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واقعاه و نهضاات عاشااورا مشااحون از وجااوه گوناااگون معنااای زناادگی

مطلا ااوب با اارای انسا ااان اسا اات .ایا اان معنا ااا با ااا تأ کیا ااد با اار رویکا اارد
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اخاالق ،هادف از زناادگی ،جایگااه انسااان و مسا له شاار قابال بازیااابی

است .در واقع ،با بازخوانی نهضت عاشورا میتاوان نقاش برجساته
م لفههای مذکور را به روشنی مالحظه کرد تا بتاوان معناای زنادگی
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 ،دساات یااافتن و
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الت ا عملی باه آماوزههاای متعاالی فاوق در نهضات عاشوراسات کاه

جستوجوی معنای زندگی را برای ما ارزشمند میسازد.

کلیددژوان ا  :معنااای زناادگی ،فراطبیعاات گرایاای ،خااداباوری ،ارزش
زیستن ،اخالق.

مقدمه 

یکی از ویژگیهتای ذاتتی انستانها جستتوجو یتا جعتل معنتای زنتدگی بتهطور کلتی یتا در
بخشهایی از زندگی است .در واقع انسان بهعنوان موجودی خالق و جستتوجوگر همتواره
در راه ساختن و جستوجوی معنتایی جدیتد و کارآمتد از زنتدگی ختود در ایتن جهتان ختاکی
است .مواردی چون تالش آدمیان برای کس
زندگی اخالقی ،ح

معرفت ،تمایل به زیبایی و خیر ،تالش بترای

ثروت و شهرت ،دوست داشتن و محبت بته دیگتران و بتهویژه میتل بته

نامیرایی و جاودانگیطلبی ،همگی نشان از اهمیت جستوجوی معنای زندگی انسان در
ایتتن جهتتان متتادی استتت .در واقتتع همتته تتتالش آدمیتتان در همتته یتتا اکثتتر زمینتتههتتای معرفتتتی،
اخالقی ،سیاسی ،هنری ،فرهنگی و اجتماعی در راستتای تتأمین میتل ذاتتی جتاودان شتدن
است که درصورت تأمین درست آن ،آدمی میتواند مدعی معنا داشتن زندگی ختود باشتد؛
زیرا معنا داشتن زندگی منوط بته امکتان تمهیتد پاستخهتای منطقتی بته سته پرستش از ارزش
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زندگی ،هدف زندگی و کاربرد آن است.
بتته عبتتارت دیگتتر ،زمتتانی متتا متتیتتتوانیم متتدعی معنتتاداری زنتتدگی ختتود شتتویم کتته بتتدانیم
زیستتتن متتا چتته ارزشتتی دارد ،هتتدف از ایتتن زنتتدگی چیستتت و مجموعتته رو یتتدادها و تحتتوالت
زندگی چه کارکردهایی دارند؟ در پاسخ به چنین پرسشهایی ،نقش مؤلفههتا و متغیرهتای
مهمی را مطر میسازند که بهطور استقرایی عبارتند از خدا ،انستان ،متر و آخرتبتاوری،
مستتئله شتتر ،اختتالق و هتتدف زنتتدگی .اهمیتتت ایتتن مؤلفتتههتتا از آن جهتتت استتت کتته تنهتتا در
صتتورت فهتتم درستتتی از آنهتتا متتیتتتوان بتته ستته پرستتش مهتتم در بتتاب ارزش ،هتتدف و کتتارکرد
زندگی پاسخ منطقی داد و مدعی معناداری زندگی شد .براین استاس ،در ادبیتات نظر یتات
معنای زندگی ،سه رویکرد مهم طبیعتتگرایتی ،ناطبیعتت گرایی و فراطبیعتتگرایتی وجتود

دارند که هر یک از منظرهای گوناگون به مؤلفههای مزبور نگریستته و پاستخهتای متفتاوتی بته
پرسشهای مذکور داده و لذا معنایی متفاوت از دیگری برای خود ترسیم میکنند.
رویکتترد طبیعتتتگرایتتی بتتر قابلیتتتهتتای جهتتان متتادی و علتتوم طبیعتتی جدیتتد و رویکتترد
ناطبیعتتتگرایتتی بتتر استتتعدادهای عقتتل بشتتری و اصتتول صتترفا عقلتتی انستتانی بتترای تتتأمین
معنای زندگی نظر دارند .اما رویکرد فراطبیعتگرایی بر نقش محوری حقیقتی فراطبیعتی و
الهی مانند خدا ،بترای شتکل گترفتن معنتای زنتدگی تأ کیتد دارد .در ایتن زمینته ،ادیتان الهتی
آموزههای بسیار مهم نظری و راه کارهای عملی کارآمدی برای شکلدهی معنایی منطقی از
زنتتدگی انستتان در ایتتن دنیتتا دارنتتد؛ یعنتتی هتتم در نصتتوص دینتتی ادیتتان الهتتی و هتتم در ستتیره و
ستتنت بزرگتتان آن ادیتتان ،نمونتتههتتا و شتتواهد الگوهتتای نظتتری و عملتتی مهمتتی بتترای ترستتیم
چگونگی معنایی کارآمد از زندگی انسان قابل جستوجو است.
در ایتتن زمینتته نهضتتت عاشتتورای امتتام حستتین

از بهتتترین الگوهتتای عملتتی الهتتی _

استتالمی استتت کتته قابلیتتت ترستتیم شتتکل معنتتاداری از زنتتدگی انستتان در ایتتن دنیتتا را دارد و
میتواند حتی برای دیگر انسانها هم بهعنوان الگویی کارآمتد متورد استتفاده قترار گیترد؛ ز یترا
معنای متعالی خاص خود هستند
در نهضت عاشورا همه مؤلفههای معنای زندگی دارای
ِ

و متتیتواننتتد پرستتشهتتای مهتتم معنتتای زنتتدگی ،بتتهویژه پرستتش از ارزش زیستتتن و هتتدف از
بتتر ایتتن استتاس ،در ایتتن تحقیتتق نشتتان داده متتیشتتود کتته ماهیتتت پرستتشهتتا و مؤلفتتههتتای

معن تتای زن تتدگی چیس تتت و چگون تته نهض تتت عاش تتورا چن تتین مؤلف تتهها و پرس تتشه تتایی را در
عتتالیتتترین شتتکل و ستتطح ختتود بازستتازی و بتتازتعریف متتیکنتتد و بتته انستتان دیتتروز و امتتروز راه
زیستن معنادار را میآموزد؟ همچنین تتالش متیشتود تبیتین گتردد کته رستالت متؤمن شتیعی
در جستتتوجوی معنتتای زنتتدگی ختتود در نهضتتت عاشتتورا چیستتت و آن را در کتتدام ستتطح از
آم تتوزهه تتا ی تتا ش تتعائر عاش تتورایی بای تتد جس تتتوجو نمای تتد؟ در ادام تته ابت تتدا جایگ تتاه تکت تتک
مؤلفههای معنای زندگی در نهضت عاشتورا بررستی شتده ،نشتان داده میشتود کته هر یتک از
ایتتن مؤلفتتههتتا چتته نقشتتی در پاستتخدهی بتته پرستتشهتتای معنتتاداری زنتتدگی انستتان دارنتتد و
چگونه میتوان از آنها استفاده کرد.
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زندگی را بهطور دقیق پاسخ دهند.
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خداباوری 

خداباوری نه تنها مهتمتترین متغیتر جتدا کننتده ادیتان بته دو قستم بتزر ادیتان ختداباور و
غیرخداباور است بلکه مطتابق رویکترد فراطبیعتتگرایتی ،آن استاس معنتای زنتدگی استت.
درواقع نظریههای مدافع رویکرد فراطبیعتگرایی تالش دارند تا ضرورت وجود خدا را بترای
معنتاداری زنتتدگی انستان نشتتان دهنتد .طبتتق ایتن دیتتدگاه زنتدگیای کتته برطبتق فتترض وجتتود
خدا سامان یافتته باشتد بتا زنتدگی بتدون فترض وجتود ختدا متفتاوت استت( .بیتات،1394 ،
ص )128-129آقتتدیس گوستتتین در ایتتن زمینتته تأ کیتتد دارد کتته فقتتط ختتدا متتیتوانتتد معنتتای
نهایی را به زندگی ما عطا نماید( .تامسون ،1396 ،ص)23
این رویکرد برای اهمیت ضرورت وجود خدا بته لتوازم مهتم ختداباوری تأ کیتد دارد کته از
جمله آنها میتوان به هدفمندی خلقت جهان و انسان ،ضرورت اجرای کامل عدالت و
اخالق و نظایر آن اشاره کرد .در واقع بدون وجود خدا نمیتوان هدفمندی خلقت جهتان،
تحقتتق فضتتایل اخالقتتی و اجتترای کامتتل عتتدالت را متصتتور شتتد .ضتتمن ایتتنکتته بتتا پتتذیرش
ضرورت وجود خدا برای معنتای زنتدگی ،وجتود انستان نیتز اهمیتت دوچنتدان متییابتد؛ ز یترا
انسان مهمترین ابزار خدا برای تحقتق اهتداف الهتی در روی زمتین استت کته ایتن مهتم نشتان
دهنتتده جایگتتاه برجستتته نتتوع آدمتتی استتت .در واقتتع ،خداونتتد انستتان را آفر یتتده تتتا بتته تحقتتق
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آرمانهای الهی اقدام کرده ،موجبات تعالی معنوی خود را هم فراهم سازد( .بیات:1394 ،
 141به نقل از )Baier, 2000: 120
اکنتتون بتتا توجتته بتته متغیتتر ختتداباوری متتیتتتوان بتته اهمیتتت آن در نهضتتت عاشتتورا توجتته
داشتت .در ایتتن زمینته متتیتتوان پرستتید ختداباوری در نهضتتت عاشتورا ،چتته نقشتی داشتتت و
چگونه توانست معنایی الهی به این نهضت بدهد؟ در ایتن زمینته ابتتدا بایتد توجته داشتت
نهضت عاشتورا در چتارچوب جهتانبینی توحیتدی استالمی شتکل گرفتته استت .یعنتی ایتن
نهضتتتی استتت بتتا رویکتترد کتتامال فراطبیعتتتگتترا کتته در آن همتته امتتور رنتتگ ختتدایی دارنتتد .بتته
همین دلیل ،مهمترین متغیر معنتای زنتدگی؛ یعنتی ختداباوری ،استاس نهضتت عاشتورایی
امام حسین

است.

در این خصوص ،امتام حستین

بته رنتگ ختدایی نهضتت ختود اشتاره دارد .ایشتان در

نامهای که به مردم و بزرگان شهر بصره مینویسند ،ضمن تأ کید بر جایگاه خودشتان بعنتوان
شایستهترین افراد برای حکومت بر مردم ،آنها را به عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر
برای رسیدن به سعادت حقیقی دعوت متیکننتد( .نتک :نجمتی ،1393 ،ص  )73چنتین
دعتتوتی نش تتاندهنتتده نق تتش مبنتتایی خ تتداباوری در نهضتتت عاشوراستتت .او همچنتتین در
سخنان خود خطاب به برادرش محمد بن حنفیه تأ کید میکنتد کته «هتدف او از ایتن ستفر،
امتتر بتته معتتروف و نهتتی از منکتتر و خواستتتهاش از ایتتن حرکتتت ،اصتتال مفاستتد امتتت جتتدش و
احیتای ستتنت و قتتانون جتدش ،رستتول ختتدا

و راه و رستتم پتدرش علتتی بتتن ابیطالت

است( ».نک :خوارزمی ،273 /1 :1367 ،مجلسی )329-330 /44 :1417 ،در حالی کته
بتر حقیقتجو یتان عتالم آشتکار استت کته راه رستتول گرامتی استالم

منطبتق بتر عتالیتتترین

شکل متصور از خداباوری و توحید است .پس ،ختداباوری مهتمتترین و اساستیترین متغیتر
معنادهنتتده ب تته نهضتتت عاشوراس تتت کتته در آن هم تته اعمتتال و گفتتتار دارای جهتتت و رنتتگ
خدایی هستند و به همین دلیل است که در راهتی کته بترای خداستت و هتدف آن تقترب بته
قرب حق تعالی است ،تحمل همته ستختیهتا و بالیتا و شترور نیتز معنتادار و شتیرین هستتند؛
ز یترا اینجتتا نتیشهتتا هتتم رنتگ نتتوش را دارنتد و بتته زنتتدگی متا معنتتایی دیگتر میدهنتتد .عتتالوه
اکرم

که بهترین مفسران قرآن و تبیین کنندگان آمتوزههتای دیتن هستتند ،بتهطور طبیعتی

مبین نقش آموزه خداباوری توحیدی در نهضتی است که ایشتان بنتا کترده استت کته بته کلی
رنگ خدایی دارد و از هرگونه خواستههای دنیوی و بشری پیراسته است.
آخر باوری 

آخرتباوری از مهمترین مؤلفتههتای شتکلدهنتده معنتای زنتدگی استت .تفتاوت عظتیم
میان ادیان آخترتبتاور و غیرآخترتبتاور منجتر بته شتکلگیتری دو جهتانبینتی کتامال متفتاوت
برای انسان میگردد .ضمن اینکته آخترتبتاوری مهتمتترین پاستخ منطقتی بته انستانی استت
که تمنای جاودانگی دارد؛ زیرا در حالیکه مر مهمترین عامل بترهمزننتده آرزوهتای انستان
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و عامل تهدیدکننده معنای زندگی دنیوی است ،تنها آخترتبتاوری استت کته روزنته امیتد را
گشوده و با نشان داده امکان تداوم حیات ما در جهانی دیگر ،منطقیترین پاستخ را بته میتل
جاودانگی ما داده و حتی مر را بتهعنتوان ضترورت گتذر از زنتدگی موقتت دنیتوی بته حیتات
جاودان اخروی باز تعریف میکند.
همچن تتین آخ تترتب تتاوری ،مه تتمت تترین عام تتل معنادهن تتده ب تته فلس تتفه ش تترور و خی تترات و
نشاندهنده حکمت و عدالت الهی استت؛ ز یترا بتدون وجتود حیتات اختروی و محتدودیت
این دنیا برای برآوردن پاداش نیکیها و کیفتر مجتازات ،عتدل و حکمتت الهتی متورد تردیتد و
پرسش واقتع متیشتد و ز یتر ستؤال متیرفتت .نهایتتا ایتنکته آخترتبتاوری عامتل صتبر و توکتل و
امیتتد انستتان متتؤمن در تحمتتل شتتدائد و ستتختیهاستتت؛ ز یتترا او بتتاور دارد کتته نتیجتته تحمتتل
شدائد در عالم آخرت متجلی خواهد شد .در این زمینه در رویکرد فراطبیعتگترا بتر نقتش و
اهمیت جاودانگی انستان بترای معنتاداری زنتدگی تأ کیتد متیشتود ،در حتالیکته جتاودانگی
تنها زمانی بهطور حقیقی محقق شتدنی استت کته امکتان حیتات دیگتر بترای او میستر باشتد.
(نک :بیات)178-176 :1394 ،
وقتتتی جر یتتان نهضتتت عاشتتورا و ستتخنان امتتام حستتین

متتورد بررستتی قتترار متتیگیتترد،

مشخص میشود که یکی از مبتانی و عناصتر مهتم ایتن نهضتت ،آخترتبتاوری استت؛ یعنتی
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اصتتال دیتتن و دنیتتای متتردم دقیقتتا نتتاظر بتته تتتأمین ستتعادت اختتروی آنهاستتت .و ایتتنکتته
دستتتآوردهتتای دنیتتوی ،ماننتتد حکومتتت و ثتتروت ،تنهتتا زمتتانی ار زشتتمندند کتته در راستتتای
اهداف آخرتباورانه مورد استفاده قرار گیرند .براین اساس ،اشاره به رویکرد آخرتباورانه و
ضرورت تحمل ستختیهتا و شتدائد بترای دریافتت پتاداش الهتی و متوقتی تلقتی کتردن نتتایج
دنیتتوی ،از مهتتمتتترین ویژگتتیهتتای نهضتتت عاشوراستتت .بتترای میتتال ،متتواردی چتتون اشتتاره
امام

به کشته شدن او در جریان واقعه عاشورا و به اسارت رفتن اهتل بیتت در گفتتوگوی

او با ام سلمه ،قرائت آیه  21سوره قصص در هنگام خرو از مکه ،تأ کید بتر شتهادت ختود و
یارانش در نامه به برادرش محمد بن حنفیه ،اشاره به ایتنکته پیتروی از نهضتت اصتالحی او
منجتتر بتته ستتعادت و هتتدایت حقیقتتی خواهتتد شتتد ،در نامتته بتته متتردم بصتتره (نتتک :نجمتتی،
 )73 :1393و نظایر آن نمونههایی از اشتارات دقیتق امتام

بته آخترتبتاوری و نقتش آن در

معناداری زندگی انسان است.
در این زمینه از مهمترین سخنان سیدالشهدا

 ،خطبه معروف او در ایام حتج در مکته

است .در این خطبه موارد درخشانی وجود دارد که سرنوشت و آینده نهضتت اصتالحی او را
تعیین میکند در حالیکه هنوز خبتری از جانت

کوفته دریافتت نشتده استت .امتام

نشتان

میدهد که عاقبت کلی نهضت اصالحی او کشته شدن خودش و یارانش در راه خداستت؛
زیرا آینده نهضت الهی او تنها در صورتی تضمین شده است که خون او و یارانش در این راه
ریخته شود .پس مر  ،تقدیر حتمی او و یارانش است فقط ممکن است زودتر یا دیرتتر واقتع
شود اما نتیجه اصلی کشته شدن او در بیابان کربال ،تحقق وعده الهی در آینده تاریخ است
کتته آن رستتوایی ابتتدی ظالمتتان ،دف تتاع از عتتدالت و آزادی و انستتانیت و فتتراهم شتتدن زمینتته
حکومت فرزندان صالح خدا در روی زمین است .او در بخشی از سخنان خود می فرماید:
آ گاه باشید هریک از شما که حاضر است در راه ما از خون خود بگذرد و جتانش را
در راه شهادت و لقای پروردگار نیار کند ،آماده حرکت با ما باشد که من فردا صبح
حرکت خواهم کرد ،انشا اهلل( .ابن طاووس53 :1321 ،؛ خوارزمی)5 /2 :1367 ،

بنابراین رویکرد آخرتی و جهان بینی الهی و قطع تعلق از اهداف و عالیق موقتی دنیتوی
از مهمترین ویژگیهای آموزه آخرتباوری در اندیشه امام حسین

و نهضتت عاشوراستت

و آخرتباور هم درس جانبازی در راه خدا میآموزد .اهمیت این آموزه ،یعنی آخترتبتاوری
همچون خداباوری به قدری در جریان نهضت عاشتورا حیتاتی استت کته حتذف آن نته تنهتا
باعث تهی شتدن آن از معنتا شتده ،بلکته کلیتت نهضتت عاشتورا را متورد تردیتدهای اساستی
قتترار متتیدهتتد .پتتذیرش فتتیض شتتهادت سیدالشتتهدا

و یتتاران باوفتتای او و استتارت خانتتدان

اه تتل بی تتت و س تتختیهای ن تتاگوار بع تتدی ،همگ تتی ب تتر اس تتاس آم تتوزهه تتای بنی تتادینی چ تتون
ختتداباوری و آختترت بتتاوری بنتتا شتتده و دارای معنتتا و ارزش خاصتتی بتتوده و همچتتون الگتتویی
برای دیگر انسانهتا هستتند تتا براستاس آن زنتدگی ختود را بازستازی کترده و بترای آن معنتایی
خداباورانه و آخرتگروانه تدارک ببینند.

نهضت عاشورا و جستوجوی معنای زندگی

که نه تنها خود آن نهضت را رنگ و بوی خاصی میدهد ،بلکه به همه انسانهای خداباور
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اخیق 

اختتالق نیتتز از مؤلفتتههتتای مهتتم معنادهنتتده بتته زنتتدگی انستتان استتت .در نظر یتتات معنتتای
زنتتدگی ،عتتالوه بتتر رویکتترد فراطبیعتتتگرایتتی ،در رویکتترد ناطبیعتتتگرایتتی نیتتز بتتر اهمیتتت و
محور یتتت اصتتول اخالقتتی بتترای معنادارستتازی زنتتدگی انستتان تأ کیتتد خاصتتی شتتده استتت.
طرفداران این دیدگاه معتقدند که یک سلسله اصول یا پیشفترضهتای صترفا عقلتی ماننتد
آزادی اراده و اصول اخالقی میتوانند تأمینکننده معنای زندگی باشند.
جان مارتین فیشر ،از متفکران طرفدار این رویکرد ،بر این باور است کته اختیتار و داشتتن
آ گاهی و چشماندازی نسبت به آینده ،دو ویژگی منحصر بهفتردی استت کته هتر فترد انستانی
به مدد آن هم بنای زندگی خویش را میسازد و هم مستئولیت اخالقتی رفتتار و کتردار ختویش
را متتیپتتذیرد .رابتترت آئتتودی نیتتز بتتر ایتتن عقیتتده استتت کتته هرگونتته نیکتتی و ختتوبی در زنتتدگی
انس تتانه تتا ،چ تته از مقول تته رفت تتار و چ تته از مقول تته فک تتر و اندیش تته دارای ارزش اص تتیل اس تتت و
ارزشهای اصیل و ذاتی هم دارای سرشتی غیرطبیعی و غیرمادی استت و متیتوانتد زنتدگی
ما را معنادار سازد( .بیات)124-121 :1394 ،
در رویکتترد فراطبیعتتتگتترا هتتم وجتتود ختتدا بتترای ضتتمانت اصتتول اخالقتتی و تحقتتق نتتتایج
افعال اخالقی انستانهتا دارای ضترورت مهمتی استت .حتال هتر یتک از دو رویکترد کته اتختاذ
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گتتردد یتتا ایتتنکتته در ستتنت کالمتتی استتالمی بتته نظر یتتات حستتن و قتتبح عقلتتی یتتا شتترعی معتقتتد
باشیم ،نقش مبانی و اصول اخالقی در تأمین سعادت انسان انکارناشدنی است.
در ایتن زمینتته ،در اکثتتر رویکردهتتا بتتر مبتانی اخالقتتی چتتون آزادیختتواهی ،عتتدالتطلبی،
نیکخواهی ،ظلمستیزی ،مظلومدوستی ،انساندوستی ،راستگویی ،تنفر از دروغگتویی و
نظتایر آن تأ کیتد فتراوان شتده استت .در واقتع انستانی کته زنتدگیاش بتدون چنتین ارزشهتای
بنیتادینی قتوام یابتد ،حتتتی بتا همته برختتورداریهتا و تنعمتات دنیتتوی ،ستعادتمنتد نیستتت.
حتتی ا گتر در ختود احستاس ستعادتمنتدی کنتتد .چنتین انستانی فاقتد معنتای زنتدگی استتت
حتی اگر احساس سرشاری از معنای زندگی داشته باشد.
در مقابتتل ،انستتانی کتته معتقتتد و متعهتتد بتته چنتتین مبتتانی و اصتتول اخالقتتی باشتتد ،قطعتتا

دارای زنت تتدگی معنت تتاداری است تتت و از زنت تتدگی خت تتود اهت تتداف و غایتتتات اخالقت تتی متعت تتالی را
جستتوجو متتیکنتد؛ ز یتترا نهایتتت التتزام بتته قواعتتد اخالقتی ستتعادتمنتتدی دنیتوی و بتته و یتتژه
اخروی است که حالت دوم مبین معنای حقیقی زندگی است.
در این زمینه هتم مشتاهده متیشتود کته رفتتار امتام حستین

و یتاران او در کلیتت جر یتان

نهضتت عاشتتورا مشتتحون از اعتقتاد و پایبنتتدی آنهتتا بتته مبتانی و ارزشهتتای اخالقتتی استتت.
تأ کیتتدات مکتترر امتتام در مواضتتع گونتتاگون بتتر ایتتنکتته هتتدف از نهضتتت او اجتترای عتتدالت،
نابودی ظلم ،حمایت از مظلومان و ستمدیدگان ،دفاع از آزادی و حر یتت و نظتایر آن استت و
ایتنکتته امتتام

ختتود شخصتا اهتتل نیکتتی ،راستتت گویی ،حستن خلتتق و نتتوعدوستتتی استتت،

شایان توجه استت .متواردی چتون پاستخ میبتت امتام

بته نامته تظلتمختواهی متردم کوفته از

مهمترین مصادیق جایگاه شایسته عدالت و ظلمستیزی و مظلومدوستی امام است.
در حتتالیکتته متتردم کوفتته در ایتتن زمینتته ستتابقه چنتتدان ختتوبی نیتتز نداشتتتند ،ولتتی تعهتتد
انسانی ،اخالقی و دینی امتام حستین
موج

بته دفتاع از مظلتوم و ضترورت تتالش بترای رفتع ظلتم

پاسخ میبت او به درخواست کمک آنها میشود .در حالیکه خطر چنتین پاستخی

شهادت امام

و یارانش بود.

همچنتتین تأ کیتتدات او بتته ستتساهیان حتتر بتتر پتتذیرش مستتئولیت اخالقتتی خودشتتان کتته
بتترای لبیتتک گفتتتن بتته دعتتوت عتتدالتطلبتتی امتتام

 ،تأ کیتتد بتتر ضتترورت حمایتتت همتته

انستتانهتتا از آمتتران بتته معتتروف و دوری از آمتتران بتته منکتتر ،عتتدم اقتتدام پیشتتین بتته جنتتگ بتتا
لشکریان عمر سعد و استفاده از توصیههای اخالقی و دینی در دعوت آنها به حق و تأ کیتد
بر ضرورت تقید به فضایل اخالقی و حتتی جانبتازی در راه آنهتا از نمونتههتای روشتن التتزام
عملتی و نظتتری امتتام
امتام

بتته اصتتول و آرمتتانهتتای اخالقتی استتت .در ایتتن زمینتته بتهطتتور نمونتته،

در هنگتتام ورود بته ستترزمین کتربال ستتخنان ارزشتتمندی را بیتان متتیکننتد کته در آنهتتا

تقید به ارزشهای اخالقی مو میزند:

اما بعد ...پیشامد ما همین است که میبینید ،جدا اوضاع زمان دگرگون گردیده.
زشتیها آشکار و نیکیها و فضیلتها از محیط ما رخت بربسته است .از فضایل

نهضت عاشورا و جستوجوی معنای زندگی

دعتتوت کننتتده امتتام بودنتتد ،تأ کیتتد بتتر ماهیتتت ظالمانتته حکومتتت بنتتیامیتته و دعتتوت از متتردم
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انسانی باقی نمانده است مگر اندکی ماننتد قطترات تته مانتده ظترف آب .متردم در
زندگی ننگین و ذلتباری بهسر میبرند که نه به حق عمتل و نته از باطتل روگردانتی

میشود .شایسته است که در چنین محیط ننگین ،شخص با ایمان و با فضیلت
فداکاری و جانبازی کند و به سوی فیض دیدار پروردگارش بشتابد .من در چنین
محتتیط ذلتتتبتتار متتر را جتتز ستتعادت و خوشتتبختی و زنتتدگی بتتا ایتتن ستتتمگران را
چیزی جز رنج و نکبت نمتیدانتم .ایتن متردم بتردههتای دنیتا هستتند و دیتن لقلقته
زبانشان است .حمایت و پشتتیبانیشتان از دیتن تتا آنجاستت کته زنتدگیشتان در
رفتتاه استتت و آنگتتاه کتته در بوتتته آزمتتایش قتترار گیرنتتد ،دیتتنداران کتتم خواهنتتد بتتود.

(خوارزمی237 /1 :1367 ،؛ ابن طاووس69 :1321 ،؛ حرانی)174 :1394 ،

این ستخنان نشتاندهنده جایگتاه متعتالی آرمتانهتای اخالقتی در نگتاه سیدالشتهدا
استتت .در حتتالیکتته حتتتی انستتانهتتای غیرختتداباور نیتتز عمتتدتا بتته چنتتین ارزشهتتایی تعلتتق
خاطر دارند .در واقع الزمته اخالقتی بتودن ورای تعلقتات دینتی ،التتزام عملتی بته ارزشهتایی
چون آزادی ،عدالت ،راستگویی ،خوبی ،اییار و نظایر آن است .همانطور کته امتام

نیتز

لشکر عمر سعد را در واپسین لحظات جنگ ،وقتتی کته بته خیمتههتا یتورش متیبردنتد ،متورد
خطاب قرار داده و تأ کید میکند که الزمه انستانیت آن استت کته حتتی انستانهتای بتیدیتن
نیز آزادمرد باشند؛ زیرا آزادگی مهمترین مقوم و بنای انسانیت انسان است.
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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از ای تتنرو نهض تتت عاش تتورا مش تتحون از تأ کی تتدات مک تترر ام تتام حس تتین

ب تته الت تتزام ب تته

ارزشهای اخالقی و مملتو از تحقتق عینتی اصتول اخالقتی استت .بته همتین دلیتل استت کته
دایتتره نفتتوذ چنتتین نهضتتتی از جامعتته مستتلمانان فراتتتر رفتتته و توانستتته قلتتوب همتته یتتا اکثتتر
انسانهای آزادیخواه را متوجه خود سازد؛ زیرا همه یا اکثر انسانهای اعصتار مختلتف نیتز
بهطور طبیعی عالقه و دلبسته ارزشهای اخالقتیانتد و چته بستا ماننتد شتهدای کتربال ،جتان
خود را دراه تحقق چنین ارزشهایی فدا میکنند .خالصه اینکه تبلتور مجموعته مهتمتترین
ارزشهتتای اخالقتتی در نهضتتت عاشتتورا ،ایتتن نهضتتت را دارای معنتتایی اخالقتتی ستتاخته کتته
برای هر انسان اخالقی شایسته توجه و الگوسازی از آن است.

جا گاهانسا 

از عناصر و مؤلفههای مهم معناداری زندگی آدمیان ،نوع نگتاه آنهتا بته انستان و در واقتع
جایگتتاه انستتان در کلی تت نظتتام هستتتی استتت .مطتتابق رویکتترد فراطبیعتتتگرایتتی استتت کتته
آموزههایی چون خالفت الهی ،دمیده شدن رو الهی در انسان و آفریده شدن او بتر صتورت
الهتی ،ایتنکتته دیگتر مخلوقتتات بته منظتتور بهترهمنتدی انستتان خلتق شتتدهانتد یتتا بهشتت بهتتای
دی تتنداری و اخ تتالق متع تتالی بش تتری اس تتت ،دارای ارزش خ تتاص ختتود م تتیگردنتتد .در ای تتن
چشمانداز ،انسان عصاره خلقت ،سعادت او هدف از خلقت نظتام هستتی ،ارستال دیتن و
انبیا الهی برای هتدایت او بته ستعادت بتوده و خداونتد هتر آن در کتار راهنمتایی او بته صتراط
مستقیم است.
بر این اساس است کته خداونتد آفترینش او را بهتترین آفترینش تلقتی کترده ،بته او استما و
اسرار الهی را آموخته و به فرشتگان خود دستور تعظیم در برابر عظمت او را میدهد .از سوی
دیگر ،در رویکرد ناطبیعتگرایی نیز انسان دارای جایگاه بسی برتر و شایسته استت .در ایتن
رویکتترد صتترفا بتتر قابلیتتتهتتای فطتتری و اصتتول اخالقتتی و عقلتتی انستتان بتترای تتتأمین معنتتای
زندگی تأ کید میگتردد .در واقتع ،در ایتن رویکترد بتا تکیته بتر ختود انستان ،بته ارزش و اهمیتت
اراده آزاد ،عقل و اصول اخالقی او تمرکز خاصی میگردد( .بیات)121 :1394 ،
این نهضت و یاران با وفای او را متجلی میسازد و پیوند آموزه انسانیت دوستی را با اختالق
متعالی نشان میدهد .در این نهضت نحوه رفتار امام حسین

با دشمنان ختود و دعتوت

آنها به اخالق انسانی ،تأ کیدات مکرر ایشان بر ضرورت اصال امت مسلمان ،اجرای امتر
به معروف و نهی از منکر ،توجه بته اصتل ستعادت و خوشتبختی دنیتوی و اختروی مستلمین،
ضرورت مخالفت مردم بتا حتاکم ظتالم و اقبتال بته دفتاع از مظلتوم و تأ کیتدات مکترر بتر اصتل
آزادی و تحقتق عتدالت از مهتمتتترین متوارد وفتاداری امتام بتته جایگتاه برتتر انستان و ارزشهتتای
انسانی است .در این زمینه او در وصیت به محمد بن حنفیه میگوید:
من نه از روی خودخواهی و یا برای خوشگذرانی و نه برای فساد و ستمگری از شهر

نهضت عاشورا و جستوجوی معنای زندگی

حال مالحظه مختصر نهضت عاشورا نیز بزرگداشت مقام و جایگاه انسان در نگاه رهبر
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ختتود بیتترون شتتدم ،بلکتته هتتدف متتن از ایتتن ستتفر ،امتتر بتته معتتروف و نهتتی از منکتتر و
خواستهام از این حرکت ،اصال مفاسد امت جدم و احیای سنت و قانون جدم،
رسول خدا

و راه و رستم پتدرم علتی بتن ابیطالت

273/1؛ مجلسی)330-329 /44 :1417 ،

استت( .خاوارزمی:1367 ،

ایشتتان در نامتته بتته متتردم بصتتره بتتر ضتترورت احیتتای ستتنت نبتتوی تأ کیتتد دارد کتته از مستتیر
اصلی خود منحرف شده است:

شتتما را بتته کتتتاب ختتدا و ستتنت پیتتامبر

دعتتوت متتیکتتنم؛ ز یتترا در شتترایطی قتترار

گرفتهایم که دیگر سنت از میان رفته و جای آن را بدعت فراگرفته است .اگر سخن
مرا بشتنوید شتما را بته ستعادت و خوشتبختی هتدایت ختواهم کترد( .نجمای:1393 ،
)73

امام همچنین در سخنان خود خطاب به مردم کوفه میگوید:
ای مردم! پیامبر خدا

فرمود« :هرمسلمانی با سلطان زورگویی مواجه گتردد کته

حرام خدا را حالل نموده و پیمان الهی را درهم میشکند و با سنت و قانون پیامبر
از در مخالفتتت درآمتتده و در میتتان بنتتدگان ختتدا راه گنتتاه و معصتتیت و دشتتمنی در
پیش میگیرد و او در مقابل چنین سلطانی با عمل و یا با گفتارش اظهار مخالفت
ننماید ،بر خداوند است کته ایتن فترد را بته محتل همتان طغیتان گر ،در آتتش جهتنم
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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داخل کند( ».خوارزمی229 /1 :1367 ،؛ ابن اثیر)280/3 :1387 ،

ایتتن متتوارد بتتهعنوان نمونتته نشتتان متتیدهنتتد کتته وفتتاداری بتته آمتتوزه انستتانیت دارای برختتی
لوازم اخالقی و دینتی استت .از لتوازم اخالقتی آن قیتام بترای تحقتق عتدالت ،آزادی و نتابودی
ظلتتم و از لتتوزام دینتتی آن عمتتل بتته کتتتاب ختتدا و ستتنت رستتول ختتدا

و امامتتان

مقتتدم

استت کته ممکتن استت در ایتتن راه شتخص مجاهتد حتتی جتتان ختویش را فتدا کنتد .در واقتتع
پایبندی به اصول انسانی و اخالقی ،صرف یک التزام زبانی نیست بلکه التزامتی عملتی و
عینتی استتت کتته متتیتوانتد هرگونتته پیامتتد نتتاگوار دنیتتوی را در برداشتته باشتتد .بتته همتتین دلیتتل
است که امام حسین

هم بته نامتههتای کوفیتان پاستخ میبتت متیدهتد و هتم بترای دفتاع از

مظلومان جان خود و یاران خود را فدا میکنتد و هتم در راه رستیدن بته اهتداف نهضتت الهتی

ختتود هتتیچگتتاه از اصتتول انستتانی و اخالقتتی تخطتتی نمتتیکنتتد؛ ز یتترا آنچتته مهتتم استتت تعتتالی
ارزشه ت تتای واالی انستت تتانی و اخالقتت تتی استت تتت .ارزشه ت تتایی ماننتت تتد عتت تتدالت ،شتت تترافت،
آزادیختتواهی و ماننتتد آن .نتته بتته دستتت آوردن حکومتتت در کوفتته و یتتا جتتای دیگتتر .بتته همتتین
دلیتتل استتت کتته نهضتتت عاشتتورایی امتتام حستتین

در نگتتاه همتته انستتانهای آزادیختتواه و

عدالتجو ،فارغ از دین ،ملیت ،نژاد و فرهنگ آنها ،دارای ارزش متعالی است و متیتوانتد
بهعنوان الگویی زنده و بالنده مورد استفاده قرار گیرد.
مسئلهشر 

اهمیتتتت مستتتئله شت تتر در بتتتاب معنت تتای زنتتتدگی ،عمت تتدتا نقتتتش منفتتتی آن؛ یعنتتتی وجتتته
تهدیدکنندگی آن نسبت به معنای زندگی است .برخی از متفکران و فیلسوفان ،مستئله شتر
را مهتتمتتترین پایگتتاه الحتتاد متتیداننتتد؛ یعن تی در صتتورت اثبتتات اصتتالت وجتتود شتتر در جهتتان
خدای نامتناهی قادر ،عالم و خیرخواه مطلق منتفی است یا ایتنکته بتهطتور
هستی یا وجود
ِ

کلی وجود خدا موضوعیت خود را از دست میدهد.

اگر چنین نتیجهای از وجود شر در جهتان حاصتل شتود ،از مهتمتترین پیامتدهای آن نفتی
هرگونه معنای منطقی برای زنتدگی انستان استت .در مقابتل ،رویکردهتای خداباورانته تتالش
دارند تا به طرق مختلف وجود شرور جهان را توجیه کنند تا هم وجتود ختدا تضتمین گتردد و
معنایی بسنده و کارآمد برای خود داشته باشد .در ایتن زمینته ،برختی فیلستوفان ختداباور بتا
نظر به شرور اخالقی ،وجود آنها را جز الزم خلقت جهان هستی و ساختار وجتودی انستان
در نظر میگیرند .در متورد انستان ،فلستفه وجتود شترور را متیتتوان در متوارد ز یتر توجیته و تبیتین
کرد:
 .1شرور الزمه اختیار و آزادی انسان هستند.
 .2شرور نتیجه عواق

گناهان انسانهایند.

 .3شرور نتیجه طبیعی و منطقی سو استفاده انسان از اختیار خود هستند.
 .4شرور موج

تعالی رو و صیقل خوردن رو انسانهای مؤمنند.

نهضت عاشورا و جستوجوی معنای زندگی

هم او با داشتن صتفات نامتنتاهی از مقتام الهتی ختود ستاقط نگتردد تتا ایتنکته زنتدگی انستان
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 .5شرور الزمه آزمایش انسانهای نیک برای تعالی معنوی و گرفتار کردن بدکارانند.
 .6شتترور متعلتتق جعتتل ذاتتتی خلقتتت الهتتی انستتان و جهتتان هستتتند؛ یعنتتی خلتتق جهتتان
ماده بهواسطه فقدان آن و خلق انستان بتهواستطه موهبتت اختیتار ،بتدون خلتق شترور امکتان
نتدارد امتا شترور قصتتد ذاتتی حتتق تعتتالی نیستتند ،بلکتته هتدف از خلتتق آنهتا تحقتتق خیتترات
بیشتری است( .قربانی)96-90 :1395 ،
اکنون با نظر به دیتدگاههتا و رویکردهتای مختلفتی کته در بتاره شترور وجتود دارد ،متا بتا ایتن
پرسش مهم مواجه هستیم که آیا خود واقعه عاشورا ،رختدادی شترورآمیز نیستت کته خداونتد
متتیتوانستتت متتانع تحقتتق آن شتتود ول تتی متتانع نشتتد؟ ز یتترا در ایتتن رختتداد ،سیدالشتتهدا
ب تهعنتتوان ولت ِتی ختتدا و برختتی انستتانهای متتؤمن کشتتته شتتدند .همچنتتین متتا متتیدانتتیم کتته
جزئیات واقعه عاشورا از زمان حرکت امام حسین

از مدینه به سوی مکته تتا شتهادت او و

یارانش در روز عاشورا و سسس به اسارت رفتن اهل بیتت گرامتیاش ،مشتحون از انتواع بالهتا،
مصیبتها ،شدائد و سختیهتا بتوده استت .تشتنگی اطفتال ،کشتته شتدن امتام حستین
ب تهعنتتوان ولتتی ختتدا و یتتاران بتتا وفتتای او بتته فجیتتعتتترین وضتتع ،قطعتته قطعتته شتتدن پیکرهتتای
شهدا ،کشته شدن طفل شش ماهه ،به غارت رفتن خیام اهل بیت و همه ظلمهایی که به
اهل بیت ایشان در طول اسارت رفت ،همگی نمونههای آشکاری هستتند کته تجلتی شترور
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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را در نهضت عاشورا نشان میدهند.
اهمیت و برجستگی جنبه شرورآمیز واقعه عاشورا به حدی است که برخی شیعیان ،بته
و یتتژه متتداحان و عتتوام متتردم ،وقتتتی بتته ایتتن واقعتته متوجتته متتیشتتوند عمتتدتا بتته جنبتته ستتیاه و
تاریک و شترورآمیز آن متیپردازنتد و بعضتا از توجته بته جنبته خیتر بتودن و نتورانی آن غافلنتد یتا
سیاهی جنبه شرورآمیز آن باعث عدم توجه آنها به جنبه نورانی آن میشود.
در اینجاست که نداشتن توجیه منطقی الزم درباره علل و فلسفه شرور و مصیبتهای
واقعه عاشورا ممکن است نوع نگاه به آن را بهطور کلی تغییر دهد .پس باید هم برای کلیتت
جنبه تاریک و شرورآمیز واقعه عاشورا توجیه عقالنی الزم داشته باشیم و هم بتتوانیم بالیتای
رخداده در این واقعه را در پرتو نگرش الهی بازخوانی کنیم؛ زیرا تنها در اینصورت است کته
نهضت عاشورا با وجود جنبه تاریک و شرورآمیز آن ،نهضتی معنادهنده به زندگی ماست.

بدین منظور باید با توجه به ذوابعاد بودن شترور اخالقتی ،بته نقتش آنهتا در واقعته عاشتورا
توجه داشته باشیم؛ یعنی همانطور که در واقعه عاشورا دو گروه نیکتان و بتدان در مقابتل هتم
صفآرایی کرده بودند ،شترور ایتن واقعته هتم در نستبت بتا آنهتا معنتای ختاص ختود را دارد.
تحمل مصیبتها و بالیا برای سیدالشهدا

و یاران با وفای او موج

صیقل ختوردن رو

آنها و تعالی معنتویشتان گردیتده ،در مقابتل ارتکتاب شترور توستط ستساهیان اشتقیا موجت
تکامل آنها در اتصاف به شقاوت به بدبختی گردیده است.
الزمه منطقی و طبیعی و این جهانی برساختن نهضتی جهانی توسط امام حستین

و

متعالی ساختن آرمانهای دینی ،اخالقتی و انستانی مبتتال ستاختن ختود و دوستتان ختود بته
برختتی شتتداید و شتترور استتت؛ ز یتترا در صتترف آرامتتش و آستتایشطلبتتی ،هتتیچ ارزش متعتتالی
دینتتی ،اخالقتتی و انستتانی برجستتته نمتتیگتتردد و بتترای متتردم قابتتل توجتته و الگوستتازی نیستتت.
بنت تتابراین تحمت تتل انت تتواع ست تتختیهت تتا توست تتط سیدالشت تتهدا
طاقتفرسای اهل بیت امام

و یت تتاران او و مصت تتیبتهت تتای

همگی برای متعالی ساختن و برجستته نمتودن ارزشهتای

دینی ،اخالقی و انسانی بود که این قیام به همان منظور برپا شتده بتود .نتیجته آنکته صتحنه
ستتیاه و شتترورآمیز رخ داده در واقعتته عاشتتورا ،از بابتتت رخ دادن جتتز جعتتل ذاتتتی حتتق تعتتالی
است؛ یعنی بتدون رخ دادن چنتین وقتایعی ،عاشتورایی بتهپتا نمتیشتد .امتا ایتن رختدادهای
متعالی دینی ،اخالقی و انسانی به بشریت همه نسلها و اقشار بود.
براین اساس ،شرور رخ داده در عاشورا نه تنها نافی معنتای متعتالی ایتن واقعته و نهضتت
نیست ،بلکه در برجستهسازی معنای آن و الگوسازی از آن واقعته و نهضتت کتارآیی مهمتی
نیز دارند.
هد زندگی 

پرسش از هدف زندگی نیز نقشتی بستیار تأثیرگتذار در معنتاداری زنتدگی انستان دارد؛ ز یترا
بیهدفی ،خود مهمترین عامل بیمعنایی زندگی ماست .بیهدفی منجر بته تتالش صترف
انسان برای هرچه بیشتر لتذت بتردن از داشتتههتای متادی زنتدگی و بستنده کتردن بته لتذات و

نهضت عاشورا و جستوجوی معنای زندگی

ناگوار ،خود ذاتتا مقصتود حتق تعتالی نبتود ،بلکته قصتد ذاتتی او اعتالن ارزشهتا و آرمتانهتای
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تمتعات مادی و دنیوی موقت است .مشتکل بتیهتدفی زنتدگی محتدود شتدن افتق نگتاه متا
بته مرزهتتای لتتذات دنیتوی و محرومیتتت از تأمتتل در بتتاب و امکتان استتتفاده از نعمتتات حیتتات
اخروی یا ستعادتمنتدی اخالقتی استت .هتدف زنتدگی هتم قابتل محتدود شتدن بته حیتات
دنیوی و هم امکان بسط آن به جهان دیگر را دارد .اما آنچه مهتم استت نقتش محترک آن در
اندیشته و عمتتل انستتان استت .انستتانی کتته بترای کلیتتت زنتتدگی ختود هتتدفی مشتتخص در نظتتر
میگیرد ،تالش دارد نظام فکری خود و تک تک تالشها و تقالهای ختود را در جهتت تقترب
به آن هدف سامان دهد .ضمن اینکه برای چنین انستانی همته لحظتات ختوش و نتاخوش
زنتتدگی و همتته حرکتتات جز یتتی هتتم هتتدفمنتتد بتتوده و در نتیجتته کلیتتت زنتتدگی انستتان دارای
معنای خاص خود است.
تنهتتا نکتتته مهتتم لحتتاظ اهتتداف دنیتتوی کوتتتاهمتتدت و فناپتتذیر یتتا اهتتداف آخرتتتی پایتتدار و
معنوی است که میتواند کیفیت معنایی که بترای زنتدگی لحتاظ متیشتود را تغییتر دهتد .بته
عبتارت دیگتتر ،دستت کم دو گونتته اهتتداف بترای زنتتدگی متیتتتوان درنظتتر گرفتت :یکتتی اهتتداف
کوتاهمدت دنیوی و دیگری اهداف بلندمدت و اختروی .ضتمن ایتنکته در نظتر گترفتن هتر دو
نوع این اهداف نیز در تعارض با همدیگر نیست؛ زیرا میتوان اهتداف کوتتاهمتدت دنیتوی را
طتوری در نظتتر گرفتتت کته آنهتتا بتته میابته گامهتتایی بتترای تحقتق اهتتداف بلندمتتدت و اختتروی
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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عمل نمایند.
همچنین میتوان اهداف زندگی شخصی و اجتماعی خود را در راستتای اهتداف الهتی
و خداوندی در نظر گرفت .به عبارت دیگر وجوه مختلفی از اهداف مربوط به زنتدگی انستان
وجود دارند که با نظر به فاعل ،آن اهداف نقش خاص خود را زندگی او ایفا میکنند.
حال در ارتبتاط بتا نهضتت عاشتورا نیتز پرستش از هتدف ایتن نهضتت بستیار مهتم بتوده در
معناداری آن نقشتی بستیار بتا اهمیتت دارد .ایتنکته نهضتت عاشتورا نتاظر بته اهتداف دنیتوی
موقتی چون تصرف شهر کوفه و تشکیل حکومت بوده یتا نتابودی دستتگاه ظالمته و حمایتت
از ستتتمگران متتورد نظتتر بتتوده یتتا برقتتراری عتتدالت و کمتتک بتته محقتتق ستتاختن آزادی حقیقتتی
انسان و یا احیای ارزشهای محو شده اسالمی و سنت نبوی و علوی بوده یا اینکته ترکیبتی
از همه آنها مدنظر بوده است.

همه این موارد به ستهم ختود نقتش خاصتی در معنتاداری نهضتت عاشتورا دارنتد .در ایتن
زمینه ،برخی بر اهمیت و اولویت اهداف دنیوی کوتاهمتدت نهضتت عاشتورا تأ کیتد دارنتد و
تصتترف کوفتته بتترای تشتتکیل حکومتتت را مهتتمتتترین هتتدف از قیتتام امتتام حستتین

معرفتتی

میکنند( .صالحی)98-94 :1362 ،
ممکن است بتوان چنتین هتدفی را بتهعنتوان یکتی از اهتداف اولیته و واستطهای و متوقتی
نهضت عاشورا لحاظ کرد؛ زیرا چنین هدفی میتواند در خدمت محقتق ستاختن اهتداف و
آرمانهای متعتالی و بلندمتدت باشتد امتا اولو یتت دادن و محور یتت دادن بته چنتین هتدفی،
قطعا نه تنها با محتوای نهضت عاشتورا ستازگار نیستت ،بلکته موجت

بتیمعنتایی و دنیتوی

شتتدن ایتتن نهضتتت شتتده ،آن را نهضتتتی بتترای قتتدرتطلبتتی سیاستتی معرفتتی نمایتتد .ضتتمن
ایتتنکتته محتتتوای نهضتتت عاشتتورا و ستتخنان صتتریح امتتام حستتین

 ،نتتافی ایتتن استتت کتته

تشکیل حکومت در کوفه هدف صرف چنین نهضتی بوده باشد.
اگرچه میتوانست بهعنتوان گتامی مقتدماتی بترای تحقتق اهتداف متعتالی بعتدی لحتاظ
گردد .اما واقتعنگتری در بتاب واقعته عاشتورا و ستخنان امتام حستین

نشتان متیدهتد کته در

ایتتن نهضتتت هتتم اهتتداف موقتتت دنیتتوی متتورد نظتتر بتتوده و هتتم اهتتداف بلندمتتدت و اختتروی.
ضمن اینکه رابطته طتولیای بتین ایتن دو گونته اهتداف برقترار بتوده استت ،بته اینصتورت کته
اهدافی چون براندازی حکومت یزید ،تشکیل حکومت در کوفه ،دفتاع از متردم مظلتوم کوفته
و نظ تتایر آن همچ تتون اه تتداف کوت تتاه و وس تتیلهای بودن تتد کت ته ب تترای تحقتتق اه تتداف متع تتالی و
بلندم تتدتی مانن تتد ع تتدالتطلبی ،آزادیخ تتواهی ،مظلومدوس تتتی ،تتتأمین س تتعادت خل تتق،
اصال امور دینی مردم و نظایر آن نقش ابزار و گامهای اولیه را ایفا میکردند.

در واقع ،هدف اصلی نهضت عاشورا همتان امتور بلندمتدت و متعتالی آخرتتی استت کته

امور دنیوی کوتاهمدت در همان راستا ایفای نقتش کترده و ارزش ختاص ختود را دارا هستتند.
در ای تتن زمین تته م تتوارد متع تتددی در س تتخنان ام تتام حس تتین وج تتود دارد ک تته مب ت ّتین ارزش و
اصالت اهداف پایدار آخرتی یا ناظر به سعادت اخروی است .متواردی ماننتد وصتیت امتام

به برادرش محمد بن حنفیه ،مبنی بر اینکته هتدف از نهضتت اصتالحی او امتر بته معتروف و
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تحقق اهداف کوتاهمدت در راستا و در طول تحقق اهداف بلندمدت بتوده استت .بنتابراین
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نهی از منکر است .تأ کید بر اجرای محتوای کتاب و سنت در نامه خطاب بته متردم بصتره و

در جواب نامههای مردم کوفه .تأ کید بر ضرورت رهبتری و هتدایت امتت استالمی و ضترورت
رفع ظلم و مقابله با ظالم در مواجهه امام با لشکریان سساه حر.

تأ کیتتد بتتر ضتترورت دوری از ذلتتت و ختتواری و احیتتای فضتتایل دینتی و اخالقتتی در خطبتته

امام

هنگام ورود به کربال .تأ کید بر احیای نگرش آخرتتی و نختوردن فر یت

دنیتا و دعتوت

متتردم بتته ستتعادت و خوشتتبختی حقیقتتی در ستتخنرانیهتتای روز عاشتتورا و تأ کیتتد بتتر آزادی و
حریت در واپسین سخنان سیدالشهدا

و متعتتالی امتتام حستتین

در روز عاشورا ،همگی مو ید اهداف بلند و پایدار

در جر یتتان نهضتتت عاشوراستتت .در واقتتع وجتتود چنتتین اهتتداف

متعالی و معنوی است که رنجها و بالیتای مختلتف را نته تنهتا بتر قهرمانتان کتربال تحمتلپتذیر

بلکتته شتتیرین و گتتوارا متتیستتازد و آنه تا را مشتتتاق شتتهادت ختتونین و لگدمالشتتدن ز یتتر س تم

استتبان لشتتکریان عمتتر ستتعد متتیستتازد .وجتتود چنتتین اهتتداف ارزشتتمندی استتت کتته تحمتتل

غارت خیمهها ،به اسارت رفتن اهل بیت ،شنیدن تهمتها و افتراهای اهل کوفته و شتام و
تحمل مصائ

مختلف دوران اسارت را برای آنها ممکن و هموار میسازد.

اگر چنین اهداف متعالی و ارزشمندی در متن نهضت عاشتورا نهفتته نبتود ،چته توجیته

عقال نتتی بتترای ختترو از مدینتته ،اقامتتت در مکتته ،بتته همتتراه بتتردن اهتتل بیتتت بتهو یتتژه کودکتتان،

مبتتتال شتتدن بتته ستتختیهتتای فتتراوان و بتته کشتتتن دادن ختتود و  72تتتن از یتتاران و استتارت اهتتل
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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بیت ،برای امام

وجود داشت؟ پس وجود چنتین اهتداف متعتالی استت کته بترای تحقتق

آنها نه تنها تحمل بالیا و مصائ

بلکه کشته شدن و قطعهقطعه شتدن بتدنهتای شتهدای

کربال هم مجاز و بلکه خود افتخار بزرگی است .این اهداف هستند که نه تنهتا کلیتت واقعته

و نهضتتت عاشتتورا را معنتتادار متتیستتازند بلکتته بتته تتتکتتتک اجتتزای ایتتن واقعتته و عناصتتر ایتتن
نهضتتت ارزش و معنتتای خاصتتی متتیبخشتتند .بتته همتتین دلیتتل استتت کتته نهضتتت عاشتتورا
نهضتتتی الهتتی و هدفمنتتد استتت کتته در پرتتتو آن معنتتای حقیقتتی را از زنتتدگی و متتر بتترای متتا

بازسازی و بازتعریف میسازد.
نهیجه 

در این تحقیق عناصر و مؤلفههای مهم تأثیرگذار بر معناداری زندگی انسان مورد بررستی

قرار گرفتت و تتالش شتد جایگتاه و نقتش آنهتا در واقعته و نهضتت عاشتورا متورد بتازخوانی قترار
گیترد .ایتن مطالعته نشتان متیدهتد کته نته تنهتا کلیتت زنتدگی انستان تنهتا بتا دارا بتودن چنتین
مؤلفههایی معنتادار استت ،بلکته نقتش آنهتا را در متوارد جز یتی زنتدگی نیتز متیتتوان باز یتابی
کرد .براین اساس ،بهواسطه جایگاه امام حسین

بهعنوان امام و ولی مسلمین و جایگتاه

برجستتته نهضتتت عاشتتورا در میتتان رو یتتدادهای قتترن اول هجتتری ،شایستتته استتت کتته نقتتش
مؤلفتههتای متذکور متورد بتازخوانی و بازاندیشتی قترار گیترد؛ ز یترا ا گتر بپتذیریم کته ستنت نبتتوی و
ست تتیره و روش ائمت تته معصت تتومین

بت تترای مت تتا بت تتهعنوان الگوهت تتای نظت تتری و عملت تتی قابت تتل

سرمشتتق گیری هستتتند ،قطع تتا یکتتی از بهت تترین مصتتادیق چنتتین ستتیره و ستتنتی ،عملکتترد
سیدالش تتهدا

در واقع تته و نهض تتت عاشوراس تتت؛ ز ی تترا جه تتت گیری الهتتی ایتتن نهض تتت و

تأ کی تتدات مک تترر آن ب تتر فض تتایل و آم تتوزهه تتای دین تتی ،چ تتون آزادی ،ع تتدالت ،ظلمس تتتیزی،
مظلومدوستی ،امر به معروف ،نهی از منکر ،احیای کتاب الهتی و نظتایر آن ،قطعتا مصتادیق
تجلی عینی مؤلفههای معنای زندگی در همه اعصار هستند.
پتتس وظیفتته متتا بعنتتوان شتتیعیان پیتترو نهضتتت عاشتتورا آن استتت کتته هتتر آن آمتتوزههتتای
حماسی و معناساز زندگی نهضت عاشورا را مورد بازخوانی و بازاندیشی قرار دهتیم و بتتوانیم
از آنهتتا بتته میابتته الگوهتتایی زنتتده بتترای زیستتت ستتعادتمندانه استتتفاده کنتتیم .بتته عبتتارت
برپایی انواع سوگواریها و گسترش روضهخوانی و نوحهخوانی استت ،اگرچته هرکتدام از ایتن
کارها در حد معقول خود پسندیده است ،بلکه رسالت عقالنی ما در گذر از الیههتای جنبته
شعائری نهضت عاشورا و نفوذ در پیامهای زیرین و تقرب به اهتداف متعتالی استت کته ایتن
نهضت برای تحقق آن اهداف برپا شده است.
تالش ما برای برپا داشتن عزای حسینی ،زمانی تالش دینتی و عقال نتی استت کته بر پتایی
شعائر ظاهری عاشورا منجر به تجلی آموزههتای حقیقتی ایتن نهضتت در زنتدگی متا شتود .بته
ستتخن دیگتتر ،سیدالشتتهدا

و یتتاران باوفتتای او شتتهید نشتتدن کتته متتا بتتر آنهتتا بگتترییم ،بتترای

آنها ماتم بگیریم ،به بالیای وارده بر آنها اشک بریزیم ،برای کس
حسینی شرکت کنیم ،نیازهای خود را از آنها طل

انتواع ثتوابهتا در عتزای

کنیم ،آنهتا را واستطه شتفای ختود قترار
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دیگتتر ،وظیفتته عقال نتتی متتا نتته در صتترف گریستتتن بتتر مصتتائ

کتتربال و تقتتدیم انتتواع نتتذورات و
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دهیم و با گریستن بر آنها گناهتان ختود را تستویه نمتاییم؛ بلکته آنهتا شتهید شتدند کته متا بتا
بازاندیشی این واقعه و اهدافی که شهدای عاشورا به خاطر آنهتا ختون ختود را هدیته کردنتد،
آن اهداف را هر آن در زندگی خود متجلی سازیم و مطابق سیره آنها عمل کنیم.
امام حسین

و شهدای کربال خون خود را نیار کردند که با تأسی به آنهتا ،انستانهایی

آزاده ،عدالتطل  ،ظالمستیز ،مظلومدوست ،آمر به معروف ،نتاهی از منکتر ،عمتل کننتده
بتته کتتتاب ختتدا و ستتیره معصتتومان

و متخلتتق بتته فضتتایل اخالقتتی باشتتیم .تنهتتا بتتا تحقتتق

شروط اخیر است که ما شیعیان و دوستداران نهضت حسینی میتوانیم مدعی شتویم کته
نهضت عاشورا در زندگی ما نقش معناداری دارد و همته یتا بیشتتر ابعتاد زنتدگی متا را معنتای
خاصی میبخشد .در غیر اینصورت ،یعنی صرف نگرش شعائری و تبدیل عزای حسینی
بتته صتترف عتتادت و رستتم اجتمتتاعی یتتا تبتتدیل آن بتته دستتتگاه برآورنتتده حاجتتات و تصتتفیه
گناهتان ،نتته تنهتتا هتتیچ معنتتایی بته زنتتدگی متتا نمتتیدهتتد ،بلکته نگتترش متتا را بتته ایتتن نهضتتت
بیمعنا و کاس کارانه میسازد.
در اینجتتا ستتخن امتتام حستتین

در بیتتان مردمتتی کتته دیتتن را صتترفا بتترای تمشتتیت امتتور

دنیوی خواهانند و هنگام امتحان فرار متیکننتد ،ممکتن استت بتر آن دستته از عتزاداران امتام
حستین نیتتز صتتدق کنتتد کتته صتترفا طالت
سال چهارم ،شماره  ،15پاییز 1398
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حاجتتات و شتتفا و بخشتتش گناهتتان بتتوده ،امتتا هتتیچ

تت تتوجهی بت تته آرمت تتانهت تتای متعت تتالی عاشت تتورا و لت تتزوم التت تتزام عملت تتی بتتته آن ندارنت تتد .از ایت تتنرو
جستوجوی معنای زندگی در نهضت عاشورا در زمانه ما به معنتای فراتتر رفتتن و گتذر کتردن
از مرزهتتا و جنبتتههتتای ظتتاهری و شتتعائری عاشتتورا و نفتتوذ در آمتتوزههتتای حقیقتتی و متعتتالی آن
است.
هتر گتتاه دیتتده شتتد کته در میتتان عتتزاداران حستتینی تخلتتق بته فضتتایل اخالقتتی رشتتد کتترده و
آنهت تتا انست تتانهایی آزادیخت تتواه ،عت تتدالتطل  ،ظالمست تتتیز ،مظلومدوست تتت ،عامت تتل بت تته
معروفها و اجتناب کننده از معاصی و نظایر آن هستند ،میتوان به تقرب آنهتا بته معنتای
عاشورایی از زندگی امید داشت.
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