معنویت عاشورایی در آموزههای حسینی
(مبانی ،شرایط و کارکردها)
دکتر محمدجواد رودگر
تاریخ دریافت99/01/.2:

تاریخ پذیرش99/03/25:

چکیده

معنوی تتت عاش تتورایی ،آنگ تتا کتتته در منظوم تته معرفت تتی و دستتتتگا
معتتارفی _ رفتتتاری اباعبتتداه الحستتین

معنتتا شتتد و مبنتتا یابتتد،

دارای مراتب تشکیکی و ساحات (ابعتاد عرضتی) و ستوو (اعمتا

طولی) فراوانی خواهد بتود .در ستلوک معنتوی متقتوم بتر آموز هتای
حسینی دانایی و دارایی پایه توانایی ،علم صائب و اختال صتاد

مبنتتای عم تتل ص تتال  ،س تتلوک ف تتردی و اجتم تتاعی عامتتل جامعیتتت

کنشی ،با مبانی معرفتی _ توحیدی ،عبتودیتی _ حبتی و بتا شتروطی

چ تتون پیراس تتتگی از رذایت تل و آراس تتتگی ب تته فضتتایل ،قلتتب س تتلیم و
پارستایی ستتلوکی تحقتق یابند انتتد .در هندسته معنویتتت عاشتتورایی
غیر ازمبانی و شروط به کارکردهای آن نیز اشار شد است.

در نوشتتتار حاضتتر ،بتته پرستتش «معنویتتت عاشتتورایی در آموز هتتای

حستینی دارای چتته معنتتا ،مبنتتا ،شتروط و کارکردهتتایی استتت» پاست

داد شتتد استتت و فرضتتیه کمتتال و جامعیتتت معنویتتت در منظومتته

 .1دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

1

معرفتی امام حسین
تبیین میشود.

بته عنتوان مصتبا هتدایت و کشتتی نجتات

دواژهها:امتتتام حستتتین  ،معنویتتتت عاشتتتورایی ،توحیتتتدی _

کلی
عبودی ،جهادی بودن ،آرامش و آسایش ،اجتماعی بودن.

مقدمه 

معنویت در فضای فرهنگ وحیانی و جغرافیای معدارف اسدالمی ،مفهدومی مقدوم بده ندام
«غیددب» دارد کدده مددوطن حیددات معنددوی را عددالم بدداطن و جهددان غیددب و غیددب جهددان قددرار
میدهد؛ غیب و باطنی که به شهادت و ظاهر احاطه داشدته و غیدب در شدهادت و بداطن در
ظداهر جلدوهگدری دارد؛ یعندی معندویتی ایدده الیسدتی ،اتوپیدایی یدا انتزعدی و آسدمانی محد
نیست ،بلکده معندویتی اسدت کده متنداظر بده واقعیدت ،انضدمامی و عینیدت یابندده در زمدین
خواهد بود .بدینسان معنویت از سه ضلع اعتقداد راسدخ بده خددا ،ارتبداط مسدتمر بدا خددا و
عمددل و کنشددگریهای خداباوراندده برخددوردار اسددت کدده ایددن معنو یددت بددر دو پایدده درونددی (.1
فطدرت .2 ،عقدل کده تدرابط دیدالکتیکی دارندد) و بیروندی ( .1شدریعت .2 ،نبدوت و امامدت کده
نقش دده راه معنو ی ددت هم ددهجانب دده را تبی ددین و ترس ددیم م ددیکنن ددد) اس ددتوار اس ددت .در معنو ی ددت
عاشورایی «حق و تکلیف» بده صدورت نظدام یافتده حضدور بالفعدل و فعدال دارندد تدا معنو یدت
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پویا و پایا ،ناظر به حق اهلل ،حق النفس و حق الناس تجلی یابند.

1

در معنو یددت عاشددورایی سددالک و رونددده ،گدداه در عددالم ظدداهر سددفر مددیکنددد و از مکددانی کدده
نقطدده مبددد اسددت طد دی مسددیر و مسددافت م ددیکنددد و منددازل بددین راه را یکددی پددس از دیگددری
 .1معنو یت عاشورایی مبتنی بر حقوق و تکالیف است .حضرت آیتاهلل بهجدت میفرمایدد :از عجایدب امدور
است و ما هرگز در هیچ کسی این مطلب را سراغ ندار یم؛ حتی مثل این مطلب را از خود حضدرت رسدول
_ که افضل است و این [قضیۀ کربال] هم از مصائب اوست _ سراغ ندار یم؛ اینکه چهار فرسخ را از صاحبانش
بخرد و نقدا وجه را بپردازد ،بهشرط ایدنکده تدا سده روز ،زوار او را پدذیرایی بکنندد .آقدایی مدیگو یدد :در طایفدۀ مدا
سندش مانده است که به خط کوفی است .ظاهرا به بندده هدم داده ،قاعددتا بندده هدم داشدته باشدم .بده خدط
کوفی است ،ما نمیتوانیم چیزی از آن استفاده کنیم .باألخره ،چه عرض بکندیم؟! آیدا در عدالم چندین چیدزی
سراغ دار یم که همیشه ،همیشه ،زوار کسی تدا سده روز حدق داشدته باشدند مهمدان باشدند و ز یدارت بکنندد؟! از
عجایب است این مطلب(بهجت)52 :1394 ،

درمددینددوردد و بدده مقصددد کدده مکددان خاص دی اسددت مددیرسددد و گدداه رونددده در عددالم بدداطن و از
مکانتی به مکانت برتر سیر میکند و سالک در حرکت سلوکی خود ،بده معرفدت نیداز دارد تدا
ب دده انح ددراف کش ددیده نش ددود؛ ز ی ددرا انس ددان در هرحرکت ددی محت ددا معرف ددت اس ددت؛ چن ددان ک دده
امیرمؤمنان

خطاب به کمیل فرمود:

ّ
یَاَکَمَیَلََماَ ِمنََحرَکَةََ ِإ َلَوََأنتََمحتاجََ َِفیهاَ ِإلَیَمع ِرفةَ(َ...َ.نوریَ )267 :1408 ،

همچنددین از نقددش نگددین اباعبددداهلل الحس ددین

یعنددی «اذا علمددت فاعمددل» (مفیددد،

 )58/1 :1413نیددز دسددت کم دو نکتدده قابددل درک و دریافددت اسددت .1 :تددا علددم و دانددایی بدده

چیزی حاصل نشود ،نوبت به توانایی و عمدل نمدیرسدد؛  .2هرگداه علدم و معرفدت یدافتی ،در

عمل بدان اقدام کن؛ همانگونه که امیرالمؤمنین
ً

ًّ

فرمود:

ّ

لَوََی ِقینکمََشک َاَ ِإذاَع ِلمتمََفاعملواَوََ ِإذاَتیقنتمََفاقدموا؛َ(شریف
لََتجعلواَ ِعلمکَمََجه َ

رضی :1413 ،حکمت َ )274

علم خود را نادانی و یقین خود را شک مپندارید .پس هر گاه دانستید عمل کنید،

و چون به یقین رسیدید اقدام کنید.

یا با تأ کید بر اهمیت عمل و لزوم استمرار در آن فرمود:

الصبرَ ّ
نَ
الصَّبرَ،والَََِّ َ،،إ ّ َ
الستقامةَ،ث ّ َمَ ّ َ
النهایةَ،
النهایةَ ّ َ
العملَالعملَ،ث ّ َمَ ّ َ
والستقامةَ ِ
ِ

کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن پایداری کنید؛ آن گاه شکیبایی ورزید و
پارسا باشید .همانا شما را پایانی است؛ پس خود را به آن پایان رسانید.

لذا دانایی باید به دارایی و علم به عمل تبدیل گردد و در سلوک الی اهلل علم بده سدلوک،

مسددلک ،مسددلوکالیدده الزم اسددت و در معنو یددت عاشددورایی هدددف از سددیر و سددلوک ،خدددایی

شدددن ،خددداخو یی یددا خداگوندده شدددن ،بدده تعبیددر قددرآن کددریم رنددگ خدددایی ی دافتن و خدددایی
گشتن است 1.استاد جوادی آملی می گوید:

سددیر و سددلوک عبددد بدده سددوی خدددا ،سددیری عمددودی اسددت ،ندده افقددی و منظددور از
 .1صبغة اهلل و من حسن من اهلل صبغة ( .بقره)138 /

معنویت عاشورایی در آموزههای حسینی

لکمَنهایةَفانتهواَاِ لیَنهای ِتکم؛َ(همو :خوبه َ )16
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«عمودی» در اینجا ،عمودی در هندسه الهی است ،نه در هندسه طبیعی؛ یعنی
به «مکانت برتر» راه یافتن است ،نده بده «مکدان برتدر» رفدتن .از ایدن رو زاد و توشدهای

طلب مدیکندد تدا انسدان را در سدیربه مکاندت برتدر کمدک کندد( .جتوادی آملتی:1379 ،
)254

اکنددون بددا عنایددت بدده ابحددا

یادشددده ،بدده بیددان و تبیددین برخددی مبددانی و اصددول ،لددوازم و

شروط ،راهبرد و راهکار و کارکردهای سلوک معنوی در آموزههای حسینی میپردازیم.
.1مبانیسلوکمعن ی 

بدون تردید معنویت عاشورایی بر یک سلسله مبانی و اصولی استوار است که به برخدی
از آنهددا در ایددن مق ددام و مقولدده ب ددا روش حدددیثمحوران دده (احادیددث امددام حسددین

) اشدداره

میکنیم:
.1-1معرفتخدا 

معنویت عاشورایی بنمایه معرفت به خدا از رهگذر اطاعت از امدام دارد؛ همدانطدور کده
امام حسین

سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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فرمود:

ّ
ّ
لَ ِذ کرهََماخلقََال ِعبادََاَِ َلَ ِلیع ِرفوهَ،ف ِاذاَعرفوهََعبدوهَ،فإذاَعبَّدوهََ
نَاّللََج َ
ا ّیهاَ ّالناس!َاِ ّ َ
اّللَ ِبأبیَأنتََوا ّمیَفماَ
َلَ ِ َ
استغنواَ ِب ِعباد ِت ِ َهَعنََ ِعباد ِ َةَماَ ِسواهَ.فقالََلهََرجلَ:یابنََرسَ ِ َ
ّ
ّ
َّلَزمَّانََ ِإمَّامهمََالَّی َ ِیجَّ ََعلَّی ِهمََطاعتَّهَ؛َ(صتدو ،
لَک ِ َ
اّلل؟َقالَ:مع ِرفةََأه ِ َ
مع ِرفةََ ِ َ
َ )9 :1385
ای مردم! همانا خدای بدزر بنددگان را نیافر یدده ،مگدر بدرای آن کده او را بشناسدند.
وقتی او را شناختند او را پرستش خواهند کرد .هنگدامی کده او را پرسدتش کردندد از

بنددگی غیددر او بددینیداز میشددوند .مددردی گفدت :ای فرزنددد رسددول خددا ،پدددر و مددادرم
فددایت بداد! شددناخت خددا چیسددت؟ فرمدود :عبددارت اسدت از شددناخت مدردم هددر
زمان از امامشان؛ آن امامی که اطاعت او بر آنها واجب است.

ز یددرا معرف دةاهلل در ظددل و ذیددل معرفددت بدده امددام _ کدده انسددان کامددل و خلیف دةاهلل و آیینددهدار
جمددال و جددالل الهددی اسددت _ ممکددن خواهددد بددود و حسددین بددن علددی

در حقیقددت پیونددد

وجددودی «خدددا» و «امددام» را بددرای سددالکان کددوی معنو یددت صددائب و صددادق روشددن سدداخت و
روح حداکم بدر ایدن سددخن سددید ،ایدن اسددت کده سدلوک الدی اهلل منهددای «امدام» امکدانناپددذیر
است؛ 1چنانکه امام در آغاز قیام خو یش فرمود:
ً

ً

اّللَنفسهََفلَیَرحلََمعنا(َ.مجلستی:1403 ،
اءَ ِ َ
ناَعلَیَ ِلق ِ َ
منََکَانََب ِاذ َلَ َِفیناَمهجتهََوََمو ّ ِط َ

َ )366/44

در همین فراز کوتاه ،چهار شرط همراهی با کاروان عاشورا ذکر شده است:
شددرط اول .از جددان گذشددتن و جددان دادن در رکدداب سیدالشددهدا

«غرامددت» نیسددت،

بلکه «غنیمت» است.
شرط دوم .آمادگی لقاء.

شددرط سددوم .کددو از دنی دا «فلیرحددل» .کددو بدده معن دای مسددافرت نیسددت« .مسددافر» غی در از

«راحل» است .وطن مسافر در پشتسرش قرار دارد؛ مدیرود و برمدیگدردد! امدا راحدل آن کسدی
است که دل از وطن شست و وطنش پیش رو ی اوست؛ لذا بده فکدر برگشدتن نیسدت .پدس او
باید از دار دنیا کو کند و دیگر دنیا را وطنش قرار ندهد و هرگز قصد برگشت نداشته باشد.

شددرط چهددارم .همراهددی بددا امددام ،همراهددی متددافیز یکی و بینش دی ،انگیزش دی ،گرایشددی،

کنش دی و روش دی .ای دن شددرط« ،روح و حقیقددت» شددروط دیگددر اسددت :فلیرحددل «معنددا»؛ بایددد
خودش را به امام برساند .در سفر الی اهلل راهی به سوی خدا نیست ،مگر بدا امدام .از راه امدام
.1-2محبتخدا 

در معنو یددت عاشددورایی حددب بدده خدددا و عشددق الهددی حاکمیددت دارد .انسددان معنددوی در
معنویت عاشدورایی بده تددری بده حرکدت حبدی بدر گدرد امدام خدویش و نوشدیدن شدراب طهدور
شهادت نایدل مدیشدود .در ایدن معنو یدت حدبمحورانده غیدر خددا رخدت برمیبنددد و دل کده
اهلل و بنا ُوحد ُ
 .1از امام باقر نیز چنین وارد شده است« :بنا ُعبداهلل و بنا ُعرف ُ
اهلل تبارک و تعالی .و ُم ّحمد
حجدداب اهلل تبددارک و تعددالی» (کلیندی :1401 ،ح )10؛ بدده وسدیله مددا خدددا بندددگی مددیشددود .و بدده وسدیله مددا خدددا
شناخته میشود .و به وسیله ما توحید خداوند متعال تحقق مییابد .و حضرت محمد حجاب خددای
متعال است».

معنویت عاشورایی در آموزههای حسینی

و همراه با امام باید به خدا و مقام توحید رسید ،والغیر.

11

عرش خداست ،محل تجلی جمال و جالل الهی میشود؛ چنانکه امام حسین

فرمود:

ّ
لوبَ ِأح ّبا ِئکََح ّتیَلَّمَ ِیح ّبَّواَ ِسَّوا ََ...مَّاذاَوجَّدََمَّنَ
أنتََالی َأزلتََاألغیارََعنَق ِ َ
ّ
ً
ل(َ.همتو/98 :
فقد ؟!َوماَالی َفقدََمنَوجد ؟!َلقدَخابََمَّنَر ِضَّیََدونَّکََبَّد َ
َ )226
ایددن ت ددویی ک دده اغیددار را از دله ددای دوس ددتانت زدودی ت ددا آنکدده ج ددز ت ددو را دوس ددت
نداشتند ... .آنکه تو را از دست داد ،چه به دست آورد؟ و آن که تو را یافت ،چه از
دست داد؟ آن که جز تو را به جای تو پذیرفت ،زیان کرد.

در سددلوک معنددوی ،حددباهلل کارسددازترین عنصددر سددلوکی اسددت کدده اغیددار را از حددرم دل و
حریم وجودی سالک دور ساخته و آتش محبت به خدا غیر خدا را سوزانده و خاکستر کدرده
و به باد فنا میدهد تا سالک عارف به محبوب باقی و جاودانه واصل گردد.
.1-3توحیدصمدی-عبودیتالهی 

گفتمددان مسددلط بددر معنو یددت عاشددورایی ،گفتمددان توحیدددی _ عبددودی اسددت .در اینبدداره
امام حسین

در تفسیر «صمد» فرمود:

ّ
والصمدَّ َ:الی َق ِ َدَانتهیَسؤددهَّ َ،
الصمدّ َ:الی َلَجوفََلهَّ َ،
ّ
والصمدََالی َلَیأ کَّلََ
ّ
ّ
ّ
والصمدََ:الی َلَینامَّ َ،
ولَیشربَّ َ،
والصمدََ:الدائمََالی َلَّمَیََّ لََولَیَّاالَ؛َ(صتدو ،

َ )3 /90 :1398
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12

صددمد ،کسددی اسددت کدده میددانتهددی [فاقددد کمدداالت وجددودی] نیسددت؛ صددمد کسددی
است که سروری و مهتریاش در او است؛ صمد کسی است که نه میخورد و نه
میآشامد؛ صمد کسدی اسدت کده نمدیخوابدد؛ صدمد آن ماندایی اسدت کده پیوسدته
بوده و خواهد بود.

یا در ابدی بودن خدای متعال فرمود:

ّ
نَس ّکانََ ّ
َّلَشَّیََءََ
َّةَلَیبقََّنََوک َ
ضَیموتََّنََو ِجمیَّ ََالب ِر ّی ِ َ
السَّموا ِ ََیفنََّنََواهَّلََالر ِ َ
اِ ّ َ
ّ
ها ِلکََاَِ َلَوجههَ؛َ(اصفهانیَ )112 :1428 ،
آسمانیان فانی مدیشدوند و زمینیدان مدیمیرندد و همده آنهدا ناپایدارندد و همده چیدز از
بین رفتنی است ،جز خدا.

توحید وجودی و شدهودی غایدت سدلوک سدالکان معندوی و نهایدت آرزوی عارفدان ر بدانی
است .امام حسین

فرمود:

وصلنیَإلیَّکََ،کیَّ ََ
وج ََبعدََالم َِ
إلهیَتر ّددیفیَ َِ
اارَ،فاجمعنیَعلیکََ ِ ِبخدمةََت ِ
اآلثارَی ِ
ّ
ّ
ََّرَمَّاَلَّی ََ
جود ِ َهَمفت ِقَّرََإلیَّکَ؟!َأیکََّنََ ِلغی َِّر ََ ِمَّنََالظه َِ
یستد َ
لَعلیکََ ِبماَهوََفیَو ِ
ّ
حتیَیکَنََهوالمظهرََلکَ؟!َمتیَ ِغبتََ ّ
لکََ ّ
لَعلیکَ؟!ََ...
حتیَتحتاجََإلیَدلیلََید َ
ِ
ّ
نَر ََإلیکَ؛َ(مجلسیَ )225 /98 :1403 ،
ِبکََأست ِد َ
لَعلیکََفاه ِدنیَ ِب ِ
بار خدایا! سر گرم شددنم بده آثدار و نشدانه هدا ،موجدب دوری زیارتگداه (دیددار خددا)

میشود .پس تمام قوای مرا متوجه کاری کن که من را به تو برساند .چیزی که خدود
در هستیاش نیازمند توست ،چگونه تواند دلیل و رهنمای بر تو باشد؟! آیا جز تو را

ظهوری است که تدو را نیسدت تدا ایدنکده آندان آشدکارکننده تدو باشدند؟! کدی غایدب

بددودهای تددا نیدداز داشددته باشددی [راهنمددایی] بدده جایگدداه تددو راهنمددایی کنددد؟! ...بدده
واسطه توست که ره به تو میبرم؛ پس با نور خود مرا به سویت رهنمون شو.

نتیجده منطقددی معرفدت توحیدددی و توحیدد صددمدی ،خشدیت و خددوف عقلدی و قلبددی در
برابر خداست .امام
ّ

فرمود:
ّ

عصی ِتکَ؛َ(همتو:
شقنیَ ِبم ِ
وأسعدنیَبتقوا ََ،ولَت ِ
الله ّ َمَاجعلنیَأخشا ََکأنیَأرا َِ َ،

َ )218 /98

خودت خوشبختم گردان ،و با معصیت و نافرمانیات شوربختم مکن.

توحید صمدی در توحیدد اجتمداعی نقدش و کاربسدت فراواندی دارد و امدام حسدین

در

زمینه عبودیت مبتنی بر محبت به خدای سبحان فرمود:

ً
ً
ً
ً
ماَعبدواَاّللََرهب َةَف ِتلَّکََ ِعبَّادةََ
نَقو َ
ماَعبدواَاّللََرغب َةَف ِتلکََ ِعبادةََ ّالت ّج ِارَ،واِ ّ َ
نَقوَ َ
اِ ّ َ
ً
ً
العبَّاد ِ َة؛َ(همتو:
نَقو َ
بیدَ،واِ ّ َ
َّرارَ،وََ ِهَّیََافضَّلََ ِ
الع ِ
ماَعبدواَاّللََشک َراَف ِتلکََ ِعبَّادةََالَح ِ
َ )117 /78
گروهی خدا را با عالقه [به پاداش] پرستش می کنند؛ این عبدادت تداجران اسدت.

گروهی خدا را از روی ترس عبادت می کنند؛ این پرستش بردگان است .و گروهدی
ّ
خدا را به خاطر سپاسگزاری و تشکر از او پرستش می کنند؛ این عبادت آزادمردان

معنویت عاشورایی در آموزههای حسینی

بار خدایا! کاری کن که از تو چنان بترسدم کده گدویی میبینمدت ،و بدا تقدوا و تدرس از
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است و آن بهترین عبادت است.

ایددن نددوع عبددادت و عبودیددت ،انسدان معنددوی را عبددداهلل و عنددداهلل مددیکنددد و همدده آمددال و
مقاصدش برآورده خواهد شد؛ همانگونه که امام حسین

فرمود:

َّه؛َ(جمعتتی از نویستتندگان:1379 ،
َّهَوََ ِکفای ِتَّ ِ َ
َّهَآ تََّّاهََاّللََفَََّّ ََاما ِنیَّ ِ َ
َّقَ ِعباد ِتَّ ِ َ
مََّّنََعبََّّداّللََحَّ ّ َ

َ )906 ،748

کسی که خدا را آنطور که شایسته اوست عبادت کند ،خداوند بیش از آنچه آرزو
و کفایت اوست به او میدهد.

.1-4والیتداشتنوولیخداشدن 

در معنو یددت عاشددورایی کدده توحیدددی _ عبددودی و مبتنددی بددر حددب بدده خداسددت ،انسددان

معنوی به مقام والیت الهی دسدت یافتده و ول ّدی اهلل مدیگدردد؛ بددین معندا کده او عدالم و آدم را

تحت والیت حدق دیدده و بده قدرب وجدودی بدا او دسدت یافتده و توحیدد و والیدت را یدکجدا در
متن حیات طیبهاش متجلی ساخته است؛ چنانکه امام حسین

فرمود:

ّ
َّقَطاع ِت َِّهَ،قیَّلََلَّه:تَبحبحََ
قَابَی ِ َهَاألفضلی ِنَ:مح ّمَّدََوعلَّیََواطاعهمَّاَح ّ َ
منََعرفََح ّ َ
فیَا ِ ّ ََ ِ َجنانََ ِشئتَ؛َ(همانَ )589 /590 :
کسددی کدده حددق دو پدددر برتددر [از پدددر طبیعددی] خددود ،یعنددی حضددرت ّ
و
محمددد

سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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علددی

را بشناسددد و آنهددا را آنطددور کدده شایسددته اسددت اطاعددت کنددد ،بدده او گفتدده

میشود در هر جای بهشت که دوست داری فرود آی و جای بگیر.

یا فرمود:

ّ
نَ_َوقَّ َّّدرََبََّّننََسَّ َّّبابتی ِ َهَ_َومََّّنََأح ّبنََّّاَ
مََّّنََأح ّبنََّّاَل ِیح ّبنََّّاَإ َلَ ِ ّّللِ َ،جئنََّّاَنحََّّنََوهََّّوََکهََّّاتی ِ َ
ّ
َّاجرَ؛َ(مجلستی:1403 ،
ل ِیح ّبناَإ َلَ ِل ّلدنیاَ،ف ّإنهََإذاَقامََقَّا ِئمََالعَّد ِ َ
لَو ِسَّ ََعدلَّهََال ِب ََّّرَوالف ِ
َ )90 /27

کسی که مدا را تنهدا بده خداطر خددا دوسدت بددارد ،مدا و او مثدل ایدن دو (اشداره بده دو
انگشت) میآییم .و کسی که ما را به خاطر دنیا هم دوست داشته باشد [باز مفیدد

اسدت؛ ز یدرا] هنگدامی کده امدام زمدان
میشود.

ظهدور کندد ،عددالت او شدامل خدوب و بددد

یا امام در تفسیر مودت به قربی ،مضمون رابطه سالک را بسیار عالی بیان فرمودند:

ّ
ّ
إنَالقرابَّةََ
َّهَأج ًَّراَإ َلَالمَّو ّدةََ ِفَّیَالقر بَّی َ ّ َ،
َّل َ:قَّلَلَأسَّألکمَعلی ِ َ
اّللَع َّ وج َ
ََّلَ ِ َ
فیَق ِ َ
ّ
ّ
ّ
ّ
َّتَالََّّیینََ
التَّیَأمَّرََاّللََ ِب ِصََّّل ِتهاَوعظَّمََ ِمََّّنَح ِقهَّاَوجعََّّلََالخیَّرََفیهََّّاَقرابتنَّاَأهََّّلََالبی ِ َ
ّ
ّ
سلم؛َ(استرآبادیَ )531 :1409 ،
أوج ََ[اّللَ]َحقناَعلیَک ِ َ
لَمَ ِ
در بدداره آیدده شددریفۀ «بگددو ،مددن بدده ازای ایددن از شددما مددزدی نمددیخددواهم مگددر دوسددت

داشتن خویشاوندانم» ،آن خویشاوندی کده خداوندد بده صدله [و نگدهداشدت پیوندد
ّ
آن] فرمد ددان داده و آن را حقد ددی بد ددزر داشد ددته و خید ددر و خد ددوبی را در آن قد ددرار داده،
خویشدداوندی مددا اهلبیددت اسددت کدده خداونددد حد ّدق مددا را بددر هددر مسددلمانی واجددب
ساخته است.

همددانطور کدده در نسددبتشناسددی محددب امددام در حددب بدده اهلبیددت عصددمت و طهددارت
برای خدا به خودشان را از زبان رسول خدا

چنین تبیین فرمود:

یهَ_َومنَأح ّبناَ ِل ّلدنیاَ
َهکیاَ_َوض ّ َمَإصبعَ ِ َ

ّللَوردناَنحنََوهوََعلیَن ِب ّ ِینا
منَأح ّبناَ ِ َ
الفاجرَ؛َ(طوسیَ )455 ،253 :1414 ،
نَ ّ َ
ف ِإ ّ َ
الدنیاَتس ََالب َّرَو ِ
هر کس ما را به خاطر خدا دوست بدارد ،من و او این چنین (حضرت دو انگشدت
خود را به هم چسباند) بر پیامبرمان

وارد خواهیم شد و هر کس ما را بده خداطر

دنیا دوست بدارد [بداند که] دنیا ،نیکوکار و بدکار را دربر می گیرد.

یکی از بنیادهای سلوک معنوی در معنو یدت عاشدورایی ،فقرشناسدی و فقر یدابی وجدودی
است .سالک باید با معرفتی که به خدا دارد و عرفان به نفسدی کده خواهدد یافدت ،مقولده فقدر
انفسی را با تمام وجودش تجربه کند و مالک مطلق را خدا یافته و او را عالم و قادر مطلق نیز
بیابد تا بدا شدناخت شدهودی علدم ،قددرت و مالکیدت مطلقده حدق تعدالی تواندایی سدلوک در
نیددل بدده مقامددات معنددوی و فتوحددات غیبددی را داشددته باشددد .او بایددد بدده مقددام «هددیچ بددودن»،
«نداری مح

» و «نیاز صرف» خود دست یابد؛ همدانطور ی کده امدام حسدین

در دعدای

عرفه فرمود:
إلهیَأناَالفقیرََفیَ ِغنا ََفکی ََلأ کَنََفقیراَفیَفقر ؛َ(مجلسیَ )225 /98 :1403 ،

معنویت عاشورایی در آموزههای حسینی

.1-5فقروجودی 
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خدددایا! مددن در حددال بددینیددازی نیازمندددم؛ پددس چگوندده در حددال فقددر نیازمنددد [تددو]
نباشم؟

چقدر این عبارت نغز و پرمغز است و اشارت بده حقدایق وجدودی و دقدایق بداطنی انسدان
دارد که سالک با فقرنفسی نه نسبیاش زندگی کرده و هیچ کمالی را به خود نسبت ندهدد و
در تمامی مراحل سلوکی و منازل معنوی موحدانه سلوک نماید.
.2شهوطسلوکمعن ی 

معنویت عاشورایی بدر اسداس آموزههدای حسدینی دارای شدروطی اسدت کده سدالک اهدل
معنددا بایسددته اسددت بدددانهددا التددزام علمددی و عملددی داشددته باشددد کدده بدده برخددی از آنهددا اشدداره
خواهیم کرد.
.2-1آراستگیبهمکارماخالقی 

آراس ددتگی ب دده مک ددارم اخالق ددی مقدم دده وج ددوبی و وج ددودی س ددلوک معنددوی اس ددت .ام ددام
حسین

فرمود:

لَولَتکَنََ
نَاستطعتََأنَتکَنََفیکََفلتکنَ،ف ِإ ّنهاَتکَنََ ِفیَ ّالرج ِ َ
کارمََعشرََ،ف ِإ ِ َ
الم ِ

سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399

َّدَولَتکَََّّنََ ِفََّّیَ
َّهَ،وتکَََّّنََ ِفََّّیَالعبَّ ِ َ
َّدَولَتکَََّّنََفََّّیَأبنَّ ِ َ
فََّّیَولَّ َِّد ِ َهَ،وتکَََّّنََ ِفََّّیَالولَّ ِ َ
ّ
َّانَ،وأداءََاألمانَّ َِّةَ،
الحَّ ََِّّر.قیََّّلََ:ومََّّاَهَّ َّّن؟َقََّّالِ َ:صََّّد ََالبَّ ِ َ
وصََّّد ََ ِ
َّأسَ[الیََّّأس]ِ َ،
اللسَّ ِ
وصلةََ ّالرحمَ،وَإقراءََ ّ
لَ،والمَکافَّأةََعلَّیَ ّ
الضَّی ِ ََ،وَإطعَّامََ ّ
الصَّنا ِئ ِ ََ،و ّالتَّی ّممََ
السَّا ِئ ِ َ
ِ
ِِ
ّ
ّ
نَالحیاءَ؛َ(کلینیَ )1 ،55 / 2 :1401 ،
اح ِ ََ،ورأسه ّ َ
لجارَ،والتیممََ ِل ّ َ
ِل َِ
لص ِ
کرامتها[ی اخالقدی] ده تاسدت؛ ا گدر توانسدتی آنهدا را در خدود فدراهم آوری ،چندان
کن .ایدن خصدلتها ممکدن اسدت در مدرد باشدد و در فرزنددش نباشدد ،یدا در فرزندد
باشد و در پدرش نباشد ،یا در برده باشد و در شدخص آزاد نباشدد .گفتده شدد :ایدن

خصلتها کداماند؟ فرمود پایمردی در نبدرد ،راسدتگفتداری ،اماندتداری ،صدله
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رحم ،مهماننوازی ،اطعام فقیدر ،جبدران نیکدیهدا ،رعایدت حقدوق همسدایه و دفدع

ضرر از رفیق؛ و برترین آنها حیاست.

یا فرمود:

َّهَکثیَّرََمسَّتمت :العقلَ،وال َّّدینََواألدبَ،والحیَّاءَ،
خم ََمنََلمََتکنََ ِف ِیهَ،لمََیکنََ ِفی ِ َ
ق؛َ(شریف قرشی ،بیتاَ )181 /1 :
وحسنََالخل ِ َ
پ ددن چی ددز اس ددت ا گ ددر در انس ددان نباش ددد ،در او به ددره ز ی ددادی نخواه ددد ب ددود :عق ددل،
دین ،ادب ،حیا و خوشاخالقی.

چنانکه روشن است سالک تا به کماالت و کرامات اخالقدی متصدف نگدردد ،قددرت بدر
سدلوک الددی اهلل را نخواهدد داشددت .بده بیددان دیگدر ،سددلوک اخالقدی مقدمدده و مقددم بددر سددلوک
عرفانی است .مگر میشدود کده سدالک آلدوده بده رذایدل بدوده و پدالوده از آنهدا نباشدد و در عدین
حددال اهددل سددلوک معنددوی باشددد؟! در معنو یددت عاشددورایی ادب مددع اهلل و عنددداهلل بددا حیددا و
راسدتگفتداری و راسدتکدرداری و اسدتقامتورزی در راه هددفهای معندوی ممکدن خواهددد
بود که در مکارم و اوصاف بیان شد امام حسین

آنها را به خوبی مدیتدوان مشداهده کدرد.

پددس الزمدده حرکددت نددوری نددورانی شدددن ،نددورانی بددودن و نددورانی ماندددن بدده فضددایل و مکددارم
اخالقی است.
.2-2قلبسلیمداشتن 

قلدب سدلیم سددرمایه اصدلی و شدرط زیرسدداختی معنو یدت عاشدورایی اسددت .قلدب سددلیم
قلبی آزاد از غیر خدا و رهاشده از همه تعلقات و تعینات است.
مددردی بدده امددام حسددین
فرمود:

ً
نَشَّیعتناَمَّنََ
ئاَیقَلََاّللََلَّکََک َِّیبتََوفجَّر ََ ِفَّیَدعَّوا ِ َ،إ ّ َ
نَشی َ
قَاّللََوََلَت ّد ِعی ّ َ
ّات ِ َ
ّ
ّ
َّلَودغََّّلَ،و ِلکََّّنََقََّّلََأنََّّاَ ِمََّّنََمََّّوا ِلیکمََو ِمح ّبََّّیکمَ؛َ
َّلَ ِغَّ ّ ََو ِغَّ َ
سََّّلمتََقلَََّّههمََ ِمََّّنََکَّ ِ َ
(مجلسیَ )156 /68 :1403 ،
فرمود :از خددا بتدرس! چیدزی را ّادعدا نکدن کده خددا بگو یددت دروغ گفتدی و ّادعدای
ّ
غل و ّ
غش و دغلکاری
گزافی کردی .شیعیان ما کسانیاند که دلهایشان از هر نوع
پا ک باشد ،ولی تو بگو :من از دوستان و عالقهمندان شمایم.

انسان معنوی کسی است که قلبش صاف از هر پلیدی و زالل از هر کددورت و مندزه از هدر
رذالتی است که در حقیقدت بدا سدلب رذایدل از خدود بده ایجداد فضدایل در خدود پرداختده و بدا

معنویت عاشورایی در آموزههای حسینی

حسین

گفددت :ای فرزنددد رسددول خدددا! مددن از شددیعیان شددمایم .امددام
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این سلوک سلبی و ایجابی که میتوان آن را با مقدام تخلیده (پاکسدازی درون از هدر ظلمدت و
ضدداللت اخالقددی) و تحلیدده (متحلددی بدده اخددالق فاضددله گشددتن و زیباییهددای اخالقدی را در
خود متجلی سداختن) بدر محدور تجلیده (التدزام عملدی بده شدریعت حقده محمدیده

بدرای

خالص شدن و سلیم گشتن) معنا کرد ،از معنویت عاشورایی برخوردار خواهد شد.
.2-3پارسایی 

یکی از شروط معنویت عاشورایی اتصداف بده تقدوای الهدی و پارسدایی اسدت .تقدوا یعندی
خودنگهددداری و صددیانت نفددس از ورود بدده محرمددات و خددرو از واجبددات الهددی تددا رسددتن از
مکروهات و مباحات و رسیدن به مستحبات حاصل گدردد .بده عبدارت دیگدر ،عبدور نکدردن
از خددط قرمزهددای شددریعت (سدداحت سددلبی سددلوک معنددوی) و حرکددت در صددراط مسددتقیم
فطددرت (سدداحت ایجددابی سددلوک معنددوی) کدده عامددل گددرایش بدده آمددال الهددی و گر یددز از امیددال
نفسد ددانی اسد ددت حقیقد ددت و جانماید دده معنو ید ددت عاشد ددورایی اسد ددت .امد ددام حسد ددین
اینباره فرمود:

در

َّنَ ّاتقََّّاهََأنَیح ّ ِولََّّهََع ّمََّّاَیکََّّرهََإلََّّیَما ِیحَّ ّ ََ
َّإنَاّللََقََّّدَضَّ َِّمنََ ِلمَّ ِ َ
اّللَفَّ ّ َ
وصَّیکمَ ِبتقَََّّ َ ِ َ
ا ِ
ویرزقهََ ِمنَحیثََلیحت ِس ؛َ(بحرانیَ )170 :1385 ،

شما را به تقوای الهی سفارش می کنم؛ ز یدرا خددا ضدمانت داده کسدی را کده تقدوای
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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الهی پیشه سازد ،از آنچه ناخوش میدارد ،به آنچه خوش میدارد انتقال دهد و
از جایی که گمان نمیبرد ،روزیاش دهد.

البتدده تقددوا مراتبددی چددون تقددوای عددام و خددا

و اخددص دارد و متندداظر بدده مراتددب سددلوک

سالکان الی اهلل است و تقدوای هدر مرتبدۀ معندوی بدا تقدوای مرتبدۀ دیگدر آن متفداوت اسدت .در
واقع «تقوا» مخ و مغزای سلوک معنوی در همه مراتب و مقامات خواهد بود.
.2-4طالبرضایخدابودن 

در معنویت عاشورایی ،اصالت از آن تحصیل و حصدول رضدایت حدق تعدالی اسدت .در
سلوک معنوی حسینی ،ترجیح رضای خلق بر رضدای حدق عدین هبدوط و سدقوط اسدت .در
ایددن سددلوک همدده چیددز بددا جهددت گیری «رضددوان اهلل»« ،ابتغددای مرضددات اهلل» و نیددل بدده مقددام

«نفس راضیه و مرضیه» 1خواهد بود.
امام حسین

که مصداق باهر و بارز آیات انتهایی سدوره فجدر اسدت و در او عاشدورا و

در قتلگاه ،لحظه عرو تا لقاء اهلل فرمود« :الهی رضا برضاک»در این زمینه میفرماید:
ق؛َ(خوارزمیَ )239 /1 :1423 ،
طَالخا ِل ِ َ
لَافلحََقو َِمَاشتر واَمرضاةََالمخلَ ِ ََ ِبسخ ِ َ
ّ
ملتی که خشنودی مردم را با خشم خدا معامله کند ،هرگز رستگار نخواهد شد.

بنددابراین سددلوک بددرای غیددر خدددا در آموزههددای حسددینی دارای مبنددا و معنددا نیسددت و چدده
دقیق و عمیق فرمود:

اس؛َ(صدو َ )268 :1392 ،
اّللَوکلهََاّللََإلیَ ّالن ِ َ
طَ ِ َ
اسَ ِبسخ ِ َ
منَطل ََ ِرضیَ ّالن ِ َ
هددر ک دس بددا خشددم خدددا ،خواهددان خشددنودی مددردم باشددد ،خداونددد او را بدده مددردم
وامیگذارد.

زیرا کسانی که سلوک برای خلق و دکانداری و امور غیر خدایی میکنند که البتده سدلوک
معنوی نیست ،در واقع خدای سبحان آنان را به همان خلق واگذار میکند و سلوکشان ابتر
و بیثمر خواهد بود و در نتیجه خسران دنیا و آخرت شامل حالشان خواهد شد.
.2-5نیایشگر ی 

در سلوک معنوی مبتنی بر آموزههای حسینی نیایشگری ،تالوت قدرآن ،نمداز ،اسدتغفار و

بنیادین که امام حسین

به برادرش ابوالفضل فرمود:

در شب عاشورا که لشکر عمدر سدعد خواسدت حملده را آغداز کندد

ّ
ّ
ّ
اِ ر ِج ََاِ لی ِهمََف ِانََاستطعتََانََتؤ ِ َخرهمََاِ لَّیَغَّدوةََوتَّدفعهمََع ّنَّاَالع ِش َّّیةََلعلنَّاَنصَّلیَ
ّ ّ
ّ
ّ ّ
َّهَ
تاب ِ َ
ِلر ِبناَاللیلةََوندعوهََونستغ ِفره،فهوََیعلَّمََا ِنَّیَقَّدََکنَّتََا ِحَّ ََالصَّلةََلَّهََو ِتَّلوةََ ِک ِ
وکثَرةََ ّ
فار؛َ(جمعی از نویسندگانَ )379 ،392 :1379 ،
عاءَو ِالس ِتغ َِ
الد ِ َ

به طرف آنها برو؛ اگر توانستی آن را تا فردا تأخیر بیندداز و حملده آنهدا را امشدب از مدا

 .1یددا ّی ُته ددا ال د ّدنف ُس ال ُمطمئ ّن د ُده ارجع ددی إل ددی ر ّب ددک راضددیه مرض د ّدیه ف دداد ُخلی ف ددی عب ددادی و اد ُخل ددی ج ّنت ددی .
(فجر )30 - 27

معنویت عاشورایی در آموزههای حسینی

مناجدات بدا قاضدی الحاجدات از یدک موقعیدت راهبدردی و یدژهای برخدوردار اسدت؛ مددوقعیتی
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دفدع کدن تددا این کده امشدب بددرای پروردگارمدان نمداز بخددوانیم و دعدا کندیم و اسددتغفار
کندیم؛ ز یدرا خدددا میداندد کدده نمداز بدرای او و تددالوت قدرآن و دعددای ز یداد و اسددتغفار را
بسیار دوست دارم.

در معنو یددت عاش ددورایی ،تددالوت کت دداب خ دددا و تبتددل از غیددر حددق ،سددلوک و سیاسددت،
سجاده و سنگر ،دعا و دعوت ،نماز و نیایش قرین و رهدین هماندد و سدلوک معندوی حسدینی
در یک منظومۀ به هم پیوسته نه جزیرهای و از هم گسسته ،معنادار است .سلوکی که قیدام و
قعود فدردی و اجتمداعی ،معنو یدات و اجتماعیدات ،معنو یدت و عددالت اجتمداعی ،عرفدان و
امر به معروف و نهی از منکر درهم تنیدهاند .همانگونه که امام حسین

فرمود:

لَینبغیَ ِلنف ََمؤ ِمنةََتر َمنََیع ِصیَاّللََفلَتن ِکرَ؛َ(متقی هندیَ )85 /3 :1424 ،

بددرای م ددؤمن شایسددته نیس ددت ک دده ببینددد کس ددی خدددا را معص ددیت می کن ددد و از آن

جلوگیری و نهی نکند.

یا فرمود:

ّ
طرفََح ّتیَتغ ّ ِیرهَ؛َ(طوسیَ )55 :1414 ،
ل ِیح َ
لَ ِلعینََم ِؤمنةََتر َاّللََیعصیَفت ِ

بدر هدیچ چشدم مددؤمنی روا نیسدت کده ببیندد خدددا نافرمدانی میشدود و چشدم خددود را

فروبندد ،مگر آن که آن وضع را تغییر دهد.
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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در باره نیایشگری فعال نه منفعل نیز میفرماید:

نَ ّ
عاء؛َ(مجلسیَ )294 /93 :1403 ،
الد ِ َ
اسَمنََعجاََع ِ َ
اعجاََ ّالن ِ َ

ناتوانترین مردم کسی است که از دعا عاجز باشد.

همچنین فرمود:
کانََرسَلََاّلل
رسول خدا
را باال می ُبرد.

طعمََالِمسکینَ؛َ(طبرسی ،بیتا) َ
یهَإذاَابتهلََودعاَکماَیست َِ
َیرف ََید ِ َ

در هنگام ابتهال و دعا مانند بینوایی که غذا میطلبد ،دستانش

آن حضرت در بیانی بسیار راهگشا در درمان دردها فرموده است:

لکلَداءَدواءَودواءَالینوبَالستغفار؛َ(کلینیَ،439/2َ:1401َ،حَ )8

هددر دردی درمددانی دارد و درمددان درد گندداه طلددب مغفددرت و آمددرزش از درگدداه الهددی
است.

البته استغفار در دو مقام «دفع» (پیشگیری) و «رفع» (درمدان) مطدرح اسدت و هدر انسدانی
در سلوک معناگرایانهاش به آموزه استغفار نیاز دارد.
.2-6جهادیبودن 

جهدادی بددودن در ابعدداد گوندداگون و سدداحات مختلدف ،یکددی از شددروط بنیدادین معنو یددت
عاشورایی در آموزههای حسینی است؛ چنانکه در روایتی میخوانیم:
ن َا ل ج ِ ّ
هادانَفرضََ
فج ِ َ
س ِئلََع ِ َ
هادَ:سنةََأوَف ِر یضة؟َفقالَ ََ:ا ِلجهادََعلیَأَبع ِ َةَأوجهَِ َ:
ّ
إلَم ََفرضََوجهادََس ّنةَّ َ،
َّلَنفسَّهََ
فجهادََ ّالرج ِ َ
فأماَأحدََالفرضیَ ِ َ
وجهادََس ّنةََلَیقامََ َ
نَ ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
م
ل
ارَفرضََ.وأماَ
هادَو جاهدةََالیینَیلونکمََ ِمنََالکف َِ
اّللَوهوَ ِمنََأعظ ِ َمَا ِ ج ِ َ
عاصیَ ِ َ
عنَم ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نَمجاهدةََالعد َِوَفرضََعلیَجمی َالمةَلوَ
إلَم ََفرضَف ِإ َ
ا ِلجهادََالی َهوَسنةَلَیقامََ َ
اإلمامَوح َّّدهََأنََ
َِ
عیابَال ّم ِ َةَوهوََس ّنةََعلیَ
ترکواَالجهادَألَ تاهمَالعیابََوهیاَهوَ ِمنََ ِ َ
ّ
فیجاهدهمّ َ.
لَس َّّنةََأقامهَّاَ ّالرجَّلََ
وأماَا ِلجهادََالی َهوََس ّنةََفک َ
یأ ِتیََالعد ّ َوَم ََال ّم ِ َةَ
ِ
إحیائهاَفالعملََ ّ
أفضلَاألعمالَ ِأل ّنهاَ
والسعیََفیهاَ ِمنََ ِ َ
وغهاَو ِ
وجاهدََفیَإقام ِتهاَوبل ِ
ّ ً
نَس ّن َةَحسَّن ً َهَفلَّهََأجرهَّاَوأجَّرََمَّنََع ِمَّلََ
َ:منََس َ
إحیاءََس ّنةََوقدََقالََرسَلََاّلل

[الهددی]؟ فرمددود :جهدداد چهارگوندده اسددت :دو گوندۀ آن فریضدده [الهددی] اسددت ،و گون دۀ
دیگدر ،س ّدنتی اسدت کده جددز بده فریضده بددان دسدت نیازنددد و یدک جهداد نیدز (تنهددا)

ّ
سنت استّ .اما آن دو جهاد که فریضهاند :یکی جهاد آدمی با نفس خویش است
در بازداشدتن نفددس از نافرمانیهددای نسدبت بدده خدددا کدده بدزر تددرین جهدداد اسددت ،و
دیگری پیکار [و جهاد] با کافرانی که هممرز شمایند که آن نیز فریضه استّ .اما آن

جهاد که ّ
سنتی است که جز به فریضه بدان دست نیازند ،جهاد بدا دشدمن اسدت
که بر تمام ّامت واجب است و اگر آن جهاد را ترک کنند ،بر آنها عذاب درآید و این
عذاب تمام ّامت را در برگیرد و آن جهاد ،بر امام ّ
سنت اسدت و تعدریفش آن اسدت

معنویت عاشورایی در آموزههای حسینی

َر ِهمَشیئا؛َ(بحرانیَ )243 :1385 ،
ِههاَإلیَیو َِمَ ِالقیام ِ َةَ ِمنََغی َِرَأنَیَنقصََ ِمنََأج ِ
امام حسین در پاسخ به این پرسش که جهداد ّ
سدنت [پیدامبر] اسدت یدا فریضده
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که امام با ّامدت بدر سدر دشدمن تدازد و بدا دشدمنان جهداد کنددّ .امدا جهدادی کده فقدط
ّ
سنت اسدت ،بر پدا داشدتن هدر س ّدنت [نبدوی] اسدت کده انسدان بر پدای دارد و در بر پدا

نگ دهداشددتن و بددرآوردن و زنددده کددردن آن مبددارزه کنددد .پددس سددعی و عمددل در راه آن
فرمددود:
بهتددرین اعمددال اسددت؛ ز یددرا زنددده داشددتن سد ّدنت اسددت .پیددامبر خدددا

هرکس ّ
سنت و قانون نیکی را بنیان گذارد ،پاداشش از آن اوست و نیز از ثواب همه
آنان که تا روز قیامت بدان عمل می کنند بهره میبرد ،بیآن کده از ثدواب خدود آندان
چیزی کاسته شود.

در جهاد فریضه اول ،یعنی جهاد با نفس کده ا گدر بدا روش و جهداد اخالقدی _ یعندی جهداد
فضایل در برابر رذایل _ با هدف اکتساب ملکات فاضله و اجتناب از ملکات رذیلده انجدام
گیرد ،این جهاد همانا جهاد اوسط و اگر با شیوه جهاد عقل و عشق برای نیدل بده مقدام قدرب
و لقای الهی و کسب والیت الهیده تحقدق یابدد ،جهداد اکبدر خواهدد بدود کده جهداد بدا نفدس در
کلیددت و هو یددت خددویش بدده جهدداد اکبددر موسددوم و موصددوف اسددت و دارای مراتددب و درجدداتی
است .این جهاد درونی در واقدع کلیدد جهداد بیروندی یدا جهداد بدا دشدمن و طداغوت اسدت کده
امام حسین

در متن حدیث بدان اشاره فرمودند.

در هرحدال در سددلوک معنددوی جهداد بددا نفددس مبناسدت و نقددش زیرسدداختی دارد و سددلوک
معنوی منهای جهداد بدا نفدس یعندی سدلوک منهدای سدلوک و بده اصدطالح اصدولیین ،چندین
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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سلوکی تخصصا و نه تخصیصا خار بوده و موضوعیتی ندارد ،مگدر این کده جهداد بدا نفدس
روح حاکم بر سلوک قرار گیدرد .از سدوی دیگدر ،رابطده و نسدبت علمدی و عیندی جهداد بدا نفدس
(دشمن درونی) و جهاد با دشمن بیرونی و سلوک معنوی و اجتماعی در حدیث یادشدده بده
خددوبی هرچدده تمددامتددر تبیددین شددده اسددت تددا سددلوک معنددوی حسددینی و اهددلبیتددی بددا سددلوک
رهبانیت پیشه مح

و عزلتگرایانه و منهای مبارزه و جهاد با دشمن و طداغوت بیروندی از

هم متمایز شوند.
.3کارکر هایسلوکمعن ی 

معنو ید ددت عاشد ددورایی ابتند ددا یافتد دده بد ددر آموزههد ددای حسد ددینی دارای کارکردهد ددای فد ددردی _

اجتمدداعی ،روحددی و جسددمی فراوانددی اسددت کدده بده صددورت مددوجز و مختصددر بدده برخددی از آنهددا
میپردازیم.
گرهگشاییازکارمردم 
 .3-1

یکی از کارکردهای بسیار سرنوشتساز معنویت عاشورایی هماندا اصدالح رابطده بدا مدردم
در طدول اصددالح رابطدده بددا خدددا و رابطدده بددا خددود اسددت .ایددن رابطدده از خددوشخلقددی ،انصدداف،
مسدداوات و مواسددات بددا مددردم تددا یدداری دادن آحدداد مددردم از حیددث علمددی و عملددی و از جهددت
مادی و معندوی خواهدد بدود .امدام حسدین

ارجداع نیداز مدردم بده انسدان معندوی را خیدری از

ناحیه خدا و نعمتی از حق تعالی برمیشمارد و میفرماید:

ّ
النعمَ؛َ(مجلسیَ )205 /74 :1403 ،
اسَاِ لیکمَ ِمنَ ِنع ِ َمَ ِ َ
إنَحوا ِئجََ ّالن ِ َ
َّ
اّللَعلَیکمَفلتملواَ ّ ِ

نیداز مددردم بدده شددما از نعمتهددای خدددا بددر شماسددت؛ از ای دن نعمددت افسددرده و بی دزار
نباشید.

بنددابراین بددر اسدداس ایددن آمددوزه سددالک معنددوی بایسددته اسددت بددا رو یددی گشدداده و کمددال
شددادمانی ب ده سددراغ گددرهگشددایی از کارفروبسددته مددردم رفتدده و موفقیددت در ایددن کددار را نعمتددی از
س دداحت حض ددرت حدددق تبد دارک و تعدددالی بدان ددد و بیابدددد .در معنو ی ددت عاشدددورایی ن ددهتنهدددا
مردم گر یددزی و انزواطلبددی از خلددق و عزلددتنشددینی همیشددگی ممدددوح نیسددت ،بلکدده ضددمن
بودن و با مشکالت و نارساییها و ناراستیهایشان زندگی کردن و تالش برای راست کدردن و
مش ددکلزدای ددی نم ددودن از آن ددان و مه ددرورزی و حس ددن س ددلوک داش ددتن و مجالس ددت ب ددا فق ددرا و
پابرهنگدان موضددوعیت داشددته و در سددلوک الدی اهلل نقددش راهبددردی دارد .امددام حسددین
خصو

در

سلوک اجتماعی و راهبرد حل مشکالت مؤمندان و در نتیجده حدل مشدکالت او در

دنیا و آخرت از طرف حق تعالی میفرماید:
منَنف َکربةَمؤمنَفرجَاّللَعنهَکربَالدنیاَوالخرة(َ.مجلسیَ )4 ،121 /75 :1403 ،

یعنی بازتاب و انعکاس گدرهگشدایی از مشدکالت مدؤمن برطدرف شددن مشدکالت سدالک
معنوی در دنیا و آخرت به دست خدای متعدال اسدت و ایدن نکتدهای سدتر در عدالم سدیر و

معنویت عاشورایی در آموزههای حسینی

خلوتنشینیهای معنادار و موقتی یا اعتکافهای هدفددار ،بدا مدردم بدودن و در میدان مدردم
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سلوک به شمار میرود.
.3-2صلهرحم 

یکد ددی دیگد ددر از کارکردهد ددای معنو ی د دت عاشد ددورایی کد دده مد ددورد تأ کید ددد و تکد ددرار اباعبد ددداهلل
الحسدین
حسین

قدرار گرفتده و اهمیتدی فددراوان دارد ،هماندا صددله رحدم اسددت؛ بده گونددهای کده امددام
فرمود:
الناسَمنَوصلََمنَقَطعهَ؛َ(مجلسیَ )41 ،400 /74 :1403 ،
إنَأوصلََ ِ َ
َّ

قویترین کس در صله رحم ،کسی است که با خویشاوند بریده از خود پیوند برقدرار
کند.

یا فرمود:
َّهَفلَیَ ِصََّّلََر ِحمََّّهَ؛َ(صتتدو 48 /2 :1416 ،؛
َّهَوَی َّاادََف َّیَ َِ ز ِقَّ ِ َ
مََّّنََسَّ َّّرهََأنََیَنسََّّأََ ِف َّیَأج ِلَّ ِ َ

مجلسیَ )91 /74 :1403 ،

کسی که خرسند میشود [و دوست دارد] اجلش به تأخیر افتد و رزقش ز یاد شدود،
صله رحم انجام دهد.

انسددان معنددوی قدرتمنددد کس دی اسددت کدده توانددایی وصددل کددردن داشددته و فصددلها را بدده
وصلها بدل سازد.
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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گناهگریزی 
 .3-3

از جمله کارکردهای معنو یت عاشورایی ،گنداه گریزی اسدت .سدالک آ گداه و سدائر هشدیار
کددوی دوسددت ،نیدک مددیدانددد کدده عددالم محضددر خداسددت و نبایدد در محضددر خدددا گندداه کنددد؛
مدر در کمدین اوسددت و بددا وجددود پدیددهای بده ندام مددر کدده عامددل انتقددال او بدده عددالمی دیگددر
است ،نباید گناه کند؛ چنانکه مردی آمد خدمت امام حسین
و نمیتوانم از گناه خودار ی کنم؛ مرا موعظه کن .امام

و گفت مدردی گناهکدارم

در پاسخ فرمود:

ماشََّّئتَ،
ماشََّّئت،فأ ّولََذ ِلَّکََ:لَتأ کََّّلََ َِ ز ََ ِ َ
اّللَواذ ِنَّ ََ ِ
اِ فعَّلََخمسَّةََأشَّیاءََواذ ِنَّ ََ ِ
ً
َّعاَلیَّرا ََاّللََ
اّللَواذ ِنَّ ََمَّاَ ِشَّئتَ،والثا ِلَّثََ:اطلَّ ََمو ِض َ
و ّالثانیَ:اخرجََ ِمَّنََ ِولیَّ ِ َةَ ِ َ
ماشئت،و ّالر ِاب ََ:اِ ذاَجاءََملَّکََالمَّو ِ ََ َِلیَقَّب َََ وحَّکََفادفعَّهََعَّنََنف ِسَّکََ
واذ ِن ََ ِ

ارَواذ ِن ََماَ
ارَفلَتدخلََ َِفیَ ّالن َِ
واذ ِن ََماَ ِشئت،وال ِخام ََ:اِ ذاَادخلکََما ِلکََفیَ ّالن َِ
ِشئتَ؛َ(جمعی از نویسندگانَ )559 :1379 ،
پن کار انجام بده ،بعد هر چه خواسدتی گنداه کدن .1 :روز ی خددا را نخدور و هدر چده

مددیخددواهی گندداه کددن؛  .2از حکومددت و سرپرسددتی خدددا خددار شددو و هددر چدده دلددت
مدیخواهدد انجدام ده؛  .3جدایی را انتخداب کدن کده خددا تدو را نبیندد و بعدد هدر چده
مددیخددواهی گندداه مرتکددب شددو؛  .4زمددانی کدده عزرائی دل خواسددت روح ت دو را از بدددنت
بگیرد او را از خودت دور کن سپس هر چه خواستی انجام بده؛  .5وقتی که مالدک
جهنم خواست تو را وارد آتش کند ،وارد نشو ،بعد هر گناهی میخواهی انجام ده.

یا نیک سخن فرموده است:

نَه ِهمَویَأمنََالعقَبَّةََ ِمَّنَذ ِنب َِّه؛َ(بحرانتی،
الع ِ َ
إ َّیا ََأنَتکَنََ ِمّمنَ َ
یخافََعلَیَ ِ
بادَ ِمنَذ ِ

َ )240 :1385

مبادا از کسانی باشی که به سبب گناهان بندگان خددا بدر سرنوشدت آندان بیمندا ک

است ،ولی خود را از سزای گناه خو یش ایمن میداند.

.3-4آرامشروحی 

در دنیای جدید و عصر مدرن ،آرامش درونی و پایدار یکی از گمشدههای انسدان اسدت و
آدمیدان همدداره در جسددتوجوی آن هسددتند .یکدی از کارکردهددای معنو یدت عاشددورایی همانددا
فرمود:
نَمکتوبََ َِفی ِ َه:ع ِجبتََ ِلمنََاَیَقنََ ِبالمو ِ ََکَ َی ََ
طَمدینةََ ِمنََالمدا ِئ ِ َ
و ِجدََلَحََتحتََحا ِئ ِ َ
نَ
َّنَاختبَّرََال َّّدنَیاَکَیَّ ََیَطم َِّئ ّ َ
یحََ ن؟وع ِجبَّتََ ِلم ِ َ
یَفرح؟وع ِجبتََ ِلمنََاَیَقنََ ِبالقد َِرَکَیَّ ََ َ
اِ لَیَها؛َ(صدو َ )48 /2 :1416 ،

ز یر دیوار شهری از شهرها لوحی پیدا شد که در آن چنین نوشته شده بدودّ :
تعجدب

میکنم برای کسدی کده بده مدر یقدین دارد ،چطدور شدادی مدیکندد؟ و در شدگفتم از

کسی که سرنوشت را قبول دارد ،چگونه اندوهگین میشود؟ و عجب دارم از کسی

که دنیا را آزمایش کرده ،باز چگونه به آن اطمینان مییابد؟

معنویت عاشورایی در آموزههای حسینی

آرامددش پای ددار درون دی اسددت کدده در بددرون ،آثددار فراوان دی دارد ،تددا آنجددایی کدده امددام حس دین
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یا فرمود:

ّ
یَابنََآدمَ!َتف ّکرََوقلََاَیَنََملو ََ ّ
الدنَیاَواَباههاالیینََعمر واَواحتفَّر واَأنهارهَّاَوغرسَّواَ
کارهَنَ؛َ(مفیدَ )29 /1 :1413 ،
أشجارهاومدنواَمدا ِئنهاَ،فارقوهاَوهمََ ِ

ای فرزندآدم! اندیشه کن و بگو :کجایند پادشاهان جهان و صاحبان دنیدا کده آن را
آبدداد کردنددد و نهرهددا کندنددد و درختددان را کاشددتند و شددهرها را بنددا کردنددد و بعددد بددا
ناخرسندی از آنها جدا شدند؟

در اینجددا امددام فلسددفه حی دات و نددوعی از منطددق و جهددانبین دی ارائدده مددیدهددد کدده بس دیار
کاربردی است و معنو یت آرامشبخش یکی از ثمراتش به شمار میآید.
.3-5آسایشجسمانی 

س د ددلوک معن د ددوی حسد د دینی فق د ددط دارای آرام د ددش روحد د دی و در ب د ددر دارن د ددد دروند د دی آرام و
رضدایتبخددش نیسددت ،بلکدده تفکددری را القدا کددرده و روح و روحیدهای را در درون جددان انسددان
نهادینه میسازد که آسایش مادی و جسمانی را نیز به ارمغان آورده و کارکردی این جهدانی و
مادی نیز دارد؛ آنجا که امام حسین

میفرماید:

األبدان؛َ(مجلسیَ )11 ،128 /78 :1403 ،
َِ
القنَََ،راحةََ

قناعت ،مایه آسایش تن است.
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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یا آن حضرت به تندرستی ،سالمت و مراقبت جسمانی توصیه کرده و این خدود در واقدع
یک دی از دسددتورالعملهای سددلوک معنددوی اسددت و دربردارنددد ثمددرات معنددوی ب دیشددمار ی
خواهد بود که اکثر اهل سلوک از آن بیخبر و محروماند .امام حسین

در اینباره فرمود:

مار؛َ(بحرانیَ )239 :1385 ،
سامَفیَم ّد ِ َةَالع َِ
بادَواَ ِب ِص ّح ِ َةَالج َِ
ف ِ

در مدت عمر ،در حفظ سالمت تن بکوشید.

و چه ز یبا و عملیاتی در باره داراییهای دنیایی و بهکارگیری درست آن میفرماید:

َّقَعلَیَّ َهَ ّ
فإنَّهََلَیَبقَّیَعلَیَّکََ،وکلَّهََقبَّلََأنَ
مالکََإنَلمَیَکنََلَّکََکنَّتََلَّه،فلَتب ِ َ ِ

یَأ کلکَ؛َ(شهید اولَ )24 :1379 ،

دارایی تو اگر از آن تو نباشد ،تو از آن او خواهی بود .پس به آن رحم نکن؛ ز یرا او به تو

رحم نمیکند و پیش از آن که او تو را بخورد تو آن را بخور!

ظلمگر یز ی 
 .3-6

یک دی دیگددر از کارکردهددای معنو ی دت عاشددورایی «ظلم گر یددزی» اسددت .در ای دن معنو ی دت،
انسددان معنددوی ندده بدده کس دی ظل دم مددیکنددد و ندده کس دی مددیتوانددد بدده او ظلددم کنددد .او ظلددمگر ی دز
است؛ چه ظلم در حدق خددا و خدود و چده ظلدم در حدق دیگدران .امدام حسدین
فرموده است:

در اینبداره

ً ّ
ناص َراَاِ َلَاّلل؛َ(مجلسیَ )308 /75 :1403،
یَاََِّیا ََوظلمََمنََل ِ َ
یاَبنَ ّ َ
یجدََعلَیَکََ ِ

فرزندم! بپرهیز از ستم بر کسی که غیر از خدا یاور ی در مقابل تو ندارد.

ظ ددالم و م ددنظلم ب ددودن ره ددزن س ددلوک الد دی اهلل اس ددت و س ددالک عاش ددورایی روح و روحید ده
ظلمگر یزی و ظلمستیزی داشدته و در مقابدل از «مظلدوم» دفداع مدیکندد تدا بده تکلیدف خدو یش
عمل نماید .در این سلوک با ظلم فدردی و اجتمداعی مبدارزه مدیشدود تدا مسدیر اقامده عددالت
فردی و اجتماعی مهیا گردد.
جهگیه ی 
جمعبندیونهی 


معددارفی ک ده از حضددرت اباعبددداهلل الحس دین

در قالددب احادی دث ،خطبددهها ،نامددهها و

تحقید دق و تحق ددق معنو ید دت عاش ددورایی اس ددت .معنو ید دت عاش ددورایی مبتند دی ب ددر آموزهه ددای
حسینی متکی بر معرفت و محبت و آنگاه عبودیت بر مددار شدر یعت بدوده و معندو یتی فعدال
و پو یاست نده منفعدل و ایسدتا .معنو یدت حسدینی دارای مبدانی ،شدروط و کارکردهدایی اسدت
که برخی از آنها عبارتند از تقوم بدر توحیدد و عبودیدت ،حدب اهلل و عبدداهلل و عندداهلل شددن ،از
رهگذر فقر انفسی به مقام والیت الهیه راه یافتن ،پالودگی از هرآلدودگی ،قلدب سدلیم یدافتن،
تقدوای گر یدز و سدتیز در ابعدداد ایجدابی و سددلبی داشدتن ،تحصدیل رضددای خددا ،اهددل نیدایش و
روحیه جهادی بودن ،خدمت به مردم و گرهگشایی از کار مؤمنان ،صله ارحدام ،گنداه گریزی،
آرامش درونی و آسایش بیرونی و ظالم و منظلم نبودن.

معنویت عاشورایی در آموزههای حسینی

گفتوگوهددا در اختیددار ماسددت ،سددرمایهای گددرانسددنگ بددرای سددلوک معرفت دی _ معنددو یتی و
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آموزههای معنوی امام حسین

پیوند دهنده سلوک فردی و اجتماعی یدا معنو یدات بدا

اجتماعیات و سلوکی بالندده و حماسدی اسدت .معنو یدت عاشدورایی مبتندی بدر ایدن آموزههدا
دارای کارکردهددای علم دی و عمل دی شددگرف و شددگفتی اسددت تددا پیشددرفت بینشدی _ دانش دی،
گرایشی _ کنشی و منشی _ روشی را به صورت تو مان رقم بزند .باألخره معنو یت ابتنایافته بدر
آموزههای امدام حسدین

بدا عنایدت و معطدوف بده سدیره ومنطدق عملدی و مدتن زنددگی امدام

قابلی دت توص دیف و تفس دیر و آن گدداه توص دیه و تکلی دف دارد و ب ده صددورت منظومددهای جددامع و
کامل تبیین ،تعیین و تعین یابنده است.

سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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_ ابنشهرآشوب ،محمد بن علی(1379ق) ،مناقب آل بی طالب ،قم ،نشر عالمه.
_ اسد ددترآبادی ،سد ددید شد ددرفالدین (1409ق) ،تأو ید ددل اآلید ددات الظد دداهر  ،تحقید ددق :حسد ددین
استادولی ،قم ،جامعه مدرسین.
_ اصد ددفهانی ،اب د دوالفر (1428ق) ،مقاتد ددل الطد ددالبین (شد ددرح و تحقی د دق احمد ددد صد ددقر) ،قد ددم،
دارالزهرا

.

_ بهجت ،محمدتقی (1394ش) ،رحمت واسعه ،قم ،مؤسسه فرهنگی هنری البهجة.
_ پژوهشکده باقرالعلوم (1379ش) ،موسوعة کلمات االمام الحسین

 ،قم ،نشر مشرقین.

_ جوادی آملی ،عبداهلل (1379ش) ،مراحل اخالق(تفسیر موضوعی قرآن مجید) ،قم ،اسراء.
_ حرانی (ابنشعبه) ،علی بن شعبه (1385ش) ،تحفالعقول ،نجف ،مطبعة الحیدر یه.
_ ّ
حر عاملی ،محمد بن حسن (1414ق) ،وسائل الشیعه ،قم ،تحقیق مؤسسه آل البیت.
_ حسینی تهرانی ،محمدحسدین (1421ق) ،رسداله لدباللبداب در سدیر و سدلوک اولوااللبداب،
مشهد ،انتشارات عالمه طباطبایی.
 ،قم ،انوار الهدی.

_ خوارزمی ،محمد بن احمد (1423ق) ،مقتل الحسین
ّ
_ سبزوار ی ،مال هادی (بیتا) ،شرح االسماء الحسنی ،قم ،بصیرتی.
_ شریف قرشی ،باقر (بیتا) ،حیا االمام الحسین

 ،قم ،بنیاد معارف اسالمی.

_ ش ددهید اول ،محم ددد ب ددن مکد دی (1379ش) ،ال د ّ
ددر الب دداهر م ددن األص ددداف الط دداهر  ،ق ددم،

انتشارات زائر.
_ صددوق ،محمددد بدن علدی (1416ق) ،عیدون اخبددار الرضدا

 ،تحقیدق :علدیاکبددر غفددار ی و

سیدهاشم حسینی تهرانی ،قم ،جامعه مدرسین ،چاپ ششم.
_ __________________________ (1404ق) ،عیدون اخبددار الرضددا

 ،تصددحیح :حسدین اعلمدی،

بیروت ،مؤسسة االعلمی للمطبوعات ،چاپ اول.
_ __________________________ (1398ق) ،التوحید ،قم ،جامعه مدرسین.

معنویت عاشورایی در آموزههای حسینی

_ شریف رضی ،محمد بن حسین (1413ق) ،نه البالغه ،تهران ،بنیاد نه البالغه.
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_ __________________________ (1385ق) ،علل الشرایع ،نجف ،المکتبة الحیدر یة.
_ طبرسی ،احمد بن علی (1403ق) ،اإلحتجا علی هل اللجا  ،مشهد ،نشر مرتضی.
_ طبرسی ،حسن بن فضل (بیتا) ،مکارم االخالق ،قم ،منشورات شریف الرضی.
_ طوسی ،محمد بن حسن (1414ق) ،األمالی ،قم ،دارالثقافه.
_ فیومی ،احمد بن محمد (1414ق) ،المصباح المنیر ،قم ،مؤسسه دار الهجره ،چاپ دوم.
_ کلینی ،محمد بن یعقوب (1401ق) ،اصول کافی ،تصحیح :علیاکبر غفار ی ،بیروت.
_ متقی هندی ،عالء الدین علی (1424ق) ،کنز ّ
العمال فی سدنن األقدوال و األفعدال ،بیدروت،
دار الکتب العلمیة.
_ مجلسی ،محمد باقر (1403ق) ،بحار االنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفاء.
_ مطهری ،مرتضی (1362ش) ،آشنایی با علوم اسالمی ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.
_ مفید ،محمد بن نعمان (1413ق) ،االرشاد ،قم ،مؤسسة آلالبیت

.

_ ________________________ (1403ق) ،االمالی ،قم ،منشورات جامعه مدرسین.
_ نوری ،میرزا حسین (1408ق) ،مستدرک الوسائل ،قم ،مؤسسة آل البیت إلحیاء الترا .
_ موحد ابطحی اصفهانی ،سدید محمددباقر (بدیتدا) ،الصدحیفة السدجادیة الجامعدة ،بیجدا،
بینا.
سال پنجم ،شماره  ،19پاییز 1399
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