در امتداد عاشورا

خالصه کتاب »پس از پنجاه سال« نوشته سید جعفر شهیدی
تخلیص توسط احسان بابایی

جنبش عدالتخواه

در امتداد عاشورا
اهمیت قیام امام حسین(ع) علیه نظام اموی و شگفتي از اين حادثه تلخ و فجیع ،يعني قتل علام
خاندان پیامبر در فاصله اندکي پس از رحلت رسول خدا (ص) آن هم به دست خانداني که در عصلر
حیات پیامبر کینه توزترين خاندان با ديانت نبوی بودند و کمي بعد با نام دفاع از آيین محمدی (ص)
و خلیفه مسلمین ،به قت عام امام حسین و اه بیت پیامبر اسالم پرداختند ،باعث شد تا از ديلربلاز
نويسندگان شیعي واه سنت و حتي در قرون اخیر ،شرقشناسان و اسالمشناسان غربي به بلررسلي
اين حادثه مهم تاريخ صدر اسالم توجهي جدی نشان داد و در ترسیم ابعاد مخلتلللن آن مسلاعلي
فراواني به کار بندند و آثار و نوشتههای گوناگوني تألین کنند.
مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی از پیشكسوتان پژوهش و مطالعات ديني در کشلور اسلت کله
شخصیت علمي و فرهنگي او بر کسي پوشیده نبود .او متولد  7921بود و تحصیالت حوزوی خود را
تا مرحله اجتهاد در نجن اشرف و تحصیالت دانشگاهي خود را در تهران تا درجه دکترا ادامه داد و تا
زمان وفاتش بیش از دو دهه استاد دانشگاه تهران بود .وی را با تألیفات ارزشمندی در حوزه تلاريلخ
اسالم مي شناسند ،تألیفاتي مانند تاريخ تحلیلي اسالم ،زندگاني حضرت فاطمه (س) ،زندگاني علللي
بن الحسین (ع) ،شیرزن کربال ،انقالب بزرگ و  ...در اين میان کتاب پس از پنجاه سال ،پژوهش تازه
پیرامون قیام امام حسین (ع) از جمله کتابهای مطرح درتحلی واقعه عاشورا است که به رخلدادی
که در سال  17هجری و درست پنجاه سال پس از وفات پیامبر در سال  77هجری اتلفلاق افلتلاد،
ميپردازد .دکتر شهیدی تحقیق و نگارش اين کتاب را در سال  7331انجام داده و کتاب را در سلال
 7331با قلمي شیوا ،متقن و مستند به منابع اصی تاريخي مستند ساخت و تاکنون بیش ازسليودو
بار به چاپ رسیده است و هنوز پس از انتشار دهها هزار نسخه از رونق باز نايستاده است هلر چلنلد
بیان حقايق تاريخي بخش عمده کتاب را تشكی ميدهد اما نوع مواجهه دکتر شهیدی با تاريلخ در
تحلی حادثه عاشورا نو و بديع است .دکتر شهیدی در اين کتاب بیش از آن کله در جسلتلجلوی
چگونگي آن رخداد عظیم باشد ،به دنبال چرايي حادثه عاشورا بوده است؛ »مقصود من از نوشتن اين
يادداشت ها مقت نويسي ،تبلیغ مذهبي و حتي نوشتن تاريخ نیست .من کوشیده ام تا خود بدانم آن
چه رخ داد ،چرا رخ داد؟« (پس از پنجاه سال ،ص )1
کتاب پس از پنجاه سال ،نه روايت زندگي امام حسین (علیه السالم) بلكه تحلی و علت شنلاسلي
عاشوراست .بیان حوادث تاريخ صدر اسالم برای نويسنده چندان موضوعیت ندارد .او تالش ميکند تا
به واسطه مرور بر آنچه در اين پنجاه سال بر جامعه مسلمین گذشت ،چرايي اين حادثله را بلازگلو
نمايد.

منطق تاریخ
دکتر شهیدی علت فاجعه را فقط در سال  11و  17هجری جستجو نمي کند او نقطه عزيمت خود
را برای تحلی حادثه ،سالها قب قرار داد و به همین دلی نامي اين گونه برای اثر خويش برگزيد.
دکتر شهیدی اين حادثه تاريخي را به مثابه يك معلول مورد بررسي قرار ميدهد و تالش ميکنلد
که عل و ريشههای آن رخداد را برجسته نمايد .او برای يافتن عل اين حادثه شگفت ،از سالها قب
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و از تحوالتي که قدم به قدم مسیر فاجعه را پیمودند سراغ ميگیرد.
رويكرد معطوف به علت شناسي و تالش برای درك چرايي حادثه و پرسش
از زمینهها و بسترهای رخداد عظیم عاشورا از برخي پیش فرضهای دکلتلر
شهیدی در نگارش کتاب پرده بر ميدارد که مؤلن خود نیز به آن اشلاراتلي
داشته است » :حادثه جزيي از تاريخ است ،تاريخي که رويدادهای آن يلكلي
معلول ديگری است(«.پس از پنجاه سال ،ص )1
»حادثهها مانند حلقههای زنجیر يكي به ديگری بسته است و نملي تلوان
آنها را ازهم جدا کرد( «.پس از پنجاه سال ،ص )91
» پديد آمدن هر حادثه ،حادثه ديگری را به دنبال دارد( «.پس از پلنلجلاه
سال ،ص )33

یقین دارم آنچه به دست
آوردهام ،عبرتی براي حال
و آینده خواهد بود .چه
اگر قهرمان حادثه كشته
شده است [اما] آنچه او
براي آن میجنگید و آنان
كه براي رسیدن به هدف
بدو وعده یاري دادند و به
وعده خود وفا كردند یا
نكردند ،در طول تاریخ
فراوان بوده و هستند و
خواهند بود

»برای دريافت حقیقت تاريخي – هر چند بر اساس مظنه و احتملال هلم
باشد – خواندن متن تاريخ آن سالها به تنهايي کافي نیست ،بلكه بايد تاريخ
را با ديگر شرايط از جمله وضع جغرافیايي ،اقتصادی و اجتماعي سنجید( «.پس از پنجاه سال ،ص)4

آنچه کتاب پس از پنجاه سال را از ديگر آثاری که آنها نیز از صبغه تاريخلي بلرخلوردارنلد جلدا
مي سازد ،رويكرد عبرت جويانه آن است .مراجعه به تاريخ کم نیست.آنچه کمیاب است ،نگاه علبلرت
جويانه است .در پرتو چنین نگاهي به گذشته است که تاريخ مشعلي ميشود که مسلیلر آيلنلده را
روشن ميسازد .تاريخ ،گرانبها سرمايهايست که آن را تنها با نگاه عبرتجويانه ميتوان به دست آورد.
کتاب پس از پنجاه سال ،زماني الهام بخش جوانان پرشور و انقالبي بود ،اما دعوت به انقالب نبود،
بلكه هشداری بود برای درس آموزی از گذشته تاريخ ،دعوتي بود برای دقت در صیانت و مراقلبلت از
انقالب و شايد به همین دلی  ،نس امروز بیش از نس گذشته به اين کتاب محتاج بلاشلد .دکلتلر
شهیدی به تكرار پذيری تاريخ و ثبات قواعد حاکم بر کامیابيها و ناکاميها اعتقاد دارد .از هلملیلن
روست که بیمناك تكرار سرنوشت تلخ نخستین انقالب اسالمي است.
» من در اين کتاب از زاويه ای بدين حادثه نگريسته ام که در گذشته کمتر بدان توجه کلردهانلد.
اگر در چنین کوششي توفیق يافته باشم ،يقین دارم آنچه به دست آوردهام ،عبرتي برای حال و آينده
خواهد بود .چه اگر قهرمان حادثه کشته شده است [اما] آنچه او برای آن ميجنگید و آنان که بلرای
رسیدن به هدف بدو وعده ياری دادند و به وعده خود وفا کردند يا نكردند ،در طول تاريخ فراوان بوده
و هستند و خواهند بود« (پس از پنجاه سال ،ص )3
استاد شهیدی بر شیوه کار تاريخ نگاران گذشته اين اشكال را وارد ميبیند که آنهلا غلاللبلا بله
روايتگری و نق حوادث اکتفا کرده اند و از تحلی تاريخ و تبیین درسها و عبرتهای آن غلفلللت
ورزيدهاند و به همین خاطر جامعهها را از گرانبهاترين قسمت سرمايه گلذشلتله خلويلش ملحلروم
ساخته اند .او به روايت گری تاريخ به ديده يك وظیفه آن چنان که بايسته و شايستله بلود ،هلملت
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ميگماردند ،چه بسا جوامع ،خطاها و شكستهای کمتری به ثبت ميرساندند وموفقیتهای بیشتری
از خويش به يادگار ميگذاشتند.
»حقیقت اين است که تاريخ نويسان قديم نميخواستهاند يا نميتوانستهاند هر حادثهای را – هلر
چند اهمیت بسیار داشته باشد -از جهت اسباب و علتهای اجتماعي ،اقتصادی و ملردمشلنلاسلي
تحلی کنند .اگر تاريخنويسان گذشته وظیفه خود را انجام داده بودند .اگر فقط بله
اگر تاریخنویسان
گذشته وظیفه خود نق روايت اکتفا نميکردند ،مسلما امروز تاريخ صورت ديگری داشلت ( «...پلس از
را انجام داده بودند .پنجاه سال ،ص )72
اگر فقط به نقل
کتاب پس از پنجاه سال ،سي فص دارد .سیزده فص نخست آن بلرای ورود بله
روایت اكتفا
جزئیات حوادث سالهای  11و  17هجری و بیان وقايع نهضت سید الشهداء ،حكم
نمیكردند ،مسلما
امروز تاریخ صورت مقدمه ای را دارد که هر چند مقدمه است ،اما جان کالم و کلید تحلی حادثه را در
خود جای داده است .سیزده فص نخست ،عهده دار بیان حقايق پشت پرده حادثله
دیگري داشت
عاشورا است ،يعني روشن ساختن تحوالتي که يكي پس از ديگری بر جامعه ساخته
و پرداخته رسول خدا وارد آمد و آن را آن گونه دگرگون ساخت که پس از پنجاه سلال ،يلزيلد بلر
جايگاه پیامبر تكیه زد و بر قت حسین فرزند همان پیامبر فرمان راند.
آری ،در کوفه آن شب که هم پیمانان ،عهد خويش گسستند و مسلم بن عقی  ،نماينده حسین را
رها کردند ،غیرت سوخته بود ،شرم و حیا بي معنا گشته ،مردانگي و جوانمردی ،به تمامي فلراملوش
شده بود ،اما نبايد دچار اشتباه شد ،چرا که اينها به يكباره انجام نشده بود.
استاد شهیدی ،در کتاب خود به دنبال برجسته ساختن تغییرات و تحوالتي است که قدم به قلدم
جامعه را به فاجعه عاشورا رسانده بود.

معماي عاشورا
او برای نخستین بار سؤاالتي ،راجع به آن حادثه مطرح نمود که برای جوانان مسلللملان تلازگلي
داشت .سؤاالت تأم برانگیز بود و پاسخي که استاد ارائه ميداد ،الهام بخش.
» چه شد اجتماع مسلمان آن روز در مقاب اين حادثه تا آن حد خونسردی و بي اعتنلايلي نشلان
داد؟ حسین و ياران او چه جرمي مرتكب شده بودند که فقه مسلماني کیفر آن را قت ميدانسلت؟«
(پس از پنجاه سال ،ص )73
»در کوفه هنوز عدهای از صحابه پیغمبر ميزيستند ...اينها ميتوانستند با همكاری گروه بزرگي از
تابعین و سران شهر ،حاکم کوفه را مجبور کنند تا راه ديگری جز آن چه در پیش گرفت ،اختیار کند
ولي چنین نكردند ،چرا؟« (پس از پنجاه سال ،ص )71
»در سال شصتويكم ،عدهای از ياران پیغمبر در شام به سر ميبردند و بعضي از آنها در نزد يزيلد
مقامي واال داشتند .چرا در اين حوزه مسلماني هیچ گونه اقدامي برای مخالفت با اين فاجعه به عمل
نیامد؟« (پس از پنجاه سال ،ص )71
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اساساً طرح جدی اين سؤال که » چه شد که حسین ،فرزند رسول خدا و بزرگمرد جهان اسالم ،به
دست مسلمانان کشته شد؟« خود سوالي تازه و بديع بود؛ اما نگاه مرسوم و معمولي به حادثه عاشورا
که صرفا از بعد عاطفي به جريان کربال مينگريست برای يافتن پاسخ اين سؤال ناتوان بود؛ به همیلن
خاطر دکتر شهیدی از نگاه تاريخي مدد جست و البته به روايت تاريخ اکتفا نكرد و در سال 11و 17
هجری متوقن نماند؛ بلكه به وقوع پیوست و در نهايت منجر به حادثه عاشورا شلد،
چه شد اجتماع
مسلمان آن روز در
همت گمارد.
مقابل این حادثه تا آن
از همین روست که ميتوان ادعا کرد دکتر شهیدی از يك سو با طرح چلنلیلن
حد خونسردي و بی
سؤالي و از سوی ديگر با انتخاب چنین شیوهای برای پاسخ گويي ،مرحلهای تازه را
اعتنایی نشان داد؟
در نگرش به عاشورا فراهم ساخته است.
حسین و یاران او چه
جرمی مرتكب شده
مسیر فاجعه
بودند كه فقه مسلمانی
کتاب پس از پنجاه ،کتابي تلخ است که شايد تلخي آن بله خلاطلر صلداقلت
كیفر آن را قتل
نويسنده در روايت تاريخي تلخ باشد.
میدانست؟
نويسنده تالش نمود تا با مرور بر آنچه در اين پنجاه سال بر جامعه مسللملانلان
گذشته است ،چرايي حادثه عاشورا را بازگو نمايد »:دستاويز قرار دادن سنتي برای محو سنت ديلگلر،
به گناه رنگ دين دادن ،تبعیض در اجرای احكام الهي ،از بین بردن اص مساوات اسالمي ،سبقت در
اسالم را بهانه امتیازطلبي قرار دادن ،فخر فروشي درباره اص و نسب ،تغییر ارزشها ،ارتجاع جاهلي،
تحقیر غیر عرب ،مردن سنت ،زنده شدن بدعت ،حاکمیت اشرافیت ،احیاء پلیلونلدهلای جلاهلللي،
حاکمیت جريان نفاق ،برتری فروشي نژادی ،پناه بردن به مسائ کلالملي بلرای فلرار از زيلر بلار
مسئولیت ،بياعتنايي به عدالت ،فراموشي برادری اسالمي ،گرمتر و گرمتر شدن بازار حقیقت پوشي و
دين فروشي «...
آری به اين ترتیب هیچ چیز ،غیر طبیعي رخ نداد .مسیری که جامعه مسلمین انتخاب کرده بلود،
اگر جز به کربال ختم مي شد موجب تعجب بود .از میان آنچه بر مسلمانان گذشت تنهلا بله بلرخلي
موارد اشاره مي کنیم که دکتر شهیدی در کتاب خويش نقش آنها را در انحراف و سقوط برجستلهتلر
ميبیند.

بیست و پنج سال كافی بود
از همان آغاز که سقیفه برپا شد و خالفت رسول خدا از موضع خود خارج شلد ،علداللت رو بله
فراموشي نهاد و البته در همان حد متوقن نماند و آرام آرام بي عدالتي به ديلگلر شلئلون زنلدگلي
مسلمین نیز راه يافت .در اجرای احكام خدا تبعیض را مجاز شناختند ،در بهرهمندی از بیت اللملال
مسلمین ،اص مساوات اسالمي را ناديده انگاشتند و به تدريج کرامت انسانها را فراموش کلردنلد و
عرب را بر غیر عرب ،قريش را بر غیر قريش و بنيامیه را بر ساير تیرهبرتری دادند.
گامها رو به عدالت نبود و هر چه زمان ميگذشت مسلمانان از عدالت موجود ،فاصله بلیلشلتلری
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مي گرفتند و عدالت که فرو ريخت ،تقوا نیز بر جای ماند .برادری نیز فراموش گرديد ،ملال و ملقلام
اصالت يافت ،برابری به سخره گرفته شد ،فخر فروشي ،تجم و اشرافیت عادی شد و حقوق انسانها
انكارگرديد ،سنت رسول خدا از رونق افتاد و بار ديگر ارزشهای جاهلي رواج يافت»:چون پیغمبر از
جهان رفت و ابوبكر اعالم داشت رئیس مسلمانان بايد از قريش باشد و همین که در بودجه بلنلدی،
اگر به جزئی از بی عمر پرداخت رقم باالتر را به اين طبقه مخصوص گردانید و همین که مال فلراوانلي
زيردست و پای آنان ريخته شد ،اشرافیت معنوی با اشرافیت مادی در هم آمیخلت و
عدالتی رضایت
دادیم و آن را
رفته رفته اص مساوات اسالمي از میان رفت تا آنجا که در پايان خالفت علثلملان،
بخشیدیم،
رسمیت
قريش ،نه تنها از جهت تصدی مقامات مهم دولتي بر غیر قريش برتری يافت ،بللكله
به
توان
نمی
دیگر
مقدمات برتر شمردن عنصر عرب از ديگر نژادهايي که مسلماني را پذيرفتله بلودنلد
توقف آن در همان
فراهم گرديد .در دوره معاويه اين برتری فروشي آشكار گرديد...با اعتراف به بلرتلری
حد امید بست.
نژادی عرب از غیر عرب ،اص ديگری از اصول مسلماني ناديده انلگلاشلتله شلده و
اجتماع اسالمي که بر پايه مساوات استوار بود به دوره پیش از اسالم که در آن نسب بلیلش از هلر
عام ديگر به حساب ميآيد ،نزديكتر گرديد( «.پس از پنجاه سال ،ص )37
اگر به جزئي از بي عدالتي رضايت داديم و آن را رسمیت بخشیديم ،ديگر نميتوان به توقن آن در
همان حد امید بست .بي عدالتي به سرعت سرايت ميکند و بافتهای به هم تنیده جامعه را يلكلي
پس از ديگری آلوده مي سازد و اين قانون اجتماع است .هیچ چیز همچون بي عدالتي ،بي عدالتي را
توجیه نميکند .ظلم پیشگان در کمیناند که از جزييترين بي عدالتي ،بهانهای بسازند تا قید و بنلد
عدالت را ازپای تمايالت خويش بردارند.استثناء بر عدالت تا آن حد فزوني يافت که علداللت ،خلود
خالف اص گرديد .مسلمانان سالها پیش ،قب از عاشورا ،عدالت را سر بريدند.
اشرافیت ،میوه تلخ بي عدالتي ،تازيانه ای بود که روح محرومان و پابرهنگان را مليآزرد .علروس
دنیای تجم  ،به تمام قد خود را به رخ ميکشید .دنیا طلبان برای تصاحب ،به رقابت برخلاسلتلنلد،
سكه سكه بر زرهای خود افزودند و برای فقیران سهمي جز حسرت باقي نگذاردند .قبله مسللملانلان
يكبار ديگر عوض شد و به زودی خدا نا آشناترين نام برای آنها شد.
» در خالفت عمر با فتح ايران و مصر و متصرفات امپراتوری روم ،ناگهان در آمد مسلمانان افزايلش
يافت ...پیدا شدن اين ثروت ،عمر را به فكر انداخت که چه کند ...سرانجام با مشورت صحابه ،نلوعلي
بودجه بندی به وجود آورد .نام هر يك از مسلمانان را در دفتری ثبت کردند و با رعايت سبقت وی در
اسالم و با نزديكي او به پیغمبر برای او مقرری نوشتند.
ديری نگذشت که تني چند از بزرگان صحابه با همین درآمد به تجارت و مضاربه پرداختنلد و از
اين راه ثروتي سرشار اندوختند .به موازات اين درآمد ،از غنیمتهای جنگي هم که پیاپلي افلزايلش
مييافت ،نصیب بیشتری به آنان رسید .نتیجه آن شد که طبقهای تازه در اسالم پلديلد گشلت کله
اشرافیت معنوی و مادی را با هم درآمیخت .عمر تا آنجا که ميتوانست کوشید تا نگذارد اين دستله
به خريد خانه و مزرعه بپردازند؛ چرا که مي ترسید به مال اندوزی عادت کنند و فاسد گردند ...علملر
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ميکوشید اين دسته را در مدينه نگاه دارد ،عالوه بر آن مراقب بود بزرگان اين طايفه ،شغ های مهم
را به عهده نگیرند ...عمر هرگاه ميخواست حاکمي را به شهری بفرستد ،نخست ميگفت تا دارايي او
را صورت ميگرفتند و پس از مدتي به حساب او رسیدگي ميشد.
 ...سیاست خشن مالي که عمر پیش گرفت بر قريش ناگوار آمد و سرانجام خلیفه
در توطئهای که ظاهرا چند تن از سران اين طايفه ترتیب دادند ،کشته شد ...همین
که عمر کشته شد ،بار سنگیني از دوش اشراف مال اندوز برخاست ،آسودگي خاطر
آنان وقتي به کمال رسید که پس از عمر ،عثمان زمامدار مسلمانان گشت .سیاست
مالي عثمان ،قريش و جز قريش را بر دست اندازی به مال مسلمانان گستاخ کلرد...
به روايت ابن سعد ،به زبیر بن عوام ششصد هزار درهم و به طلحله دويسلت هلزار
درهم بخشید و مروان بن حكم را ششصد هزار دينار داد .ابن سعد نلوشلتله اسلت
هنگامي که زبیر مرد ،خانهها و سرزمینها در مصر و اسكندريه و کوفه و بصلره بله
جای گذارد .ترکه زبیر چه میلیون و از آن ِ طلحه سي میلیون [دينار] بود( «.پس
از پنجاه سال ،صص )31-34

در مدت نیم قرن،
عاملهاي چندي در
سقوط جامعه
اسالمی مؤثر بود ،اما
هیچ یك از آنها در
شدت اثر به پایه
رغبت به مال اندوزي
نمیرسد

دکتر شهیدی به نمونههای ديگری ازجلوههای دنیاگرايي در میان بزرگان صحابه اشاره ميکند که
همگي ازايجاد شكافي عظیم میان مسلمانان و پديد آمدن طبقهای خاص از اشراف حلكلايلت دارد.
آنچه دنیاگرايي را در میان مسلمانان دامن ميزد و شدت ميبخشید اين بود که صحابه اشرافلي ،بله
واسطه سابقه و مصاحبت با رسول خدا از شرافت معنوی نیز برخوردار بودند .دکتر شهیدی در میلان
عواملي که انحراف مسلمین را زمینه ساز شدند ،سهم دنیاگرايي را بیش از سايرين ميداند.
» در مدت نیم قرن ،عام های چندی در سقوط جامعه اسالمي مؤثر بود ،اما هیچ يك از آنلهلا در
شدت اثر به پايه اين عام – رغبت به مال اندوزی – نميرسد( «.پس از پنجاه سال ،ص )17
علي آن گاه که به خالفت رسید ،وارث آن همه اشتباه بود که گذشتگان او مرتكب شده بودنلد .از
سال دهم هجرت که رسول خدا از دنیا رخت بربست تا سال سي و پنجم ،بیست و پنج سال فاصللله
است و اين مدت برای تغییر روحیهها و رويهها اصال زمان اندکي نیست.
دشمنان علی
این بار گر چه
به نام خدا اما
به خاطر دنیا
میجنگیدند.

نهج البالغه گواه است بر مشكالت علي ،آنگاه که او در قامت خطبهها و نلاملههلای
خود ،مردم را از دنیاگرايي برحذر ميدارد و فرمانداران خويش را به خاطر علدول از
سیره نبوی ،مورد مذمت قرار ميدهد.
علي (علیه السالم) برا احیای سنت پیامبر مجبور شد به روی کساني شمشیر بكشلد
که ديروز در جنگ با کفار همگام و همپای او بودند .دشمنان علي اين بار گر چه بله
نام خدا اما به خاطر دنیا ميجنگیدند.

دشمني با علي از آن رو بود که اجازه نميداد میان سخن و عم او فاصلهای ايلجلاد
شود .او گذشته را از ياد نبرده بود .ميدانست که در فاصله سخن و عم است که اشراف سر برملي-
آورند و حقوق محرومان و پابرهنگان لگدمال ميشود.
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» ميتوان گفت هیچ سالي برای انتخاب علي برای زمامداری ،نامتناسبتر از سال سي و پلنلجلم
هجرت نبود .مدت يك ربع قرن از عصر پیغمبر ميگذشت .در اين مدت ،بسیاری از سنت وی به هم
خورده بود ،صراحت دين جای خود را به سیاست سازش داده بود و علي با سیاست سلازش کلارانله
میانهای نداشت( «.پس از پنجاه سال ،ص )21
او گذشته را از یاد
بسیاری از اصحاب پیغمبر را ميشناسیم که در جنگهای اسالم جان خود را برکن
نبرده بود .میدانست نهادند و برای رضای خدا به پیشواز دشمن رفتند .بسیاری از آنان را ميشناسیم که
كه در فاصله سخن و در مصرف بیت المال دقت به کار ميبردند اما همین که سايه محمد از سر آنان کم
عمل است كه اشراف
شد ،همین که سادگي و بساطت عصر او و چند سال پس از او از میان رفت ،همین
سر برمیآورند و
که درآمدهای سرشار از کشورهای فتح شده نصیب آنان گرديد ،ديگر حاضر نشدند
حقوق محرومان و
پابرهنگان لگدمال آسايش خود را به هم بزنند ...منطقي ديگر برای توجیه کار خود به کار بلردنلد تلا
روزی که درخت بدعت ستبر شد و شاخههای بسیار برآورد .شايد آنلان در آغلاز
میشود
راضي نبودند کار به اين جا بكشد ولي چنین پاياني حتمي بود ،زيرا اگر جزئي بلي
عدالتي در اجتماعي پديد آمد و فوری بر طرف نگرديد ،بي عدالتيهای ديگر را يكي پس از ديلگلری
به دنبال خواهد داشت( «.پس از پنجاه سال ،ص )33

فرار از خدا به بهانه خدا
دکتر شهیدی در معرفي عواملي که انحراف جامعه اسالمي را سرعت بخشید ،به رواج ملبلاحلث
کالمي اشاره ميکند که بسیاری به آن توس ميجستند تا با تأوي کالم خدا از زير بلار مسلؤللیلت
شانه خالي کنند ،کاهلي خويش در انجام وظاين ديني را موجه جلوه دهند و خطاهای خلود را بله
آيات خدا و سخنان پیامبر اکرم منتسب سازند .ارزشها را مقاب يكديگر نهادند ،برخي را بهانه برای
فراز از برخي ديگر قرار دادند .آيات خدا را تكه پاره کردند ،آنها را که گريبانگیرشان بود ،يكي پس از
ديگری از صراحت انداختند تا فضا را غبار آلود کنند تا در پناه ابهام ،آنچه ميخواهند ،انجام دهند تا
هیچ چیز را غیر ديني تلقي نكنند ،بلكه همه چیز را ديني جلوه دهند.
» هواخواه هر فرقه يا هر نحله و يا هر پیشوا يا طرفداران هر نوع تفكر علمي يا سیاسي ،کوشیدنلد
تا برای اثبات درستي نظر خود از ظاهر معني آيه قرآن پشتوانهای دست و پا کنند(«.پس از پنلجلاه
سال ،ص )11
»هر تأويلي به تأوي ديگر ميکشد و هر گريزگاهي به گريزگاه ديگر منتهي ميگردد تا آنجا کله
ديگر بین آنچه بوده و آنچه هست فاصلهای عمیق پديد ميآيد .کار افراط در تأوي تا به آنجا کشید
که کشنده فرزندان پیغمبر هم برای توجیه کردار زشت خود به آيه قرآن متوس ميشلد و کشلتله
شدن حسین را نتیجه کرداری وی و تقدير خدا ميشمرد( «.پس از پنجاه سال ،ص )11

چاره كار جز به قیام نبود
زمان مي گذشت و با گذشت زمان مردم از تربیت اسالمي آن چنان که خواست پیامبلر بلود ،دور
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ميشدند .در غیاب سنت نبوی ،بار ديگر عادات جاهلي سربرآورد و ارزشهای پیشین رونق گرفلت و
مبنای رفتارها و قضاوت های مردم شد و اگر در اين میان کسي همچون ابوذر ،به اقامه امر به معروف
و نهي از منكر همت ميگمارد و به مبارزه با بدعت دعوت مينمود ،طرد و نفي ميشد.
بسیاری از مسلمانان از اساس ،مسلماني را آن گونه که بايد ،نیاموخته بلودنلد،
چرا که شیوه پیامبر را شاهد نبودند و آنها هم که بر جای پیامبر مينشستنلد ،در
شیوه و سیره ،آينه دار صادق رسول خدا نبودند و آن دسته از مسلمانلان کله بله
روش پیامبر آشنا بودند ،برخي در کار کتمان و حقیقت پوشي بودند و برخي نیز با
جع و تأوي و تفسیر خودساخته به حقیقت فروشي ميپرداختند .در اين کار تلا
بدانجا پیش رفتند که امر بر خود آنان نیز مشتبه و وجدانشان آسوده ميشد ،اما
آنچه متوقن نميشد ،انحراف از سنت رسول خدا بود.

وقتی معیارها دگرگون
میگردد آنگاه ظلم،
قاعده رایج میشود و
فریاد براي عدالت
تحمل ناپذیر
میگرددبسیاري از
آگاهان نیز سر در
گریبان فرو میبرند...
اما واقعیت تغییر
نمیكند

» اکثريت قريب به اتفاق نس مسلمان که آن روزها در شبه جزيره علربسلتلان
زندگي ميکرد ،در پايان خالفت عمر متولد و در عصر عثمان پروش يافلتله و در
آغاز حكومت معاويه وارد اجتماع شده بودند .پنجاه سالههای اين نس پیغمبلر را
نديده بودند .شصت سالهها هنگام مرگ وی ده سال بودند( «.پس از پنجاه سال ،ص )711

»آنان که سال عمرشان بین بیست و پنج بود ،آنچه از نظام اسالمي شعبه ،سعد بن عاص ،وللیلد،
عمر بن سعد و ديگر اشراف زادههای قريش اداره ميکردند ،مردماني فاسق ،ستمكلار ،ملال انلدوز،
تجم دوست و از همه بدتر نژادپرست .اين نس تا خود و محیط خود را شناخته بود ،حاکملان بلي
رحمي بر خود ميديد که هر مخالفي را ميکشت يا به زندان ميافكند ،اعتراض کننده را گلرفلتلن،
تبعید کردن ،به زندان افكندن و کشتن ،برای آنان پیش پا افتاده و سیرتي رايج بود که نظام جلاری
مملكت بر آن صحه ميگذاشت( «.پس از پنجاه سال ،ص )713
»هر اندازه مردم از دوره محمد (ص) و اصحاب پرهیزکار او دور ميشدند درك حقیقت دين بلرای
آنان مشك ميشد و به هر نسبت که از فهم معني دين بيبهره ميماندند ،روح تلقلوا در دل آنلان
ميمرد و با عفاف و پارسايي وداع ميگفتند( « .پس از پنجاه سال ،ص )11
دکتر شهیدی در کتاب پس از پنجاه سال به فراموشي فريضه امر به معروف و نهي از ملنلكلر و
فراگیری روح بي تفاوتي و بي اعتنايي دربرابر ظلم اشاره ميکند و وقوع اين امر را البته بايد طبیعلي
دانست.
وقتي جامعه از کتاب خدا و سنت رسول اکرم فاصله ميگیرد ،وقتي معیارها دگرگون ميگلردد و
جايگاه معروف و منكر عوض ميشود ،وقتي قبح ريا و خدعه و نیرنگ فرو ميريزد و انسانها به ظاهر
بسنده ميکنند ،آنگاه ظلم ،قاعده رايج ميشود و فرياد برای عدالت تحم ناپذير مليگلردد ،بلازار
عافیت طلبي رونق ميگیرد ،حتي بسیاری از آگاهان نیز سر در گريبان فرو ميبرند تا ظلم را نبیننلد
تا تكلین را کتمان کنند تا خیال خويش آسوده دارند ،اما واقعیت تغییر نميکند .توقع ظلم گلاه آن
قدر اندك است که برای همراهي با آن ،سكوت نیز کفايت ميکند.
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» دورافتادگي از دين و احكام اسالم و گرويدن به سنتهای منسوخ شده ديرين برای مردمي کله
اجتماع نیم قرن پس از محمد را تشكی ميدادند طبیعي بود .در اجتماعي که دين و تلقلوا بلر آن
حكومت نداشته باشد ،پیدايش و شیوع هر منكر ،چندان غیر عادی به نظر نميرسد( «.پس از پنجاه
سال ،ص )19
حسین همچون پدرش »در بیست سال آخر اين پنجاه سال ،ديگر سخن در اين نبود که زمامدار بلايلد
مرد دین بود ،نه مرد
چه کند؟ عادل باشد يا نه؟ اگر بر خالف عدالت رفت بايد بدو هشدارداد يلا نله؟
و
سازشكارانه
سیاست
آنچه در اين سالها مهم مي نمود ،اين که چه بايد کرد تا زمامدار را راضي نلگلاه
دین را همان
داشت( «.پس از پنجاه سال ،ص )39
میدانست كه جدش از
زمان گذشت و پس از پنجاه سال ،کار مسلمانان به آن جا رسید که يلزيلد بلر
نخستین روزهاي
دعوت خود اعالم كرد ،جايگاه پیامبر خدا تكیه زد .هر آنچه رخ داد بر اساس اختیار و خواست مسلمانان
اجراي عدالت با گرفتن بود .آنها مسیری را انتخاب کرده بودند که در نهايت به يزيد ختم شده بود .يزيد
حقوق ضعیفان از
بر مسند پیامبر نشست تا يكبار ديگر اين آيه قرآن تفسیر شود که »ان اهلل ال
متجاوزان
یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم« ،خداوند احوال هیچ قومي را تغلیلیلر
نميدهد ،جز متناسب با آنچه که آنها برای خود رقم ميزنند.
جامعه مسلمین ،همان که رسول خدا خود آن را تأسیس کرده بود و بر آن حاکمیت داشت پس از
پنجاه سال اين چنین دچار انحراف و سقوط شد و اين واقعیت حكايتگر آن است که خلداونلد بله
سعادت و سالمت هیچ قومي متعهد نیست مگر آن که آنان خود طريق هدايت را انتخاب نمايند و بر
پیمودن راه هدايت استقامت ورزند که البته اگر چنین شد خداوند از نصرت خود دريغ نميورزد.
دنیا طلبي و اشرافیت ،بي عدالتي و تبعیض ،فراموشي برادری ديني ،فخر فروشي به اص و نسلب،
نژادپرستي و زير پا نهادن احكام خدا همگي به يكباره در قامت يزيد تجسم يافت .آری به اين ترتیب
هیچ چیز ،غیر طبیعي رخ نداد .هر آنچه گذشت ،بر اساس اختیار و خواست مسلمانان بود.
» بیش از چه سال از مرگ پیغمبر نگذشته بود که رسم ديگری از رسمهای جلاهلللیلت زنلده
گرديد .چنان که در نظام قبیله رسم است ،هرگاه شیخ بمیرد ،فرزند ارشد او جای وی را مليگلیلرد،
معاويه در صدد برآمد اين رسم را زنده کند( «.پس از پنجاه سال ،ص )34
از زندگي يزيد آنچه مي دانم اين است که تربیتي درست نداشت .روزی معاويه از مادرش شنید که
مي گويد :پوشیدن عبا و زندگي در خیمه را بیشتر از ماندن در کاخ و جامه حرير بر تن کردن دوست
ميدارم ،او را با فرزند وی به قبیلهاش فرستاد .يزيد در آنجا تربیتي بیاباني يافت ،نه درسي خواند نه
کمالي اندوخت و چون میان صحرانشینان پرورش يافته بود،گفتاری روان داشت و شلعلری نلیلك
مي سرود ...تنها هنری که آموخته بود همین شعر گفتن اوست به حكم زندگي چادرنشیلنلي ،اسلب
سواری و شمشیر کشي را نیز چنانکه نوشتهاند ،ميدانست ،اما آنچه نميدانست ،آيین مسلملانلي و
فقه اسالمي بود ...آماده بودن وساي زندگي آرام ،شكار و شلراب و سلگبلازی ،از او ملوجلودی
عیاش،هوس باز و بي بند و بار ساخته بود( «.پس از پنجاه سال ،صص )33-31
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در امتداد عاشورا
کار مسلمانان به آن جا رسید که چاره کار جز به قیام نبود و سرانجام امام حسین (علیله السلالم)
قیام نمود .از خواستههای او ميتوان دريافت که جامعه مسلملانلان در آن روزگلار گلرفلتلار چله
واقعیتهای تلخي بود.
حسین (علیه السالم) خواهان زنده شدن سنت و میراندن بدعت بلود .هلملان
سنتي که سالها فراموش شده بود و همان بدعیت که همگان به آن خو گلرفلتله
بودند.
او خود مردم آن روزگار را چنین توصین نموده بود ،مردم بندگان دنیايند ،دين
را تا بدانجا خواهانند که کار دنیا را با آن به سامان رسانند و آن گاه که روز امتحان
فرا رسد ،تنها اندکي از آنان دل در گرو دين دارند.
حسین را سرانجام روز عاشورا در کربال به شهادت رساندند .اما حقیقت آن است
که آنها از همان روز که اساس ظلم را بنیان نهادند ،در کار کشتن حسین بودهاند.

از نظر او دین در نماز
جمعه و خطبه آن كه
تمام كوشش خطیب
صرف میشود تا
جملهها با سجع و
قافیه ادا گردد خالصه
نمیگشت .او دین را
سنت خدا میدانست
كه باید در اجتماع
مردم جاري باشد

» حسین همچون پدرش مرد دين بود ،نه مرد سیاست سازشكارانله و ديلن را
همان مي دانست که جدش از نخستین روزهای دعوت خود اعالم کرد ،اجرای عدالت با گرفتن حقوق
ضعیفان از متجاوزان .در حالي که در سراسر قلمرو اسالمي آن روزگار ،نشاني از اين علداللت ديلده
نمي شد .تشريفاتي که به نام دين در مسجدهای مكه و مدينه و دمشق و کلوفله و بصلره انلجلام
ميگرفت ،چندان بهتر از مراسمي نبود که عرب پیشاز بعثت محمد در مسجد الحرام در کنار خلانله
کعبه انجام ميداد .تشريفاتي بي روح برای مردم فريبي يا خود را فريفتن.
او در قیام خود خدا را ميخواست؛ پس از خدا مردم را .او ميديد آنچه خدای اسالم به نام عبادت
بر مسلمانان واجب ساخته ،به خاطر آن است که آنان را مسلماناني پاك دل ،پاك اعتقاد ،و مسلملان
دوست بار آورد تا آنچه را که روح اسالم خواهان آن است تحقق يابد.
از نظر او دين در نماز جمعه و خطبه آن که تمام کوشش خطیب صرف ميشود تا جملللههلا بلا
سجع و قافیه ادا گردد خالصه نميگشت .او دين را سنت خدا ميدانست که بايد در اجتملاع ملردم
جاری باشد .سنتي که در آن مردم با يكديگر برابرند و هیچ نژاد بر نژاد ديگری برتری ندارد( «...پس
از پنجاه سال ،ص )771
دکتر شهیدی در اين کتاب از حقیقتي سخن ميگويد که هرگز با گذشت زمان غبار کهنگي بر آن
نمينشیند .حقیقتي که مسلمانان همواره به يادآوری آن نیازمندند:
» اگر جزئي بي عدالتي در اجتماعي پديد آمد و فوری برطرف نگرديد ،بيعدالتيهای ديگر را يكي
پس از ديگری با دنبال خواهد داشت( «.پس از پنجاه سال ،ص )33
جامعه اسالمي همواره به کتاب پس از پنجاه سال محتاج است به خاطر هشداری که در آن نهفته
است .هشداری خالصه در اين سؤال که »:وقتي اصلي در اجتماعي به هم خورد ،چه کسي ضلملانلت
ميکند که نس های بعد ،اص های ديگر را به نفع خود به هم نزنند؟« (پس از پنجاه سال ،ص )39
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اگر به جزئی از بی عدالتی رضایت دادیم و آن را رسمیت بخشیردیرم،
دیگر نمیتوان به توقف آن در همان حد امید بست .بی عدالتی به سرعت
سرایت میكند و بافتهاي به هم تنیده جامعه را یكی پس از دیرگرري
آلوده میسازد و این قانون اجتماع است .هیچ چیز همچون بی عدالتری،
بی عدالتی را توجیه نمیكند .ظلم پیشگان در كمیناند كه از جزییترین
بی عدالتی ،بهانهاي بسازند تا قید و بند عدالت را ازپاي تمایالت خویرش
بردارند.استثناء بر عدالت تا آن حد فزونی یافت كه عدالت ،خود خرالف
اصل گردید .مسلمانان سالها پیش ،قبل از عاشورا ،عدالت را سر بریدند.

دكتر سید جعفر شهیدي:
یقین دارم آنچه به دست آوردهام ،عبررتری
براي حال و آینده خواهد بود .چه اگر قهرمان
حادثه كشته شده است [اما] آنچه او براي آن
میجنگید و آنان كه براي رسیدن به هردف
بدو وعده یاري دادند و به وعده خرود وفرا
كردند یا نكردند ،در طول تاریخ فراوان بوده
و هستند و خواهند بود.

نج
ا من اسالمي دانشجويان
دااگشنه حکیم سبزواری
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