
 

 

حیم حمن الرّبسم اهلل الرّ  

 1( 1)و کرامت  عدالت  مکتب   ،حسین
 یئابوالقاسم فنا

 

 پس عزا بر خود کنید ای خفتگان 

 زانکه بد مرگی است این خواب گران 

گووویم  با اهدای سالم خدمت خواهران و برادران گرامی، اربعین ساالر شهیدان حسین بن علی را به شما تسلیت می

و سووبز  دارد، یکووی  بوور   تاریخ کربال دو    ندکی در باب فلسفه قیام امام حسین سخن بگوییم کند امناسبت اقتضا می

فجووایعی کووه در  نجووا  ووورت   2نورانی و دیگری سیاه و ظلمانی  از یک نظر کربال »نمایشگاه جنایات بشر اسووت  

را قتووع عووام کووردن بیگناهووان   از رودبه شمار موویجنایت علیه بشریت یک معنا به و نظیر است  نظیر یا کمگرفته بی

و سوورهای اسوود دوانوودن هووا و بوور جنازهبسووتن معترضووان بووه روی را  ب و را کشووتن گرفته تا کودک شوویرخواره  

ها را  تش زدن و اموال را غارت کردن و کودکان و زنان را تازیانه زدن و با شدگان را بر سر نیزه کردن و خیمهکشته

گروه هفتاد و دو نفره رفتن و غیره  ایوون بوور  سوویاه توواریخ کووربال اسووت و   هزار نفره به جنگ یک  چندینشکری  ل

سووت و حیوووانی عوود پَسیاه تاریخ کووربال بُدر بر   اند   قهرمان این بر  یزید و ابن زیاد و عمر سعد و شمر و خولی

را مطالعووه ر   بوو و ما وقتی ایوون  دهد   خویی او را نشان میسبعیت و درندهکند  این بر    دمی تجلی پیدا میوجود  

   مبکنی متوانیخوانی کاری نمیبه جز لعن و نفرین و اشک و  ه و عزاداری و مرثیه  مکنیمی

اما تاریخ کربال یک بر  دیگر هم دارد، برگی زرین و پر افتخار، سراسر زیبایی و شکوه، برگووی کووه نمایشووگاه 

متعالی انسان است  یووک کتوواب و بووع یووک   ترین فضایع انسانی است  تجلی خوداست، تجسم عالی  یمکارم اخالق

گوید چگونه زندگی کنیم و چگونه بمیریم  قهرمان این بر  امووا حسووین و خانوودان و مکتد اخالقی است  به ما می

           3 مبینیما انسانیت را در اوج و قله خود میبر  یاران او هستند  در این 

بسووا منشووا  کووه چه  ،هوواترین این تحریفاست، اما شاید مهم  ی عاشورا تحریفات زیادی رخ دادهدر باب حادثه

در فهم این حادثه رخ داده اسووت  ایوون تحریووف عبووارت اسووت از نظوور تحریفی است که  سایر تحریفات هم باشد،  

بدین ترتید، سوولال   4این تاریخ درخشان  و  سفید  دوختن به بر  تاریک و سیاه تاریخ کربال و فراموش کردن بر   

بووه بیووان دیگوور، اگوور ؟  تاریخ کربال را بخوانیم، چه بایوود بکنوویمدرخشان  سفید و  رویة  اگر بخواهیم    :که  ما این است

 

   1/5/2008تحریر و تنقیح سخنرانی در کانون توحید لندن،    1

   121، ص 1ج حماسه حسینی، مطهری، م    2

چرا ما باید حادثه کربال را همیشه از نظر  فحه سیاهش مطالعه کنیم؟ و چرا باید همیشه ”نویسد:  اهلل مطهری می    یتدر این رابطه     3

های کربال گفته شود؟ چرا همیشه باید حسین بن علی از  ن جهت که مورد جنایت جانیان است مورد مطالعه ما قرار بگیرد؟ چرا  جنایت

،  3و ج    125-121،  ص  1)همان، ج    “نویسیم، از  فحه تاریک عاشورا گرفته شود؟   دهیم و می شعارهایی که به نام حسین بن علی می 

(  اینکه چرا شیعیان بیشتر به خواندن  فحه سیاه و تاریک کربال عالقه دارند، علع فرهنگی و اجتماعی و سیاسی متعددی دارد که  73ص  

    شناسانه استتحقیق در باب  ن نیازمند مطالعات جامعه

ما دعوت می 4 از  معدود کسانی است که  از  یکی  موالنا  ع      به: سروش،  بنگرید  این مورد  در  بنگریم   زاویه  این  از  به حادثه کربال  کند 

   165-139)تهران: انتشارات  راط(،  ص   قمار عاشقانه،    “الدین رومی،حسین بن علی و جالل ”( 1379)
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و نقشی در زندگی مووا بخواهیم امام حسین واقعاً الگوی ما باشد و تحولی در شخصیت و منش و رفتار ما ایجاد کند 

 چه باید بکنیم؟ بازی کند 

و این تبیین  برای فهم یک حادثه باید  ن را تبیین کنیماما     استه  حادث  فهم درست اینانجام دهیم  کاری که باید  

بتوانیم از  ن درس بگیریم  منظور ما  باید چند خصو یت داشته باشد تا بتواند در رفتار و کردار ما تأثیرگذار باشد و  

ع وقوووع لوو  ن  کشف عع  وقوع  توضیح یک پدیده با ارجاع به علی یعنی  ی است  تبیین علّاز تبیین در اینجا تبیین علّ

ن حادثه عمووق  شناخت ما از  به  یک حادثه دو فایده دارد: یکی علمی و دیگری عملی  فایده علمی  ن این است که  

گوید که چرا  ن حادثه اتفاق افتاده اسووت  ، چون تبیین علّی جواب سلال از چرایی است و به ما میبخشدمیو غنی  

از جلوووگیری  و راه  تکوورار  ن حادثووه    راه  ین تبیینوو چنیاین است که  شود  رتد میمتی  تبیین علّکه بر  اما فایده عملی  

از طریووق ایجوواد  ،ی مورد نظر مفید و خوشایند باشدیا حادثه اگر پدیدهبدین ترتید دهد  تکرار  ن را به ما نشان می

جلوووگیری از تحقووق علووت ق طریوو ز ا  ،را ایجاد کنیم و اگر مضر و ناخوشایند باشوودحادثه  دوباره  ن  توانیم  میعلت  

  جلوگیری کنیمپیدایش  ن توانیم از می

های طبیعی اموووری های انسانی  پدیدههای طبیعی  ادق است و هم در مورد پدیدهاین نکته هم در مورد پدیده

اما یووک فتد  اهای انسانی حوادثی است که در جامعه انسانی اتفاق میپدیدهافتد و  است که در عالم طبیعت اتفاق می

های انسانی یعنی حوادثی که انسانها در پیدایش و  فرینش تفاوت مهم در اینجا وجود دارد و  ن این است که پدیده

تواند فردی و جمعی باشوود  بنووابراین وقتووی این کنش میو    اختیاری  نهاستارادی و   نها نقش دارند، معلول کنش  

بر اساس باورهووا و ارزشووهای مختاری سروکار داریم که  زاد و  اعالن  یا ف  کنیم با فاععیک پدیده انسانی را تبیین می

های انسانی به ناگزیر پای مبووادی کنند  و لذا در تبیین پدیدهگیرند و بر اساس تصمیم خود عمع میتصمیم میخود  

عوامع متعددی   علع ونها دخالت دارد مرهون   حوادثی که بشر در  فرینش   ید   عمع اختیاری انسانها نیز به میان می

  :است، اما شاید بتوان این عوامع را در ذیع سه عنوان کلی مندرج کرد

رفتار ابتدا به واکنشی است به محیط  در حقیقت است به معنای اعم کلمه  کنش انسانها    محیط»اولین عامع  (  1)

گیوورد و فتار اسووت شووکع می ن ر  نداریم  هر رفتاری در اوضاع و احوال خا ی که مقتضی   زمینه»ساکن و فارغ از  

شود و لذا تبیین درست  ن رفتار متوقف بر درک جامعی از محیط و اوضاع و شرایطی است کووه  ن رفتووار انجام می

پیوودایش فرهنگی و سیاسووی  های  تبیین درست حادثه کربال بدون توجه به زمینه  ،است  به عنوان مثالسر زده  در  ن  

  ن امکان ندارد 

های کنشگر دارند  مثالً ایمان و اعتقاد که انسان یا انسان   اعتقاداتی»و     اورهاب»ارت است از  عبمع  دومین عا(  2)

شود که  دمی از مر  نهراسوود و در  ووورت لووزوم جووان عمیق به وجود خداوند و زندگی پس از مر  موجد می

دهد و بووه ی را از دست نمین چیزداند که با مرد، چون چنین شخصی میخود را ایثار کند و به شهادت تن در دهد

 زاد عین زندگی و تولدی دوبوواره اسووت  چنووین مرگووی  مردن برای چنین شخصی     شودقول موالنا از مردن کم نمی

 شدن روح از زندان تن و طبیعت است و  زادی از زندان امری خوشایند و مطبوع 

کووه شووخص یووا اشخا ووی کووه در   ای یهنجووار»و     ارزشی»نظام  عبارت است از    و سرانجام سومین عامع(  3)

هوور کسووی بووه او نبایوودهای مووورد قبووول   کنند  ارزشووها و بایوودها و فرینش  ن حادثه دخالت دارند از  ن پیروی می

محیط و زمینه خاص چه واکنشی از خود مواجهه با  و در    دو چه نکند  گوید که در اوضاع و احوال خاص چه کنمی

   دنشان ده
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اند، اما  نچه ما در اینجا بدنبال  ن هسووتیم کشووف در جای خود مهماین عوامع  سه  هر    ربال،در رابطه با حادثه ک

در ایوون حادثووه نقووش اساسووی که  خواهیم ببینیم امام حسین  رفتار امام حسین است  یعنی میحاکم بر     منطقِ»کردن  

ه و عمع کرده است  اگر گرفت  کرده و بر اساس چه ا ولی تصمیمای پیروی میداشته از چه نظام ارزشی و هنجاری

باشند، معنایش این خواهد بود که ما هم موظفیم از  ن ا ول پیروی کنیم و در شرایط مشووابه    پذیرتعمیم» ن ا ول  

باشند، معنایش این است که امووام حسووین یووک مکتوود    اخالقی»رفتاری مشابه از خود نشان دهیم  و اگر  ن ا ول  

معنایی به جز این نوودارد کووه این سخن    5من برای شما الگو و سرمشق هستم ،ید: »گواخالقی است  وقتی ایشان می

نیووز دیگووران  من اختصاص ندارد و شامع حال  شخص  کنم که ا ول  ن منطق به  من در رفتارم از منطقی پیروی می

 شود  می

،  علمی»بتوانیم تبیینی  باید  اما اگر حادثه کربال بخواهد چنین درسی و چنین پیامی برای ما در بر داشته باشد، ما  

وجووود ها  همه انساندر  رفتار امام را بر اساس عقع متعارفی که  ن به دست دهیم و   از  و »زمینی      انسانی»  ، طبیعی»

و فراانسووانی چنووین خا وویتی را نخواهنوود داشووت  منظووورم از طبیعی  ماورا فراعلمی و  های  تبیین   توجیه کنیمدارد  

با ارجاع به علع غیبی و ماورا  طبیعووی کوشند این حادثه را  میکه    هستندهایی  تبیینفراانسانی  فراعلمی و  های  تبیین

هووا را اجازه دهیوود ایوون تبیین کنند بیین ت ، همچون عصمت و علم غید،ناپذیر امامهای اختصا ی و تعمیمو ویژگی

 بنامیم     های متافیزیکیتبیین»

بود کووه نهضووت امووام حسووین تحلیووع و تبیووین علمووی و این    تا چند دهه پیش نظر غالد در میان متفکران شیعه

گوید قیام امووام در این باب میو ارتدوکس  دیدگاه سنتی    6و لذا قابع اقتباس و الگوبرداری نیست پذیرد  نمیعقالنی  

کنوود  مووا همووین قوودر و قابع اقتباس پیروی نمیقابع کشف    حسین یک راز سر به مهر است و از هیچ منطق عقالنیِ

توانیم ادعا کنیم که حسوواب و کتووابی عقالنووی در و نمی است ه امام حسین بر وفق مشیت الهی کشته شدهنیم کدامی

با اراده و اختیار و انتخاب خود در این راه قدم گذاره است  نقش علم غید امام و تقدیر الهووی در یشان  کار بوده و ا

 این نظریه برجسته و کلیدی است  

م دکتر شریعتی اولین کسی است که کوشید از این حادثه تبیینی زمینی و انسانی به مرحو  در دوران معا ر ظاهراً

را به تریاک حسین  اند و خون  دست دهد  دکتر شریعتی بر این باور بود که زر و زور و تزویر دست بدست هم داده

و زنوودگی اسووت و تریوواک مظهوور خاموشووی و در برابوور ظلووم و جووور  خووون نموواد جنووبش و قیووام  اند   تبدیع کرده

 ؟دنوو خون را به تریاک تبدیع ک  دتوانمیکسی  چگونه  تحرکی و تسلیم شدن در برابر ظلم و زور   بیگی و   لودخواب

 ۀبووه ارادرجوواع  ن ، یعنی ایوون حادثووه را بووا ادکناز این حادثه ارائه یا متافیزیکی ماورا طبیعی  یاز این طریق که تبیین

شووهادت امووام ن حادثه هیچ تبیووین دیگووری نوودارد و  ایکه  د  ادعا کند و  خداوند و علع غیبی و ماورا طبیعی تبیین کن

امووام پیامبر و فاطمووه و  ،  امام ن  غاز خلقت معلوم بوده و پیش از تولد   تقدیری که از    ؛حسین تقدیر الهی بوده است

 و خود امام حسین نیز پیشاپیش از  ن خبر داشته است  بنابراین، امام حسین به علووم غیوود  اندن خبر داشته علی از  

 مجری اراده الهی بوده است  عمع کرده و خود 

 

 : »من الگوی شما هستم   اسوة  و لکم فی  »  5

 فرهنگ شیعی رواج یافته است  به بعد در  البته برخی از محققان بر این باورند که این دیدگاه نیز از سید ابن طاوس . 6
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یعیان رایووب بوووده و هنوووز هووم طرفووداران شوو بینید، این تبیین همان است که پیش از شریعتی در بین  که میچنان

توانیم بکنیم گریستن و عزاداری کردن بسیاری دارد  اگر ما این تبیین را بپذیریم، تنها کاری که در قبال این حادثه می

خوانی و کنوود بوورای روضووهمناسووبی فووراهم می این حادثه فقط از این نظر برای ما مفید است کووه زمینووهیعنی  است   

مراسمی از این قبیع  وفق این تبیین، حادثه کربال به کلی خا وویت زنی و  قمهزنی و زنجیرزنی و  خوانی و سینهمرثیه

واقعووه  یین تبیینوو چنهد، چون در چارچوب دمی  خود را از دستبخش  بخش و نجاتو تحرکو بیدارکننده  تعلیمی  

ی منطقوو از  کنوود یووا  از هوویچ منطقووی پیووروی نمیدر  ن  رفتار امام  شود که  تبدیع میمنحصر به فرد    ایبه حادثهکربال  

نوود توانمیزیرا سایر انسانها تنها در  ورتی  ،  استو لذا غیر قابع اقتباس و پیروی  برای ما نامعلوم  کند که  پیروی می

، نووه باشوودو قابووع شووناخت  متعووار     مبتنی بر مبانیگیری و رفتار  ن حضرت  که تصمیمند  حسین پیروی کنم  امااز  

همووان چیووزی   تبیین علمی»به جای   تبیین متافیزیکی»بنابراین، جایگزین کردن غیبی  مبتنی بر مبانی غیر متعار  و 

 د ناماست که دکتر شریعتی  ن را تبدیع کردن خون به تریاک می

ن تبیین البته  د در  د نادرست نیست و حظی از حقیقت دارد، و در روایات نیز شواهدی به سود  ن وجود ای

اما اشووکال   7»خدا اراده کرده که ترا کشته ببیند  یعنی    ن یراک قتیالً أگوید: »ان اهلل شا   یت که میامانند این رو  ؛دارد

های طبیعووی یکسووان خداوند با همه پدیووده  یت، چون نسبت ارادهن نیساین تبیین این است که اوالً به یک معنا تبیی

شد، بازهم به اراده و مشیت خداوند بود  به بیان دیگر، این تبیین فلسفی و یعنی اگر امام حسین شهید هم نمی   است

که نسبت   ،ییاتهاالدهد عالوه بر تبیین فلسفی و  ای که در عالم طبیعت رخ میهر حادثهدر حالی که  است،  االهیاتی  

علمی نیز دارد که نسبت  ن با وقوع و عوودم وقوووع طبیعی و  ن با وقوع و عدم وقوع  ن حادثه مساوی است، تبیینی 

   ن حادثه مساوی نیست 

ی خداوند بوووده و بوور توان نتیجه گرفت که امام حسین در این حادثه مجبور و مقهور ارادهثانیاً از این تبیین نمی

العاتی که از مجاری عادی و بشری معرفت در اختیار او بوده تصمیم نگرفته است، چون اگوور و اط  اساس عقع خود

که نه رفتار امام حسین و یوواران او شایسووته موودح و تمجیوود و خواهد بود  ای درست باشد، معنایش این  چنین نتیجه

فرض، هر دو طوور  موواجرا   ر اینتعریف است و نه رفتار یزید و لشگریان او قابع ذم و سرزنش و نکوهش  زیرا د

ای از اسناد و موودارک اند  بعالوه این تبیین با پارهاند و از خود مسئولیت و اختیاری نداشتهمجری اراده خداوند بوده

و   ایوون جنایووتارتکاب  ر یزید از  گهای مکرر امام برای بازداشتن لشتاریخی نیز ناسازگار است  از جمله با نصیحت

بووه بیووان   پس از شنیدن خبر شهادت مسلم ابن عقیووع   (یا رفتن به یمن)زگشت به مدینه  ای باتصمیم  ن حضرت بر

 ی شیعه امیه سازگار است تا با مبانی اختیارگروانهبنی یدیگر، این تبیین بیشتر با مبانی جبرگرایانه

ه چنین شود و در است کترین راه این است که بگوییم خدا خواسته ساده  ،دهدرخ می  ایبه هر حال وقتی حادثه

این بهترین راه برای گریختن از مسئولیت    است  شدنتسلیمتوان کرد و باید کرد  خداوند تنها کاری که می  ۀبرابر اراد

ها و نیز سووایر انسانو مسئولیت  اراده و اختیار و عقع و شعور    شای نقهای متافیزیکیدر چنین تبییناست   اخالقی  

خداونوود  ۀن عوامووع مقهووور ارادای ةرسد، چون هماند به  فر مینقش داشتهادثه عوامع محیطی که در پیدایش  ن ح

 گریووهداشت  توان  میواکنشی که در برابر این حادثه  توان گرفت و تنها  هستند  بنابراین هیچ درسی از این حادثه نمی

  استکردن عزاداری و کردن 

 

 محققان، این روایت فاقد اعتبار است، زیرا سند ندارد      به اعتقاد برخی از7
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و   نقووشقائع هستند شووبیه  ن در مذهد شیعه  سیم حامااز شیعیان برای    که بعضی  ینقش و منزلترسد  به نظر می

خداوند کشته شووده تووا  ۀامام حسین به ارادبه باور این گروه، اند   مسیحیان برای حضرت مسیح قائعمنزلتی است که  

بخشیده شود  این تبیین در حقیقت تبیین نیست، بلکه تحریف است    مانبرای او گریه کنیم و از این طریق گناهانما  

هووای جبووار و به مووذاق حکومتالبته  این تبیین    کند قول مرحوم شریعتی خون را به تریاک تبدیع می  که بهتحریفی  

عقع و شووعور  نهووا را تخوودیر و تعطیووع برد و  کند و به خواب میمردم را سرگرم میچون   ید،  خودکامه خوش می

   کند می

ین متافیزیکی ندارد، این است که بگوییم امووام ن تبیفرقی با ایچندان نتیجه عملی و تبیین دیگری که به لحاظ اثر  

  ستا هاخصو ی و شخصی و غیر قابع تعمیم به سایر انسانی عمع کرده که حسین بر اساس دستور

دکتر شریعتی اولین کسووی باشوود کووه کوشووید از ایوون واقعووه تبیینووی در میان متفکران شیعی  شاید  که گفتم،  چنان

از  ن  نوودبتواندیگران و  د که بر اساس  ن قیام امام حسین قابع اقتباس باشدهست دبه دو زمینی و طبیعی  خردپسند  

کند به اختصار چنین اسووت: امووام حسووین بووا   تبیینی که خود دکتر شریعتی به عنوان بدیع پیشنهاد میندریگبدرسی  

ام و شورش علیه که قیدانست  داشت میزمان خود  اطالع دقیقی که از اوضاع و احوال و شرایط سیاسی و اجتماعی  

شووود  بنووابراین، تنهووا به سقوط این حکومت منتهی نمیبالفا له  رسد، یعنی  امیه مستقیماً به نتیجه نمیحکومت بنی

توانست بکند افشای چهره پلید و فاسد این حکومت از طریق شهادت بود  هد  امام افشاگری بووود و کاری که می

   انجامیدفشاگری البته بعدها نتیجه داد و در نهایت به سقوط بنی امیه این ابس و در تحقق این هد  نیز موفق شد  

توانی بمیران و اگوور کرد این بود: »اگر میای که امام حسین از  ن پیروی میبه اعتقاد دکتر شریعتی ا ع اخالقی

فه تو این است کووه بووا  ن وظی  ،توانی با نظام جبار و خودکامه بجنگی و  ن را براندازیتوانی بمیر   یعنی اگر مینمی

نتیجه اسووت، تکلیووف یکسووره از دوش تووو سوواقط توانی و قیام تو بینظام بجنگی و  ن را از میان ببری  اما اگر نمی

 شود، بلکه وظیفه دیگری داری و  ن عبارتست از افشاگری از طریق شهادت نمی

ای بووا رمیووم اموووی امکووان هیچ مبارزه  زمان  به خاطر اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی  ناز نظر دکتر شریعتی،  

های  مد رسوا کردن نظام اموی و بیدار کردن وجوودانموفقیت و پیروزی نداشت و تنها کاری که از امام حسین برمی

ها از خواب غفلت بیدار شدند قیام خواهند کرد و در نهایووت البته وقتی تودهمسلمانان از طریق شهادت بود     یخفته

کامه ساقط خواهد شد، اما سقوط این نظام به نحو تدریجی  ورت خواهد گرفووت و متوقووف بوور و خودنظام جبار  

 بنابراین، هد  امام از همووان  غووازِتوانند شاهد پیروزی را در  غوش بکشند   شهادت کسانی است که خودشان نمی

، از جملووه در برابوور رمیووم مشووابهگیرد که ما در شوورایط شهادت بود و بس  دکتر شریعتی نتیجه می  ،خروج از مدینه

توانیم بمیریم و از این طریووق  نووان را توانیم ظالمان را بمیرانیم، میمشابهی داریم  اگر نمی  یشاه، وظیفه  یخودکامه

  سازیمرسوا 

هووای توواریخی دادهای از بووا پووارهتبیین دکتر شریعتی، محاسنی دارد و معایبی  از جمله محاسن  ن این است کووه 

که این تبیین جواب خوبی بوورای کند  از جمله اینتوجیه میدهد و  در خود جا میرا به خوبی  ها  ست و  نسازگار ا

زنان و کودکان اهع بیت و از جمله خواهرش حضوورت در این سفر پر مخاطره  دارد که چرا امام حسین  پرسش  این  

ندارند  اما جوابی که دکتر شریعتی به  پرسشبرای این ای کنندههای دیگر جواب قانعزیند را با خود برداشت  تبیین

دو بخش داشت: بخش اول  ن   کردمیخود احساس  امام حسین بر دوش  دهد این است که رسالتی که  این سلال می

اسیران و در رأس  نان حضرت زیند  شریعتی بر بر دوش امام حسین و سایر شهیدان بود و بخش دوم  ن دوش  بر  
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باید چهره کریه نظام خودکامه کافی نیست و پس از شهادت کسانی  کردن    که  ر  شهادت برای افشااین باور بود  

گفووت: » نووان کووه رفتنوود، کوواری به همین خاطر شووریعتی میی مردم برسانند   باشند که پیام خون شهیدان را به توده

 اند  که ماندند باید کاری زینبی کنند، وگرنه یزیدیحسینی کردند و  نان

سازد، مثالً اینکه چرا امووام حسووین از مدینووه های تاریخی نمیاما این تبیین معایبی نیز دارد  اوالً با بخشی از داده

خارج شد و به مکه رفت و سپس به طر  کوفه حرکت کرد و چرا مسلم بن عقیع را برای بیعووت گوورفتن از مووردم 

است که تبیین دکتوور  هاییپرسش  ای از  نمونه  هاستاد  اینکوفه و  گاهی نزدیک از اوضاع و احوال  ن شهر به  نجا فر

کووار بووه   ، چون کسی که هدفش شهادت است، لزومی ندارد برای ایوونها نداردای برای  نکنندهشریعتی جواب قانع

  طر  کوفه حرکت کند و به دعوت مردم کوفه پاسخ مثبت دهد 

ای مطلوب وی را بدسووت  ورد  یعنووی توان نتیجهیعتی نمیگوید: از تبیین دکتر شرثانیاً، چنانکه دکتر سروش می

، چون هوور  تواند بمیراند بمیرداگر نمی»کس این است که    توان از این تبیین نتیجه گرفت که بنابراین، وظیفه هرنمی

پیووامبر اسووت و   ۀشهادتی اثر و خا یت شهادت امام حسین را ندارد  امام حسین یک شخصیت استثنایی اسووت، نووو

و بووه  ،از منزلت اجتماعی باالیی در جامعووه برخوووردار اسووت  ،از میزان عالقه و محبت پیامبر به او اطالع دارندمردم  

توانوود چنووین شخصوویتی میشووهادت      علیه اوسووت  شانهای مردم با اوست، هرچند شمشیرهایدل»  :قول ابن عباس

های عادی چنین خا وویت و شهادت انسان  های به خواب رفته را بیدار کند، اماوجدانجامعه را به لرزش در ورد و  

توانیم از  ن بگیریم این است کووه ای که میاثری را ندارد  بنابراین، اگر تبیین دکتر شریعتی را بپذیریم، حداکثر نتیجه

شوووند،  نگوواه مردم از خواب غفلت بیوودار می  تانای است که با شهادتشخصیت و منزلت اجتماعی شما به گونهاگر  

افرادی که در این حد نیستند شهید شوند و  ب  دها هزار نفر از  ممکن است  افشاگری خواهد بود  اما  وظیفه شما  

        هم از  ب تکان نخورد 

 یووت مرحوووم دومی که از واقعه کربال عرضه شد توسط یکی از مجتهدان نواندیش حوزه بود به نام علمی  تبیین  

نظیر اسووت  ایوون کتوواب نظیر یا کمنام شهید جاوید که در نوع خود بی  ایشان کتابی دارد بهاهلل  الحی نجف  بادی   

توانوود با نتایجی که نویسنده از تحقیق خود گرفتووه موافووق نباشوود، نمیحتی  یک اثر تحقیقی ممتاز است و اگر کسی  

ام حسین قیام امتحسین نکند  پیش فرض  قای  الحی این است که را  های تاریخی  تبیین دادهتحلیع و  در  روش او  

بر اساس محاسبات عقع متعار  انسانی و با تکیه بر اطالعاتی که از مجاری متعار  در اختیووار ایشووان بوووده قابووع 

تحلیع و تبیین است  به نظر وی امام حسین برای تشکیع حکومت اسالمی قیام کرده است، یعنی هد   ن حضرت 

هووای ها و دعوتبا توجه به نامووهایشان،    به نظرت   ساقط کردن حکومت یزید و برپاکردن حکومت اسالمی بوده اس

بسیاری که از مردم کوفه به امام رسیده بود، احتمال موفقیت این قیام بسیار زیاد بود  اما اوضاع بر وفووق مووراد پوویش 

رغم میع باطنی خود بووه جنگووی تحمیلووی توون در داد و در بینی امام درست از  ب در نیامد و امام علینرفت و پیش

 ایت به شهادت رسید نه

هووای توواریخی را بووه خوووبی پوشووش سن  ن این است که بعضووی از دادهاین تبیین نیز محاسن و معایبی دارد  حُ

کند  از جمله خروج امام از مدینه و حرکت او به سوی کوفه و گفتگوهای امام با سووران لشووکر دهد و توجیه میمی

ها از من دعوت کردید کووه بووه شما با این نامهگوید  کند و میتشهاد میهای مردم کوفه اسیزید که در  ن امام به نامه

کننوود و کوفه بیایم  و نیز سخنان حضرت در بیان انگیزه خود که در  ن به امر به معرو  و نهووی از منکوور اشوواره می

 برند یزید را زیر سلال میحکومت مشروعیت 
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های تاریخی سازگار نیسووت، یووا تبیینووی از ز دادهعید یا نقطه ضعف این تبیین در این است که با بعضی دیگر ا

ای برای این سلال ندارد که چرا امام حسین پووس از کنندهمثالً این تبیین جواب روشن و قانع   دهد نها به دست نمی

ه ب  گاهی از شهادت مسلم و ناجوانمردی مردم کوفه و رویگردانی  نان تسلیم نشد و شهادت را بر بیعت ترجیح داد 

شود که تأسیس حکومت اسالمی و اجرای احکام فقهی هد  نهووایی وه در چارچوب این تبیین چنین وانمود میعال

شود که اجرای امر به معرو  و نهی از منکر در جامعه و در میان توده مردم متوقف بوور است، یعنی چنین قلمداد می

  طبووق ایوون تلقووی سالمگرایان وجود داردبسیاری از اتسخیر حکومت است و این تلقی همان است که در پس ذهن  

 الح ایوون فسوواد بایوود اموور بووه ابرای  شود و  ن فساد عبارتست از زیرپا نهادن احکام شرع میسد  اجامعه اسالمی ف

و نهی از منکر بدون در دست داشتن حکومت ممکوون نیسووت  یعنووی    ومعرو  و نهی از منکر کرد، اما امر به معر

ست برای امر به معرو  و نهی از منکر و اجرای احکام فقهی و امام حسین نیز به همین ای احکومت ابزار و وسیله

 منظور قیام کرده است  

شود و نیازمند ا الح است خود فاسد می  ی دینی،ای، از جمله جامعهجامعههر  در حالی که اولین چیزی که در  

ایوون  جلوگیری کند از فاسد شدن حکومت ت که این اسبرای  حکومت است و ا والً امر به معرو  و نهی از منکر  

چون عووالم بووه احکووام فقهووی اسووت و لوحانه از قدرت سیاسی و مقتضیات  ن است که کسی بپندارد  ساده  یبرداشت

قوورار قدرت و ثووروت    ةو وسوسخودش در معرض فساد و تباهی  پس    ، وردواجبات و محرمات فقهی را به جا می

مردم هستند کووه ممکوون اسووت فاسوود شوووند و   ۀکنترل همگانی ندارد و این فقط تود  ندارد و لذا نیازی به نظارت و

حقیقت این است کووه دولتمردان این است که از طریق امر به معرو  و نهی از منکر مانع فساد مردم شوند    یوظیفه

   فساد مطلق ورد و قدرت مطلق قدرت فساد می»حاکمان از جنس محکومانند و    است حیح  رابطه  عکس این  که  

ترین منکری است که باید با  ن مبارزه کرد و دولتمردان بوویش از هوور قشوور دیگووری نیازمنوود مهمنیز  فساد حکومت  

خطر و ضرر فاسد شدن  نها بوویش از هم بیشتر در معرض فساد هستند و هم  نظارت و کنترل همگانی هستند، چون  

ایات مربوط به امر به معرو  و نهی از منکر اشاراتی به این مردم است  اتفاقاً در رو  یفاسد شدن تودهخطر و ضرر  

اشوورار  ،د  مثالً در بعضی از روایات  مده که اگر شما امر به معرو  و نهی از منکر را ترک کنیوودرمهم وجود دا  ةنکت

ین منکری تربه هرحال مهمگیرند   شوند، یعنی هدایت و کنترل و مدیریت جامعه را به دست میبر جامعه مسلط می

  و امنااخ جت اال لاالااح ای ااة  فاای ا اا   اا  گوید: »که امام حسین با  ن مواجه بود خود حکومت بود  و وقتی ایشان می

باید حکومت را به دست بگیوورم و جدم  اند و من برای ا الح امت  فاسد شدهجدم     امت»مقصودش این نیست که  

 ، ن  موضوع ا الحات   ردمو»و     قتعلَّمُ»ا الحات است نه     ظر »امت در اینجا     را ا الح کنمامت  از طریق  ن  

      است خودکامه نظام سیاسی 

سه عامع عمده در قیام امووام یشان باور ابه   دهدبه دست میحادثه کربال از تبیین سومی مرحوم  یت اهلل مطهری 

معرو  و نهووی ه ( امر ب3و )( دعوت مردم کوفه  2( درخواست بیعت از طر  یزید، )1حسین دخالت داشته است: )

معرو  و نهی از منکر عامع ا لی است و دو عامع دیگوور نقشووی تکمیلووی و ه  از منکر  وفق رأی ایشان، عامع امر ب

تقویتی دارند، یعنی اگر  ن دو عامع دیگر در کار نبودند، بازهم امام حسین به خاطر امر به معرو  و نهووی از منکوور 

 کرد قیام می

گیوورد کووه توجیووه و به نحو پیشووینی مفووروض نمیها  که بر خال  سایر تبییناینایی دارد از جمله  مزایاین تبیین  

در عین حال این تبیین نیز خالی از ضعف نیسووت  اول    امام حسین و محرک ایشان فقط یک عامع بوده است  ۀانگیز



 ( 1)و کرامت مکتب  عدالت  ین،حس

 

 8 

ین به هیچ قیمتی حاضر نبود بووا یزیوود گوید چرا امام حساینکه این تبیین به مقدار کافی عمیق نیست، یعنی به ما نمی

امووام حسووین ی  انگیووزهدیدگاه شهید جاوید در مووورد اینکووه  مقام نقد    دربیعت کند  دوم اینکه مرحوم  قای مطهری  

دانست که نووابودی حکومووت بنووی امیووه و تشووکیع حکومووت گویند امام حسین از پیش میتشکیع حکومت بود می

از طر  دیگوور   اما ا لی ایشان تشکیع حکومت نبوده است ۀلذا انگیزندارد و   اسالمی در  ن اوضاع و احوال امکان

گفووت در برابوور توواریخ مسووئول بووود و دیگووران کنند که اگر امام حسین به دعوووت مووردم کوفووه پاسووخ نمیادعا می

تناقض عا حاوی اداین  نگارنده  توانستند به ایشان اعتراض کنند که چرا شما دعوت  نان را اجابت نکردی  به نظر می

رسد، عذر موجهی داشووت مطلوب نمی  ةدانست که قیام بر ضد حکومت اموی به نتیجزیرا اگر امام از قبع میست   ا

توانسووتند همووان ایشووان میبرای اینکه به دعوت مردم کوفه پاسخ مثبت ندهد و در پیشگاه تاریخ هم مسووئول نبووود   

 رسد    یق به معترضان داد   ن جواب این بود که قیام به نتیجه نمها امام  اددجوابی را به معترضان بدهند که بع

بوورای حرکووت و   فقهووی»دنبال این است که توووجیهی ه باین است که ایشان  قای مطهری    ینظریهاشکال دیگر  

ی فقهی اما با تلق   رفتار امام کشف کند، یعنی نگاه ایشان به مقوله امر به معرو  و نهی از منکر یک نگاه فقهی است

امر به معرو  و نهی از منکر فقهی زیرا  ،  ردرا توجیه کحسین  حرکت امام  توان  نمیاز امر به معرو  و نهی از منکر  

در  ،احتمووال تووأثیرعبارت است از  ن شرایط در این مورد مفقود است: یکی از  ن شرایط بعضی از  شرایطی دارد که  

دومین شرط وجوب امر بووه ی نبودند که از اعتراض امام تأثیر بپذیرند  کساننمایندگان او یزید و اطرافیان و حالی که  

معرو  و نهی از منکر از نظر فقهی این است که این کار خطر و ضرر معتنووابهی در بوور نداشووته باشوود و بزرگتوورین 

اند این شرط مخصوص موردی است کووه در  ن ا ووع اسووالم در خطر و ضرر نیز مر  است  در اینجا کسانی گفته

خوار بووود و بووا بوواز و شوورابباز و میمونخطر نباشد و در  ن زمان ا ع اسالم در خطر بود، چون خلیفه  دمی سگ

کننده نیست، چون خطر معاویه برای اسالم به مراتوود بیشووتر از خطوور کرد  اما این توجیهات قانعمحارم خود زنا می

بایسووت در زمووان امام باشد، علی القاعده ایشووان می  اسالم مبنای حرکتاساس  یزید بوده است و اگر در خطر بودن  

 کرد معاویه قیام می

پس از  گاهی از شهادت مسلم و رویگردانی مووردم هایی که امام حسین  تصمیماشکال بعدی این است که ا والً  

همچنین   بر اساس ا ع امر به معرو  و نهی از منکر قابع توجیه نیست است  گرفته و بر وفق  نها عمع کرده  کوفه  

من به دعوووت »گوید: های تاریخی همخوانی ندارد  وقتی امام حسین به لشگریان یزید میاین نظریه با بعضی از داده

،  گردماید، پی کار خود بروید و منهم به مدینه باز میام، حال که شما از دعوت خود منصر  شدهشما به اینجا  مده

روم ، نه اینکه شما پی کار خود بروید و منهم موویمهی برای قیام ندارمقصودش این است که از این به بعد من توجی

     پذیرفتند کند و نه لشگریان یزید  ن را میتقاضای نامعقولی را مطرح میکنم  نه امام حسین چنین و دوباره قیام می

ن بوور اسوواس یووک حرکت امام حسوویل اینکه  او:  خوردبه چشم می  تبییناین سه  در    و مثبت  نکته مشترکسه  اما  

محرک امام حسین در این دوم اینکه  عقع عادی بشری بوده است   عقالنی  ورت گرفته و مبتنی بر  حساب و کتاب  

ای عام و همگانی ای که امام به خاطر انجام  ن قیام کرده وظیفهوظیفهسوم اینکه  وظیفه  بوده است  و    قیام »احساسِ

دوش ه  ای را بوو دیگران نیز در شرایط مشابه چنووین وظیفووهبنابراین،     است، نه یک دستور شخصی و اختصا یبوده  

 دارند  

 یبیینتیکی اینکه  سه خصو یت دارد:  دهند  تبیینی که این متفکران از قیام امام حسین به دست میبه بیان دیگر،  

که امووام حسووین در گیرند ها مفروض میاین تبیینتمام است     هنجاری»»ارزشی  و    یبیینتاست، دوم اینکه     علمی»
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منطق حوواکم بوور پیروی کرده است و در  دد این هستند که    یرفتارخاص    ۀیا قاعدارزش  قیام خود از یک یا چند  

ی  دمیووان را اگر همهاست و     همگانی»و     عام» ن هنجار یا هنجارها  سوم اینکه  و    ؛کشف کنندرفتار امام حسین را  

 گیرد و مختص کسی همچون امام حسین نیست بر میرا در مسلمانان  یهمهکم در بر نگیرد، دست

فاعووع  زاد و ایوون اسووت کووه    ،که پیش فرض درستی هم هسووت  ،هاپیش فرض همه این تبیینتر،  به بیان روشن

مختار در رفتار ارادی و اختیاری خود نیازمند دلیلی است که هم  ن عمع را برای او توجیه کند و هم او را به انجووام 

اسووت، بوووده  د و تحریک کند  و اگر فرض کنیم حرکت امام حسین یووک فعووع ارادی و اختیوواری   ن عمع برانگیزان

وجود ایشان  و احتماالت مختلفی را که پیش پای    هاگزینه  ،امام حسین در کمال  زادی و اختیارکه  ناگزیریم بپذیریم  

طبووق  ن تصوومیم عمووع تصمیم گرفته و بر    داشته سنجیده، با عاقالن همدل و نا حان مشفق مشورت کرده و سپس

پسند داشته کووه هووم ایوون کووار را خردکرده است  بنابراین، باید بپذیریم که امام حسین برای کار خود دلیع یا دالیلی  

 انگیخته است را به عمع برمی یشانکرده و هم اتوجیه می یشانبرای ا

کوشووند نشووان ها مییوون نظریووهها وارد کرد این است که ابه همه این نظریهتوان  می  ماما اشکال مهمی که به نظر

بوووده اسووت، در حووالی کووه بووه نظوور    فقهی»و     درون دینی»دهند توجیهی که امام برای قیام خود داشته یک توجیه  

بوده و لذا امام حسین فقط برای مسلمانان یا شوویعیان سرمشووق و    فرادینی»و     اخالقی»توجیهی  امام  رسد توجیه  می

خطوواب  ییفرادینی است  اینکه امام حسین در جووا ایمقولهست، چون اخالق ا  انهاالگو نیست، بلکه الگوی همه انس

منطقی که بوور رفتووار  زاده باشید ، دقیقاً به این معناست که کم[  ]دست  ،گوید: »اگر دین نداریدبه لشکریان دشمن می

بوورای ادینی است  و  کم است یک منطق فرادینی است و منطقی هم که بر رفتار شما حاکم است یک منطق فرامن ح

اینکه شما درک کنید که حق با من است و رفتار من درست است و برخورد شما با من نادرست و غیر قابع توجیووه 

است، الزم نیست مسلمان یا شیعه باشید، بلکه کافیست انسان باشید  یعنی کار من بر اساس معیارهای اخالقووی کووه 

گیرند، موجه و معقول است و کار شما بر اساس همان معیارها شمه میاند و از هویت انسانی سرچعام و جهانشمول

 ن توجیهات چه بوده است، موضوع بحث ما در جلسه  ینده است   اینکه  ناموجه و نادرست 


