نکتههایی از معارف حسینی
کربال؛ نبرد تصمیمها
 .1آیتا پتتذیرفتنی استت نوجتتوانی ستیزده ستتاله کته بایتتد بمانتد و از زنتتدگی ختود لتتذت ببتترد،
کشته شود و فتدای عمتوی ختود شتود آیتا درستت استت جتوانی برومنتد کته متیتوانتد آتیتهای
خوب و موفق داشته باشد ،به نبردی وارد شود که سرانجامش تیر و نیزه باشد و نا کتام گتردد
آیتتا عقال نتتی استتت کستتی کتته متتیتوانستتت امیتتر لش تکر بمانتتد و از امتیتتازات کشتتوری بهتتترین
استفادهها را ببرد ،یکباره مسیر خود را تغییر دهد و به نبردی وارد شود که سرانجامش مرگ
است آیتا عاقال نته استت کستی را کته امتان متیدهنتد تتا نجتات یابتد ،نپتذیرد و بته کشتتن تتن
دهتتد آیتتا نتته ایتتن استتت کستتانی کتته کنتتار کشتتیدند و همتتراه نشتدند ،درستتت تشتتخیص داده
بودند و خوب عمل کردند آیا ...
از جملتته پرستتشهای مهتتم در داستتتان کتتربال ،ایتتن استتت کتته کتتار یتتاران سیدالشتتهدا
عقالنی بود یا احساسی گروهی از آغاز همراه امام بودند و در ادامه راه کنار کشیدند .گروهی
دیگر از آغازترجیح دادند همراه نشوند .گروهی دیگر از آغاز تا انجام ماندند و گروهتی دیگتر از
آغاز برکنار بودند و در ادامه ،همراه شدند .کدام عقال نتی رفتتار کردنتد و کتدام ،احساستی آیتا
عقالنی بودن ،یعنی این که نباید در آن واقعته ،شتور و احساستی از آنتان دیتده شتود آیتا ا گتر از
آنان شور و احساس دیتده شتد ،نشتانه احساستی بتودن و غیرعقالیتی بتودن استت آیتا نشتانه
عقالنی بودن ،کنار ایستتادن ،و نشتانه احساستی بتودن ،بته میتدان آمتدن استت و ...ایتنهتا
پرسشهایی هستند که در این مجال به صورت مختصر به آنها خواهیم پرداخت.

 .2بیجهت نمیتوان کسی یا چیزی را به احساسی بودن و یا ناعاقال نته بتودن متتهم کترد.

برای تشخیص عقالنی یا احساسی بودن ،باید مال ک و معیار داشت .نشانه عقالنی بتودن و
احساسی بودن چیست در اینباره چند الگوی ارزیابی وجود دارد .یکی الگوی ّ
سنمحتور

است؛ بدین معنا که هر کس جوان بتود ،تصتمیمش احساستی استت و هتر کتس میتانستال و

کهنسال بود ،تصمیمش عقالنیتر است .این الگو بترای ارز یتابی کتار یتاران سیدالشتهدا
کارآمتتد نیستتت؛ ز یتترا در ستتپاه کتتمتعتتداد ایشتتان ،از پیرمردانتتی هماننتتد جبی ت
نوجوانانی همانند قاسم بن الحسن حضور دارند!

بتتن مظتتاهر تتتا

الگوی دیگر ،الگوی نتیجتهمحتور استت؛ بتدین معنتا کته ا گتر کتاری بتا موفقیتت (ظتاهری)

همتتراه بتتود ،عقال نتتی استتت و ا گتتر بتتا شکستتت (ظتتاهری) همتتراه بتتود ،غیرعقال نتتی و احساستتی

استتت .بتتر استتاس ایتتن الگتتو ،کتتار پیتتروان سیدالشتتهدا

از آنرو کتته بتته شکستتت دشتتمن و

تشکیل حکومت نرسید و همه افراد کشته شده یا به اسارت درآمدنتد ،احساستی استت ،نته

عقال نتتی .ا گتتر چنتتین استتت ،اوال بایتتد تقریبتتا اق تدام همتته انبیتتا و اولیتتای الهتتی را غیرعقال نتتی
بدانیم و ثانیا پرستش ایتن استت کته معیتار موفقیتت و شکستت چیستت در اینجتا پرستش

اساسیتر و ریشهایتر ،این است که معیار تصمیم عقالنی و احساسی چیست
 .3نشانه عقالنی بودن یک تصمیم چند چیز است:
یک) به محاسبه سود و زیان میپردازد.

دو) در ایتتتن محاستتتبه ،عاقبتانتتتدیش استتتت ،نتتته حالانتتتدیش؛ و مصتتتلحتگراستتتت،
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نتته لتتذت گتترا .از ایتتنرو ،منفعتتت پایتتدار را بتتر ستتود ناپایتتدار ،و لتتذت آنتتی را بتتر ستترور ناپایتتدار
ترجیح میدهد.

سه) سختیهای زندگی که گتاه ماننتد زلزلتهای ،زنتدگی را متیلرزاننتد ،تصتمیمها محتک

متیخورنتد؛ کستانی کته تصتتمیم احساستی گرفتته باشتند ،دستتت از تصتمیم ختود متیکشتتند و

کستانی کته عاقال نته تصتمیم گرفتته باشتند ،بتر عهتد ختود بتاقی متیماننتد .پایتداری در شتترایط
سخت ،نشانه عقالنی بودن ،و تغییر در این شترایط ،نشتانه احساستی بتودن استت .بته دیگتر
ّ
بیتان ،اصتوال صتحنه کتار زار و زمتان جتتدی شتدن جنت  ،هنگامتهای استت کته تصتتمیمها را

محتتک متتیزنتتد .هنگتتامی کتته درجتته خطتتر (دنیتتوی) بتتاال متتیرود و میتتزان منفعتتت آن پتتایین

میآید ،تصمیمها محک میخورند و عقل از احساس جدا میشود .آنان که بر استاس عقتل

تصتتمیم گرفتهانتتد ،تتتا پتتای جتتان هتتم متتیایستتتند و آنتتان کتته بتتر استتاس احساستتات زودگتتذر

(دنیتوی) تصتمیم گرفتهانتد ،تغییتتر موضتع متیدهنتتد .خطتر مترگ و رنت و بتال ،ماننتد زلزلتتهای

است که بنای سست و نامستحکم احستاس را و یتران متیکنتد و تنهتا بناهتایی در برابتر زلزلته

تاب مقاومت دارند که بر پایههای مستحکم عقل بنا شده باشند.

چهار) شاخص تشخیص منفعت پایدار و ناپایدار نیز فرمان خداست و این بدان جهتت

است که خداوند متعال ،مصلحت واقعی انسان را معیتار فرمتانهتای ختود قترار داده استت؛
هر آنچه خدا امر کرده باشد ،مصلحت پایدار ،و هر آنچه نهی کرده باشتد ،خستارت پایتدار

است ،هر چند لذت آنی داشته باشد .بنا بر این ،تصمیم عقالنی آن استت کته در محاستبه

سود و ز یتان ،منفعتت پایتدار را بتر منفعتت ناپایتدار تترجیح متیدهتد و شتاخص درستت بتودن
تصتتمیم نیتتز آن استتت کتته بتتا فرمتتانهتتای خداونتتد متعتتال هماهنتت

مصالحتمحور مینامیم.

باشتتد .ایتتن را الگتتوی

 .4از آنچه گذشت مشخص میشود که معیار تشخیص عقالنی بودن یا نبودن تصتمیم

عاشتتوراییان ،نتته ستتن افتتراد استتت _ کتته بگتتوییم هتتر جتتوانی کتته در ستتپاه سیدالشتتهدا

بتتود،

احساسی تصمیم گرفته است _ و نه نتیجته اقتدام استت _ کته بگتوییم آنتان کته کنتار ماندنتد،

عاقل ،و آنان که به میدان آمدند ،احساسی بودند _ بلکه معیار درستت ،ماهیتت تصتمیم بتر

اساس الگوی مصلحت واقعی افراد است .اکنون بتا ایتن معیتار ،متیتتوان تصتمیم بتازیگران

صحنه کربال را ارزیابی کرد:

• افرادی مانند ابنعباسها که به نتیجه کار مینگریستند ،امام حستین

را از ایتن کتار

نهی میکردند و خود نیتز همراهتی نکردنتد و راه عافیتت در پتیش گرفتنتد .اینتان بته اصتطال

آنگتاه ختواهیم دانستت کته ایتتن مبنتا نیتز یتک مبنتتای احساستی و غیرعقال نتی استت؛ ز یتترا در
اینگونه تصمیمها« ،من» مهم است که باید همیشه پیتروز میتدان باشتد ،نته «ختدا» کته بایتد

دیتنش یتتاری شتتود ،حتتتی ا گتتر بته قیمتتت جتتان متتن تمتتام شتود؛ البتتته جتتان دادنتتی کتته حیتتات

جاویدان آخرت را با آن همته نعمتت و سترور بته ارمغتان متیآورد .از ایتنرو اینتان نیتز منفعتت
زودگذر را بر منفعت پایدار ترجیح دادند و کاری احساسی انجام دادند.
• کستتانی کتته در ستتپاه مقابتتل امتتام حستتین

قتترار داشتتتند ،از شتتام نیامتتده بودنتتد؛ بلکتته

کستتانی بودنتتد کتته حضتترت را دعتتوت کتترده بودنتتد! دیتتروز ایشتتان را دعتتوت کردنتتد و امتتروز بتته

نکتههایی از معارف حسینی

سیاستتمدار بودنتد؛ امتا ا گتر بتتدانیم کته در عتین دوراندیشتی ،متأمور بتته وظیفتهایتم ،نته نتیجتته،
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جن

با ایشان آمدند!! چرا تغییر موضع دادند ! هنگامی که عبیتداهلل حتاکم کوفته شتد و

بر آنان سخت گرفت ،تغییر موضع دادنتد .واقعیتت ایتن استت کته ا گتر تصتمیم آنتان عقال نتی
بود ،تا به آخر پای آن میایستادند ،همتانگونته کته تعتدادی انگشتتشتمار از آنتان ایستتادند.
آنان بر اساس احساسهای زودگتذر تصتمیم گرفتته بودنتد و وقتتی کتار بتر آنتان ستخت شتد ،از
تصمیم خود برگشتند .این نشانه احساسی بودن آن است.
• بته طتتور کلتتی ستتپاه کوفتته دو گتتروه بودنتتد؛ گروهتتی از ختتواص و افتتراد تأثیرگتتذار کتته بتته پتتول و
ریاستتت فریفتتته شتتدند و گروهتتی از عتتوام کتته بتتا شمشتتیر و شتتکنجه ترستتانده شتتدند؛ هتتر دو بتتر
استاس لتتذت آنتی (دنیتتا) تصتمیم گرفتنتتد و عاقبتت دور را ندیدنتتد و مصتلحت را متتال ک قتترار
ندادنتتد .در میتتان آنتتان ،هتتم افتتراد جتتوان بودنتتد و هتتم افتتراد میتتانستتال؛ امتتا هتتر دو گتروه بتتر یتتک
منطق تصمیم گرفتند و از دعوت خود سرباز زدند .پیشتر نیز همتین اتفتاق افتتاده بتود .امتام
علی به یاران ُسست خود فرمود که علتت نتاهمراهی شتما ایتن استت کته مانتدن و زنتدگی
نیتتز

در ایتن دنیتتا را بتتر جهتتاد و شتهادت در راه ختتدا تتترجیح متتیدهیتد .در برابتتر امتتام حستتن

مردم گفتند که میخواهیم بمانیم و زندگی کنیم! از اینرو حضرت مجبور به پتذیرش صتلح
شد .همه اینان تصمیمی غیرعقالنی و مبتنی بر هوس و احساس خود گرفتند.
• گروهتی از افترادی کته در مستیر حرکتت امتام حستین
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متوجه شدند ظاهرا از پیروزی (دنیوی) و کس

غنیمت ،شهرت و ریاست خبتری نیستت،

کتتمکتتم کنتتار کشتتیدند و از ستتپاه حضتترت جتتدا شتتدند .ایتتن نشتتان متتیدهتتد کتته بتتا توجتته بتته
معیارهای گفته شده ،همراهی آنان ،اقتدامی احساستی بتوده استت ،نته عقال نتی .بتدینرو بتر
عهد خود پایدار نماندند.
• نتیجه بررسیهای دقیق منابع نشان میدهد کته بتر ختالف آنچته مشتهور استت ،شت
عاشتتورا کستتی از ستتپاه امتتام حستتین
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 ،بته ایشتان پیوستته بودنتد ،وقتتی

جتتدا نشتتد و همتته آنتتان کتته تتتا آن زمتتان مانتتده بودنتتد،

ایستادند و جنگیدند .اگر بنا بود تصمیم اینان احساسی باشد ،باید در این هنگام که خطر
متترگ قطعتتی استتت ،جتتدا متتیشتتدند ،امتتا چنتتین نشتتد؛ بلکتته حتتتی وقتتتی امتتام

بیعتتت

ختتود را از آنتتان برداشتتتند ،آنتتان سرستتختانه بتتر پایتتداری ختتود بتتا تتتا شتتهادت تأ کیتتد کردنتتد و
صتتحنههتتایی شتتورانگیز بتته وجتتود آوردنتتد .ایتتن نشتتان متتیدهتتد کتته آنتتان بتتر مبنتتای احستتاس

تصمیم نگرفته بودند.
• افرادی مانند ّ
حر ،نخست در ستپاه دشتمن بودنتد ،امتا وقتتی تحتوالت میتدانی بته نقطته
حساس رسید ،در نبرد تصمیم بین لذت ناپایتدار دنیتا و لتذت پایتدار آخترت ،جانت

لتذت

پایدار را گرفت و لذت حال را فدای آن کرد .او کاری عقالنی کرد ،نه احساستی .ح ّتر مغلتوب
احستاس ختود نشتتد ،اساستا هنگامته جنت

کته اوضتاع بتته شتدت ستخت متتیشتود و لحظتته

متترگ نزدیتتک متتیشتتود ،جتتای ایتتن احستتاس بازیهتتا نیستتت کتته فتترد جانت متترگ را بگیتترد و
جبهه خود را تغییر دهد! در طرف مقابل ،کسی مانند عمر بن سعد را دار یتم کته ُملتک ِر ی را
حتتتی بتتر کتتاخهتتای بهشتتت بتتا تضتتمین امتتام حستتین تتترجیح داد و بتته خواستتته ختتود نیتتز
نرسید .این اقدام وی ،کتاری نابخردانته و ناشتی از احستاس و هتوس بتود .آیتا چتون او در ایتن
معرکه پیروز میدان بود ،میتوان تصمیم او را عاقالنه دانست و تصمیم ّ
حر را احساسی !
• وقت تتی حض تترت در می تتان راه ،خب تتر از ش تتهادت کاروانی تتان م تتیده تتد ،فرزن تتد برومن تتدش
علیاکبر

چه واکنشی نشان میدهد او سخن از ترس و فرار نمیگوید و متیپرستد آیتا راه

متتا برحتتق استتت بتترای افتترادی ماننتتد علتتی اکبتتر

 ،متترگ و زنتتدگی مستتئله اصتتلی نیستتت،

«حتتق» یتتا «نتتاحق» مستتئله اصتتلی استتت .ایتتن نشتتان از منطق تی قتتوی و مستتتحکم دارد ،نتته
احساستی کتتور .علتتی اکبتتر ختتود بتته تنهتتایی یتتک منطتتق بلنتتد بتترای جوانتتان استتت« .بتتودن یتتا
نبتودن» مستئله علتی اکبتر نیستتت ،مستئله علتی اکبتر ایتن استتت« :حتق یتا باطتل» .مستئله متتا
چیست آیا به ِصرف این که او چند صباحی در این دنیا نماند تا از لذتهای آن بهترهمنتد

او با شهادت ،بسیار زود از لذتهای ناب و پایدار اخروی بهرهمند گشت
• هنگتتامی کتته در روز عاشتتورا بتترای حضتترت ابوالفضتتل

امتتان متتیآورنتتد ،از پتتذیرش آن

امتناع میکند .دلیل ایشان نیز ایتن استت کته «مانتدن» را بته قیمتت جتدا شتدن از امتام ختود
نمیخواهم .اگر تصمیم ایشان مبتنی بر احساس میبود ،باید امان را میپذیرفت و جان بته
سالمت می ُبرد؛ اما او میداند که جان ،مانند ِصتفری استت کته وقتتی در کنتار عتدد امتام قترار

گی تترد ،معن تتا م تتییاب تتد .او م تتیدان تتد ک تته ص تتال دنی تتا و آخ تترت او در ایتتن راه استتت .از ای تتنرو
تص تتمیمش را ع تتوض نم تتیکن تتد .آی تتا کست ت

مق تتام بلن تتدی ک تته اکن تتون دارد و به تترهمن تتدی از

نکتههایی از معارف حسینی

شود ،میتوان او را ناکام و تصمیم او را احساسی و نابخردانه دانست مگر نته ایتن استت کته
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نعمتهای بیشمار الهی عاقالنه است یا زنده ماندن در این دنیای پرمشکل !
• بنابر نقل مشهور ،هنگامی که قاسم

از امتام اجتازه جنت

متیخواهتد ،حضترت از او

میپرسد :مرگ در نظر تتو چگونته استت او پاستخ متیدهتد :شتیرینتتر از عستل! ایتن نشتان از
منطق قوی و معرفت باالی او دارد .او در چنین ّ
سنی به خوبی فرق انواع مرگها را میدانتد و
مرگ برتر را میشناسد و در مقابله دنیا و آخرت ،متیدانتد کتدامیتک برتتر استت .ایتن نشتان از
تصمیم عاقالنه است ،نه احساسی.
 .5واقعیت این است که داستان عقل و احساس در کربال ،همانند داستان جسم و جتان
است؛ هر دو الزماند و به هر دو نیازمنتدیم؛ امتا رتبته هتر کتدام بایتد شتناخته شتود و هتر یتک در
جایگتتاه ختتود قتترار گیتترد .عقتتل بایتتد در جایگتتاه نخستتت و احستتاس بایتتد در جایگتتاه دوم قتترار
گیرد .احساس ا گتر تحتت فرمتان عقتل و در راستتای تصتمیم عقتل باشتد ،هتر شتور و هیجتانی
تولیتد کنتتد ،درستتت استتت و عقتل ا گتتر در ختتدمت احستتاس قترار گیتترد ،هتتر تصتتمیمی بگیتترد،
نادرستت خواهتتد بتتود .انتختاب و تصتتمیم ،جایگتتاه محاستبه و ستتنجش استتت کته کتتار عقتتل
انسان موفق کسی
است و عمل و اقدام ،جایگاه شور و هیجان است که کار احساس است.
ِ

است که با عقل خود انتخاب کند و با احستاس ختود اقتدام نمایتد .همت یتاران حضترت ،بتا
شتتور و احساستی ختتاص نبتترد کردنتتد و شتتهید شتتدند ،امتتا احستتاس آنتان در راستتتای تصتتمیم
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

عاقالنه آنان بود.

استت ایتتنگونتته تصتتمیمها را احستتاس کتور متتیدانتتد؛ امتتا بایتتد دانستت کتته ایتتن ،اشتتکال آنتتان
است که به نزدیکبینی دچارند و ُب ِرد دیدشان محدود بته همتین دنیاستت و نگاهشتان تتوان
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چیستتت تصتتمیم عاقال نتته ،تصتتمیمی استتت کتته ارز یتتابی و ستتنجش او مبتنتتی بتتر حقتتایق و

 .6ا گ تتر کس تتی ب تته آخ تترت و حی تتات جاو ی تتدان ،ب تتاور راس تتتین ن تتدارد ،پی تتروی از رهب تتران و
راهنمایان الهی را نمیپذیرد و خواستت «اهلل» را بتر خواستت «نفتس» برتتر نمتیبینتد ،طبیعتی

دیتتدن دور دستتتها را نتتدارد .ا گتتر آنتتان نمتتیبیننتتد ،گنتتاه آنتتان کتته متتیبیننتتد و متتیداننتتد،
واقعیتهتتای زن تدگی باشتتد و امتتور الهتتی و اختتروی کتته از آنهتتا یتتاد شتتد ،جتتزء اصتتلی حیتتات
انساناند و اگر در سنجشها مورد توجه قرار نگیرند ،تصمیمها را از عقالنی بودن خار و بته
تصمیمهای احساسی تبدیل میکند.

