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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1) ی نهضت اباعبداهللهای عارفانهجنبه

ظنّ، حوادث زندگی، اسوه، عرفان، اخالق، موحّد زیستن، حسن، الحسیناباعبداهللکلمات کلیدی: 

 خیر، توکّل، صبر، آرامش، رضایت.

 

امامند. امام یعنی  کنم. نخست اینكه حضرت اباعبداهللي عرایضم به چند نكته اشاره میدر مقدّمه

کند و دیگران باید در پی او همان راه را طی کنند. شیعه یعنی کسی که کسی که پیشاپیش حرکت می

اند. خود آن حضرت اسوه حسینامام ي دوم اینكهکند. نكتهرود و او را مشایعت میدر پی امام می

ي سوم دیگران باید از او الگو بگیرند و چون او شوند. نكتهاسوه یعنی کسی که  1؛ةَ ْسوَ َاَ یَ ْمَفكَ لَ ف َ فرمودند: 

بر عشق ورزیدن به آن بزرگوار و پس عالوه 2،الءَ ب َرَْكَ ََضَ رَْا ََلَ كَ ََوَ َوراءَ عاشَ َمَ وَْي َ َلَ كَ  ،اینكه اگر گفته شده

حدّ توان خود، حسینی زندگی کرد. درسوگواري براي آن حضرت باید از مكتب عاشورا درس آموخت و 

                عشق به  و مناي عاشورایی، عرفاتِ معرفت نهضت اباعبداهلل ي چهارم اینكه در حجّنكته

 الزم و ملزوم یكدیگرند و هر یک بدون دیگري ناقص و ناتمام است.  حسینامام

اجزاي ت آن، با توازن و تناسب الهی بین ي پنجم اینكه مكتب عاشورا مبیّن حقیقت اسالم و تمامیّنكته

عد انقالبی یا تاریخی یا احساسی یا اخالقی و یا عرفانی خالصه اسالم است. نباید عاشورا را فقط در یک بُ

                                           

 .505العقول، ص حفتحرّانی، شعبهابنو  381، ص 44مجلسی، بحاراالنوار، ج  .شما پس در وجود من الگویی است برای تأسّی. 1

 است. معرفتاز اقوال اهلاین عبارت . 2

  



 

 2 

هایی خواهیم ي عاشوراست که به آن اشارههاي واقعهکرد. بعد عرفانی و اخالقی، یكی از ابعاد آموزه

ي علم در عرصه .را برعهده دارندرهنمایی و راهبري  حسینامامي اخالق و عرفان، داشت. در عرصه

تربیت اخالقی و عرفان  يالهدي و چراغ هدایت و در عرصهمصباح حسیناماماخالق و عرفان نظري، 

و کشتی نجاتند. درصددیم در این ده گفتار کوتاه به ده درس از صدها درس عرفان  النجاةسفینةعملی، 

 توان آموخت اشاره کنیم. و اخالق که از مكتب عاشورا می

کنیم درس موحّد زیستن است. یكی از مقامات بلند عارفان راستین، نخستین درسی که به آن اشاره می

دانند و مخلوقات قیقی و تنها مؤثّر واقعی را خداي متعال میاینكه فاعل ح ؛دانه به هستی استنگاه موحّ

لذا به احدي جز خدا چشم امید و اتّكاء و  ؛آورندبه شمار می ت حضرت حقّ را مجاري و مظاهر فاعلیّ

توحیدي  يههایی از این روحیّدهند. به جلوهاعتماد ندارند و از احدي جز خدا ترس و پروا به دل راه نمی

 کنم:ینی اشاره میدر نهضت حس

در جمع اصحابشان حاضر شدند و بعد از  الحسینحضرت اباعبداهللفرمودند: روزي  صادق امام

َاهلل َياَ فرمودند: صلوات بر پیامبراکرمحمد خداي عزّوجل و  َِان  َاهللَِا ي  ه اَالّناس  َِاّّلََو  َاْلِعباد  ماَخ ل ق 

ْغن  ْواوه َف ِاذاَع ب دَ وه َع ب دَ وه َف ِاذاَع ر فَ لِي  ْعرِفَ  اي مردمان! به خدا سوگند خداي  3:اهَ ِسَوَنَِْبِعباد تِِهَع ْنَِعباد ِةَمَ َوه َاْست  

گاه که او را د؛ پس آنمتعال بندگان را نیافرید مگر براي اینكه به معرفت و شناخت او راه پیدا کنن

چه جز شدند، با عبادت او از بندگی هرو ي اگاه که بندهگیرند و آنشناختند، راه بندگی او را پیش می

 . شوندمینیاز اوست، بی

عراق، در صدر بیاناتشان خطاب به اصحاب فرمودند:  قوق در نزدیكیشَمنزل در  حضرت اباعبداهلل

َاَِ َاّْلَ ن  َر ب ناَت بَي  ْفع ل َماَي شاءَ َهَِلِلَّ ْمر  َفَََِار كَ و  َه و  َي  ْوم  مه از آن خدا و در دست خداست. کارها ه  4:ش ْأنَ َیك ل 
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اندرکار گیرد و خداي تبارك و تعالی دستچه خدا اراده کند و مشیّت خدا تعلّق بگیرد، انجام میهر

که  در مسیر کربال به خواهرشان حضرت زینب یمیّه همخُزمنزل در  .هر روز هست ي امور، درهمه

َكیَ ق ضََِك ل َال ِذیََاهَْا ْختاَياساس سخن هاتف غیبی نگران شده بودند، فرمودند: بر خواهرم هر آنچه  5:اِئنَ َف  ه و 

سخنرانی خویش در روز عاشورا، در  در نخستین حضرت اباعبداهلل شود.مقدّر شده است، واقع می

ال ذَِِان َو ليِّیَ پایان فرمایشاتشان، خطاب به اصحاب فرمودند:  َي  ت  و ل ىَیَاهللَ  َه و  َو  َاْلِكتاب  لیّ و 6:ينَ الّصاِلحََِن  ز ل 

حضرت کسی جز خدا را .  صالحان استفرستاده و هم اوست که ولیّمن خدایی است که قرآن را فرو

بیند. ، جز خدا احدي را در عالم مؤثّر نمیي خودبینند. عارف در پرتو یقین موحّدانهخویش نمی ولیّ 

َّلَبِي ِدَغ يََْیهَِ  َلاَِدارند: ه به خدا عرضه میدر مناجات شعبانیّ امیرکه حضرت طور همان َزِيادَ بِي ِدك  َیتَِِرك 

َن َ  َن  فََْیصَِقَْو  َضَ َیعَِو  دست احدي جز تو نیست؛ آنچه که براي من زیاد  خدایا تنها در دست توست؛ 7ی:رِّو 

این  .شودکه به من وارد میرسد یا خسارتی ه به من میشود؛ سودي کشود یا از من کاسته میمی

اندیشند و از دشمن و جز به رضایت الهی نمی حسینشود که امامي توحیدي سبب میهروحیّ

برابر مت و شجاعت کامل تا آخرین نفس دردهند و با شهاتجهیزات و تهدیداتش ترس به دل راه نمی

 کنند. به تعبیر زیباي سعدي: دشمن ایستادگی می

 دي نهی بر سرشـغ هنـو گر تی  پاي ریزي زرشد چو در ـموحّ

 چنین است آیین توحید و بس  د ز کسـش نباشـامید و هراس

ي زندگی توان آموخت، درس موحّد زیستن و در عرصههایی که از مكتب عاشورا مینابراین یكی از درسب

و تطمیع  ،الهی عمل کردناعتنا به ستایش و نكوهش خلق، تنها در جهت رضایت تنها خدا را دیدن و بی

 و تهدید خلق را هیچ انگاشتن است. 
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    توان آموخت، درس ب عاشورا میي عرفان و اخالق از مكتدیگري که در عرصه هايیكی از درس

به  ظنّ هاي عارفان، حسنت. یكی از ویژگیبه خدا و مقدّرات الهی استعبیر نسبت و حسنظنّحسن

گاه حسن الهی است و خداي متعال و به مقدّرات و کارهاي حضرت حقّ است. از دید عارف، عالم جلوه

هاي حسن و جمال الهی در آنها نمودار ي عالمند که جلوههایی در تاالر آیینهموجودات همچون آیینه

حمد  8:ِقهَِِقِهَِبخ لَِْلخ لََْیم ِتج لِّد هلِلَالَْح مَْْلَاَ : ندفرمودالبالغه که در نهج است. به تعبیر زیباي امیرالمؤمنین

 به تعبیر زیباي شاعر:  خدایی را که به صورت خلق و در قالب خلق، بر خالیق خویش تجلّی کرد.

 شـیـه بـینهـزار آد ـاره صـر نظـاز به  یشپمعشوقه یكی است لیک بنهاده به

 ورت خویشـفا صـالت و صـدر ثقـبر ق  ودهـمـنـا بـههـنـک از آن آیـر یـدر ه

جا خواهید به هر طرف که رو کنید وجه الهی را همان 9:ه َاهللَِواَف  ث م َو جَْن ماَت  و لَ ا ي َْي قرآن کریم: به فرموده

َر أ يَْ: ندفرمود حضرت امیردید.  َش يَْما َاَِت  َر أ يَْئًا َو  َق  ب َّّْل َاهلل  َب  عََْل هَ ت  َم ع هَ َد هَ و  َفََِو  چیز به هیچ  10:يهَِو 

به تعبیر زیباي . و و در درون او مشاهده کردمننگریستم مگر اینكه خدا را پیش از او، پس از او، همراه ا

 باباطاهر عریان: 

 ینمـرا ته بـحـگرم صـرا بنـبه صح  نمـیـه بـا تـرم دریـگـا بنـبه دری

 مـینـا ته بـنـت رعـامـان از قـنش  به هر جا بنگرم کوه و در و دشت

بیند و به او عشق حسن و جمال معشوق ازلی را می يچیز جلوههمین خاطر است که عارف در همهبه 

  :ورزد. به تعبیر زیباي شاعرمی

 ه عالم که همه عالم از اوستـم بر همـعاشق  م از اوستبه جهان خرّم از آنم که جهان خرّ

                                           

 .108و در بعض نسخ  107ی البالغه، خطبهنهجسیّدرضی، . 8

 . 115ی ی بقره، آیهسوره. 9

ْيئاًَ بارت:ع، با اندکی اختالف در 432، ص 3کافی، ج مالّصدرا، شرح اصولو  391، ص 10العقول، ج ةمجلسی، مرآ. 10 َش  ماَر أ ْيت 
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 کند. به تعبیر زیباي حافظ شیرازي: شود که عارف نگاهی زیبابین پیدا میاین نگرش سبب می

 ندـم به بد دیاهودـالـده نیـه دیـم کـمن  ي شهرم به عشق ورزیدنمنم که شهره

 لهی است و خداوند نیز غنیّ و قدیر،الحقیقه فعل اشود، فیز سوي دیگر چون هرچه در عالم واقع میا

از خیّرِ شود. جواد و کریم و عطوف و رحیم است. از چنین فاعلی جز خیر صادر نمى ،علیم و حكیم

ي َْْلَاَ لذا  محض جز نكویی ناید؛ َفَِخ  شود، خیر و مصلحت بزرگی در دلش آنچه که واقع می 11:یَماَو ق عَ ر 

ا ْصرِف ه َِفیََّلَاْلم ْؤِمنَ َیَ ع ْبدَِفرماید: نهفته است. خداي متعال در قالب حدیث قدسی که روایت شده می

َِاّّلَش یَْ ْيرًاَل هَ ه ََج ع ْلتَ ء  اي برایش پیش دهم و هیچ حادثهتی قرار نمیي مؤمنم را در هیچ موقعیّبنده 12:خ 

تعبیر ناین باور عارف، منشأ حس .امت براي او مقدّر کردهمگر اینكه خیري در آن حادثه و موقعیّ ،آورمنمی

 کند. به تعبیر حافظ شیرازي: تعبیر نیک و زیبا می ،آیدپیش میرا چه عارف هرلذا شود ومیاو 

 چه ساقی ما ریخت عین الطاف استکه هر  ـاف تو را کار نیست دم درکشرد و صبه دُ

است که  اکرممنسوب به پیامبرآفرین مبرّاست. بافی و تعبیر سوء و یأسعارف از بدبینی و منفی

َالَْا كَْ: ندحضرت فرمود َبِاهللك بائِِرَسَ ب  ر  ؛ به خداي متعال است ظنّبزرگترین گناهان کبیره، سوء 13:وء َالظ نِّ

به آن چیزي است که خداي متعال در جهان بدبینی نسبت و مقدّرات الهی است؛به خدا بدبینی نسبت

 همین نگاه عارفانه،راستاي آورد. در کند و وقایعی است که در عالم و زندگی انسان پدید میایجاد می

 )در منزل عذیب آمدند و در بین راهه از کوفه میک عدي و یارانشبنطرمّاحبه در پاسخ  حسینامام

بِناَق ِتلَْيَْون َخَ ي كَ َواَا نَْجَ ّل  رََْیِانِّ ا ّماَو اهللَِبا حضرت مالقات کردند، به آنها فرمودند: الهجانات(  َمَْناَاَ راًَماَا راد َاهللَ 

                                           

ی یب عشق: عرصهکند. برای توضیحات بیشتر نک: طیّب، طب؛ امّا مفهوم توحیدی عمیقی را بیان مینیست ، روایتعبارت. این 11

 حیات انسان ازمنظر عارفان.
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گونه است که آنچه خداي متعال در رابطه با ما اراده فرموده، به خیر به خدا سوگند امید من این 14:ناظ ف رَْ

باشد؛ خواه در این حرکت و نهضت به شهادت برسیم و کشته شویم و خواه  آنما باشد و مصلحت ما در 

وده، خیر آنچه که خداي متعال اراده فرم قیّت ظاهري دست پیدا کنیم؛در این مبارزه به پیروزي و موفّ

 . و مصلحت ما را دربردارد

ـــاهده میدر واقعهرا  ي دیگري از این نگاه زیبابیننمونه ـــورا، هنگامی مش ـــرت ي عاش کنیم که حض

سارت به دربار ابن بیتو دیگر اهل زینب ضرت زینبرا به ا  زیاد در کوفه بردند و وقتی ح

ــانعزّتمندانه را دربرابر ابند بزرگوارانه و آن برخور ــان نش ــود، دهند و او تحقیر میمی زیاد از خودش ش

ْنع َاهللَِ کند:خطاب می زینبزیاد براي تالفی به حضـــرت ابن َر أ ْيِتَص             زینب! چگونه يِک؟َا خََِبَِك ْيف 

َِاّّلَماَفرمایند: در پاســخ او می کرد؟ حضــرت زینب دیدي کاري را که خدا با برادرت حســین ر أ ْيت 

ضرت زینب !جز زیبایی ندیدم 15:يالًَج مَِ شد جز زیبایی نبود. این نگاه زیبابین ح که  آنچه که واقع 

صحنهمی شورا با آن همه متواند در  ي این دخت صائب و بالیا زیبایی ببیند، حاکی از نگاه عارفانهي عا

توان آموخت، مكتب عاشورا می هاي دیگري که ازاست. بنابراین یكی از درس بزرگوار امیرالمؤمنین

ـــن ـــت؛ چون  ظنّحس ندگی اس قدّرات الهی و تعبیر نیكو کردن رخدادهاي ز عال و م ند مت به خداو

ـــت و از جانب خدا براي مؤمن، جز خیر مقدّر نخواهد  رخدادهاي زندگی چیزي جز مقدّرات الهی نیس

َشد. 

توان آموخت، درس تنها به ي عرفان و اخالق از مكتب عاشورا میهایی که در عرصهسدیگر از در یكی

ي امور داند و همهسو تنها خدا را مؤثّر میکردن در زندگی است. کسی که از یک ءخدا اعتماد و اتّكا

آورد و از کاره به شمار میبیند و غیر خدا را در عالم هیچعالم را تحت اراده و در دست خداي متعال می

                                           

 .173الطّف، ص قعةکوفی، وفابومخن . 14

کَیْفَ : 243، ص 1االبرار، ج جزائری، ریاضو  383، ص 17، ج علومالبحرانی، عوالمو  115، ص 45. مجلسی، بحاراالنوار، ج 15

 یکِ وَ اَهْلِ بَیْتِکِ؟رَأَیْتِ صُنْعَ اهللِ بِاَخِ
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و قادر به رفع  دارد و خدا را آگاه به نیاز بندگان و غنیّ ظنّگر به خداوند و مقدّرات الهی حسنسوي دی

داند، چنین فردي در زندگی خدا را عطوف و رحیم می ،بیندخدا را جواد و کریم میداند، حوائج آنها می

خواهد کرد و تنها به او چشم امید خواهد دوخت؛ چرا که جز خدا کسی را در عالم  ءكاتنها به خدا اتّ

زرگوار مده است که پیامبر بکند. در حدیث آداند و خدا هم جز خیر براي بندگانش مقدّر نمیاي نمیکاره

:ق چیست؟ توکّل بر خداي عزّوجلّ  ؟م اَالت  و ك ل َع ل ىَاهللَِاز جبرئیل سؤال کردند که:  اسالم ْلِعْلم َا ََال 

َّلَي ضَ  َّلَي  ْعِطیبِا ن َاْلم ْخل وق  ف ع َو  َّلَي  ن ْ َّلَر َو  َو  ْلقََِاْلي ْأسََِالَ اْسِتْعمَي ْمن ع َو   : توکّلجبرئیل عرضه داشت :ِمن َاْلخ 

تواند عطا کند و رساند و نه سودي؛ نه چیزي میپی بردن به این حقیقت است که مخلوق نه زیانی می

طور کامل از مخلوق قطع امید کند و یزي به انسان شود و اینكه شخص بهتواند مانع رسیدن چنه می

َك ذَ یأس پیشه کند.  َاْلع ْبد  َكان  َِسو ىَاهللَِف ِاذا َّلي  ْعم ل َِّل ح د  َل ْمَي َ َِلك  َل ْمَي خ فَْو  َو  َل ْمَي ْطم ْعَِفیَْرج  َِسو ىَاهلِلَو 

َالت  و ك لَ ذا ح د َِسو ىَاهلِلَف ه َ  گونه بود، جز براي خدا کار نخواهد کرد؛ اي اینوقتی بنده بعد عرض کرد: 16:اَه و 

طمع نخواهد بست و توکّل  جز به خدا امید نخواهد بست؛ جز از خدا پروا نخواهد داشت و جز به خدا

 . این است

در یكی از  حسینتوان دید. امامبه زیبایی می سینالحاین توکّل را در نهضت اباعبداهللهاي جلوه

َا نْ ت ْمَِاْبنَ هایشان در روز عاشورا خطاب به کوفیان فرمودند: سخنرانی َا ْشيَو  َو  شما اي ؛ اع ه َت  ْعت ِمد ونَ ح ْرب 

َع لَ ك لَْت  وَ َینَِّاَِ. متقابالً فرمودند: ء داریدبه یزید و پیروانش اعتماد کردید و اتّكا عمرسعد!لشكریان  اهلِلََیت 

َر بَِّیر بِّ َآِخذ َبِناصَِه َاَِدابَ َماَِمنََْك مَْو  بر اهلل است که پروردگار من و شماست و من  امّا توکّل و اتّكاء ؛ي ِتهاّّلَه و 

. و در پایان همان سخنرانی اینكه تحت اراده و قدرت الهی استمگر  ،اي نیستجنبندههیچ موجود زنده و 

َا نَْ :به خداي متعال عرضه داشتند َت  و ك ْلناَو  َر ب  ن اَع ل ْيك  َاْلم صَِاَِت  اي خداي بزرگ! اي محبوب و  17:يرَ ل ْيك 

                                           

  .261االخبار، ص بابویه، معانیابنو  194، ص 15الشّیعه، ج . حرّعاملی، وسائل16

َا نَْ :343 ص ،3 ج ،الحسین االمامعةموسو و 252 ص ،17 ج العلوم،عوالم بحرانی، ؛ 8 -10 ص ،45 ج بحاراالنوار، مجلسی، .17 ت 
ََر ب  ن ا َع ل ْيك  ْلناَو  َاَِت  و ك  َاَ ل ْيك   .يرَ اْلم صَل ْيكَ اَِن  ْبناَو 
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کنیم و ل میلذا ما تنها بر تو توکّ ي ما هستی!و پرورانندهتو صاحب ما  !معبود من! تو ربّ ما هستی

به خداي  الحسینز این توکّل و اعتماد اباعبداهللي دیگري ا. جلوهسوي توستصیرورت و شدن ما به

آن حضرت در روز عاشورا بعد از اینكه نماز صبح را اشتن به احدي جز خدا را در دعاي ند ءمتعال و اتّكا

م َهَ للَّ اَ دارند: به خداي متعال عرضه می حسینمشاهده کرد. امامشود با یارانشان به جا آوردند، می

َثِق تَِا نَْ َك رَََْیفََِیت  َرَ ك لِّ َو  َا نَََْیفََِیجائَِب  َِشد ة َو  َلَِك لِّ َاَ ََیفََِیت  َبَِمَْك لِّ َن  ز ل  َع د ةَ َیر  خداي من! اي  اي 18:ثِق ة َو 

ي شدید و دشواري در هر واقعه .و اعتماد منی ءي اتّكامحبوب و معبود من! تو در هر امر ناگواري نقطه

اي که براي من پیش بیاید، اي که براي من رخ دهد و حادثهدر هر واقعه و ي امید و اعتماد منینقطه

 ت هستی. ي من براي مواجه شدن با آن موقعیّو عُدّه معتمَد منی و سرمایه

 الحسینن به غیر خدا در نهضت اباعبداهللنكردنماد و نمود دیگر بسیار زیباي این روح توکّل و تكیه 

ه در منزل زباله، خبر شهادت هنگامی که در بین را حسینشود دید که امامرا در این صحنه می

         مسأله را با یارانشان در میان الً صادقانه و صریح رسد، حضرت اوّعقیل به آن حضرت میبنمسلم

هاى طرفدارشان، استفاده از نیرويخاطر سوءکه با دید دنیانگر بهبرخالف بسیاري از رهبران  گذارند.می

گذارند که له را صریح با یارانشان در میان میمسأ حسینپوشانند، امامات را بر آنها میخیلی از واقعیّ

 کنند حاال که وضعیّتمیو بسیار زیباست که حضرت به یارانشان اعالم  ؛اي در کوفه رخ دادهچنین حادثه

این تنها به  توانید برگردید!ز شما مایلید، میگونه است و جز شهادت پیشاروي ما نیست، هر کدام ااین

را شما شب عاشورا ي زیباتر این نداشتن به یاران بسیار زیباست! جلوه ءو اتّكا ،داشتناعتماد خدا 

من فرمایند: کنند، میو تقدیر می بعد از اینكه از وفا و پایداري یارانشان تجلیل حسینبینید. اماممی

 ؛شما از تاریكی شب استفاده کنید . دشمن فقط با من کار دارد.دهم برگردیدي شما اجازه میبه همه

 کنید.توانید بگیرید و شب را محملی قرار دهید و کربال را ترك از بستگان من را هم می دست برخی

                                           

  .205الطّف، ص قعةکوفی، وفو ابومخن 546، ص 4کافی، ج نی، . کلی18
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شان که قبل از خروج از مدینه براي نامهلذا در پایان وصیّت ؛حسین جز به خداي متعال اتكاء نداردامام

َو َاََِبِاهللََِِاّّلََیيقَِت  ْوفَِو َمَاگونه نوشتند: ه به یادگار گذاشتند، اینیّفحندبنمحمّ ت  و ك ْلت  ت موفّقیّ 19:يبَ ْيهَِا نَِلَ ع ل ْيهَِ

از  بنابراین یكی .امام و به سوي او روي آوردهردهخدا نیست. من تنها بر خدا توکّل کمن جز به اتّكاي 

كاء داشتن در زندگی توان آموخت، درس تنها به خدا اتّكال و اتّهاي دیگري که از مكتب عاشورا میدرس

 است. 

درس آموخت، آرامش در  توان از آنخالق که میي عرفان و اي عاشورا در عرصهابعاد دیگر واقعه یكی از

دل طوفان حوادث و صبر در دل بالیا و مصائب است. در این رابطه توجّه به این نكته مفید است که یكی 

طور ي امور تحت مشیّت الهی و به دست خداي متعال است و همیناز آثار یقین به توحید و اینكه همه

ترین اطمینان و آرامش داشتن در دل سهمگین و اعتماد به خدا و مقدّرات الهی، نیل به مقام ظنّحسن

تابی و جزع و فزع نكردن و ضعف و عجز نشان ندادن از خود به هنگام مصائب حوادث و صابر بودن و بی

به خطرات و حوادث آینده و مشكالت پیشاروي وي دیگر عدم اضطراب و تشویش نسبتاز یک سو و از س

اساس مشیّت الهی دهد و تمام وقایع برادفی رخ نمیاي تصانسان است. کسی که یقین دارد هیچ واقعه

اي نیست و مشیّت پروردگار نیز همواره به وقوع شوند و احدي جز خدا در این عرصه کارهواقع می

گیرد که به سود و مصلحت مؤمن است، و در نتیجه حوادث تلخ مثل داروهاي رخدادهایی تعلّق می

دهند، نه اندوه و بیماري و رنجوري و هالکت و مرگ نجات می شفابخش تلخی هستند که شخص را از

به آینده خواهد داشت و در خورد و نه نگرانی و تشویشی نسبت افسوسی بر آنچه رخ داده خواهد

 ها از آرامش عمیقی برخوردار خواهد بود. تترین موقعیّسخت

                                           

  .161، ص 2، ج المجالسةتسلیموسوی، و حسینی 179، ص 17العلوم، ج بحرانی، عوالمو  330، ص 44مجلسی، بحاراالنوار، ج  .19
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َلِْلم ْرِءَاْلم ْسِلمَِفرمودند:  اکرمپیامبر َل هَ َوَ َع زَ َاهللَ َیي  ْقضَِّلَع ِجْبت  َاََِج ل  َل ه َوَ َكّّلَق ضاًء ْيرًا َخ  َضَ ْنَق رَِِاََان 

َاَََِيضَِبِاْلم قارَِ ْيرًاَل ه َو  َخ  َكَْنَم ل كَ كان  َم غارِب ها َاّْل ْرِضَو  ْيرًاَل هَ م شاِرق  َخ  شخص مسلمان که  در شگفتم از 20:ان 

اگر او را با قیچی  .شودکند مگر اینكه به سود او تمام مینمیچیزي را براي او مقدّر خداي عزّوجلّ، هیچ

باز هم به سود  شود و اگر او را به فرمانروایی شرق و غرب عالم بگمارند،ریزریز کنند، به سود او تمام می

انی و غصّه و اندوه شود که نه ترسی از آینده و نه نگرچنین بینش و نگاهی سبب می .او تمام خواهد شد

َع ل يَْياء َاهلِلَّلَخ وَْلَِِان َا وَْ که قرآن کریم فرمود:طورگذشته وجود داشته باشد. همانبه رتی نسبتو حس َِهمَْف 

َّلَه مَْ به گذشته دارند. از آینده و نه حزن و اندوهی نسبت دوستان خدا نه خوف و نگرانی 21:ونَ ز نَ ي حََْو 

َآم نَ ل ذَِاَ این آرامشی است که قرآن به آن اشاره کرد و فرمود:  َت طَْين  َق لوب  هَ واَو  َاهلِلَا ّلَِبذِکَِْبذِكََْمَْم ِئن  ِرَاهلِلَِر

ه به خدا آرامش یافته، که با یاد خداست اند و دلشان با یاد و توجّکسانی که ایمان آورده 22:وبَ ق لَ م ِئن َالَْت طَْ

ترین و مظهر تامّ این آرامش و اطمینان در سهمگین حسین. امامرسدها به آرامش میکه دل

َلَ ِتَقَ َدَْقَ َطَ قَ َوراًَثَ كَْمَ َتَ ْيَأَ ماَرَ گونه نقل کرده: ها هستند. یكی از گزارشگران کربال اینتدشوارترین موقعیّ

، بیتشفرزندانش، اهلند هیچ شخصی را که به خدا سوگ 23:هَ نَْمََِشاًَأَْجَ َطَ ب َرََْاَ هَِبَِحَْصَ َوَ َهَِِتَيَْب َ َلَ هََْاَ وَ َهَِدَِْلَوَ 

ندیدم.  تر از اباعبداهللتر و آرامقدمثابت ،هم شكسته باشددر مغلوب و اصحابش کشته شده باشند و

شد، تر میشدیم و مصائب سنگینتر میچه به بعدازظهر نزدیکند: در روز عاشورا هرفرمود سجّادامام

 داد.ي پدرم شادابی و آرامش بیشتري را نشان میچهره

                                           

َِمْنَش يَْ: 96، ص 5کافی، ج گونه هم آمده است: . این روایت این161، ص 3کافی، ج کلینی،  .20 َاْلم ْؤِمِنَِان ه َِاْنَماَع ِجْبت  َك ع ج بيَِمن  ء 
نْياَبِاْلم قاريضَِ َج س د ه َفيَداِرَالد  َماَب  ْين َمَ ََق ِرض  َِاْنَم ل ك  و  َك ل َماَي ْصنَ كان َخ ْيراًَل هَ  و  َكان َخ ْيراًَل هَ  َم غارِِبها َخ ي ْر َشاِرِقَاّْل ْرِضَو  ع ز و ج ل َبِِهَف  ه و  ع َاهللَ 

 ل ه .
 . 62ی ی یونس، آیهسوره. 21

 .28ی رعد، آیه یسوره . 22

 .105طاووس، لهوف، ص و سیّدبن 50، ص 45بحاراالنوار، ج . مجلسی، 23
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      با بینیم که شود. صبح عاشورا بُریر را میهم دیده می این ویژگی در اصحاب اباعبداهلل

به خدا قسم من اهل شوخی و مزاح گوید: کند و بعد خودش میزاح میشوخی و م هعبدربّبننحمعبدالرّ

نه تنها از  .آورده استاریم، مرا به این بهجت ت، شادمانی واقعی که در پیش دا در این موقعیّامّ ؛نیستم

ترین عبارت و حرکتی که حاکی از اضطراب یک از اصحاب آن حضرت هم کوچککه از هیچ اباعبداهلل

اي در جریان عاشورا به زبانشان جاري نشد. در ترین شكوهو ناآرامی آنها باشد، مشاهده نشد و کوچک

کشند، ها را در این عالم میسآخرین نفافتند و از اسب بر زمین میحسیناماماي که آخرین لحظه

فوران  بدن اباعبداهلل کردند، خون از تمام نقاط زخماي که نقل شده، وقتی حضرت تنفّس میگونهبه

ِئن ةَ ياَاَ خطاب از عالم باال براي حضرت آمد که:  ، در این هنگام اینکردمی َاْلم ْطم  ر بِِّكََلىَ ِاََاْرِجِعی ي  ت  ه اَالن  ْفس 

اي متعال که تو از خداوند راضی هستی و خداي نفسی که به آرامش رسیدي؛ درحالی  24:ي ةًَي ًةَم ْرضَِراضَِ

هاي بزرگی که از مكتب عاشورا بنابراین یكی از درس سوي پروردگارت بازگرد.هم از تو خشنود است، به

 ها در جریان زندگی است. توان آموخت، درس آرامش و شكیبایی در دل سختیمی

درس رضامندي و  توان آموخت،ي عرفان و اخالق از مكتب عاشورا میکه در عرصه دیگري درس

در زیارت  فداهارواحنازمانامام صبري که؛ استحسینامامفراتر از جایگاه صبر  این خرسندي است. 

دارند و بیان است. حضرت عرضه می آوراند که شگفتیاد کرده آني مقدّسه چنان به عظمت از ناحیه

َکنند: می َم الِئك ة َالس ماَوو  َع ِجب ْتَِمْنَص ْبِرك  آفرین بود که قدر شگفتیصبر تو یا اباعبداهلل! آن 25:اتَِق ْد

قدّرات از م ،عارفان باهلل .ا فراتر از صبر، جایگاه رضاستمّا !زده شدندها هم از آن شگفتآسماني مالئكه

چه محبّت و عشق الهی است؛ چرا که هري ند. این رضا ثمرههست راضی الهی در جریان زندگی خویش

و یاران  بخش است. عشق اباعبداهللداشتنی و لذّترسد، براي عاشق شیرین و دوستمی از معشوق

هاي روز ترین واقعهساز چنین روح رضایتی در دل سهمگینبزرگوار آن حضرت به خداي متعال، زمینه

                                           

  .28-27 اتی فجر، آیسوره. 24

 .322و  240، ص 98مجلسی، بحاراالنوار، ج و  504الکبیر، ص مزار مشهدی،ابن. 25
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را هم  است که آرامش عظیم اباعبداهلل . این رضاي حاکی از عشق و محبّت اباعبداهللستعاشورا

 سبب شده است. به تعبیر زیباي شاعر: 

 به ارادت بكشم درد که درمان هم از اوست  به حالوت بخورم زهر که شاهد ساقی است

ي کنند؛ چرا که ایشان شیفتهرا رضامندانه استقبال می ترین مصائبترین و سهمگینسخت اباعبداهلل

 زند. گفت:خدایی است که این مقدّرات را رقم می

 مـات اویـم، مـات اویـم، مـات او  ت اوذّاـم لـشــچیـا مـالیـدر ب

ه در رابط باقرشود اشاره کرد این است: امامي عاشورا میي رضا در صحنهکه در عرصهي لطیفی نكته

که بر  را در روز عاشورا درد تیغ و تیرهایی اصحاب اباعبداهلل: فرمودند با اصحاب اباعبداهلل

َّلي ِجدَ  ؛کردنداحساس نمی، شدن وارد میپیكرشا َم سَِّاَ ون  آوري نیست. و این چیز شگفت 26.يدَِدَِاْلحَ َل م 

کند؛ دهد احساس نمیرا که برایش رخ میهایی ي معشوقی است، حادثهوقتی انسان شیفته و خیره

ي او شدند که زنان درباري مصر وقتی که یوسف صدّیق از جلوي آنها عبور کرد، چنان شیفتهطورهمان

احساس نكردند. اصحاب  ،ستشان بودي چاقوهایی که در دها را به وسیلهکه درد بریده شدن دست

داشتنی ت زیبا و دوستهستند که محو و مبهوت شخصیّ ي اباعبداهللچنان شیفته هم اباعبداهلل

نكته  کنند. امّا در رابطه با رضاي خود اباعبداهللها را احساس نمیلذا درد تیر و تیغحضرت شدند؛ و

ت صحو بعد در موقعیّ و الجمعی دارنداعظم خدا مقام جمع عنوان ولیّ به حسینباالتر از این بود. امام

امّا چون این  ؛کنندها را هم احساس میخالف اصحابشان، درد تیر و تیغستند؛ آن حضرت برالمحو ه

 داشتنی است. به تعبیر زیباي حافظ شیراز:بینند، برایشان دوستنب محبوب میها را از جاتیر و تیغ

 رمـذیـت پـنّـد، مـرم زنـر تیـگ و  نگیرم شد دستشـغم گر کُـبه تی

                                           

َالباقَِع ْنَأ بی: 80، ص 45نوار، ج بحاراالمجلسی،  و 848، ص 2الجرائح، ج وخرائجال. راوندی، 26 َاْلح س ْينَ قالَ َرَِج ْعف ر  َ:َقال 
َاهللَِن َر سِّل ْصح ابِِهَق  ْبل َا ْنَي  ْقت ل :َاَِ َاََِول  َلی:َياَب  ن ی  َقال  َس ت ساق  َج مَل ىَاْلِعراقَِاَِن ک  َم ع ک  َي ْست ْشه د  َا ل م َّلَي ِجدَْصحاِبکَ اَ اع ه َِمْنَ...َو  ون 

َ   اْلح ِديِد...م سِّ
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 که پیش دسـت و بازویـت بمیـرم  رـزن تیـو بـروي ما را گـمان ابـک

 اصغرنگام شهادت فرزند بزرگوارشان علیّرا ه هاي روح رضامند اباعبداهللیكی از این جلوه

که را ذبح کرد، درحالی رگوار اباعبداهللشعبه، سر مطهّر و گردن این فرزند بزبینیم. وقتی که تیر سهمی

 ها را به آسمان پاشیدند؛ند و خونگرفت اصغردست زیر گلوي علیّ حسینزد، امامخون فوّاره می

َع لَ  و به خدا عرضه داشتند: زمین نیامدها به اي از آن خونقطره َیَ ه و ن  تحمّل  27:ِنَاهللَِبِع يََْا ن هَ یَبََِماَن  ز ل 

برابر دیدگان محبوب و معشوقم ن آسان است؛ چرا که این ایثار دري سهمگینی براي محادثه با همهاین 

برابر محبوبش ندارد، آنچه را که محبوب اي درحدّهي علیهو عاشق، سلیق شخص محبّ .افتداتّفاق می

 دارد. به تعبیر باباطاهر:پسندد و دوست میدارد، او هم میپسندد و روا میمی

 نددـران پسـجـی هـل و یكـی وصـیك  ددـنـسـان پـی درمـی درد و یكـكـی

 را جـانـان پـسـندده ـچـدم آنـنـسـپ  جرانـمن از درمان و درد و وصل و ه

ِرض ىَاهلِلَ، بیان داشتند: خواندند کربالسوي قبل از حرکت به همكّاي که در خطبهدر  حسینامام

َا ْهلَ   و در آخرین .بیت استپسندد، همان مورد رضایت ما اهلیآنچه خداي متعال م 28:اْلب  ْيتََِِرضانا

لحظاتی که از اسب بر زمین فرو افتادند و جبین بر خاك نهادند و به مناجات با خدا مشغول شدند، 

،َص بََْیهَِ َ ِالعرضه داشتند:  ،َّلَم عبَ َیَ راًَع لِرضاًَبِق ضاِئك  ،َياَغَِب الِئك  َالَْود َِسواك  پروردگار من! به  29:يثينَ ت غَِم سَْياث 

آنچه که قضاي تو به آن تعلّق گرفته، خشنود و خرسندم و در بالهایی که تو براي من مقدّر کردي، صابر 

 از جانب حضرت حقّ اینجاست که متقابالً  تو ندارم اي فریادرس فریادرسان! و شكیبا هستم. معبودي جز

ِئن ةَ َي  ت  ه اَالن  ْفسَ ياَاَ رسد که: ندا می سوي اي روح به آرامش رسیده! به ؛ي ةًَي ًةَم ْرضَِر بِِّكَراضََِلىَ ِاََاْرِجِعی اْلم ْطم 

                                           

 .46، ص 45و مجلسی، بحاراالنوار، ج  103طاووس، لهوف، ص . سیّدبن27

 .367، ص 44و مجلسی، بحاراالنوار، ج  146، ص 1االخبار، ج حیون، شرحابن ؛ 29، ص 1الغمّه، ج . اربلی، کشف28

 َ...َغيثينَ تَ سَْمَ الََْياَغياثَ َواکَ سََِهَ   َلّلَاََِبَِّياَرَ َکَ ضائَِقَ َلیَ راًَعَ بَْصَ با اندکی تفاوت در عبارت: : 423. مقرّم، مقتل، ص 29
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روردگارت که هم تو از خداي خویشتن خشنود و راضی هستی و هم پ حالی پروردگار خویش بازگرد؛ در

توان آموخت، درس هاي دیگرى که از مكتب عاشورا مىبنابراین یكی از درس .از تو خشنود و راضی است

 .ي زندگى استرضا در عرصه

َص ل ىَع ل ْيكَ َاهللَ َص ل ى َص ل ىَع ل ْيكَ َاهللَ َياَا باع ْبِداهلِلَو  30َياَا باع ْبِداهللََِع ل ْيكَ َاهللَ َياَا باع ْبِداهلِلَو 

 

                                           

 .301، ص 44و مجلسی، بحاراالنوار، ج  493، ص 14، ج هالشّیعحرّعاملی، وسائل ؛575، ص 4. کلینی، کافی، ج 30


