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پیشگفتار
بیترديد مهمترين و به نوعی میتوان گفت غامضترين مساالهای کاه ايان کتااب قصاد
پیش کشیدن آن را دارد ،تببین و بازنمايی وجوه عرفانی و واليی نهضات عاشاورا اسات.
همانگونه که اهل تحقیق میدانند ،عاشوراشناسی هماواره در میاان دلاداران و پیاروان
صديق مکتب امام حسین (ع) ،بسیار پررونق و در طول قرنها جاری و ساری بوده است.
بخش زيادی از تحقیقات در زمینه عاشوراشناسی عمدتا ذيل تاثیرات مذهبی ،سیاسای و
اجتماعی است که قیام امام حسین (ع) بر جامعه عصر خودش و تمامی جوامع بعد از آن
تا به امروز داشته است .اما در سالهای اخیر تالشهای زيادی برای بسا خاوانشهاای
تااازهای از نهضاات عاشااورا شااده اساات کااه در واقااع بااه نااوعی دنبالااه همااان جريااان
عاشوراشناسی است .بر پايه منابع روايی و تفسیری که در کتب معتبر شیعی به جا مانده
است ،نمیتوان ايستادگی و ايثار و فداکاری امام حساین (ع) در نهضات عاشاورا و قیاام
ايشان علیه کفر و نفاق يزيديان را صرفا در يك جدال تااريخی بارای احیاای ارزشهاای
فراموششده عصر پیامبر اکرم (ص) خالصه نمود .در واقع مسااله وساعت بیشاتری دارد.
هرچند کل بحث را میتوان ذيل احیای ارزشهای دينی خالصاه نماود ،اماا نمایتاوان
چنین جريان عظیم و تاريخسازی را بررسی کرد و از وجاوه عرفاانی و معرفتای ناابش از
يك سو و ساحت واليت مدار و پیروی از امام عصر خود را از ساوی ديگار ماورد واکااوی
قرار نداد .به همین دلیل در تحقیق حاضر تالش شده است تا ضمن بررسی سیر تاريخی
و واکاوی علل پديد آمدن اين واقعه سوزناك و تاثیرگذار بشری ،به ساحتهای عرفاانی و
واليی گفتار و کردار امام حسین (ع) در نهضت عاشاورا بپاردازيم .در واقاع تاالش شاده
است تا ضمن تبیین و توصیف مکتب عرفاانی و واليای اماام حساین (ع) ،باه برخای از
شاخصه های عرفانی و واليی حرکت امام حسین (ع) از جمله شاهادت عرفاانی ايشاان و
ياران باوفايش و نیز معارف شهودی و سلوك ايماانی و در آخار واليات و امامات خاصاه
ايشان اشاره کنیم.

مقدمه

زندگی ،امامت و واليت و قیام امام حسین (ع) بار علیاه حااکم ساتمگر عصار خاويش،
همگی شامل پیامهايی ارزشمند و تاريخی برای مسلمانان جهان اسات .نهضات عاشاورا،
نهضت ايستادگی و بردباری است .نهضت خودشناسی و خداشناسی است .نهضت عاشاورا
بر همگان ثبات کرد که خون بر شمشیر پیاروز اسات .در مکتاب اماام حساین (ع) هام
رشادتهای و دلیریهای فراوان وجود دارد ،و هم معارف و ارزشهای ناب اسالمی.
امام حسین (ع) هرگز از راهنمايی و ارشاد اهل کوفه دست نکشید .واقعاه عاشاورا در
طول تاريخ برای اکثر مسلمانان به ويژه شیعیان محملی برای شناخت معارف نااب امماه
اطهار (ع) بوده است .در اوج جنگ و کشتار ،هر بار که امام لب به سخن میگشاود ،از در
رحمت سخن میگويد .ايشان در طول حیات مبارکشان همیشه مسلمانان را به يك چیز
دعوت میکرد و آن بازگشت به سنت رسول اکرم (ص) است .سنتی کاه ناه تنهاا رو باه
فراموشی نهاده بلکه به ضد خودش تبديل شده است .بارای نموناه اماام حساین (ع) در
قسمتی از نامه ای که امام حسین (علیه الساالم ) بارای بزرگان بصره نوشتند ،اين گوناه
آمده است« :من شما را باه کاتاب خدا و سنّّت رسول خدا (صالی اهلل عاالیه وآلاه) فارا
میخوانم که به راستی ،سنّّت مرده و بدعت زنده شده است».
وجود چنین مساله مهمی امام حسین (ع) را بر آن داشت تاا بارای برپاايی حکومات
اسالمی مدينه را به سمت کوفه ترك کند .اماام (عالیه السالم) هنگام حرکات از مديناه
به سوی مکّّه ،وصیتنامهای نوشت و با مهر خويش ممهور ساخت و باه بارادرش محماد
حنفیه تحويل داد .در قاسمتی از ايان وصیتنامه ،اماام هادف خاود را احیاای سانّّت و
قاانون رسول خدا (صلی اهلل علیه وآله) و راه و رسم حضرت علی (علیه الساالم) معرفای
کرده است« :اُُريدُ اََن آمُرَ باِِالمعروفِ و اََناهی عَنِ المُُنکر و اََسیرَ بسیرةِ جَدّّی و اََبای عالی
ابان ابای طالب».
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از منظر امام حسین (عالیه السالم) احیای سنت پیاامبر اکارم (ص) و سایره ماوالی
متقیان امام علی (علیه السالم) بهترين شیوه برای تبیین اسالم ناب محمّّدی (صاالی اهلل
علیه وآله) است و اگر ايان سانّّت احیاا نشاود ،اسااالم اُُمااوی ،کااه آياین اشاارافیت،
لذتجويی افراطی ،ذ ّلّتپذيری و دين دنیوی و مادی شده باود ،رواج مایياباد و روشان
است که در چنین آيینی ،برای معنويت و تزکیه نفس جايی وجود ندارد.
در واقع پرداختن به زندگی ،منش ،روش و اصول عملی در سیره نبی اکرم (صالی اهلل
عالیه وآله) ،پرداخاتن به گنجیناهای باس گرانبهاا بارای اساتوار گردانیادن حصاارهای
اعتقادی و معرفتی و چنگ زدن به اصول برهانی و عقلی است .اساسا سیره اماام حساین
(ع) همانند سیره پیامبر اکرم (ص) پر از عشق و مهر و زهد و آزادگی است .ايان سایره،
در واقع دعوت کننده به فقرستیزی و کفرستیزی و روشی است برای نجات مااستضعفان
و ماقابله با مستکبران.آن هم در پرتو واليتپذيری.
در واقع از همین روست که میاان برقاراری ياك حکومات صاالح و پااك و رواج
معارف الهی و تزکیه باطنی افراد رابطه تنگاانگی برقارار اسات .اماام حساین (ع) از
همان زمانی که از مکه خارج و به سمت کوفه با اهل بیات و ياارانش حرکات کارد،
قصد برپايی يك حکومت عادل و صالح در کوفه را داشت .امام پیوسته می کوشید تاا
با سخنان و اعمال خويش ،رابطه افراد با دنیای گرفتار در ماديت را از طريق معاارف
عرفانی و شهودی آزاد سازد.
باری عاشورا محور پیوند معارف پاك و واليت الهی است .در مکتب امام حساین (ع)،
بدون پذيرش واليت ايشان ،نمی توان درکی از معارف شهودی و ژرف الهی ايشان داشت.
حر بن يزيد رياحی در آخرين لحظات به نزد امام آمد و طلب بخشش کرد .اين حار باود
که آب را بر کاروان امام بست و اجازه حرکت و گذر از دشات نیناوا را از کااروان ايشاان
سلب کرد .اما وقتی در مکتب امام حسین (ع) هستید میدانید که بخشش يك گناهکار،
امری حتمی است.

مقدمه 10 

از سوی ديگر ،عاشورا نشاندهنده واليتپذيری اهل حق است .تماام يااران اماام تاا
پای جان از امام و اهل بیتش دفاع کردند و هرگز تسلیم نگشتند .زيرا همه مایدانساتند
که عاشورا صحنه آزمايش الهی برای هر يك از آنان است .در واقع عاشورا را باياد نمااد و
سمبل عاشقان واليت اهل بیت (ع) معرفی کرد.
بنابراين در اين تحقیق بنا داريم تا ضمن معرفی جايگاه و کارکرد اعتقادی و معرفتای
حرکت امام حسین (ع) در نهضت عاشورا ،به وجوه عرفاانی و واليای موجاود در نهضات
عاشورا برای تبیین نقش های جامعه و رهبری و هدايت آن به سوی ياك مديناه فاضاله
اسالمی بپردازيم.


