
  منگنه ذلت يا شهادت
  

من «: »لكم في اسوهو «: خواندآشكارا ما را به پيروي از هدفهاي قيام عاشورا فرا مي - سالم اهللا عليه - امام حسين

چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي، امامان شيعه در كردار و گفتار براي مردم،  .»براي شما الگو هستم

برخي موفق به تشكيل حكومت  هرچندوجود ندارد؛ ) ع(ن اتفاوتي بين معصوم ،در اين زمينه. اندنمونه و اسوه

 جاآن .برخي سياستهاي قهرآميز برگزيدند و بعضي با توجه به وضع و موقعيت ويژه، صلح را پذيرا شدند نشدند،

عين يرجو هل من م«و  1»هل من ناصر ينصرني؟«از دست دادن همه ياران خويش، نداي امام حسين با توجه به كه 

آنان  زگويد؛ و اسخن مي مكانهاو  زمانهاجويان در همه دهد، در واقع با تمامي حقسر مي 2»ما عند اهللا في اعانتنا

كند؛ تو گويي كه دو حركت حق و باطل از هابيل و قابيل تا براي ياري رساندن به حق و حقيقت استمداد مي

شيعه در طول تاريخ به وجود اين تضاد توجه دارد؛ و همواره . انددر برابر هم صف كشيده) ص(قيام آل محمد 

اني سلم لمن « :خوانيمدهد؛ همچنان كه در زيارت عاشورا ميخود را در مقابل ظالمان و ستمگران قرار مي

  ).و در برابر دشمنانتان قرار خواهم داشت ،هماره در صف دوستان شما( 3»سالمكم و حرب لمن حاربكم

) ع(كشته شدن حسين «: خويش تعلق نداشت مكانو  زمانيت بود؛ و فقط به انساننماينده  )ع(حسين بن علي 

طرف آن فاجعه را به شكل نگار بيو بعد از چهارده قرن، يك تاريخ اي استثنايي؛يك فاجعه بود، اما فاجعه

شعار  4.»آيدنميو به چشم  ؛هاي ديگر در پشت آن پنهان استبيند كه فاجعه جنگكوهي طوالني و مرتفع مي

گران به به اين معناست كه نبرد حق و باطل امري واقعي است؛ و سلطه »كل يوم عاشورا و كل ارض كربال«

قدرت به  هرچنداين بدان جهت است كه . توانند نداي ستمديدگان را بشنوندخاطر فساد آور بودن قدرت نمي

- گ و خنثي است، اما در عمل همواره به فساد ميبي رن گيري مثبت و منفيشكل نظري نسبت به هر گونه جهت

به همين ميزان، . »آورد؛ و قدرت مطلق، فساد مطلققدرت فساد مي«: گرايد؛ و همان گونه كه لرد آكتون گفته

در عمل و به شكل بالقوه مايه شر و فساد  هرچندشود؛  انسانتواند عامل فساد يا صالح در زندگي ثروت نيز مي

  .»ة الشهواتالمال ماد«: است

ي ديني و اسالمي به وقوع پيوست؛ و از اين ارزشهاقيام عاشورا به منظور دفاع از يكتا پرستي، رفع ستم و احياي 

و صلح حديبيه و نيز رأفت عيسوي در تضاد نيست، بلكه ) ع(نه تنها با اهداف صلح امام حسن مجتبي  ،جهت

در معناي عام  - در خط واحد اسالم - سالم اهللا عليهم - انهمه انبيا و معصوم. مؤيد و الزم و ملزوم يكديگرند

                                                
1
  .235، ص 1، ج مقتل خوارزمي . 
2
  .32، ص 2همان، ج .  
   .فرازي از زيارت عاشورا. 3
4
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موقعيتها و توجه به هاي تاريخ به ثبت رسيده، با اند؛ و اگر واكنشهاي متفاوتي از آنان در برگقرار داشته - 5خود

امام  و) ع(امام حسن «، »الحسن و الحسين امامان قاما او قعدا«: استقابل توجيه  آنها مكانو  زمانمقتضيات 

  .»براي شما الگو و امامند) از جنگ(در حركت و قيام يا نشستن ) ع(حسين 

  

  تأثير پيام عاشورا بر انقالب اسالمي

تعالي  ،يد، احياي ارزشهاي الهي و انسانيتقويت و حفظ كلمه توح) ع(هدف مشترك قيامهاي انبيا و معصومان 

حنفيه فرمود هدف قيام من چيزي در وصيت به محمدبن) ع(امام حسين  .بشر و اقامه عدل و قسط در جامعه است

اني لم اخرج اشراً و ال بطراً و ال مفسداً و ال ظالماً و انما خرجت «: جز امربه معروف و نهي ازمنكر نبوده است

اگر از اين . »لطلب االصالح في امة جدي اريد ان آمر بالمعروف و انهي عن المنكر و اسير بسيرة جدي و ابي

ترين تأثير آن بر انقالب اسالمي ايران را شاهد خواهيم ترديد بهترين و واالبنگريم، بي به نهضت حسينيابعاد 

به  -قدس سره الشريف -حركتهاي مردمي و انقالبي ملت ايران و رهنمودها و عملكرد حضرت امام خميني. بود

مردم در پيش و پس از انقالب اسالمي خواهي شهادت. گر مردم، دليل مثبتي بر اين مدعاستعنوان رهبر و بسيج

شعارهاي توده مردم در جريان انقالب . بوده است -)ع(علي بنحضرت حسين -به پيروي از مشي ساالر شهيدان

هاي جنگ تحميلي عراق عليه ايران، بيانگر تأثير ژرف عاشورا بر اسالمي و به ويژه شهادت طلبي ايشان در جبهه

ها و تظاهرات مردم و بسيج مردمي و مبارزه با رژيم ستم شاهي در دو راهپيمايياوج . فرهنگ اصيل آنان است

همچنان كه امام خميني نيز نهضت عظيم خويش را عليه رژيم را از روز  ،روز تاسوعا و عاشورا واقع شده بود

در مقابل ظلم، محرم ماهي است كه عدالت » :فرمايدله در اين باره ميخود معظم. دوازدهم ماه محرم آغاز كرد

وي  6.»و حق در مقابل باطل قيام كرد؛ و به اثبات رسيده كه در طول تاريخ هميشه حق بر باطل پيروز شده است

شان نهي از منكر بود؛ و اين كه قيامشان، انگيزه« :سازددر جاي ديگر در باره اهداف قيام حسيني خاطر نشان مي

امام خميني انگيزه نهضت عاشورا را  7.»مت جور بايد از بين برودهر منكري بايد از بين برود؛ و از جمله حكو

تمام اصحاب و جوانان، همه  -سالم اهللا عليه -حضرت امام حسيناز ديدگاه وي، .  داندمي »نجات مكتب اسالم«

با فداكاري و  ؛مال و منال، و هر چه داشتند را در راه خدا دادند؛ و براي تقويت اسالم و مبارزه با ظلم قيام كردند

نظير و نهضت الهي خود واقعه بزرگي را به وجود آوردند كه كاخ ستمگران را فرو ريخت و مكتب اسالم را بي

توان به صرف امربه معروف و نهي ازمنكر البته، در نقد ادعاي هدف بودن تشكيل حكومت نمي .نجات داد

م امام امر به معروف و نهي از منكر بوده است، نه معتقد است هدف قياشهيد جاويد مطهري در نقد  . استناد نمود
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و (همه قيامهاي امامان و حتي قيام نكردنشان . گويي استاي حاوي كلياين سخن تا اندازه 8.تشكيل حكومت

- تحليل صالحي نجف. شودهم نوعي امربه معروف و نهي ازمنكر تلقي مي) پناه بردن به كارهاي فرهنگي يا تقيه

  . اي ديگر بايد نگريست، كه در ادامه به آن اشاره خواهد شديهآبادي را از زاو

توان سه عنصر ايدئولوژي و ارزشها، رهبري و مردم را تشخيص داد، با توجه به اين كه در هر انقالب مي

  :توان مورد بررسي قرار دادتأثيرگذاري قيام كربال بر انقالب اسالمي را با عنايت به موارد زير مي

با قيام عاشورا، از جمله آزادگي، احياي دين، برقراري  آنهاي انقالب اسالمي و شباهت آرمانهاو  اهداف -الف

  ،...عدالت اجتماعي، پيوند دين و سياست و 

گرايانه حضرت امام حسين ها با توجه به اهداف حركت احياعملكرد رهبر انقالب اسالمي در بسيج توده -ب

  ،)ع(

ي مختلف همانند تاسوعا و زمانهادر  آنهاگيري قيام هنگام انقالب و اوج سمبلها و شعارهاي مردم به -ج

  .عاشورا

اش پيروزي باشد يا اي جز مقاومت نداشتند؛ خواه نتيجهچاره 1359مردم ايران در حمله نيروهاي عراقي در سال 

بنابراين، . شتنتيجه مقاومت نكردن در مقابل صدام چيزي جز ذلت نبود، و راه سوم هم وجود ندا. شهادت

مالك دو راهي ذلت يا شهادت در خصوص سالهاي اول جنگ عراق عليه . اي جز مقاومت وجود نداشتچاره

  .ايران وجود داشت

با وجود تشابه بين اهداف قيام عاشوراي حسيني و انقالب اسالمي ايران، از تفاوتهاي ميان اين دو حركت عظيم 

  .اشاره مي شود آنهاادامه به مهمترين  ي نبايد غافل بود، كه درانسان -اسالمي

  

  دو راهي ذلت يا شهادت: ويژگي قيام عاشورايي

تقويت و حفظ در صدد خويش،  زماندر مبارزه عليه حاكمان جور ) ع(ن اهمان گونه كه اشاره شد، معصوم

اوضاع و  چندهر؛ اندو اقامه قسط و عدل در جوامع بشري بوده انسانهاي ديني، تعالي ارزشهااسالم، احياي 

متضادي را ايجاب كرده  -در ظاهر -هاي مناسب و گاه، ضرورت اتخاذ شيوهآنهاي مكان -يزمانموقعيتهاي 

در موقعيتي همچون برادر بزرگوارش از نظر  -سالم اهللا عليه -اگر حضرت امام حسن مجتبي براي مثال،. است

رديدي راه شهادت را براي خود و پيروانش ي قرار داشت، به طور مسلٌم و و بي هيچ شك و تمكاني و زمان

  .گزيد برمي

گونه تضادي وجود ندارد  از نظر كلي و اصولي و در نهايت، هيچ -سالم اهللا عليهم -در اهداف واالي ائمه اطهار

در راه حصول به اين اهداف حصول در درجه اول اهميت قرار دارد، گزينش راه صحيح و درستي است  چهآن.

اي ممكن است در برهه) ع(هاي برگزيده از سوي معصومين شيوه. ه مصلحت و جامعه اسالمي باشدكه سرانجام ب

                                                
8
   ؟؟؟ مرتضي مطهري،.  



متضاد و  در بدو امرمناسب ديگري همراه با قهر و خشونت باشد، كه براي افراد  زمانآميز و در مسالمت زماناز 

  . متعارض به نظر آيد

را مطرح كنيم، در نخستين مرحله بايد  »ا شهادتذلت ي«اگر پرسش اصلي پيرامون مسئله مهمي تحت عنوان 

 .»بسته شد، راه شهادت را برنگزيدند؟) ع(چرا وقتي راه پيروزي بر امام حسن مجتبي « :چنين آغاز كنيم كه 

ن حضرت با اثبات خيانت فرماندهان، آهايي كه در برخي نوشتارهاي تاريخي وجود دارد، آن است كه مغالطه

لزوم صلح را مورد تأييد قرار دادند، در حالي كه براي ... پا و زخمي شدن ران مباركش و كشيدن سجاده از زير 

پس بالفاصله پرسش دوم مطرح مي شود ! باز بود) همانند قيام عاشورا(، راه شهادت )ص(سبط اكبر رسول اهللا 

نايستادند و مبارزه با همان ياران اندك تا آخرين قطره خون و تا سر حد شهادت ) ع(چرا امام حسن «: كه 

  .»نكردند؟

 - )ع(حضرت امام حسين  -ي سبط اصغرمكاني و زمانبه صورت ماهوي با موقعيت ) ع(ي امام حسن زمانموقعيت 

چرا كه او به طور علني به فسق و فجور  شروعيتي بيش از فرزندش يزيد داشت؛حكومت معاويه، م. متفاوت بود

توانست در جامعه مذهبي الخمر و ظاهرالفسق بود و به راحتي نميدر حالي كه يزيد فردي دائم ،زددست نمي

بخش بزرگي از دوران امامتشان را در ) ع(امام حسين . مشروعيتي كسب كند ) ص(باقيمانده از حكومت پيامبر 

هيأت حاكمه نيز اصراري بر گرفتن بيعت از ايشان نداشت و آن حضرت بنا به مصالحي . معاويه گذراندند  زمان

ضمن . دانستند را براي قيام مسلحانه مناسب نمي زمانبود، ) ص(ترينش حفظ دين جدش رسول خدا ه عمدهك

مام در كربال اتفاق افتاد، صورت نگرفت؛ و به بياني ديگر، حضرت ا چهآناين كه درگيري ظاهري همانند 

كه ناگزير به انتخاب يكي از آن دو قرار نگرفتند» تنگناي ذلت يا شهادت«گاه در در زمان معاويه هيچ) ع(حسين 

  .باشند 

اما  !را در دو راهي بيعت يا شهادت قرار دهي) ع(توصيه كرد كه مبادا حسين  -يزيد -معاويه بارها به پسرش 

دانست، چون بر كرسي خالفت غاصبانه هاي نفاق را همچون او نمييزيد كه كياست پدر را نداشت و راه

تنها دوازده روز از مرگ معاويه . بيعت بگيرندبه هر صورت و تحت هر شرايطي ) ع(نشست، دستور داد از امام 

ده سال در زمان معاويه زندگي كردند و به او گفتند با تو ) ع(اباعبداهللا . گذشته بود كه يزيد بر امام سخت گرفت

به جاهرالفسق بودن يزيد  البته تنها مسئله 9.»ما اردت لك حرباً و ال عليك خالفاً«: جنگ و حتي مخالفت ندارم

در چنين وضعي است  10.رساندكرد و ياران امام را به شهادت ميگردد؛ چرا كه معاويه هم سب و لعن ميباز نمي

! واي بر اسالم . ما از خداييم و به سوي او باز مي گرديم « :فرمايندآيند و ميبه سخن مي) ع(كه سيدالشهداء 

) س(اين پاسخي است كه فرزند عزيز فاطمه  11.»ري فردي همچون يزيد تن دهده رهبچرا كه امت اسالمي بايد ب
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ي بر زماندر ) انا هللا و انا اليه راجعون( »استرجاع«آيه . فرمودند بيان -حاكم مدينه -حكمبندر رويارويي با مروان

-كه يزيدبن اين و چه مصيبتي بزرگتر و باالتر از ،شود روبرومصيبت بزرگي شخص با شود كه ري ميزبان جا

تكيه زند و از او طلب بيعت ) ع(يت بر جايگاه فرزند رسول خدا و امام معصوم انسانخبر از اسالم و معاويه بي

سالم اهللا  -و بر اين اساس است كه حضرت حسين ؛يزيد صاحب موقعيت و مقامي در اين راستا نيست كند؟

مشخص  صليا جاست كه معياراز اينو . دهدتن به ذلت نمي، و كندميبا چنين عتابي پيشنهاد بيعت را رد  -عليه

اي جز پذيرفتن و در آغوش قرار گيرد، چاره »ذلت يا شهادت«مني در دو راهي ؤشود، و آن اين كه اگر ممي

آگاه باشيد كه آن فرزند خوانده پسر فرزند خوانده، مرا بين ذلت و شهادت قرار « :گرفتن شهادت نخواهد داشت

ظاهراً در خصوص هيچ يك از  12.»ل استذلت و خواري براي ما، رسول خدا و مومنان پاكدامن محا داده است،

سالم اهللا  -حضرت امام حسين. انددر كنار هم نيامده» ذلة«و » سلة«دو كلمه ) ع(وقايع تاريخي جملگي معصومان 

من زير بار ذلت نخواهم (» اقرار العبيد ال اعطيكم بيدي اعطاء الذليل و ال اقر« :فرماينددر مقامي ديگر مي -عليه

-مي) ع(اگر امام حسين شايان توجه است كه ). رفت، و هرگز همچون بردگان به سيادت شما اقرار نخواهم كرد

راه چندين بار گزيدند، و بر اين اساس بود كه توانستند از اين تنگنا رهايي يابند، بي شك راه شهادت را برنمي

. امام به شهري مانند يمن يا مدينهمطرح نشدن مسئله بيعت از سوي يزيد و رفتن : د كردندسومي به يزيد پيشنها

اللهم اجعل محياي محيا محمد و آل محمد و مماتي «خوانيم شايد به همين دليل باشد كه در زيارت عاشورا مي

ان را همانند امام ؛ با اين كه سياق بحث اقتضا داشت دعا كنيم كه زندگي و مرگم»ممات محمد و آل محمد

يزيد رياحي قرار گرفتند، اعالم در محاصره نظامي حربن) ع(پس از اين كه سيدالشهداء . قرار دهد) ع(حسين 

و پس از  ؛رو شداين مسئله با مخالفت شديد حر روبه. هان بازگشت به سرزمين حجاز هستندكردند كه خوا

از راهي فرعي غير از راه كوفه حركت كنند تا او در ) ع(مام مشاجره لفظي بين آن دو، به پيشنهاد حر قرار شد، ا

بار ديگر در محاصره ارتش ) ع(ي كه امام زمان. اي به ابن زياد از او كسب تكليف كندبا نوشتن نامه زماناين 

سعد قرار گرفتند، بسيار كوشيدند تا قرار ترك خصومت بين طرفين به وجود آيد، و از چهار هزار نفري عمربن

تا روز عاشورا چند بار ) ع(حضرت امام حسين  ،بدين منظور. ونريزي جلوگيري شود و خود به حجاز برگردندخ

مشروعيت دادن به (با لشكر جور وارد مذاكره شدند، اما دستور پسر معاويه آن بود كه اگر امام به بيعت 

ب شهادت از بين دو راهي ذلت يا جنگ بنابراين، انتخا .تن ندادند، ايشان را به شهادت برسانند) حاكميت يزيد

  . از باب نبودن چاره بود؛ و با تحليل عقالني سازگاري دارد

                                                
اال لعنة اهللا علي الناكثين الذين ينقضون االيمان بعد توكيدها و قد جعلتم اهللا عليه كفيالً؛ «: 149، ص نفس المهموم، محدث قمي.12

بين اثنين السلة و الذلٌة و هيهات منٌا الذلة يابي اهللا ذلك لنا و ) خيرنا، تركني(ني بن الدعي قد ركزاال و انٌ الداعي. فانتم واهللا هم

  .»...طابت و حجور طهرت رسوله و المؤمنون و جدود؟؟



توان نتيجه گرفت كه نبايد كل قيام عاشورا را به قدرت سياسي و حكومت گره زد و به آن از سخن فوق مي

. چندان زياد نبوداحتمال تشكيل حكومت  13.آبادي تحليل كرده استفروكاست؛ آن گونه كه صالحي نجف

امام . ستيزي و قرار گرفتن در تنگناي ذلت يا شهادت غير از زياد بودن احتمال تشكيل حكومت استبحث ظلم

-به اين دليل به سمت كوفه حركت كرد كه در حرم ممكن بود ترور شود، و باالخره يزيد از ايشان دست نمي

امام چون به صداقت ايشان مشكوك بود، . ان دادنددر اين حيص و بيص، كوفيان هم از خود تمايل نش. كشيد

. تواند ماهيت اختالفات قبيلگي آن زمان را تحليل كندآن گونه تحليل نمي. جا ساختمسلم و قيس را روانه آن

همچنين، متصل كردن اين . هايي كه نبايد از آن غافل شد، ماهيت قبيلگي روابط آن دوره استيكي از جنبه

-كند، بلكه اشكاالت جديدي ايجاد ميم غيب امام نه تنها مشكلي از تحليل تاريخي حل نميگونه مباحث به عل

آيد كه اگر به طور مثال، اگر بخواهيم به جاي تبيين علي به علم غيب پناه بريم، اين اشكال به وجود مي. نمايد

- قيس را به كوفه اعزام ميبايست مسلم و كنند، نميامام از اول علم غيب داشتند كه كوفيان عهدشكني مي

  .  كردند

رسيم كه آن حضرت در تنگناي دو به اين نتيجه مي) ع(با مقايسه شرايط قيام عاشورا با واقعه صلح امام حسن 

درخواست مشروعيت دادن به ) ع(تند، زيرا معاويه نه به صراحت و نه به طور ضمني از امام حسن راهي قرار نگرف

نتوانستند از نظر ظاهري پيروز شوند، با ) ع(بدين جهت،  وقتي امام حسن . حكومت جور يا قبول شهادت نكرد

ست افكار عمومي را كه تا به توانرو شدند كه بيشتر موادش به نفع حضرت بود، و الاقل ميقرارداد صلحي روبه

راه شهادت ) ع(اي بود كه اگر امام مجتبي معاويه به گونه زمانافكار عمومي  .حال به سود معاويه بود تغيير دهد

معاويه ظاهرالصالح است، خواستار جنگ هم نيست، : شد كهگزيدند، اين پرسش براي مردم مطرح ميرا برمي

تواند به جنگ ادامه دهد، كه مي و با اين ،يشتر موادش به سود امام استقرارداد صلحي هم تنظيم كرده كه ب

به دليل ) ع(كه امام حسين  ؟ جان كالم اين!اصرار بر جنگ دارند) ع(، پس چرا امام حسن كندميپيشنهاد صلح 

ه گ سرخ نداشتند، در حالي كه راردر آغوش گرفتن م اي جزقرار گرفتن در تنگناي ذلت يا شهادت، چاره

  .باز بود) ع(پيش روي امام مجتبي ) فتن مشروعيت حكومترصلح با حاكم بدون پذي(سومي 

  

  ي انقالب اسالميآرمانهاو  »لت يا شهادتذ«تنگناي 

توان به تطبيق بين نهضت اينك با عنايت به اهداف كلي قيام عاشورا و تبيين معيارهايي كه ذكر آنها رفت، مي

اگر فرض كنيم كه انقالب اسالمي . و انقالب اسالمي پرداخت ،)ع(لي ساالر شهيدان، حضرت حسين بن ع

رو شود، بر اساس استنتاجي كه صورت گرفت، الملل روبهايران با تهديد دوگانه ذلت يا شهادت در نظام بين

 اما با توجه به. ماندباقي نمي) و حتي در خطر قرار گرفتن اصل نظام(اي جز مبارزه تا سر حد شهادت چاره

، وقوع چنين احتمالي بسيار المللبينموقعيتهاي جهاني از يك سو، و جايگاه جمهوري اسالمي ايران در جامعه 
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  .شهيد جاويدآبادي، اهللا صالحي نجفنعمت.  



ويژه اياالت هبا تهديدهاي مهمي از سوي استكبار جهاني ب هرچندانقالب اسالمي ايران . رسدبعيد به نظر مي

توان انقالب اسالمي پس، نمي .وي خود داشته استروبه رو بوده، اما معموالً راه سومي نيز پيش ر امريكامتحده 

  . از اين جهت مقايسه كرد، و عمليات انتحاري در سطح كالن را نتيجه گرفت) ع(را به قيام امام حسين 

     

  دكترينهاي سياست خارجي جمهوري اسالمي و تنگناي ذلت يا شهادت             

ابتدا به تعريف : المي ايران چهار دكترين قابل ارائه استدر سياست خارجي جمهوري اسبندي، طبق يك تقسيم

و مقتضيات هر يك از دكترينها اشاره مي كنيم؛ و آن گاه ارتباط آنها را با تنگناي ذلت  يا شهادت بررسي 

  14:خواهيم كرد

 هواداران اين ايده معتقدند ارزش هر واقعيتي به عمل و مشاهده آن مربوط :دكترين پراگماتيسم مطلق.1

گرايي، ويليام مبتكر نظريه عمل. عملي بر آن مترتب باشداثر اي وقتي اهميت دارد كه و هر حكم و قضيه ؛است

پراگماتيستهاي «توان گرايي در قالب اسالم را ميمعتقدان به عمل. است -ييامريكافيلسوف مشهور  -جيمز

ي اعتقاد المللبينات و رشد كشور در جامعه ات براي حيمكانگيري يك ملت از همه اآنها به بهره. خواند »مطلق

اين . دانندملي مجاز مي استفاده از هر وسيله و ايدئولوژي را جهت كسب و ازدياد قدرت  ،و بدين سبب ؛دارند

گروه عقيده دارند كه هدف از تمسك به اسالم، در واقع، قدرتمند كردن دولت و نظام موجود است؛ و اهداف 

  .اندراستا قرار گيرند قابل توجيه برون مرزي اگر در اين

مسؤوليتهاي به طور مثال و بر اساس كتاب . بديهي است چنين نظريه سودجويانه اي با روح اسالم سازگار نيست
قدر متيقني در وظايف برون مرزي دولت اسالمي وجود داردكه با ، فراملي در سياست خارجي دولت اسالمي

  :تعطيل كرد توان آنها راهيچ گونه توجيهي نمي

- مؤمن برادر مؤمن و همانند يك بدن است كه اگر يكي از اجزاي آن آسيب بيند، درد را در ديگر اجزاء مي«

  15.»گستراند

اما از سوي ديگر، رسالت  گيرد؛اهداف اين دكترين از پراگماتيسم مطلق فاصله مي: گرايي دكترين ملي. 2

  :كنديممعرفي  16خود را خدمت به وطن از طريق اسالم 

يك از رسوالن خود و از هيچ امام و امتي نخواسته است بيش از دفاع شخصي و قومي و خداوند عزيز از هيچ«

فراتر از ارشاد و احسان و يا خدمت به نوع ناس، دستپاچگي در دستگاه خلقت به خرج داده، كفرستيزي پيشه 
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  .فصل دوممسؤوليتهاي فراملي در سياست خارجي دولت اسالمي، سيد صادق حقيقت، .  
15

المومن اخ المومن كالجسد الواحد ان اشتكي شيئاً منه وجد الم ذلك في سائر « :96، ص االخالق: اهللا شبر عبد.  

  .»جسده
16

  .28 – 9، ص حكومت جهاني واحد: مهدي بازرگان . 



كبرين، طاغوتيان و شياطين بپردازند، يا خود را نمايند، يا به نابودي شيطان و كافران و قلع و قمع تعرضي مست

     17.»بدانند زمانموظف به پاك كردن جهان از ظلم و ظالمها و به استقرار قسط و عدل در دنيا، پيش از ظهور امام 

ناميد، وظيفه  »محض گراييجهان«آن را  توانميبر اساس اين نظريه كه : دكترين صدور مطلق انقالب . 3

گرايان جهان. كمك به مظلومين و مستضعفين و هدف فرعي آن، رفع نيازهاي داخلي استدولت اسالمي 

مرزي در دراز مدت اثر شايان توجهي در پيشبرد مقاصد و اهداف اميد دارند كه مجموع اقدامات برون محض

ه به اين اين دكترين در سياست خارجي دولت اسالمي ممكن است با توج. كلي مكتب و ايدئولوژي داشته باشد

بايد مورد توجه قرار گيرد،  چهبر اين اساس، آن. نيستيم، مورد حمايت قرار گيرد »نتيجه«نكته كه ما موظف به 

نيز مبارزه با ظلم و جور يزيدي ) ع(وظيفه امام حسين . اجراي فرامين الهي بدون توجه به عدالت و نتايج آن است

  .كردبود؛ و توجه خود را به انجام وظيفه معطوف مي

آن است كه پس از » مكلف به انجام وظيفه بودن«اوالً معناي صحيح : در نقد اين نظريه بايد توجه داشت كه

نبايد از نتايج احتمالي آن هراس داشته باشيم، نه آن  ،)ديني(بر اساس عقالنيت  صحيح استراتژيراه و انتخاب 

  .بهانه تن بدهيم  كه قبل از پيدا كردن استراتژي به هر نوع شيوه اي به اين

در تنگناي ذلت يا شهادت قرار داشتند، و بارها كوشيدند ) ع(همان گونه كه ذكر كرديم، اباعبداهللا الحسين : ثانياً 

در مورد سياست خارجي ايران معموالً راههاي سوم يا چهارمي نيز وجود داشته . بست برهانندبنآن خود را از 

  .است

و تنها از يك زاويه به آمال  ؛بعدي استاي تكبدون عنايت به عواقب آن، مسئلهانجام تكاليف الهي : ثالثاً 

شود، بايد از فقه ناشي ميحكمي است كه اگر اعانت مسلمين و كمك به مستضعفين . دولت اسالمي نظر دارد

دود و وظايفي دولت اسالمي همواره با منابعي مح. را نيز مدنظر قرار داد »وسع«و قاعده  »االهم فاالهم«قاعده 

مقدم بدارد؛ همان گونه كه همواره بايد به » مهم«را بر  »اهم«هايش بايد متعدد روبرو است و با توجه به توانايي

، امكان اصالح كل )ع(هيچ دولتي، خصوصاً در زمان غيبت معصوم . ميزان قدرت خود نيز توجه داشته باشد

دولتهاي اسالمي در زمان غيبت . وجود نداشت) ع(مام عصر جوامع را نخواهد داشت؛ واال ضرورتي براي ظهور ا

  . بايد اهداف خود را محدود انتخاب كنند، و گامهاي خود را كوچك بردارند

القراي داراالسالم شد، اين تئوري معتقد است كه اگر كشوري در ميان بالد اسالمي، ام: دكترين ام القري .4

القري بر هر امر يا پيروزي كل اسالم به حساب آيد، حفظ ام اي كه شكست يا پيروزي آن، شكستبه گونه

     18.در صورت لزوم، حتي احكام اوليه را نيز تعطيل كرد توانمييابد؛ و ديگري ترجيح مي

وظايف برون مرزي  بر اساس كتاب مسؤوليتهاي فراملي، اوالً: صرف نظر از نقاط قوت اين نظريه، بايد گفت

قدر متيقن مسئوليتهاي فراملي، مقدار وظايف  ،ثانياً 19.است »دفاع«و  »واليت«مسئله دو دولت اسالمي وابسته به 
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   .173- 172 ، صانقالب ايران در دو حركت: مهدي بازرگان . 
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  .20، ص مقوالتي در استراتژي ملي ،محمد جواد الريجاني. 



گرايي بايد سرلوحه عمل در سياست خارجي قرار برون مرزي دولت اسالمي است كه فارغ از هر گونه مصلحت

پس، . است» هم فاالهماال«ثالثا، مالك حفظ كشور اسالمي و تعطيلي احكام اوليه در اين راستا تابع قانون  .گيرد

اگر به طور كلي مصلحت . مقدم دانست) و ثانويه(توان حفظ دولت اسالمي را بر احكام اوليه به طور مطلق نمي

مصلحت مفهوم . رود كه معظم احكام ديني به اين بهانه تعطيل شوددولت مقدم بر شريعت باشد، بيم آن مي

    20.بايد تحديد شود كليدي و مهمي است كه در فقه شيعه بيش از پيش

بر دكترينهاي سياست خارجي دولت اسالمي  »تنگناي ذلت يا شهادت« مالكدر تطبيق آن كه ملخص كالم 

  .دروميكليت دكترين صدور مطلق انقالب زير سؤال  توان گفتمي

  

  تكليف گرايي و عقالنيت 

به كار آن است كه با عمل و نتيجه و نترسيدن از عواقب احتمالي  »مكلف به انجام وظيفه بودن«معناي صحيح 

كه احتماالً به نتيجه مورد  هرچندعقالنيت و با عنايت به آمالهاي ديني بايد استراتژي مناسبي اختيار كرد، گرفتن 

بر . نديشدانبايد همواره به نتايج بي »فاعل«بايد معطوف به نتيجه باشد، اما » فعل«به بيان ديگر، . نظر دست نيابيم

گونه تناقضي با هم نخواهند ي دين هيچآرمانهاگرايي و عقالنيت ابزاري و حفظ فسير، تكليفاساس اين ت

گرايي تمسك شود، خطر اين مغالطه وجود دارد كه اگر پيش از يافتن استراتژي مناسب به تز تكليف .داشت

و معقول، مكلف به  پيش از يافتن راه عقالنيپس، . مكلف به وظيفه بودن، مانع كارآيي عقالنيت شود معيار

نرسيدن به . اي نيستيم؛ بلكه بايد گفت تمسك به اين سخن يك رتبه از انتخاب راهبرد عقالني مؤخر استوظيفه

گيري عقالنيت دارد از جهل در به كار مكاننتيجه همان گونه كه ممكن است ناشي از حوادث غيرمنتظره باشد، ا

  .ناشي شود و تخصص

  

  نقش اختيار

اي جز پذيرفتن شهادت و در آغوش مرگ چاره گرفتن در تنگناي ذلت يا شهادت، هرچند در صورت قرار

، اگر راه حل سومي به بيان ديگر. توان خود را در منگنه ذلت يا شهادت قرار دادرفتن نيست، اما اختياراً نمي

رود به منگنه ذلت يا وجود داشته باشد و مفاسد آن به مراتب كمتر از دو راه قبل تلقي شود، توجيهي براي و

المقدور سعي همچنين اگر در آستانه اين دو راهي قرار گرفتيم، بايد حتي .شهادت به شكل اختياري وجود ندارد

چرا آن ! در روز عاشورا فرمود واي برشما) ع(امام . كنيم در اولين فرصت ممكن خود را از آن تنگنا رها سازيم

ام بود و تصميم به حركت به سوي كوفه نگرفته بوديم ما را رها نكرديد؟ وقت كه هنوز شمشير در نيام و دلها آر

پس از محاصره شدن در كربال سعي كردند خود را از آن مهلكه رها سازند و به جايي ديگر ) ع(امام حسين 
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رج در مجموع، امام حداقل پنج بار درخواست كردند از منگنه ذلت يا شهادت خا. بروند) مكه، مدينه و يا يمن(

سعد كه قبل از نماز ظهر عاشورا در مقابل حر، بعد از نماز عصر در قبال وي، در برابر فرستاده عمربن: شوند

در مورد اخير هر . سعدايد، روز عاشور در ضمن خطبه، و در مالقات محرمانه با عمربنجا آمدهپرسيد چرا به اين

سعد ابتدا موافقت كرد؛ ولي بعد بر اساس ابن. تندكدام با بيست نفر بين دو اردوگاه مالقاتي طوالني داش

    21.استفساري كه از يزيد كرد، نظرش برگشت

 »فاسد«مجبور شود به يكي از دو راه  انساناگر . مشابه قضيه فوق اشاره كرد ايمسئلهبه  توانمياز نظر فقهي نيز 

قاعده «عين حال، وارد شدن در مصاديق  در .وجود ندارد »اقل المحظورين«اي جز قبول تن دهد، چاره »افسد«و 

بايد به نقاط مشترك اين دو مسئله توجه كرد؛ وگرنه شهادت  ،البته. اختياراً جايز نيست »دفع افسد به فاسد

وقوع اختياري در تنگناي ذلت يا شهادت اگر در كوتاه مدت باشد، براي همگان قابل . است »احدي الحسنيين«

و با انجام روندهاي مشخصي صورت گيرد، به  زماندن در اين دو راهي در طول تشخيص است، اما اگر واقع ش

به طور مثال، اگر مجموعه استراتژيها و اقدامهاي سياست خارجي يك . تخصص و عقالنيت نياز پيدا مي كنيم

- ميضا دولت در طول چند سال به واقع شدن در منگنه فوق يا مصداق دفع افسد به فاسد منجر شود، عقالنيت اقت

  .كه راهبردي ديگر اتخاذ شود كند

  :توان از مباحث فوق به نتايج ذيل دست يافتدر مجموع، مي

  .اهداف كلي قيام عاشورا قابل انطباق بر اهداف انقالب اسالمي ايران است .1

وجود ) ع(معياري است كه در نهضت كربال موجود بود، اما در صلح امام حسن  »ذلت يا شهادت«منگنه  .2

  .اشتند

  .قابل تطبيق بر انقالب اسالمي ايران نيست »ذلت يا شهادت« تنگناي معياراز ديدگاه ويژه ) ع(قيام سيدالشهداء  .3

با تطبيق فرضيه فوق بر دكترينهاي سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران، اين نتيجه بدست مي آيد كه  .4

  . نيست قوي برخوردار نظريهاي نظريه صدور مطلق انقالب از پايه

-در معناي صحيح خود، با عقالنيت و همچنين با دين) مأمور بودن به انجام وظيفه، نه نتيجه(گرايي تكليف.5

است، نه هدفداري و  22و امري انفسي» فاعل«مكلف نبودن به نتيجه، مربوط به نيت . گرايي تعارضي ندارد

  .23به عنوان امري آفاقي يا عيني» فعل«عقالني نبودن 

 توانمياي جز پذيرفتن راه دوم نيست، اما اختياراً نهنگام قرارگرفتن در منگنه ذلت يا شهادت، چاره هرچند .6

عالوه بر آن، در صورت ظاهر شدن عالئم قرار گرفتن در اين دو راهي،  .منگنه قرار دادتنگنا يا خود را در اين 

  .بايد سعي كنيم خود را از مهلكه خالص نماييم
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از  چهآندر عين حال، . داشته باشد) تهاجم فرهنگي(كن است شكل نظامي يا غيرنظامي تهاجم دشمن مم .7

زيرا اگر با تهاجم  اسالمي است؛شود، تهاجم نظامي براي براندازي نظام در فرضيه تحقيق مستفاد مي »شهادت«

دشمن در پيش رو  رو شويم، در حقيقت راه سومي براي مبارزه بافرهنگي، محاصره اقتصادي و امثال آن روبه

و  مكانو  زمانشرايط و ، مقتضيات ه شودبايست برگزيداي در چنين موقعيتي ميدر اين كه چه شيوه. داريم

حاضر دايره بحث دخيل است؛ و به هر حال، پاسخ اين پرسش خارج از و تخصص استفاده صحيح از عقالنيت 

  .است

نظريات  ؤيدمالزاماً جنبه سلبي دارد؛ و  اين بحثنتيجه  گفت كه توانميبا توجه به بندهاي چهارم و هفتم  .8

 ستلزمدر حالت اختيار، م »منگنه ذلت يا شهادت«وري از عقالنيت و نرفتن در بهره. شودنميگرايانه محسوب ملي

نيست؛ و به هيچ وجه منافاتي با اهداف كلي قيام عاشورا و  ارزشهانشيني در اهداف و دست برداشتن از عقب

  .ي نداردانساني الهي و ارزشهاحفظ 

  
 


