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پیروزى نهایى نیروى حق و صلح و عدالت بر نیروى باطل اندیشه 

و ستیز و ظلم، گسترش جهانى ایمان اسالمى، استقرار کامل و همه 

آل، و باالخره  جانبه ارزشهاى انسانى، تشکیل مدینه فاضله و جامعه ایده

قدر  اجراى این ایده عمومى و انسانى به وسیله شخصیتى مقدس و عالى

تعبیر شده است، » مهدى«ر اسالمى از او به که در روایات متوات

با تفاوتها و  -اى است که کم و بیش همه فرق و مذاهب اسالمى اندیشه

بدان مؤمن و معتقدند؛ زیرا این اندیشه به حسب اصل و  - اختالفهایى

ریشه، قرآنى است؛ این قرآن مجید است که با قاطعیت تمام، پیروزى 

 ، کوتاه شدن دست2 قطعى صالحان و متقیان، غلبه 1 نهایى ایمان اسالمى

                                                           
 ۳۳َو ديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الّدين ُكلِِّه و َلْو َكِرَه اْلُمْشِركوَن (توبه/   ُهَو الَّذى اْرَسَل َرسوَلُه ِباْلُهدى. ١

 ).۹صف/  و

 ).۱۰۵َيِرُثها ِعباِدَى الّصاِلحوَن (انبياء/ َو لََقْد َكَتْبنا ِفى الزَّبوِر ِمْن بَْعِد الذِّْكِر انَّ اْلاْرَض . ٢
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آینده درخشان و سعادتمندانه  ، و1ستمکاران و جباران براى همیشه

  را نوید داده است. 2بشریت

این اندیشه بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر خوشبینى نسبت به 

جریان کلى نظام طبیعت و سیر تکاملى تاریخ و اطمینان به آینده و طرد 

ها  سبت به پایان کار بشر است که طبق بسیارى از نظریهعنصر بدبینى ن

  العاده تاریک و ابتر است. ها فوق و فرضیه

   ظار فرجانتــ

امید و آرزوى تحقق این نوید کلى جهانى انسانى، در زبان روایات 

خوانده شده و عبادت، بلکه افضل عبادات شمرده » انتظار فرج«اسالمى 

یک اصل کلى اسالمى و قرآنى دیگر  از» انتظار فرج«شده است. اصل 

  است.» حرمت یأس از روح اللَّه«شود و آن اصل  استنتاج مى

مردم مؤمن به عنایات الهى، هرگز و در هیچ شرایطى امید خویش 

گردند.  گرایى نمى دهند و تسلیم یأس و ناامیدى و بیهوده را از دست نمى

در مورد » ز روح اللَّهعدم یأس ا«و این » انتظار فرج«چیزى که هست این 

یک عنایت عمومى و بشرى است نه شخصى یا گروهى، و بعالوه توأم 

  است با نویدهاى خاص و مشخص که به آن قطعیت داده است.

                                                           
َن َلُهْم ِفى َو ُنريُد اْن َنُمنَّ َعَلى الَّذيَن اْسُتْضِعفوا ِفى اْلاْرِض َو َنجَْعَلُهْم اِئمًَّة َو َنجَْعَلُهُم اْلوارِثَني. َو ُنَمكِّ. ١

 ).۶و  ۵انوا َيْحَذروَن (قصص/ اْلاْرِض َو ُنِرَى ِفْرَعْوَن َو هاماَن َو جُنوَدُهما ِمْنُهْم ما ك

َني ِلَقْوِمِه اْستَعينوا ِباللَِّه َو اْصِبروا انَّ اْلاْرَض ِلّلِه يوِرُثها َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّق  قاَل موسى. ٢

 ).۱۲۸(اعراف/ 
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  ظارــدو گونه انت

انتظار فرج و آرزو و امید و دل بستن به آینده دو گونه است: 

انتظارى که سازنده و نگهدارنده است، تعهدآور است، نیروآفرین و 

تواند نوعى عبادت و  اى است که مى بخش است، به گونه تحرك

پرستى شمرده شود؛ و انتظارى که گناه است، ویرانگر است، اسارت  حق

باید محسوب » اباحیگرى«و نوعى کننده است  بخش است، فلج

  .گردد

این دو نوع انتظار فرج، معلول دو نوع برداشت از ظهور عظیم 

مهدى موعود است؛ و این دو نوع برداشت به نوبه خود از دو نوع 

شود. از این رو الزم  بینش درباره تحوالت و انقالبات تاریخى ناشى مى

  تاریخى به بررسى بپردازیم.  است اندکى درباره دگرگونیها و تحوالت

   هـشخصیت و طبیعت جامع

آیا تحوالت تاریخى یک سلسله امور تصادفى و اتفاقى است یا 

یعنى بروز  - یک سلسله امور طبیعى؟ اگرچه در طبیعت، تصادف واقعى

وجود ندارد، ولى  -اى بدون علت و خالى از ضرورت و حدوث پدیده

  به صورت نسبى قطعاً وجود دارد.

ر یک روز صبح از خانه بیرون بیاییم و دوستى را که سالهاست ما اگ

ایم در همان لحظه در حال عبور از مقابل خانه مالقات نماییم،  او را ندیده

کنیم، چرا؟ براى اینکه الزمه  تلقى مى» تصادفى«این مالقات را امرى 

طبیعت کلىِ بیرون رفتن از خانه چنین مالقاتى نیست، والّا باید همه 

داد، ولى الزمه این فرد خاص از بیرون  ز چنین مالقاتى دست مىرو
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، یعنى بیرون رفتن در این زمان معین و با این مشخصات معین، رفتن

  گردد. چنین مالقاتى هست و لزوماً بر آن مترتب مى

ما هنگامى که معلولى را با طبیعت کلى یک علت بسنجیم و آن را 

روى » تصادف«و شامل نیابیم، نام الزمه آن طبیعت به طور کلى و عام 

  گذاریم. آن مى

آید و قانونى علمى  امور تصادفى تحت ضابطه کلى درنمى

تواند داشته باشد، زیرا قوانین علمى عبارت است از جریانات کلى  نمى

  و عمومى طبیعت.

ممکن است کسى تحوالت تاریخى را یک سلسله امور تصادفى و 

آید بداند، از  اى کلى درنمى ه و ضابطهاتفاقى یعنى امورى که تحت قاعد

اى از افراد با طبایع  آن جهت که مدعى شود جامعه چیزى جز مجموعه

فردى و شخصى نیست؛ مجموع حوادثى که به وسیله افراد به موجب 

آید منجر به یک سلسله  هاى فردى و شخصى به وجود مى انگیزه

الت تاریخى شود و آن حوادث تصادفى منشأ تحو حوادث تصادفى مى

  گردد. مى

نظریه دیگر این است که جامعه به نوبه خود، مستقل از افراد، 

طبیعت و شخصیت دارد و به اقتضاى طبیعت و شخصیت خود عمل 

کند. شخصیت جامعه عین شخصیت افراد نیست، بلکه از ترکیب و  مى

آید،  فعل و انفعال فرهنگى افراد، شخصیتى واقعى و حقیقى به وجود مى

جان یا جاندار چنین است. علیهذا  ان که در هر مرکّب از مرکّبات بىآنچن

جامعه، طبیعت و خصلت و سنت و قاعده و ضابطه دارد، یعنى طبق 

  العملهایش طبق یک سلسله کند و عملها و عکس طبیعت خود عمل مى

  قوانین کلى و عمومى قابل توضیح است.

پس تاریخ آنگاه فلسفه دارد و آنگاه تحت ضابطه و قاعده کلى 

آید و آنگاه موضوع تفکر و مایه تذکر و آیینه عبرت و قابل درمى
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شخصیت داشته باشد، رس آموزى است که جامعه از خود طبیعت و د

و گرنه جز زندگى افراد چیزى وجود ندارد و اگر درس و عبرتى باشد 

درسهاى فردى از زندگى افراد است نه درسهاى جمعى از زندگى اقوام 

و ملل. علیهذا برداشت داشتن از تاریخ و تحوالت آن که بدان اشاره 

  شد، فرع بر مسئله طبیعت و شخصیت داشتن جامعه است.

   تاریخ قرآن و

که موضوع بحث این گفتار است ضمن اینکه » انتظار فرج«مسئله 

که  بحثى فلسفى و اجتماعى است، بحثى دینى و اسالمى است و همچنان

پس قبل از آن که درباره چگونگى انتظار به  گفتیم ریشه قرآنى دارد.

بررسى بپردازیم باید نظر قرآن را درباره جامعه و سرگذشت متحول و 

  آن که تاریخ است روشن کنیم.متغیر 

در این که قرآن مجید تاریخ را به عنوان یک درس و یک منبع 

معرفت و شناسایى، یک موضوع تفکر و مایه تذکر و آیینه عبرت یاد 

نگرد  کند جاى تردید نیست. ولى آیا قرآن به تاریخ به چشم فردى مى مى

که زندگى افرادى یا به چشم اجتماعى؟ آیا قرآن تنها نظرش به این است 

را براى عبرت سایر افراد طرح کند یا نظرش به زندگى جمعى است، 

الاقل زندگى جمعى نیز منظور نظر قرآن هست؟ و به فرض دوم آیا از 

توان استنباط کرد که جامعه، مستقل از افراد، حیات و شخصیت  قرآن مى

و مدت و اجل و حتى شعور و ادراك و وجدان و ذوق و احساس و 

توان استنباط کرد  یرو دارد یا نه؟ و بنا بر این فرض آیا از قرآن کریم مىن

ها و روشها و قوانین معین و » سنت«ها و اقوام و امم،  که بر جامعه

  مشخّص و یکسانى حاکم است یا نه؟

لبته بررسى کامل این مطلب نیازمند به رساله   اى جداگانه است؛ ا
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  .1 که پاسخ هر سه پرسش مثبت است دارم اینجا به طور اختصار عرضه مى

هاى خود، زندگى اقوام  آموزى قرآن کریم الاقل در بخشى از عبرت

  کند: و امتها را به عنوان مایه تنبه براى اقوام دیگر مطرح مى

تِْلكَ امَّةٌ َقدْ خََلْت َلها ما َكسََبْت وَ َلُكمْ ما َكسَبُْتْم و ال ُتْسَئلونَ َعّما كانوا 

  .٢ َيْعمَلوَن

اى بودند که گذشتند و رفتند. آنان راست  آنان امت و جامعه

دستاوردهاى خودشان و شما راست دستاوردهاى خودتان. شما مسئول 

  اعمال آنان نیستید. (تنها مسئول اعمال خود هستید).

قرآن مکرر در تعبیرات خود موضوع حیات و مدت و اجل اقوام و 

  گوید: مىامتها را طرح کرده است، مثلًا 

َو ِلُكلِّ امٍَّة اَجٌل َفاِذا جاَء اَجُلُهْم ال َيْسَتْأِخروَن ساَعًة َو ال 

  .٣ َيْسَتْقِدموَن

زندگى هر امتى را پایانى است، پس هر گاه پایان عمرشان فرا رسد، نه 

  ساعتى دیرتر بپایند و نه ساعتى زودتر فانى گردند.

قاعده و  ر و مشیتى بىاى گزافکا قرآن کریم این گمان را که اراده

سازد به شدت نفى  حساب سرنوشتهاى تاریخى را دگرگون مى بى

اى ثابت و تغییرناپذیر بر  نماید که قاعده کند و تصریح مى مى

  فرماید: سرنوشتهاى اقوام حاکم است؛ مى

                                                           
/ 8و ج  333/ ص 7و ج  102/ ص 4. رجوع شود به تفسیر المیزان (متن عربى) ج 1

 .191/ ص 18و ج  73 -71ص  10و ج  85ص 

 .141و  134. بقره/ 2

 .34. اعراف/ 3
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َو َلنْ َفَهْل َيْنُظرون اّلا ُسنََّت اْلاوَّلَني َفَلْن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه َتْبديًلا 

  .١َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه َتْحويًلا

آیا این مردم جز سنت و روشى که بر اقوام پیشین جارى شده است 

انتظارى دارند؟ هرگز در سنت خدا تبدیل (جانشین شدن سنتى به جاى 

  سنتى) یا تغییر (دگرگونى یک سنت) نخواهى یافت.

اى در مورد سنتهاى تاریخ  العاده آموزنده قرآن کریم نکته فوق

توانند با استفاده از سنن جاریه الهیه  کندو آن اینکه مردم مى یادآورى مى

در تاریخ، سرنوشت خویش را نیک یا بد گردانند، به اینکه خویش و 

اعمال و رفتار خویش را نیک یا بد گردانند؛ یعنى سنتهاى حاکم بر 

العملها و واکنشها در برابر  ا در حقیقت یک سلسله عکسسرنوشته

العملهاى معین به  معین اجتماعى عکسعملها و کنشهاست. عملهاى 

دنبال خود دارد. از این رو در عین آنکه تاریخ با یک سلسله نوامیس 

شود، نقش انسان و آزادى و اختیار او به هیچ  قطعى و الیتخلّف اداره مى

  گردد. وجه محو نمى

قرآن آیات زیادى در این زمینه دارد؛ کافى است که براى نمونه آیه 

  از سوره مبارکه رعد را بیاوریم: 11

  ُيَغيِّروا ما ِباْنُفِسِهمْ.  انَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر ما ِبَقْوٍم َحّتى

دهد مگر آنکه  خداوند وضع حاکم و مستولى بر قومى را تغییر نمى

   خود دارند تغییر دهند.آنچه در خلق و خوى و رفتار 

  

                                                           

 .43. فاطر/ 1
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   توجیه و تفسیر تکامل تاریخ

اگر در مکتبى، جامعه داراى شخصیت و طبیعت شناخته شود، و از 

دار یک موجود زنده متحول و متکامل  طرف دیگر این موجود شخصیت

و بالنده تلقى شود، باید دید تکامل جامعه را چگونه توجیه و تفسیر 

را به چه شکلى به سوى کمال در کتب جامعه کند؟ یعنى باید دید این م مى

  نماید؟ داند، به عبارت دیگر تکامل را چگونه تفسیر و توجیه مى تکاپو مى

قرآن مجید، هم بر شخصیت و واقعیت جامعه تأکید دارد و هم بر 

دانیم مکتبهاى دیگر هم  سیر صعودى و کمالى آن. از سوى دیگر مى

دانند، پس الزم  را بدین سو مى بوده و هستند که ضرورت و جبر تاریخ

است بدانیم که چه از نظر قرآن مجید و چه از نظر برخى مکتبهاى 

دیگر، تکامل تاریخ را چگونه باید توجیه و تفسیر کرد؟ و مخصوصاً 

انسانها چه مسئولیتى دارند و چه نقشى باید ایفا نمایند؟ باالخص 

  به چه شکل و چه صورت باید باشد؟» انتظار بزرگ«

   دو شیوه مختلف

گیرد. ما یکى از  توجیه تکامل تاریخ با دو شیوه مختلف صورت مى

نامیم و شیوه دیگر را  مى» دیالکتیکى«و از نظرى » ابزارى«این دو شیوه را 

خوانیم. به عبارت دیگر درباره تکامل تاریخ دو  مى» فطرى«یا » انسانى«

ب هر یک از این گونه بینش و دو گونه طرز تفکر وجود دارد و بر حس

شکل و صورت و بلکه ماهیت خاص پیدا » انتظار بزرگ«دو طرز تفکر 

  کند. مى

پردازیم و البته آن اندازه به  اکنون به توضیح این دو طرز تفکر مى
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و امید به » انتظار«پردازیم که مسئله با  توضیح این دو طرز تفکر مى

  آینده و نوع راهگشایى به سوى آینده مربوط است و نه بیشتر.

   بینش دیالکتیکى یا ابزارى

اضداد به انقالب «برخى، تحوالت تکاملى تاریخ را از زاویه 

کنند؛ منحصر به تاریخ نیست، تاریخ جزئى از  توجیه مى» یکدیگر

طبیعت است، تحوالت تکاملى طبیعت را به طور کلى از این راه توجیه 

نمایند. ما الزاماً ناچاریم پیش از آنکه به توضیح توجیه ابزارى تاریخ  مى

تاریخ بپردازیم، توجیه دیالکتیکى طبیعت را که مبناى توجیه ابزارى 

  است اندکى توضیح دهیم.

  بینش دیالکتیکى طبیعت بر این اساس است که:

اولًا، طبیعت در حرکت و تکاپوى دائم است؛ ثبات و توقف و 

یکسانى در طبیعت وجود ندارد. پس شناخت و بینش درست درباره 

طبیعت این است که همواره اشیاء را در حال حرکت و دگرگونى 

یم که فکر ما نیز به حکم اینکه جزئى از طبیعت مطالعه کنیم و حتى بدان

است، در هر آن در حال دگرگون شدن است؛ در دو لحظه به یک حال 

  اى غیر از اندیشه لحظه پیش است. نیست، در هر لحظه هر اندیشه

ثانیاً، هر جزء از اجزاء طبیعت تحت تأثیر سایر اجزاء طبیعت است و 

یک همبستگى کامل میان همه اجزاء  به نوبه خود در همه آنها مؤثر است؛

وجود دارد. پس شناخت و بینش ما درباره طبیعت آنگاه صحیح است که 

 - نه به صورت منفرد و مجزا -هر چیز را در حال ارتباط با همه چیز

هر چیز به حکم قانون حرکت، در هر طورى که  مطالعه نماییم؛ یعنى همان

و اگر آن را در لحظه بعد  لحظه غیر از آن است که در لحظه پیش بود

 ء غلط عیناً همان بدانیم که در لحظه قبل بوده است شناخت ما از آن شى
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است، همچنین هر چیز در شرایط خاص و در حال ارتباط با اشیاء 

معین، غیر از آن چیز است در شرایط دیگر و در حال ارتباط با اشیاء 

عیناً همان چیز دیگر؛ و اگر بپنداریم که یک چیز در شرایط خاص، 

  است در شرایط دیگر، باز هم شناخت ما نسبت به آن غلط است.

شود؛ تضادها و کشمکشها پایه  ثالثاً، حرکت از تضاد ناشى مى

همان طور که هراکلیت یونانى در دو هزار و پانصد سال  حرکتهاست.

تضادها به این صورت پدید ». نزاع، مادر پیشرفتهاست«پیش گفته است: 

کننده خود دارد  که هر چیز طبعاً گرایشى به سوى ضد خود و نفىآید  مى

» اثبات«پرورد؛ هر چیز در حالى که خود را  و آن را در درون خود مى

خود را نیز در بر دارد؛ هر چیز در عین اینکه هست، » انکار«کند،  مى

نیست، زیرا عامل فنا و نیستى خود را نیز همراه دارد. با رشد عوامل نفى 

کنند: عوامل اصلى  ء دو دسته عوامل صف آرایى مى ده، در درون شىکنن

ء را در حالى که هست نگه دارد، و عوامل نفى  خواهد شى و اثباتى که مى

  خواهد آن را تبدیل به نفى خودش بکند. کننده که مى

یابد تا به  رابعاً، جدال درونى اشیاء رو به تزاید است و شدت مى

اى  رسد، به نقطه اختالف و کشمکش مى اوج خود یعنى آخرین حد

وار تبدیل به  رسد که تغییرات کمى در یک حالت انقالبى و جهش مى

شود و کشمکش به سود نیروهاى نو و شکست نیروهاى  تغییر کیفى مى

  شود. ء یکسره به ضد خود تبدیل مى یابد و شى کهن پایان مى

ر همان ء تبدیل به ضد خود گردید، بار دیگ پس از آنکه شى

گیرد؛ یعنى این مرحله نیز به نوبه خود ضد خویش  جریان صورت مى

پرورد و پس از یک سلسله کشمکشها به نفى خود که نفى نفى  را مى

شود. ولى نفى  و به نحوى مساوى با اثبات است منتهى مىمرحله اول است 

نفى که مساوى با اثبات است به معنى رجعت به حالت اول نیست، بلکه به 

ورت نوعى ترکیب میان حالت اول و حالت دوم است. پس حالت سوم ص
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نامیم ترکیبى است از حالت اول که  مى» سنتز«که ضد ضد است و آن را 

خوانیم. طبیعت به  مى» تز آنتى«نامیم و حالت دوم که آن را  مى» تز«آن را 

شود  اى دیگر منتقل مى اى به مرحله کند و از مرحله این ترتیب حرکت مى

  پیماید. خود را مى» تکامل«و راه 

کند، بلکه به  طبیعت هدفدار نیست و کمال خود را جستجو نمى

خویش تمایل دارد، ولى چون آن انهدام نیز به نوبه خود به   سوى انهدام

انهدام خویش تمایل دارد و هر نفى کننده به سوى نفى کننده خود 

مرحله قبل از خود است نفى نفى که نوعى ترکیب میان دو گرایش دارد، 

  دهد. این است دیالکتیک طبیعت. گیرد و قهراً و جبراً تکامل رخ مى صورت مى

هر چند عناصر  -تاریخ نیز جزئى از طبیعت است و ناچار

چنین سرشت و سرنوشتى دارد؛ یعنى تاریخ  - اش انسانها هستند مشکّله

و انسان و یک جریان دائم و یک ارتباط متقابل میان انسان و طبیعت، 

اجتماع، و یک صف آرایى و جدال دائم میان گروههاى در حال رشد 

انسانى و گروههاى در حال زوال انسانى است که در نهایت امر در یک 

یابد و  جریان تند و انقالبى به سود نیروهاى در حال رشد پایان مى

باالخره یک تکاپوى اضداد است که همواره هر حادثه به ضد خودش و 

  دهد. گردد و تکامل رخ مى ه ضد ضد تبدیل مىاو ب

اساس زندگى بشر و موتور به حرکت آورنده تاریخ او کار تولیدى 

است. کار تولیدى اجتماعى در هر مرحله از رشد باشد، مناسبات 

کند و آن مناسبات اقتصادى  اى میان افراد ایجاب مى اقتصادى ویژه

قى و سیاسى و قضایى و مقتضى یک سلسله مناسبات دیگر اعم از اخال

ولى کار تولیدى در خانوادگى و غیره است که آنها را توجیه نماید. 

ماند، زیرا انسان موجودى  یک مرحله خاص از رشد ثابت نمى

یابد و میزان تولید  است ابزارساز و ابزار تولیدى تدریجاً تکامل مى

 ش نو و وجدانبرد؛ با تکامل ابزار تولید، انسانهاى نو با بین را باال مى
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گذارند، زیرا همچنان که انسان ابزارساز است،  یافته پا به میدان مى تکامل

ابزار هم به نوبه خود انسان ساز است؛ و از طرف دیگر رشد تولید و باال 

کند، و آن مناسبات  رفتن میزان آن، مناسبات اقتصادى دیگرى ایجاب مى

اجتماعى دیگر است  اقتصادى به نوبه خود مقتضى یک سلسله مناسبات

  که آنها را توجیه نماید.

شود اقتصاد زیربناى اجتماع است و سایر  این است که گفته مى

شئون، روبنا؛ یعنى همه شئون اجتماعى براى توجیه و تفسیر وضع 

اقتصادى جامعه است و هنگامى که زیربناى جامعه در اثر تکامل ابزار 

شود، جبراً روبناها باید تغییر  تولید و باال رفتن سطح تولید دگرگون مى

کند. ولى همواره قشر وابسته به اقتصاد کهن که دگرگونى را به زیان 

نماید وضع را به همان حال که هست نگه دارد،  بیند کوشش مى خود مى

اما قشر نوخاسته یعنى قشر وابسته به ابزار تولیدى جدید، قشرى که 

رى نظامى جدید تشخیص خود را در دگرگونى اوضاع و برقرا  منافع

کند جامعه را تغییر دهد و جلو ببرد و سایر شئون  دهد، کوشش مى مى

  یافته و سطح جدید تولید هماهنگ سازد. اجتماعى را با ابزار تکامل

که یکى جامدالفکر و وابسته به  - نزاع و کشمکش میان این دو گروه

ى موجود را گذشته و دیگرى روشنفکر و وابسته به آینده است، یکى فضا

خواهد آن را نگه دارد و دیگرى  شمارد و مى براى تنفس خود الزم مى

کند، یکى در حال زوال و دیگرى در  فضاى تنفس جدیدى جستجو مى

یابد تا به اوج خود که  گیرد و شدت مى سخت در مى -حال رشد است

رسد و جامعه با یک گام انقالبى به صورت دگرگونى  نقطه انفجار است مى

ام کهن و برقرارى نظام جدید و به صورت پیروزى نیروهاى نو و نظ

اى  گردد و مرحله تازه شکست کامل نیروهاى کهنه تبدیل به ضد خود مى

  شود. از تاریخ آغاز مى

  این مرحله از تاریخ نیز به نوبه خود سرنوشتى مشابه با مرحله قبلى
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دارد؛ یعنى به دنبال تکامل ابزار تولید، انسانهاى نوتر پا به میدان  

گذارند و به علت باال رفتن میزان تولید، نظامات اجتماعى موجود  مى

دهد. بار دیگر جامعه دچار  قدرت حل مشکالت اجتماعى را از دست مى

شود و ضرورت دگرگونى نظامات اقتصادى و  بست و تضاد مى بن

کننده  شود. این مرحله نیز جاى خود را به ضد و نفى مى اجتماعى پیدا

  شود و همین طور ... دهد و مرحله جدیدترى آغاز مى خود مى

کند،  همواره از میان اضداد عبور مى - مانند خود طبیعت - تاریخ

اى از اضداد که هر  یعنى حلقات پیوسته تاریخ عبارت است از مجموعه

ون خود پرورانده است و پس از یک مرحله قبلى مرحله بعدى را در در

  سلسله کشمکشها جاى خود را به او داده است.

نامیده » تفکر دیالکتیکى«این طرز تفکر درباره طبیعت و تاریخ، 

شود و چون در مورد تاریخ، همه ارزشهاى اجتماعى را در طول  مى

ینش داند، ما این طرز تفکر و این ب تاریخ تابع و وابسته به ابزار تولید مى

نامیم. از این به بعد هر گاه بگوییم  مى» بینش ابزارى«را در مورد تاریخ 

مقصودمان این طرز خاص از تفکر درباره » بینش ابزارى تاریخ«

تحوالت تاریخى است که از آن به مادیت تاریخى (ماتریالیسم تاریخى) 

اش این است که تاریخ ماهیت و طبیعت مادى  شود و خالصه تعبیر مى

  و وجود دیالکتیکى. دارد

   ته اصلىــهس

چه در مورد کل طبیعت و چه در مورد  - هسته اصلى تفکر دیالکتیکى

یک را باید  چیست؟ از میان اصول و فروع نامبرده کدام - خصوص تاریخ

االمتیاز این طرز تفکر و این منطق از سایر تفکرات و  هسته اصلى و مابه

 این تفکر با تفکرى که طرفداراناالمتیاز  منطقها دانست؟ مخصوصاً مابه
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خوانند  (ماوراءالطبیعى) مى» تفکر متافیزیکى«منطق دیالکتیک آن را 

  چیست؟

آیا هسته اصلى این است که طرفداران این منطق، طبیعت و اشیاء را 

دانند و طرفداران به اصطالح تفکر  در حرکت و جریان دائم مى

  دانند؟ مى حرکت متافیزیکى اشیاء را ساکن و جامد و بى

هاى طرفداران منطق دیالکتیک این  ها و نوشته در بسیارى از گفته

  خورد، ولى حقیقت غیر این است. مطلب به چشم مى

دانند هرگز جهان و  کسانى که اینها آنها را داراى تفکر متافیزیکى مى

ترین نظریات درباره اینکه  دانند. از قضا دقیق اشیاء را ساکن و جامد نمى

است، سکون در طبیعت مفهومى » صیرورت«و » شدن«ین طبیعت ع

نسبى است و ثبات از مختصات ماوراءالطبیعه است، از ناحیه طرفداران 

  به اصطالح فلسفه متافیزیک ابراز شده است.

هدف «متأسفانه طرفداران منطق دیالکتیک در اثر اینکه از اصل 

نسبتهاى خود صرفاً کنند، در نقلها و  پیروى مى» کند وسیله را مباح مى

متوجه هدف خود هستند، کارى به صحت و عدم صحت نقلهاى خود 

ندارند. به هر حال، اصل حرکت از مختصات تفکر دیالکتیکى نیست و 

  شود. هسته اصلى شمرده نمى

آیا هسته اصلى، اصل وابستگى اشیاء و تأثیر متقابل آنها در 

که اشیاء را به یکدیگر  اند یعنى تنها طرفداران این منطق یکدیگر است؟

دانند، اما طرفداران به  وابسته و در یکدیگر مؤثر و از یکدیگر متأثّر مى

ارتباط و از هم گسسته  اصطالح تفکر متافیزیکى اشیاء را با یکدیگر بى

  دانند؟ و غیر مؤثر در یکدیگر مى

هاى این گروه این نسبت هم زیاد به چشم  ها و نوشته در گفته

خورد، ولى در اینجا نیز حقیقت غیر این است؛ کسانى که اینها  مى

چنینخوانند هرگز  آنها را داراى تفکر متافیزیکى و ماوراءالطبیعى مى
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  اندیشند. نمى

است، یک اندام است، » واحد«اینکه جهان در مجموع خود یک 

جهان با یکدیگر رابطه ارگانیک است، جهان در کل خود  رابطه اجزاء

مانند یک انسان است، جهانْ انسان بزرگ و انسانْ جهان کوچک است، 

اولین بار وسیله الهیون مطرح شده است. هر چند اختالف نظرهایى در 

گیرى از  بعضى جهات میان الهیون و مادیون در طرز تعبیر و طرز نتیجه

  این اصل وجود دارد.

آیا هسته اصلى، اصل تضاد است؟ آیا کسانى که به اصطالح داراى 

  اند؟ تفکر متافیزیکى هستند منکر اصل تضاد در طبیعت

اینجاست که یک جنجال بزرگ از طرف طرفداران این منطق بپا 

در » امتناع جمع و رفع نقیضین«اى [را] که به نام اصل  شده و مسئله

منطق و فلسفه معروف است و هیچ ربطى به مسئله تضاد به معنى جنگ 

و تزاحم عناصر طبیعت یا عناصر جامعه و تاریخ ندارد، مستمسک قرار 

اند که طرفداران تفکر متافیزیکى همه اجزاء طبیعت را  داده و مدعى شده

بینند حتى آب و آتش را؛ از این رو  سازش مىبا یکدیگر در حال 

  کنند. نیروهاى استثمار شده را نیز دعوت به صلح و سازش و تسلیم مى

بار دیگر باید بگوییم همه این سخنان جز تحریف و قلب حقیقت 

نیست. از نظر طرفداران تفکر به اصطالح متافیزیکى، تضاد به معنى 

  .1 ض از ناحیه بارى تعالى استتزاحم عناصر طبیعت، شرط الزم دوام فی

آیا هسته اصلى، اصل جهش در طبیعت و انقالب در تاریخ است؟ 

هگل که پدر دیالکتیک جدید است از این اصل به عنوان یکى از اصول 

دیالکتیک یاد نکرده است و همچنین مارکس قهرمان ماتریالیسم 

                                                           

، مرتضى مطهرى، نشریه دانشکده »اصل تضاد در فلسفه اسالمى«. رجوع شود به مقاله 1

 الهیات و معارف اسالمى تهران.
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تکامل شناسى جزء اصول  دیالکتیک. این اصل در قرن نوزدهم در زیست

شناخته شد و فردریک انگلس شاگرد کارل مارکس آن را جزء اصول 

شناسى اصلى مسلّم است و  دیالکتیک قرار داد. امروز این اصل در زیست

  شود. پس هسته اصلى چیست؟ از مختصات هیچ مکتبى شمرده نمى

االمتیاز آن از سایر تفکرات است  آنچه از مختصات این مکتب و مابه

ته اصلى تفکر دیالکتیکى باید شمرده شود دو چیز و در حقیقت هس

که موضوع اندیشه  - همچنان که واقعیت خارجى  است: یکى اینکه

وضع دیالکتیکى دارد، خود اندیشه نیز وضع دیالکتیکى دارد؛  -است

یعنى اندیشه مانند طبیعت عینى محکوم اصول چهارگانه فوق است. در 

  .1 همراه نیستاین جهت هیچ مکتب دیگر با این مکتب 

کند که هر  دیگر اینکه این مکتب تضاد را به این صورت تعبیر مى

» شدن«هستى در ذات خود متضمن نیستى است و از این رو مساوى با 

پرورد و  یعنى حرکت است. هر چیز لزوماً نفى خود را در درون خود مى

گردد؛ آن نیز به نوبه خود چنین جریانى طى  سپس متحول به آن مى

نماید و به این ترتیب طبیعت و تاریخ همواره از میان اضداد عبور  مى

کنند. از نظر این مکتب، تکامل جمع میان دو ضد است که یکى به  مى

  دیگرى تبدیل شده است.

اصل تضاد به معنى جنگ اجزاء طبیعت با یکدیگر و احیاناً ترکیب 

ازگى دارد و آنها با یکدیگر اصلى است کهن؛ آنچه در تفکر دیالکتیکى ت

از مختصات این طرز تفکر است، این است که نه تنها میان اجزاء طبیعت 

جنگ و تضاد هست، در درون هر جزء تضاد وجود دارد و این تضاد به 

صورت جنگ عوامل نو و رشد یابنده با عوامل کهنه و در حال زوال 

  گردد. است و منتهى به پیروزى نیروهاى در حال رشد مى

                                                           

 مطلب شده است.. در جلد اول اصول فلسفه و روش رئالیسم بحث نسبتاً کافى درباره این 1
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االمتیاز تفکر  چیزى که باید هسته اصلى و مابهاین است دو 

  دیالکتیکى از غیردیالکتیکى شمرده شود.

بنابراین سخت اشتباه است که هر مکتبى را که به اصل حرکت و یا 

  اصل تضاد میان اجزاء طبیعت قائل باشد داراى تفکر دیالکتیکى بدانیم.

اند. این گروه  برخى در مورد تفکر اسالمى دچار چنین اشتباهى شده

چون در تعلیمات اسالمى به اصل حرکت و تغییر و صیرورت 

همه چیز به سوى خدا  1االموُراال اَلى اللَِّه َتصُري اند که:  برخورده

اند نظیر  یابد و همچنین در این تعلیمات اصل تضاد را یافته صیرورت مى

باره انسان آمده که ترکیبى از عقل و نفس و یا از روح و لجن آنچه که در

حال  اند که تفکر اسالمى تفکرى دیالکتیکى است، است، جزماً ادعا کرده

آنکه الزمه تفکر دیالکتیکى این است که حتى حقایق را (اصولى که ذهن 

دهد) موقت و نسبى بدانیم و این بر  به عنوان حقایق جهان تشخیص مى

خالف ضرورت اسالم است که به یک سلسله اصول و حقایق جاودان 

قائل است. بعالوه الزمه این طرز تفکر این است که حرکت طبیعت و 

یعنى به صورت عبور » تز، آنتى تز، سنتز«لزوماً به صورت مثلث تاریخ را 

  از میان اضداد بدانیم. تعلیمات اسالمى با این مطلب نیز موافقت ندارد.

حقیقت این است که طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک این اشتباه را به 

اند. اینان در گفتارهاى خود که هیچ گاه از چاشنى تبلیغ  وجود آورده

خوانند و مدعى  نیست، تفکر غیردیالکتیکى را تفکر متافیزیکى مى خالى

شوند که تفکر متافیزیکى اجزاء طبیعت را ثابت و ساکن، مجزا و  مى

داند، و چنان با لحن قاطع  ارتباط با یکدیگر، خالى از هر نوع تضاد مى بى

کنند که براى کسانى که مستقیماً اطالعى ندارند  این مطلب را ادا مى

  کنند که ماند. اینان منطق صورى ارسطویى را متهم مى دیدى باقى نمىتر

                                                           

 .53/  . شورى1
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  گانه نامبرده است. بر اساس اصول سه

گیرند، اگر از اسالم  ها قرار مى افرادى که تحت تأثیر این گفته

گونه اطالعى نداشته باشند پیش خود صغرى و کبرى تشکیل  هیچ

جنبه متافیزیکى  دهند به این ترتیب که اسالم چون دین است پس مى

(ماوراءالطبیعى) دارد و تفکرش تفکر متافیزیکى است، و تفکر متافیزیکى 

مبتنى بر اصل ثبات و اصل گسستگى و اصل امتناع تضاد است، پس 

  تفکر اسالمى هم مبتنى بر این سه اصل است.

گروه دیگر که با تعلیمات اسالمى آشنایى دارند و در آن تعلیمات 

کنند ولى  بینند بلکه خالف آن را مشاهده مى نمى اثرى از آن سه اصل

باور دارند که تفکر متافیزیکى مبتنى بر سه اصل نامبرده است، مدعى 

شوند که تفکر اسالمى تفکر متافیزیکى نیست، و از طرف دیگر چون  مى

کنند دو نوع تفکر بیشتر وجود ندارد: متافیزیکى و دیالکتیکى،  فکر مى

  تفکر اسالمى تفکر دیالکتیکى است. گیرند که پس نتیجه مى

ها از اعتماد بیجا به نقلها و  همه این اشتباهات و خلط مبحث

نسبتهاى طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک پدید آمده است. اما حقیقت 

  همچنان که گفته شد غیر همه اینهاست.

   نتیجه

  توان گرفت: از بیان گذشته چند نتیجه مى

  »نهـکه«و » نو«وم ــمفه

آرایى نو  نو و کهنه در این منطق مفهوم نسلى ندارد. مقصود از صف

قبل از خودآرایى نسل جوان در برابر نسل  و کهنه در برابر یکدیگر صف
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نیست، که نسل جوان الزاماً در جبهه انقالبى و نسل کهن در جبهه 

محافظه کار قرار گیرد؛ همچنان که مفهوم فرهنگى ندارد؛ یعنى مقصود 

سواد و درس نخوانده  طبقه تحصیل کرده و باسواد در مقابل طبقه بى

نیست، بلکه صرفاً مفهوم اقتصادى و طبقاتى دارد. طبقه کهن یعنى طبقه 

به وضع موجود و منتفع از آنچه هست، و طبقه نو یعنى طبقه وابسته 

ناراضى از وضع موجود و الهامگیر از ابزار تولیدى جدید که وضع موجود 

  .بیند و طرفدار دگرگونى روبناى اجتماع است را به زیان خویش مى

اندیش.  به تعبیر دیگر، نو و کهنه یعنى روشنفکر و تاریک

دانشى  اى غیر از مقوله دانش و بى مقولهروشنفکرى و تاریک اندیشى 

اى در جهت تکامل  است. روشنفکر کسى است که از آگاهى ویژه

اجتماعى برخوردار است. خودآگاهى اجتماعى از مختصات طبقه محروم 

و ناراضى و طرفدار دگرگونى وضع موجود است. یعنى روشنفکرى و 

ردار الزاماً اندیشى ریشه طبقاتى دارد؛ طبقه مرفه و برخو تاریک

کارانه است،  گرا و داراى تفکر محافظه گرا و سنّت اندیش و گذشته تاریک

و طبقه رنجبر و زحمتکش جبراً روشنفکر و داراى تفکر انقالبى و 

بخش روشنفکرى است،  پایگاه خاص طبقاتى است که الهام گراست. آینده

  نه درس و کالس و معلم و کتاب و البراتوار.

جدان اجتماعى خویش را از شرایط محیط انسان بینش و و

گیرد. طبقه مرفه و منتفع از  اجتماعى و موقعیت طبقاتى خود الهام مى

گردد و طبقه استثمار شده جبراً  وضع موجود قهراً و جبراً جامدالفکر مى

کند و این امرى جدا از فرهنگ و سواد داشتن و  تحرك اندیشه پیدا مى

تماع غالباً از ناحیه گروهها و طبقاتى نداشتن است. حرکات تکاملى اج

اند ولى به حکم وضع طبقاتى  بهره است که از سواد و معلومات کافى بى

  روشنفکرند.
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   تسلسل منطقى تاریخى

مراحل تکاملى تاریخ به حکم اینکه یک رابطه طبیعى و منطقى آنها 

را به یکدیگر پیوسته است، امکان جا به جا شدن ندارند؛ هر حلقه از 

لقات تاریخ جاى مخصوص به خود دارد و قابل پیش و پس شدن ح

اى است متوسط میان  دارى حلقه نیست. مثلًا کاپیتالیسم یعنى سرمایه

فئودالیسم و سوسیالیسم؛ عبور از فئودالیسم به سوسیالیسم بدون عبور از 

امرى محال است، چیزى است مانند آنچه فالسفه پیشین آن کاپیتالیسم 

اى دیگر بدون عبور  اى به نقطه نامیدند، یعنى عبور از نقطه ىم» طفره«را 

کند، و مانند این  از یکى از راههایى که آنها را به یکدیگر متصل مى

است که نطفه انسان قبل از عبور از مرحله جنینى به مرحله تولد برسد 

و یا نوزاد بدون آنکه دوره کودکى را طى کند به صورت جوانى برومند 

یا آقاى حسن که فرزند احمد است پیش از آنکه احمد به دنیا  درآید و

  بیاید از مادر متولد شود.

طرفداران این منطق به همین دلیل سوسیالیستهایى را که ابتدا به 

ساکن و صرفاً به اتکاء یک ایدئولوژى، بدون توجه به جبر تاریخ و 

ذارى کنند گ خواستند سوسیالیسم را پایه تسلسل منطقى حلقات تاریخ مى

» سوسیالیسم تخیلى«و سوسیالیسم آنها را » آلیست سوسیالیستهاى ایده«

نامیدند، بر خالف سوسیالیسم مارکسیسم که بر شناخت تسلسل منطقى 

  حلقات تاریخ مبتنى است.

   اوج هر مرحله

نه تنها طفره و چند منزل یکى کردن محال است، هر مرحله نیز به 



33  قداست مبارزه
 

 

 

نوبه خود باید به اوج و کمال خود برسد تا به ضد خود تبدیل گردد و 

اى  در نهایت امر تکامل صورت گیرد. مثلًا فئودالیسم یا کاپیتالیسم دوره

دارد که تدریجاً باید طى شود تا در یک لحظه خاص تاریخى دگرگون 

مرحله پیشین به اوج گردد. انتظار رسیدن یک مرحله پیش از رسیدن 

مانند انتظار تولد نوزاد است قبل از آنکه جنین مراحل جنینى خود را خود، 

  اش سقط جنین است نه تولد نوزادى سالم. به پایان برساند که البته نتیجه

   قداست مبارزه

اى  نظر به اینکه مبارزه نو و کهنه شرط اساسى انتقال تاریخ از دوره

عامل مبارزه انسان الزم تکامل جامعه بشرى است و   اى و رکن به دوره

است، پس جهاد یعنى مبارزه نو با کهنه به هر حال مقدس است؛ یعنى 

کهنه از آن جهت که کهنه است و از میان بردن وى جامعه را به سوى 

برد استحقاق نابودى دارد نه از آن جهت که متجاوز است  تکامل پیش مى

ورتى و دفع تجاوز مشروع و مقدس است. علیهذا طبق این منطق ضر

اى مشروع  نیست که دفاع و جلوگیرى از تهاجم در کار باشد تا مبارزه

  تلقى شود.

  ایجاد نابسامانیها

نه تنها مبارزه نو با کهنه مشروع و مقدس است، هر جریان دیگر نیز 

که مقدمات انقالب را فراهم و تکامل را تسریع نماید مشروع و مقدس 

ایجاد نارضاییها و توسعه شکافها و است، از قبیل ایجاد نابسامانیها براى 

ها، زیرا چنان که گفتیم تکامل در گرو این  داغتر و پیگیرتر شدن مبارزه

وار به ضد خود تبدیل شود و  است که ضدى به صورت انقالبى و جهش
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تنها راه این تبدیل، کشمکش درونى اضداد است و تا شکاف به آخرین 

که مرحله غلیان است  حد توسعه نرسد و کشمکش به آخرین مرحله

گیرد. پس هر چیزى که شکاف را وسیعتر  منتهى نشود تبدل صورت نمى

اى به مرحله عالیتر است و  نماید موجب تسریع تحول جامعه از مرحله

تواند داشته باشد پس طبق این  چون ایجاد نابسامانیها چنین نقشى مى

  منطق مشروع و مقدس است.

   اصالحات

ئى، گامهاى التیام بخش و تسکین آالم اجتماع، متقابلًا اصالحات جز

خیانت و تخدیر و نارواست، سنگ در راه تکامل انداختن و در صف 

دشمنان تکامل وارد شدن است، زیرا گامهاى اصالحى و التیام بخش، 

کاهد و  کند، از ناسازگاریها مى کمتر مى -ولو به طور موقت - شکاف را

کند؛  ا آهنگ مبارزه را کند مىشکاف و کاهش ناسازگاریهکمتر شدن 

گردد و  کند شدن آهنگ مبارزه موجب تأخیر موعد جهش و انقالب مى

تأخیر انقالب مساوى است با توقف بیشتر جامعه در مرحله پیشین و 

  عقب افتادن تکامل.

  شود. اینها نتایجى است که از بینش ابزارى تاریخ گرفته مى

   بینش انسانى یا فطرى

بینش انسانى تاریخ نقطه مقابل بینش ابزارى است. این بینش به 

دهد.  انسان و ارزشهاى انسانى، چه در فرد و چه در جامعه اصالت مى

ابزارى بر اساس این طرز تفکر است که انسان در آغاز پیدایش بینش 

یک ماده خام است و کار و ابزار کار است که به این ماده خام، شکل
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دهد؛ یک ظرف خالى محض  متناسب با نوع کار و شکل ابزار تولید مى

شود و به عبارت  است که از بیرون و تحت تأثیر عوامل اجتماعى پر مى

این نظریه در آغاز پیدایش فاقد شخصیت است، نه دیگر انسان طبق 

شخصیت بالفعل دارد و نه شخصیت بالقوه؛ پایه و اساس شخصیتش با 

شود. از این رو  ریزى مى عوامل اجتماعى مخصوصاً عوامل اقتصادى پى

هر نوع و هر شکل شخصیتى به او داده شود از نظر او که ماده خام و 

نسبت او با همه شکلها و  است. تفاوت اى بیش نیست بى ظرف خالى

السویه است. از این جهت انسان شبیه یک نوار خالى  همه مظروفها على

  تفاوت است. است که هرچه در او ضبط شود از نظر ذات نوار بى

ولى از نظر بینش انسانى و فطرى هر چند انسان در آغاز پیدایش، 

و یک سلسله  شخصیت انسانى بالفعل ندارد ولى بذر یک سلسله بینشها

گرایشها در نهاد او نهفته است. انسان نه مانند ماده خام و یا ظرف و نوار 

خالى است که تنها خاصیتش پذیرندگى از بیرون است، بلکه مانند یک 

اى در او نهفته است.  اى براى برگ و بار ویژه نهال است که استعداد ویژه

به عامل شکل دهنده نیست نیاز انسان به عوامل بیرون نظیر نیاز ماده خام 

بلکه نظیر نیاز یک نهال به خاك و آب و نور و حرارت است که به 

اى که بالقوه در او نهفته است به فعلیت  کمک آنها مقصد و راه و ثمره

اش از نوع حرکت  حرکت انسان به سوى کماالت انسانى برساند.

باید  دینامیکى است نه از نوع حرکات مکانیکى. این است که انسان

  شود مانند یک ماده صنعتى.» ساخته«داده شود نه اینکه » پرورش«

کند؛  در انسان مفهوم پیدا مى» خود«تنها از نظر این بینش است که 

  یابد. مفهوم و معنى مى» از خودبیگانگى«و » مسخ«و متقابلًا » خودیابى«

داند از یک  شناسى افراد انسان را مرکّب مى این بینش از نظر روان

سلسله غرایز حیوانى که وجه مشترك انسان با حیوان است و یک سلسله 

غرایز عالى و از آن جمله است غریزه دینى و غریزه اخالقى و غریزه 
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جویى و غریزه زیبایى که ارکان اولیه شخصیت انسانى انسان و  حقیقت

نظر فلسفى جامعه را از  متیاز انسان از سایر حیوانات است؛ و ازاال مابه

اش با اجزاء و افراد، مرکّب واقعى و از لحاظ خصلتها ترکیبى  جنبه رابطه

از مجموع خصلتهاى عالى و دانى افراد به عالوه یک سلسله خصلتهاى 

است » انسان الکل«شناسد که در وجود باقى و مستمر جامعه که  دیگر مى

  گویند: مرار دارد. این حقیقت که مىاست
  

  رگ رگ است این آب شیرین و آب شور

  
  رود تا نفخ صور در خالیق مى

 
کند.  صدق مى» الکل انسان«در اندام باقى و مستمر جامعه یعنى در وجود 

این رگهاى پیکر اجتماع است که در برخى آب شیرین و در برخى آب 

یعنى تا انسان در روى زمین هست، شور در جهیدن است و تا نفخ صور 

بخشد؛ آرى تکامل  این جریان ادامه دارد و فناى افراد تأثیرى در آن نمى

  انسان و جامعه انسان نظام بهتر به آن خواهد بخشید.

بر حسب این بینش، تاریخ مانند خود طبیعت به حکم سرشت خود 

طبیعت و از متحول و متکامل است؛ حرکت به سوى کمال الزمه ذات اجزاء 

آن جمله تاریخ است؛ و طبیعت تاریخ نه یک طبیعت مادى محض بلکه 

مانند طبیعت فرد انسان طبیعتى مزدوج است از ماده و معنى. تاریخ صرفاً 

تحول و تکامل تاریخ تنها جنبه فنى و تکنیکى  یک حیوان اقتصادى نیست.

جانبه است؛  همهدهند ندارد؛ گسترده و  نام مى» تمدن«ابزارى و آنچه بدان 

گیرد و در جهت آزادى انسان  همه شئون معنوى و فرهنگى انسان را دربر مى

  از وابستگیهاى محیطى و اجتماعى است.

اش به  جانبه بودن تکاملش، تدریجاً از وابستگى انسان در اثر همه

محیط طبیعى و اجتماعى کاسته و به نوعى وارستگى که مساوى است با 

و ایمان و ایدئولوژى، افزوده است و در آینده به وابستگى به عقیده 

 آزادى کامل معنوى یعنى وابستگى کامل به عقیده و ایمان و مسلک و
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ایدئولوژى خواهد رسید. انسان در گذشته با اینکه از مواهب طبیعت 

مند بوده، مملوك و اسیر و برده طبیعت بوده است و انسان  کمتر بهره

بردارى از طبیعت را خواهد کرد، از  بهره آینده در عین اینکه حداکثر

  اسارت طبیعت آزاد و بر حاکمیت خود بر طبیعت خواهد افزود.

توان توجیه کرد و معلول را به جاى  تکامل را با ابزار تولید نمى

علت نباید گرفت. تکامل ابزار تولید به نوبه خود معلول حس فطرى 

ى از نیروى ابتکار انسان خواهى و ناش طلبى و گسترش جویى و تنوع کمال

جوانب زندگى انسانى به موازات با   است. این حس و این نیرو در همه

  یکدیگر در حال گسترش بوده و هستند.

بر حسب این بینش، از ویژگیهاى انسان تضاد درونى فردى است 

هاى آسمانى و ماورائى انسان، یعنى  هاى زمینى و خاکى و جنبه میان جنبه

مایل به پایین که هدفى جز یک امر فردى و محدود و میان غرایز مت

خواهد از حدود فردیت خارج  موقت ندارد و غرایز متمایل به باال که مى

خواهد شرافتهاى اخالقى و  شود و همه بشریت را در بر گیرد و مى

  مذهبى و علمى و عقالنى را مقصد قرار دهد.
  

   میل جان در حکمت است و در علوم

   ترقى و شرفمیل جان اندر 

   میل تن در سبزه و آب روان

   میل جان اندر حیات و در حى است

   میل و عشقِ آن طرف هم سوى جان

 

 

   میل تن در باغ و راغ و در کروم

   میل تن در کسب اسباب و علف

   زان بود که اصل او آمد از آن

   زان که جانِ المکان اصل وى است

   را بخوان» یحب و یحبون«زین 

 

خواندند،  درونى انسان که قدما آن را نبرد میان عقل و نفس مىنبرد 

شود، یعنى نبرد  خواه ناخواه به نبرد میان گروههاى انسانها کشیده مى

یافته و آزادى معنوى به دست آورده از یک طرف، و  میان انسان کمال

 صفت از طرف دیگر. قرآن آغاز نبرد انسان منحط درجازده و حیوان
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پرست را  به ایمان و آزادى معنوى رسیده با انسان منحط مادهمیان انسان 

  در داستان دو فرزند آدم، هابیل و قابیل منعکس کرده است.

این بینش اصل نبرد و تنازع را در اجتماع و نقش آن را در تحول و 

پذیرد ولى نه منحصرا به صورت نبرد طبقاتى میان گروه  تکامل تاریخ مى

دى و نظام اجتماعى کهن و گروه وابسته به ابزار وابسته به ابزار تولی

تولیدى جدیدتر. مدعى است که نبرد میان انسانِ رسیده به عقیده و ایمان 

و جویاى آرمان و وارسته از اسارت طبیعت و محیط و غرایز حیوانى با 

صفت، همواره وجود داشته است و  انسانهاى منحط سر در آخور حیوان

ریخ داشته است. روشنفکرى به معنى خودآگاهى نقش اصلى در پیشبرد تا

اجتماعى ریشه فطرى دارد نه ریشه طبقاتى، و در پرتو ایمان در انسان 

  گردد. یابد و استوار مى کند و پرورش مى رشد مى

تفسیر همه نبردهاى تاریخ به نبرد میان نو و کهنه به مفهوم طبقاتى، 

هاى  ترین جلوه درخشان پوشى و نادیده گرفتن زیباترین و به معنى چشم

حیات انسانى در امتداد زمان است. در طول تاریخ در کنار نبردهایى که 

خوراك و پوشاك و مسکن و مسائل جنسى و   بشر به خاطر حوائج مادى

یک سلسله نبردهاى دیگر  -که البته فراوان است -طلبى انجام داده تفوق

یر و شر خواند، یعنى هم داشته که باید آنها را نبرد حق و باطل یا خ

نبردهایى که در یک سو پایگاه عقیدتى و انگیزه انسانى و ماهیت آرمانى 

گیرى به سوى خیر و صالح عموم و هماهنگى با نظام تکاملى  و جهت

هاى  خلقت و پاسخگویى به فطرت در کار بوده و در سوى دیگر انگیزه

تعبیر گیرى فردى و شخصى و موقت؛ به  حیوانى و شهوانى و جهت

دیگر، نبرد میان انسان مترقى متعالى که در او ارزشهاى انسانى رشد یافته 

اش مرده و چراغ  صفت که ارزشهاى انسانى با انسان پست منحرف حیوان

و » جنداللَّه«فطرتش خاموش گشته است؛ به تعبیر قرآن، نبرد میان 

  ».الشیطان حزب«و » جندالشیطان«با » اللَّه حزب«
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نظریه تالشها و کوششهاى نظریه ابزارى را که تمام  طرفداران این

نمایند به  نهضتهاى مذهبى و اخالقى و انسانى تاریخ را توجیه طبقاتى مى

شدت محکوم و آن را نوعى قلب و تحریف معنوى تاریخ و اهانت به مقام 

  نمایند. انسانیت تلقى مى

فقط  دهد که حتى بسیارى از نهضتها که واقعیات تاریخى گواهى مى

براى تأمین نیازمندیهاى مادى جامعه برپا شده است، از طرف افرادى 

شده است که به نوعى وارستگى  -و الاقل حمایت - رهبرى و هدایت

  اند. آراسته بوده

که مدعى است همیشه  -این نظریه بر خالف نظریه ابزارى

نهضتهاى پیشبرنده از ناحیه محرومان و مستضعفان، در جهت تأمین 

ى مادى، به موازات تکامل ابزار تولید، از راه دگرگون کردن نیازها

نظامات و مقررات موجود و جانشین کردن نظاماتى دیگر به جاى آنها 

بوده و مدعى است که وجدان هر انسان ساخته و منعکس کننده موقعیت 

طبقاتى اوست و مدعى است که وجدان طبقه حاکم جبراً در جهت حفظ 

وجدان طبقه محکوم جبراً در جهت دگرگونى  نظامات موجود است و

از واقعیات تاریخى شاهد  -نظامات و سنتها و ایدئولوژىِ موجود است

آورد که نه نهضتهاى پیشبرنده در انحصار محرومان و مستضعفان هر  مى

دوره بوده، بلکه احیانا افرادى از بطن طبقات مرفه و برخوردار برخاسته 

اند، آنچنان که در قیام  م حاکم فرو بردهو خنجر خویش را در قلب نظا

ابراهیم و موسى و رسول اکرم و امام حسین مشهود است، و نه همیشه 

هدفها منحصرا مادى بوده است، آنچنان که در نهضت مسلمانان صدر 

  یابیم که على علیه السالم با این جمله ماهیت اول گواه راستین آن را مى

 (همانا 1 اسیافهِم  بصائرَهم علىحملوا  کند: و نهضت آنها را مشخص مى

                                                           

 .148البالغه، خطبه  . نهج1
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کردند) و نه  بینانه خویش را بر شمشیرهاى خود حمل مى بینشهاى واقع

همیشه به موازات تکامل ابزار تولید بوده است، مانند قیامهاى 

آزادیخواهانه شرق و غرب در دو قرن گذشته براى برقرارى دموکراسى 

ایران است. آیا در ایران ابزار تولید اش نهضت مشروطیت  که نمونه

تکامل یافت و بحران ایجاد کرد و منتهى به نهضت مشروطیت شد؟! و نه 

همیشه نابسامانیهاى جامعه مولود نارسایى ایدئولوژى و مقررات موجود 

بوده تا نیاز به نابود کردن و جانشین ساختن مقررات دیگر پیدا شود، 

رات مورد قبول بوده است، و هدف مقربلکه گاهى مولود عدم اجراى 

نهضت اجرا و حاکمیت عملى همان مقررات و نظامات بوده است. 

قیامهاى شعوبیه و قیامهاى علویین در دوره خلفا نمونه این گونه 

انسان این اندازه فاقد اصالت است که همواره شاهین نهضتهاست. و نه وجدان 

اش در جهت منافع و  ىترازوى وجدان و قضاوتش و عقربه تمایالت درون

  .اش متمایل باشد حوائج مادى

   جهــنتی

  شود: از بیان گذشته نتایج زیر گرفته مى

   برندهـنبردهاى پیش

الف. نبردهاى تاریخ داراى شکلها و ماهیتهاى مختلف و معلول 

علل متفاوتى بوده است، ولى نبردهاى پیشبرنده که تاریخ و انسانیت 

را به جلو برده و تکامل بخشیده است نبرد میان انسان متعالى مسلکى 

پرستى و وابسته به عقیده و ایمان و  منفعتوارسته از خودخواهى و 

صفت و فاقد مسلک خودخواه منحطّ حیوان انسان بىایدئولوژى با 
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  حیات عقالنى و آرمانى بوده است.

نبردهاى پیشبرنده و تکامل بخش، ماهیت طبقاتى نداشته و به 

آرایى میان نو و کهنه به مفهومى که در نظریه ابزارى بیان  صورت صف

  شد نبوده است.

در طول تاریخ گذشته و آینده نبردهاى انسان تدریجاً بیشتر جنبه 

کند و انسان تدریجاً از لحاظ ارزشهاى  ایدئولوژیک پیدا کرده و مى

آل و جامعه  انسانى به مراحل کمال خود یعنى به مرحله انسان ایده

شود تا آنجا که در نهایت امر حکومت عدالت یعنى  آل نزدیکتر مى ایده

که در تعبیرات اسالمى از آن به  -ل ارزشهاى انسانىحکومت کام

مستقر خواهد شد و از حکومت  -تعبیر شده است» حکومت مهدى«

نیروهاى باطل و حیوان مآبانه و خودخواهانه و خودگرایانه اثرى نخواهد 

  بود.

   قات تاریخــحل

ابراز » ابزارگرایان«ب. تسلسل منطقى حلقات تاریخ آنچنان که 

اساس است. واقعیات تاریخى بویژه آنچه در طول یک قرن  ىاند ب داشته

  گذشته رخ داد پوچى این نظریه را روشن کرد.

در یک قرن گذشته کشورهایى به سوسیالیسم گرویدند که مرحله 

کاپیتالیسم را طى نکرده بودند. شوروى و چین و کشورهاى اروپاى 

کاپیتالیسم را به و برعکس، کشورهایى که  اند. شرقى همه از این دست

اند از قبیل آمریکا و انگلستان، در همان مرحله باقى  اوج خود رسانده

هاى پیشوایان ابزارگرایى یک قرن پیش در مورد  بینى اند؛ پیش مانده

انقالب کارگرى در کشورهاى صنعتى از قبیل انگلستان و فرانسه خطا از 

  آب درآمد.
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ممکن است در گونه جبرى در کار نیست و  معلوم شد هیچ

دارى طبقه به اصطالح پرولتاریا به رفاهى برسد که هر  هاى سرمایه جامعه

گونه اندیشه انقالبى را از مغزش خارج سازد، همچنان که ممکن است 

در پى عرضه شدن یک ایدئولوژى و یک ایمان روشن و باال رفتن سطح 

ترین  ىاى با یک جهش از بدویت به عال شعور مذهبى و اجتماعى، جامعه

مرحله تمدن انسانى گام بردارد. نهضت صدر اسالم بهترین گواه این 

  مدعاست.

   ارزهــقداست مب

ج. مشروعیت مبارزه و قداست آن مشروط به این نیست که حقوق 

هایى که یکى  فردى و یا ملى مورد تجاوز واقع شده باشد؛ در همه زمینه

روع و مقدس است. از مقدسات بشر دچار مخاطره شده باشد مبارزه مش

کند این است که حقى به مخاطره افتاده باشد،  آنچه مبارزه را مشروع مى

آزادى از این خصوصاً اگر آن حق به جامعه بشریت تعلق داشته باشد. 

تصریح شده   قبیل است، مبارزه براى نجات مستضعفان که در قرآن

هاى  هسرمایترین  است از این باب است، توحید از آن جهت که عمده

سعادت بشرى است به هر شکل که به مخاطره افتد مبارزه را 

  .سازد مشروع مى

   الحاتــاص

د. اصالحات جزئى و تدریجى به هیچ وجه محکوم نیست، زیرا نه 

عامل اصلى حرکت، تضادهاست و نه تاریخ راه خود را جبراً از میان 

کند تا اصالحات  اضداد به صورت انقالب اضداد به یکدیگر طى مى

جزئى و تدریجى مانع انفجار گردد و جلو حرکت تکاملى تاریخ را بگیرد.
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ناپذیر انسان است  جو و قناعت اریخ، فطرت تکاملعامل اصلى حرکت ت

کند.  اى برسد مرحله باالتر را آرزو و جستجو مى که به هر مرحله

آهنگ حرکت را تندتر و سریعتر  -آنهم نه به صورت دیالکتیکى - تضادها

  کند. مى

اصالحات جزئى و آرام آرام به نوبه خود کمک به مبارزه انسان 

منحط است و آهنگ حرکت تاریخ را به  طلب با انسان جو و حق حق

نماید. و بر عکس، فسادها، تباهیها، فسق و فجورها  سود اهل حق تند مى

کمک به نیروى مقابل است و آهنگ حرکت تاریخ را به زیان اهل حق 

آنچه باید رخ  -بر خالف بینش ابزارى -نماید. بنا بر این بینش کند مى

درخت است نه از قبیل انفجار یک دهد از قبیل رسیدن یک میوه بر شاخ 

بخار. درخت هرچه بهتر از نظر آبیارى و غیره مراقبت گردد و هرچه دیگ 

بیشتر با آفاتش مبارزه شود میوه بهتر و سالمتر و احیاناً زودتر تحویل 

  .دهد مى

  هاــنابسامانی

ه. به همان دلیل که اصالحات جزئى و تدریجى مشروع است، 

که نظریه  -بست و بحران تخریبها به منظور ایجاد بنایجاد نابسامانیها و 

  نامشروع است. -کند ابزارى تجویز مى

   انات تاریخــنوس

بر خالف  -و. هرچند در مجموع، حرکت تاریخ تکاملى است ولى

سیر تکاملى تاریخ جبرى و الیتخلف نیست، یعنى چنین  - نظریه ابزارى

 نسبت به مرحله قبل از مرحله تاریخى لزوماً نیست که هر جامعه در هر
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خود کاملتر بوده باشد. نظر به اینکه عامل اصلى این حرکت انسان است 

و انسان موجودى مختار و آزاد و انتخابگر است، تاریخ در حرکت خود 

گردد، گاه به  رود و گاهى به عقب برمى نوسانات دارد؛ گاهى جلو مى

د و گاهى کند و رو شود و گاه به چپ، گاهى تند مى راست منحرف مى

ماند. یک جامعه  حرکت مى احیاناً براى مدتى ساکن و راکد و بى

کند. تاریخ تمدنهاى بشرى جز  یابد انحطاط پیدا مى که تعالى مى همچنان

و سپس انحطاطها و انقراضها نیست. در عین حال یک سلسله تعالیها 

همچنان که توین بى مورخ و دانشمند شهیر معاصر گفته است: 

ناپذیر نیست، ولى تاریخ بشریت در  حطاط تمدنها امرى اجتنابان«

  ».مجموع خود یک خط سیر تکاملى را طى کرده است

   به سوى آزادى از جبر طبیعت و اجتماع

ز. سیر تکاملى بشریت به سوى آزادى از اسارت طبیعت مادى و 

شرایط اقتصادى و منافع فردى و گروهى، و به سوى هدفى بودن و 

  بودن و حکومت و اصالت بیشتر ایمان و ایدئولوژى بوده و هست.مسلکى 

اراده بشر ابتدایى بیشتر تحت تأثیر محیط طبیعى و محیط اجتماعى 

و طبیعت حیوانى خودش شکل گرفته و متأثر شده است، ولى اراده بشر 

مترقى در اثر تکامل فرهنگ و توسعه بینش و گرایش به ایدئولوژیهاى 

اسارت محیط طبیعى و اجتماعى و غرایز حیوانى  مترقى تدریجاً از

  آزادتر شده و آنها را تحت تأثیر قرار داده است.

  هادــماهیت ج

  ح. جهاد و امر به معروف ماهیت انسانى دارد نه طبقاتى.
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   اصالت نیروى فکرى و اخالقى

ط. نیروى اقناع فکرى یعنى نیروى برهان و استدالل اصالت 

دارد. به عبارت دیگر، وجدان بشر چه از نظر فکرى و چه از نظر 

گرایشهاى متعالى انسانى نیرویى است اصیل و احیاناً حاکم بر 

  مقتضیات مادى.

   ىـمثلث هگل

در شکل هگلى و مارکسیستى نه در » تز، سنتز تز، آنتى«مثلث ى. 

کند و نه در تاریخ، و بالنتیجه تاریخ از میان اضداد عبور  طبیعت صدق مى

اى از اضداد که از یکدیگر  کند و حلقات تاریخ به صورت رشته نمى

  اند نیست. مشتق شده و به یکدیگر تبدل یافته

یک ترکیب؛ یعنى تبدل اشیاء به این مثلث مبنى بر دو تبدل است و 

  ضدشان و تبدل ضد به ضد ضد و ترکیب در مرحله سوم.

کند؛ آنچه در طبیعت وجود دارد یا  طبیعت به این صورت عمل نمى

ترکیب اضداد است و تبدل نیست و یا تبدل اضداد است و ترکیب 

  نیست و یا تکامل است، نه ترکیب اضداد و نه تبدل آنها.

به » آخشیج«تضاد میان آنها حکمفرماست و لغت عناصر که نوعى 

همین مناسبت در مورد آنها به کار برده شده است، بدون آنکه به یکدیگر 

شوند، آنچنان که مثلًا از ترکیب هیدروژن و  متبدل گردند ترکیب مى

در این گونه موارد ترکیب هست و تبدل  آید. اکسیژن، آب به دست مى

  نیست.

  ت خود میان دو حالت افراطى و تفریطى، به ولى طبیعت در نوسانا
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کند و  اى از ضدى به ضدى دیگر گرایش پیدا مى صورت کاهش یابنده

رسد. در این گونه موارد تبدل هست و لى  در نهایت امر به تعادل مى

  ترکیب و تکامل نیست.

البته مانعى ندارد که آنجا که ترکیب هست و تبدل نیست مثل 

ء سومى به  ترکیب آب از اکسیژن و هیدروژن که از ترکیب دو ضد شى

و » تز«و دو جزء اصلى را » سنتز«ء سوم را  آید، آن شى وجود مى

دانیم که این یک اصطالح محض است و  اصطالح کنیم، ولى مى» تز آنتى«

کند؛ و  به اینکه این اصطالح را به کار ببریم ارضا مىفقط میل قلبى ما را 

همچنین مانعى نیست که براى اینکه این اصطالح شایع و جالب را از 

» سنتز«دست نداده باشیم، تعادل بعد از نوسانات افراطى و تفریطى را 

توانیم  که مى ؛ همچنان»آنتى تز«و » تز«اصطالح کنیم و دو حالت مزبور را 

» دیالکتیک«آهنگ و زیباى  اصطالحى را در مورد کلمه خوش این قرارداد

» دیالکتیکى«اعمال نماییم و همه این گونه جریانها را جریان 

  بنامیم.

آهنگ  براى یک ادیب و نویسنده دشوار است که از این واژه زیبا و خوش

چشم بپوشد. این واژه قسمتى از موفقیتهاى خویش را از طنین خود دارد نه از 

اصلى محتواى خود. چه مانعى هست که هر فکر مبتنى بر اصل حرکت   هسته

ولو فاقد هسته اصلى آن باشد که در صفحات پیش شرح داده  - و اصل تضاد را

  فکر دیالکتیکى بنامیم؟ -شد

   انــدو تلقى از انس

این دو نوع بینش درباره حرکت تکاملى تاریخ، نتیجه دو نوع تلقى 

از انسان و هویت واقعى او و استعدادهاى نهفته اوست. بنا بر یکى از این 

دو تلقى، انسان در ذات خود فاقد شخصیت انسانى است، هیچ امر



47  دو تلقی از انسان
 

 

 

حیوانى در سرشت او نهاده نشده است، هیچ اصالتى در ناحیه ماوراء 

ادراکات و بینشها و یا در ناحیه احساسات و گرایشها ندارد. بنا بر این 

آل، انسان کامل، انسان نمونه، آنچه  تلقى اگر پرسیده شود انسان ایده

انسان باید آن باشد و فعال نیست چیست؟ پاسخ این است که هیچ چیز؛ 

انسان چیست » خود«ط به او بدهد همان است که باید باشد. هرچه محی

که اگر از او گرفته شود از خود بیگانه شده است؟ باز پاسخ این است که 

هیچ چیز؛ یک ماده خام؛ به هر صورت و هر شکلى که درآید صورت 

  خود اوست.

بنا بر این تلقى آنچه در انسان اصالت دارد و به صورت غریزه در او 

هاى حیوانى اوست. از این رو انسان موجودى است  ست جنبهموجود ا

اسیر منافع مادى، محکوم جبر ابزار تولید، در اسارت شرایط مادى 

اش، انتخابش جز  اقتصادى؛ وجدانش، تمایالتش، قضاوت و اندیشه

اى است که جز  انعکاسى از شرایط طبیعى و اجتماعى محیط نیست؛ آیینه

عکس سازد؛ طوطیى است که در پس آیینه تواند من محیط خود را نمى

شرایط محیط قرار گرفته است و بر خالف اجازه محیط طبیعى و 

تواند بکند؛ ماده خامى است که در او  ترین جنبشى نمى اجتماعى کوچک

  اى نیست. اقتضاى حرکت به سوى مقصد و هدف ویژه

اما بنا بر تلقى فطرى از انسان، انسان موجودى است داراى سرشت 

طلب، حاکم بر خویشتن و آزاد از  جو و حق الهى، مجهز به فطرتى حق

جبر طبیعت و جبر محیط و جبر سرشت و جبر سرنوشت. بنا بر این 

تلقى از انسان، ارزشهاى انسانى در انسان اصالت دارد، یعنى بالقوه به 

صورت یک سلسله تقاضاها در سرشت او نهاده شده است. انسان به 

سانى خود، خواهان ارزشهاى متعالى انسانى است، و موجب سرشتهاى ان

به تعبیر دیگر خواهان حق و حقیقت و عدالت و مکرمتهاى اخالقى 

 تواند طراح جامعه خود باشد به موجب نیروى عقل خود مى است، و
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و تسلیم سیر کورکورانه محیط نباشد، و به موجب اراده و نیروى 

آورد. وحى  مرحله اجرا درمىانتخابگرى خود طرحهاى فکرى خود را به 

دهد و  به عنوان هادى و حامى ارزشهاى انسانى او، او را یارى مى

  نماید. راهنمایى مى

شود، ولى این  بدون شک انسان از محیط و شرایط خود متأثر مى

کند؛ اما  تأثر و تأثیرْ یکجانبه نیست، انسان نیز روى محیط خود تأثیر مى

نسان بر روى محیط صرفاً به صورت یک تأثیر ا نکته اصلى اینجاست:

العمل جبرى و غیر قابل تخلف نیست. انسان به حکم اینکه  عکس

موجودى آگاه، آزاد، انتخابگر، با اراده و مجهز به سرشتهاى متعالى است، 

دهد بر خالف آنچه یک حیوان ناآگاه و  احیاناً عکس العملهایى انجام مى

  دهد. محکوم محیط انجام مى

که معیار انسانیت اوست و بدون آن  - اسى و ویژه انسانخصلت اس

نیروى تسلط و حاکمیت انسان بر  -ماند و بس از انسانیت فقط نام مى

نفس خویشتن و قیام علیه تبهکاریهاى خود است. روشنیهاى حیات 

شود و این خصلت  انسانى در طول تاریخ از همین خصلت ناشى مى

  ته شده است.عالى در نظریه ابزارى نادیده گرف

   ى قرآنــتلق

بدون شک تعبیر و تفسیر قرآن از تاریخ، به شکل دوم است. از نظر 

قرآن مجید، از آغاز جهان همواره نبردى پیگیر میان گروه اهل حق و 

گروه اهل باطل، میان گروهى از طراز ابراهیم و موسى و عیسى و محمد 

ى از طراز نمرود و (صلوات اللَّه علیهم) و پیروان مؤمن آنها و گروه

فرعون و جباران یهود و ابوسفیان و امثالهم برپا بوده است؛ هر فرعونى 

  ). موسایى در برابر خود داشته است (لکُلِّ فرْعونَ موسى
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به تعبیر مولوى همواره دو پرچم، یکى سپید و دیگرى سیاه، در 

  جهان افراشته بوده است:
  

   دو علم افراخت اسپید و سیاه

   در میان آن دو لشکرگاه زفت

  همچنین دور دوم هابیل شد

 همچنین این دو علم از عدل و جور

  ضد ابراهیم گشت و خصم او

   جنگ آمد ناخوششچون درازى 

   دور دور و قرن قرن، این دو فریق

   همچنین تا دور عهد مصطفى

 

 

   آن یکى آدم دگر ابلیس راه

   چالش و پیکار، آنچه رفت رفت

  ضد نور پاك او قابیل شد

  تا به نمرود آمد اندر دور دور

  گزار و جنگجو وان دو لشکر کین

   فیصل آن هر دو آمد آتشش

   غریقتا به موسى و به فرعون 

  با ابوجهل آن سپهدار جفا

 
در این نبرد و ستیزها گاهى حق و گاهى باطل پیروز بوده است، 

ولى البته این پیروزیها و شکستها بستگى به یک سلسله عوامل اجتماعى، 

  اقتصادى و اخالقى داشته است.

   وزندگى تاریخــآم

تاریخ تکیه قرآن بر تأثیر تعیین کننده عوامل اخالقى موجب شده که 

  را به صورت یک منبع آموزشى مفید درآورد.

اگر وقایع تاریخى یک سلسله حوادث تصادفى و اتفاقى باشد و هیچ 

چیز شرط هیچ چیز نباشد، تاریخ با افسانه تفاوت نخواهد داشت؛ یک 

  تواند باشد و غذاى خیال؛ جنبه آموزندگى نخواهد داشت. سرگرمى مى

ه باشد ولى اراده انسانى نقشى و اگر تاریخ ضابطه و قاعده داشت

نداشته باشد، تاریخ از جنبه نظرى آموزنده است نه از جنبه عملى. بنا 

 بر این فرض، آموزش تاریخ نظیر آموزش حوادث دورترین
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ترین نقشى در تغییر  کهکشانهاست که انسان در عین اطالع کامل، کوچک

  تواند داشته باشد. و هدایت و تعیین جهت آنها نمى

گر ضابطه و قاعده داشته باشد و انسان نیز نقش مؤثر داشته و ا

باشد و عامل تعیین کننده را زور یا زر بدانیم، تاریخ آموزنده است اما 

آموزنده بدى؛ همچنین است اگر علم را به عنوان یک وسیله زور و 

  قدرت، عامل تعیین کننده بدانیم.

اراده انسان را مؤثر در اما اگر تاریخ را داراى قاعده و ضابطه، و 

تحوالت تاریخ، و نقش اصیل و نهایى را در سعادت و کمال جامعه براى 

ارزشهاى اخالقى و انسانى بدانیم، آن وقت است که تاریخ، هم آموزنده 

  کند. است و هم مفید. قرآن با چنین دیدى به تاریخ نگاه مى

و » مترفین«و » مأل«در قرآن به نقش به اصطالح مرتجعانه 

تصریح شده است. در عین » مستضعفین«طلبانه  و نقش حق» مستکبرین«

اى که از فجر تاریخ وجود  حال از نظر قرآن آن جهاد مستمر پیشبرنده

  داشته و دارد، ماهیت معنوى و انسانى دارد نه مادى و طبقاتى.

   آل ه ایدهــجامع

عى آرمان قیام و انقالب مهدى علیه السالم یک فلسفه بزرگ اجتما

اسالمى است. این آرمان بزرگ، گذشته از اینکه الهام بخش ایده و 

راهگشا به سوى آینده است، آیینه بسیار مناسبى است براى شناخت 

  آرمانهاى اسالمى.

این نوید، ارکان و عناصر مختلفى دارد که برخى فلسفى و 

بینى اسالمى است، برخى فرهنگى و  جهانجهانى است و جزئى از 

تربیتى است، برخى سیاسى است، برخى اقتصادى است، برخى اجتماعى
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  .1 طبیعى است - است، برخى انسانى یا انسانى

نت نیست؛ اکنون مجال بحث تفصیلى یا ارائه مدارك از قرآن و س

روشن شود به طور اجمال درباره » انتظار بزرگ«فقط براى اینکه ماهیت 

  پردازیم. مشخصات این نوید بزرگ به بررسى مى

   ظار بزرگـمشخصات انت

. خوشبینى به آینده بشریت: درباره آینده بشریت نظرها مختلف 1

است؛ بعضى معتقدند که شر و فساد و بدبختى الزمه الینفک حیات 

ترین کارها خاتمه  ارزش است و عاقالنه است و بنابراین زندگى بى بشرى

  .2دادن به حیات و زندگى است

دانند؛ معتقدند که بشر در  بعضى دیگر اساسا حیات بشر را ابتر مى

آور تکنیک و ذخیره کردن انبارهاى وحشتناك وسایل  اثر پیشرفت حیرت

گورى که با دست خود اى که به اصطالح با  تخریبى، رسیده به مرحله

  کنده یک گام بیشتر فاصله ندارد.

  گوید: راسل در امیدهاى نو مى

که به زعم آنها بسیار  -و از آن جمله اینشتین -... اشخاصى هستند«

محتمل است که انسان دوره حیات خود را طى کرده باشد و در ظرف 

سنین معدودى موفق شود با مهارت شگرف علمى خود، خویشتن را 

  »ود سازد.ناب

  بنا بر این نظریه، بشر در نیمه راه عمر خود بلکه در آغاز رسیدن به

                                                           

) هشت سخنرانى درباره این مطلب ایراد کرده و همه آنها 53. این بنده در سال گذشته (سال 1

 یادداشت شده است؛ در جستجوى فرصتى است که آنها را بررسى مجدد و چاپ نماید.

 خویى.. رجوع شود به کتاب جدال با مدعى، اسماعیل 2
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بلوغ فرهنگى، به احتمال زیاد نابود خواهد شد. البته اگر تنها به قرائن و 

  توان نفى کرد. شواهد ظاهرى قناعت کنیم، این احتمال را نمى

نظریه سوم این است که شر و فساد، الزم الینفک طبیعت بشر 

ست. شر و فساد و تباهى معلول مالکیت فردى است. تا این ام الفساد نی

اى از تکامل  هست، شر و فساد هم هست. مالکیت فردى معلول درجه

رود، ولى  ابزار تولید است و با خواسته انسانها این ام الفساد از بین نمى

د تکامل ابزار تولید و جبر ماشین روزى ریشه این ام الفساد را جبرا خواه

  کند. پس آنچه مایه و پایه خوشبختى است تکامل ماشین است.

نظریه چهارم این است که ریشه فسادها و تباهیها نقص روحى و 

کند و  معنوى انسان است. انسان هنوز دوره جوانى و ناپختگى را طى مى

خشم و شهوت بر او و عقل او حاکم است. انسان بالفطره در راه تکامل 

رود. نه شر و فساد الزم الینفک  عنوى پیش مىفکرى و اخالقى و م

جمعى را پیش  طبیعت بشر است و نه جبر تمدن فاجعه خودکشى دسته

اى بس روشن و سعادت بخش و انسانى که در آن شر  خواهد آورد. آینده

  و فساد از بیخ و بن برکنده خواهد شد در انتظار بشریت است.

ید مقدس قیام و انقالب کند. نو این نظریه الهامى است که دین مى

  مهدى موعود در اسالم در زمینه این الهام است.

. پیروزى نهایى صالح و تقوا و صلح و عدالت و آزادى و صداقت 2

  بر زور و استکبار و استعباد و ظلم و اختناق و دجل (دجالگرى و فریب).

  . حکومت جهانى واحد.3

آباد ناشده باقى . عمران تمام زمین در حدى که نقطه خراب و 4

  نماند.

. بلوغ بشریت به خردمندى کامل و پیروى از فکر و ایدئولوژى و 5

  آزادى از اسارت شرایط طبیعى و اجتماعى و غرایز حیوانى.

  گیرى از مواهب زمین. . حداکثر بهره6
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  . برقرارى مساوات کامل میان انسانها در امر ثروت.7

. منتفى شدن کامل مفاسد اخالقى از قبیل زنا، ربا، شرب خمر، 8

ها و  خیانت، دزدى، آدمکشى و غیره، و خالى شدن روانها از عقده

  ها. کینه

  برقرارى صلح و صفا و محبت و تعاون.. منتفى شدن جنگ و 9

  . سازگارى انسان و طبیعت.10

هر کدام از اینها نیاز به تجزیه و تحلیل و استدالل دارد؛ امیدوارم که 

در آینده نزدیکى این مهم را انجام دهم. در اینجا منظور ما صرفاً 

  شناساندن ماهیت این نوید و آرمان اسالمى است.

  ظارـدونوع انت

د امید و آرزو داشت و آن چیزى که تقدیر الهى، نظام جهان آنچه بای

  را پوینده به سوى آن قرار داده، آن بود که اشاره کردیم.

اکنون باید برگردیم به اول سخن و آن اینکه انتظار فرج دو گونه 

بخش است، تعهدآور است،  است: انتظارى که سازنده است، تحرك

، و انتظارى که ویرانگر است، ترین عبادت است عبادت بلکه بافضیلت

شود. و  محسوب مى» اباحیگرى«کننده است و نوعى  بازدارنده است، فلج

گفتیم که این دو نوع انتظار معلول دو نوع برداشت از ظهور عظیم 

تاریخى مهدى موعود علیه السالم است و این دو نوع برداشت به نوبه 

شود. اکنون به  مى خود از دو نوع بینش درباره تحوالت تاریخ ناشى

  کنیم. پردازیم و از انتظار ویرانگر آغاز مى تشریح این دو نوع انتظار مى
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  ظار ویرانگرــانت

برداشت قشرى از مردم از مهدویت و قیام و انقالب مهدى موعود 

این است که صرفاً ماهیت انفجارى دارد؛ فقط و فقط از گسترش و 

ها و تباهیها ناشى  اختناقها و حق کشىاشاعه و رواج ظلمها و تبعیضها و 

شود؛ نوعى سامان یافتن است که معلول پریشان شدن است. آنگاه که  مى

صالح به نقطه صفر برسد، حق و حقیقت هیچ طرفدارى نداشته باشد، 

تاز میدان گردد، جز نیروى باطل نیرویى حکومت نکند، فرد  باطل یکه

دهد و دست غیب براى  رخ مىصالحى در جهان یافت نشود، این انفجار 

از آستین  -نه اهل حقیقت، زیرا حقیقت طرفدارى ندارد -نجات حقیقت

آید. علیهذا هر اصالحى محکوم است، زیرا هر اصالح یک  بیرون مى

نقطه روشن است؛ تا در صحنه اجتماع نقطه روشنى هست دست غیب 

بعیض و شود. بر عکس، هر گناه و هر فساد و هر ظلم و هر ت ظاهر نمى

اى به حکم اینکه مقدمه صالح کلى است و  هر حق کشى، هر پلیدى

» اْلَمبادى اْلغاياُت ُتَبرُِّر«کند رواست، زیرا  الوقوع مى انفجار را قریب

کنند). پس بهترین کمک به  هاى نامشروع را مشروع مى (هدفها وسیله

  تسریع در ظهور و بهترین شکل انتظار، ترویج و اشاعه فساد است.

اینجاست که گناه، هم فال است و هم تماشا، هم لذت و کامجویى 

است و هم کمک به انقالب مقدس نهایى. اینجاست که این شعر مصداق 

  یابد: واقعى خود را مى
  

  در دل دوست به هر حیله رهى باید کرد

  

  طاعت از دست نیاید گنهى باید کرد

 

این گروه طبعاً به مصلحان و مجاهدان و آمران به معروف و ناهیان 

نگرند، زیرا آنان را از تأخیر اندازان از منکر با نوعى بغض و عداوت مى
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شمارند. برعکس،  تعالى فرجه) مىظهور و قیام مهدى موعود (عجل اللَّه 

اگر خود هم اهل گناه نباشند، در عمق ضمیر و اندیشه با نوعى رضایت 

نگرند، زیرا اینان مقدمات ظهور را فراهم  به گناهکاران و عامالن فساد مى

  نمایند. مى

   به دیالکتیکىــش

این نوع از برداشت از آن جهت که با اصالحات مخالف است و 

هیها را به عنوان مقدمه یک انفجار مقدس، موجه و مطلوب فسادها و تبا

خوانده شود، با این تفاوت که در تفکر » شبه دیالکتیکى«شمارد باید  مى

شود و تشدید  دیالکتیکى با اصالحات از آن جهت مخالفت مى

شود که شکاف وسیعتر شود و  نابسامانیها از آن جهت اجازه داده مى

ردد، ولى این تفکر عامیانه فاقد این مزیت مبارزه پیگیرتر و داغتر گ

خود منجر به نتیجه  دهد که خودبه است؛ فقط به فساد و تباهى فتوا مى

  مطلوب بشود.

این نوع برداشت از ظهور و قیام مهدى موعود و این نوع انتظار 

شود و  فرج که منجر به نوعى تعطیل در حدود و مقررات اسالمى مى

رده شود، به هیچ وجه با موازین اسالمى و باید شم» اباحیگرى«نوعى 

  دهد. قرآنى وفق نمى

   ظار سازندهــانت

که گفتیم ریشه این اندیشه  که همچنان -آن عده از آیات قرآن کریم

در جهت عکس  - است و در روایات اسالمى بدانها استناد شده است

شود که ظهور مهدى موعود  برداشت باالست. از این آیات استفاده مى
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حق و اهل باطل که به پیروزى   اى است از حلقات مبارزه اهل قهحل

شود. سهیم بودن یک فرد در این سعادت  نهایى اهل حق منتهى مى

موقوف به این است که آن فرد عملًا در گروه اهل حق باشد. آیاتى که 

دهد که مهدى موعود (عج)  بدانها در روایات استناد شده است نشان مى

که به اهل ایمان و عمل صالح داده شده است، مظهر مظهر نویدى است 

  پیروزى نهایى اهل ایمان است:

نَُّهْم ِفى  َف َوَعَد اللَُّه الَّذيَن اَمنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الّصاِلحاِت َلَيْسَتْخِل

َنُهُم  ْم دي اْلاْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َو َلُيَمكَِّننَّ َلُه

ْعُبدوَنىن   الَِّذى اْرَتضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم اْمنًا َي

  ١الُيْشِركوَن ىب َشْيئًا ...

خداوند به مؤمنان و شایسته کاران شما وعده داده است که آنان را 

که پیشینیان را قرار داد]، دینى که براى  جانشینان زمین قرار دهد [همچنان

را پسندیده است مستقر سازد، دوران خوف آنان را تبدیل به آنها آن 

دوران امنیت نماید (دشمنان آنان را نابود سازد)، بدون ترس و واهمه 

خداى خویش را بپرستند و اطاعت غیر خدا را گردن ننهند و چیزى را 

  در عبادت یا طاعت شریک حق نسازند.

ظهور مهدى موعود منّتى است بر مستضعفان و 

اى است براى پیشوا و مقتدا شدن آنان، و  شدگان، و وسیله شمردهخوار

  اى است براى وراثت آنها خالفت الهى را در روى زمین: مقدمه

َو ُنريُد اْن َنُمنَّ َعَلى الَّذيَن اْسُتْضِعفوا ِفى اْلاْرِض َو َنْجَعَلُهْم اِئمًَّة وَ 

  .٢ َنْجَعَلُهُم اْلواِرثَني

                                                           

 .55. نور/ 1

 .5. قصص/ 2
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اى است که خداوند متعال  بخش وعدهظهور مهدى موعود، تحقق 

ترین زمانها در کتب آسمانى به صالحان و متقیان داده است که  از قدیم

  زمین از آنِ آنان است و

  پایان تنها به متقیان تعلق دارد:

َو َلَقْد َكَتْبنا ِفى الزَّبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْكِر انَّ اْلاْرَض َيِرُثها ِعباِدَى 

  .١الّصاِلحوَن

  .٢ اْلاْرَض ِلّلِه يوِرُثها َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّقَني انَّ

  

یملَأُ اللَّه بِه الْارض قسطاً و عدلًا بعد فرماید:  حدیث معروف که مى

نیز شاهد مدعاى ماست نه بر مدعاى آن گروه. در  ما ملئَت ظُلْماً و جوراً

این حدیث نیز تکیه بر روى ظلم شده است و سخن از گروه ظالم است 

رساند که قیام مهدى براى  که مستلزم وجود گروه مظلوم است و مى

بدیهى است که اگر  حمایت مظلومانى است که استحقاق حمایت دارند.

« گفته شده بود:

مستلزم این نبود که لزوماً گروهى مستحق حمایت  »

شد که قیام مهدى موعود  وجود داشته باشد. در آن صورت استنباط مى

وه اهل براى نجات حقِ از دست رفته و به صفر رسیده است نه براى گر

  حق ولو به صورت یک اقلیت.

کند مبنى بر  شیخ صدوق روایتى از امام صادق علیه السالم نقل مى

پذیرد مگر اینکه هر یک از شقى و سعید به  اینکه این امر تحقق نمى

  نهایت کار خود برسد.

  پس سخن در این است که گروه سعداء و گروه اشقیاء هر کدام به

                                                           

 .105. انبیاء/ 1

 .128. اعراف/ 2
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نهایت کار خود برسند؛ سخن در این نیست که سعیدى در کار نباشد و  

  درجه شقاوت برسند.  فقط اشقیاء به منتهى

در روایات اسالمى سخن از گروهى زبده است که به محض ظهور 

شوند. بدیهى است که این گروه ابتدا به  امام به آن حضرت ملحق مى

شوند.  بوته هیزم سبز نمىشوند و به قول معروف از پاى  ساکن خلق نمى

هایى عالى وجود  شود در عین اشاعه و رواج ظلم و فساد، زمینه معلوم مى

رساند که نه  این خود مى دهد. دارد که چنین گروه زبده را پرورش مى

تنها حق و حقیقت به صفر نرسیده است، بلکه فرضاً اگر اهل حق از نظر 

در  اند و ترین اهل ایمان ندهکمیت قابل توجه نباشند از نظر کیفیت ارز

  ردیف یاران سیدالشهداء.

از نظر روایات اسالمى، در مقدمه قیام و ظهور امام یک سلسله 

گیرد. آنچه به نام قیام یمانى  قیامهاى دیگر از طرف اهل حق صورت مى

اى از این سلسله قیامهاست. این  قبل از ظهور بیان شده است، نمونه

  دهد. اکن و بدون زمینه قبلى رخ نمىجریانها نیز ابتدا به س

در برخى روایات اسالمى سخن از دولتى است از اهل حق که تا 

کند و چنان که  فرجه) ادامه پیدا مى  قیام مهدى (عجل اللَّه تعالى

دانیم بعضى از علماى شیعه که به برخى از دولتهاى شیعى معاصر  مى

ولت حقى که تا قیام اند که د اند، احتمال داده خود حسن ظن داشته

این احتمال  مهدى موعود ادامه خواهد یافت همان سلسله دولتى باشد.

هر چند ناشى از ضعف اطالعات اجتماعى و عدم بینش صحیح آنان 

نسبت به اوضاع سیاسى زمان خود بوده، اما حکایتگر این است که 

استنباط این شخصیتها از مجموع آیات و اخبار و احادیث مهدى این 

و ایمان باید یکسره درهم بشکند و نابود شود بوده که جناح حق و عدل ن

و اثرى از صالحان و متقیان باقى نماند تا دولت مهدى ظاهر شود، بلکه آن 

  را به صورت پیروزى جناح صالح و عدل و تقوا بر جناح فساد و ظلم و
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  اند. کرده بند و بارى تلقى مى بى

شود که قیام مهدى  مى از مجموع آیات و روایات استنباط

موعود(عج) آخرین حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل است که 

  از آغاز جهان برپا بوده است.

آل همه انبیا و اولیا و مردان مبارز  مهدى موعود تحقق بخش ایده

 راه حق است.

 

   



 

 

   



 

 

  

���� 

قداست شهید 

به حق پیوستگی شهید 

حق شهید 

بدن شهید 

جهاد یا مسؤولیت شهید 

نشاط شهید 

منطق شهید 

خون شهید 

حماسۀ شهید 

جاوادانگی شهید 

شفاعت شهید 

گریه بر شهید 

تربت شهید 

شب شهید 

 شهیدانگواهی ساالر 

 





 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   بسم اللَّه الرحمن الرحیم

وَ ال َتْحَسَبنَّ الَّذينَ ُقِتلوا ىف َسبيلِ اللَّهِ اْمواتًا َبْل اْحياٌء ِعْنَد 

 .١ َربِِّهْم ُيْرَزقوَن

  دــقداست شهی

در عرف عام یعنى عـرف عمـوم مـردم جهـان اعـم از مسـلمان و       

ها از نوعى  غیرمسلمان و در عرف خاص مسلمانان، برخى کلمات و واژه

  عظمت و احترام و احیانا قداست برخوردارند.

  کلمات عالم، فیلسوف، مختـرع، قهرمـان، مصـلح، مجتهـد، اسـتاد،     
 

                                                           
1

  .169عمران/  آل.  
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 ، دانشجو، عابد، زاهد، مؤمن، مجاهد، مهاجر، صدیق، آمر به معروف، ولى

د که بعضى در عرف عام و برخى در عرف ان امام، نبى از این قبیل کلمات

خاص مسلمین و در زبان اسالم توأم با نوعى عظمت و احترام و احیانـا  

  باشند. قداست مى

بدیهى است که کلمه از آن جهت کـه لفـظ اسـت قداسـتى نـدارد،      

  کند. قداست را از معنى خود کسب مى

ه قداست برخى معانى و مفاهیم که کم و بیش با تفاوتهـایى در همـ  

هـاى خاصـى از    شـود بـه جنبـه    وجـود دارد، مربـوط مـى     جوامع بشرى

ها در زمینه ارزشیابیها در امـور غیرمـادى، کـه خـود      شناسى جامعه روان

  بحث فلسفى و انسانى عمیقى است.

اى است که قداست خاصى دارد. اگر کسى با مفاهیم  در اسالم واژه

را تلقـى کنـد    اسالمى آشنا باشد و در عرف خاص اسـالمى ایـن کلمـه   

اى از نور این کلمه را فرا گرفته است و آن، کلمه  کند که هاله احساس مى

است. این کلمه در همه عرفها توأم با قداست و عظمـت اسـت،   » شهید«

چیزى که هست معیارها و مالکها متفاوت است. ما فعلًا به مفهـوم غیـر   

  اسالمى آن کارى نداریم.

نائل آید که اسالم با » شهادت«رجه از نظر اسالم هرکس به مقام و د

بشناسـد، یعنـى واقعـاً در راه    » شـهید «معیارهاى خـاص خـودش او را   

هدفهاى عالى اسالمى به انگیزه برقرارى ارزشهاى واقعى بشـرى کشـته   

ترین درجات و مراتبى که یک انسان  ترین و راقى بشود، به یکى از عالى

گردد. از نوع تعبیر  مى ممکن است در سیر صعودى خود نائل شود نائل

و برداشت قرآن درباره شهدا و از تعبیراتـى کـه در احادیـث و روایـات     

توان منطق اسالم را شـناخت و   اسالمى در این زمینه وارد شده است مى

  علت قداست یافتن این کلمه را در عرف مسلمانان دریافت.
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  به حق پیوستگى شهید

  فرماید: مى قرآن کریم در مورد به حق پیوستگى شهید

وَ ال َتْحَسَبنَّ الَّذينَ ُقِتلوا ىف َسبيلِ اللَّهِ اْمواتًا َبْل اْحياءٌ ِعْندَ َربِِّهْم 

  ُيْرَزقوَن.

اند؛ خیـر، آنهـا    اند مرده گمان مبر آنان را که در راه حق شهید شده

  زندگانى هستند نزد پروردگارشان و متنعم به انعامات او.

  

خواهند مقام کسـى یـا کـارى را بـاال ببرنـد       مىدر اسالم وقتى که 

گویند مقام فالن شخص برابر است با مقام شهید و یا فالن کار اجرش  مى

ب علـم اگـر واقعـاً انگیـزه       برابر است با اجر شهید. اش  مثال دربـاره طاـل

جویى و خدمت و تقرب به خدا باشد و علـم را وسـیله مطـامع     حقیقت

ب علـم باشـد و در خـالل       گوینـد اگـر   خود قرار ندهد، مى کسـى طاـل

دانشجویى و طلبگى بمیرد شهید از دنیا رفته است. این تعبیر، قداست و 

رساند. همچنین درباره کسـى کـه بـراى اداره     علو مقام طالب علم را مى

کـه   -کشد کند و زحمت مى افکند و کار مى را به رنج مى اش خود عائله

الم با بیکارى و بیکارگى و کَـلّ  البته این خود یک فریضه است، زیرا اس

  گفته شده است: -بر مردم بودن به شدت مخالف است

  اْلكادُّ ِلِعياِلِه َكاْلُمجاِهِد ِفى َسبيِل اللَِّه.

کشد و خود را  کند و زحمت مى اش کار مى عائلهآن کس که براى 

  افکند مانند مجاهد در راه خداست. به رنج مى
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  حق شهید

انـد، حقـى بـه     به بشریت به نحـوى خـدمت کـرده    تمام کسانى که

از راه علـم، از راه فلسـفه و اندیشــه، از راه    بشـریت دارنـد، از هــر راه:  

صنعت، از راه اختراع و اکتشافات، از راه اخالق و حکمت عملى، ولـى  

هیچ کس حقى به اندازه حق شهدا بر بشریت ندارد و به همین جهت هم 

ا و ابراز عواطـف خالصـانه آنهـا دربـاره     آمیز انسانه العمل احساس عکس

  شهدا بیش از سایر گروههاست.

چرا و به چه دلیل حق شهدا از حـق سـایر خـدمتگزاران بیشـتر و     

  عظیمتر است؟

البته دلیل دارد: همه گروههاى خدمتگزار دیگر مدیون شهدا هستند، 

 ولى شهدا مدیون آنها نیستند یا کمتر مدیون آنها هستند؛ عـالم در علـم  

خود و فیلسوف در فلسفه خود و مخترع در اختراع خود و معلم اخالق 

در تعلیمات اخالقى خود نیازمند محیطى مساعد و آزادند تا خدمت خود 

را انجام دهند ولى شهید آن کسى است که با فداکارى و از خودگذشتگى 

خود و با سوختن و خاکستر شدن خود محیط را براى دیگـران مسـاعد   

  کند. مى

ل شهید مثَل شمع است که خدمتش از نوع سوخته شدن و فـانى  مثَ

شدن و پرتو افکندن است، تا دیگران در این پرتو که به بهاى نیسـتى او  

تمام شده بنشینند و آسایش بیابند و کار خـویش را انجـام دهنـد. آرى،    

اند؛ سوختند و محفل بشریت را روشن کردند.  شهدا شمع محفل بشریت

توانست کـار خـود را    ماند هیچ دستگاهى نمى اریک مىاگر این محفل ت

  آغاز کند یا ادامه بدهد.

داستان شهید و غیر شهید داستان همـان شـمع و شـاهد اسـت کـه      

  پروین به نظم آورده است:
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   شاهدى گفت به شـمعى کامشـب  

ــتم یــک دم     دیشــب از شــوق نخف

ــحرآمیزى  ــت چــه س ــس ندانس    ک

   صــفحه کارگــه از سوســن و گــل 

ــرد    ــه گ ــو ب ــى  ت ــن نرس ــر م    هن

   شمع خندید کـه بـس تیـره شـدم    

ــو بــس    ــاى ت ــد گهره ــى پیون    پ

  هـا کـردم و چـون ابـر بهــار     گریـه 

   خوشـم از ســوختن خــویش از آنــک 

ــه یــک روزن امیــد نمانــد      گرچ

ــب و زرت  ــده شــود زی ــا فروزن    ت

  خـرمن عمـر مـن ار سـوخته شـد     

ــن   ــر م ــمردى ب ــه ش ــایى ک    کاره

 

 

   در و دیــــوار مــــزین کــــردم  

ــر   ــه و ب ــتم جام ــردم دوخ ــن ک    ت

ــردم  ــوزن ک ــخ و س ــد از ن ــه پرن    ب

   به خوشى چـون صـف گلشـن کـردم    

   زان که من بـذل سـر و تـن کـردم    

ــردم  ــن کـ ــت ایمـ ــا ز تاریکیـ    تـ

   گهــر اشـــک بــه دامـــن کـــردم  

   خــدمت آن گــل و سوســن کــردم

ــردم  ــو روشــن ک ــزم ت    ســوختم، ب

ــوه ــر در و روزن کــردم   جل ــا ب    ه

ــردم    جــان ز روى و دل از آهــن ک

ــو خــرمن    کــردم حاصــل شــوق ت

ــردم   ــن ک ــه را م ــو نکــردى، هم    ت

 

کند و یا شب در پرتو  انسان که در روز در پرتو خورشید تالش مى

دهد، به همه چیز توجه دارد جز بـه آنچـه    چراغ یا شمع کارى انجام مى

کند که اگر پرتوافشانى او نبود همه حرکتها متوقف و همه  پرتوافشانى مى

پرتوافشـانان و شـمعهاى فروزنـده    شهدا  شد. ها راکد مى جنب و جوش

اند که اگر پرتوافشانى آنها در ظلمات استبدادها و استعبادها نبود  اجتماع

  برد. بشر ره به جایى نمى

سـراج  «قرآن کریم تعبیر لطیفى دارد درباره رسـول اکـرم کـه او را    

زدایـى کـه    خواند. در این تعبیر مفهوم ظلمت (چراغ نورافشان) مى» منیر

  فرماید: وختن و روشن کردن است گنجانیده شده است. مىتوأم با س

  اللَِّه يا ا يَُّها النَِّبىُّ اّنا اْرَسْلناكَ شاِهداً وَ ُمَبشِّراً َو َنذيرًا. وَ داِعياً اَلى
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  .١ِباْذِنِه َو ِسراجًا ُمنريًا

رسـاننده و   تـو را فرسـتادیم گـواه و نویددهنـده و بـیم     ، اى پیامبر

  با اذن حق و چراغى نورافشان.کننده به حق  دعوت

 2»يا ا يَُّها اْلُمزَّمِّـُل. ُقـِم اللَّْيـَل اّلـا َقليًلـا     «  مولوى با اشاره به آیه کریمه

  گوید: مى
  

   خواند مزّمـل نبـى را زیـن سـبب    

   هین قُم اللّیل که شـمعى اى همـام  

   بى فروغت روز روشن هم شب است

   نى تـو گفتـى قائـد اعمـى بـه راه     

  گـام کـورى را کشـد   هرکه او چل 

  قـرار  هین بکش تو زین جهان بـى 

 

 

   که برون آى از گلـیم اى بـوالهرب  

   شمع، دائـم شـب بـود انـدر قیـام     

   پناهت، شیر اسـیر ارنـب اسـت    بى

ــه   ــد از ال ــر یاب ــواب و اج ــد ث    ص

  گشــت آمرزیــده و یابــد رشَــد   

  جوق کـوران را قطـار انـدر قطـار    

 

و مفاهیم اسالمى و  آرى، کلمه شهید و مفهوم شهید در میان کلمات

اى و مفهـومى   در ذهن کسانى که فرهنگشان فرهنگ اسالمى است کلمه

  نورانى و مقدس است، از کلمات و مفاهیم دیگر برتر.

  دــبدن شهی

اسالم دینى حکیمانه است؛ دستورى خالى از مصلحت و راز و رمز، 

مخصوصاً راز و رمز اجتماعى ندارد. یکى از دسـتورهاى اسـالمى ایـن    

را  میرد، بر دیگران واجب است که بدن او ست که هر فرد مسلمان که مىا

                                                           
  .46و  45احزاب/ . 1
2

  .2و  1مزّمل/ .  
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هایى پاك به  به ترتیب مخصوص غسل دهند و شستشو نمایند، در جامه

ترتیب مخصوص کفن کنند و سپس نماز بخوانند و دفـن نماینـد. همـه    

  اینها حکمتها و راز و رمزها دارد که فعلًا در مقام بحث از آنها نیستیم.

این دستور یـک اسـتثنا دارد؛ آن اسـتثنا شـهید اسـت. از ایـن       ولى 

شـود، امـا غسـل و     دستورها فقط نماز و دفن در مورد شـهید اجـرا مـى   

اى دیگـر بـه    شستشو یا کندن لباسهاى دوران زندگى و پیچیدن در جامه

  ترتیب خاص، ابدا.

این استثنا خـود راز و رمـزى دارد. نشـانه ایـن اسـت کـه روح و       

آنچنان پاك و وارسته شده که در بدنش و در خـونش و   شخصیت شهید

  اش اثر گذاشته است. حتى در جامه

است، یعنى جسدى است که احکام » جسد متروح«بدن شهید یک 

» لباس متجسد«روح بر آن جارى شده است، همچنان که جامه شهادتش 

شده بر بدن، بر  روح بر بدن جارى شده و حکم جارى  است؛ یعنى حکم

  س و جامه جارى شده است.لبا

ــه و حــق   ــه روح و اندیش ــهید از ناحی ــه ش ــدن و جام ــتى و  ب پرس

  اش کسب شرافت کرده است. پاکباختگى

آفرین تسلیم کند، بدون غسل  شهید اگر در میدان معرکه جان به جان

  شود. آلود دفن مى آلود و جامه خون و کفن با همان تن خون

   تـر اسـت   خون، شهیدان را ز آب اولى

   ر درون کعبـه رســم قبلــه نیســت د

ــو  ــو ز سرمســتان قــالووزى مج   ت

   لعل را گر مهـر نبـود بـاك نیسـت    

   ملت عشق از همه دینهـا جداسـت  

 

 

   تـر اسـت   این خطا از صد صواب اولى

   چه غم ار غواص را پاچیله نیسـت 

  جامه چاکـان را چـه فرمـایى رفـو    

   عشق در دریاى غم، غمناك نیسـت 

  عاشقان را مذهب و ملت خداست
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این احکام خاص در فقه اسالمى درباره بدن شهید، نشـانه دیگـرى   

  است از قداست شهید در اسالم.

   منشأ قداست

شهادت قداست خود را از ناحیه چه امرى دارد؟ بدیهى اسـت کـه   

شهادت از آن جهت که کشـته شـدن اسـت تقـدس نـدارد. بسـیارى از       

اینکـه افتخـار باشـد    شدنهاست که نفله شدن است؛ احیاناً به جاى  کشته

  ننگ است.

  اینجا الزم است توضیح بیشترى بدهم.

  دانیم مرگ و میرهاى اشخاص انواع و اقسام دارد: مى

رساند و به  . مرگ طبیعى: شخصى عمر طبیعى خود را به پایان مى1

شـود؛ نـه    گونـه مرگهـا قهـراً عـادى تلقـى مـى       میرد. این طور طبیعى مى

یز، و حتى تأسف زیادى بـه دنبـال خـود    خ افتخارآمیز است و نه مالمت

  شود. شدن هم تلقى نمى آورد و قهراً این گونه مردنها نفله نمى

. مرگ اخترامى در اثر بیماریها مثلًا حصبه، وبا و غیره، یـا در اثـر   2

حوادث یا سوانحى از قبیل زلزله و سیل. این گونه مرگها هرچند مالمت 

  و قهراً موجب تأسف. شدن هست یا افتخارى ندارد، اما نفله

. مرگهایى که پاى یک جنایت در کار است، یعنى مرگهایى که از 3

هیچ عملى صورت نگرفته است و قاتل صرفاً به موجب هوا   طرف مقتول

دهـد او   و هوس خود که وجود طرف را مزاحم منافع خود تشخیص مى

فرزنـد  خوانیم که فالن زن  ها مکرر مى دهد. در روزنامه را هدف قرار مى

خردسال شوهرش را سر به نیست کرد، فقط به خاطر اینکه مورد عالقه 

خواسته قلب شوهر منحصراً در تملک خودش  شوهرش بوده است و مى

باشد، یا فالن مرد به دلیل اینکه فالن زن عشق او را نپذیرفته است او را 
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خـوانیم کـه فـالن حکمـران همـه فرزنـدان        کشته است، یا در تاریخ مى

  عام کرد که در آینده رقابت نکنند. ان دیگر را قتلحکمر

گونه جریانها در ناحیه قاتل، جنایت و خباثت وجـود دارد و   در این

دخالتى،  شود و در ناحیه مقتول، مظلومیت، بى انگیز تلقى مى عملش نفرت

العملـش در انسـانهاى دیگـر     شدن، هدر رفتن وجـود دارد و عکـس   نفله

اسـت کـه اینچنـین مـردن در عـین اینکـه        تأسف و ترحم است. بدیهى

آمیـز نیسـت، افتخـار شـمرده      خیـز اسـت، تحسـین    انگیز و تـرحم  تأسف

شود، زیرا مقتول به هـیچ وجـه دخـالتى نداشـته اسـت؛ حسـادت،        نمى

  سبب کشته شود. عداوت و حقارت طرف موجب شده که بى

هـا.   . مرگهایى که خود آن مرگها جنایت است، از قبیل خودکشـى 4

گونه مرگهـا نفلـه کـردن و هـدر دادن خـود اسـت، بـدترین انـواع         این 

شوند و خود مقصرند،  مرگهاست. کسانى که در تصادف اتومبیل کشته مى

مرگشان از این قبیل مرگهاست و همچنین کسانى که در راه یک گناه به 

  هر شکل و به هر صورت باشد کشته شوند.

کـه انسـان بـا     است. مرگى شهادت است» شهادت«. مرگهایى که 5

توجه به خطرات احتمالى یا ظنّى یا یقینى فقط به خاطر هدفى مقدس و 

  از آن استقبال کند.» فى سبیل اللَّه«انسانى و به تعبیر قرآن 

شهادت دو رکن دارد: یکى اینکه در راه خدا و فى سبیل اللَّه باشد؛ 

هدف، مقدس باشد و انسان بخواهد جان خود را فـداى هـدف نمایـد.    

  دیگر اینکه آگاهانه صورت گرفته باشد.

معمولًا در مورد شهادت، جنایت هـم هسـت؛ یعنـى عملـى کـه از      

جهت انتسابش به مقتول شهادت است و مقدس است، از جهت انتسابش 

  به قاتل جنایت و پلیدى است.

شهادت به حکم اینکه عملـى آگاهانـه و اختیـارى اسـت و در راه     

نگیـزه خودگرایانـه منـزه و مبراسـت،     هدفى مقدس است و از هرگونـه ا 
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شود. در میان  است و عملى قهرمانانه تلقى مى انگیز و افتخارآمیز تحسین

انواع مرگ و میرها تنها این نوع از مرگ است که از حیـات و زنـدگى،   

  برتر و مقدستر و عظیمتر و فخیمتر است.

کـه  اى اشاره کنم و آن این اسـت   اینجا با کمال تأسف باید به نکته

غالب ذاکران سیدالشهداء علیه السالم بـا آنکـه آن حضـرت را بـا لقـب      

خواننـد، در اثـر اینکـه     مـى » سیدالشـهداء «کنند و  یاد مى» شهید«مقدس 

شان از مرگ اباعبداللَّه علیه السالم از  تحلیلى در این مسائل ندارند، تلقى

  نوع سوم است، یعنى نفله شدن و هدر رفتن.

جرمـى و   صـرفاً بـر مظلومیـت اباعبداللَّـه و بـى     بسیارى از مردم ما 

گریند و تأسفشان از این است که امام حسـین   دخالتى آن حضرت مى بى

شود نفله شد و خـونش   طلب مى مانند کودکى که قربانى هوس یک جاه

هدر رفت؛ در صـورتى کـه اگـر اینچنـین باشـد آن حضـرت مظلـوم و        

گونـه جنایـات مظلـوم و     تقصیر هست، همچنان که همـه قربانیـان آن   بى

  تقصیرند، ولى دیگر شهید نیست تا چه رسد که سیدالشهداء باشد. بى

طلبانـه دیگـران نیسـت.     امام حسین صرفاً یک قربانى هوسهاى جاه

شک ندارد که از آن جهت که این فاجعه بـه کشـندگان او انتسـاب دارد    

طلبـى اسـت، ولـى از آن جهـت کـه بـه        جنایت است، هوس است، جاه

او انتساب دارد شهادت است، یعنى ایستادگى آگاهانه و مقاومت  شخص

هوشـیارانه در راه هـدف مقــدس اسـت. از او بیعــت و امضـا و تســلیم     

خواستند و او با توجه به همه عواقب زیر بار نرفت. بعالوه او سخت  مى

کرد. تاریخ  معترض بود و سکوت در آن شرایط را گناهى عظیم تلقى مى

  صاً بیانات آن حضرت گواه روشن این مطلب است.آن حضرت، مخصو

کند که فـدا کـردن    پس شهادت، قداست خود را از اینجا کسب مى

  آگاهانه تمام هستى خود است در راه هدف مقدس.
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  جهاد یا مسئولیت شهید

در اسالم آنچه منجر به شهادت یعنى مـرگ آگاهانـه در راه هـدف    

» جهـاد «اسـت و نـام آن   گردد، به صورت یک اصـل درآمـده    مقدس مى

توانیم به تفصیل درباره ماهیت این اصل بحث کنیم که آیا  است. فعال نمى

ماهیت دفاعى دارد یا تهاجمى؟ و اگر ماهیت دفـاعى دارد آیـا منحصـر    

است به دفاع از حقوق شخصى و حداکثر حقوق ملى و یا شامل حقوق 

بشرى   زء حقوقشود؟ و آیا توحید ج انسانى از قبیل آزادى و عدالت مى

و انسانى است یا نه؟ و اساساً خود اصل جهاد آیا با حـق آزادى منـافى   

است یا نه؟ اینها بحثهاى دلکش و مفیدى است که در جاى خـود بایـد   

گوییم که اسالم دینى نیست که بگوید اگر  طرح شود. اینجا همین قدر مى

دینى ات سیلى زد طرف چپ را جلو ببر، و  کسى به طرف راست چهره

نیست که بگوید کار خدا را به خدا و کار قیصر را به قیصر وابگـذار، و  

همچنین دینى نیست که ایده مقدس اجتماعى نداشته باشد و یا کوشش 

  در راه دفاع یا بسط آن ایده را الزم نشمارد.

قرآن کریم سه مفهوم مقدس را در بسیارى از آیات خود توأم آورده 

انسانِ قرآن موجودى است وابسته به ». جهاد«و » هجرت«، »ایمان« است:

ایمان و وارسته از هرچیز دیگر. این موجود وابسته به ایمان براى نجات 

کند و براى نجات ایمان جامعه و در حقیقت براى  ایمان خود هجرت مى

نماید. در اینجـا اگـر    ایمانى جهاد مى نجات جامعه از چنگال اهریمن بى

این موضوع و یا روایات وارد در ایـن بـاب را   بخواهیم آیات مربوط به 

  کشد؛ بـه شـرح چنـد جملـه از یـک خطبـه       بیاوریم، سخن به درازا مى

  کنیم. اکتفا مى  البالغه نهج

فرماید:  در قسمت اول مى
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اى بهشت اسـت؛ درى اسـت کـه    همانا جهاد درى از دره 

خداوند این در بهشتى را به روى همه کس نگشـوده اسـت. هـر فـردى     

لیاقت ندارد که باب الجهاد به رویش گشوده شود. هر فردى شایسـتگى  

مجاهد بودن ندارد. خداوند این در را به روى دوسـتان خـاص خـویش    

یاءاللَّـه  گشوده است. مجاهدین باالترند از اینکه بگـوییم مسـاوى بـا اول   

  باشند. مى» خاصۀ اولیاء اللَّه«هستند. مجاهدین مساوى با 

گوید بهشت داراى هشت در است، چرا؟ آیا به این جهت  قرآن مى

دانیم که آن جهان، جهان  که ازدحام جمعیت نشود درهاى متعدد دارد؟ مى

تزاحم نیست؛ همان طور که خداوند حساب همه بندگان را در یک لحظه 

هیچ مانعى نیست که همه بندگان از یک  1)رسد ( مى

در و در یک لحظه وارد بهشت شوند. لهذا مسئله نوبت و صف کشیدن، 

آنجا مطرح نیست. آیا یک امر تشـریفاتى اسـت؟ شخصـیتها و اعیـان و     

دانـیم کـه ایـن     روند؟ باز مى اشراف از یک در و دیگران از در دیگر مى

  بندى تواند مطرح باشد. آیا مردم به حسب مشاغل طبقه ا نمىمسائل در آنج

اند که مثلًا فرهنگیان از یک در و کسبه از در دیگر و کارگرها از در  شده

اى که جز ایمان و عمل و تقوا عاملى وجود ندارد  دیگر؟ همه اینها در نشئه

  معنى است. پس چرا؟ بى

و عمل و تقوا داراى  در آنجا درجات است نه طبقات. هریک از ایمان

مراتب و درجاتى است. هرکسى و هر گروهى در یک گروه از ایمان و یک 

ر  گروه از عمل و یک گروه از تقوا هستند. هر گروهى از نردبان تکامل مقدا

اند. به تناسب رفعتى که از نظر تکامل، در این جهان کسب  معینى باال رفته

شود. آن جهان، تجسم  شوده مىاند در آن جهان درى به روى آنها گ کرده

شوند  ملکوتى این جهان است. درى که مجاهدین و شهدا از آن در وارد مى

 و در حقیقت بهشتى که براى آنها آماده اسـت، درى اسـت کـه خـواص    

  گردند. اولیاءاللَّه از آن در به جوار قرب الهى نائل مى

                                                           
1
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  فرماید: در قسمت دوم مى

  . َو ُهَو ِلباُس التَّْقوى

  د جامه تقواست.جها

  

قرآن در سوره مبارکه اعراف سخن از جامه تقوا آورده است. علـى  

جامه تقوا جهاد است. تقوا یعنى پاکى راستین؛ پاکى از چه؟ از  فرماید: مى

هـا و   آلودگیها. ریشه آلودگیهاى روحى و اخالقى چیست؟ خودخـواهى 

ها؛ و به همین دلیل مجاهد واقعى باتقواترین  ها و خودگرایى خودپسندى

باتقواهاست؛ زیرا یکى پاك و متقى است از آن جهت که پاك از حسادت 

اك از تکبر است، سومى پاك از حرص است، چهـارمى  است، دیگرى پ

پاك از بخل است، اما مجاهد پاکترین پاکهاست، زیرا پا روى هستى خود 

ها باز  گذاشته است؛ مجاهد پاکباخته است. لهذا درى که به روى پاکباخته

  شود متفاوت است. شود با درى که به روى سایر پاکها گشوده مى مى

ت و مراتب دارد از قرآن مجید بـه خـوبى   این مطلب که تقوا درجا

  فرماید: شود. مى استفاده مى

لَْيَس عََلى الَّذيَن امَنوا َو َعمُِلوا الّصاِلحاِت جُناٌح فيمـا َطِعمـوا اذا َمـا    

ـنوا    اتََّقْوا َو امَنوا َو َعمُِلوا الّصاِلحاِت ُثمَّ اتََّقْوا وَ امَنوا ُثمَّ اتََّقـْوا وَ اْحَس

  ١. بُّ اْلُمْحسِنَنيوَ اللَُّه ُيِح

اند، در مورد آنچـه از   بر آنان که ایمان آورده و شایسته عمل کرده

نعمتهاى دنیا مصرف کنند باکى نیست (حاللشان باد) هرگاه تقوا و 

ایمان و عمل صالح را توأم داشته باشند و بعد از آن ایمان و تقوا و 

ان را دوست بار دیگر تقوا و احسان (نیکوکارى)، [و خدا نیکوکار

  دارد.] مى

                                                           
1

  .93مائده/ .  
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این آیه کریمه متضمن دو نکته عالى از معارف قرآنى اسـت: یکـى   

درجات و مراتب ایمان و تقوا که مورد بحث ماست، دیگر فلسفه حیات 

خواهد بفرماید: نعمتها براى انسان است و انسان براى  مى و حقوق انسان.

منـد   ى الهـى بهـره  ایمان و تقوا و عمل. انسان آنگاه مجاز است از نعمتها

گردد و آنگاه این نعمتها به مورد مصرف خواهد شد که خود انسـان در  

مسیر تکاملى خودش که خلقت، او را در آن مسیر قرار داده حرکت کند، 

  یعنى مسیر ایمان و تقوا و عمل شایسته.

علماى اسالمى با الهام از این آیه و سایر تصریحات و اشارات متون 

وا را به تقـواى عـام، تقـواى خـاص، تقـواى خـاص       اسالمى، مراتب تق

تقـواى مجاهـدین تقـواى پاکبـاختگى اسـت.       اند. الخاص اصطالح کرده

شهیدان تمام مایملک خود را در طبق اخالص گذاشته و به حق تسـلیم  

  اند. هاى تقوا را بر تن کرده اند. آنان این جامه از جامه کرده

  فرماید: در قسمت سوم مى
  

  اللَِّه اْلَحصيَنُة َو ُجنَُّتُه اْلَوثيَقُة.َو ِدْرُع 

  جهاد زره نفوذ ناپذیر خدا و سپر مطمئن خداست.

  

اگر ملتى مسلمان روحش روح جهاد باشد، مدرع باشند به این درع 

الهى، و اگر این سپر الهى را همواره در دست داشته باشند دیگر ضربتى 

  بر آنها کارگر نخواهد افتاد.

مه حلقه حلقه آهنین است که سربازان هنگام جنگ مانند زره آن جا

انـد و امـا سـپر ابـزارى اسـت کـه بـه دسـت          کرده یک پیراهن به تن مى

اند. کـار سـپر جلـوگیرى از ورود     شده گرفته و مانع ورود ضربت مى مى

ضربت بوده و کار زره خنثى کردن اثر ضربت وارده. ظـاهراً علـى علیـه    

ا، هم به سپر تشـبیه کـرده و هـم بـه زره کـه      السالم از آن جهت جهاد ر
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شـود و   برخى جهادها نوعى پیشگیرى اسـت و مـانع ورود ضـربت مـى    

اثر کـردن حمـالت را دارد. در قسـمت     بعضى دیگر شکل مقاومت و بى

  فرماید: چهارم مى

ـَبالءِ،      وَ دُيِّـثَ  َمْن َتَرَكُه َرغَْبةً عَْنهُ الَْبَسهُ اللَّهُ َثـْوبَ الـذُّلِّ وَ َشـمَْلةَ اْل

قَلِْبهِ ِباْلاسْهابِ، وَ اديـلَ اْلَحـقُّ مِْنـهُ      ِبالصَّغاِر َو اْلَقماءَةِ، َو ُضِربَ عَلى

  .١ بَِتضْييِع اْلجِهاِد وَ سيمَ اْلَخْسُف وَ مُِنعَ النِّْصُف

رغبتى (نه به دلیل خاص شرایط  میلى و بى آن که از جهاد به دلیل بى

جامه ذلت و روپوش بال بر تـن او  و احوال) رو بگرداند، خداوند 

ها  گرداند و حجابها و پرده پوشاند و او را لگدکوب حقارت مى مى

کنـد،   دهد و بینش را از او سـلب مـى   روى بصیرت دل او قرار مى

شود و  دولت حق به جریمه ضایع ساختن جهاد، از او برگردانده مى

اش  ربارهگردد و از رعایت انصاف د به سختیها و شداید گرفتار مى

  شود. محروم مى

  

این قسمت برخالف سه قسمت پیشین که آثار مثبت جهاد را ذکـر  

  فرماید. کرد، آثار منفى آن را یعنى آثار ترك جهاد را بیان مى مى

کـه از مضـمون    ها تذکر داده شده، چنـان  آثار منفى که در این جمله

است نـه  آنها پیداست آثار جمعى است نه فردى، یعنى مربوط به جامعه 

  فرد.

  آثار منفى عبارتند از:

الف. ذلت و خوارى. ملتى که این درجه را از دسـت بدهـد قطعـاً    

  گردد. خوار و زبون مى

  خور بودن برخالف تصـور  ب. شداید و گرفتاریها. زبون و توسرى
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پندارند پناهگاه آسایش است، صدها گرفتـارى در پـى خـود     آنان که مى

  آورد. مى

  ج. حقارت روحى.

بصیرت و بینش را از دست دادن. این نکته عجیب است که على د. 

شمارد.  علیه السالم بصیرت دل و نورانیت قلب را موقوف به این امر مى

در منطق اسالم به صراحت گفته شده که بصیرت زاده عمل اسـت، ولـى   

هیچ جا به این صراحت، عملى اجتماعى ماننـد جهـاد را یـک رکـن از     

الى اللَّه نشمرده تـا آنجـا کـه تـرك آن موجـب      ارکان معنویت و سلوك 

  پیدایش حجابها بر دل گردد.

ه. با ترك جهاد، دولت حق از آنان که به آنهـا سـپرده شـده گرفتـه     

شود. دیگر آنها الیق نیستند که پرچمدار اسالم و منادیان حق به شمار  مى

  روند.

و. محرومیـت از انصــاف دیگـران؛ یعنــى تـا ملتــى مجاهـد اســت     

اش  آورند و اجباراً رعایت انصـاف را دربـاره   ن او را به حساب مىدیگرا

نمایند، اما ملتى که این خصیصـه را از دسـت داد، دیگـران بـراى او      مى

اش مضــایقه  شـوند و از هرگونـه انصـافى دربـاره     شخصـیتى قائـل نمـى   

  کنند. مى

این همه نکبتها و ادبارها معلول از دست دادن روحیه مجاهـدگرى  

  است.

  بر اکرم فرمود:پیغم

  .١ اْلَخْيُر ُكلُُّه ِفى السَّْيِف َو َتْحَت ِظلِّ السَّْيِف

  خیر و برکت در شمشیر و زیر سایه شمشیر است.
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  و هم فرمود:

  .١انَّ اللََّه اَعزَّ امَّىت ِبَسناِبِك َخْيِلها َو َمراِكِز ِرماِحها

  ساخت.ها عزیز  خداوند امت مرا به وسیله سم اسبها و فروگاه نیزه

  

یعنى امت اسالم مساوى است با امت قوت و امت قـدرت. اسـالم دیـن    

  قدرت و قوت و دین مجاهدساز است. ویـل دورانـت در تـاریخ تمـدن    

   هیچ دینى به«گوید:  خویش مى

  »اندازه اسالم امت خویش را به سوى قوت و قدرت نخوانده است.

  حدیث پرمعنى دیگرى از رسول اکرم نقل شده است که:

  ُشْعَبٍة ِمَن النِّفاِق.  َمنْ َلمْ َيْغُز َو َلْم ُيَحدِّْث َنْفَسُه ِبَغْزٍو ماَت َعلى

آن که جهاد نکرده و الاقل اندیشه جهـاد را در دل خـود نپـرورده    

  باشد، با نوعى از نفاق خواهد مرد.

  

یعنى اسالم از جهاد و الاقل آرزوى جهـاد جداشـدنى نیسـت؛ صـداقت     

شود. حدیث دیگرى هسـت کـه از    این معیار شناخته مىاسالمِ انسان با 

چـرا شـهید در   » ما بالُ الشَّهید الیفْتَنُ فى قَبرِه؟«رسول خدا پرسش شد: 

  شود؟ فرمود: قبر مورد آزمایش (سؤال و جواب قبر و برزخ) واقع نمى

  ِباْلباِرَقِة َفْوَق َرْأِسِه ِفْتَنًة.  َكفى

باالى سرش بود آزمایش خویش را شهید در زیر برق شمشیرى که 

  انجام داد و پیشاپیش پاسخ همه پرسشها را داد.
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  که مطابق نسخه تهذیب است مناسبتر است.» اعزَّ«هاى قبل از این جمله کلمه  و ظاهراً با جمله
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یعنى شهید عملًا صداقت و حقیقت خود را ظاهر کرد، لهذا موردى براى 

  ماند. سؤال و جواب عالم برزخ باقى نمى

  نشاط شهید

یکى از خصوصیاتى که در تاریخ صدر اسالم مشهود است، روحیه 

شـود. مـن    یارى از مسلمین صدر اول دیـده مـى  خاصى است که در بس

نشاط «کنم رساترین تعبیر  دانم نام این روحیه را چه بگذارم؟ فکر مى نمى

است. در رأس همه این افراد على علیه السالم اسـت. خـودش   » شهادت

  فرماید: مى

الم. احسب النّاس انْ یتْرَکوا انْ «وقتى که این آیه کریمه نازل شد: 

دانستم که تا رسول خدا در میان ماست ١» امنّا و هم الیفْتَنونَیقولوا 

اى  شود. از رسول خدا پرسیدم که این فتنه چـه فتنـه   نمى  فتنه نازل

اى است که امت من بعد از من دچار آن  است؟ فرمود: یا على! فتنه

گردند. گفتم: آیا شما در روز احد آنگاه که گروهى از مسـلمین   مى

د و من از شهادت محروم شدم و این امر بر من گران آمد، شهید شدن

به من نفرمودید که مژده بدهم به تو، شهادت تو در پـیش اسـت؟   

فرمود: همین طور است، تو شهادت در پیش دارى. اکنون بگو در آن 

وقت صبرت چگونه خواهد بود؟ گفتم: یا رسول اللَّه! اینجا جـاى  

اى  نگاه پیغمبر راجع به فتنهصبر نیست، جاى شکر و سپاس است. آ

  .٢که بعد حادث خواهد شد، به من توضیحاتى داد

  

این است معنى نشاط شهادت. على به امید شهادت زنده بـود. اگـر   

  دید، زنـدگى بـرایش   گرفتند، خیرى در زندگى نمى این امید را از او مى
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  مفهوم بود. معنى و بى بى

گوییم. اگر با حـرف، کارهـا    مى» على على«ما مردم به زبان، بسیار 

که  -تر در دنیا نیست، اما اگر تشیع، حقیقتى باشد درست شود از ما شیعه

گـونگى باشـد کـار خیلـى      مآبى و على و اگر تشیع به معنى على -هست

  مشکل است و همین، یک نمونه است.

نشاط «بینیم که  از على علیه السالم که بگذریم، افراد دیگرى باز مى

در دل اینها یک آرزو بـود کـه آیـا ممکـن اسـت خـدا        دارند.» شهادت

شهادت را به آنها روزى کند؟! یکى از دعاهاى معمولى مسلمانان صـدر  

اسالم همین بود. در دعاهایى که از ائمه به ما رسیده است این موضوع به 

   خوانیم: خورد. در دعاى شبهاى ماه مبارك رمضان مى چشم مى

  َك ِفى الّصاِلحَني َفاْدِخْلنا َو ىف ِعلِّيَِّني َفاْرَفْعنا.اللَُّهمَّ ِبَرْحَمِت

  رسیم: بعد مى

  َو َقْتًلا ىف َسبيِلَك َمَع َوِليَِّك َفَوفِّْق َلنا.

خدایا! به ما توفیق بده که در راه تو و به همراه ولى تو کشته بشویم 

   و به فیض شهادت نائل گردیم.

  

ــیم، در  در پیرشــان مــى بینــیم، ایــن نشــاط را در جوانشــان مــى بین

بینـیم. گـاهى    شـان مـى   بینیم، در همه بینیم، در سفیدشان مى سیاهشان مى

اللَّـه! خیلـى دلمـان     گفتند: یـا رسـول   آمدند حضور رسول اکرم و مى مى

خواهد که در راه خدا شهید بشویم؛ دعـا کـن خـدا شـهادت در راه      مى

  خودش را نصیب ما کند.

نقـل  » خثیمه«و یا » خیثمه«از مردى به نام در سفینۀ البحار داستانى 

 کند که چگونه پدر و پسرى براى نوبت گرفتن در شهادت با یکدیگر مى
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پیش آمد، این پسر و  1نویسد که هنگامى که جنگ بدر مى منازعه داشتند.

روم بـه   گفت: من مـى  پدر با همدیگر مباحثه و مشاجره داشتند. پسر مى

روم به  گفت: خیر، تو بمان، من مى و پدر مىجهاد و تو در خانواده بمان 

گفـت: مـن    خواهم بروم کشته بشوم! پدر مى گفت: من مى جهاد. پسر مى

کشى کردند و قرعه به نام پسر  خواهم بروم کشته بشوم! آخرش قرعه مى

درآمد. او رفت و شهید شد. بعد از مدتى پدر، پسر را در عالم رؤیا دید 

است و به مقامات عالى نائل آمده است؛ بـه   اى کننده که در سعادت خیره

آنچه که خدا به ما وعـده  » انَّه قَد وعدنى ربى حقّاً«پدر گفت: پدر جان! 

داده بود، همه حق و همه راست بود؛ خداوند به وعده خود وفا کرد. پدر 

اللَّه!  پیر آمد خدمت رسول اکرم صلى اهللا علیه و آله عرض کرد: یا رسول

ام، اگرچه اسـتخوانهاى مـن ضـعیف و سسـت شـده       من پیر شدهاگرچه 

اللَّـه! مـن آمـدم از شـما      است، اما خیلى آرزوى شهادت دارم. یا رسـول 

خواهش کنم دعا کنید که خدا به من شهادت روزى کند. پیغمبر اکرم دعا 

خدایا براى این بنده مؤمنـت شـهادت روزى فرمـا! یکسـال طـول       کرد:

  ش آمد و این مرد در احد شهید شد.نکشید که جریان احد پی

مرد دیگرى است به نام عمرو بن جموح؛ اتفاقاً یک پایش لنگ بود 

و به حکم قانون اسالم جهاد از این آدم برداشته شـده بـود (لَـیس علَـى     

(رَجرَجِ حپیش آمد. این مرد چند پسر داشت. پسرهایش  . جنگ احد2الْاع

بیایم شهید بشوم. پسرها مانع شدند، سالح پوشیدند. گفت: من هم باید 

رویم، تو در خانه بمان. تـو وظیفـه نـدارى، تـو چـرا       گفتند: پدر! ما مى

خواهى به جهاد بیایى؟ پیرمرد قبول نکرد. رفتند سران فامیل را جمع  مى

کردند که مانع پیرمرد بشوند؛ هرچه گفتند پیرمرد گـوش نکـرد. گفتنـد    

 آمـد خـدمت پیغمبـر اکـرم، گفـت: یـا      گذاریم تو بروى. پیرمـرد   ما نمى

                                                           
  احتمالًا جنگ دیگرى غیر از جنگ بدر بوده است..  1
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هـاى مـن مانعنـد، چـرا      اللَّه! این چـه وضـعى اسـت؟ چـرا بچـه      رسول

گذارند من شهید بشوم؟ اگر شهادت خوب است براى من هم خوب  نمى

رسول اکـرم صـلى اهللا    خواهم در راه خدا شهید بشوم. است، من هم مى

دارد. بـر او   علیه و آله فرمود: مانعش نشوید، این مـرد آرزوى شـهادت  

واجب نیست، ولى حرام هم نیست. آرزوى شهادت دارد، مانعش نشوید. 

خوشحال شد، مسلّح شد و آماده جهاد گشت. وقتى که آمد میدان جنگ، 

تواند خوب کرّ و فرّ  دید پدر ناتوان است نمى یکى از پسرهایش چون مى

زد تا  ىپروا خودش را به قلب لشکر م بکند مراقب پدر بود، ولى پدر بى

  باالخره شهید شد. یکى از پسرهایش هم شهید شد.

احد نزدیک مدینه است. مسلمین در احـد وضـع ناهنجـارى پیـدا     

انـد. زن و مـرد    کردند. خبر رسید به مدینه که مسلمین شکست خـورده 

مدینه بیرون دویدند، از جمله آنها زن همین عمرو بن جموح بـود. ایـن   

ش و برادرش را پیدا کرد؛ هـر سـه   هاى شوهرش و پسر زن رفت جنازه

هیکلى هم بود بار کرد و  جنازه را بر شترى که داشتند و اتفاقا شتر قوى

آورد که در مدینه در بقیع دفن کند، ولى متوجه شد که ایـن حیـوان بـا    

کشـید؛ قـدم    آید. مهار شتر را به زحمت مـى  ناراحتى به طرف مدینه مى

ن زنهاى دیگر و از آن جمله عایشه آمد. در این بی قدم، یک پا یک پا مى

  آمدند به طرف احد. همسر پیغمبر مى

آیى؟ گفـت: از احـد. گفـت: بـار شـترت       عایشه پرسید: از کجا مى

چیست؟ آن زن با خونسردى تمام گفت: جنازه شوهرم و جنازه یکى از 

برم در مدینه دفن کنم. گفـت: قضـیه    پسرهایم و جنازه برادرم است؛ مى

به خیر گذشت، جان مقدس پیامبر اکرم سالمت  لحمد للَّهچه شد؟ گفت: ا

و خداوند شر کفار را کوتاه کرد و  1»و رد اللَّه الَّذینَ کَفَروا بِغَیظهِم«است 

مقـدس    آنها را در حالى که آکنده از خشم بودند برگرداند؛ و چون جان

  پیغمبر سالم است، همه حوادث هیچ است.
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این شتر من عجیب است، مثـل اینکـه میـل     بعد گفت: ولى داستان

آیـد، بـه زحمـت و     کشم نمى ندارد به مدینه بیاید؛ به طرف مدینه که مى

خواهم بروم به سرعت  کند ولى به طرف احد که مى قدم قدم حرکت مى

کند؛ در حالى که باید رو به آخـورش تنـدتر بیایـد،     و آسانى حرکت مى

آید. عایشه گفـت: پـس    ندتر مىبرعکس رو به احد که دامنه کوه است ت

بهتر است با هم برویم حضور رسول اکرم. وقتى که در احد به حضـور  

رسول اکرم رسیدند عرض کرد: یا رسول اللَّه! داستان عجیبى دارم، این 

آید، اما بـه طـرف    کشم به زحمت مى حیوان را رو به طرف مدینه که مى

  آید! احد آسان مى

  ه از خانه بیرون آمد حرفى هم زد؟فرمود: آیا شوهر تو وقتى ک

  گفت: یا رسول اللَّه! یک جمله گفت.

  چه گفت؟ -

از خانه که بیرون شد، دستها را به دعا برداشت و گفت: خدایا مرا  -

  دیگر به این خانه برمگردان!

فرمود: همین است؛ دعاى شوهرت مستجاب شده. دعـا کـرده کـه    

شوهرت همـین جـا باشـد، بـا      خدا او را به خانه برنگرداند. بگذار بدن

کنـیم،   شهداى دیگر در احد دفن بشود. همه شهدا را در احـد دفـن مـى   

  کنیم. شوهرت را هم همین جا دفن مى

  فرمود: امیرالمؤمنین على علیه السالم مى

  .١  ِفراٍش  َلاْلُف َضْرَبٍة ِبالسَّْيِف اَحبُّ اَلىَّ ِمْن مْيَتٍة َعلى

فرود بیاید که به این وضع کشته بشوم، اگر هزار ضربت به فرق من 

  بهتر است که در بستر با یک بیمارى بمیرم.

آمد به طرف کربال، اشعارى را  امام حسین علیه السالم وقتى که مى

  پدر بزرگوارشان هـم همـین اشـعار را   خواند که نقل شده  با خودش مى
 

                                                           
1

  ]. [با اندکى اختالف 121البالغه، خطبه  نهج.  
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  خواندند؛ آن اشعار این است: گاهى مى

 

 

 

داشتنى است، دنیا آدم را به طرف خودش  دنیا زیبا و دوستاگرچه 

کشد، اما خانه پاداش الهى، خانه آخرت خیلـى از دنیـا زیبـاتر     مى

  است، خیلى از دنیا باالتر و عالیتر است.

اگر مال دنیا را آخر کار باید گذاشت و رفت، پس چرا انسان آن را 

  در راه خدا انفاق نکند؟

ساخته شده است که آخر کار بمیرد، پس چرا و اگر این بدنهاى ما 

  در راه خدا با شمشیر قطعه قطعه نشود؟

  منطق شهید

هرکس و هر گروه منطقى دارد، یعنى طـرز تفکـرى دارد؛ هـرکس    

پیش خود معیارها و مقیاسها دارد و با آن معیارها و مقیاسها درباره کارها 

  کند. و بایدها و نبایدها قضاوت مى

اى دارد. منطق شـهید را بـا منطـق افـراد معمـولى       شهید منطق ویژه

  شود سنجید. نمى

شود در منطق افراد معمولى گنجانـد؛ منطـق او بـاالتر     شهید را نمى

است، منطقى است آمیخته با منطق عشق از یک طرف، و منطق اصالح و 

  مصلح از طرف دیگر.

یعنى دو منطق را اگر با یکدیگر ترکیب کنیـد: منطـق یـک مصـلح     

ته براى اجتماع خودش و منطق یک عارف عاشق لقاى پروردگار دلسوخ

خودش، و به تعبیر دیگر اگر شور یک عارف عاشق پروردگار را با منطق 

  آیـد.  یک نفر مصلح با همدیگر ترکیب بکنید از آنها منطق شـهید درمـى  
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  شاید این تعبیر هم نارسا باشد.

خواهـد بـه طـرف     مـى  بینیم وقتى که اباعبداللَّه علیه السالم لهذا مى

گویند آقا این کار منطقى  کنند، مى کوفه بیاید، عقالى قوم ایشان را منع مى

گفتند، منطقى نبود؛ با منطق آنها کـه منطـق یـک     نیست، و راست هم مى

انسان عادى معمولى است که بر محور مصـالح و منـافع خـودش فکـر     

للَّـه منطقـى   کند و منطق منفعت و منطق سیاست اسـت، آمـدن اباعبدا   مى

نبود. امام حسین یک منطق باالترى دارد، منطـق او منطـق شـهید اسـت؛     

   منطق شهید مافوق منطق افراد عادى است.

عبداللَّه بن عباس و محمد بن حنفیه آدمهاى کوچکى نبودند؛ اینهـا  

بینى بودند و از نظر منطق آنها یعنى از نظر منطق  افراد سیاستمدار روشن

از نظر منطـق هوشـیارى بـر اسـاس منـافع فـردى و        سیاست و منفعت،

پیروزى شخصى بر رقیبان، واقعاً هم آمدن اباعبداللَّه محکـوم بـود. ابـن    

اى پیشنهاد کرد از نـوع همـان راههـا کـه      عباس یک راه سیاسى زیرکانه

کننـد، و آن   دهند عمل مـى  معمولًا افراد زیرك که مردم را وسیله قرار مى

ایستند؛ اگر مردم پیش  اندازند و خودشان عقب مى ىاینکه مردم را جلو م

برند و اگر شکست خوردند آنهـا   بردند، آنها از نتیجه عمل مردم بهره مى

اند که ما آماده نصرت تـو   اند. گفت: مردم کوفه به شما نوشته زیانى نبرده

هستیم. شما بنویسید به مردم کوفه که عمال یزید را از آنجا بیرون کنند و 

آنجا را آرام نمایند. (بگیر و ببند و بده به دست من پهلوان!)، یکى وضع 

کنند؛ اگر این کار را  کنند یا نمى از دو کار خواهد شد: یا این کار را مى

گیرید و اگر این کار  روید و کارها را در دست مى کردند، شما راحت مى

  .اید را نکردند به محظورى گرفتار نشده

شـوى.   روم. گفت: کشته مـى  ف، گفت: من مىاعتنا نکرد به این حر

شود، زن و  رود و کشته مى گفت: کشته شدم که شدم. گفت: آدمى که مى

  فرمود: زن و بچه را هم باید با خودم ببرم. برد. بچه با خودش نمى



87 شهیــد
 

 

 

آرى، منطق شهید منطق دیگرى است؛ منطق شهید منطـق سـوختن   

جامعـه بـراى   و روشن کردن است، منطق حل شدن و جـذب شـدن در   

احیاى جامعه است، منطق دمیدن روح به انـدام مـرده ارزشـهاى انسـانى     

ــیار   اســت، منطــق حماســه ــى اســت، منطــق دورنگــرى بلکــه بس آفرین

  دورنگرى است.

را گرفته است و این کلمه » شهید«اى از قدس دور کلمه  این که هاله

در میان همه کلمات عظیم و فخیم و مقدس وضـع دیگـرى دارد بـراى    

همین جهت است. اگر بگـویم قهرمـان، مـافوق قهرمـان اسـت؛ بگـویم       

  مصلح، مافوق مصلح است؛ هرچه بخواهم بگویم مافوق اینهاست.

گیرد و  ؛ کلمه دیگرى جاى این کلمه را هرگز نمى»شهید«، »شهید«

  تواند بگیرد. نمى

  خون شهید

کند؟ شهید تنها کارش این نیست که در مقابل دشمن  شهید چه مى

خورد؛ اگر تنها این بود، باید  زند یا از دشمن مى ایستد، یا دشمن را مى مى

ریزند، خونش هدر  خورد و خونش را مى بگوییم آن وقتى که از دشمن مى

ریزد.  رود، خون شهید به زمین نمى رفته. نه، هیچ وقت خون شهید هدر نمى

لکه به دریایى اش تبدیل به صدها قطره و هزارها قطره، ب خون شهید هر قطره

  شود. لهذا پیغمبر فرمود: گردد و در پیکر اجتماع وارد مى از خون مى

  ما ِمْن َقْطَرٍة اَحبُّ اَلى اللَِّه ِمْن َقْطَرِة َدٍم ىف َسبيِل اللَِّه.

اى در مقیاس حقیقت و در نزد خدا از قطره خونى که در  هیچ قطره

  راه خدا ریخته شود بهتر نیست.

  پیکر است به پیکر اجتماع؛ این شهدا هستند که به شهادت تزریق خون
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خـونى   خاصه اجتماعـاتى کـه دچـار کـم     -اجتماع و در رگهاى اجتماع

  کنند. خون جدید وارد مى -هستند

  حماسه شهید

ــه  ــهید حماس ــهید    ش ــیت ش ــرین خاص ــت. بزرگت ــرین اس آف

آفرینى اوست. در ملتهایى که روح حماسه، مخصوصاً حماسه  حماسه

د بزرگترین خاصیت شهید این است که آن حماسه مرده میر الهى مى

کند. لهذا اسالم همیشه نیازمند به شهید است، چون  را از نو زنده مى

هـاى نـو بـه نـو و      آفرینى است، حماسه همیشه نیازمند به حماسه

  آفرینشهاى نو به نو.

  جاودانگى شهید

کنـد و در   یک کسى عالم است و از راه علم به جامعه خدمت مـى 

شـود و بـه جامعـه     حقیقت از کانال علـم از فردیـت خـود خـارج مـى     

اش از مجراى علم با شخصیت اجتماع متحد  پیوندد؛ شخصیت فردى مى

گردد. عالم در حقیقت جزئـى   گردد، آنچنان که قطره با دریا متحد مى مى

از شخصیت خود را یعنى فکر و اندیشه خود را با این پیوستن به اجتماع 

  .کند جاوید مى

ــه   ــه جامع ــق اختــراعش ب ــرع اســت، از طری یــک نفــر دیگــر مخت

بـه اجتمـاع ایـن اسـت کـه فـن خـودش، صـنعت           پیوندد؛ خدمتش مى

کنـد.   خودش، و خودش را از راه صنعتش در اجتماع خودش جاوید مى

جاوید  یکى هنرمند است، مثلًا شاعر است، خودش را از طریق فن و هنرش

  کند. مى
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ــم اخــالق اســت،   اندرزگوســت، خــودش را از راه یــک نفــر معل

شـود، در جامعـه    آمیزش که سینه به سـینه منتقـل مـى    اندرزهاى حکمت

  کند. جاوید مى

یکى هم شهید است، از راه خون خـودش، خـودش را در اجتمـاع    

  آورد. کند، یعنى خون جاوید در اجتماع به وجود مى جاوید مى

به عبارت دیگر، یکى به فکر خـود ارزش و ابـدیت و جـاودانگى    

بخشد و آن عالم یا فیلسوف است، یکى دیگر به فن و هنر یا صنعت  مى

بخشد و آن فنّان و صنعتگر یا هنرمند  خود ارزش و ابدیت و جاودانگى مى

ـهید بـه خـون       است، و دیگرى به حکمتهاى عملى و راهنماییهاى خـود؛ امـا ش

حقیقت به تمام وجود و هستى خـود ارزش و ابـدیت و جـاودانگى    خود، و در 

جهد. در حقیقـت هـر    بخشد. خون شهید براى همیشه در رگهاى اجتماع مى مى

ـه تمـام      گروه دیگر به قسمتى از مایملک خود جاودانگى مـى  ـهید ب بخشـد و ش

  مایملک خود. لهذا پیغمبر فرمود:

ُل ىف َسبيِل اللَِّه َو اذا ُقِتَل ىف َسبيِل ُيْقَت  َفْوَق ُكلِّ ذى ِبرٍّ ِبرٌّ َحّتى

  اللَِّه َفَلْيَس َفْوَقُه ِبرٌّ.

باالدست هر نیکوکارى، نیکوکار دیگرى است تا آنگاه کـه در راه  

  خدا شهید شود؛ همین که در راه خدا شهید شد، دیگر باالدست ندارد.

  شفاعت شهید

قبـول   در حدیث است که خداوند شفاعت سه طبقـه را در قیامـت  

ا  مى کند: یکى طبقه انبیا، بعد از آنها طبقه علما. (در اینجا چون اسم اوصی

ذکر نشده است و روایت هم از ائمه ما هست، پس مقصود از علما علماى 

  شود و در درجه ربانى هستند که در درجه اول شامل خود ائمه اطهار مى



 قیام و انقالب مهدي (ع) 90
 

 

ثُـم  «بعـد فرمـود:    اند). گرفتهبعد شامل علمایى که واقعاً راه آنها را پیش 

داءاز طبقه انبیا و طبقه ائمه و علمایى که راه ائمه  -از این دو طبقه» الشُّه

کند بـراى   اى که در قیامت ظهور مى که بگذریم، طبقه -اند را پیش گرفته

   شفاعت، طبقه شهدا هستند.

این شفاعت، شفاعت هدایت است؛ ظهور و تجسم حقـایقى اسـت   

یا وقوع یافته است. بعد از انبیا و اوصیا و علمایى که پیرو واقعى که در دن

آنها بودند، شهدا هستند که گروه گروه مردم را از ظلمات گمراهى نجات 

  اند. داده و به شاهراه روشن هدایت رسانده

فرماید: خدا شهدا را در قیامت با بهاء و  امیرالمؤمنین علیه السالم مى

کند که اگـر انبیـا از مقابـل اینهـا      انیتى وارد مىجاللى و با عظمت و نور

شوند. اینقدر خدا شهید را  بگذرند و سوار باشند، به احترام اینها پیاده مى

  کند. با جاللت وارد عرصه قیامت مى

  گریه بر شهید

در صدر اسالم در میان شهداى زمان پیامبر، آن کـه از همـه بیشـتر    

یعنـى سـاالر شـهیدان در آن زمـان     » سیدالشهداء«درخشید و به او لقب 

دادند، جناب حمزة بن عبدالمطّلب عموى بزرگوار رسول اکرم بود که در 

  احد شهید شد.

اند حتماً به احـد هـم مشـرف     آنان که به زیارت مدینه مشرف شده

  اند. اند و قبر حمزه را در احد زیارت کرده شده

شت، خودش حمزه که از مکه به مدینه مهاجرت کرده بود، کسى ندا

وقتى که پیامبر اکرم از احد برگشت به مدینه، دید در خانه همه  تنها بود.

شهدا گریه هست جز خانه جناب حمزه؛ حضرت فقط یک جمله فرمود: 

»واکى لَهزَةُ فَال بما حکننده دارند جز حمزه کـه   یعنى همه شهدا گریه» ام
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هایشـان و   رفتند به خانهکننده ندارد. تا این جمله را فرمود، صحابه  گریه

کننده نـدارد. زنـانى کـه بـراى فرزنـدان       گفتند: پیامبر فرمود حمزه گریه

گریستند، به احترام  خودشان یا شوهرانشان یا پدرانشان یا برادرانشان مى

پیامبر و به احترام جناب حمزة بن عبدالمطّلب آمدند بـه خانـه حمـزه و    

سنت شـد هـرکس بـراى هـر      براى حمزه گریستند؛ و بعد از این دیگر

رفت خانه جناب حمزه و براى او  خواست بگرید، اول مى شهیدى که مى

  گریست. مى

این جریان نشان داد که اسالم با اینکه با گریه بر میت (میت عادى) 

چندان روى خوشى نشان نداده است، مایل است که مردم بر شهید بگریند، 

ر شهید، شرکت در حماسه او و زیرا شهید حماسه آفریده است و گریه ب

  هماهنگى با روح او و موافقت با نشاط او و حرکت در موج اوست.

بعد از حادثه عاشورا و شهادت امام حسین علیه السـالم کـه همـه    

بـه ایشـان انتقـال    » سیدالشـهداء «الشعاع قرار داد، لقـب   تحت شهادتها را

گـوییم ولـى    یافت. البته به جناب حمـزه هـم سیدالشـهداء گفتـه و مـى     

یعنى جناب حمـزه سیدالشـهداى    سیدالشهداى مطلق، امام حسین است.

زمـان خـودش اسـت و امـام حســین علیـه السـالم سیدالشـهداى همــه        

زمـان خـودش اسـت و    » سیدة النساء«زمانهاست، آنچنان که مریم عذرا 

  همه زمانها.» سیدة النساء«صدیقه کبرى 

سمبل گریه بر شهید بود قبل از شهادت امام حسین آن شهیدى که 

و گریه بر او مظهر شرکت در حماسه شهید و هماهنگى با روح شهید و 

رفـت جنـاب حمـزه بـود، و بعـد از       موافقت با نشاط شهید به شمار مى

  شهادت امام حسین این مقام به ایشان انتقال یافت.
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  فلسفه گریه بر شهید

شهید که بـه آن اشـاره   دانم که درباره فلسفه گریه بر  اینجا الزم مى

  کردم توضیحاتى بدهم.

منـد،   در عصر ما بسیارى از مردم، حتى گروهـى از جوانـان عالقـه   

نسبت به گریه بر امام حسین معترضند؛ خود من مکـرر مـورد اعتـراض    

  ام. واقع شده

کننـد؛   هاى خود این کار را غلط قلمداد مـى  بعضى صریحاً در گفته

یک تفکر غلط و یک برداشت غلـط از  مدعى هستند که این کار معلول 

امر شهادت است و بعالوه آثار اجتمـاعى بـدى دارد، موجـب ضـعف و     

  اند. تأخّر و انحطاط ملتهایى است که به این کارها عادت کرده

یادم هست در ایام تحصیل و اقامتم در قم، کتابى از محمد مسـعود  

اسـبتى مسـئله   خواندم که در آن کتاب به من نویسنده معروف آن زمان مى

گریه مردم شیعه را بر امام حسین مطرح کرده بود و مقایسه کرده بود بـا  

روش مسیحیان درباره شهادت مسیح (البته به عقیده خودشـان) کـه روز   

  گیرند، نه اینکه به عزا بنشینند. شهادت مسیح را جشن مى

گریـد زیـرا    نوشته بود: ببینید! یک ملت بر شـهادت شـهیدش مـى   

کسـت و نـامطلوب و امـرى نبایسـتنى و موجـب تأســف      شـهادت را ش 

گیرد، زیرا آن را  پندارد، و ملتى دیگر براى شهادت شهیدش جشن مى مى

شمارد. ملتى کـه هـزار    موفقیت و مطلوب و مایه سرافرازى و افتخار مى

و ناله سر دهد ناچار   سال بر شهادت شهیدش بگرید و متأسف شود و آه

آید، ولى ملتى که  و فرار کن از معرکه بار مىدست و پا  ملتى زبون و بى

گیرد خواه ناخواه  هزار سال و دو هزار سال شهادت شهیدش را جشن مى

  گردد. ملتى قوى و نیرومند و فداکار مى
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العملش درباره  برداشت یک ملت از شهادت، شکست است و عکس

ــن     ــه اســت و نتیجــه آن برداشــت و ای ــه و گری ــن شکســت آه و نال ای

گرایى. اما ملتى دیگر برداشـتش از   مل ضعف و زبونى و تسلیمالع عکس

العملش جشن و شادى است و نتیجه آن  شهادت، موفقیت است و عکس

العمل روحیـه نیرومنـد و اعتالجوسـت. ایـن بـود       برداشت و این عکس

حاصـل اشـکال و ایـرادى کـه آن شـخص و اشـخاص دیگـر گرفتـه و         

  گیرند. مى

تحلیل کنم و ثابت کنم که اتفاقاً قضیه  خواهم همین مسئله را من مى

بـرعکس اسـت؛ شـادى کــردن در شـهادت شـهید از بیـنش فردگرایــى       

  گرایى اسالم. شود و گریه بر شهید از بینش جامعه مسیحیت ناشى مى

الناس که خود قبلًـا انتقـاد کـردم     البته من در مقام توجیه عمل عوام

ن فقط به چشـم یـک آدم   نیستم. گفتم که برخى از مردم ما به امام حسی

انگیز است و از ناحیه  شدنش صرفاً ترحم شده و یک مظلوم که کشته نفله

  نگرند. آمیز صورت نگرفته است مى او هیچ اقدام قهرمانانه و تحسین

هـایى هسـتم کـه از طـرف      من در مقام توضیح فلسفه اصلى توصیه

افرادى که با پیشوایان ما در مورد گریه بر شهید وارد شده است؛ و البته 

فرهنگ اسالمى عمیقاً آشنا هستند، با توجه به همین فلسفه در عـزادارى  

  نمایند. اباعبداللَّه شرکت مى

دانم که مسئله جشن و شادمانى به نام شهادت مسیح از چه  من نمى

دانیم که در اسالم گریه  زمانى و وسیله چه کسى ابداع شده است؛ اما مى

اقل در مذهب شـیعه از مسـلّمات شـمرده    بر شهید توصیه شده است؛ ال

  شود. مى

اکنون به تحلیل اصل مطلب بپردازم. اول باید مسئله مرگ و شهادت 

  را از جنبه فردى بررسى کنیم.

  حدذاته براى فرد امرى مطلوب است؟ موفقیت اسـت؟  آیا مرگ فى
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آیا دیگران باید مرگ او را بـرایش موفقیـت بـه شـمار آورنـد و نـوعى       

  ه حساب آورند؟قهرمانى ب

کـه   -شاید االن هم باشـند  -اند دانیم که مکتبهایى در جهان بوده مى

رابطه انسان را با جهان و به تعبیر دیگر رابطـه روح را بـا بـدن، از نـوع     

آدمِ در چاه افتاده با چاه و رابطـه مـرغ بـا      رابطه زندانى با زندان و رابطه

ا مردن خالصى و آزادى اسـت،  اند. قهراً از نظر این مکتبه دانسته قفس مى

مدعى معروف پیغمبـرى چنـین   » مانى«گویند  خودکشى مجاز است. مى

اى داشت. طبق این نظریه ارزش مرگ ارزش مثبـت اسـت، مـرگ     نظریه

براى هرکس باید امر مطلوبى باشد، مرگ هیچ کس تأسف ندارد، آزادى 

، شادى از زندان و بیرون آمدن از چاه و شکسته شدن قفس تأسف ندارد

  دارد.

نظریه دیگر این است که مرگ عدم و نیسـتى اسـت، فنـاى کامـل     

» بـود «است. برعکس، زنـدگى وجـود و هسـتى اسـت،     » نابودى«است، 

است. بدیهى و بلکه غریزى است که هستى بر نیستى، بود بر نبود ترجیح 

  دارد. زندگى هرچه باشد و به هر شکل باشد بر مرگ ترجیح دارد.

دهـد کـه    جالینوس، طبیب معروف اسکندرانى نسبت مىمولوى به 

  گفته است:

دهـم   من زندگى را به هر حال و به هر شکل بر مرگ تـرجیح مـى  

هرچند شکل زندگى منحصر به این شود که در شکم استرى باشم و سرم 

  از زیر دم استر براى تنفس بیرون باشد.

  آنچنــان کــه گفــت جــالینوس راد   

ــا    ــیم ج ــد ن ــن بمان ــز م ــیم ک    نراض

 
 

ــراد   ــن م ــان و ای ــن جه ــواى ای   از ه

ــان   ــنم جهـ ــترى بیـ ــز درون اسـ    کـ

 

  طبق این نظریه ارزش مرگ صد درصد منفى است.

نظریه دیگر این است که مرگ نیستى و نـابودى نیسـت، انتقـال از    

  جهانى به جهانى دیگر است؛ اما رابطه انسان با جهـان و رابطـه روح بـا   
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بدن از نوع رابطه زندانى با زندان، و در چاه افتاده با چاه، و مرغ با قفس 

آموز بـا مدرسـه، و کشـاورز بـا مزرعـه       نیست، بلکه از نوع رابطه دانش

  است.

آموز از خانه و النه و معاشرت با دوسـتان و   درست است که دانش

کمیل احیاناً از وطن دور افتاده و در فضاى محدود مدرسه به تحصیل و ت

مشغول است، ولى یگانه راه زیست سعادتمندانه در اجتمـاع، گذرانـدن   

آمیز دوره مدرسه است؛ و نیز درست است که کشـاورز خانـه و    موفقیت

زندگى و خانواده را رها کرده و در مزرعه مشغول کشاورزى است، امـا  

مزرعه و کار در مزرعه است که وسیله معیشت خوش او را در همه سال 

  کند. خانواده فراهم مى در آغوش

  اى است. رابطه دنیا با آخرت، و رابطه روح با بدن چنین رابطه

شـان دربـاره روابـط انسـان و جهـان چنـین        بینـى  مردمى که جهـان 

باشد، اگر عملًا توفیقى به دست نیاورده باشند و عمر خـود    اى بینى جهان

باشند، بدیهى است را به بطالت و تباهى و کارهاى مستحق کیفر گذرانده 

که براى اینها مرگ به هیچ وجه امـر محبـوب و مطلـوب و مـورد آرزو     

ترسند، زیرا از خود  نیست، بلکه منفور و مخوف است. اینها از مرگ مى

  ترسند. هاى خود مى و کرده
  

  ترسـى ز مـرگ انـدر فـرار     اى که مى

   زشت، روى توست نى رخسار مـرگ 

 
 

  ردا هان ز خود ترسانى اى جان هوش

   جان تو همچون درخت و مرگ، برگ

 

اى داشته باشد و عملًـا موفـق باشـد،     بینى اما اگر کسى چنین جهان

آموزى باشد که یکسره تحصیل کرده و کشاورزى باشـد کـه    مانند دانش

آمـوزى آرزوى   سخت کوشـیده اسـت، بـدیهى اسـت کـه چنـین دانـش       

ش بـراى وطـن، بـراى خویشـان و دوسـتان        بازگشت به وطن دارد؛ دـل

مـاً در اندیشـه آن روزى اسـت کـه     تپد، و همچنـین آن کشـاورز دائ   مى
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آمـوز   کارش به پایان برسد و محصول خویش را به خانه ببرد. این دانش

کشد، بـا آن   در عین اینکه آرزوى وطن مانند آتشى در درونش شعله مى

تمـام بگـذارد؛ و    خواهـد تحصـیلش را نیمـه    کنـد، زیـرا نمـى    مبارزه مى

  کند. داى آن آرزو نمىهمچنین آن کشاورز هرگز کار و وظیفه خود را ف

اند که انتقال به جهان دیگر  آموز موفق اولیاءاللَّه به منزله همان دانش

اى قـرار   که نامش مرگ است، براى آنها یک آرزوست، آرزویى که لحظه

  گذارد و به گفته على علیه السالم: براى آنها باقى نمى

لعینى اگر نبود که خداوند اجل معین براى آنها نوشته است طرفـۀا 

روحهاى آنها در بدنهاشان از شوق ثوابهـا و خـوف عقابهـا بـاقى     

  .١ماند نمى

  

دانند  روند، زیرا مى در عین حال اولیاءاللَّه هرگز به استقبال مرگ نمى

» عمـر «تنها فرصت کار و عمل و تکامل، همین چیزى است که نامش را 

انسـانى را طـى   دانند هرچه بیشتر بماننـد بهتـر کمـاالت     ایم؛ مى گذاشته

کنند و از خداوند متعال همـواره طـول    کنند؛ بکلى با مرگ مبارزه مى مى

  کنند. عمر طلب مى

بینیم که طبق این نوع بینش، محبوب بـودن و مطلـوب بـودن و     مى

بودن مرگ براى اولیاءاللَّه، با مبارزه با مرگ و خواستن طـول   مورد آرزو

  عمر از خدا به هیچ وجه منافات ندارد.

رآن کریم خطاب به یهود که مـدعى بودنـد مـا اولیاءاللَّـه هسـتیم      ق

فرماید: اگر شما اولیاءاللَّه باشید باید مرگ براى شما یک امر محبوب  مى

کننـد،   فرماید: ولى هرگز اینها آرزوى مرگ نمى و آرزویى باشد. بعد مى

کـه  اند آنچنان ظالمانه و جنایتکارانه اسـت   زیرا اعمالى که پیش فرستاده

شـوند. اینهـا از گـروه سـومى      دانند در آن جهان بر چه وارد مى خود مى

  هستند که ما شمردیم.

                                                           
1

  .191البالغه، خطبه  نهج.  
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اولیاءاللَّه در دو صورت و در دو مورد است که از خواسـتن طـول   

کنند: یکى آنگاه که احساس کنند وضـعى دارنـد کـه     نظر مى عمر صرف

س به جـاى  یابند؛ برعک دیگر هرچه بمانند توفیق بیشترى در طاعت نمى

  فرماید: یابند. على بن الحسین علیه السالم مى تکامل، تناقص مى

اهلى َو َعمِّْرىن ماداَم ُعْمرى ِبْذَلًة ىف طاَعِتَك ِفـاذا كـان َمْرَتعـًا    

  ِللشَّْيطاِن َفاْقِبْضىن اَلْيَك.

خدایا مرا عمر عطا کن مادام که عمرم صرف طاعـت بشـود. اگـر    

گردد، مرا هرچه زودتر به سوى خود بناست زندگیم چراگاه شیطان 

  ببر.
  

صورت دوم، شهادت است. اولیاءاللَّه مرگ به صـورت شـهادت را   

کنند، زیرا شهادت هر دو خصلت را دارد: هـم   بالشرط از خدا طلب مى

بلکه همان طور که از حدیث نبوى نقل کردیم هر  -عمل و تکامل است

و از طـرف   -جـز شـهادت  عمل نیکى در نردبان تکامل، باالتر هـم دارد  

دیگر انتقال به جهان دیگر است که امـرى محبـوب و مطلـوب و مـورد     

  آرزوى اولیاءاللَّه است.

بینـد   بینیم مثلًـا علـى علیـه السـالم آنگـاه کـه مـى        این است که مى

مرگش بـه صـورت شـهادت نصـیبش شـده، از خوشـحالى در پوسـت        

  گنجد. نمى

هـاى   تـا وفـات، جملـه   على علیه السالم در فاصله ضربت خوردن 

مسطور است. یکى   البالغه زیادى دارد که در کتب و از آن جمله در نهج

   ها در همین زمینه است: از آن جمله

 َو اللَّهِ ما َفَجَأىن ِمـنَ اْلَمـْوتِ واِردٌ َكرِهُْتـهُ وَ ال طـاِلعٌ اْنَكرُْتـهُ وَ مـا      

  .١ُكْنُت اّلا َكقاِرٍب َوَرَد َو طاِلٍب َوَجَد

                                                           
1

  .23البالغه، نامه  نهج.  
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ا قسم هیچ امر مکروه و خالف انتظارى براى من رخ نـداده  به خد

خواستم؛ به آرزوى خود کـه شـهادت    همان رخ داده که مى است.

است رسیدم. مثَل من مثَل کسى است که شب تاریک در جستجوى 

اى پیـدا   گردد و ناگاه چاه آبى و یا سرچشـمه  آب در صحرایى مى

ه مطلوب خود نائل شده اى است که ب کند. مثَل من مثَل جوینده مى

  باشد.

  

  گوید: ها نظر دارد آنجا که مى حافظ به همین جمله

  دوش وقت سـحر از غصـه نجـاتم دادنـد    

ـبى        چه مبارك سـحرى بـود و چـه فرخنـده ش
 

 

  و اندر آن ظلمت شـب آب حیـاتم دادنـد   

  آن شـب قـدر کـه ایـن تـازه بـراتم دادنـد       
 

شکافد،  مىدر سحر نوزدهم رمضان، تا ضربت دشمن فرق على را 

فُـزْت و  «شود این است کـه:   اى که از او شنیده مى اولین یا دومین جمله

  سوگند به پروردگار کعبه که رستگار شدم.» رب الْکَعبۀِ

پس شهادت از نظر اسالم از جنبه فردى یعنى براى شخص شـهید  

یک موفقیت است، بلکـه بزرگتـرین موفقیـت اسـت؛ آرزوسـت، بلکـه       

  ست.بزرگترین آرزو

اى نزد خدا  امام حسین فرمود: جدم به من فرموده است که تو درجه

دارى که جز با شهادت به آن درجه نائل نخواهى شد. پس شهادت امـام  

  حسین براى خود او یک ارتقاء است، عالیترین حد تکامل است.

تا اینجا ما مسئله مرگ و شهادت را از جنبه فردى تحلیل کردیم و 

ا که اگر مرگ به صورت شهادت باشد واقعا یک موفقیت رسیدیم به اینج

گوید:  است براى شهید؛ جشن و شادمانى دارد. لهذا سید بن طاووس مى

اگر نبود که دستور عزادارى به ما رسیده است، من روز شهادت ائمـه را  

  گرفتم. جشن مى
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دهـیم بـه    اینجاست و از این جنبه است که ما به مسیحیت حق مـى 

پندارند شهید شده، براى مسیح جشـن بگیرنـد.    سیح که مىم  نام شهادت

داند نـه چیـز    اسالم هم در کمال صراحت، شهادت را موفقیت شهید مى

  دیگر.

اما از نظر اسالم آن طرف سکه را هم باید خواند. شهادت را از نظر 

اى است که در  یعنى از آن نظر که به جامعه تعلق دارد پدیده -اجتماعى

ـ  دهـد و بـه دنبـال خـود      ه دنبـال رویـدادهایى رخ مـى   زمینه خاص و ب

العملى که جامعه در مـورد   عکس نیز باید سنجید. -آورد رویدادهایى مى

دهد صرفاً به خود شهید تعلق ندارد، یعنى صرفاً ناظر بـه   شهید نشان مى

این جهت نیست که براى شخص شهید موفقیـت یـا شکسـتى رخ داده    

ست به این که مردم جامعه نسـبت بـه   العمل جامعه مربوط ا است. عکس

اى داشته باشند و نسـبت بـه جبهـه     شهید و جبهه شهید چه موضعگیرى

  اى داشته باشند؟ مخالف شهید چه موضعگیرى

اش با مردمى که  اش دو رابطه است: یکى رابطه رابطه شهید با جامعه

شـدند و فعـال از فـیض     منـد مـى   اگر زنده و باقى بود از وجودش بهـره 

اش با کسانى که زمینـه فسـاد و    اند، و دیگر رابطه ش محروم ماندهوجود

اند و شهید به مبارزه با آنها برخاسته و در دست آنها  تباهى را فراهم کرده

  شهید شده است.

منـدى از   بدیهى است که از نظر پیـروان شـهید کـه از فـیض بهـره     

بـر   انـد، شـهادت شـهید تـأثرآور اسـت. آن کـه       بهـره مانـده   حیات او بى

گریـد   کند در حقیقت به نوعى بر خـود مـى   شهادت شهید اظهار تأثر مى

  کند. و ناله مى

گیـرد،   اى که شهادت شهید در آن زمینه صورت مى اما از نظر زمینه

شهادت یک امر مطلوب است به علت وجود یک جریـان نـامطلوب. از   

در  آمیز است که مطلوب است اما این جهت مانند یک عمل جراحى موفقیت
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زمینه آپاندیس یا زخم روده یا زخم معده یا چیزهایى از این قبیل. بدیهى 

هایى در کار نباشد، جراحـى ضـرورتى نـدارد،     است که اگر چنین زمینه

  بلکه کار غلطى است.

درسى که از جنبه اجتماعى، مردم باید از شهادت شهید بگیرند این 

. از آن جهت آن فاجعه به ها پیدا شود است که اولًا نگذارند آنچنان زمینه

شود که  شود و اظهار تأسف و تأثر مى صورت یک امر نبایستنى بازگو مى

به قهرمانان ظلم و قاتلین شهید مربوط است، براى اینکه افراد جامعـه از  

بینیم  تبدیل شدن به امثال آن جنایتکاران خوددارى کنند، همچنان که مى

صورتى درآمده که هرکس در مکتـب   نام یزید و ابن زیاد و امثال آنها به

کوچکترین تشبه به آنها  عزادارى واقعى امام حسین تربیت شده باشد از

  در عمل ابا دارد.

درس دیگرى که باید جامعه بگیرد این است که به هرحال باز هـم  

شود؛ از این نظـر   هایى که شهادت را ایجاب کند پیدا مى در جامعه زمینه

ید از آن جهت که به او تعلـق دارد و یـک عمـل    باید عمل قهرمانانه شه

شده است و به او تحمیل نشده اسـت بـازگو شـود، و     آگاهانه و انتخاب

احساسات مردم شکل و رنگ احساس آن شهید را بگیرد. اینجاست کـه  

گوییم: گریه بر شهید، شرکت در حماسه او و هماهنگى با روح او و  مى

وست. اینجاست که باید ببینیم آیا موافقت با نشاط او و حرکت در موج ا

 -جشن و شادمانى و پایکوبى و احیاناً هرزگى و شرابخوارى و بدمستى

همشـکلى و   -شـود  آنچنان که در جشنهاى مذهبى مسـیحیان دیـده مـى   

  آورد یا گریه؟ احساسى مى همرنگى و هم

کنند گریه همیشه معلول  کنند؛ خیال مى معمولًا درباره گریه اشتباه مى

  درد و ناراحتى است و خود گریه امرى نامطلوب است. نوعى

خنده و گریه ظاهراً از مختصات انسان است. حیوانات دیگر لذت و 

رنج دارند، سرور و اندوه نیز دارند، اما خنـده و گریـه ندارنـد. خنـده و     
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باشند. آن چیـزى کـه مـا در     گریه مظهر شدیدترین احساسات انسان مى

خوانیم از مختصـات انسـان اسـت، و     مى» تاحساسا«عرف امروز آن را 

  خنده و گریه مظهر شدیدترین حاالت احساسى انسان.

خـواهم فعلًـا وارد بحـث انـواع و      خنده انواع و اقسام دارد که نمى

گریه نیز به نوبه خود انواع و اقسام دارد. گریـه همیشـه    اقسام آن بشوم.

ا همـه  مالزم اسـت بـا نـوعى رقّـت و هیجـان. اشـک شـوق و عشـق ر        

شناسیم. در حال گریه و رقّت و هیجان خاص آن، انسان بیش از هـر   مى

بیند، و در  گرید نزدیک مى حالت دیگر خود را به محبوبى که براى او مى

بیند. خنده و شـادى   حقیقت در آن حال است که خود را با او متحد مى

بیشتر جنبه خودى و شخصى و در خود فرو رفتن دارد و گریـه بیشـتر   

نبه از خود بیرون آمدن و خود را فراموش کردن و بـا محبـوب یکـى    ج

شدن. خنده از این نظر مانند شهوت است که در خود فرو رفتن است و 

  گریه مانند عشق است که از خود بیرون رفتن است.

قدرش، به واسـطه   امام حسین علیه السالم به واسطه شخصیت عالى

احساسات صدها میلیون انسان است. اش مالک قلبها و  شهادت قهرمانانه

این مخزن عظیم و گرانقدر احساسى و روحى گمارده  اگر کسانى که بر

بتواننـد از ایـن مخـزن عظـیم در جهـت       -یعنى رهبران مـذهبى  -شدند

احساس کردن روحها با روح عظیم  همشکل کردن و همرنگ کردن و هم

  بردارى صحیح کنند، جهان اصالح خواهد شد. حسینى بهره

راز بقاى امام حسین این است که نهضتش از طرفى منطقـى اسـت،   

شـود، و از طـرف دیگـر در     بعد عقلى دارد و از ناحیه منطق حمایت مى

عمق احساسات و عواطف راه یافته است. ائمه اطهـار کـه بـه گریـه بـر      

انـد.   تـرین دسـتورها را داده   اند، حکیمانـه  امام حسین سخت توصیه کرده

که نهضت امـام حسـین را در اعمـاق جـان مـردم فـرو       هاست  این گریه

  کنم: به شرط آنکه گروهى کـه بـر ایـن مخـزن عظـیم      کند؛ تکرار مى مى
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  بردارى کنند. اند بدانند چگونه بهره گمارده شده

  دل بسى خون به کف آورد ولـى دیـده بریخـت   
  

  اللَّه اللَّه که تلف کرد و که اندوختـه بـود؟  
 

  تربت شهید

فاطمـه زهــرا (سـالم اللَّــه علیهـا) وقتــى کـه پــدر       صـدیقه کبــرى 

بار اللَّه اکبر،  34بزرگوارشان دستور تسبیحات معروف را به ایشان دادند (

که ما هم معمولًا بعد از نمـاز بـه     بار سبحان اللَّه 33و   بار الحمد للَّه 33

خـوانیم) رفـت سـر قبـر عمـوى       عنوان تعقیب یا در وقـت خـواب مـى   

حمزة بن عبدالمطّلب و از تربـت شـهید بـراى خـود      بزرگوارش جناب

  تسبیح درست کرد. اینها معنى دارد.

یعنى چه؟ خاك شهید محترم است. قبر شهید محترم است. انسـان  

براى اینکه اذکار و اوراد خود را بشمارد نیازمند به سبحه (تسبیح) است؛ 

ك؟ و از هاى تسبیح از سنگ باشد یا چوب یا خا کند که دانه چه فرق مى

هر خاکى بردارد برداشته است، ولى مـا ایـن را از خـاك تربـت شـهید      

داریم و این نوعى احتـرام بـه شـهید و شـهادت اسـت؛ نـوعى بـه         برمى

  رسمیت شناختن قداست شهادت است.

بعد از شهادت امام حسین علیه السالم اگر کسى بخواهد از خـاك  

  ند.ک شهید تبرك بجوید از خاك حسین بن على تهیه مى

خواهیم نماز بخوانیم و از طرفى سجده بر فرش و بر مطلق  ما که مى

داریـم،   دانیم، با خود خاکى یا سنگى برمى مأکول و ملبوس را جایز نمى

اند حاال که باید بر خاك سجده کرد بهتر کـه   گفته ولى پیشوایان ما به ما

بـراى  آن خاك از خاك تربت شهیدان باشد؛ اگر بتوانید، از خاك کـربال  

کنى  دهد؛ یعنى تو که خدا را عبادت مى خود تهیه کنید که بوى شهید مى

آن  سر بر روى هر خاکى بگذارى نمازت درست است ولى اگر سر بر روى
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خاکى بگذارى که تماس کوچکى، قرابت کوچکى، همسایگى کـوچکى  

  شود. دهد اجر و ثواب تو صد برابر مى با شهید دارد و بوى شهید مى

د: سجده کنید بر تربت جدم حسین بن على، که نمازى که امام فرمو

کنـد.   اید، حجابهاى هفتگانه را پـاره مـى   بر آن تربت مقدس سجده کرده

  دهد. یعنى ارزش شهید را درك بکن! خاك تربت او به نماز تو ارزش مى

  شب شهید

  ایم؟ امشب شب کیست؟ امشب ما براى چه جمع شده

مروز معمول است کـه روزى از  امشب شب شهید است. در دنیاى ا

دهنـد   روزهاى سال را به نام یک گروه یا فرقه یا جنسى اختصاص مـى 

ایـم کـه    براى تجلیل و تعظیم او؛ مثل روز مادر، روز معلم و غیره. ندیده

روزى را روز شهید قرار دهند. در اسالم یک روز است کـه روز شـهید   

شوراسـت شـب   است و آن روز عاشوراست. علیهذا امشب کـه شـب عا  

  شهید است.

عرض کردم منطق شهید از یک طرف منطق عشق الهى اسـت، و از  

طرف دیگر منطق اصالح اجتماعى. دو شخصیت مصلح و عارف را اگـر  

آید،  ترکیب کنند و از آنها یک انسان به وجود بیاورند شهید به وجود مى

 آیـد،  آید، حبیب بن مظاهر به وجـود مـى   مسلم بن عوسجه به وجود مى

  آید؛ البته شهدا هم در یک درجه نیستند. زهیر بن قین به وجود مى

   گواهى ساالر شهیدان

امام حسین علیـه السـالم در مثـل دیشـب بـراى شـهداى عاشـورا        

دهنده مقام و مرتبـت آنهاسـت. شـهدا     گواهى صادر کرده است که نشان
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درخشند و اصحاب امام حسین در میـان   همه صلحا و سعدا مى در میان

اى صادر کرد؟ در آن شـب   دانید چه فرمود؟ و چه گواهى ه شهدا. مىهم

بعد از آنکه در مراحل سابق غربالهایى شده بود و آنهایى که الیق نبودند 

رفته بودند و الیقها مانده بودند، باز الیقها را براى آخرین بـار آزمـایش   

  دیگر در این آزمایش یک نفر هم رفوزه نشد. کرد.

عنْـد  «یا » فَجمع اصحابه عنْد قرَبِ الْماء«چه کرد؟ در شب عاشورا 

یعنى » عنْد قرَبِ الْماء«اند  اند). آنها که گفته (دو جور نوشته» قُرْبِ الْمساء

اى داشت اباعبداللَّه که در آن خیمه مشـکهاى آب بـود؛ آن خیمـه     خیمه

ردند و در آن ک اختصاص داشت از روز اول براى مشکها که از آب پر مى

یعنـى خیمـه   » قرب الماء«گفتند خیمه  گذاشتند؛ آن خیمه را مى خیمه مى

مشکهاى آب. اصحاب خودش را در آنجا جمع کرده بود. حاال چرا آنجا 

دانم. شاید به این جهـت کـه آن خیمـه در آن شـب،      جمع کرد، من نمى

 دیگر محلى از اعراب نداشت، چون مشک آبى دیگر آنجا وجود نداشت.

انـد در شـب    حداکثر آب داشتن همان بوده که ارباب مقاتل معتبر نوشته

اکبر را با جمعیتى فرستادند  عاشورا حضرت اباعبداللَّه فرزند عزیزش على

و آنها موفق شدند و از شریعه فرات مقـدارى آب آوردنـد و همـه از آن    

آب نوشیدند، بعد فرمود: با این آب غسل کنیـد و خودتـان را شستشـو    

هید و بدانید که این آخرین توشه شماست از آب دنیا. و اگر آن جمله بد

  باشد یعنى نزدیک غروب آنها را جمع کرد.» عنْد قُرْبِ الْمساء«

اى خواند که بسیار بسـیار   به هرحال اصحاب را جمع کرد و خطبه

اى بود کـه در عصـر همـان     غرّا و عالى است. این خطبه عطف به حادثه

  بود. روز پیش آمده

اید که در عصر تاسوعا تکلیف یکسره شد و فقط مهلتى داده  شنیده

شد براى فردا؛ تکلیف قطعى بود. بعد از قطعى شدن تکلیف، اباعبداللَّـه  

العابدین علیه السـالم اسـت کـه     راوى امام زین اصحاب را جمع کردند.



105 شهیــد
 

 

 

م اى کـه امـام علیـه السـال     فرماینـد: آن خیمـه   اند، مى خودشان آنجا بوده

اى بود کـه مـن در    اصحاب خود را در آن خیمه جمع کرد مجاور خیمه

آنجا بسترى بودم. پدرم وقتى اصحابش را جمع کرد، خدا را ثنـا گفـت:   

  اْثىن َعَلى اللَِّه اْحَسَن الثَّناِء َو اْحَمُدُه َعَلى السَّّراِء َو الضَّّراِء، اللَُّهمَّ اّنى اْحَمُدَك َعلـى 

گـویم   من خدا را ثنا مـى   النُُّبوَِّة َو َعلَّْمَتَنا اْلُقْرآَن َو َفقَّْهَتنا ِفى الّديِناْن اْكَرْمَتنا ِب

عالیترین ثناها، همیشه سپاسگزار بوده و هسـتم، در هـر شـرایطى قـرار     

  بگیرم.

دارد، در هر شرایطى قـرار   آن که در طریق حق و حقیقت گام برمى

یطى وظیفه خاص خویش بگیرد براى او خیر است. مرد حق در هر شرا

   شناسد و با انجام وظیفه و مسئولیت، هیچ پیشامدى شر نیست. را مى

   در طریقت پیش سالک هرچه آیـد خیـر اوسـت   

ــود  ــتن کــار یکرنگــان ب   بــر در میخانــه رف

  اندام ماست هرچه هست از قامت ناساز بى
 

   در صراط المستقیم اى دل کسـى گمـراه نیسـت   

  میفروشان راه نیستخود فروشان را به کوى 

  ورنه تشریف تو بر باالى کس کوتاه نیست

اى در  آمـد، جملـه   خودش هنگامى که داشت به طـرف کـربال مـى   

جواب فرزدق شاعر معروف در همین زمینه دارد که جالب است. بعد از 

فرماید: انْ نَـزَلَ   کند، امام مى آنکه فرزدق وضع عراق را وخیم تعریف مى

اداء الشُّکْرِ   نَعمائه و هو الْمستَعانُ على  حب فَنَحمد اللَّه علىالْقَضاء بِما نُ

  و تَـهیقُّ ننْ کانَ الْحم (دعب ی فَلَم) دتَعی فَلَم دونَ الرَّجاء انْ حالَ الْقَضاء و

آمد خدا یعنى اگر جریان قضا و قدر موافق آرزوى ما در  سریرَتَه  التَّقْوى

خـواهیم و اگـر    گوییم و از او براى اداى شـکر کمـک مـى    را سپاس مى

کنیم جریان یافت، باز هم آن که قصد  برعکس، برخالف آنچه ما آرزو مى

و هدفى جز حق و حقیقت ندارد و سرشتش تقواست، از هـر غـرض و   

مرضى پاك است، زیان نکرده (و یا دور نشده) است. پـس بـه هرحـال    

  خیر است و شر نیست. هرچه پیش آید
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گـویم، هـم بـراى     من او را سپاس مـى  َو اْحَمُدُه َعَلى السَّّراِء َو الضَّـّراءِ 

  روزهاى راحتى و آسانى و هم براى روزهاى سختى.

خواهد بفرماید من روزهـاى راحتـى و خوشـى در عمـر خـود       مى

نشستم، روى  ام، مانند روزهایى که در کودکى روى زانوى پیامبر مى دیده

شدم، اوقاتى بر من گذشـته اسـت کـه عزیزتـرین      دوش پیامبر سوار مى

گـویم، بـر    کودکان عالَم اسالم بودم؛ خـدا را بـر آن روزهـا سـپاس مـى     

گویم. من آنچه پیش آمده براى خـود بـد    سختیهاى امروز هم سپاس مى

گوییم کـه نبـوت را در    دانم. خدایا! ما تو را سپاس مى دانم، خیر مى نمى

گوییم که علم قرآن را به ما  قرار دادى، خدایا! تو را سپاس مى خاندان ما

فهمیم،  کنیم و مى دادى، ما هستیم که قرآن را آن جورى که هست درك مى

گوییم که ما را بابصیرت در دین قرار دادى، فقیه در دین  و تو را سپاس مى

کردى، یعنى توفیق دادى که دیـن را از روى عمـق درك کنـیم، روح و    

  نش را بفهمیم، زیر و روى دین را آن جورى که باید بفهمیم، بفهمیم.باط

بعد چه کرد؟ بعد آن شهادتنامه تاریخى را درباره اصحابش و درباره 

ِمْن اْصحاىب َو   اّنى ال اْعَلُم اْصحابًا َخْيرًا َو ال اْوىفصادر کرد، فرمود:   اهل بیتش

مـن اصـحابى از اصـحاب      اْفَضَل ِمْن اْهِل َبْيىت ال اْهَل َبْيٍت اَبرَّ َو ال اْوَصَل َو ال

  خودم بهتر و باوفاتر سراغ ندارم.

خواهد بفرماید من شما را حتى بر اصحاب پیامبر که در رکـاب   مى

دهم، بر اصحاب پدرم على که در جمـل و   پیامبر شهید شدند ترجیح مى

یط دهـم، زیـرا شـرا    صفّین و نهروان در رکاب او شهید شدند ترجیح مى

  خاص شما از شرایط آنها مهمتر است.

تر از اهل بیت  و اهل بیتى نیکوتر و صله رحم بجاآورتر و بافضیلت

خود سراغ ندارم. با این وسیله اقرار کرد و اعتراف کرد به مقـام آنهـا، و   

  تشکر کرد از آنها.

  کـنم، هـم بـه اصـحاب     تان اعالن مى بعد فرمود: ایها الناس! به همه
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اهل بیت خودم که این قوم جز با شـخص مـن بـا کـس      خودم و هم به

دانند؛ از من  دیگر کار ندارند. اینها فعال وجود من را مزاحم خودشان مى

کنم. اینها چون فقط شخص من را مزاحم  خواهند که بیعت نمى بیعت مى

دانند، اگر من را از بین ببرند به هیچ کدام شما کار ندارنـد.   خودشان مى

شما کار ندارد. اما من که شما با من بیعت کردیـد بـه   پس دشمن که به 

کنم که بیعت خودم را از شما برداشتم. پس شما نـه از   تان اعالن مى همه

ناحیه دشمن اجبارى به ماندن دارید و نه از ناحیه دوسـت؛ آزاد مطلـق،   

  خواهد برود برود. هرکس مى

ان رو کرد به اصحاب و فرمود: هریک از شما دست یکـى از خانـد  

مرا بگیرد (اهل بیت امام حسین کوچک داشتند، بزرگ داشتند؛ آنها هـم  

خواسـت   که بودند، اهل آن دیار نبودند و با آن محیط ناآشنا بودنـد. مـى  

بفرماید که دسته جمعى اهل بیت من نروند، بلکه هریک از شما دسـت  

  یکى از آنها را بگیرید و از معرکه خارج کنید و بروید).

شود. هیچ اجبارى نه  قام اصحاب اباعبداللَّه روشن مىاینجاست که م

و نه از ناحیـه   -که بگوییم در چنگال دشمن گرفتارند -از ناحیه دشمن

شـان   نداشتند. اباعبداللَّـه بـه همـه    -که مسئله تعهد بیعت بود -حضرت

  آزادى داد.

هاى پرشکوه را یک یک اهل  بینید آن جمله جاست که مى در همین

   به اباعبداللَّه در جوابش عرض کردند. بیت و اصحابش

   دو مایه دلخوشى امام

حسین علیه السالم در شب عاشورا و روز عاشورا دو تا دلخوشـى  

بینـد قـدم بـه قـدمش      دارد؛ دلخوشى بزرگش به اهل بیتش است که مى

  آیند، از آن طفل کوچکش گرفته تا فرد بزرگش. دارند مى
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بیند کوچکترین  ت که مىدلخوشى دیگرش بر اصحاب باوفایش هس

شود، یک نفر از اینهـا فـرار    نقطه ضعفى ندارند. فردا که روز عاشورا مى

نکرد، یک نفر از اینها به دشمن ملحق نشد، ولى از دشمن افرادى را بـه  

خود جذب کردند؛ هم در شب عاشورا افرادى به آنها ملحق شدند و هم 

کـه حـرّ بـن یزیـد     در روز عاشورا دشمن را مجذوب خودشان کردند، 

ریاحى یکى از آنهاست؛ سى نفر در شب عاشورا آمدنـد ملحـق شـدند.    

  هاى دلخوشى اباعبداللَّه بود. اینها مایه

یک یک شروع کردند به جـواب دادن بـه آن حضـرت: آقـا! مـا را      

  فرمایید؟! ما برویم و شما را تنها بگذاریم؟! نه به خدا قسم. مرخص مى

  یک جان که در راه شما ارزش ندارد. یک جان که قابل شما نیست؛

کشـتند، جنـازه مـن را     خواهد که من را مى یکى گفت: من دلم مى

شـدم،   دادند، باز دومرتبه من زنده مـى  سوختند، خاکسترم را به باد مى مى

شد، یک بار که چیزى  شدم، تا هفتاد بار تکرار مى باز در راه تو کشته مى

  نیست.

هزار بار مرا پشـت سـر یکـدیگر    دیگرى گفت: من دوست داشتم 

  کردم. داشتم و قربان تو مى کشتند، من هزار جان مى مى

اول کسى که این را گفت، که دیگران دنبـال سـخن او را گرفتنـد،    

طالـبٍ   بدئَهم بِذلک اخوه الْعباس بنُ على بنِ ابى«برادرش ابوالفضل بود. 

آمد و این اظهارات را به زبـان   یعنى اول کسى که به سخن» علیه السالم

  آورد، برادر رشیدش ابوالفضل العباس بود.

  ها را تکرار کردند. پشت سر آن حضرت، دیگران شبیه آن جمله
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بایسـت بشـوند، و آزمـایش     این آخرین آزمایش بود کـه اینهـا مـى   

  شدند.

بعد از اینکه صد در صد تصمیم خودشان را اعالن کردند، آن وقت 

اباعبداللَّه پرده از روى حقایق فردا برداشت و فرمود: پس به شما بگویم 

  همه شما فردا شهید خواهید شد.

خدا را شکر که ما فـردا در راه    همه گفتند: الْحمد للَّه رب الْعالَمین

  شویم، خدا را شکر! خودمان شهید مى فرزند پیغمبر

د نبـود، ایـن منطـق    اینجا یک حساب است؛ اگر منطق، منطق شـهی 

شود، ماندن  آمد که خوب حاال که حسین بن على به هر حال کشته مى مى

همه افراد چه تأثیرى دارد جز اینکه اینها هم کشته بشوند، پس اینهـا   این

دیگر چرا ماندند؟! اباعبداللَّه چرا اجازه داد که اینها بمانند؟ چرا اینهـا را  

کسى به شما کار ندارد و ماندن  مجبور نکرد که بروند؟ چرا نگفت چون

اى ندارد، تنها اثرش این اسـت کـه    شما هم به حال ما کوچکترین فایده

شما هم جان خود را از دست بدهید، پس باید بروید، رفتن واجب است 

بود و بر مسند  و ماندن حرام؟ اگر فردى مانند ما به جاى امام حسین مى

حکَمت به این که مانـدن  «ت: نوش داشت و مى شرع نشسته بود قلم برمى

شما از این به بعد حرام و رفتن شما واجب است و اگـر بمانیـد از ایـن    

  »ساعت سفر شما معصیت است و نماز خود را باید تمام بخوانید نه قصر.

اما امام حسین این کار را نکرد. چرا این کار را نکـرد و بـرعکس،   

شود  تکریم کرد؟ معلوم مىاعالم آمادگى آنها را براى شهادت تقدیس و 

آفرینى، براى تزریق  منطق، منطق دیگرى است. شهید احیاناً براى حماسه

خون به جامعه، براى نوربخشى به جامعه، براى حیـات دادن بـه جامعـه    

  باید شهید شود. این مورد از آن موارد بود.

شهادت تنها براى این نیست که دشمن مغلوب بشـود؛ در شـهادت   

شدند، این یـک   ى هم هست. اگر آنها در آن روز شهید نمىآفرین حماسه
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آمد؟! اگرچه هسته مرکزى، شهادت شخص  دنیا حماسه کى به وجود مى

اباعبداللَّه است، اما اصحاب به شهادت اباعبداللَّه جالل و شکوه بیشترى 

دادند. اگر آنها ضمیمه نشده بودند، شهادت حسین بن على این عظمـت  

کرد که دهها و صدها و بلکه هزارها سـال   ا پیدا نمىو اهمیت و شکوه ر

زنده بماند، مردم بیایند و گوش کنند و درس بیاموزند و روح بگیرنـد و  

  به حرکت آیند.

1 َو َسَيْعَلُم الَّذيَن َظَلموا اىَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلبوَن  

  

                                                           
1

  .227شعراء/ .  
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