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چکيده
يکي از مهم ترين رويدادهاي تاريخ اسالم و از جهتي نقطة عطف تاريخ تشيع که تأثير فراواني بر همة 
امام حسين7  قيام خونين  آزادي خواهانه در اسالم و حتي سراسر دنيا داشته،  قيام ها و حرکت هاي 
پيامبر اسالم9 است.  ارتحال جد بزرگوارش،  از  در عاشوراي سال61 هجري، درست پنجاه سال پس 
تاکنون کتاب ها و مقاله هاي پرشماري دربارة واقعة عاشورا نوشته شده و از زواياي گوناگون به اين رويداد 
مهم پرداخته شده است. يکي از اين آثار، کتاب پس از پنجاه سال اثر گران سنگ دانشمند فرزانه، جناب 
آقاي دکتر سيد جعفر شهيدي است که در آن به گونه اي بي طرفانه به بررسي علل شکل گيري اين رويداد 
تاريخي پرداخته و آن را برآمده از عواملي چون خوي بدوي اعراب، نفاق ميان مسلمانان، تغيير ارزش هاي 

جامعه و رواج اشراف گري در جامعة مسلمانان در آن دوران مي داند.
 اين مقاله ضمن بيان ارزش هاي اين اثر گران سنگ و ارائة چکيده اي از آن، به نقد کتاب در چهار محور 
ناديده گرفتن سقيفه، چشم پوشي از خطاهاي فاحش خلفاي سه گانه، ناديده گرفتن تزوير شوراي عمر 

و بي توجهي به ابعاد فراتاريخي واقعة کربال مي پردازد.
واژگان کليدي: پس از پنجاه سال، امام حسين7، عاشورا، کربال، چرايي واقعة کربال.

٭. محمد س��عيد نجاتي،دانش آموخته سطح 4 )دکتري( حوزه، عضو گروه تاريخ و سيره پژوهشکده حج 
nejati13@ gmail.com و زيارت

نقدي بر کتاب 
پس از پنجاه سال 
محمدسعيد نجاتي٭استاد سيد جعفر شهيدي
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زندگينامه مؤلف کتاب، مرحوم سيد جعفر شهيدي

سيدجعفر شهيدي، فرزند سيدمحمد سجادي، که از دانشمندان و مفاخر بزرگ ادبي ايران 

به ش��مار مي رفت، در س��ال 1297 هجري خورشيدي در شهرس��تان بروجرد به دنيا آمد. وي 

دوران تحصيل ابتدايي و اندکي از متوسطه را در بروجرد و سپس ادامه آن را در تهران به انجام 

رساند. شهيدي ابتدا به نام سجادي معروف بود که بعدها تغيير شهرت داده و با نام شهيدي در 

مراکز علمي و دانشگاهي معروف شد.

در س��ال 1320 براي تحصيل علوم ديني و فقه و اصول راهي نجف ش��د و تحصيالت 

حوزوي اش را در ش��هر نجف که شهر علم نام داش��ت، تا رسيدن به درجه اجتهاد که درجه 

بسيار بااليي در حوزه علميه محسوب مي شود، ادامه داد. اما بعد از هشت سال، بيماري او را 

به ايران بازگرداند. وي پس از آن چند س��الي را در قم سپري، و از محضر آيت اهلل بروجردي 

و بسياري از مراجع و بزرگان ديني استفاده کرد و چون هر هفته بايد خود را به پزشک نشان 

م��ي داد، از رفتن به حوزه باز مي ماند. پس از آن براي گذران زندگي و به منظور ترجمه متون 

عربي، نزد دکتر سنجابي )وزير فرهنگ وقت( مي رفت اما به او اشتغال به تدريس پيشنهاد شد. 

س��پس در دبيرستان ابومسلم مشغول به تدريس شد و با توجه به اهميت مدرک تحصيلي در 

ميزان حقوق، بدون شرکت در کالس ها، ليسانس الهيات را با بهترين نمره ها گرفت.

برخورد با محمد معين، باب آشنايي وي را با علي اکبر دهخدا فراهم کرد و بعد از تشکيل 

سازمان لغت نامه دهخدا، معاونت سازمان را به  عهده گرفت. سپس عالمه دهخدا از سيدجعفر 

ش��هيدي دعوت به همکاري کرد و در نامه اي به دکتر آذر )وزير فرهنگ وقت( نوش��ت: »او 

اگر نه در نوع خود بي نظير، ولي کم نظير اس��ت«. دهخ��دا در اين نامه مي خواهد که به جاي 

22 س��اعت، به او شش ساعت تدريس اختصاص دهند تا بقيه وقتش را در سازمان لغت نامه 

دهخدا بگذراند. مدتي اين گونه مي گذرد، تا سال 1340 که با مدرک دکتري به دانشگاه منتقل 
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مي شود. تدريس در دانشگاه تا حدود سال 1345 ادامه پيدا مي کند. اما بعد با ناامني دانشگاه، 

دانشجويان خود را به لغت نامه مي برد. پس از سال ها نيز، تا پايان عمر وي، هنوز دانشجويانش 

چهارش��نبه ها به لغت نامه مي رفتند و با شهيدي جلساتي را داشتند. بعد از مرگ محمد معين، 

ش��هيدي مسئوليت اداره س��ازمان لغت نامه دهخدا را بر عهده گرفت. او در زمينه هاي ادبيات 

عرب و فارس��ي اس��تادي بنام بود و درک محضر و همنش��يني با اس��تاداني نظير بديع الزمان 

فروزانفر، دهخدا، جالل الدين همايي و محمد معين، عالمه شهيدي در روايتي که تحريف شد 

اعتبار علمي و معنوي او را دو چندان کرد.

وي همچنين پدر طلبه ش��هيد دفاع مقدس س��يد احسان شهيدي اس��ت. وي در ساعت 

11 صبح يکش��نبه 23 دي 1386 اثر ناراحتي ريوي درگذش��ت. پس از درگذش��ت وي منزل 

مسکوني اش به موزه استاد جعفر شهيدي تبديل شد.

سمت ها

• معاون مؤسسه لغت نامه دهخدا 1342
• رئيس مؤسسه لغت نامه دهخدا

• رئيس مرکز بين المللي آموزش زبان فارسي 1368
• همکاري با دکتر محمد معين در تهيه فرهنگ فارسي معين

کتاب شناسي

تأليف ها

• مهدويت در اسالم، 1324
• جنايات تاريخ، جلد اول و دوم، تهران، شهريور، 1327

• جنايات تاريخ، جلد سوم، دفتر نامة فروغ علم، تهران، 1329
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• چراغ روشن در دنياي تاريک )يا زندگاني امام سجاد( تهران، کتابفروشي و چاپخانه محمد 
حسن علمي، 1335

• در راه خانة خدا، دانش نو، تهران، 1356
• پس از پنجاه سال، پژوهشي تازه پيرامون قيام امام حسين، چاپ اول، امير کبير، 1358، چاپ 

شانزدهم، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 1372
• ش��رح لغات و مش��کالت ديوان ان��وري، چاپ اول، انجمن آثار مل��ي، 1358، چاپ دوم، 

انتشارات علمي و فرهنگي، 1364
• تاريخ تحليلي اس��الم، تاريخ تحليلي اس��الم تا پايان امويان، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، 

1362
• زندگان��ي حض��رت فاطمه، چاپ اول، تهران، دفتر نش��ر فرهنگ اس��المي، 1360، چاپ 

هجدهم، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 1373
• آشنايي با زندگاني امام صادق، جامعة االمام الصادق، تهران، 1362

• زندگاني علي بن الحسين، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، 1365، چاپ پنجم، دفتر نشر 
فرهنگ اسالمي، 1372

• ستايش و سوگ امام هشتم در شعر فارسي، 1365
• عرشيان، نشر مشعر، قم، 1371

• ش��رح مثنوي شريف، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1373، جلد چهارم )دنبالة کار 3 
جلد مرحوم فروزانفر( و جزء 5 و 6 )دفتر دوم(، شرح مثنوي دفتر سوم

• از ديروز تا امروز، مجموعة مقاله ها، به کوش��ش هرمز رياحي و ش��کوفه ش��هيدي، تهران، 
انتشارات قطره، 1373

• علي از زبان علي، شرح زندگاني امير مؤمنان، تهران، دفتر نشر، 1376
• شرح مثنوي دفتر چهارم، پنجم و ششم، 1374 تا 1380
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ترجمه ها

• ترجمه نهج البالغه
• براهين العجم

• علي بلسان علي7
• ثوره الحسين7
• حيات فاطمه3

• حياة االمام الصادق جعفر بن محمد7 اين مقاله حدود سي سال پس از نگارش کتاب استاد 
جعفر شهيدي که به تحليل واقعه کربال پرداخته نوشته شده است و از آنجا که استاد شهيدي 

به تناس��ب رخداد واقعه عاشورا، پنجاه س��ال پس از رحلت پيامبر، اين نام را براي کتابش 

برگزيد، به تناسب اين نام، نويسنده مقاله نيز سي سال پس از پنجاه سال را انتخاب کرد.

اين کتاب با عنوان »پس از پنجاه سال؛ پژوهشي تازه پيرامون قيام حسين7«، براي اولين 

بار در بهمن 1359 در دفتر نش��ر فرهنگ اس��المي به چاپ اول رس��يد. اين اثر داراي قلمي 

بس��يار روان و صميمي و بدور از تصنع اس��ت و مخاطب را ناخودَآگاه با خود همراه مي کند. 

خوانندگان در اين اثر عالوه بر اينکه تحليل حادثه کربال را مي يابند، خالصه اي متقن و مستند 

را نيز از نهضت حس��يني مي توانند بخوانند.  اين کت��اب از جمله كتاب هاي مطرح در تحليل 

واقعه عاشوراس��ت كه به رخدادي كه در س��ال 61 قمري و درست پنجاه سال پس از وفات 

پيامبر در سال 11 قمري اتفاق افتاد، مي پردازد

معرف کتاب و چکيده اي از مطالب آن

ش��هيدي انگيزه خود را از نگارش اين کتاب، يافتن دليل رخداد حادثه کربال با پژوهش��ي 

همه جانبه و بي طرفانه که در محدوده همه روايات و داس��تان هاي ضد و نقيض و با توجه به 

شرايط اقليمي و ديني و اقتصادي و اجتماي و با ناديده انگاشتن دين و معتقدات خود نويسنده، 



فصلنامه فرهنگ زيارت
134

دانس��ته است. او درفصل هاي يک تا دوازده، ميان جامعه عصر نبوي و جامعه سال 61 قمري 

در شاخصه هاي مهم ارزش هاي اجتماعي و باورهاي مردم مقايسه اي ارائه داده و در نيمه دوم 

کتاب، که ش��امل فصل هاي 14 تا 29 اس��ت، با مرور وقايع اين قيام به طور مختصر و همراه 

تحليلي متقن و کوتاه، حقيقت نظريه اي را که در نيمه اول ارائه کرده به آزمون گذاشته است.

فصل دوازده خالصه اي از فصول قبلي اس��ت و فصل س��ي ام به نتيجه گيري نظريه پنهان 

اين نوش��ته و تحقق س��نت الهي در اين حادثه پرداخته اس��ت. اين سي فصل در 196 صفحه 

گ��رد آم��ده که هرکدام با جمله اي از قرآن مجيد يا رواي��ات مرتبط با موضوع آن فصل، آغاز 

مي شود که بيشتر به شروع فصل هاي رمان شباهت دارد. در پايان کتاب، فهرست هاي متعددي 

شامل فهرست مآخذ،فهرست مطالب، فهرست اعالم و اشخاص،فهرست اماکن،فهرست قبائل 

ومذاهب، و فهرست کتب آمده است.

ش��هيدي تحليل چرايي واقعه عاشورا را براس��اس تغييراتي که در دوره سي ساله خالفت 

عثم��ان تا پايان حکوم��ت معاويه رخداد ناکاف��ي و ناقص مي داند و اينک��ه تنها پديد آمدن 

بدعت هايي در دين، به خصوص در دوران معاويه، و تبدل ارزش ها را ريشه اين حادثه بدانيم، 

سطحي مي شمارد. وي با طرح اين مسئله که چه عاملي باعث اين بي اعتنايي و سکوت مردم 

و مس��لمانان جامعه اسالمي شد؟ و اينکه مسلماناني که در ميان آنان هنوز تابعان و صحابيان 

متعددي زندگي مي کردند و جامعه پس از پيامبر9 دچار چه دگرگوني هايي شده بود، به ارائه 

تحليلي از افراد جامعه عصر نبوي و توجه دادن به وجود منافقاني که به ظاهر اس��الم آورده  

بودند، مي پردازد و عامل پرنفوز عشيره و نژادپرستي عربي و در نهايت رضايت دادن به تبديل 

خالفت اسالمي به سلطنت موروثي، را از مهم ترين اين عوامل مي داند.

قسمت اول

نويسنده با گزارش وضعيت جغرافيايي و طبيعي عربستان و روحيه صحرانشيني چادرنشينان 



شماره28،  پاييز  1395
135

عرب که بر پايه جوانمردي وفداکاري، خشونت و کينه توزي،وفاداري به نژاد و قبيله استوار 

است، چالش شديد اين روحيه در دوران حضرت امير و جنگ هاي ايشان را که به ظاهر جنگ 

مس��لمان عرب با مسلمان عرب ديگر اس��ت، به تصوير مي کشد و در بيان تغيير و تحول در 

روحيه ياران قرشي پيامبر پس از ايشان، مصاديقي را چون سخن عمر براي اختصاص يافتن 

حکوم��ت به قريش، نظام پرداخ��ت طبقاتي عمر با ترجيح قريش، رفع قصاص از يک فرزند 

عثمان براي قتل غير عرب )قتل هرمزان و جفينه(، مهاجرت ياران قرشي پيامبر به خارج مکه 

و مدينه و ش��روع تجارت و ثروت اندوزي آنان، مي ش��مارد. ايشان در تحليلي جالب توجه و 

ابتکاري، براي بررسي رشد اشرافي گري و ثروت اندوزي در آن زمان، تخمين مجموع ثروت 

جامعه اسالمي در زمان پيامبراکرم را چهل هزار دينار نقل مي کند که پس از فتوحات و دوره 

عثمان، ياران آن حضرت آنچنان به ثروت اندوزي روي آوردند که هرکدام ارثيه هاي کالني را 

برجاي گذاشتند. از جمله زبير به تنهايي چهل ميليون دينار، و طلحه سي مليون و... . 

ش��هيدي براي نشان دادن سرايت تحول روحي خواص جامعه به عامه مردم، از تن آسايي و 

س��کوت در برابر ظلم و بدعت، محدود دانس��ته شدن دين به احکام فرعي و تشريفات ظاهري، 

پذي��رش اجتماعي بدعتي مانند ملحق ک��ردن ولدالزنا به زاني در مورد زياد، مثال مي زند و پديد 

آمدن تأويل گري قرآن براس��اس ساليق و فهم هاي مختلف و تبديل شدن ايمان بي پيرايه صدر 

اسالم به ايمان گرفتار شبهه ها و تأويل هاي نادرست، مانند خوارج و مانند بحث هاي قضا و قدر 

و جبر و اختيار را که مورد سوء استفاده بني اميه واقع مي شد، يکي از آسيب هاي صحابيان مي داند.

وي دسته بندي قبيله اي ميان مضريان و يمانيان در زمان عثمان و بني اميه و تبديل شدن 

جنگ ه��اي زمان امام علي7، که ميان مس��لمان با مس��لمان بود، ب��ه جنگ هاي ايام عرب 

يادآور مي ش��ود که س��نت خونخواهي جاهلي را زنده کرد. او تبلور اين تغيير روحيه را در 

واکنش س��رزمين هاي اس��المي به قيام امام حس��ين7 مي بيند که شام تحت تأثير تبليغات 

طوالني بني اميه کاماًل طرفدار امويان و بدبين به امام بود و مکه و مدينه نسبت به قيام حسين 
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عکس العمل درخور توجهي از خود نش��ان ندادند و تنها ع��راق، آن هم کوفه، بود که به پا 

خاس��ت. در کوفه نيز هرچند گروهي از مردم عراق به دليل عرق ديني و حميت اس��المي 

طالب برگشت حکومت عادالنه و تجديد سنت عصر نبوي بودند، ولي سران قبيله و اشراف 

که سر رشته کارها بدستشان بود اين قدر حسن نيت نداشتند. البته در ميان توده اهل عراق 

انگيزه رقابت و پيروزي بر ش��ام و کينه آنان، انگيزه قويي بود؛ بدون محاسبه واکنش شام و 

گرفتاري تلون و تصميم هاي آني کوفيان به گونه اي که با اولين اقدام ش��ام، يعني فرس��تادن 

عبيد اهلل بن زياد، جهت خود را تغيير دادند و اطاعت يزيد را بر اطاعت پس��ر پيامبر مقدم 

شمردند.

نويسنده با تأکيد که نمي خواهد با نقد حديث » االئمه من قريش«  احساسات گروهي از 

مس��لمانان را جريحه دار کند مي گويد: »ابوبکر تغييري در سيرت پيامبرنداد«، عمر با درايت و 

سختگيري، چندان که توانست کوشيد که عدالت را اجرا کند، عثمان خواست تا سيره پيشينيان 

خود را اجرا کند، اما نتوانست«.

قسمت دوم

نويسنده در نيمه دوم کتاب، هماهنگ با سير حادثه هاي واقعه کربال، به تحليل اين رخداد 

مي نشيند. با توجه به اينکه بسياري از مطالب، تکراري است و در اين نقد، تصميم اصلي بر نقد 

نظريه کتاب است، از پرداختن به جزئيات اين فصل خودداري، و تنها برخي از نکات درخور 

توجه از تحليل هاي استاد شهيدي بازگو مي شوند.

از نکات جالب توجه اين قس��مت، ناکارآزموده دانستن مسلم بن عقيل 28 ساله در عين، 

لياقت ها و توانايي ها و پاکي و تقواي اوست که سابقه خيانت کوفيان به امام علي و امام حسن 

را ندارد و در آن زمان کودکي هشت ساله بود. استاد شهيدي درباره، آگاهي امام از سر انجام 

نهضت، مي گويد:
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امام از مشکالتي را که در راه بود مي ديد،مشکل شکست و باالتر از آن، خطر مرگ. 

او بهتر از هرکس�ي اين مش�کالت را مي ديد. هيچ نيازي نيست که بگوييم جبرئيل از 

جانب خدا به پيغمبر خبر داد که پسر دختر او در کربال کشته خواهد شد. هيچ نيازي 

نيس�ت که به دس�ت و پا بيفتيم و با توجيه هاي درس�ت و نادرست، کلمات منسوب 

به امام را که در آن از کش�ته ش�دن خود خبر داده، تأويل يا رد کنيم. تيزبيني او در 

نگرش پايان کار و تجزيه و تحليل حوادث از برادرش محمد حنفيه و پس�ر عباس و 

ف�رزدق ش�اعر و عبداهلل مطيع که در مدينه و مکه و راه حج�از و عراق او را از مردم 

کوفه بيم دادند، کمتر نبود. او مي دانست پايان کار چه خواهد بود. آن قطعه هاي کوتاه 

تک بيت ها و جمله هاي فش�رده که گاه گاه بر زبان مي آورد و هريک چون گوهري 

بر تارک آزادگي مي درخشد، نشان دهنده اين آگاهي است. او مثل اينکه پيمان شکني 

م�ردم کوفه را به چش�م مي ديد که مي گف�ت: »مردم برده دنياين�د و دين را تا آنجا 

مي خواهن�د ک�ه کار دنيا را با آن س�ر وصورتي دهند و چ�ون روز امتحان پيش آيد 

دين داران اندک خواهند بود«. آن روز هم که مردم مدينه علي را به خالفت برگزيدند، 

وي بهتر از هرکس�ي مي دانست چه مشکالتي پيش رو دارد. مي دانست که چه اندازه 

دش�وار است اجتماعي را که سراس�ر دچار نابساماني است سامان دهد. اما او مسلماني 

واقعي بود که هيچ گاه براي آسايش خود صالح مسلمانان را ناديده نمي گرفت؛ چون 

ديد مهاجر و انصار بر او گرد شدند و با او بيعت کردند، زمامداري را پذيرفت. حسين 

نيز فرزند علي بود. او هرگز نمي توانست مردمي را که نيازمند رهبري او هستند، رها 

کند؛ از ترس اينکه مبادا کشته شود و قيامش به نتيجه نرسد. او سياست پيشه اي نبود 

که براي به دس�ت گرفتن حکومت برخاسته باش�د او مسلمان بود. مسلماني غمخوار 

مس�لمانان. کاري کرد که از مس�لماني آزاده چون او انتظار مي رفت. بايد دعوت اين 

مردم را بپذيرد؛ نزد آنان برود و بر آنهاست که به حکم اين پيمان که با او مي بندند، 

ت�ا پاي�ان کار در کنار وي بايس�تند. اين مردم که با نامه هاي بس�ياري که براي وي 

فرس�تاده بودند، حجت را بر وي تمام کرده بودند. اگر امروز و فردا مي کرد، اگر از 
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مرگ مي ترس�يد و دس�ت يزيد و کارگزاران او را در آزار مردم باز مي گذاشت، نزد 

خدا چه جوابي داشت.

وي امور ذيل را داليل حرکت و شتاب امام به سوي کوفه و تالش براي تشکيل حکومت 

مي داند:

• نداشتن هيچ گونه تعهد شرعي يا اخالقي در مقابل يزيد؛
• شايسته تر دانستن خود براي خالفت از يزيد و ديگر مدعيان خالفت؛

• غاصب حق دانستن يزيد بي لياقت؛
• اينکه تسلط يزيد بر مسلمانان يک منکر روشن است؛
• وظيفه اصالح و زدودن بدعت و نابود ساختن منکر؛

• وجود قدرت قيام براي نهي منکر؛
• مفسده باقيماندن در مکه، يعني شکسته شدن حرمت خانه امن الهي و هدر رفتن خون او.

ش��هيدي اين را که امام هنگام برخورد با حر امکان برگش��تن داشته است، انکار مي کند و 

بعيد مي داند که محمد بن اش��عث و عمر س��عد وصيت مس��لم را اجرا کرده باشند يا عبيداهلل 

اجازه اين کار را به آنها داده باشد و امام پيش از رسيدن به نزديک کوفه از شهادت مسلم خبر 

شده باشد.

وي اش��اره به اختالف ش��ديد منابع از مالقات با حر تا پايان واقعه کربال، بيان مي کند که 

دوران تدوين منابع حديثي و تاريخ پس از چيره شدن دستگاه تبليغاتي اموي و سپس دستگاه 

عباس��ي بود که خود دو دوره دارد و اين منابع تحت تأثير اين حکومت ها ش��کل گرفت. در 

دوره اموي به مدت نيم قرن دستگاه تبليغاتي اموي سعي مي کرد تا گزارش هاي حوادث را به 

نفع امويان دگرگون کنند و تا جايي که ممکن اس��ت، چهره امويان را از جنايات تنزيه کنند. 

به همين دليل اين گزارش ها بسيار مختصر و بدون ذکر جزئيات است و در دوره اول عباسي 

براي جلب حمايت شيعيان و انگيزاندنشان عليه امويان، سعي مي کردند تا چهره رقيب را تاحد 
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ممکن زشت تر نشان دهند و از اين روايات به عنوان سالحي برنده براي بر انداختن دشمنان 

بني العباس استفاده شده به همين دليل اين روايات کوفي در برخي موارد بسيار مفصل است.

اما در مرحله دوم حکومت عباسي که دشمني آنان با آل علي آغاز شد و روايات مجعول 

هنوز ابزار مهم تبليغاتي بود، بسياري از روايات را به نفع خود تغيير دادند.

وي در وج��ه تس��ميه کربال، اين احتم��ال را تقويت مي کند که کرب��ال از دو کلمه آرامي 

)»کرب+ال«؛ »مزرعه +خدا( گرفته شده و با ذکر احتماالت مختلف در شمار جنگجويان عمر 

سعد، تعداد واقعي را بين شش تا هشت هزار نفر تخمين مي زند.

او با مقايسه عمر سعد و پدرش، اين جمله را که پدر در نبرد قادسيه و پسر در کربال گفت: 

»يا خيل اهلل ارکبي وابشري«، نمونه اي براي انحطاط جامعه در اين برهه زماني مي بيند و براي 

تحليل بي رحمي شديد يزيديان در واقعه کربال لشکر يزيد را دو دسته مي کند: بيشتر مردم و 

عمر سعد که قصد جنگ نداشتند، و عده اي ديگر چون شمر و شبث بن ربعي که مي خواستند 

کار به هر صورت ممکن زشت تر و زودتر پايان پذيرد و اينان در جنايت هاي يزيديان پيشگام 

بودند و راه را براي ديگران مي گشودند  و آنان را دريده تر مي کردند.

او مردمان درگير در معرکه کربال را يا مس��لمانان واقعي و پاکبازان ش��هيد، يا مس��لمانان 

ظاهري و کوفيان ش��يعي مي داند و آنان را ريشخند ش��دگان تاريخ مي شمارد که بدون ياري 

کردن بر حسين گريه مي کردند.

وي هنگام حکايت ورود کاروان اسرا به کوفه و خطبه ام کلثوم و حضور زينب در مجلس 

عبيداهلل، به بررس��ي ميزان آش��نايي دمشق با اس��الم و اهل بيت و ورود کاروان اسرا به شام و 

خطبه زينب در مجلس يزيد و تأثير آن بر مردم دمش��ق مي پردازد و در نهايت، اجراي س��نت 

الهي مکافات ظالمان در مورد امام حس��ين و چگونگي تحقق نفرين امام حسين7 در مورد 

کوفيان را مرور مي کند و مسلط شدن دوباره حجاج در سال 75 قمري را سزاي جفاي کوفيان 
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و ناسپاسي شان به نعمت هدايت مصلحت جويان وخ يرخواهان مي داند. 

نقدها

در آغاز بايد اعتراف کرد که ارزيابي نوش��ته دانشمندي توانا چون مرحوم استاد شهيدي، 

بسيار فراتر از قابليت اين قلم است و آنچه در اينجا به قلم مي آيد، بهانه اي است براي يادآوري 

دوباره اثر ارزش��مند مرحوم ش��هيدي و اش��اره به ابعاد کمتر گفته شده حادثه کربال و عرض 

نوکري به س��احت حضرت دوس��ت. پيش تر يادآور مي ش��ود که در اين نوشته بدون در نظر 

گرفتن جزئيات و اظهارنظرهاي موردي نويس��ندة دانش��مند کتاب پس از پنجاه سال، در حد 

توان ناچيز خود به نقد نظريه مي پردازيم و مقام علمي استاد شهيدي را مي ستاييم.

درباره نظريه، در کليات ما هم کاماًل با مرحوم ش��هيدي هم داستانيم که ريشة حادثة کربال 

را بايد در تغييرات جامع�ة نبوي طي اين پنجاه س��ال جس��ت. ولي ب��ه نظر بنده بايد برخي 

شاخص هاي جديد را به شاخص هاي اين تغييرات افزود. از مهم ترين اين شاخص ها مي توان 

به ماجراي س��قيفه اش��اره کرد. البته با حفظ بي طرفي و دوري از تعصب و تکيه بر داده هاي 

تاريخي، و نه جهت گيري هاي کالمي. حادثه سقيفه کليدي براي تغييراتي است که خواسته يا 

ناخواسته، جامع�ة اسالمي را به سمت واقع�ة عاشورا کشاند. تغييراتي که سياست هاي خطاي 

خلفاي نخست را، فارغ از داوري براي انگيزه هاي باطني آن، به دنبال داشت.

الف( ناديده گرفتن جريان س�قيفه، به عنوان مهمترين انحراف چند بعدي 
تاريخي

به نظر مي رس��د با ارزيابي حوادث مختلف اين پنجاه سال مي توان با قاطعيت گفت هيچ 

حادثه اي مانند ماجراي سقيفه، که خود منشأ تحوالت بسياري بود، تأثيرات عميق و چنداليه اي 

را بر جامعه اس��المي نگذاش��ت. اين در حالي است که دکتر شهيدي به طور گذرا به نقل اين 
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ماجرا مي پردازد. شايد احتياط براي جريحه دار نکردن احساسات مسلمانان ديگر دليل اين کار 

وي باشد. اما بايد گفت مسئله سقيفه جداي از تعصبات مذهبي، يک واقعيت و حادثه بزرگ 

تاريخي در تاريخ اسالم بود که تغييرات وسيع فرهنگي، مذهبي، اجتماعي را در جامعه اسالمي 

پدي��د آورد و با هيچ توجيهي نمي توان آن را ناديه انگاش��ت. ناديده گرفتن بيعت عمومي و 

علني غدير- با آن وسعت و اهميت تاريخي آن هم به فاصل�ة تنها دوماه از رحلت پيامبر اسالم 

که به معناي ناديده گرفتن س��فارش هاي اکيد ايشان درمورد جانشينش علي7 بود، هيچ گاه 

عجيب تر از قتل نواده پيامبر9 پس از پنجاه سال از رحلتش نيست. بلکه راهي براي توجيه 

اين جنايت پس از پنجاه س��ال به جز اين حلق�ة اتصال يا جهش نزولي امت اس��المي باقي 

نمي ماند. حادثه اي که به مناسبتش قرآن نازل شده،سه روز بيعت رسمي از مردان و زنان در آن 

به طول انجاميده و هزاران نفر شاهدان آن بوده اند )ر.ک: بالذري، 1417ق، ج2، ص108؛ ابن 

کثير، 1407ق، ج7، ص349؛ يعقوبي، بي تا، ج2، ص112؛ شيخ مفيد، 1413ق، ج1، ص175(.

ب( چشم پوشي از خطاهاي فاحش خلفاي ثالث

در پ��ي واقعه س��قيفه، خالفت در اختي��ار جرياني قرار گرفت که عماًل ب��ه دنبال احياي 

اش��رافيت قريش در لواي اسالم بود و براي پيشبرد اهداف خود، مبارزه با اهل بيت پيامبر را، 

به عنوان جانشينان به حق آن حضرت، در ابعاد مختلف در دستور کار خود قرار داد؛ از باب 

نمونه مي توان برخي از ستم ها و هنجارشکني هاي اين جريان را چنين باز شمرد:

1. نفي قدرت و نظام سياس��ي اهل بيت پيامبر9 با خانه نش��ين ک��ردن آنان و در اختيار 

گرفتن جايگاه سياسي و منبع مالي آنان، فدک، و درخواست شاهد براي مالکيت مالي که در 

اختيارشان بود )جاللي، 1395، ص172(.

2. تضعيف جايگاه و شأن اجتماعي و قداست پيامبر اسالم و اهل بيت پيامبر9 با حرمت شکني 

آنان و هتک حرمت جايگاه فاطمه زهرا با هجوم به خانه آن حضرت و اهانت علني به آنان.



فصلنامه فرهنگ زيارت
142

اينان پس��ران همان پدراني هس��تند که فرياد دادخواهي فاطمه، پاره تن رسول خدا را در 

مسجد پيامبر9 شنيدند که مي گفت:

شما اي مسلمانان، آيا رواست كه ميراث پدرم به زور از من ستانده شود؟ آه! دردا! اي 

گروه مهاجر، چقدر عجيب و در عين حال سخيف است كه ارث پدرم مورد دستبرد 

و تجاوز قرار گيرد و من از آن محروم بمانم؟ اي جوانان و اي بازوان توانمند ملت و 

ياران اسالم، اين سهل انگاري شما در ستاندن حّق من از چيست؟ اين چه سستي است 

كه در برابر ستمي كه بر من شده، روا مي داريد؟ آيا پدرم رسول خدا9 نمي فرمود: 

»بزرگداشت مرد را درباره فرزندان هم بايد پاس داشت«؟ چه زود اوضاع را واژگون 

کردي�د و ب�ه بيراهه گام نهاديد، با اينكه توانايي بر احق�اق حقوق مرا در بازو و عّده 

كافي در اختيار داريد )روحاني علي آبادي، 1379ش، ص832(.

اگر اينان نداي هل من ناصر حسين را بي جواب گذاشتند، عجيب نيست؛ زيرا پنجاه سال 

قبل هم پدران اينان وقتي حسنين را مي ديدند که دست در دست علي همراه مادرشان فاطمه 

براي ياري خواهي و تجديد بيعت به در خانه شان آمده اند،به علي و خاندانش پاسخي ندادند. 

چرا بايد سوزاندن خيمه دختران فاطمه براي اين گروه سخت باشد؟ مگر نه اينکه خانه فاطمه 

را با وجود فاطمه و علي و حس��نين مي خواس��تند به آتش بکشند؟ )ابن ابي الحديد 1404ق، 

ج2، ص47؛ دينوري، 1410ق، ج1، ص30(.

عجيب است که مرحوم استاد شهيدي که خود کتابي مستقل درباره تحليل زندگاني دخت 

پيامبر9 دارد، تأثير حرمت ش��کني فاطمه را در عاش��ورا در اين کتاب و تحليلشان انعکاس 

نداده است؛

3. کش��تارهاي بي رحمان��ه و با مجرد اتهام ارت��داد در دوره خليفه اول که علي رغم نظر 

ساير صحابه، تمام کساني را که به هردليل حاضر به پرداخت زکات به وي نشده بودند، کافر 

دانس��ت و به شديدترين وجه سرکوب کرد. در ميان اين سرکوب شدگان، بسيار بودند قبايلي 
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که مسلمان بوده و به حرمت دستور پيامبر در غدير، ابوبکر را شايسته دريافت زکات و خالفت 

نمي ديدند؛ از جمله بني حنيفه؛

4. مش��روعيت دادن به مجازات هاي وحش��تناک مانند آتش زدن که از مواردي است که 

ابوبکر به آن اقدام کرد و در آخر عمر از آن اظهار پشيماني مي کرد، فجائه سلمي فردي بود که 

با سوء استفاده از اعتماد ابوبکر، از تدارکات و هزينه اي که او براي تشکيل سپاهي عليه مرتدان 

به فجائه داده بود، به نفع خود اس��تفاده و ضد حکومت ابوبکر به کار گرفت و پس از مدتي 

ابوبکر به وي دس��ت يافت و فرمان داد تا وي را زنده زنده در بقيع بس��وزانند )يعقوبي، بي تا، 

ج2، ص134(. همين طور کشتن رئيس خزرجيان، سعد بن عباده، که حاضر به بيعت با ابوبکر 

نشده و به شام رفت. شکنجه کردن و کتک زدن در سيره عمر گسترش بسيار يافت، به گونه اي 

که حتي صحابه نيز از بيم ش��الق دو سر او )درة عمر( جرئت بيان حديث نداشتند )بالذري، 

1417ق، ج10، ص356(. عمر، ضمن نگهداش��تن صحابي سرشناس و بزرگ پيامبر در مدينه 

صحابيان اعزامي  براي تبليغ اس��الم را نيز به بسنده کردن به تالوت قرآن و ترک نقل حديث 

پيامبر سفارش کرد )حسيني جاللي، 1413ق، ص270( از سوي ديگر افراد بي گناه بسياري را 

کتک مي زد و خشونت از حد مي گذراند؛ چنان که صبيغ بن عسل را به جرم پرسش از تفسير 

سوره اي از قرآن، آن چنان زد که سر و صورتش خونين شد و فرياد زد )اآلجري، بي تا، ج10، 

ص483(. او عبدالرحمن پسرش را به جرم شرابخواري عالوه بر هشتاد ضربه حد شرعي، آن 

چنان زد که بيمار شد و از دنيا رفت )ابن عبدالبر، 1412ق، ج2، ص842(.

اين سياست در دوران عثمان نيز تشديد شد؛ چراکه وي عمار ياسر را آن چنان زد که فتق 

گرفت و عبداهلل بن مسعود و عبدالرحمن بن عوف را آزار بسيار دارد و ابوذر غفاري، يار خاص 

پيامبر9 را به جرم نهي از منکر، ابتدا به ش��ام، و س��پس به ربذه تبعيد کرد )بالذري، 1417ق، 

ج5، ص543( از طرفي مصرياني که به شکايت از حاکم اموي مصر نزد وي آمده بودند، فرماني 

پنهان شده در مشک قاصد خاص او يافتند که دستور اعدام و قطع دست و پاي آنان را مي داد 
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و مهر عثمان داشت؛ هرچند عثمان آن را انکار کرد )دينوري، 1410ق، ج1، ص56(.

5. آغاز بدعت گذاري در ش��ريعت با جع��ل حديث مخالف قرآن »نح�ن معارشاالنبياء ال 

نورث ماترکناه صدقة«، چنان که فاطمه زهرا به صراحت به آن اش��اره کرد. بدعت گذاري هاي 

آشکار در دوران عمر گسترش بيشتري يافت. او به صراحت نماز جماعت نافله در ماه رمضان 

را که بعدها »صالة تراويح« خوانده شد و مورد تأکيد اهل سنت است، بدعتي نيکو و اختراعي 

از خود دانست و اين بدعت آن چنان در جامعه جا افتاد که به دنبال مخالفت امام علي7 با 

آن در دوران خالفت خود، با اعتراض مردم که نگران تعطيل سنت عمر بودند، مواجه شد و 

نسبت به آن سکوت اختيار کرد )کوفي، 1373ش، ص70(.

بدعت ديگري که عمر به صراحت بر خالف نظر رسول خدا9 اعالم کرد، تحريم متعه 

و ازدواج موقت است در حالي که رسول خدا آن را حالل دانسته بود و اصحاب به آن عمل 

مي کردن��د )قزوين��ي رازي، 1358ش، ص554(. امام علي7 در نقد اين کار عمر فرموده بود 

اگر نهي عمر نبود، جز انس��ان هاي ش��قي، کسي به خاطر فشار غريزي گرفتار فحشا نمي شد 

)عسکري، 1412ق، ج2، ص263(؛

6. بي اعتنايي به اجراي حدود در مورد افراد ذي نفوذ؛ مانند اجراي حد درباره خالد بن وليد 

که برخالف دستور قرآن، مالک بن نويره را کشت و همان شب، بدون گذراندن عده و استبرا، 

با همسرش آميزش کرد. اين رسوايي خالد آن چنان هويدا بود که عمر بن خطاب قسم خورد 

که او را سنگس��ار مي کند )ابن ابي الحديد1404ق، ج1، ص179(. ولي با مقاومت خليفه اول 

مواجه شد. اما تا آخر با خالد بن وليد بد دل ماند.

همين مس��ئله در مورد اجراي حد زنا درباره مغيره بن ش��عبه، حاکم بصره، در زمان عمر 

رخداد که با وجود چهار ش��اهد که بر فحش��اي آشکارش گواهي دادند، به بهانه ابهام آخرين 

بياِن آخرين گواه، تمام گواهان را حد زد و حد زنا را از روي مغيره بن شعبه که به زناکارترين 
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عرب معروف بود، برداشت و با تکرار سخن گواهان، قصد تکرار حد قذف بر آنان داشت که 

امام علي7 در مقابل ايستاد و سوگند خورد اگر بخواهي برآنها دوباره حد جاري کني، مغيره 

را براي زنا سنگسارخواهم کرد )بالذري، 1417ق، ج1، ص491(.

در دوره عثمان نيز اين مسئله تکرار شد؛ چراکه او جندب بن کعب و بزرگان ديگر کوفه 

را با تهديد به پس گرفتن شهادتش��ان نس��بت به شرابخواري وليد بن عقبه )برادر مادري اش( 

خواند. ولي وقتي خبر به عايش��ه رسيد و او علنًا عثمان را به تعطيل حدود متهم کرد، مجبور 

شد از موضع خود عقب نشيني کند )همان، ج5، ص522(؛

7. نفي مرجعيت علمي اهل بيت براي راهبري فکري و فقهي جامع�ة اس��المي؛ هرچند 

مرحوم شهيدي به اعتقادات وارداتي اي که مي توانست در اين عکس العمل امت اسالمي نسبت 

به واقع�ة کربال مؤثر باش��د اشاره اي داشته اند، اعتقاداتي مانند ارجا و جبرگرايي، ولي مقصود 

بنده در اين قسمت، چيزي بسيار فراتر از اين اعتقادات است؛ هرچند شامل آن نيز مي شود و 

نمي توان نقش جبرگرايي را در وقوع حادث�ة عاشورا انکار کرد.

مي داني��م که يکي از وظايف مهم پيامبران و به خصوص پيامبر اس��الم9 تبيين و تعليم 

آموزه هاي مختلف ش��ريعت اس��ت؛ آموزه هايي که افزون بر اثر فرامادي و ملکوتي خود، آثار 

معنوي، روحي، اقتصادي و اجتماعي فراواني را، هم بر فرد مس��لمان و هم بر جامعه اسالمي 

خواهد گذاشت. البته اين آثار اجتماعي در ساحت عباداتي مانند نماز جماعت و جمعه - که 

بسيار مورد تأکيد قرآن کريم اند- و حج و عمره تبلور مي يابد.

پس از پيامبر اسالم اين مسئوليت به امام معصوم منتقل مي شود که جانشين پيامبر9 در 

تفسير و تعليم شريعت و پاسخگويي به پرسش ها و نياز هاي جديد جامعه است. ما اين بعد از 

امامت را به وضوح در سيره اميرمؤمنان7 و فرزندان معصومش: در طول تاريخ مي يابيم.

با توجه به اين آثار مختلف، احکام فرعي و عقايد اسالمي که در حقيقت محور اصلي دين 
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را تشکيل مي دهند، مي توان به خوبي تصور کرد که اگر مسند تدريس و تبيين رسمي دين را 

از معلمان واقعي آن گرفتيم، چه رخ خواهد داد و بايد چه کساني را جايگزين معلمان واقعي 

کنيم و از آنان توقع بيان و ارائه چه مطلبي را داشته باشيم.

تاريخ از گروه هاي مختلفي ياد مي کند که جانشين اهل بيت شدند. در ذيل به چند نمونه 

از افراد مورد تأييد خالفت اشاره مي کنيم:

1. ام��را و حاکمان: عم��ر وقتي مي بيند غير اميري فتوا مي ده��د، اعتراض کنان مي گويد: 

»چگونه براي مردم فتوا مي دهي در حالي که امير نيستي؟« و ابن عمر وقتي کسي درباره فتوا 

از او پرسيد مي گويد: »برو نزد اين اميري که مسئوليت مردم را به عهده گرفته و بار فتوا را بر 

دوش او بگذار« )العاملي، 1415ق، ج1، ص79(.

2. عايش��ه: از ميان همس��ران رسول خدا، که پس از پيامبر9 هم مورد توجه شديد خلفا 

در بود، در خالفت پدرش و عمر و عثمان، منبع فتواس��ت و عمر و عثمان از او درباره س��نن 

و احکام مي پرس��يدند. در حالي که همسران ديگر پيامبر9 مانند ام سلمه يا صفيه اين چنين 

مورد توجه نبودند و به اندازه عايش��ه از درآمدهاي بيت المال بهره مند نمي شدند.کار به جايي 

رسيد که عايشه را داناترين صحابه و کسي که عامه نيمي از دينشان را از او گرفته اند مي دانند؛

3. ابوهريره: شخصيتي پرحديث که حتي عايشه نسبت به فراواني احاديث او که بيش از 

دو سال با پيامبر همنشيني نداشت، تعجب مي کند. بسياري از صحابه او را تکذيب مي کنند و 

حتي عمر او را به دليل دروغ بس��تن به پيامبر خدا شالق مي زند. ابوهريره از کساني است که 

بيشترين روايات را در مکتب عامه دارند.

4. کعب االحبار: روحاني يهوديي که در زمان عمر مس��لمان ش��د و پس از آن درش��مار 

مش��اوران خاص عمر و عثمان آمد؛ تا جايي که عثمان طبق رأي او با ابوذر غفاري، صحابي 

ب��زرگ پيامبر9، محاجه مي کرد و تکاثر و ثروت اندوزي هاي ب��ي محاباي خود را با فتواي 
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کعب توجيه مي نمود )ذهبي، بي ت��ا، ج3، ص489؛ بالذري، 1417ق، ج10، ص429؛ طبري، 

1375ش، ج4، ص192(. ريشه بسياري از عقايد انحرافي تشبيه گرايي و نسبت گناه و معصيت 

ب��ه پيامبران الهي و همين طور روايات جعلي ابوهريره از کعب اس��ت؛ چراکه کعب س��مت 

استادي را در اين زمينه براي ابوهريره داشت و هر دو از يک منطقه و باهم مأنوس بودند )ابن 

کثير دمشقي، 1407ق، ج1، ص15؛ محمود ابورية، بي تا، ص89 - 94(.

5. س��مره ب��ن جن��دب: او که حاک��م بصره از ط��رف زي��اد، فرماندار معاوي��ه بر عراق 

ب��ود، هرچن��د در زمان پيامبر9 س��ابقه درخش��اني ن��دارد، ام��ا در اين زمان ب��ا پذيرفتن 

 هداي��اي ملوکان��ه معاوي��ه، حاض��ر مي ش��ود آي��ه اي را ک��ه درب��اره علي7 نازل ش��ده، 

بگويد درباره دش��من اش نازل ش��ده اس��ت )ابن ابي الحدي��د، 1404ق، ج4، ص73؛ طبري، 

1375ش، ج5، ص292(.

 6. قصاص��ان و داستان س��رايان: داس��تان س��راياني ک��ه تنها کاربردش��ان اين ب��ود که در 

زمان جاهليت براي جلوگيري از شنيدن آيات قرآن اجير شده بودند، در اين زمان براي به غفلت 

انداختن مردم از شنيدن سنت و تفسير آن وارد عرصه شدند )العاملي، 1415ق، ج1، ص132(؛

7. شاعران: خليفه دوم براي جبران خالئي که به سبب منع انتشار سنت نبوي متوجه جامعه 

اسالمي شده بود، با تأکيد وافر، به نشر شعر سفارش مي کرد، تا جايي که به نوشتن شعر و حفظ 

کردن آن فرمان داد و انصار، کتاب شعري را که تدوين کرده بودند، گاه گاهي استنساخ مي کردند.

اين امر به جايي رسيد که عمر مکاني را در مسجد نبوي مشخص کرد، که »بطيحا« ناميده 

مي شد، تا در آن هر کس مي خواهد شعري بگويد يا صدايش را بلند کند، بايستد.

در همين راستا او طي نامه اي به مغيرة بن شعبه از او خواست تا شعرا را جمع کند و اشعار 

آنان را تدوين کند و بنويس��د. تأکيدهاي عايش��ه نيز درباره شعر بسيار است )العاملي، 1415، 

ج1، ص92(؛
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8. علوم اهل کتاب و احاديث آنان: اين جايگزين در مذاهب اس��المي بعدي که مبتني بر 

نصوص مقدس ش��کل گرفتند، بس��يار تأثيرگذار بود و ابو هريره و کعب االحبار، از عامالن 

اصلي آن بودند.

عمر در زمان حيات پيامبر اسالم9 به اين امور توجه و رغبت داشت که با عکس العمل 

بسيار شديد آن حضرت روبه رو شد )الحسيني الجاللي، 1413ق، ص342(.

ج( ناديده گرفتن تزوير شوراي عمر 

مؤل��ف محترم کتاب، ش��وراي عمر را نمونه اي از مراجعه ب��ه آراي عمومي تلقي کرده و 

ظاهرًا آن را پذيرفته اس��ت؛ در حالي که با تأمل در گزارش هاي مختلف تبيين کننده ش��ورا، 

روش��ن مي شود که شورا يک ژس��ت دموکراتيک و رفتاري تصنعي و ظاهرفريب بود که تنها 

نتيجه اش، فريب عوام براي به خالفت رس��يدن فردي بود که از پيش مش��خص بوده اس��ت. 

اص��واًل برخي صاحب نظران، ش��ورا را يک��ي از عوامل مهم بروز اختالف در امت اس��المي 

دانسته اند )القريشي، 1430ق، ج3، ص358(.

عمر كار را بر عهده شش تن گذاشت و در مورد هيچ كدام نص صريحي نكرد و نه تنها 

در مورد ايش��ان، كه در مورد كس ديگري هم تصريح نكرد. بدين س��بب در دل هر يك  از آن 

ش��ش تن چنين تصوري پيش آمد كه شايسته خالفت و سزاوار پادشاهي و سلطنت است و 

همواره اين موضوع در دل و ذهن ايش��ان وجود داش��ت و نفس آنان هواي آن را مي داشت و 

چشم هايشان به سوي آن دوخته بود و نقش خالفت در خيال ايشان جاي داشت و اين خود 

از مايه هاي دلتنگي و كدورت ميان علي7 و عثمان بود. سرانجام، كار به كشتن عثمان منجر 

ش��د و طلحه بيش��ترين نقش را در كشتن عثمان بر عهده داشت و او به داليل متعددي ترديد 

نداشت كه حكومت پس از عثمان از آن او خواهد بود؛ از آن جمله پيشگامي او در گرويدن 

به اسالم، ديگر آنكه پسر عموي ابوبكر بود و ابوبكر در دل مردم آن روزگار منزلتي بزرگ تر 
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از منزلت كنوني داشت، ديگر آنكه بخشنده و دست و دل باز بود، طلحه به روزگار زنده بودن 

ابو بكر در مورد جانشيني، با عمر ستيز مي كرد و دوست مي داشت ابو بكر خالفت را پس از 

خود به او واگذار كند. او هر صبح و شام در مورد عثمان، سرگرم فريبكاري و فتنه انگيزي بود؛ 

دل ها را از او مي رمانيد و نفس ها را بر او تيره و تار مي كرد و مردم مدينه و اعراب باديه نشين 

و مردم ديگر شهرها را بر او مي شورانيد و در اين كار زبير هم او را ياري مي داد كه او هم براي 

خويشتن اميد خالفت داشت و اميد آن دو براي رسيدن به خالفت نه تنها كمتر از اميد علي7 

نبود، بلكه نيرومندتر هم بود؛ چرا كه علي7 را دو خليفه نخستين فرو كوبيده و ساقط كرده 

بودند و حرمتش را ميان مردم شكس��ته بودند و به فراموش��ي سپرده شده بود و بيشتِر كساني 

كه ويژگي ها و فضيلت هاي او را به روزگار پيامبر مي شناختند، مرده بودند و قومي روي كار 

آمده بودند كه او را نمي ش��ناختند و فقط او را مردي هم تراز با ديگر مس��لمانان مي دانستند و 

از آن همه فضايل كه به او برمي گش��ت، در نظر عامه مردم فقط همين باقي مانده بود كه پسر 

عموي رس��ول خدا و شوهر دخترش و پدر دو نوه اوست و ديگر چيزها به فراموشي سپرده 

شده بود. وانگهي قريش چنان كينه او را در دل داشتند و چنان از او منحرف بودند كه نسبت 

به هيچ كس چنان نبودند.

قريش به همان اندازه كه نس��بت به علي کينه و دش��مني داش��تند، نسبت به طلحه و زبير 

محبت مي ورزيدند؛ زيرا مقدمات و اس��باب آن كينه در آن دو فراهم نبود و آن دو در اواخر 

روزگار عثمان از قريش دلجويي مي كردند و به آنان وعده بخش��ش مي دادند و طلحه و زبير 

اگرچه بالفعل خليفه نبودند، در نظر خود و در نظر مردم، بالقوة خليفه شمرده مي شدند؛ زيرا 

عمر تصريح كرده بود كه آن دو از اعضاي شورا باشند و هر دو را براي خالفت پسنديده بود 

و عمر چنان بود كه در زندگي و پس از مرگ از گفتارش پيروي مي شد و رفتارش مورد پسند 

و مطاع بود و فرمانش اجرا مي شد.

چون عثمان كش��ته ش��د، طلحه با حرص بس��يار آهنگ خالفت كرد و اگر مالك اشتر و 
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گروهي از شجاعان عرب كه با او همراهي مي كردند نبودند. و خالفت را براي علي7 قرار 

نمي دادند، هرگز علي7 به خالفت نمي رسيد )مهدوي دامغاني، 1375، ج4، ص257(.

علي خود در خطب�ة شقش��قيه درباره ش��وراي شش نفره اي که عمر براي خالفت پس از 

خود تعيين کرد، مي فرمايد: »پناه بر خدا از اين شورا«، سپس به نخستين نقطه ضعف اين شورا 

پرداخته، مي فرمايد: »كدام زمان بود كه در مقايسه من با نخستين آنها- يعني ابو بكر- ]و برتري 

من بر او[ شك و ترديد وجود داشته باشد تا چه رسد به اينكه مرا همسنگ امثال اينها )اعضاي 

شورا( قرار دهند«. آن حضرت با اين تأسف به اين حقيقت اشاره مي كند كه اگر مي خواستند 

شايستگي براي خالفت را ملحوظ دارند، جاي ترديد نبود كه مي بايست آن حضرت را تعيين 

مي كردند. ولي افسوس كه هدف هاي ديگري در اين مسئله دنبال مي شد.

س��پس مي افزايد: »ولي ]من براي مصالح اسالم با آنها هماهنگي كردم[ هنگامي كه پايين 

آمدن��د، پايي��ن آمدم و هنگامي كه پرواز كردند پرواز كردم« كنايه از اينکه با ش��رايط و اظهار 

نظرهاي مختلف آنان کنار آمده و همکاري کرده اس��ت تا از هر گونه تفرقه دوري ش��ود و 

دشمناني كه در كمين نشسته بودند، سر بر نياورند که اساس اسالم را به خطر بيندازند. سپس به 

قابل پيش بيني بودن نتيجه اين شورا و كارهاي مرموزي كه در آن انجام گرفت اشاره مي کند و 

مي فرمايد: »يكي از اعضاي شورا به خاطر كينه اش از من روي برتافت و ديگري خويشاوندي 

را بر حقيقت مقدم داش��ت و به خاطر دامادي اش تمايل به ديگري )عثمان( پيدا كرد، عالوه 

بر جهات ديگري كه ذكر آن خوشايند نيست« )ابن بابويه، 1385ق، ج1، ص151؛ ابن بابويه، 

1403ق، ص361؛ شيخ مفيد، 1413ق،ج1، ص288(. در اين سخن حضرت، گويا به »سعد بن 

ابي وّقاص« اشاره مي کند که مادرش از بني اميه بود و نزديكان مادرش در جنگ هاي اسالم، 

به دست علي7 كشته شده بودند. به همين دليل او در زمان خالفت علي7 نيز با حضرتش 

بيعت نكرد و كينه توزي او نسبت به علي7 مسّلم بود و به همين دليل در آن شورا به علي7 

رأي نداد و به وسيله محول کردن رأي خود به »عبد الرحمن بن عوف«، به عثمان رأي داد و 
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كسي كه به خاطر دامادي اش متمايل شد، عبد الرحمن بن عوف بود؛ زيرا عبدالرحمن شوهر 

»اّم كلثوم«، خواهر عثمان بود. در آخر به اموري ناخوشايند اشاره کرد كه مي تواند به توقعات 

عبدالرحمن بن عوف در رأي دادن به عثمان، مانند سوء استفاده هاي مالي از بيت المال مسلمين 

و... باشد )مکارم شيرازي، 1375، ج1، ص362(.

د( بي توجهي به ابعاد فراتاريخي واقعه عاشورا

با وجود درس��تي همه تحليل هايي که عدالت خواهي و امر به معروف و احياي دين را از 

اهداف امام حسين7 در قيام خود مي دانند، نبايد به بعد فراتاريخي و معنوي عاشورا در جهان 

غفلت کرد. انبوه روايات معصومان نشان دهنده توجهي ويژه و فراتر از يک نهضت اجتماعي 

و عدالتخواهانه صرف به کربالست. گريه پيامبر اکرم9، مقام شفاعت امام حسين7، عنصر 

انتقام در نهضت حسيني، پيوند نهضت امام حسين7 با مهدويت، همه و همه نشان مي دهد 

سرمايه گذاري بسيار عظيم تري در عاشورا شده است که با تحليل هاي صرفًا مادي قابل تفسير 

نيست. از سوي ديگر همه رفتارهاي امام نيز جز با اين توجيه معنا نمي يابد.

ش��هيدي با ارائه اين توجيه که امام چون دعوت کوفيان را ش��نيد و پيام تأييدآميز مس��لم 

را دي��د به اقتضاي مس��ئوليت بايد قيام مي کرد تا به مردم��ان جوياي حق بهانه اي ندهد که ما 

خواستيم، ولي شما نيامديد. اينکه امام با وجود باخبر شدن از ناکامي مسلم به راه ادامه داد، يا 

از هر فرصتي براي اتمام حجت و تحريک عواطف انساني خصم، بهره گرفت؛ اينکه با وجود 

تهديد هاي بسيار، تمام خاندانش را با خود آورد؛ اينکه در يک سو از کساني چون عبيداهلل بن 

حر جعفي و زهير و عمر س��عد ياري خواس��ت و در رفتاري ديگر، در شب عاشورا آن اندک 

ياران برجا مانده را نيز به رفتن و ترک اردوگاه کوچک خود فراخواند؛ همه و همه نش��ان از 

وجود فلسفه اي خاص و فراتر از تحليل هاي اين جهاني و خاکي و کوتاه مدت است که البته 

مجالي بسيار بيشتر براي شرح مي طلبد و نبايد از آن غفلت کرد.
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نتيجه گيري 

در پايان اغراق نيس��ت اگر بگويم در ميان کتاب هايي که درباره نهضت حس��يني ديده ام، 

کم تر کتابي را يافته ام که بتواند اين چند خصلت را با هم در خود داشته باشد:

تحليل متقن و ريشه يابي عميق و چندبعدي، رواني و شيوايي و بديع بودن نگارش، موجز 

و مختصر بودن و دوري از تکرار ها و بيان حوادث ش��ناخته ش��ده قيام کربال. لذا به همه آنها 

ک��ه اين کت��اب را نخوانده اند، خواندن آن را، و به آنها که آن را مطالعه کرده اند، بازخواني اش 

را توصيه مي کنم.
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