
 

 1در پیام عاشورا  فرادینیامر دینی و امر 
 

 ی ئابوالقاسم فنا 

 درآمد  .1

ی کههرب ، ، یعنی واقعهههیشانی زندگی اترین حادثهحسین و مهمسرور آزادگان، امام  ی شخصیت  کند دربارهمناسبت اقتضا می

مند اند، و دوستان ع قهگفتهنی 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 
 
ِف ِخاالتِ ِِو

 
ِِِون

 
ِالم

 
ِواِا ِون ِكِ ف ِِِعاد

 
ِيفِد
ً
و از بازگشههت بههه سههوی   ،: »اگر دین ندارید«ِمنياك ِحرارا

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

این سخن معنای سههاده و روشههنی دارد، امهها بههر در نگاه نخستین  جاری شده است.    یشاندر خطاب با لشکریان یزید بر زبان ا

بسیار مهم و کلیدی نهفته است کههه اگههر جههدی   حقیقتدو  در این سخن  بسیار عمیق است.    ،آنو روشن    خ ف معنای ساده

و و سبک و سیاق دیگری بههدان د، و رنگ و بنداری را به کلی عوض کنشناسی و دیند رویکرد ما در دیننتواند مینته شوگرف

  :دو حقیقت عبارتند ازاین د. نببخش

 دین« و از اخ ق  استق ل »( 1)

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

رسد اگر دینداران بخواهند سههعادت دنیهها و آخههرت 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 ِِمك 

ِ( »2، )«ِِدينِ 
 
ِخاف ِالتِ ِو

 
ِِون

 
ِالم

 
ِكِ ف ِ( »3«، )عاد ِواِا ِون   

ً
ح  رارا

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

ههها را شههر  و شود که یکی از آنمیی شرطیه از دو جمله تشکیل دهند. جملهی شرطیه را تشکیل میرفته یک جملهروی هم

ِِِی دوم، یعنههی »جملهههی سوم جزای آن شههر  اسههت.  ی اول شر  و جملهبنابراین، جملهنامند.  دیگری را جزا می
 
ِخ  اف ِالتِ ِِو

 
ِون

ِ
 
دهد، یعنههی ی اول را توضیح میمعنای جملهی اول است و به جملهتفسیری این جمله عطف  ؛است  «معترضه»ی  « جملهعادِ الم

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

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

از   «داریدیههن»شههود، امهها  خداشناسی شههروع میخودشناسی یا  از    «شناسیدین».  «را داشتنو رستگاری و نجات اخروی  مرگ  

جهها در اینشههود.  شههروع میدر آخههرت  ی سرنوشههت خههود  نگرانی دربارهاندیشی و دلعاقبتایمان به زندگی پس از مرگ و  

پاسهها ایههن .  ؟«»ترس از معههاد« تأکیههد کههرده اسههتبر  »ترس از خدا«  بر  تأکید کردن  چرا امام حسین به جای  »توان پرسید:  می

تواند این باشد که ایمان به زندگی پس از مرگ بر ایمان به خدا و پیامبر مقدم است. به این دو آیههه از قههرآن توجههه میپرسش  

 کنید:

«ِ
 
ن م 
ْ
ؤ
 
ِي ِال 
 
ين ِاَّل  

 
ِق ل وب

ْ
ت  أ َز 

ْ
ِاْش
 
ه د 
ْ
ح
 
ِو
 
ِالَل  ه

 
إ ذ اِذ ك ر  

ةِ و
 
ر خ 

ْ
ِب اْل  

ِ  ون
 
ون
 
ِش 
ْ
ب
 
ِي ْست

ْ
ِإ ذ اُِه  ه   ون 

نِد ِم 
 
ين ِاَّل  

 
إ ذ اِذ ك ر  

یگههانگی و چون خدا بههه  (: »45« )زمر/و

بناگههاه آنههان شههادمانى   ،و چون کسانى غیر از او یاد شههوند  ،گرددهاى کسانى که به آخرت ایمان ندارند منزجر مىیاد شود دل

 «.کنندمى

ا»
  
ْوَ  

 
ْنِح

 
م  
 
ىِو

 
ق ر
ْ
ِال
 َ
ِأ م
 
ر  نذ 

ل ت
 
ِو ْيه  د   

ي  ِ

ْ
ْي
 
يِب ِاَّل   ق  د َ  

َِم ص
 
ك
 
ار
 
ب
 
ِم
 
اه
 
ن
ْ
ل
 
ِأ نز

اب 
 
اِك ت ه  ذ   

هِ  و ِب     
ون
 
ن   م 

ْ
ؤ
 
ة ِي
 
ر خ 

ْ
اْل ِب     

ون
 
ن   م 

ْ
ؤ
 
ِي
 
ي  ن اَّل  

 
ِ و

 
اف   ون  

  ِ
 
ْمِي   ْ  ِ  

َِل      
ِْع   ُه   

« و

تهها کنههد هایى را که پههیش از آن آمههده تصههدیق مههى]و[ کتاب  ،که ما آن را فرو فرستادیمپر برکت  این کتابى است  »:  (92)انعام/

آورنههد بههه آن ]قههرآن نیههز[ و کسانى که به آخرت ایمان مههى ،مکه[ و کسانى را که پیرامون آنند هشدار دهى  القرى ]=ام  ]مردم[

  «.کنندآورند و آنان بر نمازهاى خود مراقبت مىایمان مى

زندگی پههس از گوید: ایمان به ی دوم میگوید: ایمان به زندگی پس از مرگ بر ایمان به توحید مقدم است، و آیهی اول میآیه

 نیت قرآن مقدم است.مرگ بر ایمان به نبوت پیامبر و حقا

 چرا باید اخ قی زیست؟  .4

 ،ی اخ ق مطرح است. این پرسههشهایی که در فلسفهترین پرسشاین سخن امام حسین متضمن پاسخی است به یکی از مهم

این است: »چههرا بایههد اخ قههی بههود؟«، یهها »چههرا بایههد اخ قههی   ،است  «عق نیت عملی»با    «تعهد اخ قی»ی  رابطهکه ناظر به  

ل ارادی و افعهه دادن اانجههام  ها بههرای  مهها انسههانانههد،  و درست هههم گفته  ،اندفیلسوفان اخ ق گفتهای از  پارهکه  چنان  ت؟«.زیس

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

از نظر اخ قههی کند که آن رفتار او را قانع می وجدان اخ قی /کند، یعنی عقلمی «توجیه»برای شخص اخ قی نظر منظر را از 

دسههت برداشههتن ی خودداری از انجام آن کار یا  اتوجیهی اخ قی برنادرست است،  اخ قاً  رفتار درستی است، یا اگر آن رفتار  

ی الزم بههرای ، یعنههی انگیههزه«انگیزاندبرمی»دلیلی است که شخص را به انجام آن کار    ومی، و ددهددر اختیار او قرار میز آن  ا

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

 انگیزاند.از آن برمی

، منطقاً و مفهوماً غیر از پرسههش از »دلیههل عق نههی« برای انجام یک کار خاص یا ترک آن کار  رسش از »دلیل اخ قی«اما پ

. 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 قههی در دسههت یا آن  آیا برای انجام یا عدم انجام این  »است که  اخ قی، یا اخ قی زیستن است. یک پرسش این  

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

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

جا سؤال این است که »آیا اخ قههی زیسههتن معقههول اسههت؟« یهها »چههرا بایههد اخ قههی 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 کههه موجه است؟«  های اخ قی از منظر عق نیت عملییا »آیا مراعات کردن ارزش  زیست؟«

مسههتلزم کند این است که اخ قی زیستن متضمن هزینه و ضههرر و زیههان و طرح آن و جستجوی پاسخی برای آن را موجه می

های شخصی است. پاسخی کههه از سههخن امههام حسههین بههه ایههن ها و لذتها و مشک ت و محرومیت از خوشیتحمل سختی

: کنههدکه از منظر عق نیت عملی آن را موجههه می  ید این است که برای اخ قی زیستن دو دلیل وجود داردآپرسش 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  به عبارت دیگر، چنان

دار نباشههد، تنههها یههک . اما اگر کسی دیههناست  دینی و دیگری فرادینیها  از آنیکی  که    ی در دست داردزیستن دو دلیل عق ن

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

ی این قید از فحوای کهه م و سههاختار جملهههخن نادرست نیست.  ی رایج از این سکم« در ترجمهافزودن قید »الاقل« یا »دست

داری است، بلکههه بههه ای فروتر از دیناین قید به این معنا نیست که آزادگی مرتبه  .شودشرطیه در این سیاق خاص استفاده می

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

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

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

 مراتب گوناگون اخ قی زیستن  .5

ِواِا ِون ِكِ ف ِِِیعنی »  ،ی سومجمله
 
ِيفِد
ً
ی اخ قههی بههاالترین مرتبهههکنههد کههه  را بیان میاخ قی زیستن  ی خاصی از  «، مرتبهِمنياك ِحرارا

دارد.  همرحلهه 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

بهها یکههدیگر تفههاوت  دارددر دسههت ای که شخص برای اخ قههی زیسههتن  5«انگیزه»و  4«توجیه»از نظر این سه مرتبه یا مرحله 

 . دارند

 اخ ق برای دنیا  5/ 1

در نفع و ضرر شخصی و دنیوی اسههت. یعنههی اخ قی زیستن ی قرار دارند توجیه و انگیزهی نخست  در مرتبهبرای کسانی که  

 کنههدبه دیگران کمههک میو  کند،  دیگران تجاوز نمیبه حقوق    ،کندهای اخ قی را مراعات میارزشاین مرتبه کنشگر اخ قی  

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

کههه د بههرای اینکنگوید و از قدرت سوء استفاده نمیمداری که به مردم راست میکند، یا سیاستگویی پیشه میمشتری راست

 در انتخابات بعدی دوباره رأی بیاورد.

ایههن های اخ قی تا وقتی اسههت کههه  اشخاصی که در این مرتبه قرار دارند به ارزشعملی  بندی  طبیعتاً تعهد اخ قی و پای

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

کنند، زیرا بر این باورند که ظلههم بههه دیگههران دودش در که دنیای بهتر و آبادتری داشته باشند. به دیگران ظلم نمیخواهند  می

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

 برای اخ قی زیستن نداشتند.ای و انگیزه

 اخ ق برای آخرت  5/ 2

ی اخروی است. یعنهه   امااخ قی زیستن نفع و ضرر شخصی  ی  انگیزهتوجیه و  کنند  ی دوم زندگی میبرای کسانی که در مرتبه

کنههد بههرای کند یا به آنههان مهربههانی میبه دیگران ظلم نمی  ،کندهای اخ قی را مراعات میرزشدر این مرتبه کنشگر اخ قی ا

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

نگههاه ایههن اشههخاص بههه ت که این کار منافع شخصی و اخروی آنان را تأمین و تضمین کند.  های اخ قی تا وقتی اسبه ارزش

اگههر  بهتههر و آبههادتری داشههته باشههند.آخرت  که  خواهند برای ایناخ ق را میاینان نیز  یک نگاه ابزاری است، یعنی  نیز  اخ ق  

این گروه حاضرند منههافع دنیههوی خههود را در پههای  نداشتند.ای برای اخ قی زیستن آخرتی نبود، این اشخاص توجیه و انگیزه

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

 زیان اخروی خودشان مربو  باشد.

ی اخ قی زیستن از جایی بیرون از اخ ق تههأمین زهوجه مشترک این دو مرتبه این است که در هر دو مرتبه توجیه و انگی

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

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

بههرای ی الزم را  توجیههه و انگیههزهچه چیزهایی اخ قاً بد است، و چه کارهایی اخ قاً روا و چه کارهایی اخ قاً نارواست، اما  

و   6«خودخههواه»بکاربستن این علم و عمل کردن بر اساس آن نداشههته باشههند. اشخاصههی کههه در ایههن دو مرتبههه قههرار دارنههد،  

به تعبیههر گیرد. دهد از خودخواهی سرچشمه میای که آنان را به اخ قی زیستن سوق میوجیه و انگیزهند، و لذا ت«اخودمحور»

   کشاند.های اخ قی میفنی، عق نیت اقتصادی/ خودمحور این دو گروه را به مراعات ارزش

 اخ ق برای اخ ق  5/ 3

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 محاسبهگیرند و عمل میتصمیم می  «م حظات اخ قی»که در این مرتبه قرار دارند، صرفاً بر اساس  

عاقل اسههت مهم نیست. طبیعتاً کسی که    اخروی برای آناندنیوی و  و زیان شخصی. البته این بدین معنا نیست که سود و زیان  

توانههد و به زندگی پههس از مههرگ ایمههان دارد، نمی  ،دار استدینسود و زیان شخصی دنیوی برای او اهمیت دارد و کسی که  

گیری آنان در مقام انتخههاب سههبک 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 داردکندی نمیباززندگی 

 ،انههد7«دیگرخواه»نیستند، بلکه  یا به تعبیر دینی، »خودپرست«    «خودمحور»  «/خودخواه»که در این مرتبه قرار دارند،  کسانی  

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

است، نه به خاطر تههأمین منههافع شخصههی یهها پرهیههز از زیههان   8«شناسیحس وظیفه»کنند صرفاً به خاطر  اخ قی خود عمل می

دهههد و مبنههای اخ قههی زیسههتن آنههان اسههت، آنان را به رفتار اخ قههی سههوق می  کهای  عملی  تیبه تعبیر فنی، عق ن  شخصی.

  10، نه »عق نیت خودمحور«.است 9»عق نیت دیگرگرا«

رسههتگاری اخههروی ارتبهها  مسههتقیمی برقههرار خوشبختی دنیوی و/ یهها و دانند که بین اخ قی زیستن در دنیا میگروه    این

رسههتگاری خوشههبختی دنیههوی و / یهها  ای میان اخ قی زیستن در دنیهها و  رابطهای  وجود چنین رابطهبه  ایمان  علم یا  است. اما  

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

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

وه سههوم اخهه ق را خواهند، اما گههرخواهند. گروه دوم آن را برای آخرت خود میگروه اول اخ ق را برای دنیای خود می

ارزش/ ، نههه  مطلوبیت ذاتی داردارزش/  و    «،هدف است»نیست،    «وسیله»ی آنان  اخواهند، یعنی اخ ق بربرای 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 استشبیهسوم  . گروه  ابزاری  /مطلوبیت عَرَضی

گیرد، نه از بیرون اخ ق. در مورد خداوند نههه نفههع و ضههرر قی بودن دارد از خود اخ ق سرچشمه میای که برای اخ انگیزه

 دنیوی قابل تصور است و نه نفع و ضرر اخروی. 

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

های اخ قی است. صرف دانسههتن ارزش  خودِ  ، ترس و طمع نیست، بلکهه گروه سوم برای اخ قی زیستن دارندای کو انگیزه

ای کافی برای خودداری از آن کار در آنههان تولیههد کننده و انگیزهکه کار خاصی از نظر اخ قی بد و نارواست توجیهی قانعاین

 ترس و طمع در مورد او معنا ندارد.دانیم خدا نیز موجودی است که که میکند. چنانمی

 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  توانبر این اساس می

اند. قابل تقسههیمگروه  سه  به  از یک نظر  کنند  که اخ قی زندگی می  ییهاانسان( اخ ق آزادگان. یعنی  3( اخ ق تاجران و )2)

اسههت، و سههرانجام  «طمههع»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 مگروهی که دلیل

 اخ قِ بردگان  6/ 1

جازات اسههت. ایههن 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 بههرای اخ قههی زیسههتن مجازات ممکن است دنیوی باشد و ممکن است اخروی باشد. 

 ی او برای اخ قی زیستن.گیرد و هم انگیزهدارد از ترس سرچشمه می

 اخ قِ تاجران  6/ 2

سههود و زیههان ی محاسههبهاخ ق تههاجران اخهه ق مبتنههی بههر .  «اخ قی زیستن به خاطر طمع»عبارت است از  »اخ قِ تاجران«  

زیههان هههم   در این مورد نیز سههود و  است. این سود و زیان نیز ممکن است دنیوی باشد و ممکن است اخروی باشد.شخصی  

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

 اخ قِ آزادگان  6/ 3

. اخ ق آزادگان مبتنی بههر تههرس و طمههع نیسههت، بلکههه از «اخ قی زیستن به خاطر اخ ق»است از    عبارت»اخ قِ آزادگان«  

 «آزاد»بهها  «هآزاد»گویند. ر« یا »آزاده« میگروه سوم، کسانی هستند که در فرهنگ دینی ما به آنان »حُگیرد.  آزادگی سرچشمه می

های رهایی از قید و بنههدها و محههدودیت»  :کند. آزادی عبارت است ازفرق می  «آزادی»با    «یگآزاد»گونه که  کند، همانفرق می

های ها و محههدودیترهههایی از قیههد و بنههد». اما آزادگههی یعنههی  «شودبر آدمی تحمیل می  محیط  /که از سوی دیگران  «بیرونی»

 .«رهههایی از تههرس و طمههع»یعنههی  . به تعبیر دیگههر، آزادگههی«شودشخص 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 گههردد. در جهههاهای بنیادین جهان مههدرن و جهههان پیشههامدرن بههه همههین جهها بههر میدر 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، امهها به عنوان یک ارزش بنیادین تأکید میبیرونی  داشت. اما در جهان مدرن کام ً بر عکس است. در این جهان بر آزادی  

تههراز بسا علت یا دلیل آن این باشد که اگههر آزادگههی بهها آزادی همآید. چهمیت 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. 

کنههد، هرچنههد توجه کنیم این است که آزادی بدون آزادگی درد آدمی را درمان نمیی مهمی که باید به آن  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

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

ی دیگههران قههرار دارد، و آدمی تا وقتی اسیر ترس و طمع است، در معرض سوء اسههتفادهاما 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 فههرق 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.

را فریب دهند و او را وادار کنند که به میل و اختیار خود در راستای اهداف آنان قدم بردارد و منافع آنان را تأمین کنههد، و بههه 

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

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

دهای درونی کند، بلکه ع وه بر آن در گرو رهایی از قید و بنهای بیرونی تحقق پیدا نمیرها 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

ن مههورد خههاص اما نقد ایشان کههام ً عههام اسههت و بههه ایهه کند که در رفتار خود بیندیشند و تجدیدنظر کنند.  آنان را دعوت می

شود، و اهمیت این سخن و ربط آن به ما نیههز بههه ی رفتارهای غیر اخ قی یا ضد اخ قی میاختصاص ندارد، بلکه شامل همه

. مههث ً، بههه ر زبههان آوردتوان بهه همین خاطر است. این سخن را خطاب به هر کسی که رفتارش با دیگران غیر اخ قی است می

کند، یهها پشههت سههر دیگههران ی خود وفا نمیکند، یا به وعدهید، یا حقوق دیگران را پایمال میگوکسی که به دیگران دروغ می

کند، یهها دزدی تفاوت است و به نیازمندان کمک نمیهمنوعان بی  کند، یا نسبت به سرنوشت دیگران، و درد و رنجبدگویی می

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

   اسی اخ قی در نگاه امام حسین شن آسیب  8/ 1

اخ قی دو چیز غیر ی رفتارهای است، که بر اساس آن سرچشمه «شناسی اخ قیآسیب»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  ینگراندلفقدان  یکی    :تر نیستبیش

ها را از ارتکاب کارهههای خواهد داشت. دو عامل هست که انسانرا نبرای اخ قی زیستن الزم  ی  و انگیزه  اشد، توجیهنداشته ب

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

شههود، اسههتنبا  می  از جملههه از ایههن سههخن امههام حسههین،  ، وای که از متههون دینههیشناسی اخ قیبه تعبیر دیگر، در روان

به روشنی خواهیههد دیههد کههه از نظههر بزرگترین مانع اخ قی زیستن ترس و طمع است. اگر از این زاویه به آیات قرآن بنگرید  

: یکی از راه ترس و دیگری دهندفریب 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  8/ 2

اخ قههی زیسههتن بههدون آزاده باشید«، درواقع پذیرفته اسههت کههه »کم[  ]دستبه دیگران بگوید، »اگر دین ندارید،  اما اگر کسی  

، بههرای اخ قههی زیسههتنیرد کههه  ذبپکسی  اگر  .  است  «از دیناستق ل اخ ق  »و این به معنای پذیرفتن  ،  «ممکن استداری  دین
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اخهه ق از حیههث توجیههه و اعتراف کرده است که  درحقیقت  باشد،    «آزاده»ست  کافی  باشد، بلکه  «داردین»الزم نیست شخص  

 . مستقل از دین استانگیزه 

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

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

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

که عم ً دین کدام یههک از ایههن دو نقههش را در زنههدگی رشد و تعالی یا انحطا  و سقو  اخ قی پیروان خود بازی کند. این  

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

 تواند آن را کمرنگ یا سرکوب یا تحریف کند. دان اخ قی آدمیان را شکوفا کند و هم میتواند وجتربیت دینی هم می

از  ا نادرسههتیهه  نقش مثبت و سازنده یا منفی و مخرب دین در قلمرو اخ ق در گرو داشتن تلقههی درسههتبه تعبیر دیگر،  

داری او چههارچوبی شناسههی و دیههنی دین و اخ ق است. اگر کسی بپذیرد که اخ ق مقدم بر دیههن اسههت، الجههرم دینرابطه

ی و دین به اخ قی زیستن و اخ قی ماندن او مدد خواهد رساند. اما اگر موضع شخص درباب رابطههه  ،اخ قی خواهد داشت

یا جایگزین آن است، در این صورت هم در فهم و تفسیر دیههن خطهها خواهههد   دین و اخ ق این باشد که دین مقدم بر اخ ق

 کرد و هم در پیروی از دین.

 نقش دین در سیر و سلوک اخ قی   8/ 3

رساند. بههه طههور بو آنان را به مقام آزادگی  ،بند ترس و طمع آزاد کند  از قید وبه تدریج  ها را  تواند انسانع وه بر این دین می

 ها عبارتند از:کنند. این آموزهی مهم دینی وجود دارد که در این زمینه نقش مهمی ایفا میمشخص سه آموزه

 ی نظام اخ قی عالم( آموزه1)

 ی زندگی پس از مرگ( آموزه2)

 ی توحید در پرستش  ( آموزه3)

کوشد پیروان خود را قانع کند که نظم حههاکم بههر ایههن عههالم دین می  ،کنند. در گام نخستها در سه مرحله عمل میاین آموزه

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

یی در مقام تعلیم و تربیت اخ قی گرانیکی میکن و در دجله انداز/ که ایزد در بیابانت دهد باز«. واقع  « یا »توآید نداها را صدا

کههه بههاورانیم  ب  انکند که در گام نخست، وجود ترس و طمع در آدمیان را به رسمیت بشناسیم، اما سعی کنههیم بههه آنهه اقتضا می

 چه بدان طمع دارند نقش دارد. ترسند و جلب آنچه از آن میم حظات اخ قی در دفع آن

، یعنههی موضههوع تههرس و طمههع را پیروان خود را از دنیا به آخرت معطوف کنههدکوشد ترس و طمع  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

سههت برداشههتن از تههرس و طمههع دطمع خود دست بردارند، زیرا برای کسانی که در ابتدای سیر وسلوک اخ قی قرار دارنههد،  

مههرگ پایههان »(  2، و )«کنههدنظمی اخ قی بر جهان حکومههت می»(  1بسیار سخت است. بلکه کافی است به آنان بباورانیم که )

 .«زندگی نیست، آغاز آن است

کنههد. تههرس و طمههع از   «خودپرستی»»خودمحوری«/  را جایگزین    «خداپرستی»»خدامحوری«/  کوشد  در گام سوم، دین می

و محور زندگی شخص عوض شود، و در زنههدگی او خههدا بههه   گیرد. بنابراین، اگر قبلهخودپرستی سرچشمه میخودمحوری/  

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

از زنههدان  یپرستشهه چنههین در اثههر آدمی اند، زیرا آزادترین موجودات عالمت یا ترس از جهنم، پرستند، نه به طمع بهشخدا می

»من از آن روز کههه   :این استرسد  . زبان حال کسی که به چنین مقامی میرسدمیبه مقام آزادگی  شود و  ترس و طمع رها می
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ست کههه شههخص تلقههی درسههتی از سرشههت خداونههد، ی این تحوالت شخصیتی مشرو  به این االبته همه  در بند توام آزادم«.

  .، و خدا را برای خدا بخواهد و بپرستدی این مقوالت با یکدیگر داشته باشدسرشت دین و سرشت اخ ق و رابطه

 ای فرادینی است اخ ق مقوله  8/ 4

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

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

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

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

 ربط و نسبت دین و اخ ق در قلمرو سیاست   8/ 5

کههه کههنش و واکههنش دو گههروه توان استنبا  کرد این است: با توجه به اینی مهم دیگری که از این سخن امام حسین مینکته

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

ق سیاسههیِ مبتنههی بههر آزادگههی و کند، پیشاپیش وجود نوعی اخهه کند و آنان را به آزادگی در رفتار سیاسی خود دعوت میمی

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

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

سیاسی امههام حسههین در قلمرو سیاست جایگزین اخ ق شود. کنش  و نباید  تواند  دین نمیبی اخ قی دارد، و  ست چارچواسی

کههه بههه فکههر تأسههیس حکومههت دینههی تر از آناخ 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 را صحنه عاشو   8/ 6

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

پیروان واقعی امههام حسههین کسههانی هسههتند کههه فضههیلت عاشقان و  بنابراین،  .  «خواند، الجرم خود آزاده استرا 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 خواهههد   ندکی زمین زندگی میروی 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، معلههوم 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 قهمی

و دومههی   ،مع مبتنی استطکه بر ترس و    ،یزیدیان است  د دو سبک زندگی است: اولی سبک زندگیگوید. نبرد عاشورا نبرمی

داری شناسههی و دیههنی رویارویی دو نههوع دینبه تعبیر دیگر، عاشورا صحنهسبک زندگی حسینیان که بر آزادگی مبتنی است.  

ای که جایگزین اخ ق داریشناسی و دیندینای که در چارچوب اخ ق است، و دیگری  داریشناسی و دیناست: یکی دین

که در کدام صههف 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 


