
 ها و تضادها در عاشورا/ تاملی در گفتارهای عاشورایی امام صدردوگانه

 حجت االسالم حبیب اهلل بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمینویسنده: 

ها و گفتارهای امام موسی صدر است که در لبنان در ایام محرم و با ای از سخنرانیکتاب سفر شهادت، هرچند مجموعه

یافته و دارای یک کلیت مشخص و رویکردی عقالنی و حماسی به مخاطبین مسلمان و گاه مسیحی ارائه شده، کتابی است نظم

 .مسئله عاشورا

 

ها، هها، دوگانشود، ثنویتتوان بازخوانی و روایت کرد. آنچه در این نوشته به اشاره ذکر میهای مختلفی میاین کتاب را از جنبه

هایش ها و سخنرانیها را در گفتهکند و امام موسی صدر عالمانه آنمی و گاه اموری متضاد است که در عاشورا جلوه

ها را متناسب با مخاطب خود تفسیر و تبیین کند. در این یادداشت، به رد که هر یک از آنکند و تالش داگذاری مینشان

 :کنممواردی از این اضداد اشاره می

 

های مهم کربال که امام موسی صدر در برخی از گفتارهایش بدان اشاره کرده، مسئله ـ یکی از این دوگانه یقهرمان و قربانی

توان دنبال کرد و پرسید که اساسا امام حسین قربانی و قهرمانی را هم در رفتار سیدالشهداء می قربانی و قهرمانی است. دو ضد

( و هم اینکه این دو را 54توان با قربانی شدن قهرمان شد؟ )ص )ع( چگونه هم قربانی شد و هم قهرمان، و اساسا چگونه می

چگونه در اوج مصیبت به جای جزع و فزع، در فکر حماسه و توان در رفتار زینب کبری )س( مطرح کرد و پرسید که زینب می

 . (191کند که خداوندا این قربانی را از ما قبول فرما؟ )ص قهرمانی است و دعا می

 

ـ دوگانه دیگر در این کتاب، رابطه میان عزا و حماسه است. اساسا بین عزا و حماسه شاید سازگاری وجود  اعز و حماسه

خلق حماسه در وضعیت مصیبت و عزا دشوار باشد. ماتم و عزا ممکن است که نیرو و توان انسان را به  نداشته باشد و امکان

تحلیل ببرد و امکان هر نوع از حرکت و حماسه را از فرد بازستاند. اما اینکه در صحنه عاشورا و حرکت حسین بن علی) ع( و 

کشد که این دو ضد آید؛ این پرسش را به میان مید می)س( شور اجتماعی و حماسه تاریخی به وجومصیبت زینب کبری

ها در وضعیت عزا و ماتم چگونه حرکت کردند و بلکه حماسه خلق کردند؟ امروزه نیز از اند و آنچگونه در کنار هم قرار گرفته

ها و گفته توان به زندگی و حرکت دست یافت؟ امام موسی صدر در جاهای مختلف ازمجالس عزای حسین )ع( چگونه می

 . (117هایش به این نکته اشاره کرده است و سعی دارد که پاسخی برای آن ارائه کند. )ص نوشته

 

)خون حسین و خون خدا( ـ یکی دیگر از ضدها در عاشورا رسیدن انسان به مقام قرب فرائض است که در آن  خدا و انسان

شود و خون انسان نیز خون ی انسان، غضب و شادی خدا تلقی میشود، و غضب و شادحاالت انسانی به خداوند نسبت داده می

شود. این ثنویت و وحدانیت و سوال و فهم آن نیز در بیان امام موسی صدر در این کتاب آمده که چرا و چگونه خدا شمرده می

اراهلل نیست، بلکه در (. ناگفته نماند که این سوال تنها در مورد ث65، و ص 125شود؟ )ص خون حسین بن علی خون خدا می

نیز مطرح است و سخنان و تفاسیر مختلفی از آن « و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی»مورد یداهلل در قرآن، و یا آیاتی مانند 

 . ها به این مسئله اشاره کرده استهای مختلفی از سخنرانیشده است و امام موسی صدر نیز در قسمت

 

ای برای حال امروز بشر دارد؟ چگونه با یاد و در گذشته دور تاریخی رخ داده است، چه فایده ای کهـ حادثه ناکنو و گذشته

( این پرسش یکی از 183توان حل کرد؟ ) ص ذکر مصائب گذشتگان در کربال، مسائل و معضالت جامعه امروز خود را می



ام موسی صدر در نگاه به گذشته تاریخی عاشورا های اصلی امهای فلسفه تاریخی است که گویا یکی از دغدغهترین پرسشمهم

ها و گفتارهایش در مورد عاشورا، آن را درس و عبرتی و ربط آن به جامعه امروز و نیازهای بشر معاصر بوده است. امام در خطابه

سفه امام موسی صدر، دهد. در فلها و احکام آن را بر حقایق زمانه و زمینه کنونی تطبیق میداند و آموزهبرای امروز بشر می

 . های امروزینش تطبیق نشود، مرده است و ثمری برای بشر امروز نداردگذشته اگر بر نمونه

 

ای تواند مایه و بهانه)عاشورا و وحدت( ـ آیا واقعه عاشورا که نمونه یک جنگ و جهاد در تاریخ اسالم است، می گجن و صلح

کنونی باشد؟ یا نه عاشورا در گذشته یک شکاف بزرگ در میان امت اسالم  یبرای وحدت و آشتی در جهان اسالم و یا دنیا

توان همواره عاشورا را به یاد انجامد؟ چگونه میبوده و احیای آن در جامعه امروز نیز به شکاف و گسست جامعه مسلمانان می

ف و خونریزیِ مجدد پرهیز کرد؟ )ص داشت و پیوسته بر خون خدا در سرزمین کربال گریست، اما در پی آن از جنگ و اختال

144) . 

 

ـ آیا امام حسین) ع( با استقبال از شهادت، خودکشی کرد؟ امام موسی صدر در سفرشهادت با  یخودکش و طلبیشهادت

 توان شهادت را از خودکشیپردازد که اساسا چگونه میاشاره به دو آیه به ظاهر مقابل و متضاد، به تبیین و توضیح این ضد می

را  تأکید دارد که جان خود را انفاق کنید، ولی خود« و انفقوا فی سبیل اهلل و ال تلقوا بأیدیکم إلی التهلکه»جدا کرد. آیه شریفه 

اند، به هالکت نیندازید. از سوی دیگر، در جای دیگر قرآن تأکید دارد که شهادت هالکت نیست و کسانی را که شهیده شده

 . (215خورند. )ص اند و در درگاه خداوندی روزی میندهها زمرده نپندارید که آن

 

های فوق، امام موسی صدر به ضدهای دیگری در عاشورا مانند خیر و شر و تقابل آن دو در عاشورا و عالوه بر مقوالت و پرسش

دن و یا محلی و شمول بو(، مرگ و جاودانگی و امکان جاودانه شدن در عین مرگ و مظلومیت، و جهان38تاریخ بشریت )ص 

پردازد. هرچند آنچه امام موسی صدر در این مجموعه گفتارها ارائه کرده، نه بحثی آکادمیک ( می127بومی بودن عاشورا )ص 

وان انتظار تهم در قامت زعیم دینی و سیاسی بوده و نه در قامت فیلسوف و یا فقیه و بنابراین، نمی و علمی، بلکه سخنرانی آن

هم در چندین دهه  ها آنهای ایشان داشت، لیکن اصل تفطن امام به این مسئلهمسائل فوق را در سخنرانی ورودی جامع به

دهد که امید است امروزه این قبل، سطح پیشرفته، فرهنگی و سیاسی رویکرد امام موسی صدر را به مسئله عاشورا نشان می

 . و و معاصر عاشورا برای نسل امروز روایت شودرویکرد در عاشوراشناسی مورد توجه قرار بگیرد و ابعاد ن


