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الف– تجزیه»اسالم،جامعه،انسان«عاملانحطاطمسلمینازبعداز
وفاتپیامبراسالم:

الُم  ـِِی اللِه - السَّ الُم عـََلْیَک یا واِرَث نـُوٍح نَبـ الُم عـََلیـَْک یا واِرَث آَدَم صـَفـُوِة اللِه - السَّ »السَّ
الُم  الُم عـََلیـَْک یا واِرَث موســی کـَلِیم اللِه - السَّ عـََلیـَْک یـا واِرَث إبـراهیـَم خـَلیـِل اللِه - السَّ

الُم عـََلیـَْک  الُم عـََلْیَک یا واِرَث مـُحـَمـٍّد حـَبـیِب اللِه - السَّ عـََلیـَْک یـا واِرَث عـیـیس رُوِح الله - السَّ

الُم عـََلْیَک  الُم عـََلیـَْک یَابـَن مـُحـَمـٍّد المـُصـطـَفـی - السَّ َ َوَلِ اللِه - السَّ ن ِ الُمؤِمن�ی یـا واِرَث اَم�ی

الُم َعَلْیَک یَابـَن َخدیَجَة الُکبـری  الُم َعَلْیَک یَابـن فاطـمة الزهراء - السَّ یَابـن عـیل المرتـضـی - السَّ

کاة  الَة َوآتَیَت الزَّ الم َعَلْیَک یا ثاَر اللِه وابـَن ثاِرِه والِوتـَر الَموتـُوَر - اَشـَهُد اَنََّک َقد اََقمَت الصَّ - السَّ

ُ - فـََلعـََن اللُه  ن ّ اَتیَک الَیقـ�ی َواََمرَت بـاُلِمعروف َِونََهیَت عـَِن الُمنکِر َواَطـَعـَت اللَه َورَسـوَلُه حـَ�ت

ـِذلک َفرَِضَیت بـه... - سالم بر تو  اَُمًة َقتـََلتـَک - َوَلَعَن اللُه اَُمًة ظََلَمتَک َوَلَعَن اللُه اَُمًة َسِمعت ب

ای حسین وارث آدم، برگزیده خدا، سالم بر تو ای حسین وارث نوح، پیامبر خدا، 
سالم بر تو ای حسین وارث ابراهیم، دوست خدا، سالم بر تو ای حسین وارث 
موسی، هم سخن خدا، سالم بر تو ای حسین وارث عیسی، روح خدا، سالم بر تو 
ای حسین وارث محمد، محبوب خدا، سالم بر تو ای حسین وارث علی، ولی اهلل، 
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سالم بر تو ای حسین، ای خون خدا و فرزند خون خدا - شهادت می دهیم که 
تو با عاشورا نماز را بر پا کردی و با عاشورا زکات دادی و با عاشورا امر به معروف 
کردی و با عاشورا نهی از منکر به جای آوردی و با عاشورا راه خدا و پیامبرش را 
اطاعت کردی و با عاشورا یقین خود را به نمایش گذاشتی - پس هم کسانی که 
تو را کشتن و هم کسانی که به تو ظلم کردند و هم کسانی که در برابر کشتن 
و ظلم به تو، ساکت بودند و با سکوت خود رضا دادند همه از ملعونین خداوند 

هستند« )زیارت وارث(.

اهل حق حریت آموز از حسین در نوای زندگی سوز از حسین

فقر سلطان وارث جذب حسین از نگاه خواجه بدر و حنین

فقر عریان بانگ تکبیر حسین فقر عریان گرمی بدر و حنین

فقر مومن لرزه ی بحر و بر است فقر کافر خلوت دشت و در است

زآتش او شعله ها اندوختیم رمز قرآن از حسین آموختیم

سطر عنوان جنات ما نوشت نقش اال اهلل بر صحرا نوشت

ملت خوابیده را بیدار کرد خون او تفسیر این اسرار کرد

الله در ویران ها کارید و رفت بر زمین کربال بارید و رفت

موج خون او چمن ایجاد کرد تا قیامت قطع استبداد کرد

پس بنای ال اله گردیده است بهر حق در خاک و خون گردیده است

خود نکردی با چنین سامان سفر مدعایش سلطنت بودی اگر

یعنی آن اجمال را تفصیل بود سر ابراهیم و اسمعیل بود

پایدار و تند سیر و کامکار عزم او چون کوهساران استوار

مقصد او حفظ آئین است و بس تیغ بهر عزت دین است و بس

پیش فرعونی سرش افکنده نیست ما سواله را مسلمان بنده نیست

از رگ ارباب باطل خون کشید تیغ ال چون از میان بیرون کشید

تازه از تکبیر او ایمان هنوز تار ما از زخمه اش لرزان هنوز
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اشک ما بر خاک پاک او رسان ای صبا ای پیک دور افتادگان

کلیات حضرت موالنا عالمه محمد اقبال الهوری

گرچه از قرن هشتم هجری )یعنی 700 سال قبل( و از بعد از انتشار کتاب گرانسنگ 
»مقدمه تاریخ ابن خلدون« به علت اینکه در این کتاب »عبد الرحمن ابن خلدون 
تونسی« برای اولین بار چشم مسلمانان را بر پروسس تکوین مدینه النبی )که او 
در این کتاب به عنوان »معجزه دوم پیامبر اسالم« در چارچوب »ایجاد الفت بین 
قبائل متخاصم عربستان« مطرح می کند( باز کرد، او در ادامه در این کتاب در 
قرن هشتم برای اولین بار موضوع »انحطاط تمدنی« جامعه مسلمین را به صورت 
علمی بر پایه از دست دادن عصبیت یا همبستگی اجتماعی خودشان تبیین نمود. 
گرچه برعکس اقبال و شریعتی )که در تبیین انحطاط جوامع مسلمین معتقد به 
دکترین »انحطاط اسالم قبل از انحطاط جوامع مسلمین« هستند( ابن خلدون 
مانند سیدجمال معتقد به تز »انحطاط مسلمین قبل از اسالم بود« و در همین 
رابطه جهت »نجات اسالم« از انحطاط، مانند سیدجمال معتقد بود که »ابتدا باید 
مسلمین را از انحطاط نجات دهیم« و تا زمانی که جوامع مسلمین نتوانند خود را 

از انحطاط نجات دهند، امکان نجات اسالم از انحطاط وجود ندارد.

از  را  اسالم  نتوانیم  ما  که  زمانی  تا  معتقدند  شریعتی  و  اقبال  که  صورتی  در 
»انحطاط« توسط نفی اسالم »فقاهتی دگماتیسم« و اسالم »فلسفی یونانی زده« 
اسالم  و  انسان«  اختیاری  بی  و  دنیا  مقداری  بی  به  معتقد  »صوفیانه  اسالم  و 
»متکلمانه اشعری گری که اصالت را از انسان می گیرد و به صورت اسکوالستیکی 
این اصالت را به آسمان می دهد« نجات بدهیم، )از آنجائی که زیرساخت فکری 
جوامع مسلمین همین اسالم انحطاط زده فقاهتی( و صوفیانه و فلسفی و کالمی 
به  مسلمان  دینی  جوامع  در  اسالم  احوال،  این  همه  با  و  می باشد  اشعری گری 
عنوان یک نیروی عظیم است، امکان نجات مسلمین از انحطاط وجود ندارد؛ لذا 
در این رابطه است که از زمان ابن خلدون تا شریعتی )یعنی مدت 700 سالی( که 
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موضوع انحطاط در دستور کار نظری پیشگامان فکری مسلمانان قرار گرفته است، 
)و موضوع نجات مسلمین از انحطاط به عنوان یکی از معیارهای نظری تشخیص 
و تعریف پیشگامان مسلمین شده است( در خصوص »نجات مسلمین از انحطاط 

دو دکترین و دو رویکرد نظری« متفاوت مطرح شده است.

دکترین اول که از قرن هشتم هجری توسط عبدالرحمن ابن خلدون تونسی در 
کتاب »مقدمه تاریخ ابن خلدون« مطرح گردید بر این اساس قرار دارد که )گرچه 
مسلمین از اواخر قرن پنجم به بعد تا زمان ابن خلدون یعنی مدت نزدیک به 
»منحط  مولود  مسلمین  جوامع  انحطاط  شده اند،  انحطاط  گرفتار  سال  سیصد 
شدن خود جوامع مسلمین توسط از دست دادن عصبیت این جوامع می باشد« و 
از بعد از انحطاط مسلمین بوده( که از نظر ابن خلدون »نگاه مسلمین به اسالم 
منحط شده است« و در چارچوب این رویکرد انحطاطی مسلمین به اسالم بوده 
است که باعث گردید تا اسالم گرفتار »سرطان فقه و فلسفه یونانی زده و تصوف 
هند شرقی و کالم اشعری گری« بشود. چراکه جوامع مسلمین پس از انحطاط 
اجتماعی خود با فرافکنی این انحطاط خود را به اسالم تاریخی منتقل کردند؛ 
لذا از نظر ابن خلدون از بعد از انتقال انحطاط اجتماعی به اسالم تاریخی توسط 
جوامع انحطاط زده مسلمین )برای توجیه این انحطاط اجتماعی( بود که، با پیوند 
اسالم قرآنی به صورت انطباقی با فقه حوزه های فقاهتی و فلسفه یونانی زده و کالم 
اشاعره و تصوف هند شرقی، اسالم آماس کرده انطباقی فقاهتی و فلسفی و کالمی 

و صوفیانه، جایگزین »اسالم تطبیقی قرآن« شد.

به همین دلیل از نظر ابن خلدون نه تنها برای »نجات جوامع مسلمین از انحطاط 
بازتولید جوامع مسلمین توسط  و  بازسازی  و  بازشناسی  به  نیازمند  ما  تمدنی« 
بازگشت به دوران عزتمندانه قرن دوم و سوم و چهارم و پنجم هستیم، مهم تر 
از آن حتی برای دستیابی به اسالم تطبیقی زمان حیات نبوی پیامبر اسالم ما 
نیازمند به بازگشت به دوران طالئی جوامع مسلمین هستیم؛ و در همین راستا 
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بود که سیدجمال الدین اسدآبادی در قرن نوزدهم میالدی )یعنی نزدیک به 500 
سال بعد از ابن خلدون( شعار و تئوری و خواسته ابن خلدون را در بین جوامع 

مسلمین فریاد زد. او در این رابطه می گوید:

»این چه بالئی است نازل گشته؟ این چه حالی است پیدا شده؟ کو آن عزت و رفعت؟ 
اندازه  بی  تنزل  این  اجالل؟  و  حشمت  آن  رفت  کجا  عظمت؟  و  جبروت  آن  شد  چه 

مسلمین را علت چیست؟ این مسکنت و بیچارگی را سبب کدام است؟ آیا می توان 

از رحمت خدا مایوس شد؟ نستجیر  آیا می توان  در وعده الهی شک منود؟ معاذاهلل، 

باهلل، پس چه باید کرد؟ سبب را از کجا پیدا کنیم؟ علت را از کجا تفحص کرده و 

ُوا َما ِبأَنُفِسِهْم  رِّ َّ یَُغ�ی ُ َما به قوٍم َح�ت رِّ از که جویا شویم؟ جز اینکه بگوییم ِإنَّ اللََّه ال یَُغ�ی

مگر چنین نبود که متام ملکوک روی زمین از نام اجداد گرامی ما بر خود می لرزیدند؛ 

از رم و فرنگ اسیر  مگر چنین نبود که  و در حضورشان تخاذل و فروتنی می کردند. 

می آوردیم، از حبشه غالم و کنیز می گرفتیم، بتان هند را سرنگون می کردیم، بتخانه ها 

را خراب می منودیم، علمای جلیل، سالطین مقتدر، عساکر جرار داشتیم، صاحب ثروت 

و مکنت بودیم، به اجانب محتاج نبودیم، لوازم زندگانی را خود فراهم داشتیم، به یک 

کلمه جامعه همه اسباب پاک را صحیح و متام نعمت های خداوندی را در وجه اکمل 

داشتیم. لکن جملگی از دستمان به در رفت و در عوض فقر و پریشانی، ذلت و نکبت، 

احتیاج و مسکنت، بندگی و عبودیت در ما پیدا شد« )سیدجمال در مقاالت جمالیه(.

آنچنانکه در این جمالت و گفتار سیدجمال مشاهده می کنید، سیدجمال مانند 
عبدالرحمن ابن خلدون برای نجات مسلمین از انحطاط معتقد است که مسلمین 
تنها یک راه دارند و آن دستیابی دوباره به سالطین مقتدر و عساکر جرار قرن 
انحطاط  از  مسلمین  نجات  امکان  عامل  دو  این  بدون  است،  قرن ششم  تا  دوم 
از  را  مسلمین  جامعه  تا  خلدون،  ابن  و  سیدجمال  نگاه  از  یعنی  ندارد.  وجود 
انحطاط نجات ندهیم امکان نجات اسالم انطباقی از انحطاط فقیهانه و فیلسوفانه 
البته هر چند سیدجمال برعکس ابن خلدون در  و متکلمانه و صوفیانه نیست. 
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اواخر عمر خود دریافت که استراتژی نجات مسلمین از انحطاط توسط تکیه به 
سالطین مقتدر و عساکر جرار، به خصوص از بعد تکوین و پیدایش مدرنیته مغرب 
زمین )از آنجائیکه به قول مارکس مدرنیته و سرمایه داری با تکوین خویش جهان 
را بر سان خویش ساخت( امری غیر ممکن می باشد، و در همین رابطه او در پایان 
عمرش کوشید تا با هجرت به مصر در کنار شیخ محمد عبده )البته با دو رویکرد 
متفاوت( استراتژی نجات اسالم از انحطاط صوفیانه ابن فارض را در دستور کار 
خود قرار دهد، اما از آنجائیکه سیدجمال )حتی در همین فرایند دوم استراتژی 
خود هم به علت اینکه مانند شیخ محمد عبده( می خواست با نادیده گرفتن آفت 
اسالم فقاهتی حوزه های فقهی و اسالم فلسفی یونانی زده، توسط مبارزه مکانیکی 
)مانند محمد بن عبدالوهاب( با اسالم صوفیانه به نجات اسالم تطبیقی بپردازد، 

شکست خورد. 

اهلل  ولی  شاه  کالمی  نهضت  با  هیجدهم  قرن  از  آن  پروسه  که  دوم  رویکرد  اما 
دهلوی آغاز شد، در فرایند اقبال )حلقه دوم این پروسه( در سر آغاز قرن بیستم 
این  سوم  )حلقه  شریعتی  فرایند  در  باالخره  و  کرد؛  پیدا  فلسفی«  »قوام  ابتدا 
یافت.  انسانی«  و  اجتماعی  و  تاریخی  »قوام  بیستم  قرن  دوم  نیمه  در  پروسه( 
از آنجائیکه رویکرد دوم )برعکس رویکرد اول( به لحاظ زیرساختی و استراتژی 
از  قبل  انحطاط  از  اسالم  »نجات  به  معتقد  انحطاط«  از  مسلمین  »نجات  برای 
مسلمین بود« لذا از همان آغاز توسط دکترین بازسازی اسالم )نه »پروژه احیاء 
اسالم« غزالی، سیدجمال، عبده، رشیدرضا، سیدقطب و...( ابتدا کوشیدند تا اسالم 
اسالم  و  یونانی زده  فلسفی  اسالم  و  فقاهتی  انطباقی  اسالم  از حصار  را  تاریخی 
نجات  امکان  آن  توسط  تا  دهند،  نجات  صوفیانه  اسالم  و  اشعری گری  کالمی 

مسلمین از انحطاط فراهم کنند. 

به عبارت دیگر از نگاه اقبال و شریعتی آنچنانکه ابن خلدون و سیدجمال معتقد 
بودند با بازگشت به دوران طالئی عزتمندانه تمدن مسلمین در طول 400 سال 
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آغازین بعد از وفات پیامبر امکان نجات از انحطاط حاصل نمی شود، بلکه تنها با 
نجات اسالم از انحطاط صوفیانه و فیلسوفانه و متکلمانه و فقیهانه است که نجات 
مسلمین از انحطاط حاصل می شود. البته بن مایه حرف اقبال و شریعتی در رابطه 
از  قرار دارد که خود اسالم  پایه  این  بر  انحطاط«  از  استراتژی »نجات اسالم  با 
بعد از وفات پیامبر اسالم در عرصه اسالم تاریخی دچار تجزیه و انحطاط شده 
است و این انحطاط و تجزیه اسالم صورتی مکانیکی داشته است )نه آنچنانکه 
فرج دباغ معروف به عبدالکریم سروش مدعی است صورت طبیعی و دینامیکی( 
و همین »تجزیه و شاخه شاخه شدن« اسالم از بعد از وفات پیامبر اسالم گرچه 
به لحاظ فرهنگی باعث رشد و تورم و قدرتمند شدن نظری اسالم گردید اما به 
لحاظ فونکسیون و عملکرد اجتماعی و تاریخی و انسانی بسترساز رکود و انحطاط 

مسلمین گردید.

به همین دلیل اقبال مدت بیش از 100 سال است که فریاد می زند که:

»چنانکه همگان می دانیم، فلسفه یونانی نیروی فرهنگی بزرگی در تاریخ اسالم بوده 
است. ولی، حتقیق دقیق در قرآن و مکاتب کالمی مدرسی که به الهام اندیشه یونانی 

طلوع کرد، این واقعیت قابل توجه را آشکار می سازد که، در عین آن که فلسفه یونانی 

به دامنه دید متفکران اسالمی وسعت بخشید، به طور کلی بینش ایشان را در باره 

قرآن دچار تاریکی کرد. آنان قرآن را در پرتو فکر یونانی تالوت می کردند. مدت 200 سال 

طول کشید تا دریافتند )و آن هم نه به صورتی کامال واضح( که روح قرآن ضد تفکر 

یونانی است« )بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل معرفت و تجربه دینی – ص 17 - س 

.)20

و شریعتی در همین رابطه در جلد 10 م. آ خود می گوید:

»اگر ما اسالم را جنات ندهیم و فقط مسلمین را جنات دهیم یعنی فقط آزادسازی 
را  دوباره می آید خودش  نکنیم، سنت  نقد سنت  ولی  بکنیم  – اجتماعی  سیاسی 

بازتولید می کند. چه سنت استبدادی، چه سنت مذهبی. بر این اساس ما اول باید 
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اسالم را جنات بدهیم بعد مسلمین را.«

و باز شریعتی در همین رابطه در جلد 1 م. آ - ص 140 و 141 می گوید:

»اسالم فردا، دیگر اسالم مال نخواهد بود، اسالم قم و مشهد نیز تغییر خواهد کرد. 
هم اکنون دیگر دین در اختیار این متولیان رسمی و ارثی نیست و نسل حتصیل کرده 

تا  است می شود  قرن  نیم  علیرغم همه کوشش هایی که  داد، که  نشان  نیز  جدید 

او را با مذهب بیگانه سازند و از اسالم و تشیع بیزار کنند دعوت اسالم محمدی و 

تشیع علوی را عاشقانه پاسخ می گوید و همچون مبلغی مسئول و آگاه و مصمم 

به میدان آمده است؛ لذا اسالم فردا دیگر »اسالم مفاتیح نیست«، »اسالم قرآن« 

»تشیع حسین«  نیست،  »تشیع شاه سلطان حسین«  دیگر  فردا  تشیع  است. 

است، مذهب فردا دیگر »مذهب جهل و جور و تعصب و عوام کهنگی و تلقین و عادت 

و تکرار و گریه و ضعف و ذلت« نیست، مذهب »شعور و عدل و آگاهی و آزادی است« 

و یک مجلس نیست،  فردا یک مکان نیست، یک حادثه، یک جمع  ارشاد  حسینیه 

است؛  برآمده  زمان  نیاز  و  ضرورت  منت  از  که  است  پدیده ای   , است«  جریان  »یک 
لذا چشم امید داشنت به روحانیت نوعی ساده لوحی است اگر این ها آبی منی آورند 

سبویمان را نشکنند سپاسگزاریم.«

لذا درد اقبال و شریعتی درد تجزیه اسالم محمدی است. اما درد سیدجمال و 
ابن خلدون درد تجزیه جامعه مسلمان می باشد. درمان سیدجمال و ابن خلدون 
بازگشت به دوران طالئی 400 ساله بعد از وفات پیامبر اسالم است، اما درمان 
اقبال و شریعتی تصوف زدائی و فقه زدائی و فلسفه یونانی زدائی و کالم اشعری 

زدائی از اسالم تاریخی برای دستیابی به اسالم تطبیقی پیامبر اسالم است.
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پیامبر وفات از بعد سال 25 در مسلمین جامعه انحطاط عامل - ب
اسالمازنگاهامامعلی:

»اسالم  شدن  تجزیه  موازات  به  اسالم  پیامبر  وفات  از  بعد  از  که  نیست  شکی 
النبی« )محصول دوران ده سال  تطبیقی و اجتهادی« او هم »جامعه یا مدینه 
مدنی( پیامبر اسالم تجزیه شد و هم »انسان دستپرورده« و ساخته شده پیامبر 
پیامبر  تطبیقی«  اسالم  »گوهر  اگرچه  چراکه  مکی،  فرایند  سال   13 دوران  در 
عبارت بود از: »عبودیت«، »عدالت«، »انسانیت«، همان تعریفی که در زمان فتح 
ایران سرباز مسلمان در برابر رستم فرخ زاد سردار سپاه ساسانی مطرح کرد که:

و من جور االدیان ال   - )عبودیت(  »بعثت لنخرج العباد من عباده العباد ال عبادت الله 
عدل االسالم )عدالت( - و من ذل االرض ال عز سماء )انسانیت(« و مبانی مدینه النبی 

یا جامعه پیامبر اسالم عبارت بود از: »کتاب یا آگاهی«، »ترازو یا قسط«، »آهن 
یا قدرت« همان سه اصلی که در آیه 25 - سوره حدید مطرح شده است و هدف 

بعثت همه پیامبران ابراهیمی را در این چارچوب تعریف می کند.

َاَن ِلیُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط َوأَنَْزْلَنا اْلَحِدیَد  ن »َلَقْد أَرَْسْلَنا رُُسَلَنا ِباْلَبیَناِت َوأَنَْزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِم�ی
ِفیِه بَأٌْس َشِدیٌد َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِلیْعَلَم اللَُّه َمْن یْنُصُُه َورُُسَلُه ِباْلَغیِب ِإنَّ اللََّه َقِوی َعِزیٌز - همانا 

ما فرستادیم پیامبران خود را با دالیل روشن و کتاب و ترازو تا مردم را جهت 
قرار دارد فرستادیم  برپائی قسط در جامعه برشورانند و آهن که در آن قدرت 
چراکه منافع مردم در آن است و هدف ما این است که دریابیم که چه کسانی 
خداوند و پیامبرش را در مرحله غیب یاری می کنند البته خداوند خودش بزرگ 

و توانا است« )سوره حدید – آیه 25(.

اما از بعد از وفات پیامبر اسالم عبودیت و انسانیت و عدالت اسالم تطبیقی پیامبر 
اسالم  و  پرهیز«  و  »زهد  اسالم  و  جهاد«  و  »شمشیر  اسالم  سه  به  شد  تجزیه 
به سه مؤلفه »اقتصاد« و  پیامبر  النبی  یا مدینه  »رفاه و برخورداری« و جامعه 
»سیاست« و »فرهنگ« )در لوای سه مؤلفه استبداد و استثمار و استحمار( تجزیه 
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مؤلفه  سه  دارای  که  مکی  ساله   13 دوران  در  پیامبر  دستپرورده  انسان  و  شد 
»حقیقت، خیر و زیبائی« یا »اسالمیات و کویریات و اجتماعیات« بود و پیامبر در 
دوران مکی در عرصه »مبارزه و کار و عبادت« آن ها را ساخته بود بطوریکه هم 
َمرد جامعه و مبارزه بودند، َمرد تامل و تنهائی، هم مرد تعقل و تفکر و اجتهاد و 
حقیقت، هم مرد اسالمیات بودند، هم فرد کویریات و هم مرد تعهد و مسئولیت 

یا اجتماعیات.

البته هر سه این ها در یک فرد مانند امام علی که پارادایم کیس منظومه معرفتی 
و مکتبی پیامبر اسالم می باشد چراکه او هم خداوند مسئولیت در جامعه بود و 
هم خداوند تامل در تنهائی و هم خداوند عقل و تفکر در شناخت اسالم. اما همین 
انسان سه بعدی یا سه مؤلفه ای دستپرورده پیامبر اسالم از بعد از وفات پیامبر 
پیامبر  وفات  از  بعد  از  بنابراین  تجزیه شد،  پیامبر  و جامعه  پیامبر  اسالم  مانند 
اسالم هم اسالم پیامبر و هم جامعه پیامبر و هم انسان دستپرورده پیامبر متالشی 
و تجزیه شد. البته سوالی که در اینجا و در این رابطه مطرح می شود اینکه از میان 
این مثلث )و در آرایش این سه ضلع( کدامین ضلع نقش عمده داشته است و 

بسترساز تکوین تجزیه مولفه های دیگر شده است؟

به  این مثلث همزمان و  پیامبر اسالم هر سه ضلع  از  اینکه فکر کنیم که پس 
دیالکتیکی  غیر  و  غلط  فکر  یک  شده اند،  تجزیه  یکسان  و  السویه  علی  صورت 
می باشد. البته در آرایش سه ضلع مثلث فوق نظریه یکسانی بین صاحب نظران 
وجود ندارد، چراکه بعضی تجزیه انسانی را بسترساز تجزیه جامعه و اسالم پیامبر 
یا جامعه پیامبر را بسترساز تجزیه  النبی  می دانند و بعضی دیگر تجزیه مدینه 
البته جمعی هم تجزیه  و  تعریف می کنند  او  و اسالم  پیامبر  انسان دستپرورده 
خود اسالم سه مؤلفه ای پیامبر اسالم را عامل تجزیه جامعه و انسان دستپرورده 

پیامبر می دانند. 

به هر حال در این رابطه نظریه یکسانی وجود ندارد که صد البته در این رابطه 
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دیدگاه امام علی فصل الخطاب می باشد. امام علی پس از قبول خالفت در آغاز کار 
در سه خطبه 15 و 16 و 92 نهج البالغه صبحی الصالح )که هر سه این خطبه ها 
شروع  روزهای  نخستین  در  علی  امام  که  می باشند  خطبه هائی  نخستین  جزء 
خالفتش برای مسلمین ایراد کرده است( در این سه خطبه امام علی با اعتراف به 
تجزیه جامعه و انسان و اسالم پیامبر در طول 25 سال بعد از وفاتش می فرماید:

َتُکْم َقْد َعاَدْت َکَهْیَئِتَها یَْوَم بََعَث اَللَُّه نَِبیَُّه ص َو اَلَِّذی بََعَثُه ِباْلَحقرِّ َلُتَبْلَبُلنَّ بَْلَبَلًة َو  »أاَلَ َو ِإنَّ بَِلیَّ
َّ یَُعوَد أَْسَفُلُکْم أَْعالَُکْم َو أَْعالَُکْم أَْسَفَلُکْم َو َلَیْسِبَقنَّ  َلُتَغْربَُلنَّ َغْربََلًة َو َلُتَساطُنَّ َسْوَط اَْلِقْدِر َح�ت

را  شما  اسالم  تکوین  اولیه  آزمایش های  و  بال  همان  که  باشید  آگاه  َساِبُقوَن...- 

فراگرفته است سوگند به خدائی که پیامبرش را به حق مبعوث کرده است به 
هم خواهید آمیخت و چون دانه های درون غربال، غربال خواهید شد و یا چونان 
محتوای دیگ جوشان در هم و بر هم خواهید گشت تا پائینی های جامعه صعود 
آنان که در 25 سال  بیایند  پائین  به  باالئی های قدرت  و  بیایند  باال  به  و  کنند 
این مدت پیشی گرفته اند  آنان که در  برانند و  به پیش  گذشته واپس مانده اند 

واپس بروند« )نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه 16 – ص 57 – س 5(

َلْو  اَللَِّه  »َو  س 1 می فرماید:   – ص 57   – الصالح  البالغه صبحی  نهج  یا در خطبه 15  و 
ِ اَْلَعْدِل َسَعًة َو َمْن َضاَق َعَلْیِه اَْلَعْدُل 

َماُء َلرََدْدتُُه َفِإنَّ �ن َج ِبِه اَلنرَِّساُء َو ُمِلَک ِبِه اَاْلإِ َوَجْدتُُه َقْد تُُزورِّ

مسلمانان  به  کنم  پیدا  را  عثمان  تیول  اگر  خدا  به  سوگند   - أَْضَیُق  َعَلْیِه  َفاْلَجْوُر 

برمی گردانم، حتی اگر به مهریه زنان یا بهای کنیزها رفته باشد. چراکه گشایش 
کارهای اجتماع در عدالت است و کسی که عدالت را بر نتابد ستم برای او تنگ تر 

خواهد بود.«

ِ َو ِاْلَتِمُسوا 
همچنین در خطبه 92 صبحی الصالح – ص 136 – س 8 می فرماید: »َدُعو�ن

ی َفِإنَّا ُمْسَتْقِبُلوَن أَْمراً َلُه ُوُجوٌه َو أَْلَواٌن الَ تَُقوُم َلُه اَْلُقُلوُب َو الَ تَْثُبُت َعَلْیِه اَْلُعُقوُل َو ِإنَّ اَاْلآَفاَق  ِ ْ َغ�ی

رِّ ِإْن أََجْبُتُکْم َرِکْبُت ِبُکْم َما أَْعَلُم َو َلْم أُْصِغ ِإَل َقْوِل  رَْت َو ِاْعَلُموا أَ�ن َة َقْد تََنکَّ َقْد أََغاَمْت َو اَْلَمَحجَّ

ِلَمْن َولَّْیُتُموُه  ِ َفأَنَا َکأََحِدُکْم َو َلَعیلرِّ أَْسَمُعُکْم َو أَطَْوُعُکْم 
ِإْن تََرْکُتُمو�ن اَْلَعاِتِب َو  اَْلَقاِئِل َو َعْتِب 
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اً - مرا رها کنید و دیگری را انتخاب کنید زیرا  رِّ أَِم�ی ٌ َلُکْم ِم�ن ْ أَْمَرُکْم َو أَنَا َلُکْم َوِزیراً َخ�ی

ما به استقبال جامعه ای می رویم که آن را رویه هاست، و گونه گون رنگ ها است. 
دل ها در برابر آن بر جای نمی ماند و عقول بر آن ثبات نمی دارد. همانا کران تا 
کران جامعه امروز شما ابر فتنه پوشانیده است و راه راست امروز در این جامعه 
مشوه و ناشناس است، پس بدانید اگر من دعوت شما را برای خالفت پذیرفتم 
با جامعه امروز شما آن می کنم که خودم تشخیص می دهم و در این رابطه به 
سخن هیچ مالمت گری گوش نخواهم داد، ولی برعکس اگر من را رها کنید و 
دیگری را به عنوان امیر خودتان انتخاب کنید من هم مانند یکی از شما در این 
از خود شما  بهتر  انتخاب می کنید  برای آن کسی که شما  بود و  رابطه خواهم 
فرمانبردار و شنوایم، به هر حال برای شما من اگر مشاور باشم بهتر از آن است 

که امیر باشم.«

آنچنانکه مشاهده می کنید در این کالم های امام علی آنچه که به وضوح آشکار 
هجری   36 سال  جامعه  که  می کند  مطرح  صراحت  به  علی  امام  اینکه  است، 
مدینه  دیگر جامعه  است  گرفته  در دست  را  مسلمین  او خالفت  که  مسلمانان 
این  عادات  نیست،  پا کرده  بر  اسالم که در دوران ده ساله مدنی  پیامبر  النبی 
علی  امام  نظر  از  می گذرد  اسالم  پیامبر  وفات  از  که  سالی   25 از  پس  جوامع 
َتُکْم َقْد َعاَدْت َکَهْیَئِتَها یَْوَم  َو ِإنَّ بَِلیَّ بازگشت پیدا کرده است، به دوران جاهلیت »أاَلَ 
مسلمین شده  جوامع  باعث گسترش  نظامی  فتوحات  چند  هر  ُه...«  نَِبیَّ اَللَُّه  بََعَث 

بود و غنایم جنگی سرازیر شده به خزانه مسلمین و توزیع ناعادالنه آن ها بین 
ثروتمند  نتیجه  و در  آورده  باد  ثروت های  به  باعث دستیابی مسلمین  مسلمین 
شدن آن ها گردید، اما در این زمان معیار ارزیابی امام علی در خصوص حرکت 
جوامع مسلمین از بعد از وفات پیامبر اسالم نه فتوحات نظامی و جغرافیائی است 
و نه ثروت های باد آورده غنایم جنگی حاصل این فتوحات می باشد و نه حتی 
فراهم شدن بسترهای فرهنگی و سیاسی و جغرافیائی جهت تکوین و شکل گیری 
تمدن اسالم است، بلکه آنچنانکه که در خطبه های فوق و دیگر کالم و نامه ها 
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و خطبه های مطرح شده در آن ایام مشهود می باشد معیار امام علی در ارزیابی 
جوامع مسلمین وضعیت »عدالت یا ترازو« در اشکال مختلف طبقاتی و سیاسی و 
اجتماعی و حقوقی می باشد که در آیه 25 سوره حدید آنچنانکه مشاهده کردید 

قرآن هدف بعثت پیامبران را شورانیدن مردم جهت برپائی آن می داند.

لذا در این رابطه است که قضاوت نهائی امام علی در سال 36 هجری 25 سال بعد 
از وفات پیامبر اسالم با اینکه می دید و می دانست که به لحاظ نظامی و جغرافیائی 
و اقتصادی وضعیت مسلمانان بهتر شده است و اسالم در طول این مدت 25 سال 
توانسته تمامی امپراطوری های بزرگ جهانی اعم از روم و ایران و مصر و غیره 
را به زانو آورد و کران تا کران قاره های آفریقا و آسیا را فتح کند و به طرف قاره 
اروپا نزدیک بشود و مهاجرین و انصار که در زمان پیامبر اسالم از حداقل قوت 
الیموت محروم بودند امروز صاحب ثروت های نجومی بشوند و بانگ اذان پیامبر 
تقریبا تمامی کره زمین را در بر بگیرد، با همه این ها هرگز امام علی در طول مدت 
پنج سالی که مدیریت مردم را در دست داشت، حتی برای یکبار هم در برابر این 
دستاوردها به عنوان ارزش یاد نکرد، بلکه برعکس در طول این پنج سال هر جا 
و هر وقت که او خواسته است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در این رابطه 
اظهار نظر بکند تمامی این دستاوردها را در ترازوی عدالت به نقد کشیده است 
چراکه او مدعی است که همه این ها بسترساز به چالش کشیده شدن یک حقیقت 
بزرگ شده است و آن حقیقت بزرگ همان »اصل عدالت فرادینی و فراخدائی 
و فرازمانی و فرامکانی« در مؤلفه های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و 

حقوقی آن می باشد.

به همین دلیل است که قضاوت نهائی امام علی در سال 36 بر این پایه قرار دارد 
که جامعه مسلمین دچار انحطاط شده است و در چارچوب این قضاوت نهائی 
امام علی است که از پذیرفتن خالفت بر مسلمین که زمانی حق خود می دانست 
سرباز می زند و به مسلمانان دستور می دهد تا او را رها کنند و دیگری را انتخاب 
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ی...« و در خصوص علت پذیرفتن خالفت در نهایت اعالم  ِ ْ ِ َو ِاْلَتِمُسوا َغ�ی
کنند »َدُعو�ن

می کند: 

ِة ِبُوُجوِد اَلنَّاِصِ َو َما أََخَذ  ِ َو ِقَیاُم اَْلُحجَّ ِ
َة َو بََرأَ اَلنََّسَمَة َلْو الَ ُحُضوُر اَْلَحاصن »َو اَلَِّذی َفَلَق اَْلَحبَّ

َو  َغاِرِبَها  َعیَل  َْلَقْیُت حبل ها  اَلأ َمظُْلوٍم  َسَغِب  الَ  َو  ظَاِلٍم  ِکظَِّة  َعیَل  یَُقارُّوا  أاَلَّ  اَْلُعَلَماِء  َعیَل  اَللَُّه 

به  ٍ...- سوگند  ن ْ ُدنَْیاُکْم َهِذِه أَزَْهَد ِعْنِدی ِمْن َعْفطَِة َع�ن َْلَفْیُتْم  اَلأ َو  ِلَها  أَوَّ ِبَکأِْس  َلَسَقْیُت آِخرََها 

خدا که دانه را شکافت و حیات را آفرید، اگر گروهی برای یاری من برنخواسته 
بودند و حجت بر من تمام نمی نمودند، و پیمان الهی با آگاهان و پیشگامان در 
زمامداری  این  نبود، مهار  باره عدم تحمل سیری ظالمان و گرسنگی مظلومان 
را به دوشش می انداختم و پایانش را چون آغازش می انگاشتم و مانند 25 سال 
به کناری می داشتم، و می دیدید که حکومت و قدرت سیاسی  را  گذشته خود 
برای من از اخالط دماغ یک بز ناچیزتر است« )نهج البالغه صبحی الصالح – خطبه 

3 - ص 50 –س 2(.

درد علی در سال 36 هجری این است که چرا جامعه مسلمین و مدینه النبی 
پیامبر اسالم طبقاتی شده است؟ یعنی طبقه ای برخوردار و طبقه ای گرسنه و 
محروم است. درد علی در سال 36 هجری این است که چرا بیت المال مسلمین 
در طول 25 سال بعد از وفات پیامبر به صورت غیر عادالنه بین مسلمین تقسیم 
متولیان حکومت در  است که چرا  این  می شده؟ درد علی در سال 36 هجری 

سال های بعد از وفات پیامبر اسالم مانند سگ هار به جان خلق ها افتاده اند؟

ا  یِن َو ِإمَّ ِ اَلدرِّ
ا أٌَخ َلَک �ن »یا مالک َو الَ تَُکونَنَّ َعَلْیِهْم َسُبعاً َضاِریاً تَْغَتِنُم أَْکَلُهْم َفِإنَُّهْم ِصْنَفاِن ِإمَّ

ِ اَْلَخْلِق...- ای مالک مبادا مانند حیوان درنده ای به جان خلق ها بیافتی و 
ٌ َلَک �ن نَِظ�ی

خوردن گوشت خلق ها را مغتنم بشماری چراکه این مردم یا هم نوع تو هستند 
در انسانیت و یا برادر تو هستند در ایمان و عقیده« )نهج البالغه صبحی الصالح - نامه 

53 - ص 427 – 16(.

توسط  حکومت  و  قدرت  نقد  شدند  تعطیل  درد  هجری   36 سال  در  علی  درد 
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تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر می باشد.

ِعیِف ِفیَها  ٌة الَ یُْؤَخُذ ِللضَّ َس أُمَّ ِ َمْوِطٍن َلْن تَُقدَّ ْ ِ َغ�ی
رِّ َسِمْعُت رَُسوَل اَللَِّه ص یَُقوُل �ن »یا مالک َفِإ�ن

َ ُمَتَتْعِتٍع...- ای مالک من بارها از رسول خدا شنیدم که می فرمود  ْ ُه ِمَن اَْلَقِویرِّ َغ�ی َحقُّ

قدرت  پائین های  که  زمانی  مگر  نمی رسد  حقیقت  و  صالح  به  جامعه ای  هیچ 
)نهج  کنند«  باالئی های حکومت طلب  از  را  زبان حق خود  لکنت  بدون  بتوانند 

البالغه صبحی الصالح - نامه 53 – ص 439 - س 15(.

درد علی در سال 36 در زمان قیام توده ها بر علیه حکومت طبقاتی عثمان این 
است که قیام مردم بر علیه عثمان یک قیام »الئی« بوده است و هنوز به مرحله 
»االئی« نرسیده است »یعنی مردم می دانند که چه نمی خواهند اما هنوز به آن 
مرحله نرسیده اند که بدانند چه می خواهند« و لذا تا زمانی که مردم به آن مرحله 

نرسیده باشند که بدانند »چه می خواهند« قیام آن ها نارس می باشد.

ِ أَرِْضِه...- این میوه کال است و کسی که  ِ َوْقِت ِإیَناِعَها َکالزَّاِرِع به غ�ی ْ ِ اَلثََّمرَِة ِلَغ�ی
»َو ُمْجَت�ن

بخواهد میوه کال را بچیند مانند کسی است که در زمین غیر زراعت می کند« 
)نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه 5 - ص 52 – س 3( یعنی محصول به دیگری تعلق 
خواهد گرفت در واقع امام علی می خواهد بگوید که گرچه مردم بر علیه عثمان 
َّ َلَقْد ُوِطَئ اَْلَحَسَناِن َو ُشقَّ ِعطَْفاَی...– و قیام  قیام کرده اند »یَْنَثاُلوَن َعیَلَّ ِمْن ُکلرِّ َجاِنٍب َح�ت
مردم بر علیه عثمان آنچنان بود که مردم از هر سو به من هجوم آوردند و بچه های 
مرا زیر دست و پا لگد مال کردند و لباس مرا دریدند« )نهج البالغه صبحی الصالح - 
خطبه 3( اما از آنجائیکه این قیام مردم بر علیه عثمان در شرایطی بود که مردم 
فقط می دانستند که عثمان به درد خالفت نمی خورد اما اینکه آلترناتیو خالفت 

عثمان چه برنامه ای باید داشته باشد، مردم هنوز به آن مرحله نرسیده اند.

به عبارت دیگر مردم مانند بهمن ماه 57 ایران فقط می دانستند که »کی باید 
باید  »چه  که  نمی دانستند  هرگز  ولی  بشود«  آن  جایگزین  باید  »کی  و  برود« 
برود؟« و »چه برنامه ای باید جایگزین آن شود؟« لذا این امر باعث گردید تا مردم 
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ایران از چاله درآیند و به چاه بیافتند. در عبارت فوق امام علی به همین موضوع 
اشاره می کند یعنی می گوید گرچه جامعه مسلمین در این مرحله قیام خود به 
این مرحله رسیده اند که عثمان باید برود و علی باید جای آن به نشیند اما این 
کافی نیست بلکه تا زمانی که این جامعه قیام کرده به آن مرحله نرسد که »چه 
باید برود؟« و »چه برنامه ای باید جایگزین آن بشود؟« این جامعه و این قیام مردم 

مانند یک میوه کال و نارس می باشد. 

شدن  اجرائی  مرحله  در  فردا  امروز  کرده  قیام  مردم  همین  دیگر  عبارت  به 
نمی آیند. همین طور هم شد چراکه  دنبال من  اقتصادی  و  برنامه های سیاسی 
همین مردم که به زور خالفت را تحویل امام علی دادند در عرصه اجرای عدالت 
و حکومت امام علی از آنجائیکه قبال در این رابطه آگاهی نداشتند امام علی را 
رها کردند و همین امر دلیل شکست امام علی و امام حسن در برابر معاویه شد و 

عامل پیروزی معاویه بر امام علی و امام حسن گردید.

ج-کدامینانحطاطعاملانحطاطجامعهمسلمینشد؟

و  کنیم  معنی  گرائیدن  پستی  به  و  شدن  پست  و  آمدن  فرود  را  انحطاط  اگر 
بپذیریم که این ترم در عرصه آسیب شناسی تاریخی و اجتماعی جوامع مسلمین 
از 700 سال قبل توسط عبدالرحمن ابن خلدون تونسی در کتاب »مقدمه تاریخ 
العبر« خود که نخستین اثر علمی و تاریخی است که در آن برای نخستین بار 
و  اجتماعی  یا همبستگی  انحطاط مسلمین در چارچوب قطع عصبیت  موضوع 
تاریخی از زاویه فلسفه تاریخ و جامعه شناسانه علمی و مبادی علم اقتصاد سیاسی 
و عدالت اجتماعی مورد تبیین قرار داده است و با شیوه صد در صد علمی علل 
حدوث انحطاط در جوامع مسلمین تجزیه و تحلیل کرده است و به قول تاین بی، 
ابن خلدون از هوشمندان و نوابغ بزرگ بشر بوده است که در کتاب »مقدمه تاریخ 
العبر« برای اولین بار برای تاریخ بشر معتقد به فلسفه تاریخ شد و از زمان انتشار 
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مقدمه ابن خلدون است که تاریخ از صورت نقلی خارج و به صورت علمی و جامعه 
شناسانه جنبه فلسفه تاریخ پیدا می کند؛ ولی آنچه که در این رابطه نباید فراموش 
بکنیم اینکه انحطاط مطرح شده در مقدمه تاریخ ابن خلدون یک انحطاط تمدنی 
صرف می باشد که از دید گاه ابن خلدون از پایان قرن پنجم هجری به علت اینکه 
جامعه مسلمین عصبیت یا همبستگی اجتماعی و انسانی خود را از دست دادند 

گرفتار آن شدند.

بنابراین انحطاط مورد نظر ابن خلدون یک انحطاط تمدنی مولود از دست دادن 
عصبیت اجتماعی می باشد، البته ابن خلدون در این دایره بیش از این جلو نیامده 
است یعنی به تبیین انحطاط اجتماعی و انحطاط انسانی و حتی انحطاط اعتقادی 
ابن خلدون کلیدواژه  بوده است که  این دلیل  به  البته  نپرداخته است، که صد 
فلسفه تاریخ و جامعه شناسی خودش را که همان ترم و واژه »عصبیت« می باشد 
به عنوان علت تام انحطاط تمدنی جوامع مسلمین مطرح کرده است. در صورتی 
که موضوع انحطاط اجتماعی برای اولین بار خود قرآن در آیات 4 تا 16 سوره 
یا  قوم موسی  انحطاط  تبیین چگونگی  اسری در خصوص  یا سوره  بنی اسرائیل 

بنی اسرائیل مطرح می کند، که در آخر آیه 16 با بیان:

ًا – وقتی  رْنَاَها تَْدِم�ی َِفیَها َفَفَسُقوا ِفیَها َفَحقَّ َعَلیَها اْلَقْوُل َفَدمَّ ْ »َوِإَذا أَرَْدنَا أَْن نُْهِلَک َقْریًة أََمرْنَا ُم�ت
که زمان هالک کردن قومی نزدیک شد صاحبان قدرت در آن قوم را امر می کنیم 
تا راه فسق و ظلم و فساد را در پیش گیرند و در آنجاست که قانون خود را به 

اجرا می گذاریم و آن جامعه و قوم و تمدن را هالک می کنیم.«

بنابراین اگر می بینیم که امام علی در نخستین خطبه بعد از قبول خالفت یعنی 
خطبه 16 نهج البالغه صبحی الصالح به تبیین انحطاط جامعه مسلمین در طول 
25 سال بعد از وفات پیامبر اسالم می پردازد باید در نظر داشته باشیم که رویکرد 
انحطاط شناسی امام علی معلول متدولوژی خود قرآن می باشد که در سوره های 
به  تاریخی  فلسفه  تبیین  به  بنی اسرائیل  قوم  انحطاط  تشریح  توسط  مختلف 
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صورت قانونمند می پردازد؛ لذا در این رابطه است که اگر بپذیریم موضوع انحطاط 
اجتماعی و تاریخی و انسانی یک موضوعی بوده است که برای اولین بار توسط 
خود قرآن وارد دیسکورس مسلمانان شده است و آنچنانکه عالمه محمدحسین 

طباطبائی صاحب تفسیر المیزان در تفسیر آیه 11 سوره رعد:

ُوا َما ِبأَنُْفِسِهْم... - خداوند سرنوشت قومی را تغییر  َّ یَغ�ی ُ َما به قوٍم َح�ت »ِإنَّ اللََّه اَل یَغ�ی
نمی دهد مگر اینکه خود ن ها خودشان را تغییر دهند« در جلد یازدهم ترجمه 
فارسی ص 423 می گوید خود همین »تغییر« در آیه فوق تغییر از خوبی به بدی 
می باشد نه از بدی به خوبی، به عبارت دیگر از نظر طباطبائی همین تغییر در آیه 
فوق داللت بر انحطاط اجتماعی می کند )البته این نظر عالمه طباطبائی عکس 
نظر عالمه محمد اقبال الهوری که مورد اعتقاد ما در این رابطه است می باشد زیرا 
اقبال در تفسیر آیه فوق عکس نظر عالمه محمدحسین طباطبائی تغییر، حرکت 
از بدی به نیکی تفسیر می کند(، اگر نظر عالمه محمدحسین طباطبائی صاحب 
تفسیر المیزان در این را رابطه قبول کنیم خود همین آیه 11 سوره رعد هم به 
به هر  نکته ای که  رابطه است که  این  لذا در  انحطاط می پردازد  تبیین موضوع 
حال می توانیم نتیجه بگیریم اینکه موضوع انحطاط برای اولین بار از طریق قرآن 
وارد دیسکورس مسلمین شده است هر چند از زمان ابن خلدون در قرن هشتم 
العبر خود نوشت  تاریخ هفت جلدی  بر  او  ابن خلدون که  توسط کتاب مقدمه 
موضوع انحطاط از عرصه اجتماع و عقیده و انسان و تاریخ وارد تمدن شد و تازه 
اگر آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی در کنفرانس شیعه یک حزب تمام می گوید، 
قوم را به عنوان تمدن بگیریم موضوع کامال عوض می شود و می توانیم انحطاط 

تمدنی مطرح شده ابن خلدون را هم تاسی از قرآن بدانیم.

البته اگر ترم قوم را اجتماع و جامعه انسانی معنی کنیم در آن صورت موضوع 
انحطاط مطرح شده در قرآن انحطاط اجتماعی می باشد و در این چارچوب است 

که می توانیم موضوع انحطاط را به چهار مؤلفه:
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1 - انحطاط اعتقادی.

2 - انحطاط انسانی.

3 - انحطاط اجتماعی.

4 - انحطاط تمدنی و تاریخی، تقسیم کنیم و آنچنانکه قبال مطرح کردیم آبشخور 
پیامبر  وفات  از  بعد  به خصوص در 25 سال  انحطاط در جامعه مسلمین  اولیه 
مؤلفه ای  تک  دیگر  عبارت  به  و  اجتماع  و  انسان  و  مکتب  تجزیه  همان  اسالم 
برخورد کردن با مکتب و انسان و جامعه و تاریخ بدانیم، در صورتی که آنچنانکه 
قبال مطرح کردیم هم انسان و هم اسالم و هم اجتماع پیامبر اسالم در دوران 23 
حیات نبوی اش در فرایند مدنی و مکی بر سه مؤلفه استوار بودند، یعنی اسالم 
قرآن بر سه پایه »عبودیت و عدالت و انسانیت« قرار داشت و جامعه قرآن بر سه 
پایه »کتاب یا آگاهی و ترازو یا عدالت و آهن یا قدرت« قرار داشت و انسان قرآن 
کویریات«  یا  زیبائی  و  اجتماعیات  یا  و خیر  اسالمیات  یا  پایه »حقیقت  بر سه 

مبتنی بود.

بزرگ ترین انحرافی که از بعد از وفات پیامبر اسالم صورت گرفت تجزیه شدن 
سه بُعد اسالم و انسان و جامعه بود و همین امر بسترساز پیدایش انحطاط در 
عرصه اسالم تاریخی از سال 11 هجری با وفات پیامبر اسالم شد و در همین 
انحطاط  اعتقادی،  انحطاط  یعنی:  انحطاط  مؤلفه  چهار  آرایش  که  است  رابطه 
مختلف  شرایط  برحسب  تمدنی  و  تاریخی  انحطاط  انسانی،  انحطاط  اجتماعی، 
تاریخی متفاوت می باشد. آنچنانکه دیدیم این آرایش در سال 36 پس از قبول 
خالفت توسط امام علی در اولین خطبه، آن حضرت انحطاط اجتماعی را در طول 
25 سال بعد از وفات پیامبر اسالم به عنوان عامل بازگشت جامعه مسلمین به 
امام  عصر جاهلیت مطرح می کند و در خصوص علت یابی »انحطاط اجتماعی« 

علی »انحطاط اعتقادی« را به عنوان عامل انحطاط جامعه مسلمین می دانست.

ْسالَُم ُلْبَس اَْلَفْرِو َمْقُلوباً - اسالم امروز مانند لباس پشیمنه وارونه پوشیده ای  »ُلِبَس اَاْلإِ
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شده است« )نهج البالغه صبحی الصالح – خطبه 108 - ص 158(.

آنچنانکه 25 سال بعد از امام علی، امام حسین در ادامه حرکت امام علی در سال 
61 هجری باز عامل قیامش را انحطاط جامعه مسلمین می داند.

أمة  االإصالح �ن  إنما خرجت لطلب  و  بطرا و ال مفسدا و ال ظالما  ا و ال  أ�ن لم أخرج أ�رش »و 
ة جدی و أ� - جامعه امروز ما  جدی، أرید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر و أس�ی بس�ی

دچار انحراف و انحطاط و فساد شده است قیام من برای اصالح این جامعه در 
چارچوب امر به معروف و نهی از منکر در راستای سیره جدم رسول اهلل و پدرم 
علی می باشد نه کسب قدرت بسان ظالمان و مفسدین و اشرار« )مناقب ابن شهر 

آشوب - ج 4 - ص 89(.

اما همین امام حسین باز از آغاز حرکتش تا آخرین کالمی که بر زبان راند تالش 
می کرد تا مانند پدرش برای مقابله با انحطاط اجتماعی به بازتعریف و بازسازی 
اسالم بپردازد که عالی ترین بازتعریف او از اسالم آخرین کالم او در بعد از ظهر 

عاشورا بود که فرمود:

»ان لم یکن لکم دین و ال تخافون المعاد فکونوا احرا �ن دیناکم - یا دیندار باشید یا آزاده 
چراکه در تعریف اسالم بین این دو اختالفی نیست.«

بنابراین هم امام علی و هم امام حسین مشکل عمده جامعه مسلمین در سال 36 
و 61 هجری را انحطاط اجتماعی می دانند هر چند امام علی در سال 36 ظلم 
اقتصادی را مبنای انحطاط اجتماعی جامعه مسلمین تعریف می کند، در صورتی 
مسلمین  جامعه  انحطاط  مبنای  را  سیاسی  ظلم   61 سال  در  حسین  امام  که 
می داند و به همین دلیل یکی از شعارهای محوری امام حسین در روز عاشورا 

عبارت بود از:

»أال ترون أن الحق ال یعمل به، و أن الباطل ال یتناهی عنه - آیا نمی بینید به حق عمل 
ن  نمی شود و از باطل منع نمی گردد - فإ�ن ال أری الموت إال سعادة و الحیاة مع الظالم�ی
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إال برما - مرگ برای من در این زمان سعادت است آنچنانکه زندگی با ستمگران 

برای من مالمت« )تاریخ طبری ج 6-ص 229(.

ن السلة أو الذلة وهیهات منا الذلة یا�یب الله ذالک لنا  ن اثنت�ی »أال وإن الدعی بن الدعی قد رکز ب�ی
ن و حجور طابت و طهرت - آگاه باشید آن ناکس و پسر ناکس من را  و رسوله و المومن�ی

در برابر دو انتخاب قرار داده است یا شمشیر یا تن به ذلت دادند هیهات، آیا من 
و تن به ذلت دادن خدای من که در راه رضای او حرکت می کنم راضی نیست تا 
من که در آن دامن های پاک بزرگ شده ام تن به ذلت بدهم - و عیل االسالم السالم 
اذ قد بلیت االمه براع مثل یزید - زمانی که جامعه مسلمین رهبری مثل یزید داشته 

باشد باید با اسالم خداحافظی کرد« )تاریخ ابن عساکر - ج 4 - ص 333(.

انحطاط اجتماعی تکیه  امام حسین به  امام علی و هم  اینکه هم  با  اینکه  علت 
داشتند و هر دو برای برخورد با انحطاط اجتماعی معتقد به نجات اسالم تاریخی 
از انحطاط بودند و هر دو معتقد بودند که اسالم )آنچنانکه امام علی می فرماید به 
ْسالَُم ُلْبَس اَْلَفْرِو َمْقُلوباً - اسالم به صورت پوستین وارونه پوشیده  صورت »ُلِبَس اَاْلإِ
ای درآمده است«( در طول سال های بعد از وفات پیامبر، به صورت کامال عکس 
امام  امام علی و هم  اولیه خود درآمده است و از همین جا بود که هم  صورت 
حسین برای برخورد با انحطاط جامعه مسلمین خود را موظف به تغییر نگاه مردم 
به اسالم می دیدند و علی ایحاله اگر می بینیم که امام علی در سال 36 یعنی 25 

سال بعد از وفات پیامبر، اسالم را عمل تعریف می کند:

َو   ُ ن اَْلَیِق�ی ُهَو  اَلتَّْسِلیُم  َو  اَلتَّْسِلیُم  ُهَو  ْسالَُم  اَاْلإِ َقْبیِل  أََحٌد  یَْنُسْبَها  َلْم  ِنْسَبًة  ْسالََم  اَاْلإِ  َّ ن َ »اَلأَنُْس�یب
من   - اَْلَعَمُل  ُهَو  اَاْلأََداُء  َو  اَاْلأََداُء  ُهَو  ْقَراُر  اَاْلإِ َو  ْقَراُر  اَاْلإِ ُهَو  اَلتَّْصِدیُق  َو  اَلتَّْصِدیُق  ُهَو   ُ ن اَْلَیِق�ی

اسالم را آنچنان تعریف می کنم که کسی قبل از من تا کنون اسالم را اینچنین 
تعریفی نکرده باشد، اسالم از تسلیم شدن در برابر اهلل آغاز می شود همان تسلیمی 
آغاز  یقین  از  که  تسلیمی  همان  می باشد،  استوار  یقین  و  شناخت  پایه  بر  که 
می شود و به مرحله تصدیق نظری و اقرار زبانی و مسئولیت و باالخره عمل به 
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ارکان می انجامد« )نهج البالغه صبحی الصالح - فصل حکم – شماره 125(.

ْسالََم ُهَو  بنابراین از نگاه امام علی در سال 36 تعریف اسالم عبارت است از »اَاْلإِ
اَْلَعَمُل« برعکس اسالم فقاهتی که معتقد به »االسالم هو الفقه« است، البته عملی 

تعریف  از آن  از آن حرف می زند در جاهای مختلف  امام علی در سال 36  که 
می کند و آن را عمل عدالت خواهانه و مبارزه با ناهنجاری های طبقاتی و اقتصادی 
می داند که در طول 25 سال بعد از وفات پیامبر اسالم جامعه مسلمانان را گرفتار 

آن کرده است، آنچنانکه در این رابطه می فرماید:

ِ اْلَعْدِل َسَعًة َو َمْن َضاَق َعَلْیِه اْلَعْدُل َفاْلَجْوُر َعَلْیِه أَْضَیق - عدل فراخنائی دارد، اما 
»َفِإنَّ �ن

َع  اگر کسی آن را تنگ می یابد بداند که بی عدالتی از آن هم تنگ تر است - َما ُمترِّ
ٌ - هیچ کس غنی و ثروتمند نشده است مگر به هزینه  ٌّ ِإالَّ به ما َجاَع ِبِه َفِق�ی ِ

ِبِه َغ�ن

فقیر شدن فقیران جامعه.«

اما با اینکه به وضوح می بینیم که امام علی در سال 36 هجری اسالم را در مبارزه 
با استثمار و تضاد طبقاتی معنی می کرد، امام حسین در نمایشگاه بزرگ عاشورا 
اسالم را در کادر مبارزه با استبداد و در چارچوب اسالم آزادی و حریت و ضد 

استبداد تعریف می کند، آنچنانکه در این رابطه می فرماید:

»والله ال اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و ال افر فرار العبید - به خدا قسم هرگز دست ذلت 
به شما نخواهم داد و مانند برده ها در برابر حمله شما فرار نمی کنم« )ارشاد - شیخ 

مفید - ص 235(.

د– مبانیتئوریانحطاط:

یکی از ضعف های کلیدی پیشگامان نظری و عملی جامعه ما و جوامع مسلمان 
به خصوص در 700 سال گذشته و باالخص از بعد از انقالب کبیر فرانسه و ورود 
مدرنیته نظری و عملی به کشورهای پیرامونی این بوده و این هست که پیوسته 
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به  معتقد  همیشه  جامعه خود  تحول خواهانه  تئوری حرکت  تبیین  با  رابطه  در 
»تبیین نظری و تئوریک وجه مثبت قضیه بوده اند« و چنین می انگاشتند که به 
موازات فهم وجه مثبت حرکت تحول خواهانه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و 
تاریخی خود می توانند به آرمان ها و ایده های نظری خود دست پیداکنند و هرگز 
خود را مجبور به شناخت تئوری مؤلفه منفی که در حرکت تحول خواهانه خود 

خاکریز اول بوده است نمی دیدند.

مثال چنین فکر می کردند که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی تنها کافی 
تئوری  همین  با  تنها  و  کنیم  فهم  را  آزادی  و  دموکراسی  تئوری  ما  که  است 
دموکراسی و آزادی ما خواهیم توانست به آزادی دست پیدا کنیم؛ لذا از آنجائیکه 
این تئوری ها، هم در جایگاه دیگری در قرن 18 و 19 تکوین پیدا کرده بود آن ها 
برای دستیابی به آزادی و دموکراسی دیگر خود را حتی نیازمند به دستیابی در 
تفکیک  از  کپی برداری  با  نتیجه  در  نمی دیدند  هم  مکانیکی  مؤلفه  تک  همین 
انتخابات  قانون  با  کردن  ادغام  و  منتسکیو  قضائیه  و  مقننه  و  مجریه  قوه  سه 
عمومی مهندسی شده تکلیفی و تعبدی و تزریقی فقاهتی و در چارچوب تعریف 
دموکراسی یعنی حاکمیت رای و نظر اکثریت و یا کپی برداری از آزادی های فردی 
ولتر و انتخابات جان الک می خواستند به تحقق آزادی و دموکراسی در جامعه 

خود دست پیدا کنند.

هاون  در  آب  گذشته  قرن  دو  در طول  که حداقل  است  باعث شده  امر  همین 
بکوبند و به جای آب دنبال سراب بروند و زمانی که می خواهند با استبداد پهلوی 
مبارزه کنند، مبارزه ضد استبدادی آن ها بدل به مبارزه ضد شاه بشود و بدون در 
دست داشتن تئوری استبداد، عکس شاه را بردارند و عکس دیگری را به جای 
او در کره ماه بنشانند و پیوسته بگویند که »کی می خواهد برود و کی جایش 
می خواهد بنشیند« در نتیجه تور ماهیگیری آن ها به جای ماهی »آزادی« یک 
مرتیه نهنگ صید کند و مستبدی برود و مستبدی بس مهیب تر از او در شکل 
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آن  برابر  در  بازرگان  مهندس  مانند  که  به طوری  بشود.  ظاهر  مذهبی  هیوالی 
مجبور بشویم برای تقدیس قدرت صدرات خودمان خطاب به او بگوئیم که »بعد 
از خداوند در زمین شما هستی« و به این ترتیب است که صد سال دیگر هم نه از 
طریق انقالب و نه اصالحات و نه رفرم، ما نخواهیم به آزادی و دموکراسی برسیم 

و پیوسته دستاورد ما استبدادی مخوف تر از قبلی خواهد بود. چرا؟

برای اینکه پیشگام نظری و عملی ما فکر می کند که بدون فهم و دستیابی تئوری 
آزادی  و  به دموکراسی  مغرب می تواند  آزادی  تئوری  از  با کپی برداری  استبداد 
با  و  پیدا کند  پیرامونی دست  و کشورهای  یا جوامع مسلمین  ایران  در جامعه 
زدن سورنا از دهان گشادش می تواند آواز هارمونیک تولید کند و یا در خصوص 
دستیابی به سوسیالیسم بیش از صد سال است که چنین می اندیشیم که بدون 
فهم تئوری سرمایه داری کنکریت جامعه خودمان می توانیم تنها با دستیابی به 

تئوری سوسیالیسم، سوسیالیسم را در جامعه خودمان مستقر کنیم. 

علی ایحاله خروجی نهائی این تفکر آن می شود که چنین بپنداریم که آنچنانکه 
در  استبداد  تئوری  فهم  به  نیازمند  آزادی  و  دموکراسی  تئوری  خصوص  در 
جامعه و تاریخ خود نیستیم، در عرصه سوسیالیسم هم بدون فهم و دستیابی به 
تئوری سرمایه داری کنکریت در جامعه خودمان می توانیم به سوسیالیسم دست 
تئوری  به  عرصه دستیابی  در  ما حتی  تا  باعث می گردد  امر  کنیم. همین  پیدا 
سوسیالیسم به خود زحمت بومی کردن تئوری عام سوسیالیسم وارداتی مغرب 
زمین را هم ندهیم و تنها با کپی برداری از آثار کالسیک سوسیالیست های نیمه 
دوم قرن نوزدهم یا نیمه اول قرن بیستم اروپا بخواهیم به سوسیالیسم در جامعه 
تفکر پیشگامان  این  این می شود که  بپوشانیم که حاصل  لباس عینی  خودمان 
نظری و عملی جامعه ما و جوامع مسلمین و کشورهای پیرامونی تالش جهت 
دستیابی به سوسیالیسم، گرفتار همان سرنوشتی بشود که آزادی و استبداد شده 

است. 



33عاشورا ترسیم آگاهانه و اختیاری... /

البته در خصوص انحطاط هم باز سرنوشت پیشگامان نظری و عملی جامعه ما 
یا  استبداد  و  آزادی  سرنوشت  همین  گذشته  سال  در 700  مسلمین  جوامع  و 
فکر  پیشگامان  این  که  ترتیب  این  به  است.  داشته  و سوسیالیسم  سرمایه داری 
اعتال  و  رشد  و  ترقی  تئوری  به  می توانند  انحطاط  تئوری  فهم  بدون  می کردند 
جامعه خود یا جوامع مسلمین دست پیدا کنند. در نتیجه از آنجائیکه می خواستند 
بدون دستیابی به تئوری انحطاط به صورت کنکریت و مشخص در جوامع خود به 
تئوری رشد و توسعه و رونق و اعتال دست پیدا کنند، همین امر باعث شده است 
تا جهت دستیابی به این تئوری های مکانیکی رشد و توسعه و رونق و اعتال تنها 

به کپی برداری از دستاوردهای مغرب زمین در این رابطه بپردازند. 

به هر حال به همین دلیل برای آسیب شناسی حرکت حداقل 200 ساله گذشته 
خودمان در این رابطه باید به این حقیقت اعتقاد و ایمان پیدا کنیم که:

اوال آنچنانکه مؤلفه مثبت آزادی و دموکراسی و سوسیالیسم و رونق و توسعه و 
رشد، دارای تئوری می باشد مؤلفه منفی مبارزه یعنی استبداد و سرمایه داری و 

انحطاط نیز دارای تئوری می باشند.

ثانیا آنچنانکه تئوری های مؤلفه مثبت آزادی و سوسیالیسم و رشد و اعتال، عالوه 
با  بر مبانی تئوری عام آن دارای تئوری مشخص و کنکریت می باشند که تنها 
فهم مبانی کنکریت این تئوری های عام است که امکان تطبیق این تئوری های 
بر جوامع مختلف می باشد، در عرصه مولفه های منفی مبارزه هم باز همین قانون 

حاکم می باشد.

ثالثا برای دستیابی به تئوری های عام و کنکریت مولفه های مثبت مبارزه به دوا 
و قبال باید به تئوری منفی آن دست پیدا کنیم. مثال برای دستیابی به تئوری 
آزادی و دموکراسی باید قبال به تئوری استبداد و مبارزه با استبداد دست پیدا 
کنیم و یا برای دستیابی به رشد و سوسیالیسم قبل از آن باید به تئوری و شناخت 

سرمایه داری و انحطاط دست پیدا کنیم.
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رابعا هرگز بدون شناخت و دستیابی به تئوری استبداد و سرمایه داری و انحطاط، 
امکان دستیابی به سوسیالیسم و آزادی و رشد و توسعه نیست.

خامسا همیشه فهم مؤلفه منفی به دلیل مشخص و کنکریت بودن آن صورتی 
سخت تر و مشکل تر فهم تئوریک مؤلفه مثبت دارد.

یعنی کشف تئوری استبداد در جامعه و تاریخ ایران بسیار مشکل تر است از کشف 
سوسیالیستی  و  آزادی خواهانه  مبارزه های  اینکه  علت  و  می باشد  آزادی  تئوری 
این  که  بوده  آن  برسد  نتیجه  به  است  نتوانسته  کنون  تا  ایران  توسعه طلبانه  یا 
پیشگامان بدون فهم و شناخت استبداد و سرمایه داری و انحطاط می خواسته اند 
به آزادی و سوسیالیسم و توسعه و رشد و اعتال دست پیدا کنند که این امر شدنی 

نیست.

انقالب  پیشکسوت  ما  گرچه  گذشت  سال   150 از  بیش  طول  در  نتیجه  در 
خالء  همین  نتیجه  در  بوده ایم  پیرامونی  کشورهای  در  مشروطیت  دموکراتیک 
باعث شده تا پیوسته از چاله دربیائیم و به چاه درغلطیم؛ و به این ترتیب است که 
ما می توانیم به اصل ضرورت فهم تئوری انحطاط در جامعه خودمان و در جوامع 
مسلمان و پیرامونی برسیم و به این نتیجه دست پیدا کنیم که بدون فهم تئوری 

انحطاط امکان نجات از انحطاط و مقابله با آن وجود ندارد. 

لذا برای تبیین تئوری انحطاط در جوامع مسلمین و جامعه خودمان باید نخست 
به چهار  برحسب موضوع چهارگانه  انحطاط  باشیم که  داشته  توجه  امر  این  به 

قسمت:

1 - انحطاط اعتقادی.

2 - انحطاط اجتماعی.

3 - انحطاط تمدنی.

4 – انحطاط انسانی، تقسیم می شود. 
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که در انحطاط اعتقادی به بررسی عوامل انحطاط فرهنگی و مذهبی می پردازیم، 
انحطاط زای اجتماعی  انحطاط اجتماعی ما به بررسی عوامل  در صورتی که در 
بررسی  در  و  می پردازیم  است،  استبداد  استحمار،  استثمار،  استعمار،  که شامل 
تاین  آنچنانکه  زیرساختی  عوامل  مثل  فربه تری  مقوله های  با  تمدنی  انحطاط 
می گوید  خلدون  ابن  آنچنانکه  یا  تاریخی  تدافع  و  تهاجم  یعنی  می گوید  بی 
»همبستگی و عصبیت« یا آنچنانکه هایدگر می گوید با »مقوله ایده آلیست« و یا 
همچون اشپنگلر با »مقوالت تنویت و مجوسی گری و انتظار« و... روبرو می شویم 
و در انحطاط انسانی ما با از خود بیگانگی های مختلف تخصصی و غیر تخصصی 

طبقاتی و اجتماعی و سیاسی و غیره روبرو می شویم. 

البته پس از فهم تفاوت »انواع انحطاط« در عرصه تبیین مبانی تئوری انحطاط 
است که باید به شناخت »عوامل انحطاط« بپردازیم که در شناخت عوامل انحطاط 
انحطاط در جامعه خود و  انواع  این  به آرایش  باید  باشیم که  باید توجه داشته 
جوامع مسلمان بپردازیم. به این ترتیب که امکان ندارد که تنها یکی از این انواع 
انحطاط در یک جامعه تحقق پیدا کند بلکه بالعکس به علت پیوند تنگاتنگی که 
در پروسه تکوین انحطاط وجود دارد همیشه چند نوع انحطاط با هم تکوین پیدا 
قطعا  روبرو هستیم  تمدنی  انحطاط  با  در یک جامعه  که  وقتی  یعنی  می کنند. 
دیگر انواع انحطاط مثل انحطاط اعتقادی و انحطاط اجتماعی یا انحطاط انسانی 
انحطاط  رابطه است که در مرحله شناخت عوامل  این  لذا در  دارند؛  هم وجود 
ما مجبور به شناخت و آرایش این انواع انحطاط می شویم و از این جا است که 

اختالف بین نظریه پردازان مطرح می شود.

بازرگان و  مثال در جامعه خودمان گرچه هم سیدجمال و هم مرحوم مهندس 
بودند  برده  ایران پی  انحطاط در جامعه  به موضوع  هم معلم کبیرمان شریعتی 
انواع انحطاط در جامعه  انواع انحطاط و کشف  اما از آنجائیکه این ها در آرایش 
در جامعه  انحطاط  عوامل  تبیین  در  نتیجه  در  داشته اند  متفاوتی  رویکرد  ایران 
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و  سیدجمال  هم  بطوریکه  داشته اند،  متفاوت  کامال  رویکردی  آن  انواع  و  ایران 
بودند،  مسلمین  جوامع  تمدنی  انحطاط  اولویت  به  معتقد  مثال  خلدون  ابن  هم 
اما در تعیین عوامل انحطاط تمدنی ابن خلدون معتقد است که عامل انحطاط 
تمدنی جوامع مسلمین از دست دادن عصبیت یا همبستگی اجتماعی می باشد، 
در صورتی که سیدجمال به علت اینکه با عینک سیانسی و علوم تجربی و علوم 
طبیعی قرن نوزدهم اروپا به این امر توجه می کرده است، عامل انحطاط تمدنی 
جوامع مسلمین را یک عامل ابزاری و تکنولوژی و سیاسی می دانسته و لذا شعار 
این »العساکر جرار و این السالطین الجبار« سر داده است و معتقد بوده است 
که توسط بازیابی قدرت نظامی و سیاسی جوامع مسلمین می توانند بر انحطاط 

تمدنی غلبه کنند.

البته در این رابطه باز بین سیدجمال و بازرگان اختالف وجود دارد چراکه گرچه 
هم سیدجمال و هم مهندس بازرگان با رویکرد علم تجربی و طبیعی قرن نوزدهم 
اروپا یعنی دوران خدائی علم سیانس به موضوع انحطاط جوامع مسلمین و جامعه 
ایران نگاه می کرده اند، در تعیین عوامل انحطاط بازرگان و سیدجمال به دو نتیجه 
انحطاط  به  برونی  نگاه  از  کرده اند، چراکه سیدجمال  پیدا  متفاوت دست  کامال 
تکیه  رابطه  این  در  استعمار  عامل  بر  نتیجه  در  می کند،  نگاه  مسلمین  جامعه 
می کند در صورتی که مهندس مهدی بازرگان از نگاه درونی به انحطاط جامعه 
با  و  می کرد  مطلق  را  ایران  جامعه  در  استبداد  عامل  او  لذا  می کند  نگاه  ایران 
مطلق کردن عامل استبداد از آنجائیکه بازرگان دارای تئوری استبداد در جامعه 
ایران نبود جهت مقابله کردن با استبداد در جامعه ایران اقدام به کپی برداری از 
تئوری های جامعه سرمایه داری مغرب زمین در قرن نوزدهم می کرد و معتقد بود 
که با لیبرال سرمایه داری مغرب زمین می توان به آزادی و دموکراسی در جامعه 
ایران دست پیدا کرد؛ و توسط آزادی سیاسی از نگاه بازرگان می توان با انحطاط 

اجتماعی مقابله کرد. 
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اما دیدگاه شریعتی و اقبال در رابطه با انحطاط در جامعه ایران و جوامع مسلمین 
با دیدگاه بازرگان و سیدجمال و ابن خلدون متفاوت می باشد زیرا اقبال و شریعتی 
اول  مرحله  در  را  ایران  جامعه  و  مسلمین  جوامع  انحطاط  عامل  آن ها  برعکس 
انحطاط اعتقادی می دانند، و در این رابطه اقبال و شریعتی معتقدند که جامعه 
ایران و جوامع مسلمین جوامعی دینی هستند و دین در این جوامع به عنوان 
یک نیرو می باشد در نتیجه تا زمانی که ما نتوانیم این نیروی عظیم دین در این 
جامعه را از زنگار و غبار استحمار نو و کهنه نجات و صیقل بدهیم امکان دستیابی 
به این نیروی عظیم و در نتیجه مقابله با انحطاط در جوامع مسلمین وجود ندارد.

از مسلمین« را در  اقبال و شریعتی موضوع »نجات اسالم قبل  به همین دلیل 
دستور کار خود قرار دادند و در این رابطه بود که شعار »بازسازی اسالم جهت 
از انحطاط مطرح کردند« و به همین دلیل است که  بازسازی جوامع مسلمین 
از  پیرامونی  کشورهای  و  مسلمین  دیسکورس  در  بار  اولین  برای  استحمار  ترم 
طرف معلم کبیرمان شریعتی مطرح گردید که آنچنانکه در کنفرانس استحمار در 
مهر ماه 51 در دانشگاه دختران تهران، شریعتی مطرح کرد این استحمار عالوه 
دو  به  می باشد خود  ایران  جامعه  و  مسلمین  انحطاط  عامل  عنوان  به  اینکه  بر 
دسته استحمار نو و استحمار کهنه تقسیم می شود که در این چارچوب است که 
شریعتی برعکس بازرگان و سیدجمال استعمار و استبداد و حتی استثمار را در 

چارت استحمار نو و کهنه می فهمد نه برعکس.

بنابراین در رابطه با آرایش عوامل انحطاط در جوامع مسلمین است که بازرگان 
عامل استبداد داخلی را انحطاط زا می داند اما سیدجمال عامل برونی استعمار 
و معلم کبیرمان شریعتی و حضرت عالمه محمد اقبال الهوری عامل استحمار 
را انحطاط زا تعریف می کنند و شهید مهندس محمد حنیف نژاد عامل استثمار 
و سرمایه داری را انحطاط زا می داند و در کادر همین اولویت بخشیدن است که 

اینها به طرح استراتژی رهائی از انحطاط می پردازند...
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ه– عاشورایحسینبهعنوانچراغهدایتاستراتژیرهائیبخشاز
انحطاط:

ن  الحس�ی »ان  که:  است  فرموده  حسین  امام  شخصیت  توصیف  در  اسالم  پیامبر 
فرموده  عاشورای حسین  توصیف  در  امام صادق  و  النجاه«  و سفینه  الهدی  مصباح 

است که »کل یوم عاشورا و کل ارض کربال و کل شهر محرم - عاشورا یک پیام رهائی و 
یک استراتژی رهائی بخش برای همیشه و همه انسان ها است و هرگز محدود به 
عصر و نسل خاصی نمی شود« برای فهم این قضاوت تاریخی در باب عاشورا باید 

توجه داشته باشیم که:

1 - برعکس آنچه فرج دباغ - معروف به عبدالکریم سروش - می گوید، تکوین 
عاشورا در تاریخ اسالم در چارچوب کینه کشی و تضاد قومی و قبیله ای نبوده 
است بلکه آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی می گوید، عاشورا نه یک پروژه قومی و 
قبیله ای بلکه یک »پروسس تاریخی است که از آدم و ابراهیم تا خاتم و از خاتم 
تا آخر زمان این پروسس ادامه دارد« )اشاره به زیارت وارث است که در آن با 
اعالم سالم های متعدد بر حسین او را وارث آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی 
و محمد و علی می خوانیم و بعد از آن شهادت می دهیم که این حسین بود که 
توانست توسط عاشورا نماز را بر پا دارد و زکات را تعریف کند و امر معروف و نهی 

از منکر را مادیت اجتماعی و تاریخی بداند(.

2 - برعکس آنچه فرج دباغ می گوید عاشورا و کربال و حسین در دیسکورس ائمه 
شیعه و پیامبر یک استثناء نبوده که شریعتی آن را بدل به قاعده بکند بلکه یک 
قاعده ای بوده که تمامی ائمه و بزرگان مسلمین و شیعه و غیر مسلم حتی گاندی 
و غیره تالش می کردند تا حرکت خودشان برای تبیین تاریخی پیدا کردن به او 

پیوند دهند.

3 - برعکس آنچه که فرج دباغ می گوید امام حسین و امام حسن نه تنها صله 
بگیر دست معاویه نبودند بلکه هر دو از زمان شکست حرکت علی و شهادت او 
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نهضت  رهائی بخش  مبارزه  استمرار  بعدی جهت  فرایندهای  در  تا  می کوشیدند 
در  آنچنانکه طه حسین  و  کنند  بسترسازی  خلیل  ابراهیم  توحیدی  و  تسلسل 
کتاب »علی و بنون« مطرح می کند حتی صلح امام حسن با معاویه آنچنانکه خود 
امام حسن برای حجر بن عدی تبیین کرد یک تغییر فاز مبارزه از صورت علنی 
به صورت مخفی بوده است نه فرایندی سازشکارانه - آنچنانکه فرج دباغ - مدعی 

است.

4 - برعکس ادعای فرج دباغ عاشورای حسین تنها یک حرکت قهرمانانه فردی 
تعریف  به  بتوانیم  مولوی  خدائی«  شهیدان  ای  »کجائید  غزل  توسط  تا  نیست 
تاریخی است  بزرگ  نمایشگاه  بالعکس عاشورا یک  بلکه  بپردازیم  از آن  عرفانی 
که معمار بزرگ آن امام حسین در عرصه آن می کوشد تا سه مؤلفه اسالمیات و 

اجتماعیات و کویریات همزمان در یک قالب به نمایش بگذارد.

5 - برعکس آنچه که فرج دباغ می گوید، معلم کبیرمان شریعتی با تبیین شهادت 
نمی خواست عاشورای حسین را از صورت سنتی و فردی گذشته آن خارج کند و 
در خدمت پروژه ایدئولوژی کردن دین خود درآورد، بلکه بالعکس هدف شریعتی 
تبیین آن در کادر زیارت وارث، در  با  بود که  این  بر عاشورای حسین  از تکیه 
و  قومی  سنت های  زنگار  در  که  پروژه ای  یک  از  را  عاشورا  آدم،  وارث  حسین 
قبیله ای و مذهبی و تاریخی و فقهی ارتجاع دینی قرار داشت نجات دهد و مانند 
عالمه محمد اقبال الهوری به حسین و عاشورا به عنوان یک پروسه نگاه کند نه 

یک پروژه قومی و قبیله ای، آنچنانکه فرج دباغ مدعی است.

اهل حق حریت آموز از حسین در نوای زندگی سوز از حسین

فقر سلطان وارث جذب حسین از نگاه خواجه بدر و حنین

فقر عریان بانگ تکبیر حسین فقر عریان گرمی بدر و حنین

حیدر و عمار و سلمان و حسین گرمی هنگامه ی بدر و حنین

الله در ویران ها کارید و رفت بر زمین کربال بارید و رفت
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موج خون او چمن ایجاد کرد تا قیامت قطع استضعاف کرد

یعنی آن اجمال را تفصیل بود سر ابراهیم و اسمعیل بود

مقصد او حفظ آئین است و بس تیغ بهر عزت دین است و بس

ملت خوابیده را بیدار کرد خون او تفسیر این اسرار کرد

از رگ ارباب باطل خون کشید تیغ ال چون از میان بیرون کشید

سطر عنوان جنات ما نوشت نقش اال اهلل بر صحرا نوشت

زآتش او شعله ها اندوختیم رمز قرآن از حسین آموختیم

تازه از تکبیر او ایمان هنوز تار ما از زخمه اش لرزان هنوز

کلیات اقبال الهوری 

که  است  حسین  عاشورای  حرکت  به  اقبال  پروسه ای  رویکرد  این  ادامه  در  و 
شریعتی می گوید:

»شهادت، حضور در صحنه حق و باطل همیشه تاریخ است. شهادت جنگ نیست، 
رسالت است. سالح نیست، پیام است. در زمانی که جالد در نیمه شب تسبیح 
گویان در لباس امام بر مردم ظهور می کند، و مردم برای اقتدای این امام جالد 
برخاسته اند تا در پی اش صف بکشند، شهید ناگهان شمع را در جمع برمی افروزد. 
شهادت حسین، کشته شدن مردی است که خود برای کشته شدن خویش قیام 
اندام  خشک  رگ های  به  قلب  همچنانکه  است،  تاریخ  قلب  شهید  است.  کرده 
به مردن می رود، جامعه ای که  خون حیات و زندگی می دهد، جامعه ای که رو 
فرزندانش ایمان خویش را به خویش از دست داده اند، و جامعه ای که به مرگ 
تدریجی گرفتار است، جامعه ای که تسلیم را تمکین کرده است، جامعه ای که 
احساس مسئولیت را از یاد برده است، و جامعه ای که اعتقاد به انسان بودن را در 
خود باخته است و تاریخی که از حیات و جنبش و حرکت و زایش باز مانده است، 
شهید همچون قلبی به اندام های خشک مرده بی رمق این جامعه، خون خویش را 
می رساند و بزرگ ترین معجزه شهادتش این است که به یک نسل ایمان جدید به 
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خویشتن را می بخشد. در موقعی که فکر و مکتبی در حال از بین رفتن و محکوم 
شدن است، و با یک توطئه کم کم از ذهن ها کنار می رود، و در وجدان نسل جدید 
اندک همه چیز در حال فراموش  اندک  دیگر اسالم و دین مطرح نمی باشد، و 
شدن می باشد، مردی با نفی خویش، آن مکتب و آن فکر را تثبیت می کند، یعنی 
دوباره آن را به صحنه جهان احضار می کند. وی با نفی خویش، فکر و مکتب را 
مطرح می کند، پیغمبر اسالم بدون مقتول شدن شهید است، و مدینه النبی او 
که قرآن ساخته است بدون مقتول بودن شهادت است، بنابراین شهادت از نظر 
قرآن باالتر از قتل است، هر مسلمانی باید یک جامعه شهید برای دیگران بسازد 
همچنانکه که پیغمبر، الگوئی است که ما خود را بر اساس او می سازیم، او شهید 
قرآن  امه وسطای  است که صفت  اینجا  از  انسان ها هستیم.  ما شهید  و  ماست 

متناسب با شهید معنی می شود.« 





کدامین عاشورا؟
»عاشورای گفتمانی؟« یا
»عاشورای جهادی؟« یا 
عاشورای حکومتی؟« یا 
»عاشورای سیاسی؟« یا 

»عاشورای تصوفی؟«
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برای پاسخ به سؤال فوق باید عنایت داشته باشیم که خود تکوین انواع عاشورای 
چهارگانه مولود و سنتز تاریخی شدن حادثه عاشورای 61 کربال می باشد، چراکه 
تا زمانیکه یک موضوع و حادثه و واقعه تاریخی نشود و در پروسس تاریخ در 
نشود،  و ساری  و جاری  برونی سیالن  دینامیزم  یا  دینامیزم درونی  چارچوب 
نمی تواند دارای حیات تاریخی و دارای تنوع متضاد و متباین مضمونی و قالبی 
بشود، بنابراین برای پاسخ به سؤال فوق باید قبل از هر چیز تبیین نمائیم که هر 
کدام از »چهار عاشورای« فوق در عرصه »اسالم تاریخی« چگونه تکوین و ظهور 

پیدا کرده اند؟

در خصوص »عاشورای گفتمانی« باید توجه داشته باشیم که عواملی که باعث 
می گردد یک نظریه یا یک حرکت یا یک حادثه بدل به گفتمان و پس از آن بدل 

به گفتمان مسلط در جامعه یا جوامع یا تاریخ بشود عبارتند از:

خود  زمان  در  بتواند  تئوری  یا  فکر  یا  حرکت  یا  استراتژی  آن  اینکه   – الف 
بن بست های سیاسی و تئوریک و استراتژی حاکم بر جامعه یا منطقه و جهان را 
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حل نماید.

ب – شکست این بن بست ها ممکن است یا جنبه تئوریک و فکری و ایدئولوژیک 
داشته باشد و یا جنبه استراتژی و حرکت و عملی و یا هر دو اینها. برای مثال 
علت اینکه حرکت تئوریک »سوسیالیست کالسیک« نیمه دوم قرن نوزدهم تحت 
هژمونی کارل مارکس و فردریک انگلس توانست به عنوان گفتمان مسلط بر جهان 
و جامعه و منطقه خاص خود بشود این بود که مارکس و انگلس توانستند توسط 
دکترین »سوسیالیسم علمی، سرمایه داری جهانی را هم به صورت تئوریک و علمی 
و هم به صورت عملی در چارچوب انترناسیونال به نقد بکشند و »سوسیالیسم« 
»برنامه  به عنوان  گوتا«  برنامه  »نقد  و  را در کتاب »مانیفست کمونیست«  خود 
آلترناتیو سرمایه داری« مطرح کنند و توسط »مبارزه انترناسیونالیست کارگری« 

سرمایه داری جهانی را به چالش عملی و میدانی بکشند.

لذا از آنجائیکه در نیمه دوم قرن نوزدهم در اروپا به علت استحاله سرمایه داری 
و ضد انقالب شدن بورژوازی مولود انقالب کبیر فرانسه، مبارزه طبقاتی بین دو 
ارائه  و  بود  تئوریک و عملی شده  بورژوازی و طبقه کارگر دچار بن بست  طبقه 
این  آلترناتیو سرمایه داری می توانست  اجتماعی«   – اقتصادی   – »مدل سیاسی 
در  مارکس  کارل  آنجائیکه  از  نتیجه  در  بکشد،  چالش  به  را  بحران  و  بن بست 
از آن در »نقد  بعد  نگارش کتاب »مانیفست کمونیست« و  سال 1853 توسط 
آلترناتیو  به عنوان  را  ادعای خود  مورد  مدل سوسیالیست  توانست  گوتا«  برنامه 
اعالم  با  )رسماً   1848 سال  از  و  نماید  عرضه  برنامه ای  به صورت  سرمایه داری 
مناسبات  با  مبارزه  در  قبلی  انقالبی  و  مترقیانه  فرایند  از  سرمایه داری  استحاله 
بهره کشی  نظام  چارچوب  در  انقالبی  ضد  فرایند  به  فئودالیسم  و  زمین داری 
داشت(  قرار  انگلستان  آنها  رأس  در  که  متروپل  کشورهای  صنعتی  پرولتاریای 
پس از مهاجرت از آلمان و اقامت در فرانسه و به خصوص در انگلستان به صورت 
رسمی و تئوریک و عملی با ضد انقالب خواندن بورژوازی، سرمایه داری جهانی را 
به نقد و چالش کشید. در نتیجه به دلیل اینکه حرکت کارل مارکس و انگلس از 
بعد از سال 1848 و به خصوص از بعد از نگارش »مانیفست کمونیست« و »نقد 
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برنامه گوتا«:

اوال مشکل جهانی بشر یعنی نظام سرمایه داری را به چالش گرفتند.

برنامه  گوتا«،  برنامه  »نقد  و  کمونیست«  »مانیفست  نگارش  دو  توسط  ثانیاً 
یا  »سوسیالیسم«  عنوان  تحت  مدل  یک  به عنوان  را  خودشان  آلترناتیوی 

»کمونیست« در برابر مدل سرمایه داری جهانی مطرح کردند.

توانستند  بار  اولین  برای  سرمایه«  یا  »کاپیتال  کتاب  در  اینکه  علت  به  ثالثاً 
سرمایه داری را به صورت منطقی و علمی به نقد بکشند.

رابعاً به دلیل مبارزه عملی در انترناسیونال کارگری تالش کردند تا همبستگی و 
سازمان گری در بین جنبش های پرولتاریای صنعتی بر علیه سرمایه داری ایجاد 
نمایند. این همه باعث گردید تا رویکرد ضد سرمایه داری کارل مارکس و فردریک 
انگلس در چارچوب برنامه سوسیالیست بتواند به عنوان »گفتمان مسلط جهانی« 

از نیمه دوم قرن نوزدهم درآیند. 

نمونه دیگر در جامعه خودمان جریان چریک گرائی مدرن و غیر سنتی می باشد که 
از 19 بهمن سال 49 توسط حمله چریک های فدائی خلق تحت رهبری صفائی 
به عنوان »گفتمان  توانست در حداقل زمان ممکن  پاسگاه سیاهکل  به  فراهانی 
سیاسی« در جامعه ایران )که تا مرداد 1355 بعد از ضربه حمید اشرف در مهرآباد 
جنوبی ادامه داشت(، برای مدت نزدیک به 5 سال گفتمان مسلط درآید. سوالی 
که در این رابطه مطرح می شود اینکه حرکت چریک گرائی مدرن نیمه اول دهه 
50 چه خودویژگی داشت که باعث گردید تا در جامعه ایران به عنوان گفتمان 

مسلط درآید؟

برای پاسخ به این سؤال باید بگوئیم که برعکس خودویژگی های حرکت مارکس و 
انگلس که فوقا به آن اشاره کردیم، حرکت چریک گرائی مدرن )چه چریک گرائی 
مدرن مذهبی و چه غیر مذهبی و چه ملی نیمه اول دهه 50 در ایران( »مبنای 
تئوریک و مدل آلترناتیو سیاسی – اقتصادی – اجتماعی نداشت، بلکه آنچه 
که باعث گردید تا رویکرد چریک گرائی مدرن در نیمه اول دهه 50 به عنوان 
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گفتمان مسلط در جامعه ایران بشود، شکست بن بست استراتژی بود که از بعد 
از کودتای 28 مرداد32 )بر علیه دولت دموکراتیک و قانونی دکتر محمد مصدق( 
بر جامعه ایران و جریان های جنبش سیاسی اعم از مذهبی و غیر مذهبی و ملی 
حاکم شده بود«. خیانت و شکست و فرار حزب توده از بعد از کودتای 28 مرداد 
32 خود باعث شده بود که دیگر استراتژی پیشاهنگ حزب طراز نوین لنینیستی 
در جامعه ایران از حیز انتفاع ساقط گردد. لذا همین »بن بست استراتژی« باعث 
گردید تا استراتژی چریک گرائی مدرن )نه چریک گرائی سنتی فدائیان اسالم و 
مؤتلفه( در جامعه ایران که از 19 بهمن 49 توسط واقعه سیاهکل علنی شده بود 
به صورت یک »گفتمان مسلط« در جامعه ایران درآید و تمامی عرصه های سیاسی 

و فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را تحت تأثیر خود قرار دهد .

نمونه دیگر »حرکت فکری و عملی شریعتی« در حسینیه ارشاد بود که هم فاز 
با گفتمان مسلط چریک گرائی در جامعه ایران به عنوان یک »گفتمان مسلط و 
رقیب« برای بخش بزرگی از جامعه مذهبی ایران درآمد که البته این »گفتمان 
به   55 تابستان  از  که  مدرن  چریک گرائی  گفتمان  )برعکس  شریعتی«  مسلط 
بن بست کامل رسیده بود( توانست تا بهمن 57 و پیروزی انقالب ضد استبدادی 
از  بعد  از  البته  که  کند،  پیدا  ادامه  پهلوی  توتالیتر  رژیم  علیه  بر  ایران  مردم 
شکست انقالب 22 بهمن 57 به موازات تثبیت حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی و 
حاکمیت دوباره استراتژی پیشاهنگی )در سه مؤلفه حزب طراز نوین لنینیستی، 
چریک گرائی مدرن، ارتش خلقی مائوئیستی آن( به خصوص از بعد از 30 خرداد 
در  مسلط  گفتمان  جایگاه  از  هم  شریعتی  جنبشی  تحزب گرایانه  »رویکرد   ،60
جامعه ایران سقوط کرد« و به جای آن در ابتدا گفتمان ارتش خلقی و چریکی 
حاکم گردید و بعد از آن )به خصوص از بعد از پایان جنگ رژیم مطلقه فقاهتی 
با حزب بعث عراق و صدام حسین(، »گفتمان لیبرالیست مذهبی« بود که تحت 
عنوان »نواندیشان دینی« توانست برای مدتی کوتاه جامعه جنگ زده و فقه زده و 

استبدادزده و تصوف زده ایران  را تحت تأثیر صوری خود قرار دهد. 

حال سوالی که در این رابطه مطرح می شود اینکه »حرکت شریعتی« دارای چه 
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مدرن  چریک گرائی  گفتمان  کنار  در   50 دهه  در  توانست  که  بود  خودویژگی 
در جامعه ایران )به خصوص در بخش مذهبی آن( به صورت یک گفتمان مسلط 

درآید؟

مهم ترین عاملی که باعث گفتمان شدن  بگوئیم  باید  این سؤال  به  برای پاسخ 
تا 51 گردید، شعار  پنج سال 47  به خصوص در  حرکت شریعتی در دهه 50 
»اصالح دینی شریعتی« بود که توسط این شعار شریعتی در عرصه استراتژی 
معتقد بود »اصالح دینی« در جامعه مذهبی ایران به عنوان »انقالب فرهنگی« 
بسترساز »انقالب سیاسی و انقالب اجتماعی« می باشد و در این رابطه شریعتی 
اصالح  همان  که  مسلمین«،  نجات  از  قبل  اسالم  نجات  »بدون  که  بود  معتقد 
دینی در جامعه مذهبی ایران می باشد، امکان انقالب سیاسی و اجتماعی وجود 
ندارد. لذا به همین دلیل شریعتی در دهه 50 توانست توسط این استراتژی )به 
خصوص از بعد از بحران فراگیر استراتژی چریک گرائی در نیمه دوم دهه 50( 
در  بود،  چریک گرائی  استراتژی  آلترناتیو  تنها  که  مسلط  گفتمان  یک  به عنوان 

جامعه ایران مطرح شود . 

حال پس از این مقدمه که جهت تشحیذ اذهان مخاطب مطرح گردید، می توانیم 
گفتار  درس  این  عنوان  عاشورا؟«  »کدامین  گفتمانی«،  »عاشورای  با  رابطه  در 

سؤال های اصلی خودمان را مطرح کنیم:

1 - آیا حقیقتاً از بعد از عاشورای سال 61 هجری عاشورا توانست به عنوان یک 
»گفتمان« در عرصه اسالم تاریخی مطرح گردد؟

2 - اگر جواب مثبت است، سؤال دومی که در این رابطه قابل طرح است اینکه 
عواملی که باعث گردیده است تا »عاشورای 61« بدل به یک گفتمان در عرصه 
ایدئولوژیک  و  تئوریک  این عوامل، عوامل  آیا  تاریخی بشود، کدام است؟  اسالم 
است یا عوامل استراتژی و سیاسی و یا عوامل مذهبی و ماوراءالطبیعه و یا عوامل 

حمایتی حکومت های آل بویه و صفویه و رژیم مطلقه فقاهتی؟

3 - اگر بپذیریم که »عاشورای 61« بدل به یک گفتمان در عرصه اسالم تاریخی 
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از  قبل  تا  اینکه  است  طرح  قابل  رابطه  این  در  که  دیگری  سؤال  است،  شده 
عاشورای 61 و در مدت 50 سال بعد از وفات پیامبر اسالم »گفتمان مسلط« بر 

جوامع مسلمین کدامین گفتمان بوده است؟

4 - اگر بپذیریم که »عاشورای 61« از همان نیمه دوم قرن اول هجری تا به امروز 
به عنوان یک گفتمان در عرصه اسالم تاریخی درآمده است، سوالی که باز در این 
رابطه قابل طرح است اینکه »عاشورای 61« با شکست کدامین بن بست سیاسی 
از نیمه دوم قرن اول  و اجتماعی و تاریخی و تئوریک مسلمانان توانسته است 

هجری بدل به گفتمان مسلط در جوامع مسلمین بشود؟

5- همچنین سؤال دیگری که باز در این رابطه قابل طرح است اینکه چه شد 
که تا قبل از ظهور خاندان آل بویه در قرن چهارم هجری »عاشورای گفتمانی« 
آل بویه  از  قبل  تا  رابطه  این  در  )و  بود؟  مسلمانان  همه  شده سال 61 مختص 
برای 300 سال در عرصه اسالم تاریخی اصاًل »عاشورای فرقه ای شیعه یا سنی« 
این  که  بود  آل بویه  خاندان  تأسیس  با  قرن چهارم هجری  از  اما  نداشت  وجود 
خاندان »جهت کسب هویت مستقل سیاسی در برابر امپراطوری عباسیان« و بعداً 
توسط خاندان صفویه  »جهت کسب هویت مستقل سیاسی در برابر امپراطوری 
نهادینه  و جهت  آوردند  فرقه ای« روی  یا »شیعه  فرقه ای«  به »اسالم  عثمانی« 
کردن این »شیعه فرقه ای« با تأسیس »حوزه های فقاهتی شیعه« تحت مدیریت 
شیخ طوسی و شیخ مفید و »عاشورای حکومتی«، »عاشورای گفتمانی« را بدل 
به »عاشورای حکومتی« کردند، که البته در ادامه راه آل بویه و صفویه رژیم مطلقه 
فقاهتی در طول 40 سال گذشته تالش کرده است تا توسط: »شیعه فرقه ای« 
و »اسالم فقاهتی« و »عاشورای حکومتی« پایه های اجتماعی و مذهبی و نظری 
حاکمیت مطلقه خود را تثبیت و تعریف نماید. اما از قرن چهارم با ظهور »شیعه 
فرقه ای« و »شیعه فقاهتی« و »عاشورای حکومتی«، »عاشورای گفتمانی« در زیر 

پای »عاشورای حکومتی« و »عاشورای فرقه ای« نابود گردد(.

برای پاسخ به سؤال های فوق باید عنایت داشته باشیم که بر عکس امام حسین، 
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امام علی در دوران نزدیک به 5 سال خالفتش )از سال 36 تا سال 41( توسط 
آنها در قرن چهارم توسط  نامه ها و حکمت های خود )که یک سوم  خطبه ها و 
نهج البالغه موجود جمع آوری  در  به صورت گزینشی  آل بویه  زمان  سیدرضی در 
عملی  و  نظری  حرکت  تئوریک  تبیین  با  تا  است  کرده  تالش  است(  گردیده 
به صورت  را  خودش در جامعه آن روز مسلمانان »حرکت عدالت خواهانه« خود 
یک »گفتمان مسلط« درآورد. اما امام حسین هر چند در طول نزدیک به 6 ماه 
حرکت خود )از رجب سال 60 که معاویه مرد، تا عاشورای سال 61( از مدینه تا 
مکه و از مکه تا کربال تالش می کرد تا با اطالع رسانی مسلمین در باب »جوهر 
به صورت  بدهد،  قیام خود  و  به حرکت  نظری  و  تئوریک  مبنای  قیام خودش« 
مشخص هرگز نتوانست مانند امام علی )در 5 سال خالفتش( به تئوریزه کردن 
حرکت و قیام خود دست پیدا کند و به همین دلیل چه قبل از شروع و چه در 
مدت شش ماه قیامش )یعنی تا عاشورای 61( کل سخنان و کارهای تئوریک امام 
حسین در یک جزوه چند برگی قابل جمع آوری می باشد. در این رابطه می توانیم 
داوری بکنیم که امام علی برعکس امام حسین هرگز توسط عقبه کار تئوریک 
خود نبود که توانست عاشورای 61 را بدل به »گفتمان ظلم ستیز و استبدادستیز« 

در عرصه اسالم تاریخی بکند.

حال سوالی که باز در اینجا قابل طرح است اینکه؛ امام حسین با چه مدلی از 
حرکت توانست قیام خودش را به عنوان گفتمان مسلط در عرصه اسالم تاریخی 
در آورد؟ به عبارت دیگر امام حسین با کدامین بن بست های سیاسی یا اجتماعی 
تا  بشکند  یا  کند  حل  خود  قیام  توسط  توانست  ایدئولوژیک  یا  استراتژی  یا 
توسط آن قیام خود را بدل به گفتمان مسلط در جوامع مسلمانان از نیمه دوم 

قرن اول هجری بکند؟

پاسخ به این سؤال آخر می تواند شروع خوبی در این درس گفتار برای پاسخ به 
تمامی سوال های فوق باشد. به طور خالصه و کپسولی و مجمل باید مطرح کنیم 
که بن بست هایی که امام حسین توانست توسط قیام خود به چالش بکشد عبارتند 

از:
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توتالیتر و مستبد بنی امیه« که  با رژیم  الف - بن بست »ناتوانی مبارزاتی مردم 
تثبیت  و  امام حسن  بر  آنچنانی  صلح  تحمیل  و  امام حسن  شکست  از  بعد  از 
امپراطوری معاویه بر جهان مسلمانان این ناتوانی مبارزاتی در توده های مسلمان 

»بدل به عقیده و ایمان« شده بود.

ب - بن بست »شیوه مبارزاتی پیشگامان مسلمان« )به خصوص از بعد قتل عام 
توتالیتر  و  امپراطوری مستبد  با  العذرا(  قیام حجر بن عدی در مرج  و سرکوب 

بنی امیه بود.

قابل ذکر است که در رابطه با این دو مؤلفه باید نخست توجه داشته باشیم که 
از صلح  بعد  از  امام حسن و  از شکست دادن نظامی  بعد  از  معاویه به خصوص 
تحمیلی به امام حسن، از آنجائیکه توسط این صلح تحمیلی توانسته بود حاکمیت 
امپراطوری مطلق خودش را بر تمام جهان مسلمین تثبیت کند، همین امر باعث 
شده بود تا شرایط برای سرکوب مطلق توده های مسلمان و پیشگامان مبارزاتی آنها 
فراهم گردد. در نتیجه در این رابطه بود که امپراطوری توتالی تر و مستبد معاویه 
به خصوص از بعد از صلح تحمیلی امام حسن از توده های مسلمان و پیشگامان 
مبارزاتی آنها آنچنان نسخ کشیده بود و آنچنان تمامی افراد و جریان هایی که بر 
علیه او قیام کرده بودند قلع و قمع کرده بود که دیگر »تمامی جوامع مسلمان 
اعم از توده ها و پیشگامان در برابر دو مطلق ناتوانی )ناتوانی توده ها در مبارزه و 

ناتوانی پیشگامان در شیوه مبارزه( با حاکمیت قرار گرفته بودند.«

باری نخستین »فونکسیون قیام امام حسین در جریان عاشورا و کربالی سال 61 
هجری شکستن این دو مطلق )مطلق عدم توانائی توده های مسلمان در مبارزه با 
حاکمیت و مطلق عدم شیوه مبارزاتی با حاکمیت در پیشگامان جوامع مسلمان( 
از  مسلمین  جوامع  در  عاشورا  فوری  انعکاس  و  بازتاب  و  پژواک  چراکه  بود«، 
همان روز عاشورای 61 قبل از شروع نبرد نظامی حق با باطل با بازتولید جنبش 
که  داد  نشان  و  درآمد  نمایش  به  همراهانش  و  ریاحی  یزید  بن  حر  اعتراضی 
»عاشورای گفتمانی« امام حسین توانسته است این دو مطلق ناتوانی را در جوامع 
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مسلمین به چالش بکشد که البته با شروع »قیام توابین« از فردای عاشورای 61 
»عاشورای  به  بدل  و  شد  کشیده  انحراف  به  امام حسین  گفتمانی«  »عاشورای 
ولی حتی  بود،  انحراف  این  ثقفی سرسلسله جنبان  جهادی« گردید که مختار 
فونکسیون عاشورای جهادی در جوامع مسلمین باعث گردید تا توده های مسلمان 
دریابند و به این خودآگاهی برسند که آنچنانکه قباًل تصور می کردند امپراطوری 
توتالی تر و مطلق العنان بنی امیه شکست ناپذیر نیست. لذا به علت این فونکسیون 
مثبت دو گانه »عاشورای گفتمانی« در مطلق شکنی بود که عاشورای 61 از همان 
روز عاشورا با قیام حر بن یزید ریاحی بدل به »عاشورای گفتمانی« برای توده ها 

و پیشگامان جوامع مسلمان گردید.

و  »ظلم ستیزی  همان  گفتمانی«  »عاشورای  این  جوهر  که  پیداست  پر 
بر  غاصب  حاکمیت  مؤلفه ای  سه  قدرت  کشیدن  چالش  به  و  استبدادستیزی 
چرا  اینکه  است  طرح  قابل  جا  همین  در  باز  که  سوالی  اما  می باشد«.  توده ها 
گفتمان عدالت خواهانه امام علی با آن همه عقبه تئوریکی که داشت، نتوانست 
استبدادستیز و ظلم ستیز و قدرت ستیز سه مؤلفه ای حاکمیت  مانند گفتمان 
عاشورا 61 امام حسین با آن سرعت و فراگیری در عرصه اسالم تاریخی بدل 

به گفتمان مسلط بشود؟

برای پاسخ به این سؤال باید عنایت داشته باشیم که از فردای تثبیت حاکمیت 
بنی امیه به علت شکست امام حسن و به علت صلح تحمیلی بر امام حسن تاکنون، 
این استبداد سیاسی و قدرت سه مؤلفه ای غاصبانه حاکمیت های جوامع مسلمان 
بوده است که به عنوان مشکل عمده و اساسی و فوری جوامع مسلمان شده است 
و باز در برابر این مشکل فلج کننده جوامع مسلمین بوده است که پیوسته در 
زیر چتر غصب قدرت سه مؤلفه ای حاکمان غاصب و ظالم جوامع مسلمین در 
عرصه اسالم تاریخی در آتش بی عدالتی و نابرابری سوخته اند و نتوانسته اند تا در 
برابر فشار استبداد سیاسی حاکم و آتش بی عدالتی و نابرابری ها به صورت فوری 
از همان آغاز توده ها دریافته بودند که خود  البته  و مستقیم به چالش بکشند. 
بی عدالتی و نابرابری توسط طبقه حاکم تا زمانیکه با حمایت سرنیزه حاکمیت 
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سیاسی غاصب حمایت نشوند، نمی توانند در جوامع تثبیت شوند. لذا به همین 
مبارزاتی  پیشگامان  و  توده ها  نگاه  در  گفتمانی«  »عاشورای  آنجائیکه  از  دلیل 
آنها دارای جوهر ظلم ستیزی و استبدادستیزی و به چالش کشیدن قدرت سه 
مؤلفه ای حاکمیت غاصب بود، توانست از فردای عاشورای 61 الی االن به عنوان 

»گفتمان مسلط« در تاریخ اسالم درآید.

این در شرایطی بود که در 25 سال بعد از وفات پیامبر اسالم )که در سال 11 
مدینه النبی  جامعه  پس لرزه های  علت  به  گانه  سه  خلفای  افتاد(  اتفاق  هجری 
توسط سرنیزه جهت  را  فریادها  تمامی  که  عثمان  زمان  تا  )حتی  اسالم  پیامبر 
حمایت از طبقه غارتگر حاکمه سرکوب می کرد( نتوانستند مانند زمان بنی امیه 
اختناق و سرکوب به صورت مطلق بر جوامع مسلمین تحمیل و تزریق نمایند و 
به همین دلیل در زمان خالفت پنج ساله امام علی ظلم ستیزی و استبدادستیزی 

نمی توانست مانند زمان امام حسین بدل به گفتمان مسلط بشود.

در همین رابطه بود که در طول 25 سال بعد از وفات پیامبر اسالم به خصوص در 
دهه خالفت عثمان آنچه که بیش از استبداد حاکمیت، جامعه اسالمی را بیمار 
و زمین گیر ساخته بود »نا برابری ها و بی عدالتی های اقتصادی و غارت گری طبقه 
جدید حاکمه بود« که باعث شده بود تا از فردای به خالفت رسیدن امام علی او با 
شعار »عدالت« ادعای پس گرفتن اموال به غارت رفته توده های مظلوم )حتی اگر 
آن اموال در مهریه زنان طبقه حاکمه هم رفته باشد( بکند. در رویکرد او فلسفه 
قبول خالفت بر مسلمین نه به خاطر امامت و مشروعیت آسمانی بوده و نه در 
ادامه والیت نبوی پیامبر اسالم بوده و نه به خاطر سفارش پیامبر در واقعه غدیر 
خم بوده است، بلکه برعکس آنچنانکه خود او با صراحت اعالم می کند فقط به 
خاطر مسئولیت پیشگام )در چارچوب آگاهی اجتماعی خود( برای عصیان در 

برابر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم بوده است.

ِة ِبُوُجوِد النَّاِصِ َو َما  ِ َو ِقیاُم اْلُحجَّ ِ
َة َو بََرأَ النََّسَمَة َلْو اَل ُحُضوُر اْلَحاصن »أََما َو الَِّذی َفَلَق اْلَحبَّ

َغاِرِبَها  َحْبَلَها َعیَل  َْلَقیُت  اَلأ َو اَل َسَغِب َمظُْلوٍم  أاَلَّ یَقارُّوا َعیَل کظَِّة ظَاِلٍم  اْلُعَلَماِء  اللَُّه َعیَل  أََخَذ 
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ٍ - سوگند به 
ن ْ َْلَفیُتْم ُدنْیاکْم َهِذِه أَزَْهَد ِعْنِدی ِمْن َعْفطَِة َع�ن ِلَها َو اَلأ َو َلَسَقیُت آِخرََها ِبکأِْس أَوَّ

خدا که دانه را شکافت و حیات را آفرید اگر قیام مردم که در حمایت من )بر 
علیه عثمان( نبود و توسط این قیام مردم حجت بر من تمام نمی شد و اگر میثاق 
برای سیری طبقه  نباید در  آنها  نبود که  با پیشگامان و آگاهان جامعه  خداوند 
را  مهار شتر خالفت  باشند  بی تفاوت  و  و گرسنگی طبقه محکوم ساکت  حاکم 
بر کوهانش رها می کردم و مانند آغاز آن )25 سال پیش در زمان وفات پیامبر 
اسالم( عمل می کردم تا آنگاه شما باورم کنید که این قدرت های فریبنده حکومت 
در نزد من از آب بینی یک بز زکامی بی ارزش تر است« )نهج البالغه صبحی الصالح – 

خطبه سوم – ص 50 – س 2(.

و باز در همین رابطه بود که او در نخستین خطبه پس از قبول خالفت به عنوان 
بیانیه شماره یک سیاسی خود در برنامه حکومتی خودش اینچنین مطرح می کند:

»أاََل َو ِإنَّ بَِلیَتکْم َقْد َعاَدْت کَهیَئِتَها یْوَم بََعَث اللَُّه نَِبیُه )صیل الله علیه وآله( َو الَِّذی بََعَثُه ِباْلَحقرِّ 
أَْعاَلکْم  َو  أَْعاَلکْم  أَْسَفُلکْم  یُعوَد   َّ َح�ت اْلِقْدِر  َسْوَط  َلُتَساطُنَّ  َو  َغْربََلًة  َلُتَغْربَُلنَّ  َو  بَْلَبَلًة  َلُتَبْلَبُلنَّ 

باشید که  آگاه   - َسَبُقوا  کانُوا  اُقوَن  َسبَّ َنَّ  َلیَقصرِّ َو  وا  ُ کانُوا َقصَّ َلیْسِبَقنَّ َساِبُقوَن  َو  أَْسَفَلکْم 

جامعه و گرفتاری های شما بازگشت به دوران جاهلیت )و زمانیکه پیامبر بر علیه 
آن جاهلیت مبعوث گردید( پیدا کرده است. آگاه باشید در دوران خالفت من 
دوباره مانند زمان پیامبر به امتحان کشیده می شوید و جامعه آفت زده شما را در 
دیگ حوادث گرفتار می سازم تا پایئنی های جامعه باال بیایند و باالئی های جامعه 
پائین بروند و پیشی گرفته های 25 سال گذشته به عقب برگردند و عقب افتاده ها 

سبقت بگیرند« )نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه 16 – ص 57 – س 5(.

و باز در همین رابطه بود که او در بیانیه شماره 2 خود در سرآغاز قبول خالفت 
مطرح کرد که:

ِ اْلَعْدِل َسَعًة َو َمْن َضاَق 
َماُء َلرََدْدتُُه َفِإنَّ �ن َج ِبِه النرَِّساُء َو ُمِلک ِبِه ااْلإِ »َو اللَِّه َلْو َوَجْدتُُه َقْد تُُزورِّ

َعَلیِه اْلَعْدُل َفاْلَجْوُر َعَلیِه أَْضیُق - به خدا سوگند اموال به غارت رفته مردم در 25 

سال گذشته بعد از وفات پیامبر اسالم به بیت المال مردم برمی گردانم، اگرچه این 
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اموال در مهریه زنان شان رفته باشد، چراکه در اجرای عدالت برای جامعه وسعت 
و گشایشی است و کسی که برای او عدالت سخت باشد جور و نابرابری برایش 

تنگ تر خواهد بود« )نهج البالغه صبحی الصالح – خطبه 15 - ص 67 – س 1(.

اما بر عکس امام علی، امام حسین در شش ماه حرکتش )از رجب سال 60 تا 
عاشورای 61( تمام تالشش در این بود تا فلسفه قیام خودش را در مبارزه با ظلم 

سیاسی حاکم بر توده ها که همان استبداد حاکمیت بنی امیه بود، اعالم نماید:

َ ِإاّل بَرَما - زندگی با ظالمان برای من  ن ْ ال أََرَی اْلَمْوَت ِإالَّ َسَعاَدًة َوالَحیاَة َمَع الظّاِلِم�ی رِّ
»ِإ�ن

خستگی آور است لذا در مبارزه با آنها مرگ در نظر من جز سعادت چیزی نیست« 
)تحف العقول - ص 176(.

ِة َجّدی،  أُمَّ ْصالِح �ن  َوِإنَّما َخرَْجُت ِلطََلِب االِْ ُمْفِسًدا َوال ظاِلًما  ًا َوال بَطًَرا َوال  أَْخُرْج أَ�رشِ َلْم   ّ »ِإ�ن
َِةَجّدی َوأَ� - قیام من بر علیه بنی امیه  َ ِبس�ی أُریُد أَْن آُمَر ِباْلَمْعُروِف َوأَنْهی َعِن اْلُمْنکِر َوأَس�ی

برای کسب قدرت سیاسی و جاه طلبی نیست بلکه قیام کرده ام تا مفاسد حاکم بر 
جامعه جدم اصالح نمایم«، آنچنانکه پیامبر اسالم در این رابطه فرموده بود که: 
»الملک یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظلم - حکومت بر کفر می تواند دوام پیدا 
کند اما بر ظلم نمی تواند ادامه داشته باشد« )مقتل الحسین خوارزمی – ج 1 – ص 

.)188

به عبارت دیگر در رویکرد پیامبر اسالم جهت داوری در باب ماهیت حکومت ها 
معیار داوری ما باید ظلم و عدل باشد نه دین و بی دینی. باز در همین رابطه بود 

که پیامبر اسالم می فرماید:

»أفضل االأعمال )یا: أَْفَضُل اْلِجَهاِد( َکِلَمُة َعْدٍل ِعْنَد ِإَماٍم َجاِئٍر - باالترین اعمال و باالترین 
جهادها مبارزه با مستبدین حاکم بر توده ها توسط عدالت است.«

یادمان باشد که امام حسین درس شناخت ماهیت بنی امیه قبل از عاشورا از پدر 
بزرگوارش امام علی آموخته بود، آنجا که می فرماید:

ْت  ْت ُخطَُّتَها َو َخصَّ ِ أَُمیَة َفِإنََّها ِفْتَنٌة َعْمیاُء ُمظِْلَمٌة َعمَّ
ِ ِعْنِدی َعَلیکْم ِفْتَنُة بَ�ن

ن َ »أاََل َو ِإنَّ أَْخَوَف اْلِف�ت
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ِ أَُمیَة َلکْم 
بَِلیُتَها َو أََصاَب اْلَباَلُء َمْن أَبَْصَ ِفیَها َو أَْخطَأَ اْلَباَلُء َمْن َعِمی َعْنَها َو ایُم اللَِّه َلَتِجُدنَّ بَ�ن

ِبِرْجِلَها َو تَْمَنُع َدرََّها اَل  ِبِفیَها َو تَْخِبُط ِبیِدَها َو تَْزِبُن  وِس تَْعِذُم  ُ َّ أَْربَاَب ُسوٍء بَْعِدی کالنَّاِب الصن

َّ اَل  َ َضاِئٍر ِبِهْم َو اَل یَزاُل باََلُؤُهْم َعْنکْم َح�ت ُکوا ِمْنکْم ِإالَّ نَاِفعاً َلُهْم أَْو َغ�ی ْ
َّ اَل ی�ت یَزاُلوَن ِبکْم َح�ت

اِحِب ِمْن ُمْسَتْصِحِبِه - آگاه باشید  یکوَن انِْتَصاُر أََحِدکْم ِمْنُهْم ِإالَّ کانِْتَصاِر اْلَعْبِد ِمْن َربرِِّه َو الصَّ

که بیمناک ترین فتنه ها بر شما از نظر من فتنه بنی امیه است زیرا آن فتنه کور 
و تاریکی است که دامنه آن فراگیر و همگانی و گرفتاری آن ویژه افراد خاصی 
است. بالی آن به کسی رسد که بینا و آگاه باشد و به هر که کور و بی تفاوت 
باشد راه پیدا نکند. به خدا سو گند پس از من بنی امیه را زمامداران بدی خواهید 
یافت مانند شتر پیر و چموشی که با دهانش گاز گیرد و با دستش بکوبد و با 
پایش لگد زند و از دوشیدن شیرش جلوگیری کند و اینان پیوسته به دنبال شما 
باشند تا جایی که کسی از شما را باقی نگذارند مگر آنکه به حال آنان سودمند 
است یا برایشان زیانی ندارد و پیوسته گرفتاری آنان بر شما باقی است تا آنجا که 
دادخواهی شما از آنها نیست مگر مانند دادخواهی بنده از ارباب خودش و تابعی 

بر متبوعش« )نهج البالغه صبحی الصالح – خطبه 93 - ص 137 – س 14(.

در این رابطه بود که امام حسین در مدینه قبل از هجرت به مکه در رجب سال 
ُة ِبراع ِمْثَل یَِزیَد - درآن  الُم ِاْذ َقْد بُِلَیِت االُمَّ 60 به مروان حکم فرمود: »َو َعیَل ااِلْسالِم اَلسَّ
زمانی که مردم سر کارشان افتاد با حاکمیتی مثل یزید درآن زمان باید از اسالم 

خداحافظی کنند.«

بنابراین در چارچوب همین گفتمان بود که امام حسین در روز عاشورا خطاب 
به آینده فرمود: »ثم ایم الله ال تلبثون بعدها اال کریثما یرکب الفرس ح�ت تدور بکم دور 
الرحی و تقلق بکم قلق المحور استعدوا للبالء و اعلموا ان الله حافظکم و منجیکم من �رش 

االعداء و یعذب اعادیکم بانواع البالء - سپس به خدا سوگند جز زمان اندکی به اندازه 

زمان سوار شدن بر اسب نماند تا اینکه این آسیاب به گردش آید و شما را در 
تنگنای محور خویش گیرد. خود را آماده بال کنید و بدانید که خداوند حافظ و 
رهائی بخش شما از دشمنان است و دشمنانتان را به انواع بال کیفر خواهد داد« 
)لهوف – ص 42( »أیها الناس، إنَّ رسوَل اللَِّه )ص( قاَل: َمن رأی منکم ُسلطاناً جاِئراً ُمستحالً 
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لحرم الله.«

ماحصل آنچه که تا اینجا مطرح کردیم اینکه:

تاریخی  اسالم  در عرصه  امام حسین«  »گفتمان  با  علی«  امام  »گفتمان   –  1
است«  عدالت خواهانه  »گفتمان  علی  امام  گفتمان  که  چرا  می باشد،  متفاوت 
به چالش  و  استبدادستیزانه  و  »گفتمان ظلم ستیزانه  امام حسین  گفتمان  اما 

کشیدن قدرت سه مؤلفه ای حاکمیت می باشد.« 

به »گفتمان« در  تا یک رویکرد و نظریه بدل  عواملی که باعث می گردد   -  2
عرصه زمان و جامعه و تاریخ بشود، پتانسیل بالقوه و بالفعل آن نظریه و رویکرد 
جامعه  یک  جمعی  روحیه  و  اندیشه  بر  حاکم  مطلق های  شکستن  جهت  »در 

می باشد.«

3 - تا زمانیکه یک نظریه و یک رویکرد بدل به »گفتمان« در آن جامعه نشود 
و  اجتماعی  و جنبش  به »جنبش سیاسی  بدل  نمی تواند  رویکرد  و  نظریه  آن 
جنبش فرهنگی« بشود.  بنابراین شرط اینکه یک نظریه و رویکرد بتواند بدل 

به »جنبش« بشود،  باید آن نظریه بتواند بدل به »گفتمان« گردد.

4 - در چارچوب »گفتمان سازی یک نظریه و رویکرد« باید عنایت داشته باشیم 
که »خود گفتمان« بر حسب فونکسیون محیطی آن به انواع مختلف:

الف - گفتمان اجتماعی.

ب – گفتمان ملی.

ج - گفتمان تاریخی تقسیم می شوند.

البته پتانسیل بالقوه و بالفعل آن نظریه می تواند تعیین کننده نوع گفتمان باشد. 
سیاسی  »گفتمان  امام حسین  گفتمان  که  کردیم  مطرح  اگر  مثال  برای  یعنی 
استبدادستیز و ظلم ستیز  در عرصه اسالم تاریخی به صورت فرااجتماعی و فرازمانی 
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است« و یا اگر مطرح کردیم که »گفتمان امام علی گفتمان عدالت خواهانه« است 
)نه  تاریخی  به صورت  هم  آن  توحیدگرایانه«  »گفتمان  اسالم  پیامبر  گفتمان  و 
زمانی و اجتماعی محدود عصر خود( می باشد، باید عنایت داشته باشیم که همه 
این گفتمان ها به علت ظرفیت مخاطب نظریه های صاحب نظر توانسته است به 
توحیدگرایانه  مبنای گفتمان  را  اگر »قرآن«  زیرا  پیدا کنند،  این جایگاه دست 
پیامبر اسالم تعریف نمائیم این پتانسیل قرآن بوده و هست که توانسته رویکرد 
توحیدگرایانه پیامبر اسالم را به صورت تاریخی درآورد. آنچنانکه در مورد »گفتمان 
عدالت خواهانه« امام علی باید بگوئیم که این ظرفیت نظریه ها و تئوری امام علی 
رویکرد  است  توانسته  که  است  بوده  حکمت ها  و  نامه ها  و  خطبه ها  صورت  در 
عدالت خواهانه امام علی را از صورت »نظریه ها« بدل به »گفتمان تاریخی« در 

عرصه اسالم تاریخی بکند. 

امام حسین قضیه  البته در خصوص »گفتمان ظللم ستیزانه و استبدادستیزانه« 
پیامبر  »توحیدگرایانه«  گفتمان  در  تئوریک  ظرفیت  اگر  چراکه  می کند،  فرق 
اسالم و گفتمان »عدالت خواهانه« امام علی بسترساز استحاله از صورت »نظریه« 
به صورت »گفتمان« تعریف کنیم، در خصوص امام حسین گفتمان »ظلم ستیزانه 
و استبدادستیزانه« او )حداقل در عرصه برونی( در چارچوب »عملی نه نظری« 

پروسس استحاله این گفتمان صورت گرفته است. 

فقط  داریم  دست  در  رابطه  این  در  امام حسین  از  امروز  آنچه  دلیل  همین  به 
دیدگاه های امام حسین در قالب یک سلسله شعارهای عملی می باشند )نه نظری 
و تئوریک( که در طول شش ماه قیام خود )از رجب سال 60 تا عاشورای سال 
61( مشارالیه برحسب شرایط زمانی و مکانی خود مطرح کرده است. به عبارت 
امام حسین خود  استبدادستیزانه  و  ظلم ستیزانه  گفتمان سازی  دیگر خواستگاه 
قیام شش ماهه او بوده است و تعریف »پراکسیس« همین است، یعنی »عمل 
به  حسین  امام  قیام  باب  در  ما  داوری  این  البته  گفتمان ساز«.  و  نظریه ساز 
معنای آن نیست که گفته باشیم که »قیام امام حسین بالبداهه و بدون تئوری 
امام علی و پیامبر  امام حسین مانند  این است که  بلکه منظور ما  بوده است«، 
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اسالم به صورت برونی )نه درونی( گفتمان خودش را بر پایه عقبه تئوری شروع 
نکرد. یعنی این قیام شش ماهه امام حسین بوده است که خواستگاه گفتمان سازی 
ظلم ستیزانه و استبدادستیزانه او شده است. البته در خصوص پیامبر اسالم و امام 
علی هم باز داوری ما به این ترتیب نیست که معتقد باشیم که فقط »نظریه تنها« 
بوده  امام علی  پیامبر اسالم و عدالت خواهانه  عامل گفتمان سازی توحیدگرایانه 

است. 

چراکه بی شک »پراکسیس جامعه سازانه پیامبر اسالم و پراکسیس جامعه سازانه 
امام علی« )چه در 23 سال حیات نبوی پیامبر اسالم و چه در 25 سال بعد از 
وفات پیامبر اسالم و چه در دوران 5 سال خالفتش( مقوم آن نظریه ها در راستای 
مشخص  هم  سؤال  این  به  پاسخ  جا  همین  در  البته  است.  بوده  گفتمان سازی 
در  را  خودش  نظریه های  و  اندیشه ها  تمامی  علی  امام  اینکه  علت  که  می شود 
چارچوب خطبه ها و نامه ها و حکم در پنج سال دوران خالفتش مطرح کرده است 
)و تقریباً در دوران 25 سال بعد از وفات پیامبر اسالم او خاموش و ساکت بوده 
است( به این دلیل بوده است که امام علی در دوران 25 سال بعد از وفات پیامبر 
اسالم شرایط برای انجام پراکسیس عدالت خواهانه نداشته است. لذا به علت همین 
فقدان امکان پراکسیس عدالت خواهانه بوده است که اگر امام علی در طول آن 25 
سال بعد از وفات پیامبر اسالم به طرح نظریه های عدالت خواهانه هم می پرداخت 
باز این نظریه ها نمی توانست مانند دوران 5 سال خالفتش »گفتمان ساز« بشود و 
در همین رابطه است که امام علی در خطبه 3 نهج البالغه می فرماید: »اگر قیام 
اگر خداوند  نبود و  آلترناتیوی عثمان  برای  به طرف من  بر علیه عثمان و  مردم 
و  ظالمان  سیری  برابر  در  که  بود  نبسته  میثاق  جامعه  آگاهانه  و  پیشگامان  با 
گرسنگی مظلومان خاموش نباشند، من مانند 25 سال پیش افسار شتر خالفت 

را بر روی کوهان این شتر می انداختم.«

»جنبش«  »گفتمان«،  به  استحاله  از  پس  نظریه ای  هر  سنتز  آنجائیکه  از   -  5
می باشد، حال سوالی که در این رابطه مطرح می شود اینکه »جنبش« مولود این 
این  به  پاسخ  برای  بوده است؟  امام حسین چه  به خصوص گفتمان  گفتمان ها 
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سؤال باید توجه داشته باشیم که »جنبش ها« بر حسب نوع گفتمان ها باز به انواع 
متفاوتی از جمله؛

الف – جنبش سیاسی.

ب – جنبش اجتماعی.

ج – جنبش فرهنگی.

د – جنبش اقتصادی و غیره تقسیم می شوند. 

گفتمان  هم  و  اسالم  پیامبر  »توحیدگرایانه«  گفتمان  هم  چند  هر  بنابراین 
»عدالت خواهانه« امام علی و هم گفتمان »ظلم ستیزانه« امام حسین در عرصه 
اسالم تاریخی صورت تاریخی پیدا کرده است اما »جنبش های« سنتز این سه 
سنتز  »جنبش«  دلیل  همین  به  داشته اند.  اجتماعی  صورت  تنها  »گفتمان« 
از شروع  قبل  عاشورا حتی  همان صبح  از  امام حسین  گفتمان »ظلم ستیزانه« 
نبرد تحت پرچمداری حر بن یزید ریاحی آغاز شد و از بعد از ظهر عاشورا پس از 
پایان نبرد کربال این جنبش تحت پرچمداری زینب ادامه پیدا کرد. ولی با پایان 
حرکت اسرا این جنبش تحت لوای »جنبش توابین« و پرچمداری مختار ثقفی به 
انحراف کشیده شد و البته در فرایندهای دیگری این جنبش توانست در اشکال 
مختلفی سیالن تاریخی پیدا کند، بنابراین هر چند »جنبش ها سنتز گفتمان ها 
و  تاریخی  جنبه  نمی توانند  »گفتمان ها«  مانند  »جنبش ها«  ولی  می باشند« 
فرااجتماعی و فرازمانی به خود بگیرند. لذا در همین رابطه است که هر نسل و 
هر عصری می توانند در چارچوب گفتمان تاریخی و فرازمانی، جنبشی کنکریت 

و خاص خود تعریف نمایند. 

از این بابت نباید در عرصه تعریف جنبش های خاص خود  بر شعار »سلفیه« 
تعریف »جنبش کنکریت  تکیه کنند. بی شک طرح شعار »سلفیه« در عرصه 
خاص« می تواند برای هر جامعه ای در شرایط مختلف تاریخی و زمانی بسترساز 
یک فاجعه بشود. آنچنانکه شاهدیم که تمامی جریان هایی که می خواهند در 
همسان جنبش  »سلفیه« جنبشی  رویکرد  چارچوب  در  کادر حرکت جهادی 
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عصر پیامبر اسالم و عصر امام علی و عصر امام حسین بسازند، گرفتار رویکرد 
آتش افروزی  از  امروز  که  فاجعه ای  و  جنایت  همه  این  و  شده اند  فاشیستی 
اسالم گرایان حکومتی و فرقه ای و والیتی دامنگیر مسلمانان از شرق آسیا تا 
غرب و شمال آفریقا شده است همه معلول همین رویکرد »سلفی گرایانه« آنها 

به جنبش های اجتماعی کنکریت در این زمان می باشد.

6 - استحاله گفتمان ظلم ستیزانه و استبدادستیزانه امام حسین از قرن چهارم 
و پنجم هجری توسط خاندان آل بویه و بعداً صفویه )و از 40 سال پیش توسط 
جنبشی«  »عاشورای  و  گفتمانی«  »عاشورای  صورت  از  فقاهتی(  مطلقه  رژیم 
به »عاشورای حکومتی« بزرگ ترین فاجعه ای بوده است که در عرصه انحراف 
و  ظلم ستیز  گفتمانی«  »عاشورای  و  جنبشی«  »عاشورای  جوهری  و  شکلی 
استبدادستیز و عاشورای سیاسی و عاشورای امام حسین و عاشورا به عنوان 
نماد و مصداق امر به معروف و نهی از منکر اتفاق افتاده است، چراکه وجه تمایز 

»عاشورای حکومتی« با »عاشورای جنبشی و گفتمانی« در این است که: 

الف - در »عاشورای حکومتی« قالب و شکل عاشورا عمده و مطلق می گردد. 
در صورتی که در »عاشورای جنبشی و گفتمانی« امام حسین مضمون و جوهر 
اهمیت دارد. به همین دلیل دیدیم که به علت همین تکیه قالبی بر عاشورا توسط 

طرفداران عاشورای حکومتی؛ 

ابن زیادی و عمر سعد عمده می شود  اوالً چهره سفاکی ها و جنایات یزیدی و 
و چهره دوم عاشورا که چهره بازی گری امام حسین و اهل بیت او در نمایشگاه 
دلیل  همین  به  آنچنانکه  می شود.  سپرده  فراموشی  به  می باشد  عاشورا  بزرگ 
هزار سال  در طول  از شیعیان  تا  است  وسیله ای گردیده  »عاشورای حکومتی« 
گذشته فقط اشک چشم و گریه بگیرند و درس های چهره دوم عاشورا که »چهره 
حریت و نمایش ابعاد متعالی انسانی توسط امام حسین و اهل بیت او می باشد به 

فراموشی سپرده شود.« 

»عاشورای حکومتی«  نظریه پردازان  بُعدی  تک  تکیه  و  قالبی  تکیه  همین  ثانیاً 
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حکومتی«  »عاشورای  بُعدی  تک  قالب  از  مداحی گری  تا  است  گردیده  باعث 
جایگزین درس آموزی از بازی گری امام حسین و اهل بیت او در نمایشگاه بزرگ 

عاشورای 61 بشود. 

ثالثاً بازتولید تحریف ها و بازتولید خرافات از میوه های شجره »عاشورای حکومتی« 
و »عاشورای قالبی« و »عاشورای تک بُعدی« است. 

رابعاً باعث محدود و محصور شدن »عاشورای حکومتی« و »عاشورای قالبی« و 
از قدرت سیاسی و قدرت  اعم  بُعدی« در دست اصحاب قدرت  »عاشورای تک 
اقتصادی و قدرت مذهبی روحانیت حوزه های فقاهتی )که درست به موازات تولد 
غیره  و  و شیخ طوسی  مفید  توسط شیخ  آل بویه  دوران  در  عاشورای حکومتی 

تکوین پیدا کرده اند( می شود . 

خامسا به موازات تفسیر رسمی از دین و اسالم تاریخی از قرن چهارم و پنجم 
هجری در دوران حاکمیت آل بویه توسط روحانیت فقاهتی که در رأس آنها شیخ 
قالبی«  »عاشورای  و  حکومتی«  »عاشورای  داشتند،  قرار  طوسی  شیخ  و  مفید 
تاکنون  قرن چهارم  از  که  گردید  و سرپلی  ابزار  تنها  بُعدی«  تک  »عاشورای  و 
قاعده مذهبی جامعه شیعه  با  بتوانند  از طریق آن  فقاهتی  روحانیت حوزه های 
شده، گرفتار در سنت و بی سوادی و خرافات پیوند پیدا کنند. به همین دلیل به 
موازات حمایت قدرت سیاسی )خاندان آل بویه تا صفوی و رژیم مطلقه فقاهتی( 
از »عاشورای حکومتی و قالبی و تک بُعدی«، دستگاه روحانیت حوزه های فقاهتی 
شیعه بیش از دستگاه سیاسی آل بویه و صفویه نیاز به »عاشورای حکومتی« و 
»عاشورای قالبی« و »عاشورای تک بُعدی« جهت استحمار و استثمار و استعباد 

توده های سنت زده و محروم شیعه پیدا کردند. 

بطوریکه امروز شاهدیم که رژیم مطلقه فقاهتی در راستای این اهداف سیاسی 
عالوه بر عمده کردن قدرت مداحان و عالوه بر تجلیل و تکریم از قالب ها و قبرها 
اسالم  و  شفاعتی  اسالم  و  زیارتی  اسالم  و  قبرپرستی  اسالم  کردن  جایگزین  و 
خرافات زده سنتی می کوشد هر ساله با صرف هزاران میلیارد تومان از سرمایه های 
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مردم نگون بخت ایران بیش از دو میلیون نفر در اربعین امام حسین روانه زیارت 
برابر حج حاکمان عربستان  آلترناتیو مذهبی در  ایجاد  بر  تا عالوه  قبرها بکنند 
سعودی بتوانند نردبان تثبیت هژمونی خود بر هالل شیعه در منطقه خاورمیانه 

فراهم سازند. 

در »عاشورای حکومتی« همه جنایات و سفاکی های بنی امیه و اعوان و  ب - 
انصارش بر امام حسین و اهل بیت او به صورت یکطرفه و تحمیل شده بر امام 
حسین تعریف می گردد. در صورتی که در »عاشورای جنبشی« یا »عاشورای 
گفتمانی« استبدادستیز و ظلم ستیز امام حسین، نه تنها عاشورا بر امام حسین 
تحمیل نمی شود بلکه بالعکس این معمار بزرگ نمایشگاه عظیم عاشورا است 
که با اختیار و اندیشه و تفکر گام به گام تمامی اجزاء معماری عاشورا را انتخاب 
می نماید و در این رابطه است که در نیم روز عاشورا شعار می دهد که: »اال و ان 
الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و الذ له و هیهات منا الذله یابی 
اهلل ذالک لنا ورسوله و المو منون و حجور طابت و طهرت و انوف حمیه و نفوس 
ابیه - ای مردم آگاه باشید که آن ناکث و پسر ناکث به من گفته است که از این 
دو کار یکی را انتخاب کن یا شمشیر یا تن به ذلت دادن  من و تن به ذلت دادن؟ 
هیهات از اینکه ما زیر بار ذلت برویم. خدای من و پیامبر اسالم و مؤمنین به این 

دین به من می گویند که تن به ذلت نده.«

همچنین در این رابطه است که امام حسین در سرآغاز شروع قیام خود قبل از 
هجرت از مدینه به مکه می فرماید: »ُخطَّ اْلَمْوُت َعیل ُوْلِد آَدَم َمَخطَّ اْلَقالَدِه َعیل جیِد 
اْلَفتاِه، َو ما اَْوَلَه�ن ِال اَْسال�ن ِاْشِتیاُق یَْعُقوَب ِال یُوُسَف - خوب مردن در نگاه من زیباتر 

است از گردنبند زیبا بر گردن دختر جوان و به همین دلیل من برای خوب مردن 
مشتاق تر از اشتیاق یعقوب به یوسف هستم.« 

و باز در همین رابطه بود که امام حسین در روز عاشورا در پایان معماری خود در 
ً ِبَقضاِئَک  آن نمایشگاه بزرگ خطاب به اهلل معمار بزرگ وجود می فرماید: »إلِهی ِر�ن
َ - خدایا راضی به قضای تو هستم و  ن تَسِلیًما الأْمِرَک ال َمعبوَد ِسواَک یا ِغیاَث الُمسَتغیث�ی
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تسلیم به امر تو هستم و غیر از تو معبودی در این جهان ندارم و تنها تو فریادرس 
فریادخواهان هستید.«

و باز در همین رابطه بود که در پایان ساعات معماری خود در نمایشگاه بزرگ 
جهت  تاریخی  اسالم  با  جنبشی«  »عاشورای  بین  پیوند  ایجاد  برای  عاشورا 
با  را  دعوت خود  آخرین  استبدادستیز خود،  و  ظلم ستیز  گفتمان سازی حرکت 
این شعار تمام می کند: »هل من ناص ینص�؟ - آیا کسی است که مرا یاری کند؟«

و در نامه ای که هنگام خروج از مدینه به برادرش محمد حنفیه داد می نویسد: 
ِة َجّدی، أُریُد أَْن آُمَر ِباْلَمْعُروِف َوأَنْهی َعِن اْلُمْنکِر - قیام  »َوِإنَّما َخرَْجُت ِلطََلِب ااِلْصالِح �ن أُمَّ
من فقط به منظور اصالح جامعه پیامبر می باشد و این اصالح در این زمان تنها 
ج  بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر انجام پذیر می باشد« )مقتل خوارزمی – 

1 - ص 188(.

و به همین دلیل زینب کبری کمتر از یکماه بعد از عاشورا در تبیین »عاشورای 
جنبشی« در کاخ سبز معاویه خطاب به یزید فرمود: »یا یزید کد کیدک واسع سعیک 
ناصب جهدک فو الله ال تمحو ا ذکر نا و ال تمیت وحینا - ای یزید به تو می گویم هر 

حقه ای که می خواهی بزن و هر کاری که می توانی انجام بده اما یقین داشته باش 
که اگر می خواهی نام ما را در تاریخ محو بکنی، نام ما محو شدنی نیست آنکه در 

عرصه تاریخ محو و نابود می شود تو هستی.«

و خالصه در این رابطه بود که امام حسین در جمعبندی خود از عاشورا فرمود: 
ُه ِبراع ِمْثَل یَِزیَد - زمانی که امت مبتال شد به  الُم ِاْذ َقْد بُِلَیِت االُمَّ »َو َعیَل ااِلْسالِم، السَّ
چوپان و سرپرستی مثل یزید، در آن زمان باید مردم از اسالم خداحافظی کنند.«

و طبیعی است که داوری ما از »عاشورای جنبشی« در زیارت وارث و عاشورا این 
کاَة َو اََمرَت ِبالَمعروِف َو نََهیَت  الَة َو آتَیَت الزَّ چنین خواهد بود که: »اَشَهُد اَنََّک َقد اََقمَت الصَّ
َعِن الُمنَکر وجاهدت �ن الله حق جهاده - ای حسین شهادت می دهیم که تو )با عاشورا 

و در عاشورا و برای عاشورا( اقامه نماز کردی و زکات دادی و امر به معروف و نهی 
از منکر کردی و در راه خدا جهاد نمودی و حق جهاد را به جا آوردی.«
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نیروی های  توسط  بزرگ  نمایشگاه  این  معماری  حکومتی«  »عاشورای  در   - ج 
و  جنبشی«  »عاشورای  در  اما  می گیرد  انجام  مالئکه  تا  اجنه  از  ماورالطبیعه 
»عاشورای گفتمان« استبدادستیز و ظلم ستیز این قدرت مدیریت امام حسین و 

اهل بیت او هستند که معماری عاشورا را به انجام می رساند. 

دستگاهی  یارانش  و  حسین  امام  دستگاه  حکومتی«  »عاشورای  در   – د 
موازی با دستگاه وجود و خداوند است در صورتی که در »عاشورای جنبشی 
از  بندگانی  او  بیت  اهل  و  حسین  امام  یارانش  و  حسین  امام  استبدادستیز« 
بنده های خداوند می باشند که فقط جهت انجام مسئولیت اجتماعی و تاریخی 
و دینی خود قیام کرده اند و خود پیامبر اسالم بنده ای از بندگان خداوند است؛ 

دا َعْبُدُه َو رَُسوُلهُ.« »أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

ه - در »عاشورای حکومتی« امکان رابطه و پیوند مستقیم و بدون واسطه بین 
قبرهای  و  او  بیت  اهل  و  حسین  امام  بنابراین  ندارد،  وجود  خداوند  و  انسان 
آنها در چارچوب شفاعت می توانند به عنوان سرپل اتصال بین بندگان و خداوند 
قرار گیرند در صورتی که در »عاشورای جنبشی« یا »عاشورای گفتمانی« همه 
و  بندگان خداوند می باشند  از  اسالم  پیامبر  و حتی خود  امام حسین  از جمله 
آنچنانکه لوتر گفت: »هر کس خود روحانی و کشیش خود است« و در کل اسالم 
هیچ عبادت فردی و جمعی وجود ندارد که انجام آن موکول به حضور روحانی و 
واسطه بین خدا و انسان باشد و هیچ قرائت رسمی از دین و عاشورا و غیره وجود 
ندارد که در انحصار روحانیت حوزه های فقاهتی باشد. لذا همه می توانند در باب 
دین و عاشورا آزادانه فکر کنند و آزادانه نظریه پردازی نمایند و صحت و سقم این 

نظریه ها توسط فونکسیون آنها در هدایت جامعه مشخص می شود. 

به روحانیت  متعلق  فقط  و عاشورا  امام حسین  در »عاشورای حکومتی«   - و 
و حکومت و حداکثر شیعیان است، در صورتی که در »عاشورای جنبشی« یا 
و  عدالت  که دغدغه  انسان هائی  همه  به  متعلق  عاشورا  گفتمانی«  »عاشورای 
حریت داشته باشند و به همین دلیل امام حسین در آخرین پیامش به تاریخ 
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- ای  ِ ُدنیاُکم 
دیٌن و ُکنُتم التَخافوَن الَمعاَد َفکونوا اَحراراً �ن َلُکم  یَُکن  َلم  می فرماید: »إن 

مردم یا دین داشته باشید یا انسان های آزاده باشید.«

ز - در »عاشورای حکومتی« واقعه عاشورا از زمان پیامبر اسالم و توسط ایشان 
پیشگوئی و مدیریت شده است. بطوریکه از قول امام حسین نقل می کنند که او 
فرمود: در عالم رؤیا جدم به من فرموده است که »اتا�ن رسول الله بعد فارقتک فقال: 
ن اخرج فان الله شاء ان یراک قتیالفقال له ابن الحنفیه: فما مع�ن حملک هوالءالنساء  یا حس�ی

معک و انت تخرج عیل مثل هذه الحال؟ فقال له قد قال ل ان الله قد شاء ان یراهن سبا یا«. 

در صورتی که در رویکرد »عاشورای جنبشی« یا »عاشورای گفتمانی« علت قیام 
امام حسین نه به خاطر تحقق خبر پیشگوئی از قتل او بوده است بلکه آنچنانکه 
خود امام حسین فرموده است فلسفه قیام او به خاطر اصالح جامعه پیامبر اسالم 
اً، وال بطراً وال مفسداً، وال ظالماً، وإنما خرجت لطلب االصالح  بوده است: »إ� لم أخرج أ�رش

� أمة جدی.«

7 - بنابراین از همان روز عاشورای سال 61 قبل از شروع نبرد با شکل گیری جریان 
حر بن یزید ریاحی عاشورا از صورت یک حادثه سیاسی قومی و قبیلگی خارج 
شد و وارد چرخه اسالم تاریخی گردید و تمامی تالش امام حسین )به خصوص از 
بعد از ظهر تاسوعا که با رسیدن شمر سفیر عبید اهلل بن زیاد نبرد عاشورا قطعی 
گردید( بر این امر قرار داشت تا حادثه عاشورا را از چرخه فرقه گرائی و قبیله گرائی 
تاریخی به  انسانی و اجتماعی و  انتقام گیری های گذشته خارج کند و مبنای  و 
بنی امیه  تالش  تمام  که  می دانست  به خوبی  امام حسین  بدهد، چراکه  عاشورا 
سیاست  چارچوب  در  را  عاشورا  تا  دارد  قرار  امر  این  بر  یزید  قدرت  دستگاه  و 
قدرت طلبانه حسین و انتقام گیری های قبیله ای و قومی و مذهبی خالصه نماید. 

حسین خوب می دانست که تا زمانی که نتواند پایه و مبنای »نظری عاشورا را 
بر اساسی انسان و حقوق انسانیت و مبارزه با ظلم و ستم دستگاه بنی امیه در 
عرصه اجتماعی و تاریخی قرار دهد، نمی تواند عاشورا را از عرصه قومی و قبیله ای 
و فرقه ای خارج کند« و به همین دلیل بود که موتور نبرد عاشورا با این شعار 
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امام حسین در پیش از ظهر عاشورا روشن گردید: »اال ترون ان الحق ال یعمل به و ان 
ْ ال أََرَی اْلَمْوَت ِإالَّ َسَعاَدًة  رِّ

الباطل ال یتناهی عنه« و در ادامه این شعار بود که فرمود: »ِإ�ن

ِإاّل بَرَما - آیا نمی بینی در جامعه به حق عمل نمی شود و آیا   َ ن َوالَحیاَة َمَع الظّاِلِم�ی

نمی بینید که از باطل در جامعه جلوگیری نمی گردد. من در این رابطه مردن را 
برای خودم سعادت و زندگی با ستمگران را موجب مالمت می بینم.«

پیروزی  از  انتقام گیری  را  بنی امیه که تالش می کردند عاشورا  برعکس  بنابراین 
از  پیامبر اسالم در جنگ بدر تعریف کنند، امام حسین از همان ماه رجب که 
تا دینامیزم قیام  بر علیه بنی امیه قیام کرد تالش می کرد  مدینه به طرف مکه 
دینامیزم  این  تبیین  توسط  و  نماید  تعریف  باطل«  با  »نبرد حق  در  را  خودش 
از  اعم  برونی  دینامیزم  گونه  هر  نفی  به  او  که  بود  عاشورا  و  قیام  برای  درونی 

قبیله گرایی و قوم گرایی و فرقه گرایی می پرداخت.

یادمان باشد که امام حسین موتور دینامیزم عاشورا که از نگاه او »جنگ حق با 
باطل« است از آیه 17 سوره رعد قرآن وام گرفته بود، زیرا قرآن موتور دینامیزم 
تاریخ بشر در »جنگ بین حق و باطل« را در چارچوب یک مثال تبیین و تعریف 
ا یوِقُدوَن  یُل َزبًَدا َراِبیا َوِممَّ َماِء َماًء َفَساَلْت أَْوِدیٌة ِبَقَدِرَها َفاْحَتَمَل السَّ می نماید؛ »أَنَْزَل ِمَن السَّ
ا الزَّبَُد َفیْذَهُب  ُب اللَُّه اْلَحقَّ َواْلَباِطَل َفأَمَّ ِ ْ اِر ابِْتَغاَء ِحْلیٍة أَْو َمَتاٍع َزبٌَد ِمْثُلُه کَذِلک یصن ِ النَّ

َعَلیِه �ن

ُب اللَُّه ااْلأَْمَثاَل - آبی از آسمان نازل  ِ ْ ِ ااْلأَرِْض کَذِلک یصن
ا َما یْنَفُع النَّاَس َفیْمکُث �ن ُجَفاًء َوأَمَّ

شد و این آب باران در سطح زمین جاری گردید و هر جوئی و نهری بزرگ یا 
کوچک به اندازه ظرفیت خود از این آب بهره گرفتند اما آن آب صاف نازل شده 
در زمین گل آلود شد و همین امر باعث گردید تا در جریان حرکت این آب در 
پروسس تاریخ آب کف آلود شود، آنچنانکه آن کف ها روی آب را هم پوشانیدن.«

همچنین همین مثال در خصوص ذوب فلزات زینتی بر اثر حرارت قابل روئیت 
می باشد. داستان کف و آب در مثال های فوق داستان نبرد حق با باطل می باشد، 
چراکه باطل مانند کف ها باالخره در پروسس حرکت تاریخ از بین می روند و حق 
عاشورا  بقای  و  دوام  علت  باری  می ماند.  باقی  می باشد  توده ها  منافع  همان  که 
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به عنوان یک »گفتمان نبرد حق و باطل« و یا استبدادستیزی و مبارزه همیشگی 
با ظلم همان تبیین دینامیزم درونی عاشورا توسط امام حسین در چارچوب نبرد 
تاریخی بین حق و باطل می باشد و اگر غیر از این )تبیین دینامیزم درونی عاشورا 
بسیاری  مانند   61 عاشورای  حادثه  می افتاد  اتفاق  عاشورا  حسین(  امام  توسط 
دیگر از حوادث تاریخ بشر فراموش می شد، بنابراین علت حیات تاریخی عاشورا 
نه به خاطر سفاکی های بنی امیه در آن روز می باشد )چراکه حداقل در جنگ های 
صلیبی و حتی در دو جنگ بین الملل سفاکی ها بر علیه انسان های مظلوم صورت 
گرفته است، که تاریخ از نقل آنها شرم دارد و جنایت های روز عاشورا در برابر آن 

جنایت ها جز یک شوخی بیش نیست(.

مالئکه  و  پری  و  جن  حضور  خاطر  به  عاشورا  تاریخی  حیات  علیت  همچنین 
دیگر نیروهای ماوراءالطبیعه آنچنانکه اسالم خرافاتی و اسالم دگماتیست مدعی 
به  حسین  امام  نَصب  خاطر  به  عاشورا  تاریخی  حیات  علت  باز  و  نیست  است، 
از  امام حسن  یعنی  امام حسین  بزرگ  برادر  نیست، چراکه  علی  امام  و  پیامبر 
بعد از شهادت امام علی تا زمان قبول صلح با معاویه ده ها جنگ و نبرد خونین 
داشته است ولی هیچکدام از آنها نتوانست مانند عاشورا وارد چرخه تاریخ اسالم 
تاریخی بشود، بنابراین آنچه که باعث حیات تاریخی عاشورا گردید »فقط و فقط 
دینامیزم درونی عاشورا است« که توسط معمار بزرگ عاشورا یعنی امام حسین 
در چارچوب »نبرد حق و باطل و بر پایه هسته انسان و انسانیت استوار گردید« 
و همین دینامیزم درونی بود که باعث گردید تا »عاشورا به عنوان یک گفتمان 

استبدادستیز و ظلم ستیز و ظالم ستیز در تاریخ بشر باقی بماند.«

پر پیداست که به علت سیالن تاریخی عاشورا از آغاز این حادثه در پنج شکل 
جاری و ساری گردید:

الف - »عاشورای گفتمانی« که به صورت »گفتمان استبدادستیزی و باطل ستیزی 
و ظلم ستیزی« است که خود امام حسین بر آن تاکید داشت. 

آنها  توابین که در رأس  قیام  با  فردای عاشورا  از  ب - »عاشورای جهادی« که 
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مختار ثقفی قرار داشت تکوین پیدا کرده است که حتی در جامعه امروز ایران 
« در خدمت »عاشورای حکومتی« و به عنوان پیاده نظام  ن با شعار »یالثارات الحس�ی
رژیم مطلقه فقاهتی جاری و ساری می باشند. رویکرد »عاشورای جهادی« که با 
کشت و کشتار و خونریزی و قوم گرائی و قبیله گرائی و فرقه گرائی همراه بوده و 
هست جوهر عاشورا را در کشتن مظلومانه حسین و یارانش به صورت یک حادثه 
قومی و قبیلگی و فرقه ای تفسیر می کنند. لذا پیوسته تالش می کنند تا با کشت 
و کشتار مظلومانه فرقه ای و قومی از یکدیگر به نام عاشورای حسینی انتقام خون 
امام حسین را در کربال و عاشورا بگیرند. جهنم و جوی خونی که رژیم مطلقه 
فقاهتی حاکم در طول 40 سال گذشته از خاور دور تا غرب آفریقا در لوای شعار 
انداخته است، سنتز این رویکرد به عاشورا و  »جنگ، جنگ تا پیروزی« به راه 

خانواده پیامبر از فاطمه زهرا تا حسین می باشد.

ج - »عاشورای حکومتی« )برعکس »عاشورای گفتمانی« و »عاشورای جهادی« 
که از نیمه دوم قرن اول هجری در عرصه اسالم تاریخی تکوین پیدا کرده است(، 
از قرن چهارم توسط آل بویه تأسیس و نهادینه گردید و بعدا توسط صفویه این 
نیز می  آبیاری گردید و در طول 40 سال گذشته رژیم مطلقه فقاهتی  شجره 
پیروزی« میوه شجره »عاشورای  تا  تا در چارچوب شعار »جنگ، جنگ  کوشد 

حکومتی« به میوه بنشیند.

یادمان باشد که اسالم فقاهتی در قرن چهارم توسط آل بویه هم زمان با تأسیس 
»عاشورای حکومتی« به وسیله شیخ طوسی و شیخ مفید تأسیس گردید، چراکه 
برای  بود که  دریافته  عباسی  با خالفت  مبارزه هویت طلبانه سیاسی  در  آل بویه 
تثبیت هویت سیاسی خود عالوه بر »عاشورای حکومتی« جهت بسیج مردمی 
نیازمند به اسالم فقاهتی جهت نهادینه کردن مذهبی و رسمی فرقه اقلیت شیعه 

حکومتی در برابر فرقه اکثریت تسنن رسمی می باشد. 

از زمان  همچنین فراموش نکنیم که ظهور و جداسازی دو فرقه شیعه و سنی 
آل بویه تکوین پیدا کرد، بطوریکه تا قبل از قرن چهارم ما هیچگونه دیوارکشی 
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هویتی و فرقه ای تحت عنوان تشییع و تسنن در جوامع مسلمین شاهد نبوده ایم. 
بر این مطلب بیافزائیم که صفویه مانند آل بویه جهت تثبیت هویت سیاسی خود 
در برابر امپراطوری عثمانی مجبور شد تا مانند آل بویه حکومت خودش را توسط 
دو بازوی »عاشورای حکومتی« و »اسالم فقاهتی« حوزه های فقهی بیمه نماید. 
البته داستان رژیم مطلقه فقاهتی در خصوص دو بازوی »عاشورای حکومتی« و 
»اسالم فقاهتی« با اشتراک بسیار با دو رژیم آل بویه و صفویه تفاوت های زیادی 

نیز دارند. چرا که؛

اوالً رژیم مطلقه فقاهتی حاکم برعکس آل بویه و صفویه در چارچوب نظریه »والیت 
فقیه« خمینی و حاکمیت سیاسی و اقتصادی و مذهبی روحانیت حوزه های فقهی 
بر همه سرمایه های سیاسی و اقتصادی و معرفتی مردم نگون بخت ایران سنتز و 
مولود حوزه های فقاهتی و اسالم فقاهتی می باشد. در صورتی که اسالم فقاهتی 
مولود آل بویه و صفویه بودند نه برعکس و این دو از فرش تا عرش متفاوت از هم 

می باشند. 

ثانیاً هدف آل بویه و صفویه از تأسیس »عاشورای حکومتی« تنها بسیج توده های 
قاعده جامعه در چارچوب احساس مذهبی فرقه ای بر علیه اهداف شوم سیاسی 
مطلقه  رژیم  استراتژیک  تکیه  صفویه(  و  آل بویه  )برعکس  اما  است.  بوده  خود 
فقاهتی در 40 سال گذشته بر »عاشورای حکومتی« عالوه بر سوء استفاده از شور 
مذهبی توده های ایران، تالشی است تا »عاشورای حکومتی« اسالم مداحی گری و 
اسالم قبرپرستی و اسالم زیارتی و اسالم شفاعتی و اسالم خرافه پرستی و اسالم 
مفاتیح الجنانی و اسالم قالبی و اسالم دگماتیسم و اسالم روایتی و اسالم فقاهتی 
و اسالم والیتی و اسالم حکومتی، جایگزین اسالم قرآنی و اسالم نهج البالغه ای و 
اسالم »عاشورای گفتمانی« امام حسین و اسالم تطبیقی اقبال و شریعتی بکنند. 

چرا که در طول 40 سال گذشته سردمداران رژیم مطلقه فقاهتی در چارچوب 
پارادوکس های جناحی و جریانی درون حاکمیت دریافته اند که »اسالم فقاهتی 
آنها را بیمه نماید«.   این شرایط تثبیت حاکمیت  حوزه های فقهی نمی تواند در 
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تضاد و جنگ های خونین 40 ساله گذشته عمر رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در 
رابطه با صف بندی روحانیت فقاهتی که حتی از مشروطیت تا به امروز ادامه دارد، 
معرف این حقیقت می باشد. به همین دلیل است که رژیم مطلقه فقاهتی عالوه 
بر سرمایه گذاری نجومی از بودجه کشور و سرمایه های مردم نگون بخت ایران در 
حوزه های فقاهتی تحت مدیریت مصباح یزدی، جهت حکومتی کردن تشکیالت 
بادآورده  نجومی  سرمایه گذاری های  توسط  تا  می کند  تالش  فقاهتی  حوزه های 
مردم نگون بخت ایران، اسالم مداحی گری و اسالم قبرپرستی و ضریح پرستی و 
اسالم خرافه پرستی و اسالم زیارتی و شفاعتی و اسالم تعبدی و تقلیدی و تکلیفی 
که مقوم »عاشورای حکومتی« می باشند، جایگزین »اسالم قرآنی و نهج البالغه ای 

و تطبیقی« بکند. 

»عاشورای  از  ما  مقصود  که  تصوفی«  »عاشورای  یا  صوفیانه«  »عاشورای   - د 
تصوفی« همان عاشورائی است که مولوی در چارچوب همان رویکرد افالطونی 
که به مرگ و روح و انسان دارد و در داستان رسیدن شاعر غریب در روز عاشورا به 
حلب در دفتر ششم مثنوی - ص 1094 - از سطر 780 تا 810 توصیف می نماید 
سطر 21 تا 30 آنرا تبیین  و در دیوان شمس در غزل 2707 - ص 1004 – 

می نماید. در »عاشورای تصوفی« یا »عاشورای صوفیانه« مولوی: 

اوالً عاشورای 61، صحنه انتخاب فردی و حرکت فردی و مبارزه فردی با نفس 
خود می باشد. آنچنانکه خود او در مثنوی در این رابطه می گوید: 

جامه چه دریم و چون خاییم دست روح سلطانی ززندانی بجست

وقت شادی شد چو بشکستند بند چونک ایشان خسر و دین بوده اند

کنده و زجنیر را انداختند سوی شادروان دولت تاختند

گر تو یک ذره از ایشان آگهی روز ملکست و گش و شاهنشهی

مثنوی – دفتر ششم – ص 1095 – س 2

ثانیاً از نظر مولوی نبرد عاشورای 61 »نبرد با خصم برون از نفس نیست، بلکه 



73کدامین عاشورا؟ /

نبرد در عاشورا نبرد افراد با خصم درون خود بوده است«، چراکه مولوی بر سنت 
همه صوفیان انجام نبرد با خصم درون را به صورت مکانیکی و جدای از نبرد با 
خصم برون تعریف می کند و حتی »نبرد مکانیکی با خصم درون« مهم تر از »نبرد 

مکانیکی با خصم برون می داند.«

ماند خصمی زو بتر در اندرون ای شهان کشتیم ما خصم برون

شیر باطل سخره خرگوش نیست کشنت این کار عقل و هوش نیست

کو به دریاها نگردد کم و کاست دوز خست این نفس و دوزخ اژدهاست

روی آوردیم به پیکار درون چونک واگشتیم زپیکار برون

با نبی اندر جهاد اکبریم قد رجعنا من جهاد االصغریم

تا به سوزن بر کنم این کوه قاف قوتی خواهم زحق دریا شکاف

شیر آن را دان که خود را بشکند سهل شیری دان که صف ها بشکند

مثنوی – دفتر اول – ص 71 – س 1409. 

به  اعتقادی  اصاًل  امام حسین   61 سال  عاشورای  تبیین  عرصه  در  مولوی  ثالثاً 
»رابطه فرد با جامعه« و »مسئولیت اجتماعی فرد یا مسئولیت انسانی فرد« ندارد 
و اصاًل به مقوله ای به نام جامعه انسانی و رای فرد اعتقادی ندارد و اصاًل اعتقادی 
ندارد که در عاشورا حسین و یارانش در چارچوب مسئولیت اجتماعی و تاریخی و 
انسانی موظف به مبارزه با باطل زمان خود شده اند. بلکه تمامی تبیین مولوی در 
رابطه با عاشورای 61 بر این امر قرار دارد که افرادی که می خواستند از زندان تن 
)آنچنانکه افالطون می گوید( رهائی پیدا کنند در کربال شهید این رهائی شدند:

بال جویان دشت کربالئی کجائید ای شهیدان خدایی

پرنده تر زمرغان هوایی کجایید ای سبک روحان عاشق
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بدانسته فلک را در گشایی کجایید ای شهان آسمانی

کسی مر عقل را گوید کجایی کجایید ای زجان و جا رهیده

بداده وامداران را رهایی کجایید ای در زندان شکسته

کجایید ای نوای بی نوایی کجایید ای در مخزن گشاده

زمانی بیش دارید آشنایی در آن بحرید کین عالم کف اوست

زکف بگذر اگر اهل صفایی کف دریاست صورت های عالم

بهل نقش و بدل رو گر زمانی دلم کف کرد کین نقش سخن شد

کلیات شمس تبریزی - غزل 2707 – ص 1004 – س 22 به بعد

حال برای فهم اوج انحراف رویکرد افالطونی مولوی به عاشورای 61 امام حسین 
»عاشورای  رویکرد  با  مقایسه  در  را  مولوی  صوفیانه«  »عاشورای  رویکرد  این 
گفتمانی« و »عاشورای جنبشی« حضرت موالنا عالمه محمد اقبال الهوری قرار 

می دهیم و داوری در این رابطه را به خود شما واگذار می کنیم.

عشق با عقل هوس پرور چه کرد آن شنیدستی که هنگام نبرد

سرو آزادی زبستان رسول آن امام عاشقان پور بتول

معنی ذبح عظیم آمد پسر اهلل اهلل به ای بسم اله پدر

دوش ختم املرسلین نعم اجلمل بهر آن شهزاده خیر امللل

شوخی این مصرع از مضمون او سرخ رو عشق غیور از خون او

همچو حرف قل هو اله در کتاب در میان امت کیوان جناب

این دو قوت از حیات آید پدید موسی و فرعون و شبیر و یزید

حریت را زهر اندر کام ریخت چون خالفت رشته از قرآن گسیخت
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چون سحاب قبله باران در قدم خاست آن سر جلؤه خیر االمم

الله در ویران ها کارید و رفت بر زمین کربال بارید و رفت

موج خون او چمن ایجاد کرد تا قیامت قطع استبداد کرد

پس بنای ال اله گردیده است بهر حق در خاک و خون گردیده است

خود نکردی با چنین سامان سفر مدعایش سلطنت بودی اگر

دشمنان چون ریگ صحرا ال تعد دوستان او به یزدان هم عدد

یعنی آن اجمال را تفصیل بود سر ابراهیم و اسمعیل بود

پایدار و تند سیر و کامکار عزم او چون کوهساران استوار

مقصد او حفظ آئین است و بس تیغ بهر عزت دین است و بس

پیش فرعونی سرش افکنده نیست ما سواله را مسلمان بنده نیست

ملت خوابیده را بیدار کرد خون او تفسیر این اسرار کرد

از رگ ارباب باطل خون کشید تیغ ال چون از میان بیرون کشید

سطر عنوان جنات ما نوشت نقش اال اهلل بر صحرا نوشت

زآتش او شعله ها اندوختیم رمز قرآن از حسین آموختیم

سطوت غرناطه هم از یاد رفت شوکت شام و فر بغداد رفت

تازه از تکبیر او ایمان هنوز تار ما از زخمه اش لرزان هنوز

اشک ما بر خاک پاک او رسان ای صبا ای پیک دور افتادگان

کلیات اقبال الهوری – رمز بیخودی – ص 74 – س 14 به بعد





»تفسیر عاشورا«
در رویکرد تطبیقی

محمد اقبال الهوری

عاشورا عید خون بر همه کسانی که برای آزادی و برابری هزینه داده اند مبارک باد
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هنگامیکه محمد اقبال الهوری نظریه پرداز، عارف، هنرمند، ادیب، مجاهد فیلسوف، 
اندیشمند مترقی، آزادی خواه شرقی مسلمان در دیوان اشعار خود می گوید:

زآتش او شعله ها اندوختیم رمز قرآن از حسین آموختیم

الله در ویران ها کارید و رفت بر زمین کربال بارید رفت

موج خون او چمن ایجاد کرد تا قیامت قطع استبداد کرد

پس بنای ال اله گردیده است بهر حق در خاک و خون گردیده است

ملت خوابیده را بیدار کرد خون او تفسیر این اسرار کرد

تازه از تکبیر او ایمان هنوز تار ما از زخمه اش لرزان هنوز

کلیات اشعار اقبال – رمز بی خودی – ص 75 – سطر 17

بدون تردید نخستین سوالی که در اینجا و در این رابطه برای ما مطرح می گردد 
این است که آیا داوری محمد اقبال الهوری در باب عاشورا و نهضت امام حسین 
یک داوری احساسی و تخیلی و شاعرانه و کورکورانه می باشد یا اینکه برعکس 
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با عنایت به جایگاه اعتقادی و رویکردی محمد اقبال این داوری اقبال در باب 
امام  تاریخ ساز  قیام  باب  در  و حال  داوری های گذشته  تمامی  بر خالف  عاشورا 
حسین یک داوری واقع گرایانه و علمی می باشد؟ چراکه محمد اقبال نه شیعه بوده 
است تا توسط رویکرد شیعه گری خویش بخواهد یک داوری غالی و احساساتی 
امام حسین بکند و نه طرفدار اسالم  از قیام  اعتقادی  و کورکورانه و مذهبی و 
فقاهتی، اسالم روایتی، اسالم مداحی گری، اسالم زیارتی، اسالم والیتی و اسالم 
راستای  در  بخواهد  حسین  امام  از  مداحی گری  توسط  تا  است  بوده  حکومتی 
ایده های خود از قیام امام حسین برای خود دکان دو نبش اجتماعی – سیاسی 

ایجاد نماید.

لذا اگر بپذیریم که محمد اقبال مصلح بزرگ و مبارز آزادی خواه برابری طلب نیمه 
اول قرن بیستم جوامع مسلمان جهان بوده است، طبیعی است که داوری او در 
باب عاشورا و قیام امام حسین باید در چارچوب همان رویکرد سیاسی – اجتماعی 
– تاریخی – اعتقادی خودش تحلیل و تعریف نمائیم. آنچنانکه در این رابطه برای 
روشن شدن بیشتر موضوع می توانیم به رویکرد محمد عبده نسبت به نهج البالغه 
امام علی اشاره کنیم. قابل ذکر است که کتاب نهج البالغه امام علی که امروز در 
قرن چهارم هجری  در  است گرچه  یافته  انتشار  و  تکثیر  میان جوامع مسلمان 
باز نشر آن مولود تالش محمد  توسط شریف رضی جمع آوری شده است، ولی 
عبده شاگرد سیدجمال الدین اسدآبادی در دهه آخر قرن نوزدهم و دهه اول قرن 
بیستم می باشد که طبق اعتراف خود محمد عبده در مقدمه چاپ نهج البالغه او 
در دوران اقامتش در لبنان به صورت تصادفی با کتاب نهج البالغه آشنا می شود و 
پس از مطالعه نهج البالغه، در آنجاست که درمی یابد که به گنجینه ای از معارف 

اسالم قرانی دست پیدا کرده است.

آنچنانکه خود محمد عبده می گوید در زمان مطالعه نهج البالغه چنین احساس 
می کردم که با خواندن هر خطبه و نامه و حکمت این کتاب پنجره ای دیگر از 
ابعاد گوناگون معارف اسالم قرانی در برابرم باز می شود که با پنجره قبلی کاماًل 
متضاد و متفاوت می باشد، بطوریکه برای مثال اگر در یک خطبه امام علی پنجره 
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جهاد اسالمی را در برابرم باز می کرد، در خطبه دیگر پنجره اخالق انسانی و زهد 
و عرفان قرآنی در برابرم باز می کرد و در خطبه دیگر پنجره قرائتی نو از جهان و 
خدا و وجود برای من آشکار می ساخت و در نامه یا خطبه و حکمت دیگر قرائتی 

نو از انسان و تاریخ و جوامع بشری عرضه می کرد.

باری، در این رابطه بود که طبق اعتراف خود محمد عبده در مرحله پساشکست 
راستای  در  او  آنجائیکه  از  سیدجمال،  انحطاط زدائی  و  استعماری  ضد  پروژه 
آسیب شناسی و بازسازی و بازتولید حرکت سیدجمال، نخستین کسی بود که به 
پروژه اصالحات فرهنگی یا اندیشه اصالحی در جوامع مسلمان جهت دستیابی به 
تحول اجتماعی و تحول سیاسی اعتقاد پیدا کرد و در این رابطه به دنبال بستری 
با  تصادفی  آشنائی  با  بود،  مسلمان  جوامع  در  فرهنگی  تحول  این  انجام  جهت 
نهج البالغه در می یابد که این کتاب می تواند در جوامع مسلمان اعم از شیعه و 
سنی بسترساز آن تحول فرهنگی – اعتقادی بشود، لذا در همین رابطه بود که 
محمد عبده اقدام به تنقیح و چاپ و تکثیر و تفسیر نهج البالغه در جهان اسالم و 

از جمله در جوامع شیعه مدعی امام علی می کند.

فراموش نکنیم که نه تنها جوامع اهل تسنن از بعد از اهتمام محمد عبده به نشر و 
تکثیر و تبلیغ و ترویج نهج البالغه بودند که با این کتاب آشنا شدند، حتی جوامع 
عبده  محمد  ترویجی   – تبلیغی  از حرکت  قبل  تا  علی  امام  پیرو  مدعی  شیعه 
نسبت به نهج البالغه امام علی غافل و جاهل بودند و حوزه های هزار ساله فقه زده 
بودند؛  نداشته  بر  رابطه  این  در  گامی  کوچکترین  شیعه  روحانیت  روایت زده  و 
بنابراین آنچه در این رابطه مهم است، گرایش محمد عبده به نهج البالغه )در دهه 
آخر قرن نوزدهم و اوایل دهه اول قرن بیستم( به عنوان یک مانیفست یا نقشه راه 
جهت ایجاد تحول فرهنگی و تحول اجتماعی و تحول سیاسی در جوامع مسلمان 
نهج البالغه  باب  در  عبده  محمد  داوری  چراکه  می باشد،  سنی  و  شیعه  از  اعم 
از چهارده  پس  بیستم  قرن  در  کتاب  این  که  داشت  قرار  امر  این  بر  علی  امام 
ترویج  و  تبلیغ  توسط  می تواند  که  می باشد  برخوردار  پتانسیلی  آنچنان  از  قرن 
آن در جوامع مسلمان به یک تحول عمیق و همه جانبه فرهنگی و اجتماعی و 
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سیاسی و اعتقادی بیانجامد. لذا در این رابطه است که اگر داوری کنیم که کتاب 
نهج البالغه امام علی برای محمد عبده سر سلسله جنبان پروژه اندیشه اصالحی 

یک مانیفست و نقشه راه بوده است داوری دور از ذهنی نکرده ایم.

یادمان باشد که نقشه راه اصالح گری محمد عبده از زمانی دچار بن بست و شکست 
شد که شاگرد او رشید رضا با گرایش به اسالم سلفیه محمد ابن عبدالوهاب و ابن 
تیمیه و محمد بن عبدالعزیز سعودی از اسالم اجتماعی به اسالم حکومتی روی 
آورد؛ و در ادامه این رویکرد انحرافی رشید رضا به اسالم حکومتی و اسالم فقاهتی 
المسلمین  اخوان  تأسیس  با  البنای مصری و سیدقطب  بود که مهندس حسن 
رویکرد انحرافی اسالم فقاهتی و اسالم حکومتی و اسالم سلفی گری رشید رضا 
را نهادینه کردند )که البته با ترجمه آثار سیدقطب توسط سیدعلی خامنه ای و 
آشنائی خمینی با رویکرد اسالم فقاهتی و اسالم حکومتی و سلفی گری سیدقطب 
توسط ترجمه های سیدعلی خامنه ای( خمینی از تابستان سال 46 در نجف طی 
یک سلسله سخنرانی تحت عنوان والیت فقیه )که بعداً توسط جالل الدین فارسی 
به صورت کتاب »والیت فقیه« فعلی خمینی در آمد( برای اولین بار با تاسی از 
رشید رضا و حسن البنا و سیدقطب، اسالم حکومتی در زیر چتر اسالم فقاهتی 
حوزه های  روحانیت  دیسکورس  وارد  شیعه  فقاهتی  حوزه های  روایتی  اسالم  و 

فقاهتی شیعه کرد.

باری طرح رویکرد محمد عبده به نهج البالغه امام علی در اینجا به عنوان مثال 
برای آن مطرح کردیم تا به تبیین این حقیقت بپردازیم که رویکرد محمد اقبال 
الهوری به باز تعریف عاشورای امام حسین تنها در چارچوب مانیفست و نقشه 
راه محمد اقبال قابل فهم است. آنچنانکه بدون فهم مانیفست یا نقشه راه محمد 
عبده در عرصه پروژه اندیشه اصالحی او امکان تکیه او بر کتاب نهج البالغه امام 
علی قابل فهم و تبیین نیست؛ و علت اینکه حوزه های فقاهتی جوامع شیعه در 
در  نهج البالغه  جایگاه  به  بودند،  نتوانسته  عبده  محمد  از  قبل  سال  هزار  طول 
فقاهتی  بود که روحانیت شیعه حوزه های  این  ببرند،  دیسکورس مسلمانان پی 
توسط زندانی شدن در چارچوب اسالم روایتی و اسالم فقاهتی نیازی به نقشه راه 
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و مانیفست امام علی و نهج البالغه نداشتند تا مانند محمد عبده به نهج البالغه امام 
علی به عنوان نقشه راه و مانیفست حرکت خود بر آن تکیه نمایند.

در این رابطه است که سوالی که در این جا و در همین رابطه قابل طرح می باشد 
با رویکرد محمد عبده و گرایش محمد  اقبال  اینکه )در مقایسه رویکرد محمد 
راه اصالحی خود در  نقشه  و  مانیفست  به عنوان  امام علی  نهج البالغه  به  عبده 
جوامع مسلمان( چرا محمد اقبال الهوری بر قیام امام حسین تکیه مانیفستی و 

نقشه راه می کند؟

برای پاسخ به این سؤال کلیدی باید قبل از آن به دو سؤال دیگر پاسخ بدهیم 
اول اینکه چه تبیینی محمد اقبال از عاشورا و قیام امام حسین داشته است؟ دوم 
اینکه راه محمد اقبال کدام است که او عاشورا و قیام امام حسین را به عنوان 

مسیر راه و نقشه راه و مانیفست راه خود انتخاب کرده است؟

در پاسخ به سؤال اول باید بینیم که محمد اقبال در اشعار فوق خود در تبیین 
قیام امام حسین بر چه مؤلفه های از حرکت امام حسین تکیه می نماید:

الف – قیام امام حسین دارای جوهر ضد استبدادی بوده است.

موج خون او چمن ایجاد کرد تا قیامت قطع استبداد کرد

ب - قیام امام حسین در راستای به چالش کشیدن اسالم حکومتی بوده است.

حریت را زهر اندر کام ریخت چو ن خالفت رشته از قرآن گسیخت

ج – قیام امام حسین جوهر حق طلبانه داشته است.

پس بنای ال اله گردیده است بهر حق در خاک و خون گردیده است

د - قیام امام حسین جوهر توحیدگرائی در عرصه انسانی و اجتماعی و تاریخی 
داشته است
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سطر عنوان جنات ما نوشت نقش اال اهلل بر صحرا نوشت

ه – قیام امام حسین جوهر حریت و آزادگی داشته است.

سرو آزادی زبستان رسول آن امام عاشقان پور بتول

و - قیام امام حسین جوهر ایثارگرانه و عاشقانه داشته است.

عشق با عقل هوس پرور چه کرد آن شنیدستی که هنگام نبرد

ز - قیام امام حسین در ادامه قیام برابری خواهانه و عدالت طلبانه پدرش امام علی 
بوده است.

معنی ذبح عظیم آمد پسر اهلل اهلل بای بسم اله پدر

ح – قیام امام حسین در ادامه نهضت رهائی بخش بشریت پیامبر اسالم در فرایند 
خاتمیت بوده است.

دوش ختم املرسلین نعم اجلمل بهر آن شهزادٔه خیر امللل

ط - قیام امام حسین در چارچوب دیالکتیک تاریخ بشریت انجام گرفته است نه 
در عرصه تضاد قبیله ای.

این دو قوت از حیات آید پدید موسی و فرعون و شبیر و یزید

ی – قیام امام حسین برای کسب قدرت سیاسی نبوده است.

خود نکردی با چنین سامان سفر مدعایش سلطنت بودی اگر

ک – قیام امام حسین در ادامه تسلسل نهضت شرک ستیز و توحیدگرای ابراهیم 
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خلیل بوده است.

یعنی آن اجمال را تفصیل بود سر ابراهیم و اسمعیل بود

ل – قیام امام حسین در جهت خودآگاهی بخشی توده ها بوده است.

ملت خوابیده را بیدار کرد خون او تفسیر این اسرار کرد

م - قیام امام حسین در راستای نقد قدرت حاکم بوده است.

از رگ ارباب باطل خون کشید تیغ ال چون از میان بیرون کشید

از نجات مسلمین استوار  بر استراتژی نجات اسالم قبل  امام حسین  قیام  ن – 
بوده است.

سطر عنوان جنات ما نوشت نقش اال اهلل بر صحرا نوشت

ع – قیام امام حسین در راستای بازسازی اسالم انحطاط زده و فقه زده و خالفت زده 
پساوفات پیامبر اسالم بوده است.

الله در ویران ها کارید و رفت بر زمین کربال بارید و رفت

ص – قیام امام حسین در راستای مبارزه با ذلت پذیری مسلمانان بوده است.

پایدار و تند سیر و کامکار عزم او چون کوهساران استوار

ف – قیام امام حسین در راستای انحطاط زدائی از اسالم تاریخی بوده است.

مقصد او حفظ آئین است و بس تیغ بهر عزت دین است و بس

اسالم  برابر  در  قرآنی  اسالم  امام حسین حیات  قیام  تاریخی  فونکسیون   – س 
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حکومتی و اسالم خالفت می باشد.

تازه از تکبیر او ایمان هنوز تار ما از زخمه اش لرزان هنوز

و  انحطاط زده  مسلمانان  جامعه  بازسازی  راستای  در  حسین  امام  قیام   - ق 
استبدادزده بوده است.

پیش فرعونی سرش افکنده نیست ما سواله را مسلمان بنده نیست

ر - بدین ترتیب بود که قیام امام حسین تفسیر کننده توحید و نبوت شد.

همچو حرف قل هو اله در کتاب در میان امت کیوان جناب

حال پس از اینکه به تبیین محمد اقبال الهوری در خصوص قیام امام حسین 
آشنا شدیم، در اینجا می توانیم به سؤال دوم )اینکه »راه محمد اقبال کدام است 
که او قیام امام حسین و عاشورا را به عنوان نقشه راه و مانیفست خود انتخاب 

کرد؟«( پاسخ بدهیم.

آنچه در رابطه با پاسخ به سؤال فوق باید در این جا مطرح کنیم اینکه اقبال در 
پروژه بازسازی خودش بیش از هر امری بر »انحطاط زدائی جوامع مسلمین تکیه 
داشت« که به صورت مشخص در رویکرد اقبال این انحطاط از قرن پنجم، جوامع 
مسلمین را در برگرفته است؛ و البته اولین نظریه پردازی که به صورت تئوریک 
توانست انحطاط جوامع مسلمین را فهم نماید و در کتاب دو جلدی »مقدمه تاریخ 
العبر« خود تبیین نماید، عبدالرحمن بن خلدون تونسی در قرن هشتم هجری 
توانست جوامع مسلمین  گران سنگ خود هر چند  اثر  این  در  ابن خلدون  بود. 
موضوع  مسلمین  جوامع  آسیب شناسی  چارچوب  در  و  نماید  آسیب شناسی  را 
انحطاط جوامع مسلمین را تبیین کند، با همه این احوال او نتوانست در خصوص 

انحطاط زدائی جوامع مسلمین به ارائه طریق مشخصی بپردازد.



87تفسیر عاشورا در رویکرد اقبال /

تاریخ« خود که در  اواخر جلد دوم »مقدمه  ابن خلدون در  قابل ذکر است که 
قرن چهاردهم میالدی به نگارش درآورده است، از موضوع رنسانس مغرب زمین 
و پایان دوران قرون وسطی خبر می دهد، ولی به هر حال هر چند که ابن خلدون 
اقبال را به عنوان فیلسوف  باید  فیلسوف و تئوریسین انحطاط شناسی می باشد، 
و تئوریسین انحطاط زدا در جوامع مسلمین تعریف کرد؛ بنابراین به همین دلیل 
بود که بخش اعظم اندیشه اقبال در راستای انحطاط زدائی جوامع مسلمین تدوین 
گردیده است؛ و لذا در این خصوص است که داوری اقبال در باب ریشه ظهور 
انحطاط در جوامع مسلمین بر این امر قرار داشت که »تصوف زدگی )که بر دو 
پایه بی اختیاری انسان و بی مقداری جهان قراردارد( به عنوان عامل اصلی ظهور 
انحطاط جوامع مسلمین می باشد«. لذا به همین دلیل اقبال جهت انحطاط زدائی 
تئوریک خود )در عرصه پروژه  جامع مسلمین، در نوک پیکان مبارزه نظری و 
بازسازی اسالم تطبیقی( مبارزه با تصوف زدائی جوامع مسلمین قرار داد؛ و در این 
چارچوب بود که جهت تصوف زدائی جوامع مسلمین و دستیابی به اختیار انسان و 
اهمیت دادن مسلمین به زندگی این جهانی و مبارزه با رویکرد بی مقداری دنیای 
اهل تصوف، موضوع مبارزه با جبرزدگی توسط بازسازی پروژه اخالق قرآنی که 
اقبال در  بر عمل صالح استوار می باشد، در دستور کار خود قرار داد و آنچنان 
این عرصه اهتمام ورزید که می توان اصاًل اقبال را »فیلسوف اختیار« تعریف کرد.

مخالفت اقبال با حافظ و افالطون در چارچوب همین رویکرد جبر ستیزی او بود 
توسط  در جوامع مسلمین  رویکرد جبرگرائی  اصاًل  که  بود  معتقد  اقبال  چراکه 
انتقال اندیشه افالطون و نئوافالطونی ها در جوامع مسلمین شکل گرفته است؛ 
تبار  از  را  او  اشعار خود  دیوان  در  افالطون  توصیف  در  اقبال  دلیل  به همین  و 

گوسفندان توصیف می نماید.

از گروه گوسفندان قدیم راهب دیرینه افالطون حکیم

در کهستان وجود افکنده سم رخش او در ظلمت معقول گم

اعتبار از دست و چشم و گوش برد آنچنان افسون نامحسوس خورد
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شمع را صد جلوه از افسردن است گفت سر زندگی در مردن است

جام او خواب آور گیتی رباست بر تخلیهای ما فرمان رواست

حکم او بر جان صوفی محکم است گوسفندی در لباس آدم است

عالم اسباب را افسانه خواند عقل خود را بر سر گردون رساند

حکمت او بود را نابود گفت فکر افالطون زیان را سود گفت

چشم هوش او سرابی آفرید فطرتش خوابید و خوابی آفرید

خفت و از عمل محروم گشت قوم ها از سکر او مسموم گشت

کلیات اشعار اقبال – اسرار خودی – ص 23 – س 16

و اما از آنجائیکه محمد اقبال »عامل بی اختیاری انسان« در رویکرد مسلمانان که 
باعث ظهور انحطاط نظری و عملی در آنها شده است، گرایش آنها به صوفی گری 
می دانست و به لحاظ تئوریک، او خود جبرگرائی در رویکرد اهل تصوف را هم 
مولود اعتقاد به نظریه »فناء فی اهلل« نئوافالطونیان می دانست. به همین دلیل 
اقبال برای بازسازی عرفان قرآن )که در رویکرد او عرفان قرآن به صورت »فقر 
سلطانی« در برابر عرفان اهل تصوف که »فقر عریانی« می باشد، قرار می گیرد( 

معتقد به مبارزه با »فقر عریانی« برای دستیابی به »فقر سلطانی« بود.

ای خنک فقری که سلطانی دهد بگذر از فقری که عریانی دهد

جابر و مجبور را زهر است جبر احلذر از جبر وهم از خوی صبر

 کلیات اشعار اقبال – جاوید نامه – ص 350 - سطر 6

لذا به همین دلیل اقبال برای بازسازی اخالق مسلمین که مبانی آن بر:

الف - اختیار و خالقیت انسان.
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ب – نفی رویکرد فناء فی اهلل.

ج – اثبات خودی انسان.

د – بازسازی اراده انسان.

ه - جانشینی خداوند مختار و دائماً در حال خلق جدید و زمان دار.

و - انسان محور، استوار می باشد، مدل عینی و عملی که مطرح می کند و آن مدل 
عاشورا و شخصیت امام حسین به عنوان معمار عاشورا می باشد.

با من بیا که مسلک و راه حسینم آرزوست تیر و سنان و خنجر و شمشیرم آرزوست

باز این نگر که شعله درگیرم آرزوست از بهر آشیانه خس اندوزیم نگر

گفتم که خیر نعرٔه تکبیرم آرزوست گفتند لب به بند و زاسرار ما مگو

گفتم که بی حجابی تقدیرم آرزوست گفتند هر چه در دلت آید زما بخواه

خوامب زیاد رفته و تعبیرم آرزوست از روزگار خویش ندامن جز این قدر

عمرت دراز باد همان تیرم آرزوست کو آن نگاه ناز که اول دلم ربود

کلیات اشعار اقبال – می باقی – ص 248 – س 7

باری بزرگترین دستاورد تئوریک عالمه محمد اقبال الهوری در خصوص »بازتولید 
اراده جمعی« در جوامع مسلمین موضوع »ختم نبوت پیامبر اسالم« می باشد؛ که 
در رویکرد اقبال همین پروژه ختم نبوت پیامبر اسالم بود که بسترساز بازسازی 

اراده جمعی مسلمانان در فرایند پسانبوت پیامبر اسالم شده است.

بر رسول ما رسالت ختم کرد پس خدا بر ما شریعت ختم کرد

او رسل را ختم و ما اقوام را رونق از ما محفل ایام را

داد ما را آخرین جامی که داشت خدمت ساقی گری با ما گذاشت
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پرده ناموس دین مصطفی است النبی بعدی زاحسان خداست

حفظ سر وحدت ملت ازو قوم را سرمایه قوت ازو

نعره القوم بعدی می زند دل زغیر اله مسلمان بر کند

کلیات اشعار اقبال – رموز بی خودی – ص 70 – س 1

اقبال به  بنابراین در این چارچوب است که مبانی عاشورای حسین در رویکرد 
عنوان مدل اخالق قرآنی بر این اصول استوار می باشد.

1 - حریت و آزادگی.

اهل حق حریت آموز از حسین در نوای زندگی سوز از حسین

کلیات اشعار اقبال – رموز بی خودی – ص 103 – س 10

2 - پیام رسان و آگاهی بخشی.

خون حسین بازده کوفه و شام خویش را ریگ عراق منتظر کشت حجاز تشنه کام

می ندهد بدست کس عشق زمام خویش را دوش براهبر زند راه یگانه طی کند

تا بحرم شناختم راه و مقام خویش را ناله باستان دیر بیخبرانه می زدم

کلیات اشعار اقبال – زبور عجم – ص 118 - س 20

3 – عشق.

فقرسلطان وارث جذب حسین از نگاه خواجٔه بدر و حنین

تو ندانی جان چه مشتاقانه داد عشق رازی بود بر صحرا نهاد

کلیات اشعار اقبال – جاوید نامه – ص 366 - س 6
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4 - تقوا و عرفان ستیز، نه تقوا و عرفان و زهد پرهیز.

فقر عریان بانگ تکبیر حسین فقر عریان گرمی بدر و حنین

نی رباب و مستی و رقص و سرود فقر قرآن احتساب هست و بود

بنده از تأثیر او موال صفات فقر مؤمن چیست؟ تسخیر جهات

فقر مؤمن لرزه بحر و بر است فقر کافر خلوت دشت و در است

زندگی این راز مرگ با شکوه زندگیان را سکون غار و کوه

این خودی را بر فسان حق زدن آن خدا را جسنت از ترک بدن

این خودی را چون چراغ افروخنت آن خودی را کشنت و واسوخنت

از نهیب او بلرزد ماه و مهر فقر چون عریان شود زیر سپهر

آن جالل اندر مسلمانی مناند فقر را تا ذوق عریانی مناند

کلیات اشعار اقبال – پس چه باید کرد؟ - ص 397 – س 8

5 - عاشورای نمایشگاهی است در تاریخ، برای آینده ها که راه پیامبر اسالم را در 
تاریخ گم نکنند.

نعره »ال قیصر و کسری« که زد ای در و دشت تو باقی تا ابد

اولین خوانندٔه قرآن که بود در جهان نزد و دور و دیر و زود

این چراغ اول کجا افروختند رمز اال اهلل که را آموختند

آیه »فاصبحتم« اندر شأن کیست؟ علم و حکمت ریزه ئی از خوان کیست؟

الله رست از ریگ صحرای عرب از دم سیراب آن امی لقب

یعنی امروز امم از دوش اوست حریت پروردٔه آغوش اوست
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او نقاب از طلعت آدم گشاد او دلی در پیکر آدم نهاد

هر کهن شاخ از من او غنچه بست هر خداوند کهن را او شکست

حیدر و صدیق و فاروق و حسین گرمی هنگامٔه بدر و حنین

قرأت »الصافات« اندر نبرد سطوت بانگ صلوت اندر نبرد

گنج های هر دو عالم را کلید تیغ ایوبی نگاه بایزید

اختالط ذکر و فکر روم و ری عقل و دل را مستی از یک جام می

اندرون سینه دل ها ناصبور علم و حکمت شرع و دین، نظم امور

آنکه از قدوسیان گیرد خراج حسن عالم سوز احلمرا و تاج

یک جتلی از جتلیات اوست این همه یک حلظه از اوقات اوست

باطنش از عارفان پنهان هنوز ظاهرش این جلوه های دلفروز

آنکه ایمان داد مشت خاک را حمد بیحد مر رسول پاک را

کلیات اشعار اقبال – پس چه باید کرد؟ - ص 407 - س 11

6 - عاشورا بازتولید همان مسیری است که پیامبر اسالم معماران می باشد.

ابروی ما زنام مصطفی است در دل مسلم مقام مصطفی است

طور موجی از غبار خانه اش کعبه را بیت احلرام کاشانه اش

کاسب افزایش از ذاتش ابد کمتر از آنی زاوقاتش ابد

تاج کسری زیر پای امتش بوریا ممنون خواب راحتش

قوم و آئین و متدن آفرید در شبستان حرا خلوت گزید
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تا به تخت خسروی خوابید قوم ماند شبها چشم او محروم نوم

دیده او اشکبار اندر مناز وقت هیجا تیغ او آهن گداز

مسند اقوام پیشین در نورد در جهان آئین نو آغاز کرد

همچو او بطن ام گیتی نزاد از کلید دین در دنیا گشاد

در جهان هم پرده دار ماست او روز محشر اعتبار ماست او

شبنم یک صبح خندانیم ما از حجاز و چین و ایرانیم ما

آتش او این خس و خاشاک سوخت امتیازات نسب را پاک سوخت

کربال بالد زگرد راه او هستی مسلم جتلی گاه او

کلیات اشعار اقبال – اسرار خودی – ص 15 - س 13

7 - عاشورا برای انسان است نه انسان برای عاشورا.

حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد

خودگری، خودشکنی، خود نگری پیدا شد فطرت آشفت که از خاک جهان مجبور

حذر ای پردگی آن پرده دری پیدا شد خبری رفت زگردون به شبستان ازل

چشم واکرد و جهان دگری پیدا شد آرزو بیخبر از خویش باغوش حیات

تا ازین گنبد دیرینه دری پیدا شد زندگی گفت که در خاک تپیدم همه عمر

کلیات اشعار اقبال – افکار – ص 215 - س 3

8 - عاشورا نمایشگاه عشق بود نه نمایشگاه عقل و فقه.

جتلی دگری در خور تقاضا نیست زخاک خویش طلب آتشی که پیدا نیست
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کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست مبلک جم ندهم مصرع نظیری را

تو دل گرفته نباشی که عشق تنها نیست اگر چه عقل فسون پیشه لشکری انگیخت

چه نغمه ایست که در بربط سلیمی نیست تو ره شناس نه ائی و زمقام بی خبری

جهان گرفت و مرا فرصت متاشا نیست نظر به خویش چنان بسته ام که جلؤه دوست

جنون زنده دالن هرزه گرد صحرا نیست بیا که غلغله در شهر دلبران فکنیم

مگو که زورق ما رو شناس دریا نیست زقید و صید نهنگان حکایتی آور

به جاده ائی که در و کوه دشت و دریا نیست مرید همتان رهروم که پانگذاشت

حذر زبیعت پیری که مرد غوغا نیست شریک حلقه رندان باده پیما باش

حدیث خلوتیان جز به رمز و ایما نیست برهنه حرف نه گفنت کمال گویائیست

کلیات اشعار اقبال – می باقی – ص 248 – س 1

 9 - عاشورا تفسیر و تعریف عشق در خلقت آدم است.

ابن آدم سری از اسرار عشق در دو عالم هر کجا اثار عشق

او زسام و حام و روم و شام نیست سر عشق از عالم ارحام نیست

در مدارش نی شمال و نی جنوب کوکب بی شرق و غرب و بی غروب

از زمین تا آسمان تفسیر او حرفانی جاعل تقدیر او

نور و نوران جهان اعمال اوست مرگ و قبر و حشر و نشر احوال اوست

او مداد و او کتاب و او قلم او امام و او صلوات و او حرم

نی حدود او را نه ملکش را ثغور خرده خرده غیب او گردد حضور
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اعتدال او عیار ممکنات از وجودش اعتبار ممکنات

غرق اعصار دهور اندر دلش من چه گویم از یم بی ساحلش

آنچه در عالم نگنجد آدم است آنچه در آدم بگنجد عالم است

نیست راه جبریل در خلوتش آشکارا مهر مه از جلوتش

اصل تهذیب احترام آدم است برتر از گردون مقام آدم است

کلیات اشعار اقبال – جاوید نامه – ص 308 – س 1

باری، بدین ترتیب است که می توانیم تفسیر معلم کبیرمان حضرت موالنا عالمه 
محمد اقبال الهوری، در باب عاشورای سال 61 هجری امام حسین، با رویکرد 
تطبیقی تبیین نمائیم. برای تبیین تفسیر تطبیقی محمد اقبال از عاشورای امام 
امام  از عاشورای  تفسیر  پنج  نقد  و  نقل  به  اینجا  حسین، الزم است مقدمتا در 

حسین که جدای از تفسیر تطبیقی محمد اقبال می باشد، مطرح کنیم.

هجری  چهارم  قرن  از  که  می باشد«  عاشورا  از  سنتی  »تفسیر  اول  تفسیر   -  1
پیدا  از عاشورا در جوامع شیعه رسمیت  قرائت رسمی  به عنوان  توسط آل بویه 
کرده است؛ و بعداً در دوران صفویه نهادینه شد و مدت 40 سال است که رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم بر جامعه ایران، بر طبل همین عاشورای حکومتی و سنتی 
آل بویه و صفویه می کوبد. خودویژگی های تفسیر سنتی عاشورا عبارتند از اینکه، 
فوقا مطرح  آنچنانکه  عاشورا یک »تفسیر حکومتی« می باشد که  تفسیر سنتی 
این  بر  از قرن چهارم هجری توسط حکومت آل بویه رسمیت پیدا کرد.  کردیم 
مطلب بیافزائیم که گرچه آل بویه شیعه زیدیه )نه شیعه اثنی عشری( بودند، با 
در  خود«  خاندان  حاکمیت  و  حکومت  کردن  »نهادینه  جهت  احوال  این  همه 
برابر قدرت امپراطوری بنی عباس در جامعه مذهبی دارای گرایش شیعه منطقه 
طبرستان ایران، نیازمند به نهادینه کردن شیعه اثنی عشری بودند. لذا به همین 
دلیل بود که آل بویه برای نهادینه کردن حکومت و حاکمیت خود توسط شیعه 
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اثنی عشری بر سه موضوع:

الف - حوزه فقاهتی و اسالم فقاهتی.

ب - اسالم روایتی.

ج - عاشورای حکومتی و سنتی تکیه کردند.

مؤلفه اول مؤلفه فقهی یا شیعه فقاهتی توسط ایجاد اسالم فقاهتی و حوزه های 
فقهی بود که در این رابطه برای اولین بار در دوران آل بویه توسط شیخ صدوق 
و شاگردش شیخ مفید و شاگردش شیخ طوسی حوزه های فقهی شیعه در قرن 

چهارم تکوین و نهادینه شدند.

البته به موازات تکوین حوزه های فقهی شیعه توسط شیخ صدوق و شیخ مفید 
و  توسط شیخ کلینی  ابتدا  مؤلفه دوم،  یا  روایتی  اسالم  بود که  و شیخ طوسی 
شیخ طوسی و شیخ صدوق و سپس در دوران صفویه توسط محمدباقر مجلسی 
تکوین و نهادینه گردید؛ که برای فهم جایگاه اسالم روایتی در مقایسه با اسالم 
طوسی  شیخ  حدیث،   16000 کلینی  شیخ  که  بدانیم  که  است  کافی  قرآنی، 
14000 حدیث و شیخ صدوق 6000 حدیث نقل کردند که جمعاً تعداد احادیث 
جمع آوری شده توسط این سه نفر فوق 36200 روایت یا احادیث می باشند که 
در مقایسه با قرآن که 6200 آیه است، خود نشان دهنده جایگاه اسالم روایتی 

در برابر اسالم قرآنی می باشد.

باز بر این مطلب بیافزائیم که بعداً در دوران صفویه محمدباقر مجلس در 110 
جلد کتاب بحاراالنوار خود این پروژه جمع آوری روایت ها را ادامه داد که تعداد 
آنها به التعدد و التحصی رسید، برای فهم عظمت موضوع تنها کافی است که 
گرانسنگ  کتاب  )در  اقبال الهوری  محمد  گفته  که طبق  باشیم  داشته  عنایت 
بازسازی فکر دینی در اسالم( ابوحنیفه که بزرگترین فقیه جهان اسالم می باشد و 
سه قرن قبل از شیخ کلینی و شیخ طوسی و شیخ صدوق و شیخ مفید می زیسته 
است، تنها 17 حدیث معتبر توانسته بود جمع آوری نماید؛ و به همین دلیل بود 
که ابوحنیفه در »اجتهاد« به جای تکیه بر احادیث معتقد به »اصل اجماع« بود 
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)که برای فهم بیشتر موضوع الزم است که فصل ششم بازسازی فکر دینی در 
اسالم تحت عنوان اصل حرکت در ساختمان اسالم از صفحه 195 - سطر 3 تا 

پایان سطر هفتم صفحه 203 مورد مطالعه قرار گیرد(.

در خصوص مؤلفه سوم که آل بویه جهت نهادینه کردن حاکمیت خاندان خود به 
کار گرفت، یعنی »تکیه بر عاشورای سنتی و حکومتی« باید عنایت داشته باشیم 
به صورت رسمی شکل  بود که نخستین عزاداری عاشورا  آل بویه  که در دوران 
گرفت و »اَشَهُد اَنَّ َعلّیا َولُّ الله« وارد اذان شد و اولین بار عید غدیر جشن گرفته 

شد و بر خلفای سه گانه عمر و ابوبکر و عثمان لعن گفته می شد.

تکوین تفسیر سنتی عاشورا که از آل بویه الی االن توسط رژیم مطلقه فقاهتی 
ادامه پیدا کرده است، در چارچوب تفسیر عاشورا به صورت یک امر فراتاریخی و 
اسطوره ای و از پیش )توسط خداوند( مقدر شده تبیین می شود. طبیعی است که 

اینچنین عاشورائی تنها به درد گریه کردن و مداحی گری می خورد.

2 - تفسیر دوم از عاشورا »تفسیر حکومت گرائی و کسب قدرت سیاسی توسط 
بار توسط صالحی  این تفسیر در جامعه ما نخستین  امام حسین می باشد« که 
نجف آبادی در کتاب »شهید جاوید« مطرح گردیده است؛ و مطابق این تفسیر 
از عاشورا، صالحی نجف آبادی در کتاب »شهید جاوید« معتقد است که »امام 
حسین در راستای کسب قدرت سیاسی و حکومت در عراق، از مکه به طرف کوفه 
حرکت کرد، اما به علت اینکه تحلیل او )از توازن قوا در عراق و شام و حکومت 
یزید( ناکافی و ناقص بود، حرکت کسب قدرت سیاسی او به عاشورا انجامید و 

امام حسین شکست خورد.«

مرتضی  توسط شیخ  که  عاشورا می باشد«  از  فقاهتی  »تفسیر  تفسیر سوم   -  3
مطهری در چارچوب اسالم تکلیفی فقاهتی مطرح شده است و معتقد است که 
»علت تکوین عاشورا توسط امام حسین تکلیف فقهی امر به معروف و نهی از منکر 
بوده است« که مطابق آن از آنجائیکه امام حسین بر این تکلیف فقهی خود اعتقاد 

داشته است، جهت انجام آن قیام کرد و شهید شد.
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در  می کرد  تالش  که  بود  شریعتی  کبیرمان  معلم  تفسیر  چهارم  تفسیر   -  4
که  پیام«  و  خون  مرحله  یعنی  خود  مرحله ای  دو  استراتژی  »تبیین  چارچوب 
شریعتی مطابق این استراتژی بر این باور بود که »مرحله خون« که همان دوران 
ماقبل تکوین جنبش ارشاد شریعتی )توسط خود او( بوده است، به پایان رسیده 

است و »مرحله پیام« با ظهور جنبش ارشاد او از سال 47 آغاز شده است.

بر  را  استراتژی خودش  انطباقی  به صورت  بود که شریعتی  این رویکرد  مطابق 
رویکرد  این  چارچوب  در  باز  و  می کرد  منطبق  عاشورا  و  حسین  امام  حرکت 
انطباقی بود که شریعتی استراتژی امام حسین را دو مرحله تعریف می کرد، یعنی 
همراهانش  و  خاندانش  و  خود  شهادت  شهید،  که  »خون«  مرحله  اول  مرحله 
انطباقی شریعتی  انتخاب کرده است. مرحله دوم در رویکرد  به صورت آگاهانه 
به عاشورا، مرحله »پیام« است که از بعد از ظهر عاشورا در مرحله پساشهادت 

شهیدان کربال توسط زینب ادامه پیدا کرده است.

شعارهای شریعتی مثل »شهادت پیامی است به همه عصرها و به همه نسل ها 
که اگر می توانی بمیران و اگر نمی توانی بمیر« و شعار »آن ها که رفته اند کاری 
حسینی کرده اند و آنها که مانده اند باید کاری زینبی بکنند وگرنه یزیدی هستند« 

و غیره همه در این رابطه قابل تفسیر می باشند.

5 - تفسیر پنجم تفسیر مولوی از عاشورا است که در کلیات شمس تبریزی در 
غزل شماره 2707 - ص 1004 – از سطر 21 به بعد، مولوی تفسیر خود را از عاشورا 

اینچنین مطرح می کند:

بالجویان دشت کربالئی کجائید ای شهیدان خدائی

پرنده تر زمرغان هوایی کجائید ای سبک روحان عاشق

بدانسته فلک را در گشایی کجائید ای شهان آسمانی

کسی مر عقل را گوید کجایی کجائید ای زجان و جا رهیده
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بداده وامداران را رهائی کجائید ای در زندان شکسته

کجائید ای نوای بی نوایی کجائید ای در مخزن گشاده

زمانی بیش دارید آشنایی در آن بحرید کین عالم کف اوست

زکف بگذر اگر اهل صفایی کف دریاست صورت های عالم

در این تفسیر از عاشورا، مولوی عاشورا را در چارچوب حرکت اجتماعی و رسالت 
جامعه سازانه امام حسین و همراهانش تعریف نمی کند بلکه برعکس امر فردی 
می داند که هر کدام از شهیدان عاشورای امام حسین به خاطر رهائی فردی خود 
از زندان این جهان آن را انتخاب کرده اند و به همین دلیل از نظر مولوی شهادت 
انتخاب امام حسین و یارانش برای رهائی از زندان جهان بوده است که حاصل 
این رویکرد آن شده است که مولوی داوری کند که در سالگرد عاشورا باید شادی 

کرد نه گریه زاری.

اقبال  محمد  تفسیر  کربال،  در  هجری   61 سال  عاشورای  از  ششم  تفسیر   -  6
الهوری می باشد که مطابق آن اقبال در چارچوب رویکرد تطبیقی خود با تاسی 
از رویکرد شاه ولی اهلل دهلوی )نسبت به جامعه سازی پیامبر اسالم در مدینه( که 
با رویکرد مدل سازی و نمونه سازی با جامعه مدینه پیامبر اسالم برخورد می کرد، 
اقبال هم در آن چارچوب معتقد است که عاشورا تنها یک مدل جهت نمایش فهم 

رمز قرآن و طریقه به حرف در آوردن قرآن است.

مطابق این رویکرد محمد اقبال است که او بر این باور است که ما از عاشورای 
امام حسین نباید نه حرکتی تمام شده برای گریه کردن و مداحی تفسیر نمائیم 
بلکه  کنیم  پیاده  را  آن  نعل  به  نعل  طابق  زمانی  هر  در  بخواهیم  اینکه  نه  و 
برعکس عاشورا مدلی است تا ما در هر شرایط تاریخی دریابیم که در چارچوب 
خودویژگی های تاریخی و اجتماعی خود رسالت اجتماعی و سیاسی خاص خود 
داریم که موظف به انجام آن می باشیم و بدون انجام رسالت اجتماعی و انسان و 
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تاریخی خود هرگز نمی توانیم قرآن را بفهمیم و قرآن را به حرف درآوریم و قرآن 
را راهنمای عمل خود قرار دهیم.

زآتش او شعله ها اندوختیم رمز قرآن از حسین آموختیم





»عاشورا«
نماد »جنبش حق طلبانه«

حسین در ادامه
»جنبش رهائی بخش«

پیامبر اسالم و
»جنبش عدالت خواهانه« 

امام علی
»قاعده« یا »استثناء«؟
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الُم َعَلیک یا  الُم َعَلیک یا َواِرَث نُوٍح نَ�یبِ اللَِّه / السَّ الُم َعَلیک یا َواِرَث آَدَم َصْفَوِة اللَِّه / السَّ »السَّ

الُم َعَلیک یا َواِرَث ِعییَس  الُم َعَلیک یا َواِرَث ُموَس کِلیِم اللَِّه / السَّ َواِرَث ِإبَْراِهیَم َخِلیِل اللَِّه / السَّ

َ علیه  ن ِ اْلُمْؤِمِن�ی الُم َعَلیک یا َواِرَث أَِم�ی ٍد َحِبیِب اللَِّه / السَّ الُم َعَلیک یا َواِرَث ُمَحمَّ ُروِح اللَِّه / السَّ

السالم - سالم بر تو )حسین( ای وارث آدم برگزیده خدا/ سالم بر تو )حسین( ای 

وارث نوح پیامبر خدا / سالم بر تو )حسین( ای وارث ابراهیم، دوست خدا / سالم 

بر تو )حسین( ای وارث موسی، هم سخن خدا / سالم بر تو )حسین( ای وارث 

عیسی، روح اهلل / سالم بر تو )حسین( ای وارث محمد، محبوب خدا / سالم بر تو 

)حسین( ای وارث علی، ولی خدا« )زیارت وارث(.
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خودویژگیجنبشحقطلبانهحسینازنگاهحضرتموالناعالمهمحمد
اقبالالهوری

به  آزادگی  و  نماد حریت  و عاشورا« )جنبش حق طلبانه حسین(  1 - »حسین 
عنوان »سنتز جدید« جنبش رهائی بخش محمد و جنبش عدالت خواهانه علی در 

نیم قرن بعد از وفات پیامبر اسالم.

سرو آزادی زبستان رسول آن امام عاشقان پور بتول

معنی ذبح عظیم آمد پسر اهلل اهلل بای بسم اله پدر

اهل حق حریت آموز از حسین در نوای زندگی سوز از حسین

)رمز بیخودی – ص 74 – سطر 15 به بعد(

نبرد  بزرگ  نمایشگاه  حسین(  حق طلبانه  )جنبش  عاشورا«  و  »حسین   -  2
انسان می باشد، همان نبرد تاریخی که حسین و  همیشگی »عشق و عقل« در 

عاشورا تجلی برتری »عشق بر عقل« می باشد:

عشق با عقل هوس پرور چه کرد آن شنیدستی که هنگام نبرد

گردنش از بند هر معبود رست هر که پیمان با هو املوجود بست

عشق را ناممکن ما ممکن است مؤمن از عشق است و عشق از مومنست

عشق چوگان باز میدان عمل عقل در پیچاک اسباب و علل

عشق را عزم و یقین الینفک است عقل را سرمایه از بیم و شک است

این کند ویران که آبادان کند آن کند تعمیر تا ویران کند

عشق کمیاب و بهای او گران عقل چون باد است ارزان در جهان

عشق عریان از لباس چون چند عقل محکم از اساس چون و چند
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عشق گوید امتحان خویش کن عقل می گوید که خود را پیش کن

عشق از فضل است و با خود در حساب عقل با غیر آشنا از اکتساب

عشق گوید بنده شو آزاد شو عقل گوید شاد شو آباد شو

ناقه اش را ساربان حریت است عشق را آرام جان حریت است

دوش ختم املرسلین نعم اجلمل بهر آن شه زدٔه خیر امللل

شوخی این مصرع از مضمون او سرخ رو عشق غیور از خون او

یادمان باشد که در بین راه مکه و کربال امام حسین در پاسخ به کسانی که او را 
نصیحت می کردند که به کوفه نرو زیرا خطر دارد، این ابیات را می خواند:

 َ ن اِلِح�ی ا َوَجاَهَد مسلماً - َو َواَس الررَِّجاَل الصَّ َ - إَذا َما نََوی َحقًّ ِ َوَما ِباْلَمْوِت َعاٌر َعیَل اْلَف�ت
»َسأَْم�ن

ِبَنْفِسِه - َو َفاَرَق َمْثُبوًرا َوَخاَلَف ُمْجِرَما -  اقدم نفیس ال ارید بقائها - لتلقی خمیسا �ن الهیاج عرمرما 

- َفإْن ِعْشُت َلْم أَنَْدْم َوإْن ِمتُّ َلْم أَُلْم - َکَفی ِبَک ُذالًّ أَْن تَِعیَش َوتُرَْغَما - به من می گویید 

نرو، ولی خواهم رفت، می گویند کشته می شوم، مگر مردن برای جوانمرد ننگ 
است؟ مردن آن وقت ننگ است که هدف انسان پست باشد و بخواهد برای آقایی 
و ریاست کشته بشود، می گویند به هدفش نرسید، اما برای آن کسی که برای 
اعالی کلمه حق کشته می شود که ننگ نیست چراکه در راهی قدم بر می دارم 
که صالحین و شایستگان بندگان خدا قدم برداشته اند، پس چون در راهی قدم 
برمی دارم که با ظالم مخافت می کنم، بگذار کشته بشوم، شما می گویید کشته 
می شوم، یکی از این دو بیشتر نیست؟ یا زنده می مانم و یا کشته می شوم - »فان 
عشت لم اندم« اگر زنده ماندم کسی نمی گوید تو چرا زنده ماندی؟ »و ان مت 

لم الم« و اگر در این راه کشته بشوم احدی در دنیا مرا مالمت نخواهد کرد اگر 

بدانند که من در چه راهی رفتم »کفی بک ذال ان تعیش و تر غما« همینقدر برای 
ذلت تو کافی است که زندگی بکنی، اما دماغت را به خاک بمالند« )ج 3 – ص 97(.

از مکه به کوفه و  امام حسین در مسیر حرکت  ادامه این اشعار است که  و در 
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کربال می فرماید:

َْغَب اْلُمْؤِمُن �ن ِلقاِء َربرِِّه َحّقاً َحّقاً،  »اَال تََرْوَن ِاَل اْلَحقرِّ ال یْعَمُل ِبِه، َو ِاَل اْلباِطِل ال یَتناهی َعْنُه، ِل�ی
َ ِاالَّ بَرَماً - آیا نمی بیند که در جامعه به  ن ّ ال آری اْلَموَت ِاالَّ َسعاَدًة، َواْلَحیاَة َمَع الظَّاِلم�ی َفِا�ن

حق عمل نمی شود و از باطل روی گردان نیستند، بدون تردید در چنین جامعه ای 
مؤمن باید لقاء پروردگارش را بر چنین زندگی ای ترجیح بدهد، چرا که مرگ از 
زندگی ننگین بهتر است و من مردن برای خودم سعادت و زندگی با ستمگران 

مالمت می دانم«

3 - »حسین و عاشورا« )جنبش حق طلبانه حسین( نمایش عصاره دینامیزم قرآن 
باز  و تاریخ بشر می باشد، نه تجلی کینه های قومی و قبیلگی در عرصه تقسیم 

تقسیم قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی بین خودشان:

همچو حرف قل هو اله در کتاب در میان امت کیوان جناب

این دو قوت از حیات آید پدید موسی و فرعون و شبیر و یزید

باطل آخر داغ حسرت میری است زنده حق از قوت شبیری است

حریت را زهر اندر کام ریخت چون خالفت رشته از قرآن گسیخت

یعنی آن اجمال را تفصیل بود سر ابراهیم و اسمعیل بود

پایدار و تند سیر و کامکار عزم او چون کوهساران استوار

از رگ ارباب باطل خون کشید تیغ ال چون از میان بیرون کشید

سطر عنوان جنات ما نوشت نقش اال اهلل بر صحرا نوشت

فراموش نکنیم که خود امام حسین در تبیین جایگاه حرکتش برای بشریت در 
اشعاری این چنین می گوید:

َ إل الَمَعال - ِبُحسن َخلیَقة و علو ِهّمه - و الح بحکم�ت نور الهدی �ن - دیاجی  ن »َسَبْقت الَعالم�ی
من لیال مد لهمه - یرید الجاحدون لیطفؤن - و یا�یب الله اال ان یتمه – از همه جهانیان به 

مقامات بلندی دست پیدا کرده ام، اخالق و همت بلند موتور اعتالی من در این 
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تاریخ و  آینده  برای  نور مرا  البته منکران حقیقت می خواهند  بوده است.  مسیر 
بشریت خاموش کنند، ولی خداوند این را نمی خواهد و این نور را برای آیندگان 

تمام و کامل خواهد کرد« )بحاراالنوار – ج 44 - ص 194(.

به  یا  )و  تاریخی خود  امام حسین آن سخن  است که  اشعار  ادامه همین  در  و 
عبارت دیگران سخن تاریخ ساز خود( را برای آینده بشریت مطرح می نماید که:

»و یلکم یا شیعه آل ا�یب سفیان آن لم یکن لکم دین و ال تخافون المعاد فکو نوا احرارا �ن دینایکم 
- ای شیعه ابوسفیان، وای بر شما اگر دین ندارید، آزاده باشید« و البته این شعار 
تاریخ ساز امام حسین تاسی یافته از رویکرد پدرش امام علی به انسان و انسانیت 
می باشد، چرا که در این رابطه است که امام علی در وصیت نامه اش به امام حسن 

می فرماید:

ک و قد جعلک الله حرا - بنده دیگران مباش، چرا که خداوند تو را  »و ال تکن عبد غ�ی
آزاد آفریده است« )نهج البالغه صبحی الصالح - نامه 31 – ص 401 – سطر 12(.

البته در این رابطه است که خود عالمه محمد اقبال الهوری در تبیین حرکت 
خودش با تاسی از کالم فوق امام حسین می گوید:

گیاه را زسر شکم چو یاسمین کردند دم مرا صفت باد فروردین کردند

چنانکه باده لعلی بسا تگین کردند منود اللٔه صحرانشین زخونامب

هزار بار مرا نوریان کمین کردند بلند بال چنامن که بر سپهر برین

مه و ستاره کنند آنچه پیش ازین کردند فروغ آدم خاکی زتازه کاری هاست

درین زمانه نهان زیر آستین کردند چراغ خویش بر افروختم که دست کلیم

که روز فقر نیاکان ما چنین کردند درآ به سجده و یاری زخسروان مطلب

دیوان اقبال الهوری – زبور عجم – ص 154 – سطر 11 به بعد
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)قابل ذکر است که این اشعاری که محمد اقبال الهوری به تاسی از سخنان امام 
حسین در تبیین حرکت خود سروده است بر روی سنگ قبر او هم نوشته شده 

است(.

ضد  »گفتمان  نمایش  حسین(  حق طلبانه  )جنبش  عاشورا«  و  »حسین   -  4
پیامبر  وفات  از  بعد  قرن  نیم  در  اسالم  پیامبر  رهائی بخش  استبدادی« جنبش 

اسالم بود.

موج خون او چمن ایجاد کرد تا قیامت قطع استبداد کرد

پس بنای ال اله گردیده است بهر حق در خاک و خون گردیده است

خود نکردی با چنین سامان سفر مدعایش سلطنت بودی اگر

دوستان او به یزدان هم عدد دشمنان چون ریگ صحرا ال تعد

یادمان باشد که امام حسین در مسیر به کوفه و کربال از قول پیامبر اسالم )معمار 
جنبش 23 ساله رهائی بخشی که با شعار »قولوا ال إَلَه إالَّ اللَُّه تُفِلحوا« آن جنبش را 

شروع کرد( می فرماید:

»سمعت جدی رسول الله، َمْن رأی سلطانًا جائًرا، مستحالًّ لحرم الله، ناکًثا لعهد الله، مخالًفا 
ثم والعدوان، ثّم لم یغ�ی بقول وال فعل، کان حقیًقا  لسّنة رسول الله، یعمل �ن عباد الله باالإ

از   - عیل الله أن یدخله مدخله أال وإن هؤالء قد لزموا طاعة الشیطان، وترکوا طاعة الرحمن 

پیامبر اسالم شنیدم اگر کسی با حاکم ستم گر مقابله نکند آنچنان مرتکب گناه 
شده است که سزاوار است خدا او را به همان عذابی معذب کند که آن حاکم جائر 

را معذب می کند« )تاریخ طبری – ج 7 – ص 300(.

همچنین در این رابطه است که امام حسین در یکی از خطبه های خود در تبیین 
فلسفه تکوین عاشورا می گوید:

َ الله ُ َلنا  َ السلِة َوالذلِة، َو َهیهاَت ِمنا الذلُة، یأْ�یب ن ِ بَ�ی
ن َ اثَْنَت�ی ن »أاَل َو ِإن الدِعی بَْن الدِعی َقْد َرکَز بَ�ی
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ذِلک َو رَُسوُلُه َو اْلُمْؤِمُنوَن َو ُحُجوٌر طابَْت َو طَُهرَْت – مردم، این ناکس پسر ناکس )عبید 

اهلل زیاد( مرا مجبور به انتخاب دو امر کرده است یا شمشیر و یا تسلیم و ذلت، 
هیهات از قبول ذلت خدای من و پیامبرش و مؤمنین هم مرا دور می دارند که تن 

به ذلت بدهم« )مقتل الحسین خوارزمی - ج 2 - ص 76(.

باز در همین رابطه است که امام حسین در وصیت نامه اش به برادرش محمد بن 
حنفیه در زمان هجرت از مدینه به مکه در 27 رجب سال 60 می فرماید:

اً، وال بطراً وال مفسداً، وال ظالماً، وإنما خرجت لطلب االصالح �ن أمة جدی،  »إ�ن لم أخرج أ�رش
ة جدی و ا� عیل ابن ا� طالب - من برای  أرید أن آمر بالمعروف وأنهی عن المنکر و اس�ی بس�ی

هوی و هوس و کسب قدرت قیام نکردم، من مردی ستمگر نیستم، من مردی 
مصلح هستم و هدف جنبش من اصالح جامعه و امت پیامبر اسالم می باشد یعنی 
همان امر به معروف و نهی از منکر بر سیره جدم و پدرم« )مقتل الحسین خوارزمی 

- ج 1 - ص 156(.

بر این مطلب بیافزائیم که عین همین برنامه جنبش حق طلبانه امام حسین، 23 
این چنین  برنامه جنبش عدالت خواهانه اش  امام علی در تبیین  او  از  سال قبل 

مطرح می نماید:

َ ٍء ِمْن ُفُضوِل  ِ ُسْلطَاٍن َو اَل اْلِتَماَس سرش
ا ُمَناَفَسًة �ن »اللَُّهمَّ ِإنَّک تَْعَلُم أَنَُّه َلْم یکِن الَِّذی کاَن ِمنَّ

ِ ِباَلِدک َفیأَْمَن اْلَمظُْلوُموَن ِمْن ِعَباِدک 
ْصاَلَح �ن َد اْلَمَعاِلَم ِمْن ِدیِنک َو نُظِْهَر ااْلإِ ِ َ

اْلُحطَاِم َو َلکْن ِل�ن

َو تَُقاَم اْلُمَعطََّلُة ِمْن ُحُدوِدک - خدایا تو می دانی من نه در پی ریاست و زعامت و 

حکومتم و نه طالب مال و ثروت دنیا هستم، من فقط مردی مصلح هستم که 
می خواهم در جوامع و بالد تو به اصالحات بپردازم تا با اجرای قرآن در جامعه 
بندگان ستمدیده تو در امن و امان قرار گیرند« )نهج البالغه صبحی الصالح – خطبه 

131 – ص 189 – سطر 2 به بعد(.

رابطه است که می توانیم داوری کنیم که وجه مشترک گفتمان  این  باری، در 
امام  عدالت خواهانه  گفتمان  با   61 و   60 سال های  در  حسین  امام  حق طلبانه 
علی در سال های 35 تا 40 همان گفتمان اصالح گرایانه اجتماعی است. البته با 
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آنجائیکه در سال 35 توسط جنبش عدالت خواهانه  از  امام علی  تفاوت که  این 
بنابه درخواست آن جنبش قدرت  توانست  اجتماعی مردم مصر و مردم مدینه 
سیاسی را در دست بگیرد، لذا اجرای پروژه تحول خواهانه او از باال تحت مدیریت 
خودش به اجرا گذاشته شد آنچنانکه تقریباً تمامی نامه ها و خطبه های و کالم 
و حکمت های موجود در نهج البالغه و غیر نهج البالغه امام علی مربوط به همین 
دوران چهار سال و نه ماهه خالفت آن حضرت می باشد، اما برعکس امام علی 
که اجرای پروژه اصالح گرایانه اجتماعی خودش را در دوران چهار سال و نه ماهه 
خالفتش از باال دنبال می کرد، امام حسین از 25 رجب سال 60 که با اعالم خبر 
مرگ معاویه تصمیم به اجرای پروژه اصالح گرایانه اجتماعی خود گرفت، راهی 
جز این نداشت که این پروژه خود را از پائین به اجرا درآورد. لذا در این رابطه بود 
که از فردای اعالم خبر مرگ معاویه زمانیکه والی مدینه بنابه دستور یزید مأمور 
کسب بیعت از امام حسین شد )یزید فردای مرگ معاویه در نامه خود به ولید بن 
عتبه بن ابی سفیان عامالن وقت مدینه نوشت: »فخذ حسینا وعبد الله بن عمر وعبد 
الله بن الزب�ی بالبیعة أخذا شدیداً - فوراً از حسین و عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن زیبر 

به هر شکلی که شده برای من بیعت بگیر«( او با امتناع از بیعت کردن با یزید، 
به صورت علنی و آشکار مبارزه اصالح گرایانه اجتماعی خودش را )آنچنانکه در 
وصیت نامه اش به برادرش محمد بن حنفیه در همین زمان نوشته بود( از پائین 

شروع کرد.

مانیفست و اصول محوری برنامه جنبش حق طلبانه و اصالح گرایانه اجتماعی او 
به صورت آشکار مبارزه با یزید و قدرت سیاسی حاکم و مبارزه با ظلم و استبداد 
و علنی  به صورت آشکار  یزید  با  بیعت کردن  از  امتناع  بود؛ که  سیاسی حاکم 
)برعکس عبداهلل بن زبیر و عبداهلل بن عمر که امتناع از بیعت کردن آنها با یزید 
صورتی غیر علنی داشت( نمایش آغاز همین جنبش حق طلبانه و اصالح گرایانه 

بود.

فراموش نکنیم که در ظرف زمان و مکان امام حسین، امتناع از بیعت با خلیفه 
وقت به معنای اعالم جنگ و مبارزه و ارتداد و طغیان بر علیه حاکمیت بود و بدین 
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ترتیب بود که امام حسین جنبش حق طلبانه و اصالح گرایانه اجتماعی خود را از 
فردای مرگ معاویه با شعار مبارزه با استبداد سیاسی حاکم و در چارچوب امتناع 
بیعت با یزید شروع کرد. هجرت آشکار او در 27 رجب سال 60 از مدینه به مکه 
به همراه زن و بچه و افراد نزدیک خانواده و حواریون سیاسی اجتماعی خودش 
به صورت آشکار و علنی در زیر چتر نگاه های مأمورین خالفت اولین گامی بود 
که امام حسین برداشت که در سوم شعبان سال 60 هجری امام حسین پس از 
6 روز وارد مکه شد و در 15 رمضان سال 60 هجری )42 روز بعد از ورود امام 
حسین به مکه بود که( اولین دعوت مردم کوفه از امام حسین به دست او رسید.

بنابراین بین امتناع امام حسین از بیعت با یزید که در 25 رجب سال 60 هجری 
در مدینه اعالم شد تا 15 رمضان سال 60 که اولین سری از دعوتنامه های مردم 
کوفه از امام حسین به دست او رسید، 50 روز فاصله زمانی داشته است که خود 
در  به مکه  مدینه  از  امام حسین  آن می باشد که هجرت  نشان دهنده  امر  این 
تاریخ 27 رجب سال 60 نه در راستای پاسخ به دعوت مردم کوفه و کسب قدرت 
سیاسی )آنچنانکه صالحی نجف آبادی در کتاب »شهید جاوید« می گوید( بوده 
است و نه در راستای حرکت به کربال و شهادت و شهید شدن )آنچنانکه شریعتی 
در کنفرانس شهادت می گوید( بوده است، بلکه بدون تردید در این رابطه می توان 
داوری کرد که آن هجرت از مدینه به مکه امام حسین در 27 رجب سال 60 در 
راستای حضور در شهر مکه )بزرگ ترین پایگاه اجتماعی و مذهبی و خبری جوامع 
مسلمین( به عنوان تریبون تبلیغی و ترویجی و تهییجی بین المللی خودش در 
راستای دستیابی به جنبش روشنگری تکوین یافته از پائین خود بر علیه استبداد 

سیاسی حاکم بوده است.

بنابراین بدون تردید تمامی قرائت های مختلف از این هجرت اولیه امام حسین 
از مدینه به مکه در سال 60 که یا در راستای کسب قدرت سیاسی امام حسین 
)آنچنانکه شیخ نعمت اهلل صالحی نجف آبادی در کتاب »شهید جاوید«( تفسیر 
کرده اند و یا )آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی در کنفرانس »شهادت« و »پس 
از شهادت« مطرح کرده است( در راستای کشته شدن و کسب شهادت جهت 
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مبارزه با دستگاه استبداد سیاسی حاکم تفسیر کرده اند، در رویکرد ما نمی تواند 
گویای جوهر جنبش حق طلبانه و اصالح گرایانه و مبارزه علنی اجتماعی سیاسی 
امام حسین باشد، چراکه هر چند امام حسین در آغاز شروع جنبش حق طلبانه 

و اصالح گرایانه و حرکت به طرف مکه و در مسیر 6 روزه حرکتش با شعارهای:

ْک جمع ها -  َّ نْیا تَُعدُّ نَِفیَسًة - َفَداُر ثََواِب اللَِّه أَْعیَل َو أَنَْبُل - َو ِإْن تَکِن ااْلأَْمَواُل ِلل�ت »َفِإْن تَکِن الدُّ
ِ اللَِّه 

یِف �ن ُوک ِبِه اْلُحرُّ یْبَخُل - َو ِإْن تَکِن ااْلأَبَْداُن ِلْلَمْوِت أُنِْشَئْت - َفَقْتُل اْمِرٍئ ِبالسَّ ْ
َفَما بَاُل َم�ت

أَْفَضُل - ُخطَّ اْلَمْوُت َعیل ُوْلِد آَدَم َمَخطَّ اْلَقالَدِة َعیل جیِد اْلَفتاِة، َو ما أَْوَلَه�ن ِإل أَْسال�ن ِاْشِتیاُق 

یَْعُقوَب ِإل یُوُسَف - اگر چه دنیا خوب و زیباست اما آخرت برای ما زیباتر است و 

اگرچه مال دنیا آخرش باید گذاشت رفت، چرا امروز آن را به دیگران ایثار نکنیم 
و اگر مرگ برای انسان امری محتوم می باشد چرا با اختیار خود مرگی را انتخاب 
نکنیم که به شمشیر در راه خدا زیبا و جمیل باشد، بدانید که مرگ برای من 
در این مسیر مانند گردنبند برای زینت زنان می باشد« )مناقب ابن شهر آشوب - ج 

2 – ص 213(.

سخن از مرگ و زیبائی مرگ می گوید این داللت بر دیسکورس »مرگ اندیشی« 
امام حسین می کند که از پدرش امام علی تاسی می کرده است. عنایت داشته 
باشیم که امام حسین از سوم شعبان سال 60 تا هشتم ذی الحجه سال 60 یعنی 
مدت 125 روز در مکه اقامت داشته است و بدون تردید در این مدت 125 روز 
امام حسین در مکه در عرصه جنبش روشنگری اهتمام می ورزیده است و عالوه 
بر آن، تمامی روش های مبارزه اجتماعی از رفتن به یمن و جنگ چریکی پیشنهاد 
شده عبداهلل بن عباس تا دعوت مردم کوفه برای مدیریت جنبش عدالت خواهانه 

آنها و غیره، آنالیز و جمعبندی می کرده است.

ولی نباید فراموش کنیم که آنچه که باعث گردید تا پس از 125 روز جمعبندی و 
آنالیز کردن امام حسین در میان آن همه پیشنهاد و مؤلفه های مبارزاتی »مسیر 
کوفه« را )که همان جنبش عدالت خواهانه تکوین یافته از پائین مردم کوفه بود( 
خاطر جنگ چریکی  به  نه  و  سیاسی  قدرت  خاطر کسب  به  نه  نماید،  انتخاب 
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تنها  و  تنها  برعکس  بلکه  بود،  تجزیه جغرافیای جوامع مسلمین  به خاطر  نه  و 
اعتالی جنبش های  برای  کوفه  جامعه  اجتماعی  شرایط  بودن  مساعد  خاطر  به 

عدالت خواهانه تکوین یافته از پائین بود.

یادمان باشد که بین جامعه جنبشی و جامعه مدنی تفاوت وجود دارد، چرا که 
جامعه مدنی پدیده مدرنی می باشد که در فرایند پساانقالب کبیر فرانسه بر پایه 
حقوق شهروندی و برابری و آزادی شهروندان یک جامعه موضوعیت پیدا می کند، 
اما برعکس )جامعه مدنی که یک پدیده مدرن می باشد( جامعه جنبشی از آغاز 
شروع مبارزه حق طلبانه و عدالت خواهانه و رهائی بخش بشر وجود داشته است؛ و 
جوامع بشری حتی از دوره برده داری توسط »جامعه جنبشی« تالش می کرده اند 
تا مبارزه حق طلبانه و رهائی بخش و عدالت خواهانه خود را به صورت یک پروسس 

درازمدت تکوین یافته از پائین به انجام برسانند.

بنابراین در این رابطه است که می توانیم داوری کنیم که جامعه جنبشی در مسیر 
نمی باشد  جدید  امری  بشر  رهائی بخش  و  عدالت خواهانه  و  حق طلبانه  جنبش 
مدنی  جامعه  ظهور  موازات  به  فرانسه  کبیر  پساانقالب  مرحله  در  که  چند  هر 
برابری طلبانه، مسیر جامعه  و  آزادی خواهانه  و  به عنوان یک مسیر رهائی بخش 
گرفته  قرار  انسانی  کار جوامع  در دستور  در طول مسیر جامعه جنبشی  مدنی 
است، اما در این رابطه نباید فراموش کنیم که تنها با پیوند دو جامعه مدنی و 
)در  بشر  افقی  آزادی خواهانه  و  برابری طلبانه عمودی  جنبشی در مسیر حرکت 
اروپائی و  نوزدهم در جوامع  از قرن  فرانسه به خصوص  فرایند پساانقالب کبیر 
و  عینی  شرایط  که  است  پیرامونی(  در کشورهای  بیستم  قرن  در  آن  ادامه  در 
ذهنی برای ظهور »جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین« در جوامع بشری 
فراهم شده است. لذا در این رابطه است که در جوامع امروز بشر )به جای تکیه 
مکانیکی بر جامعه جنبشی و یا جامعه مدنی( »مسیر دموکراتیک کردن مبارزه 
دموکراسی خواهانه سه مؤلفه ای قدرت« )توسط اجتماعی کردن قدرت سیاسی 
اقتصادی و اجتماعی کردن قدرت معرفتی در جوامع  و اجتماعی کردن قدرت 
بشری امروز( از مسیر جامعه مدنی جنبشی دینامیک خودبنیاد تکوین یافته از 
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پائین ممکن می باشد؛ و قطعاً و جزما تا زمانیکه در جامعه امروز بشر جامعه مدنی 
جنبشی دینامیک مطالباتی و سیاسی و اجتماعی تکوین یافته از پائین حاصل 
نشود، مبارزه دموکراسی خواهانه سه مؤلفه ای سیاسی و اقتصادی و معرفتی در 

آن جوامع نمی تواند به صورت پایدار به سرانجام مقصود برسد.

در  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  که  است  بوده  رابطه  این  در  بنابراین 
برون  و  تشکیالتی  درون  عرصه  دو  در  خود  سیاسی  حیات  گذشته  سال   43
تشکیالتی در دو فاز عمودی و سازمانی آرمان مستضعفین و افقی و جنبشی نشر 
مستضعفین پیوسته بر این باور بوده است که برای اینکه در جامعه بزرگ و رنگین 
کمان فرهنگی و سیاسی و قومی و اجتماعی ایران بتوانیم از مسیر دموکراتیک 
باید  کنیم،  پیدا  دست  سوسیالیستی  دموکراسی  یا  مؤلفه ای  سه  دموکراسی  به 
خودبنیاد  و  دینامیک  جنبشی  مدنی  جامعه  چارچوب  در  پیوسته  ما  استراتژی 

مطالباتی و سیاسی و اجتماعی تکوین یافته از پائین تعریف بشود.

بدین خاطر در این رابطه بوده است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 
طول 43 سال گذشته حیات سیاسی خود هر گونه حرکت عمودی جریان های 
سیاسی داخل و خارج از کشور که صورتی بیرون از چارچوب استراتژی جامعه 
مدنی جنبشی خودبنیاد دینامیک مطالباتی و سیاسی و اجتماعی تکوین یافته از 
پائین داشته باشد، در جامعه ایران محکوم به شکست می داند؛ و در این بستر بوده 
است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران نخستین تحلیل و برنامه خودش در 
سال 58 از طریق چاپ کتاب های جنبش خلق کرد و خلق عرب و خلق ترکمن 
صحرا و غیره آغاز کرد، چرا که در آن شرایط خودویژه اجتماعی و سیاسی جامعه 
ایران )در فرایند پساانقالب 57( بر این باور بودیم که در آن شرایط تنها از طریق 
به  می توان  ایران«  جامعه  »منطقه ای  مطالباتی  و  سیاسی  جنبش های  اعتالی 
جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین در ایران دست پیدا کرد؛ اما به موازات 
اعتالی جامعه جنبشی مطالباتی و سیاسی و اجتماعی مرکزی ایران )به خصوص 
از فرایند پساجنگ رژیم مطلقه فقاهتی با رژیم بعثی صدام حسین( رفته رفته 
جنبش پیشگامان مستضعفین ایران به این باور رسید که تنها از طریق اعتالی 
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جنبش های مطالباتی و سیاسی و اجتماعی مرکزی جامعه بزرگ و رنگین کمان 
و  سیاسی  و  اقتصادی  مؤلفه ای  سه  دموکراسی  به  می توانیم  ما  که  است  ایران 

معرفتی در جامعه بزرگ ایران دست پیدا کنیم.

باری، در نتیجه بدین ترتیب بود که از خرداد 88 با شروع کار نشر مستضعفین 
حرکت  ایران،  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  سیاسی  عقیدتی  ارگان  عنوان  به 
30 ساله گذشته آرمان مستضعفین وارد فرایند جنبشی و افقی خود شد و لذا 
نشر مستضعفین در طول ده ساله گذشته حرکت خود  است که  رابطه  آن  در 
)به عنوان ارگان عقیدتی سیاسی جنبش پیشگامان مستضعفین ایران( پیوسته 
بر این باور بوده است که تنها توسط اعتالی جنبش های خودبنیاد مطالباتی و 
سیاسی و اجتماعی تکوین یافته از پائین در جامعه بزرگ ایران است که می توان 
به دموکراسی سوسیالیستی یا دموکراسی سه مؤلفه ای پایدار دست پیدا کرد؛ و 
تا زمانیکه جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد مطالباتی و سیاسی و اجتماعی تکوین 
یافته از پائین در جامعه ایران به صورت پایدار حاصل نشود هر گونه جنبش و 
حرکت و مبارزه )آنچنانکه در 150 سال گذشته عمر حرکت تحول خواهانه جامعه 

ایران شاهد بوده ایم( آب در هاون کوبیدن می باشد.

بنابراین بدین ترتیب است که ما بر این باوریم که »تحول اجتماعی یک پدیده 
اجتماعی و دینامیک می باشد نه یک پدیده روانشناسی فردی.«

ما بر این باوریم که »جنبش های مطالباتی باید از مسیر خودسازماندهی دینامیک 
تکوین و اعتال پیدا کنند.«

ما بر این باوریم که »غیبت جامعه مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین در جامعه 
ایران به خصوص در 150 سال گذشته عمر حرکت تحول خواهانه جامعه بزرگ 

ایران بسترساز بازتولید استبداد در جامعه بزرگ ایران شده است.«

برابری شهروندی و  باوریم که »مبانی دموکراسی سه مؤلفه ای یعنی  این  بر  ما 
آزادی شهروندی در جامعه بزرگ ایران تنها از کانال جامعه مدنی جنبشی ممکن 

می باشد.«
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ما بر این باوریم که »تنها در بستر جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد مطالباتی و 
سیاسی و اجتماعی تکوین یافته از پائین است که می توان دموکراسی را در جامعه 

ایران به صورت پایدار نهادینه کرد.«

ما بر این باوریم که »تحول رادیکال یا تغییر در جامعه ایران تنها از کانال جامعه 
مدنی جنبشی تکوین یافته از پائین ممکن می باشد نه از طریق پروژه به اصطالح 
اصالح طلبانه )درون حکومتی و یا از طریق صندوق های رأی مهندسی شده رژیم 
برانداز حکومتی  از طریق جریان های سیاسی خارج نشین  نه  و  فقاهتی(  مطلقه 
تمام سرمایه  تا توسط کسب قدرت سیاسی در دست خود  که تالش می کنند 
اجتماعی جامعه بزرگ ایران را وجه المصالحه و یا وجه المعامله پیوند با جناح 
هار امپریالیسم آمریکا و جنگ طلبان منطقه ای آنها یعنی بن زائد و بن سلمان و 

بنیامین نتانیاهو بکنند.

ما بر این باوریم که لکوموتیو حرکت جامعه ایران جنبش های مطالباتی و سیاسی 
و اجتماعی خودبنیاد می باشند.

ما بر این باوریم که تنها با رویکرد »جامعه محور« می توان در جامعه امروز ایران 
به جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد دست پیدا کرد، نه با رویکرد دولت محور توسط 
کسب قدرت سیاسی و توسط تکیه بر استراتژی تقدم حزب بر جنبش و جایگزین 

کردن احزاب سیاسی باالئی به جای جنبش های تکوین یافته از پائین.

ما بر این باوریم که در میان سه رویکرد پیشاهنگی و پیشروئی و پیشگامی در 
عرصه استراتژی حرکت تحول خواهانه در جامعه ایران نه رویکرد پیشاهنگی و نه 
رویکرد پیشروئی به صورت عمودی نمی توانند به دستاورد دموکراتیک و پایداری 
عرصه  در  که  است  پیشگامی  رویکرد  توسط  تنها  و  تنها  لذا  کنند،  پیدا  دست 
»تقدم  به  اعتقاد  با  می تواند  ایران  مستضعفین  پیشگامان  جنبش  افقی  حرکت 
جنبش ها بر احزاب« و »نفی استراتژی کسب قدرت سیاسی توسط پیشگام« و 
تکیه بر »کنش گری جامعه ایران« بسترساز اعتالی جنبش های خودبنیاد جامعه 

ایران بشود.
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ما بر این باوریم که تنها از مسیر جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد تکوین یافته از 
پائین است که می توانیم به تغییر و تحول رادیکال در عرصه سیاسی و اقتصادی 

و اجتماعی جامعه بزرگ ایران دست پیدا کنیم.

ما بر این باوریم که تنها در چارچوب استراتژی جامعه مدنی جنبشی خودبنیاد 
تکوین از پائین است که هدف دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای که همان 
سه  سوسیالیستی  دموکراسی  و  می کند؛  پیدا  تحقق  می باشد«  انسان  »رهائی 
مؤلفه ای می تواند به صورت یک نظام اجتماعی )نه شکل صرف حکومتی( درآید 
بدل  ایدئولوژی،  به جای یک  و دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای می تواند 
یک  به صورت  دموکراسی  و  بشود  رهائی خودشان  برای  ایران  مردم  مبارزه  به 
جامعه  در  مؤلفه ای  سه  قدرت  کنترل  برای  سیستمی  می تواند  اجتماعی  نظام 
بزرگ ایران بشود؛ و توسط آن است که جامعه ایران می تواند از فرایند احزاب 

ایدئولوژیکی وارد فرایند احزاب سیاسی و برنامه ای بشود.

باری، بنابراین مطابق آنچه که فوقا مطرح کردیم امام حسین پس از اعالم عدم 
بیعت با یزید )در روز 25 رجب سال 60( و هجرت از مدینه به مکه در صورت 
علنی و در زیر دید نیروهای امنیتی رژیم استبدادی یزید )در 27 رجب سال 60( 
جنبش حق طلبانه و اصالح گرایانه اجتماعی خود را شروع کرد و پس از شش روز، 
در روز سوم شعبان 60 با وارد به مکه جنبش روشنگری خود را تا روز هشتم 
این  به مدت 125 روز در مکه مادیت بخشید و در طول  الحجه سال 60  ذی 
125 روز اقامت در مکه، پس از جمعبندی از تمامی مسیرهای مبارزه به کمک 
عبداهلل بن عباس و گزارش گیری از کلیه بالد اسالمی، باالخره علی رغم مخالفت 
بسیاری از جمله ابن عباس و عبد اهلل بن عمر و غیره، کوفه را به عنوان استراتژی 
حرکت خود انتخاب می نماید. البته در خصوص خودویژگی های کوفه که بسترساز 
انتخاب کوفه به عنوان استراتژی اما م حسین شد باید بر این امر تاکید کنیم که 
طبق نامه های فراگیر مردمی کوفه که به امام حسین در مکه از 15 رمضان سال 
60 می رسید، تحلیل امام حسین از وضعیت کوفه در این رابطه بود که در کوفه 
امام  لذا  پائین شکل گرفته است و  از  یک جنبش عدالت طلبانه ضد نظام یزید 
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حسین چنین می پنداشت که با ورود به کوفه او می تواند جنبش عدالت خواهانه 
تکوین یافته از پائین مردم کوفه را هدایت نماید.

بنابراین در این رابطه بود که امام حسین قبل از حرکت از مکه مسلم بن عقیل را 
جهت بسترسازی ورود خودش و اصحاب به کوفه اعزام می نماید، در این چارچوب 
بر  تکیه  را  کوفه  طرف  به  مکه  از  حسین  امام  حرکت  استراتژی  ما  که  است 
استراتژی جنبشی عدالت خواهانه مردم کوفه تعریف می کنیم. فراموش نکنیم که 
خود امام حسین تکیه بر استراتژی جنبشی تکوین یافته از پائین از پدرش امام 
علی در سال 35 آموخته بود چراکه امام علی برعکس ابوبکر که توسط شورای 
توسط  که  عمر  برعکس  و  انتخاب شد  برای خالفت  انصار  و  مهاجرین  نخبگان 
شورای  توسط  که  عثمان  برعکس  و  کرد  پیدا  دست  به خالفت  ابوبکر  وصایت 
انتصابی عمر انتخاب شده بود، امام علی توسط »جنبش عدالت خواهانه مردم مصر 
و مردم مدینه پس از قتل عثمان به دست این جنبش با انتخاب همین جنبش 
پائین مردم مصر و مدینه به خالفت رسید« که  از  یافته  عدالت خواهانه تکوین 
البته آنچنانکه امام علی در خطبه شماره 3 نهج البالغه مطرح می کند، خود امام 
حسین به همراه امام حسن نقشی فعالی در هدایت گری جنبش عدالت خواهانه 

مردم مصر و مدینه در سال 35 داشته اند.

»فما راع�ن اال و الناس کعرف الضبع ال، ینثالون عیل من کل جانب، ح�ت لقد وطی ء الحسنان 
ن حول کر بیضه الغنم - آن مرحله برای من بس هیجان انگیز  و شق عطفای مجتمع�ی

بود چراکه انبوه مردم با ازدحامی عظیم مانند قحطی زدگان به غذا، برای سپردن 
خالفت به من از هر طرف به من هجوم می آوردند، اشتیاق و شور مردم چنان 
از حد گذشت که دو فرزندم حسن و حسین در زیر دست پای جمعیت کوبیده 
شدند و لباس های من پاره گشتند« )نهج البالغه صبحی الصالح – خطبه 3 – ص 49 – 

سطر 11 به بعد(.

بدین ترتیب است که می توانیم داوری کنیم که یکی از عوامل بسترساز انتخاب 
استراتژی جنبشی امام حسین در دوران 125 روز اقامتش در مکه، تجربه گذشته 
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او در جریان انتخاب امام علی در سال 36 در مدینه توسط جنبش عدالت خواهانه 
تکوین یافته از پائین مردم مصر و مدینه بوده است. فراموش نکنیم که در طول 
4 سال نه ماه خالفت امام علی )چه در عرصه جنگ های ثالثه داخلی با قاسطین 
و مارقین و ناکثین و چه در عرصه نامه نگاری ها و خطبه ها و حرکت تبلیغی و 
ترویجی و تهییجی خودش( او پیوسته در راستای تقویت و تائید حرکت جنبشی 
مردم مصر و مدینه گام برمی داشت. هر چند که در تحلیل نهائی او می گفت: »من 
نه مخالف با حرکت این جنبش بودم و نه موافق.« ولی به هر حال همین موضع 
بینابینی امام علی )از آنجائیکه نوک پیکان آن جنبش در راستای تعیین آلترناتیو 
عثمان از آغاز به جانب امام علی بود( خود به نحوی حمایت از آن جنبش بوده 
است. البته در این رابطه باید عنایت داشته باشیم که در فرایند اعتالی جنبش 
فوق بنا به دعوت عثمان از امام علی، امام علی به عنوان نماینده عثمان با جنبش 

دیالوگ می کرد.

»جماعتی از اهل مصر بر عثمان شوریدند، عثمان احساس خطر کرده بود، از علی بن 
ابی طالب استمداد منود و اظهار ندامت کرد، علی به مصریان فرمود: شما برای زنده 

کردن حق قیام کرده اید و عثمان توبه کرده است و می گوید: من از رفتار گذشته ام 

و  داد  خواهم  اثر  ترتیب  شما  خواسته های  به  دیگر  روز  سه  تا  و  می دارم  بر  دست 

قراردادی  ایشان  برای  عثمان  جانب  از  علی  پس  عزل می کنم،  را  فرمانداران ستمکار 

نوشته و ایشان به طرف مصر مراجعت کردند. در بین راه شورشیان مصر غالم عثمان 

را دیدند که بر شتر عثمان سوار بود و به طرف مصر می رفت، از وی بد گمان شدند 

او نامه ای یافتند که عثمان برای والی مصر نوشته بود بدین  با  را تفتیش منودند،  او 

مضمون: به نام خدا، وقتی عبدالرحمان بن عدیس نزد تو آمد، صد تازیانه به او بزن و 

سر و ریشش را بتراش و به زندان طویل املدت محکومش کن و مانند این عمل با عمرو 

بن احلمق و سودان بن حمران و عروه بن نباع بکن. شورشیان نامه را گرفته و با خشم 

به جانب عثمان برگشتند و به عثمان اظهار داشتند: تو به ما خیانت کردی عثمان 

نامه را انکار منود. شورشیان گفتند غالم تو حامل نامه بوده است. عثمان پاسخ داد 

او بدون اجازه من این عمل را مرتکب شده است. شورشیان گفتند مرکوبش شترتو 
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بود، عثمان گفت او شترم را دزدیده است. شورشیان گفتند: نامه به خط منشی 

را نوشته است.  نامه  و اطالع من منشی  داد بدون اجازه  تو می باشد عثمان پاسخ 

شورشیان گفتند پس به هر حال تو لیاقت خالفت نداری و باید استعفا بدهی، زیرا اگر 

این کار به اجازه تو اجنام گرفته است، تو خیانت پیشه ای و اگر این کارهای مهم بدون 

اجازه و اطالع تو صورت گرفته است پس تو آدم بی عرضه هستی و عدم لیاقت تو ثابت 

می شود و به هر حال یا استعفا کن و یا االن عمال ستمکار را عزل کن. عثمان پاسخ 

داد: اگر من بخواهم مطابق میل شما رفتار بکنم پس شما حکومت دارید، من چه 
کاره هستم؟ آنان با حالت خشم از مجلس بلند شدند و باالخره در سال 35 هجری 

همین مردم بر وی شوریدند و پس از چند روز محاصره و زد و خورد وی را کشتند« )تاریخ 

طبری – ج 3 - ص 402 - 409 و تاریخ یعقوبی - ج 2 - ص 150 و 151(.

باری، بدین ترتیب بود که در هشتم ذی الحجه سال 60 امام حسین مکه را ترک 
می کند و به سوی کوفه حرکت می نماید. لذا در این رابطه که در آغاز حرکت از 
مکه به طرف کوفه او برنامه سیاسی خودش را طی یک خطبه رسماً اعالم می کند:

»ایها الّناس من رأی سلطانا جائرا مستحاّل لحرم اللَّه، ناکثا لعهداللَّه، مستاثرا لفیء الله معتد 
ّ علیه بفعل و ال قول کانحقاّ عیل اللهان یدخله مدخله، اال وان هوالء  یا لحدود الله، فلم یغ�ی

ص  ج 4 –  ء الله« )تاریخ طبری –  القوم قد احلوا حرام الله و حرموا حالله و استاثروا �ن

304( و البته هر چند در مسیر حرکت به طرف کوفه پس از شنیدن خبر شهادت 
را شکست خورده  پروژه خود  زیاد  عبیداهلل  نیروهای  به دست  عقیل  بن  مسلم 
می یافت،  تحمیل شده  او  بر  رابطه  این  در  عاشورا  استراتژی  و  کربال  و  می دید 
با  تا  کرد  تالش  نیز  خود  دوم حرکت  فرایند  در  امام حسین  تردید  بدون  ولی 
مدیریت این فرایند جدید در عرصه کربال و عاشورا رویکرد جنبشی حق طلبانه و 

اصالح گرایانه خودش را برای تاریخ فردای بشر تبیین نماید.

بنابراین با عنایت به موارد فوق می توان داوری کرد که:

دوران  از شرایط مشخص  که  تحلیل مشخصی  پایه  بر  قبل  از  امام حسین  اوالً 
خالفت معاویه داشت، معتقد بوده است که تا زمانیکه معاویه زنده است و حکومت 
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می کند شرایط برای حرکت او آماده نمی باشد. برای فهم این مهم تنها کافی است 
که جنبش حق طلبانه ضد خالفت یزید توسط امام حسین با جنبش ظلم ستیزانه 
ضد معاویه حجربن عدی مقایسه کنیم. بدون تردید هر دو این جنبش از جوهر 
واحد حق طلبانه برخوردار بودند و رهبری هر دو جنبش از پتانسیل الزم جهت 
مدیریت آن دو جنبش حق طلبانه برخوردار بودند و هم حجربن عدی و هم امام 
حسین از شاگردان بزرگ مکتب امام علی بودند؛ و البته هم جنبش حق طلبانه 
العذراء و جنبش امام حسین در کربال به صورت ظاهر  حجر بن عدی در مرج 
شکست خوردند؛ و به لحاظ نظامی معاویه در مرج العذراء و یزید در کربال پیروز 
اعوان و  و  یزید  و  العذراء  معاویه در مرج  و جنایت هم  لحاظ قساوت  به  شدند 
اما  گذاشتند  نمایش  به  جنایت  اوج  و  گذاشتند  تمام  سنگ  کربال  در  انصارش 
تاریخ  اینکه چرا کربال در عرصه  این رابطه قابل توجه می باشد،  نکته ای که در 

نسبت به مرج لعذراء توانست از جایگاه مشعشع تری برخوردار بشود؟

در پاسخ به این سؤال باید بگوئیم که تنها تفاوت این دو جنبش حق طلبانه در 
معماری زمان و مکان آن نهفته می باشد، به عبارت دیگر بدون تردید اگر امام 
حسین مانند حجر بن عدی در دوران معاویه جنبش حق طلبانه خودش را آغاز 
می کرد، دستگاه شانتاژ و سرکوب معاویه – عمرو بن عاص توان آن را داشتند تا 
مانند جنگ صفین و بر سر نیزه کردن قرآن ها و جریان حکمیت و طغیان خوارج، 
حرکت را به سود خود تغییر دهند. پر واضح است که در این رابطه امام حسین در 
چارچوب تحلیل مشخص از شرایط مشخص زمان معاویه که داشت برای شروع 
جنبش حق طلبانه خود منتظر مرگ معاویه بود؛ و لذا در 25 رجب سال 60 به 
موازات شنیدن خبر مرگ معاویه توسط امتناع از بیعت با یزید جنبش خود را 

آغاز کرد.

ثانیاً امام حسین جنبش حق طلبانه خودش را با یزید به صورت فرایندی به انجام 
رسانید. به این ترتیب که تا 27 رجب سال 60 که او در مدینه بود او استارت 
جنبش حق طلبانه خودش را توسط »امتناع از بیعت با یزید« زد و از آنجائیکه 
برای امام حسین مسجل شده بود که دستگاه امنیتی و سرکوب گر یزید در فرایند 
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پساامتناع بیعت او در مدینه جنبش حق طلبانه او را در نطفه خفه خواهند کرد، 
لذا به همین دلیل بود که در فرایند دوم حرکت خودش جهت بسترسازی اعتالی 
جنبش حق طلبانه اش، تصمیم به هجرت از مدینه به مکه گرفت و بدین خاطر در 
این رابطه است که بر خالف رویکرد شریعتی، ما بر این باور هستیم که هجرت 
امام حسین از مدینه به مکه در 27 رجب سال 60 اصاًل و ابداً در راستای کربال 
و عاشورا و شهید شدن نبوده است بلکه برعکس هجرت امام حسین از مدینه به 
مکه تنها در راستای بسترسازی برای اعتالی جنبش روشنگری امام حسین بوده 
است تا توسط تبلیغ و ترویج و تهییج جوامع مسلمین و استفاده کردن از تریبون 
همچنین  و  حرکتش  نظری  و  ذهنی  زمینه  کردن  فراگیر  برای  مکه  تبلیغاتی 
جمع آوری اخبار از وضعیت سیاسی اجتماعی جوامع مسلمین و شهر امن بودن 

مکه او بتواند استراتژی حرکتش را به صورت آگاهانه انتخاب نماید.

باید توجه داشته باشیم که شهر مکه در آن شرایط از تمامی این خودویژگی ها 
برای امام حسین برخوردار بود به عبارت دیگر امام حسین با هجرت از مدینه 
به مکه هم می توانست در مکه با تمامی جوامع مسلمین که برای حج عمره و 
تمتع آمد و رفت می کردند در تماس باشد و اخبار و وضعیت آن جوامع را فهمم 
نماید و به تحلیل مشخص از شرایط مشخص در آن شرایط دست پیدا کند و هم 
می توانست از شهر مکه به عنوان تریبون تبلیغی و تهییجی و ترویجی جنبش 
حق طلبانه خودش استفاده نماید و هم به لحاظ شهر امن بودن مکه شرایط برای 
سرکوب حرکت امام حسین توسط دستگاه های سرکوب گر یزید فراهم نبود، لذا 
امام حسین  در 27 رجب سال 60  تا  گردید  باعث  عوامل  این  دلیل  به همین 
)برعکس عبداهلل بن زبیر که به صورت مخفیانه در شب و از بیراهه ها از مدینه به 
مکه کوچ کرد( در روز روشن و در مسیر معمولی و زیر نگاه دستگاه های امنیتی 

یزید به همراه خانواده و حواریون خاص خودش از مدینه به مکه هجرت کند.

)که  هجرت  هنگام  در  حسین  امام  مرگ اندیشانه«  »شعارهای  که  ییداست  پر 
شریعتی در این رابطه بر آن تکیه کرده است و از این شعارهای مرگ اندیشانه امام 
حسین در هنگام خروج از مدینه مثل شعار »ُخطَّ اْلَمْوُت َعیل ُوْلِد آَدَم...« او برداشت 
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از  تاسی  به  است(  مدینه کرده  از  امام حسین  از هجرت  حرکت شهادت طلبانه 
پدرش امام علی بوده است که آنچنانکه در خطبه های 5 و 28 و غیره مشهود 
است، امام علی جهت به نمایش گذاشتن ایمان خودش و برای اینکه مخاطبین 
او با رویکرد قدرت طلبانه و دنیاطلبانه حرکت امام علی را تحلیل نکنند، امام علی 
توسط طرح بی مقداری دنیا برای خودش و رویکرد مرگ اندیشانه در تالش بوده 
است تا ایمان و اعتقاد به راهش به مخاطبین تسری بدهد، بنابراین طرح شعارهای 
مرگ اندیشانه امام حسین در مسیر حرکت از مدینه به مکه تنها باید در چارچوب 
همان رویکرد امام علی مورد مطالعه قرار بدهیم نه اینکه آنچنانکه شریعتی در 
»شهادت« و »پس از شهادت« مطرح می کند، طرح شعارهای مرگ اندیشانه امام 
چارچوب  در  و  درآوریم  حسین  امام  برای  استراتژی  یک  صورت  به  را  حسین 
پیشگوئی امام حسین نسبت به کربال و شهادت و عاشورا تحلیل و تبیین نمائیم.

باور ما بر این امر قرار دارد که تا زمانیکه در مسیر حرکت امام حسین به  ثالثاً 
طرف کوفه، او خبر شهادت مسلم بن عقیل )که فرستاده او به کوفه بود( دریافت 
نکرده بود، امام حسین هرگز به عاشورا و کربال فکر نمی کرد و تمامی تصمیم و 
اندیشه و هدفش رسیدن به کوفه و مدیریت کردن جنبش عدالت طلبانه رو به 

اعتالی مردم کوفه بود.

رابعاً تصمیم امام حسین جهت هجرت از مکه به کوفه در مدت 125 روز اقامت در 
مکه گرفته شد چراکه امام حسین حتی در روز سوم شعبان سال 60 که وارد مکه 
شد، اصاًل و ابداً تصمیم به رفتن به کوفه نگرفته بود؛ و اصاًل تا 15 رمضان سال 
60 دعوتی از مردم کوفه به امام حسین نرسیده بود؛ و بدون تردید اولین دعوت 
مردم کوفه از امام حسین در 15 رمضان سال 60 به دست امام حسین رسید و 
تا زه در 15 رمضان سال 60 امام حسین دعوت مردم کوفه را تنها به عنوان یکی 

از گزینه های پیش روی خود در نظر داشت نه همه گزینه ها.

تا هشتم  )از سوم شعبان  اقامت خود در مکه  امام حسین در 125 روز  خامسا 
ذی الحجه سال 60( در کنار تمامی صاحب نظران بزرگ اپوزیسیون که در مکه 
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بودند از عبداهلل بن عمر تا عبداهلل بن زبیر و تا عبداهلل بن عباس و غیره در کنار 
جمع آوری اخبار و اطالعات از تمامی جوامع مسلمین به صورت تمام وقت در 
باب تعیین استراتژی حرکتش در حال دیالوگ و گفتگو بود. بطوریکه برای مثال 
هم عبداهلل بن عمر و هم عبداهلل بن عباس با رفتن امام حسین به کوفه مخالف 
بودند و عبداهلل بن عباس که از شاگردان برجسته امام علی بود و از استراتژهای 
قابل توجه اپوزیسیون بود رفتن به یمن و جنگ چریکی به امام حسین پیشنهاد 

می کرد.

»استراتژی  امام حسین  که  بود  القعده سال 60  دوم ذی  نیمه  از  ترتیب  بدین 
جنبشی« رفتن به کوفه را انتخاب کرد و در ادامه آن مسلم بن عقیل را به آنجا 
فرستاد و البته از بعد از پیام اولیه مثبت مسلم بن عقیل به امام حسین بود که 
او تصمیم نهائی برای رفتن به کوفه گرفت. یادمان باشد که کوفه پایتخت امام 
علی در دوران چهار سال و هفت ماهه خالفتش یعنی از سال 35 تا 41 بود؛ و 
فراموش نکنیم که 20 سال قبل از این مردم شهر کوفه برای مدت نزدیک به 5 
سال عدالت علی را در عرصه نظر و عمل تجربه کرده بودند و گرچه معاویه بزرگان 
مردم کوفه اعم از حجر بن عدی ها و عمر و بن حمق خزاعی ها و رشید هجری ها 
و میثم تمارها را از بین برده بود، ولی هنوز تعلیمات نظری و عملی امام علی در 
حافظه تاریخی مردم کوفه وجود داشت به عبارت دیگر در میان جوامع رنگین 
کمان اسالمی مردم کوفه تنها جامعه ای از جوامع مسلمان بودند که عدالت علی 

را در عرصه نظر و عمل به صورت مستقیم و بالفصل تجربه کرده بودند.

یادمان باشد که کوفه اصاًل اردوگاه نظامی بود که از اول هم به عنوان یک اردوگاه 
نظامی تأسیس شده بود و این شهر در زمان خلیفه دوم عمر بن الخطاب ساخته 
شد و قباًل حیره بود، این شهر را سعد وقاص به دستور عمر بن الخطاب ساخت 
همان مسلمانانی که سرباز بودند در کوفه در اردوگاه ساکن گردیدند تا به صورت 
مستمر آماده حمله باشند، بنابراین کوفه مرکز جدید الحداثی بود که در زمان 
عمر برای نیروی های نظامی و ماموران دولت که در مسیر ایران و حجاز در حال 
رفت بودند ساخته شده بود و لذا هنوز بافت قومی و قبیلگی در آن نهادینه نشده 
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بود؛ و در چارچوب این مؤلفه های بود که امام حسین در جمعبندی های خودش 
در 125 روز اقامت در مکه بر آن تکیه می کرد.

سادساً آنچنانکه در رویکرد امام علی در نهج البالغه و در دوران پساوفات پیامبر 
اسالم شاهد بوده ایم امام علی اصاًل و ابداً رویکرد کسب قدرت سیاسی نداشته 
است و چه در سال 11 هجری که پیامبر اسالم وفات کرد و ابوسفیان پیشنهاد 
کسب قدرت سیاسی به او داد و امام علی آنچنانکه در خطبه شماره 5 نهج البالغه 
در این رابطه فرموده است »دست رد به سینه ابوسفیان می زند و به ابوسفیان 
می گوید قدرت سیاسی برای من امروز مثل یک میوه نارس می باشد و لقمه ای 
گلوگیر است« و در شورای عمر هم در برابر درخواست عبدالرحمان بن عوف که 
حق وتو از طرف عمر داشت نسبت به اجرای رویه شیخین جواب رد داد و حاضر 
به قبول خالفت و کسب قدرت سیاسی نشد و در سال 25 هجری هم در جریان 
تقاضای قبول خالفت از طرف جنبش عدالت خواهانه مردم مصر و مدینه آنچنانکه 
از قبول خالفت و قدرت  امام  در خطبه 93 نهج البالغه به صراحت آمده است، 
سیاسی امتناع می کرد و آنچنانکه خود امام در خطبه 3 نهج البالغه مطرح می کند 

باالخره آن جنبش بزرگ قبول خالفت را بر او تحمیل کردند.

شعار امام علی در برابر فشار قبول خالفت از طرف آنها این بود که آنچنانکه در 
خطبه 93 نهج البالغه مطرح شده است امام علی به مردم می گفت »من مشاور 
امام علی  است که خود  واضح  پر  بشوم«.  بر شما  امیر  تا  است  بهتر  باشم  شما 
نسبت به کسب قدرت سیاسی بی میل بوده است و کسب قدرت سیاسی را در 
امام  از زمان  البته تکوین شیعه  راستای حرکت و هدف خود نمی دیده است و 
علی )نباید به عنوان یک فرقه مذهبی که امروز شاهدیم و از زمان آل بویه در قرن 
چهارم هجری و صفویه در قرن دهم هجری تشکیل شده است در نظر بگیریم 
بلکه بالعکس شیعه( صورت حزب اقلیت اپوزیسیون داشته است که در راستای 
امام علی در  اعتالی جنبش رهائی بخش پیامبر اسالم و جنبش عدالت خواهانه 
حسین  امام  زمان  تا  قطعاً  مبارزه  این  و  می کرده اند  مبارزه  او  پساوفات  فرایند 
ادامه داشته است و بدون تردید امام حسین هم مانند پدرش امام علی نسبت 
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به کسب قدرت سیاسی و تالش در جهت کسب قدرت سیاسی مقابله می کرده 
است و لذا در همین رابطه است که برعکس داوری صالحی نجف آبادی )در کتاب 
»شهید جاوید« خود که تالش می کند تا حرکت امام حسین از مدینه و مکه به 
سمت کوفه برای کسب قدرت سیاسی تعریف کند( داوری ما )هر چند که داوری 
شهادت طلبانه شریعتی نسبت به حرکت امام حسین نقد می کنیم( بر این امر قرار 
دارد که حرکت امام حسین از مکه به کوفه در راستای اعتالبخشی به جنبش 
حق طلبانه خودش و جنبش عدالت خواهانه پدرش و جنبش رهائی بخش پیامبر 
اسالم بوده است نه تالش برای کسب قدرت سیاسی که اصاًل جائی در دیسکورس 

امام علی و امام حسین نداشته است.

و خروشی که حجاج  الحخه در همان جوش  امام حسین در هشتم ذی  سابعاً 
جهت رفتن به منی و عرفات داشتند، پشت به مکه کرد و از مکه خارج شد و 
مسیر کوفه را در پیش گرفت و منز ل منزل آمد تا به نزدیک سرحد عراق رسید 
و البته این درست در زمانی بود که جنبش عدالت خواهانه مردم کوفه توسط سپاه 
عبیداهلل بن زیاد سرکوب شده بود؛ و حواریون اصلی امام حسین در کوفه یعنی 
مسلم و هانی شهید شده بودند و عبیداهلل زیاد برای ترساندن مردم ریسمان به 
جنازه های مسلم و هانی بسته بود و در کوچه و بازارهای کوفه می کشیدند و البته 
در سرحد عراق که هنوز چند روز راه تا کوفه باقی مانده بود خبر به امام حسین 
رسید و از آنجا بود که امام حسین با تالوت آیه 23 احزاب فصلی نو در فرایند 

حرکتش ایجاد کرده بود.

َ نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن یْنَتِظُر َوَما  َ ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلیِه َفِمْنُهْم َمْن َق�ن ن »ِمَن اْلُمْؤِمِن�ی
ُلوا تَْبِدیاًل - بعضی از مؤمنین به پیمان خودشان با خدا وفا کردند و در راه حق  بَدَّ

آنها می رسد« )سوره  نوبت  انتظار می کشند که کی  بعضی دیگر  و  شهید شدند 
احزاب – آیه 23(.

از اینجا بود که آن دسته از همراهان امام حسین که برای کوفه او را همراهی 
می کردند و حاضر نبودند در کربال با او باشند امام حسین را رها کردند و رفتند 
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و تنها کسانی باقی ماندند که: »لم یبق معه اال اهل بیته و صفوته - فقط خاندان و 
نیکان اصحابش باقی ماندند« که تقریباً جمع این اصحاب به 40 نفر می رسید و 
در اینجاست که امام حسین همین 40 نفر زن و بچه و اصحاب خاص خودش 
از خواندن خطبه 28 نهج البالغه: »...َفِإنَّ  را در یک خیمه جمع می کند و پس 
نْیا َقْد أَْدبَرَْت َو آَذنَْت ِبَوَداٍع...« )صبحی الصالح – ص 71 – سطر 4 به بعد( اولین شعار  الدُّ

عاشورائی خودش را که داللت بر »حق طلبانه بودن« جوهر جنبش او می کرد با 
صدای بلند اعالم می کند.

اللَِّه ُمِحّقاً  اْلُمْؤِمُن � ِلقاِء  َْغَب  َعْنُه، ِل�ی ِبِه، َو ِال اْلباِطِل ال یَتناهی  »اَال تََرْوَن ِال اْلَحقرِّ ال یْعَمُل 
- آیا نمی بینید به حق عمل نمی شود؟ آیا نمی بیند جلو باطل ها را نمی گیرند در 
چنین شرایطی است که مؤمن باید از جان خود بگذرد و لقاء پروردگارش را در 

نظر بگیرد« )بحاراالنوار – ج 44 – ص 381(.

پر واضح است که از این مرحله امام حسین وظیفه خودش را معماری عاشورا 
تعریف می کند چراکه به درستی دریافته بود که شهر و نواحی آن تحت مراقبت 
شدید درآمده و سپاه بی شمار دشمن در انتظار وی به سر می برند و راهی جز 
کشته شدن و یا تسلیم و بیعت کردن با یزید برای او باقی نمانده است. لذا از 
همانجا بود که امام تصمیم قطعی خود را به کشته شدن بی تردید اظهار کرد و 
به سیر خود ادامه داد و در مدت بیش از 20 روزی که تا دهم محرم سال 61 
باقی مانده بود امام حسین دیگر در تمامی شعارهایش سخن از مبارزه با ظلم و 

مقاومت و مرگ مطرح می کرد.

چنین  در  مردم  ای   - بَرما  َ إاّل  ن الظّاِلم�ی الَحیاة َمَع  َو  عاَدَة  إال السَّ »َفإ� ال أََری الَموَت 
شرایطی، من مردن را جز سعادت نمی بینم و زندگی و همکاری کردن با ستمگران 
اِق و االصیل،  برای من مایه مالمت می باشد - یا َدهُر اُّف َلَک ِمن َخلیِل .َکم َلَک ِبااِل�رش
من صاحب او طالب قتیل والدهر ال یقنع بالبدیل و انما االمر ال الجلیل - ای دنیا اف به 

دوستی تو، چگونه دوستان را از انسان می گیری، ولی امر به دست روزگار نیست، 
امر به دست خداست و ما راضی به رضای الهی هستیم - اال و ان الدعی ابن الدعی 
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ن السلة و الذلة، و هیهات منا الذلة - آگاه باشید این ناکس مرا بین  ن ب�ی ن اثنت�ی قد رکز ب�ی

انتخاب شمشیر و ذلت قرار داده است هیهات از قبول ذلت« )اللهوف – ص 33(.

در هفتاد کیلومتری کوفه در  بدین ترتیب بود که باالخره »در اول محرم سال 61 
درآمدند  یزید  لشگریان  محاصره  به  حواریونش  و  حسین  امام  کربال،  نام  به  بیابانی 

سپاه  و  تنگتر  محاصره  حلقه  روز  هر  که  داشتند  توقف  صحرا  آن  در  روز  هشت  و 

دشمن افزون تر می شد و باالخره امام حسین و خاندان و کسانش با شماره ناچیز در 

میان حلقه های متشکل از سی هزار مرد جنگی قرار گرفتند« )مناقب ابن شهر آشوب، 

امام حسین به تحکیم موضع خود پرداخته  ج 4 - ص 98( در این مدت 8 روز 
و یاران خود را تصفیه می کرده و شبانه همراهان خود را احضار می کرده و در 
ضمن سخنرانی کوتاهی اظهار می کرده که: »ما جز مرگ و شهادت سرنوشتی در 
پیش نداریم و اینان با کسی جز من کار ندارند، من بیعت خود را از شما برمی دارم هر 

که بخواهد می تواند از تاریکی شب استفاده کند و جان خود را از این ورطه هولناک 

نهم محرم سال 61 هجری فرمان  بود که آخر روز  ترتیب  بدین  لذا  و  برهاند« 

جنگ از طرف عبیداهلل زیاد توسط عمر سعد به امام حسین رسید و روز دهم 
محرم سال 61 امام حسین با سپاهی حدود 90 نفر )که 40 نفر آنها از همراهان 
قبلی اش بودند و سی و چند نفر هم در نهم و دهم محرم از لشکر دشمن به سپاه 
امام حسین پیوسته بودند( از بامداد تا واپسین جنگیدند و تقریباً تمامی آنها به 
جز دو مذکر و زنان و بچه ها کشته شدند. در عصر دهم محرم سال 61 عمر سعد 
فرمانده سپاه پس از خاتمه یافتن جنگ و آتش زدن خیمه و خرگاه سپاه حسین 
دستور داد تا سرهای شهدا از بدن جدا کنند و بدن های آن ها را لخت نمایند و بی 
اینکه این بدن های لخت را به خاک بسپارند آنها را رها کردند و سپس سرهای 
بریده و زن و بچه ها را به سوی کوفه به حرکت درآوردند. لذا به این ترتیب بود 

که فرایند اول جنبش حق طلبانه عاشورای امام حسین به پایان رسید.

باری، از این مرحله است که عاشورا و کربال در دیسکورس امام حسین بدل به 
در  امام حسین  عاشورای  گفتمان جدید  این  البته  که  می شود  گفتمانی جدید 
برای  می باشد.  امام حسین  کوفه  گفتمان شکست خورده جنبشی  همان  ادامه 
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فهم این مهم نخست باید عنایت داشته باشیم که برعکس »گفتمان جنبشی« 
شکست خورده کوفه امام حسین )که امری اختیاری بود و امام حسین در طول 
125 روز اقامتش در مکه توانسته بود با جمعبندی همه جانبه به آن دست پیدا 
کند( »گفتمان عاشورا« یک گفتمان تحمیلی بر امام حسین بوده است؛ که البته 
امام حسین توسط معماری 20 روزه خود توانست »این گفتمان تحمیلی را به 
گفتمان تاریخی بدل نماید« و کارزار حریت و استبداد و همچنین کارزار حق و 
باطل را در نمایشگاه بزرگ عاشورا را از صورت استثناء درآورد و بدل به قاعده 

نهضت تسلسلی ابراهیم خلیل از آغاز تا همیشه تاریخ بکند، چرا که:

بود: »أفضل  فرموده  بود که  اسالم  پیامبر  نمایش همان گفتمان  عاشورا   – الف 
الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر - افضل جهاد سخن حق در زمان حاکمیت سلطان 

جائر و ستمکار است« و فرموده بود: »الُملک یبقی مع الکفر وال یبقی مع الظلم - یک 
جامعه با کفر قابل بقاست ولی با ظلم قابل بقا نیست.«

ب - عاشورا نمایش کارزار عقل و عشق بود آنچنانکه خود امام حسین فرمود: 
»انّما الحیاة عقیدة و جهاد.«

ج - عاشورا نمایش رویکرد حریت و آزادی انسان بود آنچنانکه امام علی به آن 
اً - برده و بنده دیگران مباش چرا  َِک و قد َجَعَلَک اللُه ُحرَّ ایمان داشت »و ال تَُکن َعبَد َغ�ی
که خداوند تو را آزاد آفریده است« و »کونا ِللظّاِلِم َخصماً َو ِللَمظلوِم َعونا - دشمن 

ستمگر باش و یاور ستمدیده.«

د – عاشورا ترجمان رویکرد پیامبر اسالم به مسئولیت اجتماعی انسان ها بود »َمْن 
َ َفَلْیَس...ِبُمْسِلٍم - هر کس شب را به صبح رسانده  ن اَْصَبَح و لم یَْهَتمُّ ِباُموِر اْلُمْسِلم�ی

باشد بی آنکه در کار مسلمانان کوششی کرده باشد، مسلمان نیست.«

نقاشی  قرآن  آنچنانکه  بود  َما َعاَهُدوا اللََّه...«  »...ِرَجاٌل َصَدُقوا  نمایشگاه  عاشورا   - ه 
َ نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن  َ ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلیِه َفِمْنُهْم َمْن َق�ن ن می نماید »ِمَن اْلُمْؤِمِن�ی
ُلوا تَْبِدیًل - بعضی از مؤمنین به پیمانی که با خدای خویش بستند وفا  یْنَتِظُر َوَما بَدَّ

کردند و عده دیگر هم انتظار می کشند تا نوبت آنها بشود« )سوره احزاب – آیه 23( 
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»الَّذیَن یَبلرُِّغوَن ِرساالِت اللَِّه َو یْخَشْونَُه َو ال یْخَشْوَن أََحداً ِإالَّ اللَّهَ  - آنان که رساالت الهی 
بیم  احدی جز خدا  از  و  از خدای خودشان می ترسند  و  به مردم می رسانند  را 

ندارند« )سوره احزاب – آیه 39(.

باری، بدین ترتیب است که حسین و عاشورا به صورت مصباح الهدی و سفینه 
و  پیوند حسین  چارچوب  در  که  است  ترتیب  بدین  و  کرده اند؛  تعریف  النجات 
عاشورا به تاریخ بشریت گفته اند: »ُکلُّ یَوٍم عاشورا و ُکلُّ أرٍض َکرباَل َوکلُّ َشهٍر ُمَحرٌَّم« و 
بدین ترتیب است که در تعریف رابطه حسین با عاشورا به عنوان معمار اصلی این 
کاَة  الَة َو آتَیَت الزَّ نمایشگاه بزرگ تاریخ بشریت گفته اند که: »أَْشَهُد أَنَّک َقْد أََقْمَت الصَّ
َو أََمرَْت ِباْلَمْعُروِف َو نََهیَت َعِن اْلُمْنکِر َو َدَعْوَت ِإَل َسِبیِل َربرِّک نهیت عن المنکر و اطعت الله و 

« و بدین ترتیب است که در پیوند ابدی بین حسین و مؤمنین  ن ّ اتیک الیق�ی رسوله ح�ت

ن إّن لقتل  ن محبة مکنونة �ن قلوب المؤمن�ی به این حرکت تاریخی گفته اند که: »ان للحس�ی
د أبداً« و بدین ترتیب است که رابطه حسین با  ؛ ال ت�یب ن ن حرارة �ن قلوب المؤمن�ی الحس�ی

« تعریف کرده اند؛ و  ٍ
ن ٌ ِم� َوأَنَا ِمْن ُحَس�ی ن پیامبر اسالم آنچنانکه خود او فرمود: »ُحَس�ی

باز بدین ترتیب است که ما می توانیم در باب حسین و نمایشگاه بزرگ تاریخی 
انسان مرگ را شکست می دهد  او داوری کنیم که: »مردن وقتی که  عاشورای 
یک پیروزی است« و داوری کنیم که: »مرگ پایان کار کبوتر نیست« و داوری 

کنیم که:

هزار باده ناخورده در رگ تاک است گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

و داوری کنیم که عاشورا درس »خلیفه اهلل« شدن انسان است و داوری کنیم که 
»عاشورا نماد وجدان بیدار بشریت در همه تاریخ است« و داوری کنیم که »عاشورا 
نماد گفتمانی است که مشخصات آن عبارتند از: حق محوری و عدالت محوری و 

حریت محوری و ظلم ستیزی و استبدادستیزی و فاعل محوری و جنبش محوری.

در این رابطه است که عاشورای حسین به ما می آموزد که برعکس کسانی که به 
مبارزه به عنوان مسیر قدرت می نگرند حسین به ما آموخت که مبارزه باید به 
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عنوان یک وظیفه اخالقی نگاه کرد؛ و در این رابطه است که عاشورا به جنبش 
پیشگامان مستضعفین ایران می آموزد که پیشگام به جای تکیه بر مسیر جدائی 
ایده و عمل در عرصه مبارزه و به جای درگیر شدن با مفاهیم در عرصه جدائی 
ایده و عمل باید پیوند ایده و عمل در نمایشگاه بزرگ عاشورا را سر لوحه حرکت 
خود قرار بدهد، بنابراین عاشورا کارزار بزرگ حق و باطل در صحنه تاریخ می باشد 
که تنها با ترازوی ایده و عمل قابل داوری می باشد نه با ترازوی هزینه و فایده، 
اگر گفتمان عصر پیامبر اسالم »گفتمان توحید در عرصه کارزار شرک و توحید 
تعریف کنیم« و گفتمان عصر امام علی در سال های 35 تا 40 هجری »گفتمان 
عدالت در عرصه کارزار ظلم و مساوات تعریف نمائیم« عاشورا در سال های 60 و 

61 »نماد گفتمان حریت در عرصه کارزار حق و باطل می باشد.«

عاشورا نماد پیوند ایده و عمل و نماد برتری عشق بر عقل و نماد برتری ارزش بر 
سود و نماد برتری اخالق بر قانون و نظم حاکم و نماد برتری مسئولیت اجتماعی 
و مسئولیت تاریخی بر منافع فردی و نماد برتری تجربه اگزیستانسی ایمان زاد 
بر اعتقادات ذهنی معرفت زاد و نماد کارزار حق با باطل و نماد برتری ایثار بر 
سود و نماد برتری عدل بر جود و نماد برتری ایمان بر تسلیم و نماد برتری انسان 
و آزادگی بر دین و دینداری و نماد برتری آگاهی بر جهل و نماد برتری تعهد و 
مسئولیت بر بی تفاوتی و نماد برتری حق بر تکلیف و نماد برتری اسالم عدالت 
و قرآن و توحید بر اسالم دگماتیست فقاهتی شریح قاضی و خوارج زمان و نماد 

برتری والیت آگاهی بر والیت سلطانی و والیت آسمانی اسالم فقاهتی می باشد.

عاشورا عنوان کتاب »آزادی و حریت و کتاب عدالت و کتاب توحید برای همیشه 
تاریخ است.«

مبانی مکتب عاشورا »ایمان، آزادگی و ایثار است.«

شعار عاشورا: »دین نداری آزاده باش.«

نقد  و  سیاسی  نقد  و  اخالقی  نقد  معیار  »عاشورا  تاریخ:  در  عاشورا  فونکسیون 
مکتبی قدرت های سه مؤلفه ای حاکم در تاریخ می باشد.«
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عاشورا »نماد تعریف امر به معروف و نهی از منکر قرآن به عنوان مبارزه و نقد 
عملی و نظری قدرت سه مؤلفه ای حاکم می باشد نه امر به معروف و نهی از منکر 
اسالم دگماتیست فقاهتی و روایتی که به عنوان یک سالح سرکوب آزادی های 
اجتماعی و مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی و مدنی و سیاسی گروه های مختلف 

اجتماعی درآمده است.«

عاشورا »نماد این استراتژی است که در جامعه دینی تحول فرهنگی )بسترساز 
تحول اجتماعی و سیاسی( حتماً باید از مسیر اصالح دینی عبور کند و بدون نقد 
دینی در جامعه دینی امکان تحول فرهنگی و تحول اجتماعی و تحول سیاسی 
پایدار وجود ندارد« )به همین دلیل بوده است که هم امام علی در نهج البالغه و 
هم امام حسین در وصیت نامه خود به برادرش محمد بن حنفیه جوهر حرکت 

خودشان را در رویکرد اصالح گرایانه تعریف می نمایند(.

دوران  در  حسین  امام  توسط  کوفه«  جنبشی  پیشگامی  »استراتژی  انتخاب 
پیشنهادی  پیشاهنگی  برابر »استراتژی چریکی  روزه مکی خود در  توقف 125 
ابن عباس« و »استراتژی کسب قدرت سیاسی از طریق جنگ قومی و مذهبی 
عبداهلل بن زبیر« نشان دهنده آن است که در رویکرد امام حسین و امام علی 
مبارزه پیشگام تنها در چارچوب مسئولیت زائیده آگاهی و اعتالی جنبش های 
عدالت خواهانه حق طلبانه معنی پیدا می کند نه در راستای کسب قدرت سیاسی 

یا مشارکت در قدرت با صاحبان قدرت.

ِة ِبُوُجوِد النَّاِصِ َو َما أََخَذ اللَُّه َعیَل اْلُعَلَماِء أاَلَّ یَقارُّوا  ِ َو ِقیاُم اْلُحجَّ ِ
»...لَْو اَل ُحُضوُر اْلَحاصن

َْلَقیُت حبل ها َعیَل َغاِرِبَها َو َلَسَقیُت آِخرََها ِبکأِْس... - اگر  َعیَل کظَِّة ظَاِلٍم َو اَل َسَغِب َمظُْلوٍم اَلأ

حضور مردم )جنبش عدالت خواهانه مردم مصر و مدینه که پس از کشتن عثمان 
با  و حجت خدا  نبود  بودند(  بسیج شده  علی  دور خانه  علی  امام  انتخاب  برای 
وجود یاور بر من تمام نمی شد، ریسمان حکومت و قدرت را بر کوهان شترش 
رها می کردم و پایان خالفت را با جام آغازش سیراب می کردم« )کنایه امام علی 
به خطبه 5 نهج البالغه صبحی الصالح است که در سال 11 هجری پس از وفات 
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پیامبر اسالم از قبول خالفت و کسب قدرت به پیشنهاد ابوسفیان خودداری کرد( 
)نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه 3 - ص 50 - سطر 2 به بعد(.

بنابراین هم امام علی آنچنانکه در خطبه 92 نهج البالغه )صبحی الصالح – ص 136 – 
ی َفِإنَّا ُمْسَتْقِبُلوَن أَْمراً َلُه ُوُجوٌه َو أَْلَوانٌ...« گفته است  ِ ِ َو اْلَتِمُسوا َغ�ی

سطر 8 به بعد( »َدُعو�ن
و هم امام حسین با استراتژی کسب قدرت سیاسی مخالف بوده اند چراکه هم امام 
امام حسین مسئولیت اجتماعی خودشان را در چارچوب »استراتژی  علی وهم 
پیشگامی« تعریف می کردند نه »استراتژی پیشاهنگی«. اگر عاشورا )نه به عنوان 
یک حادثه تاریخی و نه به عنوان یک مبارزه عکس العملی امام حسین نسبت به 
جنگ تحمیلی از طرف یزید تعریف کنیم بلکه( به عنوان یک »استراتژی انتخابی 
و آگاهانه« امام حسین تعریف نمائیم، در استراتژی عاشورای امام حسین حرکت 
آگاهی بخش او هم در دایره حواریونش و هم در دایره جوامع مسلمین در مکه 
صورت چهره به چهره داشته است. لذا در این رابطه است که می توانیم داوری 
کنیم که امام حسین در طول 165 روز جنبش خود )از 25 رجب سال 60 که 
خبر مرگ معاویه توسط والی مدینه به امام حسین اعالم شد تا دهم محرم سال 
61 هجری( تمام سعی و تالشش بر این امر قرار داشت که به صورت مستقیم و 

چهره به چهره به روشنگری مخاطبین بپردازد.

جنبش  از  جدای  حسین  امام  روزه   165 جنبش  ما  که  است  دلیل  همین  به 
حق طلبانه، جنبش روشنگری نیز تعریف می کنیم. البته آنچه در این رابطه قابل 
توجه است اختالف پتانسیل عمیق سطح آگاهی و خودآگاهی بین جایگاه امام 
و  اسالم  تاریخ  تندپیچ  شرایط  آن  در  مسلمین  جوامع  با  او  حواریون  و  حسین 
مسلمانان بوده است و لذا به این ترتیب است که آنچنانکه در جریان سرکوب 
جنبش مردم کوفه )قبل از رسیدن امام حسین به کوفه یعنی در دورانی که مسلم 
بن عقیل و هانی رهبری جنبش مردم کوفه را در دست داشتند( شاهد بودیم، 
از آنجائیکه جنبش عدالت خواهانه مردم کوفه در چارچوب فرهنگ و خودآگاهی 
و  عدالت طلبانه  احساس  جنبش،  آن  موتور  تنها  و  بود  نشده  پایدار  و  نهادینه 
سمپاتی بود که مردم در دوران حکومت 5 ساله امام علی در کوفه داشتند، لذا به 
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همین دلیل همین امر باعث گردید تا سرکوب عبیداهلل زیاد باعث گردد تا مردم 
کوفه استحاله ارتجاعی به طرف اصحاب قدرت حاکم پیدا کنند آنچنانکه در این 
رابطه امام باقر می فرماید: »سی هزار نفر در کربال جمع شدند »َو کلٌّ یََتَقرَّبوَن ِاَل 
الّلِه ِبَدِمِه  - به قصد قربت امام حسین و یارانش را بکشند« و در این رابطه بود 

که عمر بن سعد در عصر تاسوعا وقتی می خواست شعار بدهد و مردم را بر علیه 
ی - لشکر خدا بر  ِة اَبْ�رشِ حسین به حرکت درآورد می گفت: »ا َخْیَل الّلِه اْرک� َو ِباْلَجنَّ

علیه حسین و اصحاب او قیام کنید تا بشارت دهم شما را به بهشت.«

باز در این رابطه بود که امام حسین روز عاشورا خطاب به سیاه یزید و عبید اهلل زیاد 
فرمود: »تبا لکم ایتها الجماعة و ترحا و حششتم علینا نارا اقتد حناها عیل عدونا و عدوکم 
- شما ما را دعوت کردید ما آمدیم، جنبشی که ما آن را برای دشمنان ما و شما 
افروختیم شما آن جنبش را علیه خود ما به کار بردید یعنی آن شمشیری که 
ما به دست شما دادیم با همان شمشیر خود ما امروز می خواهید ما را بکشید و 

می خواهید با شمشیر اسالم ما را بکشید« )اللهوف - ص 41(

لذا به همین دلیل بود که امام حسین در لحظات آخر حیات خود وقتی که در آن 
گودی قتلگاه افتاده بود و دیگر نه قدرت حرکت کردن داشت و نه قدرت جنگیدن 
با دشمن داشت و نه قدرت ایستادن داشت، آخرین سخنی که خطاب به لشکر 

عبیداهلل زیاد و یزید و با تاریخ فردا مطرح کرد این بود:

�ن  احرارا  فکونوا  المعاد  تخافون  دین و ال  لکم  یکن  ان لم  سفیان،  ا�یب  آل  شیعه  یا  »ویلکم 
ابوسفیان اگر دین ندارید و اگر از معاد هم نمی ترسید  دنیاکم - ای پیروان آل 

حریت و آزادگی داشته باشید« )اللهوف - ص 50(.

باری بدین ترتیب است که در اینجا و در این رابطه می توانیم داوری کنیم که 
نمایش  بود، خود  ایمان  نمایش دهنده صف  آنچنانکه  عاشورا حسین  نمایشگاه 
دهنده صف کفر و شرک نیز بود چراکه نباید فراموش کرد که اکثریت قریب به 
اتفاق سی هزار نیروی حاضر در نمایشگاه عاشورا که در صف مخالفین حسین 
بودند از همان مردم کوفه بودند که از 15 رمضان سال 60 تا پایان ذی القعده سال 
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60 یعنی 40 روز قبل از عاشورا نامه های دعوت برای امام حسین می فرستادند 
و حسین در پاسخ به دعوت آنها بود که مسلم را جهت ارزیابی شرایط به آنجا 
فرستاد. پر پیداست که این امور برای ما واقعیت بزرگی روشن می سازد و آن اینکه 
امام حسین در طول 165 روز حرکت از مدینه تا کربال نه غیبگو بود و نه نابغه، 
بلکه تنها بر پایه تحلیل مشخص از شرایط مشخص، برخورد مشخص می کرد و 

توسط همین برخوردهای مشخص بود که عاشورا را معماری تاریخی می کرد.

مبانی متافیزیک امام حسین مانند مبانی متافیزیک امام علی و پیامبر اسالم بر 
محور »اهلل« استوار بود و لذا در این رابطه بود که امام حسین در روز عاشورا نقطه 
بلندی را انتخاب کرده بود و به موازات هر گونه حرکت میدانی خودش به آن 
نقطه باز می گشت و با صدای بلند می فرمود: »ال حول وال قوة إال بالله العیل العظیم« 
بدون تردید طرح شعار »ال حول...« امام حسین و تکرار مرتب آن و همچنین 
اعالم آن با صدای بلند توسط امام حسین داللت بر تاکید و تکیه امام حسین بر 
محور متافیزیک عاشورا می کرد. بطوریکه در این رابطه می توانیم به ضرس قاطع 
داوری کنیم که آنچنانکه بدون »اهلل« )محور متافیزیک پیامبر اسالم( بزرگ ترین 
پروژه پیامبر اسالم یعنی »حج« قابل فهم نیست، بدون »اهلل« )محور متافیزیک 

امام حسین( فلسفه عاشورا هم قابل فهم نمی باشد.

بنابراین در این رابطه است که باز ما می توانیم داوری کنیم که کلید رمز فهم 
فلسفه عاشورا )در رویکرد امام حسین( در گرو فهم »خدای امام حسین« یا »اهلل« 
می باشد؛ یعنی برای فهم فلسفه و جوهر جنبش حق طلبانه عاشورا آنچنانکه بر سر 
در معبد افالطون نوشته شده بود که »کسی که هندسه نمی داند وارد این آکادمی 
نشود« بر سر در معبد عاشورا نوشته شده است »کسی که به اهلل یا خدای امام 

حسین باور و شناخت نداشته باشد، وارد نشود.«

بدانید که  امام حسین تنها کافی است که  برای فهم عظمت »اهلل« در رویکرد 
آنچنانکه در انجیل آمده است عیسی پس از به صلیب کشانیدنش فرمود: »خدایا 
چرا مرا رها کرده ای«، اما م حسین برعکس در اوج فاجعه عاشورا توسط دشمن 
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)مقتل   » َ ن الُمسَتغیث�ی ِغیاَث  یا  ال َمعبوَد ِسواَک  الأْمِرَک  ِبَقضاِئَک تَسِلیًما   ً ِر�ن »إلِهی  فرمود: 
الحسین مقرم – ص 357(.

باری، اگر بر این باور باشیم که عاشورا و حسین یک حادثه تصادفی و مکانیکی و 
تحمیلی نبوده است، بلکه حاصل و سنتز و میوه یک جنبش روشنگری، جنبش 
حق و باطل و جنبش اجتماعی و سیاسی )در چارچوب امر به معروف و نهی از 
منکر، حداقل در 165 روزه از 27 رجب سال 60 که امام حسین رسماً و آشکارا 
هجرت از مدینه به مکه را آغاز کرد و حرکت خود را شروع کرد تا 10 محرم 
سال 61 و عاشورا، هر چند که در فرایند پساعاشورا تا به مدت 50 روز یعنی تا 
آخر صفر سال 61 این جنبش تحت هدایت گری امام سجاد و زینب کبری ادامه 
داشت( بوده است و آنچنانکه امام حسین در سرآغاز شروع این جنبش، در روز 

27 رجب سال 60 در وصیت نامه اش به برادرش محمد بن حنفیه نوشت:

ِة َجّدی ،  ْصالِح �ن أُمَّ ًا َوال بَطًَرا ، َوال ُمْفِسًدا َوال ظاِلًما ، َوِإنَّما َخرَْجُت ِلطََلِب االإ ّ َلْم أَْخُرْج أَ�رشِ »ِإ�ن
َِة َجّدی َوأَ� - من یک آدم قدرت طلب  َ ِبس�ی أُریُد أَْن آُمَر ِباْلَمْعُروِف َوأَنْهی َعِن اْلُمْنکِر َوأَس�ی

اصالح  راستای  در  من  نیستم، جنبش  ظالم  و  مفسد  و  اخالل گر  و  جاه طلب  و 
اجتماعی جامعه پیامبر اسالم می باشد و من این جنبش را در چارچوب امر به 
معروف و نهی از منکر بر مسیر سیره پیامبر اسالم و امام علی پیش می برم« )مقتل 

الحسین خوارزمی – ج 1 – ص 156(.

آنچه در باب فلسفه جنبش حق طلبانه امام حسین قابل فهم است اینکه:

بوده  اسالم  پیامبر  جامعه  اصالح  راستای  در  امام حسین  عاشورای  جنبش  اوالً 
است.

ثانیاً جنبش عاشورای امام حسین در راستای کسب قدرت سیاسی و یا مشارکت 
در قدرت سیاسی با حاکمیت نظام اموی و یزید نبوده است.

ثالثاً موتور جنبش عاشورای امام حسین بر پایه جنبش روشنگری یا به اصطالح 
قرآن امر به معروف و نهی از منکر استوار بوده است نه جنبش نظامی گری در 

بستر تضادهای قومی و قبیله ای قبلی.
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سیاسی  و  اجتماعی  بالبداهه  و  ابتر  رویکرد  یک  عاشورای حسین  رویکرد  رابعاً 
نبوده است بلکه برعکس آنچنانکه امام حسین به صراحت در وصیت نامه خودش 
جنبش  ادامه  در  او  اجتماعی  اصالح گرایانه  جنبش  می نویسد  حنفیه  محمد  به 

رهائی بخش پیامبر اسالم و جنبش عدالت طلبانه امام علی بوده است.

لذا در این رابطه است که آنچنانکه به صراحت امام حسین در وصیت نامه خودش 
اعالم می کند ما می توانیم با تعریف جنبش عاشورای حسین در کنار دو جنبش 
رهائی بخش  جنبش  و  هجری   40  -  35 سال های  در  علی  امام  عدالت خواهانه 
پیامبر اسالم در 23 ساله دوران مکی و مدنی اش به سه گفتمان در نیم قرن اول 
اسالم تاریخی دست پیدا کنیم. فراموش نکنیم که ترم سیره که امام حسین در 
وصیت نامه فوق در رابطه با پیوند جنبش عاشورای خودش با امام علی و پیامبر 
اسالم مطرح می کند همان ترمی است که امام علی در شورای تعیین جانشینی 
عمر در پاسخ به بیعت عبدالرحمان بن عوف مطرح می نماید، چرا که امام علی در 
شورای از پیش تعیین شده عمر برای تعیین جانشینی او هنگامی که عبدالرحمان 
بن عوف )که از قبل توسط عمر در این شورا حق وتو پیدا کرده بود( دست خود 
را جهت بیعت با امام علی )با شرط ادامه سیره شیخین( دراز کرد، امام علی در 
پاسخ به او گفت »ال« و در ادامه دلیل آن »ال« بود که امام علی فرمود »من خود 

دارای سیره مشخصی جدای از سیره قبلی شیخین می باشم.«

لذا در این رابطه است که امام حسین در وصیت نامه فوق خود به محمد بن حنفیه 
)که تعیین کننده منشور جنبش حق طلبانه عاشورای حسین می باشد( از همان 
می نماید،  استفاده  عمر  جانشین  خلیفه  تعیین  شورای  در  علی  امام  سیره  ترم 
پر پیداست که می توانیم در چارچوب دیسکورس امام حسین سیره را با همان 
اصطالح گفتمان امروزی خودمان ترجمه نمائیم و لذا در همین رابطه است که 
بر  مسلط  گفتمان های  تاریخی،  اسالم  حیات  اول  سال   60 بستر  در  می توانیم 
اسالم تاریخی و جوامع مسلمان در آن 60 سال اول حیات تاریخی به سه گفتمان 

تقسیم نمائیم.
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اسالم می باشد که در طول 23  پیامبر  رهائی بخش خود  اول، گفتمان  گفتمان 
ساله فرایند مکی و مدنی خودش تالش کرد تا در چارچوب گفتمان توحیدی و 
شعار: »ال إلَه إالَّ اللَّه« جنبش رهائی بخش انسانی و اجتماعی و تاریخی خودش را 
شکل بدهد. قابل ذکر است که پیامبر اسالم در چارچوب گفتمان رهائی بخش 
توحیدی خودش جهت اعتالی جنبش رهائی بخش انسانی و اجتماعی و تاریخی 
بر این باور بوده است که از کانال گفتمان توحیدی او می تواند گفتمان عدالت و 

گفتمان رهائی و آزادی انسانی را هم به انجام برساند.

»الُملک یبقی مع الکفر وال یبقی مع الظلم«

َاَن ِلَیُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط« )سوره حدید  ن َناِت َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِکَتاَب َواْلِم�ی »َلَقْد أَرَْسْلَنا رُُسَلَنا ِباْلَبیرِّ
– آیه 25(.

»...َویَضُع َعنُهم ِإصَُهم َواالأَغالَل الَّ� کانَت َعَلیِهم...« )سوره اعراف – آیه 157(.

آنچنانکه امام علی در دوران چهار سال 9 ماهه خالفتش در چارچوب گفتمان 
عدالت طلبانه تالش می کرد تا گفتمان توحید و رهائی و آزادی انسان هم به انجام 

برساند.

َما  َلُه  اکرَْه  َو  ِلَنْفِسک  تُِحبُّ  َما  ِک  ِلَغ�ی ...َفأَْحِبْب  ُحّراً اللَُّه  َجَعَلک  َقْد  َو  ِک  َغ�ی َعْبَد  تَکْن  اَل  »...َو 
...« )نهج البالغه – نامه 31(. تَکرَهُ

ُه ِمَن  ِعیِف �ن ها َحقُّ ٌة اَل یْؤَخُذ ِللضَّ َس أُمَّ ِ َمْوِطٍن: َلْن تَُقدَّ ِ َغ�ی
رِّ َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه یُقوُل �ن »َفِإ�ن

َ ُمَتَتْعِتٍع...« )نهج البالغه - نامه 53(. اْلَقِوی َغ�ی

در ادامه در همین رابطه است که امام حسین در بستر جنبش حق طلبانه عاشورا 
انسان گفتمان توحید و  آزادی  و  تا در چارچوب گفتمان رهائی  تالش می کرد 

گفتمان عدالت را هم به انجام برساند.

ُمِحّقاً«  اَللَِّه  ِلَقاِء   ِ
اَْلُمْؤِمُن �ن َْغِب  ِإل اَْلَباِطِل الَ یَتَناَهی َعْنُه ِل�ی ِبِه َو  یْعَمُل  تََرْوَن ِإل اَْلَحقرِّ الَ  »أَ الَ 

)بحاراالنوار – ج 44 – ص 381(.

ص   –  45 ج   – )بحاراالنوار  إال بَرما«   َ ن الظّاِلم�ی الَحیاة َمَع  َو  عاَدَة  إال السَّ »َفإ� ال أََری الَموَت 
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.)50

»ایها الّناس من رأی سلطانا جائرا مستحاّل لحرم اللَّه، ناکثا لعهداللَّه، مستاثرا لفیء الله معتد 
ّ علیه بفعل و ال قول کانحقاّ عیل اللهان یدخله مدخله، اال وان هوالء  یا لحدود الله، فلم یغ�ی

ص  ج 4 –  ء الله« )تاریخ طبری –  القوم قد احلوا حرام الله و حرموا حالله و استاثروا �ن

.)304

باری، آنچه بیش از هر امری در رابطه با فلسفه عاشورای حسین در رویکرد خود 
امام حسین و در گفتار خود او در مقایسه با فلسفه قبول خالفت توسط امام علی 
قابل توجه است اینکه هم امام علی و هم امام حسین فلسفه جنبش از باال )امام 
علی( و جنبش از پائین )امام حسین( خود را در چارچوب رویکرد اصالح گرایانه 

خود تعریف می کردند.

َ ٍء ِمْن ُفُضوِل  ِ ُسْلطَاٍن َو اَل اْلِتَماَس سرش
ا ُمَناَفَسًة �ن »...اللَُّهمَّ ِإنَّک تَْعَلُم أَنَُّه َلْم یکِن الَِّذی کاَن ِمنَّ

ِ ِباَلِدک َفیأَْمَن اْلَمظُْلوُموَن ِمْن ِعَباِدک 
ْصاَلَح �ن َد اْلَمَعاِلَم ِمْن ِدیِنک َو نُظِْهَر ااْلإِ ِ َ

اْلُحطَاِم َو َلکْن ِل�ن

َو تَُقاَم اْلُمَعطََّلُة ِمْن ُحُدوِدک... - خدایا تو می دانی من نه در پی ریاست و زعامت و 

حکومتم و نه طالب مال و ثروت دنیا، من فقط مردی مصلح می باشم و می خواهم 
در بالد تو اصالحی به عمل آورم تا ستمدیدگان در امان قرار گیرند« )نهج البالغه 

– خطبه 131(.

ِة َجّدی  ْصالِح �ن أُمَّ ًا َوال بَطًَرا ، َوال ُمْفِسًدا َوال ظاِلًما ، َوِإنَّما َخرَْجُت ِلطََلِب االإ »...ِإ� َلْم أَْخُرْج أَ�رشِ
- من اخالل گر و ستم گر نیستم فلسفه جنبش من اصالح جامعه پیامبر اسالم 

می باشد« )مقتل خوارزمی - ج 1 - ص 188(.

حال با مقایسه دو گفتار فوق امام علی و امام حسین حقیقتی که بیش از هر چیز 
بوده است.  اینکه فلسفه جنبش هر دو اصالح جامعه  قرار می گیرد  مورد توجه 
سوالی که فوراً در این رابطه قابل طرح است که اینکه چرا هم امام علی و هم امام 
حسین وظیفه فوری خودشان در سال های 35 تا 40 و 60 تا 61 اصالح جامعه 

باقیمانده از حرکت رهائی بخش پیامبر اسالم می دانند؟

اگر بپذیریم که اصالح جامعه در شرایطی مطرح می شود که جامعه دچار انحراف 
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شده باشد و تا زمانیکه جامعه دچار انحراف نشده باشد هرگز و هرگز نمی توانیم 
سخن از اصالح جامعه مطرح بکنیم، بنابراین برای پاسخ به سؤال فوق و برای 
اسالم  پیامبر  جامعه  اصالح گرایانه  مشترک  شعار  باب  در  دلیل  طرح  به  اینکه 
 61  -  60 سال  در  حسین  امام  توسط  و   40  -  35 سال  در  علی  امام  توسط 
بپردازیم باید ابتدا به تبیین انحراف اجتماعی جامعه پیامبر اسالم در سال های 
فوق بپردازیم، بدون تردید در رابطه با تبیین انحراف جامعه پیامبر اسالم در طول 
نیم قرن پساوفات پیامبر اسالم )که در سال 11 هجری اتفاق افتاد( باید بگوئیم 
که در طول نیم قرن پساوفات پیامبر اسالم دو انحراف مهم در جوامع مسلمان 

اتفاق افتاد.

انحراف اول تجزیه اسالم و انحراف دوم تجزیه مسلمانان یا جامعه پیامبر اسالم 
بود.

البته برای تبیین این دو انحراف، باید نخست خود را در برابر این پرسش مهم 
قرار بدهیم که کدامین از این دو انحراف نقش مولد داشته است و ابتدا تکوین 
پیدا کرده است؟ به عبارت دیگر باید ابتدا این سؤال را پاسخ بدهیم که آیا تجزیه 
اسالم باعث تجزیه مسلمان در نیم قرن اول پساوفات پیامبر اسالم شده است یا 

بالعکس تجزیه مسلمانان بسترساز تجزیه اسالم گردیده است؟

قبل از پاسخ به این سؤال باید عنایت داشته باشیم که طرح این سؤال تنها محدود 
فرایندهای مختلف اسالم  بلکه در  پیامبر اسالم نمی شود  به 50 سال پساوفات 
مسلمانان  عملی  و  نظری  پیشگامان  توسط  می بایست  فربه  سؤال  این  تاریخی 
مطرح بشود. آنچنانکه شاهدیم این سؤال برای امام محمد غزالی در قرن پنجم 
هجری و در قرن هشتم هجری همین سؤال برای ابن خلدون و در قرن نوزدهم 
و  اقبال  محمد  برای  بیستم  قرن  در  و  عبده  محمد  و  برای سیدجمال  میالدی 
شریعتی و در قرن بیست و یکم برای جنبش پیشگامان مستضعفین ایران مطرح 
شده است؛ و بدون تردید در آینده این سؤال در فرایندهای مختلف حرکت جوامع 

مسلمان برای پیشگامان جوامع مسلمان مطرح خواهد شد.
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در همین رابطه است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 43 سال گذشته 
حرکت نظری و سیاسی خودش در پاسخ به سؤال اول )آرایش انحرافات تجزیه 
اسالم و تجزیه مسلمانان در نیم قرن اول پساوفات پیامبر اسالم( بر این باور بوده 
است که ابتدا تجزیه اسالم صورت گرفته است و در ادامه آن بوده است که تجزیه 
اسالم بسترساز تجزیه جوامع مسلمان شده است. در خصوص تجزیه اسالم در 
نیم قرن اول پساوفات پیامبر اسالم ما بر این باوریم که عاملی که بسترساز تجزیه 
اسالم گردید ظهور اسالم روایتی بوده است که موتور این اسالم روایتی در فرایند 
پساوفات پیامبر اسالم ابتدا توسط ابوهریره با جعل 30 هزار روایت از قول پیامبر 
اسالم روشن گردید و در ادامه همین اسالم روایتی ابوهریره ای بود که بازار جعل 
روایات از قول پیامبر آنچنان داغ شده که تمامی اصحاب اولیه و حواریون پیامبر 
احساس خطر کردند و برای مقابله با اسالم روایتی از یکطرف کمیته ای جهت 
جمع آوری و مکتوب کردن قرآن و انتشار قرآن یکدست کردند و از طرف دیگر 

تالش کردند تا اسالم روایتی را در محدودیت عملکردی قرار بدهند.

لذا به همین دلیل است که شاهدیم که امام علی که بدون تردید نزدیکترین فرد 
به پیامبر اسالم بوده است و بدون تردید بیش از هر کس به احادیث پیامبر آشنا 
بوده است در کل نهج البالغه خود تنها 11 حدیث از پیامبر نقل می نماید و بیش از 
هر چیز تالش می کند تا از قرآن و آیات قرآن دلیل و شواهد بیاورد و باز در همین 
رابطه است که ابوبکر در خالفتش پانصد حدیث جمع کرد، عایشه می گوید: »یک 
شب تا صبح پدرم را مضطرب دیدم، صبح به من گفت: احادیث را بیاور، پس همه 

آنها را آتش زد« )کنزل العمال - ج 5 – ص 237( و عمر به همه شهرها نوشت: »نزد هر 

کسی حدیثی از پیامبر است باید نابودش کند )کنز العمال - ج 5 - ص 237( و محمد 

بن ابی بکر می گوید: »در زمان عمر احادیث زیاد شد، وقتی به نزدش آوردند دستور داد 
تا آنها را بسوزانند« )طبقات ابن سعد - ج 5 - ص 140( و ابوحنیفه بزرگترین فقیه 

قرن اول هجری طبق گفته محمد اقبال الهوری بیش از 19 حدیث صحیح از 
قول پیامبر قبول نداشت مابقی احادیث را جعلی می دانست. بدین ترتیب بود که 
در طول دوران خالفت شیخین امام علی بیش از هر کس تالش خود را در جهت 
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جمع آوری قرآن از حافظه ها و انتقال به صفحه های مسطور متمرکز ساخته بود.

»بعد از بیعت ابی بکر، وی فردی پیش علی فرستاد و از وی بیعت خواست، علی 
تا قرآن  نروم  بیرون  برای مناز  به جز  از خانه  داد که من عهد کرده ام که  پاسخ 

را جمع کنم و علی پس از 6 ماه با ابی بکر بیعت کرد زیرا علی پس از 6 ماه 

توانسته بود که قرآن را جمع آوری کند« )تاریخ یعقوبی - ج 2 - ص 113(.

البته تالش کامل امام علی در دوره عثمان به بار نشست چراکه قرآن واحد مورد 
تائید صحابه جمع آوری شد و سپس تکثیر گردید و به همه بالد اسالمی فرستاده 
شد که علی الدوام همان قرآن در بین مسلمانان جاری می باشد و منهای تغییر 
خط و اعراب و نقطه گذاری، تغییر چندانی در آن قرآن اولیه صورت نگرفته است 
و امروز تمامی جوامع مسلمان بر این قرآن واحد نظریه مشترک و واحد دارند 
بنابراین آنچه در نیم قرن اول پساوفات پیامبر بسترساز تجزیه اسالم شد ظهور 
اسالم روایتی بود که البته از آنجائیکه اسالم قرآن پیامبر اسالم در یک نگاه کلی 
به سه بخش اعتقادات، اخالقیات و مناسک و فقه و حقوق قابل تقسیم می باشد 
در نتیجه همین اجزاء سه گانه اسالم قرآنی پیامبر اسالم در بستر اسالم روایتی 
ابوهریره ای باعث گردید تا شرایط برای تجزیه اسالم در آن زمان فراهم بشود به 
این ترتیب که اسالم قرآنی پیامبر اسالم که برای مدت 23 سال حیات پیامبر 
به  را  مسلمان  جوامع  که  بود  برخوردار  نظری  درونی  وحدت  از  آنچنان  اسالم 
صورت امه واحدی درآورده بود در دوران پساوفات پیامبر در بستر اسالم روایتی 

به سه قسم تجزیه شد:

1 - اسالم اعتقادی یا اسالم کالمی.

2 - اسالم صوفیانه یا اسالم اخالقی.

پروسه  در  دیگر  عبارت  به  مناسکی.  دگماتیست  اسالم  یا  فقاهتی  اسالم   -  3
اعتقادی به سمت اسالم کالمی و اسالم اخالقی به سمت  تجزیه اسالم، اسالم 
اسالم صوفیانه و اسالم مناسکی به سمت اسالم فقاهتی رفت. خوارج در زمان 
امام علی با مطلق کردن اسالم مناسکی به سمت همین اسالم فقاهتی رفتند که 
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البته به مرور زمان با ظهور اسالم فقاهتی و مناسکی به علت اینکه این اسالم 
نیاز به متولیان رسمی دارد رفته رفته با تاسی از مسیحیت و یهود در آن زمان 
مسلمان  جوامع  در  می باشد  روحانیت  سازمان  همان  که  دین  رسمی  متولیان 
با متولیان رسمی  الدوام همان اسالم فقاهتی همراه  ظهور پیدا کردند که علی 
دین یا روحانیت به عنوان یک آفت کل اسالم قرآن و پیامبر اسالم را به انحراف 
کشانیده اند. چهره اسالم خشونت و نمودار هیوالی رژیم مطلقه فقاهتی در طول 
40 سال گذشته همه و همه سنتز همان اسالم مناسکی و فقاهتی می باشد که با 
ظهور خوارج در جنگ صفین تکوین پیدا کردند. البته هم فرمان قتل امام علی و 
هم فرمان قتل امام حسین توسط شریح قاضی همه و همه توسط همین اسالم 

فقاهتی صورت گرفت.

پیامبر، »اسالم  پساوفات  اول  قرن  نیم  در  اسالم  تجزیه  پروسه  موازات  به  باری 
دوران  در  آن  ادامه  در  و  اعتزالی  و  اشعری گری  نحله  ظهور  بسترساز  کالمی« 
مأمون عباسی بسترساز ظهور اسالم فلسفی ارسطوزده و یا یونانی زده شد و به 
همین ترتیب تجزیه اخالق اسالم باعث ظهور تصوف اسالمی با تاسی از تصوف 
پیامبر  پساوفات  اول  قرن  نیم  در  که  بود  رابطه  این  در  لذا  کردید  شرقی  هند 
اسالم، اسالم قرآنی پیامبر اسالم در بستر اسالم روایاتی ابوهریره ای به سه »اسالم 
مناسکی یا فقاهتی« و »اسالم اخالقی یا صو فیانه« و »اسالم کالمی اشعری گری 
و اعتزالی« تجزیه شد و در ادامه همین تجزیه اسالم قرآنی به اسالم روایتی و 
اسالم مناسکی و فقاهتی و اسالم کالمی اشعری گری و اعتزالی و اسالم صوفیانه 
هند شرقی بود که به موازات آن جامعه مسلمان هم از صورت امت واحد اولیه 

آن تجزیه گردید.

نکته ای که در رابطه با تجزیه جوامع مسلمان در کنار تجزیه اسالم باید به عنوان 
نیروی عامل در نظر بگیریم ظهور اسالم خالفت در عرصه قدرت سیاسی حاکم 
در فرایند اولیه پساوفات پیامبر اسالم بود. عنایت داشته باشیم که در دوران 23 
سال حیات نبوی پیامبر اسالم هر چند که پیامبر اسالم در دوران 10 ساله مدنی 
خود تالش کرد تا اقدام به جامعه سازی در چارچوب قرآن بکند اما جامعه سازی 
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پیامبر در طول 10 سال مدنی هرگز باعث تأسیس دولت و حکومت پیامبر اسالم 
در جوامع مسلمان آن روز نگردید و البته پیامبر اسالم در راستای مدیریت جامعه 
ایجاد کرده خود، تالش می کرد تا با تکیه از شـأن انسانی و غیر نبوی خودش به 
صورت مستقیم در چارچوب شکل شورائی مستقیم جامعه مسلمان را مدیریت 
نماید؛ و لذا به همین دلیل هرگز پیامبر اسالم در طول دوران مدنی خودش دولت 
و حکومت و سیستم خالفت تشکیل نداد و البته انتخاب امام علی در غدیر غم 
در حججه الوداع هم در تعیین خالفت و حکومت و تعیین جانشین سیاسی اش و 

برقراری سیستم ارثی نبود بلکه انتخاب امام علی آنچنانکه مولوی می گوید:

نام خود وان علی موال نهاد زین سبب پیغمبر با اجتهاد

ابن عم من علی موالی اوست گفت هر کاو را منم موال و دوست

بند رقیت زپایت بر کند کیست موال آن که آزادت کند

مومنان را زانبیاء آزادی است چون به آزادی نبوت هادی است

مثنوی – دفتر ششم - ص 419 – سطر 24 به بعد

یک امر معنوی بوده است نه انتقال وراثتی قدرت سیاسی. پدیده دیگری که در 
فرایند پساوفات پیامبر در جوامع مسلمان ظهور کرد پدیده اسالم خالفتی بود 
که استارت آن در سقیفه بنی ساعده توسط صحابه زده شد و انتصاب و انتخاب 
شیخین و در ادامه آن عثمان و باالخره امام علی در این رابطه شکل گرفت. آنچه 
در رابطه با ظهور اسالم خالفتی در 50 سال پساوفات پیامبر اسالم قابل توجه بود، 
این بود که اسالم خالفتی بسترساز تکوین قدرت سیاسی و در ادامه آن قدرت 
اقتصادی و قدرت مذهبی در باالی جامعه شد و در نتیجه همین امر باعث گردید 
تا رفته رفته با تمرکز قدرت در باال شرایط برای ظهور فساد در جامعه مسلمان 
فراهم بشود و توحید و عدالت و رهائی انسان که موضوع بعثت پیامبر اسالم بود 
به چالش کشیده بشود که البته این ظهور فساد به صورت فرایندی شکل گرفته 
است آنچنانکه در دوره عثمان این فساد به علت تمرکز قدرت باال فراگیر شد. وی 
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در عهد خالفت خود خویشاوندان اموی خود را بر مردم مسلط کرد در حجاز و 
عراق و مصر و سایر بالد اسالمی زمام امور را به دست ایشان سپرد. آن ها آشکارا 
به ستم و بیداد و فسق و فجور پرداختند. سیل شکایت ها از هر سو به دارالخالفه 
سرازیر شد ولی خلیفه که تحت تأثیر مروان بن حکم بود به شکایت های مردم 
ترتیب اثر نمی داد تا اینکه در سال 35 جنبش عدالت خواهانه مردم مصر و مدینه 

بر او شوریدن و پس از چند روز محاصره و زد و خورد او را کشتند.

به همین دلیل بود که این دو انحراف یعنی تجزیه شدن اسالم و تمرکز قدرت 
باعث گردید  اسالم خالفتی  باال در چارچوب  اقتصادی و مذهبی در  و  سیاسی 
مسلمان  جامعه  اسالم  پیامبر  پساوفات  سال  در 50  اسالم  تجزیه  موازات  به  تا 
هم تجزیه بشود و دیگر صحبت از امت واحد زمان پیامبر در میان مسلمین به 
فراموشی سپرده شود و لذا بدین ترتیب بود که بی عدالتی و انحراف و فساد و 
جنگ و جدال و اختالف و شکاف جامعه پیامبر اسالم در دوران 50 سال پساوفات 
پیامبر اسالم را در برگرفت و از اینجا بود که موضوع اصالح جوامع مسلمین به 
عنوان یک گفتمان مسلط درآمد که هم امام علی در سال های 35 تا 40 و هم 
امام حسین در سال 60 - 61 هجری بر آن تکیه می کردند. البته ذکر این مساله 
در اینجا و در این رابطه الزم است که هر چند که هم امام علی و هم امام حسین 
شعار اصالح جامعه پیامبر می دادند اما مکانیزمی که جهت انجام آن بر آن تکیه 
می کردند متفاوت بود به این ترتیب که از آنجائیکه امام علی در ادامه پافشاری 
جنبش عدالت خواهانه مردم مصر و مدینه در فرایند پساقتل عثمان مجبور گردید 
تا خالفت یا قدرت سیاسی را در دست بگیرد، همین امر بستر آن را فراهم کرد تا 
امام علی در دوران 4 سال و نه ماهه خالفتش تالش کند تا از باال برنامه اصالح 
اجتماعی خود را دنبال نماید که نهج البالغه امام علی نماد تالش امام علی در این 
رابطه می باشد؛ اما برعکس امام علی از آنجائیکه در سال 60 امام حسین دیگر 
مانند امام علی قدرت سیاسی در دست نداشت برای انجام برنامه اصالح جامعه 
از پائین حرکت کرد، لذا در این رابطه است که جنبش حق طلبانه عاشورای امام 

حسین جنبشی از پائین با هدف اصالح جامعه مسلمین بوده است.
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البته آنچه که در رویکرد امام علی و امام حسین در عرصه اصالح جوامع مسلمین 
مشترک بود اینکه هم امام علی و هم امام حسین در چارچوب تبیین انحراف 
جوامع مسلمان معتقد به تجزیه اسالم قبل از مسلمین و معتقد به تجزیه جوامع 
مسلمان توسط تجزیه اسالم بودند و لذا در همین رابطه بود که هم امام علی و 
هم امام حسین برای اصالح جوامع مسلمان معتقد به شعار نجات اسالم قبل از 
مسلمین بودند و لذا در این چارچوب بود که جنبش حق طلبانه عاشورای امام 
حسین به صورت دو مؤلفه ای عملی و نظری از سر گرفته شد. در عرصه عملی 
امام حسین توسط انتخاب کوفه برای اعتالی جنبش عدالت خواهانه در جوامع 
مسلمان تالش می کرد که البته شکست خورد و مجبور به رفتن کربال شد و در 
عرصه نجات اسالم تالش می کرد تا توسط گفتمان آزادی و رهائی انسان در کنار 
گفتمان عدالت خواهانه امام علی و گفتمان رهائی بخش پیامبر اسالم تجزیه اسالم 

در نیم قرن پساوفات پیامبر اسالم را به چالش بکشد.

رفت  ذکرش  فوقا  که  نهج البالغه  در خطبه 129  علی  امام  آنچنانکه  اگر  باری، 
فلسفه حرکت خودش در دوران چهار سال و نه ماهه خالفتش و فلسفه جنبش 
شیعه در دوران 25 ساله پساوفات پیامبر اسالم اصالح جوامع مسلمین می داند 
جنبش  فلسفه  حنفیه  بن  محمد  به  خودش  وصیت نامه  در  حسین  امام  اگر  و 
اصالح  محرم(  دهم  تا  رجب   25 )از  حرکتش  روز   165 در  عاشورا  حق طلبانه 
جوامع مسلمین مطرح می نماید، سوالی که در این رابطه قابل طرح است اینکه 
چرا هم حرکت اصالح گرایانه اجتماعی امام علی در سال های 35 تا 40 هجری 
امام حسین در 165 روز جنبش حق طلبانه عاشورا  و هم حرکت اصالح گرایانه 

شکست خورد؟

یادمان باشد در فصل قبلی این نوشتار ما به این امر پرداختیم که دلیل شعار 
اصالح گرایانه امام علی و امام حسین چه بوده است و چرا امام حسین و امام علی 
جوهر فلسفه جنبش اجتماعی زمان خودشان را اصالح گرایانه اجتماعی تعریف 
می کردند؟ که البته در پاسخ با آن سؤال ها به صورت موجز و مختصر و کپسولی 
عدالت طلبانه  بودن جوهر جنبش  اصالح گرایانه  دلیل  و  علت  که  کردیم  مطرح 
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زمان امام علی و حق طلبانه امام حسین تجزیه اسالم و تجزیه جوامع مسلمان 
امام علی و هم در  این رابطه مطرح کردیم که هم در رویکرد  بوده است و در 
رویکرد امام حسین تجزیه اسالم مقدم بر تجزیه جوامع مسلمین بوده است، به 
عبارت دیگر در رویکرد امام علی و امام حسین تجزیه اسالم قرآنی پیامبر اسالم 
)در فرایند پساوفات پیامبر اسالم( در بستر اسالم روایتی )ابو هریره ای که تنها 
خود او 30 هزار حدیث جعلی از قول پیامبر اسالم پس از وفات او عرضه کرده 

بود( به سه اسالم:

حسین  امام  هم  و  علی  امام  هم  )که  دگماتیست  فقیهانه  مناسکی  اسالم   -  1
به شهادت  و  تکفیر  دگماتیست  فقیهانه  و  مناسکی  اسالم  همین  فتوای  توسط 
اجتماعی همین  امام علی نخستین سنتز گروهی و  رسیدند و خوارج در زمان 
امام حسین  اسالم مناسکی و فقاهتی دگماتیست بودند و اصاًل جنبش عاشورا 
آنچنانکه دیدیم که حتی  بود  و اسالم مناسکی  فقاهتی  بر علیه اسالم  حرکتی 
اسالم صوفیانه و فقیهانه امام محمد غزالی و اسالم فقیهانه عبدالرحمن بن خلدون 
تونسی هم نتوانستند جوهر جنبش حق طلبانه عاشورای حسین را فهم کنند و به 
داوری ارتجاعی و دگماتیست فقاهتی در باب جنبش حق طلبانه عاشورای حسین 

پرداختند(.

اشعری گری  دگماتیست  جبرگرای  اسالم  بعداً  )که  جبرگرا  کالمی  اسالم   -  2
پیدا  تکوین  تجزیه شده  اسالم کالمی  از دل همین  اعتزالی  یونانی زده  اسالم  و 

کردند(.

تجزیه  اخالق گرا  اسالم صوفیانه  همین  بعداً  )که  اخالق گرا  اسالم صوفیانه   -  3
شده از اسالم قرآنی پیامبر اسالم با تاسی از رویکرد وارداتی صوفیانه هند شرقی 
در بستر اسالم تاریخی در شکل نحله های مختلف صوفیانه و عارفانه خانقاهی و 
غیر خانقاهی در طول 14 قرن گذشته به عنوان بزرگ ترین عامل انحطاط جوامع 

مسلمین درآمدند(.

جوامع  تجزیه  بسترساز  اسالم  تجزیه  همین  علی  امام  و  حسین  امام  نگاه  در 
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مسلمان گردید مضافاً بر اینکه ظهور اسالم خالفتی در راستای تأسیس دولت و 
حکومت و کسب قدرت سیاسی و در ادامه آن کسب قدرت سه مؤلفه ای سیاسی 
و اقتصادی و مذهبی در بستر فتوحات بی در پیکر و دستیابی به غنائم جنگی 
همه و همه باعث گردید تا به موازات به چالش کشیده شدن گفتمان توحیدی 
اجتماعی و انسانی و سیاسی و تاریخی پیغمبر اسالم، گفتمان عدالت محور امام 
علی هم به چالش کشیده شود و لذا در این رابطه بود که آنچنانکه فوق مطرح 
کردیم به موازات به چالش شدن دو اصل توحید و عدالت در عرصه نظر و عمل در 
جوامع مسلمان، امت پیامبر اسالم که در مدت 23 سال توانسته بود به عنوان یک 
مدل عرضه نماید و آنچنانکه ابن خلدون می گوید پیامبر اسالم توسط آن امت و 
مدل اجتماعی خود توانسته بود دومین معجزه خودش را در برابر قرآن به جوامع 
آینده به عنوان یک مدل عرضه نماید، در طول نیم قرن پساوفات پیامبر اسالم 
همه آنها دچار انحطاط و انحراف شد و لذا به همین دلیل بود که هم امام علی در 
خطبه 129 نهج البالغه و هم امام حسین در وصیت نامه خودش )در سرآغاز شروع 
جنبش 165 روزه خود و در هنگامی که هجرت خود از مدینه به مکه آغاز کرد( 
جوامع  اصالح گری  را  خودشان  حق طلبانه  جنبش  فلسفه  ابوحنفیه  برادرش  به 

مسلمین در چارچوب رویکرد پیامبر اسالم مطرح کردند.

اینکه  است  طرح  قابل  رابطه  این  در  که  فربه ای  سوالی  فوق  مطلب  ادامه  در 
چرا هم حرکت اصالح گرایانه امام علی )که آنچنانکه فوق مطرح کردیم حرکت 
امام علی در طول 4 سال 9 ماهه خالفتش حرکت اصالح گرایانه  اصالح گرایانه 
در  علی  امام  اصالح گرایانه  این حرکت  عملی  و  نظری  مانیفست  که  بود  باال  از 
نهج البالغه که محصول همان 4 سال و نه ماهه خالفت امام علی می باشد( و هم 
حرکت اصالح گرایانه امام حسین )در 165 روز حرکت از مدینه تا مکه و از مکه 

تا کربال( شکست خورد؟

برای پاسخ به این سؤال مقدمتا الزم است که عنایت داشته باشیم که بین دو ترم 
اصالح گرا و اصالح طلب تفاوت وجود دارد، چرا که اصالح طلب داللت بر رویکردی 
می کند که معتقد به تغییر از باال و از درون حاکمیت و به دست جناح های قدرت 
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که  است  رویکردی  اصالح گرایانه  اما حرکت  می باشند،  مسالمت آمیز  روش  با  و 
می تواند  )و  می شود  باال  از  حرکت  به  محدود  نه  اصالح طلبانه  حرکت  برعکس 
طریق  از  تنها  آن  انجام  و  گردد(  مطرح  اجتماعی  جنبش های  توسط  پائین  از 
مسیرهای دموکراتیک و اجتماعی و مردمی ممکن می باشد نه به صورت دستوری 
صاحبان قدرت یا جناح های درونی حکومت از باال، بنابراین در این رابطه است 
که می توانیم در خصوص علل و دالیل شکست حرکت اصالح گرایانه امام علی و 
امام حسین داوری کنیم، چراکه آنچنانکه قباًل هم مطرح کردیم هم انتخاب امام 
علی به خالفت در سال 35 محصول اعتالی جنبش عدالت خواهانه مردم مصر و 
مردم مدینه بود و هم هجرت امام حسین از مدینه به مکه در فرایند پسامرگ 
معاویه و حرکت امام حسین از مکه به طرف کوفه در راستای استراتژی جنبشی 
عدالت خواهانه مردم کوفه بوده است، بنابراین در چارچوب تبیین علل و دالیل 
شکست حرکت اصالح گرایانه امام علی و امام حسین باید ریشه این شکست در 

آسیب شناسی جنبش های عدالت خواهانه فوق بینیم.

یادمان باشد که آنچنانکه امام باقر در تبیین آسیب شناسی جنبش مردم کوفه 
مطرح کرد )َو کلٌّ یََتَقرَّبوَن ِاَل الّلِه ِبَدِمِه( سی هزار نفر از مردم کوفه به قصد قربت الی 
اهلل در روز عاشورا بر روی حسین شمشیر کشیدن و همچنین در جنگ صفین 
هزاران نفر از لشکر علی پس از توطئه عمر بن عاص و به سرنیزه کردن قرآن ها 
به سمت علی شمشیر کشیدن، بنابراین در این رابطه است که می توانیم داوری 
کنیم که علل شکست جنبش عدالت خواهانه امام علی و جنبش حق طلبانه امام 
حسین بازگشت پیدا می کند به ناتوانی و ضعف ساختاری و زیرساختی جنبش های 
عدالت خواهانه حق طلبانه فوق، چرا که تجربه میدانی هر دو جنبش نشان داد که 
هر دو جنبش صورتی احساسی و سطحی داشتند و نه به لحاظ نظری و نه عملی 
و نه فرهنگی این جنبش های عدالت خواهانه و حق طلبانه نتوانسته بودند نهادینه 
بشوند، لذا همین عدم نهادینه شدن اجتماعی این جنبش ها باعث گردید تا به 
مجرد سرکوب مردم کوفه توسط عبیداهلل زیاد و شهادت هانی و مسلم بن عقیل 
دیگر به لحاظ ساختاری امکان مبارزه این جنبش ها در فضای اختناق و سرکوب 
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عبیداهلل زیاد در کوفه پیدا نکنند و توانائی درازمدت کردن مبارزه نداشته باشند. 
در نتیجه همین امر باعث گردید تا جنبش و مردم کوفه تسلیم قدرت عبیداهلل 
زیاد بشوند و همان مردمی که در دو ماه قبل از این توسط هزارها نامه از حسین 
دعوت به کوفه کردند، از هشتم محرم جزء سپاه عبیداهلل زیاد و عمر بن سعد بر 

علیه حسین در کربال قرار بگیرند.

آنچنانکه دیدیم عمر بن سعد در روز تاسوعا خطاب به همین مردم کوفه بر علیه 
ی - ای سپاه خدا به سوی  اَبْ�رشِ ِة  سپاه حسین می گفت: »یا َخْیَل الّلِه اْرک� َو ِباْلَجنَّ
سپاه حسین حمله کنید تا شما را بشارت به بهشت بدهم« بنابراین تا زمانی که 
اینگونه جنبش ها نتوانند توسط نهادینه کردن خود از کانال فرهنگ و مذهب از 
الیه احساسی و شوری خارج بشوند بدون تردید هر چند در کوتاه مدت احساس 
اما در درازمدت آفت زا می باشند. چنانکه  جنبشی آنها می تواند حرکت زا باشند 
دیدیم که حتی آن بخشی از جنبش کوفه که بعداً از کردار خود در حمایت از 
سپاه یزید و عبیداهلل زیاد و عمر سعد و کشتن حسین و یاران او پشیمان شدند 
و از فردای عاشورا به خود آمدند و در لوای توابیین شعار انتقام خون حسین سر 
دادن، آن ها هم به انحراف دوباره گرفتار شدند، چرا که جنبش اصالح گرایانه و 
اجتماعی و حق طلبانه امام حسین را بدل به جنبشی کور در راستای کسب قدرت 
انتقام قومی و قبیله ای کردند. فراموش نکنیم که جنبش حق طلبانه  سیاسی و 
عاشورای حسین دارای دو خصیصه سلبی و دو خصیصه ایجابی بود. خصیصه های 

سلبی جنبش حق طلبانه عاشورا عبارت بودند از اینکه:

تمامی  و  نبود  قبیله ای  و  قومی  جنبش  یک  عاشورا  جنبش  ابداً  و  اصاًل   -  1
شعارهای امام حسین شعارهای انسانی و فرا قومی و فرا قبیله ای و فرا نژادی و 

فرا زبانی بود.

کسب  با  رابطه  در  حسین  امام  عاشورای  حق طلبانه  جنبش  ابداً  و  اصاًل   –  2
قدرت سیاسی یا تالش برای مشارکت در قدرت سیاسی حرکت نکرد. آنچنانکه 
این رابطه می توانیم داوری کنیم که خط سرخ مرز بین جنبش حق طلبانه  در 
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امام حسین با جنبش قدرت طلبانه عبداهلل بن زبیر در همین امر مشخص می شد 
چراکه جنبش عبداهلل بن زبیر منهای اینکه یک جنبشی بر پایه قومی و قبیله ای 
و تضادهای قومی و قبیله ای بود، در راستای کسب قدرت سیاسی یا مشارکت در 

قدرت سیاسی با امویان و یزید و غیره بود.

اما دو خصیصه ایجابی جنبش حق طلبانه عاشورای حسین عبارتند از اینکه:

1 - این جنبش آنچنانکه امام حسین در وصیت نامه اش به برادرش محمد حنفیه 
نوشته است، در راستای اصالح گری اجتماعی جوامع مسلمین بوده است »إ�ن لم 
اً، وال بطراً وال مفسداً، وال ظالماً، وإنما خرجت لطلب االصالح �ن أمة جدی، أرید أن  أخرج أ�رش

ة جدی و ا� عیل ابن ا� طالب« )مقتل الحسین -  آمر بالمعروف وأنهی عن المنکر و اس�ی بس�ی

ص 156( نه کسب قدرت سیاسی.

دیدیم،  حنفیه  بن  محمد  به  حسین  امام  وصیت نامه  انتهای  در  آنچنانکه   -  2
جنبش  ادامه  در  را  عاشورا  حق طلبانه  جنبش  و  خودش  حرکت  حسین  امام 
ة  رهائی بخش پیامبر اسالم و جنبش عدالت خواهانه امام علی می داند »و اس�ی بس�ی
جدی و ا�« می داند بنابراین جنبش حق طلبانه امام حسین که با شعار: »اَال تََرْوَن 

َْغَب اْلُمْؤِمُن �ن ِلقاِء َربرِّهِ... - ای مردم،  ِاَل اْلَحقرِّ ال یْعَمُل ِبِه، َو ِاَل اْلباِطِل ال یَتناهی َعْنُه، ِل�ی

آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل رویگردان نیستند، در چنین 
شرایطی مرگ برای مؤمن در مبارزه با باطل و کسب حق لقاء پروردگار می باشد« 
قاعده در حرکت  به عنوان جنبش  زمانی می تواند  است،  تاریخ معرفی شده  به 
عدالت خواهانه شیعه علی مطرح شود که در ادامه جنبش عدالت خواهانه امام علی 
ِ اْلَعْدِل َسَعًة َو 

َماُء َلرََدْدتُُه َفِإنَّ �ن َج ِبِه النرَِّساُء َو ُمِلک ِبِه ااْلإِ با شعار: »َو اللَِّه َلْو َوَجْدتُُه َقْد تُُزورِّ
َمْن َضاَق َعَلیِه اْلَعْدُل َفاْلَجْوُر َعَلیِه أَْضیُق - سوگند به خدا اموال مردم را پس می گیرم 

اگر چه در مهریه زنانشان رفته باشد چرا که در عدالت گشایشی است و کسی 
که برای او عدالت تنگ باشد، ستم برای او تنگ تر خواهد بود« )نهج البالغه صبحی 

الصالح – خطبه 15(.

به  انسان ها  برای  می تواند  زمانی  عاشورای حسین  همچنین جنبش حق طلبانه 
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با  اسالم  پیامبر  رهائی بخش  ادامه جنبش  در  قاعده مطرح شود که  عنوان یک 
که  کنیم  داوری  می توانیم  که  است  رابطه  این  در  باشد.  الله«  اال  اله  »ال  شعار: 
جنبش  و  علی  امام  عدالت خواهانه  جنبش  و  اسالم  پیامبر  رهائی بخش  جنبش 
حق طلبانه امام حسین سه ضلع مثلثی می باشند که در راستای مادیت بخشیدن 
انسانی و اجتماعی دو اصل توحید و عدالت برای همیشه حرکت کنند. یادمان 
باشد که ب iعلت شکست جنبش اصالح گرایانه امام علی و جنبش حق طلبانه 
امام حسین در قرن اول هجری شرایط برای نهادینه شدن تجزیه اسالم تاریخی 
و جامعه مسلمان و در نتیجه انحطاط اسالم و مسلمین در طول 14 قرن گذشته 
فراهم گردید هر چند که در قرنهای آغازین تا قرن پنجم به علت فتوحات نظامی 
و گسترش جوامع مسلمین در غرب تا شرق عالم و پیوند فرهنگ مسلمانان با 
در  نمی توانستند  مسلمانان  روز  آن  جهان  متمدن  و  بزرگ  جوامع  فرهنگ های 
جوامع خود که از حق و عدالت تهی بود انحطاط خود را احساس کنند ولی بدون 
تردید از زمانیکه گرد و غبار فتوحات مسلمانان خاموش شد انحطاط خزنده جوامع 
مسلمان آشکار گردید و گرچه از قرن پنجم این انحطاط توسط افرادی مانند امام 
محمد غزالی مطرح گردید و در قرن هشتم توسط عبدالرحمان بن خلدون تونسی 
در مقایسه با رنسانس اروپا که از قرن چهاردهم میالدی شروع شد بود در اواخر 
به  بود ولی  به صدا درآمده  انحطاط  این  آژیر خطر  تاریخ« خود  کتاب »مقدمه 
صورت مشخص از قرن هیجدهم با انحطاط تمدنی و نظامی سه امپراطوری بزرگ 
مسلمانان یعنی امپراطوری عثمانی و امپراطوری صفوی و امپراطوری گورکانی در 
هندوستان و اشغال مصر توسط ناپلئون شرایطی فراهم گردید تا جوامع مسلمان 
به خود بیایند و نسبت به انحطاط تمدنی و انحطاط اجتماعی و انحطاط سیاسی 
و انحطاط اقتصادی خود، خودآگاهی پیدا کنند و به موازات این خودآگاهی بود 
که جنبش انحطاط زدائی از قرن هیجدهم در جوامع مسلمان روند رو به اعتالیی 
پیدا کرد و البته در قرن نوزدهم هم با ظهور سیدجمال الدین اسدآبادی جنبش 
انحطاط زدائی در جوامع مسلمان صورتی فراگیر و همه جانبه پیدا کرد ولی از 
آنجائیکه سیدجمال هر چند در تشخیص بیماری و آفت جوامع مسلمان درست 
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عمل کرد و انحطاط جوامع مسلمان را به عنوان آفت اصلی این جوامع مطرح 
بیماری دچار  این  برای  نسخه  تجویز  در  احوال سیدجمال  این  با همه  اما  کرد 
اشتباه گردید چراکه سیدجمال راه نجات از انحطاط تمدنی مسلمانان در تکیه 
بر سالطین مقتدر، عساکر جرار و روحانیت جلیل می دید. آنچنانکه خود او در 
مقاالت جمالیه تحت عنوان چرا مسلمین ضعیف شدند؟ می گوید: »متام ملوک 
روی زمین از نام اجداد گرامی ما بر خود می لرزیدند و در حضورشان تخاذل و فروتنی 

می کردند و از رم و فرنگ اسیر می آوردیم، از حبشه غالم و کنیز می گرفتیم، بتان هند 

را خراب می کردیم، علمای جلیل، سالطین مقتدر،  را سرنگون می کردیم، بتخانه ها 

عساکر جرار داشتیم، صاحب ثروت و مکنت بودیم، به اجانب محتاج نبودیم، لوازم 

زندگانی را خود فراهم می کردیم، به یک کلمه جامعه همه اسباب پاک را صحیح 

و متام نعمت های خداوندی را در وجه اکمل داشتیم. لکن جملگی از دستمان به در 

رفت و در عوض فقر و پریشانی، ذلت و نکبت، احتیاج و مسکنت، بندگی و عبودیت 

در ما پیدا شد.« 

باری، بدین ترتیب بود که سیدجمال جنبش انحطاط زدائی در جوامع مسلمین 
سیدجمال  آنجائیکه  از  متاسفانه  ولی  سرگرفت  از  فراگیر  و  همزمان  صورت  به 
می خواست جنبش انحطاط زدائی در جوامع مسلمان از باال و توسط سه قدرت 
عساکر جرار و سالطین مقتدر و روحانیت جلیل به انجام برساند، شکست خورد. 
هر چند که در اواخر عمرش خود به این شکست واقف گردید و به این جمعبندی 
قدرت  اصحاب  توسط  و  باال  از  او  انحطاط زدائی  جنبش  که  رسید  آگاهی  و 
نمی تواند به سرانجامی برسد و دریافت که تنها مسیر رهائی از انحطاط توسط 
جنبش های تکوین یافته از پائین ممکن می باشد ولی تا پایان خود او نتوانست 
جوامع  در  پائین  از  یافته  تکوین  انحطاط زدائی  جنبش های  اعتالی  راستای  در 
اعتالی  نتوانست  سیدجمال  دلیل  همین  به  لذا  و  بردارد  بزرگ  گامی  مسلمان 
جنبش های انحطاط زدائی تکوین یافته از پائین را بینید لذا در این رابطه بود که 
جانشینان سیدجمال از عبده تا محمد اقبال و از محمد اقبال تا شریعتی در قرن 
بیستم در ادامه حرکت انحطاط زدائی سیدجمال تالش کردند تا با آسیب شناسی 
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حرکت سیدجمال ریل گذاری جدیدی در مسیر جنبش انحطاط زدئی او در جوامع 
مسلمان بکنند.

نخستین گام در این رابطه محمد عبده از همراهان سیدجمال برداشت و مهمترین 
تشخیص محمد عبده در این رابطه آن بود که او برعکس سیدجمال دریافت که 
عامل انحطاط مسلمین انحطاط خود اسالم تاریخی می باشد لذا به همین دلیل 
بود که محمد عبده در فرایند پساوفات سیدجمال شعار سیدجمال که بر پایه 
شعار  بار  نخستین  و  کرد  برعکس  بود  استوار  اسالم«  از  قبل  مسلمین  »نجات 
»نجات اسالم قبل از مسلمین« سر داد و در رابطه با این شعار بود که محمد عبده 
البته  برای نجات اسالم شعار »سلفیه و بازگشت به اسالم قرن اول« سر داد و 
از مسلمین  قبل  اسالم  نجات  استراتژی  اجرائی  بازوی  آنجائیکه محمد عبده  از 
روحانیت حوزه های فقاهتی و در رأس آنها روحانیت االزهر مصر تعریف می کرد 
در نتیجه همین تکیه انحرافی محمد عبده بر روحانیت حوزه های فقاهتی جهت 
نجات اسالم و جهت نهادینه کردن اسالم نجات یافته در جوامع مسلمان او هم 
مانند سیدجمال شکست خورد. ولی با شکست محمد عبده حرکتی که او شروع 
کرده بود در فرایند پساوفات محمد عبده در جوامع مسلمان در دو شاخه کواکبی 
و رشیدرضا جاری شد هر چند شاخه کواکبی در مسیر مبارزه ضد استبدادی 
جریان پیدا کرد اما شاخه رشیدرضا به علت پیوند با وهابیت و خاندان سعودی در 
عربستان مسیر ارتجاعی پیدا کرد که مطابق آن اسالم فقاهتی دولتی و حکومتی 
در جوامع مسلمان جاری گردید که شاگردانی مانند سیدقطب و حسن البنا از 
فقاهتی  اسالم  رویکرد  همان  چارچوب  در  باالخره  المسلمین  اخوان  مؤسسین 
القاعده و  آنها بود که جریان های  ادامه  حکومتی رشیدرضا حرکت کردند و در 
سردمداران اسالم فقاهتی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران و جریان های داعش 
و غیره و که امروز از شرق آسیا تا غرب آفریقا به خاک و خون کشیده اند همه در 

این رابطه تکوین پیدا کرده اند.

با  سیدجمال  راه  ادامه  در  نهائی  تحلیل  در  عبده  محمد  جریان  چه  اگر  باری 
ظهور رشیدرضا و شاگردان او امثال سیدقطب به انحراف و فقه حکومتی کشیده 
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شدند ولی نباید فراموش کنیم که به موازات آن جریان از آغاز قرن بیستم در 
ادامه حرکت سیدجمال جنبش دیگری تحت هژمونی محمد اقبال الهوری در 
هندوستان آغاز گردید که این جنبش پس از آسیب شناسی حرکت سیدجمال در 

تحلیل نهائی به این واقعیت رسیدند که:

اوالً برعکس رویکرد سیدجمال انحطاط اسالم باعث انحطاط مسلمین شده است.

ثانیاً برای نجات جوامع مسلمان باید از نجات اسالم از انحطاط آغاز کنیم.

ثالثاً برای نجات اسالم به جای شعار »به سازی« انطباقی سیدجمال باید با شعار 
فروع«  و  اصول  در  »اجتهاد  توسط  مسلمانی«  دستگاه  کل  تطبیقی  »بازسازی 

اسالم مورد تجدید بنا قرار بدهیم.

به  دستیابی  امکان  اسالم  کل  بازسازی  »بدون  جریان  این  رویکرد  در  رابعاً 
جنبش های انحطاط زدائی تکوین یافته از پائین در جوامع مسلمان وجود ندارد« 
و لذا در این رابطه است که این جریان مبارزه با اتوریته ها و در رأس آنها مبارزه 
با سازمان روحانیت به عنوان متولیان رسمی دین در جوامع مسلمان در نوک 
پیکان حرکت خود قرار دادند. لذا در این راستا بود که در ادامه جنبش بازسازی و 
جنبش انحطاط زدائی محمد اقبال الهوری بود که معلم کبیرمان شریعتی از نیمه 
دوم قرن بیستم جنبش انحطاط زدائی محمد اقبال را در روند جدیدی قرار داد. 
بدین ترتیب در این رابطه است که هم اقبال و هم شریعتی به عنوان مصلحین 
جوامع مسلمان توانستن حرکت اصالح گرایانه ای در ادامه جنبش اصالح گرایانه 
امام علی و اما م حسین در جوامع مسلمان بازتولید تطبیقی نمایند و در چارچوب 
جنبش  و  علی  امام  عدالت خواهانه  جنبش  و  اسالم  پیامبر  رهائی بخش  جنبش 

حق طلبانه امام حسین رویکرد تطبیقی خود را مادیت نظری و عملی ببخشند.





اگر
»امام حسین قیام نمی کرد؟«

و اگر
»عاشورای 61« اتفاق نمی افتاد؟
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الف– پروسس5ماهو12روزقیامامامحسین،درسهفرایندمدنیو
مکیوعاشورائی:

اگر پروسه زمانی تکوین قیام امام حسین از روز »16 رجب سال 60« )که امام 
حسین در کنار عبداهلل بن زبیر در مسجد النبی مدینه در کنار قبر پیامبر اسالم 
مشغول مذاکره بود و با ورود نماینده والی مدینه به مسجد، خبر مرگ معاویه به 
امام حسین و عبداهلل بن زبیر رسماً اعالم گردید( که نماینده والی مدینه پس از 
اعالم خبر مرگ معاویه، از امام حسین و عبداهلل بن زبیر، جهت رفتن به دارخالفه 
و اعالم قبول بیعت با یزید جانشین معاویه دعوت به عمل آورد تا روز عاشورای 
61 و شهادت امام حسین و یارانش در کربال، بدانیم، کل زمان پروسه قیام امام 
حسین »5 ماه و 12 روز« می شود؛ که در این 5 ماه و 12 روز، 12 روز آن )از 16 
رجب تا 28 رجب سال 60 که امام حسین از مدینه به طرف مکه بیرون می رود(، 
امام حسین در مدینه بودند که ضمن مذاکره با والی مدینه و مذاکره با سران 
اپوزیسیون حکومت که در مدینه مقیم بودند )و در رأس آنها عبداهلل بن زبیر قرار 
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داشت( امام حسین در این 12 روز فرایند مدنی حرکت خود را معماری کرد.

چراکه، از آنجائیکه »عدم قبول بیعت با یزید، در نظام اسالم فقاهتی حاکم بر 
جامعه مسلمین به معنای بغی و نفی خالفت و خلیفه اسالمی حاکم بود، حداقل 
جزای آن در اسالم فقاهتی و دگماتیسم حاکم بر زمان، اعدام یا مرگ یا قتل 
بود.« لذا به همین دلیل یزید از والی خود خواسته بود که فی المجلس، پس از 
عدم قبول بیعت از طرف امام حسین، حکم اعدام و قتل امام حسین را اجرا نماید 
و به همین دلیل امام حسین برای اینکه »اعالم عدم قبول بیعت او با یزید« پایان 
حرکتش، )در دارخالفه والی مدینه که به صورت فردی صورت گرفت( نباشد، بلکه 
بالعکس آغازی باشد بر یک »قیام تاریخی«، پس از اینکه خواسته یزید بن معاویه 
از امام حسین »که بیعت کردن با او بود« توسط والی مدینه در 17 رجب سال 60 
رسماً به امام حسین اعالم می گردد، امام حسین در پاسخ به والی مدینه )جهت 

اجتماعی کردن و افشاگری نسبت به درخواست یزید(، تقاضای فرصت می کند.

بدین ترتیب بود که فرایند مدنی 12 روزه قیام امام حسین از دارالخالفه والی 
امام حسین در این 12 روز در  مدینه در 17 رجب سال 60 استارت خورد؛ و 
فرایند مدنی قیام خود، )برعکس عبداهلل بن زبیر که شبانه »برای عدم حضور در 
دارالخالفه والی مدینه و امتناع از بیعت با یزید« از بیراهه از مدینه فرار کرد و به 
مکه رفت تا در آن شهر امن، امنیت جانی پیدا کند(، 12 روز در مدینه می ماند 
تا در این 12 روز اقامت در مدینه، عالوه بر اینکه در خصوص تصمیم نهائی خود 
بر  عالوه  و  کند  رسانی  اطالع  مدینه  مردم  برای  یزید،  با  بیعت  عدم  به  نسبت 
اینکه برعکس تصمیم عبداهلل بن زبیر )که به صورت مخفیانه و شبانه و از طریق 
بیراهه جهت حفظ جان خود پس از امتناع از قبول بیعت با یزید به مکه فرار 
کرد( در این 12 روز اقامت در مدینه، نسبت به هجرت علنی اش از مدینه به مکه 
بسترسازی ذهنی در میان مردم مدینه ایجاد نماید و شرایط جهت خروج خود 
و یارانش به صورت علنی و در روز روشن و در برابر دید ماموران والی مدینه و از 

طریق جاده اصلی مدینه به مکه فراهم نماید.
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انحاء مختلف تالش می کرد »تا  اقامت خود در مدینه به  در طول این 12 روز 
فلسفه خروج و مهاجرت و قیام خود را برای مردم و تاریخ فردا در چارچوب 
اعتراض به خواسته یزید جهت بیعت با او و امتناع امام حسین در قبول بیعت با 
یزید اعالم نماید«؛ یعنی در این 12 روز فرایند مدنی قیام امام حسین، او تالش 
می کرد تا برای مردم و تاریخ فردا تبیین نماید که خروج و مهاجرت او از مدینه 
برای حفظ  به خاطر حفظ جانش صورت گرفت(  زبیر که  بن  )برعکس عبداهلل 
جانش نیست، بلکه برای افشاگری بر علیه یزید و دستگاه خالفت او و اجتماعی 
کردن و تاریخی کردن قیامش )که با عدم قبول بیعت آغاز می شود( می باشد. تا 
به مردم و مسلمین زمان و تاریخ فردا بگوید که او از مدینه به مکه هجرت می کند 
اجتماع  محل  و  کنگره  بزرگترین  و  مسلمانان  تریبون  بزرگترین  که  مکه  در  تا 
مسلمانان جهان می باشد، او با استفاده از این فرصت بتواند با افشاگری بر علیه 
دستگاه خالفت یزید، به آگاهی سازی و اطالع رسانی مسلمانان نسبت به تصمیم 

و حرکت و قیامش بپردازد.

بنابراین در این رابطه است که امام حسین در فرایند 12 روزه مدنی خود، اولین 
شعار حرکت خود را در مدینه مطرح می کند و آن اینکه: »خط الموت عیل ولد آدم 
مخط القالده عیل جید الفتاه و ما اوله�ن ال اسال �ن اشتیاق یعقوب ال یوسف« )بحاراالنوار - ج 

44 - ص 366( و با این اولین شعارش )قبل از حرکتش به سمت مکه، در آن 12 
روزی که بعد از مرگ معاویه و درخواست بیعت یزید از امام حسین در مدینه 
اقامت داشت( می خواست، »بین خروج و مهاجرت خودش، با خروج و مهاجرت 
عبداهلل بن زبیر )که تنها به خاطر حفظ جانش شبانه و از طریق بیراهه از مدینه 
به طرف مکه فرار کرد( مرزبندی نماید«؛ و رسماً و علناً برای مردم و آینده تاریخ 
روشن کند که هجرت و خروج او از مدینه به مکه اصاًل ریشه در تئوری بقا و 

صیانت نفس و حفظ جان و کنسروالیسم، ندارد.

امام  اینکه،  کرد  فهم  می توان  مدنی  فرایند  در  حسین  امام  تصمیمات  از  آنچه 
بوده  معاویه  از قبل منتظر خبر مرگ  اعتراض و حرکتش  حسین جهت شروع 
است، چراکه گرچه معاویه در زمان حیاتش تقریباً تمامی محورهای صلح نامه با 
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امام حسن نقض کرده بود، ولی امام حسین »حتی بعد از شهادت امام حسن به 
احترام امضای امام حسن در پای صلحنامه با معاویه، هیچگونه حرکت عملی 
معاویه  غاصبانه  خالفت  علیه  بر  می کرد(  اعتراض  کالمی  به صورت  چند  )هر 
نکرد«؛ و به همین دلیل منتظر خبر مرگ معاویه بود تا )پس از شهادت امام 
حسن و پس از مرگ معاویه از آنجائیکه دیگر صلحنامه امام حسن با معاویه فاقد 
هرگونه ارزش حقوقی و شرعی و عرفی و اخالقی می شود( حرکت مستقل و علنی 
و عملی خودش بر علیه یزید )جانشین از پیش معین شده معاویه( از سر گیرد؛ 

که این خواسته و انتظار امام حسین، در 16 رجب سال 60 به واقعیت پیوست.

لذا با عنایت به اینکه، »اعالم خبر مرگ معاویه از طرف والی مدینه، همراه بود 
با دعوت یزید، از امام حسین، جهت بیعت با او - که در روز 17 رجب سال 60 
در دارالخالفه توسط والی مدینه به امام حسین اعالم گردید - استارت پروسه 
قیام و حرکت امام حسین از عصیان و مخالفت امام حسین با بیعت با یزید در 
فرایند مدنی در 12 روز مدینه زده شد.« در نتیجه اگر بپذیریم که پروسه پنج 
ماه و دوازده روز قیام امام حسین از مدینه تا مکه و از مکه تا کربال دارای فرایند 
سه گانه اول – فرایند مدنی، دوم - فرایند مکی، سوم فرایند عاشورائی، عنوان 
فرایند مدنی حرکت و قیام امام حسین »همین اعتراض و مخالفت توسط امتناع 

از بیعت کردن با یزید می باشد.«

قابل ذکر است که امام حسین آگاه به تمامی امور اسالم فقاهتی حاکم بر جامعه 
مسلمین بوده است و به خوبی می دانسته است که »عدم قبول بیعت با یزید به 
اسالم  طرفداران  و  از طرف حکومت  او  برای  کردن،  انتخاب  عدم  معنای حق 
امام  توسط  پنجم  قرن  تا  آنچنانکه  بالعکس،  بلکه  نمی شود«  تعریف  فقاهتی 
محمد غزالی و تا قرن هشتم توسط ابن خلدون و تا به امروز توسط طرفداران 
اسالم فقاهتی برادران مسلمان اهل تسنن، شاهد آن هستیم »این عدم بیعت 
فقاهتی،  اسالم  چارچوب  در  بنی امیه،  دستگاه  و  یزید  با خالفت  امام حسین 
که  می شود«؛  تلقی  اسالمی  و حکومت  مسلمین  و  اسالم  بر  معنای خروج  به 

کمترین جزائش در اسالم فقاهتی، مرگ خواهد بود.
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لذا در این رابطه است که امام حسین در فرایند مدنی 12 روزه حرکت خود، »با 
عدم قبول بیعت با یزید عالوه بر اینکه پای اعدام و مرگ خود را امضاء کرد، 
در این رابطه با اعالم اولین شعارش در فرایند مدنی که همان »خط الموت عیل 
ولد آدم مخط القالده عیل جید الفتاه« می باشد، رسمًا به جامعه آن روز و تاریخ فردا 

است،  که مرگ  یزید  با  بیعت  به هزینه عدم  آگاهی  و  وقوف  با  که  کرد  اعالم 
درخواست یزید و والی مدینه جهت بیعت با یزید را رد می کند.«

ب– فرایند»12روزهمدنی«امامحسیندرمدینه:
از بعد از اعالم عدم قبول بیعت با یزید توسط امام حسین در 12 روز فرایند مدنی 
حرکت او بود که امام حسین، »پس از انتخاب عدم بیعت با یزید به عنوان یک 
پراگماتیستی،  تاکتیک  نه  برنامه ریزی شده  و  تعیین شده  پیش  از  استراتژی 
از آنجائیکه واقف بود که هزینه و جزای عدم بیعت با امام المسلمین و خلیفه 
زمان، یعنی یزید طبق اسالم فقاهتی مرگ می باشد، به همین دلیل در راستای 
پرداخت هزینه عدم بیعت با یزید بود که امام حسین در فرایند 12 روز مدنی 
خود می کوشد تا دست به انتخاب دوم خود بزند«، اما از آنجائیکه انتخاب دوم 
امام حسین برعکس انتخاب دوم عبداهلل بن زبیر بود )که فرار از مدینه به مکه 
را، جهت حفظ جانش نسبت به پرداختن هزینه عدم بیعت با یزید برگزید( او 
با یزید مانند عبداهلل بن زبیر عمل  نمی خواست، در پرداخت هزینه عدم بیعت 
نماید، یعنی به مکه فرار کند تا از آنجائیکه مکه شهر امن است و کسی نمی تواند 

او را بکشد، به خیال خود از مرگ و پرداخت هزینه عدم بیعت در امان باشد.

از  بعد  از  و  معاویه  عمر  اواخر  از  حسین  امام  که  می شود  گفته  اینکه  بنابراین 
شهادت امام حسن، منتظر اعالم خبر مرگ معاویه بود تا حرکت خود را مستقل 
از صلحنامه امام حسن با یزید، جانشین از پیش تعیین شده معاویه شروع نماید، 
نباید چنین تلقی شود که امام حسین از قبل مرگ معاویه و یا در دوران 12 روز 
فرایند مدنی حرکتش، مانند حرکت مهره های صفحه شطرنج، توسط پیشگوئی 
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با ماوراء الطبیعه، آنچنانکه اسالم فقاهتی و اسالم  در سایه علم امامت و پیوند 
ایران  جامعه  در  امروز  غالی،  شیعه  و  شفاعتی  اسالم  و  روایتی  اسالم  و  زیارتی 
و  مکی  و  مدنی  فرایند  سه  در  خود  انتخاب  و  حرکت  می کوبند،  آن  طبل  بر 

عاشورائی اش از قبل پیشگوئی )نه پیش بینی( کرده است.

آن زمانی ما به داوری غلط در این رابطه می پردازیم که چنین فکر کنیم که امام 
حسین از قبل، به قتل و شهادت خودش در کربال واقف بوده است. یا مثاًل پیامبر 
و امام علی از قبل خبر شهادت او را اعالم کرده بودند. آنچنانکه ابن طاووس در 
این رابطه با ذکر یک حدیث بدون سند از قول پیامبر اسالم خطاب به امام حسین 
ن اخرج فان الله قد شاء آن یراک قتیال  می گوید: »اتا�ن رسول الله بعد ما فارقتک فقال: یا حس�ی
فقال له ابن الحنیفه فما مع�ن حملک هو ء الء معک و انت تخرج عیل مثل هذه الحال؟ فقال 

له: قد قال ل آن الله شاء یراهن سبا یا - یعنی امام حسین به برادرش محمد بن حنیفه 

فرمود، بعد از آنکه از تو جدا شدم، رسول خدا نزد من آمد و گفت: ای حسین، از 
مدینه بیرون برو که خدا خواسته است ترا کشته ببیند، محمد بن حنیفه خطاب 
به امام حسین گفت: پس شما که در چنین حالی می روید، چرا این بانوان را با 
خود به طرف مرگ می برید؟ امام حسین فرمود پیغمبر به من گفت: خدا خواسته 

است تا آنان را اسیر ببیند.«

طرح اینگونه احادیث مجعول توسط طرفداران اسالم دگماتیسم فقاهتی و روایتی 
و زیارتی و شفاعتی، برای آن است که تا پروسه سه فرایندی انتخابی و خودآگاهانه 
امام حسین در  الطبیعه و بی اختیار کردن  به ماوراء  با پیوند دادن  امام حسین 
انتخاب آن، شکل تقدسی به آن ببخشند. اعالم تصمیم قبلی امام حسین از بعد از 
شهادت امام حسن، جهت مبارزه با جانشینان معاویه، )که از قبل معاویه با نقص 
صلحنامه، جانشینی مادام العمر خود را یزید به صورت وصایتی مشخص کرده بود( 
به معنای اعتقاد و تکیه بر علم امامت امام حسین و دانستن زمان و جایگاه قتل 
و شهادتش در کربال و غیره )آنچنانکه اسالم فقاهتی و اسالم دگماتیسم و اسالم 
زیارتی و اسالم شفاعتی و اسالم روایتی و اسالم مداحی گری می گوید( نیست، 
بلکه بالعکس تنها مقصود ما این است که »امام حسین چه در دوران 12 روزه 
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فرایند مدنی خود و چه قبل از مرگ معاویه و بعد از شهادت امام حسن، مصمم 
به مبارزه علنی با خالفت یزید، توسط بیعت نکرده بوده است، لذا در خصوص 
فرایند 12 روزه مدنی پروسس 5 ماه و 12 روز قیام امام حسین که فرایند اول 
پروسس حرکت او می باشد تاکنون از سه منظر و یا سه رویکرد مختلف، مورد 

تبیین و تعریف قرار گرفته است.«

به عبارت دیگر در طول 13 و نیم قرنی که از واقعه عاشورا می گذرد، در خصوص 
این  زیربنای  بی شک سنگ  که  قیامش  پروسس  تکوین  از  امام حسین  انگیزه 
پروسس فرایند 12 روزه مدنی او می باشد، از سه رویکرد یا سه منظر مختلف، 
این فرایند مورد مطالعه قرار گرفته است. فراموش نکنیم که گرچه فرایند مدنی 
فرایند  و  مکی  فرایند  دو  برابر  در  زمانی  لحاظ  به  حسین  امام  قیام  پروسس 
فرایند  همان  که  اول  فرایند  زمانی  طول  که  چرا  می باشد،  کمتر  عاشورائی اش 
مدنی پروسس قیام امام حسین می باشد 12 روز است، یعنی از 16 رجب سال 
60 که امام حسین در مسجد النبی مدینه خبر مرگ معاویه توسط نماینده والی 
مدینه دریافت کرد تا 28 رجب سال 60 که امام حسین رسماً و علناً در روز روشن 
به همراه یارانش در برابر چشم دیده بانان یزید، مدینه را ترک کرد، در صورتی که 
طول زمانی فرایند دوم پروسس قیام امام حسین که همان فرایند مکی حرکتش 
است، بیش از 4 ماه است، یعنی از 28 رجب تا 8 ذی الحجه سال 60 می باشد که 
در طول تمامی این مدت امام حسین تالش می کرد تا به تعیین نظری و عملی 
فرایند سوم حرکت خود بپردازد و »آگاهانه با تعیین بسترهای نظری و عملی«، 
فرایند سوم خود را معماری نماید. چرا که امام حسین خوب آگاه بود که »تمام 

دعاها برای آمین است« و آمین حرکت او همان فرایند سوم می باشد.

لذا هر چند در تبیین نظری امام حسین در مکه، »فرایند سوم حرکتش فرایند 
کوفی بود« اما در عرصه عمل و واقعیت این پیش بینی امام حسین تغییر کرد 
و فرایند کوفی امام حسین بدل به فرایند عاشورائی شد. اینکه چه شد که در 
عرصه عمل نقشه و پالن و استراتژی امام حسین تغییر کرد، بهتر است که موضوع 
را در همان فرایند سوم دنبال نمائیم. البته طول زمانی فرایند سوم، حرکت امام 
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حسین 32 روز بود؛ یعنی از هشتم ذی الحجه سال 60 که امام حسین با ناتمام 
گذاشتن سفر حج به صورت آشکار در برابر چشمان مسلمین جهان، در بزرگترین 
کنگره و گردهمائی مسلمانان، به صورت علنی به همراه یاران خود از مکه خارج 
می شود تا روز عاشورای محرم سال 61 این فرایند ادامه پیدا کرد که جمعاً طول 

این فرایند سوم 32 روز می شود.

بر این مطلب بیافزائیم که در مقایسه بین سه فرایند مدنی و مکی و عاشورائی قیام 
امام حسین، دو فرایند مدنی و مکی اش، امام حسین با انتخاب قبلی خود انجام 
داد، اما فرایند سوم حرکتش که همان فرایند عاشورائی می باشد، از آنجائیکه قباًل 
در مکه به صورت فرایند کوفی توسط امام حسین انتخاب شده و در عمل فرایند 
حسین  امام  بر  عاشورائی  فرایند  یعنی  شد،  عاشورائی  فرایند  به  بدل  او  کوفی 
تحمیل گردید و امام حسین خود از قبل آن را انتخاب نکرده بود، هر چند که 
خود امام حسین از بعد از تحمیل فرایند سوم بر او، بخصوص از بعد از شنیدن 
خبر شهادت مسلم بن عقیل توسط ابن زیاد، »آگاهانه و آزادانه به معماری فرایند 

سوم یا فرایند عاشورائی پرداخت.«

فقاهتی »اسالم رویکرد دو نبرد چارچوب در حسین امام قیام ج-
خوارج«با»اسالمعدالتخواهانهورهائیبخشامامعلی«:

امام  وجه مشترک سه فرایند مختلف مدنی و مکی و عاشورائی حرکت و قیام 
حسین »همان بیعت نکردن و مخالفت با حکومت بنی امیه و یزید بود« هرگز 
معیارهای  چارچوب  در  را  یزید  خالفت  با  حسین  امام  نکردن  بیعت  نباید 
دموکراسی قرن بیستم و بیست و یکم تحلیل کنیم، یعنی برای فهم جایگاه 
بیعت نکردن امام حسین آنچنانکه پرفسور برگ می گوید »باید در ظرف تاریخی 
خود مورد داوری قرار گیرد.« در نتیجه بیعت نکردن امام حسین در چارچوب 
اسالم فقاهتی به معنای نفی حاکمیت و حکومت و خالفت امام المسلمین یعنی 
یزید می باشد که عقبوتش همان ارتداد و باغی بودن و مرگ خواهد بود، همان 
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کاری که ابوبکر در جنگ رده با مسلمانان کرد.

با یزید، در چارچوب اسالم  به عبارت دیگر »جزای بیعت نکردن امام حسین 
فقاهتی مرگ و اعدام بود« لذا نباید تعجب کنیم که چرا شریح قاضی حکم قتل 
امام حسین در چارچوب فقه و فقاهت صادر کرد و در قرن پنجم یعنی بیش 
از 400 سال بعد از قیام امام حسین، امام محمد غزالی در چارچوب همین فقه 
اسالم فقاهتی که او مخالف آن بود »عدم بیعت امام حسین با یزید را رد می کند« 
و در قرن هشتم یعنی بیش از 700 سال بعد از فرایند عاشورائی امام حسین، 
عبدالرحمن بن خلدون تونسی که خود مخالف اسالم فقاهتی بود هم »عدم بیعت 
امام حسین با یزید و بنی امیه را به نقد می کشد و قیام امام حسین را محکوم 

می کند.«

ماحصل اینکه، برای فهم پروسس قیام امام حسین در سه فرایند مختلف مدنی 
و مکی و عاشورائی اش، »باید قبل از هر چیز به فهم فرایند مدنی حرکت امام 
بگوئیم که »تا  اینچنین  باشد که  این  بهتر  حسین دست پیدا کنیم«؛ و شاید 
زمانی که به فهم فرایند مدنی حرکت امام حسین دست پیدا نکنیم، نمی توانیم 
در باب پروسس قیام امام حسین به داوری بنشینیم؛ و پر پیداست که کلید رمز 
فهم فرایند مدنی پروسس قیام امام حسین، در فهم جایگاه بیعت نکردن امام 
حسین در اسالم فقاهتی می باشد«، چرا که بزرگترین آفتی که اسالم خوارج که 
از سال 38 هجری که در جنگ صفین تکوین یافت و در جنگ نهروان معتقدین 
به این اسالم به صورت فیزیکی سرکوب گردیدند، اما با سرکوب نظامی آنها که 
در جنگ نهروان انجام گرفت و بر امام علی تحمیل شد، رویکرد اسالم شناسی 
خوارج از بین نرفت، چراکه رویکرد اسالم شناسی خوارج همان رویکرد فقاهتی 

به اسالم بود.

در چارچوب این رویکرد فقاهتی به اسالم بود که خوارج در قضیه توطئه معاویه و 
عمروعاص در جنگ صفین، اصل حکمیت را فقط مختص به خداوند می دانستند 
و قبول حکمیت در جنگ صفین توسط امام علی، )که از جانب خود همین خوارج 
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بر امام علی تحمیل گردید( شرک فقهی می دانستند و امام علی را مشرک فقهی 
و کافر فقهی می خواندند و از او می خواستند تا توبه فقهی کند و چون امام علی 
حاضر به توبه نشد، در دادگاه فقهی خود، حکم مرگ و اعدام برای امام علی صادر 
کردند و در اجرای این حکم فقهی بود که در شب 19 رمضان، این حکم فقهی را 
در باره امام علی به اجرا گذاشتند و امام علی را در سجده عبادت شهید کردند؛ 
و آنچنان سرسختانه این حکم فقهی خود را در باب امام علی دنبال می کردند 
که حتی تالش می کردند تا قبر امام علی را پیدا کنند و با نبش قبر آن حضرت، 
حتی جنازه امام علی را به آتش بکشند و به همین دلیل تا زمان امام صادق که 
خوارج حیات فیزیکی داشتند، )بیش از صد سال بعد از شهادت امام علی( قبر 
امام علی مخفی بود و جز اوالد و یاران نزدیک امام علی، کسی آگاه به آدرس قبر 

امام علی نبود.

این خوارج همان گروهی قشری و پوزیتویستی و دگماتیستی بودند که از بس 
پیش خداوند سجده کرده بودند، ابن عباس در گزارشی که قبل از جنگ نهروان به 
امام علی می دهد، می گوید: »پیشانی و زانوی آنها به علت سجده های طوالنی در 
برابر خداوند مانند زانوهای شتر پینه بسته بود.« علی ای حال، حکومت فقاهتی و 
فقه سیاسی، دستاوردی بود که خوارج برای جامعه مسلمین به بار آوردند و جنگ 
علی با خوارج تنها محدود به جنگ نظامی نهروان نمی شد، چراکه جنگ علی با 
خوارج برعکس جنگ علی با معاویه و جنگ جمل، »جنگ دو رویکرد اسالمی 
و  خوارج  فقاهتی  اسالم  رویکرد  یکی  بود،  اسالم شناسی  نوع  دو  جنگ  بود، 
دیگری رویکرد اسالم اجتماعی و عدالت خواهانه و رهائی بخش امام علی بود.«

به همین دلیل امام علی در جنگ صفین بزرگترین قضاوت تاریخی خودش را 
در برابر اسالم فقاهتی عرضه می کند و آن زمانی بود که امام علی پس از اینکه 
قرآن ها توسط دسیسه عمروعاص و معاویه، جهت تهییج مسلمانان فقهی و قشری 
سپاه علی، بر سرنیزه ها کردند، امام علی دستور داد تا قرآن ها را به زمین بشکند 
و در آنجا بود که فریاد زد »ان قرآن ناطق - من قرآن ناطق هستم.« فراموش نکنیم 
که هم معاویه و هم عمروعاص که معماران تاریخی تکوین خوارج و اسالم فقاهتی 
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هستند به تمامی زوایای روانشناسی و جامعه شناسی سپاه و جامعه امام علی آگاه 
بودند؛ و خوب می دانستند که پاشنه آشیل و چشم اسفندیار حرکت امام علی 

همین طرفداران اسالم فقاهتی و اسالم دگماتیسم و اسالم قشری گری هستند.

لذا معتقد بودند که برای شکست امام علی، باید قبل از شکست نظامی او در 
جبهه های جنگ، اسالم اجتماعی و اسالم عدالت خواهانه و اسالم رهائی بخش 
امام علی را شکست بدهیم و در راستای شکست همین اسالم عدالت خواهانه 
و اسالم اجتماعی و اسالم رهائی بخش امام علی بود که آنها توسط تکوین پروژه 
برابر  در  می باشد  حکومتی  اسالم  همان  که  فقاهتی  اسالم  کوشیدند،  خوارج 
قرار  علی  امام  رهائی بخش  اسالم  و  اجتماعی  اسالم  و  عدالت خواهانه  اسالم 
دهند. چراکه معاویه و عمروعاص می دانستند که خوارج همان بخش متعصب و 
قشری و متعبد سپاه و جامعه علی هستند و این از خودویژگی های روانشناسی 
افراد قشری و عامی جامعه است که اعتقاد تکلیفی و تعبدی و تقلیدی، تنها راه 
هدایت خود تشخیص می دهند. بدین ترتیب بود که این گروه اجتماعی قشری گرا 
و متعصب و ظاهربین جامعه و سپاه علی، بهترین خواستگاهی شدند تا در جنگ 
صفین توسط دسیسه معاویه و عمروعاص، به تکوین اسالم فقاهتی در برابر اسالم 

عدالت خواهانه و اجتماعی و رهائی بخش امام علی بپردازند.

و  معاویه  توسط  صفین  جنگ  در  قرآن ها  کردن  سرنیزه  بر  موازات  به  بنابراین 
عمروعاص، هسته سخت اسالم فقاهتی به صورت نظری و عملی در تاریخ اسالم 
توسط خوارج تکوین پیدا کرد؛ و هر چند امام علی به لحاظ عملی و نظامی توانست 
بر هسته سخت خوارج و اسالم فقاهتی پیروز بشود، اما به علت محدودیت عمر 
امام علی، بعد از صفین و تکوین خوارج نتوانست بر هسته سخت نظری اسالم 
فقاهتی و رویکرد خوارج پیروز گردد که صد البته شهادت خود امام علی به دست 
خوارج در شب قدر، نخستین میوه اسالم فقاهتی بود که مقلدین و متعصبین و 

قشری گرایان خوارج انجام دادند.

اجتماعی  آلترناتیو اسالم  و  فقاهتی که همان اسالم حکومتی می باشد  اسالم 
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و عدالت خواهانه و رهائی بخش امام علی بود دستاورد نظری خوارج در تاریخ 
اسالم و مسلمانی می باشد که البته با شهادت امام علی، به دست خوارج و سلطه 
سیاسی و نظامی بنی امیه و معاویه بر جهان اسالم به خصوص از بعد از شکست 
امام حسن و صلح نامه تحمیلی او با معاویه جنگ اسالم عدالت خواهانه و اسالم 
اجتماعی و اسالم رهائی بخش امام علی با اسالم فقاهتی و اسالم حکومتی و اسالم 
تقلیدی و اسالم تعصبی و اسالم قشری گری و اسالم تعبدی و اسالم دگماتیسم 
خوارج تعطیل شد؛ و شاید بهتر باشد که اینچنین داوری کنیم که با شهادت امام 
علی و شهادت امام حسن، اسالم فقاهتی خوارج هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ 
یزید هر چند توسط نقض  بر مسلمانان حاکم گردید؛ که خود حکومت  عملی 
صلح نامه امام حسن به وسیله معاویه به صورت غیر شرعی و غیر فقهی مادام العمر 
و ارثی گردید؛ اما فراموش نکنیم که تمام داوری های معاویه و یزید و سرانگشتان 
فقهی و اجرائی و سیاسی آنها در چارچوب اسالم فقاهتی بود. حتی خونخواهی 
عثمان توسط معاویه بر علیه امام علی توسط آیات قرآن و اسالم فقاهتی تعریف 

و تبیین می شد.

عمروعاص در   – بزرگترین فاجعه تکوین خوارج توسط پروژه معاویه  بنابراین 
و  تقلیدی  اسالم  و  دگماتیسم  اسالم  و  فقاهتی  اسالم  تکوین  صفین،  جنگ 
اسالم تعبدی و اسالم تعصبی و اسالم قشری گری بود که در زمان امام حسین 
بخصوص از بعد از شهادت امام حسن، حاکمیت اسالم فقاهتی یا اسالم خوارج 
قشری گری  اسالم  یا  تعبدی  اسالم  یا  تقلیدی  اسالم  یا  دگماتیسم  اسالم  یا 
به عنوان مشکل عمده جامعه اسالم و مسلمانی در آمده بود. لذا در این رابطه 
بود که امام حسین در سه فرایند مدنی و مکی و عاشورائی حرکت خود در هر 
مقطعی تالش می کرد تا حرکت خود را در ادامه حرکت امام علی و پیامبر اسالم 
اعالم کند و حتی خطبه های که در مسیر دو هزار کیلومتری بین مکه تا کوفه 
می خواند و شعارهائی که حتی در روز عاشورا می داد یا عیناً همان خطبه ها )مثل 
خطبه 28 نهج البالغه که امام حسین پس از شنیدن خبر شهادت مسلم بن عقیل 
در مسیر حرکت به طرف کوفه در فرایند سوم ایراد فرمود که عیناً بدون تغییر 
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همان خطبه 28 نهج البالغه امام علی می باشد( و شعارهای حماسی امام علی بود 
و یا با کمی تغییر برگرفته از شعارهای حماسی پدرش امام علی بود.

به طوری که به ضرس قاطع می تواند گفت که از 16 رجب سال 60 تا عاشورای 
امام حسین حتی  امام حسین می باشد،  قیام  پروسس  که کل   61 محرم سال 
برای یک مرتبه هم از صلح نامه تحمیلی معاویه بر امام حسن سخنی به میان 
نیاورد. چرا که آگاهانه نمی خواست فلسفه و انگیزه قیام و حرکتش به صلح نامه 
تحمیلی یا نقض مفاد آن صلح نامه توسط معاویه با ارثی کردن خالفت و ادامه 
»امام  دیگر  عبارت  به  نماید،  مربوط  غیره  و  نمازها  در  لعن علی حتی  به  دادن 
حسین نمی خواست، فلسفه حرکت و قیامش محدود به مسائل صرف سیاسی و 

نظامی بین امام حسن و معاویه بشود.«

د-»بیعتنکردنامامحسینبایزید«یک»شعاراستراتژیکازقبل
تاکتیکی انتخاب یک نه بود، حسین امام توسط شده برنامهریزی

تحمیلیازجانبیزید«:
در طول پنج ماه 12 روز پروسس قیام امام حسین در سه فرایند مدنی و مکی 
امام حسین در جهت تبیین فلسفه قیام و  و عاشورائی حرکتش، تمام تالش 
و فراقبیله ای و فراسیاسی،  به صورت فراقومی  تا علت قیامش  بود  حرکتشان 
تبیین و تعریف و تحلیل نماید. برعکس یزید که حتی بعد از شهادت امام حسین 
و عاشورا در برابر اسرای کربال و زینب کبری، در شعری که می خواند، بر انتقام 
تکیه  بنی امیه  و  بنی هاشم  قبیله  احد توسط عاشورا و کربال در تضاد دو  و  بدر 
می کرد؛ و پیوسته تالش می کرد تا قیام حسین را به صورت جنگ بین دو قبیله 
بنی هاشم و بنی امیه محدود کند؛ و شاید بزرگترین ضربه ای که قیام مختار بن ابی 
عبیده ثقفی، پس از عاشورا بر قیام حسین وارد کرد همین انتقام گیری کورکورانه 
مختار بود که می رفت تا در زمان و عصر خود، قیام امام حسین را آنچنانکه یزید 

می پسندید محدود به قوم و قبیله و انتقام گیریهای هیستریک گذشته بکند.
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آنچه می توان در باب تبیین و تحلیل فرایند اول پروسس حرکت امام حسین که 
همان فرایند مدنی قیام او می باشد مطرح کرد، اینکه امام حسین در سال 60 
و در فرایند شروع حرکتش »مشکل عمده اسالم و مسلمین را حاکمیت اسالم 
فقاهتی و اسالم حکومتی و اسالم تقلیدی و اسالم دگماتیسم می دانست«؛ و در 
همین رابطه بود که وظیفه و رسالت خودش در آن شرایط تبلیغ و ترویج اسالم 

اجتماعی و اسالم عدالت خواهانه و اسالم رهائی بخش امام علی می دانست.

لذا در این رابطه بود که با »عدم قبول بیعت با یزید، مبارزه با اسالم فقاهتی و 
حکومتی حاکم را استارت زد« در نتیجه می توان چنین داوری کرد که »عدم 
قبول بیعت با یزید توسط امام حسین، در فرایند مدنی حرکتش خود یک شعار 
استراتژیک بود نه یک انتخاب فردی« چراکه امام حسین شاگرد مکتب علی و 
یزید در اسالم فقاهتی  با  بیعت  بود که هزینه عدم  نیکی آگاه  به  پیامبر اسالم 
با  بیعت  »عدم  استراتژیک  شعار  آگاهانه  او  بود.  خواهد  مرگ  حداقلش  حاکم، 
عاشورائی  و  مکی  و  مدنی  فرایند  سه  در  حرکتش  کل  شعار  به عنوان  یزید«، 
استراتژیک »هم پایان عمر صلح نامه تحمیلی  این شعار  با  تا  انتخاب می نماید 
بر امام حسن را اعالم کند و هم مشروعیت فقهی حکومت یزید را به چالش 
بکشد و هم تحریفات تاریخی معاویه، توسط انتخاب ارثی جانشین خود یزید 
را نفی کند و از همه مهمتر اسالم فقاهتی و اسالم حکومتی و اسالم خالفتی و 
اسالم هویتی، توسط آلترناتیو اسالم اجتماعی و اسالم عدالت خواهانه و اسالم 

رهائی بخش امام علی به چالش بکشد.«

لذا در همین رابطه بود که امام حسین از بعد از اعالم عدم بیعت با یزید و قبل 
از حرکتش به طرف مکه در وصیت نامه اش که به برادرش محمد بن حنفیه در 

مدینه می نویسد، فلسفه قیامش بر علیه دستگاه یزید اینچنین تبیین می نماید:

ا و ال بطرا و ال مفسدا و ال ظالما، انما خرجت لطلب االصالح �ن امه جدی،  »ا�ن لم اخرج ا�رش
ه جدی و ا�« )مقتل خوارزمی - ج  ارید آن امر بالمعروف و انهی عن المنکر و اس�ی به س�ی

1 - ص 188(.
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کننده  تبیین  و  امام حسین  منشور حرکت  که  امام حسین  این وصیت نامه  در 
تمامی فلسفه قیام امام حسین در سه فرایند مدنی و مکی و عاشورائی او می باشد، 
امام حسین - برعکس آنچه که طرفداران اسالم دگماتیسم می گویند - قبل از 
حرکتش به طرف مکه در 27 رجب سال 60 در مدینه این منشور و وصیت نامه 
)برای برادرش محمد بن حنفیه که در آن زمان در مدینه زندگی می کرد و به 
را  حسین  امام  با  همراهی  توان  فیزیکی  لحاظ  به  صفین  جنگ  صدمات  علت 
نداشت( می نویسد، در این منشور او به عنوان افشاگری و پاتک در برابر تبلیغات 
عدم  »فلسفه  حاکم،  فقاهتی  اسالم  و  حکومتی  اسالم  و  دستگاه خالفت  آینده 
قبول بیعت خود با یزید« را اینچنین تبیین و تعریف می کند )بر خالف آنچه که 
در آینده اسالم فقاهتی در باب حرکت عدم قبول بیعت من حکم خواهند کرد(.

عدم قبول بیعت با یزید که همان خروج من بر علیه حکومت یزید و بنی امیه و 
اسالم فقاهتی و اسالم حکومتی و اسالم دگماتیسم می باشد، فقط در راستای 
اسالم  پیامبر  جدم  دین  ترویج  و  تبلیغ  جهت  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر 
دارد  وجود  امام حسین  حرکت  منشور  این  در  که  نکته ای  مهم ترین  می باشد. 
تعریف  بنی امیه  و  یزید  حکومت  بر  خروج  یزید،  با  بیعت  قبول  عدم  اینکه، 
در  را  خود  این خروج  تا  می کند  تالش  امام حسین  منشور  این  در  و  می کند؛ 
چارچوب ترم »امر به معروف و نهی از منکر« جهت دستیابی به اهداف عملی و 
نظری سیره پیامبر اسالم تعریف کند؛ به عبارت دیگر در این منشور از نگاه امام 
حسین عدم قبول بیعت با یزید در چارچوب اصل امر به معرف و نهی از منکر 
دین پیامبر اسالم صورت گرفته است؛ و شاید بهتر این باشد که اینچنین بگوئیم 
که در ایمان و اسالم و اعتقاد و دیسکورس امام حسین »امر به معروف و نهی از 
منکر فقط در چارچوب نقد عملی و نظری حکومت های فاسد و توتالیتری که به 

نام اسالم فقاهتی حاکمیت می رانند، قابل تعریف می باشد.«

امام حسین در 12 روز فرایند مدنی حرکت خود در مدینه، از بعد از اعالم خبر 
مرگ معاویه و درخواست یزید توسط والی مدینه از او جهت بیعت با یزید، پس 
از اینکه از قبول بیعت با یزید سرباز زد و با اعالم عدم بیعت با یزید و حکومت 
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بنی امیه »سرفصلی نو در مبارزه اسالم اجتماعی و عدالت خواهانه و رهائی بخش 
و  تکلیفی  و  تقلیدی  و  فقاهتی  و  حکومتی  اسالم  با  علی  امام  و  اسالم  پیامبر 
تعبدی و دگماتیسم حاکم ایجاد کرد« و از عمل امتناع بیعت با یزید »یک شعار 
استراتژیک بنا نمود که در سه فرایند مدنی و مکی و عاشورائی او حاکم بود« و 
در آخرین منشور خود به محمد بن حنفیه این عدم بیعت خود را با یزید را تحت 
عنوان »امر به معروف و نهی از منکر یاد کرد« برخالف عبداهلل بن زبیر که شبانه 
و تنها و از طریق بیراهه پس از عدم قبول بیعت جهت حفظ جان خود از مدینه 

خارج شد و در مکه شهر امن پناه گرفت.

امام حسین در روز 28 رجب سال 60 به صورت علنی همراه با خانواده و یاران 
خود و از طریق جاده رسمی، تحت عنوان اعتراض به حکومت و خالفت یزید، 
راستای  در  و  می کند  رها  بود  او  تولد  و  حیات  محل  و  شهر  که  النبی  مدینه 
بیعت  عدم  شعار  کردن  تاریخی  و  »اجتماعی  و  مسلمین  به  دادن  خودآگاهی 
کردن با یزید در فرایند مدنی حرکت خویش که شعار استراتژیک کل حرکتش 
و قیامش در سه فرایند مدنی و مکی و عاشورائی اش بود، مدینه را به سوی مکه 
بزرگترین دغدغه امام حسین )برعکس دغدغه عبداهلل بن  ترک کرد.« چراکه 
زبیر که حفظ جانش بود( فردی تلقی کردن عدم بیعت او با یزید بود که دستگاه 
تبلیغاتی یزید بر طبل آن می کوبید و تالش می کرد تا عدم بیعت امام حسین 
مانند عدم بیعت عبداهلل بن زبیر و چند صحابه دیگر در راستای قدرت طلبی و 

تضاد قومی و قبائلی تعریف نماید.

لذا در این رابطه بود که امام حسین بزرگترین رسالتش از هجرت از مدینه به 
مکه، »اجتماعی و تاریخی کردن موضوع انتخاب فردی عدم بیعت اش با یزید 
بود و این کاماًل عکس سیکل حرکت پیامبر اسالم از هجرت از مکه به مدینه 
بود، چراکه پیامبر اسالم هدفش از هجرت از مکه به مدینه این بود تا اسالم را 
از صورت فردی به فرایند اجتماعی و تاریخی سوق دهد؛ اما هدف امام حسین 
کردن  اجتماعی   ،60 سال  الحجه  ذی   28 روز  در  مکه  به  مدینه  از  هجرت  از 
انتخاب فردی عدم بیعت با یزید بود« چراکه امام حسین به نیکی می دانست که 
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اقامت در مدینه از بعد عدم بیعت با یزید،

اوالً شرایط برای کشتن فردی او در چارچوب فتوای اسالم فقاهتی آماده می کند.

بعدی دستگاه  تبلیغات  »شرایط جهت  فردی  به صورت  او  کشته شدن  با  ثانیاً 
یزید برای معرفی قدرت طلبانه و قبیلگی کردن انتخاب عدم بیعت امام حسین 

فراهم می کند.«

ه-فرایندمکیحرکتامامحسیندرشهرمکه:
امام حسین در 28 رجب سال 60 از آن جهت از مدینه به مکه هجرت کرد تا 
توسط آن بتواند انتخاب اصل عدم بیعت با یزید را در فضا و امکانات شهر مکه 
به عنوان بزرگترین تریبون و محل کنگره و اجتماع مسلمین جهان »بدل به یک 
شعار استراتژیک بکند«؛ و برای استحاله اصل انتخاب عدم بیعت با یزید به یک 
شعار استراتژیک او مجبور بود تا مضمون عدم بیعت با یزید را توسط افشاگری و 
خودآگاهی سازی مسلمین بدل به یک حرکت اجتماعی و تاریخی بکند، آنچنانکه 

در دو فرایند مکی و عاشورائی امام حسین توانست به این مهم دست پیدا کند.

در این رابطه بود که امام حسین از مدینه به طرف مکه شهر امن و شهر حضور 
مسلمین و بزرگترین تریبون جامعه بشریت در آن عصر و قرن حرکت کرد؛ که 
این اقامت امام حسین در شهر مکه از 28 رجب تا هشتم ذی الحجه سال 60 
یعنی نزدیک به چهار ماه به طول انجامید. در طول این چهار ماه فرایند مکی 
حرکت امام حسین، او از یکطرف به اخبار جوامع مسلمین در جهان آگاهی پیدا 
می کرد و از طرف دیگر به علت اینکه مکه شهر امن بود، با اپوزیسیون پناه برده 
به آن شهر امن، دسترسی و تماس و دیالوگ دو طرفه مداوم داشت و طبیعتاً 
تالش می کرد تا بتواند از حرکت مدنی خود که همان عدم قبول بیعت با یزید 
او  بیافریند. چراکه  تاریخی و سیاسی  و  اجتماعی  استراتژی و حرکت  بود، یک 
از  بعد  از  بنی امیه  و خالفت  دستگاه حکومت  تالش  تمام  که  می دانست  خوب 
شروع حرکتش و هجرت از مدینه به مکه و عدم قبول بیعت با یزید، در این رابطه 
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خواهد بود تا این انتخاب استراتژیک امام حسین را به صورت یک خروج فردی و 
قبیلگی و فقهی در چارچوب اسالم فقاهتی تعریف کنند.

طبیعی خواهد بود که در چنان صورتی حرکت حسین در چارچوب اسالم فقاهتی 
یک اعتراض فردی تلقی می شد که با اعدام و مرگ و ترور او توسط فتوای فقیهان 
کار پایان می یافت. لذا سختی کار حسین پس از عدم قبول بیعت با یزید این بود 
که »این انتخاب استراتژیک خودش را بدل به یک حرکت اجتماعی و تاریخی 
فتوای  توسط  او  کشتن  با  نتوانند  بنی امیه  خالفت  دستگاه  تبلیغات  تا  بکند 
فقهیان اسالم فقاهتی حرکتش را در شکل فردی پایان یافته اعالم نمایند.« 
باری، در این رابطه بود که امام حسین جهت اینکه بتواند این شعار استراتژیک 
و  سیاسی  و  اجتماعی  حرکت  یک  به صورت  را  خود  یزید  با  بیعت  قبول  عدم 
تاریخی در آورد از مدینه به طرف مکه هجرت کرد و بدین ترتیب بود که فرایند 

چهار ماهه دوم حرکتش که همان فرایند مکی است آغاز گردید.

بنابراین در فرایند چهار ماهه مکی پروسس حرکت امام حسین، هدف امام حسین 
این بود تا انتخاب استراتژیک عدم قبول بیعت با یزید از یک انتخاب فردی:

اوالً بدل به یک شعار استراتژیک بکند.

این شعار استراتژیک را بدل به یک حرکت اجتماعی و سیاسی و تاریخی  ثانیاً 
بکند؛ که خود این داوری ما در باب فرایند چهار ماهه مکی امام حسین، معرف این 
حقیقت است که امام حسین در بدو ورود به مکه و در زمان هجرت از مدینه اصاًل 
و ابداً خبر از فرایند عاشورائی خویش - آنچنانکه امروز اسالم دگماتیسم و اسالم 
فقاهتی و اسالم شفاعتی و اسالم روایتی و اسالم زیارتی و اسالم مداحی گری بر 

طبل آن می کوبند - نداشت.

اینکه طرفداران اسالم دگماتیسم می خواهند در چارچوب علم امامت امام حسین 
تمامی حرکات امام حسین از آغاز تا انجام در طول مدت پنج ماه و 12 روز یعنی 
از 16 رجب سال 60 تا دهم محرم سال 61، امری جبری و از پیش تعیین شده و 
مقدر شده در ماوراء الطبیعه تبیین نمایند، تنها ره آوردی که دارد، اینکه با اینگونه 
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امام  انتخاب  برای  امام حسین، هیچگونه ارزشی  از حرکت  تبیین ها و تعریف ها 
حسین قائل نشوند، چراکه جبری نشان دادن حرکت امام حسین توسط مقدرات 
و تقدیرات ماوراء الطبیعت دیگر جائی برای انتخاب امام حسین از آغاز تا انجام 

باقی نمی گذارد و آنچنانکه در این رابطه حافظ نیز معتقد بود:

که من دلشده این ره نه به خود می پویم مومنان را زانبیاء آزادی است

آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم در پس آینه طوطی صفتم داشته اند

که از آن دست که او می کشدم می رویم من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست

می سرایم به شب و وقت سحر می مویم خنده و گریه عشاق زجائی دگرست

و  اجتماعی  حسین  امام  قیام  پروسس  مکی  ماهه  چهار  فرایند  فلسفه  بنابراین 
سیاسی و تاریخی کردن انتخاب استراتژیک عدم قبول بیعت با یزید از صورت 
یک حرکت فردی آنچنانکه در چارچوب اسالم فقاهتی دستگاه خالفت بر طبل 
یک حرکت  به  منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  اصل  چارچوب  در  کوبیدند،  آن 
اجتماعی و سیاسی بوده است. لذا قبول این امر مستلزم آن است که ما در زمان 
خروج امام حسین از مدینه و ورود به مکه هیچگونه انتخاب قبلی و بعدی در برابر 
آنچه که امام حسین در 4 ماه اقامت خود در مکه به آن دست پیدا کرد، قائل 
نباشیم و بپذیریم که تمامی تصمیماتی که امام حسین در زمان خروج از مکه در 
هشتم ذی الحجه سال 60 به آن دست پیدا کرده بود، معلول و دستاورد آگاهانه 
و مختارانه امام حسین در چهار ماه اقامتش در مکه بوده است. با این پیشفرض ها 
است که ما می توانیم به تبیین و تحلیل حرکت امام حسین در چهار ماه اقامتش 

در مکه و یا در فرایند مکی پروسس قیامش دست پیدا کنیم.

بنابراین اگر بپذیریم که هدف عمده امام حسین در چهار ماه اقامت او در مکه 
اجتماعی و سیاسی و تاریخی کردن حرکت فردی عدم قبول بیعت با یزید در 
فرایند 12 روزه مدنی اش بوده است، )نه آنچنانکه اسالم دگماتیسم بیش از هزار 
مانند  جانش  حفظ  و  نفس  صیانت  جهت  حسین  امام  می گوید  که  است  سال 
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عبداهلل بن زبیر از مدینه به مکه که شهر امن بود رفت و تازه خروج او از مکه 
در هشتم ذی الحجه به طرف کوفه هم به خاطر فرار از ترور نشدن می دانند( در 
چارچوب این هدف امام حسین بود که او در دوران اقامت چهار ماهه اش در مکه، 
پس از ورود به مکه بزرگترین کارش جهت دستیابی به تحلیل مشخص از جوامع 
مسلمین در شرایط بعد از مرگ معاویه جمع آوری اطالعات و اخبار از گوشه و 
کنار جوامع مسلمین بود؛ که در مکه به علت اینکه تنها تریبون جمعی مسلمین 
و تنها محل انجام کنگره جمعی مسلمین جهان بود، دستیابی به این مهم برای 

امام حسین ممکن بود.

به همین دلیل امام حسین در مکه حرکتش سه مؤلفه داشت:

مؤلفه اول جمع آوری اطالعات از جوامع مسلمین جهان پس از مرگ معاویه و 
شروع حاکمیت و خالفت یزید بود.

مؤلفه دوم که پس از تحلیل مشخص از شرایط مشخص جوامع مسلمین پس 
انجام آن کرد، تبیین و تعریف استراتژی  اقدام به  امام حسین  از مرگ معاویه، 

مشخص خود جهت اجتماعی و سیاسی و تاریخی کردن حرکت خودش بود.

اپوزیسیون که همگی در مکه  با سران  امام حسین  لذا هر چند در مرحله اول 
بودند - از عبداهلل بن عمر گرفته تا ابن عباس و عبد اهلل بن زبیر - تکیه چندانی 
نمی کرد، در مرحله دوم یعنی تعیین استراتژی خود از آنجائیکه استراتژی اش با 
سران اپوزیسیون از عبداهلل بن عمر تا ابن عباس و عبداهلل بن زبیر و غیره اختالف 
کوفه  به  امام حسین  رفتن  استراتژی  به  معتقد  این ها  از  زیرا هیچکدام  داشت، 
جهت جامعه سازی مانند پیامبر اسالم در مدینه نبودند برعکس امام حسین که 
آنچنانکه در منشور حرکت خود در زمان خروج از مدینه به برادرش محمد بن 
حنفیه نوشت چارچوب کلی حرکتش، پیروی از سیره جدش پیامبر اسالم در دو 
فرایند مکی و مدنی بود؛ به عبارت دیگر امام حسین در منشور حرکت خود به 
محمد بن حنفیه می خواست بگوید که »هدف من حرکت به طرف جامعه سازی 
است، نه دستیابی به قدرت و حکومت - آنچنانکه اسالم فقاهتی 37 سال است 
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بر طبل آن می کوبد - یعنی تفاوت دو رویکرد یزیدی و امام  ایران  در جامعه 
و  عدالت خواهانه  و  اجتماعی  اسالم  و  یزید  فقاهتی  اسالم  دو  توسط  حسین 
به قدرت و  استراتژی دستیابی  یزید  که  بود  این  در  امام حسین  رهائی بخش 
حکومت بر مسلمین دنبال می کرد در صورتی که امام حسین به جامعه سازی 
و تغییر و انسان سازی در ادامه سیره مکی و مدنی پیامبر اسالم فکر می کرد.«

در نتیجه در این رابطه بود که امام حسین در چهار ماه اقامت فرایند مکی اش 
پس از دستیابی به »تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه مسلمین پس از 
استراتژی  تعیین  یعنی  برخورد مشخص  یزید، جهت  مرگ معاویه و حاکمیت 
حرکتش کوشید در نوک پیکان استراتژی خودش، موضوع جامعه سازی و تغییر 
اجتماعی جوامع مسلمین قرار دهد« و به همین دلیل بود که امام حسین در 
فرایند مکی حرکتش، پس از اینکه در برابر دعوت های مردم کوفه قرار گرفت، از 
آنجائیکه کوفه عالوه بر اینکه پایتخت سیاسی پدرش امام علی بود، خود الگو و 
پارادایم کیسی بود که امام علی تصمیم داشت در دوران خالفتش توسط آن به 
جامعه سازی مورد نظر خویش بپردازد. البته شهادت امام علی توسط خوارج در 
همین کوفه کار امام علی در جامعه سازی در کوفه ناتمام کرد و حاصل آن شد که 

کوفه نتواند آن کوفه ای بشود که امام علی دنبال آن بود.

البته از بعد شکست حرکت امام علی و صلح تحمیلی بر امام حسن، پس از اینکه 
تثبیت شدند، جامعه کوفه هزینه  بر جهان مسلمین  با خالفت معاویه  بنی امیه 
پیروی از امام علی توسط حاکمیت سفاک ترین والی بنی امیه که در رأس آنها 
ابن زیاد قرار داشت به سختی پرداخت کرد. آنچنانکه برای نمونه جنازه میثم تمار 
دستپرورده امام علی بعد از اینکه با فجیع ترین شکل ممکن به صلیبش کشاندند و 
شهیدش کردند، هفته ها بر درخت شهر کوفه آویزان بود تا بنی امیه هزینه پیروی 

از خانواده علی و اسالم عدالت خواهانه و رهائی بخش را به نمایش بگذرد.

شده  مطرح  گزینه های  برابر  در  مکی اش  فرایند  در  امام حسین  اینکه  ماحصل 
توسط ابن عباس و غیره که امام حسین جهت رفتن به یمن تشویق می کردند، 
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»بر گزینه پاسخ به دعوت های مردم کوفه تکیه کرد«؛ و در همین رابطه بود که 
امام حسین مسلم بن عقیل به همراه چند نفر به عنوان نماینده تام االختیار خود 
جهت راست آزمائی دعوت کوفیان به کوفه فرستاد؛ که صد البته در اولین نامه 
مسلم بن عقیل به امام حسین که هنوز در مکه بود، عالوه بر تائید دعوت های 
اهل کوفه از امام حسین آمادگی شهر کوفه جهت پیروی عملی و نظری از راه او 
اعالم کرد و در این نامه بود که مسلم بن عقیل امام حسین را جهت هر چه زودتر 

حرکت به سمت کوفه تشویق و ترغیب نمود.

در نتیجه توسط این راست آزمائی مسلم بن عقیل بود که امام حسین استراتژی 
خودش جهت جامعه سازی کوفه در راستای کار ناتمام پدرش امام علی آغاز کرد 
و به همین ترتیب بود که در هشتم ذی الحجه امام آگاهانه با ناتمام گذاشتن 
سفر حج، مکه را به سمت کوفه ترک کرد و بدین ترتیب بود که از هشتم ذی 
الحجه سال 60 فرایند مکی حرکت امام حسین پایان یافت و به موازات آن در 
امام  چند  هر  البته  شد.  آغاز  حسین  امام  حرکت  سوم  فرایند  آن  طولی  ادامه 
حسین در هشتم ذی الحجه در چارچوب فرایند کوفی از مکه خارج شد، ولی 
در مسیر رفتن به طرف کوفه، به علل وقایعی که در کوفه با حاکمیت ابن زیاد در 
این فاصله حاصل شد، فرایند کوفی امام حسین به فرایند عاشورائی تغییر کرد؛ 
و بدین ترتیب بود که فرایند سوم حرکت حسین به جای فرایند کوفی، فرایند 

عاشورائی شد.




