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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

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

  

 تأمّلی در یک غزل عاشورایی از حافظ

، فاعلیّت خدا، خیر بودن حوواد،، شکوکر،   ، غزل عاشورایی، حافظالحسین اباعبداهلل کلیدی:کلمات 

تعلّقوا،،  ی محبّوت، ابوء،ء،    جذبهشکایت، عشق، لقاء ربّ، عمل صالح، اَجر، مزد رسالت، عطش وصال، 

  یأس، فریاد و حماسه.آبرو، تق،ّ و ت،ش، عنایت، 

 امیودوارم موا خودموان حورن نوزنی ؛     شبی که شاید جای صحبت نباشد.  تاسوعای حسینی است؛شب 

هوا بوه زبوان موا جواری      خواهند گفءه شود، همانخدا می خدا و اولیاءآنچه  کهمجرایی باشی   وابزاری 

و  سوت، تیویّ،،  چون وقءی خود انسان گوینده است، ظهورا، نفسوش ا  ؛شود. خود ما گوینده نباشی 

حرن اصلی دیگر خودش حرفی نداشت بزند، آنجاست که  ،ر از خودش خالی شدامّا اگ تفکّراتش است؛

بوه   ،شب که خدمءءان بوودی  ه خود حضر، حق خواهد بود؛ اولیاء خدا خواهند بود. پریگویند آید ومی

غزل زیبای حافظ صحبت کردم. عرض کردم که این غزل  به بیت آخر یک ای راجعمناسبءی چند کلمه

کن  های معرفءی بسیار بزرگی در این غزل هست. سعی میو نکءه تناسب دارد اشورای عبا واقعهخیلی 

شاءاهلل خدای مءعال خودش کمک کند حقّ مطلوب توا   ها اشاره کن . انخیلی میءصر به بعضی از نکءه

   ود:شگونه شروع می آید ادا شود. غزل اینحدودی که از توان ما برمی

 شوکایت زان یار دلنووازم شکوکری اسوت بوا     
 

 تیحکا نیخوش بشنو ا عشقی دانگر نکءه 
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بیوان   ی عاشورادر همین واقعه الحسین در فرمایشا، اباعبداهللمکرّر  ،کن  میی اوّلی که عرض نکءه

خیلی سوال قبول از مون چوا       های عرفان در عاشورای حسن: جلوهکرشمهنام  بهای شده است. نوشءه

این حقیقوت را کوه در عوال      الحسین حضر، اباعبداهلل. ام اشاره کرده ، آنجا جم،، حضر، راشده

کید فرمودند. درک این حقیقت که در عوال  هور   و تأای نیست بارها تصریح غیر حقّ مءعال احدی کاره

غیور خودا    شود کار خداست،، هرچه میاز راحءی و دشواری ،شود کار خداست، از تلخ و شیرینچه می

 ای نیست. گفت: کاره در این عال  احدی

 گر رنج پیشت آید و گور راحوت ای حکوی    
 

 نسبت مکن بوه غیور کوه اینهوا خودا کنود       

 

ی عرصهدر  الحسین آورد ه  راحت را؛ غیرخدایی نیست. لذا اباعبداهللج را خدا پیش میه  رن

خواهر بزرگوار و  زیاد از دو روز بعد از عاشورا ه  که ابن بیند!بیند. غیرخدا نمیکرب، غیرخدا نمی

حضر،   1ِن؟ُحَسیْ الْ  َع اهلِل بَِاِخیكِ ِت ُصنْ َف رَأَيْ َكیْ کند: ال میسؤ ، زینب کبریی اباعبداهللمکرّمه

ی عاشورا جز جمیل را در صحنه من 2:ُت ِاّلا َجِمیلا ما رَأَيْ : فرمایند: دهند؟ میچه پاسیی می زینب

در فرمودند: غیر از زیبا را  ؛ نفرمودند غیر زیبایی چیزی ندیدم؛ّلا ِاّلا َجماُت ما رََأيْ نفرمودند:  اص،ً ندیدم!

 ندیدم. لذا در فرمایشا، معصومینی عاشورا در صحنهخدا را روز عاشوراء ندیدم! من اص،ً غیر

ُه لَنا ُهَو َب اللاٰ یَبنا ِاّلا ما َكتَ ُقْل َلْن ُيصِ : ت. قرآن صریحاً بیان فرمودشود کار خداسکه هرچه میمکرّر داری  

غیر خدا کسی در این عال  ر کرده هرگز برای ما پیش نیواهد آمد. خدا برای ما مقدّ جز آنچه 3:َمْوّلنا

اْلُمْلَك َمْن َتشاُء َو تـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتشاُء َو تُِعزُّ َمْن َتشاُء َو ُتِذلُّ  ُهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِتیُقِل اللاٰ ای نیست. کاره
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رُ  یی یابد تو او را عزّ، دادی. اگر خواریهمه در دست توست. اگر کسی عزّتی می 4:َمْن َتشاُء بَِیِدَك اْلَخیـْ

کند تو به او عطا کردی. اگر از پیدا می شود تو او را خوار کردی. اگر اقءدار و مُکنءیمیکسی مءوجّه 

و دست تو ه  ید  ی اینها به دست توستهمه !َیِدكَ بِ آید، تو او را پایین آوردی. جایگاه قدر، پایین می

رُ ی اینها خیر و حکمءی نهفءه است. خیر است. در همه امیرالمؤمنین در مناجا، شعبانیّه به  !بَِیِدَك اْلَخیـْ

ََْیِركَ ّلبَِیِدَك کنند: خدای مءعال عرض می ت خود توست؛ دس 5 نـَْفِعی َو َضرِّی: وَ  َو نـَْقِصی  زِياَدِتی   بَِیِد 

شود تو شود تو آن را زیاد کردی؛ آنجا که ک  میزون میدارم اف دست احدی جز تو نیست؛ وقءی آنچه

شود تو وارد کردی.  که ضرری بر من وارد می رسد، تو رساندی؛ آنجابه من میکه سودی  کاسءی؛ آنجا

ََْیِركَ ّلبَِیِدَك  در  از آنچهنیست. لذاست که اگر کسی دست احدی جز تو  ؛دست خود، است : بَِیِد 

 از کی دلیور است. امیرالمؤمنین ه  دارد، خوب است توجّه کند که دلیوریزندگیش پیش آمده 

ْنی  َعَلى  ْصَبحَ اَ َمْن فرمودند: قریب به این مضمون  کسی که صبح کند : اِخطاا سِه َعَلى اللاٰ ْصَبَح َحزِيناا فَـَقْد اَ  االدُّ

که از دست خدای  او صبح کرده در حالی ایط دنیویش محزون و اندوهناک است،که از شر در حالی

 کند در حالیکسی که صبح   6: نَّما َيْشُكو رَبَّهُ ُمِصیَبةا نـََزَلْت ِبِه َفاِ  ْصَبَح َيْشُكوَو َمْن اَ مءعال خشمگین است. 

او از دست پروردگار خودش شکوه دارد.  مند است،بءی که بر او وارد شده شکوه دارد و گلهکه از مصی

زان یار لذا  ای نیست. هرچه شده خدا کرده است؛ی اوّل اینکه غیر خدا در این عال  کارهپس نکءه

کاره است. هخود او هم ل ؛ای نیست در این عایگری کارهیعنی کس د شکری است با شکایت؛ دلنوازم

ی شکر است و ه  اگر کسی اوست. ه  او شایسءه ست ازاگر شکر است از اوست؛ اگر شکایت ه  ه

                                            

  .66ی  عمران، آیه ی آل . سوره4
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  ُكلِ    ىٰ ُمْنَتهيا  رسد؟ به خود خدای مءعال!به کی میها مندیها و گلهی شکوهانءهای همه ،مند استگله

است. آن  یار دلنوازکاره است،  ای نیست. خب حاال این کسی که همهغیر خدا کسی کاره 7 !ىٰ َشْكو 

دلنواز است. اگر عسر کند  آنچه میداشءنی و ه  ست که ه  یار است و دوستا ایکارههمه ،کارههمه

 در حالی ؛ی رویین حواد،، بعضاً دردناک استهر دو از جانب اوست. منءها الیه ، اگر یسر است،است

ْنیارَُة َمر ثه عیناً خیر و لطافت و شیرینی و ح،و، است. که باطن آن حاد ِخَرةِ َحلا الدُّ آن چیزی  8.َوُة اْْ

در دل عسر یسر است. لذا  9:نَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراا اِ که ظاهرش تلیی است، باطنش ح،و، و شیرینی است. 

 اکبر ی حضر، علیّضهروبا شکر منافاتی ندارد.[ ، ]درد هست بعضی جاها ی کرب،اگر در صحنه

ی فرزند باالی سر پیکر به خون آغشءه الحسین اید که حضر، اباعبداهلل شده و شنیده کراراً خوانده

ی خوب این گریه زیباییش اینجاست که جنبه 10!یاا ُبکاءا عالِ  کیٰ بَ رشیدشان با صدای بلند گریه کردند. 

ای رخ دهد، عزیزی حادثهکند که وقءی برای میدهد.[ عاطفه اقءضا  می  را ]نشانعاطفه  و خَلقی انسان

تر ی خلق لطیفلذا از همه ی عواطف هسءی است؛خدا کانون همه ثّر شود. و وجود حجّتانسان مءأ

ترین موجود عال   حسّاسولیّ اعظ  خدا کند. ی میلوقا، عال  درک میاست. درد را بیش از همه

دیث داری  در ح در مورد برخی از اصحاب اباعبداهلل خ،ن آن چیزی است کهلذا بر .هسءی است

 ؛کردند اص،ً درد تیغ و تیرها را حس نمیاینها  11:يدِ دِ َلَم َمسِّ اْلحَ اَ وَن ّلَيِجدُ  که فرمودند روز عاشورا

 های قبلکردند. سال حس نمی چیزی غرق بودند که اص،ً هیچ ی عشق اباعبداهللچنان در جذبه

-که او را نکوهش میرا زلییا زنانی است.  ی کوچکش داسءان حضر، یوسف. نمونهام اشاره کرده

                                            

  .74، ص 0ج االحکام،  و طوسی، توذیب 666؛ صدوق، توحید، ص 887، ص 6. کلینی، کافی، ج 8
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که اینها مشغول پوست  در حالی ؛رد شود گفت بیاید بعد به یوسفدعو، کرد؛ کردند، به مهمانی 

ز که دست ای او قرار گرفءند همه چنان در جذبه ،آمد رد شد ها بودند. وقءی یوسفکندن میوه

ءرین دردی ه  احساس نکردند. هایشان را بریدند؛ کوچکها دستای میوهج ترنج نشناخءند. همه به

لذا  کجا؟! کجا اباعبداهلل خارج شد دیدند ای داد بیداد چه شده! حاال یوسف وقءی یوسف

احساس  ی عشق اباعبداهللجذبهدر اص،ً درد تیغ و تیرها را  :يدِ دِ َلَم َمسِّ اْلحَ اَ وَن ّلَيِجدُ اصحاب 

ی دردها را بیش که او همه ی کمال در آنجاستاوج مرتبه کردند. امّا خود اباعبداهلل چه؟ زیبایی و نمی

وقت انسان درد احساس  با شیرینی خریدار آن است! چون یک کند وکسی در هسءی احساس میاز هر

کند قلب ترین دردهایی که احساس میوقت در اوج سنگین کند، یککند و ابراز ناراحءی نمینمی

 عاطفی انسان و ی خَلقی یعنی ه  جنبه ؛ه  قابل جمع است راضی دارد. لذا شکر و شکایت اینجا با

ید که وقءی فرزند حضر، از دنیا ا هشنید اکرممورد پیغمبر در [.ی معنوی و مءعالی ]و ه  جنبه

او سکو،  کاشولی  ،ما از فضولی او بهره بردی  و البءّهگریسءند. کسی فضولی کرد حضر، می ،رفت

احءی نکنید افءد ناراتّفاقی که میهر اهلل! شما به ما فرمودید یا رسول :آمد به حضر، گفت که کرد،می

! حضر، فرمودند: دل ؟کنید تان از دنیا رفءه دارید گریه می جزع و فزع نکنید، چطور خود شما بچّه

 ؛کندرضایت الهی است جاری نمیامّا زبان چیزی که موجب عدم  ،باردچش  اشک می ،سوزدمی

یعنی این عواطف در عین آن مقام رضامندی و  ظاهر و باطن قابل جمع است؛ یعنی گوید؛چیزی نمی

ت. ه  شاکرم چون گوید: زان یار دلنوازم شکری است با شکایقابل جمع است. لذا می دو هر ،شکر

ا در عین حال مءاثّرم. محءش  امّ ی کرب، اتّفاق افءاد؛حادثهدر  ءرین خیر هسءیدان  که بزرگمی

 گوید:  می

 در بارگوواه قوورب کووه جووای موو،ل نیسووت 
 

 سرهای قدسیان همه بر زانووی غو  اسوت    
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سنجی در وادی عشق هسءی این دان عشقی خوش بشنو این حکایت. حاال اگر اهل نکءهخب، گر نکءه

 چگونه است. ماجرا ببین  و حکایت را گوش کن

 مزد بود و منّت هور خودمءی کوه کوردم     بی
 

 عنایووت یووا رب مبوواد کووس را میوودوم بووی  

 

در مسیر عبودیّت، اگر سالک دنبال مزد باشد، سلوکش الوی   دی بندگی، در وادی سلوک الی اهلل ودر وا

َفَمْن كاَن يـَْرُجوا ِلقاَء رَبِِّه فَـْلیَـْعَمْل َعَمـلا لذا قرآن فرمود:  ؛ الی المزد است!اهلل نیست. سلوکش الی االجر است

ه   ،این ربّ و ،خودش است بّر سی که آرزومند دیدار پروردگار وک 12:َحـداا ّل ُيْشِرْك ِبِعباَدِة رَبِـِّه اَ صاِلحاا َو 

، ه  ربّ مضان اسوت کوه وجوود ولویّ اعظو  خداسوت       ،ربّ مطلق است که ذا، مقدّس احدیّت است

ّل ُيْشـِرْك ِبِعبـاَدِة رَبِـِّه َو  ،باید عمل صالح انجوام دهود   ،فَـْلیَـْعَمْل َعَملا صاِلحاا  ،ومند دیدار ربّ استآرز هرکس

پوس اگور مون     !خودش ه  هسوت  َحـداا اَ پروردگارش احدی را شریک نکند. خب این  و در عباد، ،َحداا اَ 

بوه   مون  ،بوه کشوف و شوهود برسو      من ،به مقاما، و مدارج معنوی برس  منکن  که دارم عباد، می

مقام و عنووان و   من ،کن هرکاری دارم می ،مشک،، زندگی دنیوی  حل شود من ،بهشت و نعی  برس 

اسمی پیدا کن  و در صدر مجلس بنشانند و دسوء  را ببوسوند و سور بوه مون بسووارند و امنوال ایون         

چنین عبادتی بوه لقواء رب منءهوی     ! سلوک الی اهلل نیست!سمت اینهاست ها... پس سلوک من به حرن

 ْسـ َـُلُكْم َعَلْیـهِ ّل اَ : مزد باشد و منّت. لذا انبیواء گفءنود   شود که بینءهی میشود. عبادتی به لقاء رب منمی

، بوه زبوان اجور داریو  بورای شوما       خواهی خواهی . اگر ه  اجری میما هیچ اجری از شما نمی 13:ْجـراا اَ 

چیوزی   ،خواهی اگر چیزی ه  به اس  مزد و پاداش از شما می 14: ْجٍر فَـُهَو َلُكمْ اَ  ما َسأَْلُتُكْم ِمنْ  .گویی  می

                                            

  .113ی  ی کوف، آیه . سوره16

  .81ی  ی هود، آیه . سوره10

  . 48ی  سبأ، آیهی  . سوره14
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پاداش مون   15: هِ ِاْن َاْجـِرَی ِاّلا َعلَـى اللٰاـداشءی نداری . رساند. ما از شما چشمخیر میشما خود است که به 

ایون خودمءی   کردم! مزد بود و منّت هر خدمءی که  خواه . بیت. من از شما اجری نمیجز بر خدا نیس

ی از شوما  قورآن فرموود بوه آنهوا بگوو مون موزد        .موزدی از امّوت نیواسوت    ،کرد پیامبراکرمکه 

  َسـیُِّد اْلَقـْو ِ  عنایوت. یوا رب مبواد کوس را میودوم بوی     گویود:  بعد می 16. اْلُقْربـىٰ  ِاّلَّ اْلَمـَودََّة ِفـی ،خواه  نمی

سرور هر قومی خادم آن قوم است. پیامبر سیّد این قووم اسوت. فرمودنود: مون خوادم شوما        17: اِدُمُهمْ خـ

ی عاشورا چگونه مزد پیامبر را داد؟ در واقعهرا چگونه دادید؟ این امّت خادم مزد معنوان  بههسء . حاال 

، چگونه خادمشان بود اهللرسول ،این امّءی که میدوم بودند عنایت! یا رب مباد کس را میدوم بی

ه را بین دو نهر آب با لب تشون  چگونه پسر پیغمبر خدا لطفی کردند!عنایءی کردند! چگونه بیبی

   به شهاد، رساندند!

 مزد بود و منّت هور خودمءی کوه کوردم     بی
 

 عنایووت یووا رب مبوواد کووس را میوودوم بووی  

 

 دهوود کووسلووب را آبووی نموویرنوودان تشوونه

 

 شناسووان رفءنوود از ایوون والیووتگویووا ولووی 

 

]در ایون دنیوا برطورن     عطوش آنهوا   ،عطوش وصوال الهوی دارنود     ،که عطش م،قا، خدا را دارند آنان

عطوش آب حسوابش از    ، امّوا عطش آب ه  هست ،گرچه در کرب، عطش ظاهری ه  هست شود.[ نمی

خواسوت بوه میودان نبورد     بورای بوار دوم موی    اکبر . لذا وقءی علیّجداست عطش لقاء و وصال الهی

زودی از دسوت جودّ،    مودند: عزیوزم بورو کوه امیودوارم بوه     فر، پدر د پدر اظهار عطش کردو نزبرگردد 

هد که آب عال  طبیعت نیست! آن چیست که دمی اهللرسولچه سیراب شوی. آن اهللرسول

                                            

  .86ی  یونس، آیهو  48ی  سبأ، آیهی  سوره. 18

  .60ی  ی شوری، آیه . سوره16

  .639، ص 4حویزی، نورالثّقلین، ج  و عروسی 681االخالق، ص  طبرسی، مکارم؛ 087، ص 4الفقیه، ج  الیحضره . صدوق، من18
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ی دِّ ذا َجـٰـ هـفرماینود:  ی شوهاد، موی  بعد در لحظوه و کنند؟ نایت میع اکبر علیّ اهلل به حضر، رسول

  خداست و مرا سیراب کرد! این رسولپدرم ببین  18!هِ للاٰ ا ولُ سُ رَ 

 دهوود کووسلووب را آبووی نموویرنوودان تشوونه

 

 شناسووان رفءنوود از ایوون والیووتگویووا ولووی 

 

 در زلف چون کمندش ای دل مویچ کانجوا 

 

 جنایوت  جورم و بوی   سرها بریوده بینوی بوی    

 

اسماء الهی کیست؟  یو جامع همه ؛اشاره به اسماء و صفا، حضر، حق استدر ادبیّا، عرفانی زلف 

اسماء حسنای الهی  19:اْلُعْلیا  َو َاْمثالُهُ  ِه اْلُحْسنىٰ َاْسماُء اللاٰ  نُ حْ نَ  !هِ َاْسماُء اللاٰ  نُ حْ نَ فرمودند:  ولیّ اعظ  خدا!

به خال یا لب که اصط،حاً اسماء و صفا، باشد در برابر زلف اگر حال امنال علیای الهی مایی .  مایی .

 ای دل مویچ! گوید در زلف چون کمندشمی کنند، اشاره می مقام وحد، و مقام احدیّت حضر، حق

 یآقا آمدی، مواظب باش! خدا رحمت کند حاج الحسین ی محبّت اباعبداهللدر جذبهیعنی اگر 

 ای نگوییدرهءطور کَ همین !مواظب باشید ند:فرموددوسءان خاطرشان هست می ،را علیه تعالی اهلل رضوان دوالبی

چیزهایی که تو  گیرد؛میهایت را یکی یکی الهخدا  ؛شودچون اگر گفءی از فردا شروع می !اهلل ال اله االّ

ی محبّت آنها قرار گرفءی، جذبه درچیزهایی که  ،چیزهایی که دل تو را برده ،را واله خودش کرده

مقامت رفت،  پست و، رفت، ا هرفت، بچّ ، رفت، زنتا هنرود. پولت رفت، خاکی یکی دارد میبینی ی می

 ن مرد این میدانیفرمود فکر کن بب داری رفت!ی آنچه احءرام اجءماعیت رفت، یکی یکی همه

گوید: در زلف چون کمندش ای دل مویچ کانجا سرها بریده بینی لذا می هسءی؟ بعد بگو ال اله االّ اهلل!

                                            

   .686، ص 1الطّف، ج  شبّر، ادبو  08، ص 6؛ خوارزمی، مقتل، ج 17، ص 4، ج الحسین االمام . موسوعۀ17

؛ 106حلّی، مختصرالبصائر، ص  .اْلُحْسنیٰ  اءُ اّْلَْسم  َنْحنُ  :8، ص 68مجلسی، بحاراالنوار، ج و  687، ص 0بحرانی، برهان، ج . 19

 اْلُعْلیا.  َو َاْمثالُهُ  ِه اْلُحْسنىٰ اَنَا َاْسماُء اللاٰ  :649، ص 0االبرار، ج  و جزائری، ریاض 98، ص 4بحرانی، برهان، ج 
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. لذا فراوان روایت داری  آماده کن خود، را برای ابء،ءر . اگر دل بسءی به او، دیگجنایت. جرم و بیبی

بیت را داشءه باشد خودش را  کسی محبّت ما اهل 20:ْهَل اْلبَـْیِت فَـْلَیْسَتِعدَّ ِلْلَفْقِر ِجْلَباباا َمْن َاَحبَّنا اَ مودند: رف

ب،ء به سمءش  هر کس محبّت پیدا کند :مسءعد کند. پوسءینی برای فقر آماده کند. فرمودندبرای فقر 

سمت او  ی محبّت قرار گرفت، ب،ء بهاذبهب،ء برای اهل محبّت است. کسی در ج 21:ّلءِ وِ لْ لِ  لءُ بَ لْ اَ آید. می

سرها بریده بینی  لف چون کمندش ای دل مویچ کانجاآورد. لذا در زهجوم میب،یا شود. سرازیر می

جان بر کف بنهی و  منل اصحاب اباعبداهللکه جنایت. ببین مرد این میدان هسءی؟ جرم و بیبی

خاکسءر ما را بر باد دهند و دوباره زنده  ،ی ما را آتش بزنندجنازه ،بگویی اگر هفءاد بار کشءه شوی 

ای از ؟ اگر گوشهاآلن چگونه هسءی . ما کنی تردید نمی شوی ، یک لحظه ه  در جانبازی در راه تو

ابراز دلیوری  خدا از خدا و اولیاءظاهری دنیوی ما ساییده شود،  راحءیموقعیّت ما، آسایش ما، همین 

امّا حقیقت عشق غیر حرن  ؛ی این میدان هسءی ؟ حرن عشق زدن ساده است؟ چقدر آمادهکنی نمی

 عشق زدن است. 

 این راه را نهایت صوور، کجوا تووان بسوت    

 

 کش صدهزار منزل بویش اسوت در بودایت    

 

 تصوّر کنی؟! توانی انءهای این راه رامی رو دارد. چطور اهلل صدهزار منزل پیشسلوک الی  بدایت این راه

بیوت و اصوحاب    و اهول  الحسین هللمقاما، اباعبدا توانی تصوّر کنی؟خدا را چگونه میمقاما، اولیاء 

منزل پیش رویت هسوت   تو در بدایت راه هنوز صدهزار توانی تصوّر کنی؟میکرام آن بزرگوار را چگونه 

 تا طی کنی!

 جانووووا روا نباشوووود خووووونریز را حمایووووت    پسندیچشمت به غمزه ما را خون خورد و می

                                            

، ص 04و مجلسی، بحاراالنوار، ج  18، ص 1المرتضی، ج  الودی، امالی ؛ علم477، ص 116البالغه، حکمت  نوج. سیّدرضی، 63

674.  
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ا َو اْنظُْر ِالَْینی نگاه گیرد. آن جذبهدیگر آرام را از او میبگیرد، اگر کسی را 22 اِظَرةُ النا   هِ اللاٰ   َعْینُ ی آن جذبه

چه کرد با زهیر؟!  ، دیدید یک نگاه اباعبداهلل...بیفءدی رحیمه اگر به کسی آن نظره 23َنْظَرةا رَِحیَمةا 

زهیری که  چه کرد! سیحی! یک نگاه اباعبداهللداماد م چه کرد با حرّ؟ چه کرد با آن جوان تازه

اص،ً در این  منزل شود. یک نگاه اباعبداهلل! ه  خواست با اباعبداهللنمی در مسیر؛گذاشت فاصله می

 چه مطلبی ردصحبت و گفءگوی طوالنی نقل نشده که کرد  حضر، اباعبداهللم،قاتی که زهیر با 

برگشت به همسرش  !یک نگاه به زهیر کرد و زهیر، زهیر دیگری شد اباعبداهللو بدل شد. آمد، 

  هسء ! گفت دیگر من فدایی اباعبداهلل

 هرچنوود بووردی آبوو  روی از در، نءوواب    

 

 تر کوز مودعی رعایوت   جور از حبیب خوش 

 

بیاید دانید کسی در وادی عشق و محبّت چون می دارد. یکی اینکه آبروی  را بردی؛ بردی آب  دو معنی

طورن  گوذارد. هوزار و یوک جوور نسوبت بوه       یی است که دیگر حینیّت و آبرو برای فرد نموی این وادی

موا منشوین   گذارند. گفوت: بوا   آبرو برای طرن نمی ..دهند. آقا صوفی شده، چنین شده، چنان شده. می

های بزرگی اسوت کوه داریو  فقوط     هرچند بردی آب  روی از در، نءاب . اینها حرن وگرنه بدنام شوی!

، اینها حجواب اسوت.    چه تعلّق داریدانید هرطلب . چون میگوی  و معنا ز خدا میظ میلف ؛خوانی می

لّقا،، همین آبرویی است کوه  ب یکی از این تعبرسی  باید این تعلّقا، بریزد. خاگر بیواهی  به م،قا، 

نیسوت،   برایمان مهو  بود و نبودش بین مردم داری . تا این نریزد راه نداری . اگر دل به آن نبسءی ، اگر 

ب این موانع وصوول   دل بسءی ، خاحءرام اجءماعیمان  به ولی اگر به موقعیّءمان، بله آن حجاب نیست؛

 ماست. گفت: 

                                            

 . الجنان، زیارت امیرالمؤمنین قمّی، مفاتیح و محدّث 639مشودی، مزارالکبیر، ص  ابن؛ 168. صدوق، توحید، ص 66

 الجنان، دعای ندبه. قمّی، مفاتیح و محدّث 874مشودی، مزارالکبیر، ص  ابن؛ 699، ص 1االعمال، ج  طاوو،، اقبال سیّدبن. 60
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 حاصووولیتعلّوووق حجووواب اسوووت و بوووی  

 

 پیونووووودها بگسووووولی واصووووولیچوووووو  

 

آبرو شود. لذا بنیامین اگر بیواهد به م،قا، یوسف نائل شود، راهش چیست؟ راهش این است که بی

گذاشت در بار کردند، ا که با آن گندم پیمانه میی زرّینی رخود یوسف آن کیل و پیمانه د دیگر!دیدی

يَـّتُـَها اَ  :فریاد برآوردند ؛، دیدند کیل نیستمورانی که مشغول کار بودند. بعد ه  آن مأبنیامینبرادرش 

های بدی آدم ؛خدا ما دزد نیسءی  هنه بابا ب :گفءند ای کاروانیان شما دزدید! 24:یُر ِانَُّكْم َلسارُِقونَ اْلعِ 

گفءند بیایید بارهایمان را بگردید ید. ا همفصّل شنیدبارها را  ماجرانیامدی  اینجا دزدی کنی .  ؛نیسءی 

ی برادرها شروع کرد، تا به هحضر، یوسف از بار بقیّ 25: یهِ خِ فَـَبَدَأ بَِاْوِعَیِتِهْم قَـْبَل ِوعاِء اَ ما ندزدیدی . ببینید 

بیرون  برادر آخری رسید که بنیامین بود. دست کرد داخل بار بنیامین کیل ط، را جلوی جمعیّت

آبرو ماند برایش؟ مسلّ  شد که او دزد  ی خدا چه حالی پیدا کرد!مین بنده. حاال ببینید بنیاکشید

او را گرگ که گفءند او یک برادری داشءه  ،است دیگر! حءّی برادرها اوّل خودشان را جلو انداخءند

گر برنگردد پدرش از ا ،از ما تعهّد گرفءه که او را سال  برگردانی و پدرش خیلی گریه کرده  ،خورده

 27!هِ اللاٰ  عاذَ مَ جای بنیامین اینجا زندانی کنید. گفت:  یکی از ما را به 26:َحَدنا َمكانَهُ َفُخْذ اَ  میرد،غصّه می

مءاع گیری . آن جز آن کسی که مءاع خودمان را در بار او یافءی  کس دیگری را نمیما پناه بر خدا! 

 کنند!کنند؟ رسوای عالمش میرش میکاوقت چه گیرند. آنبگذارند او را می والیت را در قلب هرکس

بءواند به وصال یوسف برسد این بود. گفت: هرچند بردی آب  روی از در، بنیامین ی اینکه قدّمهم

ها آسان ند. زدن این حرنروی برنگردا برویش را ببرند امّا دلیوری نکند؛خواهد که آنءاب . مرد می

                                            

  .83ی  ی یوسف، آیه . سوره64

 .76 ی ی یوسف، آیه سوره. 68

  .87 ی ی یوسف، آیه سوره. 66

 .89 ی ی یوسف، آیه سوره. 68
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حبوب مت. تر کز مدعی رعایامّا در میدان عمل، داشءن اینها بزرگ است. جور از حبیب خوش است؛

د به انسان نظر لطفی کند، عنایت عی بیواهاینکه مدّ ازسء  کند، گواراتر است  وانسان به انسان جور 

 مرحمءی کند. و 

 سوووزد انوودرون  ای آفءوواب خوبووان مووی  

 

 ی عنایووتیووک سوواعء  بگنجووان در سووایه 

 

شدید بود که قدر  آن که یکشد. این عطشاین سوز عشقی که در جان سالک الی اهلل او را به آتش می

َنُه َو بـَْیَن السَّماِء َکالدُّخانِ  ی وجودش را کند؛ منل آسمان پر دود؛ همها سیاه میآسمان ر 28!اْلَعَطُش بـَیـْ

ی عنایت محبوب در سایهبءواند که یک ساعت چیست؟ اینتنها راهش  ؛سوزددرونش می سوزاند؛می

ای آفءاب خوبان شود. ا آب ظاهری سیراب نمیخودش جای بگیرد. هیچ راه دیگری ندارد. این عطش ب

همان  ؛ یک لحظه!معنای شصت دقیقه اعء  بگنجان... یک ساعت ه  نه بهیک سسوزد اندرون ، می

ی عنایت خود، جای بده. یک لحظه مرا در سایه 29.َسَنةٍ  ینَ عِ بْ اَدِة سَ ِمْن ِعب لُ ضَ فْ اَعٍة اَ س رُ کُّ فَ تَـ ساعءی که 

ی من فقط عرض نیاز ی من. تق،ّآید نه از تق،ّاز عنایت تو برمی آید. کاربرنمی ی من هیچچون از تق،ّ

هیچ هنر دیگری بیش از این ندارد. آنچه مؤثّر است و کارساز است عنایت توست. گفت: است؛

 به عنایوت نظوری کون کوه مون دلشوده را      

 

 نوورود جووز بووه عنایووا، تووو کوواری از پوویش 

 

 ***  

 گشوت راه مقصوود  در این شب سیاه  گ  

 

 ای بوورون آی ای کوکووب هوودایتاز گوشووه 

 

                                            

 037، ص 44(؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 148، ص 1نقل از طریحی، منتخب، ج  )به 470، ص 19، ج الحسین االمام موسوعۀ .67

  .86الموموم، ص  قمّی، نفس و محدّث نقل از درالثّمین( )به

ٌر ِمْن ِعبـاَدِة  رُ كُّ فَ تَـ : 083، ص 0السّالکین، ج  شیرازی، ریاض مدنی و 88، ص 6اللّئالی، ج  جموور، عوالی ابی ابن. 69 ؛ َسـَنةٍ  ینَ عِ بْ َسـساَعٍة َخیـْ

ٌر ِمـْن ِعبـاَدِة َسـَنةٍ : 648، ص 0و بحرانی، برهان، ج  637، ص 6عیّاشی، التّفسیر، ج  ، 6اللّئاالی، ج   جمواور، عاوالی   ابی ؛ ابنتـََفكُُّر ساَعٍة َخیـْ

ٌر ِمْن ِعب اَعةٍ سِفْكُر ؛ 073، ص الرضا االمام الی المنسوب ؛ الفقه88ص   اَدِة َسَنٍة.َخیـْ
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سءارگان درخشان آسمان حقیقءند که راه سالکان الی اهلل را نشان  30. َو بِالنَّْجِم ُهْم يـَْهَتُدونقرآن فرمود: 

راه وصول الی اهلل را  ،قا، خدا را پیدا کرد؛شود راه مدهند. با نگاه به این سءارگان است که میمی

 کرد.  پیدا

 از هر طرن که رفء  جوز وحشوء  نیفوزود   

 

 نهایووتزنهووار از ایوون بیابووان ویوون راه بووی  

 

برای او دسءاوردی  ، هیچایدهد هیچ ثمری، هیچ فایدههایی که سالک الی اهلل انجام میاین تق،ّ

بسیار طوالنی است. این بیابان و دشت بسیار وسیع که وادی تحیّر است  ینیواهد داشت. این راه، راه

شود؛ هر کند بیشءر گ  میمی یی که. هر تق،ّهیچ راهی برای پیدا کردن مسیر نداردسالک الی اهلل 

نیواهد  بیند دست از تق،ّدر خودش می وزی که انرژی و توان و هنرمندیو تا ر کند!یی که میتق،ّ

س ، به مقام یأیوس شدیبکن. آن وقءی که از نفس افءادی، مأهایت را ی تق،ّا گفءند همهکشید. لذ

شود؛  ، آنجا در به سویت باز میس رسیدیوقءی که به مقام یأ 31، َذا اْستَـْیَأَس الرُُّسلُ اِ  َحتایٰ مطلق رسیدی، 

، به به معلوماتت ،به فکر، ،به ذکر، ،خلوتت نشینی و ، به چلّهبه عبادتت ،تا وقءی که امید داری واالّ

! داری دور چه دل بسءی، در این وادی تیهدل بسءی غیر خدای مءعال، به هرچه ، به هرهایتتق،ّ

گونه دور خود،  خودشان گشءند. همین رواسرائیل چگونه سالیان دراز د د بنیدیدی گردی!خود، می

ی وجود، را گرفت، نه اینکه از نظر ذهنی س مطلق همهگردی تا روزی که مأیوس شوی. وقءی یأمی

 بینی دوباره تق،ّ، میای پیش بیایدتا یک زمینه بگویی مأیوس ، این حرن است! فقط حرن است؛ واالّ

، راسءی از نفس افءادی بهوقءی  راسءی مأیوس شدی، به. وقءی ؛ دوباره شروع کردی به تق،ّراه افءاد

 راه باز شود.که امید هست  طور مطلق، آن موقع از دست دادی، به امید خود، را ک،ً

                                            

  .16 ی آیه ی نحل، سوره. 03

  .110 ی ی یوسف، آیه سوره. 01



 

 

 

 

14 

 عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حوافظ 

 

 قوورآن ز بوور بیوووانی بووا چهووارده روایووت    

 

گفت اگر قرآن را با چهارده روایت ه  از بر بیوانی. حاال این قرآن با چهارده روایت از بر خوانودن هو    

دانید قرآن را هفت قاری معرون قرائت کردند کوه  معانی میءلفی دارد. یک معنای ظاهری دارد که می

شود چهارده توا. ایون یوک    بنابراین می ،از این قرّاء سبعه ه  دو راوی دارند یکهر  ،قرّاء سبعه هسءند

المنوانی اسوت.    اسوت. قورآن هو  فرموود کوه سوبع       معنای ظاهری قرآن ز بر خواندن با چهارده روایت

دو است. آن ه  یک معناست. اینکه قرآن را با چهارده روایت  المنانی ه  باز همان هفت ضرب در سبع

حواال اینکوه    از بر بیوانی، هو  یوک معناسوت.   شود یعنی روایءی که از چهارده معصوم به تو عنایت می

یوک از ایون   حواال هور   بری . ی خودمان را میحافظ مقصودش چه بوده، ما کاری به حافظ نداری ، بهره

شوود  گیر تو میاز بر بیوانی بدان آن چیزی که دسءر قرآن را با چهارده روایت گوید اگمی معانی باشد،

رآن ز بور  سان حافظ قو روایت خواندن. عشقت رسد به فریاد گر خود بعشق است؛ نه قرآن را با چهارده 

شاید یکی دو معنای دیگر ه  بشود فهمید. یکی از معانی شاید این باشد کوه   بیوانی با چهارده روایت.

ایت. یعنی اش این است که قرآن را ز بر بیوانی با چهارده رومقدّمه ،رس تو شودی اینکه عشق فریادبرا

گونوه دریافوت    کوه اگور ایون    به روایت چهارده معصوم دریافت کون؛ و قرآن را  در محضر قرآن زانو بزن

 کردی، آن موقع عشق فریادرس تو خواهد شد.  

سان حافظ قورآن  ت: عشقت رسد به فریاد! گر خود بکن . گفیک معنای دیگر ه  بگوی  عرض  را تمام 

کواری و دادرسوی    معنای کمک غیر از آن فریادرسی بهز بر بیوانی با چهارده روایت. اینجا معنای فریاد 

عشق فریاد خواهی زد. عشق توو را بوه فریواد زدن    سر یعنی از  ؛کشدبه فریاد می ارشکعشق تو .است

وقت ببینید چگونه عشق انسان را بوه فریواد    رید، آنرا به خاطر بیاو روز عاشورادارد. این رجزهای امیو

ابءودا... البءّوه    را در جریوان ایون نهضوت از    الحسوین  این فریادهای پرخوروش اباعبوداهلل   دارد.وامی

از سال شصء  شروع نشد. یادتان است یکی دو سال قبلش هنوز  الحسین دانید حرکت اباعبداهلل می
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هوا را  اندیشوه و مءفکّوران و صواحب   س  حج در منا علموا در مرا اباعبداهلل ،ی ملعون زنده بودمعاویه

است. حضر، به ایون   ای دهندهکانسینرانی عجیبی کردند. سینرانی بسیار حماسی و ت وجمع کردند 

 ؛دهبحوار هو  نقول کور     ؛العقول هست شدّ، حمله کردند. در تحف روشنفکرها و مءفکّران و سینوران به

ای کوه حضور، بوه ایون علموای      ملوه ح داغ و آتشینی اسوت؛  جاهای دیگر ه  هست. بسیار سینرانی

از جنایوا، دسوءگاه   بگیر دسءگاه اموی شدند و چشمشان را  کنند که مواجبی درباری میروخءهفخود

ا ی نهضوت خودشوان ر  کننود و بعود هو  برناموه    حضر، اعءراض می و زبان را دوخءند؛بسءند امیّه  بنی

ُهـمَّ ِانَـَّك تـَْعلَـُم اَنَـُّه لَـْم َيُكـِن الَـِّذی كـاَن ِمناـا ُمناَفَسـةا اللاٰ در زمان معاویه است.  ماجراکنند. این جا ابراز می همان

ََ َو نُ  ِديِنكَ  اْلَمعاِلَم ِمنْ  [لُِنِریَ ]َو لـِٰكْن لَِنِرَد  اْلُحطا ِ   ُفُضولِ   ٍء ِمنْ  َشیْ   َو َّل اْلِتماسَ  ِفی ُسْلطانٍ  [ساا نافُ تَ ] ْصـل ْظِهَر اّْلِ

32.َو تُقاَ  اْلُمَعطَّلَـُة ِمـْن ُحـُدوِدكَ  ِفی ِبلِدكَ 
یوک دولوت جدیود را ابوراز     و ی یوک قیوام   برناموه دارند حضر،  

ه  به ذهن کوتاه آنها فریوب ایون    اباعبداهللو کنند کوفیان نامه نوشءند که تصوّر می . آنهاکنند می

فکرند. هنوز معاویه سر کار است کوه   برود آنجا حکومت کند، خیلی کوتاهها را خورد و راه افءاد که نامه

موضووع  که معاویه به درک واصول شود و   کند. بعد ه  یی نهضءش را دارد بیان مبرنامه اباعبداهلل

ن بور سور   حضر، شروع کردند از همان روز پرخاش کرد گرفءن برای یزید در مدینه مطرح شد، بیعت

اش باید پرخاش باشد. عشقت رسد به فریاد! اگور عاشوقی،   دسءگاه حکومت اموی. آن عشق الهی نءیجه

 کند.  ن حماسه را خلق میآ اید فریاد بزنی. عشق اباعبداهللب

                                            

حرّانای،  شاعبه  : ابان نقال شاده اسات. اباعبادال     و هم از اباعبادال  . این عبارات با اندکی تفاوت هم از امیرالمؤمنین06

ِتماسـاا ِمـْن ُفضـوِل الْ  َو َّل  ِمناـا تَناُفسـاا ِفـی ُسـْلطانٍ للٰاُهـمَّ ِانَـَّك تـَْعلَـُم اَنَـُّه لَـْم َيُكـْن مـا كـاَن ا :89، ص 98بحااراالنوار، ج   و 609العقول، ص  تحف

ََ ِفـی بِـلِدَك َو يـُْعَمـَل ِبَفراِ ِضـَك َو ُسـَننِ  : سیّدرضای،  امیرالماؤمنین  َك َو َاْحَكاِمـَك.اْلُحطاِ  َو ٰلِكْن ِلنُـِرَى اْلَمعـاِلَم ِمـْن ِدينِـَك َو ُنْظِهـَر ْاِّلْصـل

ٍء ِمـْن ُفُضـوِل اْلُحطـاِ  َو ٰلِكـْن ِلنَـِرَد  للٰاُهـمَّ ِانَـَّك تـَْعلَـُم اَنَـُّه لَـْم َيُكـِن الَـِّذی كـاَن ِمناـا ُمناَفَسـةا ِفـی ُسـْلطاٍن َو َّل اْلِتمـاَس َشـیْ ا :101ی  البالغه، خطبه نوج

ََ ِفی ِبلِدَك  َیأْ اْلَمعاِلَم ِمْن ديِنَك َو ُنْظِهَر اّْلِْصل  َك َو تُقاَ  اْلُمَعطََّلُة ِمْن ُحِدوِدَك.َمَن اْلَمْظُلوُموَن ِمْن ِعبادِ فـَ
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 عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حوافظ 

 

 قوورآن ز بوور بیوووانی بووا چهووارده روایووت    

 

قورار   آموز عشق حسوینی ما را درس الحسین کءب اباعبداهللخواهی  که در ممیاز خدای مءعال 

تی جوا النّ ۀسفین  شوور   را بر جان و قلب ما بءاباند؛ الحسین الهدایی اباعبداهلل دهد. نور معرفت مصباح

و سوالکان سوبیل    ما را عارفان به نهضت حسینیرا در جان و وجود ما بدمد؛  الحسین اباعبداهلل

ی عوزای  سویار در اقاموه  توفیق ب ، واخ،ص سرشار ،بارچش  اشک ،محزون دهد. قلبقرار  حسینی

توفیوق   ،طلبانوه نوه حاجوت   ،فرماید. توفیق عزاداری خالصوانه ی ما عنایت به همه الحسین اباعبداهلل

 فرماید.  ی ما عنایت به همهعزاداری کنی ، عاشقانه ءی هیچ مزد و منّ ای را که بی عزاداری خالصانه

 

 33يا اَباَعْبِداهللِ   َعَلْیكَ   اهللُ   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ   يا اَباَعْبِداهلِل َو َصلَّى  َعَلْیكَ   اهللُ   َصلَّى

 

                                            

 .031، ص 44و مجلسی، بحاراالنوار، ج  490، ص 14، ج هالشّیعحرّعاملی، وسائل ؛888، ص 4. کلینی، کافی، ج 00


