
 

 

 

لس  هممج   ن 
 عقل و عشق در فرهنگ عاشورا

 عقل و عشق در فرهنگ عاشورا

 ندکترمحمدعلیمبينیياالسالموالمسلمحجت

مقدمه

هدای مهمدی در آن ادوان درساسدت و مدی عاشورا دانشگاهی بدزرگ بدرای انسدان
س در كدجا دارد هدر  كهآموخت. فرهنم عاشورا، فرهنگی بسیار غنی و پربار است 

آمددهای  به احلیا حادثۀ عاشورا و عواما و پی كه. هنگامی كند شناخت آن االش 
فرهنم عاشدورا چده  كهنیم كپردازیم، خوب است از این منظر به مسئله نگاه آن می
ادوانیم خدود و جامعدۀ خدود را بده ایدن هایی دارد و چگونه مدیا و شاخصههویژگی
 ها آراسته سازیم. ویژگی

های مهم فرهنم عاشورا را یدادآور شدویم ی از ویژگی در این مقاله، برآنیم اا ی
 آورد. ت در مسیر اهداف بزرگ فراهم میكۀ قدرامندی را برای حركنیروی محّر  كه

سؤال

و اصحاب باوفایر، در  سیار بزرگی اافاق افتاد و امام حسیندر عاشورا حماسۀ ب
چگونهكهآیدرهاراانجامدادند.اینسؤالپیشمیكاترینشرایط،بزرگترینسخت

                                                           

  پژوهشگاه علوم و فرهنم اسالمی.عضو هیئت علمی 
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كددها رابیافرینناادهددا، اوانسددتند حماسددههااا مور میاا آنهااادرا ددشااوار 
ا  مناسدب قدادر بده انجدام آن ام اندهای دیگر در شرایط عادی، بدا داشدتن انسان

كدتها تشنهبهحاردام نیرو آنها را در هوای گرم و سوزان عراق، با بدنكنیستند؟ 
نظیرشانرازباانزدعاام آ رد دربرابرحجمانبوهیازدشمن،شجاع بیدرمی

 ؟كردخاصمی
اگدر بتدوانیم سرچشدمۀ نیدروی اصدحاب  كهسؤال فوق از این نظر اهمیت دارد 

ای در وجود خودمدان اوانیم به دنبال ایجاد چنین سرچشمهنیم، میكورا را پیدا عاش
نیم. معموالا خیلی از افراد كارهای بزرگ را پیدا كباشیم اا از  ری  آن، قدر  انجام 

هدا خواهد در مسدیر ارزشدلشان می  هچرا با این كهاین سؤال برایشان مطر  است 
ای ، در عما چندان موف  نیسدتند و انگیدزهكنندیز ها پره قدم بردارند و از ضدارزش

آنها را به عما وادارد در آنان وجود نددارد؟ مطالعدۀ عاشدورا از ایدن منظدر،  كهقوی 
 کهدا و ادرعما بده خدوبی كهاواند ما را در دستیابی به چنین انگیزۀ قدرامندی می

 .كند  کمكها را برایمان آسان سازد، بدی

برتریانگیزۀناشیازعشقهاوتفاوتانگيزه

 كدههدای مختلفدی وجدود دارندد برای یافتن پاسخ سؤال فوق، باید بگدوییم انگیدزه
ها دام از این انگیزهكهر كهاوانند انسان را به سوی عما سوق دهند؛ ولی نیرویی می

، افاو  دارد؛ برای ماال، گاهی انسان از روی ارس عملی را انجام كنندرا ایجاد می
نویسدد، یدا آموزی از ارس انبیده معلدم، مشد  خدود را مدیدانر كهدهد، چنانمی

دهدد؛ هم ندین گداهی ارهای خانه را انجدام مدیكخانمی از ارس شوهر خویر، 
برای گرفتن  كهارگری كدهد؛ مانند انسان برای رسیدن به پاداش، عملی را انجام می

ای رای رسدیدن بده جدایزهب كهاری  دهد یا ورزشارهای سخت میكدستمزد، ان به 
دهد. اما عالوه بر اینها، گاهی عش  و های بدنی دشواری را انجام میبزرگ، امرین
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 كده. برای مادال، هنگدامی كند عما ایجاد می کافی برای انجام یكمحبت، انگیزۀ 
عشد  و  دلیا دام از آنهدا بدهكدای عاشقانه میان زن و شدوهر برقدرار باشدد، هررابطه

دهندد؛ زن در خانده بدا عشد  و ارهایی را برای هم انجام میكدیگر،  محبتشان به ی
هدای همسدر پدردازد و مدرد هدم بدرای انجدام خواسدتهارهای مندزل مدیكعالقه به 

 . كندمحبوبر، از صمیم دل االش می
تواننادانساانرادام میكدر نتیجه، ارس، عالقه به پاداش و عش   و محبت، هر

بهكا ادارنكنندراماانگیزشای؛  یر دام از اینهدا ایجداد مدیكدهر كدهایكننددباا
ار ناشدی از عشد  و محبدت باشدد، نیدروی كد كدهدیگر افاو  دارد و هنگدامی  ی

رراكداانجاامكها گونه ؛بهكند تر ،ازد موردا لایجادمیانگیزشی بسیار قوی
سیااعققاهباه قتیانساانازر  تاركهسازد.دلیلایناس ترمیبسیارآسان

میكادستمزدانجام رآنانجامبهمجبورراخود،مایكادهدر، رایاناز بیناد
آنكاخودهنگامیاماندارد؛لذتیبرایشكهركاتنهااناه،باشادعشابازناشایر

ازانجاامآنهاملاذرفرا انایبیناد،بكهاهامجبوربهانجامآننمایانسانخودر
 برد.می

هادرعبادتوبرتریعبادتناشیازعشقانگيزهاختالف

ازسهانگیزۀفاو یهیتواندبامطاب  برخی روایا ، عباد  و ا اعت خدا نیز می
ٌِ َقْوٌم َعَبةُدوا الَلةَه ة َعةَز َو » فرمود: انجامشود؛چنانههامامصاد  ِإَّن اْلُتَباَد َراَلَر

ِد َو َقْوٌم َعَبةُدوا الَلةَه ة َتَبةاَرَك َو َتَتةاَلی ة َطَلةَ  الَثةَواِب یَتبِ َدَل ة َخْوفًا َفِتْلَك ِعَباَدُة الْ 
 یِهةَفِتْلَك ِعَباَدُة اأْلَُدَراِ  َو َقْوٌم َعَبُدوا الَلَه ة َعَز َو َدَل ة ُحّبًا َلُه َفِتْلَك ِعَباَدُة اأْلَْحةَراِر َو 

ْفَضُل اْلِتَبةاَدةِ 
َ
گروهدی خددای د عدّز و جدّا د را از ادرس اند:  بندگان بر سه دسته 1؛أ

                                                           

 .84، ص 2، ج الكافی. كلینی، 1



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 158

 

این عباد  بردگان است و گروهی خدا را بدرای پداداش عبداد   كه كنند عباد  می
این عباد  مزدگیران است و گروهی خددا را از روی دوسدتی و محبدت  كه كنند می

 « این عباد  آزادگان و برارین عباد  است. كه كنند عباد  می
كدهكننددبه سه نو  عباد  اشداره مدی شود، امام صادق مالحظه می  هچنان
ند از: عباد  خوفی، عباد  مزدی و عباد  حّبی. ایشان عبداد  بدودن دو ا عبارر

اندد؛ ولدی عبداد  ناشدی از حدّب خددا را برادرین عبداد   ه ردار ن دنو  اول را ان
 1اند. شمرده

التکليدحلمشکمحّبتوعشق

هاارابارا تارینانگیاز محّبت و عش ، قدوی كهگیریم یجه میاز آن ه گذشت، نت
هاا هرچنادكدارانسانازانجاامكهشودسازد موجبمیانجامعملفراهممی

.ببردلذردشوار  سخ 
 

 عشد  جوشددد بحدر را ماننددد دیددم
 

 عشدد  سدداید كددوه را ماننددد ریددم 
 

 عشدد  بشدد افد فلددک را صددد شدد اف
 

 
 

 2گددزافعشدد  لرزانددد زمددین را از 
 
 

نخادابارایمكردپرسدچگونهعبادرمی كهبنابراین، در پاسخ به سؤال جوانی 
گنا ،باتقوی عشب کآسانشدنانجامعبادر تركهشود،بایدگف آسانمی

معبودبه ام انموبسعیبایدانسان. اسكند پذیربرقارارخادابااحّبیرابطۀ 
                                                           

گونده  كده این گیرد، این اسدت ای كه در اینجا باید به آن اوجه كنیم و گاهی مورد غفلت قرار می . ن ته1
كنندد. آن  های الهی را نفدی نمی روایا  هرگز اهمیت و ارزش خوف از عذاب خدا و شوق به پاداش

چیزی كه در روایت فوق و برخی روایا  دیگر به آن اشاره شدده اسدت، عبداد  بده دلیدا خدوف از 
ارد؛ گرنهتر دعذاب جهنم است كه در مقایسه با عباد  از روی محبت و عش  الهی، ارزش پایین

 خودخوف خشی ازخدا ند،ارزشباالییدارد.

 ، دفتر پنجم.مثنوى معنوى. مولوی، 2
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هاا هاا زیبااییدر نماز، خدوبی كهبخر است؛ چرا.آنگا نمازبرایشلذركند
گوید نیازهایشرادرمیاانآ رد،باا سخنمیخالبموبوبخویشرابهیادمی

پوشدها دنیاچشممیبار ز ازلذركهشود؛چراگذارد.ر ز برایشآسانمیمی
انسانعاشبیکاترگردد.آیترباموال موبوبشآماد قوی تار حشبرا ارتباط

 ها دیگرچشمبپوشد؟حاضرنیس برا ارتباطبامعشوقشازلذر
 چگونه مردم در راه امام حسین كهنید كار شود، اوجه مسئله روش  هبرای این

خداراازباب این نهتنهابرایشانسنگیننیس ،بكههكنندبا جان و دل خرج می
 كهافتخاركردنصیبشان، اس رشهمی.گزارندكسیكهمی نذر غذا،دهاد
خوردیاچراافراددیگرخاردازغذا نذر منمیکسگویدچرافقنهرگزنمی

موب خالصانهبهخداكهكسی.بههمینصورركنم تنهامنخردمیكنندنمی
كند پیدا خمسدادندرهرگز، زكانمیچرا چونخودشمال.آ رد 

، فقدط كنددراه عش  و محبت به خدا را برگزیند، فقط او را  لدب مدی كه كسی
 ، بیزار است. كند جوید و از هر چه او را از خدا دور رضایت او را می

 
 است كو چدون برفروخدت عش  آن شعله

 

 
 

 1هر چه جز معشوق، باقی جمله سوخت
 

آنها را هدیه و عطیۀ دوسدت  كهبرد؛ چراخدا لذ  می های از حالل كسیچنین 
بیندد. او خدا انفر دارد؛ زیرا نارضایتی دوست را در آنهدا مدی های داند و از حراممی

ورزد و از سنجد. بده دوسدتان او عشد  مدیرضای دوست می کهمه چیز را بر مح
 جوید. دشمنان او برائت می

ورزیشایستگیخدابرایعشق

شود ما بایدد وقتی گفته می كهاوجه شود، این است در اینجا باید به آن  كهای مسئله
                                                           

 . همان.1
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عشد  زوری و محبدت  كهنیم، مراد آن نیست كمان به خدا را اقویت عش  و محبت
خددا بدا صدفا  زیبدا و  كدهباید اوجه داشته باشیم   هنیم؛ بلكاحمیلی به خدا پیدا 

 س بتوانددكدورزی اسدت و هدر دارد، به بهترین نحو، شایستۀ عشد  كهارزشمندی 
از  كهافی است كشود. انها ، خود به خود عاش  او میكند های خدا را اصور زیبایی

ها های خدا را به ذهن آوریم و از  رف دیگر، ضع ها و مهربانی رف خوبی کی
هدا و میدان خدوبی كدههای خود را در نظر بگیریم و آنگاه اقابدا شددیدی را و بدی
ندیم و بدا ایدن حدال، كوجود دارد مشاهده  ها و قصورهای ماهای خدا و بدیزیبایی

در دعدای عرفده، بده  رفتار رحیمانۀ خدا را به خود دریابیم. اباعبداللده الحسدین
ْنةَت اَلةِذی : ان كرده استیبهترین نحو این اقابا را ب

َ
ْنةَت اَلةِذی َمَنْنةَت أ

َ
َیةا َمةْوَلَی أ

ْد 
َ
ْنَت اَلِذی أ

َ
ْحَسْنَت أ

َ
ْنَت اَلِذی أ

َ
ْنَتْمَت أ

َ
 أ

َ
ْنةَت اَلةِذی أ

َ
ْفَضةْلَت أ

َ
ْنَت اَلِذی أ

َ
َمْلةَت كَمْلَت أ

ْغَنْیَت 
َ
ْنَت اَلِذی أ

َ
ْعَّطْیَت أ

َ
ْنَت اَلِذی أ

َ
ْنَت اَلِذی َوَفْقَت أ

َ
ْقَت أ َُ ْنَت اَلِذی َر

َ
 ...أ

 شود:های بندگان را در برابر چنین خدای مهربانی یادآور میالعماس سپس ع
َنا َیا ِإلِهی 

َ
َنا اَلةِذی ُرَم أ

َ
َُ أ ْ

ْخَّطث
َ
َنا اَلِذی أ

َ
َُ أ ْ

َسث
َ
َنا اَلِذی أ

َ
اْلُمْتَتِرُف ِبُذُنوِبی َفاْغِفْرَها ِلی أ

َنةا اَلةِذی 
َ
َُ أ َنا اَلةِذی اْعَتَمةْد

َ
َُ أ َنا اَلِذی َسَهْو

َ
َنا اَلِذی َغَفْلُت أ

َ
َنا اَلِذی َدِهْلُت أ

َ
َهَمْمُت أ

 َُ َنا اَلِذی َوَعْد
َ
َُ أ َنا اَلِذی نَ  َتَتَمْد

َ
ْخَلْفُت أ

َ
َنا اَلِذی أ

َ
َنةا اَلةِذی كَو أ

َ
َُ أ ْقَرْر

َ
َنا اَلِذی أ

َ
ْثُت أ

ُبوُ  ِبُذُنوِبی. کاْعَتَرْفُت ِبِنْتَمِت 
َ
 َعَلَی َو ِعْنِدی َو أ

را به خودش یادآور شود، آن هدم در  كسیحدوحصر  ها بیانسان وقتی خوبی
شایسدته و بایسدته اسدت  كده دور  را آنس كدخودش نتوانسته، حد  آن  كهشرایطی 

دربدارۀ خددا  كدهادری تۀجالبنهگردد؛امامندمیجای آورد، مسلماا به او عالقه به
در مسیر محبت او قدم بردارد، خود خدا هدم در  كسیاگر  كهوجود دارد، این است 

ی از فرازهای دعدای عرفده، بده  در ی .امامحسینكند می کمكاین مسیر به او 
دوسدتانر  خدا نادموبا غیرخاداراازقكابكدهكندد تۀ مهم اشاره مدی ن این
زدایدتاجزا  هرچهمتعكببها س راد س نداشتهباشند بهغیرا پناا می



  161 عقل و عشق در فرهنگ عاشورا

:ْنَت اَلِذ نبرند
َ
ْلَت اأْلَْغ  یَو أ َُ ِحَباِئة اَر یَ أَ

َ
َو َلةْم  کِسةَوا ِحُبةوایُ َحَتةی َلةْم  کَعْن ُقُلوِب أ

   .کِر یْ ِإَلی َغ  ُئواْلَج یَ 
بدا خداسدت و در  سراسر دعای عرفه، راز و نجوای عاشقانۀ امدام حسدین

ادو را از دسدت داده و چده  كدهس كچه دارد آن»: كند پیشگاه او چه زیبا عر  می
بده  كدهس كدآن  ،محروم است كه او را به دست آورده است؟ حقاا  كهس كندارد آن 

از او بده دیگدری  كه كسی ،ه استكردزیان  كه جای او به دیگری راضی شود و حقاا 
ای ه رداو احسانت را قطع ن  ه. چگونه به غیر او امید بسته شود و حال آنكند روی 

 «؟  راا ای شیوۀ عطابخشیاو اغییر نداده  هو چگونه از غیر او  لب شود با این
خداكهاین؛كننداوجهی اشاره می تۀ قابا به نآن حضر  در ادامۀ دعای عرفه، 

آنهدا در  كدهر اولیا را با مقدام خدوف در آنهدا، چندان در هدم آمیختده مقامموب د
باهتمكاب چاپكوسایدركدهانادگوناهچشاید شیرینیانسباخداراآنكهحالی 

اسدتغفار و  زبانبهكهپردازند،ازهیب  عظم ا چناندرهراسندموضرشمی
  گشدایند:مدیعذرخواهی 

َ
ِِ َفَقةاُموا َبةْیَن َیَدْیةِه َیةا َمةْن أ ِحَبةاَ ُه َحةالَوَة اْلُمَؤاَنَسة

َ
َذاَق أ

یَن  ْوِلَیاَ ُه َمالِبَس َهْیَبِتِه َفَقاُموا َبْیَن َیَدْیِه ُمْسَتْغِفر
َ
ْلَبَس أ

َ
   .ُمَتَمّلِقیَن َو َیا َمْن أ

ها خودباشد،راهایها خدا بد ر خوبی اگر انسان دائم به ف  هنتیجه آن
نداردانساناینهمهام انكهماند؛چرازعشب موب بهخدابرایشباقینمیج

،كریمازآیارقرآنیهیتفا ربماند.مطاببزیبایی خوبیراببیند همچنانبی
 كدهایمانبهخداداشتهباشد،موبتشبهخاداشادیدترازموبتایاسا كهیسك

َشُد ُحًبا ِلَلِه یَواَلذ...»ان به معبودهای خود دارند: كمشر
َ
اساساا ایمدان  «.1...َن آَمُنوا أ

 كدهبه خدا چنین الزمۀ حّبی را با خود دارد. وقتی انسان خدا را با آن صفا  زیبدایی 
دارد، بشناسد و به این شناخت خود ایمان داشته باشد، به او عش  خواهدد ورزیدد. 

شده متوجده ندوعی از یقدی همیحق عش  در افسیر نمونه، در ذیا این آیه آمده است:
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بل ه همواره دنبال هستی  ؛شود كمال است، انسان هرگز عاش  عدم و كمبودها نمی
از  ،آن كس كه هستی و كمالر از همه برار است ،این دلیگردد و به هم و كمال می

 1.ستدن سزاوارار ایهمه كس به عش  ورز

فطریبودنمحبتبهخدا

محبت بده خددا در انسدان ریشدۀ  كه، این است كردباید به آن اوجه  كهتۀ دیگری  ن
شدود مدا فطری دارد و از ابتدای آفرینر، عش  در ما نهادینه شده است. چگونه می

آفریدۀ خدا باشیم و همۀ وجودمان به او وابسته باشدد؛ ولدی بده او گدرایر نداشدته 
بت بورزیم، مراد ایدن نیسدت شود ما باید به خدا محباشیم؟ بنابراین، وقتی گفته می

غبار و زنگار  كهمراد آن است   هچیزی از بیرون خود در خود به وجود آوریم؛ بل كه
ان یدی از اشعار خود ایدن معندا را ب در ی از آینۀ فطر  خود بزداییم. امام خمینی

 ه است:كرد
 

 مدددا نددددانیم كددده دلبسدددتۀ اویدددیم همددده
 

 
 

 مسددت و سرگشددتۀ آن روی ن ددوییم همدده
 

 فددارغ از هددر دو جهددانیم و ندددانیم كدده مددا
 

 
 

 پوییم همدددده در پددددی غمددددزۀ او بادیدددده
 

 سددداكنان در میخاندددۀ عشدددقیم، مددددام
 

 
 

 از ازل، مسددت از آن  رفدده سددبوییم همدده
 

 هرچه بدوییم ز گلدزار گلسدتان وی اسدت
 

 
 

 عطر یار اسدت كده بوییدده و بدوییم همده
 

ددَود  جددز رخ یددار، جمددالی و جمیلددی نب 
 

 
 

 كه در گفت و مگوییم همده در غم اوست
 

 خدود ندددانیم كده سرگشددته و حیدران، همگددی
 

 
 

 روییم همدده بدده پددی آنددیم كدده خددود روی
 

 این سرگشدتگی و حیدر  مدا را درمدان  كهبخواهیم  کمكبنابراین، باید از خدا 
 ار سازد.  مان را آش و عش  درونی كند

اساساا هر عش  و محبت دیگری نیز، ریشه در عش  و محبت به خدا دارد؛ چده 
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دلیا  ورزد، بههم عش  می كسیمال و جمال است و اگر به كانسان، ذاااا عاش    هآن
مال و زیبایی هست از كدریابد هرچه  كهها در اوست و هنگامی دیدن برخی زیبایی

محبدت او، ریشده در عشد  بده خددا  این عش  و كهیابد ارا درمی آن  خداست، آش
 دارد.

 به گفتۀ جامی:
 

 دلی كدو عاشد  خوبدان دلجوسدت
 

 
 

 1اگر داندد وگدر ندی عاشد  اوسدت
 

 دور  بیعدی خددا را دوسدت  به ،اگر انسان فطرای سالم داشته باشد  هنتیجه آن
هر چه متعل  به خداست را هم دوست دارد. دوسدتی   هبل ،دارد نهتنهاخدارامی

سالم اسدت؛ زیدرا ایدن  از اقتضائا  فطر  ،نیز بیت او و اها پیامبر اسالم
سالم به   کترینمخكوقارنزدخداهستند طبعًاهرفطررپابزرگواران، محبوب

  بودن الدرراموب بهاهلبیک رزد.برخیر ایارنشانۀپاآنها عش  می
ا دردلداشاتهیندهكبغدض و  از اها بیت كسیاند و مطاب  با آنها، اگر دانسته

 2.كند كش الدرخودكیباشد،بایددرپا
براسداس آنهدا، حدّب و  كدهنقا شده اسدت  روایا  متعددی از معصومین

دین و ایمان شمرده شده است و اساساا دین و ایمان  کبغض در راه خدا، جزء الینف
از گناهانم : »كردعر   ی دانسته شده است. شخصی به امام محمدباقر با آن ی

 كهآورم  شوم؛ اما وقتی به یاد می می کبه سبب آنها هال كه كنم ر می برم و ف رنج می
در پاسدخ بده  رامام باق« شود. شما را دوست دارم، امید به نجا  در من زنده می

آیا دین جز دوسدتی و  ؛ ُن ِإََل اْلُحُ  یَهِل الّد » آورند: اوجهی را می او، چنین اعبیر قابا
هم ندین  1نیز، عین همین اعبیر نقا شده است. از امام صادق« 3محبت است؟
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آیا حب و بغض جزء ایمان است؟ امام در  كه كند  سؤال می فردی از امام صادق
ََل اْلُحُ  َو إَماُّن یَو َهِل اإل» دانند: پاسخ، ایمان را غیر از حب و بغض در راه خدا نمی

  2«!اْلُبْغّض

همگامبودنعشقراستينباعقلفطری

هدا ها و ابهدامنون باید مراد خود را از عش  و محبت روشن سازیم اا برخی خلطكا
ویدژه  های منفی در ایدن زمینده وجدود دارد و بده ردبرخی روی كهد؛ چرابر رف شو

برخی افراد، اصویر مابتدی از عشد  ندارندد و آن را برآمدده از شدهوا  و هواهدای 
، مراد ما از عش ، دوست داشتن شدید است و از نفسانی می دانند. باید بگوییم اوالا

محبت درجا  مختلفدی دارد  كهاین رو، عش  از سنخ محبت است؛ با این افاو  
، عش  و محبت را میو درجا  باالی محبت را عش  می اوان به دو ندو  نامیم. ثانیاا

ها دارد و بر محور ریشه در ارزش كه: نو  اول عش  و محبتی است كردلی اقسیم ك
چرخد. در این نو  از عش  و محبت، انسدان هدر موجدودی را بدا مال میكارزش و 

موجدود بیشدتر و  کدر اوست، دوست دارد و هرچه ارزش ی كهایی هاوجه به ارزش
 کهدا در یدباالار باشد، دوستی انسان نیز به او شدیدار است و اگدر زمدانی، ارزش

 رود.موجود از بین برود، دوستی انسان نیز به او از دست می
هااارزش موورنیسا  بارمادارارزش كهاما نو  دوم، عش  و محبتی است 

دارد،دارد چونا راد س میرابههردلیكید س میكسید.انسانچرخنمی
اكهر كهرارزشراسرزند اازمیمندنمی ا.بیندعیابتواند نقا هاا هاا

بیناد؛لمایكمداها ا راعینارزش ها بد معشو خودراببیند حتیعیب
توانادگونهعشب،عقالانسااننمایآنهاازمعشو ا سرزد اس .دراینكهچرا

                                                                                                                        

 .21، ص 1، ج الخصال. شیخ صدوق، 1
 .170، ص 16، ج ةالشیع وسائل عاملی، . حّر 2



  165 عقل و عشق در فرهنگ عاشورا

هاتشخی دهد در اقع،عشبا درها  اقعیراازضّدارزشدرستی، ارزش به
هدای برآمدده از شدهوا  و گوناهعشاببده ایدن گیرد.عكیمقابلعقكشقرارمی

ْمَرَض َقْلَبةُه َفُهةَو یَو َمْن َعِشَق َش » :كند هواهای نفسانی اشاره می
َ
ْعَشی َبَصَرُه َو أ

َ
ئًا أ

ٍِ َو یِر َصِح یٍن َغ یْنُّظُر ِبَت ی ُذٍّن َغ یَح
ُ
َُ ِبةث َُ َعْقَلةُه َو یِر َسةِم یةْسَم ٍِ َقةْد َخَرَقةِت الَشةَهَوا َت

َماَتِت الُدنْ 
َ
مدار یرا بر و قلدب كند  نابینایر میزی شود، یكسی كه عاش  چ 1؛ا َقْلَبهُ یأ

عقدا او را از  ،شهوا  .شنود ند و با گوشی ناشنوا مییب نادرست میبا چشمی  ،كرده
 «راند.می میرا  دلرا یدندوستی و  اندازد میكار 

 كدهمیراند و قلب او را می كند عقا انسان را خراب می كهچنین عش  و محبتی 
دیددی  كدهسدانی كدارد، قطعاا ناپسند است و چه بسدا ها را پاس نمیحرمت ارزش

، عشد  و منفی به عش  دارند، چنین مفهومی از آن در سر دارندد. امیرالمدؤمنین
ا یَفَِّن ُحةَ  الةُدنْ ».... دانند: ر و الل شدن انسان میكور، كمحبت به دنیا را موجب 

2...«ِذُل الّرَقاَب یْبِكُم َو یِصُم َو یَو  یْتِم ی
 

چشدم انسدان را بدر حقدای   كدههایی اسدت یابیم چنین محبت در نتیجه، درمی
 . كند بندد و عقا انسان را زایا میمی

محدور، هرگدز در مقابدا عقدا فطدری و اما در مقابدا، عشد  و محبدت ارزش
گیرد؛ زیرا عقا اگر بر فطر  سالم خود باقی باشد، همواره خدادادی انسان قرار نمی

 . كند ها را اأیید میارزش
 كدهآید، باید دقت شدود عش  و عقا به میان میدر نتیجه، وقتی سخن از اقابا 

ریشده در  كهدام عش  و چه نو  عقلی مراد است؟ اگر مراد از عش ، عشقی باشد ك
یابدد و شهوا  و هواهای نفسانی دارد، آری چنین عشقی بر عقا انسان سیطره مدی

ها اشخیص دهد؛ پس ها را از ضدارزشو ارزش كند ار كگذارد عقا به درستی نمی
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گیرد و ها، در مقابا عقا الهی و خدادادی انسان قرار میعش  برآمده از هوا و هوس
 .كند آن را زایا می

موورباشد،آنگا بایادمارادازعقالر شاناما اگر مراد از عش ، عش  ارزش
باشد خدادادعقلهمان،عقلازمراداگر.كهگرددفطارالهدی خدود بداقی بر  

دیگر ندارندد و هماهندم هسدتند.  دعقا، هید اقابلی با ی است، آنگاه این عش  و
گیرد؛امااگرمارادهاتعكبمی عشبهمبهارزشكند هاراتوسینمیعقا ارزش

خواهادباود.مواوردرتناافیگراباشاد،آر بااعشابارزشازعقل،عقلماد 
اند، همواره جامعههادردارند و در پی احق  ارزش هاعش  به ارزش كههایی انسان

 .گیرندمووردنیابینقرارمیها منفع مورد اخطئۀ عقا

ها،نشانۀعشقراستینمتابعتازخوبی

توانادس مدیكدیم، هدر كردعش  را به دو نو  راستین و غیرراستین اقسیم  كهنون كا
گفتایم،كدهها خودبهدس آ رد.چناانها و محبتمعیار برا تشخی عشب

هاادارد عشابغیرراساتینعشاقیریشاهدرارزشكهتینعشقیاس عشبراس
 كهاسازعشاب داین تشخیمعیار،بنابرایناس ؛شهوار هواهااز برآمد

عشب موب راستینبهخدایاكهكند ادعاكسیهاهستند.اگردیگر،ارزش كی
ببینیم چقدر به ارزشس دیگر دارد، برای پی بردن به صدق ادعای او، باید كهرهاا

گذارد بهآنهامتعهداس . قتیعشب موبا ا برآماد ازعشاب حرم می
هاباشد،آنگا خاودشبایادطبعاًاموجاود ارزشایباود  ازموب ا بهارزش

 هابیزارباشد.ضدارزش
 كه آورد؛ به این معناعش  و محبت متابعت می كهاند عالوه بر این، همواره گفته

نی رندم كنی و االش میكرا واقعاا دوست داشته باشی، از او پیروی می كسیوقتی 
بخواهدد  كدهخدا را واقعاا دوست داشته باشد،  بیعی اسدت  كسیاو را بگیری. اگر 
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 و اسلیم اوامر و نواهی او باشد. كند رضایت او را جلب 
متابعدت از آنهدا اولیای خدا را دوست داشته باشد،  بعاا بده  كسیهم نین اگر 

ها آید. اولیای الهی، همواره در پی ارزشپردازد و در پی جلب رضایت آنها برمیمی
آنها را واقعاا دوست داشته باشد  كه كسیاند. هكردها مبارزه میاند و با ضّدارزشبوده

 نیز، باید چنین خصلتی داشته باشد.
از دین خدا و رسولر  داشتن خدا، پیروی ی از آیا  قرآن، الزمۀ دوست در ی

ِبُعون»دانسته شده است:  َ  َفاّتَ وَ  الّلَ ُ  َو ی  یُقْل ِإْ  ُكْنُتْم ُتِحّبُ ْغِفْر َلُكْم یْحِبْبُكُم الّلَ
ُ  َغُفوٌر َرح   1«.ٌم یُذُنوَبُكْم َوالّلَ

داشدتن هدر  دوسدت» گویدد: عالمۀ  با بایی در افسیر المیزان، ذیا این آیه می
در  و موجدب خضدو  و اسدلیمست ا متعلقا  آن ۀداشتن هم مستلزم دوست ،زیچ

 2«.شود میجانب محبوب است  از كهزی یبرابر هر چ

ربالکعقلوعشقدرحماسۀ

خوبی روشن شد، باید گفدت اصدحاب عاشدورا از  مراد از عش  و عقا به كهنون كا
بدر  كدهعشقی راستین به خدا برخوردار بودند و از این رو، عشد  آنهدا بدا عقلشدان 

امالا هماهندم بدود و هرگدز عشد  و عقلشدان در كدسالمت فطری خود باقی بدود، 
 ند؛زیراعقلالهیكردهاراانتخابترینرا اعار  با هم قرار نگرفتند. آنها سخت

كرده بود و چون آن را راهی پرارزش اشخیص دادند،  کآنها، ارزشمندی آن راه را در
 كدهمورد اأیید عقا الهی آنها بود. سپس از آنجا  امالا كند؛ پس این راه، كردانتخاب 

ارزش بزرگی را در این راه دیدند، با امام وجودشان به آن عش  ورزیدند و با قددر  
امام آن راه را پیمودند. پس هید اقابلی در اصحاب عاشورا، میدان عشد  راسدتین و 
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 ود.مداربموور حبعش  آنها ارزش كهوجود نداشت؛ چرا شانعقا الهی
در مسدیر  حضدر  سیدالشدهدا كدهی از شواهد این ادعا، هنگامی است  ی

، ابتددا بدركا ربال، خبر شهاد  خود را دادند. فرزند برومندش، حضدر  علدیك
َلْسَنا َعَلةی»ند: كردسؤال از ح  بودن راهشان 

َ
؟؛ آیدا مدا بدر حد  نخدواهیم  اْلَحةِق   أ

یعنی قبا از هر چیز، ح  بودن و ارزشمند بودن این راه برایشدان مهدم بدود. « بود؟!
عالقه خود را به  بركا حضر  در پاسخ فرمودند ما برحقیم، علی كههنگامی هم 

این  1شته شدن ندارند.كهید ابائی از  كهند كردشهاد  در این راه نشان دادند و بیان 
به مرگ، مبتنی بر ح  بودن آن بود و چون راه، راهی عقالنی  بركا   علییعنی عش

به آن اعل  گرفته بود؛ پس هرگز عشد  او، عشد   بركا و بر ح  بود، محبت علی
 برانداز نبود. سوز عقلح 

عش  و عقا در برابر  كهشود  در حادثۀ عاشورا، اصور می كهی از مواردی  اما ی
 العبداس است، داستان به شدریعه رفدتن حضدر  ابوالفضدادیگر قرار گرفته  ی

به برادرش و اها حرم باعث شد  عش  ابوالفضا كهشود است. معموالا گفته می
م عقدا،  به ح  هاشنه از فرا  برگردد؛ حال آن با وجود اشنگی آب ننوشد و لب كه

ا، مطاب  بدا افی بشود اا مراد از عش  و عقكنوشید! در اینجا باید دقت باید آب می
 در باال گفتیم روشن شود.  كهمفاهیمی 

ار كدآیا عقا فطری و خدادادی انسان، ایدن  كهنیم كاول باید این سؤال را مطر  
داند؟ شمارد یا ضدارزش میو باارزش می كند را احسین می حضر  ابوالفضا

ش بداقی اسدت، بدرای ایدن ا بدر فطدر  خددادادی كهمسلم است هر عقا سالمی 
نهایت احسین ای قائا است و آن را بیالعاده ارزش فوق اری حضر  عباسوفاد
ار حضر  مورد اأیید و احسین چندین عقلدی كاوان گفت ؛ پس چگونه میكند می
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 نیست؟! 
عاشقانۀحضرركارگرانگا شود،آنهای دنیازدۀ منفعتآری اگر از منظر عقا

هاا دنیااییز دگاذردنباالمنفعا هایی،تنهااچنین عقا كهشود؛ چراتأییدنمی
را اأییدد  ها دنیامدار،نهتنهاآن فادار حضاررابوالفضالهستند.اینعقل

مخال  هستند و آن را خدالف عقدا و  اساسًاباقیامامامحسینكه،بلكنندنمی
كدها هساتندامیاهها بنایهای دنیامدار، عقاعقلدانند.اینمنط  دنیامحور می

بودنگاهشاندنیابهو برای ارزش فقطچنینبامطابب.نبودندقائلاحترامیهیچها
بودكهعقكی هوابهحهوم عمرسعدارزشباالترین، ر  گذاشپازیرراها

مبادررخویشزمانامامباجنگكردبههنگاامی،نیازتاسوعار زدر.كدهشامر
شان داد و حضر  آن را نپذیرفتندد، ن ا رابهابوالفضلالعباسنامهمكعون،امان

غیرعاقالنه بدود؛ امدا آیدا كارمسلماا از منظر عقا دنیازدۀ اماال شمر و عمرسعد این 
؟مساكمكند نمی کدارای عقا سالم الهی باشد، ارزش این وفاداری را در كه كسی
 كهاسابوالفضلحضرر فادار این،سالمیعقلو اصحاب عاشدورا و  هر

داناد؛درنتیجاه، فاادار حضارراستقبالشان را از مدرگ، بسدیار ارزشدمند مدی
نار شدریعۀ فدرا ، مدورد اأییدد و كچه در ااسوعا و چه در روز عاشورا  ابوالفضل

احسین عقا سالم فطری اسدت و اقدابلی میدان عشد  و عقدا آن حضدر  وجدود 
 نداشت.

نوشیدند، قددر  بیشدتری بدرای اگر حضر  آب می كهن است گفته شود  مم
آب  كده كدردم مدی دند؛ لذا عقا حكردپیدا می بیت مبارزه و دفا  از حرم اها

اصحاب عاشورا را به  كهدر ابتدای این مقال بیان شد، آن چیزی   هبنوشد؛ اما چنان
نیدروی ، كدردالعاده در آنها ایجداد مدی داد و قدرای فوقارها سوق میكارین سخت

یده و  هایی خشدباعث شد آنها با لب كهشان بود. چنین نیرویی بود عش  و محبت
. ایدن كنندساز خل  ای ااریخمهابا بر دشمن بتازند و حماسههایی رنجور، بیجسم
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او را ادا آن لحظدۀ عاشدورا،  كدهبدود  نیروی عظیم، در وجود حضر  ابوالفضا
نون اگدر كو قدرامند ااهر ساخته بود. ا های جسمی فراوان، پراوانرغم آسیب علی

شدد، اش سیراب مینوشید، هرچند بدن اشنهو آب می كردغفلت می ابوالفضا
افتداد، بدازوانر از مدی هدای اشدنۀ اباعبداللده الحسدینبه یداد لدب كههنگامی 

نتوانسته بدود شدرط عشد ، معرفدت و وفداداری را  كهشد؛ چراشرمندگی سست می
 بجای آورد. 

ش و ننوشیدن آب، قدرار ا با ااهار وفاداری ه انها حضر  ابوالفضاپس ن
شرط عشد  و محبدتر را بجدای  كرداحساس می كهاز آنجا   هرا از دست نداد، بل

. این نیروی عش  و محبت، در آن حضر ، كردآورده است، نیروی دوچندانی پیدا 
مبارزه برنداشت و  حتی با جدا شدن دستهایر از بدن، دست از كهآنقدر شدید بود 

رفت. انهدا زمدانی حضدر  بر دندان پیر می کهای بریده و مشهم نان با دست
لدب  آبر دریده شد، شرمندۀ ا فدال اشدنه کمش كهت ایستاد كاز حر ابوالفضا

آن  كدهر وارد شدد؛ امدا از آنجدا كگشت و عمودی آهنین بدر فدرق مبدار حسین
حضر  شرط عش  و معرفتر را بجای آورده و نمرۀ قبولی گرفته بود، به خود اجازه 

و از او  كندد را بدرادر خطداب  در آخرین لحظدا  زنددگی، امدام حسدین كهداد 
 و چشمانر به دیدار جمال یار روشن گردد.   كند بر بالینر حضور پیدا  كهبخواهد 
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