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الزمه عقالنیت دینی و سیاسی ما در پاسداشت نهضت عاشورا ،بازشناسی و تفکیک نقش
سه متغیر مهم اهداف ،روشها و ابزارها در این نهضت است .در این زمینشه ویگیشیهشایی
چون کلیت ،ثبات ،جهانشمولی ،تقدس ،مطابقت با فطرت بشری و نصوص دینشی و نیشز
پذیرش حداکثری اهدافِ نهضت عاشورا ،جایگاه آن را در خصشوص روشهشا و ابزارهشا
برایناساس ،امر به ماروف و نهی از منکر ،بهعنوان مهمترین هدف دینی و سیاسی و دیگر
اهداف نهضت عاشورا ،ماهیت و نحوه کارکرد روشهایی چون عزاداری و ابزارهایی چون
حسینیهها و تکایا را تایین میکننشد زیشرا روشهشا و ابزارهشا تنهشا در خشدمت اهشداف
ارزشمندند .ضمن اینکه توجه به رابطه طولی سه متغیر شناخت ،محبت و پیروی از امامان،
بهویگه امام حسین

در الگوییری دینی و سیاسی از نهضت عاششورا اهمیشت بسشیاری

دارد زیرا ما را از افراط در عاطفهیرایی بهدور مشیدارد و بشر اهمیشت عقالنیشت دینشی و
سیاسیمان میافزاید .نهایت اینکه ،توجه به نق

هدایتگری دینی پیشوایان ماصوم

امر به ماروف از آن سرچشمه میییرد ،مهمتر از تمرکز بر طلش
اخروی از آنهاست .پس عقالنیت دینی و سیاسی ما ایجشا

 ،که

نهضت عاشورا و عقالنیت دینی و سیاسی ما

محوریتر میکند و حتی ماهیت و نق

آنها را تنها در پرتشو اهشداف مانشادار مشیسشازد.

حاجشتهشای دنیشوی و

مشیکنشد هشدف از امامشت و

نهضت عاشورا را دنبال و از آن پیروی کنیم و در این راه تنها از روشها و ابزارهایی بهره
بریم که سودمند و اثریذار باشند زیرا روشها و ابزارها ،موقت و یذرا هسشتند و تقشدس
برنمیدارند.

کلیدواژگان :عقالنیت دین ،نهضت عاشورا ،امام حسین
* دانشیار گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی تهران.

 ،سیاست.
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امروزه پرسش از عقالنیت دینی و سیاسی ما مسلمانان بهطور عام و شیعیان بهطور خاص،
پرسش از چگونگی شناخت ابعاد دینی و سیاسی نهضتت عاشتورا و چگتونگی حفتن ایتن
نهضت و بهرهگیری از آن در همه ابعاد زندگی مادی و معنوی است .در واقع گذشت حدود
چهارده قرن از واقعه عاشورا و بسط تاریخی آن ،ارائه تقریرها و گزارشهای متنتو از آن،
ظهور شرحها و تفسیرهای متکثر از آن و نفوذ انوا تحریت هتای ففیتی و محتتوایی در
گزارش و بسط تاریخی این واقعه ،امروزه رسافت اندیشمندان متعهد دینی را به بازاندیشی
در نهضت عاشورا برمیانگیزد .این انگیزه باید معطتو بته شتناخت دوبتاره ختود پدیتده
به آن ،چگونگی تداوم تاریخی آن طتی
عاشورا ،بررسی نحوه نگرش امامان معصوم
قرون گذشته و بهویژه بایستههای حفن و تداوم آن در شرایط دینی و سیاسی زمانه کنونی
باشد .در این زمینه ،تحری ففیی و معنوی نهضت عاشورا از سوی تتوده ناآگتاه و متردم
عاطفی ،وظیفه آگاهان به ماهیت نهضت عاشورا را دوچندان میسازد؛ زیرا تودههای جاهل
با دوختن فباس عاطفه و احساس بهطور افراطی ،تقلیل معنویت عاشتورا در حتد معیشتت
روزانه و تالش برای برآوردن همه حاجتهای مادی و نیمهمادی خود از امام حسین
و دیگر شهیدان کربال ،از آنها چهرهای بدهکار ساختهاند که گویا شهادتشان صترفا بترای
تأمین نیازهای دنیوی و اخروی ما بوده است و باید همته حاجتتهتای ختود را از ایشتان
بخواهیم و آنها انستانهتایی موظت بته تتأمین نیازمنتدیهتای متا هستتند .در مقابتل،
کجاندیشانی که با تفسیر فوق بشری از واقعه عاشورا و ناممکن ساختن افگوسازی دینی و
سیاسی از آن ،بعد اجتماعی و بهویژه سیاسی آن را مستخ متیکننتد و همته اهتدا ایتن
نهضت غنی را به بوته فراموشی میسپارند .در واقع ،همتواره مهتمتترین چتافش دینتی و
سیاسی ،تحری تاریخی و ظاهری در نحوه روایت و تحری باطنی در نحوه فهم و تفسیر
سیاسی نهضت عاشورا بوده است که از سوی برخی از شیعیان و پیروان امام حستین
درباره این واقعه روی داده است .این خطر مهم که هنوز نیتز ادامته دارد و بتا تلقتیهتای
خرافی مردم و سوءاستتفادههتای معاویته هتای روزگتار نیتز همتراه شتده استت ،رستافت
اندیشمندان شیعه را سنگینتر و ارزشمندتر میکند.
در این تحقیق با نیر به این مشکل ،میکوشیم این پرسش را بررسی کنیم که :الزمه
عقالنیت دینی ،سیاسی و واقعبینانة اندیشمندان شیعی و مسلمان در پاسداشت اهدا این
 13نهضت عییم اسالمی و بشری چیست؟ در پاسخ به این پرسش ،در اینجا ،بتهرغتم همته

 .2ضرورت بازشناسی ویژگیها و کارکردهاا

دینای و سیاسای اهاداوش رو

و

ابزارها

چنانکه گفتیم ،در هر نهضت دینی ،اجتماعی و سیاسی همچون عاشتورا ،اهتدافی نهفتته
است که هم در زمان جریان آن نهضت و هتم پتا از آن ،ماننتد چهتارده قترن پتا از
و یاران باوفایش ،باید با استفاده از روشها و بهکارگیری ابزارهتا
شهادت امام حسین
و وسایلی مورد حفاظت و پاسداری و بهرهبرداری قرار گیرند .اهمیت ایتن تفکیتک در آن
است که این مسئله در همه نهضتهای مهم بشری ،از جمله بتهطتور ختاص در نهضتت
عاشورا قابل بررسی است و نقش بهسزایی در فهم درست واقعه عاشورا و پرهیز از انحرا
در روایت ،فهم ،تفسیر و بهکارگیری آموزههای دینی و سیاسی آن دارد.
برای اینکه بحث ما از تفاوت ماهیت ،نقش و کارکردهای اهتدا  ،روشهتا و ابزارهتا
اندکی روشنی بیشتری یابتد ،بترای نمونته در نهضتت عاشتورا متیتتوان متوارد دینتی و
سیاسیای چون امر به معترو و نهتی از منکتر ،دعتوت بته آزادی و دوری از ستتم را از
«اهدا » آن برشمرد .نیز نوشته شدن کتابهای مقتل ،برگزاری عزاداری عاشورا ،ساختن
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تحقیقات و تالشهای ارزشمندی که اندیشمندان ما انجام دادهاند ،از رویکردی بتهنستبت
جدید بر بازشناسی و تفکیک بنیادی سه متغیر اساسی هد  ،روش و ابتزار یتا وستیله ،در
روایت ،فهم ،حفن ،انتقال و عمل به نهضت عاشورا تأکید میکنیم.
در واقع مدعای ما این است که یکی از علتل تتاریخی گستترش تحریفتات ففیتی و
محتوایی در ابعاد دینی و سیاسی نهضت عاشورا ،بهویژه از ناحیه عالقهمندان اهتل بیتت،
بیتوجهی به تفاوتهای نقشهتای سته عامتلد هتد  ،روش و ابتزار در ایتن نهضتت و
کارکردهای متفاوت آنها بوده است .به عبارت دیگر ،نهضت عاشورا فینفسه اهدا دینتی
و سیاسی دارد که باید با استفاده از روشها و بهکارگیری ابزارهایی در طول تاریخ حفن و
بسط داده میشد؛ درحافیکه خلط این سه متغیر و اشتباه برخی پیروان در فهم تفاوتهای
آنها و نحوه کارکردشان ،سبب شده گاه روشها یا ابزارها جای اهدا عاشورا را بگیرنتد و
شیعیان از اهدا دینی و سیاسی که منیور اصلی این نهضت بتوده استت ،غافتل شتوند.
بنابراین ،در اینجا مقدم بر ورود به متن واقعه و نهضت عاشورا ،ابتدا بهطور کلتی ماهیتت،
ویژگیها و کارکردهای اهدا  ،روشها و ابزارها یا وسیلههتا را در نهضتتهتای دینتی و
سیاسی ،بهطور عام ،تبیین میکنیم تا امکان بازشناسی جایگاه آنهتا در نهضتت عاشتورا و
نقش و نتایج بهکارگیری اشتباهشان آشکار شود.
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فیلمها و سریالها و نگاشتن انوا کتابهای پژوهشی و سرودن اشعار را از «روشهتا»ی
حفن عاشورا دانست .همچنین ساختن تکایا ،حسینیهها ،نذر دادن ،استفاده از زنجیر ،طبل،
شیپور و اعمال شبیه آن را «ابزار»های بهکار گرفتتهشتده مالحیته کترد .در اینجتا ابتتدا
اوصا کلی آنها را بیان میکنیم و سپا به شناسایی ویژگیهتای خاصشتان در نهضتت
عاشورا میپردازیم.
الف) اهداف
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شناخت اهدا شکلگیری یا اهدافی که یک نهضت دینی یا سیاسی برای تحقق آن برپا
میشود ،در درجه اول از اهمیت قترار دارد؛ زیترا هویتت نهضتتهتای دینتی ،سیاستی و
اجتماعی در پرتو اهدافی که مدنیر دارند تعری میشوند .از سوی دیگر ،اهمیت اهدا در
این است که دو متغیر بعدی ،یعنی روشها و ابزارها ،تنها بهواستطه اهتدا  ،دارای معنتا،
کارکرد و ارزشاند و بدون اهدا تهی هستند .برایناساس ،شناخت ماهیت و ویژگیهای
کلی اهدا نهضتهای دینی و سیاسی ،ماننتد عاشتورا ،اهمیتت فراوانتی دارد و متا را در
بازشناسی آن نهضتها فراوان یاری خواهند کرد .در این زمینه ویژگیهایی چتون کلیتت،
اطالق ،ثبات و تغییرناپذیری ،تقدس ذاتی ،جهانشموفی ،عقالنیت ،مطابقتت بتا نصتوص
دینی ،مطابقت با فطرت بشری و امکان پذیرش همگتانی ،از ویژگتیهتای کلتی اهتدا
نهضتهای دینی ،مانند نهضت عاشوراست که در ادامه به توضیح مختصر آن میپردازیم.
یک ـ اطالق ،جهانشمولی و کلیت

منیور از اطالق و کلیت اهدا نهضتهای دینی آن است کته هتد هتای متوردنیر آن
نهضتها ،جزئی ،موقتی و محدود به زمان یا مکان خاصی نیستند ،بلکه هد هایی هستند
که برای همه بشر ،همه زمانها و همه مکانها و مجموعه شرایط جغرافیایی ،محیطتی و
انسانی مورد نیاز و قابل استفادهاند.
به عبارت دیگر ،جهانشموفی مهمترین ویژگی اهدا نهضتهتای دینتی و سیاستی
است که ریشه افهی دارند .برای مثال در نهضت عاشورا ،اهدا دینی و سیاسی چون امتر
به معرو  ،نهی از منکر ،دعوت به دوری از ذفت ،آزادیطلبی ،عتدافتختواهی ،محوریتت
کرامت انسانی و مانند آن ،از اهدا کلی و جهانشمول این نهضت هستند که نهتنهتا بته
جغرافیای کوفه یا عراق آن زمان یا جهان اسالم محدود نیستتند ،بلکته متعلتق بته همته
سرزمینهای اسالمی و غیراسالمی و همه انسانهای مسلمان ،اعم از شیعه و اهل سنت و
 13ملتهای غیرمسلمان و نیز برای همه دورانها هستند .به همین دفیل است که دعوت امام

بته چنتین اهتدا کلتی و جهتانشتموفی همتواره از ستوی آزادیخواهتان،
حسین
عدافتطلبان ،دوریکنندگان از ظلم و ذفت و انسانهای حقطلب ،بدون توجته بته دیتن،
مذهب ،ملیت و نژاد آنها ،پذیرفته میشود و مطلوب ایشتان استت .در واقتع ایتن ویژگتی
نهضت دینی و سیاسی اصیل سبب میشود امکان بهرهمندی و افگوگیری دینی و سیاسی
از آن از سوی همه انسانهای حقطلب ،عدافتجو و آزادیخواه فراهم شود .در این زمینه
است که مهاتما گاندی رهبر استقالل هند ،راه نجات ملت هند را در افگوگیری از نهضتت
عاشورای امام حسین میداند و میگوید« :اگر هندوستان بخواهد پیروز شتود ،بایتد از
زندگی امام حسین پیروی کند» (نک :نوایی ،0951 ،ص.)988
دو ـ ثبات و تغییرناپذیری
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ویژگی بسیار مهم دیگر اهدا نهضتهای دینی و سیاسی ،ثبات و تغییرناپذیری آنهتا در
طول زمان و در مکانها و جغرافیاهای گوناگون و ملتهای متکثر است .به عبارت دیگتر،
اهدا جهانشمول سیاسی چون آزادیخواهی ،عدافتطلبی ،امر به معرو  ،نهی از منکر،
حقیقتطلبی و دوری از ظلم و ذفت ،هتی گتاه فبتاس مکتان و زمتان خاصتی را بتر تتن
نمیکنند ،بلکه ورای مرزهای زمان و مکان و دارای ثبات همیشتگی هستتند .بته همتین
به آزادگی و عدافتطلبی ،همواره دعوتی زنده است
دفیل است که دعوت امام حسین
و اجابتکنندگانی از همه ملتها ،ملیتها و نگرشهای فکری و سیاستی دارد و مهتمتتر
اینکه ،هی گاه گذشت زمان و تغییر نحوه معیشت و طرز تفکر مردم و پیشرفتهای علمی
و فناورانه ،نتوانستهاند گرد کهنگی و پژمردگی بر این اهدا بپاشند ،بلکه با گذشت حدود
چهارده قرن از واقعه عاشورا و رشد عقالنی بشر ،بهویژه انسان مسلمان و شتیعه ،هتر روز
افق های جدیدی از اهدا ازفی و ابدی این نهضت متعافی دینی و سیاسی آشکار میشود
و تازگی آن را بیشتر هویدا میسازد.
سه ـ تقدس ذاتی

تقدس ذاتی به ویژگیهای اهدافی گفته میشود که آن ویژگیها از سوی همه ملتتهتا،
نگرشها و دیدگاهها مورد احترام و ارزشگذاری شتگر هستتند .در واقتع اهتدا دارای
تقدس ذاتی ،اهدافی جهانشمولاند که ثبات همیشگی دارند و بر اثر دگرگونیهای مکانی
و زمانی دچار تغییر نمیشوند و از سوی ملتهای مختل مطلوب به شمار متیآینتد .ایتن
اهدا ذاتا و بدون هی مالحیه دیگری برای همه بشر ارزشمند و مقدساند.
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در مقابل ،میتوان از اهدا نهضتهای سیاسی نام برد که تقتدس عرضتی و متوقتی
دارند؛ مانند نهضتهای ملیگرایی ،عربگرایی ،نژادگرایی و مانند آنها که تنها برای ملتت
و زمان خاصی ،نه همه ملتها و نه همه زمانها تقدس دارند و معمتوال پتا از گذشتت
دورانی کوتاه ،همان تقدس را نیز از دست میدهند و حتی ممکن است چنین اهتدافی بته
ضدارزش تبدیل شوند .پا تقدس ذاتی ،جهانشموفی و تغییرناپذیری اهدا نهضتهای
دینی و سیاسی ،مانند نهضت عاشوراست که سبب میشود آن نهضتتهتا و اهتدا آنهتا
قلبهای همه انسانهای حقطلب و آزاده را به خود جذب کند .اقبال الهوری دراینبتاره
میگوید« :هی نمونهای از شجاعت بهتر از امام حسین بهفحتا فتداکاری و تهتورش در
عافم نمی توان سراغ گرفت .به عقیده من ،تمام مسلمین باید از این شهیدی که خود را در
سرزمین کربال قربانی کرد ،سرمشق بگیرند و از او پیروی نمایند» (نک :همان ،ص.)950
در واقع تقدس چنین اهدافی ،عامتل درنوردیتدن مرزهتای زمتان و مکتان و تستخیر
قلبهای آزادیخواهان و موجب شخصیت یافتن آنها و ایجاد انگیزه حرکت و انقتالب در
ایشان میشود .ضمن اینکه چنین تقدسی هی گاه ازبینرفتنتی نیستت؛ چتون مبتنتی بتر
فطرت و سرشت پاک و افهی بشر طرح شده است.
چهار ـ مطابقت با نصوص دینی

از دیگر ویژگیهای اساسی اهدا نهضتهای دینی و سیاسی ،انطباق آنها با آمتوزههتا و
مبانی اساسی دین است؛ یعنی هد ادیان افهی ،تعافی روحی و معنوی انسانها و نیل آنها
به سعادت مادی و معنوی است .ازاینرو ،برای تحقق این مسئله ،آمتوزههتا و دستتورهای
کلی و جهانشموفی را معرفی میکنند که از جمله میتوان ایمان به توحید و معاد ،امر بته
معرو  ،نهی از منکر ،آزادیطلبی ،عدافتورزی و مانند آن اشاره کرد و نهضتهای دینتی
نیز دقیقا در راستای تحقق همین اهدا متعافی دینی شکل میگیرند.
این واقعیتی است که نهتنها در نهضتهای اصالحی و سیاستی انبیتای افهتی کته در
فراوان دیده میشود .برای نمونه ،امر بته معترو کته
نهضت بیدارگرانه امام حسین
یکی از اساسیترین آموزههای دینی و سیاسی اسالم استت ،از جملته مهتمتترین اهتدا
سیاسی نهضت عاشورا از سوی سیدافشهداء معرفی میشود .معنتای چنتین معرفتیای آن
است که چنین نهضتی ،هدفی خارج از آموزههای اسالم را جستوجو نمیکند ،بلکه دقیقا
قرار میگیترد .در
همان اهدا موردنیر اسالم ،محور نهضت عاشورایی امام حسین
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نهی از منکر و جهاد در راه خدا را هد و برنامه اصلی خود قرار میدهند؛ همانگونتهکته
آیات مکرر قرآن چنین وظیفهای را برای آزادیخواهان حقیقتجو تعیین کتردهانتد (نتک:
توبه001 :؛ سبا.)44 :
پنج ـ مطابقت با فطرت بشر

شش ـ عقالنیت

عقالنیت نهضتهای دینی از مهمترین ویژگیهای اهدا چنین نهضتهایی است .منیور
از عقالنیت ،شکلهای گونتاگون آن ،همچتون عقالنیتتهتای نیتری ،عملتی ،ابتزاری،
ارزششناختی و وظیفهشناختی است .در زبان متعار جامعه علمی میتوان عقالنیت را به
پذیرشد تبعیت از استدالل منطقی تعری کرد؛ یعنی پذیرش هر استدالفی کته بتا قواعتد
منطقی مطابق باشد ،میتواند پذیرشی عقالنی و دارای عقالنیت خاص خود شمرده شتود.
برایناساس ،برخی از فیلسوفان ،عقالنیت را با استدالفی بودن یکتی متیگیرنتد و برختی
دیگر آن را در جایی میپذیرند که ادفه مخاففی در برابر حکم یتا مفهتوم متوردنیر وجتود
نداشته باشد .در مجمو به نیر میرسد عقالنیت ،با نیر به همته اقستام آن ،بته باورهتا،
اعمال و رفتارهایی تعلق میگیرد که بر اصول کلید منطقی و عقالنی منطبق بوده ،انسجام
الزم و نتایج واقعی مورد انتیار را داشته باشند .برایناساس ،ویژگیهای عقالنیتت چنتین
است:

نهضت عاشورا و عقالنیت دینی و سیاسی ما

مطابقت با فطرت بشری نیز بدین معناست که همه انسانها بدون نیر به دین ،نژاد ،ملیت
و دیگر ویژگیهای محیطی ،ذاتا چنین اهدا متعافی را تصدیق میکنند و حتی در طلتب
آن هستند .این ویژگی از آن نیر اهمیت دارد که فطرت پاک و سرشت افهی همه انسان-
ها ،خواهان و آرزومند تحقق اهدا افهی و سیاستی ماننتد عتدافت ،آزادی ،ظلتمستتیزی،
میلومدوستی ،گسترش معرو ها و از بین رفتن منکرها هستند .ضمن اینکه چنین اهدافی
حتی ورای ادیان نیز نزد انسانهای بیدین هم طرفداران فراوانی دارد .برایناستاس ،امتام
در روز عاشورا وقتی به سپاهیان دشمن میفرماید «اگر دین نداریتد ،آزادمترد
حسین
باشید» (خوارزمی0941 ،ق ،ج ،1ص )99دقیقا به همین ویژگی اشاره و بر آن تأکید دارد؛ یعنی
آزادگی مقدم بر دینی بودن ،دارای منشأ انسانی و منطبق بر فطرت پاک بشری است کته
افبته ادیان افهی نیز بر این اهدا فطری بشری مهر تأیید نهاده ،آموزههای فراوانتی را در
تعافی آنها معرفی کردهاند.
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مبتنی بر برهان و قیاس منطقی بودن؛
وجود انسجام درونی و عدم تناقض میان باورها؛
پذیرش از سوی اکثریت مردم ،بهویژه عقالی قوم؛
مطابقت بیشتر با شرایط و مقتضیات زندگی عینی مردم و اهدا زندگی آنها؛
داشتن نقش مؤثر در بهبود زندگی دنیوی و امید به سعادت اخروی مردم؛
مطابقت بیشتر با اصول بدیهی منطقی و فهم عرفی مردم؛
سادگی و امکان فهم و تبیین از سوی تعداد بیشتری از انسانها.
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در ادبیات فلسفه سیاسی ،اقسام گوناگونی مانند نیری ،عملی ،ارزششناختی ،ابزاری و
وظیفهشناختی برای عقالنیت فحا میشود (نتک :صتادقی ،0984 ،ص45-44؛ ملکیتان،0980 ،
ص .)495-498با نیر به تنو گونههای عقالنیت ،میتوان گفت نهضتهای دینتی اصتیل،
مانند نهضت عاشتورا ،دارای اهتدافی بتا عقالنیتتهتای نیتری ،عملتی ،ارزششتناختی،
وظیفهشناختی و ابزاری الزم هستند .به عبارت دیگر ،چنین نهضتتهتایی اوال ،بتهفحتا
نیری ،دارای اهدا منطقی ،بدیهی و مطابق بتا فطترت بشترند .ثانیتا ،بتهفحتا عملتی
راهکارهای منطقی تحقق اهدا سیاسی خود را در طول همه زمانها و شترایط مختلت
طراحی میکنند و مبتنی بر ارزشهای انستانی هستتند .ثافثتا ،از نیتر عقالنیتت ابتزاری،
ابزارهای الزم عینیتبخشی اهدا سیاسی خود را در نیر گرفتهاند .در واقع جهانشموفی،
کلیت ،منشأ افهی داشتن و مطابقت با فطرت بشر ،بهطور طبیعی ضامن عقالنیتت اهتدا
نهضتهای دینی مانند نهضت عاشوراست و به موجب همین عقالنیت است کته اهتدا
دینی و سیاسی چنین نهضتهایی ،مرزهای زمان و مکان و قرون و ملتها را درنوردیده و
قلب همه انسانهای آزادیخواه را متوجه خود ساخته است و میسازد.
اکنون پا از بیان مختصر اهدا متعافی نهضتهای دینی مانند نهضت عاشورا ،می-
توان مدعی شد که بین این اهدا ارتباط منطقی وجود دارد .در واقع نهضتهای دینتی و
سیاسی ،نهضتهایی هستند که بهطور طبیعی اهدافی را جستوجو میکنند که آن اهدا
دارای ویژگیهای جهانشموفی ،کلیت ،تقدس ،ثبات ،عقالنیت ،مطابقت با فطرت بشتر و
نصوص دینیاند و به همین دالیل میتوانند بهمثابه نهضتهایی برای همه ملتها و همه
زمانها و مکانها مورد استفاده قرار گیرند.
خالصه آنکه ،اگر بتوان نهضتی را یافت که دارای اهتدافی کلتی ،جهتانشتمول ،ذاتتا
 13مقدس و متعافی ،عقالنی و مطابق با فطرت پاک و افهی بشر باشد ،چنین نهضتی بهیقین

میتواند از سوی گروههای گستردهای از مردم در همه زمتانهتا ،مکتانهتا و در شترایط
مختل دینی و سیاسی پذیرفته شود .در واقع وجود این ویژگیهای متعافی در نهضتهای
دینی و سیاسی مانند عاشورا ،آنها را نهضتی برای همه مردم از همه طی های فکری و از
همه گرایشهای دینی و غیردینی قرار میدهد که برای همه ایشان جذابیت خاص خود را
داراست .بر همین اساس است که پا از گذشت حدود چهتارده قترن ،نهضتت عاشتورا و
اهدا سیاسیای که ترسیم کرده ،برای همه صنو مردم ،ارزش و جایگاه واالیی دارد و
انسانهای آگاهی هستند که در راه تحقق این اهدا متعافی از هی گونه تالشی فروگتذار
نمیکنند (مطهری ،0944 ،ج ،1ص.)41-41
ب) روشها

نهضت عاشورا و عقالنیت دینی و سیاسی ما

در آغاز بحث گفتیم که الزمه عقالنیت دینی و سیاسی ما ،بازشناسی اهتدا  ،روشهتا و
ابزارهای مربوط به نهضتهای دینی و سیاسی مانند عاشوراست تا ابزارها و روشها برای
تحقق اهدا و آرمانهای سیاسی عاشورایی به بهترین شتیوه بته ختدمت گرفتته شتوند.
ضمن اینکه این بازشناسی ،موجب پرهیز از خلط آنها یا استفاده از یکی بتهجتای دیگتری
میشود .برایناساس ،در اینجا به نقش روشها توجه میکنیم.
روشها بهفحا سیاسی ،اجتماعی و منطقی ،به مجموعه راهکارهای متادی ،معنتوی،
علمی ،اجتماعی ،سیاسی ،هنری ،ادبی و مانند آن گفته میشود که برای تحقق اهتدا و
آرمانها یا حفن و گسترش آنها بهکار گرفته میشوند .بترای نمونته ،در نهضتت عاشتورا،
و یاران او برای تحقق اهدا نهضت انجام
مجموعه کارهای سیاسی که امام حسین
دادند ،بهمثابه روشهایی تلقی میشود که در خدمت آرمانهای عاشورایی بودهانتد .بتدین
ترتیب ،تصمیم امام به ترک مدینه ،رفتن از راه اصلی بته مکته ،نوشتتن وصتیتنامته بته
برادرش محمد حنفیه ،بردن اهل بیت به همراه خود ،دعوت از مردم زمانه برای پیوستن به
او ،اقامت در مکه و ارتباط با دیگر مسلمانان ،حرکت از مکه بته ستمت کوفته ،فرستتادن
مسلم برای آگاهی از وضعیت مردم کوفه ،سخنرانی در برابر سپاه حر و سپاه عمر بن سعد
در روز عاشورا و موارد دیگر ،همگی روشهای سیاستی بتهکتار رفتته در ختدمت اهتدا
نهضت عاشورا بودهاند که ممکن بود هر یک از این روشهای سیاسی بنتا بته مقتضتیات
و
زمان تغییر کند و طور دیگر شکل یابد .همین روشها پا از شهادت امام حستین
یارانش از سوی حضرت زینب و امام سجاد از راه ارائه خطبهها و سخنان روشنگرانه و
به دست امامان معصوم در زنده داشتن واقعه عاشورا و مثال تأکید ایشان بر یتادآوری ایتن
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رویداد بهکار گرفته میشد.
بنابراین ،با نیر به مجموعه تحوالت و بسط تاریخی که نهضت عاشورا از سترگذرانده
است و گسترش آن به بیشتر عرصههای علمی ،سیاسی ،دینی ،هنری و ادبی جهان تشیع،
امروز مواردی چون نوشتن کتابهای مقتل ،سرودن اشعار و مرثیهها ،انوا سخنرانیهتا و
مداحیها ،نوحهخوانیها ،زنجیرزنیها ،شبیهخوانیها ،تعزیهخوانیها ،ساخت انوا فیلمهای
سینمایی و تلویزیونی ،ساخت تئاترها ،انوا نقاشیها ،انتشار کتب و آثار پژوهشی در قافتب
مقاالت ،داستانها و نمایشنامهها و موارد شبیه اینها ،همگی همان نقتش روشهتا را در
تحقق اهدا نهضت دینی و سیاسی یا حفن و بسط آن برعهده دارند.
مهمترین ویژگی روشهای یادشده ،تفاوت نقش آنها با توجته بته تفتاوت زمتانهتا و
مکانها و با نیر به اندیشههای مردمی است که از این روشها بهره میبرند .برای مثتال،
برای تحقق اهدا نهضت عاشورا ،متفتاوت از روش-
روشهای سیاسی امام حسین
و روشهای آنهتا نیتز متفتاوت از روشهتای
های حضرت زینب و امام زینافعابدین
امامان بعدی و روشهای آنها هم متفاوت از روشهای علمای شیعه در قرون بعتدی
بود .ضمن اینکه ،همه این روش های سیاسی متفاوت در شرایط زمانی و مکانی مختلت ،
ناظر به حفن ،گسترش و تحقق اهدا خاص نهضت عاشوراست؛ یعنی تفاوت روشها در
عین وحدت در اهدا و آرمانها صورت میپذیرفت.
از این تفاوت در ماهیت روشها و اهدا به نتایج خوبی میتوان رسید که عبتارتانتد
از :برخال اهدا  ،روشهای سیاسی یک نهضت دینی ،مانند عاشورا ،کلی ،جهانشمول،
ثابت و تغییرناپذیر نیستند ،بلکه با تفاوت زمانها و مکانها و تغییر نگترشهتا و روحیتات
مردم ،روشها نیز تغییر میکنند .روشها تقدس ذاتی ندارند ،بلکه اگر هم تقدس عرضتید
موقتی را زمانی به دست میآورند ،تنها در صورتی است که دارای نقش مؤثری در تحقق،
حفن و بسط اهدا متعافی نهضتهای دینتی و سیاستی ماننتد عاشتورا باشتند .روشهتا
عمدتا از عقالنیت عملی و ابزاری سود میبرند که چنین عقالنیتی سیال و متغیتر استت و
در شرایط مختل فکری و معیشتی انسانها ،آنها نیز دچار تغییر و صیرورت میشتوند .در
نهایت اینکه ،روشها همگانی نیستند و هی گاه اقبال همه طیت هتای فکتری و تمتامی
قشرهای مردم را کسب نمیکنند ،بلکه اقبال به بهترین روشها نیز نسبی و در حال تغییر
است .در واقع باید توجه داشت نحتوه اندیشته و معیشتت جوامتع گونتاگون در دورههتای
 34مختل است که ماهیت روشهای بهکار رفته از سوی آنهتا را ،در حفتن و بستط اهتدا

ج) ابزارها

ابزارها عمدتا به مجموعه اشیای مادی و نیمهمتادی گفتته متیشتود کته بته شتیوههتای
گوناگونی در روشهای دینی و سیاسی یادشده بهکار گرفته میشتوند .بته عبتارت دیگتر،
ابزارها نقش کمکی و تسهیلکننده را در روشها برعهده دارند .برایناساس ،مواردی چون
ساختن مکانهایی برای عزاداری مانند تکایا و حسینیهها ،نذر دادن ،استتفاده از ابزارهتای
عزاداری مانند علم ،کتل ،شیپور ،دهل ،طبل ،سنج ،زنجیر و تمامی دیگر وسایل بهکاررفته
در ترویج شعایر و آموزههای نهضتهای دینی و سیاسی ،میتوانند نقتش ابتزار را داشتته
باشند؛ زیرا آنها در خدمت روشهایند و این دو ،یعنی روشها و ابزارها ،در خدمت اهتدا
هستند.
با این وص  ،ابزارها نیز به ماهیت روشها وابستگی کامل دارند و هر روزه با تکامل و
تغییر روشهای پاسداشت نهضتهای دینی و سیاسی مانند عاشورا ،بهطور طبیعی ابزارهتا
نیز دچار تغییر و تکامل و جابهجایی میشوند .بنابراین ،هی یک از ویژگیهای اهدا یک
نهضت دینی و سیاسی ،مانند کلیت ،جهانشموفی ،قداست ذاتی ،عقالنی بودن ،مطابقت با
نصوص دینی ،ثبات و همگانی بودن ،نهتنها در ابزارها وجود ندارد و اساسا ضرورتی نتدارد

نهضت عاشورا و عقالنیت دینی و سیاسی ما

نهضتهایی که بدان معتقدند ،نشان میدهد.
برایناساس ،میبینیم در طول چهارده قرن گذشته شیعیان بر اساس ماهیتت جتوامعی
که در آن زندگی میکردند و مقتضیات و شرایط فکری ،محیطی و زمانی خودشان و دیگر
افزامات حیات سیاسی و اجتماعی ،از روشهای متفاوتی برای بیان و حفن اهدا نهضتت
عاشورا استفاده میکردند .برای مثال ،امروزه ما با هنرهای نمایشی ماننتد شتبیهختوانی و
زنجیرزنی مواجهیم که در قرون گذشته سابقه چندانی نداشت و از دوره صفویه و بتهویتژه
عصر قاجار بهعنوان روشهای مهمی در ترویج شعایر عاشورایی بهکتار گرفتته متیشتوند
(رهبری ،0988 ،ص )184-119یا با توسعه انتشار آثار متعدد ادبی ،شعری ،پژوهشی و تحلیلی
درباره عاشورا مواجه هستیم که در اعصار گذشته به این میزان وجود نداشت.
بنابراین ،تنو بهکارگیری روشهای گوناگون ،معلول تنو شکلهتای زنتدگی و نتو
انسانهایی است که با ذهنیتهای مختل به اهدا واحد نهضت دینی و سیاستی چتون
عاشورا مینگریستند .پا روشها هی گونه اصافتی از خود ندارنتد ،بلکته اعتبتار و ارزش
موقتی آنها به میزان نقش و ثمربخشیشان در تحقق ،حفن و بسط اهدا و آرمتانهتای
نهضت دینی مانند عاشورا وابسته است.
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تا ابزارها چنین ویژگیهایی داشته باشند ،بلکه در مقابل ،بهواسطه نقش واسطهای ابزارهتا
و وابستگی کامل آنها به طرز فکر و معیشت مردم ،تغییرپتذیری ،تکامتل ،عتدم تقتدس و
جزئی ،محدود و محلی بودن ،از ویژگیهای ذاتتی آنهاستت .بته همتین دفیتل ،ابزارهتای
عزاداری و گرامیداشت نهضتهای دینی و سیاسی مانند عاشورا ،هی گونه اعتبار و تقدس
دینی ندارند؛ زیرا آنها صرفا ابزارند و برای هرگونه قصد و هدفی قابل استفاده هستند و اگر
هم برخی افراد نوعی قداست برای آنها قائل شوند ،باید توجه داشت که این نوعی قداست
عَرَضی و سلیقهای است که ممکن است صدمات آن بیشتر از مزایایش باشد.
 .3تحلیل تطبیقی اهداوش رو

ها و ابزارها
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مطافب بیانشده ،زمینه را برای بازشناسی ماهیت ،اعتبار ،نقش و کارکردهتای سته متغیتر
دخیل در پاسداشت نهضتهای دینی و سیاسی مانند عاشورا را نشان میدهد .با مالحیته
ویژگیهاید کلیت ،جهانشموفی ،تقدس ،عقالنیت ،ثبتات ،مطابقتت بتا نصتوص دینتی و
مطابقت با فطرت بشر ،میتوان نسبت سته متغیتر اهتدا  ،روشهتا و ابزارهتا را بتهطتور
تطبیقی با این ویژگیهای مهم سنجید تا شباهت و بهویژه تفتاوتهتای ایتن متغیرهتا از
ناحیه ویژگیها ،موجب بازشناسی سیاسی درست ماهیت و اجتناب از خَلتط آنهتا شتود .در
این زمینه ،جزئی و محلی بودن ابزارها بیشتر از روشهاستت .بتهفحتا قداستت ،اهتدا
نهضتهای دینی و سیاسی ،همواره مقدساند؛ درحافیکه روشها و ابزارها معموال تقدسی
به همراه ندارند؛ زیرا روشها همان راهکارهای سیاسی تحقق ،حفن و تترویج اهتدا  ،و
ابزارها تنها اشیاید بهکاررفته بدین منیورند .افبته برخی برای روشها ،مانند عزاداریها یتا
ابزارهایی چون زنجیرها ،علمها و کتلها ،نوعی احترام و تقدس قائلاند که ممکتن استت
موجب وهن اهدا نهضت دینی شود.
بهفحا عقالنیت گفتیم که نهضتهای دینی دارای عقالنیت نیتری و عملتی کتافی
هستند؛ زیرا بر فطرت پاک و افهی انسان مبتنی هستند ،وفی برای روشها و ابزارها تنهتا
میتوان عقالنیت وسیلهای یا عقالنیت عملی و ابزاری را در نیر گرفت که آنها نیز با تغییر
و تکامل ذهنیات ،افزامات ،نیازها و معیشت مردم ،دچار تغییر و تکامل متیشتوند .اهتدا
نهضتهای دینی و سیاسی مانند عاشورا ،ثبات تاریخی دارند و با گذشت زمان ،اهدافشان
دچار کهنگی و فرسودگی نمیشود ،وفی روشها و ابزارهتا همتواره بتا تغییتر و تحتوالت
جوامع در حال تغییر و دگرگونیاند و چهرههای متفاوتی به خود متیگیرنتد .در خصتوص
 33مطابقت با نصوص دینی میتوان گفت اهدا نهضتتهتای دینتی ت کته عاشتورا نمونته

 .4ابعاد دینی و سیاسی اهداوش رو

ها و ابزارها در نهضت عاشورا

مطافب بیانشده درباره بازشناسی تفاوتهای ماهیت ،کارکرد و ویژگیهای دینی و سیاسی
اهدا  ،روشها و ابزارهای مربوط به نهضتهایی مانند عاشورا ،در اینجتا ایتن امکتان را
فراهم میسازد تا ماهیت ،ویژگی و کارکردهای ایتن سته متغیتر را بتهطتور مشتخد در
خصوص نهضت عاشورا از هم بازشناسیم تا ضمن شناخت ارزش هر یک ،خطر خَلط آنهتا
را نیز بیشتر بازگو نماییم.
الف) اهداف دینی و سیاسی نهضت عاشورا

همانطور که گفتیم ،محور و اساس هر نهضتت دینتی را اهتدا و آرمتانهتای دینتی و
سیاسی آن تشکیل میدهند که روشها و ابزارهای مربوط به آن نهضت ،تنها در پرتو آن
اهدا ارزش و اعتبار دارند .بنابراین ،بازشناسی اهدا دینی و سیاسی یک نهضت ،از هر
نیر بر شناخت روشها و ابزارها ،اوفویت و تقدم دارد .ازاینرو ،شناخت اهدا و آرمانهای
افهی و سیاسی نهضت عاشورا بر دیگر امور و ابعاد آن تقدم ذاتی و اساسی دارد.
در شناخت اهدا و آرمانهای افهی و سیاسی نهضت عاشورا ،مهمترین منبع ،همتان
بهعنوان بهترین مرجع قابل استفاده است .در اینجتا
سخنان و خطبههای امام حسین
بیشتر بر سخنان ایشان در مقطع زمانی ختروج از مدینته تتا شتهادت او در کتربال تأکیتد
میکنیم که حدود شش ماه از زندگی سیدافشهداء را دربرمیگیرد .در این زمتان انتدک ،از

نهضت عاشورا و عقالنیت دینی و سیاسی ما

برجسته آن است ت دارای منشأ دینی و مطابق با آموزههای قرآن هستند ،وفی در دین بته
روش یا ابزار خاصی برای پاسداشت این اهدا دستور داده نشده استت ،بلکته مبتنتی بتر
شرایط سیاسی و اجتماعی زندگی انسانهتا ،آنهتا قادرنتد از هتر روش و ابتزار مناستب و
عقالنی بهرهمند شوند .در خصوص مطابقت با فطرت بشر نیز باید یادآور شد کته اهتدا
نهضتهای دینی و سیاسی معموال مطابق فطرت پاک و افهی انسانهاست ،وفی روشهتا
و ابزارها مطابق با مقتضیات ،افزامات و شرایط معیشت مردم هستند.
با این مقایسه در نهایت میتوان گفت آنچه به نهضت افهی و سیاسی ارزش ،اعتبتار و
تقدس میدهد ،طوری که انسانها در راه آن جانبازی میکنند ،همان اهتدا آن نهضتت
است ،نه روشها و ابزارهای بهکاررفته در آن .پا در نهضتهای دینی تنها اهدا تقدس
و اصافت دارند و برای روشها و ابزارها هی گونه اصافت و تقدسی وجود ندارد ،بلکه اعتبار
و ارزش موقتی آنها بسته به میزان نقش و ثمربخشتیشتان در تحقتق اهتدا و حفتن و
گسترش آنهاست.
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حدود هفتاد مورد سخنان و خطبهها در شرایط مختلت زمتانی و مکتانی
امام حسین
گزارش شده است که برخی از آنها را میتوان برای فهم دقیق هد دینی و سیاسی امتام
حسین از امتنا از بیعت با یزید و خروج علیه او و در واقع هد کلی نهضت اصالحی
و سیاسی او استفاده کرد .پیش از توجه به مواردی از این ستخنان ،بایتد یتادآور شتد کته
محورهای عمده اهدا افهی و سیاسی نهضت عاشورا در سخنان مختل حضترت بتدین
قرار است:
 .3اصالت آزادی و رهایی بشر از قید هرگونه ظلم و ستم؛
 .3امر به معروف و نهی از منکر؛
 .1نفی ذلت و خواری و نپذیرفتن هرگونه ذلت؛
 .3آگاهیبخشی به بشر و تعالی روحی انسانها؛
 .1احیای آموزههای اصیل اسالمی؛
 .3نفی بیعت و همکاری با حکومت ظالم؛
 .3ضرورت دادرسی ستمدیدگان؛
 .3تأیید و گسترش ارزشهای انسانی و الهی ،همچون عدالت ،ایثار ،وفای به عهد و
 ...؛
 .3اصالح وضع نابسامان سیاسی امت مسلمان و انحرافهای دینی؛
 .34تشکیل حکومت اسالمی برای برقراری عدالت و آزادی حقیقی.
در اینجا به محتوای سخنانی از امام حسین اشاره میکنیم که در آن ،علل ،اهداف
و آرمانهای دینی و سیاسی ایشان از نهضت اصالحی و قیام انقالبی عاشورا آشکارتر
میشود:

یک ـ مسئولیت دینی و سیاسی مسلمانان در برابر فساد اجتماعی و سیاسی جامعه

در سال  58هجری ،حدود دو سال پیش از متر معاویته و آغتاز نهضتت عاشتورا ،امتام
در ایام حج در منی ،خطبه بسیار مهمی ایراد میفرماید و در آن ،ضمن اشتاره
حسین
به فضایل خاندان نبوت و عصمت ،بر وظیفه سنگین امر به معرو و نهی از منکر و فتزوم
واکنش و قیام عافمان جامعه اسالمی آن زمان در برابر فساد و ستمگریهای معاویه تأکید
فراوان میکند .در بخش انتهایی این خطبة بسیار مهم ،سیدافشهداء به شرایط نتامطلوب و
ذفتبار جامعه اسالمی آن زمان اشاره کرده ،علت پدیتد آمتدن ایتن شترایط را دنیتاطلبی
 33اصحاب و تابعین پیامبر در آن زمان میداند .سپا خفت و ذفتی را که گریبتانگیتر امتت

اسالمی آن روزگار شده ،به آنها گوشزد میکند و کامیابی امثال معاویه را در مسلط شتدن
بر مقدرات جامعه اسالمی ،به دفیل ترس مستلمانان از متردن و دفبستتگی آنهتا بته دنیتا
برمیشتمارد (نتک :نجمتی ،0959 ،ص988؛ مجلستی0401 ،ق ،ج ،51ص15؛ طبرستی ،0998 ،ج،1
ص.)01
دو ـ امتناع از بیعت با حکومت فاسد

سه ـ امر به معروف و نهی از منکر برای اصالح امت

به محمد بن حنفیه ،نخستین نمونه آشکار از اهتدا
در سخنان و وصیت امام حسین
بیعت بیان شده است .این سخنان زمانی گفته شده کته هنتوز از دعتوت کوفیتان خبتری
نیست ،بلکه امام بهمنیور خودداری از بیعت با یزید و عمال او در مدینه ،هنگتام ختروج از
این شهر ،در وصیت خود به برادرش ،محمد بن حنفیه ،ایتن ستخنان را بتر زبتان جتاری
میسازد« :من نه از روی خودخواهی یا برای خوشگذرانی و نه برای فساد و ستمگتری از
شهر خود بیرون شدم ،بلکه هد متن از ایتن ستفر ،امتر بته معترو و نهتی از منکتر و
خواستهام از این حرکت ،اصالح مفاسد امت جدم و احیای سنت و قانون جدم ،رسول ختدا
و راه و رسم پدرم ،علی بن ابیطافب است» (خوارزمی0941 ،ق ،ج ،0ص.)119
در کنار تأکید بر تعهد خود در دوری از هواهای
در این سخنان کوتاه ،امام حسین
نفسانی ،بر مهمترین هد از نهضت دینی و سیاسی خویش ،یعنی امر به معرو و نهی از

نهضت عاشورا و عقالنیت دینی و سیاسی ما

پا از مر معاویه در نیمه رجب سال شصت هجری ،وافی مدینته ،وفیتد بتن عتبته بته
دستور یزید مأمور گرفتن بیعت از امام حسین  ،عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن زبیر شتد.
امام از بیعت کردن سر باز زد و در پاسخ پرسش وفید درباره علتت امتنتا از بیعتت ،فستاد
دستگاه اموی و شایستگی خاندان اهل بیت را بترای رهبتری و هتدایت جامعته استالمی
برشمرد .در اینجا با نیر به واقعیت تاریخی و بهفحا اوفویت تاریخی میتوان گفت امتنا
از بیعت با یزید ،نخستین علت سیاسی خروج امام از مدینه و آغتازگر نهضتت اصتالحی و
سیاسی اوست؛ زیرا این عامل دقیقا پا از آغاز خالفت یزید و دعتوت نماینتده او از امتام
برای بیعت شکل گرفت (ختوارزمی0941 ،ق ،ج ،0ص084؛ ستید بتن طتاوس،0910 ،
حسین
ص05؛ مجلستتی0401 ،ق ،ج ،44ص915؛ نجمتتی ،0959 ،ص91-94؛ مطهتتری ،0944 ،ج ،1ص .)14
نکته مهم دیگر در همین رویداد ،تأکید سیدافشهداء بر فستاد و عتدم مشتروعیت دینتی و
سیاسی امثال معاویه برای حکومت بر مسلمانان است.
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منکر و اصالح مفاسد امت رسول خدا اشاره میکند .از میان این اهدا  ،هد دوم ،یعنتی
و احیای شیوه او و امام علی  ،همان مصداقهتای روشتن
اصالح امت رسول خدا
امر به معرو هستند که پایه اصلی نهضت دینی و سیاسی عاشورا را تشکیل میدهند .در
اینجا باید تأکید کرد که عامل امر به معرو و نهی از منکتر ،مهتمتترین هتد و عامتل
شکلگیری نهضت افهی و سیاسی سیدافشتهداء استت (مطهتری ،0944 ،ج ،1ص .)04-04در
واقع ،وجود این عامل است که موجب جهانشموفی ،تقدس و پذیرش نسبتا همگانی ایتن
دعوت از سوی آزادگان جهان شده است؛ چراکه اصرار امام حسین بر عنصتر امتر بته
معرو و نهی از منکر ،کامال مطابق آموزههای دینی و سیاسی قرآن است.
چهارـ دعوت به کتاب خدا ،سنت پیامبر و سعادت حقیقی

سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهارم  /تابستان 3131

پا از ورود به مکه ،از هر امکانی برای آگاهسازی دینی و سیاستی ملتت
امام حسین
مسلمان از اهدا قیام خود استفاده میکند .ایشان در نامهای به مردم و بزرگان بصره ،در
کنار تأکید بر جایگاه خویش بهعنوان شایستهترین فرد برای حکومت بر مردم ،آنهتا را بته
عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر برای رسیدن به سعادت حقیقی فرامیخواند (نجمی،0959 ،
ص .)19در واقع هد سیدافشهداء از دعوت مردم بصره برای یاری به امام بود ،این هتد
اوفیه ،مقدماتی و بافعرض در واقع در راستای هد اصیل و راستین ،یعنی احیای کتاب خدا
و سنت فراموششده پیامبر و بازگشت به آن است .پا در اینجا نیز امر به معرو و نهی
از منکر ،هد محوری و اصیل دینی و سیاسی نهضت عاشورایی امام حسین به شمار
میآید.
پنج ـ تشکیل حکومت عدل

این یک حقیقت تاریخی است که پا از مر معاویه و پرهیز امام حسین از بیعت با
یزید و خروج از مدینه و رفتن به مکه ،شیعیان و بزرگان کوفه که از ستم معاویه و عمتال
او به تنگ آمده بودند ،این فرصت را برای دعوت از حضرت سیدافشهداء مناسب دیدنتد و
با نوشتن نامه های متعدد به آن حضرت ،از ایشان برای رفتن به کوفه و قیام علیه یزیتد و
برقراری حکومت اسالمی دعوت کردند.
وقتی حدود هیجده هزار نامه به حضرت رسید ،طبیعی است ایشان در مقام امام ،عتافم
و رهبر دینی و سیاستی جامعته استالمی ،دربتاره صتحت نامتههتای رستیده و پایبنتدی
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کمک به ایشان بکوشد؛ چراکه امام حسینی که هدفش برقراری عتدافت ،آزادی و احیتای
سنت پیامبر و دستورات کتاب خدا بود ،در اینجا آرمانهایش با اهدا مردم ستمدیده کوفه
همختتوانی داشتتت (مطهتتری ،0945 ،ج ،0ص .)011ازایتتنرو ،رستتافت دینتتی امتتام و تعهتتد
عدافتخواهی او ایجاب میکرد تاآنجاکه امکان داشت ،از راههتای متعتار در کمتک بته
مستلم بتن
کوفیان و رفع ستم یزیدیان تالش کند .برای تحقق این امر ،امام حسین
عقیل را در اوایل ماه ذیحجه سال شصت همراه نامهای برای کوفیان گسیل داشت و خود
نیز در هشتم ماه ذیحجه مکه را به قصد کوفه ترک کرد.
اگرچه در بین راه و در منزل ثعلبیه ،امام خبر کشته شدن مسلم را دریافت میکند ،این
رخداد دفیل منطقی کافی برای برگشت امام به مکه یا رفتن به مکان دیگری نیست؛ زیترا
هنوز هم امکان پیش بردن اهدا موردنیر ،یعنی غلبه بر کارگزاران اموی در کوفه وجود
دارد و شیعیان وفاداری هستند که در راه اهدا دینی و سیاسی متعافی قیام امام جانبتازی
کنند .ضمن اینکه شهرهایی چون مکه یا مدینه نیز مانند هر جای دیگر برای ایشان امتن
نبود .در نتیجه ،امام حرکت خود را بهسوی کوفه ادامه داد تا اینکه در مستیر راه در منتزل
شرا با سپاه هزار نفری حر بن یزید ریاحی مواجه و راه امام از سوی سپاهیان او سد شد.
در سخنانی که بین امام با حر و سپاهیان او طرح میگردد ،حضرت آشکارا بر پاسخگتویی
به دعوت کوفیان برای تشکیل حکومت در کوفه و بهدستگیری رهبری سیاسی و دینتی
آنها تأکید میکند (ابناثیر ،0981 ،ج ،9ص181؛ شیخ مفید ،0988 ،ص.)115-114
ماهیتِ روش و سخنان حضرت درایتنبتاره گویتای ایتن حقیقتت استت کته دعتوت
و رهبر دینی و سیاسی برای نجاتشتان از ظلتم طتاغوتهتا،
مسلمانان از امام حسین
برای امام مسئوفیتساز است .در نتیجه ،تا این مرحله اجابت دعوت کوفیان و رفتن بته آن
شهر برای کمک به آنها و پذیرش رهبری دینی و سیاسی ایشان ،نتهتنهتا وظیفته دینتی
حضرت بود ،بلکه هد دینی ،سیاسی و مقدماتی بود که متیتوانستت در تحقتق اهتدا
اصیل نهضت ،همچون امر به معرو و نهی از منکر و احیای ارزشهای استالمی نقتش
مؤثری داشته باشد ،وفی برخال برداشت برخی از اندیشمندان ،هد اصلی نبود (صتافحی
نج آبادی ،0941 ،ص  .)58-54ضمن اینکه اگر امام حسین به درخواست کوفیان پاستخ
منفی میداد ،چطور میتوانست ادعای عدافتخواهی ،آزادیختواهی و احیتای ارزشهتای
متعافی اسالمی و انسانی کند و در محضر وجدان تاریخ و نسلهای بعتد از حقانیتت ختود
دفا نماید .اما مواجهه با سپاه حر و ناتوانی افراد آن در پاسخ دادن به ادعتای امتام ت کته
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احتماال خود آنها نیز از نویسندگان نامهها به ایشان بودند ت و تأکید حتر بتر اینکته متأمور
است حضرت را تحتُ افحفن به کوفه به خدمت عبیداهلل بن زیاد برای بیعت ببرد و امتنتا
امام از بیعت با عبیداهلل و یزید ،در نهایت به حرکت هر دو قافله امام و سپاه حر به ستمت
سرزمین نینوا انجامید .از این مرحله به بعد ،هد تشکیل حکومت در کوفه بتهطتور کلتی
منتفی است و کنار گذاشته میشود ،بلکه مهمترین هد دینی و سیاسی ،همان امتنتا از
بیعت با یزید و دوری از هرگونه ذفت و اصرار بر آزادی و امر به معرو است کته ممکتن
و یاران باوفایش و اسارت اهل بیت او
است تحقق این اهدا به شهادت امام حسین
بینجامد.
شش ـ نفی ظلم و واکنش سیاسی دربرابر حکام طغیانگر
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امام در مراحل بعدی حرکت اصالحی ،از هر فرصتی برای افشای ماهیت سلطنت ضددینی
امویان و گوشزد کردن وظیفه دینداران و نتیجه غفلتکنندگان استفاده میکند که بیتانگر
ماهیت هد نهضت بیدارگرانه سیاسی اوست .ایشان در منزل بیضه ،در سخنرانی در برابر
سپاهیان حر ،بر ضرورت واکنش تعهدوار انسانهای آزادیخواه در برابر حاکمان زورگتو و
حرامخور تأکید میکند (ابناثیر ،0981 ،ج ،9ص181؛ خوارزمی0941 ،ق ،ج ،0ص.)115
هفت ـ ذلتناپذیری

با سپاه حر ،ایشان با خواست حر درباره بیعت ذفتبار
پا از برخورد قافله امام حسین
با یزید روبهرو شد .به همین دفیل از این مقطع به بعد ،سیدافشتهداء در ستخنان ختود بتر
هد اصلی ،یعنی دوری از ذفت و پذیرش مر با عزت تأکیتد فتراوان دارد .ایتن تأکیتد
به سرزمین کربال شدت بیشتری به خود میگیرد؛ گویا
هنگام ورود قافله امام حسین
آزادگان برای احیای نهضت اصالحی خود باید خون رنگین خویش را با مر شرافتمندانه
هدیه کنند (نک :خوارزمی ،0941 ،ج ،0ص191؛ سید بن طاوس ،0910 ،ص .)45تأکید بتر زنتدگی
شرافتمندانه ،در مقاطع گوناگون در سخنان امام اهمیت خاصی دارد .برایناساس ،حضرت
در سخنرانیهایش در روز عاشورا در برابر فشکر عمر سعد ،بر این مسئله تأکید فراوان دارد.
در همین زمینه است که امام در آخرین فحیات زندگی با سخنان کوبنده بیتان متیکنتد:
«مر بهتر از پذیرفتن ننگ است و پذیرفتن ننگ بهتر از قبتول آتتش» (ختوارزمی،0941 ،
ج ،1ص 8-1و 944؛ حرانی ،0954 ،ص.)010

هشت ـ آزادگیمحور زندگی انسان

اصتتل آزادی ،آختترین ستتخن سیدافشتتهداء پتتیش از شتتهادت استتت .ایشتتان بتتا مشتتاهده
خوکصفتانی که قصد غارت حرم و خیمههای اهل بیت را داشتند ،بر آزادی که مهمترین
ویژگی آدمی است تأکید کردند .این اصل ،از مهمترین هد های نهتنها قیام اصتالحی و
سیاسی سیدافشهداء ،بلکه از آرمانهای همه مصتلحان بتزر عتافم در همته زمتانهتا و
مکانهاست.
ب) تحلیل عقالنیت دینی و سیاسی ما در قبال اهداف نهضت عاشورا
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پیشتر مهمترین اهدا نهضت عاشورا را برشمردیم .افبته بایتد توجته داشتت همته ایتن
اهدا اهمیت یکسانی ندارنتد ،بلکته دارای تقتدم و تأخرنتد و نتوعی رابطته تشتکیکی و
سلسلهمراتبی بین آنها وجود دارد .برایناساس ،میتوان امر به معرو و نهی از منکر را از
میان همه این هد ها ،مهمترین هد در نیر گرفت که اهدا دیگتر ،یتا در طتول آن
هستند یا از طریق آن معنای خود را به دست میآورند .شهید مطهتری مبتنتی بتر نقتش
در راه ایتن عامتل
محوری عامل امر به معرو  ،معتقد است کشته شدن امام حسین
بود و او آن را اساسیترین اصل دینی و سیاسی میداند که ضامن بقای اجتمتا استالمی
است که نبود آن یا عمل نکردن به آن موجب فروپاشتی جوامتع بشتری متیشتود (نتک:
مطهری ،0944 ،ج ،1ص14؛  ،0945ج ،9ص .)185بیشتر این اهتدا اصتیل کته پتا از امتام
نیز از سوی امامان معصوم و علمای آگاه تبلیغ شدهانتد ،امتروزه ایتن رستافت
حسین
عقالنی را به ما یادآور میشوند که فهم ماهیت ،اهمیت و ارزش این آرمانهتای دینتی و
سیاسی ،فراتر از نگرشهای عاطفی ،احساسی و هیجانی به نهضت عاشوراست ،بلکه الزم
است همواره با نگرش عقالنی چنین اهدافی را بازخوانی کنیم تا زنتدگی ختود را در برابتر
ستمهای حکومتهای ستمگر با این اهدا مدیریت نماییم.
در واقع نگرش عقالنی به عاشورا و اهدا دینی و سیاسی ستر آن ،به ما میآمتوزد
و یاران باوفایش به دفیل نداشتن یار ،تنها مانتدن یتا بتیپنتاه شتدن
که امام حسین
کشته نشدند ،بلکه آنها به این دفیل کشته شدند که بر چنین اهتدا متعتافی و ارزشمنتد
دینی و سیاسی اصرار داشتند .پا رسافت عقالنی ما در یتادآوری و تکترار ایتن اهتدا ،
بهویژه با رجو به سخنان ختود امتام حستین  ،افگتو قترار دادن آنهتا در همته ابعتاد
زندگیمان است .نگرش عقالنی به چنین اهتدا مقتدس ،جهتانشتمول ،کلتی ،ثابتت و
مطابق فطرت بشر ،به ما میآموزد اگرچه در واقعه عاشورا ،امام حسین  ،یاران باوفتای
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او و فرزند شش ماههاش به طرز وحشیانهای از سوی انسانهای ختونختوار بته شتهادت
رسیدند و صحنه سیاه عاشورا ترسیم گردید و قرنهاست این جنایت وحشتیانه عواطت و
احساسات پاک انسانهای بسیاری را آزرده است ،مهمتر از صحنه ستیاه عاشتورا ،اهتدا
مقدس و متعافی دینی و سیاسی این نهضت است که صحنه نورانی آن را ترسیم میکند و
افق زندگی انسانهای آزادیخواه را تا آستانه قیامت منور میسازد.
شهید مطهری با نیر به نهضت عاشورا ،تقدس آن را از این نیر میدانتد کته اهتدا
دینی و سیاسی آن به هی جغرافیای خاصی محدود نیست ،بلکه فقط بته حتق و حقیقتت
معطو است و نهضتی است که فریاد عدافتخواهی و مبارزه با ستم را در محتیط بستیار
تاریک سرمیدهد .همچنین چنین نهضتی عامل رشد ،بینش و شخصیتیابی انسانهتای
آزاده و عدافتطلب میگردد؛ بهطوریکه هر روز شتهامت و جستارت آنتان بترای احیتای
آزادگی و عدافت آشکارتر میشود .به گفته او« :شخصیت دادن به یک ملت به این استت
که به آنها عشق و ایدئال داده شود و اگر عشقها و ایدئالهایی دارند که رویتش را غبتار
گرفته است ،آن گترد و غبتار را زدوده و دومرتبته آن را زنتده کترد» (مطهتری ،0944 ،ج،1
ص041-095؛  ،0945ج ،9ص 51 ،44-40و  .)010این دقیقا حقیقتی است که در حماسه و قیام
حسینی رخ میدهد؛ یعنی مردم عراق و کوفهای که در دوران معاویه در ننتگ ،سستتی و
ترس از مر میزیستند و به همین دفیل مورد سرزنش امام حسین قرار متیگیرنتد،
پا از شهادت اباعبداهلل و یاران باوفایش ،تقتدس ایتن فتداکاری ،غیترت دینتی آنتان را
برمیانگیزد؛ بهطوریکه شاهد نهضتهای متعتدد تتوابین ،زیتد و مختتار هستتیم کته از
شهامت ،آزادی و عدافتخواهی نهضت عاشورا افهام گرفتهاند.
پا الزمه عقالنیت دینی و سیاسی ما ،نه در اصرار بر گریستن بر کشتته شتدن امتام
و یارانش ،بلکه تأمل ،تفکر و تکرار آرمانها و اهتدا ایشتان از برپتایی ایتن
حسین
نهضت است؛ زیرا صر تکرار سوگوارایها در شهادت ناگوار و میلومانه امام و یارانش و
غفلت از اهدا مقدسی که او برای آنها شهید شده است ،همان خطای غلبه احساسات ما
بر عقالنیتمان است؛ درحافیکه از فوازم نگرش عقالنی بته آرمتانهتای دینتی و سیاستی
عاشتتورا ،دوری از افتتراط در عاطفتتهگرایتتی و تأکیتتد عاقالنتته بتتر محوریتتت اهتتدا امتتام
حسین و چگونگی بهکارگیری آنها در زمان خودمان است .افبته این تأکید بر عقالنیت
بهمعنای کنار گذاشتن جنبههای عاطفی نهضت عاشورا نیست؛ زیرا آنها نیز مهتم بودنتد و
 14در بسط تاریخی این نهضت نقش داشتند ،وفی نقتش محتوری اهتدا دینتی و سیاستی

عاشورا ،ضرورت محوریت این نقش را بیشتر یادآور میشود.
 .5رو

ها

نهضت عاشورا و عقالنیت دینی و سیاسی ما

نهضت عاشورا و عقالنیت دینی و سیاسی ما

گفتیم که در نهضتهای دینی ،روشها بهطور کلی در خدمت تحقق ،حفن و بسط اهدا
و آرمانهای آن نهضتها بهکار میروند .این ویژگی را میتوان «روشد معطو به هد »
نامید؛ یعنی ماهیت اهدا در مراحل گوناگون یک نهضت دینی و سیاسی ،روش شایستته
و عقالنی را تعیین میکند .اگر نهضتی بتواند به چنین توفیقی در استفاده از روشها دست
یابد ،دارای عقالنیت عملی الزم است؛ زیرا توانستته روشهتای مناستب را بترای تحقتق
اهدا خود بهکار گیرد .چنین ویژگیای در مقطع زمانی چندماهه قیتام امتام حستین
دیده میشود .برای نمونه ،اقدامات سیاسی حضرت همچون خروج اجباری و آشکار امام از
مدینه ،سفر از مسیر شناختهشده به مکه ،دیدار با شخصیتهای شناختهشده ،گفتوگوهای
متعدد با مردم در مکه ،توق در منزلها و سخن گفتن با مسافران راه ،نوشتن نامتههتایی
به سران برخی شهرها ،ایراد خطبههای روشنگرانه در برابر سپاهیان حر و فشتکریان عمتر
بن سعد ،سرزنش فشکریان عمر بن سعد که به امام دعوتنامه نوشته بودند و موارد متعدد
دیگر ،گویای استفاده مؤثر و مناسب امام از همه روشهای سیاسی موجتود در راه تحقتق
اهدا نهضت عاشورا هستند.
و یاران باوفایش ،به گتواهی تتاریخ ،امامتان
در واقع ،پا از شهادت امام حسین
معصوم در اوج اختناق اموی و عباسی ،بهترین روش سیاستی را یتادآوری واقعته عاشتورا
میدیدند؛ زیرا امویان با بهکارگیری تمام توان کوشیدند ایتن واقعته از ذهتن متردم زدوده
شود .در عصر اموی ،در فضای مسموم آکنده از تبلیغات ،اهل بیت پیامبر به روشن کتردن
افکار مردم پرداختند و تبلیغات و فریبکاری آنها را به شیوههای سیاسی گونتاگون خنثتی
ساختند .یکی از آن روشها ،دستور برگزاری مجافا ذکر مصیبت اباعبداهلل و مرثیهخوانی
و ذکر اشعار و بیان وقایع روز عاشورا و معرفی کردن این روز بهعنوان روز عزا و مصیبت و
فضیلت گریه کردن و گریاندن بود (ایازی ،0988 ،ص .)085بنابراین ،روش سیاسی و عقالنی
معصومان ،بازخوانی و یادآوری واقعه کربال بود که در دورههای بعدی به دست علمای آگاه
شیعه ادامه یافت.
اکنون پرسش این است که :در عصر حاضر ،الزمه عقالنیتت دینتی و سیاستی متا در
استفاده مناسب از روشهای پاسداشت عاشورا چیست؟ در پاسخ ابتدا باید به ویژگتیهتای
کلی روشها ت که پیشتر ذکر شد ت توجه کرد .گفتیم که روشهای نهضتهای دینتی و
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سیاسی مانند عاشورا ،دارای ویژگیهایی چون جزئی بودن ،متوقتی بتودن ،عتدم تقتدس،
محدودیت زمانی و مکانی ،همگانی نبودن و تغییرپذیری هستند که همین ویژگیها بیانگر
نقش متغیر و واسطهای روشها در شرایط گوناگون زمانی و مکانی است .حال با نیتر بته
تتاکنون رواج داشتتهانتد و ستیر
روشهای گوناگونی که پا از شهادت امام حستین
تکاملی خود را گذراندهاند ،میتوان بته نقتش روشهتای سیاستی ،اجتمتاعی و علمتی در
شکلهای متنو و جدید آنها اشاره کرد .گفتنی است بسط تاریخی روشهای بهکاررفته در
پاسداشت نهضت عاشورا ،نشان میدهد در طول چهارده قرن گذشته این روشها تحوالت
و تغییرات متعددی را پشت سر گذاشتهاند و حتی برخی از آنها ،مانند سینهزنی ،زنجیرزنتی
یا قمهزنی در سوگواریها ،در دو سه قرن اخیر متوفد شدهاند .بنابراین ،مقتضیات زمتانی و
مکانی و نو نگرش مردم ،ماهیت و کارکرد روشها را تعیین میکرده است .پا رستافت
عقالنی ما ایجاب میکند در کنار تأکید بر نسبیت و عدم تقدس روشها ،تا زمانی آنهتا را
بهکار گیریم که در راستای حفن ،بسط و ترویج اهدا دینتی و سیاستی نهضتت عاشتورا
نقش مؤثری داشته باشند.
در این زمینه باید توجه داشت که ممکن است برخی از روشها در طول زمان کارکرد
خود را از دست بدهند و حتی بهکارگیری آنها نهتنها در جهت حفن اهدا نهضت عاشورا
نباشد ،بلکه ضد اهدا عاشورایی ایفای نقش کنند .ضمن اینکه تنتو روشهتا ،نقتش و
جایگاه عاطفه و احساس را در آنها نیز متنتو تتر متیستازد .بترای مثتال ،در ستوگواری،
مصیبتخوانی ،مداحی ،شبیهخوانی و آثار هنری ،طبیعتا تأثیر رویکرد احساستی و عتاطفی
بیشتر است؛ درحافیکه در آثار مکتوب پژوهشی جنبه عقالنی بیشتر میباشد .حال با توجه
به شرایط زمان و مکان باید از همه اینها استتفاده مناستب و عقالنتی شتود (امتین،0988 ،
ص .)81برایناساس ،مداحی و ستوگواری در رثتای امتام حستین بتهطتور طبیعتی در
پاسداشت این نهضت نقش مهمی دارد ،وفی امروزه در مداحی عمدتا صتحنه ستیاه واقعته
کربال تصویر و بهویژه بر نحوه شهادت ناگوار و میلومانه امام حسین و یارانش تأکید
میشود و متأسفانه گاه اینگونه افقا میگردد که شهادت سیدافشتهداء ،شتهادتِ شخصتی
میلوم و بیتقصیر بود که در آن شهادت ،او نفله شد و ضایع گشت و هدر رفتت (مطهتری،
 ،0945ج ،9ص.)89
مشکل این است که در این رویکرد نقش عنصر احساسی و عاطفی غلبه دارد و ممکن
 13است اصرار بیش از حد بر این عنصر ،موجب فراموشتی هتد دینتی و سیاستی نهضتت
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عاشورا شود .این آسیبی است که متأسفانه امروزه دامنگیتر جوامتع متداحی استت و آنهتا
بهمنیور برانگیختن احساسات و عواط مردم و بهاصطالح ریختن اشتکهایشتان ت کته
احتماال گریستن آنها نشانه ارادت مخلصانهشان به اباعبداهلل افحسین است ت میکوشند بتا
اصرار افراطی بر صحنه خونین و خشونتبار عاشورا و در برخی موارد با دخافت دادن قتوه
تخیل خود و افزودن جعلیاتی به این صحنه ،اشک بیشتری از مردم جتاری ستازند کته در
نهایت ،به غفلت از آرمانها و اهدا دینی و سیاستی مقتدس و متعتافی نهضتت عاشتورا
انجامیده ،در مقابل موجب قرب قشر مداحان گشته است.
واقع آن است که عزاداری حسینی بر دو پایه اساسی استوار است؛ استوانه بعد عاطفی و
استوانه جهتگیری عقالنی .افبته باید توجه داشتت آنچته موجتب حیتات و دوام نهضتت
عاشورا و فراموش نشدن آن میشود و جنبه حماسه و پیام حسین را تضمین میکند،
روضهخوانی ،عزاداری ،ذکر مصیبت و بعد عاطفی است و آنچه هویت نهضتت را تشتکیل
میدهد و روح و حقیقت قیام حسینی است و در فلسفه قیام اباعبداهلل آمده است و اصتل و
اساس آن است ،حفن دین ،عدافت ،آزادگی ،مبارزه با ستم ،تنفر از آشتیپذیری و هجوم به
دشمن است که در مجمو در بعد عقلی و جهتگیری عقالنی خالصته متیشتود (ایتازی،
 ،0988ص.)059
این آسیب و شناخت سطحی برخی از مداحان از ابعاد گوناگون نهضت عاشورا ،مشکل
بزرگی است که روشناندیشان جامعه باید در درمان آن چاره کنند .به نیر میرسد رسافت
عقالنی ما ،تربیت مداحان آگاه به اهدا نهضت عاشورا و تأکید به مردم برای رجتو بته
خود واقعه است تا متوجه ابعاد عمیق آن شوند؛ یعنی انتشار آثاری که هم آرمانهای دینی
و سیاسی عاشورا را بهخوبی معرفی کنند و هم برای عمتوم متردم قابتل استتفاده باشتند،
میتواند در شرایط کنونی از روشهای عقالنی مناسب شمرده شود .به نیر میرسد ساخت
فیلمهای مستند به متون معتبر برای عموم مردم و نوشتن کتابهتای روان دربتاره واقعته
کربال از روشهای مناسب و عقالنی باشد و در مقابل ،باید از تأکید افراطی بر مداحیهای
بیپایه و احساسگرایی نامعقول در فهم واقعه عاشورا پرهیز کرد.
نکته بسیار مهم دیگر در خصوص روشهای سیاسی پاسداشت نهضت افهتی عاشتورا،
تأکید بر اوفویت معرفت و شناخت امام حسین و نهضت او ،مقدم بر محبت بر اوستت؛
زیرا اگرچه صر محبت و دوست داشتن سیدافشهداء پسندیده است ،اگر این کار در کنتار
شناخت و معرفت به او و اهدا متعافی نهضتتش نباشتد ،دچتار همتان مشتکل تتاریخی
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احساسگرایی و عاطفهگرایی میشویم و از شناخت اهدا متعافی آن ناتوان خواهیم ماند.
در نتیجه ،در پاسداشت نهضت عاشورا بهجای توجه بته اصتول و محورهتای اصتلی ایتن
نهضت ،به فرو و حواشی آن خواهیم پرداخت که نتیجه نامبتارک ایتن غفلتت ،دوری از
پیروی از دستورهای اصیل ناشی از نهضت دینی و سیاسی عاشوراست.
پا رسافت عقالنی ما در پاسداشت نهضت عاشورا ،تأکید بر پیونتد ذاتتی سته عامتل
و آموزههای نهضت عاشتورایی اوستت .ایتن
شناخت ،محبت و پیروی از امام حسین
را نه در مواردی چون عتزاداری ،گریته
تأکید موجب میشود مالکهای شیعه حسین
کردن ،فباس سیاه پوشیدن ،سینه زدن ،نذر دادن ،زنجیر زدن و کارهایی شبیه آن در نیتر
بگیریم ،اگرچه خود این کارها نیز پسندیده هستند ،بلکه توجه به پیوند ذاتتی سته عنصتر
موجب میشود شیعه آن
شناخت ،محبت و پیروی از آموزههای عاشورایی امام حسین
حضرت با مالکهای دینی و سیاسی چون آزادگی ،عدافتخواهی ،عامل به معرو بودن،
ناهی از منکر بودن ،راستتگویی ،انستانیتدوستتی ،پایبنتدی بته عهتد و پیمتان و دیگتر
فضیلتهای اخالقی و دینی شناخته شود؛ حتی ممکن است چنین شیعه راستینی برخی یا
همه نشانههای ظاهری یک عزادار و شیعه امام حسین را نداشته باشد.
متأسفانه این نیز از تهدیدهای مهم متوجه مجافا عزاداری امام حسین در شرایط
بیشتر از شتناخت او و پیتروی از
کنونی است که در آنها عمدتا محبت به امام حسین
آموزههایش تبلیغ میشود .این شیوه نادرست به ایتن مستئله انجامیتده استت کته متردم
اوصا ذاتی امامان و در اینجا بهطور خاص ،اوصا ذاتی امام حستین را بتا اوصتا
عرضیشان اشتباه بگیرند .در توضیح این واقعیت تلخ باید گفت طبق آمتوزههتای تشتیع،
امامان مفسران راستین قرآن و بهترین راهنمایان مردم برای رسیدن به سعادت دنیتوی و
اخروی هستند که این مسئله در احادیث متعدد شیعی و بهویتژه احادیتث ثقلتین ،غتدیر و
منزفت تأکید شده است .بنابراین ،راهنمایی ما به آموزههای دینی و سیاسی چتون توحیتد،
نبوت ،معاد ،عدافت ،آزادی ،راستگویی ،امانتداری ،دوری از ذفت ،امر به معترو  ،نهتی از
منکر و دیگر آموزههای اعتقادی و اخالقی شیعه ،از مهمترین وظای و کارکردهای امامان
است که در اینجا میتوان این ویژگیها را «اوصا ذاتی
شیعه و از جمله امام حسین
امامان معصوم» نامید .ازاینرو« ،اوصا عرضی ائمه» آن دسته کارکردهای فرعی هستند
که بهواسطه جایگاه و شأنی که نزد خداوند دارند ،بدیشتان داده شتده استت کته شتفاعت
 13گناهکاران در قیامت و برآوردن حاجتهای شیعیان در این دنیا ،نمونههایی از این اوصا
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است .اما متأسفانه غفلت توده مردم از اوصا ذاتی امامتان و توجته افراطتی بته اوصتا
دچتار نتوعی تغییتر
عرضی آنها ،سبب شده کارکردهای امامان و بهویژه امام حستین
شود؛ بهطوریکه امروزه محبت توده کثیری از مردم به امامان معصتوم ،نته بته دفیتل آن
است که از ایشان میخواهند راهنمای آنها در فهم آموزههای بنیادی دین و عمل به آنهتا
باشند ،بلکه بیشترد مردم از راه توسل به امامان و بهطور خاص امتام حستین خواستتار
حل مشکالت مادی خود هستند؛ مشکالتی مانند شفای بیماری ،توفد فرزند ،پسردار شدن،
خرید خانه ،بازپرداخت بدهی ،نجات از زندان و ازدواج.
گفتنی است نفا توسل به معصومان طبق اعتقاد شیعی ما اشکافی ندارد ،وفی اشکال
زمانی پدید میآید که ما با تمرکز بر خواستهای دنیوی خود و طلب همه آنهتا از امامتان
معصوم ،بهجای طلب راه سعادت معنوی و زهد و تقوا ،در واقع معصومان را به انسانهایی
بدهکار تبدیل کردهایم که همه تالششان بهمنیور رساندن درخواستهتای متادی متا بته
خداست و خود نیز به انسانهایی طلبکتار تبتدیل شتدهایتم کته بته صتر محبتتورزی
کاسبکارانه به امامان ،از آنها هزاران اجر و دستمزد طلب میکنیم .چنین نگرشی به غفلت
از رسافت عقالنی ما در پاسداشت نهضت عاشورا میانجامد و صدمات جبرانناپتذیری بته
اهدا چنین نهضت مقدسی وارد میسازد .در واقع بیتوجهی بته ابعتاد دینتی ،سیاستی و
عقالنی حماسه عاشوراست که موجب دور افتادن از فلسفه قیام متیشتود و متا را گرفتتار
عواط کور و بیمنطق و کردارهای بیمحتوا و زیانآور میسازد و وسیلهای برای تهتاجم
دشمنان علیه تشیع و عقاید راستین آن متیگتردد (همتان ،ص  50و  .)110 - 111بنتابراین،
رسافت عقالنی ما در طلب راه سعادت و افگو قرار دادن آنهتا در زنتدگی دینتی و سیاستی
شرافتمندانه و آزادگی است ،نه استمداد از ایشان در معیشت روزانه و امور دنیوی.
 .6نقش ابزارها در رسالت عقالنی ما

گفتیم که ابزارها ،درمقایسهبا اهدا و روشها ،معموال به اشیای مادی و شبهمادی گفتته
می شود که برای ایفای نقش مفیدی در تحقق ،حفن و بسط اهدا و آرمانهای نهضتت
افهی و سیاسی مانند عاشورا بهکار گرفته میشوند .طبق این تعری  ،در خصوص نهضتت
عاشورا ،مواردی چون ساختن حسینیهها ،برپایی تکایا ،قربتانی کتردن ،نتذر دادن ،زنجیتر،
علم ،کتل ،طبل و وسایل شبیه آن ،ابزارهایی هستند که به شیوههای گونتاگون و متنتو
استفاده میشوند .نکته بسیار مهم درباره ابزارها این است کته ذوقیتات و معیشتت متردم،
نحوه و ماهیت ابزارها را تعیین میکنند و ازاینرو ،ابزارها ذاتا هی گونته خاصتیتی ندارنتد.
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برای نمونه ،میتوان به تکایا و حسینیهها بهعنوان مکانها و ابزارهایی بترای عتزاداری و
گرامیداشت نهضت عاشورا توجه کرد .تاریخ جوامع شتیعی گویتای آن استت کته چنتین
مکانهایی حدود  151تا  911سال ،یعنی از اواسط دوره صفویه ایجاد شتدهانتد و در دوره
قاجاریه بسط یافتهاند .معنای این واقعیت تاریخی آن استت کته در قترون قبتل از دوران
صفویه ،شیعیان بدون استفاده از تکایا و حسینیهها نیز عزاداری میکردند ،وفی بتا گذشتت
زمان و تغییر مقتضیات زندگی مردم ،چنین مکانهایی بهطور خاص برای امر عتزاداری و
گرامیداشت نهضت عاشورا پدید آمدند .همتین نقتش ابتزاری را متیتتوان بترای اطعتام
عزاداران ،قربانی کردن ،نذر دادن و مانند آن نیز در نیر گرفت .نتیجه اینکته ،ابزارهتا ،در
سطحی نازلتر از روشها قرار دارند و هی گونه تقدس ذاتی ،کلیت ،ثبات ،جهانشموفی و
ویژگیهای مهم دیگر را نمیتوان بدانها نسبت داد؛ زیرا ابزارها تنها نقش وسیله را دارند
و تتتا زمتتانی موقتتتا ارزشتتمندند کتته نقتتش مفیتتدی را در ختتدمت روشهتتا ایفتتا نماینتتد؛
درغیراینصورت ،ممکن است نامفید و حتی مضر هم باشند.
پا استفاده از ابزارها تنها باید در راستای بهبود روشها و هردو اینها ،یعنی روشها و
ابزارها ،در راستای تحقق ،حفن و بسط اهدا دینی و سیاسی نهضت عاشتورا باشتد .امتا
متأسفانه در میان برخی از شیعیان ،ابزارهایی چون حسینیهها ،تکایا ،قربتانی کتردن ،نتذر
دادن و مانند آن ،به وسیلهای برای کسب اعتبار دینی و وجهه اجتماعی تبدیل شده است؛
زیرا نمود خارجی بهکارگیری ابزارها ،مانند ساختن حستینیههتا ،برپاداشتتن تکایتا ،اطعتام
عزاداران ،قربانی کردن و مانند آن ،به مردم چنین افقا میکند کته فتردی کته بته چنتین
کارهای خیری میپردازد ،انسانی نیک و از پیروان واقعی امام حسین است؛ درحافیکه
ممکن است چنین فردی در باطن انسان شایستهای نباشد و حتی در روزهای دیگتر ستال
برخی اقدامات ضددینی هم انجام دهد ،وفی تنها در ایام محرم با اقدام به برپایی تکیه یتا
قربانی کردن گوسفند یا اطعام عزاداران به مردم چنین وانمود کند که او از خادمان حسینی
است .اینجاست که غفلت از اهدا و پرداختن صر به روشها و بهویژه دفخوش شتدن
به ابزارهای مورد استفاده در نهضت عاشورا ،بازار ریا و دینفروشی را رونتق متیبخشتد و
چنین نهضتهایی از محتوا ساقط میشوند.
نتیجه

تحلیل عقالنی ماهیت نهضتهای دینی و سیاسی مانند عاشورا ،ما را به ضرورت تفکیک
 13محتوا و کارکرد سه عامل هد  ،روش و ابزار در شناسایی این نهضتها رهنمون میسازد.
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اهدا نهضتهای دینی مانند عاشورا ،ویژگیهایی چتون کلیتت ،جهتانشتموفی ،ثبتات،
تقدس ،عقالنیت ،ریشه دینی داشتن و مطابقت با فطرت بشری دارند که همین امر زمینه
تداوم تاریخی و درنوردیدن مرزهای زمان و مکان و تسخیر قلوب انسانهای آزادیخواه را
از سرزمینهای مختل فراهم میسازد؛ درحافیکه روشها و ابزارهای بهکارگرفتهشتده در
نهضتهای دینی و سیاسی ،ویژگیهای اهتدا را ندارنتد و مطتابق ماهیتت اهتدا  ،در
شرایط متغیر زمانی و مکانی بهکار میروند و تغییر نقش میدهند .پتا از منیتر تحلیتل
فلسفی ،اهدا دارای ماهیت و نقش ثابتاند ،وفی روشها و ابزارها به تناسب اهدا تغییر
ماهیت و نقش میدهند.
با نیر به این واقعیت ،برای نهضت عاشورا اهدا دینی و سیاسی مهمی چون امر بته
معرو  ،نهی از منکر ،اصالح امت رسول خدا  ،احیای سنت پیامبر و علی  ،پرهیتز
از بیعت با ستمگران ،حمایت از ستمدیدگان ،عتدافتجتویی ،آزادیختواهی و ماننتد آن را
میتوان در نیر گرفت که این ویژگیها اهدا نهضتهتای دینتی را دارا هستتند .بتراین
اساس ،روشهای پاسداشت اهدا نهضت عاشورا و ابزارهای بهکاررفته برای این منیور،
تنها زمانی اعتبار و ارزش دارند که بتوانند نقش مفید و مؤثر خود را در حفن ،بسط ،تداوم و
تحقق اهدا عاشورا بهخوبی ایفا کنند .بنابراین ،در پاسداشت نهضت عاشورا هی روش و
ابزار مقدس ،جهانشمول ،کلی ،ثابت و الیتغیری وجود ندارد ،بلکه همه روشها و ابزارها
اعتبار و کارکرد نسبی دارند .حتی عزاداری که بیشترین تأکید روی آن صورت گرفتته نیتز
تنها بهمثابه روشی که تاکنون نقش مفیدی ایفا کرده ،اعتبار و ارزش نسبی دارد؛ چهبسا با
تغییر ذهنیات و شیوه زندگی آیندگان ،شیوه عزادری اباعبداهلل افحسین بهکلتی تغییتر
کند یا کنار گذاشته شود و شکلهای جدیدی از روشهای پاسداشت نهضت عاشورا پدیتد
آیند که نقش بیشتری دارند .نتیجه اینکه ،تعصب درباره شتیوههتا و ابزارهتای پاسداشتت
نهضت عاشورا ،بهفحا عقالنی قابل دفا نیست و چتون تنهتا اهتدا دینتی و سیاستی
اصافت دارند ،روشها و ابزارها اعتباریاند و ماهیتشان مطتابق نیتاز متا تعریت و تعیتین
میشوند.
نکته مهم دیگر که از تفکیک اهدا  ،روشها و ابزارها میتوان نتیجه گرفت ،تفکیک
اوصا ذاتی و اوصا عرضی امامان معصوم بود .در نهضت عاشورا ،اوصا ذاتی مربتوط
دقیقا در ارتباط با اهتدا
به اهدا این نهضتاند؛ یعنی اصل هدایتگری امام حسین
دینی و سیاسی او از برپایی قیام عاشوراست؛ درحافیکه اوصا عرضی حضرت ،مانند شفا

13

دادن ،ربطی به اهدا اصل امامت و نهضت احیاگرانه ایشان ندارد ،بلکه از اوصا عرضی
و افطا افهی است که امام در حق پیروان خود دارد .بنابراین ،رسافت عقالنتی متا دربتاره
امامان بهطور کلی و سیدافشهداء بهطور خاص ،تمرکز بر هد آنها از امامت و هد دینی
از نهضت عاشوراست ،نه چسبیدن به او و یارانش برای برآوردن
و سیاسی امام حسین
و تالش برای شتناخت او ،بتهمنیتور
حاجات .در نهایت اینکه ،محبت به امام حسین
پیروی از دستورات سعادتبخش اوست .پا این سه مورد ،یعنی محبت ،شناخت و پیروی
نیز بهمثابه سه روش طوفی هستند که در راستای هد واقعی ،یعنی ستعادت حقیقتی متا
میتوانند دارای نقش و کارکرد بسیار مهم خود باشند .در این سلوک ،زیارت بارگاه ملکوتی
و دیگر ائمه ،تنهتا بتهعنتوان روشتی بترای تقترب بته روح آمتوزههتای
امام حسین
حیاتبخش آن عزیزان است تا اینکه زمینه تعافی معنوی ما را فراهم سازند ،نه بتهمنیتور
کسب اعتبار دینی و اجتماعی و تفاخر به دیگران.
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهارم  /تابستان 3131
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