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به عشق عین
و صفای صاد
محمدج�واد کاظم�ی :تقریب��ا از اول تأس��یس
روزنامهدی��واری #ح��ق ج��زء دنبالکنندهه��ای
پروپاقرص نوشتههای نویسندگانش بودم که بعدها
در اینس��تاگرام صاحب #باش��گاه هم شدند! چراغ
#اینترنت را که روشن میکردم ،در وهلهی اول کارم
شده بود چک کردن کانال تلگرام «قطعهی بیست و شش» .یک حس
میگفت« :بنویس!» و حس دیگر میگفت« :برای نوشتههای آماتوری
پشیزی هم ارزش قائل نیستند!» اما هر دو حس را کنار زدم .خودم شدم
و عقلم .نشستیم روبهروی هم برای مذاکره! کمی ترس برم داشت .ترسم
از این بود که مبادا خودم را ناکار کن��م .به خودم گفتم« :فوقش به این
نتیجه برسی که ب ه درد هیچ چیز نمیخوری!» آخر تذکرات جدی اما
برادرانهی حسین قدیانی را در ویسهای آتشین کانال شنیده بودم .اگر
از زبانش مشت پرتاب میشد ،قطعا ناکاوت میشدم! دلم میشکست!
البته وظیفهی دیگری هم داش��تم؛ من #مدیون بودم .باید دینم را ادا
میکردم .باید مینوش��تم .باید از او میگفتم .باالخره جناب عقل ،هم
بر خودم و هم بر احساس��اتم پیروز شد .تصمیم گرفتم بنویسم .گفتم:
«هرچه باداباد! یا علی مددی! بسماهلل!»
لشکر نویس��ندگان این روزنامهدیواری ،تا به امروز از حاجقاسم ،شهید
آوینی ،دکتر ش��ریعتی ،جالل و حتی داستایوفسکی و نیچه و کالوینو
#قلم زدهاند اما این پازل یک قطعه کم داش��ت و آن هم «عین -صاد»
بود .باید از #عین_صاد مینوش��تم که ش��اید ذرهای از حق پدری او
را در این س��الها جبران کرده باش��م .اولین بار که با نام او آشنا شدم،
قبل طلبگی بود که مداح باالی منبر چند خطی از نامههای بلوغش را
خواند .چه کس��ی فکرش را میکرد که امروز بعد از چند سال اینگونه
مجنونوار شیفتهاش شوم؛ حتی با او -که معتقد بود :کفر متحرک به
#اسالم میرسد اما اس�لام راکد ،پدربزرگ #کفر است -حرکت ،بلکه
زندگی کنم؟!
سخن بر سر عالم فرزانه و مجتهدی کمنظیر است که به نیکی فهمیده
بود برای نسل امروز صرف دادههای دینی راهگشا نیست ،بلکه جوان این
عصر نیازمند غریقنجاتی است که اوال گفتههای خود را شهود کرده و
ی حائری گرچه خود
ثانیا مبانی دینی را نظاممند ترسیم کند .علی صفائ 
را خاک پای اماممان علی علیهالس�لام هم نمیداند اما ذرهای از وجود
#علی بهره دارد .کار او هم در امتداد ش��اهکار حضرت ابوتراب ،تربیت
نسل است ،حتی اگر عقاید تربیتشونده را التقاطی بخواند .او #جاذبه
و #جذبه را با هم داشت و به منی که بویی از حقیقت اسالم نبرده بودم،
جرعهجرعه معارف ناب اسالم محمدی را نوشاند .او به من فهماند که در
این عالم نباید دنبال #خدا گشت و حتی نباید از خدا سؤال پرسید ،زیرا
خدا همان حی و حاضری است که هم جواب همهی سؤاالت را میداند
و هم باالتر؛ خودش جواب همهی سؤاالت است!
و در نهایت ،چه خوش فرموده جناب محیالدین ش��یرازی که «عین-
صاد» جامع بین #مطهری از حیث #محتوا و #شریعتی از حیث #قلم
است...

به مناسبت #غدیر نگاهی به کتاب «علی» اثر ارزندهی زندهیاد شریعتی انداختهام

علی از نگاه شریعتی و شریعتی از نگاه من
از نگاه دکتر شریعتی ،بهترین راه شناخت علی ،شناخت دشمنان علی است

محمدحسام غفوری :با اینکه شنیده بودم قلم دکتر
یکی از فاخرترین ،جذابتری��ن و تواناترین قلمهای
دوران منتهی به انق�لاب بوده ام��ا هیچوقت جرئت
خواندن کتابهایش را نداشتم ،از بس که پشتسرش
حرف بود« :شریعتی سنی بود! نه ،کمونیست بود! نه،
اصال کافر بود!» با این همه ،نظر مشفقانهی بزرگانی چون شهید بهشتی
و حضرتآقا که صرفنظر از پارهای نقدهای محتوایی ،هرگز منکر نقش
مثبت شریعتی و قلم جذابش در پیشبرد مسیر انقالب نبوده و نیستند،
سبب ش��د عزمم را جزم کنم و ضمن مطالعهی کتاب «علی» قدم در
صحن و سرای حسینیهی ارش��اد بگذارم .در این متن به معرفی چند
بخش از این کتاب میپردازم که در اصل میشود :علی از نگاه شریعتی
و شریعتی از نگاه من.
«علی ،حقیقتی برگونهی اس��اطیر» از مهمترین فصول کتاب «علی»
است .انسان بر اساس فطرت خود به دنبال کمال مطلق است .تابلوهای
نقاشی ،مجسمهها و سایر آثار هنری نشاندهندهی این مهم هستند اما
جایگاه اس��طورهها -موجوداتی که بعضا رگ و ریشهای هم در واقعیت
ندارند -در این بین ،جایگاه ویژهای است .انسان اسطوره میسازد ،چون
در خودش احساس نقص و ناتوانی میکند .در این بین دکتر شریعتی به
امام علی علیهالسالم اشاره میکند که شخصیت فوق اساطیریاش در
قامت یک «انسان کامل» ظهور و بروز دارد .اگر #انسان در وادی اوهام
به دنبال #اسطوره میگردد ،دین مبین #اسالم اما #علی را بسی فراتر از
اسطورههای ذهنی ،در همین عالم واقعیت به عنوان یک اسوهی عینی
و الگوی عملی به او عرضه میدارد .با وجود در گرانقدر و بیمثالی مانند
حضرت ابوتراب که به وقتش مظهر مهر و جاذبه بود و به وقتش تجلی
قهر و جذبه ،گشتن ابنای آدم در پی اسطورههای غیرواقعی ،یادآور آن
حکایت است که گرد جهان «آب در کوزه و ما تشنهلبان میگردیم!»
بخش دیگر تحت عن��وان «قرن ما در جس��توجوی عل��ی» به بیان
ویژگیهایی از ش��خصیت واالی حضرت امیر میپردازد .شریعتی این
ویژگیه��ا را مهمترین علل معرف��ی امام علی به عن��وان نماد حقیقی
دین میداند .این بخش از نظر من به نوعی مکمل قس��مت قبل است؛
در قسمت قبل حضرت علی به عنوان انس��ان کامل معرفی شده و در
این قسمت با بیان مهمترین ویژگیهای ایش��ان -از دید دکتر -بحث
تکمیل میشود.
در مبحث��ی دیگر تحت عن��وان «علی تنهاس��ت» ابتدا ب��ه این مورد
میپردازد که اکثری��ت دوس��تداران و پیروان علی فقط به س��تایش
کورکورانهی او میپردازند .این از مهمترین دغدغههای دکتر شریعتی
اس��ت؛ اینکه افراد به امام اظهار محب��ت میکنند اما بهراس��تی او را
نمیشناس��ند .در حقیق��ت او را ،و س��ختیها و درده��ای او را درک
نمیکنند .س��پس برتربودن و کاملبودن امام را عل��ت تنهاییاش در
دورهی پس از وفات پیغمبر میداند.
«قاسطین ،مارقین و ناکثین» از دیگر بخشهای کتاب «علی» است که
به آن اشاراتی میکنم .دکتر شریعتی بیان میکند که برای شناخت علی
باید دشمنان علی را شناخت.
بخش اول مربوط به #قاسطین است .قاسطین کسانی هستند که ابتدا
در مقابل نهضت پیامبر ایس��تادند اما وقتی دیدند که شکست حتمی
است ،تسلیم شدند و به ظاهر اسالم آوردند تا بتوانند آرمانهای اصیل
انقالب نبوی را منحرف و جاهلیت گذش��ته را این بار با نام اسالم زنده
کنند .دکتر شریعتی روش مبارزهی آنها را علم کردن یک حقیقت علیه
حقیقتی دیگر میداند .به عنوان مثال کسانی که وقت جهاد ،عبادت را

بهانه میکنند و در حقیقت ،یک حق را در مقابل حقی دیگر میگذارند.
این روش در #صفین نمود و اثری ویژه داشت تا آنجا که مسیر تاریخ،
الیاالبد تغییر کرد و مردم از حکومت امامان راستین ،محروم شدند.
بخش بعدی اش��اره دارد به ناکثین .دکتر شریعتی ابتدا لغت #ناکثین
را واکاوی میکند .از نظر ش��ریعتی #ناکس در #فارسی همان #ناکث
در #عربی بوده که گذر زمان آن را به این شکل در آورده است .ناکثین
کسانی هستند که همراه ،همقدم و همرزم امام علی علیهالسالم بودند
اما در میانهی راه با امام دشمنی کردند .دکتر شریعتی ناکثین را فراتر از
#طلحه و #زبیر میپندارد و حتی ابوبکر ،عمر ،عثمان و تعدادی دیگر از
اصحاب پیامبر را هم ناکث میخواند .سپس این سؤال را طرح میکند:
«چرا این یاران پیغمبر که از اولین گروندگان به اس�لام بودند و در راه
آن جهاد کردند ،حاال در مقابل علی ایستادهاند؟» دکتر شریعتی با نگاه
جامعهشناسانهاش این موضوع را میشکافد تا به پاسخ برسد اما پیش
از آن به بیان نکت��های مهم میپردازد؛ اینکه ع��وام ،غالبا نگاه زیانبار
صفر و صدی دارند .اکثریت مردم در تحلیل شخصیت و تبیین رفتار و
گفتار یک انس��ان دچار تعصباند .یکی را تا عرش ،عروج و دیگری را تا
فرش هبوط میدهند .شریعتی اینگونه مطلقنگری را بهشدت تخطئه
میکن��د و مخاطب را به بررس��ی تمام جوانب یک ش��خصیت دعوت
میکند .در ادامه علت دش��منی ناکثین با حضرت امیر را به دو دسته
تقسیم میکند« :مسائل روانی و منافع شخصی» .دکتر شریعتی گناه
علی را عظمت ایش��ان میخواند .یعنی امام آنچنان عظمتی دارد که
الجرم این اصحاب را همواره به حاشیه میراند .با وفات پیغمبر ناگهان
این عقدهها و کینهها -که میتواند خودآگاه یا ناخودآگاه در آنها ایجاد
شده باشد -به حد انفجار میرسد و موجب غصب خالفت بهدست آنها
میشود .بعد هم مسائل روانی ،علت دیگر دشمنی ناکثین با امام میشود
و جنگ جمل را به وجود م��یآورد؛ جنگی که امام پ��س از آن فرمود:
«دوست داشتم بیست سال پیش از این روز ،مرده بودم!» از منظر دیگر،
ناکثین به واسطهی شناختی که از امام داشتند ،نمیتوانستند عدلش را
تحمل کنند؛ پس برای حفظ منافع مادی خود در مقابل امام ایستادند تا
مبادا عالیجنابان طلحه و زبیر سهمشان از بیتالمال با فالن بادیهنشین
صحراگرد برابر شود!
بخش سوم اشاره دارد به مارقین .دکتر شریعتی #مارقین را دینداران
متعصبی میداند که دچار تحجر ،تنگنظری ،کجفهمی و جمود هستند.
میتوان گفت آنها تنها یک #مرض دارند و آن هم «بیشعوری» است!
امام از میان دشمنان س��هگانهی خود ،مارقین را گروهی میداند که از
دین #خارج ش��دهاند .آنها امام را وادار به پذیرش حکمیت کردند اما
حکم امام را نپذیرفتند و ابوموس��ای نادان را به عنوان حکم فرستادند
و بعد از آن فاجع��هی تاریخی دومئالجندل -م��کان مذاکره -به جای
اینکه بگویند غلط کردیم ،امام را تکفیر کردند! سپس در نهروان با امام
جنگیدند و شکست س��ختی خوردند؛ طوری که امام علی علیهالسالم
فرمود« :من در حالی چشم #فتنه را کور کردم که کسی جرئت این کار
ی امام با خوارج،
را نداشت!» دکتر شریعتی عقیده دارد که برخورد تاریخ 
راه برخورد با این خشکهمقدسان نادان را باز کرد که صدالبته بزرگترین
مصداق جهلش��ان این بود که خود را از عل��ی ،عادلتر میخواندند .از
دید ش��ریعتی ،مهمترین ویژگی خوارج ،مخالفتش��ان ب��ا والیت در
بزنگاههای مهم و تاریخی بود ،نه صرفا پیشانیهای داغشده از مهر نماز!
در نهایت هم یکی از همین جماعت ،امیرالمؤمنین را به شهادت رساند.
جماعتی که دیانتشان ،شریعتشان ،سیاستشان ،عدالتشان و بلکه
بصیرتشان جملگی منهای امامت بود و از هسته و مغز ،تهی!
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