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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 عشق ترین جلوه عاشورا کامل

ی عشق حقیقی، شوق  محبّت، شاخصه، عشق مجاز و حقیقت،  ترین جلوه عاشورا، کامل: کلمات کلیدی

ظنّ، تنعّم  ، تولّی و تبرّی، رهایی از خودخواهی، حسنایثار، رضا، حزن و سرور، ذکروصال، انس، خوف، 

  ، یگانگی.آرامشدر طاعت، 

 عاشوراست، طلوو    جا عشقی مانند آنچه درهیچ ،چه در بین اهل مجاز و چه در بین عرفا

 1 نکرده است.

های های دنیا بگردید، داستانی ملّتات همه، هرجا بگردید، در ادبیّچه عشق مجاز چه عشق حقیقت

همه را  خیلی هم زیبا و لطیف، ا چه به نثر چه به نظم نوشته شده،هی عاشق و معشوقزیادی درباره

و  اند کردهمطرح را ها را و هم آثار عرفا که بحث محبّت و عشق حقیقی و الهی هم این داستان ،بخوانید

ی هیچ جا بالاستثناء حتّی در مورد انبیاء عظام، هیچ جا جلوه اند،فا و اولیاء خدا را نقل کردهخاطرات عر

است. برای  الحسینس اباعبداهللوجود مقدّ ،عشق به تمامیّت کربال نیست. حضرت عشقِ مطلق

کتاب  اگر عزیزان خاطرشان باشد درمرور کنیم. های عشق حقیقی را تر شدن این حقیقت، ویژگی وشنر

عشق راستین با عشق  کههای صوتی آن هم در سایت موجود است(  )و فایلام  شراب طهور نوشته

-نمی؛ به آن گستردگی کنم می ؛ فقط مروردی داردهای متعدّ ادّعایی و توخالی چه فرقی دارد. شاخصه
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دهم. عزیزان به کتاب یا فایل صوتی این مباحث مراجعه کنند، مشروحش گفته شده. اینجا توانم توضیح 

ببینید جای دیگری جز کربال داریم که این  ؛شما خودتان مقایسه کنید ؛شماریم فقط به اجمال برمی

 ق پیدا کرده باشد؟ حقایق در آن تحقّ

 .شوق دیدار و وصال :حقیقی ی عشقلین شاخصهاوّ

ی شود. قطعاً معشوق گوشهوقتی کسی عاشق چیزی شد، عاشق کسی شد، طالب دیدار و وصال او می

طور ای از جمال خودش را آشکار کرد که عاشق اینچشمی به او نشان داد که دل از عاشق برد. گوشه

اد. حاال که او دل باخت، طالب اش را که نشان ندهمه باخت؛ امّا یک گوشه را نشان داد؛ به معشوق دل

ی  لین شاخصهاین اوّ دهد.ق دیدار و وصال به او دست میشو ی آن جمال را هم ببیند؛که بقیّه شودمی

است. عاشق از هر چیزی که مانع  دیدار معشوق مشتاقشق مجاز، حتّی در ععاشق، عشق حقیقی است. 

خواهد از شرّ آن نجات پیدا کند تا بتواند دلش می آید؛شود، متنفّر است و بدش میمیدیدار و وصال 

تا بتواند به معشوقش برسد. غیر از این است؟! خب چه چیزی حجاب عاشق  معشوقش را ببیند؛

 خواهد به لقاءاهلل نائل شود؟ گفت: خداست که می

 غباار تانم   شود یجان م یحجاب چهره

 

کاااه از آن چهاااره   یخاااوش آن دمااا  

 باااااااااااااااارفکنم پاااااااااااااااارده

 

 از عااالم خااا  میملکااوتم نااماارب باااب 
 

 نااد از باادنماساااخته یقفساا یچنااد روز 

 

 خرّم آن روز که پرواز کنم تا بار دوسات  

 

 باازنم یپاار و بااال شیساار کااو یبااه هااوا 

 

ببیند و به خواهد از قفس تن نجات پیدا کند تا بتواند جمال محبوبش را لذا می؛ این بدن قفس است

وصال حقّ متعال است، طالب موت  مشتاقلقاءاهلل است،  مشتاقلذا کسی که  وصال محبوبش نائل شود؛

 ی امام مجتبیدیدید آن نوجوان سیزده ساله ترسد و مرگ در کامش تلخ نیست.نمیاست! از مرگ 



 

 

 

 

3 

شوید و نشان دادند شب عاشورا به اصحاب بشارت دادند که فردا همه شهید می را؟! وقتی اباعبداهلل

پشت بزرگترها نشسته بود؛ مثالً خودش را  الحسنبنتظار شماست، قاسمکه بعد از شهادت چه در ان

هایی که وعده خدمت عمو آمد و عرض کرد: عمو جان!آورد. بعد که مجلس پراکنده شد، به حساب نمی

قبل از   شوم؟ حضرت اباعبداهللشود؟ من هم فردا شهید مینصیب من هم می ،به اصحاب دادید

تر و شیرین 2:َعَسلِْالْ ِْمنَْْلیْ َاحْ د فرمودند: عزیزم مرگ در نظر تو چگونه است؟ گفت: اینکه جوابش را بدهن

مرگ برایش  ، مرگ در کامش تلخ نیست؛لقاء خداست مشتاقکسی که  تر از عسل است!حالوتپر

 شیرین است. گفت:

 یمان آ  شیمرگ اگر مرد اسات گاو پا   

 

 تنااان تنااان رمیاااتاااا در آغوشاااش بگ 

 

-کجای عالم در همه است. ل شوق لقاء و وصالی اوّ و پرحالوت است. این شاخصهمرگ برای او شیرین 

-می الحسینی این شوق را بزرگتر و باالتر از کربالی اباعبداهللهای مجازی و حقیقی جلوهی عشق

ی دوست به آستانهطور سرها را به دست گرفته بودند و این کردند!طور جانبازی میدید؟ اینشود 

 اش را کجا داریم؟ نشان بدهید!نمونه کردند!یتقدیم م

 . انس با محبوب :ی عشق حقیقیدومین شاخصه

خواهد با محبوبش خلوت کند و دائم کنار محبوبش باشد. اگر اغیار بیایند، عاشق واقعی دلش می

اختیار خودش ناراحت است و اگر اغیار او را با محبوبش تنها بگذارند غرق شعف و شادی است. و اگر به 

عال است؛ لذا اهل محبّت شوق خلوت کند. این انس با حقّ متبا مع وچهار ساعت خواهد بیستد میباش

-تاهل نرد عشق باختن و راز دل گفتن در خلو های عبادی هستند؛اجات و اهل خلوتاهل من ،حقیقی
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کجا بزرگتر از  !یدر عالم نگاه کنها را دوست دارند. این را هم د این خلوت های راز و نیاز با حقّ متعالند؛

را  الفضلحضرت ابا روز تاسوعا حضرت اباعبداهللبینید؟ شب عاشورا را یادتان هست؛ کربال می

داند د: خدا مید. حضرت فرمودننفرستادند و خواستند که از لشکر عمرسعد یک شب دیگر مهلت بگیر

خواهم دارم. میی وجودم دوست میز با خدا را با همهنماز را، و عبادت و راز و نیا ،را که من تالوت قرآن

َْكَدِویْ مند شوم. در روایات داریم که آن شب  ک شب دیگر از این لذّت بزرگ بهرهی َْدِویٌّ لَِْْلُهم  این  3:ْالنَّح 

گروهی که خودشان را برای شهادتِ فردا آماده کرده بودند تا صبح بیدار بودند و مثل صدایی که از 

-ها و ذکر و نمازهایشان به گوش میخیزد، صدای راز و نیازها و تالوت قرآنزنبور عسل برمیکندوی 

 رسید. 

 عاشق راستین اهل خوف و خشیت است.  ی سوم:شاخصه

نکند  نکند محبوب مرا براند! !لرزد که نکند کاری کنم که از نظر محبوبم بیفتمعاشق راستین دلش می

و حجابی بین  نکند محبوب مرا به حضور نپذیرد از من قهر کند! سر بزند که محبوب کاری از من

 اهل خشیت است. ترسد؛ی وجود میلرزد؛ با همهخودش و من قائل شود! و... عاشق حقیقی دلش می

ببینید. خوف ظاهری وجود ندارد. از  حضرتو اصحاب  این خوف و خشیت را هم در لشکر اباعبداهلل

 حرکت کنید،گذارم را گرفت و گفت نمی حسینسر راه امام حرّچه بترسند؟ دیدید وقتی که 

ترس ظاهری  !خواهی مرا با مرگ بترسانی؟تو می ؟لِْتْ قَْل ْاِبُْْتَخو فُِنیَاْ یا 4!؟تَِْموْ الْ ِبُْْتَخو فُِنیَاْْ:حضرت فرمودند

و توفیق  لرزید که نکند روز عاشورا تقدیر عوض شوددلشان می اصالً در بین آنها نیست؛ امّا همه

جود نگران بودند. عاشق، خائف است؛ خشیت ی وبا همه دستشان برود! جانبازی و شهادت در راه خدا از

 دل تو دلش نیست. دارد؛
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 .یاد و توجّه ی چهارم:شاخصه

عاشق یک لحظه از معشوق غافل نیست. دائماً حواسش پیش معشوق است. دائماً معشوق در دلش 

یاد و توجّه معشوق غافل کند. تواند او را از چیز نمی اندیشد. هیچمی و در فکرش به او حضور دارد

دهد تا به معشوق برسد. یاد خدا را ی حواسش سراب معشوقش است. همه چیز را میچیزی! همه هیچ

 برایتانا در بین اصحاب ببینید چگونه است! ر یاد اباعبداهلل ی عاشورا ببینید چطور است!ر صحنهد

های ده بود و نفسکرد، زمین افتاهای آخر عمرش را طی میلحظه عوسجه بن مسلموقتی که  ام گفته

چه من هم اگر وصیّتی داری بگو؛ گر مسلم :و گفت مظاهر باالی سرش آمدبنحبیب کشید،آخر را می

چه  تعنوان وصیّ به مسلماگر بتوانم کاری بکنم. خواهد چیزی بیش از تو زنده نخواهم ماند؛ ولی دلم می

: بر تو باد به این مرد! نکند حسین را تنها گفتو  برگرداند الحسینسمت اباعبداهلل کرد؟ نگاهش را به

وجودشان را محبوب گرفته ی کنند. همهچیز جز محبوب فکر نمی آن لحظه هم به هیچ در 5بگذاری!

ْتواند آنها را از محبوب غافل کند. چیز نمی است. هیچ ْال ِْتجرِجاٌل ْوَْتُ ل ِهيِهم  ََنْ الْارٌَة ْ ٌٌ ْاللِْْْبَ ي  ِر  6:ِذك 

دارد. و یع اخروی آنها را از ذکراهلل بازنمیرادمردانی که نه هیچ تجارت و بیع دنیوی و نه هیچ تجارت و ب

ِْتجاعظم خداست.  حقیقت ذکر، ولیّاعظم خداست.  ذکر خدا، ولیّ ْوَْرِجاٌلْالْتُ ل ِهيِهم  ََنْ الْارٌَة ْ ٌٌ ِرْْْبَ ي  ِذك 

 ارد. دتواند آنها را بازغلمان هم نمی نه فقط تجارت دنیوی، حتّی بهشت و حور و!ْاللِْ

ها را بیعتو  ندام که شب عاشورا وقتی حضرت اتمام حجّت کرد های عاشورا عرض کرده در بحث

خدمت  ، اصحابروشن شدها که چراب دوبارهو  ندها را خاموش کردچراب برداشتند، فرمودند: بروید!

حضرت مانده بودند. حضرت فرمودند: حاال که ماندید بدانید فردا شهادت است؛ امّا بیایید نشانتان بدهم 
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بهشت  ند: نگاه کنید!و فرمود ندکه بعد از شهادت چه در انتظار شماست. بین دو انگشت خود را باز کرد

را  انوقتی حضرت انگشتش داهللی اصحاب یا برجستگانی از اصحاب اباعب؛ امّا همهندرا نشانشان داد

ما  !کردند. یا اباعبداهللنگاه می در چشمان اباعبداهلل خیره خیرهاینها  ،نگاه کنید ندو فرمود ندباز کرد

بهشت ما  7!یِتْرَْآخِْْوَْْيایَْنْ یاْدُْْیْوَِْتْنَّجَْْیْوَْيمِْعِْیاْنَْ !وقتی تو هستی؟ بهشت ما تویی م؟به بهشت نگاه کنی

ما به چه نگاه کنیم؟ به حور و غلمان نگاه کنیم  تویی! نعمت ما تویی! دنیای ما تویی! آخرت ما تویی!

 وقتی تو هستی؟!

 عاشق حقیقی سرور و حزنش تابع عشقش است.  ی پنجم:شاخصه

را خوشحال کند. اگر عاشق تواند نمی ،هیچ چیزی جز رضایت معشوق، جز نزدیک شدن به محبوب

 ،ی عالم را هم از او بگیرندکما اینکه اگر همهشود؛ ، سر سوزنی خوشحال نمیی عالم را به او بدهندهمه

فراق و دوری از  ؛تواند محزونش کند هجران است د. تنها چیزی که میشوسر سوزنی غمگین نمی

شق راستین رسیدن به وصال محبوب است. عا ،تواند او را مسرور کندو تنها چیزی که می ؛محبوب است

، بداند که عاشق راستین نیست؛ کرداین است. پس اگر کسی را چیز دیگری خوشحال یا غمگین 

 ببینید!ی کربال در صحنهباز این را ش خالص و تمام نیست. ز محبّتهنو عشقش هنوز ناخالصی دارد؛

 بیند. چیز را نمی عاشق راستین جز محبوب هیچ :ی ششمشاخصه

فرض . ستدانن حواسش سراب او شش ،عاشق راستینی وجود داشته باشداگر  ،حتّی در عشق مجاز

کی آمد؟ کی رفت؟ کی در جلسه بیند؛ باشد، اصالً دیگران را نمی د در این جمع یک نفر معشوقِ اوکنی

کی چه گفت؟ کی ساکت بود؟ کی حرف زد؟  شنود؛صدای او نمیگوشش هم جز  ...بود؟ کی نبود؟
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کند از کند. کور میتو را کر و کور می ،محبّت تو به یک چیز 8:َوُْیِصمُِّْْْء[ْیُ ع ِمیَْءْ]ِللشَّیْ ْیْ الشَُّْْْحبُّكَْاصالً! 

 کند از شنیدن صدای جز محبوب. لذا:و کر می ،دیدن جز معشوق

 دناادیپناادار در یمااردان خاادا پاارده  

 

 دناد یند چیخادا ها   ریا به جهاان غ  یعنی 

 

ببینید  را نگاه کنید! بیند. اصحاب اباعبداهللچیز را نمی هیچ نبیند!جز خدا  رسد آدمی به جایی که به

های لشکر عمرسعد کشیاست. آن همه نعره و عربده الحسینی وجودشان غرق اباعبداهللچطور همه

 بینند.را اصالً نمی

 . ایثار در راه معشوق ی هفتم:شاخصه

ایثار  بازد؛هایش را در راه معشوق میتهخواس بازد؛ حتّیش را در راه معشوق میی هستیعاشق همه

گزیند. مصادیق این را اگر بخواهم در کربال بگویم خواست معشوق را بر خواست خودش برمی ؛کند می

چیز را دادند! این دوبیتی بیان حال  و ببینید. همهکشد. خودتان مقایسه کنید بحث خیلی به درازا می

 است: الحسین اباعبداهلل

ْا           واك  َه ْی        ّراًْفِْ           َقْطُْ        لْ   َخ ُتْالْ         رَكْ   تَْ
ْ

ْا           َاراكْیْ          اَلْلِ كَْ            يِ ْع  ُتْالْ           مْ     َْت     َوْاَیْ ْ
ْ

ِْارْ            ُ ْح الْی        فِْْی        ن  َْ عت  َّْط  قَْْوْ         َولَ  ْا          ب ب 
ْْ

ِْس          ؤاُدِْال           نَّْالُف            اْحَْ         م  لَْ 9ْا           واك  ى 
ْ

و زن و فرزند خودم را هم در راه دیدار تو  ؛تر  کردم ،سره در راه عشق تو ای خدای خلق را یکمن همه

  یتیم کردم.

                                            

و  171النّبوۀّیه، ص   سیّدرضی،، مججیازات   ؛ءِِْْللشَّ یْ  :191، ص 72و مجلسی،، بحیاراالنوار، ج    023، ص 2الۀحضیی، ج   . صدوق، می  2

 .ءَْْالشَّیْ ْ:213، ص 2حوۀزی، نورالثّقلی ، ج عیوس،

 .42ص  ،المحبّه )لهوف منظوم(محالّت،، معیاج حائیی. 4



 

 

 

 

8 

سوی تو پرواز  حسین جز به دل منِ ا کنی، قلم قلم کنی ای خدا!در راه عشق خودت ارباً اربمرا اگر 

 کشد.و پر نمی کندنمی

 ونااادیدوسااات نگسااالم پ یاز تاااو ا

 
 

 باااند از بناااد گاار ماارا بگسااالند   

 

، دوستش را، بستگانش را، وانش را، طفلش را، زن و دخترش راج چیز را ایثار کرد؛ ؛ همهچیز را داد همه

را شما هیچ کجای  بازی چنین عشق داشت، همه را در طبق اخالص گذاشت! اینچه که را و هراصحابش 

 بینید!بینید. هیچ کجای تاریخ نمیتاریخ نمی

 . نداشتن در برابر معشوق از خود رأی و سلیقه عشق حقیقی:ی  هشتمین شاخصه

داناد. درسات آن   عاشق حقیقی در برابر معشوق صاحب رأی نیست. خودش را صااحب تشاخیص نمای   

 پسندد!ن چیزی است که محبوب من میزیبا و خواستنی آ داند!زی است که محبوب من درست میچی

 ای در برابر معشوق.حدّهارد؛ نه تشخیص و تمیز علیای در برابر معشوق دحدّهی علینه سلیقه

 .ی دوسترضا به کرده ی نهم:شاخصه

دارای رضا  البتّه. شیرین بودچه آن خسرو کند هر گفت: داشتنی است. کند دوستیچه محبوب مهر

باز همین کنم. و می را عرض فقط عناویناینجا  ،اماست که من هریک از اینها را چون قبالً گفته مراتبی

لَْاَِْرضاناْْْاللِِْْْرَضىفرمودند:  حسین امام را شما در کربال ببینید! -آن چیزی که خدا می 10:ال بَ ي تِْْْه 

-حدّهی علیما در برابر خدا سلیقه بیت است؛همان مورد رضایت ما اهل و مورد رضایت خداست، پسندد

ْاَْ اُؤونََْتش امْوَْ ای نداریم. ْال ع اللُْْاءََْیش نِااّل ت حضرت حقّ در مشیّ نات و خواست ایشمشیّ 11:اَلِمينََْربُّ

                                            

، 2، ج الحسی  االمام و موسوعۀ 2، ص 2؛ خوارزم،، مقتل، ج 21، ص نماحلّ،، مثییاالحزان ؛ اب 93طاووس، لهوف، ص  . سیّدب 13

 .120ص 

 .24ی  تکوۀی، آۀه ی سوره. 11
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آورد با شوق و اشتیاق و هرچه خدا پیش می طور است. کربال را ببینید!قی اینمُندَ ّ است. عاشق حقی

 آورد!لذّت پذیرا هستند. هرچه پیش می

 .خود را برای و فدای محبوب خواستن :ی دهمشاخصه

خواهد معشوق را خرج الواقع عاشق خودش است. میخواهد، فیمعشوق را برای خودش می ،اگر عاشق

عاشق معشوق  او عاشق خود است؛ از رسیدن به معشوق لذّت ببرد.خودش خواهد خودش کند. می

ی لذّت اوست. او خودش و لذّت خودش را دوست دارد؛ نه معشوق را. معشوق را نیست. معشوق وسیله

 ،شقع لذّت بردن خودش بکند. اینکه عشق نیست!خواهد معشوق را خرج خواهد. مییبرای خودش م

خود را فدای محبوب خواستن است. لذا اگر خشنودی محبوب در  خود را برای معشوق خواستن است؛

بروید  :گویدکه می هستبیتی از باباطاهر طالب دور شدن است. یک دو ر باشم،این است که من از او دو

تر باشد؟ راحت تا محبوبمقدر که من دورم کافی است یا باز هم دورتر بروم از حاجیان بپرسید که این

 گفت:

دوسات   یوصال و قارب چاه باشاد رضاا    

 طلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااب

 

 ییتمنّاا  نیا از ا ریا باشاد از او غ  فیکه ح 

 

-او میخواهد خودش را خرج معشوق کند؛ نه محبوب را خرج لذّت بردن خودش. خود را برای می

و این ماجرا را در کربال نه او را فدای خودش.  ؛خواهدنه او را برای خودش. خود را فدای او می ؛خواهد

 ببینید!

  تبرّی.تولّی و  یازدهم: یشاخصه

-ه این در عشق حقیقی و مجازی فرق میدارد. البتّدوستداران معشوقش را دوست می ،عاشق حقیقی

تمیز داد. در عشق  عشق مجازی و حقیقی را کامالًشود میبا آن که هایی است کند. این یکی از محک

خواهد معشوق را خواهد. دلش میعاشق انحصارطلب است و معشوق را فقط برای خود می ،مجازی
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جایی قایم کند و فقط خودش او را بشناسد و فقط خودش با او رابطه داشته باشد؛ امّا عاشق حقیقی 

داشتنی هستید،  آی مردمی که دنبال یک معشوق دوستزند: ازارها داد میی کوچه و برود سر همهمی

 برای معشوق خودش گردد وود دنبال عاشق میرمی ق مرا ببینید! این عشق حقیقی است.بیایید معشو

با و مردم را پیدا کنید  !. شما دنبال این نیستید که برای خدا عاشق درست کنید؟کندعاشق درست می

 !عاشق درست کنید؟ بیتبرای اهلکه دنبال این نیستید  تا عاشق خدا شوند؟!آشنا کنید خدا 

داد  روید اینجا و آنجاشناسد. میکس او را نهیچ فقط مال من است؛  حسین گویید امامنمی

 بیایید شما هم عاشق امام داشتنی است! را ببینید که چقدر دوست حسین بیایید امام :زنید می

 طور نیست. امّا در عشق مجاز این ام!شوید که من عاشقش شده نیحسی

که و چیزهایی دوستداران معشوق و دوست داشتن کسانی  حال تولّی یعنی دوست داشتنِ ایّ علی

منزجر بودن  ؛یعنی بیزار بودن از دشمنان معشوق ی مقابلش تبرّی است؛. نقطهداردمعشوق دوست می

است؛ چه  بیزارمنزجر بودن از چیزهایی که معشوق از آنها  آنها دشمن است؛کسانی که معشوق با از 

هرچه معشوق از آنها منزجر است. معیار تولّی و تبرّی، معیار  چه خلقیّات چه رفتارها؛خصوصیّات 

 معشوق است. جدای از معشوقش هیچ ]احساسی ،دوست داشتن و منزجر بودن، برای عاشق حقیقی

هایمان تابع این است که خدا این را ی دوست داشتنگونه هستیم؟ همه آیا ما این ندارد.[ حاال ببینیم

هایمان تابع این است که اینها چون ی دشمنیاین را دوست دارند؟ همه بیتدوست دارد؟ اهل

ستند ما دشمنشان هستیم؟ چون دشمن خدا هستند دشمنشان هستیم؟ یا یک ه بیتدشمن اهل

مطلق  هایمان حضور دارد؟ این تولّی و تبرّیها و دشمنیهم خدای نکرده در دوستیات ما مقدار نفسانیّ

اند، ظهور کامل تبرّی و تولّی هستند. روی هم ایستادهبهاین دو صفی که رو ی کربال ببینید!را در صحنه

ببینید که چطور و آن تنفّر و انزجار از یزید و یزیدیان را  الحسینعشق ورزیدن به خدا و به اباعبداهلل

 است! ظهور کرده به تمامیّت خودش در اصحاب اباعبداهلل
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  .محبّت فراگیر و رهایی از خودخواهی :یا شاخصه تدوازدهمین خصوصیّ

 ورزد. گفت:ی عالم عشق میکسی که محبّ واقعی خداست، به همه

آنام کاه جهاان خارّم از      به جهاان خارّم از  

 اوساااااااااااااااااااااااااااااااااااااات

 

 عالم از اوسات عاشقم بر همه عالم که همه  

 

ت سخن بیت و اصحابش را دوست دارد؛ حتّی با لشکر مقابل هم با محبّنه فقط اهل حسین لذا امام

اند و یک ایستادهکه االن در سپاه شقاوت  ا دو وجه دارند؛ یک وجه ظاهری، آنهگوید؛ چون در باطنمی

ی رویینی که یک الیهو که باالخره مخلوق و مصنوع خدایند. یک فطرت الهی دارند،  ی وجودیجنبه

 فطرت را خفه کرده است. از نظر فطرت الهی، گفت:

 رناان شااد ریاساا رنگااییچااون کااه باا 

 

 در جنان شااد  یای یباا موسا   یای یموسا  

 

اند که مقاتل نقل کردهشود. لذا در داشتنی میبینید که دوستوقت می این رنن را که پا  کنید، آن 

قدر خون آن حال بودند؛ضرت بینشست، ح الحسین ی مبار  اباعبداهللوقتی شمر لعین روی سینه

شمر وقتی آمد  ها را روی هم گذاشته بودند؛و چشماز بدن مبارکشان رفته بود که از رمق رفته بودند 

خنجر را به دست گرفته بود که  د؛ست، حضرت چشمان خود را باز کردننش ی اباعبداهللروی سینه

را باز کردند و لبخندی به شمر زدند. این  شاناند که حضرت چشماننقل کرده سر حضرت را جدا کند؛

کند ، وقتی نگاه میبه قاتلی که آمده سر از پیکرش جدا کند ،به شمر داند!! خدا میای است؟هچه روحیّ

 زند؟ بیند که لبخند میاو چه می زند!لبخند می

 .بینیو خوش ظنّ حسن: سیزدهمین شاخصه
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چه کند. به هر ی مثبت نگاه می چیز را با دیده همهبین است.  خدا خوش دارد. عاشقِ ظنّ عاشق حسن

و مورد ت اکند، ابعاد مثبت شخصیّکس نگاه میبیند. به هرهای مثبت آن را میهکند، جنبنگاه می

 کند، گفت:با نگاه زیبابین نگاه می دارد و ظنّ گیرد. حسنتوجّهش قرار می

 دنیا شهرم به عشاق ورز  یمنم که شهره

 

 دنیاابااه بااد د امالودهیاان دهیااماانم کااه د 

 

یادتان است وقتی  ی کربال نگاه کنید!د. و در صحنهکننمی آلودهبه بد دیدن  اش راعاشق حقیقی، دیده

ْالِلْبَِاِخيكِِْتُْصنْ َفْرَأَیْ َكيْ پرسید:  کبری پسر مرجانه از زینب که خدا با برادرت را کاری  12ِن؟ُحَسيْ الْ ٌَْ

 کبری زینب ی عشق تامّاین جلوه13ُْتِْااّلَْجِمياًل!ماْرََأیْ چگونه دیدی؟ ایشان فرمودند:  ،حسین کرد

 است.

 .دوستتنعّم در طاعت و اهتمام در جلب رضایت  ی چهاردهم:شاخصه

شود. نه اینکه با انجام متنعّم می برد؛از معشوقش لذّت میرمان بردن عاشق حقیقی خدای متعال در ف

د. وقتی از عالم کثرت خسته کنود. خیر! با انجام طاعت، رفع خستگی میطاعات و عبادات خسته ش

از خواندم خسته نه اینکه بگوید نم کنم؛ تا رفع خستگیگوید بروم دو رکعت نماز بخوانم، شود، میمی

برد. در روز کند، لذّت میچه می، یعنی هرتنعّم در طاعت !ها؟و این حرف عاشق شدم. پناه به خدا!

توانید چقدر داب؟ چقدر تشنگی؟ چقدر سختی؟ چقدر زخم؟ چقدر رنج؟ می !؟بود عاشورا چقدر فشار

ها چه دابآمد، هرفرمودند: هرچه روز عاشورا باال می باالتر از آن تصوّر کنید؟ امّا دیدید امام سجّاد 

                                            

، 13و ج  هِْتِ يْ ب َْْلِْه  َاْْوَْْنُِْحَس يْ الْ ْبَِاِخي كِْ :(22-27، ص 0المودّه، ج  ۀنابیع)به نقل از قندوزی،  03، ص 9، ج الحسی  االمام . موسوعۀ12

 :27، ص 2خوارزم،، مقتیل، ج   ؛090، ص 2المجالس، ج  حائیی، تسلیۀ؛ 193طاووس، لهوف، ص  سیّدب  ؛هِْتِ يْ ب َْْلِْه  َاْْوََْْاِخي كِِْبْ :241ص 

  .نُِْحَسيْ الْ ْبَِاِخيكِْ: 229ص  ،1الطّف، ج  شبّی، ادبو  هِِْتْيْ ب َْْلِْهْ َاْْوَْْبَِاِخيكِْ

و  193طاووس، لهوف، ص  و سیّدب  27، ص 2و خوارزم،، مقتل، ج  241، ص 13و ج  20، ص 9، ج الحسی  االمام موسوعۀ. 10

  .229، ص 1الطّف، ج  و شبّی، ادب 090، ص 2المجالس، ج  حائیی، تسلیۀ
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و تر ی پدرم و برجستگانی از اصحابش گلگونچهره ،شدتر میعطش سنگینو ها بیشتر، گین، کشتهسن

ی تالشش این است همه حقّ یعنی همین! و اهتمام در جلب رضایت شد. تنعّم در طاعتتر میبشّاش

ی بچّهو خشنود شود؟ حتّی از  که بتواند معشوقش را بیشتر راضی کند. چه کار کنم که بیشتر راضی

 کند.تقدیم میو آورد می گذرد!اش هم نمیماهه شش

 .آسایش خاطر و آرامش جان ی عشق حقیقی:پانزدهمین شاخصه

ِلينه نگرانی، نه اضطراب.  عاشق حقیقی خدا نه حزن دارد، َْاو  ْوَْْالِلْالْاءَِْانَّ َََلي ِهم  ٌفْ َزنُونَْْالَْخو  َْیح   14.ُهم 

نه از دست رفته و نه از  ،نیست. چرا؟ چون آنچه او بدان دلبسته استدار هم غصّه هیچ نگران نیست؛

، ممکن است دنیا از نش باشد. کسی که به دنیا دل بستهدست رفتنی است که نگران از دست رفت

؛ ولی مضطرب است که نکند از دستم شته باشددادنیا را . ممکن است االن شوددار و غصّه بروددستش 

خدا از دست رفتنی است؟! لذا نگران چه باشد؟ معشوقش  ،خدا دلبسته باشد بهکه برود. امّا کسی 

ق و لَکه نگرانی و اضطراب داشته باشد، قَهمیشه هست. ازلی و ابدی است. از دست رفتنی نیست 

 دارد، ظنّ ، به آن خشنود است. چون حسنآیدمی خدا جانبچه هم که از تشویش داشته باشد. هر

  داشتنی است. جذّاب و دوست کند برایشچه او میهر

 .داشتعاری بودن عشق از چشم :ین شاخصهشانزدهم

در گاهی بریم به خدا! بد نیست  آوریم! پناه می میاز کجا سر در ،ها را به ما بزنند این محکاگر دانم  نمی

چون به من ، تجارت و داد و ستد محبّت نیست که خودمان را محک بزنیم. عشق راستینها  خلوت

چون خدا خیلی به من  کنی!خیلی دوستش دارم. عزیزم تو تاجری! داد و ستد محبّت میمحبّت کرد 

ت دارم. این من هم خیلی به او محبّ ،خیلی دوستش دارم. چون خیلی به من محبّت دارد ،خوبی کرده

                                            

 .92ی  ۀونس، آۀه ی سوره .12



 

 

 

 

14 

هم  تو ،محبّت نکندتجارت محبّت است. لذا اگر به تو  ؛این داد و ستد است عشق نیست عزیز دل من!

 افتد و دیگر دوستش نداری؛چشمت میاز  و دیگر به او محبّت نداری؛ کنیمحبّتت را از او دریغ می

ده است. این که عشق نیست عزیز من! این توجّه شمحبّت و بیبی مهر شده؛ا؟ چون او به من بیچر

کند، تو مهر  او قهر کند، تو وفا کنی!ست؟ در پاسخ جفای یار، وفا نمودن! او جفا عشق چی تجارت است!

ی؛ واالّ اگر محبّت تو مشروط به این است که او به تو محبّت کند، تو عاشق نیست بورزی! این عشق است!

یا چون به تو محبّت  ؛کنندتا به تو محبّت کنی کنی؛ منتها در بازار محبّت. محبّت  ای معاملهتو آمده

بسنجند، ما را با این محک، اگر عشق نیست. واقعاً  این تجارت است؛ دی.اند به آنها محبّت پیدا کرردهک

 کند. حاالایم؟ خدا را دوست داریم؛ چون خیلی خدای خوبی است؛ خیلی به ما خوبی میهکجای قضیّ

را دوست دارم؛ چون خیلی  بیتباز هم خدا را دوست داری؟ اهل اگر یک روز خدا به تو خوبی نکرد،

را بگذاری  بیتخواهی محبّت اهلمی ،وفایی هستند. اگر روزی به تو جفا کردندتان باباوفایند؛ دوس

! این تجارت محبّت مشروط به این است که آنها به تو محبّت کنند؟ بیتمحبّت خدا و اهل !زمین؟

 گفت: است!

 از درت نتااابم یآباام رو یهرچنااد باارد 

 

 تیا رعا یمادّع  کز ترخوش بیجور از حب 

 

ه هم از را هم ببرد؛ امّا انسان یک ذرّ فردت ی آبرو و حیثیّعشق این است که همه است!عشق این 

ی عزیزانشان را شان کرد؛ همهه و بیابان و دشت و صحرایشان کرد؛ تشنهی کوآواره بّتش کم نشود.مح

ببین چطور پای محبّت ماندند! محبّت آنها مشروط به  هاشان را به آتش کشید؛ی خیمههمه گرفت؛

آید. یگانگی هیچ شرطی نبود. این محبّت که بیاید و کامل شود، بین عاشق و معشوق یگانگی می

بیماری روایت  [.کند یشان به دیگری سرایت پیدا میوجود]آثار ظهوراتی دارد. وقتی یکی شدند، 

نرسیده بود. وقتی  ی چند روزی خدمت حضرت امیرسلمان فارس حضرت سلمان را یادتان هست؛

 !عرض کرد: یا امیرالمؤمنین بینیم. : سلمان چند روز است تو را نمیخدمت حضرت رفت، فرمودند
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کردم دو من احساس می تب کرده بودم. حضرت فرمودند: عجب! که مریض بودم؛حقیقتش این است 

کردم! ببینید دی که من این احساس را میبو، پس تو تب کرده شدهبدنم کمی گرم  سه روز است

طور است. در روایت هم همین بیتدوست اهل طور؛ یعنییگانگی این است! مقابلش هم همین

َْخلْ دَْگوید: بصیر میدیگری ابی ِْمنْ اجرِْْیََْمعِْْوَِْْداللِْب ََْْْیِبَْاْْلىْ ََُْت - خدمت امام :ص حابِناَاٌْْل

وِلْسَُْنْرَْب ْاُتِْفداَكْیَْلْ ُجعِْْ:ُتَْلهُُْقلْ ف َْتعدادی از دوستان و اصحاب ما هم همراه من بودند.  رسیدم وصادق

ْاللِْ َزنَُْاْْوَْْغ َتمُّْاَلَْْین ْاِْ، َْغيْ ِْمنْ ْح  ْاَِْر ِْلذْ اَْن  َْسبَْلَِْ ِرَف ْباًَْك عرض کرد: من بعضی  صادق بصیر به امامابی:

م. هیچ اتّفاق بدی برایم کنسبب و علّتی هم برایش پیدا نمیشوم؛ امّا هیچ ها غمگین و محزون میوقت

َلْقافَْ کنم غمگینم.آید. احساس میغم روی دلم می باره هیچ مشکلی برایم پیش نیامده؛ امّا یک نیفتاده؛

ََُْبْاَْ ْذْ اِْ:ْاللِْدِْبْ وْ -و شادی ،این غم و حزنفرمودند:  صادق امام :ِمّناُْكمْ لَيْ اَِْحَْیِصُلَْفرَْالْ ْوَْْنَُْحزْ َكْالْ لِْنَّ

کنید، ها حس میرسد. بعضی وقتکنید، از وجود ما به شما میهایی که هیچ سببی برایش پیدا نمی

و غمگینید. هیچ علّتی هم  کنید، عجب گرفتهمی ها هم حساید، بعضی وقتعجب خوشحال و سر زنده

ََْذاَْدخَِْاْ رسد.کنید. اینها از وجود ما به شما مییک پیدا نمیبرای هیچ ْكاَنْذْ ُسرُْْوْ َاْْنٌْناُْحزْ َليْ َلْ َكْداِخاًلْلِْوٌر

از وجود ما به وجود شما سرایت  ،آیدبیت حزن یا سروری میوقتی برای ما ائمّه، برای ما اهل :ُكمْ َليْ ََْ

دوستان و  اینکه ما و شماخاطر  به 15:لَّْجَْْوَْْزَََّْْْاللِْنُوِرِْْمنْ ْیّاُكمْ ِاْْوَْْنّااِلَْشود. کند و داخل وجود شما میمی

 وجلّ هستیم. شیعیانمان از یک جنسیم؛ از نور خدای عزّ
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واْقُْلِْخُْْمْ هُْن َّْاِلَْ ،گویندام، حضرت فرمودند: اصالً علّت اینکه به شیعه، شیعه می خواندهقبالً این روایت را هم 

اَللّ ُهمَّْمنتها در مراتب.  هستند؛ اند. یک حقیقتشعاع نور ما آفریده شده ازاین است که  16،ناورُِْنْْعاعِْشُْْنْ مِْ

ِْشيَعَتناِْمّنا، َُِجُنواِْبماِءَْوالیَِتنا؛ِْانَّ ْفاِضِلِْطيَنِتناَْوْ َرُحوَنِْبَفَرِحنا.17ُْخِلُقواِْمن  َزنُوَنِْبُحز نِناَْوْیَ ف  این روایت را  18َیح 

به راز و نیاز با حضرت مشغول  ارواحنافداهدر سرداب غیبت امام عصرگوید  کند و میطاووس نقل میبنسیّد

را دیدم. دیدم حضرت مشغول راز و نیاز  ماعلیهسالمهواهللصلواتآرای مهدی فاطمهباره جمال دلبودم که یک

از جنس  اند؛ل ما آفریده شدهی گِاز اضافهکنند: خدایا شیعیان ما می مناجاتطور با خدا هستند و این

-طر حزن و اندوه ما محزون میخا است؛ بهاند و وجودشان با آب والیت ما عجین شده ما آفریده شده

ن است که مثالً ما ی این عبارت آی معنایشوند. یک جنبهخاطر سرور و شادمانی ما مسرور می شوند و به

یم فهمگیریم. میکنیم و جشن میمی شادی شویم؛د فالن امام است، خوشحال میفهمیم امروز تولّمی

ی اختیاری و تشریعی آن است؛ امّا کنیم. این جنبهپا می امروز شهادت فالن امام است، مجلس عزا بر

بیت  وقتی ما اهل یعنی ،ناِنْزْ حُِْبْْونَُْنْزَْحْ َیْ .ی تکوینی هم داردیک جنبه فداهارواحنای امام عصراین جمله

کنند، امّا احساس می دانند چرا؛و نمی دست خودشان نیست شوند؛شویم، اینها محزون میون میمحز

طور این دانند چرا.کنند و نمیشحالی میبیت خوشحالیم، اینها هم احساس خواند. وقتی ما اهلگرفته

شود؛ لذا وقتی می رسد، این یگانگی ایجادت خودش میحقیقت متصّل است؛ یعنی وقتی عشق به تمامیّ

که دل  های جمعهغروبکنید، مثل عصرها و م پیدا نمیدار شدید، و هیچ علّت ظاهری هآمد و غصّه غم

ْ ل حجّت خدا در آن زمان غمگین است!بدانید د شود،انسان غمگین می

                                            

ُخِل َقِْش يَعُتناْ ؛ اۀ  رواۀت به اۀ  صورت دم نقل شیده: 20، ص 21؛ مجلس،، بحاراالنوار، ج 91الیقی ، ص  انوار بیس،، مشارق حافظ .19
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 ،شود عشق حقیقی را از ادّعای عاشقی متمایز کردکه می را هاییشاخصه تعدادی ازحال تا اینجا  ایّ علی

چه چیزهایی  عیار را با آن شناخت،و تمام ینعشق راستشود  معیارهایی که میفهمیدیم دریافتیم و 

-هیچ ،چه در بین اهل مجاز و چه در بین عرفاکه:  کند میتر معنا پیدا است و حاال این جمله عمیق

  طلو  نکرده است. ،جا عشقی مانند آنچه در عاشوراست

ََب ِدالِلَْوَْصلَّىَََْْلي كَْْْاللَُْْْصلَّى ََب ِدالِلَْوَْصلَّىیاَََْْْلي كَْْْاللُْْْیاْاَبا ََب ِداللَََِْْْلي كَْْْاللُْْْاَبا 19ْیاْاَبا
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