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نگاهی به عاشوراشناسی: پژوهشی دربارۀ هدف امام حسین)ع(

چكیده
ایــن مقالــه بــا مــروری بــر كتــاب عاشوراشناســی: پژوهشــی دربــارۀ هــدف امــام حســین)ع( 
ضمــن گزارشــی كوتــاه از درون مایــة كتــاب بــه چنــد مســئلة روش شناســانة مهــم ایــن اثــر 
ــة پیــش رو ایــن اســت كــه مؤلــف كتــاب عاشوراشناســی  می پــردازد. اندیشــة اصلــی مقال
ــة تاریــخ و كالم در فهــم و تفســیر واقعــة عاشــورا پرداختــه و به درســتی  ــه نقــش دوگان ب
ــة دیگــری از مســئله،  ــع و زاوی ــا نشــان دادن ضل ــه ب ــن مقال ــد كرده اســت. ای ــر آن تأكی ب
ــش  ــد دارد. پژوه ــه تأكی ــخ، كالم و فق ــد: تاری ــه بُع ــه س ــان ب ــه همزم ــرورت توج ــر ض ب
ــا ارائــة ســیاهه ای از مســائل فقهــی ـ حقوقــی كــه در فهــم عاشــورا نقــش دارد،  حاضــر ب
نشــان می دهــد كــه مبانــی و مســائل فقهــی مربــوط بــه عاشــورا هــم در گزینــش یــا رد 
نظریه هایــی كــه دربــارۀ اهــداف قیــام امــام حســین)ع( توســط عاشوراشناســان ارائــه شــده 

ــت. ــده ای داشته اس ــش تعیین كنن نق

کلیدواژه
عاشورا، عاشوراشناسی، تاریخ، كالم، فقه.

مقدمه
نویســندۀ ارجمنــد كتــاب عاشوراشناســی... بــا مــروری بــر هفــت نظریــة مطرح شــده 
دربــارۀ چیســتی و اهــداف قیــام امــام حســین)ع( دالیلــی كــه هــر نظریــه را تقویــت 
یــا تضعیــف می كنــد برشمرده اســت و ســرانجام خــود شــواهد موجــود بــر نظریــة 
قیــام بــرای تشــکیل حکومــت یــا به تعبیــری احیــای امامــت را بــر نظریــات دیگــر، 
یعنــی نظریــة امتنــاع از بیعــت كــه جنبــة دفاعــی دارد، نظریــة شــهادت عرفانــی، 
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ــی  ــهادت سیاس ــة ش ــه ای و نظری ــهادت فدی ــة ش ــی، نظری ــهادت تکلیف ــة ش نظری
ترجیــح داده اســت.

كتــاب عاشوراشناســی حال وهــوای یــک پژوهــش علمــی را دارد و تــالش 
ــر  ــد. نث ــود را واكاوی كن ــات موج ــادی نظری ــی و انتق ــرد تحلیل ــا رویک ــد ب می كن
كتــاب بســیار روان و فاخــر اســت. خواننــدۀ ایــن كتــاب، حتــی مطالــب نیازمنــد 
ــع  ــد. حجــم مناب ــانی درمی یاب ــن به آس ــی مت ــایة روان ــل را در س ــگ و تأم ــه درن ب
ــت.  ــتودنی اس ــاب س ــن كت ــده در تدوی ــرج داده ش ــه خ ــه ب ــده و حوصل مطالعه ش
ــات و  ــة آی ــای نمای ــد ج ــبی دارد؛ هرچن ــبتاً مناس ــی نس ــای علم ــاب نمایه ه كت
ــای  ــان در ارتق ــی بی گم ــت. عاشوراشناس ــی اس ــاب خال ــده در كت ــث ذكرش احادی
ــد و  ــان راه نمی رس ــی به پای ــچ پژوهش ــد هی ــهم دارد؛ هرچن ــورا س ــات عاش ادبی
ــردن  ــت و پی ب ــه حقیق ــرای نزدیک ترشــدن ب ــی اســت ب ــط گام ــی فق ــر تحقیق ه
ــا برجسته ســازی  ــه ب ــه الیه هــای پنهــان و ناپیــدای موضــوع پژوهــش. ایــن مقال ب
ــر و  ــد اث ــه  نق ــورا ب ــه عاش ــوط ب ــای مرب ــی در پژوهش ه ــای عاشوراشناس آورده ه

ــردازد. ــدی می پ ــای بع ــود آن در چاپ ه ــرای بهب ــنهادهایی ب ــرح پیش ط

1. اهمیت رویكرد روش شناسانة عاشوراشناسی
ــات  ــه نظری ــانه ب ــرد روش شناس ــی...، رویک ــاب عاشوراشناس ــتة كت ــه برجس وج
چشــم انداز  از  اســت.  حســین)ع(  امــام  قیــام  اهــداف  دربــارۀ  مطرح شــده 
ــة  ــه نقــش مهــم دوگان ــرای نخســتین بار ب ــاب چه بســا ب ــف كت روش شناســی، مؤل
كالم/ تاریــخ در فهــم رخــداد عاشــورا می پــردازد.1 ایــن نکتــة مهــم روش شناســانه 
ــش شــیعیان  ــن واقعیــت اشــاره دارد كــه واقعــة عاشــورا دســت كم در خوان ــه ای ب
ــی  ــی مبان ــع برخ ــت. درواق ــه اس ــخ مواج ــارض كالم و تاری ــش و تع ــا چال از آن ب

■ اســفندیاری، محمد. )1395(، عاشوراشناسی: 
پژوهشی دربارۀ هدف امام حسین)ع(، تهران، نشر 

نی، 350 صفحه، 200000 ریال.
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ــوارد  ــیاری از م در بس
ـ  کالمــی  مبانــی 
الهیاتــی می توانــد 
مفســر واقعة عاشــورا 
واقعیت هــای  یــا 
ــا  ــط ب ــی مرتب تاریخ
آن باشــد؛ ولــی برخی 
از مبانــی کالمــیـ  
الهیاتــی خــود جــای 
مناقشــه و درنــگ 
دارد و نــوع تفســیر 
و تعبیــر مــا از آن 
مبانــی بر برداشــتمان 
از واقـعـیـت هـــای 
ــاشورا  ــاریخی عـ تـ
اثـــر مـی گـــذارد. 
ــه  هــمـچــنـان کـ
چنـدوچون علم امام)ع( 
و  گســتره  به ویــژه  و 
ــه متكلمان  ــة آن ک دامن
ــارة  ــی درب ــزرگ امام ب
ــان  آن هـــم داسـتــ
ــیستند، ممكن است  نـ
از  مــا  تفســیر  بــر 
ــی  ــای تاریخ واقعیت ه

ــذارد ــر بگ اث

كالمــی ـ الهیاتــی شــیعی ماننــد علــم امــام)ع( بــه غیــب، عصمــت امــام)ع( و حتــی 
كمــال امــام)ع( و این كــه انتخــاب و تصمیــم امــام دربــارۀ هــر رخــدادی برتریــن و 
بهتریــن تصمیــم ممکــن اســت بــر خوانــش متــون و واقعیت هــای تاریخــی ســایه 
ــش  ــاب تأكیــد شده اســت. چال ــه مهــم در سراســر كت ــن نکت ــر ای افکنده اســت و ب
ــواره  ــن دو هم ــان ای ــارض می ــوارد تع ــه داوری در م ــود ك ــدار می ش ــا پدی از آن ج
ــا نقل هــای  ــی كالمــی ـ الهیاتــی ب آســان نیســت. درســت اســت كــه هــرگاه مبان
ــای  ــا رد نقل ه ــف ی ــه تضعی ــگ ب ــق بی درن ــد، محق ــارض نمای ــی تع ــاً تاریخ صرف
ــت.  ــن نیس ــدازه روش ــن ان ــوارد ای ــة م ــئله در هم ــی مس ــردازد، ول ــی می پ تاریخ
ــورا  ــة عاش ــر واقع ــد مفس ــی می توان ــی ـ الهیات ــی كالم ــوارد مبان ــیاری از م در بس
ــی ـ  ــی كالم ــی برخــی از مبان ــا آن باشــد؛ ول ــط ب ــای تاریخــی مرتب ــا واقعیت ه ی
الهیاتــی خــود جــای مناقشــه و درنــگ دارد و نــوع تفســیر و تعبیــر مــا از آن مبانــی 
ــه  ــذارد. همچنان ك ــر می گ ــورا اث ــی عاش ــتمان از واقعیت هــای تاریخ ــر برداش ب
چندوچــون علــم امــام)ع( و به ویــژه گســتره و دامنــة آن كــه متکلمــان بــزرگ امامــی 
ــای  ــا از واقعیت ه ــیر م ــر تفس ــت ب ــن اس ــتند، ممک ــتان نیس ــارۀ آن هم داس  درب

تاریخی اثر بگذارد.

2. اهمیت توجه به مبانی فقهی در فهم چیستی هدف امام حسین)ع(
به رغــم اهمیــت توجــه بــه دوگانــة كالم/ تاریــخ در فهــم رخــداد عاشــورا واقعیــت 
ــة الهیــات/ تاریــخ تنهــا چالــش موجــود در تفســیر رخــداد  ایــن اســت كــه دوگان
ــن  ــر ای ــه ب ــت ك ــخ اس ــه/ تاری ــات/ فق ــه گانة الهی ــن س ــه ای ــت؛ بلک ــورا نیس عاش
ــان  ــم در جری ــی ه ــیاهه ای از مســائل فقه ــع س ــایه افکنده اســت. درواق ــه س حادث
عاشــورا وجــود دارد كــه آن هــا نیــز تحلیــل چیســتی عاشــورا را دشــوار ســاخته اند. 
ــای  ــله واقعیت ه ــک سلس ــا ی ــو ب ــورا از یک س ــة عاش ــر واقع ــر، مفس ــخن  دیگ به س
ــژه  ــی به وی ــی الهیات ــی كالم ــی از مبان ــا برخ ــویی ب ــت و ازس ــی روبه روس تاریخ
دربــارۀ شــرایط و ویژگی هــای امــام در بــاور شــیعیان ســروكار دارد و از زاویــة ســوم 
ــا برخــی از مبانــی و احــکام مســلم فقهــی در ماجــرا دســت به گریبان اســت كــه  ب
نمی تــوان آن هــا را از نظــر دور داشــت. بــرای نمونــه، برابــر مبانــی مســلم فقهــی، 
حفــظ جــان واجــب اســت و اتــالف نفــس و خــود را بــه دام مــرگ افکنــدن حــرام 
ــریعت  ــن ش ــات بنیادی ــان از واجب ــظ ج ــو حف ــه از یک س ــت ك ــن واقعی ــت. ای اس
ــت،  ــدا نموده اس ــود را ف ــاک خ ــان پ ــین)ع( ج ــام حس ــر ام ــوی  دیگ ــت و ازس اس
برانگیزنــدۀ پرســش ها و تحلیل هــای فراوانــی شده اســت. یکــی از نظریــات در 
ــن  ــر ای ــی اســت؛ براب ــهادت تکلیف ــة ش ــام حســین)ع( نظری ــدف ام ــا ه ــاط ب ارتب
نظــر، امــام حســین)ع( تکلیفــی الهــی و آســمانی داشته اســت تــا جــان پــاک خــود 
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ـــی  ـــاد فقه ـــر ابع اگ
مســـئلة تحمـــل 
و  خـــود  ضـــرر 
راه  در  وابســـتگان 
ـــود،  ـــن ش ـــن روش دی
چه بســـا بـــه ایـــن 
نتیجـــه برســـیم 
کـــه در مـــواردی 
ــل  ــای اصـ ــه پـ کـ
ــن در  ــاس دیـ و اسـ
ـــك  ـــد ی ـــان باش می
مســـلمان بایـــد درجة 
ـــداکاری  ـــی از ف باالی
ــته  ــار را داشـ و ایثـ
باشـــد. بــــه ویژه 
اگـــر کســـی کـــه 
ـــت  ـــه حمای ـــن ب دی
او نیـــاز دارد در شـــمار 
ـــی  شخـصـیت هایـ
باشــــد کـــه به دلیـــل 
ـــار  ـــتگی انتظ برجس
ـــی رود ـــی از او م خاص

را فــدای اســالم كنــد. شــاید ایــن نظریــه كــه نویســندۀ كتــاب عاشوراشناســی... آن 
ــه  ــد ك ــی نباش ــای فقه ــن مبن ــا ای ــاط ب ــی نامیده اســت، بی ارتب ــهادت تکلیف را ش
ــد اقدامــی آســمانی  چــون حفــظ جــان واجــب اســت، پــس اقــدام امــام)ع( را بای
ــه داد  ــام ارائ ــی ع ــوان آن را همچــون الگوی ــژه دانســت و نت ــی الهــی و وی و تکلیف
تــا اقــدام امــام)ع( بــا مســئلة وجــوب حفــظ جــان ســازگار باشــد. همچنیــن برابــر 
ــش  ــدان خوی ــال و فرزن ــه اهل وعی ــژه ب ــران به وی ــه دیگ ــرار ب ــی، اض ــی فقه مبان
ــدام  ــه اق ــت ك ــن واقعی ــا ای ــت آی ــل نارواس ــر و اه ــه غی ــرار ب ــر اض ــت. اگ نارواس
ــی  امــام حســین)ع( ســبب كشته شــدن جمعــی شــده و اســارت خاندانــش را درپ
ــا  داشــته، ســبب شــکل گیری نظریه هــای ماننــد شــهادت تکلیفــی نشده اســت؟ آی
چــون ایــن مســئله از مســلّمات فقهــی قلمــداد شــده ســبب تفســیرهای ماورائــی 
از قیــام امــام حســین)ع( نشده اســت؟ ایــن درحالــی اســت كــه اگــر ابعــاد فقهــی 
ــه  ــا ب ــود، چه بس ــن ش ــن روش ــتگان در راه دی ــود و وابس ــرر خ ــل ض ــئله تحم مس
ایــن نتیجــه برســیم كــه در مــواردی كــه پــای اصــل و اســاس دیــن در میــان باشــد 
ــژه  ــار را داشــته باشــد. به وی ــداكاری و ایث ــی از ف ــد درجــة باالی ــک مســلمان بای ی
اگــر كســی كــه دیــن بــه حمایــت او نیــاز دارد در شــمار شــخصیت هایی باشــد كــه 

ــی رود. ــی از او م ــار خاص ــتگی انتظ ــل برجس به دلی
به همین ترتیــب ماهیــت فقهــی ـ حقوقــی نهــاد بیعــت كــه از یک ســو 
دســتگاه امــوی بــر انجــام آن تأكیــد داشــته و ازســوی  دیگــر امــام)ع( از پذیــرش آن 
ــام  ــر ام ــه اگ ــت؛ این ك ــت واكاوی نشده اس ــچ گاه به دق ــت، هی ــاع داش ــخت امتن س
ــد بیعــت  ــا یزی ــود؟ اگــر امــام ب ــار فقهــی آن چــه ب ــد بیعــت می فرمــود آث ــا یزی ب
ــی  ــا حت ــد، ی ــات كن ــد را اثب ــتگی یزی ــت ناشایس ــس  از آن می توانس ــرد پ می ك
آشــکارا وی را امــر بــه  معــروف و نهــی از منکــر كنــد؟ اگــر پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــاد  ــت نه ــد ـ اهمی ــر نمی رس ــی دور به نظ ــه پاســخ منف ــد ـ همچنان ك ــی باش منف
ــن تر  ــر روش ــوی دیگ ــت از س ــام)ع( از بیع ــتنکاف ام ــو و راز اس ــت از یک س بیع
ــام)ع( بافهــم ماهیــت فقهــی  ــام ام ــی قی ــر چرای می شــود. بدین ســان فهــم دقیق ت
ـ حقوقــی نهــاد بیعــت ارتبــاط پیــدا می كنــد؛ امــری كــه تاكنــون در پژوهش هــای 

ــت. ــته ای نشده اس ــه شایس ــه آن توج ــی ب عاشوراشناس
مســئلة ایثــار و دفــاع از اصــل دیــن و امــکان یــا عــدم امــکان تقیــه از دیگــر 
مســائل فقهــی مرتبــط بــا قیــام عاشوراســت. آیــا آن جــا كــه پــای اصــل دیــن در 
میــان اســت، مســلمانان و به ویــژه رهبــران دینــی كــه رفتــاِر آنــان در جلــوی چشــم 
ــد، می تواننــد تقیــه كننــد؟  امــت اســت و در تنظیــم رفتــار مــردم بســی اثرگذارن
ــن در خطــر  ــن و آیی ــه اصــل دی ــی ك ــه در جای ــی تقی ــن مســلّم فقه ــر موازی براب
باشــد، به ویــژه ازســوی امــام كــه فلســفة وجــودی وی بنــا به فــرض حفــظ كیــان 
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ضرورت واکاوی ابعاد فقهی ـ حقوقی رخداد عاشورا

از  ســـخن  اگـــر 
جهـــاد در میـــان 
ـــه  ـــا آن ک ـــد، ب باش
ــگ و  ــرار از جنـ فـ
ــه  ــت کردن بـ پشـ
حـــرام  دشـــمن 
ـــام  ـــا در مق ـــت، ی اس
ـــاع از جان  ـــاع، دف دف
ـــب  ـــرض واج ـــا ع و ی
اســـت، آیـــا ایـــن 
تكلیـــف همچـــون 
تكالیـــف  همـــة 
مـشــــروط بـــه 
ــت؟  ــدرت نیسـ قـ
چـــرا امـــام)ع( بـــا 
ـــا  ـــم ب ـــمارگان ک ش
دشـــمنی انبـــوه 
ــت  ــده  اسـ جنگیـ
و ســـر تســـلیم در 
ـــرود  ـــان ف ـــر آن  براب

نیاورده است؟

اســالم اســت، روا نخواهــد بــود. اگــر بــر ایــن مبنــای فقهــی تأكیــد شــود ضرورتــی 
نــدارد در چرایــی اقــدام امــام)ع( به ســراغ نظریــة شــهادت فدیــه ای برویــم؛ بلکــه 
در این صــورت كافــی اســت شــماری از شــواهد تاریخــی گواهــی دهنــد كــه بیعــت 
امــام)ع( مایــة تضعیــف و محــو اســالم می شــد. در این صــورت ایــن مبنــای فقهــی 
و آن شــواهد تاریخــی به آســانی بــه فهــم چیســتی قیــام امــام)ع( كمــک می كــرد.

مســئلة فقهــی دیگــر چگونگــی مقابلــه بــا دشــمن و دفــاع اســت. اگــر ســخن از 
جهــاد در میــان باشــد، بــا آن كــه فــرار از جنــگ و پشــت كردن بــه دشــمن حــرام 
ــن  ــا ای ــت، آی ــب اس ــرض واج ــا ع ــان و ی ــاع از ج ــاع، دف ــام دف ــا در مق ــت، ی اس
ــا  ــام)ع( ب ــرا ام ــدرت نیســت؟ چ ــه ق ــف مشــروط ب ــة تکالی ــف همچــون هم تکلی
شــمارگان كــم بــا دشــمنی انبــوه جنگیده اســت و ســر تســلیم در برابــر آنــان فــرود 
ــارۀ  ــاً طــرح و درب ــن مســئله را دقیق نیاورده اســت؟ كســانی چــون ســیدمرتضی ای
آن ســخن می گوینــد. ســیدمرتضی در توجیــه ایــن امــر گفته اســت: »امــا این كــه 
امــام بــا عــده ای انــدک بــه جنــگ بــا بســیاری پرداخــت، پیش تــر گفتیــم كــه آن 
حضــرت از ســر ضــرورت بــه جنــگ كشــیده شــد و دیــن و دوراندیشــی نیــز توأمــان 

ــن اقتضــا نمی كــرد )اســفندیاری، 1395: 293(. ــگام جــز ای در آن هن
ــن  ــه ای ــدون توجــه ب  به هرحــال، خوانــش درســت و دقیــق رخــداد عاشــورا ب
مســائل فقهــی كــه ســیاهة آن از مــواردی كــه بدان هــا اشــاره شــد بلندتــر اســت، 

دشــوار خواهــد بــود. 

ــه  ــات هفت گان ــان نظری ــت در می ــاع از بیع ــة امتن ــگاه نظری 3. جای
ــین)ع( ــام حس ــام ام ــی قی ــاره چرای درب

ــدف  ــون ه ــده پیرام ــات مطرح ش ــل نظری ــی... در جرح وتعدی ــاب عاشوراشناس كت
امــام حســین)ع( بــه نظریــة امتنــاع از بیعــت چنان كــه بایــد ارج و بهــا نداده اســت؛ 
ــاع از  ــو امتن ــد. از یک س ــر می رس ــم به نظ ــیار مه ــه بس ــن نظری ــه ای ــال  آن ك ح
بیعــت نــه چنــان اســت كــه نویســندۀ كتــاب عنــوان كرده اســت؛ امتنــاع از بیعــت 
ــت؛  ــه نیس ــی. محافظه كاران ــه غیرسیاس ــت و ن ــال اس ــه و غیرفع ــه محافظه كاران ن
زیــرا بیعــت امــام حســین)ع( آن قــدر بــرای حکومــت امــوی اهمیــت داشــت كــه 
از ابتــدا در پــی تحمیــل آن بــه امــام حســین)ع( بــود. حکومــت امــوی بــه مهــر و 
ــه  ــود. به همیــن دلیــل در وصیــت معاوی ــد ب ــام حســین)ع( بســی نیازمن ــد ام تأیی
بــه یزیــد هــم بــر آن تأكیــد شــده بــود و یزیــد هــم ســخت در پــی آن بــود. حتــی 
ــه  ــاب هــم بازگــو شده اســت، آن گون ــر گزارش هــای تاریخــی كــه در خــود كت براب
ــه عبــداهلل بــن عمــر آمده اســت و شــواهد فــراوان دیگــر  كــه در پاســخ امــام)ع( ب
ــا  ــد: ی ــته بودن ــتر نگذاش ــام)ع( دو راه بیش ــرای ام ــد، ب ــد می كن ــم آن را تأیی ه
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 نقد مکتوب

ــی  ــت تحمیلـ بیعـ
ـــط  ـــار خ ـــه دو اعتب ب
امـــام)ع(  قرمـــز 
بـــود؛ از یك ســـو 
ن  د ینه کـــر د نها
ایـــن بنیـــاد ســـوء 
توســـط امـــام)ع( 
ــدزدن  ــر تأییـ و مهـ
بـــر آن، هرگـــز بـــه 
مصلحـــت اســـالم و 
مســـلمانان در آن زمان 
ـــر  ـــان دیگ ـــر زم و ه
نبـــود. ایـــن به معنـــای 
نـهـادیـنـه کــــردن 
ــی و  ــتبداد دینـ اسـ
ــه  ــال بـ ــر ابطـ مهـ
در  مردم ســـاالری 
ـــود. از  اندیشـــة دینی ب
ـــرش  ســـوی دیگر، پذی
ایـــن بـیــــعت، 
نفـــی کرامـــت و 
ــخصی  ــرض شـ ِعـ
ــمار  ــام)ع( به شـ  امـ

می رفت

كشته شــدن یــا بیعــت اكراهــی: »ان القــوم ال یتركونــی فــال یزالــون حتــی أبایــع و 
ــا كاره أو فیقتلوننــی« )همــان: 208(. أن

ــوان غیرسیاســی قلمــداد كــرد.  ــن درجــه از اهمیــت را نمی ت ــه ای مســئله ای ب
ــد و  ــه می توان ــت ك ــود و هس ــند ب ــدر ناپس ــی آن ق ــت تحمیل ــن، بیع ــر ای افزون ب
ــبب  ــن س ــد. به همی ــون كن ــالم را دگرگ ــان اس ــی جه ــت سیاس ــت سرنوش توانس
ــود.  ــه ب ــا معاوی ــام حســن)ع( ب ــح ام ــز از والیت عهــدی یکــی از بندهــای صل پرهی
ــر دو ســبط  ــز ه ــی خــط قرم ــت تحمیل ــز از بیع ــه پرهی ــن نشــانة آن اســت ك ای
پیامبــر)ص( بــود. این كــه تــرک بیعــت در نظریــات دیگــر ماننــد تشــکیل حکومــت 
ــده  ــم را نادی ــت مه ــن واقعی ــود ای ــبب ش ــد س ــود دارد نبای ــم وج ــهادت ه ــا ش ی
ــا  ــود؛ ام ــدول می فرم ــزی ع ــر چی ــرایط از ه ــه ش ــته ب ــام)ع( بس ــه ام ــم ك بگیری
بــه بیعــت تحمیلــی بــا یزیــد تــن درنمــی داد. آن حضــرت بــرای امتنــاع از بیعــت، 
ــت  ــظ حرم ــا حف ــش ی ــظ جان ــرای حف ــرد. ب ــرک ك ــه ت ــوی مک ــه را به س مدین
ــا  ــا ســپاه حــر، نه تنه ــود؛ پــس از مواجهــه ب ــرک فرم ــا هــر دو، مکــه را ت حــرم ی
حاضــر بــود؛ بلکــه اصــرار داشــت مســیر و آهنــگ خــود را تغییــر دهــد؛ امــا بیعــت 
تحمیلــی گویــی خــط قرمــز امــام)ع( بــود و هرگــز از آن كوتــاه نیامــد و دربــارۀ آن، 
تغییــر رأی نــداد. امــام)ع( درپــی دعــوت كوفیــان بــرای برپایــی نظــام امامــت بــدان 
ســوی شــتافت؛ امــا وقتــی زمینــه را مســاعد نیافــت به آســانی از آن دســت كشــید؛ 
امــا بــه امتنــاع از بیعــت در هــر شــرایطی ســخت پای بنــد بــود تــا آن جــا كــه جــان 
پاكــش را در ایــن راه داد. امتنــاع امــام)ع( از بیعــت را می تــوان بــرای تثبیــت نقــش 
ــام)ع( بیعــت  ــی حکومــت دینــی قلمــداد كــرد. اگــر ام همیشــگی مــردم در برپای
ــة حکومــت رعــب و وحشــت و همــراه  ــر و تثبیــت می كــرد نظری ــاری را تقری اجب
بــا فشــار و تهدیــد صــورت شــرعی می گرفــت. ایــن فســاد و تباهــی بزرگــی بــرای 
امــت اســالم بــود و امــام)ع( هرگــز حاضــر نبــود در تقریــر و امضــای چنیــن رویــة 

ویرانگــری نقــش داشــته باشــد.

4. بیعت تحمیلی به مثابة خط قرمز امام حسین)ع(
بیعــت تحمیلــی بــه دو اعتبــار خــط قرمــز امــام)ع( بــود؛ از یک ســو نهادینه كــردن 
ــه مصلحــت  ــر آن، هرگــز ب ــاد ســوء توســط امــام)ع( و مهــر تأییــدزدن ب ــن بنی ای
اســالم و مســلمانان در آن زمــان و هــر زمــان دیگــر نبــود. ایــن به معنــای 
نهادینه كــردن اســتبداد دینــی و مهــر ابطــال بــه مردم ســاالری در اندیشــة دینــی 
بــود. از ســوی دیگر، پذیــرش ایــن بیعــت، نفــی كرامــت و ِعــرض شــخصی امــام)ع( 
به شــمار می رفــت. پــس نظریــة امتنــاع از بیعــت آن گونــه كــه نویســندۀ كتــاب یــاد 
كرده اســت تنهــا بــرای حفــظ جــان نبوده اســت. دور نیســت كــه بگوییــم امــام)ع( 
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ضرورت واکاوی ابعاد فقهی ـ حقوقی رخداد عاشورا

دیگـــری  نكتـــة 
ـــت و  ـــا داش ـــه ج ک
دارد کـــه همچنـــان 
بیشـــتر بـــه آن 
پرداختـــه شـــود، 
تبییـــن اهـــداف 
ـــام)ع(  ـــه ای ام مرحل
ـــون  ـــرایط گوناگ در ش
اســـت. مطالعـــة 
ــون  ــع گوناگـ وقایـ
مربـــوط بـــه یـــك 
ــاس  ــداد براسـ رخـ
ترتیـــب زمانـــی 
ــودمند  ــیار سـ بسـ
و راهـگـشـاســــت. 
عـاشـوراشـنـاسـی 
البتـــه گام هـــای 
ــاره  ــی دراین بـ خوبـ
برداشته اســـت، امـــا 
ـــد  ـــا را بای ـــن گام ه ای

ــرد ــل کـ تكمیـ

در تزاحــم میــان حفــظ جــان و حفــظ عــرض و كرامــت خویــش، حفاظــت از دومــی 
را بــر اولــی ترجیــح داد. عــرض و كرامــت انســان همچــون جــان او شایســتة دفــاع 
ــر جــان  اســت. محقــق نجفــی در مبحــث دفــاع مشــروع حتــی از تقــدم عــرض ب
ــیاری از  ــی بس ــت بیرون ــد.2 در واقعی ــخن می گوی ــع س ــان بلندطب ــر مردم در نظ
ــد. دلیــل  ــر جــان مقــدم می دارن ــرو را ب مــردم دســت كم در شــرایطی، عــرض و آب
ــظ  ــای اســالمی، حف ــر آموزه ه ــد براب ــه گواهــی ده ــم ك ــار نداری روشــنی در اختی
ــه  ــام حســین)ع( باآن ك ــدم دارد. ام ــرو تق ــرض و آب ــظ ع ــر حف جــان درهرحــال ب
امــام بــود همزمــان انســانی بــود كــه بایــد از عــرض و كرامــت سیاســی ـ اجتماعــی 
ــه  ــد ب ــم می بای ــن را ه ــو ای ــام و الگ ــوان ام ــرد. او به عن ــاع می ك ــم دف ــش ه خوی
مســلمانان بیامــوزد و روشــن ســازد كــه دفــاع از عــرض و كرامــت بهایــی دارد كــه 
بایــد آن را پرداخــت. كرامــت و عــرض آن قــدر بهــا دارد كــه بــرای آن بهــا پرداخــت. 
ایــن بهــا در مــواردی ممکــن اســت جــان باشــد. به دلیــل اهمیــت حفــظ عــرض و 
كرامــت بــود كــه امــام)ع( حتــی پیشــنهادهایی ماننــد پناه بــردن بــه كوهســتان ها 
ــه  ــه ك ــن گزین ــت؛ ای ــا را نمی پذیرف ــه غاره ــردن ب ــا فرارك و مناطــق دوردســت ی
ــظ  ــام)ع( را حف ــان ام ــاید ج ــد ش ــنهاد می ش ــان پیش ــی از خیرخواه ــط برخ توس
می كــرد؛ امــا آبــرو، عــرض و كرامــت وی را بــه بــاد مــی داد. به رغــم ارج و منزلــت 
ایثــار و ازخودگذشــتگی بــرای دیــن و دینــداری گمــان نمــی رود كــه دیــن و مبانــی 
دینــی بــه مــا اجــازه دهــد خــود و كرامــت انســانی خــود را نادیــده انگاریــم. برابــر 
مبانــی دینــی كــه برخــی فقیهــان آشــکارا آن را می پذیرنــد، اگــر كســی در بیابــان 
بــه آبــی بــرای وضــو نیــاز داشــته باشــد و دیگــری حاضــر اســت آب را بــا منــت در 
ــای آن اســت كــه در  ــن به معن ــد. ای ــول كن ــرار دهــد، الزم نیســت قب ــار او ق اختی

فراینــد دینــداری كرامــت و حرمــت پیــروان دیــن هــم بایــد حفــظ شــود.
ــت.  ــورا آمده اس ــه عاش ــوط ب ــون مرب ــون در مت ــوه گوناگ ــزت از وج ــئلة ع مس
در گفتارهــای نقل شــده از امــام حســین)ع( بــر آن تأكیــد شده اســت. امــام 

ــت: ــل فرموده اس ــر نق ــود براب ــین)ع( خ حس
ــا ــاتمن ــةوهیه ــلةوالذل ــنالس ــیبی ــدرکزن ــیق ــنالدع ــیاب أالوإنالدع

ــة. الذل
نیزبنابرنقلفرمودهاست:

الواهللالأفرفرارالعبیدوالأعطیکمإعطاءالذلیل.
ــز  ــد نی ــام حســین)ع( ســخن گفته ان ــدام ام ــی اق ــارۀ چرای دانشــورانی كــه درب
پیوســته از اهمیــت عــزت و حفــظ عــرض و آبــرو ســخن به میــان آورده انــد. فضل بــن 
حســن طبرســی )د. 548( گفته اســت: »اگــر بــر مــا خــرده بگیرنــد كــه چــرا امــام 
ــال دارد:  ــدام او دو احتم ــه اق ــت ك ــن اس ــخ ای ــد، پاس ــه جنگی ــین)ع( یک تن حس
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 نقد مکتوب

ـــت  ـــن اس ـــت ای واقعی
ــی  ــل اولـ ــه اصـ کـ
ــز از  ــح و پرهیـ صلـ
خشـــونت در هـــر 
شـــرایطی اســـت. 
ــه  ــدام بـ ــن اقـ ایـ
و دفـــاع  جنـــگ 
ــاز  ــه نیـ ــت کـ اسـ
بـــه توجیـــه دارد. 
ـــت اصـــل  قـــدر و منزل
صلـــح متأســـفانه 
ـــت.  نـاشـنـاخته اسـ
صلـــح کـــه قـــرآن 
مجیـــد آن را اصلـــی 
قلمـــداد  عـــام 
ـــب  ـــرده است، اغل کـ
در  صلـــح  بـــه 
ــخصی و  ــط شـ روابـ
خصوصـــی فروکاســـته 
شــــده است. از منظـــر 
انســـانی و اســـالمی 
ــل  ــن اصـ ــدر ایـ قـ
ــد  ــن را نبایـ بنیادیـ

ــت ــده گرفـ نادیـ

ــر)ص(  ــزد پیامب ــش ن ــبب جایگاه ــه او را به س ــرد ك ــان می ك ــه گم ــت این ك نخس
نخواهنــد كشــت. دوم این كــه گمــان می كــرد اگــر هــم از جنــگ بــا ایشــان دســت 
ــا  ــه ب ــه ك ــت، همان گون ــد كش ــکنجه خواه ــا ش ــون او را ب ــاد ملع ــردارد، ابن زی ب
پســرعمویش، مســلم چنــان كــرد؛ بنابرایــن كشته شــدن باعــزت نفــس و در جهــاد 

برایــش گواراتــر بــود« )همــان: 301(.
ــه در  ــت. در فق ــی اس ــاًل فقه ــئله كام ــه مس ــی ب ــگاه طبرس ــه ن ــم ك می بینی
مباحــث اكــراه ایــن مســئله مطــرح اســت كــه هــرگاه كســی دیگــری را بــه كشــتن 
خــود اكــراه كنــد بــه این گونــه كــه اگــر او خــود را نکشــد، مکــره وی را بــا زجــر 
و شــکنجه خواهــد كشــت، به نظــر برخــی اقــدام بــه قتــل ســاده و عــادی خــود در 
ایــن فــرض جایــز اســت. طبرســی كوشــیده بــا لحــاظ ایــن مســئلة فقهــی شــهادت 
ــیر و  ــت تفس ــکنجه و ذل ــا ش ــراه ب ــل هم ــه قت ــد ب ــه تهدی ــین)ع( را ب ــام حس ام
تعبیــر كنــد. ذلــت عنصــری اســت كــه بــه قتــل همــراه بــا شــکنجه افزوده اســت و 

ــد. ــر كن ــر و قبیح ت ــل را فجیع ت ــد قت می توان
برخــی دیگــر از متقدمــان در واكاوی چرایــی اقــدام امام حســین)ع( این مســئله 
ــه ســیدمرتضی می گویــد: »اگــر  ــرای نمون ــه ای دیگــر مدنظــر داشــته اند. ب را به گون
گفتــه شــود عــذر امــام)ع( در رفتنــش بــا خانــواده از مکــه بــه كوفــه چــه بــود؟...« 

.)287 )همان: 
ــه مســئله ای فقهــی  ــدی نســبت ب ــای دغدغه من ــه طــرح ســؤال به معن این گون

اســت كــه بــا اقــدام امــام)ع( ارتبــاط دارد.

5. اهداف مرحله ای و موقعیت ـ محور امام حسین)ع(
نکتــة دیگــری كــه جــا داشــت و دارد كــه همچنــان بیشــتر بــه آن پرداختــه شــود، 
ــع  ــة وقای ــت. مطالع ــون اس ــرایط گوناگ ــام)ع( در ش ــه ای ام ــداف مرحل ــن اه تبیی
ــودمند و  ــی3 بســیار س ــب زمان ــاس ترتی ــداد براس ــک رخ ــه ی ــوط ب ــون مرب گوناگ
ــاره برداشته اســت، امــا  راهگشاســت. عاشوراشناســی البتــه گام هــای خوبــی دراین ب
ایــن گام هــا را بایــد تکمیــل كــرد. در این گونــه مطالعــه پرســش هایی بســیار مهــم 
ــه این كــه امــام)ع( در مدینــه و آن گاه  كــه از وی درخواســت  ــرای نمون می شــود. ب
ــان چــه  ــان زم ــت، در هم ــرک گف ــه ت ــه را به ســوی مک ــبانه مدین ــت شــد ش بیع
ــان را  ــای كوفی ــوز نامه ه ــام)ع( هن ــه ام ــی ك ــه و در زمان ــت؟ در مک ــی داش هدف
دریافــت نکــرده بــود برنامــه و طــرح امــام)ع( چــه بــود؟ زمــان تــرک مکــه هــدف 
ــت  ــا حفــظ حرم ــش و ی ــاً حفــظ جــان خوی ــا صرف ــود؟ آی ــاً چــه ب ــام)ع( دقیق ام
ــان  ــای كوفی ــه نامه ه ــن ب ــخ مثبت گفت ــگ پاس ــا آهن ــا تنه ــت ی ــرم را داش ح
ــس از  ــز پ ــلم و نی ــهادت مس ــر ش ــت خب ــس از دریاف ــام پ ــه ام ــرح و برنام را؟ ط
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ضرورت واکاوی ابعاد فقهی ـ حقوقی رخداد عاشورا

رویارویــی بــا ســپاه ُحــر چــه بــود؟ خطبه هــای روز عاشــورا مبنــی بــه فراخوانــدن 
مــردم بــه تــرک جنــگ یــا حتــی تــالش بــرای مذاكــره بــا عمربــن ســعد در شــب 
ــف  ــه متوق ــن ســؤال ها البت ــه ای ــق ب ــود؟ پاســخ دقی ــه چــه منظــوری ب عاشــورا ب
ــرای آن هــا بایــد ماه هــا  ــر تحقیقــات تاریخــی دقیــق اســت. پژوهش هایــی كــه ب ب
وقــت صــرف كــرد. مؤلــف كتــاب كوشیده اســت بــه ایــن وادی نزدیــک شــود؛ امــا 
ــه  ــش های پیش گفت ــه پرس ــان آور ب ــبتاً اطمین ــخ های نس ــه پاس ــیدن ب ــرای رس ب
ــف  ــه مؤل ــژه این ك ــاز اســت؛ به وی ــای ســخت و پرســنگالخی نی ــه پیمــودن راه ه ب
خــود از امــام)ع( نقــل كرده انــد كــه: ]هلل االمــر و كل یــوم ربنــا فــی شــأن[ )همــان: 

.)185

ــة  ــا نظری ــالمی ب ــت اس ــرای حكوم ــام)ع( ب ــام ام ــة قی ــاط نظری 6. ارتب
ــی ــور عموم ــه در ادارة ام ــت فقی ــی والی فقه

ــام)ع( را  ــام ام ــس قی ــه هرك ــد ك ــن برمی آی ــاب چنی ــای كت ــی عبارت ه از برخ
بــه تــالش آن حضــرت بــرای برپایــی حکومــت تفســیر و تعبیــر كنــد بــا تشــکیل 
حکومــت اســالمی در زمــان غیبــت هــم موافــق اســت؛ حــال آن كــه ایــن دو امــر 
ــی  ــور عموم ــه در ادارۀ ام ــت فقی ــه والی ــی ك ــد. فقیهان ــه ندارن ــر مالزم ــا یکدیگ ب
ــبه و  ــور حس ــا ام ــبیه ی ــور حس ــه ام ــارات او را ب ــة اختی ــد و دامن را نپذیرفته ان
ــة  ــا وظیف ــق ی ــام)ع( ح ــه ام ــد ك ــر آن نبوده ان ــز ب ــد هرگ ــدود كرده ان ــا مح قض
ــون  ــم همچ ــه ه ــه فقی ــات این ك ــع اثب ــدارد. درواق ــدل را ن ــت ع ــی حکوم برپای
امــام معصــوم)ع( می توانــد یــا بایــد بــرای برپایــی حکومــت اســالمی تــالش كنــد 
ــام حســین)ع(  ــدام ام ــة خــاص خــود نیازمنــد اســت و تنهــا اق ــه ادل درهرحــال ب
ــب  ــن ترتی ــد. به همی ــر باش ــن ام ــر ای ــل ب ــد دلی ــان)ع( نمی توان ــر امام ــا دیگ و ی
تــالش بــرای نشــان دادن چهــره ای صلح طلبانــه از امــام حســین)ع( نشــان انفعــال 
ــی صلــح و پرهیــز از خشــونت در هــر  نیســت؛ واقعیــت ایــن اســت كــه اصــل اول
ــه توجیــه دارد.  شــرایطی اســت. ایــن اقــدام بــه جنــگ و دفــاع اســت كــه نیــاز ب
قــدر و منزلــت اصــل صلــح متأســفانه ناشناخته اســت. صلــح كــه قــرآن مجیــد آن را 
اصلــی عــام قلمــداد كرده اســت، اغلــب بــه صلــح در روابــط شــخصی و خصوصــی 
ــن را  ــل بنیادی ــن اص ــدر ای ــالمی ق ــانی و اس ــر انس ــت. از منظ ــته شده اس فروكاس

ــده گرفــت. ــد نادی نبای

7. اهمیت ارزیابی انتقادی و سندی گزارش های تاریخی عاشورا
ــه ســه گانة تاریــخ/ كالم/ فقــه گزارش هــای تاریخــی را از دو منظــر  ــاری توجــه ب ب
ــد  ــه بای ــم این ك ــد و ه ــی تاریخی ان ــه گزارش ــم ازآن رو ك ــازد؛ ه ــت می س بااهمی
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 نقد مکتوب

آن هــا را از منظــر الهیاتــی و فقهــی هــم ارزیابــی كــرد. بااین حــال عاشوراشناســی 
ــان  ــت یکس ــون اس ــات گوناگ ــتوانة آرا و نظری ــه پش ــی ك ــا و روایت های ــا نقل ه ب
ــان  ــاری یکس ــا اعتب ــة آن ه ــه هم ــندی ب ــار س ــاظ اعتب ــد و به لح ــورد می كن برخ
ــف  ــات مختل ــان نظری ــا صاحب ــاج ب ــام احتج ــه در مق ــت ك ــت اس ــد. درس می ده
ــا  ــرد، ام ــتدالل ك ــان اس ــا آن ــت و ب ــروض گرف ــان را مف ــای آن ــوان دیدگاه ه می ت
داوری نهایــی دربــارۀ آن چــه مؤلــف آن را اهــداف درجــه دوم امــام)ع( نامیده اســت 
ــهید  ــاب ش ــدازه در كت ــع هران ــاز نیســت. درواق ــندی بی نی ــای س از جرح وتعدیل ه
جاویــد كــه مؤلــف آن نیــز از نظریــة قیــام امــام)ع( بــرای برپایــی حکومــت اســالمی 
دفــاع كــرده  بــه جرح وتعدیل هــای ســندی بهــا داده شده اســت در كتــاب 
ــم.  ــورد می كنی ــون برخ ــناد و مت ــارۀ اس ــه داوری درب ــدرت ب ــی... به ن عاشوراشناس
ــین)ع(  ــام حس ــداف ام ــا اه ــدف ی ــارۀ ه ــه ای درب ــر نظری ــت ه ــه تقوی حال آن ك
به ویــژه آن گاه  كــه بناســت واقعیت هــای تاریخــی مــالک داوری قــرار گیــرد، 

ــن واكاوی ممکــن نیســت. ــدون ای ب
بــاری كاســتی های پیش گفتــه هرگــز از ارج و منزلــت اثــری كــه پژوهش هــای 
ــف  ــه از مؤل ــناختی ك ــا ش ــد. ب ــت نمی كاه ــا بخشیده اس ــی را ارتق عاشوراشناس
ارجمنــد و فاضــل كتــاب عاشوراشناســی... دارم، بی شــک چاپ هــای بعــدی كتــاب 

ــود. ــد ب ــی خواه ــاپ كنون ــر از چ ــب كامل ت به مرات

پی نوشت
ــی را  ــة كالم ــی و مطالع ــی را برون دین ــة تاریخ ــرم مطالع ــندۀ محت ــه نویس ــد ك 1. هرچن
ــی  ــة تاریخــی زمان ــراه اســت. مطالع ــا مســامحه هم ــا ب ــرده، ام ــداد ك ــی قلم درون دین
ــه  ــان این گون ــی در جری ــی دین ــا و مبان ــه پیش فرض ه ــود ك ــی می ش ــی تلق برون دین
ــا  مطالعــه لحــاظ نشــوند. مطالعــة درون دینــی و برون دینــی اعــم از مطالعــة كالمــی ی

تاریخــی اســت.
2. و ال ریــب فــی أهمیــة العــرض مــن النفــس عنــد ذوی النفــوس االبیــة )نجفــی، 1961: 

)655 ،41
3. Chronological 
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