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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 (2) ی نهضت اباعبداهلل های عارفانه جنبه

عبودیّت، آزادگی، تسلیم، عزّت نفس، ، یاخالقجمال عرفان، ، الحسیناباعبداهللکلمات کلیدی: 

 قربانی شدن.مردانگی، ، عفوعشق، ادب، ایثار، خیرخواهی، مواسات، 

 

ورزیدن به آن   بر عشقوه و مقتدای امّتند و شیعه عالوهامام و اس عرض کردیم که حضرت اباعبداهلل

عاشورای زمان  و در کربالی زمین و ؛به ایشان اقتدا کند ؛ت و پیروی کندایشان تبعیّحضرت باید از 

 خویش درحدّ توان حسینی زندگی کند. 

هایی که در  های عرفانی و اخالقی آن است. یکی دیگر از درسی عاشورا آموزهگفتیم یکی از ابعاد واقعه

، درس عبادت و عبودیّت و آزادگی و حرّیّت توان آموخت ی عرفان و اخالق از مکتب عاشورا می عرصه

بندگی  ؛1َتِنبواْالطّاغوتَُْبدواْاهلَلَْوْاجْ ُاعْ دانسته که:   الهی را این انبیای ی است. قرآن کریم پیام اصلی همه

است برای نیل به  عبادت تالشی .دادن به بندگی طاغوت سرباز زنید خدا را پیشه کنید و از تن

و حرّیت از بندگی مخلوق  ت و بندگی خدای متعال، رمز آزادگیبندگی؛ و عبودیّت و ی عبودیّ مرتبه

واله و شیدای خود کرده و در دام تعلّق به آن گرفتار شدیم، اله ماست و  چه ما را در زندگیاست. هر

هایی آن شود و رمز ر  انبیاء آمدند تا به ما بیاموزند که هیچ چیز جز اهلل شایستگی ندارد که انسان واله
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تعلّق به  های درونی و های بیرونی هم ناشی از همین وابستگی که اسارت _درونی های انسان از وابستگی

قولواْفرمودند:  اکرمنهادن است. پیامبر ت حضرت حقّسر به عبودیّ تنها بندگی خدا و _دنیاست

. انسان با قائل شوید تا به فالح برسیدیست، جز اهلل ن به این حقیقت بزرگ که الهی؛ 2ِلحواالِالَهِْااّلاهلَلْتُ فْ 

ْالَْتُکنْ : ندفرمود شود. امیرالمؤمنین از بندگی مخلوق رها می بندگی حضرت حقّ سر نهادن به راه

. عبادت تعبیر عملی است ی دیگری نباش که خدا تو را آزاد آفریده بنده؛ 3َجَعَلَکْاهللُُْحّراْ ْفَ َقدْ ْرِکَْیْ َدْغََْعبْ 

کند و روح بندگی  ت را در جان انسان تثبیت میاست و کاری است که حقیقت عبودیّت مفهوم عبودیّ

از او  دهد و های حیات انسان تسرّی می عرصه های زندگی و ترا در کالبد تمام فعالیّ حضرت حقّ

ْجَْل ُعبوديْ اَْ: فرمودند صادقسازد. امام متعالی و خداگونه می انسانی آزاده و ُْههَُْكن ْ َْهرْ وْ ُة ؛ 4ةُْالرُّبوبیْ ا

َْاِطعْ َعبْ . در حدیث قدسی است که: خداوندگاری است ت گوهری است که کنه آنعبودیّ َْحّتيْ دي ْني

 . ای از خودم بسازم تا تو را نمونهفرمانبر و عبد من باش  ؛ی من! مطیع من باش بنده ؛5َعَلَكَْمثَليَاجْ 

شود  هی است که سبب میاللّخليفةبخشد و این  به انسان شایستگی خالفت الهی را می ،این خداگونگی

انسان مجرای فعل الهی شود. زبانش لسان اهلل، دستش یداهلل، اهلل و پیکر قلب انسان جایگاه مشیت

ود. از چنین انسانی کار خدایی و سایر اعضای پیکرش هم مجرای فعل الهی ش اهلل،چشمش عین

بر عوالم وجود  ی چنین انسانی ارادهشود. میی حاکم بر عوالم وجود چنین انسانی اراده. زند میسر

و مناجات زیباترین  شود. عبادت، راهی است برای رسیدن به این منزل. از منظر دیگر، عبادت میحاکم 

فرصت ترین شکل نرد عشق باختن با معشوق ازلی و راه یافتن به خلوت انس و محفل قرب و  کامل و

 به عبادت و مناجات حقّ ند،وصل و لقاء الهی است. لذا عارفان راستین که محبّان واقعی حضرت حقّ
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ْالنّْ: ندفرمود ورزند. پیامبراکرم عشق می َْعِشقََْاف َضُل َْمن  ْال ِعبْْاِس ْوََْفعانَ َقهاَدَة ْبْا َْو ِْبَقل ِبِه هاْاَشرََْاَحب ها

 آغوش است؛ ورزد؛ با عبادت هم کسی است که به عبادت عشق میها  برترین انسان؛ 6اِبَجَسِدِهَْوْتَ َفر َغَْله

ت دل خود به عبادت عالقه دارد و با پیکر خود با عبادت محشور است و دیگران را ی ظرفیّ با همه

پروردگارا! نه از دارند:  به خداوند عرضه می ؤمنین. امیرالمکند کند و با عبادت خلوت می بیرون می

را عبادت نکردم؛ تو را زیبنده و سزاوار عبادت شدن دیدم و راه  دوزخت و نه به طمع بهشتت، توترس 

م َْعَبُدواْاهللَْ فرمایند: می صادق. امام7بادت و بندگی تو را در پیش گرفتمع َْوَْجل ُْحّباْ قَ و  َلُهَْفِتل َكَْْْع َ 

ْراَدُةِْعب َح  کنند. این  بندگی می سر عشق، عبادت و گروهی هستند که خدا را از ؛8اَدةَِْوْهَيَْاف َضُلْال ِعبْارِْاال 

 بنابراین عبادت راه آزادگی است. به تعبیر شاعر:  .ادت آزادگان و برترین عبادات استعب

 هان آزادمـاز هر دو ج قم وـی عش بنده  ی خود دلشادم گویم و از گفته فاش می

َتَطع َتِْاْ فرمودند: در روز تاسوعا به برادر بزرگوارشان حضرت عبّاس حسینامام ْاَِْنْاس  َْتص رِفَ ُهم  ن 

ْ ْ َعّناْفيْه َعل  ْفَاف   ِم ْال یَ و  ُْنَصّليِْلَربِّناْفيْهَذا ْفَْ ْ َلَعل نا َلِة ْالل ی   ْيَ ع َلُمْاِِْذِه َْوِْتالاُْيّْنْاَْن ُه َْلُه ْالص الَة َْكث ْ ْاِبهِِْكتَْوَةِْحبُّ َرِةَْو

رف درگیری در این روز )روز تاسوعا( منص ای برادر! اگر در توان توست، آنها را از؛ 9فارِِْتغْ اِلسْ الدُّعاِءَْوْاْ 

امشب را به نماز طی کنیم. چرا که خدای  و مانده، به نماز مشغول شویمکن؛ تا در این یك روز باقی

راوان دعا کردن و استغفار ف دوستدارِی تالوت قرآن و  داند من عاشق نمازم. من دلداده متعال می

َلَةَْوَْلُهم ْدََْوْاَْْْال ُحَسی نُْْْتَْباَوْلذا روایت شده:  .کردنم َحابُُهْتِل َكْالل ی   َْكَدْوص  لِْويٌّ ْالن ح  َماْبَ ی َنْراِكٍعَْوْساِجٍدَْوْْْيِّ
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که صدای عبادت و  کردندای طی  گونهو اصحابشان، آن شب را به حسینامام          ؛10اِعدٍْقاِئٍمَْوْق

 رسید. یا در حال رکوع بودند یا سجود؛ تالوت قرآن و ذکر آنها مثل صدای زنبورهای عسل به گوش می

برابر و یارانشان در الحسینر عاشورا دیدیم چگونه اباعبداهللو ظه .یا در حال قیام بودند یا قعود

از اسب بر زمین افتادند،  هم که اباعبداهلل رگبار تیر دشمنان، به نماز ایستادند و در آخرین لحظات

هایی که از مکتب  ی مناجات و عبادت خداوند گذاشتند. بنابراین یکی دیگر از درسسر به سجده

ت پروردگار و حرّیت و و عبودیّ مناجات عاشقانه با حضرت حقّ توان آموخت، درس عبادت و عاشورا می

 آزادگی ناشی از آن است. 

توان آموخت، درس تسلیم و تفویض  از مکتب عاشورا می ،ی عرفان و اخالق در عرصهی که دیگر  درس

ی وجود  گی، با همهدلداد ی عشق و ت و بندگی و یکی از پیامدهای عمدهاست. یکی از آثار مهم عبودیّ

نداشتن. عبد از ای  برابر معبود و معشوق است و در پیشگاه او از خود رأی و خواستهتسلیم بودن در

َْشیْ داند؛ چرا که موالی او  برابر موالی خویش، صاحب فهم و تشخیص نمیخود را در سو یك ٍءِْبُكلِّ

ْالْ  عبد و مخلوق، مصداق در جایگاهاست و او  11َعلیمْ  ِْمَن ْاوتیُتم ْما َْقلیالْ ِعلْ َو ِْااّل این جاهل  است و 12ِم

رأی و نظر کند؟ بزرگترین نظر بشمارد و اظهار ر عالِم مطلق، چگونه خود را صاحببرابمطلق در

کند و در  شود، خودش را به پزشك تسلیم می حقوقدان، هنگامی که بیمار می ،شناس فیزیکدان، جامعه

برابر اقدامات درمانی او کند و درش رأی و نظری ابراز نمیی او، از خود مقابل تشخیص کارشناسانه

در سپارد؛ چرا که او را  احی او میتیغ جرّحتّی خود را به  ؛دهد مقاومت و مخالفتی از خود نشان نمی

برابر پروردگار، چون خود را جهل مطلق و او داند و خود را ناآگاه. عبد در میص و دانا متخصّآن رشته 

َمیِِّتَْكالْ ْ(عالیْ َتْْاهللِْْیِْدََْيْْنَْیْ ب َْ)ْدَُْعبْ ل َْاْ :انداهل معرفت گفتهلذا  است؛داند، تسلیم مطلق  نهایت می یرا علم ب
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َْكیْ لِْاسِْالغْیَِْنَْيدَْبَ یْ َْاوْ )ْالَغّسالِْْیَِْنَْيدَْبَ یْ  عبد حقیقی خدا بین دو دست جمال و جالل  ؛13َفَْيشاءُْ(ْيُ َقلُِّبُه

خواهد جنازه  شوی به هر سو که میکه مرده ؛شوی ای است بین دو دست مرده ی مردهالهی، مثل جنازه

عبد حقیقی خدا هم در دست پروردگار . دهد ازه از خود مقاومتی نشان نمیچرخاند و جن را می

کند و پذیرای آن چیزی است که خدای متعال برای  ای ابراز نمی هگونه تسلیم است و از خود نظریّ این

ای ندارد تا  ی جداگانه برابر محبوب، از خود خواست و سلیقهدر زند. از جانب دیگر محبّ او رقم می

کند، از خودش مقاومت  برابر آنچه محبوب با او میند یا درخودش را ابراز و اظهار کی  هخواست و نظریّ

را به خدایی که  و مخالفتی نشان دهد. بنابراین عبد حقیقی خدا و محبّ واقعی پروردگار، کار خودش

ُضَْامْ کند. به تعبیر قرآن کریم:  گذارد و تفویض میمیعلیم است، واخبیر است، حکیم و  ریِْاَليْاهلِلْاُفَ وِّ

ْاهللَْ ْبِالْ ِان  کند، پذیرش مطلق است و  برابر آنچه محبوب و معبود با او میعبد عاشق در این ؛14ِعبادَِْْبصیر 

ت و اطاعت مطلق است. هر چه خداوند در دهد، تبعیّ دربرابر آنچه محبوب و معبود به او دستور می

پروردگار در دین برای او شود و هرچه  آورد، با آغوش باز و شادمانه پذیرا می زندگی برای او پیش می

 کند.  ی باز اطاعت می هکند با خرسندی و با روحیّ مقرّر می

شود مشاهده کرد. آنگاه که  روشنی میبه ی عاشورای این تسلیم و تفویض را در عرصه جلوه

ْ)اِْاُْفرمودند:  حسینای به امام در مکاشفه پیامبراکرم ُرج  ْاهللَْْ(راقِْعِْیْالْ لَْخ  َْفِان  َْاْْاءَْشَْقد  ْْاكََْيْرن 

َْقت ْاهللَْْ…)َو(یال  َْسبايَْْقدْ ِان  َْيراُهن  َْان  سوی عراق حرکت کن؛ چرا که مشیّت خدای از مدینه به؛ 15 اشاَء

ی در راه خودش مشاهده کند و خدای متعال اراده کشته را شهید و متعال به این تعلّق گرفته که تو

دربرابر این سخن  الحسیناباعبداهلل راه خودش ببیند.فرموده است که خاندان تو را هم اسیرِ در 
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تسلیم محض است و آنچه را که از جانب خدای متعال مقرّر شده و به زبان  اکرمپیامبر

 شوند.ی تسلیم مطلق پذیرا می هشود با روحیّبه ایشان ابالغ می پیامبر

های در نزدیکی اکبرکنیم که علیّ میورا، وقتی مشاهده ی عاش ی دیگر این تسلیم را در واقعه نمونه

 شوند که شهادت در پیش است. بعد از اینکه فرزند بزرگوار اباعبداهلل کربال از جانب پدر خبردار می

َْلسْ د: نکن از پدر سؤال می کنند و  و حضرت تأیید می نیستیم؟ آیا مگر ما در مسیر حقّ ؟قِّْحَْناَْعَليْالْ َا

در آن صورت دیگر چه هراسی؟ چه ترسی؟ چه  ؛16تَِْموْ باليْبِالْ ِاذا ْالْنُْدارد:  عرضه می ،بَلیْ فرمایند:  می

ر پذیرای این مقدّ اکبریّتی دارد کشته شدن؟! کشته شدن در راه خدا، باعث افتخار است. علیّاهمّ

بینید شما می ،به این فرزند بزرگوارشان دارند حسینی شدیدی که امام رغم عالقه . علیالهی است

نگاه  و در روز عاشورا هر یك از اصحاب آمدند اذن میدان بگیرند، حضرت یك مقدار آنها را معطّل کرد

گیرد، حضرت برای رفتن به میدان اذن می امّا وقتی این پسر بزرگوار و محبوب اباعبداهلل ؛داشت

 های تسلیم اباعبداهللدهند. اینها نمونهکنند و بالفاصله به ایشان اذن میاندکی هم درنگ نمی

آخرین رمق را از  الحسینم تجلّی کرد. وقتی که اباعبداهللاست. در آخرین لحظه هم این تسلی

 به تعبیر شاعر:  ،دست دادند و دیگر تاب استقامت نداشتند

 نه سیّدالشهدا بر جدال طاقت داشت  نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت

مشغول مناجات با خدای بزرگ  ؛زمین افتادند و جبین بر خاك نهادندحضرت از روی اسب به رو بر 

َْصبْ  ْ ِال عرضه داشتند: شدند و ِْبَقضاِئَك، ِْرضا  َْعليْ هي ْتَْْرا  ْغیاَثَْمعْ الْکَِْرْمْ الَْْلیماْ سْ َبالِئَك، ْيا ِْسواَك، بوَد

مصائبی که تو رقم  بالیا وو بر   ای محبوب و معبود من! به آنچه تو مقدّر فرمودی، راضیم؛ 17َتغیثینَُْمسْ الْ 

 ؛ ای فریادرس فریادرسان!برابر امر و فرمان تو تسلیم مطلقم؛ معبودی جز تو ندارمدر زدی، صابرم و

                                            

 . با کمی اختالف در عبارات.624، ص 1و خوارزمی، مقتل، ج  177الطّف، ص قعةابومخنف، و .13

عَْبْ صَْ: 216مقرّم، مقتل، ص  .17 عَْبْ صَْْکَْرْیْ غَْْبودَْعْ الْمَْوَْْواكَْسِْْبٌّْماليْرَْْ؛غیثینَْتَْسْ مُْالْ ْياْغیاثَْْواكَْسِْْهَْ  ْلاِْالْْبِّْياْرَْْكَْضائِْقَْْلىْ راْ  ياْْكَْمِْكْ حُْْلىْ راْ 
 ...ْهَُْلْْالْغیاثََْْمنْ ْغیاثَْ
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سلیم و تفویض در توان آموخت، درس تهایی که از مکتب عاشورا می بنابراین یکی دیگر از درس

برابر مقرّرات الهی تسلیم بودن؛ و هم دردربرابر هم پیشگاه الهی است؛ هم دربرابر مقدّرات الهی، 

امور خویش را به خدا واگذاردن و تفویض  ه و خواستی نداشتن و تمامی از خود نظریّ مشیّت الهی

 نمودن.

مناعت  ،توان آموخت، درس علوّ همّت ی عرفان و اخالق از مکتب عاشورا می دیگری که در عرصه  درس

د او نهاده بشناسد، گر ارزش و عظمتی را که خداوند در وجوعزّت نفس است. انسان ا کرامت و طبع و

ی دنیا خویشتن  حاضر نخواهد شد به قیمت همه بیند و م گرانبهاتر میی عال گوهر جان خود را از همه

ها  در معرض آلودگییا آن را  ؛یا این گوهر را در دسترس شیطان قرار دهد که او را برباید؛ را بفروشد

با  کند و ها بیاالید؛ بلکه همچون گوهرشناس جواهرتراشی، روی این گوهر کار مییزشتقرار دهد و به 

َعَرَفَْْمنْ فرمودند:   کند. امیرالمؤمنین دهد، ارزش او را صد چندان می های زیبایی که به او می تراش

ْْْاِرفُْل عاَْفرمودند:  همچنین  .را بشناسد، کارش باال خواهد گرفتکسی که خویشتن ؛ 18 ُرهَُْجل َْامْ َْسهُْنَ فْ  َمن 

َسهَُْْْعَرفَْ ْكُْنَ  َ َههاَْوَْوَْاع تَ َقهْْنَ ف  برده است که به ارزش و حقیقت خویش پی عارف کسی؛ 19الِّْماْيُ ب ِعُدهاِْمن 

ه کرده و کند، تنزی کرده و از هر چه او را از کمال محروم می ها و تعلّقات رها خود را از اسارت و

َسهُْفرمودند:  همچنین . پاك کرده استخویشتن را  ْنَ ف  ْيَ ع ِرف  َْلم  َْسبیِلْالن جَْْمن  ْْلِْالض الاِةَْوَْخَبَطِْفيْبَ ُعَدَْعن 

ْ و ها  افتد و در وادی گمراهی کسی که خویشتن را نشناسد، از راه نجات به دور می ؛20 االتِْال َجهَو

ْالّناسَِْاعْ َْمنْ پرسیدند:  سجّاداز امام .ها به بیراهه خواهد رفت نادانی بزرگترین انسان  َخَطرا ؟َْظُم

َْخَطرا َْْمنَْلمْيَ رَْفرمود:  کیست؟ نیا  از امام هادی نداند. شکسی که دنیا را بهای خود ؛21هِْسِْفْ ن َْلِْالدُّ

                                            

  .461الحکم، ص لیثی، عیونو  661آمدی، غررالحکم، ص تمیمی .11

  . 66الحکم، ص لیثی، عیونو  266غررالحکم، ص آمدی، تصنیفتمیمی. 16

  .266غررالحکم، ص آمدی، تصنیفتمیمی .20

  .107، ص 2الغمّه، ج و اربلی، کشف 271العقول، ص حرّانی، تحفیشعبهابن .21
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و خود  نشناختهکسی که ارزش خویش را ؛ 22َشر هَُْْفالْتَأَمنْ ُْسهُِْهْنَ فْ َعَلیْ ْهاَنتْ َْمنْ روایت شده که فرمودند: 

چراکه به اندك بهایی دست به بزرگترین  ؛، خود را از شّر او در امان ندانپندارد را موجود حقیری می

 به تعبیر شاعر:  جنایات خواهد زد.

 جز بدان سلطان با افضال و جود  ودـد وجـه نفروشـمن غالم آنک

 تـیا نارد شکسـکو به غیر کیم  پرست تـس همّـمن غالم آن م

َرضَيِْمَنَْْمنْ ْرِهاْفَِان هُْتَبیعوهاِْبَغیْ َفالَْجن ةُْْالْ َثَمن ِْاال ْْمْ كُْسِْفُْن ْ الََْسْلَیْ خطاب به اصحابشان فرمودند:  اباعبداهلل

نْ  ْفَ َقدْ اهلِلْبِالدُّ نیست؛ پس جان و گوهر نفس های شما بهایی جز بهشت  برای جان؛ 23سیسِْخََْرضَيْبِالْ ْیا

 به چیز چرا که اگر کسی از خدای متعال فقط به دریافت دنیا راضی شد، نفروشید؛به او جز خود را 

کسی که ارزش گوهر انسانی خودش را بشناسد، با تطمیع و تهدید، تن به  .قناعت کرده است بهایی  کم

برابر ظلم و زور سکوت کند. او کشته شدن به وجه حاضر نیست در  به هیچ دهد وذلّت و خواری نمی

زندگی زبون  دهد و مرگ عزّتمندانه را بر مقابل آنها ترجیح میزبونی تسلیم در ها را بر اغوتتیغ ط

 گزیند. به تعبیر حافظ:  میبر

 تعلّق پذیرد آزاد است ز هرچه رنگ  ت آنم که زیر چرخ کبودـالم همّـغ

ِْمنْ ْیطَِْاعْ اهلِلْالْوَْدر پاسخ اطرف، برادر ناتنی خودشان فرمودند:  حسینامام نی َة به ؛ 24داْ سيْاَبَْنَ فْ ْالد 

م خطاب به اصحاب طور در روز دوم محرّ و همین .سوگند من تن به خواری نخواهم دادخدا 

خدا را  من مرگ در راه؛ 25وَةَْمَعْالظّاِلمیَنِْااّلْبَ َرماْ  ْ َحیَوْالْ ْةْ عادََْتِْااّلْسََْموْ َاَريْالْ ِاّنيْالبزرگوارشان فرمودند: 

حضرت را تهدید کرد،  وقتی حرّ. بینم نار ظالمان را جز خواری نمیکجز سعادت و زنده بودن در

                                            

 .636، ص 76و مجلسی، بحاراالنوار، ج  416العقول، ص حرّانی، تحفیشعبهابن .22

 .661آمدی، غررالحکم، ص تمیمیو  603، ص 76و مجلسی، بحاراالنوار، ج  661 العقول، صحرّانی، تحفیشعبهابن. 26

  .203. مقرّم، مقتل، ص 24

  .62ه، ج ، ص الغمّو اربلی، کشف 31، ص 4شهرآشوب، مناقب، ج و ابن 146، ص 6االخبار، ج حیون، شرحابن. 26
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َْيخاُفْال َمو تَْأنیْشَْألَی َسْشَْحضرت به او فرمودند:  َوَنْ .من کسی نیستم که از مرگ بترسم ؛ُنَْمن  َْاه  ما

ِتَْعلىْ  ْال َحقِّْْال َمو  یاِء ِْاح  َْو ْال ِع َِّ ْنَ ی ِل احیاء  مرگ چه چیز کوچکی است در راه رسیدن به عزّت و ؛َسبیِل

ْنَ ف س .حقّ ْذْ ِان  بَ ُرِْمن  فا ِْمَنْال َمو تِْْیْاَلع لىْ ِلَکَْوِْهم تیْالَک  ِمَلْالض ی َمَْخو  َْاح  َْان  روح من بزرگتر از آن  ؛26ِمن 

عاشورا  روز در. ز ترس کشته شدن تن به خواری بدهمهمّت من بلندتر از آن است که ا است و

ْاهلِلْال فرمودند: اباعبداهلل ُْاع طالَْو ِْاع ط ْيبَِیدیُكم  لاَء ْال َعبْْیلِْالذ  ِْفراَر ْالَْاِفرُّ به خدا سوگند من ؛ 27یدَِْو

ترسو از آنها  هاى حقیر ودهم؛ و مثل انسانهای خوار و ذلیل، دست بیعت به آنها نمی همچون انسان

َْوْاِْفرمودند:  گریزم. باز اباعبداهللنمی َنتَ ی ِنْالسِّل ةِْاب َنْالد عْْيَْالد عن  ْرََك ََْبَ ی َنْاث   َْقد  ل ِةَْوَْهی هْيِّ اْاَتِْمنْ َوْالذِّ

ل ُةْيَأ َبىْاهللُْ ْوَْلَناْذْ ْالذِّ ِمنوَنَْوُْحجور ْطاَبت  َْحمی ة ْ...ِْلَكَْوَْرسولُُهَْوْال ُمؤ  ْاَبی ة َْوْاُنوف  َْوْنُفوس  ِثَرَْطُهَرت  ْنُ ؤ  َْان  ِمن 

؛ بین شمشیر و این پست فرزند پست )یزید(، مرا سر دوراهی قرار داده؛ 28امَِْمصارِِعْال ِكْرْىْ طاَعَةْاللِّئاِمَْعل

و تن به خواری دادن از ما دور  ؛کشته شدن از یك سو و ذلّت و تن به خواری دادن از سوی دیگر

های بلندی که  اندیشه و  های پاکی که ما را پرورانده دامن پیامبر او و مؤمنان و است. خدای متعال و

ما تن بدهیم به طاعت و فرمانبری از لئیمان  ناپذیر، ابا دارند که های تسلیم روح روند و ظلم نمی زیر بار

و حضرت  سجّادعزّت نفسی که امام. کرامت و آن را ترجیح بدهیم بر کشته شدن در اوج عزّت و

های دیگر این عظمت و عزّت   زیاد و در دربار یزید از خود نشان دادند، جلوهندر دربار اب زینب

همّت،  توان آموخت، درس علوّبزرگی که از مکتب عاشورا میهای  نفس است. بنابراین یکی از درس

ْبرابر ستمگران است. عزّت نفس در مناعت طبع، کرامت و

درس  توان آموخت، اخالق از مکتب عاشورا می ی عرفان و هایی که در عرصه یکی دیگر از درس

تعالی اخالق، منجر  بنای رفتارهای انسان است و اصالح واخالق منشأ و زیرهای اخالقی است.  زیبایی

                                            

 .673، ص 1، ج هیعالشّاعیانامین، و  301، ص 11، ج الحقّاحقاق شوشتری،. 26

ْالّلهِْْالْوَْ: 206الطّف، قعةی دیگر روایت: ابومخنف، وو گونه 242الوری، ص طبرسی، اعالم و 61، ص 2مفید، االرشاد، ج  .27
ْ.بیدِْعَْالْ ْرارَْقْ ِاْْرُّْقِْالْاَْْوَْْْلیلِْالذْ ْطاءَْعْ دىْاَِْیِْبْْمْ طیهُْعْ اُْال

   .6، ص 46و مجلسی، بحاراالنوار، ج  66مثیراالحزان، ص نماحلی، ابن و 241العقول، ص حرّانی، تحفیشعبهابن .21
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من  29؛القُِْتْاِلَُتمَِّمَْمكارَِمْااَلخْ بُِعثْ  فرمودند: شود. پیامبراکرم رفتارهای انسانی میتعالی  به اصالح و

َوة ْكاَنْفيَْرسوِلْاهلِلُْاسْ َْْلَقدْ فرمود:  قرآن کریم . های اخالقی را به نهایت برسانم تکرامبرانگیخته شدم تا 

گونه معرّفی کرد  را این . و پیامبربهترین الگو برای تأسّی شماست در وجود پیامبر ؛30َحَسَنةْ 

سلوك عرفانی، تزکیه  در سیر و. ای پیامبر تو دارای اخالق عظیمی هستی ؛31ُخُلٍقَْعظیمٍْْیْ ِان َكَْلَعل :که

مؤثّرترین روش برای تحوّالت روحی و رفتاری  تهذیب اخالق شرط غیر قابل عدول است. بهترین و و

ات و رفتارهای متعالی ت فردی قرار بگیرد که واجد روحیّی شخصیّ در انسان این است که در جاذبه

سپارد و  لی است که سالك به او دل میانسانی است. در مکتب عرفان، الگوی رفتاری همان عارف کام

نائل  را به مشابهت با پیر و راهبر خودگیرد و این عشق و جذبه، سالك  ت او قرار میی شخصیّ در جاذبه

م و عشق و دلدادگی به های رفتارهای اخالقی مواجهی ی عاشورا، ما با زیباترین جلوه کند. در عرصه می

دد. گر ات در دوستداران ایشان میحضرت، سبب پدید آمدن آن خلقیّمانند آن  یاران بی و اباعبداهلل

در روز عاشورا بین گوید:  ی زیبایی می ، در جملهی معروف نویسنده، عقّاد مصری محمودعبّاس

خالص، شجاعت، طمأنینه و آرامش، گرفته بود؛ صبر، رضا، تسلیم، امسابقه در های حسین خصلت

های بسیار زیبایی از  جلوه. گرفتند از هم پیشی می در حسین های اخالقی دیگر زیبایی رت وغی

 شود. ی عاشورا دیده می ها و جمال اخالقی، در صحنه کرامت

-میمشاهده  را اباعبداهلل برابر برادر بزرگوار خودشاندر اسالعبّی ادب، ادب اباالفضل در عرصه

َْموْ ی حیات، جز  تا آخرین لحظه حسینکنیم. این برادر بزرگوار امام َْو به برادر خود  الیََْسیِّدی

 را سرداد.  خاكََْاِْْركْ َاخيَْادْ  ها بود که ندای نگفت و تنها در آخرین نفس

آنچه را  حسینبینیم. امامو یارانشان را می اباعبداهلل فداکاریِ ی ایثار، گذشت و در عرصه

 داشتند، در راه محبوب در طبق اخالص گذاشتند. 

                                            

  .210، ص 13، ج االنوارو مجلسی، بحار 646الفصاحه، ص و پاینده، نهج 117، ص 11سائل، ج الونوری، مستدرک .26

  .21ی  ی احزاب، آیه سوره. 30

 .4ی  ی قلم، آیه سوره. 31
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در روز عاشورا، شروع به  بینیم اباعبداهللسو میی خیرخواهی و خیراندیشی، از یك هدر عرص

بینیم امام شوند تا دشمن ابتدا حمله را آغاز کند و از سوی دیگر می منتظر می کنند و تیراندازی نمی

دارند. همین  به سپاه دشمن برنمینسبت  خواهی و نصیحت و موعظهخیر تا آخرین لحظه، دست از

شب عاشورا، سی نفر از یاران  شود درمی است که سبب  ی اباعبداهلل های خیراندیشانه موعظه

یزید ریاحی که سردار لشگر ای مثل حرّبن روز عاشورا هم چهره در سعد به سپاه امام ملحق شوند وعمر

 پیوندد. می حسینامامسعد است، به عمر

 الحسینبینید اباعبداهللی کربال، مواسات است. شما می های جمال اخالقی در عرصه از دیگر جلوه

گونه رفتار رسد، همان سیاهی که به شهادت می رسانند؛ با جون غالم برابری و مواسات را به اوج می

 فرزند رشید و بزرگوار و محبوبشان. اکبرکنند که با علیّمی

-کام از راه می تشنهلشگریانش که  و بینیم که به حرّرا می سخاوت، اباعبداهلل ی کرم و عرصه در

ی آب  کنند، هرچه ذخیره سدّ ایشاناند تا راه را بر  دانند که اینها آمدهمی حسینرسند، و امام

آب چیزی است این  کنند و های آنها را هم سیراب می حتّی اسب ؛دهند دارند، در اختیار آنها قرار می

 ای از آن را در اختیار ندارند.  بیت و اصحابشان قطرهو اهل حسینکه چند روز بعد امام

ای از عفو و کرم جلوه از جانب اباعبداهلل ی حرّ گذشت و بزرگواری، پذیرفتن توبه ی عفو و در عرصه

حتّی  ؛به تعبیری مسبّب اصلی شهادت آن حضرت بود را بر حضرت بست و. حرّی که راه است حضرت

افکند، حضرت به او  رسد و سر به شرمندگی پایین می می  به خدمت اباعبداهلل که حرّ آن وقتی

ندگی نیست؛ تو دیگر چرا که امروز، روز شرم ! سر خود را باال بگیر؛حرّ 32!رَأَسَكْياُْحرَّْْفعْ ِارْ فرمایند:  می

 . ما پیوستیبه 

شود و کامالً در  می های اباعبداهلل شب عاشورا وقتی شمر نزدیك خیمه ،ی مردانگی در عرصه

 ما نه!فرمایند:  د هدف قرار بگیرد و میدهند که شمر مور حضرت اجازه نمی ،تیررس یاران امام است

                                            

ْرَأَسَكْياْ: 377، ص 1کربالء، ج عةبیضون، موسو .62  خ!َشیْ ِار َفع 
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-بنمسلمعروه آمد، بنیی هان زیاد به خانهطورکه وقتی ابن جنگ مردانه را فردا خواهیم داشت. همان

 حاضر نشد او را ترور کند.  عقیل

سمت فرات بار بهشورا وقتی تنها ماندند یكدر روز عابینیم که را می ی غیرت، اباعبداهلل در عرصه

سین! تو به فکر حمله کردند و خود را به آب رساندند، در همین لحظات شخصی به دروغ فریاد زد: ح

های تو حمله کرده؟! حضرت آب را رها کردند و هها و زن و بچّ لشکر به خیمهکه درحالی آب هستی؛

های  سمت خیمهسعد بههای آخر، وقتی لشکریان عمربنلحظه ها رساندند؛ بار دیگر در خود را به خیمه

کند، به می  از آخرین رمق خود استفاده بینید کهکردند، این تبلور غیّرت را می حمله  اباعبداهلل

ل مرد اگر دین ندارید الاق :دارد کهبرمی  خیزد و فریادخیز برمی زند و نیممیای تکیه  مشیر شکستهش

هایی محدود از هزاران  اینها جلوه !33ها چه کار داریدهشما مردید با زن و بچّ باشید و مردانه رفتار کنید!

بخش  الهام اباعبداهلل ست که برای عاشقان و دلدادگانی کربال ی جمال اخالقی در عرصه جلوه

 خواهد بود. 

 توان آموخت، درس عشق و اخالق از مکتب عاشورا می ی عرفان و هایی که در عرصه یکی دیگر از درس

با اسماء و صفات الهی  جانبازی در راه محبوب است. آفرینش چیزی جز تجلّی حضرت حقّ محبّت و

ی  کمال خویش بوده است. خمیره ی ممکنات نیست و سبب آفرینش، حبّ خداوند به جمال و در آیینه

ها هم فطرتاً عاشق  نی انسا مخلوقات با محبّت و عشق به خدا سرشته شده و عجین است. همه  تمامی

 خدا زیباست. ؛34میلْ ِان ْاهلَلْجَْت. اس حدّو دوستدار حسن و جمالند و خداوند حسن و جمال مطلق و بی

تر است. قرآن کریم  ها از خدا بیشتر باشد، عشق و محبّتشان به خدا افزون لذا هرچه شناخت انسان

ُْحّبا ْهللِْاَْفرمود:  َْاَشدُّ ْآَمنوا محبّت  .تاس ی محبّتین مرتبهشدیدتردر به خدا  مؤمنانمحبّت  ؛35ل ذيَن

 بیشتر است. دیگراناز محبّت  مؤمنان به خدا

                                            

 .276. مقرّم، مقتل، ص 66

  .3، ص 6یعه، ج الشّحرّعاملی، وسائلو  461، ص 3الکافی، ج  کلینی، .64

 .136ی  ی بقره، آیه سوره. 35
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برابر موجود برتر از خویش است. جودی در فانی و قربانی شدن او دردر نظام آفرینش، کمال هر مو

و کمال حیوان در قربانی  ،کمال جماد در فانی شدن در گیاه، کمال گیاه در فانی شدن در حیوان

و  ،شدن آنها در راه اولیای خداهای عادی هم در فدا و قربانی و فنا  شدن برای انسان است. کمال انسان

ی عشق  و این تن به قربانی دادن، ثمره ؛کمال اولیاء الهی، در قربانی و فدا شدن آنها در راه خداست

ی تعالی و تکامل انسان است، حقیقت دین  اهلل و مدرسه است. با توجّه به اینکه دین، مکتب معرفت

الیق و وقایع عالمند. صنع و فعل الهی که همان خت به چیزی جز محبّت نیست؛ محبّت به خدا و محبّ

ُْهوََْوْالْ ُْحبُُّْهَوْالْ ْلّدينُْاَْ...ْْ؟ْالُحبَُّْهِلْالّديُنِْاال ْفرمودند:  باقرمحمّدامام آیا دین چیزی  36؛الّدينُُْْحبُّ

ی  عاشورا صحنه. ، و محبّت و عشق همان دین استجز محبّت است؟ دین همان محبّت و عشق

ها در راه محبوب و  ترین فداکاری بازانهی پاک ها و عرصه ترین عشق خالصانهترین، شدیدترین و  عمیق

کردند،  زمین کربال عبور میکه از سرهنگامی ترین عاشقان است. امیرالمؤمنین قربانگاه عظیم

پاسخ به سؤال اصحابشان  جمله در ، بیاناتی فرمودند. ازکه اشك در چشمان حضرت حلقه زدحالیدر

َْمصارِعُْفرمودند:  ْكُْْعّشاقٍْْْهاُهنا َْمن  ِبُقُهم  ْالَْيس  ْبَ ع َدُهمْ ُشَهداَء َْمن  ْالْيَ ل َحُقُهم  َْو َلُهم  ْقَ ب    اینجا قتلگاه و 37؛ اَن

اند و نه کسانی که در  اند بر آنها سبقت گرفته قربانگاه عاشقانی است که نه کسانی که پیش از آنها بوده

 . ود، به گرد پای آنها خواهند رسیدآینده خواهند ب

بینیم؛ میدر شب عاشورا  الحسینیاران اباعبداهللاز ، را این عشق و جانبازی در راه معشوق

آنها و حتّی برای اینکه بازگشت  و توصیه کردند که بازگردید! آنها برداشتند که امام بیعت را از هنگامی

ی مرا بگیرید و برگردید تا توجیهی برای   دست یکی از اعضای خانواده کردند،را موجّه کنند، توصیه 

 ،اصحاب به امام دادندکه پاسخی  38چراکه دشمن فقط با من کار دارد. کربال داشته باشید؛بازگشت از 

                                            

  .  21، ص 1و صدوق، الخصال، ج  171، ص 13یعه، ج الشّحرّعاملی، وسائل .63

  .271، ص 3البحار، ج سفينةقمی، و محدّث 266، ص 41مجلسی، بحاراالنوار، ج  .67

 .61، ص 2و مفید، االرشاد، ج  167الطّف، ص قعة، وابومخنفو  13مقرّم، مقتل، ص . 61
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َعُلْ و برادرانش برخاستند و عرضه داشتند: علیبنعبّاس حاکی از اوج عشق و فداکاری است. ِلَمْنَ ف 

ِلَكْاَْالْ؟ىْبَ ع َدكَْلَِنب قْ؟ِلكَْذْ  ْاهلُلْذ  خدا زنده  !چرا بازگردیم؟ برای اینکه بعد از تو زنده بمانیم؟ 39!َبداْ اَْرانَا

ردند، شما برگردید. آنها ک  عقیل توصیهبنمسلمحضرت به فرزندان بودن پس از تو را به ما ننمایاند! 

سرور خودمان و بهترین پیشوای  مردم بگوییم آقا و اهلل! مردم چه خواهند گفت؟ ما بهسبحانگفتند: 

ای به سود او به کار نینداختیم؟  خودمان را رها کردیم و یك تیر به سود او پرتاب نکردیم؟ نیزه

چنین نخواهیم کرد. جان  سر او آمد؟! به خدا سوگند شمشیری در راه او نزدیم و خبر نداریم چه بر

ا در راه تو فدا خواهیم کرد و در راه تو مبارزه خواهیم کرد تا شهید خاندان خودمان ر اموال و ،خودمان

ما برویم تا بعد از تو عوسجه عرض کرد: بنمسلم 41!قبیح بشمارد تو راپس از گی زندشویم. خداوند 

ای در دست  به خدا سوگند تا نیزه !تو نزد خدا چه عذری خواهیم داشت؟ بمانیم؟ در رابطه با ادای حقّ

ها  سوی دشمن تو روانه خواهم کرد؛ نیزهاختیار داشته باشم، شمشیرم را بهشمشیری در  داشته باشم و

وقتی که سالح در سمت دشمنان تو هدف خواهم گرفت و با شمشیر خودم مبارزه خواهم کرد تا را به

 41.سوگند با سنگ به دشمنان تو حمله خواهم کرد به خدا ،وقتی سالحی در اختیارم نبود دستم باشد.

به خدا سوگند،  رها نخواهیم کرد یا اباعبداهلل! به خدا سوگند تو را عبداهلل حنفی عرض کرد:سعیدبن

را به آتش ی م آنگاه پیکر زنده، شوم شوم، دوباره زنده می دانستم که در راه تو کشته می اگر می

دهند و این کار هفتاد بار درمورد من تکرار  خاکسترم را بر باد می شوم و باز زنده می ،کشند می

به خدا سوگند آرزو ین به حضرت عرض کرد: قزهیربن 42.داشتم د، باز هم دست از تو برنمیشو می

                                            

 .61، ص 2و مفید، االرشاد، ج  161الطّف، ص قعة، وابومخنف .66

   .62، ص 2و مفید، االرشاد، ج  161الطّف، ص قعة، وابومخنف. 40

    .62، ص 2و مفید، االرشاد، ج  161الطّف، ص قعة، وابومخنف. 41

 . با اندکی اختالف.62، ص 2و مفید، االرشاد، ج  166الطّف، ص قعة، وابومخنف .42
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شد در راه تو کشته شوم، دوباره زنده شوم، باز کشته شوم و این واقعه هزار بار تکرار شود  داشتم که می

 43.ته شدن و شهادت را از تو دفع کنمتا بتوانم کش

کدام به زبانی و به صورتی محبّت و عشق خودشان را به حضرت در شب عاشورا، هر ران اباعبداهللیا

ی تامّ این عشق در پیشگاه الهی بود. یکی از یاران  جلوه هم نشان دادند و خود اباعبداهلل

کند به میدان او حاضر شود؛ أت نمیدشمن جر ،آیدپیرمردی است که وقتی به میدان می اباعبداهلل

آیا دیوانه شدی  َت؟َجنَ نْ اَْگویند: . به او می44شودآورد و وارد میدان جنگ میتن بیرون می زره را از پس

ْدهد: پاسخ می تو؟ گونه دیوانه و شیفته کرده  یناست که مرا ا حسین عشق 45 !یَجن نَاْْنُِْحَسیْ الْ ُحبُّ

ِْللْ در حدیث داریم که:  عشق اباعبداهلل یدرباره .است ْقُلوِبْْنونَةْ َمكْ َْمَحب ةْ ْنُِْحَسیْ ِان  في

این عشق که در قالب اشك و  .های مؤمنین وهر پنهانی است در دلگ عشق اباعبداهلل 46؛ُمؤِمنینَْالْ 

و  ؛ای است برای پیمودن راه آن بزرگوار شود، انگیزه عزاداری و سوگواری برای آن حضرت ظاهر می

 ی خون و تا آخرین نفس.  تا آخرین قطره ت حضرت حقّراه عشق و عبودیّترك نکردن 

 

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

                                            

     .62، ص 2و مفید، االرشاد، ج  166الطّف، ص قعةابومخنف، و .46

ْكَِْلْذْ ْایْ ّماْرَْلَْف َْْ... :267الطّف، ص قعة، وابومخنفو  33نماحلی، مثیراالحزان، ص و ابن 26، ص 46مجلسی، بحاراالنوار، ج  .44
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