
 

 1در پیام عاشورا دینی و فرادینی
 

 ابوالقاسم فنایی

 درآمد .1

ی کهرب،،   ، یعنی واقعهه یشانی زندگی ا ترین حادثه حسین و مهمسرور آزادگان، امام ی شخصیت  کند درباره مناسبت اقتضا می

مند  اند، و دوستان ع،قه گفتهنی کرب، کم سخن  و هم در مورد تحلیل و تبیین واقعه یشان. هم در مورد شخصیت اگفتگو کنیم

ام که تبیینی اخ،قی  توفیق داشتهها پیش  سالبنده نیز . نیز کمابیش با ادبیاتی که پیرامون این دو موضوع بسط یافته آشنا هستند

های خود و دیگران را ندارم. بلکه مایلم از فرصت استفاده  گفتهجا قصد تکرار  در ایناز کنش سیاسی امام حسین بدست دهم. 

 کنم و به تفسیر یکی از سخنانی بپردازم که به ایشان منسوب است. 

ِنِل ِاِ »آن سخن این است: 
 
ِنِل ِكِ مِي ك 

ِِمِدينِ 
 
ِخاف ِالتِ ِو

 
ِِون

 
ِواِا ِون ِكِ ف ِِعادِ الم

 
ِيفِد
ً
ی و از بازگشت به سو ،اگر دین ندارید)(: » «منياا  ِحرارا

این یکی از سخنانی است که در واپسین لحظات عمر امام حسهین  . «کم[ در دنیای خود آزاده باشید ترسید، ]دست خداوند نمی

این سخن معنای سهاده و روشهنی دارد، امها بهر     در نگاه نخستین جاری شده است.  یشاندر خطاب با لشکریان یزید بر زبان ا

بسیار مهم و کلیدی نهفته است کهه اگهر جهدی     حقیقتدو در این سخن بسیار عمیق است.  ،آنو روشن  خ،ف معنای ساده

د، و رنگ و بو و سبک و سیاق دیگری بهدان  نداری را به کلی عوض کن شناسی و دین د رویکرد ما در دیننتوان د مینته شوگرف

  :دو حقیقت عبارتند ازاین د. نببخش

 و « دیناز اخ،ق استق،ل ( 1)

 «. های دیگرقلمرو دین از قلمروتفکیک »یا  «رسمیت شناختن امور فرادینی به»( 2)

رسد اگر دینداران بخواهند سهعادت دنیها و آخهرت     به نظر می .اختصاص داردحقیقت دو شرح و بسط این به بحث امشب ما 

 یکی از مقدمات ضروری آن این است که به این دو حقیقت تسلیم شوند. ،تضمین کنندتأمین و خود را 

 توضیحی درباب ساختار نحوی سخن امام حسین .2

ِنِل ِاِ ( »1، که عبارتند از: )این سخن از سه جمله تشکیل شده است
 
ِنِل ِكِ مِي ك 

ِ( »2، )«ِِمِدينِ 
 
ِخاف ِالتِ ِو

 
ِِون

 
ِواِا ِون اكِ ف ِ( »3، )«عادِ الم

ً
حارارا

ِ
 
ی اول و سوم  جملهدهم و سپس به شرح و تفسیر آن می پردازم.  ی ساختار این سه جمله توضیح می . در آغاز درباره«منيا  ِيفِد

هها را شهرو و    شود که یکی از آن   ی شرطیه از دو جمله تشکیل می دهند. جمله ی شرطیه را تشکیل می رفته یک جمله روی هم

ِِ»ی دوم، یعنهی   جملهه ی سوم جزای آن شهرو اسهت.    شرو و جمله ی اول بنابراین، جملهنامند.  دیگری را جزا می
 
ِخااف ِالتِ ِو

 
ِون

ِ
 
دهد، یعنهی   ی اول را توضیح می معنای جملهی اول است و  به جملهتفسیری این جمله عطف  ؛است «معترضه»ی  جمله« عادِ الم

 کند.  داری را معنا می دین
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 داری از دیدگاه امام حسین گوهر دین .3

ی زندگی پهس از   دغدغه»و  «ترس از سوء عاقبت»داری یعنی  دیندر این تلقی، کند.  را بیان می «داری دینگوهر »ی دوم  جمله

از  «داری دیهن »شهود، امها      خداشناسی شروع مهی خودشناسی یا از  «شناسی دین». «را داشتنو رستگاری و نجات اخروی مرگ 

جها   در ایهن شهود.     شهروع مهی  در آخهرت  ی سرنوشت خود  نگرانی درباره اندیشی و دل عاقبتایمان به زندگی پس از مرگ و 

پاسه  ایهن   . «؟تأکیهد کهرده اسهت   « ترس از معهاد »بر « ترس از خدا»تأکید کردن بر چرا امام حسین به جای »توان پرسید:  می

یامبر مقدم است. به این دو آیهه از قهرآن توجهه    تواند این باشد که ایمان به زندگی پس از مرگ بر ایمان به خدا و پ میپرسش 

 کنید:

ةِ »
 
ر خ 

ْ
ِب اْل  

ون
 
ن م 
ْ
ؤ
 
ِي ِال 

 
ين ِاَّل  

 
ِق ل وب

ْ
ت  أ َز 

ْ
ِاْش
 
ه د 
ْ
ح
 
ِو
 
ِالَل اه

 
إ ذ اِذ   ر  

ِ  و
 
ون

 
ِش 
ْ
ب
 
ِي ْست

ْ
ِإ ذ اُِه  ه   ون 

نِد ِم 
 
ين ِاَّل  

 
إ ذ اِذ   ر  

یگهانگی  و چون خدا بهه  (: »54)زمر/« و

بناگهاه آنهان شهادمانى     ،و چون کسانى غیر از او یاد شهوند  ،گردد کسانى که به آخرت ایمان ندارند منزجر مىهاى  یاد شود دل

 «.کنند مى

اا»
  
ْوه
 
اْنِح

 
م
 
ىِو

 
ق ر
ْ
ِال
 َ
ِأ م
 
ر  نذ 

ل ت
 
ِو ه 
ْ
ي  د 
ي  ِ

ْ
ْي
 
يِب ِاَّل   ق  د َ  

َِم ص
 
ك
 
ار
 
ب
 
ِم
 
اه
 
ن
ْ
ل
 
ِأ نز

اب 
 
اِ  ت اذ  ه   

ِ و
ْ
ااْل ِب   

اون
 
ن م 
ْ
ؤ
 
ِي
 
يان اَّل  

 
اهِ و ِب   

اون
 
ن م 
ْ
ؤ
 
ِي ة 
 
ر ِ خ 

 
ااف ن ون  

ا
 
ْمِي   ِ اِت   

َِ اى   
ِْع ُه   

« و

تها  کنهد   هایى را که پهیش از آن آمهده تصهدیق مهى     ]و[ کتاب ،که ما آن را فرو فرستادیمپر برکت این کتابى است : »(22)انعام/

آورنهد بهه آن ]قهرآن نیهز[      ایمان مهى  و کسانى که به آخرت ،مکه[ و کسانى را که پیرامون آنند هشدار دهى القرى ]= ام ]مردم[

  «.کنند آورند و آنان بر نمازهاى خود مراقبت مى ایمان مى

زندگی پهس از  گوید: ایمان به   ی دوم می گوید: ایمان به زندگی پس از مرگ بر ایمان به توحید مقدم است، و آیه  ی اول می آیه

 مرگ بر ایمان به نبوت پیامبر و حقانیت قرآن مقدم است.

 چرا باید اخ،قی زیست؟ .5

ی اخ،ق مطرح است. ایهن پرسهش    هایی که در فلسفه ترین پرسش این سخن امام حسین متضمن پاسخی است به یکی از مهم

چهرا بایهد اخ،قهی    »، یها  «چهرا بایهد اخ،قهی بهود؟    »است این اسهت:   «عق،نیت عملی»با  «تعهد اخ،قی»ی  رابطهکه ناظر به 

انجام یک فعل ارادی و اختیاری ها برای  ما انساناند،  و درست هم گفته ،اند فیلسوفان اخ،ق گفتهاز ای  پارهکه  چنان «.زیست؟

اولی دلیلی است که رفتار مورد نظر را از  3«.دلیل برانگیزاننده»و دیگری  2«دلیل توجیه کننده»یکی نیازمند دو نوع دلیل هستیم: 

رفتهار  از نظهر اخ،قهی   کند کهه آن رفتهار    او را قانع می / وجدان اخ،قیقلکند، یعنی ع می «توجیه»برای شخص اخ،قی نظر 

دسهت برداشهتن از آن   توجیهی اخ،قی باری خودداری از انجام آن کار یا نادرست است، اخ،قاً درستی است، یا اگر آن رفتار 

ی الزم برای انجهام   ، یعنی انگیزه«انگیزاند برمی»، و دیگری دلیلی است که شخص را به انجام آن کار دهد در اختیار او قرار می

دست برداشهتن از آن  خودداری از آن رفتار یا آورد، یا اگر آن رفتار نادرست است، او را  آن را در روح و روان او به وجود می

 انگیزاند. برمی

« دلیهل عق،نهی  »غیر از پرسهش از  ، منطقاً و مفهوماً برای انجام یک کار خاص یا ترک آن کار «دلیل اخ،قی»اما پرسش از 

. اولی ناظر به تک تک افعال ارادی و اختیاری است، در حالی که دومی ناظر به سبک زندگی برای تعهد و التزام اخ،قی است

کار دلیل اخ،قهی در دسهت   یا آن آیا برای انجام یا عدم انجام این »اخ،قی، یا اخ،قی زیستن است. یک پرسش این است که 

، از نظر عق،نی «اخ،قی زیستن»، یعنی «سبک زندگی اخ،قی»آیا در پیش گرفتن »و پرسش دیگر این است که  ،«؟نه هست یا

ی تعههد   ی اخ،قی زیستن به عنوان یک سبک خاص از زندگی است، ناظر به رابطه پرسش دوم که درباره «.موجه است یا نه؟

چهرا بایهد اخ،قهی    »یها  « آیا اخ،قهی زیسهتن معقهول اسهت؟    »است که  جا سؤال این اخ،قی با عق،نیت عملی است. در این

                                                            
2. justifying reason  
3. motivating reason  
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. اهمیت طرح این پرسش و دلیلی کهه  «های اخ،قی از منظر عق،نیت عملی موجه است؟ آیا مراعات کردن ارزش»یا  «زیست؟

مسهتلزم  ن و کند این است که اخ،قی زیستن متضمن هزینه و ضهرر و زیها   طرح آن و جستجوی پاسخی برای آن را موجه می

های شخصی است. پاسخی کهه از سهخن امهام حسهین بهه ایهن        ها و لذت ها و مشک،ت و محرومیت از خوشی تحمل سختی

: کنهد  که از منظر عق،نیت عملی آن را موجه مهی  آید این است که برای اخ،قی زیستن دو دلیل وجود دارد پرسش بدست می

 یکی ترس از معاد و دیگری آزادگی. 

برای اخ،قی و هم آزاده دار باشد  دینهم که به تفصیل خواهد آمد، از دیدگاه امام حسین، اگر کسی  دیگر، چنانبه عبارت 

دار نباشهد، تنهها یهک     . اما اگر کسی دیهن است دینی و دیگری فرادینیها  از آنیکی که  زیستن دو دلیل عق،نی در دست دارد

شود که    جا معلوم می قی در دست خواهد داشت، که فرادینی است. از ایندلیل عق،نی برای در پیش گرفتن سبک زندگی اخ،

ی  این قید از فحوای که،م و سهاختار جملهه   ی رایج از این سخن نادرست نیست.  در ترجمه« کم دست»یا « الاقل»افزودن قید 

داری است، بلکهه بهه    ای فروتر از دین مرتبهاین قید به این معنا نیست که آزادگی  .شود   شرطیه در این سیاق خاص استفاده می

دار است و هم آزاده برای اخ،قی زیستن دو دلیل در دست دارد، در حالی که کسی که فقط  این معناست که کسی که هم دین

 دالیل است، نه ناظر به« کمیّت»جا صرفاً ناظر به  در این کم / دستآزاده است، برای این کار یک دلیل در دست دارد. قید الاقل

    ها.  یا منزلت زیستن بر اساس آن ها آن« کیفیت»

 مراتب گوناگون اخ،قی زیستن .4

ِواِا ِون ِكِ ف ِِ»یعنی  ،ی سوم جمله
 
ِيفِد
ً
ی اخ،قهی   بهاالترین مرتبهه  کنهد کهه    را بیان میاخ،قی زیستن ی خاصی از  ، مرتبه«منيا  ِحرارا

دارد.  همرحله ه یا مرتبسه اخ،قی زیستن از یک نظر، ست از اخ،قی زیستن به خاطر خود اخ،ق. ا است، و آن عبارت زیستن

بها یکهدیگر تفهاوت     دارددر دسهت  ای که شخص برای اخ،قهی زیسهتن    4«انگیزه»و  5«توجیه»از نظر این سه مرتبه یا مرحله 

 . دارند

 اخ،ق برای دنیا 1/5

در نفع و ضرر شخصی و دنیوی اسهت. یعنهی   اخ،قی زیستن ی  قرار دارند توجیه و انگیزهی نخست  در مرتبهبرای کسانی که 

 کنهد  به دیگران کمک مهی و کند،  به حقوق دیگران تجاوز نمی ،کند های اخ،قی را مراعات می ارزشاین مرتبه کنشگر اخ،قی 

که برای جلب رضایت را تصور کنید ای  دنیوی خود را تأمین کند. مث،ً فروشنده که از این طریق منافع شخصیِ برای این صرفاً

کهه   کند برای ایهن  گوید و از قدرت سوء استفاده نمی  مداری که به مردم راست می کند، یا سیاست گویی پیشه می مشتری راست

 در انتخابات بعدی دوباره رأی بیاورد.

ایهن  های اخ،قی تا وقتی اسهت کهه    اشخاصی که در این مرتبه قرار دارند به ارزشعملی بندی  طبیعتاً تعهد اخ،قی و پای

بهرای ایهن   است، یعنی اخ،ق را  «نگاه ابزاری»کار منافع شخصی و دنیوی آنان را تأمین کند. نگاه این اشخاص به اخ،ق یک 

یرا بر این باورند که ظلهم بهه دیگهران دودش در    کنند، ز که دنیای بهتر و آبادتری داشته باشند. به دیگران ظلم نمی خواهند  می

نبود، این افراد توجیهه  برای خود آنان رفتار اخ،قی یا غیر اخ،قی  اگر پیامدهای دنیویِ همین دنیا به چشم ظالم خواهد رفت.

 برای اخ،قی زیستن نداشتند.ای  و انگیزه

 اخ،ق برای آخرت 2/5

اخروی است. یعنهی   امااخ،قی زیستن نفع و ضرر شخصی ی  انگیزهتوجیه و کنند  ی دوم زندگی می برای کسانی که در مرتبه

کنهد بهرای    کند یا به آنان مهربهانی مهی   به دیگران ظلم نمی ،کند های اخ،قی را مراعات می رزشدر این مرتبه کنشگر اخ،قی ا

                                                            
4. justification  
5. motivation  
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بندی اخ،قی اشخاصی که در این مرحله قرار دارنهد   اخروی خود را تأمین کند. تعهد و پای که از این طریق منافع شخصیِ این

نگهاه ایهن اشهخاص بهه     های اخ،قی تا وقتی است که این کار منافع شخصی و اخروی آنان را تأمین و تضمین کند.  به ارزش

اگهر   بهتهر و آبهادتری داشهته باشهند.    آخرت که  این خواهند برای اخ،ق را میاینان نیز یک نگاه ابزاری است، یعنی نیز اخ،ق 

این گروه حاضرند منهافع دنیهوی خهود را در پهای      ای برای اخ،قی زیستن نداشتند. آخرتی نبود، این اشخاص توجیه و انگیزه

که بهه سهود و   جا برای اینان اهمیت دارد  منافع اخروی خود قربانی کنند، اما سود و زیان دنیوی و اخروی دیگران صرفاً تا آن

 زیان اخروی خودشان مربوو باشد.

ی اخ،قی زیستن از جایی بیرون از اخ،ق تهأمین   وجه مشترک این دو مرتبه این است که در هر دو مرتبه توجیه و انگیزه

ی اشخاصه ای برای رسیدن به اهداف دنیوی یا اخروی اسهت.   یعنی در این دو مرتبه اخ،ق هدف نیست، بلکه وسیلهشود.    می

های اخ،قی را بدانند و بشناسند، یعنی بدانند چه چیزهایی اخ،قاً خوب و  که در این دو مرتبه قرار دارند، ممکن است ارزش

بهرای  ی الزم را  توجیهه و انگیهزه  چه چیزهایی اخ،قاً بد است، و چه کارهایی اخ،قاً روا و چه کارهایی اخ،قاً نارواست، اما 

و   6«خودخهواه »ردن بر اساس آن نداشهته باشهند. اشخاصهی کهه در ایهن دو مرتبهه قهرار دارنهد،         بکاربستن این علم و عمل ک

به تعبیهر  گیرد.  دهد از خودخواهی سرچشمه می ای که آنان را به اخ،قی زیستن سوق می ند، و لذا توجیه و انگیزها«خودمحور»

   کشاند. ی اخ،قی میها فنی، عق،نیت اقتصادی/ خودمحور این دو گروه را به مراعات ارزش

 اخ،ق برای اخ،ق 3/5

گیرد. کنشگرانی  سرچشمه میاخ،قی زیستن از خود اخ،ق ی  توجیه و انگیزهقرار دارند، ی سوم  در مرتبهبرای کسانی که اما 

ی سود  کنند، نه بر اساس محاسبه گیرند و عمل می تصمیم می «م،حظات اخ،قی»که در این مرتبه قرار دارند، صرفاً بر اساس 

عاقل اسهت  اخروی برای آنان مهم نیست. طبیعتاً کسی که دنیوی و و زیان شخصی. البته این بدین معنا نیست که سود و زیان 

توانهد   ارد، نمهی و به زندگی پس از مهرگ ایمهان د   ،دار است دینسود و زیان شخصی دنیوی برای او اهمیت دارد و کسی که 

گیری آنان در مقام انتخهاب سهبک    تصمیمتفاوت باشد. اما این سود و زیان نقشی در  نسبت به سرنوشت خود پس از مرگ بی

 .، بدین معنا که اخ،قی زیستن برای آنان مطلوبیت ذاتی داردکند بازی نمیزندگی 

 ،انهد 7 «دیگرخواه»نیستند، بلکه « خودپرست»تعبیر دینی،  یا به «خودمحور» «/خودخواه»که در این مرتبه قرار دارند، کسانی 

اینان اگر بهه وظهایف    گیرد. سرچشمه می «دیگرخواهی»دهد از  ای که آنان را به اخ،قی زیستن سوق می و لذا توجیه و انگیزه

است، نه به خاطر تهأمین منهافع شخصهی یها پرهیهز از زیهان        8«شناسی حس وظیفه»کنند صرفاً به خاطر  اخ،قی خود عمل می

دههد و مبنهای اخ،قهی زیسهتن آنهان اسهت،        که آنان را به رفتار اخ،قی سهوق مهی  ای  عملی تیبه تعبیر فنی، عق،ن شخصی.

  10«.عق،نیت خودمحور»، نه است 2«عق،نیت دیگرگرا»

رسهتگاری اخهروی ارتبهاو مسهتقیمی برقهرار      ختی دنیوی و/ یها  خوشبو دانند که بین اخ،قی زیستن در دنیا  میگروه  این

رستگاری اخروی خوشبختی دنیوی و / یا ای میان اخ،قی زیستن در دنیا و  رابطهای  وجود چنین رابطهایمان علم یا است. اما 

در کار نبهود، بهازهم   هم خوشبختی دنیوی یا رستگاری اخروی کند، بدین معنا که اگر  نقشی در اخ،قی زیستن آنان بازی نمی

 تعهد اخ،قی اینان بر سر جای خود باقی بود.

خواهند، اما گهروه سهوم اخه،ق را     خواهند. گروه دوم آن را برای آخرت خود می گروه اول اخ،ق را برای دنیای خود می

ارزش/ ، نهه  اتی داردمطلوبیت ذارزش/ و  ،«هدف است»نیست،  «وسیله»ی آنان اخواهند، یعنی اخ،ق بر برای خود اخ،ق می

                                                            
6. egoist  
7. altruist  
8. sense of duty  
9. altruistic rationality  
10. egoistic rationality  
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توجیه و که  ترین موجودات به خداوند هستند، زیرا خدا نیز موجودی اخ،قی است شبیهسوم . گروه / ابزاریمطلوبیت عَرَضی

گیرد، نه از بیرون اخ،ق. در مورد خداوند نهه نفهع و ضهرر     ای که برای اخ،قی بودن دارد از خود اخ،ق سرچشمه می انگیزه

 است و نه نفع و ضرر اخروی. دنیوی قابل تصور 

است، اما توجیهه   «طمع»و  «ترس»ی که گروه اول و گروه دوم برای اخ،قی زیستن دارند،  ا به تعبیر دیگر، توجیه و انگیزه

های اخ،قی است. صرف دانسهتن   ارزش خودِ ، ترس و طمع نیست، بلکهای که گروه سوم برای اخ،قی زیستن دارند و انگیزه

ای کافی برای خودداری از آن کار در آنهان تولیهد    کننده و انگیزه خاصی از نظر اخ،قی بد و نارواست توجیهی قانعکه کار  این

 دانیم خدا نیز موجودی است که ترس و طمع در مورد او معنا ندارد. که می کند. چنان می

 انواع اخ،ق .6

( اخ،ق بردگان، 1سه نوع اخ،ق، یا به تعبیر بهتر، سه نوع اخ،قی زیستن وجود دارد: )که فت رنتیجه گ توان بر این اساس می

انهد.   قابل تقسیمگروه سه به از یک نظر کنند  که اخ،قی زندگی می ییها انسان( اخ،ق آزادگان. یعنی 3( اخ،ق تاجران و )2)

اسهت، و سهرانجام    «طمهع »شان برای اخ،قی زیستن  لاست، گروهی که دلی «ترس»گروهی که دلیل آنان برای اخ،قی زیستن 

 است.زیستن اخ،قی طلوبیت ذاتی شان برای اخ،قی زیستن نه ترس است و نه طمع، بلکه ارزش و م گروهی که دلیل

 اخ،قِ بردگان 1/6

جازات اسهت. ایهن   اخ،ق بردگان اخ،ق مبتنی بر ترس از م. «زیستن به خاطر ترس یاخ،ق»عبارت است از « اخ،قِ بردگان»

در این اخ،ق، هم توجیهی که شخص بهرای اخ،قهی زیسهتن    مجازات ممکن است دنیوی باشد و ممکن است اخروی باشد. 

 ی او برای اخ،قی زیستن. گیرد و هم انگیزه دارد از ترس سرچشمه می

 اخ،قِ تاجران 2/6

سهود و زیهان   ی  محاسهبه اخ،ق تهاجران اخه،ق مبتنهی بهر     . «اخ،قی زیستن به خاطر طمع»عبارت است از « اخ،قِ تاجران»

زیهان ههم    در این مورد نیز سهود و  است. این سود و زیان نیز ممکن است دنیوی باشد و ممکن است اخروی باشد.شخصی 

 دهد.  کند و هم به او انگیزه می اخ،قی زیستن را برای شخص توجیه می

 اخ،قِ آزادگان 3/6

. اخ،ق آزادگان مبتنی بهر تهرس و طمهع نیسهت، بلکهه از      «اخ،قی زیستن به خاطر اخ،ق»است از  عبارت« اخ،قِ آزادگان»

 «آزاد»بها   «هآزاد»گویند.  می« آزاده»یا « رحُ»گروه سوم، کسانی هستند که در فرهنگ دینی ما به آنان گیرد.  آزادگی سرچشمه می

ههای   رهایی از قید و بندها و محهدودیت » :کند. آزادی عبارت است از فرق می «آزادی»با  «یگآزاد»گونه که  کند، همان فرق می

ههای   ها و محهدودیت رههایی از قیهد و بنهد   ». اما آزادگی یعنهی  «شود   بر آدمی تحمیل می / محیطکه از سوی دیگران «بیرونی»

 .«رههایی از تهرس و طمهع   »یعنهی   . به تعبیر دیگهر، آزادگهی  «شود   شخص بر او تحمیل میخود تمای،ت که از سوی  «درونی»

 بنابراین، ممکن است کسی آزاد باشد، اما آزاده نباشد، و بالعکس. 

 تفاوت دنیای مدرن و دنیای پیشامدرن از حیث تأکید بر آزادی و آزادگی .7

ن گهردد. در جهها   های بنیادین جهان مدرن و جههان پیشهامدرن بهه همهین جها بهر مهی        در پرانتز عرض کنم که یکی از تفاوت

ی دوم اهمیت قرار  در درجهیا  ،یا اص،ً اهمیت نداشتپیشامدرن تأکید اصلی بر آزادگی یا آزادی درونی بود، و آزادی بیرونی 

رود، امها   به عنوان یک ارزش بنیادین تأکید میبیرونی داشت. اما در جهان مدرن کام،ً بر عکس است. در این جهان بر آزادی 

تهراز   بسا علت یا دلیل آن این باشد که اگر آزادگهی بها آزادی ههم    آید. چه میت آن به میان نمیسخنی از آزادگی و ارزش و اه
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منافع ثروتمندان و قدرتمندان و در فرهنگ عمومی به رسمیت شناخته شود، اهمیت آن به مردم گوشزد شود، ارزش و و شود، 

 به خطر خواهد افتاد. 

کنهد، هرچنهد    کنیم این است که آزادی بدون آزادگی درد آدمی را درمان نمیی مهمی که باید به آن توجه  به هرحال، نکته

یعنی آزادگی جای خالی در وضعیت بهتری قرار دارد.  ،کسی که فقط آزاد است، در مقایسه با کسی که نه آزاد است و نه آزاده

دو ارزش و اهمیت خاص خود را دارنهد.   کند. هر یک از این آزادی هم جای خالی آزادگی را پر نمیاما کند،  آزادی را پر نمی

ی دیگهران قهرار دارد، و    آدمی تا وقتی اسیر ترس و طمع است، در معرض سوء اسهتفاده اما این نکته نیز قابل انکار نیست که 

آزادی او را سلب یا محدود کنند، توانند با انگشت نهادن بر این نقطه ضعف به نحوی غیر مستقیم و غیر محسوس  دیگران می

پندار آزادی با آزادی واقعی فهرق  ی خود را بر او تحمیل کنند و به جای او تصمیم بگیرند و سرنوشت او را تعیین کنند.  اراده

از این طریق او خواهند توانست دیگران تا وقتی انسان اسیر ترس و طمع است، دارد. آزادی منهای آزادگی پندار آزادی است. 

ند که به میل و اختیار خود در راستای اهداف آنان قدم بردارد و منافع آنان را تأمین کنهد، و بهه   را فریب دهند و او را وادار کن

دلخوش باشد که آزادانه تصمیم گرفته است و دیگری به جای او تصمیم نگرفته است. البته این بدین معنا نیست که پندار این 

واقعی آزادی در گرو آزادگی است. آزادی ارزشی است که با  آزادی با عدم آزادی یکسان است، بلکه بدین معناست که تحقق

کند، بلکه ع،وه بر آن در گرو رهایی از قید و بندهای درونی  های بیرونی تحقق پیدا نمی رها شدن از قید و بند اسارتصرف 

      نیز هست. 

 تفسیر سخن امام حسین .8

و کند،  در این سخن خود رفتار لشکریان یزید را نقد میایشان  گردیم به تفسیر سخن امام حسین. در پرتو این توضیحات برمی

اما نقد ایشان کهامً، عهام اسهت و بهه ایهن مهورد خهاص        کند که در رفتار خود بیندیشند و تجدیدنظر کنند.  آنان را دعوت می

ربط آن به ما نیهز بهه   شود، و اهمیت این سخن و  ی رفتارهای غیر اخ،قی یا ضد اخ،قی می اختصاص ندارد، بلکه شامل همه

. مهث،ً، بهه   ر زبهان آورد توان به  همین خاطر است. این سخن را خطاب به هر کسی که رفتارش با دیگران غیر اخ،قی است می

کند، یها پشهت سهر دیگهران      ی خود وفا نمی کند، یا به وعده گوید، یا حقوق دیگران را پایمال می  کسی که به دیگران دروغ می

کند، یها دزدی   تفاوت است و به نیازمندان کمک نمی همنوعان بی  ا نسبت به سرنوشت دیگران، و درد و رنجکند، ی بدگویی می

 «. اگر دین نداری، آزاده باش»توان گفت:  کند، می می

  اسی اخ،قی در نگاه امام حسینشن آسیب 1/8

اخ،قی دو چیز غیر ی رفتارهای  است، که بر اساس آن سرچشمه «شناسی اخ،قی آسیب»این سخن امام حسین مبتنی بر نوعی 

این دو را یکی از و دیگری آزاده نبودن. اگر کسی  ،نسبت به سرنوشت خود پس از مرگ ینگران دلفقدان یکی  :تر نیست بیش

ا را از ارتکاب کارههای  ه خواهد داشت. دو عامل هست که انسانرا نبرای اخ،قی زیستن الزم ی  و انگیزه نداشته باشد، توجیه

 دارد: یکی ایمان به زندگی پس از مرگ و دیگری آزادگی.                 زشت و ناروای اخ،قی باز می

شهود،     اسهتنباو مهی   ، و از جملهه از ایهن سهخن امهام حسهین،     ای که از متون دینهی  شناسی اخ،قی به تعبیر دیگر، در روان

به روشنی خواهیهد دیهد کهه از نظهر     بزرگترین مانع اخ،قی زیستن ترس و طمع است. اگر از این زاویه به آیات قرآن بنگرید 

: یکی از راه ترس و دیگری دهند فریب میآدمیان را ه مختلف از دو را نما، ، از جمله شیاطین انسانشیطان و لشکریان او ،قرآن

 از راه طمع. 

 استق،ل اخ،ق از دین و نقش دین در قلمرو اخ،ق 2/8

اخ،قهی زیسهتن بهدون    »، درواقع پذیرفته اسهت کهه   «آزاده باشیدکم[  ]دستاگر دین ندارید، »به دیگران بگوید، اما اگر کسی 

، ،قهی زیسهتن  بهرای اخ یرد کهه  ذبپکسی اگر . است «استق،ل اخ،ق از دین»و این به معنای پذیرفتن ، «ممکن استداری  دین
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اخه،ق از حیهث توجیهه و    اعتراف کرده است که درحقیقت باشد،  «آزاده»ست  کافی باشد، بلکه «دار دین»الزم نیست شخص 

 . مستقل از دین استانگیزه 

ی الزم برای اخ،قی زیستن از بیرون دین قابل تأمین است، نقش دین  توجیه و انگیزهاگر »توان پرسید:  در این صورت می

جا ادا کرد. من در جاهای دیگر به این  توان در این پاس  این پرسش مفصل است و حق آن را نمی «.قلمرو اخ،ق چیست؟در 

تواند نقش مهمی در  کنم که دین می . اجماالً عرض میدین در ترازوی اخ،قام، از جمله در فصل پنجم کتاب  پرسش پرداخته

که عم،ً دین کدام یهک از ایهن دو نقهش را در زنهدگی     ان خود بازی کند. این رشد و تعالی یا انحطاو و سقوو اخ،قی پیرو

عمل کنند یا نه. تعلیم و ها  های دینی را درست بفهمند و درست به آن آموزهآنان بستگی به این دارد که بازی کند، پیروان خود 

 ن را کمرنگ یا سرکوب یا تحریف کند. تواند آ تواند وجدان اخ،قی آدمیان را شکوفا کند و هم می تربیت دینی هم می

از  ا نادرسهت یه  نقش مثبت و سازنده یا منفی و مخرب دین در قلمرو اخ،ق در گرو داشتن تلقهی درسهت  به تعبیر دیگر، 

داری او چهارچوبی   شناسهی و دیهن   ی دین و اخ،ق است. اگر کسی بپذیرد که اخ،ق مقدم بر دین اسهت، الجهرم دیهن    رابطه

ی  و دین به اخ،قی زیستن و اخ،قی ماندن او مدد خواهد رساند. اما اگر موضع شخص درباب رابطهه  ،اشتاخ،قی خواهد د

دین و اخ،ق این باشد که دین مقدم بر اخ،ق یا جایگزین آن است، در این صورت هم در فهم و تفسیر دیهن خطها خواههد    

 کرد و هم در پیروی از دین.

 نقش دین در سیر و سلوک اخ،قی 3/8

رساند. بهه طهور   بو آنان را به مقام آزادگی  ،بند ترس و طمع آزاد کند از قید وبه تدریج ها را  تواند انسان ع،وه بر این دین می

 ها عبارتند از: کنند. این آموزه ی مهم دینی وجود دارد که در این زمینه نقش مهمی ایفا می مشخص سه آموزه

 ی نظام اخ،قی عالم ( آموزه1)

 ی زندگی پس از مرگ آموزه( 2)

 ی توحید در پرستش   ( آموزه3)

کوشد پیروان خود را قانع کند که نظم حهاکم بهر ایهن عهالم      دین می ،کنند. در گام نخست ها در سه مرحله عمل می این آموزه

سوی ما  ا ندا/و فعل م هستوکاین جهان »صرفاً یک نظم طبیعی/ علمی نیست، بلکه ع،وه بر آن نظمی اخ،قی هم هست، و 

گرایی در مقام تعلیم و تربیت اخ،قی  واقع«. نیکی میکن و در دجله انداز/ که ایزد در بیابانت دهد باز تو»یا « آید نداها را صدا

کهه  بهاورانیم  ب انکند که در گام نخست، وجود ترس و طمع در آدمیان را به رسمیت بشناسیم، اما سعی کنهیم بهه آنه    اقتضا می

 چه بدان طمع دارند نقش دارد.  ترسند و جلب آن چه از آن می قی در دفع آنم،حظات اخ،

، یعنهی موضهوع تهرس و طمهع را     کوشد ترس و طمع پیروان خود را از دنیا به آخرت معطوف کنهد  در گام دوم، دین می

ها بخواهیم که از ترس و  برای اخ،قی زیستن در این دو مرحله الزم نیست از انسان. عوض کند، یا قلمرو آن را گسترش دهد

دسهت برداشهتن از تهرس و طمهع     طمع خود دست بردارند، زیرا برای کسانی که در ابتدای سیر وسلوک اخ،قی قرار دارنهد،  

مهرگ پایهان   »( 2، و )«کنهد  کومت مهی نظمی اخ،قی بر جهان ح»( 1بسیار سخت است. بلکه کافی است به آنان بباورانیم که )

 .«زندگی نیست، آغاز آن است

کنهد. تهرس و طمهع از     «خودپرستی»«/ خودمحوری»را جایگزین  «خداپرستی»«/ خدامحوری»کوشد  در گام سوم، دین می

بهه  و محور زندگی شخص عوض شود، و در زنهدگی او خهدا     گیرد. بنابراین، اگر قبله خودپرستی سرچشمه میخودمحوری/ 

موحد، یعنی کسانی که خدا را بهرای خهود    جای خود بنشیند، خود به خود ترس و طمع نیز از میان خواهد رفت. خداپرستانِ

از زنهدان   یپرستشه چنهین  در اثهر  آدمی اند، زیرا  آزادترین موجودات عالمپرستند، نه به طمع بهشت یا ترس از جهنم،  خدا می

من از آن روز کهه  » :این استرسد  . زبان حال کسی که به چنین مقامی میرسد میگی به مقام آزادشود و  ترس و طمع رها می
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ی این تحوالت شخصیتی مشروو به این است کهه شهخص تلقهی درسهتی از سرشهت خداونهد،        البته همه «.در بند توام آزادم

  .ا بخواهد و بپرستد، و خدا را برای خدی این مقوالت با یکدیگر داشته باشد سرشت دین و سرشت اخ،ق و رابطه

 ای فرادینی است اخ،ق مقوله 5/8

است. وقتی امام حسین به « فرادینی»ای  اخ،ق مقولهعین پذیرفتن این ادعاست که  به رسمیت شناختن استق،ل اخ،ق از دین

کند. معنای این سخن ایهن   با آنان احتجاج می «منطقی فرادینی»گوید: اگر دین ندارید، آزاده باشید، با تکیه بر   دشمنان خود می

رفتار کدام یهک  کیست و حق با  دو ببینی دداوری کنیخود )= لشکریان یزید( و  (امام حسینمن )= که میان  است که برای این

 . دست آزاده باشی ، بلکه کافیددار باشی نادرست است، الزم نیست دینما درست و رفتار کدام یک از ما از 

 اخ،ق در قلمرو سیاستربط و نسبت دین و  4/8

کهه کهنش و واکهنش دو گهروه      توان استنباو کرد این است: با توجه به این ی مهم دیگری که از این سخن امام حسین می نکته

گونه استدالل  توان گفت که کسی که با مخالفان و دشمنان خود این درگیر در این ماجرا کنش و واکنشی سیاسی بوده است، می

کند، پیشاپیش وجود نوعی اخه،ق سیاسهیِ مبتنهی بهر آزادگهی و       به آزادگی در رفتار سیاسی خود دعوت می کند و آنان را می

جدایی دین از سیاسهت  استق،ل آن از دین را پذیرفته است. و این معنای درست استق،ل قلمرو سیاست از قلمرو دین است. 

نباید بازی کند، بلکه به معنای این است که دخالهت دیهن در   کند یا  بدین معنا نیست که دین هیچ نقشی در سیاست بازی نمی

سیاسی امهام حسهین   در قلمرو سیاست جایگزین اخ،ق شود. کنش و نباید تواند  دین نمیست چارچوبی اخ،قی دارد، و اسی

دینهی   کهه بهه فکهر تأسهیس حکومهت      تر از آن اخ،قی بود، و ایشان بیشکنش دینی باشد یک کنش که یک  پیش و بیش از آن

 باشند، به فکر تأسیس حکومتی اخ،قی/ فرادینی بودند. 

 ی نبرد ترس و طمع با آزادگی عاشورا صحنه 6/8

دیگهران  با صداقت کسی که »ین بر آن تأکید کنم این است که سی آخری که مایلم در تفسیر این سخن امام ح و سرانجام نکته

پیروان واقعی امهام حسهین کسهانی هسهتند کهه فضهیلت       اشقان و عبنابراین، . «خواند، الجرم خود آزاده است را به آزادگی می

هر زمینی کرب، »توان گفت:  نبرد ترس و طمع با آزادگی است، و بدین معنا میی  کرب، صحنهاند.  آزادگی را در خود پرورانده

ادامه خواههد   کند زندگی میی زمین  روی کرهبر ، و تا وقتی انسانی ، زیرا چنین نبردی تا قیام قیامت«و هر روزی عاشوراست

ی آن شهید بزرگ کسی را از زندان ترس و طمع آزاد نکند، معلهوم   اگر عشق به امام حسین و بزرگداشت یاد و خاطرهداشت. 

ی خود به آن حضرت دروغ  شود که یا آن شخص امام حسین را درست نشناخته است و یا در ابراز ارادت و عشق و ع،قه   می

و دومهی   ،مع مبتنی استطکه بر ترس و  ،یزیدیان است  عاشورا نبرد دو سبک زندگی است: اولی سبک زندگیگوید. نبرد   می

داری  شناسهی و دیهن   ی رویارویی دو نوع دیهن  به تعبیر دیگر، عاشورا صحنهسبک زندگی حسینیان که بر آزادگی مبتنی است. 

ای که جایگزین اخ،ق  داری شناسی و دین ، و دیگری دینای که در چارچوب اخ،ق است داری شناسی و دین است: یکی دین

که در کدام صهف  د و با تفقد احوال باطن خود ببین دایام محرم فرصت مغتنمی است که هر یک از ما با خود خلوت کناست. 

                . است  ایستاده

                              

 «.ستنیذکر مأخذ مجاز  دونبمتن استفاده از محتویات این »
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