
 های امام صدر در مواجهه با رویداد کربالنوآوری

 عضو هیأت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السالماالسالم و المسلمین دکتر محسن الویری، حجت

های امام موسی صدر است که به صورت پراکنده در زمان و ای از سخنرانیدت مجموعهکتاب سفر شها

گونه آثار با اثری که مؤلفی با است. داوری درباره اینهای مختلف ایراد و در این کتاب گردآوری شدهمکان

گر لزاماً بیانهای امام موسی صدر انویسد، متفاوت است. سخنرانینیّت گردآوری کتاب و نگارش موضوعی می

 .السالم و نهضت عاشورا نیستافکار و آرای ایشان درباره امام حسین علیههمة 

 

ها بدین های مختلفی وجود دارد که سه الیه از آنها الیههای تاریخی و برای فهم آندر مواجهه با پدیده

 :قرارند

 کنیم که اینم و فقط آن را بازگو و وصف میپردازیگاه ما تنها به روایتِ رویدادهای تاریخی می :روایت الف(

گوییم که امام رویداد چگونه صورت گرفت و توالی زمان اجزای آن و جزئیات آن چیست. برای مثال می

السالم در مدینه بودند، بیعت بر ایشان عرضه شد و نپذیرفتند و به مکه آمدند. در مکه حسین علیه

مردم کوفه دریافت کردند و تصمیم گرفتند که در ایام حج مکه را ترک هایی از گوهایی داشتند. نامهوگفت

 .کنیمکنند. به سمت کوفه حرکت کردند و... به همین ترتیب رویداد را روایت می

 

این الیة فهم تاریخی مبتنی بر درک و وصف اولیه است. در این الیه روایت اولیه را تفسیر و  تفسیر: ب(

ل دوم در پی تحلیتر هستیم. در واقع، در مرحله ای عمیقبرای پی بردن به الیه کنیم و در تالشتحلیل می

هایی که شاید در انگیزههای اصلی امام در اینجا چه بود؟ها هستیم. انگیزهپیام پنهان در پشت این اقدام

بعد  د آن با قبل وبینم؟ پیونرویداد تاریخی ثبت نشده است. جایگاه این رویداد را در کالن تاریخ چگونه می

 ؟آن چگونه است

 

کوشیم مبتنی بر روایت و تفسیری که از رویداد در این مرحله می :رویداد اجتماعی امتداد به اهتمام ج(

داریم به آن امتداد اجتماعی ببخشیم. این موضوع با مسأله بسیار مهم و کمتر مورد توجهی به نام تاریخ 

له در حقیقت به استمرار امر تاریخی در تمام یا بخشی از متن زندگی خورد. در این مرحکاربردی پیوند می

ها ها و کتابای در ذهناندیشیم. مسأله ما در این مرحله آن است که آیا رویداد تاریخی چونان خاطرهمی

 توان این رویداد را در قالب آداب وثبت شده یا، فراتر از آن، در متن زندگی ما هم جاری است؟ چگونه می

ساالنه ما برای حادثة کربال در واقع شکلی رسوم و یا مناسک اجتماعی تداوم بخشید؟ به عنوان مثال مراسم

بندد. هر از استمرار رویداد تاریخی است که مبتنی بر روایت و تفسیر خاص ما از این رویداد صورت می

تنها در حافظه تاریخی یک ملت  رویداد تاریخی ظرفیت الزم برای امتداد اجتماعی ندارد، برخی رویدادها

گیرند، برخی دیگر این قابلیت را دارند ها مورد توجه و بزرگداشت قرار میمانند، برخی دیگر در هزارهباقی می



که ساالنه برای آنها مراسم گرفته شود و برخی دیگر با زندگی روزمره مردم و روحیات همیشگی مردم و با 

رویداد عاشورا نمونه بارز و منحصر به فرد این نوع رویدادهاست. میزان عمق زندگی مردم گره خوردهاند. 

پیوستگی رویداد کربال با زندگی مردم امتداد اجتماعی تفسیر مبتنی بر روایت ما از این رویداد تاریخی 

 . است

 . وجهی داردهای نو، نگاه نو و تأمالت شایان تامام موسی صدر در هر سه الیه مواجهه با رویداد کربال، حرف

 

 کربال رویداد بیان در صدر امام نوآوری

ها و گفتارهای امام در نوشته« اهتمام به امتداد اجتماعی رویداد»و « تفسیر»در مقایسه با « روایت»در بیان  

شود. برای برخی از رویدادهای تاریخی نیازمند مراجعه موسی صدر وجه تمایز خاصی با دیگران دیده نمی

ر کسی آن رویداد را روایت کرد، باید واکاوی و سنجش آن با یکدیگر هستیم. اگمستمر به اسناد تاریخی و 

دقیقاً بررسی شود که به استناد کدام منابع بوده است. اما برخی از رویدادها کلیاتی دارند که به سبب تکرار، 

گردند. به گونه رویدادها دیگر به دنبال سند نمیآیند. در ایناصطالح در زمره متواترات به حساب میبه

هاست و معموالً کسی خود را ملزم به یافتن سند ش و رویداد تاریخی بر سر زباناین گزاراصطالح، کلیت 

 . کندها نمیبرای آن

 

از نظر من نگاه امام صدر در این خصوص، جز در یکی دو مورد، همسان بقیه کسانی است که درباره رویداد 

مورخ سندیت رویدادهاست. اند و برخالف مورخان، خیلی دغدغه سند ندارند. دغدغه عاشورا صحبت کرده

طبیعی است؛ چراکه امام دانم. کامالً بدیهی و گونه نیست؛ و البته، این امر را مطلقاً ضعف نمیامام صدر این

هایی دارند که به است. با این همه ایشان در این زمینه نیز نوآوری موسی صدر در جایگاه مورخ ظاهر نشده

 :شودیک نمونه آن اشاره می

 

ها نگاهی اعجازگونه و هایی است که نگاه رایج به آنه مورد نظر من، تفسیر عرفی رویدادها و پدیدهنمون 

هایی مثل که تفسیرمان را از پدیده ای دارد، زیرا به هر اندازهالعادهماورایی است. این رویکرد اهمیت فوق

ه عوامل پنهان و غیبی پیوندش دهیم، السالم ماورایی کنیم و باربعین و عاشورا و حرکت امام حسین علیه

ایم. این به معنای انکار وجه مانند نقش حضور جِنیّان در حادثه، آن را از دسترس فهم مردم دور کرده

ین ترکنیم که از یک انسان معصوم و از بزرگالسالم نیست. فراموش نمیآسمانی حرکت امام حسین علیه

ن کسی که حرکت اصالحی اجتماعی را با خون خود رقم زد و وجه تریگوییم؛ از بزرگشهید تاریخ سخن می

ای است که در بیان رویدادها، به جای آسمانی این حرکت مطلقا محل انکار نیست، بلکه مقصود نقد رویه

و رؤیا و اموری غیرقابل اثبات و رد  مدد جستن از آیات قرآن و روایات صحیح و مسلمات تاریخی به خواب

دهد. از یاد نبریم که نقد امام موسی تفسیری بسیار دقیق و عرفی از این گونه وقایع ارائه می برد.پناه می



سال پیش و فقط خاص جامعه لبنان نیست و تشخیص آن روز  50روایت ماورایی از رویدادهای تاریخی نیاز 

 . امام صدر، مسئله امروز جامعة ایرانی هم است

 

هنگام سرهای مبارک را در ت کاروان شهدا، نقلی هست که وقتی شببرای نمونه، در بیان ماجرای حرک

کرد با این مضمون که آیا امتی که سر محلی گذاشته بودند، باالی سرهای مقدس بیت شعری ظهور پیدا می

تواند امید شفاعت آنان را داشته باشد؟ در ادامه آمده است که یزیدیان آمدند های پیامبرش را ببُرد، مینواده

این بیت را پاک کردند. بعد از مدتی مشاهده کردند که دوباره این بیت ظاهر شد و این ماجرا چند بار  و

توانیم تفسیری طبیعی )یا به تعبیر من تفسیر عرفی( از آن گوید که ما میتکرار شد. امام صدر بسیار زیبا می

 اند که در دفاع از مظلومیت امام حسینهبسا در بین سپاهیان کسانی بودگوید که چهداشته باشیم. ایشان می

د و کردننوشتند و کسان دیگری که دل در گروی یزیدیان داشتند آن را پاک میعلیه السالم آن شعر را می

نوشتند تا در حد توانشان در همان مرحله روشنگری کنند. این تفسیر رفتند و آن را میگروه اول دوباره می

کند. ایشان با ارائه تفسیری عرفی، به جای آنکه رویداد را به دار نمیرا خدشه امام صدر به هیچ وجه تاریخ

آموز عوامل ماورایی نسبت دهد که از دسترس فهم مردم دور است، با تفسیری عرفی آن واقعه را درس

 شگونه تحلیل کند که انسانی در وضعیت حصار و تنگنای یزیدیان از حداقل موقعیتکند. وقتی کسی اینمی

گونه روایت کردن تاریخ، رویداد را دهد. در واقع، اینبرای روشنگری استفاده کرده است، به آینده هم خط می

 . کندآموز میبخش و درسهایش الهامبرای انسان با همه محدودیت

 

 کربال رویداد تفسیر در صدر امام نوآوری

در  اند. اگرم و تفسیر است، بسیار متفاوت ظاهر شدهایشان در الیه دومِ مواجهه با رویداد تاریخی که الیه فه

گونه های جدید از نهضت عاشورا ارائه شده است، کسی ایندوران کنونی و بعد از چهل سال که تحلیل

چنینی از واقعة عاشورا کم بود و هایی اینآور نیست. اما در زمان ایشان که تحلیلصحبت کند، خیلی شگفت

گونه تفسیر از نهضت عاشورا و پیوند زدن آن با مسائل روز بسیار حائز اهمیت این شیوع و عمومیت نداشت؛

است. تفسیر رویدادی تاریخی که مربوط به چهارده قرن پیش است و پیوند آن به متن زندگی امروز، فهمی 

 . خواهدکامالً امروزی می

 

حلیل ها، ترون طبقاتی و نبرد بین ملتتحلیل امام موسی از تحول نبردهای تاریخی از نبردهای طبقاتی به د

ای به نام استضعاف، تفسیر ایشان از ماجرای ایشان از ریشه داشتن استثمار و استعمار و استحمار در مسأله

 که است زمینه این در ایشان هاینوآوری جمله از دیدگانستم و پیشگانستم منازعه اساس بر کربالء 

 . است جداگانه هاییبحث نیازمند

 



امام صدر در مقابل اسرائیل کم و بیش آشنایی داریم. اما پیوند زدن نهضت عاشورا با مسئلة با مواضع 

پذیر نبود. ایشان بارها چه در آغاز سخن بینیها تا این درجه الاقل برای من پیشاسرائیل در این سخنرانی

ه در اینجا مصداقش نظام سلطه چه در پایان سخن چه در حین سخن جبهه یزیدیان را با سپاه دشمنی ک

گذاری کرد، برگ برنده مقاومت السالم پایهدهد و فرهنگی را که امام حسین علیهاسرائیلی است، تطبیق می

 . کندها تفسیر میدر برابر سلطه صهیونیست

 

گ ز فرهنبار اکننده و اسفامام صدر برای برانگیختن مردم جنوب لبنان و برای خروج آنان از وضعیت نگران

 هاینظمیها و بیعدالتیبردن انواع بیای برای از بینالسالم الهام گرفته و آن را وسیلهامام حسین علیه

 . دهداجتماعی قرار می

 

گونه برداشت از حادثة عاشورا فقط روایت تاریخ نیست، بلکه مبتنی بر فهم و تفسیری از تاریخ متناسب با این

های فکری امام صدر نشان برد. این زاویه فکری و چارچوبکه در آن به سر می ای استنیاز مردم و جامعه

 .کنددهد که ایشان از چه افقی به این ماجرا نگاه میمی

 

ایم. ایشان از رویداد کنیم، دیگر از مسأله سند روایت عبور کردههنگامی که فهم خود را از رویداد بیان می 

د، کنستیزی و مقاومت در برابر سلطه را استنباط میماد به نفس و ستمکربال و در چارچوب فهم خود، اعت

  از کجا آمده است؟پرسد سند آن چیست و ها کسی نمیبرای این گونه استنباط

 

یم که ما نیازمند آن هست»گوید باید قربانی داد: وقتی ایشان برای بیرون آمدن از وضعیت نابسامان کنونی می

ای و وقتی بر« طاط خود جانفشانی کنیم و قربانیانی در سطح این انحطاط تقدیم کنیم.انحدر حد و اندازه 

توانیم مشکل خود را ما به این شکل می»گوید: خروج مردم جنوب لبنان از انحطاط اخالقی و اقتصادی می

ن مام حسیتفسیری از قیام ا« گونه که امام حسین نیز با این شیوه مشکل خود را حل کرد.حل کنیم، همان

 . دهد که توان حل مشکالت امروزی جامعه را هم داردعلیه السالم ارائه می

 

شناسم، به حسینی که دیدگان اهتمام نورزد نمیمن حسینی که به رنج»گوید: ایشان در جایی دیگر می

ی ایمان نامندش ایمان ندارم. من به گریه و زاری برای سبک شدن و تخلیه هیجان و ناراحتشهید گریه می

ندارم. ایمان من این است که امکان ندارد امام حسین جز برای احقاق حق کشته نشده باشد. مگر او نبود که 

لیل این نحوۀ تح« فرمود: اال ترون الحق ال یعمل به و ان الباطل ال یتناهی عنه لیرغب المؤمن فی لقاء اهلل.می

شان ایشان در الیه دوم مواجهه با رویداد تاریخی قیام سیدالشهداء علیه السالم همان ظهور بسیار درخ

 . است

 



 کربال رویداد اجتماعی امتداد به اهتمام در صدر امام نوآوری

 
همانگونه که ذکر شد سطح سوم مواجهه با یک رویداد تاریخ اهتمام به امتداد اجتماعی آن است. رویدادهای 

شوند؛ گاهی هرچند وقت یکبار کنند و تمام میل میافتند و برای مدتی فکر را مشغوتاریخی گاه اتفاق می

علمی بزرگ های شود تا یاد آن زنده بماند، مثال بعد از هزار سال برای چهرهمراسمی برای آن گرفته می

السالم بسیار فراتر از موارد شود. اما ماجرای امام حسین علیهسینا و ابوریحان مراسم گرفته میمانند ابوعلی

دن های مختلف خوانشود و نه تنها ساالنه است، نه تنها در مناسبتعنی نه تنها مراسم گرفته میفوق است. ی

است، بلکه در زندگی روزانه مانند سالم دادن به امام حسین علیه السالم توصیه شده زیارت امام حسین علیه

ام صدر به این نکته کامالً السالم به هنگام نوشیدن آب و یا سجده بر تربت پاک ایشان هم جاری است. ام

ای نیست، بلکه در متن زندگی افراد جاری است و بر شدهتوجه دارد که رویداد کربال رویداد تاریخی فراموش

 .اندهای آن هم توجه نشان دادههمین اساس به بایستگی

 

ان اند و دشمنائه دادهالسالم ارای از دشمنان امام حسین علیهگانهبندی سهبه عنوان مثال امام موسی تقسیم

کوشید که اند: گروه اول، دشمنی است که امام را به قتل رساند؛ گروه دوم، امام حسین را سه دسته دانسته

گاه ایشان را از بین ببرد؛ و گروه سوم، دشمنی است که گاه و زیارتبقایای یاد ایشان مانند مشهد و شهادت

برای منحرف کردن راه امام به همان بُعد سوم یک رویداد تاریخی  کوشد راه امام را منحرف کند. کوشیدنمی

گردد که چگونه غفلت از گردد، به استمرار عاشورا در متن زندگی مردم بازمییعنی امتداد اجتماعی آن برمی

شود که آن رویداد از جوهره و روح خود فاصله بگیرد و حرکتی که باید در مسیر پیام واقعی سبب می

ن مردم باشد، به سمت میراندن مردم برود؛ حرکتی که برای احیای فکر و تعقل و خرد صورت کردزنده

ها در قسمت سوم یعنی بُعد مناسکی عاشوراء و های خردورزانه برود. اینگرفته، به سمت کاهش حساسیت

اند و بر ههای مختلف تذکر دادهاست که ایشان به آن توجه دارند و بارها و بارها در موقعیتعزاداری

گر باشد و ما به خود آییم و ای که در آن معرفت و حیات جلوهاند. عزاداریهای سازنده تأکید کردهعزاداری

 . اعتماد به نفس بیابیم

 

نگرد و برترین درسی هم که از این امام موسی صدر مصلح اجتماعی است و از این زاویه به قیام کربال می

گوید ما هنوز ست. حرکت امام حسین برای اصالح امت اسالمی بود. امام صدر میگری اگیرد، اصالحقیام می

هم همان وضعیت را داریم و باید به دنبال اصالح باشیم؛ اصالح چه در گستره امت چه در گستره بشریت. 

هایی که پیامبر گریِ مبتنی بر همان روشگریِ متناسب با قرن بیستم و بیست و یکم؛ اصالحاصالح

ها، با همان مبانی، ها، با همان آرمانالسالم ادامه دادند؛ با همان دغدغهگذاری کردند و امام حسین علیههپای

 .های متفاوتبا همان اصول ولی با روش


