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فصل چهارم :تحلیل واقعه عاشورا-صص161-155 :
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فصل دوم :تحریف در واقعه تاریخى کربال
 .1معنى تحریف و انواع آن
بسم اللَّه الرحمن الرحيم.
الحمد للَّه ربّ العالمين بارئ الخالئق اجمعين و الصالة و السّالم على عبد اللَّه و رسوله و حبيبه و صفيّه ،سيّدنا و نبيّنا و
موالنا ابى القاسم محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و على اله الطّيّبين الطّاهرين المعصومين ،اعـو باللَّـه مـن الشّـيطا
الرّجيم:
فَبِما نَقْضِهِمْ ميثاقَهُمْ لعَنّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُلوبَهُم قاسِيَةً يُحَرِّفو َ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ نَسوا حَظّاً مِمّا ُكِّروا بِهِ «.»1
موضوع بحث ما «تحريفات در واقعه تاريخى كربال» است .مىخواهيم در اطراف اين مطلب بحث كنيم كه در نقل و
بازگويى واقعه بزرگ تاريخى عاشورا تحريفاتى صورت گرفته است؛ لهذا بحث خودما را در چهار فصل خالصـه
مىكنيم .)1( :مائده.11 /
فصل اول در اطراف معنى تحريف و انواع تحريفهايى كه در دنيا وجود دارد و اشاره به اينكه انواع ايـن تحريفهـا در
حادثه تاريخى عاشورا واقع شده است.
بحث دوم ما درباره عوامل تحريف است؛ يعنى بهطور كلى در ساير قضاياى دنيا كه تحريف صورت مىگيرد ،به چه
علت صورت مىگيرد؟ چرا بشر حوادث و قضايا و احياناً شخصيتها را تحريف مىكند؟ و مخصوصـا در نقـل حادثـه
كربال چه عواملى دخالت داشته است كه تحريفاتى در اين قضيه واقع بشود؟.
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فصل سوم عبارت است از توضيحى در باره خصوص تحريفهـايى كـه در همـين داسـتا و حادثـه تـاريخى صـورت
گرفته است .بحث چهارم ما در اطراف وظايف ماست اعمّ از علماى ما و توده مسلما ما.
معنى تحريف
اما بحث اول درباره معنى تحريف كه تحريف يعنى چه؟ تحريف كه از مـاده «حـرف» در زبـا عربـى اسـت ،يعنـى
متمايل كرد يك چيز از آ مسير اصلى و وضع اصلى كه داشته است يا بايد داشته باشد .به عبارت ديگر ،تحريـف
نوعى تغيير و تبديل است ،ولى تحريف مشتمل بر چيزى است كه كلمه «تغييـر» و «تبـديل» نيسـت .شـما اگـر كـارى
بكنيد كه يك جملهاى ،يك نامهاى ،يك شعرى ،يك عبارتى آ مقصودى را كه بايد بفهماند نفهماند ،يك مقصود
ديگرى را بفهماند ،اينجا مىگويند شما اين عبارت را تحريف كردهايد .مثلًا شما گاهى يك مطلبـى را بـه يـك نفـر
مىگوييد ،بعد آ شخص سخن شما را در جاى ديگرى نقل مىكند ،بعد كسى به شما مىگويد كه فالنى از قول تو
چنين چيزى نقل كرد؛ شما مىبينيد آنچه كه شما گفتهايـد بـا آنچـه كـه او نقـل كـرده خيلـى متفـاوت اسـت ،او در
سخنهاى شما كم و زياد كرده است ،قسمتى از گفتههاى شما را كه مفيد مقصود شما بوده حذف كرده است و يك
قسمتهايى از خودش بر آنها افزوده است و در نتيجه سـخن شـما مسـ شـده و چيـز ديگـرى از آب درآمـده اسـت.
آنوقت شما مىگوييد :خير ،من گفتهام ،اما اين آدم حرف مرا تحريف كرده است .مخصوصاً اگر كسى در سندهاى
رسمى قلم ببرد ،دست ببرد ،مىگويند كه تحريف كرده است .كلمه «تحريف» بيش از اين احتياج به توضيح ندارد.
انواع تحريف
تحريف انواعى دارد و از همه مهمتر اين است كه تحريف يا لفظى است و يا معنوى.
تحريف لفظى اين است كه ظاهر يك چيز را عوض كنند .مثلًا شخصى سخنى به شما گفته است ،شما يك چيزى از
گفته او كم كنيد ،يا يك چيزى روى گفته او بگذاريد ،و يا جملههاى او را پس و پيش كنيد كه معنىاش فرق كند.
باالخره در ظاهر و در لفظ سخن او تصرّف كنيد؛ اين را مىگويند «تحريف لفظى».
اما تحريف معنوى اين است كه شما در لفظ تصرّف نمىكنيد ،لفظ همين است كه هست ،ولى ايـن لفـظ را طـورى
مىشود معنى كرد كه هما معنى صاف و راست و مستقيم آ است ،مقصود گوينده هم همـين بـوده اسـت ،وطـور
ديگرى مىتوا معنى كرد كه خالف مقصد و مقصود گوينده است .وقتى كه مىخواهيد اين كالم را براى او شـر
بدهيد آ را طورى معنى مىكنيد كه مطابق مقصود خود شما باشد نه مطابق مقصد اصلى گوينده .اين را مـىگوينـد
«تحريف معنوى».
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در قرآ كريم كلمه «تحريف» [به كار رفته است ]،مخصوصاً در مورد يهوديها كه اينها قهرما تحريف در جها اند،
نه امروز ،از وقتى كه تاري يهوديت در دنيا به وجود آمده است .نمىدانم اين نژاد چه نژادى است كه تمايل عجيبى
به قلب حقايق و تحريف كرد دارد و لهذا هميشه كارهايى را در اختيار مىگيرند كه در آ كارها بشـود حقـايق را
تحريف و قلب كرد .من شنيدهام بعضى از همين خبرگزاريهاى معروف دنيا (داعى ندارم اسـم ببـرم) كـه راديوهـا و
روزنامهها هميشه از اينها نقل مىكنند ،منحصراً مال يهوديهاست ،چرا؟ براى اينكه بتوانند قضايا را در دنيا آ طـورى
كه دل خودشا مىخواهد منعكس كنند و قرآ چه عجيب درباره اينها حرف مىزند! اين خصيصه يهوديگرى كـه
تحريف است ،در قرآ به صورت يك خصيصه نژادى شناخته شده است.
در يكى از آيات قرآ در سوره بقره مىفرمايد« :أفَتَطْمَعو أ ْ يُؤْمِنوا لَكُمْ» مسلمانا ! شما طمع بستهايد كـه اينهـا بـه
شما راست بگويند؟ اينها همانها هستند كه با موسى مىرفتند ،سخن خدا را مىشنيدند ،از هما جا كه برمـىگشـتند،
در ميا قومشا كه مىخواستند نقل كنند ،زير و رويش مىكردند« .أفَتَطْمَعو َ أ ْ يُؤْمِنوا لَكُمْ وَ قَدْ كـا َ فَريـق مِـنْهُمْ
يَسْمَعو َ كَالمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفونَهُ مِن بَعْدِ ما عَقَلوهُ» «»1
تحريف هم كه مىكردند نه از باب اينكه نمىفهميدند و عوضى بازگو مىكردند؛ نه ،ملت باهوشـى هسـتند ،خـوب
هم مىفهميدند .در عين اينكه خوب مىفهميدند مـع لـك سـخنا را كـ مـىكردنـد ،بـرعكس بـراى مـردم بيـا
مىكردند .تحريف همين است؛ پيچ داد  ،كـ كـرد يـك چيـز ،آ را از مسـير اصـلى منحـرف كـرد  .اينهـا در
كتابهاى الهى تحريف كردند.
قرآ بسيارى از جاها كلمه «تحريف» را [آورده] ،يا اين كلمه را هم نياورده به صورت ديگرى مطلب را بيـا كـرده
است ،ولى مفسرين كر كردهاند كه تحريفى كه قرآ

كر مىكند ،اعمّ است از تحريف لفظى و تحريـف معنـوى؛

يعنى بعضى از اين تحريفها كه صورت گرفته است ،در لفظ بوده است و بعضـى در تفسـير و معنـى نـه در لفـظ ،كـه
چو از مطلب خيلى خارج مىشوم ،نمىخواهم در اطراف اين مطلب زياد بحث بكنم.
پس تحريف لفظى داريم و تحريف معنوى .اآل چيزى يادم افتاد ،بد نيست عرض بكنم .يك نفر از علماى تهرا در
ايام جوانىاش نقل مىكرد ،مىگفت يك مداحى از همين تهرا آمـده بـود مشـهد؛ روزهـا مـىآمـد داخـل مسـجد
گوهرشاد ،در صحن مىايستاد و شعر و مديحه مىخواند .ايـن شـخص رفتـه بـود آ بيچـاره را دسـت انداختـه بـود.
مىگفت آ غزل معروف منسوب به حافظ را مىخواند:
اى دل غالم شاه جها باش ،شاه باش
تا آنجا كه:
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پيوسته در حمايت لطف اله باش

قبر امام هشتم و سلطا دين رضا

از جا ببوس و بر در آ بارگاه باش

رفته بود به او گفته بود چرا اين شعر را غلط مىخوانى؟ (حاال آ بيچاره درست مىخواند ).گفته بـود :مگـر چطـور
بايد بخوانم؟ گفته بود :نه ،اين شعر اينطور است:
قبر امام هشتم و سلطا دين رضا

از جا ببوس و بر در آ بارِ كاه باش

گفت :بارِ كاه باش يعنى چه؟ گفت :يعنى وقتى رسيدى به دم در حرم ،فوراً خودت را مثل يك بارِ كاه كـه از روى
االغ مىاندازند زمين ،بينداز زمين .گفت :عجب! معنايش اين است؟ گفت :آرى .ديگر بعد از اين ،اين شعر به اينجـا
كه مىرسيد ،اين مدا بيچاره مىگفت «چو بارِ كاه باش» و خودش را هم مىانداخت .اين را مىگويند «تحريف».
( .)1بقره.57 /
تحريف از نظر موضوع
گذشته از اينكه تحريف لفظى داريم و تحريف معنوى ،تحريف از نظر موضوع نيز فرق مىكنـد .يـك وقـت هسـت
تحريف در يك سخن عادى است؛ ما دو نفر با همديگر حرف مىزنيم ،حـرف عـادى ،يـك كسـى نقـل مـىكنـد،
تحريف مىكند.
يك وقت هست تحريف در يك موضوع بزرگ اجتماعى اسـت .مثلًـا تحريـف كـرد در شخصـيتها .شخصـيتهايى
هستند كه قولشا حجّت است ،عملشا براى مردم حجت است ،خُلقشا براى مردم نمونه است .يك كسى تحريف
مىكند ،سخنى به على عليه السالم نسبت مىدهد كه نگفته است يا مقصودش چيز ديگر بوده است .اين ديگر خيلـى
خطرناك است .خُلقى ،خويى را به پيغمبر ،به امام -كه مردم از آنها پيروى مىكنند -نسبت مىدهد در صـورتى كـه
خُلق او جور ديگرى بوده است .تحريف در يك حادثه تاريخى كه اين حادثه از نظر اجتماع يك سـند اسـت ،سـند
اجتماعى است ،پشتوانه اخالق است ،پشتوانه تربيت است؛ اين ديگر چقدر اهميت دارد! واى به حال آنكه تحريفات،
چه تحريف لفظى و چه تحريف معنوى ،در موضوعاتى صورت بگيرد كه آ موضوعات موضوع عادى نيست .حاال
يك وقت كسى در شعر حافظ يك تحريفى مىكند ،البته نبايـد بشـود .نبايـد در يـك كتـاب ادبـى بـا ارزش كسـى
تحريف كند .در موش و گربه هم نبايد تحريف كرد .يادم هست يكى از استادها مقالهاى درباره همين كتاب موش و
گربه نوشته بود .اتفاقاً خود اين كتاب از نظر ادبى بسيار كتاب باارزشى است.
ثابت كرده بود كه به قدرى مردم در همين موش و گربه دست بردهاند ،شعرهايش را كم و زياد و كلمهها را عـوض
كردهاند كه حد ندارد .بعد نوشته بود كه به نظر من قومى در دنيا به اندازه قوم ايرانى بىامانت نيست ،كـه اينهمـه در
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آثار خودش دخل و تصرفها و تحريفهاى بيجا بكند .البته اينها نبايد بشود ،اما اينها به حيات و سعادت اجتمـاع ضـربه
نمىزند ،در مسير اجتماع انحرافى ايجاد نمىكند .ولى آ چيزهايى كه به اخالق و تربيت و دين مردم بسـتگى دارد،
تحريف در اينها خطرناك است.
در مثنوى هم نبايد تحريف بشود .ولى مگر نكردند؟ اينقدر شعر الحـاقى در مثنـوى هسـت كـه خـدا مـىدانـد! يـك
شعرى در مثنوى هاى اصل بوده است ،و چه شعر عالىاى ،راجع به اثر محبت؛ گفته است:
از محبت تلخها شيرين شود

وز محبت مسها زرين شود

حرف حسابى است .محبت و عشق ،چيزى است كه تلخها را شيرين مىكند ،محبت حكم كيميا را دارد ،مس وجود
انسا را تبديل به زر مىكند .بعد ديگرا آمدند مرتب الحاق كردند ،بدو اينكه اصلًا تناسب داشته باشد ،مثلًا گفتند
از محبت مار مورى مىشود ،از محبت سقف ديوار مىشود ،از محبت خربزه هندوانه مىشود .اينهـا ديگـر ربطـى بـه
موضوع ندارد .ولى واى به آ جايى كه در اسناد و پشتوانههاى زنـدگى بشـر تحريـف صـورت بگيـرد .مقـدمات را
مجبورم كوتاه كنم.
حادثه كربال براى ما مردم خواهى نخواهى يك حادثه بزرگ اجتماعى است؛ يعنى اين حادثه در تربيت ما ،در خُلـق
و خوى ما اثر دارد ،حادثهاى است كه خود به خود ،بدو اينكه هيچ قدرتى ما مردم را مجبور كـرده باشـد ،ميليونهـا
نفر و قهراً ميليونها ساعت براى شنيد و استماع قضاياى مربوط به آ صرف مىكنيم .ميليونها توما پـول بـراى ايـن
كار صرف مىشود .اين قضيه را ما بايد هما طورى كه بوده است ،بدو كم و زياد تلقى كنـيم و اگـر كـوچكترين
دخل و تصرفى از طرف ما در اين حادثه صورت بگيرد ،حادثه را منحرف مـىكنـد ،بجـاى اينكـه مـا از ايـن حادثـه
استفاده كنيم قطعاً ضرر خواهيم كرد.
حال بحث من اين است كه در نقل و بازگو كرد حادثه عاشورا ما هزارا تحريف وارد كـردهايـم ،هـم تحريفهـاى
لفظى -يعنى شكلى و ظاهرى -راجع به اصل قضايا ،مقدمات قضايا ،متن و حواشى مطلب ،و هم [تحريفهاى معنـوى
كه] در تفسير اين حادثه ما تحريف كردهايم .با كمال تأسف اين حادثه ،هم دچار تحريفهاى لفظى است و هم دچار
تحريفهاى معنوى ،هر دو .و باز تحريفهايى كه مىشود ،گـاهى الاقـل همـاهنگى بـا اصـل مطلـب دارد ،ولـى گـاهى
تحريف نه تنها كوچكترين هماهنگى ندارد بلكه قضيه را مس و بكلى واژگو مىكند ،به شكلى در مىآورد كه به
صورت ضد خودش در مىآيد .باز هم با كمال تأسف بايد عرض كنم تحريفهـايى كـه بـه دسـت مـا مـردم در ايـن
حادثه صورت گرفته است ،همه در جهت پايين آورد و مس كرد قضيه بوده است ،در جهت بىخاصيت كرد و
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بىاثر كرد قضيه بوده است و در اين امر ،هم گويندگا و علماى امت تقصير داشتهاند و هم مردم .همـه اينهـا را ا
شاء اللَّه براى شما توضيح مىدهم.
نمونههايى از بعضى تحريفهايى كه در لفظ و ظاهر شده است ،يعنى در شكل قضيه ،در چيزهايى كه نسبت دادهانـد،
كر مىكنم .مطلب آنقدر زياد است كه قابل بيـا كـرد نيسـت .اگـر بخواهنـد روضـههـاى دروغ را جمـع كننـد،
روضههايى كه مىخوانند و دروغ است ،شايد چند جلد كتاب پانصد صفحهاى بشود ،من فقط بهطـور نمونـه عـرض
مىكنم ،و عرض خواهم كرد كه من اينها را از چه كتابى در همين مطلب استفاده كردهام.
كتاب «لؤلؤ و مرجا »
مرحوم حاج ميرزا حسين نورى (اعلى اللَّه مقامه) استاد مرحوم حاج شي عباس قمى و مرحوم حاج شـي علـى اكبـر
نهاوندى در مشهد و مرحوم حاج شي محمدباقر بيرجندى محدث -كه مرحوم حاج شي عباس را همه مىشناسيم-
بسيار مرد فوق العادهاى بوده است ،مُحدّث است ،ولى در فن خودش فوق العاده متبحّر است ،عجيب متبحّر است .از
آ حافظههاى بسيار قوى بوده است و مرد با وقى هم بوده است و مرد بسيار با شور ،با حرارت ،با ايما  .گـو اينكـه
اين مرد بعضى از كتابها نوشت كه شأ او نبود و علماى وقت هم مالمـتش كردنـد ،ولـى معمـوال كتابهـايش خـوب
است.
مخصوصاً كتابى در همين موضوع منبر نوشته است به نام «لؤلؤ و مرجا » .اين كتاب با اينكه كتاب كـوچكى اسـت،
فوق العاده كتاب خوبى است .در اين كتاب راجع به وظايف اهل منبر سخن گفته است .همه اين كتاب در دو فصـل
است :يك فصل [در] اخالص ،يعنى خلوص نيت ،كه شرط اول گوينده ،خطيب ،واعظ ،روضه خوا خلـوص نيـت
است ،كه وقتى منبر مىرود ،روضه مىخواند به طمع پـول نباشـد ،بـه طمـع ديگـرى نباشـد ،و چقـدر عـالى در ايـن
موضوع بحث كرده است ،كه من وارد بحثش نمىشوم.
پايه دوم صدق و راستى است و در اينجاست كه موضوع راست گفتن و موضوع دروغ گفتن [را مطر كرده است].
انواع دروغها [را بيا كرده ]،كه من خيال نمىكنم در هيچ كتابى در باره دروغ به طوركلى ،به اندازهاى كـه در ايـن
كتاب بحث شده است [بحث شده باشد ].اخبار و رواياتش و انواع دروغ آنجا كر و تشريح شده است.
چنين كتابى شايد در دنيا وجود نداشته باشد .عجيب اين مرد تبحّر به خـرج داده اسـت! ايـن مـردِ بـزرگ ،در همـين
كتاب خودش نمونههايى ،آنهم نمونههايى از دروغهايى كه معمـول اسـت و اينهـا را بـه ايـن حادثـه بـزرگ ،حادثـه
تاريخى كربال ،نسبت مىدهند كر كرده است .آنچه كه من عرض مـىكـنم غالبـاً يـا همـه آ همانهـايى اسـت كـه
مرحوم حاجى نورى هم از آنها ناله كرده است ،و حتى اين مرد بزرگ صريحاً مىگويد :امروز بايد عزاى حسـين را
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گرفت ،اما براى حسين در عصر ما يك عزاى جديدى است كه در گذشته نبوده است و آ عزاى جديـد ايـن همـه
دروغهاست كه درباره حادثه كربال گفته مىشود و احدى جلو اين دروغها را نمىگيرد .امروز بر اين مصيبت حسين
بن على بايد گريست ،نه بر آ شمشيرها و نيزههايى كه در آ روز بر پيكر شريفش وارد شد.
و در مقدمه كتاب نوشته است كه فال عالم بزرگ از علماى هندوستا نامهاى به من نوشـته اسـت و از روضـههـاى
دروغى كه در هندوستا خوانده مىشود شكايت كرده و از من خواهش كرده است كه يـك كـارى بكـنم ،كتـابى
بنويسم كه جلوى روضههاى دروغ در آنجا گرفته بشود .بعد مرحوم حاجى به اين عبارت كر مىكند ،مىنويسد:
اين عالم هندى خيال كرده كه روضه خوانها وقتى بـه هندوسـتا مـىرونـد دروغ مـىگوينـد ،نمـىدانـد كـه آب از
سرچشمه گل آلود است ،مركز روضههاى دروغ ،كربال و نجف و ايرا است .هما مراكز تشيع مركـز روضـههـاى
دروغ است.
من بهطور نمونه قسمتهايى را عرض مىكنم .بعضى از اينها مربوط به وقايع قبل از عاشوراست ،بعضى مربوط به وقايع
بين راه است ،بعضى مربوط به ايام اقامت در محرم است و اغلب مربوط به روز عاشوراست ،بعضـى مربـوط بـه ايـام
اسارت اهل بيت است و بعضى مربوط به ائمه است بعد از قضاياى كربال .حال براى هر كدام يكى دو نمونـه عـرض
مىكنم.
دو مسؤوليت بزرگ مردم
اين مطلب را هم در مقدمه بايد عرض بكنم :در همه اينها مردم مسؤولاند؛ يعنى شما مردمى كه اينجا نشستهايد ،هيچ
خيال نمىكنيد كه در اين قضيه مسؤول هستيد و خيال مىكنيد كـه مسـؤول فقـط گوينـدگا هسـتند .دو مسـؤوليت
بزرگ ،مردم دارند .يك مسؤوليت اين است كه نهى از منكر بر همه واجب است .وقتى كه مىفهميد و مىدانيـد -و
مردم اغلب هم مىدانند -كه دروغ است ،نبايد در آ مجلس بنشينيد ،كه حرام است ،بلكه بايد مبارزه كنيد .و ديگر
اين تمايلى است كه صاحب مجلسها و مستمعين به گيراند مجلس دارنـد ،مجلـس بايـد بگيـرد ،بايـد كـربال بشـود.
روضه خوا بيچاره مىبيند كه اگر بنا بشود هرچه مىگويد از آ راستها باشد مجلسش نمىگيرد ،بعـد همـين مـردم
هم دعوتش نمىكنند ،ناچار يك چيزى هم اضافه مىكند .ايـن انتظـار را مـردم بايـد از سـر خودشـا بيـرو كننـد،
[نگويند] فال روضه خوانى كه مجلس او مىگيرد ،فال روضه خوانى كه كربال مىكند .كربال مىكند يعنـى چـه؟!
شما بايد روضه راست را بشنويد و معارف و سطح فكرتا باال بيايد ،به طورى كه اگر در يك كلمه روحتـا اهتـزاز
پيدا كرد ،يعنى با رو حسين بن على هماهنگى كرد ،و اشكى ولو رهاى ،ولو به قدر بال مگس [جـارى شـد ]،اگـر
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يك چنين اشكى در حالت هماهنگى رو شما با حسين بن على از چشم شما بيرو بيايد ،واقعاً مقـام بزرگـى بـراى
شماست.
اما اشكى كه از راه قصّابى كرد بخواهد از چشم شما بيايد ،اگر يك دريا هم باشد ارزش ندارد« .داد بكشيد» يعنـى
چه؟! چرا داد بكشيد؟!.
نقل كردند يكى از علماى بزرگ در يكى از شهرسـتانها تـا انـدازهاى درد ديـن داشـت و هميشـه ايـراد مـىگرفـت،
مىگفت :چرا اين حرفهاى دروغ را مىگوييد؟ و مىگفتند تعبيرش هم اين بود ،مىگفت :اين زهر مارها چيست كه
باالى اين منبرها مىگوييد؟
يك وقت به يك واعظى گفت :آقا اين زهر مارها چيست كه مىگوييد؟ او گفت :غير از اين نمىشود ،اگر اينهـا را
نگوييم اصلًا بايد در دكا را تخته كنيم و برويم .گفت :خير ،اينها دروغ است .تـا اينكـه آ آقـا خـودش در مسـجد
خودش مجلسى بپا كرد و هما واعظ را دعوت كرد ،خودش هم بانى شد .به او گفت :من مىخواهم به عنوا نمونه
يك مجلسى ترتيب بدهم ،تو هم بايد مقيد باشى جز از كتابهاى معتبر هـيچ روضـهاى نخـوانى ،فقـط روضـه راسـت
بخوانى (گفتند تكيه كالمش هم اين بود كه از آ زهر مارىها نگو ،يعنى از آ دروغها) ،از آ زهر مارىها چيزى
نگويى .گفت :چَشم ،چو مجلس مال شماست من هم همينطور [عمل مىكنم ].شب اول خود آقـا در محـراب رو
به قبله نشسته بود .منبر را هم كنار محراب گذاشته بودند .آ آقا رفت صحبتهايش را كرد ،نوبت روضه شد .او مقيـد
بود كه جز روضه راست چيزى نخواند.
خواند و خواند ،مجلس هيچ تكا نخورد و همينطور ي كرده بود .اين آقا ديد عجب! اين مجلس مال خودش هـم
هست ،بعد مردم چه مىگويند ،زنها مىگويند البد آقا نيتش پاك نيست كه مجلسش نمـىگيـرد ،اگـر آقـا خـودش
نيتش درست بود ،اخالص نيت داشت حاال كربال شده بود .ديد آبرويش دارد مىرود .چه بكند؟ آرام و زيرچشـمى
به او گفت :كمى از آ زهر مارىها قاطى كن.
يك مسؤوليت بزرگ اين مسؤوليت است[ ،مقاومت در برابر] اين انتظارى كه مـردم بـراى كـربال شـد دارنـد .ايـن
خودش دروغ ساز است و لهذا غالب جعلياتى كه شده است ،مقدمه گريز زد بوده اسـت؛ يعنـى جعـل شـده اسـت
براى اينكه بشود از آ جعل يك گريزى زد و اشك مردم را جارى كرد ،و غير از اين چيزى نبوده است.
نمونههايى از تحريفات در شكل اين حادثه:
نمونه اول
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در مقدمات قضايا ايشا [قضيهاى] نقل مىكنند و من هم شنيدهام ،مكرر هم شنيدهام .يكى از قضـايايى كـه همـه مـا
شنيدهايم [اين است كه] راجع به روابط حضرت ابوالفضل و حضرت سيدالشهداء مىگويند :روزى اميرالمؤمنين على
عليه السالم در باالى منبر بود و خطبه مىخواند .امام حسين عليه السالم فرمود :من تشنهام ،آب مىخـواهم ،حضـرت
فرمود :كسى براى فرزندم آب بياورد .اول كسى كه از جا برخاست ،كودكى بود كه هما حضرت ابوالفضل العباس
بود .ايشا رفتند و از مادرشا يك كاسه آب گرفتند و آمدند (آنهم با چه طول و تفصيلى) .در حالى وارد شـد كـه
[آ را] روى سرش گرفته بود و آب هم مىريخت .اميرالمؤمنين على عليه السالم چشمشا كه به ايـن منظـره افتـاد،
اشكشا جارى شد .به آقا عرض كردند :آقا شما چرا گريه مىكنيد؟ فرمود :بلـه ،قضـاياى كـربال يـادم افتـاد .معلـوم
است كه اين گريز به كجاها منتهى مىشود.
حاجى نورى در اينجا بحث عالىاى دارد ،مىگويد :شما مىگوييد على در باالى منبر بود و خطبـه مـىخوانـد .علـى
فقط در زما خالفتش بود كه منبر مىرفت و خطبه مىخواند ،پس در كوفه بـوده اسـت .خالفـت حضـرت اميـر در
كوفه در چه سالى بود؟ بين سال  16و  .41در آنوقت امام حسين در چه سنى بود؟ مردى بود تقريباً  11ساله.
مىگويد :آيا اصال اين حرف معقول است كه يك مرد  11ساله در حالى كه پدرش دارد مردم را موعظـه مـىكنـد،
خطابه مىخواند ،يكدفعه وسط خطابه بدود :آقا من تشنهام ،آب مىخواهم؟! اگر يك آدم معمولى اين كار را بكند،
مىگوييد :چه آدم بىادب بى تربيتى است! و تازه حضـرت ابوالفضـل در آ وقـت كـودك نبـوده ،يـك جـوا در
حدود پانزده ساله بوده است .يك چنين جعلى ،تحريفى [كردند ].حاال غير از موضوع دروغ بـودنش ،از نظـر ارزش
آيا اين شأ امام حسين را باال مىبرد يا پايين مىآورد؟ مسلم است كه پايين مىآورد .يـك دروغـى بـه امـام نسـبت
داديم و آبروى امام را برديم ،طورى حرف زديم كه امام را در سطح بىادب ترين افـراد مـردم تنـزل داديـم كـه در
حالى كه پدرى مثل على دارد حرف مىزند تشنهاش مىشود ،طاقت نمىآورد كه جلسه تمام شود ،حرف آقا را قطع
مىكند :من تشنهام ،بگوييد براى من آب بياورند!
نمونه دوم
درباره اين ماجرا كه قاصدى از قاصدهاى كوفه براى اباعبداللَّه نامه آورده بود اينطور نقل كردهاند -يعنى ايـنطـور
بستهاند ،تحريف و جعل كردهاند -كه آمد خدمت آقا جواب خواست ،آقا فرمود :سه روز ديگـر بيـا از مـن جـواب
بگير .سه روز ديگر كه سراغ گرفت ،گفتند آقا امروز عازم به رفـتنانـد .ايـن هـم گفـت :پـس حـاال كـه آقـا بيـرو
مىروند ،من بروم جالل و كوكبه پادشاه حجاز را ببينم كه چگونه است؟ رفت ديد آقا خودشـا روى يـك كرسـى
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مثلًا مرصّعى نشستهاند ،بنى هاشم روى كرسيهاى چنين و چنا نشسـتهانـد ،بعـد محملهـا و عَماريهـايى آوردنـد ،چـه
حريرها ،چه ديباجها ،چه چيزها در آنجا بود! بعد مخدرات را آوردند با چه احترامى سوار اين محملها كردند.
اينها را مىگويند و مىگويند ،بعد مىگويند اما عصر روز يازدهم اينها كه چنين محترمانه آمدند ،آ وقت ديگر چه
حالى داشتند!.
حاجى نورى مىگويد :اين حرفها يعنى چه؟! اين تـاري اسـت ،امـام حسـين در حـالى كـه بيـرو آمـد ايـن آيـه را
مىخواند« :فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ» «»1
يعنى خودش را در اين بيرو آمد تشبيه مىكرد به موسى بن عمرا در وقتى كه از فرعو فرار مىكرد و [از شهر]
بيرو مىآمد «قالَ عَسى رَبّى أَ ْ يَهْدِيَنى سَواءَ السَّبيلِ» «»2
 .يك قافله بسيار بسيار سادهاى حركت كرده بود .مگر عظمت ابا عبداللَّه به اين اسـت كـه يـك كرسـى مـثال زرّيـن
برايش گذاشته باشند؟ يا عظمت خاندا او به اين است كه سوار محملهايى شده باشند كه آنهـا را از ديبـاج و حريـر
پوشانده باشند ،اسبهايشا چطور باشد ،شترهايشا چطور باشد ،نوكرهايشا چطور باشـند؟! كجـا بـوده يـك چنـين
چيزهايى؟!.
حاال من بهطور نمونه بعضى از قضايايى را كه در كربال نسبت مىدهند ،عرض مىكنم.
نمونه سوم
يكى از معروف ترين قضايا كه حتى يك تاري به آ گواهى نمىدهد ،قصه ليال مادر حضرت على اكبر است .البته
ايشا مادرى به نام ليال داشتهاند ،ولى يك مورخ
__________________________________________________
( .)1قصص.21 /
( .)2قصص.22 /
نگفته است كه ليال در كربال بوده است .اما چقدر ما روضه ليال و على اكبر خوانديم ،روضه آمد ليال به بـالين علـى
اكبر! حتى من در قم در مجلسى كه به نام آية اللَّه بروجردى تشكيل شده بود ،البته خود ايشا نبودند ،همين روضه را
شنيدم كه على اكبر رفت به ميدا  ،حضرت به ليال فرمود :از جدم شنيدم كـه دعـاى مـادر در حـق فرزنـد مسـتجاب
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است ،برو در فال خيمه خلوت ،موهايت را پريشا كن و در حق فرزندت دعا كن ،بلكه خداوند اين فرزند را سالم
به ما برگرداند!.
اصلًا لياليى در كربال نبوده .بعالوه اين منطق منطق حسين نيست .منطق حسين در روز عاشورا منطـق جانبـازى اسـت.
درباره على اكبر تمام مورخين نوشتهاند كه درباره هركس كه آمد اجازه خواست ،اگر بـه نحـوى مـىشـد حضـرت
عذرى برايش كر كند كر مىكرد الّا براى على اكبر «فَاسْتَأْ َ َ اباهُ فَأَ ِ َ لَهُ» يعنى تا اجازه خواست ،گفت :برو.
حاال چه شعرها [خوانده مىشود]:
خيزاى بابا از اين صحرا رويم

نك به سوى خيمه ليال رويم

مطلبى اآل يادم افتاد ،آ خيلى عجيب بود .چند سال پيش در همين تهـرا  ،در منـزل يكـى از علمـاى بـزرگ ايـن
شهر ،يكى از اهل منبر روضه ليال خواند .يك چيزى من آنجا شـنيدم كـه بـه عمـرم نشـنيده بـودم .گفـت وقتـى كـه
حضرت ليال رفت در آ خيمه و موهايش را پريشا كرد ،بعد نذر كرد كه اگر خدا على اكبر را سالم به او برگرداند
و در كربال كشته نشود ،از كربال تا مدينه ريحا بكارد! (سيصد فرس راه است ).اين را گفت ،يكمرتبه زد زير آواز:
«نَذْرٌ عَلَىَّ لَإ ْ عادوا وَ ا ْ رَجَعوا -لَأَزْرَعَنَّ طَريقَ الطَّفِّ رَيْحاناً» (من نذر كـردم كـه اگـر اينهـا برگردنـد ،راه طـفّ را
ريحا بكارم ).اين بيشتر براى من اسباب تعجب شد كه اين شعر عربى از كجا پيدا شد؟ بعد رفتـيم دنبـالش گشـتيم،
ديديم اين طفّى كه در اين شعر آمده كربال نيست« ،طف» آ سرزمينى بوده كه ليال [معشوق] مجنو عامرى ،همـين
عاشق معروف ،در آ سرزمين سكونت مىكرده و اين شعر از مجنو است براى ليلى ،و اين آدم ايـن شـعر را بـراى
ليالى مادر على اكبر و براى كربال مىخوانْد .آخر اگر يك مسيحى يا يك يهـودى يـا يـك آدم المـذهب در آنجـا
باشد ،او كه نمىفهمد كه اينها را اين بابا از خودش جعل كرده؛ مىگويد تاري اينها چه مزخرفـاتى دارد! العيا باللَّـه
اينها زنهايشا شعور نداشتند؟ «نذر مىكنم از كربال تا مدينه ريحا بكارم» يعنى چه؟!
نمونه چهارم
از اين باالتر ،مىگويند :در هما گرماگرم روز عاشورا كه مىدانيم مجال نماز خواند هم نبود و امـام نمـاز خـوف
خواند « ،»1امام فرمود حجله عروسى راه بياندازيد ،مـن مـىخـواهم عروسـى قاسـم را بـا يكـى از دخترهـايم ،الاقـل
شبيهش هم شده ،در اينجا ببينم( .حاال قاسم يك بچه سيزده ساله است ).چرا؟ آخر آرزو دارم ،آرزو را كه نمىتوانم
به گور ببرم .شما را به خدا ببينيد ،يك حرفى است كه اگر به ز دهاتى بگويى ،بـه او برمـىخـورد .گـاهى از يـك
افراد خيلى سطح پايين [مىشنويم كه] من آرزو دارم عروسى پسرم را ببينم ،عروسى دختـرم را ببيـنم .حـاال در يـك
چنين گرماگرم زدوخورد كه مجال نماز خواند نيست ،مىگويند حضرت فرمود كه مـن در همـين جـا مـىخـواهم
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دخترم را براى پسر برادرم عقد كنم و يك شكل عروسى هم شده است در اينجا راه بياندازم .يكى از چيزهايى كه از
تعزيه خوانىهاى قديم ما هرگز جدا نمىشد ،عروسـى قاسـم بـود ،قاسـم نوكدخـدا ،يعنـى نودامـاد ،قاسـم نودامـاد؛
درصورتى كه اين قضيه در هيچ كتابى از كتابهاى تاريخى معتبر وجود ندارد.
اين مرد عالم ،حاجى نورى ،مىگويد :اول كسى كه اين [قضيه] را در كتابش نوشته است ،مالحسين كاشفى بوده در
كتابى به نام «روضة الشهداء» و اصل قضيه دروغ و صددرصد دروغ است .سبحا اللَّه! گفت:
بس كه ببستند بر او برگ و ساز

گر تو ببينى نشناسيش باز

اگر سيدالشهدا عليه السالم بيايد و ببيند (او در عالم معنا كه مىبيند ،اگر در عالم ظاهر هم بيايد ببيند) چـه مـىبينـد؟
مىبيند ما براى او اصحاب و يارانى كر كردهايم كه او اصلًا يك چنين اصحاب و يارانى نداشته است .مثلًا در كتاب
مُحرِق القلوب -كه اتفاقاً نويسندهاش عالم و فقيه بزرگى است ولى در اين موضوعات اطـالع نداشـته -نوشـته اسـت
يكى از اصحابى كه در روز عاشورا از زير زمين جوشيد هاشم مرقال بود و يك نيزه هجده رعى هـم دسـتش بـود.
آخر يك كسى هم گفته بود سنا ابن أنس كه به قول بعضى سر امام حسـين را بريـد (بيشـتر هـم مـىگوينـد او سـر
حضرت را بريد) نيزهاى
__________________________________________________
( .)1حتى دو نفر از اصحاب آمدند خودشا را براى امام سپر قرار دادند كه امام بتوانند اين دو ركعـت نمـاز خـوف را بخواننـد( .نمـاز
خوف يعنى همين نماز فريضه را به صورت قصر مىخوانند ).قطعاً امام با عجله هم مىخواندهاند .تا امام اين دو ركعت نماز را خواندنـد،
اين دو نفر در اثر تيرهاى پياپى كه مىآمد ،از پا درآمدند .مجالى براى نماز خواند به اينها نمىدادند.

داشت كه شصت رع بود .گفتند آخر نيزه شصت رعى كه نمىشود! گفـت خـدا از بهشـت بـرايش فرسـتاده بـود!
محرق القلوب نوشته است كه هاشم بن عتبه مرقال با نيزه هجده رعى پيدا شد .درحالى كـه ايـن هاشـم بـن عتبـه از
اصحاب حضرت امير بوده و در بيست سال پيش كشته شده بود .براى امام حسين يارانى كـر مـىكنـيم كـه نداشـته
است.
چند نمونه ديگر
زعفر جنّى جزء يارا امام حسين اسـت؛ دشـمنانى كـر مـىكننـد كـه [امـام چنـين يـارى] نداشـته اسـت .در كتـاب
اسرارالشهاده نوشته است كه در كربال يك ميليو و ششصد هزار نفر لشكر عمر سعد بـود .آخـر اينهـا از كجـا پيـدا
شدند؟ اينها هم همه از كوفه بودند .مگر چنين چيزى مىشود؟ در آ كتاب نوشته است امام حسين در روز عاشـورا
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سيصد هزار نفر را با دست خودش كشت .با بمبى كه روى هيروشيما انداختند ،تازه شصت هزار نفر كشـته شـد .مـن
چند روز پيش حساب كردم كه اگر فرض كنيم كه شمشير مرتب بيايد و در هر ثانيه يـك نفـر كشـته شـود ،سيصـد
هزار نفر ،هشتاد و سه ساعت و بيست دقيقه وقت مىخواهد .ديدند كـه جـور درنمـى آيـد ،چـه بكننـد؟ گفتنـد روز
عاشورا هم هفتاد ساعت بود[ .همچنين نوشته است] حضرت ابوالفضل بيست و پن هزار نفر را كشت .حساب كـردم
شش ساعت و پنجاه و چند دقيقه و چند ثانيه وقت مىخواهد اگر در هر ثانيه يك نفر كشته شده باشد.
پس باور كنيم حرف اين مرد بزرگ حاجى نورى را كه مىگويـد :امـروز اگـر كسـى بخواهـد بگريـد ،اگـر كسـى
بخواهد كر مصيبت كند ،بر مصائب جديده اباعبداللَّه بايد بگريد ،بر اين دروغهـايى كـه بـه اباعبداللَّـه عليـه السـالم
نسبت داده مىشود .اينها كه عرض مىكنم نمونههاى كوچكى است.
اربعين مىرسد ،همه مردم اين روضه را گوش مىكنند كه اسرا از شام كه برمىگشتند ،آمدند به كربال و در آنجا بـا
جابر مالقات كردند ،امام زين العابدين با جابر مالقات كرد ،در صورتى كه اين مطلب جز در كتـاب لهـوف كـه آ
هم خود سيد بن طاووس در كتابهاى ديگرش آ را تكذيب كرده و الاقل تأييد نكرده است ،در هيچ كتابى نيست و
هيچ دليل عقلى هم قبول نمىكند .ولى مگر مىشود اين را از مردم گرفت .در اربعين تنها موضوعى كه مطر اسـت
موضوع زيارت امام حسين است چو اولين زائرش جابر بوده است و در ايـن روز زيـارت امـام حسـين سـنت شـده
است .اربعين جز موضوع زيارت امام حسين هيچ چيز ديگرى ندارد ،موضوع تجديد عزاى اهل بيت نيست ،موضوع
آمد اهل بيت به كربال نيست ،اصلًا راه شام از كربال نيست ،راه شام به مدينه از خود شام جدا مىشود .باز هـم اگـر
بخواهم نمونه كر كنم هنوز نمونههايى دارد .اگر جلسه بعد وقت كردم باز از اين نمونهها عرض مىكنم؛ اگر ديدم
مجالى نيست ،مىپردازم به تحريفهاى معنوى ،ديگر تحريفهاى لفظى را كوتاه مىكنم.
غناى حادثه كربال از نظر نقلهاى معتبر
آ چيزى كه بيشتر دل انسا را به درد مىآورد اين است كه اتفاقاً در ميا وقايع تاريخى ،كمتر واقعهاى است كه از
نظر نقلهاى معتبر به اندازه حادثه كربال غنى باشد.
من در سابق خيال مىكردم كه اساساً علت اينكه اين همه دروغ اينجا پيدا شده است اين بـوده كـه وقـايع راسـتين را
كسى نمىداند چه بوده است؟ بعد كه مطالعه كردم ،ديدم اتفاقاً هيچ قضـيهاى در تـاري  -در تاريخهـاى دور دسـت
مربوط به مثلًا سيزده يا چهارده قر پيش -به اندازه حادثه كربال تاري معتبر ندارد .معتبرين مورخين اسالمى از هما
قر اول و دوم قضايا را با سندهاى معتبر نقل كردند و اين نقلها با يكـديگر انطبـاق دارد و بـه هـم نزديـك اسـت؛ و
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قضايايى در كار بوده است كه سبب شده است جزئيات اين تاري بماند .يكى از چيزهايى كه سبب شده كه متن اين
حادثه محفوظ بماند و هدفش شناخته بشود اين است كه در اين حادثه خطبه زياد خوانده شده است.
خطبه در آ عصرها حكم اعالميه را در اين عصر داشت .همين طـورى كـه در ايـن عصـر در وقـايع ،مخصوصـاً در
جنگها ،اعالميههاى رسمى بهترين چيز است براى اينكه متن تاري را نشا بدهد ،در آ زما هم خطبه چنـين بـوده
است .خطبه زياد است ،چه قبل از حادثه كربال چه در خالل حادثه كربال و چه خطبههايى كه بعد اهل بيت در كوفه،
در شام و در جاهاى ديگر ايراد كردند و اصلًا هدف آنها از اين خطبهها اين بود كه مىخواستند به مردم اعالم كننـد
كه چه گذشت و قضايا چه بود و هدف چه بود؟ اين يكى از منابع؛ يعنى خودش انگيزهاى بوده است كه قضايا نقـل
شود.
در قضيه كربال سؤال و جواب زياد شده است .همينها در متن تاري ثبت است كه ماهيت قضيه را به ما نشا مىدهد.
در خود كربال رجز زياد خوانده شده است ،مخصوصاً شخص ابا عبداللَّه .ماهيت قضيه را هما رجزها مىتواند نشا
بدهد .در قضيه كربال ،در قبل و بعد از قضيه ،نامههاى زيادى مبادله شده است ،نامههايى كه ميـا امـام و اهـل كوفـه
مبادله شده است ،نامههايى كه ميا امام و اهل بصره مبادله شده است ،نامههايى كه خود امام قبلًا براى معاويه نوشـته
است ،كه از آنجا معلوم مىشود كه امام خودش را براى قيام بعد از معاويه آماده مىكرده است ،نامههـايى كـه خـود
دشمنا براى يكديگر نوشتهاند ،يزيد براى ابن زياد ،ابن زياد براى يزيد ،ابن زياد براى عمر سعد ،عمر سعد براى ابن
زياد .متن اينها در تاري اسالم مضبوط است.
قضاياى كربال قضاياى روشنى است و سراسر اين قضايا هم افتخار آميز است ،ولـى مـا آمـدهايـم چهـره ايـن حادثـه
تابناك تاريخى را تا اين مقدار مُشوَّه كردهايم! بزرگترين خيانتها را ما به امام حسين عليه السالم كردهايـم .اگـر امـام
حسين عليه السالم در عالم ظاهر هم بيايد ببيند ،به ما چه مىگويد؟ مىگويد :آ كه در آنجا بود كه اين نيست؟ شما
كه به كلى قيافه را تغيير داده و عوض كردهايد ،آ امام حسينى كه شما در خيـال خودتـا رسـم كـردهايـد كـه مـن
نيستم! آ قاسم بن الحسنى كه شما در خيال خودتا رسم كردهايد كه آ برادرزاده من نيست! آ على اكبـرى كـه
شما در مخيله خودتا درست كردهايد كه جوا با معرفت من نيست! آ يارانى كه شما درست كـردهايـد كـه آنهـا
نيستند ،پس شما چه مىگوييد؟! ما آمدهايـم قاسـمى درسـت كـردهايـم كـه آرزويـش فقـط دامـادى بـوده ،آرزوى
عمويش هم دامادى او بوده است .اين را شما مقايسه كنيد با قاسمى كه در تاري بوده است.
تواري معتبر اين قضيه را نقل كردهاند كه در شب عاشورا امام عليه السالم اصحاب خودش را در خيمهاى «عِنْدَ قِرَبِ
الْماءِ» جمع كرد .معلوم مىشود خيمهاى بـوده اسـت كـه آ را بـه مشـكهاى آب اختصـاص داده بودنـد و از همـا
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روزهاى اول آبها را در آ خيمه جمع مىكردند .امام اصحاب خودش را در آ خيمـه يـا نزديـك آ خيمـه جمـع
كرد .آ خطابه بسيار معروف شب عاشورا را در آنجا امام القاء كرد ،كه حاال نمىخواهم آ خطابه را براى شـما بـه
تفصيل نقل كنم .خالصه به آنها مـىگويـد شـما آزاديـد (آخـرين اتمـام حجـت بـه آنهـا) .امـام نمـىخواهـد كسـى
رودربايستى داشته باشد ،كسى خودش را مجبور ببيند ،حتى كسى خيال كند به حكم بيعت الزم اسـت بمانـد؛ خيـر،
همهتا را آزاد كردم ،همه يارانم ،همه خاندانم ،حتى برادرانم ،فرزندانم ،برادرزادگانم؛ اينها هم جز به شخص من به
كسى كارى ندارند؛ امشب شب تاريكى است؛ اگر مىخواهيد ،از اين تاريكى استفاده كنيد برويد و آنها هم قطعاً به
شما كارى ندارند .اول از آنها تجليل مىكند :منتهاى رضايت را از شما دارم ،اصحابى از اصحاب خودم بهتـر سـراغ
ندارم ،اهل بيتى از اهل بيت خودم بهتر سراغ ندارم .در عين حـال ايـن مطالـب را هـم حضـرت بـه آنهـا مـىفرمايـد.
همهشا بهطور دسته جمعى مىگويند :مگر چنين چيزى ممكن است؟! جواب پيغمبر را چه بدهيم؟ وفا كجـا رفـت؟
انسانيت كجا رفت؟ محبت و عاطفه كجا رفت؟ آ سخنا پرشورى كه آنجا گفتنـد ،كـه واقعـاً انسـا را بـه هيجـا
مىآورد .يكى مىگويد مگر يك جا هم ارزش اين حرفها را دارد كه كسى بخواهـد فـداى مثـل تـويى كنـد؟! اى
كاش هفتاد بار زنده مىشدم و هفتاد بار خودم را فداى تو مىكردم .آ يكى مىگويد هزار بار .يكى مـىگويـد :اى
كاش امكا داشت بروم و جانم را فداى تو كنم ،بعد اين بدنم را آتش بزنند ،خاكسـتر كننـد ،خاكسـترش را بـه بـاد
بدهند ،باز دومرتبه مرا زنده كنند ،باز هم و باز هم.
اول كسى كه به سخن درآمد برادرش ابوالفضل بود و بعد همه بنى هاشم .همينكه اينها اين سخنا را گفتند ،آنوقـت
امام مطلب را عوض كرد ،از حقايق فردا قضايايى گفت ،فرمود :پس بدانيد كه قضاياى فردا چگونه است .آنوقت به
آنها خبر كشته شد را داد .درست مثل يك مژده بزرگ تلقى كردند .آنوقت همين نوجوانى كه ما اينقدر به او ظلم
مىكنيم ،آرزوى او را دامادى مىدانيم ،تاري مىگويد خودش گفتـه آرزوى مـن چيسـت .يـك بچـه سـيزده سـاله
معلوم است در جمع مردا شركت نمىكند ،پشت سر مردا مىنشيند .مثل اينكه پشت سر نشسـته بـود و مرتـب سـر
مىكشيد كه ديگرا چه مىگويند؟ وقتى كه امام فرمود همه شما كشته مىشويد ،اين طفل با خودش فكر كـرد كـه
آيا شامل من هم خواهد شد يا نه؟ با خود گفت آخر مـن بچـهام ،شـايد مقصـود آقـا ايـن اسـت كـه بزرگـا كشـته
مىشوند ،من هنوز صغيرم .يك وقت رو كرد به آقا و عرض كرد:
«وَ أَنَا فى مَنْ يُقْتَلُ؟» آيا من جزء كشته شدگا هستم يا نيستم؟ حاال ببينيد آرزويش چيسـت؟ آقـا جـوابش را نـداد،
فرمود :اول من از تو يك سؤال مىكنم جواب مرا بده ،بعد من جواب تو را مىدهم .شايد (من اينطور فكر مىكنم)
آقا مخصوصاً اين سؤال را كرد و اين جواب را شنيد ،خواست اين سؤال و جواب پيش بيايـد كـه مـردم آينـده فكـر
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نكنند اين نوجوا ندانسته و نفهميده خودش را بـه كشـتن داد ،ديگـر مـردم آينـده نگوينـد ايـن نوجـوا در آرزوى
دامادى بود ،ديگر برايش حجله درست نكنند ،جنايت نكنند.
آقا فرمود كه اول من سؤال مىكنم .عرض كرد :بفرماييد .فرمود« :كَيْفَ الْمَـوْتُ عِنْـدَكَ»؟ پسـركم ،فرزنـد بـرادرم،
اول بگو مرد  ،كشته شد در ائقه تو چه طعمى دارد؟ فوراً گفت« :احْلى مِن الْعَسَلِ» از عسل شيرينتر است؛ من در
ركاب تو كشته بشوم ،جانم را فداى تو كنم؟
اگر از ائقه مىپرسى (چو حضرت از ائقه پرسيد) از عسل در اين ائقه شيرينتر است ،يعنـى بـراى مـن آرزويـى
شيرينتر از اين آرزو وجود ندارد .ببينيد چقدر منظره تكا دهنده است!.
اينهاست كه اين حادثه را يك حادثه بزرگ تاريخى كرده است كه تا زندهايم ما بايد اين حادثه را زنده نگه بداريم،
چو ديگر نه حسينى پيدا خواهد شد نه قاسم بن الحسنى .اين است كه اين مقدار ارزش مىدهد كه بعـد از چهـارده
قر اگر يك چنين حسينيهاى « »1به نامشا بسازيم كارى نكـردهايـم ،و اال آ كـه آرزوى دامـادى دارد ،كـه همـه
بچهها آرزوى دامادى دارند ،ديگر اين حرفها را نمىخواهد ،وقت صرف كـرد نمـىخواهـد ،پـول صـرف كـرد
نمىخواهد ،برايش حسينيه ساختن نمىخواهد ،سخنرانى نمىخواهد .ولى اينهـا جـوهره انسـانيتانـد ،مصـداق «انّـى
جاعِل فِى األرْضِ خَليفَةً» «»2
هستند ،اينها باالتر از فرشته هستند .فرمود :بله فرزند برادرم ،پس جوابت را بدهم ،كشته مىشوى «بَعْدَ ا ْ تَبْلَـوُ بِـبَالء
عَظيمٍ» اما جا داد تو با ديگرا خيلى متفاوت است ،يك گرفتارى بسيار شـديدى پيـدا مـىكنـى( .چـو مجلـس
آماده شد اين كر مصيبت را عرض مىكنم ).اين آقا زاده اصلًا باك ندارد .روز عاشوراست .حاال پس از آنكه با چه
اصرارى به ميدا مىرود ،بچه است ،زرهى كه متناسب با اندام او باشد وجود ندارد ،خُود مناسب بـا انـدام او وجـود
ندارد ،اسلحه و چكمه مناسب با اندام او وجود ندارد .لهذا نوشتهاند همينطور رفت ،عمامـهاى بـه سـر گذاشـته بـود
«كَأَنَّهُ فَلْقَةُ قَمَرٍ» همين قدر نوشتهاند به قدرى اين بچه زيبا بود ،مثل يك پاره ماه .اين جملهاى است كه دشمن در باره
او گفته است .گفت:
بر فرس تندرو هر كه تو را ديد گفت

برگ گل سرخ را باد كجا مىبرد؟

راوى گفت نگاه كردم ديدم كه بند يكى از كفشهايش باز است ،يادم نمىرود كه پاى چپش هم بود .معلوم مىشود
كه چكمه پايش نبوده است.
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حاال آ رو و آ معنويت چه شجاعتى به او داد ،به جاى خود ،نوشتهاند كه امام [كنار] درِ خيمه ايستاده بود .لجـام
اسبش به دستش بود ،معلوم بود منتظر است.
__________________________________________________
([ .)1حسينيه ارشاد]
( .)2بقره.11 /

يكمرتبه فريادى شنيد .نوشتهاند مثل يك باز شكارى -كه كسى نفهميد به چه سرعت امام پريـد روى اسـب -حملـه
كرد .مىدانيد آ فرياد چه بود؟ فرياد يا عمّاه ،عموجا ! عموجا ! وقتى آقا رفت بـه بـالين ايـن نوجـوا  ،در حـدود
دويست نفر دور او را گرفته بودند .امام كه حركت كرد و حمله كرد ،آنهـا فـرار كردنـد .يكـى از دشـمنا از اسـب
پايين آمده بود تا سر جناب قاسم را از بد جدا كند ،خود او در زير پاى اسب رفقاى خودش پايمال شد .آ كسـى
كه مىگويند در عاشورا در زير سم اسبها پايمال شد در حالى كه زنده بود ،يكى از دشمنا بود نه حضرت قاسم.
حضرت خودشا را رساندند به بالين قاسم ،ولى در وقتى كه گرد و غبار زياد بود و كسـى نمـىفهميـد قضـيه از چـه
قرار است .وقتى كه اين گرد و غبارها نشست ،يك وقت ديدند كه آقا به بالين قاسـم نشسـته اسـت ،سـر قاسـم را بـه
دامن گرفته است .اين جمله را از آقا شنيدند كه فرمـود« :يَعِـز عَلـى عَمِّـكَ ا ْ تَـدْعوهُ فَـال يُجيبُـكَ اوْ يُجيبُـكَ فَـال
يَنْفَعُكَ» يعنى برادر زاده! خيلى بر عموى تو سخت است كه تو بخوانى ،نتواند تو را اجابت كنـد ،يـا اجابـت كنـد و
بيايد اما نتواند براى تو كارى انجام بدهد .در همين حال بود كه يك وقت فريادى از اين نوجوا بلند شد و جـا بـه
جا آفرين تسليم كرد.
و ال حول و ال قوّة الّا باللَّه العلى العظيم .و صلّى اللَّه على محمّد و اله الطاهرين ،باسمك العظيم االعظم االعـز االجـل
االكرم يا اللَّه ....
خدايا عاقبت امر همه ما را ختم به خير بفرما! ما را به حقايق اسالم آشنا كن! اين جهلها و نادانيها را بـه كـرم و لطـف
خودت از ما دور بگردا ! توفيق عمل و خلوص نيت به همه ما عنايت بفرما! حاجات مشروعه ما را برآور! اموات همه
ما ببخش و بيامرز!.
رحم اللَّه من قرء الفاتحة مع الصلوات.
 .2عوامل تحریف
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[گفتيم در واقعه تاريخى كربال تحريفاتى صورت] گرفته است ،چه از نوع لفظـى و چـه از نـوع تحريـف معنـوى ،و
همين تحريفها سبب شده است كه اين سند بزرگ تاريخى و اين منبع بزرگ تربيتى براى ما بىاثر و يا كم اثر بشـود
و احياناً در مواقعى اثر معكوس ببخشد .عموم ما اين وظيفه را داريم كه اين سند مقدس را از اين تحريفهـا كـه آ را
آلوده كرده است ،پاك و منزه كنيم .وعده دادم كه امشب درباره عاملهاى تحريف بحـث كـنم و در فـردا شـب ،ا
شاء اللَّه ،بحث ما در اطراف تحريفهاى معنوى اين حادثه خواهد بود.
عوامل تحريف:
 .1اغراض دشمنا
عاملهاى تحريف بر دو قسم است .يك نوع از عاملهاست كه عاملهاى عمومى است ،يعنـى بـه طـوركلى در تـواري
دنيا اين عوامل وجود دارد و تواري را دچار تحريف مىكند ،اختصاص به حادثه عاشورا ندارد .مثلًا هميشه اغـراض
دشمنا خود يك عاملى است براى اينكه حادثهاى را دچار تحريـف كنـد .دشـمن بـراى اينكـه بـه هـدف و غـرض
خودش برسد ،تغيير و تبديلهايى در متن تاري مىدهد و يا توجيه و تفسـيرهاى نـاروايى از تـاري مـىكنـد كـه ايـن
مطلب نمونههاى زيادى دارد و من نمىخواهم از نمونههاى آ بحثى كرده باشم .همين قدر عـرض مـىكـنم كـه در
حادثه كربال هم اين نوع از عامل دخالت داشت ،يعنى دشـمنا در صـدد تحريـف نهضـت حسـينى برآمدنـد .همـا
طورى كه در دنيا معمول است كه دشمنا  ،نهضتهاى مقدس را به افساد و اخالل و تفريق كلمـه و ايجـاد اخـتالف و
امثال اينها متهم مىكنند ،حكومت اموى خيلى كوشش كرد براى اينكه چنين رنگى به نهضت حسينى بدهد.
از هما روز اول چنين تبليغاتى شروع شد .مسلم كه به كوفه آمده بود ،يزيد ضمن ابالغى كه بـراى ابـن زيـاد بـراى
حكومت كوفه صادر مىكند ،اين گونه مىنويسد« :مسلم پسر عقيل به كوفه آمده است و هـدفش اخـالل و افسـاد و
ايجاد اختالف در ميا مسلمانا است ،پس برو و او را سركوب كن» .وقتى هم كه مسلم گرفتار مـىشـود و او را بـه
داراالماره ابن زياد مىبرند ،ابن زياد همين جملهها را به مسلم مىگويد« :پسر عقيل! تو را چـه شـد كـه بـه ايـن شـهر
آمدى؟ مردم وضع آرام و مطمئنى داشتند .آمدى در اين شهر آشوب كردى ،ايجـاد اخـتالف كـردى ،فتنـهانگيـزى
كردى» .مسلم هم مردانه جواب داد ،گفت :اولًا آمد ما به اين شهر ابتدائى نبود .مردم اين شهر از ما دعوت كردند،
نامههاى فراوا نوشتند ،نامه هايشا هست و در آ نامهها نوشتند كه پدر تو زياد در سالهايى كه در اينجـا حكومـت
كرده است نيكا اين مردم را كشته است ،بدا را بر نيكا مسلّط كرده است ،انواع ظلمها و اجحافها به مـردم كـرده
است؛ از ما دعوت كردهاند براى اينكه عدالت را برقرار كنيم ،ما براى برقرارى عدالت آمدهايم؛ از پيش خودما هم
نيامدهايم ،مردم هم ما را براى اين منظور خواستهاند.
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بعد هم حكومت اموى براى اينكه [در اين واقعه] تحريف معنوى كرده باشد ،از اين جور قضايا زياد گفت ،ولـى بـه
اصطال نگرفت ،يعنى تاري اسالم تحت تأثير اين تحريف واقع نشد .شما يك نفر مورخ و يك نفر صاحب نظـر را
در دنيا پيدا نمىكنيد كه اين گونه اظهار نظر كرده و گفته باشد حسين بن على ،العيا باهلل ،قيام نابجايى كرد ،آمد تـا
كلمه مردم را تفريق كند ،اتحاد را از ميا ببرد؛ خير ،اين تحريف اثر نكرد كه نكرد.
پس دشمن نتوانست در حادثه كربال تحريفى ايجاد كند .در حادثه كربال با كمال تأسف هرچه تحريف شـده اسـت،
از ناحيه دوستا است.
 .2تمايل بشر به اسطوره سازى
عامل دوم ،تمايل بشر است به اسطوره سازى و افسانه سازى .اين هم باز در تمام تواري دنيا وجود دارد .در بشر يك
حس قهرما پرستى هست ،يك حسى هست كه دربـاره قهرمانهـاى ملـى و قهرمانهـاى دينـى افسـانه مـىسـازد( .در
شبهاى عيد غدير كه آقاى دكتر شريعتى صحبت مىكردند ،يك بحث بسيار عالى راجع به ايـن حسـى كـه در همـه
افراد بشر براى اسطوره سازى و افسانه سازى و قهرما سازى و قهرما پرستى -آ هم به يك شكل خـارق العـاده و
فوق العادهاى -هست ،ايراد كردند ).بهترين دليلش اين است كه مردم براى نـوابغى مثـل بـوعلى سـينا و شـي بهـائى
چقدر افسانه جعل كردند! بوعلى سينا بدو شك نابغه بوده است ،قواى جسمى و قواى روحىاش ،يـك جنبـه فـوق
العادگى داشته است .ولى همينها سبب شده است كه مردم براى بوعلى سينا افسانههايى بسـازند ،مثلًـا بگوينـد بـوعلى
سينا درباره مردى كه از فاصله يك فرسخى مىآمد گفت اين مردى كه مىآيد دارد نا چرب مىخورد .گفتنـد تـو
از كجا فهميدى كه او نا مىخورد ،و از كجا فهميدى كه نـانش هـم چـرب اسـت؟ در سـر يـك فرسـخى چگونـه
ديدى؟ مىگويند بله ،نور چشمش آنقدر كارگر بود كه گفت من پشههايى را ديـدم كـه دور ايـن نـا مـىگردنـد،
فهميدم كه نانش چرب است كه پشه دور آ پرواز مىكند .معلوم است كه اين داستا افسانه است .آدمى كه پشه را
از فاصله يك فرسخى ببيند ،چربى نا را زودتر از خود آ پشهها مىبيند .يا مثلًا [گفتهاند بوعلى سينا] در مـدتى كـه
در اصفها تحصيل مىكرد ،گفت من نيمههاى شب كه براى مطالعه حركـت مـىكـنم ،صـداى چكـش مسـگرهاى
كاشا نمىگذارد كه من مطالعه كنم .رفتند تجربه كردند ،يك شـب دسـتور دادنـد كـه مسـگرهاى كاشـا چكـش
نزنند ،آ شب را گفت من آرام مطالعه كردم .معلوم است كه اينها افسانه است.
براى شي بهائى مردم چقدر افسانهها ساختهاند! اختصاص به حادثه عاشورا ندارد .ولـى همـا طـور كـه جلسـه پـيش
عرض كردم ،فرق است ميا افسانهاى ،داستانى ،جعلى ،تحريفى كه در يك حادثه عـادى باشـد [و تحريفـى كـه در
يك حادثه مهم تاريخى باشد ].حاال مردم درباره بوعلى سينا هرچه مىخواهند بگويند ،بگويند ،به كجا ضرر مىزند؟
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به هيچ جا .درباره شي بهائى هرچه مىخواهند بگويند ،بگويند ،به كجا ضرر مىزند؟ بـه هـيچ جـا .امـا افـرادى كـه
شخصيت آنها شخصيت پيشوايى است و قول آنها ،فعل و عمل آنها ،قيام و نهضت آنها سند و حجت است ،در اينهـا
نبايد تحريفى واقع بشود ،در سخنشا  ،در شخصيتشا  ،در تاريخچهشا  .درباره اميرالمؤمنين على عليه السالم چقـدر
افسانه خود ما شيعيا بافتهايم! در اينكه على مرد خارق العادهاى است ،بحثى نيسـت .مثلًـا شـجاعت علـى .دوسـت و
دشمن اعتراف كردهاند كه شجاعت على يك شجاعت فوق افراد عادى بوده است .على با هيچ پهلـوانى نبـرد نكـرد
مگر آنكه آ پهلوا را كوبيد و به زمين زد .اين چيزى نيست كه در آ  ،جاى انكار باشد.
فوق العادگى داشته ،ولى در حد يك بشر فوق العاده ،يك بشرى كه در ميدا جنگ هيچ كـس حـريفش نبـود .امـا
مگر افسانه سازها و اسطوره سازها به همين مقدار قناعت كردند؟ شما ببينيد چه حرفها در همين زمينهها گفتنـد! مثلًـا
على عليه السالم در جنگ خيبر با مرحب خيبرى روبـرو شـد .مرحـب چقـدر فـوق العـادگى داشـت! بسـيار خـوب.
مورخين هم نوشتهاند كه در آنجا على عليه السالم ضربتش را كه فرود آورد ،اين مرد را دو نيم كرد.
حاال من نمىدانم اين دو نيم ،دو نيم كامل بود يا مثلًا تا سينهاش رسيد .ولى در اينجـا افسـانههـايى اسـت كـه ديـن را
خراب مىكند .گفتهاند به جبرئيل وحى شد :جبرئيل! فوراً به زمين برو ،برو كه آ غضبى كه ما در على مىبينيم ،اگر
شمشيرش فرود بيايد ،زمين را دو نيم مىكند ،به گاو و ماهى خواهد رسيد؛ برو بال خـودت را در زيـر شمشـير علـى
بگير ،رفت و گرفت .على عليه السالم هم شمشيرش چنا آمد كه مرحب آنچنـا دو نـيم شـد كـه اگـر در تـرازوى
مثقالى مىگذاشتند ،اين نيمهاش با آ نيمه برابر بود .بال جبرئيل كه زير زين اسب [قرار] گرفته بود ،از شمشـير علـى
آسيب ديد و مجرو شد .تا چهل شبانه روز جبرئيل نتوانست به آسما برود ،كه وقتى بـه آسـما رفـت ،خـدا از او
سؤال كرد :جبرئيل! تو اين چهل روز كجا بودى؟ خدايا در زمين بودم ،تـو بـه مـن مأموريـت داده بـودى .چـرا زود
برنگشتى؟ شمشير على كه فرود آمد بال مرا مجرو كرد ،من اين چهل روز مشغول پانسما بال خودم بودم!.
ديگرى مىگويد :شمشير على آنچنا سريع و نرم آمد ،از فرق مرحب گذشت ،تا به نمـد زيـن اسـب رسـيد و علـى
شمشيرش را بيرو كشيد كه خود مرحب هم نفهميد .خيال كرد ضربت كارى نشد .گفت :على! همه زور تـو همـين
بود؟ همه پهلوانى تو همين بود؟
گفت :اگر راست مىگويى خودت را تكا بده .تا مرحب خودش را تكا داد ،يك قسمت از اين طرف افتاد ،يك
قسمت از آ طرف .اينطور افسانهها!.
حاجى نورى ،اين مرد بزرگ ،در كتاب لؤلؤ و مرجا انتقاد مىكند ،مىگويد :براى شـجاعت ابوالفضـل در جنـگ
صفّين -كه اصل شركت حضرت هم معلوم نيست ،اگر هم شركت كرده يك بچه پانزده ساله بوده است -نوشتهانـد
** ** 21

ابوالفضل العباس مردى را پرتاب كرد به هوا ،يكى ديگر را پرتاب كرد ،يكى ديگر را ،تا هشتاد نفر .هشتادمى را كه
پرتاب كرد ،هنوز اولى به زمين نيامده بود .اولى كه آمد به زمين دو نيمش كرد ،دومى را دو نيم كرد ،سومى را و ...
از اين افسانهها!.
در حادثه كربال ،يك قسمت از تحريفاتى كه صورت گرفته اسـت معلـول حـس اسـطوره سـازى اسـت .مبالغـههـا و
اغراقهايى شده است .مخصوصاً اروپاييها مىگويند در تاري مشرق زمين [مبالغه و اغراق] زياد اسـت ،و راسـت هـم
مىگويند.
ملّاآقاى دربندى در اسرارالشهادة نوشته است عدد لشكريا عمر سعد سواره آنها ششصد هزار نفر بود ،پياده آنهـا دو
كرور و مجموعشا يك ميليو و ششصدهزار نفر بود ،همه هم اهل كوفه بودند .آخر كوفه مگر چقدر بزرگ بود؟
كوفه يك شهر تازه سازى بود .هنوز سى و پن سال بيشتر از عمر كوفه نگذشته بود ،چو كوفه را در زمـا عمـربن
الخطّاب ساختند و كوفه مركز سپاهيا اسالم بود .عمر دستور داد اين شهر را در اينجا بسازند بـراى اينكـه لشـكريا
اسالم در نزديكى ايرا يك مركزى داشته باشند .همه جمعيت كوفه معلوم نيست در آ وقت آيـا بـه صـدهزار نفـر
مىرسيده يا نمىرسيده است .آنوقت يك ميليو و ششصد هزار نفر سپاهى در آ روز جمع بشود و حسين بن علـى
عليه السالم هم سيصد هزار نفر آنها را بكشد ،اين با عقل جور درنمى آيد .اين [سخن] ايـن قضـيه را بـه طـوركلى از
ارزش مىاندازد؛ حرف هما آدمى مىشود كه مىگويند درباره هرات اغراق و مبالغه مىكرد ،مىگفت هرات يك
وقتى خيلى بزرگ بود .گفتند چقدر بزرگ بود؟ گفت در يـك وقـت در آ ِ واحـد در هـرات بيسـت و يـك هـزار
احمدِ يك چشمِ كله پز وجود داشت .چقدر ما بايد آدم داشته باشيم و چقدر احمد داشته باشيم و چقدر احمد يـك
چشم داشته باشيم و چقدر احمد يك چشم كله پز داشته باشيم كه بيست و يك هزار احمد يك چشم كله پز وجود
داشته باشد.
اين حس اسطوره سازى خيلى كارها كرده است .ما كه نبايد يك سند مقدس را در اختيار افسانه سازها قرار بـدهيم.
«وَ ا َّ لَنا فى كُلِّ خَلَف عُدولًا يَنْفو َ عَنّا تَحْريفَ الْغالينَ وَانْتِحالَ الْمُبْطِلينَ» .ما وظيفه داريم اينها را از چنگ اين افسانه
سازها بيرو بياوريم.
حاال براى هرات هر كه هرچه مىخواهد بگويد .اما براى حادثه عاشورا ،حادثهاى كه ما دستور داريم هر سـال آ را
به صورت يك مكتب زنده بداريم ،آيا صحيح است كه در اين داستا اين همه افسانه وارد بشود؟!
 .1عامل خصوصى
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عامل سوم يك عامل خصوصى است .اين دو عاملى كه عرض كردم ،يعنـى غرضـها و عـداوتهاى دشـمنا و حـس
اسطوره سـازى و افسـانه سـازى ،در تمـام تـواري دنيـا وجـود دارد .ولـى در خصـوص حادثـه عاشـورا يـك عامـل
بالخصوصى هست كه اين عامل سبب شده است كه در اين داستا بالخصوص ،جعل واقع بشود .آ عامل چيست؟.
پيشوايا دين از زما پيغمبر اكرم و زما ائمه اطهار دستور اكيد و بليغ دادهاند كه بايد نام حسين بن على زنده بماند،
بايد مصيبت حسين بن على هر سال تجديد بشود ،چرا؟ بحث در اين «چرا» است .اين چه دستورى اسـت در اسـالم؟
چرا اين همه ائمه دين به اين موضوع اهتمام داشتند؟ چرا براى زيارت حسين بن على اين همه اهتمام و ترغيب است،
اين همه تشويق است؟ ما بايد به اين «چرا» دقت كنيم .ممكن است كسـى بگويـد« :ايـن بـراى ايـن اسـت كـه تسـلى
خاطرى براى حضرت زهرا باشد ».آيا اين حرف مسخره نيست كه بعد از هزار و چهار صد سال ،هنوز حضرت زهرا
احتياج به تسليت داشته باشد؟ در صورتى كه به نصّ خود امام حسين و به حكم ضرورت دين ،بعـد از شـهادت امـام
حسين ديگر امام حسين و حضرت زهرا نزد يكديگر هستند .اين چه حرفى است؟! مگر حضرت زهرا بچه است كـه
بعد از هزار و چهار صد سال هنوز هم دائماً به سر خودش بزند ،گريه كند ،بعد ما برويم به ايشا سرسـالمتى بـدهيم!
اين حرفها دين را خراب مىكند .حسين مكتب عملى در اسالم تأسيس كرد .حسين عليه السالم نمونه عملى قيامهاى
اصالحى است .خواستند مكتب حسين زنده بماند ،خواستند حسين سالى يـك بـار بـا آ نـداهاى شـيرين و عـالى و
حماسه انگيزش ظهور پيدا كند ،فرياد كند« :اال تَرَوْ َ أَ َّ الْحَقَّ اليُعْمَلُ بِهِ وَالْباطِلَ اليُتَناهى عَنْهُ لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فى لِقاءِ
اللَّهِ مُحِقّاً» «»1
 .خواستند «الْمَوْتُ اوْلى مِنْ رُكوبِ الْعارِ» «( »2مرگ از زندگى ننگين بهتر است) براى هميشه زنده بمانـد .خواسـتند
«ال ارَى الْمَوْتَ الّا سَعادَةً وَالْحَياةَ مَعَ الظّالِمينَ الّا بَرَماً» « »1براى هميشه
__________________________________________________
( .)1بحاراالنوار ،ج  /44ص .181
( .)2هما  ،ج  /47ص .71
( .)1هما  ،ج  /44ص .181

زنده بماند .زندگى با ستمكارا براى من خستگىآور است؛ مرگ در نظر من جز سعادت چيزى نيست .خواستند آ
جملههاى ديگر حسين« :خُطَّ الْمَوْتُ عَلى وُلْدِ آدَمَ مَخَطَّ الْقَالدَةِ عَلى جِيدِ الْفَتاةِ» «»1
زنده بماند« ،هَيْهاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ» «»2
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زنده بماند .مردى كه مىآيد آنجا در مقابل يك دريا [انسا ] ،سى هزار نفر ،مىايستد ،آ طور مردانه ،در حالى كه
در نهايت شدت گرفتار است از ناحيه شخص خودش ،از ناحيه خاندا خودش ،مرد و مردوار -كه چنين مردى دنيـا
به خودش نديده است -و مىگويد« :اال وَ ا َّ الدَّعِىَّ بْنَ الدَّعِىِّ قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ بَيْنَ السِّلَّةِ وَ الذِّلَّـةِ هَيْهـاتَ مِنَّـا الذِّلَّـةُ
يَأْبَى اللَّهُ لِكَ لَنا وَ رَسولُهُ وَ حُجورٌ طابَتْ وَ طَهُرَتْ» «»1
 ،خواستند اينها زنده بماند ،مكتب حسين زنده بماند ،تربيت حسينى زنده بماند ،پرتوى از رو حسينى در ايـن ملـت
بتابد .فلسفهاش خيلى روشن است .گفتند نگذاريد اين حادثه فراموش بشود .حيـات و زنـدگى شـما بسـتگى بـه ايـن
حادثه دارد ،انسانيت و شرف شما بستگى به اين حادثه دارد ،اسالم را با اين وسيله مىتوانيد خوب زنده نگه داريد.
پس ترغيب كردند به اين كه مجلس عزاى حسينى را زنده نگه داريد .راست است.
عزادارى حسين بن على واقعاً فلسفه دارد ،واقعاً فلسفه صحيح دارد ،فلسفه بسيار بسيار عالى هم دارد .هرچه ما در اين
راه كوشش كنيم ،به شرط اينكه هدف اين كار را تشخيص بدهيم بجاسـت .امـا متأسـفانه عـدهاى ايـن را نشـناختند،
خيال كردند كه بدو اينكه مردم را به مكتب حسين عليه السالم آشنا كنيم ،به فلسفه قيام حسينى آشنا كنيم ،عـارف
به مقامات حسينى كنيم ،همين قدر كه مردمى آمدند و نشستند و يك گريهاى را نفهميـده و ندانسـته كردنـد ،ديگـر
كفاره گناها است!
استفاده از وسيله نامقدس براى هدف مقدس
از اين [مطلب] يك مطلب باالترى پيدا شد ،كه اين نكته را باز مرحوم حاجى نـورى در لؤلـؤ و مرجـا كاملًـا كـر
كرده است و آ اين است كه عدهاى آمدند گفتند گريه بر امام حسين ثوابش آنقدر زياد است كـه از هـر وسـيلهاى
براى اين كار مىشـود اسـتفاده كـرد .يـك حرفـى را امروزيهـا در آوردهانـد -در مكتـب ماكيـاول و امثـال او -كـه
مىگويند
__________________________________________________
( .)1هما  ،ج  /44ص .166
( .)2اللهوف ،ص .41
( .)1هما .

هدف وسيله را مبا مىكند؛ هدفت خوب باشد وسيلهات هرچه شد ،شد .اينها هم گفتند :ما اينجا يك هدف مقدس
و منزه داريم و آ گريستن بر امام حسين عليه السالم است.
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حاال اين گريستن روى چه فلسفهاى است ،كارى به آ ندارند؛ بايد گريست .بسـيار خـوب ،بايـد گريسـت .بـه چـه
وسيله بگريانيم؟ به هر وسيله كه شد .هدف كه مقدس است ،وسيله هرچه شد ،شد .اگر يـك تعزيـههـاى اهانـتآور
هم بسازيم درست است يا درست نيست؟ گفتند :اشكى جارى مىشود يا جارى نمـىشـود؟ همـين قـدر كـه اشـك
جارى مىشود ،هر كارى كرديد كرديد .شـيپور بـزنيم ،طبـل بـزنيم ،معصـيت كـارى كنـيم ،بـه بـد مـرد لبـاس ز
بپوشانيم ،عروسى قاسم درست كنيم ،جعل و تحريف كنيم .گفتند:
در دستگاه امام حسين اين حرفها مانعى ندارد .دستگاه امام حسين عليه السالم از دستگاه ديگرا جداست .اگر اينجـا
دروغ گفتى ،بخشيده است؛ جعل كردى ،بخشيده است؛ تحريف كردى ،بخشيده است؛ شبيه سازى كردى ،بخشيده
است؛ به تن مرد لباس ز كردى ،بخشيده است؛ هر گناهى كه اينجا كـردى ،بخشـيده اسـت .هـدف خيلـى مقـدس
است .در نتيجه يك افرادى در اين قضيه دست به جعل و تحريف زدهاند كه انسا تعجب مىكند.
در ده پانزده سال پيش رفته بودم اصفها  .مرد بزرگى آنجا بود ،مرحوم آقا شي محمد حسن نجف آبـادى اعلـى اهلل
مقامه .من تازگى در جايى يك روضهاى شنيده بودم كه تـا آ وقـت نشـنيده بـودم و آ روضـه خـوا  -كـه اتفاقـاً
ترياكى هم بود -اين روضه را كه خواند ،به قدرى مردم را گرياند كه حد نداشت ،و خيلى هم عجيب بـود .داسـتا
يك پيرزنى [است] كه در زما متوكّل مىخواهد به زيارت امام حسين عليه السالم برود و آ وقت دستها مىبريدند
و چنين و چنا مىكردند .اين ز بارها مىآيد و خالصه آخرش رساند به آنجا كه اين ز را بردند در دريا انداختند
تا او را غرق كنند .در هما حال اين ز فرياد كرد :يا اباالفضل العباس! عن قريب كه داشت غرق مـىشـد ،سـوارى
آمد در هما دريا و گفت كه ركاب اسب مرا بگير .ركابش را گرفت .پيرز گفت تو چرا دستت را دراز نمىكنى؟
گفت آخر من دست در بد ندارم .خيلى مفصل گفت و خيلى هم گريه گرفت.
من اين را براى مرحوم آقا شي محمد حسن نجف آبادى نقل كردم .ايشا گفت كه بيا تاريخچه اين [داستا ] را من
به تو بگويم كه از كجاست .گفت يك روزى در اصفها در حدود بازار و مدرسه صدر مجلس روضـهاى بـود كـه
بزرگترين مجالس اصفها بود ،حتى مرحوم حاج مالاسماعيل خواجويى كه از علماى بزرگ اصفها بـود در آنجـا
شركت مىكرد( .اين قصه قبل از زما ايشا بوده ،ايشا هم از اشخاص معتبرى نقل كردند ).واعظى را اسم بـرد ،از
معاريف هم بود ،گفته بود كه من در آ جلسه خاتِم بـودم و قـرار بـود آخـرى باشـم .منبريهـا كـه مـىآمدنـد ،هنـر
خودشا را براى گرياند مردم اعمال مىكردند .هركس كه مىآمد روى دست ديگرى مىزد ،و بعد هم كه از منبر
پايين مىآمد ،مىنشست ،مىخواست هنر شخص بعد از خودش را ببيند .تا ظهر طول كشيد .من ديدم هـر كسـى هـر
هنرى داشت به كار برد ،اشك مردم را گرفتند ،فكر كردم من چه بكنم؟ هما جا نشستم و اين قصه را جعل كـردم.
رفتم گفتم ،كربال كردم ،باال دست همه زدم .عصر هما روز وقتى كه رفتم در چهارسوق ،مجلس روضه ،ديـدم آ
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كه قبل از من است ،همين داستا را دارد باالى منبر مىگويد ،همين كه من پيش از ظهر جعل كردم .طـولى نكشـيد
كه در كتابها هم نوشتند و چاپ كردند.
اين موضوع كه دستگاه حسينى يك دستگاه جدايى است و از هر وسيلهاى براى گرياند مىشود استفاده كرد ،ايـن
خيال ،اين توهم دروغ و غلط ،يك عامل بزرگى شد براى جعل و تحريف .مرحوم حاجى نورى كه اين موضـوع را
در كتاب خودشا طر كردهاند ،اين مرد بزرگوار ،استاد مرحوم حاج شي عباس قمـى -كـه حتـى بـر حـاج شـي
عباس ترجيح داشته به اعتراف خود حاج شي عباس و ديگرا  ،و مرد فوق العاده متبحّر و با تقوايى است -ايـن مـرد
بزرگ مىگويد :اگر اين حرف درست باشد كه هدف وسيله را مبا مىكند ،پس ديگر اساساً چيـزى در دنيـا بـاقى
نمىماند؛ من اينجور مىگويم :يكى از هدفهاى اسالمى ادخال سرور در قلب مؤمن است ،يعنى انسا كـارى بكنـد
كه يك مؤمنى خوشحال بشود .اين هست يا نه؟ مىگوييم :بله .مىگوييم هدف وسـيله را مبـا مـىكنـد؛ مـن بـراى
اينكه فال مؤمن خوشحال بشود ،در حضورش غيبت مىكنم چو از غيبت خيلى خوشش مىآيد .به من مىگويند:
دارى گناه مرتكب مىشوى! مىگويم :خير ،هدف من مقدس است .من كه غيبت مىكنم مـىخـواهم كـه او را سـر
گرم كرده باشم ،مىخواهم خوشحالش كرده باشم .باالتر (اين مثال را هم مرحوم حاجى نورى كر مىكنـد) ،يـك
كسى يك ز بيگانه را مىگيرد و مىبوسد .مىگوييم حرام است ،چرا اين كار را مىكنى؟ مىگويد :نه ،من بـا ايـن
كار اين خانم را خوشحال كردم .ادخال سرور در قلب مؤمن مستحب است .ديگر به زنا هم مىشود گفت ،به شراب
هم مىشود گفت ،به لواط هم مىشود گفت .مىگويد اين چه غوغايى است؟! اين چه حرف شـريعت خـراب كنـى
است كه از هر وسيلهاى جايز است براى گرياند بر امام حسين استفاده كرد؟ به خدا قسم بر خالف گفته امام حسين
است .امام حسين عليه السالم شهيد شد كه اسالم باال برود (وَ اشْهَدُ انَّكَ قَـدْ اقَمْـتَ الصَّـالةَ و اتَيْـتَ الزَّكـاةَ وَ امَـرْتَ
بِالْمَعْروفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ المُنْكَرِ وَ جاهَدْتَ فِى اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ) « ،»1امام حسين كشته شد كه سنن و مقـررات و قـوانين
اسالمى زنده شود ،نه اينكه بهانهاى شود كه پا روى سنن اسالمى بگذارند .ما امام حسين را بـه صـورت -العيا باللَّـه-
اسالم خراب كن درآوردهايم .امام حسينى كه ما در خيال خودما درست كردهايم اسالم خراب كن است.
حاجى نورى در كتابش نوشته است يكى از علماى نجف كه اهل يزد بود براى من نقل كرد ،گفـت مـن در جـوانى
يك سفرى پياده و از راه كوير به خراسا مىرفتم( .شايد محرم بوده است ).در يكى از دهاتِ حدود نيشابور و تربت
مسجدى بود ،من چو جايى نداشتم به مسجد رفتم .يك مردى آمد آنجا پيش نمازى كرد ،مردم هم نماز خواندنـد.
بعد رفت منبر براى مردم صحبت كند .يك وقت من با كمال تعجب ديدم كه فراش مسجد يـك دامـن سـنگ آورد
باالى منبر تحويل اين آقا داد .حيرت كردم كه بـراى چيسـت؟ تـا رسـيد بـه روضـه و گريـز .دسـتور داد چراغهـا را
خاموش كردند .چراغها را كه خاموش كردند ،ديدم شروع كرد به سنگ پراند بـه مسـتمعين .فريـاد آخ سـرم ،آخ
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دستم ،آخ سينهام بلند شد ،غوغا شد .بعد چراغها را روشن كردند .ديدم سرها مجرو شـده و بـاد كـرده و مـردم در
حالى كه اشكشا مىريزد ،بيرو مىروند .رفتم سراغ او و گفتم آقا اين چه كارى بود كردى؟! گفـت مـن امتحـا
كردهام ،اينها با هيچ روضهاى گريه نمىكنند .چو گريه كرد بر امام حسين عليه السالم اجر و ثواب زيادى دارد و
من ديدم راهش منحصر به اين است كه با سنگ به سر اينها بزنم ،از اين راه اينها را مىگريانم؛ چو هدف وسـيله را
مبا مىكند .هدف ،گريه بر امام حسين است ولو اينكه آدم يك دامن سنگ به سر مردم بزند!.
پس اين يك عامل خصوصى در اين قضيه بوده است كه در اين جعلها و تحريفها دخالت داشته است.
اينها بوده است كه انسا وقتى كه در تاري نگاه مىكند ،مىبيند كه به سر اين حادثه چهها آوردهاند! بـه خـدا قسـم
حرف حاجى حرف راستى است .مىگويد امروز
__________________________________________________
( .)1مفاتيح الجنا  ،زيارت امام حسين عليه السالم در شبهاى عيد فطر و قربا .

اگر كسى بخواهد بر امام حسين عليه السالم بگريد ،بر ايـن مصـيبتهايش بايـد بگريـد ،بـر ايـن تحريفهـا و مسـخها و
دروغها بايد بگريد.
مالحسين كاشفى و كتاب «روضة الشهداء»
قبلًا عرض كردم ،كتابى است معروف به نام «روضة الشهداء» از مال حسين كاشفى .حاجى فرموده بود كه اين داستا
زعفر جنّى و داستا عروسى قاسم ،اول بار در كتاب اين مرد آمده است .حقيقت ايـن اسـت كـه مـن ايـن كتـاب را
نديده بودم .خيال مىكردم در آ يكى دو تا از اين حرفهاست .بعد كه اين كتـاب را -كـه بـه فارسـى هـم هسـت و
تقريباً در پانصد سال پيش تأليف شده است[ -خواندم ديدم از اين داستانها زيـاد اسـت ].مـال حسـين كاشـفى مـردى
است كه واعظ هم هست ،اتفاقاً اين بىانصاف مرد باسوادى هم بوده است ،كتابهايى هم دارد ،صاحب انـوار سـهيلى
[است] كه خيلى عبارت پردازى كرده و مىگويند كليله و دمنه را خراب كرده است .به هر حال مرد باسـوادى بـوده
است.
تاريخش را كه انسا مىخواند ،معلوم نيست كه او شيعه بوده يا سنى ،و مثل اينكه اساساً يك مرد بوقلمو صفتى هم
بوده است ،در ميا شيعهها خودش را يك شيعه صد در صد متصلّبى نشا مىداده و در ميا سنىها خودش را حنفى
نشا مىداده است .اصلًا اهل بيهق و سبزوار است .سبزوار مركز تشيّع بوده است و مردم آ هم فوق العـاده متعصـب
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در تشيّع .اينجا كه در ميا سبزواريها بود ،يك شيعه صد در صد شيعه بود .بعد مىرفـت هـرات( .مـىگوينـد شـوهر
خواهر عبدالرحمن جامى يا باجناق او بود ).آنجا كه مىرفت ،به روش اهل تسنن بود.
اين مرد ،واعظ هم بوده است .چو در سبزوار بود ،كر مصيبت مىكرد .كتابى نوشته است به فارسى .اولـين كتـابى
كه در مرثيه به فارسى نوشته شده همين كتاب روضة الشهداء است كه در پانصد سال پيش نوشته شـده اسـت ،چـو
وفات كاشفى در  ،911اوايل قر دهم ،بوده است و اين كتاب يا در اواخر قر نهم هجرى نوشـته شـده اسـت يـا در
اوايل قر دهم .قبل از اين كتاب مردم به منابع اصلى مراجعه مىكردند.
شي مفيد (رضوا اللَّه عليه) ارشاد را نوشته است و چقدر متقن نوشته است .مـا اگـر بـه ارشـاد شـي مفيـد خودمـا
مراجعه كنيم ،احتياج به منبع ديگر نداريم[ .در] تواري اهل تسنن ،طبرى نوشته است ،ابن اثير نوشـته اسـت ،يعقـوبى
نوشته است ،ابن عساكر نوشته است ،خوارزمى نوشته است .من نمىدانم اين بىانصاف چه كرده است! من وقتى اين
كتاب را خواندم ،ديدم حتى اسمها جعلى است؛ يعنى در ميا اصحاب امـام حسـين اسـمهايى را مـىآورد كـه اصـلًا
چنين آدمهايى وجود نداشتهاند؛ در ميا دشمنها اسمهايى مىبرد كه همه جعلى است؛ داستانها را به شـكل افسـانه در
آورده است .چو اين كتاب اولين كتابى بود كه به زبا فارسى نوشته شد[ ،مرثيه خوانها] كه اغلب بى سواد بودند و
به كتابهاى عربى مراجعه نمىكردند ،همين كتاب را مىگرفتند و در مجالس از رو مىخواندند .اين است كـه امـروز
مجلس عزادارى امام حسين را ما «روضه خوانى» مىگوييم .در زما امام حسين روضه خوانى نمـىگفتنـد ،در زمـا
حضرت صادق هم روضه خوانى نمىگفتند ،در زما امام حسن عسكرى هم روضه خوانى نمىگفتند ،بعد در زمـا
سيد مرتضى هم روضه خوانى نمىگفتند ،در زما خواجه نصيرالدين طوسى هم روضه خوانى نمىگفتند .از پانصـد
سال پيش به اين طرف اسم اين كار شده «روضه خوانى» .روضه خوانى يعنى خواند كتاب روضـة الشّـهداء ،همـا
كتاب دروغ .از وقتى كه اين كتاب در دست و بالها افتاد ،ديگر كسى تاري واقعى امام حسين را مطالعه نكرد و شـد
افسانه سازىِ روضة الشهداء خواند  .ما شديم روضه خوا  ،يعنى روضة الشهداء خوا  ،يعنى افسانهها را نقل كرد و
به تاري امام حسين توجه نكرد .
مالآقاى دربندى و «اسرارالشهادة»
گفت« :وَ زادَتِ التَّنْبورُ نَغْمَةً اخْرى»؛ بعد در شصت هفتاد سال پيش ،مرحوم مال آقاى دربندى پيدا شد .تمام حرفهاى
روضة الشهداء را به اضافه يك چيزهاى ديگر ،همه را يكجا جمع كرد كـه ديگـر واويالسـت! واقعـاً بـه اسـالم بايـد
گريست .حاجى نورى نوشتهاند ما در درس مرحوم حاج شي عبدالحسين تهرانى بوديم -كه مرد بسيار بزرگوارى و
استاد حاجى نورى بوده است -و از محضر ايشا استفاده مىكرديم ،يك سيد روضه خوانى اهـل حِلّـه آمـد و يـك
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كتاب مقتلى به ايشا نشا داد كه ايشا ببينند معتبر هست يا معتبر نيست .اين كتاب نه اول داشـت و نـه آخـر ،فقـط
يك جايش نوشته بود كه تأليف فال ملّاى جبل عاملى از شاگردا صاحب معالم است .مرحوم آقا شي عبدالحسين
اين كتاب را گرفت كه مطالعه كند .اولًا در احوال آ عالم نگاه كرد ،ديد چنين كتابى به نام او ننوشتهاند .ثانياً خـود
كتاب را مطالعه كرد ،ديد مملوّ از اكا يب است .به آ سيّد گفت اين كتاب همهاش دروغ است ،مبادا اين كتاب را
بيرو بياورى يا از اين كتاب چيزى نقل كنى كه جايز نيست و اساساً اين كتاب از آ عالم نيست ،مطالبش هم همـه
دروغ است .حاجى مىنويسد همين كتاب به دست صاحب اسرارالشهادة افتاد ،از اول تا آخرش را نقل كرد.
اينها گريه دارد ،خدا مىداند گريه دارد .اين حكايت را هم برايتـا نقـل كـنم ،كـه تـأثرآور اسـت .بـاز ايشـا نقـل
مىكنند ،نوشتهاند يك مردى رفت خدمت مرحوم صاحب مقامع « »1و گفت من ديشب خـواب وحشـتناكى ديـدم.
گفت چه خواب ديدى؟
گفت :خواب ديدم كه با اين دندانهاى خودم گوشتهاى بد امام حسين عليه السالم را دارم مىكَـنم .ايـن مـرد عـالم
لرزيد ،سرش را پايين انداخت ،يك مدتى فكر كرد ،گفت :شايد تو مرثيه خوا هستى؟ گفت :بله آقا .گفت :ديگـر
بعد از اين يا اساساً مرثيه خوانى را ترك كن يا از كتابهاى معتبر نقل كن .تو با اين دروغهايت دارى گوشت بد امام
حسين را با اين دندانهاى خودت مىكَنى .اين لطف خدا بوده كه الاقل در اين رؤيا به تو نشا بدهد.
قبلًا عرض كردم ،اگر كسى تاري عاشورا را بخواند ،مىبيند از زنده ترين و مستندترين و پرمنبع ترين تاريخهاسـت.
ما احتياجى [به اين دروغها] نداريم .حاال گذشته از اين كه اصلًا دروغ جعل كرد كار غلطى است ،احتياجى نيست،
آنقدر راست هست كه همانها را اگر بگوييم كافى است .مرحوم آخوند خراسانى مىگفته اسـت اينهـايى كـه دنبـال
روضه نوِ نشنيده هستند بروند روضههاى راست را پيدا كنند كه آنها را احدى نشـنيده اسـت؛ و ايـنطـور اسـت .بـاز
عرض كردم ،خطبههايى كه امام حسـين در مكـه و در حجـاز بـه طـوركلى ،در بـين راه و در كـربال خوانـده اسـت،
خطابههايى كه اصحابش خواندهاند ،سؤال و جوابهايى كه با حضرت شده است ،نامههايى كه ميا ايشـا و ديگـرا
مبادله شده است ،نامههايى كه ميا خود دشمنا مبادله شده است ،عالوه بـر نقـل كسـانى كـه حاضـر وقعـه عاشـورا
بودهاند ،چه از دشمنا و چه از دوستا [ ،همه اينها جزئيات اين حادثه را روشن كرده است ].سه چهار نفر از دوستا
امام حسين بودند كه جا به سالمت بيرو بردند .از جمله غالمى است به نام عَقبة بن سمعا (يا عُقبة بـن سـمعا ) و
اين مرد از مكه همراه امام بود و وقايع نگار قضيه كربال
__________________________________________________
( .)1مرحوم آقا محمدعلى ،پسر مرحوم وحيد بهبهانى ،كه ظاهراً جد اين آقايا ِ آل آقا است .مرد بزرگى بـوده اسـت ،پـدر و پسـر .در
كرمانشاه بوده .مرحوم آقا محمدعلى به كرمانشاه آمد ،خيلى هم نفو و اقتدار پيدا كرد.
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بوده است از لشكريا ابا عبداللّه .در روز عاشورا هم گرفتار شد ولى چو گفت غـالم هسـتم ،آزادش كردنـد .ايـن
مرد وقايع را نوشته است .مرد ديگرى است به نام حميد بن مسلم كه وقايع نگار لشكر عمر سـعد بـوده اسـت ،او هـم
نوشته است .همچنين ديگرا كه حاضر وقعه بودهاند ،نوشتهاند.
يكى از حاضرين وقعه شخص امام زين العابدين عليه السالم است .ايشـا خودشـا از حاضـرين وقعـه بودنـد .تمـام
جزئيات را از اول تا آخر [شاهد] بودهاند و همه قضايا را نقل كردهاند .نقطه ابهامى در تاري امام حسين وجود ندارد.
متأسفانه يك داستا جعلى و تحريفى در باره امام زين العابدين عليه السالم هست كـه حـاجى نـورى نقـل [و انتقـاد]
مىكند ،به آ هم اشاره كنم .معمولًا مىگويند كه در روز عاشورا ،در وقتى كه هـيچ كـس بـراى ابـا عبـداهلل نمانـد،
حضرت رفتند به خيمه امام زين العابدين براى خداحافظى .آ وقت حضرت امام زين العابدين عليـه السـالم فرمـود:
پدر جا  ،كار شما و اين مردم به كجا كشيد؟ (يعنى اينها مىگويند اصلًا تا آ وقت امام زيـن العابـدين عليـه السـالم
كاملًا بىخبر بوده است!) فرمود پسر جا به جنگ كشيد .عجب! جنگ واقع شد؟ بله جنگ واقع شد.
يكى يكى اصحاب را ياد كرد :حبيب بن مظهّر چطور شد؟ فرمود قُتِلَ .زهير بن القين چطور شد؟ قُتِلَ .برير بن خضير
چطور شد؟ قُتِلَ .هر كه از اصحاب را نام برد ،فرمود كشته شد .بعد بنى هاشم را نام برد :قاسم بن الحسن چطور شد؟
قُتِلَ .برادرم على اكبر چطور شد؟ قُتِلَ .عمويم ابوالفضل؟ قُتِلَ .اين ،جعل و دروغ است .امام زين العابدين كه آنجـا-
العيا باللَّه -مريض و بىهوش نبود كه اصلًا نفهمد چه گذشته است .حتى تاري مىنويسد در هما حال امام حركت
كرد ،به عمهاش فرمود :عصاى من را با يك شمشير بياور .غرض اينكه يكى از كسانى كه حاضر واقعه بـوده و آ را
نقل كرده است شخص امام زين العابدين عليه السالم است.
پس بياييم توبه كنيم ،واقعاً بايد توبه كنيم .بياييم از اين جنايت و خيانتى كه نسبت به ابا عبداهلل الحسين عليه السـالم و
اصحاب بزرگوارش و يارانش و خاندانش مرتكب مىشويم و همه افتخارات اينها را از ميا مـىبـريم ،توبـه كنـيم و
پس از اين ،طور ديگرى باشيم كه از اين مكتب تربيتى استفاده كنيم.
عظمت ابوالفضل عليه السالم
چه كم و كسرى در زندگى عباس بن على ،هما طورى كه مقاتل معتبر نوشتهاند ،وجود دارد؟ قبلًا اگـر نبـود بـراى
ابوالفضل جز همين يك افتخار ،با ابوالفضل كسى كارى نداشت .با هيچ كس غير از امام حسين كارى نداشتند .خود
امام حسين هم فرمود اينها فقط به من كار دارند و اگر مرا بكشند به هيچ كس ديگر كارى ندارند .وقتى كه شمر بـن
ى الجوشن از كوفه مىخواهد حركت كند بيايد به كربال ،يكى از حضارى كه در آنجـا بـود و از طـرف مـادر [بـا
ابوالفضل عليه السالم] خويشاوندى داشت ،به ابن زياد اظهار كرد كه بعضى از خويشاوندا مادرى ما همـراه حسـين
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بن على هستند ،خواهش مىكنم اما نامهاى براى آنها بنويس .ابن زياد هم نوشت .شمر خودش هم در يـك فاصـله
دور [با ابوالفضل عليه السالم نسبت داشت ]،يعنى از قبيلهاى بود كـه قبيلـهام البنـين بـا آنهـا نسـبت داشـتند .در عصـر
عاشورا اين پيام را شخص او آورد .حاال عظمت را ببينيد ،ادب را ببينيد! اين مرد پليد آمد كنار خيمه حسين بن علـى
عليه السالم فريادش را بلند كرد:
«ايْنَ بَنوا اختِنا ،ايْنَ بَنوا اختِنا» خواهرزادگا ما كجا هستند؟ خواهرزادگا ما كجا هستند؟ ابوالفضـل در حضـور ابـا
عبداللّه نشسته بود و برادرانش همه آنجا بودند .اصلًا جوابش را ندادند تا امام فرمود« :اجيبوه وَ ا كا َ فاسِقاً» جوابش
را بدهيد هر چند آدم فاسقى است .آقا كه اجازه داد ،جواب دادند .آمدند گفتند« :ما تقول؟» چه مىگويى؟
شمر گفت :مژده و بشارتى براى شما آوردهام ،از امير عبيداللَّه براى شما اما آوردهام ،شما آزاديـد ،اآل كـه برويـد
جا به سالمت مىبريد .گفتند :خفه شو! خدا تو را لعنت كند و آ اميرت ابن زياد و آ اما نامهاى كه آوردهاى .ما
امام خودما  ،برادر خودما را اينجا رها كنيم به موجب اينكه ما تأمين داريم؟!.
در شب عاشورا اول كسى كه نسبت به ابا عبداللَّه اعالم يارى كرد ،همين برادر رشيدش ابوالفضل بود .بگذريم از آ
مبالغات احمقانهاى كه مىكنند ،ولى آنچه كه در تاري مسلم است ،ابوالفضل بسيار رشيد ،بسيار شجاع ،بسيار دليـر،
بلند قد و خوشرو و زيبا بود (وَ كا ُ يُدْعى قَمَرَ بنى هاشم) كه او را «ماه بنى هاشـم» لقـب داده بودنـد .اينهـا حقيقـت
است .شجاعتش را البته از على عليه السالم به ارث برده است .داستا مادرش حقيقت است كه على به برادرش عقيل
فرمود :عقيل! زنى براى من انتخاب كن كه «وَلَدَتْهَا الْفُحولَةُ» از شجاعا به دنيا آمده باشد« .لِتَلِدَ لى فارِساً شُجاعاً» دلم
مىخواهد از آ ز فرزند شجاع و دليرى به دنيا بيايد .عقيل ،امّ البنين را انتخاب مىكند و مىگويد اين همـا زنـى
است كه تو مىخواهى .تا اين مقدار حقيقت است .آرزوى على در ابوالفضل تحقق يافت .روز عاشورا مىشود ،بنابر
يكى از دو روايت ،ابوالفضل مىآيد جلو ،عرض مىكند برادر جا  ،به من هم اجازه بفرماييد ،ايـن سـينه مـن ديگـر
تنگ شده است ،ديگر طاقت نمىآورم ،مىخواهم هرچه زودتر جا خودم را قربا شما كنم .من نمىدانم روى چه
مصلحتى -خود ابا عبداللَّه بهتر مىدانست -فرمود :برادرم! حاال كه مىخواهى بروى ،پس برو بلكـه بتـوانى مقـدارى
آب براى فرزندا من بياورى( .اين را هم عرض كنم:
لقب «سقّا» (آبآور) قبلًا به حضرت ابوالفضل داده شده بود ،چو يك نوبـت يـا دو نوبـت ديگـر در شـبهاى پـيش
ابوالفضل توانسته بود برود ،صف دشمن را بشكافد و براى اطفال ابا عبداللَّه آب بياورد .اينجور نيست كه سـه شـبانه
روز آب نخورده باشند؛ خير ،سه شبانه روز بود كه [از آب] ممنوع بودند ،ولى در اين خـالل توانسـتند يكـى دو بـار
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آب تهيه كنند .از جمله در شب عاشورا تهيه كردند ،حتى غسل كردند ،بدنهاى خودشا را شستشـو دادنـد) .فرمـود:
چَشم.
حاال ببينيد چه منظره باشكوهى است ،چقـدر عظمـت اسـت ،چقـدر شـجاعت اسـت ،چقـدر دالورى اسـت ،چقـدر
انسانيّت است ،چقدر شرف است ،چقدر معرفت است ،چقـدر فـداكارى اسـت! يكتنـه خـودش را بـه ايـن جمعيـت
مىزند .مجموع كسانى را كه دور اين آب را گرفته بودند چهـارهزار نفـر نوشـتهانـد .خـودش را وارد شـريعه فـرات
مىكند .اسب خودش را داخل آب مىبرد .اين را همه نوشتهاند :اول ،مشكى را كه همراه دارد پر از آب مىكند و به
دوش مىگيرد .تشنه است ،هوا گرم است ،جنگيده است ،همين طورى كه سـوار اسـت تـا زيـر شـكم اسـب را آب
گرفته است ،دست مىبَرد زير آب ،مقدارى آب با دو مشت خودش تا نزديك لبهاى مقدس مىآورد .آنهايى كه از
دور ناظر بودهاند گفتهاند اندكى تأمل كرد ،بعد ديديم آب نخورده بيرو آمد .آبها را روى آب ريخت .آنجا كسى
ندانست كه چرا ابوالفضل آب نياشاميد ،اما وقتى بيرو آمد يك رجزى خواند كه در اين رجز مخاطبْ خودش بود
نه ديگرا  .از اين رجز فهميدند چرا آب نياشاميد .ديدند در رجزش دارد خودش را خطاب مىكند ،مىگويد:
يا نَفسُ مِن بَعدِ الحُسينِ هونى

وَ بَعدَهُ الكُنْتُ ا ْ تَكونى

هذَا الْحُسَيْنُ شارِبُ الْمَنو ِ

وَ تَشْرَبينَ باردَ الْمَعينِ

هيهاتَ ما هذا فِعالُ دينى

و الفعالُ صادقِ الْيَقينِ «»1
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( .)1بحاراالنوار ،ج  /47ص .41

اى نفس ابوالفضل! مىخواهم ديگر بعد از حسين زنده نمانى .حسين دارد شربت مرگ مىنوشد ،حسين با لب تشـنه
در كنار خيمهها ايستاده است و تو مىخواهى آب بياشامى؟! پس مردانگى كجا رفت؟ شرف كجـا رفـت؟ مواسـات
كجا رفت؟ همدلى كجا رفت؟ مگر حسين امام تو نيست؟ مگر تو مأموم او نيستى؟ مگر تو تابع او نيستى؟
هرگز دين من به من اجازه نمىدهد ،هرگز وفاى من به من اجازه نمىدهد .ابوالفضـل در برگشـتن مسـير خـودش را
عوض كرد ،خواست از داخل نخلستا برگردد (قبلًا از راه مستقيم آمده بود) چو مىدانسـت همـراه خـودش يـك
امانت گرانبها دارد .تمام همّتش اين است كه اين آب را به سالمت برساند ،براى اينكـه مبـادا تيـرى بيايـد و بـه ايـن
مشك بخورد و آبها بريزد و نتواند به هدف خودش نائل شود .در همين حال بود كه يكمرتبه ديدند رجـز ابوالفضـل
عوض شد .معلوم شد حادثه تازهاى پيش آمده است .فرياد كرد:
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وَاللَّهِ ا ْ قَطَعْتُموا يَمينى
وَ عَنْ امامٍ صادِقِ الْيَقينِ

انّى احامى ابَداً عَنْ دينى
نَجْلُ النَّبِىِّ الطّاهِرِ الْامينِ

به خدا قسم اگر دست راست مرا هم قطع كنيد ،من دست از دامن حسين برنمى دارم.
طولى نكشيد كه رجز عوض شد:
يا نَفسُ ال تَخْشَ مِنَ الْكُفّارِ
مَعَ النَّبِىِّ السَّيِّدِ الُمخْتارِ

وَابْشِرى بِرَحْمَةِ الْجَبّارِ
قَدْ قَطَعوا بِبَغْيِهِمْ يَسارى «»1

در اين رجز فهماند كه دست چپش هم بريده شده است .اين گونه نوشتهاند :با آ هنر فروسـيّتى كـه [در او] وجـود
داشته است ،به هر زحمت بود اين مشك آب را چرخاند و خودش را روى آ انداخت .ديگـر مـن نمـىگـويم چـه
حادثهاى پيش آمد ،چو خيلى جانسوز است .ولى اشعارى است از مادرشامّ البنين ،چو شب تاسوعا معمول اسـت
كه كر مصيبت اين مرد بزرگ مىشود ،آ را هم عرض مىكنم.
امّ البنين مادر حضرت ابوالفضل در حادثه كربال زنده بود ولى در كربال نبود ،در مدينه بود .در مدينه بود كه خبر بـه
او رسيد كه در حادثه كربال قضايا به كجا ختم شد و هر چهار پسر تو شهيد شدند .اين بود كـه ايـن ز بزرگـوار بـه
قبرستا بقيع مىآمد و در آنجا براى فرزندا خودش نوحه سرايى مىكرد .نوشـتهانـد اينقـدر نوحـه سـرايى ايـن ز
دردناك بود كه هر كه مىآمد گريه مىكرد ،حتى مروا حكم كه از دشمن ترين
__________________________________________________
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دشمنا بود.
اين ز گاهى در نوحه سرايى خودش همـه بچـه هـايش را يـاد مـىكنـد و گـاهى بالخصـوص ارشـد فرزنـدانش را.
ابوالفضل ،هم از نظر سنى ارشد فرزندا او بود ،هم از نظر كماالت جسمى و روحى.
من يكى از دو مرثيهاى را كه از اين ز به خاطر دارم براى شما مىخوانم .بهطور كلى عربها مرثيه را خيلـى جانسـوز
مىخوانند .اين مادر داغديده در اين مرثيه جانسوز خودش گاهى اين گونه مىخواند ،مىگويد:
يا مَنْ رَأَى الْعَبّاسَ كَرَّ عَلى جَماهيرِ النَّقَدِ
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وَ وَراهُ مِنَ ابْناءِ حَيْدَرَ كُل لَيْث ى لَبَد

انْبِئْتُ أ َّ ابْنى اصيبَ بِرَأْسِهِ مَقْطوعَ يَد

وَيْلى عَلى شِبْلى امالَ بِرَأْسِهِ ضَرْبُ الْعَمَدِ

لَوْ كا َ سَيْفُكَ فى يَدَيْكَ لَما دَنى مِنْكَ احَدٌ «»1
.
مىگويداى چشم ناظر ،اى چشمى كه در كربال بودى و آ منـاظر را مـىديـدى ،اى كسـى كـه در كـربال بـودى و
مىديدى ،اى كسى كه آ لحظه را تماشا كردى كه شير بچه من ابوالفضل از جلو ،شيربچگا ديگر من پشت سرش
بر اين جماعت پست حمله برده بودنـد ،اى چنـين شخصـى ،اى حاضـر وقعـه كـربال ،بـراى مـن يـك قضـيهاى نقـل
كردهاند ،من نمىدانم راست است يا دروغ ،آيا راست است؟ به من اينجور گفتهاند ،در وقتى كه دستهاى بچـه مـن
بريده بود ،عمود آهنين به فرق فرزند عزيز من وارد شد ،آيا راست است؟ بعد مىگويد ابوالفضل ،فرزند عزيزم! مـن
خودم مىدانم اگر تو دست مىداشتى مردى در جها نبود كه با تو روبرو بشود .اينكه آمدند چنين جسارتى كردنـد
براى اين بود كه دستهاى تو از بد بريده شده بود.
و ال حول و ال قوة اال باهلل العلى العظيم .و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطاهرين
__________________________________________________
( .)1منتهى اآلمال ،ج  /1ص .186

 .3تحریفات معنوى حادثه کربال
در اين بحثى كه در باره «تحريفات در واقعه تاريخى عاشورا» كرديم ،در جلسه اول عرض كرديم كـه بـه طـوركلى
تحريف بر دو قسم است :تحريف لفظى و قالبى ،و ديگر تحريف معنوى و روحى؛ و عرض كرديم اين تاريخچـه بـا
عظمت كربال كه به دست ما افتاده است ،هم دچار تحريف لفظى شده است ،يعنى ما از خودمـا بـرگ و سـازهايى
بر پيكره اين تاري بستهايم كه چهره اين تاري با عظمت و نورانى را تاريك و ظلمـانى و قيافـه زيبـاى آ را زشـت
كردهايم ،و نمونههايى در اين زمينه عرض كردم ،و هم متأسفانه اين حادثه تاريخى در دست ما تحريف معنوى پيـدا
كرده است ،كه تحريف معنوى از تحريف لفظى صد بار خطرناكتر است .آنچه كه سبب شده است كـه ايـن حادثـه
بزرگ براى ما از اثر و خاصيت بيفتد تحريفات معنوى است نه تحريفات لفظى؛ يعنى اثر سوء تحريفات معنوى از اثر
سوء تحريفات لفظى بيشتر است.
معنى «تحريف معنوى»
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تحريف معنوى يعنى چه؟ مثلًا در يك جمله ممكن است ما از لفظ نه كم كنيم و نه زياد ،ولى آنجا كـه مـىخـواهيم
توجيه و تفسير كنيم ،طورى آ را توجيه و تفسير كنيم كه درست بر خالف و بر ضد معنى واقعى ايـن جملـه باشـد.
من براى اين مطلب فقط يك مثل كوچك عرض مىكنم تا مطلب روشن شود.
نقل كردهاند -از نقلهاى مسلّم است -در روزى كه مسجد مدينه را بنـا مـىكردنـد و عمـار ياسـر فـوق العـاده تـالش
صادقانه مىكرد ،پيغمبر اكرم به او فرمود« :يا عَمّارُ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْباغِيَةُ» « .»1اى عمار! تو را آ دستهاى مىكشند كـه
سركشاند؛ اشاره به آيه قرآ كه اگر دو دسته از مسلمانا با يكديگر جنگيدند ،شما در ميا آنها اصال كنيد ،اگر
يك دسته سركشى كرد ،شما به نفع آ دسته ديگر عليه دسته سركش وارد بشويد .اين جملهاى كه پيغمبـر اكـرم در
باره عمار فرمود ،شخصيت بزرگى به عمار دارد و لهذا عمار كه در صفّين در خدمت امير المؤمنين بود ،وزنه بزرگى
در لشكر على شمرده مىشد و حتى بودند افراد ضعيف االيمانى كه تا وقتى كه عمار كشته نشده بـود ،هنـوز مطمـئن
نبودند كه عملى كه در ركاب على انجام مىدهند به حق است يعنى كشتن معاويه و سـپاهيا او جـايز اسـت .روزى
كه عمار در لشكر اميرالمؤمنين به دست اصحاب معاويه كشته شد ،يكمرتبه فرياد از همـه جـا بلنـد شـد كـه حـديث
پيغمبر صادق آمد ،بهترين دليل براى اين كه معاويه و يارانش بر باطل هستند اين است كه اينها قاتل عمارند و پيغمبر
اكرم در گذشته خبر داد كه «يا عَمّارُ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْباغِيَةُ»؛ يعنـى [مصـداق آيـه] «وَ ا ْ طائِفَتـا ِ مِـنَ الْمُـؤْمِنينَ اقْتَتَلـوا
فَأَصْلِحوا بَيْنَهُما فَا ْ بَغَتْ احْديهُما عَلَى الْاخْرى فَقاتِلُوا الَّتى تَبْغى حَتّى تَفى ءَ الى أمْرِ اللَّهِ» « .»2امروز ديگر مثل آفتاب
روشن شد كه لشكر معاويه لشكر باغى يعنى سركش و ظالم و ستمگر است و حق با لشكريا على است .پس به نصّ
قرآ بايد به نفع لشكريا على عليه لشكريا معاويه وارد جنگ شد.
اين قضيه تزلزلى در لشكر معاويه ايجاد كرد .معاويه كه هميشه با حيله و نيرنگ كار خودش را پـيش مـىبـرد ،اينجـا
دست به يك تحريف معنوى زد ،چو نمىشد انكار كرد و گفت پيغمبر درباره عمار چنين سخنى نگفته است ،چو
شايد پانصد نفر آدم در هما جا بودند كه شهادت مىدادند كه ما اين جمله را از پيغمبر شنيديم يا از كسـى شـنيديم
كه او از پيغمبر شنيده بود .بنابراين ،اين جمله پيغمبر درباره عمار قابل انكار نبود .معاويه و اصحابش تصـميم گرفتنـد
دست به يك تحريف معنوى بزنند .وقتى شاميها مىآمدند اعتراض مىكردند ،مىگفتند معاويـه چـه مـىگـويى؟ مـا
عمار را كشتيم!
__________________________________________________
( .)1سيره حلبى ،ج  /2ص .55
( .)2حجرات.9 /
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و پيغمبر فرمود« :تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْباغِيَةُ» ،مىگفت اشتباه كردهايـد؛ درسـت اسـت ،پيغمبـر فرمـود كـه عمـار را آ فئـه
سركش ،طايفه سركش ،لشكر سركش مىكشد ،ولى عمار را كه مـا نكشـتيم! مـىگفتنـد :مـا كشـتيم ،لشـكريا مـا
كشتند .مىگفت :نه ،عمار را على كشت كه او را بـه اينجـا آورد و موجبـات كشـتنش را فـراهم كـرد .هـركس كـه
مىآمد اعتراض مىكرد ،معاويه و عمـرو عـاص بـا چنـين تـوجيهى هـن او را راضـى مـىكردنـد و او را بـه لشـكر
برمىگرداندند.
عمرو عاص دو پسر دارد .يكى از آنها تيپ خودش است ،دنيادار و دنياپرست ،و ديگرى نسبتاً جوا مؤمن و باايمانى
بود و با پدرش هماهنگى نمىكرد .اسم او عبداللَّه است .در يك جلسه كه عبداللَّه حاضر بود و همين مغلطـه معنـوى
را به كار بردند ،عبداللَّه گفت اين چه حرفى است كه شما مىزنيد؟ اين چه مغلطه كارى است كه شما مىكنيد؟
چو عمار در لشكر على بود پس عمار را على كشت؟! گفتند بله .گفت بنابراين حمزه سـيّد الشّـهداء را هـم پيغمبـر
كشت ،چو حمزه سيّدالشّهداء هم در لشكر پيغمبر بود كه كشته شد .معاويـه ناراحـت و عصـبانى شـد ،رو كـرد بـه
عمروعاص و گفت :عمروعاص! چرا جلوى اين پسر بىادب را نمىگيرى؟ اين را مىگويند تحريف معنوى.
اگر بخواهيم حوادث و قضايا را تحريف معنوى كنيم ،چگونه تحريف مىكنيم؟
حوادث و قضاياى تاريخى ،از يك طرف علل و انگيزهها دارد ،از طرف ديگر منظور و هـدفها دارد .تحريـف يـك
حادثه تاريخى به اين است كه يا علل و انگيزههاى آ حادثه را چيزى بگوييم غير از آنچه كه بوده است و يا هـدف
و منظور را طورى تفسير كنيم غير از آنچه كه بوده است .باز يك مثال كوچك :شما به منزل كسى مىرويد به عنوا
اينكه از مكه آمده است .انگيزه شما اين است كه زيارت كرد حاجى مستحب است.
فردى مىگويد مىدانى فال كس چرا به خانه فال شخص رفت؟ مىگوييم چرا؟
مىگويد او فال منظور را دارد؛ مىخواهد دختر او را براى پسرش خواستگارى كند يا مىخواهد دخترش را به بـال
پسر فال كس بچسباند ،موضوع مكه را بهانه كرده است.
اينطور منظور شما را تحريف مىكنند .اين را مىگويند تحريف معنوى.
در حادثه تاريخى عاشورا كه از يك طرف علل وانگيزههايى دارد و از طرف ديگـر هـدفها و منظورهـاى عـالى ،مـا
مسلمانها ،ما شيعيا حسين بن على تحريف كرديم ،هما طورى كه معاوية بن ابى سفيا جمله پيغمبر را كه در بـاره
عمار فرمود« :تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْباغِيَةُ» تحريف كرد؛ يعنى حسين يك انگيزهاى داشت ،ما چيز ديگرى برايش تراشيديم؛
حسين هدف و منظور خاصى داشت ،ما يك هدف و منظور ديگرى براى او تراشيديم .اباعبداللَّه نهضتى كرده است
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فوق العاده باعظمت و مقدس .تمام شرايط تقدس يك نهضت در نهضت اباعبداللَّه هست كه نظيرش در دنيـا وجـود
ندارد .آ شرايط چيست؟
شرايط تقدس يك نهضت
اولين شرط تقدس يك نهضت اين است كه منظور و هدف آ نهضت ،شخصى و فردى نباشد ،بلكـه كلـى ،نـوعى،
انسانى باشد .يك وقت يك كسى نهضت مىكند به خاطر شخص خودش .يك وقت كسى نهضت مىكند به خاطر
اجتماع ،به خاطر انسانيت ،به خاطر حقيقت ،به خاطر حق ،به خاطر توحيد ،به خاطر عدالت و مساوات ،نـه بـه خـاطر
خودش ،و درواقع به خاطر همه انسانها .در آ وقتى كه او نهضت مىكند ،ديگر خودش ،خودش به عنوا يك فـرد
نيست ،اوست و همه انسانهاى ديگر.
به همين جهت كسانى كه در دنيا ،حركاتشا  ،اعمالشا  ،نهضتهايشا به خاطر شخص خودشا نبوده است ،بلكـه بـه
خاطر بشريت بوده است ،به خاطر انسانيت بوده است ،به خاطر حق و عدالت و مساوات بوده است ،به خاطر توحيد و
خداشناسى و ايما بوده است ،همه افراد بشر آنها را دوست دارند .همه مىگويند« :حُسَيْن مِنّى وَ انَا مِنْ حُسَيْنٍ».
همين طورى كه پيغمبر فرمود« :حُسَيْن مِنّى وَ انَا مِنْ حُسَيْنٍ» ما اينطور مىگوييم« :حُسَيْن مِنّا وَ نَحْنُ مِنْ حُسَيْنٍ» چـرا؟
مىگوييم براى اينكه حسين در  1128سال پيش براى ما و به خاطر ما و به خاطر همه انسانهاى عالم قيام كرد؛ قيامش
قيام مقدس و پاك بود و از منظورهاى شخصى بيرو بود.
شرط دوم اينكه قيامى مقدس باشد اين است كه آ قيام با يك بينش و درك قوى و با يك بصيرت نافذ توأم باشد؛
يعنى چه؟ يك وقت هست مردمى ،اجتماعى ،خودشا در غفلتند ،بى خبرند ،نمىفهمند ،جاهلند؛ يـك آدمـى پيـدا
مىشود بصير ،چيزفهم ،با درك ،درد اين مردم را از خود اين مردم صد درجه بهتر مىفهمـد ،دواى ايـن مـردم را از
خود اين مردم بهتر مىفهمد .در وقتى كه ديگرا هيچ نمىفهمند و هـيچ چيـزى را درك نمـىكننـد ،در ظـاهر هـم
نمىبينند و به اصطال آ چيزى را كه مردم ديگر در آينه نمىبينند او در خشت خام مىبيند ،قيام و نهضت مىكند.
پنجاه سال مىگذرد ،تازه ملت بيدار مىشوند كه فال شخص قيام كرد ،حركت كرد ،فال اقدام را
كرد ،نهضت كرد چو منظورهاى مقدسى داشت ،ولى ما در سى سال پيش و پدرا مـا در پنجـاه سـال پـيش ارزش
اين [كار] را درك نمىكردند.
مثلًا مرحوم سيد جمال الدين اسد آبادى كه در حدود هفتاد سال پيش (ظاهراً فوت اين مـرد در  111اسـت 14 ،سـال
قبل از مشروطيت) قيام كرد و يك نهضت اسالمى در كشورهاى اسالمى بپا كرد ،شما امروز كه تـاري ايـن مـرد را
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مىخوانيد ،مىبينيد اين مرد واقعاً غريب و تنها بوده است .درد اين ملت مسلما را احساس مىكرد ،دواى اين ملـت
مسلما را احساس مىكرد ،ولى خود ملت نمىفهميد ،خود ملت به او دهن كجى مىكرد ،خـود ملـت او را مسـخره
مىكرد ،ملت از او حمايت نمىكرد (اريدُ حياتَهُ وَ يُريدُ قَتلى -عَبيرُكَ مِنْ خَليلِكَ مِنْ مُرادى) .اما هفتاد سال گذشته
است ،تاري پشت سر تاري [نوشته مىشود ].وقتى كه درست زواياى تاري روشن مىشود ،مىبينيم عجب! اين مرد
چه چيزهايى را در آ روز مىفهميده كه اكثريت نود و نه درصد ملت ايرا نمىفهميدهاند .شما الاقل آ دو نامهاى
را كه اين مرد بزرگ ،يكى به مرحوم آيت اللّه ميرزاى شيرازى بزرگ (اعلى اللَّه مقامه) نوشته است و يكـى هـم بـه
عموم علماى ايرا به عنوا يك متحدالمآل ،مثلًا يكى براى مرحوم حاج شي محمد تقى بجنوردى در مشهد ،يكـى
براى فال عالم بزرگ در اصفها و يكى براى فال عالم بزرگ در شيراز ،اين نامـههـا را بخوانيـد ،ببينيـد ايـن مـرد
چقدر خوب مىفهميده است! چقدر درك مىكرده است! استعمار را چقدر خوب مىشناخته است و چقـدر خـوب
در صدد بيدار كرد اين ملت بوده است! بگذريد از اين مزخرفاتى كه بعضى از ابزارهاى اسـتعمار هنـوز هـم دارنـد
مىگويند ،ديگر اين حناها رنگ ندارند .اين نهضت ،مقدس است چو مردى در زمانى پيدا مىشود ،در پشـت ايـن
ظواهر حقايقى را مىبيند كه مردم عصر خودش نمىفهميدند و درك نمىكردند.
نهضت حسينى چنين نهضتى است .امروز است كه ما درست مىفهميم حكومت يزيد يعنى چـه ،معاويـه چـه كـرد و
نقشه امويها چه بود؟ ولى صدى نود و نه ملـت مسـلما در آ روز درك نمـىكردنـد ،مخصوصـاً بـا نبـود وسـائل
اطالعاتى كه امروز هست و در گذشته نبود .هما مردم مدينه درك نمىكردند .مردم مدينه روزى فهميدند يزيد چه
كسى است و خالفت يزيد يعنى چه كه حسين بن على كشته شد .بعد كـه حسـين بـن علـى كشـته شـد ،اينهـا تكـا
خوردند :چرا حسين بن على كشته شد؟ يك هيئت اعزامى از اكابر مردم مدينه به شام فرسـتادند .در رأسشـا مـردى
است به نام عبداللَّه بن حنظله غسيل المالئكه .اينها وقتى فاصله ميا مدينه و شام را طى كردند و به دربار يزيد رفتنـد
و مدتى ماندند ،تازه فهميدند قضيه از چه قرار است .وقتى كه برگشتند مردم گفتند چه ديديد؟ گفتند :اين قدر ما بـه
شما بگوييم در مدتى كه ما در شام بوديم مىگفتيم خدايا نكند كه از آسما به سر ما سنگ ببـارد .گفتنـد چـه خبـر
بود؟ گفتند ما با خليفهاى روبرو شديم كه شراب را علنى مـىخـورد ،قمـار مـىكـرد ،سـگبازى مـىكـرد ،يوزبـازى
مىكرد ،ميمو بازى مىكرد ،حتى با محارم خودش هم زنا مىكرد .بعد براى اينكه ثابت كنند كـه از روى حقيقـت
مىگفتند ،هما عبداللَّه بن حنظله غسيل المالئكه هشت پسر داشت ،رو كرد به مردم مدينه و گفت مردم مدينه! مـن
چيزى فهميدم ،شما قيام بكنيد يا نكنيد من قيام مىكنم ولو با همين هشت پسر خودم باشد ،و همينطور هـم بـود ،در
قيام حرّه عليه يزيد ،اين هشت پسرش را قبل از خودش [به ميدا ] فرستاد و شهيد شدند ،بعد خود اين مرد شهيد شد.
اين عبداللَّه بن حنظله غسيل المالئكه سه سال پيش از آ  ،كه ابا عبداللَّه از مدينه خارج مىشد ،آ روزى كه حسين
مىگفت« :وَ عَلَى الْاسْالمِ السَّالمُ ا ْ قَدْ بُلِيَتِ الْامَّةُ بِراعٍ مِثْلِ يَزيدَ» «»1
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(من مىدانم اگر يزيد خالفت اسالمى را به دست بگيرد چه بر سـر اسـالم مـىآيـد) كجـا بـود؟ آ روز نبـود؛ بايـد
حسينى كشته بشود ،جها اسالم تكا بخورد تا تازه آقاى عبد اللّه بن حنظله غسيل المالئكه و صدها نفر ديگـر مثـل
او در مدينه و در كوفه و در جاهاى ديگر چشمهايشا را بمالند و باز كننـد ،بگوينـد حسـين حـق داشـت كـه چنـين
حرفى زد.
شرط سوم اينكه يك نهضت مقدس باشد اين است كه تك و فرد باشد؛ يعنى برقى باشد كه در يـك ظلمـت كامـل
بدرخشد ،ندايى باشد در ميا سكوتها ،حركتى باشد در ميا سكونهاى مطلـق؛ يعنـى در يـك شـرايطى كـه خفقـا
بهطور كامل حكمفرماست ،تمام مردم ديگر قدرت حرف زد ندارند ،تاريكى مطلق ،يأس مطلـق ،نااميـدى مطلـق،
سكوت مطلق ،سكو مطلق است ،يكمرتبه يك مرد پيدا مىشود ،اين سكوتها را مىشكند ،ايـن سـكونها را از ميـا
مىبرد ،حركتى مىكند ،برقى مىشود و در ميا يك ظلمت مىدرخشد ،تازه ديگرا پشت سرش راه مىافتنـد .آيـا
نهضت حسينى اينچنين بود يا نبود؟ اينچنين بود.
امام حسين چنين نهضتى كرده است .امام حسين در اين نهضت چه هدفى داشت؟
__________________________________________________
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ما بعد هم مىبينيم ائمه دين گفتهاند عزاى چنين حسينى و چنين حادثهاى تا ابد بايد زنده بماند .حسين چـه هـدفى از
اين نهضت داشت؟ ائمه اطهار چرا اين همه اصرار داشتند كه عزاى حسين زنده بماند؟ ايندو را ما مىخواهيم بفهميم.
امّا حسين چرا نهضت كرد؟ چه احتياجى دارد كه ما بخواهيم از خودما دليل كر كنيم؟ حسـين بـن علـى خـودش
دليل نهضتش را بيا كرد ،نه يك جا ،نه دو جا و نه ده جا.
اگر نگفته بود ما حق داشتيم از پيش خودما ببافيم .فرمود« :انّى ما خَرَجْتُ أَشِراً وَال بَطِراً وَ ال مُفْسِـداً وَ ال ظالِمـاً انَّمـا
خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْاصْال ِ فى امَّةِ جَدّى» در كمال صراحت مىگويد دنياى ما را مفاسد گرفته است ،امـت جـدم فاسـد
شدهاند ،قيام كردم براى اصال  ،من يك مرد اصال طلبم« ،اريدُ ا ْ آمُرَ بِالْمَعْروفِ وَ أَنْهى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اسيرَ بِسـيرَةِ
جَدّى وَ أَبى» «»1
هدفى جز امر به معروف و نهى از منكر ندارم .امام حسين هدف نهضت خـودش را روشـن كـرده اسـت ،در كمـال
روشنايى .همچنين فرمود« :اال تَرَوْ َ ا َّ الْحَقَّ ال يُعْمَلُ بِهِ وَ ا َّ الْباطِلَ ال يُتَناهى عَنْهُ لِيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فى لِقـاءِ اللَّـهِ مُحِقّـاً»
« .»2پس خودش بيا كرده است.
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دو تحريف معنوى در هدف امام حسين عليه السالم
آنوقت ما آمديم چه گفتيم؟ اينجاست كه تحريف معنوى پيدا مىشود .حسين مىگويد من نهضت كردم براى امر به
معروف ،براى اينكه دين را زنده كنم ،براى اينكه با مفاسد مبارزه كنم .نهضت مـن يـك نهضـت اصـالحى اسـالمى
است .ما آمديم يك چيز ديگرى گفتيم .دو تا تحريف معنوى بسيار عجيـب و ماهرانـه در اينجـا كـرديم( .نمـىدانـم
بگويم ماهرانه يا جاهالنه) .يك جا گفتيم حسين بن على قيام كرد كه كشته بشود بـراى اينكـه كفـاره گناهـا امّـت
باشد ،كشته شد براى اينكه گناها ما آمرزيده شود .حاال اگر بپرسند آخر اين در كجاست؟ خود حسين چنين چيزى
گفت؟ پيغمبر گفت؟ امام گفت؟
چنين حرفى را چه كسى گفت؟ مىگوييم ما به اين حرفها چه كار داريم؟ امام حسين كشته شد براى اينكه گناها ما
بخشيده شود .نمىدانيم كه اين فكر را ما از دنياى مسيحيت گرفتهايم .ملت مسلما خيلى چيزها را ندانسـته از دنيـاى
مسيحيت بر ضد اسالم گرفت .يكى همين است .يكى از اصول معتقَدات مسيحى مسأله [به] صليب
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رفتن مسيح است براى اينكه فادى باشد .اآل «الفادى» لقب مسيح است .ايـن از نظـر مسـيحيت جـزء مـتن مسـيحيت
است .مىگويند عيسى بهدار رفت و اين بهدار رفتن عيسى كفاره گناه امت شد ،يعنى گناها خودشا را بـه حسـاب
عيسى مىگذارند .فكر نكرديم اين حرف مال دنياى مسيحيت است و با رو اسالم سازگار نيست ،بـا سـخن حسـين
سازگار نيست .به خدا قسم تهمت به ابا عبداللَّه است .و اللَّهِ اگر كسى در روز مـاه رمضـا روزه داشـته باشـد و ايـن
حرف را به حسين بن على نسبت بدهد و بگويد شهادت حسين براى چنين كارى بود و از او نقل كند ،روزهاش باطل
است .دروغ بر حسين است .ابا عبداللَّه كه براى مبارزه با گناه كرد قيام كرد ،ما گفتيم قيام كرد كـه سـنگرى بـراى
گنهكارا بشود .ما گفتيم حسين يك شركت بيمه تأسيس كرد ،بيمه گناه.
گفت شما را از نظر گناه بيمه كردم .در عوض چه مىگيرم؟ شما براى من اشك بريزيد ،من در عوض گناهـا شـما
را جبرا مىكنم ،اما شما هرچه مىخواهيد باشيد ،ابن زياد باشيد ،عمر سعد باشيد .ما مىگوييم يك ابن زياد در دنيا
كم بود ،يك عمر سعد در دنيا كم بود ،يك سنا بن انس در دنيا كم بود ،يك خولى در دنيا كم بـود ،امـام حسـين
خواست خولى در دنيا زياد شود ،عمرسعد در دنيا زياد شود ،گفت ايها الناس هرچه مىتوانيد بد باشيد كـه مـن بيمـه
شما هستم!.
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تحريف معنوى دومى كه از نظر تفسير و توجيه حادثه كربال رخ داد اين بود كه گفتند مىدانيد چرا امام حسين رفت
و كشته شد؟ يك دستور خصوصى فقط براى او بود و به او گفتند تو برو خودت را به كشتن بده .معلوم اسـت ،اگـر
يك چيزى دستور خصوصى باشد ،به ما و شما ديگر ارتباط پيدا نمىكنـد ،يعنـى قابـل پيـروى نيسـت .اگـر بگوينـد
حسين چنين كرد ،تو چنين بكن! مىگويد حسين از يك دستور خصوصـى پيـروى كـرد ،بـه مـا مربـوط نيسـت ،بـه
دستورات اسالم كه دستورات كلى و عمومى است مربوط نيست! آ يك دستور خصوصى مخصوص خودش بـود.
حال تفاوت ايندو چگونه است؟ امام حسين خودش فرياد كشيده است كه علل و انگيزه قيام من مسائلى است كه بـر
اصول كلى اسالم منطبق مىشود ،احتياجى به دستور خصوصى نيست.
دستور خصوصى در جايى مىگويند كه دستورهاى عمومى وافى نباشد .امام حسين در كمال صراحت فرمود اسـالم
دينى است كه به هيچ مؤمنى -حتى نفرمود به امام -اجازه نمىدهد كه در مقابل ظلم و ستم ،مفاسد و گناه بىتفاوت
بماند .امام حسين مكتب به وجود آورد ولى مكتب عملى اسالمى .مكتب او هما مكتـب اسـالم اسـت ،ولـى اسـالم
بيا كرد و حسين عمل كرد .در درجه اول بيش از هركس ديگر عمل كرد.
مكتب عملى اسالم .ماهرانه [تحريف كرديم] براى اينكه اين حادثه را از مكتـب بـود خـارج كنـيم و قهـراً از قابـل
پيروى بود خارج كنيم .وقتى از مكتب بود خارج شد ،ديگر قابل پيروى نيست .وقتى كه قابل پيـروى نشـد ،پـس
ديگر از حادثه كربال نمىشود استفاده كرد.
از اينجا ما حادثه را از نظر اثر مفيد داشتن عقيم كرديم .خيلى به نظر كوچك مىآيد كه بگوينـد دسـتور خصوصـى
بود .ولى مىگوييم وقتى گفتى دستور خصوصى ،معنايش اين است كه دستورهاى عمومى در اين زمينـههـا كـافى و
وافى نيست ،يعنى اگر دستور خصوصى نمىرسيد اسالم دستورى نداشت كه بگويد در چنين شرايطى بايد حركت و
قيام كرد ،بلكه اسالم مىگفت هرچه [به نظرتا مىرسد عمل كنيد .اين] « »1خيانتى است بـه حسـين بـن علـى عليـه
السالم .آيا خيانتى از اين باالتر هم در دنيا صورت گرفته است؟.
اين است كه عرض كردم اين تحريف معنوى كه در حادثه عاشورا صورت گرفته است ،از آ تحريفات لفظى صـد
درجه خطرناكتر است .در تحريف لفظى مثلًا كسى مىگويد من حدس مىزنم روز عاشورا هفتاد و دو سـاعت بـود،
بعد هم اصرار مىكند كه هفتاد و دو ساعت بود .خوب يك چرندى گفته است .آ كه مىگويد سيصد هزار نفـر را
حسين بن على كشت ،آ كه مىگويد عروسى قاسم (درست است كه بـه حسـين بـن علـى اهانـت كـرده) ،آ كـه
مىگويد زعفر جنى آمد ،آ كه مىگويد زينب آمد به اباعبداللَّه چنين گفت ،اباعبداللَّه فرمود كيست براى من اسب
بياورد ،اعوا و انصارى نداشت ،زينب رفت اسب اباعبداللَّه را آورد ،و از اين دروغها ،اينها براى هـدف حسـين بـن
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على آنقدر خطر ندارد كه اين تحريفهاى معنوى خطرناك است .بنابراين ما آمديم نهضت حسين بن على را كه خود
هدف و منظورى داشته است مس و تحريف كرديم.
فلسفه دستور ائمه اطهار عليهم السالم
عرض كرديم كه ائمه اطهار حتى به روايت از پيغمبر اكرم گفتند كه اين [حادثه] بايد زنـده بمانـد ،فرامـوش نشـود،
مردم بنشينند و بگريند .چرا چنين گفتند؟ هدف آنها از
__________________________________________________
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اين دستور چه بوده است؟ اينجا هم باز يك هدف واقعى است و يك هدف مس شده :يك بار آمـديم گفتـيم ايـن
فقط به خاطر اين است كه تسلّى خاطرى براى حضرت زهرا سالم اللَّه عليها باشد .ايشا با اينكه در بهشت هستند ،بـا
اينكه همراه فرزند بزرگوارشا هستند و خود امام حسين هم فرمود« :وَ هِىَ مَجْموعَة لَهُ فى حَضيرَةِ الْقُدْسِ» و در روز
اول فرمود« :وَ ما اوْلَهَنى الى اسْالفى اشْتِياقَ يَعْقوبَ الى يوسُفَ» من آرزو دارم كشته شوم چو به پـدرم ،بـه جـدم و
به مادرم ملحق مىشوم؛ با اينكه امام حسين ملحق به مادرش هست ،مع لك حضرت زهـرا در بهشـت نشسـته دائمـاً
بىتابى مىكند و ما مردم بى سر و پا بايد بياييم يك مقدار گريه كنيم كه حضرت زهرا تسلى خـاطر پيـدا كنـد .آيـا
شما توهينى باالتر از اين براى حضرت زهرا پيدا مىكنيد؟ گفتند ائمه كه دسـتور دادنـد گريـه كنيـد ،هـدف از ايـن
دستور اين بوده كه حضرت زهرا تسلى خاطر پيدا كند.
ديگر ،گفتند [علت دستور ائمه عليهم السالم] چيز ديگرى است .امام حسين بىتقصير در كربال به دسـت يـك عـده
مردم تجاوزكار كشته شد ،پس اين تأثرآور است ،بايد متأثر بود .من هم قبول دارم ،امام حسين بىتقصير كشته شـد.
من هم قبول دارم ،امام حسين به دست يك عده مردم ظالمِ متجاوز كشته شد .اما همين؟ يك آدم بىتقصير به دست
يك عده مردم متجاوز كشته شد؟ روزى هزار نفر آدم بىتقصير به دست آدمهـاى باتقصـير كشـته مـىشـوند .روزى
هزار نفر آدم در دنيا به اصطال نفله مىشوند .تأثرآور هم هست ،اما آيا اين نفله شدنها ارزش دارد كه قرنهاى زياد،
ده قر  ،بيست قر  ،سى قر ادامه پيدا كند؟ دائماً ما بنشينيم و اظهار تأثر كنيم كه حيف! حسين بـن علـى نفلـه شـد!
خونش هدر رفت! بى تقصير كشته شد! به دست يك عده افراد متجاوز كشته شد!.
حسين بن على بىتقصير كشته شد ،به دست افراد متجاوز كشته شد ،اما چه كسـى گفتـه حسـين بـن علـى نفلـه شـده
است؟ چه كسى گفته خو حسين بن على هدر رفت؟ اگر در دنيا انسانى شما پيـدا كنيـد كـه نگذاشـت يـك قطـره
خونش هدر برود حسين بن على است .اگر كسى در دنيا پيدا كنيد كـه نگذاشـت شخصـيتش يـك ره هـدر بـرود،
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حسين بن على است! مردى كه براى قطره قطره خو خودش آنچنا ارزش قائل شد كـه اگـر ثروتهـاى دنيـا را كـه
براى او مصرف مىشود تا دامنه قيامت حساب كنيم ،بشر براى هر قطره خونش ميلياردهـا ميليـارد تومـا پـول خـرج
كرده است؛ آدمى كه كشته شدنش سبب شد كه نام او پايه كاخ ستمكارا را ،يك قر  ،دو قر  ،سه قر  ،ده قـر ،
بيست قر بلرزاند ،اين آدم نفله شد؟! هدر رفت؟! ما حاال غصه بخوريم كه حسين بن على نفله شد؟! تو نفلـه شـدى
بيچاره نادا ! من و تو نفله هستيم ،من و تو عمرما هدر رفت .حسين بن على نفله شد؟! كه ما بياييم غصه نفلـه شـد
او را بخوريم؟! غصه براى خودت بخور! تو به حسين بن على توهين مىكنى كه مىگويى نفله شد .حسـين بـن علـى
كسى است كه [به او] گفتند« :ا َّ لَكَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ لَنْ تَنالَها الّا بِالشَّـهادَةِ» « .»1پـس وقتـى حسـين بـن علـى آرزوى
شهادت مىكرد آرزوى نفله شد را مىكرد كه بعد من و شما بياييم اظهار تأثر كنيم كه نفله شد ،هدر رفت؟! خيـر،
آنها كه آمدند توصيه كردند كه بايـد عـزاى حسـين بـن علـى زنـده بمانـد ،چـو او يـك مكتـب بـه وجـود آورد،
مىخواستند مكتبش زنده بماند ،براى اينكه در دنيا شما هرگز يك مكتب عملى كه نمونه مكتب حسين بن على باشد
پيدا نمىكنيد .اگر شما نمونهاى مانند نمونه حسين بن على پيدا كرديد آنوقت بگوييد چرا ما هر سال بايد ياد حسـين
بن على را تجديد كنيم؟ آنچه كه در حسين بن علـى در ايـن حادثـه عاشـورا و در آ ابـتالء و مصـيبت پيـدا شـد از
توحيد ،از جلوه ايما  ،از جلوه خداشناسى ،از ايما كامل به جها ديگر ،از رضا ،از تسليم ،از صبر ،از استقامت ،از
مردانگى ،از طمأنينه نفس ،از ثبات ،از عزت نفس ،از كرامت نفس ،از آزادى خـواهى و آزادى طلبـى ،از اينكـه در
فكر انسانها باشد ،از اينكه در خدمت انسانها باشد ،اگر شما نمونهاى در دنيا پيدا كرديد ،آنوقت بگوييـد چـرا مـا نـام
حسين بن على را زنده كنيم .بديل و مثل ندارد.
[دستور آنها] براى اين است كه بلكه پرتوى از رو حسين بن على در رو ما و شما بتابد .اگر اشكى كه ما براى او
مىريزيم -قبلًا عرض كردم -در مسير هماهنگى رو ما باشد ،رو ما پرواز كوچكى با رو حسينى بكند ،رهاى از
همت او ،رهاى از غيرت او ،رهاى از حريّت او ،رهاى از ايما او ،رهاى از تقواى او ،رهاى از توحيـد او در مـا
بتابد و چنين اشكى از چشم ما جارى شود ،آ اشك هرچه دلتا بخواهد قيمت دارد .اگر گفتند به اندازه يـك بـال
مگسش هم يك دنيا ارزش دارد ،باور كنيد .اما نه اشكى كه براى نفلـه شـد حسـين باشـد ،بلكـه اشـكى كـه بـراى
عظمت حسين باشد ،براى شخصيت حسين باشد .اشكى كه نشانهاى از هماهنگى كرد و پيروى كرد از حسين بـن
على باشد ،بله يك بال مگسش هم يك دنيا ارزش دارد .خواستند كه هميشه مردم اين مكتـب عملـى را ببيننـد .اولًـا
ببينند خاندا پيغمبر دليل بر صدق و گواه
__________________________________________________
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مجموعهآثاراستادشهيدمطهرى ،ج ،15ص111 :
خود پيغمبر هستند .اگر گفتند فال مسلما در جنگى كه مثلًا در روم يا ايرا كرد آ مقدار شـهامت و ايمـا نشـا
داد ،آ قدر دليل بر حقانيت پيغمبر نيست كه بگويند فرزند پيغمبر چنين كرد؛ چو مىگويند هميشـه خانـدا يـك
نفر ،از هركس ديگر سوء ظن و بدگمانىاش به او بيشتر است .ولى وقتى كه خاندا پيغمبر را مىبينيم كه در نهايـت
صفا و ايما هستند ،بهترين گواه بر صدق اين پيغمبر است .هيچ كس مانند على عليه السالم با پيغمبر نبوده اسـت ،بـا
پيغمبر بزرگ شده است ،و هيچ كس هم مانند على مؤمن به اين پيغمبر و فدايى اين پيغمبر نيست .ايـن خـودش ادلّ
دليل بر صدق اين پيغمبر است .حسين فرزند اين پيغمبر است .وقتى كه ايما خودش را به تعليمات او نشا مىدهـد
پيغمبر جلوه مىكند و پيغمبر در عالم متجلى مىشود[ .مردم مىگويند] ببينيـد [ايـن پيغمبـر] چقـدر راستگوسـت كـه
فرزندش وقتى سر دوراهى قرار مىگيرد :در يك طرف مال و ثروت هست ،وعده هست ،هزار جور خوشى هسـت،
همه گونه وعدهها به او مىدهند ،ولى در آنجا حقيقت و دين از ميا رفته است ،مظلومها زياد هستند ،ثروتهاى ملتهـا
همه در اختيار يك افراد خاصى قرار گرفته است؛ آ طرف ديگر را نگاه مىكنند ،در آنجا كشته شد هست ،شهيد
شد جوانا هست ،اسير شد ز و فرزند هست ،تشنگى هست ،تير و شمشير هست ،ولى حـق زنـده شـد ،حقيقـت
زنده شد ،عدالت زنده شد ،اسالم زنده شد؛ مىبينند فرزند پيغمبر اين راه را در پيش مىگيرد .از اينجا مىفهمند ايـن
پيغمبر چقدر راستگو بود!.
آ چيزهايى كه بشر هميشه به زبا مىآورَد ولى در عمل كمتر ديـده مـىشـود ،در وجـود حسـين ديـده مـىشـود؛
چطور؟ رو بشر اين مقدار شكست ناپذير باشد؟
سبحا اللَّه! بشر به كجا مىرسد ،رو بشر چقدر شكست ناپذير مىشود كه بدنش قطعـه قطعـه مـىشـود ،جوانـانش
جلوى چشمش قلم قلم مىشوند ،در منتها درجه تشنه مىشود كه حتى به آسما كه نگاه مىكند به نظرش تيره و تار
است .خاندانش را مىبيند كه اآل دارند اسير مىشوند .هرچه دارد از دست داده است ،ولى يك چيز بـراى او بـاقى
مانده و آ روحش است .روحش هرگز شكست نمىخورد ،يك ره شكست نمىخـورد .شـما يـك چنـين صـحنه
نمايشى از فضائل انسانيت ،در غير كربال سراغ داريد كه آنوقت بگوييم به جاى كربال از آ حادثه ياد كنيد؟.
پس چنين حادثهاى را بايد زنده نگه داشت .حادثهاى كه يك جمعيت هفتاد و دو نفرى ،از نظر روحى يك جمعيت
سى هزار نفرى را شكست دادند .چطور شكست دادند؟ اولًا با اينكه اينها در اقليت بودند و كشته شدنشا قطعى بود،
يك نفر از اينها به دشمن ملحق نشد ،اما از آ سى هزار نفر به اينها ملحق شـدند ،يكـى از سردارانشـا حـربن يزيـد
رياحى و سى نفر ديگر .اين ،دليل بر اين است كه از نظر روحى اينها بردهاند و آنها باختـهانـد .عمـر سـعد در كـربال
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كارهايى كرده است كه دليل بر شكست روحى خودش است .تاري را بخوانيد .چرا در كربال اينها از جنگ تـن بـه
تن پرهيز داشتند؟
اول حاضر شدند .طبق معمولى كه در آ دورهها بوده اسـت ،قبـل از اينكـه بـه اصـطال جنـگ مقلوبـه بشـود و يـا
تيراندازى بشود ،مثل اينكه يك نوع زورآزمايى بوده است ،يك نفر از ايـن طـرف مـىرود ،يـك نفـر از آ طـرف
مىآيد .چند نفر كه آمدند با اصحاب حسين مبارزه كردند ،اينقدر به اينها نيروى روحى دادند كه عمر سـعد دسـتور
داد جنگ تن به تن ديگر موقوف!
قدرت روحى اباعبداللَّه عليه السالم
مخصوصاً خود اباعبداللَّه كه به ميدا آمد در چه وقتى آمد؟ فكر كنيد ،عصر روز عاشوراست ،چو تا ظهرشد هنوز
عدهاى از اصحاب بودند كه نماز هم خواندند .از صبح تا عصر تالش كرده است ،چـه تالشـهايى! بـد هـر يـك از
اصحابش را غالباً خودش آورده در خيمه شهدا گذاشته است .بد يارانش را خودش آورده است ،به بـالين يـارانش
خودش آمده است ،اهل بيتش را خودش تسلّى داده اسـت .اينقـدر تـالش كـرده كـه خـدا مـىدانـد! گذشـته از آ
داغهايى كه ديده است .آخرين كسى كه به ميدا مىآيـد خـودش اسـت .خيـال كردنـد كـه ديگـر در يـك چنـين
شرايطى مىتوانند با حسين مبارزه كنند .هر كسى كه جلو آمد لحظهاى مهلتش نداد كه فريـاد عمـر سـعد بلنـد شـد،
گفت خدا مرگتا بدهد ،مادرهايتا به عزايتا بنشينند ،به مبارزه چه كسى رفتهايد؟! «هذَا ابْنُ قَتّالِ الْعَـرَبِ» « »1ايـن،
پسر كشنده عرب است ،پسر على بن ابى طالب است «وَ اللَّهِ لَنَفْسُ ابيهِ بَيْنَ جَنْبَيْـهِ» « »2بـه خـدا رو پـدرش علـى در
كالبد اين است ،به جنگ اين نرويد .اين عالمت شكست بود يا نه؟ سى هزار نفر از جنگ تن به تـن كـرد بـا يـك
مردِ تنهاى غريبِ آ همه مصيبت ديده ،آ همه زحمت كشيده و آ همه تالش كرده تشنه گرسنه
__________________________________________________
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( .)2هما  ،ج  /44ص  ،191با اندكى اختالف.

عقب نشينى مىكنند.
نه تنها در مقابل شمشير ابا عبداللَّه شكست خوردنـد ،در مقابـل مـنطقش هـم شكسـت خوردنـد .ابـا عبداللَّـه در روز
عاشورا قبل از شروع جنگ دو سه بار خطابه انشاء كرد.
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واقعاً خود آ خطابهها عجيب است .كسانى كه اهل سخن هستند مىدانند ممكن نيست در حال عـادى انسـا بتوانـد
سخنى بگويد كه تا حد اعلى اوج بگيرد .بايد رو بشر به اهتزاز بيايد .مخصوصاً اگر سخن از نـوع مرثيـه باشـد بايـد
دل آدم خيلى سوخته باشد تا يك مرثيه خوب بگويد .اگر بخواهد غزل بگويد بايد سخت دچـار احساسـات عشـقى
باشد تا غزل خوبى بگويد .اگر بخواهد حماسه بگويد ،بايد سـخت احساسـات حماسـى داشـته باشـد تـا يـك سـخن
حماسه بگويد.
وقتى آ خطبههاى اباعبداللَّه را مىبينيم ،مخصوصاً مفصل ترين خطبهاش ،همـا كـه در روز عاشـورا آمـد از اسـب
پياده شد ،سوار شتر شد ،براى اينكه شتر بلندتر است ،مىخواست يـك جـاى مرتفعتـرى باشـد تـا صـدايش بهتـر بـه
جمعيت برسد .فرمود« :تَبّاً لَكُمْ ايَّتُهَا الْجَماعَةُ وَ تَرَحاً حينَ اسْتَصْرَخْتُمونا والهِينَ فَاصْرَخْناكُمْ موجِفينَ»1« ».
راستى نمونهاى از خطبههاى على عليه السالم است .اگر خطبههـاى علـى را كنـار بگـذاريم ديگـر خطبـهاى بـه ايـن
پرشورى در دنيا پيدا نمىشود .يك بار و دو بار و سه بار صحبت كرد ،عمر سعد بر لشكريا خودش ترسيد كه مبادا
نطق حسين اينها را تحت تأثير قرار بدهد .نوبت ديگر كه اباعبداللَّه آمد صحبت كند (ببينيـد چقـدر نـامردى كردنـد،
چقدر روحشا شكست خورده بود!) دستور داد سروصدا كنيد ،دستتا را به دهانتا بزنيد كه كسى صداى حسين را
نشنود .آيا اين عالمت شكست نيست؟ آيا اين عالمت پيروزى حسين نيست؟ آيا اين نبايد بـراى مـا درس باشـد كـه
يك بشر اگر باايما باشد ،اگر موحد باشد ،اگر به خدا پيوند داشته باشد ،اگر به آ دنيا ايما داشته باشد ،اگر نفس
مطمئنه باشد ،يكتنه سى هزار نفر را از نظر روحى شكست مىدهد؛ آيا اينطور نيست؟
نمونه اينها را شما ديگر كجا پيدا مىكنيد؟ شما چه كسى را در دنيا پيدا مىكنيد كه در شرايطى مثل شـرايط حسـين
بن على قرار بگيرد ،دو كلمه از آ خطابه حسين بن على را بتواند بخواند؟ دو كلمه از آ خطابـه زينـب (سـالم اللَّـه
عليها) آ زينب داغ ديده را در دم دروازه كوفه بخواند؟ اينها درس است .گفتهاند اين عزا را احيا كنيد و زنده نگه
__________________________________________________
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داريد كه اين نكتهها را بفهميد و دريابيد ،براى اينكه عظمت حسين را درك كنيد ،براى اينكه اشكى اگر مىريزيد،
از روى معرفت باشد .معرفت حسين شما را باال مىبرد ،شما را انسا مىكند ،شما را آزاد مرد مىكنـد ،شـما را اهـل
حق و حقيقت مىكند ،اهل عدالت مىكند ،يك مسلما واقعى مىكند .مكتب حسين ،مكتـب انسانسـازى اسـت نـه
مكتب گنهكارسازى .حسين سنگر عمل صالح است نه سنگر گناهكارى.
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پس اين است فلسفه اين كه گفتهاند عزاى حسين بن على را زنده نگه داريد .ببينيد چه مصيبتى براى حسين بـن علـى
پيش نيامد ،چه سختى پيش نيامد ،چه بال و گرفتارى پيش نيامد؟ ببينيد در مقابل همه اينها آيا حسين بن على سـرفراز
بيرو آمد يا نه؟ پس شما هم يك ره شيعه او باشيد ،يك ره پيرو او باشيد .توحيد را ببينيد! ايما به معاد و آخرت
را ببينيد! در صبح روز عاشورا جملهاى گفت كه در آ وقت شايد انسا بـاور نكنـد كـه ايـن جملـه چقـدر از روى
حقيقت گفته شده است .نوشتهاند همين كه نماز صبح را با اصحاب خودش خواند ،رو بـه اصـحاب خـودش كـرد و
فرمود :اصحاب من! آماده باشيد .مرد جز يك پلى نيست كه شما را از دنيايى به دنياى ديگر عبور مىدهد ،از يـك
دنياى بسيار سخت به يك دنياى بسيار عالى و شريف و لطيف .اين سخنش بود ،اما عملش را ببينيد .اين را كه حسين
بن على نگفته است ،ديگرا گفتهاند ،حضار گفتهاند ،كسانى كه وقايع نگار بودهاند گفتهاند .حتى حميـد بـن مسـلم
كه وقايع نگار عمر سعد است اين قضيه را گفته است .مىگويد من تعجب مىكـنم از حسـين بـن علـى كـه هـر چـه
شهادتش نزديكتر و كار بر او سختتر مىشد چهرهاش برافروختهتر مىشد .مثل آدمـى كـه بـه وصـل دارد نزديـك
مىشود .كأنه خوشحالتر مىشود .حتى يك جملهاى دارد ،مىگويد آ لحظات آخر كه من به سراغ حسين بن علـى
عليه السالم رفتم ،وقتى رسيدم كه آ لعين ازل و ابد سر مقدسش را از بد جـدا كـرده بـود .چشـمم كـه افتـاد ،آ
بشاشت و روشنى چهرهاش آنچنا مرا گرفت كه كشته شدنش را فراموش كردم« :لَقَدْ شَغَلَنى نورُ وَجْهِهِ عَنِ الْفِكْـرَةِ
فى قَتْلِهِ» « .»1آيا شما براى اين نمونه پيدا مىكنيد؟ اگر نمونه پيدا كرديد ،بعـد بـه جـاى عـزاى حسـينى عـزاى او را
مىگيريم ،به جاى ياد حسين از او ياد مىكنيم.
نوشتهاند اباعبداللَّه در حمالت خودش نقطهاى را در ميدا مركز قرار داده بود.
__________________________________________________
( .)1هما  ،ص  ،71با اندكى اختالف.

مركز حمالتش آنجا بود .مخصوصاً نقطهاى را امام انتخاب كرده بود كه نزديـك خيـام حـرم باشـد و از خيـام حـرم
خيلى دور نباشد ،به دو منظور .يك منظور اين كه مىدانست كه اينها چقدر نـامرد و غيرانسـانند .اينهـا همـين مقـدار
حميّت ندارند كه الاقل بگويند كه ما با حسين طرف هستيم ،پس متعرض خيمهها نشويم .مىخواست تا جا در بد
دارد ،تا اين رگ گردنش مىجنبد ،كسى متعرض خيام حرمش نشود .حمله مىكرد ،از جلو او فرار مىكردند ،ولـى
زياد تعقيب نمىكرد؛ برمىگشت مبادا خيام حرمش مورد تعرض قرار بگيرد .ديگر اينكه مىخواست تـا زنـده اسـت
اهل بيتش بدانند كه او زنده است .نقطهاى را مركز قرار داده بود كه صداى حضرت مىرسيد .وقتى كه بر مىگشت،
در آ نقطه مىايستاد ،فرياد مىكرد« :ال حَوْلَ وَ ال قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظيمِ» .وقتى كه اين فرياد حسين بلنـد مـىشـد
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اهل بيت سكونت خاطرى پيدا مىكردند ،مىگفتند آقا هنوز زنده است .امام به اهل بيـت فرمـوده بـود تـا مـن زنـده
هستم هرگز از خيمهها بيرو نياييد.
اين حرفها را باور نكنيد كه اينها دم به دم بيرو مىدويدند ،ابداً! دستور آقا بود كه تـا مـن زنـده هسـتم در خيمـههـا
باشيد ،حرف سستى از دها شما بيرو نيايد كه اجر شما ضايع مىشود .مطمئن باشيد عاقبت شما خير اسـت ،نجـات
پيدا مىكنيد و خداوند دشمنا شما را عذاب خواهد كرد ،به زودى هم عذاب خواهد كرد .اينها را بـه آنهـا فرمـوده
بود .آنها اجازه نداشتند و بيرو هم نمىآمدند .غيرت حسين بن على اجازه نمىداد .غيرت و عفّت خود آنهـا اجـازه
نمىداد كه بيرو بيايند ،بيرو هم نمىآمدند.
صداى آقا را كه مىشنيدند« :ال حَوْلَ وَ ال قُوَّةَ الّا بِاللَّهِ الْعَلِىِّ الْعَظيمِ» يك اطمينا خاطرى پيدا مـىكردنـد .چـو آقـا
وداع كرده بودند و يك بار يا دو بار ديگر هم بعد از وداع آمده بودند و خبر گرفته بودند ،اين بود كه اهل بيت امام
هنوز انتظار آمد امام را داشتند.
اسبهاى عربى براى ميدا جنگ تربيت مىشدند .اسب حيوا تربيت پذيرى است.اينهـا وقتـى كـه صاحبشـا كشـته
مىشد عكس العملهاى خاصى از خودشا نشا مىدادند.
اهل بيت اباعبداللَّه در داخل خيمه هستند ،همينطور منتظر ببينند كِى صداى آقا را مىشنوند يا شايد يـك بـار ديگـر
جمال آقا را زيارت مىكنند كه يك وقت صداى همهمه اسب اباعبداللَّه بلند شد .آمدند درِ خيمه .خيال كردنـد آقـا
آمدهاند .يك وقت ديدند اين اسب آمده است ولى در حالى كه زين او واژگو است .اينجاست كه اوالد اباعبداللَّه،
خاندا اباعبداللَّه فرياد واحسينا و وامحمّدا را بلند كردند .دور اين اسب را گرفتند .نوحه سرايى طبيعـت بشـر اسـت.
انسا وقتى مىخواهد درد دل خودش را بگويد به صورت نوحه سرايى مىگويد؛ آسما را مخاطب قرار مـىدهـد،
زمين را مخاطب قرار مىدهد ،درختى را مخاطب قرار مىدهد ،خـودش را مخاطـب قـرار مـىدهـد ،انسـا ديگـرى
رامخاطب قرارمى دهد ،حيوانى را مخاطب قرار مىدهد .هريك از افراد خاندا اباعبداللَّه به نحوى نوحـه سـرايى را
آغاز كردند .آقا به آنها فرموده بود تا من زنده هستم حق گريه كرد هم نداريـد .مـن كـه از دنيـا رفـتم البتـه نوحـه
سرايى كنيد.
گريه است ،انسا وقتى غصه دارد بايد گريه كند تا عقده دلش خالى شود .اجازه گريه كرد را بعـد از ايـن جريـا
يافته بودند .در هما حال شروع كردند به گريستن.
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نوشتهاند حسين بن على عليه السالم دختركى دارد كه خيلى هم اين دختر را دوست مىداشت؛ سُكَينه خاتو كه بعد
هم يك ز اديبه عالمهاى شد و زنى بود كه همه علما و ادبا براى او اهميت و احترام قائل بودند .ابا عبداللَّه خيلى اين
طفل را دوست مىداشت.
او هم به آقا فوق العاده عالقهمند بود .نوشتهاند اين بچه به صورت نوحه سرايى جملههايى گفت كـه دلهـاى همـه را
كباب كرد .به حالت نوحه سرايى اين اسب را مخاطب قرار داده است ،مىگويد« :يا جَوادَ ابى هَلْ سُقِىَ ابـى امْ قُتِـلَ
عَطْشاناً؟» اى اسب پدرم ،پدر من وقتى كه رفت تشنه بود ،آيا پدر من را سيراب كردند يا با لب تشنه شـهيد كردنـد؟
اين در چه وقت بود؟ وقتى است كه ديگر اباعبداللّه از روى اسب به روى زمين افتاده است .اين جنـگ بـا يـك تيـر
شروع شد و با يك تير خاتمه پيدا كرد .پيش از ظهر عاشورا كه شد ،بعد از آ اتمام حجتهاى امام ،عمر سعد كسـى
بود كه تيرى به كما كرد و فرستاد به «.... »1
__________________________________________________
([ .)1چند ثانيهاى نوار افتادگى دارد].

وظيفه ما در برابر تحريفها
در جلسات گذشته كه در اطراف «تحريفات در واقعه تاريخى عاشورا» بحث كردم ،بحث خودم را در چهار قسـمت
قرار دادم :قسمت اول در معنى تحريف و انواع تحريف بهطور كلى .قسمت دوم در بيا تحريفاتى كـه در خصـوص
واقعه تاريخى عاشورا صورت گرفته است و نمونههايى از آ تحريفات .بخـش سـوم ،عوامـل تحريـف ،موجبـات و
اسبابى كه منجر به تحريف مىشوند بهطور عموم و عاملهاى خاصى كه در ايـن حادثـه تـاريخى دخالـت كـردهانـد.
بخش چهارم ،راجع به وظيفه ما مردم در برابر اين تحريفها ،هم وظيفه علماى امت و هم وظيفه توده مردم.
از اين چهار بخش ،سه بخش اول را قبلًا صحبت كرديم .ولى بخش چهارم باقى ماند كه امشب به فضـل الهـى شـايد
موفق بشويم آنچه كه الزم است در باره اين مطلب صحبت كنيم.
بهطور قطع و يقين ،همين طورى كه عرض كردم ،تحريفاتى در اين حادثه بسـيار بـزرگ تـاريخى تـدريجاً در طـول
زما پيدا شده است و بدو شك در اينجا وظيفهاى هست كه بايد با اين تحريفها مبارزه كرد .بلكه به تعبير بهتر ،اگر
بخواهيم از خودما ستايش كنيم و تعبير احترام آميزى درباره خودما به كار ببريم ،بايد بگوييم كه ما ايـن نسـل در
اين زمينه رسالتى داريم براى مبارزه با اين تحريفات .ولى قبل از آنكه اين وظيفه و رسالت را ،چه براى علماى امـت
و به تعبير ديگر خواص و چه براى توده مردم و به تعبير ديگر عوام ،عرض بكنم ،دو مطلـب ديگـر را مقـدمتاً عـرض
مىكنم :يكى اينكه نگاهى به گذشته بكنيم ،ببينيم مسؤول ايـن تحريفـات چـه كسـانى هسـتند؟ آيـا خـواص و علمـا
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مسؤول اين تحريفاتاند يا توده و عوام الناس؟ امروز وظيفه چيست و وظيفه كيست يـك مطلـب اسـت ،در گذشـته
مقصر و مسؤول كيست مطلب ديگرى است.
معمولًا در اين گونه قضايا علما تقصير را به گرد عوام مىاندازند و عوام به گرد علما.
علما معمولًا مىگويند تقصير اين عوام الناس است ،تقصير جهالت اين مردم اسـت ،از بـس كـه ايـن مـردم جاهـل و
نادانند و از بس كه اين مردم نااليق و ناشايسته هستند! اينها سزاوار همين مهمالتاند ،شايسته حقايق نيستند.
داستانى است ،من از مرحوم آية اللَّه صـدر (اعلـى اللَّـه مقامـه) شـنيدم ،كـه تـاج نيشـابورى حرفهـاى مفـت در منبـر
مىگفت .كسى به او اعتراض كرد كه اينها چيست؟! اين همه اجتماع مىشود چرا دو كلمه حرف حسابى نمىزنـى؟
گفت مردم اليق نيستند .بعد هم با يك دليلى به اصطال ثابت كرد .ولى مردم عوام هم يعنى توده مردم هـم منطقـى
در برابر خواص دارند و اين منطق را اغلب به كار مىبرند؛ مىگويند ماهى از سر گَنده گردد نى ز دُم؛ علما به منزلـه
سر ماهى هستند و ما دُم ماهى.
هم خواص مسؤولند و هم عوام
ولى حقيقت اين است كه در اين تقصير هم خواص مسؤول هستند و هم عوام ،هردو .راجع به مسؤول بود و مقصـر
بود خواص و علما شايد چندا احتياجى به توضيح نباشد ،بعد ضمن بيا وظيفه علمـا خـواهم گفـت ،ولـى ايـن را
بدانيد كه عامه مردم و توده مردم هم در اين مسائل شريكاند ،به هما اندازه و شايد احياناً بيشتر .بلكه در ايـنطـور
مسائل ،اين توده مردم هستند كه حقايق كُشى مىكنند و خرافات را اشاعه مىدهند.
حديث معروفى است و علما براى آ اعتبار قائل شدهاند .شخصى از امام صادق عليه السـالم دربـاره آيـه شـريفه« :وَ
مِنْهُمْ امِّيّو َ اليَعْلَمو َ الْكِتابَ الّا أمانِىَّ» «»1
كه خدا از عوام يهود در آنجا انتقاد مىكند (با اينكه خدا اين عوام را بىسواد ،امّى و درس ناخوانده معرفى
__________________________________________________
( .)1بقره.58 /

مىكند ،در عين حال از همين عوام در قرآ انتقاد مىكند و اينها را مسؤول مىشناسد) سؤال مىكنـد علمـاى يهـود
مسؤول بودند درست ،عوام ديگر چه مسؤوليتى دارند؟ اينها ديگر عوام بودنشا عذرشا است .حديث مفصل است.
امام فرمود :خير ،اينطور نيست؛ بله ،يك مسائلى هست كه احتياج به درس خواند دارد ،فقط درس خواندهها آنهـا
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را درك مىكنند ،درس ناخواندهها درك نمىكنند .در اينجا مىتوا گفـت كـه عـوام مسـؤول نيسـتند چـو درس
خوانده نيستند ،گو اينكه گاهى عوام مسؤوليتشا اين است كه چرا درس نمىخوانند .آ هـم خـودش يـك منطقـى
است.
احياناً اگر عوام مسؤوليت نداشته باشند ،در مسائلى است كه احتياج بـه تحصـيل و درس و كتـاب و معلـم دارد .ايـن
شخص ،معلم نديده ،مدرسه نديده ،كتاب نخوانده است ،چرا مسؤول باشد؟ فرمود اما بعضى از مسائل است كه بشـر
به فطرت سليم آ را درك مىكند .اين ديگر مدرسه و كتاب و معلـم نمـىخواهـد ،ديـپلم داشـتن -بـه تعبيـر مـن-
نمىخواهد ،سالمت عقل كافى است .بعد امام مثال زد ،فرمود اينكه يك عالمى مردم را به زهد و تقوا دعـوت كنـد
ولى هما كه مردم را به زهد و تقوا دعوت مىكند خودش بر خالف زهد و تقوا عمل كند ،توبه فرما باشد امـا توبـه
فرمايا خود توبه كمتر كنند ،و مردم عوام هم اينها را ببينند كه مىگويند و بر ضد گفته خودشا عمل مىكنند ،آيـا
آين آدم بايد درس خوانده و معلم ديده باشد و كالس طى كرده باشد تا بفهمد كه يك چنـين آدمـى اليـق پيـروى
نيست؟ عوام يهود اينها را به چشم خودشا مىديدنـد و بـه عقـل خودشـا درك مـىكردنـد« ،وَاضْـطُرّوا بِمَعـارِفِ
قُلوبِهِمْ» با يك معرفت فكـرى ايـن را درك مـىكردنـد كـه از چنـين كسـانى نبايـد پيـروى كـرد ،معـذلك پيـروى
مىكردند ،پس مسؤولند.
پس يك سلسله مسائل است كه احتياج به درس خواند ندارد ،هر گونه درسى .به قول معـروف خـط سـياه و سـفيد
خواند نمىخواهد ،عربى دانستن نمىخواهد ،فارسى دانستن هم نمىخواهد ،صرف و نحو نمىخواهد ،فقه و اصول
نمىخواهد ،منطق و فلسفه نمىخواهد ،فطرت سليم مىخواهـد و فطـرت سـليم را هـم همـه دارنـد ،فطرتشـا درك
مىكند .در آ گونه مسائل شما چه مىگوييد؟ پيغمبر اكرم جملهاى دارد كه از پختـه تـرين جملـههاسـت ،چـو از
فطرى ترين جملههاست .فرمود« :انَّمَا الْاعْمالُ بِالنِّيّاتِ وَ انَّما لِكُلِّ امْرِىٍ ما نَوى» «»1
عمل بستگى به قصد و نيت دارد .اگر شما كارى
__________________________________________________
( .)1بحاراالنوار ،ج  /51ص .227

را انجام دهيد ،چه خوب و چه بد ،اما قصد نداشتهايد و بدو قصد آ كار از شما صادر شـده اسـت ،اگـر بـد اسـت
مسؤول نيستيد ،اگر خوب است پاداش نداريد .اين يك مطلب خيلى واضحى است و هر كسى مىفهمـد .حـال اگـر
كسى آمد و مثلًا خوابى را نقل كرد ،داستانى را نقل كرد ،گفت فال كس در يك جريا اضطرارى ،در يـك عـالم
بى خبرى ،در يك كارى كه كوچكترين قصدى نداشته است بلكه قصد خالف داشته است ،در عين حال همين كار
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بدو قصد ،او را به اعلى علّيّين باال برد ،تمام گناهانش را محو كرد ،آيا ما بايد قبول كنيم؟ بايد كتاب خوانده باشيم،
عربى دانسته باشيم ،سياه و سفيد خوانده باشيم كه [بدانيم] گناها انسا را فقط يك توبـه و يـك بازگشـت بـه حـق
پاك مىكند« ،ا َّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ» «»1
كار نيك است كه اثر كار بد را مىبرد ،اما كار بدو اختيار نه؟.
ولى ما از همين فطرت خدادادى خودما هرگز استفاده نمىكنيم .يكى مىآيد مىگويد يك دزدى بود (در كتابهـا
هم نوشتهاند) راه را بر مردم مىبست ،چقدر مال مردم را چاپيده بود ،چقدر آدمها را كشته بود ،چقـدر زنهـا را بيـوه
كرده بود ،چقدر بچهها را يتيم كرده بود! يك بار اطالع پيدا كرد كه قافلهاى از زوار مىخواهند بروند كربال.
آمد سر گردنهاى كمين كرد كه آنها كى از آنجا عبور مىكنند ،براى اينكه راه را بر زوّار امام حسين ببنـدد ،مالشـا
را بگيرد ،عند اللزوم آنها را بكشد ،جنايت كند .منتظر بود .تا قافله برسد ،دو سه ساعت وقت بود .كنـار راه خـوابش
برد .قافله آمد و رد شد ،او بيدار نشد .ولى در همين حال صحنه قيامت را خواب ديد؛ ديد او را كشا كشا به جهنم
مىبرند .چرا به جهنم مىبرند؟ حسابش روشن است .كوچكترين عمل صالح در نامه عمـل او نيسـت ،هرچـه هسـت
گناه و جنايت است .بردند و بردند تا لبه پرتگاه جهنم ،ولى جهنم او را نپذيرفت؛ گفت نـه ،ايـن را مـن نمـىپـذيرم.
نپذيرفت و برگشت .آخر ،قضيه اينطور كشف شد كه اين مرد چو در كنار راهى خوابيده است كـه در آنجـا قافلـه
زوار مىرفتند و گرد زوار بر لباس او نشسته است ،بدو اينكه خودش قصدى داشته باشد ،بلكه قصد كشتن اين زوار
را داشته است و قصد برد مال اينها را داشته است ،و عليرغم گفته پيغمبر كه «انَّمَا الْاعْمالُ بِالنِّيّاتِ» و «لِكُلِّ امْـرِئٍ مـا
نَوى» ،اين عمل بدو اختيار تمام گناهانش را محو كرد:
__________________________________________________
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فَا َّ النّارَ لَيْسَ تَمُسُّ جِسْماً

عَلَيْهِ غُبارُ زُوّارِ الْحُسَيْنِ

از جنبه شعرى خيلى خوب است ،اما از جنبه مكتب امام حسين متأسفانه نه .حاال اين ديگر درس خواند مىخواهد
كه مردم عوام بگويند ما كه خط سياه و سفيد نخواندهايم كه بفهميم ،ما چه مىفهميم ،ما اين حرفها را قبول مىكنيم.
مىگوييم :اينها از بديهيات عقل است ،از فطريات بشر است .پس خيال نكنيد كه اگر شما پذيرفتيد ،مسؤول نيستيد.
خطر تحريف

** ** 71

مطلب دومى كه قبل از بيا اين رسالت و وظيفه مىخواهم عرض بكنم ،خطراتى است كه در اين تحريفـات وجـود
دارد .مىخواهم يك شر مختصرى راجع به خطر تحريف بحث كرده باشم .بسـيار خـوب ،تحريـف در دنيـا واقـع
مىشود .انواع تحريفها ما در واقعه تاريخى عاشورا به دست آورديم .عوامـل تحريـف را هـم شـناختيم .حـاال كسـى
بگويد تحريف بشود ،مگر چه عيبى دارد ،چه ضررى دارد ،چه خطرى دارد؟ خطر تحريف فوق العـاده زيـاد اسـت.
تحريف ضربت غيرمستقيم است كه از ضربت مستقيم كارىتر است .اگر كتابى تحريف بشود ،چه تحريف لفظـى و
چه تحريف معنوى ،اگر كتاب هدايت باشد تبديل به كتاب ضاللت مىشـود ،اگـر كتـاب سـعادت باشـد تبـديل بـه
كتاب شقاوت مىشود .اگر كتابى باشد كه انسا را رو به باال مىبرد ،در اثـر تحريـف رو بـه پـايين مـىآورد .اساسـاً
بكلى آ حقيقت را عوض مىكند؛ نه تنها بدو خاصيت مىكند ،بلكه اثر معكوس مىبخشد.
هر چيزى آفتى متناسب با خودش دارد .اين كه هر چيزى آفتـى دارد ،تعبيـر مـن نيسـت ،تعبيـر پيغمبـر اكـرم اسـت.
مىفرمايد« :آفَةُ الدّينِ ثَالثَة :فَقيهٌ فاجِر ،امامٌ جائِر ،مُجْتَهِدٌ جاهِل» «»1
 ،سه چيز آفت دين است :اول دانشمند بد عمل ،فاسق و فاجر .دوم زعيم و پيشواى ستمكار .سوم مقدس نادا  .اينهـا
را پيغمبر اكرم به عنوا آفتهاى دين مىشمارد .همين طورى كه شما مىگوييد جمادات مثلًا آهن آفتى دارد ،نباتات،
آفات دارند ،كرم خاردار آفت فال گياه است ،سن و مل آفت است براى نباتات ،حيوانات آفتهـاى مخصـوص بـه
خود دارند ،بد انسانها آفتهاى مخصوص به خود دارد؛ دين،
__________________________________________________
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آيين ،مسلك ،آفت مخصوص به خود دارد« :تحريف» كه به وسيله دو صنف از آ سه صنفى كه پيغمبر اكرم فرمود
ايجاد مىشود ،يكى فقيه فاجر ،عـالم بـدعمل فاسـق ،و ديگـرى مقـدس نـادا  .تحريـف آفـت ديـن اسـت ،ديـن را
مىخورد .دين را كه كرم خاردار نمىتواند از ميا ببرد ،دين را كه سن و مل از ميا نمـىبـرد .ديـن را تحريـف از
ميا مىبرد ،چو موضوع را عوض مىكند ،مردم به نام حقيقت آ را مىپذيرند اما نتيجه معكوس مىگيرند.
شما ببينيد على عليه السالم ،شخصيتى به اين عظمت ،در نظر بعضى از ما مردم يك شخصيت تحريـف شـده عجيبـى
است .بعضى از مردم على را فقط و فقط به پهلوانى مىشناسند و بس .و گاهى من نمىدانم به وسيله چـه اشخاصـى-
حتماً به وسيله اشخاص بسيار مغرضى -يك عكسهايى از على عليه السالم منتشر مىشود ،يك شمشيرى كه مثل زبا
مار دو تا زبانه دارد ،بازوهايى ،قيافهاى كه انسا نمىفهمـد آخـر اينهـا از كجـا [گرفتـه شـده اسـت؟] اولًـا عكـس و
مجسمه على عليه السالم و پيغمبر صلى اهلل عليه و آله قطعاً در دنيا نبوده است .مىآيند مىگويند در فال موزهاى كه
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در پاريس است پيدا شد .اولًا چو اسالم جلو اينها را گرفته بود براى اينكه مبارزه با انسا پرستى كرده باشـد ،خـود
مسلمانها چنين كارى نكردند .اين دنياى اروپايى كه شما امروز مىبينيد اينطور در تمد ترقى كردهاند ،آ زمانها از
وحشى ترين ملتهاى دنيا بودند .عكس على كجا بود كه كسى بردارد ،نقاشى على كجا بود كه كسـى بـردارد؟ يـك
قيافههاى عجيب ،كه انسا هيچ باور نمىكند اين هما على عابد است ،اين هما على است كه شبها از خوف خـدا
مىگريسته است؛ چو سيماى يك عابد ،سيماى يك متهجد ،سيماى يك كسى كه شبها اسـتغفار مـىكـرده اسـت،
سيماى يك حكيم ،سيماى يك قاضى ،سيماى يك اديب يك جور ديگر است .هر يك از بزرگا دين را كه ما در
نظر بگيريم سيما و چهرهاى كه براى آنها ترسيم مىكنند غير از آ چيزى است كه بوده است.
تحريف مخصوص ما ايرانيها
يك چيزى كه مخصوص ما ايرانيهاست من عرض مىكنم [و آ اين است كه مىگوييم] «امام زين العابدين بيمـار».
شما در غير زبا فارسى در جاى ديگر اين كلمه «بيمار» را دنبال اسم امام زين العابدين نمىبينيد .مثلًا در زبا عربـى.
ايشا القاب زيادى دارند« .السّجاد» يكى از القابشا است « ،والثَّفَنات» يكى از القابشا است .شما ببينيد يك كتـاب
در دنيا پيدا مىكنيد كه يك لقبى به زبا عربى به امام داده باشند كه مفهوم بيمار را برساند؟ من نمىدانم چطور شده
كه ما فارسى زبانها اين لقب را به امام دادهايم؟! البته علتش معلوم است .امام زين العابدين تنها در ايام حادثه عاشورا-
بگويم من االتفاق ،بگويم تقدير الهى بود براى اينكه امام زنده بماند و نسل امام حسين از اين طريق محفـوظ بمانـد-
بيمار بودند و هما بيمارى ايّام عاشورا سبب نجات ايشا شد .چند بار تصميم گرفتند امام را بكشـند ،چـو بيمـارى
ايشا در آ وقت شديد بود ،گفتند« :انَّهُ لِما بِهِ» « »1يعنى اين كه دارد مىميرد ،چرا ديگـر او را بكشـيم؟ كيسـت در
دنيا كه در عمرش بيمار نشود؟ هر كسى در عمرش يك بار ،دو بار بيمار مىشود .ديگر در غيـر ايـن چنـد روز شـما
ببينيد يك جا نوشتهاند كه امام زين العابدين بيمار بود؟ ولى ما امام زين العابدين را يك آدم بيمارِ مريضِ زردرنـگِ
تبِ الزمى [تصور كردهايم] كه هميشه عصا به دستش است و [با] كمر خم دارد راه مىرود و آه مىكشـد .آ وقـت
مىگوييم امام چهارم ما هم هست .همين دروغ و تحريف سبب شده است كـه بسـيارى از اشـخاص آه بكشـند ،نالـه
كنند ،خودشا را به موش مردگى بزنند و مردم از آنها احترام كنند ،بگويند ببين آقا را! درسـت امـام زيـن العابـدين
بيمار! اين تحريف است .امام زين العابدين با امام حسين هيچ فرق نداشته است ،با امام باقر از نظـر مـزاج و بنيـه هـيچ
فرق نداشت .امام چهل سال بعد از حادثه كربال زنده بود و مثل همه سالم بود .با امام صادق فرقى نداشته اسـت .چـرا
ما بگوييم «امام زين العابدين بيمار»؟!.
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خدا رحمت كند مرحوم آيتى (رضوا اللّه عليه) را كه يك گوهر گرانبهايى بود از دست ما رفت .اين مـرد بـزرگ
در پن شش سال پيش در انجمن ماهانه دينى يك جلسهاى راجع به راه و رسـم تبليـغ بحـث كـرد كـه در جلـد دوم
گفتار ماه چاپ شده است.
در آنجا ايشا همين موضوع را جزء مسائلش طر كرد .البته مختصر طر كرد و رد شد ،گفـت همـين چـه حرفـى
است كه ما به امام زين العابدين نسبت بيمارى مىدهيم؟
يك لقب به امام دادهايم كه هركس بشنود خيال مىكند امام يك مردى بوده در تمـام عمـر بيمـار .بعـد يـك قضـيه
جالبى نقل كرد .گفت كه همين چندى پيش يكى از مجالت را مىخواندم كه در آ مجله نويسنده مقالهاى از وضع
دولت و كارمندا دولت انتقاد كرده بود .اينطور انتقاد كرده بود كه اغلب كارمندا دولت و متصديا امور يا افراد
__________________________________________________
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بى عرضهاى هستند يا افراد ناپاكى؛ يا عرضه دارند و ناپاكاند و يا پاكاند و بى عرضه .عـين عبـارت را ايشـا نقـل
كردند .نوشته بود كه اغلب متصديا امور يا شمرند يا امام زين العابدين بيمار ،و حال آنكه ما نيازمنديم به افرادى كه
حضرت عباس باشند ،هم پاك باشند و هم كاربُر؛ يعنى شمر كاربُر بود ولـى ناپـاك ،امـام زيـن العابـدين بيمـار آدم
پاكى بود ،متأسفانه كار بُر نبود ،عرضه و لياقتى نداشت؛ حضرت عباس خوب بود كه هم پاك بود و هـم كـاربُر! بـه
هما آدم اگر بگوييد امامهايت را بشمار ،مىگويد امام چهارم من امام زين العابدين بيمار است .يك آدمـى كـه تـو
اعتقادت -العيا باللَّه -درباره او اين است كه او يك آدم پاكى بود ولى كاربُر نبود و حضرت عباس كه مأموم بـود و
امام نبود از او باالتر بود چو هم پاك بود و هم كاربُر ،پس چه امـامى و چـه پيشـوايى؟! ببينيـد همـين يـك جريـا
كوچك چقدر انحراف به وجود مىآورد .ما ايرانيها يك مردم ضعيف پسندى هسـتيم .آه و نالـه كـرد در ميـا مـا
سرقفلى دارد .هركس مىخواهد بگويد من آدم خوبى هستم ،خودش را شل مىكند ،رها مىكند ،آه مىكشـد ،نالـه
مىكند .اين معلول همين دروغى است كه ما به امام زين العابدين نسبت دادهايم و ايشا را «امام زين العابدين بيمار»
مىخوانيم .تا شخصى مىگويد آه ،مىگوييم درست مثل امام زين العابدين بيمار!.
مرحوم شمس ،واعظ تهرانى معروف گفته بود در مشهد يك شبى ما را به جايى دعوت كردند ،ما هم به خيال اينكه
يك مهمانى معمولى است رفتيم .ديديم نه ،جمعيت خيلى زياد است .سفره آوردند .ديدم در جلو هر يك از ما يك
بشقاب غذا گذاشتهاند.
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من هرچه كه نگاه كردم نفهميدم چيست؟ چو اينقدر تيره بود كه از ماش تيرهتر .دست گذاشتم ،ديدم هـر جـايش
دست مىگذارم از بشقاب مىخواهد بيرو بيايد؛ اينقدر سفت و محكم است .منتظر شديم كـه چيـز ديگـر بياورنـد.
ديدم نه ،جمعيت شروع كردند از همينها استفاده كرد  .صاحب خانه را صدا كردم آمد .گفتم اينهـا چيسـت كـه بـه
حلق خلق اللَّه مىكنى؟ گفتاى آقا! شما هم از اين حرفها مىزنيد؟ از شما قبيح است ،زشت اسـت .چطـور؟ گفـت
اين آش امام زين العابدين بيمار است .گفتم اگر راست مىگويى كه آش امام زين العابدين بيمار است ،پس بيمارى
ايشا در همه عمر از همين آش بوده كه مىخوردهاند! اينهاست كه چهرههاى پاك و نورانى را مشوّه كرده اسـت و
مشوّه مىكند.
اصلًا امامت به معنى نمونه و سرمشق بود است؛ يعنى فلسفه وجود امام اين است كه يك انسـا ِ مـافوق باشـد ،يـك
انسا مافوق انسانها باشد ،همين طورى كه پيغمبرا «بَشَر مِثْلُكُمْ يوحى الَيْهِ» « »1بودند تـا مـردم از ايـن مثلهـاى اعـال
پيروى و تعبيت كنند .اما وقتى كه چهره اين شخصيتها اين قدر مشوّه و خراب شد ،سيمايشا تغيير كرد ،اينهـا ديگـر
قابل پيروى و اليق پيروى نيستند و نمىشود از اينها پيروى كرد؛ يعنى پيروى از اين شخصيتهاى خيالى بـه جـاى ايـن
كه نافع باشد نتيجه معكوس مىبخشد.
پس اجمالًا دانستيم كه خطر تحريف چقدر زياد است ،واقعاً خنثى مىكند .واقعاً تحريف ضربت غير مسـتقيم اسـت،
خنجر از پشت زد است .قبلًا هم اشاره كردم نسل يهوديها قهرما تحريف در جها اند .هيچ كس به اندازه اينهـا در
تاري جها تحريف نكرده است و به همين دليل هيچ كس به اندازه اينها به بشريت ضربه نزده است ،حقايق را قلب
نكرده و بدعتها ايجاد نكرده است .اينها بودند كه در هر دين و مذهبى افكار مزخرف خودشا را به نام اوليـاء همـا
دين و مذهب پخش مىكردند .اين هم يك مطلب كه من بهطور اجمال اشاره كردم.
اما وظيفه و رسالت .بدانيد كه وظيفه سنگينى داريم ،مخصوصاً در اين عصر .ديگر با حادثه تحريف شده نمىشود به
مردم خدمت كرد .در گذشته هم نمىشد .در گذشته اگر فايدهاى نداشت ،ضررش كم بود ،ولى حاال ضررش خيلى
زياد است .ما و شما بايد توجه داشته باشيم كه بزرگترين وظيفهاى كه ما داريم اين است كه ببينيم چه تحريفهايى در
تاري ما شده است؟ چه تحريفهايى در نقاشى شخصيتهاى بزرگا ما شده است؟ چه تحريفهـايى در قـرآ مـا شـده
است؟ اما تحريف قرآ تحريف لفظى نيست ،يعنى در قرآ يك كلمه نه كم شده و نـه زيـاد (قبلًـا عـرض كـردهام
تحريف معنوى به اندازه تحريف لفظى خطرناك است) ،بلكه تحريف معنوى است ،يعنى تفسـير و توجيـه غلـط .در
قرآ كوچكترين تحريف لفظى صورت نگرفته است ،نه يك «واو» كم شده است و نه يك «واو» زياد .اما چقدر مـا
هميشه تحريف معنوى مىكنيم ،يعنى آيات قرآ را غلط تفسير و توجيه مىكنيم! همين هم نبايد باشد .تاريخهاى ما،
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آ تاريخهايى كه براى ما درس آموزنده است ،سند اخالقى ماست ،سند تربيت اجتماعى ماست ،مثل حادثه تاريخى
عاشورا ،ببينيم چه تحريفاتى در اينها شده است؟ بايد با اين تحريفات مبارزه كنيم.
__________________________________________________
( .)1اشاره به آيه  6سوره فصّلت است كه مىفرمايد« :قُلْ انَّما انَا بَشَر مِثْلُكُمْ يُوحى الَىَّ».

وظايف علماى امت
حال ،وظايفى كه علماى امت دارند چيست؟ وظايفى كه عامه مردم و توده مردم دارند چيست؟ راجع به علماى امت
يك سخن كلى بايد عرض كنم و آ سخن كلى ايـن اسـت كـه عـالِم نقطـه انحـرافش در اينجاسـت :عـالم هميشـه
خودش را در مقابل مردم مىبيند با يك سلسله نقاط ضعف و عيبها .نقاط ضعف روحى ،اخالقى ،اجتماعى كه يـك
نوع بيمارى در افراد است با بيماريهاى جسمانى اين تفاوت را دارد كه در بيمارى جسمى خـود بيمـار غالبـاً بيمـارى
خودش را احساس مىكند و خودش دنبال معالجه است ،ولى در بيماريهاى روحى آنچه كه كار را مشـكل مـىكنـد
اين است كه شخص بيمار است ولى خودش نمىفهمد كه بيمار است ،بلكه بر عكس آ بيمارى را به عنوا سالمت
مىپذيرد و به بيمارى خودش عالقه دارد .نقاط ضعف روحى كه در افراد هست ،چنين نيست كه افراد نقـاط ضـعف
خودشا را به عنوا نقطه ضعف بشناسند و قبول كنند ،بلكه نقاط ضعف را نقطه قوّت در خودشا مىدانند .ولى اين
عالم است كه مىفهمد نقاط ضعف اجتماعش چيست .حال ،عالم كه در مقابل نقاط ضعف اجتماع قرار مىگيرد دو
حالت دارد (سر دو راهى اينجاست) :گاهى با نقاط ضعف مردم مبارزه مىكند ،ايـن را مـىگوينـد «مصـلح» .مصـلح
يعنى كسى كه با نقاط ضعف مردم مبارزه مىكند ،قهراً مردم هم غالبـاً از او خوششـا نمـىآيـد .ولـى گـاهى عـالم
مىبيند مبارزه كرد با نقاط ضعف مردم كار سخت و مشكلى است ،ضرر دارد ،منفعت نمـىكنـد ،از نقـاط ضـعف
مردم استفاده مىكند ،نه اينكه با نقاط ضعف مبارزه كند .اينجاست كه مصداقِ «فقيهٌ فاجر» مىشود كه پيغمبـر اكـرم
فرمود :آفت دين سه چيز است :يكى از آنها فقيه فاجر است .در ساير مسائل بحثى نمىكنيم ،در همين مسأله ما نحـن
فيه (به قول طلبهها) ،در همين واقعه تاريخى عاشورا بحث مىكنيم .عامه مردم دو نقطه ضعف در موضـوع عـزادارى
امام حسين دارند .ما با اين دو نقطه ضعف چه كنيم؟
دو نقطه ضعف مردم در مجالس عزادارى
يكى از نقاط ضعف اين است كه معمولًا ،هم صاحبا مجالس يعنى مؤسسين مجـالس -چـه آنهـايى كـه در مسـاجد
تأسيس يك مجلس مىكنند و چه آنهايى كه در منازلشا  ،بالخصـوص كسـانى كـه در منازلشـا  -و هـم مسـتعمين
[خواها زيادى جمعيت هستند] و اين در حدودى كه من تجربه دارم استثنا ندارد .گرچه من يكى دو سال است كـه
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ديگر منبر نمىروم و بحثهايم منحصر است به همين جلسات محدودى كه اينجا بحث مىكنم يـا در انجمـن اسـالمى
مهندسين سالى دو سه جلسه بحث مىكنم ،ولى در چند سالى كه گاهى مىرفتم ،اين را احساس مىكردم و مىتوانم
بگويم براى اين امر استثنا نديدم كه هم مؤسّسين و هم حتى مستمعين آ چيزى را كه مىخواهنـد ازدحـام جمعيـت
است .اگر جمعيت ازدحام بكند راضى است ،اگر جمعيت ازدحام نكند راضى نيست .اين ،نقطـه ضـعف اسـت .ايـن
جلسات كه براى اين نيست كه جمعيت ازدحام بكند يا نه! مگر ما مىخواهيم سا ببينـيم؟ مگـر مـا مـىخـواهيم رژه
برويم؟هدف چيز ديگرى است .هدف آشنا شد با حقايق و مبارزه كرد با تحريفات است.
اين مىشود يك نقطه ضعف .گوينده در مقابل اين نقطه ضعف قرار مىگيرد ،چه بكند؟ با اين نقطـه ضـعف مبـارزه
كند يا مثل تاج نيشابورى از اين نقطه ضعف استفاده كند؟ اگر بخواهد با اين نقطه ضعف مبارزه كنـد ،حقـايق را بـه
مردم بگويد ،با تحريفات مبارزه كند ،با هدف صاحب مجلس و هدف مستعمين كه از جمع شد دور يكـديگر و از
شلوغ شد و از اينكه خودشا را با هم زياد ببينند خوششا مىآيد ،جور درنمى آيد .و اما اگر بخواهد از اين نقطـه
ضعف استفاده كند ،فقط در اين فكر است كه ما چه كار بكنيم كه جمعيت بيشتر جمع بشود .اينجاست كه يك عالم
سر دو راهى قرار مىگيرد :از اين نقطه ضعف استفاده كـنم ،بهـره بـردارى كـنم ،بـه عبـارت ديگـر روى دوش ايـن
جمعيت سوار بشوم ،حاال كه اينها اين قدر احمق و نادا هستند و چنين نقطه ضعفى دارنـد ،مـن هـم از همـين نقطـه
ضعف استفاده كنم؟ يا عليرغم اين نقطه ضعف ،من با آ مبارزه كنم ،بروم دنبال حقيقـت ،چـه كـار دارم بـه اينكـه
اجتماع مىشود يا اجتماع نمىشود.
نقطه ضعف دوم عوام الناس در مجالس عزادارى -كه خوشبختانه بايد بگوييم كمتر شده اسـت -ايـن مسـأله شـور و
واويال بپا شد است .بايد منبرى حتماً در آخر كر مصيبت كند و در اين كر مصيبت هم نه تنها مردم اشك بريزند،
اشك بريزند قبول نيست ،بايد مجلس از جا كنده بشود ،بايد شور و واويال بپا بشود .من نمىگويم مجلس از جا كنده
نشود ،من مىگويم اين نبايد هدف باشد .من مىگويم اگر كسى در آ مسير صحيح با بيا حقايق و واقعيات بـدو
آنكه يك روضه دروغى بخواند ،بدو اينكه جعلى بكند ،بدو اينكه تحريفى بكند ،بدو اينكـه بـراى امـام حسـين
اصحابى بسازد كه در تاري نبوده و خود امام حسين آنها را نمىشناسد چو وجود نداشتهاند ،بدو آنكه براى امـام
حسين فرزندانى كر كند كه چنين فرزندانى در دنيا وجود نداشتهاند ،بدو اينكه براى امام حسين دشمنانى در كربال
با نام و نشا بسازد مثل ازرق شامى و بچههاى ازرق شامى كه كاكلشا چگونه بود ،كـه اصـلًا چنـين كسـانى وجـود
نداشتهاند ،اگر اشكى از روى صداقت و حقيقت ريخت ،شور و واويال هم بپـا شـد ،مجلـس هـم كـربال شـد ،بسـيار
خوب؛ ولى وقتى كه نبود ،آ وقت ما بايد با امام حسين بجنگيم ،دشمنى كنيم؟ دروغ ببنديم؟ دروغ بگوييم؟.
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يادم هست در فريما خودما  ،سالهاى اولى كه من از قم مىآمدم و به آنجا مىرفتم و گاهى منبـر مـىرفـتم ،آمـده
بوديم مشهد ،روضه خوا قهارى بود كه در مشهد خيلـى معـروف بـود ،شـبى مـا در مسـجد گوهرشـاد در يكـى از
شبستانها رفته بوديم پاى روضه او و يكى از هم واليتىهاى ما هم آنجا بود .يك روضه صـد در صـد دروغـى آنجـا
خواند ،خودش هم گفت از بزرگا شنيدم (به قول مرحوم آيتى نگو از بزرگا  ،بگو از دروغگويا  ،مگر مقصود «از
بزرگا دروغگويا » باشد) چو خودش مىفهميد كه اين در هيچ كتابى نيست .آمد يك بچهاى بـراى امـام حسـين
درست كرد كه چنين بچهاى امام حسين نداشته است .گفت طفلى امام حسـين داشـتند كـه جـزء اسـرا بـود .يكـى از
لشكريا عمر سعد ،خودش سوار بود و طنـابى بـه گـرد ايـن طفـل بسـته بـود و او را بـا زور شـالق مـىآوردنـد و
مىكشيدند .او سرگرم رفتن بود و اين طفل مجبور به دويد  .يك وقت متوجـه شـد كـه ايـن طنـاب فشـار آورده و
سنگينى مىكند .بعد متوجه شدند كه اين طفل خفه شده است .اين را گفت و واوياليـى بپـا شـد .وقتـى كـه آمـديم
بيرو  ،يادم است آ هم واليتى من آمد به من توصيه كرد گفت آقاجا بياييد پاى اين منبرها ،از اين روضـههـا يـاد
بگيريد ،اينها را براى مردم بخوانيد!.
حال ،اين ،نقطه ضعف مردم عوام است .با اين نقطه ضعف چه بايد كرد؟ آيا بايد از اين نقطه ضـعف مـردم اسـتفاده
كرد؟ بايد بهره بردارى كرد؟ بايد سوارشا شد؟ بايد مثل تاج گفت حاال كه اينها احمقنـد مـن از همـين حماقتشـا
استفاده مىكنم؟ نه ،بزرگترين رسالت و وظيفه علما مبارزه با نقاط ضعف اجتماع است .اين اسـت كـه پيغمبـر اكـرم
فرمود« :ا ا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فى امَّتى فَلْيُظْهِرِ الْعالِمُ عِلْمَهُ وَالّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ» « »1آنجا كه بدعتها و دروغها ظاهر مىشـود،
آنجا كه چيزهايى ظاهر مىشود كه در دين نيست ،مسائلى پيدا مىشود كه من نگفتهام ،بـر عهـده دانايـا اسـت كـه
حقايق را بگويند ولو مردم خوششا
__________________________________________________
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نمىآيد .آ كسى كه كتما مىكند ،لعنت خدا بر او باد .باالتر از اين را خود قرآ كريم فرمـوده اسـت« :ا َّ الَّـذينَ
يَكْتُمو َ ما أنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِى الْكِتابِ اولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّاعِنو َ» «»1
آ دانايانى كه حقايقى را ما گفتهايم و آنها مىدانند ،ولى كتما مىكنند ،مىپوشانند ،اظهار نمىكنند ،لعنـت خـدا
بر آنها و لعنت هر لعنت كنندهاى بر آنها باد.
من در مقاله «ختم نبوت» نوشتم وظيفه علما در دوره ختم نبوت مبارزه با تحريف است و خوشبختانه ابـزار ايـن كـار
هم در دست است و باز هم خوشبختانه هستند و بودهاند در ميا علما افرادى كه با اين نقاط ضعف مبارزه كردهانـد.
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كتاب لؤلؤ و مرجا كه من در همين موضوع حادثه عاشورا در آ سه شـب نـام مـىبـردم از مرحـوم حـاجى نـورى
(رضوا اللَّه عليه) ،درست يك قيام به وظيفه بسيار مقدسى است كه اين مرد بزرگ كرده است ،مصداق قسمت اول
اين حديث است كه «ا ا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَلْيُظْهِرِ الْعالِمُ عِلْمَهُ» .در اينطور موارد وظيفه علماست كه حقايق را بدو پرده
به مردم بگويند ولو مردم خوششا نمىآيد .وظيفه علماست كه با اكا يب مبارزه كننـد و مشـت دروغگويـا را بـاز
كنند.
جر راوى
مىدانيد كه غيبت حرام است ،چه غيبت زنده باشد و چه غيبت مرده .ولى غيبت يك مـواردى دارد كـه اسـتثنا شـده
است (موارد استثنائى) .يكى از موارد استثناى غيبت كه همه علماى بزرگ مرتكب اين غيبت شدهاند و اين غيبت را
الزم مىدانند بلكه احياناً واجب مىدانند و غيبت واجب است آ چيزى است كه «جر راوى» مىنامند.
يك كسى حديث روايت مىكند ،از پيغمبر حديث روايت مىكند ،از امام حديث روايت مىكند ،آيا شما فوراً بايد
قبول كنيد؟ نه ،بايد تحقيق كنيد كه اين چگونه آدمى است؟ راستگوست يا دروغگو؟ اگر در زندگى او يـك نقطـه
ضعفى -عيبى ،نقصى ،دروغى ،فسقى -را كشف كرديد ،اينجا بر شما نه تنها جـايز اسـت ،بلكـه الزم اسـت در مـتن
كتابها اين آدم را رسوا كنيد ،بگوييد فال كس ،مثلًا اسحق بن احمرى نهاونـدى ،كـه فـال روايـت را مثلًـا روايـت
شهربانو را ولو در كافى نقل كرده است ،يك آدم جعّال و
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وضّاع و دروغگويى بوده است .او را در مقابل تاري بايد رسوا كنيد .اين كار اسمش «جر » است .با اينكه غيبـت و
بدگويى است و غيبت و بدگويى نه از مرده جايز است و نه از زنده ،ولى در اينجا كه پـاى تحريـف و قلـب حقـايق
است بايد شما دروغگو را رسوا كنيد.
يك عالِم ممكن است در يك قسمت ،بزرگ هم باشد .مالحسين كاشفى است ،خيلى مرد ملّايى هم بوده است ،امـا
روضة الشهداء او پر از دروغ است .به همه دروغ بسته است حتى به ابن زياد و عمر سعد .كتابش مملوّ از دروغ است.
مىگويد ابن زياد پنجاه خروار زر سرخ به عمر سعد داد كه آمد قضيه كـربال را قبـول كـرد .خـوب ،هـر كـه بشـنود
مىگويد پس عمر سعد خيلى هم تقصير نداشته ،پنجاه خروار طال را به هركس بدهند دست به اين كار مـىزنـد .ملّـا
آقاى دربندى اتفاقاً اتفاق نظر است كه آدم خوبى بوده است .حتى مرحوم حاجى نورى كه اين قدر از كتابش انتقـاد
مىكند -و به حق انتقاد مىكند -مىگويد مرد خوبى بوده است .واقعاً نسبت به امام حسين عليه السالم مرد مخلصـى
** ** 79

بوده ،و مىگويد واقعاً طورى بود كه هر وقت نام امام حسين را مىشنيد اشكش جارى مىشد .فقـه و اصـول خـوبى
هم داشته است .خودش خيال مىكرد كه از فقهاى درجه اول است ،ولى الاقل از فقهاى درجه دوم و سوم بـه شـمار
مىرود .كتابى نوشته است به نام «خزائن» .يك دوره فقه است ،چاپ هم شـده اسـت .او معاصـر بـا صـاحب جـواهر
است .به صاحب جواهر گفت اسم كتاب شما چيست؟ گفت «جواهر».
گفت از اين جواهر شما در خزائن ما بسيار است .اما به هما نشانى كه جواهر تا به حال شايد ده چاپ شـده اسـت و
هيچ فقيهى نيست كه از اين كتاب استفاده نكند و خودش را نيازمند به اين كتاب نبيند ،و كتاب خزائن يك دوره كه
چاپ شد ديگر احدى به سراغش نرفت و قيمتش با اينكه كتاب هزار صفحهاى اسـت شـايد همـا قيمـت كاغـذش
بيشتر نيست[ ،اين سخن او واقعيت ندارد ].به هر حال اين مرد با اينكه مرد عالمى است ،ولى اسرارالشهادة نوشـته كـه
بكلى حادثه كربال را تحريف ،قلب ،زيرورو ،بى خاصيت و بىاثر كرده است .كتابش -سراسر نمىشود گفت ،چو
البالى آ [سخن راست] پيدا مىشود؛ انبار كاه هم چند تا گندم در آ پيدا مىشود[ -مملوّ از] دروغ است .حاال بـه
خاطر اينكه او يك عالم بوده ،باتقوا بوده ،مخلص امام حسين بوده است ،ديگر ما دربارهاش سكوت كنـيم؟ حـاجى
نورى نبايد درباره اسرارالشهاده او اظهارنظر كند ،نبايد مدرك اسرارالشهادة را بگويد كـه يـك كتـاب بـىسـروتهى
بود ،نه اول داشت و نه آخر ،فقط در حاشيهاش نوشته بودند تأليف فال عالم جبل عاملى ،رفتيم گشتيم آ عالم اصلًا
چنين كتابى نداشت ،متن كتاب را هم نگاه كرديم پر از دروغ بود ،ولى اين مرد عـالم خيـال كـرد ايـن كتـاب يـك
كتاب درستى است ،برداشت همه آ را در كتاب خودش نقل كرد؟!.
اين جر است .پس بايد جر بشود .اين وظيفه عالم است.
حال بخش ديگرى داريم كه وظيفه مردم عوام است كه متأسفانه چو اين بخش اقلًا بيست دقيقه وقت مـا را خواهـد
گرفت و من بنا ندارم كه يك ساعت بيشتر مزاحم بشوم ديگر مىماند .از جلسه آينده شايد درباره «گناه تحريـف بـه
طوركلى» بحث كنيم ،يعنى در ماوراء قضيه عاشورا در قضاياى ديگر ،شايد هم موضوع ديگرى .اگر از جلسه آينده
درباره «گناه تحريف به طوركلى» بحث كردم ،تتمه اين بحثم را ا شاء اللَّه در آنجا عرض خواهم كرد.
از خداوند تبارك و تعالى توفيق مىخواهيم كه دلهاى همه را به حق و حقيقت رهبرى بفرمايد ،گناهانى كه از طريق
تحريف يا غيرتحريف مرتكب شدهايم بر ما ببخشايد ،به ما توفيق بدهد كه اين وظيفه و رسالتى را كه در ايـن زمينـه
داريم به خوبى انجام بدهيم.
خدايا عاقبت امر همه ما را ختم به خير بفرما!.
خدايا مرضاى مسلمين ،مريضهاى منظور لباس عافيت بپوشا ! اموات همه ما را ببخش و بيامرز!.
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رحم اللَّه من قرأ الفاتحة مع الصلوات
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فصل چهارم تحلیل واقعه عاشورا

تحلیل واقعه عاشورا
بسم اللَّه الرحمن الرحيم.
الحمد للَّه ربّ العالمين بارئ الخالئق اجمعين و الصالة و السّالم على عبد اللَّه و رسوله و حبيبه و صفيّه ،سيّدنا و نبيّنا و
موالنا ابى القاسم محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و على اله الطّيّبين الطّاهرين المعصومين.
حادثه عاشورا مثل بسيارى از حقايق اين عالم است كه در زما خودشا بسا هست آنچنانكه بايد ،شناخته نمىشـوند
و بلكه فالسفه تاري مدعى هستند كه شايد هيچ حادثه تاريخى را نتوا در زما خـودش آنچنانكـه هسـت ارزيـابى
كرد؛ بعد از آنكه زما زيادى گذشت و تمام عكس العملها و جريانات مربوط به يك حادثه خود را بـروز دادنـد،
آنگاه آ حادثه بهتر شناخته مىشود .همچنا كه شخصيتها هـم همـين طورنـد .شخصـيتهاى بـزرگ غالبـاً در زمـا
خودشا آ موجى كه شايسته وجود آنهاست ،پيدا نمـىشـود؛ بعـد از مرگشـا تـدريجاً شخصيتشـا بهتـر شـناخته
مىشود؛ بعد از دهها سال كه از مرگشا مىگذرد ،تدريجاً شناخته مىشوند .و معمولًا افرادى كه در زمـا خودشـا
خيلى شاخصند ،بعد از فوتشا فراموش مىشوند ،و بسا افرادى كه در زما خودشا آنقـدرها شـاخص نيسـتند ولـى
بعد از مرگشا تدريجاً شخصيت آنها گسترش پيدا مىكند و بهتر شناخته مىشوند .اگر دو نفر عـالم را كـه در يـك
زما زندگى مىكنند در نظر بگيريم ،ولو از نظر شهرت علمى يكى ده برابر ديگرى بزرگ است ولى گاهى بعـد در
تاري روشن مىشود كه آ كه ده برابر كوچك بوده ،از آ كه ده برابر بزرگ بوده بزرگتر است ،كه براى اين امر
من مثالهاى زيادى دارم .از همه بهتر اين است كه ما به خود على عليه السالم مثال بزنيم ،آنهم از زبا خود ايشا .
در كلمات موال در نه البالغه جزء كلماتى كه حضرت در فاصـله ضـربت خـورد و شـهادت يعنـى در آ فاصـله
حدود چهل و پن ساعت آخر زندگى فرمودهاند ،يكى اين دو جمله است كه تعبير خيلى عجيبى است .مـىفرمايـد:
«غَداً تَعْرِفونَنى وَ يُكْشَفُ لَكُمْ سَرائِرى» «»1
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فردا مرا خواهيد شناخت؛ يعنى امروز مرا نشناختهايد ،زما من مرا نشناخت ،آينده مـرا خواهـد شـناخت «وَ يُكْشَـفُ
لَكُمْ سَرائِرى» (سرائر يعنى سريرهها ،امور مخفى ،امورى كه در اين زما چشمها نمىتواند آنها را ببيند ،مثـل گنجـى
كه در زير زمين باشد) مخفيّات وجود من فردا براى شما كشف خواهد شد ،و همينطور هم شد.
على را مردم ،بعد از زما خودش بيشتر از زما خودش شناختند .على را در زما خودش چه كسى شـناخت؟ يـك
عده بسيار معدود .شايد تعداد آنهايى كه على را در زما خودش واقعاً مىشناختند ،از عـدد انگشـتا دو دسـت هـم
تجاوز نمىكرد.
پيغمبر اكرم راجع به كلمات خودشا اين جمله را در حجة الوداع فرمودند (ببينيد چه كلمات بزرگى!)« :نَضَّرَ (نَصَرَ)
اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقالَتى فَوَعاها وَ بَلَّغَها مَنْ لَمْ يَسْمَعْها ،فَرُبَّ حامِلِ فِقْه غَيْرِ فَقيه ،وَ رُبَّ حامِلِ فِقْه الى مَنْ هُوَ افْقَهُ مِنْهُ» «»2
خدا خرّم كند چهره آ كس را (خدا يار آ كس باد) كه سخن مرا بشنود و حفظ و ضـبط كنـد و بـه كسـانى كـه
سخن مرا نشنيدهاند ،به آنهايى كه در زما من هستند ولى اينجا نيستند يا افرادى كه بعد از من مىآيند ،برساند .يعنى
حرفهاى مرا كه مىشنويد ،حفظ كنيد و به ديگرا برسانيد «فَرُبَّ حامِلِ فِقْه غَيْرِ فَقيـه» بسـا كسـانى كـه حامـل يـك
حكمت و حقيقتاند درصورتى كه خودشا اهل آ حقيقت نيسـتند ،يعنـى آ عمـق و معنـى آ حقيقـت را درك
نمىكنند« ،وَ رُبَّ حامِلِ فِقْه الى مَنْ هُوَ افْقَهُ مِنْهُ» و چه بسا افرادى كه فقهى را ،حكمتى را ،حقيقتى را
__________________________________________________
( .)1نه البالغه ،خطبه [ .149اين جمله در نه البالغه به اين صورت آمده« :غَداً تَرَوْ َ ايّامى وَ يُكْشَفُ لَكُمْ عَنْ سَرائِرى»].
( .)2امالى مفيد ،مجلس  ،21ص .186

حمل مىكنند ،حفظ مىكنند ،بعد منتقل مىكنند به كسانى كه از خودشا داناترند .معناى جمله اين اسـت كـه شـما
اينها را حفظ كنيد و به ديگرا برسانيد .بسا هست كه شما اصلًا عمق حرف مرا درك نمىكنيد ولى آ ديگرى كـه
مىشنود ،مىفهمد؛ شما فقط ناقلى هستيد ،نقل مىكنيد .و باز بسا هست كه شما چيزى مىفهميد ولـى آ كسـى كـه
بعد ،شما براى او نقل مىكنيد بهتر از شما مىفهمد .مقصود اين است كه سخنا مـرا برسـانيد بـه نسـلهاى آينـده كـه
معناى سخن مرا از شما بهتر مىفهمند.
على عليه السالم فرمود آينده مرا بهتر خواهد شناخت .پيغمبر صلى اهلل عليه و آله هم فرمود در آينده معانى سخن مرا
بهتر از مردم حاضر درك خواهند كرد .اين است معناى اينكه ارزش يك چيز در زما خودش آنچنانكه بايد ،درك
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نمىشود؛ بايد زما بگذرد ،بعدها آيندگا تدريجاً ارزش يك شخص ،ارزش كتاب يا سخن يـك شـخص ،ارزش
عمل يك شخص را بهتر درك مىكنند.
اقبال الهورى شعرى دارد كه گويى ترجمه جمله موال على عليه السالم است .حضرت مـىفرمايـد« :غَـداً تَعْرِفـونَنى»
فردا مرا خواهيد شناخت (اين را روزى مىگويد كه دارد از دنيا مىرود) ،بعد از مرگ من مرا خواهيد شناخت .اقبال
مىگويد« :اى بسا شاعر كه بعد از مرگ زاد» .مقصودش از شاعر ،نه هر كسى است كه چند كلمه سرهم كند ،بلكـه
مقصود كسى است كه پيامى دارد ،مثل خود اقبال كه شاعرى است كه فكرى دارد ،انديشـهاى دارد ،پيـامى دارد ،يـا
مولوى و حافظ كه شعرايى هستند كه انديشه و پيامى دارند؛ گو اينكه پيام بعضى از اينها را بعـد از پانصـد سـال هـم
هنوز مردم درست درك نمىكنند ،مثل حافظ كه هنوز وقتى كه در اطـراف او مطلـب مـىنويسـند ،هزارجـو چرنـد
مىنويسند الّا آ پيامى كه خود حافظ دارد« .اى بسا شاعر كه بعد از مرگ زاد».
بسيارى از انديشمندا تولدشا بعد از مرگشا است؛ يعنى اين گونـه اشـخاص در زمـا خودشـا هنـوز تولـد پيـدا
نكردهاند.
جبرا خليل جبرا يك نويسنده درجه اول عرب زبا است و از عربهاى مسيحى است كه تولدش در لبنا بوده ولى
پرورش و بزرگ شد و فرهنگش بيشتر در آمريكا بوده است .او عربى نويس و انگليسـى نـويس و همچنـين نقّـاش
است و مخصوصاً در عربى ،از آ شيرين قلمهاى درجـه اول اسـت .بـا اينكـه مسـيحى اسـت ،از شـيفتگا علـى بـن
ابيطالب عليه السالم است( .در ميا عربهاى مسيحى ،شيفته على ما زياد داريم .يكى از آنها ميكائيل نعيمه است .يكى
ديگر جُرج جُرداق است كه در چند سال پيش كتابى نوشت به نام «على بن ابيطالب ،صوت العدالة االنسانية» كه اول
در يك جلد بود ،بعد خودش آ را تفصيل داد و در پن شش جلد چاپ شد و از بهترين كتابهايى است كه راجع به
حضرت امير عليه السالم نوشته شده است) .جبرا خليل مىگويد :من نمىدانم چه رازى اسـت كـه افـرادى پـيش از
زما خودشا متولد مىشوند ،و على از كسانى است كه پيش از زما خودش متولد شده است .مـىخواهـد بگويـد
على براى زما خودش خيلى زياد بود .آ زما  ،زما على نبود .ولى حقيقت بهتر ،هما است كه خـود علـى عليـه
السالم فرموده است كه اصلًا اين گونه اشخاص در هر زمانى متولد بشوند ،پيش از زما خودشا متولد شدهاند .على
عليه السالم اگر امروز هم متولد شده بود ،پيش از زما خودش بود؛ يعنـى آنقـدر بزرگنـد كـه زمـا خودشـا  ،هـر
زمانى باشد ،گنجايش اين را كه بتواند آنها را بشناسد و بشناساند و معرفى كنـد ،نـدارد؛ بايـد مـدتها بگـذرد ،بعـد از
مرگشا بار ديگر بازيابى و بازشناسى شوند و به اصطال امروز تولد جديد پيدا كنند.
شخصيتهاى بزرگ در زمانهاى بعد بهتر شناخته مىشوند
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براى اين موضوع عرض كردم كه مثالهاى زيادى هست .در ميا همه طبقات همـينطـور اسـت .همـين حـافظ -كـه
مثالش را كر كردم -آيا در زما خودش ،همين شهرتى را كه در زما ما دارد ،داشت؟ نه .در زما خودش كسـى
ديوانش را هم جمع نكرد .خودش هم به خاطر رو عرفانى خاصى كه داشت ،با اينكه به او مىگفتنـد ،عالقـهاى بـه
جمع آورى آ نداشت .حافظ يك مرد عالم است؛ يعنى اول يك عالم اسـت ،دوم يـك شـاعر ،و از ايـن جهـت بـا
سعدى يا فردوسى فرق مىكند .اينها شاعر هستند و مثلًا سى چهل هزار بيت شـعر گفتـهانـد ،كارشـا شـاعرى بـوده.
حافظ كارش شاعرى نبوده ،يك مرد عالم و مدرّس و محقّق بوده است .بعد از مرگش ،رفيقش كه ديوانش را جمع
كرده ،اهمّ آ كتابهايى را كه او تدريس مىكرده كر نموده است .مفسّر و حافظ قرآ بوده ،تفسير قرآ مىگفتـه،
كارش اين بوده .خودش هم در يك جا مىگويد:
ز حافظا جها كس چو بنده جمع نكرد

لطائف حِكَمى با نكات قرآنى

در جاى ديگر مىگويد:
نديدم خوشتر از شعر تو حافظ

به قرآنى كه اندر سينه دارى

و نيز در جاى ديگر مىگويد:
عشقت رسد به فريادگر خود به سا حافظ

قرآ ز بر بخوانى با چارده روايت

يعنى نه فقط قرآ را بلد بوده و از حفظ بوده ،بلكه آ را با قرائتهاى هفتگانه مىخوانده و از حفـظ بـوده اسـت كـه
اين آيه را عاصم اينجور قرائت كرده ،كسايى اينطور قرائت كرده و ...
ملّاصدراى شيرازى كه امروز تازه بعد از حدود سيصد و پنجاه سال كه از مرگش مىگذرد (مـرگش در سـال 1171
هجرى قمرى بوده و اآل  1198است) دارد شناخته مىشود .تا صد و پنجاه سال بعد از مـرگش اصـلًا در حـوزههـاى
علميه هم كتابهايش تدريس نمىشد .فقط يك عده شاگرد داشت .كم كم كه حكماى بعـد از او آمدنـد ،بـه ارزش
افكارش پى بردند و افكار او به تدري افكار امثال بوعلى را عقب زد و پيش افتاد .دنياى مغرب زمين هم تازه اكنو
دارد با افكار اين مرد آشنا مىشود.
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اين ،معناى اين است كه اشخاص خيلى بزرگ افرادى هستند كه در زما خودشا موجى ،جنجالى آنچنانكه شايسته
خود آنهاست ايجاد نمىكنند ولى در زمانهاى بعد تدريجاً مثل گنجى كه از زير خاك بيرو بيايد ،بيرو مىآينـد و
شناخته مىشوند.
مثال ديگر سيّد جمال است .اآل در جها الاقل هفتهاى يك مقاله درباره سيّد جمال الدين اسدآبادى نوشته مىشود.
كشورهاى اسالمى هم به او افتخار مىكنند.
ايرانيها مىگويند سيّد جمال مال ماست ،افغانيها مىگويند مال ماست ،تركها مىگويند مـال ماسـت چـو در تركيـه
مرده است .آخرش افغانها پيروز شدند ،رفتند استخوانهاى سيّد جمال را از تركيه به افغانستا بردنـد؛ درصـورتى كـه
سيّد جمال خودش را نه به ايرا مىبست ،نه به افغا  ،نه به ترك و نه به عرب (البته ظاهراً ايرانـى بـوده) نـه بـه مصـر
مىبست و نه به جاى ديگر .مصريها افتخار مىكنند كه بله ،سيّد جمال آمد بـه كشـور مـا و قـدرش را شـناختند و در
اينجا بود كه علمايى مثل محمّد عبده به او گرايش پيدا كردند و او توانست يـك حـزب تشـكيل بدهـد و اصـلًا اوج
گرفتن سيّد جمال از اينجا بود ،پس ما از همه به سيّد جمال نزديكتر هسـتيم .ولـى در زمـا خـودش بـه هـر جـا كـه
مىرفت ،او را طرد مىكردند .به ايرا خود ما كه آمد ،با چه وضع نكبت بارى او را تبعيد كردند! مدتها در حضرت
عبدالعظيم متحصن بود .در زمستا خيلى سردى كه برف بسيار سنگينى هم آمده بود ،ريختند و او را از بست خـارج
كردند ،سوار قاطر كردند و مثل جدّش زين العابدين پاهايش را بـه شـكم قـاطر بسـتند و در آ هـواى سـرد او را از
طريق غرب ايرا (همدا و كرمانشاه) از مرز خارج كردند .حتى يك نفر هم چيزى نگفت.
حاال هر كسى افتخار مىكند كه من درباره سيّد جمال مقالهاى خواندم.
سيّد جمال در زما خودش شناخته نشد .البته در مصر عدهاى روشنفكر دورش را گرفتنـد ولـى بعـد انگليسـيها او را
تبعيد كردند .مدتها در هند و مدتها در نجف بود .اصلًا چهار سال ابتداى حيات علمى اين مرد در نجف بـوده اسـت.
فرهنگ سيّد جمال ،فرهنگ اسالمى است (و اهميت او هم به همين است) يعنى تحصيالت عاليهاش تحصيالت عاليه
اسالمى است .در نجف در درس استادالفقهاء ،شي مرتضى انصارى كه در زهـد و تقـوا و علـم و تحقيـق مـرد فـوق
العادهاى بود ،شركت داشته و اخالق و فلسفه و عرفا را نزد مرد بزرگ ديگرى به نام آخوند ملّا حسـينقلى همـدانى
خوانده است.
كم كم آ محيط را كه در آ وقت تعلق به عثمانى داشت ،تحمل نمىكرد و استادانش به او گفتند بهتـر ايـن اسـت
كه تو مهاجرت كنى و بروى دنبال ايدههايى كه دارى.
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اآل كه حساب مىكنم ،مىبينم نهضتهايى كه يكى بعد از ديگرى در جها اسالم پيدا شد ،مرهـو زحمـات او بـود
(بعضى از قسمتهاى اين مطلب ،هنوز درست رسيدگى نشده است ).يعنى تخمهايى كه او كاشت ،يكى از آنها هم در
زما خودش ثمر نداد ،ولى بعد از مرگش همه آنها ثمر دادند .نهضتهايى كه بعد در مصر شد ،نهضتهايى كه در هند
شد ،نهضت مشروطيت و حتى نهضت تنباكو در ايرا از ثمرات تالشهاى اوست .و از جمله مطالبى كه در شر حال
او ننوشتهاند اين است كه نهضت استقالل عراق -كه بعد از مشروطيت روى داد -مديو اوست ،چو اكنـو مـا در
تاري كشف مىكنيم كه كسانى كه اين نهضت را رهبرى مىكردهاند ،از دوستا سيّد جمال بودهاند.
اين است كه مىگوييم مردا خيلى بزرگ هر مقـدار هـم كـه در زمانشـا شـناخته بشـوند ،شـناخته نمـىشـوند .در
زمانهاى بعد ،بهتر شناخته مىشوند و ارزششا بهتر درك مىشود.
حوادث تاريخى نيز در زمانهاى بعد بهتر شناخته مىشوند
و همچنين است حوادث و وقايع .ابعاد حوادث و وقايع نيز در زما خودش آنچنانكه هست تشخيص داده نمىشـود.
بسا هست كه يك حادثه ،كوچك تلقى مىشود ولى بعد از مدتى تدريجاً ابعاد و عمق و اليههاى اين حادثه ،عظمت
و اهميت اين حادثه بهتر شناخته مىشود .حادثه عاشورا از جمله اين حوادث است؛ در رديف اينكه شخص مىميرد،
بعد از مرگش شناخته مىشود يا اثرى خلق مىشود ،بعد از سالها ارزش آ شناخته مىشود .حادثه اجتماعى هـم كـه
رخ مىدهد ،بعدها ماهيت آ درست شناخته مىشود و ارزش آ درك مىگردد .در مورد بعضى از حوادث ،شـايد
هزار سال بايد بگذرد تا ماهيت آنها درست و آنچنانكه هست شناخته شود .و باز حادثه عاشورا از اين گونه حـوادث
است.
جملهاى از امام حسين عليه السالم هست كه با اينكه خودم اين جمله را بارها تكرار كردهام ،ولى به معنى و عمـق آ
خيلى فكر نكرده بودم .اين جمله در آ وصيتنامه معروفى است كه امام بـه برادرشـا محمـد بـن حنفيّـه مـىنويسـد.
محمّدبن حنفيّه بيمار بود به طورى كه دستهايش فل شده بود و لهذا از شركت در جهاد معذور بود .ظاهراً وقتى كـه
حضرت مىخواستند از مدينه خارج شوند ،وصيتنامهاى نوشتند و تحويل او دادند.
البته اين وصيتنامه نه به معناى وصيتنامهاى است كه ما مىگوييم ،بلكه به معناى سفارش نامه است كه وضع خودش را
روشن مىكند كه حركت و قيام من چيست و هدفش چيست .ابتدا فرمود« :انّى لَمْ اخْرُجْ اشِراً وَ ال بَطِراً وَ ال مُفْسِداً وَ
ال ظالِماً ،وَ انَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْاصْال ِ فى امَّةِ جَدّى» .اتهاماتى را كه مىدانست بعدها به او مىزنند ،رد كرد:
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خواهند گفت حسين دلش مقام مىخواست ،دلش نعمتهاى دنيا مىخواست ،حسين يك آدم مفسد و اخاللگـر بـود،
حسين يك آدم ستمگر بود ،دنيا بداند كه حسين جز اصال امت هدفى نداشت ،من يك مصلحم .بعد فرمود« :اريـدُ
ا ْ امُرَ بِالْمَعْروفِ وَ انْهى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اسيرَ بِسيرَةِ جَدّى وَ ابى» «»1
هدف من ،يكى امر به معروف و نهى از منكر است و ديگر اينكه سير كنم ،سيره قرار بدهم هما سيره جدّم و پدرم
را.
اين جمله دوم خيلى بايد شكافته شود .اين جمله در آ تاري  ،معنى و مفهوم خاصى داشته است .چرا امام حسين بعد
كه فرمود مىخواهم امر به معروف و نهى از منكر كنم ،اضافه كرد مىخواهم سير كنم به سيره جدّم و پدرم؟ ممكن
است كسى بگويد هما گفتنِ امر به معروف و نهى از منكر كافى بود؛ مگر سيره جدّ و پدرش غير از امر به معروف
و نهى از منكر بود؟ جواب اين است كه اتفاقاً بله .ابتدا بايد به يك تاريخچه اشاره كـنم و بعـد ايـن مطلـب را شـر
بدهم.
__________________________________________________
( .)1مقتل الحسين ،ص .176

ماجراى خليفه شد عثما
مىدانيم عمر وقتى كه ضربت خورد و خودش احساس كرد كه رفتنى است ،براى بعد از خودش درواقـع بـدعتى بـه
وجود آورد ،يعنى كارى كرد كه نه پيغمبر كرده بود و نه حتى ابوبكر .نه مطابق عقيده ما شـيعيا كـه مـدارك اهـل
تسنن نيز بر آ داللت دارد (حاال در عمل قبول نداشته باشند ،مطلب ديگرى است) خالفت را به شـخص معينـى كـه
پيغمبر در زما خودش معرفى و تعيين كرده بود يعنى على عليه السالم واگذار كرد ،نه مطابق آنچه كـه امـروز اهـل
تسنن مىگويند -كه پيغمبر كسى را تعيين نكرد بلكه امت بايد خودشا كسى را انتخاب كنند ،و پيغمبر ايـن كـار را
به انتخاب امت و شوراى امت واگذار كردند -عمل كرد و نه كارى را كه ابوبكر كرد ،انجام داد چو ابوبكر وقتـى
مىخواست بميرد ،براى بعد از خود شخص معينى را تعيين كرد كه خود عمر بود .كار ابوبكر نه با عقيده شيعه جـور
درمىآيد ،نه با عقيده اهل تسنن .كار عمر نه با عقيده شيعه جور درمىآيد ،نه با عقيده اهل تسنن و نه با كار ابـوبكر.
يك كار جديد كرد و آ اين بود كه شش نفر از چهرههاى درجه اول صحابه را به عنوا شورا انتخـاب كـرد ،ولـى
شورايى نه به صورت به اصطال دموكراسى بلكه به صورت آريستوكراسى ،يعنى يك شوراى نخبگا كه نخبهها را
هم خودش انتخاب كرد :على عليه السالم (چو على را كه نمىشد كنار زد) ،عثمـا  ،طلحـه ،زبيـر ،سـعد وقّـاص و
عبدالرّحمن بن عوف .در آ وقت در ميا صحابه پيغمبر ،از اينها مشخصتر نبود .بعد خودش گفت :تعداد افراد اين
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شورا جفت است( .معمولًا مىبينيد كه تعداد افراد شوراها را طاق قرار مىدهند كه وقتى رأى گرفتند ،تعداد هر طرف
كه حداقل نصف به عالوه يك باشد ،آ طرف برنده است ).اگر سه نفر يك رأى را انتخاب كردند و سه نفر ديگـر
رأى ديگر را ،هر طرف كه عثما بود آ طرف برنده است .خوب ،اگر شوراست تو چرا براى مـردم تكليـف معـين
مىكنى؟!.
شورا طورى تركيب شده بود كه عمر خودش هم مىدانست كه باألخره خالفت به عثما مىرسد ،چـو علـى عليـه
السالم قطعاً رأى سه به عالوه يك نداشت؛ حداكثر اين بود كه على سه نفر داشته باشد كه مسلّماً عثما در ميا آنها
نبود ،زيرا عثما رقيبش بود.
پس عثما قطعاً برنده است .از نظر عمر ،على عليه السالم يا دو نفر داشت :خودش بود و زبير (چو زبير آ وقت بـا
على بود) و يا اگر احتمالًا عبدالرّحمن بن عوف طرف على را مىگرفت ،حداكثر سه نفر داشت .اين است كـه علـى
عليه السالم در نه البالغه مىفرمايد« :فَصَغى رَجُل مِنْهُمْ لِضِغْنِهِ وَ مالَ الْاخَرُ لِصِهْرِه» «»1
فال شخص به دليل كينهاى كه با من داشت ،از حق منحرف شد و فال شخص ديگر به خاطر رعايت رابطه قـوم و
خويشى و وصلت كارى خودش ،رأيش را به آ طرف داد .خود عمر هم اينها را پيش بينى مىكرد .به هر حال نتيجه
اين شد كه زبير گفت :من رأيم را دادم به على ،طلحه گفت :من رأيم را دادم به عثما  ،سـعد هـم كنـار رفـت .كـار
دست عبدالرّحمن بن عوف باقى ماند؛ به هر طرف كه رأى مىداد او انتخاب مىشد .عبدالرّحمن مىخواست خودش
را بيطرف نگه دارد .عمر گفت :اينها بايد سه روز در اتاقى محبوس باشند و بنشينند و نظرشا را يكى كنند ،جز براى
نماز و حواي ضرورى حق ندارند بيرو بيايند (اين هم يك زورى بود كه عمر اعمال كرد) .بعـد يـك عـده مسـلّح
فرستاد كه اگر اينها تصميم نگرفتند ،شما حق كشتنشا را داريد .خيلى عجيـب اسـت! بعـد از سـه روز اينهـا آمدنـد
بيرو  .تمام چشمها در انتظارند كه ببينند نتيجه چه شد .بنى اميّه از تيپ عثمـا بودنـد و بنـى هاشـم و نيكـا صـحابه
پيامبر همچو ابو ر و عمّار -كه زياد هم بودند -طرفدار على عليه السالم.
اينا شور و هيجا داشتند كه بلكه قضيه به نفع على عليه السالم تمام شود .ولى حضرت قبل از اين ،خودش بـهطـور
خصوصى به افراد مىگفت كه من مىدانم پايا كار چيست ولى نمىتوانم و نبايد خودم را كنار بكشم كه بگويند او
خودش نمىخواست و اگر مىآمد مسلّماً همه اتفاق آراء پيدا مىكردند.
عبدالرّحمن ،اول آمد سراغ على عليه السالم گفت :على! آيا حاضرى با من بيعت كنى به اين شرط كه خالفت را بـه
عهده بگيرى و بر طبق كتاب اللَّه (قرآ ) و سنّت پيغمبر و سيره شيخين عمل كنى؟ (يعنى عالوه بر كتاب اللَّه و سنّت،
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يك امر ديگر هم اضافه شد :سيره يعنى روش ).روش زمامدارى و رهبرى تو ،هما روش شـيخين (ابـوبكر و عمـر)
باشد.
ببينيد على چگونه در اينجا بر سر دوراهى تاري قـرار مـىگيـرد! در چنـين مـوقعيتى هـر كـس پـيش خـود بـه علـى
مىگويد :اكنو وقت تصاحب خالفت است ،دوراهى تاري است ،خالفت را يا بايد بنى اميّه ببرند يا تو ،يك دروغ
مصلحتى بگو .ولى على گفت:
حاضرم قبول كنم كه به كتاب اللَّه و سنّت رسول اللَّه و روشى كه خودم انتخاب مىكنم عمل كنم.
عبدالرّحمن بن عوف رفت سراغ عثما و هما سؤال را تكرار كرد .عثما گفت:
__________________________________________________
( .)1نه البالغه ،خطبه سوم معروف به «شقشقيه».

حاضرم (درصورتى كه نه به كتاب اللَّه عمل كرد ،نه به سنّت رسول اللَّه و نه حتى به روش شيخين) .اين قضيه سه بار
تكرار شد .عبدالرّحمن مىدانست كه على از حرف خودش برنمى گردد و نمىآيد در اينجا روش رهبرى شيخين را
امضا كند و بعد گفته خود را پس بگيرد .در اين صورت ،على خودش را قربانى خالفت كرده بود .در هر سه نوبـت،
على عليه السالم پاس داد :برطبق كتاب اللَّه ،سنّت رسول اللَّه و روشـى كـه خـودم انتخـاب مـىكـنم و اجتهـاد رأى
آ طور كه خودم اجتهاد مىكنم ،عمل مىكنم .عبدالرّحمن گفت :پس قضيه ثابت است ،تو نمىخواهى به روش آ
دو نفر باشى ،تو مردود هستى .با عثما بيعت كرد.
عثما به اين شكل خليفه شد .ولى همين عثما  ،نه تنها امثال عمّار و ابو ر را به زندا انداخت ،تبعيد كرد ،شلّاق زد
و عمّار را آنقدر كتك زد كه اين مرد شريف فتق پيـدا كـرد ،بلكـه وقتـى كـه سـوارِ كـار شـد ،كـم كـم بـه همـين
عبدالرّحمن بن عوف هم اعتنايى نمىكرد ،به طورى كه عبدالرّحمن در پن شش سال آخر عمرش با عثما قهر بود
و گفت :وقتى من مردم ،راضى نيستم عثما بر جنازه من نماز بخواند.
ممكن است شما بگوييد :چرا على عليه السالم آ گونه پاس داد؟ او بايد مىگفت من بيعت مىكنم بر كتاب اللَّـه و
سنّت رسول اللَّه ،و بعد ديگر نمىگفت روشى كـه خـودم انتخـاب مـىكـنم؛ فقـط روش دو خليفـه را رد مـىكـرد،
مىگفت ما غير از كتاب خدا و سنّت رسول اللَّه ،شئ سومى نداريم .ولى شئ سوم را على عليه السالم قبول داشت اما
نه به آ شكلى كه آنها مىخواستند .اين امر سوم ،در شكلى كه ابوبكر و عمر عمل كردند غلط بود؛ شـكل ديگـرى
دارد كه پيغمبر به آ شكل عمل كرد و على هم مىخواست به آ شكل عمل كند .اين امر ،مسأله رهبرى است.
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روش رهبرى يا «سيره»
كتاب و سنّت ،قانو است .شك نيست كه رهبر ملتى كه آ ملت از يك مكتب پيروى مىكنـد ،اولـين چيـزى كـه
بايد بدا متعهد و ملتزم باشد ،دستورات آ مكتب است و بايد به آنها احترام بگزارد .دستورات مكتب در كجا بيـا
شده؟ در كتاب و سنّت .ولى كتاب و سنّت ،قانو است و طرز اجرا و پياده كـرد مـىخواهـد .روش اجـرا و روش
حركت داد مردم براساس كتاب و سنّت را «سيره» مىگويند« .سيره» در زبا عربى به اصطال علماى ادب بـر وز
فِعْلَة است .در زبا عربى ،يك فَعْلَة داريم و يك فِعْلَة .در الفيّه ابن مالك آمده است:
وَ فَعْلَة لِمَرَّةٍ كَجَلْسَة

وَ فِعْلَة لِهَيْئَةٍ كَجِلْسَة

عرب اگر چيزى را بر وز فَعله گفت يعنى عملى را يك بار انجام داد  ،و اگر بر وز فِعله گفت يعنى عملى را بـه
گونهاى خاص انجام داد  .يعنى در لفظ فِعله ،گونه خاص خوابيده است .كلمه «سيره» از مادّه «سِير» است .سير يعنـى
حركت ،ولى سيره يعنى حركت به گونه خاص ،حركت به روش خاص.
رهبر كسى است كه مردم را به دنبال خودش حركت مىدهد .حال ممكن است يك رهبر هم پيدا بشود كه مـردم را
ساكن نگاه دارد؛ او ديگر رهبر نيست .همه رهبرا  ،امتها و ملتها را به حركت درمـىآورنـد ،ولـى بحـث در نحـوه و
گونه حركت ،شكل و تاكتيك حركت است.
پيغمبر اكرم شؤو و مناصب مختلفى از جانب خدا دارد .او نبى و رسول است ،يعنى پيام خدا را مىرساند .پيغمبـر از
آ نظر كه پيام خدا را مىرساند ،جز يك پيام رسا چيز ديگرى نيست .آيه قرآ بر قلب مباركش نازل مىشود ،بـر
مردم تالوت مىكند (هُوَالَّذى بَعَثَ فِى الْامّيّينَ رَسولًا مِنْهُمْ يَتْلوا عَلَيْهِمْ اياتِهِ) «»1
 .يك شأ پيامبر ،شأ يك مبلّغ و شأ يك معلم است .دستورات خدا را به مردم ابالغ مىكند و به آنها آنچه را كه
نمىدانند تعليم مىكند .فقها و مبلّغا امـت ،وارث ايـن شـأ پيغمبرنـد؛ يعنـى فقيـه اگـر خـودش را جانشـين پيغمبـر
مىداند ،فقط در اين خصلت است .او مىگويد پيغمبر احكامى از ناحيه خدا آورده و من مىخواهم ببينم آنها چيست
تا براى مردم كه هيچ نمىدانند ،بيا كنم.
شأ ديگر پيامبر كه آ هم شأ الهى است و خدا بايد معين كند ،ايـن اسـت :مـردم در مسـائل حقـوقى بـا يكـديگر
اختالف پيدا مىكنند ،يا در مسائل جزايى و جنايى ميا مردم مشاجره واقع مىشود و كار بـه داورى مـىكشـد .بايـد
عالوه بر قانو  ،افرادى باشند كه در ميا مـردم داورى كننـد ،يعنـى خصـومات را قطـع و فصـل كننـد .ايـن شـأ را
مىگويند« :قضاء» كه ما معمولًا مىگوييم« :قضاوت» .شأ قضاء يعنى قاضى بود يكى از مقدسترين شؤو است .از
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نظر اسالم ،قاضى بايد فقيه و مجتهد و نيز عادل مسلّم العدالة باشد .يكى از حرامترين كارها اين است كه انسا شـغل
قضاء را داشته
__________________________________________________
( .)1جمعه.2 /

باشد درحالى كه صالحيت شرعى ندارد .پيغمبر يا امام فرمود :قضاء مقامى است كـه در آ نمـىنشـيند مگـر وصـى
(يعنى امام) يا كسى كه امام او را معين كرده است « .»1اين هم از شؤو پيغمبر است .پيامبر تنها پيام رسا خدا نبود،
بلكه كسى بود كه خدا به او حق داده بود كه در اختالفات و مشاجرات ،براساس اصول قضايى ميـا مـردم قضـاوت
كند« :فَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنو َ حَتّى يُحَكِّموكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اليَجِـدوا فـى انْفُسِـهِمْ حَرَجـاً مِمّـا قَضَـيْتَ وَ يُسَـلِّموا
تَسْليماً» «.»2
شأ سوم پيغمبر ،رهبرى امت است .پيغمبر در هما حال كه پيغمبر است ،امام هـم هسـت .امـام پيغمبـر نيسـت ولـى
پيغمبر امام هست .بسيارى خيال مىكنند كه پيغمبرى ،هميشه از امامت جداست .امامت يعنـى رهبـرى ،و امـام يعنـى
رهبر .پيامبرا وقتى كه درجهشا خيلى باال مىرود ،هم پيغمبرند و هم امام .در زما پيغمبر على هم بود؛ چـه كسـى
امت را رهبرى و امامت مىكرد؟ خود پيغمبر اكرم.
خداى متعال به امام و رهبر از آ جهت كه امام و رهبر است اختياراتى داده است.
بالتشبيه (البته در تشبيه مناقشه نيست) هما طور كه در بعضى كشورها رئيس جمهور از كنگره اختيـاراتى مـىگيـرد،
خدا براى رهبرى امت ،به رهبر امت يك سلسله اختيارات داده است (زيرا قانو را در شرايط مختلـف اجـرا و پيـاده
كرد  ،كار هركس نيست) .ديگر پيغمبر اگر مىخواهد كسى را انتخاب كند ،مثلًا بعد از فتح مكه براى آنجـا حـاكم
معين كند و يا براى فال لشكر امير تعيين كند ،الزم نيست كه جبرئيل بگويـد يـا رسـول اللَّـه! شـما فـال شـخص را
انتخاب كن .اين ،ديگر دراختيار خود پيغمبر است كه به حكم اختيارات زيـادى كـه رهبـر دارد ،ايـن كـار را انجـام
مىدهد و البته نبايد از كادر قانو خارج شود « .»1اين امر مثل تاكتيكها و استراتژيهايى است كه فرمانـدها لشـكرها
به كار مىبرند كه به ابتكار خود آنهـا بسـتگى دارد .مثلًـا در وقتـى كـه متفقـين بـا دول محـور در مصـر (اسـكندريه،
العلمين) مىجنگيدند و آيزنهاور فرمانده متفقين بود ،البته مقرراتـى بـود كـه او نبايـد از آنهـا تجـاوز مـىكـرد ،ولـى
بسيارى از قضايا به ابتكار او بستگى داشت؛ او بايد ابتكار به خرج مىداد تا پيروز مىشد .دشمن هم عيناً همين حالت
را داشت.
__________________________________________________
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( .)1من اليحضره الفقيه ،ج  /1ص .7
( .)2نساء.67 /
([ .)1براى مطالعه بيشتر در اين زمينه به كتابهاى والءها و واليتها و امامت و رهبرى اثر استاد شهيد مراجعه شود].

حال ببينيم معنى جمله عبدالرّحمن بن عوف و همچنين پاس علـى عليـه السـالم چيسـت .عبـدالرّحمن بـه علـى عليـه
السالم گفت :تو بايد متعهد شوى كه قانو  ،كتاب اللَّه و سنّت رسول اللَّه باشد ولى روش رهبرى هما روش رهبرى
شيخين باشد .اگر على عليه السالم روش شيخين را مىپذيرفت ،در اين صورت مثلًا چنانچـه عمـر پـيش خـود خيـال
مىكرد كه حق دارد متعه را كه پيغمبر تحليل كرده است تحـريم كنـد ،علـى عليـه السـالم بايـد مـىگفـت مـن هـم
مىگويم حرام است؛ و يا در مورد بيت المال كه عمر تـدريجاً آ را از تقسـيم بالسـويه زمـا پيغمبـر خـارج كـرد و
تبعيض روا داشت ،بايد متعهد مىشد كه بعد از اين ،به همين ترتيب عمل مىكند؛ و بايـد بـدعتهايى را كـه عمـر در
زما خودش به عنوا اينكه من رهبرم و رهبر حق دارد چنين و چنا بكند به وجود آورده بود ،مىپذيرفت.
مىخواستند على عليه السالم را در كادر رهبرى ابوبكر و عمر محدود كنند و اين براى على امكا نداشت ،چـرا كـه
در اين صورت او هم بايد -العيا باللَّه -مثل عثما براى خودش تيپى درست كند و بعد مطابق دل خودش هر كـارى
كه خواست بكند و هركس را هم كه اعتراضى كرد كتك بزند ،فتقش را پاره كنـد .علـى كـه مـىخواهـد براسـاس
كتاب اللَّه و سنّت پيغمبر عمل كند ،نمىتواند روش رهبرى آ دو نفر را بپذيرد .لذا گفت :من روش رهبرى آنهـا را
نمىپذيرم .به خاطر اين يك كلمه ،حاضر نشد با عبدالرّحمن بن عوف بيعت كند.
پس معلوم شد كه مسأله روش رهبرى با مسأله كتاب و سنّت متفاوت است .كتاب و سـنّت يعنـى خـود قـانو  .روش
رهبرى به متن قانو مربوط نيست؛ به كيفيت رهبرى مردم ،به اختياراتى كه يك رهبر دارد و به تصميماتى كه رهبـر
اتخا مىكند مربوط مىشود.
حال معنى آ جمله امام حسين عليه السـالم كـه در وصـيتنامه خـود بـه محمّـد بـن حنفيّـه مـىنويسـد« :اريـدُ ا ْ امُـرَ
بِالْمَعْروفِ وَ انْهى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اسيرَ بِسيرَةِ جَدّى وَ ابى» روشن مىشود.
در آ زما در دنياى اسالم ،گذشته از امر به معروف و نهى از منكر ،مسأله ديگرى وجود داشت و آ اينكه :اكنو
سال  61هجرى است .از سال يازدهم هجرى تاكنو  ،حدود پنجاه سال است كه پيامبر از ميا مـردم رفتـه اسـت .در
چهار سال و چند ماه از اين پنجاه سال يعنى از سال  16تا سال  ،41على بن ابيطالـب رهبـرى كـرده اسـت كـه در آ
مدت ،رهبرى به روش پيغمبر بازگشت كرده است .تازه آ هم به اين صورت بوده كه چو ابوبكر و عمر و عثمـا
سنّتهايى را به وجود آورده بودند ،على عليه السالم در بسيارى از موارد اصلًا قـدرت پيـدا نكـرد كـه روش پيغمبـر را
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اجرا كند .وقتى در مقام اجرا برآمد ،خود مـردم عليـه او قيـام كردنـد .گفـت :فـال نمـازى كـه شـما بـه ايـن شـكل
مىخوانيد (نمازهاى شبهاى ماه رمضا كه به جماعت مىخواندند) بدعت است ،نخوانيد .گفتند :سى سـال ،از زمـا
عمر راي است .واعمرا! واعمرا! جاى عمر خالى ،عمر كجاست كه سنّتش دارد از بين مىرود .خواست شريح قاضى
را بركنار كند ،گفتند:
تو مىخواهى كسى را كه از بيست سال پيش ،از زما عمر ،قاضى محترم كوفه بـوده اسـت بركنـار كنـى؟! بنـابراين
پنجاه سال بر امت اسالم گذشته است كه عالوه بر مسأله كتاب اللَّه و سنّت رسول اللَّـه ،روش رهبـرى تغييـر كـرده و
عوض شده است.
سخن امام حسين كه فرمود« :اسيرَ بِسيَرةِ جَدّى وَ ابى» مىخواهم سيرهام سيره جدّ و پدرم باشد ،يعنى نه سيره ابـوبكر،
نه سيره عمر ،نه سيره عثما و نه سيره هيچ كس ديگر .اين است كه در حادثه عاشورا ،ما در امام حسين عليه السـالم
جلوههايى مىبينيم كه نشا مىدهد عالوه بر مسأله امر به معروف و نهـى از منكـر و مسـأله امتنـاع از بيعـت و مسـأله
اجابت دعوت مردم كوفه ،كار ديگرى هم هست و آ اين است كه مىخواست سيره جدّش را زنده كند.
يك مثال :نماز عيد فطر امام رضا عليه السالم
اين قضيه را شنيدهايد :مأمو اصرار داشت كه حضرت رضا عليه السالم واليتعهدى را بپذيرد .حضرت نمىپذيرفت.
آخر ،مسأله اجبار را مطر كرد كه حضرت پذيرفت ولى طورى پذيرفت كـه خـودش عـين نپـذيرفتن بـود و بيشـتر
سبب رسوايى مأمو شد.
خلفا سالها بود كه نماز عيد فطر و عيد قربا مىخواندند .پيغمبر نماز عيد فطر و عيد قربا مىخواند ،اينهـا هـم نمـاز
عيد فطر و عيد قربا مىخواندند .اما روش نماز خواند به تدري فرق كرده بود ،سيره فرق كرده بود( .مثال خـوبى
است :نماز عيد خواند  ،كتاب اللَّه و سنّت رسول اللَّه است اما چگونه نماز خواند  ،سيره است ).كم كـم دربارهـاى
خلفا مانند دربارهاى ساسانى ايرا و قياصره روم شده بود ،دربارهاى خيلى مجلّل .لباس خليفـه و سـرا سـپاه داراى
انواع نشانههاى طال و نقره بود .خليفه وقتى مىخواست به نماز عيد بيايد ،با جالل و شكوه خاص و با هيمنـه سـلطنتى
مىآمد .خودش سوار بر اسبى كه گردنبند طال يا نقره داشت مىشد و شمشيرى زرّين به دست مىگرفت ،سپاه نيز از
پشت سرش مىآمد ،درست مثل اينكـه مـىخواهنـد رژه نظـامى برونـد .بعـد مـىرفتنـد بـه مصـلّى ،دو ركعـت نمـاز
مىخواندند و برمىگشتند.
مأمو به حضرت رضا اصرار داشت كه مىخواهم نماز عيد فطر را شما بخوانيد .امام فرمود :مـن از اول بـا تـو شـرط
كردم كه فقط اسمى از من باشد و من كارى نكنم .نه آقا! من خواهش مىكنم .شما از نماز هم ابا مىكنيد؟! اين كـه
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يك كار مربوط به مردم نيست كه بگوييد پاى ظلمى در كار مىآيد .الاقل همين يك نماز را شما بخوانيد .در اينجـا
حضرت جملهاى مىگويد نظير جمله امام حسين و نظير جمله على عليه السالم در جريا بيعت بعـد از عمـر .فرمـود:
من به يك شرط حاضرم؛ من نماز مىخوانم اما با سيره جدّم و پدرم ،نه با سـيره شـما .مـأمو بـا آنهمـه زرنگـى كـه
داشت (از نظر خودش) احمق شد .گفت :بسيار خوب ،به هر سيره و روشى كه مـىخواهيـد بخوانيـد .فكـر مـىكـرد
غرض اين است كه كارى را به عهده حضرت رضا گذاشته باشد تا مردم بگويند پس امام رضا عملًا هم قبول كرد.
در روز عيد فطر ،امام رضا عليه السالم به اطرافيا خود فرمود :لباسهاى عادى بپوشيد ،پاها را برهنه كنيد ،دامن عباهـا
و آستينهايتا را باال بزنيد و كرهايى را كه من مىگويم شما هم بگوييد .حالتتا حالت خشوع و خضـوع باشـد .مـا
داريم به پيشگاه خدا مىرويم ،توجهتا به خـدا باشـد .كرهـا را كـه مـىگوييـد ،خـدا را درنظـر بگيريـد .امـام «»1
عمامهاش را به شكلى كه پيغمبر مىبست بسته است ،لباسش را به شكلى كه پيغمبر مىپوشيد پوشيده است ،عصـا بـه
شكل پيغمبر به دست گرفته ،پاهايش را برهنه كرده ،با يك حالت خضوع و خشوعى! از هما داخل منزل كه بيرو
مىآمد ،با صداى بلند شروع كرد به گفتن «اللَّهُ اكْبَرُ ،اللَّهُ اكْبَرُ ،اللَّهُ اكْبَرُ عَلى ما هَدانا وَ لَهُ الشكْرُ عَلى ما اوْالنا».
سالهاست كه مردم اين كرها را درست نشنيدهاند .كسانى كه همراه حضرت بودند ،وقتى آ حال الهى حضـرت را
ديدند كه منقلب شده ،خودش را در حضور پروردگارش مىبرد و اشكهاى مباركش جارى است ،با حالت خضـوع
و خشوع ،با معنويت تمام و در حالى كه اشكهايشا جارى بود فرياد كردند« :اللَّهُ اكْبَرُ ،اللَّهُ اكْبَرُ عَلى ما
__________________________________________________
( .)1مرد حقيقت است ،مرد خداست ،مرد عبادت است .قبلًا عرض كردم عبادت و عشق به خدا يك بعد اساسى از ابعاد اسـالم و بلكـه
اساسى ترين ابعاد اسالم است كه عمر با آ مبارزه كرد.

هَدانا وَ لَهُ الشكْرُ عَلى ما اوْالنا» .حضرت مىگويد و اينها تكرار مىكنند ،تا آمدند نزديـك درب منـزل .صـدا بلنـدتر
مىشد .مأمو  ،فرماندها سپاه و سرا قبايل را فرستاده كه برويد پشت سـر علـى بـن موسـى الرضـا نمـاز عيـد فطـر
بخوانيد .اينها به سيره سالهاى پيش خلفا ،خودشا را آرايش و مجهز كرده و لباسهاى فاخر پوشيدهاند ،اسبهاى بسيار
عالى سوار شده و شمشيرهاى زرّين به كمر بسته و دم درب ايستادهاند كه حضرت رضا با هما جالل و هيبت دنيايى
و سلطنتى بيرو بيايد .يكمرتبه حضرت با آ حال بيرو آمد .در ميا آنها ولوله پيچيـد و بـىاختيـار خودشـا را از
روى اسبها پايين انداختند و اسبها را رها كردند .تاري مىنويسد :چو مىبايست پاها برهنه باشد و آنها چكمه بـه پـا
داشتند و چكمه نظامى را به زودى نمىتوا بيرو آورد ،هركس دنبـال چـاقو مـىگشـت كـه زود چكمـه را پـاره و
پاهايش را لخت كند .اينها نيز دنبال حضرت به راه افتادند .كم كم صداى هيمنه «اللَّهُ اكْبَر» شهر مرو را پر كرد .مردم
ريختند روى پشت بامها و به تدري ملحق شدند .در مردم نيز رو معنويت مـوج مـىزد .حضـرت مـىفرمـود« :اللَّـهُ
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اكْبَر» ،اين شهر يكپارچه فرياد مىزد« :اللَّهُ اكْبَر» .هنوز از دروازه شهر بيرو نرفته بودند كه جاسوسها به مـأمو خبـر
دادند كه اگر اين قضيه ادامه پيدا كند ،تو مالك سلطنت نيستى .سربازها ريختند كه نه آقا! زحمتتا نمىدهيم ،خيلى
اسباب زحمت شد ،خواهش مىكنيم برگرديد.
اين ،معنى روش است .مأمو هم در اين مورد به كتاب اللَّه و سنّت رسول اللَّه عمل مـىكـرد (نمـاز عيـد فطـر جـزء
كتاب اللَّه است) اما هما نماز ،روشى پيدا كرده بود كه بى محتوا و بىحقيقت شده بود .حضـرت رضـا فرمـود :مـن
حاضرم نماز را بخوانم اما با روش جدّم و پدرم ،نه با روش جدّ و پدر تو.
روش رهبرى در زما امام حسين عليه السالم
در زما امام حسين عليه السالم روش رهبرى خيلى عوض شده بود ،از زمين تا آسما تغيير كرده بود .يك خط كـه
مىخواهد به موازات خط ديگر امتداد پيدا كند ،اگر يك ره از موازات خارج شود ،ابتدا فاصله كمى از خط ديگر
پيدا مىكند ،ولى هرچه ادامه پيدا كند فاصلهاش زيادتر مىشود .در شصت سـال قبـل ،در زمـا پيغمبـر اكـرم وقتـى
مردم مىخواهند مركز دنياى اسالم را ببينند ،چه مىبينند؟ حتى در زما ابوبكر و عمر هما طور بـود .ولـى در زمـا
عثما تغيير كرد و شكل ديگرى پيدا نمود .بيشترين كار خالف خليفه مسلمين ،در عمل نكـرد او بـه كتـاب اللَّـه و
سنّت رسول اللَّه نبود ،بلكه در روشش بود .اختالف ابو ر و معاويه هم بيشتر در روش بود .حاال (زمـا امـام حسـين)
وقتى مىخواهند خليفه مسلمانا را ببينند ،چه مىبينند؟ افراد مسن كه پيغمبر را درك كردهاند ،حتى آنها كه ابـوبكر
و عمر را درك كردهاند ،و مخصوصاً كسانى كه على عليه السالم را در دوره خالفـت ديـدهانـد ،وقتـى مـىآينـد در
مركز دنياى اسالم ،جوانى را مىبينند كه سى و دو سه سال بيشتر از عمرش نگذشته است ،جوا خيلى بلندقـدى كـه
مىگويند خوش سيما و خوش منظره بوده ولى لكّههايى در صورتش داشته است ،جوانى شاعرمسلك كه خيلى هـم
عالى شعر مىگويد ولى اشعارش همه در وصف مىو معشوق و يا در وصف سگ و اسب و ميمونش است .هفت در
را بايد طى كرد تا رسيد به جايگاه او .كسى كه مىخواهـد بـه مالقـات او بـرود ،ابتـدا دربانهـا مـىآينـد جلـويش را
مىگيرند .بعد از تفتيش ،اگر بتواند از آنجا بگذرد بايد از چند در و دربانهاى ديگر بگـذرد تـا برسـد بـه جايگـاه او.
وقتى به آنجا مىرسد ،مردى را مىبيند كه در يك محيط مجلّـل روى تخـت طـال نشسـته و دورش را كرسـيهايى بـا
پايههايى از طال و نقره گذاشتهاند .رجال و اعيا و اشراف و سفراى كشورهاى خارجى كه مـىآينـد ،بايـد روى آ
كرسيها بنشينند .باالدست همه رجال و اعيا و اشراف ،يك ميمـو را پهلودسـت خـودش نشـانده و لباسـهاى فـاخر
زربفت هم به او پوشانده است .چنين شخصى مىگويد من خليفه پيغمبرم ،و مىخواهد مجرى دستورات الهى باشـد.
نماز جمعه هم مىخوانْد ،امامت جمعه مىكرد ،براى مردم خطبه مىخواند و حتى مردم را موعظه مىكرد.
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ارزش نهضت حسينى
اينجاست كه انسا مىفهمد كه نهضت حسينى چقدر براى جها اسالم مفيد بود و چگونه اين پـردههـا را دريـد .در
آ زما  ،وسايل ارتباطى كه نبود .مثلًا مردم مدينه نمىدانستند كه در شام چه مىگذرد .رفت و آمد خيلى كـم بـود.
افرادى هم كه احياناً از مدينه به شام مىرفتند ،از دستگاه يزيد اطالعى نداشتند .بعد از قضيه امام حسين ،مردم مدينـه
تعجب كردند كه عجب! پسر پيغمبر را كشتند؟ هيئتى را براى تحقيق به شام فرستادند كه چرا امام حسين كشـته شـد.
پس از بازگشت اين هيئت ،مردم پرسيدند:
قضيه چه بود؟ گفتند :همين قدر در يك جمله به شما بگوييم كه ما در مدتى كـه در آنجـا بـوديم ،دائـم مـىگفتـيم
خدايا! نكند از آسما سنگ ببارد و ما به اين شكل هالك بشويم ،و نيز به شما بگوييم كه ما از نزد كسـى مـىآيـيم
كه كارش شرابخوارى و سگ بازى و يوزبازى و ميمو بازى است ،كارش نواختن تار و سنتور و لهو و لعب اسـت،
كارش زناست حتى با محارم .ديگر حال ،تكليف خودتا را مىدانيد.
اين بود كه مدينه قيام كرد ،قيامى خونين .و چه افرادى كه بعد از حادثه كربال به خروش آمدند (اى بسا شاعر كه بعد
از مرگ زاد) .امام حسين تا زنده بود ،چنين سخنانى را مىگفت« :وَ عَلى الْاسْالمِ السَّالمُ ا ْ قَدْ بُلِيَـتِ الْامَّـةُ بِـراعٍ مِثْـلِ
يَزيدَ» «»1
ديگر فاتحه اسالم را بخوانيد اگر نگهبانش اين شخص باشد .ولى آ وقت كسى نمىفهميد.
اما وقتى شهيد شد ،شهادت او دنيـاى اسـالم را تكـا داد .تـازه افـراد حركـت كردنـد و رفتنـد از نزديـك ديدنـد و
فهميدند كه آنچه را آنها در آيينه نمىديدند حسين در خشت خام مىديده است .آ وقت سخن حسين عليه السـالم
را تصديق كردند و گفتند او آ روز راست مىگفت.
و صلّى اللَّه على محمّد و اله الطاهرين .نسألك اللّهمّ و ندعوك باسمك العظيم االعظم االجلّ االكرم يا اللَّه ....
پروردگارا! دلهاى ما را به نور ايما منوّر بگردا  ،ما را آشنا به معارف و حقايق دين مقدس اسالم بفرما.
پروردگارا! توفيق تبعيت از كتاب اللَّه و سنّت رسول اللَّه عنايت بفرما.
پروردگارا! توفيق عنايت كن كه روش ما ،سيره ما ،روش پيغمبر و روش على و آل على باشد.
پروردگارا! نيتهاى ما را ،روحهاى ما را ،دلهاى ما را پاك و خالص بگردا  ،به مسلمين بيدارى عنايت بفرما.
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پروردگارا! اموات ما را مشمول عنايت و مغفرت خودت قرار بده.
رحم اللَّه من قرأ الفاتحة مع الصلوات
__________________________________________________
( .)1مقتل مقرم ،ص .146
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