،در درون ما بودند و ذره اي خودشان را بر ما بزرگ نميگرفتند .اسرار جهان نيز در دلهاي
آنها موج ميزد .اينها متعلق به انسان و جان است .اينها براي سگ و گربه و ديوار و كوه اورست و درختهاي سر به فلك كشيده
نيست ،فقط متعلق به جانِ شما انسان هاست .كه اگر يكي از آن [اسرار] را يك انسانِ نادان داشت ،منفجر ميشد .آن وقت اين چه
قدرتي است كه در حالي كه جان آدمي ميليونها راز دارد ،ولي ذرهاي هم به روي خود نميآورد .خدايا وقتي تعليم و تربيت به فرياد ما
نرسد[ ،رمزها و ارزش جان] از دستمان خارج شده و به هدر مي رود.هر كه را اسرار حق آموختند مُهر كردند و دهانش دوختنداگر
بنشينيم و عظمت هاي جان آدمي را شمارش كنيم ،قطعاً عمر تمام ميشود ،سالها ميگذرد و شمارش آن عظمتها تمام نخواهد شد.
وقتي كه مي گويند حسين گفت سعادت اين است كه من اين شهادت را براي خودم انتخاب كردم و از همه چيز گذشتم ،يعني با اين
كه ميدانستم جان چيست ،از آن مي گذرم.پروردگارا! خداوندا! ما را در شناخت حسين ياري بفرما.خدايا! تو را سوگند ميدهيم به خون
نازنين حسين ،ما را از اين امتيازاتي كه به جان آدمي لطف و افاضه فرمودهاي ،بهرهمند بفرما.خداوندا! پروردگارا! از درسهايي كه
بهوسيله حسين فراميگيريم ،ما را به نتايج خوب برسان.انشاءاللَّه اميدواريم از اعماق جانتان با حسين هماهنگ و همصدا باشيد ،و
جاي دارد كه ما تا آخرين نفس با حسين همراه و پيرو حسين باشيم« .آمين»

پاداش حسيني

(شب دهم محرم). 1374 / 3 / 18 ،اِنَّ بَني اِسْرائيلَ ،كانُوا يَقْتُلُونَ مابَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ اِلي طُلُوعِ الشَّمْس سَبْعينَ نَبِيّاً ثُمَّ يَجْلِسُونَ فِي
الْاَسْواقِ يَبيعُونَ وَ يَشْتَرُونَ كَاَنَّهُمْ لَمْ يَصْنَعُوا شَيْئاً فَاَمْهَلَهُمُ اللّهُ فَاَخَذَهُمْ بَعْدَ ذلِكَ اَخْذَ عَزيزٍ ذيِ انْتِقام [«. ]408آنان (بنياسرائيل) گاهي
پيامبراني را در بين طلوع و غروب خورشيد ميكشتند ،سپس در بازار مشغول كسب و كار خود ميشدند ،گويي هيچ كاري نكردهاند
(هيچ چيزي نشده است) .خداوند به آنان مهلت (فرصت) داد و انتقام گرفت».حسين بن علي عليه السالم فرمود« :از ناچيزي دنيا و از
موهوم بودن دنيا در پيش خداست كه سر يحيي فرزند زكريا براي نابكاري از نابكاران بنياسرائيل فرستاده شد .او را ذبح كردند (پيامبر
بنياسرائيل را كشتند) ،و سرش را براي نابكاري از بني اسرائيل فرستادند .سر من را براي نابكاري از آل اميه خواهند فرستاد»]409[ .
.درس بزرگي كه ما از اين جمله ميتوانيم فرابگيريم ،اين است كه از نتايج كارمان وقتي مهلتهايي پيش ميآيد ،غفلت نكنيم .اين
مهلت ها در جويبار زمان براي ما مطرح است كه ما حوادث و حقايق را در طول هم يكي پس از ديگري ميبينيم :ديروز ،امروز ،فردا،
يك سال پيش ،حاال ،يك سال بعد ،يك قرن پيش ،يك قرن بعد .مهلتها در جويبار زمان ،پشت سر هم ميآيند و نبايد ما را فريب
ده ند .در باال يكي در كنار ديگري است .اين كه يكي پس از ديگري است ،فقط براي ما اوالد آدم كه در جويبار زمان قرار گرفتهايم،
جلوه نموده است .مثال؛اگر در جايي بايستيد و يك قطار شتر از مقابل شما عبور كند ،دومي بعد از اولي ،سومي بعد از دومي ،چهارمي
بعد از سومي ،و پنجمي بعد از چهارمي حركت ميكنند .فرض ميكنيم كه حركت اينها هم در يك شعاع بسيار وسيع دايرهاي است.
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شما مي گوييد آن اولي بعد دومي ،سومي ،چهارمي يكي پس از ديگري .اما اگر از يك جاي مرتفع نگاه كنيد ،ميبينيد كه حركت آنان،
مثل حركت يكي در كنار ديگري است ،يعني به همه آن ها مشرف هستيد .خدا به همه حوادث مشرف است .اي لشكريان ابن زياد،
شما كه به اين جنايت بزرگ دست زديد ،گمان مي كنيد كه معناي ملت آن است كه قضيه چيزي نبود! وگرنه خداوند همان روز انتقام
ميكشيد .فامهلهم اللَّه« ،خدا به آنان مهلت داد».براي خداوند ،حادثه و انتقام حادثه ،يكي در كنار ديگري است .يعني در حقيقت،
ستمكاران و خونخوارانِ دنيا گمان ميكنند ،بين كار آنها و انتقام  -كه حتي ممكن است بعد از هفت نسل در عرصه طبيعت بروز
كند  -در طول هم است.از تير آهِ مظلوم ،ظالم امان نيابد پيش ازنشانه خيزد ازدل فغان كمان راوقتي كه شما خواستيد تير را رها كنيد،
اول خود اين (دل) صدا ميكند ،سپس به نشانه اصابت مي كند .پيش از نشانه خيزد از دل فغان كمان را .اگر يك سيلي به يك انسان
زديد[ ،ابتدا] همان سيلي به خودِ شما خورده است .منتها ،در عالم طبيعت ،حوادث يكي در كنار ديگري براي ما نمايش ندارد ،بلكه
يكي پس از ديگري است.زماني اين پيشنهاد را كرده بودم كه بياييد با يك كار آسان ،يك انقالب فرهنگي در تمام دنيا ايجاد بكنيم.
ابتدا بناي يك مجله را پايهريزي كنيم .سپس از شهرستانها و روستاهاي ايران ،هركس حادثهاي براي او پيش آمده و بعد
عكسال عمل آن را ديده است ،براي ما بنويسد .مثالً اگر كسي يك سيلي زده است ،يك سيلي هم خورده است .قطعاً هرچه كه سن
باالتر برود ،از اين حوادث زيادتر ديده ميشود .مثال:يكي از آقايان مي گفت :در همسايگي آنان ،دو گنجشك باالي ديوار آشيانه
گذاشته و بچههايشان از تخم درآمده بودند و به آنها پرواز ياد ميدادند .روزي كمي كاه از ديوار ،بر روي زمين ريخته بود .مرد به
خانه آمد و ضمن پرخاش به همسر خود گفت :اين النه را از بين ببر ،زيرا خانه را كثيف ميكنند .زن گفت كه چند روز ديگر
جوجههاي آنها به پرواز درميآيند و بعد ما النه را خراب مي كنيم ،االن به النه دست نزن .مرد گفت تو هميشه تو با من مخالفت
مي كني .سپس يك نردبان آورده و با بيل النه را خراب كرد! موقعي كه اين بيل را ميزد ،يكي از اين بچه گنجشكها نصف شده و
پايين افتاد! همسر اين مرد حامله بود و همان روز ،بعد از يك ساعت ،شروع كرد به گفتن اين كه دلم درد گرفته است .گفتند شايد
درد زايمان است .او را به بيمارستان بردند[ ،و در حين زايمان] بچه را نصف كرده و بيرون آوردند .اين داستان را شخصي كه ناظر و
شاهد ماجرا بود ،براي من نقل كرده است.اين داستانِ كنش و واكنش است .و به قدري نمونههاي اين مطلب زياد است كه اصالً آدم
نميداند به كدام يك اشاره كند.شخصي نزد من آمد و گفت :مي خواهم خدا را ببينم .به او گفتم اگر خدا را به تو نشان بدهم ،لجاجت
نميكني؟ گفت نه .گفتم به [قانون] كنشها و واكنش ها توجه كن .قطعاً در پشت پرده خبري است كه وقتي نواختي ،خواهند نواخت.
اين را يقين بدانيد .اين پيشنهاد را مدتها پيش داده بودم كه مجلهاي منتشر كنيد كه از شهرستانها و از روستاها و نقاط دوردست،
هركس حادثهاي را كه نمونهاي از «كنش واكنش» است ،بنويسد و براي ما ارسال كند .مدتي به اين منوال بگذرد ،سپس وقتي
منعكس شد كه چنين مجموعهاي هست ،در تابستان وقتي مدارس و دانشگاهها تعطيل شدند ،دانشآموزان و دانشجويان را با ضبط
صوت به اين روستاها و شهرستان ها بفرستيد .تصور كرديم كه يك ميليون از اين قبيل حادثهها را ميتوان در يك نسلِ چهل -
پنجاه ساله جمعآوري كرد .يك ميليون حادثه! تصور كنيد هر حادثه يك صفحه باشد و در كل ،يك كتاب پانصد صفحهاي در نظر
گرفته شود .بعد از محاسبه تقريبي ،مالحظه شد كه دو هزار جلد دايرة المعارف توليد ميشود ،مبني بر اين كه نزن ،زيرا خواهي خورد!
گفتم من هم مقدمهاش را مينويسم.اي كساني كه ختم كلمه علم را گرفتهايد و همه چيز را قرباني اين كلمه بيچاره صاف و ساده
بيتقصير مي كنيد! همه ما علم را دوست داريم ،ولي از علم چه استفادهاي ميخواهيم بكنيم؟ بسيار خوب ،ميگوييد از نظر علمي
تصادف است ،اگرچه تصادف محال است ،ولي من قول ميدهم و مينويسم :تصادفاً يك ميليون حادثه در اين چند ساله اتفاق افتاده
است كه :زدند ،خوردند.اين است كه حسين فرمود :فامهلهم اللَّه.يا سبو يا خمِ مي يا قدح باده كنند يك كف خاك دراين ميكده ضايع
نشوداين جهان كوه است و فعل ما ندا سوي ما آيد نداها را صدا [. ]410كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَة« ]411[ .هر كسي در گروِ
دستاورد خويش است ».صدق اللَّه العلي العظيم .چرا امام حسين عليه السالم حتي يك ذره مضطرب نشده بود؟ چون ميدانست انتقام
هست .حسين مشرف است و گام به فراسوي زمان گذاشته ،و مي بيند كه سر عمر بن سعد را در رختخواب بريدند ،و ابن زياد به چه
حال ا فتاد .به همين علت ،از كمال آرامش برخوردار است و ديگر اضطراب ندارد .اين جهل ماست كه گمان ميكنيم حادثهاي بود و

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 174

اتفاق افتاد.اين قانون كنش و واكنش را كه عرض كردم ،در تاريخ فقط براي هشدار است تا بدانيد كه عدالت الهي پشت پرده است و
اينجا (عرصه طبيعت) جاي [انتقام خدا] نيست .خداوند مي خواهد از قاتالن حسين انتقام بگيرد ،آيا جاي انتقام اينجاست؟ بسيار
خوب ،يك تير به او ميزنند و راحت مي شود .عذاب اين قاتل بايد عذاب ابدي باشد .جان كندنِ دو دقيقهاي و سه دقيقهاي كه عذاب
نيست .آيا درست دقت ميكنيد يا نه؟ يا به عكس ،مي خواهيم به خاطر فداكاري [امام حسين عليه السالم] در اين دنيا ،به او پاداش
بدهيم .چه [پاداشي] بدهيم؟ مثالً هزار واحد آپارتمان به حسين بن علي بدهيد .اين تصورات ،نه تنها كودكانه و عاميانه ،لكه اصالً
اهانت بر حسين است .اين جا جاي اين حرفها نيست ،نه پاداشِ عدالت و نه كيفر عِقاب .اين دنيا كوچك است[ .مثالً] به علي بن
ابيطالب عليه السالم ميخواهيم در اين دنيا جايزه بدهيم .براي يك لحظهاش دنيا كم است .اما براي اين كه خواب بشر خيلي
سنگين نشود و خيلي زياد به خواب سنگين فرونرود ،گاهي مسأله كنش و واكنش را براي او دليل ميآوريم.همان شخص به من
گفت :چند سال قبل عازم شهر قم بوديم .در مسير خود جهت صرف صبحانه ،در قهوهخانهاي نشسته بوديم .در اين هنگام سرگردي
[با لباس نظامي] همراه همسر و دو فرزند خود وارد شد .دو نفر طلبه هم يك طرف نشسته بودند و با هم صبحانه ميخوردند.
قهوهچي ،قفسي داشت كه دو پرستو در آن بود و يكي بالهايش كمي درازتر از ديگري بود .بچههاي سرگرد به پدرشان گفتند :اينها
(پرستوها) را براي ما بخر .پدر گفت :بسيار خوب .به قهوهچي گفت :آيا اين پرستوها را ميفروشي؟ او كه ديد ،اين شخص مقامي
نظامي است ،گفت بله .صاحب قهوهخانه ،پرستوها را به مبلغ سي يا چهل تومان  -البته به پول آن موقع  -به سرگرد فروخت .بچهها
ناگهان به فكرشان افتاد كه اين ها را آتش بزنند! به پدرشان گفتند :كمي نفت بگيريم و بريزيم تا بالهاي اين پرستوها را آتش بزنيم
و ببينيم چهكار ميكنند!!؟ طلبهها گفتند  :نه ،اين كار بدي است ،خوب نيست .سوزاندن حيوان بدون دليل! پدرشان برگشت و گفت:
دخالت به شما نيامده است .به دنبال آن ،نفت را آوردند و به روي پرندهها ريختند و كبريت زدند! اين دو حيوان ،دو  -سه دفعه جيغ
زدند ،با اضطراب پر و بال زدند و سپس مردند .شخصي كه اين ماجرا را تعريف كرد ،ميگفت حادثه را دقيقاً به ياد دارم كه اين
سرگرد يك خودروي فولكس به رنگ آبي روشن داشت .كمي بعد ،اين سرگرد ،با همسر و فرزندانش سوار شده و راه افتادند .بعد از
اين حادثه ،ما اصالً نتوانستيم صبحانهمان را بخوريم .آن طلبهها هم بسيار ناراحت شدند .پس از آن كه سرگرد و خانوادهاش رفتند ،ما
هم سه الي چهار دقيقه بعد به راه افتاديم .ناگهان در طول مسير ديديم كه راه بسته است .پرسيديم چه خبر است؟ گفتند يك فولكس
آتش گرفته و مأمورين در حال تحقيق هستند تا ببينند آتش از كجاست؟ ميگفت :ما خودمان هم رفتيم و ديديم .هنوز مشكل اين
آتش حل نشده بود ،كه خطاب به آنها گفتيم :علت اين آتش در قهوهخانه حسنآباد (عليآباد) ،است. ]412[ .همانطور كه عرض
كردم ،اگر اين نمونهها را بنويسيد ،تعدا آن ها در چندين دهه زندگي در اين جامعه ،واقعاً از يك ميليون مورد بيشتر است[ .اين موارد]
براي بشر يك هشدار است كه بداند پشت پرده ،خبر بزرگي است.آري ،امام حسين فرمود :فامهلهم اللَّه فاخذهم بعد ذلك اخذ عزيز
ذي انتقام« ،خدا به آنها مهلت داد و انتقام گرفت» .اين هم درس بزرگي است كه از بركت امام حسين عليه السالم نصيب ما
شد.مسأله بعدي اين است كه؛ دشمنان امام حسين عليه السالم در آغاز شب عجله داشتند و نميخواستند مجالي براي فكر باشد.
ممكن بود كار دو الي سه روز به تأخير بيفتد و سپاهيان بگويند ،چرا ما را به اينجا آورديد؟ پس اين عجله خيلي هم بيربط نبود.
اصحاب امام ،هنگام عصر ،در خيمه براي نماز مغرب و عشا آماده مي شدند ،كه ديدند آنان هجوم آوردند .امام حسين عليه السالم
برادرش ابوالفضل را فرستاد و به او گفت« :برادر ،برو از اينها بپرس چه ميخواهند و براي چه آمدهاند؟» [آنان در جواب] گفتند:
« همين كه گفتيم ،يا ايشان بيايد به ابن زياد تسليم بشود ،يا ما كشتار و جنگ را شروع ميكنيم» .حضرت فرمود« :برو به آنها بگو،
شما امشب را به ما مهلت بدهيد .تا ما با خداي خود به راز و نياز بپردازيم ».بعضي از آنها گفتند« :نه ،مهلت ندهيد ».رسواييِ بشر
باالتر از اين حرفهاست كه شما خيال ميكنيد.گفتند نه ،بعضيها گفتند حمله را شروع كنيم .بعضيها گفتند اگر كفّار اين مهلت را از
ما ميخواستند ،به آنها مهلت مي داديم ،اين پسر فاطمه و پسر علي است .نگفتند او پسر كسي است كه ما را از جهالت و از ظلمت و
از بدبختي نجات داده و دنيا را به دست ما داده است ،و اين پسر اوست و ذرهاي هم گناه نكرده است .اين را هم نگفتند كه؛ نه خون
كسي را ريخته و نه مال كسي را غارت كرده است ،و هيچ گونه دليلي هم بر اين محاصره او نداريم .گفتند اگر كفار هم بودند ،ما
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مهلت ميداديم ،پس شما از هجوم جلوگيري كنيد.در آن موقع حضرت فرمود :من ميخواهم نماز بخوانم .اوالد آدم اگر بيدار شود،
باالخره بايد پيشانيِ او بهعنوان سجده و اطاعت ،در جايي به زمين بخورد ،زيرا تمايل به پرستش در فطرت انسان است ،در اختيار خود
انسان نيست .پرستش را از انسان نمي توان گرفت و انسان در اين جهان ،گرايش به اين ارتباط دارد .باالخره ،يك حالت ركوع و
سجودي مي خواهد ،يا به اوالد ،يا به مقام ،يا به مال دنيا .خيلي معبودهاي دست اول و دوم وجود دارد كه آخراالمر ،پيشانيِ ما را به
خاك خواهند زد .اين پيشاني را مي توانيم براي خدا به زمين بزنيم ،تا اين قدر به خودمان ظلم ننموده و خودمان را كوچك نكنيم.بر
آستان جانان گ ر سر توان نهادن گلبانگ سر بلندي بر آسمان توان زداهل نظر دو عالم در يك نظر ببازند عشق است و داو اول برنقد
جان توان زدباالخره ،اوالد آدم كُرنش و گرايشي پيدا خواهد كرد .چه بهتر كه اين رابطه را ،اين «منِ» بينهايت كوچك را ،با يك
ذات بينهايت بزرگ در حال معرفت ،در ارتباط بگذاريم .اين [ارتباط] نماز ناميده ميشود .ارتباط يك «منِ» كوچك با خدا ،ميشود
بي نهايت بزرگ :اللَّه اكبر .بشر چه چيزي را از دست ميدهد ،با تخيالتي كه به خود ميگويد ،انشاءاللَّه از فردا نماز ميخوانيم! حاال
كه جوان هستيم ،چيزي نيست!عمر من شد برخيِ [ ]413فرداي من واي از اين فرداي ناپيداي منيا اين كه ميگويند اگر قلب انسان
صاف باشد ،كافي است .عزيزان من ،قلب صاف اگر مبناي صاف ندارد ،به چه درد خواهد خورد؟ البته خود آن (قلب صاف) براي
خودش امتيازاتي دارد كه قبالً عرض شد( .ان لم يكن لكم دين و كنتم ال ت خافون المعاد فكونوا احراراً في دنياكم) .البته مراعات
اصول و اين كه قلب انسان صاف باشد ،خودش امتيازي دارد .حواس ما جمع است و نميخواهيم كودكانه صحبت كنيم .اما بسيار
خوب ،صفا دارم و قلبم صاف است .به هيچ كس نمي خواهم خيانت و ظلم كنم .آيا كار تمام است؟ بسيار خوب ،اي قلب صاف! اين جا
(در بدن انسان) چه كار داري؟ آيا براي اين كه به آقا و به خانم خيانت نكني؟ يا به جامعه خيانت نكني؟ تازه ،معناي عدم خيانت اين
است كه ميخواهيم زندگي كنيم« .براي چه زندگي ميكنيم» را چه كار كنيم؟ بعضيها واقعاً در اين مسأله اشتباه ميكنند و
مي گويند؛ بسيار خوب ،وقتي جامعه اصالح شد و ديگر كسي به كسي خيانت نكرد و همه زندگيِ هماهنگ داشته باشند ،كافي است.
بسيار خوب ،مثالً آقايان و خانم ها ،فردا شب به اين جلسه تشريف بياورند ،خيلي مؤدب بنشينيم و هيچ كس به هيچكس بد نگاه نكند.
موقع شام هم شام را بياورند و ما از صاحبخانه خواهش مي كنيم كه گالب هم بپاشد و روشنايي و نور را هم ده برابر كند .آيا اين
سؤال به مغز شما خطور نميكند كه اي اوالد آدم ،به چه علت در اين مكان نشستهايد؟ آمديم نشستيم ،خيلي هم قشنگ ،خيلي
خوب ،همه با هم مهربانيم .ميگوييم و ميخنديم ،يك نفر به يك نفر كج نگاه نميكند .سپس چه؟ يعني چه ميخواهيد بنوازيد؟
آهنگ شما چيست؟همانطور كه قبالً عرض شد ،شخصي از روانپزشكان آلمان با من مصاحبهاي داشت [ ]414و سؤال او اين بود
كه ضرورت دين براي بشر چيست؟ همين مثال را نيز براي او ذكر كردم .به خاطر دارم كه حتي يادداشت كرد .مترجم هم شخص
آزموده اي بود و به او گفتم اين مثالِ بسيار مناسب را مطرح كن .چون همانطور كه مي دانيد ،متفكران غربي به مثال و محسوسات،
گرايش عجيبي دارند .فرضاً ما اومانيسم را به كار بستيم و بشر وضع اخالقيِ خود را اداره كرد ،آيا فقط براي اين آمده بود؟ آيا براي
اين آمده بود كه بدون زحمت در اين جا زندگي كند؟ موريانهها و زنبورهاي عسل هم بدون زحمت زندگي مي كنند .مترجم به من
گفت :ايشان (روانپزشك آلماني) مي گويد :آيا به نظر شما ،بشر آن چه بايد بنوازد ،ننواخته است؟ آيا بشر در امتداد تاريخ ،به آن هدف
كه بايد برسد ،نرسيده است؟ در جواب گفتم :پس فلسفه پوچي را من در تهران نوشتهام؟ آيا فلسفه نيهيليستي را در خراسان ،يا در
اصفهان ،شيراز ،تبريز و يا بوشهر نوشتهاند؟ در مركز مغرب زمينِ شما نوشتهاند .اگر بشر آهنگ خود را نواخته بود ،چنين نمينوشتيد
كه نميدانيم چه كار كنيم؟ معناي فلسفه پوچي يعني نميدانيم چه كار كنيم .اين كه شاعر ميگويد:ما ز آغاز و ز انجام جهان بي
خبريم اول و آخر اين كهنه كتاب افتاده استنخير[ ،اول و آخر اين كهنه كتاب] افتاده نيست و خيلي هم خوب ميخوانيم .خط آن
خيلي هم خواناست.نماز يعني؛ ارتباط با موجود برين .گاهي هم آدمي خود را توجيه ميكند و ميگويد« :بشر بايد بدون تكيه به
موجودات ديگر زندگي كند .بايد استقالل داشته باشد و اين وابستگي (وابستگي به خدا ،وابستگي به موجود برين) آدم را تنبل و
وابسته بهبار ميآورَد!» [در اين مورد بهتر است] كم ي با مطالعه صحبت كنيم و اقالً خودمان را قانع كنيم .روي سخن شما با كيست؟
هيچ جاي ترديد نيست كه همين حسين بن علي كه ما در اين جلسه درباره او صحبت ميكنيم و به ياد او نشستهايم ،بعد از جدش و

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 176

پدرش ،فعالترين و تكاپوگرترين مرد تاريخ بود و با خدا ارتباط داشت .امشب (شب عاشورا) هم يك شب او و تكاپوي او بود .علي بن
ابي طالب عليه السالم يك لحظه در اين دنيا راكد ننشست .تكيه او هم به خدا بود ،نه تكيه بر موجودي كه باالي عرش نشسته و يك
بنده را ميكشد و يكي را خلق ميكند .تكيه بر خداي فعال ،انسان را فعال مي كند .يك مثال كوچك ،همين مالي رومي است كه تا
قبل از مالقات خود با آن عارف (شمس تبريزي) ،يك ملّاي مفسر و فقيه و اصولي و فيلسوف و متكلم بود ،اما همين كه با او مالقات
كرد ،مبدل به مغز فعالي شد كه در هفت قرن ،بشر نظير آن را نديده است .اين مرد در اين دنيا ،لحظهاي آرام و قرار نداشت.حسين بن
علي با هر كالمش پاسخ ما را ميدهد .از او ميپرسيم :اين حركت براي چيست؟ ميگويد من پيش او (خدا) مسؤول هستم .در پاسخ
اينكه چرا حركت فعاالنه را شروع كرده است ،ميگويد«:چون تكيه بر خدا دارم» .يا علي ،يا اميرالمؤمنين ،به راستي در اين دنيا چه
ميكني؟راز بگشا اي عليّ مرتضي اي پس از سوء القضا حسن القضااي علي كه جمله عقل و ديدهاي شمّهاي واگو از آنچه ديدهاي
[. ] 415فجر تا سينه آفاق شكافت چشمِ بيدارِ علي خفته نيافتاي بيدار ميان مستان ،اي بيدار ميان خوابرفتگان ،اين قدر بيداري براي
چيست؟ ميگويد به جهت اين كه با خدا هستم و تكيه من به اوست.ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْم [«. ]416نه خوابي سبك او را فرا ميگيرد
و نه خوابي گران».آيا ميبينيد كه بعضيها اين مسأله را چگونه معكوس مطرح ميكنند؟ آيا آنچه كه من ميگويم [يعني انسان بدون
ارتباط با خدا ،صحيح است؟ ] اي جوانان! شما را به خدا فريب كساني را كه در طول تاريخ شهرتي پيدا كردهاند ،نخوريد .بايد خودتان
به مطلب دقت كنيد .همان طور كه قبالً مثال آن را بيان كردم .پس تكيه بر خدا به وسيله نماز ،تكيه بر يك حقيقت فعال است ....كُلَّ
يَوْمٍ هُوَ في شَأْن [« ، ]417او هر روز در كاري است» .آيا من بر خدا تكيه كنم و براي بيكاري خودم عذر و دليل بياورم ،كه خودش
فعال است؟كُلَّ يُومٍ هُوَ في شَأن را بخوان مر ورا بيكار و بي فعلي مدانكمترين كارش به هر روز آن بُوَد كاو سه لشكر را روانه
ميكندلشكري زاصالب سوي امّهات بهرِ آن تا در رحِم رويد نباتلشكري زارحام سوي خاكدان تا ز نرّ و ماده پُر گردد جهانلشكري از
خاكدان سوي اجل تا ببيند هر كسي عكسالعملباز بيشك بيش از آنها ميرسد آنچه از حق سوي جانها ميرسدآنچه از جانها به
دلها ميرسد آنچه از دلها به گِلها ميرسداينْتْ لشكرهاي حق بيحدّ و مرّ بهر اين فرمود :ذِكْري لِلْبَشَرْ [. ]418اين لشكرهاي
حق ،لحظهاي بيكار نيستند .بحث سر همان است .در اين گونه موارد ،وقتي كسي اين صحبت را مطرح كرد كه تكيه به خدا انسان را
بيكار مي كند ،بگوييد كدام خدا؟ خداي چه كسي را شما ميگوييد؟ خواهيد ديد كه مسأله در يك لحظه حل ميشود .خدايي كه
ميگويد:وَ اَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسانِ اِلّا ما سَعي [«. ]419و اين كه براي انسان ،جز حاصلِ تالش او نيست ».خدايي كه اين دنيا را ميدان
مسابقه معرفي مي كند:اَلسّابِقُونَ السّابِقُون ،اُولئِكَ الْمُقَرَّبُون [«. ]420سبقتگيرندگان مقدمند ،آنانند همان مقرّبان [خدا]».آيا اين خدا را
ميگوييد كه مي فرمايد:يا اَيُّهَا الْاِنْسان اِنَّكَ كادِحٌ اِلي رَبِّكَ كَدْحاً فَمُالقيه [«. ]421اي ساخته من ،اي انسان ،تو فقط در حال كوشش
و تالش جدي به ديدار من خواهي رسيد».آيا خداهاي ساخته شده مغز بشري راميگوييد ،يا اين خدا را :اِيّاكَ نَعْبُد [[« ، ]422بارالها]
تنها تو را ميپرستيم».هيچ حقيقتي مثل نماز ،فلسفه اش را در خودش ندارد .اصالً فلسفه نماز در خود نماز است .گاهي بعضي از
اشخاص ميپرسند فلسفه نماز چيست؟ [شايد بتوان گفت] ،فقط اللَّهاكبر« ،خدا بزرگتر از آن است كه توصيف شود» .نماز ،يك
خداشناسيِ بسيار با عظمت است.بسماهلل الرحمن الرحيم« ،به نام خداوند رحمان و رحيم» .الحمد هلل ربّالعالمين« ]423[ ،حمد بر
خداي ربّالعالمين كه دائماً بر هستي اشراف دارد ،كه ربّ و مربي اوست» .اَلرَّحْمنِ الرَّحيم [« ، ]424بخشاينده مهربان».سراينده اشعار
زير ،مرحوم آقا شيخ محمد حسين اصفهاني رحمه اهلل معروف به كمپاني است .يُمَثّل ،يعني «نماز خواندنِ نمازگزارانِ حقيقي» ،كه با
ركوع خويش ،جلوهگاه عظيم باشيد .وقتي ميگوييد :سبحان ربيالعظيم و بحمده« ،پاكيزه پروردگار من كه عظيم است» ،درست ركوع
كنيد ،زيرا بينهايت در درون شما به موج درمي آيد.يُمَثِّلُ الْعَظيمَ في رُكُوعِهِ وَ هُوَ عَلي ما هُوَ مِنْ خُضُوعِهِكَما يُمَثِّلُ الْعَلِيَّ الْاَعْلي عِنْدَ
سُجُودِهِ اِذا تَدَلّيسُبْحانَ رَبِّيَ الْاَعْلي وَ بِحَمْدِه .طعم اعلي را بچشيد و با اعلي در ارتباط قرار بگيريد.يُمَثِّلُ الْمَشْهُودَ في تَشَهُّدِه مُذْبَلَغَ
الْغايَةَ في تَجَرُّدِهيُمَثِّلُ السَّالمَ في سَالمِهِ اَلْمِسْكُ كُلّ الْمِسْكِ في خِتامِهِحسين بن علي عليه السالم گفت :ما امشب ميخواهيم نماز
بخوانيم .خدا ميداند كه من نماز را خيلي دوست دارم .امشب به نيايش بپردازيم ،چون شب آخرِ ما در اين دنياست .امشب با اين معبد
و با اين مسجد بزرگ كه ناآگاهان ،دنيايش ناميدهاند ،ميخواهيم وداع كنيم .ديگر ،از درِ اين مسجد بيرون ميرويم و به اين مسجد

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 177

بازنميگرديم .بگذاريد چند سجده و چند ركوع د يگر بكنيم .دقت كنيد :حضرت نفرمود كه باالخره با يك شب به تأخير انداخت ِ
ن
جريان ،آيا غير از اضطراب چيز ديگري هست؟ نه ،زيرا ايّاك نعبد خواهيم گفت ،چه اضطرابي؟ آيا حسين را ميخواهيد بشناسيد؟
حسين اين است .اگر واقعاً غير از اين بود ،اگر معمولي بود ،ميگفت :كار را تمام كنيم ،زيرا قضيه معلوم است .حداقل چهل هزار نفر
در يك طرف ،و هفتاد و دو نفر در طرف مقابل و اين اصالً معنا ندارد[ .يا] اصالً اينها خودشان را ميزدند بهعنوان خودكشي .نخير ،از
اين شوخي ها نداريم .يك لحظه زندگي در اين دنيا در حال ارتباط با خدا ،طعم ابديت ميدهد .فرمود :برادر برو از آنها مهلت بگير ،تا
امشب ما به نيايش بپردازيم .اما عجب حالي حسينيان داشتند و [لشكريان يزيد] در چه حالي بودند؟ طبل و كُرناي ميزدند ،بوق
ميزدند و پايكوبي ميكردند.در جهان دو بانگ ميآيد به ضد تا كدامين را تو باشي مستعدرگ رگ است اين آب شيرين وآب شور در
خاليق ميرود تا نفخ صوراينها در چه حالي بودند؟ آنها در چه حالي بودند؟ براي همه آنها امشب گذشت ،فردا هم گذشت ،اما در
چه چيز گذشت؟ در ظاهر طبيعت .ولي درپشت پرده طبيعت ،هم حسين و هم حسينيان ،به سعادت ابدي رسيدند .اشقيا هم كه مورد
لعن و نفرت تاريخ قرار گرفتند .خداوندا! پروردگارا! ما را جزء نمازگزاران قرار بده .با جمالتي ديگر بحث را تمام ميكنم.اين قضيه را
هم شنيده ايد ،ولي به جهت عظمت مطلب ،اگر هر روز هم از آن بحث كنيم باز كم است.آن مرد بسيار خبيث (شمر) ،در شب تاسوعا،
اماننامهاي براي ابوالفضل عليه السالم و برادرانش آورد .امالبنين هم از قبيلهاي بود كه در آن ،با [شمر] نسبت داشتند[.شمر] ندا داد:
يا عباس يا ابوالفضل! اما اينها جواب ندادند( .ميخواهيم در اين جا يك درس ديگر هم بياموزيم) .ياران حسين جواب ندادند ،زيرا
[يزيديان] خيلي شقي و خبيث بودند كه در مقابل حسين ايستاده بودند .امام حسين عليه السالم متوجه شد كه آنها(ابوالفضل و )...را
صدا كردند ولي جواب ندادند .حضرت فرمود« :جواب آنان را بدهيد و ببينيد چه ميخواهند».ببينيد ريشههاي انساني كجاست؟ اين
تجسمي از ابراهيم خليل است .حسين ميگ ويد :سالمشان را جواب بدهيد ،اگرچه پليدند .عظمت دين را از اين نكتهها بايد آموخت.
اين موارد را تحليل كنيد و در اختيار جوانانِ ما بگذاريد .اظهارنظر درباره دين خيلي مشكل است ،زيرا امثال مطالب مذكور و نمونه
جمالت عبرتانگيز ،همچنان در البهالي اين مسائل افتاده است .انسان وقتي به تاريخ نظر ميكند ،از اين موارد به سرعت عبور
ميكند .انسان ميخواهد تاريخ حسين را ببيند ،اما متوجه نميشود كه اين نيت چيست و چه بود؟ «جواب [شمر] را بدهيد ،اگرچه
خبيثترين فرد است».خداوندا! پروردگارا! تو را به نمازهاي حسين و ياران و اصحابش سوگند ميدهيم ،ما را از نمازگزاران محسوب
بفرما .خدايا! لذت ابديِ نماز را بر ما قابل دريافت بفرما .پروردگارا! خداوندا! در موقع نماز ما را موفق بفرما كه ارتباطِ ما با تو ،ارتباط
صحيح باشد .به حق حسين عليه السالم افتخارِ برقرار كردنِ ارتباط با خودت را كه نماز ناميده ميشود ،از ما مگير« .آمين»

علم حسيني

(شب دوازدهم محرم). 1374 / 3 / 20 ،اين قاعده كه هر كس با عينكي كه به چشم زده است ،دنيا و انسانها را ميبيند ،قاعده
درستي است .هر كسي با مشتي از تخيالت و با انبوهي از آرمان هايي كه براي خود ،ثبت شده فرض كرده است ،الگوها و اندازههايي
دارد و درباره ساير انسانهاي ديگر هم همانگونه فكر ميكند .بلوغ [فكري] سخت است ،و در صورتي كه «سخت» گفتنِ ما اشتباه
باشد ،بايد بگوييم بلوغِ [فكري] سختي نماست.خلق اطفالند جز مرد خداي كيست بالغ جز رهيده از هوايانسان تا وقتي بالغ نشود،
نميتواند آن عينك عاريتي و بيمعنا را كه به چشم زده است و دنيا و مردم را با آن ميخواهد ببيند ،از چشمش دور كند .اين را در
نظر داشته باشيد .ديدگاه هاي خودمان را گسترش بدهيم .مقداري از سطوح قضايا عبور نموده و تجاوز كنيم و به عمق قضايا برويم.
اين چيزي است كه همه ما مي دانيم .قياس كردن ديگران به خود ،و يك آيينه در مقابل خود گذاشتن و درباره بشر صحبت كردن،
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كار جديدي نيست .انسان ،آيينه را در مقابل خود مي گذارد تا خودش را ببيند ،و ديگران را با آن خودش تفسير كند .او درباره خودش
صحبت ميكند .در طول تاريخ ،از اين موارد فراوان است .متأسفانه اشخاصي هم در طول تاريخ با همين عينك ،شهرتهايي جهاني
يافته اند ،البته نه براي آگاهان .صريح به شما بگويم :براي ناآگاهان سخت است كه تشخيص بدهند كه اين شخص درباره خودش
صحبت ميكند ،و بشريت اين نيست كه ايشان ميگويد .بزرگان را هم با خودشان قياس كردند و گفتند« :ما كه غيب نميدانيم ،پس
پيغمبران و ائمه هم غيب نميدانند ».اين هم از آن موارد و از همان عينكهاست .كه خود او در جهل غوطهور است ،خود او روي
پرده را مي بيند و متوجه نيست كه خداوند بندگان و انسانهايي دارد كه در همين گوشه از كره خاكي ،به همه هستي اشراف دارند.كار
پاكان را قياس از خود مگير گر چه باشد در نوشتن شير شير [. ]425جمله عالم زين سبب گمراه شد كم كسي ز ابدالِ حق آگاه
شدهمسري با انبيا برداشتند اوليا را همچو خود پنداشتندآن يكي شير است آدم ميخورَد آن يكي شير است آدم ميدرَدآن يكي شير
است اندر باديه آن يكي شير است اندر باديهيك شير بياباني داريم و ديگري شيري كه داخل كاسه ميريزيم و ميخوريم .همسري با
انبيا برداشتند ...و از اين جهت گمراه شدند ،زيرا قياس به صورت ميكنند« :مگر او سه ابرو داشت؟ پشت پرده را از كجا ميداند؟ مگر
او ه فت چشم داشت؟ من دو چشم و دو ابرو دارم ،او هم كه همين دو چشم و دو ابرو را داشت ،پس از كجا غيب ميداند»؟ اين
ذهنيات ،برخالف واقعيت و برخالف حقيقت است .اين همان عينكي است كه [شخص] به چشم خود زده است .اي كاش بگويد من
درباره خودم چنين فكر ميكنم ،ولي متأسفانه در طول تاريخ زياد ميبينيم كه يك شخص خود را ميخواهد تفسير كند و ميگويد
بشر اينگونه است.يكي از كساني كه مشهور شده (ديويد هيوم ،متولد  - 1711متوفاي 1776م) است .او صريحاً ميگويد«:من وارد
درونم شدم و حقيقتي به نام خويشتن نديدم .آنچه كه ديدم ،رنج و شادي و تصور و كينه و محبت بود».ايشان ميخواهد براي من
(انسان) تكليف معيّن كند .البته شايد [به هنگام گفتن اين سخن] ،قيافه خيلي متفكرانه هم بهخود گرفته بود .جمله بعدي او طنزآميز
است كه ميگويد« :بعضيها ميگويند كه ما ميبينيم» .اين شخص در نوشتههاي خود ،عاشق شهرت است .در سه مورد (مدرك)
ذكر شده است كه اين شخص عاشق شهرت بود .من هم در انتقاد از او نوشتهام :چه چيزِ توست كه ميگويي هدفم در زندگي ،شهرت
ادبي بودن است تا همه دنيا مرا به عنوان علم بشناسند؟ آيا همان رنج شما ميخواست مشهور شود ،يا تصورات شما شهرت را
هدفگيري كرده بود؟ [. ] 426الاقل طوري بگوييد كه دم خروس از آن جا زود پيدا نشود .كاري ديگر كنيد ،يا در كتابي ديگر ،مطلبي
ديگر بنويسيد ،تا اقالً سريعاً نتوان گفت كه اين دم خروس چيست؟! مثالً رنجي كه در درون من است ،در تصوري كه در مورد فالن
باغ داشتم ،وقتي كه به آن باغ رفته بوديم ،آن باغ خيلي زيبا بود و من از آن باغ لذت بردم .هنوز آن باغ در ذهن من است .آيا آن باغ،
شهرتطلب است يا «منِ» تو؟ البته تلفات در افراد ناآگاه است ،و گرنه يك انسان آگاه نگاه ميكند و با دو كلمه ميفهمد كه اوضاع
از چه قرار است .ولي بيچاره آنهايي ك ه لنگان لنگان در اين جاده بسيار پرپيچ و خم علم و معرفت قدم برميدارند .بينوا آن كساني
كه ،عصا به دست و لنگان لنگان ،يا ميدوند ،يا ميافتند .آنان چه كنند؟ كسي كه ميخواهد براي بشريت از نظر علم تكليف معين
كند ،وجداني باالتر از خود جهان هستي ميخواهد .با جزم و قطع ميگويم ،وجداني باالتر ميخواهد .مخصوصاً اگر آن شخص
احساس كند كه از او مي شنوند ،چون نام او بزرگ است و بر سر زبانها افتاده است.ابنابيالحديد در سي و دو مورد نقل ميكند كه
علي بن ابي طالب عليه السالم غيب را گفته و واقع شده است .آيا حاال من حضرت علي عليه السالم را با خودم قياس كنم؟ من هم
دو چشم و دو ابرو دارم .من هم دو دست و دو پا دارم ،اما من غيب نميدانم .غيب كه سهل است ،حتي حالِ حاضر را هم نميدانم.
علي بن ابيطالب مي داند! كار پاكان را قياس از خود مگير .شما درون خود را پاك و صاف كنيد.آيينه دل چون شود صافي و پاك
نقش ها بيني برون از آب و خاكهم ببيني نقش و هم نقاش را فرش دولت را و هم فرّاش را [. ]427با اين دلهاي تيره ،غيب كه
سهل است ،حتي ظاهر و شاهد را هم نميبينيم .همانطور كه ميدانيد ،ابنابيالحديد ،شارحي از برادران سنّي است .او درباره
نهجالبالغه ميگويد :در سي و دو مورد ،علي بن ابيطالب عليه السالم گفته است چنان ميشود و شده است ]428[ .مسأله ما اين
است كه آيا حسين عليه السالم ميدانست شهيد ميشود يا نه؟ پس آن هايي كه آيه شريفه را در نظر دارند كه آيا امام حسين غيب
ميداند؟ ميگوييم بلي ،همين طور است ،ولي اگر خود خداوند اذن بدهد:اِالّ مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ
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خَلْفِهِ رَصَداً [ «. ]429مگر رسوالني كه آنان را برگزيده و مراقبيني از پيش رو و پشت سر براي آنها قرار ميدهد».حتي شما ديدهايد و
ابن خلدون هم مي گويد :اشخاصي هستند كه به جهت تزكيه نفس از آينده خبر ميدهند ،چه رسد به انبيا و خاندان عصمتعليهم
السالم كه از همه جهات شايسته هستند .قضيه خبر كشته شدن زيد را ابن خلدون نقل نموده و ميگويد :امام صادق عليه السالم
گفت :عمو تو كشته ميشوي ،و قطعاً شهيد ميگردي .او ميگويد« :اگر سندهاي اين روايات درست باشد ،حق است ،چون اهلبيت
شايسته اين مسأله هستند» .بحث ما در اين جلسه اين است كه حسين بن علي عليه السالم ميدانست شهيد ميشود .گاهي اين سؤال
مطرح ميشود كه با اين كه [حسين] ميدانست شهيد ميشود ،پس چه طور [به اين قيام] اقدام فرمود؟ و چهطور حركاتِ ايشان مثل
اين بود كه زنده مي ماند ،مثل؛ نظم شديد ايشان در كار ،مراعات نكاتِ ريز كار .مثل اين كه مثالً  50 - 60سال ديگر ايشان زنده
خواهد ماند .اي حسينيها ،اي مسلمانان ،در كارهايي كه حضرت انجام ميداد ،ذرهاي يأس و نااميدي ديده نشده است .حتي در آن
جمله كه روايت شده ،دستشان را به محاسنِ مباركِ خود گذاشته و دوبار فرمودند :اِنَّ مِنْ هَوانِ الدُّنْيا عَلَياللَّه [« ... ]430از پستي
دنياست پيش خدا كه سر يحيي بن زكريا را بريدند و نزد زناكاري از زناكارهاي بني اسرائيل فرستادند .سر مرا نيز به نزد نابكاري از
نابكارانِ آل اميه ميفرستند»[.همانگونه كه در جلسه پيش عرض كردم] ،بنياسرائيل پيغمبران را ميكشتند ،سپس در بازار مشغول
خريد و فروش خود مي شدند! كانهم لم يصنعوا شيئا فامهلهم اللَّه فأخذهم بعض ذلك اخذ عزيز ذي انتقام« ،گويي هيچ كاري نشده
است و خدا به آنان مهلت (فرصت) داد و انتقام گرفت»[ .امام حسين عليه السالم] عبارتِ [اِنَّ مِنْ هَوانِ الدُّنْيا عَلَياللَّه ]...را دو بار
فرموده است و اين هم بياني بود براي آن چه كه پيشامد خواهد كرد .خودِ اين عبارات ،دليلي بود كه اين كار انجام خواهد شد .بدون
كوچكترين نااميدي و يأس اين مطلب را ميفرمود و خبر ميداد و بيان مي كرد كه به دنيا تكيه نكنيد ،زيرا دنيا آخرين منزلگه شما
نيست .من هم از اين جا رد مي شوم ،به ترتيبي كه يحيي رد شد .در شعر نيّر رحمه اهلل چنين بيان شده است:چون سحرگه چهره صبح
سفيد شد ز پشت خيمه نيلي پديدآسمان گفتي گريبان كرده چاك در فراق آفتابي تابناكخور ز مشرق سر برهنه شد برون چون سر
يحيي ميان طشت خونتشبيه بسيار يبايي است كه براي عاشورا كرده است .بدين معني كه صبح عاشورا ،آفتاب نشان ميداد كه چنين
سري (سر امام حسين) امروز براي تاريخ مطرح است.به هرحال ،حسين بن علي عليه السالم ميدانست كه شهيد ميشود .داليل و
منابع اسالميِ ما در اين مورد كافي است .حتي ما بيش از سي مدرك تاريخي را شمارش كرديم كه ميگويند :خبر قتل حسين بن
علي عليه السالم را عده زيادي فهميده بودند .داستان امّ سلمه را بعضي از آقايان سنّي هم نقل كردهاند .خبر قضيه ام سلمه را
اميرالمؤمنين عليه السالم و پيغمبر صلي اهلل عليه وآله هم بيان كرده بودند .حال ،اين سؤال پيش ميآيد كه با اين كه حسين
ميدانست ،چرا حركت كرد؟ اين سؤال باز از اين جهت پيش مي آيد كه ما ،زندگي و مرگ را طور ديگري تفسير ميكنيم .ميگوييم
اين زندگي است و وقتي هم كه نفس قطع شد ،مرگ است .يعني زندگي آنجا تمام شد و مرگ شروع شد .اين منطقِ عاميانه و اين
منطقِ اسفانگيز ،چنين اقتضا ميكند كه [انسان] بگويد با اين كه ميدانست ،چرا حركت كرد؟! و او چه طور ميتوانست جدي حركت
كند ،مثل اين كه زنده خواهد ماند؟زندگي و مرگ آن نيست كه ما خيال ميكنيم .مرگ مكمل زندگي است .همانگونه كه ميوه،
مكمّل و نتيجه شكوفهها و شاخه هاي درخت است ،مرگ هم ميوه زندگيِ ماست.مرگِ هر يك اي پسر همرنگ اوست پيش دشمن،
دشمن و بر دوست ،دوستاي كه ميترسي ز مرگ اندر فرار آن زخود ترسا نه از وي هوشدارروي زشتِ توست ني رخسار مرگ جانِ
تو همچون درخت و مرگ برگگر به خاري خستهاي خود كِشتهاي ور حرير و قز [ ]431دَري خود رشتهايكسي كه [به زندگي] مشرف
است و حركت ميكند ،خواه نفس بكشد يا نكشد ،باالخره در فراسوي آنچه كه متن طبيعت ،عدهاي را براي خود به اين عنوان
زندگي جلب كرده است ،قدم برميدارد .مرگ بهعنوان نوع ديگري از زندگي و به عنوان معناي اصليِ زندگي آمده است.وَاعْمَلْ لِدُنْياكَ
كَاَنَّكَ تَعيشُ اَبَداً وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَاَنَّكَ تَمُوتُ غَداً [«. ]432براي دنياي خود ،چنان عمل كن كه گويي براي هميشه زنده خواهي ماند
و براي آخرت خود ،چنان عمل كن كه گويي فردا خواهي مرد ».امام حسن مجتبي عليه السالم»من گمان ميكنم اگر در اين
كالسهاي حسين كه تشكيل ميشود ،ما فقط اين جمله را بهعنوان درس از حسين ميخوانديم ،خيلي پيشرفت ميكرديم« :براي
دنيا چنان عمل كن كه گويي تا ابد خواهي ماند ،يا؛ در اين دنيا چنان زندگي كن كه گويي ابدي هستي» ،اگرچه يقين داري كه يك
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دقيقه ديگر از دنيا مي روي.به خاطر دارم كه در جنگ ايران و عراق( ،)1359 - 1367تعدادي از جوانان كه عازم جبهه بودند ،پيش من
ميآمدند و ضمن ديدار و احوالپرسي ،ميگفتند شما دعا كنيد كه ما شهيد بشويم .ميگفتم ابداً چنين دعايي نميكنم .يعني چه كه شما
شهيد بشويد! آن چه كه دعاي حقيقي شماست ،اين است كه خدا شما را موفق بدارد تا تكليفتان را در جبهه ،به بهترين وجه انجام
دهيد .اين تكليف شماست كه اگر يك لحظه از زندگيِ شما مانده است ،بايد به تمام معنا از زندگي دفاع كنيد .اگر هم شهيد شديد،
احدي الحسنيين .اين منطق اسالم است .من چه طور دعا كنم كه شما شهيد بشويد؟ اگر شهادت پيش آمد ،خوش آمد .معناي زندگي
خيلي باعظمتتر از اين است .معناي اين هم كه ما در دعاها داريم كه خدايا ،من از اين دنيا شهيد بروم و شهادت را نصيب من بكن،
چنين است كه عرض مي كنم :يعني پروردگارا! اگر بناست زندگي من با شهادت تكميل شود ،من آماده هستم ،ولي اعتراض ندارم به
تو كه چرا عمر من ،شصت و يك سال و سه دقيقه خواهد شد .من نِيَم حاكم حكايت ميكنم .ما نميتوانيم به خدا حاكم باشيم ،ولي
ميتوانيم بگوييم پروردگارا؛ احدي الحسنيين را در دلم گذاشتهام و زندگي مي كنم .واعمل لدنياك كأنَّك تعيش ابداً .اگر چيزي را
مي سازيد ،طوري بسازيد كه تا ابد به شخصيت شما بچسبد .در اين صورت ،شما در زندگي قطعاً پيشرفت خواهيد كرد .البته آخرت به
جاي خود[ .شما] هر كاري انجام ميدهيد ،چه در فن آوري ،چه در صنعت ،چه در كارهاي فكري ،چه در كسب و كار و ،...آن طور
احساس كنيد كه نتيجه كار به شخصيت شما مي چسبد .اين طور خيال كنيد كه [نتيجه كار] تا ابد با شما سروكار خواهد داشت[ .يا در
كارهاي علمي] نوك قلمي را كه با آن مي نويسيد ،به حال خود رها نكنيد ،زيرا خطرناك است .احساس كنيد كه اين كلمات ،دانه دانه
در درون شخصيتِ شما نقش ابدي مي بندد و روز قيامت ،با آن نقشه بايد به ابديت وارد شويد .انسان تعجب ميكند كه بعضي از
جوامع دنيا اين فرمولها را ندارند ،اما وقتي كاالي توليد شده خود را روانه بازار ميكنند ،آن را همانند معشوق ميبوسند و كار و نتيجه
آن ،معشوقه آنان است .خدا را گواه مي گيرم كه اين عبارتِ؛ واعمل لدنياك ...را آنها ندارند ،اما شما داريد .اين را از دوستاني كه در
بعضي ممالك (كشورهاي پيشرفته) بودند ،مي پرسيديم كه به ما بنويسيد؛ اين مسأله كار چيست كه اين طور پيشرفت كردند؟ در
جواب ميگويند« :عاشق كارشان هستند» .واقعاً ما چه فكر مي كنيم؟ اين فرمول متعلق به شماست :واعمل لدنياك كانَّك تعيش ابداً.
پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه وآله وقتي يكي از اصحاب خود را دفن مي فرمودند ،خودشان به داخل قبر تشريف بردند .او از صحابه خيلي
بزرگ بود .بعد از اين كه جنازه را گذاشتند ،يك تكه مثالً كلوخي كه خيلي نرم بود ،به دست پيامبر صلي اهلل عليه وآله دادند كه آن را
داخل قبر بگذارند .بدين جهت كه خودشان ميخواستند آن كارهاي اوليه را انجام دهند ،فرمودند آن يكي كه محكمتر است ،به من
بدهيد .شما معناي اين جمله را توجه فرماييد .در صورتي كه سه روز ديگر آن باشد يا اين باشد ،پوسيده ميشود و ميريزد ،حتي كفن
هم ميپوسد .از پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه وآله سؤال كردند كه يا رسولاللَّه ،اينكه باالخره ميپوسيد! فرمود :بله ميدانم .يعني؛ آيا
به من درس ميدهيد؟ آيا من نميدانم اين [بدن] خواهد پوسيد؟ سپس فرمودند:رَحِمَاللَّهُ امْرَءً عَمِلَ عَمَالً وَاَتْقَنَه«خدا رحمت كند
مردي را كه در كاري كه انجام ميدهد ،محكم كاري كند».من موظّفم كاري كنم كه اين پوسيدگي با دست من شتاب نگيرد و زودتر
به سراغ اين تازه در خاك رفته نيايد .دقت كنيد ،يك كار حسين با يأس و «حاال ببينيم چه طور ميشود» نبود .جديترين نَفَس را
حسين در اين مسير كشيده است .خدايا! اين حركات حسين متعلق به ماست .گاهي آدم  -البته انشاءاللَّه اينطور نيست و خدا كند
اينطور نباشد ،فقط براي بيدار كردن و تشويق جوانها عرض ميكنم  -دريافتهاي خيلي باعظمتِ خود را با عمل خارجي و گرديدن
اشتباه مي كند .مثال آن را كه خيلي ساده و ابتدايي است عرض ميكنم .اين مطلب را در كنگره ايرانشناسي نيز مطرح كرده بودم.بر
آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سر بلندي بر آسمان توان زدميگوييم عجب شعري است! عجب معناي بزرگي دارد! بهبه! با
احساس اين كه اين معرفتِ ادبي ،اين معرفت بسيار زيباي روحي را من در مغز دارم ،خيال ميكنم من همان هستم .اما تو همان
نيستي! فقط در ذهن تو موج ميزند .آن قدر مطالب خوب در ذهن ما موج ميزند و وجود دارد كه گاهي ميگوييم :خدايا! ما
نميخواهيم ناشكري كنيم ،از آنها كم كن و بر عمل ما بيفزا.شخصي درباره جامعهاي قضاوت نموده و گفته بود :با عقيدهشان
صحبت ميكنند و با «ميخواهمِ» شخصيشان عمل ميكنند[ .يعني؛] وقتي صحبت ميكنند ،صحبت آنان بسيار عالي و عقايد و
آرمان هاي آنان باالست ،ولي عملشان بر مبناي اين است كه من اينطور ميخواهم« :ميخواهم» ،پس حق است .منطق را توجه

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 181

كنيد« :من ميخواهم!» شما را به خدا بياييد از حسين درسهايي ياد بگيريم .واقعاً حيف است .اگر اين درس براي ما و شما درس
نباشد ،آن وقت جبر روزگار؛مَنْ لَمْ يُؤَدِّبُهُ الْاَبَوانِ اَدَّبَهُ الْحَدَثان« كسي را كه پدر و مادر [مهربان و دانا] نتواند تأديب كند ،روزگار او را [با
خشونت] تأديب ميكند».آن چه كه پدر و مادر و معلم ميگويد ،اين طور است :پسرم بيا و در كنار من بنشين .يا اين مسأله كه اين
طور شد درست نيست ،تو بايد حواست جمع باشد و مواظب باش و ...اما روزگار اينگونه نيست .روزگار نميگويد راه برو .كار روزگار
مشت است .اگر باالتر از اين منطق سراغ داريد بفرماييد .وَاعمل لدنياك كانّك تعيش ابداً .عمالً حسين عليه السالم هم اين طور
نشان داد .عمالً علي بن ابيطالب عليه السالم هم اينطور نشان داد .شما يك مورد در تاريخ پيدا كنيد كه علي بن ابيطالب عليه
السالم در روز هجدهم ماه رمضان  -شب آن روز كه ضربت جانكاه به مغز حبيب خدا وارد شد  -سست شود ،يا در گوشهاي بنشيند و
آه بكشد .به خدا قسم ،چنين چيزي در روايت نيست .همان كارهاي جدي ادامه داشته است! چرا؟ چون به زندگي و مرگ مسلط است.
او با اشراف حركت مي كند .در حقيقت ،اين شخص باالتر از زندگي و مرگ حركت ميكند .آيا [او غيب] ميداند ،يعني چه؟ او مافوق
زندگي و حركت معمولي حركت ميكند .حتي بعد از ضربت كذايي  -اين مطلب را من در مقتل ابوبكر بن ابيالدنيا ديدم و جاي تأمل
است كه چهقدر آگاهي ميخواهد .البته نمي خواهم بگويم چنين چيزي حقيقت نيست ،ولي درخور شخصيت علي عليه السالم ميباشد
 ميگويد :وقتي ضربت را زدند ،همينطور كه به طرف سجده به رو افتاد ،خون كه به اين طرف جاري ميشد ،سر خود رابرميداشت و به طرفي ميگذاشت كه خوني نباشد .مي خواست حداقل يك لحظه بدون خون ،سر به سجده روي خاك بگذارد .حتي
يك لحظه!اي گران جان خوار ديدستي مرا زان كه بس ارزان خريدستي مراعمر را [مجاني] به ما دادهاند و نشستهايم براي آن فلسفه
مي نويسيم .معلوم است كه وقتي آدم ،عمرِ مجاني به دستش رسيد ،نداند كه فلسفه دنيا چيست .آيا اصالً زنده هستيم كه از فلسفه آن
بپرسيم؟ بياييم از عينك علي بن ابيطالب عليه السالم به زندگي نگاه كنيم و ببينيم كه يك لحظهاش مساوي با ميليارد ميليارد
جهان هستي است .سرش را از آن طرف برميداشت و مي گذاشت آن طرفي كه خوني نباشد .تا حداقل يك لحظه ،سر خود را روي
خاك بگذارد .چون مأمور است كه سر به روي خاك بگذارد ،نه بر روي خون.ما بايد با رعايت امانت در كارمان و با درستكاريهايمان،
براي دنيا الگو باشيم .ما انسانهاي بزرگي داريم كه خيلي خوب ميدانند و هميشه در جوشش و فعاليت هستند .واقعاً آيا اين مسأله
است كه يك فرد مسلمان بپرسد :هدف زندگي من چيست؟ آيا زنده باشد و بپرسد؟ كسي كه زنده باشد ،امكان ندارد بپرسد :فلسفه
زندگيِ من چيست؟ چون عظمت زندگي به قدري است كه فلسفه و هدف در درون آن ميجوشد.بسيار خوب ،امام حسين عليه السالم
چهطور ميدانست كه شهيد خواهد شد و با اين حال به راه خود ادامه داد؟ عمده مسأله اينجاست ،زيرا  -همانطور كه ميدانيد -
بعضيها نوشته بودند :حسين بن علي عليه السالم نمي توانست حدس بزند كه شهيد خواهد شد و غالباً هم استناد كردهاند به اين كه:
اينگونه كه ايشان حركت ميكرد ،اصالً يقين داشت كه زنده ميماند .لذا ،همانطور كه قبالً نيز عرض كردم؛ فرمول زندگي چنين
است :واعمل لدنياك كانّك...بعد از ضربت جانكاهي كه بر سر مبارك اميرالمؤمنين عليه السالم زدند ،تا آخرين لحظات ،به جاي آه و
ناله كردن ،يا در حال ذكر خدا ،يا در حال تعليم و تربيت مردم بود.أُوصِيكُمَا ،وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي ،بِتَقْوَي اللَّهِ ،وَنَظْمِ
أَمْرِكُمْ ،وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ ،فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا  -صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  -يَقُولُ« :صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَام
[«. ]433شما و همه فرزندان و دودمانم و هر كسي را كه نامه من به او برسد ،توصيه ميكنم به تقواي الهي و نظم امور خويش و
اصالح در ميان مسلمانان .من از جدّ شما رسول خدا صلي اهلل عليه وآله شنيدم كه مي گفت :اصالح ميان مردم ،از عموم نماز و روزه
برتر است ».حاال اگر آن جا فقط به ذهن اميرالمؤمنين عليه السالم چنين خطور مي كرد كه مثالً به قوم و خويشان خود رسيدگي كنيد،
يا تشكل خانوادهتان را به هم نزنيد ،يا اگر توصيههايي در رابطه با نماز و روزه مي نمودند ،معمولي بود .اما فرمود :اللّه اللّه ...يعني دنيا
در مقابل چشم علي بن ابيطالب خودش را خوب نشان ميداد ،كه توصيه كن به بچههايت ،توصيه كن به آنهايي كه بعدها خواهند
گفت و پيرو تو هستند ...:بتقوي اللّه و نظم امركم .حاال حسين بن علي چهطور مي دانست؟توضيح؛ علم امامتِ امام حسين عليه السالم
به جهت آن وارستگي از آب و خاك ،وارستگي از خودخواهيها ،وارستگي از خودكامگيها ،تقوا در حد اعال؛ وَالْاَصْالبِ الشّامِخَة
وَالْاَرْحامِ الْمُ طَهَّرَة هم از نظر ارث ژني و هم از نظر تربيتي كه آغاز وجودش در خانوادهاي شروع شد كه نسيم رسالت وزيدن گرفته بود
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 علي يك طرف ،فاطمه هم يك طرف  -اين محيط تربيتيِ او و آن هم پشت به پشت ،از نسل ابراهيم خليل آمده است .همه اينهادست به هم دادهاند ،ولي خود اين عواملي كه جبري بود ،سرمايه و شخصيتش بر اين مبنا نيست ،بلكه شخصيت او روي همين است
كه اينك بحث مي كنيم .چرا شما در عمرتان براي ابراهيم خليل مجالس ترتيب نداده و براي او ننشستهايد؟ ابراهيم خليل هم سرمايه
خيلي بزرگي دارد .او پدر انبيا (ابواالنبيا) است .ولي براي حسين عليه السالم مي نشينيد كه روي اختيار كار كرده و شك هم نكرده كه
پسر علي است .اگر خودش را معرفي مي كرد ،براي اين بود كه آگاه كند ،من (حسين) چه كارهام .افتخار به علي بن ابيطالب عليه
السالم نميكرد .ميگفت :آيا ميدانيد كه من پسر چه كسي هستم؟ آيا ميدانيد كه اكنون در روي زمين ،پسرِ پيغمبري غير از من
نيست؟ بعد از اين كه خود را معرفي كرد ،گفت :آيا حاللتان را حرام كردهام؟ بعد به كارهاي اختياري اشاره فرمود :آيا حرامتان را حالل
كردم؟ چه كار كردم؟ يك جمله به من بگوييد ،بعد خون من براي شما حالل است و از دست شما هم فرار نميكنم.تكيه شما االن بر
اين است كه اين مرد در حد عالي ترين اختيار ،قدم برداشت .اي حسين ،درود و سالم خدا بر تو باد! هيچ كس اختيار را مثل حسين بن
علي عليه السالم ثابت نكرد .چه جلوه اي داشت اين اختيار! آزاد با كمال آزادي .محمد بن حنفيه آيا نميآيي؟ حتي شوهر همشيرهاش
(همسر حضرت زينب) عبداللَّه بن جعفر ،و هيچ كس ديگر را اجبار نميكرد .حتي در طي مسير نيز ،احساس ميشود كه هيچ كسي را
اجبار نفرمود .شب عاشورا هم صريح گفت :در اين شب تاريك برويد .همه را آزاد كرده بود .حتي نگفت كه مثالً اگر بلند بشويد برويد،
در روز قيامت مسؤول هستيد .در تواريخ چنين مطلبي نداريم .فقط ميگويند چند شب قبل از عاشورا ،از بزرگان بنياسد آن زمين را
خواست ،كه يا به حضرت فروختند ،يا اين كه حضرت از آن ها اجازه خواست ،تا با ياران خود در آن مكان سكونت كنند .سپس فرمود:
من ممكن است اين ج ا شهيد شوم ،از اين جا بلند شويد و برويد (از اين چادرها دور شويد) تا صداي مرا نشنويد .حادثهاي در انتظار
اين سرزمين است كه من نميخواهم شما بشنويد .اگر بشنويد ،مسؤول ميشويد .ولي حضرت در همان شب اول گفت و بعد از آن هم
گفت كه شما آزاديد .اين آزادي كه اين قدر حسين بن علي عليه السالم در اين جريان مراعات فرمود ،براي درس ابديتِ ما بس
است.به هرحال ،علم حضرت چگونه بود؟ طبق امامت و تزكيه نفسي كه [آن پسر فاطمه عليها السالم و اهل بيتعليهم السالم]
موفق به دريافت آن شده بودند ،خداوند به آنان علم غيب را داده بود و ميدا نستند .با توجه به اين مطلب ،حسين بن علي نيز
ميدانست كه شهيد ميشود .اما اين سؤال مطرح ميشود ،پس چرا آنطور جدي حركت ميكرد؟ پس چرا چنين و چنان ميكرد؟ اگر
هم ميدانست شهيد ميشود ،شايد بگوييم خوب ميدانست و ديگر اجرش اينقدر باال نبود .در اينجا مسألهاي هست .آيهاي در قرآن
است كه مي فرمايد:يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمّ الْكِتاب [ «. ]434خدا آن چه را كه بخواهد ،محو يا اثبات ميكند و اصل كتاب
نزد اوست».خدا هرچه را كه بخواهد ،در هر لحظه محو و اثبات ميكند .دست خدا در مقابل قوانينِ هستي بسته نيست .طبق قوانين
هستي ،حسين عليه السالم ميدانست كه شهيد ميشود ،اما نه مطابقِ علم خدايي .علم مطلقِ خدايي را نه فقط حسين عليه السالم،
حتي محمد مصطفي صلي اهلل عليه وآله آگاه نبود .آن علم مخزون كه به آن علم مكتوم و علم ربوبي ميگويند ،در دسترس كسي
نيست ] 435[ .حسين به شهادت خود يقين داشت و يقين او ،منطقي و شهودي غيبي بود .ولي شهودي غيبي در حيطه ديدگاه
مباركش .اما چه مي دانست كه مشيت خداوندي چيست؟ احتمال داشت كه همان لحظه ،دستگاه يزيد را متالشي كند .احتمال آن
وجود داشت كه همان لحظه ،موانعي از طبيعت و از غيرطبيعت پيش بياورد« .بداء» در نظر شيعه ،يكي از اصولي است كه خداوند با
قانوني كه مقرر ميفرمايد ،دستهايش را نمي بندد و هر لحظه آزاد است.بنابراين ،اگر امام حسين عليه السالم ميدانست ،علم او مبني
بر امامت و واليت عظما بود .اما آيا علم او ،علم مطلق بوده اس ت؟ نخير ،علم مطلق فقط از آنِ خداست .اين هم توضيح اين مسأله
است كه اگر با دوستانتان بحث كرديد ،در نظر داشته باشيد .مطلب عمده و مهم  -همانطور كه در اول بحث عرض كردم  -كار
پاكان را قياس از خود مگير .غالباً اين طور است كه در جهل و در هوي و هوس غوطهوريم .من خودم با چشمم ديدهام كه به چند
نفر ،بهگونهاي از آينده خبر دادند ،كه دقيقاً همان طور واقع شد .ما با چشم خود ديديم .يا به قول ابن خلدون ،اشخاصي هستند كه با
تزكيه نفس ،اين نوع خبرها را ميدهند ،چه رسد به خاندان عصمت عليهم السالم.بنابراين ،شهادت حضرت سيدالشهداء عليه السالم با
اين علم بوده است و تمام اجر و عظمتي كه خداوند براي آن قرار داد ،در حد اعلي مقرر فرمود و آن عظمت براي حسين عليه السالم
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خيلي باالتر از همه شهداست و بالحق ،سيدالشهداء (سرور شهيدان با تمام عظمتها) ناميده شده است.من اگر احساس وظيفه
نميكردم ،نمي گفتم .وَاعمل لدنياك كانّك تعيش ابدا .براي دنياي خود ،چنان زندگي كنيم كه گويي براي ابد خواهيم ماند .در كارها
نبايد مسامحه كنيم ،زيرا آن مسامحهها به خودمان بازمي گردد .كارهايمان را بايد جدي در نظر بگيريم .وقتي كاري به ما رجوع شد،
آن را در حد اعال انجام بدهيم ،تا آن جا كه خيال بكنيم اين وصله ،وصله (آويزه) شخصيت ما خواهد شد و از ما دست نخواهد كشيد.
وَاعمل لدنياك كانّك ...اين درس بزرگي بود كه امام حسين عليه السالم به ما داد.پروردگارا! خداوندا! امشب شب دوازدهم محرم و
بنابر بعضي روايات ،هنوز جنازهها روي خاك است .چون در بعضي روايات هست كه روز سوم آمدند و اينها را دفن كردند .آفتاب و
ماه اين بدن ها را تماشا كرده است .ستارگان هم نگاه كردند .تاريخ هم دقيقاً در سينهاش دارد .يقين بدانيد كه اگر از روي طبيعت
چيزي محو شد ،در ماوراي طبيعت ثبت ميشود .آري ،از ديد يزيديها تمام شد ،در صورتي كه تاريخ از آنجا شروع شد .و البد ،زود
نامه نوشتند كه كار حسين را تمام ميكنند .در روايت و در تاريخ نيز دارند كه« :مگر اين كه چند لحظهاي همه آنها راكشتيم و تمام
شد» .خدايا ،واقعاً بشر چه قدر سقوط مي كند؟ بشر چگونه گاهي بيچاره ميشود؟! اين [اعمال] از بيچارگي بشر است .در صورتي كه
يقين داشته باشيد ،تاريخ اسالم با پيغمبر صلي اهلل عليه وآله شروع شده و ادامه آن با حسين بن علي عليه السالم از كربال بوده
است.خدايا! پروردگارا! ما را در شناخت حسين عليه السالم بيش از اين موفق بدار.پروردگارا! در عمل و در فراگيريِ اين درسها كه هر
سال تشكيل ميشود و هر سال بزرگان ،خطبا و دانشمندان اين درسها را مي دهند ،همه ما را موفق بفرما« .آمين»

احساسات برين حسيني

(شب سيزدهم محرم).1374 / 3 / 21 ،البته آنچه كه تمام نميشود ،داستان حسين عليه السالم است .اين داستان به بقاي دهر باقي
است .تا زماني كه انسان وجود دارد ،تا زماني كه انسان از بين نرود ،تا زمانيكه آفتاب ميدرخشد ،داستان حسين عليه السالم به بقاي
خود ادامه خواهد داد و از بين نخواهد رفت .ببينيم هنر در اين مورد چه كار كرده است .تواريخ تا حدودي كارهايي را درباره حسين
عليه السالم انجام دادند .از لحاظ هنري هم از نظر تحليلگري  -همانطور كه عرض كردم  -كارهايي انجام شده ،ولي به مقدار
كافي تحليل نشده است .داستان حسين عليه السالم بيش از اينها كار ميبَرَد .بيش از اينها ميتوانست به بشر درسهاي آموزنده
بدهد .البته نمي خواهيم بگوييم هيچ كاري نشده است ،ولي نسبت به عظمت حادثه ،كم بوده است .بسيار خوب ،هنر چه كار كرده
است؟ خود داستان ،هم ريشه عقالني و هم ريشه احساساتي دارد .ريشه احساساتيِ آن خيلي عميق است و شايد بعضي از حقايقِ اين
داستانِ خونين را فقط بايد احساسات بيان كند .يعني بيان ،بايد بيانِ احساسات باشد .تعقل نيز كار انجام ميدهد  -همانطور كه قبالً
گفتم  -انسان در حركات امام حسين عليه السالم منطق را صريحاً مي بيند .در اين داستان ،تعقل خيلي عجيب جلوه كرده است.
مقدمات مطابقِ نتايج ،هدفگيريها با وسايل مناسب ،يعني محض تعقل ديده مي شود و در عين حال ،زيربناي احساسات برين است.
براي اين كه اين معنا درست براي ما روشن شود ،احساسات را به دو دسته تقسيم ميكنيم -1:احساسات خام و عواطف خام زود
گذر -2.احساسات عميق .آنچه كه بشر را اداره كرده ،همين بوده است.شما ميبينيد كه در استداللهاي حقوقي ،فلسفي و منطقي،
وقتي كه تعقل ميخواهد عذرخواهي كند كه بيش از اين نميتواند پيشروي كند ،در آن هنگام احساسات برين به ميدان ميآيد .به
عنوان مثال؛ تمام قوانين و حقوق دنيا مبتني بر عدالت است .ميگويند :ما ميخواهيم عدالت را به وسيله قوانين و حقوق ،برگزار و اجرا
كنيم .اين ادعاي بسيار خوبي است .حاال عدالت را چه عرض كنم! ولي خوب ،اين قوانين و حقوق همزيستي را تا حدودي تأمين
كردند - .زياد بدبين نباشيم  -درباره آن كار كردند ،ولي وقتي كه آدم كمي زيربنايي بررسي ميكند ،بحث به آنجا ميكشد كه
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[ميگويند] « :چرا بشر را به حال خود نگذاريم ،ما با چه حقي به او بگوييم اينطور بنشين ،اين طور برو ،آن كار را بكن ،و اين كار را
بكن .بگذاريم قدرت ،كار خودش را بكند ،و هركس قوي است با قدرت خودش كار انجام بدهد! مگر شما در دانشگاههايتان
نميخوانيد :تنازع در بقا؛ هر قوي اول ضعيف گشت و سپس مرد .دست قوي را چرا مي بنديد؟ بگذاريد اقويا در اين دنيا زندگي كنند تا
نسلها اصالح شود».منطق را توجه كنيد! اين طرز فكر هنوز در دانشگاههاي دنيا تدريس ميشود .هنوز اين مسائل مطرح است .در
اين مورد مي دانيد تعقل و علمِ با كمال ،اگر دارنده آن علم و دارنده آن عقل ،از يك «منِ» سالم برخوردار باشد ،ميگويد :ما به آرامي
كنار مي رويم و حكومت و داوري را به دست احساساتِ عميق انسانها ميدهيم.اي انسانها! شما كه داراي احساسات عميق هستيد،
آيا با اصالت قوّه موافق هستيد؟ همه خواهند گفت نه .همانطور كه مالحظه ميكنيد ،در اينجا احساس عالي به ميدان آمد ،نه
احساسات خامِ زودگذر .نه اين كه من خوشم ميآيد .يك «ها» هم به آن اضافه ميكند .من لذت «ميبرم»ها .اينها مربوط به تلذّذ
است ،تلذّذ ،چه هدف ناچيزي است! تلذذ كار جانوران است .جانوران ،عواطف تصعيد نشده دارند.ميگويند افعي بچههاي خود را بسيار
دوست دارد و عجيب به آن ها عاطفه دارد .خود عاطفه محضِ حيواني ،فقط براي برقرار كردن قانون طبيعت است كه نسل جاندار
ادامه يابد ،يا جاندار براي جلب محبت ديگران عاطفه بورزد .نام اين عواطف را ،عاطفههاي تصعيد نشده ،يا عاطفههاي خام (كال و
نارس) مي ناميم .اما احساساتي كه حكومت كند و به عقل بگويد درست حركت كن ،احساسات عميق و برين است .مثال؛اگر به عقل
بگوييم ،مي خواهيم امروز شما را محاكمه كنيم ،كه چه كسي گفته است هرچه را كه تو (عقل) ميگويي درست است؟ عقل ميگويد:
براي زندگي بشر ،من حاكمِ مطلق هستم .ميگوييم كمي گازش را كم كن ،كمي آرامتر .آيا اين جنگهايي كه مكتبها در تاريخ به
راه انداخته و ميليونها نفر را كشتند ،استناد آنها به اين بود كه خوابنما شدند ،يا استناد آنها به تو (عقل) است؟ هر كسي ميگويد
من تعقل ميكنم و دليلم اين است ،پس حق با من است و شما را ميزنم .حال اي عقلِ نظريِ جزئي ،آيا حق و صالحيت داريم شما
را محاكمه كنيم يا نه؟ چون هيچ يك از اين جهانخواران و هيچ يك از اين كساني كه حقوق انسانها را پايمال كردند ،نگفتند« :من
در خواب ديده بودم كه من بايد طبق اين مكتبم رفتار كنم و هركس هم ميخواهد فدا شود ،بشود ».بلكه داليل خود را بيان نموده و
به تو «جناب عقل» تكيه ميكند .بنابراين ،چون شما براي مكتبهاي متضاد و متناقض تكيهگاه قرار گرفتهاي ،آيا جا دارد كه شما را
محاكمه كنيم يا نه؟ البته اين سؤال را از جوانترها [عليالخصوص] از دانشجوها و دانشآموزان عزيز ميپرسم :آيا تاكنون چنين سؤالي
را درباره عقل شنيده بوديد؟ كه چنين محاكمهاي را آن اشخاصي كه بيدار فكر مي كنند و هشياراني در ميان مستان و بيداراني در
ميان به خواب رفتگان هستند ،درباره عقل در نظر دارند؟ يا آن علمپرستان كه همه چيز را ميخواهند با كلمه علمي تفسير كنند  -كه
هنوز بيچاره علم خودش دقيقاً تفسير نشده است كه تعريف آن چيست؟  -تا جاي هيچگونه خدشه نباشد .اين محاكمه براي عقل
است .آيا اين كه عقل خواهد گفت :اي احساس برين ،به دادِ من برس و اثبات كن كه من باالخره يك وسيله هستم ،غير از اين
چيزي هم هست؟ چون اگر بگويد ،من خودم ميگويم من عقلم .ميگوييم :آرام آرام! خود شما به ما بشر تعليم دادهاي كه اگر كسي
ادعا كند و براي اثبات ادعاي خويش ،همان را تكرار كند ،غلط ميگويد .مثال؛ من ادعا نموده و ميگويم :اين بشقاب متعلق به من
است .محاكم دنيا جمع ميشوند و ميگويند :دليل شما چيست؟ مي گويم دليلم اين است كه از آنِ من است .خوب ،آمبوالنس را صدا
ميكنند و ميگويند ،ايشان را به فالن بيمارستان ،اتاق  63ببريد .اين همان مدعاست .با تكرار ادعا كه دليل اثبات نميشود .يا اين كه
جناب عقل بگويد :من خودم ميگويم كه من حجت هستم .مي گوييم :جناب عقل! خود جناب عالي به ما ياد داديد كه مدعا با تكرار
اثبات نميشود .مدعا استدالل ميخواهد .از شما ميپرسم از كجا براي ما اثبات شود كه ما بايد دنبالهرو تو باشيم ،آن هم با اين
خطاهايي كه از تو ديدهايم؟افالطون ميگويد« :با دليل عقلي ،هيوال وجود ندارد».ارسطو ميگويد« :هيوال وجود دارد ،اما با دليل
عقلي».آن فيلسوف ميگويد :هر جسمي تجزيه مي شود به اجزايي كه غيرقابل قسمت است .ديگري ميگويد :هر جسمي ،نميتواند به
اجزاي غيرقابل قسمت تقسيم شود .و به دنبال آن بحث و جدل و ...ادامه دارد.هركسي چيزي همي گويد ز تيره راي خويش تا گمان
آيد كه او قسطاي بن لوقاستيهركسي آرد به قول خود دليل از گفته اي در ميان بحث و نزاع و شورش و غوغاستيهر كدام را كه
ميگوييم ،ميگويد عقل گفته است .در اينهنگام ،احساس برين وارد ميدان ميشود.اي هنرمندان! دقت كنيد و ببينيد چه وسيلهاي در
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اختيار شما قرار دارد .كار كنيد و بياييد كار كنيم .هركس كه يك سرمايه هنريِ احساسِ برين دارد ،عقل را نيز در اختيار دارد .حجيت
عقل اين است كه ما از كجا به اين عقل گوش فرا بدهيم .احساسات برين ميگويد« :ما درمييابيم كه اين (عقل) وسيله بسيار خوبي
است؛ منتها ،از مطلق گفتن بپرهيزد .هركجا كه حكمي مي كند ،بگويد :با اين شرايط و مقتضيات ،با اين موانع و با اين عوامل ،حكم
چنين است» .پس حركت خود را شروع نموده و اينطور ادامه دهيد .ادعاي مطلق هم نكنيد ،آن هم درباره جانهاي آدميان.پس به
اين نتيجه ميرسيم كه آن چه هست ،عواطف زودگذر و احساسات خام نيست ،بلكه احساسات عالي و احساس برين است .همان
احساساتي كه يك رگي از آن احساسات باعث شده است كه از  1400سال پيش تاكنون ،صداي حسين شنيده شود و اگر بگذارند ،هر
روز هم صداي او عاليتر ميشود .اين احساس برين است .آيا پدر و مادر ماست؟ نخير ،پس چه كاره ماست؟ مثالً ممكن است سادات
محترم بگويند ،پدر و جدّ ماست .البته آن مسأله اي ديگر است .آن هم واقعاً آن قدر نزديك نيست كه با چشم ببيند و گريه كند ،زيرا
سي الي چهل پشت رد شده و رفته است .اما تحريك ،تحريك احساس برين است .هنرمندان موقعي ميتوانند براي بشر قدم بردارند
كه با اين احساس برين وارد ميدان شوند و اين جريان بسيار آموزنده را به رشته هنر درآورند .و الّا ايجاد و خلق يك عده آثار بهنام آثار
هنري بدون محتوا ،فقط براي جلب تعجب مردم ،شايسته تمجيد نيست .مثالً يك اثر هنري را مشاهده كرديد و واقعاً جاي تعجب بود.
بسيار خوب ،محتوا چه بود و چه شد؟ از اين اثر هنري چه چيزي الهام گرفتيد؟ انگيزه چه بود؟ به شما چه چيزي را داد ،آن چه را كه
نداشتيد؟ يا آن بدي را كه داشتيم ،آن بدي را چگونه از دست ما گرفت؟ ما نگفتيم «هنر براي هنر صحيح نيست»[ .بلي] ،هنر براي
هنر! ولي در مسير حيات معقول انسانها .در خأل كه هنر به وجود نميآيد ،يا يك هنرمند ،اثر هنري را به وجود نميآورد كه آن را
داخل خأل بيندازد .او مي خواهد آن را به جامعه انساني جاري كند و بايد توجه داشته باشد كه انسانها از اين برخورد چه برداشتي
خواهند داشت؟ آيا من هم يك خم ديگر شراب در گلوي اين انسان بريزم كه خودش مست است؟ يا اين كه كاري كنم تا بيدار
بشود؟ او يك بار بيشتر عمر نخواهد كرد ،آيا من هم به مستيِ او اضافه كنم؟ آيا من هم بايد سر او را پايين بياورم ،يا سر او را باال
ببرم؟معروف اس ت كسي به شمس تبريزي گفت :آن رفيقمان خيلي آدم خوبي شده است .شمس گفت چه طور شده است؟ گفت ديگر
واقعاً سر خود را پايين انداخته است و با هيچ كس كاري ندارد .شمس در جواب گفت :از قول من به او سالم برسان و بگو ،زود نزد
طبيب و پزشك برود ،زيرا معلوم ميشود پشت گردن او كورَك درآورده است .اگر سالم باشد ،يك دفعه هم باال را نگاه ميكند .آيا
بشر بايد در طول هفتاد  -هشتاد سال عمر خويش ،سر خود را پايين بيندازد؟ يكدفعه هم بايد باال را نگاه كند و ببيند چه خبر است و
چيست؟ تا بفهمد از كجا آمده است و بهكجا ميرود.به هرحال ،اين داستان چون مربوط به احساسات برين است ،ميدان بزرگي براي
هنرهاست .همچنين ،مي توان گفت تا حدوي عنصر ادبي ،مخصوصاً جنبه شعري ،چه عربي ،چه فارسي ،چه تركي و چه اردويي و ...به
ميدان آمدهاند .خالصه ،آن زبانهايي كه اطالعي از اين جريان داشتهاند  -مخصوصاً آنان كه معتقد بودهاند و در جوامعي زندگي
كردهاند كه حسين براي آنها مطرح بوده است  -جداً تا حدودي خوب به ميدان آمدند ،ولي مسأله هنوز تمام نيست .ما اشعار محتشم
كاشاني را مي بينيم .خدايش رحمت كند! مراثي و شعرهاي او خيلي عالي ،بسيار خوب ،و از نظر ادبي واقعاً تكان دهنده است[ .براي
ارزش اشعار محتشم] مطلبي به شما عرض مي كنم:در ايام عاشورا ،يا در غير يام عاشورا كه ما طلبهها مسير نجف تا كربال را پياده
طي ميكرديم ،در طي مسير ،اين عشاير ،مُضيفهايي (مهمانسراهايي) داشتند و وقتي ما ميرسيديم ،عجيب به ما احترام نموده و آن
اصول فطريِ اوليه انساني را شديداً مراعات ميكردند .اگر سفر ما در ايام عاشورا بود ،ميديديم آنها اشعار محتشم را در مُضيف و
حسينيه خود نصب كردهاند .اشعار محتشم فارسي است و آنها عرباند .ميپرسيديم كه چرا اين اشعار را اينجا نصب كردهايد؟
ميگفتند ما نميدا نيم اين چيست ،اما نورانيت و يك حالي در اين اشعار احساس مي كنيم .گاهي هم از امثال شما طلبهها كه از اين
مسير عبور ميكنند ،معناي اشعار را ميپرسيم ،ولي دقيقاً نميدانيم كه معناي كلمات چيست؟ آن لطافت و لذتي كه شما به فارسي از
اين اشعار ميبريد ،ما نميبريم .اما اين مقدار مي دانيم كه اين يك شعر عادي نيست.به هرحال ،شعر تا حدودي به ميدان آمده است.
در عربي هم مضامين بسيار عالي و سازندهاي آمده است :يا بن النبيالمصطفي« .اي پسر پيغمبر مصطفي صلي اهلل عليه وآله» يا بن
الولي المرتضي يا بن البتول الزاكية« .اي پسر علي مرتضي ،اي پسر بتول پاك (بتول زاكيه)» .تبكيك عيني ال لِاَجْلِ مثوبة« .چشمم
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براي تو گريه ميكند ،ولي نه براي ثواب و پاداش» .لكنما عيني الجلك باكيه« .لكن چشمم فقط براي تو گريه ميكند».مضمو ِ
ن
شعريِ ابيات مذكور ،خيلي باالست .يعني بحث ثواب و بحث پاداش گرفتن نيست .پاداش همين مقدار بس كه لطف خدا شامل حال
من بوده است تا تو را بشناسم و براي تو گريه كنم و احساساتم براي تو به حركت درآيد .آيا باالتر از اين پاداش؟ شعر ديگري است از
شيخ كاظم االزري كه ميگويد:قَدْ غَيَّرَالطَّعْنُ مِنْهُمْ كُلَّ جارِحَةٍ إِالَّ الْمَكارِمَ في أَمنٍ مِنَ الْغِيَرِ«ضربه شمشير ،همه اعضاي شهداي
دشتِ خونينِ نينوا را تغيير داد و متالشي كرد ،ولي راهي به عظمتها و كرامتهاي روحيِ آنان پيدا نكرد».طعن و ضربه نيزهها و
شمشيرها ،تمام بدن آن ها را (هفتاد و دو نفر را) قطعه قطعه و متالشي كرد ،مگر آن شرف و حيثيت و كرامت و ارزش انساني آنها را
كه براي ابد تازه كرد (براي هميشه ماندگار كرد) .كرم و شرافت و عزّت آنان را ابديت داد.در بعضي از اشعار ،مطالب فوقالعاده عالي
وجود دارد كه :من نميدانم كه اين شمشير چهطور از روي تو اي حسين خجالت نكشيد؛ما اَنْصَفَتْ كَزُّبا يا لَيْثَ غابَتِها«اي شير بيشه
شجاعت و خويشتن داري ،چهطور اين نيزهها و شمشيرها انصاف نكردند كه به شما اصابت كردند؟»همچنين ،ميگويد«:وقتي اينان به
كربال وارد شدند ،ماه هايي بودند ،ماه بدر (وَ هُمْ بَدُورٌ) .اما به صورت آفتاب سرخ به زير خاك رفتند( .ماه آمدند ،آفتاب رفتند»).از اين
نوع اشعار ،فراوان ديده ميشود و بعضي از آنها خيلي آموزنده است .همچنين ،در فارسي هم از اين ابيات بسيار زياد است .از اين
جهت ،ادبيات ما از موقعي كه در شعاع حسين قرارگرفته ،ترقيِ خاصي داشته است .ممكن است بعضيها اين مسأله را مورد بحث و
تحليل قرار ندهند ،اما واقعيت به شك و ترديد و قطع و يقين و ...وابسته نيست .اگر كسي واقعاً بخواهد كه شعر او ،شعر باشد و
ماندگار بماند ،به جاذبيت حسين سوق پيدا كند .خدا محمد حسين شهريار را رحمت كند! نميدانم آيا شما با تمام ديوان او سروكار
داريد يا نه؟ اما بيشتر ،همان شعر «علي اي هماي رحمت» در دلهاي شما مانده است ،يا آن چند بيتي كه براي كربال
ميگويد:دوستانش بي وفا و دشمنانش پرجفا با كدامين سركند؟ مشكل دو تا دارد حسينشهريار از آنجا مانده است ،و الّا بعضي از اشعار
او از نظر ادبي ،بسيار خوب و بعضي ديگ ر در حد متوسط است .كدام يك از اشعار محتشم را شما حفظ هستيد؟ در صورتي كه شايد
بچه هاي ما اين اشعار را حفظ هستند .بقا و ابديتِ يك اثر هنري ،وابسته به اين است كه آن چه كه موضوعِ آن هنر است ،چيست؟
بقا و جاودانگيِ يك اثر هنري ،بسته به اين است كه به كدام اصل ثابتِ بشر تكيه كرده است؟هر صورتِ دلكش كه تو را روي نمود
خواهد فلكش ز دورِ چشمِ تو ربودرو دل به كسي نِه كه در اطوار وجود بوده است هميشه با تو و خواهد بوداثر هنري بايد چيزي را به
وجود آورد كه براي بشر مفيد باشد .و الّا دو دقيقه تعجب و سه دقيقه شگفتي ،يا چند بار «احسنت گفتن» ،نبايد پاداش يك هنرمند
باشد .بياييد [مفاهيم و مضامين] را بيان و معنا كنيد .معناي آزادي را در آثار هنري تجسيم دهيد .بياييد اين حقيقت تجريديِ بسيار
باال  -به قول غربيها «آبستره»هاي بسيار باال  -را تجسيم دهيد كه آزادي يعني چه؟ بياييد قضيه نظم را در آثار هنريِ خود مثل؛
نقاشي ،نمايش ها و ...نشان دهيد .آيا موضوعات هنري فقط بايد آسان باشد؟ آيا فيلم آهنگ برنادت را مشاهده كرديد كه چه كار كرد؟
بشر را بايد به باال متوجه كرد ،و الّا بشر را به پايين متوجه كردن ،كاري بسيار آسان است .متأسفانه چون بُعد طبيعتگراييِ بشر قوي
است (نه به معناي طبيعت پرستي ،بلكه ميل به طبيعت و ميل به جنبه حيواني) ،اگر شما يك چيزي را بگوييد ،بشر به آن تمايل پيدا
مي كند .اين مهم نيست ،مهم آن است كه سر انسان ها را به باال ببريم .بشر را به پايين متوجه كردن ،كاري است كه از همه كس
ساخته است .قدرت مغز يك آدم و قدرت مغز يك هنرمند ،در آن است كه بگويد :حسين بن علي عليه السالم با اين كه آب را به
مقدار خودش برداشته بود ،آن را به دشمن خود داد ،پيش از آن كه در خوابِ اعالميه جهاني حقوق بشر ديده شده باشد .بياييد اين
(ارزشها) را از نظر هنري به وجو د بياوريم كه اصل حيات ،حق بشري است .از مجراي دوستي و دشمني به كنار بزنيد ،زيرا اينجا
جاي دوست و دشمن نيست ،بلكه جاي انسان است .هر كسي كه ميخواهد باشد .بياييد در آثار هنري آنها را نشان بدهيد .مسائل
مبتذل زياد است و هميشه و همهجا ميتوان ديد[ .مثالً] از نظر ادبي ،ما اشعار خيلي زيادي داريم ،ولي آن چه كه سازنده ،معيّن و
محدود است ،در دلهاي ما جا دارد.در جايي سخنراني ميكردم و سؤاالت خوبي مطرح مي كردند .دقت كنيد و ببينيد شعر چه كار كرد
و چهطور به دادِ اين جواب رسيد .واقعاً بعدها نيز تعجب ميكردم .سؤالي كه بعد از سخنراني مطرح كردند ،اين بود« :مردم عوام
هميشه نسبت به معتقدات خود جامد هستند ،و عقيده آنان تا هنگام مرگ خشك ميماند و تعداد كساني كه تعقل ميكنند بسيار اندك
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است ،و دين نيز چون عقيده است ،هيچ وقت در آن چون و چرا نميشود» .در پاسخ چنين گفتم -1:جامعهاي را فرض كنيد كه يك
ميليارد جمعيت دارد .مسلماً اين جامعه ،قانون اساسي دارد .در بين يك ميليارد نفر ،چند نفر ميفهمند كه فلسفه اين قانون چيست؟ يا
كشوري با جمعيت يك ميليارد و صد و پنجاه ميليون نفري را در نظر بگيريد .در اين يك ميليارد و صد و پنجاه ميليون نفر ،چند نفر
ميدانند كه اين قانون اساسي چيست؟  5نفر 10 ،نفر 20 ،نفر 100 ،نفر؟! اگر شما بگوييد در بين يك ميليارد و صد و پنجاه ميليون
نفر ،صد نفر ميتوانند فلسفه اين قانون را بگويند و سؤاالت شما را هم جواب بدهند ،معلوم ميشود آن جامعه يك ميليارد و صد و
پنجاه ميليون نفري خيلي تكامل يافته است ،كه صد نفر ميتوانند بفهمند كه چه ميگويند و چه عمل ميكنند .بقيه به اطمينان
پيشتازان حركت ميكنند .هرگز به مغز آنان خطور نميكند كه مثالً آن ماده  27و تبصره  24يعني چه و فلسفهاش را جويا شوند .اگر
اطمينان داشته باشند كه آنهايي كه در جلو حركت مي كنند خائن نيستند ،مغزشان هم توانايي دارد ،همه مسائل را هم ميدانند و
آنها هم ميدانند كه نبايد خيانت كنند[ ،به دنبال پيشتازان] حركت ميكنند و به راه خود ادامه ميدهند .فقط در «اللَّهاكبر» بايد تعقل
بشود كه جناب عوام نميدانند «اللَّهاكبر» يعني چه؟ -2چه يك آدم عاديِ عوام ،چه بزرگترين فيلسوف اسالمي مثل فارابي ،يا يك
خياط ،يا يك ماهيگير ،يا يك بقال و يا يك راننده ،اگر احساس كند مغزش مي تواند آن چه را كه به آن عقيده پيدا كرده است يك بار
براي خودش مطرح نموده و با استدالل عمل كند ،بايد و بايد و بايد انجام دهد .اين اسالم است .لذا ،ميگوييم تمام اصول عقايد بايد
با استدالل باشد .بدون استدالل قابل قبول نيست ،مگر اين كه عاجز و ناتوان باشد .اگر شما دقت كنيد ،حتي بزرگان و حكما و
علماي اسالم ،وقتي يك قاعده ثابت شده را ميخواهند مورد استدالل قرار د هند ،مثل اين است كه هماكنون همين قاعده را اثبات
كردهاند .مثالً اگر [عالِمي] مي خواهد به قاعده علت و معلول تكيه كند ،طوري آن را بيان مي كند مثل اين كه همين اكنون روي قانون
علت و معلول ،تجديد نظر كرده است.شعري كه قضيه را ختم كرد ،اين است:بيزارم از آن كهنه خدايي كه تو داري هر لحظه مرا تازه
خداي دگرستي!يعني هر لحظه خدا را جديدتر ميبينم .اين چه اتّهامي است كه ميخواهيد به متديّنها بزنيد؟ اين شعر ،يك اثر هنري
از شعراي نسل شما و نسل پدران شما ميباشد .البته نميدانم از كيست« .بيزارم از آن كه كهنه خدايي كه تو داري» ،آن وقت
ميگوييد كه در دين ،عقيده جامد است؟ كساني كه نميتوانند فكر تازهتري كنند ،ميگويند به آن عقيده خود عمل كنيد .امروزه ،اگر
كسي بتواند درباره توحيد فكر جديدتري مطرح كند ،بايد فكر نموده و ارائه دهد .به كهنگي آن ،بها نميدهند.اي مقيمان دَرَت را
عالَمي در هر دمي رهروانِ راه عشقت هر دمي در عالَمي«خواجوي كرماني»چهطور ميگوييد عقيده جامد است؟ ما ميدانيم كه كار،
دستمزد مي خواهد .به اين امر يقين داريم و تغييرپذير هم نيست .آيا اين يقين و اعتقاد يعني جمود؟ در ادبيات فارسي به آنچه كه در
دسترس است ،نگاه كنيد .تقريباً نود درصد فرهنگِ هر جامعهاي ،در ادبيات شعري منعكس ميشود .اگر دو رساله دكترا درباره نوگرايي
كه مالي رومي مطرح كرده است بنويسيد ،باز هم كم است .البته نه فقط نوگرايي ،بلكه دستورش به اين است كه ايمان را تازه
كنيد:تازه ميگير و كهن را ميسپار كه هر امسالت فزون است از سه پار [. ]436هر نفس نو ميشود دنيا و ما بيخبر از نو شدن اندر
بقاعمر همچون جوي نونو ميرسد مستمرّي مينمايد در جسد [. ]437عمر هم چون جوي نونو ميرسد .اي انسان ،تازه هستي .جهان
تازه دارد ،هميشه تازه باش .فرهنگ ادبيِ ما ،پر از چنين آثار هنري است .ان شاءاللَّه دعا كنيد كه ما از امام حسين عليه السالم چيزي
به ارمغان بگيريم .ما مهمان او هستيم و بر سر سفره او نشسته ايم .يا حسين ،از خدا بخواه بيدليل حرف نزنيم.وَال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ اُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْئُوال [«. ]438و چيزي را كه به آن علم نداري دنبال نكن ،زيرا گوش و چشم
و قلب ،همه مورد پرسش واقع خواهند شد».از آن چه كه به آن علم نداريد ،تبعيّت و پيروي نكنيد .ميگويند« :عقيده جامد است!»
[اما ما ميگوييم] :هر انسانِ بيدار و آگاهي ،هر لحظه با توجه به ملكوت آسمانها ،با توجه به اين تغييرات و تحوالت ،با توجه به اين
گذشت؛ بسي تير و دي ماه و ارديبهشت ،غالباً عقيدهاش تازه ميشود و خدا را تازهتر ميبيند .منتها« ،ديد موسي يك شباني را به راه»
داريم و ابراهيم خليل داريم .در داستان موسي و شبان در مثنوي ،آن شبان چه قدر و با چه هيجاني سخن تازهِ ميگويد .آيا ميتوان
با يك تفكر كهنه ،اين طور هيجان پيدا كرد؟گر بدانم خانهات را من مدام شير و روغن آرَمَت هر صبح و شام [. ]439آيا كهنگي اين
هيجان را دارد؟ به هرحال ،مقصودم اين است كه شما ببينيد با ادبيات ،مخصوصاً با هنر ادبي آن هم در فارسي ،چه ميتوان كرد.
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ادبيات فارسي در تمام دنيا معروف است .يعني آن چه كه ما تاكنون شنيدهايم ،غالباً ميگويند ادبيات و زبان فارسي براي هنر شعري
خيلي مناسب است .تا حال ،من چند بار پيشنهاد كردم و الحمدللَّه تازه نفس هم خيلي زياد بود و ماشاءاللَّه يك نفر هم اقدام نكرد!
چند بار پيشنهاد كردم كه بياييد از تعارف كم كنيم و بر مبلغ بيفزاييم .شايد در ادبيات فارسيِ ما ،مثالً دو الي سه هزار ديوان داشته
باشيم .در يكي از اين جلسات (سالهاي دهه  ) 50كه آقاي اخوان ثالث نيز حضور داشتند ،پيشنهاد كردم شعراي ما كه هنر ادبي دارند،
تعدادي از اين ديوانهاي شعر فارسي را به دست بگيرند .خدا را گواه ميگيرم كه ميتوان تمام ريشههاي علوم انساني را در آنها پيدا
كرد .منتها ،كار و تالش و كوشش ميخواهد .چند صباحي از اين كه دستمزدها زود پرداخت شود ،چشمپوشي كنيد و اين گنجينه را
تازه كنيد .من چيزهايي ديدهام و چيزهايي ديده ميشود كه واقعاً بُهتآور است .حتي در ادبيات عرب هم زياد است:فَكَاَنَّ ذا ضِدٌّ
وَالْكَوْنُ اِنْ يَثْبُتْ فَذا لِتَجاذُبِ الْاَضْداداين هم از فارسي؛سلب و ايجاب اين دواَند و جمله اندر زير اوست از ميانِ سلب و ايجاب اين
جهان برخاستيآيا بنشينيم تا براي ما تفسير كنند؟ آيا نيكلسون و امثال ايشان براي ما مثنوي را معنا كنند؟ اين فرهنگ ،متعلق به من
و شماست .آن ها هم اگر واقعاً قصد نيك و قصد انساني داشتند ،خدا اجرشان بدهد ،ما هم حرف آنان را روي سر ميگذاريم .ما نبايد با
فرهنگ خودمان مثل دشمن روياروي شويم .خدايا! روا مدار كه ما از آن فرهنگ اصيل دور شويم .بعضي اوقات ،شعرا طوري به
زندگي نگاه ميكنند كه گاهي آدمي ميگويد ،آيا آنها امروز زندگي ميكردهاند:ما را به ميزبانيِ صياد الفتي است ورنه به نيم ناله
قفس ميتوان شكستتوجه كنيد ،مي گويد با اين كه اين جهان زندان است ،چه كار كنم؟ آن چه كه مرا در اين جا قرار داده است ،با
آن الفتي دارم .و الّا با نيم ناله مي گفتم :اي زمين و اي آسمان خداحافظ .همان مضاميني كه قبالً از جبران خليل جبران نقل كردم،
اين بيت هم تقريباً شبيه به آن است. ] 440[ .ما را به ميزبانيِ صياد الفتي است ورنه به نيم ناله قفس ميتوان شكستروز و شب با
ديدن صياد مستم در قفس بس كه مستم نيست معلومم كه هستم در قفساين ادبياتِ شماست .آن را كجا رها ميكنيد؟ آيا آن را كنار
بگذاريم و ببينيم چيز ديگري به جاي اين به ما ميدهند؟ نمي خواهيم ديگران را نفي كنيم ،زيرا ديگران هم ادبيات و مطالبي (چه نثر،
چه نظم) دارند .ولي شما ادبياتي خيلي غني داريد .با اين ادبيات غني به ميدان بياييد .خداوند متعال ،سرمايه بزرگي به نام سرمايه
حسين به شما داده است ،آن را احيا كنيد .البته او هميشه حيّ است و با كار ما زنده نمي شود كه اگر انجام نداديم ،آن حادثه بميرد.
[احياي سرمايه اي به نام حسين] فقط براي توفيقات خودِ ماست .به هرحال ،انشاءاللَّه هنرمندان چنين كنند .اين شعر حافظ
است:راهي بزن كه آهي بر ساز آن توان زد شعري بخوان كه بر او رطلي گران توان زدگفت و گو كن گفت و گو كن گفت و گو
جست و جو كن جست و جو كن جست وجوشرح سرِّ آن شكنجِ زلف يار مو به مو كن مو به مو كن مو به مو«مولوي»اين جا بزم كوي
يار است .ما در هر سال ،چند روزي بزمِ كوي يار را تشكيل مي دهيم:رو به هاي و هوي بزمِ كوي يار هاي و هو كن هاي و هو كن
هاي و هوآيا فقط همان است ،نخير؛وانگهي از خود مني و آلودگي شستشو كن شستشو كن شستشومنيّت را كنار بگذاريم ،بلكه از آن
جا به اين گلستان افسرده شخصيتِ ما نسيمي بوزد:اي خدا اين نهر جان را از هوس رُفت و رو كن رُفت و رو كن رُفت و رووانگه از
درياي عِل مَت سوي جان جو به جو كن جو به جو كن جو به جواگر نميخواهي خودت را فراموش كني ،يا اليناسيون (از خود بيگانگي)
بيچارهات نكند .اگر مي خواهي در خودت و از آنِ خودت باشي:گر نخواهي خود فراموشت شود يادِ او كن ياد او كن ياد اووَال تَكُونُوا
كَالَّذينَ نَسُوا اللَّهَ فَاَنْساهُمْ اَنْفُسَهُم [ «. ]441از آنان نباشيد كه خدا را فراموش كردند و باعث شد كه خودشان را هم فراموش
كنند».نتيجه [فراموشيِ خدا] چيست؟ قرن ما چه قرني است؟ « قرن بيگانگيِ انسان از انسان» يا «قرن از خود بيگانگي» .خدا ما را
ميشناسد .بياييد خودمان را گم نكنيم .خدا مي گويد :اي دودمان من [اگر مرا فراموش كنيد] ،از خودتان عاري و از خود بيگانه
ميشويد .خدا به ما (انسانها) دودمان گفته است .پيامبر صلي اهلل عليه وآله ميفرمايد:اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيالُ اللَّه«مردم همه خانواده خدا
هستند (دودمان خدا هستند»).بنابراين ،هنرمندان مي توانند از نظر هنري ،اين داستان را حداقل براي دوران ما ،با وسايل دوران ما ،با
هشياري هاي دوران ما پياده كنند و مردم را با يك فرهنگ اصيلِ انساني روبهرو كنند .و قطعاً اين [كار هنرمندان] باقي خواهد
ماند.خداوندا! پروردگارا! ما نميتوانيم ادعا كنيم كه حق حسين را به جاي آورديم .حق حسين خيلي باالتر از اين است .ولي اين مقدار
مي توانيم عرض كنيم كه خدايا! احساساتي كه در اين راه صرف شده ،احساسات مخلصانه بوده است .تو را سوگند ميدهيم به خون
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حسين ،اين احساساتِ صميمانه را بپذير و قبول بفرما .پروردگارا! تا سال آينده ،اين درس را براي ما معلم و آموزگار قرار بده .خداوندا!
پروردگارا! دست ما را از دامان حسين كوتاه مفرما.خدايا! امسال هم به ما لطف و عنايت فرمودي و عمر به ما وفا نمود و ما در بزم
كوي يار ،هاي و هوي كرديم .پروردگارا! اين هاي و هويها را از ما قبول فرما .خداوندا! پروردگارا! از احساساتي كه اين ملت خرج
كردند ،در طول تاريخ آنها را از اين احساسات برخوردار و بهرهمند فرما« .آمين»

هيهات منا الذلة

(شب ششم محرم).1375 / 3 / 3 ،مسلّم است كه اهميت يك حقيقت را ميتوان از دو چيز شناخت .به عبارت ديگر :از دو مؤلّفه
ميتوان دريافت كه اين حقيقتِ داراي اهميت ،در چه درجه و ارزش و مرتبهاي است؟ -1ذات خود آن حقيقت است .وقتي كه آدم
واقعاً به ذات نور بينديشد ،مي گويد :نور يك چيز بسيار با ارزش است .ما به وسيله نور ،اجسام ،پديدهها ،رنگها و همديگر را ميبينيم.
يعني توجه شما به خود نور و به ذات نور ،براي شما اثبات مي كند كه اين نور داراي اهميت است -2.نظر به مختصات ،لوازم و ساير
پديدههايي كه از آن شئ بروز ميكند ،كه حيات و زندگي از آنهاست .چون حقيقت زندگي «آن چنان كه هست» ،بر ما مجهول
است .مجهول به اين معنا ،نه اين كه دانش و دانستني ها درباره زندگي نداريم .ما خيلي دانستني داريم ،ولي زندگي باالتر از اين
دانستنيهاي ماست .چه كوچك فكر مي كنند كساني كه با معلومات محدود درباره انسان ،داوريها به راه انداخته و از خود هم راضي
هستند و گمان ميكنند براي بشر سخني ميگويند .با اين معلومات محدود ،ما نمي توانيم حقيقت حيات را درك كنيم و بفهميم حيات
چيست .شعر زير به يك معنا اشاره به مطلب دارد:اَلَّذي حارَتِ الْبَرِيَّةُ فيهِ حَيَوانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَماد«چيزي كه مردم درباره آن در
حيرت فرو رفتهاند ،زندگي است كه از جماد ايجاد ميگردد«».ابوالعالء معرّي»آنچه كه باعث حيرتِ تمام انسانهاست ،اين است كه
زندگي از كدام پل عبور ميكند؟ كه از اين جماد برميآيد و اين طور جلوه پيدا ميكند .اين مطلب ،همه را حيران گذاشته است .البته
خوشباوري ها همه جا وجود دارد .مخصوصاً با يك مقدار مطالب محدود  -كه مقداري هم خوشايند ،يا يك مقدار جذابيت هم داشته
باشد  -درك و جويندگيِ آدمي درباره آن حقيقت ،به سرعت بهپايان ميرسد .در صورتي كه آن حقيقت ،هيچ چهرهاي از خود نشان
نداده است.البته درباره معنا و حقيقت زندگي از نظر بيولوژي ،از نظر فيزيولوژي ،از نظر خود طبيعتِ اين حيات ،از نظر آغاز وجودش در
اين كره خاكي و از نظر لوازمي كه از خود بروز داده ،خيلي سخن ها گفته شده است .ما نميتوانيم تالشي را كه بشر انجام داده است،
ناديده بگيريم .اما ،...يك «امّا»ي كوچك در اينجا مطرح است :ما زندگي را بهعنوان يك پديده و يك حقيقت براي خودمان مطرح
مي كنيم و كاري با اين نداريم كه اين حقيقت چه دارد ،چه مي تواند داشته باشد و چه امكاني را اين زندگي دارد .متأسفانه غالباً در
تاريخ ،فقط يك بُعد از آن حركت ميكند تا به انسان بگويند :چه بودي؟ ميگويد «اين بودم و خداحافظ!» جاي تأسف است و با
مشاهده اين معنا ،چگونه عده اي از اين معلوماتِ محدود رضايت دارند!به هرحال ،اين مطالب براي درك اين حقيقت كافي نيست.
البته عمرها كوتاه ،وقتها و فرصتها كم ،حوصله ها كم ،و مكتب خم رنگرزي هم كه بسيار رايج است .يا شخصي رسالهاي [درباره
اين موضوع] بنويسد و كار را ت مام شده تلقي كند .يا فوق ليسانس و دكتراي خود را اخذ نموده و پي كار خود برود .يا اگر درباره حيات
تحقيق كند ،چند مطلب به دست بياورد و به عنوان كشفيات تازه مطرح كند .اما حقيقت حيات و زندگي چيست؟ درباره اينكه
[حقيقت زندگي] چيست كه يك دفعه از همه آنچه در اين جهان با آن مربوط است ،تفكيك و جدا شده ،ميتوان بحث كرد .مثالي
عرض مي كنم كه بحث ما مشكل نباشد:يك برگ از درخت را قيچي نموده و به آزمايشگاه ميبريم .حال ،ميتوانيم درباره اين برگِ
بريده از شاخه ،تحقيقات ،آزمايش ها و تجاربي داشته باشيم و معلوماتي به دست بياوريم .اين يك علم است.علم ديگر ،اين است كه
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برگ را طوري ديگر بشناسيم .آن برگي كه متصل است به شاخهاي ،كه متصل است به ساقهاي ،كه متصل است به ريشهاي ،كه
متصل است به مواد غذايي زميني ،كه متصل است به منظومه شمسي ،كه متصل به كهكشان ماست ،كه متصل به كيهان بزرگ
است .اين [دو علم درباره برگ] دو مسأله و دو شناخت است .البته نمي خواهيم بگوييم فقط اين معرفتِ دوم بايد در نظر ما باشد.
هرگز براي بشريت چنين پيشنهادي نداريم كه « :دست نگهدار و برگ را نشناس ،مگر موقعي كه به تمام اين كيهان بزرگ با اين
ميلياردها كهكشان مشرف شوي تا بفهمي اين برگ به كجاها پيوسته و وابسته است ،سپس اظهارنظر كن»! ما چنين سخني
نميگوييم .اما تو بشر ،كه مي داني يك جزء در اين هستي ،به تمام معنا به تمام هستي مربوط است ،ادعاي علمِ مطلق نكن و كار
خود را انجام بده .مسأله ما اين است .نه اين كه ميخواهيم بگوييم شناختن يك برگ ،يا شناختن يك دانه شن ،يا شناختن آب ،بايد
با فارغ التحصيليِ ما از شناخت كيهانِ بزرگ انجام بگيرد ،بعد بگوييم ما فهميديم كه آب چيست و اين برگ يعني چه .نخير ،اين را
نمي گوييم .اما حق داريم با تمام قاطعيت بگوييم :تو (بشر) كه در مقابل حقيقتي قرار گرفتهاي كه وابسته و پيوسته به همه هستي
است ،حق نداري به طور مطلق بگويي چنين است .يك كلمه نسبي ،يا يك كلمه «با نظر به اين كه» به ادعاي خود اضافه كنيد.
مخصوصاً با توجه به اين كه براي شناخت حقيقت ،بايد كل هستي مطرح شود .منتها ،ما مجبور و ملزم نيستيم ،و شايد هم نميتوانيم
براي شناخت حقيقتِ يك چيز معين و محدود ،همه هستي را بشناسيم .ولي خود اين نشان ميدهد كه ما در شناخت اشيا و حقايق،
نميتوانيم ادعاي مطلق بكنيم .حال ،اگر ما درباره حيات از نظر ارزش ها مستقيماً نتوانستيم به حقيقتِ حيات نفوذ كنيم ،اما حق داريم
بپرسيم آيا اين آثاري كه حيات از خود در سرتاسر تاريخ نشان داده است ،مي تواند زندگي را براي شما بسازد يا نه؟ يعني با مالحظه
گسترش اين همه دانشها ،آيا مي فهميد كه حيات ،چيز بسيار بااهميتي است؟ قطعاً پاسخ مثبت است .اگرچه نميدانيم حقيقت حيات
چيست و مجبور هم نيستيم كه بدانيم.بهعنوان مثال؛ در بيابان ،يا مكاني ميرويم .موجود ،يا چيزي پيدا ميكنيم و نميفهميم حقيقتِ
آن چيست .همينطور كه حركت ميكنيم ،يك وقت نگاه ميكنيم و مي بينيم كه عكس ما را نشان داد .اين جسم صيقلي و صاف
است ،يا يك حالت شيشهاي و آيينهاي دارد و صورت ما را نشان ميدهد .يادداشت ميكنيم كه چيزي را پيدا كردهايم ،كه داراي اين
خاصيت است و صورت را نشان ميدهد .حاال حقيقتِ آن چيست؟ كاري با آن نداريم .سپس سنگي بر آن ميكوبيم و ميبينيم
مقاومت نشان داد .ميگوييم اين چيست كه حقيقت آن را نميفهميم ،اما در مقا بل ضربه سنگ خيلي مقاوم است؟ بسيار خوب ،دو امر
معلوم و دو دانش خوب درباره چيزي كه حقيقت آن را نميدانيم ،به دست ما آمده است .آن را در آب مياندازيم ،محلول نميشود.
مي گوييم سومين علمِ ما درباره اين چيزي كه مجهول است ،عبارت از اين است كه درمقابل آب هم مقاومت دارد و محلول نميشود
و ...همين طور پيش مي رويم .از الطاف خداوندي بر بشر اين است كه شناخت به اين شكل رسميت دارد .شايد هم اكثريت
شناختهاي بشر همينطور است كه نمي تواند به حقيقت اشيا نفوذ كند .لذا ،از خواص آنها بحث ميكند .بياييد درباره حيات اين
مسأله را م طرح كنيم :ما قدرت نفوذ به حقيقتِ حيات را نداريم ،آن هم از جهاتي كه به تعداد يك ،دو ،سه مورد نيست ،بلكه بيشتر
است .يا از جهاتي ما مي توانيم استدالل كنيم كه حقيقت حيات براي ما آن چنان كه هست ،روشن نخواهد شد .ادعا هم زياد است.
البته بگذاريد ادعا بشود ،چه اشكالي دارد؟ به اصطالح ميگويند« :نه استخواني دارد تا در گلو گير كند و نه گمرك ميخواهد».
حقيقت مطلب اين است كه معلومات ما در اين باره (حقيقت حيات) ناقص است .حتي شما كتاب آن شخصي را مطالعه كنيد كه صد
درصد عينكش علمي است«:فقط با شناخت مسير تكاملِ زندگي است كه ما نه فقط جوهر حيات را ميفهميم ،بلكه به هفت ميليون
سؤال كه درباره زندگي در مقابل ما قرار گرفته است ،ميتوانيم جواب بدهيم. ]442[ ».هفت ميليون سؤال! خيلي كم است! و اگر در
مقابل كودك بگذاريد قهر مي كند .هفت ميليون سؤال درباره اين نفس كه شما ميكشيد[ .هفت ميليون سؤال] درباره اين احساس كه
شما ميكنيد .درباره اين كه ميخواهيد و به طرف خواسته خود حركت مي كنيد .بنده نيز در اين مورد نوشتم :با توجه به اين كه چرا
ماده رو به تكامل آمده و به زندگي رسيده و زندگي اين مسير را انتخاب كرده است ،تعداد سؤاالت ما ميشود هفت ميليون و يك.
سپس در صفحات بعدي نوشته است كه اين قضيه تكامل هم دقيقاً جوابگو نيست .اگر دانشجو هستيد ،به كتاب حيات ،طبيعت و
منشأ تكاملِ آن ،مراجعه كنيد .در صفحه  ،299صريحاً مي گويد :آن [تكامل] هم تفسيركننده نيست.پس ما با حقيقتي روبهرو هستيم
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كه پيرامون آن ،هفت ميليون سؤال وجود دارد .منتها ،آثار و عظمتهاي آن را ما احساس ميكنيم .يك ابوذر غفاري ،از نظر صدق و
صفا ،مساوي با تاريخ است .پس در زندگي ،اين را مي توان يافت كه انسان از مسير صدق و صفا ،بسيار بسيار اوج ميگيرد .اينهمه
دانشها كه گسترش يافته ،نتيجه اين زندگي است .اين همه فداكاريها در راه عدالت و آزادي مسؤوالنه ،اينهمه جانبازيها در راه
دفاع از شرف انساني ،اثبات مي كند كه اين حيات هرچه هست ،هفت ميليون سؤال دارد و من نميفهمم .مانعي نيست .هرچه كه اين
هفت ميليون سؤال دارد ،يكي اين حقيقت است كه انسان ميتواند در دفاع از شرفِ حيات ،ميليونها فداكاري كند.زماني در پاسخ به
نامه يكي از متفكران خارجي نوشتم :اين آفتابي كه ما با آن روبهرو هستيم ،همان مقدار قرباني را كه در دفاع از جان به خاك و خون
افتادهاند ،تماشا كرده است ،بههمان مقدار نيز اگر بيشتر نباشد ،قربانيانِ دفاع از شرف و كرامت را ديده است.بسيار خوب ،اين هم يكي
از معلومات ما ،كه فهميديم حيات هر چه كه هست ،دفاع از ارزش و شخصيتِ آن بهقدري است كه ميتواند اين همه قرباني بگيرد.
امشب شعار شما چيست كه در اين مكان نشستهايد؟ هيهات منّا الذلّة .آيا معلوم شد جمله امام حسين عليه السالم يعني چه؟ [آيا
معلوم شد] هيهات مناالذلة چه چيزي را اثبات مي كند و اشاره به كدامين استعدادِ باعظمت انسانها دارد؟ ...قَدْ رَكَزَني بَيْنَ اثْنَتَيْنِ السِّلَّةِ
وَالذِّلَّةِ وَ هَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّة [[ ...«. ]443يزيد] مرا ميان شمشير و پستي و خواري قرار داده است ،ولي هيهات( ،محال است) براي ما
تسليم به ذلت و خواري».ما با زندگي ،از راه خواص و آثار آن آشنا ميشويم .حيات اين خاصيت را دارد ،كه انسان با يك جهشِ
روحي ،اوج ميگيرد .به عنوان فهرست ،فضيل بن عياض يا حكيم سنايي و امثال آنان ،با يك جهش روحي و با يك جهشِ لحظهاي،
از منهاي بينهايت تا به اضافه بينهايت اوج مي گيرند .اين مطالب را هم بنويسيد كه اين انسان است[ .بنويسيد] حيات چنين است و
ما درباره حيات ،داستان حسين را داريم .براي شناخت حقيقت و عظمت حيات ،ميتوانيم يك قرباني به نام حسين بن علي ارائه كنيم.
درباره عظمت و ارزش انسان ها ،بيش از هزاران مجلّد كتاب وجود دارد .چون مسلماً ،چه مورخان داخلي و چه مورخان خارجي ،ذكر
كردهاند كه :حادثه اي به اين سختي ،به اين عظمت ،و با اين مقاومتِ بسيار با كرامت و با شرف و با عزت و با افتخار ،در تاريخ ديده
نشده است.پس ما مي توانيم از راه حسين بن علي به شناخت زندگي برسيم و آن را پوچ گمان نكنيم .آرام آرام با ارزش حياتي كه در
دست داريم و هر سال آن را داشته ايم و خواهيم داشت ،آشنا شويم كه اين زندگي ،يك قرباني مثل حسين بن علي داشته است .البته
نه آن زندگي كه بعضي از جوامع دنيا پيشبيني نموده و از آن دفاع مي كنند كه :فقط بخوريد و بخوابيد و لذت ببريد ،زيرا مرگ
نزديك است .كيست آن خردمند آگاه كه چنين سخني را بپذيرد؟ آيا با اين همه عظمت كه حيات از خود نشان داده است ،شما
ميخواهيد بگوييد اين حيات ارزش ندارد؟ اين زندگاني ،ابراهيم خليل عليه السالم و موسي بن عمران عليه السالم و امثال اينان
به خود ديده است .آن زندگاني كه با يك كلمه خدايي و با دم عيسي بن مريم عليه السالم ،مرده را زنده كرده است .آن حيات و
زندگاني كه پيغمبر آخرالزمان محمد مصطفي صلي اهلل عليه وآله در ميان يك عده معدود انسانِ بيحقوق ،بيفرهنگ ،بياقتصاد،
بينظام ،بيسياست ،با يك مقدار ادبياتي [ ]444كه ما معناي مهمي در آن نمي بينيم ،سپري كرده است .او در ميان چنين مردمي بلند
شد و اين اصل جاوداني را براي بشر بيان فرمود:اِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّي يُغَيِّروُا ما بِاَنْفُسِهِم [«. ]445خداوند ،حال (وضع) قومي را
تغيير نميدهد ،تا آن كه وضع خود را تغيير دهند».پس بياييم اين موارد را بررسي كنيم .آن وقت ميفهميم كه دفاع كنندهاش چه
عظمتي دارد .و الّا اگر بشر به آن ترتيب بنشيند و صحبت كند و از حيات و از زندگي ،شبح و دورنمايي كه آن هم به الگوهاي خودش
تصور كرده است ،تماشا كند ،هرگز با شخصيت هاي احياكننده بشريت آشنا نخواهد شد .نخواهد فهميد حسين كيست كه اينطور و به
اين جديت ايستادگي كرده است ،كه اگر هدف او جدي نبود ،بشر چنين چهره جدي را در تاريخ نميديد .هدف بايد خيلي جدي و
باعظمت باشد [تا بشر بتواند چنين چهره جدي در تاريخ ببيند].مطلب بعدي كه بايد مورد بحث قرار بدهيم ،اين است كه حيات چه
زماني ميتواند چهره جدي داشته باشد؟ مي خواهيم بدانيم كه حسين بن علي عليه السالم براي دفاع از شرف انسانها و براي دفاع از
حيات شايسته زندگي ]446[ ،چرا بايد اين همه مقاومت كند و به اين شدت كار انجام بدهد؟ از آن زمان چند سال ميگذرد؟ 1400
سال ،كمي كمتر .هر روز در دنيا كتابهاي جديدتري نوشته ميشود ،هر روز حركات عاليتري انجام ميگيرد و هر روز هم اين
حماسه تازهتر ميشود و تازهتر هم خواهد شد .مي خواهيم [علت] اين مطلب را بفهميم .هر كسي كه با اين مسأله روبهرو است ،جوابي
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پيدا نخواهد كرد ،مگر اين كه بداند «امروز»  ،فردايي در پيش دارد .اين سؤال بدون توجه به «فردا» جوابي نخواهد داشت ،و آن فردا
در زندگيِ امروزيِ ما بايد مؤثر باشد .و الّا اين كه قيامتي هست ،و اگر توانستيد نمازي بخوانيد و روزهاي بگيريد ،كه معاد از آنِ
شماست ،اما به انسانها چه ميگذرد و انسانها در چه حالي هستند ،آيا من ميتوانم در برداشتن دردهايي شركت كنم؟ آيا من در
جهالت غوطهور نيستم؟ آيا خودخواهي ،دود از دودمانِ من درنياورده و من قربانيِ زبونِ خودخواهي نيستم؟ آيا زانوهاي من در مقابل
خودخواهي ساقط نشده و به زمين نيفتاده است؟ بنابراين ،تمام حواس ما بايد جمع باشد .در اين باره فكر كنيم كه فقط مسأله اين
نيست كه يك تسبيح به دستتان بگيريد و [فقط ذكر] سبحاناللَّه سبحاناللَّه بگوييد .پس من (انسان) چه كارهام؟ حق و حقوق من و
انسانهاي ديگر چه طور ميشود؟ آيا واقعاً شما ميخواهيد بينهايت را پيدا كنيد؟ آيا ميخواهيد با بينهايت ارتباط برقرار كنيد كه خدا
ناميده ميشود و «اللَّه» نام اوست؟يك سر بينهايت همين جاست كه شما نشستهايد .اينها (مردم) جلوهگاه مشيّت الهي هستند .اگر
با او (انسان) كار نداريد ،پس مستقيم ميخواهيد به كجا هدفگيري كنيد؟ پس من در اينجا چه كارهام؟ شما چه كارهاي؟ بنابراين،
آنهايي كه ميخواهند بشريت را در زندگي محتاج به دين ندانند  -يعني همان مسألهاي كه در قرون  14و  15دامنگير اروپا بود و
مربوط به جوامع اسالمي نبود  -سه واقعه در آن زمان اتفاق افتاد و باعث شد كه بگويند :دين را از زندگيِ دنيوي كنار بكشيد و اين
تعبير را به ميان آوردند :ملكوت از آنِ من ،دنيا از آنِ قيصر .بايد فكر كرد كه اين مسأله كدام جامعه بوده است؟ و الّا اگر ما بگوييم
زندگي همين است كه ما بهطور طبيعي از پدران و مادران به اين دنيا ميآييم ،يك مقدار درس ميخوانيم ،فن و صنعت و هنر ياد
ميگيريم ،ازدواج ميكنيم ،اوالد پيدا ميكنيم ،با انسانها در زندگي اجتماعي ارتباط برقرار ميكنيم ،ميگوييم ،ميخنديم ،شكست
ميخوريم و پيروز ميشويم ،و نهايتاً از اين دنيا ميرويم و تمام زندگي اين است و بس!! امام حسين عليه السالم به اين زندگي كه
«اين است و بس»  ،احتياج نداشت .در اين زندگي براي حسين هيچ احتياجي وجود نداشت كه قيام كند .خيلي بيپرده بايد صحبت
كرد .مگر حسين بن علي ر فته بود كه به ابن زياد بگويد نماز شب بخوان؟ حسين بن علي رفته بود تا به آل اميه چه بگويد؟ مسأله
اين است كه زندگي بدون مذهب ،بدون دين ،بدون گرايش هاي الهي ،قابل تفسير نيست.زماني من با عشق و عالقه ،اين مسأله را
تعقيب ميكردم ،و بارها هم در دانشگاهها عرض كرده ام ،كه اگر كسي از دانشجويان يا اساتيد جستجو كند و ببيند آيا ميتواند قطع
نظر از مذهب براي اين زندگي فلسفه پيدا كند ،شما را به خدا قسم ،زود به من خبر بدهيد .اگر كسي بگويد كه براي من همين كافي
است كه چند صباحي در اين دنيا يك زندگي طبيعي بكنم و بروم ،ما با او سخني نداريم ،او هم با ما سخني ندارد .اين همه
فداكاريها كه عرض كردم  -ولو به شكل دفاع از شرفِ انساني  -جنبه مذهبي دارد .وقتي بحث قوي و ضعيف مطرح است ،آيا
مي توان گفت شرف انساني به من چه مربوط است؟ اگر براي ما اين معنا اثبات نشود كه انسانها در اين زندگي ،شرف و حيثيتي
دارند ،ما در مقابل اين مكتب كه ميگويد« :من قوي هستم ،تو ضعيف» ،چه جواب بدهيم؟ جواب را پيدا كنيد[ .قطعاً] جواب ندارد.
اينها را نميتوان به شوخي گرفت .اينها را نمي توان به عنوان مطالب دانشگاهي مطرح كرد .زندگاني جديتر از اين است.در تكميل
بحث و شايد استدالل به اين مسأله  -مخصوصاً براي جوانترها و كساني كه در كادرهاي دانشگاهي هستند و روش آنها آكادميك
است  -مطلبي را هم در اين مورد مجبوريم مطرح كنيم :گمان و تصور نكنيد كه فقط ارباب اديان و انبياي عظام اين راه را رفتهاند -
كه البته اول آنها رفتهاند  -اول آنها بودند كه براي بشريت گفتند « :اگر بخواهيد زندگيتان جدي باشد ،ابتدا به خواص آن پي ببريد
و لوازم و كاربرد اين زندگي را ببينيد ،سپس بدانيد كه اگر زندگي از نظر ماوراي طبيعت و از نظر مذهبي آبياري نشود ،هيچ اصلي قابل
اثبات نيست» .نه فقط دوشادوش آنان ،بلكه به عقيده بنده  -در تعدادي از مطالب  -اگرچه خودِ آن حكما و متفكران بزرگِ تاريخ نام
نبرند ،اما بهطور طبيعي ،حكما و انسانشناسانِ آگاه ،دنبالهروي ابراهيم و انبيا هستند .بهطور فطري در اين راه حركت ميكنند و سخن
آنان (حكما و متفكران) تابع و پيروِ حر ف انبياست .حال ،با توجه به اين كه از بحثمان در جاده پر نور انبيا فارغ شديم  -يعني اجمالي
عرض كرديم  -ميخواهيم ببينيم مغزهاي بزرگ بشري در اينباره چه مي گويند ،زيرا ما با اين سخنان كار داريم .نه اين كه اگر اين
را بيان كرديم ،معنايش اين است كه آن شخصيت را ص د در صد قبول داريم .ممكن است [آن شخصيت] اشتباهاتي هم داشته باشد.
هميشه اين را در نظر داشته باشيد كه اگر در توضيح معنايي از يك شخصيت بزرگ ،مطلبي نقل ميكنيم ،به معناي تأييد صددرصدِ
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آن شخص نيست .جمالتي از افالطون بدينقرار است .حال ،چرا از افالطون نقل ميكنيم؟ براي اين كه تمام فيلسوفان اجتماعي و
فيلسوفان سياسي و فيلسوفاني كه در زندگي اجتماعيِ انسانها اظهار نظر كردهاند ،گفتهاند :هنوز نوشتههاي افالطون در اين مسأله
زنده است .و اين كه« :تا كتاب جمهورية افالطون وجود دارد ،همه كتابها سياسي را به آب بشوييد» .اين سخن غالباً مورد اتفاق
شرق و غرب است .به عبارات ايشان خيلي دقت كنيد .اين عبارات ،ماحصل فلسفه افالطون در تعليم و تربيت و علوم سياسي است«:با
اين حال ،كفايت نميكند جدا كردن نفوس كودكان ،از آنچه كه پاكيِ آنان را آلوده بسازد. ]447[ ».اگر نگذاريد كودك دروغ بگويد،
كافي نيست .مثالً پسرم ،حرف زشت نزن .پسرم اين خودكار از آنِ تو نيست ،فقط [اين گوشزد نمودن] كافي نيست«.و نيز كفايت
نمي كند كه عقول كودكان را با نور علم روشن بسازيم( .اگرچه الزم است ،ولي كافي نيست) .و به وسيله پند و نصيحت و بيان نمودن
مثالها ،فضيلتها را براي آنان قابل پذيرش بسازيم ،بلكه باالتر از اين ها ،الزم است كه اصول دين را كه طبيعت در دل آنان به
وديعت نهاده است ،در درون آنان رويانده شود؛ آن اصول دين كه عقايد نيرومندي از آنها بروز ميكند ،كه انسان را با خدا مربوط
ميسازد .خداست اول ،خداست وسط ،خداس ت آخر همه كائنات .خداست مقياس دادگري براي مردمي كه آفريده است در همه اشيا ،و
ايمان به وجود او ،اساس همه قوانين است. ]448[ ».درباره انسان ،تاكنون چند نفر جمالت نهايي را گفتهاند ،كه يكي از آنها
افالطون است .اين را همه ميدانند .دقت كنيد ،در ادامه ميگويد«:ايمان به وجود او ،اساس همه قوانين است .اين است عقايد
باعظمت و ضروري كه بايستي مالك تربيتِ فرهنگيِ فرزندان قرار بگيرد». ]449[ .اگر گرايشهاي الهي براي زندگي دنيويِ ما الزم
نبود ،اين مرد (افالطون) چنين سخني را بيان نميكرد .من در نظرات عدهاي از غربيها ديدهام كه گفتهاند :افالطون يعني تاريخ
غرب .اگر كسي بخواهد غرب را بفهمد[ ،در صورتي كه] افالطون را بشناسد ،غرب را شناخته است .البته همانطور كه عرض كردم،
اين مطالبِ او چون موافق با مطالب انبياست ،ما هم ميپذيريم .ميدانيد كه پدرِ مادرش سولون (پدربزرگ افالطون) ،قانونگذار يونان
بود و كتابي هم به نام قانون دارد«.اين است آن عقايد باعظمت كه اگر قانونگذار ،انساني حكيم باشد ،بايد با همه وسايل ماليم و
جدي در نفوس شهروندان جايگير بسازد .اين عقايد به همان اندازه كه ساده است ،مفيد است .اين عقايد به سه موضوع اساسي و به
سه معتقد اساسي برمي گردد :اللَّه ،نظاره او بر هستي ،دادگريِ مطلقِ او ،كه هيچ تمايلي به او راه ندارد. ]450[ ».بسيار خوب ،جناب
افالطون! اگر ما اين عقايد را به فرزندانمان تبليغ نكرديم و در دلهاي آنان آبياري نكرديم چه ميشود؟ البته كلمه آبياري در
تاريخشان هست .ميگويد «:بدون اين عقايد ،انسان در اين دنيا ،هنگامي كه تسليم تمايالت و تاريكيهاي شهوات و نادانيهاي خود
ميشود ،در ميان امواج تصادفها گم خواهد شد. ] 451[ ».با آن كه چندين قرن پيش ،اين جمالت گفته شده است ،تقريباً همين
مطالب امروزي نيز اين است كه« :اگر اصول ي براي زندگي مطرح نشود ،مخصوصاً از جنبه فوق زندگي طبيعي ،تربيت انسانها به
مشكالت جدي برمي خورَد و تمام قضايا در زندگي به تصادف برخورد نموده و انسان هيچ علتي نميتواند بيان كند» .مثالً از شخصي
سؤال ميكنيد :چه كار ميكني؟ ميگويد :خوب ديگر ،بله .چون كه ،بدين جهت كه ،فالن ...مجدداً سؤال ميكنيم :ما براي چه به اين
دنيا آمديم؟ پاسخ ميدهد :خوب ،آمديم ديگر ...يك ديگر هم به آن ميچسباند .از او ميپرسيم ،بعد از اين زندگي چه ميشود؟
ميگويد :ميرويم ديگر! ميگوييم آيا تكليفي درباره انسانها داريد؟ ميگويد نميدانم ديگر! و همه زندگي ميشود تصادف.من از شما
خواهش مي كنم كه كمي جدي فكر كنيد و در جمالت افالطون دقت نماييد و ببينيد اين سخن چه قدر اصيل است«:اگر اين عقايد
در درون انسانها نرويد و به صورت عنصر فعال درنيايد ،زندگي در تصادفها گم خواهد شد .آن انسان منكر خويشتن است ،مادامي
كه نميداند از كجا آمده است و چيست آن ايده آل مقدس كه بايد نفس خود را براي پيروي از آن و تكيه بر آن رياضت بدهد».
[. ]452ريشه فلسفه سياسي افالطون اينجاست « :و براي دولت مادامي كه بر اين قاعده متمركز نشود ،هيچ قاعده ثابتي وجود
ندارد».در طول تاري خ هم اين را ديديم .يعني؛ «كساني كه جامعه را به عنوان سياستمدار ،بهعنوان حاكم ،به عنوان دولت و بهعنوان
پيشتاز اداره مي كنند ،اگر خودشان به اين عقايد معتقد نباشند ،چيزي نميتوانند به جامعه بدهند[ .اگر ادارهكنندگان جوامع به اين عقايد
معتقد نباشند] ،نميتوا نند اين سه بذر اساسي (اهلل ،نظاره او بر هستي ،دادگريِ مطلق او) را كه حكمت وجوديِ اينها (زمامداران) بسته
به آنهاست ،در دل ها برويانند و شهروندان را از زندگي حقيقي برخوردار بسازند»[ .واقعاً افالطون] چه قدر در اوج سخن ميگويد .من
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معتقدم اگر بشر از همان موقع ،مستقيماً درباره تفكرات علوم انساني فكر ميكرد ،به كجا مي رسيد!؟ از آن موقع تاكنون كه اين
حرفها زده شده است ،چندين قرن ميگذرد.جناب بشر! از چندين قرن پيش تاكنون ،اين حرفها را زدهاي ،پس تكامل تو كجاست؟
چه چيزي باعث شده است تا علوم انساني آن قدر درجا بزند كه اين سخنِ چند قرن پيش باشد؟ اكنون واقعاً خجالتآور است كه
انسان بگويد علوم انساني پشت صحنه است. ] 453[ .اگر واقعاً حركت ،حركت تكاملي بود ،بشر االن ميبايست واقعاً در زندگيِ آرماني
قدم بزند .در جمالت افالطون دقت فرماييد«:و براي دولت ،مادامي كه به اين قاعده تكيه نكند ،يعني تكيه بر سه اصل بزرگ براي
شهروندان ،اللَّه ،نظاره او برهستي و دادگريِ مطلقِ او كه هيچ تمايلي به او راه ندارد ،هيچ قاعده ثابتي وجود ندارد».حال ،چرا بدون
تكيه بر آن سه اصل بزرگ ،هيچ قاعده ثابتي وجود ندارد؟ استدالل او (افالطون) چنين است«:زيرا عدالت كه برپادارنده حياتِ دولت و
نظام آن است ،به جريان نميافتد ،مگر از طرف خداوندي كه عدالت با جوهر ابديِ او متحد است. ]454[ ».درباره مطالب مهم سخن
بگوييد .و الّا چند كلمه خوشآيند چه ثمري به بار ميآورد؟جست و جو كن جست و جو كن جست و جو گفت و گو كن گفت و گو
كن گفت و گوشرح سرِّ آن شكنجِ زلف يار مو به مو كن مو به مو كن مو به مورو به هاي و هوي بزمِ كوي يار هاي و هو كن هاي و
هو كن هاي و هووانگهي از خود مني و آلودگي شستشو كن شستشو كن شستشواي خدا اين نهر جان را از هوس رُفت و رو كن رُفت
و رو كن رُفت و رووانگه از درياي عِلمَت سوي جان جو به جو كن جو به جو كن جو به جواگر نميخواهي در قرنِ از خود بيگانگي
واقعاً از خود بيگانه شوي:گر نخواهي خود فراموشت شود ياد او كن ياد او كن ياد اووَال تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسُوا اللَّهَ فَاَنْساهُمْ اَنْفُسَهُم
[«. ]455از آنان نباشيد كه خدا را فراموش كردند .نتيجه اين فراموشيِ خدا ،فراموشي خويشتن شد».وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَاِنَّ لَهُ
مَعيشَةً ضَنْكا [ «. ]456و هر كس از ياد من روي بگرداند ،در حقيقت ،زندگيِ تنگ و سختي خواهد داشت».از خداوند متعال توفيق
شكر بخواهيم ،به خاطر اين كه يك سال ديگر از عمر به ما عنايت فرمود تا نعمت عظماي مشاهده نشانه ابديت را و اين كه اين
هستي و اين حيات ،هدفي بسيار جدي دارد ،و آن چهره مبارك حسين است ،مشاهده كنيم.سال ديگر را چه ميداند حيات يا كجا
رفت آن كه با ما بود پاردير و زود اين شكل و شخص نازنين خاك خ واهد گشتن و خاكش غبارخداوند يك سال ديگر عنايت فرمود و
ما را بار ديگر به ياد معشوق حقيقيِ خودمان حسين بن علي عليه السالم فرزند فاطمه ،دور هم جمع كرد .شكرگزار خداي بزرگ
هستيم.خدايا! شكرگزارت هستيم .خدايا! ثنايت ميگوييم .پروردگارا! اعتراف به نقصان شكر و اعتر اف به ناتواني از شكر خودمان را
همواره به پيشگاه تو تقديم ميداريم.

شناخت حسيني

(شب هفتم محرم). 1375 / 3 / 4 ،بحث ما به اين جا رسيد ،كه براي شناخت عظمتِ حادثه خونين كربال و براي فهميدن عظمت
داستان حسين ،قطعاً بايد زندگي معنا بشود .چون كار [حسين] ،كار زندگي بود .يعني يك انسان در سن ميانسالي( 57 - 58سالگي) ،با
داشتن قدرت به بهترين زندگيِ آن روز ،با داشتن استعداد دنياداريِ آن روز ،با داشتن نَسَب درجه يك در دنيا و با داشتن تمام امتيازات
زندگي ،يك كلمه «نه» به كار برده و گفته است« :اين زندگي را نميخواهم» .اجازه بدهيد اين نكته را عرض كنم :انساني را در نظر
بگيريد كه از زندگي سير شده ،زندگي بر او سنگيني ميكند و چشمپوشيِ او از زندگي مهم نيست[ .اما] انساني ديگر وجود دارد كه
اصالً زندگي را نمي شناسد و با اين آشنا نيست كه:هنگام تنگدستي در عيش كوش ومستي كاين كيمياي هستي قارون كند گدا رادر
نوشتههاي يكي از بزرگان ديدم كه؛ « كسي گفت :او دست به خودكشي زد .ديگري گفت :او زنده نبود كه كشته بشود» .در اين مورد،
دو بحث جداگانه مطرح است .فرق است بين آن انساني كه زندگي را نميشناسد ،با انساني كه عظمت زندگي را ميشناسد .امكانات
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زندگي براي بهره برداري از مقام ،شخصيت ،موقعيت در اجتماع ،در همه جوامع آن روز حداقل در دوازده كشور اسالمي [براي امام
حسين عليه السالم] در حد اعال بود ،با اين همه ميگويد :من زندگي [با ستمكاران] را نميخواهم .بايد روي اين مطلب خيلي دقت
شود .آن زندگي كه براي حسين مطرح شده بود ،آن زندگي است كه اصل و پايه دارد .او ميتواند چنين كاري انجام بدهد تا براي
همه زندهها آبرو باشد ،كه اصالً نشان بدهد كه آيا ميدانيد زندگي يعني چه؟ اين امر ،خيلي شناخت و آشنايي با زندگي ميخواهد.
يك تشبيه ديگر؛ پدرِ اين شريفترين انسان [يعني علي بن ابي طالب عليه السالم] ،در حقيقتِ زندگي چه چيزي احساس كرده بود كه
اگر او را هر روز صدبار ميكشتند و زنده ميكردند ،باز مي گفت تكليف ،تكليف! اين امر چيست؟ عمروعاص را براي او (حضرت علي
عليه السالم) حَكَم قرار دادند .گفت عيبي ندارد ،من زنده هستم .كار دارم! اين [احساس تكليفِ علي] از چيست؟ اي مورخان ،آيا تا به
حال در اينباره تحليل فرمودهايد؟ من تا به حال نديدهام .يعني نرفتيم ريشهيابي كنيم ،كه به قول شبلي شُميّل ،به نقل از جورج
جرداق[ ،براي علي] «آن بزرگِ بزرگان ،آن يگانه نسخه شرق و غرب ،كه نه ديروز و نه امروز نظيرش ديده نشده است» [، ]457
زندگي چه معنايي داشته است كه توهينآورترين حوادث را بر سر او آوردند ،ولي گفت« :من تكليف دارم و بايد انجام بدهم» .و
همان طور كه ديديد ،ايستادگي كرد .شما بياييد به كساني كه در فلسفه زندگي ميخواهند بحث كنند ،بگوييد اين [زندگي علي عليه
السالم] را هم ببينيد .هم چنين ،زندگي شخصي را هم ببينيد كه سراسر آن را فقط يك مقدار شهوات ،اشباع شهوات ،يك مقدار پول،
يك مقدار مقام ميبيند و درباره آن اظهارنظر نموده و مي گويد زندگي فلسفه ندارد .واقعاً شرم هم خوب چيزي است! كدام زندگي و
زندگيِ چه كسي مدّ نظر شماست؟اِنَّمَا الْحَيوةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْو [«. ]458زندگيِ دنيا ،فقط سرگرمي و بازي است».آفريننده زندگي،
خودش مي گويد كه اين زندگي (زندگي پست) فلسفه ندارد .خود آفريننده زندگي ،خود مدير كارگاه هستي ،خود به وجود آورنده كارگاه
هستي ،مي فرمايد :زندگي لهو و لعب است.گفت دنيا لهو و لعب است و شما كودكيد و راست فرمايد خداكودك را با فلسفه حيات چه
كار؟ عبارتي را كه قبالً عرض كردم ،بهخاطر بسپاريد« :شخصي به يك نفر گفت :فالني خودكشي كرده بود .ديگري گفت :او مگر
زنده بود كه خودكشي كند؟» شخص زنده كه خودكشي نمي كند .بر سر زندگيِ او چه آمده است كه خود را از زندگي محروم كرده
است؟ او اول مرده ،سپس خودكشي كرده است .به اصطالح ادبي لطيف ،اول ميميرد و سپس خودكشي ميكند.به هر حال ،ما درباره
كدام زندگي ميخواهيم بحث كنيم؟ اِشراف به موضوع ،اولين شرط تحقيق در آن موضوع است .اگر كسي بگويد ما ميخواهيم درباره
موضوعي تحقيق كنيم و از او بپرسيم :آن موضوع چيست؟ بگويد :يك چيزي است !...تشكر و جواب به سخنِ پوچِ او ،اين جمله است:
«خدا انشاءاللَّه شما را شفا دهد» .چاره او فقط همين (شفا) است .يعني چه كه يك چيزي است؟ بگذاريد مقداري حيات ،قيافه خود را
به شما نشان دهد ،آن وقت پيرامون آن بحث كنيد .جناب آقاي آلبر كامو ،جناب آقاي كافكا ،جناب آقاي ابوالعالء معرّي و ...آيا حيات
چهره خود را به شما نشان داد ،كه شما درباره آن فكر كرديد و ديديد فلسفه ندارد؟ شما اگر حيات خود را در تنگناي هوي و هوسِ
چند روزه معنا كردهايد و مي بينيد فلسفه ندارد ،اگر وجدان داريد ،حق نداريد براي ديگران تعيين تكليف كنيد.اخيراً عبارتي را ضمن
سخنراني در دانشگاهي بيان كردم و اين سؤال را يكي از دانشجويان در دانشگاه سنندج به من داد .من احساس كردم كه جمله ،از
اين دانشجو نيست .جمله را از آن بينوايان و بيچاره هايي گرفته است كه زندگي را به همان معناي لهو و لعب گرفتهاند و با اين حال،
دنبال فلسفهاش هستند .جمله دانشجوي مزبور چنين بود« :پوچيِ زندگي حقيقتي است ،اگرچه تلخ» .اين جمله ،مخصوصاً براي
جوانان ،زيبا و قشنگ است« :زندگي پوچ است و اين كه ميگوييم زندگي پوچ است ،حقيقتي است اگرچه تلخ» .حال ،جواب چيست؟
اين جوان عزيز و ناآگاه  -اين شيرخوار معرفت كه تازه وارد الفباي هستي شده است ،كه خدا توفيقشان بدهد تا اين راه را ادامه بدهند
و دور خود نچرخند  -نميداند كه آنچه پوچ قلمداد مي شود ،آثار حيوانيِ معمولي و حيواني طبيعي و آثار بياساسِ زندگي است .اصالً
حقيقت هم نيست كه تلخ باشد .نه اين كه حقيقتي است تلخ .چنين زندگياي حقيقت ندارد .خداوند ميفرمايد :لَهْوٌ وَ لَعِبٌ .اي كاش
اين شخص چنين اطالعي داشت ،كه بياطالعي چه آتشي در ج امعه بشري سوزانده است! خود سازنده كارگاه هستي ميگويد :اگر
مقصودتان از زندگي اين است كه چند صباحي بخوريد ،بخوابيد ،بزنيد ،بشكنيد ،پيروز شويد و شكست بخوريد ،اين زندگي فلسفه
ندارد ،بلكه ضد فلسفه است .اما حيات طيّبه ...:مَحْيايَ وَ مَماتي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمين [«. ]459زندگي و مرگ من براي خدا ،پروردگارِ
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جهانيان است».اما حياتي كه انبيا خواسته اند تا بشريت آن زندگي را داشته باشد ،اين حيات به مجرد اين كه شما به آن توجه كنيد،
فلسفهاش در آن است .زندگي پيش كسي كه عمروعاص را بر او حَكَم كنند ،چهقدر بايد فلسفه عميق داشته باشد و باز بگويد« :من
اگر زنده باشم ،كارم را انجام ميدهم» .اي مورّخان ،در اين مورد چه ميگوييد و چه طور فكر ميكنيد؟ اين كه «زندگي پوچ است
حقيقتي است ،اگرچه تلخ» حقيقت نيست ،بلكه ضد قانون است .شما كدام زندگي را ميگوييد پوچ است؟ زندگي تلخ نيست ،بلكه
خيلي شيرين است .بلي ،زندگي حيوانيِ «نرون»ها« ،چنگيز» ها و ديگر جالدان تاريخ ،پوچ است[ .بديهي است كه] زندگي حقيقي
خيلي شيرين است ،حتي شيرينتر از عسل .چون واقعاً حقيقت است و حقيقت با تلخي نميسازد.براي كسي كه بداند حقيقت چيست،
براي كسي كه از حقيقت اطالعي دارد و با آن آشنايي دارد ،حقيقت خيلي شيرين است.به حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است به
ارادت بكشم درد كه درمان هم ازوستغم و شادي برِ عارف چه تفاوت دارد ساقيا باده بده شاديِ آن كين غم از اوست«سعدي»حقيقتِ
زندگي در برابر چه كسي پوچ است؟ بنابراين ،جوانهاي عزيز ،خيلي دقت كنيد ،زيرا مسأله (زندگي) شوخيبردار نيست .ممكن است
سرنوشت شما به چند كلمه بسته باشد .مثالً مي گويند ،ببينيد آقاي ايرج خان چه جمالت عجيبي گفته است!مجدداً در عبارت زير دقت
كنيد و ببينيد چه ميگويد« :زندگي پوچ است اگرچه تلخ است ،ولي حقيقت است!» كجاي اين عبارت حقيقت است؟ شگفتانگيز
بودن كلمه يا جمله ،غير از آن است كه معنايي دارد .يعني بي معناترين حرف اين است .همان جا زود سؤال كنيد :كدام زندگي؟ آن
زندگي كه فقط و فقط بر مدار خودخواهي و بر مدار خودكامگي ميچرخد ،شيرينترين حقيقت اين است كه بگوييم پوچ است .اما شما
چه فكر ميكنيد اي جوان هاي عزيز؟ با اين جمالت ممكن است مغز شما را تخليه كنند و خداي ناخواسته ،ذهن شما را در تصرف
خود بگيرند و مالك آن شوند .ميگويند :ديديد چه كلمه عجيبي گفته است!؟ شخص بياطالع نيز بايد همانجا مچ طرفِ مقابل را
بگيرد و بگويد :كدام زندگي را مي گوييد؟ آيا زندگي امثال ابن زياد و حجاج بن يوسف را ميگوييد؟ يا زندگي حسين بن علي عليه
السالم را ميگوييد؟ يا زندگي آن شخص را مي گوييد كه در شب عاشورا وقتي حسين گفت برويد ،از رفتن خود امتناع كردند]460[ .
.يكي از ياران گفت« :يا حسين ،ما كجا برويم؟ ما را ميخواهي به كجا رهسپار كني؟» شما را به خدا در اين عبارات فكر كنيد« :اگر
دنيا ابديت داشت ،از تو جدا نميشديم و به سراغ ابديت نمي رفتيم ،چه برسد به اين كه دنيا موقت است .ما اكنون حقيقت و ابديت را
در چهره تو ميبينيم ،اي تجليگاه حق و حقيقت ،كجا برويم»؟آيا اين زندگي [در ديدگان ياران حسين] را ميفرماييد ،يا زندگيِ كسي
را كه غير از خودخواهي چيزي ديگر نميفهمد؟ واللَّه چنين زندگي اي ،پوچ اندر پوچ است.اين مسأله خيلي مهم است .حالِ انسان در
آن دقايق ،شوخيبردار نيست .اين انسانها و اين الگوهاي فضيلت ،در م رز زندگي و مرگ بودند .در آن مرز زندگي و مرگ ميپرسند:
يا حسين كجا برويم؟ اگر زندگي ابدي بود ،از تو جدا نميشديم و به سراغ ابديت نميرفتيم .براي كدام زندگي برويم زندگي كنيم؟
اگر ما اين لحظات را كه روياروي حق و حقيقت هستيم ،ميوه زندگي و بهعنوان نتيجه زندگي و پايان زندگي تلقي نكنيم ،كدام زندگي
را بار ديگر به آغوش بكشيم؟ حتي اگر زندگي ابدي بود ،ما نميپذيرفتيم.واقعاً درود خدا بر اين جانهاي قرار گرفته در جاذبيت كمال
باد! آنها با دو دريچه كوچك نگاه ميكنند ،ولي  -در حقيقت  -روزنه ابديت را ديدهاند.به هرحال ،جوانان عزيز ،از اين جمالت به
آساني نگذريد و دقت كنيد به همين جمله كه من به شما عرض كردم .همانطور كه گفتم ،به هنگام سخنراني در دانشگاه سنندج ،از
طرف دانشجويان چند سؤال مطرح شد كه يكي از سؤاالت اين بود .نويسنده ،سؤال را با يك احساسي نوشته بود كه واقعاً براي او
متأثر شدم .خدايا! يك جوان بايد در چه حالي قرار بگيرد كه اين جمله را براي خود ،يك جمله نهايي حساب كند؟ با اين كه خيلي
خسته بودم ،اما پاسخ او را دادم.در روايات ما بسيار وارد شده است كه بر زبان خود مسلط باشيد ،زيرا ممكن است عالَمي را يك سخن
ويران كند .بسيار خوب ،اي نويسنده و اي گوينده اين عبارت ،اگر اين جوان با ديدن اين عبارت ،خودكشي ميكرد ،آيا هيچ ميدانيد
كه روز قيامت شما را صدا ميكردند و چه ميگفتند؟ ميگفتند :بيا اي قاتل همه انسان ها .بپرسيد دليل آن چيست؟مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا
عَلي بَنِيْ اسرائِيْ لَ اِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي األَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَل النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً
[«. ]461از اين جهت است كه بر بني اسرائيل مقرر داشتيم كه حقيقت اين است كه اگر كسي ،يك انسان را بدون عنوان قصاص يا
ايجاد فساد در روي زمين بكشد ،مانند اين است كه همه انسان ها را كشته است .و اگر كسي را احيا كند ،مانند اين است كه همه
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انسانها را احيا نموده است».اين زبان چون سنگ و فم [ ]462آهنوش است آنچه بجْهد از دهان چون آتش استسنگ و آهن را
مزن بر هم گزاف گه ز روي نقل و گه از روي الفزان كه تاريك است و هر سو پنبهزار در ميان پنبه چون باشد شرار [. ]463اين زبان
چون سنگ و فم آهن وش است .اگر زبان را به هم بزنيد ،شراره پيدا خواهد شد و آتش خواهد جست.گاهي شخصي صرفاً براي نشان
دادن خود سخني ميگويد ،و برا ي نشان دادن اين كه من مطّلع هستم كه فالن فيلسوف چنين گفت!! يا اين كه؛ در قرون وسطي ما
روبه روي فالن فالسفه هستيم!! گه ز روي نقل و گه از روي الف ،چرا بايد بر زبان خود مسلط باشيم؟ زان كه تاريك است و هر سو
پنبه زار .شراره آتش به انبار پنبه نزنيد .اگر مولوي در زمان ما ميزيست ،مي گفت :تاريك است و همه جا انبار بنزين ،و در اين انبار
بنزين ،كبريت نيندازيد .اگر براي تو ،انسان مطرح نيست ،امثال اين جمله كبريت است« :اين حقيقت تلخ است كه زندگي پوچ است»،
آيا اين جمله حقيقت است؟ شما كوشش كنيد و ببينيد كه ميخواهيد چه چيزي به مردم بدهيد ،سپس چنين سخن بگوييد« :اي
مردم ،زندگي معنا و مفاهيم گوناگون دارد و ،»...همان گونه كه سخناني را درباره آن ،كه در چندين قرن پيش[ ،توسط افالطون] گفته
شده است ،ما در جلسهي پيش خوانديم .و ميگوييم خدايا ،چه نعمت بزرگي به اين مرد (افالطون) داده بودي؟ به اين مردي كه در
حقيقت ،حداقل يكي از باروركننده هاي نظرياتِ انبيا بوده است( .البته در اين نكته ،احتياط را هميشه در نظر دارم).ظالم آن قومي كه
چشمان دوختند وز سخن ها عالَمي را سوختندعالَمي را يك سخن ويران كند روبهانِ مرده را شيران كند [. ]464ظالم ،اما به چه
عنوان؟ آقا جمله قشنگ و حرف جالبي گفته است! آقا از نظر هنر ادبي خيلي وارد است! ببينيد چه جملهاي است« :زندگي پوچ است
حقيقتي است ،اگرچه تلخ است ».اين عبارت ،جوان را تكان مي دهد ،زيرا اطالع ندارد! تازه وارد ميدان شده است و هنوز شير معرفت
را مينوشد .اين دو بيت را كه بعضي اوقات در جلسات ميخوانم ،دقت كنيد:راه هموار است و زيرش دامها قحطيِ معنا ميان
نامهالفظها و نامها چون دامهاست لفظ شيرين ريگ آب عمر ماست [. ]465آيا ميدانيد با الفاظ شيرين ،بر سرنوشت بشر چه گذشته
است؟ به اين مطلب دقت كنيد :قاتالن امام حسين عليه السالم به فرزندش امام سجاد عليه السالم ميگويند« :يا علي بن حسين،
ديدي كه قضا و قدر با پدرت حسين چه كرد؟» قضا و قدر؟! قضا؟ عجب كلمه زيبايي! قضا و قدر كرده است؟چشم باز و گوش باز و
اين عمي حيرتم از چشمبنديِ خدا [. ]466كساني هم كه آنجا نشسته بودند ،نگفتند« :آقا ،فيلسوفي نكن! محبوبترين مرد را در روز
روشن كشتهاي و بزرگترين شخصيت تاريخ را مظلوم كردهاي ،حال چه ميگويي؟ چرا خود را تبرئه ميكني؟ چرا موقعيت خود را
ميخواهي تبرئه كني و صورت حق به جانب به خود ميگيري؟» (فقط شخصي به نام عبداللَّه عفيف در مجلس ابن زياد بود و پاسخ
او را مي داد ،و الّا مابقي در سكوت بودند).يزيد به حضرت زينب گفت :ديدي خدا با برادرت چه كرد؟ حضرت زينب عليها السالم گفت:
ما رَأَيْنا (رَأَيْتُ) اِالّ جَميالً .اگر زندگي را از عينك ما ميخواهي ببيني ،خدا آن را خيلي زيبا (جميل و جمال) به ما نشان داد .اگر
حضرت زينب ميفرمود :خوب بود و اشكالي نداشت ،فرق مي كرد با اين كه فرمود :زيبا بود .چون حيات و زندگي خيلي زيباست .چنين
نتيجه و چنين ميوهاي براي زندگي خيلي زيباست.طبق مطالبي كه جمعآوري نموده ام ،در چند مورد ،امثال ابن زياد ،يزيد و عمر بن
سعد جبري شدهاند .خدايا ،انسان چه چهرهاي از خود نشان ميدهد ،هنگامي كه ميخواهد خود را تبرئه كند! اين چهره ،چه چهرهاي
است؟ چه چهرهاي است آن موقع كه انسان از خودش رويگردان است؟ آيا با دو كلمه خودت را ميشكني و نابود ميكني؟ [ابن زياد]
ميگويد« :آيا قضا و قدر الهي را ديدي؟» كدام قضا و قدر الهي؟ قضا و قدر الهي ،اختيار ما را در خود نقشه زندگي تثبيت فرموده
است .اين منم كه امروز اگر احترامي به بشر بكنم ،يا نياز يك نفر را برآورده كنم ،يا يك نفر را از جهل و از فقر نجات دهم ،در نقشه
سرنوشت من با دست من ثبت مي شود .اگر چه نيرو از خداست ،اگرچه؛ ال حول وال قوة اال باللَّه العلي العظيم است ،اما من خودم نيز
داراي عمل و اختيار هستم.راه هموار است و زيرش دامها قحطي معنا ميان نامهاقضا و قدر! آقا فيلسوف جدي شده ،آن هم از گروه
جبريها! و ميخواهد خود را تبرئه كند .باال خره ،هرطور اين وجدان تا به ختم اللَّه برسد خيلي راه دارد.خَتَمَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِم []467
«.خداوند بر دلهاي آنان مُهر نهاده است».بعضيها ميگويند [عمر بن سعد] اظهار پشيماني كرد و ميگفت« :اي كاش من اين كار را
نميكردم ».حال ،چرا اين جمله را گفته است ،نمي دانيم.به هرحال ،فريب الفاظ را ،مخصوصاً در علوم انساني نخوريم .بارها عرض
كردهام كه علوم پايهاي مثل ،فيزيك ،شيمي ،رياضي ،گياه شناسي ،پزشكي و ...در مقابل چشم انسان است ،و روشها و طرقِ مطالعه
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آن ها نيز معلوم است .اما اين علوم انساني است كه آسانترين علوم و مشكلترين علوم است .بهجهت اين كه اگر كسي واقع ًا
آزمايشگاه علوم انساني را [بي طرف] در خود ببيند ،براي او آسان است .مثالً چيزي را ميبيند و ميخواهد ،يا آن را نميخواهد ،يا آن
كار را نمي خواهد .اگر [كسي] با آزمايشگاه خودش سر و كار داشته باشد ،خيلي آسان است .اما اگر بخواهد از خود بيرون بيايد و ببيند
انسانهاي ديگر چه مي گويند ،بدون اين كه بفهمد علل كارها ،علل رفتارها و طرز سلوك آنها چيست ،خيلي كار مشكلي
است.ان شاءاللَّه در نظرتان باشد كه درباره علوم انساني ،به سرعت داوري نفرماييد .اگر دوستان و اساتيدي بافضلتر داريد ،بگوييد من
اين جمله را امروز ديدم و براي من خيلي جالب و شگفتانگيز بود ،آيا به نظر شما اين جمله درست است يا نه؟ در همه چيز گدايي
قبيح است ،االّ در علم .در علم ،شرف انسان اين است كه گدايي و سؤال كند ،دست التماس باز كند كه به من بگوييد ،زيرا من توقف
كرده ام .من رهگذري هستم در اين حيات چند روزه و اكنون ،گذارم به علم شما افتاده است و احتياج دارم .اين [درخواست] خيلي
شرف و افتخار است.اخيراً جملهاي ديدم كه شايد اگر پيشتر از اين ميديدم ،آثار ديگري در من ايجاد ميكرد .ميگويد« :بشر آن قدر
كه از سؤالهاي به موقع پيشرفت كرده است ،معلوم نيست كه از جوابهاي متغير و درگذر ،آنقدر استفاده كرده باشد».هم از آن سو
جو ،جواب اي مرتضي كاين سؤال آمد از آن سو مر تو را [. ]468مخصوصاً دقت كنيد كه سؤال چيست و از كجاست؟ سؤال باعث
پيشرفت بشر و از عوامل محرك تاريخ بشر بوده است.تأكيد و تكيه ما اين جمله است كه :حيات انسانها يك قرباني مثل حسين
ديده است .مي خواستيم ببينيم حيات چيست كه اين همه غوغا در تاريخ به راه انداخته و واقعاً بجا راه انداخته است .چرا هرچه
مينويسند و مي گويند كم است؟ براي اين كه مسأله عشق الهي در كار است .در جلسه پيش [از افالطون] عرض شد« :براي دولت،
مادامي كه بر اين سه قاعده يعني؛ اللَّه و نظاره او بر هستي و دادگريِ مطلق او متمركز نشود ،هيچ قاعده ثابتي وجود ندارد» .خواهيد
گفت :پس تا حال بشر چه كار كرده و مي كند؟ بلي ،تا حال همان كار را كرده و ميكند كه به اين نتيجه ميرسد« :زندگي پوچ است،
حقيقتي است تلخ ».تاكنون كار بشر اين بوده است .البته به استثناي آن رگههاي الماسِ شخصيتهاي انساني كه الحمدللَّه در هر
دوره بوده و خواهد بود.بسوزد شمع دنيا خويشتن را ز بهرِ خاطرِ پروانهاي چندآنان پروانهاي چند هستند كه شمع دنيا براي آنها روشن
است.بگذر از باغ جهان يك سحر اي رشك بهار تا ز گلزار جهان رسم خزان برخيزديك نفر ،اي زيبا ،حركت كن ،تا خزان از زندگاني
برطرف شود و مبدل به بهار شود .ميگوييد آيا با يك نفر امكان پذير است؟ بلي ،حتي يك نفر.كانَ اِبْراهيمَ اُمَّة [«. ]469ابراهيم به
تنهايي يك امت بود».بعضيها خيال مي كنند كه اگر در زير اين سپهر الجوردين ،هر چه انسانهاي وارسته زياد شوند ،خداوند خيلي
منفعت مي برَد .اين فكرها ،عاميانه است .هدف خداوندي از خلقت ،اگرچه يك انسان باشد كه به كمال برسد ،مساوي با به كمال
رسيدن تمام انسانهاست[.بنابراين ،در رابطه با جمله «پوچيِ زندگي حقيقتي است ،اگرچه تلخ» ،ميتوان گفت]:مَنْ قالَ اَوْ سَمِعَ بِغَيْرِ
دَليلٍ فَلْيَخْرُجُ عَنْ رِبْقَةِ الْاِنْسانِيَّة« اگر كسي بدون دليل چيزي بگويد يا بشنود ،از جرگه انسانيت خارج ميشود«».ابن سينا»چرا هيچ
دولتي نمي تواند ثبات حقيقي داشته باشد ،اگر شهروندان آن ،اين سه بذر (اللّه ،نظاره او بر هستي ،دادگريِ مطلق او) را كه خدا به
وسيله طبيعت در دل آنها گذاشته است ،نرويانند و آنها را به بهرهدهي نرسانند؟ [افالطون] ميگويد«:زيرا عدالت كه برپادارنده
حياتِ دولت و نظام آن است ،به جريان نميافتد ،مگر از طرف خداوندي كه عدالت با جوهر ابديِ او متحد است. ]470[ ».از دادگريِ
مطلق اوست كه ميگويد :اگر در اين مسير حركت كنيد و انسانها احساس كنند عدالتي كه اجرا ميكنيد ،همان عدالت الهي است كه
با جوهرِ ذات او متحد است ،با كمال و جدان تسليم شما خواهند شد.خداوندا! پروردگارا! ما را از اين نعمت عظمايي كه با گوش فرادادن
به حركت حسين در اعمال خودمان تجديد نظر ميكنيم و دلهايمان را هر سال از آلودگيها  -حداقل تا مدتي  -تصفيه ميكنيم،
محروم مفرما.خداوندا! پروردگارا! ما را از كاروانيان حسين محسوب بفرما .پروردگارا! تو خود ميداني كه ما واقعاً به حسينِ تو عالقهمند
هستيم و در اين عالقه ،نه ريايي داريم و نه شوخي و ما واقعاً اين محبوب تو را ميخواهيم .به اين حسين كه حيات را براي ما بامعنا
نشان داده است ،عالقه داريم .پروردگارا! هر روز كه از عمر ما مي گذرد ،ما را بيشتر و بيشتر ،از مكتب حسين برخوردار بفرما« .آمين»
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چهره حسيني

(شب هشتم محرم). 1375 / 3 / 5 ،درباره مطالب گذشته ،يكي از عزيزان نامه بسيار خوبي نوشتهاند ،و همين دليل است بر اين كه
توجه و دقت دوستان بسيار رضايتبخش است .ايشان اين مطلب را ميخواهند مطرح كنند كه من در جلسه پيش چنين گفتم« :در
اين چند قرن كه از اين مطالب (سخنان افالطون) ميگذرد ،بشر در جا زده و ترقي نكرده است» .اين عزيز ما كه معلوم ميشود خوب
مطلع است و خوب فكر كرده است ،ميگويد« :آن مطالب كه آن موقع گفته شده است ،اكنون هم هست و جاوداني است .آنها يك
حالت ثابت دارند و هميشه در طول تاريخ هستند .اگر انسانها مي خواستند زندگي قابل تفسير داشته باشند ،به همان مسائل عمل
مي كردند .اين مسائل حرف اول و آخر است و واقعيات خود پيشرفت نميكنند ،ثابت هستند ،بلكه در طول تاريخ هركس اين واقعيت
را فهميد و با ايمان در اعمال خود ظاهر ساخت ،به جايي كه بايد برسد ،رسيده است».اين تعبير تقريباً اصل مطلب اين دوست بسيار
عزيزِ ماست.پاسخ :تأسف از اين جهت است كه بشر به قول خودش ،با اين همه پيشرفت وسايل فرهنگي و با اين همه پيشرفت در
زمينههاي ادبي ،علوم انساني و با وجود اندوختن تجارب بسيار فراوان ،در تطبيق و تفهيم اين اصول جاوداني كه نخست انبيا از طرف
خدا فرمودهاند ،سپس مغزهاي بزرگ ،چه به طور مستقيم يا غير مستقيم از انبيا گرفته و به بشر تحويل دادهاند ،ميتوانست خيلي كار
انجام دهد.به عنوان مثال ،در جهان ،حركت حكمفرماست و اگر نگوييم كه قانون است ،يك اصل بزرگ محسوب ميشود ،ولي
مي دانيد كه درباره تطبيق حركت ،اقسام حركت و تشخيص حركت ،و نتايج و خواص و امتيازاتِ حركت ،چه كارهايي انجام شده و
چهقدر پيشرفت شده است؟ هراكليت گفته است« :من دو بار به يك رودخانه وارد نشدهام ».يعني دفعه اول وارد شدم و آمدم بيرون.
وقتي دفعه دوم خواستم وارد بشوم ،هم من عوض شده بودم ،هم رودخانه .اين تعبير ،شعار خوبي است .حال ،آيا ميدانيد چه
فالسفه اي مانند مالصدرا و چه دانشمندان بزرگي كه حركت را در ذرات بنيادين طبيعت ميديدند ،درباره حركت چه كردهاند؟ يا چه
بحث هايي از چگونگيِ انتزاع زمان از حركت مطرح شده است؟ درباره اين موضوع غوغا كردهاند .اين آقاي عزيز (سؤالكننده) خوب
متوجه شده است كه اصول ،اصول جاوداني است .درباره كساني كه بهطور تفريط قضاوت ميكنند كه همه چيز بايد هر دقيقه تازه و
جديد باشد ،گاهي اين تشبيه را عرض كرده ام :مثل اين كه از عقربك ساعت آويزان شده و هنگامي كه عقربك يك دقيقه ،يك ربع
ساعت و يك ساعت ميچرخد ،مي گويد :بلي ،هستي عوض شد .يا چنين و چنان شد و ...اين امري عاميانه و افراطي است .اگر هم در
هر لحظه ،تحول و دگرگونيهايي است ،ثابت هايي هم هستند ،نه به عنوان سكون فيزيكي كه شما آن را ميپذيريد ،و عللي دارد كه
هزاران سال پيش در اين كيهان بزرگ كاشته شده و معلول هايش امروز بيرون خواهند آمد .فقط بايد مقداري دقت شود .ما نه عاشق
گذشتهايم ،نه عاشق زمان فعلي و نه عاشق آينده .اصالً ما به زمان عشق نميورزيم .ما با حقيقت سروكار داريم ،اگرچه اين حقيقت در
جويبار زمان گسترده شده است ،اما اگر ما بنشينيم و بگوييم هرچه بود ،گذشت و[ ...بايد پرسيد] چه چيزي گذشت؟ مثالً در هندسه
اقليدسي ،كوتاهترين فاصله بين دو نقطه يك خط مستقيم است .حال بگوييم ،گذشت آن روز! چه چيز گذشته است؟ االن هم همين
طور است .براي اين كه از يك نقطه به مركز دايره ،خطي رسم كنيد ،يك خط بيشتر نميشود .باالخره ،نظريات امثال اقليدس و
ارسطو و ...همگي هنوز ثابت هستند .زنده بايد از زندگي خودش دفاع كند و از عصر اولين زندهاي كه در روي زمين از جان خود دفاع
كرده ،ميليون ها سال گذشته است .آيا حاال بگوييم آن دوره گذشت؟ ما حقايق و موضوعات ثابت داريم ،همچنين متغيرهايي نيز داريم،
كه ثابتها آنها را تفسير ميكنند.قرن ها بگذشت اين قرنِ نوي است ماه آن ماه است ،آب آن آب نيستآب در جريان است ،ولي شكل
ماه روي آن به صورت ثابت افتاده است .البته مثال است ،و الّا ماه هم ثابت نيست.عدل آن عدل است و فضل آن فضل هم ليك
مستبدل شد آن قرن و اُمَمقرنها بر قرن ها رفت اي هُمام اين معاني برقرار و بردوامشد مبدل آب اين جو چند بار عكس ماه و عكس
اختر برقرارپس بنايش ني ست بر آب روان بلكه بر اقطار اوج آسمان [. ]471اين اصل از سه هزار سال پيش است« :در موقع دادرسيِ
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يك متهم ،از او بپرسيد كه آيا در جوابي كه خواهد داد ،قلب و زبانش يكي است يا نه؟» [ ]472يعني چه كه گذشته است؟ نهايت
آرمانِ دادرسي ،اين است كه وقتي متهم ميخواهد درب اره خودش مطالبي را بيان كند ،قلب و زبانش يكي باشد .آيا حاال بگوييم [قلب
و زبان متهم] دو يا سه باشد؟ چون بايد همه چيز تازه باشد ،بفرماييد هفت باشد بهتر ميشود ،زيرا هفت بيشتر از دو است .االن هم
عاليترين آرمان دادرسي اين است كه متهم در پاسخ به چيزي كه از او پرسيده ميشود ،قلب و زبانش يكي باشد.پس بنايش نيست
بر آب روان بلكه بر اقطار اوج آسمانميلياردها جاندار آمده و مرده اند ،ولي اين اصل ثابت كه از جان بايد دفاع شود كجاست؟ چون آن
چه كه به طور فيزيكي با آن روبهرو هستيم ،هر لحظه در تغيير است .به قول هراكليت و به قول مالصدرا ،پس اين ثابت كجاست ،كه
«بايد» از آن درميآيد؟ اگر جاندار است «بايد» از خود دفاع كند.به هرحال ،مطلب ايشان (سؤالكننده) بسيار عالي بود و خداوند
انشاءاللَّه توفيقشان دهد .منتها ،در تطبيق آن و در تشويق انسانها به بهرهبرداري از اين ثابتها و در فهماندن به انسانها كه ثابت
چيست و جاودانگيِ حقايق چيست ،ما پيشرفت نكردهايم .اگرچه ميتوانستيم خيلي كار انجام دهيم .مثل همين هنر نقاشي كه از
زمان هاي باستاني به جلو آمده و در بعضي موارد خيلي غوغا كرده است ،كه اصول آن هم تقريباً ثابت بوده است .در فلسفه ،ميتوان
تمامي نطفههاي نظام(سيستم)هاي جهان بيني را از يونان قديم ،و به قول ما از شرق قديم ،جست و جو كرد .نطفهها كلي بوده ،ولي
در آن ،صدها مكتب گسترش پيدا كرده است .بنابراين ،بايد اين طور در نظر بگيريم كه اصول بسيار عالي است و جاودانه بوده است و
هيچوقت تغيير نخواهد كرد ،مگر اينكه بشر با خصوصياتي كه ميبينيم ،عوض شود .اين تغييرِ خصوصيات ،در روشهاي به ثمر
رساندنِ قانون است[.افالطون ميگويد] آن عقايد؛ «اللَّه ،نظاره او بر هستي و دادگريِ مطلق اوست كه هيچ تمايلي به وسيله اغناظ و
شدت به خرج دادن به او راه ندارد»  .اين جا يك لحظه بايد توقف كنيم و ببينيم اوضاع از چه قرار است.شما ميدانيد كه باسواد در دنيا
خيلي زياد شده است .بعضي از كشورها شايد بيسواد ندارند ،اما صاحبنظر كجاست؟ غربيها چند شخصيت مثل افالطون ميتوانند
به ما نشان دهند؟ ما شرقيها چند نفر ميتوانيم مث ل ابن سينا و مولوي نشان دهيم؟ در اين مورد ،بحث نبايد قاطي شود .يك نظريه
نسبيّت كه ازتيك فيزيكدان ظهور مي كند ،محصول صدها مغز بزرگ دانش فيزيك است ،كه با يك سنتز و جهش از يك مغز ،به
عنوان نسبيّت بيرون ميآيد .بلي ،باسواد زياد است ،اما صاحبنظر كجاست؟ كجا هستند انسانهايي كه مسير حيات انسانها را رو به
تكامل از نظر علم ،و از نظر معرفت تغيير بدهند .چرا امثال چنين اشخاصي وجود ندارند؟ براي اين كه بشر فقط ميگويد به من دست
نزنيد .به من فقط آفرين و باركاللَّه بگوييد .با آفرين و باركاللَّه نميشود .اين [بشر] ضربه ميخواهد ،آن هم ضربه ماليم :چرا به خود
نميآييد؟ بعضيها ميگويند به ما نگوييد چرا به خود نميآييد؟ا بن سينا در يك جلسه  -به گمانم در آن زمان چهارده ساله بوده است
 يك عبارت عربي را غلط خواند .به او گفتند غلط نخوان! اگر بلد نيستي ،نخوان! ابن سينا ضربه را خورد و در مدت دو سال ،تمامقواعد عربي را خواند .تاريخ پر از اين موارد است .آيا اگر مي گفتند :جناب آقاي حسين بن عبداللَّه بن سينا كه مادر شما ستاره خانم
است ،خواهش مي كنيم اگر امكان دارد ،برويد و مقداري عربي بهتر بخوانيد تا عبارت را خوب بخوانيد ،آيا او ابن سينا ميشد؟ گفتند:
تو عربي بلد نيستي ،چرا ميخواني؟ اكنون معلوم ميشود كه افالطون چه ميگويد .ميگويد« :ولي شدت ماليم ،شدتي كه شخصيت
را نشكند» ،از نظر رواني مجوز داشته باشيد ،شخص را تكان دهيد .همه اينها ميگويند همانقدر كه براي تشكل وجدان ،خنده و
لبخند و بارك اللَّه و آفرين الزم است ،كمي هم بايد به بشر گفت تكان بخور! مثالً به كسي ميگوييد اين چه درسي است كه تو
خوانده اي؟ اين [بازخواست] را بايد ماليم گفت تا او احساس نكند كه شما ميخواهيد او را بشكنيد .تعدادي از جهشها و
دگرگونيهاي تاريخ ،مربوط به اين ضربه هاست .تكان خوردني با شدت و با احساس ضربه .من نميخواهم مثال بيشتر عرض كنم،
چون بحث طوالني ميشود .دگرگوني هاي زياد در تاريخ به دليل ضربه است .تشويق و آفرين به جاي خود ،اما بايد به بشر گفت
درست راه برو ،اين راه درست نيست (همان خوف و رجا) .يك عبارتِ «درست نيست» به بشر بگوييد تا به خود بيايد.در مورد حكيم
سنايي ،اين مطلب را شايد بارها عرض كردهام .نوشته اند كه او يك شاعر همه جايي و يك شاعر معمولي بود .يكي از سالطين
غزنوي عازم فتح هندوستان بود .به او گفتند كه سلطان غزنوي قصد فتح هندوستان دارد ،شما براي او قصيدهاي بخوانيد تا به شما
جايزه بدهد .او هم قصيده اي بلند باال ساخت و نزد سلطان آورد و او هم خيلي خوشش آمد و جايزه و خلعت بزرگي به او داد .سنايي

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 201

جايزه و خلعت را به بغل گرفته و رو به خانه ميرفت كه صداي مجذوب اليَخوار را شنيد« .مجذوب اليخوار» كه بود؟ ميگويند در
آن زمان ،مثل بهلول دوران بنيعباس ،عاقلِ ديوانهنما بود[ .شعري در زبان آذري ،ميگوي]:بوبير ياقچي صفت دور عاقل اُل ديوانه
بولسونر«اين صفت خوبي است ،عاقل باش ولي ديوانهات بدانند».خود اين هم يك وقتي ممكن است باعث قدمهايي در جامعه شود.
سنايي صداي مجذوب را ميشنيد ،ولي خود او را نمي ديد .آغوش حكيم سنايي هم از جايزه پر و همچنين خوشحال بود .نگاه كرد تا
ببيند صداي مجذوب اليخوار از كجا به گوشش مي رسد .آمد و از شكاف ديوار نگاه كرد .آن جا تون حمام بود .شايد جوانترها ندانند:
سابق بر اين ،خزينههاي حمام را كه ميخ واستند گرم كنند ،مكاني بود كه در آن مواد سوخت ميريختند و به آن ،تون حمام ميگفتند.
سنايي ديد كه مجذوب اليخوار آنجا نشسته است و با تونتاب صحبت ميكند .گوش فراداد و ديد كه ميگويد« :پيالهاي بياور تا به
كوريِ چشمِ آن ابراهيمك غزنوي كه كار مسلمانان را نساخته ،به فكر فتح هندوستان افتاده است ،بنوشيم .پيالهاي ديگر بياور ،به
كوري چشم سناييَك غزنوي كه عمر خود را تلف كرده است تا براي اين طفيلي شعر بگويد .و اگر روز قيامت كه آغاز ابديت است
بگويند ،سنايي براي ابديت چه ارمغان آوردهاي؟ اين كاغذ باطل شده را نشان خواهد داد»[ .با اين ضربه] ،سنايي حركت كرد و رفت و
عرفان نظري و عرفان عملي نيز به دنبال او .به علت همين قضيه ،تا بدانجا پيش رفت كه در رده اول شخصيتهاي عرفانيِ ما قرار
گرفت .بعضيها در اين قضيه تحقيقاتي دارند كه شبيه به چنين قضيهاي (چنين ضربهاي) سنايي را بلند كرد كه اي سنايي چه كار
ميكني؟ شعر را براي چه شخصي گفتهاي؟ بسيار خوب ،آقاي سنايي! از نظر هنري ،شعري واقعاً عالي گفتهاي و قريحهاي بسيار
عالي داري .اما اشتباه كردي كه اين شعر را سرودي.به خاطر دارم زماني در دانشگاه اهواز ،بزرگداشتي براي فارابي برگزار شده بود.
يكي از اساتيد كه درباره فارابي صحبت مي كرد ،به سراغ ارسطو هم رفت ،ولي افراط كرد و گفت :ارسطو چنين و چنان بود و ...يك
دانشجوي فضول نيز در آن جلسه حضور داشت  -خدا از اين دانشجوها زياد كند  -گفت مگر همين ارسطو نبود كه بردگي را تجويز
كرد؟ استاد گفت :درست است .سپس استاد قصد داشت اين را درست كند و درست نميشد .بعد عدهاي از دانشجوها گفتند از شما
خواهش ميكنيم در اين باره صحبتي بكنيد .بلند شدم و گفتم :بسم اللَّه الرحمن الرحيم .ارسطو بسيار مرد بزرگي است و واقعاً به
بشريت خدمت كرده ،اما در قضيه بردگي اشتباه كرده ،غلط فكر كرده و خطا رفته است ،والسّالم عليكم و رحمةاللَّه و بركاته .با
همديگر هم نزاع نداريم .ارسطو نباشد كه باالتر از ارسطو باشد! سنايي در آنجا يكّه خورد و جهش پيدا كرد ،رفت و سنايي شد و
چشم ها و ادبيات و عرفانِ ما نيز به دنبال او.يكي از غربيها ميگويد ،افالطون كمي شدت به خرج داده است .افالطوني كه خيلي نرم
حركت مي كرد ،در اين مورد شدت را تجويز كرده است كه بايد يك شدتِ مناسبِ شخصيتِ فرزندان به كار رود تا آن سه بذر (اللّه،
نظاره او بر هستي ،دادگريِ مطلق او) در دلهاي آنان كاشته ،يا روييده شود .من هم در حاشيه آن مرد  -كه او هم شخصيت بزرگي
است  -اضافه كردم ،چون جان جدي است .او (افالطون) مي گويد :اگر اين سه عقيده در درون انسان كاشته نشود ،زندگي او هميشه
در مبارزه با خويشتن سپري خواهد شد .افالطون حق دارد كه شدت پيدا كرده است.مقصود اين كه ،انشاءاللَّه در نظر شريفتان باشد،
براي آن كساني كه به جهت ضعف نفس ،يا آلودگيهاي اخالقي ،سستي مي ورزند و آن عقايد را فراموش ميكنند و اجازه ميدهند در
درونشان محو شود ،قانون بايد بهطور جدي از آنان جلوگيري نموده و بگويد نميشود .چون واقعاً اگر زمامداران و حكام بشري،
سعادت ان سان را بخواهند و پهلو به پهلوي حقوق جسمانيِ ما ،حقوقي هم براي جان هاي ما در نظر بگيرند ،مجبورند به مردم بگويند:
بياييد در جلسات هفتگي يا ماهيانه بنشينيد و با همديگر به طور جدي بحث كنيد .در غير اين صورت ،اين مسأله به شوخي تلقي
ميشود.همين امروز با يكي از مغربزمينيها صحبت مي كرديم ،كه حتي مقام علمي و اجتماعي داشت .او هم به اين مسأله رسيده
بود كه بلي ،بشر به فن آوري رسيده است ،اما معلوم نيست كه در قرن بيست و يكم به كجا خواهد رفت؟ يا بايد مذهب را جدي بگيرد
يا...به نظر ميرسد ،آن فيلسوف غربي ،درباره افالطون اف راط كرده است .به عقيده من ،كمي حق به جانب افالطون است .يعني بايد
اين قضيه را جدي گرفت تا به عنوان تزيين روانيِ ما تلقي نشود .افالطون ميگويد «:هر تربيتي كه ديني نيست ،ناقص و باطل است،
و هر دولتي كه شهروندان آن از اين مسائلِ با اهميت روي گردان شوند ،در معرض نابودي است».سخن خيلي بزرگي است ،زيرا شما
خواهيد گفت :پس علت ادامه دولت ها در طول تاريخ چيست؟ بله ،ولي به چه كساني آقايي ميكردند؟ يعني اگر واقعاً دولتها،
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دولتهاي حقيقي بودند ،انسانها را تربيت ميكردند و تربيت انسانها را به عهده ميگرفتند و نميگفتند از ديدگاه ما حقوقدانانِ مثالً
فالن كشور ،آن چه كه ما مي خواهيم اين است كه :انسان نبايد مزاحم انسان نباشد ،و فقط كاله همديگر را برندارند ،و اگر هم از
پست ترين و فاسدترين افراد باشند ،به ما مربوط نيست .اين مطلب اگرچه خارج از كادر تخصصيِ حقوقي باشد ،نبايد اين سخن را
بگوييم .از من (متخصص) مي شنوند ،من نبايد اين حرف را بزنم .در بعضي از قوانين ،اين مطلب را تصريح كردهاند« :اگرچه افرادي
پست و فاسد باشند» .اين شخص [ ]473كه يك حقوقدان بزرگ و دادستان ديوان يكي از بزرگترين كشورهاي دنياست ،در مقدمه
يك كتاب حقوقي چنين مينويسد«:به نظر يك نفر آمريكايي ،اساسيترين اختالفات ميان قانون و مذهب است .در غرب ،حتي
كشورهايي كه عقيده محكم به تفكيك مذهب از سياست ندارند ،سيستم قانوني را يك موضوع دنيوي ميدانند كه در آن مقتضيات
زمان ،نقش بزرگي را ايفا ميكند...مجالس مقننه براي وضع قانون و دادگاهها براي اجراي آن به وجود آمده است .مجموع اين
تشكيالت براي جهاني است كه با دولت سروكار دارند و مسؤول آن نيز دولت است ،نه كليسا و مذهب .از اينرو ،قانون ما در آمريكا
براي تكاليف مذهبي ،تكليف معين نميكند ،بلكه در حقيقت هشيارانه آنها را حذف ميكند .قانون در آمريكا فقط تماس محدودي با
اجراي وظايف اخالقي دارد .در حقيقت ،يك شخص آمريكايي در همان حال كه ممكن است يك فرد مطيع قانون باشد ،ممكن است
به لحاظ اخالقي ،يك فرد پست و فاسد باشد.ولي بر عكس آن ،در قوانين اسالمي ،سرچشمه وضع قانون ،اراده خداست .ارادهاي كه
به رسول او محمد صلي اهلل عليه وآله مكشوف و عيان شده است .اين قانون و اراده الهي ،تمام مؤمنين را جامعه واحدي ميشناسند،
اگرچه از قبايل و عشاير گوناگون تشكيل يافته و در مواضع و محلهاي دور و مجزّا از يكديگر واقع شده باشند. ]474[ ».نظر او
(دادستان ديوان) تقريباً شبيه به سكوالريسم ميباشد كه مطرح شده است.افالطون نيز ميگويد «:اما حقيقت چنان نيست كه گاهي
سياستمداران عوام گمان ميكنند كه دين را بهعنوان وسيلهاي براي حكومت خود استخدام نمايند .نه! هرگز! زيرا دين براي هويت
انسانها ،براي هويت جوامع و دولتها م ورد نياز ضروري است .اگر متوجه باشند خيلي مهم است ،بلكه دين ،فوق نيازهاي معمولي
است .احتياج به دين ،بيش از آن است كه دين ،فقط جوابي به نيازهاي بشري باشد و بهعنوان عامل تنظيم زندگي تلقي گردد».
[. ]475حتي يكي از بزرگان ادبيات ،شادروان ملك الشعراء بهار گفته است:انبيا حرف حكيمانهزدند از پيِ نظمِ جهان چانهزدنداين مرد
(افالطون) آن موقع متوجه اين معنا بوده است .مي گويد چنان نيست كه دين فقط براي تنظيم زندگي اجتماع باشد ،اگرچه از فوايد
دين هم اين است كه واقعاً اگر خوب پياده شود ،يا اگر معتقدات ديني انسانها بر مجراي منطق و عقل باشد ،زندگي اجتماعي هم
تنظيم ميشود ،ولي هدف نهاييِ دين ،اين نيست .به عنوان مثال؛يك دفعه اين است كه ميگوييم ما به چه علت در اينجا جمع
شدهايم؟ پاسخ اين سؤال را ميتوانيم به دو صورت بيان كنيم -1:اين كه بگوييم :اين منزل چون در غرب تهران است ،رو باز و خنك
است ،ما آمدهايم تا در هواي خنك بنشينيم -2.اين كه بگوييم :آمدهايم تا با همديگر بحث و گفت و گو كنيم ،هر چند هواي خوبي
هم در اين حياط احساس مي كنيم .آن هواي خوب از فوايد است ،اما قصد و غرض ما بحث و گفتگوست .ببينيد چهقدر اين مرد
(افالطون) به دين اهميت داده است .مي گويد نظم اجتماعي يكي از فوايد دين است و بسيار عالي است[ .اين مطالب را] كامالً بگيريد
و از آن استفاده كنيد ،زيرا دين يك پليس داخلي در درون انسان ايجاد ميكند و ديگر پليس خارجي برايش هرگز ضرورت ندارد .البته
براي اجتماع ،وجود دين بسيار مهم است .اما ببينيد خود آن نظم اجتماعي چهقدر مهم است كه ميگويد از فوايد دين ،همين نظم
اجتماعي است .همانطور كه عرض كردم ،مثل فايده اين جا آمدن و نشستن است كه مثالً يك چاي خوب هم دادند ،اين هم فايدهاي
است ،ولي غرض و هدفِ ما از اينجا نشستن ،بحث و گفتگوست« .احتياج به دين بيش از آن است كه به عنوان عامل تنظيم زندگي
تلقي گردد».همانطور كه دوست عزيزمان اشاره كرده است ،حرفهاي ثابت ،بسيار زياد گفته شده است .همچنين ،دقت كنيد كه
[نظرات افالطون] چهقدر مشرفانه است .واقعاً چهطور احساس ميكرد كه زماني خواهند گفت :انبيا نوابغي بودند كه براي نظم زندگي
آمدند و مسائلي را مطرح كردند .ميگويد نخير ،از فوايد آن چه كه [انبيا] مطرح كردند ،يكي اين بود كه زندگي را تنظيم كنند .و الّا
بحث انّا للَّه و انّا اليه راجعون [« ]476از آنِ خداييم و بهسوي او باز ميگرديم ».مطرح است ،كه تو چيستي؟ و چگونه به شش سؤال
كه در قرون و اعصار باعث اين مطالب شده است ،پاسخ بدهي :من كيستم؟ از كجا آمدهام؟ به كجا آمدهام؟ با كيستم؟ به كجا
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مي روم؟ براي چه آمده بودم؟ اصالً بحث اين است .ضمناً وقتي كه در ابتدا فهميدم من [انسان] كيستم و براي خودم هويتي احساس
كردم ،هويتي را هم كه در هدف خلقتِ الهي است احساس مي كنم و به اين ترتيب ،محال است كه ديگر ظلم كنم .آيا وقتي بشر
پاسخي براي من كيستم پيدا كرد ،مگر امكان دارد ديگر ظلم و خيانت كند؟ چون نميداند خودش كيست و ديگران را هم نميداند
كه آنها كيستند ،ظلم ميكند .چرا اين شعار و اين پوستر كه در طول تاريخ به گذرگاه تاريخ زده شد :محبت ،محبت ،محبت،...
محبت بورزيد ،محبت چنين و چنان است ،اثر نكرده است؟ زيرا؛ آيا من به خودم محبت ورزيدهام كه به شما محبت بورزم؟ آيا من
اصالً با خودم كار دارم كه با شما كار داشته باشم؟ من كيستم كه چنين كاري انجام دهم؟ وقتي ميگويد از نظر ديني واقعاً بدان «من
كيستم» ،اگر واقعاً فهميدي ،ديگران را هم شناخته اي.عبارت زير از عزالدين نسفي در كتاب زبدة الحقائق است كه«:اي درويش ،هر
كه ميخواهد چيزها را چنان كه چيزها است بداند ،بايد خود را چنان كه هست بداند».آيا «من كيستم» را يك مقدار رفتارشناسي
[ ]477و سلوك جواب ميدهد؟ آيا اين جواب من است؟ جواب «من كيستم» كه نوعي هستم ،و در گروهِ من ابن ملجم مرادي
هست ،علي بن ابيطالب عليه السالم هست ،ابراهيم خليل عليه السالم است و «فرعون»ها هستند .من از هويت آن گروه از شما
سؤال ميكنم .شما ميگوييد كه بلي ،بشر بر روي اين انگيزه ،واكنش نشان ميدهد .ما منكر آن نيستيم ،ولي هويت من در اين دنيا
باالتر از اين است.اينك ،بعد از اين مطالب ،وارد شناخت حسين شويم ،كه حسين براي بشريت چه كرده است؟ اين غير از اين است
كه آبا و اجداد ما  -خداوند انشاءاللَّه همه آنان را رحمت كند  -بهعنوان تعليم و تربيت به ما گفتهاند كه حسين چنين بوده است .حاال
شما با مسائل خيلي جدي روبهرو مي شويد كه يك قرباني مثل حسين را به خود ديده است .اكنون براي خودتان ،احساس تكليف
خواهيد كرد كه بياييم با تصوير م عقول درباره حسين بن علي ،اين سرمايه بزرگ را به نسل آينده منتقل كنيم .اين تصوير معقول،
همان است كه ما اكنون ميخوانيم .ديديد كه حسين به بشريت چه كرده است .آيا مي بينيد كه حسين بن علي به شما چه كرده و چه
قدمي درباره شما انسانها برداشته است؟ به هرحال ،احتياج به دين ،بيش از آن است كه به عنوان عامل تنظيم زندگي تلقي گردد.
البته با داشتن دو بعد ذاتي ،مي تواند براي تنظيم زندگي مفيد باشد .افالطون در ادامه ميگويد«:هماكنون قدمي پيش برميداريم و
يك مسأله بسيار مهم ديگر را هم مطرح ميكنيم :دين در صورتهاي گوناگونِ تعقل انساني ،مترجم طبيعيِ خالص و عميقترين
بيان كننده واقعيات است( .يعني محرك تعقّل براي دريافت واقعيات ،خود دين است)».آن وقت چهقدر محدود فكر ميكنند كساني كه
مي خواهند دين را روياروي تعقل قرار دهند ،زيرا چهره مطلب به كلي عوض ميشود .دوباره عرض ميكنم ،دقت بفرماييد« :دين در
صورت هاي گوناگونِ تعقل انساني ،مترجم طبيعيِ خالص و عميقترين بيانكننده واقعيات است» .يعني دين ،تعقل شما را صيقلي
نموده ،ميگويد درست نگاه كن و دورِ خودت طواف نكن! اگر براي يك مطلب 99 / 5 ،درصد دليل داري ،صد درصد ادعا نكن .اگر
براي تفكر ،صرف زمان الزم است ،باز فكر كن و بينديش .حواست جمع باشد .اگر حقيقتي از راه عقلِ ناب ثابت شد ،دقيقاً آن را
درنظر بگير .اين عقل حجت خداست .اين حجيّت را چه كسي به عقل داده است؟ و الّا اگر عقل را يك كمي جلوي ميز محاكمه
بكشيم و از او سؤال كنيم :چرا ما بايد به حرفهاي تو گوش فرادهيم؟ اگر بگويد من خودم ميگويم ،ميگوييم بسيار خوب ،ممنون
هستيم .خود تو عقل به ما گفتهاي كه تكرار دعوا ،ادعا را ثابت نميكند  -مصادره به مطلوب است  -درست مثل اين كه من بگويم
اين شئ از آنِ من است و آن وقت ،محاكم از من دليل بخواهند و بگويند :دليل شما چيست؟ ميگويم :براي اين كه مالِ من است.
خندهآورترين استدالل اين است .چون مصادره به مطلوب است و دور الزم ميآيد .اگر جناب عقل بگويد من خودم ميگويم[ ،باز]
تكيهگاه عقل ،خود دين و احساسات عميقِ انسانهاست .كه باز اگر گاهي عقل نظري اشتباه كند ،با اين حال اگر ما بيغرض راه
برويم و به اشتباه راه بيفتيم ،صدمه به بشريت نميزنيم ،زيرا خواهيم گفت :ما اين مطلب را در اين شرايط و با اين محدوديتها در
نظر آورديم .بعد از من نگاه كنيد و ببينيد چه خبر است .مطلب زير را دين ميگويد:هين بگو تا ناطقه جو ميكَند تا به قرني بعدِ ما آبي
رسدگرچه هر قرني سخن نو آورَد ليك گفتِ سالكان ياري كند [. ]478بلي ،تا مغزت كار ميكند بگو ،زيرا هر زمان كه بگذرد حقايقي
آشكار خواهد شد .ما گذشتگان هم ،چند آجر روي كاخ باعظمتِ علم بگذاريم ،بعد بگوييم بياييد آيندگان ،شما كار خودتان را انجام
دهيد .تعقل ناب ،تعقل صاف ،نه با عصاي دين ،بلكه با تحريك دين حركت مي كند .دليل :اَفَال تَعْقِلُون ،اَفَال تَتَدَبَّرُون ،اَفَال يَتَفَكَّرُون،
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كه نه يك بار نه دو بار ،بلكه چندين بار در قرآن تكرار شده است .مبادا خداي ناخواسته فكر كنيد كه دين يعني تعبّد و با تعقل مخالف
است .اصالً ديني كه تعقل را به عنوان حجيت نمي پذيرد ،آن دين قابل قبول نيست .مجدداً عبارت افالطون را عرض ميكنم« :دين
در صور گوناگونِ تعقل انساني ،مترجم طبيعي خالص و عميقترين بيانكننده واقعيات است» .حاال ميخواهد نتيجه بگيرد كه انسان
مقدس (همه حقايق الهي) مايه آرامش انسانها ميشود .البته در متن اصليِ جمالت مزبور ،من كلمه «آلهه» را بهعنوان حقايق الهي
ترجمه كرده ام ،زيرا كلمه آلهه در سخنان گذشتگان ،به معناي موجودات مقدس است .انبيا را آلهه ميگويند ،يعني تعبير خدايان
ميكنند .يعني موجوداتي كه جنبه قداست دارند.ابوريحان بيروني در كتاب تحقيق ماللهند صريحاً ميگويد«:در يونان ،هر حقيقتي كه
جنبه قداست دارد ،آن را تعبير به خدا ميكنند. ] 479[ ».ثاين يك اصطالح و يك تعبير است .من هم در فلسفه و علوم اجتماعي
يونان ديدم كه در خيلي موارد ،تعبير خدايان ميكنند .به نظرتان نيايد كه واقعاً خداهاي متعدد است ،بلكه مقصود ،موجودات مقدس
است .شما چرا به افالطون ،الهي ميگوييد؟ زيرا پدرِ مادرش  -سولون  -قانونگذار يونان بوده و يك وجهه قداستي داشته است .يك
تعبير خداگونه به او ميدهند و ميگويند :افالطونِ الهي .دقت كنيد ،خيليها اشتباه مي كنند .تعبير خدايان اين نيست ،بلكه مقصود
موجودات مقدس است .ايشان در اين مورد ميگويد كه« :دين به ما حقايق مقدس و انسانهاي مقدسِ با قداست را نشان ميدهد و
ما با آنها آرامش پيدا ميكنيم .آنها خدا را به ياد ما ميآورند و براي ما تجليگاههاي خدا ميشوند».اي لقاي تو جواب هر سؤال
مشكل از تو حل شود بيقيل و قالترجمانِ هرچه ما را در دل است دستگيرِ هر كه پايش در گل است [[. ]480يعني] فقط نگاهي به
چهره نازنينت كنيم .اين ها موجودات مقدسي هستند .قداست را از كره زمين منها نكنيد ،زيرا كار صحيحي نيست .بشر به يك
آرامشهايي احتياج دارد .بدين جهت مي گويد:اي لقاي تو جواب هر سؤال مشكل از تو حل شود بيقيل و قالگفته بودم چو بيايي غم
دل با تو بگويم چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بيايياز اين نوع اساتيد (انسانهاي مقدس) ما ديدهايم .همچنين ،اساتيد ما نقل
كردهاند كه صدها نوع از آنها را ديدهاند .اگر كساني نديدهاند ،نبايد منكر باشند .انسان موجودي بسيار عميقتر از اينهاست كه ما
فكر ميكنيم .افالطون ميگويد :اين موجودات (انسانهاي مقدس) مايه آرامش انسانها ميشوند .در ديدار عمالً نشان ميدهند.آن
اشخاص  -همانطور كه در جلسات پيش عرض كردم  -جمالتي به امام حسين عليه السالم گفتند .وقتي كه امام حسين عليه
السالم فرمود :ديگر شب است .تاريك شده ،برخيزيد و برويد ،هركس صحبتي كرد .يكي گفت :يا اباعبداللَّه ،اگر زندگي ابديت داشت،
ما تو را رها نميكرديم ،چه رسد به اين كه دنيايي كه ما در آن زندگي ميكنيم چند صباحي بيش نيست .باالخره از اينجا ميرويم،
ولي ما ابديت را كجا رها كنيم؟ او (گوينده اين سخن) با ديدن يك انسان مقدس (امام حسين) براي زندگي اين ارزش را قايل شده
است .برادران من ،شايد اگر اين شخص صد جلد كتاب ميخواند ،به اينجا نميرسيد .سعدي ميگويد:گفته بودم چو بيايي غم دل با
تو بگويم چه بگويم كه غم از دل برود چون تو بياييخدا ميداند پيش از آن كه لبها براي گفتوگو باز شود ،انسان از چشمهاي
انسانهاي بزرگ درسها ميخوانَد .از حركات ،از نشست و برخاستِ انسانهاي الهي ،درسها خوانده ميشود .ايشان (افالطون) روي
اين مسأله خيلي تكيه دارد ،كه انسان هاي با قداست ،چون تكيه به خدا دارند و دادگريِ خدا براي آنان پذيرفته شده است ،آنها
تكيهگاههايي براي بشر هستند .و واقعاً هم همينطور است .ما از اينها الحمدللَّه در چهرههاي پيامبران ،ائمه عليهم السالم ،حكماي
راستين و انسان هاي برازنده سراغ داريم ،كه در آن رديف خيلي باال ،چهره حسين عليه السالم قرار دارد .ما هر سال چند ساعتي با اين
چهره روياروي هستيم و اگر خدا لطف كند و خود ما هم براي سعادت خودمان قيمتي قايل شويم ،ميتوانيم در طول سال از
خودخواهيها ،خودكامگيها ،تهمتها ،افتراها ،بداخالقيها ،ادعاهاي بيدليل ،تعدي به حقوق ديگران ،توهين به ديگران و ارزان
شمردنِ ارزش هاي بشري پرهيز كنيم .اين چهره نازنينِ پسر فاطمه عليها السالم ،به ما نشان ميدهد كه آن چه داريم چهقدر گران
است.اي گران جان ،خوار ديدَستي مرا زان كه بس ارزان خريدستي مراهر كه او ارزان خَرَد ارزان دهد گوهري طفلي به قرص نان
دهد [. ]481چهره حسين بن علي ،قيمت ارزشها را بهخوبي به ما نشان ميدهد .زماني در مشهد ،به بعضي از دوستان ،اين مطلب را
عرض كرده بودم .روزي با آقايان منبريها  -كه خدا آنها را حفظ كند  -جمعاً دور هم نشسته بوديم .آنها بيتي خواندند ،ولي به ياد
ندارم كه ابيات بعدي را نيز خواندند ،يا فقط همين بيت بود .اين بيت شعر خيلي در من تأثير كرد:ذكرِ يا حسين سنگ تيره را همچو درِّ

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 205

تابنده ميكند آري اَر كند بنده بندگي ،كارِ آفريننده مي كندآري ،شما بندگي كنيد ،بندگي آسان است .وقتي كه بندگي كنيد ،احساس
خواهيد كرد كه بر هستي حكومت داريد .دنبالهاش هم اين بيت را عرض ميكنم:چون ز خود رستي همه برهان شدي چون كه گفتي
بندهام سلطان شدي [. ]482اگر گفتي سلطان شدم ،بنده ميشوي ،آن هم بنده پست .اما حسين بن علي گفت :خدايا! من بنده تو
هستم.تَرَكْتُ الْخَلْقِ طُرّاً في هَواكا وَ اَيْتَمْتُ الْعِيالَ لِكَيْ اَراكاوَ اِنْ قَطَّعْتَني فِي الْحُبِّ اِرْباً لَما حَنَّ الْفُؤادُ اِلي سِواكا«در راه عشق تو ،همه
خلق را ترك كردم و خانواده خود را يتيم كردم (خودم را كشتم) تا تو را ببينم .اگر در راه عشق مرا قطعه قطعه كني ،دل من بهسوي
ديگري ميل نخواهد كرد« ».منسوب به حلّاج»بدون ترديد ،داستان حسين هنوز هم در دلهاي انسانها ميدرخشد .بدون ترديد ،هر
انسان پاك كه از داستان حسين اطالع پيدا كرده ،ساخته شده است.خداوندا! پروردگارا! اين نعمت بزرگ را از دست ما مگير .خداوندا!
پروردگارا! تو را به خون مقدس حسين سوگند ميدهيم ،انسان هاي الهي را در جامعه ما زياد بفرما .خدايا! ما را قدردانِ انسانهاي با
قداست بفرما .پروردگارا! ما را در اين زندگاني كه واقعاً يك كتاب بزرگي است ،به خواندن سطرهاي ابواب و فصول اين كتاب ،موفق و
مؤيد بفرما« .آمين»

برادري و برابري حسيني

(شب نهم محرم).1375 / 3 / 6 ،يك مسأله بسيار اصلي از فروع و شاخههاي مسألهاي كه در جلسات گذشته مطرح كرديم و در طول
تاريخ در جريان بوده است ،سؤال سوم بسيار اساسيِ ما ب ود كه گفتيم :در اين دنيا با كيستم؟ و گفتيم كه بشر شش سؤال اصلي دارد:
من كيستم؟ از كجا آمدهام؟ با كيستم؟ براي چه آمدهام؟ به كجا آمدهام؟ به كجا ميروم؟ يعني از اين دنيا بايد يك چيزي بفهمم و
بروم...ترسم بروم عالَمِ جان ناديده بيرون روم از جهان ،جهان ناديدهدر عالَم جان چون روم از عالَم تن در عالَم تن ،عالَم جان
ناديدهالبته هميشه به مقدار قدرت و توانايي ،مكلف هستيم ،و بايد بفهميم به كجا آمدهايم و تمام تكاليف و وظايفي كه از آنها
صحبت مي شود ،به مقدار قدرتي وابسته است كه در آنجا مقدّر است .از آنجهت نگران نباشيد كه ما ميرويم و نميفهميم حقيقت
اين جهان و تمام اسراري كه دانشها بهمقدار كمي از آن ها دست يافته ،چه بوده است؟ حداقل به آن مقدار كه بدانيد اين كارگاه،
كارگاه عبثي نيست ،ان شاءاللَّه همين معلوم و همين علم را قطعاً از شما ميپذيرند .آن وقت ،هر قدم كه بتوانيد جلو برويد و هر قدم به
معلومات خود اضافه كنيد ،نورانيت و آرامش شما بيشتر ميشود .پس در پاسخ به اين كه ميگوييم« :به كجا آمدهام؟» بايد اين دنيا را
تا حدودي بشناسيم .اين مسأله خيلي مهم است .معناي آن هم ،اين نيست كه همه [انسانها] فيلسوف يا دانشمند باشند ،اما به يك
مقدار بايد بفهميم كه اين آشيانه چند روزه ما چيست و چگونه ميتوانيم از آن بهرهبرداري كنيم.شخصي دنيا را مذمّت ميكرد،
اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليه السالم شنيد و فرمود :ايّها الذّامُّ الدّنيا «اي مذمّت كننده دنيا ،ساكت باش! چه كسي و چه چيزي
را مذمت و توبيخ ميكني؟» آيا دنيا را با اين درسهايي كه به تو داده است[ ،مذمت ميكني]؟ دنيا را با اين حالت وسيلهاي كه براي
پيشرفت تو داشته است؟ دنيا را كه سكوي پرواز تو بوده است؟ دنيايي كه براي انبيا و اوليا و حكما معبد بوده است ،مذمت ميكني؟ ما
اينجا زمين خشك نداريم و تمامش عبادتگاه است .اين جا تجارتخانه بزرگي بود براي كسي كه آن را شناخت .بعضيها با تأسف و آه
چنين مي گويند :اي دنيا! اي فلك! خوب بفرماييد فرمايش شما چيست؟ چرا مي گوييد اي دنيا؟ بگوييد اي خودم! ديگر با دنيا چه كار
داريد؟ همين دنياست كه اوي س قرني را ساخته است .معروف است كه ايشان حتي پيغمبر صلي اهلل عليه وآله را نديده بود ،و مقامي
باعظمت در اسالم پيدا كرده بود ،فقط به جهت احساس اين تكليف كه بايد مادرش را نگهداري كند .چون مادرش نميتوانست بدون
او باشد .اين دنيا امثال اويس قرني و مالك اشتر ساخته است .شايد بگوييم ميليونها انسان ،كم و بيش با درجات مختلف ساخته
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است .اين جا رصدگاهي است براي كسي كه چشم بينا براي نظاره بر بي نهايت دارد .علي عليه السالم فرمود :كجا را مذمت ميكني؟
چه مي كني؟ اصالً متوجه هستي يا نه؟ آن مرد ساكت شد.گفتيم :به كجا آمدهام؟ با كيستم؟ اين «با كيستم» ،بزرگترين مشوّق بر
اين است كه تا وقتي در اين دنيا هستي ،برادرت را بشناس ،انسان را بشناس .باز عرض مي كنم به خاطر داشته باشيد ،در حدود
امكان ،در حدود مقدور و در حدود توانايي .پيش از اين كه بگويي:من كيستم تبه شده ساماني افسانهاي رسيده به پايانياگر ميگفتي
«كيستم» و درباره «كيستمِ» خودت فكر ميكردي ،هرگز نميگفتي:من كيستم تبه شده ساماني افسانهاي رسيده به پايانياگر درست
درباره «من كيستم» فكر ميكرديد ،هر لحظه احساس مي كرديد در پيشگاه خدا هستيد و درون شما هميشه سرور داشت .هميشه
شادمان بوديد و با آن «كيستم» ،چهقدر باعظمت و چهقدر با خنده رفتار مي كرديد ،اگرچه درونتان پر از اندوه بود .نشان دادن چهره
متبسم و چهره خندان ،ثمره اين شناخت است .اگر ميشناختيم با كيستيم ،احساس مي كرديم كه بايد چهره خندان نشان بدهيم.من
همان جامم كه گفت آن غمگسار با دل خونين لب خندان بياربا دل خونين لب خندان بياور همچو جام ،اگر مي فهميديم .پس سؤاالت
ما از اين قرار است :من كيستم؟ با كيستم؟ از كجا آمدهام؟ به كجا آمده ام؟ ...در اين جلسه ،ما درباره سؤال «با كيستم» صحبت
داريم.گاهي كار ما ،افراط و تفريط و مبالغه است .درباره انسانها گاهي حكم ميكنيم كه همه انسانها درست و خوب هستند[ .يا
همه انسانها] برادرند ،برابرند و مساوياند .اين حكم افراط است .گاهي هم ميگوييم« :انسان گرگ انسان است» ]483[ .هر كس
هم كه بر خالف آن بگويد ،يا رياكاري ميكند يا دروغ ميگويد .شما در تاريخ علوم انساني از اين قضاوتها زياد داريد ،درباره اين كه
بايد بفهميد با كيستيد؟ يعني درباره اين انسان ها كه چند صباحي با آنان خواهيم بود ،كيستند ،نظريات و عقايد بسياري در اين كتابها
پر شده است .اين مسأله اخيراً رواج پيدا كرده است كه همه خوب هستند .به اصطالح ،همديگر را تحمل كنند .هر فردي از افراد اگر
با هريك از پنج ميليارد و نيم نفوس روي زمين روياروي شد ،او را ببوسد و ببويد و بگويد ما با هم برادريم ،برابريم ،مساوي هستيم.
البته انشاءاللَّه چنين باد ،ولي چنين نيست .آيا به عنوان يك آرزو ميخواهيد مطرح كنيد كه ما با انسانها چنين باشيم؟ مقصد و
هدف اعالي پيامبران هم همين بود .ولي آيا چنين است؟ آيا افراد بشر با همديگر در اين مسير حركت ميكنند؟ آيا زندگي براي همه
انسانها يكسان معنا شده است؟ آيا در درون عده اي از اين افراد انساني ،كوه آتشفشانِ خودخواهي حاضر نيست براي يك لحظه مقام
خود ،تمام بشر را يك جا نابود كند؟ آيا از اين اشخاص نيستند؟ من كجا با اين شخص برادرم؟ ما چه وقت با همديگر برادر شديم؟
اگر شما اين قدر حسن ظن داريد كه مي گوييد واقعاً افراد بشر با شناخت كامل درباره همديگر و با تعديل خودخواهيها با هم برادرند،
اين گفته اثبات ميخواهد و اثباتش امكانناپذير است .شعر (البته شعر خيالي) كه نميخواهيم بگوييم .و الّا شعرهاي سازنده و هنر
شعري براي ما ،فوقالعاده كار انجام داده است .نميخواهيم دل خوش كنيم به بنيآدم اعضاي يك پيكرند.ويكتور شربوليه
ميگويد«:از سال  1500پيش از ميالد تا  1860بعد از ميالد ،در حدود هشت هزار پيمان براي تأمين صلح دائمي بسته شده ،ولي
بهطور متوسط ،هر كدام فقط دو سال دوام داشته است. ]484[ ».پس كجاست اين برادري و برابري كه حداقل تعهدش دو سال
بيشتر طول نكشيده است؟بسيار خوب ،حاال ميخواهيم ببينيم حسين با چه كسي برادر بود؟ حسين به چه كسي ميتواند بگويد
برادرم؟ آيا به يزيد بگويد برادرم؟ آيا حسين به عبيداللَّه بن زياد بگويد برادرم؟ آيا به آنان بگويد ما با هم برابريم ،چون انسانيم؟ اين
فرمول براي بشر ،صددرصد ضد واقعيت است .چه كسي با چه شخصي برادر است؟ يكي اين طرف ايستاده كه آن لشكريان مقابل،
ضد او هستند .لشكريان حر بن يزيد رياحي تشنه از راه رسيدهاند ،اما حسينيها آب داشتند و مشكهايشان پر بود .در گرما اينها
ميتوانستند آب را به آنان (به لشكريان حرّ) ندهند و ايستادگي كنند .يا آبها را بريزند زمين و آنها را از تشنگي بكشند ،اما به آنها
آب دادند .اين يك طرفِ قضيه است .طرف ديگر قضيه هم اين است كه آب ندهند تا طرف مقابل از تشنگي بميرد .اين چه نوع
برادري است؟ اين قدر شعر (شعر تخيلي) نگوييم و اين قدر اسير تخيالت نباشيم .البته خداي ناخواسته ،اهانت به مقام واالي شعر و
شاعري نيست.حتي علي بن طعان محاربي گفت :من دير رسيدم و به شدّت تشنه بودم .يكي از مشكها را برداشتم تا از آن استفاده
كنم ،اما بلد نبودم .مشك را مدام ميگرفتم به دهانم و آب از اين طرف و آن طرف ميريخت .ديدم خود حسين تماشا ميكند .ابتدا
فرمود :اَنِخِ الرّاوِيَه «سر مشك را اين طور برگردان و بخور» .بعد بلند شد و خودش كمك كرد[ .در اين مورد] تفاوت [انسان با انسان]
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بي نهايت است .بلي ،بايد كوشش كنيم كه بشر را باال بياوريم .در آن باال به هم ميرسند .در آن باال از برادر هم شديدتر ميشوند .در
پايين برادري نداريم ،ز يرا در پايين همه اسير خودخواهي و اسير شهواتِ چند صباحِ خويش هستند .در پايين ،فقط «من» مطرح است.
اگر كسي گفت :با اين كه من در پايين هستم« ،ما» هم براي من مطرح ميشود ،سخن او را شوخي ميدانيم ...آن هم خودش نوعي
«من» است ،كه من از ديگران بيشتر راه رفتهام و من« ،ما» را هم ميدانم .لذا ،اين كه بگوييم بشر با بشر برادر و برابر است ،در
صورتي است كه «ولقد كرمنا» ي او صدمه نخورَد.وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنيِ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ
عَلي كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيال [ «. ]485ما قطعاً فرزندان آدم عليه السالم را اكرام نموده و آنان را در خشكي و دريا (براي كار و
كوشش) قرار داديم و از مواد پاكيزه به آنان روزي كرديم و آنان را بر عدّه فراواني از آنچه خلق نموديم برتري داديم».اين زمينه
كرامت ،همان كرامت ذاتي است كه ما در حقوق بشر روي آن تكيه داريم .يك درجه باالتر:اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتْقيكُم [«. ]486در
حقيقت ،ارجمندترين شما نزد خدا ،پرهيزكارترين شماست ».باال بياييد و دست به دست هم بدهيد ،آن وقت لذت دارد .عادل با عادل
برادر است .عادل به آن كس كه عادل نيست ،اگر لجاجتي ندارد و اگر ضد عدالت نيست ،نخست به عنوان ترحّم و دلسوزي به او
مي نگرد .خدايا ،چرا اين انسان از عدالت محروم شده است؟اَلْمُسْتَحِلُّ تَوْسيطَ الْحَقِّ مَرْحُومٌ مِنْ وَجْهٍ [«. ]487كسي كه جايز ميداند
كه حق را واسطه [وصول به غير حق] قرار دهد( ،هم) از جهتي مورد رحمت است».واقعاً جاي دلسوزي است .اگر لجاجت نكند و طبق
«ولقد كرّمنا» ،عادل هم نباشد.اخيراً در سميناري كه با آقايان اتريشي بوديم ،مقالهاي ارائه نمودم و آنان سؤاالتي مطرح كردند .يكي
از آنان اين سؤال را مطرح كرد كه :به نظر شما اگر كسي عادل نباشد ،نبايد زندگي كند؟ در جواب گفتم :مثل اين كه به مقاله توجه
نكرديد ،ما گفتيم حق حيات و حق كرامت متعلق به همه انسان هاست .انسان اگر فقط چهره ضد انساني به خود نگيرد ،از همه حقوق
برخوردار است .ما اين را ميخواهيم بگوييم كه بشر كوشش كند فقط به اين كرامت ذاتي قناعت نكند .باال بيايد و به كرامت اكتسابي
و كرامت ارزشي هم برسد .اين اختياري نيست .همان طور كه شما كريم هستيد و پيش خدا حيثيت داريد ،آن انسان ديگر هم كرامت
و حيثيت دارد .همه انسان ها از ديدگاه خلقت خداوندي شرافت دارند .اين زمينه در همه وجود دارد .انسانها وقتي ميتوانند به همديگر
نگاه برادرانه بكنند كه باال بيايند .اين احساس كند آن راستگوست ،آن هم احساس كند اين راستگوست .او احساس كند اين خيرخواه
است ،اين احساس كند كه او هم به اين اصل بزرگ عمل ميكند كه:وَال يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئانُ قَوْمٍ عَلي اَالَّ تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا«. ]488[ ...اين
كه با كسي دشمني داريد ،شما را وادار به معصيت نكند كه درباره اش عدالت نورزيد ،عدالت بورزيد».با اين كه با طرف مقابل خصومت
دارد ،ولي در حدود عادالنه حركت ميكند .آيا شما با توجه به اين كرامت ،به هم دل ميدهيد؟ آيا شما از اعماق قلب ،خودتان را برادر
اين شخص ميدانيد ،يا برادر كسي كه براي يك دستمال مي خواهد قيصريه را آتش بزند؟ اين امري طبيعي است .تمام خطوط و
وظايفِ نورانيِ انبيا ،برادر كردن انسان ها در باال بود .سطوح پايين ،جايگاه و انگيزشگاه خصومتهاست .هيچ انساني در باال بهروي
انسان ديگر شمشير نميكشد .قطعاً بدانيد خصومت ها در پايين است .يعني حداقل بايد يكي از دو طرف در پايين باشد .يكي ممكن
است باال باشد ،كه اين با او تصادم دارد.شب تاسوعا ،براي ابوالفضل عليه السالم امان نامه آوردند و گفتند شما با ما هستيد .برادر ما و
پس ر خواهر ما و ...هستيد! كدام پسر خواهر؟ چه پسر خواهري؟ فقط در دو چشم داشتن شباهت داريم ،ولي جوهر حياتِ ما دو نوع
است .من چهطور مي توانم بگويم با تو برادر و برابرم؟ لذا ،گفت :لعنت خدا بر تو و امان تو .يعني چه برادريم ،برابريم؟ وقتي تو ضد
حيات فكر ميكني و با زندگي من دشمني داري و مي خواهي تمام دنيا را فداي يك خواسته خود كني ،آن وقت ما در كجا به هم
ميرسيم؟ زيرا ميگويي :چون من ميخواهم ،پس حق است .منطق را ببينيد! «چون من ميخواهم» .همين حرف را آن يكي هم
دارد .در دل او هم چنين است كه چون من ميخواهم ،پس حق است .آن وقت ما در كجا به هم ميرسيم؟ در كجا با يكديگر
مي توانيم دست بدهيم و با يكديگر برادر و برابر باشيم؟ لذا ،ما در مسأله حقوق بشر كه از ديدگاه اسالم نوشتيم ،گفتيم بياييد نخست
اثبات كنيم كه ايندو برادرند ،سپس بخواهيم در راه آن فداكاري و ايثار كنيم و...در حقيقت ،حسين بن علي بر مبناي برادري با
انسانهاي آنروز بود كه گفت :من نميتوانم با يزيد بسازم ،چون برادر دارم .بشر برادر من است .مي فهمم بشريت چيست .پنج سال و
نيم خالفت علي بن ابيطالب بر مبناي برادريِ انسانها بود ،كه مجبور بود بگويد به حريم انسانها خيانت نكنيد .پنج سال و نيم

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 208

تماماً براي او گرفتاري و آشوب بود .اين مرد  -در ظاهر  -يك روز راحت نتوانست نفس بكشد ،زيرا قيمت انسانها را ميشناخت و
واقعاً خود را برادر انسانها مي دانست.بنابراين ،اين مسأله حساس را در نظر بگيريم .گاهي احساسات ،منطق ما را به هم ميزند.
همانطور كه گاهي منطق خشك ،احساسات ما را مختل مي سازد .بايد مراقب باشيم .احساس خام ،در آن موقع تصعيد شده و مستند
به اساس است كه از آن حالت خاص باال برود .بلي ،بشر است ،اما ببينيم ديگران از ديدگاه او چه هستند؟در همين سمينار كه عرض
كردم ،يكي از سؤاالتي كه مطرح شد اين بود« :ما آنقدر به حقوق افراد عالقهمند و مقيد هستيم ،كه حاضريم اگر آن شخصي كه
بايد حقوق او را مراعات كنيم ،هيچ انجام وظيفه و تكليف نكند ،باز ما حقوق او را مراعات ميكنيم .ما الزم ميدانيم حقوق او مراعات
شود» .در پاسخ گفتم :يك نوع خالف ،عدم انجام وظيفه و تكليف شخصي است .مثالً سرما خورده بود و نزد پزشك نرفت ،يا عبادتي
بود و آن را به جاي نياورد .اما اگر خالف وظيفه و تكليفي انجام داده كه حق من بوده است ،آيا به من ظلم نيست؟ آيا شما حقوق او را
مراعات مي كنيد كه با انجام ندادن تكليفش ،حق مرا نابود كرده است؟ آيا من مظلوم باشم؟ اين چه عدالتي است؟ از اينرو به
دوستانم ،مخصوصاً به برادران جوانترم عرض ميكنم:راه هموار است و زيرش دامها قحطي معنا ميان نامهالفظها و نامها چون
دامهاست لفظ شيرين ريگ آب عمر ماستخدا مي داند وقتي اين مرد (مولوي) اين حقيقت را شهود كرده ،چه حالي داشته است.آيا
وقتي كسي حق مرا پايمال كرده است ،من حق او را رعايت كنم ،و كسي هم نباشد كه حق مرا از او بگيرد و ايفا كند؟ عبارتِ فرد
سؤالكننده در سمينار اين بود« :ما به قدري الزم مي دانيم ايفاي حقوق افراد را ،كه حتي اگر خودش مخالف انجامِ وظايف و تكاليف
باشد و وظايف و تكاليف خود را به جاي نياورد ،ما حقوق او را رعايت ميكنيم» .اشكال من به اين شخص چنين بود  -مجدداً عرض
ميكنم  -اگر كسي خالف كند ،يك دفعه خالف اين است كه تكاليف شخصيِ خود را به جاي نياورده ،كه آن يك مسأله است ،اما
اگر خالف و عدم تكاليف شخصيِ او اين بود كه حق مرا ضايع كرد ،آن وقت شما ميگوييد آيا من به حق او وفا كنم؟ يا جامعه يا
دولت و مقامات مربوطه ،به حق او وفا كنند و حق مرا از او نگيرند؟ پس بايد اين را مشروط و مقيّد كنيد.به هرحال ،مدار بحث ما بر
اين است كه اخوّت و برادري در پايين ،بين آن انسانها كه در شهوات و مخصوصاً در خودخواهيها غوطهورند ،امكانپذير نيست،
بلكه دلخوشي است .آدم مي خواهد كمي دل خوش زندگي كند ،يا اظهار وجود و اظهار معلومات كند .سعدي عليه الرحمة گفته
است:بني آدم اعضاي يك پيكرند كه در آفرينش ز يك گوهرنددر آفرينش ،استداللِ يكي بودن ،استدالل تمام نيست .اين [استدالل]
تمام تر است:اين همه عربده و مستي و ناسازي چيست نه همه همره و هم قافله و همزادند؟همراه من باش تا برادر باشيم .وقتي تو با
من همراه نيستي ،اصالً همسفر و همقافله نيستيم .همزادي فقط كفايت نميكند .البته شعر سعدي بسيار خوب است ،ولي ايكاش تا
آن جا بيايند كه «چو عضوي به درد آورد» را هم قبول كنند ،ولو با يك استدالل ناتمام.چو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضوها را
نماند قرارتو كز محنت ديگران بي غمي نشايد كه نامت نهند آدميجنبه شعري ابيات مذكور خيلي عالي است ،ولي جنبه استداللِ
حقوقياش خيلي قوي نيست .موقعي اين برادري تكميل ميشود كه باال بياييم و به همديگر برسيم .لذا ،در اصول كافي از امام جعفر
صادق عليه السالم نقل شده است كه:اَلْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُوْمِنِ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِنِ اشْتَكَي شَيْئاً مِنْهُ وُجِدَ أَلَمُ ذالِكَ فيِ سَائِرِ جَسَدِهِ وَ
أَرْوَاحُهُما مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ وَ إِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لَاَشَدُّ اِتّصَاالً بِرُوحِ اللَّهِ مِنْ اِتّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا [«. ]489مؤمن ،برادر مؤمن است مانند
(اعضاي) جسد واحد ،اگر عضوي ناله كند ،درد آن عضو را در ساير اعضاي جسدش درمي يابد .و ارواح مؤمنان از يك روح هستند و
روح مؤمن به روح خداوند ،متصلتر است از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد».كساني كه از ايمان برخوردار شدهاند ،كساني كه به
اكرمكم عنداللَّه رسيدهاند ،آنها با همديگر اتحاد دارند و اعضاي جسد واحدند .و الّا اگر اين عنوان پيش نيايد ،فقط همان زمينه وحدت
و زمينه كرامت و زمينه برادري را دارند .لذا ،ما مأموريم .فرض كنيد در يك كشور دوردست كه اصالً مسلمان هم نيستند ،اما
گرسنهاند .بر من واجب است كه اگر قدرت دارم ،بروم و آنها را از گرسنگي نجات بدهم .يا جواني از جوانان ما احتمال بدهد كه اگر
در فالن دانشكده پزشكي مشغول شود ،مي تواند داروي سرطان را كشف كند .انحصار اين كشف فقط به كشور ما ،هيچ دليل شرعي
ندارد .بايد به هر كجا كه بشريت احتياج داشته باشد بفرستد ،زيرا؛ «و لقد كرّمنا بنيآدم» است .ولي اين غير از اين است كه اگر كسي
به نان و داروي من محتاج است ،يا حتي تعليم و تربيت او بر من واجب است  -اگرچه در ايدئولوژي با من يكي نيست و فقط يك
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انسان است  -آيا او با مالك اشتر مساوي است؟ آيا او با سلمان فارسي و با اويس قرني مساوي است؟ نخير ،چرا پردهپوشي
كنيم؟وقتي كه پيرامون اين مسائل فكر ميشود ،انشاءاللَّه اسير احساساتِ ابتدايي نشويم .طوري صحبت كنيم كه هم حقوق ،هم
فكر ،هم فلسفه ،هم روانشناسي و هم جامعه شناسي به ما كمك كند و تمام علوم انساني بگويند كه صحيح و راست ميگوييد .توجه
فرموديد يا نه؟ و از اين جهت است كه ايستادگي ح سين خيلي جدي است.به ايشان گفتند :يا اباعبداللَّه ،شما لطف كنيد و به شام
برويد ،آنها با شما قوم و خويشي دارند .دو طايفه بني هاشم و اميه ،با همديگر پسرعمو هستيد .برادران به شما ابراز عالقه خواهند
كرد! يعني چه برادران؟ كدام برادران؟ برادريِ حسين بن علي عليه السالم با انسانها او را از يزيد جدا كرده بود ،زيرا با انسانها برادر
بود و نتوانست برادريِ يزيد را بپذيرد .به همين جهت ،اين حادثه به همان حال جدي در تاريخ انجام وظيفه خواهد كرد .حادثه حسين،
به ياد حسين بودن ،دربارهاش انديشيدن ،دربارهاش گريستن ،دربارهاش سرور ،يك سرور دروني توأم با اشكِ چشم داشتن ،چنين
پيامي دارد كه :خدايا! با اين حادثه و با اين قضيه ،وجود تو و ابديت اثبات شد .شعر زير را بارها عرض كردهام:روزگار و چرخ و انجم
سر به سر بازيستي گر نه اين روزِ درازِ دهر را فرداستيچون در تاريخ ،حادثه و چهرهاي اينقدر جدي ديده نميشود .البته حركت انبيا،
حركت خاتم االنبيا و ساير پيامبران عليهم السالم به جاي خود ،اما اين حادثه اثبات ميكند كه پشت پرده طبيعت ،خبري هست كه
اين مرد (امام حسين عليه السالم) به اين حادثه تن در داده است.شب تاسوعاست و قطعاً خداوند به شما توجه دارد .دعاهاي خود را
جدي درنظر بگيريد .خدايا! اگر مي خواهي علم و مقامي به ما بدهي ،نخست تحمل و ظرفيت آن را عنايت بفرما .گاهي ما خيلي
كوچك ميشويم .گاهي ما به جاي اين كه نعمت خداوندي را براي بندگانش صرف كنيم ،خداي ناخواسته همان نعمت ،به جهت
بيظرفيتي به ضرر خودمان يا به ضرر جامعه خودمان بازمي گردد .خدايا! تحمل ما را بيشتر بفرما .هر كس كه يك امتياز به دستش
آمد يك رسالتي دارد ،هر امتيازي امانتي است .بياييد در امانت خيانت نكنيم .حتي وقتي به شما امتياز مديريت داده شده است ،تحمل
آن مديريت را داشته باشيد و آن مديريت را در راه خدا به كار ببريد .يك كسي معلم خوبي است .اين معلمي ،اين قدرت تعليم ،واقعاً
براي او يك امانت است .حاال بشر چه وقت به اين مسائل خواهد رسيد كه قدرت در هر شكل ،امانت است! حتي ميخواهم عرض
كنم جمال ،زيبايي كه يك امتياز اختياري نيست ،اگر آدمي ظرف يت و تحمل اداره آن را نداشته باشد ،به قول بعضيها؛ به يك خنجر
دو لبه تبديل مي شود ،كه هم خودش را تكه تكه خواهد كرد و هم طرف مقابل را .اين دعا خيلي براي ما ضروري است كه :چه علم،
چه ثروت ،چه مقام ،چه قدرت و چه قلم به هر شكل كه باشد ،خدا ظرفيت آن را به ما عطا كند .كسي قلمش خوب است ،يا يك
كسي ذوق شعري دارد ،همه اينها اَشكالي از قدرت است ،زيرا ميتواند تأثير كند .ببينيد آيا اين شعر ،وفا به امانت است؟شاعري طبع
روان ميخواهد نه معاني ،نه بيان ميخواهدپس چه چيزي ميخواهد؟ نه معاني ميخواهد نه بيان ،چند كلمه را پهلوي هم قرار بدهد،
حاال به جامعه چه ميگذرد؟ جامعه از آن چه چيزي برداشت ميكند؟ هر چه ميخواهد باشد ،فقط طوري باشد كه روان باشد! طبع
روان ميخواهد .نه معاني نه بيان ميخواهد .اين ها به ادبيات بسيار باعظمتي كه ما داريم ،خيانت بوده است.خداوندا! پروردگارا! ما را با
حقايق اسالمي بيشتر آشنا بفرما .خداوندا! پروردگارا! ما را از درس هاي حسيني بهره مند بفرما.خداوندا! پروردگارا! به جوانان ما كه در
مسير علم و دانش هستند ،ظرفيت بسيار وسيعي براي دريافت حقيقت عنايت بفرما.از خدا هميشه بخواهيم :خداوندا! اگر به ما امتيازي
لطف خواهي فرمود ،اول بر ظرفيت ما بيفزا«.آمين»

تشيع حسيني
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(شب دهم محرم).1375 / 3 / 7 ،قطعاً دوستان به اين نتيجه رسيدهاند كه هرچه حادثه بزرگتر باشد ،قابليت آن براي
بهرهبرداري هاي گوناگون بيشتر خواهد بود .در هنر هم ،هر اثر هنري كه ميبينيد ،هر چه باشد ،مضمون محدودي دارد كه آن را
نشان مي دهد .فرض كنيم آن اثر هنري يك شعر است .به عنوان مثال:نابرده رنج گنج ميسّر نميشود مزد آن گرفت جان برادر كه
كار كردمضمون شعر بسيار خوب است ،اما مطلب معيّن است .يك بُعد بيشتر نيست و آن اين است كه اي بشر! اگر ميخواهي به
نتي جه برسي ،بايد كار انجام بدهي .يك قاعده ،يك قانون ،يك بعد معين در همين كلمات گنجانده شده و بسيار هم خوب و زيباست.
اما يك دفعه هم مي گوييد:بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سر بلندي بر آسمان توان زداين شعر ابعاد بيشتري دارد .بيشتر
از يك قانون را بيان ميكند كه اگر ميخواهيد نتيجه بگيريد ،بايد زحمت بكشيد .همينطور در هر زمينه ،بسته به اين است كه محتوا
چه باشد .ابعاد حادثه خونينِ نينوا ،خيلي مختلف است .آيا مي دانيد چرا زياد دنبال تحليل اين مسأله نرفتهاند؟ البته خيلي تفسيرها،
تحليلها و كارهاي زيادي در اين داستان انجام شده است ،ولي يقين بدانيد با نظر به عظمت و ابعادي كه در اين حادثه خونين وجود
دارد ،امكان داشت كه ده ها و بلكه صدها برابر در مورد اين جريان؛ تحليل ،كار ،تفسير و تحقيقات شود .اين امر علل مختلفي دارد.
يكي از علل اين است كه اگر هر كس بخواهد مخلصانه در اين حادثه  -البته نه براي معاملهگري و خودنمايي كه بگويد من محقق
هستم  -وارد شود ،فوراً بايد سر خود را باال بگيرد و بگويد :اِنَّا للَّه وَ اِنَّا اِلَيْهِ راجِعُون« ]490[ .ما از آنِ خداييم و به سوي خدا
بازميگرديم ».هيچ راهي ديگر ندارد .يك نفر ميخواه د وارد اين بحث شود و بگويد :من هم محققم ،كه بله:من هم شتر گم كردهام
هر كه آرَد اُجرتش آورده اممنظور ،معامله و سوداگري نيست .اگر كسي كه نه تنها بشناسد جريان چه بوده است ،بلكه بشناسد كه
ارزشهاي انساني يعني چه؟ بشناسد كه حرمت جانهاي آدميان يعني چه؟ بفهمد كه ظلم و عدالت چيست؟ حتي نه فقط اين
ارزش ها را بداند ،بلكه هواي آن را هم داشته باشد و خودش هم يك سوز و گدازي داشته باشد ،اگر وارد اين جريان شود ،هيچ جاي
ترديد نيست كه قطعاً بايد سر خود را باال بگيرد .آن وقت چه كسي است كه به اين زودي از خودخواهي صرفنظر نكند؟ چه كسي
است كه به نصف داستان ،يا حتي به يك دهم داستانِ نينوا نرسيده ،تكليفش روشن نشود؟ اگر يك محقق ،يك انسان مطالعهگر ،يك
انسان مطالعه كننده ،يك انسان دقيق و هوشيار و خردمند به يك دهم حادثه برسد ،تكليفش روشن است .به شرط اين كه فقط از آن
جا شروع نكند كه :حسين بن علي با عبداللَّه بن زبير و با ديگري در مسجد نشسته بودند كه نامه رسيد .يا آن كه ،فرستاده رسيد و
گفت :شما را وليد ميخواهد .داستان و حادثه را از جايي شروع كند كه ريشههايش جوانه زده ،يا شروع به روييدن كرده است .از آن جا
شروع كند و يك عده اصول و قواعد و حقايق هم درباره انسان بداند .نه اينكه همينطوري ميخواهد مطالعه كند ،مثل مطالعه درباره
فرضاً سقوط و اعتالي فالن تمدن يا فالن جنگ بين ايران و يونان ،يا فالن حركت از آن طرف رود جيحون به اين طرف .بايد درباره
انسان اصولي (مطالبي) داشته باشد و بداند كه قوام انسانيتِ انسان در گذرگاه تاريخ ،با اين ارزشها بوده است و جديترين قربانيان را
هم امثال آنها داده اند! مابقي شوخي بوده است .سپس درباره خود حسين و درباره بادها و توفانهاي خزاني كه بر اسالم وزيدن
گرفته بود ،مطالعات خوبي داشته باشد .بعد از آن همه بهار و بعد از آن همه شكوفايي كه داشت دنيا را فراميگرفت ،بادهاي خزاني
وزيدن گرفت .هم چنين ،بداند كه ايستادگي و قيام حسين در چنين موقعيتي ،چه معنا ميدهد .اگر بتواند وارد اين جريانات و ريشههاي
آن بشود ،يك دهم حادثه را نخوانده ،تكليف او روشن است[ .او با درك داستان حسين] انسان ميشود و در مجراي گرديدن تكاملي
ميافتد ،و مي گويد خدايا ،آيا انسان چنين است؟ خدايا ،آيا سرنوشت ما انسانها به دست اين انسانهاي مقدس و ملكوتي تشخيص
داده مي شود؟ [قطعاً خواهد گفت ]:ما هم حسيني شديم .حسين را خواندن و حسيني نشدن محال است .از حسين اطالع پيدا كردن و
حسيني نشدن ،يا حسيني شدن و حسين را شناختن و به اسالم اعتقاد جدي پيدا نكردن ،امكانپذير نيست.اين مسألهاي است كه عالم
اسالم با شمشير زياد كار نداشته است ،مگر اين كه حالت دفاعي بوده است .پس علل اين همه گسترش چيست؟ گسترش اسالم
بسيار پهناور بوده و با نظر به قوا و نيروهاي فيزيكي [با ديگر قدرت ها] ،قابل مقايسه نيست .اين [گسترش] از كجاست؟ از حسين
است .مي خواهيم اين مسأله را نخست در اسالم مطالعه كنيم ،سپس در تشيع.عدهاي از متفكران و نويسندگان كه ميخواهند درباره
پيشرفت اسالم تحليلي به جاي بياورند ،ميگويند :شمشير ،اسالم را پيش برده است.اوالّ  -يعني هزار اوالً  -اين از آن اوالًهاست كه
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وقتي گفتيم اوالً ،يعني هزارمين آن .شمشير به قلب راه ندارد .تاريخ ميليونها شمشير به خود ديده است .شمشير [فقط] بدن را تكه
تكه ميكند .منطقه روح آدميان و جان آدميان ،ممنوعتر از آن است كه شمشير به آن راه پيدا كند .اي مسلمانان ،حال كه شمشير در
دستان شماست ،بفرماييد اويس قرني ،مالك اشتر ،عمار ياسر ،مقداد بن اسود و هزاران هزار انسان وارسته بسازيد .يا خواجه
نصيرالدين طوسي ،ابن سينا و ابن رشد بسازيد .شمشير كه االن در دست خيليها هست .شمشيري كه اصالً قابل مقايسه با آن دو -
سه شمشير زنگ خورده [در صدر اسالم] نيست .چه شمشيري را مي گوييد؟ اوالً در آن زمان ،شمشير در دست امپراتور ايران و روم
بود( .اين اوالً از آن اوالًهاي مختصر است).ثانياً؛ آيا شمشير در دست مسلمانانها بود ،يا در دست مغول؟ وقتي مغول به كشورهاي
اسالمي تاخت و تاز كرد ،چه كرد؟ بعد ،خود همين مغول اسالم آورد و در تمدن اسالمي شركت كرد .همان شمشير نيز در دست او
بود! بدين جهت به شما مي گويم بدون فكر مسائل را قبول نكنيد ،مسائل عميقتر از اين حرفهاست .مطلب را بشنويد و مطالعه كنيد،
زيرا در اين جا مسأله انسان مطرح است .در قضاوت هيچ وقت عجله نكنيد .آيا شما ميدانيد كه اين مسأله را چه كساني مطرح
ميكنند؟ تا حال شايد صدها نويسنده نوشتهاند كه اسالم با شمشير پيش رفته است .حال ،ميبينيد كه چهقدر اين سخن بياساس
بوده است .قبضه شمشير در دست چنگيز و هالكوخان و آباقاخان و ...بود ،ولي همين مغول آمد و ديد كه انسان وجود دارد .در اين
مكتب (اسالم) بحث از انسان است .كه حتي [مغول] آن را پذيرفت ،و سپس در تمدّن اسالمي ،فعاليت و شركت كرد.ثالثاً؛ كشور
اندونزي چه قدر مسلمان دارد؟ حدود صد و پنجاه ميليو ن نفر .آيا يك نفر سرباز آن جا رفته است؟ مقلد نباشيد ،اگرچه گوينده هر
كسي ميخواهد باشد .اين جا (مغز) بايد به كار بيفتد و ببينيد آيا اين حرف درست است؟كشور چين در حدود چهل يا شصت ميليون
مسلمان دارد .حتي يك چاقوي مسلمانان به آن ديار نرفته است .فقط تجّار و بازرگانان ايراني براي تجارت به آنجا ميرفتند و درباره
اسالم صحبت مي كردند .اكثر نقاط هند و اكثر نقاط آفريقا كه اسالم را پذيرفتهاند ،هيچ كدام از آنها سرباز اسالم را نديدهاند .ما
بياييم در اصل حقيقت ،خوب بحث كنيم .با ايدهاي كه من دارم[ ،مطلب را] آشتي بدهم بهتر از اين است كه قضيه را منحرف كنم.
آشتي كنيد .شمشير يعني چه؟عين اين جريان كه در خود اسالم وجود داشت ،درباره تشيع نيز وجود دارد .مطلب اصالً شمشير نبود.
شمشير به دل راه ندارد .تاريخ پر از شمشيرها و سرهاي بريده است .تاريخ پر از اسلحه و قطعاتِ سر و دست و بدن است .شمشيرها
نميتوانند ايده بدهند و با روح كاري ندارند .حتي شمشير تضادي با روح ايجاد ميكند .اگر حرفي براي گفتن داشته باشيد ،دست به
شمشير بردن نمي خواهد .اگر واقعاً مطلب داشته باشيد ،نوبت به مشت نمي رسد .به هرحال ،اين مسأله را در اين مورد ،مدّنظر داشته
باشيد.عباراتي از بعضي از دانشمندان ديدم كه جالب بود .در تحقيقات مزبور كه يكي از آنها شخصي آلماني است ،نشان دادهاند
كه «:كشته شدن حسين عليه السالم در روز دهم محرم سال شصت و يكم هجري ،به شرحي كه تا اين جا گفته شد و دنباله آن
خواهد آمد ،از عوامل اصليِ توسعه مذهب شيعه بوده است و قسمت اعظم تبليغات آل بويه [ ]491بر مبناي چگونگي كشته شدن
حسين و خويشاوندان و دوستانش استوار بوده است.استاد دانشگاه روم راجع به اثر كشته شدن حسين در توسعه مذهب شيعه ميگويد:
سالطين آل بويه تبليغات خود را براي توسعه مذهب شيعه ،بر اساس وق ايع روز دهم محرم سال شصت و يك هجري قرار داده بودند.
آن تبليغات به قدري مؤثر بود كه آن ها براي توسعه مذهب شيعه ضروري نديدند كه به اعمال زور مبادرت كنند[».شيعيان] اصالً
به قدرت احتياج نداشتند ،زيرا منطق داشتند .داستان [حسين] منطق دارد .تعبير مذكور خيلي زيباست .البته نويسنده ،اين عبارت را
ننوشته است ،اما معناي اين كه ميگويد احتياج به زور نبود ،اين است كه فقط ميگفتند اين جريان (حادثه حسين) چيست؟ جريان را
تحليل نموده و به يك نتيجه علمي و واقعي ميرسيم و مي بينيم كه حق چه بوده است! همين كافي بود و احتياج به اعمال قدرت
نبود .به همين جهت ،تعارض زيادي وجود داشت .متوكل دستور داد كه قبر امام حسين عليه السالم را شخم كردند ،بلكه مردم به
آنجا نروند ،كه «يا حسين»« ،يا حسين» بگويند ،زيرا كار به دستشان ميداد .اين «يا حسين»ها كه به ظاهر چيزي نيست ،نه
شمشير است ،نه خنجر است ،حتي يك سنگ هم نيست ،ولي «يا حسين» است .يعني يا حق! يا حسين! اي حقيقت! اي عدالت! تشيع
با وجود اينها ،احتياجي به قدرت و زور نداشت .اين است كه گاهي ميشنويد و مينويسند ،كه قدر اين جريان را كه هر سال شما را
چنين ملكوتي تحريك ميكند ،بدانيد .داستان حسين خيلي مهم است .شما اگر از اين قضيه اطالع داشته باشيد و با يك نفر بيطرف
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صحبت كنيد ،مي گويد :اين آقا (حسين) هر كه بود ،حق بوده است .پشتيبان او ،حق و حقيقت بوده است .نويسنده آلماني در ادامه
چنين ميگويد«:وقتي آل بويه كه مذهب تشيّع داشتند در شرق ايران به سلطنت رسيدند ،اكثر سكنه ايران از ساير فرقههاي اسالمي
بودند و مذهب تشيع نداشتند .در قديم رسم بر اين بود كه وقتي زمامداري به قدرت ميرسيد ،درصدد برميآمد كه با زور تمام پيروان
خود را پيرو مذهب خويش بكند ،و ديديم كه در دوره خلفاي عباسي برسر موضوع قديم يا حادث بودن قرآن ،چه ستمها بر مردم رفت
و هر خليفه كه عقيده داشت قرآن قديم است ،تمام كساني را كه عقيده به حادث بودن قرآن داشتند ،به قتل ميرساند.در صورتي كه
در مورد تشيع كه آل بويه با تكيه به اين حادثه حركت ميكردند ،هيچگونه زور به كار نبردند و هيچ كس را با اجبار دعوت نكردند.
گفتند كه حادثهاي است و ما شما را با سالح وجدانِ خودتان به مطالعه اين داستان ميفرستيم ،كه چيست و نتيجه بگيريد».اين نكته
بسيار مهمي است كه انشاءاللَّه جوانان ما و خانواده ها ،براي شناخت حسين يك وقت خاص و معيّني براي خودشان تعيين كنند .هر
ماه ،دو الي سه ساعت در خانوادهها به عنوان يك درس و به عنوان يك جلسه ،يك تاريخ معتبر را خوب مطالعه كنند[ .و همانطور كه
مي دانيد] ،الحمدللَّه درباره حسين مطالب بسياري نوشته شده است .اگر بخواهيد از جنبه علمي تحليلي بررسي كنيد ،كتاب سُمُوِّ المعني
في سُمُوِّ الذّات تأليف عبداللَّه العاليلي را مطالعه كنيد .اگرهم بخواهيد فقط حادثه را ببينيد ،خيلي كتاب نوشته شده است .تحليلهاي
خوبي همچون «شهيد آگاه» داريم .اگر امكان داشته باشد ،بهرهبرداري كنيد .اگر هر دودمان و خانوادهاي كه شخص باسوادي دارد و
اين مسائل را ماهي يكبار تحليل كند ،خيلي مفيد است .ضمناً در پيرامون آن ،مسائل اخالقي را هم مطالعه بفرماييد ،زيرا هميشه
طراوتِ شما را حفظ خواهد كرد و ان شاءاللَّه هرگز كهنگي و فرسودگي به شما راه پيدا نخواهد كرد.تشابه پيشرفت تشيع با اسالم جاي
مطالعه دارد ،چنان كه احتياج به زور و اعمال قدرت نداشت .از طرفي ديگر ،زور و قدرت در دست چه كسي بود؟ زور در دست دو
امپراتوري ايران و روم بود ،در مقابلِ چند عرب كه نه يك نظام (سيستم) نظامي ،نه يك نظام (سيستم) حقوقي و نه يك نظام
(سيستم) فرهنگي داشتند .بههمين جهت ،تاكنون تحليلِ قانعكننده تاريخي فلسفي درباره پيشرفت سريع اسالم ارائه ندادهاند.
نمونههاي اين پيشرفتِ سريع را در تاريخ اسالم زياد ديده ايم .حتي در يكي از تواريخ دارد كه پيغمبر اكرم صلي اهلل عليه وآله  -پيش
از بعثت  -به منطقه طائف تشريف برده بودند .در آنجا ،يكي از شيوخ قبايل صعصعه ،اين جوان (محمد) را ديد ]492[ .در هر دوران،
بعضي از اشخاصِ با دقت و هشيار وجود دارند .آن شيخ گفت « :اگر آل عبدالمطلب ،اين جوان را به من بدهند ،من تمام دنيا را
ميگيرم و به دست عرب (آل عبدالمطلب) ميدهم» .حال ،او چه فهميده بود؟ اين شيخ چهطور هشيار بوده است و از كجا اين حدس
را زده بود؟ چنان كه عطار نيشابوري درباره مولوي اين حدس را زد .مولوي وقتي با پدرش شيخ محمد بن حسين بن احمد خطيب از
بلخ آمدند ،زماني كه از نيشابور عبور مي كردند ،به ديدن عطار رفتند .عطار به اين پسر (مولوي) نگاه كرد .گويا در آن زمان ،مولوي
شش ساله بود .آن وقت به پدر مولوي گفت«:اين فرزند را مراقبت كن ،به زودي از اين اثري به وجود ميآيد كه عاشقان خدا را به
هيجان ميآورد و تا روز قيامت شعلهور ميسازد ».آن شيخِ قبيله صعصعه چرا گفته بود محمد صلي اهلل عليه وآله را به دست او بدهند؟
گوستاولوبون ميگويد« :اين طور درست نيست كه بگوييم اسالم با شمشير پيش رفته بود .تاريخ نشان داده است اگر كسي با
صميميت برخاست ،با صميميت حركت كرد ،و حرفش هم مطابق منطق بود و خود نيز به آن ايمان داشت ،هميشه اثر گذاشته است».
تاريخ ،سخن اين شخص را تأييد ميكند كه ملحد نميتواند خدمتگزار بشر باشد .براي پيشراندن و پيش بردنِ عاملِ گرديدنها و
تكامل انسانها ،خيلي اخالص مورد نياز است .البته گاهي مي توان كار بزرگ انجام داد .مثال؛يك نفر كار بسيار بزرگي انجام داده
است .او دماوند را با بيل به روي قلّه هيماليا منتقل كرده است .آن هم با بيل! بله ،آن هم كار بزرگي است ،ولي آيا اين عمل در بردن
گندم به يك مورچه كمك ميكند؟ آيا يك قدم براي انسان مي شود؟ خدمت به بشر ،اخالص و توجه به خداي بشر ميخواهد .اين
مرد (حسين) توجه به خداي بشر داشت و با خدا مربوط بود .او صميمي ،خالص و كامالً با ايمان حركت كرد و پيروز شد .اين قضيه را
هم عرض مي كنم ،چون بنا بود ما از حسين درس بگيريم .الحمدللَّه همه ميدانيد كه جريان و قضايا چه بوده است«:ابو حفص
دمشقي از سعيد بن عبدالعزيز نقل ميكند كه او مي گويد :اين قضيه از راه يمن رسيده است كه هنگامي كه هراكليوس سپاهيان خود
را براي جنگ با مسلمانان جمع كرد و مسلمانان از اين جريان اطالع پيدا كردند كه سپاهيان هراكليوس براي جنگ يرموك آماده
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شده اند ،همه آن مالياتي را كه از اهالي حمص گرفته بودند ،به خود آنان برگرداندند و گفتند :ما اكنون ياري و دفاع از شما را به عهده
نميگيريم ،و شما به حال خود باشيد و از خويشتن دفاع كنيد ،زيرا ما به وضع اضطراريِ خود مشغول هستيم.مردم حمص گفتند:
زمامداري و عدالت شما براي ما ،بهتر از آن وضع سابق است كه ما در زير ظلم و شكنجه ظالمان بهسر ميبرديم ]493[ .و ما
سپاهيان هراكليوس را به كمك فرمانده شما از شهر بيرون ميرانيم .و يهود برخاست و گفت :سوگند به تورات ،فرمانده سپاهيان
هراكليوس نميتواند وارد شهر بشود ،مگر اين كه ما نهايت تالش خود را انجام بدهيم و مغلوب شويم.مردم حمص ،دروازههاي شهر را
بستند و هم چنين اهالي ساير شهرها چه نصاري و چه يهود كه با مسلمين مصالحه كرده بودند ،همين كار را كردند كه اهل حمص
كرده بودند و آنان گفتند :اگر روم و پيروان آنان بر مسلمانان پيروز شود ،ما به همان وضع سابق خود برميگرديم و اگر آنان پيروز
نشوند ،ما تا آخرين نفرمان (ماداميكه يك نفر از ما باقي است) [ ]494با وضعي كه با مسلمانان داريم ،ثابت نگاه خواهيم
داشت.هنگامي كه خداوند كفّار را شكست داد و مسلمين را پيروز ساخت ،يهود و نصاري ،دروازههاي خود را به روي سپاهيان مسلمين
گشودند و در حال خوشحالي پايكوبان [ ]495و دستافشان به پيشواز مسلمانان رفتند و ماليات را پرداختند. ]496[ ».بسيار خوب ،آيا
انساني كه در اسالم شناسي از اين واقعه خبر ندارد ،حق دارد اظهارنظر كند؟ آيا شما چنين حادثهاي را شنيده بوديد؟ من اين داستان را
از كتاب فتوحالبلدان بالذري كه از معتبرترين كتب تاريخ است و غربيها هم روي آن خيلي تكيه دارند ،نقل ميكنم .آيا ميدانستيد
كه اسالم چنين كاري را كرده است؟ اگر نمي دانستيد ،پس قضاوت نكنيد كه اين دين فقط براي آخرت است و دين با زندگي دنيا
كاري ندارد.نفوذ در دلها با شمشير نميشود ،با چنين روشي ميشود .ميفهمند كه اين (اسالم) با آنها سخن دارد .لذا ،گوستاولوبون
ميگويد ...«:آنها (مسلمانا ن) در شروع امر ،با اقوامي سروكار پيدا نمودند كه ساليان دراز تحت فشار مظالم حكامِ ستمپيشه واقع شده
و به آنها انواع و اقسام ظلم و ستم را روا مي داشتند .اين رعاياي ستمديده ،حكومت اين حكام جديد را با كمال رغبت تمكين
مينمودند ،زيرا كه ميديدند نسبت به سابق ،كمال امنيت و آزادي را دارند .طرز رفتار با اين اقوام مغلوبه بايد چه باشد ،بهطور خيلي
واضح و روشني معيّن شده بود و خلفاي اسالم مخصوصاً از نظر حسن سياست ،هيچوقت در صدد اين برنيامدند كه مذهب را با
سرنيزه اشاعه دهند ،بلكه به عوض آن كه در انتشار ديانت اعمال نفوذ كنند  -چنانكه وِرد زبانهاست  -صريحاً اظهار نظر ميكردند
كه تمام رسوم و عادات و مذهب اقوام مغلوبه را كامالً محترم خواهند شمرد و بعد در مقابل اين آزادي كه به آنها ميدادند ،خراج
خيلي كمي بهعنوان جزيه از آنها ميگرفتند كه مقدار آن نسبت به اجحافات حكّام سابق ،خيلي كم بوده است ....عمّال دولت اسالم،
تا اين حد به عهد خود محكم و ثابت و نسبت به آن مردمي كه آني از تحميالت و مظالم مأمورين مركزي آسوده نبودند ،به قدري
خوب رفتار كردند كه مردم به رضا و رغبت ،دين اسالم و زبان عرب را اختيار نمودند و من باز مينويسم كه؛ امثال اينگونه نتايج را
هيچ وقت نميتوان به زور شمشير حاصل نمود ،و فاتحيني كه پيش از عرب به مصر رفتهاند ،هرگز نتوانستند چنين موفقيتي حاصل
كنند.در فتوحات عرب يك نكته است كه در كشورستانانِ بعد ،آن نكته يافت نميشود .مالحظه كنيد اقوام ديگري مثل بربرها (كه
روم را فتح نمودند) يا ترك و غيره ،به مقصد جهانگيري قيام نموده ،فتوحات نماياني هم كردند ،ليكن نتوانستند تمدني تأسيس كنند،
بلكه بيشتر همّشان اين بود كه از اموال قوم مغلوب هر قدر بتوانند بهره ببرند ،بر خالف فاتحين اسالم كه در قليل مدتي شالوده
تمدن جديدي ريخ ته و قسمت اعظم اقوام ممالكِ مفتوحه را مهيا كردند كه تمام اجزاي اين تمدن جديد ،حتي مذهب و زبان آنان را
اختيار كنند. ]497[ ».اين كه ما ميگوييم ،گاهي آقايان محققين مي گويند كه واقعاً آن منطقي كه اسالم را امروز نگه داشته،
سرگذشت حسين بن علي عليه السالم است ،و روي اين حساب ،احتياجي هم به شمشير نداشت ،مبالغه نيست .فقط كلمات حسين راهِ
[اسالم را] باز نموده و معنا مي كرد .احساسات در اين جا همان مقدار براي انسان كارگشاي حقيقت است كه منطق و عقل .همان
مقدار عقل در اين حادثه به ياري شما مي آيد ،كه احساسات.بنابراين ،انشاءاللَّه كوشش كنيم كه اين جريان محفوظ بماند .همانطور
كه [گذشتگان] تا حال حفظ كردهاند .به خاطر دارم كه در ايام نوجواني ،براي اقامه عزا به دامنه كوهها ميرفتيم و با چه صفا و
اخالصي« ،حسين حسين» مي گفتيم.به هرحال ،از اين كه خداوند اين لطف را بر ما عنايت فرموده و براي مكتب ما ،حسين بن علي
را بزرگترين پشتوانه قرار داده است ،هميشه شكرگزار هستيم.پروردگارا! درود بينهايت بر جان و روان حسين و اوالد حسين و
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اصحاب حسين بفرست و ما را قدردان اين نعمتِ عظما بفرما .خدايا! پروردگارا! اصول زندگيِ صحيح را به ما تعليم فرما .يعني تعليم
فرمودهاي ،خدايا تعليم داده اي ،اسالم چيست؟ همين اصول زندگي است ،ما را براي عمل به يك زندگي صحيح ،تحريك و تشويق
بفرما .پروردگارا! خداوندا! با گرفتن دامن حسين ،ما به سوي اين مسائل كشيده شديم .از فلسفه زندگي كمي صحبت شد .با خود
حسين هم تا حدودي آشنا شديم .پروردگارا! اين عامل تكامل را از دست ما مگير .جوانان عزيز ما را در اين راه ،ثابت قدم بفرما .اين
چند روز (در ايام محرم) ما ميديديم و كنار اين دستههاي عزاداري كه با ماشين حركت ميكرديم ،در آفتاب سوزان ،اين جوانها
عرق ميريختند .بعضي اشخاص پير ك ه شايد اگر در خانه خود باشند ،دو دقيقه در حياط نتوانند بنشينند ،ولي عرق ميريختند و با چه
وضعي زير آفتاب گرم و با چه اخالصي به امام حسين عليه السالم عشق ميورزيدند .خدايا! پروردگارا! تو را قسم ميدهم به اخالص
جوانان و پيران ما ،اين اخالص را ره توشه ما قرار بده .خدايا! تو را قسم مي دهيم به عظمت و جاللت ،به كساني كه به هر شكلي در
تنظيم اين كارها ،و در تنظيم اين فوق دانشگاه و مدرسه زندگي كوشش كردند ،اجر جزيل عنايت بفرما« .آمين»

حقيقت حسيني

(شب ششم محرم).1376 / 2 / 22 ،استنباط و استخراج حوادث از تاريخ ،آن چنان كه واقع شده و آن چنان كه انگيزهها و علل اقتضا
كرده است ،كاري بس دشوار است .ما در شناخت اشياء ،يك اِشكال مهم داريم و آن اين است كه حواس ما بايد دست به كار شوند،
در حالي كه حواس ما محدود است .تعقل ،اصول پيش ساخته ،هدفگيريهاي خاص ،و موضعگيريهاي ما در اين كار دخالت
مي كنند ،ولي اين دخالت تا آن جا كه طبيعي است ،اِشكالي ندارد .مثالً من االن از دور ،قله دماوند را يك تپه ميبينم .اگر من بگويم
يك تپه ميبينم ،كسي اعتراض نميكند و همه ميگويند راست مي گوييد .حتي آن كسي هم كه در مقابل دماوند ايستاده ،ميگويد
شما راست مي گوييد ،ولي قله دماوند از ده فرسخي ،از شصت يا هفتاد كيلومتري يك تپّه است .من هم اگر در جاي شما قرار بگيرم،
مشاهدام درباره كوه دماوند همين خواهد بود .اين قبيل اسبابِ تخلف از واقع ،زياد باعث نگراني نيست .نگراني از چيزي ديگر است.
نگراني درباره آ ن علوم انساني است كه خواه ناخواه ،آن تأثرات و اصول اوليهاي كه براي آدمي روشن شده است ،در شناخت او دخالت
مي كند .اين را چه كار كنيم؟ دقت كنيد! چه عقيده من اين باشد كه انسان طبيعتاً بد است ،چه عقيده من اين باشد كه انسان طبيعتاً
خوب است ،باالخره در تشخيص اين كه اين درخت و نهال است كه اين طوري كاشته شده و ميوهاش اين است و مدتي به آب نياز
پيدا ميكند ،دخالتي نمي كند .در تشخيص فالن عنصر ،در تشخيص فالن مسأله علمي زياد تأثير ندارد ،يا اگر نگوييم اصالً تأثير
ندارد ،ولي موقعي كه پاي انسان به ميان ميآيد و انسان ميخواهد مورد مطالعه انسان قرار بگيرد ،آن جا بازيگريها چه دودي كه از
دودمان بشر درنمي آورد .محقق ،عينك را به چشمان خود زده و با آن عينك ميخواهد داوري كند .در حقيقت ،چيزي را از خودش
ساخته و به طور ساختگي آن را واقعيت قلمداد كرده ،و اگر خوش باور باشد ،خودش هم تلقي كرده است كه درباره آن حرف ميزند.
لذا ،شناخت واقعيِ يك حادثه از حوادث تاريخ ،واقعاً مشكل است و هرچه كه قرون و اعصار بر آن ميگذرد ،واقعاً كار مشكلتر
ميشود ،مخصوصاً اين كه مكتب ها در كار باشند.يك دفعه اين است كه مثالً شما ميخواهيد ببينيد كه برج بابِل در بينالنهرين چه
بوده است .خيلي خوب ،برويد و ببينيد ،همچنين دربارهاش چيزهايي نوشتهاند .شما هم برويد مشاهده كنيد و نظر خود را بيان كنيد .ما
مي خواهيم بدانيم كه مثالً بربرها از جيحون چه موقعي گذشتهاند و چه شده است .اگر تاريخ را ببينيم ،كافي است .اما در آن جا كه
جنبه مكتبي دارد ،يعني فرضاً اگر من سرگذشت حسين را درست از تاريخ استخراج كنم ،براي عدهاي ناگوار خواهد بود .يا براي خود
من هم ناگوار خواهد شد ،ولو اين كه شيعه باشم ،زيرا موقعي كه حقيقت اين داستان ميخواهد از تاريخ بيرون بيايد ،اولين خطابش به
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خود من است كه :دروغ نگو .اگر من حسينم و اگر مرا مي خواهيد ،بايد ماكياولي بازي در زندگي نداشته باشيد و صاف حركت كنيد.
چه رسد به آن مكتبهاي ديگر كه آن طور كه بايد ،امام حسين را به جا نياوردهاند و درباره او تصورات ديگري دارند .لذا ،واقعاً ما
نبايد غفلت كنيم كه در مورد سرگذشت حسين ،قطعنظر از آن برداشتهاي نياكاني كه ما و شما داريم  -خدا غريق رحمتشان كند -
برداشتِ دقيق ،كمي مشكل است .به جهت اين كه اگر درست تسويه كرديم و حسين بن علي چهره حقيقيِ خودش را به ما ارائه
فرمود ،ناگهان خواهيم ديد كه زندگي ما بر باد رفت .اين كه مي گويد :ما خَرَجْتُ اَشِراً وَ ال بَطَراً .آيا من هم اگر اين مسائل پيش بيايد:
اَخْرُجُ اَشِراً وَ بَطَراً يا نه؟ نميدانم .تعدادي نميدانم پيرامون انسان را فرا ميگيرد و ميگويد پس من با چه كسي االن روبهرو شدهام؟
چه كسي را از تاريخ استخراج كردهام؟ االن درباره چه كسي بحث مي كنم؟ لذا ،كسي كه واقعاً به پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله
معتقد نيست و در دين ديگري است ،مسلماً خيلي ميل ندارد كه اين چهره  -آن چنان كه هست  -از تاريخ بيرون بيايد .ميخواهد
تأويل و تفسير كند .ميخواهد براي توجيه خودش ،او را توجيه كند .همينطور در ساير حوادث و شخصيتهاي تاريخ ،ما با اين اصل
(شناخت) روبهرو هستيم ،كه بسيار دشوار است .مثل اين مطلب است كه گيبون تاريخ نويس ،درباره بروز و اعتال و سقوط امپراتوري رم
تاريخ خوبي نوشت ،ولي عينك قرن نوزدهم به چشمانش بود ]498[ .باالخره ،قرن نوزدهم براي او يك يادداشتهايي را تثبيت كرده
بود ،و اين كه او ميخواست خودش را از آن حرفها و خواسته هايي كه داشته ،تجريد كند ،كار بسيار دشواري است .داستان حسين
عليه السالم چنين چيزي است.انسان از كجاي تاريخ شروع كند كه بگويد؛ از اين جا ريشه حقيقيِ حادثه حسين شروع شده است؟ اين
را چگونه بحث كند كه هم باعث نشود كه خودش را توجيه كند و هم مورد قبول باشد و انصاف و عدالتنگريِ انسانها را تحريك
كند .از كجا شروع كند و چگونه شروع كند؟ باالخره ،در صدر اسالم ،بعد از وفات پيامبراكرم صلي اهلل عليه وآله جرياناتي اتفاق افتاد
كه در تاريخ هست« .هر كسي چيزي همي گويد ز تيره رأي خويش» .اين امري طبيعي است كه هر كس در برخورد با اين حوادث،
تمايل دارد با توجه به آن چه كه معتقد است ،از آن ماجراها و حوادث استفاده كند .ريشه مهم مسأله ،از زمان معاويه شروع شد.
همانطور كه عرض كردم ،داستان حسين عليه السالم بايد ريشه گيري دقيق شود .مثالً آن چنان كه وقت ما مقتضي است ،از دوران
پدر يزيد اين قضيه را شروع مي كنيم.اكنون جوانان ما واقعاً ا يك اشتياق و عالقه شديد ،عشق و احساساتِ بسيار عميقي به حسين
نشان ميدهند ،كه اميدواريم انشاءاللَّه آينده آنان از اين احساسات ساخته شود .اين حسين بن علي  -ضمناً از طرف مادر پسر دختر
پيغمبر ،فاطمهعليها السالم و از طرف پدر ،پسر علي بن ابيطالب عليه السالم است  -عالوه بر اين دو بزرگوار ،به آن يك تعليم و
تربيت فوقالعاده باال و عالي را كه در دودمان آن حضرت ديده بود ،اضافه كنيد .برادر بزرگشان امام حسن مجتبي عليه السالم است
كه با آن حركاتي كه در دوران امامتش انجام داد ،شايد بتوان گفت در تاريخ ،از يك جهت ،فوقالعاده به ارزشها خدمت كرد[ .امام
حسن] چهره «ماكياولي»هاي روزگاران را نشان داد .معاهدهها را طرفين پذيرفتند ،اما همين معاويه همه آنها را زير پاي خود
گذاشت .حسن بن علي عليه السالم اگر كاري جز اين در امامت نفرموده بود كه اثبات كند كه ادعا غير از عمل است ،و خودخواهي و
خودكامگي و سلطهگري غير از رهبريِ جان هاي آدميان است ،همين براي او كافي بود .به اضافه اين كه ،مجاهدتهاي بسيار فراواني
فرمود و تحمالت عجيبي متحمل شد .گاهي يك تحمل و نشان دادن ظرفيت در مقابل تلخيِ حوادث ،خود درسها دربردارد كه
درباره امام حسن عليه السالم ديده شد.همان طور كه قبالً نيز عرض كردم ،امام حسين عليه السالم كه امام سوم شيعيان است ،از
محبوبيت فوقالعاده اي برخوردار بود .محبوبيت ايشان ،هم از نظر انتساب به پيغمبر ،و هم از نظر انتساب به علي بن ابيطالب بود.
انتساب به پيغمبر صلي اهلل عليه وآله كه ديگر باالترين نسبت است .امام حسين فرزند چنين شخصي است.وَ كَمْ اَبٍ قَدْ عَلي بِابْنٍ لَهُ
شَرَفاً كَما عَلي بِرَسُولِ اللَّهِ عَدْنانُ«چه پدراني كه با فرزند خويش شريفتر شدند ،چنانكه قدر بنيعدنان با رسولاللَّه صلي اهلل عليه
وآله باالتر رفته است ».پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله كه تمام گفتارش مخصوصاً در آن جا كه سرنوشت بشر را تعيين ميفرمود ،وحي
بود.وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي اِنْ هُوَ اِالَّ وَحْيٌ يُوحي [«. ]499و از سرِ هوس سخن نميگويند .اين سخن به جز وحياي كه به او وحي
ميشود نيست ».محال بود كه پيغمبر درباره امام حسن و امام حسين چيزي بفرمايد و بعد بگويد من اشتباه كردم .همانگونه كه درباره
علي و درباره غدير ،خداوند فرمود :بگو و وحشت نكن.وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَالنَّاس [ «. ]500و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه
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ميدارد ».درباره معرفي امام حسن و امام حسين به عنوان دو انسان معمولي ،حضرت وارد ميدان نشد ،بلكه فرمود:اِمامانِ قاما اَ ْو
قَعَدا«اين دو فرزند من ،دو پيشوا هستند ،خواه بنشينند خواه برخيزند».حواسها بايد جمع باشد ،كه يكي از آنها اگر روزگار مقتضي
شد و نشست ،باز امام است ،و اگر هم روزگار مقتضي شد كه برخاست ،باز امام است.سَيِّدَي شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّة«آقا و بزرگ جوانانِ اهل
بهشت».يا در آن جمله كه ميگويد« :خدايا من اين حسين را دوست دارم ،او را دوست بدار» ،برادران سنّي و شيعهها روايات خيلي
زيادي را درباره اين دو بزرگوار نقل كرده اند .البته هر كدام يك خصوصيتي داشتند .خصوصيت امام حسين عليه السالم اين بود كه نزد
مردم خيلي محبوبيت داشت .شايد بتوان گفت كه محبوبيتش خيلي غيرعادي و فوقالعاده بود .علل آن ،يك مقدار انتساب  -همان
نسبت به پيامبر صلي اهلل عليه وآله  -و مقداري اخالقيات بود .اگر از ايشان فقط همان دعاي عرفه براي بشر ميماند ،معلوم بود كه
اوضاع از چه قرار است .در دعاي عرفه ،حسين بن علي عليه السالم با يك جهانبيني ،عظمتهاي اخالقي و يك عرفان الهيِ
بي نظير را مطرح فرموده است .بنابراين ،معلوم است كه اگر او به كاري اقدام كند ،علت و انگيزه چيست .او كسي است كه در آن جا
عرض ميكند« :خدايا! مرزهاي اختيار و اجبار را به من بفهمان» .اينك ،همه ما بدون خيال و بدون فكر در اين كه چه مقدار از اختيار
برخوردار مي شويم ،و چه موقع از مرز جبر به سوي اختيار و چه موقع از مرز اختيار به سوي جبر عبور ميكنيم ،كه مسؤوليت نداشته
باشيم ،رفتار ميكنيم .من گمان نميكنم كسي از ما باشد كه در عمرش ده بار اينگونه فكر كند كه اكنون در چه حالي (وضعي) قرار
دارد؟ كه بگويد :اين كشتيِ وجود من در كجاي اين اقيانوس است؟ با ساحل چه قدر فاصله دارم؟ بادهاي محركِ اين كشتي ،از كدام
طرف مي وزد؟ من در مقابل اين توفان كه شروع شده است ،چه قدر ميتوانم مقاومت كنم؟ يا كشتي ام را چند بار بايد به طرفي بزنم؟
انصافاً چند بار ما نشستيم و در اين باره فكر كرديم كه خدايا ،آيا من كه اين كار را انجام ميدهم ،مجبورم يا خودم را فريب
ميدهم؟اُشتري ام ،الغر و هم پشت ريش ز اختيارِ هم چو پاالن شكلِ خويشاين كجاوه گه شود اين سو كشان آن كجاوه گه شود آن
سو گران [. ]501يك كشمش انسان را به اين طرف ،و يك غوره او را به طرفي ديگر ميبرَد .خودش هم ميگويد من انسانم و اختيار
دارم .عظمت مسأله به قدري است كه امام حسين عليه السالم آن را در دعاي عرفه به عنوان دعا به ميدان آورده است:وَ اَوْقِفْني عَنْ
مَراكِزِ اضْطِراري [«. ]502خداوندا! مرا به نقاط اضطرارم آگاه فرما».ميفرمايد« :خدايا ،در كجا مجبورم و در كجا اختيار دارم؟» اين
حاالت روحاني و عرفانيِ بسيار واالي امام حسين عليه السالم ،در مراسم و موسم حج ،براي مردم اثبات شده بود ،چه از كلمات
پيغمبر و چه از كلمات اميرالمؤمنين ،و چه در جنگهايي كه خود ايشان در ركاب اميرالمؤمنين عليه السالم شركت فرموده بودند .اين
حاالت مسلماً بزرگيِ شخصيت حسين را نشان ميداد .شايد هم عرض كرده باشم كه ابن خلدون ميگويد :دو موضوع براي حسين
عليهالرحمة مطرح شد -1:واقعيت آن چنان نبود كه گمان ميكرد و آن اين بود كه بتواند در مقابل يزيد ايستادگي كند.البته اين اشتباه
ابن خلدون است كه جواب آن را عرض ميكنم -2.حسين بر حق بود و حتي بيش از آن بود كه گمان ميكرد و آن اين است كه او
براي مديريت جوامع اسالمي ،محبوبترين شخصيت و شايستهترين فرد بود.همه جوامع اسالمي در اين مورد درست فكر كرده بودند.
اشتباه ابن خلدون با توجه به تحقيقات تاريخي كه از او مانده ،در اين است كه ذائقه خودِ وي هم مقداري طعم سياستهاي
ماكياولي وار را چشيده بود ،البته سياست به معناي معمولي را .با عينك سياست معمولي و با عينك سلطهگريهاي معمولي ميديد .او
متوجه نبود كه حسين بن علي در مرز حيات و موت به سوي نينوا حركت كرد .البته يقين ندارم كه نميدانست يا مطلع نبود ،يا
نخواسته است مطلع شود كه حسين بن علي به انگيزگي احديالحسنيين حركت فرمود ،نه اين كه ميخواهم بروم و پيروز شوم ،مثل
پيروزيِ ساير انسانهاي سلطهگر و خودخواه و خود كامه .اين مسأله را ابن خلدون نتوانسته است درك كند .با اين كه مردي متوجه و
متفكر است ،ولي اشتباهات چنين اشخاصي هم ،اشتباهات بزرگي محسوب ميشود[ .ا بن خلدون] نتوانسته بود بين حركت حسين و
حركت ديگر انسانها كه فقط دنيا و امور دنيوي و ماده و ماديات را ميخواهند ،تفاوت قايل شود .در صورتي كه در جمله بعديِ خود،
درست توجه كرده بود .جمله او اين است« :او (حسين) بزرگترين انسان عصر خود بود» .چرا؟ آيا او سه چشم و چهار دست و پا
داشت؟ از نظر اعضاء ،درست مثل ساير آدمها بود .چه بود كه شما ميگوييد كه حسين بن علي در آن محيط پر از تناقض ،و در آن
محيط پر از مغالطهها و سفسطهها ،محبوبترين و هم چنين درخشندگيِ او ،باالترين درخشندگي بود .در صورتي كه انگيزه براي
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مخفي كردن اين نورِ خدا خيلي زياد بود .چون وقتي اين مسأله روشن مي شد ،مسائل قبلي در مغز مردم تحليل ميشد كه :او كيست؟
چهطور شد؟ چه بود؟ خود ابنخلدون در جمله بعدي اعتراف ميكند كه حسين ،محبوب ترين مرد بود .عين عبارت او چنين است:وَ مَنْ
اَحَقَّ بِالْوِاليَةِ [باالمامة] مِنَ الْحُسَيْن في اِمامَتِهِ وَ عَدْلِه«و كيست شايستهتر از حسين به امامت و عدالتش».باالخره ،معاويه آمد و وارد
مدينه شد .ابن ابيالحديد مي گويد :اعمش از عمر بن مرة از سعيد بن سويد نقل كرد كه معاويه در روز جمعه در نُخيله با ما نماز خواند
و در خطبه نماز گفت «:سوگند به خدا ،من با شما براي آن نجنگيدم كه نماز بگزاريد و روزه بگيريد و به حج برويد و زكات بدهيد .شما
اين اعمال را به جاي مي آوريد .جز اين نيست كه جنگ من با شما ،براي سلطه و حكمفرمايي بر شما ميباشد و خداوند اين سلطه و
فرمانروايي را به من عطا كرده است ».آيا به خدا هم تهمت! اين عبارات چه فرقي دارد با عبارت يكي از سياستمداران و جنگجويانِ
جنگ دومِ جهاني كه خودش فرمانده نيروي هوايي بود و در حبشه (اتيوپي) مي جنگيد؟ اين فرمانده ميگويد« :وقتي ما اين كوخهاي
بوريايي ،حصيري را بمباران ميكرديم ،مردم از مكانهاي آتشگرفته به جايي كه از آنجا بدتر بود ،بيرون ميرفتند .خدايا! چه منظره
زيبايي بود!» [ ]503با حكمت و مشيت و عظمت خدا ميجنگد و ميگويد :خدايا!شما ميدانيد كه چهقدر مسأله خداشناسي در درون
انسانها ريشه دار است ،اما با اين حال ،كره زمين پر از خدانشناس است .ببينيد خدا را در چه موردي بهكار برده است؟معاويه كه اين
جمالت را گفت ،بعدها يزيد و ابنزياد هر دو فيلسوف جب ري شدند و گفتند :ديديد خدا چه كرد؟ معاويه هم گفت كه خدا اينكار را
كرد .اين فلسفهبافي بدتر است .يك دفعه آدم چنگيزي ميكند ،سالخي ميكند و ميگويد من اين را ميخواهم .يك دفعه هم اين
است كه ،خودش را توجيه مي كند .بياييد اين درس را در اين جلسه عزاي حسين ياد بگيريم كه وقتي موقعيتمان بد است ،خود را
توجيه نكنيم .به خدا قسم اين توجيه ،بدتر از خودِ كار بد است .اين توجيه كردن خيلي صدمه دارد ،زيرا بعد از شما ممكن است كسي
تحت تأثير قرار بگيرد و او هم توجيه كند .باالخره ،عواقب كار انسان ،فقط متوجه خودِ انسان نيست .بياييد حواسمان كمي جمع باشد.
از اين قبيل اشخاصِ توجيه گر بايد پرسيد :شما چه موقع الهيات خوانديد؟ كي با حكمت سروكار داشتيد؟ خدا براي شما چگونه مطرح
است كه دستور بدهد تمام ارزش هاي انساني را زيرپا بگذاريد و خودتان بگوييد فقط براي سلطه جنگيديم؟موقعي كه معاويه براي
تحميل يزيد به مدينه ،كه مجتمع مهاجرين و انصار بود آمد ،بزرگان مدينه را كه امام حسين عليه السالم در ميان آنان بود ،در يك جا
جمع كرد .يك سخنرانيِ با اضطراب و معانيِ مشوّش ايراد كرد كه كار حيلهگران اجتماعي است ،نه يك حاكم الهي كه پيامبر اسالم
منظور فرموده بود .معلوم بود كه نميدانست چه بگويد .البته ميدانست كه چه بگويد ،ولي نميتوانست منظورش را طوري در قالب
كلمات بياورد كه مردم به كلي نفهمند ،زيرا باالخره مي فهميدند .در سخنان خود ،خيلي از يزيد تعريف و تمجيد كرد و گفت« :شما
سابقه يزيد را به خوبي ميدانيد و امر او را شما تجويز كردهايد» .بعد هم ميگويد خدا اين كار و اين امر را تجويز كرده است« :آيا شما
ميخواهيد جلوي او را بگيريد؟ خداوند ميداند كه مقصود من از زمامدار نمودن يزيد ،پر كردن رخنهها به وسيله اوست با چشم
بيدار»!!پس از مقداري مغالطه و چشمبندي از سوي معاويه ،ابن عباس ميخواهد پاسخ معاويه را بگويد .امام حسين عليه السالم به او
اشاره ميكند كه ساكت باش و خود امام حسين برمي خيزد .پس از حمد و ثناي خداوندي و درود به روان پاك پيامبر ،چنين
ميفرمايد«:معاويه،بامداد روشن ،سياهيِ زغال را آشكار كرده و روشناييِ آفتاب ،چراغهاي ناچيز را ساقط كرده است .در سخنانت افراط
و تفريط از حق نمودي .تو منحرفي و از حق منحرف شدي .تو در سخنانت افراط و تفريط كردي .شيطان نصيب خود را از سخنانت
برداشت .آيا ميخواهي مردم را درباره فرزندت يزيد بفريبي؟ گويي تو ميخواهي چيز پوشيدهاي را توصيف كني ،يا توضيح درباره
چيزي كه از ديدهها غايب است بدهي ،يا مطلبي را مي گويي كه تنها تو درباره آن دانا هستي و كسي درباره آن چيزي نميداند .بس
است .يزيد ،خود حقيقتِ خويشتن را كه رأي و عقيدهاش را اثبات كند ،فاش ساخته است .تو درباره يزيد سخناني را بگو كه او بر خود
گرفته و پذيرفته است و شخصيت او آن را نشان ميدهد .او را همانطور كه هست معرفي كن .زندگي او شامل سير و سياحت در
سگهايي است كه به يكديگر هجوم مي آورند .او عمر خود را با كنيزهاي خواننده و نوازنده در لهو و لعب سپري كرده است .اين كار
را رها كن .بس است براي تو وبال سنگيني كه به گردن گرفته اي و تو خدا را با آن وزر و وبال مالقات خواهي كرد .براي تو كفايت
مي كند ،اين كار را نكن .سوگند به خدا ،همواره كار تو زدن ،يا هماهنگ ساختن باطل با ظلم و خفه كردن مردم ،با ستم بوده است.
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ديگر مشكهاي خود را پر كردهاي ،بس است .ميان تو و مرگ چيزي جز چشم به هم زدن نمانده است. ]504[ ».اين جمالت را كه
حضرت فرمود ،معاويه پايين آمد.بعضيها مي گويند [معاويه] با همان جمالتي كه ابتدا انسان خودش را با آنها فريب ميدهد و بعد
ديگران را  -كه البته اين فريبكاري تا زمان محدودي دوام ميآورد  -به مقتضاي عناصر شخصيتش كه شمّهاي از آنها را بازگو
كرديم ،با تطميع و تهديد مردم جامعه ،پسرش يزيد را به جاي خود نشاند و روزگار عمرش به سر آمد و راهيِ پيشگاه عدل الهي
گشت و اعمالش نيز به دنبال او .درست است كه اهالي سادهلوح شام در آن زمان ،مخصوصاً مگسها و گربههاي سفرهجو و
هويپرستان مغز پوچ ،پيش از مردن معاويه و پس از آن كه شخصيتي دروغين براي او ساختند و چون بردگانِ بيهويت در مقابل آن
ساخته و پرداخته خويشتن سر تعظيم فرود آوردند و ديگران را هم به پذيرش بردگي در مقابل آن سايه دروغين واداشتند ،اما ديري
نپاييد كه پيكرساز واقعيِ وجدانِ تاريخ دست به كار شد.ما قاعده لطف را در علم كالم ميخوانيم و طلبههاي عزيز ما ،در حوزه بحث
مي كنند كه آيا خداوند غير از عدالت ،لطفي هم دارد ،يا آن كه فقط واجد عدالت است؟ شيعه و تعدادي از معتزله  -كه گمان ميكنم
همه معتزله باشد  -قاعده لطف را هم قبول دارند و مي گويند خداوند متعال به اضافه عدل ،قاعده لطف و اصلح را هم براي بندگانش
جاري مي فرمايد .اگر ما بخواهيم درباره مولوي قضاوت كنيم ،از نظر اين كه ايشان اشعري يا معتزلي يا شيعه است ،گاهي جنبه
اشعري او ميچربد .بنابراين ،نبايد قاعده لطف را بيان كند ،ولي در بعضي از موارد ،همين قاعده لطفِ خداوند را چنين بيان كرده
است:بادِ ما و بودِ ما از دادِ توست هستيِ ما جمله از ايجاد توستلذت هستي نمودي نيست را عاشق خود كرده بودي نيست رالذت اِنعام
خود را وامگير نُقل و بادهي جام خود را وامگيرور بگيري كيت جست و جو كند نقش با نقاش كي نيرو كندمنگر اندر ما ،مكن در ما
نظر واندر اكرام و سخاي خود نگرما نبوديم و تقاضامان نبود لطف تو ناگفته ما ميشنود [. ]505شايد عدهاي به عنوان جامعهشناسي و
تحليل تاريخ ،بياناتي دارند .البته مطالب خوبي هم دارند كه بايد درباره آنها بحث كرد ،اما نميفهمند كه لطف الهي چگونه به طور
ناملموس در طول تاريخ بر بشر حاكم بوده است .يكي هم اين (معاويه) است .مجسمه دروغين او ساخته شد ،و دربارهاش گفتند و
ساختند و آراستند و پيراستند ،تا كمكم آن لطف الهي كه بعضي ها تعبير وجدانِ حساسِ تاريخ از آن كردهاند ،به حركت درآمد و نشان
داد كه جريان چگونه است .همانگونه كه شام و شاميان ،معاويه و معاويهپرستان ،براي اميرالمؤمنين عليه السالم يك مجسمه
دروغين ساختند .حتي وقتي شهد شد ،در شام گفتند :علي بن ابيطالب در كجا شهيد شد؟ گفتند در محراب عبادت .گفتند مگر علي
بن ابيطالب نماز ميخواند؟ خدايا ،اين بشر وقتي ساقط ميشود چگونه ساقط مي شود.با اين كه اين مرد ،روح و مغز نماز بود .چنين
چيزي را ساختند تا روزگار گذشت و لطف الهي ،شمشير به دست آمد و پرده را كنار زد .با اين كه انسان خيال ميكند كه لطف
شمشير ندارد ،اما با عظمتترين شمشير كه عشق مي آموزد ،در دست همين لطف الهي بود .خودشان گفتند« :درباره علي بن ابيطالب
صحبت كردن خيلي مشكل است ،زيرا اگر حقش را بگوييم ،خواهند گفت غلوّ كردهايد .اگر هم حقش را نگوييم ،به اين مرد ظلم
كردهايم» .پس درباره علي بن ابيطالب چگونه صحبت كنيم؟ مجسمه ساختگي از بين رفت و كمكم خودش بروز كرد .تا بدانجا
رسيد كه من بارها عرض كرده ام ،حتي انساني كه مذهب را قبول ندارد ،انساني همچون شبلي شُميّل كه حتي خداي علي را قبول
ندارد ،صراحتاً گفت«:پيشوا علي بن ابيطالب بزرگِ بزرگان ،يگانه نسخهاي است كه نه شرق و نه غرب ،نه در گذشته و نه در امروز،
صورتي مطابق اين نسخه نديده است. ]506[ ».پرده كنار رفت و آن لطف الهي ،مجسمه حقيقيِ علي بن ابيطالب را بيرون آورد .از
اين كه گاهي حق باشيد و حقِّ شما را به جاي نياورند ،از حق قهر نكنيد .حق ،قهركردني نيست  .در سوره والعصر چنين ميخوانيم:وَ
تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْر [«. ]507و همديگر را به حق سفارش و به شكيبايي توصيه كردهاند».چنان نيست كه انسان ،هر وقت و
در هر موقع كه حق باشد ،همان موقع او را به جاي بياورند .اما چون حق است و تكيه به حق و به خدا دارد ،قطعاً در تاريخ كار خودش
را انجام خواهد داد ،اگرچه نسل ها پيش ،شما از دنيا رفته باشيد.خداوندا! پروردگارا! يك سال ديگر به ما عنايت فرمودي كه در بارگاه
امام حسين عليه السالم قرار بگيريم و با ياد حسين بن علي عليه السالم ،گلستان روحمان را طراوت بدهيم و آبياري كنيم .پروردگارا!
بر صدق و صفاي اين درس ها بيفزا .امثال اين جلسات را براي ما ،كالس آموزنده قرار بده .پروردگارا! خداوندا! به حق حسينت قسم
ميدهيم كه ما را از پيروان واقعي امام حسين قرار بده« .آمين»
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كرامت حسيني

(شب هفتم محرم ).1376 / 2 / 23 ،حقيقت اين است كه ارزيابي و شناخت حادثه كربال ،كه بر مبناي شخصيت فناناپذير امام حسين
عليه السالم به جريان افتاد ،كار دشواري است .چون آن دوران داراي ابعاد مختلف و گوناگوني بود ،از نظر سرگذشت ظهور اسالم كه
چگونه اسالم براي بشريت عرضه شد و براي بشر چه آورد ،و چه شد كه مفاهيم و ارزشها دگرگون شد و يا دگرگون تفسيرش كردند
تا به داستان كربال منجر شد؟ شناخت همه اينها كار دشواري است .البته شما ميدانيد كه اغلب  -نه همه  -كساني كه به نام جريان
كربال و به عنوان جريان حسين بن علي عليه السالم ،دست به تأليف ميزنند ،مخصوصاً درباره ارزشهاو اخالق و معنويات،
نمي خواهند خيلي به خودشان فشار بياورند ،زيرا بايد با خودشان هم روبهرو شوند .آنان در ضمن كار ،با اين سؤال مواجه ميشوند كه
اينك تو نويسنده كه جريان را تفسير مي كني ،در چه حالي هستي؟ آيا حقيقتاً تو با گفتار و كردار حسين توافق داري؟ براي چه
مينويسي؟ آيا فقط حادثه را مي خواهي يادداشت كني؟ حادثه يادداشت شده است .شايد كارهايي كه در اينباره انجام شده است،
بي شمار باشد .يعني واقعاً درباره داستان حسين بن علي عليه السالم ،چه از نظر كتاب و چه از هر نظر ،كارهايي كه انجام شده است،
شايد ال يَحْصي (غير قابل شمارش) باشد.ضمناً هر تاريخ اسالم را ببينيد كه با صدر اسالم سروكار داشته ،قضيه حسين عليه السالم را
نوشته است .كه حاال خدا مي داند اين تواريخ دست اول يا دست دوم يا دست سوم آن چه قدر است .شمارش آن براي ما مشكل
است ،اما چرا آنگونه كه بايد ،در اين مسأله تحقيق و تجزيه و تحليل نميكنند؟ علل و شرايط آن را قبالً اشاره كردهام-1. ]508[ :
اين است كه نياز به اطالعات دارد .با سه ،چهار كلمه اين جا و آنجا ديدن ،امكانپذير نيست .حتي مقايسههايي ميخواهد .يك
روشنگري و روشنبيني و روشنفكري درباره حوادث تاريخ مي خواهد ،تا بتوانند آن را مقايسه ،تطبيق و زيرورو كنند -2.در طول تاريخ
داستاني مانند داستان حسين ديده نمي شود ،كه انسان را روياروي خود قرار بدهد تا از خود بپرسد :تو در چه حالي هستي؟ در زمان
وقوع حادثه ،حسين بن علي در دوران ميانسالي به سر ميبرد و حضرت پير نشده بود 57 .يا  58سال ،حداكثر سني است كه براي آن
حضرت معين شده است .پس ميانسال بود و با آن امكاناتي كه ميتوانست با كمي انعطاف به دست بياورد ،حتي ميتوانست به خود
اميد هم بدهد ،كه بلي وقتي او از دنيا رفت ،من خودم ميتوانم و ميدانم چه كار كنم .اينها را چگونه بحث كنيم و واقعاً چگونه
اين ها را ارزيابي كنيم؟ اين موارد ،كار و اخالص ،تقوا و سوزِدل مي خواهد.زماني در يك جلسه علمي ،درباره يك كتاب صحبت شد.
گفتند فالني خيلي در اين باره كار كرده و مثالً درباره شرح و تفسير اين كتاب ،اطالعاتش زياد است .فالني از جنبه ادبي غوغا كرده
است .يكي از آقايان كه آنجا بود ،گفت :سوز و گداز او چهقدر بود؟ از اين صحبت كنيد كه به اين قضيه چهقدر ايمان داشت؟ بحث
اين است كه اينها ميگفتند بهطور حرفهاي بحث كرده است .بسيار خوب ،اگر تاريخ حسين را به طور حرفهاي بازگو كنيم ،ما
نميتوانيم نتيجه گيري كنيم كه چرا چنين حادثه اي اتفاق افتاد؟ آن طور كه شايسته و بايسته است ،درباره حادثه حسين عليه السالم
تحقيق نشده است ،مخصوصاً چون جنبه ديني و جنبه مذهبي دارد .به جهت عظمت قضيه ،بايد تا حال حداقل دهها رساله دكترا در
اينباره نوشته شده باشد .چون در حادثه حسين ،مسائل روانشناسي ،اخالق ،فلسفه ،انسانشناسي ،جامعهشناسي ،تاريخ و ...وجود دارد.
تمام ابعاد انساني را ميتوان در اين حادثه ،مورد تحليل قرار داد .چرا [در اين مورد] عقبنشيني ميكنند؟ چرا نميخواهند اين داستان
چهره خودش را درست نشان بدهد؟ آيا غير از اين است كه اول گريبان خود ما را مي گيرد؟ اين يكي از انگيزههاي خيلي مهم است
كه فقط به نقل حادثه ميپردازند و مقداري احساسات شعري نيز به آن اضافه ميكنند ،سپس سر و ته قضيه را به هم ميآورند .در
صورتي كه اگر كسي تحليل كند و اين مسأله را ا ز تاريخ اديان الهي پيگيري كند كه ابراهيم به تنهايي يك امت بود ،يعني دنيا بود :وَ
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كانَ اِبْراهيم اُمَّةً [ ]509ديگر به اين مسأله دچار نمي شود كه اي حسين ،تو كه در اقليت بودي ،صبر ميكردي و اكثريت دور تو جمع
مي شد .دقت كنيد ،براي اين مسأله از كجاها بايد استفاده شود :از تنهايي ابراهيم« ،ابراهيم به تنهايي يك امت بود» .آيا دنيا اشتباه
ميكند؟ بلي ،دنيا هم اشتباه ميكند .اگر كسي به اين نكته دقت ميكرد ،شخصي مثل ابن خلدون نميگفت كه حسين در اين قضيه
توجه نداشت كه نميتوانست در برابر شوكت يزيد ايستادگي كند .نخير[ ،حسين] كامالً ميدانست و معناي هفتاد و دو نفر در مقابل
سي  -چهل هزار نفر را حدس مي زد كه اين جا عراق است.يَابْنَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفي يَابْنَ الْوَلِيِّ الْمُرْتَضي يَابْنَ الْبَتُولِ الزَّاكِيَهتَبْكيكَ عَيْني
ال لِاَجْلِ مَثُوبَةٍ لكِنَّما عَيْني لِاَجْ لِكَ باكِيَهتَبْطَلُّ مِنْكُمْ كَرْبَال بِدَمٍ وَال تَبْطَلُّ مِنّي بِالدُّمُوعِ الْجارِيَهأَنْسَتْ رَزِّيَّتْكُمْ رَزايانَا الَّتي سَلَفَتْ وَ حَذَّنَتِ
الرَّزايَا الْآتِيَهماذا قَطَعْنَ فَراتَهُمْ حَتّي قَضا عَطَشاً وَ غُسِّلَ بِالدِّماعِ الْقانِيَهوَرَدَ الْحُسَيْنُ اِلَي الْعَراقْ وَ ظَنَّهُمْ تَرَكُوا النِّفاق اِذِا الْعراق كَماهِيَالبته
آن زمان را ميخواهيم بگوييم و اكنون درباره يك جامعه نميخواهيم صددرصد ارزيابي بكنيم .آن موقع اينگونه بود .اينها درست
چيزهايي هستند كه براي نشان دادن چهره واقعيِ اين حادثه بزرگِ بينظير تاريخ ،بايد به آنها توجه شود .آيا بايد اشخاص ديگري
اين مسأله را مطرح كنند كه اين حادثه بي نظير است ،تا منِ مسلمان و شيعه هم به دنبال آن برود كه عجب حادثه بينظيري
بود؟اصالً جا دارد رشتهاي براي بحث حسين و حسينشناسي داير شود كه خدا ميداند چه قدر به اين بشريت خدمت ميشود .آيا
ميشود كه در يك روز كه محدود به ساعتهاي معيّني است ،فهرست تمام ارزشهاي انساني و فهرست تمام ضد ارزشهاي انساني،
جنبه عملي پيدا كند؟ بلي ،امكان دارد .آن را تفسير كنيد و ببينيد آيا امكان دارد يا نه!؟ اين كار ،كمي عشق و عالقه و سوز ميخواهد.
واقعيت اين است كه اگر اين حادثه ،جنبه ديني نداشت و يك شخصيت به عنوان يك انسان معمولي براي طرفداري از آزادي و
عدالت پديد ميآورد ،آيا دهها هزار كتاب دربارهاش نمي نوشتند؟ بيچاره بشر در اين باره حساسيت (آلرژي) دارد و هنوز هم خودش را
فريب مي دهد .حادثه ،حادثه مذهبي است .نشانِ مذهب دارد و اين را متوجه نيستند كه اگر براي بشر قدمي برداشته شود  -اي شرق،
اي غرب  -فقط از راه مذهب برداشته خواهد شد .چون فقط اين ها هستند كه براي بشريت حرف دارند .اجازه بدهيد مطلبي را
بگويم.يكي از متفكران بسيار مشهور مغرب زمين (آلبر كامو) در تفكرات پوچي ،صريحاً ميگويد«:تنها يك مسأله جدّي وجود دارد كه
آن هم خودكشي است .به عبارت ديگر ،آن چيست كه زندگي را با ارزش ميكند؟ جواب مذهبيِ اين سؤال هنوز به قوّت خود باقي
است ،ولي امروز كمتر به آن توجه ميشود. ]510[ ».ميگويد فقط مذهب است كه ميتواند هدف زندگي را بگويد .اما بشر نميشنود!
معناي واقعيِ اين منطق ،مثل اين است كه كودكي با خاك آلوده به ميكروب بازي ميكند و ممكن است اين ميكروب ،كشنده باشد و
او را نابود كند ،اما بچه گوش فرانميدهد .آيا شما اگر اين كودك را از بازي با خاك بازنداريد ،قاتل اين بچه نيستيد؟ شما اگر حتي
يك سيلي نازنيني هم به گونه او بنوازيد و او را از بازي با خاك برحذر داريد و بگوييد من ميخواهم جان تو را نجات دهم ،آيا اين
نهي از خطر ،جاي «امّا» دارد؟ او (آلبر كامو) صريحاً ميگويد ،فقط مذهب است كه اين كار را خواهد كرد .بسيار خوب ،اي نويسندگانِ
جوامع بشري ،حال كه مذهب باالترين شاهكار را نشان داده است ،درباره آن بحث كنيد كه چه بوده است .مذهب چه نيرويي دارد كه
بگويد :هيهات مناالذلة « .كه حتي اگر نام من (حسين) هم بعد از من در تاريخ باقي نمانَد ،باز ايستادگي خواهم كرد» .مقام و امثال آن
چيست؟ آيا اين اقدام دينيِ امام حسين عليه السالم در راه ارزش هاي انساني ،پوچ است؟اصالً كار من (حسين) ،حتي براي اين هم
نيست كه بعد از من بگويند حسين اين كار را كرد .آيا بشر با اين درس تصفيه نميشود؟ آيا بشر با اين درس ،در تاريخ واقعاً پيشرفت
نميكند؟ با اين درسي كه حتي ميشود بگوييم تراكم آن در  24ساعت بوده ،يا اين كه اگر بگوييم از شب تاسوعا ،چهره خيلي جدي
براي خودش پيدا كرد و همه حوادث جدي بود .همه حوادثي كه براي كل بشريت ميتواند آموزنده باشد ،در چند ساعت رخ داد .يا اين
كه از موقعي ك ه حضرت از مدينه به مكه مشرّف شد و بعد در ماه رجب سال شصت و يك هجري قمري راهيِ عراق شد .يعني؛
رجب ،شعبان ،رمضان ،شوال ،ذيالقعده ،ذي الحجه ،محرم ،باز در همين هفت ماه اين حادثه بزرگ كامل شد[.خطاب ما به امثال]
جناب مولوي (مالي رومي) است ،كه گاهي از يك داستان كوچك درباره مثالً فالن شخصِ وارسته  -كه شايد از نظر تاريخ خيلي
هم يقيني نباشد  -حادثهاي را برداشته و با آن چه ها كرده ،و چه تابلوهايي كشيده كه شايد هم فقط براي آموزندگي ،آن داستان را
بيان كرده و پيرامون آن بحث كرده است ،اما درباره حركت امام حسين عليه السالم درست به ميدان نيامده است.داستاني كه حسين
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بن علي فقط به زهير بن قين نگاه كرد و زهير فقط به حسين بن علي نگاه كرد و از زندگي به طرف مرگ (شهادت) راه افتاد ،حقيقت
دارد .روانشناساني كه براي بهداشت روانيِ انسانها كار ميكنند ،توجه كنند :آيا نميتوان درباره اينها بحث كرد كه حسين با اين
نگاهش چه كار كرده و چه گفته است؟ يا چه صحبتي اين چشم ها با هم داشتند و در اين ميان چه سخني رد و بدل شده است؟ يك
طرف قضيه كسي است كه قبل از مالقات خود با امام حسين ،در مكتب ديگري بوده است .خودش هم ميگويد كه من از مكه بيرون
آمدم و مدام چادرم را اين طرف و آن طرف ميزدم كه در اين مسير با حسين روبهرو نشوم ،چون ميدانستم اينگونه كه ميرود،
شهيد خواهد شد .باالخره در جايي اين دو ،چادرشان به هم نزديك شد و اين جريان اتفاق افتاد .اين موارد از نظر روحي ،براي بشر
ارمغانها و بحثها دارد كه گاهي با تماشاي دقيقِ يك چشم ،ميتوان روح آن انسان را كه در يك مرتبه باال با روح همه انسانها
يكي است ،مشاهده كرد .تحقيق و تفسير اين موارد ،كار و اخالص و پشتكار الزم دارد .در اين سفرها تمام اخالقيات و اصول انساني
دانه دانه پياده ميشود و از مسائلي است كه بايد واقعاً بحث شود .بايد مطرح شود كه چگونه حسين بن علي عليه السالم  -مخصوصاً
بعد از قضيه حرّ  -احساس كرد كه قضيه از نظر طبيعي چه روندي را طي ميكند .او از اول مي دانست و چگونگيِ دانستن آن را هم
عرض مي كنم ،كه چگونه براي او يك ذره يأس به وجود نيامد ،كه آقا شما فقط هفتاد و دو نفر هستيد و آنها همه كشورهاي
اسالمي را عليه شما ميتوانند حركت بدهند .در اين جريان ،ذره اي يأس در ايشان پيدا نشد .آيا ما نبايد از اين روحيه بحث كنيم؟
مخصوصاً هر چه كه به كربال نزديكتر ميشدند ،امام حسين عليه السالم احساس ميفرمود كه جريان از چه قرار است .ايشان تا
شب عاشورا كه مي خواست اردوي خود را درست كند ،يك اردو همانند اردوي صد هزار نفري [را تدارك و برنامهريزي ميكرد ].حتي
اين مطلب را هم نوشتهاند كه « :يك نفر از ياران ،حسين را ديده بود كه حضرت دقيق و درست روي تدبير نظامي ،به اين قضيه
رسيدگي ميكرد كه خيمهها و سنگر را چگونه قرار بدهد» .اين عمل يعني چه؟ با اين كه احساس شده بود ،سي هزار نفر با شمشير
برهنه جلو آمده اند .شب عاشورا در محاصره كامل بودند .امام حسين عليه السالم همان شب عاشورا ،كار خود را دقيقاً تنظيم فرموده
است .آيا اين حركاتِ دقيق و منظم ،درس اميد به شما نميدهد؟ آيا به بشر نميگويد كه هرگز از عنايات خداوندي نااميد نباشيد؟وَ ال
تَقُولَنَّ لِشَيٍْ اِنّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً اِالّ اَنْ يَشاءَ اللَّه [ «. ]511و در مورد چيزي مگوي كه من آن را فردا انجام خواهم داد ،مگر اين كه
[بگويي] اگر خدا بخواهد».شما وضعيت يك دقيقه بعد را نميدانيد و بايد وظيفهتان را انجام دهيد ،والسالم .اين وظيفه دقيقه قبلي،
هرچه كه مي گويد ،اگر براي دقيقه بعد هم مانديد ،چنين است و بايد آن را انجام بدهيد .اي جوانان عزيز! چه درسي باالتر از اين كه
حتي در يك مورد ،حالت يأس و ضعفِ مديريت در حضرت ديده نشد .همانطور كه قبالً اشارهاي كردم و االن هم عرض ميكنم،
امام حسين عليه السالم به علم امامت ميدانست كه شهيد مي شود ،اما آيا به علم خدايي هم ميدانست؟ در حالي كه او فقط داراي
علم امامت بود .يعني با آن مقام و قداستِ بزرگ خود و به عنوان امامت ،پشت پرده را ميدانست كه شهادت هست .اما در عين حال
ميدانست كه؛يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتاب [«. ]512خدا آنچه را بخواهد ،محو يا اثبات ميكند و اصل كتاب نزد
اوست».لذا ،اگر كسي بگويد صبح [عاشورا] هم حتي هنوز حسين بن علي با علم خداوندي يقين نداشت كه كار تمام است و بايد
كارش را درست انجام ميداد ،سخن او صحيح است .دوباره مي گويم :حتي صبح ،كارهاي ايشان ،دقيقاً مثل اين بود كه اصالً
مي خواهد زندگيِ ابدي كند .عوامل و قراين حاكي از اين است كه ايشان در حال رفتن است و هر چه لحظات ميگذرد ،حسين بن
علي عليه السالم به پل شهادت و به پل كوچ از اين دنياي فاني نزديكتر ميشود .ايشان موقعي كه ميجنگيدند  -البته راوي
ميگويد  -من نديدم كسي اين تعداد از فرزندانش شهيد شوند ،يا اين همه اطراف او را ناگواري بگيرد ،ولي اين قدر با حالت طراوتِ
نفس برآرد و بجنگد .ما نظير اين را نديدهايم و ديده نشده است .چرا در اينباره نمي توانند بحث كنند؟ زيرا در اين جا مستقيماً بايد
خدا مطرح شود .خدا كه مطرح شد ،دروغ بايد از ميان برود .خدا كه مطرح شد ،غل و غش بايد از بين برود .خدا كه مطرح شد،
خطاكاريها بايد از بين برود .چرا صاف و بيپرده صحبت نكنيم؟ واقعاً در هر لحظه از داستان حسين ،توحيد ديده ميشود .او عالِم بود
و مي دانست كه شهيد خواهد شد ،اما علمِ او ،علم امامت بود .فقط خداوند علم مخزون دارد .علم مخزون يعني چه؟ يعني علم مخفي
كه حتي هيچ يك از پيغمبران هم از آن اطالع ندارند .با همان علم مخزون است كه؛ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتاب.

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 222

محو و اثبات ،دست اوست .خداوند هر لحظه مي تواند قرار بدهد كه نه:ور بگيري كيت جست وجو كند نقش با نقاش كي نيرو كندآيا
نقشه ميتواند بگويد اي جناب نقاش! من ميدانم كه اكنون شكل من در اين مجموعه اينگونه قرار گرفته است؟ نقش چگونه
ميتواند نقاش را مخاطب قرار بدهد؟ به هرحال ،بايد سعي شود تا تمام جديّتِ تحليلگرانِ تاريخ ،به اين مواردي كه گفته شد،
مصروف شود .اين يك نعمت بزرگِ خداوندي است ك ه ما داستاني را بار ديگر تجديد نظر كنيم ،و اين داستان هم هر روز تازه و نو
است.شما داستان امام حسين عليه السالم را از آن آغاز كه در مسجد براي آنان خبر آوردند كه وليد بن عتبه شما را خواسته است ،در
نظر بگيريد .حتي يكي از آنها ،خالف منطق و قانون و اصل نيست .تمام حركات حضرت ،منظم و صحيح است .با آن سابقهاي كه از
نظر نسب داشته است؛ اَلْاَصْالبِ الشّامِخَة وَالْاَرْحامِ الْمُطَهَّرَة .لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجاهِليَّةُ بِاَنْجاسِها وَ لَمْ تُ لْبِسْكَ مِنْ مُدْلَهِمّاتِ ثِيابِها .با آن
نسب و با حسب ،حركت كرده و اين حادثه به وجود آمده است .يك چيزي را ما ميشنويم ،چون زياد هم شنيدهايم ،و در حقيقت ،زياد
شنيدن آن ،حالت كنجكاوي را از انسان ميگيرد.علي بن طعان محاربي مي گويد :من از سپاهيان حرّ بودم و آخر از همه رسيدم و
خيلي تشنه بودم .چون امام حسين عليه السالم تشنگيِ من و اسبم را ديد فرمود :انخ الراويه ]513[ .راويه به زبان ما ،معني مشك
ميدهد( .لذا منظور امام را نفهميدم).سپس فرمود :يا ابن االخ انخ الجمل« ،اي برادر ،شتر را بخوابان» .من شتر را خواباندم .حضرت به
يك مشك اشاره كرد و فرمود از آن بخور .ميگويد از بس دستپاچه بودم ،هر طور خواستم دهنه مشك را كه از آن آب ميآيد پيدا
كنم نميتوانستم.مي گويد :حسين بن علي عليه السالم كار مرا تماشا مي كرد .چون ديد ناتوانم ،خودش بلند شد آمد و فرمود :اِخنِثِ
السقاء( .يعني دهانه مشك را برگردان ،يا با دست فشار بده) .علي بن طعان محاربي ميگويد من باز هم نتوانستم و متوجه منظور
ايشان نشدم ،تا اين كه امام كمك كرد تا من آب بخورم.در اين كمك حضرت به علي بن طعان ،چه چيزي مشاهده ميكنيد؟ حق
حيات! حق حيات! حق ضروري و حق عموميِ بشري .حسين مي داند كه االن در مغز او (علي بن طعان) چنين گنجانده و تلقين
كردهان د كه اين مرد (حسين) بايد كشته شود ،و اين جاهل هم تلقين را پذيرفته است .با اين حال ،آب را به او داد .اينها درسهايي
است كه در تمام لحظاتِ حادثه حسين وجود دارد و چه حوادث متنوعي! اگر كسي بگويد فهرست و مجموعه تمام ارزشهاي تاريخ
بشري از يك طرف ،و فهرست ضد ارزش هاي بشري در طرف ديگر ،در آن مدت معيّن بروز كرده است ،جاي ترديد نيست .منتها،
زمان كم است و انسان خيال مي كند كه حادثه ،حادثه يك روز ،دو روز است .كميِ زمان را نگاه نكنيد .لحظات گاهي بوي ابديت
ميدهد ،ولي متأسفانه ،اين لقمههاي حرام ،اين زندگي ماشيني كه بر انسانها مسلط شده است ،نيز كميِ تفكرات و قحطي و
خشكسالي انديشهها ،نمي گذارد انسان در اين باره فكر كند كه قضيه چه بوده است .دو سلسله از مهمترين سلسلههاي حكمرانان
جوامع اسالمي يعني؛ آل بويه و ديالمه ،براي اين كه مردم را به دين اسالم بياورند ،اصالً شمشير نكشيدند .فقط داستان حسين را در
مقابل آنان ميگذاشتند و ميگفتند بخوانيد .فقط و فقط اين ها درباره داستان حسين با مردم صحبت داشتند .مردم هم ميخواندند و
ميديدند كه اگر كسي به خدا تكيه نكند ،آيا ميتواند اين حركت را انجام دهد؟ آيا كسي كه هوي و هوسِ خود را زير پا نگذارد،
ميتواند اين حركت را انجام دهد؟ آيا كسي كه بر بشريت مشرف نباشد ،ميتواند اين كار را انجام دهد؟ آيا كسي كه صبرش فوق
صبرها نباشد ،مي تواند چنين كاري را انجام دهد؟ و تمام ادعاي او اين بود :اِنّي خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْاِصْالحِ في اُمَّةِ جَدّي رسول اهلل صلي
اهلل عليه وآله ،كه تمامش هم اسالم بود .و اين كه انسان ،كرامتي گران دارد ،آن را پايمال نكنيد .شعار هيهات مناالذلة ،از همان موقع
پابرجا ماند .آن مقداري كه در زير اين آفتابِ فروزان براي دفاع از زندگي ،جنازهها در خون غلتيده است ،تاريخ نشان ميدهد اگر بيش
از آن درباره دفاع از كرامت نباشد ،كمتر نيست .حيثيت و شخصيت بسيار مهم است .همانگونه كه شما نميتوانيد زندگيتان را خريد و
فروش كنيد  -آيا ميتوانيد خريد و فروش كنيد؟ آيا ميتوانيد بگوييد من ميخواهم زندگيِ امروزم را به فالني بفروشم  -همانطور
هم كرامت و شخصيت و حيثيت را نمي توان فروخت يا اسقاط كرد و نقل و انتقال داد .نميتوان گفت من ميخواهم از حيثيت و
شخصيتم دست بردارم .مگر حيثيت و شخصيت ،متعلق به توست كه ميخواهي از آن دست برداري؟ مگر وَلَقَدْ كَرَّمْنا از آنِ توست؟وَ
لَقَدْ كَرَّمْنا بَنيآدَم [«. ]514ما فرزندان آدم را تكريم كرديم».بيقدريام نگر كه به هيچم خريد و من شرمندهام هنوز خريدار خويش
رامتأسفانه ،بشر به يك چيزهايي فروخته ميشود .شخصيت ،وجدان ،عقل (عقلي كه هدر ميرود) ،تفكر ،وجدان و ...به ما ميگويد،
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اين همه نيروها با ما فقط يك حرف دارد:اي گر ان جان ،خوار ديدستي مرا زان كه بس ارزان خريدستي مراآيا ما عرق جبين ريختيم و
حيثيت انساني را خريديم؟ نخير ،رشد كرديم و يك وقت ديديم ،وجدان به ما ميگويد :تو حيثيت و شرف داري .ما ديديم ،دين ما هم
ميگويد تو حيثيت و شرف داري .همچنين روانشناسان ،اخالقيون و تمام وابستگان دنيا ،به ما ميگويند :انسان شرف دارد و نبايد آن
را بفروشد و ساقط كند ،نبايد آن را در مجراي سوداگري ها قرار بدهد .چنان كه ديديم ،ما را جلوي تخته سياه نگه داشتند و گفتند:
بچهها گوش كنيد« ،بابا آب داد» ،و من هم فهميدم .بعد هم 2ضربدر 2مساوي با چهار است .اما پيرامون اين دو ضربدر دو ،در مغز
چه ميگذرد كه دو ضربدر دو مساوي با چهار منعكس ميشود؟ تاكنون فهميده نشده است كه عدد يعني چه؟ همين اعداد دو ،ده،
يازده و ،...را تعريف كردهاند ،ولي هنوز مشخص نشده است كه اين « »2يعني چه.اين فقط يك قدرت تجريدِ مغز است .مغز ،صدها
قدرت تجريد دارد ،ولي آن را مجاني به دست بشر داده اند.اي گران جان ،خوار ديدستي مرا زان كه بس ارزان خريدستي مراهر كه او
ارزان خَرَد ارزان دهد گوهري طفلي به قرص نان دهداگر كودك گرسنهاي ،گوهر گرانبهايي داشته باشد ،يك قرص نان كه به او
بدهيد ،گوهر را به شما ميدهد .يا يك توپ قشنگ و خوشرنگ به او بدهيد ،گوهر را به شما ميدهد .چون قيمت و ارزش آن را
نمي داند .حسين بن علي قيمت كرامت را به بشريت تفهيم نمود .يعني تمام كيهان به اين عظمت يك طرف ،و شرافت و حيثيت و
كرامت انساني يك طرف .اين درسي بود كه واقعاً حسين بن علي در اين حادثه به بشريت داد .شما حداقل در اين حادثه ،دهها و شايد
صدها درس مي توانيد بخوانيد .باز ما اين را داريم كه اين هفتاد و يك نفر ،در چهره حسين چه مطالعهاي ميكردند؟ انشاءاللَّه در
جلسات آينده بحث ميكنم .همانطور كه گفتم ،بدين جهت كه اين مباحث براي ما تكرار شده است ،اهميت قضيه را نميدانيم.اگر به
شما بگويند آيا قضيه عابس را شنيدهايد؟ شما حسينيها  -كه انشاءاللَّه خداوند همه شما را با حسين محشور كند  -چه جوابي
ميدهيد؟ فقط از آمدن و رفتن او ميگويند و درون او را فاش نميكنند .عابس يكي از شجاعترين مردان عراق و زاهد و عابد بود .او
بايد در قيافه ملكوتي حسين چه چيزي احساس كند كه لباس خود را درآورَد و برهنه به ميدان بيايد؟ وقتي به او گفتند كه اي عابس،
اَجَنَنْتَ؟ «آيا ديوانه شدي؟» اين سؤال از نظر انسانهايي كه از معنا و ملكوت خبر ندارند ،سؤالي منطقي است .به او گفتند :آيا ميداني
در مقابلت چيست؟ شمشير است! آيا ميخواهي بدنت را گوشت شمشير كني؟ چرا زره نميپوشي و حتي لباسهايت را كَندي و برهنه
به ميدان آمدي؟ عابس فرمود :بلي ،آن عقلي كه شما را وادار كرده است تا در اين موقعيت قرار بگيريد و در مقابل اين مرد ،چهره ضد
بشري نشان بدهيد ،من آن عقل را ندارم و ضد آن عقل هستم .اين جنون براي من ،باالتر از هزاران عقل است كه شما را براي چند
صباح دنيا ،در مقابل اين مرد بزرگِ بشريت قرار داده است.او ز شرّ عامّه اندر خانه شد او ز ننگ عاقالن ديوانه شداز ننگ شما من
ديوانه شدم .آيا شما عاقليد؟ اين عقل است كه شما داريد؟ ولي اي عزيزان ،اين را شما بدانيد كه معني عقل ،مانند معناي عشق،
آزادي ،عدالت و ...ورشكستند .تعجب كردهاند كه انسان دست از جان بشويد و [اينگونه به ميدان] بيايد .البته سن عابس را ما
نميدانيم كه چهقدر بو ده است ،ولي جواناني بودند كه در بحبوحه جواني ،در راه حسين از جوانيِ خويش گذشتند .مسلماً عقلي كه از
اين دنيا ،فقط آخور و علف مي فهمد ،نخواهد فهميد كه مسأله چيست.اي عابس ،با چه اشخاصي صحبت ميكني؟ چرا جواب دادي؟
خدا رحمتت كند .مگر طرفِ مقابل تو كه اين سخن را بيان كرد ،انسان بود كه گفت :اَجَنَنْتَ .اگر انسان بود كه آن طرف (در لشكر
يزيد) نبود .خدا روحت را شاد و با حسينت محشور كند .اين چه عاطفهاي بود كه نخواست سؤالي بيجواب بماند!؟ آيا ناشي از همان
جريان شب تاسوعا نبود؟ در شب تاسوعا ،شمر براي ابوالفضل العباس (سالماللَّه عليه) و برادرانش كه از طرف مادري در قبيلهاي به
هم ميرسيدند ،اماننامهاي آورده بود ،و وقتي آنان را ندا داد ،اين ها خواستند جواب او را ندهند ،اما حسين عليه السالم فرمود« :جواب
او را بدهيد ،اگرچه فاسق است».ما [انسانها هنوز] در ماقبل دبستان كار مي كنيم .يكي از بزرگان ،سخن خيلي زيبايي دارد .شايد اين
سخن مربوط به تولستوي باشد ،ميگويد «:بگويم در اين موقع[ ،مثالً] در اوايل قرن بيستم ،به كجا رسيديم؟ ما آمديم ...بشر اين همه
قرون و اعصار آمده ،و دَرِ دانشگاه زندگي را ميزند ،اما معلوم نيست در را درست به روي اين انسانها باز كنند .تازه ميخواهيم به اين
انسانها بگوييم ،كه زندگي چيست ».حضرت فرمود :اگرچه فاسق است ،اما سالم او را پاسخ دهيد .سالم چه كسي را؟ سالم
شقيترين مرد تاريخ (شمر)! يا اباعبداللَّه ،مانند پدرت در روح انسانها چه ميديدي؟ يا اباعبداللَّه ،اي وارث حقيقيِ ابراهيم خليل ،اي
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وارث حقيقي موسي بن عمران ،اي وارث حقيقي عيسي بن مريم ،اي وارث محمد صلي اهلل عليه وآله ،آيا اين همان عينك بود كه
پدر تو علي براي شناخت انسانها به چشم زده بود؟خالصه ،به نظر مي رسد واقعاً دو عينك و دو مسأله است كه اين چه ميگويد و
آن هم چه ميگويد.رگ رگ است اين آب شيرين و آب شور در خاليق ميرود تا نفخ صورتاكنون در كالس حسين ،درسهايي را
خواندهايد .خدا گذشتگان ما را رحمت كند كه ما را وارد اين كالس كردهاند .اين اختيار با شماست و هر لحظه ممكن است شما به
يك سؤال ،يا به يك سالم ،پ اسخِ درستي ندهيد .آيا ميدانيد با عدم پاسخ شايسته ،در روح و روان طرف مقابل چه ميكنيد؟ اين يك
درس كوچك اصالً به فكر نميآيد ،كه حضرت فرمود« :اگرچه فاسق است ،اما جوابش را بدهيد».اينك ،آن كساني كه ميخواهند
بگويند دين در زندگيِ دنيويِ مردم دخالت نكند ،بفرماييد اين را حذف كنيد .به جاي آن چه چيزي ميخواهيد جايگزين كنيد؟ اختيار
را به دست شما داديم .اگر اين انسانيت و اين عظمت حذف شود ،چه چيزي ميخواهيد به جاي آن بگذاريد؟ كه بگويد حساب فسق و
حتي حساب كفر به جاي خود ،و يك حساب ديگر هم داريم براي خودِ شرف انساني ،كه آن هم به جاي خود.خداوند وَلَقَدْ كَرَّمْنا
بَنيآدَم ،گفته است .خداوند «وَلَقَد كَرَّمْنَا الْعَرَب»« ،وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْعَجَم» ،يا «وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنيهاشِم» نگفته است .قائله ،قائله همين قرآن
است .لذا ،براي همين قرآن است كه [حسين] ميگويد بايد به قرآن عمل كرد .آيا ديديد من عمل كردم و سالم او را بدون پاسخ
نگذاشتم؟خدايا! پروردگارا! تو را سوگند ميدهيم به آن عظمتي كه اين سرورِ شهيدان از خود در تاريخ به يادگار گذاشت ،ما را در
درس هاي كالس اين انسانِ الهي مردود مفرما.پروردگارا! تو از دلهاي ما باخبري و ما واقعاً ميخواهيم در اين رديف حسيني باشيم و
براي اين كه در اين رديف ،نام نويسيِ ما به حقيقت بپيوندد ،خودت ما را ياري و ياوري بفرما.پروردگارا! خداوندا! همانگونه كه
گذشتگان ما ،نياكان ما ،اين مدرسه را به ما معرفي كردند و دامان علي و آل علي را به دست ما سپردند ،ما را موفق بفرما تا دامان
علي و آل علي و حسين را به نسل آينده و به فرزندانمان بسپاريم« .آمين»

فلسفه حسيني

(شب هشتم محرم).1376 / 2 / 24 ،با دقت كامل در سرگذشتي كه داشته ايم ،ظلم ،با كمال شيوعي كه در تاريخ داشته ،نتايج خود را
نشان داده است .ولي نيروي فعال زندگي به قدري قوي است كه بشر به روي خود نميآورد كه اين آفت و اين نتايج سوء و عواقب و
خيم از كجاست .گاهي ميگويد عللِ محاسبه نشده بود .گاهي ميگويد حوادث كذايي بود و ميخواهد درست كند .در صورتي كه اگر
دقت كند ،نتايج ظلم و ستم است كه انسانها در هر بُرههاي از تاريخ مرتكب شده اند .تفسير و توجيه ،هميشه حقيقت را نميپوشاند.
آدم خيلي ميل دارد تا حقيقت را بپوشاند .انسان خيلي زيبا فيلسوف ميشود ،چهره دانشمند و خيرخواهي به خود ميگيرد ،چهرههاي
بسيار گوناگونِ حق به جانب به خود ميگيرد كه حقيقت را بپ وشاند ،ولي حقيقت خيلي تيزتر و تندتر از آن است كه گوشش بدهكار
توجيهات ما شود .اگر دقت كنيد ،بشر در تحقيق و تحليلِ سقوط تمدنها و فرهنگها خيلي سخن ميگويد ،كه مثالً آن تمدن چرا
ساقط شد و آن جامعه چرا رو به زوال رفت؟ با اين كه آن تمدن و جامعه ،نيرومند و قوي بود ،اقتضا نميكرد كه رو به زوال برود.
[انسانها] غالباً مسائلي را براي تفسير پيش ميآورند ،اما با ظلم كاري ندارند .كمي دقت كنيد:وَ تِلْكَ الْقُري اَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا
[ «. ]515و [مردمِ] آن شهرها چون بيدادگري كردند ،هالكشان كرديم».وقتي كه نتايج كار پيش ميآيد ،طبل و بوق و كرنا نميزند
كه چون شما ظلم كرديد ،من هم نتيجه آن ظلم هستم كه بروز كردم .اگر تفكر كسي اينگونه باشد ،خيلي عوام و بينواست .بينواست
كسي كه فكر كند ،موقعي كه عكسالعملِ يك ظلم و يك قبح ميخواهد پيش بيايد ،به انسان خبر ميدهد كه من نتيجه كار تو
هستم .اين اشعار مولوي خيلي معروف است:چون كسي را خار در پايش خَلَد پاي خود را بر سر زانو نهدبا سرِ سوزن همي جويد سرش
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ور نيابد مي كند با لب تَرَشخار در پا شد چنين دشوار ياب خار در دل چون بُوَد واده جوابخارِ دل را گر بديدي هر خسي كي غمان را راه
بودي بر كسيكس به زير دُمِّ خر خاري نهد خر نداند دفع آن برميجهدخر نمي فهمد قضيّه چيست؛خر ز بَهرِ دفعِ خار از سوز و درد
جفته ميانداخت صد جا زخم كردبرجهد آن خار محكمتر كند عاقلي بايد كه خاري بركَنَديكي از دوستان ميگفت :من در يك شهر
جلوي نانوايي سنگكي ايستاده بودم و مي خواستم نان بگيرم .پيرمردي ناگهان فرياد زد .معلوم شد ،شخص جواني يك سنگ بسيار
داغ سنگك را روي دست او گذاشته است .پيرمرد فرياد زد ،ولي بعداً خودش ساكت شد .سپس برگشت و گفت :چهل سال پيش من
در همين مكان ،به پشت دست پيرمردي از اين ريگهاي داغ گذاشته بودم!در اينباره خود شما چه ميگوييد؟ ميگوييد؛ «دير و زود
دارد ،ولي سوخت و سوز ندارد». ]516[ .بعضي اوقات از ما ميپرسند آيا شما دليلي خيلي مختصر براي اثبات خدا داريد؟ كه اين
گردنده ،گردانندهاي و اين گله چوپاني دارد؟ خيلي روشن است .من عقيدهام اين است و چنين به نظرم ميآيد كه اگر كسي واقعاً به
طور صحيح ،اين قانونِ كنش  -واكنش كه سرتاسر تاريخ را فراگرفته است ،بيان كند ،احتياجي به استداللهاي فلسفي و علمي و
ذوقي نيست ،زيرا اين قانون خيلي صريح است.داستان ديگري هم عرض ميكنم ،زيرا از اين دو  -سه مثال منظور دارم .ميخواهم
اين نكته براي جوان ترها قابل فهم باشد كه در زندگاني ،قانوني جاري است .همان قانوني كه از پدرانشان شنيدهاند كه؛ «دير و زود
دارد ،سوخت و سوز ندارد» .اين سخن درست است.ميگويند در زمان هاي گذشته ،واليِ شهر كرمان ،يك نفر را به زندان انداخته بود.
آن طور كه مي نويسند ،فرد دستگيرشده ،واقعاً هم مجرم بوده است .البته در رابطه با جرم او نميخواهيم ارزيابي كنيم .اين والي براي
اين كه زنداني را ناراحت كند ،بچه دوساله او را هم كنار پدرش جاي داده بود .اگر شير و غذا به او ميدادند ،به اين بچه هم ميدادند.
كودك دو س اله بيمار شد و به تدريج وضع او خطرناك شد .مرد زنداني براي والي  -يعني استاندار آن زمان  -پيغامي فرستاد و گفت
حال اين بچه خطرناك است .من پانصد تومان به شما ميدهم و شما اين بچه را از پيش من برداريد كه اگر اين بچه خواست بميرد،
در مقابل چشمان من نباشد .والي د ر جواب گفت :اين مملكت قانون دارد و من براي پانصد تومان ،قانون مملكت را نميشكنم!
باالخره ،بچه در مقابل چشمان پدر مرد .چندي بعد ،فرزند خود همان والي ،كه همسن بچه زنداني بود بيمار ميشود .والي به هر
كاري اقدام ميكند ،به هر پزشكي مراجعه ميكند و هر عالجي ميكند ،ولي فرزندش بهبود نمييابد .نذر ميكند كه خدايا اگر اين
بچه من بهبود يابد ،پانصد رأس گوسفند ذبح نموده و به فقرا و ...ميدهم .اما بچه او هم ميميرد .والي يك دوست متديّن به نام
فضل علي (فضلاهلل) داشت كه از او تقاضا ميكند به مالقاتش بيايد .وقتي ايشان ميآيد ،والي به او ميگويد :شما كه درباره خدا،
معاد و ...مي گوييد ،من در راه خدا پانصد گوسفند نذر كردم تا فرزندم بهبود يابد ،اما او مرد .آن فرد متدين گفت« :قربان ،مملكت خدا
قانون دارد و با پانصد گوسفند قانونش را نميشكند» .با توجه به اين وقايع ،واقعاً چرا بشر اين طور در غفلت به سر ميبرد؟زماني
پيشنهاد كردم كه اين ماجراها و حوادث مربوط به قانون كنش  -واكنش را جمعآوري كنيم .طبق محاسبات انجام شده ،دو هزار جلد
كتابِ پانصد صفحهاي به دست مي آمد .اگر درد بشر را دو هزار جلد كتاب چاره نكند ،ديگر هيچ چيز چاره نخواهد كرد .با جمعآوري
آنها ،دايرةالمعارفي از عملها و عكسالعمل ها به دست خواهد آمد .از اين كه هر كس زده ،باالخره خورده است .يا اگر احسان و
عنايت و محبتي كرده است ،دقيقاً عوض آن را به او دادهاند .آخر ،يك ميليون تصادف در يك نسل كه امكانپذير نيست .معلوم
ميشود اگر در نسلهاي ديگر هم بررسي شود ،ميتوانيم چند صد ميليون حادثه را جمعآوري كنيم .آيا اينها در بشر انقالب به وجود
نميآورد تا حواسش جمع باشد؟فَال يُسْرِفُ فِيالْقَتْلِ اِنَّهُ كانَ مَنْصُورا [«. ]517پس نبايد در قتل زيادهروي كند ،زيرا او [از طرف شرع]
ياري شده است».قرآن ميفرمايد :حتي كسي (اولياء دم) كه مي خواهد از يك قاتل قصاص بگيرد ،اسراف و اهانت نكند ،اگرچه حق
اوست و مي خواهد قصاص كند ،ولي؛ فَال يُسْرِفُ فِي الْقَتْل ،نبايد خشونت حيواني به خرج بدهد .باالخره ،اين اوالد آدم (قاتل) ،خطا و
اشتباهي را مرتكب شده است.در قضيه عمرو بن عبدود  -همانطور كه ميدانيد  -به علي گفت :چرا مرا نكشتي؟ اميرالمؤمنين عليه
السالم برخاست و گفت:چون خدو انداختي بر روي من نفس جنبيد و تبه شد خوي مننيم بهرِ حق شد و نيمي هوا شركت اندر كارِ حق
نَبْوَد رواتو نگاريدهي كف موليستي آنِ حقّي كرده من نيستينقش حق را هم به امر حق شكن بر زجاجه دوست سنگِ دوست زن
[. ]518نقاش زبردستِ تو خداست .مگر من تو را زنده كردهام كه تو را بكشم؟ چون اگر روي غضب و به خاطر اين كه به من آب
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دهان انداختي تو را بكشم ،در اينجا علي است كه وارد ميدان ميشود [نه خدا] .حيات و موت فقط در دست خداست.بر زجاجه دوست
سنگ دوست زن .يعني بر شيشه دوست كه بايد بشكند ،سنگ خودِ دوست را بايد زد .من چه كسي هستم كه آدم بكشم؟پس مسأله
كنش  -واكنش ،عمل و عكسالعمل ،فعل و ردّ فعل چيست؟ آيا با همين كار تمام ميشود؟ نخير ،براي بشر فقط يك هشدار است
كه حواسش جمع باشد ،زيرا پشت پرده خبرهاست .اصل جريان عدالتِ خداوندي در اينجا نيست .مگر اين دنيا ظرفيت اين را دارد كه
عدالت خداوندي را تحمل كند؟ چه كار مي خواهد بكند ،وقتي خداوند خواست با عدالت رفتار فرمايد؟ در مقابل اين گذشت و فداكاري
كه حسين بن عل ي نشان داد ،بايد چه كار كند؟ آيا دنيا را به او بدهد؟ از آن جهت كه دنياست ،براي او به اندازه يك بال مگس هم
ارزش ندارد ،و اگر وسيله اي براي ابديت باشد ،حتي يك دانه شن هم ارزشي مساويِ ارزش كهكشانها دارد[ .مثالً] ميخواهيم طبق
عدالت خدا ،به علي بن ابيطالب عليه السالم پاداش بدهيم .چه چيزي ميخواهيد به عنوان پاداش بدهيد؟ پرتقال ،سيب ،قصر و...
ميخواهيد بدهيد؟ او تمام اين ها را زيرپا گذاشته است كه اين قدر اوج گرفته است .آن چيزي كه ترك آن موجب عظمت خود علي
بود ،نميتوان براي او پاداش قرار داد .اين بيت را در شعر محتشم كاشاني رحمه اهلل ميخوانيم:ترسم جزاي قاتل او چون رقم زنند
يك باره بر جريده رحمت قلم زننداكنون اگر بخواهيم قاتل امام حسين را در اين دنيا مجازات كنيم ،چه كار بايد كنيم؟ يك سنگ به
طرف او بيندازيم يا او را بكشند؟ چند دقيقه رنج ميكشد و تمام ميشود .آيا اين قضيه و ظلمي كه جنبه بينهايت دارد ،تمام شدني
بود؟ از مقدار باالتر رفته است .يك گرم ،ده گرم ،يك ميليون تن و ميلياردها سال نوري و ...را كنار بگذاريد؛ ظلم به روحي كه ابديت
و همه چيز را در درون خود دارد ،وارد شده است .زيرا همين روح كه هماكنون شما در اينجا نشستهايد ،آن گسترش حقيقي را باز
ميكند كه شما مي توانيد براي ابد ،مورد عنايت خداوند باشيد .لذا ،يك موجود و يك كالبد كوچك نيست.واحد كااللف كه بود؟ آن
ولي بلكه صد قرن است آن عبدالعلي [. ]519ما رَمِيْتَ اِذْ رَمِيْتَ فتنهاي صد هزاران خرمن اندر حفنه [ ]520اي [. ]521مثالً فردي
مي گويد :ما امروز بايك آدم صحبت كرديم! با چه كسي صحبت كردي؟ با يك آدم! يك آدم آن جا نشسته بود! آدمي كه
قالبگيريهاي محيط ،اجتماع و فرهنگ ها او را كوچك كرده ،مخصوصاً كه خودش ،خودش را كوچك كرده باشد ،چون فقط كار
او:خور و خواب و خشم و شهوت  ،طرب است و عيش و عشرت حيوان خبر ندارد ز مقام آدميتدر ادامه نيز ميگويد :بلي ،جاي شما
خالي نشستيم و صحبت كرديم و نتيجه سخنان ما به اين جا رسيد و تمام شد؟! و شخصي هم كه اين جا نشسته است ،ميتواند در
مغزش يك ميليون ميليارد اطالع ثبت كند .يا همان بچهاي كه قرآن را حفظ كرده است ،اين نيرو نيز در درون مغز اوست .همان
كودك چهار  -پنج ساله كه با چشمتان مي بينيد .تازه ،غير از اين كه فراگرفته ،نيروي احضار آيات و ...جزو قدرت اوست و در اين
كودك زنده شده است ]522[ .البته استثنايي است ،ولي:ذاتِ نايافته از هستي بخش كي تواند كه شود هستي بخشخشك ابري كه
شود ز آب تهي نايد از وي صفت آبدهي«منسوب به ميرداماد»او اين نيرو را دارد كه اين طور شده و البته همه انسانها دارند .شما
خودتان هماكنون درك بفرماييد .آيا درك ميكنيد؟ البته در ساعاتي كه مغزتان معتدل كار ميكند ،يعني موقعي كه مال دنيا ما را
گرفتار نكرده است .يا موقعي كه شهوات ،هوي و هوسها ،خودخواهي ها ،در مقابل ديدگان ما پرده نينداخته است ،دقت كنيد و ببينيد
آيا در آن هنگام شما راضي هستيد كه بگويند حيات شما در اين دنيا قيچي شده و زندگي شما در اين  73سال يا  75سال يا  85سال
و يا  100سال تمام مي شود؟ نه از عوارض روزگار ،بلكه از درون خود بپرسيد كه آيا زندگي ما در اين دنيا تمام شدني است؟ شما هر
لحظه كه بخواهيد ،ميتوانيد بينهايت را در درون خودتان درك كنيد ،و اين بي نهايت ،تخيلي نيست .خُلِقْتُمْ لِلْبَقاءِ ال لِلْفَناء« .شما
براي ابديت آفريده شدهايد نه براي فنا» .آيا بايد سرمايه ابدي داشته باشيد ،يا نه؟ همان سرمايه ابدي است كه اگر يك ظلمِ بينهايت
واقع شود ،آن جا ميتواند و بايد انتقامِ بينهايت ببيند - .كنش ،واكنش  -يك سيلي هم بايد زد.وَ مَنْ ظَلَمَ عِبادَاللَّه كانَ اللَّه خَصْمَهُ
دُونَ عِبادِه [ «. ]523كسي كه به بندگان خدا ستم بورزد ،خداست انتقام گيرنده [در روز قيامت]».اگر در مقابل يك سيلي ،يك سيلي
بزني ،جنبه حقوقي ات تكميل است.فَمَنِ اعْتَدي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدي عَلَيْكُم [«. ]524پس هر كسي بر شما تعدّي كرد،
همانگونه كه بر شما تعدّي كرده ،بر او تعدّي كنيد ».كسي كه به شما تجاوز كرد ،همين تجاوز و مثل آن را در اينجا به او برگردانيد.
تا او جرأت نكند يك سيلي ديگر هم بزند.وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياتٌ يا اُولِي الْاَلْباب [«. ]525و براي شما در قصاص ،زندگاني است ،اي
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خردمندان».مثالً كسي از بستگان شما كشته شده است .شما كه وليّ دم هستيد ،ميتوانيد قصاص يا عفو كنيد ،يا ديه بگيريد .اما
جواب اين تابلوي شكسته را چه كسي بايد بدهد؟ از بين رفتنِ اين نهال باغِ خداوندي را كه تمام هستي در به وجود آمدن آن شركت
داشته است ،غير از خدا چه كسي ميفهمد؟ لذا ،مي فرمايد اگر كسي به بندگان خدا ستم بورزد ،خصم او در روز قيامت خداست.
بهعنوان مثال؛تابلويي را تصور كنيد كه گرانبهاترين تابلوي نقاشي است و فرض كنيد گرانبهاتر از آن تابلو نداشته باشيم .روي يك
مقوا هم كشيده شده است .و شخصي را ه م در نظر بگيريد كه [از اين نقاشي] فقط چند نوع رنگ و چند نوع شكل ميبيند .حال ،اگر
همان شخص ،مقوا و كاغذ را پاره كرد .از بين رفتن اثرِ آن نقاشِ چيرهدستي كه شايد زحمات او سالها طول كشيده و تمام موجوديت
او در آن نقاشي خالصه شده ،همچنين تمام نبوغ او در آن پياده شده و تمام عظمت او در آن ديده شده است ،براي نقاش چگونه
خواهد بود؟ آيا كافي است كه يك مقوا به او بدهيم و بگوييم عين آن را مجدداً نقاشي كند؟ چون او اين اثر هنري را كشيده و به
وجود آورده است ،شما هم به تعداد صد نقاشي بكشيد و چاپ كنيد .مجبوريم كه بگوييم ،خجل و شرمندهايمها .يك «ها» هم به آن
بچسبانيم .انشاءاللَّه كه شما ميبخشيدها! چه چيزي را ببخشم؟ موجوديت و جلوهگاه نبوغ هنريِ او در آناثر بوده است .لذا ،در اين
جمله اميرالمؤمنين عليه السالم دقت كنيد :وَ مَنْ ظَلَمَ عِبادَاللَّهِ كانَ اللَّه خَصْمَهُ دُونَ عِبادِهِ« ،كسي كه به بندگان خدا ستم كند،
خداست انتقامگيرنده [در روز قيامت]» .اگر خدا با يك انسان روي انتقام از او خصومت كند ،چه انتقامي ميخواهد بگيرد؟ اي يك
مشت خاك و اي گِلپاره ،چه انتقامي از تو بايد گرفته شود؟ در مقابل او ،بينهايت كيهان را تصور كنيد ،آيا بينهايت كيهان در مقابل
خدا مطرح است؟ اگر يك عدد  2براي مغزِ بي نهايت فعالِ شما مطرح باشد ،تمام كيهان براي خداوند مطرح است .براي شما كه
ميلياردها ميليارد بينهايت  2مي توانيد ايجاد كنيد و چيزي هم تكان نخورَد و سنگيني هم احساس نكنيد و حتي انرژي هم صرف
نشود .البته مولوي چنين تشبيهي را مي گويد:اي برون از وهم و قال و قيل من خاك بر فرق من و تمثيل من [. ]526متحد نقشي
ندارد اين سرا تا كه مثلي وانمايم من تو راهم مثالِ ناقصي دست آورم تا ز حيراني خرد را واخرم [. ]527لذا ،وقتي يك انسان مظلوم
واقع ميشود ،آن هم به شدت ظلمي كه بر حسين بن علي عليه السالم وارد شد ،تمام اين جريان را ،و پايينتر از اين جريان را ببينيد.
دقت كنيد و ببينيد آيا باز براي معاد هم دليل مي خواهيد كه بايد پشت سر اين روزها ،روز ديگري هم باشد؟ آيا استداللي باالتر از اين
نياز است؟ اين را بايد از درون و از وجدان بپرسيد .يا اين كه ممكن است محاسبات و معامالت رياضي ،قدرت ارائه آن را نداشته باشد،
اما فطرت پاك و وجدانِ پاك شما مي گويد:يا سبو يا خمِ مي يا قدح باده كنند يك كف خاك در اين ميكده ضايع نشودآيا فطرت
چنين نميگويد؟ پس بحث اين است كه خدا براي هشدار مردم ،مختصر نمونهاي به عنوان كنش و واكنش ،عمل و عكس العمل قرار
ميدهد كه حواس انسان جمع باشد .مواظب باشيد كه در اين بيخبريِ شما ،خبرها و چيزها وجود دارد .ولي اين را ميدانيد اشخاصي
هستند كه اگر سرتاپاي عمر آنان كنش واكنش ،عمل و عكسالعمل باشد ،اعتنا نميكنند .گاهي مستي هم وقاحت دارد .مست خيلي
وقيح ميشود ،ولي براي يك انسان ،يك دانه «الف»  ،يا يك قانون كنش واكنش كافي است.دل گفت مرا علم لدنّي هوس است
تعليمم كن اگر تو را دسترس استگفتم كه الف ،گفت دگر هيچ مگوي در خانه اگر كس است يك حرف بس استاگر يك مورد كنش
واكنش درست تحليل شود ،براي يك عمر بيداريِ انسان كافي است ،ولي بعضيها مدام ميبينند و مشاهده ميكنند[ ،اما ميگويند
انشاءاهلل بز بود] .خدايا ،خودخواهي چه بيماري است كه براي انسان اينقدر غفلت ميآورد و آدمي مدام ميگويد :انشاءاللَّه بز بود!
آيا بازي به اين درازي! به قول مَثَل خودمان كه مَثَل خيلي خوبي هم است و در شعر نظامي گنجوي هم آمده است:تا مايه طبعها
سرشتند ما را ورقي دگر نوشتندكار من و تو بدين درازي كوتاه كنم كه نيست بازياز اين جا شما احساس كنيد كه داستان حسين
چهقدر حقايق را به بشريت آموخت .اوالً كساني كه اقدام به اين كار كردند ،نسل آنان در همان سالهاي اول قطع شد و به كلي از
بين رفتند .اين ازنظر جسماني كه از آن ها باقي نماندند .مخصوصاً كه امام حسين در روز عاشورا فقط سكوت نكرد ،بلكه نفرين هم
كرد .فرمود« :خدايا تو ميداني كه خودِ اينها مرا به اينجا آوردند ،من كه با اينها كاري نداشتم .تو كه ميداني من ،نه حاللي را
حرام و نه حرامي را حالل كردم» .حسين ديد كه ياران او همه رفتند ،تمام ياراني كه براي هر كدام  -مخصوصاً از آن ساعاتي كه در
جاذبيت كمال مطلق از مسير حسين قرار گرفته بودند  -دنيا معناي ديگري پيدا كرده بود ،كه درك آن بر ما مشكل است.حسين بن
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علي دست هاي خود را رو به آسمان بلند كرد و گفت :خدايا ،هيچ وقت كلمه اينها را جمع نكن .از آنان ميپرسيد كه آيا در روي
زمين ،پسر پيغمبري غير از من براي شما هست؟ من چه كردهام؟ از من چه ميخواهيد؟ اگر نميخواهيد ،من همين حاال برميگردم و
به جايي مي روم تا ببينم كه كار مسلمانان به كجا ميرسد .آنها اين قدر متوجه نبودند كه از چنين مردي در آن مرز تعاليِ روحي،
بيعت توقع نميشود .بيعت او با باطل ،به معناي نابوديِ تمام بشريت بود .اينجا بحث يك انسان كامل ،يا يك انسان ناقص نيست،
اصالً بحث شخصي نيست ،بلكه دو جريان بزرگ بشري در مقابل هم قرار گرفته بودند :شرّ مطلق در مقابل خير مطلق .آن وقت ،خير
مطلق چه بگويد؟ آيا بگويد :ما بنا شد با شرّ مطلق توافق كنيم؟ چنين امري امكانپذير نيست .اين نكته را هم درباره اين حوادث
بزرگِ تاريخ در نظر بگيريد ،كه گاهي مردان بافضيلت و زنان بافضيلت از اين دنيا ميروند و توقعي ندارند كه اعمال خوبشان در اين
دنيا پاداش داده شود .آنان فقط براي خودِ فضيلت ،عاشقانه حركت مي كنند ،و الحمدللَّه كاروان بشر پر از امثال آنان است .به قول
مولوي:كار پاكان را قياس ا ز خود مگير گر چه باشد در نوشتن شير شيراشخاص بافضيلت در اين كاروان هستند و اگر معاد نباشد،
اينها به كجا مي روند؟ من از بعضي از بزرگان و فيلسوفان نيز همين مطلب را ديدم كه ميگويند« :ما براي راهي شدن به بارگاه خدا،
از اين راه هم ميتوانيم برويم» .تاريخ بشر پر از انسان هاي بافضيلتي است كه تمام كارشان را بدون توقع پاداش ،حتي با تحمل
شديدترين مصيبتها انجام دادهاند.آيا توجه فرموديد كه استدالل ما چه شد؟ فردي ميگويد كه «من تكليفي احساس ميكنم» و
بدون توقع پاداش و با تحمل هزاران زحمت ،تكليف خود را انجام ميدهد .حتي شايد انساني هم در خاطر نخواهد داشت كه چنين
شخصي بود كه چنين كاري كرد « .امام حسين عليه السالم حتي توقع هم نداشت كه بعد از مرگش ،نامي از او در روي زمين باقي
بماند» .آيا اين نمونهها به ما نمي گويند كه قطعاً روز ديگري به نام معاد و آغاز ابديت وجود دارد؟ بايد ما اين معني را در تحليلهاي
تاريخي و نتايج حركت امام حسين عليه السالم و نتايج نهضت اين شهيدِ راه حق و حقيقت و اين مسافر دار بقا و اين معلم بزرگِ
انسانيت بيابيم .اين را كه يكي از داليل ثبوت معاد است ،بايد بدانيم ،كه اي بشر حواست جمع باشد! اين قضيه اين جا تمام نميشود.
همچنين ،توجه داشته باشيد كه تحمل آن همه مصيبت ها ،با الگوهاي دنيا همگون نيست .بايد يك چيزي در كار باشد .يك دفعه،
اين است كه مثالً كسي لباس انسان را ميگيرد و او هم يك سيلي به او ميزند ،يا بداند كه اهانت ميكند .يك دفعه هم ،چنين است
كه نمونه تمام مصيبت هاي دنيا را در چند ساعت بر انسان وارد كنند ،اما باز ايستادگي كند و هيچگونه هم لب به شِكوه نگشايد،
اللَّهاكبر! خدايا ،بعضي از افراد بشر چه قدر كوچك هستند و بشر چهقدر ميتواند بزرگ باشد .گاهي مشاهده مي كنيد كه يك نفر زخم
خورده است و با ناراحتي مي گويد :ما هم نفهميديم عدالت خدا چيست؟! اي بينوا انسان! به راستي وقتي انسان كوچك ميشود ،چه
قدر كوچك مي شود! شخصي ،دو الي سه هزار تومان ضرر خورده ،يا دو صفرِ بانكياش كم شده است ،ولي متأسفانه درباره عدالت خدا
به شك ميافتد .بعضي اوقات به ما ميگويند ،عدالت خدا را اثبات كنيد .ميپرسيم چه اتفاقي افتاده است؟ ميگويد فرزندم مريض
است و نميدانم چه شده! و سخنان ترديدآميز ميگويد .يكي هم حسين بن علي ميشود كه مصيبتهاي تمام تاريخ ،در ده الي بيست
ساعت بر او فاش شده است ،اما باز هم در بامداد روز عاشورا چنين دعا مي كند:اَللَّهُمَّ اَنْتَ ثِقَتي في كُلِّ كَرْبٍ وَ رَجائي في كُلِّ شِدَّةٍ ،وَ
اَنْتَ لي في كُلِّ اَمْرٍ نَزَلَ بي ثِقَةٌ وَ عُدَّةٌ .كَمْ مِنْ كَرْبٍ يَضْعُفُ عَنْهُ الْفُؤادُ وَ تَقِلُّ فيهِ الْحيلَةُ وَ يَخْذُلُ فيهِ الصَّديقُ ،وَ يَشْمَتُ بِهِ الْعَدُوُّ ،وَ
اَنْزَلْتُهُ بِكَ وَ شَكَوْتُهُ اِلَيْكَ رَغْبَةً مِنّي اِلَيْكَ عَمَّنْ سِواكَ ،فَفَرَّجْتَهُ وَ كَشَفْتَهُ ،فَاَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ ،وَ صاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ ،وَ مُنْتَهي كُلِّ رَغْبَةٍ
[«. ]528خدايا! در هر اندوهي تو تكيهگاه مني ،و در هر سختي تو اميد مني ،و در هر مشكلي كه برايم پيش بيايد ،مورد اعتماد و
آمادهكننده ساز و برگ مني .چه بسا اندوهي كه دل ها در آن سست شود ،تدبير در آن اندك شود ،دوست در آن خوار گردد و دشمن در
آن شاد شود كه من آن را به بارگاه تو آوردم و شِكوه آن را پيش تو كردم ،به خاطر آنكه به جز تو ديده بربستم ،و تو آن اندوه را از
من برطرف نموده و برداشتي .پس تويي صاحب اختيار هر نعمت و دارنده هر نيكي و پايان هر آرزو و اميدي».اَللَّهُمَّ اَنْتَ ثِقَتي ...چه
مناجات عجيبي كه هم شب عاشورا و هم روز عاشورا امام حسين داشته است .آدمي واقعاً مبهوت ميماند كه :خدايا ،پروردگارا ،تو به
اين انسان چه سرمايهها دادي!از خداوند متعال توفيق ميخواهيم و مسألت ميداريم كه از درسهاي حسيني ،ما را برخوردار بفرمايد.
خدايا! پروردگارا! تو را سوگند ميدهيم به راز بزرگي كه در نهاد بزرگانِ بندگانت قرار دادي و از آنها چنين آثار بزرگي به ما نشان
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دادي ،درون ما را در طول عمر تصفيه بفرما .خداوندا! پروردگارا! خودت ما را از صفات نابود كننده مانند حسد ،بخل و انواع و اَشكال
خودخواهي ها دور بفرما .پروردگارا! به جوانانِ دوران ما عنايت فرما كه آينده را براي خودشان آماده كنند .پروردگارا! ما را از عهده
تربيت جوانانمان برآور« .آمين»

راز و نياز حسيني

(شب نهم محرم). 1376 / 2 / 25 ،كوشش ما در اين چند جلسه ،اين بود كه كلماتي درباره ارزيابي حادثه شهادت حسين عليه السالم
مطرح شود .اگرچه اين ارزيابي واقعاً با اين سخنان تمام شدني نيست ،چنان كه ارزشهاي بشري و ارزشهاي جان آدمي تمام شدني
نيست .اگر سال ها درباره اين پديده بزرگ و اين قهرمانِ قهرمانان ،حسين بن علي عليه السالم بحث كنيم ،مسلّم است كه از عهده
آن برنمي آييم.من بر آن بودم كه در يكي از اين جلسات براي ارائه اين شخصيت بزرگ الهي ،از نيايش آن بزرگوار در صحراي عرفات
بهره برداري كنيم .چون در اين نيايش ،امام حسين عليه السالم رابطه خود را با خدا به طرز خيلي شگفتانگيزي بيان كرده است ،و
اين كه در مسير اين حادثه بزرگ «اللَّه اللَّه» ميگفت ،حق ميگفت .بايد بدانيم كه در درون اين بزرگوار ،درباره خدا چه چيزي نهفته
بود .اگر شدت حادثه صدها بار از اين هم بيشتر بود ،همان [حسين] بود كه بود« .حُقه مهر بدان نام و نشان است كه بود» .يعني به
آن مطلق رسيده بود .در رابطه با مطلق مي توان گفت :عشق ،ايمان و اشتياق گاهي از انگيزههاي زودگذر است .انسان يك شئ زيبا
ميبيند و به آن عالقهمند ميشود .بعداً زيباترها ميآيند و عالقهاش را از آن ميبرَد .يا بعدها نوساناتي در زندگي پيش ميآيد و اصالً
زيبايي براي او مطرح نميشود .البته اين مسألهاي موقت است و انگيزههاي محدود دارد .علم هم همين طور ،گاهي واقعاً مورد عالقه
و اشتياق يك انسان عالم است ،بعد وقتي او به مقامي و به اصطالح به آن چه كه ميخواست  -مال و منال دنيا و شهرت  -رسيد،
ديگر براي او علم و ...معنا ندارد .در اين مورد نميگويند كه براي او علم و زيباييها (زيباييهاي معقول) بهطور مطلق مطرح شده
است .اما براي عدهاي ،علم و زيبايي به طور مطلق مطرح ميشود .زيباييهاي معقول ،كوتاهترين راه به سوي خداست ،كه ما از
زيباييهاي محسوس به سوي زيبايي مطلق حركت مي كنيم .در مورد حسين بن علي بايد ديد در درون اين مرد چه چيزي نهفته بود،
كه اگر حادثه صدها بار هم تندتر از اين ميشد ،براي او هيچ فرقي نميكرد.يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِيالْحَياةِ الدُّنْيا وَ
فِياْآلخِرَة [«. ]529خدا كساني را كه ايمان آوردهاند ،در زندگي دنيا و آخرت با سخن استوار ،ثابت ميگرداند».امام حسين عليه السالم
به آن ق ول ثابت رسيده بود .نه فقط از اجدادش عبدالمطلب و ابوطالب و پدرش علي بن ابيطالب ،بلكه با تحمل مصائب دنيا و با
تحمل و به دست آوردن امتياز ،به آن قول ثابت رسيد ،كه« :من زندگي با ستمكاران را جز ماللت و دلتنگي نميبينم .اين زندگي را
مثل هالكت ميبينم» .زندگي چه ره مطلقي به او نشان داده بود كه چگونه بايد در اين دنيا مصرف شود ،و اين سرمايه را چگونه بايد
مورد استفاده قرار داد .آيا اين سرمايه با «بلي» براي چند صباح دنيا سازگار است؟ آيا اين كرامت و شرف كه خدا به انسانها داده
است؛ وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنيآدَم [ ، ]530قابل خريد و فروش و نقل و انتقال است؟ آيا مالكيت آدمي بر شرف [ ]531و حيثيت ،مثل مالكيت
او بر اين كتاب يا بر اين مداد است كه بگويد آن را ميخواهم بفروشم؟ ابداً نميتواند ،زيرا مالكيت حقوقي نيست .حكم و مافوق
حقوقها و قوانين قراردادي است .شما حق نداريد اجازه دهيد تا به شما يك ميلياردم اهانت شود .حق نداريد ،زيرا از آنِ شما نيست.
من به خود نيامدهام اينجا .همينطور هم ارزش من با خود من نبوده است ،كه من دربارهاش بتوانم [باري به هر جهت] فكري بكنم.
حسين به آن قول مطلق رسيده بود.اكنون چند كلمه از درس نيايشهاي امام حسين را ميخوانيم و ببينيم كه با آن خداشناسي كه
براي امام حسين مطرح شده بود ،نه فقط اين حادثه برايش چيزي نبود ،بلكه حضرت زينب هم زيباييِ اين حادثه را ميديد .يزيد به
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حضرت زينب گفت :ديدي به برادرت چه كردند؟ زينب گفت :ما رأينا (رأيت) االّ جميال .حضرت زينب نميفرمايد« :ما رأينا (رأيت) االّ
صحيحاً» .به رغم تو ،ماكياولي صفت و پيش از وقت ماكياولي جلو افتاده ،كار درستي بود .اصالً خيلي زيبا بود .ما بايد درباره زيبايي
چه تصوري داشته باشيم كه قطعه قطعه شدن اعضاي يك عده پاكان اوالد آدم ،اينگونه زيبا جلوه كند؟ ما از زيبايي چه چيزي بايد
درنظر داشته باشيم كه آن همه مصائب و شدايد را زيبا بدانيم .زيبا يعني چه؟ يعني حادثه حسين ،جمال هم داشت ،فقط جالل نيست.
فقط بزرگيِ حادثه نيست ،بلكه خيلي به جا بود .ما رأينا (رأيت) االّ جميال .منتها ،طرف مقابل مست است و نميفهمد جميل يعني چه؟
خودخواهي چنان مستشان كرده بود كه نميفهميدند .مسأله را مطرح ميكردند ،اما نميفهميدند جواب چيست .اگر از اول ،آماده
گيرندگيِ آن جواب بودند ،اصالً به اين كار دست نمييازيدند .حضرت اين دعا را در صحراي عرفات بيان كرده و با خداي خود
صحبت كرده است .قرنهاست كه پدران ما مينشينند و حسين ،حسين ميگويند ،االن هم نوبت به ما رسيده است ،و همينطور
قرن ها ادامه پيدا خواهد كرد ،زيرا:هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد بهعشق ثبت است در جريده عالم دوام ماامام حسين عليه السالم
ميفرمايد:اِلهيِ اِنَّ اخْتِالفَ تَدْبيرِكَ وَ سُرْعَةَ طَواءِ مَقاديرِكَ مَنَعا عِبادَكَ اْلعارِفينَ بِكَ عَنِ السُّكُونِ اِلي عَطاءٍ وَ الْيَاْسِ مِنْكَ في بَالء
[ «. ]532اي خداي من ،اختالف تدبير و سرعتِ در هم پيچيدنِ سرنوشت ها با مشيّت پيروزِ تو ،بندگان عارفت را از تكيه به عطاي
موجود و از نوميدي در ناگواريها باز ميدارد».زيرا؛هر نفس نو ميشود دنيا و ما بي خبر از نو شدن اندر بقايَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ
عِنْدَهُ اُمُّ الْكِتاب ]533[ .صدق اللَّه العلي العظيم«خدا آن چه را كه بخواهد محو يا اثبات ميكند و اصل كتاب نزد اوست».بسيار خوب،
يا ا باعبداللَّه ،مدرك اين جمله (يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ) را كه با خداي خود در ميان نهادي ،چيست؟لِكَيْال تَأْسَوْا عَلي ما فاتَكُمْ وَال تَفْرَحُوا
بِما اتاكُم [«. ]534تا بر آنچه از دست شما رفته است ،اندوهگين نشويد و به سبب آنچه به شما داده است ،شادماني نكنيد».به آن
چه كه از شما گذشته است ،نااميد نباشيد .براي حفظ تعادل رواني ،باالتر از اين اصل چه ميخواهيد؟ به خاطر آنچه كه از شما فوت
شده است ،به عقب برنگرديد .فقط به جلو نگاه كنيد.نيك بنگر ما نشسته ميرويم مينبيني قاصد جاي نويم؟پس چرا به عقب
برميگرديد؟ كه عجب ،ديديد ،بله ،واقعاً ...جواني از دست رفت! جواني خيلي هم خوب شد كه رفت .آيا حاال به منظومه شمسي و به
كهكشان خط شيري دستور بدهم؟ جواني قانون الهي بود ،آمده بود و رفت .قدرتي كه من داشتم از دست رفت .آباديها رو به خرابي
ميروند ،زيباييها رو به زشتي ميروند .قانون هستي همين است .شما از اين حركت بهرهبرداري كنيد ،چرا گريه مي كنيد؟ بخنديد! دو
گروه هستند كه در مقابل حركت صف كشيدهاند .يك گروه گريه ميكنند كه چرا گذشت؟ گروهي ديگر نيز ميخندند ،به جهت اين
كه ميگويند:نيك بنگر ما نشسته ميرويم مينبيني قاصد جاي نويم؟به جاي نوي ميرويم ،رو به خدا ميرويم .هر نفس كه
برميآوريم ،همانقدر به خدايمان نزديكتر مي شويم .چرا ناراحت باشيم؟ اين مطلب را آيه شريفه :لِكَيْال تَأْسَوْا عَلي ما فاتَكُمْ وَال
تَفْرَحُوا بِما اتاكُم ،به ما ميآموزد.با هر كه نفس برآرماينجا روزيش فرو گذارماينجاآيا ماتم بگيرم؟ اينكه ماتم ندارد .جريان و قانون
الهي چنين است .هستي بر اين مبناست .لذا ،همانطور كه به طور مختصر عرض كردم ،در امتداد اين حادثه ،ذرهاي در چهره حسين
بن علي يأس ديده نشده است .واقعاً مثل اين كه در اين زندگاني مطابق مرادش ،هر لحظه به او قول ابديت دادهاند .چهره او اين
چهره است .او ساختِ اين خاك نيست ،او از اين جا درنميآيد ،ما خاك را مي شناسيم و با عالم ماده تا حدودي آشنايي داريم .او
ساخته شده اين جا نيست ،زيرا چهره جدي و چهره واقعجويانه و حقبينانه از خود نشان ميدهد و تا آخرين لحظه و بلكه با يك لذت
نهاني كه فوق تمام اندوههاست ،يا با يك اندوه بزرگ و مقدس كه فوق همه لذتهاست ،خود را حق مي بيند.آبِ حياتِ من است
خاك سر كوي دوست گر دو جهان خرّمي است ما و غم روي دوستاِلهيِ اِنَّ اْختِالفَ تَدْبيرِكَ وَ سُرْعَةَ طَواءِ مَقاديرِكَ مَنَعا عِبادَكَ
اْلعارِفينَ بِكَ عَنِ السُّكُونِ اِلي عَطاءٍ وَ الْيَاْسِ مِنْكَ في بَالء.شبيه به مضمون آيه شريفه است كه وقتي بال ،ناگواري و ناراحتي پيش
آمده است ،آن را به جهت يأس و با خودباختگي چند برابر نكنيد ،زيرا براي يك مرگ ،انسان نبايد هزار بار بميرد.داستان كوچكي
عرض ميكنم :در تواريخ قديم نقل ميكنند عدهاي در كشتي نشسته بودند و مي رفتند .حكيمي هم در آن كشتي بود .در آن كشتي ،از
دزدان دريايي گرفته تا تاجر و روحاني و استاد و ...حضور داشتند .كشتي به گرداب نزديك شد و توفان از همه طرف آن را فراگرفت.
معلوم بود كه آن گرگها (دزدان دريايي) همه ميش شده بودند .وقتي كه مرگ چهره مينمايد ،ايمان آوردن مرد بيايمان بسي
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دشوار ،ولي بيايمان از دنيا رفتن محال است .يكي از آن ها كه روحاني بود ،برخاست و گفت :اين ساعت از آنِ خداست .همه به زانو
درافتيد .يعني ديوار زندگي شكا ف برداشته است .ديدند حكيمي نشسته و اصالً گويا اين كشتي از آرامترين آبها عبور ميكند و حيات
او در اين لحظه ،خيلي هم شكوفا شده است .به او گفتند :مگر نمي بيني كه كشتي در حال غرق شدن است؟ گفت :بلي ،ميبينم .حاال
چه كار كنيم؟ گفتند مگر نميبيني تمام اثاث را در دريا مياندازند و تو همينطور آرام نشستهاي؟ در پاسخ گفت :اوالً؛ بنا نيست من
پيش از مردن ،صد بار بميرم! ثانياً؛ آيا مگر كشتيبان با من ضديّت دارد؟ آيا باد فقط براي اين كه با ما لجاجت كند و فقط براي اينكه
با ما تضاد دارد ،وزيدن گرفته است؟ قانون جهان بزرگ و قانون طبيعت كار خود را انجام ميدهد .آيا اين كشتي كه در مقابل اين
امواج مقاومت نمي كند و مدام باال و پايين مي رود ،با من تضاد دارد؟ قطعاً نه .حال ،اگر آرام ننشينم پس چه كار كنم؟ از قضا كشتي
هم زود نجات پيدا كرد .دقت كنيد :آن حكيم علم به علت دارد و ميفهمد كه در اين جا كسي مقصر نيست ،من هم كه سوار اين
كشتي شدم ،كار داشتم و براي من اين سفر ضرورت داشت .و نيامدم براي اين كه فرض بفرماييد جست و خيز كنم .اكنون به اين
موقعيت توفانيِ دريا رسيديم و من با كمال آرامش ،از حادثه استقبال خواهم كرد .بعضيها ميگويند او يكي از فيلسوفان رواقي []535
 يعني از پيروان زنون  -بود.حسين بن علي مي فرمايد :خدايا ،پروردگارا ،سرعت اختالف در تدابير تو در پشت پرده است و فقطخودت مي داني.نداند به جز ذات پروردگار كه فردا چه بازي كند روزگاريكي از آن طبيعيترين متفكران كه در اين دنيا خيلي طبيعي
فكر مي كند و اصالً به شنيدن مسائل معنوي ،آلرژي و حساسيت دارد ،اين مطلب را صريحاً ميگويد كه« :هيچكس يك دقيقه بعد را
نميفهمد كه چه خواهد شد» .زيرا نمي داند آن چه كه االن در ناخودآگاهِ اوست ،با نگاهش به اين طرف خاموش است ،اما وقتي با
چشمش به آن طرف نگاه كند ،منظره اي خواهد ديد كه تحريك خواهد شد و حداقل در وضع روانيِ او تغيير ايجاد خواهد شد.
همچنين ،اقيانوسي از واحدهاي ناخودآگاه وجود دارد و انسان نميداند از كجا به خودآگاه پريد و وضع روحيِ انسان را عوض كرد.
بنابراين ،اين يكي از جمالت حسين بن علي عليه السالم است .ببينيد چهقدر آرامشبخش است :اِلهيِ اِنَّ اْختِالفَ تَدْبيرِكَ وَ سُرْعَةَ
طَواءِ مَقاديرِكَ مَنَعا عِبادَكَ اْلعارِفينَ بِكَ عَنِ السُّكُونِ اِلي عَطاءٍ وَ الْيَاْسِ مِنْكَ في بَالء.تا در بال و مشقتها نااميد نشوند و آن چه كه
به او دادهايم ،م غرور به آن نشود .يك جمله ديگر:اِلهي مِنّي ما يَليقُ بِلُوءْمي وَ مِنْكَ ما يَليقُ بِكَرَمِك [«. ]536اي خداي من! آنچه از
من در اين جهان هستي ساخته است ،مناسب خُردي و ناتواني من است و آنچه از تو پديدار ميگردد ،زيبنده توست».بينياز خداوندا!
من از مشتي خاك هستم ،تويي خداي بزرگ .از من مطابق كوچكي و ناچيزيام و از تو مطابق بزرگيات برميآيد .بنابراين ،چرا من از
عظمت تو مأيوس شوم؟ تو به وجود من نيازي نداشتي كه مرا آفريدي .آيا من از حال خودم شكايت كنم؟اَمْ كَيْفَ اَشْكُو اِلَيْكَ حالي وَ
هُوَ ال يَخْفي عَلَيْكَ؟ [«. ]537آيا من از حال خودم شكايت كنم؟ حالم كه بر تو مخفي نيست».اين جمله را در اينجا مدّنظر داشته
باشيد .امام حسين عليه السالم بيان مي كند كه خدايا:اِلهي عِلْمُكَ بِحالي يُغْنيكَ عَنْ مقالي«علم تو به حال من ،تو را از اين كه بگويم
بينياز كرده است».اما با اين حال ،گفتهاي كه با كلماتت با من ارتباط پيدا كن .حال ،علت اين را ميخواهيم بفهميم.من گروهي
مي شناسم ز اوليا كه دهانشان بسته باشد از دعامقصودم اين است كه اين دو  -سه بيت را در نظر داشته باشيد تا بعد ببينيم عظمت
كالم امام حسين چيست كه ميفرمايد :باز بايد دعا كنم و با تو به نيايش بپردازم.بر لبش قفل است و در دل رازها لب خموش و دل
پر از آوازهاعارفان كه جام حق نوشيدهاند رازها دانسته و پوشيدهاندهر كه را اسرار حق آموختند مُهر كردند و لبانش دوختندولي ما بايد
بارالها ،پروردگارا بگوييم ،زيرا اگر انسان به آنچه كه در درونش ميگذرد كفايت كند ،صاف نميشود .درون [انسان] پر از تخيالت و
توهّمات است .درون انسان پر از پديدههايي است كه تا به كالم نيايد ،ممكن است در آنجا با همديگر مخلوط شوند و صاف و شفاف
قابل عرضه به خدا نباشند.اي برادر عقل يكدم با خود آر دم بهدم در تو خزان است و بهارموجهاي تيزِ درياهاي روح هست صد
چندان كه بُد توفان نوحچگونه من از آنجا دعا را بيابم و استخراج كنم؟ چهطور مقرّر كنم كه اينك ،من در حال ارتباط با خدا هستم؟
مراقبت بلي ،ولي بايد الفاظ مشخص كند كه چه چيزي ميخواهي .نياز تو در ارتباط با خدا چيست و با خدا از چه موضعگيري صحبت
ميكني؟ لذا ،بدينجهت دستور به دعا شده است:اُدْعُوني اَسْتَجِبْ لَكُم [«. ]538مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم».وَ اِذا سَئَلَكَ عِبادي
عَنّي فَاِنّي قَريبٌ اُجيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذا دَعان [«. ]539و هر گاه بندگان من از تو درباره من بپرسند ،من نزديكم و دعاي دعاكننده را
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هنگامي كه مرا بخواند ،اجابت ميكنم».زيرا درونِ مغز آدمي ،پر از انواع امواج و تخيالت است .آنها را نميتوان همانطور به خدا
عرضه كرد ،بلكه بايد تصفيه و صاف شوند .اين موقعي است كه نفس آدمي ،يا آن نيروي كذايي ،دعاها را مرتب و جمع كند و انسان
تصميم بگيرد كه مثالً آن مطلب و سخن را نميگويم .يا آن آرزوي عملنشدني و بيدليل را از خدا نميخواهم .آن انتظار غلط را از
خدا ندارم .اينها مورد نظر نيست ،بلكه مشخص مي كنم كه از خدا چه چيزي ميخواهم ،با اين حال كه؛ ال يَخْفي عَلَيْك« ،حال من
بر تو مخفي نيست» .با اين حال ،من به درگاه تو دعا ميكنم و از تو ميخواهم:اِلهي ما اَلْطَفَكَ بي مَعَ عَظيمِ جَهْلي وَ ما اَرْحَمَكَ بي
مَعَ قَبيحِ فِعْلي؟ [«. ]540اي خداي من! با اين كه به مقام شامخِ ربوبيِ تو و به موقعيت واقعيِ خود در جهان هستي نادانم ،اما چه
الطاف شاياني كه شامل حالم نفرموده اي .با اين كردارهاي ناشايستم ،چه رحم و عطوفتي كه برايم ابراز نميكني».پروردگارا! با اين
جهل بزرگي كه درباره تو دارم ،چه قدر به من لطف داري .واقعاً به اين جهلي كه ما داريم ،كمي فكر كنيم .ما از توحيد به آن چه كه
پدران و مادران در دوران كودكي به ما كودكي گفتهاند ،قناعت كردهايم .البته شما غالباً در محيطهاي ديني بودهايد و خيلي بايد
شكرگزار باشيد كه الحمدللَّه محيط خانوادگيِ شما ،محيطي بوده كه اين مسائل در آن جدي مطرح بوده است .ما اگر حساب كنيم كه
دانايي ما چه قدر است و چه مقدار درباره خدا مي دانيم ،حاصل آن جز شرمندگي و سرافكندگي ،چيست؟ ما چاره ديگري نداريم .با اين
حال ،او از لطف خود كم نكرده است و ربوبيت خود را اجرا مي كند .او رحمتش را شامل حال ما ميفرمايد .با اين كه ما جاهليم،
محبتش را كم نميكند .مثالً گاهي از ما سؤاالتي ميشود ،مبني بر اين كه ما موقعي كه ميخواهيم نماز بخوانيم ،ميگوييم :اِيّاكَ
نَعْبُدُ وَ اِيّاكَ نَسْتَعين(« ]541[ .بارالها) تنها تو را ميپرستيم و تنها از تو ياري ميجوييم ».اين جمله راهيِ كجا ميشود و مخاطب ما
كيست؟ كه در بيابان ،ريگها و درّه و تپه و ماهور را مي بينم ،يا در مقابل چشمان من هستند .يا اگر در خانه باشم ،ديوارها و فرش ،و
اگر در جايي ديگر باشم ،عكسهاي اطراف خودم را ميبينم .با چه كسي صحبت ميكنم؟ اين سؤال در دل همه مطرح است كه
ايّاك نعبد كيست؟ «ك» ضمير خطاب است :يعني من تو را عبادت ميكنم .و ايّاك نستعين« ،و از تو ياري ميجويم».براي اين
مطلب ،جواب مختصري براي جوانان عزيز عرض مي كنم كه دقت كنند .اگر شما با شخصي در حال صحبت و گفتگو باشيد ،آيا
مخاطب شما ،چشم و پيشانيِ آن شخص است؟ آيا شما با دست و پا و صورت و بينيِ او صحبت ميكنيد؟ يا با جان او صحبت
ميكنيد كه آن را نمي بينيد؟ لذا ،اگر همان فردي كه با او مشغول صحبت هستيد ،همانجا بيفتد و جان او گرفته شود ،بدن او صد در
صد همان چه را كه داشته است ،دارد ،اما شما ديگر با او صحبت نميكنيد و سخن خود را قطع ميكنيد ،زيرا شنونده نداريد .گوش و
چشم او به جاي خود باقي است ،اما مخاطب شما ديگر نيست .كسي كه با او صحبت ميكرديد ،ديگر نيست .مگر چه كسي بود؟
حيات و زندگي بود .جان بود و اكنون ديگر در مقابل شما نيست .اين امر توجه ميخواهد .همانطور كه اميرالمؤمنين عليه السالم در
جواب ذعلب يماني كه پرسيده بود :هَلْ رَأَيْتَ رَبُّك «آيا خدايت را ديدهاي؟» فرمود :أَفَاَعْبُدُ ما ال أَري؟ [« ، ]542آيا چيزي را كه
نديده باشم ميپرستم؟»يا؛لَمْ أَعْبُد رَبّاً لَمْ أَرَه«خدايي را كه نديدهام ،نپرستيدهام ».اين امر ،توجهي ظريف و لطيف ميخواهد .مقداري
هوي و هوس را مهار كردن ميخواهد .مقداري غرايز را عاقالنه به كار بستن ميخواهد .مقداري معرفت به مقام شامخ ربوبي
ميخواهد كه به من از رگ گردن نزديكتر است .بهروي خودتان خم شويد ،و اگر از آنجا سالم سر به باال ببريد ،خدا را خواهيد ديد.
منتها ،به يك خمشدني جانانه نياز ا ست .در آن هنگام كه آدم بفهمد:خدا در دلِ سودازدگان است بجوييد مجوييد زمين را و مپوييد
سما رااين امر ،خيلي آسان است و يك منشأ علميِ خيلي بزرگ دارد كه ما از اين منشأ بسيار بزرگ غافليم .آن منشأ چيست؟ اين
است كه هميشه خدا با شماست و هميشه خداوند متعال را ميتوا نيد ببينيد .وقتي ميگوييد ايّاك نعبد و ايّاك نستعين ،مخاطب همان
است كه در درون شما ديده مي شود .آيا در حال اضطراب در بعضي از حاالت ،واقعاً با خدا اُنس گرفتهايد؟ قطعاً در موارد فراوان ،منتها
متأسفانه ناتواني ما طوري است كه فقط موقع اضطراب و احساسِ شكست به سراغ آن ميرويم .در موقع خنده و در زمان انبساطهاي
رواني ،به سراغ او نمي رويم كه اين خدا معناي ديگري هم به ما بدهد .فقط وقتي كشتي ميخواهد غرق شود ،يا فقط در مواقع
بيماري و ...به سراغ او ميرويم .حرفي نيست ،اما اين «فقط» مناسب كار ما نيست .آيا در آن حالي كه يك مطلب علمي بر شما
كشف شده است ،موقعش نيست كه با خدا ارتباط برقرار كنيد؟ آيا وقتي كه توانستيد يك بيمار را براي معالجه به پزشك برسانيد ،يا
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وقتي خودتان او را معالجه كرديد ،موقع اين نيست كه بگوييد خدايا! پروردگارا! تو را ميبينم!؟ در روز قيامت از بعضيها سؤال ميشود
كه :من بيمار شدم ،چرا به عيادت من نيامديد؟ مي گويند :خدايا ،تو باالتر از اين بودي كه بيمار شوي .ميفرمايد :بنده من بيمار شد،
چرا به ديدن او نرفتيد؟ اگر ميآمديد ،مرا آنجا ميديديد.بنابراين ،جهلي است كه مي توان آن را برطرف كرد .اين جهل ،به مسائل
عاليِ رياضي مربوط نيست كه شما بگوييد من رياضيات ،فلسفه ،فيزيك نظري ،مكانيك كوانتوم و ...نخوانده و نميدانم .خود را در
اين جا نبازيم ،زيرا قدرتِ درك و فهم داريم .من اين مطلب را به جوانان عزيز تأكيد ميكنم ،چون اين علم در دسترس همه ماست و
ميتوانيم.توضيح :تو جه شود كه ما براي غفلت خود بهانه نداريم ،زيرا همه ما ،فطرت و عقل و وجدان داريم .از آن پيرزني كه دستش
را از دوك كشيد و گفت تا وقتي من داشتم چرخ را ميچرخاندم مي چرخيد ،اما دست خود را كه برداشتم ساكن شد ،در نظر بگيريد تا
آن خداشناسان بزرگ تاريخ ،از آن ديد موسي يك شباني را به راه كه كلمات آن نشان ميدهد كه از علم دروني و علم فطري و علم
الهيِ مختصر استفاده كرده بود ،همگي معنا كننده تمام دانش ها است .تعبيري از يكي از اوليا ديدم كه پيرزني را توصيف ميكرد كه
اين زن از معلومات چه داشت .ميگفت آن چه كه از معلومات دن يا نصيب او شده بود ،يك امضاي غلط بود .يكي هم اين كه خدا
وجود دارد و مرا مي بيند و بر من ناظر است .به طور ساده ،از علم فقط اين دو مورد ،زندگي را براي او قابل تفسير كرده بود .به هر
حال ،بايد كوشش كنيم ،زيرا غفلت از اين دانش براي ما مسموع نيست .اول خودمان حساب كنيم و ببينيم اگر اين را بخواهيم ناديده
بگيريم ،مي توانيم خودمان براي خودمان عذر بتراشيم؟ آيا اين درك علم ،كتاب شفاي ابن سينا و اشارات ابن سينا را ميخواهد؟ آيا
نياز به فلسفه هاي بسيار دشوارِ تاريخِ شرق و غرب دارد؟ نخير! اين علم در اختيار همه است و هر لحظه هم شما ميتوانيد از آن
استفاده كنيد .اِلهي ما اَلْطَفَكَ بي مَعَ عَظيمِ جَهْلي« ،اي خداي من! با اين كه به مقام شامخِ ربوبيِ تو و به موقعيت واقعيِ خود در
جهان هستي نادانم ،اما چه الطاف شاياني كه شامل حالم نفرمودهاي».جهل خيلي بزرگ است ،زيرا در درون ما وجود دارد .يعني جهل
به خويشتن و خداي خويشتن كه قابل عفو نيست و خدا ان شاءاللَّه از ما برطرف كند .يعني با اين جهل باز گوش ما ميشنود ،چشم ما
ميبيند ،و ميتوانيم هنر انجام بدهيم ،ميتوانيم مكتشف باشيم و به قول سعديرحمه اهلل :تا خداوند متعال ،روزيِ بندگان را به خطاي
فاحشي نبُرَد.هر لحظه مشغول كار و فعاليت خود باشيد .خداوند مي فرمايد من شما را براي اين زندگي به دنيا آوردهام و به شما لطف
خواهم كرد .محبت من براي زندگي شماست .منتها ،چه چيزي ميخواهيد در زندگي بيندوزيد؟ مَا اَلْطَفَكَ بي مَعَ عَظيمِ جَهْلي،
«خدايا ،پروردگارا! با اين جهل بزرگ من ،تو چهقدر به من لطف داري»! آن وقت ببينيد بشر چه چهرهاي نشان ميدهد [كه در روز
عاشورا] ميگويد ما نميفهميم شما چه مي گوييد.در روز عاشورا ،حسين بن علي عليه السالم چند كلمه صحبت فرمود ،كه واقعاً
سرنوشت بشريت را در آن چند سطر خالصه كرد .اما مخاطبانِ او چنين گفتند :ما نَسْمَعُ ما تَقُول« .ما نمي شنويم تو چه
ميگويي».چشم باز و گوش باز و اين عمي! حيرتم از چشمبنديِ خداانسان به آن مرحله هم ميرسد ،نگوييد ما نميرسيم .نبايد مغرور
شويم .در آن موقع است كه حق در مقابل چشمان انسان است و نميبيند ،حتي گوشش هم نميشنود .گفتند :ما نسمع ما تقول يا
اباعبداللَّه .حضرت فرمود« :بلي ،درست است .بايد هم اين را نشنويد ،زيرا شكمها و بطون شما از حرام پُر است .من چه بگويم تا شما
بشنويد؟ مگر در درون شما شخصيتي باقي مانده است كه گوشتان را به صدايي كه از منِ مظلوم و از منِ تنها ميآيد ،بسپاريد؟»آدم
وقتي واقعاً اينها را ميبيند ،نميفهمد آنهايي كه در بعضي از مكتبها به نام اومانيسم مبالغه ميكنند ،چه ميگويند .آري ،اومانيسم
اگر واقعاً به راه بيفتد ،ممكن است يك مقدمه باشد براي انسانها كه ساخته شوند ،ولي انسان ساختن ميخواهد ،انسان بايد از باال
ساخته شود .ما با اين قبيل انسانها چهكار كنيم كه مي گويند :ما نسمع ما تقول .و تو [حسين] حكمِ پسر عموهايت را قبول كن و
تسليم شو .آن وقت هرچه بخواهي ،براي تو هست .يعني بشريت را تو نابود كن ،چند صباحي هم تو به آقايي برس و تمام ارزشها را
زير پاي خود بگذار ،آن وقت هر چه بخواهي آماده است.به هرحال ،شما اكنون با اين جمالت متوجه ميشويد كه او چه ميگفت و
آنها چه ميگفتند .اين هم جملهاي ديگر؛اِلهي ما اَقْرَبَكَ مِنّي وَاَبْعَدَني عَنْكَ وَما اَرْاَفَكَ بي فَمَا الَّذي يَحْجُبُني عَنْكَ؟ []543
«.خداوندا! با اين دوري كه من از تو احساس ميكنم و اين فاصله كه من با تو ايجاد كردهام ،تو چهقدر به من نزديكي .چه مهربان
خدايي! پس آنچه كه حجابي ميان من و تو گشته است چيست؟»امام حسين ميگويد :خدايا ،بشر چهقدر از تو دور ميشود!؟ خدايا،
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چرا با اين نزديكي كه به من داري ،من آن قدر از تو دورم؟ چيست كه تو را آن قدر به من نزديك نموده و مرا از تو دور كرده
است؟بيت زير ،نمونه اي از ادبيات ما و شما بوده است .از آن مراقبت و نگهداري كنيد .براي اين ادبياتِ بسيار باعظمتي كه در پشت
سر گذاشتيم ،وارث نااليق نشويم( .خداوند نياكان ما را رحمت كند).يار نزديكتر از من به من است وين عجبتر كه من از وي
دورمچه كنم با كه توان گفت كه او در كنار من و من مهجورمخدايا ،يك عمر هجران از خويشتن و نزديكتر از خويشتن را چه كنم؟
آيا اين غير از اين است كه ما را وادار ميكن د تا درباره خودخواهيِ خود تجديد نظر كنيم؟ آيا باالتر از اين خسارت براي اوالد آدم
تصور ميشود كه خودخواهي اش را تعديل نكند؟ و اين طور خودش را از خدا دور ببيند ،آن هم با اين نزديكياش به انسانها.الهي ،با
اين دوري كه من از تو احساس ميكنم ،و اين فاصله كه با تو ايجاد كردهام ،چهقدر به من نزديكي .چه مهربان خدايي! پس آن
حجابي كه ميان من و تو فاصله و مانع شده است كه احساس كنم من از تو دورم ،چيست؟ خدايا ،آن حجاب را به من نشان بده.
منابع ديگر مي گويد :آن حجاب ،خودخواهي و خودخواهي و خودخواهي است .همان دردي كه بشر در مقابل آن با سرافكندگيِ تمام به
زانو درآمده است .كه هم شرق و هم غرب ،به آن معترف است كه نتوانستهاند براي رفع آن ،كاري انجام بدهند .نتوانستهاند و
نميتوانند ،در صورتي كه مشكل نيست  -به اصطالح  -سهلالممتنع است[ .بشر] از يك جهت ميگويد آيا من به خودم تيراندازي
كنم و خودم را تعديل كنم؟ از آن طرف:ور تو نگدازي عنايتهاي او خود گدازد اي دلم موالي او [[. ]544مولوي] ميگويد :خودت را
از صفات پليدي همچون؛ حسادت ،بخل ،جهل و ...بگداز .بعد ميگويد «من» را هم تعديل كن ،ولي بشر ميگويد اين ديگر
امكانپذير نيست و كار من نيست .آيا من به خودم هم تيراندازي كنم؟ ميگويد :بلي ،شما انسانها يك «منِ اعلي» داريد كه به خودِ
طبيعيات بايد بگويد اجازه بده من زندگيام را ادامه بدهم .يا در همان «من»« ،خود» و «شخصيت» ،حقيقتي وجود دارد كه ميتواند
از «خود» باال برود و آن «خود» را تحت تصرف قرار بدهد و بگويد درست راه برويد؛ همانگونه كه «من» را انسان درك ميكند،
بدون اين كه در برابر آيينه بايستد و بدون يك نمود فيزيكي به آن نگاه كند .اين درك «من» ،سرمايه بزرگ و باعظمتي است .در
همينجا بحث خودخواهي مطرح است ،و عجيب هم اين است .البته نميخواهم بگويم در اين مورد چيزي ننوشتهاند ،بلكه پيرامون آن
كار شده است ،اما جدي به ميدان نميآيند .در واقع ،جنبه حرفهاي و علمي آن بيشتر از اين است كه [به بشر] بگويند اول به درون
خود رجوع كن ،سپس صحبت كن .مثالً ميگويد به من چه كه برگسون و ابن سينا و ...چه گفتهاند؟ بسيار خوب ،آنها هم  -چه
شرقي و چه غربي  -براي خودشان مطالب خيلي عالي گفتهاند ،اما من خودم بايد بفهمم مطلب چيست .چيزي كه ميتواند شخصيت
انسان را تعديل كند ،شناخت خود است كه خودِ انسان بايد بشناسد .خود انسان با درون خودش انس بگيرد و آشنايي پيدا كند و آن را
تعديل نمايد .در آن هنگام است كه:دل سراي توست پاكش دارم از آلودگي كاندرين ويرانه مهماني ندانم كيستي؟حسين بن علي عليه
السالم فرمود :برادر ،به آن ها بگو امشب را به ما مهلت بدهند .باالخره ،شب هم به بامداد ميرسيد و تمام ميشد .ساعتها پشت
سرهم ،دقايق و ثانيهها پشت سر هم ميآمدند و به گذشته ميخنديدند .اباعبداللَّه آن شب را ميخواهد مهلت بگيرد ،جريان چيست؟
آيا حادثه عوض خواهد شد؟ [يزيديان] مي خواستند مهلت ندهند ،اگرچه شهادتين؛ اشهد ان ال اله اال اللَّه و اشهد ان محمداً رسولاللَّه
را هم ميگفتند ،ولي خون اين مرد را ميريختند .اگر برميگشتند ،قرآن را هم خيلي با قرائت ميخواندند.جاؤوُا بِرَأْسِكَ يَاابْنَ بِنْتِ
مُحَمَّدٍ مُتَرَمِّالً بِدِمائِهِ تَرْميالًوَ كَاَنَّما بِكَ يَاابْنَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ قَتَلُوا جِهاراً عامِدينَ رَسُوالًقَتَلُوكَ عَطْشاناً وَ لَمّا يَرْقَبُوا في قَتْلِكَ التَّأويلَ
وَالتَّنْزيالًوَيُكَبَّرُونَ بِاَنْ قُتِلْتَ وَاِنَّما قَتَلُوا بِكَ التَّكْبيرَ وَالتَّهْليالً « -1اي پسر دختر پيغمبر ،سر بريده تو را غلتيده به خون آوردند« -2».و
گويي با اين كارشان ،پيامبري (يا پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله) را آشكارا و عمداً كشتند« -3».تو را با لب تشنه به قتل رساندند و
در اين باره ،به ظاهر و باطن قرآن [كه به رعايت حق اهل بيت سفارش ميكند] توجهي نكردند« -4».آنان قتل تو را كار بزرگي
ميپندارند ،و توجه ندارند كه با كشتن تو ،صالي تكبير و تهليل [ ]545را كشتند« ]546[ ».خالد بن معدان»ال اله اال اللَّه را كشتند و
با كشتن تو ،اللَّهاكبر هم مي گفتند .واقعاً خداوند ،شاعر و سراينده اشعار مذكور را رحمت كند.يك خودخواه بزرگ ،و به دنبال او
خودخواهها ،خواستند و خيال كردند كه ميتوانند خدا را از افكار و درون انسانها نفي كنند .آنان اشتباه كرده بودند و بلكه خداشناسيِ
خداشناسان را شديدتر كردند و نتيجهاي عكس آنچه كه خيال مي كردند گرفتند.پروردگارا! خداوندا! تو را سوگند ميدهيم به حقيقتِ
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حسين بن علي ،تو را سوگند ميدهيم به آن عظمتي كه به اين مرد انعام فرموده بودي ،از دريافت تو ،از توحيدي كه به مقام شامخ تو
داشت ،از آن لطفي كه به ابيعبداللَّه كردهاي و او را به آن مقام شامخ رساندهاي ،شامل بندگان خودت بفرما .پروردگارا! جوانان ما را از
اين درس حسيني ،موفق و پيروز بيرون بياور .خدايا! پروردگارا! تو را قسم ميدهيم به عظمتت و جاللتت ،روز به روز ما را با حسين
بن علي بيشتر آشنا بفرما .پروردگارا! خداوندا! ما را تا آخرين نفس ها از اين درسي كه حسين به بشريت داد ،برخوردار بفرما« .آمين»

آزادي حسيني

اشاره

(شب دهم محرم).1376 / 2 / 26 ،آيات قرآني براي صبر و شكيبايي ،امتيازات فوقالعادهاي مطرح كرده است .سرگذشت بشر هم در
تاريخ نشان مي دهد كه پيروزمندانِ تاريخ كساني بودند كه از نعمت بسيار بزرگ صبر و تحمل و متانت ،در حد اعال برخوردار بودند.
صبر آنان به جهت علم به علل ،علم به شرايط و توجه به اين نكته بود كه اينطور نيست كه هر كس با حق باشد ،همان لحظه بايد
پيروز شود.وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْر [ «. ]547و همديگر را به حق سفارش و به شكيبايي توصيه كردهاند (سفارش
كردهاند »).ضمناً به همديگر بفهمانيد كه واقعيت چنان نيست كه هر وقت حق از آنِ كسي بود ،يا حق در اختيار كسي بود ،او ميتواند
آن را اجرا كند و مي تواند آن را به جا بياورد و از مردم براي احقاق حق استفاده كند.درباره آيه مذكور ،كمي تأمل كنيد .اين آيه را از
زبان كسي ميشنويد كه صد درصد حق را با خودش مي ديد و صد در صد حق با او بود .اگر اين انسان بزرگ (پيامبر صلي اهلل عليه
وآله) ،از باالترين قله تاريخ به بشر نمينگريست ،اين سخن و وحي از زبان او جاري نميشد .و اگر اين سخن حق نبود ،به صورت
وحي بر او نازل نميشد .حق ،با آرامش و صبر و شكيبايي همراه است .در جمالتي از نهجالبالغه هست كه كسي كه ميخواهد ميوه
درختي را قبل از رسيدن بچيند ،نتيجه نخواهد گرفت .شما در جريان امام حسين  -در زمان معاويه  -صبر و تحمل زيادي از امام
ميبينيد .در حقيقت  -همان طور كه قبالً عرض كردم  -اين ها با مفاهيم جزئي قابل تفسير نيست .اين قدر صبر و شكيبايي كه خودِ
صبر را به شگفتي واميدارد! حتي در زمان پ در يزيد ،شيعياني از عراق به امام حسين عليه السالم نامه نوشتند كه اگر شما حركت كنيد
و به عراق بياييد ،ما از شما حمايت خواهيم كرد .حضرت فرمود :ما تعهدي بسته ايم كه تا آن تعهد تمام نشود ،حركت نميكنيم.حسين
رفتني بود ،همچنين تمام پيامبران و اولياءاللَّه همه ر فتند و بايد هم بروند .آن چه كه براي بشر از اين اولياءاللَّه ميماند ،همين جمله
است« :من تعهد كردهام ».و الّا فرض بفرماييد كه امام حسين عليه السالم چند سال ديگر هم حكومت را بهدست مباركش ميگرفت
و در روي زمين عدالت را پر ميفرمود ،و همانگونه كه پيامبراكرم صلي اهلل عليه وآله درنظر داشت ،اسالم را ميگستراند .باالخره،
خود ايشان هم مي رفتند ،اما باز انسان است و اختيارش .باز انسان است و معرفتش .باز انسان است و آزمايشها .باالخره ،جريان
حسين همانطور كه فرمود :اگر رفتيم و به پيروزي رسيديم؛ نحمداللَّه علي ذلك« ،به خدا حمد خواهيم كرد» ،اگر هم [پيروزي ميسّر]
نشد ،به شهادت مي رسيم .در هر حال[ ،نتيجه حركت امام حسين] احديالحسنيين بود .باالخره ،آن بزرگ ،مانند ساير بزرگان و
پيامبران ميرفت ،اما باز انسان بود و خواستهها و تمايالت و چهره حيوانيِ او ،و جريان حسين نميتوانست مردم را مجبوراً در خِرد،
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دين و ايمان نگهدارد .از خود پيامبر اكرم صلي اهلل عليه وآله كه باالتر نميشد .مالحظه كرديد كه آن همه نشانههاي وحي را
مي ديدند و هيچ كس ترديد نداشت كه سخنان او ،ساخت ريگزار [عربستان] نيست .فرهنگ آن ريگزار براي ما روشن است و با آن
آشنا هستيم .عمده فرهنگ [آن مرز و بوم] اشعاري بود كه از نظر لفظي خوب بود .شما دقت كنيد به قصايد سبعه معلقه (هفت
قصيده) كه در دوره جاهليت از كعبه آويزان كرده بودند ،مثل؛ « قِفانَبْكَ مِنْ ذِكْري حَبيبٍ وَ مَنْزِلِ ،و ساير قصايد كه در مقابل يك
قصيده متنبّي ،از نظر معنا و از نظر مطلب هيچ بود .آيا آن فرهنگ ميتوانت چنين چيزي را به وجود بياورد؟ البته انسان براي توجيه
خودش ممكن است بگويد بله ،اما بايد خودش را خيلي توجيه كند .بايد خيلي در مقابل آفتاب بايستد و به آفتاب بگويد :تو تاريك
هستي .بسيار خوب ،اكنون نيز همان محيط و ريگزار وجود دارد و خيلي هم پيشرفت و ترقي كرده است ،حتي قابل قياس با آن زمان
نيست .پس يك هزارم شخصيت محمد صلي اهلل عليه وآله را االن به ما بدهيد ،زيرا خيلي الزم داريم .هماكنون تمام بشريت به
انساني [معادل] يك ميليونيوم پيامبر اكرم نياز دارد ،تحويل بدهيد .پس امام حسين عليه السالم صبر فرمود و شكيبايي كرد تا حادثه،
درست منطق خودش را درنوردد .تاكنون چند قرن است كه مي گويند اين قضيه درست بوده است؟ گذشت روزگاران نيز نتوانست
كوچكترين اشتباهي براي اين حادثه اثبات كند ،با اين كه اين حادثه به ضرر خيليها بوده و هست و خواهد بود .آنان كه ميخواهند
در اين زندگاني با قدرتهاي محاسبه نشده زندگي كنند و يكّه تازانِ ميدان تنازع در بقا باشند ،مسلماً داستان حسين براي آنها اسباب
ناراحت كنندهاي است كه :عدالت وجود دارد« .من ميتوانم» يك مسأله و «من ميخواهم پس حق است» مسألهاي ديگر ،و خودِ
حق نيز يك مسأله ديگر است« .ميخواهمِ» شما مدار حق نيست .اين را داستان حسين ميگويد .مسلّم است كه براي پوشاندن چنين
حادثهاي ،بارها خيليها دست به كار شدهاند ،اما نمي توان آن را پوشاند ،زيرا جريان با يك مديريت و صبر و محاسبه دقيق الهي انجام
گرفته است.اين جريان به شب دهم رسيد .فجمع الحسين عليه السالم اصحابه عند قرب المساء« .حسين عليه السالم ياران خود را
نزديكيهاي شب جمع كرد ».قال علي بن حسين عليه السالم :فَدَنَوْتُ مِنْهُ لِاَسْمَع ما يَقُولُ لَهُمْ وَ اَنَا اِذْ ذاكَ مَريض فَسَمِعْتُ أَبي يَقُولُ
لِاَصْحابِه [ «. ]548علي بن حسين عليه السالم فرمود :من خودم را به طرف پدرم نزديك كردم كه ببينم با آنها چه صحبتي ميكند.
من بيمار بودم ،ولي نزديك شدم تا ببينم چه ميگويد .ديدم پدرم به يارانش اينطور ميفرمود»:اُثني عَلَياللّهِ اَحْسَنَ الثَّناءِ وَ اَحْمَدُهُ
عَلَي السَّرّاء وَالضَّرّاءِ .اَللَّهُمَّ اِنّي اَحْمَدُكَ عَلي اَنْ اَكْرَمْتَنا بِالنُّبُوَّةِ وَ عَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ وَ فَهَّمْتَنا فِيالدّينِ وَ جَعَلْتَ لَنا اَسْماعاً وَ اَبْصاراً وَ اَفْئِدَةً
فَاجْعَلْنا مِنَالشّاكِرين«. ]549[ .من شكر و ثناي خداوندي را به جاي ميآورم (بهترين ثنا و شكر) .ستايش او را ميگويم براي هر
شادي و اندوهي (براي هرگونه گشايش و گرفتاري) .خداوندا ،حمد تو را مي گويم كه ما را تكريم فرمودي به نبوّت .ما را در دودمان
پيغمبر قرار دادي .قرآن را بر ما تعليم فرمودي .دين را بر ما تفهيم نمودي و براي ما گوشهاي شنوا ،و چشمهاي بينا و دلهاي جوان
(نيك) قرار دادي .اينك ،در ميان اين همه بال و خطر ،از تو مي خواهيم كه ما را از بندگانِ شكرگزارت محسوب نمايي[».امام حسين]
نميگويد من كه خوب حركت ميكردم ،حال اين چه جرياني است كه پيش آمده است! اين كه اين جريان ،عظمت حسين را باالتر از
عظمت تاريخ اثبات كرده است ،به همين علت است .اصالً مثل اين كه در عاليترين موقعيت زندگي طبيعي ،زندگي ميكند .اثني
علي اللَّه احسن الثناء .يعني حالم خيلي خوب است و دنيا به مراد من و زندگي به مرام من است .اصالً من همين را ميخواستم كه
باشد .معناي اينگونه ستايش و اينگونه سپاسگزاري چنين است .اثني علي اللَّه احسن الثناء .در ناگواري شكرگزارش هستم .در
خوشي ها تسليم محض هستم ،براي خدا ،به خدا و به بارگاه خدا .او با اين جمالت شروع كرد .دقت كنيد كه آن هفتاد و يك نفر در
چهره ملكوتي [حسين] كه هر لحظه بر شكوفايياش افزوده ميشد ،چه ميديدند؟اَللَّهُمَّ اِنّي اَحْمَدُكَ عَلي اَنْ اَكْرَمْتَنا بِالنُّبُوَّةِ وَ عَلَّمْتَنَا
الْقُرْآنَ وَ فَهَّمْتَنا فِيالدّينِ وَ جَعَلْتَ لَنا اَسْماعاً وَ اَبْصاراً«...تو را حمد ميگويم كه ما را با نبوّت اكرام فرمودي و قرآن را بر ما تعليم دادي،
و دين را بر ما تفهيم فرمودي ،و به ما گوش و چشم (ديدگان) دادي كه با اينها بفهميم».ايشان فقط پيرامون اين كه االن به طور
جدّي محاصره شده است ،صحبت نميكند ،بلكه درست مثل اين كه  -به اصطالح  -در يك حالت فارغالبال ،در بزرگترين محفل
دانش صحبت مي كند ،كه ما چگونه بايد با خدايمان ارتباط برقرار نموده و سپاسگزار او باشيم .همچنين ،يك تعليم و تربيت در درجه
بسيار عالي مطرح فرموده است .يعني از آن كلمات كه قاعدتاً اطراف چنين شخص محاصره شدهاي را  -آن هم چه محاصره
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ناجوانمردانهاي  -ميگيرد و او دست و پاي خويش را گم مي كند ،خبري نيست .خوب دقت كنيد! حتي به دشمنانش هم نميگويد كه
شما كمي ببينيد در آن طرف (ابديّت) چه خبر است؟ درست مثل اين كه يك درس الهيات را ميخواهد شروع كند ،صحبت كرده
است.پدر اين پسر ،علي بن ابيطالب بود .اين پسر علي بود كه در غوغاي جنگهاي صفين ،يك سرباز خطاب به علي گفت ]550[ :يا
اميرالمؤمنين يك سخنراني درباره الهيات براي ما بفرماييد .بعضي از فرماندهان گفتند :مگر نميبيني اميرالمؤمنين مشغول اداره جنگ
هستند؟ االن كه موقع اين بحث نيست .حضرت فرمود :پس چرا به اينجا آمده ايد؟ بگوييد مردم جمع شوند تا من چند كلمه صحبت
كنم .در همان لحظه كه سرها و دستها ميپريد و قطرات خون به زمين ميريخت ،حضرت اوج ميگيرد و سخناني بيان ميدارد.
خدايا ،انسان چگونه اوج ميگيرد كه [در آن حال اوج] ،براي او انگيزهها از انگيزگي ميافتد!؟ اصالً مثل اين كه با آنها نيست .بعضي
تواريخ دارد كه به اميرالمؤمنين يك حال روحاني در صفين دست داد و فرمود مردم جمع شوند .فلما حشد الناس جميعاً قام خطيباً.
[ ]551اين مطلب را هم كافي و هم توحيد صدوق رحمه اهلل دارد ،كه حضرت خطبهاي در آنجا فرمود .البته زماني هم اينجانب
درباره آن خطبه كار ميكردم.همانطور كه ابن ابي الحديد گفته است ،ما هم بگوييم :ابراهيم خليل چشمانت به چنين پسري روشن باد
كه اصالً انگار نه در جنگ است ،و تو گويي همه پيامبران و تمام حكما نشستهاند و به علي بن ابيطالب ميگويند :يا علي ،براي ما
درسي بگو ،و او با كمال آرامش و فراغت سخن ميگويد .اين (حسين) پسر اوست كه خدا را اينگونه حمد و ثنا مي كند .خدايا!
پروردگارا! خودت ما را از دردِ كمظرفيتي نجات بده .اين كم ظرفيتي بد چيزي است .اين هيجانها ،عجول بودن ،شتابزدگيها،
كوچك بودن قلب و ...در بسياري از موارد ،توفيقات را از دست ما ميگيرد .حضرت فرمود :و جعلت لنا اسماعاً و ابصاراً« ،حق را
خواهيم شنيد و خواهيم نگريست» .زيرا او به من ديده عطا كرده است .دقت بفرماييد ،در اينجا ساير نعمتهاي مادي را بيان
نميفرمايد ،با آن كه آنها هم نعمتاند ،بلكه ميگويد« :ثنايش مي گويم ،كه به من نعمت فهم داده است .گوش دارم كه بشنوم ،ديده
دارم كه ببينم ،دل دارم كه دريابم» .صلوات اللَّه عليك يا اباعبداللَّه ،واقعاً براي چنين تعظيمي كه امت بزرگي در طول اين قرون و
اعصار درباره تو داشتهاند ،شايستهاي .ميگويد« :ما خدا را سپاسگزاريم كه به ما ديده داده ،ميبينيم ،ميشنويم و با قلبمان دريافت
ميكنيم» .آيا اين درس براي هميشه براي ما كافي نيست؟ اول عوامل را درنظر بگيريد .او ميداند كه فرزندانش فردا در چه اضطرابي
هستند .ميداند و ميبيند ،زيرا در مقابل چشمان اوست .او ميداند كه اين از خدا بيخبران و ضدّ انسانها چه وضعي را به وجود
خواهند آورد .مسأله اين نيست كه بكشند و دست بردارند .آن ها هزاران نوع شماتت ،نابخردي ،نابكاري و شديدترين شقاوت را نشان
خواهند داد .با اين حال ،با آرامش كامل ميگويد :خدايا! ما چهقدر شكرگزارت باشيم كه به ما بينايي دادهاي ،به ما گوش دادهاي ،به ما
قلب دادهاي .فاجعلنا من الشاكرين« ،خدايا ما را از سپاسگزارانت قرار بده» .نيايش او در آن هنگام با خدا اين است كه پروردگارا ،در
مقابل اين سه نعمت بزرگ ،كه بزرگترين نعمتها در انسان شدنِ انسانهاست ،به ما لطف كن تا شاكر باشيم .سپس ميفرمايد:اَمَّا
بَعْدُ ،فَاِنّي ال اَعْلَمُ اَصْحاباً اَوْفي وَال خَيْراً مِنْ اَصْحابي وَال اَهْلِ بَيْتٍ اَبَرّاً وَال اَوْصَلَ وَ ال اَفْضَلَ مِنْ اَهْلِ بَيْتي ،فَجَزاكُمُ اللّهُ عَنّي خَيْراً .اَال
وَ اِنّي لَاَظُنُّ يَوْماً لَنا مِنْ هؤُالء [«. ]552اما بعد ،من سراغ ندارم ،نميدانم ياراني باوفاتر از ياران من ،و ياراني بهتر از ياران من .اهل
بيتي نيكوكارتر از اهل بيت من .خداوند از طرف من خودش به شما پاداش بدهد .آگاه باشيد كه گمان من آن است كه روز سختي را
با اينان دارم».در آن هنگام ،هفتاد و يك نفر هم نشستهاند و گوش ميدهند ،ولي روي آتش شعله ور و در يك حالت بسيار غير عادي
نشستهاند .در يك حالتي كه نگاهشان نفوذ ميكند و قرون و اعصار را كنار ميزند .در مقابل خود ،مردي را ميبينند كه مظلومترين
فرد تاريخ است و ميدانند كه فردا چ ه خواهد شد.اَال وَ اِنّي قَدْ اَذِنْتُ لَكُمْ فَاَنْطَلِقُوا جَميعاً في حِلٍّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنّي ذِمامٌ وَ هذَا اللَّيْلُ قَدْ
غَشِيَكُمْ فَاتَّخِذُوهُ جَمَالً وَلْيَأْخُذْ كُلُّ واحِدٍ مِنْكُمْ بِيَدِ رَجْلٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتي وَ تَفَرَّقُوا في سَوادِ هذَا اللَّيْلِ وَ ذَرُوني وَ هؤُالءِ الْقَوْم فَاِنَّهُمْ ال
يُريدُونَ (يَطْلُبُونَ) غَيْري [«. ]553آگاه باشيد! به همه شما اجازه دادم ،اعالم ميكنم ،اذن دادم كه همه شما برخيزيد و برويد ،بدون
اين كه هيچ بيعتي از من بر شما باشد .شب فرا رسيده است ،آن را غني مت بشماريد و در تمام شب به راه ادامه دهيد .هر يك از شما
نيز دست مردي از خاندانم را بگيرد و در سياهي شب متفرق گرديد ،و مرا با اين قوم كه جز مرا نميخواهند ،واگذاريد».از اين كهسار و
دشت بوي خون ميآيد .حركت كنيد و برويد .البته با اينگونه آزادي كه امام حسين عليه السالم به آنان داد ،آيا شرعاً ميتوانستند بلند
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شوند و بروند؟ بعضيها مي گويند آن [آزادي] فوق حقوقي بود[ .در حقيقت] ،قضيه ،قضيه عشق بود .واقعاً امام حسين عليه السالم
كسي را در راه مجبور نكرد و اين يكي از آن داليل است ،كه امام حسين ميدانست كه بر اساس قاعده ،پيروزي جسماني و فيزيكي
بسيار بعيد است .اين مطلب را بعضي از تحقيق كنندگان درباره امام حسين عليه السالم بايد بدانند ،و االّ ايشان به جمعآوري ياران و
جمعآوري كمكها ميپرداخت .البته همانطور كه عرض كردم ،حركات نشان ميدهد كه ايشان خيلي دقيق حركت ميكرد ،مثل اين
كه اصالً شهادتي در كار نبود .يعني در مرز بين زندگي و مرگ حركت مي كرد ،كه آن حال براي ما قابل درك نيست .آن حال كه
چگونه زندگي و مرگ ،علي السّويّه در مقابل اين مرد بزرگِ الهي مجسم بود .او اينطور حركت ميكرد و ديديد چه قدر آماده بود.
امشب اردويي س اخت ،مثل اين كه لشكرش به مقدار لشكر آنان است .بعضيها كه ديده بودند ،گفتند :تعجبآور بود كه چگونه اين
نقشه را حضرت پياده فرموده بود.البته يك نقل تاريخي چنين است .مرحوم سيد عبدالرزاق مُقرِم رحمه اهلل در نجف يك مقتل
الحسين دارد .او درباره امشب (شب عاشورا) دو مسأله را چنين ذكر ميكند -1:امام حسين عليه السالم بنياسد را كه در همان حوالي
بودند ،صدا كرد .ان شاءاللَّه اگر خدا قسمت كند و به كربال برويد ،از هجده كيلومتريِ كربال به آن طرف ،قبيله بنياسد مستقر هستند.
ما با طلبهها گاهي پياده از نجف به كربال ميرفتيم و در طول مسير ،يك شب در آن جا اقامت ميكرديم .خودشان هم ميگويند كه
ما بني اسد هستيم .حضرت بزرگان آنان را جمع كرد و گفت :شما در اينجا نمانيد .يا اينجا را موقتاً ترك كنيد و برويد .بعضيها
ميگويند امام حسين مقداري از زمينهاي آن جا را خريد و فرمود اينجا را ترك كنيد و برويد ،زيرا اگر كسي در اين مكان باشد و
فردا صداي مرا بشنود و اجابت نكند ،قطعاً به آتش الهي گرفتار خواهد شد.به خاطر دارم شبي كه ما پياده به سمت كربال رفته بوديم،
در همان منطقه ،چند نفر از بنياسد دور ما نشسته بودند .يكي از پيرمردها گفت :سَوَّدَ اللَّه وُجُوهَهُم« ،...خدا چهرههاي پدران ما را
سياه كند .حسين اين سخن را به آنان گفت و آن ها بلند شدند و رفتند و او را تنها گذاشتند .براي ما هنوز اين ننگ مانده است-2».
حبيب آمد و ديد حضرت تنها در خيمه خودشان مشغول مناجات است .صبر كرد تا نماز ايشان تمام شد .عرض كرد ،آيا اجازه مي دهيد
كه من در اين نزديكيها نزد قبيله بنياسد بروم ،بلكه عده اي را بياورم؟ حضرت فرمود :برو اختيار داري .او رفت و توانسته بود نود نفر
را جمعآوري كند و بياورد .اما در راه ،با ابن ازرق كه چهارصد نفر همراه داشت روبهرو شدند ،و طي يك درگيري شديد ،عدهاي كشته
و عده اي ديگر به محل خودشان برگشتند و حبيب تنها آمد .به حضرت سالم كرد و قضيه را عرض كرد .حضرت نگاهي به آسمان
كرد و با صبر و آرامش فرمود :ال حول وال قوة اال باللَّه العلي العظيم.به هر حال ،آن شب حضرت فرمود :من به همه شما اجازه دادم
ك ه برويد ،من شما را حالل كردم و شما از طرف من تعهدي نداريد .اين ليل (شب) است كه پردههاي تاريكش را به روي ما انداخته
است .هر كسي از شما (هر مردي) دست يكي از اين بچه ها را بگيرد و برود و در اين سياهي متفرق شويد تا خداوند به شما فرج
بدهد .فَاِنَّهُمْ ال يُريدُونَ (يَطْلُبُونَ) غَيْري« .اين مردم فقط مرا ميخواهند» .و لو أصابوني لهْوا عن طلب غيري« .اگر مرا كشتند ،ديگر
به من مشغولند و با كسي كاري نخواهند داشت» .و همان طور كه شنيديد ،هر كدام برخاستند و مطالبي را گفتند كه معلوم شد مسأله،
مسأله سياهي لشكر نبود .مسأل ه ،مسأله اين كه در معذورات قرار بگيرند و بگويند ما هم آمديم ،نبود .آنان كه دنبال انگيزههاي دنيا
بودند ،در ميان راه رفتند .آن ها ديگر باقي نماندند و در خدمت حضرت نبودند .و آنان كه ايستادند ،سخنان خود را گفتند .اگر كسي
سخنان اين انسانهاي تبديل شده از مس به طال را ،به وسيله كيمياي روح حسين ،تحليل كند و بفهمد ،خواهد فهميد كه اين علوم
انساني كه امروزه در مسير انسانهاست ،چه قدر انسان را كوچك كرده است .آنها (ياران حسين) در چه جاذبهاي قرار گرفته بودند
كه جواب حضرت را آنگونه بيان كردند؟ هيچ كدام حضرت سيدالشهدا را ترك نكردند و فردا به تمام معنا ايستادگي كردند .در
جلسات گذشته نيز عرض كردم ،حضرت خيلي اصرار فرمودند كه امشب به ايشان مهلت بدهند .گفت :خدا ميداند كه من نماز را
دوست دارم ،بلكه امشب با ذكر يا حق و اللَّهاكبر و با نماز ،لحظات آخرِ عمرمان را سپري كنيم.جوانان عزيز ،اين پيشتاز شما حسين
است .يك شب مهلت گرفتنِ او فقط براي نماز بود ،و الّا ميدانست كه آنان دست بردار نيستند .شايد اگر به فكر اين بود كه باالخره
قرار است كشته شود ،ميگفت هر چه زودتر بهتر .چون حتي فكرش هم ناراحتكننده بود .هم فكر بچهها ،هم فكر ناجوانمرديِ
دشمن ،ناراحت كننده بود .ذهن انساني اگر به طور طبيعي به اينها فكر ميكرد ،ناراحت ميشد .اگر طبيعي فكر ميكرد ،بدين جهت
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كه روح در سطح باال بود ،روح خود را باال ميگرفت و اين مسائل نميتوانست براي حضرت مسأله شود .آن شب را فقط براي نماز
مهلت گرفت.احساس مي شود كه بعضي از جوانان ما كمي در نماز مسامحه مي كنند .يقين بدانيد كساني كه ممكن است كاري براي
اين جامعه انجام بدهند ،شما نمازگزاران هستيد ،زيرا كسي كه با خدا تعهد ندارد ،به هيچ انساني تعهد ندارد .اين را هم به شما عرض
ميكنم كه اگر خداي ناخواسته در نماز مسامحه كنيد ،در حقيقت ،در تعهد با خدا مسامحه كردهايد .آيا براي شما افتخار نيست كه
پيشواي شما حسين عليه السالم نمازگزار است؟ پيشواي شما علي بن ابيطالب عليه السالم نمازگزار است .پيشواي شما فاطمه زهرا
عليها السالم نمازگزار است .كساني كه خواستند براي بشر قدم بردارند ،آنهايي بودند كه با خدا ارتباط داشتند و چه ارتباطي باالتر از
نماز .انشاءاللَّه از همين امشب  -و از آن احساساتي كه ما ميبينيم و خيلي عميق است  -نتيجه بگيريم كه از راه حسين روانه و
رهسپارِ بارگاه خدا شويم و به نماز اهميت بدهيم .اگر به نماز اهميت ندهيم ،ال تُقْبَل «چيزي ديگر از ما قبول نميشود» .آيا اين
[سخن و درخواست حسين براي نماز] افتخار انسان نيست؟در كتابي درباره عبادت چنين نوشته است:معبد چيست؟ مقصود از مسجد،
كليسا و ...معابدي است كه بشر از آغاز تاريخ با دست خود ساخته و از آنجا به پرواز درآمده است .بشر آنها را بهعنوان معابد در روي
زمين ،براي خودش سكوي پرواز ساخته است .حال كه گذار ما به معبد افتاد ،جمالتي نيز درباره آن صحبت كنيم«.در معبد چه
ميكنند؟ در معبد نماز ميگزارند .در معبد به چه كسي نماز ميگزارند؟ به خدا و براي خدا .براي خدا نماز ميگزارند چه معنا ميدهد؟
احتياج به انديشه خيلي زيادي نيست كه نماز عبارت است از :رابطه برقرار كردنِ يك منِ بينهايت كوچك با يك من بينهايت بزرگ
به نام خدا ،آن هم با معرفت. ]554[ ».در معبد اين كار را انجام ميدهند ،كه هم بيابان و هم گوشه خانه ،هم مسجد ،هم كارگاه و
هم دانشگاه ميتواند معبد شود .هر كجا ميتواند معبد باشد .واقعاً آيا ما فكر كردهايم كه وقتي خدا به ما ميگويد با من رابطه برقرار
كن ،يعني چه؟ چون ماه را به تاريكي ديده ايم .واقعاً اگر خدا براي بشر مطرح بود و به او ميگفتند ميتواني با او ارتباط برقرار كني ،و
اگر ما واقعاً ميدانستيم معناي اين مطلب چيست ،لحظاتِ ما بوي ابديت ميداد .اما حيف كه نميدانيم .يا اگر ميدانستيم كه معناي
اين جمله چيست :كفالي فخراً ان اكون لك عبداً ،چه افتخاري باالتر از اين كه به انسان بگويند تو با خدا رابطه برقرار كن! پس
سروكا ر ما با آن مربيان و معلمان است كه با ما درباره خدا كمي صحبت كنند و ما را آن قدر به هجران خدا مبتال نكنند .ما يك عشق
ناآگاهي به خدا داريم كه آفريننده ماست .عشق به خدايي داريم كه حسين را در برابر ما گذاشته است .عشق به خدايي داريم كه علي
را براي ما به وجود آورده است .عشق به خدايي داريم كه انسان هايي به وجود آورده ،كه هر يك ،مساوي با تمام هستي است.بگذر از
باغ جهان يك سحر اي رشك بهار تا ز گلزار جهان رسم خزان برخيزدما اين ارتباط با خدا را كجا رها كنيم؟ اي عزيزان ،عمر
ميگذرد و دو بار هم عمر نمي كنيم .يك وقت احساس ميكنيم كه عمر گذشت و ديگر برگشتپذير نيست .نكند موقعي بيدار شويم
كه بگوييم:من كيستم تبه شده ساماني افسانه اي رسيده به پايانيافسانه چيست كه به پايان برسد؟ در آن موقع بگوييم از دست ما چه
چيزي رفت؟ واقعاً معلوم ميشود كه ارتباط با خدا براي ما مطرح نيست .در ذهن ما چه مفهومي نهفته است كه ما را به خود جلب
نمي كند؟ خدايا ،ما را به سوي خودت جلب بفرما .خدايا ،خودت ما را مورد عنايت قرار بده و عظمت نماز را براي ما قابل درك
بفرما.فردا در آن هيجان و جريان ،ابوثمامه صائدي آمد و گفت :يا اباعبداللَّه ،موقع اذان شده و آفتاب از نصف النهار گذشته است،
خدمت شما نماز بخوانيم .البته بعضيها مي گويند خود حضرت اقدام فرموده بود .به هر حال ،امام حسين عليه السالم فرمود:ذَكَّرْتَ
الصَّلوةَ جَعَلَكَ اللَّهُ مِنَ الْمُصَلّين«از نماز ياد كردي ،خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد«».حضرت به زهير بن قين و سعيد بن عبداهلل
حنفي دستور داد تا پيش روي او بايستند .سپس حضرت با نيمي از باقيمانده يارانش (به ترتيب نماز خوف) به نماز ايستاد .در اين اثنا
تيري به جانب حضرت پرتاب شد و سعيد بن عبداهلل خود را در مسير تير قرار داد و آن را به جان خريد .به همين منوال خود را سپر
تيرهاي دشمن نمود تا آن كه از پاي درآمد و بر زمين افتاد. ]555[ ».بار ديگر ميخواهم عرض كنم كه خداوند به شما جزاي خير
بدهد .اين چند شب واقعاً با خلوص كار كرديد .اين فعاليتها بي خلوص نميشود و شوخيبردار نيست .امكان ندارد كه اين دل ،آن
قدر ارزان باشد كه بگوييم اين گريهها ،گريه ساختگي است .مسأله دل باالتر از اين حرفهاست.تو همي گويي مرا دل نيز هست دل
فراز عرش باشد ني به پستولي باز در اين روزها ميبينيم كه دلِ عرشيِ شما حركت ميكند و به هيجان درآمده است .اشكها از
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درياي اين دل موج ميزند .از خدا و هم چنين از اين شهيدِ دار بقا و شهيد راه انسانيت بخواهيم تا از خدا بخواهد كه عشق و عالقه به
نماز را در دل هاي ما بيافروزد.خدايا! پروردگارا! اين عزيزان را كه واقعاً ميبينيم در عزاي محبوب تو چگونه اخالص دارند و آن را
نشان ميدهند ،امشب با تو تعهد ميكنند  -من از طرف شما عرض ميكنم و از طرف شما تعهد ميكنم  -خدايا تو را قسم ميدهم
به آن قطرات خون حسين ،ان شاءاللَّه اين فرزندان عزيز ما نمازهاي خود را ترك نكنند ،خدايا آنان را موفق بفرما .خدا انشاءاللَّه به
شما اجر بدهد ،خدا به شما توفيق دهد .تعهد كرديد ،ديگ ر فراموش نفرماييد! پروردگارا! ما را با فلسفه وجوديمان آشنا بفرما .پروردگارا!
ما را از اين عبادتي كه تفسير شد و از آن عبادتي كه در قرآن فرموده اي ،محروم مفرما .خداوندا! پروردگارا! ما را در اين دنيا موفق
بفرما تا زندگيمان بيهوده سپري نشود .پروردگارا! ما را د ر تعليم فلسفه و هدف زندگي به جوانان ،ياري بفرما.پروردگارا! خودمان را
عامل به گفتار خودمان قرار بده .خداوندا! پروردگارا! در اين چند روز ،چه از نظر احساسات پاك براي محبوبِ تو حسين عليه السالم،
چه از نظر تفكرات و انديشهها درباره القاء مطالب و فكر درباره مطالب ،لحظاتي را ما گذرانديم ،آن لحظات را از همه ما قبول بفرما.
پروردگارا! خداوندا! خودت وسايل درك و فهم و گرديدنِ جوانان را آماده بفرما .پروردگارا! ما را در مقابل جوانانمان شرمنده مفرما.
يعني در روز قيامت نشود كه اينها واقعاً گريبان ما را بگيرند و بگويند :ما كه آماده بوديم ،ما كه ميخواستيم بفهميم ،ما كه
مي خواستيم درك بكنيم ،ولي چرا نگفتيد؟ خدايا! پروردگارا! وسايل را خودت لطف كن و آماده بفرما و دستِ همه ما را از دامان علي و
آل علي عليهم السالم ،كوتاه مفرما« .آمين»

شهادت حسيني

اشاره

(شب ششم محرم . 1377 / 2 / 12 ،آخرين سال زندگيِ حسينيِ عالمه جعفري؛ مردي كه تا آخرين لحظه زندگي ،حسيني زيست).در
با ارزشترين كتاب هايي كه در طول قرون و اعصار در دسترس بشر قرار گرفته و بعضي از آنها خيلي [در سطح] باالست ،يعني واقعاً
مطلب براي گفتن داشتند و تا حدودي انسان را شناختهاند و درباره انسان حرفهايي زدند ،مطالبي جاودانه وجود دارد .از ميان مطالب
مفيد و حقايقي كه در اين كتاب هاي جاوداني و ابدي نوشته شده و نويسندگان نشان دادهاند كه وقتي اين مطالب را مينوشتند تمام
درونشان توفاني بوده ،مسأله مرگ است.بشر با حساسيت بسيا ر عجيبي ،مطالبي را در مورد مرگ بيان كرده است .بعضي از آنها
حقيقتاً جالب هستند .جمله ها به قدري عالي و به قدري رؤيايي و ملكوتي است كه آدم احساس ميكند ،گوينده ،گوشهاي از زندگي را
فهميده كه براي مرگ چنين اهميتي قايل است .زماني كه ميخواستيم اين جمالت را [درباره مرگ] جمعآوري كنيم ،بيش از صد
مورد جمع آوري شد .بشر وقتي كه مسأله مرگ را ميخواهد مطرح كند ،شورش و هيجاني عجيب در درون پيدا ميكند .مخصوصاً
وقتي كه مي خواهد معناي خاموش شدن زندگي را بفهمد :چه بادي به اين چراغ [زندگي] خورد كه خاموش شد؟ خاموش شدن اين
چراغ يعني چه؟ در آيات شريفه ،همانطور كه مالحظه فرموده ايد ،به مسأله حيات و موت اشاره شده و خيلي بااهميت مطرح شده
است .همچنين در نهج البالغه ،در سخنان مبارك اميرالمؤمنين عليه السالم درباره مرگ ،تابلوهايي ديده ميشود كه بُهتآور است.
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انسان وقتي كه با دقت مطالعه ميكند ،مي گويد خدايا! اين مرد چند بار رفته و برگشته است؟ اين مرد چند بار با قيافه حقيقيِ مرگ
روبهرو شده است؟ ممكن است بعضي ها گمان كنند كه مثالً حضرت در عالم شهود مالحظه فرموده است كه مرگ يعني چه ،و با آن
مقام بسيار واالي علم و معرفت و حكمت كه داشتهاند ،در حاالت شهود اين چهره را مشاهده فرمودهاند .اين امر ممكن است و
نمي توان منكر شد ،اما يك مطلب هست كه انسان اطمينان دارد كه در آشناييِ علي عليه السالم با مرگ بسيار مؤثر بوده و آن
شناخت خود زندگي است .چرا اين را مورد توجه قرار ندهيم؟ حقيقت اين است كه انسانهايي كه با زندگي آشنايي پيدا كردند ،مرگ
براي آن ها يك چهره مبهم و ناشناس نيست و نخواهد بود .البته هر دو امر با هم قابل جمع است .ميتوانيم اين دو احتمال را در نظر
بگيريم كه علي عليه السالم ،هم در اوج عالمِ شهودي كه به حال مباركش دست ميداد ،مرگ را مالحظه فرموده و هم در نتيجه
شناخت زندگي ،با مرگ آشنا شده است .چون وقتي كسي زندگي را شناخت ،مرگ ،خودش را به او نشان ميدهد .دليلِ آشنايي
اميرالمؤمنين با مرگ ،جمالت بسيار عجيب در نهجالبالغه است .گاهي علي عليه السالم سوگند خورده و ميفرمايد:وَاللَّهِ لَوْلَا رَجَائِي
الشَّهَادَةَ عِنْدَ لِقَائِي الْعَدُوَّ  -وَلَوْ قَدْ حُمّ لِي لِقَاؤُهُ  -لَقَرَّبْتُ رِكَابِي ثُمَّ شَخَصْتُ عَنْكُم [«. ]556و به خدا سوگند ،اگر در موقع رويارويي با
دشمن ،اميد شهادت نداشتم  -كه در آن رويارويي ،مرگ براي من مقدّر باشد  -مَركبم را حاضر ميكردم ،سپس از شما مردم جدا
ميگشتم».يعني؛ قسم به خدا ،وارد عرصه جنگ و جهاد نمي شوم ،مگر به اميد آن كه كالبد را در همين جايگاه ماده و ماديات رها
كرده و پرواز كنم .به اميد شهادت است كه وارد ميدان ميشوم .در جاي ديگر فرموده است:وَاللَّهِ لَابْنُ أَبي طَالِبٍ آنَسُ بِاالْمَوْتِ مِنَ
الطِّفْلِ بِثَدْيِ أُمِّه [ «. ]557سوگند به خدا ،اُنس فرزند ابوطالب با مرگ ،بيش از انس كودك شيرخوار است به پستان مادرش».يا موقعي
كه آن ضربت نهايي به مغز مباركشان اصابت ميكند ،ميفرمايد:فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبِه«به خداي كعبه قسم ،رها شدم (نجات پيدا
كردم »).اين آشنايي با مرگ ،مربوط به آشنايي با زندگي است .بياييد براي اين كه مرگ به ما دهن كجي نكند يا به ياد مرگ بودن،
ما را ناراحت نكند ،يك بار ديگر براي شناخت زندگي بينديشيم .اين تفكرات ،زود به نتيجه مي رسد و مشكل نيست .فقط انسان بايد
احساس و دريافت كند كه :اِنّا للَّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون« ]558[ .ما از آنِ خداييم و به سوي او باز ميگرديم» .نه اين كه يك آيه از قرآن
بخواند  -كه البته آن هم ثواب دارد  -نه اين كه بخواهد فصاحت و زيباييِ اين آيه را درك كند  -كه خيلي زيباست  .-فصاحتِ
[جمالتِ قرآن] به گونه اي است كه حتي ما كه عرب نيستيم ،اگر كمي از ادبيات عربي و از محتواي آيه اطالع داشته باشيم ،ميتوانيم
بفهميم كه اين سخن ،ساختِ آن ريگزار عربستان نيست .اِنّا للَّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون .اين كجا و آن فرهنگ كذايي كه ميگفت ما از اين
قبيله هستيم ،كجا؟ آن فرهنگ كه ميگفت ما نژادمان اين است :يا ميكشيم يا كشته ميشويم .يا ما خونخواهي ميكنيم ،يا آنها
خونخواهي ميكنند.انّا للَّه و انّا اليه راجعون .فاصله بي نهايت است .از كجا به كجا؟ كدام آسانسوري ،بشر را از اين جا بكشد و به باال
ببرد؟ با كدام سرعت؟ با سرعت بينهايت.در دوران جاهليت ،پيوندهاي قبيلهاي چنان بود كه هر عضو قبيله ميگفت :من وطنم
اين جاست .من چنينم و چنانم:وَ ما اَنَا اِالّ مِنْ غُزَيّةَ اِنْ غَوَتْ غَوِيْتُ وَ اِنْ تَرْشُدْ غُزَيَّةُ اَرْشُدِ«من از قبيله غزيّه هستم .اگر غزيّه گمراه
است ،من هم گمراه هستم .اگر غزيّه رستگار است ،من هم رستگارم( .من چنين هستم»).اين فرهنگ را ببينيد ،سپس بگوييد :اِنّا للَّهِ
وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون .اصالً قابل تصور نيست .فاصله آنقدر زياد است كه مغز را مضطرب ميكند .اگر بزرگان عرب قدرت داشتند ،در آن
زمان كه پيامبراكرم صلي اهلل عليه وآله همه آنان را متزلزل كرده بود و فرهنگ و آقايي را از دست آنان ميگرفت ،اگر دست پيغمبر را
ميگرفتند و [به اعراب] ميگفتند اين هم استاد شماست ،غائله ختم ميشد .نتوانستند كسي را پيدا كنند كه باالتر از او سخن بگويد.
اين خيلي آسان بود كه بگويند شما مطالبي را كه بيان مي كنيد ،معلم و مربي و يا استاد شما اين شخص است .آيا فرمول اِنّا للَّهِ وَ اِنّا
اِلَيْهِ راجِعُون را كه جملهاي مافوق آن براي بشر وجود ندارد ،ميتوان از آن فرهنگ سراغ گرفت؟ آيا ميتوان از آن فرهنگِ زمينيِ
پست چنين نتيجه اي گرفت؟ بنابراين ،مسأله مرگ در منابع اسالمي به طور جدي مطرح است .بعضي از جوامع امروزي ،به مرگ اعتنا
ندارند و اصالً درباره مرگ بحث نميكنند .البته تاريخ و سابقه بياعتنايي به مرگ كمي جديد است ،و الّا ميبينيم كه مثالً تا صد سال
پيش ،نويسندههاي بزرگِ ديگر كشورها هم درباره مرگ تعبيرات عجيبي دارند .معلوم است كه درون آنها موج عجيبي بوده است .در
يكي از دفترهاي مثنوي ،مولوي درباره حضرت صالح عليه السالم تابلويي از مرگ را چنين ترسيم كرده است. ]559[ :مردم ،سخنان
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اين پيغمبر بزرگ و اين برگزيده خدا را گوش ندادند و او آنان را نفرين كرد .خودخواهيها و خودكامگيها ،دود از دودمانشان درآورده
بود .ديگر صالح را چگونه بشناسند؟ غير از خودشان كسي را نميشناختند .خداوند متعال فرمود كه  -به اصطالح ما  -كمي هم صبر
كن .چنانكه به حضرت نوح عليه السالم فرمود صبر كن و عجله نكن .بعد از اين كه حضرت صالح به كلي مأيوس شد ،خداوند
فرمود روز اول از شهر بيرون برو .روز اول هوا زرد شد .روز دوم قرمز شد .روز سوم سياه شد و آن روز ،روز عزا بود .همه مردم ،تك
تك افتادند .حضرت صالح از سرزمين خود بيرون رفت .بعد از چند روز كه مراجعه كرد ،مشاهده نمود تمام شمعها خاموش است.
گويي چراغي به نام چراغ زندگي در اين ديار هرگز وجود نداشته و روشن نبوده است .اول شروع كرد :اي زبانتان كج ،اي مغزتان كج،
اي دستتان كج ،اي پايتان كج ،مگر من به شما نميگفتم ،مگر من به شما پند نميدادم ،مگر نصيحت نميكردم؟ حتي مگر تهديد
نكردم ،كه دنباله اين [اعمال شما] عذاب است؟ اما گوش فرانداديد .باز خطاب و توبيخ كرد .يك وقت احساس كرد كه در درونش چيز
ديگري موج مي زند .تعجب كرد كه اين موج چيست؟ فكر كرد كه خودش آنان را به كشتن داده است و او مرگ را بر سر اين مردم
فرود آورده است .از خ ود پرسيد اين چه حالي است؟ ناگهان بر اين مردم كه تك تك افتاده بودند ،احساس ترحّم كرد .تا ديروز ،آرزوها
و اميدها در مغز داشتند .تا ديروز ،محبتها به يكديگر داشتند ،و امروز گويي اينها در اين دنيا نفس نكشيدهاند .سكوت! ترحّمِ او را
فراگرفت و در درون خود با خدا به راز و نياز پرداخت :خدايا ،اين ها را من به كشتن دادم! اين ترحّم چيست؟ اينها كساني هستند كه
دستشان كج ،پايشان كج ،سخنشان كج ،مغزشان كج ،روحشان كج و جانشان كج بود .اين چه جاي ترحم است؟ اين معنا را احساس
كرد كه اي صالح ،آنان با دست تو خاموش شدند .كمي فكر كن ،كه مبادا نفرين تو نابجا بوده و عجله كرده باشي .اي صالح ،حيات و
زندگيِ اينان را ،بر باد مرگ سپردي و اكنون همه آنان با سكوتي ابدي به خاك افتادهاند.اين فرمول اِنّا للَّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون،
پاسخگوي تمام اين ناراحتيهاست .آرامشبخشِ وحشت و اضطرابي كه در موقع مرگ سراغ انسانها را ميگيرد ،فقط همين جمله اِنّا
للَّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون است .جمله دوم هم ندارد .همانگونه كه براي بيان هدف و فلسفه زندگي ،غير از اين جملهاي نداريم و نخواهيم
داشت .نه اين كه تا حال اين را نگفتهام و بعد از اين خو اهم گفت .اگر زندگي و معناي زندگي اين است كه ما با آن در ارتباط هستيم،
ما زندهها اين (انا للّه )...را مي چشيم و با آن آشنا هستيم .اين براي خود انسان يقين است .جوانان عزيز دقت كنند و در مطالعات بعدي
هم خيلي با حواس جمع مطالعه كنند .فقط اين جمله جوابگوست :اِ نّا للَّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون .و الّا آن چه كه وسيله خود زندگي طبيعي
است ،نمي تواند براي زندگي هدف باشد ،آن هم در حد معناي واالي آن كه بگوييم« :من اگر آزاد مطلق بشوم كه اين كار را بكنم يا
آن كار را نكنم ،به هدف زندگي ميرسم» .بسيار خوب ،شما آزاد ه ستيد .شما اين توانايي را داريد كه هر كاري مايل باشيد ،انجام
دهيد .آيا اين [توانايي] ،هدف شما محسوب مي شود؟ يا اين كه فقط علم ،هدف است؟ يا اين كه من فكر ميكنم ،مغز من به عظمت
جام جهان نمايي است كه در افسانه ها آمده و تمام هستي در آن منعكس است؟ حال ،با اين معرفت و با اين علمِ جهان شمول كه
هستي در آن منعكس است ،من چه كار كردهام و باالخره نتيجه اش چيست؟ مفاهيمي از جمله ثروت ،شهرت ،زيبايي و ...تا به حال
براي فلسفه زندگي گفته شده است ،اما هيچ كدام قانعكننده نيست .فقط و فقط همين اِنّا للَّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون مهم است ،به شرط اين
كه بشر بشنود .اگر نشنود ،به چه كسي ضرر مي رسد؟ ضرر فقط متوجه خودِ بشر است[ .بشر بايد] بشنود كه زندگي به اين عظمت،
نمي تواند هدف خود را در پايين پيدا كند .چنان كه تاكنون نتوانسته است پيدا كند.براي توجيه لذايذ اپيكوري و لذايذ خودخواهي در
اين زندگاني ،بشر را در پايين گرفتار نكنيد ،زيرا اين امر شايان تمجيد نيست .چون ميدانيم از اينجا براي او بهرهاي نخواهد بود كه
زندگي چيست؟ آيا آش دهنسوزي بود يا نه؟ گاهي يك درد آن ،يك عمر لذت را نابود ميكند .گاهي بعضي از دردها به قدري
زهرآگين و شرنگزاست كه انسان ميگويد اگر مرا مخيّر ميكردند با اين تلخيها ،آيا هفتاد ،هشتاد سال لذت ميخواهي يا نه؟
مي گفتم مرا به خير تو اميد نيست ،شرّ مرسان! اين هم نوعي زندگي است .مخصوصاً اگر كسي آگاهي هم داشته باشد كه در همين
حال كه درون او از خنده لبريز است ،فقرهايي هم وجود دارد كه انسان هاي گرسنه و برهنه را در حال جان كندن نگه داشته است ،اما
او در حال خنده است .يا در آن حال كه كسي در لذايذش غوطهور است  -بدون آن كه متوجه باشد  -ارواحي در آتش جهل شعلهور
هستند.اگر آدمي به اين مسائل توجه كند ،آيا واقعاً لذت او در اين دنيا عميق ميشود؟ [قطعاً] نميشود .با اين احتمال تلخيها ،چهطور
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امكان دارد در اين جا از شكم حيات ،فلسفه و هدف درآورد؟ به هر حال ،اگر در مسأله مرگ دقت بفرماييد ،خيلي از متفكران بزرگ،
مخصوصاً اگر كمي شامّه جان شناسي هم داشته باشند ،در مقابل مرگ زانوهاي بشر را لرزاندهاند«.با ديدگان فرو بسته ،لب بر جام
زندگي نهادهايم و اشك سوزان بر كناره زرّين آن فروميريزيم ،اما روزي فرامي رسد كه دست مرگ ،نقاب از ديدگان برميدارد و هر
آنچه را كه در زندگاني ،مورد عالقه شديدِ ما بود ،از ما ميگيرد .فقط آن وقت ميفهميم كه جام زندگي از اول خالي بوده و ما از روز
نخست ،از اين جام ،جز باده خيال ننوشيدهايم« ».لرمانتوف» چون انّا للَّهِ او (انسان) درست نيست .للَّه را ندارد ،تا با اِلَيْه ختم كند و
قضيه تمام شود .كسي كه به اِنّا للَّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون توجه ندارد ،اگر از او بپرسيد ،از كجا آمدهاي؟ ميگويد نميدانم؛ يك نر و ماده
بودند كه از آنها بهوجود آمده ام .واقعاً استدالل او چنين خواهد شد .آن نر و ماده هم به نر و ماده قبلي حواله خواهند كرد .پس انسان
چگونه ميتواند درباره زندگي ،با قيافهاي زيبا بينديشد و لذايذِ زن دگي را زير پا بگذارد و از تلخيِ زندگي به مرگ ،نجات پيدا كند؟ چرا
تمام آن اميدها ،آرزوها و احساسات به يكباره سكوت و ركود پيدا ميكند؟ چرا زانوهاي بشر در مقابل مرگ ميلرزد؟ابن سينا رسالهاي
به نام «رسالة في دفع الغم منالموت» دارد ،كه رسالهاي است درباره دفع اندوه از مرگ ،و رساله خيلي ذيقيمتي است .ايشان شش
انگيزه و دليل براي ترس از مرگ بيان كرده است ،كه با لطف خدا عرض خواهم كرد. ]560[ :

انسان نميداند مرگ چيست؟

چون هر انسان همانگونه كه تولد را يك بار ميبيند ،مرگ را هم يك بار ميبيند .يعني انسان نميداند درد مرگ چهقدر است؟
نميداند احساسات و مشاعر انسان ،مغز و ذهن آدمي ،هم چنين اعصاب آدمي چه وضعيتي پيدا ميكند؟ اين پرچمدار علم و معرفت -
ابن سينا  -ميگويد :پس شما از مرگ نميترسيد ،بلكه از جهلتان ميترسيد كه نمي دانيد مرگ چيست .به قول آن شاعر :من نگفتم
جهل من گفت ،آن مگير .فردي به كسي كه مربيِ او بود و واقعاً ميخواست او را از مرگ نجات بدهد ،دشنام ميداد .او را در ظاهر
اذيت مي كرد تا مرگ را از او دور كند .بعد از اين كه احساس كرد او را از مرگ نجات داده است ،گفت :آيا شما آن ناسزاهايي را كه
من ميدادم ،ميشنيديد؟ مربي گفت :بلي ،مي شنيدم .گفت :اي عزيز ،اي زنده كننده من ،اي مَلَك حيات ،اي نماينده خدا ،واقعاً آن
مطالبِ ناشايستي را كه ميگفتم ،مي شنيدي؟ آه چه كنم؟ من نگفتم ،جهل من گفت آن مگير ]561[ .گفت :بر من اعتراض مكن.
نادانيِ من آن ناسزاها را داد .اي مربيان و اي معلمان ،گاهي جهلِ انسانهاي مورد تعليم و تربيتِ شما ،باعث ميشود كه به شما
اهانت كنند ،اما شما كار تربيتي خود را انجام بدهيد.شمّهاي زين حال اگر دانستمي گفتن بيهوده كي تانستمي [. ]562اگر ميدانستم
كه شما ميخواهيد مرا از مرگ نجات بدهيد:بس ثنايت گفتمي اي خوش خصال گر مرا يك رمز ميگفتي ز حالليك خامش كرده
ميآشوفتي خامشانه بر سرم ميكوفتي [. ] 563بياييد كمي ظرفيت و تحمل پيدا كنيم .بياييد كمي درونمان را گسترش بدهيم و در
مقابل هر تنشي ،با تنش جواب ندهيم .بياييد هر آتشي را كه ميخواهد شعلهور شود ،با آتش خاموش نكنيم ،بلكه با آب خاموش
كنيم .مَثَلي در فارسي داريم كه« :او خرِ خودش را ميرانَد» ،يعني او مشغول كار خودش است و اصالً توجه به شما ندارد.
گفت:ميشنيدم فحش و خر ميراندم ربِّ يسّر زير لب ميخواندم [. ]564از سبب گفتن مرا مقدور نه ترك تو گفتن مرا ميسور نهدر
زير لب ميگفتم خدايا! خودت آسان كن .خدايا! آيا اينها انسانند؟ به راستي انسان چه قدر بزرگ ميشود و چه قدر عظمت پيدا
مي كند! براي نجات دادن انساني ،هزاران اهانت ميشنود ،سپس مي گويد :من نگفتم ،جهل من گفت آن مگير .اين جا هم ايشان
(مولوي) ميگويد از جهل بترسيد .چون ميگوييد ماهيت مرگ را ما نميشناسيم و نميدانيم در هنگام مرگ چه ميشود .بسيار خوب،
براي ناداني ات گريه كن .چاره ناداني ،كالفه شدن نيست .شناخت زندگي ،مرگ را براي شما آشنا خواهد ساخت؛ همانگونه كه حسين
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بن علي عليه السالم با مرگ و شهادت آشنا بود .تمام اينها را طي ساليان طوالني ميشنويد و خودتان هم در تواريخ ميخوانيد.اين
سخن يك بچه است :اَحْلي مِنَ الْعَسَل .حسين بن علي به قاسم بن الحسن گفت :اي فرزند برادرم ،مرگ را چگونه ميبيني؟ پاسخ
داد :احلي من العسل« ،از عسل شيرينتر» .چنين پاسخي در اين سن بر اثر تماس و قرارگرفتن در شعاع جذابيت حسين بود .بچه هم
كه معصوم نيست ،البته معصومزاده و امام زاده است و مقام شامخي دارد ،ولي به طور ذاتي معلومات به او نداده بودند .او در همان چند
صباح كه از مدينه راه افتاد و در خدمت عمويش بود ،احساس كرد كه زندگي و مرگ معنايي باالتر از اينها دارد .در همان چند روز،
درسي را كه مي بايست بخواند ،خواند .يا در كلمات خود امام حسين ،ميبينيد مرگ چگونه مطرح ميشود ،زيرا جاهل نيست و ميداند
مرگ چيست.

سختي دل كندن و چنگال برداشتن از اين ماديات

سختيِ دل كندن و چنگال برداشتن از اين ماديات ،كه انسان چنگ را در آن فروبرده و نميتواند آن را از اين ماده و ماديات بيرون
بكشد .ابنسينا ميگويد :انگيزه دومِ ترس بشر از مرگ ،عبارت از «تلخي و سختيِ دل كندنِ عاليق از ماده و ماديات است» ،كه واقعاً
هم همينطور است .اين ديگر يك بحث علمي و فلسفيِ دشوار نيست ،بلكه انسان با مراجعه به خويشتن ،آن را احساس ميكند .چاره
آن نيز خيلي روشن است .رياضت هم نمي خواهد ،بلكه بر چيزي كه شرعاً به دست انسان رسيده است ،بايد مالك باشد ،ولي بداند كه
كليد چيز به دست آمده بايد در دست او باشد ،نه كليد انسان در دست آن .شما بايد مالك آن باشيد .در روايتي از حضرت رسول خدا
صلي اهلل عليه وآله آمده است كه فرمود:وَلَوْ اَنَّ رَجُالً اَحَبَّ حَجَراً لَحَشَرَهُ اللَّه مَعَه«اگر مردي يك سنگ را دوست داشته باشد (و
محبّتش نسبت به آن سنگ شديد باشد) ،با همان محشور خواهد شد».گاهي انسان به سنگ يا به آنچه كه مورد عالقه اوست ،تبديل
ميشود .بشر بر مبناي همان مورد عالقه ،مسخ ميشود.گر در دلِ تو گل گذرد گل باشي ور بلبلِ بيقرار ،بلبل باشيتو جزئي و او كل
است اگر روزي چند انديشه كل پيشه كني كل باشيچرا سنگ ميشويد؟ بعضيها تبديل به ساختمان ميشوند .ساختمان براي
سكونت است ،نه براي پرستش .بعضي به ريال تبديل ميشوند .حال ،اگر بخواهيم جانِ آشفته آن اشخاص را تعريف كنيم ،جان
آشفته آنان پول يا ساختمان شده است! در صورتي كه ،نوش جان كسي باد اگر مالك پول باشد ،البته در حدود مشروع آن .دست
كندن از اين زيباييها و چنگال را بيرون كشيدن از اين زيباييها و شهرتهاي جهاني مهم است .ديويد هيوم ميگويد«:اكنون كه
ديگر عمرم به آخر ميرسد ،ناراحتي رودههايم و معدهام مرا اذيت ميكند ،اما شهرتم خيلي عالمگير شده است».انسان خيال ميكند
كه بت فقط همان [سنگ و چوب] است .ميگويد« :شهرتم خيلي اوج گرفته ،اگرچه مزاجم در حال افول است» .اگر موارد مذكور را
تحليل كنيد ،معناي «اَحْلي مِنَ الْعَسَل» را خواهيد فهميد .يا آن طور استقبال امام حسين از شهادت و مرگ يعني چه؟ براي كسي كه
ميانسال بوده و حتي پير هم نشده بود .حضرت سيدالشهداء عليه السالم 57 ،سال داشت .بچه شيرخوار داشت و تقريباً اوايل ميانساليِ
ايشان بود ،با اين حال ميبينيد كه مرگ براي ايشان چه معنايي دارد.

انسان نميداند كه پشت سر مرگ چه خبر است
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[ترس از اين دارد كه] نكند به خاطر آن چه كه انجام داده است ،مورد سؤال قرار بگيرد .در اين دنيا ،همه زندگي را با يك بلي ،نهخير،
گرچه ،ممكن است ،شايد ،بعيد نيست و ،...گذرانده است .زندگي در اين دنيا را با شوخي گذرانده است و ميگويد نكند در آنجا ،كار را
جدي بگيرند .مي ترسد از اين كه چنين باشد .اين كه ترس ندارد ،جدي بگيريد تا جدي نخوريد .حقيقتاً به دستورهاي الهي رفتار كنيد
و به ريش مرگ بخنديد .به جاي اين كه مرگ به ريش شما بخندد ،شما به ريش مرگ بخنديد .انسان وقتي واقعاً حق و حقوق
انسان هاي ديگر را ادا كرد ،خنده نبايد از درون او قطع شود .اگرچه روزي ،دردي او را بگرياند .اين گريه از چشم است ،ولي دل در
حال خنده است.يكي از عرفاي بزرگ ،مرحوم آقا ميرزا هادي حائري رحمه اهلل كه ما سالياني توفيق ديدار ايشان را داشتيم ،بيمار شد
و ايشان را به بيمارستان برده بودند .آخرين كسالت او بود و يك روز مانده بود كه از دنيا برود .من تلفن كردم تا حال ايشان را جويا
شوم .فرز ند ايشان گوشي را برداشت و بعد گوشي را به ايشان داد .من سالم كردم و گفتم آقا حالتان چهطور است؟ درست مثل يك
آدم  25ساله در ميان ناز و نعمت و هيجان پاسخ داد .اصالً مثل اين كه هنوز سرپل مرگ نرسيده است .در صورتي كه سرپل در حال
عبور بود .گفت« :حال را ميفرماييد يا مزاج را؟» گفتم هر دو را بفرماييد .گفت « :اما مزاج تمام شده و ديگر بقايي ندارد و آخرين
لحظات من است .ولي فالني ،آن خنده اي كه در درون من از موقع بلوغ شروع شده است ،هنوز هم وجود دارد .ميخندم و از اين دنيا
ميروم .آن مسرّت و سرور هنوز در دلم هست و خاموش نشده است» .آيا مرگ براي اين مرد ،ترسناك و وحشتناك است؟ نخير ،زيرا
احساس كرده كه مرگ چيست و آن خنده كار خودش را كرده است .با احساس اين كه من در اين مسير قرار گرفتهام :از «انّا للَّه» به
مسير «و انّا اليه راجعون» .پس چرا نخندد؟ چرا حتي گريه را پيغام الهي نداند؟خنده از لطفت حكايت ميكند گريه از قهرت شكايت
مي كنداين دو پيغام مخالف در جهان از يكي دلبر روايت ميكندگريه بر مزاجي كه آخرين لحظات خود را ميگذراند و با آن خنده
دروني كه با يكديگر نزاع نداشتند .مزاج انسان تمام ميشود و مسلماً درد را احساس ميكند .در هنگام سكرات ،دانه دانه آن چه را كه
به او دادهاند ،پس مي گيرند .ركود شروع ميشود .پاها و دستها از حس ميافتد ،اما مسلماً آن خنده نميگذارد كه آه بكشد و بگويد
مثالً االن پا از حس افتاده است .خدايا! پروردگارا! چند شبي و چند روزي در هر سال ،با آشناي زندگي و مرگ در تماس قرار
ميگيريم .همينطور كه مالحظه فرمودهايد ،اين تماس هم براي مردم ما جدي است .لذا ،توقع و انتظار ميرود كه انشاءاللَّه از اين
چند روز ،درس هاي بزرگي فراگرفته بشود.خدايا! ما را از بركات اين چند روز درس بزرگ محروم مفرما .پروردگارا! خداوندا! جوانان ما
را در آشنايي با حسين ياري و ياوري بفرما .پروردگارا! حكمت اين نهضت بزرگ ،حكمت اين جانفشاني بزرگ ،حكمت اصيل اين
معرفي زندگي و مرگ را بر ما قابل درك بفرما .خداوندا! جوانان عزيز ما را براي يك آينده روشن و درخشان آماده بفرما .السالم علي
الحسين و علي علي بن الحسين و علي اوالد الحسين و علي اصحاب الحسين .يا اباعبداللَّه! تا عمر داريم ،شبها و روزها به ياد تو
خواهيم بود .البته نه فقط همين شب ها و روزها ،بلكه هرگاه انسان و انسانيت براي ما مطرح شود ،خواهيم گفت پيشروِ ما حسين بن
علي چنين كرد و چنين براي ما درس گفت .خداوندا! ما را از درسهاي حسيني برخوردار بفرما« .آمين»

عظمت حسيني

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 246

اشاره

(شب هفتم محرم). 1377 / 2 / 13 ،قُلْ يا أَيُّهَا الَّذينَ هادُوا اِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صادِقين
[«. ]565بگو اي كساني كه به دين يهود گرويدهايد ،اگر گمان مي كنيد دوستان خداوندي شماييد نه ساير مردم ،پس مرگ را آرزو
كنيد اگر راست ميگوييد ».بحث جلسه پيش ،اين بود كه علل وحشت از مرگ چيست و چرا اين وحشت ،دامان انبيا و ائمه و اولياءاللَّه
را نگرفت و آنان بيم و هراسي از مرگ نداشتند؟ همان گونه كه قبالً عرض شد ،از ديدگاه يكي از بزرگان (ابن سينا) ،سه انگيزه را بيان
كرديم .انگيزه سوم را دوباره عرض ميكنم كه چرا بشر از مرگ ميترسد؟ ايشان ميگويد[:انسان جاهل] گمان ميكند كه وقتي بدن
او در زير خاك پوسيده و متالشي شد ،ذات ،شخصيت ،من و جان هم نابود ميشود .البته جاي تأسف است كه جان به اين عزيزي و
روحِ به اين باارزشي از بين برود .يك ترس او از خودِ نابودشدنش است كه فكر ميكند «با مرگ همه چيز واقعاً تمام ميشود».
ديگري هم اين است كه اگر مغز آدمي معتدل كار كند و اگر (اين اگر مهم است) وضع روانياش معتدل باشد ،بقا را در خود احساس
ميكند ،زيرا چيزي كه در آن جا هست ،ماندگار است .اگرچه حقيقت آن را هم نفهمد و نداند كه آن چه كه در درون اوست ،جان و
شخصيت و روح ناميده ميشود ،حتي «من» هم ناميده ميشود .اينها (شخصيت و روح) هر چه باشند ،فنا به آنها راه ندارد ،زيرا از
ماده گرفته نشدهاند كه اگر ماده را از آن ها بگيرند ،از ادامه كار باز بمانند.بقا ندارد عالم و گر بقا دارد فناش گير كه حق چون بقاي
ذات تو نيستاي فرزند آدم ،به درونت توجه كن و ببين آيا آن حقيقت كه مييابي ،رفتني است؟ يك علت بيم و هراس و دهشتي كه
در هنگام تصورِ مرگ به انسانها روي ميآورَد ،اين است كه از درون به او گفته ميشود :باور نكن كه من نابود بشوم .منشأ من اين
عناصر نبود كه اگر عناصر از بين برود و خاك شود ،من مضمحل بشوم .عناصر ،مَركب آن (روح) بود كه در دار دنيا چند صباحي آن را
نگه داشت و آماده ورود به ابديت كرد .بقاي ذات آدمي مربوط به اين ماده نبود كه اگر متالشي شد ،جان هم متالشي بشود .و الّا آيا
امكان داشت كه جلوي اين درنده را گرفت؟ كه تاريخش اين قدر طول بكشد؟ اگر فقط جنبه طبيعت خود را به كار ميانداخت و
احتمال اين را نمي داد كه روزي پس از اين روزها است ،و وقتي ابديت براي بشر مطرح نباشد ،همه چيز براي او ممكن است .اين را
تاريخ بشريت نشان مي دهد .هر قدر هم ما بخواهيم بشر را تبرئه كنيم ،تاريخ قبول ندارد .به هر حال ،اين امر به طور نامحسوس ،كار
خود را در درون بشر انجام مي دهد.يا سبو يا خم مِي ،يا قدح باده كنند يك كفِ خاك در اين ميكده ضايع نشودچند روز ميتوان كسي
را فريب داد؟ چند روز انسان ميتواند خودش را فريب بدهد؟ هميشه چند بيت زيبا را من زمزمه ميكنم ،كه يكي از آنها بيت زير
است .شاعر در اين بيت غوغا كرده است .در طول تاريخ ،بيتي كه به عنوان يك نشانه ثابت فرهنگِ بشري اين قدر عمر كند ،واقعاً
كم است.روزگار و چرخ و انجم سر به سر بازيستي گر نه اين روزِ درازِ دهر را فرداستي«ناصر خسرو»اگر بشر فردايي نداشته باشد ،اين
دنيا رقاصخانه است .يعني اگر هر كس نبُرْد ،نكشت ،نزد و غارت نكرد ،باخته است! ولي فقط قوانين نيست كه دست بشر را اين طور
بسته باشد .اگرچه كيفرها و مجازاتها مؤثر بوده و واقعاً مؤثر است ،اما اصل ،آن انديشهاي است كه در درون انسانها ميگويد :آيا
واقعاً من در اينجا تمام ميشوم؟ باور نميكنم! مخصوصاً در موقعي كه آرامش باشد و جان ،كمي دقيق و صاف درباره خودش فكر
كند ،از خود ميپرسد :آيا كار من در اينجا تمام مي شود؟ مني كه تمام هستي را در يك مشت دريافت مي كنم ،مني كه به هستي
مشرف ميشوم ،آيا من در اينجا نابود مي شوم؟ اين مسأله در ذهن بشر قاطع نيست .لذا ،حتي يكي از متفكراني كه درباره مذهب
رأي مثبت ندارد ،ميگويد« :ما هيچ دليلي نداريم كه وقتي مغز بشري متالشي شد ،شخصيت او هم نابود ميشود .احتمال بقاي
شخصيتِ او خيلي هم قوي است» .گوينده اين سخن (برتراند راسل) ،شكاكِ درجه يك قرنِ ماست ،كه من درباره انتقاد از شك
ايشان ،رسالهاي در حدود سي ،چهل صفحه در مقدمه نقد و بررسي سخنان ايشان نوشتهام ،كه شك ايشان از كجاست و
چيست؟براي اينگونه اشخاص ،ما سؤالي بدين صورت مطرح ميكنيم :اي گوينده اين مطلب ،شما كه ميگوييد يقين نيست كه وقتي
مغز آدم متالشي شد ،تمام موجوديت او از بين برود ،و احتماالً شخصيت و نفس او باقي بماند ،ما فقط يك سؤال داريم .سؤال يك
طلبه و يك دانشجو چنين است :پس شما پنجاه درصد احتمال ميدهيد كه زندگي بشر در اين جا تمام نميشود .ما ميخواهيم ارزيابي
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كنيم كه در مقابل اين پنجاه درصد احتمال چه كنيم؟ آيا ميتوان گفت انشاءاللَّه بز بود؟ نه تنها با احتمال پنجاه درصد ،بلكه يك
درصد ،اين احتمال در مورد چيست؟ آيا مورد احتمال ،گم شدن يك دستمال است؟ يا احتمال گم شدن دو صفحه كاغذ است؟ يا
احتمال اين كه شخصي به شما يك ناسزا بگويد؟ نخير ،احتمال اين است كه حقيقتِ تو باقي و پايدار و جاوداني است! اين احتمال از
صد هزار يقين به اين كه اگر بخواهم از ليوان آب بخورم ،از دستم ميافتد و ميشكند ،مهمتر است .آيا شما يقين داريد؟ داشته باشيد.
بحث شكستن يك ليوان مطرح نيست .آدم نميفهمد كه بشر اين گونه مسائل را چگونه براي خودش حل كرده است .البته مغز او حل
نكرده ،بلكه هوي و هوس براي او حل كرده است .مغز ميگويد شما خودت ميگويي به احتمال پنجاه درصد اين بشر باقي ميماند،
در صورتي كه در محتملهاي مهم ،يك درصد نيز كارساز است .بهعنوان مثال؛ احتمال بدهيد اين مسجد دو راه دارد .فرض كنيد اگر
از آن راه برويد ،به شخصيت شما اهانتي خواهد شد كه تا مرگ گريبان شما را فشار خواهد داد .با توجه به اين اهانت ،آيا از آن راه
ميرويد؟ حتي به احتمال يك درصد ،نه صد در صد ،از آن راه نميرويد ،زيرا محتمل و موضوع مهم است .حتي اگر احتمال يك در
هزار باشد ،به آن توجه ميكنيد و اهميت ميدهيد .ولي آن چه ما احتمال ميدهيم چيست؟ به هرحال ،اين شخص (متفكر) ميگويد
من شك دارم .مي گوييم شك خود را داشته باش .اصالً نياز به شك نيست ،احتمال است ،زيرا در شك ،پنجاه درصد است كه انسان
ميگويد من مي مانم و اين كارهاي من ،روزي مورد سؤال قرار خواهد گرفت .چه رسد به يك ،دو ،سه ،چهل و نه ،پنجاه درصد .خدايا!
پروردگارا! مغز و روان ما را در مقابل اين مسأله حياتي ،از انحراف نگه دار.بنابراين ،انگيزه سوم ترسِ بشر از مرگ ،اين بود كه بشر
گمان مي كند كه وقتي بدن پوسيد و متالشي شد ،ذات او هم از بين ميرود .همانگونه كه عرض شد ،چنين گمان نكنيد .كسي كه
چنين ترسي دارد ،به بقاي نفس جاهل است .جاهل است به كيفيت معاد كه چگونه برميگردد .در حقيقت ،اين شخص از مرگ
نمي ترسد ،بلكه جاهل است به آن چه كه بايد بداند .چيز مهمي را از دست داده و علم به يك چيزِ خيلي مهم ندارد .جاهل است به
چيزي كه روي آن جهل از او نخواهند گذشت[ .به او خواهند گفت ]:ميخواستي بينديشي و فكر كني!

انسان گمان ميكند همراه مرگ دردي است بزرگ

انگيزه كسي است كه گمان مي كند همراه مرگ دردي است بزرگ ،غير از دردهاي بيماريها ،كه او را سخت اذيت خواهد كرد.
ابنسينا ميگويد :اين گمان ،گمان صحيحي نيست .همانطور كه ميدانيد ،ابن سينا طبيب هم بوده و كتاب قانون را در پزشكي
نوشته است .ميگويد ما نميدانيم كه چه ميشود و در درد چه ميگذرد .ولي آنچه كه مسلم است ،به تدريج كه قوا از كار ميافتند،
با از كار افتادن هر كدام ،حيرت و حالت عجيبي به انسان دست ميدهد ،اگرچه درد او به آن شدت نباشد .جناب آقاي ابنسينا ،مجرد
اين كه ما نميدانيم آيا دردِ مرگ سختتر از بعضي از دردهاي بيماري ها در حال زندگي است ،كافي نيست .به جهت اين كه وقتي قوا
يك به يك از كار بيفتد ،هريك از آنها خودش شبيه به يك جان كندن است .در اين مورد بايد دقت داشته باشيم .اين مطلب را از
ابن سينا نميپذيريم.

انسان به دليل عذاب و كيفري كه احتمال ميدهد دنبال مرگ باشد از مرگ ميترسد
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پس او از كار خود ميترسد ،از مرگ نميترسد .تو (انسان) در اينجا از مرگ نميترسي ،بلكه از خودت ميترسي .تو كه احتمال
ميدهي كه به دنبال مرگ ،كيفرها و عذاب و عِقاب باشد ،علت آنكه خود به خود يا از آسمان نميآيد ،پس دروغ نگو ،دزدي ،خيانت
و ظلم نكن ،رابطه ات را با خدا قطع نكن .اگر احساس كردي كه اين مقام از آنِ تو نيست ،و شخصي ديگر بهتر از تو ميتواند در اين
مقام مديريت كند ،لطف كن و بلند شو بگو :شما بفرماييد جاي من ،و ديگر از عِقاب و عذابِ بعد از مرگ نترس .سخن ابن سينا در
اين مورد خيلي روشن بوده و خوب استدالل كرده است .خداوند ما را نيافريده است كه به ما عذاب بدهد .هدف از خلقت بشر ،اين
نبوده است كه ب يافريند و عِقاب كند.من نكردم خلق تا سودي كنم بلكه تا بر بندگان جودي كنمآن شهيدِ دار بقا ،آن افتخار ارزشهاي
انساني كه حسين بن علي ناميده ميشود ،در دعاي عرفه چنين عرض ميكند - :البته جوانها كمي دقت كنيد ،اين جمله را كه از
امام حسين عليه السالم نقل ميكنم ،در سرنوشت شما اثر ميگذارد « -الهي ،تو بينيازتر از آن هستي كه سودي از خودِ تو به تو
برسد ،كجا مانده كه سودي از طرف من به تو عايد گردد؟» [ ]566آيا با اين «اللَّه اكبر»هايم به تو سود برسانم؟صلوات اللَّه عليك يا
ابا عبداللَّه .به حق نشستهايم به ياد تو .به حق ،در هر سال چند روز و چند شب به ياد تو مينشينيم ،اي ياد تو در اعماقِ جان ما .اي
نام تو باالترين فرياد عدالت در مفهوم آن .من جملهاي به عظمت اين عبارت امام حسين عليه السالم نديدهام .براي توضيح به
جوانترها مجبورم مثال بزنم:آدم سادهاي گاوش بيمار شده بود .نذر كرد و گفت :خدايا! اگر گاوم خوب بشود ،سه روز روزه ميگيرم .او
چه كار كرد؟ براي اين كه مثالً دلِ خدا را به دست بياورد ،جلوتر روزه گرفت و گفت ،من اين سه روز روزه را پيشاپيش ميگيرم ،تا
گاوم بهبود يابد .روزه را گرفت ،اما گاو او مرد .شب هنگام به خانه آمد و ديد كه گاو ،دراز به دراز در طويله افتاده است .از طويله
بيرون آمد .روي خود را به طرف آسمان گرفت و گفت :آيا اين درست است كه من سه روز روزه بگيرم و آن وقت تو گاوم را بگيري؟
من روزه گرفته بودم كه گاوم زنده بماند .حاال كه مرد ،فردا ،پس فردا ،رمضان ميرسد  -ماه رمضان! كه آنجا ما روزه خواهيم گرفت،
خدا لذت خواهد برد كه؛ بَه بَه! بندههاي من براي من روزه گرفتند!  -اگر سه روز از جاهاي تَر و تميز آن را (يعني روزهاي  21 ، 19و
 )23نخورم ،فالن فالن هستم .آن وقت مي فهمي! آيا هم روزه بگيرم و هم گاوم بميرد؟در ذهن مردم ساده ،عبادت ،مثل انجام كاري
براي خداست .اگر تمام عالم هستي در مقابل خدا تمرّد كند و كفران بورزد ،به دامان پاك ربوبي او گردي ننشيند .اگر تمام دنيا به
عظمت روحيِ پيغمبر آخرالزّمان محمد مصطفي صلي اهلل عليه وآله باشد ،به خداوند چه ميافزايد؟ ببينيد حسين بن علي چه عرض
ميكند« :خدايا ،تو بزرگتر و تو غنيتر از آني كه خودت به خودت سود برساني ،آيا من به تو سود برسانم»؟ لذا ،بعد از اين ،انشاءاهلل
عبادت شما  -كه البته همين طور هم بوده است  -معناي ديگري پيدا ميكند كه نماز ميخوانيم نه براي تجارت و نه ،...يعني مزه آن
را ميچشيم.اميرالمؤمنين عليه السالم عرض مي كرد:ما عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نارِكَ وَال طَمَعاً في جَنَّتِكَ بَلْ وَجَدْتُكَ اَهْالً لِلْعِبادَةِ فَعَبَدْتُك
[ «. ]567خداوندا! تو را به جهت ترس از دوزخِ تو و براي طمع در بهشتِ تو نپرستيدهام ،بلكه تو را شايسته عبادت ديدم و تو را
پرستيدم».من با تو سوداگري نمي كنم ،حتي نه به قصد اين كه انبساط روحي پيدا كنم .اگرچه راه را درست برويم ،آن نورانيت و
شكوفاييِ درون پيش مي آيد ،اما حتي آن را قيمت قرار ندهيم .قيمت اين «اللَّهاكبر» ،باالتر از هستي و انبساط روحِ ماست .با خداوند
متعال سوداگري و تجارت نكنيم.اعثم كوفي شعري دارد ،كه من گاهي به دوستان عرض ميكنم ،اگر بعضيها بخواهند اين كالم
اميرالمؤمنين عليه السالم را دريابند كه؛ «من براي تو عبادت مي كنم و نه ترس از جهنم دارم و نه طمع بهشت» ،اين شعر اعثم را
درباره امام حسين عليه السالم در نظر بگيرند:يَابْنَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفي يَابْنَ الْوَلِيِّ الْمُرْتَضي يَابْنَ الْبَتُولِ الزَّاكِيَهتَبْكيكَ عَيْني ال لِاَجْلِ مَثُوبَةٍ
لكِنَّما عَيْني لِاَجْلِكَ باكِيَه« اي پسر پيامبر ،اي پسر علي مرتضي ،اي پسر بتول پاك (فاطمه) ،چشمم گريه ميكند (براي تو ناله
ميكنم ،براي تو مي گريم ).اما نه براي پاداش ،نه براي اين كه ثوابي به دست آورم( .با خودت كار دارم) .روحم متوجه خودِ توست.
گريه فقط براي خود توست ».واقعاً امام حسين عجب فرهنگي شكوفا كرد .يا اباعبداللَّه ،نامت جاودان باد ،كه هست .اگر چه حتي در
آن شهادت ،در اين مصيبت بي نظيرِ تاريخ كه از جان قبول كردي ،نظرت اين نبود كه بعد از تو ،نام تو در دنيا باقي بماند .اين را
مي گويند اخالص! حسين نه تنها مال دنيا نخواست ،بلكه حتي به فكرش خطور نكرد كه بعد از او بگويند يا حسين .اما گفتهاند يا
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اباعبداللَّه ،صفاي تو بي نهايت بود و دنيا را لرزاندي .دنيا هميشه نام تو را خواهد گفت و با نام تو ،اميد به ابديت خواهد داشت .گاهي به
فكر بعضي از جوانان ما چنين ميرسد كه؛ در تاريخ ميليونها نفر كشته شدهاند ،چرا شما به امام حسين اينقدر اهميت ميدهيد؟ دقت
كنيد :امام حسين عليه السالم با اينكه چنين تقرّبي به خدا داشت ،اما باعظمت ترين سخن را در رابطه انسان با خدا گفته است كه:
«خدايا! اگر تمام عبادات من بينهايت باشد ،سودي به تو نخواهد رسيد» .يعني اين [عبادت] مربوط به خودم است .اين عظمت را
داشته باشيد .يا:اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهوُرِ ما لَيْسَ لَكَ حَتَّي يَكوُنَ هُوَ اْلمُظْهِرَ لَكَ؟ [«. ]568آيا حقيقتي غير از تو ،آن روشنايي را دارد
كه بتواند تو را بر من آشكار بسازد؟»حداقل دهان به دهان ،اين حرف ها به مردم رسيده بود .معاويه براي همين به پسرش گفت:
«درباره حسين احتياط ك ن .او مثل عبداللَّه بن زبير و ...نيست .او محبوبترين مردم در نزد مردم است» .توجه كنيد :ساعاتي چند در
بعد از ظهر [روز عاشورا] ،امام حسين روي خاك افتاد .چون نماز را خواند و يك مقدار ايستادگي فرمود كه اسير نشود .خيلي كوشش و
تالش كرد كه به هيهات منّا الذلّه تح قق ببخشد .وقتي بدن مباركش به روي خاك افتاد ،در تاريخ هست كه؛ وَ مَكَثَ ساعَةً طَويالً
«مدت زيادي روي خاك بود» .لحظاتي نسبتاً طوالني بر روي خاك بود و حركت نداشت و كسي را هم نميتوانست بزند .زخمها هم
از نظر طبيعي ،تقريباً كار حضرت را ساخته بود .اطراف او ،تم ام گردانندگان شقي و پليدِ داستان خونينِ نينوا ايستاده بودند و كسي
جرأت نمي كرد كار او را تمام كند .آيا در هيچ يك از كشتارهاي دنيا اين چنين است كه دشمن در برابر آنان باشد و كسي هم جرأت
نكند جلو برود؟ چرا نميتوانستند جلو بروند؟ چون در دلشان مي فهميدند اين مرد (حسين) كيست .خدا نكند كه انسان تحت تأثير
تلقينات ،راه مستقيم خود را گم كند .جوانان دقت كنيد ،تلقينات مؤثّرند .اثر كار را نگاه ميكنند ،اما نميتوانند كاري انجام دهند .چنين
چيزي در تاريخ ديده نشده است .يكي از آن خبيثها كه شايد خبيثترين فرد كربال و داستان نينوا بود ،به فرد ديگري [كه نام او
ابوجنوب بود] ،گفت برو جلو و او را راحت كن .او هم در پاسخ گفت :اي كاش اين نيزه را در چشم تو فروميبردم و اين سخن را از تو
نمي شنيدم .خودت برو .يعني تمام گردانندگانِ اين ماجرا و نماينده تمام چهل هزار نفر ،هفت ،هشت ،ده نفر بودند كه آن جا به مدت
چند ساعت ايستاده بودند و نميدانستند چه كار كنند ،زيرا حسين بن علي را مي شناختند .به همين دليل آن وضع پيش آمده بود.
اگرچه حسين بن علي از نظر سياست بازي ماكياولي عليه معاويه بود ،اما خود معاويه گفته بود كه با اين مرد كاري نداشته باشيد ،او
محبوبترين مردم در نزد مردم است .امام حسين به معاويه گفت :مغزت را سياست بازيِ چند روزه نگيرد .بايد آن موقع كه كار از كار
گذشته بود ،بيدار شده بودي و به پسرت مي گفتي مواظب باش .روزي كه [معاويه] به مدينه آمد و در جمع بزرگانِ مهاجرين و انصار
شمشير كشيده شد كه با يزيد بيعت كنيد ،حسين هم نشسته بود .مگر حسين نگفت براي تو بس است ،مشكت را پر كردهاي .آيا مگر
حسين تو را متنبّه و آگاه نكرد؟ همان روز مي خواستي بگويي بنشينيد و در شورا ،پيشتاز ،رهبر ،پيشوا ،حاكم ،حكمفرما و فرمانروا براي
خودتان تعيين كنيد .امام حسين عليه السالم در مدينه خطاب به معاويه چنين فرمود«:آيا ميخواهي مردم را درباره فرزندت يزيد
بفريبي؟! گويي تو ميخواهي چيز پوشيدهاي را توصيف كني ،يا توضيحي درباره چيزي كه از ديدهها غايب است بدهي ،يا مطلبي را
مي گويي كه تنها تو درباره آن دانا هستي و كسي چيزي درباره آن نميداند.يزيد ،خود حقيقت خويشتن را كه رأي و عقيدهاش را اثبات
كند ،فاش ساخته است .تو درباره يزيد سخناني را بگو كه او برخود پذيرفته و شخصيتش آن را نشان ميدهد :زندگي او درباره سِير و
سياحت در سگهايي است كه به يكديگر هجوم ميآورند ،او عمر خود را با كنيزهاي خواننده و نوازنده و لهو و لعب سپري كرده
است.اين كار را رها كن ،بس است براي تو وبال سنگيني كه به گردن گرفتي و اين كه تو خدا را با آن وِزر و وبال مالقات كني براي
تو كفايت مي كند .سوگند به خدا ،همواره كار تو زدن يا هماهنگ ساختن باطل با ظلم و خفه كردن مردم ،با ستم بوده است .ديگر
مشكهاي خود را پر كرده اي ،بس است ،ميان تو و مرگ چيزي جز چشم به هم زدن نمانده است. ]569[ »...گاهي بشر خيلي قيافه
عجيبي از خود نشان مي دهد! حسين بن علي او را بيدار كرد و سخنان مهمي به او گفت ،ولي او هيچ جوابي نتوانست بدهد .حسين
بن علي اين را هم فرمود كه« :بس است .مَشكت را پر كردهاي و ديگر ميخواهي به آن طرف (ابديت) بروي .ديگر در حال مرگ
هستي» .آيا اين مطالب در تو [معاويه] اثر كرد؟ مي بايست دو روزه اثر كند .نكند امروز هم از روي غرضهاي سياسي و دنيوي و
مادي ،اين سخنان را ميگويي؟ چه كسي را ميخواهي فريب بدهي؟ معاويه اين سخنان را ميفهميد .آن روز هم ميدانست ،ولي
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خيال ميكرد كه ميتوان با شمشير ،دلهاي مردم را تصرف كرد .دلهاي مردم با شمشير تصرف نميشود .شمشير ،فقط دست و پاي
انسان را ميبُرّد .شمشير استخوانهاي انسان را تكه تكه مي كند ،اما به دل راه ندارد .حواستان جمع باشد .در تاريخ ديده نشده است
كه شمشير به قلوب آدميان راه يابد و آرمان آنان را عوض كند و عقيده و روحشان را تغيير بدهد[.پس همانگونه كه عرض شد]،
كسي كه از مرگ مي ترسد ،به جهت احتمال كيفر و عِقاب است كه آن طرف به حساب او خواهند رسيد .عبارت ابن سينا چنين است:
فَلَيْسَ يَخافُ الْمَوْتَ بَلْ يَخافُ الْعِقاب« ،او (انسان) از مرگ نمي ترسد ،بلكه از عذاب ميترسد» .آيا از عذاب ميترسيد؟ پس مقدمه آن
را به وجود نياوريد .خون را به ناحق نريزيد .مال را به ناحق به يغما نبريد ،اگرچه طرف مقابل نفهمد .ارزش كار انسانها را به آنها
بدهيد ،اگرچه خودشان نفهمند كه ارزش كارِ آنان چيست .چرا از عِقاب مي ترسيد؟ با پيشانيِ باز و با سرِ برافراشته به پيشگاه خداوندي
وارد شويد.وَال تَبْخَسُوا النّاسَ اَشْيائَهُم [«. ]570و كاالي مردم را از ارزش ميندازيد».حيلهگري راه نيندازيد و ارزش كار و كاال را بدهيد.
اگر كسي مضطرّ باشد ،به جهت اين كه عائله اش را اداره كند ،شما به جاي پنجاه هزار تومان اگر پنج هزار تومان هم بدهيد ،قبول
خواهد كرد ،اما مي دانيد كه اين مقدار ،قيمت حقيقيِ كار او نيست[ .اگر ارزش واقعيِ كار را پرداخت نكنيد ،مسلم است كه] دنبالش
عِقاب است .اين روايت در كافي آمده است :شخصي خوابي ديده بود و مي خواست آن را براي او تعبير كنند .به او گفتند به نزد امامان
معصوم برو و از آنان بپرس ،آن ها معادن علم هستند .باالخره به حضرت صادق عليه السالم گفت :يا بن رسولاللَّه من خوابي ديدم.
فرمود :بگو .عرض كرد :در همسايگي ما شخصي هست  -مثل اين كه حضرت هم او را ميشناخت  -ديشب در خواب ديدم كه او
سوار اسبي چوبي شده و خودش هم چوب شده است و در مقابل من ميلرزد .حضرت فرمود« :از خدا بترس! اين شخص (همسايه)
مضطر شده و ميخواهد چيزي از خانه خود را بفروشد ،تو هم فهميدهاي كه مشتري غير از تو ندارد و قيمت آن را پايين آوردهاي.
حيات او را خشكاندهاي .عذاب به دنبال آن است» .حال ،خودتان بررسي بفرماييد و ببينيد آيا وضع ما اين گونه است؟ بعضي از
بزرگان ميگويند:زان حديث تلخ ميگويم تو را تا ز تلخيها فروشويم تو رااگر چه تلخ است ،اما آنها را بايد بشويم .احاديث اهل بيت،
ما را شست و شو ميدهد.پزشكان هم ميگويند :نزديكيهاي احتضار كه كمكم انسان به پل مرگ نزديك ميشود ،امواج و
فركانسهايي در مغز ديده ميشود .مقداري از آن امواج ،زمان كودكي را نشان ميدهد .سپس آغاز جواني ،جواني ،ميانسالي ،بعد هم
پيري و كهنسالي .مثل اين كه تمام اعمالِ او از مقابل چشمانش رژه ميروند .حتي يكي از روانشناسان كه جنبه ديني هم نداشت،
صحت گفتار پزشكان را تأييد كرده و گفته بود« :مغز ،موجهاي متنوع را نشان ميدهد» .حال كه اين گونه است ،چرا از مرگ
بترسيم؟ از اين بترسيم كه ما قيمت كار را درست ندادهايم .حتي بعضي اوقات شنيده ميشود كه كسي ميگويد زرنگي كردم.
ميگويد :مي دانيد چه كار كردم؟ قيمت فالن كاال را دو هزار تومان پايين آوردم .اسم مبارزه با خويشتن را ،زرنگي و زيركي گذاشته
است[ .در ارزش كار و كاال] يا قيمت واقعي آن را پرداخت كنيد و يا معامله نكنيد.اين هم يكي از انگيزههاي ترس مردم از مرگ است
كه ابنسينا واقعاً خوب متوجه شده است .او ميگويد شخص از عذابِ بعد از مرگ ميترسد ،و الّا مرگ ترس ندارد.مرگِ هر يك اي
پسر همرنگ اوست پي ش دشمن ،دشمن و بر دوست ،دوستاي كه ميترسي ز مرگ اندر فرار آن زخود ترسا نه از وي هوشدارروي
زشتِ توست ني رخسار مرگ جان تو همچون درخت و مرگ برگگر به خاري خستهاي خود كِشتهاي ور حرير و قز [ ]571دَري خود
رشته ايمرگ حسين بن علي هم نوعي مرگ است ،اما چند قرن است كه مشغول انسانسازي است ،زيرا زندگيِ او ،زندگياي بود كه
ثمرش چنين مرگي باشد كه اين گونه صدها هزار نفر مانند شما اينك نشستهاند و قلب هر يك از آنان ،پر از نور و عظمت است.
افتخار به اين كه من موجودي هستم ،كه در صف جلوي من حسين حركت مي كند .آيا افتخار نميكنيد؟يَابْنَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفي يَابْنَ
الْوَلِيِّ الْمُرْتَضييَابْنَ الْبَتُولِ الزّاكِيه تَبْكيكَ عَيْني ال لِاَجْلِ مَثُوبَة«اي پسر پيغمبر ،اي پسر علي مرتضي( ،حسين) چشمم بر تو گريه
ميكند ،ولي نه براي ثواب».اگر در مورد گريهها و نالهها بر حسين دقت كنيد ،مي بينيد از عالقهاي است كه به خود حسين داريد .اين
را باال ببريد ،ميشود« :خدايا ،من تو را براي معامله عبادت نميكنم» .شما هم با حسين معامله نميكنيد .البته ،معامله را [حسين]
خودش ميداند چه كار كند .انشاءاللَّه در سعادت دنيا و آخرت به ما كمك خواهد كرد .اما ميبينيد شما نظري نداريد ،ولي به دنبال
آن[ ،پاداش و اجر] ميآيد.تبكيك عيني ال لِاَجل مثوبة لكنما عيني لِاَجلك باكيه«چشمم بر تو گريه ميكند ،ولي نه براي ثواب و
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پاداش».اين جمله را درنظر بگيريد و از اين راه برويد .انسان مي تواند زود به خدا برسد .اين درسي است از حسين كه توجه به ذا ِ
ت
ارزش را به شما تعليم داده است .به ذات خود توجه كنيد .عين همين حركت را در اللَّه اكبر ،يا در اِيَّاكَ نَعْبُدُ [[« ]572بارالها] تنها تو را
ميپرستيم» ،ميتوانيد مشاهده كنيد و بگوييد كه خدايا ،ديگر نظري به بهشت ندارم ،اگر چه بهشت ،ثواب و پاداش بزرگي است كه
به بندگانت وعده فرموده اي ،اما ديگر ،مسأله باالتر از اين است:اهل نظر دو عالم در يك نظر ببازند عشق است و داوِ اول بر نقد جان
توان زدآري ،قصر و حورالعين خيلي هم در حدّ باال هست ،اما من موقعي كه ميگويم؛ اِهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيم« ]573[ ،ما را به راه
راست هدايت فرما» ،ديگر به قصرها و حور نظري ندارم.

انسان گمان مي كند در ابدي زندگي كردن در دنيا لذتي هست

بعضيها گمان مي كنند كه در ابدي زندگي كردن در دنيا ،لذتي هست .لذا ،از مرگ ميترسند .همانگونه كه بچه در شكم مادر ،از
بيرون آمدن ميترسد .هر چه تحريكات جنيني انجام ميگيرد ،بچه امتناع دارد .نميداند كه از آن جايگاه تنگ و تاريك به كجا وارد
ميشود .هشتاد ميليارد سال يا صد ميليارد سال نوري را نميداند .عين اين جنين بزرگي كه اكنون ما در آن قرار داريم  -يعني طبيعت
 اين هم مادر بزرگ ماست .بشر از دنيا دست بر نميدارد و ميخواهد شيرخوار بماند 70-80 .سال ،مدام شير ميخورَد .مولوي شعرخيلي لطيفي دارد كه مي گويد:شير ده اي مادر مؤمن ورا واندر آب افكن مينديش از بالهر كه در روز الست آن شير خورد همچو
موسي شير را تمييز كردگر تو بر تمييزِ طفلت مولعي [ . ]574اين زمان يا امّ موسي ارضعي [. ]575وَاَلْقيهِ فِي الْيَمّ [«. ]576و او را به
دريا بيافكن».اگر بخواهي به رشد برسي ،كمكم شير را كنار بگذار .سپس «من» و «شخصيت» را به دريا رها كن .اي مادر موسي
غصه نخور ،او را ميگيرند:اِنَّا رادُّوهُ اِلَيْكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَالْمُرْسَلين [«. ]577او را به تو برميگردانيم ،در حالي كه از پيغمبران شده
است ».گر تو بر تمييزِ طفلت مولعي اين زمان يا امّ موسي ارضعياي مادر موسي ،او را شير بده و رهايش كن .آن قدر اين نفس را به
پستانت نچسبان!خواهي بداني معنيِ حبّ ال وطن را يك چند از خود دور كن مايي و من رااين شعر سروده مرحوم حاج شيخ علياكبر
نوغاني رحمه اهلل از علماي بسيار بزرگ در مشهد است .من خدمتشان رسيده بودم .علماً و عمالً ،از آن انسانهاي تكامل يافته بود.اين
طفلِ نورس را ز شير دايه برگير بسپار با مامش تو جان خويشتن رامرغ دلت چون شد اسيرِ دام صياد خوش ميسرايد قصه مور و لگن
رابا ياد كويش مي دود اشكم به دامن جيحون كند يك سر همه تلّ و دَمَن رااگر صالح باشد ،استخاره كنيد و اگر خوب آمد ،رابطه
خود را با عالم ماده و ماديات تعديل كنيد .شما ساخته شده براي جاي ديگر هستيد .اين جا را محكم و دقيق ،از نظر علم و از نظر
صنعت داشته باشيد ،ولي روح و شخصيت شما اسير نباشد.خداوند مرحوم نوغاني را رحمت كند .ايشان خيليها را در مشهد تربيت
نمود .اين مرد بزرگ ،از قدرت سازندگيِ بااليي برخوردار بود .خدايا! از امثال آنها نصيب جامعه ما بفرما و آنها را كه از اين دنيا
رفتند ،غريق رحمت بفرما.چند بيت هم از نظامي گنجوي درباره مرگ كه تعبير زيبايي است ،عرض ميكنم .ميگويد :آغاز جواني بود،
جوان شدم .بعد ميانسالي و مدام از حالي به حالي ديگر...از حال به حال اگر بگردم هم بر رق اولين نوردمحركت و درنَوَرديدن من ،بر
قانون ازليِ توست .چرا دستپاچه شوم؟ اگر به پيري برسم ،همان قانون مرا به پيري رسانده است كه مرا از رحم مادر بيرون آورده و
براي من ،لذايذ و عظمتها را قابل دريافت كرده است.اين ادبيات را انشاءاللَّه در نظر داشته باشيد .شما با وجود اين ادبيات ،درباره
زندگي و مرگ ميخواهيد دست گدايي را به سوي كدام فرهنگ دراز كنيد؟بيحاجتم آفريدي اول آخر نگذاريام معطّلگر مرگ رسد
چرا هراسم كان راه به توست ميشناسمهم وجدانم ميگويد اين راه براي توست و هم انبيا خبر دادهاند:اين مرگ ،نه باغ و بوستان
است كاو راه سراي دوستان استتا چند كنم ز مرگ فرياد چون مرگ از اوست مرگِ من باداين مرگ ،نه مرگ است ،بلكه باغ و
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بوستان است .ما در اين ادبيات چه داريم! چيست آن چه كه در ادبيات شما گفته نشده است؟ فرزندان را تحريك و تشويق كنيد كه به
اين ادبيات ،دقيق توجه كنند .ما نميگوييم فقط بينوايا ن ويكتور هوگو ،چرم ساغري بالزاك ،آثار تولستوي و ...را بخوانيد ،اما اين
موارد هم در ادبيات ما وجود دارد.تا چند كنم ز مرگ فرياد چون مرگ از اوست مرگ من بادگر بنگرم آن چنان كه راي است اين
مرگ نه مرگ نقل جاي استاگر دقيق نگاه كنم ...انتقال از جايي به جايي ديگر ا ست .از كجا به كجا؟از خوردگهي به خوابگاهي وز
خوابگهي به بزم شاهيخوابي كه به بزمِ توست راهش گردن نكشم ز خوابگاهشچون شوق تو هست خانه خيزم خوش خُسبم و
شادمانه خيزماِنّا للَّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون .چرا گونه هاي حسين در روز عاشورا قرمز نشود؟ چون معناي مرگ را ميدانست .مورخان
مي گويند :از كساني كه در آن جا حاضر بودند ،روايت شده و گفتهاند كه ما هيچ مصيبتزدهاي را به اين نشاط نديده بوديم .بدان
جهت كه حيات به آن حدّ اعالي ابتهاج صعود كرده است ،مرگ هم در حد اعالي ابتهاج ديده ميشود.پروردگارا! اين حسين را از
دست ما مگير.خداوندا! ما را موفق بدار كه اين سرمايه بزرگ را به اوالدمان و به نسل آينده تحويل بدهيم.پروردگارا! از درسهايي كه
اين مرد قرن هاست نه تنها به مسلمانان ،بلكه به بشريت عنايت ميفرمايد ،ما را هم بهرهمند و برخوردار بفرما« .آمين»

شكوفايي حسيني

اشاره

(شب هشتم محرم).1377 / 2 / 14 ،يا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعي اِلي رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّه [«. ]578اي نفسِ قدسيِ مطمئن و
دل آرام (به ياد خدا) امروز به حضور پروردگارت بازآي كه تو خشنود و او از تو راضي است».حقيقت اين است كه با دقت الزم و كافي
در زندگي ما انسانها ،اين مسأله اثبات ميشود كه خسارات زيادي كه ما در زندگاني متحمل ميشويم ،خيلي مربوط به جهل ما
نيست ،مخصوصاً در جوامعي كه از تمدن ،فرهنگ و علم بهرهاي بردهاند .يا جوّ جامعهشان اصولي را پذيرفته است و ميدانند كه دروغ
درست نيست ،دروغگويي اطمينان در جامعه را از بين مي برد ،يا مثالً حق كشي باالخره جامعه را مختل ميكند .البته اينگونه مسائل
كلي و ابتدايي را نميگوييم .اين مسائل عمومي است و كم و بيش در تمدنها هست ،مخصوصاً تمدن اسالمي كه بهطور همه جانبه
و فراگير ،جوامع بشري را زير پوشش خود قرار داده است .براي يك زندگي نه در حد خيلي اعال از كمال و دانش ،بلكه براي يك
زندگي كه انسان پشيماني كم داشته باشد ،بفهمد چه مي كند و نگراني و دلهره كمتر داشته باشد ،ما معلوماتي را داريم ،يا ميتوانيم به
دست بياوريم .اگر شما فردا بخواهيد به كاري اقدام كنيد ،جاي ترديد نيست كه انسانهايي در جامعه هستند كه اگر خود شما به آن
قضيه كه ميخواهيد اقدام كنيد واقف نباشيد ،شما را روشن ميكنند[ .قطعاً] انسانهايي يافت ميشوند ،زيرا جامعه ،جامعه متمدن
است .پس در همين حدود علم و معرفت را ،ما ميتوانيم در زندگي اجتماعي به دست بياوريم .پس نقص ما در كجاست؟ گرفتاري ما
از كجا ناشي مي شود ،كه حتي با وجود همان مقدار علم و معرفت ،نقص داريم؟ اگر درست دقت بفرماييد ،نقص ما در مسأله اراده
است .ما در ميدان اراده ،سست هستيم .در انتخاب و اختيار و ميدان باز كردن براي شخصيتِ برتريجو و شخصيت كمال جو ،سست
به ميدان ميآييم .در حقيقت ،حتي جوانها و انسانهاي معموليِ ما كه خيلي دانشگاه ديده و حوزه ديده نيستند ،قطعاً ميدانند كه
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باالخره ظلم ،در كوچك ترين پديده ،نتيجه خواهد داشت .با اين حال ،احساس ميشود كه وحشت از ظلم را آن چنان كه بايد
نمي بينيم .اين مسأله جاي سؤال دارد .يا عظمت عدالت را همه ما ميدانيم ،اما چرا در قرارگرفتن در موقعيتهايي كه بايد عدالت
بورزيم ،يك «ميخواهمِ» شخصي از هوي و هوس سر ميكشد و عدالت را زير غباري كه تيزبينترين چشم هم شايد آن را نبيند،
مخفي ميكند؟ همانطور كه عرض كردم ،اين معلولِ اين نيست كه ما نميدانيم عدالت خوب است و عدالت ضرورت دارد .مسأله
اين است كه آن را چنان حياتي تلقي نمي كنيم كه به مجرد اين كه ديديم عدالت در اين مورد احتياج دارد ،بدون توقف ،اراده نموده و
حركت كنيم .در حدود  150آيه در قرآن مجي د ،درباره اراده ذكر شده است .اهميت اراده را مالحظه بفرماييد كه چه قدر اهميت دارد.
چنان كه صبر و شكيبايي در مقابل حوادث ناگوار ،اثر ويژه و به خصوص دارد.وَ بَشِّرِ الصَّابِرينَ الَّذينَ اِذا اَصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا اِنَّا للَّهِ وَ
اِنَّا اِلَيْهِ راجِعُون [ «. ]579و مژده بده شكيبايان را ،همان كساني كه چون مصيبتي به آنان برسد ،ميگويند :ما از آنِ خدا هستيم و به
سوي او باز ميگرديم [».در زندگي] ،شكيبايي و صبر بسيار مؤثر است .همان طور كه در آيات قرآن مالحظه فرمودهايد ،وقتي
ميخواهند عدهاي به بهشت وارد بشوند ،به آنان گفته ميشود:سَالمٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُم فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّار [«. ]580درود بر شما به
[پاداش] آنچه صبر كرديد .راستي چه نيكوست فرجام آن سراي».درود بر شما به خاطر صبري كه در مقابل لذايذ انجام داديد[ .مثالً]
مقام پيش آمد و وقتي ديديد كه اه ل آن نيستيد ،گفتيد خداحافظ .و اگر استخاره هم خوب آمد ،گفتيد :برو اين دام بر مرغِ دگر
نِه.جوانان عزيز ،صبر دو مورد دارد - :البته اين جمله معترضه است  -چون ما ميخواهيم شكوفايي اراده و اختيار را در كالس حسيني
ياد بگيريم ،انشاءاللَّه دقت بفرماييد:

صبر در مصيبتها

[مثالً] خداي ناخواسته آدم بيمار است ،اگر صبر نكند ،چه كار بايد بكند؟ نزد طبيب مي رود و پس از معالجه ،كار خود را انجام ميدهد.
صبر در مقابل درد و نالهها و سوزش ها ،طبيعي است .البته اگر بگويد:غم و شادي برِ عارف چه تفاوت دارد ساقيا باده بده شاديِ آن
كاين غم ازاوستبه حالوت بخورم زهر كه شاهد ساقي است به ارادت بكشم درد كه درمان هم ازوست[اگر به چنين مقامي برسد]،
حقيقت اين است كه اين شخص ،راه را طي كرده و او سالك است .او واقعاً طعم كمال را چشيده كه حتي غم ،اندوه ،درد و ناله را از
او ميداند و خوشحال هم هست .چون صبر در مورد دردها و ناگواري ها كه اجباري است ،عظمت و سازندگيِ آن ،مانند صبر در مواقع
لذتها نيست .آنجا (صبرهاي اختياري) سكوي پرواز است.

صبر در مقابل لذتها

اين نوع صبر ،صبر اختياري است .در اينجا ،شخصيت نفسي مي كشد و در مقابل غرايز به ميدان ميآيد و به غرايز حيواني ميگويد:
كنار برويد ،حاال نوبت من است ،مني كه با خدا آشنايي دارم .مي گويند :سودجويي و شهرت اجتماعي لذت دارد .در آن هنگام
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شخصيت بايد بگويد :من شهرت اجتماعي را نمي خواهم ،زيرا ممكن است اين شهرت مرا منحرف كند و من براي حفظ اعتبار
اجتماعي كه اگر بيپايه باشد و آن هم چند صباحي بيش نيست ،شخصيتم را نابود نميكنم .جاي پرواز در اينجاست .مورد ديگر ،صبر
در مقابل جريان شهوت است [مخصوصاً] كه اگر مانعي هم وجود نداشته باشد .خدا ميداند اختيار در اينجا چه چهرهاي به شما اوالد
آدم نشان ميده د ،كه با اراده و اختيار ،براي ارتكاب به اين شهوت ،شخصيت را تباه نكرديد.مُتْ بِالْاِرادَةِ تَحَْيي بِالطَّبيعَة [«. ]581با
اراده بمير ،تا با طبيعت ،زنده جاويدان بماني« ».افالطون» اين كالم از چند قرن پيش از ميالد عيسي عليه السالم در جوّ فرهنگِ
پيشروِ بشري با شما حركت كرده تا به اين جا رسيده است .مُتْ :مقصود از بمير ،مردن طبيعي نيست ،يعني غرايز را مهار كن و بگذار
شخصيت براي خودش ميدان بگيرد .لذا ،صبر در مقابل لذايذ واقعاً سكوي پرواز است ،زيرا شما ممكن است در تلخيها كه خداي
ناخواسته پيش ميآيد ،به اجبار صبر كنيد و چارهاي هم نداريد ،اما در صبر مقابل لذتها ،ميگوييد :ميتوانستم انجام بدهم و انجام
ندادم .يا مي توانستيد انجام بدهيد ،اما انگيزه را از خودتان كنار زديد.چون دوم بار آدميزاده بزاد پاي خود بر فرق علتها نهاد []582
.خدايا! بر تعداد اين هشياران در جامعه ما بيافزا .تعداد اين هشياران كم است و كمتر هم ميشود .روايت در حديث قدسي چنين
است:عَنْ عيسَي بْنُ مَرْيَمَ عليه السالم :لَنْ يَلِجَ مَلَكُوتَ السَّمواتِ مَنْ لَمْ يُولَدْ مَرَّتَيْن [«. ]583از حضرت عيسي بن مريم عليه السالم
نقل شده است كه فرمود :كسي كه دوبار زاييده نشود ،به ملكوت آسمانها وارد نميشود ».آدمي يك بار از كانال دو موجود به نام پدر
و مادر قدم به دنيا مي گذارد .اما تولد حقيقي ،موقعي است كه شخصيت آماده اراده باشد و بگويد :آن را ميخواستم ،اما او از من
نيازمندتر بود ،آن را به او دادم .اينجاست كه پاي خود را بر علتها و انگيزهها مي نهد.چون دوم بار آدميزاده بزاد .ما تولد دوم
ميخواهيم .از آن موقع كه شخصيتِ كمالجو و شخصيتِ ارزش طلبِ شما ،گام در عرصه زندگي ميگذارد ،اينجاست كه
مي گويند:چون دوم بار آدميزاده بزاد پاي خود بر فرق علتها نهادگاهي در تاريخ ،گذشتها و فداكاريهايي ديده ميشود ،كه آدم
ميگويد :خدايا ،آيا اينان بشر هستند؟ آيا اين ها از آسمان آمدند يا از زمين روييدند؟ آنان چه كردند كه بر هوي و هوسِ خويش مسلط
شدند؟ دوباره در اين دنيا پاكيزه زاييده شدند ،نه از اسپرم و اوول.وقتي بر روي علتها پا گذاشت و گفت :نه! اين جوابهاي منفي،
گاهي مزه «باشد» به هستي ميدهد .بقا و جاودانگيِ حسين بن علي ،مربوط به دو  -سه جواب منفيِ به مورد است .ميگويند[ :يا
حسين] ميخواهند به شما مقام بدهند .مي گويد :نه! مقام چيست؟ من بايد باشم تا از مقام استفاده كنم .اگر چنين مقامي را بپذيرم،
من نيستم و نابودم .ميگويند :شهرت شما عالمگير ميشود .مي گويد :چگونه عالمگير ميشود؟ آيا با فساد؟ همانگونه كه در مقابل آن
شخص (يزيد) ايستاده ام؟ شهرت بعضي از اشخاص عالمگير است ،اما در نمايشگاه فساد و در نمايشگاه جنايتكاران .تاريخ براي بشر،
د و نمايشگاه آماده كرده است :يك نمايشگاه براي تبهكاران ،جنايتكاران و خودفريبان كه ابتدا خود را و سپس جوامع را ميفريبند.
يك نمايشگاه هم براي دادگران و انسانهاي كمال يافته و براي انسانهايي كه شخصيتشان از اختيار بهرهبرداري كرده است.
بهرهبرداري از اختيار يعني چه؟ يعني؛ پاي خود بر فرق علتها نهاد.به شما ميگويند :در سي ،چهل سال بقيه عمرِ خود ،آقايي خواهي
كرد .ميگوييد« :خودِ طبيعيِ» من آقايي خواهد كرد ،اما اين آقايي به قيمت نابودي شخصيت ملكوتيِ من تمام خواهد شد .اين چه
نوع زندگي و آقايي است؟ بدينجهت ،ما از ا ين شهداي راه انسانيت و از اين مسافران بسيار بزرگِ دار بقا ،بايد اين مسأله را فرابگيريم
كه آنان اختياراً «نه» يا «بلي» ميگويند .من شايد بارها اين مطلب را در بعضي از درسها عرض كردهام .خاطر شريف آقايان و يا
خواهران بايد باشد كه همه ما ميگوييم :من خودم اختيار داشتم .اختيارِ مالم را داشتم[ .مثالً] چيزي را به قيمت يكصد هزار تومان
خريده بودم ،اما به ده هزار تومان فروختم .چه جبري باالتر از اين كه ريال ،اختيار حقيقي را از دست انسان گرفته و به اين كه اختيار
دارد ،دلخوش است؟! به هرحال ،مسأله :اُشتريام الغر و هم پشت ريش است .پشتم هم زخم است .اين ادعاي منِ مدعي است ،كه
هميشه الحمدللَّه با ادعا زندگي ميكنم.اشتري ام ،الغر و هم پشت ريش ز اختيار هم چو پاالن شكل خويشپاالن است ،اختيار كجا
بود! چرا پاالن است؟ زيرا همان فرمولي است كه پدران ما به ما ياد دادند[ .كه انسان] با يك كشمش گرمي و با يك غوره سردياش
مي كند .آيا اين اختيار است؟ آيا اين شخص از اختيار برخوردار شده است؟ او را يك كشمش گرم ميكند و يك غوره هم سرد ميكند،
سپس ميگويد :من در اينباره اختيار داشتم! از سبيل و ريش لرزان خنده ميگيرد مرا.با چهره و قيافهاي مخصوص چنان ميگويد
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اختيار دارم ،كه آدم باور ميكند اختيار دارد« .شخصيت» و «منِ» بيچاره هم  -به اصطالح مظلومانه  -در گوشهاي از درون نشسته و
جز اين كه به كارهاي انسان با چشم تعجب نگاه كند ،كاري نميكند.اشتري ام الغر و هم پشت ريش ز اختيار هم چو پاالن شكل
خويشواقعاً عجب هشياراني هستند ،كه مي فهمند .گيرم كه خارم ،آن هم خار بد ،اما خار از پي گُل ،زيست و حيات دارد .اگر گلي نبود،
خار هم مفهوم نداشت .صرّاف زر هم مينهد جو در سر مثقالها .در مقابل اشخاصي كه در آتش جهل غوطهورند ،چنين اشخاص
بافهم و هشيار نيز در تاريخ وجود دارند ،كه انسان نفسي ميكشد و مي گويد خدايا شكر!اين كجاوه ،گه شود اين سو كشان آن كجاوه
گه شود آن سو كشانيك كشمش او را به آن طرف ميبرد و يك غوره او را به اين طرف مي آورد.بفكن از من ،حملِ ناهموار را تا ببينم
روضه انوار راكه ببينم اختيار چيست؟ واقعاً جاي دعاست ،كه خدايا :بفكن از من حمل ناهموار را .اين پاالن را خودت از پشت من
بردار .از گرمي و سرديِ يك كشمش و غوره ،لذت ميبرد و درك هم نمي كند ،اما غافل از اين كه اصالً مسأله اراده و درك مطرح
نيست .اگر انسان با اختيار بگويد اللَّه اكبر ،يا با اختيار به عيادت يك بيمار برود و ناله او را كم كند؛ ارزش دارد .نه اين كه اگر بيمار
بهبود يافت و از بيمارستان مرخص شد ،به عيادت او برود .يا اگر شخص بيمار كه متموّل است بگويد :شما به عيادت من آمديد و با
پولي يا ...كار او را جبران كند .اينها معامله است.به هرحال  -همان طور كه عرض شد  -عظمت حادثه خونينِ نينوا ،بر مبناي اين
واحدها و عوامل است .يكي از واحدهاي آن چنين است :اگر هر لحظه ،دست حسين عليه السالم را ميگرفتيد و ميگفتيد اي پسر
پيغمبر صلي اهلل عليه وآله ،آيا براي برداشتن قدم بعدي مجبور هستي؟ پاسخ ميگرفتيد :نخير .زيرا قطبنماي وجدانِ او دقيقاً كار
مي كند و اراده با شخصيت در حركت است .اكنون خودتان تفسير كنيد به خاطر چه كسي [با اختيار] در اين مكان نشستهايد؟ لذا،
نوشته اند كه تا صبح عاشورا و تا آخرين لحظات كه [حسين] قدرت داشت ،داراي اختيار بود كه بازگردد و بگويد من برگشتم.تعدادي از
تحليلگران تاريخ اسالم ،نيز تعدادي از خارجيها ،اين تعبير را گفته اند كه :اين مرد (حسين) تا موقع افتادن به زمين ،داراي اختيار بود
و به هر شكلي مي توانست از معركه ،جان به در ببرد .آيا درس خوبي در اين جلسه [از حسين] خوانديم؟ آيا انشاءاللَّه درباره اين درس
فكر خواهيم كرد؟ كه بلكه در دنيا از اراده آزاد و از اختيار بتوانيم استفاده كنيم و نگذاريم عمر ما با جبر و شبه جبر سپري شود .تا
نگوييم :مثل اين كه زندگي ما به پوچي مي گذرد و تمام زندگي كه انسان در آن اختيار نداشته باشد ،جبر است .به قول بعضي از ادباي
خيلي خوش ذوق :سبد شب در سبد روز مياندازد و سبد روز هم در سبد شب مياندازد و ميگويد برو جلو .هفتاد يا هشتاد سال عمر
چنين گذشت ...مسلّم است كه چنين زندگي ،مزّه و طعم زندگيِ حقيقي را نخواهد داد .بنابراين ،يك عظمت در داستان آموزنده امام
حسين عليه السالم ،مسأله اختيار و آزادي است ،با آن خطبه اول كه در مكه قرائت فرمود:اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَ ماشاءَ اللَّهُ وَال قُوَّةَ اِالّ بِاللَّهِ وَ
صَلَّي اللّهُ عَلي رَسُولِهِ ،خُطَّ الْمَوْتُ عَلي وُلْدِ آدَمَ مَخَطَّ الْقَالدَةِ عَلي جيدِ الْفَتاةِ وَ ما اَوْلَهَني اِلي اَسْالفي اِشْتِياقَ يَعْقُوبِ اِلي يُوسُفَ وَ خَيْرٌ
لي مَصْرَعٌ اَنَا القيهِ ،كَاَنّي بِاَوْصالي تَقْطَعُها عَسَالنُ الْفَلَواتِ بَيْنَ النَّواويسِ وَ كَرْبَال فَيَمْلَاُنَّ اَكْراشاً جُوَفّاً وَ اَجْرِبَةً سَغْباً ،ال مَحيصَ عَنْ يَوْمٍ
خُطَّ بِالْقَلَمْ ،يَرْ ضَي اللّهَ عَنَّا بِرِضانا اَهْلَ الْبَيْتِ ،نَصْبِرُ عَلي بَالئِهِ وَ يُوَفّينا اُجُورَ الصَّابِرينَ ،لَنْ يَشُذَّ عَنَّا رَسُولُ اللّه لُحْمَتَهُ ،بَلْ هِيَ مَجْمُوعَةٌ
لَهُمْ حَظيرَةِ الْقُدْسِ ،تَقِرُّ بِهِمْ عَيْنُهُ وَ تَنَجَّزَ بِهِمْ وَعْدُهُ ،اَال فَمَنْ كانَ فينا باذِالً مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّناً عَلي لِقاءِ اللّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا فَاِنّي
راحِلٌ مُصْبِحاً اِنْشاءاللّه [«. ]584سپاس براي خداست كه آنچه را بخواهد ميشود ،و جز او تكيهگاهي نيست و درود او بر پيامبرش باد.
مرگ بر اوالد آدم ،مانند گردن بندي است كه به دورِ گردن زن جوان پيچيده است .اشتياقم زياد است به ديدن نياكان ،بزرگان و
گذشتگانم .مانند اشتياق يعقوب به ديدن يوسف.اي اطرافيان من ،بدانيد كه براي من خوابگاهي آماده شده است و من آن را خواهم
ديد .و گويا ميبينم كه چگونه خونم در كربال ريخته شده است و شكم حريصان سير شده و جيب آنان پر گشته است .البته از چنين
سرنوشتي كه رضاي خدا در آن است ،خشنود هستيم و از هر باليي كه در راه او پيش بيايد صبر ميكنيم (استقبال ميكنيم) و در جوار
او پاداش استقامتِ خود را مييابيم .ما پاره تن پيغمبريم كه به زودي در حظيرة القدس به حضورش ميشتابيم و باعث روشنيِ چشم او
مي شويم ،در حالي كه رسالت مقدس را به پيش برده و به مسؤوليت بزرگمان عمل نموده ايم .اينك ،آگاه باشيد! كسي كه ميخواهد
نفس و جانش را آماده ديدار خدا كند ،با ما حركت كند .ما بامدادان حركت خواهيم كرد ،انشاءاللَّه«».ماشاء اهلل» ،يعني آن چه كه او
مي خواهد در اين حادثه بزرگ گرفتار آن شوم ،چيزي است كه خدا خواسته است«.ماشاء اهلل» ،رو به حادثهاي قدم برميدارم كه او
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خواسته است .آيا در اينجا ،اختيار من شكوفا نميشود؟ آيا از روي جبر ميروم؟«ماشاء اهلل» ،او ميخواهد كه شخصيت من ،با اختيار
در اين حادثه شكوفا شود و به بار بنشيند.اَال فَمَنْ كانَ فينا باذِالً مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّناً اِلي لِقاءِاللَّه نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنا فَاِنّي راحِلٌ مُصْبَحا
انشاءاهلل«.آگاه باشيد! كسي كه ميخواهد دلش را در راه ما وارد عرصه هستي كند و ميخواهد نفس و جانش را آماده ديدار خدا كند،
با ما حركت كند .ما بامدادان حركت خواهيم كرد ،انشاءاللَّه».ان شاءاللَّه! يعني؛ من مشيّت را با كمال اختيار به مشيت او وابسته
كردم.به هر حال ،اين يكي از درس هاي بسيار مهمِ داستان نينواست .مالحظه فرمودهايد كه غالباً در جلسات دانشگاهي ،يا حوزوي و...
مسأله جبر و اختيار مطرح مي شود ،ولي خيلي زياد سراغ شخصيت را از نظر اينكه شخصيت در اينجا چه كاره است ،نميگيرند .اين
همه اديان الهي ،اين همه وارستگان تاريخ و برازندگانِ اوالد آدم ،تمام تالششان بر اين است كه بگويند :شخصيت خود را تقويت
كنيد .شخصيت اگر تقويت شود ،اسير يك كشمش و يك غوره نميشود[ .شخصيت اگر تقويت شود] ،اسير يك مقام چند روزه دنيا
نميشود و در ميان انتخاب انگيزهها كالفه نميشود .پس ما از بركات اين حادثه بزرگ كه جلوهگاه اختيارِ انساني است و در آن لذت و
الم كنار گذاشته شده ،و حتي مفاهيم به هم خورده است ،درمييابيم كه فقط انسان و قرار گرفتن او در پيشگاه كمال ،و حركت به
سوي كمال ،با كمال اختيار مطرح است!خوب است كه ما در اين گونه موارد ،از چنين حادثهاي ،تعاريف علمي خود را در علوم انساني
انتخاب كنيم ،نه از چند نفر انسان معمولي كه ميگويند« :ميخواهم»[ .كه البته] نه «ميخواهمِ» آنان مبنا دارد و نه «نميخواهمِ»
آنان .همچنين ،نه آزادي و نه جبر آنان مبنا دارد .دوباره عرض ميكنم :آموزندگي اين داستان اينجاست كه در هر موقعيتي  -چه در
مسير [مكه تا كربال] ،چه در صحبتهاي امام حسين عليه السالم  -موجب اجباري براي موقعيت بعدي نيست :چنان كه «بايد چنين
كاري بشود! چون هيچ چارهاي ندارم و اختيار هم ندارم!!» البته ممكن است عبارت «چارهاي ندارم ،بايد بروم» ،مطرح باشد ،ولي آن را
در موردي به كار ميبرند كه انسان در جاذبه آرمان اعلي حركت ميكند و مي گويد براي حركت در اين مسير ملزم هستم .در بحث از
اختيار ،به مسؤوليت و پشيماني هم بايد توجه كرد .ما احساس مسؤوليت و احساس پشيماني داريم .اگر كارهاي ما بر مبناي جبر است،
پس پشيماني يعني چه؟زاريِ ما شد دليل اضطرار خجلت ما شد دليل اختيارگر نبودي اختيار اين شرم چيست؟ وين دريغ و خجلت و
آزرم چيست؟ [. ]585وقتي كه به شما ميگويند :چرا اين كار زشت را مرتكب شديد؟ احساس شرم ميكنيد .اين دريغ و خجلت و آزرم
چيست؟ معلوم مي شود كه ما اختيار داريم .گاهي بازي با كلمات ،ما را از خودِ حقيقت بركنار ميكند .قضيهاي را عرض ميكنم كه
انشاءاللَّه براي جوانترها ،مبدأ مطالعات باشد .ما در قضيه جبر و اختيار ،دو پرونده داريم -1:پرونده علمي آن است .از حاال تا يك ماه،
دو ماه ،تا قيامت بنشينيد و از نظر علمي بحث كنيد .نظام (سيستم) باز است .به شرط اين كه فقط دور خودتان طواف نكنيد و دو تا
كلمه ،شما را بيچاره نكند .حتي اگر هم نتوانيد اختيار را اثبات كنيد ،در اين مسير كه براي اثبات كردنِ اختيار ميرويد ،دسته گلهايي
به شما خواهند داد! و اظهار تعجب خواهيد كرد.گفت معشوقم تو بودستي نه آن ليك كار از كار خيزد در جهان [[. ]586مثالً]
مي خواستيم برويم و يك ليوان آب خوردن برداريم ،چون هدف خالصانه بود ،به آن نرسيديم .فرض كنيد ليوان آب هم آنجا نبود ،اما
يكي از راه رسيد و گفت :در عليت ،اين مسأله مطرح است ،آيا حواس شما جمع است يا نه؟ فايده اين [كه ناگهان مسأله عليت در
موقع آب آور دن براي شما مطرح شد] ،صد مرتبه از خود اختيار باالتر است .بسياري از اكتشافات از اين قبيل بوده است .چنان كه
كشف اشعه ايكس ( ) Xرا از رونتگن ديديم .او هم در راه بود[ ،يعني اتفاقاً در مسير رونتگن قرار گرفت] ،اما سرنوشت علمِ بشر را
عوض كرد .چند مورد از اين اكتشا فات در سر راه بود ،در حالي كه كاشف ،مسير ديگري را ميپيمود .براي اختيار ،هر چه قدر
مي خواهيد بحث كنيد ،اما به شرط آن كه پيمان ببنديد به دور خودتان طواف نكنيد .اگر استخاره خوب آمد ،دور خودتان طواف نكنيد.
فقط نگوييد چون من گفتم ،پس اين حرف من اعتبار دارد .حر كت و راه خود را ادامه دهيد .اگر كسي سخن حق را گفت ،دست او را
هم ببوسيد و بگوييد حقيقت را براي ما روشن كردي -2.تصور بفرماييد كه همگي ما توسط يك سلسله حلقههاي جبريِ زنجيري به
اينجا رسيدهايم .پدر و مادر ما جبراً ما را به دنيا آوردند .يا جبراً در عمرمان خور ديم و آشاميديم .حتي يك تسبيح دست بگيريد و
بگوييد جبر ،جبر .در اين مورد ،مسألهاي را مطرح مي كنم تا پرونده عمليِ جبر و اختيار ختم شود.ما در اين موقعيت كه قرار گرفتهايم
 -به قول آنها كه ميگويند جبراً به اينجا رسيدهايم  -اگر شما ميدانيد كه قدمي كه بعداً ميخواهيد برداريد ،يا مثالً تا يك دقيقه
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ديگر اين جلسه ادامه دارد و من چيزي خواهم گفت ،اگر قبالً جبرِ ماديات و خودخواهيها بدينجا كشانده بود ،آن را كنار بگذارم و
بگويم ،اين انسانها كه هماكنون با آنها روبهرو هستم ،به طرح اين مسأله نياز دارند  -اگرچه بعداً خود آنان بروند و تحقيق كنند .نه
اين كه جواب آنان را من بدهم  -براي موقعيت بعدي ،با اين نيت و اراده زيبا حركت كنيد و نام آن را جبر به توان بينهايت بگذاريد.
اما شما لطف بفرماييد و قدم را برداريد.يك مثال ديگر؛ شما در يك آبادي ،يا در شهر كاري انجام ميدهيد ،كه انگيزههاي مادي ،يا
انگيزه هاي طبيعي و غيره دارد .شما اگر توانستيد ،خودتان را براي موقعيت بعدي آماده كنيد و از جبرِ ماده و ماديات ،خودتان را نجات
بدهيد و با انگيزه ارزشيابيِ وجدان و انگيزه الهي ،قدم برداريد .اگر نتوانستيد ،با شما كاري نداريم ،در اينحال شما مجبوريد! اما اگر
مي توانيد ،نيّت خود را انساني كنيد و بگوييد بسيار خوب ،من پزشك هستم و چند بيمار را ،تا روزي يك بيمار اضافي هم ميتوانم
ببينم .فقط و فقط براي اين كه انسانم ،فقط و فقط براي اين كه درد بيماران را كم كنم .فقط به اين نيت ،اين پزشك عزيز ما اين
قدم را بردارد و نام آن را جبر بگذارد ،اما قدم را بردارد .اين هم پرونده عمليِ جبر و اختيار است .اين الفاظ را نميتوان در مقابل اختيار
و قدم برداشتن در راه عظمت ها ،بهانه قرار داد .به هرحال ،طرح اين بحث را هم ضروري ديدم .غالباً ميبينيم در سؤاالتي كه از ما
پرسيده مي شود ،مسأله جبر و اختيار مثالً در رتبه سوم قرار دارد .مثالً رتبه اول فالن مسأله و رتبه دوم فالن مسأله است .اما اين جبر
و اختيار ،چه در دانشگاهها ،چه در حوزهها و چه در جلسات معمولي ،به طور فراوان مطرح ميشود .لذا ،همانگونه كه عرض كردم،
جبر و اختيار دو پرونده دارد .يكي اين كه پرونده علمي دارد .يعني مدتها مي توانيد بنشينيد و درباره آن بحث كنيد ،كه قطعاً به اختيار
مي رسيد .ديگري هم اگر فرضاً نرسيديد ،و دور خودتان طواف نكرديد ،خيلي چيزها نصيب شما ميشود .نظير آن را عرض
ميكنم:خانم دكتر وان وايك از اساتيد جامعهشناسي و اهل هلند بود و سالها قبل ،به جلسات درس من ميآمد .روز اول به ايشان
گفتم ،شرط اول اين است كه شما با حجاب شرعي بياييد .البته مقدار و حدود آن را نيز گفتم .روز سوم گفت :من اين درسي كه
مي بينم ،اگر بگوييد لحاف به سرت بينداز ،من لحاف را به سرم مياندازم و اين تهران شما را ميگردم ،سپس در جلسات اين درس با
آقايان و خانمها شركت ميكنم .آن موقع من شرح مثنوي را درس مي گفتم .از جمله مسائلي كه با خانم دكتر وان وايك مطرح كردم،
اين بود كه به او گفتم :من نميگويم شما مطالب اين مرد (مولوي) را قبول كنيد ،اختيار در دست خودتان است .واقعيات و حقايق ،نه
با شك و يقينِ من زير و رو ميشود ،نه با شك و يقين شما .اما من ميخواهم يك مسأله را به شما غربيها پيشنهاد كنم :كاري
نداشته باشيد اين اشخاص چه ادعايي مي كنند .ممكن است ادعاي آنان براي شما مشكوك باشد و مورد قبول نباشد .اما دقت كنيد
كه آنها از مسيرهايي كه حركت مي كنند ،براي بشر چه ارمغانها ميچينند و ميآورند .مثالً فرض كنيد كه مولوي ،در مسأله عذاب
قبر اينگونه گفته است  -البته به عنوان مَثَل عرض ميكنم  -شما هم آن را قبول نداريد ،اما در مسير خود ،اينگونه گفته است:در
عدم هست اي برادر چون بُوَد ضد اندر ضدِّ خود مكنون بُوَدآيا ميدانيد كه مبناي فلسفه هگل ،بر همين استوار است؟ آيا ميتوانيم اين
را از شما خواهش كنيم كه دقت كنيد چه چيزي از مغز اين شخص (مولوي) تراوش كرده است؟ با اين كه ممكن است شما آن مدعا
را كه دنبال ميكند ،قبول نكنيد.فرض كنيد كه مي خواهد يك مسأله دينيِ خودش را كه اسالم است ،اثبات كند و همين مسيري را
كه طي ميكند ،نكتهها را تند تند ميريزد .يا حقايق است كه با دامنش ميافشاند و ميرود و قطعاً به همان مراد هم شما ميرسيد،
مگر اين كه اشتباه كرده باشد .بنده هم در حدود صد مورد اشتباهات ايشان را نوشتهام .اما دقت كنيد چه ميگويد .مثالً مولوي درباره
شير و خرگوش ،مطالبي را بيان مي كند ،اما مقصود او چنين است:در ره آمد بعد تأخيرِ دراز تا به گوش شير گويد يك دو رازتا چه با
پهناست اين درياي عقل تا چه با ژرف است اين سوداي عقلعقل پنهان است و ظاهر عالَمي صورتِ ما موج يا از وي نمي [. ]587اشعار
او با همين يك بيت ،جزو بزرگترين فلسفه هاي تاريخ شد؛ آن هم مثل اين كه گردو را در برابر كودكان مياندازد و ميگويد بچهها،
شما هم بازي كنيد .زماني اين كتاب (مثنوي) بهعنوان كتابهاي قديمي ،دور انداخته شده بود! بهعنوان اين كه كتابهاي قديمي،
اكنون به درد نمي خورَند! اخيراً يك نفر كه از يكي از كشورهاي بزرگ دنيا آمده بود و ميگفت :يكي از پر فروشترين كتابها ،همين
كتاب قديميِ آقاي مولوي است و ميخواهند دانشگاهي فقط براي شناخت م ولوي بنا كنند.البته ما نگفتيم كه همه ادعاهاي او را قبول
داريم .ما بايد عاشق مطالبِ مفيد و سازنده او باشيم .مولوي در آن قضيه التزام كردن [آن مرد الهي] خادم را جهت تيمار حيوان (االغ)
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و تخلف نمودن آن خادم ،يك جمله بسيار ظريف گفته است[:آن مرد الهي] رو به خادم كرده و گفت :برو براي چارپاي من ،كاه و جو
آماده كن تا آن حيوان بي زبان هم سير شود .خدمتگزار گفت :الحول وال قوّه اال باللّه ،من در اين كار سابقه طوالني دارم (ميدانم كه
بايستي به چارپايي كه از راه رسيده است ،رسيدگي كرده و غذاي او را فراهم ساخت).مرد الهي :اي خدمتگزار عزيز ،چون چارپاي من
پير شده و دندان هايش سست است ،به آن جو كه به چارپا خواهي داد ،كمي آب بپاش و تر كن .خدمتكار گفت :الحول ...تو به من
اين حرفها را ياد ميدهي؟ ديگران اين ترتيبها را درباره چارپايان ،از من مي آموزند .مرد الهي گفت :پاالنش را بردار و جراحتي در
پشت دارد ،به آن جراحت داروي منبل بگذار .خدمتكار گفت :الحول ...اين حكمت گوييها را رها كن ،براي ما تاكنون صد هزار
مهمان آمده است ،ما خودمان مي دانيم كه چه بايد كرد .ما وظيفه خود را ميشناسيم و عمل ميكنيم و همه مهمانان از دودمان ما
راضي برميگرد ند.مرد الهي گفت :به آن چارپا آب هم بده .خدمتكار گفت :الحول ...من از اين گفتههاي تو شرمنده ميشوم .مرد الهي
گفت :جوها را كه به چارپاي خواهي داد ،كاه كم داشته باشد .خدمتكار گفت :الحول ...بيا آقاي مهمان اين سخنها را كوتاه كن( .من
همه اينها را ميدانم ).مرد الهي گفت :جاي اين چارپا را در طويله از سنگ و پشكل پاك كن و اگر ديدي جايش تر است ،كمي
خاك خشك در آن جا بريز تا خشك شود .خدمتكار در جواب گفت :الحول...اي مهمان عزيز! اي پدر من! تو هم توجه داشته باش.
الحول و القوة اال باللّه بگو و با كسي كه او را فرستاده و مأمور خود ميداني ،اين قدر پرگويي مكن .مرد الهي گفت :شانهاي پيدا كن
و پشت خر را بخاران .خدمتكار در جواب گفت :الحول ...اي پدر عزيز! اي ميهمان گرامي! كمي شرم داشته باش (من همه اينها را
ميدانم) .مرد الهي گفت :پار دم حيوان را كمي كوتاهتر ببند تا پاي حيوان در آن بند نشود كه به زمين بغلتد .خدمتكار در جواب گفت:
الحول ...پدر عزيز! اين اندازه سخن زياد مگو ،تو مي خواهي از شير استخوان پيدا كني؟ مگر در شير استخواني پيدا ميشود!....آن مرد
الهي در حال وسوسه و گفتگو با خويشتن به سر ميبرد ،اما آن حيوان بينوا در حالي بود كه اي كاش نصيب دشمنان بوده باشد .حال
آن حيوان بيزبان چنين بود :در ميان خاكها و سنگ ها درغلتيده ،پاالنش كج شده و پاالنش پاره شده بود .شب را گرسنه به صبح
رسانيده و گرفتار آنچنان مصيبتي شده بود كه گويي جان ميكند و در حال تلف شدن است.آن حيوان تمام آن شب را با ناله و زاري
به سر برده و ميگفت :خداوندا! از جو دست برداشتم و جو نمي خواهم ،حداقل يك مشت كاه به من برسان .زبان حالِ آن بينوا به
شيوخ كه شب براي خود مجمع و حلقه اي ترتيب داده بودند اين بود كه به من رحمي كنيد ،من از دست آن خدمتكارِ خام شوخ
ميسوزم .در فراق كاه و جو ،تا بامداد نالهها كرد و شيون ها سر داد .آن حيوان بيچاره ،تا صبحگاه از جوع البقر (كسي كه هر چه
ميخورَد و سير نميشود) به اين پهلو و به آن پهلو ميگشت.هنگامي كه صبح روشن شد ،آن خدمتكار بهسر وقت حيوان بينوا رسيد و
فوراً پاالن را پيدا كرده و بر پشت او نهاد .خدمتكار بناي حيله گريِ خر فروشان را گذاشت كه با نيش (سيخونك زدن) و وارد ساختن
زخم به حيوانِ بيزبان ،او را به حركت و شتاب وادار ميكنند كه حيوان ،چاالك نمودار ميشود .با آن حيوان مانند سگ رفتار كرد.
آري ،خر از درد نيش جست و خيز ميكرد ،اما زب اني نداشت كه درد خود را بازگو كند...خر جهنده گشت از تيزيّ نيش كو زبان تا خر
بگويد حال خويش؟ [. ] 588آن مرد الهي ،صبحگاه سوار خر شده و به راه افتاد ،اما حيوان بينوا و گرسنه به زمين ميافتاد و مردم در
بلند كردن او ميكوشيدند و ميگفتند :اين حيوانِ بيزبان ،بيمار است و نميتواند درد خود را ابراز كند .يكي جلو ميآمد و گوش آن
حيوان را ميگرفت و ميپيچيد .ديگري دست به دهان حيوان ميانداخت و ميگفت شايد بيماريِ حيوان مربوط به دهان اوست.
سومي پاي حيوان را بلند كرده و مي گفت شايد سنگي در ميان نعل و پايش فرورفته است .چهارمي به چشمهاي حيوان خيره شده بود
كه علت بيماري او را تشخيص دهد.هنگامي كه از همه اين معاينهها و معالجهها مأيوس شدند ،از شيخ پرسيدند اين حيوان چه
مرضي دارد؟ تو مگر ديروز نمي گفتي اين يك حيوانِ سالم و قوي است؟ ولي آن مرد الهي كه به واقعيتِ قضيه متوجه شده بود ،به
آنان گفت :آري ،خري كه ديشب تمام غذاي او «ال حول و ال قوه اال باللّه» بوده كه آن خدمتكار تبهكار به او خورانيده است ،شب
گذشته را با تسبيح به صبح رسانيده است و امروز هم چنانكه ميبينيد در حال سجده ميباشد.خر جهنده گشت از تيزيّ نيش كو زبان
تا خر بگويد حال خويش؟اگر چه شما اصل قضيه را اصالً قبول نكنيد ،ولي توجه كنيد به اين كه جان ،مسألهاي است كه شش هزار و
سيصد بار در ديوان شمس ،كلّه اين مرد را كالفه كرده است .اوست كه مي گويد :كو زبان تا خر بگويد حال خويش .زبان ندارد كه
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بگويد در چه حالي است.بنابراين ،آ قايان و خواهران دقت كنيد :كاري با آن نداشته باشيد كه مدعاي مولوي را نميپذيريد .البته اگر
بترسيد كه به عقيده شما صدمه بخورد و مختل شود ،به دنبال آن نرويد .اگر اين آمادگي را در خودتان احساس ميكنيد كه اگر چه
مدعاي او اشتباه باشد ،ولي در راه ،اين گلها كه آنان مي چينند بسيار قابل توجه است ،به دنبال آن برويد .اگر مربي داشته باشيد كه
چه بهتر ،تا مربي در هر مورد كه اشتباهي ديد ،به شما بگويد :اين موارد اشتباه است .به شرطي كه مربي ،رهبر و راهنما باشد .ولي
اين كه آن چه كه او (مولوي) در نظر گرفته درست نيست ،كافي نيست .مطالب بسياري در اين انسانهاي بزرگ ديده ميشود ،كه
همينطور ميگويند و بيرون ميريزند .طرح همه داستان ها بهانه بوده ،اما مقصود آنان ،مطالب مهم و پندآميز است.امام حسين عليه
السالم در دعاي عرفه ميگويد :وَ اَوْقِفْني عَلي مَراكِزِ اِْطِراري« ،خدايا مرا آگاه كن كه در كجا مضطرّم .در كجا مجبورم و در كجا
اختيار دارم» .او هم از خدا كمك مي خواهد .مسأله اختيار بسيار اهميت دارد .وَ اَوْقِفْني عَلي مراكز اضطراري« ،خدايا! در آن جاهايي
كه جبر مي خواهد مرا گرفتار كند و مسأله را دگرگون خواهد كرد ،مرا مطلع بساز» .اين است كه شما به ياد اين مرد ،سالهاي سال
در طول عمر خود ،الحمدللَّه نشستهايد و استفادهها كرده ايد.خداوندا! ما را از اختيار در راه خير و كمال برخوردار بفرما.خداوندا! جوانان ما
را از گمراهي محفوظ بفرما.خداوندا! در درون جوانان ،عشق و محبت به علم و معرفت و اخالص را روز به روز بيفزا.خداوندا! در اين
زندگانيِ چند روزه دنيا ،شخصيت ما را از تباه شدن ،محفوظ بفرما.خداوندا! پروردگارا! ما را در راهي كه خودت براي ما صالح ديدهاي،
ياري و ياوري بفرما.خداوندا! اراده محكمِ جوانانِ ما را تقويت بفرما .پروردگارا! در تصميمگيريها ،در گزينشهاي مسير زندگي ،دست
جوانان ما را بگير.خداوندا! پروردگارا! ما را از اين درسهاي بزرگي كه به وسيله حسين بر ما القا فرمودهاي ،برخوردار بفرما«.آمين»

جهاد حسيني

(شب نهم محرم). 1377 / 2 / 15 ،در روايتي نقل شده است كه وقتي مسلمانان در محضر مبارك پيغمبر صلي اهلل عليه وآله از
جهادي پيروزمندانه برگشتند ،حضرت فرمود :اَصْحابي ،قَدْ رَجَعْنا مِنَ الْجَهادِ الْاَصْغَرْ اِليَ الْجَهادِ الْاَكْبَر« .اي ياران من ،ما از جهاد
كوچك برگشتيم ،حاال نوبت جهاد اكبر است» .جان به مرز زندگي و مرگ رفته بود ،و در جهاد و جنگ قرار داشت .دو گروه به
مرزهاي زندگي و مرگ كشيده شده بودند .يكي براي دفاع از حق و حقيقت ،ديگري هم براي دفاع از نژادپرستي و جاهليت و عادات
رسوب شده بيمنطق و يا ضدّ منطقِ فرهنگهاي رسوبي و يا دفاع از مال و منال بياساس ،يا دفاع از تخيالت يادگار روزگارانِ كهن.
با اين حال ،پيامبر فرمود :آن جهاد اصغر (كوچك) است .حال ،ببينيم جهاد بعدي چيست كه در مقابل آن ،اصغر (كوچك) است .در
حقيقت ،برداشتن دشمن از سر راه تكاملِ بشري و تنظيم جامعه براي پيشبرد تعقل و احساسات برين ،جهاد اصغر است .پس جهاد
اكبر چيست ،كه جهاد اصغر مقدمه آن بود كه سنگ هاي سر راه را برداريم و موانع را برطرف كنيم تا باشد كه مايل به جهاد اكبر
بشويم؟ قضيه همان مسأله مهمي است كه به جهت مسامحه در آن و به جهت ناديده گرفتن آن ،تاريخ بشر به حدّ نصاب نميرسد ،و
آن «خودخواهي» است .خودخواهي بشر را رها نميكند .تمام آن مشقتها و ناگواريها و تمام آن بالها و مصائب ،براي آن بود كه
بتوانند «خود» و «منِ» تعديل يافته براي بشر پيشنهاد كنند .اين امر به قدري مهم است كه حضرت فرمود :اين كار ،جهاد اكبر است،
يعني بزرگترين جهاد .در جهاد اصغر ،انسان با دشمن بيروني روبهروست .بسيار خوب ،چون او ميخواهد با زندگيِ اين [شخص] بازي
كند و آرمانهاي او را نقش بر آب كند ،طبيعي است كه در مقابل او ميايستد و جنگ و نزاع درمي گيرد .آن كس كه موافق حق
است ،حركاتش جهاد شمرده مي شود .ولي [جهاد با] دشمني كه در بيرون است و از سر تا پاي آن خصومت ميبارد ،آسان است .حال،
ما با دشمن دروني كه با خود من آميخته شده است ،چگونه روياروي شويم؟ به همين خاطر ،جهاد اكبر ناميده ميشود .تيراندازي به
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بيرون از خويشتن ،يا به يك درنده مثل پلنگ ،ببر ،يا سنگ زدن به يك افعي آسان است ،اما در مقابل آنچه كه ميگويد :من ،خودِ
تو هستم ،چه كار بايد كرد؟ لذا ،در دعاها و در منابع بزرگ ،همه عرفاي وارسته از خاك و گِل و همه اين فرهنگسازانِ باعظمتِ
بشري ،همواره اين مسأله را گوشزد مي كنند كه اگر خواستيد به ميدان تعديل خودخواهي  -يعني جهاد اكبر  -برويد ،به طور ناگهاني
هجوم نبريد[ .ابتدا] اعالن جنگ به تو ميدهد و ميگويد :آيا مرا مورد هدف قرار ميدهي؟ مگر من خودِ تو نيستم؟ مگر  30سال40 ،
سال 50 ،سال مديريت زندگيِ تو را به عهده نگرفته بودم؟ لذا ،مي گويد ،اگر ديديد كسي پيشرفت كرده و كمالي را به دست آورده
است ،حسادت نكنيد .اگر حقي به دست شماست ،آن حق را ادا كنيد .هركدام از اينها ،مقدمهاي بسيار برازنده براي تعديل خودخواهي
است.زماني يكي از دوستان مي خواست سيگار را ترك كند ،زيرا خيلي سيگار كشيده بود .گفت :فالني بعيد ميدانم بتوانم مبارزه كنم،
چه كار كنم؟ از طرفي ،ضرر آن را هم واقعاً احساس مي كنم .سن باال ميرود و سرفهها تهديد ميكند و اخطار جدي شروع شده است.
در اين مورد به او گفتيم ترك سيگار را با فاصله هاي معيّن شروع كند .مثالً فاصله بين دو سيگار كه ده دقيقه ميشد ،به مدت يك
ساعت يا بيشتر قرار بدهد .نَفْس مثل شير است .اگر احساس كند كه ميخواهيد به او زنجير بزنيد ،درندهتر ميشود .كمي زرنگ باشيد.
بعضي ميگويند :من از فردا خودم را تعديل مي كنم .اگر [نفس] اجازه داد ،بفرماييد[ .اين نفس] تاريخ بشريت را كالفه كرده است .آيا
بشر اين قدر در خودش قدرت ميبيند كه بگويد من از فردا خودم را تعديل ميكن م؟ ولي تدريجاً اين كار را بكنيد .يكي از بزرگانِ
انسانسازِ تاريخ ما ،تعبير زيبايي دارد .ميگويد« :اول اين پليديها را از خود دور كنيد» .مثالً حسادت ،خيانت و ...را از خود دور كنيد.
سپس مي گويد :حال ،اگر نوبت به خود رسيد ،يعني اگر بنا شد كه گالويز شويد با آن خودي كه به ما ميگفت دواي تو من هستم،
ولي درد من خودش بود! آن هم نه به مدت كم ،بلكه سي ،چهل سال خيلي مختصر! شما فقط اين مقدار به خدا پناه ببريد و بگوييد:
خدايا ،من ميخواهم خودخواهي ام را تعديل كنم ،دستم را بگير .چرا درباره خواستنِ مال و مقام و شهرت و ساير امتيازاتِ دنيا به سراغ
خدا ميرويد و خدايا ،ربّنا ،يا ربّ ...هم مي گوييد؟ در اين مورد هم بگوييد يا ربّي؛ قدرت دشمن را كه به قدر تمام جهان هستي است
 و آن عبارت از «من» است  -تعديل كن( .منظورم از دشمن ،خودخواهي است) .لذا ،ميگويد :وقتي به طرف او پناه برديد ،خداوندهمان قوه ربّاني را به شما عنايت مي كند كه به علي عليه السالم عنايت كرد و آن حضرت درِ خيبر را كه طبيعي نبود ،از جا كَند؛ با
اين كه چهل نفر براي بلند كردن آن عاجز مي شدند .آري ،علي عليه السالم درِ خيبر را كَند ،ولي با قدرت ربّاني .به مبارزه تدريجي با
خودخواهي برويد ،ولي با قدرت ربّاني و با توكّل به خدا .ببينيد مولوي جنبه رواني انسان را چهقدر مالحظه كرده است ،زيرا اگر
بخواهيد به شدت با نفس مبارزه كنيد ،در برابر شما ميايستد .از او (نفس) ميپرسيد :چه ميگويي؟ ميگويد :هيچ .فقط همان را
ميگويم كه پنجاه سال دمار از روزگارت درآوردم .مي گويد :مگر چه كردم؟ آيا تو را با سواد نكردم؟ آيا به تو شهرت اجتماعي ندادم؟
آيا ،آيا ...آنقدر آيا به اندازه يك تسبيح ميشمارد ،كه شما مي گوييد شما را به خير ،ما را هم به سالمت! اين استادِ انسانساز (مولوي)
ميگويد :اگر احساس كرديد كه براي تعديل خودخواهي ،به تدريج ميتوانيد وارد عمل شويد ،كمكم خواهيد فهميد كه بايد به كجا
رجوع كنيد .ميگويد :صفت بخل را بگدازيد .حقپوشي را بگدازيد ،واقعيت گرايي را بگيريد .ضد واقعيت را بگدازيد .سپس ميگويد :اگر
به آن مرحله رسيديد كه آنكه ميخواهيد به سويش تيراندازي كنيد« ،خود» شماست ،در آن هنگام به خدا پناه ببريد:ور تو نگدازي
عنايتهاي او خود گدازد اي دلم موالي او [[. ] 589وقتي كه به خدا پناه برديد] ،از همان لحظه ،باران رحمت الهي باريدن ميگيرد.
حساسترين دشمن اينجاست (نفس است) .چرا ما اصالً با خدا در اين مورد سروكار نداريم؟ خدايا ،ساليان عمر ميگذرد ،ولي اين
دشمن همچنان در درون ما روز به روز قويتر ميشود .پروردگارا! كمك و ياوري بفرما.همانگونه كه در داستان خونين نينوا عرض
كردم ،خيلي از تحليل ها را بايد در نظر داشته باشيم ،كه هم در داخل ،هم در خارج نوشتهاند .هم برادران سنّي و هم خود شيعهها كه
بسيار خوب ،مدافع مستقيمِ اصيل و قديميترين مدافع اين شرح و توضيح و تحليل داستان نينوا هستند .به هر حال ،خيليها دست به
كار شدهاند .با اين حال ،هنوز احساس مي شود ،روز به روز كه ابعاد نيازهاي بشري در زندگي بازتر و گستردهتر ميشود ،احتياج به
تحليل اين تاريخ بيشتر مي شود.در يكي از نمودهاي بسيار حساس اين داستان ،ما با جهادِ پسر اميرالمؤمنين ،ابوالفضل العباس عليه
السالم ،روبه رو هستيم .درباره جهاد اصغر ،اين مرد بزرگ ،برادرش امام حسين فرمود :بِنَفْسي اَنْتَ« .جانم به قربانت» .اين برادر نازنينِ
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حسين ،اين پسرِ نازنينِ اميرالمؤمنين ،چنين مقام بااليي دارد .عالوه بر آن :وَ كانَ مِنْ اَعْبَدِ بَنيهاشم[« .ابوالفضل عليه السالم] از
عابدترين اوالد بنيهاشم بود» .نه فقط يك مرد شجاع ،بلكه پارسا ،زاهد و نيز عارف بود .حركات او اينگونه نشان ميدهد .جهاد
اصغري كه ايشان انجام داد ،چنين نمايانگر است .در بعضي از تحليلها  -همانگونه كه قبالً نيز عرض كردم  -هشياراني هستند ،و
الّا آدم خيلي مأيوس مي شد .گاهي اوقات از جايي ،ناگهان مطلبي بيان ميشود ،كه اصالً اميد هم نميرفت كه از آن ناحيه درباره اين
حادثه ،يك آموزندگي و يك هشدار بدهند كه داستان ،اين قضيه را هم دارد[ .درباره جهاد اصغر ابوالفضل] آنطور كه ديدم و خود ما
را نيز متوجه كرد ،نوشته بود :جهاد اين مرد در آن روز ،همچنين تكاپو و جديّت و احساس اين كه وظيفه ،شديدترين وظيفهاي است
كه تا آن روز متوجه او شده ،در حركات او بارز است .مي گويند :حركات اين مرد در آن روز حاكي از اين است ،كه قدرت تمام دنيا را
در خود ميديد و حركت مي كرد .اين نمونه ،جهاد اصغرِ اوست[ :در موقع آوردن آب] ،يكي از دستان او قطع شده ،ولي ذرهاي نااميد
نشده است .دومي ن دست او نيز قطع شده ،ولي به طور جدي كار خود را انجام داده است .لذا ،در زيارت او چنين ميخوانيد :وَاحْتَسَبْتَ.
حركت تو« ،حَسْبَةً للَّه» بود .هيچ هدفي مانند هدفگيريِ خدا ،كاري به اين بزرگي نميتواند انجام بدهد .ما فقط ميگوييم و گفتن
آن خيلي آسان است .مخصوصاً كه مي توان آن را با جمالت ادبيِ زيبا هم بيان كرد .اما خود داستان و خود حادثه ،عيناً چه چيزي را
نشان ميدهد!؟ اين شخص مي گويد[ :ابوالفضل] به طور جدي وارد دفاع از حسين شده بود .بهطور جدي خواسته بود آب را ببرد ،مثل
اين كه تمام قدرت دنيا را تنها به او داده اند.بگذر از باغ جهان يك سحر اي رشك بهار تا ز گلزار جهان رسم خزان برخيزداي اصحاب
حسين ،خداوند روي شما را سفيدتر كند .شما روي بشر را سفيدتر كرديد و نشان داديد كه اين موجود ،اين استعداد و سرمايه را دارد.
شما به ما اميد بخشيديد .در اين تاريخِ تاريك ،اميد ما به شماست.اخيراً تعبيري از يكي از بزرگترين شعراي عرب ديدم كه البته
ايشان شيعه هم نيست .بعضيها ميگويند بزرگترين شاعر عرب در دوران ماست ،حتي شعر نو هم گفته است .ميگويد« :ما از رحِم
ايام ميآييم ،چون جوشش آب .از خيمه ذلت كه دستخوش باد است ،ما از درد حسين ميآييم»[ .يعني] ما را حسين به اين راه انداخته
است .همانگونه كه گاندي گفت« :ما چيزي جز همان كه امام سوم شيعيان ميگفت ،نميگوييم» .شاعر عرب ميگويد« :از درد
حسين و از رنج فاطمه زهرا عليها السالم ميآييم .از اُحد و از بدر ميآييم .ميآييم تا تاريخ [و چيزهاي ديگر] را تصحيح كنيم» .يعني
به بشريت نشان بدهيم كه ارزشها نميتواند دستخوش هوي و هوس هاي شما قرار بگيرد .اي گردانندگان تاريخ! شما گردانندگانِ
اصيل نيستيد ،تاريخ گرداننده دارد.بيست و يك تمدني كه بشريت پشت سر گذاشته است  -در اين قرن و در اين بُرهه از تاريخ -
بروز و سقوط و اعتالي آنها مربوط به تعدادي از علل است كه هنوز بهدرستي كشف نشده است .شما از كجا ميتوانيد بگوييد يك
انگشت از ماوراي طبيعت ،در چرخش اين تاريخ تأثير ندارد؟ اين حوادث را به عنوان «حوادثِ محاسبه نشده» گفتن و خود را قانع
ساختن به اين كلمه ،چاره كار نيست و چارهسازِ سؤاالتِ ما نميباشد.در طول تاريخ احساس ميشود كه گلّه انسانها ،شبان (چوپان)
دارد.در زيارت حضرت ابوالفضل است كه:بِما صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ وَ أَعَنْتَ فَنِعْمَ عُقْبَي الدّار [«. ]590به آن چه كه صبر و بردباري كردي،
و چه نيكوست سرانجام تو ».احتساب ،حسبة للَّه .يعني؛ اي عباس ،اي ابوالفضل ،فقط و فقط خدا در هدف گيريِ تو مطرح بود.
همان طور كه عرض كردم ،اگر در طول تاريخ دقت بفرماييد و تاريخ را ورق بزنيد ،هر گونه كار بزرگ و مفيدي براي همه بشريت،
بدون هدفگيريِ ربّاني انجام نشده است .يا حد اقل ،بقا و مفيد بودن آن ،موقعي شروع شده است كه حَسْبَةً للَّه  -يعني فقط براي
خدا؛ خالصاً لِوَجْهِ الْكَريم  -بوده است .اين موارد را شما مي توانيد در توضيح و تحليلِ شخصيتِ برادر نازنينِ حسين درنظر بگيريد.اَشْهَدُ
اَنَّكَ قَدْ بالَغْتَ فِي النَّصيحَةِ وَ اَعْطَيْتَ غايَةَ الْمَجْهُود [«. ]591گواهي ميدهم كه تو به راستي كوشش خود را در خيرخواهي كردي و
نهايت تالش خود را در اين راه مبذول داشتي».در اين زيارت ميخوانيد « :نهايت كوشش را ،كه ديگر فوق آن قابل تصور نيست،
انجام دادي» .اين چه جهاد اكبري بود كه او را به ج هاد اصغر وادار كرد؟ اي جوانان عزيز و اي نونهاالنِ باغ وجود! درس ما در اين
جلسه اين بود :جهاد اصغري كه تاريخ مي گويد [چنين جهادي به خود] نديده است .من ديدم كه اين شخص مينويسد :با اهميتترين
فاجعه تراژديِ كربال ،همين قضيه ابوالفضل است .با آنكه به چشمان او تير خورده ،ولي هنوز تالش خود را از دست نداده است .واقعاً
بهتآور است! خدايا ،اين روح انساني چه سرمايه اي دارد؟ پروردگارا ،عنايت فرما كه بار ديگر به سراغ شناخت روح و جان آدمي برويم.
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ابوالفضل نهايت كوشش را انجام داد .غاية المجهود .غايت يعني تالشي باالتر از آن نميتوان تصور كرد .اين جهاد اصغر ،ريشه در
جهاد اكبر دارد .ابوالفضل عليه السالم در درون خود محاسبه كرده است كه چه بايد كرد« :من با خدا كه نمايندهاش امروز حسين
است ،پيمان بسته ام و بايد در اين بيابان تنها و بيكمك ،به اين پيمان وفا كنم».در زيارت او ،روي وفاداري خيلي تأكيد شده است:
«تو وفا كردي و وفادار بودي» .ما حسينيها هنگامي ميتوانيم بگوييم در مكتب حسين هستيم كه به پيمانها و عهدهايي كه
بسته ايم ،وفا كنيم .اميرالمؤمنين عليه السالم در فرمان خويش به مالك اشتر رحمه اهلل فرمود:وَإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدُوِّكَ عُقْدَةً ،أَوْ
أَلْبَسْتَهُ مِنْكَ ذِمَّةً ،فَحُطْ عَهْدَكَ بِالْوَفَاءِ ،وَارْعَ ذِمَّتَكَ بِالْأَمَانَةِ ،وَاجْعَلْ نَفْسَكَ جُنَّةً دُونَ مَا اَعْطَيْتَ ،فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْءٌ النَّاسُ
أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتِماعاً  ،مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ ،وَتَشَتُّتِ آرَائِهِمْ ،مِنْ تَعْظيمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ«. ]592[ .و اگر ميان خود و دشمن ،معاهدهاي منعقد
نمودي يا از طرف خود ،پناهندگي به او دادي ،به معاهده خود به طور كامل وفا كن ،و با كمال امانت ،تعهد پذيرشِ پناهندگيِ او را
مراعات نما ،و نفس خود را در برابر عهدي كه بستهاي سپر كن؛ زيرا عموم مردم در هيچ يك از واجبات الهي ،با آن همه پراكندگي
كه در خواستهها و نظريات خود دارند ،مانند بزرگداشتِ وفا به معاهدهها اتفاق نظر ندارند».مالكا ،اگر با كسي يا قومي عهد و پيمان
بستي ،اگرچه دشمن توست ،عهد را به آخر برسان و به آن وفا كن ،زيرا شخصيت در گرو است .سالم اللَّه عليك يا اميرالمؤمنين.وقتي
شما با زندگي اجتماعي پيمان بسته ايد ،كه نظم را مراعات خواهيد كرد ،به آن وفا كنيد ،زيرا شخصيت در گرو [آن پيمان] است.
همانطور كه براي زندگي فرد ي ،طبيعت از ما امضا گرفته ،كه اگر هوا سرد است ،لباس ضخيم بپوشيم .سپس همانگونه كه وفا به
تعهداتِ حيات طبيعي از درون ما مي جوشد ،وفا به تعهدهاي اجتماعي هم بايد از درون ما بجوشد .ميگويد :ابوالفضل وفا كرده است.
شما اين را به عنوان باعظمتترين مدح و صفت در زيارت ،براي اين پسر نازنينِ اميرالمؤمنين ميخوانيد .حضرت علي عليه السالم
فرمود« :مالكا ،تمام اقوام و ملل ،با آن ايده ها و عقايد مختلف ،و با آن همه مكاتب مختلف ،به يك چيز مقيد هستند ،و آن وفا به
تعهد است» .اگر وفا به تعهد نباشد ،زندگي اجتماعي مختل مي شود[ .اگر به تعهد وفا نكنيد] جواب درون را چه ميدهيد؟ شما را به
خدا بياييد اين درس ها را از حسين فرابگيريد .دنيا و آخرتِ ما در فراگيري اين درسهاست .گاهي ميبينيد كه تعهدها چه قدر رنگ
خود را ميبازد .البته نه همه تعهدها ،الحمدللَّه انسانهاي متعهد هم داريم.چند سال پيش ،من چند روزي در بيمارستان بستري بودم.
روز آخر كه پزشك معاينه مي كرد تا مرا مرخص كند ،به او گفتم گاهي بعضي از اعضاي بدنم ،مثل دست و پا درد ميكند .او هم پس
از گوش فرادادن به سخنان من ،عاقبت گفت الحمدللَّه اينها چيزي نيست .همان پزشك گفت :گاهي بيماران قلبي كه به اينجا
مراجعه ميكنند ،تشخيص مي دهيم كه بايد بستري شوند ،ولي واقعاً وسايل كافي مثل تخت و ...نداريم .وقتي ميبينم وضع اين بيمار
اورژانسي است ،اما ميخواهد برود ،نميتوانم نگاهم را از او قطع كنم و همان شب اعصاب من متزلزل ميشود .اين نمونه را پزشكي
مي گويد كه تعهد الهي بسته است كه طبيب است و درباره بيمار پيمان دارد ،اگرچه خود او (بيمار) نفهمد!مگر همه پيمانها بايد
اينگونه باشد كه بگوييد« :من با شما پيمان بستم كه به فرزند شما درس خواهم داد»؟ يا مثالً؛ «درباره اين مطلب براي شما تحقيق
خواهم كرد و مدت آن هم يك ماه و نيم است» .البته محسوسات آن چنين است .به قدري شما تعهدهاي نامحسوس داريد كه به
گفتن نميآيد؛ ولي در درون شما ،آن تعهدها سر ميكشند و به شما مدام چنين هشدار مي دهند :عمل كن ،وفا كن .اين كه خطاب به
فرزند نازنين علي ،ابوالفضل (سالماللَّه عليه) ميگويد« :تو وفا كردي» ،واقعاً نيامده بود كه آنجا هر دقيقه بگويد« :يا اباعبداللَّه ،اي
برادر من ،اي آقاي من ،من پيمان بستهام و با شما خواهم بود ».پيمان او فقط لفظي نبود ،اگرچه همان شب عاشورا يك بار بلند شد و
گفت« :يا اباعبداللَّه! دست از تو برنميداريم» .ش ايد كلمه پيمان را صراحتاً گفته باشد ،ولي پيمان او ،پيمان قلبي بود ،بر مبناي اين كه
[حسين] ،يگانه شخصيت الهيِ روزگار من است .با قطع نظر از اين كه برادر و آقاي من است .همانگونه كه قبالً عرض كردم ،معاويه
به يزيد گفت« :تا ميتواني با حسين درگير نشو ،زيرا او محبوبترين مردم نزد مردم است[ ».معاويه] با آن مذاقها و با آن تفكرات و
با آن خواستههاي متضاد و متناقض ،گفت« :حسين محبوبترين مردم نزد مردم است ».آن وقت خطاب به اين برادر ميگوييم :اي
ابوالفضل به پيمان خود وفا كردي .كدام پيمان؟ همان پيماني كه عقل ميگويد؛ دفاع از حق و حقيقت ،به عهده هر كسي است كه
امكان آن را دارد .بهراستي ،شايد اين عظمتهاي روحي را كه ما تدريجاً از دست ميدهيم ،شيريني و لذت حياتِ ما بوده است!جنتي
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كرد جهان را ز شِكر خنديدن او كه آموخت مرا بار دگر خنديدناين لباس وجود و لباس هستي ،بايد ما را خيلي خندان كند .وفا به
تعهدها و پيمانها بسيار مهم است .خدايي كه گفت« :كن»  ،و جهان را از اين خنده وجود شكري ،شيرين كرد .پيمان همان خدايي
كه به من گفت« :با وفا نمودن به پيمان ها (تعهدها) ،بخند .خنده ،حالل تو باشد .با عمل به دستورهاي من بخند» .نكند ،اين كه روز
نميگذرد ،صبح ميخندد و عصر نرسيده ،گريه او شروع ميشود .من گمان نميكنم كه زندگي از طرف خدا ،براي ما انسانها اينگونه
تعبير شود .يا فرض بفرماييد كه صبح شاد بوديم ،ولي هنگام عصر ،اتفاق ناگواري پيش بيايد .اما درون حداقل بخندد و مسرّتي داشته
باشد ،اگرچه؛م ن همان جامم كه گفت آن غمگسار با دل خونين لب خندان بياريا با دلي خندان ،ولو اين كه چشم اشكبار بياوري .به
هرحال ،يكي از بزرگترين داليلي كه ما مي توانيم از قهرمانان اين داستان درس فرابگيريم ،اين است كه اهميت وفا [به تعهد] را به
ما گوشزد ميكنند .پروردگارا! م ا را از عمل و وفا به تعهدها برخوردار بفرما.اجازه دهيد توضيح ديگري هم بگويم .همانطور كه عرض
كردم ،اين جهاد اصغري كه درباره حوادث كربال گفته شده است ،فاجعهانگيزترين حادثهاش ،قضيه ابوالفضل است .چون مثل اين كه
تمام قدرت دنيا را به او دادهاند و گفتهاند :دفاع كن و ذره اي هم تخلف نكن .اين تعهدِ او از كجا بود؟ اين [تعهد] از همان جهاد اكبر
است .يعني با خويشتن كار كرده است ،و گرنه بدون كار كردن با خويشتن امكانپذير نيست .تعارف كم كن و بر مبلغ افزاي .ما بايد
در اينباره دقت كنيم ،كه مقداري با خويشتن كار كنيم و به خودمان نهيب بزنيم .مقداري با آن پديدههايي كه خودمان نميخواهيم
منعكس شود و آن ها را در آيينه ببينيم ،مبارزه كنيم ،تا بتوانيم مزه جهاد اكبر و در پي آن جهاد اصغر را بفهميم .اين پسر علي عليه
السالم با خودش خيلي جهاد كرده ،تا به چنين جهادي موفق شده است ،كه اگر هزاربار جان به او ميدادند ،باز در همان حادثه ،جان
به دست از حق و حقيقت دفاع ميكرد[ .حركت ابوالفضل] در عمل و جريان حادثه اينطور نشان ميدهد .جملههايي ديگر كه بايد
درباره آن ها بحث شود:اَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْليمِ وَالتَّصْديقِ وَالْوَفاءِ وَالنَّصيحَة [«. ]593من شهادت ميدهم كه تو تسليم بودي و تصديق
نمودي ،و وفا و خيرخواهي و خيرانديشي بر شخصي كه حق را در او (حسين) ميديدي ،كردي».اين عبارت را نيز در زيارت
مي خوانيم:اَشْهَدُ اَنَّكَ لَمْ تَهِنْ وَ لَمْ تَنْكُلْ وَ اَنَّكَ مَضِيْتَ عَلي بَصيرَةٍِ منْ أَمْرِك [«. ]594شهادت ميدهم كه هيچ سستي و نكول
نكردي و از آن چه كه روح ملكوتيِ تو به تو آموخته بود ،عقبگرد نكردي و با بينايي حركت كردي».ما نميخواهيم غير از ديدهاي ديده
تيزي ،كشي ]595[ ،بگزيده ايامشب هم دعاي ما اين خواهد شد كه خدايا! بر ما بصيرت عنايت بفرما .خدايا! اين چراغ نوراني كه در
دل ما به عنوان بصيرت روشن فرموده اي ،خاموش مفرما.اگر بصيرت باشد ،اين همه پشيماني ديگر معنا ندارد .ما واقعاً ميتوانيم در
اين دنيا با شكوفايي زندگي كنيم ،و الّا خنده هاي تصنعي در حالي كه درون در حال گريه و حال تيرگي باشد ،به چهكار آيد؟ درون بايد
بينايي داشته باشد ،تا حركات و سكنات قابل تفسير باشد .ميگويد :اشهد انّك مضيت علي بصيرة من امرك« .با بينايي حركت
كردي» .من نمي خواهم بگويم در كارهاي دنيوي و اُخروي بنشينيد تا يقينِ صددرصد براي شما حاصل شود .البته احتمال آن كم
است .انسان با حقايق فاصله دارد ،مثل فاصله تا قله سر به فلك كشيده دماوند ،كه به جهت دور بودن آن ،چيز كوچكي به نظر
ميآيد .من نمي خواهم عرض كنم كه بنشينيد و منتظر آن باشيد كه واقعيت را آن چنان كه هست ،ببينيد .دوريِ واقعيت از ما ،يك
سلسله علل طبيعي دارد ،مثل همان علل طبيعي كه اگر به نزديكي قله دماوند برويم  -از دو كيلومتري ،يا سه كيلومتري  -يك قله
سر به فلك كشيده است ،ولي ما مقصر نيستيم كه از اين فاصله نگاه مي كنيم .اما اگر از مكان بلندتري نگاه كنيم ،طبيعي و قانوني و
علمي است كه به جهت اين فاصله ،قلّه دماوند را كوتاه ببي نيم .لذا ،اين علت طبيعي در كوچك ديدن قله دماوند را از دور ،بشر از شما
ميشنود .يكي از عرفاي طنزگو مي گويد :حاال كه محدوديت حواس ،دو عدد شاخ به شما داده است ،الاقل اين دروغ را نگوييد كه آن
سفيدي كه در قله دماوند ميبينيم ،شكر است .به همان قناعت كنيم كه از دور ،قله را كوچك و به صورت يك تپه ميبينيم .خود اين
مسأله در فاصله ما انسانها با واقعيت ها كم نيست ،منتها معذور و دور هستيم .اما با وجود دوريِ ما از واقعيات  -اي برادران و
خواهران عزيز  -الاقل ده فرسنگ هم خودمان به عقب نرويم[ .در آن دوريِ ما از واقعيات است] كه خدا دست ما را ميگيرد:ال
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً اِالَّ وُسْعَها [«. ]596خدا هيچ نفسي را جز به مقدار طاقتش ،مكلّف نكرده است».وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَ عَدْالً ال
مُبَدِّلَ لِكَلِماتِه [«. ]597مشيّتِ پروردگار تو (عملش و كارش) ،بر مبناي صدق و عدل است و هيچ چيزي كلمات او را تبديل
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نميكند».خداوند عادل به من نميگويد :با اين چشم غير مسلح ،دماوند را همانطور ببين كه از آن فاصله سه كيلومتري ميبيني.
مثالً كنار خط ريل راهآهن ايستادهام .اين دو ريل كه در اينجا ميبينم ،دو خط موازي با فاصله معيّن است .همينطور كه در امتداد
آنها نگاه ميكنم ،رفته رفته به يك زاويه حادّه ،و سپس به يك خط تبديل ميشود .يعني خط نما و زاويه حادّهنما ميشود .هيچكس،
نه طبيعت ،نه جامعه و نه خدا ،مرا محكوم نميكند كه شما چرا آنگونه ميبينيد .طبيعت چشم ،مسافت ،مسأله نور از نظر فيزيكي اين
چنين است ،كه من بايد اينگونه ببينم.به هرحال ،ميفرمايد :انك مضيت علي بصيرة من امرك .انشاءاللَّه كوشش كنيم تا بصيرت و
بينايي ،از دست ما نرود .وقتي كه قصد ما قربت و اخالص باشد ،خداوند متعال به حد الزم و كافي ،روشنايي خواهد بخشيد:يا اَيُّهَا
الّذينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقوُا اللّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقانا [«. ]598اي كساني كه ايمان آوردهايد ،اگر تقواي الهي داشته باشيد ،خداوند براي شما
نيروي تشخيصِ حق از باطل قرار ميدهد».خداوند مي فرمايد :ما نيروي تشخيصِ حق و باطل را به انسانها دادهايم ،به شرط اين كه
قصد قربت و اخالص در كار باشد .بر فاصله هاي طبيعي كه با واقعيات داريم ،ده كيلومتر هم خودمان اضافه نكنيم .به همان [فاصله]
قناعت كنيم و در حد توانايي كوشش كنيم تا راه ما به واقعيات نزديكتر شود .خدايا! پروردگارا! تو را سوگند ميدهيم به اسرار بزرگِ
ح ادثه نينوا ،ما را از اين حادثه براي آموزش ،برخوردار بفرما .نكند در روز قيامت خدا از ما بازخواست كند كه من يك كتاب درسي به
شما داده بودم ،كه نه به دانشگاه و نه به دبيرستان احتياج داشت ،آن هم داستان حسين من بود .همانگونه كه مالحظه كرديد ،آن
شاعر بزرگ گفت« :ما از كربال ميآييم تا تاريخ را تصحيح كنيم» .من مدتي بسيار است كه نام اين شاعر بزرگ را شنيده بودم .خيلي
شاعر زبردستي است و آنطور كه شنيده ام ،مثل اين كه اخيراً از دنيا رفته است .براي تفسير اين كتاب ،نيازي به اين نيست كه آدم
مثالً از حوزه ،اجازه اجتهاد داشته باشد ،يا درس هاي دبيرستان را بخواند ...يك تفسير مختصر ،شما را در اين داستان و در اين حادثه
دانشمند ميكند .آن وقت ميتوانيد براي حركت در اين مسير پرمعنا ،ره توشهاي كه سعادت شما را تأمين خواهد ميكند ،به دست
بياوريد.خدايا! اين ره توشه را بر ما نصيب بفرم ا .خداوندا! پروردگارا! ما را از بصيرتي كه استعدادش را به ما لطف فرمودهاي ،محروم
مفرما« .آمين»

حركت بايد كرد

(شب دهم محرم).1377 / 2 / 16 ،مسلماً شبهاي بسيار زياد و بيشماري در اين منظومه سپري شده است .روز به دنبال شب و شب
به دنبال روز ،و حوادثي در اين دو قطعه زمان به نام روز و شب اتفاق افتاده است ،كه از نظر انسانهاي سطحنگر و سادهلوح ،آن
حوادث در عرصه هستي ظهور كرده و سپس از بين رفته است .هستي و نيستي از ديدگاه مردم سادهلوح ،غير از هستي و نيستي از
ديدگاه صاحبنظران و آگاهان و هشياران است .اگر از كسي بپرسيد كه داستان عاشورا ،داستان نينوا ،چه وقت اتفاق افتاد و چگونه
صورت گرفت و به پايان رسيد؟ مسلّم است كه دورنمايي در ذهن او نقش بسته است .با شنيدههايي بدون اين كه علل و قدرت
جاودانگي آن را بداند ،خواهد گفت :بلي ،چنين چيزي اتفاق افتاد و در البهالي تاريخ قرار گرفت .در صورتي كه ترديدي در اين نيست
كه با همه فراز و نشيبها و تاريكيهايي كه در تاريخ وجود دارد ،آنچه كه با حيات انسانها سروكار دارد ،ماندگار و باقي است ،و
نابودي ندارد؛ بر طبق آيه شريفه:وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي اْألَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ اْألَمْثالَ [«. ]599امّا آنچه كه براي مردم
سودمند است ،در روي زمين پايدار ميماند ،خداوند مَثَلها را بدين گونه ميآورد ».زماني ما درباره عامل محرك تاريخ ،اقوال و نظريات
را جمعآوري نموده و در مورد آنها بحث ميكرديم .در اينباره ش ايد به بيش از هجده نظريه درباره مسائل اقتصادي ،شخصيتها،
مسائل سياسي ،مسائل و حوادثِ محاسبه نشده و ...رسيديم ،اما يك حقيقت خيلي مجهول بود؛ اينكه هيچ كدام از اينها قانعكننده

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 265

نيست .حقيقت مطلب اين بود كه هر يك از اين نظريهها ،يك بُعد را بيان ميكند و قانع كننده نيست كه تاريخ را اين نظريهها اداره
كند .محيط طبيعي به جاي خود باقي است .يا تحوالت بسياري در آن محيط طبيعي به وقوع پيوسته ،در حالي كه محيط و جزاير
همان محيط و جزاير است ،كوهها همان كوهها است ،و بينالنهرين همان بينالنهرين است .پس چه حوادثي در آنها اتفاق افتاده
است؟ مثل همين داستان كربال و داستان خونين نينوا كه در بين النهرين اتفاق افتاده است .تا رسيديم به اين مسأله كه عامل محرك
تاريخ دو عنصر است:عبارت از هر چيزي است كه به حال بشر سودمند باشد .در هر لحظه اگر ما بخواهيم كتاب داستان حسين را باز
كنيم  ،درسي براي فراگرفتن داريم كه پايدار است .اگر هم در يك دوره ،كمي فروكش كند تا رنگ آن را ضعيف كنند ،يا آن را كم
اهميت جلوه دهند ،ضعيف نميشود .همان قدرتي كه حيات ما انسانها را با آن جوشش و فشار پيش ميبرَد ،همان قدرت ،مباني اين
داستان را پيش خواهد برد ،زير ا؛ وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي اْألَرْض است.كمي عميقتر و كمي صريحتر صحبت كنيم .اگر اين
داستان حذف شود و انگيزه اين داستان ،اصيلترين انگيزه ها براي بقاي زندگيِ بشر نباشد ،چه داريم كه بگوييم اي انسانها ،هشتاد
سال هرگونه ناگواري و بدبختي را متحمل باشيد و زندگي كنيد .و آنها هم بگويند كجا برويم؟ هدف چيست؟ چه عاملي با عظمتتر
از اين كه در هر دوره ،اگر خداي ناخواسته ،يأس و نوميدي به سراغ انسان بيايد ،ميتواند با خواندن دو صفحه از داستان بگويد« :من
هستم و چون هستم ،بيهوده نيستم» .براي يك تنفس بيهوده ،حادثهاي به اين جديت قابل تعقل نيست .بدين جهت كه اين داستان
براي ما بارها تكرار شده است و ما مقداري از دور تماشا ميكنيم ،فكر مي كنيم كه فقط حضرت سيدالشهداء عليه السالم با آنها
(يزيديان) چنين صحبت كرد و تمام شد .يعني؛ ما واقعاً در متن جريان قرار نميگيريم .در هر سال ،چند روزي با كتابها يا با همين
جلسات ،اُنسي مي گيريم و مقداري جان ما طراوت ميگيرد و اين معنا را احساس ميكند كه؛ جريان تاريخ و جريان زندگي انسانها
بيهدف نيست .و حقيقتاً نميدانم ،چرا آن مقدار كه اين داستان حسين اهميت دارد ،به آن نميپردازند؟ البته صدها جلد كتاب از
برادران شيعه ،برادران سنّي ،مسيحي و يهودي نوشتهاند و خيلي پيرامون آن كار شده است ،اما اگر دقت كنيد ،يك صدم آن چه كه
ميبايست براي اين حادثه ،مغزها به جريان ميافتاد ،انجام نشده است .آيا تاكنون روي اين مسأله كمي فكر كردهايد؟ به چه انگيزهاي
درباره فالن تمدّني كه در گوشه اي از زمين ،زماني درخشيدن گرفته است و سپس رو به زوال و فنا رفته ،كتابها نوشته ميشود؟ در
صورتي كه شايد براي بهره برداريِ اجتماعي و فرديِ امروز ،آن تمدن خيلي مهم نباشد ،ولي درباره آن ،رسالههاي دكترا و فوقليسانس
بايد نوشته شود .البته شنيدن داستان نينوا ،ممكن است علمي را نصيب شما كند ،ولي آن اثر كه به دنبال آگاهي از اين داستان بايد در
زندگي پديد آيد ،آنطور كه بايد و شايد ديده نميشود .امام حسين عليه السالم فرمود:فَاِنّي ال أَرَي الْمَوْتَ إِالَّ سَعادَةً وَالَ الْحَياةَ مَعَ
الظَّالِمينَ إِالَّ بَرَماً [«. ]600من مرگ را جز سعادت ،و زندگي با ستمكاران را جز ماللت و دلتنگي نميبينم».صفحه اول اين داستان،
اين است كه ظلم نكنيد .اين داستان با خودخواهي نميسازد .و الّا درباره حادثهاي به اين عظمت ،بايد صدها برابر تحليل و تحقيق
شود ،حتي رسالهها نوشته شود .اگرچه در مورد وقايع سالهاي قبل از  61هجري ،و اين كه از سال  61هجري به بعد چه جرياني
فقط با تكيه به اين داستان اتفاق افتاده است ،مطالبي نوشتهاند .بعضي از خارجيها هم نوشتهاند كه ديالمه براي عرضه اسالم ،اصالً
دست به شمشير نبردند و تنها كاري كه مي كردند ،اين بود كه كتاب داستان حسين را ورق ميزدند و آن را بازگو ميكردند .اين قضيه
بسيار داراي اهميت بوده است .به نظر مي رسد؛ به اين قضيه با آن اهميتي كه ذات و هويت و فرهنگِ خودِ قضيه اقتضا ميكند،
پرداخته نشده است .در تمام اين حادثه ،مسأله «بايد» و «من از خدا به شما خبر ميدهم» مطرح است.وَ كُلُّ حَيٍّ سالِكُ سَبيلي وَاِنَّمَا
اْالَمْرُ اِليَ الْجَليلِ«و هر زندهاي راه مرا خواهد پيمود (خواهد مرد) و تمام امور به خداوند جليل ختم ميشود».هر دقيقه و هر لحظه اين
حادثه برنامه دارد و برنامه ميدهد .حسين عليه السالم همانگونه كه صورت به صورت فرزندش [علياكبر] گذاشته[ ،همانطور هم]،
صورت به صورت يك غالم رنگين گذاشته و عين همان محبت را به او هم نشان داده است .لذا ،اينها با خودخواهي نميسازد و اگر
بشر ميدانست كه با تعديل خودخواهي تاريخ خود را عوض خواهد كرد ،چه كارها كه نميكرد! البته ميداند ،اما نميتواند بپذيرد .بشر
دقيقاً بارها در عمر خود آزمايش كرده است كه هر وقت خودخواهي تعديل ميشود ،روح او اوج ميگيرد .آيا اين امر را تجربه نكرده
است؟ مگر بشر از زندگياي كه پشت سر گذاشته ،به من و شما خبر نداده است؟ هر كجا اخالص در كار او بوده ،پيشرفتِ صد در صد
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داشته و به لذتي فوق لذايذ هستي دست يافته است.عمده مسأله همين است كه اگر بشر در كار دقيق باشد و به طور دقيق به اين
مسأله توجه كند ،ديگر محال است ظلم كند و حق ديگري را پايمال كند ،محال است حقوق انسانها را ناديده بگيرد ،محال است
ارتباطش را با خدا قطع كند ،بلكه دائماً مجاور خدا خواهد بود .البته در ابتدا ،اين كار به نظر مشكل مينمايد .در صورتي كه رهروان و
سالكانِ راهِ حق و حقيقت ،كه مستقيماً و با مشاهده حركت كردند ،اينطور به ما اطالع دادند كه :نترسيد ،دامنه و آغاز اين قلهاي كه
شما مي خواهيد به آن برسيد ،سنگالخ ،تنگ و تاريك و پيچيده است ،ولي هرچه كه باالتر بياييد ،هموارتر ميشود .پس اگر بناست
شروع كنيم ،مشكل چيست؟ من اين مطلب را بارها عرض كرده ام كه شما دوره كودكيِ خود را به ياد بياوريد ،كه مثالً پدرتان يك
تومان داده بود تا آن را در راه مدرسه خرج كنيد ،اما شما يك تومان را به فقير يا به يك نفر نابينا كه در حال عبور از خيابان بود،
داديد يا دست او را گرفتيد و او را از خيابان رد كرديد و بعد با خوشحالي گفتيد :بابا ،مادر ،من يك تومان را به يك نفر فقير دادم .بابا،
من امروز دست يك نفر را گرفتم .در آن كار خير ،به قدري خوشحال بوديد ،مثل اين كه دنيا را به شما داده بودند و فكر ميكرديد
چنين قدمي اصالً در تاريخ برداشته نشده است .يعني شخصيت ،روي اين كار بسيار زياد حساب ميكند .البته حق و صحيح است،
چون ديدگاه كوچ ك است .شما اوالد آدم وقتي باال بياييد ،اگر تمام پنج ميليارد و نيم نفوس روي زمين را نان بدهيد ،يا قدرت داشته
باشيد كه همه آنان را به علم برسانيد ،ذرهاي بار اضافه بر دوش خود نميبينيد ،زيرا اين قلّه چنين است .در حاليكه رو به باال ميآييد،
عظمتها مثل نفس كشيدن است و چيز اضافي نيست .آيا تا به حال شنيدهايد كه در كره زمين يك نفر پيدا بشود و بگويد :آيا
ميدانيد كه من امروز نفس كشيده ام؟ بسيار خوب ،اگر نفس نكشد ،كه همانجا در دم ميافتد و از همّ و غم دنيا راحت ميشود .يقين
بدانيد وقتي باالتر برويد ،اگر تمام دنيا از ارزش هاي شما استفاده كند و در جاذبيت شعاع انسانيِ شما قرار گيرد ،هيچ فشاري بر شما
نخواهد بود .لذا ،اين به مانند همان نفسي است كه مي كشيد .منِ آدمي ،جان آدمي ،اين كار را بايد در اين مرحله انجام بدهد،
همانگونه كه نفس ميكشد .بيم و هراس بيجهت دارد كسي كه بگويد :حال كه راست گفتن را شروع كردهام ،پس زندگي من چه
ميشود؟ اگر به پيمانها عمل كردم ،زندگي من چه مي شود؟ اگر واقعاً براي جامعه خودم قدم برداشتم و گام از سوداگريها باالتر
گذاشتم ،و فقط براي ارزشهاي انساني قدم برداشتم ،زندگي من چه ميشود؟ خيال ميكند مشكل است ،اما مشكل نيست.اگر به
صدرالمتألهين در كودكي ميگفتند :اسفار را بنويس! ميگفت :من و اسفار را نوشتن!؟ يا اگر به ابنسينا ميگفتند :شما بايد كتاب
قانون ،شفا ،دانشنامه عالئي را بنويسي .مي گفت :من بنويسم؟ همين كه راه افتاديد ،خواهيد ديد كه اگر صد برابر اين كارها را هم
انجام دهيد ،كاري نكرده ايد .فقط راه بيفتيد.تو پاي به راه در نِه و هيچ مگو خود راه بگويدت كه چون بايد رفتپيروزمندان تاريخ
ننشستهاند تا دقايق حركت را محاسبه كنند و اين كه از چه گردنه هايي عبور خواهند كرد .اگر شما اوالد آدم بخواهيد ،مانعها مقتضي
ميشود .اگر نخواهيد ،مقتضيها مانع ميشود .اما [بشر] نميخواهد ،و ميگويد« :آخر ميبينيد ...واقعاً كه ...بله »...به جهت اين كه
نميخواهد ،فيلسوف ميشود و در نفي آن ،چنين فلسفهها ميبافد« :من خودم نميدانم مگر ...شايد كه ...بعيد نيست كه ...احتمال
ميرود كه »...به جاي اين [فلسفه بافيها] ،اگر حركت كند و يك قدم بردارد ،قدم دوم آسانتر ميشود .گمان ميرود ،علت اين كه به
فهم داستاني مثل داستان كربال اقدام نمي كنند ،اين باشد كه اين داستان اولين كاري كه خواهد كرد ،اين است كه خواهد گفت:
مبارزه با هوي و هو س را شروع كنيد .نه اين كه لذت را از بين ببريد ،بلكه آن را محدود كنيد .دنياپرستي را كنار بگذاريد و در عالقه
به دنيا ،منطق قرار بدهيد .عالقه بلي ،ولي منطقي و عقلي .بسيار خوب ،ميخواهيد در جامعه ،حُسن موقعيت داشته باشيد ،اما نه
شهرتپرستي .حسن موقعيت خيلي خوب است ،كه مردم از شما استفاده كنند و به شما اطمينان پيدا كنند .لذا ،همانطور كه عرض
كردم ،نوشته بودند حتي به ذهن حسين بن علي خطور نمي كرد كه بعد از او ،نامش در صفحات تاريخ بماند .اگر از بقاي نام انسانها
استفاده كنند كه بگويند ،پيشتازان شما اين اشخاص هستند ،نااميد نباشيد .پرچم سفيدِ تسليم به نوميدي را پايين بياوريد ،زيرا علي بن
ابيطالب پيشروِ ماست .اين ها مطالب من نيست ،بلكه نويسندگان بسيار زبردست از قرن ما گفتهاند ،اگر چه مسلمان هم
نبودند«.مادامي كه در جلوي كاروان ما انسانها ،عليها حركت ميكنند ،اي مرگ ،اي نوميديها و اي يأس ،هرگز ما پرچم سفيدِ
تسليم براي تو برنخواهيم افراشت« ».ميخائيل نعيمه»البته ايشان در عبارات خود« ،علي»ها ميگويد .امثال اين اشخاص ،عدهاي از
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اومانيست هاي اوايل اين قرن هستند .مثل؛ جورج جرداق ،شكيب ارسالن ،جبران خليل جبران و ...كه در رأس آنان جبران خليل
جبران بود .آن ها گفتند :وجود [امثال علي] براي ما باعث اميد است كه زندگي چيزي دارد و براي زندگي كردن ميارزد .آيا باالتر از
اين وظيفه انسانها ميخواهيد؟ عدهاي خيال ميكنند كه ما از داستان كربال بايد بهرهبرداري كنيم و مثالً به فالن مسائل يا
موضوعات با آن مفاهيم كه ما به آنها اهميت مي دهيم ،توجه كنيم .بلي ،درست است ،آنها هم اهميت دارند ،ولي در درجه دو .در
درجه اول اين است كه [حادثه كربال] براي زندگيِ ما هدف معيّن ميكند .اين مطلب را بارها عرض كردهام و چون احساس ميكنم
كه دانشجويان عزيز در جلسه تشريف دارند ،مجدداً مي گويم:يكي از نويسندگاني كه درباره هدف زندگي كار كرد و به پوچي رسيد،
آلبركامو است .شما با نام او آشنا هستيد .او صريحاً ميگويد « :فقط مذهب است كه پاسخ آن ،براي هدف زندگي به قوّت خود باقي
است. ]601[ ».گوينده [عبارت مذكور] حافظ ،سعدي ،مولوي نيست ،كه بگوييد حافظ در هدف حيات ،هنر شعر را ايجاد كرده است .يا
روحاني و كشيش هم نيست ،بلكه نويسنده اي است كه خودش هم در عالم تخيل به پوچي رسيده است .اي جوانان! دقت كنيد ،اگر
مذهب را رها كنيد و خداي ناخواسته رنگ آن مات شود ،شما ديگر دليلي نخواهيد داشت كه بگوييد براي چه آمديد ،از كجا آمديد ،با
كيستيد ،در كجا هستيد ،به كجا آمديد و به كجا ميرويد؟ در صورتي كه از درون شما مثل جوشانترين چشمه ميجوشد كه آمدن
انسان به اين دنيا ،نه براي سه هزار كاسه آبگوشت و نه براي پانصد متر قماش و نه براي يك مقدار لذايذ و شهوات حيواني است .اگر
از درون خودتان صاف و شفاف فكر كنيد ،ميگوييد درست آمديم و درست حركت مي كنيم و ما را در عالَم ،درست به وجود آوردند.
مطلب ايشان (آلبر كامو) اين است كه؛ «فقط مذهب است كه پاسخگوي انسان است ».اين قضيه را آسان نگيريد و روي آن بيشتر
فكر كنيد ،زيرا مسائل بسياري پيرامون اين قضايا مطرح است .آن مسائل را مطرح كنيد و درباره آن بحث كنيد .اما مبادا آن هدف و
اصل قضيه را به جهت چند لفظ ،فراموش كنيد .آن دو بيت را بار ديگر بخوانيد:راه هموار است و زيرش دامها قحطيِ معنا ميان
نامهالفظها و نامها چون دام هاست لفظ شيرين ريگ آب عمر ماستفريب لفظهاي شيرين را نخوريد .حتي در منفيترين قضايا تحقيق
كنيد .اما دو شرط دارد -1 :دور خودتان طواف نكنيد -2 .كوشش كنيد تا رو به واقعيت كه ميرويد ،جواب را پيدا كنيد.هدف زندگي در
داستان نينوا شعله ميكشد .امام حسين عليه السالم نه اين كه اشاره كند كه من براي اين قيام كرده ام ،يا من براي اين به مصيبتها
تن ميدهم كه چنين و ...بلكه ميگويد اصالً زندگي بدون اين كاري كه من انجام ميدهم ،به هدف نخواهد رسيد .آن هدف چيست؟
اِنّا للَّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُون« ]602[ .ما از آنِ خداييم و به سوي او بازميگرديم»« .انّاللَّه»اش« ،اليه راجعون» را به عنوان هدف ،براي شما
اثبات مي كند.اين يكي از سؤاالتي است كه از شيخ محمود شبستري كردند .در آن زمان ،شيخ محمود شبستري  ،27يا  28ساله بود.
او از خراسان ،حاصلخيزترين سرزمين ايران از نظر علم و حكمت و ...بود .شبستري به سؤال كننده ميگويد:دگر گفتي مسافر كيست
در راه؟ كسي كاو شد ز اصلِ خويش آگاهگفتي در اين دنيا كيست كه سفرِ هدفدار ميكند؟ مصرع اول سؤال است و مصرع دوم هم
جواب آن .گفتي مسافر الي الحق و مسافر رو به هدف كيست؟ جوابش ،يك مصرع است :كسي كاو شد ز اصلِ خويش آگاه .البته
نمي دانم شبستري از جمله اميرالمؤمنين عليه السالم مطلع بوده ،يا به ذهن او به نحوي فطري رسيده است .علي عليه السالم
فرمود:اِنْ لَمْ تَعْلَمُ مِنْ اَيْنَ جِئْتَ ال تَعْلَمُ اِلي اَيْنَ تَذْهَب«اگر نداني از كجا آمدهاي ،نخواهي فهميد به كجا ميروي».از همان آغاز كه
گفته شد :اي حسين ،اي عبداللَّه بن زبير ،اي عبداللَّه بن عمر ،امير (وليد بن عتبه) شما را خواسته است ،حيات و زندگي موج زده و
تفسير شدنِ سعادت شروع شده است .همان سعادتي كه فيلسوفان ،در شرق و در غرب ،در گذشته و امروز درباره آن بحث ميكردند.
از همان آغاز كه گفتند« :ما مخفيانه نميتوانيم كاري انجام دهيم» ،حركات شروع شده است ]603[ .هر كدام بوي هدف دارد ،منتها
مشام و بيني مي خواهد .هر بيني ،بيني نيست.بيني آن باشد كه آن بويي بَرَد بوي او را جانب كويي بَرَداز آنجا استشمام ميشود كه
حسين بن علي خواسته است كه سعادت بشري را براي انسان ها معنا كند .عجيب هم اين است كه حادثه ،ابعاد خيلي زياد و متنوعي
دارد .با هر نوع و بُعد ،در مقابل يك ضد ارزشِ زير صفر قرار مي گيرد .لشكريان حرّ در آن بيابان سوزان ،تشنه به كاروان حسين
رسيدند .كاروان حسين به مق دار كافي آب با خود برداشته بود .وقتي لشكر حرّ با آنان مواجه شد ،حضرت فرمود :به آنان آب بدهيد،
حتي مقداري آب به اسبان آنها بپاشيد .آري ،آنان (يزيديان) مي خواهند شما را تشنه بكشند ،كاروان شما (حسينيان) چه ميگويد؟ آيا
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حسين بن علي عليه السالم نميدانست آنان براي چه آمده اند و در پي چه چيزي هستند؟ اي پسر علي ،اي پسر آن شخصي كه [در
جنگ صفين] فرات را بر لشكريان معاويه گشود تا تشنه نمانند .ابتدا لشكريان معاويه آب را قطع كردند ،اما [بعد از اين كه به دستور
علي فرات به تصرف لشكريان ايشان درآمد] ،علي گفت« :آب را بايد داد .اصالً ما چرا به اينجا آمدهايم؟ براي احياي حقوق انسانها
در حيات .آب ،حق حياتِ آنهاست» .اين اولين حقِ حقوق جهاني بشر است .توجه كنيد ،كه چطور جمالت [علي و حسين] با هم
همخواني دارد .قسمت هاي مختلف اين جريان بدين صورت قابل تحليل است كه :حيات و زندگيِ بشري ،قابل سوداگري نيست .هر
انسان حقي دارد و حق او قابل اسقاط نيست .مسأله حيات حق فقهي نيست ،بلكه حكم است.يك كسي ميگويد من نميخواهم زنده
باشم ،و ميخواهم خودكشي كنم .شما خيلي اشتباه ميفرماييد .مگر حق حيات از آنِ توست كه ميخواهي خودكشي كني؟ تو كه
خودت را زنده نكرده اي .حكم حيات و حق حيات چيزي نيست كه بتواني از آن صرف نظر كني .تنها كاري كه ميتواني انجام بدهي،
اين است كه كالبد را بشكافي و خارج از نوبت روح را باال بفرستي .در اين مورد ،تفاوت و عظمت فقهِ ما با ساير فقهها و حقوقها
آشكار ميشود .شما نميتوان يد انتحار و خودكشي كنيد:وَال تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحيما [«. ]604و به خودتان تعدي
(خودكشي) نكنيد .همانا خداوند به شما مهربان است».خداوند مي فرمايد :شما (انسانها) را دوست دارم ،به خودتان تعدي نكنيد .خدا
جان شما را دوست دارد .در روايت معتبر آمده است كه از امام صادق عليه السالم پرسيدند :يابن رسولاللَّه ،آيا كسي كه خود را
مي كشد ،مشمول قتل نفس است؟ آيا قاتل است؟ فرمود :بلي ،مشمول همين آيه است كه:وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ
خالِداً فيها [«. ]605هر ك س عمداً مؤمني را بكشد ،كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود».لذا[ ،امام حسين عليه السالم
فرمود به لشكريان حرّ] آب بدهيد ،زيرا حق حيات در اختيار او نبود كه آن را ببُرد و بگويد به آنان آب ندهيد .مصداق يكي از آن
شعرهاي زيباي حافظ است كه ميگويد:يك نكته ب يش نيست غم عشق و اين عجب كز هر زبان كه ميشنوم نامكرّر استاز صَداي
سخن عشق نديدم خوشتر يادگاري كه در اين گنبد دوار بماندعلي بن طعان محاربي ميگويد :من دير رسيدم و خيلي هم تشنه بودم.
خود امام حسين هم نشسته بود .حضرت به يكي از مشكها اشاره كرد كه بردار از آن استفاده كن .گفت من هم مشك را برداشتم و
از بس دستپاچه بودم ،هرچه گلوي مشك را ميگرفتم ،آب به روي زمين ميريخت .نميتوانستم اختيار مشك را طوري داشته باشم
كه آب بخورم .ابتدا حضرت فرمود :اَنِخِ الرّاويه «سر مشك را اينگونه بگير» .مثالً كج كن .ميگويد :اينگونه باز نتوانستم .خود
حضرت بلند شد و آمد ،مشك را طوري گرفت كه من بتوانم آب بخورم .تا اگر با آن خواستِ هوي و هوسِ خودخواهانه بخواهد ،به
كشتن اين مرد (حسين) اقدام كند! آيا اين حق قابل اسقاط است ،چون حق من است؟ شما حتي نميتوانيد به خودتان اهانت كنيد ،چه
رسد به اين كه خودكشي كنيد .اگر كسي بگويد من ميخواهم كرامت ذاتي ،شرف و حيثيت خودم را بفروشم ،پاسخ ميدهيم :آنها
متعلق به جناب عالي نيست.وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنيآدَم [«. ]606بيترديد فرزندان آدم را گرامي داشتيم«».نا» در عربي به معناي «ما» است.
«ما» كيست؟ خداست .لذا ،همانطور كه ميدانيد ،حضرت سيدالشهداء عليه السالم در بعد از ظهر ،جنگي غيرعادي كرد .ميگويند تا
آن موقع اصالً ديده نشده بود يك نفر كه تمام بال و پرش به زمين ريخته و در حالي كه صداي بچهها از خيمهها بلند است ،با اين
شجاعت و دالوري بجنگد .همه اين پايمردي ها براي اين بود كه ذليل نشود و او را اسير نكنند كه ذلت اسارت به خود ببيند .چون
عزت از آنِ او نبوده است.وَ لِلّهِ الْعِزَّةِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنين [«. ]607و عزت از آنِ خدا و از آنِ پيامبر او و از آنِ مؤمنان است».شايد آن
تپهها و تلهايي كه از كشته شده ها در راه كرامت انساني و شرف انساني در اين تاريخ ميبينيم ،كمتر از تل اجساد آنهايي كه از جان
دفاع ميكردند نباشد .همان طور هم براي دفاع از جان ،پشته پشته ،تپه تپه ،كوه كوه ،در طول تاريخ در راه دفاع از شرف و حيثيت،
كشته ميبينيم .داستان كربال نيز چنين است .اگر مي خواهيد از اين داستان درس فرابگيريد ،بگيريد.پروردگارا! خداوندا! زبان ما عاجز
است از شكر اين كه ما را در ميان قوم و ملتي قرار دادهاي كه تا حدودي ،شخصيت امام حسين براي آنها شناخته شده است .اين
نعمت بزرگي است ،چون نعمت مادي نيست.وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوها [«. ]608و اگر بخواهيد نعمتهاي خداوندي را بشماريد،
نميتوانيد».همين داستان كربال چه اثري ميتواند در ما داشته باشد؟ البته انشاءاللَّه اثر بالفعل هم در ما داشته باشد .انشاءاللَّه كه از
اين نعمت ،درس فرا بگيريم .تصور بفرم اييد كه االن در كدام نقاط دنيا چنين جلساتي با اين آگاهي و هشياري و اشراف به تاريخ
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تشكيل شده است؟ اينك ،شما در حال اشراف به تاريخ ،با يك فرد به نام حسين راز و نياز ميكنيد ،كه نه فقط مجسمه عدالت است،
بلكه از عدالت در باالترين حد دفاع كرده است .او از آزادي مسؤوالنه در حد باال دفاع كرده است .آيا شما خيال ميكنيد در ميان اقوام
و مللِ ديگر ،به همين اندازه فرصت وجود دارد كه به اين مسائل فكر كنند؟ اكنون كه در اين مكان نشستهايد ،آيا ميدانيد از درون
شما چه ميگذرد؟ آيا شما باالتر از اين نعمت و لطف خداوندي احساس ميكنيد؟ [اين الطاف] نعمت جان و نعمت روحِ ماست .و الّا
غذا را حيوانات هم ميخورند و نعمت هاي مادي ،فراگير همه جانداران است .اما اين نعمت چه طور؟ اين [نعمت] حتي فراگير انسانها
هم نيست ،مگر عده محدودي در اين دنيا ،كه بنشينند و لحظاتي به ياد حق و حقيقت و به يا د عدالت ،نفس برآورند و قهرمان بزرگ
آن را به ياد بياورند و «يا حسين» بگويند.همان نكته كه جلسه پيش درباره حضرت ابوالفضل عرض كردم كه در آن جمله خطاب به
او چه گفته شد!؟ گفته شد كه اي برادر حسين؛ اِحتَسَبْتَ« ،...وفا كردي و فقط محض خدا درنظر تو بود» .چه حكمتها ،فلسفهها و
عرفانها بايد بيايند تا اين قضيه را براي انسان ها قابل پذيرش بسازند كه فقط براي خدا تالش كنيد و ميتوانيد .اي اوالد آدم ،چه
نعمتي باالتر از اين مي خواهيد؟ خدايا! اين نعمت را از دست ما مگير.پروردگارا! اين نام را از جامعه ما محو مفرما .خدايا! همانگونه كه
آرمان حسين را جاودان قرار دادي ،محبتِ ما را به او جاودان و پايدار بفرما.پروردگارا! خداوندا! براي فهم اين مسأله انسانساز ،خودت
ما را ياري و ياوري بفرما.خداوندا! پروردگارا! جوانان ما را براي ورود به اين كالس در سال آينده ،بيشتر و جديتر آماده
بفرما.پروردگارا! خدايا! اين ساعت هايي را كه بندگان تو آمدند و نشستند و با كمال اخالص در عزاي حسين شركت كردند و مباحثي را
استماع فرمودند ،از همه ما قبول بفرما.خداوندا! از همين شبها ،رهتوشهاي براي شبها و روزهاي ساليان عمر ما بر ما عنايت
بفرما.پروردگارا! اين حقِ گذشتگان بر ماست ،حق پدران و مادران بر ماست كه ما را با اين فرهنگ بسيار عاليِ سازنده آشنا كردند.
آنان را غريق رحمت بفرما.پروردگارا! اين توفيق را به ما عنايت بفرما كه اين فرهنگ سازنده انساني را به نسل آينده تحويل بدهيم و
منتقل كنيم« .آمين» ...و اينگونه بود كه پس از اين نگاهها و دريافتها و سخنهاي ناب در باب شخصيتِ نورانيِ حسين ،نفس گرم
عالمه جعفري در سينه پر شورش توقف نمود ،و او با انتظاري سرشار از اميد به ديدار حسين بن علي عليه السالم ،به مالقات
مواليش شتافت«:سه ساعت قبل از فوت ،استاد به دكتر غالمرضا جعفري اشارهاي ميكند .اين اشاره ،به معناي درخواستي از فرزند
بود .اما به علت از دست رفتنِ قدرتِ تكلم استاد كه بعد از سكته مغزي بر استاد عارض شده بود ،فرزند متوجه درخواست پدر
نمي شد ...سرانجام پس از حدود يك ساعت ،دكتر غالمرضا جعفري ،منظور پدر را درك ميكند .داخل كيف شخصيِ استاد ،پالكي بود
كه اسماء خداوند و نام ائمه عليهم السالم حك شده بود .اطراف اين پالك را ،پارچه سبزي فراگرفته بود كه چند ماه قبل يكي از
دوستان استاد ،آن را در كربال ضمن تبرك نمودن به ضريح امام حسين ،به ايشان تقديم كرده بود .مقصود استاد در آن لحظات عبور
از پل دنيا به آخرت ،همين پارچه سبز بود.دكتر غالمرضا جعفري به سرعت عازم محلي ميشود كه كيف حضرت استاد در آنجا بود.
زمان رفت و برگشت ،يك ساعت به طول مي انجامد و ...هنگام ورود به اتاق استاد در بيمارستان ،پرستار خبر فوت ايشان را ميدهد.
دكتر جعفري بي تاب و متأثر از اين كه به موقع نتوانسته است درخواست استاد را اجابت كند ،وارد اتاق ميشود .جسد عالمه بر روي
تخت بود و پارچه سفيدي آن را پوشانده بود ...او با چشماني اشكبار ،پارچه سبز را به صورت استاد گذاشته و ناگهان ...استاد چشمان
خود را براي لحظاتي اندك باز نموده و پس از لبخندي پر معنا ،چشمانش را ميبندد«. ]609[ ».پايان»يكي از اشعار مورد عالقه استاد
فقيد عالمه جعفري قدس سرهمي رسد خشك لب از شط فرات اكبر من نوجوان اكبر منسَيالني بكن اي چشمه چشمِ تر من نوجوان
اكبر منكسوت عمر تو تا اين خُم فيروزه نمون لعلي آو رد به خونگيتي از نيل عزا ساخت سيه معجر من نوجوان اكبر منتا ابد داغ تو اي
زاده آزاده نهاد نتوان بُرد ز ياداز ازل كاش نميزاد مرا مادر من نوجوان اكبر منتا ز شصتِ ستمِ خصمِ خدنگ افكنِ تو شد مشبّك تن
توبيخت پرويزنِ غم خاك عزا بر سر من نوجوان اكبر منكرد تا لطمه باد اجل اي نخل جوان باغ عمر تو خزانريخت از شاخ طراوت
همه برگ و برِ من نوجوان اكبر مندولت سوك توام اي شه اقليم بها خسروي كرد عطاسينه طبل است و عَلَم آه و اَلَم لشكر من
نوجوان اكبر منچرخ كز داغ غمت سوخت بر آتش چو خسم تا به دامانت رسمكاش بر باد دهد توده خاكستر من نوجوان اكبر منتا تهي
جام بقايت ز مدار مه و مهر دور ميناي سپهرساخت لبريز ز خوناب جگر ساغر من نوجوان اكبر منتا مه روي تو اي بدر عرب شمس
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عراق خورد آسيب محاقتيره شد روزِ پدر گشت سيه اختر من نوجوان اكبر منبر به شاخ اِرم اي باز همايون فر و فال تا گشودي پر و
بالريخت در دام حوادث همه بال و پر من نوجوان اكبر منگر بر اين باطله يغما كرم شبه رسول نكشد خط قبولخاك بر فرق من و
كلك من و دفتر من نوجوان اكبر من«يغما جندقي»

پاورقي

[ ]1سوره ابراهيم ،آيه .22
[ ]2سوره بقره ،آيه .156
[ ]3ايران و زماني نسبتاً طوالني در نجف اشرف كه عمده تحصيالتم در آن سرزمين شريف بود.
[ ]4علم به كجا ميرود؟ ماكس پالنك ،ترجمه احمد آرام ،ص .235
[ ]5دليل اين مطلب را ناصرخسرو قبادياني قرنها پيش چنين گفته است :روزگار و چرخ و انجم سربهسر بازيستي گرنه اين روزِ درازِ
دهر را فرداستي.
[.]6
[.]7
[.]8
[ ] 9منظور ما از جهاني بودن داستان حسين عليه السالم اين است كه حقايق و واقعياتي كه در سلسله علل و نتايج و ارزشهاي اين
حادثه ديده مي شود ،اختصاصي به يك سرزمين ،نژاد يا فرهنگ خاصي ندارد ،زيرا اين حادثه ،حادثهاي انساني است كه روشنترين
عرصه روياروييِ دو گروه متضاد در برابر يكديگرميباشد -1 :گروه حمايتگران حقِ محض -2 .گروه حمايتگران باطلِ محض[ .
[ ]10امام حسين و ايران ،كورت فريشلر.
[ ]11همان مأخذ.
[ ]12معناي اصل «احدي الحسنيين» عبارت است از :يا «زندگي با كرامت و شرف و عزّت» و يا «مرگ با افتخار و سربلندي در راه
وصول به هدف اعالي حيات».
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[ ]13لهوف ،سيد بن طاووس ،ص .62
[ ]14نفسالمهموم ،محدث قمي(ره) ،نقل از مناقب ابن شهر آشوب ،ص  - 43مقتل خوارزمي ،ص .184
[ ]15الكامل في التاريخ ،ابناثير،ج ،3ص -299اُسدالغابه ،ج  ،5ص  - 20تاريخ ،طبري،ج  ،4ص -356سنن ،ترمذي،ج ،13ص .197
[ ]16سوره آلعمران ،آيه .19
[ ]17آزادمرداني در دنيا باشيد.
[ ]18نفس المهموم ،محدث قمي ،ص  - 149شرح نهجالبالغه ابن ابيالحديد ،ج  ،1ص  302و كتب معتبره مقاتل.
[ ]19سموّالمعني في سموّالذات ،عبداهلل العاليلي ،ص  - 117االرشاد ،شيخ مفيد ،ج  ،2صص .100 - 102
[ ]20نفس المهموم ،محدث قمي ،ص .113
[.]21
[ ]22بزرگ ترين نقصي كه كنار هم چيدنِ رويدادهاي بشري بهعنوان تاريخ در علوم انساني دارد ،اين است كه اغلب نمودهاي رفتاري
فيزيكي كه از بشر صادر ميگردد ،منحصر به يك چيز مشخص نيست ،بلكه يك يا چند علت از علل محتمل ميتواند آنها را بهوجود
بياورد .بهعنوان مثال ،ما در تواريخ ميخوانيم كه جنگ هايي ميان ايران و يونان به وقوع پيوسته است .اما اين جنگها ،يا علت
اقتصادي داشته يا علت انتقام جويي ،يا تضادهاي ايدئولوژيكي يا اختالفات زميني و يا غرور و كبر زمامداران و يا سلطهجويي .حال،
براي فهم حقيقت اين جنگ ها ،كدام يك از علل مزبور را بايد به حساب بياوريم؟.
[ ]23نفس المهموم ،صص  151و  ،152نقل از معاني االخبار از امام محمدباقر عليه السالم.
[ ]24سوره اعراف ،آيه .179
[ ]25سوره نساء ،آيه .97
[ ]26حيات :طبيعت و منشأ تكامل آن ،آ .اي .اپارين ،ترجمه هاشم بنيطرفي ،ص .183
[ ]27همان مأخذ ،ص .299
[ ]28نهجالبالغه ،نامه شماره .62
[ ]29ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،9ص .492
[ ]30همان مأخذ ،ج  ،12ص .93
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[ ]31سوره حجرات ،آيه .13
[ ]32سوره اعراف ،آيه  - 85سوره هود ،آيه  - 85سوره شعرا ،آيه .183
[ ]33كش = نافذ ،زيبا.
[ ]34ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،14ص .112
[ ]35سوره اسراء ،آيه .70
[ ]36ديوان شمس.
[ ]37سوره بقره ،آيه .115
[ ]38كاملالزيارات ،محمد بن قولويه ،ص .75
[ ] 39مقدمه تئوري كلي و فلسفه حقوق ،كلوددوپاكيه ،ترجمه ذوالمجد ،ص  .352مضمون اين جمله با اَشكال مختلف در بعضي از
روايات معصومينعليهم السالم آمده است.
[ ]40ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،3ص .200
[ ]41ترجمه و تفسير نهجالبالغه ،محمدتقي جعفري ،ج  ،5صص .180 - 181
[ ]42النقض ،عبدالجليل قزويني ،صص  65و .66
[ ]43براي تحقيق در منابع اين خباثتها ،مراجعه فرماييد به :مروجالذهب ،مسعودي ،ج  ،3صص  .17 - 19تاريخالخلفاء ،سيوطي،
صص  139و  .40االمامة والسياسة ،ابن قتيبه دينوري ،ج  ،1صص  .220 - 232االخبار الطوال ،دينوري ،ج  ،1صص .220 - 237
تاريخ يعقوبي ،ج  ،2صص  223و  .224السيرة الحلبية ،ج  ،1صص  .195 - 199تاريخ طبري ،ج  ،4ص  .370تذكرة الخواص ،صص
 298و  .299الكامل فيالتاريخ ،ابناثير ،ج  ،3ص  .310شرح نهجالبالغه ،ابن ابيالحديد ،ج  ،3ص .470
[ ]44د ر اين جمالت ،تأثير تعليم و تربيت در به فعليّت رسيدن كمال ذاتيِ هر دو بزرگوار (پيامبراكرم صلي اهلل عليه وآله و
اميرالمؤمنين عليه السالم) با كمال وضوح ديده ميشود.
[ ] 45مصباح از صفوان جمّال ،نقل از محدث قمي(ره) زيارت هفتم امام حسين عليه السالم.
[ ]46لمعة من بالغةالحسين عليه السالم« :خطب ،رسايل ،مواعظ» ،السيد مصطفي آل األعتماد ،انتشارات اعلي ،كربال ،ص .71
االتحاف ،ص  - 25حليةاالولياء ،ج  ،2ص  - 39قمقام ،ص .353
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[ ]47نفس المهموم ،محدث قمي ،صص  41و .42
[ ]48ابوالشهداء ،عباس محمود عقاد ،ص .73
[ ]49مقتل ،خوارزمي ،ص .181
[ ]50تاريخ طبري ،ج  ،4صص  309و  - 310الكامل ،ابناثير ،ج ،3ص .283
[ ]51ر.ك :پرتوي از عظمت حسين عليه السالم ،لطفاللَّه صافي ،صص .124 - 135
[ ]52سُمُوِّ الْمَعْني في سُمُوِّ الذّات ،ص .139
[ ]53االصابه ،ج  ،1-1724ص .333
[ ]54اين شخص از ظاهريين فقها بوده و غير از محي الدين ا بن عربي ،صاحب فصوص و فتوحات است .در كتب تراجم براي اين كه
اين دو نفر را از همديگر جدا كنند ،نخستين را ابنالعربي (با ال) و دومين را ابن عربي (مجرد از ال) ضبط كردهاند.
[ ]55مقدمه ابن خلدون ،ص .171
[ ]56اگرچه شكل ارتباطهاي چهارگانه با سؤاالت ششگانه متفاوت است ،ولي با يك دقتنظر ميتوان وحدت آنها را در معني درك
نمود - :ارتباط انسان با خويشتن ،دو سؤال« :من كيستم؟» و «براي چه آمدهام؟» را در بر دارد .ارتباط انسان با خدا ،سه سؤال« :از
كجا آمدهام؟ و «بهكجا ميروم؟» و «براي چه آمدهام؟» را در بر دارد .و ارتباط انسان با جهان هستي ،سؤال «در كجا هستم؟» را در
بردارد .و ارتباط انسان با همنوع خود ،سؤال «با كيستم؟» را در بر دارد.
[ ،] 57در عينيّت يا شكل و صورت و عوامل آن حادثه دخالت بدهد غلط است؛ زيرا حادثهاي كه در عرصه هستي نمودار شده است،
عينيت و شكل و صورت و عوامل طبيعي خاص خود را دارد كه بايد با كمال امانت در تاريخ ثبت شود ،ولي اين محافظت منافاتي با
تحليلها و تفسيرها و توضيحات و علتيابي هاي عميق ندارد و براي برخورداري از حوادث تاريخي مخصوصاً حادثه كربال،
فعاليتهاي مزبور ضرورت كامل دارد.
[ ] 58در ميان شيعيان ،مردم ايران زمين ،هم از نظر كميّت و هم از نظر كيفيّت ،سهم بسيار با اهميتي در شور و عشق به خاندان
عصمت داشته و موقعيتي بسيار جدي در رابطه با مكتب اهل بيتعليهم السالم دارند .البته اين به آن معنا نيست كه تشيع و عشق و
عالقه به دودمان پيامبر صلي اهلل عليه وآله منحصر به آنان باشد.
[ ]59االمام علي  -صوت العدالة االنسانية ،جورج جرداق ،ج  ،1ص .364
[ ]60همان مأخذ.
[ ]61نفس المهموم ،ص .135
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[ ]62مطالعهكنندگان ارجمند ميتوانند اين مقدمه را پس از مطالعه و بررسي چند بحث از اين كتاب ،مورد توجه و دقت قرار بدهند.
[ ] 63احياي فكر ديني در اسالم ،محمد اقبال الهوري ،ترجمه احمد آرام ،صص  161و .162
[ ]64همان ،صص  168و .169
[ ]65سوره نساء ،آيه .1
[ ]66سوره انعام ،آيه .98
[ ]67بعضي از متفكران فقط به بيان تساوي و وحدت قناعت ميكنند و دليل و انواع آن را نميآورند .منتسكيو در كتاب روح القوانين
ص  ،724چنين ميگويد« :حقوق بشر ،به يك تعبير ،حقوق مدني دنياست؛ يعنيهمان طور كه در يك كشور هر فردي از حقوق مدني
برخوردار است ،در جهان ،هر ملتي از حقوق بشريت برخوردار است ،و در قبال اين حقوق ،هر ملت ي در جهان حكم يك فرد را در
جامعه بشري دارد» .ولي همان گونه كه در اين مبحث تساويها از ديدگاه اسالم مالحظه ميكنيم ،با نظر به معقول بودن ضرورتِ
حقوق طبيعي و تساويهاي دوازده گانه كه اسالم درباره انسانها مطرح كرده است ،فقط اديان الهي  -كه اسالم مبلّغ متن اصليِ
آنها (دين ابراهيمي) است  -ميتوانند تشكّل خانوادگي همه انسانها را در يك مجموعه جهاني مطرح سازند.
[ ]68سوره روم ،آيه .40
[ ]69سوره ذاريات ،آيه .56
[ ]70سوره سجده ،آيه .9
[ ]71سوره بقره ،آيه .31
[ ]72سوره بقره ،آيه .285
[ ]73سوره شوري ،آيه .13
[ ]74سوره اسراء ،آيه .70
[ ]75سوره حجرات ،آيه .13
[ ]76سوره نساء ،آيه .1
[ ]77ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،3ص .158
[ ]78سوره حجر ،آيه .26
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[ ]79سوره نحل ،آيه .4
[ ]80سوره حجر ،آيه 29؛ سوره ص ،آيه « .72و نَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي» (و از روح خود در او دميدم).
[ ]81سوره حديد ،آيه .17
[ ]82سوره قيامت ،آيات  14و .15
[ ]83سوره قيامت ،آيه .2
[ ]84سوره مائده ،آيه .32
[ ]85سوره حجرات ،آيه .10
[ ]86سوره مريم ،آيه .96
[ ]87اصول كافي ،محمد بن يعقوب كليني ،ج  ،2ص  .166ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي ،ج  ،3ص .242
[ ]88حقوق بشر ،دكتر مبشري ،ص .21
[ ]89سوره نساء ،آيه .59
[ ]90ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،13صص .293 - 299
[ ]91االعالم ،زركلي ،ج  ،8ص .172
[ ]92همان مأخذ ص  - 173تاريخالخلفا ،سيوطي ،ص  - 195البداية ،ج  ،8ص  ،143نقل از مقتلالحسين ،عبدالرزاق مقرم ،ص
.121
[ ]93همان مآخذ.
[ ]94مقدمه تاريخ ،ابن خلدون ،ص .205
[ ] 95بخاري در صحيح خود از عكرمه ،و مسلم و طبراني و ترمذي و حاكم و احمد در مُسند خود ،روايت مذكور را نقل نموده است.
حافظ جاللالدين سيوطي ،روايت مزبور را از اخبار متواتر محسوب نموده است .نقل از النصائح الكافية لمن يتولي معاوية ،السيد
محمدالعلوي الحسيني ،صص  22و  - 23سيره ابن هشام ،ج  ،2ص  - 114السيرة الحلبيه ،ج  ،2ص .76
[ ]96انصاب االشراف ،البالذري ،به نقل از النصائح الكافية ،صص  25و .26
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[ ]97آن خصومت نابكارانه كه معاويه با علي عليه السالم به راه انداخت ،با اعتراف صريحِ او و عمروبنالعاص بهحق بودن علي عليه
السالم يا ناشي از چند شخصيتي بودنِ او و يا از نفاق و مكرپردازي هاي او بود كه نه تنها اسالم ،بلكه هيچ يك از اديان و مكتبهاي
انساني آن را تجويز نميكند.
[ ]98تاريخالخلفاء ،سيوطي ،ص .199
[ ]99تاريخ صفين ،نصر بن مزاحم ،چاپ دوم مصر ،صص  119و  - 120مروجالذهب ،مسعودي ،چاپ مصر(سعادت) ج  ،3صص  21و
 - 22شرح نهجالبالغه ،ابن ابيالحديد ،ج  ،1ص  - 284جمهرة رسائلالعرب ،احمد زكي صفوت ،ج  ،1صص  545و [ .546
[ ]100مقدمه ابن خلدون ،ص  - 216تاريخ يعقوبي،احمد بن ابي يعقوب ،ج  ،2ص .220
[ ]101همان مأخذ ،ص .241
[ ]102تاريخالخلفاء ،سيوطي ،ص .203
[ ]103شرح نهجالبالغه ،ابنابيالحديد ،ج  ،16ص .46
[.]104
[ ]105االمامة والسياسة (الخلفاء الراشدون) ،ابنقتيبه دينوري ،ج  ،1صص  195و  .196ارتكاب يزيد به فسق و فجور و
الاباليگري هايش در تمامي منابع معتبر اسالمي و در همان مأخذ و تاريخ يعقوبي ،ج  ،2ص  220ثبت شده است.
[ ]106همان مأخذ ،ج  ،1ص .192
[ ]107همان مأخذ ،ج  ،1ص .197
[ ]108همان مأخذ ،ج  ،1ص .193
[ ]109مقدمه تاريخ ،ابن خلدون ،ص .216
[ ]110تاريخ يعقوبي ،ج  ،2صص  250و .251
[ ]111نفس المهموم ،مرحوم محدث قمي ،ص .38
[ ]112همان مأخذ ،ص .47
[ ]113نهجالبالغه ،نامه شماره  ،53عهداالمام للمالك االشتر النخعي.
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[ ]114الكامل في التاريخ ،عزالدّين ابوالحسن محمد بن محمد عبدالكريم بن عبدالواحد شيباني(ا بن اثير) ،ج  ،4ص .14
[ ]115نهجالبالغه ،خطبه .3
[ ]116احياءالعلوم ،غزالي ،ج  ،3ص .152
[ ]117سوره آل عمران ،آيه .15
[ ]118سوره شوري ،آيه .38
[ ]119نهجالبالغه ،خطبه .216
[ ]120الكامل فيالتاريخ ،ابناالثير ،ج  ،4صص  14و .15
[ ]121همان مأخذ ،ص .15
[ ]122مقدمه ابن خلدون ،ص .216
[ ]123نفس المهموم ،ص .41
[ ]124همان مأخذ ،ص .42
[ ]125همان مأخذ ،ص  - 16سموّالمعني في سموّالذات ،عبداهلل العاليلي ،صص  113و .114
[ ]126نفس المهموم ،ص .42
[ ]127همان مأخذ.
[ ]128آل هاشم براي به دست آوردن ملك و رياست ،بازي كرد ،نه خبري آمده و نه وحياي نازل شده است!.
[ ]129همان مأخذ ،ص  42نقل از كتاب مناقب ،ابن شهر آشوب .تبصره :به اين جهت كه هدف اساسي ما از تأليف اين كتاب ،تفسير
و تحليلي پيرامون شهادت شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت امام حسين بن علي عليه السالم است ،لذا درباره حوادث مربوط به عبداللَّه
بن زبير و عبداللَّه بن عمر و ديگر كساني كه توانايي اظهارنظر درباره سلطنت يزيد داشتند به تحقيق و بررسي نميپردازيم ،زيرا آن
هدف گيري الهي و آن تالش و تكاپو و تصميم به فداكاري كه امام حسين عليه السالم براي احياي اسالم در نظر داشت ،در ديگران
وجود نداشت .كوشش ما در اين كتاب  -همانگونه كه مالحظه ميفرماييد  -نشان دادن درخشانترين چهرهاي است كه در طول
تاريخ بشريت براي حفظ ارزشهاي اعالي انسانيت با تحمل سختترين مصيبتها كه تاريخ نظير آن را نديده است ،خود را فدا كرده
است.
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[ ]130نفس المهموم ،محدث قمي ،صص  42و .43
[ ]131همان مأخذ ،و الكامل فيالتاريخ ،ابن اثير ،ج  ،4صص  16و .17
[ ]132بحاراالنوار ،محمدباقر مجلسي ،ج امام حسين عليه السالم.
[ ]133سوره بقره ،آيه .54
[ ]134نفس المهموم ،ص .357
[ ]135مرحوم محدث قمي اين نامه را از محمد بن يعقوب كليني در كتاب وسائل از حمزة بن حمران نقل كرده است.
[ ]136نفس المهموم ،صص  43و .44
[ ]137همان مأخذ.
[ ]138همان مأخذ ،ص .45
[ ]139الكامل فيالتاريخ ،ابن اثير ،ج  ،4صص  19و .20
[ ]140ا بن خلدون در مقدمه تاريخ ،صص  216و  217ميگويد« :حسين عليه السالم در اين كه يقين داشت شايستهترين شخصيت
براي حكومت است درست فكر ميكرد ،ولي در اين كه فكر ميكرد مي تواند با يزيد مقابله كند به خطا رفته بود ».ا بن خلدون به
اضافه اين كه در فصل  53از مقدمه ،اطالع ائمهعليهم السالم را از غيب ميپذيرد ،از هدف امام حسين عليه السالم بر مبناي
احديالحسنيين غفلت ميورزد.
[ ]141الكامل فيالتاريخ ،ابن اثير ،ج  ،4صص  19و .20
[ ]142نفس المهموم ،محدث قمي ،ص .46
[ ]143سوره آل عمران ،آيات  124و .125
[ ]144سوره جن ،آيات  26و .27
[ ]145ر.ك :تفسير الميزان ،عالمه طباطبايي رحمه اهلل ،تفسير دو آيه مذكور در سوره جن.
[ ]146دالئل النبوّه ،ص  - 202الجامع الصغير ،جاللالدين سيوطي ،ج  ،1ص  12و نقل از حلية االولياء.
[ ]147ر.ك :ترجمه و تفسير نهج البالغه ،محمدتقي جعفري ،ج  ،16صص .294 - 299
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[ ]148حسن بن عليالناصر و حسن بن زيد ملقب به داعي.
[ ]149محمد بن عبداللَّه المحض.
[ ]150شرح نهجالبالغه ،ابن ابيالحديد ،ج  ،7صص .47 - 50
[.]151
[ ]152نفس المهموم ،ص .116
[ ،]153برايش دلچسب و گوارا جلوه ميكند .حتي خطاها و گناهاني كه از او سر ميزند ،از وي سلب اميد نميكند ،اما در دنيايي كه
هرگونه شعله ايمان خاموش شد ،حتي درد و مرض هم معناي خود را از دست داده و ديگر به جز شوخيهاي زشت و مسخرگيهاي
شومي تلقي نميشود.».
[ ]154سوره روم ،آيه .7
[ ]155ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .505
[ ]156همان مأخذ.
[ ]157بحاراالنوار ،عالمه مجلسي ،ج  ،44ص  ،139چاپ بيروت.
[ ]158سوره انعام ،آيه .162
[ ]159سوره رعد ،آيه .39
[ ]160سوره قصص ،آيه .21
[ ]161همان سوره ،آيه .22
[ ]162سوره فاتحه ،آيات  4و .5
[ ]163الكامل فيالتاريخ ،ابن اثير ،ج  ،4ص  ،20با اندك تفاوت با نقل مرحوم محدّث قمي.
[ ]164شماره نامه هايي كه براي دعوت امام حسين عليه السالم ،به كوفه براي آن حضرت ارسال شده است ،مورد اختالف است.
بعضي از ناقالن اين داستان ،شماره نامهها را بيش از هزار ثبت نمودهاند.
[ ]165نفس المهموم ،به نقل از شيخ مفيد  -الكامل فيالتاريخ ،ابن اثير ،ج  ،4صص  20و .21

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 280

[ ]166همان مأخذ ،ص  . 50امام حسين عليه السالم در پاسخ عبداللَّه بن مطيع كه پرسيده بود به كجا ميروي؟ آن حضرت فرمود:
«اما حاال به مكه ،و سپس از خدا طلب خير خواهم كرد» .به نظر مي رسد ،آن طلب خير همين بود كه آن حضرت بعد از نماز ،ميان
ركن و مقام انجام داد.
[ ]167سوره بقره ،آيه .260
[ ]168نفس المهموم ،به نقل از شيخ مفيد ،ص  - 50الكامل فيالتاريخ ،ابن اثير ،ج  ،4ص .21
[ ]169بزرگترين و قويترين حيواني كه ميتواند بر ديگر جانوران مسلط شود و آنها را قربانيِ زندگيِ مطلوبِ خود نمايد.
[ ]170در اين جا مجبوريم به يك مطلب بسيار اساسي اشاره كنيم :اين نظريه كه زندگي مردم بايد برمبناي فرهنگ پيشرو استوار باشد
نه فرهنگ پيرو ،حقِّ تعيين كيفيتِ زندگيِ مطلوب را از مردم سلب نمي كند و بنابراين دموكراسيِ معقول را نفي نميكند ،بلكه
ميكوشد سطح شخصيت مردم را از نظر آرمان ها و معارف به آن حد از رشد برساند كه بتوانند مصالح و مفاسد خود را در مجراي
«حيات معقول» تشخيص بدهند و در اين مجرا زندگي كنند.
[ ]171سوره انعام ،آيه .115
[ ]172سوره يونس ،آيه .13
[ ]173قاضي ابوبكرا بن العربي ،متوفاي سال  540ه .ق از علماي اندلس ،در كتاب العواصم من القواصم ،ص  ،232عباراتي به شرح
زير دارد :ولو عظيمها و ابن عظيمها و شريفها و ابن شريفها الحسين وسعه بينه اوضيعته اوابله ولو جاء الخلق يطلبونه ليقوم بالحق و
في جملتهم ابنعباس و ابن عمر لم يلتفت اليهم و حضره ما انذر به النبي صلي اهلل عليه وآله و ما قال في اخيه و رأي انها خرجت
عن اخيه و معه جيوش االرض و كبار الخلق يطلبونه فكيف ترجع اليه باوباش الكوفة؟! «اگر حسين بن علي كه بزرگ اين امت و پسر
بزرگ امت و عاليترين شخصيت امت و پسر عالي ترين شخصيت امت بود ،در خانه خود مانده بود و يا به زراعت يا دامداري پرداخته
بود ،و به فرض اين كه مردم و حتي ابنعباس و عبداهلل بن عمر از او درخواست مي كردند كه براي حق قيام كند ،از آنان نميپذيرفت
و توجه به فرمايش رسول خدا صلي اهلل عليه وآله ميكرد (كه از انگيزش فتنه بيم داده بود) و به خاطر ميآورد كه رسول خدا صلي
اهلل عليه وآله از (صلح) حسن بن علي ستايش كرده ،و اگر به اين نكته توجه مي نمود كه حسن بن علي با آن همه نيروي نظامي كه
در اختيار داشت ،حكومت و خالفت را از دست داد ،در اين صورت چگونه حسين بن علي ميتواند به كمك اراذل و اوباش كوفه،
خالفت را قبضه كند؟ (اگر حسين بن علي به اين مطالب توجه ميكرد ،چنين حادثهاي تأسفآور رخ نميداد).
[ ]174سوره انعام ،آيه .162
[ ]175اين همان پوچ گرايي است كه از يادگارهاي بعضي از يونانيان باستان بوده و در رباعيات منسوب به خيام هم آمده است :يك
چند به كودكي به استاد شديم يك چند به استاديِ خود شاد شديم پايان سخن شنو كه ما را چه رسيد از خاك برآمديم و بر باد شديم.
[ ]176نفس المهموم ،صص .53 - 55
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[ ]177تاريخ مذكور را مسعودي در مروجالذهب نقل كرده است.
[ ]178نفس المهموم ،صص  50و  - 51الكامل فيالتاريخ ،ابن اثير ،ج  ،4صص  21و .22
[ ]179نفس المهموم ،ص .51
[ ]180همان مأخذ ،ص .52
[ ]181احتمال مي رود سخن ناشايست نعمان از ديدگاه يزيد ،همان جمله آخر در سخنراني نعمان باشد كه گفت« :ناتواني با رضايت و
اطاعت خداوندي بهتر است از زورمندي در معصيت خداوندي» .و احتمال ديگر همان است كه ابن قتيبه دينوري در كتاب االمامة
والسياسة ،ج  ،2ص  4نقل كرده است كه« :پسر دختر پيغمبر صلي اهلل عليه وآله براي ما محبوبتر از پسر بحدل است ».نام مادر
يزيد ،ميسون دختر بحدل كلبيه است.
[ ]182نفس المهموم ،ص .56
[ ]183همان مأخذ ،صص  52و .53
[.]184
[ ]185نفس المهموم ،ص .58
[ ]186ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .343
[ ] 187اين جريان پس از اطالع حضرت مسلم از آمدن عبيداللَّه و شنيدن تهديدات او اتفاق افتاده است كه اينك در باال متذكر
ميشويم.
[ ]188سوره توبه ،آيه .6
[ ]189الكامل فيالتاريخ ،ابن اثير ،ج  ،3ص  ،388چاپ دار صار ،دار بيروت.
[ ]190نفس المهموم ،ص .144
[ ] 191در صورتي كه فاصله زماني براي وقوع جرم طوالني باشد ،احتمال عدم بروز جرم يك امر طبيعي است.
[ ]192سوره رعد ،آيه .39
[ ]193نفس المهمومص .58
[ ]194همان مأخذ ،صص  58و .59
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[ ]195الكامل فيالتاريخ ،ابن اثير ،ج  ،3ص  ،388چاپ دار صار ،دار بيروت.
[ ]196همان مأخذ ،صص  60و .61
[ ] 197قُسطيَ بن لوقا از فالسفه و مترجمين دوران نهضت ترجمه فلسفه به عربي بوده است.
[ ]198اگرچه احتمال ميرود مقصود شاعر مسأله معاد باشد ،ولي با يك نظر دقيقتر ،معماي تبدّل جماد به حيات در هر دو نقطه آغاز
و انجام يكي است.
[ ]199ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،8ص .360
[ ]200سوره جمعه ،آيه .6
[ ]201سوره فجر ،آيات  27و .28
[ ]202نهجالبالغه ،خطبه .5
[ ]203همان مأخذ ،نامه شماره .23
[ ]204ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .505
[ ]205همان مأخذ.
[ ]206همان مأخذ ،ج  ،7ص .121
[ ]207سوره روم ،آيه .7
[ ]208شعر از مرحوم سرگرد نگارنده رحمه اهلل است.
[ ]209سوره عنكبوت ،آيه .64
[ ]210سوره انفال ،آيه .24
[ ]211سوره عنكبوت ،آيه .64
[ ]212سموّالمعني في سموّالذات ،عبداهلل العاليلي ،ص  - 115لهوف ،سيد بن طاووس ،ص .26
[ ]213همان مأخذ.
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[ ]214همان مأخذ.
[ ]215يكي از شاگردان سقراط.
[ ]216مقدمه ،ابن خلدون ،ص .216
[ ]217سوره فجر ،آيات  27و .28
[ ]218ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .483
[ ]219سوره اعراف آيه  - 85سوره هود ،آيه  - 85سوره شعراء آيه .183
[ ]220امام حسين عليه السالم و حماسه كربال ،ترجمه كتاب «لواعج االشجان» ،عالمه سيد محسن امين ،ص  ،260چاپ سال
 - 1366الحسين عليه السالم ،ابن عساكر ،صص .216 - 218
[ ]221زنبق درّه ،اونوره بالزاك ،ص .69
[ ]222سير حكمت در اروپا ،محمدعلي فروغي ،ص .157
[ ]223ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،حمدتقي جعفري ،ج  ،7ص .513
[ ]224سوره فجر ،آيات  27و .28
[ ]225سوره بقره ،آيه .156
[ ]226سوره علق،آيه .8
[ ]227سوره نازعات ،آيه .44
[ ]228ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،6صص .406379
[ ]229مقتل خوارزمي ،ج  ،2ص  - 5لهوف ،سيد بن طاووس ،ص .26
[ ]230نفس المهموم ،قمي ،صص  237و  - 238الكامل فيالتاريخ ،ابن اثير ،چاپ  1387ه.ق بيروت ،ج  ،3ص .286
[ ]231همان مآخذ.
[ ]232الكامل فيالتاريخ ،ابن اثير ،ج  ،3ص  ،388چاپ دار صار ،دار بيروت.
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[ ]233سوره يونس ،آيه .62
[ ]234ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،2ص .515
[.]235
[ ]236ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .116
[ ]237خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور ميكنيم.».
[ ]238ر.ك :همين كتاب ،ص .389
[ ]239ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .735
[ ]240همان مأخذ ،ج  ،7ص .513
[ ]241يادداشتهاي زيرزميني ،داستايوسكي ،ص .64
[ ]242ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،3ص .633
[ ]243همان مأخذ ،ج  ،5ص .417
[ ]244تاريخ علوم ،پيير روسو ،صص .693 - 695
[ ]245ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،3ص .635
[ ]246همان مأخذ ،ج  ،7ص .512
[ ]247شاعر تواناي عرب ،از همين مضمون درباره خود استفاده كرده است.
[ ]248تولستوي.
[ ]249ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .810
[ ]250همان مأخذ ،ج  ،14ص .49
[ ]251سوره اعراف ،آيه .12

صفحه 284

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 285

[ ]252همان سوره ،آيه .13
[ ]253ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .343
[ ]254اِنَّما قَتَلَهُ الَّذينَ جاؤُا بِه« .كساني عمار را كشتند كه او را به اينجا آوردند« ».االمامة والسياسة ،ص .«.106
[ ]255فالنبيّ صلي اهلل عليه وآله قَتَلَ حمزة حين ارسله الي قتال الكفار « .بنابراين توجيه ،بايد گفت :رسول خدا صلي اهلل عليه وآله
حمزه را كشت ،آن هنگام كه او را به سوي نبرد با كافران فرستاد« ».نور االبصار ،شبلنجي ،ص .».89
[ ]256نهجالبالغه ،خطبه .130
[ ]257سوره سبا ،آيه .46
[ ]258احياءالعلوم ،غزالي ،ج  ،3ص .152
[ ]259نهجالبالغه ،خطبه .182
[ ]260همان مأخذ.
[ ]261همان مأخذ.
[ ]262نهجالبالغه ،خطبه .216
[ ]263سوره آلعمران ،آيه .159
[ ]264سوره شوري ،آيه .38
[ ]265سورهحجرات ،آيه .13
[ ]266سوره اسراء ،آيه .70
[ ]267سوره ص ،آيه .26
[ ]268سوره اسراء ،آيه .81
[ ]269سوره نساء ،آيه .58
[ ]270سوره اعراف ،آيه  - 85سوره هود ،آيه  - 85سوره شعرا ،آيه .183
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[ ]271وسق = تقريباً  40كيلوگرم است.
[ ]272وسائل الشيعه ،شيخ حرّ عاملي ،ج  ،2ص .118
[ ]273سوره فاتحه ،آيه .6
[ ]274همان سوره ،آيه .5
[ ]275ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،3ص .292
[ ]276سوره نوح ،آيات  13و .14
[ ]277ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،3ص .633
[ ]278زنبق درّه ،اونوره بالزاك ،ص .93
[ ]279نهجالبالغه ،نامه شماره .47
[ ]280سوره مريم ،آيه .41
[ ]281هيمه :هيزم.
[ ]282ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،3ص .200
[.]283
[ ]284آقا ميرزا مهدي حائري.
[.]285
[.]286
[ ،Weltharmonie ]287چاپ آلمان.
[ ]288ر.ك :تكاپوي انديشهها ،مجموعه مصاحبهها ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص  ،85چاپ دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
[ ]289همان مأخذ ،ص .153
[ ]290نهجالبالغه ،خطبه .221

صفحه 286

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

[ ]291االتحاف ،ص  - 25حليةاالولياء ،ج  ،2ص  - 39قمقام ،ص .353
[ ]292ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،7ص .121
[ ]293همان مأخذ ،ج  ،8ص .360
[ ]294سوره رعد ،آيه .24
[ ]295مفاتيح الجنان ،دعاي حضرت ابوالفضل عليه السالم.
[ ]296كش = نافذ ،زيبا.
[ ]297ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،14ص .112
[ ]298سوره بقره ،آيه .186
[ ]299سوره مؤمن ،آيه .60
[ ]300سوره بقره ،آيات  155تا .157
[ ]301معانياالخبار ،شيخ صدوق ،صص  288و .289
[ ]302ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،11ص .356
[ ]303سوره زمر ،آيه .10
[ ]304ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .483
[ ]305همان مأخذ ،ج  ،1ص .100
[ ]306ر.ك :رسول تُرك ،آزادشده امام حسين عليه السالم ،محمدحسن سيفاللهي ،انتشارات جمكران ،چاپ سال .1379
[ ]307تاريخ طبري ،ج  ،5صص  420و  - 421نفس المهموم ،قمي ،صص  232و .233
[ ]308سوره فاتحه ،آيه .6
[ ]309همان سوره ،آيه .7
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[ ]310همان سوره ،آيه .5
[ ]311ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،14ص .265
[ ]312سوره احزاب ،آيه .33
[ ]313سوره زمر ،آيه .42
[.Reflex ]314
[ ]315ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفي ،ج  ،12ص .392
[ ]316همان مأخذ ،ج  ،1ص .669
[ ]317سوره نساء ،آيه .40
[ ]318سوره ابراهيم ،آيه .4
[ ]319ر.ك :همين كتاب ،ص .27
[ ]320سوره اسراء ،آيه .82
[ ]321ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،5ص .275
[ ]322سوره هود ،آيه .15
[ ]323سوره آلعمران ،آيه .152
[ ]324نفس المهموم ،محدث قمي ،صص  191و  -192الكامل ،ابناثير ،ج  ،3صص  280و  - 281ارشاد ،شيخ مفيد ،صص  82و
.83
[ ]325من كيستم؟ از كجا آمدهام؟ به كجاآمدهام؟ با كيستم؟ براي چه آمدهام؟ به كجا خواهم رفت؟.
[ ]326االتحاف ،ص 25؛ حلية االولياء ،ج  ،2ص 39؛ قمقام ،ص .353
[ ]327ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .401
[ ]328سوره انعام ،آيه .162
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[ ]329سوره رحمن ،آيه .29
[ ]330سوره نساء ،آيه .93
[ ]331نفس المهموم ،محدث قمي ،ص  - 149شرح نهجالبالغه ،ابن ابيالحديد ،ج  ،1ص .302
[ ]332سوره نساء ،آيه .97
[ ]333ر.ك :تكاپوي انديشهها ،مجموعه مصاحبهها ،ج  ،1ص  ،85چاپ دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
[ ]334ميرعماد ،خطاط معروف قزويني.
[ ]335سوره رعد ،آيه .17
[ ]336كيا = شكوه.
[ ]337ذرات بسيار كوچك در اتم ،كه عمر آنها ،يك ده ميلياردم ثانيه است.
[ ]338ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،7ص .513
[ ]339نهجالبالغه ،خطبه .27
[ ]340اخالق نيكوماخوس (نيكوماكوس) ،ص  - 21ترجمه از يوناني به فرانسه ،توسط بارتلمي سانتهيلر.
[.Republic ]341
[ ]342سوره مؤمنون ،آيه .71
[ ]343اديسون.
[ ]344سوره روم ،آيه .7
[ ]345قدرت ،برتراند راسل ،به نقل از موسوليني ،صص  70و  - 71ترجمه و تفسير نهجالبالغه ،محمدتقي جعفري ،ج  ،6صص  69و
.70
[ ] 346ر.ك :نيايش امام حسين عليه السالم در صحراي عرفات (شرح دعاي عرفه) ،محمدتقي جعفري ،ص .119
[ ]347همان مأخذ ،ص .121
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[ ]348ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،12ص .93
[ ]349سوره نجم ،آيه .42
[ ] 350البته مغز آن انساني كه بدن محدود و درون خود را به مديريت گرفته ،و دنيا را مثل بدن خود اداره ميكند و ميتواند اداره كند،
همين يك شيء خيلي كوچك است در مقابل فعاليتهاي بينهايت بزرگ.
[ ]351سوره نحل ،آيه .120
[ ]352سوره صافات ،آيه .102
[ ]353ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،2ص .440
[ ]354احياءالعلوم ،غزالي ،ج  ،3ص .152
[ ]355مومين = مثل موم در مقابل حرارت ذوب ميشود.
[ ]356ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،14ص .112
[ ]357سوره روم ،آيه .7
[ ]358سوره محمد صلي اهلل عليه وآله ،آيه .36
[ ]359حيات :طبيعت و منشأ تكامل آن ،اُپارين ،ترجمه هاشم بنيطرفي ،ص .347
[ ]360سوره عنكبوت ،آيه .64
[ ]361سوره لقمان ،آيه .33
[ ]362سوره حديد ،آيه .20
[ ]363ر.ك :در محضر حكيم عالمه جعفري ،ص  ،110چاپ مؤسسه عالمه جعفري.
[ ]364پسيكولوژي (علمالروح)  -اكمل تجليات روح ،تقي اراني ،صص  201و .202
[ ]365سوره روم ،آيه .7
[ ]366نهجالبالغه ،خطبه  - 29ترجمه و تفسير نهجالبالغه ،محمدتقي جعفري ،ج  ،6صص .211 - 214
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[ ]367االشارات والتنبيهات ،ابن سينا ،ج  ،2ص .254
[ ]368سوره نوح ،آيه .8
[ ]369اشارات ،ابنسينا ،مقامات العارفين.
[ ]370نفس المهموم ،ص  - 227تاريخ طبري ،ج  ،5ص  - 418الكامل ،ابن اثير ،چاپ  1387ه.ق بيروت ،ج  ،3ص .285
[ ]371همان مآخذ.
[ ]372سوره مدثر ،آيه .38
[ ]373سوره ضحي ،آيه .11
[ ]374سوره مدثر ،آيه .38
[ ]375سوره نجم ،آيات  39و .40
[ ]376سوره يوسف ،آيه .76
[ ]377سوره ضحي ،آيه .11
[ ]378سوره ذاريات ،آيه .18
[ ]379نهجالبالغه ،نامه شماره ( 53فرمان مبارك اميرالمؤمنين عليه السالم به مالك اشتر).
[ ]380سوره بقره ،آيه .194
[ ]381نفس المهموم ،قمي ،ص  - 227بحاراالنوار ،مجلسي ،ج  ،44صص  392و .393
[ ]382نفس المهموم ،ص  - 227تاريخ طبري ،ج  ،5ص  - 418الكامل ،ابن اثير ،چاپ  1387ه.ق ،چاپ بيروت ،ج  ،3ص .285
[ ]383همان مآخذ.
[ ]384همان مآخذ.
[ ]385نفس المهموم ،قمي ،صص  227و  - 228الكامل فيالتاريخ ،ابن اثير ،ج  ،3ص  ،285چاپ  1387ه .ق بيروت.
[ ]386تاريخ طبري ،ج  ،5صص  419و  - 420لهوف ،ص .40
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[ ]387الكامل فيالتاريخ ،ابن اثير ،ص  - 285نفس المهموم ،قمي ،ص  - 228نهاية االرب ،النّويري ،ج  ،20صص  434و .435
[ ]388نفس المهموم ،قمي ،صص  228و  - 229الكامل في التاريخ ،ابن اثير ،چاپ  1387ه.ق بيروت ،ج  ،3ص .285
[ ]389سوره صافات ،آيه .102
[ ]390در تاريخ طبري ،نام هُوَيّ و در ارشاد شيخ مفيد ،نام جون ،وابسته ابوذر غفاري ذكر شده است.
[ ]391تاريخ طبري ،ج  ،5صص  420و  - 421نفس المهموم ،قمي ،صص  232و .233
[ ]392ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .343
[ ]393همان مأخذ ،ج  ،10ص .242
[ ]394ر.ك :همين كتاب ،ص .31
[ ]395امام حسين و ايران ،كورت فريشلر.
[ ]396ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .483
[.]397
[ ]398يادداشتهاي زيرزميني ،داستايوسكي ،ص .64
[ ]399لهوف ،سيد بن طاووس ،ص .104
[ ]400نفسالمهموم ،محدث قمي ،ص  - 149شرح نهجالبالغه ،ابن ابيالحديد ،ج  ،1ص .302
[ ]401سوره اسراء ،آيه .70
[ ]402مقدمه ابن خلدون ،ص .216
[ ]403سوره بقره ،آيه .156
[ ]404الكامل فيالتاريخ ،ابن اثير ،ج  ،3ص  - 282مقاتل الطالبيّين ،ابوالفرج اصفهاني ،ص .74
[ ]405همان مأخذ.
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[ ]406همان مأخذ.
[ ]407مقدمه تئوري كلي و فلسفه حقوق ،كلوددوپاكيه ،ترجمه ذوالمجد ،ص .352
[ ]408ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،6ص .499
[ ] 409سن امام حسين عليه السالم به هنگام شهادت ،پنجاه و هفت سال بوده است.
[ ]410المجموعة الكاملة ،جبران خليل جبران ،ص .598
[ ]411ذرات بسيار كوچك در اتم ،كه عمر آنها ،يك ده ميلياردم ثانيه است.
[ ]412ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،12ص .93
[ ]413بحاراالنوار ،عالمه مجلسي ،ج  ،44ص  ، 365چاپ بيروت .عبارت فَاَمْهَلَهُمُ اللّهُ فَاَخَذَهُمْ ...در بحاراالنوار ،بدينصورت ذكر شده
است :فلم يعجل اهلل عليهم بل اخذهم....
[ ]414همان مأخذ.
[ ]415ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .125
[ ]416سوره مدثر ،آيه .38
[ ]417گوينده واقعه ،مرحوم احمد اوّلي از اهالي مراغه است ،و داستان مربوط به سالهاي دهه  50ميباشد.
[ ]418برخي = قرباني.
[ ]419ر.ك تكاپوي انديشهها ،مجموعه مصاحبهها ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص  ،85چاپ دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
[ ]420ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  /10ص .16
[ ]421سوره بقره ،آيه .255
[ ]422سوره رحمن ،آيه .29
[ ]423ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،2ص .429
[ ]424سوره نجم ،آيه .39
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[ ]425سوره واقعه ،آيات  10و .11
[ ]426سوره انشقاق ،آيه .6
[ ]427سوره فاتحه ،آيه .5
[ ]428همان سوره ،آيه .2
[ ]429همان سوره ،آيه .3
[ ]430ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .145
[ ] 431ر.ك :بررسي و نقد نظريات ديويد هيوم ،محمدتقي جعفري ،چاپ سال  ،1379صص .14 - 16
[ ]432تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،3ص .81
[ ]433ر.ك :همين كتاب ،ص .130
[ ]434سوره جن ،آيه .27
[ ]435بحاراالنوار ،عالمه مجلسي ،ج  ،44ص  ،365چاپ بيروت.
[ ]436قز= ابريشم.
[ ]437بحاراالنوار ،عالمه مجلسي ،ج  ،44ص  ،139چاپ بيروت.
[ ]438نهجالبالغه ،نامه شماره .47
[ ]439سوره رعد ،آيه .39
[ ]440در احاديث از اين علم به علم «مستأثر» تعبير شده است و بعداً عنوان مزبور ،جزو مصطلحات عرفاني قرار گرفته است.
[ ]441ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،11ص .284
[ ]442همان مأخذ ،ج  ،1ص .505
[ ]443سوره اسراء ،آيه .36
[ ]444ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،4ص .307
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[ ]445يا نفس لوال مطمعي« ...اي من ،اگر اميدي براي ابديت نداشتم »...ر.ك :همين كتاب ،ص .397
[ ]446سوره حشر ،آيه .19
[ ]447حيات ،طبيعت ،منشأ و تكامل آن ،اُپارين ،ترجمه هاشم بنيطرفي ،ص .183
[ ]448نفس المهموم ،محدث قمي ،ص  - 149شرح نهجالبالغه ،ابن ابيالحديد ،ج  ،1ص .302
[ ]449يعني ادبيات جاهليت ،ادبيات مُخْزَرَم ،ادبيات مولد ،كه از نظر معنا مهم نيست و فقط الفاظ زيبايي پشت سر هم قرار گرفته و به
عنوان سبعه معلقه ،خودش را ارائه كرده است.
[ ]450سوره رعد ،آيه .11
[ ]451البته حيات در زندانها و زندگي در بدبختيها هم زندگي است ،ولي شايسته زندگي نيست.
[ ]452ا لسياسة ،ارسطو ،ترجمه سانتهيلر از يوناني به فرانسه ،و از فرانسه به عربي به وسيله احمد لطفي سيد ،ص .20
[ ]453همان مأخذ.
[ ]454همان مأخذ.
[ ]455همان مأخذ.
[ ]456همان مأخذ.
[ ]457همان مأخذ.
[ ]458با اساتيد يكي از بزرگترين كشورهاي دنيا كه بحث ميكرديم ،به اين جانب گفتند كه علوم انساني پشت صحنه است.
[ ] 459السياسة ،ارسطو ،ترجمه سانتهيلر از يوناني به فرانسه ،و از فرانسه به عربي به وسيله احمد لطفي سيد ،ص .20
[ ]460سوره حشر ،آيه .19
[ ]461سوره طه ،آيه .124
[ ]462االمام علي  -صوت العدالة االنسانية ،جورج جرداق ،چاپ اول ،ص .19
[ ]463سوره مؤمن ،آيه .39
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[ ]464سوره انعام ،آيه .162
[ ]465وقتي جمالت ياران حسين بن علي عليه السالم را به خاطر ميآورم ،از شناخت خودم درباره زندگي شرمنده ميشوم ،كه خدايا!
آيا اين زندگي است كه ما شناختيم؟ آيا اين زندگي است كه ما درباره خودمان سراغ داريم؟.
[ ]466سوره مائده آيه .32
[ ]467فم = دهان.
[ ]468ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج .698:1
[ ]469همان مأخذ.
[ ]470همان مأخذ ،ج  ،1ص .483
[ ]471همان مأخذ ،ج  ،6ص .636
[ ]472سوره بقره ،آيه .7
[ ]473ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،6ص .637
[ ]474سوره نحل ،آيه .120
[ ] 475السياسة ،ارسطو ،ترجمه سانتهيلر از يوناني به فرانسه ،و از فرانسه به عربي به وسيله احمد لطفي سيد ،ص .20
[ ]476ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،14ص .265
[ ]477اخالق و مذهب ،محمدتقي جعفري ،ص  ،13چاپ سال .1379
[ ]478روبرت هوگوت جاكسون.
[ ]479حقوق در اسالم ،هربرت ج .ليسبني ،ترجمه مجيد خدّوري ،صص ب  -ج.
[ ] 480السياسة ،ارسطو ،ترجمه سانتهيلر از يوناني به فرانسه ،و از فرانسه به عربي به وسيله احمد لطفي سيد ،ص .20
[ ]481سوره بقره ،آيه .156
[.Behaviourism ]482
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[ ]483ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،8ص .95
[ ] 484تحقيق ماللهند ،ترجمه منوچهر صدوقي سُهاچاپ پژوهشگاه علوم انساني سال .1363
[ ]485ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .100
[ ]486همان مأخذ ،ج  ،1ص .736
[ ]487همان مأخذ ،ج  ،3ص .635
[ ]488اين عبارت از توماس هابز است.
[ ]489ر.ك :ترجمه و تفسير نهج البالغه ،محمدتقي جعفري ،ج  ،12ص .125
[ ]490سوره اسراء ،آيه .70
[ ]491سوره حجرات ،آيه .13
[ ]492اشارات ،ابنسينا ،مقامات العارفين.
[ ]493سوره مائده ،آيه .8
[ ]494اصول كافي ،محمد بن يعقوب كليني ،ج  ،2ص  .166ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي ،ج  ،3ص .242
[ ]495سوره بقره ،آيه .156
[ ]496اين كلمه به دو صورت خوانده ميشود :آل بويه يا آل بُوَيْه.
[ ]497احتماالً اين مطلب در سيره ابن هشام هم نقل شده است.
[ ]498لَوِاليَتِكُمْ وَ عَدْلُكُمْ اَحَبُّ اِلَيْنا مِمَّا كُنَّا فيه.
[ ]499ما بَقِيَ مِنَّا اَحَد.
[ ]500فَخَرَجُوا مُقَلَّسين.
[ ]501فتوح البلدان ،ابوالعباس احمد بن يحيي بن جابري (بالذري) ،ج  ،1ص .187
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[ ]502تمدن اسالم و عرب ،گ وستاولوبون ،ترجمه فخر داعي گيالني ،صص .156 - 159
[.]503
[ ]504سوره نجم ،آيات  3و .4
[ ]505سوره مائده ،آيه .67
[ ]506ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،13ص .141
[ ] 507ر.ك :نيايش امام حسين عليه السالم در صحراي عرفات (شرح دعاي عرفه) ،محمدتقي جعفري ،ص .142
[ ]508قدرت ،برتراند راسل ،به نقل از موسوليني ،صص  70و  - 71ترجمه و تفسير نهجالبالغه ،محمدتقي جعفري ،ج  ،6صص  69و
.70
[ ]509االمام والسياسة الخلفاء الراشدون ،ابن قتيبه دينوري ،ج  ،1صص  195و  .196ارتكاب يزيد به فسق و فجور و
الاباليگري هايش ،در تمامي منابع معتبر اسالمي و در مأخذ مذكور و همچنين در تاريخ يعقوبي ج  ،2ص  220ثبت شده است.
[ ]510ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،1ص .274
[ ]511االمام علي  -صوت العدالة االنسانية ،جورج جرداق ،ص  - 19چاپ اول.
[ ]512سوره عصر ،آيه .3
[ ]513ر.ك :همين كتاب ،ص .27
[ ]514سوره ابراهيم ،آيه .120
[ ]515روزنامه اطالعات ،شنبه  26آذر ماه  1345شماره  ،12159به نقل از مجله تايم چاپ آمريكا.
[ ]516سوره كهف ،آيات  23و .24
[ ]517سوره رعد ،آيه .39
[ ]518راويه در زبان اهل حجاز ،نام شتري است كه مشك آب را بر روي آن بار مي كنند .در زبان عراق ،به مشكي ميگويند كه در
آن آب باشد .لذا ،به همين علت ،وي منظور امام را از «انخ الراويه» (شتر را بخوابان) نميفهمد تا اين كه امام حسين عليه السالم به
او ميگويد :انخ الجمل «شتر را بخوابان».
[ ]519سوره اسراء ،آيه .70
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[ ]520سوره كهف ،آيه .59
[ ]521ر.ك :همين كتاب ،ص .404
[ ]522سوره اسراء ،آيه .33
[ ]523ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،10ص .425
[ ]524ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،13ص .60
[ ]525حفنه = پيمانه.
[ ]526همان مأخذ ،ج  ،14ص .540
[ ] 527منظور استاد ،سيد محمدحسين طباطبايي ،كودك حافظ كل قرآن است.
[ ]528نهجالبالغه ،نامه شماره ( 53فرمان مبارك اميرالمؤمنين عليه السالم به مالك اشتر).
[ ]529سوره بقره ،آيه .194
[ ]530همان سوره ،آيه .179
[ ]531ر.ك :تفسير و نقد و تحليل مثنوي ،محمدتقي جعفري ،ج  ،12ص .449
[ ]532همان مأخذ ،ج  9ص .445
[ ]533االرشاد ،شيخ مفيد ،ج  ،2ص  - 99نفسالمهموم ،قمي ،صص  238و  - 239تاريخ طبري ،ج  ،5ص .423
[ ]534سوره ابراهيم ،آيه .27
[ ]535سوره اسراء ،آيه .70
[.Dignity ]536
[ ]537ر.ك :نيايش ا مام حسين عليه السالم در صحراي عرفات (شرح دعاي عرفه) ،محمدتقي جعفري ،ص .94
[ ]538سوره رعد ،آيه .39
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عهدي بزرگ و وفايي جاودانه

اي حسين ،اي فرزند شريفترين انسان ،اي معشوق جان هاي شيفته حق و حقيقت و اي اميد حيات پاكان اوالد آدم ،داستان خونين
تو در دشت سوزان نينوا ،قرنها پيش از آن كه چشم به اين دنيا باز كنيم ،به وقوع پيوسته است .و چنين بود كه ما و گروهي از
كاروانيان گذرگاه حيات پرمعنا ،به حكم جريان منظّم زندگي در جويبار زمان ،از ديدار جمال زيباي ربّاني تو و ياران بينظيرت محروم
گشتيم.ياران باوفايي كه با شكوفايي درخشانترين سعادت و فضيلت انسا ني در دل ،چهره برافروختند و با بال و پري كه از اعماق
جانشان روييده بود ،در چند لحظه از تنگناي عالم خاك ،به اوج عالم پاك به پرواز درآمدند .افسوس كه ما از تقديم جانمان در آن
طَبَق اخالص  -كه در آن روز خونبار ،جان هفتاد و دو تن انسان كامل را به پيشگاه الهي عرضه كرد  -محروم مانديم.با اين حال،
سپاس بيكران خدايي را كه از آن گروه هاي نابخرد نبوديم كه نشستند و عهدها بستند و تو را براي اقامه حكومت حق و عدالت ،به
سرزمين خود ،عراق دعوت نمودند و در آن هنگام كه گام برسرزمين آنان نهادي ،آن نابخردان ضد انسانيت عهدها را شكسته و به
انكار صدها نامه اي كه شخصيت خود را در گرو آن گذاشته بودند ،برخاستند و آن گاه با شمشيرهاي برّان خود ،برتو و ياران تو تاختند
و در آن روز ،پيش از آن كه خورشيدِ سپهر الجوردين از ديدگاه زميننشينان ناپديد گردد ،خورشيد عالمافروزِ وجود تو را از ديدگان
مردم دنيا پوشاندند .غافل از آن كه ،اگر جمال ابديّت نماي تو از ديدگاه فضاي عالم طبيعت غروب كند ،در دلِ پاكان فرزندان آدم،
طلوعي جاودانه خواهد داشت[ .طلوعي بس درخشندهتر].اينك ،ما دلباختگانِ وجودِ نازنينت ،عهدنامهاي با قلم عقل و وجدان نوشته و
با خون دل امضا نموده ،به پيشگاه مقدّست تقديم مي داريم كه :تا جان در بدن داريم ،دل به عشق تو سپاريم و در راه دفاع از آرمان
الهيِ تو كه رسالت عظماي انسانيت است ،از هيچ تالشي دريغ نورزيم .باشد كه علي الصّباح ابديت ،به شوق ديدار تو ،اي چهرهات
تجلّيگاه حق و حقيقت ،سر از خا ك برآوريم و در شعاع جاذبيّت روح بزرگ تو ،گام به سرنوشت نهايي خود برداريم.محمّدتقي
جعفري1373 / 3 / 21

حكمت عاليه خداوندي

براي خداوند سبحان حكمتي است فوق مشاعر و عقول محدود انسانها

اين حكمت عظماست كه نفس آدمي را از مسير مواد بيجان و در مراحل آخر ،از چند قطره نطفه ،به حركت درميآورد و آن را به
متعاليترين درجه جمال و كمال نايل مي سازد.به مقتضاي همين حكمت بالغه ربّاني است كه سازندهترين جريانها به دنبال پليدترين
حادثهها به وجود مي آيد .شيطان به علت كبر و غرور به اصل خود ،كه آتش بوده است ،به حضرت آدم ابوالبشر عليه السالم سجده
نميكند و با دستور خداوند مخالفت ميكند .در نتيجه به پستترين پليديها سقوط ميكند و از پيشگاه خداوند رانده ميشود .در عين
حال ،اين موجود پليد به دليل قرار گرفتن در موقعيت فريب دادن فرزندان آدم عليه السالم موجب ميشود كه آنان به وسيله رياضتي
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كه در نتيجه مخالفت با اغواهاي او متحمّل مي گردند ،به درجاتي عالي از كمال توفيق يابند.به مقتضاي همين حكمت عاليه الهي
است كه خداوند احياي اسالم و انسانيت و ارزشهاي واالي آن را ،نتيجه بيرحمانهترين و وقيحانهترين جنايت يزيد و يزيديان به
حسين و حسينيان قرار مي دهد.توضيح اين كه ،شيطان با كمال اختيار به آدم عليه السالم سجده نكرد .براي اثبات اين اختيار ،سه
دليل وجود دارد:دليل يكم  -خداوند سبحان شيطان را مكلّف به سجده نموده بود ،و ما ميدانيم كه تكليف بدون اختيار ،قبيح و از
طرف خداوند محال است.دليل دوم  -سرزنش شديد خداوند متعال به شيطان كه« :چرا از سجده به آدم عليه السالم امتناع
ورزيد!»دليل سوم  -كيفري كه خداوند در دنيا و آخرت براي شيطان مقرّر فرموده است.بر اين اساس ،مردمي كه فريب اغواهاي
شيطاني را ميخورند ،آنان نيز با اختيار خود مرتكب معصيت و نافرماني ميشوند .زيرا اوّالً :اگر فريبكاريهاي شيطان موجب اجبار
آنان بود ،خداوند آنان را مكلّف به هيچ تكليفي نميفرمود .ثانياً :همان گونه كه شيطان در روز قيامت به گنهكاران خواهد گفت:فَال
تَلُومُوني وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ«. ]1[ ...شما مرا مالمت نكنيد ،خودتان را مالمت كنيد؛ (زيرا من شما را مجبور نميكردم ،بلكه تنها شما را
اغوا مينمودم و فريب ميدادم و شما عقل داشتيد و وجدان و از راهنمايي پيامبران برخوردار بوديد»).همچنين ،اقدام به وقيحترين
جنايت تاريخ كه يزيد و يزيديان مرتكب شدند ،مستند به اختيار آنان بود ،و هيچ عامل جبري موجب صدور اين جنايت شرمآور نگشته
است ،زيرا تاكنون ديده نشده است كه مردم دنيا ،ديواري را كه از روي جبر بر سر يك يا چند نفر خراب شده و آنان را تلف كرده
باشد ،مورد لعن و دشنام و نفرين قرار بدهند؛ در صورتي كه هر انسان آگاه و شريف كه از جنايت يزيد اطالع پيدا كرد ،او را مورد
بدترين سبّ و ناسزا و لعن قرار داده است .وانگهي ،كدامين عامل و انگيزه طبيعي يا رواني و حتي قراردادي ،موجب اقدام به چنين
جنايت وحشتانگيزي گشته است!؟ و اگر خودخواهي و شهوتپرستي و سلطهجويي و ديگر عوامل هوي و هوس به عنوان عامل
جبري ،كارهاي يزيد را توجيه كند ،آيا در تمامي طول تاريخ مي توان يك مجرم و گنهكار پيدا كرد؟!بنابراين ،يزيد بن معاويه با كمال
اختيار مرتكب زشت ترين معصيت شده است ،يني كشتن فجيع امام حسين عليه السالم با آن وضع دلخراش كه تاريخ هرگز نظير آن
را سراغ ندارد .نتيجه ب سيار با اهميتي كه از اين حادثه به جوامع اسالمي رسيده است :سياست استفاده باعظمت در احياي اسالم و
ارزش هاي انساني ،مستند به شهادت آن بزرگوار است ،كه تا آخرين روز دنيا ،به عنوان سرمشق حركات انساني تلقّي خواهد گشت .اين
حادثه جانسوز به تنهايي به جهت عظمتِ بينه ايت آن قرباني كه به نام حسين بن علي عليه السالم به عالم بشريّت براي دفاع از
حيثيّت و شرف و كرامت انسانيِ او تقديم كرده است ،توانايي نجات دادنِ تاريخ انسانها را كه از ظلم و بيدادگري و حقكشي در رنج
مي باشند دارد ،مشروط به اين كه مغز مردم به وسيله يزيديان روزگاران ،از حقجويي و واقعگرايي شستوشو نشود و تخدير نگردد.

امام حسين شهيد فرهنگ پيشرو انسانيت

حمد و سپاس بيكران خداوندي راست كه با فيض اعظم و لطف و حكمت ربّاني خود ،انساني معنيدار در جهاني معنيدار بيافريد و او
را در مسير اِنّا لِلَّهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ راجِعُون [« ، ]2ما از آنِ خداييم و بهسوي او باز ميگرديم ».به تكاپو درآورد ،و براي به ثمر رساندن
شخصيت آدمي در اين حركت بزرگ ،او را از دو نوع راهنما برخوردار فرمود -1:راهنمايان دروني كه فطرت و عقل و قلب ناميده
ميشوند -2.راهنمايان بروني كه پيشوايان الهي هستند.درود و سالم بيپايان به ارواح پاك همه انبيا و مرسلين و ائمه طيّبين و
طاهرين و پيروان راستين آنان باد كه با همه نيروها و استعدادهاي خود ،براي هدايت و ارشاد انسانها قيام نمودند ،و عدهاي فراوان از
آنان حتي از جان خود در اين جهاد بزرگ گذشتند ،تا جانهاي آدميان را از آلودگيهاي ماده و ماديات نجات دهند و به هدف اعالي
«حيات معقول» رهنمون شوند.در رديف اول اين جهادگران انسانساز ،حسين بن علي عليه السالم را ميبينيم كه با نظر به مجموع
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قضايا و حوادثي كه پيرامون شهادت او صورت گرفته است ،در مرتفعترين قلّه فداكاري در راه حق و حقيقت با قامتي راست و با
جدّيترين قيافه ايستاده و با رساترين صدا ،همه افراد بشر را مخاطب قرار داده و فرياد ميزند«:اي انسانها! براي زندگي معنايي
واالتر وجود دارد كه قرار گرفتن در شعاع جاذبيت كمال است .و براي مرگ نيز حقيقتي عاليتر وجود دارد كه ورود در حوزه جاذبيت
كمال ميباشد».زندگي به اين معني ،همان «حيات طيّبه» (حيات معقول) است كه آزادي و عزّت و شرف و علم و عدل و صدق و
صفا و كمالجويي ،از مختصات آن است .و مرگ به آن معني ،شكوفايي همان «حيات طيّبه» است كه شخصيت آدمي به وسيله آن
در حوزه جاذبيت كمال ،به ثمر جاودانيِ خود ميرسد .اين است زندگي حقيقي كه از «إِنَّا للَّهِ» شروع و به «إِنَّا اِلَيْهِ راجِعُون» واصل
ميگردد.

علت تأليف اين كتاب

تولّد و زندگي اينجانب در سرزمينهايي [ ]3بوده است كه در طول سالها ،به مناسبتهايي ،مخصوصاً در روزهاي [به سوك نشستن
در عزاي] حسين عليه السالم در محرمالحرام ،زمزمهها و نالهها و فريادهاي حياتبخش حسيني از اعماق جانهاي مردم طنين
ميانداخت و توجّه جدّي همگان را به عظمت اصول ارزشهاي انساني  -كه حسين عليه السالم مدافع قهرمان آن بود  -تجديد
مينمود .در آغاز جوانيام ،شنيدن سخنرانيهاي پر محتوايي كه به وسيله صاحب نظراني آگاه و با اخالص پيرامون تاريخ صدر اسالم،
مخصوصاً حادثه بينظير دشت نينوا ايراد مي شد ،بر كنجكاوي و حساسيّت من درباره اين واقعه محيّرالعقول ميافزود .سپس ،آشنايي
تدريجي با آن قسمت از ادبيات تركي آذري ،فارسي و عربي كه فاجعه بينظير كربال را [كه دو گروه سخت متضاد را روياروي هم قرار
داده بود] مجسّم مي نمود ،توجه و تفكرم را با اهتمام بيشتر ،به خود جلب كرد.ميتوانم بگويم در طول دوران تحصيالتم ،چه در ايران
و چه در نجف اشرف ،همواره بخشي از ا وقات خود را صرف مطالعه و بررسي تدريجي پيرامون اين واقعه شگفتانگيزِ تاريخ بشري و
علل و نتايج آن مي نمودم .همزمان با اين تفكرات و تأثيرات دروني ،انسانهايي بيشمار ،از كوچك و بزرگ و از مردم عامي گرفته تا
متفكران و شخصيتهاي بزرگ را ميديدم كه با يادآوري حادثه خونين كربال ،مقدسترين اشكها را كه از اعماق جانشان
سرميكشيد ،بر رخسار خود سرازير مينمودند؛ اشك هايي كه حتي در فراق بسيار دردناك عزيزترين محبوبشان نثار نميكردند .اين
قطرات مقدس كه همواره از دلهاي پاك سر ميكشد و در چشمان حقبين آنان موج ميزند ،بهتنهايي ميتواند اصول ارزشها و
عظمت هاي انسان و انسانيت را براي ابد آبياري كند .منبع جوشان جريان اين اشكهاي پاك و مقدس [كه از طراوت حيات
گريهكنندگان حكايت ميكند] همان خون پاك و حيات بخش حسين عليه السالم و حسينيان است كه در دشت سوزان نينوا بر زمين
ريخته شده است .طبيعي است كه تا آن منبع الهي در درون انسانهاي پاك به فوران خود ادامه ميدهد ،چشمهسار اشكهاي حسيني
نيز به جريان خود ادامه خواهد داد.اين حاالت و امواج روحي مستمر كه در طول ساليان متمادي ،احساس عميقي را در درون من به
خود اختصاص ميداد ،اين آرزوي بز رگ را براي من به وجود آورد كه اگر روزي عنايات خداوندي ياريم كند ،تا آن جا كه بتوانم -
اگرچه با بضاعتي اندك  -تفسير و تحليلي درباره حادثه بي نظير كربال انجام بدهم و تا آن جا كه مقدور است ،علل و نتايج و ارزيابي
اين واقعه عظيم را ،كه كره زمين تاكنون مشابه آن را نديده است ،به دست آورم و به حمايتگران كرامت و حيثيت انساني و قربانيان
ارزش هاي واالي آن تقديم نمايم.طبيعي است كه اگر متفكران و صاحب نظران علوم و معارف انساني ،از اين ديدگاه كه ما در اين
تفسير و تحليل پيش روي خود قرار دادهايم ،به اين داستان كه جاودانگي رسالت انساني را به خوبي ارائه داده است ،بنگرند ،قطعي
است كه در تعريف حقيقي اين «نوع» كه «بشر» ناميده ميشود ،تجديد نظر به عمل ميآورند و بدون شك آنها اين حقيقت را
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مطرح خواهند نمود كه همان گونه كه بدون درك و شناخت استعدادهاي طبيعي و رواني و مغزي انسان ،شناخت او امكانناپذير است،
هم چنان ،بدون آشنايي با استعدادهاي بسيار متنوّع و گسترده معنوي او ،حقايق ارزشي او به دست نخواهد آمد .باشد كه ديدگاه خود را
درباره شناخت انسان ،از رفتارشناسي كه نمود معلولي محدود از اين موجود است ،تغيير دهند و به شناخت واقعي انسان كه مجموعهاي
از استعدادها و نهادهاي متنوع است ،توفيق يابند .زيرا آن متفكّرِ در علوم انساني و يا فيلسوفي كه نميداند انساني را بايد بشناسد و
بشناساند كه در حد كمال اعال شخصيتي به نام حسين عليه السالم دارد و در قعر پستيها فردي به نام يزيد ميشود ،نبايد درباره
ماهيّت يا مختصات بشري اظهارنظر نمايد.اين آرزوي بزرگ با گذشت زمان نه تنها در درون من ضعيف نميشد ،بلكه با افزايش
فعاليت هاي فكري در علوم انساني و مشاهده مسائل و مشكالت الينحل آنها [كه هيچ راهي براي تفسير و حلّ و فصل آنها ،جز به
رسميت شناختن حقايق ارزشي انساني وجود ندارد] شديدتر و جدّيتر ميگشت .از طرف ديگر ،ساليان عمر بدون لحظهاي توقف و با
سرعتي حيرتانگيز ،از آينده ميرسيد و به گذشته ميخزيد و اينجانب همچنان سرگرم كارهايي بودم كه احساس تكليف ،ضرورت
انجام آنها را بر من ايجاب مينمود ،تا اين كه در اين اواخر (اوايل قرن  15هجري قمري و اواخر قرن  20ميالدي) كه نغمههاي
روحبخش حيات از طنين افتاده و به جاي آنها ،بانگ شوم پوچي و بيهدفي زندگي از ناي اكثريت قريب بهاتفاق مردم سر ميكشد و
بيماري «از خود بيگانگي» را اعالن مينمايد ،احساس كردم هيچ وظيفهاي مؤكّدتر و هيچ تكليفي ضروريتر از اين نيست كه اگرچه
با بضاعتي ناچيز ،به ياري بيدارگران بشريّتِ مست و از خود بيگانه در اين بُرهه از تاريخ بشتابيم .باشد كه در اعالن عظمت الهي
حيات ،و هدف اعالي آن و وقاحت مرگ پست كه همان مرگ ارزشهاي انسانيت است ،خدمتي انجام بدهيم.شروع تأليف اين كتاب،
همزمان با آغاز محرمالحرام سال  1415هجري قمري ،مطابق با بيست و يكم خردادماه سال  1373هجري شمسي بود .نام آن را
« امام حسين عليه السالم شهيدِ فرهنگِ پيشروِ انسانيّت» نهادم.انتخاب اين نام براي اين كتاب ،به مناسبت پرمحتوا بودن اصطالح
«فرهنگ» ،مخصوصاً با قيد «پيشروِ انسانيت» است ،زيرا فرهنگ با قيد مزبور (پيشرو انسانيت) عبارت است از«:شيوه حيات معقول
در جاذبه كمالِ اعال ،بر مبناي آن اصول و ارزش هاي تكاملي ،كه همه پيامبران الهي و اولياي عظام و حكما و وارستگان نوع بشر ،در
تفسير و تبليغ و تحكيم آنها با جدّيترين تكاپو مجاهدت ورزيده ،حتي گروهي از آنان در اين راه جان خود را باختهاند ،كه بدون
ترديد فرزند نازنين علي بن ابي طالب عليه السالم ،آن قهرمانِ تفسيركننده حياتِ توأم با عزّت و شرافت ،يعني حسين بن علي عليه
السالم ،در صف اول آن جهادگران بزرگ بشر يت قرار گرفته است .خون درخشان اين تفسيركننده حيات و اين اثبات كننده هدف اعال
براي وجود آدميان در اين دنيا ،دومين عالمت ابديت انسانيت و رسالت انسانيتاست».كه به قول ابوالعالء معرّي ،در آغاز و پايان هر
شب و روز نمايان ميگردد.وَ عَلَيالدَّهْر مِنْ دِماءِ ال شَّهيدَيْنِ عَليٍّ وَ نَجْلِهِ شاهِدانِفَهُما فيِ أَواخِرِاللَّيْلِ فَجْرانِ وَ في اُولَياتِةِ شَفَقانِثَبَتا في
قَميِصِهِ لِيَجيءَ الْحَشْرَ مُسْتَعْدِياً اِليَ الرَّحْمانِ«و بر پيشاني روزگار ،از خونهاي دو شهيد (علي عليه السالم و فرزندش حسين عليه
السالم) دو شاهد است(:شاهد اول)  -در پايان شب است كه آغاز بامداد است (از خون سر مبارك اميرالمؤمنين علي عليه
السالم)(.شاهد دوم)  -شفق خونين پايان روز و آغاز شب است (از خون فرزندش حسين عليه السالم) .اين دو شاهد بزرگ در پيراهن
روزگار نقش ثابت بستهاند كه در روز قيام ت براي شكايت به خداوند رحمان در پيشگاه او حاضر شوند».پيش از ورود به مباحث كتاب،
ده مقدمهاي را كه براي تحليل و تفسير چنين حادثهاي ،ضروري بهنظر ميرسد ،متذكر ميشويم:مقدمه يكم  -سه راه اساسي براي
نجات بشريت از احساس پوچي ،و اثبات و اعالن عظمت الهيِ حيات انسانها.مقدمه دوم  -شناخت و داوري صحيح درباره هر حادثه
بزرگ تاريخ بر مبناي انگيزگي ارزشها ،به سه عامل مهم مربوط است.مقدمه سوم  -نمونههايي از دو نوع نگرش درباره حوادث
تاريخي.مقدمه چهارم  -اگر حيات انساني به طور صحيح شناخته نشود و انسان به هدف اعالي حيات خود توجيه نگردد ،پستترين
پديده عالم طبيعت خواهد بود.مقدمه پنجم  -حيات انساني و كرامت و شرف ذاتي آن ،از ديدگاه حقوق جهاني بشر در اسالم.مقدمه
ششم  -حيات چيست كه دفاع از شرف و حيثيّت آن از اصول اساسي اسالم است و موجب بروز حادثه خونبار كربال گشته
است؟!مقدمه هفتم  -بحثي دراصول پنجگانه مربوط به قدرت و حق و باطل.مقدمه هشتم  -دو ركن اساسي شخصيتهاي سازنده
فرهنگ پيشرو انسانيت ،كه هردو در شخصيت حسين عليه السالم در حد اعلي وجود داشته است.مقدمه نهم  -اساسيترين عامل بروز
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اين حادثه حيرت انگيز ،كه عشق و ايمان راستين اما م حسين عليه السالم به دين فطري و منطقي و روشنترين مذهب انساني است،
اسالم حقيقي است؛ اسالمي كه دفاع از حيات انساني و شرف و حيثيت الهي آن ،از بااهميتترين اصول آن است.مقدمه دهم -
انتظاري كه در درجه نخست از صاحبنظران مذاهب اسالمي و سپس از متفكران ساير مذاهب الهي ،براي اهتمام شديد به داستان
فداكاري امام حسين عليه السالم در راه ارزشهاي انساني وجود دارد.مطالعهكنندگان ارجمند اگر بخواهند ،ميتوانند پس از مقداري
آشنايي با مطالب متن كتاب ،به بررسي مقدمات مزبور بپردازند؛ زيرا اين مقدمات ،از يك جهت جنبههاي تحقيق علمي و فلسفي اين
كتاب را بازگو ميكند.

سه راه اساسي براي نجات بشريت از پوچي و اثبات و اعالن عظمت الهي حيات (حيات معقول)

اشاره

براي انجام چنين خدمت حياتي (اثبات و اعالن عظمت الهي حيات و هدف اعالي آن) ،سه راه مهم وجود دارد كه تاريخ و وجدان
ناب بشري و باالتر از اين دو ،خداي بزرگ ،لزوم ارائه آن ها را به وسيله مشاهده حقيقت زندگي و شهود صاف دروني ،گوشزد
مينمايد.راه يكم  -ارائه منطقيِ تعليماتِ ربّانيِ انبياي عظام و اوصياي كرام و حكماي راستين و وارستگان از تاريكيهاي ماده و
مادّيات و پيوستگان به عالَ م عقل واال كه تاكنون از طرق گوناگون ،بشريت را آگاه ساختهاند .علماي ربّاني و صاحبنظران مخلص و
ژرفانديش ،در ابالغ آن تعليمات ،نهايت تكاپو را مبذول داشتهاند و هنوز مسير خود را با كمال جدّيّت ميپويند.راه دوم  -جمعآوري و
بررسي نتايج مثبت و سازنده پيروي از اديان الهي و انسان هاي رشديافته در مسير انبياي عظام و همه وارستگان از آلودگيهاي
خودخواهي و خودكامگي .بديهي است كه اديان الهي در تصفيه اخالق و تزكيه نفوس انسانها و آشنا ساختن آنان با هدف اعالي
زندگي در طول تاريخ ،مهمترين نقش را در پيشبرد فرهنگ پيشرو به عهده داشتهاند .اين يك حقيقت است ،اگرچه اغلب مورّخان و
جامعه شناسان غربي در دوران معاصر [كه حركت تكاملي انسان را در حركات ناآگاه و جبري «ماشين» به پايان ميرسانند]،
نمي خواهند اين نقش حياتي اديان را مورد بررسي قرار داده و به آن اعتراف كنند و آن را براي بهرهبرداريِ جوامع ماشينزده دوران ما
عرضه نمايند.ممكن است گفته شود« :اگر اديان الهي براي ساختن انسان و تكامل او نقش سازندهاي داشتند ،محال بود كه مورخان
آن را پنهان بدارند ».پاسخ اين اعتراض روشن است ،زيرا متأسفانه اكثريت مورخان ،وظيفه خود را منحصر به جمعآوري نمودهاي
حوادث تاريخ ،با عينك خاصي كه به چشمان خود زدهاند ميدانند ،نه تحليل و تفسير آنها .همچنين ،جامعهشناسان بهشناخت
پديدهها و آثار مربوط به انواع رفتارهاي مردم قناعت ميكنند و كاري به جستوجوي علل آن رفتارها و استعدادهاي بشري
ندارند!ممكن است بتوانيممخفيدارندگانعلل و استعدادهايبسيار مهمبشريرا بهدو گروه عمده تقسيم كنيم:گروه يكم  -كساني كه
استعداد فهم آن علل را در خود نميبينند و چون اين استعداد را در خود نمي بينند ،درصدد تحقيق و بررسي آن علل نيز برنميآيند و
گاهي آنها را انكار ميكنند.گروه دوم  -همان است كه دانشمند بسيار مشهور ،ماكس پالنك از وجود آن خبر ميدهد و او
ميگويد «:اين تصادفي نيست كه متفكّران بزرگ همه اعصار چنان نفوس دينيِ ژرفي داشتهاند ،اگرچه چندان تظاهري به دينداري
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خود نكردهاند. ]4[ ».البته بايد علت يا علل اين عدم تظاهر مورد تحقي ق قرار بگيرد ،تا بدانيم چه علتي براي مخفي كردن دينداري
خود داشتهاند!؟راه سوم  -اين راه كه بسيار با اهميت ،عبارت است از :عشق و عالقه فراوان انسانهاي پاكدل و خردمند به
برخورداري از فضيلتها و كرامتهاي واالي روحي ،هر چند كه به دست آوردن آنها ،مشقتبار و زجرآور باشد .حدّ اعالي اين
فضيلتها و شرافت ها پس از قرار گرفتن درشعاع جاذبه ربوبي(خدايابي) ،انواع فداكاريها و شهادتها در راه نجات دادن خود و
ديگران از فقر مادي و روحي است .اگر حيات آدميان هدفي باالتر از مزايا و خواستنيهاي دنياي طبيعت نداشت ،نه تنها آن همه
فضايل و كرامتها و فداكاريها و شهادت ها بيهوده و لغو و عبث بود ،بلكه اشخاصي كه داراي چنان ارزشهاي عالي بوده و در راه به
دست آوردن آنها متحمل شكنجهها شده و حتي حيات طبيعي خود را از دست دادهاند ،بايد مردماني بيچاره و ضعيف ،و از يك جهت
اشخاص بدبخت به شمار ميآمدند! [ . ]5زيرا بهجاي بهرهبرداري از حداكثر لذايذ و خودكامگيها و از بين بردن ناتوانان براي اشباع
خودخواهيهاي پست تر از حيوانات درّنده ،در نجات خود و ديگران ،از همه مزايا و لذايذ زندگي چشم پوشيده و متحمل آزارها و
مشقتهاي سخت گشته و حتي عزيزتر از همه چيز را كه جان شيرين است از دست دادهاند!در اينجا بايد بيپرده صحبت كنيم ،و
بيمي از سخنان ضدِّ انساني «توماس هابز» [ ]6ها و «نيچه» [ ]7ها به خود راه ندهيم .اگر «چنگيز»هاي آسيا و «نرون»هاي اروپا با
آن همه شتار و خونريزي نتوانستند آخرين ضربه مرگآور را بر همه انسانها فرود بياورند ،اين بيماران ،با نداهايي كه سر ميدهند،
آگاهانه يا ناآگاهانه آخرين تير خالص را بر مغز انسان و آخرين ضربه را بر قلب انسانيت وارد مي آورند .اما دليل اين كه انسان را نابود
ميكنند ،اين است كه اينگونه سخنان ،باعث زوال و نابودي فرهنگ و تمدن و عواطف و احساسات برين انساني گشته و موجب شده
است كه در كنفرانس وانكوور  -كانادا بحث از امكان يا عدم امكان بقاي بشر در قرن بيست و يكم را پيش بكشند ]8[ .اما دليل اين
كه آخرين ضربه را برقلب انسانيت وارد مي آورند ،اين است كه :فساد اخالق و سقوط تمدن و فرهنگ و شيوع لذتپرستي ،زندگي را
به پوچي كشانده و ديگر قلبي در مردم نمانده است كه حيات واقعي را احساس نمايد و طعم حقيقي آن را بچشد.ما در توضيح راه
سوم ،نگاهي به معناي شهادت خواهيم داشت .متأسفانه اغلب متفكران علوم انساني در دوران معاصر ،مخصوصاً در مغربزمين ،آن
چنان كه اهميت اين پديده الهي اقتضا ميكند ،آن را مورد توجه قرار ندادهاند!اهميت پديده شهادت در درجهاي است كه اگر در تاريخ
بشري جز يك فرد شهيد وجود نداشت ،براي اثبات آهنگِ عاليِ عالم هستي كه بيانكننده هدف اعالي حيات است كافي بود ،چه
رسد به اين كه ما در طول تاريخ ،دهها و بلكه صدها هزار شهيد مي بينيم كه با اعتال بخشيدن و تكميل شخصيت خود در دفاع از
انسانيت و ارزش هاي آن ،از زندگي طبيعي چشم پوشيده و به حيات حقيقي نايل گشتهاند.در اين جا به توضيح مختصر درباره پديده
«شهادت» ميپردازيم .اين توضيح  -در حقيقت  -توصيفي مختصر درباره برخي از ابعاد اصيل اين حقيقتِ عظما ميباشد.

شهادت چيست؟

اشاره
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شهادت عبارت است از :پايان دادن به جريان حيات [كه در متن طبيعت ،مطلوبِ مطلق است] در كمال هشياري و آزادي و آشنايي با
ماهيت و مختصات آن ،با اين هدفگيري كه ذيالً مطرح مينماييم:

بعضي از ابعاد شهادت

بُعد يكم  -پايان دادن به زندگي طبيعي در راه دفاع از ارزشها و حيات حقيقي افراد جامعه.بُعد دوم  -شكافتن كالبد مادي و به پرواز
درآوردن روح به مقام شهود الهي ،در راه وصول به جاذبيت كمال ،براي بزرگداشت «حيات معقول» خود و ديگران.بُعد سوم -
تعيين كننده مالك و ميزان براي زندگي قابل توجيه در اين دنيا.البته بديهي است كسي كه حقيقت و ارزش واقعي حيات برايش مطرح
نيست و از حيات جز خوردن و خوابيدن و اشباع خواستههاي حيواني چيز ديگري نميفهمد ،نه شهادت براي او قابل درك است و نه
حيات حقيقي كه داراي عاليترين ارزش است.براي توجه به عظمت شهادت ،فهميدن دو حقيقت شرط اساسي است -1:اهميت مطلق
زندگي -2.اهميت هدفي كه شهادت براي آن تحقّق مييابد.با درك اين دو حقيقت است كه معناي از دست دادنِ اختياريِ حيات با
كمال آگاهي و انبساط فهميده ميشود.درباره اهميت و عظمت فوقالعاده زندگي ،مطالب فراواني گفته شده است .ما در اين جا به بيان
يك مطلب اكتفا مي كنيم :اگر به كسي كه از نعمت عظماي حيات برخوردار است و با كمال اعتدال جسماني و روحاني زندگي ميكند،
پيشنهاد شود كه شما ميان دو چيز اختيار داريد كه يكي را انتخاب كنيد -1:ادامه حيات با برخورداري از عقل و وجدان و ديگر
استعدادهاي كمالي؛ -2مالكيت جهان با اختالل در بهره برداري از جوهر واالي حيات و عظمت و مزاياي آن.بديهي است كه انسان
عاقل و هشيار كه از سالمت رواني و عقلي برخوردار است ،ادامه حيات با كمال اعتدال جسماني و روحاني را انتخاب خواهد كرد.هر
اندازه انسان شهيد از مزايا و عظمتهاي حيات آگاهتر باشد و هر چه بيشتر توانايي استفاده از آنها را داشته باشد ،شهادت او از
عظمت باالتري برخوردار ميگردد.

نمونهاي از عظمتهاي حيات آدمي

انسان در حال زندگي است كه -:از زيباييها لذت ميبرد -.از عقل و وجدان استفاده ميكند -.محبت و عشق ميورزد -.به اكتشاف
نايل ميآيد -.حقايق را شهود ميكند -.شكوه عالم هستي را درك ميكند -.از عدالت و حق دفاع مينمايد -.طعم آزادي و اختيار
معقول را ميچشد -.از علم و معرفت و جهانبيني ،كسب روشنايي مينمايد -.از لذت خدمت به همنوعان خود برخوردار ميگردد-.
ميتواند جهاني را آباد كند -.لذت نظم و قانونگرايي را درمييابد -.از شوق احياي انسانها ،بهپرواز درميآيد -.طعم عواطف
ارتباطهاي نسبي و سببي را درك ميكند -.با ابداعات هنري سازنده ،به عظمت احساسات دروني خود پي ميبرد -.با فعاليتهاي
عقالني سالم ،همنوعان خود را از سقوط نجات ميدهد و زمينه را براي پيشرفت تكاملي آنان آماده ميسازد -.با گسترش «من» بر
جهان هستي ،جهان را درون خود درمييابد.مسلّم است كه امتيازها و عظمتهاي زندگي بيش از حد شمارشهاي معمولي است.
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انسانِ آگاه با از دست دادن هريك از اين امتيازات و عظمتها  -در حقيقت  -جهاني را از دست ميدهد ،زيرا هريك از آنها به
تنهايي ميتواند هدفي براي زندگي و توجيهكننده آن باشد .حال ،ميتوانيم اين معني را به خوبي درك كنيم كه چرا شهادت امام
حسين عليه السالم باعظمت ترين شهادتي است كه در تاريخ بشر بروز كرده است ،زيرا او با شناخت همه ابعاد و امتيازات زندگي و
توانايي بر برخورداري از آنها ،دست از زندگي شسته است.

شناخت و داوري صحيح درباره حوادث بزرگ تاريخ

اشاره

شناخت و داوري صحيح درباره هرحادثه بزرگ تاريخ كه بهانگيزگي ارزشها بهوجود آمده به سه عاملمهم مربوط است:عامل يكم -
اطالعات الزم و كافي در حدّ مقدور درباره ماهيّت و علل و نتايج حادثه.عامل دوم  -آگاهي هرچه بيشتر از اصول كلي و ثابت ،و
قضاياي جزئي و متغير حيات انساني در حادثه.عامل سوم  -برخورداري از دريافت طعمِ واقعيِ اصول و ارزشهاي واالي انساني كه در
سطوح و ابعاد مختلف آن حادثه وجود دارد.

اطالعات الزم و كافي در حد مقدور پيرامون ماهيت و علل و نتايج حادثه

بديهي است كه هيچ حادثهاي ،حتي ناچيزترين رويداد در عرصه زندگيِ فردي و اجتماعي ،بدون شناخت علل نزديك و دور و جريانات
همزمان كه ممكن است به نوعي با حادثه ارتباط داشته باشند ،قابل فهم نيست ،چه رسد به آن قسمت از وقايع بزرگ تاريخيِ جهاني
[ ]9كه در سرنوشت مادي و معنوي همه انسانها داراي تأثير عميق ميباشد .اين حقيقت كه داستان حسين عليه السالم از جهت
جامع بودن بر تمامي ابعاد فداكاري در راه عاليترين ارزش هاي انساني ،منحصر به فرد است ،بر هيچ كس پوشيده نيست .شما اين
عبارت را با صراحت كامل در كتاب امام حسين و ايران تأليف يك محقق آلماني ميبينيد«:كشته شدن حسين [مانند هر كشته شدن]
يك فاجعه بود ،اما فاجعهاي استثنايي ،و بعد از چهارده قرن ،يك مورخ بيطرف ،آن فاجعه را به شكل يك كوه طوالني و مرتفع
ميبيند كه فاجعه جنگهاي ديگر در پشت آن پنهان است و به چشم نميرسد .بزرگترين محتمل (يا علت) كه اين فاجعه را بزرگ
كرد ،اين بود كه براي حفظ جان صورت نگرفت و منظور مادّي هم در آن نبود و حتي حسين عالقه نداشت با اين فداكاري نام خود را
باقي بگذارد ،و ديگران نام او را حفظ كردند و باقي گذاشتند. ]10[ ».در اينجا اين سؤال جدّي مطرح ميشود كه :با توجه به اهميت
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فوقالعادهاي كه اين داستان ،مخصوصاً از نظر علل و نتايج خود دارد ،چه علتي باعث شده است كه اكثر محققان و تحليلگران تاريخ
عمومي ،اگرچه آن را مورد تحقيق قرار داده اند ،ولي حقِّ اهميت و عظمت آن را به جاي نياوردهاند؟ به نظر ميرسد ،چهار علت مهم
براي اهميت ندادن به اين حادثه بزرگ وجود دارد:علت يكم  -اهتمام بهاين واقعه شگفتانگيز ،احتياج به شناخت ابعاد و سطوح بسيار
متنوع ،مانند معرفت دين ،اخالق ،حقوق ،سياست  -بهمعناي مديريت انسان در حركت به سوي عاليترين هدف حيات و اصول پيشرو
فرهنگها  -دارد .لذا ،كمتر كسي توانسته است كه اهميت واقعيِ اين حادثه را درك نمايد.علت دوم  -ممكن است فهم حادثه مورد
تحليل ،نيازمند پيگيري علل و عوامل دور و نزديك و نتايج و رويدادهاي همزمان باشد كه رابطهاي با حادثه داشته باشند و شخص
تحليلگر نتواند از عهده جمعآوري و فهم دقيق آنها برآيد.علت سوم  -در صورتي كه شناختِ همه جانبه حادثه موجب شود تا
شخص محقّق از برخي معتقدات خود دست بردارد ،قطعي است كه چنين محققي به شناخت همه جانبه حادثه عالقهاي نخواهد
داشت.با نظر به اين علل است كه ميبينيم اغلب نويسندگان و تاريخ نگاران ،توفيق بررسي و تحليل و تحقيق عيني و موشكافانه اين
حادثه شگفتانگيز و سازنده را پيدا نمي كنند.ما در اين مورد سخني با آقاي كورت فريشلر آلماني نويسنده فاضل و محقّق كتاب «امام
حسين و ايران» داريم .اين مرد محقق ،با اين كه تتبّع ،تحقيقات و استنباطهاي بسيار خوب و مفيدي از داستان امام حسين عليه
السالم داشته است ،اين داستان بسيار باعظمت را گسيخته از ريشه ها و عوامل قبلي مورد تحقيق و تتبع قرار داده است؛ به طوري كه
اگر كسي اطالعي از جريانات ماقبل سال  61هجري نداشته باشد ،گمان ميكند داستان شگفتانگيز نينوا در مقطعي از تاريخ اتفاق
افتاده است كه هيچ حادثهاي پيش از آن وجود نداشته است!همچنين ،در جايي ديگر از اين كتاب مي بينيم كه از زبان امام حسين عليه
السالم به فرزدق ميگويد«:سال ها من دست روي دست گذاشتم و درصدد برنيامدم كه با اساس ظلم مبارزه كنم و حق را اعالم
نمايم ،ولي بعد از مدتي سكوت ،تصميم گرفتم كه قيام كنم. ]11[ ».در صورتي كه آن چه در تاريخ ميبينيم ،اين است«:هنگامي كه
امام حسن عليه السالم از دنيا رفت ،شيعه در عراق حركتي كرد و آنان به امام حسين عليه السالم نوشتند كه بيعت معاويه را
شكسته اند و با او (حسين عليه السالم) بيعت خواهند كرد .آن حضرت امتناع فرمود و تذكر داد كه ميان او و معاويه تا مدتي تعهد و
پيماني بسته شده است و او نميتواند آن تعهد را نقض كند تا آن مدت بگذرد و اگر معاويه هالك شود ،تصميم خواهد
گرفت».مالحظه مي شود كه امام حسين عليه السالم در برابر ظلم ،دست روي دست نگذاشت و با امكان مبارزه با ظلم ،سكوت
نفرمود .با نظر به داليل بسيار قوي كه وجود دارد ،امام حسين عليه السالم هرگز از اصل «اِحْدَي الْحُسْنَيِيْن» [ ]12رويگردان نشده
بود (كشته شدن در راه خدا براي او حل شده بود) .لذا ،نقل قول زير ،صحيح بهنظر نميرسد«:ابوهره ازدي ،امام حسين عليه السالم را
در راه كوفه ديد و از آن حضرت پرسيد اي پسر پيامبر خدا ،چرا از حرم خدا و حرم جدّت بيرون آمدي؟ فرمود :يا اباهره ،بنياميّه مالم
را گرفتند ،صبر كردم .اهانتم كردند ،صبر نمودم ،و خواستند خونم را بريزند ،خود را نجات دادم .و سوگند به خدا گروهي ستمگر مرا
مي كشند و خداوند آنان را در ذلّت و پستي و شمشير برّانِ فراگير غوطهور ميسازد و بر آنان كسي را مسلط ميسازد كه آنان را ذليل
كند ،ذليلتر از قوم سبا. ]13[ »...برفرض صحّت ،اوّالً؛ صبر آن حضرت در برابر مصيبتهاي شخصي بود ،مانند صبر امام حسن
مجتبي عليه السالم ،نه دست روي دست گذاشتن در مقابل ظلم بر همه جوامع اسالمي .ثانياً؛ با تعهدي كه امام عليه السالم با معاويه
بسته بود ،تحمل در برابر تعدّي ها و تجاوزها به حقوق شخصي امام حسين عليه السالم مجوّز قيام مسلحانه در مقابل معاويه نبود.
[مخفي نماند كه امام حسين عليه السالم بنابه نقل از لهوف ،جمله فوق را به ابوهره فرموده است نه فرزدق].علت چهارم  -اين علت
كه شايد با اهميت ترين علت باشد ،اين است كه شخص متفكر و محقق ،در رويارويي با اين حادثه  -همانطور كه در گذشته اشاره
نموديم  -با حقايقي مانند ايمان ،عشق ،احساس مسؤوليت بزرگ درباره انسانها و اعتقاد جزمي به خدا و ابديت روبهرو است ،كه يكي
از طرفين حادثه (امام حسين عليه السالم و ياران او) آن ها را در حد اعلي داشتند .در صورتي كه طرف ديگر (يزيد و يزيديان) منطقي
جز خودخواهي و خودكامگي و ظلم و تجاوز نمي فهميدند .شخص محقق ،هر اندازه هم كه بخواهد در مقابل اين دو منطق (حقِّ
محض و باطلِ محض) بيطرفي و تماشاگريِ بيتأثّر را انتخاب كند ،امكانناپذير به نظر مي رسد .همين تأثير شديد داستان نينواست
كه در طول تاريخ ،موجب حركت جدي فردي و اجتماعي مردم بهسوي هدفهاي تكاملي شده است .آري ،يك دقت خوب الزم است
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تا تأثير ملموس و ناملموس حركت حسيني را در عرصه ارزش هاي انساني درك و دريافت كنيم .در اين حادثه تقابل انسانيت با ض ّد
انسانيت ،مرد محقق ،دو بُعد بينهايت عظمت و كمال و بي نهايت پستي و سقوط را چنان آشكار و با خطوط و اَشكال نمايان خواهد
ديد كه توانايي سكوت و تماشاگريِ بيطرف را از دست خواهد داد ،زيرا م حال است يك محقق و متفكر خردمند كه واقعاً با انسان و
انسانيت آشنايي نزديك دارد ،در شعاع جاذبيت فوق طبيعي امام حسين عليه السالم قرار نگيرد .همه ميدانيم كه قرار گرفتن در
جاذبيت چنين شخصيت الهيِ بزرگ همان ،و اجتناب از حيوان منشيها ،مقامپرستي ،سلطهگري ،شهرتخواهي و خودخواهيها همان.
چه اندكند افرادي كه براي قرارگرفتن در شعاع جاذبيت فوق طبيعي امام حسين عليه السالم ،از امور مزبور اجتناب نمايند.آري ،چنين
است قانون سقوط انسان به رذالت هاي ضد ارزش .مَثَل اينان ،مَثَل آن موش است كه در زير خاكها و ديوارها با دستهاي كوچكش
مشغول كندن و سوراخ كردن است .اگر يكي از آن سوراخها فضاي روشني را نشان بدهد ،آن حيوان ظلمتپرست از روشنايي فرار
ميكند و دنبال كار خود را در كاوش در تاريكيها ميگيرد!

حيات چيست؟

اشاره

حيات چيست كه دفاع از شرف و حيثيت آن ،از اصول اساسي اسالم بوده و موجب بروز حادثه محيّرالعقولدشت نينوا گشته است؟اين
سؤال را در صورت كليتر مي توان چنين مطرح كرد :ماهيت و هدف حيات چيست كه براي دفاع از شرف و كرامت آن ،تاريخ بشري
پر از جنگ و پيكار و خونريزيها بوده و باالتر از همه ،حادثه بي نظير كربال را به وجود آورده است؟براي شناخت هدف حيات ،نخست
بايد ماهيت حيات و مختصاتِ باعظمتِ آن را تا حدّي كه براي تهيه پاسخ به سؤال مذكور الزم است ،مورد بررسي قرار بدهيم.هدف
اعالي حيات ،عبارت است از «:قرار گرفتن در جاذبه كمال ربوبي به وسيله تكاپوي آگاهانه و آزادانه».كمال چيست؟ كمال عبارت است
از«:توانايي يك موجود بر نهايت تأثير و تأثّر ممكن با جهاني كه جلوهگاه حكمت و مشيت خداوندي است».متأسفانه ،غالباً در تبيين
فلسفه و هدف زندگي ،بدون توجه به ماهيت و مختصاتِ باعظمتِ حيات ،مسائلي را مطرح ميكنند كه نشاندهنده اين است كه آنان
موضوع مبهمي را كه داراي يك عدّه از پديدهها و رفتارها و نيروها در فاصله بين تولد و مرگ است ،بهنام حيات در نظر گرفتهاند و
شناخت ماهيت و فلسفه و هدف آن را تعقيب مي كنند!بديهي است كه چنين تصوري از زندگي ،غير از واقعيت آن است كه بشر به
دنبال شناسايي ماهيت و مختصات و هدف آن مي گردد .البته ما در اين مقدمه ،مسائل مربوط به اين امور را به طور مختصر و فقط
بهمنظور آمادگي براي آشنايي با حيات و هدف آن ،بررسي مي كنيم .باشد كه بتوانيم توفيق ارزشيابي حادثه انسانسازِ نينوا را بهدست
بياوريم.ماهيت حيات :اگرچه تاكنون ماهيت حيات براي قلمرو دانشها و فلسفهها كامالً كشف نشده است ،ولي شناخت مختصات آن،
كمك بسيار فراواني در پيشرفت بشريت در دو قلمرو «انسان آن چنان كه هست» و «انسان آن چنان كه بايد و شايد» نموده است.
براي فهم عظمت حيات و هدف آن ،نمونههايي از مختصات حيات را متذكر ميشويم -1.براي اثبات عظمت خود حيات ،از واقعيات
فراواني ميتوان استفاده كرد .ما در اين مبحث براي مراعات ،اختصاراً به يك موضوع اشاره ميكنيم :شناخت واقعي جوهر حيات،
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نيازمند پاسخ به هفت ميليون سؤال است كه اُپارين در كتاب حيات :طبيعت و منشأ تكامل آن مطرح كرده است .عبارات اُپارين از اين
قرار است«:فقط از راه چنين برداشت تكاملي است كه امكان مي يابيم نه فقط بفهميم كه در بدن موجودات زنده چه رخ ميدهد و
براي چه رخ ميدهد ،بلكه هم چنين خواهيم توانست به هفت ميليون سؤال پاسخ بدهيم كه براي شناخت واقعي جوهر حيات در برابر
ما قرار ميگيرند. ]26[ ».به نظر مي رسد ،همان طور كه در عبارات بعدي اُپارين كه در همان كتاب ،صفحه  299نوشته شده است،
خواهيم ديد «:متأسفانه هنوز معلومات ما درباره اين تكامل بسيار ناچيزتر از آن است كه بتوانيم مسير آن را به طور سيستماتيك
مشخص كنيم و دگرگونيِ كيف يِ سازمانِ انتقالِ فعاالنه مواد را كه در مراحل خاصي از تكامل دنياي زنده رخ داده ،مورد توجه قرار
دهيم. ] 27[ ».اين جانب در موقع تحقيق در مباحث اين كتاب ،هنگامي كه عبارات اپارين را در صفحه  183خواندم ،اين جمله را
اضافه كردم كه« :اگر اين سؤال را كه چرا و چگونه اين تكامل به جريان افتاده است ،به هفت ميليون سؤال اضافه كنيم ،سؤاالتي كه
پيش روي ما قرار گرفته ،ميشود هفت ميليون و يك سؤال» .وقتي كه عبارت اپارين را در صفحه  299از همان كتاب ديدم ،تعجب
كردم كه چرا مطلب صفحه  ،299ذهن آقاي اپارين را به خود متوجه نساخته است! -2كماالت علمي فوق تصور و تراوش هزاران
رشته از دانشها به وسيله اكتشافات و خالقيتهاي مغزي و رواني بشري -3.بروز كماالت جهانبينيهاي اعلي كه به طور مستقيم
ميتواند وابستگي جان آدمي را با خدا اثبات كند ،زيرا هيچ جهانبيني ،بدون اظهارنظر كلي درباره عالم هستي معنايي ندارد و هيچ
اظهارنظر كلي بدون اشراف بر جهان هستي و قوانين و اصول آن ،امكانپذير نيست.عقل ما بر آسيا كي پادشا گشتي چنين گر نه عقل
مردمي از كلِّ خويش اجزاستي«ناصرخسرو قبادياني» -4جان آدمي با آن لطافت فوق تصوري كه دارد ،چنان قدرت و مقاومتي در
خود احساس ميكند كه مي تواند به تنهايي در مقابل جهان هستي مقاومت داشته باشد.من كه ملول گشتمي از نفس فرشتگان قال و
مقال عالَمي ميكِشم از براي تو«حافظ»علي بن ابيطالب عليه السالم را مي بينيم كه در عين حال كه حساسيت بسيار شديد درباره
كشيدن پوست جو از دهان مورچهاي ،ستم در خود احساس ميكند و سخت بيمناك ميشود ،به تبهكارانِ دوران خود ميفرمايد:إِنِّي
وَاللَّهِ لَوْ لَقِيتُهُمْ وَاحِداً وَهُمْ طِلَاعُ الْأَرْضِ كُلِّهَا مَا بَالَيْتُ وَلَا اسْتَوْحَشْتُ [«. ]28سوگند به خدا ،من اگر به تنهايي با همه آنان مالقات كنم
در حالي كه همه سطح زمين را پر كنند ،نه باكي دارم و نه وحشتي به خود راه ميدهم».لَوْ جِئْتُمُونيِ طِالعَ الْأَرْضِ لَما وَلَّيْتُ«اگر روي
زمين را از افراد خود پر كنيد (و براي خصومت روياروي من بايستيد) ،از شما روي برنخواهم گرداند و با شما مقابله خواهم كرد-5».
نبوغهاي هنري كه آثار حيرتانگيزي در تاريخ به نمايش گذاشته است .ميتوان گفت انواع اين نبوغها با نظر به استعدادها و
نمودهاي از آنها كه در عرصه تاريخ مشاهده ميشود ،بيش از حد شمارش است -6.نبوغهاي صنعتي و فعاليتهاي بسيار دقيق و
ظرافت كاريهاي شگفتانگيز در قلمرو انواعي بيشمار از فنآوريها (تكنولوژيها) كه حصول تدريجي آنها در تاريخ بشري مانع از
دريافت اهميت آنها گشته است -7.انواع مديريتهاي معقول و شايسته در اداره تمدنها و فرهنگهاي فراوان كه حاكي از قدرت
فوقالعاده بشر در كشف كليات ،در دو قلمرو انسان و جهان ،و نيز كشف موارد و مصاديق و قدرت تطبيق آن كليات بر جزئيات و
مصاديق است كه نيازمند نبوغها و استعدادهاي بسيار عالي ميباشد -8.كماالت اخالقي و عرفاني و ديني كه در هر بُرهه از تاريخ ،در
هر جامعهاي كه تا حدودي به ارزشهاي انساني نايل گشته ،در وجود تكاپوگران راستين واقعيت پيدا كرده است .هرچند كه اين
تكاپوگران بزرگِ ميدانِ «حيات معقول» و اين سبقت گيرندگانِ خير و كمال ،همواره در جوامع در اقليت بودهاند ،اما اينان همانند
چشم ،يا مغز يا قلب در كالبدِ بدنِ ماديِ بزرگ انسان هستند كه مايه آبرو و شرف و حيثيت جوامع خود ميباشند و ميتوانند غوطهور
شدنِ اكثريت انسانها در حيات طبيعي حيواني را ،از «حيات معقول انساني» به خوبي تفكيك نمايند.از اين جهت كه وجود عظمت و
كماالت حيات در اين بخش (بخش  )8روحي است ،لذا ،كمال يافتگان نميتوانند تكاملهاي دروني خود را مانند نمودهاي فيزيكي به
مردم جامعه خود ارائه بدهند .لذا ،مردم معمولي نميدانند در ميان آنان كساني زندگي ميكنند كه هريك به تنهايي استعداد جهان
بزرگ شدن را در درون خود به فعليت رساندهاند .آري؛ حركت تكاملي در مسافتهاي فيزيكي انجام نميگيرد تا قابل مشاهده براي
همگان باشد  .اين معراج ديگري است.نه چو معراج زميني تا قمر بلكه چون معراج كِلكي تا شكر [. ]29بر لبش قفل است و در دل
رازها لب خموش و دل پر از آوازهاعارفان كه جام حق نوشيدهاند رازها دانسته و پوشيدهاندهر كه را اسرار حق آموختند مُهر كردند و
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دهانش دوختند [. ]30اين عظمتها و ارزشهاي روحي ،در مقاطعي از زمان بروز ميكند كه كمال يافتگان در ارتباط با حوادثي قرار
گيرند كه خصلتها و كماالت دروني آن ها را ظاهر سازد.توضيح اين كه ،اغلب نهادهاي باعظمتِ روح آدمي در عرصه حيات بروز
نمي كنند ،مگر اين كه حوادثي در جامعه بروز كند و انسانِ كمال يافته ،احساس تكليف كند كه بايد در برابر آن حادثه ،موقعيت خود را
از همه جهات يا از بعضي از جهات مشخص كند .در اين صورت ممكن است ،كمال يا كماالت او در صحنه اجتماع بروز نمايد .به
عنوان نمونه؛ ابوذر غفاري را درنظر ميگيريم كه پيش از بروز اختالالت اقتصادي و فرهنگي در جوامع اسالمي ،يك مرد زاهد و با
ايمان [شايد براي اكثريت به عنوان يك مسلمان خوب معمولي] مطرح بود .تا آن گاه كه رنگِ قانونِ:اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ اَتْقاكُم []31
 «.با كرامت ترين شما نزد خداوند ،با تقويترين شماست».با نژادگرايي و مقامپرستي و خودكامگيها مات و مبهم گشت [كه اين عامل
خود از مقدمات بروز حادثه كربال بود] .در آن هنگام بود كه درون ابوذر غفاري توفاني شد و او را تا حدودي به مردم جامعه معرفي
نمود .پيش از آن غرّش و توفان ،چه كسي ميفهميد كه در درون ابوذر درباره جانهاي آدميان و ارزش كارشان چه ميگذرد؟ جريان
اين كمال بي نمود ،چنين بود كه چراغ عمر هدفدار اين مرد بزرگ در بيابان رَبَذه [كه به آن جا تبعيد شده بود] رو به خاموشي ميرفت
و فروغ ابديت ،بين چشمان ابوذر در حال نگرش به افق بيكران ارزشها ،كمكم به خاموشي نزديك ميشد .ناگهان اضطراب جدّي
همسر عزيزش ،او را بار ديگر به اين جهان ،كه به خط نهايي آن نزديك شده بود ،و به آن مونس و غمخوار (همسرش) در پهنه
بيابان متوجه ساخت .از علت اضطرابش سؤال كرد .همسرش چنين پاسخ داد« :اي تنها ،كه هم اكنون با تحريك بالهاي سرنوشتِ
تيزپرواز اوج گرفتهاي و به ابديت رهسپار خواهي شد ،من به تنهايي پس از تو در اين وادي هراسانگيز چه كنم؟!»ابوذر فرمود :از آن
سو به جاده نگاه كن .آن سياهي كه ميبيني ،كارواني است كه رو به مدينه ميرود .در آن هنگام كه من چشم از اين دنيا بستم ،كنار
آن جاده برو و به آنان بگو :در اين نزدي كي مردي [يا مسلماني يا يكي از صحابه پيامبر صلي اهلل عليه وآله] از دنيا رفته است .آنان
ميآيند و مرا پس از اداي مراسم خروج از دنيا و ورود به سراي ابديت به خاك ميسپارند و تو را نيز به مدينه ميبرند و به دودمانت
ميرسانند.در اينجا بود كه از اقيانوس درون ابوذر غفاري موجي سركشيد و قطرهاي از ارزش جان آدمي را كه در كار او تجسّم پيدا
ميكند و فقط كمال يافتگان آن را مي فهمند ،براي ابوذر ارائه كرد .در اين هنگام ،ابوذر با آخرين فروغ چشمانش به همسر نگريست و
چنين گفت :همسر عزيزم ،موقعي كه آنان سرِ جنازه من رسيدند و خواستند به وظيفه ديني  -انساني خود اقدام كنند و مرا براي ورود
به اولين منزلگه ابديت تجهيز نمايند ،بگو ابوذر اين طور وصيت كرده است كه پيش از اقدام به كارِ غسل و كفن و دفن من ،نخست
آن يك گوسفند را كه آخرين روزيِ من از دنياست ،ذبح و از گوشت آن استفاده كنيد ،سپ س به انجام تكليف خود بپردازيد و براي من،
بدون دستمزد (مجّاني) كار نكنيد.اين را مي دانيم كه همين شناختِ ارزشِ جانِ آدمي بود كه از آيه شريفه:وَال تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيائَهُمْ
[«. ]32كار و كاالي مردم را از ارزش نيندازيد ».در درون كمالجوي ابوذر راه يافت و سپس در گذرگاه قرون و اعصار ،مقتدرترين
مغزها مانند «ا بن خلدون»ها و «ريكاردو» ها و ديگران را به خود مشغول نمود .اي كاش يك ابوذر ديگر پيدا ميشد و ارزش واقعي
كار را براي بشريت مطرح ميكرد .خداوندا ،اين كماليافتگان ،حيات و هدف آن را چگونه ديدند كه چنين به پرواز درآمدند و تنهايي
در بيابان ربذه و جان سپردن در آن صحرا را بر زندگي با مردمِ روح گم كرده ترجيح دادند و رفتند!؟ اي خداي بزرگ ،براي ديدن
حقيقت حيات و هدف آن:ما نميخواهيم غير از ديدهاي ديده تيزي كشي [ ]33بگزيدهايبعد از اين ما ديده ميخواهيم و بس تا نپوشد
بحر را خاشاك و خس [«. ]34مولوي»بياييد ،چشم از هرگونه اصطالحسازيهاي مكتبي كه گويندگانش طعمِ وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَم
[( ]35ما فرزندان آدم را تكريم نمودهايم) را نچشيده اند ،بپوشيم ،و با تبعيّت از امام حسين عليه السالم و منطق جاودانيِ او كه فرمود:
هيهات منّا الذّلّة ،دامان انسان و انسانيت را از پليدي هاي ذلت و پستي و خواري تطهير نماييم .مادامي كه از اصل مذكور (و لقد كرمّنا
بني آدم) پيروي نكنيم ،بار ذلّت به ما مجالي براي «حيات معقول» نخواهد داد و با مردن يك انسان فقط احساس تراژدي كرده ،و با
كشته شدن ميليون ها انسان در ميدان تنازع براي بقا ،صفحات كاغذها را فقط با آمار پُر خواهيم كرد .حال ،ادامه بحث حيات و فهمِ
عظمت آن -9:وارستگيها و فداكاريهاي مُحيّرالعقول در دفاع از جانها و ارواح انسانها و ارزشهاي آن مانند حيات شايسته،
كرامت و شرف ذاتي و آزادي معقول ،به تنهايي براي نشان دادن عظمت شكوفايي حيات كفايت ميكند .اين خصيصه است كه پديده

سایت جامع سربازان اسالم

 www.sarbazaneislam.comامام حسین(ع)شهید فرهنگ پیشرو انسانیت(عالمه جعفری)

صفحه 316

شهادت را براي اعتالي ارزشهاي بزرگ انسانيت به رسميّت ميشناسد -10.دريافت حقايق خيرهكننده جمال و جالل در جان آدمي
كه موجب شده است محور اساسيِ فرهنگ پيشرو ديني و اقوام تمدّن ديده دنيا باشد.آيا تاكنون در اين معني انديشيدهايد كه در يك
ديوان شعر 6300 ،مورد درباره ماهيت جان و مختصات و ارزشهاي آن ،عاليترين مطالب آمده است؟ [. ]36مانند آن مطلب كه عطّار
ميگويد:كارگاهي بس عجايب ديدهام جمله را از خويش غايب ديدهامسوي كُنهِ خويش كس را راه نيست ذرهاي از ذرهاي آگاه
نيستجان نهان در جسم و تو در جان نهان اي نهان اندر نهان اي جانِ جانچه عروسي است در جان كه جهان زعكس رويش چو دو
دستِ نوعروسان تَر و پُرنگار بادا«مولوي»اين نكته را كه مولوي درباره جان ميگويد:قبله جان را چو پنهان كردهاند هر كسي رو
جانبي آوردهاندبراي قابل درك ساختن طعمِ فَأَينَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [( ]37به هر كجا كه رو كنيد ،روي شما به سوي خداست)،
ميباشد .اين حقيقت را هم به خاطر بسپاريم كه اگر بنا شود هدف حيات را از راه علم و فلسفه بفهميم ،اگرچه سودي خواهيم برد ،ولي
در اين صورت ،سروكار ما فقط با مفاهيم و قضاياي محدودي خواهد بود كه اغلب آنها جنبه معلولي دارد ،نه عِلّي.بنابراين ،بايد راهي
پيدا كنيم كه از نمونه شماره هشتم (كماالت اخالقي و ديني و عرفاني كه نصيب تكاپوگران ميدان «حيات معقول» گشته است) و
نمونه شماره نهم (وارستگيها و فداكاريهاي محيّرالعقول در دفاع از جانهاي انسان و انسانيت و ارزشهاي آن) براي شناخت حيات
و عظمت و هدف اعالي آن استفاده كنيم ،زيرا اينان هستند كه حركت كرده و از پديدههاي مادي زيست ،تحول يافته و وارد حيات
حقيقي شدهاند و بس.خِرد مومين قدم وين راه تفته خدا ميداند و آن كس كه رفته

بحثي در اصول پنج گانه مربوط به قدرت و حق و باطل

اشاره

يكي از با اهميتترين درسهايي كه بشريت مي تواند از حركت سازنده حسين بن علي عليه السالم بياموزد ،تعريف و تفسير معناي
حقيقيِ قدرت است كه متأسفانه پيشتازان و مديريتهاي فرهنگي و سياسي و اخالقي و دينيِ جوامع  -آن چنان كه الزم و كافي
باشد  -به تعليم آن براي مردم نپرداخته اند .بديهي است كه اگر جوامع بشري از اين درس واقعاً برخوردار شده بودند ،نه فرهنگهاي
اصيل و اصولِ سياسيِ توجيهكننده مردم جوامع به «حيات معقول» ،مغز و معناي اصلي خود را بهوسيله «ماكياولي»هاي روزگاران از
دست مي دادند و نه حقايق ديني و اخالقي كه ترقّي و تكامل انسانها را بهعهده دارند ،اين قدر از كارآيي ميافتادند .اين بدبختي
[بهاصطالح] چنان از نظرها مخفي نيست كه براي اثبات و آشكار ساختن آن ،نياز به توصيف و استداللهاي مشروح و طوالني داشته
باشيم .لذا ،به طرح و بررسي اصول پنجگانه مهم درباره قدرت و حق و باطل ميپردازيم:
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قدرت در همه اشكال آن عامل گرديدنهاست

قدرت در همه اَشكال آن ،عامل حركات و تغييرات و بهوجود آمدن و بقاي واقعيات هستي است .قدرت به اين معني ،يكي از
اصيلترين و با اهميت ترين عوامل تكوين و گردش و دوام موجودات است .بنابراين ،قدرت حقيقتي است داراي ارزش ذاتي.

قدرت به يك معني حقيقتي است ناآگاه

قدرت وقتي كه در اختيار يك انسان قرار ميگيرد ،از اين جهت كه به فعاليت افتادن آن مربوط به اراده انسان ميشود ،همانگونه كه
بياختيار ميگردد ،از سرنوشت خود ،ناآگاه هم مي باشد .اين مطلب در سطرهاي بعدي توضيح داده ميشود.ناآگاه بودن قدرت در
واقعيات فيزيكيِ عيني كامالً روشن است ،مانند انواع نيروهايي كه در طبيعت وجود دارند و همچنين اقسام انرژيها كه از يك جهت
از مصاديق نيروها ميباشند .اين نيروها و انرژي ها كه در عالم طبيعت در جريان هستند ،كار خود را چه در جهت سازندگي و چه در
جهت تخريب ،با آگاهي و تدبير قبلي و آزادي از ذات خود انجام نميدهند .اما ناآگاه بودن يا بياختيار بودن قدرت در اَشكال علم و
اراده و فعاليت هاي انساني ،از آن جهت است كه تابع مديريت انساني است كه آن را اداره ميكند و از آن بهره ميجويد .بههمين علت
است كه ارزش فعلي قدرت ،به هدف گيري و فعاليت قدرتمندي بستگي دارد كه آن را دارا ميباشد.

قدرت ذاتاً جلوهاي از حق است

با نظر به اين دو اصل است كه كساني كه قدرت را همواره در برابر حق قرار ميدهند و ميپرسند« :قدرت پيروز است يا حق؟» ،نه
معناي قدرت را مي فهمند و نه مفهوم حق را .قدرت به آن معني كه متذكر شديم ،يكي از جلوههاي با اهميتِ حق است و اين انسان
است كه ميتواند بهترين استفاده سازنده را از قدرت داشته باشد و يا از آن در مخرّبترين ضربهها بهرهبرداري كند .بنابراين ،قدرت
هرگز در مقابل حق صفآرايي نميكند.همانگونه كه قدرت به جهت آن كه جلوهگاه يا مصداقي از حقيقت است ،نميتواند خود را در
برابر حق قرار بدهد ،همچنان ،باطل نيز هرگز تواناييِ رويارويي و به اصطالح ،جنگ تن به تن را با حق ندارد ،زيرا اگر فرض كنيم
همه قدرت ها و عوامل باطل دنيا جمع شوند كه بگويند :تفكر بد است! دستمزد براي كار الزم نيست! مردم جاهل و احمق ميتوانند از
عهده مديريت جامعه برآيند! نور و ظلمت يكي است! علم و جهل مساوي با يكديگرند! آيا تمام قدرتها و عوامل باطل دنيا ميتوانند
اين واقعيات برحق را شكست بدهند؟ محال است.
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حاميان حق و حاميان باطل

حاميان حق و حاميان باطل هستند كه براي مبارزه روياروي هم قرار ميگيرند ،نه خود قدرت و حق و باطل آنچه كه واقعيت دارد،
اين است كه همواره در طول تاريخ ،به جهت جست وخيز هواپرستانِ خودكامه و خودخواهانِ پست ،گروهي از باطل حمايت ميكنند و
محور هر چيز را شهوات و منافع و خودكامگيهاي خود ميدانند .در مقابل اين گروه ،جمعي ديگر وجود دارند كه بهجهت داشتن
شخصيت آگاه و اخالق فاضله و معرفت و علم ،به پاسخ سؤاالت ششگانه اصلي (من كيستم؟ از كجا آمدهام؟ براي چه آمدهام؟ در
كجا هستم؟ با كيستم؟ بهكجا ميروم؟) از حق و حقيقت حمايت ميكنند ،اگرچه با تحمل مشقتها و شكنجهها باشد.اين دو گروه
(حاميان حق و حاميان باطل) همواره در گذرگاه تاريخ و در همه جوامع در حال مبارزه آشكار يا مخفي بهسر ميبرند .هريك از اين دو
گروه كه قدرت طبيعي را به دست آورده باشد ،گروه ديگر را به شكست مي كشاند .يعني آن دو طرف كه در مقابل هم ،در حال تصادم
و كشتار قرار ميگيرند ،دو گروه از انسانها هستند ،كه يكي از آن دو از حق حمايت ميكند و ديگري از باطل ،نه اين كه خود حق و
باطل و قدرت ،روياروي يكديگر به طور مستقيم به پيكار برخيزند .اگر حاميان باطل شكست بخورند ،ممكن است بعد از شكست آنان،
باطل [بدون پيروزي] بار ديگر قد عَلَم كند و اگر حاميان حق بشكنند ،اين يك شكست ظاهري است ،زيرا حق ،فوق جنگهاي
روياروي قرار دارد .بنابراين ،اگر فرضكنيم كه در طول تاريخ ،هزاران بار بزرگترين شهيد راه انسانيت (علي بن ابيطالب يا امام
حسين عليهم السالم) قدم به ميدان مبارزه بگذارد و مجاهدت كند و به خاك و خون بغلتد و شهيد شود ،چون آرمان او حق است،
هرگز مغلوب نمي گردد ،بلكه او پيروز است براي ابد ،زيرا حق براي ابد ثابت و پيروز است .در سخنان بزرگ شهيد راه حق ،امام
حسين عليه السالم ميخوانيم:بِسْمِاللَّهِالرَّحْمنِالرَّحيمِمِنَ الحُسَينِ بْنِ عَلِيٍّ اِلَي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مَنْ قِبَلَ هُ مِنْ بَني هاشِمٍ ،امّا بَعْد فَمَنْ
لَحِقَ بِي مِنْكُمِ اسْتَشْهَدَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِّي لَمْ يُدْرِكِ(يَبْلُغُ) الْفَتْحَ [ «. ]38به نام خداوند رحمن و رحيم .اين نامه از حسين بن علي است
به محمد بن علي و ديگر فرزندان هاشم .اما بعد ،هركس به من ملحق شود ،شهيد خواهد شد و هركس از من تخلّف كند به پيروزي
نخواهد رسيد ».چنان كه خواسته باطلِ قاتل يا قاتالن آن شهيد هرگز به پيروزي نمي رسد.قَدْ غَيَّرَالطَّعْنُ مِنْهُمْ كُلَّ جارِحَةٍ إِالَّ الْمَكارِمَ
في أَمنٍ مِنَ الْغِيَرِ«ضربه شمشير ،همه اعضاي شهداي دشت خونين نينوا را تغيير داد و متالشي كرد ،ولي راهي به عظمتها و
كرامتهاي روحي آنان پيدا نكرد« ».االزري»از اين مبحث ،به اين نتيجه ميرسيم كه حق و باطل و قدرت ،ذاتاً جنگ تنبهتن و
روياروييِ مستقيم با يكديگر ندارند.

با عظمت ترين و با ارزش ترين قدرتها

با عظمتترين و با ارزشترين قدرتها ،قدرت مالكيت برنفس است ،تا از استفاده از قدرتها براي اشباع خودخواهيها جلوگيري
بهعمل آورد.نخست اهميت مسألهاي را كه مطرح مي كنيم ،در يك جمله به خاطر بسپاريم و با كمال عشق و عالقه براي فهم
حقيقت آن بينديشيم ،سپس درصدد درك درد ها و دواهاي آن در زندگي اجتماعيِ خود برآييم .آن جمله اين است«:بشر چون توانايي
اين را نداشت كه عدالت را قدرت و عادل را قدرتمند تلقي كند ،قدرت را عدالت و قدرتمند را عادل تلقي نموده است]39[ ».
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«پاسكال» بايد به اين جمله پرمعني كه دليل آگاهي گوينده آن از يك پديده اسفانگيز بشري ميباشد ،اضافه كرد كه ناگوارتر از اين
ناتواني اين است كه :هنوز بشر نمي خواهد به اين ناتواني اعتراف كند! باشد كه درصدد رفع آن برآيد .اين جمله با كمال جذابيّتي كه
دارد ،ميتواند به اين ترتيب نيز بيان شود :بشر بيشتر از عدالت ،به قدرت تسليم شد ه است .اين تسليم شديد را كه بشر در مقابل
قدرت از خود نشان ميدهد ،مي توان به احساس ضرورت حُبّ ذات يا صيانت ذات مستند نمود ،زيرا همواره بشر به وسيله قدرت  -با
اَشكال گوناگوني كه دارد  -از پاي درآمده است ،يا به جهت از دست دادن قدرت كه عامل بقاي او بوده است ،از زندگي رخت بربسته
است .نه اين كه قدرت را عدالت و قدرتمند را عادل تلقي كند ،زيرا معناي عدالت بارِ ارزشي دارد و بشر در طول تاريخ در
ويرانگريهاي قدرت و ظلم و تعدّي قدرتمندان غوطهور شده است .حتي گاهي بعضي از قدرتمندان در لحظاتي كه به خود آمدهاند ،از
سوءاستفاده از قدرت اظهار ندامت كرده اند .بنابراين ،قُبح سوءاستفاده از قدرت براي او بديهي بوده است.اين حقيقت از ديدگاه
علمالنّفس دقيق ديروز و روان شناسي امروز و با نظر به تجربيات و مشاهداتي كه تاكنون به دست آمده [و ميتواند در علوم انساني
مطرح شود] بايد مورد تو جه جدّي قرار بگيرد ،كه هر انساني كه بدون مالكيت برنفس ،با چيزي ارتباط برقرار نمود و عالقه و محبت
به آن پيدا كرد ،نه تنها آن چيز ميتواند مالك آن شخص شود ،بلكه باالتر از اين ،آن شئ ميتواند فرمان مديريت هستيِ آن شخص
و هدف آن را در اختيار خود بگيرد .اين يك اصل است:اي برادر تو همان انديشهاي مابقي خود استخوان و ريشهايگر بُوَد انديشهات
گُل ،گلشني ور بُوَد خاري تو هيمه گلخني [. ]40ديگري ميگويد:گر در دلِ تو گل گذرد گل باشي ور بلبلِ بيقرار بلبل باشيتو جزئي و
حق كل است اگر روزي چند انديشه كل پيشه كني كل باشيريشه احساسِ «عينيّت با موضوعي كه مورد محبت قرار ميگيرد» ،جذب
شدن آدمي به طرف محبوب است كه هر اندازه اين جذبه عميق تر باشد ،تصوّر يا تخيّل يا تجسيم عينيت شدت پيدا ميكند .اگر
انسانها در مقابل قدرت ،خود را نمي باختند و با مالكيت بر نفس خود ،آن را در اختيار ميگرفتند ،بديهي است كه حركت تاريخ،
حركت تكامليِ واقعيِ انسانها بود ،نه حركت تاريخ طبيعي كه متأسفانه بروز فنآوريِ بسيار جالب و سودبخش و سلطهآور ،روي آن را
با مفهومي ساختگي از تمدن پوشانيده است! [. ]41حال ،مي توانيم علت تخريب بسيار شديدِ خودباختن در مقابل قدرت و عينيت
تجسيمي با آن را تا حدود قابل توجهي درك كنيم .اين علت عبارت است از :اسارت كامل يك حقيقت آگاه كه شخصيت انسان است،
در دست يك حقيقت ناآگاه و جوشان ،براي عمل كه قدرت طبيعي ناميده ميشود .قدرت ،همواره در معرض تبدل و جوشش براي
عمل و فعاليت است ،مخصوصاً در دست آن گروه از قدرتمندان كه خود را به قدرت باختهاند ،حتي ناله و استمداد و به طور كلي ضعف
ناتوانان ،براي آنان وسوسه انگيز است .لذا ،هر اندازه كه قدرتمند خود را به جهت داشتن قدرت ،بيشتر ببازد ،عمق تخريب و ويرانگري
قدرت بيشتر ميشود .به ياد بياوريد جنايات يزيد را :قتل عام مدينه بهوسيله مسلم بن عقبه و اهانت شديد به مكه (بيتاللَّهالحرام) و
بستن آن به منجنيق و سوزاندن آن [ ]42و ابيات ابن الزبعري را كه موقع آوردن سر امام حسين عليه السالم به مجلس او خوانده
است:لَيْتَ أشْياخي بَبَدْرٍ شَهِدُوا جَزَعَالْخَزْرَجِ مِنْ وَقْعالْأَسَلِ«اي كاش بزرگان قوم من كه در بدر كشته شدند ،در اينجا حاضر بودند و
ضربه كشنده مرا ميديدند[ .مضمون مصرع دوم]»لِأَهَلُّوا وَاسْتَهَلَوُّا فَرَحاً ثُمَّ قالُوا يا يَزيدُ ال تَشَلِ«اگر اين منظره را ميديدند ،از شادي
به هيجان درميآمدند و خوشباش به من ميگفتند :اي يزيد ،دستت شل مباد!»قَدْ قَتَلْنَا الْقَوْمَ مِنْساداتِهِمْ وَعَدَلْناهُ بِبَدْرٍ فَاعْتَدَلْ«ما
بزرگترين سروران آنان را كشتيم و آن را با حادثه بدر تطبيق و معادل نموديم».لَعِبَتْ هاشِمُ بِالْمُلْكِ فَال خَبَرٌ جاءَ وَال وَحْيٌ نَزَلْ«آل
هاشم با مُلك و مقام بازي كردند ،نه خبري از خدا آمده است و نه وحياي نازل شده است».لَسْتُ مِنْ خِنْدِفَ أِنْ لَمْأَنْتَقِمْ مِنْ بَنيِأَحْمَدَ
ماكانَ فَعَلْ«من از قبيله خندف نيستم ،اگر از فرزندان احمد ( صلي اهلل عليه وآله) درباره آنچه كرده است انتقام نگيرم».همچنين،
بيعتي كه او از اهل مدينه براي بندگي گرفت ] 43[ .آيا اين همه پليدي و كفر و خباثت ،براي اثبات وقاحت مملوك بودن و تسليم
شدن به قدرت كافي نيست!؟
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آگاهي هر چه بيشتر از اصول كلي و ثابت و قضاياي جزيي و متغير حيات انساني در حادثه

براي درك اهميت اين عامل ،بايستي دو بُعد اساسيِ رويدادهاي تاريخ را درنظر داشته باشيم:بعد يكم -نمودها و جريانات جزئي و
متغير حوادث كه عبارت است از :تسلسل طولي آن رويدادها با علل و معلوالت فيزيكي و حوادث همزمان آنها .تاريخ از اين بُعد،
مركّب از نمودهاي فيزيكي و جزئي متغير است كه ما آن ها را مانند محسوسات جزئي و متغير زمان حاضر تا مدتي كم و بيش
مشاهده مي كنيم و به وسيله تعقّل و ابزار ،از آنها بهرهبرداري مي نماييم .به جهت همين جزئي بودن و دگرگونيِ دائميِ آنهاست كه
تاكنون از اطالق علم به نمودشناسيِ حوادثِ فيزيكيِ تاريخ ،خودداري شده است.بعد دوم  -اصول و قوانين كلي و ثابتِ وقايعِ تاريخ
است كه بدون توجه دقيق به آنها ،براي تطبيق و تفسير و توجيه وقايع ،نميتوان از آنها بهرهبرداري نمود.اين اصول و قوانين به دو
دسته مهم تقسيم ميشوند:دسته اول  -اصول و قوانين درجه اول از نظر وسعت دايره و فراگيري آنها ،مانند عامل محرك تاريخ و
زيربناهاي اصليِ قواعد علوم انساني ،مانند قواعد كلي و ثابت حقوق ،اقتصاد ،سياست و اخالق.به عنوان مثال ،اينكه «عامل محرّك
تاريخ مركّب است از -1 :هر حقيقت سودمند واقعي براي انسانها -2 ،مديريت انسان درباره زندگي خود» ،يك اصل كلي ثابت است
كه ميتواند ابعاد مربوط به زيربناي حوادث و حركتهاي تاريخي را توضيح بدهد .همچنين ،به عنوان مثال؛ مبناي اصلي حقوق در
تاريخ عبارت است از اين كه چون هر انساني ،داراي تمايالت و خواستههاي نامحدود است و بديهي است كه اگر همه انسانها
درصدد اشباع تمايالتِ نامحدودِ خود برآيند ،زندگي دستهجمعي امكانناپذير خواهد بود ،لذا براي امكانپذير ساختن زندگي اجتماعي و
براي تحقق بخشيدن به آن ،مجبورند از تمايالت نامحدود كه به تزاحم و كشتار منتهي ميگردد ،دست بردارند و تمايالت محدود را
كه زندگي مزبور را امكانپذير ميسازد ،بپذيرند.دسته دوم  -اصول و قوانين درجه دوم ،اصل تقسيم حقايق سودمند به حقايق مادي و
معنوي و اصول ناشي از تحليل هريك از آن حقايق كلي ،مانند قواعد كشاورزي ،قواعد اخالقي ،سياسي و حقوقي.

برخورداري از دريافت طعم واقعي اصول و ارزش هاي واالي انساني كه در سطوح و ابعاد مختلف آن حادثه وجود دارد

از ديدگاه آن سطح نگران كه از انسان و تاريخش چيزي جز يك حيوان پيچيده با آثار طبيعي كه از او بروز كرده و سلسلهاي پيوسته به
نام «تاريخ» را بهوجود آورده است ،درك نميكنند ،اين عامل نه تنها اهميتي ندارد ،بلكه مي پندارند كه اين عامل ،اصالً نبايد براي
مورّخ مطرح شود .آقاي كورت فريشلر در كتاب «امام حسين و ايران» از آقاي ماركوارت ،محقق آلماني چنين نقل ميكند«:مورّخ
وقتي كه به يكي از افرادي كه در تاريخ از آنان نام ميبرند عالقهمند شود ،ديگر مورّخ نيست ،بلكه مؤمن است».اين نظريه بايد
اين گونه تحليل شود كه اگر مقصود آقاي ماركوارت اين است كه شخص مورخ ،ايمان خود را به يك فرد در حادثه ،در هيأت و شكل
و صورت و عوامل آن حادثه دخالت بدهد ،اين كار ،همانطور كه محقق مزبور گفته است ،غلط است ،زيرا نمود حادثه كه در عرصه
هستي نمودار شده است ،خود همان حادثه است كه به دنبال عللي معيّن در تاريخ شكل گرفته است ،نه تمايالت و عقايد شخص
مورخ .اگر منظور آقاي ماركوارت اين است كه هرگز نبايد در بررسي وقايع تاريخي ،ارزشيابي و داوري صورت بگيرد ،اين نظر مورد
قبول نيست؛ زيرا ا گر ما تكليف متفكران را در سرگذشت بشر در اين كار منحصر كنيم كه نمود حوادث را پشت سرهم بيان كنند و
براي معاصران و آيندگان آن ها را ارائه نمايند و آيندگان هم آن حوادث را بخوانند( ،يعني ،آن حوادث را تماشا كنند و هيچ داوري و
ارزشيابي برمبناي بايستگيها و شايستگيها انجام ندهند) ،در اين صورت بايد اساسيترين منبع اصول و قوانين «حيات معقول»
انسانها و ارزشها و ضدّ ارزش هاي آن را از ديدگاه علوم انساني حذف كنيم و فلسفه تاريخ ،تحليل تاريخ و استنتاج از تاريخ را در
تماشاي مقداري حادثه بيجان كه مانند يك مشت وقايع تصادفي در گذشته صورت گرفته است ،خالصه نماييم! توصيه به بيطرفيِ
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محض در حوادث تاريخ ،مخصوصاً در آن نوع از وقايع كه مي تواند بشر را تحت تأثير قرار بدهد ،مساوي با حذف اصول و مباني از
علوم انساني و درآوردن آنها به صورت شناختهاي فيزيكيِ جانوران ميباشد!البته بعيد بهنظر ميرسد كه منظور آقاي ماركوارت اين
توصيه باشد .همانطور كه عالقه و ايمان و اصول پيشساخته مورخ و حتي تحليلكننده و فيلسوف تاريخ نيز نبايد كوچكترين نقشي
در جمعآوري حوادث و شكل واقعي آنها داشته باشد ،همچنان ،نبايد هدف از كوشش مورخان ،وادار نمودن مردم به تماشاي رژه
رويدادها ،با صرف بيهوده وقت و انرژي مغزي آدميان باشد .وانگهي ،اگر كار متفكران در تاريخ منحصر به اين باشد كه فقط حوادث را
براي انسان ها ارائه بدهند ،اكثريت چشمگير مردم ،خود آن حوادث را تفسيركننده همه مختصات و نهادها و استعدادهاي بشري تلقي
كرده و در نتيجه ،از آنچه كه واقع شده است  -اگرچه ظالمانه و ناروا و بر خطا باشد « -انسان چنين بايد» ،و «ذات و ماهيت انسان
چنين است» را به دست خواهند آورد! يعني چنين گمان خواهند كرد :چون «ذات و ماهيت و مختصات انسان چنين است» پس بايد
به مقتضاي اين شناخت« ،بايدها و شايدها»ي او نيز منظور گردد!خوشبختانه هيچ فرد آگاه و مطلعي نميتواند براي شناخت آن چه
كه از انسان و استعدادها و نهادهاي او در تاريخ نمودار شده است ،به شش مجلد تاريخ ابن خلدون به نام «كتاب العبر و ديوان المبتدا،
والخبر في ايامالعرب والعجم والبربر و من عاصرهم من ذويالسلطان االكبر» كه مجموع صفحات آنها بالغ بر  6747صفحه ميباشد،
قناعت ورزد و خود را از تحقيق و مطالعه چون و چراهاي آن همه رويداد كه در مقدمه آن تاريخ به نام «مقدمه ابن خلدون» مطرح
شده است ،بينياز ببيند .مقدمه ابن خلدون در حدود  588صفحه است كه قطعاً مقدار مهمي از آنها هم مربوط به نقل حوادث و
رويدادهاست .بقيه اين كتاب كه شايد از دويست صفحه تجاوز نكند ،معني و تفسيركننده آن  6747صفحه است .حال ،تصور كنيم كه
يك متفكرِ محقق ،از نظر تتبع و اطالعات در پيرامون يك حادثه تاريخي كه اصول و ارزشهاي انساني در ماهيت و علل و نتايج آن
قرار دارد ،حداكثر اطالعات و تتبع را به دست آورده است .بلكه چنين فرض كنيم كه يك متفكر صاحبنظر ،همه اجزاي حادثه و علل
و مقدمات و جريانات همزمان و نتايج آن را با چشمان خود مشاهده نموده و هيچ نكتهاي در پيرامون آن حادثه نمانده ،مگر اين كه
متفكر مزبور آن را مشاهده كرده است .با اين حال ،اگر چنين متفكر مطلع و محقق و آگاهي ،عالقه و ايمان به اصول و ارزشهاي
واالي انساني نداشته باشد ،كار او در همه آن اطالعات و تحقيقات از مشاهده نمودهاي فيزيكيِ حادثه تجاوز نخواهد كرد [البته ،اگر
آنها را به سود باورهاي خود تأويل نكند!] همانند آن جامعهشناساني كه كاري جز ديدن پديدههاي محسوس و به دست آوردن آمار
كه ممكن است به عنوان معلوالت صادره از عوامل و شرايط و روابط در صحنه جامعه بروز كرده باشند ،انجام نميدهند.بايد اين نكته
را درنظر داشته باشيم كه :واقع يت چنان نبود كه هيچ يك از آن دنياپرستانِ خودكامه و اشقياي خودباخته جاه و مقام و عشّاقِ دِرهم و
دينار كه دست اندركار فكري يا عملي و يا زباني در تشكيل كارزار خونين كربال در مقابل شهيد راه حق امام حسين عليه السالم
بودهاند ،فقط نمود حادثه را ميديدند و از علل و شرايط و عوامل آن پيكار حق با باطل بياطالع بودند ،زيرا گروه زيادي در شام و
كوفه وجود داشتند كه از جريانات مهمي كه از صدر اسالم شروع شده و به حادثه نينوا پيوسته بود ،اطالع داشتند و با اين حال،
صراحتاً يا با اشاره و يا با سكوت خود ،قضيه امام حسين عليه الس الم را ناديده گرفته ،بلكه آن را امضا نمودند .اين حقيقت را ميتوان
از امواج فراوان تأسفها و ندامتها و نهضت هايي كه پس از شهادت آن حضرت در بين عده فراواني از مردم جوامع اسالمي آن روز
به وجود آمد ،استشهاد نمود .لذا ،مورخِ محقق نميتواند بگويد :علل و انگيزه اين حادثه براي ما معلوم نيست!به هرحال ،براي يك
تحقيق و تحليل و تفسير صحيح و قابل قبول درباره حوادث بزرگ و كارسازِ تاريخ ،مجرّد اطالع و آگاهي از همه موضوعات و مسائل
مربوط به آن حوادث كافي نيست ،بلكه بايد مورخ ،عالوه بر اطالع و آگاهي ،خوب را از بد تشخيص بدهد ،ميان عدالت و ظلم تفاوت
بگذارد ،غوطه ور شدن در شهوات و خودكامگيها را از تهذّب و تخلّق به اخالق اللَّه تفكيك كند ،و به طور كلي ارزشها را از اضداد
ارزش ها جدا نمايد و با شناخت تقابل و تضاد اين امور با يكديگر ،معتقد و عاشق خوبي ،عدالت ،تهذّب و تخلّق به اخالق اللَّه باشد .و
الّا  -همان گونه كه اشاره كرديم  -كار محقق و تحليلِ مورخ ،بيش از لمس نمودهاي حادثه به وسيله چشم يا گوش ،چيز ديگري
نخواهد بود.
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نمونههايي از دو نوع نگرش درباره حوادث تاريخي
اشاره
مثالهاي زير را بهعنوان نمونه درنظر بگيريم .در اين نمونهها ،هردو نگرش را مورد تذكر قرار ميدهيم -1.پس از رسيدن خبر مرگ
معاويه و اعالن اين خبر از طرف وليد بن عتبه به امام حسين عليه السالم و اين كه بايد با يزيد پسر معاويه بيعت كند ،در برابر نرمشي
كه وليد در كار بيعت گرفتن از آن حضرت ،از خود نشان ميداد ،مروان با يك تحكّم فرعوني به امام حسين عليه السالم ميگويد:
«من دستور ميدهم كه بايد تو با يزيد بيعت كني!» در اين جا دقت كنيد چه كسي به چه كسي دستور ميدهد! امام حسين عليه
السالم فرمود:إِنَّا للَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ راجِعُونَ وَ عَلَيالْاِسألمِ السَّالمُ إِذا بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِراعٍ مِثْلِ يَزِيد [«. ]14ما از آنِ خداييم و به سوي او باز
مي گرديم .با اسالم بايد وداع گفت و از آن دور شد[ ،يعني اي انسانيت ،براي ابد خداحافظ] زيرا امت اسالمي به چوپاني مانند يزيد
مبتال شده است».اگر كسي بخواهد سخن مروان دلباخته آل اميّه ،و پاسخ امام حسين عليه السالم عاشق اسالم و ارزشهاي آن را در
ظاهر همان جمالتي كه بين آن دو نفر مطرح شد خالصه كند ،همين مقدار نصيبش خواهد شد كه امام حسين عليه السالم در
رويارويي با مروان ،پيشنهاد او را نپذيرفت و از شدت تعجب ،آيه استرجاع را خواند و عدم قابليت يزيد را براي بيعت ابراز فرمود!
معموالً آيه مباركه«إِنَّا للَّهِ» در موردي خوانده مي شود ،كه انسان با مصيبتي مهم روياروي شود و چه مصيبتي باالتر از آن كه يزيد
بي خبر از اسالم و انسان و خواننده ابيات:لَيْتَ أَشْياخِي بِبَدْرٍ شَهِدُواجَزَعَ الْخَزْرَجِ مَعَ وَقْعِ الْاَسَل [«. ]15اي كاش بزرگان قوم من كه در
بدر كشته شدند ،حاضر بودند و مي ديدند كه من چگونه انتقام آنان را از فرزند پيامبر اسالم و علي عليه السالم گرفتم و او را
كشتم»...ميخواهد مقام پيامبر و علي عليهم السالم را براي مديريت جوامع اسالمي اشغال نمايد! بر سر كار آمدن يزيد بن معاويه
همان و رخت بربستن اسالم از ميان مسلمين همان .اگر يك انسان ناظر و محقق در جمالت مذكور ،طعم إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللَّهِ األِسْالمُ
[« ]16قطعاً دين در نزد خدا اسالم است» را نچشيده باشد ،اگر كسي عظمت انسانهايي را كه به وسيله اسالم ساخته شدند و هر
يك از آن ها ارزش يك تاريخ تكاملي را دربرداشتند ،از جمله :سلمان فارسي ،ابوذر غفاري ،مالك اشتر ،ابن التيهان ،عمار بن ياسر،
اويس قرني ،سعيد بن قيس و هزاران هزار شخصيت معرفتي و عملي و فداكار در راه حق و عدالت را نشناخته باشد ،و اگر كسي
منطق جاوداني اسالم در فلسفه و جهان بيني و علوم گوناگون و حقوق و اخالق و اقتصاد و سياست و فرهنگ به معناي عام آن را
نفهمد ،و يا آن را نپذيرد ،نميتواند ضرر بنيانكنِ يزيد و معناي حقيقيِ وَ عَلَياألِسْالمِ السَّالمُ (محروميت انسانها را از اسالم) واقعاً
درك كند -2.ممكن است يك تاريخنگار و حتي يك تحليلگر تاريخ ،اين جمله «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَ كُنْتُمْ ال تَخافُونَ الْمَعادَ
فَكُونُوا أَحْراراً في دُنْياكُمْ» [ ] 17را در داستان خونين حسين عليه السالم ببيند و معناي آن را هم به طور اجمال درك كند ،ولي حقيقت
آن را نتواند بفهد ،زيرا فهم حقيقت اين جمله ،موقعي ميسّر است كه شخص محقق اين معني را درك كرده باشد كه آن چه هدف
اعالي پيروي از دين و از اخالقيات عالي انساني است« :تطبيق و وابستن حيات و ارزشهاي آن به خداست و اگر انسانهايي به علت
سقوط از اين م قام واال ،خود را از دين محروم ساختند ،حداقل ،كرامت و شرف ذاتي انسان و لزوم پيروي او را از اصول حيات
دسته جمعي كه در رأس آن ،احترام به انسانهاي دور از پيكار و جنگ قرار گرفته است ،فراموش نكنند ».لذا ،ارزش اين كالم براي
كساني كه از وجدان حيات جمعي و ارزش آن غافلند ،مبهم است -3.اين جمالت را  -به اتفاقنظر مورخان  -امام حسين عليه السالم
در روز عاشورا خطاب به اراذل و تبهكارانِ گروه يزيد فرمود:أَال وَ أِنَّ الدَّعِيّ بْنَ الدَّعِيَ قَدْ رَكَزَني بَيْنَ اثْنَتَيْنِ السِّلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَ هَيْهاتَ مِنَّا
الذِّلَّ ةَ يَأْبَي اللَّهُ ذلِكَ لَنا وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ حُجُورٌ طابَتْ وَ طَهُرَتْ«. ]18[ ...آگاه باشيد! آن زناكار پسر زناكار مرا ميان شمشير و
پستي و خواري قرار داده است ،ولي هيهات( ،محال است) براي ما تسليم به ذلّت و خواري .خدا و رسول خدا و انسانهاي با ايمان و
دامنهاي پاك و پاكيزه ،از پذيرش آن براي ما امتناع ميورزند».حضرت در در سخناني ديگر فرموده است:ال وَاللَّهِ ال اُعْطيكُمْ بِيَدي
إعْطاءَالذَّليلِ وَال اَفِرُّ فِرارَ الْعَبيدِ يا عِبادَ اللّه اِنّي عُذْتُ بِرَبّي وَ رَبِّكُمْ اَنْ تَرْجِمُونِ اَعُوذُ بِرَبّي وَ رَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ ال يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِساب
[ «. ]19نه ،به خدا سوگند! من دستِ ذلّت به شما نخواهم داد و هرگز مانند بردگان (بندگان) از [جهاد] فرار نمي كنم (به سيادت شما
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اقرار نخواهم نمود) .اي بندگان خدا! من به پروردگارِ خودم و شما ،از اين كه مرا سنگباران كنيد ،و از هر متكبّري كه به روز قيامت
ايمان ندارد ،به خدا پناه ميبرم».اين جمالت ،امكان فهم عالي ترين مقام انساني را از نظر شرافت و كرامت و حيثيّت در اختيار
مكتبداران و فرهنگسازان و بانيان تمدّنهاي حقيقي ميگذارد كه بفهمند وقتي كه سخن از انسان ميرود ،با چه موجودي سروكار
دارند ،بفهمند كه زندگي با ذلّت و خواري مساوي با مرگ دور از كرامت و شرف ارزشي است كه خدا به انسانها عنايت فرموده است.
خداوند بزرگ ،اختيارِ كيفيت زندگي را از ديدگاه كرامت و شرف ارزشي به خود انسانها واگذار نكرده است .چنان كه هيچ احدي
نميتواند بگويد« :من اختيار زندگي خود را دارم ،اگر بخواهم به آن ادامه ميدهم و اگر بخواهم انتحار ميكنم و آن را قطع
مينمايم!» اصل حيات و ادامه آن با عزّت و كرامت ،يك حكم الهي است و از مقوله حق به اصطالح معمولي آن نيست كه قابل
اسقاط و نقل و انتقال و مبادله باشد .اين همان نكته اساسي است كه حقوق جهاني بشر ،آن را درباره حق حيات يا به اصطالح ديگر
«اصل حيات» مراعات نكرده است -4.آري ،هر مورخ و نويسندهاي ميتواند داستان مالقات لشكريان حُر بن يزيد رياحي را كه عمر
بن سعد او را براي گر فتن امام حسين عليه السالم و بردن او به كوفه با هزار نفر جنگجو فرستاده بود ،مالحظه كند و بنويسد ،ولي
ممكن است نتواند مهم ترين ارزش انساني را در اين داستان درك كند.خالصه جريانِ اين مالقات چنين بود«:هنگامي كه امام حسين
عليه السالم در مسير رو به كوفه ،از منزل شراف گذشت ،يكي از ياران آن حضرت تكبير گفت .آن بزرگوار فرمود :اللَّه اكبر ،چرا تكبير
گفتي؟ پاسخ گفت :در مقابل ،درختان خرما مي بينم .و جمعي گفتند :در اين مكان درخت خرما وجود نداشت ،آنچه كه ميبينيم
اسب ها و نيزه است .امام حسين عليه السالم فرمود :من هم چنين ميبينم.پس از مشورت بهطرف ذي حُسُم حركت كردند كه
مستقيماً با لشكريان حرّ روياروي نشوند .اندك زماني گذشته بود كه اسبها آشكار شدند .ما از راه برگشتيم ،همين كه آنها ديدند ما
از راه برگشتيم ،آنان نيز برگشتند .ما زودتر از آنها به منزل ذي حُسُم رسيديم .امام حسين عليه السالم امر فرمود چادرها را نصب
كرديم .لشكريان حرّ كه در حدود هزار نفر بودند ،رسيدند و در گرماي روز در برابر آن حضرت قرار گرفتند .در اين حال ،امام حسين
عليه السالم و يارانش ملبس به عمامه ،شمشيرها را به كمر بسته بودند .آن حضرت به ياران خود دستور داد لشكريان حرّ را كه از راه
رسيده بودند ،آب بدهند و سيرابشان كنند و به اسبان آنان نيز آب بپاشند .ياران آن حضرت كاسهها و طشتها را پر ميكردند و
نزديك دهان اسبها ميگرفتند و همين كه اسبها سه جرعه يا چهار و يا پنج جرعه ميخوردند ،ظرف را برميداشتند و جلوي دهان
اسب ديگر ميبردند ،و به اين ترتيب همه آنها را سيراب نمودند».علي بن طعّان محاربي ميگويد«:من با لشكريان حرّ بودم و آخر از
همه رسيدم .وقتي كه امام حسين عليه السالم تشنگيِ من و اسبم را ديد ،مشك آب را به من ارائه نمود و فرمود :برادر ،سر مشك را
كج كن .من هر چه ميخواستم آب بياشامم ،آب از دهان مشك ميريخت و نميدانستم چهكنم! در اين موقع ،امام حسين عليه
السالم كه ناظر حركات من بود ،برخاست و آمد و سر مشك را خم كرد و من توانستم آب بياشامم و اسبم را هم سيراب كنم]20[ ».
.ارزش و اهميت اين فضيلت بزرگ ،تنها براي كسي قابل فهم است كه حقِّ حيات بشري و كرامت آن را در فوق دوستيها و
دشمني ها درك كند و به آن ايمان داشته باشد .قاعدتاً امام حسين عليه السالم مي دانست كه همين هزار نفر در چند روز آينده او را
قطعه قطعه خواهند كرد .براي شناخت ريشه اساسيِ حق حيات ،نويسندگان و متفكران ،چه در شرق و چه در غرب ،سخنها گفتهاند و
احساسات نشان دادهاند و حماسههاي محرّك سرودهاند ،ولي هيچ يك از آنان پرده از راز ملكوتي اين حقيقت عظما برنداشتهاند،
اگرچه مطالب مفيد ،فراوان گفتهاند .اين راز بزرگ تنها با درك ارتباط مستقيم حيات با خدا آشكار ميگردد ،نه با معلومات سطحي و
مشاهدات محدود همراه با اصولِ پيش ساخته ذهني!براي آشنايي بيشتر با اين حق الهي از ديدگاه امام حسين عليه السالم ،چند سال
از روزهاي خونبار نينوا به عقب برميگرديم .با شعلههاي جنگهاي صفين روياروي ميشويم كه بنيانگذاران نظريات «ماكياولي»
[ ]21هاي آن روزگار ،آتش آن را در برابر بزرگمرد حق و حقيقت ،علي بن ابيطالب عليه السالم پدر همين حسين عليه السالم روشن
كرده بودند .در آن كارزار بود كه براي نخستين بار ،تاريخ شاهد مراعات شگفتانگيزِ حق الهي «حيات» گشت و پيريزي فلسفه
بزرگ جان گرايي (نه جان پرستي) را ديد.جريان چنين بود كه :معاوية بن ابيسفيان شطّ پهناور فرات را به روي امام علي عليه السالم
و لشكريان او بست تا بتوانند ده ها هزار انسان را در اندك زماني با تشنگي از پاي درآورند! معناي اين نابكاريِ نابخردانه جز اين نبود
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كه براي اجراي منطقِ «چون من رياست و سلطهگري ميخواهم ،پس من بر حقّم» ريشهدارترين حق الهي دهها هزار انسان را كه
حق حيات آن هاست ،نابود سازد تا بتواند چند سال ديگر بر بالشِ «من هدف و ديگران وسيله» تكيه بزند و بگويد« :من همه چيز را
بدون قيد و شرط ميتوانم بخواهم!» و «من هرچه بخواهم حق است!» طبيعي است كه لشكريان علي عليه السالم از نبودن آب به
مشقّت افتادند و جريان را به آن بزرگوار اطالع دادند .آن حضرت دستور باز كردن راه فرات را صادر فرمودند .دستور آن حضرت به
سرعت اجرا شد و مشكل آب كه يك يا چند مدّعي اسالم! براي مسلمانان به وجود آورده بودند ،حل شد .در اين هنگام لشكريان
اميرالمؤمنين عليه السالم خواستند مقابله به مثل كنند و از درِ انتقام درآيند و فرات را بر روي لشكريان معاويه ببندند! آن بزرگترين
آشناي «حق حيات»  ،با آن منطق الهي (جهاد براي احياي انسان و انسانيت است ،نه براي نابود كردن آنان) كه ريشه در اعماق
جانش انداخته بود ،مانع از بستن شط فرات به روي لشكريان معاويه شد و فرمود«:اختيار حقِّ حيات آنان به دست ما نيست .اين حق
از خدا به وجود آمده و سقوط آن ،بستگي به مشيّت الهي دارد .بگذاريد آب بخورند».آن مورّخي كه تنها به جمعآوري نمودهاي
فيزيكيِ دو حادثه انسان ساز [كه تاريخ بشري از علي عليه السالم و فرزندش حسين عليه السالم به وجدان خود سپرده است] قناعت
كند و حتي يك كلمه در تحليل و ارزيابي اظهار نكند ،آيا پاسخي براي اين سؤال عقل و وجدانش تهيه نموده است كه« :تو مورخ
چگونه اين حوادث را كنار هم ميچيني؟ گويي در يك جنگل بيسروته چند عدد برگ و چوب خشك را كنار هم چيدهاي و دل به
اين خوش ميداري كه من براي بشر تاريخ نوشته ام! تو با چه مغز و دلي اين همه پديده تكاندهنده و تحسينبرانگيز يا اضطرابآور
را جمعآوري نموده و با كمال بياعتنايي از كنار آنها ميگذري!؟»اين دسته از مورّخان ،بايد بدانند كه با اين گونه تاريخ نويسي دو
كار انجام ميدهند :يكي اين كه دل و مغز خود را در مقابل مؤثرترين و تكاندهندهترين ستمگريها و ستمديدگيها ،با قساوت و
بيخياليِ تباه كننده ميخشكانند .ديگر اين كه :مردم را به بيخيالي و بياعتنايي به مصيبتها و شكنجههايي كه از ستمپيشهها بر
مظلومانِ بينوا وارد ميشود ،عادت ميدهند!مورخ ،موقعي مي تواند با اداي رسالت انساني ،خدمتي به بشريت انجام بدهد كه با استنباط
علميِ نتايجِ كليِ حوادث ،وظيفه انساني خود را در تعليم ارزشها و ضد ارزشها در حيات فردي و اجتماعي انجام بدهد. ]22[ .اگر از
جمعآوري و بازگو كردن سرگذشت بشري با آن همه فراز و نشيبها و سنگالخها و هموارها و ستمگريها و ستمديدگيها و تكاملها
و سقوطهاي فرهنگي و تمدّني ،براي اصالح و بهبود وضع حاضر و آينده زندگي انساني بهرهبرداري نشود ،بايد بر آن كاغذهاي باطل
شده بهنام كتابهاي تاريخ و بر آن انرژيهاي گرانبهاي مغزي و صرف اوقات پرارزش عمر ،تأسفها خورد و گريهها كرد.براي
تكميل اين بحث ،تذكر مطلبي با اهميت ضروري بهنظر ميرسد .مطلب اين است كه هر مورخ آگاه در نگرش به حوادث و رويدادي
تاريخي ،ممكن است با دو نوع ارزشها و ضد ارزشها روياروي شود:

اصول كلي ارزش و ضد ارزش

بديهي است كه تحقيق و تفسير حوادث و رويدادهاي تاريخي با اين نوع ،هيچ منافاتي با منش تاريخنگار ندارد ،زيرا از يك طرف،
واقعيات كامالً بازگو شده و از طرف ديگر به وسيله تفسير و تحليل آن واقعيات برمبناي ارزشها و ضد ارزشهاي كلي كه مورد قبول
عموم بشريت است ،قدمي در مسير تعليم و تربيت مستند به حقايق و واقعيات عيني برداشته شده است .مانند اين كه در بيان
رويدادهاي مربوط به بروز و اعتالي يك تمدّن ،علل و شرايط آن را كه فرهنگ و اقتصاد سالم و دادگريِ حقوقي و تعليم و تربيت
شايسته بوده است ،متذكر شويم .اگر كسي بگويد اينگونه تاريخ نگاري همراه با تحليل و تفسير ،بزرگترين خدمت به «حيات
معقول» بشري است ،هيچ گونه مبالغهاي نكرده است .شما اگر در قرآن مجيد  -كتاب آسماني مسلمين  -دقت كنيد ،خواهيد ديد
همه آن داستان ها كه در اين كتاب الهي آمده است ،براي تعليم و تربيت بشر به وسيله ارائه ارزشها و ضد ارزشها ميباشد.
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ارزشها و ضد ارزش هاي خصوصي نژادي اقليمي فرهنگي خاص و رويدادهاي شخصي

البته ترديدي نيست كه مورخ براي بيان چنين ارزشها و ضد ارزش هايي وظيفه الزامي ندارد ،اگرچه در صورت احتمال استفاده از
آنها نيز مانعي از تحقيق و تفسير پيرامون آنها ديده نميشود -5.اغلب تواريخي كه داستان شهادت امام حسين عليه السالم را
نوشتهاند ،اين جريان شگفتانگيز را نقل نمودهاند كه :هر اندازه كار براي آن حضرت در ساعات حساس روز عاشورا شديدتر ميگشت،
چهره مبارك آن مسافر دار بقا برافروختهتر مي شد كه خود حكايت از انبساط و شكوفاييِ روحيِ آن حضرت مينمود .بعضي از خواصِ
ياران آن شهيد راه انسانيت ،با مشاهده زيبايي آن چهره برافروخته ،در حال اشاره به آن حضرت بهيكديگر ميگفتند «:بنگريد به حسين
عليه السالم كه به هيچ وجه از مرگ نميترسد!» [. ] 23آيا كسي كه متصدّي طرح سرگذشت بشري است ،نبايد وقتي كه اين پديده
محيّرالعقول را در منابع صحيح تاريخ ديد ،به بشر بگويد «:اين است نيروي باعظمت روح آدمي كه در مورد سختترين زجر و
شكنجه هاي شكننده ،به جهت تكاپو در ميدان مسابقه براي كمال ،همانند پيروزمندترين مرد ،احساس مسرّت و شكوفايي داشته
باشد -6».آقايان مورخان عزيز ،خود شما مينويسيد ،يا اگر به كتاب هايي كه وقايع قصه خونين امام حسين عليه السالم را مطرح
نمودهاند توجه كنيد ،اين رويداد كوچك نما ولي به بزرگي انسانيت را خواهيد ديد كه اوايل شب تاسوعا ،شمر بن ذيالجوشن يكي از
چند نفر از خبيثترين و شقي ترين افراد نوع انساني ،از طرف عبيداللَّه بن زياد مزدورِ خودباخته يزيد ،اماننامهاي براي حضرت
ابوالفضل و برادران او كه از طرف ماد ر با آن پليد جنايتكار خويشاوندي داشتند ،آورد و نزديك خيمههاي امام حسين عليه السالم آمد
كه آن امان نامه را ابالغ نمايد و به زعم كثيف خود ،آن ياوران عزيز امام حسين عليه السالم را از مرگ نجات بدهد! وقتي كه در
نزديكي خيمهها نعره زد« :كجا هستند فرزندان خواهر ما؟» آن ياورانِ از جان گذشته و به امانِ خدا پيوسته ،پاسخ او را نگفتند .سرور
شهيدان فرمود« :سخنش را پاسخ بدهيد [اگرچه پليد و خبيث است]» .اين پاسخ ،از ديدگاه ارزشهاي انساني ،با آن آبي كه امام
حسين عليه السالم به حرّ و لشكريان او و حتي به اسبان آنان داد ،از يك ريشه الي برميآيد.

اگر حيات انساني به طور صحيح شناخته نشود و به هدف اعالي خود توجيه نگردد پستترين پديده عالم طبيعت خواهد بود

اگر گردانندگان يك جامعه به مسأله شناسايي حيات و توجيه آن به هدف عالياش اهتمام نورزند و مردم را رها كنند تا چيزي را جز
آن چه كه محيط و انگيزههاي خودخواهي و لذّتپرستي براي آنان پيش ميآورد ،نفهمند و نپذيرند ،آيا ميتوان براي چنين حياتي
تفسير و توجيه و اصلي را درنظر گرفت كه بر مرگ و نابودي ترجيح داشته باشد؟!ايكاش همانگونه كه اكثريت مردم با تحريك
پيشتازان سياسي خود براي به دست آوردن طرق معاشِ مادي و اعتبارات دنيوي ،دست به قيامها و انقالبها ميزنند ،براي دفاع از
ارزشهاي روحي و «حيات معقولِ» خود نيز دست به قيام و ايجاد تحوّالت ميزدند .ما در آن موقع مي فهميديم كه سطح عظمت
انسانها تا چه حد باال ميرود .با نظر به مالك همين آرزوي سازنده تاريخ است كه يكي از انسانشناسان بزرگ ميگويد«:اگر مقدار
كمي از آن اشكهايي كه براي شكمهاي گرسنه و بدن هاي برهنه ريخته شده است ،درباره ارواح گرسنه معرفت و فضايل انساني و
برهنه از لباس شرافت و كرامت ،بر رخسار بشر سرازير ميشد ،نه روحي گرسنه و برهنه بر روي زمين ميماند و نه شكمي گرسنه و
بدني برهنه».زندگي بدون معيارِ حق و قانون كه نه به بايستگيها اهميت ميدهد و نه به شايستگيها ،همان است كه آن را خالق
يكتاي عالم هستي معرفي فرموده است ...:لَهُمْ قُلُوبٌ ال يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ ال يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ال يَسْمَعُونَ بِها أوُلئِكَ
كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اوُلئِكَ هُمُ الْغافِلُون [«. ]24براي آن تبهكاران دلهايي است كه به وسيله آنها نميفهمند ،و براي آنان
چشمهايي است كه به وسيله آنها نميبينند ،و براي آنان گوشهايي است كه بهوسيله آنها نمي شنوند .آنان مانند چهارپايان ،بلكه
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گمراهتر از آنان هستند [زيرا] آنان هستند كه در غفلت غوطهورند».آيا تاكنون به اين موضوع فكر كردهايد كه آدمي با داشتن آن همه
زيبايي و وسايل تكامل و پيشرفت در «حيات معقول» ،چگونه به درجهاي از تنزّل و سقوط ميرسد كه حتي از جانور نيز پستتر و
گمراهتر مي گردد؟! شايد فهم اين معني به تفكر زياد نيازمند نباشد ،زيرا:اوالً؛ به قول مولوي:هم از آن سو جو جواب اي مرتضي كاين
سؤال آمد از آن سو مر تو راشما اگر متن همين سؤال را مورد توجه قرار بدهيد ،پاسخ خود را حتماً مييابيد ،زيرا شما سؤال ميكنيد
كه چگونه ميشود آدمي با داشتن آن همه زيبايي و وسايل تكامل و ترقي در «حيات معقول» ،در سقوط بهپستيها ،حتي از جانوران
هم نكبتبارتر و گمراهتر مي شود؟بديهي است كه پاسخ سؤال مزبور ،اين است كه آدمي با داشتن آن همه وسايل اعتال و تكامل
سقوط ميكند ،در صورتي كه حيوانات از آن وسايل محروم اند.ثانياً؛ پستي و گمراهيِ يك حيوان هرقدر كه هم درنده باشد ،به قدري
محدود و ناچيز است كه به هيچوجه با ضاللت و شقاوت انسانهاي جنايتكار و خيانت پيشه قابل مقايسه نيست .اگر شما تعدّيها و
تجاوزهاي همه حيواناتي را كه تاكنون بر روي زمين زندگي كردهاند ،درنظر بگيريد ،نميتوانيد آنها را برابر شقاوت يك انساننماي
شقي مانند چنگيز بگذاريد و با يكديگر مقايسه كنيد .اگر بخواهيد همه تجاوزها و كشتارهاي حيوانات كره زمين را در برابر اين نيّت و
آرزوي نِرون كه ميگفت « :اي كاش همه مردم يك سر و گردن داشتند ،و من آن را با يك ضربه شمشير از بدنشان جدا ميكردم!»
بگذاريد و با يكديگر مقايسه نماييد ،مالحظه ميكنيد كه يك نيت و آرزوي نرون ستمكار ،از همه آنها پليدتر و گمراهانهتر است.ثالثاً؛
تاكنون در هيچ مورد مشاهده نشده است و از هيچ كس شنيده نشده و از هيچ تحقيق علمي به دست نيامده است كه ماري پس از آن
كه يك انسان را بگزد و او را بكشد ،به النه خود برود و با حالت انبساط و خوشحالي براي خود يا با همنشينانش مجلس جشن و
سرور برپا كند و به وسيله نظم يا نثر و با كمال مباهات خطاب به كشته شده خود بگويد :ديدي كه تو را چگونه از پاي درآوردم؟ من
همانم كه:عَال زَيْدُنا يَوْمَ النَّقا رَأُسَ زَيْدِكُمْ بِاَبْيَضَ ماضِ الشَّفْرَتَيْنِ يَمانِ«آري ،اين زيد ما بود كه در روز پيكار سرِ زيد شما را با شمشير
يماني برّاق و داراي لبه تيز و گذران باال برد!!»رابعاً؛ حيوانات از مواد غذايي و مسكن و اطفال خود ،به اندازهاي كه ضرورت حياتي
آنها ايجاب ميكند ،دفاع ميكنند و چه بسا به اين خاطر به كشتار ميپردازند .ولي تاكنون جنگ حيوانات برمبناي خيالها و اعتبارات
بياساسي كه در نوع بشر ديده ميشود ،مشاهده نشده است .آري:بر خيالي صلحشان و جنگشان بر خيالي نامشان و ننگشانمتأسفانه،
احتكار موادّ معيشت و مواد ضروريِ زندگي مانند دارو و ديگر وسايل حياتِ مردم ،براي به دست آوردن سود و اعتبار بيشتر ،در افراد
نوع بشر كه با كمال وقاحت خود را تكامل يافتهترين موجودات عالم هستي معرفي ميكنند ،به فراواني ديده ميشود نه در
حيوانات.حال ،در نظر بگيريد چنين انساننمايي كه بنا به فرموده خداوند ،پستتر و گمراهتر از حيوانات است ،ميخواهد با گلّهاي از
امثال خود ،مديريت آن جامعه اسالمي را بهزور شمشير به دست بگيرد ،كه زمينه و عوامل عاليترين تمدن انساني را محمد بن
عبداللَّه صلي اهلل عليه وآله در آن جا به وجود آورده و نمونه متمدنترين اوالد آدم عليه السالم مانند «سلمان فارسي»ها« ،ابوذر
غفاري»ها« ،ميثم تمّار»ها« ،مالك اشتر»ها« ،اويس قرني»ها« ،عمار ياسر»ها« ،حُجر بن عدي»ها« ،عمرو بن حمق خزاعي»ها و
«رشيد هجري» ها و امثال آنان را به تاريخ بشريت تقديم فرموده است ،و با مباني منطقي و عقالني مكتب خود نيز اثبات كرده است
كه اين نمونهها ،ساخته شده ماهيت مكتب اند ،نه شخصيت خاص طبيعي آنان.آيا امكان داشت كه حسين بن علي عليه السالم مرگ
با شرافت را كه همان شكوفاييِ «حيات معقول و طيّبه» او بود ،به زندگي با آن دشمنان انسان و انسانيت و ارزشهاي آن ترجيح
ندهد!؟ بهراستي اگر امام حسين عليه السالم به زندگي چند روزه دنيا تن ميداد تا چند صباحي از مواد معيشت بهرهمند شود و به دليل
عدم مخالفت با يزيد ،مورد محبت عدهاي از كاسهليسان سفره هاي رنگين يزيد قرار گيرد و حتي از لذايذ تخيّليِ مقام و منزلت نيز
برخوردار گردد ،آيا در مقابل شخصيت الهي و وجدان پاك خود و وجدان حساس تاريخ ،مسؤول و شرمنده نميشد؟! آيا باالتر از همه
اينها ،در پيشگاه خدا سرافكنده نميشد؟!دريغا كه اك ثريت ناآگاه مردم ،از درك معناي سعادت غافل و ناتوان هستند .آنان با كمال
سادهلوحي يا بي اعتنايي به حقايق ،خور و خواب و خشم و شهوات و مقام و شهرت را سعادت تلقي ميكنند و با اين تخيل منحرف،
خود را از سعادت واقعي محروم ميسازند .منطق ربّاني امام حسين عليه السالم ،رسيدن به ساحل زندگي و ورود به اقيانوس حيات
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ابدي را در برابر زندگي با ستمكاران و جنايتكاران ،سعادت مطلق تلقي مينمايد و از ادامه تماشاي ستارگان و خورشيد و ماه و
همزيستي با ضد انسانهاي انساننما انصراف پيدا ميدهد.
حيات انساني و كرامت و شرافت ذاتي آن از ديدگاه حقوق جهاني بشر در اسالم

الف .حيات ،عطاي خداوندي است و حق آن براي همه انسانها تضمين شده است .همه دولتها و جمعيتها و افراد مكلّف به حمايت
و دفاع از حق حيات در مقابل هرگونه تعدّي و وارد شدنِ اخالل بر بقاي طبيعي آن ،مانند بيماريها و بالهاي طبيعي و انساني
هستند .جدا كردن هيچ روحي از بدن ،بدون مقتضي شرعي جايز نيست.ب .استفاده از هر وسيلهاي براي نابوديِ چشمهسارِ حياتِ
بشري اعمّ از كلّي و جزئي ،حرام است.ج .حفظ ادامه حيات بشري تا آن جا كه خدا اجازه داده است ،واجب است ،خواه حفاظت هر فرد
بر حيات خو د در مقابل تعدي ديگران يا تعدي برخويشتن (مانند انتحار) يا محافظت او درباره حيات ديگران باشد.د .بر هر كسي كه
مورد استضعاف قرار گرفته و حيات و كرامت او از ناحيه عوامل طبيعي يا از طرف قدرتمندان مورد تهديد واقع شده ،واجب است كه
قيام كند به دفع استضعاف و دفع خط ر از حيات و كرامت خويشتن به هر نحو مشروعي كه توانايي آن را دارد؛ و هر كس كه به انجام
اين تكليف قيام نكند ،به ظالم در مستضعف ساختن و تهديد حيات و كرامت خود ،كمك كرده است .چنين شخصي از كساني است
كه هنگامي كه فرشتگان آنان را در حال مرگ در وضعي مييابند كه تن به بينوايي و استضعاف داده و ظلم برخويشتن نمودهاند ،از
آنان مي پرسند:اِنَّ الَّذينَ تَوَفّيهُمُ الْمَالَئِكَةُ ظالِمي اَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفينَ فِي اْالَرْضِ قالُوا اَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ واسِعَةً
فَتُهاجِرُوا فيها فَأُولئكَ مَأْواهُمْ جَهَّنَمُ وَ ساءَتْ مَصيرا [«. ]25كساني كه بر خويشتن ستمكار بودهاند ،وقتي فرشتگان جانشان را
ميگيرند ،ميگويند :شما در زندگي دنيوي در چه حالي بوديد؟ آنان پاسخ مي دهند :ما در روي زمين مستضعف (بينوا و بيچاره) بوديم.
[فرشتگان به آنان] مي گويند :آيا زمين خدا پهناور نبود تا در آن هجرت كنيد؟ آنان كساني هستند كه منزلگه نهايي آنان دوزخ است و
دوزخ سرنوشت بدي است ».اين در صورتي است كه در حقوق جهاني بشر از ديدگاه غرب ،در مواد مربوطه ،مانند ماده سوم و ماده
پنجم ،وجوب محافظت هر انسان از حيات خود را مطرح ننموده ،و همچنين حق دفع استضعاف را براي انسانها مقرّر نكرده است.
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