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مقدمه
بانگ جرس محرم ،بانگ رحیل اهل معرفت است تا احرام نموده و خود را مَحرَم
ماه مُحَرَم کنند و جام جان خود را پر از شراب رحیق مختوم نمایند و عارف شوند
تا عامل گردند .مُحرِمان مُحَرَم ،حاجیان طواف کعبه معرفتاند که چهار ساق آن
تسبیح و حمد و توحید و منتهایش رسیدن به استغراق در دریای اسم جامع
خداست .اینجا سوار میشوی بر سفینهی عشق (ع) که اسرع است و خود فانوس
راهیابی در دریای پرتاطم زندگی است تا انسان را به حیات معتدل برساند.
و اما چون سوار بر کشتی نجات حسین شدی ،آماده شو تا اسفار صفر را طی کنی.
اسفار صفر ،بر همان چهار ساق کعبه عشق (ع) استوار است و کسی را راه در این
سفر میدهند که مُحرِم باشد و دل از تعلق دنیا بسته و کوله بارش معرفت شده
است.
اسفار صفر را نه عارف ظاهر که شاهد باطن خواهد فهمید .این اسفار طی
مرثیههای معرفت بر وایت است تا اهل صدق شوی و بشارت یابی که نفست با
وایتشان تطهیر خواهد شد .نفس مطهره ،راهبر عقل کل است و مولود این رَحمم،
دل و سر در گروی وایت دارد و هرگز به مرگ جاهلیت نخواهد بود ،او همواره
زنده است چرا که« :وَلَا تَحْسَبَنَ الَذمینَ قُتملُوا فمی سَبِیلِ اللَهم أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عمنْدَ رَبِهِمْ
یُرْزَقُونَ» (آیه  ،713آل عمران).

ش ح یارت عاشورا
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متن زیارت عاشورا
اَلسَاَمُ عَلَیْکَ یَا اباعبداه السَاَمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رسولاه السَاَمُ
عَلَیْکَ یَا ابْنَ أَممیرِ الْمُؤْممنمینَ وَ ابْنَ سَیِدم الْوَصمیِینَ السَاَمُ عَلَیْکَ یَا
ابْنَ فَاطممَةَ سَیِدَةِ نمسَاءم الْعَالَممینَ السَاَمُ عَلَیْکَ یَا ثَارَ اه وَ ابْنَ ثَارِهم وَ
الْوِتْرَ الْمَوْتُورَ السَاَمُ عَلَیْکَ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَتمی حَلَتْ بِفنَاِمکَ
عَلَیْکُمْ ممنِی جَممیعاً سَاَمُ اه ابداً مَا بَقمیتُ وَ بَقمیَ اللَیْلُ وَ النَهَارُ یَا
اباعبداه لَقَدْ عَظُمَتم الرَزِیَةُ وَ جَلَتْ وَ عَظُمَتم الْمُصمیبَةُ بِکَ عَلَیْنَا وَ
عَلَى جَممیعِ أَهْلِ الْإِسْاَمِ وَ جَلَتْ وَ عَظُمَتْ مُصمیبَتُکَ فمی السَمَاوَاتم
عَلَى جَممیعِ أَهْلِ السَمَاوَاتم فَلَعَنَ اه أُمَةً أَسَسَتْ أَسَاسَ الظُلْمِ وَ
الْجَوْرِ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتم وَ لَعَنَ اه أُمَةً دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَقَاممکُمْ وَ
أَزَالَتْکُمْ عَنْ مَرَاتمبِکُمُ الَتمی رَتَبَکُمُ اه فمیهَا وَ لَعَنَ اه أُمَةً قَتَلَتْکُمْ من
وَ لَعَنَ اه الْمُمَهِدمینَ لَهُمْ بِالتَمْکمینِ ممنْ قمتَالمکُمْ بَرِِْتُ إِلَى اه وَ إِلَیْکُمْ
ممنْهُمْ وَ أَشْیَاعمهِمْ وَ أَتْبَاعمهِمْ وَ أَوْلمیَاِمهِمْ یَا اباعبداه إِنِی سملْم لممَنْ
سَالَمَکُمْ وَ حَرْب لممَنْ حَارَبَکُمْ إِلَى یَوْمِ الْقمیَامَةِ وَ لَعَنَ اه آلَ زِیَاد
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وَ آلَ مَرْوَانَ وَ لَعَنَ اه بَنمی أُمَیَةَ قَاطمبَةً وَ لَعَنَ اه ابْنَ مَرْجَانَةَ وَ لَعَنَ
اه عُمَرَ بْنَ سَعْد وَ لَعَنَ اه شممْراً (شَممراً) .لَعَنَ اه اُمَةً اَسْرَجَتْ وَ
اَلْجَمَتْ وَ تَنَقَبَتْ لمقمتالمکَ بِاَبى اَنْتَ وَ اُمّى لَقَدْ عَظُمَ مُصابى بِکَ
فَاَسْئَلُ اه الَذى اَکْرَمَ مَقامَکَ وَ اَکْرَمَنى بِکَ اَنْ یَرْزُقَنى طَلَبَ
ثارِكَ مَعَ اممامٍ مَنْصُورٍ ممنْ اهلبیت محمد صَلَى اه عَلَیْهم و َآلمهم وَ
اَکْرَمَنى بِکَ اَنْ یَرْزُقَنى طَلَبَ ثارِكَ مَعَ اممامٍ مَنْصُورٍ ممنْ اهلبیت
محمد صَلَى اه عَلَیْهم و َآلمهم اَللّهُمَ اجْعَلْنى عمنْدَكَ وَجیهاً بِالْحُسَیْنِ
علیهالسام فمى الدُنْیا وَ ااْخمرَةِ یا اباعبداه امنّى اَتَقَرَبُ املى اه وَ املى
رَسُولمهم وَ املى امیرِالْمُؤْممنینَ وَ املى فاطممَةَ وَ املَى الْحَسَنِ وَ املَیْکَ
بِمُوااتمکَ وَ بِالْبَراََِةِ مممَنْ أَسَسَ أَسَاسَ ذَلمکَ وَ بَنَى عَلَیْهم بُنْیَانَهُ وَ
جَرَى فمی ظُلْممهم وَ جَوْرِهم عَلَیْکُمْ وَ عَلَى أَشْیَاعمکُمْ بَرِِْتُ إِلَى اه وَ
إِلَیْکُمْ ممنْهُمْ وَ أَتَقَرَبُ إِلَى اه ثُمَ إِلَیْکُمْ بِمُوَااَتمکُمْ وَ مُوَااَةِ وَلمیِکُمْ
وَ بِالْبَرَاءَةِ ممنْ أَعْدَاِمکُمْ وَ النَاصمبِینَ لَکُمُ الْحَرْبَ وَ بِالْبَرَاءَةِ ممنْ
أَشْیَاعمهِمْ وَ أَتْبَاعمهِمْ إِنِی سملْم لممَنْ سَالَمَکُمْ وَ حَرْب لممَنْ حَارَبَکُمْ وَ
وَلمیٌ لممَنْ وَااَکُمْ وَ عَدُوٌ لممَنْ عَادَاکُمْ فَأَسْأَلُ اه الَذمی أَکْرَمَنمی
بِمَعْرِفَتمکُمْ وَ مَعْرِفَةِ أَوْلمیَاِمکُمْ وَ رَزَقَنمی الْبَرَاءَةَ ممنْ أَعْدَاِمکُمْ أَنْ
یَجْعَلَنمی مَعَکُمْ فمی الدُنْیَا وَ الْآخمرَةِ وَ أَنْ یُثَبِتَ لمی عمنْدَکُمْ قَدَمَ صمدْقٍ
فمی الدُنْیَا وَ الْآخمرَةِ وَ أَسْأَلُهُ أَنْ یُبَلِغَنمی الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لَکُمْ عمنْدَ اه
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وَ أَنْ یَرْزُقَنمی طَلَبَ ثَارِی مَعَ إِمَامٍ هُدًى ظَاهمرٍ نَاطمقٍ بِالْحَقِ ممنْکُمْ وَ
أَسْأَلُ اه بِحَقِکُمْ بِالشَأْنِ الَذمی لَکُمْ عمنْدَهُ أَنْ یُعْطمیَنمی بِمُصَابِی بِکُمْ
أَفْضَلَ مَا یُعْطمی مُصَاباً بِمُصمیبَتمهم مُصمیبَةً مَا أَعْظَمَهَا وَ أَعْظَمَ رَزِیَتَهَا فمی
الْإِسْاَمِ وَ فمی جَممیعِ السَمَاوَاتم وَ الْأَرْضِ اللَهُمَ اجْعَلْنمی فمی مَقَاممی
هَذَا مممَنْ تَنَالُهُ ممنْکَ صَلَوَات وَ رَحْمَةٌ وَ مَغْفمرَةٌ اللَهُمَ اجْعَلْ مَحْیَایَ
مَحْیَا محمد وَ آلِ محمد وَ مَمَاتمی مَمَاتَ محمد وَ آلِ محمد اللَهُمَ
إِنَ هَذَا یَوْم تَبَرَکَتْ بِهم (فمیهم) بَنُو أُمَیَةَ وَ ابْنُ آکملَةِ الْأَکْبَادم اللَعمینُ ابْنُ
اللَعمینِ عَلَى (لمسَانمکَ) وَ لمسَانِ نَبِیِکَ (صَلَى اه عَلَیْهم وَ آلمهم) فمی کُلِ
مَوْطمنٍ وَ مَوْقمف وَقَفَ فمیهم نَبِیُکَ (صَلَى اه عَلَیْهم وَ آلمهم) اللَهُمَ الْعَنْ
أَبَا سُفْیَانَ وَ مُعَاوِیَةَ وَ یَزِیدَ بْنَ مُعَاوِیَةَ عَلَیْهِمْ ممنْکَ اللَعْنَةُ أَبَدَ الْآبِدمینَ
وَ هَذَا یَوْم فَرِحَتْ بِهم آلُ زِیَاد وَ آلُ مَرْوَانَ بِقَتْلمهِمُ الْحُسَیْنَ صَلَوَاتُ
اه عَلَیْهم (علیهالسام) .اللَهُمَ فَضَاعمفْ عَلَیْهِمُ اللَعْنَ ممنْکَ وَ الْعَذَابَ
اللَهُمَ إِنِی أَتَقَرَبُ إِلَیْکَ فمی هَذَا الْیَوْمِ وَ فمی مَوْقمفمی هَذَا وَ أَیَامِ حَیَاتمی
بِالْبَرَاءَةِ ممنْهُمْ وَ اللَعْنَةِ عَلَیْهِمْ وَ بِالْمُوَااَةِ لمنَبِیِکَ وَ آلِ نَبِیِکَ (عَلَیْهم وَ)
عَلَیْهِمُ السَاَمُ اللَهُمَ الْعَنْ أَوَلَ ظَالممٍ ظَلَمَ حَقَ محمد وَ آلِ محمد وَ
آخمرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلمکَ اللَهُمَ الْعَنِ الْعمصَابَةَ الَتمی جَاهَدَتم الْحُسَیْنَ وَ
شَایَعَتْ وَ بَایَعَتْ وَ تَابَعَتْ عَلَى قَتْلمهم اللَهُمَ الْعَنْهُمْ جَممیعاً السَاَمُ
عَلَیْکَ یَا اباعبداه وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَتمی حَلَتْ بِفمنَاِمکَ عَلَیْکَ ممنِی
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سَاَمُ اه ابداً مَا بَقمیتُ وَ بَقمیَ اللَیْلُ وَ النَهَارُ وَ اَ جَعَلَهُ اه آخمرَ الْعَهْدم
ممنِی لمزِیَارَتمکُمْ السَاَمُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلَى عَلمیِ بْنِ الْحُسَیْنِ (وَ عَلَى
أَوْاَدم الْحُسَیْنِ) وَ عَلَى أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ اللَهُمَ خُصَ أَنْتَ أَوَلَ ظَالممٍ
بِاللَعْنِ ممنِی وَ ابداً بِهم أَوَاً ثُمَ (الْعَنِ) الثَانمیَ وَ الثَالمثَ وَ الرَابِعَ اللَهُمَ
الْعَنْ یَزِیدَ خَاممساً وَ الْعَنْ عبیداه بْنَ زِیَاد وَ ابْنَ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرَ بْنَ
سَعْد وَ شممْراً وَ آلَ أَبِی سُفْیَانَ وَ آلَ زِیَاد وَ آلَ مَرْوَانَ إِلَى یَوْمِ
الْقمیَامَةِ اللَهُمَ لَکَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشَاکمرِینَ لَکَ عَلَى مُصَابِهِمْ الْحَمْدُ
لملَهم عَلَى عَظمیمِ رَزِیَتمی اللَهُمَ ارْزُقْنمی شَفَاعَةَ الْحُسَیْنِ یَوْمَ الْوُرُودم وَ
ثَبِتْ لمی قَدَمَ صمدْقٍ عمنْدَكَ مَعَ الْحُسَیْنِ وَ أَصْحَابِ الْحُسَیْنِ الَذمینَ
بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَیْنِ علیهالسام.

ترجمهی تأویلی
سام (که نامی از نامهای خداست) بر تو باد ،اى پدر عبادت-
کنندگان خدا .سام بر تو اى فرزند رسول خدا (ص) سام بر تو
اى فرزند امیر مؤمنان (ع) و فرزند آقاى اوصیاء و اولیا .سام بر
تو اى فرزند فاطمه (س) بانوى زنان جهانیان( .سام بر تو ای
فرزند مظاهر جال و جمال الهی) .سام بر تو ای سبب حیات و
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هستی عالم و پسر خون خدا .سام بر تو ای واحد وحدت یافته
(یکیِ یکی شده) .سام بر تو و بر آن روحهایی که در آستان تو
فرود آمدند (و با صیرورت مقیم درگاه شما شدند) .سام و درود
اهِ (جامع الصفات) ،از جانب من بر شما باد ،همواره و تا ابد و تا
آن هنگام که شب و روز باقی است .ای اباعبداه! عجب که
بزرگ شد سوگ تو و گران شد مصیبتت بر ما و بر آنآنکه در
مقام تسلیماند؛ و سنگین و عظیم گشت مصیبتت در آسمانها و
برای تمام ملکوتیان (که نه محدودند به زمان و نه مکان).
(همانگونه که سام و رحمت را از جانب اه جامع الصفات برای
حسینیان آرزو کردم) ،لعنت و دوری از رحمت خدا (نیز) از
سوی اه بر پایهگذاران ستم و بیداد بر شما اهلبیت (ع) باد و
لعنت خداوند بر آن گروهی که مقام (وایت ظاهری و باطنی) را
از شما دور کردند؛ و خداوند لعنت کند آنانی را که شما را از آن
مقامی که خداوند در آن قرارتان داده است بازداشتند (و از
ادراك مقام انسان کاملی شما عاجز ماندند)؛ و خدا لعنت کند
آنانی را که (چه در ظاهر و چه با گناهان خویش) شما را کشتند
و بر کسانی که اسباب و شرایط (این جنگ و گناه) را فراهم
نمودند .من از آنان و از پیروان و دنبال روندگانشان و دوستانشان
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بهسوی خدا و بهسوی شما بیزارى جویم .من در صلح و سازشم
با کسى که با شما در صلح است (نفس فضیله) و در جنگم با
کسى که با شما در جنگ است (نفس رذیله)؛ و خدا خاندان زیاد
و خاندان مروان را لعنت کند و خدا تمامی بنیامیه را لعنت کند؛
و خدا فرزند مرجانه (که شقاوتش از بطن مادر است) را لعنت
کند .خدا عمر بن سعد (که از تردیدکنندگان بود) را لعنت کند؛
و خدا شمرِ (گمراه شده) را لعنت کند و خدا لعنت کند مردمى
را که اسبها را زین کردند و دهنه زدند و به راه افتادند براى
پیکار با تو .پدر و مادرم فدای تو! چقدر مصیبت من بر تو بزرگ
شد .پس از خدا که مقامت را گرامى داشت و مرا بهوسیله تو (و
از باب رحمت تو) کرامت بخشید ،درخواست میکنم ،که
خونخواهى تو را در مقام معیت و همراهی پیشواى یارى شده از
اهلبیت محمد (ص)(حضرت مهدی (ع)) روزى من کند.
خداوندا! مرا در نزد خودت و در دنیا و آخرت ،بهواسطهی
حضرت حسین (ع) موجه کن .ای اباعبداه من از طریق باب
محبت و دوستی تو و بیزارى جستن از کسى که شالوده آن ستمها
را بر شما ریخت و در ستم و بیدادش بر شما و شیعیان شما روان
شد ،بهسوی خداوند و رسولش و امیر مؤمنان و فاطمه و حسن
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(ع) تقرّب میجویم .از آنان بهسوی خدا و شما بیزارم؛ و تقرب
جویم بهسوی خدا و سپس به شما بهوسیلهی دوستیتان و دوستى
دوستان شما و بهوسیلهی بیزارى از دشمنانتان و برپاکنندگان (و
آتشافروزان) جنگ با شما و به بیزارى از یاران و تبعیت
کنندگانشان .من در صلح و سازشم با کسى که با شما در صلح
است و در جنگم با کسى که با شما در جنگ است و دوستم با
کسى که شما را دوست دارد و دشمنم با کسى که شما را دشمن
دارد .از خدا میخواهم که معرفت به شما و دوستداران شما را به
من کرامت دهد؛ و مقام براِت و دشمنی با دشمنانتان را روزیم
کند؛ و مقام معیت و همراهی با شما را در دنیا و آخرت بر من
قرار دهد و گامهایم را در مقام صدق نزد شما در دنیا و آخرت
ثابتقدم دارد؛ و از او میخواهم مرا به مقام محمود شما نزد
خداوند برساند؛ و روزیم کند خونخواهى شما را با امام هدایتگر
و آشکار (در هدایتش) ناطق (احیاگر عقل) بهوسیلهی حق و از
شما (خاندان) است؛ و از خدا خواهم بهحق شما و بدان منزلتى
که شما نزد او دارید که عطا کند به من بهوسیله مصیبتزدگیام
به تو ،بهترین پاداشى را که میدهد به یک مصیبتزده از مصیبتى
که دیده است .خدایا در این جایگاه مرا از کسانى قرار ده ،که
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آنان را به مقام صلوات و مقام رحمت و مقام مغفرت میرسانی.
خدایا (مرا آنچنان متصف به اسما و صفات آنان کن) زندگیام
را زندگى محمد و آل محمد قرار دهی و مرگم را مرگ محمد
و آل محمد گردانی .خدایا این روز روزى است که بدان تبرك
جستند ،بنیامیه و پسر آن زن جگرخوار (همسر معاویه) آن کسی
که خودش و پدرش بر زبان تو و زبان پیامبرت (ص) در هر مقام
و مکانی لعن شدهاند .خدایا لعنت کن ابوسفیان (نفاق) و معاویه
(شرك) و یزید بن معاویه (کفر یا جهل مرکب) را که لعنت بر
ایشان باد از جانب تو براى همیشه؛ و این روز روزى است که
دودمان زیاد و دودمان مروان در این روز به خاطر کشتن حسین
(ص) شادمان شدند .خدایا پس لعنت و شکنجهات را بر آنان
دوچندان کن ،خداوندا! در این روز (عاشورای زمانی) و در این
جایگاه (عاشورای شخصی) و همه روزهاى زندگیام (تمام عمر)
به تو تقرّب میجویم ،به بیزاریام از اینان و لعنت بر ایشان و به
دوستى پیامبر و خاندان پیامبرت (ص) .خدایا! لعنت کن نخستین
ستمکارى را که به حق محمد و خاندان محمد (ص) ستم کرد و
آخرین کسى را که در این ستم از او پیروی نمود .خدایا لعنت
کن جمعیتى را که با حسین جنگیدند و همراهى نمودند و پیمان
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بستند و پیروى کردند بر کشتن آن حضرت ،خدایا همه آنان را
لعنت کن ...بعد صد مرتبه میگویی :سام بر تو ای اباعبداه سام
بر تو و بر آن روحهایی که در آستان تو به فنا رسیدند .سام و
درود اهِ جامع الصفات ،از جانب من بر تو باد ،همواره و تا ابد و
تا آن هنگام که شب و روز باقی است .خدا این زیارت شما را
آخرین شهود و دیدار از سوى من قرار ندهد ،سام بر حسین و
بر على بن الحسین و فرزندان حسین و یاران حسین (که انشاءاه
ما نیز از آنان باشیم) .آنگاه میگویی :خدایا لعنت مرا به اولین
ستمکار اختصاص ده و آغاز کن به آن لعنت اولین را ،سپس
دومین و سومین و چهارمین را ،خدایا یزید ،پنجم آنان را لعنت
کن و لعنت کن عبیداه بن زیاد و پسر مرجانه و عمر بن سعد و
شمر و خاندان ابوسفیان و خاندان زیاد و خاندان مروان را تا روز
قیامت .سپس به سجده میروی و میگویی :خدایا سپاس تو را
سپاس شکرگزاران (و اهل تسلیم) بر مصیبتزدگى آنان ،خداى
را سپاس بر بزرگى عزایم ،خدایا شفاعت حسین (ع) را در روز
ورود نصیبم کن و ثابت بدار قدم مرا در مقام صدق نزد خود به
همراه حسین (ع) و یاران حسین (ع) ،آنآنکه جانشان را در دفاع
از حسین (ع) بخشیدند.
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حسین (ع) و آزادی معنوی
دستگاه امام حسین (ع) یکی از راههای تحقق آزادی معنوی
است .آزادی معنوی یعنی تحقق معنویت در انسان و دور شدن از
بندگی و اسارت تعلقات دنیا .خداوند محرم ،صفر ،اشک ،آه و
ناله را قرار داد تا ما بتوانیم به آزادی معنوی برسیم .این راه یکی
از سریعترین راهها است .رسول گرامی اسام (ص) در حدیث
شریفی فرمودهاند :امنَ الْحُسین ممصباحُ الهُدی وَ سَفینَهُ الْنِجاه؛ یعنی
چراغ هدایت است و از سویی دیگر سفینه نجات است ،هم
فانوس مسیر است که به کدام سمت برویم و هم آن کشتی نجاتی
است که بهوسیله آن مسیر را طی نماییم .دستگاه امام حسین (ع)
هم راه هدایت را نشان میدهد و هم انسان را تا نقطه نهایی هدایت
میرساند.
دستم بگرفت و پابهپا برد
تا شیوهی راه رفتن آموخت
یعنی امام حسین (ع) عاوه بر نشان دادن و مشخص کردن مسیر،
هدف و غایت ،دست انسان را هم میگیرد تا به آن غایت برساند
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و او را از بند اسارت در تعلقات دنیا دور کند و به او آزادی معنوی
ببخشد.
زیارت عاشورا بسیار زیبا مقامات معنوی و راه را مشخص میکند.
اصل این است که ما چگونه تقرب پیدا کنیم و به مقامات عالیه
دستیابیم .همه اِمه ،راه و مسیر هدایت را مشخص میکنند اما
سریعترین راه ،راهی از ناحیه امام حسین (ع) است .در روایت
داریم امام رضا (ع) فرمودند":کلنا سفینه النجاه و لکن سفینه
الحسین اوسع و اسرع ".یعنی همهی ما اهلبیت (ع) کشتیهای
نجات هستیم اما کشتی حسین (ع) وسیعتر و سریعتر است.
دستگاه امام حسین (ع) دستگاه رحمانیت الهی است .رحمان،
رحمت عام الهی و رحیم ،رحمت خاص الهی است .این دستگاه
در ابتدا رحمانیت و سپس رحیمیت دارد؛ یعنی هم برای عوام
است و هم برای خواص جامعه.
امام صادق (ع) فرمودند :الرَحْمنِ بجمیع خلقه ،الرَحمیمِ بالمؤمنین
خاصة .صفت رحمان اشاره به رحمت عام دارد و صفت رحیم،
رحمت خاص.
یکی از ویژگیهای زیارت عاشورا ،مراحل و مقامات معنوی
انسان است که در آن بحث شده است .ازجملهی آن مقامات
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میتوان به مقام صبر ،مقام قرب ،مقام معیت ،مقام براِت ،مقام
تولّی و تبرّی ،مقام محمود ،مقام رحمت ،مقام مغفرت ،مقام
هدایت و نصرت امام معصوم ،مقام منا اهلالبیت شدن ،مقام فناء،
مقام رضا ،مقام تسلیم و مقام صدق اشاره کرد.
همه این مقامات و مراحل برای تحقق کامل آزادی معنوی انسان
است.
بررسی سندی و روایی زیارت عاشورا
مصدر اصلی این زیارتنامه ،دو کتاب معتبر؛ یعنی کامل
الزیارات تألیف جعفر بن محمد بن قولویه قمی و مصباح المتهجد
شیخ طوسی است و این دو بزرگوار تقریباً با شش سند این زیارت
را نقل کردهاند.
اسناد شیخ طوسی در المصباح
سند اول:
شیخ طوسی سند اصل زیارت عاشورا را اینگونه نقل میفرماید:
علقمه میگوید :به امام باقر (ع) عرض کردم :دعایی به من
آموزش بده که اگر در آن روز امام حسین (ع) از نزدیک زیارت
کردم ،آن را بخوانم و اگر نتوانستم از نزدیک زیارت کنم ،از
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شهرهای دور و از خانهام بهسوی او با سام اشارهکرده و آن دعا
را بخوانم .امام فرمود :هرگاه که آن دو رکعت را بهجا بیاوری و
بعد از آن با سام بهسوی آن حضرت اشاره کردی ،در حال اشاره
تکبیر بگویی و بخوانی این زیارت را ،همان دعایی را خواندهای
که ماِکه در هنگام زیارت آن حضرت میخوانند  ...سام بر تو
ای اباعبداه.. .
سند دوم:
طریق دوم روایت زیارت عاشورا از بیان شیخ طوسی:
سیف بن عمیره عن علقمة بن محمد عن أبی جعفر علیهالسام
سند سوّم:
شیخ طوسی ،زیارت عاشورا با سند دیگر به این صورت نقل
میفرماید:
و محمد بن خالد طیالسی از سیف بن عمیره روایت میکند که
گفت :بعد از آنکه امام صادق (ع) بیرون رفتند ،همراه با صفوان
بن مهران شتردار ،به سمت نجف رفتیم و عدهای هم ما را همراهی
میکردند .پس از راه حیره به شهر نجف رفتیم .وقتی از زیارت
فارغ شدیم صفوان روی خود را به سمت حرم امام حسین (ع)
کرد و به ما گفت :امام حسین (ع) را از اینجا از کنار سر امیر
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مؤمنان (ع) زیارت میکنید؟ از همینجا امام صادق (ع) (به سمت
کربا) اشاره کرد و من همراه او بودم؛ پس صفوان زیارتی را که
علقمه آن را از امام باقر (ع) در روز عاشورا روایت کرده بود
خواند.
اسناد ابن قولویه:
علقمة بن محمد حضرمی میگوید :محضر مبارك ابی جعفر (ع)
عرض کردم :دعایی به من تعلیم فرمایید که در آن روز وقتی از
نزدیک به زیارت آن حضرت رفتم آن را خوانده و دعایی یادم
دهید که هرگاه از نزدیک به زیارت آن جناب نرفته بلکه از
شهرهای دور و پشتبام به آن حضرت اشاره سام دادم آن را
بخوانم.
حضرت فرمودند :ای علقمه! بعد از آنکه با اشاره به آن حضرت
سام دادی و پسازآن ،دو رکعت نماز خواندی و هنگام اشاره و
پس از خواندن دو رکعت اگر این دعاء و زیارت را که شرحش
را برایت میگویم خواندی پس به آنچه فرشتگان زاِر آن
حضرت دعاء کردهاند تو نیز دعاء نمودهای و خداوند متعال برای
تو هزار هزار حسنه نوشته و هزار هزار گناه محو میفرماید و صد
هزار هزار درجه مقام و مرتبه تو را باا برده و تو را از کسانی قرار
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میدهد که با حضرت حسین بن علی (ع) شهید شدهاند و بدین
ترتیب در درجه ایشان قرارت میدهد و شناخته نمیشوی مگر
در زمره شهدایی که با آن حضرت شهید شدهاند و ثواب تمام
انبیاء و رسوان و کسانی که زیارت امام حسین (ع) را از زمان
شهادتش تا به اآن نمودهاند را برایت مینویسد.
حضرت به علقمه فرمودند :در زیارت اباعبداه الحسین (ع) روز
عاشورا بگو :سام بر تو ای اباعبداه ،سام بر تو ای فرزند رسول
خدا ،سام بر تو ای برگزیده خدا و فرزند برگزیدهاش ،سام بر
تو ای فرزند امیر مؤمنان و فرزند سرور جانشینان ،سام بر تو ای
پسر فاطمه که سرور بانوان عالم میباشد ...
سام ،نام خدا


سام یکی از اسماء الهی است.



در قرآن آمده است« :سَاَم قَوْاً ممن رَّبٍّ رَّحمیمٍ» (یاسین:
 ،)58یعنی سام قولی است از رب رحیم.



مسئله سام در باب رحیمیت الهی (رحمت خاص خدا)
قرار میگیرد.
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وقتی به کسی سام میکنیم از خدا طلب مینماییم ،کسی
که من سام میدهم را در دایره رحمت خاص خودت قرار
بده.



علیک به معنای «احاطه پیدا کند بر تو» است.



سامعلیک یعنی خدا با اسم سام بر تو احاطه پیدا کند،
کسی که خدا با اسم سام بر او احاطه یابد:
 .7به سامت روحی و جسمی میرسد.
 .2به قلب سلیم دست مییابد .قلب سلیم ،قلبی است که
سامت داشته باشد ،قلبی که به دور از شاِبهی تعلق به
دنیاست .یکی از مراتب و مقامات عرفانی است که اگر
کسی به آن دست یابد ،میتواند حقایق هستی را ببیند؛
و قرآن هم دراینباره میفرماید« :یَوْمَ لَا یَنفَعُ مَالٌ وَلَا
بَنُونَ إِلَا مَنْ أَتَى اه بِقَلْبٍ سَلمیمٍ» (شعرا 88 :و  )83روزى
که هیچ مال و فرزندى سود نمیدهد مگر کسى که
دلى پاك بهسوی خدا بیاورد.
 .9رسیدن به مقام تسلیم؛ که قرآن آن را دین نزد خدا
میداند« :إِنَ الدِینَ عمندَ اه اإِسْاَمُ»(آلعمران .)73 :در
حقیقت دین نزد خدا همان اسام است.
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قرآن میفرماید« :قُلْنَا یَا نَارُ کُونمی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى
إِبْرَاهمیمَ»(انبیا )13 :گفتیم اى آتش براى ابراهیم سرد و
بىآسیب باش .امام صادق (ع) از امام حسین (ع) روایت
میکند که آن حضرت در کربا ،قبل از کشته شدن فرمود:
رسول خدا (ص) گفت :پسرم! تو روزی به عراق میروی
و به شهادت میرسی و جماعتی با تو به شهادت میرسند
و سپس آن حضرت آیه مبارکه فوق را تاوت کرد و
فرمود :جنگ برای تو و اصحابت سرد و سالم میشود .پس
بشارت داد بر آنان که به خدا قسم! اگر ما را به قتل برسانند،
ما وارد بر پیامبرمان میشویم  ...سرد و سالم شدن جنگ بر
امام و اصحابش یعنی رسیدن به مقام تسلیم؛ و کسی که
همچون حضرت زینب (س) به این مقام ناِل میشود «ما
رایت اا جمیا» خواهد گفت؛ و ازآنجاکه ماجرای کربا
هرروز و ماندگار است ،ما هم میتوانیم اصحاب امام باشیم
لذا ما هم به مقام تسلیم خواهیم رسید.



حضرت امام (ره) در شرح آدابالصلوه بیانی اینچنین
دارند که :سام همیشه پس از دیدار است ،اما در نماز سام
بعد از تشهد است؛ یعنی نماز که به پایان رسید به معراج
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رسیدهای و شهود حاصلشده است .پس میبینید و سام
میدهید.


دعا به معنای طلب است؛ و زیارت عاوه بر طلب ،دارای
مقام دیدار و شهود است .در زیارت باید به دنبال شهود
باشیم (چه با چشم ظاهر چه با چشم دل) .سام اول زیارت
عاشورا به همین دلیل است .میخواهیم به دیدار امام
معصوم ناِل شویم ،پس به او سام میدهیم .از سوی دیگر
در فقه اسامی ،جواب سام واجب است پس بر امام
معصوم واجب است که جواب سام را بدهد؛ یعنی ما در
مقام معنوی سام امام معصوم قرار میگیریم.



در این فراز از زیارت ،ما از خدا میخواهیم که با اسم سام
بر امام معصوم احاطه پیدا کند؛ و امام معصوم نیز از خدا
میخواهد که با اسم سام بر ما احاطه یابد ،درنتیجه قلب ما
با دعای امام معصوم که مستجابالدعوه است به سامت
میرسد.



اهلدلی میگفت :با همهی شوق درونی چون قصد ورود
به حرم را کردی اندکی صبر کن «تواصوا بالصبر» اذن
دخول بهانه ایست برای این صبر .در حرم سرت را پایین
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بینداز و خوب گوش بده خوبان خدا در سام کردن همیشه
سبقت دارند .آنچنانکه کسی نتوانست بر پیامبر (ص) در
سام کردن سبقت بگیرد پس خوب گوش کن تا صدای
سام امام (ع) را بشنوی .بر تو سام کردن به امام در بدو
ورود واجب است چون او پیش از تو سام داده است و
خوشا به حالت که طرف سام امام میشوی سامی که نام
خداست.
ای پدر عبادتکنندگان...


در حدیث قدسی آمده است ،وقتی همه در روز ازل نزد
خدا حاضر بودند ،خداوند پرسید :چه کسی بیش از همه
مخلوقات مرا دوست دارد؟ امام حسین (ع) لبیک گفتند.
بار دوم نیز همین سؤال مطرح شد و مجدد امام حسین (ع)
لبیک گفتند و بار سوم نیز به همین صورت تکرار شد.
خداوند ندا داد یا حسین (ع) من تو را باب رحمت خود در
زمین قرار دادم.



شخصی خدمت امام رضا (ع) آمد و عرض کرد :سخنی
میخواهم بگویم ،اما میترسم بیادبی باشد و به همین
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خاطر شرم میکنم .حضرت فرمودند« :رعایت ادب کردی
که تاکنون نگفتی ،حال آنچه را در دل داری بگو!» عرض
کرد :من در میان شما اهلبیت حضرت حسین (ع) را
بهگونهای دیگر دوست میدارم .انگار که بیشتر باشد،
نمیدانم این خوب است یا بد .امام رضا (ع) لبخندی زدند
و فرمودند« :اذا انت مثلنا تازه مثل ما شدی؛ ما خودمان هم
حسین (ع) را بهگونهای دیگر دوست داریم!»


کل خیر فی باب الحسین (ع) .در قرآن کریم آمده است:
کَتَبَ رَبُکُمْ عَلىَ نَفْسمهم الرَحْمَة (انعام  )59 /پروردگارتان
رحمت را بر خویش واجب داشته است.



شیخ شوشتری در کتاب خصایص الحسینیه مینویسد:
«خداوند امام حسین (ع) را سبب کلی رحمت خود بر
بندگانش قرار داد و بندگانش را برای رحمتش آفرید ،پس
آن حضرت را بهاینترتیب عمده علت و سبب رحمت قرار
داد و آنجا که پیامبر اسام رحمت برای جهانیان است،
خداوند حسین (ع) را از پیامبر (ص) و پیامبر (ص) را از
حسین قرار داد .لذا پیامبر فرمود :حسین (ع) از من است و
من از حسین (ع) بنابراین حسین (ع) جایگاه قرار گرفتن
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دست رحمت است و از رحمت است و رحمت از اوست.
حسین (ع) از دست رحمت تغذیه کرد و در دامن رحمت
پرورش یافت ،از زبان رحمت نوشید و گوشت و خون او
از رحمت رویید و نور چشم رحمت است .او ریحانه
رحمت است و جایگاهش سینه رحمت و مرکبش دوش
رحمت و مسیرش بهسوی رحمت و معدن خاص رحمت
است و مجمع اسباب رحمت .حسین (ع) جامع وسایل
رحمت ،منبع سرچشمههای رحمت ،سیراب کننده
روندگان بهسوی سرچشمههای رحمت و محل غرس
درختان باغهای رحمت و مظهر ثمرات رحمت و محل
رویش شاخههای رحمت و محرك مواد رحمت و ابرهای
برکات رحمت است و بهواسطه او عالم در جایگاه عفو و
رحمت قرار میگیرد و ورود به دایره وسیع رحمت خداوند
بهواسطه او محقق میگردد و با رحمت بر او ،رحمت واسعه
خداوند محقق و مکتوب میگردد و حسین (ع) حلقه وصل
رحمت است .آیا در قلب تو نسبت به حسین (ع) رحم و
شفقتی است که ازجمله گریه کنندگان بر او باشی؟ تا
پروردگار رحمت بر تو درود بفرستد و به تو گفته شود:
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درود خدا بر تو ای صاحب رحمت و درود خدا بر تو ای
راحم رحمت»


باب رحمت الهی یعنی چه بخواهی وارد رحمت الهی
شوی ،چه خداوند بخواهد رحمتی بر عالم بفرستد باید از
این در عبور کند.



یکی از ابعاد و مظاهر رحمت الهی مسئله «عبادت» است.



عبادات مخلوقات هر بار در قالب یکی از اسماء الهی ظهور
میکند ،یعنی یکی از اسماءخدا را در نظر میگیریم و
شروع به عبادت مینماییم .گاه عبدالرحمانیم ،یعنی در مقام
رحمانیت به عبادت پرداختهایم .گاه عبدالقهاریم ،یعنی در
مقام توجه به اسم قهاریت الهی عبادت میکنیم و گاه ...



بااترین مرتبه ،مرتبهای است که در ضمن آن ،خدا با همه
اسماء عبادت گردد .به تعبیر امام (ره) در شرح دعای سحر،
«اه» کون جامع خداست .یا اه یعنی «ای خدا! با تمام اسماء
و صفاتت تو را میخوانیم .عبداه شدن یعنی عبادت خدا
در مقام اسم جامع الهی که این مقام متعلق به حضرت
رسول مکرم اسام (ص) است .ما به هر میزان به عبادت
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نبوی نزدیک شویم ،به همان میزان به مقام عبدالهی
رسیدهایم.


اباعبداه یعنی پدر عبادتکنندگان در مقام اسم جامع الهی.



از این بیان مقصود حضرت رسول (ص) مشخص میگردد
که فرمودند« :حُسَیْنٌ ممنمّی وَأَنَا ممنْ حُسَیْنٍ» ،حسین از من
است و من از حسینم؛ یعنی شاید بتوان گفت مقصود آن
است که در مقام عبادت که تجلی رحمت الهی است،
واسطه میان رسولاه (ص) برای عبادت اه ،وجود
حسینابنعلی (ع) است.



حضرت زهرا (س) ،امابیها ،یعنی ظهور و تجلی همه
رحمت الهی در مظهر اسم جمال الهی است .لذا درب این
اقیانوس بیکران رحمت ،حضرت حسین (ع) خواهد بود.



مقام اباعبداللهی یعنی ،پدر هر عبادتی که بخواهد در مسیر
حق باشد ،حسین بن علی (ع) است( .سیدالشهدا (ع) مانند
یک پدر دست بنده را میگیرد و از عبدالرحمانی و
عبدالقهاری و...تا رسیدن به درجه عبداللهی پیش میبرد)



امام صادق (ع) :ما را با خداوند حااتی است که او ماست
و ما او هستیم و او اوست و ما ما هستیم.
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ابناء الرسول...


در لغت عرب وقتی میگویند «ابن رسولاه» یعنی فرزند
ذکور رسولاه ،اما امام حسین (ع) از طرف مادر به
حضرت رسول مکرم (ص) منسوب است .در توجیه این
بیان به دو نکته میتوان اشاره کرد:
 .7اشاره دارد به ماجرای مباهله .این ماجرا در آیهی 17
آلعمران آمده است و در آنجا خداوند حسنین (ع) را
ابناء حضرت خطاب میکند.
 .2حضرت رسول (ص)« :حُسَیْنٌ ممنمّی وَأَنَا ممنْ حُسَیْنٍ»



مقام رسولاه (ص) مقام اجمال است و مجمل نیاز به
تفصیل دارد( .مثاً :وقتی درباره یک آیه قرآن کتابی نوشته
میشود آیه در مقام اجمال است و کتاب در مقام
تفصیل)«اه» وقتی ظهور یابد ،در مقام اجمال وجود
حضرت رسول (ص) خواهد بود .در مقام تفصیل نیز ،انسان
کامل دو مرتبه دارد ،اسماء جالی الهی که مظهر آن «مَرد»
و کمال و حقیقت آن وجود «امیرالمؤمنین (ع)» است و
اسماء جمال الهی که وجود نازنین «حضرت زهرای مرضیه
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(س)» میباشد .رحمت از اسماء جمال است ،لذا از وجود
حضرت زهرا (س) این رابطهی «ابنیت» برقرار شده است.
بر همین اساس ابتدا به مقام اجمال و سپس به مقام تفصیل
اشاره دارد.


امیرالمؤمنین (ع) در مقام وایت و رهبری وصی رسولاه
(ص) شد؛ بنابراین سیدالوصیین به معنای سیدااولیاء و مقام
جال الهی است.



سَیِدَةِ نمسَاءم الْعَالَممینَ به معنای سیدهی مظهریت جمال الهی
است.



هستی و حیاتبخش عالم...



ثاراه دو تفسیر دارد :یکی در ظاهر و یکی در باطن مسئله

در ظاهر :حسین بن علی ع به شهادت رسید و خونش به خاطر
خدا بر زمین ریخته شد و او پسر کسی است که خون او نیز به
خاطر خدا ریخته شد و نیاز است کسی این خون را طلب کند.
تفسیر دیگر اینکه« ،ثَارَ اه وَ ابْنَ ثَارِهم» مقام ثابتی را بیان میکند
که در امام حسین (ع) و در پدرانش بوده ،این مقام ثار اه بودن
است و لذا مقامی ست مرتبط با انسان کامل.
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خون ،حقیقت حیاتی انسان است .بدون خون انسان حیات
ندارد و هدایت و سعادت و ...نیز نخواهد داشت.



«ثاراه» به معنای نور هستیبخش عالم است .وجود انسان
کامل حقیقت هستیم قید و خون (نور) جاری در عالم است
(پیغمبر (ص) فرمودهاند« :أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَهُ نُورِی» و در قرآن
آمده است« :اه نُورُ السَمَاوَاتم وَالْأَرْضِ» (نور )95 :فافهم)



«نَفَخْتُ فیهم ممنْ رُوحی» (حجر )23 :بدین معناست که در
انسان حقیقتی از خداوند دمیده گردیده است که آن بهرهی
وجودی موجود است.



وتر یعنی یک ،تک ،منفرد؛ و موتور یعنی یکی شده.



«الْوِتْرَ الْمَوْتُورَ«یعنی ،ای یکی یکی شده؛ که شاید اشاره
دارد به مقام وحدت در هستی و نقش انسان کامل در تکثیر
عالم.



وَالشَفْعِ وَالْوَتْر (فجر .)9 :در روایت است که منظور از شفع
امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و منظور از وتر
امیرالمؤمنین (ع) است.



«حَلَتْ بِفمنَاِمکَ» ،به معنای رسیدن به درجهای است که از
خودیت خود خارج شدهاند؛ و در مقام اتصاف به اوصاف
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الهی قرار میگیرند .در روایت منقول از امام صادق (ع)
است که« :العبودیة جوهرة کنهها الربوبیة» عبودیت
جوهرهای است که کنه آن ربوبیت است؛ یعنی انسان در
اسم رب الهی قرار میگیرد و متصف به اوصاف الهی
میشود.


اگر ما بخواهیم در مقام وجود نازنین حسین بن علی (ع)
قرار گیریم ،باید ما هم به باب رحمت الهی ورود پیدا کنیم
و دریچه رحمتی شویم برای خلق.



«حَلَتْ بِفمنَاِمکَ» بدین معناست که آنقدر به آن صفات
متصف شویم که عینیت پیدا کنیم و با اسماء ،اوصاف و
ویژگیهای حسین بن علی (ع) به وحدت برسیم.



سامی که من به حضرت میفرستم نمیخواهم موکول
شود به همین یک سام؛ میخواهم ابدی باشد یعنی تا
وقتیکه من باقی هستم یا تا وقتیکه دنیا هست و تا ابد.
چراکه انسان ابدی است .هم در این دنیا سام من بر تو باشد
و هم در آن دنیا .من طلب سام در آن دنیا را دارم تا امام
معصوم بر من سام دهد؛ یعنی سیر کمالی ما در دوران پس
از مرگ نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
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یکی از تعابیری که میتوان با ثاراه بودن امام حسین (ع)
معنا کرد ،حقیقت ماء در نظام هستی است .در روایات است
که «اول ما خلق اه هو الماء» «اول ما خلق اه روحی» «اول
ما خلق اه نوری» «اول ما خلق اه العقل» .از این مضامین
حاصل میشود که اولین خلقت خداوند آبی بوده است که
حقیقتاً حقیقت محمدیه (ص) که همان وجود نوریه ی
انسان کامل و تحقق حقیقی عقل است .لذا یکی از اسماء
عقل کل (انسان کامل) الماء میباشد؛ و در کلمهی  57از
 700کلمهی عامه حسنزادهی آملی میخوانیم« :آب
مظهر و ظل حیات و علم است و تن مرتبهی نازله ی نفس.
تن تشنه ،آب خواهد که ظل حیات است و روان تشنه ،علم
خواهد که اصل است ».و آب دنیا ،ظهور و تجلی ناچیزی
از آن حقیقت ماِیه عالم است .لذا وقتی با آب ظاهر مواجه
میشویم ،در مرتبهی سام بر امام قرار میگیریم ،چراکه
آب یعنی حسین (ع) و حسین (ع) یعنی آبی که حیات عالم
به آن بسته است؛ که قرآن میفرماید« :و کان عرشه علی
الماء»(هود )1 :و «من الما کل شی حی»(انبیا .)90 :لذا تا
تشنهی حسین (ع) نشویم ،از آب حقیقت که همان معرفت
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حقیقی است به ما نوشانده نخواهد شد .این تشنگی به تعبیر
امام علی (ع) در نهجالباغه باید آنگونه باشد که شتران
تشنه چون چشمشان به آب میافتد شتابان بهسوی آبشخور
میدوند .ما هم با عترت نبی (ص) باید چنین باشیم .پس
بیش از آنکه حسین (ع) تشنهی آب باشد آب عطش حسین
(ع) را دارد.
وامصیبتا...
در زیارت میخوانیم :مصیبتی که بر ما وارد شد از تو چقدر عظیم
است .به امام معصوم (ع) به معنای رایج مصیبت وارد نمیشود.
مصیبت وارد شدن جلوهای از مظلوم واقعشدن است؛ که مظلوم
واقعشدن گناه کبیره است و امام معصوم مرتکب گناه کبیره
نمیشود .لذا در منظر حضرت زینب (س) همه وقایعی که از
کربا ذکر میشود« ،ما رایت اا جمیا» بودند.
این مصیبت بر سه گروه سخت است:
 .7بک علینا؛ که ما اهل دنیاییم و ایمان ما اندك بوده
است.
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 .2علی جمیع اهل اسام؛ یعنی همه اهل تسلیم،
همهکسانی که در برابر قضا و قدر اللهی تسلیم هستند
و به مقام تسلیم رسیدهاند و میگویند راضی به رضای
الهی هستیم .ولی حتی برای این گروه که همیشه در
تسلیم هستند نیز این مصیبت سنگین است.
 .9فی سماوات و علی جمیع اهل سماوات؛ یعنی نه فقط
برای اهل دنیا و بلکه بر اهل سماوات و عالم ملکوت
که محدود به مکان و زمان نیستند نیز این مصیبت
سنگین است .پس این مصیبت ازاً و ابداً بر آنها
سنگین است و آنها داِماً در این مقام عزا بودهاند و
هستند.
لعن میزان دشمنی هر کس با خداست و هرچقدر دشمنی بیشتر
باشد ملعونتر است .به جز وجود انسان کامل که در عدم دشمنی
با خدا قرار دارد و اصاً ملعون نیست .هر پله که از خدا دور شویم
ملعون میشویم .ملعونترین موجودات ،شیطان است.
به میزان تقرب ما به خدا از لعن دور میشویم و به وایت نزدیک
میشویم پس مقام لعن شامل حال ما هم خواهد شد.
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مقام ظلم و جور به اهلبیت چهار مرتبه دارد که سبب لعن
میگردد:
 .7دفع عن مقامکم :ظاهرش یعنی گرفتن مقام حاکمیت از
اِمه و باطن آن یعنی مقام حاکمیت بر جانها و نفوس یعنی
حاکمیت حقیقی و درونی .یکی از برکات خدا برای
هدایت حکومت اسامی است .آیتاه جوادی آملی در
کتاب صورت و سیرت انسان در قرآن میفرمایند« :بهترین
و مهمترین هدف تنزل قرآن از ناحیه حقِ محض و هستیِ
صرف ،همان تزکیه عقل و تزکیه روح و تضحیه نفس
انسان است .آن هم انسانی که در مرحله واای خود استاد
فرشتگان میشود و اسمای الهی را به عرشیانِ مقرّب
خداوند ،میآموزد .برای رسیدن به این هدف دو محور
اصلی موردنیاز است :یکی مُلکی و ظاهری و دیگری باطنی
و ملکوتی .محور مُلکی و ظاهری ،مسئله رهبری نظام،
امامت امت ،اداره جامعه ،کشورداری و وایتفقیه است.
این بحثها پس از پیروزی انقاب اسامی در ایران،
شکوفا شد و مسلمانان دریافتند که در کارهای ظاهری
خود ،نیازمند نظامی هستند که جامعه را سازمان دهد و هر
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نظامی نیز محتاج رهبر و هدایتگری است تا آن سازمان را
هدایت کرده و به سامان رساند .محور دوم که بسیار مهمتر
از اولی است و تکیهگاه آن به شمار میرود ،همان رهبریِ
باطنی و ملکوتی است .برای حصول این محور ابتدا انسان
باید بداند ،در درون خود سفری دارد و آن سفر ،دارای
مراتب و منازلی است و در هر یک از این مرتبهها و
منزلتها نیاز به رهبری ،انکارناپذیر است؛ چون در هر
منزل ،راهزنانی چیرهدست و خطرناك در کمیناند .اگر
توشه و تجهیزات کافی در اختیار سالک باشد ،انسان ساِر
با رهبری ملکوتی ،به سامت از این فراز و فرودها گذر
میکند و به مقصد نهایی که ماقات با خدای رحمان است،
واصل میشود ».یکی از مراتب حاکمیت امام معصوم (ع)
مسئلهی حاکمیت ولیفقیه در زمان غیبت است .امام زمان
(عج) میفرماید« :و امّا الحَوادمثُ الواقمعَةْ فَارْجَعُوا املی رَواةِ
حَدیثُنا فَانّهُمْ حُجَتی عَلَیکُم وَ اَنَا حُجّةُ اه عَلَیهِم» در
رخدادهایی که اتفاق میافتد به راویان حدیث ما مراجعه
کنید ،زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر
آنان هستم.
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اصل وایتفقیه اصلی عقلی برای هر مسلمان است در همین
زمینه میتوان به برهان زیر اشاره کرد:
 انسان موجودی اجتماعی است یعنی عاوه بر من
فردی ،من اجتماعی هم دارد.
 حفظ اجتماع نیاز به قانون دارد .چون قانون ازمه
وجود نظم است ،هیچ اجتماعی پیدا نمیشود مگر
اینکه قانون داشته باشد.
 این قانون باید مبتنی بر شناخت کامل از انسان باشد
 شناخت انسان از انسان ناقص است :حداقل تا اآن
ناقص بوده ،با گذر زمان امور جدید پدیدار میشود.
در طول زمان حرفها نقض میشوند.
 تنها خداوند بهعنوان علتالعلل عالم به انسان علم کامل
دارد.
 قانون خداوند کاملترین قانون برای انسان است .چون
کاملترین شناخت را دارد.
 اگر خداوند بتواند کاملترین قانون را به انسان بدهد
دریغ نماید بخیل یا ناتوان یا نادان است و خداوند چنین
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نیست .درنتیجه بر خدا ازم است ،قانونی برای انسان
نازل کرده باشد.
 قوانین دین نیاز به وجه اجرا دارد.
 این مجری باید خود عامل و عالم به قوانین باشد ،عقاً.
 بهترین نوع حکومت ،حکومت دینی با محوریت عالم
دین است.
 بهترین و خاتم ادیان اسام است
 نتیجه :بهترین حکومت حکومت اسامی با
حاکمی اسامشناس (ولیفقیه) است.
« .2أَزَالَتْکُمْ عَنْ مَرَاتمبِکُمُ الَتمی رَتَبَکُمُ اه فمیهَا»؛ یعنی دور کردند
تو را از مرتبهای که خدا قرار داده بود؛ یعنی مرتبهی انسان
کامل؛ و اگر کسی نتوانست جایگاه امام معصوم در جهان
هستی را ادراك کند ،او هم شامل «ازالتکم» است؛ و اگر
کسی به جایگاه امام و انسان کامل در نظام هستی معرفت
پیدا نکرد و قاِل نبود که کل هستی متعلق به امام زمان است
(لواك لما خلقت افاك)«ازالتکم عن مراتبکم» است.
چون به این مرحله نرسیدیم که «نَحْنُ صَنَاِمعُ رَبِنَا وَ
الْخَلْق ُبَعْدَ صَنَاِمعمنَا»
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« .9أُمَةً قَتَلَتْکُمْ» .در ظاهر یعنی امتی که آنها را شهید کردند؛
اما در باطن ،امام حسین (ع)«قتیل العبرات» است .در روایت
داریم در اشک هر مؤمنی حسین بن علی را پیدا کنید .اگر
حسین بن علی (ع) کشته نمیشد؛ در این دنیا این بزمهای
گریه برای ما پیش نمیآمد( .طوبی لمن بکی و تباکی علی
الحسین) .جزء محبان حسین بن علی (ع) نمیشدیم و
شفاعت شامل حالمان نمیشد؛ و اگر حسین بن علی (ع)
کشته نمیشد چشمان شیعیان در روز محشر گریهآلود بود
چون باب رحمت و شفاعتی برایشان نبود .ما با گناهان
خودمان قاتل حسین بن علی (ع) هستیم و هرچقدر اهل
گناه باشیم هم ملعونیم هم قاتل حسین بن علی (ع) .اینکه
در روایت آمده است که حسینابنعلی (ع) برای بخشیده
شدن گناهان شیعیانش به شهادت رسید ،نه به معنای
کفارهی هر گناهی ،بلکه اواً این شهادت سبب اذن
شفاعت برای شیعیان بود .ثانیاً این شفاعت بر اساس روایات
اسامی شامل گناهانی است که شیعه و محب در آن توبه
کرده باشد .این توبه طبق روایات گاه به کمال فرد نمیرسد
و به تعبیر مرحوم محقق اردبیلی «التوبه الندامه» یعنی شیعه
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از انجام گناه نادم و ناراحت است ،اما توبهاش بهطور کامل
صورت نیافته است .لذا محبت اهلبیت (ع) به کمکش
میآید و موجب کمال توبهی او میگردد؛ و ثالثاً این
شفاعت استقالی نیست بلکه بالغیر است .لذا این بیان با
دیدگاه مسیحیت بسیار متفاوت است .برخی گمان کردهاند
مقصود از این بیان آن است که هدف امام از قیام این بوده
که سبب بخشش گناه شیعیان شود! حالآنکه منظور از این
سخن این است که بهتبع هدف عالیه امام (ع) از قیام ،این
مسئله نیز محقق شده است .لذا از حالت غایی خارج است.
در زیارت جامعه کبیره میخوانیم «و ما خصنا به من
وایتکم ...؛ و کفارةً لذنوبنا» یعنی و آنچه را که مخصوص
ما کرد از نعمت وایت شما...کفارهی گناهان ما باشد.
« .9الْمُمَهِدمینَ لَهُمْ بِالتَمْکمینِ ممنْ قمتَالمکُمْ» .در ظاهر یعنی شرایط
این واقعه را فراهم کردند و در باطن یعنی شرایط را برای
گناه دیگران محیا میکنند .مثل کسی که حجاب را رعایت
نمیکند هم خودش گناه میکند و هم باعث گناه بقیه
میشود« .اشیاعهم» یعنی پیروان و «اتباعهم» یعنی کسانی
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که تبعیت کردند و چون آنها شدند و اولیاِهم یعنی محبت
آنها را داشتند.
وَفَدَیْنَاهُ بِذمبْحٍ عَظمیمٍ (صافات )701 :و او را در ازاى قربانى بزرگى
باز رهانیدیم .از امام رضا (ع) روایتشده است که فرمود «منظور
از ذبح عظیم در آیه فوق امام حسین (ع) است ».آنگونه که
ابراهیم بهواسطهی تمسک به ذبح عظیم یعنی امام حسین (ع) از
امتحان الهی باز رهانیده شد ،انسان نیز که هرلحظه در مقام ابراهیم
(ع) است و ازم است تعلقات به دنیا را ذبح کند ،برای ظفر در
این امتحان الهی ازم است به حضرت حسینابنعلی (ع) تمسک
جوید.
مقام تولی و تبری
«سلم لمن سالمکم» یعنی مقام سام به قلب سلیم؛ یعنی من بتوانم
آن بعد درونی خودم را یاری بدهم که به کمال برسد و بر باب
اباعبداه و در دریچه رحمت قرار گیرد و سوار سفینه نجات
حسین (ع) شود.
«حرب لمن حاربکم» یعنی با بعد درونیام که مرا در مقام «ازالتکم
عن مقامکم» ولعن الهی قرار میدهد بجنگم.
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«کل یوم عاشورا کل اارض کربا» یعنی در صحنه دل همواره
جنگی بین امام حسین (ع) و یزیدیان برپاست که حسینیها «سلم
لمن سالمکم» هستند و یزیدیها «حرب لمن حاربکم» میشوند.
حضرت صادق (ع) فرمود« :عقل و لشکرش و جهل و لشکرش
را بشناسید( ،جنود عقل و جهل) بدین قراراست :خیر و آن وزیر
عقل است و ضد او را شر قرار داد ،که آن وزیر جهل است؛ و
ایمان و ضد آن کفر؛ و تصدیق حق و ضد آن انکار حق؛ و
امیدوارى و ضد آن نومیدى؛ و دادگرى و ضد آن ستم؛ و
خشنودى و ضد آن قهر و خشم؛ و سپاسگزارى و ضد آن
ناسپاسى؛ و چشم داشت رحمت خدا و ضد آن یأس از رحمتش؛
و توکل و اعتماد به خدا و ضد آن حرص و آز؛ و نرمدلی و ضد
آن سختدلی؛ و مهربانى و ضد آن کینهتوزى؛ و دانش و فهم و
ضد آن نادانى؛ و شعور و ضد آن حماقت؛ و پاكدامنی و ضد
آن بىباکى و رسوایی؛ و پارساِى و ضد آن دنیاپرستى؛ و
خوشرفتاری و ضد آن بدرفتارى؛ پروا داشتن و ضد آن
گستاخى؛ و تواضع و ضد آن کبر؛ و آرامى و ضد آن
شتابزدگی؛ و خردمندى و ضد آن بیخردی؛ و خاموشى و ضد
آن پرگوِى؛ و رام بودن و ضد آن گردنکشى؛ و تسلیم حق شدن
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و ضد آن تردید کردن؛ و شکیبایی و ضد آن بیتابى؛ و چشمپوشى
و ضد آن انتقامجوِى؛ و بىنیازى و ضد آن نیازمندى؛ و به یاد
داشتن و ضد آن بىخبر بودن؛ و در خاطر نگهداشتن و ضد آن
فراموشى؛ و مهرورزى و ضد آن دورى و کنارهگیرى؛ و قناعت
و ضد آن حرص و آز؛ و تشریک مساعى و ضد آن دریغ و
خوددارى؛ و دوستى و ضد آن دشمنى؛ و پیمانداری و ضد آن
پیمانشکنى؛ و فرمانبری و ضد آن نافرمانى؛ سرفرودى و ضد
آن بلندى جستن؛ و سامت و ضد آن مبتا بودن؛ و دوستى و
ضد آن تنفر و انزجار؛ و راستگوِی و ضد آن دروغگوِی؛ و
حق و درستى و ضد آن باطل و نادرستى؛ و امانت و ضد آن
خیانت؛ و پاكدلی و ضد آن ناپاكدلی؛ و چااکى و ضد آن
سستى؛ و نشاط و زیرکی و ضد آن کودنى؛ و شناسایی و ضد آن
ناشناسایی؛ و مدارا و رازدارى و ضد آن راز فاش کردن؛ و
یکرویی و ضد آن دغلى؛ و پردهپوشى و ضد آن فاش کردن؛ و
نمازگزاردن و ضد آن تباه کردن نماز؛ و روزه گرفتن و ضد آن
روزه خوردن؛ و جهاد کردن و ضد آن فرار از جهاد؛ و حج
گزاردن و ضد آن پیمان حج شکستن و سخن نگهدارى و ضد
آن سخنچینی؛ و نیکى به پدر و مادر و ضد آن نافرمانى پدر و
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مادر؛ و با حقیقت بودن و ضد آن ریاکارى؛ و نیکى و شایستگى
و ضد آن زشتى و ناشایستگى؛ و خودپوشى و ضد آن خودآراِی؛
و تقیه و ضد آن بىپرواِى؛ و انصاف و ضد آن جانبداری باطل؛
و خودآراِى براى شوهر و ضد آن زنادادن؛ و نظافت و پاکیزگى
و ضد آن پلیدى؛ و حیا و آزرم و ضد آن بىحیاِى؛ و میانهروی
و ضد آن تجاوز از حد؛ و آسودگى و ضد آن خود را برنج
انداختن؛ و آسانگیرى و ضد آن سختگیرى؛ و برکت داشتن و
ضد آن بىبرکتى؛ و تندرستى و ضد آن گرفتارى؛ و اعتدال و
ضد آن افزونطلبى؛ و موافقت با حق و ضد آن پیروى از هوس؛
و سنگینى و متانت و ضد آن سبکى و جلفى؛ و سعادت و ضد آن
شقاوت؛ و توبه و ضد آن اصرار بر گناه؛ و طلب آمرزش و ضد
آن بیهوده طمع بستن؛ و دقت و مراقبت و ضد آن سهلانگاری؛
دعا کردن و ضد آن سرباز زدن؛ و خرمى و شادابى و ضد آن
سستى و کسالت؛ و خوشدلی و ضد آن اندوهگینى؛ مأنوس
شدن و ضد آن کناره گرفتن؛ و سخاوت و ضد آن بخیل بودن».
«ِلَى یَوْمِ الْقمیَامَةِ» ،محدود است و جنگ درونی انسان مربوط به
عالم دنیاست.
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اهل شقاوت...
اهل شقاوت سه گروه هستند:
« .7شقی فی بطن امه» مانند ابن زیاد که حتی در طهارت
مولود هم دچار اشکال است.
 .2اهل ایمانی که گمراه شدند مانند شمر .او در فتنهای که
بسیاری امام علی (ع) را تنها گذاشتند ،محکم ایستاد
در کنار امام علی (ع) جنگید و جانباز هم شد.
دراینباره امام خامنهای فرمودند« :بصیرت یعنی بدانیم
شمری که سر امام حسین (ع) را برید ،همان جانباز
جنگ صفین است که تا مرز شهادت پیش رفت» پس
ماك حال افراد است.
 .9عمر سعد که تا آخرین لحظه در تردید بود .توجه به
اهلبیت (ع) در دلش بود ،اما تعلق به دنیا گمراهش
کرد.
پس انسان ممکن است شقی نباشد ،اما به علت حب به دنیا یا
مصلحتاندیشی و عدم توجه به وایت عاقبتبهخیر نشود .ابن
عباس مستقیم از رسولاه (ص) حدیث نقل میکند اما حرف
ولی را برای رفتن به کربا نمیپذیرد؛ و یا خواجه ربیع که زاهد
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و عابد بود و میگویند لحظهای گفتن ذکر را قطع نمیکرد ،اما
وقتی خبر شهادت امام حسین (ع) را به او دادند گریه میکند و
بعد بابت گریه توبه میکند که یکلحظه از یاد خدا غافل شدم و
به مصیبت عاشورا متوجه گردیدم .این انتهای بیبصیرتی است که
زیارت عاشورا به رد آن پرداخته است .در تاریخ مشهور است که
در روز عاشورا برخی از یاران امام (ع) در پشت سنگهای
صحرای کربا مخفیشده و برای سامتی امامشان دست به دعا
برداشته بودند!
«أَسْرَجَتْ وَ أَلْجَمَتْ وَ تَنَقَبَتْ لمقمتَالمکَ»؛ یعنی حتی کسانی که
اسبها را زین کردند و شاید خودشان بهسوی جنگ راه نیفتادند
هم شامل این شقاوتاند.
مصیبت از من بر امام...
«بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِی لَقَدْ عَظُمَ مُصَابِی بِکَ» .چه عظیم است مصیبتی
که از من بر تو وارد شد .گناه و معصیت شیعیان است که باعث
شد حسین بن علی (ع) «قتیل العبرات» باشد .همانگونه که در
روایت است پرونده اعمال ما به امام عصر عرضه میشود و ایشان
مراقب ما هستند.
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از این مرحله به بعد طلب کرامت از خدا به جهت رشد یافتن
است .پس درخواست میکنیم از کسی که مقام حضرت حسین
(ع) را باا میبرد و حال میخواهد مرا کرامت دهد؛ و این
کرامت دادن و رشد کردن و رزق خداست .کسی بدون رزق
خدا نمیتواند به کمال برسد .عبادت و بندگی و رزق عبادت از
ناحیه خداست .خدا بر اساس توان و استعدادهای ما رزق میدهد.
این اعطای رزق ،به رازق نیاز دارد که همان مقام خضر است .به
تعبیر حافظ:
طی این مرحله بی همرهی خضر مکن
ظلمات است بترس از خطر گمراهی
در قرآن آمده است« :وَلَقَدْ کَرَمْنَا بَنمی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فمی الْبَرِ
وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَیِبَاتم وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى کَثمیرٍ مِمَنْ خَلَقْنَا
تَفْضمیلًا» (اسرا )10 :و بهراستی ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و
آنان را در خشکى و دریا [بر مرکبها] برنشاندیم و از چیزهاى
پاکیزه به ایشان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از آفریدههاى
خود برترى آشکار دادیم
در قرآن کریم آمده است« :فَأَمَا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُهُ فَأَکْرَمَهُ
وَنَعَمَهُ فَیَقُولُ رَبِی أَکْرَمَنِ وَأَمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَیْهم رِزْقَهُ فَیَقُولُ
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رَبِی أَهَانَنِ» (فجر 75 :و  )71اما انسان هنگامیکه پروردگارش وى
را مىآزماید و عزیزش مىدارد و نعمت فراوان به او مىدهد
مىگوید پروردگارم مرا گرامى داشته است؛ و اما چون وى را
مىآزماید و روزىاش را بر او تنگ مىگرداند مىگوید
پروردگارم مرا خوار کرده است.
اقتصاد در عبادت یعنی فهمیدن اینکه در دایره هستی ،استعداد،
ظرفیت و وظیفهات چیست و متناسب با وظیفهات به عبادت و
بندگی خدا بپردازی.
محل رزق خدا و رازق بودنش بهواسطه امام معصوم است .این
رزق از طریق باب رحمت حسین بن علی (ع) است
باید در معیت امام معصومی که در مقام امام منصور است ،طلب
خون امام حسین (ع) را نماییم .تا در موقعیت امام حسین (ع) قرار
گیریم.
امام منصور کیست؟ گرچه حضرت حسین بن علی (ع) ندای «هل
من ناصرنی ینصرنی» سرداد و طلب نصرت کرد ،اما این نصرت
صورت نگرفت .امام منصور امام زمان (عج) است یعنی کسی که
مورد نصرت واقع خواهد شد .در زمان غیبت این نصرت بر پیروی
از ناِب عام امام (عج) خواهد بود.

شرح زیارت عاشورا * 19

مقام معیت ،مقام قبل از تقرب است .تقرب یعنی صیرورت (شدن)
مانند حلت بفناِک؛ و معیت یعنی همراه بودن با امام منصور در
خونخواهی امام حسین (ع)؛ و هدف عالیهی امام (ع) که همانا
بسط معارف الهی بود .لذا هر قدمی که در توسعهی این فرهنگ
واا برداشته شود ،نوعی نصرت است.
امام حسین (ع) :أَیُهَا النَاسُ إِنَ اه عَزَ وَ جَلَ ذمکْرُهُ مَا خَلَقَ الْعمبَادَ إِلَا
لمیَعْرِفُوهُ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعمبَادَتمهم عَنْ عمبَادَةِ مَا
سموَاه ای مردم! بهدرستی خداوند خلق خود را نیافریده است؛ مگر
برای اینکه به او معرفت پیدا کنند .پس زمانی که بدو معرفت
بیابند ،در مقام بندگی و عبودیت او برمیآیند و بهواسطهی
عبادت و بندگیاش ،از عبادت و بندگی غیر او مستغنی
میگردند.
در زیارت عاشورا میخوانیم :خدایا من را قرار بده در حالتی که
بهوسیلهی حسین (ع) موجه شده باشم .وجه یعنی صورت؛ و
«وجیه بالحسین» یعنی حالتی که هر کس نگاهش کند یاد حسین
بن علی (ع) بیفتد .ما «وجه اه» هستیم به میزانی که ظهور اسماء
و صفات خدا در ما صورت بگیرد .ما میتوانیم «وَجِیهاً بِالْحُسَیْنِ
(ع)» باشیم به میزانی که اوصاف و مقامات حسین بن علی (ع) در
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ما ظهور یابد .این مقام از مراتبی است که باید کسب کنیم تا
بتوانیم به تقرب برسیم و مقدمه «حلت بفناِک» است؛ و این حالت
را در دنیا و آخرت داشته باشیم.
از رحمت خدا بر انسان این است که ما بتوانیم به اوصاف امام
معصوم (ع) از طریق وایت امام معصوم (ع) راه پیدا کنیم .دو بال
تحقق اسماء و صفات الهی برای ما تولی و تبری هستند تا تولی و
تبری نباشد نسبت به اسماء و صفات معرفت نیست و معرفت نباشد
اتصالی نخواهد بود.
مقام قرب
باب ورود به تقرب «إِلَى اه وَ إِلَى رَسُولمهم وَ إِلَى أَممیرِ الْمُؤْممنمینَ وَ
إِلَى فَاطممَةَ وَ إِلَى الْحَسَنِ» ،امام حسین (ع) است.
قرب بر دو نوع است:
 .7قرب نوافل و آن زوال صفات بشری و ظهور صفات
ربوبی است بر بشر بهطوریکه بتواند به اذن حق زنده
گرداند و بمیراند و مسموعات را از دور بشنود و
مبصرات را از دور ببیند و این معنی فناء صفات است
در صفات حقتعالی که نتیجه و ثمره نوافل است... .
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امام علی (ع) :أنا آدم ااول ،أنا نوح ااول ،أنا ایة
الجبّار ،انا حقیقة ااسرار ،انا مورّق ااشجار ،انا مونع
الثمار ،انا مفجّر العیاون ،انا مجری اانهار ،انا خازن
العلم ،انا طور الحلم ،انا امیرالمومنین ،انا عین الیقین ...
 .2قرب فرایض و آن فناء کلی عبد است بهطوریکه هیچ
موجودی حتی وجود خود را نبیند و در نظر او جز
وجود حق نباشد و این معنی فناء فی اه و ثمره فرایض
است ،پس بر این تقدیر قرب فرایض اَتَم ّ و اکمل باشد.
امام علی (ع) :أَنَا عَیْنُ اه وَ أَنَا جَنْبُ اه وَ أَنَا یَدُ اه وَ أَنَا
بَابُ اه
رابطه ما با خداوند بدینصورت است که ما از خدا به خدا پناه
میبریم یعنی از غضب الهی (از غیر از اسم سام) خدا به اسم
سامش پناه میبریم.
«وَمَن یُسْلممْ وَجْهَهُ إِلَى اه وَهُوَ مُحْسمنٌ فَقَدم اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى وَإِلَى اه عَاقمبَةُ الْأُمُورِ»(لقمان)22 :
هرکس خود را درحالیکه نیکوکار باشد تسلیم خدا کند قطعاً در
ریسمان استوارترى چنگ زده و فرجام کارها بهسوی خداست.
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امام باقر (ع) از حضرت رسول (ص) نقل میکند که آن حضرت
فرمود« :هرگاه میخواهید به رشتهی محکمی چنگ بزنید ،پس
به وایت بگیرید علی و حسن و حسین را».
امام باقر (ع)« :نَحْنُ جَنْبُ اه وَ نَحْنُ صَفْوَتُهُ وَ نَحْنُ حَوْزَتُهُ وَ نَحْنُ
مُسْتَوْدَعُ مَوَارِیثم الْأَنْبِیَاءم وَ نَحْنُ أُمَنَاءُ اه عَزَ وَ جَلَ وَ نَحْنُ حُجَجُ
اه وَ نَحْنُ أَرْکَانُ الْإِیمَانِ وَ نَحْنُ دَعَاِممُ الْإِسْلَامِ وَ نَحْنُ ممنْ رَحْمَةِ
اه عَلَى خَلْقمهم وَ نَحْنُ مَنْ بِنَا یُفْتَحُ وَ بِنَا یُخْتَمُ وَ نَحْنُ أَِممَةُ الْهُدَى وَ
نَحْنُ مَصَابِیحُ الدُجَى وَ نَحْنُ مَنَارُ الْهُدَى وَ نَحْنُ السَابِقُونَ وَ نَحْنُ
الْآخمرُونَ وَ نَحْنُ الْعَلَمُ الْمَرْفُوعُ لملْخَلْقِ مَنْ تَمَسَکَ بِنَا لَحمقَ وَ مَنْ
تَأَخَرَ عَنَا غَرِقَ وَ نَحْنُ قَادَةُ الْغُرِ الْمُحَجَلمینَ وَ نَحْنُ خمیَرَةُ اه وَ نَحْنُ
الطَرِیقُ الْوَاضمحُ وَ الصِرَاطُ الْمُسْتَقمیمُ إِلَى اه عَزَ وَ جَلَ وَ نَحْنُ ممنْ
نمعْمَةِ اه عَزَ وَ جَلَ عَلَى خَلْقمهم وَ نَحْنُ الْممنْهَاجُ وَ نَحْنُ مَعْدمنُ النُبُوَةِ وَ
نَحْنُ مَوْضمعُ الرِسَالَةِ وَ نَحْنُ الَذمینَ إِلَیْنَا تَخْتَلمفُ الْمَلَاِمکَةُ وَ نَحْنُ
السِرَاجُ لممَنِ اسْتَضَاءَ بِنَا وَ نَحْنُ السَبِیلُ لممَنِ اقْتَدَى بِنَا وَ نَحْنُ الْهُدَاةُ
إِلَى الْجَنَةِ وَ نَحْنُ عُرَى الْإِسْلَامِ وَ نَحْنُ الْجُسُورُ وَ الْقَنَاطمرُ مَنْ مَضَى
عَلَیْهَا لَمْ یُسْبَقْ وَ مَنْ تَخَلَفَ عَنْهَا مُحمقَ وَ نَحْنُ السَنَامُ الْأَعْظَمُ وَ نَحْنُ
الَذمینَ بِنَا یُنْزِلُ اه عَزَ وَ جَلَ الرَحْمَةَ وَ بِنَا یُسْقَوْنَ الْغَیْثَ وَ نَحْنُ
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الَذمینَ بِنَا یُصْرَفُ عَنْکُمُ الْعَذَابُ فَمَنْ عَرَفَنَا وَ أَبْصَرَنَا وَ عَرَفَ حَقَنَا
وَ أَخَذَ بِأَمْرِنَا فَهُوَ ممنَا وَ إِلَیْنَا».
امام پنجم میفرمایند« :ما نزدیکان خداِیم ،ما برگزیدگان
خداِیم ،ما انتخابشدگان خداِیم ،ما ودیعه نگاهداران مواریث
پیغمبرانیم ،ما امانتداران خداى عز و جل هستیم ما حجتهای
خداِیم ،ما پایههاى ایمان هستیم ما ستونهای اسامیم ما رحمت
خداِیم بر خلقش ما کسانى هستیم که بما آغاز شد و بما پایان
شده و ما پیشوایان هدایت هستیم و ما چراغهای تاریکى هستیم و
ما روشنیبخش هدایتیم ،ما سبقتجویان سبقتگیرانیم و ما پایان
جهانیم ما پرچمى هستیم که براى خلق بلند شده است .هر کس
بما تمسک جوید نجات یابد و به مقصد رسد و هر کس از ما
عقب ماند غرقشده ما پیشروان غر محجلین هستیم ،ما طریق
روشن و صراط مستقیم به خدای عز و جل هستیم ،ما نعمت
خداِیم بر خلق او ،ما راه خداِیم ،ما معدن نبوتیم ،ما موضع
رسالتیم ،ماِیم که فرشتگان نزد ما رفتوآمد میکردند ،ما چراغ
آنانیم که از پرتو آن استفاده برند و راه حقیم براى کسانى که از
ما پیروى کنند ،ما هادیان بهشتیم و ما حلقههاى اسامیم و ما پلها
و قنطرههاِیم که هر کس بر آن گذرد بر او پیشدستی نشود و

از احرام محرم تا اسفار صفر * 51

هر کس از آن تخلف ورزد نابود شود .ما سنام اعظمیم ،ماِیم که
خداى عز و جل به خاطر ما رحمت فرو فرستند و به خاطر ما
بباران سیراب شوند و ماِیم آنان که بما از شما عذاب بگردد هر
که ما را بشناسد و بما بصیرت داشته باشد و حق ما را بشناسد و
دستور ما را بگیرد او از ماست و با ما است».
امام باقر (ع) » :نحن طریق الواضح و صراط المستقیم الی اه عز
و جل» ما راه روشن و صراط مستقیم بهسوی خداوند عزوجل
هستیم.
بهسوی خدا تقرب پیدا میکنم سپس بهسوی تو .حسب آیهی
شریفهی «هُوَ الْأَوَلُ وَ الْآخمرُ وَ الظَاهمرُ وَ الْباطمنُ وَ هُوَ بِکُلِ شَیْء
عَلیم» (حشر )9 :ابتدا و انتهای توحید خود خداست« .من عرف
نفسه فقد عرف ربه» ،نفس انسان آنقدر بزرگ است که میتواند
شناساننده خدا باشد؛ اما از سوی دیگر برای عرف نفسه (نفس
انسان کامل) ،عرف اه نیاز است.
پس شناخت خدا سه مرحله دارد:
 .7شناخت خدا به معنای صاحب اسماء و صفات الهی و
ظهور در اسماء و صفات
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 .2شناخت انسان کامل که واسطه تحقق این اسماء و
صفات در عالم است
 .9شناخت خداوند در اسماء و صفاتش
پس انسان کامل رابط ما برای شناخت اه است؛ اما برای شناخت
خدا ازم است از خدا به خدا برسیم .در تقرب اولیه ،انسان به
تشدد وجودی میرسد؛ یعنی ظرفیت وجودی انسان افزایش
مییابد و سعهصدر حاصل میشود و قلب آماده پذیرش محبت
حسین بن علی و اهلبیت اطهار (ع) میگردد .پس سه مرحله
وجود دارد:
 .7أَتَقَرَبُ إِلَى اه.
 .2ثُمَ إِلَیْکُمْ.
 .9ثُمّ َإِلَى اه
پیامبر اکرم (ع)« :سلمان منّا اهلالبیت» امام باقر (ع) فرمود:
«اتقولوا سلمان الفارسی و لکن قولوا سلمان المحمّدی ،ذلک منّا
اهلالبیت» نگویید سلمان فارسی ،بلکه بگویید سلمان محمّدی؛
زیرا او از ما خاندان است.
اهل تقرب نه فقط محبت انسان کامل بلکه محبت آنهایی که
محب او هستند را نیز دارند .گاه ما ظرفیت ورود محبت حسین
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بن علی ع را نداریم و با دوست داشتن دوستداران حسین (ع)
ظرفیتمان گسترش مییابد و شرایط برای ورود محبت حسین بن
علی (ع) آماده میگردد.
چنانچه حب کسی که دوستدار اهلالبیت (ع) نیست در دل انسان
ایجاد شود مقدمه گمراهی است .آغاز گمراهیها دور شدن از
وایت است .اولین مرحله تحقق تولی و تبری در انسان ،محبت
دوستداران حسین (ع) و دشمنی با دشمنان حسین (ع) است .لذا
اولین مرحله ،تعلق بهطوریت نفس انسان در مقام هدایت و براِت
از طوریت نفس انسان در مقام ضالت است.
از خدا میخواهم که با معرفت به انسان کامل و دوستدارانش به
ما کرامت دهد.
بر اساس مراتب منقول در زیارت عاشورا ،برای تقرب  9مرحله
وجود دارد:
 .7معرفت (علم)
 .2معیت (اهل عمل شدن)
 .9تقرب
 .9فناء
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تا معرفت صورت نگیرد ،هیچ عملی پذیرفته نیست .معرفت
بهتنهایی کمال زا است ولی عمل بدون معرفت هیچگونه کمالی
را حاصل نمیکند .برای به کمال رسیدن ،سلوك و رسیدن به
مقام تقرب دو بال علم و عمل با هم ازم است .معرفت مقدمه
حرکت است.
قال رسولاه (ص)« :امنّ لملحسین فی بَواطمن المُومنین مَعرِفه
مَکتُومه» همانا معرفت به امام حسین (ع) در سرشت هر بشری
بهصورت مکتوم نهادینهشده است .مکتوم به معنای کتمان شده و
غیرعلنی میباشد .تقرب به معنای بروز این معرفت مکتوم است؛
یعنی ما از خدا میخواهیم پردهها را بردارد و ما را از طریق آشکار
شدن این معرفت مکتوم در قلب مؤمنین کرامت دهد.
در روایت است که «المعرفه بذر المشاهده» در زیارت بیشتر به
دنبال معرفت به حقیقت امام باش نه به دنبال زیارت ظاهر .چراکه
معرفت بذر مشاهده و دیدار است.
«وَالتِینِ وَالزَیْتُون ِوَطُورِ سمینمینَ وَهَذَا الْبَلَدم الْأَممینِ»(تین)9-7 :
سوگند به انجیر و زیتون؛ و طور سینا؛ و این شهر امن [و امان[ .در
تأویل عرفا تین نماد مفاهیم کلی و زیتون نماد مفاهیم جزِی
است ،لذا معرفت به امام حسین (ع) ،معرفت به مفاهیم جزِی
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ایست که نجات عام است .این نجات از «طور سینین» که باب
علم است به «هذه البلد امین» که مقام رسولاه (ص) و مقام
مدینهی علم است صورت میگیرد .امام صادق (علیهالسام)
فرمود :منظور از تین امام حسن است و منظور از زیتون امام حسین
(علیهالسام) است.
«َرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقمیَانِ بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا یَبْغمیَانِ  ...یَخْرُجُ ممنْهُمَا اللُؤْلُؤُ
وَالْمَرْجَانُ»(الرحمن )22-73 :دو دریا را [بهگونهای] روان کرد
[که] باهم برخورد کنند .میان آن دو حدفاصلی است که به هم
تجاوز نمىکنند ...از هر دو [دریا] مروارید و مرجان برآید .از امام
صادق (ع) روایت است که منظور از لولو و مرجان امام حسن و
امام حسین است؛ که در تأویل عارفان «لولو» هر علم و معرفتی
است و «مرجان» علم خاص الهی است؛ که مقام امام حسین (ع)
است .این مقام از دو دریای جال الهی و جمال الهی یا از روح
انسانی و جسم انسانی محقق میشود.
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مقام صدق...
تبری از توا مشکلتر است ،زیرا محبت و توا درونی و تبری
بیرونی است .باید از خداوند بخواهیم که توا و تبری را
روزیمان کند.
مقام معیت را باید از خدا خواست که در دنیا و آخرت با شما
باشم.
مقام صدق یکی از مقامهای معنوی است .در قرآن کریم حضرت
یوسف (ع) به صدیق توصیفشده است« :یوسُفُ أَیهَا الصمّدمّیقُ
أَفْتمنَا فمی سَبْعِ بَقَرَات سممَانٍ یأْکلُهُنَ سَبْع عمجَاف»(یوسف )91 :یا
«صاحمبَیِ السِجْنِ أَمَا أَحَدُکُما فَیَسْقی رَبَهُ خَمْراً وَ أَمَا الْآخَرُ فَیُصْلَبُ
فَتَأْکُلُ الطَیْرُ ممنْ رَأْسمهم قُضمیَ الْأَمْرُ الَذی فیهم تَسْتَفْتمیان»(یوسف)97 :
در ماجرای یوسف (ع) آمده است که دو نفر از هم زندانیهای
یوسف خوابی را برای او تعریف نمودند ،ازآنجاکه خواب یکی
از آنها تعبیر ناخوشایندی داشت ،آن فرد گفت که دروغ گفته
است و اصاً چنین خوابی را ندیده؛ اما یوسف (ع) گفت :کار
تمام است .چراکه یوسف صدیق است و فرد صدیق هر چه بگوید
محقق خواهد شد( .اگر شفاعت کند حتماً شفاعت محقق خواهد
شد) در این فراز از دعا ما مقام صدق را از خدا طلب میکنیم،
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صدق در وایت اهلالبیت (ع) .ثابتقدم بودن در تصدیق وایت
حسین بن علی (ع) و اهلالبیت (ع) است .اگر در مقام صدق قرار
بگیریم ،تمام مراتب تقرب برای ما شکل میگیرد.
پس از ورود به حرم اهلبیت (ع) نوبت به ورود به حرم کبریا
میشود .پس وقتی در زیارت میخوانی که رب ادخلنی مدخل
صدق و اخرجنی مخرج صدق یعنی خدایا کاری کن با صدق در
این حرم وارد شوم و از پی ایشان با صدق بهسوی تو آیم؛ و صدق
یعنی اعتقاد به توحید و وحدت در هستی.
مقام محمود به معنای مورد حمد قرار گرفتن است؛ یعنی تعلق
حمد خدا بر انسانکه مقام انسان کامل است.
در کتاب نظام فکری اسام آوردهایم:
 یکی از مراتب و مقامات امام زمان مقام محمود است.
امام محمود است یعنی تمام مخلوقات او را میستایند
و این مطلب از آیه  13اسرا برداشت میشود.
 اوج قله مقام محمود انسان کامل است .سراسر عالم و
آنچه در آن است به حمد و ستایش ولی حق
مشغولاند.
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چون عالم امکان فیض را از ایشان دریافت میکند حامد و
ثناگوی او هستند .ولیاه به مرتبهای رسیده که همه فیوض از او
نشأت میگیرد و به یمن و برکت او به مخلوقات رزق داده
میشود.
فیض از مبدأ متعال صادر میشود و با طی قوس نزول از کانال
انسان کامل گذشته و به مخلوقات میرسد آنگاه دوباره از کانال
انسان کامل به مبدأ بازمیگردد .پس اگر این حلقه اتصال نباشد
مخلوقات رحمت دریافت نمیکنند .ازاینرو مدیون ولینعمت و
ثناگوی او هستند.
 محمود بودن ولیاه با اعتقاد به توحید منافاتی ندارد
چون در عرض کماات الهی نیست که امر مستقلی
محسوب شود بلکه در طول کماات حق است.
 اگر مدح و حمدی نسبت به ولیاه انجام گیرد حقیقت
آن برای خداست چون جز حقتعالی در عالم اصالت
مستقل ندارد و همه وابسته به او هستند؛ بنابراین محمود
حقیقی و ذاتی حقتعالی است و این صفت در وجود
خلیفهاش انعکاس یافته است.
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طلب میکنیم خون تو را در مقام معیت با امامی که هدایتگر است
و هدایتش ظاهر است که بهوسیلهی حضرت حق ظهور در عقول
دارد؛ که دو تفسیر دارد:
 .7این امر موکول میشود به زمان قیام قاِم
 .2قیام شخصی و درونی خود انسان مقصود است
مقام صبر یکی از مقامات سلوکی انسان است .مقام مصیبت مقام
فضل یابی است .ورود مصیبت بر انسان کمال آفرین است در
احادیث آمده است :الباء للواء.
هر که در این بزم مقربتر است
جام با بیشترش میدهند
و آنکه زدلبر نظر خاص یافت
داغ عنا بر جگرش مینهند
مصیبتهای دنیا مانند آتشی است که گل انسان در آن پخته
میشود .خداوند در سورهی بلد آیهی  9میفرماید« :لَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسانَ فمی کَبَد» که ما انسان را در رنج آفریدیم .لذا سختی با
شاکله خلقتی و فطری انسان مطابق است.
حضرت حسینابنعلی (ع) در روز عاشورا ،در مناجاتی که در
آخرین لحظات حیات با خدا دارد ،پروردگار را هم به نعمتهای
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سرشارش میستاید ،هم به بای نیکویش! میفرماید« :سابغ النعمه
حسن الباء»
زیر شمشیرِ غمش رقصکنان باید رفت
کآنکه شد کشتهی او نیکسرانجام افتاد
هر دمش با منِ دلسوخته لطفی دگر است
این گدا بین که چه شایستهی امنعام افتاد
در اعطای مصیبت اگر انسان اهل معرفت باشد به مقام انا ه و انا
الیه راجعون میرسد که همان مقام تسلیم و رضایت از اه است.
در زیارت حضرت زهرا (س) میخوانیم« :یَا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَکم اه
الَذمی خَلَقَکم قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَکم فَوَجَدَكم لممَا امْتَحَنَکم صَابِرَةً»...
صابره به معنای صبر کردن ایشان در برابر با و امتحان و سختی
میباشد .انسان اگر از سختی پیروز بیرون بیاید ممتحنه میشود.
البته مقام امتحان در مرتبه مقام صبر مؤثر است .هرچه امتحان گر
و موضوع امتحان وااتر باشد ،کمال آفرینی آن بیشتر است.
در این فراز از خدا میخواهیم به خاطر این مصیبتی که تحمل
میکنم ،چیزی را به من عطا کن که افضل باشد نسبت به آنچه به
کسی به خاطر صبرش بر مصیبت اعطا میکنی.
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حضرت رسول اکرم (ص)« :و الّذى نفسى بیده انّ الرّجل لتکون
له الدّرجة فی الجنّة ما یبلغها بشىء من عمله و لکن بالصّبر على
الباء و عظیم الجزاء لعظیم الباء و انّ اه اذا حبّ عبدا ابتاه بعظیم
الباء فان رضى فله الرضا و ان سخط فله السّخط ».قسم به خدایى
که جان من به دست قدرت اوست براى شخص درجاتى در
بهشت هست که به آن نخواهد رسید مگر به صبر بر با و جزاى
بزرگ در مقابل باى بزرگ است.
امام صادق (ع)« :إِنَ فمی الْجَنَةِ مَنْزِلَةً لَا یَبْلُغُهَا عَبْد إِلَا بِاابْتملَاء ».همانا
بهدرستی در بهشت منزل و مقامی است که بندهای به آن
نمیرسد؛ مگر با با .مصیبتی که بزرگترین عزاداری و
سوگواری را در اسام ایجاد کرد و حتی کل آسمان و زمین و
عالم امکان را عزادار نمود.
در این فراز سه مقام دیگر را از خدا میخواهیم:
 .7مقام صلوات (مقام صلوات فرستادن بر ما که مشابه
همان طلب سام و درود است)
 .2مقام رحمت (مورد رحمت واقعشدن)
 .9مقام مغفرت (مورد بخشش واقعشدن)
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ما باید آنقدر ظهور اسماء و صفات اهلبیت (ع) را داشته باشیم
و به معیت امام رسیده باشیم تا همه زندگیمان و هر آنچه انجام
میدهیم مطابق باشد با حیات محمد و آل محمد (ص)( .امروزه
به آن سبک زندگی اطاق میشود)
قرآن در آیه  785سوره آلعمران میفرماید« :کُلُّ نَفْسٍ ذآِمقَةُ
الْمَوْتم«».ذَآِمقَةُ» به معنی ارتزاق کردن چیزی است با طلب و
اشتیاق .هرچه مرتبه نفس بااتر باشد به چشیدن با عشق نزدیکتر
است .اگر به مقام ممات محمد و آل محمد (ص) برسیم مرگ
برای ما «الموت احلی من العسل» میشود یعنی مرگ برای ما نقطه
کمال است.
مرحوم حاج اسماعیل دوابی :اگر انسان مرگ را بپذیرد ،همه
غم و غصههایش میرود و بیاثر میشود .هنگامیکه با حضرت
عزراِیل رفیق شوی ،غصههایت کم میشود .البته آمادگی مرگ
خوب است ،اما نه زود مردن ،بعد از این آمادگی ،عمر دنیا بسیار
پرارزش خواهد بود .یادآوری مرگ ،دنیا را در نظر انسان
کوچک میکند و آخرت را بزرگ؛ بهطوریکه حضرت امیر
مؤمنان علیهالسام دراینباره فرمود« :یک ساعت دنیا را به همه
آخرت نمیدهم ».پس باید آمادگی داشت ،نه عجله برای مردن.
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در روز عاشورا دو گروه وجود دارند:
 .7گروهی تبرك میگیرند و گروهی فرح دارند.
 .2گروهی که تبرك میگیرند مشركاند ،چراکه اعتقاد
به معنویت دارند اما ره به بیغوله داشتهاند( .بنیامیه روزه
این روز را مستحب میداند و اعتقاد دارند در این روز
میتوان با عبادت به کمال و سعادت رسید اما
جاهلاند).
بسیاری در روز عاشورا به جنگ با حضرت حسین (ع) آمدند و
آمدنشان جهت رسیدن به کمال بود و از کشتن حسین بن علی
(ع) تبرك میگرفتند .برای نمونه میتوان به قضیه خوششانسی
آوردن نعل اسب اشاره کرد .همة ماجرای نعل اسب از آنجا آغاز
میشود که در واقعه عاشورا در برابر فرمانى که ابن زیاد صادر
کرده بود« ،ابن سعد» مأمور بود پس از شهادت امام حسین (ع)
بدن مبارکش را زیر سمّ اسبان قرار دهد؛ و او و ده تن از
لشکریانش دست به این کار ننگ آمیز بزند .بعد از این ماجرا این
افراد در انتظار دریافت پاداش زیادی به خاطر عملشان بودند که
برخاف انتظارشان ابن زیاد دستور داد به آنان جایزه ناچیزى
دادند و این افراد هم  90نعل اسب را کنده و با قیمت زیادی به

شرح زیارت عاشورا * 67

مردم فروختند؛ و به گفته آیتاه جوادی آملی :به این جهت که
این اسبها نعوذباه آدمهای خارج از دین را لگدکوب کردهاند
پس باارزش میباشند و تبرك جستن به نعل اسب از موهومات
بعد از حادثه کربا شد!
و گروه دوم اهل فرحاند یعنی شادند بهاینعلت که به اهداف
خودشان رسیدند و حاکمیت و دنیای خود را حفظ کردند .اینان
هیچ اعتقاد و ایمانی به خدا ندارند.
مقام لعن...
رسولاه (ص) از مقام دنیا تا قاب قوسین «فَکاَنَ قَابَ قَوْسَینْ
أَوْأَدْنى» (نجم )3 :لعن بر لسانشان است .اگر ما هم میخواهیم به
کمال برسیم باید داِماً مشغول این لعن باشیم.
در این فراز سه مرتبه از شقاوت را مطرح میکند :نفاق ،شرك و
کفر .ابوسفیان نماد نفاق است ،در دلش هیچگونه تعلقی به اسام
ندارد و بهاجبار اسام را پذیرفته است .با ظاهر اسامی
بزرگترین خیانتها را به اسام میکند .معاویه نماد شرك
است .مشرك جهل بسیط دارد یعنی میداند که نمیداند .یزید
نماد کفر است جهل مطلق (مرکب) دارد و نمیداند که نمیداند
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و همیشه در این مقام میماند .به همین دلیل در قرآن کریم آمده
است« :وَ الَذینَ کَفَرُوا وَ کَذَبُوا بِآیاتمنا أُولئمکَ أَصْحابُ النَارِ
خالمدینَ فیها وَ بِئْسَ الْمَصیر»(تغابن )70 :و آنان که کفر ورزیدند
و آیات ما را تکذیب کردند اهل آتشاند در آن جاودانهاند و
جهنم بد سرانجامى است .ازنظر ماصدرا گروهى اهل دنیا و در
ظلمت و حجاب ماده گرفتارند که دلهاى آنها مختوم است؛ و
مهر و قفل بر قلبهایشان بوده و همان گروهیاند که به تعبیر
قرآن کر و ال هستند و نمیفهمند و نمیاندیشند؛ و هدف از
وجودشان به تعبیر وی حفظ نظام دنیاست و از آخرت بهرهای
ندارند .گروه را با چهارپایان از جهت عدم درك حقایق و نیل به
عالم یقین مشابه دانسته و در بیانی قیاسی حشر آن گروه را همانند
حشر چهارپایان معرفی مینماید.
کافر از هدایت دورتر است اما عذاب مشرك بااتر از عذاب
کافر است.
اینان (آلُ زِیَاد وَ آلُ مَرْوَانَ) دنیای خودشان را در کشتن حسین
(ع) میدیدند و به آن دست یافتند و خوشحالاند.
سه مرحله تقرب وجود دارد:
 .7هَذَا الْیَوْمِ (در روز عاشورا)
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 .2فمی مَوْقمفمی هَذَا (عاشورای شخصی و جنگ میان نفسی
که به محبت اهلالبیت تعلق دارد و نفسی که «دفعتکم
عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم و قتلتکم» ...دارد)
 .9أَیَامِ حَیَاتمی (در لحظهلحظه زندگیام عاشورایی باشیم)
اینها مقامات انسانهاست:
 .7سوگوار و محب عامه (عزادار و محب فقط در روز
عاشورای هرسال)
 .2خواص (عاوه بر روز عاشورا روزهایی از سال هم
برایش عاشورا است)
 .9خاصالخاص (در همه لحظات عمرش حسینی (ع) و
عاشورایی است)
لعن بر سه مرتبه از ظلم صورت میگیرد:
 .7کسی اساس ظلم را گذاشت.
 .2خود ظالم
 .9آخمرَ تَابِعٍ لَهُ عَلَى ذَلمکَ ظلم ظالم ،پس از او.
شهادت امام حسین (ع) هنوز هم ادامه دارد و امروز هم ما در
عاشوراییم .اگر در این «موقف» یار امام حسین باشیم میشویم
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«ارواح التی حلت بفناِک» و اگر یار امام نباشیم مثل ابوسفیان و
یزید و معاویه میشویم.
آغاز دیدار...
منظور از زیارت ،مقام شهود است یعنی اگر سام میدهیم به
مقامات انسان کامل سام میدهیم و از خدا میخواهیم که این
زیارت و شهود ما را ،آخرین بار قرار ندهد و راه داِمی بودن آن
این است که هرروز را روز عاشورا بدانیم.
از اینجا به بعد سام خاص مطرح میشود یعنی اگر زاِر حقیقی
عاشورا بوده باشیم حال به مقام شهود رسیدهایم .آنان را میبینیم
و سام خاص میدهیم بهعبارتدیگر در مقام دیدار هستیم.
اگر از اصحاب حسین (ع) باشیم در این زیارت در مقام سام بر
خود قرار میگیریم.
زیارت به معنای حضور زاِر نزد زیارت شونده است .وقتی به
زیارت میروی باید دل را آماده کنی برای یک حضور که
نتیجهی آن ظهور است .ظهور آنچه مظهریت اسما میشود .پس
مثاً در حرم رضوی آماده شو تا راضیه مرضیه باشی.
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مرحوم دوابی میگوید :حرم اهلبیت (ع) بوی وطن میدهد.
این سخن را با این روایت تدبیر کن که حب الوطن من اایمان.
مقصود از اول ،ثانی ،ثالث و رابع دو معناست:
 .7اول اینکه  9حاکم ظالم که قبل از یزید بودند ،مورد
لعن قرارگرفتهاند.
 .2دوم اینکه قبل از این لعن 9 ،بار دیگر در متن زیارت
عاشورا لعن داریم و پنجمین آنها لعن به یزید است.
مسیر کمال دو بیرق هدایت دارد:
 .7بیرق حسینی (ع)
 .2بیرق مهدوی (عج).
بیرق حسینی (ع) هدایت در مقام لیل است .لیل آغاز حرکت،
تقدیر حرکت و زمان کسب کمال است .لذا در قرآن آغاز
حرکت کمالی را لیل میدانند« :سُبْحَانَ الَذمی أَسْرَى بِعَبْدمهم لَیْلًا مِنَ
الْمسجدالحرام إِلَى الْمسجدااقصی الَذمی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لمنُرِیَهُ ممنْ
آیَاتمنَا إِنَهُ هُوَ السَممیعُ البَصمیرُ(».اسرا )7 :منزه است آن [خدایى] که
بندهاش را شبانگاهى از ممسجدالحرام بهسوی ممسجدااقصی که
پیرامون آن را برکت دادهایم سیر داد تا از نشانههاى خود به او
بنمایانیم که او همان شنواى بیناست؛ و در سورهی فجر که در
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روایت سورهی امام حسین (ع) نامیده شده است ،به حرکت
کمالی از لیل به سمت یوم اشاره میکند؛ که این لیل مقام هدایت
امام حسین (ع) است از همین رو در روایت است آیهی «والقمر
اذا تاها» (شمس )2 :به امام حسین (ع) تأویل میشود .لذا امام
حسین (ع) هم مصباح است و هم قمر چراکه در شب برای
رسیدن به مقصود به چراغ و نور ستارگان نیاز است .گرچه این
نور بازتاب نور خورشید حقیقی است .این لیل مدتی به طول
میانجامد (ولیال العشر) تا به پایان خود برسد (والیل اذا یسر) و
آنگاه فجر صورت خواهد گرفت؛ و در «لیل» راهبر انسان «والشفع
و الوتر» است .امام حسین (ع) در مقام «وترالموتور» به سر میبرد
و «وتر الموتور» حقیقت هدایت وجودی عالم است؛ و هدایت در
لیل هدایت در خفا و سختی است و هدایت در نهار هدایت در
ظهور و یسر است لذا قرآن میفرماید« :والنهار اذا جاها»(شمس:
 )9که در روایت داریم« :ونهار اذا جاها» به ظهور اشاره دارد.
پس هدایت در زمان ظهور ،هدایت در یسر خواهد بود؛ و برخی
ظهور را به جهت ظهور هدایت میدانند؛ و در این حالت انسانی
که به هدایت در لیل و نهار برسد به مقام «نفس مطمئنه» رسیده
است؛ که اطمینان در نفس یعنی گذر از مرتبهی علم و ایمان و
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نیل به مقام یقین؛ که این یقین نتیجهی علم و معرفتی است که
حقایق آن در «شفع» و «تین» و «الزیتون» است و مسیر آن در «وتر»
و «طور سینین» .تا انسان به مقام رجوع به پروردگار در صورت
«راضیه المرضیه» برسد« :ارْجِعمی إِلَى رَبِکم رَاضمیَةً مَرْضمیَةً» (فجر:
 .)28مقام «راضیه المرضیه» همان مقام تسلیمی است که در
ماجرای حضرت ابراهیم (ع) و برد و سام شدن آتش بر او اشاره
رفت که نتیجهی این مقام دخول در مقام «اباعبداه» است .آنجا
که قرآن میفرماید« :فدخلی فی عبادی» (فجر)23 :؛ و پسازآن
دخول در جنت خاصهی الهی است« :وَادْخُلمی جَنَتمی»(فجر)90 :؛
که بهشت دومرتبه دارد :بهشت عوام و بهشت خواص .بهشت
عوام حضور در مرتبهی تخیل نعمات بهشتی و بهشت خواص
مرتبهی تعقل است.
پس در مقام کمال یک رجف و ردف داریم؛ که در روایت است
در شرح آیه «یَوْمَ تَرْجُفُ الرَاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَادمفَةُ»(نازعات 1 :و )1
راجفه امام حسین است و شاید بتوان گفت رادفه قیام حجت
میباشد لذا کمال انسان در تحقق دو لرزه در اوست لرزه در مقام
حسینی و لرزه در مقام مهدوی.
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شکر بر مصیبت...
پس از مطالعه زیارت به مرحله شهود و دیدار رسیدیم و سام
دادیم در این فراز به شکر از عروج و سام و شهود میپردازد این
فراز مقام شکر از مصیبت وارد شده را مطرح میکند .حمد شکر
کنندگان به دلیل مصیبتی که بر آنان وارد شده به این دلیل که
آنها اهل تسلیماند .اهل تسلیم کسانی هستند که شاکرند حتی بر
مصیبتی که بر آنان وارد میشود.
به تعبیری :هر چه آن خسرو کند شیرین بود.
«عظیم رزیتی» که در متن آمده برای اهل معرفت چیزی جز «ما
رایت اا جمیا» نیست.
شفاعت جزء اسماء رحمت الهی است .نهایت شفاعت در روایات
متعلق به حضرت زهرا (س) است ولی باب این رحمت حسین بن
علی (ع) است.
شفاعت نه در قیامت ،بلکه در همان روز اول ورود به عالم دیگر
برای انسان ازم است .به تعبیری دیدار امام (ع) در روز ورود ،آن
امیدی ست که عارف بر دیدار امام خود دارد و به تعبیر شاعر:
از آن زمان که شنیدم «فمن یمت فیرنی
هوای موت به سر دارم و لقاء علی جان

شرح زیارت عاشورا * 75

گر مقید بکنندم به قیامت که چه خواهی
دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را
زیارت کاشتن یک بذر است در سرزمین دل .اصل کار بعد از
زیارت ایجاد میشود آنوقت باید از این بذر مراقبت نمود.
اگر تحمل داری و میتوانی درك کنی این سخن را بشنو :که
اهلبیت (ع) روحشان نزد خداست و بدنشان در قلب شیعیان است
که در روایت آمده است« :قبورنا فی قلوب من واا» و «قبورنا
قلوب شیعتنا» .پس وقتی در مقام زیارت هستی در قلب خود به
سر میبری .دل را زیارت کن تا امام را زیارت کنی .آنهم نه از
پشت ضریح ،بلکه بر روی قبر امام .در زیارت جامعه کبیره است
که «اجسادکم فی ااجساد» اجساد اِمه روح ما هستند .بسیار تدبر
کن!
«وَإِنَ ممنکُمْ لَمَن لَیُبَطِئَنَ فَإِنْ أَصَابَتْکُم مُصمیبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اه عَلَیَ
إِذْ لَمْ أَکُن مَعَهُمْ شَهِیدًا وَلَئمنْ أَصَابَکُمْ فَضْلٌ مِنَ اه لَیَقُولَنَ کَأَن لَمْ
تَکُن بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُ مَوَدَةٌ یَا لَیتَنمی کُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظمیمًا» (نساء:
 12و  )19و قطعاً از میان شما کسى است که کندى به خرج دهد
پس اگر آسیبى به شما رسد گوید راستى خدا بر من نعمت بخشید
که با آنان حاضر نبودم؛ و اگر غنیمتى از خدا به شما برسد چنانکه
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گویى میان شما و میان او [رابطه] دوستى نبوده خواهد گفت کاش
من با آنان بودم و به نواى بزرگى مىرسیدم .بر اساس این آیات
اهل دنیا وقتی سختیها و مصیبتهای وارده بر رزمندگان را
میبینند خدا را شکر میکند که با رزمندگان و جهادگران نبودند
و وقتی فضلی بر رزمندگان میرسد گریه میکردند و حسرت
میخوردند .حالآنکه اهل دین به این دلیل به آن فوز عظیم
میرسند که در مصاِب شاکرند .فوز ،رسیدن به سعادت است و
سعادت امر مایم طبع انسان است و طبع انسان یعنی رسیدن به
مقام نطق و عقل .لذا اهل سعادت اهل تعقل و عقلاند.
ما هم میتوانیم جزء ثابتقدمان در مقام صدق عندیت با امام (ع)
باشیم ،بهشرط اینکه بتوانیم حقیقت تقرب را به دست بیاوریم.
زیارت عاشورا از سام شروع میشود و به دیدار و شکر از این
دیدار ختم میشود و طی این مسیر مقامات کمالی انسان طلب
میگردد.
 8محرم سال 7939

مقامات العباسیه (ع)

مقامات العباسیه * 79

بسم اه الرحمن الرحیم والحمد ه رب العالمین
السام علی الحسین وعلی علی بن الحسین
وعلی اواد الحسین وعلی اصحاب الحسین
فاتحه
معمواً در هیئتها و گروهها و مجموعههای مذهبی ،روز تاسوعا
را به نام حضرت عباس (ع) نامگذاری کردهاند و به این نام،
عزاداری میکنند .تاسوعا یکی از ایام سخت و عجیب زندگی
بچه شیعههاست که همیشه غم و غصّهاش در دلها ،جاودانه
است .امام صادق (ع) دراینباره میفرماید« :تاسوعا ،روزی است
که آنچه باید اتفاق میافتاد ،میافتد و همهچیز برای فرارسیدن
عاشورا آماده میشود».
سالها به این فکر میکردم که حضرت ابوالفضل العباس ،قمر
منیر بنیهاشم ،چه ویژگیای دارد که او را از همهی امامزادگان
و غیر معصومین ،متفاوت کرده است؟ اصاً حرم حضرت
ابوالفضل چیز دیگری است .برخی فقها قاِل بر ایناند که نماز
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زیارت را فقط در حرم حضرت عباس میتوان خواند و مابقی
امامزادهها نماز زیارت ندارند.
تأکیدات زیاد علما بر زیارت حضرت ابوالفضل ،کرامتهای
فراوانی که در این زیارت و تحت قبّهی حرم قمر منیر بنیهاشم
دیدهشده ،این سرّ عجیبی که وقتی اسم حضرت ابوالفضل
میآید ،نهتنها شیعیان و مسلمانان بلکه یهودی و مسیحی تحت
عَلَمش دیده میشوند (نهتنها در این زمان ،بلکه درگذشته هم
همینطور بوده .ابوالفضل کسی بوده که همه به در خانهاش
میآمدند و مسلمان و نامسلمان هم نمیشناخته است) ،همهی
اینها حاکی از آن است که محبت به ابوالفضل العباس ،یک
محبت عجیب است .جنس این محبت ،با دیگر محبتها تفاوت
دارد.
مدّتها این سؤال ذهنم را درگیر کرده بود که چرا قمر منیر
بنیهاشم بااینکه معصوم نیست اینقدر در نزد اهلبیت (ع) ،مردم
و آحاد جامعه ،جایگاه دارد؟ مگر حضرت ابوالفضل چه نقشی
در نظام هستی داشته که خداوند این جایگاه را به او اختصاص
داده است؟
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در روایت آمده است که در روز محشر ،حضرت زهرا (س)
دستان حضرت ابوالفضل را برای شفاعت میآورد 7.آری دستان
قلم شده ابوالفضل برای شفاعت شیعه کافی است.
مفسران قرآن معتقدند هر آیه و سورهای از قرآن ،دارای یک
مضمون مخصوص به خود است و کل قرآن نیز یک حقیقت را
دنبال میکند .عامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان دراینباره
میگوید« :همهی قرآن برای کلمهی "ا اله اا اه" آمده است».
حال ما میخواهیم کتاب قرآن تکوینی حضرت ابوالفضل العباس
را بازکنیم و کلمهی کلیدی آن را بیابیم .کلمهی کلیدی که در
منشور حضرت ابوالفضل همچون ستارهای میدرخشد ،ظهور
مقام «وایتپذیری» است.
مقام وایتپذیر در عالم
خداوند دارای دو نوع صفت است:

 .7معالی السبطین ،مقتل جامع امام حسن(علیه السام) و امام حسین(ع)،
نویسنده،محمد مهدی حاِری مازندرانی ،نشر تهذیب ،ج  ،7ص 952
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 .7صفات ذاتی :صفاتی که عین ذات خدا هستند و خدا،
به خاطر خدا بودن دارای آن صفات است و نیازی
نیست تا فعلی را انجام دهد.
 .2صفات افعالی :صفاتی هستند که نیاز است خدا فعلی
را انجام دهد تا آن صفات محقق شوند؛ بهعنوانمثال
خداوند ،خالق است؛ ولی اگر مخلوقی نباشد ،صفت
خالقیت برای خدا بیمعنا میشود.
هنگامیکه صفات انسان کامل که ظهور اسم اه خداوند و بنابر
حدیث قدسی (لواك لما خلقت افاك و )...سبب خلقت عالم
است را بررسی میکنیم میبینیم که انسان کامل نیز دارای دو نوع
صفت است.
 .7صفات ذاتی :صفاتی که انسان کامل ازآنجهت که
ظهور اسم اه و آیینهی تمام نمای خدا در هستی و
وجه اه حقیقی (أَیْنَمَا تُوَلُوا فَثَمَ وَجْهُ اللَهم) 7است دارا
میباشد.
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 .2صفات افعالی :صفاتی که نیاز به انجام فعل و
صدوراتی در عالم دارد تا محقق شود (نحن صناِع ربنا
و الناس بعد صناِعنا؛ ما ساخته شدگان خدا هستیم و
خلق ساخته شده ما

هستند)7

یکی از صفات انسان کامل که مبنای خلقت عالم است ،صفت
«ولیّ» است .انسان کامل با صفت وایتش بر عالم تصرّف دارد.
صفت وایت ،معادل و مشابه صفت خالقیت در خداوند است ،با
این تفاوت که انسان کامل خلقت نمیکند؛ زیرا که خلقت ،کار
خداست و انسان کامل ،وایت دارد.
اگر قرار باشد اسم ولی الهی در عالم محقق شود سه چیز ازم
است:
 .7ولیّ (کسی که صاحب مقام وایت است)
 .2وایت (که میخواهد در عالم محقق شود)
 .9وایتپذیر یا وایت مدار
اگر وایت مداری در عالم نباشد ،ولیّ نمیتواند وایت کند و
اسم ولیاللهی را در عالم ظهور دهد .ازمهی ظهور اسم
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ولیاللهی این است که در عالم ،یکی ولی و یکی وایت مدار
باشد .نیاز به ظرفی است که مظروف وایت در آن قرار بگیرد.
اگر یک لیوان آب داشته باشیم ولی آب نباشد که در آن بریزیم
بیفایده است.
هرچقدر وایت بااتر باشد ،وایت مدار و وایت پذیرِ آن هم
باید بااتر باشد .یک پدر زمانی پدر میشود که صاحب مقام
وایت بر فرزند باشد و اگر فرزندی نباشد ،پدر هم پدر نیست و
در مرد بودن خودش باقی میماند .در مباحث فلسفی اصطاحاً به
این رابطه ،رابطهی وجود اضافی شدن یا رابطهی متضایفین
میگویند؛ یعنی اگر باایی نباشد پایینی وجود نخواهد داشت؛
اگر فرزندی نباشد ،پدری نیست .برای اینکه پدر ،پدر شود باید
فرزندی باشد تا او محمل تحقق وایت پدر شود .در عالم و نظام
خلقت هم همینطور است .اگر حضرت حسین بن علی (ع)
میخواهد صاحب مقام وایت و تجلّی باب رحمة اه و صاحب
آن مقامات عالیه شود ،باید یک وایت مداری باشد که این
وایت بر او باشد.
حال میخواهیم در مورد مقامات العباس سخن بگوییم.
میخواهیم ببینیم قمر منیر بنیهاشم ،چه مقامی داشته که اآن هر
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کس میخواهد به زیارت حسین بن علی (ع) برود اول باید از
حضرت عباس اجازه بگیرد؟ میخواهیم ببینیم ابوالفضل العباس
در کجای این عالم است که صاحب مقام شفاعت و بابالحواِج
است؟ میخواهیم ببینیم ابوالفضل چه مقامی دارد؟
ابوالفضل العباس ،ظرف پذیرش وایت است؛ او ظرف پذیرش
انسان کامل ،حسین بن علی (ع) (باب رحمة اه) است؛ او ظرفی
است که مقام ماِیّت انسان کامل میخواهد در آن قرار بگیرد.
اگر ابوالفضل شد ،آن اباالفضلی که مسیحی و شیعه و سنی و...
درگیر کماات او هستند ،به خاطر این است که او ظرفی است
که مقام وایت حسین بن علی (ع) در آن تحقق پیدا میکند .اگر
وایت مداری نباشد ،تحقق اسم ولیاللهی برای انسان کامل،
ممکن نیست؛ که به این نیازِ ذات به ذات میگویند .همانطور
که خدا به مخلوقش نیاز ندارد ،بلکه خلقت او به خاطر نیاز ذات
به ذات است ،حسین بن علی (ع) هم در اسم وایتش یک نیاز
ذات به ذات دارد .اگر وایت مدار نباشد ،ولیّ هم وایتی
نخواهد داشت.
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حال یک سؤال پیش میآید :آیا وایت معصوم نمیتواند تسرّی
پیدا کند؟ یعنی افراد مختلفی ،ظرف وایت باشند؟ چرا تنها به
یک نفر این جایگاه عظیم دادهشده است؟
در جواب میگوییم یک استکان گنجایش آب دریا را ندارد.
خداوند در مورد قرآن میفرماید« :لو انزلنا هذا القرآن علی جبا
لرایتاه خاشعا متصدعا من خشیة اه» 7اگر این قرآن بر کوه نازل
میشد از خشیت الهی ازهمپاشیده شده و نیست و نابود میشد.
این تازه در مورد قرآن صامت است .اگر وجود انسان کامل که
قرآن ناطق است بخواهد بر زمین نزول پیدا کند ،زمین نیست و
نابود میشود .حاا من که به تعبیر قرآن ممکن است «کاانعام بل
هم اضل» 2باشم (از چهار پایان عالم هم پایینتر باشم) آیا
میتوانم مقام وایت را درك کنم؟ ظرفی که قرار است مظروفی
به این عظمت داشته باشد ،باید گنجایشش را داشته باشد.
همانطوری که میدانید انسان به دلیل محدودیتش نمیتواند
بیواسطه با خداوند بینهایت ارتباط برقرار کند و نیاز به
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واسطهای به نام انسان کامل دارد .انسانهای دارای ضعف
وجودی نیز ،برای ارتباط با انسان کامل به واسطههایی نیاز دارند.
علما ،بر این تأکید دارند که اگر میخواهی به زیارت بروی ،اول
سراغ علمای حرم برو و اگر درخواست یا طلبی داری از آنها
بخواه؛ چون یک واسطه ازم است تا گنجایش تو را باا ببرد و
اگر گنجایشت باا رفت میتوانی ذرّهای از دریا و اقیانوس انسان
کامل را درك کنی .از امام معصوم جز امام معصوم را نخواه.
وجود ابوالفضل العباس ،نقش یک واسطه برای ارتباط با انسان
کامل را در عالم ایفا میکند .ارتباط با انسان کامل ،مشکک
است؛ یعنی مرتبه به مرتبه است؛ یعنی هرچه بااتر بیایی باز
واسطهای ازم است و آن واسطهی انتهایی ،قمر منیر بنیهاشم
است .به همین خاطر است که گفتهاند اگر میخواهی سراغ
زیارت ارباب دو عالم ،آقا اباعبداه الحسین (ع) بروی ،از حرم
حضرت عباس شروع کن تا آماده شوی ،تا بسترت ساخته شود
تا بتوانی جرعهای درك کنی .ساقی شراب طهور وایت حسین
بن علی (ع) قمر منیر بنیهاشم است؛ یعنی هدایتی که میخواهد
برای عالم محقق شود از طریق حضرت عباس است.
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در زیارتنامهها و روایتهایی که در مورد حضرت ابوالفضل
آمده ،ویژگیهایی ذکرشده است که اگر آنها را همانند پازلی
کنار هم بچینیم ،میبینیم که آن قصّهای که ابوالفضل را ابوالفضل
کرد ،وایت مداری او بود.
در زیارتنامهی قمر منیر بنیهاشم ویژگیهای زیر برای ایشان
ذکرشده است:
 .7مقام تسلیم
 .2مقام تصدیق
 .9مقام وفا
 .9مقام نصیحت (که همان مقام بصیرت است).
روایت دیگری در مورد قمر منیر بنیهاشم داریم که میگوید:
او کسی است که صاحب بصیرت راسخ و مقام صبر است7.کسی
میتواند در عالم ادعای وایت مداری کند که این ویژگیها را
داشته باشد .اگر این ویژگیها را نداشته باشد ،وایت مدار نیست.
ما هم اگر ادعای وایت مداری داریم ،باید این ویژگیها را
داشته باشیم .مابقی اوصاف ،اسماء و مفاهیمی دیگری که در
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زیارتنامهها به قمر منیر بنیهاشم نسبت میدهند ،ذیل این چهار
ویژگی است.
ما میخواهیم بفهمیم قمر منیر بنیهاشم چطور صاحب مقام
وایت مداری شد تا هم الگوی ما باشند و هم بدانیم این وجود
نازنین ،کجای قصهی عالم قرار دارد.
مقام تسلیم
اولین ویژگی یک وایت مدار ،مقام تسلیم است .در زیارت
حضرت ابوالفضل میخوانیم که او صاحب مقام تسلیم است.
مقام تسلیم ،مراتبی دارد.
مرتبهی اول تسلیم این است که انسان ،موای خودش را
اطاعت کند .این حداقل مسئلهی تسلیم است؛ که باز در متن
زیارتنامه میخوانیم« :مطیع ه و رسوله و امیرالمؤمنین و الحسن
و الحسین» قمر منیر بنیهاشم به مقام اطاعت از اه ،رسولش،
امیرالمؤمنین ،حسن و حسین رسیده است .در برابر موای خودش
تسلیم است .در قیام امام حسین (ع) در روز عاشورا تا از امامش
اجازه نگرفت ،وارد میدان نشد.
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یکی از خصوصیاتی که ما در مورد ابوالفضل میشناسیم ،در اسم
عباس او خاصهشده است .عباس یعنی عبوس یعنی کسی که
صاحب ابهت و صاحب مقام غیرت است .ابوالفضل ،باغیرت
است .حاا ببینید برای فرد غیرتمند چقدر سخت است که مدام
اذن میدان بگیرد و موایش اجازه ندهد! اما او مطیع است و حرف
موایش را میپذیرد .برای ابوالفضل چقدر سخت و سنگین است
که صدای العطش کودکان تشنهلب را بشنود؛ ولی چون موایش
اجازه نداده ،وارد میدان نشود! قدم ،جلوتر از قدم حسین بن علی
(ع) برنمیدارد؛ چون خودش را تابع ولی میداند و این اقلّ
مرتبهی تسلیم است.
مرتبهی دوم تسلیم رسیدن به مقام «سلم لمن سالمکم وحرب
لمن حاربکم» است که این همان مقام بصیرت است؛ یعنی بتواند
تشخیص بدهد چه کسی سلم و سالم است و چه کسی حارب؟
اباالفضلی مقام تسلیم دارد که صاحب ابهت و عبوس است .اگر
کسی خودش آدم ذلیل و ضعیف و کوچکی باشد ،تسلیم شدن
برایش معنا ندارد .اباالفضلی صاحب مقام تسلیم است که ظهور
امیرالمؤمنین علی (ع) از نظر ابهت و غیرت است؛ اصاً چون
غیرت و ابهت علوی داشت به او عباس میگفتند .همانطوری
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که نگاه به حضرت علی (ع) لرزه به اندام دشمن میانداخت نگاه
به ابوالفضل هم لرزه بر اندام دشمن میانداخت.
روزی که ارباب دو عالم از قتلگاه برگشت و خواست خبر
شهادت عباس را به زینب و سکینه و اهل خیام بدهد ،سراغ خیمه
ابوالفضل رفت و ستون خیمه را پایین کشید و خیمه از هم پاشید
(این کار در ادبیات جنگی عرب به این معناست که این خیمه
دیگر صاحب ندارد).
خیمهی ابوالفضل ،علمدار و طلیعهدار خیمههای اهل حرم بود؛
اگر به عکس خیمهگاه نگاه کنید میبینید که جلوی خیمههاست،
چون او علمدار است .وقتی خیمهی علمدار یک لشکر پایین
آمد ،معنایش این است که ای اهل حرم ،باید آماده باشید ،بعد از
این قصه چیز دیگری است؛ دیگر لشکر و سپاه حسین (ع)
فرمانده ندارد؛ یعنی طلیعهدار و علمدار ندارد.
در جنگ عرب وقتی میخواستند لشکری را شکست بدهند،
سعی میکردند ریشهی عَلَم را بزنند؛ چون اگر عَلَم افتاد ،یعنی
لشکر ازهمپاشیده شده است که این موضوع در سریال مختار در
قسمت قیام توّابین بهخوبی به تصویر کشیده شده است .زینب ،از
افتادن خیمهی علمدار فهمید که باید خود را آماده کند؛ زیرا قرار
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است طعم اسارت را بچشد .ابوالفضل درعینحالی که در مقام
تسلیم است ،ابهت لشکر حسین بن علی (ع) است .اگر ابوالفضل
نباشد ،قوام لشکر ازهمپاشیده است.
جاذبه و دافعه علی (ع) اینجا نمایان میشود .ابوالفضل ،هم
صاحب مقام تسلیم است ،هم عباس است؛ هم صاحب مقام
غیرت است ،هم تسلیم در برابر امر مواست؛ این ،همان مقامی
است که فرد را مجمع ااضداد میکند .یکی از ویژگیهای اهل
تقوا ،انسان کامل ،انسانی که اشبه به انسان کامل شده ،این است
که مجمع ااضداد است.
امیرالمؤمنین ،علی (ع) در جنگ است ،او را در گوشهای میبینند
که ناله میزند ،علت را جویا میشوند .علی (ع) میگوید« :من،
ناراحت آن زن بادیهنشینی هستم که خاری به پایش فرو برود»
جاذبهاش عین دافعهاش و دافعهاش عین جاذبهاش است.
جاذبهاش او را از دافعهاش جدا نمیکند و دافعهاش او را از
جاذبهاش جدا نمیکند .ابوالفضل هم همینطور است؛ زیرا فرزند
همان علی (ع) است .در عین عباس بودن و هیبت داشتن ،تسلیم
امر مواست .در مقام حرب دشمن ،عبوس است و در مقام سلم
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لمن سالمکم ،تسلیم است .اصاً مقام سلم لمن سالمکم؛ یعنی
همین.
مرتبهی سوم تسلیم ،تسلیم در برابر قضا و قدر خداست.
ابوالفضل ،در برابر قضا و قدر الهی تسلیم بود .او میدانست در
عاشورا چه خبر است .از شهادت خودش و بایی که بر حسین
بن علی (ع) میآید و شامی که اهل حرم به اسارت میروند ،خبر
داشت؛ اما تسلیم قضا و قدر الهی شد.
شب عاشورا وقتی آن نانجیب ،شمر ملعون ،برای ابوالفضل
اماننامه میآورد ،انگار نمیداند که فردا چه خبر است! متن
گفتوگویشان را در مقاتل بخوانید .ابوالفضل بااینکه از همهی
ماجراهای عاشورا باخبر است ،اماننامه را نمیپذیرد؛ زیرا راضی
به رضای خداست (رضاً به رضاك).
ندای ابوالفضل این است که :پسندم آنچه را جانان پسندد .آنچه
خداوند و موایش اباعبداه میپسندد برایش کافی است ،این
مقام ابوالفضل العباس است؛ اما این تسلیم بودن او در برابر قضا
و قدر ،هیچوقت مانع کار و تاش و حرکتش نشد .اباالفضلی که
در برابر قضا و قدر الهی تسلیم است ،هیچوقت در برابر مَشکی
که قطرهقطره آبش بر زمین میچکید ،تسلیم نشد.
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در مقاتل نوشتهاند« :وقتی دستان ابوالفضل بر زمین افتاد ،مشک
را به دندان گرفت ،همان مشکی که تیرخورده و آبش قطرهقطره
بر زمین میریزد؛ اما او هیچگاه تسلیم مَشک نشد تا رشادتش را
نشان دهد».
زبان حال حضرت ابوالفضل:
ای مشک ،تو ااقل وفاداری کن
من دست ندارم تو مرا یاری کن
من وعده آب را به اصغر دادم
یک جرعه برای او نگهداری کن
ای مشک ،نگاه کن تو به باای سرم
زهراست نشسته ،آبروداری کن
ای مشک ،سیراب ز آب خوش گواری
اما ز حرم خبر نداری
ای مشک ،مریز آبرویم
بر باد مده تو آرزویم
ای مشک ،اگرچه عرصه تنگ است
بی آب روم به خیمه ننگ است
******
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برای غیرت اه سخت است شرمندهی اهل حرم شود .ای مشک،
آب در دل توست ،سیراب شدهای و خبر از بچههای حسین (ع)
که ظهور آب عالم (همانکه ظهور ماِیت عالم است) نداری؛
همان کسی که آب ،مهریهی مادرش بوده ،همان کسی که همهی
آبهای دنیا یک ظهور و تجلی از حقیقت اوست ،در خیمهها
تشنه است.
برای ابوالفضل سخت است که به بچهها قول آب بردن بدهد و
خیمهها بی آب بماند .به نقلی وقتی ابوالفضل میخواست وارد
میدان شود به بچهها گفت« :بچهها! به میدان میروم؛ اهاکبر اول
را که گفتم؛ یعنی عمو به میدان زد؛ اهاکبر دوم را که گفتم؛
یعنی مشک را پر کردم و اهاکبر سوم را که گفتم؛ یعنی بیایید
که آب به خیمهها آمد ».حاا بچهها منتظر و به گوش ایستادهاند،
اهاکبر اول را که میشنوند با خود میگویند« :عمو به میدان
رفت .دیگر تشنگی به پایان رسید .برای خودشان قصهی
داوریهای عمو عباس را زمزمه میکنند و به یکدیگر دلداری
میدهند که باوجود عمو عباس ما دیگر تشنه نخواهیم ماند».
اهاکبر دوم را که میشنوند؛ یعنی اآن مشک پر آب شده است.
بچهها خوشحال میشوند آنقدر که در تصوراتشان صدای آبی
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را که در مشک موج میزند ،میشنوند و خود را سیراب میبینند.
حاا همهی بچهها منتظر اهاکبر سوماند؛ اما دیگر صدای
اهاکبری به گوش بچهها نمیرسد .تنها یک صدا از وسط میدان
میشنوند .چقدر این صدا برایشان آشناست! اباالفضلی که تمام
عمر ،حسین بن علی (ع) را موا صدا میزده ،حال فریاد برآورده
است که« :اخا ادرك اخاك» برادر ،برادرت را دریاب .برای
اولین بار ارباب و موایش را برادر خطاب میکند .چه اتفاقی
افتاده؟
یکعمر مرا سید و سرور خواندی،
چه شد این بار برادر خواندی؟!
اینجاست که بچهها میفهمند دیگر از آب خبری نیست و کاخ
آرزوهایشان ،تبدیل به ویرانهای میشود .اینجاست که بچهها
میفهمند ،ابوالفضل هم نتوانست برایشان آب بیاورد .اینجاست
که بچهها میفهمند ،نهتنها آب ،بلکه دیگر عمو را هم نمیبینند
و با خود زمزمه میکنند:
عمو عباس ،بی تو قلب حرم می گیره
عمو عباس ،بی تو بابا تنها می میره
عمو عباس ،بی تو هرلحظه دل می لرزه
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بی تو هر شب هوای خیمهها چه سرده
عمو عباس ،بی تو دستام جونی نداره
از دو چشمام ،پولکای گریه می باره
عمو عباس ،دل اهل حرم کبابه
توی خیمه ،چشم به رات چشمای ربابه
******
یکی از اسماء و القابی که به حضرت ابوالفضل میدهند ،پدر
مشک است؛ زیرا ابوالفضل هیچگاه تسلیم مشک نشد.
مقام تصدیق
دومین مقام ابوالفضل مقام تصدیق است .مقام تصدیق ،مقدمهی
مقام صدق است .کسی که به مقام صدق میرسد ،به مقام
کنفیکون عالم میرسد؛ یعنی هرچه اراده کند ،میشود .یوسف،
صدیق است و خواب دروغ را تعبیر میکند و قرآن میفرماید:
«قضی اامر 7»...کار از کار گذشت ...آنچه صدیق بگوید ،انجام
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خواهد شد؛ حتی اگر تعبیر خواب دروغ باشد .مقام صدیق ،مقام
ولیّ است و مقام تصدیق ،مقام وایت مدار.
در زیارت حضرت زهرا (س) میخوانیم« :وزعمنا انا لک اولیاء
ومصدّقون وصابرون »...ما گمان میکنیم مصدّقیم ،اما ابوالفضل
تصدیقکننده بود و به مقام مصدّق رسیده بود .ما در زیارت
حضرت زهرا (س) از خدا میخواهیم با وایتشان ،به مقام تصدیق
برسیم.
ابوالفضل ،تصدیقکنندهی وایت حسین بن علی (ع) است .مقام
تصدیق ،مقام مهمی است .اگر مقام تصدیق نباشد و کسی نباشد
که وایت را تصدیق کند ،مقام وایتی نخواهد بود؛ یکی از
شئونات بصیرت ،همین است .ابوالفضل بصیر است چون دارای
مقام تصدیق است .وایت حسین بن علی (ع) را تصدیق میکند؛
یعنی حق را تصدیق میکند و اصاً مقام تسلیم او درگرو مقام
تصدیق اوست.
تصدیق ،همان مقام معرفت است .کسی میتواند تصدیق کند که
صاحب مقام معرفت شده باشد .اوست که میتواند بفهمد مقام
معصوم کجاست؟ اوست که مانع میشود «دفعت عن مقامکم
وازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم اه فیها» حاصل میشود.
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اگر تصدیقکننده در عالم نباشد ،وایت در عالم محقق نمیشود.
کسی که به مقام تصدیق میرسد ،معرفت دارد که انسان کامل
مقامش در هستی کجاست .صاحب مقام معرفت ،به مقام وایت
که همهی هستی تجلی آن است ،علم پیداکرده است؛
بهعبارتدیگر کسی که به وایت علم داشته باشد ،به تمام ارکان
هستی عالم است .پس ابوالفضل العباس ،عالم به همهی اجزاء
عالم است .اگرچه او به علم انسان کامل نرسیده ولی او هم در
شناخت انسان کامل تا حدی میتواند بیاید .همانطوری که انسان
کامل در شناخت حقیقت اه تا جایی میتواند پیش بیاید؛ زیرا
فقط اه را اه میشناسد .فقط انسان کامل ،انسان کامل را
میشناسد؛ اما بااترین شناخت نسبت به انسان کامل متعلق به قمر
منیر بنیهاشم ،ابوالفضل العباس است که توانست به مقام تصدیق
برسد.
در زیارت حضرت زهرا میخوانیم :ما گمان میکنیم صاحب
مقام تصدیق هستیم .باید مورد امتحان قرار بگیریم تا به آن مقام
برسیم .قمر منیر بنیهاشم به این ابتا رسیده است .در روایتی
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آمده است« :قمر منیر بنیهاشم ،به بای حسنی امتحان

شده»؛7

یعنی ممتحن شده به ابتای وایت.
«وزعمنا انا لک اولیاء ومصدّقون وصابرون لکل ما اتانا به ابوك
واتانا به وصیه 2»...آن چیزی که وصی عطا کرده و در برابرش
باید صابر و مصدّق بود ،مقام وایت است که قمر منیر بنیهاشم
به این مقام رسیده است .یعنی وقتی از زعم به مقام تصدیق
رسیدی ،انتهای زیارت حضرت زهرا (س) برایت محقق میشود.
«لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا بوایتک» 9یعنی اگرچه قمر منیر
بنیهاشم عصمت ندارد ،اما نفسش بهواسطهی تصدیق مقام
وایت ،به ملکهی طهارت رسیده است .او ،وایت حضرت زهرا
(س) را فهمیده و نفسش پاكشده است .به همین خاطر است که
حضرت زهرا (س) باای سر قمر منیر بنیهاشم حاضر میشود.
تأویل حضور حضرت زهرا (س) بر پیکر ابوالفضل در آن
کارزار ،این است که قمر بنیهاشم به مقام تصدیق ،یعنی مقام
معرفت به حقیقت ،یعنی مقام طهارت نفسش بهواسطهی وایت
 .7نفس المهموم ،ص902 :
 .2زیارت حضرت فاطمه زهرا (س)
 .9همان
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و محبت حضرت زهرا (س) رسیده است .حضرت زهرا (س) به
آنجا آمد تا مقام مصدّق را به تصویر بکشد.
چقدر سخت است برای اباالفضلی که به مقام تصدیق رسیده ،در
شب عاشورا اماننامهای بیاورند! آن شمر نانجیب در شب عاشورا
کاغذی در دست بگیرد و به سراغ ابوالفضل بیاید که «یا ابا
الفضل! تو خواهرزادهی من هستی ،اماننامهای برایت آوردهام تا
سامت از این کارزار بیرون بیایی ».اما آیا اماننامه برای ابوالفضل
سامت میآورد؟! چقدر سخت است که میگویند« :ما اماننامه
آوردیم تا تو در راه معشوقت ،جان ندهی!» درحالیکه عاشق ،نه
در کارزار ،بلکه در حالت عادی ،دوست دارد به دست و پای
معشوقش بیفتد و جان خود را فدای او کند .رابطهی مادر و فرزند
را دیدهاید؟ گاهی اوقات حاضر است جانش را برای فرزندش
بدهد ،حتی به زبان هم میگوید« :الهی فدایت شوم ،الهی قربانت
بروم ،الهی هرچه درد داری به جان مادرت بیفتد» زیرا که مادر،
عاشق فرزند خودش است.
حاا ببینید آوردن اماننامه برای ابوالفضل در مقابل معشوقش
چقدر سخت است! نظر من این است که ابوالفضل در گوشهای
از ماجرای کربا که مربوط به اماننامه بود ،خجالت کشید.
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ابوالفضل عبوس از اینکه حتی یک نفر فکر کند ممکن است
معشوقش را بر زمین بگذارد و سراغ کس دیگری برود ،خجالت
کشید .در بعضی مقاتل نوشتهاند« :شب عاشورا ،ابوالفضل
گوشهای نشسته بود ،خجالت میکشید »...ننگ است که از بین
همهی یاران حسین بن علی (ع) یک اماننامه برای اباالفضلی
بیاورند که به مقام تصدیق وایت رسیده است.
مقام وفا
سومین مقام که یک وایت مدار باید به آن توجه کند ،مقام
وفاست که در زیارتنامه ،به قمر منیر بنیهاشم نسبت دادهشده
است .این وفا دو جنبه دارد:
یکی جنبهی ظاهری؛ یعنی ابوالفضل وفای خودش را به
حسین بن علی (ع) به تصویر کشید.
امیرالمؤمنین علی (ع) میداند که ابوالفضل صاحب مقام وفاست؛
بنابراین وقتی در واپسین لحظات فرزندانش را صدا میزند و همه
دورش را میگیرند( ،درجایی به نقل مرسوم میخواهند که فقط
فرزندان زهرا (س) باقی بمانند) ابوالفضل هم سر خود را پایین
میاندازد تا از مجلس خارج شود ،امیرالمؤمنین علی (ع)
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میگوید« :تو بمان( ».زیرا که او به مقام تصدیق وایت رسیده
است .او مصدّق در وایت حضرت علی (ع) و در وایت بانوی
دو عالم ،حضرت زهرا (س) شده است).
نقلشده که آنجا حضرت علی (ع) به ابوالفضل ،وصیت برادرش
حسین (ع) را میکند و میگوید« :ابوالفضل! مبادا برادرت حسین
(ع) را در کربا تنها بگذاری!» چون میداند که به قول و عهدی
که داده ،وفادار است.
وفای به عهد الست؛ حاا یکوقت این وفا ،وفا در دنیا و ظاهر
است که همان کاری است که ابوالفضل در کربا کرد و جنبهی
دیگر وفا که یکمرتبه بااتر است ،وفای به عهد الست است .در
روز الستی که حتی حیوانات و سنگریزهها و کوهها هم با وایت
بیعت کردند ،مگر میشود ابوالفضل بیعت نکرده باشد؟!
بعضیها قاِلاند که اعتقاد به عالم ذر ،جزء اصول و اعتقادات
شیعه است .در عالم ذر ،یقیناً ابوالفضل العباس کسی بوده که در
پذیرش وایت امیرالمؤمنین پیشتاز بوده است .در روایت است
که مثاً اگر درّ نجف ،درّ نجف شد؛ یا اگر عقیق یمن ،عقیق یمن
شد ،به خاطر این بود که اولین سنگی بود که به امیرالمؤمنین،
ایمان آورد.
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به نظر من در عالم ذر ،هنگامیکه وایت حسین بن علی (ع) را
عرضه کردند ،اولین کسی که لبیک گفت ،قمر منیر بنیهاشم
بود .او در روز الست وفای به عهد خودش را گذاشت.
در روایت داریم« :ا دین لمن ا عهد له» 7کسی که عهد ندارد،
دین ندارد .حاا اگر برعکسش کنیم میشود اینکه :کسی که
دارای مقام عهد و وفاست ،دیندار است.
آنجا که امام صادق (ع) میفرماید« :ابوالفضل العباس ،عموی ما،
ایمان محکمی داشت» 2یعنی همین دارای مقام دین و وفا بود.
وفای ابوالفضل در کربا موج میزند .ادبی که به ابوالفضل نسبت
میدهند ،به خاطر همین ملکهی وفاست.
اگر انسان دارای مقام وفا نشود ،به مقام ادب نمیرسد .اگر ادب
مع اه نداریم ،به خاطر این است که وفای به عهد الست نداریم.
آن زمانی که از ما پرسیدند« :الست بربکم!» 9گفتیم« :قالوا

بلی»9

چون بدعهدیم ،نتیجهاش این است که ادب مع اه هم نداریم؛ اما

 .7بحاراانوار ،ج  ،13ص 738

 .2ذخیره الدارین ،ص 729؛ نفس المهموم ،ص902 :
 .9سوره اعراف ،آیه 712
 .9همان
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قمر منیر بنیهاشم ،ظهور صفت وفاست که یک وایت مدار،
باید داشته باشد.
از آب نخوردن عباس در کنار فرات تعجب نکنیم .برای
ابوالفضل که ظهور مقام وفاست ،این اصاً چیزی نیست .اصاً
بهحساب نمیآید .اصاً دیده نمیشود .ابوالفضل ،منتهای
وفاست؛ حاا همین منتهای وفا را با اماننامه در شب عاشورا
ببینید.
اگر شمر در کربا جنایتهای زیادی کرد ،من میگویم جنایتش
برای قمر منیر بنیهاشم این بود که برایش اماننامه آورد .شهادتی
که برای قاسم  79ساله ،احلی من العسل است؛ چگونه برای
ابوالفضل احلی من العسل نباشد؟!
باز در زیارت میخوانیم یکی از اسامی قمر منیر بنیهاشم،
«مواسی بالحسین» است؛ یعنی کسی که به مواسات با ارباب و
موایش حسین بن علی (ع) رسیده است؛ یعنی کسی که از تن و
مال و جان ،هرچه دارد برای اربابش بگذارد؛ هرچه دارد بهپای
اربابش بگذارد .اباالفضلی که مواسی بالحسین (ع) است ،چقدر
سخت است که به او بگویند« :برایت اماننامه آوردیم!» اباالفضلی
که روزی پدرش امیرالمؤمنین ،علی (ع) حسین را به او سپرد و
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گفت« :مبادا در کربا برادرت را تنها بگذاری!» برایش اماننامه
آوردن چه سخت است!
من میگویم« :ابا الفضل از تیر در چشمانش درد نکشید .از عمود
آهنین درد نکشید؛ بلکه دردی که کشید ،درد اماننامه بود و
اینگونه ابوالفضل را شهید کردند» شهادت ابوالفضل ،آن
لحظهای بود که با آوردن اماننامه در برابر معشوقش ،میخواستند
او را از معشوقش جدا کنند.
مقام صبر
ابوالفضل ،صاحب مقام صبر است؛ یعنی در مقابل با ،صبور
است .صبر ،یکی از تجلیات مقام تسلیم و مقام وفاست؛ یکی از
نتایج تصدیق است.
در بعضی مقاتل آوردهاند« :قمر منیر بنیهاشم ،قبل از اینکه
بخواهد به میدان برود ،برادرانش را به میدان فرستاد و گفت:
«میخواهم بروید ،شهید شوید و من در برابر عزای برادر ،صبر
خودم را امتحان کنم» من میخواهم به مقام صبر برسم .من،
نمیخواهم بیبا از این دنیا بروم .او میداند که «الباء للوا» آن
مقامی که امام صادق (ع) در موردش میفرماید « :و أبلی باء
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حسنا؛ به مقام حسنی مبتا شد» ،7منظور همان ابتا به وایت
است.
اصاً هرکسی وایت علی (ع) را تصدیق کند ،باید به با گرفتار
شود؛ چون وایت یعنی همین .تصدیق ،با همراه خودش
میآورد .این تصدیق ،انسان را به مقام با و ابتا میکشاند.
در روز عاشورا زمانی که ارباب دو عالم ،حسین بن علی (ع) بعد
از اولین بار وداع ،وقتی به میدان میرود و کنار خواهرش زینب
برمیگردد .خواهرش از او میپرسد« :چه شده؟» حضرت ناان
میشود و میگوید:
به میدان رفتم و آتش بر دل تنگم زدند،
نام زهرا (س) بردم و سنگم زدند
هر جا که نام علی (ع) و زهرا (س) بیاید ،همراهش با و مصیبت
می آید .حاا این اباالفضلی که به مقام تصدیق رسیده ،به بای
حسنی مبتا میشود؛ اما این با برای او ،اوج زیبایی است؛ با
برای او بای حسنه است .هرکس این با را از بیرون ببیند
میگوید« :وای! ابوالفضل چه مصیبتی دیده و چه سختیهایی

 .7نفس المهموم ،ص902 :
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کشیده است!» اما برای او که در مقام تصدیق قرار دارد ،اوج
زیبایی است.
قصه این است که:
اگر با دیگرانش بود میلی  /چرا ظرف مرا بشکست لیلی
قصهی عاشق و معشوق است .برای ارباب و ولیّات ،جان دادن،
خیلی زیباتر از زنده ماندن بی ولیّ است .ابوالفضل ،صاحب مقام
صبر بود و خودش را برای صابر بودن تمرین میداد .اگر
میگفت برادرانش زودتر از خودش شهید شوند به این خاطر بود
که میخواست حسی که زینب (س) بعد از عاشورا تجربه کرد
و ندای «ما رایت اا جمیا» سر داد را ثابت کند؛ میخواست
بگوید« :یا زینب (س)! من ابوالفضل هم صاحب مقام صبر
هستم ».برای ابوالفضل بین صبر و وفا فرقی نیست.
و اما این ابوالفضل ،مقام وفاداریاش برای حسین بن علی (ع)
این است که کُروب را از چهرهی حسین بن علی (ع) پاك کند.
یکی از اسمهایی که به ابوالفضل نسبت دادهاند «یا کاشف
الکرب عن وجه الحسین» است .برای حسین بن علی (ع) باوجود
ابوالفضل ،غصهای نمیماند؛ زیرا دل حسین بن علی (ع) به
ابوالفضل گرم بود .در خیمهها تا وقتی ابوالفضل بود ،کسی از
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چیزی نمیترسید .هر غم و غصهای بود ،با ابوالفضل برطرف
میشود؛ چون کاشف الکرب عن وجه الحسین است .در روز
عاشورا ،حسین بن علی (ع) کاشف الکرب خود را در قتلگاه ،با
آن حالت میبیند و از قتلگاه فریاد برمیآورد که« :اآن انکسر
ظهری »...چون کاشف الکرب الحسین دیگر نیست تا غم و
غصههای حسین (ع) را کشف و پاك کند .در قتلگاه ،آن زمانی
کمر حسین (ع) شکست که باای پیکر بیجان ابوالفضل حاضر
شد .حسین بن علی (ع) در زمان شهادت علیاکبر ،قاسم و
علیاصغر  1ماههاش نگفت« :انکسر ظهری» بلکه تنها زمانی
گفت کمرم شکست که باای سر قمر منیر بنیهاشم رفت.
مقام نصیحت
آخرین مرتبه ،مرتبهی نصیحت است .از اوصاف قمر منیر
بنیهاشم این است که او صاحب نصیحت است .کسی میتواند
نصیحت کند که صاحب مقام بصیرت باشد .به این جمله دقت
کنید :امیرالمؤمنین علی (ع) میفرماید« :و ا یحمل هذا العلم الّا
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اهل البصر و الصّبر» 7علم را بلند نمیکند ،مگر کسی که دارای
مقام صبر و بصیرت باشد .آن چیزی که در فتنهها کمک میکند،
همین است .قمر منیر بنیهاشم آنکسی است که علم صبر و
بصیرت را برداشت .اگر ما میگوییم علمدار ،سه معنا را باید در
نظر بگیریم:
 .7عَلَم سپاه حسین بن علی (ع) دست ابوالفضل است؛
 .2عَلَم این روضهها و سیاهپوشیها دست قمر بنیهاشم است؛
 .9او علمدار صبر و بصیرت بود.
ابوالفضل را صبر و بصیرت ،ابوالفضل کرد .ظهور این بصیرت،
در مقام نصیحت ابوالفضل است .رجزخوانیهای ابوالفضل وقتی
میخواهد به میدان برود را بخوانید .در رجزخوانی باز از نصیحت
مردم دور نیست .رجزخوانی ابوالفضل در هنگام ورود به میدان،
یک منشور تفکر عاشورایی است؛ زیرا که اعتقادات ،نگرشها
و باورهایشان را به تصویر میکشد .او دارد با این کار ،بصیرت
را برای من و شما جا میگذارد .صاحب عَلم بصیرت است.
حقیقتاً ابوالفضل علمدار ،واژهی صحیحی است.

 .7نهج الباغه ،خطبه 719
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متونی که در مورد قمر منیر بنیهاشم باشد ،خیلی کم و محدود
است؛ اما یک قصه را در سیره آوردند اینکه :وقتی کاروان
حسین بن علی (ع) میخواهد از مکه جدا شود ،قمر منیر بنیهاشم
بر باای کعبه میرود و ازآنجا خطبهای میخواند و در آن خطبه،
حسین بن علی (ع) را به مردم معرفی میکند .میگوید« :آی مردم
عالم! این است حسینی که میخواهد به کربا برود ».یعنی
وظیفهی بصیرت دارد .عمار کرباست؛ اگرچه عمار ،خودش
گوشهای از حقیقت حضرت ابوالفضل است .ابوالفضل ،علمدار
کر باست و کربا هم علمدار اسام و علمدار شیعه است.
عاشورا ،علمدار شیعه است؛ پس ابوالفضل ،علمدار است؛ یعنی
اینکه اهل صبر و بصر شیعه است .هرکس در عالم ادعای تشیع
دارد ،باید زیر علم ابوالفضل سینه زده باشد و از او تبعیت کند.
ابوالفضل در عاشورا علمدار بود و همه پشت او بودند؛ امروز نیز
علمدار فرهنگ و بصیرت عاشورایی است .او به ما میگوید که
اگر میخواهی اهل وایت باشی ازم است که اهل بصیرت
باشی.
او ،عبد صالح است .در زیارت حضرت ابوالفضل میخوانیم عبد
صالح؛ عبدی که در مقام صلح و صاحیت قرارگرفته است .او،
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صاحیت عبد بودن را دارد ،چون عبد صالح ،یعنی کسی که به
مقام تسلیم رسیده است .ابوالفضل العباس صاحب مقام تسلیم
است و اوست که فرهنگ عاشورا را معنا داد؛ پس ابوالفضل اگر
به این مقام رسید ،ازاینجهت بود که ظرف ظهور مقام ولی انسان
کامل بود.
تا تو بودی خیمهها آرام بود
دشمنم در کربا ناکام بود
تا تو بودی من پناهی داشتم
باوجود تو سپاهی داشتم
تا تو بودی خیمهها پاینده بود
اصغر ششماههی من زنده بود
تا تو بودی خیمهها غارت نشد
گوشوار بچهها غارت نشد
تا تو بودی چهرهها نیلی نبود
دستها آمادهی سیلی نبود
تا تو بودی دست زینب (س) باز بود
بودنت بهر حرم اعجاز بود
تا که مشکت پاره و بیآب شد
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دشمنت در خنده و شاداب بود
پهنهی پیشانیات در هم شکست
خیمهات مثل حسین (ع) از پا نشست
ای که تو دستی خدایی داشتی
هستیات را بر زمین بگذاشتی
ای که زینب (س) خواهرت گردیده است
فاطمه (س) دور سرت گردیده است
آنکه طاق ابروانت را شکست
بعد تو بر سینهی یارت نشست
بعد تو دشمن هیاهو میکند
وحشیانه بر حرم رو می کند
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زیارت نامه حضرت عباس (ع)

سَاَمُ اللَهم وَ سَاَمُ مَاَِمکَتمهم الْمُقَرَبِینَ وَ أَنْبِیَاِمهم الْمُرْسَلمینَ وَ عمبَادمهم
الصَالمحمینَ وَ جَممیعِ الشُهَدَاءم وَ الصِدِیقمینَ
سام خدا و سام فرشتگان مقرب خدا و رسوان خدا و بندگان
شایسته خدا و سام تمام شهیدان راه خدا و صادقان با ایمان کامل
(وَ) الزَاکمیَاتُ الطَیِبَاتُ فمیمَا تَغْتَدمی وَ تَرُوحُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ أَممیرِ
الْمُؤْممنمینَ
و نفوس پاکیزه پاك و نکو سیرت در آنچه صبح و شام است
سام همه آنان بر تو باد اى فرزند امیر المؤمنین
أَشْهَدُ لَکَ بِالتَسْلمیمِ وَ التَصْدمیقِ وَ الْوَفَاءم وَ النَصمیحَةِ لمخَلَفم النَبِیِ
صَلَى اللَهُ عَلَیْهم وَ آلمهم الْمُرْسَلِ
گواهى مى دهم براى تو که حضرتت مقام تسلیم و تصدیق و
وفادارى و خیرخواهى در حد کمال داشتى نسبت به حضرت
حسین فرزند پیغمبر (صلى اه علیه و آله)
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وَ السِبْطم الْمُنْتَجَبِ وَ الدَلمیلِ الْعَالممِ وَ الْوَصمیِ الْمُبَلِغِ وَ الْمَظْلُومِ
الْمُهْتَضَمِ
و سبط برگزیده رسول و رهبر داناى خلق و وصى پیغمبر و
رساننده حکم خدا به خلق آن امام مظلوم جور و جفا کشیده
فَجَزَاكَ اللَهُ عَنْ رَسُولمهم وَ عَنْ أَممیرِ الْمُؤْممنمینَ وَ عَنِ الْحَسَنِ وَ
الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَهم عَلَیْهِمْ أَفْضَلَ الْجَزَاءم
پس خدا تو را از جانب رسولش و از جانب امیر المؤمنین و از
حضرت حسن و حسین صلوات اه علیهم بهترین پاداش عطا کند
بِمَا صَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ وَ أَعَنْتَ فَنمعْمَ عُقْبَى الدَارِ
و بواسطه آن صبر و تحمل مصایبى که در یارى برادرت کردى
پس دار سعادت عقبى تو را نیکوست
لَعَنَ اللَهُ مَنْ قَتَلَکَ وَ لَعَنَ اللَهُ مَنْ جَهِلَ حَقَکَ وَ اسْتَخَفَ بِحُرْمَتمکَ
وَ لَعَنَ اللَهُ مَنْ حَالَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَاءم الْفُرَاتم

از احرام محرم تا اسفار صفر * 006

خدا لعنت کند کسانى را که حق تو را ندانستند و از جهل هتک
احترامت کردند و خدا لعنت کند کسى را که بین تو و آب فرات
حایل گردید
أَشْهَدُ أَنَکَ قُتملْتَ مَظْلُوماً وَ أَنَ اللَهَ مُنْجِزٌ لَکُمْ مَا وَعَدَکُمْ
گواهى مى دهم که تو مظلوم کشته شدى و خدا آنچه را که
وعده داده محققا به تو عطا کند
جِئْتُکَ یَا ابْنَ أَممیرِ الْمُؤْممنمینَ وَافمداً إِلَیْکُمْ وَ قَلْبِی مُسَلِم لَکُمْ وَ تَابِع
اى فرزند امیر المؤمنین من به زیارت شما آمده ام در حالیکه بر
شما واردم و قلبم تسلیم امر شما و تابع فرمان شما
وَ أَنَا لَکُمْ تَابِع وَ نُصْرَتمی لَکُمْ مُعَدَةٌ حَتَى یَحْکُمَ اللَهُ وَ هُوَ خَیْرُ
الْحَاکمممینَ
و من پیرو شما و براى یارى شما مهیا هستم تا هنگامى که فرمان
و حکم خدا فرا رسد که او بهترین حکم کنندگان است
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فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ اَ مَعَ عَدُوِکُمْ إِنِی بِکُمْ وَ بِإِیَابِکُمْ (وَ بِآبَاِمکُمْ) ممنَ
الْمُؤْممنمینَ
پس من با شما هستم و با تمام قواى خود با شما هستم نه با دشمنان
شما من به شما ایمان دارم و به بازگشت شما نیز ایمان دارم
وَ بِمَنْ خَالَفَکُمْ وَ قَتَلَکُمْ ممنَ الْکَافمرِینَ قَتَلَ اللَهُ أُمَةً قَتَلَتْکُمْ بِالْأَیْدمی
وَ الْأَلْسُنِ
و به دین و آیین دشمنان و مخالفان شما و قاتان شما از کافران
و منکرانم خدا بکشد امتى را که به دست و زبان شما را کشتند.
*****
پس داخل روضه شو و خود را به ضریح بچسبان و بگو:
السَاَمُ عَلَیْکَ أَیُهَا الْعَبْدُ الصَالمحُ
سام بر تو اى بنده شایسته حق
الْمُطمیعُ لملَهم وَ لمرَسُولمهم وَ لمأَممیرِ الْمُؤْممنمینَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ صَلَى اللَهُ
عَلَیْهِمْ وَ سَلَمَ
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و مطیع امر خدا و رسول خداو مطیع امیر المؤمنین و حضرت
حسن و حسین صلوات اه و سامه علیهم
السَاَمُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَةُ اللَهم وَ بَرَکَاتُهُ وَ مَغْفمرَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ وَ عَلَى
رُوحمکَ وَ بَدَنمکَ
سام بر تو و رحمت و برکات خدا و مغفرت و رضا و خوشنودى
خدا بر روح و جسم شما باد
أَشْهَدُ وَ أُشْهِدُ اللَهَ أَنَکَ مَضَیْتَ عَلَى مَا مَضَى بِهم الْبَدْرِیُونَ وَ
الْمُجَاهمدُونَ فمی سَبِیلِ اللَهم
گواهى مى دهم و خدا را گواه مى گیرم که تو از جهان
درگذشتى با همان مقام رفیع شهادت که شهداى بدر یافتند و
دیگر جهاد کنندگان در راه خدا
الْمُنَاصمحُونَ لَهُ فمی جِهَادم أَعْدَاِمهم الْمُبَالمغُونَ فمی نُصْرَةِ أَوْلمیَاِمهم الذَابُونَ
عَنْ أَحمبَاِمهم
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که همه خیرخواهان دین خدا بر علیه دشمنان خدا جهاد کامل و
با دوستان خدا و دفاع از محبان خدا منتهاى نصرت و یارى را
کردند
فَجَزَاكَ اللَهُ أَفْضَلَ الْجَزَاءم وَ أَکْثَرَ الْجَزَاءم وَ أَوْفَرَ الْجَزَاءم
پس خدا به شما بهتر و بیشتر و کاملترین پاداشى عطا کند
وَ أَوْفَى جَزَاءم أَحَد مممَنْ وَفَى بِبَیْعَتمهم وَ اسْتَجَابَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَ أَطَاعَ
وُاَةَ أَمْرِهم
که به احدى از کسانى که به عهدش وفا کردند و دعوتش را
اجابت کردند و از ولى امر حق و خلفاى الهى اطاعت کردند عطا
فرماید
أَشْهَدُ أَنَکَ قَدْ بَالَغْتَ فمی النَصمیحَةِ وَ أَعْطَیْتَ غَایَةَ الْمَجْهُودم
گواهى مى دهم که تو نهایت کوشش را در نصیحت و کمال
جهد و اهتمام را در راه دین خدا ادا کردى
فَبَعَثَکَ اللَهُ فمی الشُهَدَاءم وَ جَعَلَ رُوحَکَ مَعَ أَرْوَاحِ السُعَدَاءم
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تا آنکه خدایت در مقام رفیع شهیدان مبعوث کرد و روح پاکت
را با ارواح پاك سعادتمندان عالم محشور
وَ أَعْطَاكَ ممنْ جِنَانمهم أَفْسَحَهَا مَنْزِاً وَ أَفْضَلَهَا غُرَفاً وَ رَفَعَ ذمکْرَكَ
فمی عملِیِینَ (فمی الْعَالَممینَ)
و از بهشت بهترین منازل و نیکوترین غرفه بهشتى عطا کند و نام
شریفت را در عالم بلند گرداند
وَ حَشَرَكَ مَعَ النَبِیِینَ وَ الصِدِیقمینَ وَ الشُهَدَاءم وَ الصَالمحمینَ وَ حَسُنَ
أُولَئمکَ رَفمیقاً
و با پیغمبران و صادقان در ایمان و شهیدان و صالحان که اینها
بهترین رفیقانند محشور فرماید
أَشْهَدُ أَنَکَ لَمْ تَهِنْ وَ لَمْ تَنْکُلْ وَ أَنَکَ مَضَیْتَ عَلَى بَصمیرَةٍ ممنْ
أَمْرِكَ مُقْتَدمیاً بِالصَالمحمینَ وَ مُتَبِعاً لملنَبِیِینَ
گواهى مى دهم که تو هیچ سستى و کوتاهى نکردى و در کار
خود با بصیرت و حجت از جهان درگذشتى و همیشه در اعمالت
اقتداء به صالحان و پیروى از رسوان خدا کردى
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فَجَمَعَ اللَهُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ رَسُولمهم وَ أَوْلمیَاِمهم فمی مَنَازِلِ الْمُخْبِتمینَ
فَإِنَهُ أَرْحَمُ الرَاحمممینَ
پس خدا بین ما و تو بزرگوار و بین رسول خدا و اولیاء و دوستان
خدا در منزلهاى بهشتى اهل خضوع و تقوى جمع گرداند که خدا
مهربانترین مهربانان عالم است.
*****
مؤلف گوید که خوب است این زیارت را پشت سر قبر رو به
قبله بخوانى چنانکه شیخ در تهذیب فرموده ثم ادخل فانکب على
القبر و قل و أنت مستقبل القبلة السَاَمُ عَلَیْکَ أَیُهَا الْعَبْدُ الصَالمحُ و
نیز بدان که زیارت جناب عباس موافق روایت مذکور همین بود
که ذکر شد لکن سید بن طاوس و شیخ مفید و دیگران بعد از
این فرموده اند که پس برو بسمت باا سر و دو رکعت نماز کن
و بعد از آن آنچه خواهى نماز کن و بخوان خدا را بسیار و بگو
در عقب نماز:
اَللَهُمَ صَلِ عَلَى مُحَمَد وَ آلِ مُحَمَد
پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد
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وَ اَ تَدَعْ لمی فمی هَذَا الْمَکَانِ الْمُکَرَمِ وَ الْمَشْهَدم الْمُعَظَمِ ذَنْباً إِاَ
غَفَرْتَهُ
و بر من دیگر در این مکان گرامى و مشهد معظم گناهى باقى
مگذار تمام گناهانم را ببخش و بیامرز
وَ اَ هَمّاً إِاَ فَرَجْتَهُ وَ اَ مَرَضاً إِاَ شَفَیْتَهُ وَ اَ عَیْباً إِاَ سَتَرْتَهُ وَ اَ
رِزْقاً إِاَ بَسَطْتَهُ
و هم و غمم را بر طرف ساز تمام مرض و دردهایم را شفا عنایت
فرما و هر عیب و عار مرا پرده پوشى کن و رزقم را وسیع ساز
وَ اَ خَوْفاً إِاَ آمَنْتَهُ وَ اَ شَمْاً إِاَ جَمَعْتَهُ وَ اَ غَاِمباً إِاَ حَفمظْتَهُ وَ
أَدْنَیْتَهُ
و از هر خوف و هراسم ایمنى کامل بخش پریشانی هایم همه را
اصاح فرما و غایب مرا محفوظ بدار و لقایش نزدیک
وَ اَ حَاجَةً ممنْ حَوَاِمجِ الدُنْیَا وَ الْآخمرَةِ لَکَ فمیهَا رِضًى وَ لمی فمیهَا
صَاَح إِاَ قَضَیْتَهَا یَا أَرْحَمَ الرَاحمممینَ
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و تمام حاجتهاى دنیا و آخرتم را که رضاى تو و صاح من در
آن است همه را روا گردان اى مهربانترین مهربانان عالم.
*****
پس برگرد بسوى ضریح و نزد پاها بایست و بگو:
السَاَمُ عَلَیْکَ یَا أَبَا الْفَضْلِ الْعَبَاسَ ابْنَ أَممیرِ الْمُؤْممنمینَ السَاَمُ عَلَیْکَ
یَا ابْنَ سَیِدم الْوَصمیِینَ
سام بر تو اى ابا الفضل العباس فرزند امیر المؤمنین سام بر تو
اى فرزند سید جانشینان پیغمبر
السَاَمُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ أَوَلِ الْقَوْمِ إِسْاَماً وَ أَقْدَممهِمْ إِیمَاناً وَ أَقْوَممهِمْ
بِدمینِ اللَهم وَ أَحْوَطمهِمْ عَلَى الْإِسْاَمِ
سام بر تو اى فرزند اول کسى که اسام اختیار کرد و در رتبه
ایمان بر همه امت تقدم و برترى داشت و در دین خدا از همه
کس پایدارتر و در حفظ اسام از همه مراقبتش بیشتر بود
أَشْهَدُ لَقَدْ نَصَحْتَ لملَهم وَ لمرَسُولمهم وَ لمأَخمیکَ فَنمعْمَ الْأَخُ الْمُوَاسمی فَلَعَنَ
اللَهُ أُمَةً قَتَلَتْکَ
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گواهى می دهم که تو در راه خدا و رسول و برادرت خیرخواه
بودى و نیکو برادرى بودى که با حضرت حسین مساوات و
مواسات نمودى
وَ لَعَنَ اللَهُ أُمَةً ظَلَمَتْکَ وَ لَعَنَ اللَهُ أُمَةً اسْتَحَلَتْ ممنْکَ الْمَحَارِمَ وَ
انْتَهَکَتْ حُرْمَةَ الْإِسْاَمِ
بارى خدا لعنت کند امتى را که هتک حرمت شما و ریختن خون
شما و حرمت اسام را حال شمردند
فَنمعْمَ الصَابِرُ الْمُجَاهمدُ الْمُحَاممی النَاصمرُ وَ الْأَخُ الدَافمعُ عَنْ أَخمیهم
پس شما (در راه وفاى با برادرت حسین «ع» ) نیکو صبر و تحمل
و جهاد و حمایت و نصرت و دفاع کامل از حریم برادر
الْمُجِیبُ إِلَى طَاعَةِ رَبِهم الرَاغمبُ فمیمَا زَهمدَ فمیهم غَیْرُهُ ممنَ الثَوَابِ
الْجَزِیلِ وَ الثَنَاءم الْجَممیلِ
و امر پروردگارش را اطاعت کردى و در راه فداکارى آن
حضرت و ثواب بزرگ نصرت و یارى او که دیگران رو
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گردانیدند تو مشتاقانه شتافتى و ثواب عظیم و نام نیکو در دو عالم
یافتى
وَ أَلْحَقَکَ (فَأَلْحَقَکَ) اللَهُ بِدَرَجَةِ آبَاِمکَ فمی جَنَاتم النَعمیمِ
و خدایت در بهشت نعیم با پدران بزرگوارت ملحق گرداند
اللَهُمَ إِنِی تَعَرَضْتُ لمزِیَارَةِ أَوْلمیَاِمکَ رَغْبَةً فمی ثَوَابِکَ وَ رَجَاءً
لممَغْفمرَتمکَ وَ جَزِیلِ إِحْسَانمکَ
پروردگارا من خود را مهیا بر زیارت اولیاء و دوستان تو نموده ام
به اشتیاق ثواب و به امید مغفرت و لطف و احسان بزرگ تو
فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِیَ عَلَى مُحَمَد وَ آلمهم الطَاهمرِینَ وَ أَنْ تَجْعَلَ رِزْقمی
بِهِمْ دَارّاً وَ عَیْشمی بِهِمْ قَارّاً
پس از تو درخواستم این است که درود فرستى بر محمد و آلش
و بواسطه آنها همیشه روزى مرا وسیع و زندگانیم را پایدار و
خوش بگردانى
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وَ زِیَارَتمی بِهِمْ مَقْبُولَةً وَ حَیَاتمی بِهِمْ طَیِبَةً وَ أَدْرِجْنمی إِدْرَاجَ
الْمُکْرَممینَ
و زیارتم را به شفاعتشان بپذیرى و حیوة طیب نصیبم فرمایى و
مرا در صف اهل کرامت درج فرمایى
وَ اجْعَلْنمی مممَنْ یَنْقَلمبُ ممنْ زِیَارَةِ مَشَاهمدم أَحمبَاِمکَ مُفْلمحاً مُنْجِحاً
و از آن خوبان و سعادتمندان که چون از زیارت مشهد محبان و
دوستانت باز گردند رستگار و حاجت روا شده
قَدم اسْتَوْجَبَ غُفْرَانَ الذُنُوبِ وَ سَتْرَ الْعُیُوبِ وَ کَشْفَ الْکُرُوبِ إِنَکَ
أَهْلُ التَقْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفمرَةِ
و مستوجب قطعى آمرزش گناه شده اند و عیوب و زشتی هایشان
مستور و هم و غمشان برطرف گردیده از آنان قرارم دهى که تو
اى خدا اهل تقوى و مغفرتى.
*****
و چون خواهى وداع کنى آن حضرت را پس برو به نزد قبر
شریف و بگو این را که در روایت ابو حمزه ثمالى است و علما
نیز ذکر کرده اند:

مقامات العباسیه * 017

أَسْتَوْدمعُکَ اللَهَ وَ أَسْتَرْعمیکَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکَ السَاَمَ
از تو اى بزرگوار تقاضاى وداع مى کنم و خدا را از تو
درخواست توجه و لطف خاص دارم و بر تو تحیت و سام
خوانده
آمَنَا بِاللَهم وَ بِرَسُولمهم وَ بِکمتَابِهم وَ بِمَا جَاءَ بِهم ممنْ عمنْدم اللَهم اللَهُمَ فَاکْتُبْنَا
مَعَ الشَاهمدمینَ
در حالى که بخدا و رسول و کتاب او آورده و بهرچه از اوامر و
نواهى که از جانب خدا آورده بهمه ایمان دارم پروردگارا تو مرا
با گواهان و اهل ایمان ثابت مقدر فرما
اللَهُمَ اَ تَجْعَلْهُ آخمرَ الْعَهْدم ممنْ زِیَارَتمی قَبْرَ ابْنِ أَخمی رَسُولمکَ صَلَى
اللَهُ عَلَیْهم وَ آلمهم
پروردگارا این زیارت را آخرین عهدم از قبر مطهر فرزند برادر
پیغمبرت صلى اه علیه و آله قرار مده
وَ ارْزُقْنمی زِیَارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنمی وَ احْشُرْنمی مَعَهُ وَ مَعَ آبَاِمهم فمی الْجِنَانِ
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و همیشه تا در حیوة مرا باقى دارى زیارتش نصیبم گردان و مرا
با آن حضرت و با پدران بزرگوارش در بهشت برین محشور
گردان
وَ عَرِفْ بَیْنمی وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رَسُولمکَ وَ أَوْلمیَاِمکَ
و میان من و او و رسول اکرم و اولیاء دین خود اِمه هدى
شناسایى برقرار دار
اللَهُمَ صَلِ عَلَى مُحَمَد وَ آلِ مُحَمَد
پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد
وَ تَوَفَنمی عَلَى الْإِیمَانِ بِکَ وَ التَصْدمیقِ بِرَسُولمکَ
و بمیران مرا بر ایمان (به وحدانیت) خود و تصدیق به رسالت
پیغمبر
وَ الْوِاَیَةِ لمعَلمیِ بْنِ أَبِی طَالمبٍ وَ الْأَِممَةِ ممنْ وُلْدمهم عَلَیْهِمُ السَاَمُ
و وایت و دوستى على (ع) و اِمه طاهرین از فرزندان على علیهم
السام
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وَ الْبَرَاءَةِ ممنْ عَدُوِهممْ فَإِنِی قَدْ رَضمیتُ یَا رَبِی بِذَلمکَ وَ صَلَى اللَهُ
عَلَى مُحَمَد وَ آلِ مُحَمَد
و بر تبرى و بیزارى از دشمنان اینها که من اى خدا به این دین و
عقیده خوشنودم و درود خدا بر محمد و آل محمد باد
*****
پس دعا کن از براى خود و از براى پدر و مادر و مؤمنین و
مسلمین و اختیار کن از دعاها هر دعایى که مى خواهى

مقامات ال ینبیه (س)
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بسم اه الرحمن الرحیم والحمد ه رب العالمین
السام علی الحسین و علی علی بن الحسین
و علی اواد الحسین و علی اصحاب الحسین
جایگاه نفس در عالم
از منظر اهل حکمت و معرفت برای تعالی انسان به یک نفس و
یک عقل نیاز است که مرد ،ظهور عقل کل و زن ،ظهور نفس
کل است.
حال منظور از نفس چیست؟
نفس ،واسطهی بین روح غیرمادی و جسم مادی است.
درواقع شریان حیات جسم ،به نفس است؛ بهعبارتدیگر ،نفس
یکی از شئونات روح و واسطهی ارتباط روح است با جسم دنیایی
که در مرتبهی پایینتری قرار دارد؛ بهعنوانمثال :تعقل متعلق به
روح است؛ اما نفس برای تعقل ابزار روح است و روح ،بدون
واسطهی نفس نمیتواند کاری کند؛ زیرا روحانیت محض است.
نفس انسان نه در جسم مخلوط شده و نه جدا از روح است.
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در روایت آمده است که« :من عرف نفسه فقد عرفه ربه»؛ از
این روایت میتوان فهمید که یکی از راههای شناخت خداوند،
شناخت نفس است؛ پس بر این اساس ،خداوند نه جدا از اشیاء
است و نه با آنها یکی شده است؛ این همان تعریفی است که
امیرالمؤمنین (ع) در اول نهجالباغه از خداشناسی اراِه فرموده
است« :مع کل شیء ا بمقارنه و غیر کل شیء ا بمزایله7؛ با هر
چیزى هست ،ولى نه به گونه اى که همنشین و نزدیک او باشد،
غیر از هر چیزى است ،ولى نه بدان سان که از او دور باشد».
«کل نفس ذاِقه الموت2؛ همهی نفسها ،مرگ را میچشند»
یعنی خوششان میآید و آن را طلب میکنند؛ چون نفس ،طالب
اتّحاد با روح است؛ طالب این است که از جسم کنده شود و به
مقام «روحانیة البقا» بودن برسد.
نفس ،یکی از مخلوقات شبیه خداست؛ از آنجا که عالم و
هستی شأنی از شئونات خداوند است ،نفس حقیقت عالم است
که زن ،ظهور نفس و سبب حیات و بودن میباشد.

 .7خطبه اول نهج الباغه
 .2سوره آل عمران ،آیه 785؛ سوره عنکبوت ،آیه 51؛ سوره انبیاء ،آیه .95
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مقام عنداللهی
حضرت زینب (س) یکی از ظهورات نفس کل است .بعد از مقام
حضرت زهرا (س) ،مقام اولیاءاه قرار میگیرد که حضرت
زینب (س) جزء اولیاءاه است.
در زیارت حضرت زینب (س) میخوانیم« :لکم عنداه شأن
من شأن» برای تو نزد خدا شأنی از شأنهاست« .لکم عنداه» یعنی
تو مقام عنداللهی داری .یکی از چیزهایی که خداوند برای زنان
قرار داده ،رسیدن به مقام عنداللهی است .پس حضرت زینب
(س) برای این خلقشدهاند که به مقام عنداللهی برسند.
مقام صبر
کسی که صاحب مقام عنداللهی شد ،به مقام صبر میرسد؛ زیرا
برای رسیدن به مقام عنداللهی ،انسان باید خالص شود و یکی از
راههایی که خداوند برای خالص کردن انسانها قرار داده ،با و
مصیبت است تا انسان را به مقام صبر برساند .با مثل آتشی است
که اگر گل آدم در معرض آن نباشد ،کوزه درستی از آن
درنمیآید و در گل بودن خودش باقی میماند.

از احرام محرم تا اسفار صفر * 016

مقام صبر ،انسان را به مقام رضایت میرساند؛ چون راضیه
مرضیه میشود .یکی از اسامی که در زیارات برای حضرت
زینب (س) آمده ،ممتحنه است .چون در مقام صبر قرارگرفته و
صابر شده است ،ممتحنه نامیده میشود.
مقام زینبی
«السام علیکم یا امالمصاِب»
اسم حضرت زینب (س) با مصیبت عجین شده است .این
مصیبتها ،انسان را خالص میکند و در مقام عنداللهی قرار
میدهد و مقام عنداللهی ،حضرت را به مقام زینبی میرساند.
زینب یعنی زینت پدر .حکمت و علم و ادب ،زینت انسانهاست.
یکی از وجوه زینت بودن حضرت زینب (س) برای حضرت علی
(ع) ،علم است .از اصلیترین صفات حضرت ،عالمه بودن
اوست .امام علی (ع) میفرماید« :بهترین ارث ،علم است».
حضرت زینب (س) ارث علی (ع) و ظهور اوست .در اینجا این
سؤال پیش می آید که ایشان چگونه حضرت به مقام علم
رسیدند؟
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مقام علم
جنس علم ایشان با جنس علم ما متفاوت است« .العبودیة جوهرة
کنهها ربوبیة» 7.کنه عبادت ،رسیدن به مقام ربوبیت است .کسی
که معرفت داشته باشد میتواند به مقام ربوبیت برسد و حضرت
زینب (س) به مقام ربوبیت رسیده است؛ از این روست که امام
حسین (ع) از ایشان تقاضای دعا در نماز شبهایش میکنند.
حضرت زینب (س) صاحب مقام معرفت است.
علم دو گونه است :ظاهری و باطنی .یکی از علوم ظاهریِ
حضرت زینب (س) ،فصاحت و باغت است ،همچون
امیرالمؤمنین که امیر فصاحت عرب است .یکی دیگر از علوم
ظاهری ایشان ،این است که اهل استدال و منطق بودند؛ منطقشان
مانند منطق امیرالمؤمنین است .انسان ،نفس ناطقه دارد؛ یعنی
میتواند به معارف عالم دست پیدا کند.
سومین علم ظاهری :شاعر و معلم قرآن بودن ایشان است.
اما علت زینت بودن حضرت زینب (س) تنها علم ظاهری نیست،
بلکه علم باطنی است .علم باطنی اعطایی است « :أَلْعملْمُ نُور یَقْذمفُهُ

 .7مصباح الشریعه ،ص ،1موسسه ااغلمی للمطبوعات.
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اللّهُ فمى قَلْبِ مَنْ یَشآءُ؛ 7علم ،نورى است که خداوند به قلب هر
کس که بخواهد مى افکند» و محمل این علم ،قلب سلیمِ انسان
است که ادراکش بااتر از ادراك جسمانی است؛ زیرا قلب
متعلق به نفس است .مقام قلب سلیم ،یعنی رسیدن به مقام سام و
مورد سام امام معصوم قرار گرفتن است.
علم باطنی یعنی علم حضوری که سبب شهود و رسیدن انسان به
مقام شهادت میشود ،بهنحوی که باطن حقایق را میبیند؛ بخشی
از علم حضرت زینب (س) اینگونه است .حضرت زینب (س)
بهواسطهی عابده بودن ،به مقام عالمهی معلمه رسیده و در مقام
سام انسان کامل قرارگرفته است.
مقام عبد
یکی دیگر از القاب حضرت زینب (س) عابده است .در لحظهی
وداع حسین بن علی (ع) با حضرت زینب (س) ،امام حسین (ع)
فرمودند« :زینب جان! نکند در نماز شبهایت برادرت را در
دعای خود فراموش کنی!» پس امام حسین (ع) باوجود اینکه
 .7مصباح الشریعة ،ص  .71نیز ر.ك :منیةالمرید ،ص 798و 711؛ بحاراانوار،
ج  ،7ص 229؛ مشکاةاانوار ،ص.925
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انسان کامل و ظهور عبداه بودن است ،به دعای زینب (س) نظر
دارد.
کسی که عابده شد ،عارفه خواهد شد و کسی که عارفه شد ،به
مقام عشق میرسد و کسی که عاشق شد ،معشوق میشود.
عبادات ،نتیجهی معرفت است .وقتی آدمی معشوق شود ،قتیلاه
میشود و زینب (س) قتیلاه است .وقتی محبّ حسین بن علی
(ع) شوی ،معشوق حسین بن علی (ع) هستی .خداوند این محبت
را قرار داده تا بدانیم که عبادتهایمان بی معرفت و محبت انسان
کامل ،چیزی به شمار نمیآید .اگر در مقام محبوب بودن به اه
قرار بگیریم ،خداوند با نگاه حب ،به ما مینگرد و دیگر بدی ما
را نمیبیند و راه هر بدی را بر ما میبندد.
مقام صدق
«السام علیک ایتها الصدیقة المرضیة»
کسی که به وایت عالم شد ،درواقع به همهی هستی ،علم پیدا
میکند .در فراز فوق بهجای صدیق ،میتوان عالمه را گذاشت.
در این علم گرفتن (صدیق بودن) مورد رضایت خداست .اگر
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کس دیگری به مقام علم حضرت زینب (س) میرسید ،شاید
مرضیه نبود؛ چون مورد رضایت خدا نبود.
اگرچه خداوند ،زنان را برای رسیدن به مقام تعقل و عقل کل
بودن قرار نداده است؛ اما زمانی که به مقام صدیق رسیده باشند،
میتوانند به مقام تعقل برسند؛ اگرچه ممکن است زنان بسیاری
به مقام صدیق برسند؛ اما خداوند از آنها راضی نباشد.
ارتباط نفس کل با عقیله بودن
خداوند زن را برای نفس کل بودن آفریده است .چرا خلقت
عقلیه با نفس کل بودن تناقضی ندارد؟ به عبارتی چگونه مقام زن
بودن حضرت زینب (س) با مقام عقیله بودن ،قابل جمع است؟
براساس اصول عقلی ،اگر دو چیز باهم تناقض داشته باشد ،یا باهم
جمع میشوند یا یکی از آن دو را ساقط میکنیم.
نفس ،برای تدبیر بدن است؛ یعنی عمل انجام میدهد؛ به عبارتی
عمل متعلّق به نفس است که ما مجازاً این عمل را به جسم نسبت
میدهیم .در عالم ،نفس کل در وجود زن قرار دادهشده است؛
در نظام خلقت اگر زن عامله نشود ،نفس کل نیست .به عبارتی
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برای نفس کل ،علمی که در تعقل صرف باقی بماند و به مقام
عمل نرسد ،مطلوب نیست.
حضرت زینب (س) توانست بین صفت جمال و جال الهی،
جمع کند .در کربا بعد از عاشورا ،باوجود اینکه امام معصوم
(امام سجاد (ع)) حضور داشتند ،اگر کسی سؤالی داشت از
حضرت زینب (س) میپرسید .حضرت زینب (س) هفت معصوم
را درك کرده بودند .هر دانشی که امام سجاد (ع) میخواستند
بگویند ،در اختیار حضرت زینب (س) قرار میدادند .حضرت
زینب (س) در مقام نفس کل باقی مانده و اگر تعقلی داشتهاند به
این دلیل است که انتقال امامت از امام پیشین به امام بعدی 90
روز طول میکشد .در این  90روز باوجود اینکه امام سجاد (ع)
حضور داشتند ،نقش امامت بر عهدهی حضرت زینب (س) بود.
در مورد حضرت زینب (س) آمده است که «ای تالی المعصوم»
ای کسی که همهی دین معصومی؛ چون علم حضرت زینب
(س) علم اعطایی بود که نتیجهاش رسیدن به مقام امامت جامعه
و مقام عصمت است .زینب (س) عقیله العرب است؛ چون نقش
امامت جامعه را بر عهده میگیرد .کار امام ،عمل و تدبیر عالم
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است .کار نفس کامل نیز تدبیر است و اگر در مقام عمل بیاید،
مقام امامت میشود.
ممکن است که خداوند او را برای نفس کل بودن خلق کرده و
به مقام عقیله هم برسد؛ درصورتیکه در مقام هموطنی علم و
عمل قرار میگیرد .اگر زنی عالمه و عامله شود ،درصورتیکه
نیاز جامعه اسامی باشد ،اشکالی ایجاد نمیکند که در مقام عالمه
بودن نیز قرار گیرد.
مقدمهی عامله بودن یک زن ،عالمه بودن اوست؛ اگر این علم را
از روش شهودی به دست آورد ،راه به گمراهی نمیبرد؛ پس
زنان نیز میتوانند به مقام تعقل و ادراك برسند که این نوع
ادراك ،ادراك حصولی است .راه تعالیای که میتواند زن را به
مقام تعقل برساند ،ادراك و شهود قلبی است .اگر نفس کل،
ادراك قلبی داشته باشد ،نهتنها برخاف خلقت زن نیست؛ بلکه
به مقام «عقیلة العرب» میرسد.
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زیارت حضرت زینب (س)
اَلسَامُ عَلَیْکم یا بِنْتَ رَسُولِ اهِ،
سام بر تو اى دخت رسول خدا.
اَلسَامُ عَلَیْکم یا بِنْتَ فاطممَةَ وَخَدیجَةَ،
سام بر تو اى دخت فاطمه و خدیجه.
اَلسَامُ عَلَیْکم یا بِنْتَ اَمیرِ الْمُؤْممنینَ،
سام بر تو اى دختر امیرمؤمنان.
اَلسَامُ عَلَیْکم یا اُخْتَ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ،
سام بر تو اى خواهر حسن و حسین.
اَلسَامُ عَلَیْکم یابِنْتَ وَلمیِ اهِ،
سام بر تو اى دختر ولىّ خدا.
اَلسَامُ عَلَیْکم یا اُخْتَ وَلمیِ اهِ،
سام بر تو اى خواهر ولىّ خدا.
اَلسَامُ عَلَیْکم یا عَمَةَ وَلمیِ اهِ وَرَحْمَةُ اهِ وَبَرَکاتُهُ،
سام بر تو اى عمه ولى خدا و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد.
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اَلسَامُ عَلَیْکم عَرَفَ اهُ بَیْنَنا وَبَیْنَکُمْ فمى الْجَنَةِ،
سام بر تو ،خداوند میان ما و شما در بهشت ،آشنایى برقرار کند.
وَحَشَرَنا فی زُمْرَتمکُمْ،
و ما را در گروه شما محشور گرداند.
وَاَوْرَدَنا حَوْضَ نَبیِکُمْ،
و ما را بر سر حوض پیامبرتان وارد کند.
وَسَقانا بِکَاْسِ جَدِکُمْ ممنْ یَدم عَلمیِ بْنِ اَبی طالمب،
و ما را از جام جدتان بنوشاند ،از دست (ساقى کوثر) على بن ابى
طالب.
صَلَواتُ اهِ عَلَیْکُمْ،
درود خدا بر شما باد.
اَسْئَلُ اهَ اَنْ یُرِیَنا فیکُمُ السُرُورَ وَالْفَرَجَ،
از خدا مى خواهم که به ما در مورد شما خوشحالى و فرج
(وظهور) شما را بنمایاند.
وَاَنْ یَجْمَعَنا وَامیّاکُمْ فی زُمْرَةِ جَدِکُمْ مُحَمَد صَلَى اهُ عَلَیْهم وَآلمهم،
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و ما و شما را در گروه جدتان محمد (صلى اه علیه وآله) ،گرد
آورد.
وَاَنْ ا یَسْلُبَنا مَعْرِفَتَکُمْ ،امنَهُ وَلمیٌ قَدیرٌ،
و از ما معرفت شما را نگیرد که براستى او سرپرست توانایى است.
اَتَقَرَبُ املَى اهِ بِحُبِکُمْ،
به وسیله دوستى شما ،به درگاه خدا تقرب میجویم.
وَالْبَراَِةِ ممنْ اَعْداِمکُمْ،
و بیزارى جستن ازدشمنانتان،
وَالتَسْلیمِ املَى اهِ راضمیاً
وتسلیم شدن به پیشگاه خدا با رضایت مندى وخوشنودى
بِهم غَیْرَ مُنْکمروَا مُسْتَکْبِر،
بدون انکارو گردن فرازى
وَعَلى یَقینِ ما اَتى بِهم مُحَمَد،
و از روى یقین به درستى آنچه محمد (صلى اه علیه وآله) آورده
وَبِهم راض نَطْلُبُ بِذلمکَ وَجْهَکَ یا سَیِدی،
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و بدان راضى وخوشنودم و به این وسیله عنایت تو را اى سرور
من میجویم.
اَللّهمَ وَرِضاكَ وَالدّارَ اآخمرَةَ،
خداوندا! خشنودى تو و خانه آخرت را خواستارم.
یا سَیِدَتی یا زَیْنَبُ ،امشْفَعی لی فمى الْجَنَةِ
اى بانوى من ،اى زینب ،براى من در مورد بهشت شفاعت کن.
فَامنَ لَکم عمنْدَ اهِ شَاْناً ممنَ الشَاْنِ،
که به راستى براى تو در پیشگاه خدا شأن و منزلتى است بزرگ.
اَللّهمَ امنّی اَسْئَلُکَ اَنْ تَخْتممَ لی بِالسَعادَةِ،
خداوندا! از تو مى خواهم که سرانجام کارم را به خوشبختى ختم
فرمایى.
فَا تَسْلُبْ ممنّی ما اَنَا فیهم،
و ایمانى را که در آن هستم ،از من نگیرى.
وَا حَوْلَ وَا قُوَةَ اماّ بِاهِ الْعَلمیِ الْعَظیمِ،
و جز به یارى خداى وااى بزرگ ،قدرت و نیرویى نیست.
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اَللّهمَ اسْتَجِبْ لَنا
خدایا! دعاهاى ما را به اجابت رسان.
وَتَقَبَلْهُ بِکَرَممکَ وَعمزَتمکَ،
و آن را به بزرگوارى و عزّتت بپذیر.
وَبِرَحْمَتمکَ وَعافمیَتمکَ.
و به مهر و عافیت خودت.
وَصَلَى اهُ عَلى مُحَمَد وَآلمهم اَجْمَعینَ،
و درود خدا بر محمّد (صلى اه علیه وآله) و تمام خاندانش
وَسَلَمَ تَسْلیماً یا اَرْحَمَ الرّاحممینَ.
و هم سام مخصوص او بر ایشان باد اى مهربانترین مهربانان.

یارت مطلقه
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بسم اه الرحمن الرحیم والحمد ه رب العالمین
«السام علی الحسین وعلی علی بن الحسین
وعلی اواد الحسین وعلی اصحاب الحسین»
هر انسانی را لیلة القدری هست که در آن ناگزیر از انتخاب
میشود و حُر را نیز شب قدری اینچنین پیش آمد  ...من و تو
را هم پیش خواهد آمد .اگر باب «یا لیتنی کنت معکم» هنوز
گشوده است؛ چرا آن باب دیگر باز نباشد که« :لعن اه امه
سمعت بذلک فرضیت به؟»
برای هرکدام از اهلبیت زیارتهایی تحت عنوان «زیارت
مطلقه» داریم .منظور از زیارت مطلقه ،زیارتی است که به آن امام
معصومی که داریم برایش زیارت را قراِت میکنیم اطاق دارد؛
یعنی مخصوص آن امام است .میخواهیم در این بحث تورقی بر
زیارت مطلقهی حضرت حسین بن علی (ع) بزنیم .خیلیها در
طول تاریخ سعی کردهاند که بر این زیارت ،شرحهایی بنویسند.
بهعنوانمثال کتاب چراغ هدایت آیتاه شجاعی مبتنی بر همین
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زیارت تنظیمشده است .حال به متن اصلی زیارت رجوع
میکنیم:
السَاَمُ عَلَیْکَ یَا حُجَةَ اللَهم وَابْنَ حُجَتمهم» اولین مرتبه ،مرتبهی سام
است .همانطور که در شرح زیارت عاشورا مفصاً بحث شد؛
سام یکی از اسماء خداوند است .وقتی ما به کسی سام میدهیم
درواقع طلبمان این است که خداوند با اسم سامش بر او ظهور
پیدا میکند .علیک؛ یعنی بر تو احاطه پیدا کند .وقتی کسی تحت
احاطهی اسم سام خدا قرار گرفت و خداوند با اسم سامش بر
او ظهور پیدا کرد ،به سه مقام میرسد:
 .7مقام سامت که منظور همان سامت جسمانی است .این مقام
بیانگر این سخن رایج بین مردم است که :سام ،سامتی
میآورد...
 .2مقام قلب سلیم :مقامی که قلب انسان در آن به سامت برسد.
همان سامت قلب است که در قرآن نیز به آن اشاره میکند:
«یوم ا ینفع مال وابنون اا من اتی اه بقلب سلیم» (شعرا 88 ،و
 )83بعضی از معرفتها را تنها قلب سلیم میتواند بفهمد و هیچ
قلب دیگری یارای درکش را ندارد.

شرح زیارت مطلقه * 051

 .9مقام سلم یا مقام تسلیم یا مرتبهای که انسان به درجهی اسام
برسد« .إِنَ الدِینَ عمنْدَ اللَهم الْإِسْام» (آلعمران )73 ،بعضیها اسام
را در این آیه بهصورت تسلیم ،تفسیر کردهاند؛ یعنی میگویند:
«اسام آن دینی است که میخواهد انسان را به مرتبهی تسلیمیت
برساند».
در روایات داریم که هیچکسی پیدا نشد که در سام دادن بر
پیامبر ،اولی بشود و از او پیشی بگیرد .پیامبر (ص) در سام کردن
همیشه مقدّم بودند؛ خب وقتی در خود سام کردن وجود نازنین
انسان کامل ،وجود نازنین اهلبیت اطهار (علیهماالسام) مقدّم
بودند ،در جواب سام قطعاً همینگونه اند؛ زیرا همانطور که
میدانید جواب هر سامی واجب است؛ بنابراین به نظر قاطبه ی
آقایان ،وقتی سامی را به امام معصوم میفرستید ،قطع یقین منتظر
جوابش باشید.
حکایتی دراینباره وجود دارد که شنیدنی است :پیرمردی بود که
همیشه درب ضریح آقا اباعبداه (حرم علی بن موسیالرضا)
میرفت و بعد از سام ،گوشش را کنار ضریح میگذاشت .یک
روز پیرمرد را خوشحال دیدند؛ یکی از خدّام جلویش را گرفت
و گفت« :امروز چه شده؟ تو که سالهاست این کار را میکنی!»
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پیرمرد گفت« :هرروز میآیم یک سام میدهم ،گوشم را
میگذارم کنار ضریح تا جواب سام امام را بشنوم؛ حاا پس از
سالها از توی ضریح شنیدم که جواب سام مرا دادند».
اهل معرفت بر این قاِلاند که امام معصوم همیشه جواب سام ما
را میدهد (این ما هستیم که گوش شنوایی برای شنیدن آن
نداریم ).حاا وقتی مخاطب سام امام معصوم قرار گرفتیم چه
میشود؟ امام «مستجابالدعوه» است و از خداوند طلب میکند
که با اسم سام بر ما احاطه پیدا کند؛ درنتیجه ما تحت اسم سام
الهی به مرتبهی سامت ،قلب سلیم و تسلیم میرسیم؛ پس اگر ما
از عمق وجودمان به امام معصوم سام کنیم ،قطعاً این سام
بیپاسخ نیست.
حاا بعد اینجا میفرماید« :السام علیک یا حجة اه» حجت یعنی
برهان .وقتی میگویند طرف اهل حجت است؛ یعنی حجت بر او
تمام شد و اغنا شد .حجة اه یعنی اینکه وجود نازنین یکایک
اهل بیت (علیهماالسام) برهان وجود خداوند هستند .برخی از
متفلسفین ،سالهای سال وقت صرف میکنند و برهانهای
مختلفی برای اثبات وجود خدا میآورند و آخر به حرف ابنسینا
و ماصدرا و عامه میرسند که اصاً خداوند نیاز به برهان ندارد
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و این را تحت عنوان «برهان صدیقین» اراِه میکنند و میگویند:
«هرکسی که اهل صدق خدا بر او ثابت شود اصاً نیازی به برهان
آوردن نیست ».این همان چیزی است که بعدها فیلسوفان غربی
تحت عنوان ایمان گرایی به آن اشاره میکنند .میگویند« :اصاً
نیازی نیست که ثابت کنید خداوند از شدت ظهورش در
خفاست؛ همینکه این ظهور بر تو برما بشود ،خداوند بر تو ثابت
میشود».
این فراز از زیارت اشاره به این دارد که اهلبیت (علیهماالسام)
برهان وجود خداوند هستند و باوجود آنها نیازی به اثبات وجود
خدا نیست .چون انسان کامل ،تجلّی کامل اسماء و صفات
خداست؛ همینکه او هست؛ یعنی خداوند هست؛ بهعنوانمثال
همینکه آیینهای هست که تصویر شما در آن بیفتد ،نشانگر این
است که شما هستید .اهلبیت آیینهی تمام نمای خدا هستند؛
همانطوری که اگر تصویر را در آیینه دیدید ،نشانگر وجود
صاحب تصویر است؛ همینکه اهلبیت را در عالم دیدید ،نشانگر
وجود خداوند در عالم است .پس وجود حضرت حسین بن علی
(ع) حجتاه است؛ یعنی برهان خداوند است.
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«وابن حجة» حاا وقتی ما در زیارت کسی را صاحب اسمی
میدانیم و بعد او را پسر کسی میدانیم که آن اسم را دارد،
نشانگر چیست؟ اهل معرفت این موارد را به این صورت تفسیر
میکنند« :چون پدر بر پسر اولویت دارد؛ یعنی پسر نتیجهی پدر
است؛ پس پدر در آن صفت مذکور نسبت به پدر اعلیتر است»
بنابراین وقتی میفرماید« :حجة اه وابن حجة» یعنی حضرت
حسین بن علی (ع) حجت خداوند است؛ اما او خودش ابن حجت
اصلی یعنی علی عالی اعلی ،امیرالمؤمنین (علیهالسام) است.
وجود امیرالمؤمنین علی (علیهالسام) اعلی مراتب حجة اه است
و هرکدام از اهلبیت تفسیر و مفصّل شدهای از آن وجود نازنین
هستند.
به عبارتی اِمه اطهار (علیهم السام) تفصیل حقیقت اسان کاملند
و وجود پیامبر ،اجمال آن حقیقت است.
اینکه میفرماید« :مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقمیانِ ( )73بَیْنَهُما بَرْزَخٌ ا
یَبْغمیانِ ( )20فَبِأَیِّ آاءم رَبِّکُما تُکَذمّبانِ ( )27یَخْرُجُ ممنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ
وَالْمَرْجانُ (( )22سوره الرحمن) در روایت داریم که« :منظور از
آن دو دریا ،حضرت زهرا (دریای جمال الهی) و حضرت علی
(دریای جال الهی) است و منظور از لؤلؤ و مرجان ،امام حسن و
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امام حسین است ».پس در اینجا به این اشاره دارد که حضرت
حسین بن علی (علیهالسام) حجت خداوند است؛ اما در این
حجیّت ،ابن امیرالمؤمنین است که حجتاه اعلم است.
«السَاَمُ عَلَیْکَ یَا قَتمیلَ اللَهم وَابْنَ قَتمیلمهم» بعضی قتیل اه را بد ترجمه
میکنند و معنای آن را تغییر میدهند اینگونه میگویند که:
«قتیل اه یعنی کشتهشده در راه خدا ».آخر کجای قتیل اه کشته
شدن در راه خداوند است!؟ قتیل اه؛ یعنی کشتهی خداوند و ابن
قتیله؛ یعنی فرزند کسی که کشتهی خداست .خوب حاا کشتهی
خداوند چه کسی است؟ در حدیث قدسی خداوند به حضرت
داوود میفرماید« :مَن طَلَبَنی وَجَدَنی وَمَن وَجَدَنی عَرَفَنی وَمَن
عَرَفَنی اَحَبَنی وَمَن اَحَبَنی عَشَقَنی وَمَن عَشَقَنی عَشَقتُهُ وَمَن عَشَقتُهُ
قَتَلتُهُ وَمَن قَتَلتُهُ فَعَلی دمیَتُه وَمَن عَلی دمیَتُه وَاَنَا دمیَتُه» هرکس من را
طلب میکند؛ مییابد مرا و کسی که مرا یافت؛ میشناسد مرا و
هر که مرا بشناسد؛ دوست میدارد مرا و کسی که من را دوست
داشت؛ عاشق من میشود و کسی که عاشق من میشود؛ من
عاشق او میشوم و کسی که من عاشق او بشوم؛ او را میکشم و
کسی که من او را بکشم؛ خونبهایش بر من واجب است؛ پس
خونبهای او من هستم.
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پس قتیل اه؛ یعنی کسی که خداوند را به معنای اتمّ کلمه،
دوست دارد؛ یعنی کسی که عاشق اه است .حضرت حسین بن
علی (ع) بهعنوان انسان کامل هم عاشق و هم معشوق خداست.
چون در روایت داریم« :چون تو بیشتر از همهی مخلوقات من را
دوست داری من هم تو را دوست دارم ».بنابراین قتیل اه را
اینگونه میتوان تفسیر کرد :کسی که عاشق و معشوق خداوند
است .یا قتیل اه و ابن قتیله به این اشاره دارد که قتیل اه حقیقی
امیرالمؤمنین علی (ع) است؛ یعنی حسین بن علی (ع) در مرتبهی
عشق و عاشقی پایینتر از پدر است .اگرچه در روایت داریم:
«کلهم نور واحد» در روایت دیگری هم میفرمایند« :درست
است که همهی اهلبیت (علیهماالسام) نور واحدی هستند؛ اما
چون هر امامی ،امام بعد از خودش هم هست؛ پس بر او اولی
است ».البته ما میتوانیم بنا بر زیارت عاشورا آنجا که میگوید:
«یابن رسولاه (ص)» این را به رسولاه (ص) هم نسبت بدهیم؛
چون رسولاه (ص) هم قتیل اه بوده (حتی اگر ما نخواهیم مقام
شهادت را برای رسولاه (ص) بپذیریم) رسولاه (ص) هم قتیل
اه بوده و به مرتبهی عشق اه رسیده است.
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«السَاَمُ عَلَیْکَ یَا ثاراه وَابْنَ ثَارِهم» باز در اینجا اینگونه تفسیر
میکنند و ترجمه را تغییر میدهند که ثاراه؛ یعنی خونخواهی
خداوند .در لغت عرب «ثار» را میتوان به دو گونه معنا کرد :یکی
به معنای خون و دیگری به معنای خونخواهی .آقای شجاعی در
کتاب چراغ هدایت اشاره میکند که« :ثار ،مایه حیات یک
موجود است؛ یک موجود اگر خون نداشته باشد ،حیاتش از بین
میرود».
ثاراه؛ یعنی خون خداوند؛ یعنی خون اه .همان اللهی که در عالم
ظهور پیداکرده است .مقصود از مایهی حیات ،ظهورات اسم اه
خداوند ،یعنی وجود نازنین اِمه اطهار (علیهماالسام) است .اگر
انسان کامل نباشد ،رگ حیات عالم برچیده میشود .جناب ابن
عربی در کتاب «فتوحات» میفرماید« :ازاینجهت به انسان کامل
عنوان قطب عالم امکان را میدهند که قطب به معنای آن چیزی
است که اگر نباشد ،همهچیز ازهمپاشیده میشود .اگر انسان
کامل نباشد ،اسم اه خداوند بدون ظهور میماند و اگر قرار باشد
اسم اه خداوند ظهور نداشته باشد ،عالم هم وجود نخواهد
داشت ».طبق آن روایتی که خداوند میفرماید« :کُنْتُ کَنزا
مَخفّیا فَاَحبَبْتَ اَن اُعْرَف فَخَلَقْتُ الخلَقَ اُعرَف» گنجی پنهان
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بودم ،دوست داشتم که شناخته شوم ،پس خلق را آفریدم تا مرا
بشناسند .اگر این محبت برای ظهور نبود هیچوقت خلقتی
صورت نمیگرفت« .یـا أَحْمَدُ! لَوْاكَ لَما خَلَقْتُ الْأَفْاكَ،
وَلَوْا عَلمىّ لَما خَلَقْتُکَ ،وَلَوْا فاطممَةُ لَما خَلَقْتُکُما» بنابراین وقتی
میگوییم ثاراه؛ یعنی اینکه :ای حسین (ع) که مایهی حیات
عالمی ،هم خودت ،هم پدرت ،هم حضرت زهرا (س) هم
رسولاه .براساس روایت حضرت حسین بن علی (ع) باب
رحمت خداوند است؛ یعنی خداوند وقتی میخواهد رحمت
انسان کامل را در عالم تسرّی بدهد (سریان بدهد) بابش حسین
بن علی (ع) است؛ یعنی باید از در محبت حسین بن علی (ع)
عبور کند .پس طبیعتاً حسین بن علی (ع) مصداق اتمّ ثاراه است.
اگر این در بسته شود ،مثل این است که رگ حیات از بین برود
و دیگر حیاتی برای موجودات عالم باقی نمیماند .البته بعضیها
سنگینتر از این حرف را زدهاند که این را بر عهدهی خودتان
می گذاریم که مراجعه کنید و ببینید ثاراه را به اه نسبت دادن،
چه معنایی دارد!؟
«السَاَمُ عَلَیْکَ یَا وِتْرَ اللَهم الْمَوْتُورَ فمی السَمَاوَاتم وَالْأَرْضِ» بعضیها
بد ترجمه کردهاند و آمدند «وتر» را با چند واسطه به خونخواهی
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تفسیر کردند؛ درحالیکه نیازی نیست .وتر؛ یعنی یکی شده،
یکی ِیکی شده« .وتر اه الموتور» مقام وحدت انسان کامل در
هستی را نشان میدهد؛ بهعبارتدیگر اگر ما قاِل بر آنیم که
هستی در مقام وحدت است ،این وحدت در سایهی انسان کامل
صورت میگیرد .وتر اه الموتور؛ یعنی یکی ِیکی شده ،هم
خودش یکی است (مقام وحدت در هستی) و هم یکیاش با اه
یکی شده است.
«أَشْهَدُ أَنَ دَمَکَ سَکَنَ فمی الْخُلْدم وَاقْشَعَرَتْ لَهُ أَظملَةُ الْعَرْشِ» تا قبل
از این فراز ،سام میداد و از شنیدههایش میگفت؛ حال
میخواهد از عقایدش بگوید .میگوید« :من شهادت میدهم که
بهدرستی ،خون تو در بهشت برین ساکن شد( ».ما دو بهشت
داریم :یکی بهشت برین که محل اولیاء و انبیا الهی است و یک
بهشت دیگر .به تعبیر قرآن یک جنّتی داریم و یک جنّت که این
جنّتی ،همان جنّت برین است).
همانطور که گفته شد ،حسین بن علی (ع) ثاراه و مایه حیات
عالم است؛ حاا در این فراز گفتهشده :خون حسین بن علی (ع)
در بهشت برین ساکن شد؛ یعنی خون ِخون خدا ،در بهشت برین
ساکن است .منظور از خونهای حسین بن علی (ع) شیعیان و
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محبّان حسین بن علی (ع) است و در روز ظهور شعاری که
حضرت بقیهاه سر میدهد ،این است که« :یا لثارات الحسین» ای
کسانی که خونهای حسین بن علی (ع) هستید (البته بعضی آن
را اینگونه گفتهاند« :یا لثارات الحسین» ای خون خواهان حسین
(ع)) وقتی میگوید« :خون حسین بن علی (ع) در بهشت برین
سکنی گرفت» یعنی شیعیان و محبّان حسین بن علی (ع) در
بهشت ساکن میشوند؛ یعنی نیازی نیست قیامتی صورت بگیرد؛
طبق آیات قرآن ،همین اآن بهشت برپاست؛ پس همین اآن،
محبّان حسین بن علی (ع) در بهشت قرار میگیرند .بعد در ادامه
میگوید« :وَاقْشَعَرَتْ لَهُ أَظملَةُ الْعَرْشِ» پس از قرار گرفتن خون
حسین بن علی (ع) در بهشت برین ،سایههای عرش شروع به
لرزیدن کرد .پیامبر میفرماید« :عرش ،سقف بهشت برین است».
میگوید« :سایههایش شروع به لرزیدن کرد ».منظور از سایه ،طبق
روایت (ظل اه) اهلبیت اطهار (علیهماالسام) هستند و به تعبیر
عرفا ،همهی هستی ،ظل اه؛ یعنی سایه خداست.
آیاتی از قرآن کریم بر این مطلب دالت دارد که به ذکر چند
مورد بسنده میشود:
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«وَسارِعُوا إِلی مَغْفمرَةٍ ممنْ رَبِکُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَماواتُ وَالْأَرْضُ
أُعمدَتْ لملْمُتَقینَ» (آلعمران )799 ،و شتاب کنید برای رسیدن به
آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن ،آسمانها و زمین
است و برای پرهیزکاران آمادهشده است« .وَاتَقُوا النَارَ الَتی أُعمدَتْ
لملْکافمرینَ» (آلعمران )797 ،و از آتشى بپرهیزید که براى کافران
آمادهشده است« .أُعمدَتْ» که در این آیات شریفه آمده ،صریحاً
میفرماید« :بهشت و جهنم آفریدهشده و آماده است» و «إعداد
الشیء» به معنای و مستلزم وجود آن چیز در خارج است (أبکار
اأفکار فی أصول الدین) همانطور که اهل لغت نیز به چنین
معنایی اتّفاق نظر دارند( .المصباح المنیر)
«عمنْدَ سمدْرَةِ الْمُنْتَهی عمنْدَها جَنَةُ الْمَأْوی» (نجم 79 ،و  )75نزد
«سدرة المنتهی»« ،جنّت المأوی» در آنجا است؛ یعنی نزد سدرة
المنتهی ،بهشتی است که مأوای مؤمنان است و در کنار سدرة
المنتهى ،اقامتگاه بهشت قرار دارد که این بهشت ،همان بهشت
جاویدان است( .تفسیر القمی) به کسانی که ایمان آورده و
کارهای شایسته انجام دادهاند ،بشارت ده که باغهایی از بهشت
برای آنها هست( .بقره)25 ،
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حال این عرش که شروع به لرزیدن کرد ظهوراتی دارد ،یکی از
ظهوراتش قلب مؤمن است (قَلْبُ الْمُؤْممنِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ) دومین
ظهور آن کعبه است .طبق روایت ،کعبه ،ظهور عرش الهی است؛
ظهور بیتالمعمور است .سومین ظهور عرش ،فرقان است.
آیا این لرزیدن از سر سستی است؟ طبق آیه قرآن «یَوْمَ تَرْجُفُ
الرَاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَادمفَه» آن روز که زلزلههای وحشتناك ،همهچیز
را به لرزه درمیآورد و به دنبال آن ،حادثه دومین [صیحه عظیم
محشر] رخ میدهد( .نازعات 1 ،و  )1در روایت در مورد تفسیر
«راجفه» گفتهشده که راجفه ،دوتاست؛ یکی در روز عاشورا و
یکی هم زمان قیام حضرت حجت .این لرزیدن از سر سستی
نیست ،بلکه به معنای این است که ظرفیت عالم کشش این را
ندارد؛ مثل آنجا که در قرآن آمده« :لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى
جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خَاشمعًا مُتَصَدمّعًا ممنْ خَشْیَةِ اللَّهم وَتملْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا
لملنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ» (حشر )27 ،یعنی روز عاشورا و روز
ظهور ،زمین نمیتواند تحمل بیاورد؛ درنتیجه شروع به لرزیدن
میکند .بهشت ،ظرفیت ساکن شدن خون حسین بن علی (ع) را
ندارد؛ درنتیجه سایهاش شروع به لرزیدن میکند.
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اگر در زیارت ناحیه مقدسه حضرت حجت بن الحسن (روحی
لتراب مقدمه الفداء) میگوید« :دیگر من نمیتوانم» به خاطر
بزرگ بودن مصیبت و عظمت این روز است .آنجا که در روایت
میخوانیم :در روز عاشورا ،خداوند پردهای روی چشم شیعیان و
محبّان حسین بن علی (ع) میاندازد یا وقتی وارد حرم حسین بن
علی (ع) میشویم ،خداوند ،یک پرده جلوی چشم ما میاندازد؛
بهاینعلت است که خداوند میداند که عرش یارای تحملش را
نداشت و شروع به لرزیدن کرد؛ بهتبع ،بدن ناقص ما و قلب مؤمن
که ظهور این عرش است نیز همینطور خواهد بود؛ یعنی یارای
تحملش را ندارد.
«وَبَکَى لَهُ جَممیعُ الْخَاَِمقِ وَبَکَتْ لَهُ السَمَاوَاتُ السَبْعُ وَالْأَرَضُونَ
السَبْعُ وَمَا فمیهِنَ وَمَا بَیْنَهُنَ» میفرماید« :برای ریخته شدن خون تو،
همهی خایق گریه کردند ».در باب غصّهی حسین بن علی (ع)،
در باب معرفت حسین بن علی (ع) همهی آنچه در آسمانها و
زمین و «ما فیهن وما بینهن» میگریانند و میگریند( .البته گریهی
هر چیزی بهتناسب خودش است و همهچیز شعور دارد «وان من
شی اا یسبح بحمده ولکن ا تفقهون تسبیحهم» این گریه کردن
براساس شناخت است).
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«وَمَنْ یَتَقَلَبُ فمی الْجَنَةِ وَالنَارِ» حتی آنها که در بهشت یا جهنم
هستند بر حسین بن علی (ع) میگریانند و میگریند .طبق روایت
داریم و بعضیها اینگونه تأویل کردهاند که اگر گریه بر حسین
بن علی (ع) نبود؛ شاید خلقتی صورت نمیگرفت .اینجا به این
اشاره دارد که هرچه در آسمانها و زمین است ،تازه با تأکید
بیشتر «السماوات اسبع واارضون السبع وما فیهن وما بیهن ومن
یتقلب فی الجنه والنار» یعنی کسی هم که در آتش جهنم
قرارگرفته ،آن وسط ،بازهم شروع به گریستن و گریاندن بر
حسین بن علی (ع) میکند.
«ممنْ خَلْقِ رَبِنَا وَمَا یُرَى وَمَا اَ یُرَى» آنچه دیده میشود و یا دیده
نمیشود .میخواهد بگوید« :هرچه در عالم است؛ خوب یا بد که
بهرهای از وجود پیداکرده ،یقیناً بر حسین بن علی (ع) میگرید
و میگریاند» یعنی همهی عالم روضهخوان و گریهدار حسین بن
علی (ع) هستند.
«أَشْهَدُ أَنَکَ حُجَةُ اللَهم وَابْنُ حُجَتمهم» در مرحله ی اول ،سام
میدهد و میگوید« :براساس شنیدههایم میگویم :السام علیک
یا حجة اه» اما در اینجا میگوید« :من دیگر فهمیدم که تو برهان
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وجود خدا هستی» (من به برهان صدیقت رسیدم و گواهی
میدهم که حجت وجود خداوند هستی).
«وَأَشْهَدُ أَنَکَ قَتمیلُ اللَهم وَابْنُ قَتمیلمهم» من دیگر ایمان آوردهام و این
دیگر حرف خودم است که «قتیل اه و ابن قتیله» آن اسم با
مسمّایش نزد من تطبیق پیدا کرد و اآن یقین پیدا کردم به اینکه
قتیل اه وابن قتیله هستی.
«وَأَشْهَدُ أَنَکَ ثاراه وَابْنُ ثَارِهم وَأَشْهَدُ أَنَکَ وِتْرُ اللَهم الْمَوْتُورُ فمی
السَمَاوَاتم وَالْأَرْضِ» اگر ما به این اعتقاد داشته باشیم که معصوم،
وقتی بیانی را میگوید ،در ترتیب مطالب هم منظوری مدنظر
اوست؛ آنوقت باید بگوییم که در ابتدا ،سام میگوید؛ یعنی
من هنوز به ایمان نرسیدهام و فقط تو را با اسم صدا زدم؛ بعد
معارفی را به ما میدهد که درنتیجهی این معارف ،به شهود و به
مرحله ی ادراك حقیقت میرسیم؛ یعنی دیگر یک گفتار لسانی
نیست که از دیگران شنیده و تکرار کنیم؛ اینجا ،به مرحله ی
شهود میرسیم و میفهمیم که حسین بن علی (ع) ثاراه است و
نشانگر این است که در این چند فراز ،معارفی وجود دارد که
میتواند انسان را از مرتبهی ادراك حصولی ،به ادراك حضوری
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برساند؛ یعنی از مرتبهی معرفت شنیدهشده از دیگران به شهود و
دیدار باطنی میرسد.
«وَأَشْهَدُ أَنَکَ قَدْ بَلَغْتَ وَنَصَحْتَ وَوَفَیْتَ وَأَوْفَیْتَ وَجَاهَدْتَ فمی
سَبِیلِ اللَهم» میگوید :من شهادت میدهم که در اباغ ،نصیحت،
وفاداری ،استیفا و جهاد فی سبیل اه کم نگذاشتی« .اشهد انک
قد بلغت» یعنی مسلم بن عقیل را فرستادی تا امامت و وایت را
اباغ کنی« .ونصحت »...در مسیری که میرفتی سراغ همهی
افراد شاخص از بنیعباس تا بزرگان قبایل مختلف رفتی
(بهعنوانمثال زهیر بن قین ،از کسانی بود که وسط راه به امام
حسین (ع) پیوستند .در مسیر خود ،دیگران را نصیحت کردی تا
از قافلهی امامت و وایت جا نمانند« .وأوفیت »...وقتی هم به
کربا رسیدی ،دشمن بیوفایی کرد؛ ولی تو وفادار بودی.
أوفیت ،از استیفا میآید؛ یعنی آنچه بر عهدهی تو بود ،بهطور
کامل تحقق دادی« .وجاهدت فی سبیل اه »...و نهایتاً در راه خدا
جهاد کردی.
تا اینجا هرچه که گفتیم ،نگاه ظاهری به این فراز بود .حال اگر
به این فراز نگاهی باطنی بیندازیم ،میبینیم که عرصهی عاشورا،
عرصهی هرروز قلب انسانهاست «کل یوم عاشورا وکل اارض
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کربا» یعنی هرروز همهی انسانها در درونشان یک دعوا بین
یزید نفسشان و حسین بن علی (ع) نفسشان دارند که در مباحث
اخاقی به آن «جدال بین نفس لوامه و نفس اماره» میگویند.
کربا ،بروز این جدال بود؛ کربا ،بروز دعوای بین جنود عقل و
جنود جهل بود .طبق روایت ،جنود عقل و جهل که حضرت امام
(ره) آن را مفصاً شرح داده این دعوا همیشگی است .کل یوم
عاشورا و کل اارض کربا ،چون همیشه بین دو نفس که یکی
نفس اماره است و ما را بهسوی شیطان میکشاند و بهسوی کفر
میراند و دیگری نفس لوامه است که ما را به هدایت میرساند
و بهسوی انسان کامل میبرد ،جدالی وجود دارد.
حاا در این قصّه ،حسین بن علی (ع) برای قلب ما اباغ میکند،
نصیحت میکند ،وفاداری میکند ،استیفا میکند؛ اگر بازهم
درست نشدیم ،به مرحله ی جهاد فی سبیل اه میرسد .در روایت
داریم حضرت حسین بن علی (ع) فقط یکبار در عاشورا شهید
نشد« .قتیل العبرات» یعنی اینکه میگوید« :من کشتهی دست
یزید و شمر و معاویه و ...نیستم ،بلکه من کشتهی اشکم ».در
روایت داریم« :حسین بن علی (ع) کشته نشد؛ مگر برای شفاعت
گناهان شیعیان»...
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گاهی اوقات با تمام وجود به قاتلین حسین بن علی (ع) لعن
میفرستیم؛ غافل از اینکه خودمان همان کسی هستیم که با
معصیت و گناه ،با رفتار و عدم وفاداری به حسین بن علی (ع)
باعث کشته شدنش میشویم؛ قتیل العبرات یعنی همین؛ یعنی ما
هم گاهی اوقات میشویم شمر و یزید و معاویه و ...؛ ولی چون
آیینهی دلمان را غبارگرفته است ،آنها را در عرصهی دل خود
نمیبینیم .اینجاست که حسین بن علی (ع) در میدان دلمان به
صحنهی جهاد میآید و ما را نصیحت میکند و امان از روزی
که از این راه رفته باز نگردیم ،نصیحت نپذیریم و توبه نمیکنیم،
آنوقت حسین بن علی (ع) وارد میدان میشود و خودمان ،همان
شمری میشویم که بر سینهی حسین (ع) مینشیند و در برابر مادر
قد خمیدهاش ،زهرای مرضیه ،سر از تن فرزندش حسین (ع) جدا
میکنیم« ...الهی اعوذ بک من شر نفسی» (خدایا! از شر نفسم به
تو پناه میبرم) « ...الهی ا تکلنی علی نفسی طرفه عین ابدا» (خدا
حتی بهاندازهی چشم بر هم زدنی مرا به حال خود رها نکن)
«وَمَضَیْتَ لملَذمی کُنْتَ عَلَیْهم شَهِیداً وَمُسْتَشْهِداً وَشَاهمداً وَمَشْهُوداً» در
این فراز میگوید« :من ،شهادت میدهم تو شهید بودی ،مستشهد
بودی (طالب شهادت و شهود بودی) ،شاهد بودی و مشهود هم
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هستی ».در مباحث معرفتی اصطاحی به نام اتّحاد عاقل و معقول
(اتّحاد شاهد و مشهود) وجود دارد .به خاطر اتّحاد شاهد و مشهود
است که عارف گاهی اوقات در مراتب سلوکش به مرتبهای
میرسد که (کوس انا الحق بزدم ،همچو منصور خریدار سر دار
شدم) چون به مرتبهای میرسد که میبیند شاهد ،همان مشهود
است؛ خودش را در عرش میبیند .آنجایی که امیرالمؤمنین
میفرماید« :أنا نوح ااول أنا آدم ااول انا مورّق ااشجار »...به
قول عامه محمدتقی جعفری وجودش وسعت پیدا میکند،
طوری که همهی عالم را با خودش میبیند؛ که اصطاحاً به این
مرتبه «قرب نوافل» میگویند؛ در مرتبهی قرب نوافل ،عارف به
درجهای میرسد که خودش را در عالم میبیند؛ بنابراین هرچه
در عالم است با خودش میبیند .طبیعی است که در این مرحله
«انا الحق» میگوید؛ «سبحان اعظم شأنی» میگوید .البته این مقام،
مقامی است که نباید در آن توقف کرد؛ در این مرحله ،همهچیز
عالم ،حتی خودش را هم با خودش میبیند؛ اما بااخره یکمرتبه
از مراتب شهود است .در این فراز میفرماید« :حسین بن علی (ع)
هم شاهد و هم مشهود و هم شهید بود» یعنی به مقام اتّحاد رسیده
بود.
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این حسین بن علی (ع) نه حسین بن علی (ع) ملک دنیایی که
مثل ما فانی شدنی است؛ بلکه منظور حقیقت حسین بن علی (ع)
است؛ همان حقیقتی که وقتی حضرت شهربانو (ساماه علیها)
از حسین بن علی (ع) خواست ،جلوهای از آن حقیقت را به او
نشان دهد تا آخر عمرش مدام از حال میرفت و به هوش میآمد.
همانطور که در قرآن آمده است« :اگر این قرآن صامت بر کوه
نازل شود ،یارای تحملش را ندارد و نیست و نابود میشود ».اگر
قرآن ناطق؛ یعنی حقیقت انسان کامل بر زمین نازل شود؛ زمین،
نیست و نابود میشود؛ همانطوری که در فرازهای قبلی گفته
شد« :خون حسین بن علی (ع) بر بهشت نازل شد؛ عرش خدا
شروع به لرزیدن کرد» زمین که پایینتر از عرش الهی است؛ یعنی
حضرت حسین بن علی (ع) در مقامی قرار گرفت که آنچه
حقیقت خودش بود را دیدار کرد؛ بنا به نص زیارت مطلقه ،شاهد
و مشهود یکی بود.
«أَنَا عبداه وَمَوْاَكَ وَفمی طَاعَتمکَ وَالْوَافمدُ إِلَیْکَ» در این فراز به
حرف دل ما میرسد میگوید« :من ،عبد خداوند و دوستدار تو
و در اطاعت تو هستم و بر تو وارد شدم ».این چهار چیز را برای
خودش میشمارد؛ انشاءاه که شامل این چهار مرحله باشیم.
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« أَلْتَممسُ کَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عمنْدَ اللَهم وَثَبَاتَ الْقَدَمِ فمی الْهِجْرَةِ إِلَیْکَ»
خوب این چهار ویژگیای که در فراز قبلی ذکر شد؛ سبب چهار
مرتبه میشود :یکی سبب میشود که انسان به بااترین مرتبهی
نزد خداوند برسد؛ دومین مقام سبب ثبات قدم در هجرت بهسوی
حسین بن علی (ع) میشود .آیتاه جوادی آملی در کتاب
حماسه و عرفان میگوید« :یکی از تأکیدات دین هجرت است؛
آنهم نه هجرت مادی ،بلکه هجرت معنوی» «مهاجر الی الحسین
(ع)» یعنی بهسوی حسین (ع) هجرت کرده .آنجا که در قرآن
میفرماید« :کسانی که هجرت کنند برای زیارت خداوند از
خانه هایشان بیایند؛ برای حج ظاهر هجرت کنند؛ اگر در این راه
کشته شوند؛ آنها شهید بهحساب میآیند« ».وَمَنْ یُهَاجِرْ فمی سَبِیلِ
اللَهم یَجِدْ فمی الْأَرْضِ مُرَاغَمًا کَثمیرًا وَسَعَةً وَمَنْ یَخْرُجْ ممنْ بَیْتمهم مُهَاجِرًا
إِلَى اللَهم وَرَسُولمهم ثُمَ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَهم وَکَانَ
اللَهُ غَفُورًا رَحمیمًا» (نساء )700 ،و بر همین اساس است که ما،
همه ی کسانی که در ماجرای منا حضور داشتند را شهید حساب
میکنیم .درحالیکه آن ،تنها کعبهی ظاهر است .کعبهی باطن،
حسین بن علی (ع) است .کسی که به زیارت حسین بن علی (ع)
میرود ،درواقع مهاجر است .کسی که برای زیارت حسین بن
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علی (ع) برود و در راه کشته شود ،او بازهم شهید است .گاهی
وقتها این مهاجرت جسمانی و گاهی روحانی است .بُعد منزل
نبود در سفر روحانی  ...و کسی که مهاجر شد ،درواقع مجاهد
است .شهید مطهری در کتاب آزادی معنوی ،خیلی زیبا این بحث
را مطرح کرده و هجرت و جهاد را در کنار هم قرار داده است؛
چون جهاد یکی از ظهورات هجرت است؛ پس کسی که در دنیا،
حتی بعد از واقعهی عاشورا بهسوی حسین بن علی (ع) هجرت
کرد ،آنوقت جزء اصحاب حسین بن علی (ع) میشود.
برخی در شرح زیارت عاشورا بر این قاِلاند که وقتی داری به
اصحاب حسین بن علی (ع) سام میدهی ،اگر محبّ حقیقی
حسین (ع) هستی ،خودت را هم ببین .حاا این «مهاجر الی اه»
چگونه محقق میشود؟ با همان چهار ویژگی که در فراز قبلی
ذکرشده یعنی عبداه بودن ،محبّ حسین (ع) و در اطاعت او
بودن و بر او وارد شدن ،سبب میشود که در هجرت بهسوی
حسین بن علی (ع) ثابتقدم شوی.
«وَالسَبِیلَ الَذمی اَ یُخْتَلَجُ دُونَکَ ممنَ الدُخُولِ فمی کَفَالَتمکَ» در این
فراز میگوید« :تو را در راهی قرار میدهند که در آن قطعی
ندارد و خجل شدن و پشیمانی به دنبالش نیست« ».الدخول فی
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کقالتک» یعنی در کفالت حسین بن علی (ع) قرار میگیری.
کفیل ،کسی است که ناتوانی را به او میسپارند تا رتقوفتق
اموراتش را انجام دهد ،دستش را بگیرد و هرجایی که بخواهد
برود ،قبلش حرکت کند .حال چه زیباست که در عالم حسین بن
علی (ع) کفیل ما بشود .کفالتت با حسین بن علی (ع) است؛ یعنی
هر جا بخواهی بروی حسین بن علی (ع) فانوس راهت میشود.
در روایت داریم که حسین بن علی (ع) فانوس است «ان الحسین
مصباح الهدی وسفینة النجاة» مصباح؛ یعنی فانوس؛ بعد میگوید:
«سفینة النجاة» یعنی کشتی نجات ،آنهم کشتیای که سرعتش
از همه بیشتر است .کسی که سوار بر کشتی حسین بن علی (ع)
شود ،دیگر خودش راه را تشخیص نمیدهد؛ بلکه راه برایش
میبرند؛ زیرا که ناخدای کشتی ،حسین بن علی (ع) است.
«الَتمی أُممرْتَ (أَمَرْتَ) بِهَا» کسی که آن را امر کرد« .مَنْ أَرَادَ اللَهَ
بَدَأَ بِکُمْ» میفرماید« :هرکس ارادهی خداوند کند؛ یعنی بخواهد
سیر و سلوکی بهسوی خداوند داشته باشد ،باید از شما شروع
کند ».آقای دوابی میگوید« :هرچه بخواهی از دستگاه حسین
بن علی (ع) بخواه .هر سلوك الی اه را که میخواهی ،از دستگاه
حسین بن علی (ع) بخواه ».زیارت عاشورا نیز همین را میگوید:
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«اتقرب الی اه ثم الیکم» که در شرح زیارت عاشورا بحث
کردیم که این «ثم» به چه معناست؛ پس هرکس اه را اراده کند،
برای رسیدن به اه ،باید از شما شروع کند.
آقای جوادی آملی در کتاب «صهبای حج» میگوید« :آیا
میدانید اینکه دستور دادهاند باید پشت مقام ابراهیم ،پشت مقام
اسماعیل بروید و نماز به جا بروید ،برای چیست؟ حج ،سمبلیک
است؛ نمادی است تا با آن به تو نشان دهند برای اینکه تو به خدا
برسی ،بین تو و خداوند باید مقام انسان کامل باشد ».این فراز هم
همین را میگوید« :من اراد اه بدا بکم» باید از شما شروع کند.
«بِکُمْ یُبَیِنُ اللَهُ الْکَذمبَ» در اینجا آمده است که خداوند از طریق
شما ،راست و دروغ ،حق و باطل را نشان میدهد؛ شما ،عامل
تبیین خدا هستید؛ هر کس در اتصال با شما باشد ،حق میشود و
هر کس در انفصال با شما باشد ناحق است.
«وَبِکُمْ یُبَاعمدُ اللَهُ الزَمَانَ الْکَلمبَ» خداوند ،زمان سختی و با در
عالم را بهوسیلهی شما دور میکند .در روایت داریم« :یکی از
جنّیان خدمت رسولاه آمد و گفت’ :یا رسولاه (ص) من از
ابتدا با همهی انبیا بودم .در ماجرای ابراهیم (ع) دیدم یکی آمد
به آتش اشاره کرد ،آتش بر ابراهیم سرد شد .در ماجرای نوح
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دیدم یکی آمد به طوفان اشاره کرد ،آرام شد .در ماجرای هر
یک از انبیاء که مسیری را طی کردند؛ هر اتّفاقی افتاد؛ من ،یکی
را دیدم که آنجا حضور داشت .این کیست؟ من فکر میکردم
شما هستید؛ اما آمدم دیدم شما نیستید ‘.که بعد رسولاه (ص)
امیرالمؤمنین را صدا کرد ،وقتی وارد مجلس شد آن جن قسم یاد
کرد و گفت’ :واه واه واه ،این همان کسی بود که من در طول
زندگی انبیا او را دیدم‘ زیرا که نقش وایت این است».
اگر امروز تکهای از کشتی نوح (ع) را پیداکردهاند که بر روی
آن نام پنجتن آل عبا نوشتهشده؛ ازاینجهت است که اگر کشتی
نوح (ع) راه صاح و نجات را پیدا کرد ،بهواسطهی آنها بود.
اگر توبهی آدم پذیرفته شد؛ اگر بنا به نص روایت «علم آدم
اسماء کلها» را به اسامی اهلبیت (علیهماالسام) تأویل کردهاند؛
بیربط نیست؛ چون طبق متن زیارت ،خداوند ،زمانهایی که
انسان میخواهد در سختی بیفتد را بهواسطهی آنها دور میکند.
حال این زمان شامل حال اِمه از صدر خلقت تاکنون هست.
«وَبِکُمْ فَتَحَ اللَهُ وَبِکُمْ یَخْتممُ اللَهُ» یعنی خداوند ،با شما شروع
میکند (فاتحة الکتاب؛ یعنی آن چیزی که کتاب را شروع
میکند) وبکم یختم اه؛ و با شما هم ختمش میدهد .شروع
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خلقت ،وابسته به انسان کامل است .ازآنجاییکه خداوند احد و
واحد ،نمیتواند کثرات را ایجاد کند ،اگر صادرهی نخستین
(انسان کامل) نباشد؛ خلقت ممکن نیست .میگوید« :در ابتدا
وحدت بود ،وجود انسان کامل آمد که این امر واحد ،احد را
کثرت داد (تفضیل داد)»
در آخرالزمان ،بقیهاه ظهور خواهد کرد .ظهور بقیهاه ،در روز
جمعه است .روز جمعه ،نماد جمع است؛ یعنی خداوند ،بساط
کثرات را جمع میکند؛ دوباره به وحدت میرسیم .اینکه در
قرآن و روایت میگوید« :ابتدای خلقت امت واحده بودیم»
منظور این است که وحدت بود ،بعد کثرت پیدا کرد .در روایت
آخرالزمان ،دوباره امت واحده خواهیم شد؛ یعنی به وحدت
میرسیم .پس ازاینجهت میگویند« :جمعه ،روز ظهور و نماد
جمع است که بساط کثرات عالم جمع میشود و همه ،دوباره به
مقام وحدت میرسیم ».پس فتح خلقت؛ یعنی باز کردن کثرت
ها و ختم آن با انسان کامل است.
در روایت داریم« :امیرالمؤمنین علی (ع) قسیم النار والجنة است؛
زیرا که بهشت ،ظهوری از ظهورات انسان کامل و جهنم ظهوری
از ظهورات اوست ».خداوند میفرماید« :کُنْتُ کَنزا
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مَخفّیا فَاَحبَبْتَ اَن اُعْرَف فَخَلَقْتُ الخلَقَ اُعرَف» (گنجی مخفی
بودم ،میخواستم شناخته شوم ،پس خلق را آفریدم که شناخته
شوم ).با انسان کامل ،خلقت را شروع میکند و با او نیز به پایان
میرساند.
«وَبِکُمْ یَمْحُو مَا یَشَاءُ وَ (بِکُمْ) یُثْبِتُ» خداوند اگر خواست چیزی
را محو یا تثبیت کند ،بهوسیلهی شما محو یا تثبیت میکند« .وَبِکُمْ
یَفُکُ الذُلَ ممنْ رِقَابِنَا وَبِکُمْ یُدْرِكُ اللَهُ تمرَةَ کُلِ مُؤْممنٍ یُطْلَبُ بِهَا»
خداوند بهوسیله شما ،زنجیر (قاده) بندگی غیر را از گردن ما
بیرون میآورد .ما یک خلقت ظاهر داریم و یک خلقت باطن یا
درون انسان .ظاهرش این بود که خلقت بهوسیلهی انسان کامل
شروع شد و هر محو یا تثبیتی بهوسیلهی انسان کامل است و با
انسان کامل نیز تمام میشود .اگر با نگاه باطنی به این فراز بنگریم
میبینیم که اگر میخواهد در درون انسان ،فتحی صورت بگیرد؛
یعنی اگر انسان رشد و سلوکی داشته باشد ،شروعش با انسان
کامل است؛ اگر میخواهد در مرتبهی کمالی انسان ،ختمی باشد؛
آنهم باوجود انسان کامل است؛ اگر قرار است چیزی از درون
ما محو شود (معصیتی یا کاری که کردهایم) محوش بهوسیله
انسان کامل است .اگر صفت حسنهای در درون ما بخواهد تثبیت
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شود بهوسیله انسان کامل است و اگر بخواهیم این زنجیری که
نفس ما را به دست شیطان داده ،باز شود؛ بهواسطهی انسان کامل
است؛ پس اگر کسی در مدرسهی حسین بن علی (ع) باشد ،به
بااترین درجات کمالی میرسد .این است که میتواند «ما رایت
اا جمیا» ی حضرت زینب (س) را تفسیر کند؛ زیرا که حضرت
زینب (س) در کربا میدید که یک روزی بر اثر گریه بر حسین
(ع) محبتی پیدا میکنند و بهواسطهی این محبت ،راه کمال بر
آنها باز میشود .قلبشان در خون حسین بن علی (ع) سکنی
میگیرد؛ درنتیجه ،عرش الهی در قلب آن سکنی میگیرد؛ زیرا
که مصداق قلب مؤمن میشود.
«وَبِکُمْ تُنْبِتُ الْأَرْضُ أَشْجَارَهَا وَبِکُمْ تُخْرِجُ الْأَرْضُ ثممَارَهَا وَبِکُمْ
تُنْزِلُ السَمَاءُ قَطْرَهَا وَرِزْقَهَا» بهوسیلهی شما ،درختان از زمین
برمیآیند و میوههای آن میرویند و قطرات باران و رزق خداوند
نزول پیدا میکند« .وَبِکُمْ یَکْشمفُ اللَهُ الْکَرْبَ وَبِکُمْ یُنَزِلُ اللَهُ
الْغَیْثَ وَبِکُمْ تُسَبِحُ (تَسمیخُ) الْأَرْضُ الَتمی تَحْمملُ أَبْدَانَکُمْ» از این دو
فراز هم میتوان مفاهیم ظاهری و هم مفاهیم باطنی بگیریم .نگاه
ظاهری این است که بگوییم بهوسیلهی اهلبیت اطهار
(علیهماالسام) است که درخت بر زمین میروید و...
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روایتهایی در این مورد داریم ازجمله« :یکوقت امیرالمؤمنین
(ع) سلمان را به مرحلهای از شهود برد ...سلمان ،فرشتگانی را دید
که مسئول این هستند که قطرههای باران را تشخیص میدهند و
مشخص میکنند که کجا بیفتد؟ امیرالمؤمنین (ع) به سلمان
گفت’ :این فرشتگان ،مسئول این هستند که فقط قطرههای باران
کجا بیفتد؛ ولی هر قطره که بخواهد بیفتد ،قبلش از من اجازه
میگیرند که آیا اینجا بیفتد‘؟»
بهوسیلهی شما ،غیث و فریادرسی خداوند شکل میگیرد؛
بهوسیلهی شما زمینی که محمل نگهداری ابدان شماست ،مشغول
تسبیح میشود .در نگاه باطنی همهی اینها را به درون انسان
تأویل میکنیم؛ این «اارض» را زمین دل بگیر؛ زیرا که در این
بخش زیارت ،قسمتهایی وجود دارد که جز از طریق معنای
باطنی ،معنای دیگری پیدا نمیکند و این قسمت آنجایی است
که میگوید« :وبکم یکشف اه الکرب» غم و غصّه مربوط به
درون انسان است و ازآنجاییکه معصوم ،حرف بیربط و ناوصل
نمیزند؛ نتیجه این میشود که شما میتوانید قبل و بعد آن قسمت
را هم به درون تفسیر کنید .پس «ارض» میتواند زمین دل انسان
باشد .بهوسیلهی انسان کامل ،درخت از زمین میروید و میوه سر
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میدهد که منظور از میوه دل ،کمال و کمال یابی ،وایت و
رسیدن به مقامات عالیه است .رزق معنوی هم که از آسمان نازل
میشود نیز ،دست انسان کامل و حضرت حسین بن علی (ع)
است .وقتی این اتّفاق افتاد ،غم و غصّهها از بین میرود؛ چون به
مقام رضا میرسیم؛ راضیه مرضیه میشوی که بنا بر آیه قرآن «یا
أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئمنَّةُ ارْجِعی إِلى رَبِّکم راضمیَةً مَرْضمیَّةً» یعنی کسی
که به نفس مطمئنه رسیده است.
بهوسیلهی شما زمینی که بدن هایتان در آن است ،تسبیح میکند.
طبق روایت داریم« :وقبر فی قلوب من وااه» قبر حقیقی اِمه
اطهار (علیهماالسام) دل کسی است که دوستدار اوست .آیتاه
بهجت در یکجا میفرماید« :وقتی به حرم رفتید ،منتظر شوید تا
صاحب قبر وارد حرم شود» که منظورشان ورود یکی از اولیاءاه
به حرم است (زیرا که قلب اولیاء ،محل قبر انسان کامل است).
به همین علت است که گاهی اهل معرفت ،با خودشان شروع به
خواندن زیارت اهلبیت (علیهماالسام) میکردند؛ زیرا که اگر
به قلب خودمان نگاه کنیم ،قبر اِمه را مییابیم (وقبره فی قلوب
من وااه) معنی «وَ أَجْسَادُکُمْ فمی الْأَجْسَادم وَأَرْوَاحُکُمْ فمی الْأَرْوَاحِ
وَأَنْفُسُکُمْ فمی النُّفُوسِ» همینجاها قابل تفسیر است .هرکس محب
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حقیقی حسین بن علی (ع) شود ،قبر امام در قلبش قرار میگیرد.
وقتی قبر امام در قلبش قرار گرفت؛ آنوقت ،قلبش شروع به
تسبیح حقیقی خداوند میکند.
«وَتَسْتَقمرُ جِبَالُهَا عَنْ (عَلَى) مَرَاسمیهَا» به تعبیر قرآن «وَالجِبالَ أَوتاداً»
(نبأ )1 ،کوهها ،میخهایی هستند که زمین را نگهداشتهاند .حسین
بن علی (ع) این کوههایی را که برای نگهداشتن زمین به وجود
آمدهاند ،نگهداشته است که این معنای ظاهری این فراز است .در
نگاه باطنی ،محبت حسین بن علی (ع) همچون میخهایی است
که زمین دل را از فروپاشیده شدن ،حفظ میکند.
«إِرَادَةُ الرَبِ فمی مَقَادمیرِ أُمُورِهم تَهْبِطُ إِلَیْکُمْ وَتَصْدُرُ ممنْ بُیُوتمکُمْ»
مقام قضا و قدر مربوط به اسم ربّ الهی است .وقتی ربّ؛ یعنی
آنکسی که میخواهد قضا و قدر را تعیین کند ،اراده کرد که
کتاب محفوظ را بنویسد (اراده کرد تقدیر امور را تنظیم کند)
این قضا و قدر بهسوی شما نزول میکند تا از خانههای شما صادر
شود؛ یعنی قضا و قدر الهی بنا به نصّ زیارت ،ابتدا بر انسان کامل
عرضه میشود .قضا و قدر عالم بهوسیلهی انسان کامل که ظهور
اسماء و صفات الهی است تحقق پیدا میکند .اینکه میگویند
پرونده اعمال و قضا و قدر شیعیان را به دست حضرت حجت

از احرام محرم تا اسفار صفر * 081

میدهند؛ یعنی همین؛ زیرا که ازمهی صدور قضا و قدر که
کثرت است ،وجود واسطهای (واسطهی فیض یا باب رحمة اه)
بین خداوند و خلق است.
«وَالصَادمرُ عَمَا فُصِلَ ممنْ أَحْکَامِ الْعمبَادم» تفضیل احکام عباد
(عبادت) از طرف اهلبیت (علیهماالسام) که محل تفضیل
احکام عباد هستند ،صادر شد؛ یعنی اهلبیت به ما احکام عبادت
و دین را میآموزند که این نوع نگاه ،یک نگاه ظاهری است.
حال به این فراز نگاهی باطن هرچه در عالم است؛ خداوند را
عبادت میکند؛ اگرچه نمیتواند اسم اه را عبادت کند؛ ولی در
اسماء جزِیه خداوند ،او را عبادت میکنند .احکام این مقام
عبادت ،توسط شما صادر میشود .اگر انسان کامل نباشد ،این
تفضیل برای عالم صورت نمیگرفت.
«لُعمنَتْ أُمَةٌ قَتَلَتْکُمْ وَأُمَةٌ خَالَفَتْکُمْ وَأُمَةٌ جَحَدَتْ وِاَیَتَکُمْ وَأُمَةٌ
ظَاهَرَتْ عَلَیْکُمْ وَأُمَةٌ شَهِدَتْ وَلَمْ تُسْتَشْهَدْ» به قومهای مختلفی
لعنت میفرستد که در شرح زیارت عاشورا ،مفصاً بحث شده
است .مراتب مختلف لعن را میگویند:
 .7أُمَةٌ قَتَلَتْکُمْ :امتی که با تو قتال کردند ......بااترین مرتبه.
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 .2أُمَةٌ خَالَفَتْکُمْ :این گروه اگرچه قتال نکردند؛ اما مخالفت
کردند.
 .9أُمَةٌ جَحَدَتْ وِاَیَتَکُمْ :این گروه وایت حسین بن علی (ع) را
انکار کردند.
 .9أُمَةٌ ظَاهَرَتْ عَلَیْکُمْ :این گروه از دشمن حسین بن علی (ع)
پشیبانی کردند.
 .5أُمَةٌ شَهِدَتْ وَلَمْ تُسْتَشْهَدْ :این گروه در کربا حاضر بودند؛
ولی حاضر نشدند طلب شهادت کنند.
«الْحَمْدُ لملَهم الَذمی جَعَلَ النَارَ مَأْوَاهُمْ وَبِئْسَ وِرْدُ الْوَارِدمینَ وَبِئْسَ
الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَالْحَمْدُ لملَهم رَبِ الْعَالَممینَ»
کثرت ها

انواع

موجودات

عالم
گیاهان

حیوان
انسان

هستی
و ...

صادر نخستین
(واحد)

خدا

(احد)

مقامات النبوه (ص)
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بسم اه الرحمن الرحیم والحمد ه رب العالمین
السام علی الحسین و علی علی بن الحسین
و علی اواد الحسین و علی اصحاب الحسین
ظهور وصفناپذیری
در روایات داریم که میفرماید« :بالسّند المتّصل إلی الشّیخ
الجلیل ،أفضل المحدّثین ،محمّد بن یعقوب الکلینیّ ،عن علیّ بن
إبراهیم ،عن أبیه عن حمّاد ،عن ربعیّ ،عن زرارة ،عن أبی جعفر،
علیهالسام ،قال سمعته یقول :إنّ اه عزّ و جلّ ا یوصف؛ و کیف
یوصف و قال فی کتابه« :و ما قدروا اه حقّ قدره» فا یوصف
بقدر ،إلّا کان أعظم من ذلک؛ و إنّ النّبیّ ،صلیاه علیه و آله ،ا
یوصف؛ و کیف یوصف ،عبد احتجب اه عزّ و جلّ بسبع و جعل
طاعته فی اأرض کطاعته فی السّماء فقال« :و ما آتاکم الرّسول
فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا ».و من أطاع هذا فقد أطاعنی و من
عصاه فقد عصانی؛ و فوّض إلیه؛ و إنّا ا نوصف؛ و کیف یوصف،
قوم رفع اه عنهم الرّجس و هو الشّکّ؛ و المؤمن ا یوصف؛ و
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إنّ المؤمن لیلقی أخاه فیصافحه ،فا یزال اه ینظر إلیهما و الذّنوب
تتحاتّ عن وجوههما کما یتحاتّ الورق عن الشّجر».
جناب زراره گوید« :شنیدم حضرت باقرالعلوم (علیهالسام)
میفرمود :همانا خداوند عزّ و جلّ وصف کرده نشود و چگونه به
وصف آید و حالآنکه در کتاب خود فرموده که «تعظیم و تقدیر
ننمودند خداوند را حقّ تعظیم» .پس توصیف نشود خدای تعالی
به عظمت و وصفی مگر آنکه حقتعالی بزرگتر از آن است؛ و
همانا پیغمبر ،صلیاه علیه و آله ،به وصف نیاید و چگونه
توصیف شود بندهای که محجوب نموده است او را خدای تعالی
به هفت حجاب و قرار داده است اطاعت او را در زمین مثل
اطاعت خودش در آسمان ،پس فرمود« :آنچه آورد برای شما
پیغمبر ،صلیاه علیه و آله( ،یعنی امر کرد به آن) بگیرید او را و
آنچه نهی فرمود شما را از آن ،خودداری کنید از آن» .و کسی
که اطاعت او کند اطاعت مرا کرده و کسی که معصیت او را
کند معصیت مرا کرده و واگذار فرمود خداوند بهسوی او امر را؛
و ما وصف نشویم؛ و چگونه وصف شوند قومی که خدای
برداشته است از آنها رجس را که آن شک است؛ و مؤمن
وصف نشود؛ و همانا مؤمن ماقات کند برادر خود را پس
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مصافحه کند با او ،پس پیوسته خدای تعالی نظر میفرماید [به]
آنها و گناهان میریزد از رویهای آنها چنانکه برگ از
درخت میریزد».7
یعنی وجود نازنین حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و
سلم) قابل وصف نیست و درواقع این ایوصف بودن از صفات
خداست و این روایت میگوید که وجود نازنین حضرت نبی
مکرم اسام (صلیاه علیه و آله و سلم) مظهر صفت ایوصف
خداست .در روایت داریم که «اهاکبر» یعنی «اهاکبر ممنْ أَنْ
یُوصَفَ»؛ یعنی بزرگتر از این است که وصف شود .ازمه
وصف این است که عقل انسان ،تدبیر انسان ،فکر انسان بتواند
احاطه پیدا کند و احاطه عقل و علم محدود انسان در امر ا
محدود بدون حدوحصر امکانپذیر نیست؛ بنابراین ازاینجهت
است که طبق نظر همهی اندیشمندان نمیشود ذات خداوند را
شناخت؛ حتی صفات خدا بماهو صفات هم قابل شناخت نیست؛
چون اموری ایتناهی هستند ،حد ندارند ،محدود نیستند .عاوه
بر آنها وجود انسان کامل و اکمل انسان کامل که اعلی مراتب
 .7اصول کافی ،ج  ،2ص « ،782کتاب ایمان و کفر»« ،باب مصافحة» ،حدیث
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موجودیت در عالم و پله پایینتر از وجود خداوند متعال است،
نیز غیرقابل شناخت بوده و قابل وصف نیست؛ چون ازمهی
وصف احاطه است .انسان ازآنجهت که انسان است محدود
است و نمیتواند به نامحدود احاطه پیدا کند؛ بنابراین ادعای
شناخت حضرت ،ادعای گزافی است .اصاً این شدنی نیست؛
نهفقط در مورد شناخت نبی ،حتی گاهی وقتها انسان نفسش را
هم نمیتواند بشناسد .بعضی از اندیشمندان این روایت امام علی
(علیهالسام) که میفرماید« :مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه» 7را به
این تفسیر کردند که آیا نفس انسان را میشود شناخت؟ پس
چون انسان نفس خودش را بهطور کامل نمیتواند بشناسد،
درنتیجه خداوند را هم نمیتواند بشناسد .قرآن میفرماید« :النَبِیُ
أَوْلَى بِالْمُؤْممنمینَ ممنْ أَنْفُسمهِمْ»2؛ یعنی یک مرتبه از نفس آحاد
انسانها ،رسولاه (صلیاه علیه و آله و سلم) اولی است .طبیعتاً
وقتی امر کوچک را نتوان شناخت ،امر بزرگ را نیز نمیتوان
شناخت و درواقع شناخت وجود پیامبر مکرم اسام (صلیاه علیه
و آله و سلم) چه حقیقت و ظاهر و وجود ملکیه حضرتش و چه
 .7غرر الحکم ،ج  ،5ص  ،739ماده عرف
 .2قرآن کریم سوره احزاب ایه 1
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وجود ملکوتی و نوری حضرتش غیرقابل ادراك است .به دلیل
کثرت کماات آن حضرت ،برای اهل مُلک وجود ملکی ایشان
غیرقابل شناخت است؛ و همچنین برای وجودات ملکوتی ،وجود
نوریه و حقیقت نوریه حضرتش غیرقابل شناخت است؛ بنابراین
اینکه میفرماید «ان النبی ا یوصف» درواقع بهطور مطلق
میگوید هیچکس نمیتواند او را بشناسد و هیچکس نمیتواند
وجود نبی مکرم اسام (صلیاه علیه و آله و سلم) را وصف کند.
اما همان طور که در مورد خداوند از عالم ذات به عالم اسماء و
صفات تنزل پیدا میکنیم و برای خداوند جمعی از اسماء و
صفات را قاِل میشویم ،در مورد حضرت نبی مکرم اسام
(صلیاه علیه و آله و سلم) نیز چنین میباشد .اگر در اینجا بحثی
مطرح میشود درواقع یک قطره از آن دریا است و قابلمقایسه با
آن حقیقت نیست؛ اما بههرحال در تاشیم که بهقدر عقل و
تواناییمان از آنچه به ما رسیده ،به این حضرت معرفت و شناخت
پیدا کنیم.
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اولین و آخرین خلق
منابع زیادی اوصاف حضرت رسول (صلیاه علیه و آله و سلم)
را بیان کردهاند؛ ما در اینجا روایتی را از حضرت علی
(علیهالسام) نقل کردهایم .حضرت عامه حسنزاده در کتاب
هزار و یک نکته این نقل را آوردهاند که بعد از رحلت پیامبر
(صلیاه علیه و آله و سلم) وقتی حضرت امیرالمؤمنین علی
(علیهالسام) ،غسل و کفن آن حضرت را انجام میدادند و
لحظهای که به تعبیر روایت دستشان را زیر سر پیامبر گذاشتند و
میخواستند که پیکر آن حضرت را در قبر بگذارند و سنگ لحد
را قرار دهند ،در همان لحظه این جمات را در مورد حضرت
ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) بیان میکنند؛ بنابراین
این آخرین صحبتهایی است که امیرالمؤمنین علی (علیهالسام)
مولیالموحدین در محضر جسمانیه حضرت رسول (صلیاه علیه
و آله و سلم) فرمودند .بعد از رحلت پیامبر (صلیاه علیه و آله و
سلم) حضرت علی (علیهالسام) ،آن حضرت را اینگونه
توصیف میکند و با خدای خودش در مورد این پیکر مبارکی
که در قبر قرار میدهد ،میفرماید« :اللّهم ذا اّول العدد و صاحب
اابد نورك الذى قهرت به غواسق الظلم و بواسق العدم و جعلته
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بک و منک و الیک دااّ دلیا روحه نسخة ااحدیّة فى الاهوت
و جسده صورة معانى الملک و الملکوت و قلبه خزانة الحىّ الذى
ایموت طاووس الکبریاء و حمام الجبروت».
«پروردگارا این شخصی که اینک در قبر مینهم نخستینِ عدد
است و صاحب ابد .نور توست که قاهر شده بر غواسق ظلمت و
بر ابعاد عدم .قرار دادی او را بهوسیله خودت و از خودت و
بهسوی خودت و بر تو دلیل است روح او نسخه عالم احدیت در
اهوت و جسدش صورت معانی عالم ملک و ملکوت و قلبش
خزانه زندهای که همیشه جاویدان است؛ و طاووسی در مقام
کبریایی خدا و کبوتری است در عالم جبروت».
در این چند کلمهای که حضرت میفرمایند ،نکات خیلی دقیق و
مهمی را بیان میکنند که به نظر میآید خیلی از ابعاد معرفتی و
عرفانی که نسبت به حضرت ختمی مرتبه (صلیاه علیه و آله و
سلم) را داشته باشیم ،بهصورت خاصه کنار هم جمع کرده
است.
اولین نکته این است که وجود نازنین پیامبر مکرم اسام (صلیاه
علیه و آله و سلم) ،اولین عدد است« :اول العدد» .اولین عدد را بنا
به نظر اکثر متفکران ،شروع خلقت تفسیر کردهاند و قاِلاند
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خلقت مثل یک عدد است« .اول العدد» را الف میدانند و قاِلاند
همه حروف از الف ایجاد شده است .در فتوحات مکیه وقتیکه
درباره الف صحبت آ ن را مبنای همه حروف میخواند .با الف،
ب درست میشود؛ با الف حروف دیگر درست میشود و همه
حروف از شکلهای مختلف الف تشکیلشدهاند .اینکه جناب
حافظ میفرماید« :جز الف قامت یار» ،این الف اشاره به همین
قصه دارد؛ که درواقع به شروع هستی اشاره میکند .الف را به
مرتبه انسان کامل نسبت میدهند؛ چون همه هستی از آن شکل
میگیرد .همین قضیه در مورد اعداد هم وجود دارد .اولین عدد،
عدد یک است و همه اعداد از یک ایجاد میشوند .عدد دو یعنی
یک بهعاوه یک ،سه یعنی یک بهعاوه یک بهعاوه یک؛ یعنی
منشأ همه اعداد عالم ،اولین عدد است .لذا وقتی حضرت
میفرمایند «خدایا این اولین عدد است» ،منظور این است که همه
خلقت ناشی از این حقیقت شده است و هر چه در عالم هست،
ناشی از این حقیقت است؛ دراینباره آیات و روایات متعددی
وجود دارد .ازجمله این روایت که میفرماید« :اول ما خلق اه
العقل» .پیامبر (صلیاه علیه و آله و سلم) میفرمایند :اولین چیزی
که خداوند خلق کرد ،عقل بود و در ادامه میفرماید« :و انا العقل»
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و من همان عقل هستم .از طرفی برخی از آقایان اهل معرفت
قاِلاند که «اذا کان العقل کان ااشیاء» ،به این معنی که اگر عقل
باشد همه اشیاء هست؛ چون همه اشیاء صورتهایی نزد عقل کل
و صورتهایی نزد عقل فعالاند .اهل معرفت قاِلاند ما هر آنچه
هستیم و هر آنچه موجود است و هر آنچه وجود و تحقق مییابد،
چیزی نیست جز صورتهای عقلیه و چیزی نیست جز آن
صورتی که نزد عقل کل و نزد عقل فعال است؛ درواقع همه عالم،
همین است .شروع عالم ،عقل است .اینکه فرمود« :اول ما خلق
اه العقل» ،درواقع منتهای عالم هم ،عقل است .ازنظر حکما تمام
عالم در حال حرکت به سمت عقل است؛ یعنی هم در ابتدا و هم
در انتها میتوان به مقام عقل رسید.
اهل معرفت ،سعادت را در چه تعریف میکنند؟ سعادت چیزی
نیست جز رسیدن به مرتبه عقل فعال؛ رسیدن به آن حقیقت عاقله.
رسیدن به آن مرحلهی تعقل در عالم و بهشت ،برای کسی است
که اهل تعقل شده است .کسی به بهشت حقیقی میرسد که اهل
تعقل است و به مقام عقل رسیده است .البته عقل نه به معنای عقل
ملکیه دنیایی؛ بلکه عقل به معنای حقیقت عقل؛ بنابراین آفرینش
عقل ،اول خلقت میشود .به این حقیقت در روایتهای دیگر هم
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اشاره شده است .مثاً روایتی که میفرماید« :اول ما خلق اه
روحی» و یا روایت دیگر که میفرماید« :اول ما خلق اه نوری»
و یا درجایی دیگر میفرماید :آغاز خلقت ما با آن چیزی است
که همهچیز از آن ایجاد شده است و آن آب است که قرآن هم
میفرماید « :وَجَعَلْنَا ممنَ الْمَاءم کُلَ شَیْء حَیٍ»7؛ و گفتهاند آب مقام
انسان کامل است و وجود نازنین نبی مکرم اسام (صلیاه علیه
و آله و سلم) اکمل انسانها و انسان کامل است.
قرآن میفرماید« :وکُلَّ شَیْء أَحْصَیْنَاهآُ فمی إِمَامٍ مُّبِینٍ»« 2ما همه
اشیاء را احصا کردیم» ،مبین و جدا کردیم .بهعبارتدیگر این
آیه اشاره میکند که کثرت اشیاء ،در امام ،مبین است« .احصیناه»
یعنی اشیاء را تکثر دادیم که درواقع مقام کثرت به وجود آمد؛ و
اگر وجود انسان کامل نبود ،همهچیز در مقام وحدت احدیت
باقی میماند .این موضوع دقیقاً شبیه منشوری است که اگر نباشد،
نور سفید هیچوقت کثرت پیدا نمیکند .پس اگر در عالم کثرات
هست ،همه ناشی از امام مبین است .در روایات هم داریم که
«نحن امام مبین» ،انسان کامل ،امام مبین است .پس اگر انسان
 .7سوره انبیا ،آیه 90
2قرآن کریم سوره یاسین آیه 72
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کامل نبود ،شروع خلقتی هم نبود .کما اینکه میشود گفت که
چون «کل اعداد احصیناه فی العدد ااول» ،پس همه اعداد هم از
عدد اول ایجاد میشوند و همین معنایی است که امیرالمؤمنین
علی (علیهالسام) در اینجا به آن اشاره میکند .یا روایت مشهور
«یا أحمد لواك لما خلقت اأفاك ،ولوا علی لما خلقتک،
ولوا فاطمة لما خلقتکما» ،7چون اگر نبود عدد اول مابقی اعداد
هم ایجاد نمیشدند؛ تا یک نبود دو و سه و چهار و پنج نداشتیم.
یا روایت بسیار زیبای دیگری که میفرماید« :لمکُلِ شَیْء جَوْهَراً
وَ جَوْهَرُ وُلْدم آدَمَ مُحَمَد صلیاه علیه و آله و سلم» ،2برای هر
شیء برای همه اشیاء یک باطنی است و جوهر ولد آدم ،یعنی
جوهر حقیقت انسانی و درواقع جوهر انسانیت ،وجود نازنین
حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) است .حال
سؤال این است که این جوهر به چه معناست؟ جوهر یعنی
حقیقت ،یعنی باطن و نه ظاهر .برای هر شیء ای یک جوهر و
( .7کشف الآلی) للعرندس على ما نقله السید میر جهانی فی (الجنة العاصمة)،
والعامة المرندی فی (ملتقى البحرین) :ص  79و (مستدرك سفینة البحار) :ج

 9ص  ،999ونقله (عوالم العلوم) :ص  21عن (مجمع النورین) و من فقه الزهراء
(علیها السام) :ج  7ص 73
 .2الکافی ج  8ص 279
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باطن وجود دارد .یکی از شاهکارهای صدرالمتألهین ،اثبات
حرکت جوهری بود؛ یعنی باطن تمام اشیاء ،به سمت حقیقت
حرکت میکند .اگر این نظریه را با این روایت تلفیق کنیم،
خواهیم داشت که حرکت عالم ،برای رسیدن به مقام انسان کامل
است؛ برای رسیدن به مقام حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه
و آله و سلم) است .جوهرهی حقیقت انسان ،وجود ذوالجود
پیامبر مکرم اسام (صلیاه علیه و آله و سلم) است؛ و ما درواقع
به سمت این وجود در حال حرکتیم و بنا بر نظر حکمای متعالیه،
زمانی ما به غایت حرکت میرسیم که به عقل برسیم .غایت
حرکت را همه حکمای ما ،رسیدن به مرتبه عقل میدانند؛ که
پیامبر میفرمایند« :انا العقل» و درواقع این روایت هم همان
دیدگاه را تأیید میکند .این حرکت جوهری و این جوهرهی
انسان چیزی نیست جز وجود حقیقی حضرت ختمیمرتبت
(صلیاه علیه و آله و سلم).
در روایات دیگری هم داریم که میفرماید« :کنتُ نبیّاً و آدمَ بین
الماءم و الطّین» 7پیامبر (صلیاه علیه و آله و سلم) خودش

 .7بحاراأنوار ج  71ص  902باب  -72نادر فی اللطاِف فی فضل نبینا.
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میفرماید« :هنوز آدم (علیهالسام) بین آب و گل مانده بود که
من نبی بودم» .جناب عامه همدانی این مطلب را خیلی خوب
شرح میدهند؛ میفرماید که در اینجا پیامبر به این موضوع اشاره
میفرماید که بهصورت بالفعل نبی بوده است ،نه اینکه بالقوه
باشد؛ یعنی اینطور نبوده که فقط استعداد نبوت داشته است.
چون همه پیامبران از ازل استعداد نبوت داشتند اما وجود نازنین
حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) بهصورت
بالفعل نبی عالم بودهاند و مسئولیت هدایت عالم به دستش بوده
است؛ نقش واسطهگری خلقت را داشتهاند.
نبی چه کسی است؟ نبی با رسول فرق دارد ،رسول هدفش انتقال
دین است؛ اما نبی وجودی است که واسطه این فیض است.
میفرماید :هنوز آدم (علیهالسام) آب و گلش درست نشده بود
که من واسطه فیض و خلقت بودم .بعضی از افراد اشتباه برداشت
میکنند و میگویند که اگر شما سخن از انسان کامل دارید ،پس
وجود حضرت آدم (علیهالسام) را انسان کامل میگوییم نه
پیامبر اسام .درصورتیکه این روایت میفرماید :من نبی بودم
وقتیکه او هنوز در آب و گل بود و هنوز خلق نشده بود چه رسد
به اینکه در مقام انسان کامل باشد .همچنین در ادامهی جملهی
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امیرالمؤمنین علی (علیهالسام) که در هنگام تدفین حضرت
فرمودند ،آمده است که« :و صاحب اابد» ،یعنی صاحب ابد
است .همچنین پیامبر (صلیاه علیه و آله و سلم) در ادامه در جای
دیگر میفرماید« :آدم و من دونه تحت لواِی یوم القیامه»7؛
درواقع هم ابتداِاً قبل از اینکه آدم (علیهالسام) به وجود بیاید نبی
مکرم اسام (صلیاه علیه و آله و سلم) ،نبی بودهاند و هم در
قیامت که قرار است هستی جمع بشود .حال این عبارت «و من
دونه» که در روایت آمده را برخی به همه عالم تصور کردهاند و
برخی مقصود را پیامبران بعد از حضرت آدم (علیهالسام)
دانستهاند .درواقع هر دو تفسیر را میتوان پذیرفت و گفت که
همه این بزرگواران ،تحت لوای وجود نازنین حضرت
ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) هستند؛ یعنی ابتدا و
انتها ،وجود پیامبر (ص) قرار دارد .همین بیانی که امیرالمؤمنین
علی (علیهالسام) هم میفرماید« :اول عدد است و صاحب ابد»؛
یعنی اولین عدد اولین چیزی که حاصل شد از اوست و آخرین
چیزی هم که خواهد بود او صاحبش است؛ و صاحب بودن همین

 .7علم الیقین ،فیض کاشانی ،ص 5؛ سفینه البحار ،ماده (لوی).

مقامات النبویه * 111

معنای لوا را میدهد .در حقیقت تحت لوای کسی قرار گرفتن
یعنی آن شخص را بهعنوان صاحب خود دانستن .پس روز قیامت
صاحب همه عالم ،حضرت ختمیمرتبت محمد مصطفی
(صلیاه علیه و آله و سلم) است و همه تحت لوای حضرت و
تحت عنایت حضرت هستند .در تفسیر گفتهاند این لوا ،مقام حمد
است و اینکه همه عالم تحت لوای مقام محمود حضرت
ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) هستند ،به این صورت
تفسیر میشود که اگر انسان در مقام حمد قرار نگیرد ،اصاً
موجودیت پیدا نخواهد کرد.
در روایت دیگری میفرماید« :امنْ ذُکرَ الْخَیْرُ کنْتُمْ اَوَلَهُ وَ اَصْلَهُ وَ
فَرْعَهُ وَ مَعْدمنَهُ وَ مَأْویهُ وَ مُنْتَهاهُ» 7که اگر خیری باشد و اگر خیری
ذکر شود و اصاً اگر خیری وجود داشته باشد ،این حقیقت نوریه
انسان کامل است که هم اولش است ،هم اصلش  ،هم فرعش،
هم معدن و مأوا و منتهایش است .اولش هست که فرمود« :اول
العدد» .اصلش هست که درواقع «ریشه» جوهر هر موجودی
است .فرعش هست یعنی درواقع ظاهرش هم هست که فرمود:

7زیارت جامعه کبیره
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«و اجسادکم فی ااجساد و ارواحکم فی اارواح» .معدنش هست
که در زیارت جامعه کبیره هم میخوانیم .اینکه میگویند معدن
هستند یعنی محل برون داد و محل تحقق هستند؛ و اینکه
میگویند مأوا هستند درواقع همین روایتی است که پیشتر نقل
شد؛ یعنی تحت لوا بودن و یا مأوا و پناهگاه بودن .در حقیقت
کسی که تحت لوای کسی قرار بگیرد ،آن شخص مأوایش شده
و منتها است چراکه صاحب ابد است.
خیر به چه معناست؟ از منظر اندیشمندان خیر یعنی وجود و
درواقع هر آنچه خیر است ،وجود است .بهعبارتدیگر هر چه
وجود دارد و هرچه بهرهای از وجود دارد ،خیر است .خیر آن
چیزی است که وجود آن از حالت اطاق خارجشده است؛ چون
خداوند خیر محض است ،پس خیر ،شکل محدودشدهی آن خیر
محض بهحساب میآید .هر آنچه وجود دارد یعنی موجود است
اولش ،اصلش ،فرعش ،معدنش ،پناهش و منتهایش انسان کامل
میشود که وجود نازنین حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و
آله و سلم) است .در روایت میفرماید« :امنَ اَصْلَ کُلِ خَیْرٍ فمى
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الدُنْیا وَ اآخمرَةِ شَىْ ء واحمد وَ هُوَ الْخَوْفُ ممنَ اللّه ِ تَعالى» 7بهنوعی
به مسئلهی وحدت وجود اشاره میفرماید .اینکه میفرماید «هر
چه خیر است» ،بهجای خیر میتوان وجود را قرار داد .وجود،
اصل همه خیرها در دنیا و آخرت است که یک شی واحد است،
کثرتی در آن نیست .آن شی واحد چیست؟ وجود حضرت پیامبر
(ص) .ضمن اینکه برخی از اهل معرفت آن وجود منبسط و آن
وجود جریان یافته در عالم و آن وجودی که به همه ما هستی داده
است و آن وجودی که همه ما را موجود کرده است را وجود
انسان کامل میگویند.
وجود را به وجود مطلق ،وجود منبسط و وجود مقید تقسیم
میکنند .وجود منبسط آن وجودی است که در عالم تسری پیدا
کرده است .درواقع از دیدگاه برخی اندیشمندان «مد ظلی» که
قرآن به آن اشاره میکند ،به وجود انسان کامل تأویل شده است.
بدین شرح که ظل ،سایه است و مد ظل یعنی ظل را امتداد و
کثرت داد .این ظل که سایهی اصلی است ،درواقع آن حقیقت
انسان کامل است که در عالم کثرت و انبساط پیدا کرده است.

 .7مستدرك الوساِل ،ج  ،77ص  ،295ح 72892
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این بیان زیارت جامعه کبیره که فرمود« :و ارواحکم فی اارواح
و اجسادکم فی ااجساد و نفوسکم فی اانفس» ،همگی معنا پیدا
میکنند؛ چون مد ظل است ،چون وجود منبسط است ،چون
انسان کامل «حقیقت محمدی» آن وجودی است که تسری پیدا
کرد و همه عالم را موجود کرد .درست شبیه به رودخانهای که
جریان پیدا میکند و حیات را به عالم ،به درختان و گیاهان و به
تمام اطراف بپراکند .درواقع اگر رودخانه نبود ،همه عالم خشک
و نابود میشد .اینکه فرمود« :لواك لما خلقت اافاك» ،یعنی
اصاً هستی خلق نمیشد.
صاحب برّ و نیکی
در باب خیر فرمودهاند که« :وَ رَوَى الشَیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادمهم عَنِ الْفَضْلِ
بِإِسْنَادمهم عَنْ أَبِی عَبْدم اللَهم ع أَنَهُ قَالَ :نَحْنُ أَصْلُ کُلِ خَیْرٍ وَ ممنْ فُرُوعمنَا
کُلُ بِرٍ وَ ممنَ الْبِرِ التَوْحمیدُ وَ الصَلَاةُ وَ الصِیَامُ وَ کَظْمُ الْغَیْظم وَ الْعَفْوُ
عَنِ الْمُسمی ءم وَ رَحْمَةُ الْفَقمیرِ وَ تَعَاهُدُ الْجَارِ وَ الْإِقْرَارُ بِالْفَضْلِ لمأَهْلمهم
وَ عَدُوُنَا أَصْلُ کُلِ شَرٍ وَ ممنْ فُرُوعمهِمْ کُلُ قَبِیحٍ وَ فَاحمشَةٍ فَممنْهُمُ
الْکَذمبُ وَ النَممیمَةُ وَ الْبُخْلُ وَ الْقَطمیعَةُ وَ أَکْلُ الرِبَا وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتمیمِ
بِغَیْرِ حَقِهم وَ تَعَدِی الْحُدُودم الَتمی أَمَرَ اللَهُ عَزَ وَ جَلَ وَ رُکُوبُ
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الْفَوَاحمشِ ما ظَهَرَ ممنْها وَ ما بَطَنَ ممنَ الزِنَا وَ السَرِقَةِ وَ کُلُ مَا وَافَقَ
ذَلمکَ ممنَ الْقَبِیحِ وَ کَذَبَ مَنْ قَالَ إِنَهُ مَعَنَا وَ هُوَ مُتَعَلِقٌ بِفَرْعِ غَیْرِنَا».
فضل بر اساس اسناد خودش از حضرت صادق (علیهالسام) نقل
کرده که امام فرمود :ما [اهلبیت] اصل هر خیری هستیم و هر
خوبیای از ما جوانه میزند و ازجمله این خوبیها :توحید ،نماز،
روزه ،فروبردن خشم ،گذشت از گناهکار و رحم به تهیدست،
بررسى از همسایه و اعتراف به شخصیت اشخاص خوب است.
دشمن ما [اهلبیت] نیز ریشه هر بدى است و هر کار زشت و
قبیحى از آنها جوانه میزند ازجمله :دروغگوِی ،سخنچینی،
بخل ،قطع خویشاوندى ،رباخواری ،خوردن مال یتیم ،تجاوز از
حدى که خدا امر کرده ،انجام فواحش ظاهر و پنهان ،زنا ،دزدى
و هر کار زشت دیگری .دروغ گفته کسى که ادعای محبت ما
را دارد درحالیکه به کارهای دشمنان ما چنگ زده» .7
«نحن» یعنی وجود انسان کامل ،یعنی آن حقیقت نوریه انسان
کامل که اصل کل خیرهای عالم هستند و «من فروعنا کل بِر» و

 .7بحار اأنوار الجامعة لدرر أخبار اأِمة اأطهار ،ج ،29ص909 :
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از فروع ماست یعنی از فروع انسان کامل است یعنی از فروع
وجود حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) هست
که اکمل انسان کامل ،اجمال مقام انسان کامل است« :هرچه
خوبان همه دارند به یکجا دارد» که آن حقیقتی است که تازه
تجلی پیدا کرد ،تکثر پیدا کرده و تفصیاً در وجود اهلبیت
اطهار (علیهمالسام) تفصیل پیدا کرده است؛ «و من البر» و از این
بری که فروع انسان کامل است« ،التوحید والصاه و الصیام» و
ادامه یافته است .درواقع از این برّی که ادامه فروع انسان کامل
است ،توحید شکل میگیرد ،صاة شکل میگیرد ،صیام شکل
میگیرد .اینکه فرمودند« :نحن الصاة المؤمن»« ،نحن صوم»،
درواقع معنایشان در این روایت است« :نحن اصل کل خیر» .آن
خیر یعنی وجود ،یعنی بودن .بر این خیر یک فروعی حاصل
میشود که این فروع هم «برّ» میشود و از آن «برّ» حقیقتی ایجاد
میشود که توحید و صاة و صیام و روزه و عبادت و بندگی
است و اینها همه در آن حقیقت نهفتهاند .پس اگر میخواهیم
توحید را بشناسیم ،باید آن «برّ» را بشناسیم .آن «برّ» چیست؟!
فرعی از فروعات حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و
سلم) است؛ میخواهیم صاة را بشناسیم فرعی است بر وجود
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حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم)؛ میخواهیم
صیام را بشناسیم ،باز همینگونه است و درواقع ،خود هستی و
خود موجودیت و خود بودن و درواقع همه اینها آن کل خیر
هستند که اصل و جوهر و حقیقتش (که اول عددش میشود)
وجود حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) است.
و میفرماید« :لَقَدْ اُعطمیتُ جَواممعَ الکَلممْ وَ لَقَدْ اُعطمیتَ یا عَلی
جَواممعَ الکَلمم»« 7.جوامع الکلم» را اینطور تفسیر میکنند که چون
«کلم» خودش جمع است« ،جوامع» هم یعنی جامع ،پس همهی
اینها یعنی همه عالم ،کلمهاه است و همه اینها به وجود نازنین
حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) اعطا شده
است .حاا سؤال این است که این اعطا به چه معناست؟ این
براساس همان «اول العدد» تفسیر میشود ،یعنی ابتدا است و همه
از ناحیه اوست .درواقع هیچچیز خارج از او نیست ،چون جامع
کلمات است .اینکه قرآن میفرماید« :عیسی (علیهالسام) کلمهاه
است»2؛ یعنی حضرت عیسی (علیهالسام) نیز به وجود نازنین
پیامبر مکرم اسام (صلیاه علیه و آله و سلم) وابسته است .عالم
 .7بحار اأنوار  11 / 93 /با تلخیص ( )2هود  )9( 17 /حجر  23 /و ص 12 /
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کلمهاه است ،یعنی همه اجزا عالم کلمهاه است .قرآن هم
کلمهاه است .مسئلهای که در اینجا مطرح میشود این است که
برخی از افراد فکر میکنند قرآن جدای از پیامبر (صلیاه علیه و
آله و سلم) و بر او نازل شد؛ اما قرآن یکگوشهای از قلب پیامبر
(صلیاه علیه و آله و سلم) است .یک تحققی از قلب پیامبر
(صلیاه علیه و آله و سلم) است .صورت کتبیه ی پیامبر (صلیاه
علیه و آله و سلم) است .آنچه پیامبر (صلیاه علیه و آله و سلم)
در قلب مبارکشان داشتند ،در قالب قرآن مکتوب شد و در قالب
کلمات آمد؛ و چون قرآن کلمهاه و درواقع کام خداوند است،
بنابراین وقتی جوامع الکلم است ،بهتبع آن مابقی امور هم هست.
اما عبارت صاحب ابد ،از آنطرف هم هست .با وجود انسان
کامل ،عالم کثرت و بسط پیدا کرد .چون او وجود منبسط بود.
چون مثل آبی در شریان هستی بود و تمام عالم مرده و عالم عدم
را به وجود تبدیل کرد ،آن را موجود کرد و به عالم ،موجودیت
داد .این در مقام اول بود که انبساط یافته بود که نفس رحمانی
بود و هست؛ که آن حقیقتی است که در ابتدا عالم را به وجود
آورد و آن رحمت است .این همان بحثی است که بر اساس آن،
حضرت را «رحمت للعالمین» خواندند .اینکه خلقت و موجودیت
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یکی از مظاهر رحمت خداوند است و وقتی حضرت ختمی
مرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) «رحمت للعالمین» است ،پس
یعنی هر چه در عالم هست به برکت وجود ذوالجود حضرت
پیامبر مکرم اسام (صلیاه علیه و آله و سلم) است؛ چون او
«رحمت للعالمین» است .چون از طریق این رحمت ،به عالم
موجودیت میدهد؛ و بر این اساس است که صاحب ابد هم
هست؛ یعنی منتهایش هم میشود .درواقع با این حقیقت ،معنی
عبارتی که در زیارت جامعه کبیره آمده مشخص میشود ،اینکه
در زیارت آمده« :بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخْتممُ»؛ با شما فتح کرد
عالم را و با شما ختمش هم میکند .درواقع همانی کسی که
بساط کثرت را ایجاد کرد ،بساط وحدت را هم باید ایجاد کند؛
همان کسی که عالم را در کثرات غرق کرد و موجودات ایجاد
شدند و زمین و آسمان دریا و کوه و کهکشان ایجاد شد ،همانی
که عامل ایجاد این کثرات بود ،همان هم کثرات عالم را جمع
میکند و کثرات عالم را به وحدت میرساند؛ «و بکم یختم»،
یعنی ختم میشود .اصاً بهشت و جهنمی هم که صحبت
میشود ،تجلیهایی از وجود انسان کامل است .اینکه حضرت
امیر (علیهالسام) را «قسیم النار و الجنه» یعنی قسمت کننده جهنم
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و بهشت خواندهاند ،به این دلیل است که امیرالمؤمنین علی
(علیهالسام) صاحب مقام وایت است و وایت وظیفهاش تمییز
دادن و جدا کردن حق و باطل است و درواقع «احصیناه فی امام
مبین» است .همانطور که پیشازاین هم گفتیم ،اینکه خداوند در
قرآن میفرماید« :کل شیء احصیناه فی امام مبین» اگر قرار است
حق و باطل تعیین بشود ،در حقیقت این انسان کامل است که
آنها را تعیین میکند؛ قسط بودن اهلبیت (علیهمالسام) ،یعنی
همین «کل شیء احصیناه فی امام مبین» ،یعنی حق و باطل را جدا
میکند و کثرت پیدا میکند؛ یعنی خوب و بد از هم جدا
میشوند و همه در یک مقام واحد قرار نمیگیرند.
و یا از طرف دیگر که فرمود« :لمکُلِ شَیْء جَوْهَراً وَ جَوْهَرُ وُلْدم
آدَمَ مُحَمَد (صلیاه علیه و آله و سلم)» که درواقع این هم در
اینجا وجود

دارد7.
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نور خداوند بر زمین
در ادامه میفرماید« :نور تو همانی است که قاهر شد بر غواسق
ظلم و بواسق العدم» ،یعنی آنچه عدم را از بین برد و بر ظلمت هم
قاهر شد ،نور تو بود .این نور همان مقام انبساطی انسان کامل و
وجود منبسط است .قرآن میفرماید« :اه نور السماوات و
اارض» خداوند نور آسمانها و زمین است .اگر دقت کنیم در
سوره نور در ادامه میفرماید« :ممشْکَاةٍ فمیهَا ممصْبَاح الْممصْبَاحُ فمی
زُجَاجَةٍ الزُجَاجَةُ کَأَنَهَا کَوْکَب دُرِیٌ» 7مفسران حکیم ،این آیه از
سوره نور را بهترین دلیل بر مسئله وحدت در عالم دانستهاند.
اینکه میفرماید« :خدا نور آسمانها و زمین است»؛ یعنی یک
حقیقتی از خداوند در آسمانها و زمین است .سپس مثال میزند
به چراغی که در یک چراغدانی قرار گرفته؛ آن چراغدان هم در
یک شیشه قرار گرفته است .بعد این شیشه مثل کوکب درخشان
میدرخشد .ما وقتی یک فانوس یا یک چراغ را میبینیم ،فکر
میکنیم چراغ روشن است و بدنهاش را روشن میبینیم؛ اما
حقیقت این است که آن پنبه یا هر چیزی که داخلش قرار دارد،
آتش میگیرد .به تعبیر قرآن آن زیتون یا روغنی که در حال
 .7همان
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سوختن است ،نور میدهد .قرآن میفرماید اطراف آن نور
حقیقی ،اطراف یک جدار و یا شیشهای قرار دارد که آن شیشه
مثل کوکب درخشان میدرخشد .بهعبارتدیگر بین نور حقیقی
و عالم واسطهای وجود دارد که آن واسطه وجود انسان کامل
است که مثل کوکب درخشان میدرخشد و مثل ستاره درخشنده
است.
خداوند نور آسمانها و زمین است؛ این نور طوری قرار گرفته
است که نه دیده نمیشود و نه میتوان آن را ادراك کرد؛ چون
خداوند احد واحد بسیط و مطلق و وجود محض نامحدود است.
اگر قابل درك شدن آن باید به این زجاجه نگاه کرد؛ درواقع
زجاجه اش را میتوان درك کرد که این زجاجه همان وجود
انسان کامل و همان وجود سریان یافته در عالم است که در
«نفخت فیه من روحی» سریان یافت .این روح چیست؟ بعضی از
اندیشمندان آن را به همین وجود منبسط در همه عالم تفسیر
کردهاند طبق معنی «و اجسادکم فی ااجساد و ارواحکم فی
اارواح» .حاا اینجا میفرماید «نورك» یعنی آن نوری که
خداوند از آن صحبت میکند« :اه نور السماوات و اارض»؛ و
میفرماید این وجودی که اآن در خاك قرار مینهم «نور
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توست» ،یعنی همان «اه نور السماوات و اارض»؛ یعنی یک
حقیقتی از انسان کامل در همه موجودات عالم وجود دارد و همه
موجودات عالم وابسته به این حقیقتاند .درواقع این نور است
که عالم را به وجود آورده و ایجاد کرده است.
همچنین داریم« :مأ اشیاء بنوره» اشیاء با نور خداوند پر شدهاند
و در ادامه داریم که« :خلق اانسان اجوفا» انسان هم توخالی خلق
شده است؛ پس ما یک موجود توخالی هستیم که «مأ بنوره» و
همچنین داریم که« :اه نورالسماوات و اارض» ؛این نور چیست؟
خداوند است .نور خداوند ،وجود نازنین انسان کامل است؛ و ما
اجوفی هستیم که با حقیقت انسان کامل پر شدهایم.
بهعبارتدیگر همه ما میتوانیم بالقوه «منا اهلالبیت» شویم .اینکه
در روایات داریم که شیعیان برگهای درخت امامتاند ،یعنی
برگهای متصل به شاخههای امامتاند؛ به عبارتی بهصورت
بالقوه همه ما آمادگی «منا اهلالبیت» شدن را داریم چون «مأ
اشیاء بنوره» ،یعنی با نور انسان کامل پر شدهایم ،همان نور
منبسطی که گفته شد در همه هستی هست .اگر این ظاهر را کنار
بگذاریم ،در دل باطن آن ،جز نور انسان کامل ،رؤیت نمیشود؛
و امروز اگر ما هستیم ،چون صاحب این نور هستیم؛ اگر این نور
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نبود ،ما هم نبودیم .پس این نور آمد ما را از «غواسق الظلم و
بواسق العدم» خارج کرد؛ یعنی ما را از عدم خارج کرد.
در معنای لغوی ،غواسق یعنی ظلمات ،ظلمات ظلم یعنی
ظلمتهای ظلمت ،یعنی تاریکی در تاریکی .تاریکی چیست؟
اهل معرفت ظلم و غواسق هر دو را به عدم اتصال به وایت تأویل
میکنند؛ یعنی نبی آمد تا ما را به وایت الهی وصل کند؛ یعنی
وجود و هستی به ما داد .با این تفسیر ،انفکاك از وایت ،همان
ظلمت ،تاریکی و عدم میشود؛ چون خداوند با اسم ولیاش
دست به خلقت میبرد؛ چون خلقت ناشی از محبت است .اینکه
در حدیث قدسی آمده« :کُنْتُ کَنزا مَخفّیا فَاَحبَبْتَ اَن اُعْرَف
فَخَلَقْتُ الخلَقَ» ،پس خلقت از حب ایجاد شده است .حال اگر
خلقت از حب ایجاد شده است ،تحققش در اسم ولی قرار
میگیرد؛ یعنی وایت همان ظهور محبت است .این ظلمت،
همان عدم اتصال به وایت و همان عدم است .اگر ما از وایت
یعنی محبت اه یعنی محبت به ظهورات و اسماء اه خارج شویم،
عدم هستیم .اگر هستیم ،به این دلیل هست که «یُسَبِّحُ لملَّهم ما فمی
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السَّماواتم وَ ما فمی الْأَرْضِ» .7تسبیح ناشی از محبت است .اگر اهل
محبت و وایت نبودیم ،نیست میشدیم .گاهی انسان میتواند به
خود خداوند محبت پیدا کند که این مقام انسان کامل میشود؛
گاه نمیتواند با خداوند اتصال پیدا کند .در این شرایط با واسطه
او را به خداوند اتصال میدهند .مثلاینکه بخواهند با واسطه یک
شریعه را از دریایی جدا کنند و از طریق آن شریعه بخواهند
آبهای غیرآزاد را به آبهای آزاد وصل کنند .آن شریعه همان
واسطه است که ما را متصل میکند و میرساند؛ بنابراین این
همان نور میشود ،همان هدایت ،همان محبت .بهعبارتدیگر
میتوان اسم دیگر آن نور را محبت گذاشت .خداوند محبت در
دل ما قرار داده است« .مأ اشیاء بنوره»« ،مأ اشیاء بحبه»؛ یعنی
وجود ما را به حب آغشته کردند :همین حالتی که در آدم هست،
همین عشقی که در آدم به وجود میآید ،همین محبتی که داریم،
همین قطره اشکی که میریزیم .هرچقدر این حب بیشتر شود،
اجوفیت انسان کمتر میشود؛ یعنی بیشتر مملو و پر میشود .فرق
محب با غیر محب هم در همین است؛ محب پر شده و به درجه
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صمدیت رسیده است .هرچقدر این محبت کمتر شود ،آدمی
کمتر اهل محبت و عشق بوده ،این دل خالی است و فرد اجوفتر
است؛ درواقع از مقام مملویت دورتر میشود.
همچنین میفرماید« :اول ما خلق اه نوری»؛ اولین چیزی که
خداوند خلق کرد ،نور است .چون از این نور باید بقیه عالم به
وجود میآمد .این ظلمت که عدم و نیستی است ،باید نوری در
آن تابیده شود تا ظلمت از بین برود .عاوه بر ازبین رفتن ظلمت،
«غواسق الظلم و بواسق العدم» نیز از بین برود .وقتی نور به ظلمت
تابیده شود ،عدم هم از بین میرود .چون این نور ،نور وجود
است .این نور ،حقیقت بودن است ،حقیقت هستی است.
و بعد میفرماید« :و جعلته بک و منک و الیک» ،خداوند وجود
حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) را «بک و منک
و الیک» (بهوسیله خداوند و از خداوند و بهسوی خداوند) قرار
داد .در اینجا سه معنا وجود دارد که امیرالمؤمنین علی
(علیهالسام) به آن اشاره میکند :مقام اول بک ،بهوسیله خداوند
است نه با واسطه .ازنظر حکما و عرفای اسامی تنها موجودی که
مستقیماً از ناحیه خداوند خلق شد ،وجود صادر اول ،حقیقت
محمدیه ،حقیقت انسان کامل است .اینکه امیرالمؤمنین در
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نهجالباغه میفرماید« :نحن صناِع اه و الناس صناِعنا» ،همین را
میگوید .میگوید ما صنعت بدون واسطه خداوندیم .تنها خلقت
بدون واسطه ،خلقت انسان کامل است .این را آقایان در مباحث
حکمی و فلسفی که بهعنوان صادر اول مطرح مینمایند ،فقط
وجود نازنین حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم)
است .مقام دوم «و منک »و از اوست ،اشاره به «نورك» دارد؛
چون از جنس نور و از جنس وجود است .خداوند وجود مطلق
است و انسان کامل «منک» یعنی بهرهای از آن وجود است؛
جدای از او نیست .مقام سوم «و الیک» ،و بهسوی خداوند هم
میرود ،حرکتش بهسوی اه است .همانطور که گفتیم حرکت
ما ،بهسوی انسان کامل است و حرکت انسان کامل بهسوی اه
است .ما بهواسطه حرکت انسان کامل ،به سمت اه حرکت
میکنیم.
دلیل الهی
«و الیک دااّ دلیا»؛ برخی اهل تفسیر ،دلیل را به «واسطه» تأویل
کردهاند .معتقدند که دلیل ،همان واسطه بین یک انسان مستعد و
یک ولی الهی است .همان کسی که میخواهد انسان را به کمال
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برساند .حال اینجا میفرماید« :دااً دلیاً» ،یعنی همه دایل ،همه
واسطهها خودشان یک واسطه ازم دارند تا به حقیقت برسند.
واسطه بین خلق با حق ،انسان کامل میشود .این واسطه «دااً
دلیاً» است و نقش واسطهگری را ایفا میکند .امام باقر
(علیهالسام) میفرمایند« :نحن دلیل واضح لمن اهتدی» ،ما دلیل
هستیم ،یعنی ما واسطهایم برای هرکس که بخواهد به هدایت
برسد؛ او باید دست ما را بگیرد تا به کمال برسیم؛ چون او جوهره
است .در زیارت امیرالمؤمنین علی (علیهالسام) داریم« :اشهد انه
دلیل علی من بعثته بالرسالتک»؛ یعنی در زیارت امیرالمؤمنین علی
(علیهالسام) شهادت میدهیم بهدرستی که او یعنی امیرالمؤمنین
علی (علیهالسام) ،دلیل بر انبیاء است .اهل معرفت میگویند
اینجا هم امیرالمؤمنین علی (علیهالسام) را برای نبی ،دلیل و
واسطه قرار میدهد که معنی آن در بحث معراج مشخص
میشود .بنا به روایات خداوند به زبان امیرالمؤمنین علی
(علیهالسام) در معراج با پیامبر (صلیاه علیه و آله و سلم)
صحبت کرد؛ به این دلیل که امیرالمؤمنین علی (علیهالسام)
واسطه است .چون خود پیامبر (صلیاه علیه و آله و سلم) هم بین
خودش و خداوند نیازمند دلیلی است؛ چراکه خداوند وجود
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مطلق است و ارتباط با هر وجود مطلقی ،یک رابط ازم دارد.
بنابر این فراز از زیارت ،دلیل بر بعث پیامبران به رسالت ،واسطه
هست.
در ادامه میفرماید« :روحه نسخة ااحدیّة فى الاهوت» .روح
وجود نازنین حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم)
نسخه وجود احدیت در اهوت است؛ «و جسده صورة معانى
الملک و الملکوت»؛ صورت و معانی ملک و ملکوت هم پیکر
جسمانی مبارکشان میشود .این معانی به این موضوع اشاره
میفرماید که وجود انسان کامل چکیده ،برون داد ،ظهور یافته و
تجلی حقیقت اسماء خداوند است.
اهوت کجاست؟ اهوت عالم بعد از ذات است .وقتی ذات در
مقام اسماء و صفات ظهور پیدا کرد ،عالم اهوت نامیده میشود.
نسخه این عالم اهوت ،وجود نازنین حضرت ختمیمرتبت
(صلیاه علیه و آله و سلم) است .قرآن میفرماید« :وَ
لملَّهم المَثَلِ ااَعْلی»7؛ برای خداوند یک مثل اعلی وجود دارد.
مکرراً و متواتراً پیامبر (صلیاه علیه و آله و سلم) فرمودهاند:
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«نحن مثل ااعلی» ،برای خداوند یک مثل و مانند اعلی است و
پیامبر (صلیاه علیه و آله و سلم) میفرماید که من آن مثل اعلی
هستم .در آیهی دیگر میفرماید« :لَیْسَ کَممثْلمهم شَیْ ء» 7شیء ای
مانند مانندش نیست؛ اهل معرفت این آیه را هم به همین معنی
گفتهاند .گفتهاند این مثل ،یعنی مثل خداوند نیست« .كَ» اول
یعنی مثل خداوند ،منظور وجود انسان کامل است .فرموده« :لیس
کمثله شیء» ،نفرموده «لیس مثله شیء»! این «كَ» اول را تفسیر
به انسان کامل میکنند .همان نکتهای که ابتداِاً گفتیم «ان نبی
ایوصف»؛ چون مثل است؛ چون چیزی شبیه انسان کامل نیست
و کسی نمیتواند چیزی را در مقام مقایسه با حقیقت نوریه انسان
کامل قرار بدهد؛ بنابراین این مثل اعلی ،این «كَ» در «کمثله
شیء» را به انسان کامل تفسیر کردهاند؛ که این همان صورت
خداوند است .درواقع همان نسخه احدیت در اسماء و صفات
است .درجایی دیگر میفرماید« :امنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظیم» .2خلق
یعنی ویژگی ،اوصاف .درواقع خطاب به پیامبر (صلیاه علیه و
آله و سلم) میفرماید« :تو صاحب خلق عظیم هستی» .خلق عظیم
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یعنی اوصاف و صفات و اسماء خداوند .اینکه میگویند آدم،
آدم متخلقی شد ،یعنی اتصاف انسان به صفات خدا .خداوند
رحمان است و اگر اهل رحمت باشیم ،متصف به صفت اخاق
میشویم ،خلق رحمتیه .هر صفتی که خداوند دارد ،بهصورت
بالقوه در انسان وجود دارد .کسی اخاق مدار است که این
بالقویات را در خودش بالفعل کرده باشد .همه عالم به دنبال
تحقق هستند .همه عالم این را پیگیری میکنند که از بالقوه خارج
شده و بالفعل شوند و این میشود حقیقت حرکت عالم .درواقع
عالم تاش میکند بالقویات خودش را بالفعل کند .به این معنی
که عالم به دنبال این است که صفات خداوند را در خودش ایجاد
کند .منِ انسان هم اگر صفات خداوند در من ایجاد شد ،متخلق
میشوم ،اهل اخاق میشوم ،صاحب خلق عظیم میشوم .پس
وجود نازنین حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم)،
صاحب خلق عظیم است؛ چون عظیمترین ،بااترین ،اکبرترین و
اکملترین ظهور صفات اسماء خداوند است؛ چون صفات در او
ظهور پیدا کرده ،پس حقیقت است؛ حقیقت اسماء و صفات
خداوند است؛ پس او صاحب خلق عظیم است .این مقامی که به
آن میرسد این مقامی که در آن قرار میگیرد؛ این ،همان مقام
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قاب قوسین او ادنی میشود .این فاصله اندك وجود نازنین
حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) با خداوند در
معراج ،به تعبیر قرآن مقام «فَکانَ قَاب قَوْسینِ أَوْ أَدْنی» 7است.
قاب قوسین او ادنی یعنی فاصله تا خداوند بهاندازهی یک قاب یا
یک قوسی است ،جایی که جبرِیل نتوانست وارد شود .چون
جبرِیل ظهور اقلی از وجود حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه
و آله و سلم) است؛ بنابراین گفت اگر بااتر بیاید ،پرهایش
خواهد سوخت .پیامبر باید باا میرفت؛ او باید به قاب قوسین او
ادنی میرسید .حاا این قاب قوسین او ادنی کدام مقام است؟
همین مقام «لیس کمثله شیء»« ،لعلی خلق عظیم» «و ه مثل
ااعلی»؛ یعنی اینقدر شباهت پیدا کرده که فاصله بهاندازهی یک
«قاب قوسین او ادنی» میشود ،یعنی تا این میزان شباهت و
نزدیک شدن .قرآن میفرماید« :و قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ
عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْممنُونَ» 2میفرماید عملی که انجام بدهید را
دو کس میبیند :خدا و رسولش؛ یعنی هر عملی را که انجام
میدهیم ،هم خداوند میبیند هم رسولش .چون همه هستی همه
 .7قرآن کریم سوره النجم آیه 3
 .2قرآن کریم سوریه توبه آیه 705
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عالم ،در حقیقت انسان کامل نهفته است .به این مثال دقت کنید:
یک دانه گندم بهصورت بالقوه ،استعداد خوشه گندم دارد؛ یعنی
بهصورت بالقوه در آن خوشه گندم نهفته است .حال با ویژگیها
و با آن اوصافی که آن خوشه دارد چرا میگویند این بذر از آن
بذر بهتر است؟ چون در یکی بهصورت بالقوه ،تولید گندمی با
وضعیت بهتری خواهد شد و در دیگری ،بذر ،تولید گندم
ضعیف خواهد داشت .این نشانگر این است که میدانند هر دانه
بهصورت بالقوه چه بذری را میتواند به ثمر آورد .کما اینکه
امروز هم میخواهند یکچیزی را بسنجند ،میتوانند تشخیص
دهند .مثاً نوزادی که قرار است به دنیا بیاید ،از طریق نطفه او
میتوانند تشخیص دهند که این آدم چه ویژگیهایی خواهد
داشت ،چه کمااتی خواهد داشت؛ هوشش زیاد است یا کم
است؛ قدبلند میشود یا قدش کوتاه است؛ ازنظر زیبایی چه
ویژگیهایی دارد؛ بهعبارتدیگر اگر علم انسان بهجایی رسیده
باشد ،شاید میتوانست از آن آدمی که قرار است متولد شود،
تصویری بکشد قبل از اینکه متولد شود .پس هر چیزی در ماده
اولیه ایجادکنندهاش ،بالقوه موجود است .امروز هم علم به همین
نقطه رسیده است .حاا همین سلسله را شما ادامه دهید .خود آن
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گندمی که ایجاد شده ،قباً بهصورت بالقوه در یک گندم
دیگری وجود داشته است .خود آن گندمی هم که باز به وجود
آمده است به همین شکل .اگر این سلسله را ادامه دهیم ،به اولین
گندمی میرسیم که به وجود آمده است .در آن گندم همه سلسله
نهفته است .ضمن اینکه برخی از مفسرین ما که عالم ذر را تفسیر
کردهاند ،به همین دلیل ،عالم بالقویات موجود در خلقت اول را
عبث نگفتهاند .علم نیز همین را ثابت کرده است .وجود منی که
اآن مخلوقم ،در نطفه آدم ابوالبشر موجود بوده ،منتها بهصورت
بالقوه .بالقوه چیز کمی نیست ،نباید چنین تصور کنیم که بالقوه
یعنی عدم ،بین عدم و بالقوه خیلی فرق است .کما اینکه گفتیم
امروز از روی بالقوه میتوانند تشخیص دهند که یک شخصی
چه شکلی میشود ،قدش چقدر است ،هوشش چقدر است ،چه
وضعیتی دارد .بالقوه با عدم فاصله دارد .درواقع بالقوه بهرهای از
بودن است .حتی بعضی از اندیشمندان قاِلاند که وجود بالقوه
غلیظتر از وجود بالفعل است؛ بنابراین همه مقدماً موجود
بودهایم ،در کجا؟ نزد وجود نازنین انسان کامل که اولین خلقت
خداوند است؛ چون بقیه عالم از او نشئت گرفته .بنابراین همه ما
بهطور بااستعداد موجود بوده ایم (همانکه گفته شد بعضی از
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آقایان بااستعداد را تفسیر میکنند به همان عالم ذر؛ وجود ما با
استعدادهای فعلی در آنجا موجود بوده است) .کما اینکه وجود
نسل بعد از ما هم بهصورت بالقوه در ما موجود است و بهمرور
این بالقوه بالفعل خواهد شد .پس انتهای خلقت کجاست؟ انتهای
خلقت آنجایی میشود که هر آنچه بهطور بالقوه ،بهطور استعداد
و بهطور غیر بالفعل نزد حقیقت انسان کامل ،نزد خلقت اول و
نزد اولین مخلوق خداوند موجود بوده بالفعل شود؛ اینجاست که
عالم ختم میشود؛ پس «یختم بکم» .یعنی نهایتاً بهوسیله آنها
ختم میشود .پس آخر به چه معناست؟ آخر یعنی تحقق همه
بالقویات .ما در درونمان بالقویاتی داریم .جناب صدرا میگوید
که این کاماً طبیعی است که همه بالقویات در انسان تعیین
تکلیف بشود .من وقتی همه بالقویاتم متحقق شد ،به مرگ طبیعی
میمیرم .عالم هم بالقوه در انسان کامل موجود است .زمانی که
این بالقویات در انسان بالفعل شود یعنی همه موجودات ایجاد
بشود؛ یعنی انسان کامل بالقویاتش به فعلیت برسد؛ یعنی آن
وجود نوریه مخلوق اول ،آن وجود نوریه صادر اول ،همان اولین
مخلوق خداوند در عالم محقق بشود ،عالم ختم میشود .اینکه ما
در جمات عامیانه داریم که کارنامه اعمال انسان را دست انسان
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کامل میدهند ،یعنی به دست حضرت بقیهاه (عج) میرسد،
حرف عبثی نیست؛ یعنی هر عملی انجام بشود حضرتش میبیند:
«حذر از گردش چشم سیهی باید کرد ،یعنی ای چشم خاموش
باش ،چشمان مهدی منتظر به تو مینگرد»؛ این به تو مینگرد
یعنی به خودش مینگرد؛ نظر به درون خود دارد؛ نظر به حقیقت
خود دارد و چون در درون او همه عالم بالقوه موجود است ،پس
به همه عالَم ،عالمم است؛ علم بر همه هستی دارد؛ یعنی بر همه
اعمال ما آگاهی دارد .میبیند هر آنچه هست چون خودش را
میبیند .بعضی از اهل معرفت میگویند که مگر میشود انسان به
حقیقت و مراتب وجودی معرفت پیدا کند و بازهم دست به
معصیت بزند .مشکل ما این است که یقین نداریم ،احساس
میکنیم در خلوت خود معصیت میکنیم.
خزانه الهی
«و قلبه خزانة الحىّ الذى ایموت» ،یعنی قلب پیامبر (صلیاه علیه
و آله و سلم) خزانه است .خزانه ریشهاش خزنه است .خزنه یعنی
نگهبان .آن چیزی که نگهبان داشته باشد ،میشود خزانه .پول
ثروت دارایی را در خزانه نگه میدارند؛ یعنی یک جایی که یک
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نگهبانی برایش گذاشتهاند .یک ورودی و خروجی مشخص
دارد .میگوید قلب پیامبر (صلیاه علیه و آله و سلم) آن چیزی
است که خزانهی حی است ،هیچوقت نمیمیرد؛ حی و زنده
است« .القلب حَرَمُ اه فا تُسکمن حَرَمَ اه غیرَ اه» 7یعنی قلب
مؤمن که اعلی مراتب ایمان متعلق به وجود نازنین حضرت
ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) است ،عرش خداوند
است .در آیه دیگر میفرماید « :الرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى»،2
خداوند در عرشش تکیه زده است؛ یعنی در قلب انسان مؤمن
است؛ یعنی در قلب انسان کامل تحقق دارد .حرم خداوند میشود
قلب انسان کامل؛ پس در قلبش موجود است .پیامبر (صلیاه
علیه و آله) میفرماید« :لی مَعَ اهِ وَقت ا یَسَعنی فیه مَلَک مقرب
و ا نَبی مُرسَل»9؛ من یک وقتهایی حالتهایی دارم با خداوند
که در آن حالت ،نه نبی و نه ملک مقربی وجود دارد و نه میتواند
به آن مرتبه برسد .آن چه حالتی است؟! حالتی است که حضرت
ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) در مقام قلب خودش
 .7جامع ااخبار ،ص 578
 .2سوره طه ،آیه5
 .9جامع ااسرار ص 971
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قرار میگیرد؛ در مقام عرش الهی قرار میگیرد .معراج رسولاه
(صلیاه علیه و آله و سلم) رسیدن در مقام قلب رسولاه
(صلیاه علیه و آله و سلم) بود .رسولاه (صلیاه علیه و آله و
سلم) به قلب خودش میرسید .چون «قلب المؤمن عرش اه».
خداوند را در عرش زیارت میکرد .این «لی مع اه» یعنی آن
لحظههایی که حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم)
با قلب خودش خلوت میکند .با درون خودش و با خدای
خودش در آن حالتی که خلوتی بین رسول و قلبش هست ،هیچ
نیست ،نه ملک مقربی و نه نبی مرسلی؛ چون آن خلوت با خودش
هست .در روایتها داریم که رسولاه (صلیاه علیه و آله و
سلم) با قلب خودش صحبت میکرد؛ گاهی وقتها خودش با
خودش به گفتوگو مینشست؛ یعنی خودش با قلبش حرف
میزد.
امام صادق (علیهالسام) میفرماید« :خداوند نظر کرد به قلوب
آدمها»؛ یعنی قلوب مردم را دید که کدام قلب وسعتش از همه
بیشتر است تا رسالتش را در آن قرار بدهد و قلب حضرت
ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) را وسیعترین قلبها پیدا
کرد« .رَبِّ اشْرَحْ لمی صَدْرِی وَیَسمّرْ لمی أَمْرِی»؛ این صدر وقتی
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وسعت پیدا کند که محل قرار گرفتن معرفت به اه شود .بعد
خداوند میفرماید :من قلب پیامبر (صلیاه علیه و آله و سلم) را
شرح دادم؛ یعنی خودم وسیعش کردم؛ خودم آن را وسعت دادم
که حالتی داشته باشد که «لَا یَسَعُنمی فمیهم مَلَک مُقَرَّب وَ لَا نَبِیّ
مُرْسَلٌ» .این قلب را خودش شرح و گسترش داد؛ یعنی خداوند،
صدر پیامبر (صلیاه علیه و آله و سلم) را شرح داده و گسترده
کرده است؛ یعنی از اجمال درآورده و به تفصیل رسانده است.
معنی روایت از همین «بنا عرف اه و بنا عبداه» مشخص میشود
که میفرماید :بهوسیله انسان کامل خداوند را بشناسید .چون اصاً
امکان ندارد ما جز بهوسیله انسان کامل به خداوند شناخت پیدا
کنیم .واسطه ما برای شناخت خداوند ،انسان کامل است .هرکه
تاش کرد خداوند را بهجز از راه انسان کامل درك کند ،هیچ
معرفتی پیدا نمیکند .حضرت آیتاه جوادی آملی در کتاب
«صهبای حج» میفرماید :اینکه باید نماز را باید پشت مقام ابراهیم
خواند ،یک مسئلهی مهم را در حج به ما میگوید .میگوید که
بین تو و خداوند واسطهای قرار دارد و آن هم مقام انسان کامل
است .این واسطه باید رعایت بشود تا بتوانید اه را ادراك کنید.
بتوانید صاة تان صاة واقعی باشد .اگر جلوتر از مقام انسان کامل
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نماز بخوانید ،نمازتان از شما مقبول نیست .چون در این مقام
درواقع واسطه قاِل نشدید و بدون واسطه نباید اتصالی صورت
بگیرد .پس اگر میخواهد شناختی باشد« ،بنا عرف اه» است.
حاج ما هادی سبزواری میگوید :منظور از نفس در روایت «من
عرف نفس فقد عرف ربه» ،نفس انسان کامل است .اگر او را
بشناسید خداوند را شناختهاید .این «هُ» به انسان کامل برمیگردد.
«من عرف نفسه» ،نفس انسان کامل را بشناسد؛ و بهوسیله انسان
کامل عبادت هم صورت میگیرد .هر عبادتی بهواسطه است.
عارفی میفرماید« :تنها عبد بااصاله خداوند ،وجود نازنین
حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) است» .مابقی
موجودات عالم اگر عبادتی میکنند ،بالتبع است نه بااصل؛
بااصاله نیست؛ به اعتبار است؛ بهواسطه هست؛ بهتبع است.
بهعبارتدیگر عبادت ما بهتبع عبادت رسولاه (صلیاه علیه و
آله و سلم) است .به همین دلیل هم هست که فقهای ما قاِل شدند
که اسم عبداه را بر غیر رسولاه (صلیاه علیه و آله و سلم)
نباید بگذاریم .بعضی از فقها حرام دانستند ،اسم کسی غیر از
پیامبر (ص) را عبداه بگذارند .چون تنها حضرت پیامبر مکرم
اسام (صلیاه علیه و آله و سلم) ،عبداه است .اینکه بعضی از
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اهل معرفت میگویند در ابتدای نماز وقتی میخواهی نماز را
بخوانی ،توجهت را جلب کن به انسان کامل ،معنیاش همین
است .آخرالزمان مقام ظهور است ،مقام این است که همهی
حقایق برما میشود؛ یعنی همان «یَوْمَ تُبْلَى السَّرَاِمرُ» 7است .در
آخرالزمان چون ظهور همه حقایق آخر عالم است و همه عالم به
حقایقش ظهور پیدا میکند ،انسانها به حقایق عالم علم پیدا
میکنند .نتیجه این است که آنوقت میدانند که باید حتماً
واسطه ای برای شناخت خداوند باشد .این به این معنا نیست که
قرار باشد عبادتی بر انسان کامل صورت بگیرد؛ بلکه بهواسطه او،
بهوسیلهی او و از طریق او این عبادت میخواهد انتقال پیدا کند.
این همان معنای «نحن صاة المؤمن» میشود .چون اگر وجود
نازنین انسان کامل نباشد ،اصاً عبادت منقطع میشود .عبادت به
اه نمیرسد و حتی نمیتواند ختم شود؛ یعنی عبادت ابتر میماند
و ادامه پیدا نمیکند .پس نمیتواند وصل شود و اتصالی هم به
عالم باا صورت نمیگیرد.

 .7سوره طارق ،آیه3
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امیرالمؤمنین علی (علیهالسام) میفرمایند« :طاووس الکبریاء»،
طاووس یعنی زیبایی .زیبایی کبریاء ،وجود نازنین حضرت
ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) است؛ و «حمام
الجبروت» و آن درواقع پرنده آن کبوتر پران ،آن طیرانی که در
عالم جبروت محقق میشود.
این همان مرتبه از شناختی است که حضرت امیرالمؤمنین علی
(علیهالسام) لحظههای آخر وداعش با پیکر مطهر حضرت
ختمیمرتبت (صلیاه علیه و آله و سلم) داشتند .انفصال از این
وجود برای خیلیها سخت است .خیلیها نمیتوانند این را تحمل
کنند .ازجمله حضرت زهرای اطهر (ساماه علیها) .در روایت
آمده است که وقتیکه لحظات آخر عمر پیامبر (صلیاه علیه و
آله و سلم) شد ،پیامبر دخترش حضرت زهرای اطهر (ساماه
علیها) را صدا زد .حضرت بر بالین پیامبر مکرم اسام (صلیاه
علیه و آله و سلم) حاضر شد و پیامبر در گوششان چیزی فرمود.
روایت اینگونه میگوید که دیدیم حضرت زهرا (ساماه
علیها) ابتداِاً شروع کرد به گریه کردن .گریه که تمام شد چند
لحظه بعد دوباره حضرت پیامبر (صلیاه علیه و اله و سلم)
جملهی دیگری را در گوش دخترش فرمود که این بار حضرت
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شروع کردند به خندیدن .بعدها وقتی از حضرت زهرا ««ساماه
علیها» پرسیدند که قصه چه بود ،آن حضرت فرمودند که بار اول
پدرم گفت که من دیگر از این دنیا میروم؛ و درواقع لحظههای
آخر عمرم هست .اینجا بود که حضرت زهرا (ساماه علیها)
برای جدایی از چنین وجودی ،از چنین برکتی ،از چنین حقیقتی،
از چنین نعمتی برای جمال خداوند گریان میشود؛ اما بعد
وقتیکه میشنود که خودش اولین کسی است که از خاندانش
به ایشان میپیوندد و زودتر از همه به این وجود برمیگردد و در
کنار این وجود قرار میگیرد ،حضرت خندان میشود .به خاطر
همین است که دیگر بعد از حضرت ختمیمرتبت (صلیاه علیه
و آله و سلم) ،حضرت زهرا (ساماه علیها) هم حیات چندانی
نداشتند و بعد هم به آن شکل به شهادت رسیدند.
وَ صلیاه عَلَی سَیِّدمنا وَ نَبِیِّنَا أَبِی الْقَاسممِ المصطفی مُحَمَد.

مقامات الحسنیه(ع)
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بسم اه الرحمن الرحیم والحمد ه رب العالمین
«السام علی الحسین وعلی علی بن الحسین
وعلی اواد الحسین وعلی اصحاب الحسین»

هرجا سخن از امام حسن (علیهالسام) به میان میآید ،فضا آکنده
از بوی غربت میشود؛ غربتی که در سراسر زندگی ایشان جریان
داشته و دارد؛ چه در ابتدا و چه در انتهای آن.
امام خمینی (ره) زمانی که میخواست قطعنامه را امضاء کند،
فرمود« :من جام زهر را مینوشم»؛ این جمله نشانگر این است که
سازش برای مردان خوب خدا ،سختیهایی به همراه دارد که
شاید اینگونه سختیها ،در جهاد وجود نداشته باشد .سازش
برای مردان خدا یعنی :حسرت و غربت و تنهایی.
همیشه در طول تاریخ ،این روال وجود داشته که انسانهای
مجاهد و مقاوم ،نامشان شهرهی آفاق میشود؛ اما آنها که
علیرغم عاقه و توانایی برای قیام (بنا به مصلحت جامعه)
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سکوت میکنند ،نامشان به وادی غربت تبعید میشود و این
غربت برای انسان ،خیلی سختتر از آن مجاهده است.
گاهی اوقات که میخواهیم در مورد غربت امام علی (ع)
بیندیشیم ،ناخودآگاه یاد سالهای سکوت و تنهایی و درد
دلهای امام با چاه میافتیم؛ زیرا برای ابرمردی هم چون علی (ع)
سکوت و سازش ،سخت و سنگین است .سخت است ببینید در
جامعه ،حق و حقیقت کنار زده شده و یک باطل در رأس جامعه
قرار بگیرد .سالهای سکوت برای امام علی (ع) آنچنان سنگین
است که از آن دوران اینگونه یاد میکنند« :درحالیکه خار در
چشم و استخوان در گلو داشتم صبر کردم» .حال ،از آن
سختتر ،هنگامی است که در حاکمیت باشی و بنا به صاح
جامعه و مسلمین مجبور شوی حاکمیتی که حاکمیت حق است
را کنار بگذاری و بعد از آن اتّفاق (صلح و سازش) ،عدهای که
تو را تنها گذاشتند و باعث شدند تن به سختی دهی و صلح را
بپذیری« ،یا مذّل المسلمین» خطابت کنند.
این قصه ،قصهی امام حسن (ع) است .غربت امام حسن (ع) اگر
دردآورتر از مصیبت عاشورا نباشد ،کمتر از آن نیست .حتی امام
حسین (ع) درجایی از اشعارش به برادرش میگوید« :چرا صلح
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کردی؟» حال ببینید برای امام حسن (ع) که امام مسلمین و فرزند
علی (ع) است ،پذیرش این صلح چقدر سخت و سنگین است.
اکنون بعد از گذشت سالها هنوز هم غربت امام حسن (ع) بوی
تازگی میدهد .غربت او در این زمانه یعنی هنوز هم سؤالهای
زیادی بیجواب میماند.
چقدر ما انسانها با امام حسن (ع) انس داریم؟ اگر از ما خواسته
شود چنددقیقهای در مورد امام حسن (ع) صحبت کنیم ،آیا
سخنی برای گفتن داریم؟
حتی القاب امام حسن (ع) هم غریبانه است؛ یعنی القاب زیادی
برای او در روایات ذکر نشده است .اگر به روایات مراجعه کنیم،
خواهیم دید که امام حسن (ع) را «ظهور مفاهیم کلیهی عالم»
میدانند؛ مگر چند درصد از مردم میتوانند مفاهیم کلیهی عالم
را درك کنند؟ شاید علّتم غربت این وجود نازنین نیز همین
باشد.
امام حسن (ع) شخصیتی است که تنها اوحد و اکمل مقربین،
می توانند با او انس بگیرند؛ اما امام حسین (ع) مصداق است؛ برای
همین است که همهی مردم میتوانند با او انس بگیرند؛ زیرا که
عموم مردم جزِینگر هستند .مصادیق ،همیشه از مفاهیم گرفته
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میشود ،به همین خاطر است که اسم امام حسین (ع) از اسم امام
حسن (ع) گرفته شده است.
برای اینکه انس اندکی با امام حسن (ع) پیدا کنیم چند روایت از
کتاب «القطره» ذکر میکنیم:
ارکان بهشت
 .7در حدیث است که حضرت رسول (ص) فرمودند« :وقتیکه
روز قیامت ،اهل بهشت به سمت بهشت رانده میشوند ،بهشت به
خداوند عرض میکند" :یا رب الیس قد وعدتنی تزییننی
برکنین"؛ ای پروردگار من ،آیا تو به من وعده نکردی که با دو
رکن مرا تزیین کنی؟» از طرف خداوند به بهشت خطاب میشود:
«آیا من تو را به دو رکن حسن (ع) و حسین (ع) زینت ندادم؟»
حسن ،یعنی زیبایی و امام حسن (ع) اوج زیبایی بهشت است .اگر
میخواهید در بهشت زیبایی ببینید؛ باید به امام حسن (ع) رجوع
کنید.
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کفلین رحمة
 .2در کتاب «مناقب» در تفسیر آیهی شریفهی « یَا أَیُهَا الَذمینَ آمَنُوا
اتَقُوا اللَهَ وَآممنُوا بِرَسُولمهم یُؤْتمکُمْ کمفْلَیْنِ ممنْ رَحْمَتمهم وَیَجْعَلْ لَکُمْ نُورًا
تَمْشُونَ بِهم » 7آمده است که :از امام صادق (ع) پرسیدند« :مقصود
از این کفلین چیست؟ حضرت در جواب فرمودند :کفلین الحسن
والحسین والنور علی» .منظور از کفلین (دو نصیب رحمت که
خدا عطا نموده) ،امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و نوری که
باید از طریق آن ،راه دنیا تا بهشت را پیمود ،وجود نازنین علی
(ع) است .این آیه در وصف دنیا آمده است؛ یعنی در دنیا دو
کفل (دو حقیقت رحمانیّه یا دو نصیب از رحمت خداوند) وجود
دارد که منظور از آن امام حسن (ع) و امام حسین (ع) است .در
روایت قبل هم گفته شد که خداوند در بهشت ،دو رکن قرار
داده که وجود نازنین امام حسن (ع) و امام حسین (ع) است .یک
نوری هم وجود دارد که بهوسیلهی آن ،مسیر دنیا تا بهشت را طی
کنیم؛ بهعبارتدیگر ،ما بین دو زیبایی در حرکتیم :یکی زیبایی
امام حسن (ع) در دنیا و دیگری زیبایی امام حسن (ع) در بهشت
و طی این مسیر بهوسیلهی نور امیرالمؤمنین که همان نور وایت
 .7سوره حدید ،آیه 28
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است ،صورت میگیرد؛ یعنی کسانی که اهل وایت باشند چه
در دنیا و چه در آخرت (در مقام بهشت) در محضریت امام حسن
مجتبی (ع) هستند.
اگر کفلین را از ریشه بنگریم ،معنای کفیل را میدهد؛ یعنی کسی
که بهجای کس دیگری عهدهدار امورش شده و نقشی ایفا
میکند؛ مثاً برای کودکی که به سنی نرسیده تا عهدهدار امورات
خود باشد ،کفیلی میگیرند تا کارها و امورات او را انجام دهد.
کفالت شبیه وکالت است ،با این تفاوت که شخص با اختیار
خودش ،وکیل را میگیرد؛ ولی کفیل را برای شخص انتخاب
میکنند (یعنی به شخص میگویند :این کفیل توست و اختیاری
در انتخاب ندارد؛ زیرا هنوز به آن درجه از معرفت نرسیده است
که بتواند انتخاب کند) .کفیل ما در دنیا ،امام حسن (ع) و امام
حسین (ع) هستند .حال اگر ما این دو کفیل را کنار بگذاریم ،نه
بهتنهایی میتوانیم راه کمال را طی کنیم و نه میتوانیم وکیل
بگیریم؛ زیرا معرفت ازم برای اتّخاذ وکیل را نداریم .خداوند از
طریق دو کفیل ما در دنیا ،این حقیقت را به ما مینمایاند که :در
برابر نور وایت هیچ هستیم.
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خداوند دست ما را در دست کفیلمان میگذارد؛ تا با کمک او
از این راه پرپیچوخم به کمال که همان مقام حسن و زیبایی
بهشت است برسیم .گامبهگام این مسیر با وایت عجین شده
است .وایت ،همان نوری است که راه را به ما نشان میدهد.
وایت ،همان سؤالی است که بارها در امتحان زندگی از ما
پرسیده میشود .وایت ،همان ذکر دقّ الباب بهشت (یا علی)
است؛ بنابراین ما در مسیر حرکت وایت مبتنی بر محبت و
زیبایی ،تحت هدایت این دو کفل (امام حسن (ع) و امام حسین
(ع)) هستیم .به روایات که مراجعه میکنیم ،هرجا سخن از
زیباییهای بهشت ،جوانان بهشت و حقایق بهشت به میان میآید،
نام امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در کنار هم ذکر میشود؛
بنابراین این دو همیشه کنار یکدیگرند .اما ،امام حسین (ع) برای
عموم مردم است؛ زیرا زیباییاش به حدی شده که چشم انسان
بتواند آن را درك کند .حقیقت هر دو امام ،یکی است (کلهم
نوراً واحد)؛ لیکن ارادهی خداوند بر این است که یک کفل،
عهدهدار هدایت عموم مردم باشد« :سفینة الحسین اوسع»؛
بهگونه ای رحمت خداوند را به تصویر بکشد که هرکس بتواند
گوشهای از آن را بهحسب ظرفیت خود ،درك کند و کفل دیگر
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که زینت اعلی ،امام حسن (ع) است ،عهدهدار هدایت و رهبری
اوحد اولیاء و خواص شود.
اول و آخر و نور عالم
 .9در روایت آمده است که :روزی امام حسن مجتبی (ع) را دیدم
درحالیکه عدهای آهو از کنار او میگذشتند .امام آنها را صدا
زدند و همگی در مقابل او حاضر شدند .عرض کردیم :یابن
رسولاه ،اینها حیواناتی وحش هستند ،معجزهای آسمانی به ما
نشان بده .امام به آسمان نگاه کردند گویا درهای آن باز شد،
نوری فرود آمد و همهی خانههای مدینه را احاطه کرد ،آنگاه
خانهها شروع به لرزیدن کرد ،بهگونهای که نزدیک بود خراب
شود ،عرض کردیم :یابن رسولاه ،آن را به حالت اول برگردان.
امام در جواب در مورد مقام امامتشان شروع به صحبت کردند و
فرمودند« :نحن ااولون واآخرون ونحن اامرون ونحن نور وننور
الروحانیین ننور بنوراه فینا مسکنه والینا معدنه اآخر منا کااول
وااول منا کاآخر».
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«نحن ااولون ونحن اآخرون» ما اول و آخر هر اتّفاقی هستیم؛
یعنی شروع هر اتفاقی در عالم با ماست و ختم آن را نیز ما انجام
میدهیم.
همانطور که در مقامات اهلبیت (علیهماالسام) ذکر شده است،
صادر اول ،وجود انسان کامل است و کسی که درنهایت ،عالم
را جمع میکند ،وجود حضرت بقیةاه (انسان کامل) است؛
بنابراین کثرت و کثیر شدن در عالم متعلق به انسان کامل و وجود
اهلبیت (علیهماالسام) است و غایت آن هم که مقام جمع شدن
کثرت و رسیدن به وحدت است ،بهوسیلهی آنها صورت
میگیرد؛ چه در ظاهر و چه در باطن.
با امّت واحده شروع شده است و درنهایت به امّت واحده هم
میرسیم .در ابتدا در مقام جمعیه روحانیه بودیم ،بعد به جسم
پیوسته و کثرت پیدا کردیم ،نهایتاً هم به مقام تجمع رسیده و
جمع خواهیم شد.
«نحن اآمرون» هر اتّفاقی که بخواهد در عالم بیفتد ،ما امر
کنندگان آن هستیم .حال منظور از امر چیست؟
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شاید تفسیر «اولی اامر منکم» 7این باشد که هر کس دارای
صفت ولی است ،در عالم امر تصرف دارد و هر اتفاقی که در
عالم خلق بیفتد ،ناشی از تصرف او در عالم امر است« .نحن
اآمرون» ،یعنی ما کسانی هستیم که به مقام اولی اامر رسیدیم
(یعنی ما کسانی هستیم که در عالم امر تصرف داریم).
«و نحن نور» ،ما نور هستیم .آیهای در قرآن وجود دارد که
میگوید «اه نور السماوات و اارض»2؛ از طرفی در اینجا امام
حسن مجتبی (ع) میفرماید« :ما نور هستیم» .این دو را در کنار
هم چگونه میتوان تفسیر کرد؟
«اه» اسم جامع خداوند است و ظهور این اسم ،اهلبیت
(علیهماالسام) هستند .نور ،درواقع همان ظهور حقیقت نورانیه
اه است که منظور از آن نور ،محمد و آل محمد (علیهماالسام)
هستند .آن نوری که خداوند میفرماید «در همهی آسمانها و
زمین تسرّی پیدا کرده است» ،حقیقت انسان کامل است که ظهور
اسم اه در عالم است.

 .7سوره نساء ،آیه 53
 .2س.ره نور ،آیه 95
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«نُنوّر الروحانیین» ،شاید اینجا اشارهای به مقام فرشتگان دارد.
میفرماید« :ما فرشتگان را نوربخش بودیم ».اگر نور را معادل
حیات بگیریم؛ یعنی حیات فرشتگان وابسته به انسان کامل است.
اگر بعضی عرفا بر این قاِلاند که فرشتگان تجلیهایی از انسان
کاملاند ،معنیاش همین است که در باا ذکر شد .بعضی عرفا
میگویند« :قرآن از قلب پیامبر بهوسیلهی تشأنی از پیامبر بر قلب
پیامبر نازل شده است» که مراد از قلب اول در این جمله« ،عرش
اه» است (قلب المؤمن عرش الرحمان)؛ و مراد از تشأنی از پیامبر،
جبرِیل است.
درواقع فرشتگان عالم ،شأنی از شئون انسان کامل هستند .بعضی
نور را معادل وجود گرفتهاند؛ بهعنوانمثال :در حکمت اشراق
بهجای نور ،از وجود استفاده شده است؛ پس منظور از نور
بخشیدن به فرشتگان این است که حیات پیدا کردن فرشتگان،
بهوسیلهی ماست.
«ننور بنوراه» در این قسمت میفرماید :نور ما به تبعیت نوراه
است و ما جدای از نوراه نیستیم و از خود استقالی نداریم،
بهعبارتدیگر هر آنچه هستیم ،تجلّی نوراه است.
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«فینا مسکنه»؛ این «ه» را میتوان به نور نسبت داد .این قسمت
رابطهی نور بودن اهلبیت (علیهماالسام) با نور بودن خدا را
مطرح میکند .میفرماید :ما مسکن و محل سکنی نور خدا
هستیم ،درواقع این نور در ما سکنی گرفته است.
«والینا معدنه» و معدن آن (نور) بهسوی ماست؛ یعنی اگر از معدن
نور خدا بخواهد برای عالم چیزی استخراج شود ،این معدن
بهسوی انسان کامل است؛ یعنی واسطهی پخش این نور در عالم،
اهلبیت (علیهماالسام) هستند.
حال انسان کامل این نور را چگونه در عالم پخش میکند؟
همانطور که قباً ذکر شد انسان کامل صاحب مقام وایت است
و میتواند در عالم امر تصرف کند .محل تقسیم این نور ،در عالم
امر است و انسان کامل که اولی اامر است این نور را در عالم
پخش میکند و اجزای عالم را نور بخشی میکند (یعنی اجزای
عالم را چه در ابتدا و چه در انتها) حیات میدهد .لذا امیرالمؤمنین
علی (ع)« ،قسیم النار والجنه» هم هست؛ زیرا که بهشت و جهنم
هم نیاز به امر انسان کامل دارد و آن دو (بهشت و جهنم) نیز
ظهورات انسان کامل است.
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«اآخر منا کااول وااول منا کاآخر» یعنی فرقی بین ما نیست:
«کلهم نور واحد» .ما ابتدا و انتهایمان یکی است .همانطور که
ابتدای ما وجود نازنین حضرت ختمیمرتبت ،محمد مصطفی
(ص) تکثر را در عالم حاصل کرد؛ آخر ما که حضرت بقیةاه
است ،تجمع در عالم را به وجود میآورد .فرقی بین اهلبیت
نیست؛ زیرا که همهی این حقایق ،نور واحدی هستند که وظیفهی
آنها تدبیر عالم است.
مفاهیم کلیه
 .9در شرح آیات شریف « وَالتِینِ وَالزَیْتُونِ .وَطُورِ سمینمینَ .وَهَذَا
الْبَلَدم الْأَممینِ » 7آمده است که :تین ،نماد مفاهیم کلیه در عالم و
منظور از آن ،امام حسن (ع) است و زیتون نماد مصادیق در عالم
و منظور از آن ،امام حسین (ع) است.

 .7سوره تین ،آیات 7-9

مقامات ال ضوه (ع)
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بسماه الرحمن الرحیم والحمد ه رب العالمین
«السام علی الحسین وعلی علی بن الحسین
وعلی اواد الحسین وعلی اصحاب الحسین»

هل دین اا حب؟ آیا دین غیر از محبت است؟ اگر خوب دقت
کنیم به این نتیجه میرسیم که حقیقت دین ،محبت است و محرم
و صفر ،زمان بروز این محبت است؛ یعنی دل ،آماده است تا بذر
محبتی که حسین بن علی (ع) در عالم میافشاند ،در آن قرار
بگیرد .محرم و صفر ،زمان قرار گرفتن بذر محبت در دلها؛
فاطمیه ،فصل روِیدن آن و رمضان ،زمان شکوفایی و میوه دادن
این محبت است.
برخی عرفا در مراحل سلوك و معرفت بر این باورند که :یکی
از مراحل اولیه سلوك ،محبتی است که از دستگاه اباعبداه
میرسد .از این محبتهایی است که در دلها ایجاد شده است.
بعضی اهل معرفت میگویند« :دلی که در کنار محبت حسین بن
علی (ع) قرار گرفت ،مثل آن گملی است که در کنار مُشک قرار
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گرفته است؛ همانطور که گل ،کمکم بوی مشک را به خودش
میگیرد ،آن دل نیز کمکم رنگ و بوی حسین (ع) را به خود
میگیرد» .این دل ،تربت اباعبداه الحسین (ع) میشود .در باب
تربت ،ما معتقدیم اگر تربت را از امام دور کنی و در محضر گناه
قرار بگیرد ،همهی خاصیتش از بین میرود و به خاك عادی
تبدیل میشود ،انگار که نه انگار در کنار پیکر حسین بن علی
(ع) بوده است .برخی قاِلاند که دل ما در این مدتی که در کنار
محبت حسین بن علی (ع) قرار گرفته ،حکم تربت پیدا کرده
است؛ حاا باید مراقب باشیم که تربتی که رنگ و بوی حسین
(ع) را گرفته ،این رنگ و بو را از دست ندهد؛ یعنی ما تا اآن در
حضور بودیم و از این به بعد نوبت مراقبه است؛ یعنی باید مراقب
باشیم چیزی که برای ما بهدستآمده  ،براثر آغشته شدن به گناه
از بین نرود.
اسامی و عناوین و کنیههای اهلبیت (علیهم السام) نشانگر
تفصیل مقامی اهلبیت (علیهماالسام) است؛ بهعبارتدیگر،
حقیقت انسان ،در اکمل انسان کامل؛ یعنی وجود ذی الجود
حضرت ختمیمرتبت ،محمد مصطفی (ص) است؛ که این
اجمال در وجود اهلبیت (علیهم السام) بروز و تفصیل پیدا کرده
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است؛ یا بهعبارتدیگر :کثرت پیدا کرده و باز و مفصل شده
است.
بنابراین اسامی و عناوین و کنیههای اهلبیت (علیهم السام)
تفصیل آن وجود نوریه اولیه اکمل از حقیقت انسان کاملاند؛ لذا
اگر اسمی را بر امامی نهادهاند ،آن اسم ،بروز صفت و اسماء
خداست .بروز صفتی از صفتهای خدا در عالم است .اسماء و
صفات الهی در مقام اجمال در غالب اسم اه بوده است که اسم
اه متعلق به اکمل انسان کامل؛ یعنی وجود ذی الجود حضرت
ختمیمرتبت ،محمد مصطفی (ص) است؛ اما وقتی در مقام
کثرت و تفصیل قرار میگیرد ،این اسامی مکثر و متعدد میشوند.
ما هیچ اسمی جز اسم اه نداریم و اگر برای خداوند اسمهایی
همانند :رحمان و رحیم و قهار و غفار و ...قاِل میشویم ،همهی
اینها ،شئونات و تجلی و تفصیلهای همان اسم اهاند؛ لذا
اهل بیت (علیهماالسام) تفصیل اسم اه هستند که همان حقیقت
نور رسولاه (ص) است.
در بین اسماء و صفات و کنیههای امام علی بن موسیالرضا (ع)،
صفت رضا و رِوف بودن جزء صفات شاخص است؛ لذا اهل
معرفت میگویند« :علی بن موسیالرضا (ع) را به دو جهت امام
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رضا (ع) نامیدند :یکی اینکه در مقام رضای الهی قرار گرفته
است و دوم اینکه ظهور اتم این رضاست»؛ لذا وقتی زاِری به
خدمت علی بن موسیالرضا (ع) می رسد ،پذیراست .اگر به در
خانهی امیرالمؤمنین وقتی امیرالمؤمنین چون علی عالی اعلی
است دیر میدهد ولی وقتی بدهد ،ما حسینقلی همدانی میشود.
ماحسینقلی همدانی چهل سال در خانهی امیرالمؤمنین گدایی
کرد تا ماحسینقلی همدانی شد .به تعبیر شیخ عباس قمی نویسنده
مفاتیحالجنان ،وقتی وارد حرم امیرالمؤمنین میشوی ،چنان هیبت
و عظمت امیرالمؤمنین تو را میگیرد که حالت گنگی به تو دست
میدهد و در ابهام فرو میروی؛ اما وقتی وارد حرم علی بن
موسیالرضا (ع) میشوی ،میتوانی بهراحتی عرض ادب کنی و
دلت خیلی زود وصل میشود؛ زیرا آقا علی بن موسیالرضا (ع)
ظهور صفت رضای الهی است و زود راضی میشود .اهل کیاست
و تدبیر از این مقام علی بن الموسیالرضا (ع) استفاده میکنند و
بهره میگیرند.
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مقام رضا
در خانهی علی بن موسیالرضا بهراحتی میتوان معرفت کسب
کرد .با توجه به روایت «شرف اامکان بالمکین» ،این حرم،
شرف پیدا کرده و مشرف شده به مکین آن که علی بن
موسیالرضاست؛ اما حقیقت این است که «قبره فی قلوب من
وااه»؛ قبر حقیقی اهلبیت (علیهماالسام) در دل کسانی که
دوستدارانشان هستند ،می باشد .یعنی دلت را اهل وایت کن و
محب علی بن موسیالرضا باش ،آنوقت «بعد منزل نبود در سفر
روحانی» ،از همین دور هم میتوان برای آقا علی بن موسیالرضا
(ع) یک زاِر بود؛ زیرا در حرم حاضرند؛ چون وقتی قلب آنها
در حرم قرار بگیرد ،درواقع قبر امام در حرم قرار گرفته است و
آن حرم شرافت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا که قلبشان محل وایت
است و قبر امامشان است؛ بنابراین الزاماً نیازی به زیارت حضوری
و جسمانی نیست؛ گرچه آن هم شرافت دارد و برای انسان کمال
است .اهل وایت (علیهم السام) به قلب خود مراجعه کنند ،زاِر
علی بن موسیالرضا (ع) میشوند .مرحوم دوابی این نکته را زیبا
میگوید« :قلبی که به درجهی رضای الهی رسید ،آن قلب ،آقا
علی بن موسیالرضا (ع) را زیارت کرده و زاِر علی بن
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موسیالرضاست؛ زیرا مقام رضا و رسیدن به آن مثل تصویری
است که وقتی آن تصویر را میبینیم ،درواقع داریم صاحب
تصویر را درك میکنیم که صاحب تصویر آقا علی بن
موسیالرضایی است که ظهور کامل و تفصیل اسم رضای الهی
است» .آنکسی که قلبش به مقام رضا رسید و اهل «یا ایتها النفس
المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه» 7شد؛ یعنی نفسش،
نفس مطمئنه شد؛ اگر به قلب خودش نگاه کند ،آنها را هم چون
آیینهای میبیند که بهوسیلهی آن میتواند صاحب تصویر را
درك کند .ما گاهی وقتها نمیتوانیم صاحب تصویر را ببینیم؛
بهعنوانمثال :کسی که در بیرون اتاق است و کسی که در پستوی
اتاق است و نمیتوان او را دید ،اما آیینهای مقابل اوست که
میتوان بهوسیلهی آیینه ،تصویر او را مشاهده کرد؛ تنها به شرطی
که دل آماده و اهل دین شود و همانطور که میدانید دین ،جز
محبت نیست.

 .7سوره فجر ،آیات  21و 28
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مناظره توحیدی
در مناظرهای که علی بن موسیالرضا (ع) با یک عالم یهودی
دارد و بسیار مفصل است ،در قسمتی از آن ،فرد یهودی از آقا
علی بن موسیالرضا میپرسد« :خدا در عالم هست یا خدا مجزای
از عالم هست»؟ آقا علی بن موسیالرضا (ع) با این مضمون
جواب میدهد که« :تو در آیینه هستی یا آیینه مجزای از توست؟»
رابطهی بین خداوند و مخلوقاتش رابطهی بین صاحب تصویر و
تصویر در آیینه است .آقا علی بن موسیالرضا (ع) میخواهد با
این بیان این را بفهماند که خداوند در آیینه ظهور کرده است .آقا
علی بن موسیالرضا (ع) میفرماید« :کسی میتواند عبادت کند
که قبل از آن معرفت برای او حاصل شده باشد»؛ درواقع عبادت،
ازمهاش معرفت است .حاا معرفت چگونه حاصل میشود؟ آیا
ما میتوانیم به خداوند معرفت پیدا کنیم؟ همهی اهل معرفت
معتقدند که انسان نمیتواند به خداوند معرفت پیدا کند؛ زیرا
انسان محدود و خداوند نامحدود است .بعضیها بهاشتباه گفتهاند:
«خداوند را در اسماء و صفات آن میتوان شناخت»؛ اما مگر
اسماء و صفات خداوند حد و حدودی دارد؟ مثاً خداوند قادر
است یعنی چه؟ تا کجا قادر است؟ برای درك اسماء و صفات
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خدا هم باید به آیینهاش نگاه کنیم .چشم ما ،یارای دیدار نور
خورشید را ندارد ،تنها راه این است که به ماه نگاه کنیم و
خورشید را بشناسیم.
موسی که کلیماه است ،هنگامیکه از خدا خواست جمالی از او
را ببیند ،قادر به تماشا نشد .بهترین وجه از خداوند ،تصویری
است که در انسان کامل است؛ همانند تاار آیینهای که تنها یک
آیینهی تمامقد دارد و آیینهی تمامقد اسماء و صفات خداوند،
وجود انسان کامل است .ما باید به او نگاه کنیم تا اه را ببینیم.
در بعضی از نصوص عرفانی آمده است که امام رضا (ع)
فرمودند« :وقتی خواستی نماز بگزاری ،یاد پیغمبر کن و یکی از
امامان را در نظر بیاور» .این خیلی معنا دارد؛ این همان حرفی است
که حضرت آیتاه جوادی در کتاب «صهبای حج» میفرمایند:
«علت اینکه دستور دادهشده بعد از طواف ،نماز را پشت مقام
ابراهیم بخوانی ،این است که این مقام ،مقام انسان کامل است و
همواره نیاز است بین ما و خدا واسطهای وجود داشته باشد؛ البته
اگر اتصال صورت بگیرد ،دیدار هم ممکن میشود» .قرآن

مقامات الرضویه * 161

میفرماید« :الی ربها ناظره» ،7بعضیها میگویند« :الی ربها ناظره»
را باید تفسیر و تأویل کنید یا اینکه متشابه قرآن است و باید آن
را به محکم برگردانید»؛ اما برخی معتقدند :در مقام رسیدن و
اتصال ،این امکانپذیر است .در «صحیفهی رضویه» حضرت علی
بن موسیالرضا (ع) به همین مسئله اشاره میکند و میفرماید:
«یک شرابی هست که به دوستان داده میشود و آنها
مرحلهبهمرحله جلو میروند تا به دوست برسند»« .دوستان» ،یعنی
کسانی که آن محبت اولیه در دلشان ایجاد شده؛ چراکه ابتدای
حرکت ،محبت است .به تعبیر قرآن :این شراب همان رحیق
مختوم و شراب معرفت است.
اگر محبت بود و معرفت نیز ایجاد شد ،عبادت شکل میگیرد و
بر طبق حدیث امام صادق (ع) نهایت عبادت ،رسیدن به مقام
ربوبیت است «العبودیة جوهرة کنهها ربوبیه».
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مقام صیرورت
ربوبیت؛ یعنی رسیدن .رسیدن به دوست؛ یعنی «الی ربها ناظره»
یعنی به خداوند با چشم دل نظر میکند .امیرالمؤمنین در جواب
آنکسی که پرسید «آیا خداوند را میبینی؟» فرمود« :من کسی را
که نبینم عبادت نمیکنم ،نه با چشم ظاهر بلکه با چشم دل» .کسی
که رسید ،میتواند «الی ربها ناظره» باشد به شرطی که محب و
دوستدار باشد .شرط ،رسیدن به آن درجهی وایت است.
حضرت علی بن موسیالرضا (ع) در سفری که به سمت طوس
میرفت ،هنگامیکه سوار بر اسب از امام خواستند نکتهای و
توصیهای بگوید و حرفی بزند ،خطاب به جمعیت این حدیث
قدسی را نقل میکند« :قال اه تباركوتعالی کلمة ا اله اا اه
حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» کلمه «ا اله اا اه» که
کلمهی وحدت و زندگی موحدانه است و همهی رسل و انبیاء
برای تحقق این اسم آمدهاند؛ یعنی توحیدی بودن و اعتقاد به
توحید حصنی است که هرکس به این حصن وارد شود از عذاب
الهی در امان خواهد بود .ظاهر این حدیث این است که به سراغ
توحید بروید و رابطهی با خدا را قوی کنید؛ اما نقل است که آقا
علی بن موسیالرضا (ع) چند قدمی جلوتر میرود و برمیگردد
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و میفرماید« :بشرطها وشروطها وأنا من شروطها»؛ زیرا بدون
واسطهی ولی ،امکان ندارد به کلمهی توحید رسید .دو معنا
میتوان از این روایت برداشت شود :یک معنا این است که ما
این روایت را در کنار آن روایت که میفرماید« :وایت علی بن
ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» ،قرار بدهیم
و به این نتیجه برسیم که مقدمهی توحید ،وایت است و باید از
ناحیهی انسان کامل به توحید رسید؛ معنای دیگر این است که
این روایت اشاره به مقام رضای علی بن موسیالرضا (ع) دارد.
میفرمایند« :انا من شروطها» یعنی اینکه به درجهی رضا و تسلیم
برسیم و راضی به رضای خداوند باشیم تا بتوانیم به درجهی
توحید برسیم؛ بهعبارتدیگر کلمهی توحید در رضا نهفته شده
است .هر دو تعبیر درست است و نکتهی دقیق در این است که
وایت ،چیزی جز رضا نیست .کسی میتواند مقام وایت را
درك کند که در با به رضایت رسیده باشد« .الباء للواء؛» باید
اهل با شده باشی و به تعبیری اگر اهل با نشده باشی ،اهل
وایت نشدهای؛ شرطم اینکه در با به توحید رسیده باشی و
ماندگار باشی ،رسیدن به مقام رضاست؛ به تعبیر دیگر واء جز
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رضا نیست .وقتی میگوییم دو تعبیر ،این دو تعبیر جدا از هم
نیست.
مرحوم دوابی میفرمود« :نبی میسازد و ولی خراب میکند»؛
زیرا که ولی ،انسان را در مقام ابتا قرار میدهد که ببیند اهل رضا
هستی یا نه؟ در متون عرفانی ما آمده است که آقا علی بن
موسیالرضا (ع) میفرمایند« :مقدمهی عرفان و رکن دین تسلیم
است و تسلیم یعنی رسیدن به مقام رضا»؛ پس اگر میخواهی ا
اله اا اه را بفهمی ،باید در مقام رضا باشی.
عبد ،کسی است که معرفت پیدا کرده باشد و تا اهل معرفت نشده
باشی؛ اهل رضا نیستی و تا اهل رضا نباشی؛ اهل با نیستی و تا
اهل با نباشی؛ اهل وا نیستی و تا اهل وا نباشی به کلمه ا اله
اا اه نخواهی رسید .شرط آن ،تحقق مقام رضا در قلب مؤمن
است و وقتی این حالت وایت و رضا پیش بیاید به تعبیر زیارت
حضرت زهرا (س) :نفس ،طاهر میشود .وایت نقش طهارت
کننده دارد .باز در همان روایتی که عرض کردم آقا علی بن
موسیالرضا (ع) میفرماید« :کسی که از آن شراب طهور (رحیق
مختوم) بخورد ،به گداز میرسد و میگدازد» .گداختن برای این
است که خالص شود .با مثل آتشی است که وقتی در آن قرار
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گرفتی خالص میشوی .این وایت است که ابتا ایجاد کرده
است و حق و باطل را از هم جدا میکند.
شیخ عباس قمی در کیفیت زیارت علی بن موسیالرضا (ع)
آورده است« :وقتی میخواهی به زیارت علی بن موسیالرضا (ع)
بروی ،اول غسل کن» .حضرت آیتاه جوادی در کتاب
«صهبای حج» در بحث غسل طواف میفرماید که باید خود را
پاك و طاهر کنی؛ غسل ظاهر ،با آب است و غسل باطن ،با انسان
کامل و وایت که همان مقام ماء است (نحن الماء) .آب ،همان
حقیقت انسان کامل است .ظاهر عمل در این است که تو باید
بدنت را در آب بشویی و باطن عمل این است که ظاهر و باطنت
را باید در وایت بشویی .اگر میخواهی به زیارت بروی و زاِر
بشوی و رؤیت کنی ،باید قبل از آن در وایت قرار گرفته باشی؛
بعضیها میگویند« :در وایت قرار گرفتن» .آیتاه جوادی در
همان «کتاب صهبای» حج میفرماید :بعد از غسل به تو گفتهشده
حق نداری لباس عادی خود را بپوشی؛ زیرا این لباس با تاروپود
گناه دوخته شده است .تو باید لباس بدون دوخت بپوشی» .منقول
بود پیش از این در زمان جاهلیت وقتی میخواستند حج انجام
بدهند ،لباسها را از تن درمیآوردند و میگفتند :این لباس تعلق
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به دنیاست باید آن را درآورد .این هم با قیودی همین مطلب را
میگوید ،میگوید« :باید از دنیا دل بکنی».
در زیارت اهلبیت (علیهماالسام) و در کیفیت زیارت علی بن
موسیالرضا (ع) نیز شیخ عباس قمی همین را میگوید« :اول
غسل که ظاهرش با آب و باطنش آب وایت که همان حقیقت
انسان کامل است را انجام بده و بعد در حین این غسل از خداوند
بخواه« :اللهم طهرنی وطهر قلبی واشرح لی صدری واجر علی
لسانی مدحتک» .در زیارت حضرت زهرا (س) میفرماید« :این
طهارت در سایهی چیزی است که به وصی دادهشده است» که
منظور از آن وایت است« .اللهم طهرنی وطهر لی قلبی» به این
معناست که از خدا میخواهیم وایت را بر ما حاکم کند؛ یعنی
ما را در بای وایت قرار بده تا خالص شویم.
قلب ،محل معرفت است .کسانی که اهل فلسفهی جدید هستند
میگویند :انسان در دریافت معرفت با پیشفرضهای ذهنی
خودش روبهرو میشود .برای اینکه این پیشفرضها را پاك
کنی ،باید قلبت طاهر باشد.
«واشرح لی صدری» قلبی که وایت در آن قرار بگیرد بزرگ
میشود .مگر میشود قلبی محل نزول وایت باشد و شرح پیدا
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نکند؟! «اجر علی لسانی مدحتک» یعنی مدح خود را بر زبان من
جاری کن .کسی که اهل معرفت شد ،زبانش تابع قلبش میشود.
ابنسینا رسالهی موجزی در باب نماز دارد که در آن میگوید ما
در نماز سه حالت داریم:
 .7گاهی اوقات ،نمازگزار تنها زبانش در حال گفتار است و
قلبش اصاً درگیر نیست (نماز اهل ظاهر)؛
 .2گاهی اوقات ،قلب درگیر است ،ولی تابع زبان است؛ یعنی
گوش میدهد زبان چه میگوید و قلب درگیر آن میشود؛
 .9مرتبهی اعلی آن است که فرد ،زبانش تابع قلبش باشد.
ما در زیارت امام رضا (ع) به تعبیری دنبال این هستیم که قلبمان
به طهارت برسد و این طهارت سبب شود شرح صدری پیدا کنیم
و این شرح صدر سبب شود که لسان ما به لسان حقیقت برسد.
«فانه اقوته اا بک» هیچ قوتی جز وجود خداوند نیست .این قوه
همان حرفی است که عرفا میگویند« :این نوع حرکت ،حرکت
حبی است» .برای هر حرکتی ما محرك و متحرکی نیاز داریم
که این محرك به نیروی محرکهای نیاز دارد که این نیروی
محرکه تنها قوهای است که خداوند میدهد .اهل معرفت نیز
میگویند :این حرکت حبی بهوسیله جذبهی محبت اتفاق
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میافتد .یک تعبیری عامه حسنزاده آملی در  7007که
میفرماید« :علت اینکه آهن پیرو آهنربا حرکت میکند و
دوست دارد به آن برسد این است که جذبهای بین این دو وجود
دارد» .امروزه فیزیکدانان میگویند« :اگر شیوهی آرایش اجزای
یک فلز تغییر کند ،تبدیل به آهنربا میشود» .آهن نیز دوست
دارد با قرار گرفتن در میدان جذبهی آهنربا ،شیوهی قرار گرفتن
اجزای خود را منظم کند .به همین خاطر است که وقتی در کنار
آهنربا قرار گیرد ،خودش تبدیل به آهنربا میشود .میگوید:
رابطه ی ما هم با خداوند در آن است که ما دنبال این هستیم که
این جذبه ما را بکشد تا ما هم چون آهن به آهنربای خود که اه
است برسیم .همان روایت آقا علی بن موسیالرضا (ع) میفرماید:
آن رحیق مختوم را بخوریم که به او برسیم .و در انتهای آن
روایت آقا علی بن موسیالرضا (ع) میفرماید« :فرقی بین دوست
و او نخواهد بود» یعنی آهن به آهنربا تبدیل میشود.
اهلبیت (علیهم السام) به آن دلبر وصل شدهاند و اآن خودشان
به مقام دلربایی رسیدهاند و دلربایی میکنند .باید این را بفهمیم
که اگر حرکتی و جریانی و ...هست ،همه بر عهدهی خداوند
است.
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«اللهم اجعل لی طهورا وشفا»؛ امروزه ثابتشده در همین غسلی
که خداوند بر آن تأکید دارد ،شفا از بسیاری از بیماریها وجود
دارد .باطنی که با آب وایت غسل داده شود ،طهور شده «لنبشر
انفسنا بانا قد طهرنا بوایتک» و قلبش از بیماریها دور میشود؛
زیرا قلبی که وایت در آن قرار گرفته است و گداخته شده و
ناخالصیهایش از بین میرود .علت اینکه برخی اهل معرفت،
کاس اخاق نمیگذارند این است که میگویند :کسی که با
آب وایت غسل داده شود ،اصاً نمیتواند گناه و معصیت را
بفهمد؛ زیرا که طاهر شده است.
«لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا بوایتک»؛ وقتی خواستی به سمت حرم
امام رضا (ع) حرکت کنی این اذکار را میگویی« :بسماه و باه
والی ابن رسولاه»؛ «بسماه» یعنی به نام خدا؛ باه یعنی بهوسیلهی
خدا؛ و الی اه یعنی بهسوی خدا .ما از اه شروع کردیم و
بهوسیلهی اه (حرکت حبی و محبت) حرکت میکنیم .در این
حرکت ،ابتدا ،حین و منتهای آن ،یکچیز است و جدا از هم
نیست .ابتدا از اه و محبت شروع میشود و وسط آن هم اه و
محبت به اه (جذبهی این محبت) و آخرش هم رسیدن به اه.
مثل همان آهنربا که اولش آهنربا و آخرش نیز همان است.
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«والی ابن رسولاه»؛ مقصود این است که نیل به ابن رسولاه در
طول نیل اه است.
«حسبی اه ،توکلتعلیاه»؛ در این مسیر ،خدا برای ما کفایت
میکند و هیچچیز دیگری نیاز نداریم ،به شرطی که توکل ،یعنی
از غیر دل کندن؛ یعنی ایاك نعبد و ایاك نستعین بودن؛ یعنی دل
سپردن به خدا و دست خود را به او دادن؛ یعنی همهچیز را به دلبر
دادن که این دلبر برای انسان کامل ،خداست و برای ما ،انسان
کامل است.
اهل معرفتی میگفت« :نکند یکوقت عاق والدین بشویم به این
منظور که اهلبیت (علیهماالسام) نسبت به ما بیتوجه بشوند؛
یعنی ما از اهلبیت (علیهماالسام) جدا بشویم» .ما به درخت
اهل بیت (علیهم لسام) وصل هستیم .مرحوم دوابی این روایت
طوبی را زیبا بیان میکند و میگوید« :ما برگهای چسبیده به
درخت طوبی هستیم» .درختی به نام درخت طوبی وجود دارد که
ریشهی آن ،توحید؛ ساقهاش نبوت و شاخههای آن ،امامت است
و ما شیعیان برگهای این درخت هستیم.
بعد در ادامه میفرماید روبهروی در بایست و این ذکر را بگو:
«اللهم الیک توجهت والیک قصدت وماعندك اردت».
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ذکری که قبل از نماز توصیه میشود که بگوییم این است که
«اللهم وجهت وجهی للذی فطر السماوات واارض»؛ من به کسی
رو کردم که آسمانها و زمین را ایجاد کرد .اگر «وجهت وجهی»
را در کنار این آیه از قرآن «اینما تولوا فثم وجه اه» قرار بدهیم،
به این نتیجه میرسیم که به هر طرف رو کنی ،وجه خداست.
برای همین است که اهل معرفت معتقدند :قبل از نماز ،به وجود
انسان کامل توجه کن؛ زیرا که او وجهم وجیه خداست« .اینما تولوا
فثم وجه اه» ،7هر سمتی رو کنید ،وجه خداست؛ اما یک وجهی
هست که خداوند را کاملتر به تصویر میکشد؛ زیرا انسان
کامل ،آیینه تمام خداست.
حقیقت این است که «فطر السماوات واارض» 2نیز به انسان کامل
برمیگردد؛ زیرا در نگاه اهل معرفت ،انسان کامل واسطهی
کثرت است و اگر او نباشد ،کثرتی به وجود نمیآید؛ مثل
منشوری که باید باشد تا نور سفید به آن بتابد و کثرت ایجاد شود.
پس «فطر السماوات واارض» نیز به انسان کامل برمیگردد ،البته
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در طول ارادهی اه .خداوند است که این کار را انجام میدهد؛
ولی بهواسطهی انسان کامل است.
«وعلیک خلفت اهلی ومالی وماخولت وبک وثقت فاتخیبنی یا
من ا تخیب من اراد وایضیع من حفظه صلی علی محمد و آل
محمد» ما ،خانواده و اهل و مال را گذاشتیم و به اینجا برای
زیارت آمدیم .اگر اهل ظاهر باشی؛ یعنی مال و خانواده را
بگذاری و بروی؛ ولی اگر اهل باطن باشی؛ یعنی از آنها دل
بکنی .دل بکن از ماسویاه« :الهی هب لی کمال انقطاع الیک»؛
اما در ادامه میفرماید« :وثقت فاتخیبنی یا من ایخیب من اراد»؛
حاا که اینگونه از همه دل کندم و بهسوی تو آمدم ،دستم را
خالی نگذار و لبریز از محبت و وایت خود کن که اگر انسان
صاحب وایت شود ،صاحب همهچیز میشود؛ به مقام «کن
فیکون» میرسد و هرچه بخواهد محقق میشود (کسی که به مقام
کن فیکون میرسد ،اراده کند ،هست میشود) .به تعبیر عامه
حسنزاده« :به بسماه الرحمن الرحیم است  /که عارف در مقام
کن مقیم است» .دلی که جایگاه وایت شد ،در حصن خداوند
قرار میگیرد .حصن یعنی حصار؛ یعنی آنجایی که خودم خدا،
حافظ آن میشود.
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«نحن نزلنا الذکر وأنا له لحافظون» ،7قلبی که محل نزول ذکر
شود ،خداوند خودش حافظ آن میشود .حال منظور از ذکر
چیست؟ بر اساس روایات ذکر همان صاة است و بعد در روایت
آمده است« :نحن صاة المؤمن» یعنی وایت است .برخی قرآن
را با وایت تفسیر کردهاند ،همانند تفسیر البرهان و تفسیر مطلع
اانوار؛ بر این اساس که قرآن صورت کتبیه ی انسان کامل است.
«فانه ایضیع من حفظته» زیرا هرکه را تو حفظ کنی ،تباه
نمیگردد؛ بنابراین دلی که به وایت و کلمهی ا اله اا اه وصل
شد ،تباه نمیشود .راه اینکه وایت ،در قلبی باشد این است که
بادیده باشد .این با ،مثل واکسن است که اولش انسان اذیت
می شود؛ ولی بعد حفاظت آن با خداست و از بیماری دور
میشود؛ یعنی اجازهی تحریف این قلب که در مقام ذکر قرار
گرفته ،داده نمیشود؛ یعنی به این قلب نه اضافه میشود و نه از
آن کم میشود و آن قلب ،عرش الهی میشود« :قلب المؤمن
عرش اه»؛ زیرا که عرش الهی ،محل نزول قرآن است.
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منابع


قرآن کریم



صدوق 7909 ،ق ،عیون اخبار الرضا (ع) ،موسسه
اعلمی مطبوعاتی :بیروت



عامه مجلسى ،بحار اأنوار الجامعة لدرر أخبار اأِمة
اأطهار ،اسامیه :تهران



طوسی ،محمد بن حسن 7977 ،ق ،مصباح المتهجد،
مؤسسه فقه الشیعة :بیروت



السید الخوِی 7979 ،ق ،معجم رجال الحدیث



ابن قولویه 7951 ،ق ،کامل الزیارات ،مرتضوی :نجف



الغدیر فی الکتاب و السنه و اادب ،الغدیر فی الکتاب
و السنه و اادب ،الغدیر فی الکتاب و السنه و اادب:
قم



طباطبایى سید محمد حسین ،7919 ،ترجمه تفسیر
المیزان ،دفتر انتشارات اسامى جامعهى مدرسین حوزه
علمیه قم :قم
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گیانی ،عبدالرزاق ،مصباح الشریعة 7900 ،ق ،موسسه
ااعلمی للمطبوعات



نسفی ،عزیز الدّین ،اإنسان الکامل ،قسمت انستیتو
ایران و فرانسه :طهران



عبداه ،جوادی آملی ،صورت و سیرت انسان در
قرآن ،اسرا :قم



احمدبن محمد اردبیلى ،مجمع الفاِدة و البرهان فى
شرح اارشاد ااذهان ،تهران :حجرى



امام خمینى (ره) ،صحیفه امام ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار
امام خمینى (س) :تهران



دیلمىشیخ حسن ،7911 ،ارشاد القلوب( ،ترجمه سید
عباس طباطبایی) ،جامعه مدرسین :قم
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از این نویسنده بخوانید:
 .7به رنگ زندگی (برداشت های فلسفی از یک
زندگی) :با موضوع سبک زندگی.
 .2تمهیدی بر تمهید :تصحیح ،ترجمه و نکاتی در شرح
تمهیدالقواعد ابن ترکه.
 .9کلیدهایی در شرح دعای مطالعه.
 .9تلخیصی از درس گفتارهای نظام فکری اسام :تبیین
اندیشه های اسامی از منظر حکمت اسامی
 .5مهندسی فرهنگی :نظریه ای کاربردی در خصوص
شیوهی ارزیابی اثربخشی فعالیت های فرهنگی (در
دست انتشار)
 .1نقطه ی تحت باء :با محوریت شخصیت امام علی (ع)
از منظر بزرگان( .در دست انتشار)
 .1ترجمه منظوم دعای کمیل( .در دست انتشار)
 .8آزاد مرد :داستانی تأویلی بر اساس ماجرای حرابن یزید
ریاحی در کربا (در دست انتشار)

از احرام محرم تا اسفار صفر * 181

 .3کلیدهای زندگی :بررسی و اراِه ی برنامه و شیوهی
سبک زندگی بر اساس آموزه های اسامی( .در دست
انتشار)
 .70کتاب علم :داستانی فلسفی با محور شناخت شناسی
(در دست انتشار)
مهدی با موعود :شرح فرازهایی از دعای عهد( .در دست
تدوین)

