ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْْح ٰـ ِن َّالر ِح ِی
مرحلهی آمادهسازی فایل
پیادهسازی

تصحیح و ویرایش اوّلیّه

ذکر مآخذ

تکمیل مآخذ و ویرایش نهایی

ویرایش دوم

عاشورا روز حزن همهی عالم وجود
کلمات کلیدی :عاشورا ،تجلّی امام حسین

 ،حزن ،تأثیر تکوینی ،عالم وجود ،تأسّف و رضایت و

غضب خداوند ،تأثیر عالم از حاالت ولیّ خدا ،غم و مصیبت کربال ،باطن عالم.
 در دههی اوّل محرّم تجلّی امام حسین

عالم را عوو

مویکنود در شوت تاسووعا و

عاشورا اگر کسی چشم باطنش بینا باشد ،میبیند که در عالم هر مو من و کوافری محوزون
است وقتی صاحت خلقت محزون میشود ،مخلوقات غمناک نشوند؟ آیا ممکن است همه ی
شیعیان مضطر باشند و دیگران محزون نشوند؟ اهل دنیا هم در این ایّام در امر دنیایشان بوه
زحمت میافتند و در اثر آن محزون میشوند

1

این یک حقیقت بزرگ است که با دیدهی باطنبین مییشیود نن را در عیالم دیید یعنیی تجلّیی امیام
حسین

یک دگرگونی در تکوین ایجاد میکند .فقط جنبهی تشریعی و خودنگاه انسانهیای مینمن

نیست .این حادثهی عظیم یک تأثیر عظیم تکوینی در عالمِ وجود دارد و نن تأثیر تکیوینی بیر همیهی
افالک سایه میاندازد .تنها ناظر بر انسانهای منمن نیست همهی موجیودات از جمیادات و گیاهیان و
حیوانات و جنّ و ملک ،همه از نثار تکوینی تجلّی امام حسین
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در دهیهی اوّل محیرّم و بیهوییهه در

تاسوعا و عاشورای حسینی

متأثّرند غمی همهی عالم را میگییرد .همیانطورکیه در ایین عبیارت

اشاره شد حتّی اهل دنیا هم برای دنیایشان غصّهدار میشیوند می ال در ییک معاملیه ضیرر مییکنید،
ماشینش را دزد میبرد ،تصادف میکند ،مریض میشود ،گرسنه میماند ،لطمهی حی یّتیی مییخیورد،
شغلش را از دست میدهد ...اهل دنیا هم نن روزهیا اوااتشیان بیرای دنیایشیان تلیا اسیت .خودشیان
نمیدانند چرا مال نن تأثیر تکوینی است .فرمیود وقتی صاحت خلقت محزون میشود ،مخلوقات
غمناک نشوند؟!
البتّه این تعبیر محزون شدن تعبیری است که با عبارات بشری نن را به کار میبریم واالّ خدای متعال
که از تأثّرات و تغییرات مبرّاست! منتها ما در مورد خدا هم میگوییم خدا خشنود شد ،خدا غضبناک
ِ
ين:
ْناه ْم ّّاَ ْج َم ِّع َّ
شد ،م ال ارنن فرمود خدا اندوهناک شد اسفناک شد .فَ لَمّ َّ
اّآس ُفوناّانْ تَ َق ْمناّم ْن ُه ْم ّفَاَ ْغ َرق ُ

2

واتی که فرعونیان ما را اندوهگین و اسفناک کردند ،از ننها انتقام گرفتیم و همه را در رود نیل غرق
کردیم .تعبیر تأسّف در خود ارنن برای خدا به کار رفته است .یا در روایات تعابیری داریم ،م ال خدا
ت! چنین تعابیری راجع به خدای متعال ،هم در ارنن کریم هم در
حيَّّْي ُّ
میگوید من حیا میکنم! ّاِ ّْسّتَ ّْ
احادیث معصومین

وجود دارد ولی به این معنا نیست که خدای متعال متأثّر شده است .خدای

متعال تأثّرپذیر نیست که یکوات عصبانی شود ،یکوات خوشحال یا متأسّف شود ،راضی یا ناراضی
شود!
روایتی از امام صادق

ّآس ُفونا ّو تعابیر
ذیل همین نیهی مورد بحث نمده است که معنای فَ لَمّا َّ

دیگری م ل محزون شدن و اندوهگین شدن ،خشمگین شدن ،راضی و خشنود شدن ،خوشحال شدن
و ام ال اینها را روشن میکند .به این روایت توجّه کنید تا معنای درست این تعبیر که صاحب خلقت
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یعنی خدا بهخاطر مصائب اباعباهللالحسین محزون میشود ،پیدا شود .بنا به نقل ،امام صادق
ف ّ َكأَس ِفناّو ّلّ ِكنَّهُّ َخلَ َق ّاَولِي ِ ِ ِ
ّم ْخلُوقُو َنّ
فرمودند  3اِ َّن ّ
ّو ّيَ ْر َ
بار َ
ّو ُ
ّه ْم َ
اء ّلنَ ْفسه ّيَأ َ
ّو ّتَعالیّ ّالّيَأ َ
ض ْو َن َ
ْس ُفو َن َ
ْس ُ َ َ
کَ
ّاللَّتَ َ
ْ َ
َم ْربُوبُو َّن :خدای تبارک و تعالی م ل ما متأسّف و اندوهگین نمیشود ولکن خدای متعال اولیائی برای
خویش خلق کرده که ننها متأسّف میشوند یا راضی و خشنود میشوند و ننها مخلوق و مربوب هستند.
ک ّ ِّالَنَّهُّجعلَهم ّالُ َ ِ ِ
ِِ
واّ
ّصار ّ
ط ّنَ ْف ِس ِه ّ َّو ّذّّلِ َّ
ّس َخطَ ُه ْم ّ َس َخ َ
ّو ْ
ّالَْي ِه ّفَلِذّلِ َ
ّاالَ ِدال َء َ
فَ َج َع َل ّ ِر ُ
ّو َ
ك ُ
َعاا َّ ّال َْيه َ
ضاه ْم ّ ِرضاّنَ ْفسه َ
ََ ُ ُ
ك :و خدای متعال رضایت نن اولیاء را رضایت خویش و خشم و نارضایی ننها را خشم خویش ارار
َكذّلِ َّ
داده و این بدین خاطر است که خدای متعال ننها را دعوتکنندگان بهسوی خویش و راهنمایان
بهسمت خویش ارار داده و به این خاطر است که این اولیاء چنین مواعیّتی پیدا کردهاند که تأسّفشان
س ّاَ َّنّ
تأسّف خداست ،رضایتشان رضایت خدا و نارضایی و خشمشان ،خشم و نارضایی خداستَ .و ّل َْي َ
ِ ِ
ِِ ِ
ذّلِ َ ِ ِ ِ
ك :اینگونه نیست که این حاالت م ل
ماّقال ِّم ْنّذّلِ َّ
اّم ْعنىّّ َ
كّيَص ُلّالَىّاللّ َكماّيَص ُلّالىّّ َخلْقهّ َّوّلّك ّْنّهّذ َ
تأسّف و خوشحالی و غضب همانگونه که به خلق میرسد به خدا هم برسد و در خدا چنین حاالتی
ایجاد شود ،ولیکن معنای ننچه خدا فرمود که خدا ناراحت شد و از اوم فرعون انتقام گرفت ،ناراحت
شدن ولیّ خداست .وّقَ ُّْقالَّّ:منّاَها َنّلِیّولِياًّفَ َق ُّْبارَزنِیّبِالْم ِ
ّداانِیّاِل َْيها :خدای متعال در حدیث
ّو َ
َْ
حاربَة َ
ُ َ
ََ
َ
َ
ادسی فرمود کسی که به یکی از اولیاء من توهین کند به مبارزه و محاربهی با من بیرون نمده و مرا
ولّ
ّالر ُس َ
به جنگ با خویش دعوت کرده است جنگ با ولیّ خدا همان جنگ با خداستَ .وّق َ
الّ« َم ْنّيُ ِط ِع َّ
طاع ّاللّ»ّ 4و ّق ّ ِ َّ ِ
ك ّاِنَّما ّيبايِعو َن ّالل ّي ُُ ّ ِ
الل ّفَ ْو َق ّّاَيْ ُِي ِه ْمّ» :5در خود ارنن فرمود
ين ّيُبايِعُونَ َ
ُ ُ
ََ
فَ َق ُْ ّاَ َ َ َ
الَّ ّ«ّا َّن ّالذ َ
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«هرکس از رسول اطاعت کند ،از خدا اطاعت کرده است ».پس اطاعت از خدا همان اطاعت از رسول
است .جای دیگری هم خدا در ارنن فرمود «ای پیغمبر اسالم! کسانی که در بیعت شجره (بیعت
رضوان) با تو بیعت میکنند ،با خدا بیعت میکنند و دست خدا باالی دست ننهاست ».پس دست
پیغمبر

که باالی دست ننها ارار گرفت ،یداهلل شد! پس یداهلل یعنی دست ولیّ خدا بیعت با ولیّ

ِ َّ ِ
ّاللَ» ّای رسولاهلل! کسانی که با تو بیعت میکنند
ك ّاِنَّماّيُبايِعُو َن ّ
ين ّيُبايِعُونَ َ
خدا بیعت با خداستّ« .ا َّن ّالذ َ
جز این نیست که با اهلل بیعت میکنند .فَ ُك َعل ّهّ َذاّو ِ
ّوّ
ّو ّهّ َك َذ ِّ
ضاّو ّالْغَ َ
ت ّل َ
ّالىّ ّ َماّذَ َك ْر ُ
ّش ْب ُههُ َ
بَ
اّالر َ
َك َ
َ
ض ُ
ماّمنّ ّ ْاالَ ْش ِ
غَي ره ِ
ك :همهی این موارد که من (امام صادق) گفتم و مشابه این موارد بر
ياء ِّمماّيُشاكِ ُل ّذّلِ َّ
ْ ُُ
همین ااعده است همینطور رضایتمندی و غضبناک بودن و غیر این دو ،از سایر خصوصیّات دیگری
که شبیه این است .رضایت ولیّ خداست که خدا فرمود رضایت من است غضب ولیّ خداست که
َّ ِ
ِ
صل ّاِل ِ
جاز ّلِقائِ ِلّ
َىّالل ّْ
ماّو ّاَنْ َ
ّاالَ َس ُ
شأ َُهماّّلَ َ
ّو ُ
ّو ّالض َ
ّه َو ّاّلذی ّ َخلَ َق ُه َ
َّج ُر َ
فَ
فرمود غضب من استَ .و ّل َْو ّكا َن ّيَ ُ
ول ّاِ َّن ّالْخالِ َق ّيَبِي ُُ ّيَ ْومّاً :اگر این تحوّالت و تغییرات روحی م ل رضا و غضب و سخط به خدا
هّ َذاّاَ ْن ّيَ ُق َ
میرسید ،اگر تأسّف و زجر و ماللت و اندوهگین شدن به خدا میرسید و بر خدا عارض میشد ،در
حالی که این صفات ،مخلوق خدا هستند ،برای گویندهی این سخن جایز بود که بگوید خالق هم روزی
از بین خواهد رفت( .چون کسی که تغیّرات بر او عارض میشود در معرض زوال و نابودی است ).ماّ ِالَنَّهُّ
ّالضجر ّدخلَه ّالتَّ ْغيِير ِ
ِ
ّاّلَْي ِه ِْ
اد ُّ :به این خاطر که واتی
اّد َخلَهُ ّالْغَ َ
ّاالب َ
ّو ّاذ َ
اذ َ
َم ّيُ ْؤَم ْن َ
ّو َّّ َ ُ َ َ ُ
اّد َخلَهُ ّالتَّ ْغّيِ ُير ّل ْ
ُ َ
ب َ
ض ُ
غضب و ماللت و رنجش و اندوهگین شدن بر خدا وارد میشد در نن صورت تغییر بر خدا وارد میشد،
و واتی تغییر بر خدا عارض میشد ،دیگر خدا از نابود شدن و از بین رفتن در امان نبود( .چون از بین
رفتن هم یک تغییر است یک چیزی هست ،فردا نیست در حالی که خدا الیتغیّر است ).ثُ َّم ّلَم ّي عر ِ
فّ
ْ َُْ
الْم َك ِّو ُّن ّ ِمن ّالْم َك َّو ِن ّو َّال ّالْق ِ ِ
وق :و اگر اینگونه میشد ،دیگر
ّالَْي ِّه ّ َو َّال ّالْخالِ ُق ِّم َن ّال َْم ْخلُ ِّ
اد ُر ّم َن ّال َْم ْق ُُوِر َ
َ
َ ُ
ُ
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ایجادکننده از ایجادشونده اابل تمیز نبود .اگر این تغییرات بر هر دو عارض بود ،اادر بر مقدورٌعلیه
هیچ رجحانی نداشت و هر دو در معرض نابودی و تغییر بودند و خالق از مخلوق اابل تمیز نبودّ .
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
فّ
ّا ْنّهّ َذاّالْ َق ْو ِل ّ
ّاستَح َ
ْح َعُّّ َوّالْ َك ْي ُ
تَعالَىّاللُ َ
ّاُلُواًّ َكبِيراًّبَ ْل ُ
حاجة ْ
الّال َ
حاجةّ؛ّفَاذاّكا َن َّالّل َ
ّه َوّالْخال ُقّل ْْلَ ْشياءّالّل َ
ِ
ِِ
ّشاء ّاللُّتَعالىّ :خدای متعال از چنین سخنی بسیار برتر است .ساحت ادس الهی از این
فيه ّفَافْ َه ْم ّا ْن َ
تغییرات و از بین رفتنها و متأثّر شدنها و از اینکه حاالت مختلف روحی به او دست دهد ،بسیار دور
است بلکه خدا خالق چیزهاست بدون اینکه احتیاجی به ننها داشته باشد و از جملهی چیزها همین
حاالت روحی م ل غضب و سخط و شادی و اسف و حیاء و ام ال اینهاست .واتی خلقت بدون نیاز
صورت گرفته ،محدود بودن و کیفیّت پیدا کردن ،بر خدا محال میشود( .محال است که خدا یک روز
عصبانی باشد و یک روز خوشحال یک روز راضی شود و یک روز ناراضی یک روز اندوهگین شود و
یک روز شادمان! محال است اینها به ساحت الهی راه پیدا کند ).پس به مشیّت الهی این مطلب را
بفهم.
بنابراین فهمیدیم که جایز است این تعابیر راجع به خدا به کار رود چون در خود ارنن به کار رفته در
روایات و احادیث به کار رفته خود خدا در نیات ارنن و احادیث ادسی این خصوصیّات را بیه خیود
نسبت داده است .پس اینکه فرمود واتی صاحب خلقت محیزون مییشیود ،چطیور مخلوایات غمنیاک
نشوند ،حرف کفرنمیزی نیست .بله صاحب خلقت محزون میشود البتّه با همان تعبیری که در روایات
نمده است.
حاال واتی این اتّفاق میافتد ،همهی عالم متأثّر میشود چون همهی عالم متأثّر از شیعا وجیود ولییّ
اعظم خداست و واتی ولیّ اعظم خدا متأثّر است ،همهی عالم وجود متیأثّر اسیت .واتیی الیب حجّیت
خدا

غمگین است ،میشود غم عالم را نگرفته باشد؟! لذا در روایات داریم که شیب ییازدهم محیرّم
5

بعد از شهادت شهدای کربال ،هر سنگی را از زمین برمیداشتند زیر

خون جاری میشد .اینها همیان

تأثیر تکوینی است .به هر حال نن ایّام ،ایّام حزن است .حزن از باطن عیالم مییجوشید .ضیمن اینکیه
دوستان اهلبیت

در خودنگاهشان هم یک حزن بسییار مقیدّس و عظییم دارنید غییر از نن حیزن

ِ ِ
ِ
ِِ
ينّّ
تکوینی و این دو مکمّل همدیگر هستند .در روایات داریم که ا َّنّّل َق ْت ِلّّال ُ
س ْي ِنّّ َح ر َارًّف ّىّقُلُ و ِّّال ُْم ّْؤمن َ
ْح َ
التَ ْب ُر ُدّ[اليَ ْب ُر ُد]ّاَبَُاً 6:در اثر شهادت امام حسین

حرارتی در الوب منمنین هسیت کیه ابیدا خنکیی

نمیگیرد و سرد نمیشود.

كّّياّاَ َ ِ ِ
كّّياّاَ َ ِ ِ
اللّ 7
باا ْب ُِ ِّ
ّصلَّىّّ ّ
ّصلَّىّّ ّ
صلَّىّّ ّ
اللُّ َالَْي َ
اللُّ َالَْي َ
اللُّ َالَْي َ
كّّياّاَ َ
ّو َ
ّو َ
َ
باا ْبُالل َ
باا ْبُالل َ

 .6محدّثیوری ،مستدرکالوسائل ،10 ،ص .311
 .7کلینی ،کایی ،1 ،ص 575؛ یرّعاملی ،قسائلالشّیعه ،11 ،ص  113ق مجلسی ،بحاراالیوار ،11 ،ص .301

6

