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تحلیل عرفانی ابعاد قیام عاشورا با تکیه بر آموزۀ جمعیت عرفانی
تاريخ دريافت59/7/42 :

تاريخ تأييد59/8/01 :

علیرضا کرمانی

واقعۀ عاشورا ،که ظهور علم و ارادۀ انسان کاملِ مطلق است ،به تبعِ جمعیّت
انسان کامل ،جامع ابعادی بیشمار استت م تیبت و رنت ،،جهتاد و اماسته ،و
عشق و عرفان را میتوان از جملۀ این ابعاد دانستت ررندتا از مد تر واتا ،
عشق و معرفتْ مقام بر اماسه و م یبت استت و رریتک از ایتن دو شتننی از
انسان کاملی میباشدا که جمع جمیع مراتب خلقی و اقی کترد استت ،امتا از
مد تتتر ستتتلوکی و ستتتیر از کثتتتر  ،کتتته مش
اباعبااهللال سین
اباعبااهلل

تتتۀ اصتتت ا و یتتتاوران

است ،را ورود به جهتاد و اماسته مشتارکت در م تیبت

است ،نه ایدکه این جهاد و اماسه خود گذرگا وصول بته مرتبتۀ

وااتی است که مش

ۀ آن عشق و معرفت به انسان کامل است ایتن اماسته

اماسهای سلوکی است متفاو از اماسۀ امام

که ظهور اجتماعی اطتق و

جمیعت اوست رمچدین ،عاشورا رم تجلیگتا عشتق امتامی عتار استت بته
خاای خود و رم م ل ظهور عشق یارانی سالک است به امام خود

واژگان کلیدی :عاشورا ،انسان کامل ،جمعیت ،امام اسین

* دانشيار موسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی .

 ،عرفان

*
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مقدمه

قیام اباعبااهلل
اقیقت اباعبااهلل

 ،از رمان آغاز تا واقعۀ عاشتورا و بعتا از آن ،در واقتع ،ظهتور
بهعدوان امامِ صااب والیت و انسان کاملِ مطلق است لتذا،

درک این قیام و مطالعه پیرامون آن جز از طریق معرفت به مقام امام امکتان پتذیر
نیست ،معرفتی که غایت آنْ نزدیک شان به اقیقت انسان کامل استت ،کته جتز
این نیست :عمومْ از وصول تامّ به این اقیقت و درک کامل آن عاجزنا رمچدین،
رر ت قیق و بررسی اول واقعۀ عاشورا و قیام اباعبااهلل

 ،رمان طور که مبتدتی

بر توجه به مقام ع یم امامت است ،ما را به فهم و درک ش

یتِ امام نیز نزدیک

می کدا لذا ،رموار بایا از شداخت اجمالی به شداختی تف یلی ارکتت استت و
رمیشه نیز توجه داشت که این شداخت ْ شداختی تامّ نیست و ما صترفا بته میتزان
تداسب با امام توانِ شداخت امام را خواریم داشت
عرفان در عدوان این مقاله به مرتبۀ جمعیتی ن ر دارد که عتار
می یابا؛ مرتبۀ جمعیت مرتبۀ انسان کاملی است که رمۀ صفا

بتاان دستت

کامنِ وجتود را از

روی علم و اختیار به فعلیت رستانا استت (ر.ک .ابن عربن01 :0731 ،؛ جننی،

 )10 :0730بر این اساس ،مراد از عار
تعالی است و ظارر و باطن ،واا

کسی است که جامع تمامی صتفا
و کثر  ،جتقل و جمتال و

اتق

رمته در او،

بهاعتاال ،جمع است او به رمان میزان توجه بته آستمان دارد کته متوجته زمتین
است ،توجه اش به کثر

او را از یافت واا

غافتل نمتی کدتا و در دلِ جتقل

الهی ،جمال مییابا بیشک ،صااب ندین مقتامی ،در بتاالترین مرتبتۀ آن ،امتام
مع وم است
با این وصف ،نون واقعۀ عاشورا و اوادث قبل و بعتا آن بتا انستانی کامتل
مرتبط است که جمع جمیع مراتب کرد است ،ت لیتل آن بتاون توجته بته ایتن
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جمعیت نق انی دونداان خوارا داشت لذا ،الزم استت ظهتور اقیقتتِ امتامی
را با توجه به این بُعا عرفانی آن مطالعته کترد متراد متا در ایتن مقالته از

عار

مطالعۀ عرفانی توجهی رر نه دقیق تر به رمین نکته یعدی جمعیتِ اقیقتت امتام
اقْ :اباعبااهللال ستین

استت و معتقتایم ررگتا ادراک ا تولی و فهتم متا

مطابقت بیشتری با متن واقع داشته باشا ،کمتر با شبها

مواجهه خواریم بود

از این مد ر ،امامْ انسان کامل و جامع جمیع مراتبِ خلقی و اقی است که رم
واجا بُعا مُلکی و ااکام مربوط بته آن استت و رتم صتااب ابعتاد ملکتوتی و
نورانی و ویژگی رای مرتبط با آن و رمان طور که در عتالم کبیترِ تکتوین ،مُلتک
ریشه در ملکو

دارد و اقتایق متادون از ختزاین الهتیِ متافو تغذیته و تدتزل

می کددا (ر.ک .حجر ،)91 :در عالم صتغیرِ انستانی نیتز ،مُلتک و ااکتام ملکتی از
ملکو

مستقل نیست و ریشه در ملکو

دارد و از مرتبۀ ملکوتی تابیر میشود

عقلِ بی توجه به ملکو ْ در پی کشف مدطق ااکم بر ااکتام و اعمتالِ جدبتۀ
مُلکی انسان کاملْ از جدبۀ ملکوتی و نورانی او بریا است و از ایتن روستت کته
گا آن را مطابق با مدطق عقل نمتی یابتا و نته بستا در پتی توجیته و تنویتل آن
برمی آیا گاری رم مدطق ااکم بر این بُعا انسان کامل مدطقتی عاشتقانه دانستته
می شود گویی که در این مدطق ،عقل جایگاری ناارد و انسان مجاز بته اقتااما
غیرعاققنه است ،در االی که مدطق انسان کامل که به جمعیت و اعتتاال دستت
یافته است مدطق عقلی معتال است ،نه مستقل (ر.ک .شنرراای ،ا همکنررا:0710 ،

 ،)010عقلی که در کدار مطالعۀ مُلک ،ن تری رتم بته ملکتو

دارد و ستعی دارد

عملکرد انسان کامل را مطابق با نفس االمرِ کمالی او مورد بررسی قرار درا توجه
به وجود ندین مرتبه ای از عقل که نه فتوا برخق

عشق متی درتا کته رمدشتین
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اولیای الهی،

عشق است ،پژورشگر را وامیدارد با مطالعۀ ن ریِ عملکرد و بیانا

به فهمی از ابعاد ملکوتی و ارتباط آنها با ابعاد ملکی دستت یابتا و بته ت لیتل و
بررسی در این زمیده بپردازد
با این وصف ،در این مقاله سعی شا است با ت لیل و توصیفی در اا توان،
از مد ری کلی به قیام اضر

سیاالشهاا

و ابعاد عرفتانی آن توجته شتود و

مواضع قابل ب ث در این زمیده معرفی گردد در این زمیده ،به طور کلی ،عوامل و
انگیز رای قیام و ابعاد آن را در سه مورد امام

 ،اص ا

امام و عموم انسان را

بررسی خواریم کرد
 .1عوامل و انگیزههای قیام

در زمیدۀ عوامل درونی (انگیز را) و عوامل بیرونتی قیتام اباعبتااهلل
عاشورا رموار سؤاال
خاا و شهاد

و واقعتۀ

و مبااثی مطرح بود است آیا انگیزۀ قیتام ،وصتول بته

در را اق بود است؟ آیا امام به مد ور امر به معرو

و نهتی از

مدکر قیام کرد؟ آیا این قیام نتیجۀ بیعت خواری یزیا است؟ آیا این قیام به نتوعی
اتمام اجت بر مسلمانان بود؟ آیا دعو

مردم کوفه از امام در ارکت و قیام امام

مؤثر بود و یا قیام کوفیان متنثر از قیام امام بود؟ آیا امام از مردم کوفه و باعهتای
ایشان شداخت داشتدا و اقاام به قیام کردنا؟ و آیا امام به شهاد

خود و اسار

خانوادۀ خود عالم بودنا و با این اال قیام کردنا؟
بیآنکه در این قسمت ب واریم به جدبتهرتای تتاری ی و اعتبتار استداد نقلتی
بپردازیم ،صرفا اشار ای از ایث موضوع ب ث به این مسئله ختواریم داشتت از
مد ر مطالعۀ عرفانی می توان به عماۀ سؤاال
پاسخ را با یکایگر و یا با مقاما

فو پاس ی مثبت داد ،باون آنکه

امام در تدافی باشدا شکی نیست کته امتام
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که دارای مقام خلیفةاللهی است به اقایق اال و آیدتا و ملتک و ملکتو

علتم

دارد و این مطلبی است که رم عرفتان شتیعی بتاان اذعتان دارد و رتم روایتا
بسیاری بر آن داللت دارنتا (کلرنن0013 ،ق ج961 :0؛ صنارر 0010ق ج،)093 :0
ندانکه اضر

علی

میفرمود:

ـ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَلَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ( .شریف
رضي4141 ،ق)082 :
پیش از آنکه از میان شما بروم از من بپرسید که مـن از راه هـا آسـمان از
راهها زمین داناترم.
ـ وَ اللَّهِ لَوْ شِئْتُ أَنْ أُخْبِرَ کُلَّ رَجُلٍ مِـنْکُمْ بِمَخْرَجِـهِ وَ مَوْلِجِـهِ وَ جَمِیـ ِ شَـأْنِهِ
لَفَعَلْتُ( .همان)052 :
اگر بخواهم به محل خروج و دخول و تمام امـور هریـ

از شـما خبـر دهـم

ميتوانم.

بدابراین ،بیشک یکی از اقایقی که امام اسین
شهاد
شهاد

بتاان علتم دارد علتم بته

و کیفیت وقوع آن است (ر.ک .سعردت پرار  )17 :0736و برای رسیان بته
که کمال خود را در آن مییابا ل

هشتماری متیکدتا ازایتنرو ،رتا

ملکوتیِ امام رسیان به ندین مقامی است و اصوال تمامی ارکا

و اقااما

امام

که ارکت در جهت قیام عاشورا ب ش پایانی آن را شامل میشود برای وصول به
رمچو غایتی بود است
اما امام تدها به شهاد

خود علم نااشت ،به باعهای و خیانتت اکثتر کوفیتان

رم علم داشت ،به جانفشانی گروری که با او در معرکه ااضرنا نیز عالم بود ،بر
تزلزل بدیان ظلم و ستم بر اثر این قیام رم واقف بود و بر خط مایز میان خوبی و
بای که قیام او تا قیام قیامت ترسیم میکدا نیز معرفت داشت
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اساسا ،رمین علم نورانی و ملکوتی امام

بود که در عاشورا و قبتل و بعتا

آن ظهور کرد و واضح است اگر غیر ایتن رخ متی داد ،ایتن علتم جتز اتاس و
ت میدی بیش نبود که می توانست صائب باشتا یتا نباشتا توصتیۀ ابتن عبتاس و
م مابن ادفیه و

به امام

مبدی بر عام اقاام به قیام و تتذکار در باعهتای

کوفیان ااتماال ت میدی صائب بود که از مطالعۀ گذشته و اال کوفیان باان دست
یافته بودنا اما علم امام علمی یقیدی است و یقیدی بودن آن در تطتابق قطعتی بتا
نفساألمر نهفته است و اگر غیر این رخ میداد ،جای سؤاال

بسیار میبود

اما امام از بُعا عد ری و مُلکی به اکمِ «أَبَى اللَّهُ أَنْ یُجْرِیَ الْنَشْیَاءَ إِلَّا بِنَسْبَا ٍ»
(کلرن0013 ،ق ج )037 :0به طریق عادی عمل می کدا تا رم علم مطابق متن واقع
و نفساألمر باشا و رم با تف یل و ظهورِ رمۀ اقتایق و استتعاادرا ،اجتت بتر
رمگان تمام باشا بدابراین ،اگر دعو

کوفیان از سوی امامِ عتالم بته اتال شتان

بی پاسخ می مانا ،باعهای ای از ایشتان ظهتور نمتییافتت و بتاطن ایشتان عیتان
نمیشا ،ندانکه شتور و عشتق اصت ا

در ایتن کتارزار نیتز بته مد تۀ ظهتور

نمی رسیا ،و البته ،باطنِ بسیاری کته در طتول تتاریخ عیتار خلتو
مواجهه با این واقعه سدجیانا و به سعاد

یا شقاو

ختود را در

رسیانا ظهور نمی یافت و

رمۀ این ظهورراست که باعث آزمایش آدمی است و بهشت و جهدمِ او را شتکل
میدرا ،ندانکه خود اضر

به این امت ان و اختبار ندین اشار میفرمایا:

وَ إِذَا أَقَمْتُ بِمَکَانِي فَبِمَا ذَا یُبْتَلَى هَذَا الْخَلْقُ الْمَتْعُوسُ وَ بِمَا ذَا یُخْتَبَرُونَ وَ مَـنْ
ذَا یَکُونُ سَاکِنَ حُفْرَتِي بِکَرْبَلَاءَ وَ قَدِ اخْتَارَهَا اللَّهُ یَوْمَ دَحَا الْـأَرْضَ وَ جَعَلَهَـا مَعْقِلًـا
لِشِیعَتِنَا وَ یَکُونُ لَهُمْ أَمَاناً فِي الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ( .مجلسي ،4121 ،ج)114 :11
اگر من در جا خود بمانم ،این قومِ هالک شده با چه چیز امتحان گردنـد و
با چه چیز [خوبان از بدان] جدا شوند؟ چه کسـي در قبـر مـن در کـربال جـا
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بگیرد؟ و حال آنکه خداونـد روز کـه زمـین را گسـترانید آنجـا را برگزیـد و
پناهگاهي برا شیعیان ما قرار داد ،تا در دنیا و آخرت در امان باشند.

با این وصف ،رمانطور که علم پیشتین اتق تعتالی متانع از ارستال رستل و
تشریع شریعت نیست ،تا اجت بر خقیق تمام باشا و رمه به تف یل بیابدا کته
نه در درون دارنا و نگونه امر مکدون درونی را ظهور می ب شدا ،به رمان ستان
علم امام مانع از انجام تکالیف دیدی و اجتمتاعی و فترارم آوردن شترایط ظهتور
استعااد را و اقایق مکدون عموم خلق اهلل ن وارا بود بی شک ،امر به معترو

و

نهی از مدکر که نه در فرعی از فتروع کته در اصتل امامتت و ااکمیتت متادی و
معدوی و نه با دعو

زبانی که با نثار جان ت قق پیاا کرد ،از زمتان امتام

تتا

قیام قیامت خط سیری را معرفی کرد که راریان نور را از ساکدان ظلمت تمایز داد
و رمان طور که از یک سو موجب شا «کوفیانِ در ظارر متاافع» خیانتت درونتی
خود را و «شامیانِ به ظارر دیندار» بیدیدیِ خود را بروز دردا و ،از سوی دیگتر،
«یارانِ گا با ظارری متفاو » اراد

باطدیِ خود را ظهور دردتا ،باعتث شتا در

طول تاریخ و وسعت جغرافیا ،خیانت را و اراد رای بسیاری آشکار شود با این
توضیح ،آنچه در موطن علم الهی است و امام به نورانیت خود بر آن واقف است
بایا به تف یل درآیا تا به اکم اختبار و آزمایش ،اجت بر رمگان تمام شود و
اگر بدا بود اختبار و امت انی در کار نباشا ،خااونا براساس علم سابق خود عمل
می کرد و از اساس ،خلقتی رخ نمی داد ،ندان که در این روایت بته ایتن واقعیتت
اشار شا است:
أَنَّ أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ لَمَّا بَعَثَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِ َّ قَالَ لَهُ احْکُـمْ بِکِتَـا ِ اللَّـهِ وَ لَـا
تُجَاوِزْهُ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ کَأَنِّي بِهِ وَ قَدْ خُدِعَ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَلِمَ تُوَجِّهُهُ وَ أَنْـتَ
تَعْلَمُ أَنَّهُ مَخْدُوعٌ فَقَالَ لَوْ عَمِـلَ اللَّـهُ بِعِلْمِـهِ فِـي خَلْقِـهِ مَـا احْـتَ َّ عَلَـیْهِمْ بِالرُّسُـلِ.
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(ابنشهرآشو  ،بيتا)870 :
آنگاه که امیرالمؤمنین ابوموسی اشعری را می فرستاد میی فرمیود« :میی بیین
ابوموسی فریب می خورد ».به حضرت گفته شد« :یا امیرالمؤمنین! اگر عل دارید،
چرا او را می فرستید ».و ایشان پاسخ فرمود« :اگر خداوند بیه علی خیود دربیار
خلقش عمل میکرد ،به فرستادن انبیا و رسل نیازی نبود».

بدابراین ،وجود امام اسین

و ظهور عاشورا باعث آن شا که ایتن اقتایق

کامده نمایان شونا و از این روست کته رمته نیتز بتا امتام استین
میشود و میزان اراد

و عشق به اسین

علت م اثۀ اسقم پیامبر اکرم

ستدجیا

تعیینکددا است و لذاست که اگتر

است ،علت مبقیۀ آن امتام استین

استت،

نراکه پیامبر و دین نبوی به امام اسین اایا میشود
بدتتابراین ،بستتیاری از عوامتتل سیاستتی ،اجتمتتاعی و دیدتتی کتته بتترای قیتتام
اباعبااهلل

بیان شا است در صور

رمراری بتا ت لیلتی صت یح متی توانتا

درست باشا ،که از آن جمله انا :امتداع از بیعت یزیا ،اقامۀ امر به معرو
از مدکر ،دعو

و نهتی

کوفیان ،تشکیل اکومت دیدتی ،افت کیتان استقمی ،صتیانت

اکومت از ان رافا

اموی ،جلوگیری از ظلم و ستم ،از بین بتردن بتاعت رتا و

اایای سدت را ،جلوگیری از م و نام آل رسول ،عمل به دیتن و وظیفتۀ شترعی،
اتمام اجت ،و تبلیغ و اایای دین (ر.ک .مطهر 0733 ،ج073 :03؛ سعردت پنرار
63 :0736؛ استرد11 :0739 ،؛ قنبر)97 :0731 ،
 .2ابعاد واقعۀ عاشورا

از جدبه رای م تلف می توان قیام امام اسین

را مورد بررستی قترار داد و

در رریک از این جدبه را ابعادی برای این قیام برشتمرد امتا در ایدجتا از مد تری
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کلی به سه بُعا واقعۀ عاشورا اشار می کدیم کته عبتار انتا از :رنت ،و م تیبت،
جهاد و اماسه ،و عشق و عرفان ذکر بُعا عرفانی بهعدوان سومین بُعا به معدتای
انفکاک از سایر ابعاد نیست ،بلکه بعا از پذیرش بُعا عرفتانی قیتام ،ستایر ابعتادْ
رنگی عرفانی به خود می گیرنا و لذا ،در مطالعۀ واقعۀ عاشتورا ،رنت ،و اماسته
باون عشق و عرفان ت لیل نمیشود (ر.ک .غرایر ،ا دیگرا)0731 ،
 .1-2مصیبت و رنج

بی شک ،آنچه که در عاشورای سال  13رت

رخ داد رن ،و م یبتی بتود بتر

امام و رمرارانش ،و در طول تاریخ ،رن ،و م یبتی بود برای دلاادگان اضتر ،
ندانکه در ادعیه و زیارا

به تکرار مشارا میکدیم

با این اال ،سؤاالتی مطرح است :رن ،نیست؟ آیا آن که سوختۀ عشق خاا یا
دلاادۀ عشق امام خود است ادراکی از رن ،دارد؟ رن ،نه جایی در لذ

وصتول

دارد؟ آن که راضی به رضای خااست ،از نه امری رنجور می شود؟ و اگتر بترای
امامِ واصل به اق و اص ا

دلاادۀ امام رنجی قابل ت ور نیست ،پس ،نترا متا

خود را م یبت زد و رنجور می کدیم و در عزای او می گرییم؟ اساسا ،این گریه را
نه معدایی می توانا داشته باشا؟ آیا ما به اال خود میگرییم یا در م یبت ساالر
شهیاان؟
رن ْ،ااصل ادراک فقاان است و آنکه در دنیا می زیا و ،بالطبع ،ااکام ماد بر
او جاری است ،مبتق به فقاان رایی مادی خوارتا بتود (ر.ک .طوسن 0730 ،ج:7

773؛ صننیراییی شننررا  0130 ،ج63 :3؛ سریمرتضنن ،علنن ایهننی0000 ،ق،)900 :
ندان که در ابعاد غیرمادی نیز ندین ادراکتا

و رنت،رتایی وجتود دارد ،ررندتا

ادراکی بودن رن ،باین معداست :فقاانی که ادراک به آن تعلق نگیترد رنجتی بته
دنبال ناارد ،نه ایدکه گاری تورم فقاان موجب رن ،شود اما واضح است رمتۀ
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انسانرا ادراکی از بسیاری از فقاانرایِ وجودی خود دارنا
رمچدین ،این نکته قابل توجه است که در بسیاری مواقع ،ادراک فقاانِ نیزی
مقزم با ادراک وجاان (وجود) امری دیگر است و در ایدجاست که لتذ ْ متقزم
با رن ،خوارا بود و نه بسا این تقزم در س تی ت مل آن تنثیر بگذارد ،ررندتا
اصل ادراکْ فقاان را از بین نمی برد ستالکانِ إلتی اهلل بتا رتر فقتاانی ،وجتاانی
می یابدا و ،لذا ،در دلِ س تی و عسر لذ ِ وجاان را درک می کددا در این زمیده،
تفاوتی بین رن ،رای گریز پذیر و گریز ناپذیر ن وارتا بتود (ر.ک .شنهبر :0736 ،

063؛ گرج ،)071 :0710 ،خوا رن ،به ظارر از سر ناناری باشتا ،رمچتون درد و
بیماری ،و خوا رنجی باشتا کته شت

بترای رستیان بته رتافی متعتالی تتر

برمی گزیدا رمه در این امر شریک انا که می تواندا مقزم ادراک وجتاان باشتدا،
ررندا ممکن است افرادی ،بهاختیار ،این وجاان را بهخوبی درک نکددا
با توجه به اصلی که در صار ب ث به آن اشار شا ،در انایشۀ عرفانی ،انسان
کامل صااب مقام جمعیت است؛ ،یعدی رم جامع مراتب خلقی و اقی استت و
رم صفا

اقانی را به اعتاال داراست بر این اساس ،انسان کاملْ بریا از کثرا

خلقی نیست ،بلکه جامع مرتبۀ کثر

و واا

است و ،بتالطبع ،در رتر مرتبته ،

ااکام آن مرتبه را پذیراست آری ،بی شک ،مرتبۀ ملکیِ این انسان ت ت تتابیر و
اشرا

مرتبۀ الهیِ فعلیت یافتۀ اوست ،نه آنکه از این مرتبته فتار و تهتی باشتا

بدابراین ،امام

 ،عقو بر خوا

و ویژگی رای مرتبۀ ملکوتی و نورانی ،صفا

و ااکام مرتبۀ مُلکی را نیز داراست ،و رمان طور که در انسانِ عققنی قوای مادی
و ملکی ت ت تابیر عقل انا ،در انسان نورانیِ ملکوتی ،این قوا و خوا
نورانی و ملکوتی تابیر میشونا

با مرتبۀ
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با این وصف ،فقاان ت که یکی از ویژگیرای عالم ماد استت ت بتا توجته بته
مرتبۀ خلقی ،برای انسان کامل نیز م اا دارد لذا ،انسان کامل نیز ندین فقاانی
را درک می کدا ،گو ایدکه به جهت علم ذوابعادِ امام ،این ادراکْ کامتل و ذوابعتاد
خوارا بود اما نون این رن ،،رنگ اماسه به خود گیرد و ایتن رتر دو در نتور
عشق واقع شونا ،توأم با وجاانی اماسی و عرفانی و لذتی متعالی خوارتا بتود
بدابراین ،در عاشورا و اوادث بعا از آن ،امام

و اص ا

و یارانش ندین رن،

و م یبت بزرگی را مت مّل شانا
با این توضیح ،ویژگیِ این رن ْ،اماسی و عرفانی بودن آن است بته تعبیتری،
این رن ،در مرتبۀ فقاانِ صر

متوقف نشا ،بلکه توأم با وجاان رایی متعالی بود

که خود را در آثار کمالی برای عاشوراییان و تابعانشان نشان داد و میدرا
اال که رن ،امام و اص ابش رنجی متعالی است که در م اودۀ فقاان متوقف
نیست ،دلاادۀ امام

نیز که به رن ،معشتو ختود رنجتور استت ندتین رنت،

متعالی ای را تجربه می کدا اگر م یبتی بر امامِ م بو
نیز به رن ،م بو

گذشته است ،مریا م بّ

خود رنجور است اما بایا به این امر رم توجه کدتا کته ایتن

رن ،آنجا به درستی رخ می درا که در مسیر اماسته و عرفتان قترار گیترد رنتِ،
جاای از اماسه موجب عزلتی است بی اثر ،و رن ،اماسی م قِق انبساطی است
پراثر از این روست که در زیارا

مدقتول ،از جملته زیتار

امامت از ع مت م یبت وارد بر سیاالشهاا

و اص ا

ایشان می رسا و از برائت بته طلتب خوان تواری در رکتا
نهایت ،قر

به خاا را ت که غایتت آمتال عتار

عاشتورا ،دوستتاارِ
به برائتت از دشتمن
انستان کامتل و ،در

و ستالک استت ت درخواستت

میکدا ،که سجا نماد وصول به آن است:
یَا أَبَاعَبْدِاللَّهِ لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِیَّةُ وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتِ الْمُصِیبَةُ بِ َ عَلَیْنَـا  ...فَلَعَـنَ
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اللَّهُ أُمَّةً أَسَّسَتْ أَسَاسَ الظُّلْمِ  ...بَرِئْتُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَیْکُمْ مِـنْهُمْ وَ مِـنْ أَشْـیَاعِهِمْ َ ...
فَأَسْالُ اللَّهَ  ...أَنْ یَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِکَ مَ َ إِمَامٍ مَنْصُورٍ  ...یَا أَبَاعَبْدِاللَّهِ إِنِّي أَتَقَـرَّ ُ
إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ وَ إِلَى  ...بِمُوَاالتِ َ وَ بِالْبَرَاءَةِ مِمَّنْ قَاتَلَ َ . ...

ازاینرو ،مسیر رمراری با م بو

از ااساس مشارکت در رن ،آغاز میشتود

شروع ارکتْ مباأ ارکت است و اگرنه مباأ تا مدتها فاصله را دارد ،به ری،وجه
بینیاز از آن نیستیم بدابراین ،رمانطور که رموار ظارر معبترْ رستیان بته بتاطن
است (ر.ک .کرمری )13 :0717 ،و باون ظتارر بته بتاطن نتتوان رستیا ،گریته بتر
اباعبااهلل

و مشارکت در رن ،او نقطۀ آغاز ارکتت بترای رستیان بته غایتت

عرفانی قیام اوست
اگرنه گا این گریستن گریه به اال خودمان استت و ناشتی از ایتن ختو
مدطقی است که ما در کارزار عاشورا کجا ایستاد ایم و در بزنگا انت تا  ،کتاام
سو را انت ا
قرابتی ش

می کدیم ،اما شایا از مهم ترین علتترتای ایتن گریستتن ااستاس
ی یا ایجاد ندین ااساسی نسبت به امامی است کته آیتت ع متای

الهی و کمال جق و استجقی اق تعالی است آنجا که ااساس و عاطفه به امری
کلی تعلق گیرد ،انسان را درگیر نمی کدا و رنجتی عمیتق ایجتاد نمتی گتردد ،امتا
ااساسِ امری جزئی و قریب ت رمچو آنجا که در مورد اقربا است ت رن ،یا لذتی
عمیق را موجب میشود
بدابراین ،را وصول به دلاادگی از عاطفه می گذرد و عاطفۀ آدمتی متادامی کته
ارتباطی از دور و ادراکی کلی از واقعیت دارد به خروش درنمی آیا اما آنجتا کته
قرابت رر نه ش

ی تر شود و واقعۀ رن ،آور را به ن وی ش

ی تجربته کدتا،

به ت ریک عاطفه وگریستن مدجر می شود این عاطفه برخاسته از ویژگی رامت
است و موجب آن می شود که رمۀ م بان رمرا امامِ خود در این صفت مشتارک
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شونا و در بُعا فردی و اجتماعی ،با ایجاد ندین قرابتی با انسان کامل ،به م بتتی
شایاتر دست یابدا ،تا در جهاد و اماسه و عشتق و عرفتان نیتز بتا امتام ختود
مشارک شونا
 .2-2جهاد و حماسه

می توان گفت که را اماسه از رن ،می گذرد ،نه ایدکه فقاان در بعا فردی و
اجتماعی آن ،اگر به درستی درک شود ،موجبی برای ارکت است و ارکت مقوم
جهاد و اماسه آنگا که انسانِ متعار

به نق ان گدتا و ذنتب تقیتا در اتوزۀ

فردی خود واقف شا ،مبارز با این تقیّاا

را آغاز می کدا و آنگا که در اتوزۀ

اجتماعی ،ناداشته را و ااود و نواق ی را درک کرد ،به اماسه سو می یابا در
این صور

است که رن ْ،م رک به سمت اماسه است ،که اگتر ندتین نباشتا،

رن ِ،ساکن به افسردگی می انجاما؛ رن ،آنجا که بتی اماسته باشتا ،بته تترس ر
می برد که خود تقیای بزرگ است ترس آدمتی را از پیشترفت بتازمی دارد لتذا،
آدمی گا به جهت خوفی که از زوال داشته رای م اود خود دارد تن به ارکتت
نمیدرا اما شجاعت فضیلتی است که انسان را به ررا کردن داشتهرتای م تاود
برای رسیان به بهتر از آن وامی دارد لذا ،با شجاعت ،فقاان رتا تت بته تعبیتری تت
سبب وصول و وجاان میشونا با توجته بته فضتیلت شتجاعت ،وظیفتۀ انستان
افاظت از داشته رای مقیا نیست ،بلکه شجاعت آدمی را به ارکت وادار کترد ،
نسبت به داشتهرای مقیا بیتفاو

میکدا

این اماسه اماسه ای سلوکی است که با کسب فضتیلت شتجاعت ر بته
نفی و رفع تقیاا

می برد و مال و جان را بی ارمیت متی یابتا و نته بستا بتا

شهاد  ،ثمرۀ آن؛ یعدی ،اطق و فدا را می نیدا در مورد اصت ا
سیاالشهاا

و تابعان آن اضر

اضتر

در طول تاریخ می توان ندتین مرتبته ای از
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اماسه قایل شا اما گا اماسته عبتار

استت از ظهتورِ عتالیتترین مرتبتۀ

عرفانی انسانی که فار از رر تعین وتقیای به جمعیت و اطق واصتل شتا
است در ایدجا ،را

از اماسه رسیان به اطق و فدتا نیستت بلکته عتار

تمام این مراتب را طی کرد است در ایدجا ،اماسه ظهور بیرونتیِ آن کمتال
درونی است ،و اگر کمالی رم مت ور است ،کمال در وجود نیست بلکه کمال
ظهوری است با این وصف ،اگر فقاان در بعتا اجتمتاعی آن شترطِ اتاوث
اماسۀ سلوکی استت ،در ایدجتا ،شترط ظهتور آن استت اماستۀ اضتر
اباعبااهلل

را میتوان از این قسم دانست

با این وصف ،اماسه با عرفان رم دوش یکایگرنا عرفانِ بی اماسه عرفتان
نیست ،که ادعای عرفان است ،نراکه صااب ندتین ادعتایی دل در گترو کمتالِ
صفا

فردی خود نهاد و صفا

بسیاری از صفا

اجتماعی خود را به فعلیت نرسانا است ،زیرا

کمالی انسان در مواجهه با اجتماع فعلیت متی یابتا و اماستۀ

بی معرفت ،اگرنه دل از تعیدی بریان است ،خودْ دل دادن بته تعیدتاتی نته بستا
موروم است
بدابراین ،اماسه در معدای اصطقای و متااول آن ،در باالترین مرتبه  ،ظهتور
اجتماعی عرفان و رسیان عار

به مقام جمعیّت است جمعیت ،اطق و دل در

گرو تعیدی نااشتن و ،در یک کقم ،پاکباخته بودن ،آنجا که در اجتماع ظهور کدا،
اماسهای متعالی است ،اگرنه ت رمانطور کته اشتار شتا ت مراتتب دیگتری از
اماسه وجود دارد که با شرایط خود راری سلوکی به ستمت عرفتان و جمعیتت
است
بر این اساس ،اماسۀ عرفانی و جهاد دیدی با جدگ متعار

متفتاو

استت
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جهاد دیدی یا ظهور کمال است یا در جهت ا ول کمال و این رر دو م
جاایی از خودخواری و توجه به دیگران و جامعه است کسی که سعاد
را سعاد

تولِ
جامعه

خود می بیدا و برادر خود را در رسیان به اق فطری توایا مستت ق

می یابا ،در تعین ش

ی خود م

ور نمی مانا ،بلکه تتقش متیکدتا را را بتر

موانع سا کدا و خاررای مسیر رشا را برکَدا ایدجاست که جهادی مقاس شکل
میگیرد که دفاعی است در مقابل رجمۀ تقیاا

و تعیدتا

(جواد ،آملن:0733 ،

90؛ مطهر 0733 ،ج)73 :03

با این توضیح ،رمان طور که رن ِ،مطلو
ختم می شا ،اماسۀ مطلو

رنجی بود که بته اماسته و عرفتان

نیز اماسهای است که رمرا عشق و عرفتان باشتا

اگرنه ارل اماسه در طول تاریخ خود را بریا از برخی تقیاا

متی دانستتدا و

سربازی اختیار کرد  ،مال و ارل و اتی جان را نانیز می شمردنا ،اما دل در گرو
تعیدی و تقیای خیالی از جمله اف نام و نشان داشتتدا امتا اماستۀ عرفتانی و
جهاد دیدی سد ی متفاو

دارد را

از این اماسه تشبه به خااستت تتا بترای

دیاار و لقای او تداسب پیاا کدا ،و این تشبه و تداسب در دل بریان از تعیدا
نزدیک شان به اطق است لذا ،آثاری متفاو

از جدتگ متعتار

و

رتم دارد در

ایدجا ،را ْ کشتن نیست ،را ْ معرفت ب شی و نفی قیود است لذاست کته در
سدت امامان مع وم

 ،به ویژ اضر

اباعبااهلل

 ،ص بت با مردم و اتمتام

اجت اتی با فرزنا شیر خوارۀ خود به نشم می خورد در اماستۀ عرفتانی نته
کودکی آسیب می بیدا و نه آبی مساود یا مستموم متی شتود و نته درختتی قطتع
می شود به اجساد کشتگان بی ارمتی نمی شود و استیران ایشتان آزار نمتی بیددتا
(ر.ک .قربر،یرر )99 :0733

رمچدین ،تنکیا بر این امر مداسب است که رتم عتزاداری در م تیبت و رتم
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رمالی در برائت از دشمدان و آمادگی برای خلق اماسه ،رمگی ،در جهت عشق
به خاا و ولیّ خااست که مطلو

است در ارکت ،توجهی اجمتالی بته رتا
واصل شویم م تیبت

الزم است تا را معین شود و تا با پیمودن آن را به را

برای م یبت و اماسه برای اماسه بهدشواری انسان را به را

واصل میکدتا،

ررندا که در رمین موارد رتم ن تر بته لطتف الهتی و کرامتت ارتل البیتت
رارگشاست
 .3-2عشق و عرفان

در صار ب ث« ،عرفان» به جمعیت معدا شا و بیان شا که اا اعقی جمعیت
در وجود انسان کامل م قق است جمعیت وجودی اباعبااهلل
ایشان که در واقعۀ عاشورا نیز بازتا

نه در شت

دارد عاشورا جامع ابعادی استت کته جتز

انسان کامل ،کسی بر رمۀ آنها واقف نیست عاشورا جمتع بتین رنت ،،اماسته و
عشق است؛ عاشورا جامع شهاد

و اسار

است؛ عاشورا جامع دو گونه عشتق

است :عشق بیاا به امامی که خود عشقی بیاا بته ختاا دارد در عاشتورا ،در
جمع شهاا ،کودکی شش ماره و پیرمردی نود ساله را شارایم عاشورا جامع امتام
است و غیرامام؛ عاشورا شامل مسی ی ای نومسلمان است و دلباخته ای نومذرب؛
عاشورا شارا آزادگانی ارل سبقت و آزاد ای ارل توبه است در عاشورا ،زنان در
کدار مردان و کودکان در کدار بزرگساالن ایستاد انا عاشورا رم سفیا دارد و رتم
سیا ؛ عاشورا رم عبا دارد و رم آزاد در عاشورا ،رم سادا
غیرسادا

بدیراشمانتا و رتم

در عاشورا ،در این سو ،مؤمدانی پاکباخته انا و ،در آن سو ،پلیتاانی از

رر نوع :افرادی با سابقۀ صفین  ،مدافقانی بتا نهترۀ دیانتت ،کتافرانی بتی اعتقتاد،
کاسبانِ غدیمت ،ساکتان بی رویت ،تماشاگران بی غیتر

و

شتمری کته ستر از

پیکر امام جاا میکدا ،ارملهای که کودک میکشا و واشیانی که از زیور زنان و
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کودکان و لباس کشتگان نمی گذرنا عاشورا جامع رمۀ ایدهاست و لذاست که در
طول تاریخ و وسعت جغرافیا رمه می تواندا به وضوح خود را در آن پیاا کددا ،به
رمرا پاکباختگان یا در کدار پلیاان لذاستت کته رتر روزی عاشوراستت و رتر
زمیدی کربقست لذاست که اسین استو استت ،ستفیدۀ نجتا

استت و اساستا

صراط است کاام اادثه در طول تاریخ را می توان به این جامعیت یافت در این
سو ،باالترین مراتب عشق ورزی و در آن سو ،باالترین درجۀ دشمدی نگونه این
ص ده با امامی مابر مایریت شا که این رمه رشاد
شقاو

ختود را نمایانتا و آن رمته

عیان شا ص ده آرایی به ن وی بود که اجتت را بتر تمتامی اصتدا

و

افراد تمام کدا و نه زیباست س ن او که این کارگردانی الهی را زیبا میبیدا
عاشورا ظهور پیش رویِ فطر

رر انسانی است فجور و تقوا بته نهتاد آدمتی

الهام شا است و آدمی به اجمال به رر دو واقف است و واقعۀ عاشورا سبب شا
که این دو ندان عریان و عیان در عالم واقع خود را نمایان کددتا کته بهتتر از آن
قابل ت ور نبود با این وصف ،را سومی پیشروی آدمی نیست :رر ش

تی یتا

یاور امام است یا نیست ،یا بر صراط است یا نیست ،و یا سوار بر ستفیده نجتا
است یا نیست رر کسی «ل
تردیا این ل

ته» ای بترای ت تمیم و خواستت دارد تستویف و

ه را به تعویق می اناازد اما اذ

نمی کدا ررکس ممکن است در

موقعیت زُریر و ارّ و رمۀ دلباختگان کربق یا در موقعیتت پلیتاان واقتع شتونا
آنگا  ،آن ت میمْ سرنوشت ساز خوارا بود ایدجاست که توجه به ویژگیِ ختا
امام و یاران امام تعیینکددا است و آن ویژگی عشق است و دلباختگی
در عاشورا ،سه نوع عشق مشارا شانی است :عشق به خاا ،عشق بته امتام و
عشق به انسان را باالترین مرتبۀ عشق به خاا در شت

اباعبتااهلل ال ستین
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ظهور کرد اسین

انسان کاملی است به تمام معدا عار ِ به اق ،بتا معرفتتی

اق الیقیدی که رمچون پارش علتی

اتق را در تمتامی ذرا

عتالم مشتارا

میکدا و خود را بهتمامه در مرأی و مد ر اق میبیدا که «هَوَّنَعَلَیَّمَانَزَلَبِیأَنَّهُ
بِعَیْنِاللَّهِ؛ آنچه م یبت وارد را بر من آسان می کدا این است که خااونا مىبیدا»
(مجلس 0017 ،ج  )06 :00او کسی است که ع مت و جقل و زیبتایی و جمتال
خااونا را به کاملترین اا می یابا و ،لذا ،رم از خو

خاا میگریتا و رتم بته

شو او می خروشا و این ندین معرفت و عشق را در کدار رم جمتع متی کدتا و
میفرمایا:
أَنْتَ الَّذِ أَشْرَقْتَ الْأَنْوَارَ فِي قُلُو ِ أَوْلِیَائِ َ حَتَّى عَرَفُوکَ وَ وَحَّدُوکَ وَ أَنْـتَ
الَّذِ أَزَلْتَ الْأَغْیَارَ عَنْ قُلُو ِ أَحِبَّائِ َ حَتَّى لَمْ یُحِبُّـوا سِـوَاکَ وَ لَـمْ یَلْجَئُـوا إِلَـى
غَیْرِکَ  ...مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَکَ وَ مَا الَّذِ فَقَدَ مَنْ وَجَدَکَ( .ابـن طـاووس ،بـي تـا:
)565

شداختْ مقامۀ عشق است و رر مقاار که شداخت خا

تر و معرفت جزئتی

و تف یلی تر ،عشقْ سوزان تر و عاشق پرارار تر است امام رم شارا اق است
و رم مشارِا اق ،رم آیت ع مای خااست و رم عارفی است که دمتی از ن تر
به وجه ر ّ غافل نیست امام خاا را کامل مطلقی مییابا کته بالتذا

خواستتدی

است ،و این خواستن و ابّ از ناایۀ امام به کاملترین شکل خود وجتود دارد و
در عاشورا از جمله آنجا که فرمود« :رضاًبِقَضائِکَوتسلیماًألمْرِکَالمعبودَسِواکَ
یاغیاثَالمستغیثینَ» ظهور میکدا این عشق ت که میتوان از آن به عشق اقیقتی
تعبیر کرد ت غایت و نهایت آمال ارل سلوک است و ایشان به تداسب مراتب خود
خواران دستیابی به مرتبهای از آندا

سال نهم ،پاییز  ،6931شماره مسلسل 99

313

اما در زمان عاشورا و زمین کربق ،عشقی دیگر رم به کمال خود ظهتور کترد
که می توان از آن به عشق سلوکی تعبیتر کترد ایتن عشتقْ عشتقِ ختال
اباعبااهلل

است بته اباعبتااهلل

عاشتورا عیتار خلتو

یتاران

عاشتقان را معلتوم

میکدا بسیاری ماعیان م بت بودنا که از ابتاا جتاا شتانا و بستیاری متاعیان
خلو

بودنا که تا پایان با اضر

نمانانا اما عاشتقان ختال

و پاکباختگتان

صاد  ،بهعیان ،نگونگی وصول به خاا از شاررا انسان کامل را نشان دادنا
آنگا که اق به رؤیت ایمانی درنیاما و عین ب یر

آدمی در ظارر و بتاطن

خاا را نمی یابا ،ادعای عشق به خاا ادعایی کلی به امتری شهودناشتا استت و
اقیقی بودن و عیار آن در عشق به اقیقت ملمتوس و م ستوس انستان کتاملی
سدجیا می شود که خلیفۀ خااست ،امام مع ومی کته در او رتی ذنتبِ تقیتای
نیست او آیدۀ تمام نمای اق است و نون متعین به ری تعیدتی نیستت ،از ختود
ادعایی ناارد و صرفا بازنمای ت ویری است که در مقابل اوست و ،لذا ،نه اجری
می طلبا و نه انت ار پاداشی دارد جز آنکه مردمان بته واستطۀ او ختاا را بدگرنتا
عشق به ندین امامی را رسیان به عشق به خااست آنگا که عاشق کماال

امامِ

خود را مییابا دلاادۀ او میشود در این دلاادگی و عشق ،عاشق خود را نمیبیدا
و رر نه که دارد ،یعدی وجود ختود را ،در را معشتو فتانی متی کدتا در ایتن
فداست که مریا صاد می یابا که آن انسان کامل خود مجق و آیدۀ تمام نمای اق
بود و این عشق عشقی اقیقی به خاایی الیتداری است
نمایش ندین عشقی و ظهور ندین دلاادگی بزرگ ترین جلتوۀ عاشتورا بترای
عموم انسان راست عاشورا جایگا انسان کامل را که قریب به نیم قترن ستعی در
م فی کردن و به م ا ّ بتردن آن داشتتدا عیتان کترد اصت ا

سیاالشتهاا
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الگویی سلوکی برای تمامی اع ار پیشنهادنا که بهسرعت به مق ا میرسانْا
در مبااث ادیان و عرفان ،عماتا از سته را ِ ستلوک ،معرفتت و عشتق بترای
وصول به اقیقت س ن به میان متی آیتا (شنریگر 0736 ،ج )793 :0را ستلوک
تقش دارد با طی مدازل و مقاما  ،گام به گام ،صفا

اق را در خود پیاد کدتا

و ،در نهایت ،بعا از طی این را طوالنی ،آنگا که تشبّه به اتق یافتت ،در ختود
بدگرد و خاا را بیابا را معرفت سعی در آن دارد که به تاری ،به تجلیا

آفتاقی

و انفسی خااونا بدگرد و در نهایت ،بعا از مطالعته ای عمیتق در آفتا و انفتس،
خااونا را در دل رمۀ تعیدا

و مطلق از رمۀ تعیدا

بیابا اما در ایتن میتان ،را

عشق به انسان کامل راری میان بر است تبعیت کامل از انسان کامل ،که بته م تو
در او و عشق به او مدجر می شود ،آدمی را به زُجاجی صا

می رسانا که جز اق

در آن نمایان نیست
و تبعیت کامل در اص ا

این عشقِ خال
مسلم بن عوسجه خطا

به امام

و یاران امام موج میزنا ،آنجا که

می گویا« :ررگز شما را ررا نمی کدم تا با شما

بمیرم » و دیگران ندین گفتدا:
ـ [سعید بن عبد اهلل حنفي ]:اگر بدانم که در راه تو کشته مـي شـوم و ،سـپ،،
زنده مي شوم و سوزانده مي شوم و ،سپ ،،ذرات وجودم را بـه بـاد مـي دهنـد و
هفتاد بار با من این چنین مي شود ،از تو جدا نمي شوم تا آنکه در رکا تو کشـته
شوم.
ـ [زهیربنقین ]:به خدا قسم ،دوست داشتم هزار مرتبه کشته شـوم و ،سـپ،،
زنده شوم و در عوض ،خدا متعال کشته شدن را از تو و جوانان اهل بیت تو بـر
طرف کند.
ـ [عاب ،بن شبیب شاکر  ]:ا اباعبداللَّه! به خدا قسم ،بر رو زمین از دور
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و نزدی  ،برا من ،کسي عزیزتر و محبو تر از شما نیسـت و اگـر بتـوانم بـا
عزیزتر از جان و خونم ستم را از شما دور کنم ،چنین خواهم کرد.

4

(طبر  ،بي تا ،ج148 :5؛ ابن اعثم4144 ،ق ،ج55 :5؛ گروهي از نویسندگان،
 ،4185ج)704 :4

اما نوع سومی از عشق که در عاشورا ظهور یافت عشق به انسان راستت ایتن
عشق در صور ِ جهاد و اماسه نمایان شا ،جهادی که اق ایا
رمان فطر

معدوی ت کته

توایا است ت را برای عموم آدمیان اایا کرد و موانع آن را معرفتی

کرد و وارد مبارز با آنها شا بر این اساس ،جهادِ ااصل صفت رامتی است که
خلیفۀ الهی متّ ف به آن است و البته ،از ناایۀ خااونتا نیتز ،مبتدتی بتر صتفت
رامت الهی در مواجهه با مانعان طریق اق ،تشریع شا است انسان کاملِ فار
از تقیا و تعین ،به اق و تمام آیا

و م تارر آن عشتق متی ورزد و خوارتان آن

است که تمامی این م ارر به غایت خلقت خود دستت یابدتا و ،لتذا ،بته مد تور
م بت به ایشان با رر مانعی که سا این راایت شود ،از ستر رامتت ،بته جهتاد
برمیخیزد
البته ،عشق به انسان را گا ظهور کمال رامت است ،آنچدان که در انسان کامل
ت قق دارد ،و گا برای رسیان به کمال است این عشق سلوکی به آدمیان در این
اقیقت نهفته است که تا آدمی خواران تعین خود است و به نتوعی خودختواری
گرفتار است ،از کمال و جمعیّت و اطق فاصله دارد عشق به رمدوعْ آدمی را از
دامن خودخواری و اف تعیدا

میررانا و به اطق و کمال نزدیکتر میکدا

«.1یااباعبداهللاماواهللماامسیعلیظهراالرضقریبوالبعیدأعزّعلیّوالأحبإلیّمنکولوقدرت
علیأنادفععنکالضیماوالقتلبشیأعزّمننفسیودمیلفعلت».
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در مورد واقعۀ عاشورا بسیار س ن گفته شا است و م ققانِ بستیاری ،بته متاد
نقل و عقل ،در صاد واکاوی ابعاد پیاا و پدهان آن برآما انا اما ازآنجاکته واقعتۀ
عاشورا جامع ابعادی نام اود است که صرفا جامعیت انسان کامل قتار

جمتع

رمۀ آنها را دارد ،ت قیق در این زمیده ررگز پایان نمی پذیرد یکی از مبتااثی کته
باان نیز توجه بسیار شا است مطالعۀ نسبت این واقعه با آدمیان در طول تاریخ،
به ویژ زمان ااضر و باالخ

با خود متا ،استت اگتر بداستت از عوامتل واقعتۀ

عاشورا ص بت کدیم ،مداسب استت از خودمتان در ضتمن ایتن عوامتل خبتری
بگیریم و ببیدیم جایگا ما در این عوامل کجا و نگونه است انگیزۀ امتام از ایتن
قیام به یقین نه فقط راایت یا اتمام اجت بر مردمان زمانۀ خود بود است بلکته
علم و ارادۀ امام به وسعت تاریخ و جغرافیاست لذا ،رر فرد و گرو و جامعته ای
در این وسعت جای دارد و می طلبا که در پی مطالعتۀ آن برآیتا ،ندتان کته اگتر
س ن از ابعاد و آثار قیام سیاالشهاا

میشود ،بایا توجه داشت به عاد افراد و

گرو را و جوامع و به عاد ااوال و ویژگی رای آدمیتان و غیرآدمیتان ایتن قیتام
دارای ابعاد است و رر فرد و گروری با این اادثه نسبتی برقرار می کدا می توانتا
زمیدهای برای مطالعه باشا
این باان معداست که ابعاد این اادثه نام اود است و این عام تداری بازتابی
است از جامعیت و جمعیّتِ خود اباعبااهلل ال سین

امامْ انسان کاملی است که

جمع بین مراتب خلقی و اقی کرد است امام باالعتاال جامع رمۀ صفا

اتق

است یکی از لوازم این جمیعت آن است که رم پذیرای ااکام مُلکی است و رم
مت ف به اوصا

ملکوتی بدابراین ،انسان کامل رم طعم رن ،و دشواری م یبت

را می نشا و از آن متاثر متی شتود و رتم در مرتبتۀ نورانیتت ،لتذ

و ابتهتاجی
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وصف ناپذیر از عشق به خاا و لقاء و رضای خاا دارد امتا رمتوار مرتبتۀ فتو
ااکم بر مراتب مادون است لذا ،رن ،رنگ عشق و معرفت به خود میگیرد
جهاد و اماسه نیز یکی از مهم ترین ابعاد قیام عاشوراست که گرنه زمیدۀ آن
را فقاان رایی اجتماعی و عواملی سیاسی ایجاد کرد ،امتا ویژگتی مد

تر آن در

نورانیت دیدی و عرفانی بسیار متعالیِ آن بود این اماسته جدگتی متعتار

نبتود

بلکه مدور به نور معرفت و عرفان امامی مع وم بود
امام ابل اهلل است که از آسمان به زمین و از ملکو بته ملتک آمتا استت و
صراطی است که از فرش به عرش گستترد شتا استت و ،لتذا ،صتااب مقتام
جمعیّت است این باان معداست که آدمیان اگتر خوارتان ستفری آستمانی انتا و
نجا و فقح خویش را می خواردا ،الزم است به ماد این ابل اهلل صعود کددا و
از طریق شاررا مستقیم او عروج نمایدا
سرآغاز رمراری خاکیان با ندین امام جامعی عالم ملک و مرتبۀ ظارر است و،
لذا ،مشارکت در رن ،و م یبت آن اضر و جوشش عاطفۀ انسانی و بکاء بر او
مهم ترین شیوۀ سلوکی برای رسیان به مرتبۀ بتاالتر اماسته و ،ستپس ،عشتق و
عرفان استت و رمتین امتر اکمتتی از اکمتت رتای دعتو بته اقامتۀ عتزای
سیاالشهااست
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