
23 شنبه22 مرداد 1401
شماره  8564

کربال اختصاص به زمان معین ندارد 
آیت اهلل العظمي جوادی 
آملی: این جریان ساالر 
شــهیدان )صلوات اهلل 
و ســامه علیه( نــه 
اختصاصــی بــه زمان 
معین دارد و نه محصور 
در زمین خاص اســت؛ 
زیرا جریان کربا جریان 
مبارزه حق و باطل و ظلم و عدل اســت و ایــن جریان الی 
یوم القیامه دوام دارد. وجود مبارک حسین بن علی )علیه افضل 
صلوات المصلّین( در برابر پیشنهاد بیعت که از طرف شام به 
مدینه مخابره شد و گزارش داده شد؛ اینچنین اعام موضع 
کرد که »انّا اهل بیت الّنبّوه و معدن الّرساله و مختلف المائکه و 
معدن الّرحمه، مثلی الیبایع مثل یزید« ]بحار االنوار / جلد ۴۴ 
/ صفحه ۳۲۵[. دودمان خود را، خاندان وحی و نبّوت و امامت 
و رسالت را معرفی کرد، دودمان ننگین اموی را تشریح کرد؛ 
بعد فرمود: »مثلی ال یبایع مثل یزید«. کسی که مثل من فکر 
می کند با کسی که مثل یزید می اندیشد بیعت نمی کند. یعنی 
جریان شخص مطرح نیست، قضیه شخصیه نیست، قضیه 
خارجیه نیست؛ قضیه حقیقیه است! جریان سیدالشهدا، 
جربان مبارزه حق علیه باطــل، و عدل علیه ظلم بود. آنچه 
جامعه را نگه می دارد، حق است و عدل است و خیر است و 
َحسن؛ و آنچه جامعه را ویران می کند، باطل است و ظلم است 
و شر است و قبیح. بنابراین آنچه متوقع است آن است که اینها 
حسینی فکر کنند، عباسی بیندیشند، زینبی قیام بکنند و 

باالخره اهل بیتی باشند.
منبع: پیام آیت اهلل العظمی عبداهلل جوادی آملی به مناسبت 
آغاز فعالیت عباسیه روستای نیاک دماوند مورخ 1397/۰۶/1۶

4هدف هر نهضت اسالمی از دیدگاه 
امیرالمؤمنین ع و امام حسین ع

اســتاد شــهید مرتضی 
مطهری)ره(: جمله هایی که 
در ابتدای گفتار، از نهج الباغه 
از بیان موالی متقیان درباره 
هدف های اصاحی اش نقل 
کردم، و هم نقــل کردم که 
فرزنــد بزرگوارش حســین 
علیه الســام نیــز عین آن 
جمله ها را در بیان نهضتی که قصد آن را داشت، در عهد معاویه 
در جمع کبار صحابه و شخصیت های برجسته اسامی در موسم 
و موقف حج آورده است، به طور اجمال بیانگر اهداف کلی همه 
نهضت های اسامی است و البته در هر دوره ای هر نهضتی یک 

سلسله هدف های فرعی و جزئی خاص خود نیز دارد.
 هدف های کلی در ۴جمله بیان شده است: نَُردَّ الَْمعالَِم ِمْن دیِنک: 
نشــانه های محو شــده راه خدا را - که جز همان اصول واقعی 
اسام نیســت - بازگردانیم؛ یعنی بازگشت به اسام نخستین 
و اسام راستین، بدعت ها را از میان بردن و سنت های اصیل را 
جایگزین کردن؛ یعنی اصاحی در فکرها و اندیشه ها و تحولی در 
روح ها و ضمیرها و قضاوت ها در زمینه خود اسام. نُْظِهَر ااْلْصاَح 
فی بِاِدک: اصاح اساسی و آشکار و چشمگیر که نظر هر بیننده 
را جلب نماید و عائم بهبودی وضع زندگی مردم  کاما هویدا 
باشد، در شهرها و مجامع به عمل آوریم؛ یعنی تحولی بنیادین در 
اوضاع زندگی خلق خدا. یْأَمَن الَْمْظلوموَن ِمْن ِعباِدک: بندگان 
مظلوم خدا از شر ظالمان امان یابند و دست تطاول ستمکاران از 
سر ستمدیدگان کوتاه شود؛ یعنی اصاحی در روابط اجتماعی 

انسان ها. 
منبع: کتاب »بررسی اجمالی نهضت های اسالمی در صد ساله 
اخیر« ص73 - 7۲

گفتمان اسام

اندیشه نفیس

که دیگر جایزه شمرده نمی شد. وقتی همه می گویند 
هرکاری می خواهی بکنی آزاد هستی، یعنی ملک را 
به او تسلیط کرده اند و همه زیردست ها مالک الرقاب 
شده اند و با مردم می شــود مثل بنده و ملک رفتار 
کرد. وقتی می توانند یک منطقه را به یک نفر جایزه 
بدهند، یعنی در وضعیت اقتصادی این مردم تحمیل 

استضعاف امری طبیعی است.

سطوح موضع گیری شخصیت تاریخی
بعد از ماحظه عوامل درون زا و برون زا، باید ســطح 
موضع گیری را هم ماحظه کنیم تا بفهمیم که در 
این شرایط، برخورد ایشان نسبت به نیازهای فردی، 
نیازمندی های اجتماعی و در نهایت نیازمندی های 

تاریخی و تکاملی چگونه بوده است؟
طبیعی است که به فرض وجود موضع گیری تاریخی 
و تکاملی در یک شخص، زندگی های فردی آنها کنار 
زده می شود و برعکس کسی که شاخصه های او نشان 
از صفات فردگرایانه دارد، دیگر شــخصیت تاریخی 
نیست. شخصیت تاریخی، شخصیتی است که حضور 
و عدم حضورش در جریان تاریــخ و تکامل جوامع 
بشری مؤثر باشد؛ کسی که به دیگران تجاوز نمی کند 
و زندگی فردی خود را برطرف می کند. متجلد است و 
متجلد کسی است که خودکفاست و نیازمندی هایش 
را با استقامت ها، افکار و روحیاتش برطرف می کند  اما 
افقش محدود به زندگی خودش است و قطعا نظام 
و ســاختارهای اجتماعی را به هم نخواهد ریخت. او 
ابراز ذلت »شخصی« نمی کند، اما نه به این معنا که 
آرمان او ایجاد تغییر در وجدان عمومی داشته باشد. 
با شرف است، اما شــرافتش هم بسیار محدود است. 
شرافت تاریخی ندارد، بلکه شــرافت مدنی دارد. آن 
هم در محدوده نیازهای فردی. چراکه وقتی کسی در 
جامعه حضور پیدا می کند نسبت به روابط اجتماعی 
و نظام های اجتماعی حساســیت خواهد داشت و با 
ناهنجاری ها برخورد خواهد کــرد. او باید از درجه 
باالتری از »اســتغنای روانی« و »استعای آرمانی« 
و »اســتقامت اجرایی« برخوردار باشد. »شخصیت 
اجتماعی« آن کسی اســت که به طور مرتب برای 
جامعه تاش می کند و با ناهنجار ی های اجتماعی 
برخورد می نماید. اما نسبت به نگرانی های فردی اش 
استغنای روانی دارد. شــخصیت اجتماعی نسبت 
به ناهنجاری های جامعه حســاس است و در مقابله 
با آنها تاش و اســتقامت الزم را دارد، اما حضور در 
حساسیت های جامعه به معنای تغییر معیار »عدالت« 
نیست، بلکه به معنای جاری ســازی  عدالت است. 
درگیری کسی که از این مرتبه باالتر باشد، درگیری 
با »نظام حاکم«، »فرهنگ پذیرفته شده اجتماعی« و 
»شرایط اقتصادی« جاری است. اثر فعل این شخص، 
تغییر یک جامعه در حد ارتقا و تکامل وجدان است. 
بنابراین شدت و اندازه صیانت و شرافت یک شخص 
به سطوح موضع گیری اش )البته با ماحظه شرایط 
اجتماعی( معین می شــود که »اســتغنای روانی، 
استعای آرمانی و استقامت اجرایی« شاخصه های 
آن است. اگر ما بتوانیم هر عاملی را با زیربخش هایش 
به طور دقیق بررسی کنیم، خواهیم توانست تا »مدل 
ارزیابی شــخصیت های تاریخی« را سامان دهیم؛ 
یعنی می توانیم بگوییم قدرت روحی، قدرت رحمت 
فکری و استقامت یک شخصیت تاریخی تا چه اندازه 

بوده است.

شناسایی شــخصیت تاریخی حضرت زینب 
کبریس

در ادامــه باید شــخصیت بزرگوار حضــرت زینب 
کبری )س( را بررسی کنیم و ببینیم آثاری که از ایشان 
صاعد می شود چه آثاری است؟ چه فعل هایی داشته 
است که بتوانیم بگوییم این فعل ها بدون استغنای 
کامل روانی، استعای کامل آرمانی و استقامت کامل 
اجرایی انجام نگرفته است؟ ظرفیتش چه ظرفیتی 
است؟ تمامیت و جامعیت ایشان چه جامعیتی است؟ 

ایشان با جامعه اسرا چگونه برخورد داشتند؟
حضرت زینب)س(  در ســفر اســارت، در ۳محور 

فعالیتی پیروز و معلم تاریخ شدند:

اول: جامعه اسرا
حضرت زینب)س(  برای حفظ هویت سیاسی و امنیت 
جامعه اسرا از خود»ایثار« نشان می دهند. هرکودکی 
را که می خواهند بزنند حضرت زینب )س( خودشان را 
سپر می کنند. این صحبت در مقام شنیدن ساده است 
حال اگر تصور کنید که این وضعیت بیش از یک ماه 
ادامه داشته است و عده ای با خشونت و سبعیت تمام 
با این کاروان برخورد می کردند و سرپرست این جامعه 
نیز همواره خود را عهده دار حفظ آنها از آزار می دانسته و 
مرتب خود را سپر بای آنها می کرده است، دیگر سخن 

ساده ای نخواهد بود!
وقتی این کاروان وارد کوفه شد همه بچه ها، اسیرانی 
گرســنه بودند. وقتی برخی از مردم نــان و خرمایی 
به عنوان صدقــه برای اســرا آورده بودند، حضرت به 
بچه هــای کوچک قوانیــن و اصول شرافت شــان را 
یادآوری می کنند و می فرمایند: صدقه برای اینها حرام 

است چرا که مي گوید »نحن آل محمد«.
از ســوی دیگــر، جامعه تحت سرپرســتی حضرت 
زینب)س(  سخت آسیب پذیر است؛ چرا که این جامعه 
متشکل از تعدادی زنان مصیبت زده و کودکان است. 
اما روح این جامعه کوچک به گونه ای است که وقتی 
حضرت خود را ســپر آنها قرار می دهنــد یا نکته ای 
را یادآوری می کنند، علو روحی آنهــا باالتر می رود. 
این جامعــه در عین حالی که در محرومیت شــدید 
هســتند، اما هماهنگی روحی، فکری و آرمانی آنها 
باعث می شود که حضرت زینب کبری)س( بتوانند 

ایشان را اداره کنند.
پس در ســلوک حضرت زینب)س(  با جامعه اســرا 

۳شاخصه وجود دارد:
الف( ایثار حضرت زینب)س(  در سرپرستی این جامعه

ب( یادآوری اصول و ارزش ها در تفاهم با این جامعه و 
هماهنگ سازی آنها

ج( توصیه بــه صبــر در دشــواری های اقتصادی و 
نیازمندی های فردی.

دوم: با جامعه آن زمان
زینب کبری)س(  در برخورد با جامعه زمان خود نشان 
می دهند که شما این کار را کردید تا به جایزه برسید. اما 
آن کسی که با ما اینگونه رفتار کرد به شما هم احترام 
نخواهد گذاشت. پس حضرت می خواهند تمام اعتماد 
جامعه به حکومت را بشکنند. ایشان آموزش می دهند 
که انسانیت یعنی پرخاش در برابر ستمگر حتی اگر در 
محاصره نظامی یا اسیر باشیم. این آموزش به عاوه 
تحقیر دنائت و ستم کشی مردم و تحقیر نفاقی که برای 
رسیدن به زندگی مادی است، در کام و عمل حضرت 
زینب)س(  متجلی می شود تا به مردم بفهماند این تن 

به ذلت دادن رفاه دنیایی نمی آورد.

سوم: با حکومت زمان
حضرت در مجلس ابن زیاد و یزیــد با نظام حاکم 
برخورد می کند و به آنها یادآور می شــود که حتی 
اگر ما را بکشــید، یاد ما را نمی توانید از بین ببرید. 
این اعام برتری تاریخی یعنی یاد ما بر شما حاکمان 
ظالم پیروز است. سپس تشتت فرهنگی یزید که 
برخاسته از نفاق اوست را عیان کرده و نشان می دهد 
یزید نمی تواند حتی در جامعه دوام داشته باشد چه 

رسد به تاریخ.

زینب کبری س ؛شخصیتی تاریخی
بررسی شخصیت تاریخي حضرت زینب کبری س در بیانات عامه سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی

عبرت های عاشورا مهم تر از 
درس های عاشورا

آنچه در ادامه می خوانید تلخیصی از بیانات رهبر معظم 
انقالب در دیدار با فرماندهان لشکر ۲7 رسول اهلل)ص( 
مورخ 1375/3/۲۰است که معظم له به تبیین عبرت های 
عاشورا از حیث رفتار خواص و عوامل می پردازند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای)حفظه اهلل( با طرح پرسشــی در باب 

چرایی رخداد عاشورا می فرمایند:
جا دارد ملت اســام فکر کند که چرا ۵0 سال بعد از وفات 
پیغمبر، کار کشور اسامی به جایی رسید که مردم مسلمان 
- از وزیرشان، امیرشان، سردارشان، عالم شان، قاضی شان، 
قاری شــان و اجامر و اوباش شــان - در کوفه و کربا جمع 
شدند و جگر گوشــه پیغمبر را با آن وضع فجیع به خاک و 
خون کشیدند؟! خوب؛ انسان باید به فکر فرو رود، که »چرا 
چنین شد؟« این قضیه را بنده دو، سه سال پیش، در یکی دو 
سخنرانی، با عنوان »عبرت های عاشورا« مطرح کردم. البته 
»درس های عاشورا« مثل درس شجاعت و غیره جداست. از 

درس های عاشورا مهم تر، عبرت های عاشوراست.
ببینید عزیزان من! به جماعت بشــری که نگاه کنید، در هر 
جامعه و شهر و کشــوری، از یک دیدگاه، مردم به دو قسم 
تقسیم می شوند: یک قسم کسانی هستند که بر مبنای فکر 
خود، از روی فهمیدگی و آگاهی و تصمیم گیری کار می کنند. 
راهی را می شناســند و در آن راه - که به خوب و بدش کار 
نداریم - گام برمی دارند. یک قســم اینهایند که اسم شان را 
»خواص« می گذاریم... قسم دیگر، کسانی هستند که تابع 
جوند. به چگونگی جو نگاه می کنند و دنبال آن جو به حرکت 
درمی آیند. اسم این قســم از مردم را »عوام« می گذاریم... 
»خواص« چه کســانی هستند؟ آیا قشــر خاصی هستند؟ 
جواب، منفی است. زیرا در بین »خواص«، کنار افراد باسواد، 
آدم های بی سواد هم هستند. گاهی کسی بی سواد است؛ اما 
جزو خواص اســت. یعنی می فهمد چه کار می کند. از روی 
تصمیم گیری و تشخیص عمل می کند؛ ولو درس نخوانده، 
مدرسه نرفته، مدرک ندارد و لباس روحانی نپوشیده است. 

به هرحال، نسبت به قضایا از فهم برخوردار است.
»خواص«، طبعاً دو جبهه اند: خــواص جبهه حق و خواص 
جبهه باطل. عده ای اهل فکر و فرهنــگ و معرفتند و برای 
جبهه حق کار می کنند... یک دســته هم نقطه مقابل حق و 
ضد حقند. اگر باز به صدر اسام برگردیم، باید اینطور بگوییم 
که عده ای اصحاب امیرالمؤمنین و امام حسین، علیهما السام 
هســتند و طرفدار بنی هاشــمند. عده ای دیگر هم اصحاب 
معاویه و طرفدار بنی امیه اند. بین طرفــداران بنی امیه هم، 
افراد با فکر، عاقل و زرنگ بودند. آنها هم جزو خواصند... شما 
از خواص طرفدار باطل چه توقع دارید؟ بدیهی است توقع این 
است که بنشینند علیه حق و علیه شما برنامه ریزی کنند. لذا 

باید با آنها بجنگید... اینکه تردید ندارد...

و اما خواص طرفدار حق، دو نوعند. یک نوع کسانی هستند 
که در مقابله با دنیا، زندگی، مقام، شهوت، پول، لذت، راحت، 
نام و همه متاع های خوب قرار دارند... معنایش این نیست که 
این متاع، بد است؛ نه. متاع است و خدا برای شما آفریده است. 
منتها اگر در مقابل این متاع هــا و بهره های زندگی، خدای 
ناخواسته آن قدر مجذوب شدید که وقتی پای تکلیف سخت 
به میان آمد، نتوانستید دســت بردارید، واویاست... اگر در 
جامعه ای، آن نوع خوب خواص طرفدار حق؛ یعنی کســانی 
که می توانند درصورت لزوم از متاع دنیوی دســت بردارند، 
در اکثریت باشــند، هیچ وقت جامعه اسامی به سرنوشت 
جامعه دوران امام حسین علیه الســام مبتا نخواهد شد و 
مطمئنا تا ابد بیمه اســت. اما اگر قضیه به عکس شد و نوع 
دیگر خواص طرفدار حق - دل سپردگان به متاع دنیا. آنان 
که حق شناسند، ولی درعین حال مقابل متاع دنیا، پایشان 

می لرزد - در اکثریت بودند، وامصیبتاست!
آری! وقتی خواص طرفدار حق، یا اکثریت قاطع شــان، در 
یک جامعه، چنان تغییر ماهیــت می دهند که فقط دنیای 
خودشان برایشان اهمیت پیدا می کند؛ وقتی از ترس جان، از 
ترس تحلیل و تقلیل مال، از ترس حذف مقام و پست، از ترس 
منفور شدن و از ترس تنها ماندن، حاضر می شوند حاکمیت 
باطل را قبول کنند و در مقابل باطل نمی ایســتند و از حق 
طرفداری نمی کنند و جانشان را به خطر نمی اندازند؛ آنگاه در 
جهان اسام فاجعه با شهادت حسین بن علی علیه السام - با 

آن وضع - آغاز می شود.
... دوران لغزش خواص طرفدار حق، حدوداً هفت، هشت سال 
پس از رحلت پیغمبر شروع شد. )به مسئله خافت، اصًا کار 
ندارم. مسئله خافت، جدا از جریان بسیار خطرناکی است 
که می خواهم به آن بپــردازم.( قضایا، کمتر از یک دهه پس 
از رحلت پیغمبر شروع شد. ابتدا سابقه داران اسام- اعم از 
صحابه و یاران و کسانی که در جنگ های زمان پیغمبر شرکت 
کرده بودند- از امتیازات برخوردار شدند که بهره مندی مالی 
بیشتر از بیت المال، یکی از آن امتیازات بود. چنین عنوان شده 
بود که تساوی آنها با سایرین درست نیست و نمی توان آنها 
را با دیگران یکسان دانست! این، خشت اول بود. حرکت  های 
منجر به انحراف، اینگونه از نقطه کمی آغاز می شود و سپس 
هر قدمی، قدم بعدی را سرعت بیشتری می بخشد. انحرافات، 

از همین نقطه شروع شد، تا به اواسط دوران عثمان رسید.
در دوران خلیفه سوم، وضعیت به گونه ای شد که برجستگان 
صحابه پیغمبر، جزو بزرگ ترین ســرمایه داران زمان خود 
محســوب می شــدند! توجه می کنید! یعنی همین صحابه 
عالی مقام که اسم هایشان معروف است- »طلحه«، »زبیر«، 
»ســعد بن ابی وّقاص« و غیره- این بزرگان که هرکدام یک 
کتاب قطور سابقه افتخارات در »بدر« و »حنین« و »احد« 

داشتند، در ردیف اول سرمایه داران اسام قرار گرفتند.

مریم اردوییاندیشه فراتاریخی

چرا زیارت عاشورا؟

آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی)ره(: اصل اینکه زیارت تشریع 
شده برای این است که ما به یک نحـوی ارتباط پیدا کنیم با آن 
کسی که داریم او را زیارت می کنیم. این ارتباط با او مقدمه ای یا 
وسیله ای است برای ارتباط با خالق او که همه هستی او از خالقش 
است. درست است توجه ما به امام)ع( یا پیغمبر اکرم)ص( است 
اما هویت حقیقی اینها، هویت جسمانی آنها نیست؛ بلکه هویت 
روحانی و نورانی آنهاست تا برسد به آنجا که دیگر واسطه ای بین 
آنها و خدا نیست. البته ما هرگز یک چنین لیاقتی پیدا نمی کنیم، 
ولی آنها یک مرتبه وجودشــان که همان مرتبه نورانیت باشد، با 
آنجا ارتباط دائما دارد و ما هرقدر بتوانیم ارتباطمان را با آن مقام 
نورانیت شان یا الاقل مقام روحانیت آنها بیشتر کنیم، باعث این 
می شود که بر نورانیت ما افزوده شود یا به تعبیر فلسفی بر کمال 
وجودمان افزوده شود. ... بنابراین تأثیر زیارت و تأکیداتی که برای 
زیارت شده برای این است که از راه های خیلی آسان تدریجاً انسان 
بتواند مراتبی را طی کند که به مقامات بسیار ارزشمند و کماالت 
روحی بسیار عالی برسد؛ هم ثواب های ابدی  و هم آن قرب حقیقی 

که ما نمی دانیم چیست و با اینگونه کلمات به آن اشاره می کنیم.
بنابراین بی جهت نیست که درباره زیارت این چنین تأکید شود که 
بزرگانی از مراجع تقلید که کارهای مهمی مثل تدریس و تحقیق 
داشتند، اما باز مقید بودند زیارت عاشورا را ترک نکنند. به خاطر 
اینکه هم به اخباری که در این زمینه رسیده، مطمئن بودند و هم 
خودشان تجربیاتی داشتند و آثاری از اینها دیده بودند و مقید شده 
بودند به اینکه این عبادت را ترک نکنند. نمونه آن مرحوم آقای 
بهجت )رضوان اهلل علیه( بودند که همیشه لبشان تکان می خورد، 
و وقتی نزدیک ایشان می شــدی، می دیدی دارند زیارت عاشورا 
می خوانند، حتی سر درس آقای بروجردی که نشسته بودند، زیر 

عبا تسبیح دستشان بود و داشتند زیارت عاشورا می خواندند.
منبع: بیانات آیت اهلل مصباح یزدی
 در جلسه دوم مجموعه - معرفت-حسینی مورخ 99/5/31

اندیشه مسطور

وقتی می گوییم یک نفر شریف است یا با شرف 
است یا وقتی این تعبیر را به کار می بریم که یک 
نفر پست است، شرافت و عدم شرافت به صورت 
عمومی چه تعریفی می تواند داشته باشد؟ و درصورت خاص چه مراتبی دارد؟ به صورت عمومی می توان 
گفت در هر جامعه ای کسی که نیازمندی هایش را به صورت مشروع برطرف می کند، شریف تر از کسی است 
که نیازمندی های خود را به صورت نامشروع برطرف می کند. مثل اطالق کلمه شریف و برتر به کسی که در 
نیازمندی های فردی و اقتصادی خود زحمت می کشد، کار می کند و سعی می کند بدون تجاوز به حقوق 
دیگران نیازمندی هایش را حل کند. در معنای عمومی، این فرد دارای شرف و شخصیت اجتماعی در سطح 
حقوق مدنی است. اما شرافت می تواند معانی متعالی تری داشته باشد. از این رو در ادامه براساس کتاب 

»مراقبه های عاشورایی« به عوامل درونی و برونی آن اشاره خواهد شد.

سیدمیثم میرتاج الدینی اندیشه 
تاریخ

عوامل درونی شرافت:
یکم( استغنای روانی

یک انســان به هر نسبت که اســتغنای روحی، غنا و 
بی نیازی باطنی داشته باشد، به همان نسبت نیز از ابراز 
ذلت به دور است. ابراز ذلت یعنی ابراز »جزع« نسبت 
به نامایمات، تردید در مواضع و انفعال از شرایط. پس 
انسان با احســاس ذلت، مفعل و تابع شرایط می شود 
و دیگر مؤثر بر شــرایط نخواهد بود. یک انسان به هر 
نسبتی که احساس غنا و بی نیازی کند، به همان نسبت 

نیز مسلط بر شرایط می شود.
نازل ترین مرتبه ای که می توان برای این غنا و بی نیازی 
ذکر کرد، »تجلد« است. بدین معنی که انسان با یک 
صفت و توانایی نفس، صفت دیگری را می پوشــاند و 
اینکه دارای دغدغه نیســت و با خوداتکایی می تواند 
نیازش را برطرف کند. اما این مرتبه از استغنای روانی، 
حتما نقطه شکستن هم دارد؛ حتی اگر برای پایداری 
در راه هدفش تا پای مرگ بایســتد. مثا یک چریک 
انتحاری که به دنبال یک آرمان خاص اجتماعی است، 
یک انسان شریف جامع االطراف نیست؛ چون اینطور 
نیست که لزوما عواطفش نسبت به کودکان نیز رئوف 
باشد، یا نســبت به ضعفا هم با خضوع عمل کند و یا 
نسبت به عموم مردم برخوردش حساب شده باشد و 
در همه این حساب ها هم محور محاسباتش، »برتری 
آرمان« مورد نظرش باشد. تفاوت »تجلد« با »استغنای 
باهلل« این است که مستغنی باهلل می تواند نسبت به همه 
امور، حول محور آرمان، جامعیت داشته باشد. »افتقار 
الی اهلل« که احســاس نیازمندی به خدا در همه امور 

است، منشأ استغنای از غیر اوست.

دوم( استعالی آرمانی
پس از گذشتن از نخســتین عامل درونی و روانی که 
نظام »حساسیت های فرد« را موصوف به صفت استغنا 
می کند، نوبت به وضعیت فکری فرد می رسد. نازل ترین 
استعای آرمانی در شــرافت ساده عمومی است، اگر 
تجلد با این »استعای آرمانی« همراه شود. هدف فرد 
این است که محتاج دیگران نشود و شرافت خودش را 
حفظ کند اما عالی ترین رتبه استعای آرمانی این است 

که برتری مکتب را در تاریخ حفظ کند.

سوم( استقامت اجرایی
»استقامت اجرایی« یعنی از نظر عملی پافشاری الزم 
را داشته باشد؛ در برخورد با نامایمات دچار تردید، 
تزلزل و شکست نشود؛ جزع و فزع نداشته باشد و آثار 
شکست و تردید در او ظاهر نشود. در ساده ترین شکل 
آن می توان یک قالی باف را فرض کرد که یک کار دستی 
برای رفع نیازمندی های فردی خود انجام می دهد. او در 
طول مدت قالی بافی از سختی و دشواری هایی که پیش 
می آید احساس عجز نمی کند. اگر چه با زحمت، قالی 
را بافته است، اما خم به ابرو نمی آورد و این را به راحتی 
تحمل و تجلد می کند. این سطح نازل استقامت است 
و سطوح بسیار عالی آن اســتقامت اجرایی است که 

حضرت زینب)س( داشته اند.
همچنین برای بررسی یک شــخصیت تاریخی باید 
به دنبال این باشــیم که این خصوصیات چه عائم و 

آثاری در وضعیت بیرونی او دارند.

عوامل بیرونی شرافت:
۳شــاخصه و عامل برون زا نیز وجــود دارند که باید 
شناسایی شوند. باید دید زمانه ای که او در آن شرایط 
عمل کرده اســت، چه وضعیت سیاسی، فرهنگی و 

اقتصادی داشته است.

یکم( شرایط سیاسی
در دوره نظام اموی، نژادگرایی و قومیت گرایی عربی 
دوباره نزد عرف پذیرفته شده بود. در تاریخ شواهدی 
برای چگونگی قوم گرایی نظام اجتماعی آن زمان 
قابل رویت است. مثا در محیط هایی که به بنی امیه 
وفادار نیستند، مثل قبیله بنی خزاع، وقتی مصعب 
بن سلیمان بن صرد خزاعی برای قومش سخنرانی 
می کند و برتری های سیدالشهدا)ع( و پستی یزید 
را می شمارد، از پایین منبر او فردی بلند می شود 
و می گوید: »ما دنبال تو هستیم تو دنبال حسین 
باش!« دنبال حسین یعنی چه؟ یعنی قبیله گرایی 
تا این حد پیش رفته است که وقتی رئیس قبیله 
خوبی ها و بدی هایی را می گوید، مردم نمی گویند ما 
طرفدار خوبی ها هستیم، بلکه می گویند ما طرفدار 
شخص تو هســتیم چون تو رئیس قوم هستی. یا 
اینکه وقتی رؤسای اقوام به طرف ابن زیاد رفتند، 

مردم هم فوج فوج به سمت ابن زیاد رفتند!
وضعیت سیاسی، نژادگرایی در سطح قبیله ای است 
و عدالت گرایی، اســام خواهی و خداخواهی آنچنان 
ضعیف شده است که یزید در اشعارش می گوید »لیت 
اشیاخی ببدی شهدوا« کاش بزرگان فامیل من که در 
بدر کشته شدند، بودند و می دیدند؛ یعنی خلیفه جامعه 
اسامی مشایخ خودش را مسلمین نمی داند بلکه کفار 
را بزرگان خود می داند! و حس انتقام گیری از مسلمانان 
را دارد. اساسا اگر جامعه این انحراف اصولی را نپذیرفته 
باشد، یزید به عنوان رئیس این جامعه در عمل چنین 
حرفی نخواهد زد. این شرایط قوم گرایی حاکم اموی 
است که فرهنگ خود را نیز به جامعه آورده است. در 
این جامعه، ماک ارزیابی و ارزشگذاری، قدرت، تسلط، 
جاه و مال است تاحدی که شمر]سنان بن انس دقیق تر 
است[ می گوید بیایید پای رکاب من طا و نقره بریزید 
که من بهترین مردم را کشتم؛ یعنی بهترین انسان ها 
را می شود با طا و نقره عوض کرد و در عین حال به آن 
افتخار هم کرد! جامعه هم او را توبیخ نکند! یعنی همه 
شاخصه های برتری سرجای خود، اما بتوان بهترین ها 
را با طا و نقره عوض کرد و قهرمان نیز شد! این یعنی 

اخاق مادی بر اخاق الهی برتری یافته است.

دوم( شرایط فرهنگی
فرهنگ جامعه آن زمان، فرهنگی شده بود که دیگر 
کاری به »رضوان اهلل« نداشــت. انحــراف فرهنگی 
در جامعه رســوخ پیدا کرده و پذیرفته شــده بود و 
»ستمگری« در کنار »ستم کشــی« قرار گرفته بود. 
اگر »ستم کشی« در یک جامعه نباشد، »ستمگری« 
واقع نمی شــود. »ظلم«، ستمگری اســت و »جور« 
ستم پذیری اســت. در آن جامعه نه تنها ظلم هست، 
جور نیز بیداد می کند؛ یعنی هم ستم پذیری هست، 

هم افتخار به ستم پذیری.
وضعیت فرهنگی آن زمان به گونه ای است که اخاق 
به شدت تنزل کرده است؛ به نحوی که عدالت گرایی 

حتی در حد حقوق مدنی نیز در آن مهم نیست.

سوم( شرایط اقتصادی
وضعیت اقتصادی مردم نیز به گونه ای بود که حاکم، 
قدرت بخشیدن قســمتی از مملکت به یک فرد را 
داشت و می توانست حکومت یک منطقه را هرگونه 
که می خواست بذل و بخشش کند. ]مثا[ ملک ری 
را به یک نفر جایزه می دهد. اگر ملک ری سودی برای 
طرف نداشت و فقط زحمت مسئولیت داشت )مثل 
حکومت مصر برای مالک اشــتر کــه وجود مبارک 
علی بن ابی طالــب)ع( آن را در اختیار او می گذارند( 


