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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 ی قربان شدن در مسیر تکامل زیباترین صحنه کربال

عقال   عقا ،   ، شان   نینظام آفرینش، تکامل، قرباا شهادت، کربال، ، امام حسینکلمات کلیدی: 

 انسا ، حیوا ، گیاه، خاک. ، بیت اهل خنا،فناء، 

 ی موجهودات ببیتهت    ی شدن مادون برای مافوق است. همهه بنای نظام آفرینش بر قربان

   1کنند. و آنها خود را قربان خدا می بیت کنند، او خود را قربان اهل قربان مؤمن میخود را 

نظام عاامم نظاام تکامال اوات   در نظاام       ایم که اصالً عاشورا مفصّل توضیح داده در مباحث مربوط به

قرباانی موجاود ماافو      آفرینش، هر موجود ماد  ، تکامل رمز تکامل، قربانی شن  اوت. در این نظامِ

کنان.   تکامال ییانا مای    شاود    میتبنیل ماد   به موجود مافو   شود   با قربانی شن ، آ  موجودِ می

باه یای گال     ،شاود   باه یای گیااه زنانه      شوین؛ قربا ِ گیاه میخاک بود  میجا  دوت از  خاک بی

  هماا  ماوادّ گیااه، باه      شود شود. گیاه قربا  حیوا  میتبنیل می طعم ی خوشیی میوهعطر،  خوش

گیاه نبود. حیوا  هام  در این حیوا  اوت که در آ  زیادی شود. کماالت  می تبنیلیوا  گوشت بن  ح

خورد. انسا  گوشتش را می کننن؛قربانی می برای انسا برنن   ور گووفنن را می شود. قربا  انسا  می

-نمااز مای  با این بان   انسا  مؤمن  ال،ح .شودتبنیل می به گوشت بن  انسا  ،هما  گوشت گووفنن
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توانسات باه   گووافنن مای   2؛ِمنِ اَلصَّالُة ِمْعراُج اْلُمؤ ْ ر د. ر د، به معراج میکنن، رکوع میخوانن، وجنه می

 که باه بان    حیوا  بودهما   ر د. این بن ِبا انسا  به معراج می ،معراج بر د؟ امّا قربانی انسا  که شن

انساا   . حاال تبنیل شنبه ییکر یی انسا     فانی شن در گووفنن بودنش. قربا  شن؛ تبنیل شن انسا 

شوننه  ، نظامی اوت که قربا کنن. تا اینجا نظام قربانیعبادت می  خنا را گزارد  با همین ییکر نماز می

ک آگاهاناه    نیست. خاا  شود؛ یعنی ادراک   آگاهی در ا  نیست. اختیار   انتخابی در ا می یقربان قهراً

این مسیر برای ا  جبراً   قهراً خودش را قربا  گیاه نکرد. در نظام آفرینش  ،دانسته   آزادانه   با اختیار

طرّاحی شنه بود. گیاه آگاهانه   آزادانه خودش را قربانی گووفنن نکرد. آ  گووفنن آگاهاناه   آزاداناه   

 خودش را قربا  انسا  مؤمن نکرد.

باین  ،خواهن کامل شودنی مافو  شود. مؤمن اگر بواهن تکامل یینا کنن، ا  هم باین قرباامّا انسا  اگر بخ

در شاود؛   مای  بیات من هم قربا  اهال شود. مذا مؤ بیتفنای اهل ؛های کامل شودفنای انسا 

باا یاای    یای خودش؛ بر خالف وایر موجاودات  منتها با ؛ر دشود. به قربانگاه می فانی می بیتاهل

های عاقل کسانی هساتنن  سا کنن؟ انر د. مگر انسا  عاقل خودش را قربانی میخودش به قربانگاه می

گوینان مگار   مای  ،کنن که چیزی گیرش نیاینکننن. اگر کسی کاری ی خودشا  میچیز را قربان که همه

؛ دنباال عایانی     چیز که عاینت نقن! عقال دنباال درآمان اوات     ! هیچدیوانه بودی این کار را کردی؟

قرباانی شان  یعنای    در حاامی کاه   رش گیرت آمن؟ چنن براب ،گوین این را دادیمی کسب   کار اوت؛

فانی شن  اوت. مذا عقال   دیگر چیزی گیر آمن  در آ  نیست. قربانی شن  اوت؛ اری بنهی؛چه دهر

کقاانن   باانی مای  قر آنچاه انساا  مختاار را باه میانا      انسا  خودش را قربانی کنن. که کنن تأیین نمی

عاش  دیگر تاجر نیست کاه بگویان ایان     ،تچیست؟ عق  اوت! عق    محبّت اوت. در عق    محبّ
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ََ ابینن که وود   زیانش را ببینان.   دهنن؟ عاش  خودش را نمیبه من میکنم چه کار را می  ءِ یْ لشَّؤُحبُّؤ

دیگارا  را   کاه طور هما  بینی؛را هم نمی خودت. شویکور   کر میاصالً از غیر معقو   3!مُّ ُیِصؤ ی وَ مِ یُؤعْ 

ک بینی. بناابراین محارّ  به طری  ا می وود   زیا  خودت را هم نمی ،بینی.  قتی خودت را ننینینمی

خاواهی  وی. مای خواهی قربا  معقوقت بقک تو خود عق  اوت. میتو دیگر وود   زیا  نیست؛ محرّ

گاوییم. باه   فهمیم چه میگوییم   نمیراحت میهایی که ما خیلی همین جملهفنای معقوقت بقوی. 

عاقال کاه ایان    گوییم قربانت بر م، فنایت بقوم، د رت بگردم. خب اینها یعنی چاه؟ انساا    کسی می

ماذا  کنان.  های انسا  عاش  اوت. عاش  اوت که خودش را قرباانی مای  اینها حرفزنن. ها را نمیحرف

 .  کقاننمی انیبه مینا  قرب عق    محبّت اوت که انسا  را

ماردم کوفاه را    کربال! نر را نصیحت کردنن که  را دینین عاقال  آمننن امام حسینی عاشودر  اقعه

چاه کردنان؟ اگار هام      با برادرت امام مجتبای  !دینی که با ینرت چه کردنن چطورنن! دانیکه می

ه آمان؛  محمّان حنفیّا   ..بری؟ هی آمننن نصیحت یقات نصایحت.  ه را چرا میخواهی بر ی ز    بچّ می

. عااقال  هماه آمننان. امّاا اماام      ..عمر   دیگارا    دیگارا    بن اس آمن، عبناهللعبّ عبناهلل جعفر آمن؛ ابن

س کاامالً  عبّاا  گفتنان، حارف ابان   عبّاس  ی ابن ، حرفتا  دروت اوت؛ خصوصاً دربارهگفتنن حسین

عبّاوی نیسات. عقا       حسابگر ابنبرد این عقل نچه مرا ییش می می آ گوین؛دروت اوت. دروت می

 خواهم قربا  خنا شوم!من می وت!اباعبناهلل به خنا شینایی منِ

 بیعتم نن،گفت اوت. هرچه هم امام حسیندانستنن که شهادت در راه هم می اصحاب اباعبناهلل

از شاما  ای هام  هایچ گالیاه   ! من راضای هساتم؛  بر ین ؛هیچ تعهّنی هم ننارین را از گردنتا  برداشتم؛
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شاود   شونن؟ چو  عاش  بودنن. آنچه وابب مای  دانستنن شهین میا اینکه مییس چرا مانننن؟ ب ..ننارم.

 بیات را فنای اهال  شعق  اوت. مذا مؤمن خود ،انسا ِ آگاه   آزاد با یای خودش به قربانگاه بر د

-مای تبانیل   بیات شن؛ به خود اهلفانی  بیتشن؛ در اهل بیت قتی قربانی اهل .کننمی

ز عاشاورا در میانا  کاربال    ر  کاه  ام گفته عاشورا احثبمدر نقنینین؟! مذا  4،تِ یْ بؤَ الْ  لَ هْ ّنا اَ مِ  مانُ لْ سَ شود. 

فاانی   د  نفار دیگار در اباعباناهلل   نبود. هفتاد  حسین بود. یی امام هفتاد وه امام حسین

غیاری   بودنن. آنجا اصالً خود اباعبناهلل  ناتشؤ نی از شؤ ها   . چیزی از آنها نماننه بود. جلوهبودنن

 بود.   ؛ خود امام حسیننبود

ر ی عقا    اصحاب اباعباناهلل  عق  اوت. ،شود انسا  تن به قربا  شن  بنهنیس آنچه وبب می

هاای  کردنن. دینیان چطاور هام عاشاقانه جنگیننان. جلاوه       حضرتقربا   را شا خود به اباعبناهلل

به   کنن می بیتایم. یس مؤمن خودش را قربانی اهلگفته عاشوراث حابممختلف این عق  را در 

آنهاا هام خودشاا  را    چه؟  بیتحاال خود اهل .شودمی تیْ بؤَ الْ  لَ هْ ّنا اَ مِ شود.  تبنیل می بیت اهل

کاه خاودش را    خودش را قربانی خنا کرد. خب امام حساین  کننن. امام حسین قربانی خنا می

 اماام حساین    کردنان   خودشا  را قربانی اماام حساین   شن؟ اگر اصحاب قربانی خنا کرد چه

 !؟شودمی چه که خودش را قربانی خنا کرد امام حسین شننن،

، عق  اوت برای رفتن به قربانگاه   نیل به مراتب کمال حال آ  چیزی که محرّک   وائ  انسا  هر به

ی موجهودات  ی مهافوق اسهت. همهه   بنای نظام آفرینش بر قربانی شدن مادون برااوت. یس 
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و آنها خود را قربان خهدا   بیتکنند، او خود را قربان اهلببیتت خود را قربان مؤمن می

 وت.  ی کربالصحنه ،قربانی ی اینترین   آشکارترین صحنهیرده   زیباترین   بی کنندمی

 5یا اَباَعْبِداللِ   َعَلْیكَ   اللُ   یا اَباَعْبِدالِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اللُ   یا اَباَعْبِدالِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اللُ   َصلَّى
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