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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 عالم وجود عاشورا روز حزن همه  

تأسّف و رضایت و عالم وجود، تأثیر تکوینی،  ، حزن،عاشورا، تجلّی امام حسین: کلیدیکلمات 

 الت ولیّ خدا، غم و مصیبت کربال، باطن عالم. غضب خداوند، تأثیر عالم از حا

 کنود  در شوت تاسووعا و     عالم را عوو  موی   ی امام حسینم تجلّل محرّاوّ ی در دهه

ون من و کوافری محوز  بیند که در عالم هر مو   باشد، میعاشورا اگر کسی چشم باطنش بینا 

 ی ات غمناک نشوند؟ آیا ممکن است همهشود، مخلوق است  وقتی صاحت خلقت محزون می

ام در امر دنیایشان بوه  شیعیان مضطر باشند و دیگران محزون نشوند؟ اهل دنیا هم در این ایّ

 1شوند  افتند و در اثر آن محزون می زحمت می

یعنیی تجلّیی امیام     شیود نن را در عیالم دیید     بین میی  ی باطن بزرگ است که با دیدهاین یک حقیقت 

هیای مینمن    ی تشریعی و خودنگاه انسان کند. فقط جنبه یک دگرگونی در تکوین ایجاد می حسین

 ی همیه وجود دارد و نن تأثیر تکیوینی بیر    ثیر عظیم تکوینی در عالمِی عظیم یک تأ نیست. این حادثه

موجیودات از جمیادات و گیاهیان و     ی های منمن نیست  همه اندازد. تنها ناظر بر انسان میافالک سایه 

وییهه در   م و بیه ل محیرّ اوّ ی در دهیه  ار تکوینی تجلّی امام حسیناز نث، همه حیوانات و جنّ و ملک
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کیه در ایین عبیارت    طور گییرد. همیان   ی عالم را می متأثّرند  غمی همه تاسوعا و عاشورای حسینی

کنید،   در ییک معاملیه ضیرر میی     شیوند  می ال    دار می هی اهل دنیا هم برای دنیایشان غصّاشاره شد حتّ

خیورد،   تیی میی  حی یّ ی ماند، لطمه شود، گرسنه می کند، مریض می برد، تصادف می ماشینش را دزد می

ایشیان تلیا اسیت. خودشیان     نن روزهیا اوااتشیان بیرای دنی   اهل دنیا هم  دهد... شغلش را از دست می

شود، مخلوقات  وقتی صاحت خلقت محزون میفرمیود    ثیر تکوینی است.مال نن تأ د چرا دانن نمی

 غمناک نشوند؟!

خدای متعال  واالّ بریم  با عبارات بشری نن را به کار می ه این تعبیر محزون شدن تعبیری است کهالبتّ

گوییم خدا خشنود شد، خدا غضبناک  در مورد خدا هم می ت مبرّاست! منتها ماثّرات و تغییراکه از تأ

ّآسَّفَ َلمّ اسفناک شد.    خدا اندوهناک شد ن فرمودارن شد، م ال  ّاَّا ّفََاْغَرْقناُهْم ُهْم ِّمن ْ ّانْ تَ َقْمنا  2:ّينَّْجَمعُِّفونا

نیل غرق ا در رود واتی که فرعونیان ما را اندوهگین و اسفناک کردند، از ننها انتقام گرفتیم و همه ر

خدا  م ال  ،ن برای خدا به کار رفته است. یا در روایات تعابیری داریمف در خود ارنسّکردیم. تعبیر تأ

هم در ارنن کریم هم در  ،چنین تعابیری راجع به خدای متعال !تُّيّْي َّحّْتَّسِّْاّ !کنم   من حیا میگوید می

عال متأثّر شده است. خدای این معنا نیست که خدای مت بهوجود دارد  ولی  احادیث معصومین

راضی یا ناراضی  شود، سّفوات خوشحال یا متأ وات عصبانی شود، یک ر نیست که یکرپذیثّمتعال تأ

 شود!

ّآسَّفَ َلمّ معنای  که نمده است مورد بحثی  ذیل همین نیه از امام صادقروایتی  ّا و تعابیر ُفونا

خوشحال شدن  ،راضی و خشنود شدن ،خشمگین شدن ،دیگری م ل محزون شدن و اندوهگین شدن

صاحب خلقت که این تعبیر معنای درست به این روایت توجّه کنید تا  .کند و ام ال اینها را روشن می
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 امام صادق ،بنا به نقل. شود پیدا ،شود محزون میالحسین  خاطر مصائب اباعباهلل بهیعنی خدا 

ّاللَّ 3 فرمودند َّكَأَسِفناَّوّل ّ ّتَبارََکَّوَّتعالیّ ِّانَّ اَءّلِنَ ْفِسِهّيَْأَسُفوَنَّوّيَ ْرَضْوَنَّوُّهْمَّمْخُلوُقوَنِّكنَُّهَّخَلَقَّاْولِيالّيَْأَسُف

شود  ولکن خدای متعال اولیائی برای  ف و اندوهگین نمیسّل ما متأخدای تبارک و تعالی م  :َمْربُوبُونَّ

شوند و ننها مخلوق و مربوب هستند.  خشنود می راضی وشوند یا  ف میسّخویش خلق کرده که ننها متأ

َاا َّاِلَّّکَِّلّذّ ّوََّسَخَطّنَ ْفِسِهّاّنَ ْفِسِهَّوَّسَخَطُهْمَّفَجَعَلِّرضاُهْمِّرض َُع َءَّاَلْيِهَّفِلذّ ّنَُّهَّجَعَلُهُمّال ِلَكّصاُرواِّّالَْيِهَّوّااْلَِدال 

ارار  شیننها را خشم خو ییم و نارضاخشخویش و و خدای متعال رضایت نن اولیاء را رضایت  :ِلكََّكذّ 

سوی خویش و راهنمایان  کنندگان به است که خدای متعال ننها را دعوت و این بدین خاطر داده

ان فشسّاند که تأ تی پیدا کردهسمت خویش ارار داده و به این خاطر است که این اولیاء چنین مواعیّ به

َّانَّّ. خداست ییو خشمشان، خشم و نارضا یینارضارضایتشان رضایت خدا و  ،ف خداستسّتأ ّلَْيَس َو

َّكماَّيِصُلِّالذّ  گونه نیست که این حاالت م ل  این :ِلكَّماّقاَلِّمْنّذّ ّىّ اَّمْعنذهّ ِّكنّْل ّ ّوََّخْلِقِهّّىّ ِلَكَّيِصُلِّاَلىّالِل

حاالتی رسد به خدا هم برسد و در خدا چنین  گونه که به خلق می ف و خوشحالی و غضب همانسّتأ

ایجاد شود، ولیکن معنای ننچه خدا فرمود که خدا ناراحت شد و از اوم فرعون انتقام گرفت، ناراحت 

ّقخداست.  شدن ولیّ ُْ ّبَاَرزَِنیّبِاْلُمحارَبَِةَّوَّدااِنیِّالَْيهالََّوَّق ُْ فَ َق خدای متعال در حدیث  :ا:َّمْنَّاهاَنِّلیَّولِي اًّ

مرا با من بیرون نمده و  ی هولیاء من توهین کند به مبارزه و محارببه یکی از ا که کسی  ادسی فرمود

َمْنُّيِطِعّالرَُّسوَلّ»اَلَّوّقست. خدا همان جنگ با خدا جنگ با ولیّ ه است دبه جنگ با خویش دعوت کر

ّاللَّ َّاطاَع ُْ ّق4ّ«ّفَ َق ّيُباِّ»ّّالََّو ّالَِّذيَن ّنَّ ُُ َّي ّالَل ّيُباِيُعوَن ِّانَّما ّاَّاِيُعوَنَك ّفَ ْوَق يِهمّْالِل ُِ   ن فرمودخود ارندر  :5«ّْي
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از رسول پس اطاعت از خدا همان اطاعت « است. از رسول اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده هرکس»

کسانی که در بیعت شجره )بیعت  ای پیغمبر اسالم!»  ن فرموداست. جای دیگری هم خدا در ارن

دست پس  .«ستند و دست خدا باالی دست ننهاکن میند، با خدا بیعت کن میرضوان( با تو بیعت 

  بیعت با ولیّ یداهلل یعنی دست ولیّ خداپس که باالی دست ننها ارار گرفت، یداهلل شد!  برمپیغ

ّالَِّذيَنّيُباِّ». خدا بیعت با خداست کنند  بیعت می کسانی که با تو !اهلل ای رسولّ«اِيُعوَنَكِّانَّماّيُباِيُعوَنّاللَّنَّ

ّهّ  کنند. این نیست که با اهلل بیعت میجز  َّالَفُكلَع ُهُه ِّشب ْ َّو ّهّ ّىّ َذا َّو َّلَك ّذََكْرُت َّوَّما ّاْلَغَضُب َّو ّالرِّضا َكَذا

ِّمن ُرُهما ّذّ َّّغي ْ ُّيشاِكُل ِّمم ا ن موارد بر این موارد که من )امام صادق( گفتم و مشابه ای ی همه :ِلكَّااْلَْشياِء

ات دیگری از سایر خصوصیّ و غضبناک بودن و غیر این دو،مندی ضایتطور ر همین ااعده است  همین

ست که . رضایت ولیّ خداست که خدا فرمود رضایت من است  غضب ولیّ خداکه شبیه این است

ّكاَنَّيِصُلِّاَلىّالِلّااْلَّفرمود غضب من است.  ّالََّوَّلْو ّلَِّّذیَسُفَّوّالضََّجُرَّوُّهَو ّاَْنَشَأُهما ِّلقاِئِلَّخَلَقُهماَّو جاَز

ّاْلخهّ  ّيَ ْوماًَّذاَّاْنّيَ ُقوَلِّانَّ ُُ سخط به خدا  روحی م ل رضا و غضب وو تغییرات الت اگر این تحوّ :اِلَقّيَِبي

در  ،شد رسید و بر خدا عارض می ماللت و اندوهگین شدن به خدا می ف و زجر وسّأرسید، اگر ت می

روزی هم خالق بگوید که ایز بود جی این سخن  برای گوینده ،مخلوق خدا هستند صفات، حالی که این

اِلَنَُّهّّام .(شود در معرض زوال و نابودی است ون کسی که تغیّرات بر او عارض میاز بین خواهد رفت. )چ

ّالضَِّّاذ َّو ّاْلَغَضُب َّدَخَلُه ِّاذا َّو ّالت َّْغِييُر َّدَخَلُه ّالت َّْغيَِّجُر َّدَخَلُه َّالَّا ّيُ ْؤَمْن َّلْم بيُر ّااْلِ به این خاطر که واتی  :اَد ُّْيِه

شد،  در نن صورت تغییر بر خدا وارد میشد  ش و اندوهگین شدن بر خدا وارد میغضب و ماللت و رنج

چون از بین دیگر خدا از نابود شدن و از بین رفتن در امان نبود. ) ،شد و واتی تغییر بر خدا عارض می

َّلْمّيُ ْعَرِفّ( .در حالی که خدا الیتغیّر است  فردا نیست ،یک چیزی هست رفتن هم یک تغییر است  ثُمَّ

ّاْلقّاْلُمَكوِّنُّ ّاَل َّو ّاْلُمَكوَِّن َّاَلْيهِِّمَن وِر ُُ ّاْلَمْق ِّمَن ّاْلخّاِدُر ّاَل ّاْلَمْخُلوقَِّو ِّمَن ، دیگر شد گونه می و اگر این :اِلُق
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اادر بر مقدورٌعلیه  بر هر دو عارض بود، این تغییرات  اگر یجادشونده اابل تمیز نبود.کننده از اایجاد

ّهیچ رجحانی نداشت و هر دو در معرض نابودی و تغییر بودند و خالق از مخلوق اابل تمیز نبود. 

َّكِبيرًاَّبْلُّهَوّاْلخاِلُقِّلْْلَْشياِءّالِّلحاَجةّ َذاّاْلَقْوِلّاُّالُلَّاْنّهّ ّاَلىَتع ّكّ؛ُلو ًا َُّعاَنّاَلِّلحاَجة ّاْسَتحَفِاذا َوّاْلَكْيُفّّاَلّاْلَح

َّتعال ّالُل ّشاَء ِّاْن َهْم َّفاف ْ هی از این خدای متعال از چنین سخنی بسیار برتر است. ساحت ادس ال :ىّ ِفيِه

بسیار دور  حاالت مختلف روحی به او دست دهد،ها و از اینکه  ر شدنثّها و متأ تغییرات و از بین رفتن

چیزها همین  ی   و از جملهینکه احتیاجی به ننها داشته باشدبلکه خدا خالق چیزهاست  بدون ا  است

و ام ال اینهاست. واتی خلقت بدون نیاز  ءحاالت روحی م ل غضب و سخط و شادی و اسف و حیا

محال است که خدا یک روز ) شود. ت پیدا کردن، بر خدا محال میمحدود بودن و کیفیّ ،صورت گرفته

روز ناراضی  یک روز اندوهگین شود و  یکو روز راضی شود  یک روز خوشحال  یکباشد و عصبانی 

ت الهی این مطلب را پس به مشیّ اینها به ساحت الهی راه پیدا کند.(محال است  یک روز شادمان!

 بفهم.

در   چون در خود ارنن به کار رفته  بنابراین فهمیدیم که جایز است این تعابیر راجع به خدا به کار رود

ات را بیه خیود    خود خدا در نیات ارنن و احادیث ادسی این خصوصیّ  روایات و احادیث به کار رفته

چطیور مخلوایات غمنیاک     شیود،  ه فرمود واتی صاحب خلقت محیزون میی  اینکپس  .نسبت داده است

ات با همان تعبیری که در روای   البتّهشود نشوند، حرف کفرنمیزی نیست. بله صاحب خلقت محزون می

   نمده است.

 از شیعا  وجیود ولییّ   ی عالم متأثّر  شود  چون همه میر ثّمتأعالم  ی افتد، همه فاق میحاال واتی این اتّ

ت ر اسیت. واتیی الیب حجّی    عالم وجود متیأثّ  ی ر است، همهثّاعظم خدا متأ واتی ولیّ اعظم خداست و

م داریم که شیب ییازدهم محیرّ    تنگرفته باشد؟! لذا در روایا شود غم عالم را ، میغمگین است خدا
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شد. اینها همیان   زیر  خون جاری میداشتند  را از زمین برمیهر سنگی  ،بعد از شهادت شهدای کربال

جوشید. ضیمن اینکیه     ام حزن است. حزن از باطن عیالم میی  ایّ ،ثیر تکوینی است. به هر حال نن ایّامتأ

دارنید  غییر از نن حیزن     و عظییم  سدر خودنگاهشان هم یک حزن بسییار مقیدّ   بیت دوستان اهل

ِّّمِنينَّاْلُم ؤّّّْقُ لُ و ِّّّىَح رارًَ ِّف ّّاْلُحَس ْينِِّّّلَقْتلِِّّّانَّّ  ل همدیگر هستند. در روایات داریم کهاین دو مکمّ و  تکوینی

ًا: ُرُد[ّاَبَُ ُرُدّ]اليَ ب ْ 6التَ ب ْ
خنکیی   سیت کیه ابیدا    حرارتی در الوب منمنین ه در اثر شهادت امام حسین  

 شود. گیرد و سرد نمی نمی

الِلَّوَّصلَّىَّّاَلْيكَّّّاللَُّّّصلَّى ُِ الِلَّوَّصلَّىَّّاَلْيكَّّّاللُّّّياّاَباَاْب ُِ ُِاللَِّّّاَلْيكَّّّاللُّّّياّاَباَاْب 7ّياّاَباَاْب
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