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  کربال ةعتی و حادثيعلی شر
  

  24/8/92: سایت جرس، روز جمعه، مورخ :منبع
  

گوش » شهادت پس از« با عنوان علی شریعتی انگیزِ خاطره سخنرانیبار دیگر به  اخیراً، ها پس از سال
رایحۀ  ، امابا گذشت زمانی طوالنی. است در مسجد نارمک تهران ایراد شده شمسی ل پنجاهکه در ساسپردم 

را  اي مام کرد و فضاي جلسهاستشهمچنان  توان مییعتی را دکتر شر گذارِتأثیر شورانگیز و سخنانِ حماسی و
 برگزار شده سازمان مجاهدین خلق ياعضااز عدام برخی پس از ا ،سال پیشچهل و دو که نمودتجسم 
کربال،  حادثۀاز  شریعتیتبیین انقالبی  1.»ماند تنها صداست که می«: د را به یاد آورداقول فروغ فرخز است، و

انسان «کند که  او از امام حسینی یاد می. اي از این واقعه دارد هاي سنتی و اسطوره ی با تحلیلتفاوت مهم البته
هاي  أسی کرد و از او درس آموخت و زخمتوان به او ت ؛ امام حسینی که می»انسان مافوق«است و نه » مافوق

آمدند و حظ و نصیب ما تنها روح بلند او را نگریست، نه امام حسینی که در روز عاشورا جنّیان به کمک او 
بخش  لِ تبیین قرائت رهاییمتکفّ» تشیع علوي«به نزد شریعتی،  .هاي بدن او و یارانش است ریستنِ بر زخمگ

سستی و ماتم و  القاء کنندةکُش است و که رهایی» تشیع صفوي« هاي شیعی است، بر خالف از آموزه
رازآلوده اي و راسطو یر کردن در فضايخمودي و س.   

متضمن دو خطاي مهم ، شرغم بدیع و جذاب بودن بهاز حادثۀ کربال با این همه، تحلیل مرحوم شریعتی 
 مرحوم مطابق با تحلیل. ندارد وجود تحلیل براي این شواهد تاریخیِ مکفی :نخست. برانگیز است و تأمل

وت کوفیان بدان آبادي، امام حسین به قصد شهید شدن از مکه خارج نشد، بلکه به دع صالحی نجف
حرّ و  حال عقیل در کوفه کشته شده؛ در عین ابن راه متوجه شد که مسلم ۀدر نیم 2.سرزمین روانه گشت

به مسیر خود ادامه که ایشان  بستند و اجازه ندادند) ع( علی بن حسین لشکریانش راه را در سرزمین نینوا بر
شد و سعد جنگید و شهید  با لشکریانِ عمربن هایتاًباز زد و نامام حسین از بیعت کردن با یزید سر . دنده

دست ه بنا بر تحلیلی که مبتنی بر این شواهد تاریخی است، ب. سو پرواز کرد روح پاك و بلندش به سمت بی
انقالبی انگاشتن و معرفی چریک در کسوت یک  و امام حسین را ،قصۀ عاشورادادنِ خوانش انقالبی از 

سر تلقی شریعتی، امام حسین براي رسوا کردن یزید سوداي شهید شدن را در  بنا بر .کردن ناموجه است
 رو حج خود را نیمه تمام گذاشت و مکه را ترك کرد و به استقبال شهادت رفت؛ در حالی پروراند؛ از این می

صمه و بود و از ابتدا در پی مخا خویش» اصالح امت جد«در اندیشۀ  که بنا بر تصریح امام حسین، او
؛ اما وقتی خواستند به زور از او بیعت بگیرند و او را میانِ بیعت کردن و درگیري خونین و شهادت نبود

پاکی که ما را پرورده، دامان هاي  سر باز زد و بانگ برآورد که بیعتاز پذیرش  ،گذاشتندر جنگیدن مخی
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شورانقالبی در مخاطبان خویش، امام اما، شریعتی براي برانگیختنِ . ت برویمد که زیر بار ذلّنده اجازه نمی
  :کند کند که براي شهادت و شهید شدن عزم کربال می فی میحسینی را معر

 ه تمام گذاشتن حج و به سوي شهادتحسین یک درس بزرگتر از شهادتش به ما داده است، و آن نیم«
این . کردندد ، جهای که همه اسالفش، اجدادش، جدش و پدرش براي احیاي این سنتحجرفتن است؛ 

گزاران  برد تا به همه حج یمکند؛ مراسم حج را به پایان ن گذارد و شهادت را انتخاب می م میحج را نیمه تما
، وقتی وقتی در صحنه حق و باطل نیستی...  ، بیاموزد کهتاریخ، نمازگزاران تاریخ، مومنان به سنت ابراهیم

؛ چه به نماز هی باشخوا میستی، هر کجا که ات نی عصر خودت و شهید حق و باطل جامعهکه شاهد 
  3.»، هر دو یکی استده باشی و چه به شراب نشسته باشیایستا

زیدیم ور ها به بزرگداشت شهیدان قناعت نمیاحمد نیز پیش از او هشدار داده بود که کاش تن جالل آل
  : کردیم را رها نمی و شهید شدن امکان شهادتو

آمیز خود بعنوان دست مریزادي به  ایتبه سکوت رض کم دست» مجلسی«و » میرداماد«از آن وقت که «
از آن زمان است که ما سواران بر مرکب  آمدند که جعل حدیث کنند؛، به خدمت دربار صفوي درتبلیغ تشیع

ما درست از آن روز که . خواران خوان مظلومیت شهدا به ریزه. دل شدیم به حافظان قبورکلّیت اسالم ب
ها از آب در  دربان گورستان را رها کردیم و تنها به بزرگداشت شهیدان قناعت ورزیدیم، امکان شهادت

   .4»آمدیم
در فضاي سربی و مملو از اختناقِ دهۀ پایانیِ رژیم شاهنشاهی، این سخنان تند و  دریافت کهتوان  می

براي به زیر کشیدن رژیم  شد و به انقالبیون انگیزة فراوان ی بود که بر آتش مبارزه ریخته میآتشین، نفت
به تنهایی کفایت نمی زمینه و زمانۀ پیدایی آن،  یک سخن و فهم 5»تبیین«در عین حال . بخشید پهلوي می

 یدلیلاگر نتوان مدعایی را با اقامۀ . را به دوش کشد آن بخش بودنِ و معرفت 6»توجیه« کند و  نمی تواند بار
تحلیل . را موجه انگاشت و پذیرفت توان آن ایط زمانی و مکانی ِ طرح آن، نمیکرد، به رغم فهمِ شره توجی

داشت، فاقد شواهد » معلم انقالب«جذابیتی که در آن روزگار براي مخاطبانِ  ، به رغمشریعتی از حادثۀ کربال
  .   استو قانع کننده  تاریخیِ مکفی

توانی  ها که اگر می تی است به همه عصرها و به همه نسلشهادت دعو«که شریعتی ، این سخن دوم
به نزد کسی که به سهولت . است انسان جانمنِ ارزان انگاشتنِ قیمت متض، »توانی بمیر بمیران و اگر نمی

. حرمتیانسان شدن  دارد و نه کشتن و کشتهنه جان انسان قدر و منزلت چندانی میراند،  میرد و می می
. ناموجه است و فرونهادنی بر چنین سخنانی و آنها را بسط و ترویج دادن، اخالقاً انگشت تأکید نهادنِ

این سخن مد نظر شریعتی نبوده و در آن فضاي پر تب و تاب و  منطقیِ توان چنین انگاشت که الزمۀ می
یافته  یانراست که ج ، بسان جوي آبیدرانداختن یک ایده نوساسی، او تفطنی بدان نداشته؛ اما متالطم و اح

که حساب سخن از سخنگو ؛ یندنش کند و به جان مخاطب می رود و راه خود را پیدا می و به پیش می
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داشته، در عظیم در جامعه  تأثیرات و پیامدهاي هایی که ی و ارزیابی انتقاديِ چنین آموزهبازخوان. جداست
توان از  ، میو برجسته کردن آن تأکید بر کشتن و کشته شدنبه جاي . بخش است جاي خود مؤثر و رهایی

آموخت و به اقتفاي مولوي،  و شجاعت حادثۀ عاشورا درس سبکباري و سبکبالی و ترك تعلقات و حریت
گشودند و مخزن را  شکستند و درِزندان را  رِانگاشت که د یدشت کربال را سبک روحانِ عاشق بالجویانِ

ز کف بگذر اگر «که  آمدنددر آسمان به پرواز در و به سان مرغان هوایی هاي عالم نشدند مفتون صورت
 عنان با طمأنینه و سکینه و رضایت است و به جاي فراق اي، شهادت هم ن تلقیمطابق با چنی 7.»اهل صفایی

  :شکستنِ بند و جستنِ از زندان و وصال را سراغ گرفت، باید در آن و اندوه
  ستـجـی بـدانـانی ز زنـلطـروح س

  و چون خاییم دستجامه چه درانیم 
  رو دین بوده اندـان خسـونک ایشـچ

  8کستند بندـد چو بشـادي شـوقت ش
  

دل بیرون  مهر اول کی ز«: شریعتی نوشتمدکتر آهنگ خود با ندي پیش درباره تجربۀ زیستۀ درازچ 
س شخصیتم زده به عیان لم هنوز هم شخصیت شریعتی را دوست دارم و مهر ماندگاري را که بر .9»رود؟

ایدئولوژیک و انقالبی از  قرائتنقد  ؛ در عین حالشود او وقتم خوش می» کویریات«و با خواندن  کنم می
که مصداقی است از شاهدهاي عهد شبابِ فکريِ ناموجه، به لحاظ معرفتی و  را هاي شیعی و آموزه اسالم
 .دانم و رهگشا میقی، ضروري اخال
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