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چكیده
تفسیر فدیه ای از رخداد کربال که اجماالً مبتنی بر این ایده است که امام حسین (ع) در عالم میثاق
پذیرفت شهادتش کفّارۀ گناهان شیعیان و مایۀ «نجاتِ» آنها باشد ،پس از انقالب اسالمی مجدداً در
سپهر گفتمانی ایران ظهور کرده است .این قرائت از شهادت امام حسین (ع) که نخستین بار در دورۀ
قاجار توسط برخی روحانیون شیعی صورتبندی شد ،در ادوار گذشته بخصوص مقارن با نهضت
مشروطه و انقالب اسالمی ،از جانب قرائت های سیاسی از رخداد کربال مورد انتقاد قرار گرفته بود،
هرچند دستکم به گواه همین انتقادات در میان عامۀ شیعیان از مقبولیت نسبی برخوردار بوده است .به
نظر میرسد بروز تحوالت کمسابقه در شکل دینداری در دو دهۀ اخیر و همچنین دگرگونیهایی در
گفتمان سیاسی مسلط در ایران مؤید وجود پیوندهایی میان این تحوالت و ظهور مجدّد نظریۀ شهادت
فدیهای است.
مقالۀ حاضر بر آن است که تفسیرهای فدیهای جدید در ایران عموماً گرایش به «سیاستزدایی» از
فهم رخداد کربال و نادیده گرفتن واقعیت اجتماعی نمادها و ایدههای دینی داشته و مبتنی بر برداشتی
«فردگرایانه» از دین و حیات دینی بودهاند .بنابر ادّعای این پژوهش ،گرایش مذکور در تفسیرهای
فدیهای ،مرتبط با روند رو به رشد «فردگرایی دینی» و تعدیالتی است که اشکال سنتی حیات دینی در
ایران را به سوی نوعی نوپراگماتیسم دینی یا «دینداری اقتضایی» سوق دادهاند .از سوی دیگر تحول
گفتمان سیاسی در ایران که به اقتضای ورود به دوران «تثبیت» نظام جمهوری اسالمی و آغاز دوران
«پساانقالبی» رخ داد ،راه را برای فاصله گیری بخشی از جریان روشنفکری از قرائت سیاسی از رخداد
کربال هموار نموده است.
واژگان کلیدی :تفسیر فدیهای ،رخداد کربال ،شهادت امام حسین (ع) ،سیاستزدایی ،فردگرایی،
شکلهای جدید دینورزی.
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طرح مسئله
شهادت امام حسین (ع) برای مذهب تشیع حکم اسطورهای بنیانگذار 1و تصویری نخستین 2داشتته
است که در مرکز منظومۀ دینی و وجدان شیعی قرارگرفتته و حیتات اجتمتاعی شتیعیان ،ایتدههتا و
کنشهای آنان به شیوههای گوناگونی پیرامون این تصویر آغازین قوامیافته است .تا آنجا که «تشتیع
زیسته» و حیات دینی واقعی تودههای شیعیان مدّنظر باشد و تفاوتهای کالمی میان دکترین شتیعی
و سنی در پرانتز گذاشته شوند میتوان گفت آنچه تشیع دوازدهامامی را به نحوی سرنوشتتستاز و
معنادار از سایر مذاهب و فرق اسالمی متمایز میستازد حضتور همتین تصتویر آغتازین و هالتهٔ

3

رازآلود پیرامون آن در بطن وجدان شیعی و حیات دینی متناظر با آن است.
واقعۀ کربال برای وجدان شیعی مازادی غیرعقالنی تولید کرده است .تفسیرهای گوناگون به
عمل آمده از این واقعه طی تاریخ تشیع هریک کوشیدهاند آن را درون منظومۀ کلی باورهای
شیعی ادغام و یکپارچه سازند .برخی از آنها با واقعۀ کربال به مثابه مازادی سیاسی مواجهه
نمودهاند و کوشیدهاند با تبدیل آن به سرمایهای سیاسی ،آن را در خدمت بسیج تودههای شیعی
1 Founding myth

اگر شهادت امام حسین (ع) در چارچوب مفهوم «قربانی» مورد تحلیل قرار داده شود میتوان از آن بمنزلۀ اسطورۀ
«بنیانگذار» تشیع سخن به میان آورد .مایکل فیشر «پارادایم کربال» را «افسانه یا تاریخ بنیانگذار» تشیع نام نهاده
است () .Fischer,2003: 12در چشمانداز تحلیلی گستردهتری اشاره به این مطلب ضروری به نظر میرسد که به
باور بسیاری از اسطورهشناسان و انسانشناسان حوزه دین ،قربانی شدن شخصیتی مقدس یا شخصیتی که پس از
قربانیشدن قدسیسازی میگردد ،نسبت به نظام دینی مفروض ،واجد نوعی ویژگی «آغازکننده یا بنیانگذار»
انگاشته شده است .شمار قابل توجهی از پژوهشگران معاصر همچون بورکرت ،ژیرار و دیگران ،به نفع «ویژگی
آغازین» قربانی استدالل نموده و نظریه هایی در باب دین تدوین نمودهاند که در آنها ،یک رخداد واقعی آغازین،
یعنی یک فعل کشتن ،که سپس به شکل پدیداری دینی بسط و توسعه مییابد مفروض گرفته میشود.
بهعبارتدیگر ،استداللهای تاریخی متعددی دربارۀ خاستگاه و تحول دین در دست است که ارجاعاتی صریح به
مفهوم و نهاد قربانی دارند ) .(Carter, 2006: 7-8رنه ژیرار نظریه «بالگردان» ) (scapegoatخود را بر پایۀ
مضمون «قتل بنیانگذار» ) (founding murderبنا نهاده است ().Girard,2000
“Primal scene” 2؛ مناظر یا صحنههای نخستین .واژۀ  primalاساساً به معنای مقدم ،بنیادین ،آغازین و نخستین است.
بیشک واژۀ «ازلی» بار اسطورهای این مفهوم را بهتر بیان میکند ،ولی باید توجه داشت که در اینجا منظور از اسطوره فقط
مجموعهای از روایات «خرافی» در باب آغاز چیزها نیست ،بلکه نکتۀ اصلی ،معنا و اهمیت کلی «امر نخستین» در تداوم
کنشها و ایدهها و نهادهای هر شکلی از زندگی جمعی ،و بازتولید «امر کهن» در هیئت «امر نو» است" به نقل از تجربه
مدرنیته ،مارشال برمن ،ترجمه مراد فرهادپور ،تهران ،طرح نو ،1392،ص  179-178پانویس شماره )4
3 Aura
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به کار گیرند .برخی دیگر آن را به منزلۀ مازادی شبه-اسطورهای فهمیده و به میانجی مفاهیم
آشنایی همچون «شفاعت» ،آن را بنیاد نوعی نجاتشناسی دینی را قرار دادهاند .بنابراین به
هیچوجه غیرمنتظره نمینماید که شیعیان در بزنگاههای تاریخی به مازاد حاصل از کربال رجوع
نموده و بر مبنای آن دست به گفتمانسازی بزنند.
قرائت «فدیهای» از شهادت امام حسین (ع) که نخستین بار در دورۀ قاجار توسط برخی
روحانیون شیعه صورتبندی و عرضه شد در زمرۀ آن دسته از تفاسیر قرار میگیرد که با تلقی
واقعۀ کربال بمنزلۀ مازادی شبه-اسطورهای ،آن را دستمایۀ برساخت نوعی نجاتشناسی قرار
دادهاند .گزارۀ محوری این تفسیر اجماالً از این قرار است که امام حسین (ع) در عالم ذر
پذیرفت که شهادتش درکربال کفّارۀ گناهان شیعیان و موجب نجات آنها باشد .به نظر میرسد
قرائت فدیهای از واقعۀ کربال در دو مرحله مسئلۀ «رنج ناروای» امام (ع) را حلّ و فصل کرده
است :نخست آنکه رنج و شهادت امام حسین (ع) را امری مقدّر شده از سوی خداوند در عالم
در عالم میثاق میانگارد و دیگر آنکه آن را به مسئلۀ رستگاری یا نجات شیعیان پیوند میزند .با
این اوصاف به نظر میرسد آنچه در فرایند تکوین تفسیر فدیهای از شهادت امام حسین (ع) رخ
داده است به نوعی پاسخی به مسئلۀ «تئودیسی» است که در ادامه به نوعی نجاتشناسی گره
خورده است .مفهوم «تئودیسی» را در اینجا در معنای موسّعی که پیتر برگر صورتبندی نموده

است استفاده میکنیم« :تبیین دینی پدیدار آنومیک بر حسب مشروعیت دینی ،صرفنظر از میزان
پیچیدگی نظری آن» ) .(Berger, 1973:61از آنجا که شهادت امام حسین (ع) به اعتبار آنکه برای
وجدان شیعی ذیل مقولۀ «رنج نیکان» یا «رنج ناروا» قرار میگیرد بنا به تعریف میتوان توجیه آن
با اطالق نوعی غایت الهیاتی (نجات شیعیان) و ارجاع آن به اغراض خداوند را بنحو ضمنی
واجد نوعی تئودیسی دانست .باید توجه داشت تفسیر فدیهای به گونهای دو جانبه عمل
مینماید؛ آنچه در نسبت با رنج و شهادت امام حسین (ع) نوعی تئودیسی محسوب میشود ،در
نسبت با شیعیان نوعی نجاتشناسی بدیل است؛ از سوی دیگر یک تئودیسی پیوند خورده با
نجاتشناسی برای توضیح رنج امام شیعیان با وساطت میانجیهایی در نهایت یک تئودیسی
برای توضیح رنج خود شیعیان میتواند باشد؛ فهم این معنی چندان دشوار نیست اگر به یاد
داشته باشیم که شیعیان حتی فردیترین رنجهای خود را در متن زندگی روزمره نیز با ارجاع و
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اتصال آن به رنج امام (ع) مفهوم و معقول میکردهاند؛ به بیانی دیگر ،با مرور سرگذشت
مصیبتبار امام (ع) ،رنج فرد شیعی دیگر امری «مسئلهبرانگیز» نبود.1
در غرب مهمترین پیامد زوال اعتبار تئودیسی مسیحی گشایش عصر انقالب بود (همان.)86:
در ایران نیز زوال قرائتهای فدیهای در دو برهۀ زمانی مقارن با برآمدن تفسیرهای سیاسی از
رخداد کربال بود؛ هم در مقطع تاریخی نهضت مشروطه که با سیاسی شدن منبرها همراه بود 2و
هم در دو دهۀ منتهی به انقالب که نقطۀ عزیمت مهمترین تفسیرهای سیاسی چهرههایی همچون
علی شریعتی و مرتضی مطهری انتقاد تند از برداشتهای فدیهای از شهادت امام حسین (ع)
بود .3بنابراین در ایران نیز افول تفسیرهای فدیهای از شهادت امام حسین (ع) با تئودیسی مندرج
 .1این که رنج امام حسین (ع) می تواند بنیاد نوعی تئودیسی برای توجیه دینی رنج شیعیان باشد نیاز به اندکی
توضیح دارد .در واقع طرح چنین ادّعایی در این مقاله مستظهر به بحث پیتر برگر دربارۀ تئودیسی است .برگر معتقد
است مهمترین تئودیسی مسیحی در سیمای خدای متجسدی که رنج میکشد برنهاده شده است .وقتی مسیح
داوطلبانه رنج میکشد رنج دیگر ناعادالنه نیست و همۀ دردها ضرورت مییابند؛ بی عدالتی فراگیر برای انسان
همانقدر رضایتبخش است که عدالت فراگیر .تنها قربانیشدن یک خدای معصوم است که میتواند شکنجۀ بیپایان
و عالمگیر بیگناهان را توجیه نماید .اگر همه چیز بدون استثناء ،در آسمان و زمین محکوم به درد و رنج است پس
شکلی غریب از خرسندی و خوشنودی ممکن است () .Berger, 1973: 84به نظر میرسد یورگن مولتمان نیز
تعبیری دیگری از همین فرایند بدست داده که از این قرار است :مواجهه و در نظر آوردن سیمای مسیح رنجکشنده
واقعیت رنج را از میان نمیبرد اما احساس «فراموششدگی از جانب خدا» و «رهاشدگی» را در انسان رنجور از میان
میبرد و دستکم به «رنج در رنج» پایان میداد چراکه رنج در رنج حاصل فقدان عشق و جراحت اندر جراحت
ناشی از به حال خود رها شدن در حالت رنج است .مسیح مصلوب خدا را بر بالین آنانی میآورد که به نظر میرسد
خداوند رهایشان کرده است .مسیح ابرانسانی نیست که همۀ زخمها را شفا میدهد و التیام میبخشد ،بلکه مسیح
انسان رنجکشیده را با رنج و زخم خود یاری می کند؛ بر رنج متروک واقع شدن و واماندگی با رنجی از روی عشق
غلبه میش ود .در مسیح مصلوب سیمای خدایی متجلی است که در اتحاد و همبستگی با آنان که رنج میکشد .1لذا
صلیب مسیح مسئلۀ رنج را برای انسان از میان نمیبرد بلکه با رنج داوطلبانه از روی عشق با مسئله رودررو میشود
).(Moltmann, 1993: 46; Bauckham, 2005: 153
 .2نظریۀ شهادت سیاسی نخستین بار از طریق مجلّۀ حبلالمتین کلکته (محرم  )1328رواج یافت .در این مجلّه
مقالهای منتشر شد با عنوان «رولسیون بزرگ یا سیاسۀ الحسینیه» به قلم شخصی موسوم به «ماربین» که ادّعا میشد
فیلسوفی آلمانی است .این مقاله مورد استقبال مشروطهخواهان قرار گرفت( .اسفندیاری .)94-93 :1393،همچنین
بنگرید به :رسانۀ شیعه؛ جامعهشناسی آیینهای سوگواری و هیئت های مذهبی در ایران ،شرکت چاپ و پخش نشر
بینالملل ،1389،صص .133-132
 .3بنگرید به :حسین وارث آدم ،علی شریعتی ،انتشارات قلم ،1361،صص  189-188و حماسۀ حسینی ،ج اول،
مرتضی مطهری ،انتشارات نسیم مطهر ،1385،صص .97-96

بازگشت قرائت فدیهای و سیاستزدایی از رخداد کربال مطالعه تفسیرهای 457 ...

در آنها مقارن با اوجگیری خیزشهای انقالبی و جنبشهای اجتماعی بود .آنچه طیّ فرآیند
عرضۀ تفسیرهای سیاسی از کربال و بهموازات آن افول تفسیرهای فدیهای که مبنایی اسطورهای و
کیهانی داشتند رخ داد ،بهمنزلۀ عرفیشدن گفتمان کربال بود.
نخستین بار در بازه زمانی کوتاهی در دورۀ قاجار است که تفسیر فدیهای با صراحت و
تفصیلی بیسابقه به آثار شماری معدود از علمای شناختهشدۀ شیعه راه پیدا میکند .اواخر دوره
قاجار نیز با ورود به عصر مشروطه و پسازآن استقرار سلطنت پهلوی و تحت تأثیر تحوالت
سیاسی و اجتماعی این دوران پرتالطم ،این قرائتهای سیاسی و انقالبی بودند که به نحوی
فزاینده ظهور نموده و در دهه  50و  60هژمونیک شدند .البته در دهه  40و  ،50قرائت فدیهای
از رخداد کربال ،البته به شکلی شفاهی و غیررسمی همچنان آنقدر در افواه و اذهان نفوذ و
حضور دارد که شهید مطهری در سخنرانیهای خود بهتفصیل آن را موردانتقاد قرار دهد.1
پساز پایان جنگ تحمیلی و آغازی دورانی که برخی آن را دوران «ترمیدور» در انقالب اسالمی
دانستهاند ،تفسیرهای فدیهای از واقعه کربال ،تحت تأثیر تحوالت گفتمانی هم در سپهر روشنفکری و
هم در سپهر سیاست رسمی ،بار دیگر در گوشه و کنار سپهر گفتمانی ایران ظهور نمودند.
هدف از نگارش مقالۀ حاضر معرفی نسل دوم تفسیرهای فدیهای از واقعۀ کربال پس از
انقالب اسالمی و جلب توجه به چرخش گفتمانی صورت گرفته در این رابطه در محیط
گفتمانی جامعۀ ایران است .بدین منظور نخست مروری اجمالی بر نسل اوّل تفسیرهای فدیهای
در دورۀ قاجار خواهیم داشت .سپس با ارائۀ تحلیلی از چرخش گفتمانی صورت گرفته در رابطه
با تفسیر واقعۀ کربال به معرفی و تحلیل اجمالی تفسیرهای فدیهای جدید خواهیم پرداخت .در
بخش نتیجهگیری میکوشیم دربارۀ خط و ربطهای اجتماعی و گفتمانی گفتار فدیهای جدید را
در صور متنوع آن گمانههایی را مطرح نماییم.

اشارهای به پیشینۀ تفسیر فدیهای از واقعۀ کربال :از دورۀ قاجار تا انقالب اسالمی
شهادت امام حسین (ع) از دیرباز تاکنون توسط مشایخ و دانشوران شیعه به صور مختلفی متورد
تفسیر قرار گرفته است؛ اما تلقی نمودن امام حسین (ع) بهمنزله قربانیای که بنا بتر تقتدیر ازلتی
الهی ،برای بخشش گناهان شیعیان و رستگاری آنان کشته شتد ،تفستیری استت کته بته گتواهی
1بنگرید به :حماسه حسینی ،مرتضی مطهری ،نسخۀ الکترونیکی کتابخانۀ سایت نسیم مطهر ،1385،ص .96
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تازهترین پژوهش های صورت گرفته در حوزه عاشورا شناسی ،تا پیش از دوره قاجتار از صتحنه
تفاسیر رخداد کربال غائب بوده است و تنها در دوره قاجار است که چنتین تفستیری بته شتکلی
بسطیافته ،بهصتراحت بتر قلتم روحتانیون شتیعهمتذهب جتاری متیشتود .ایتن تفستیر توستط
پژوهشگران این حوزه« ،نظریه شهادت فدیهای» نامیده شتده استت (استفندیاری .)1393،ردپتای
چنین تفسیری را میتوان در اشعار مذهبی و مرثیههای ایتن دوره نیتز مشتاهده نمتود امتا آنچته
جالبتوجه است ،راه یافتن چنین تفسیری تا سطوح نستبتاً بتاالی روحانیتت شتیعه و مرجعیتت
رسمی دین در ایران دوره قاجار است .البته عناصر یک قرائت شبه فدیتهای بتهصتورتی ضتمنی،
همواره و از دیرباز در پس وجدان شیعی وجود داشته است که البته تا پیش از دوره قاجار هرگز
به میراث مکتوب شیعی راه نیافته و وارد گفتمان های رستمی مراجتع شتیعه نیتز نگشتته استت.
شیعهشناسان برجستهای همچون «محمود ایوب» نیز وجود عناصر قرائتتی شتبهفدیتهای در بطتن
منابع شیعی را بهصراحت تأیید کرده اند؛ از آغاز خداوند مقرّر داشته بود که امامتان جتام رنتج و
شهادت را سر کشند تا بتوانند نقشی اساسی در رستگاری و روز داوری ایفا نماینتد .در حقیقتت
امتیاز ویژۀ شفاعت امامان تا حدّ زیادی وابسته به تحمل رنج ،طردشتدگی و ایتذاء توستط آنتان
است ) .(Ayoub, 1978: 198یک سند مهم که حاکی از وجود برداشتی شبهکفّارهای و فدیهای از
رنج و شهادت امام حسین در بطن وجدان شیعی است حدیثی است که شیخ کلینی در جلتد اول

اصول کافی در بخش «کتاب الحجّه» از امام موسی کاظم (ع) نقتل کترده استت " :إنَّ اهلل غضتیباً
علی الشیعه فَخَیّرَنی نفسی أو هُتم فَتوقَیتمهم واهلل بنَفستی ."1واضتح استت کته در حتدیث اخیتر
برداشتی «نیابتی» از رنج امام حسین (ع) به عمل آمده است؛ چنین برداشتتی شتباهتی بستیار بته
نظریۀ «نیابت کیفری »2در الهیات جبران مسیحی دارد.
تا پیش از دوره قاجار ،تفسیر هدف شناسانهای که از علت و غایت قیام و شهادت امام
حسین (ع) توسط علمای شیعه به عمل میآمد بر دو قسم بود :تفسیر متقدمتر که به اعالمی
همچون شیخ مفید ،سیّد مرتضی ،شیخ طبرسی و ابن شهرآشوب نسبت داده میشود مبتنی بر
«1خداوند بر شیعه خشمگین شد ،پس مرا مخیّر نمود تا میان آنها (شیعیان) و خودم برگزینم و من به نفس
خویش همچون سپری میان آنها و خشم خداوند حائل گشتم» .محمود ایوب در توضیح این خبر گفته است که
واژۀ عربی «وقی» به معنای «محافظت در برابر چیزی» است بنابراین امام خود را بهجای شیعیانش در معرض خشم
خداوند قرار میدهد ).(Ayoub, 1978: 205
2 Penal substitution
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این دیدگاه بوده است که امام حسین (ع) بهقصد پیروزی و تشکیل حکومت قیام نموده و نه
علم به زمان شهادتش داشته و نه قصد شهادت .از قرن هفتم است که سیّد ابن طاووس با تألیف
کتاب الملهوف علی قتلی الطّفوف دیدگاهی غیر مشهور را مبنی بر اینکه امام حسین با علم به
زمان شهادتش و بهقصد شهادت قیام کرد ،در میان توده شیعیان رواج داد .تفسیر ابن طاووس را
عمدتاً تفسیری عرفانی دانستهاند که مؤخر بر تفسیر نخست است و بهزعم محققان تفسیری
غیراجتماعی و سیاستزدایانه از قیام امام حسین (ع) بوده و بر آن است که امام حسین (ع) برای
رسیدن به وصال و لقاء حق عامدانه خود به استقبال شهادت رفت .بهجز این دو نظریه ،دستکم
پنج نظریۀ دیگر ،از جمله نظریۀ «شهادت فدیهای» در ارتباط با هدفشناسی قیام و شهادت امام
حسین (ع) احصاء شده است که پیشینۀ همۀ آنها حداکثر به دو قرن اخیر بازمیگردد
(اسفندیاری.)55 ،276-1393:275،
نظاممندترین و بسطیافتهترین این تفاسیر فدیهای متعلق به محمد باقر شریف طباطبایی
( 1319-1239قمری) روحانی شیخی دورۀ قاجار است و در کتاب «اسرار شهادت آلاهلل»...
مورد بحث قرار گرفته است .وی با صراحتی بیسابقه اعالم کرد امام حسین (ع) در عالم ذر
پذیرفت که شهادتش کفّارۀ گناهِ گناهکاران و موجب نجات آنها شود (شریف طباطبایی،
بیتا .)177،109 -107:وی در پافشاری بر این عقیده تا آنجا پیش رفت که مخالفان چنین
تفسیری را مشرک دانسته و تکفیر نمود (همان.)230 :
آنچه به قرائت فدیهای از شهادت امام حسین (ع) اهمیتی بیشازپیش میبخشد ،اشتمال آن
بر یک نظریۀ ضمنی در باب شفاعت است که ارکان آن را مفاهیم «کفّاره» و «قربانی» تشکیل
دادهاند .این نظریه ،در متون مورد استناد ما ،در چارچوب یک امامشناسی کیهانی عرضه شده
است .سازوکار نهاد «شفاعت» در مهمترین نمودش در دین عامه ،یعنی شفاعت امام حسین (ع)،
با تحویل آن به دو مفهوم کفّاره و قربانی (و تولید مفهوم فدیه از ترکیب آنها) توضیح داده شده
است .در نظریه شهادت فدیهای ،مقام شفاعت امام حسین (ع) وضعی پیشین بنیاد 1دارد و در
عالم میثاق ،یعنی پیش از آفرینش جهان محسوس ،در ازای عهد امام حسین (ع) با خداوند برای
فدیه شدن ،مقدر گشته است .برخی قائالن به تفسیر فدیهای همچون شریف طباطبایی معتقدند
که اوالً مقام شفاعت همۀ معصومین مأخوذ و مشتق از امام حسین (ع) است و مقام شفاعت امام
حسین (ع) نیز ناشی از شهادت فدیهای او است (همان.)111 :
1 Pre-established
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بسیاری از صاحبنظران چنین تفسیری را در حکم تشبیه امام حسین (ع) به عیسی مسیح
انگاشته و آن را حاصل راه یافتن نصرانیات (به قیاس اسرائیلیات) به اسالم دانستهاند .این نظریه
در تعزیه نامهها و دیوانهای اشعار شاعران دورۀ قاجار فراوان مورداشاره قرار گرفته است 1و به
باور محققان برای مدّتی جزء باورهای رایج مردم بوده است (اسفندیاری .)81-77 :1393 ،میزان
تداول و رواج چنین تفسیری میان شیعیان در ایران را میتوان از روی کمّ و کیف انتقادات وارد
شده بدان توسط برخی روحانیون سنجید .همچنین اگر بخواهیم بدانیم چنین تفسیری تا چه
زمانی میان تودۀ شیعیان رواج داشته توجه به تاریخ نقدهای وارد شده بر این تفسیر میتواند
روشنگر باشد .مرتضی مطهّری در سلسلۀ سخنرانیهای خود در سال  1348در حسینیۀ ارشاد
ذیل عنوان تحریفات معنوی واقعه عاشورا تفسیرهای فدیهای از شهادت امام حسین (ع) را به
تندی موردانتقاد قرار داده است 2لذا اگر موضوعیت داشتن این انتقاد در دهه  1340را مفروض
1اسفندیاری در پژوهش ارزشمند خود درباره هدف امام حسین (ع) فهرستی تفصیلی از منابع مشتمل بر این نوع
تفسیر شهادت امام حسین (ع) را به دست داده است .در پژوهش حاضر ما تنها به آن دسته از آثاری میپردازیم که
توسط علماء و روحانیون شیعه تصنیف گشتهاند و واجد مرجعیت دینی نسبی هستند .بنابراین تعزیهنامهها و
دیوانهای اشعار را از دایرۀ شمول این مطالعه خارج نمودهایم .در اینجا تنها به اشارۀ فهرستوار به نام این آثار
بسنده میکنیم و اسامی آثاری را که در مطالعۀ پیشرو موردبررسی قرار دادهایم ذکر نمیکنیم :احمد نراقی ،مثنوی
طاقدیس ،به اهتمام حسن نراقی (چاپ دوم :تهران ،انتشارات امیرکبیر ،1362،صص  .)419-418دیوان حکیم قاآنی
شیرازی ،تصحیح ناصر هیری (چاپ اول :انتشارات گلشایی و انتشارات ارسطو ،1363،ص  .)779دیوان آتشکده،
ص  .4عنایتاهلل شهیدی ،پژوهشی در تعزیه و تعزیهخوانی از آغاز تا پایان دورۀ قاجار در تهران (چاپ اول :تهران،
دفتر نشر پژوهشهای فرهنگی با همکاری کمیسیون ملّی یونسکو در ایران ،1380،صص  .)100-95غالمرضا
گلیزواره ،از مرثیه تا تعزیه (چاپ اول :قم ،انتشارات حسنین علیهما السّالم ،1382،صص  .)121-116بهرام
بیضایی ،نمایش در ایران (چاپ هفتم :تهران ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،1390،ص  .)129بنگرید به:
محمد اسفندیاری ،عاشوراشناسی؛ پژوهشی دربارۀ هدف امام حسین (ع) ،تهران :نشر نی ،1393،ص .77
« 2یک جا گفتیم حسین بن علی ( ع) قیام کرد تا کشته شود ،برای اینکه کفاره گناهان امّت باشد!...نمیدانیم که ما
این فکر را از دنیای مسیحیت گرفته ایم یا نه؟ ملت مسلمان ندانسته خیلی چیزها را از دنیای مسیحیت بر ضدّ اسالم
گرفته است .یکی از اصول معتقدات مسیحیت مسئله به صلیب کشیدن مسیح است برای اینکه فادی باشد .الفادی
لقب مسیح است .ازنظر مسیحیت این جزء متن مسیحیت است که عیسی به دار رفت تا کفاره گناهان امت
باشد!...فکر نکردیم که این حرف دنیای مسیحیت است با روح اسالمی سازگار نیست ،با سخن حسین سازگار
نیست .به خدا قسم تهمت به اباعبداهلل است .واهلل اگر کسی در ماه رمضان روزه داشته باشد و این حرف را به
حسین بن علی (ع) نسبت بدهد و بگوید حسین برای چنین کاری بود و [این سخن را] از او نقل بکند روزهاش
باطل است ،دروغ بر حسین است» (مطهری ،مرتضی ،حماسۀ حسینی ،ج  ،1چاپ پنجاه و یکم ،مهر  ،1385نسخه
الکترونیکی سایت کتابخانه نسیم مطهر ،ص .)96
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بگیریم میتوان حدس زد که فهم فدیهای از قیام و شهادت امام حسین (ع) کمابیش تا همین
دوران در میان شیعیان در ایران رواج نسبی داشته است.
دورۀ قاجار دورۀ تاریخی برآمدن تفسیرهای فدیهای از واقعه کربال است هرچند تنها نظریۀ
مربوط به این دوره نیست و در کنار سایر تفاسیر فهم شیعیان ایران از شهادت امام حسین (ع) را
شکل داده است .از این گذشته حتی نمیتوان با اطمینان از هژمونیک و غالب بودن این نظریه در
این دوره سخن گفت چراکه چنین ادّعایی مستلزم احصاء و تحلیل محتوای کمّی همۀ آثار
نگاشته شده دربارۀ واقعه کربال در این دوره است و خارج از حیطۀ وظایف پژوهش حاضر
است .آنچه میتوان از آن اطمینان نسبی داشت این است که تفسیر فدیهای صرفنظر از
ریشههای کهن آن در باورهای ضمنی و شفاهی شیعیان در ادوار گذشته نخستین بار در دورۀ
قاجار است که صورت مکتوب و مبسوط مییابد و جدّیت قائالن آن در اثبات حقّانیت
انحصاری آن تا آنجا پیش رفته است که مخالفان را تکفیر نمودهاند (همان .)275،82،55،آثاری
مشتمل بر تفسیر فدیهای علمای شیعه از واقعه کربال در دورۀ قاجار آنگونه که اسفندیاری
گزارش نموده است عبارتاند از :اسرار شهادت آل اهلل صلواتاهللعلیهم (شریف طباطبائی)،
تذکرۀ الشّهداء (شریف طباطبایی) ،محرق القلوب (ملّا مهدی نراقی) ،عنوان الکالم (محمدباقر
فشارکی) و شرح زیارت اربعین (ملّا عبدالرحیم اصفهانی پاچناری) است .عالوه بر این موارد که
اسفندیاری گزارش نموده است یک مورد دیگر نیز در جستجوهای انجام شده در جریان این
پژوهش یافت شد که میتوان آن را در شمار تفسیرهای فدیهای آورد ولو اشاره به این مسئله در
آن در جریان مناظره یک مبلغ مسیحی با یک روحانی شیعه (محمدعلی حسنی) و به نحو موجز
و اجمالی بوده است .این مناظره در دورۀ قاجار در انجمن صفاخانۀ در جلفای اصفهان صورت
گرفته در ماهنامۀ االسالم در همان زمان انتشار یافته است.

نسل دوم تفسیرهای فدیهای از واقعۀ کربال
پس از پیروزی انقتالب و استتقرار نظتام جمهتوری استالمی در ایتران ،در طتول دوران جنتگ
هشت ساله ،تفسیرهای سیاسی و انقالبی از واقعه کربال که در دهههای منتهی به انقتالب برآمتده
بودند همچنان بهمنزلۀ گفتمان هژمونیک و بالمنازع به حیات خود در جامعۀ ایتران ادامته دادنتد.
آنچه در دهه های بعد بخصوص با ورود به دوران سازندگی و سپس اصالحات در زمینۀ تفستیر
و فهم واقعۀ کربال رخ داد خارج شدن تفسیر سیاسی از موقعیت بالمنازع و بتی رقیتب ،در عتین
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حفظ موق عیت هژمونیک خود هم در نتزد حاکمیتت و هتم در ستطح جامعته بتود؛ بتا اینوجتود
روایتهای بدیل که تا پیش از آن برای مدتی از صحنه غایب بودند مجددّا به عرصته بازگشتتند.
وقوع جنگ تحمیلتی هشتت ستاله در تتداوم حیتات و ستلطۀ بالمنتازع ایتن تفستیر سیاستی و
مبارزهجویانه از واقعۀ کربال نقش عمدهای ایفا نمود.
با پذیرش قطعنامۀ  598و آغاز دورانی از ترمیدور در میدان سیاست ایران بهتدریج فضا برای
برآمدن گفتمان اصالحات فراهم شد و این گفتمان با دالهایی مرکزی همچون دموکراسی،
پلورالیسم ،مدرنیت ،آزادی و حقوق بشر با پیروزی اصالحطلبان در انتخابات ریاست جمهوری
سال  1376از حیث نهادی نیز تثبیت گشت .بهموازات این تحوالت گفتمانی در عرصۀ داخلی،
گرایش به سیاست تنشزدایی با غرب در میان بخشهایی از بلوک قدرت در ایران پدید آمد.
دوران اصالحات مقارن با بروز تحوالتی چشمگیر در حوزۀ فرهنگ بود .نطفۀ جریان اصالحات به
گمان بسیاری در حلقههای روشنفکری دینی اوایل دهۀ هفتاد همچون حلقۀ کیان بسته شد و
دستکم برای مدّتی اصالحات دینی مقدّمهای ضروری برای فتح باب اصالحات سیاسی پنداشته
میشد .دامنۀ نقد گفتمانهای دینی غالب در شئون متعدد آن و کوشش در جهت دفاع از تکثر
قرائتهای دینی به حوزۀ مسائل مربوط به معنا و غایت واقعۀ کربال و شهادت امام حسین (ع) نیز
رسید .سعید حجاریان با انتشار مقالهای به نام «فرهنگ عاشورا» در روزنامۀ آفتاب امروز در سال
 1379از «فرهنگهای» عاشورا سخن گفت و بدین ترتیب نهتنها با اطالق مفهوم «فرهنگ» به
رخداد آغازین تاریخ قدسی شیعی ،بلکه با استعمال صیغۀ جمع این واژه به نحو ضمنی رویکردی
«برساختگرا» به فهم دینی و واقعیت اجتماعی را القاء نمود .بخصوص او با برداشتی صراحتاً
«کارکردگرا» از فرهنگ ،بر تاریخیت تفسیرهای صورت گرفته از واقعۀ کربال بیشازپیش تأکید
نمود .حجّاریان با اعالم اینکه «اکنون ما در حال انتقال از فرهنگ عاشورا به فرهنگ اربعین هستیم»
عمالً تاریخ مصرف تفسیرهای انقالبی و سیاسی از واقعۀ کربال را پایانیافته انگاشت؛ استدالل
اصلی او ناسازگاری «فرهنگ عاشورا» با مرکزیت «تضحیه» با گفتمان سیاسی کلی نظام جمهوری
اسالمی ایران پس از تثبیت بود که حفظ نظام را اوجب واجبات میدانست؛ بدین ترتیب «بقاء» بر
«فناء» اولویت مییافت و فرهنگ اربعین که بهزعم حجاریان کارکردی «تسلّیبخش» داشت دوباره
مجال بروز و غلبه مییافت« .فرهنگ عاشورا» که بر بنیاد ایدۀ «تضحیه» _در معنای کلی قربانی
نمودن ظرف برای حفظ مظروف؛ قربانی نمودن شخص/نظام برای حفظ ایده_ شکل گرفته بود،

بازگشت قرائت فدیهای و سیاستزدایی از رخداد کربال مطالعه تفسیرهای 463 ...

به گفتۀ حجاریان مفهوم «فناء» را اساساً از عرفان وام گرفته بود .در مقابل «فرهنگ اربعین» حول
محور «بقاء» میگشت و رشد آن نیازمند یک گفتمان فقهی قدرتمند و بالنده بود چراکه فقه بهمنزلۀ
یک «دانش حقوقی» بنا به ماهیتش یک دستگاه معرفتی «محافظهکار» بود که به کار بقاء میآمد؛
بنابراین با «فقاهتیشدن» گفتمان امام خمینی (ره) و انقالب پس از تثبیت در قامت یک نظام
سیاسی ،عمالً نوبت به «فرهنگ اربعین» رسیده بود چراکه سازگاری با گفتمان سیاسی کلی
جمهوری اسالمی ایران ،آن را اصطالحاً «کارکردی» کرده بود.
مقالۀ حجّاریان تنها نمود این تحول گفتمانی نبود .پیش و پس از آن نیز تفسیرهای متفاوت
دیگری از شهادت امام حسین (ع) در فضای فرهنگی ایران صورت گرفته است اما یادداشت
حجاریان در حکم مانیفست این تحول گفتمانی بود که پیش از او نطفههای آن منعقد گشته بود
و حجّاریان به صریحترین شکل ممکن ظهور آن را اعالم نموده و در زمینهای سیاسی آن را
صورتبندی نموده بود .1داریوش شایگان در دهۀ پنجاه در کتاب «بتهای ذهنی و خاطرۀ ازلی»
تفسیری شبهفدیهای از رخداد کربال عرضه نموده بود که احتماالً در فضای بهشدت رادیکال و
انقالبی سال های منتهی به انقالب از چشم متفکّران حوزۀ دین و فرهنگ دور مانده بود .تجدید
چاپ کتاب در سال  ، 1371این تفسیر را درزمینۀ تاریخی اساساً متفاوتی از دهۀ پنجاه قرار داد و
آن را به گفتمان فدیهای پساانقالبی دهۀ هفتاد پیوند زد .اما یکی از مهمترین نمودهای بروز

تحول گفتمانی در حوزۀ تفسیر واقعۀ عاشورا ،انتشار مجموعه مقاالتی تحت عنوان «عاشورا در
گذار به عصر سکوالر» در سال  1384بود .مقاالت این مجموعه هر یک پیشتر در حدفاصل
سالهای  1378تا  1381در روزنامهها و مجالت طیف اصالحطلب همچون نشاط ،خرداد،
نوروز و  ...منتشر شده بودند .این مجموعه شامل مقاالتی بود که هر یک کوشیده بودند از
زاویهای متفاوت و به میانجی مفاهیمی تازه همچون «حقوق مخالف سیاسی»« ،مبانی مشروعیت
حکومت» و «نفی خشونت» به واقعۀ کربال بپردازند .عالوه بر اینها مصطفی ملکیان با کاربست
رویکردی اخالقی به عاشورا سعی در ترسیم سیمای امام حسین (ع) بهمنزلۀ «قدّیس و قهرمان
اخالقی» نموده بود .در میان مقاالت این مجموعه ،تفسیر «مسیحایی» و فدیهای مجید محمّدی،

1صورت بسطیافتۀ این مقاله را حجاریان با عنوان «فرهنگ عاشورا ،فرهنگ اربعین» مجدداً در سال  1393و در
بحبوحۀ مذاکرات هستهای میان ایران و کشورهای پنج بهعالوۀ یک در روزنامۀ آرمان شمارۀ  2604مورخ چهارشنبه
 7آبان  1393منتشر نمود.

 464مطالعات جامعهشناختی دوره  ،23شماره دو ،پاییز و زمستان 1395

در مقالۀ تحت عنوان «فرهنگ عاشورا در عصر سکوالر» است که برای مقاصد پژوهشی ما
اهمیت ویژهای دارد؛ تفسیری که امام حسین (ع) را در کنار «عیسی مسیح» قرار میدهد .آنچه
دربارۀ این مجموعه بیش از هر چیز جالبتوجه است عنوان آن است که صراحتی بیسابقه در
اعالم گرایشهای سکوالر تهیهکنندگان آن دارد .مؤلف مقالۀ اخیر درصدد برآمده است با عرضۀ
تفسیری مسیحایی از شهادت امام حسین (ع) ،واقعۀ کربال را بهگونهای فهم کند که سازگار و
متناسب با مقتضیات عصر سکوالر باشد .درنهایت اوایل دهۀ  1390حبیباهلل بابایی یک روحانی

دانشآموختۀ حوزۀ علمیه با عرضۀ تفسیری عرفانی از مفهوم «ثاراهلل» در مقالهای به نام «ثاراهلل در
تصوّف» که به زبان انگلیسی و در مجلّۀ مطالعات جهانی 1انتشار یافت ،قرائتی از شهادت امام
حسین (ع) به دست داد که هرچند نمیتوان آن را دقیقاً تفسیری «فدیهای» از واقعۀ کربال
دانست ،با اینحال واجد شباهتهای انکارناپذیری با برداشتهای مسیحی مدرن از رنج و مرگ
مسیح بود .2آنچه در مورد این مقاله جالبتوجه است انتشار آن خارج از فضای گفتمانی ایران و
به زبان انگلیسی است؛ بعالوه حوزۀ فعالیت مجلۀ مطالعات جهانی به استناد معرفی مختصری که
در پایگاه اینترنتی آن آمده گفتگوی بیناالدیانی و بینافرهنگی است .همچنین این نشریه وابسته
به «مؤسسۀ گفتگو »3است که در سال  1964تأسیس گشته بود .4موج دوم تفسیرهای فدیهای
همچون نسل نخست آنها که در دهۀ  40و  50توسط مطهری و شریعتی و بسیاری دیگر
موردانتقاد و هجمه قرار گرفته بودند ،در دهۀ  80و  90نیز واکنشهای انتقادی بسیاری
برانگیختند .محمد اسفندیاری با به رسمیت شناختن ،منبعشناسی گسترده و مقولهبندی این

تفاسیر تحت عنوان «نظریۀ شهادت فدیهای» در پژوهش ارزشمند خود «عاشورا شناسی؛
پژوهشی دربارۀ هدف امام حسین (ع)» جدیترین و نظاممندترین مشارکت را در معرفی و نقد
این سنخ از تفاسیر عاشورا به عمل آورد .در کنار این انتقادات در سالهای اخیر برخی
1 Journal of Ecumenical studies

 2الزم به ذکر است که بابایی در سال  1393کتابی تحت عنوان «رنج عرفانی و شور اجتماعی؛ کارکردهای یاد
واقعۀ عاشورا در جهان امروز» منتشر نمود و در آن در چارچوب «الهیات عملی» نظریهای در باب کارکردهای
انسجامبخش اجتماعی یاد رنج امام حسین ( ع) عرضه نمود .ازآنجاکه در این کتاب نشانی از مباحث طرح شده در
مقالۀ پیشگفتۀ بابایی به چشم نمیخورد به نظر میرسد او به دلیلی از انتشار ایدههای طرح شده در آن مقاله در
فضای فکری داخل ایران صرف نظر نموده است .در بخش بعدی به تحلیل این کتاب خواهیم پرداخت.
3 The Dialogue Institute
4رجوع کنید به پایگاه اینترنتی dialogueinstitute.org
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صاحبنظران از عدم توجه عرفا و سنت عرفانی به واقعۀ کربال گلهمند بودهاند و فقدان نوعی
عرفان عاشورایی با مرکزیت سیمای امام حسین (ع) به قیاس عرفان مسیحی با مرکزیت مسیح را
موردانتقاد قرار دادهاند؛ برخی از آنها استیالی نگاه سیاسی به عاشورا را دلیل «مستوری» عرفان
عاشورایی انگاشتهاند.1
از سوی دیگر پیشتر سوسن شریعتی در یادداشتی تحت عنوان «از کربال تا جلجتا،»2
تاریخیت و منطق جامعهشناختی تفسیرهای صورت گرفته از رخداد کربال را مورد تأکید قرار
داده و انگیزش اصلی نهفته در پس تفسیر فدیهای از شهادت امام حسین (ع) را خالصی انسان

مسلمان مدرن از شر «احساس گناه» دانسته بود " :.این تفسیر به چه کار ما میآید؟ به خیلی
کارها .وقتی که حسین مسلح ،قهرمان ،مرد میدان قدرت ،به ما شبیه نباشد او را جامۀ مسیح
میپوشانیم .او شهید شد ،به مسلخ رفت تا ما بی عذاب به زندگی برگردیم .ما اسوهها را شبیه
آرزوهای خودمان میکنیم .انسان مدرن سر زده و در نتیجه باید ایمانورزی دیگری را تجربه
کند و از شر این عذاب وجدان باستانی خالص شود و من مؤمن معذب را با خودم آشتی دهد.
تا به این ترتیب الزم نباشد انسان مدعی خودبنیادی ،اراه و آگاهی یکسره با احساس حقارت و...
پیش بیاید .مدام فکر کند قهرمان ،تنها ماند و کشته شد تو کجا بودی؟ ...حسین کشته شد،
جانش را فدیه داد تا دیگر از این سؤاالت از من نکنی...شاید بازگشت به این قرائت قدیمی_
فهم شفاعتی از شهادت_(جلجتا دانستن کربال) ما را هم برای خالص شدن از این احساس گناه
کمک کند" (شریعتی .)1386،مشارکت ارزشمند شریعتی در این بحث و در قالب همان
یادداشت مختصر آن بود که تقابل تفسیرهای گوناگون از شهادت امام حسین (ع) با گزارش
تاریخی و واقعنگارانۀ رخداد کربال را تحت عنوان «تقابل اسطوره و تاریخ» صورتبندی نمود و
درحالیکه از یک دانشآموختۀ رشتۀ تاریخ بعید مینمود در اعالم اینکه تاریخ تاب مقاومت در
برابر اسطوره را ندارد صراحتی کمسابقه نشان داد .شریعتی با طرح این مسئله که علم تاریخ
1بنگرید به گزارش سخنرانی دکتر حسن بلخاری با عنوان «چرا عرفای اسالمی به کربال توجه نکردهاند» در نشست
«خانه اندیشمندان علوم انسانی» منتشر شده در پایگاه اینترنتی www.iqna.ir/fa/news/3391468:و همچنین
اظهارات حبیباهلل بابایی در کتابش که پیشتر در ه مین رساله مورداشاره قرار گرفته است .همچنین بنگرید به
گزارش جلسۀ نقد و بررسی کتاب بابایی منتشر شده در پایگاه اینترنتی مباحثات به نشانیmobahesat.ir/5709 :

 2نسخۀ مکتوب این مقاله یافت نشده .نسخۀ الکترونیکی آن در پایگاههای اینترنتی متعددی بازنشر شده است.
رجوع کنید به آدرس اینترنتی.vista.ir/article/217492 :
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میتواند در مقابل تفاسیر غیر وفادار به گزارش تاریخی واقعه بایستد ،بهدرستی مرزهای

معرفتشناختی نادیده گرفته شده در این مناقشه را یادآوری نمود و اذعان داشت که "درهرحال
پاسخ ما را تاریخ نخواهد داد" .درنهایت میتوان گفت مقالۀ سعید حجّاریان و یادداشت سوسن
شریعتی هر دو از نشانههای بارز خودآگاه شدن تحول یاد شده در حوزه تفسیر واقعۀ کربال در
فضای گفتمانی روشنفکری ایرانی هستند؛ نشانهای دال بر اینکه تفسیرهای فدیهای (به نحو
اخص) در فضای گفتمانی ایران بار دیگر ذهنها را به خود مشغول و معطوف داشته و بهنوعی
خود را بهمنزلۀ یک «مسئله» به رسمیت شناسانده است .یادآوری این نکته ضروری است که
تفسیر فدیهای از واقعۀ کربال امروز به هیچوجه در جایگاه گفتار هژمونیک دربارۀ کربال قرار
ندارد و در ایران پس از انقالب تفسیر سیاسی-انقالبی از قیام واقعۀ کربال هم نزد حاکمیت و هم
نزد اپوزیسیون همچنان به عنوان تفسیر غالب و اصلی این واقعه مورد ارجاع قرار میگیرد؛ آنچه
اخیراً رخ داده بازگشت تفسیر فدیهای بمنزلۀ قرائت بدیل از واقعۀ کربال در گفتار برخی الیههای
روشنفکری در ایران است که هنوز فاصلۀ زیادی با تبدیل شدن به گفتار هژمونیک و کسب
مقبولیت عام در جامعۀ شیعی ایران دارد .با این حال میتوان اطمینان داشت بازگشت این قرائت
منبعث از تحوالت اجتماعی و گفتمانی گستردهتری است که در بخش نتیجهگیری میکوشیم
تصویری کلی از آنها بدست دهیم.
در ادامه به اجمال تفسیرهای فدیهای از شهادت امام حسین (ع) پس از انقالب  1357تحلیل
خواهند شد .متنهای موردبررسی در این بخش احتماالً تنها بخشی از تفسیرهای فدیهای پس از
انقالب هستند و این بررسی بههیچوجه ادّعای احصاء همۀ منابع موجود را ندارد .آنچه از منابع
و متون که یافت شده و در این بخش موردبررسی قرار گرفته صرفاً در فرصت محدود انجام این
پژوهش صورت گرفته است.

فرهنگ عاشورا در گذار به عصر سكوالر
به نظر میرسد این مقاله در متن گفتمان سیاسی اصالحات ،قرائت رحمانی از استالم و ارزشهتای
روادارانه مورد تأکید گفتمان روشنفکری دینی پس از انقالب قابتل فهتم باشتد .راهبترد پیشتنهادی
مؤلف برای اندیشیدن به عاشورا استوار بر نقد درونگرایی افراطی و بسته بتودن فرهنتگ شتیعی از
یکسو و دعوت به طرح بحث فرهنگ عاشورا در چارچوب گستردۀ فرهنگ جهانی استت .مؤلتف
مقاله که فرایند سکوالریزاسیون را به منزلۀ یک روند عینی و واقع در جهان اجتماعی مستلم فترض
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نموده است ،کوشیده است تا قرائتی همساز و همسو با اقتضتائات جهتان ستکوالر از واقعته کتربال
عرضه نماید .از همین روست که ابایی از آن نداشته که با نادیده گرفتن واقعیات تتاریخی ،واقعیتت
اجتماعی دین را به تجربه شخصی تقلیل دهتد (محمتدی .)109-108 :1384 ،بنتابراین بته اتکتای
چنین تصوری از دین و حیات دینی بطور کلّی ،تفسیرهای سیاسی از واقعۀ کتربال همچتون قرائتت
صالحی نجفآبادی در کتاب شهید جاوید را در راستای عرفی کردن دین تلقی نمتوده استت؛ البتته
این صورتی از عرفیکردن فهم ما از شهادت امام حسین (ع) است که متورد تأییتد مؤلتف نیستت؛
وی جای دیگری از مقاله خود در اشاره به تفسیر سیاسی صالحی نجفآبادی از قیتام امتام حستین
(ع) به منزلۀ تالشی برای تأسیس حکومت و به دست گرفتن قدرت متذکر شتده استت کته عرفتی
کردن معنای قیام امام حسین (ع) تنها مرتبهای ناقص از «انسانیشدن» چهترۀ امتام (ع) بتوده استت.
همچنین او با نقد دغدغه ایدئولوژیک شریعتی بر آن است که میبایست امام (ع) را کامالً از ستطح
تنازعات و معامالت سیاسی بیرون کشید؛ ارائۀ «تصویری رنجآلود و آسمانی» از امام حسین (ع) بته
زعم وی کوششی است در همین راستا (همان.)114 ،
مقاله مذکور با اشاره به اینکه سه عنصر بنیادی در فرهنگ جهانی امروز معرفت ،فردیت و
حریّت هستند .یادآور شده است که در تاریخ انسان با سه اسطوره مصیبت مواجهیم که بیانگر
رنجی متعالی و مرگی بزرگ هستند و به ترتیب متناظر با سه عنصر بنیادی یادشده در فرهنگ
امروزند :رنج سقراطی ،رنج عیسوی و رنج حسینی .در این میان عیسی مسیح (ع) چنانکه به
میانجی فراز «خادم رنجکش »1در کتاب اشعیا مورد استناد مؤلف است ،نه برای «ریشهکنی» یا
مبارزه با گناه بلکه برای به دوش کشیدن واقعبینانه گناهان انسان آمده است .به همین سبب مسیح
ارزش «فردیت» را نمایندگی میکند چرا که پس از مسیح حقوق انسان دیگر توسط «گناهزدایان»
نقض نمیشود؛ مسیح در حقیقت نافی شریعت است؛ در جامعه دینی جز با پذیرش واقعیت گناه و
جلوگیری از تجاوز به حقوق افراد به واسطۀ خطایی که در دین گناه تلقی میشود نمیتوان فردیت
را حفظ نمود؛ رنج و فدیهشدن مسیح برای بخشش گناهان انسان چنانکه مود اشاره مؤلف است
یکی از سرچشمههای دینی نظریه فردیت به شمار میرود (همان.)112-11 ،
در نهایت مؤلف رنج امام حسین (ع) را به نحوی مبهم و سرشار از تناقض تحت مقولۀ
«فدیه» صورتبندی نموده است .به زعم مؤلف حسین (ع) از منظر شیعیان یک شهید و نیز یک
1 Suffering servant
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فدیه است که با رنج خویش «در برابر باطل میایستد» .مسئلۀ امام حسین (ع) پیش از هر چیز
یک مسئلۀ اخالقی است نه سیاسی یا حقوقی (همان.)112،
صریحترین ابراز عالقۀ مؤلف به عرضۀ تفسیری شبه مسیحی و فدیهای از شهادت امام

حسین (ع) آنجاست که مینویسد " :تفسیر مسیحایی از رنج و مصیبت امام ،سازگاری بیشتری
با ساختار دنیای مدرن دارد" (همان .)115،واضح است که پشتوانۀ مشروعیتبخش چنین
تفسیری در درجه نخست بهزعم وی نه پتانسیلهای ذاتی خود واقعۀ کربال بمنزلۀ رخدادی
«تاریخی» ،بلکه ضرورتهای برونمتنی و اقتضائات اجتماعی -فرهنگی زندگی در جهانی است
که به زعم مؤلف اکنون یکسره سکوالر و عرفی شده است.
تفسیر سیاسی و انقالبی از حرکت امام حسین (ع) به زعم مؤلف از آن رو نامناسب و نابجا
است که انقالب و شورش عموماً نافی فردیت و زندگی خصوصی افراد بودهاند (معنای رنج
عیسوی) و آنها را با معرفت (معنای رنج سقراطی) کاری نیست .پروژۀ معرفی سه ارزش بنیادی
دنیای مدرن و سه اسطورۀ بنیان گذار آن ناگهان در پایان مقاله به پروژه عرضه تفسیر مسیحایی از
شهادت امام حسین (ع) تبدیل میشود .در پروژه نخست هر یک از چهرهها یعنی سقراط ،مسیح
و امام حسین (ع) جایگاه و شأن خاص خود را داشته و یک ارزش متمایز را نمایندگی میکند
ولو این سه ارزش متقابالً وابسته به یکدیگر باشند .اما در پروژۀ دوم قرار است مسیح دیگری از
امام حسین (ع) ساخته شود و بدین ترتیب دو چهره یک ارزش را نمایندگی نمایند
(همان.)115،
در نهایت مؤلف انتقادات مطهری به تفسییر فدیهای از شهادت امام حسین (ع) را وارد
ندانسته و به شدت به آنها تاخته است .او با نقد تلقی سطحی مطهری از مفهوم فدیهشدن مسیح
برای بخشش گناهان انسان ،کوشیده است بنحوی موجز (و البته نابسنده) دو مفهوم «شهادت» و
«فدیه» را به یکدیگر نزدیک سازد (همان.)116،
تفسیر فدیهای عرضه شده در این مقاله مبتنی بر مفروضاتی مناقشهبرانگیز در ارتباط با کلّیت
و حقیقت دین است :تنها دو چهرۀ قابل دفاع برای دین در دنیای امروز متصور است؛ دین به
مثابه تجربۀ روحانی شخصی و دیگری به مثابه نگاه اخالقی به انسان .بنابراین تصویری که از
حسین شهید (ع) عرضه میشود میبایست در چارچوب یکی از این دو سیمای دین باشد.
ناگفته پیداست که فروکاستن دین به «تجربه دینی» یا «پیام اخالقی» تا چه میزان به نفع برداشتی
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«فردگرایانه» از حیات دینی است و در تقابل با ابعاد اجتماعی دین قرار دارد .محرّک چنین
کوششی چنانکه از تحلیل محتوای مقاله برمیآید مهار «خشونتِ دینی» بوده است؛ خشونتی که
به زعم مؤلف رکن آن مفهوم «گناه» و «گناهزدایی» است.
نقطۀ اشتراک میان این تفسیر فدیهای جدید از رخداد کربال با تفسیر فدیهای قاجاری بعمل
آمده توسط شریط طباطبایی آن است که هر دو از یک قرائت سیاسی از رسالت پیغمبر (ص) و
ائمه (ع) فاصله میگیرند .شریف طباطبایی در کتاب خود «اسرار شهادت آل اهلل» با قائل شدن به
تمایز میان «امر سلطنتی» بمنزلۀ «امر دنیوی» از یکسو و «امر الهی» و طرد اولی بمنزلۀ معنای
رسالت پیامبر (ص) و امامان شیعه (ع) تا آنجا پیش رفته است که بازه زمانی میان رحلت پیامبر
تا شهادت امام حسین (ع) را دوران «اختفای حقیقت امر الهی و امر نبوی» مینامد دورانی که
شامل حکومت امام علی (ع) نیز میشود! .چنین اظهاراتی البته از یک روحانی باطنگرای شیخی
چندان دور از انتظار نیست (شریف طباطبایی ،بیتا .)161-154 :در مقالۀ اخیر نیز مؤلف با انتقاد
شدید از تفسیر ایدئولوژیک و سیاسی صالحی نجفآبادی و مطهری همین گرایش به
«سیاستزدایی» از رخداد کربال را منعکس میکند.
به نظر میرسد سکوالریزه کردن تفسیر رخداد کربال در مقالۀ مذکورگامی در راستای
سیاستزدایی و ایدئولوژیزدایی از آن باشد که البته همچون برخی کوششهای صورت در
جریان روشنفکری دینی در ایران پس از انقالب اسالمی به ورطۀ «فردیسازی امر اجتماعی»1
فرو غلتیده است.

ثاراهلل در تصوف

2

پیش از هر چیز باید اشاره کرد که در این مقالته تفستیری بته معنتای دقیتق کلمته «فدیتهای» از
شهادت امام حسین (ع) عرضه نشده است بلکه صواب آن است که قرائت عرفانی تتدوین شتده
دراین مقاله را تفسیری «شبه مسیحی» بدانیم .با این وجود از آنجا که مفاهیم مورد استفادۀ مؤلف
مقاله همچون «تجسد» و «قربانی» مفاهیم عمدۀ مورد استناد سنت مستیحی بترای تبیتین رنتج و
مرگ عیسی مسیح (ع) بودهاند و همچنین نظر به برخی مفروضات الهیاتی مؤلف ،اشاره بته ایتن

1 Individualization of the social
2 Babai, Habibollah. Blood of God in Sufism: the theory of yadollah yazdanpanah, Journal of
Ecumenical Studies, 49:4, Fall 2014.
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مقاله در چارچوب بحث از قرائتهای فدیهای از واقعۀ کربال تا حدودی موجّه و حتی ضتروری
می نماید؛ البته به شرط آنکه همواره تفاوت های آشتکار تفستیر ارائته شتده در مقالته بتا قرائتت
فدیهای از شهادت امام حسین (ع) را در نظر داشته باشیم.
مؤلف مقاله مذکور ،حبیباهلل بابایی روحانی و دانشوری حوزوی است که در مقاله مذکور
همانطور که خود در پانویس مقاله اشاره کرده ،کوشیده است نظریهای را از درسگفتارهای یداهلل
یزدانپناه در حوزۀ علمیه قم دربارۀ سویههای عرفانی مفهوم «ثاراهلل» یا «خون خدا» استخراج و
صورتبندی نماید .بابایی جستار خود را نخست با این پرسش میآغازد :معنای «ثاراهلل» در دیدگاه
اسالمی چیست و چگونه ممکن است این وصف انسانی را به خداوند نسبت داد؟ بابایی معتقد
است از میان رویکردهای فکری گوناگون ،عرفان و تصوف به بهترین شکل ممکن میتواند با
این پرسشها رویارویی نماید چراکه عرفان و تصوف دلمشغول حدود حائل میان انسان و
خداوند است .او با رجوع به منابع صوفیه قصد دارد دریابد آنها چگونه این پرسش را فهم
میکرده و بدان پاسخ میدادهاند؟ مقدمات او از این قرارند:
الف_ بر اساس دیدگاه صوفیانه فنای انسان در خداوند موجب برقراری رابطۀ تشابه میان
خداوند و شخص فانی در وی میگردد به این معنی که صفات خداوند قابل انتساب به شخص
فانی میشوند و صفات شخص فانی قابل انتساب به خداوند خواهند بود .نمونههای چنین
اتّحادی میان خدا و مخلوقاتش انسانهای کاملی همچون پیامبران (نوح ،ابراهیم ،موسی ،عیسی
مسیح و حضرت محمد (ص)) هستند .بنابر دیدگاه صوفیه هر پیامبری حامل یکی از اسماء الهی
است .این بدان معنا است که پیامبران (از دیدگاه عمومی اسالم) و امامان (از دیدگاه تشیع)
زمینهای برای تجسد 1خداوند در قالب اسامی گوناگون را شکل دادهاند .هریک از این اسماءِ
تجسدیافته در پیامبران و امامان قاعده الهی 2محوری هر پیامبر و امامی را میسازند.
ب_ ایده «ثاراهلل» بیانگر نوعی مشابهی از فنای در خداوند است ،چنانکه هر ویژگی انسان
کامل (که فانی در حقتعالی است) میتواند به خداوند نسبت داده شود ).(babai, 2014: 651
این تشابه 3و اتحاد میان صفات خداوند و صفات بندگان مقرب او هر دو طرف انسانی و الهی
این رابطه را تحت تأثیر قرار میدهد :بنده مقرّب صفات خداوند را به دست میآورد و خداوند
1 Incarnation
2 Divine code
3 Analogy
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نیز صاحب صفات بندۀ مقرّب خود که هم شامل صفات روحانی و هم صفات جسمانی همچون
خون ،دست ،چشم و ...میشود .این نوع تقرّب و نزدیکی تلویحاً به معنای عروج انسان به
آسمان نیست بلکه برعکس به معنای بسط [حضور] خداوند به درون عالم مادّی است .بر این
اساس ،ایدۀ «ثاراهلل» یا خون خدا متضمن غیاب یا مرگ خداوند نیست؛ برعکس نشانگر بسط و
امتداد [حضور] خداوند است ،گویی که خداوند اکنون همه ویژگیها و حاالت انسانهای کامل
را در برگرفته است؛ شادی و رنج ایشان و جنبههای طبیعی و فراطبیعی ایشان را .عباراتی
همچون یداهلل ،عیناهلل و ثاراهلل را نباید استعاری و نمادین پنداشت؛ بلکه اینها را باید در معنایی
انضمامی 1و عینی فهمید که اشاره به وحدت مطلق خداوند شامل هر دو ساحت طبیعی و
فراطبیعی بهطور همزمان دارند .همچنین مفهوم خون خدا یا «ثاراهلل» بههیچوجه ایدهای
خشونتآمیز نیست بلکه برعکس پدیدآورندۀ مسیری صلحآمیز برای آن مؤمنانی است که
همزمان دلمشغول عزت نفس ،ازخودگذشتگی 2و کرامت غیر 3هستند .بابایی در مقاله خود
کوشیده است به کمک قرائتهای عرفانی صورت گرفته از دو مفهوم «قرب فرایض» و «قرب
نوافل» در سنت تصوف دیدگاه خود دراینباره را روشن نماید.
بابایی مالحظۀ مفهوم عرفانی فناء 4و همچنین واقعیت تقرب به خدا را برای ایضاح مطلب
ضروری میداند .وی تقرب را از خالل دو مفهوم قرب فرایض و قرب نوافل توضیح داده است.
در حقیقت در قرب نوافل بنده فاعل است و خداوند آلت فعل ولی در حالت قرب فرایض بنده
آلت فعل است و خداوند فاعل (همان.)653 ،
در قرب نوافل آنکه میبیند و میشنود انسان است اما این افعال را بهواسطۀ خداوند و از
خالل او انجام میدهد و در قرب فرایض آنکه میبیند و میشنود خداوند است که این افعال را
از خالل انسان (انسان مقرب همچون پیامبر یا امام) انجام میدهد.

بابایی در پایان این بخش چنین مینویسد« :بر اساس بحثهای باال دربارۀ قرب نوافل و
قرب فرایض ،واضح میشود که خون خدا (ثاراهلل) در اسالم به چه معنا است و چگونه ممکن
است که خون امام حسین (ع) در کربال را به خداوندی نسبت دهیم که منزّه از هر صفت
جسمانی است .نسبت دادن خون به خداوند بیانگر آن است که خداوند نزول نموده و با اشیاء
1 Concrete
2 Self-sacrifice
3 Other-esteem
4 Annihilation
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جسمانی اتحاد یافته است؛ همچنین این بدان معنا است که خادمان کامل خداوند ،همچون امام
حسین (ع) در اسالم و عیسی مسیح در مسیحیت در فرایند عروج 1به شأنی الهی استحاله
یافتهاند ،پس خون مادّی ایشان بدل به چیزی الوهی میگردد .این جوهر مفهوم «ثاراهلل» در اسالم
است که در تاریخ تشیع در امام علی (ع) و فرزند شهیدش امام حسین (ع) متجسم شده است»
(همان.)655-654 ،
بابایی درنتیجهگیری مقاله افزوده است که ژرفنگری بیشتر روشن خواهد ساخت که مفهوم
عرفانی «ثاراهلل» پلی میان خداوند و انسان میسازد .بهواسطۀ خون خدا که در انسانهای کاملی
همچون امام حسین (ع) متجسّد شده است ،خداوند برای انسان دسترسپذیر گشته است
(همان .)656-655،در پایان مقاله هنگامیکه به اشاره سخن از کارکردهای اجتماعی عاشورا در
ایجاد همبستگی اجتماعی به میان آورده توضیحات بیشتر در این مورد را به مقالۀ مستقل دیگری
موکول نموده است .ردّپای این بحث به تعویق افتاده را میتوان در آراء دیگر مؤلف در کتابش
تحت عنوان رنج عرفانی و شور اجتماعی؛ کارکردهای یاد واقعه عاشورا در جهان امروز ()1393
یافت که در آن به تفصیل وجوه اجتماعی عاشورا در ایجاد همبستگی اجتماعی میان مسلمانان
اعم از شیعه و سنی را موردبحث قرار داده است .نظر به پیوستگیهای موجود میان مباحث طرح
شده در این کتاب و مقالۀ اخیر میتوان این هر دو را بخشی از یک «پروژۀ واحد
عاشوراپژوهشی» توسط بابایی دانست .او در فصلی مستقل از این کتاب به مصادیق فرضیۀ
انسجامبخشی اجتماعی یاد واقعۀ عاشورا میان مسلمانان اعم از شیعه و سنی در ادوار تاریخ
اسالم پرداخته است .مهمترین پرسش او در کتاب مذکور «امکان انسجام از رهگذر یاد رنج»
است .از مقدمۀ کتاب و برخی فرازهای دیگر به نظر میرسد یکی از عالئق اصلی او برای
پیگیری موضوع عاشورا گفتگوی بیناالدیانی ،حل مسئله تکثر دینی و امکان ارائۀ طریق مشترک
بیناالدیانی برای سعادت دنیوی و اخروی است (بابایی .)16 :1393 ،وی نسبت به مشتبه شدن
غرض اصلیاش از طرح این بحث با «مدرنیزه کردن آموزهها یا سنتها و شعائر دینی» هشدار
داده و آراء خود را از چنین نگاهی مبرّی میداند .او با توسل به رویکرد نوین الهیات عملی 2که
نمایندۀ کوششهای جدید صورت گرفته در غرب برای استفاده از ظرفیتهای اندیشۀ دینی
برای پاسخگویی به مسائل جامعه امروز است ،درصدد برآمده زمینهای نظری برای وارد نمودن
1 Ascent
2 Practical theology
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مقوالت دینی به متن زندگی مدرن امروز ایران فراهم نماید .وی در این مورد مینویسد " :با
رویکرد الهیاتی در مواجهه با مسائل نوین ما کاری مشابه و همسنگ با تفکر الهیات مسیحی در
برخورد با مدرنیته میکنیم ،لیکن با بسط نظریۀ رنج متعالی و فعّال کردن جنبههای مثبت آن در
مواجهه با رنجها و مصائب سکوالر دنیوی از اندیشههای الهیاتی نوین گذر میکنیم و نظریۀ
جدیدی دراینباره پیش مینهیم" (همان.)15،

به نظر میرسد برخالف انگیزههای آشکارا سکوالریستی مندرج در مقالۀ قبلی (عاشورا در
گذار به عصر سکوالر) برای عرضۀ تفسیری فدیهای از کربال بنحوی که نافی دین بمثابه «امری
اجتماعی» بوده است ،عرضۀ قرائتی شبه-مسیحی از شهادت امام حسین (ع) توسط مؤلف در
این مقاله (ثاراهلل در تصوف) و به طورکلّی پروژۀ عاشوراپژوهی بابایی منبعث از گرایش به اعادۀ
نقش دین در حلّ و فصل به مسائل اجتماعی باشد؛ منتهی به صورتی غیر سیاسی و غیر
ایدئولوژیک .باز هم نفی و مهار «خشونت» ،در اینجا خشونت ناشی از «رنج عدمی» یکی از
محرکهای عمده برای طرح بحث بوده است .با توجه به تأکید مؤلف بر «ابعاد اخالقی» در «رنج
وجودی» انبیاء و اولیاء همچون از خودگذشتگی ،ایثار و مسئولیت اخالقی در قبال دیگران و

اظهار این مطلب که «یاد عقالنی یا سازندۀ رنج» میتواند عاملی مؤثری برای «کنترل رنجهای
ویرانگری که ممکن است به خودخواهی و خشم منتهی شوند» باشد (همان ،)50:به نظر میرسد
در نظریۀ بابایی با صورتی جدید از «تقدیس رنج» از یکسو و تجویز «راهحلهای فردی برای
مسائل اجتماعی» مواجه هستیم .بنابراین نظریۀ بابایی بنحوی پارادوکسیکال ناقض اهداف
اجتماعی خود (ایجاد انسجام اجتماعی بواسطۀ یاد عقالنی رنج مقدس وجودی) است .در نظریۀ
بابایی نیز «سیاستزدایی» از معنای رخداد کربال و تمایل به فاصلهگیری از بعد اجتماعی و
جمعی نمادها و حیات دینی همعنان با یکدیگر پیش میروند.

تفسیر اسطورهشناختی داریوش شایگان
داریوش شایگان در چارچوب دیدگاهی اسطوره شناختی در برخی آثار و گفتارهای خود تعبیری
فدیهای از شهادت امام حسین (ع) به دست داده است که در عین اختصار ،آنقدر صتراحت دارد
که آن را بهعنوان مورد دیگری از تفسیرهای فدیهای از واقعۀ کربال در این رساله مورداشاره قرار
دهیم .داریوش شایگان را معموالً جزء شاگردان مکتب هانری کربن معرفی میدانند و درواقع امر
نیز تأثیرپذیری او از اندیشه های کربن آشکار و انکارناپذیر است .ازآنجاکه قطعات حاوی چنتین
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دیدگاهی در آثار شایگان کوتاه است آنها را بهطور کامل در اینجتا نقتل متیکنتیم .در مصتاحبۀ
رامین جهانبگلو با داریوش شایگان ،هنگام بحث پیرامون یکی از ابداعات مفهومی شایگان یعنتی

مفهوم «ایدئولوژی زده کردن سنّت» شایگان چنین میگوید " :درواقع با ایدئولوژی کردن مذهب
از آن هتک تقدس میشود .سرمایۀ اساطیر را بر سر زمان به سودا مینهد ،از آنها اساطیر سیاسی
میسازد ،از آنها اسطورهزدایی میکند ،و آنها را در امور اینجهتانی خترج متیکنتد .بگذاریتد
برایتان مثالی عینی بیاورم .واقعۀ کربال دارای معنایی اساطیری است .مفهوم شهید در انگتاره امتام
حسین (ع) که در صحرای کربال جنگید و در ماه محترم  61هجتری بته شتهادت رستید تجلتی
مییابد .غالب روایاتی که این ماجرا را حکایت میکنند بر زاویۀ عتاطفی و تمثیلتی ایتن فاجعته
تأکید دارند .در تعبیرهای جدید ،مثالً در تفسیر صالحی نجفآبادی ،برعکس کوشش شده است
تا این درام از جنبۀ تاریخی تفسیر شود .امام حسین (ع) دیگر یک چهترۀ استطورهای یتا نمونتۀ
مجسم شهید نیست که با ریخته شدن خون ناحقش به دست اشقیا ما را رستگار متیکنتد .بلکته
یک شخصیت تاریخی است که به خاطر آرمان سیاسیاش میمیرد .بدینسان ،جای زمان حلقوی
اسطورۀ شهید را زمان خطّی مبارزات سیاسی میگیرد" (شایگان و جهانبگلو.)156-155 :1374 ،
همانطور که پیداست شایگان با شهادت امام حسین (ع) بهمثابه نوعی اسطوره مواجه
میشود .باوجودآنکه شایگان هیچگونه اشارهای به مفاهیم «گناه» یا «کفّاره» که ذاتی تفسیرهای
فدیهای هستند نکرده است اما در اینکه ریخته شدن خون امام حسین (ع) مایۀ رستگاری شیعیان
او است صراحت دارد و همین کافی است تا تصویر «قربانی مقدس» را تداعی نماید .اشارۀ
شایگان به «اسطورهزدایی» نیز حائز اهمیت است چراکه مفهوم اخیر در همسایگی نزدیک مفاهیم
«عرفیشدن» و «عقالنی شدن» قرار دارد .شایگان بحث را با بهکارگیری یکی از تعاریف جاافتادۀ
پدیدۀ «عرفیشدن» یعنی عقبنشینی دین از حوزۀ عمومی و همچنین اشاره به مفهوم «الئیسیته»

ادامه داده است " :مذهب میتواند خودش را از فضای عمومی کنار بکشد .همانگونه که در
غرب چنین کرده است .تاریخ الئیسیته در واقع جز واپس کشیدن مذهب بهسوی مرزهای عقب
نشسته نیست...مذهب قدرت-شیفته تنها به قیمت جامعهشناختی کردن احکام مذهبی
میتوانست در قدرت سهم داشته باشد .و این امر به بهای تقدس-زدایی و اسطورهزدایی از زبان
نمادین آن تمام شد" (همان .)156،بنابراین میتوان از گفتههای شایگان چنین استنباط کرد که
همانگونه که عرضۀ تفسیری سیاسی از واقعۀ کربال به قیمت اسطورهزدایی از آن و درنتیجه
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عرفی شدن فهم شیعیان از آن تمام خواهد شد ،بازگشت به تفسیر اصیل آن ،یعنی تفسیر فدیهای،
افسون آن را بدان بازخواهد گرداند و در حکم اعادۀ ارزش اسطورهای آن خواهد بود و بنابراین
میتوان آن را بهمنزلۀ حرکتی در خالف جهت عرفیشدن آگاهی الهیاتی دانست .نکتۀ بسیار
مهمتر که شایگان در پایان قطعۀ فوقالذکر اظهار داشته مسئلۀ تفاوت زمان اسطورهای و زمان
تاریخی است؛ زمان اسطورهای زمانی تکرارپذیر و دورانی یا به تعبیر شایگان «حلقوی» است
حالآنکه زمان تاریخی زمان خطّی و برگشتناپذیر است .تأثیر هانری کربن بر شایگان در این
اشاره به مسئلۀ زمان قدسی حلقوی و معنای اسطورهای واقعۀ کربال آشکار است.
شایگان در کتاب «بتهای ذهنی و خاطرۀ ازلی» که نخستین بار در سال  1355منتشر و
سپس در سال  1371تجدید چاپ شده است مسئلۀ «زمان اساطیری» و نسبت آن با فهم شیعیان

از واقعۀ کربال را با تفصیل بیشتری موردبحث قرار داده است " :مفهوم زمان اساطیری را میتوان
فیالمثل در توجهی که شیعیان به ظهور مهدی موعود و روز رستاخیز دارند بهخوبی مشاهده
کرد .یک مثال دیگر آن حال و قالی است که فاجعۀ کربال در دل ما برمیانگیزد .درست است که
فاجعۀ کربال حادثهایست تاریخی که در فالن روز و فالن محل رخ داده است ولی برداشتی که ما
ایرانیان از آن داریم نه تاریخی است و نه یادبود یک اتفاق تاریخی .آنچه به فاجعۀ کربال نیرو
میدهد بعد ازلی آن است .گوئی این اتفاق یکبار برای همیشه روی داده است .مراسم
سوگواری ناشی از این فاجعۀ ازلی ،ایجاد چنان حالی میکند که فقط یک واقعۀ اساطیری
میتواند القاء کند .بعد «تراژیک» این فاجعه در آن است که با احیای آن سوگواران لحظات اندوه
را با تمام نیروی ازلیاش در دلشان زنده میکنند و از زمان این دنیا خارج میشوند و خود را
روی عرصۀ آن واقعه باز مییابند و دلشان مثل بیابان کربال سوزان میشود و لبشان مانند ریگ
بیابان بیسامان .این «زمان» بیشبهه زمان اساطیری است" (شایگان.)204 :1371 ،
تا آنجا که شایگان را بتوان متأثر از هانری کربن دانست ،پروژۀ او را میتوان «افسونگری
مجدّد »1دین در تقابل با روند عینی عرفی شدن آن دانست .بنابراین به نظر می رسد شایگان در
اظهار مطالب اخیر به دنبال اعادۀ وجهۀ افسون آمیز و شبهاسطورهای دین است .سیاستزدایی
از «عاشورا» و «کربال» و در عینحال «تاریخزدایی» از آن از لوازم آراء شایگان درباب رخداد
کربال است.
1 Reenchantment
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نتیجهگیری
بازگشت دوبارۀ فهم فدیه ای از واقعۀ کربال در ایران پساانقالبی را میبایست در بستر گستردهتتر
تحوالت اجتماعی و تحول شکل دینداری در ایران تحلیل نمود .از بررسی سته نمونته از نستل
دوم تفسیرهای فدیهای و شبهمسیحی از واقعۀ کربال میتتوان بته تقریتب مشخصتات و ختط و
ربط های گفتمانی آن را استنباط نمود .چنانکه گذشت تفسیرهای فدیتهای نستل دوم همگتی بته
وضوح گرایشی مشخص به «سیاستزدایتی» از رختداد کتربال دارنتد .ابتنتاء بتر نتوعی تعریتف
«فردگرایانه» از دین و تقلیل ضمنی ،آشکار یا پنهان دین به «تجربۀ دینتی» یتا «زیستت اخالقتی»
مفروض دیگر این تفسیرهای فدیهای است .این گرایش تفسیر فدیهای در شکل پسا انقالبتی آن
به «سیاستزدایی» را نمی توان به درستی فهمید مگر با نشاندن آن در زمینۀ گستردهتتر تحتوالت
شکل دین داری در ایران پس از انقالب .چنانکه قابل انتظار است روند رو به رشتد «فردگرایتی»
فزاینده در جامعه ایران پساجنگ که تقریباً با قبول «قطعنامه  ،»598پایتان جنتگ هشتت ستاله و
آغاز دوران «ترمیدور» انقالب هتم سترآغاز بتود ،تتأثیر ختود را بتر فهتم رختداد کتربال بمنزلتۀ
شاخصترین هستۀ نمادین تشیع زیسته به جای نهاده است؛ هستۀ نمادینی کته در گذشتتهای نته
چندان دور برای بسیج سیاسی تودههای شیعه مورد بهرهبرداری ایدئولوژیک قرار گرفته بتود .بته
هر ترتیب برآمدن گفتار «سازندگی و توسعه» که مقارن با افول «چپ سنتی» و مهار گرایش ضتد
سرمایه داری در بلوک قدرت و گفتمان آن بود (بشتیریه )86-1387:82،راه را بترای رشتد طبقتۀ
متوسطی جدید و رشد فردگرایی هموار ساخت.
برخی مطالعات جامعهشناختی تجربی در حوزه دین در دهۀ هشتاد تحول اصلی بروز نموده
در دینداری جوانان را تحت عنوان «بیشکلی دینورزی» صورتبندی نمودهاند که گرایشهایی
از قبیل «فردی و خصوصیشدن دین»« ،توسعۀ دین شخصی» و «عدم هنجارمندی یکسان» در
ارتباط با رفتارها و نگرشهای دینی ،مهمترین مختصات آن را تعیین میکنند (آزاد ارمکی
وغیاثوند .)141 :1381،برخی دیگر با استناد به تحقیقات تجربی صورت گرفته از شکلگیری
نوعی دین «نو پراگماتیستی» در میان طبقۀ «متوسطِ مابعد جدید» در جامعۀ ایران سخن گفتهاند.
این شکل جدید دینداری بیشتر با مفاهیم و حوزههایی همچون «سبک زندگی»« ،دین بمثابه
کاالیی فرهنگی»« ،کثرتگرایی»« ،زندگی روزمره»« ،ذائقه» و «رویکرد اقتضایی به دین» گره
خورده اند .ناگفته پیداست که مفاهیم مذکور همسو با افزایش اهمیت فرد و آزادیهای فردی
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قرار دارند .این شکل جدید دینداری طبقۀ متوسط جدید شهری بیشتر قرین «استقاللخواهی
فردی»« ،آزادیخواهی»« ،عرفگرایی» و «درک مسالمتآمیز» و «غیر خشونتآمیز» از دینورزی
و قبول مقتضیات است .در همین راستا ،دینداری جوانان طبقۀ مذکور بیشتر تابع «احساس نیاز
شخصی» و اقتضایی دانسته شده است (فراستخواه .)1392 ،این تحوالت به موازات فرایندی رخ
داده است که برخی از آن تحت عنوان انفکاک «دین نهادینهشده رسمی» و «دین اشاعهیافتۀ
سیال» یاد کردهاند؛ این «دین اشاعهیافته و سیال» با «ترکیب امر دینی و زمینههای عرفی»،
«کاالییشدن»« ،تعدّد شبهدین و معنویتهای جدید» همراه بوده است (شریعتی.)49 :1389 ،
تاکنون تنها سوسن شریعتی در اشارهای کوتاه ،فرضیهای دربارۀ زمینههای ممکن احیاء تفسیر
فدیهای در ایران ارائه کرده است .هرچند در نگاه نخست «خالصی انسان مدرن از احساس گناه»
فرضیهای دقیقاً جامعهشناختی به نظر نمیرسد ،با اینوجود با وساطت مفاهیمی از قبیل روند
فزایندۀ فردگرایی و نوپراگماتیستیشدن شکل دینورزی در ایران میتواند به عنوان فرضیهای
معنادار مورد بازشناخته شود .مقصود فراستخواه از پژوهشهای خود چنین نتیجه گرفته است که
طبقۀ متوسط جدید شهری (مورد شهر تهران) نقش افکار ،انتظارات و سبک زندگی جدید خود
را حتی به مناسک دینی نیز میزند (فراستخواه .)1386 ،بنابراین بازخوانی رخداد کربال به عنوان
مهمترین میراث نمادین شیعی نیز از این فرایند برکنار نمیماند .به نظر میرسد این فرایند را
میتوان به این شکل توضیح داد :از یکسو ادعا میشود فردگرایی شکل دینداری را تابع
اقتضائات خود میکند .از سوی دیگر «احساس گناه» در نتیجه انحراف از معیارهای دینی
پذیرفتهشده برای حیات متدینانه ،در وجدان دینی فرد بروز میکند .بنابراین اگر فردگرایی دینی
معیارهای مذکور را مورد تعدیل قرار داده و به نفع آزادی «فردی» دگرگون کند در نهایت
می تواند با دستکاری معیارها (بواسطه بازتفسیر معانی و نمادهای دینی) انحراف از معیار زندگی
فرد را کاهش داده ،احساس گناه ناشی از آن را تخفیف دهد .به نظر میرسد گرایش به
تفسیرهای فدیهای از رخداد کربال که امام حسین (ع) را همچون «کفّارۀ گناهان شیعیان» باز
مینماید ،شیوه ای مؤثر برای ایجاد نوعی مصالحه میان میراث دینی شیعه و تکالیف دینی منبعث
از آن ،و اقتضائات فردگرایانه فزایندۀ باشد .این فرضیهای است که شرایط امکان اجتماعی
بازگشت تفسیر فدیهای در جامعۀ ایران توضیح میدهد .علل تولید یا صورتبندی مجدّد چنین
نظریهای توسط روشنفکران نیازمند فرضیۀ دیگری است .خارج کردن رخداد کربال بمنزلۀ هستۀ
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نمادین تشیع زیسته از انحصار تفسیرهای انقالبی حاکمیت سیاسی در ایران را میتوان انگیزۀ
محتملی برای روشنفکرانی دانست که تفسیر فدیهای از واقعۀ کربال را مجدداً فراخواندند و به
شکل دیگری صورتبندی نمودند .از سوی دیگر تحوالت گفتمانی رخ داده در جامعۀ ایران
پساجنگ زمینۀ بروز چنین بازخوانیهایی از رخداد کربال را مساعدتر نموده است؛ سعید
حجاریان چنانکه پیشتر اشاره شد با طرح تز «انتقال از فرهنگ عاشورا به فرهنگ اربعین» و در
ارتباط قرار دادن تحول فرهنگی با گفتمان سیاسی مسلط گامی در جهت تبیین این تحول
گفتمانی برداشته است.
برخی تفسیرهای فدیهای جدید چنانکه شرح آن گذشت کوششی در راستای حذف عناصر
«اقتدارگرایانه»« ،ستیزهجویانه» و «خاصگرایانۀ مالزم با تفسیرهای سیاسی از واقعۀ عاشورا و
سازگار نمودن آن با اقتضائات «کثرتگرایانه» دنیای امروز بودهاند؛ این تفسیرها در بستر

گفتارهایی همچون «پلورالیسم دینی» یا «گفتگوی بیناالدیانی» شکل گرفتهاند .طرح «فرهنگ
عاشورا در گذار به عصر سکوالر» آشکارا «سکوالریسم» را مترادف یا شرط الزم و کافی
«دموکراسی» در ایران پنداشته و بر همین اساس درصدد عرضۀ تفسیری فدیهای از رخداد کربال
برآمده است .با اینحال در فرایند چنین کوششی این تفسیرهای فدیهای جدید بعضاً یا ظرفیت
انتقادی رخداد کربال را تضعیف نمودهاند یا واقعیت و جوهر «اجتماعی» ایدهها و نمادهای دینی
را نادیده گرفتهاند .رخداد کربال که زمانی نه چندان دور توسط روشنفکران ایرانی به منبعی
الهامبخش برای «مقاومت اجتماعی و سیاسی» و تالش برای ایجاد نظام اجتماعی عادالنهتری
مورد رجوع قرار میگرفت ،در قرائت عرفانی و شبهمسیحی حبیباهلل بابایی بدل به ابزاری
«معنوی» برای پذیرش محافظهکارانۀ «واقعیت رنج انسانی» گشته است .ناگفته پیداست که چنین
برداشتی از «رنج» که از سطح نمودهای فردی آن فراتر نمیرود ،بنحو ضمنی ماهیت «اجتماعی»
بسیاری از نمودهای رنج انسانی را که حاصل زندگی تحت نابرابری اجتماعی است نادیده
میگیرد و با اتخاذ رویکردی ایدئالیستی میکوشد برای مسائل عینی و اجتماعی راهحلهای
ذهنی و فردی ارائه دهد؛ شکل سکوالر این راهحلهای ذهنی-فردی را میتوان در رواج
روزافزون دورهها و کتابهای روانشناسی موفقیت و به طورکلی «روانشناسیگرایی» در
سالهای اخیر در ایران مشاهده نمود .پیوند «معنویتگرایی» و نوعی «روانشناسی» در اندیشۀ
برخی روشنفکران دینی نشان میدهد که این دو گفتار به ظاهر متضاد (یکی با ریشههای «دینی»
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و دیگری با اعتبار «علمی») مخرج مشترک خود را در ردّ یا طردِ ماهیت اجتماعی رنج و
ناخرسندیهای انسان یافتهاند .همچنین میتوان از قرابت پروژۀ صورتبندی «عرفانی» رخداد
کربال (پروژۀ بابایی) با کوشش خستگیناپذیر روشنفکران دینی برای بهرهبرداری از «میراث
عرفانی» جهت تقویت پروژههای معنوی فردگرایانه و تقلیلگرایانهشان پرسش نمود.
اگر مجاز باشیم که از تعابیر والتر بنیامین در چنین بحثی استفاده کنیم میتوان گفت در
تفسیر فدیهای واقعۀ کربال ،این «گذشته» است که «اکنون» مؤمن شیعه را رستگار میکند و بدین
ترتیب رخداد کربال «بالقوّگی» خود را از دست میدهد بی آنکه تنش یا گسستی در پیوستار
تاریخ و زمان ایجاد کرده باشد ،در حالیکه تفسیرهای سیاسی رخداد کربال (صالحی نجفآبادی
و شریعتی) با فراخوانی تودههای شیعی به عمل انقالبی معطوف به تغییر نظم سیاسی مستقر ،در
پی رستگار کردن «گذشته» بودهاند.
به نظر میرسد بدست دادن قرائتی از رخداد کربال که بدون «سیاستزدایی» از آن و بدون
عقیمسازی ظرفیت انتقادی و اجتماعی آن ،آن را از انحصار گفتمان سیاسی مسلط خارج سازد
همچنان پروژهای ناتمام در ایران باشد؛ کوششی که بنیامین در تزهایش دربارۀ تاریخ ،آن را
«بیرون کشیدن سنّت از باتالق سازشگری» نامید .از قضای روزگار در مورد رخداد کربال ،امروز
چنین کوششی پیدرپی به ورطۀ سیاستزدایی فروغلتیده است.
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