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چکيده
مکتب امام حس��ین7 مکتب تمام عیار اسام ناب محمدی9 است و یکی از آموزه های 
این مکتب انسان س��از، تربیت عرفانی اس��ت که آدمی را به جایی می رس��اند که جز خدا 
هیچ نمی بیند. در این مکتب که سرچش��مه وحیانی دارد، ش��ور و شیدایی در کنار شعور 
و خردمندی، جاودانه ترین ش��عر تاریخ را  س��رود و هر یک از متربیان این مکتب همچون 

مربی خود، الگویی تمام عیار برای همیشه تاریخ شدند.
 تربیت یافتگان این مکتب، دینداران و جهادگرانی ایثارگر بودند که با فدا کردن جانش��ان 
در مس��یر س��لوک الی اهلل، عرفان عملی و فنا فی اهلل را به همگان نشان دادند. اینان ابتدا 
در جهاد اکبر پیروز ش��دند و س��پس گام در مسیر جهاد اصغر نهادند و دنیا و مافیها را با 

الف قامت یار معامله کردند و چه خوش سود بردند! بریدند تا رسیدند!
این نوشتار، ضمن معرفی مکتب تربیت عرفانی سیدالشهدا7 و تبیین اندیشه های عرفان 
دینی در این مکتب سراس��ر شور و ش��عور، برخی مؤلفه های قوام بخش تربیت عرفانی در 
مکتب حسینی را بیان می کند و در پایان، با اشاره به داستان مسلم بن عقیل، تربیت یافته 
مکتب تربیت عرفانی امام حس��ین7  راهکار عملی آش��نایی با این مکتب انسان س��از را 

پیش روی شیفتگان اهل بیت: می گذارد.

واژگان کليدی: امام حسین7، مکتب، تربیت عرفانی، اهل بیت:.

محمدجواد رودگر1

تربيت عرفانی 
در مکتب حسينی
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مقدمه
تربیت عرفانی یعنی رس��یدن انس��ان به مقامی که همه عالم و آدم را تجلی گاه خدا ببیند و 
به دو گزاره: جز خدا هیچ نبودن و جز خدا هیچ ندیدن در س��اخت علم و عمل دس��ت یابد و 

حیاتش رایحه رحمانی و زندگی اش نشانی از ارزش های الهی باشد.
مکتب امام حس��ین7 مکتب تمام عیار اس��الم ناب محمدی9 است و هر آنچه انسان در 
حیات طیبه در جس��ت وجویش می باشد را داراست؛ مکتب حیات عزیزانه و زندگی کریمانه 
است. اگر نگاه جامع  به مکتب حسینی داشته باشیم و تربیت عرفانی جامع را بطلبیم، وارد این 
مکتب زنده و پویا خواهیم شد تا تا طعم جان فزا و روح بخش تربیت عرفانی کارآمد و سازنده 

را بچشیم و خود از زمره تربیت یافتگان این مکتب شویم.

تربیت عرفانی
عرفان از بُعد تفس��یری به دو قس��م: الف( علمی، تعلیمی و اصولی؛ ب( عملی، تربیتی و 
وصولی تقس��یم پذیر است. قسم دوم از سنخ سلوک و ش��دن و از جنس معاهدات و جذبه و 
عمل اس��ت که در آن تجربه های س��لوکی، در طول طریق و طی من��ازل حادث می گردد و 
تجربه های عرفانی نیز در نهایت و فرجام س��لوک، یعنی نظام شهود، ُرخ می نماید که اهمیت 
به سزایی دارد. در چنین تجربه هایی به یقین صیرورت ها و سیر و سلوک هایی وجود دارد که 
ب��ه نوع تربیت معنوی و جنس تربیت عرفانی مرتبط اس��ت و هر ک��دام از تجربه ها نیز تربیت 

ویژه ای را به ارمغان می آورد؛ یعنی تربیت و تجربه عرفانی به هم پیوسته و درهم تنیده اند.
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مکتب حس��ینی برگرفته از آموزه های حس��ین بن علی7 و ش��خصیت واالی آن ساالر 
س��لوک سالکان ش��هید و شهیدان سالک است و سرچش��مه ای وحیانی دارد؛ چه این که امام 
حس��ین7 نیز به عنوان امام، ولی و حجت الهیه مصداق )ما ینطق عن الهوی و ما یفعل عن 
الهوی{ اس��ت و منطق عملی و سیره و اصول جاودانه ای را فراروی انساِن تشنه کمال و شیفته  
تعالی قرار داده و در این آموزه ها، گزاره ها، منطق و معرفت، س��نت و س��یره عرفان جامع و 
کاملی را متجلّی س��اخته اس��ت که عالوه  بر بُعد و س��احت علمی � نظری یا تعلیمی، بُعد و 
س��احت عملی � عینی یا تربیتی را در خود جای داده است تا مکتب بینشی و گرایش، مکتب 

علمی و عملی، مکتب معرفتی و تربیتی معنا و مبنای ویژه ای یابد.
مکتب حسینی هندسه  ویژه ای دارد و در آن هندسه  الهی و ماوراءالطبیعی یا هندسه قدسی 
سلوک درون گرایانه و برون گرایانه تبلور یافته است. در این هندسه سلوک و سیاست، سجاده 
و س��نگر، حیرت و حماس��ه معنا یافته  است تا عرفان از یکس��ونگری و یکجانبه گرایی معهود 
تاریخ��ی رهایی یابد و از تیغ تهمت جامعه گریزی و سیاست س��تیزی نجات یابد. پس مکتب 
حس��ینی عرفان را نیز معنا و تفس��یر کرد و بلکه تأویل نمود تا محکم همه متش��ابهات عرفانی 
 ش��ود و عرفان و عارفان نیز با حس��ینی گشتن و عاشورایی ش��دن، هویت اصیل و جغرافیایی

 وجودی � معرفتی یابد.
در مکتب حسینی، عرفان در عمل ظهور یافته و برونداد شناخت های عمیق و معرفت دقیق 

و انیق یاران و شاگردان خویش است.
مکتب حس��ینی، مکتب ش��ور و عش��ق و شیدایی اس��ت که همراه با عقل و خرد و شعور 
توانس��ت شهید ش��هود را در گام س��الک کوی حق قرار دهد و جانش را حرارت و حرکت 
دیگری ببخش��د. در مکتب حسینی سوختن، پختن و گداختن نصیب سالک حقیقی و صادق 
خواهد شد. تا کسی شیوه شهرآشوبی و سلوک و جذب را تجربه نکرده باشد، راهی این راه 
نش��ود و در چنین وادی ای قرار نگیرد؛ پس مکتب حسینی خود دارای قبض و بسط و جذب 
و دفع و جزر و مّدی اس��ت که راس��ت  قامتان و راس��تان را در جرگه خویش راه می دهد و به 
نامحرمان حریم عش��ق و دلدادگی را دورباش می گوید و تماش��اگه راز را بهره رازشناسان و 

رازداران ساحت سلوک تا شهود می سازد.
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تربیت عرفانی اینک در چنین مکتبی جس��ت وجو می ش��ود؛ چه این ک��ه تربیت یافتگان 
مکتب امام حس��ین7 هر کدام در مرتبه خویش الگویی رفتاری � تربیتی در حوزه عرفان اند 
و این مریدان صادق، خود مراد ش��دند و این ش��اگردان مکتب حس��ینی استاد گشتند و همه 

عرفان گرایان و سلوک  پیشه گان را جلب و جذب خویش می نمایند.
اولین و مهم ترین مس��ئله تربیت عرفانی در مکتب حس��ینی، رسیدن به »یقظه« یا بیداری و 
بینایی اس��ت که انس��ان عاش��ق جمال الهی را در جاذبه کمال مطلق قرار می دهد؛ اما ابتدا در 
جاذب��ه ام��ام و مراد و معلم خویش که حجت الهی و خلیفه خداس��ت، قرار می گیرد و از راه 
ام��ام به خدا س��یر می کند و از طریق والیت ولّی مطلق الهی ب��ه والیت الهیه نائل می گردد تا 
عرف��ان مبتن��ی بر امامت و والیت یا عرفان والیی را به نمایش بگ��ذارد. بنابراین، یقظه درک 
حقیقت اس��ت و گام نهادن در صراط حق و حقیقت و به تدریج حّقانی شدن و ربّانی گشتن. 
یقظه تحول درونی و حرکت جوهری و نهادی است که آرام آرام در عمق وجود سالک این 

حرکت و تحول نهادینه می شود.
یقظه قرار گرفتن در کاروان کمال و راه وصال اس��ت و مکتب حس��ینی بانگ بیدارباش 
و غریو بینایی و نغمه عرفان و عش��ق اس��ت. یقظه بوی عبودیت و رایحه  دل انگیز شهود را به 
مش��ام سالک می رساند. یقظه شتافتن به سوی »توبه« و »انابه« است و آهنگ انقالبی درونی و 
رس��تاخیزی در جان انسان سالک. یقظه رقم زدن اس��تقامت سلوکی و ریاضت عرفانی برای 
رهایی از هر چه غیر اوس��ت، خواهد بود و چنین یقظه ای نوید مکتب حس��ینی است که اگر 

نیک بنگریم، آن را در چهره های پایدار و مصّمم اصحاب مکتب حسین7 می یابیم.
در تربی��ت عرفانی مبتنی بر مکتب حس��ینی »بریدن« از غیر خدا و پریدن به س��وی خدا، 
رهیدن از خود و من و ما و گرویدن به او و رس��تن از خاک و رس��یدن به خدا، تجربه شدنی 
است. این نوع تربیت عرفانی، شکستن خود و شکفتن آن را بشارت می دهد تا انسان خویشتن 
خویش را پیدا کند و به سوی آن بازگردد و از خوِد فطری به سوی فاطر السموات و االرض، 

که والیت مطلقه الهیه از آن اوست، در سیر و حرکت باشد.
عرفان مکتب حس��ینی از نوع »تربیت« و پروریدن اس��ت. در این  جا سالک عمل گراست 
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و عامِل عاش��ق که از هر عافیتی پرهیز می کند و س��نگ حوادث می خورد و در عشق خویش 
استوار است.

حال می توانی خویش��تن را در چنبره عرفان حسینی قرار دهی و رّب و مربّی تو حسین7 
باش��د تا قله های معرفت و معنویت را فتح نمایی؟ آیا زمان آن نرس��یده اس��ت که در محّرم، 
َمحرم چنین مکتبی ش��ده و شاگرد آن شوی و در مدرسه عاشورا و مکتب خانه کربال هویت 
خوی��ش را تعری��ف یا بازتعریف کنی؟ پس بیاییم عرفان به عرفان حس��ینی یافته و در مکتب 

حسینی، تربیت عرفانی شویم.

کدام تربیت عرفانی؟
پرس��ش اصلی این است که به دنبال کدام عرفان و در جست وجوی کدام تربیت عرفانی 
هس��تیم؟ عرفان اموی و تربیت س��فیانی یا عرفان علوی و مکتب حسینی؟ تربیتی که انسان را 
از خدا و بندگی محض آن بر محور عنصر نبوت و امامت و صراط والیت دور می س��ازد، یا 

تربیتی که انسان را الهی، عبد خدا و پیرو خاتم انبیاء9 و خاتم اوصیاء7 می کند؟
پرسش دیگر این  است که آیا می خواهیم صادقانه  سلوک کرده و تربیت معنوی � عرفانی 
یابیم یا از عرفان و سیر و سلوک استفاده ابزاری کنیم و مِن فروتر و خود سفلی خویش را بر 

حیات و حرکتمان حاکم سازیم؟
پاس��خ این پرس��ش ها در درون و حاق عقل و دل ما قرار گرفته، ل��ذا اندکی تأمل باید و 
بازگشت به خویشتن تا بفهمیم که در جست وجوی کدامین تربیت هستیم و به کجا می رویم؟ 
در کجا ایس��تاده ایم و چه اهداف و غایاتی داریم؟ اگر چش��م به چهره های مکتب حس��ینی 
بیافکنیم، خواهیم یافت که کیس��تیم  و در پی چیس��تیم. مگر نگفته اند که »هر چه در پی آنی، 
آن��ی« در دل ما چه ن��وع زندگی و س��ازوکاری محبوب و مقبول اس��ت؟ زندگی معنادار و 
جاودانه و مبتنی بر حق امام حسین7 و شاگردان مکتب حسینی، یا زندگی بی معنا و فناپذیر 

و مبتنی بر باطل یزیدیان و دلباختگان مکتب اموی؟
تربیت یافتگان راه علوی و حسینی، دینداران بصیر و آخرت  پیشگان جهادگر و ایثارگران 
عرصه سیر و سلوک اند که به تدریج عالم فانی و باقی را فدای شاهد و ساقی کردند و حور و 
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قصور را با الف قامت یار مبادله و معامله کردند. اینان عبادت و زهدشان عرفانی و جهادشان 
جهاد اکبر به معنای جهاد عقل و عش��ق بود تا عاقِل عاش��ق و عاشِق عاقل شوند و قصد دیدار 
دلبر و دلدار نمایند. اینان تابع ولّی مطلق الهی و مراد حقیقی خویش گشتند و تنها رضایت او 
که رضای خدا بود را هدف قرار دادند و در رکاب او شمش��یر زده و نرد عشق باختند و قمار 
عاش��قانه نمودند و هزار بار کشته شده، خاکستر گش��تن، زنده شدن و عاشقانه تحت والیت 
او ش��هید ش��دن را طلب و تمنا کردند. پس رندان تشنه  لب بودند و در جست وجوی نوشیدن 
ش��راب عشق و شهود، شراب طهور حق بودند و مصداق بارز }َوَسَقاُهم َربُُّهْم َشَرابًا َطُهوراً{2 
شدند که آنان خط ابرار و اصحاب یمین را به سوی مقربین والسابقون طی کردند تا توانستند 

در مدرسه عشق حسینی نامداران تاریخ ساز و پرچمداران تربیت عرفانی گردند.
آری، تربیت یافتگان مکتب حسینی خواص اهل سیر و سلوک شدند که هر کدام نماینده 
و نم��ود معناگرای��ی حقیقی و عرفان خواه��ی صائب و صادق بودند. آنان ماندند تا مش��تاقان 
ک��وی کمال با جهل علم��ی و جهالت عملی در وادی ضاللت و حی��رت، انحراف و بدعت 
قرار نگیرند. چه ش��گفت انگیز و در عین حال شگرف است که چهره های تربیت  یافته مکتب 
حسینی واسطه فیض ش��ده و این انسان های متکامل در پرتو انسان های کامل مکمل در مرتبه 
خویش مجرای فیض رحمانی و لطف ربّانی گشته اند و سّر آن که در اوج قرار گرفته و تشبّه 
و تخلّق آنها به حجج الهی بیشتر و عمیق تر است و در دایره والیت آنها قرار گرفتند و اینک 
ما می توانیم مثال به واس��طه حضرت ابوالفضل العباس7 عنایات الهیه را ش��امل حال خویش 
کرده و آنان را شفیع خود قرار دهیم و دست به دامن آنها شویم و به بیان دیگر متوسل به آنها 

شده و استفاضه از ساحت قدس ربّانی کنیم و در تربیت عرفانی توفیق بیشتری یابیم.
در تربیت عرفانی مکتب حس��ینی، راه به روی همه انسان ها گشوده است. هر کس به قدر 
سعه وجودی و وسیع و تالش و  سلوکش توان تربیتی یافته و تربیت عرفانی نیز تشکیک پذیر 
و ذومراتب اس��ت؛ لذا متربیان نیز به اندازه حّد وجودی و حّصه هس��تی و میزان مجاهدتشان 
تربیت یافته و به کمال می رس��ند و در فرآیند تربیت، مرب��ی و متربی نقش محوری دارند. به 
بیان دیگر: قابل و فاعل، مس��تفیض و مفیض، مس��تنیر و منیر در یک شبکه ارتباطی به واسطه 
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انس��ان کامل مکمل که پیر راه، خضر طریق یا امام، معلم، مربی هس��تند و قرب تام به خداوند 
یا معلم بالذات، مربی باالصالة، هادی مطلق دارند، تربیت می ش��وند و متربیان ساحت سلوکی 
مکتب حس��ینی چنین بودند و س��پس در فرآیند تعریف شده تربیت خود مربی و معلم شدند؛ 
یعنی نس��بیت، به معنای نس��بیت طولی و تش��کیکی در روند تکاملی و تربیت عرفانی حاکم 
اس��ت. به هر حال اگر می خواهیم تربیت عرفانی یافته و اهل عمل و جذبه و س��لوک شویم، 
بایسته است به جمال جمیل تربیت یافتگان مکتب حسینی نیز نظر افکنیم و سیره عملی آنها را 
الگوهای خویش نماییم و باالتر از این، سنّت و سیره امام و انسان کامل را نصب  العین خویش 
قرار دهیم؛ چه این که صراط، س��لوک نفس انسان کامل اس��ت و طریقت تنها تحت والیت 
محمدیه9 و علویه ممکن اس��ت که عرفان واقعی و سلوک حقیقی تنها در سایه شجره طیبه 

قران و عترت معنا یافته و تفسیرپذیر است.
تربیت عرفانی یعنی به مکانت برتر، نه مکان برتر رس��یدن؛ یعنی از »لهم درجات« به »هم 
درجات« ترقی و توس��عه یافتن. تربیت عرفانی در مکتب حس��ینی، یعنی توس��عه وجودی به 
گونه ای که قدرت تحمل حقایق و آستانه تحمل بالیا و مشکالت بیشتر گردد؛ یعنی در ناحیه 
علم و عمل، ایمان و تقوا، یقین و ش��هود عمق و ژرفایاب��ی و ناپیداکرانه ها را درنوردی و در 

کشتی هدایت حسینی به ساحل نجات و مقصود و اصل گرایی.
در چنین تربیتی انس��ان اش��تداد وجودی پیدا می کند و محرم اسرار الهی و ظرف معارف 
ربّانی می گردد. ش��اکله و ش��خصیتی می یابد که صاحب سّر می گردد و حمل بار امانت الهی 
می نماید. چنین انس��ان هایی عاق��ل، عالم، حکیم، عارف خواهند بود و ب��ه تعبیر قرآن کریم 

»عالم ربانی« می گردند که منسوب به رّب اند و مربی آنها خدا و خلیفه خداست.
تربی��ت هم به معنای قرار گرفتن در اوج، چکاد معرفت و معنویت، نوک قلّه و فرازمندی 
و فرزانگ��ی، و هر کس به مکتب حس��ینی برود و در آن مدرس��ه تحصی��ل و تالش کند، به 
اوج کمال علمی و عملی و چکاد اندیش��ه و اش��راق، بینش و گرایش خواهد رس��ید. برخی 
 از مؤلفه ه��ای قوام بخش حیات و حرکت، هس��تی و چیس��تی تربیت عرفانی مکتب حس��ینی

 عبارتند از:
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1. عق��ل صائ��ب و خرد خالص: یعنی در اثر تبعیت از حق و ش��ناخت واقع، به عقل زالل 
و ناب و خرد خالص و خراباتی راه یافته و به تعبیر امام حس��ین7: »ل یكمل العقل ال باتباع 

الحق؛ عقل جز با پیروی از حق به کمال نمی رسد.«3
2. عش��ق صادق و حّب حقانی: به این معنا که در س��یر تکاملی خویش به تدریج عشق به 
خدا و مظهر جمال و جالل الهی را تجربه کردند و عاش��ق صادق شدند و در راه حسین7 تا 

پای دار پایداری کردند و قافله ای بودند که راه فناء فی اهلل و بقاء باهلل را طی کردند.
3. عمل صالح و عامل مخلص: به این معنا که تنها و تنها خدا و رضوان الهی را طلب و تمنّا 
کردند و حجت خدا و خلیفه خدا را یاری نمودند که البته رسیدن به چنین مقام و تحقق بخشی 
آن در سایه فیض و فضل الهی و نگاه جاذب امام حسین7 بوده است. به هر حال آنان ایمان 

و عمل صالح را در متن واقعیت و عمل و تضادهای حق و باطل به نمایش گذاشتند.
4. عرفان صائب و صادق: بنابراین یاران مدرس��ه عش��ق و مکتب توحیدی امام حسین7 
عرفان عمل گرایانه، عرفان حق و صدق، عرفان خداباورانه و معادگرانه را به ظهور رس��اندند. 
آنان در کانون عرفان صائب و صادق، عناصری چون: توحید و والیت که اساس عرفان است 

و  عبودیت که مغز عرفان است را در عمل پیاده کردند و نشان دادند:
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

نه هر که آینه سازد سکندری داند
هزار نکته باریک تر ز مو این  جاست

نه هر که سر بتراشد قلندری داند
5. عزت گرای��ی و کرامت محوری: یکی از مؤلفه های هس��تی گرایانه و حیات معنامند در 
تربیت عرفانی، عزت گرایی و کرامت محوری اس��ت؛ چه این که تربیت  یافته مکتب حس��ینی 
عزیز و کریم اس��ت و با ذلّت و لئامت از هر نوع جنس و س��نخش فاصله دارد؛ زیرا با خدای 
عزیز و کریم رابطه دارد. با انس��ان های کامل که مظهر عّزت و کرامت اند حش��ر و نشر دارد. 
این��ان نه گرفتار طاغوت درون )ش��یطان، نفس اماره( می ش��وند و ن��ه در دام طاغوت بیرون 
)فراعنه و نمرودها و یزیدیان هر عصری( قرار می گیرند و ذلّت ناپذیرند. پس حیاتشان با عّزت 
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آمیخته اس��ت و عزیزانه زندگی می کنند و دیگر هیچ. »هیهات من الّذلة« را در عالم اخالق و 
درون و عالم سیاست و برون پیاده می کنند و کسی تا در درون آزاد و عزیز نگردد، در برون 

آزاد و عزیز نخواهد شد.
آری، تربی��ت عرفانی آکنده از معرفت، محبت، خل��وص، ادب مع اهلل و عنداهلل، عّزت و 
کرامت، حریت و آزادی گرایی، عبودیت محض خدا، جهاد و هجرت، ایثار و نثار و در یک 

جمله والیت الهی است و چنین تربیت  یافته ای از اولیاء خدا خواهد بود.

تربیت  یافتگان مکتب حسینی
یکی از عواملی که می تواند ما را با تربیت عرفانی آش��نا س��ازد و مبانی، معانی، مؤلفه  ها، 
عناصر، ویژگی ها و شاخصه های تربیت عرفانی را در اختیارمان بگذارد تا منطق عرفان قرآنی 
� اهل بیتی7 را ش��ناخته و با آن منطق، عرفان های انحرافی اعم از صوفیانه و س��کوالر را نقد 
و تحلیل نماییم، شناخت ما از ابعاد وجودی و شخصیت یاران امام حسین7 و تربیت یافتگان 
مکتب حسینی است. یکی از این یاران و شاگردان مکتب حسین7 مسلم بن عقیل است. مسلم 
پسرعموی امام حسین7 است و پیش زمینه های تربیتی عالی داشته است. امام هنگامی که اهل 
کوفه نامه های فراوان نوشتند و ایشان را به کوفه دعوت کردند، مسلم را فرا خواند و به همراه 
وی قیس بن مسّهر و عبدالرحمن بن عبداهلل و عده ای دیگر را سفیر خویش به سوی کوفه قرار 

داد. امام حسین7 اموری را به مسلم بن عقیل توصیه فرموده که عبارتند از:
1. پیشه کردن تقوای الهی؛

2. پنهان داشتن اسرار حکومت؛
3. لطف و مرحمت به مردم ؛

4. خبردار کردن امام حسین7 هنگامی که مردم را باوفا و متحد یافت.
مس��لم بن عقیل، برای اجرای فرمان امام حسین7 در اواخر ماه مبارک رمضان از مکه به 
مدینه منوره رفته و پس از نماز در مسجدالنّبی و خداحافظی با اهل و عیال خویش راهی کوفه 
ش��د و در پنجم شوال پس از تحمل مش��کالت فراوان طی مسیر از مدینه به کوفه، وارد کوفه 
ش��د و به منزل مختار وارد شد4 و مسلم  نامه امام حسین7 را در جمع شیعیان خواند و افرادی 
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مثل عباس شاکری و حبیب بن مظاهر اسدی خطبه خواندند. رفتن مسلم به خانه مختار گویای 
درایت و عقالنیت سیاس��ی و آشنایی او با موقعیت کوفه اس��ت؛ چرا که مختار یکی از سران 
شیعه و داماد نعمان بن بشیر حاکم وقت کوفه بود.5 عده زیادی با مسلم، فرستاده امام حسین7 
بیعت کردند و مس��لم نیز نامه ای به امام حسین7 نوش��ت و او را از موقعیت مردم کوفه آگاه 
ساخت و نامه را به عباس  بن  ابی شبیب شاکری سپرد تا به همراه قیس بن مسّهر صیداوی به امام 
برسانند. امام حسین7 نیز پاسخ نامه مسلم را نوشت و به عبداهلل بن یقطر داد تا آن را به مسلم 
برساند که عبداهلل دستگیر و به عبیداهلل بن زیاد سپرده شد. او مقاومت جانانه ای کرد و علیه پسر 
مرجانه سخن گفت و به دستور ابن  زیاد او را شهید کردند. گرچه برخی گفتند: امام حسین7 
قیس بن مسّهر را به سوی مسلم فرستاد و عبداهلل بن یقطر همراه مسلم در کوفه بود و چون مسلم 
بی وفایی و عهدش��کنی مردم کوفه را دید، به عبداهلل مأموریت داد که به س��وی امام حسین7 

رفته و او را از وقایع کوفه مطلع سازد که عبداهلل دستگیر و سپس شهید شد.6
آری، مس��لم در تنهایی و غربت خویش از مکتب امام حس��ین7 دفاع کرد و توانس��ت 
مأموریت��ش را به خوبی در کوفه انجام دهد. مس��لم آگاه، ش��جاع، مخل��ص و باوفا بود و در 
آخرین لحظات قبل از شهادت نیز به موالیش سالم فرستاد تا رابطه وجودی و نسبت ماهوی 
خویش را کاماًل روش��ن س��ازد. مس��لم نش��ان داد که در راه خدا و مکتب الهی باید سر از پا 
نش��ناخته، گوش به فرمان امام و انس��ان کامل الهی بود و هر چه او خواست را انجام داد. باید 
نماین��ده امین، مجاهد و بصیری برای امام و مراد خوی��ش بود و همه این فضایل و حقایق در 

او جمع شده بود.
بنابراین در مکتب تربیت عرفانی حسینی باید بیاموزیم:

با نگاه الهی است که انسان توانایی الزم  برای مدیریت خود و مهندسی زندگی اش مبتنی 
بر مکتب حس��ینی را خواهد یافت تا در هر ش��رایطی متناس��ب با تکلیفی که بر دوشش نهاده 
شده، عمل کند و از باری به هر جهت کردن نجات یابد. در این نگاه، زندگی معنادار شده و 
برکت خاصی می یابد تا زندگی بر پایه علم صائب و عمل صالح، درختی ریش��ه دار و تنومند 

و در عین حال پرثمر گردد.
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در این نگاه، صبر و بصیرت، ش��کر و ش��کوفایی، شهود و ش��هادت در راه خدا، جهاد و 
اجتهاد، س��لوک و سیاس��ت توحیدی، عقالنیت و عرفان، عشق و عدالت به هم وصل شده و 
دنیایی دیگر را می س��ازند. دنیای علم و معرفت، دنیای عقل و عاطفه، دنیای اخالق و عرفان، 
دنی��ای صلح و صالب��ت، دنیای کرامت و ع��زت و دنیای مملو از معنوی��ت و عدالت را برپا 
می کند تا همه آدمیان از زندگی پر از س��رور و س��عادت لذت برده، تعالی وجودی و تکامل 

حقیقی یابند و به مقام خالفت الهی بار یابند.

نتیجه گیری
مکتب حسینی، مکتبی ذووجوه و دارای ابعاد گوناگون است که یکی از وجوه و ابعادش 
عرفان و معنویت توأم با عقالنیت و ش��ریعت اس��ت. عرفان اسالمی بر تربیت عرفانی در طول 
تعلیم عرفان تکیه و تأکید دارد؛ در نتیجه مکتب امام حسین7 که تابلویی تمام عیار از تربیت 
عرفانی همه  جانبه می باشد، می تواند الگوی تربیت عرفانی قرار گیرد؛ مکتبی که از سنخ عمل 
و جنس عینیت اس��ت، نه از نوع علم محض و نظر صرف. ما در این نوش��تار بر آن بودیم که 
به گوش��ه هایی از تربیت عرفانی در مکتب حسینی اشاراتی نموده و راه را برای این نوع نگاه 
بدان باز کنیم تا تش��نگان وادی معرفت را سیراب کند. آری، در این مختصر امکان پرداختن 
به همه ابعاد تربیت عرفانی وجود نداش��ت؛ لکن تا آن جا که ممکن بود، برخی از ابعاد تربیت 

عرفانی به صورت عمومی تبیین شد.
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