
عشق و محبت الهی، عناصر عمده بینش و گرایش عرفانی و بنیان آزادگی یا آزادی معنوی 
اس��ت؛ چه این که انس��انی که آگاه به عش��ق حاکم بر نظام وجود و ساری و جاری بر هستی 
اس��ت و عارف به عشق و محبت ِجبِلّی و فطری خود می  باشد به ذات معشوق ابدی و ازلی و 
و محبوب س��رمدی که همه عالم و آدم حدوثاً و بقاءاً به حب و عش��ق الهی حیات و حرکت 
دارند، عش��ق ورزیده و هر آینه با آتش عش��ق، خرمن خودخواهی و خودبینی را سوزانده و 

می یابد که عشق در آفرینش جهان، اصلی مسلم است:

محمدجواد رودگر1
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»کن��ت کنزاً مخفیًا فاحبب��ت ان اعرف، فخلقت الخلق العرف«؛2 م��ن گنج پنهانی بودم که 
دوست داشتم شناخته شوم، لذا برای شناخته شدن خلق را آفریدم.

تفسیر امام زین العابدین7 از جهان خلقت نیز بر پایه حّب و عشق الهی است:
»ابتدع بقدرته الخلق ابتداعًا و اخترعهم علی مش��یته اختراعا. ثم س��لک بهم طریق ارادته 
و بعثهم فی س��بیل محبته«؛ به دست قدرتش آفریدگان را ایجاد کرد و آنان را براساس اراده 
خود صورت بخش��ید؛ آن گاه همه را در راه اراده خود راهی نمود و در مس��یر محبت و عشق 
به خود برانگیخت و موجودات هس��تی از حدودی که برای آنان معین فرموده، قدمی پیش و 

پس نتوانند نهاد.3
ترجمه  این سخن در حقیقِت اشعار حافظ است:

ما در این در نه پی حشمت و جاه آمده ایم
از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم

رهرو منزل عشقیم و ز سر حد عدم
تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم

»عشق« پرده ها و حجاب های بین عاشق و معشوق را که »خود« عاشق باشد، از بین می برد و 
عامل رها شدن در فضای بی کرانه هستی خواهد شد:

جمله معشوق است و عاشق پرده ای
زنده معشوق است و عاشق مرده ای

رسول  خدا9 می فرمایند:
»یقول  اهلل عزّوجل: اذا کان الغالب علی العبد االشتغال بی جعلت بغیته و لّذته فی ذکری، فاذا 
جعلت بغیته و لذته فی ذکری عشقنی و عشقته، فاذا عشقنی و عشقته رفعت الحجاب فیما بینی 
و بینه و صیرت ذلک تغالبًا علیه، ال یسهوا اذا سها الّناس«؛4 خداوند عزّوجل می فرماید: هرگاه 
اش��تغال به من، بر جان بنده غالب آید، خواهش و لّذت او را در یاد خودم قرار دهم و چون 
خواهش و لّذتش را یاد خودم قرار دهم، عاش��ق من گردد و من نیز عاش��ق او، و چون عاشق 
یکدیگر شدیم، پرده میان خود و او را باال زنم و آن )مشاهده جالل و جمال خود( را بر جان 

او مسلّط گردانم؛ به طوری که وقتی مردم دچار سهو و اشتباه می شوند، او دچار نمی شود.
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تضاد یا تعاضد عقل و عشق
اگرچه ماجراهای تلخ و ش��یرین در حوزه ه��ای فکری، معرفتی و حتی تاریخی و اجتماعی 
پیرامون تضاد یا تعاضد عقل و عش��ق وجود داش��ته و دارد، لکن اگر بر اساس اندیشه و بینش 
اصیل اس��المی و آموزه های وحیانی و اهل بیت: به داستان پرماجرای عقل و عشق بنگریم، 
درمی یابی��م ک��ه نه تنها در عرض هم نیس��تند و در طول همند، بلکه ناظ��ر به مراتب وجودی 
انسان، س��احت ها، الیه های معرفتی، رفتاری، سلوک عقالنی و عرفانی آدمیان می باشند؛ چه 
این  که نه عقل و دل و نه برهان و عرفان، در حوزه وجودی انسان و معارف اسالم در تعارض 
و تضاد با هم هس��تند و نه »مانعة االجتماع« در تفسیر و نگرش به قیام امام حسین7 خواهند 
ب��ود که حادثه کربال با توجه ب��ه کلیات و جزئیات آن، ح��اوی کامل ترین وجه عقالنیت و 
دارنده جامع ترین ساحت عشق و عرفان است. حماسه، عشق، جهاد و عرفان، در قیام کامل و 

تمام  عیار انسانی کامل و مکّمل به تجلّی نشسته است.
واقعاً این چه نگاهی اس��ت که هماره به تفکیک و چالش عقل و عش��ق گرایش دارد و به 
انفصال و انقطاع بین دفتر عقل و آیت عش��ق می اندیش��د؛ در حالی که به تعبیر اس��تاد شهید 
مطه��ری هم عقل و هم عش��ق، هم برهان و هم عرف��ان دارای ارزش معرفتی و ادراکی اند5 و 
»تنها از نظر عرفا راه دل و س��یر و س��لوک بر راه برهان و اس��تدالل ترجیح دارد و از ساحتی 
باالتر و واالتر برخوردار اس��ت.«6 اس��تاد مطهری، خود سخن از ترجیح هر یک بر دیگری را 
بیه��وده و آنه��ا را مکّمل همدیگر می داند7 و عالمه ج��وادی آملی هر دو هدایت های فکری 
و طریق برهانی و هدایت ش��هودی و راه عرفانی را الزم، ضروری و کمال مطلوب دانس��ته و 
فکر بدون ذکر، و فهم بدون مش��اهده را به منزله شبح شناسی می داند، نه مشاهده واقع.8 شیخ 
محمود شبس��تری نیز معرفت از عالم جان و فیض از مس��یر جذبه یا از طریق عکس و قیاس و 

استدالل هر دو را »نوری« قلمداد می کند که به »ایمان یقینی« می انجامد.
حال با عنایت به این  که از نظر »معرفت ش��ناختی« بین عقل و عشق تعارض و تضاد نیست، 
بلک��ه توافق و تعاضد دارند و هر دو بال های پرواز انس��ان به س��وی حقیق��ت کمال و کمال 
حقیقی به ش��مار می روند، مرات��ب وجودی و حوزه عمل هر کدام را باید به دقت ش��ناخت 
ت��ا اش��تباهی در تصور و تصدیق معانی و مراتب و کارکرد هرک��دام پدید نیاید؛ یعنی از نظر 
کارکرد، مراقبت تام و تمام باید داش��ت. آیا می توان تصور کرد قیام امام حسین7 الیه های 
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عقالنی را در ضمن س��احت های عاشقانه اش نداشته باشد 
و تفس��یر خردپذیران��ه را ب��ا تأویل عش��ق   گرایانه تحمل 
ننماید؟! آیا قابل ادراک است که با پیش  فرض تضاد بین 
عقل و عشق بر سبیل انفصال، اعتقاد یابیم که نهضت امام 
حسین7 عاقالنه است یا عاش��قانه؟ و  پذیرش هر کدام، 
پذیرش دیگری را تنگ و ناممکن و محال جلوه دهد؟ به 
راس��تی چگونه قابل تصور است که قیامی هدفدار، مبتنی 
ب��ر بصیرت تام و تمام، که همه زمینه ها و علل و ش��رایط 
الزم و کافی فرهنگی، سیاس��ی و اجتماعی را دارا باش��د، 
ب��ر بنیان   های عقالنیت الهی و خردپذیری انس��انی از یک 
س��و و عاطفه و عشق و احساس و اش��راق از سوی دیگر 
قرار نگرفته باشد؟! از این روست که نباید در معرفت عقل 
صرف، خویش را زندانی کرد و نه در معرفت شهودی و 
عرفان��ی محض گرفتار آمد تا از جلوه شناس��ی ها و وجوه 
و الیه های دیگر نهضت امام حس��ین7 بازماند. به همین 

دلیل است که استاد شهید مطهری می فرمایند:
نهضت امام حسین7 یک نهضت چند مقصودی 
و چندجانب��ه و چندبُع��دی اس��ت و علت این که 
تفاس��یر و تعابیر مختلفی در مورد این نهضت شده 
اس��ت محاذی بودن عناصر دخیل در آن است ... 
وقتی بخواهیم به جامعیت اسالم نظر بیفکنیم باید 
نگاهی هم به نهضت حس��ینی بکنیم. می بینیم امام 
حس��ین7 کلیات اس��الم را در کرب��ال به مرحله 
عمل آورده اند  و مجّس��م کرده است، ولی تجسم 
زنده و جاندار حقیقی و واقعی، نه تجسم بی روح. 
انسان وقتی در حادثه کربال تأمل می کند، اموری 
را می بیند ک�ه دچ�ار حیرت می شود و م�ی گ�وید 

عق��ل  معرف��ت  در  نبای��د 
ص��رف، خوی��ش را زندان��ی 
کرد و نه در معرفت شهودی 
و عرفان��ی محض گرفتار آمد 
تا از جلوه شناس��ی ها و وجوه 
و الیه های دیگر نهضت امام 

حسین7 بازماند.
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اینها نمی تواند تصادفی باش��د و س��ّر این   که ائمه اطهار: این همه به زنده نگه 
داش��تن و احیای این خاط��ره توصیه و تأکید کرده و نگذاش��ته اند حادثه کربال 

فراموش شود، این است که این حادثه یک اسالم مجسم است.9
پس با دو نگاه عقالنی و عاشقانه باید به این قیام توجه جدی نمود که به تعبیر مولوی:

عقل گردی عقل را دانی کمال
عشق گردی عشق را دانی جمال10

به تعبیر یکی از نویس��ندگان معاصر، می توان س��ه نوع تحلیل از قیام جاودانه کربال داشت: 
تحلیل مصلحت  اندیش��انه )عامیانه(؛ تحلیل معرفت  اندیش��انه )عالمانه(؛ تحلیل تجربه  اندیشانه 
)عارفان��ه(.11 آن گاه ب��ه تفس��یر واقعه عاش��ورا از دیدگاه موالن��ا می پردازد ک��ه آزادگی و 
ذلت ناپذی��ری و ش��ورش و قیام با هم عجین ش��ده اند؛ یعنی قیام علی��ه ظلم همگانی و جور 

اجتماعی برای آزادی و عدالت صورت پذیرفت:
ش��وریدگی ای که هم عنصری عقالنی دارد و هم عنصری عاش��قانه، در آن هم 

سیاست درج است هم شهادت، هم عاشقی هم عاقلی.12
 اگرچه نویس��نده در تفس��یر واقعه کربال بر مش��رب موالنا، وقتی نظر عاش��قانه را در دیدن 
واقعه کربال به کار می گیرد، محدودنگری داشته و جنبه های سلبی و ایجابی نهضت را توأمان 

نمی نگرد و می گوید:
ل��ذا وقتی که ب��ه حادثه کربال ه��م نگاه می کن��د، آن را یک حادثه عاش��قانه 
زیبای دلرب��ای ایثارگرانه می بیند و مس��ت آن می ش��ود؛ یعنی ب��ه جای آن  که 
دست قس��اوت س��تمگران را ببین��د و ماالم��ال از نف��رت ش��ود، روح عاش��ق 
ایثارگر پرگذش��ت امام حس��ین7 را می بین��د و ماالمال از محبت و سرش��ار 

از بهجت می شود.13
در حال��ی که با دیده عقل باید زش��تی های حادثه کربال، چرایی ها، چگونگی های پرفراز و 
فرود، تلخ و شیرین و نوش و نیش آن را نیز دید و با دیده عشق جنبه های مقدس، زیبایی های 
روحی، ایثار، ش��هادت و لقاجویی های آن را مش��اهده کرد که دیِد کامِل عاشقانه و عارفانه 
همچنان که زیبایی می بیند، غافل از نفرت، تبّری جویی از ظلم، استبداد، فسق و تبه کاری های 

حاکم فاسد، فاجر و ظالم نیز نمی شود. 

1013
91

يز 
پاي

  ،1
ه  2

مار
، ش

رت
زيا

گ 
هن

فر



نمونه  هایی از تجلی عشق عاشورایی
در حادثه کربال حداقل دو جنبه روشن وجود دارد:

الف( جنبه توحیدی و عرفانی که در همه فراز و نشیب ها، 
مصائ��ب و متاعب، چه از س��وی امام حس��ین7 و چه از 
س��وی اهل بیتش یا اصحابش متجلّی بود؛ به  خصوص که 
امام حسین7 در اولین خطبه هایش فرمود: »َرضی اهلل واهلل 
رضانا اهل البیت«؛14رضاي  خدا رضاي  ما اهل  بیت  اس��ت 
که به تعبیر اس��تاد مطهری= »جنب��ه پاک باختگی در راه 
خدا و ماس��وای خدا را هیچ انگاش��تن«15 است یا این که 
امام حسین7 در لحظه شهادت فرمود: »رضًا بقضائک و 
تسلیمًا ألمرک الَمعبوَد ِسواک یا غیاث المستغیثین«؛16خدایا 
راضی به قضا وسرنوش��تی  ام که برایم رقم زدی ومعبودی 

جز تو نیست، ای فریادرس  فریادخواهان.
این سخن، توحید علمی و عملی را به نمایش می گذارد 

و تأیید و تأکیدی بر این آیات نورانی سوره فجر است: 
)ی��ا َأیُتها النَّْفُس الُمْطَمِئنَّ��ُة * اْرِجِعی ِإلی َربِِّک راِضیًة 
َمْرِضی��ًة * َفاْدُخِلی ِفی ِعباِدی * َواْدُخِلی َجنَِّتی(؛17 تو ای 
نفس و روح آرام  یافته! به س��وی پروردگارت بازگرد، در 
حالی ک��ه هم تو از او خش��نودی و هم او از تو خش��نود 

است، در آی و در بهشتم وارد شو.
ب( جنبه حماس��ی و قیام در مقابل دستگاه جبّار حاکم. 
امام با درک ش��رایط فرهنگی، سیاس��ی و اجتماعی عصر 
خویش ب��ه خوبی دریافته بود که جامعه اس��المی چگونه 
به تدریج اس��تحاله شده و به س��وی مرگ تدریجی دین، 
ارزش های دینی و اس��المی حرک��ت می کند و باید برای 

با دیده عقل باید زشتی های 
چرایی ه��ا،  کرب��ال،  حادث��ه 
چگونگی های پرفراز و فرود، 
تلخ و شیرین و نوش و نیش 
آن را نی��ز دی��د و ب��ا دیده 
مق��دس،  جنبه ه��ای  عش��ق 
زیبایی ه��ای روح��ی، ایث��ار، 
ش��هادت و لقاجویی ه��ای آن 
را مش��اهده ک��رد ک��ه دیِد 
کام��ِل عاش��قانه و عارفان��ه 
می بیند،  زیبایی  که  همچنان 
غافل از نف��رت، تبّری جویی 
از ظلم، اس��تبداد، فس��ق و 
تبه کاری ه��ای حاکم فاس��د، 

فاجر و ظالم نیز نمی شود. 
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احیای اسالم اصیل و اصالح جامعه نبوی قیامی خونین و حماسه ای جاودانه را خلق کرد؛ یعنی 
بر اس��اس عقل و درایت و در عین حال عش��ق و عرفان، این نهضت را آفرید و حماسه سازانه 
فرمود: »ال واهلل ال اْعطیکم بِیدی اْعطاء الّذلیل و ال اَفرُّ ِفراَر العبید«؛18 من هرگز دس��ت ذلت 
به ش��ما نمی دهم و مانند بردگان فرار نمی کنم؛ محال اس��ت »هیهات م��ن الذلّه«19 یا فرمود: 
»الموت اَْولی مْن رکوب العار«؛20 مردن، از آلودگي به عار و ننگ بهتر است، و عار و ننگ 

از ورود به آتش بهتر.
در نهضت امام حس��ین7 از ابتدا تا انتها، انسان هایی بودند که به تدریج از کاروان حسینی 
جدا شدند و کسانی نیز در میان راه ملحق شدند. این خود، َمظهر تقابل عقل جزوی، معاشی و 
حس��ابگر خارج شدگان، و عقل کلی، الهی، شکوفا شده و عشق خدایی به راه یافتگان است. 
در قیام کربال چهار عنصر آگاهی، آزادی، انتخابگری و مسؤولیت پذیری متجلی گشت؛ مثال 
فردی مثل حّر بن یزید ریاحی میان دو بی  نهایت خیر و ش��ر، و نور و ظلمت، با تدبیر و عقل 
س��لیم و توفیق و فیض و فضل الهی و عشق پنهان وجودی اش بی نهایت خیر، رحمانیت و نور 
را برگزید و س��عید و شهید شد و از حوزه والیت شیطانی به حوزه والیت رحمانی راه یافت. 
از س��وی دیگر عمر بن س��عد میان دو بی  نهایت، بی نهایت شّر، ظلمت و شیطنت را برگزید و 
شقی و ملعون گشت. یا کسانی چون زهیر بن قین که برای خدا کردند و ِوالیی شدند و عشق 
و والیت را به هم سرش��تند. اما اصحاب غفلت مثل »عبی��داهلل جعفی« هم بودند که علی  رغم 
درخواست و حضور امام معصوم7 و حجت بالغه الهی، خود را بی  طرف قلمداد کردند و از 

قافله عشق و لقا و کاروان عقل و وفا بازمانند. 
حادثه عاش��ورا، از یقظ��ه و بیداری عقلی و قلبی و بینایی درونی آغاز ش��د تا همه منازل و 
مقامات با جذبه و س��لوک یا سلوک و جذبه طی شود و چشم دل عاشقان و بیداران و بینایان 
را به ش��هود جمال دال رای حق و جنّت دیدار خدای متعال باز کند. به همین س��بب، در شب 
عاشورا پرده ها را برداشت و دیدند آنچه را که می باید می دیدند؛ در نتیجه، شب عاشورا، شب 
شهود و شب وصال آنها شد و سر از پا نشناخته، منتظر بودند تا خویشتن را از رهگذر والیت 

ببینند که »یقظه« از مدینه صال داده شد و بنا گشت21 و لقا و وصال در کربال حاصل آمد.
حرکت از مدینه تا کربال نماد و سمبل طی طریقت بر محور شریعت و با راهبری و راهنمایی 
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والیت تا رس��یدن به حقیقت اس��ت و ریاضت و سلوک 
و جذب��ه را توأم��ان می طلبد؛ چه این ک��ه برخی اصحاب 
ام��ام7 محبوبان مح��ب و برخی دیگ��ر مُحبّان محبوب 
بودند؛ بعضی مجذوبان سالک و بعضی سالکان مجذوب 
بوده اند؛ برخی عام و برخی خاص و برخی اخص خواص 
بوده اند. بین سالکان نیز مراتب و درجات محفوظ است و 
جهاد اصغر، اوسط و اکبر در هجرت های اصغر، اوسط و 

اکبر متجلّی شده است.

ادب در عشق عاشورایی 
از جمله تجلّی روح ریحانی و ملکوتی و روحیه عارفانه 
و عاش��قانه »حضور« و »شهود جمال جمیل حق« آن است 
که حضرت زینب3 پس از آن همه رنج ها و دردها، چه 
در عصر عاشورا و پس از آن در اسارت و سفر پر از رنج و 
تعب کوفه و شام، آن گاه که در برابر تحریف های یزیدی 
ق��رار می گیرد، علی  گونه در کاخ س��تم و اس��تبداد فریاد 
توحیدی و عرفانی س��ر می دهد: »م��ا رأیت اال جمیال«22 
و این همان ادب کامل اس��ت که در فکر و فعل زینبی به 

ظهور رسید. به تعبیر یکی از حکیمان عارف:
ادب آن اس��ت که ممکن، حدود امکانی خود را 
فرام��وش نکند؛ لهذا چون وقت��ی در نزد حضرت 
صادق7 س��خنی که در آن ش��ائبه ای از غلّو در 
حّق آن حض��رت بود به میان آم��د، آن حضرت 
فوراً ب��ه خاک افتاد و جبین مب��ارک را بر خاک 
می مالید. مرتبه کامل از ادب آن اس��ت که سالک 
در همه احوال، خود را در محضر حضرت حق �� 

در نهضت امام حس��ین7 
از ابتدا تا انتها، انسان هایی 
بودند که به تدریج از کاروان 
حسینی جدا شدند و کسانی 
نیز در میان راه ملحق شدند. 
ای��ن خود، َمظه��ر تقابل عقل 
ج��زوی، معاش��ی و حس��ابگر 
خارج ش��دگان، و عق��ل کلی، 
الهی، ش��کوفا ش��ده و عشق 
خدایی به راه یافتگان است.

حرک��ت از مدینه ت��ا کربال 
نماد و س��مبل طی طریقت بر 
محور شریعت و با راهبری و 
راهنمایی والیت تا رس��یدن 
به حقیقت اس��ت و ریاضت 
و س��لوک و جذبه را توأمان 
می طلب��د؛ چه ای��ن که برخی 
اصح��اب ام��ام7 محبوب��ان 
مح��ب و برخی دیگ��ر ُمحبّان 
بعض��ی  بودن��د؛  محب��وب 
مجذوب��ان س��الک و بعض��ی 
س��الکان مج��ذوب بوده اند؛ 
برخ��ی عام و برخ��ی خاص و 
برخی اخص خواص بوده اند.
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سبحانه و تعالی � حاضر دانسته و در حال تکلّم و سکوت، در خوردن و خوابیدن، 
در س��کون و حرکت و باألخره در تمام حاالت و س��کنات و حرکات، ادب را 
ملحوظ دارد و اگر سالک پیوسته توجه به أسماء و صفات الهی داشته باشد، قهراً 

ادب و کوچکی بر او مشهود خواهد شد.23
اینک با توجه به نکات یاد شده در این نوشتار »عشق ممدوح و عاشورایی« را بر مبنای اقوال، 

افعال و احوال حسین بن علی7 و یاران و اصحاب بی بدیل او به اجمال، مرور می کنیم:

الف( عشق شریعت محور
امام حس��ین7 از مدینه تا کربال، هماره از رؤیت و ش��هادت سخن می فرمود و کسانی را 
طلب می کرد که اهل ش��ریعت )درد دین( و ش��هود )ش��هادت و لقای رب( یا اهل جنون و 
خون باش��ند و از شط شریعت سیراب شده و با »شراب شهود« مست گردیده باشند. حضرت 
فرمود: »من کان فینا باذال مهجته موطئًا علی لقاء اهلل نفس��ه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا 
ان ش��اءاهلل«؛24 پس  کس��ي که  در میان  ماس��ت  و حاضر اس��ت  جان  خود را ایثار کند و خون  
دل  خ��ود را فدا کند و براي  لقاي  خدا نفس  خود را آم��اده  نموده، با ما کوچ  کند که  من  در 

صبحگاهان  عازم  رحیل  هستم ؛ إن شاءاهلل  تعالي.
یا هنگام بازگویی سخن جّد بزرگوارش در عالم رؤیا که به او فرموده بود: »ان اهلل شاء ان یراک 
قتیال«؛25 )یعنی همانا اراده خدا بر این است که شما را کشته و شهید ببیند( و هنگام »استرجاع« 
گفتن چه در پاسخ علی اکبر7 در بین راه و چه هنگامی که خبرهای ناگوار از کوفه، به ویژه 
خبر شهادت مسلم بن عقیل را شنید، فرمود: »انا هلل و انا الیه راجعون و الحمد اهلل رّب العالمین« 
و یا بعد از ورود به کربال فرمود: »هیهنا واهلل محط رحالنا و هیهنا واهلل مس��فک دمائنا و هیهنا 
واهلل تسبی حریمنا و هیهنا واهلل محل قبورنا هیهنا واهلل محشرنا و منشرنا و بهذا وعدنی جّدی 
رسول اهلل و الخالف لوعده«؛26این جا سرزمین حزن و مصیبت است؛ بایستید و حرکت نکنید؛ 
بارها را بگش��ایید و منزل کنید؛ به خدا سوگند این جاس��ت محل فرود آمدن قافله ما، و به خدا 
سوگند همین  جاست جایگاه ریخته شدن خون های ما، و به خدا سوگند این جاست که خانواده 
ما اسیر می  شود و به خدا سوگند این جاست محل قبرهای ما و به خدا سوگند این جاست حشر و 

نشر ما که جّدم رسول خدا به من وعده داده است و خالفی در وعده او نیست.
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در کربال در خطبه ای پس از تش��ریح اوضاع زمانه خویش فرمود: »لیرغب المومن فی لقاء 
ربه حقًا حقًا فانی ال أری الموت اال السعادة و الحیاة مع الظالمین اال برما«؛27 تا مؤمن به لقاي 
خدا مش��تاق شود؛ به درستی که من مرگ را جز س��عادت نمی  بینم و زندگی با ستمکاران را 

جز محنت نمی  دانم.
و این آموزه های اش��راقی و ادراکی، همه بر محور توحید و والیت و شریعت محمدی7 
و با هدف احیای دین و اقامه عدالت و زنده نگه داش��تن امر به معروف نهی از منکر و مبارزه 
با کفر، فساد و ظلم شکل گرفته است؛ یعنی »شهادت« وسیله تحقق »شریعت« و ابزاری برای 
»ش��هود و لقاء اهلل« واقع شده و شجره شریعت، ثمره شهادت، و شهادت میوه شهود داد و این 
که امام حسین7 فرمود: »اللهم انی الاعرف اهل بیت ابر و الازکی و الاطهر من اهل بیتی و 
الاصحاب��ًا هم خیر من اصحابی ...«28)یعنی خدایا اهل  بیتي  نیکوتر و پاکیزه تر از اهل  بیت  من  
و اصحابي  بهتر از اصحابم نمي شناسم( به دلیل شریعت  مداری و شهادت طلبی و شهودگرایی 
ب��ا مبنای بصیرت و صب��ر، معرفت و محبت، صداق��ت و خلوص آنان بوده اس��ت، که آنان 

سرخوشان صهبای وحدت و شراب شهود بودند.

ب( والء و بال
در راه س��لوک، خطرهای بی  شماری هست و استواری و ثبات قدم و صدق قرار می طلبد و 

عرفان عملی آکنده از درد و بال، رنج و زحمت، مصائب است:
تا شدم حلقه به گوش در می خانه عشق

هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم
پس مرد و س��الک صابر و ش��اکر می خواهد و امام حس��ین7 »صبر« را قرین »بصیرت« و 
مقاوم��ت کرد و صب��ر در وی ظهور یافت؛ چنان  که در زیارتنام��ه آن حضرت آمده: »و لقد 
عجبت من صبرک مالئکة الس��موات«؛29 فرشتگان آس��مان ها از صبر و شکیبایی او در برابر 
رخدادهای عظیم و دردهای بزرگ ش��گفت زده شده اند. امام سجاد7 فرمود: هر چه کار بر 
پدرم سخت تر می شد، رنگ چهره اش درخشنده تر و وجودش پراطمینان تر می گشت.30 یاران 

آن سید و ساالر مجاهدان و شهیدان نیز اهل صبر و بصیرت و شکیبایی و شکر بودند.
امام حس��ین7 در هنگامه مبارزه توحیدی خود، آن  گاه که تیر بر قلب مبارکش نشست و 
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خون جاری ش��د، سر به آسمان برداشت و چنین زمزمه کرد: »اللهم انک تری ما یصنع بولد 
نبیک«؛31 خدایا! می  بینی که با فرزند پیامبر تو چه می کنند. در قتلگاه نیز در واپسین دم حیات 

الهی اش چنین مناجات عارفانه ای را بر زبان جاری ساخت: »صبراً علی قضائک«.32

ج( نماز عشق
»نماز« با همه آداب، اسرار، الیه ها و ساحت های گوناگونش، برای اهل معرفت »مژده دیدار« 
و استغراق در دریای فیض و فضل دوست است؛ چنان  که پیامبر اکرم7 فرمود: »افضل الناس 
من عشق العبادة فعانقها و احبها بقلبه و باشرها بجسده«؛33 برترین مردمان کسانی  اند که به نماز 
عش��ق می ورزند و در دلش��ان حب به نماز است و با بدن هاش��ان با نماز رابطه برقرار کرده  اند. 
سالک کوی حق، نماز را نردبان تکامل و معیار قرب به حق و آینه شهود جمال محبوب می داند 
و جسم او با »جسم نماز« و جانش با »جان نماز« هماهنگ است که »جان نماز« جز دیدار معبود 
و مذکور نیس��ت. به راستی چرا حسین7 شب عاشورا را نیز از سپاه کوفه مهلت خواست تا به 
»نماز« که »نیازخواهی« و »رازگویی« بلکه معاش��قه با خداست بگذراند و فرمود: »فهو یعلم انی 

قد کنت احب الصلوة«؛34پروردگار عالمیان نیک می داند که چقدر به »نماز« عشق می ورزم.
چنین بود که »شب عاشورا« ده شب آخر مصداق آیه )و لیال عشر(35 است؛ شب بیداری، 
بینایی، مناجات با قاضی الحاجات و ش��ب نماز و نیایش حسین7 و اصحاب قرآنی و والیی 

او بود:
»وبات الحس��ین و اصحابه تلک اللیلة و لهم دوی کدوی النحل مابین راکع و ساجد و قائم 
و قاعد«؛36 امام حسین7 و اصحابش آن شب را صبح کردند، در حالی که صدای مناجاتشان 
مانند صدای زنبور عسل شنیده می شد و تا  صبح در حال نیایش و دعا بودند! بعضی از آنان در 

حال رکوع، برخی در حال سجود، عده ای در حال قیام و گروهی در حال قعود بودند.
امام حس��ین7 در دعای عرفه می فرمایند: »یا من أذاق احباءه حالوة المؤانس��ة فقاموا بین 
یدیه متملقین«؛37 ای خدایی که ش��یرینی انس را به دوس��تان خود چش��انده و آنان در کمال 

خضوع در بارگاهش تملق گویان ایستادند.
هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال

با که گویم که در این پرده چه ها می بینم؟
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ظهر عاش��ورا »ابوثمامه صاعدی« بر امام حسین7 وارد 
شد و عرض کرد که وقت نماز است؛ دوست دارم خدا را 
در حال نماز مالقات کنم. امام7 نگاهی به آسمان کرد و 
فرمود: »ذکرت الصالة، جعلک اهلل من المصلین الذاکرین، 
نع��م، هذا اول وقتها«؛38 نماز را ی��ادآوردی؛ خدا تو را از 
نمازگزاران��ی که به نماز تذکر می دهن��د، قرار دهد و آن 
گاه فرم��ود: از آنان بخواهید که دس��ت از جنگ بردارند 

تا نماز بخوانیم.
»نماز« عارفان راس��تین، یعنی قرار گرفت��ن در نزد خدا و 
روزی معنوی خوردن و به تماش��ای اسمای جمال و جالل 
ایس��تادن، که عارف بدنش در میان خلق و قلبش پیوسته با 
خداس��ت و امانتدار ودایع الهی، خزینه اسرار و معدن انوار 

است39 و عارفان دائماً در »نماز« یا »یاد حق« به سر می برند.

د( رهبر عشق
وج��ود نورانی حس��ین بن علی7 به عن��وان امام و رهبر 
نهضت کربال، یکی از ارکان س��یر و سلوک، یعنی داشتن 
معل��م طریق و صاحب والیت باطن و مرش��د و پیر راه را به 
درس��تی معنا کرده اس��ت؛ زیرا در عرفان والیی و قرآنی، 
س��الک مس��تقیم یا غیرمس��تقیم باید وصل به »انسان کامل 
ًة یْهُدوَن  معصوم« باشد و از »هدایت به امر« )َوَجَعْلنا ِمْنُهْم َأئِمَّ
بَِأْمِرنا لَّما َصَبُروا َوکانُوا بِآیاِتنا یوِقُنوَن(؛40 و از آنان امامانی 
قرار دادیم که به فرمان ما )مردم را(  هدایت می کنند؛ چون 
شکیبایی نمودند و به آیات ما یقین داشتند. و حسین7 در 
طول هدایت، به معنای عام یا »ارائه طریق«، هدایت خاص یا 

»ایصال به مطلوب« یا تصرف وجودی و باطنی نیز داشت.

 به راس��تی چرا حسین7 
شب عاش��ورا را نیز از سپاه 
کوف��ه مهلت خواس��ت تا به 
»نم��از« ک��ه »نیازخواهی« و 
»رازگویی« بلکه معاش��قه با 
خداس��ت بگذراند و فرمود: 
»فهو یعلم انی قد کنت احب 
عالمیان  الصلوة«؛پ��روردگار 
نی��ک می داند ک��ه چقدر به 

»نماز« عشق می ورزم.

بن  نورانی حس��ین  وج��ود 
عل��ی7 به عن��وان ام��ام و 
رهب��ر نهضت کرب��ال، یکی از 
ارکان س��یر و س��لوک، یعنی 
داشتن معلم طریق و صاحب 
والی��ت باطن و مرش��د و پیر 
راه را به درس��تی معنا کرده 
است؛ زیرا در عرفان والیی 
و قرآن��ی، س��الک مس��تقیم 
ی��ا غیرمس��تقیم باید وصل 
به »انس��ان کام��ل معصوم« 

باشد.
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در مریدان این انس��ان کامل، همه اعتباریات رنگ باخته و بزرگان علم، فقه، ادب، اخالق، 
حماس��ه و جه��اد و اجتهاد، ایثار و تعبد، تعقل، برهان و عرف��ان، فکر و ذکر و ... چون زینب 
کب��ری3، حضرت زین العابدی��ن7 و مجاهدان مهاجری چون عباس ب��ن علی، علی  اکبر، 
قاس��م بن الحس��ن، علی اصغر: تا حبیب بن مظاهر، مسلم بن عوسجه، زهیر بن قین، وهب، 
جون و ش��خصیت هایی از سالله حسین7 چون فاطمه ثانی و سکینه خاتون وجود دارند که 
اهل حکمت، معرفت، ادب و فقاهت و س��لوک باطنی اند و حضور و ظهور س��الکانی چنین، 
معیارهایی شایس��ته و بایس��ته در آسیب شناس��ی رابطه »مرید و مرادی« و »شاگرد و استادی« 
در س��احت س��لوک عرفانی خواهد بود که س��نت قولی و فعلی و سیره علمی و عملی امامان 
معصومند تا عرفان اصیل اس��المی در این زمینه نیز بدون میزان و معیار نباش��د. امام حسین7 

فرمود: »رضی اهلل واهلل رضانا اهل البیت«.41

نتیجه گیری
کربال ظهور عشق ربانی و عاشورا تبلور عشق رحمانی است که با عقل عجین بوده و برهان 
و عرفان در این عشق صادق و صائب جمع سالم شده  اند. در عشق عاشورایی با الغای جنسیت 
مواجهیم؛ چه این که امام عشق حسین بن علی7 و مأموم عشق زینب کبری3 است و رابطه 
عاشق و معشوق، امام و مأموم، مراد و مرید در این عشق ناب، معنا و مبنای خاصی یافته و در 
حقیقت بایس��ته اس��ت گفته شود که کربال آیینه عشق اس��ت و هرکس خواهان نگاه به عشق 
خویش اس��ت و طالب تأویل عشق خود، به این آیینه بنگرد تا راستی یا ناراستی عشق خود را 
دریابد و به اصالح یا احیای عش��ق فطری و الهی خویش بپردازد. عش��ق عاشورایی است که 
عرفان نظری و عملی یا تعلیمی و تربیتی را تفسیر کرده و در معرض دیده ظاهر و باطن نهاده 

است؛ پس بر ماست که با عشق عاشورایی زندگی کرده و حیات طیبه را تحصیل نماییم.
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