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نظریه خون خدا در عرفان اسالمی
حبیب اهلل بابایی
چکیــده :پرســش اصلــی در مقالــه پیــش رو ،معطــوف بــه نحــوه تعالــی خــون انســان کامــل
و خدایــی شــدن آن خــون (ثــاراهلل) اســت تــا معلــوم گــردد کــه آیــا ثــاراهلل و انتســاب خــون بــه
خــدا ،تعبیــری مجــازی اســت یــا عبارتــی حقیقــی اســت ،و ا گــر انتســاب خــون بــه خــدا ،امــری
حقیقــی و نــه از ســر مجــاز مــی باشــد ،آنــگاه مفهــوم و معنــای آن در عرفــان اســامی چــه مــی
توانــد باشــد و چگونــه مــی تــوان امــری مــادی و محــدود ماننــد خــون را بــه حقیقتــی مطلــق و
فرامــادی (خــدا) نســبت داد؟ در مقالــه حاضــر ،نخســت ،تفســیر مفهــوم ثــاراهلل بــا تا کیــد بــر
بحــث قــرب فرائــض و قــرب نوافــل در عرفــان مطــرح شــده تــا بــا اســتفاده از قــرب فرائــض،
انتســاب خــون بــه خــدا بــه صــورت حقیقــی بیــان شــود و ایــن نحــوه از انتســاب موجــب نقــص
و محدودیــت در ناحیــه خداونــد نباشــد .پــس از بیــان اینکــه تعبیــر ثــاراهلل متضمــن نوعــی
ارتبــاط حقیقــی (فنــا بــه مثابــه شــدن) میــان انســان کامــل و خداونــد اســت ،بــه دو عنصــر
نهفتــه دیگــر در تعبیــر ثــاراهلل اشــاره شــده و ارتبــاط حماســه و رثــاء بــا خــون مــورد بحــث قــرار
مــی گیــرد .نویســنده در خاتمــه تــاش مــی کنــد بــه ابعــاد عملــی و کارکردهــای معاصــر چنیــن
موضوعــی بــه ظاهــر انتزاعــی پرداختــه و تضــاد نظریــه خــون خــدا را بــا تئــوری ســکوالر مــرگ
خــدا در دنیــای امــروز گوشــزد نمایــد.
کلیــدواژه هــا :خــون ،خــون خــدا ،نظریــه خــون خــدا ،عرفــان اســامی ،ثــاراهلل ،قــرب
فرائــض ،قــرب نوافــل ،بعــد معنــوی ،بعــد وجــودی ،بعــد اجتماعــی ،بعــد حماســی ،بعــد
The Theory of God›s Blood in Islamic Mysticism
رثــاء ،بعــد عــزاء ،مــرگ خــدا ،تئــوری ســکوالر ،فنــا ،فناشــدن ،حماســه ،خداونــد.
By: Habibollah Bābāie
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to determine whether thārallah and the attribution
of blood to God is a virtual interpretation or a literal
phrase. Besides, if the attribution of blood to God
is true and not a metaphor, then what can it mean
in Islamic mysticism and how can one attribute a
material and limited matter, such as blood, to an
absolute and transcendental truth (God)? In the
present article, first of all, the interpretation of the
concept of thārallah is presented with an emphasis
on Qorb-e Farāez and Qorb-e Nawafel in mysticism; therefore, the attribution of blood to God is
expressed in real terms, and this attribution does not
indicate any defects in the domain of God. After expressing that the interpretation of thārallah implies a
certain real relationshipbetween the perfect man and
God, the article refers to two latent elements in the
interpretation of thārallah. Finally, the author tries
to deal with the practical aspects and contemporary functions of this seemingly abstract issue, and
points out the contradiction of the theory of God›s
blood to the secular theory of the death of God in
today›s world.
Key words: Blood, God›s blood, the theory of
God›s blood, Islamic mysticism, thārallah, Qorb-e
Farāez, Qorb-e Nawafel, spiritual aspect, Existential
aspect, Social dimension, Epic dimension, mourning aspect, Death of God, Secular theory, Death, ,
Epic, God.

نظریۀ «خون خدا»
1
در عرفان اسالمی

حبیباهلل بابایی

مقدمه
در میان دماء مقدس شهدا ،خونهایی که از انبیا و ائمه معصومین(علیهمالسالم) بر زمین ریخته ،جایگاه
وجــودی متفاوتــی از خون دیگر شــهدا در تاریخ داشــته اســت و در میــان خون انبیــا و اولیا نیز خون
معنــوی و
ِ
شــهید کربــا حســین بن علی(علیهالســام) به لحــاظ وجــودی و عرفانی یگانه بــوده و پیامدهــای فرهنگی،
اخالقی منحصربهفردی را به وجود آورده است .جایگاه وجودی خون انسان کامل و ویژگیهای برین
دینی و
ِ
و بیمثال آن برآمده از ّ
خون انسان کامل تعالی پیدا کند و
تقرب انسان به خداوند است که موجب میشود ِ
بدانسان تغییرات مؤثری را در انسان ،جامعه و تاریخ به وجود آورد.
پرســش اصلــی در ایــن مقالــه نیز معطوف به نحــوۀ تعالی خون انســان کامل و خداییشــدن آن خون (ثاراهلل)
اســت تا معلوم گردد که آیا «ثاراهلل» و انتســاب خون به خدا تعبیری مجازی اســت یا عبارتی اســت حقیقی و
اگر انتســاب خون به خدا امری حقیقی و نه از ســر مجاز اســت ،آنگاه مفهوم و معنای آن در عرفان اســامی
چه میتواند باشد و چگونه میتوان امری مادی و محدود مانند «خون» را به حقیقتی مطلق و فرامادی (خدا)
نســبت داد؟ آنچه در این نوشــتار خواهد آمد ،نخست تفسیر مفهوم «ثاراهلل» با تأ کید بر بحث «قرب فرائض»
و «قــرب نوافــل» در عرفــان خواهد بود تا با اســتفاده از «قرب فرائض» ،انتســاب «خــون» را به «خدا» به صورت
حقیقــی بیــان کنیــم و ایــن نحوه از انتســاب را موجب نقــص و محدودیــت در ناحیۀ خداونــد ندانیم .پس از
بیان اینکه تعبیر «ثاراهلل» متضمن نوعی ارتباط حقیقی («فنا» به مثابه «شدن») میان انسان کامل و خداوند
است ،به دو عنصر نهفتۀ دیگر در تعبیر «ثاراهلل» اشارهای خواهیم کرد و ارتباط «حماسه» و «رثاء» را با «خون»
بحث خواهیم کرد .در خاتمه نیز سعی خواهیم کرد که به ابعاد عملی و کارکردهای معاصر چنین موضوعی
بــه ظاهــر انتزاعــی بپردازیم و تضــاد نظریۀ «خون خدا» را با تئوری ســکوالر «مرگ خدا» در دنیای امروز گوشــزد
نماییم.

عد معنوی و وجودی «ثاراهلل»
ُب ِ
(قرب فرائض و قرب نوافل)

رمز پاسخ به پرسش از «ثاراهلل» و حقیقی و یا ّ
تشرفیبودن آن را باید در بحث «فنا» و مسئله «قرب نوافل و قرب
فرائض» در عرفان جستجو کرد .آنچه در عرفان اسالمی به شکل یک اصل و قاعده وجود دارد این است که
آدمــی (ســالک) هر میــزان به خداوند متعال تقــرب مییابد ،قیودات فردیاش در قوس صعود کمتر میشــود
تــا آنجــا که قید و حدی در وی باقی نمانــده و او در خداوند فانی (نه معدوم) میگردد 2،بهگونهای که کردهها
و گفتههایــش به خداوند نســبت داده میشــود .به بیان دیگر ،نوعی وحدت میان فــرد تقربیافته و حقیقت
مقربالیــه حاصل میشــود که احکام آن حقیقــت متعالی تمامی ابعاد وجودی فــرد تقربیافته را فراگرفته و
تمامــی حــدود و قیودات آن فرد َّ
مقرب به خداوند به مثابه امر مقربالیه منتســب میگردد .نمونههای چنین
 .1چارچوب مقاله از دو جلسه درسگفتار استاد یداهلل یزدان پناه در مجمع عالی حکمت اقتباس شده است.
وجودی عبد است که موطن وجودی در تعین ثانی و حداکثر تعین اول را در خود پیاده میکند.
 .2شایان ذکر است که «فنا» صیرورت وجودی و ارتقای
ِ
(ر.ک به :محاضرات استاد یداله یزدانپناه در درس فصوص الحکم ،جلسه .)362
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مالسا نافرع رد »ادخ نوخ« ۀیرظن

قیودات و احکام انســانی را که به خداوند نســبت داده شــده ،بهوفور در قرآن میتوان مشــاهده کرد که در آن،
مبــارزه و جنــگ انســان کامل ،مورد بیعت قرارگرفتن انســان کامل یا اذیت و آزاری که بر انســان کامل عارض
خود خداوند نسبت داده شده است.
گشته به ِ
درجات
آنچــه دراینبــاره اهمیــت دارد ســطوح و درجات مختلف از تقــرب و احکام متفاوت هر یــک از این
ِ
ُ
قربی اســت .یک ســطح و یک درجه از تقرب ســالک ،نیل به «قرب نوافل» اســت که در آن حق مستور بوده و
خلق ظاهر میشــود (ســیر ُم ّ
حبی) و یک درجۀ دیگر که کاملتر اســت ،نیل به قرب فرائض میباشد که در آن
خلق مســتور گشــته و حق ظاهر میشود (ســیر محبوبی) و در درجۀ سوم که جامعترین است مقام جمع بین
ُ
قربیــن اســت (جمــع ســیرین) 3و در آن حق هم ظاهر و هم مســتور میگردد ،همانطور کــه خلقاهلل نیز از یک
جهت ظاهر و از جهت دیگر مســتور میشــود .به بیان دیگر در مقام جمع بین قربین ،قرب مقید به نوافل و یا
فرائض نمیشــود 4.در مقام قرب فرائض و یا مقام جمع بین القربین« ،دســت» انســان َّ
مقرب ،یداهلل میشود،
ِ
«چشم» او عین اهلل میگردد و «خون» او ثاراهلل شده و حقیقتا به خود خدا منتسب میشود.
گفتنــی اســت قرب نوافــل و فرائض مربوط به مرحلۀ َبعد از فنای صفاتی و َبعــد از مقام حق الیقینی در تعین
ثانی است که از سفر دوم که در آن فرد سالک ،باهلل میبیند و باهلل عمل میکند ،آغاز میشود .در این مرحله
حق باطن) .در
وقتی عبد به قرب نوافل میرسد ،حق در او مستور گشته و او باهلل عمل میکند ِ
(عبد ظاهر ،و ِ

دیدن عبد از طریق حق تعالی
چنین مقام قربی کسی که میشنود یا میبیند عبد است ،اما عمل شنیدن و ِ
َّ
5
دوم حدیث قدسیای که در
انجام میگیرد و خداوند چشــم و گوش آن عبد سـ ِ
ـالک مقرب میشــود .بخش ِ
کتب روایی شیعه و اهل سنت آمده ناظر به چنین مضمونی است که میفرماید:
و مــا تقــرب الی عبد بشــیء احب الی مما افترضت علیه و إنه لیتقرب الــی بالنافله حتی احبه ،فإذا أحببته

کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها.

6

بندهای با چیزی محبوبتر از آنچه که بر او فرض و واجب کردهام به من نزدیک نمیشود .عبد با انجام نوافل
پیوســته به ســوی من نزدیک میشود تا به مرحلهای میرسد که او را دوست میدارم و چون دوستش داشتم،
شــنوایی او میشــوم که با آن میشــنود ،بینایی او میشــوم که با آن میبیند ،زبان او میشــوم که با آن ســخن
میگوید ،دست او میشوم که با آن قدرت خود را نشان میدهد.
ایــن حدیــث بــدان معناســت که خداوند جانشــین قوای ادرا کــی و تحریکی و نیــز اعضا و جــوارح فرد مقرب
میشــود که او (انســان مقرب) از آن طریق میتواند درک کرده یا عملکند .ابن عربی در بحث وحدت وجود
به این روایات استناد کرده و به شرح آن میپردازد و میگوید:
نزدیکترین قربها که خداوند از آن خبر داده این است که خدا با هویتش همۀ قوا و اعضای عبد میگردد.
نزدیکتر از این قرب وجود ندارد؛ زیرا عین عبد را با ارجاع ضمیر «ه» در سمعه و بصره و ولسانه و یده و رجله
بــه عبــد ،اثبــات کرده اســت و همینطور این امر را ثابت کرده اســت که این عین ،همان عبد نیســت و عبد
ّ
هویتی جز این قوا ندارد؛ زیرا این قوا جزو حد ذاتی او محسوب میشوند ،همانطور که فرمود:
و ما رمیت اذ رمیت و لکن اهلل رمی.
 .3ر.ک بــه :ســعیدالدین فرغانــی ،منتهــی المــداراک و منتهــی لــب کل کامــل و عارف و ســالک ،شــرح تائیــه ابن فــارض ،تحقیق و تصحیح :وســام
الخطاوی ،قم ،مطبوعات دینی ،1386 ،ص .37 -36
 .4ر.ک به :سعید بن محمد فرغانی ،مشارق الدراری :شرح تائیه ابن فارض ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،1379 ،ص .75
 .5ر.ک به :ابن عربی ،فتوحات ،ج  ،2بیروت ،دار صاد ،ص  168و نیز ر.ک به :سعید بن محمد فناری ،مشارق الدراری ،ص .46
 .6کلینی ،ابی جعفر محمد بن یعقوب ،االصول من الکافی ،داراالضواء ،بیروت ،ج  ،2ص .352
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پس صورت و معنی ،هر دو از آن خداوند متعال است و او مالک کل است و چون او عین کل است ،پس در
هستی غیر از او سبحانه ،کسی نیست.

7

اما در مقام قرب فرائض که یک مرتبه باالتر از قرب نوافل است ،عمل دیدن و شنیدن ،کار خدا و منتسب به
خود خداســت .در این مقام ،حق ظاهر میشــود و عبد ،مســتور .در قرب فرائض ،خدا از طریق عبد میبیند
و میشنود .در این مقام ،انسان (انسان کامل) به مقام والیت و خلیفهاللهی میرسد .در اینجا خلق نیست
که صفات حق را میپوشاند ،بلکه این حق است که با صفات خلق ظاهر میگردد.

8

آنچه در بیان ابن عربی برای قرب فرائض مورد استناد قرار گرفته است ،بخش نخست همان حدیث قدسی
است که پیش از این ذکر شد:
ما تقرب الی احد باحب ّ
الی مما افترضته علیه.
هیچ کسی به چیزی پسندیدهتر از آنچه بر او فرض کردهام به من نزدیک نمیشود.
ابن عربی در شرح این قسمت مینویسد:
اگر نتیجۀ نوافل این باشــد [که حق شــنوایی عبد شــود] پس دربارۀ فرائض چه فکر میکنید
که عبد شنوایی حق و بینایی او باشد  ...در اینجا حق با ارادۀ عبد کار میکند .این مقام را
عرب در حق محمد (ص) بیان کرده است ،ولی در نوافل ،عبد به ارادۀ حق عمل میکند.

9

نکتــه مهــم اینکــه در قــرب نوافــل و فرائــض ،باهللبــودن (در ظاهــر و باطــن) شــامل همــۀ جهــات فــرد ســالک
(جنبههای کمال و ضعف فرد ســالک) میشــود ،به گونهای که حتی غضب انســان نیز به غضب خدا بدل
میگــردد .نمونــه ایــن تبــدل را میتــوان در فرمایش پیامبر(اکــرم صلیاهللعلیــهو آله) دربــارۀ حضرت فاطمۀ
زهرا(ســام اهلل علیهــا) دیــد کــه فرمودنــد :غضــب فاطمه ،غضب خداســت .ایــن جمله بدان معناســت که
ّ
ّ
10
مندک در حق گردیده است.
خلقی او
حضرت زهرا(سالماهللعلیها) به حدی حقانی گشته است که ُبعد
ِ
با این همه باید اضافه کرد که اگر گفته میشود خداوند کار خود را از طریق عبد انجام میدهد و برای دیدن
و شــنیدن بــه چنــان عبــد مقربی نیاز پیــدا میکند ،نه به لحاظ کمــال ذاتی حق کــه در آن خداوند هیچ نیاز
نیاز حقتعالی به اشــیا
بــه مــاورای خود ندارد ،بلکه به لحاظ کمال اســمایی حقتعالی اســت .به بیان دیگر ِ
در قــرب فرائــض (کــه از طریق آنها فعل خود را ظاهر میســازد) ،به لحاظ کمال ذاتی نیســت که در آن مرحله
ً
خداوند مطلقا نیازی ندارد ،بلکه از جهت کمال اســمایی اســت که مقام کثرت خلقی اســت و در آن وجود
اشیا الزم و ضروری است تا اسماء الهی در آن تجلی پیدا کنند.
همینطور نسبت احکام نقصی به خداوند در قرب فرائض ،نه در مقام ذات باریتعالی که منزه از آن است،
بلکه در جهت خلقی و اســمایی اســت .نمون ه انتســاب این احکام نقصی به خداوند را میتوان در آیات و یا
روایات ذیل نیز مالحظه کرد:
من ذا الذی یقرض اهلل قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره)2:245( .
 .7ابن عربی ،فتوحات ملکیه ،ج  ،4دار صادر ،بیروت ،ص .272
 .8ر.ک به :ابن عربی ،فتوحات ،ج  ،2ص .354
 .9ابن عربی ،فتوحات ،ج  ،4ص .24
 .10ر.ک به :عبدالرحمن بن احمد جامی ،نقد النصوص فی شــرح الفصوص ،تهران ،موسســه مطالعات و تحقیقاتی فرهنگی ،1370 ،باب رســولاهلل،
ص 277؛ محمــد بــن حمــزه بــن محمــد العثمانــی (ابــن فنــاری) ،مصبــاح االنــس ،انتشــارات فجــر ،1363 ،چ ســنگی 302-301 ،ســطر 22-21؛
فتوحات ،ج  ،4ص  ،449فتوحات ،ج  ،2باب  89و باب  ،90ص  ،175-166فتوحات ،ج  ،2ص 559؛ اصول کافی ،ج  ،2ص  352حدیث ،7
باب من عزی المسلمین و احتقرهم؛ اصول کافی ،ج  ،2ص  ،82حدیث  5باب اداء فرائض.
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ان الذیــن یــوذون اهَّلل و رســوله لعنهــم اهَّلل فی الدنیا

ً
بــه خــدا (خون خــدا) ضرورتا محــدود به یــک فرد نیســت و قابلیت

واآلخرة و اعدلهم عذابا مهینا)33:57( .

تحقــق و تبلــور در افــراد متعــدد را دارد و بلکــه مصادیــق آن در میان

فلما آسفونا انتقمنا منهم)43:55( .
یا روایت قدسی که نقل گردیده است که:

عنــوان ثاراهلل عــاوه بر امام حسین(علیهالســام) در بــارۀ امیرمؤمنان
علی(علیهالسالم) نیز به کار رفته است.

12

یعیــر اهلل عزوجــل عبــدا مــن عبــاده یــوم القیامــه:

امــا در پاســخ به اینکه چرا اطــاق «ثاراهلل» دربارۀ امام حســین(علیه

عبــدی ،ما منعک اذا مرضت أن تعودنی؟ فیقول:

الســام) برجســتهتر شــده ،در حالــی کــه امــام علی(علیــه الســام)

ســبحانک انــت رب العبــاد ال تألــم و ال تمــرض!

نیــز آغشــته به خــون خدا بوده اســت ،میتــوان گفت که چــون نحوۀ

فیقــول :مــرض أخــوک المؤمن فلــم تعــده و عزتی و

شــهادت امــام حسین(علیهالســام) از جهاتــی منحصرب هفــرد بوده

جاللی لو عدته لوجدتنی عنده.

11

خدای عزوجل در روز قیامت بندهای از بندگان خود را مواخذه کرده
و میفرمایــد :چــه چیزی تــو را مانع عیادت از من بــه هنگام بیماری
گردیــد؟ عــرض میکنــد :خدایــا ،تــو منزهــی از اینکه بیمار گــردی یا
دردی بــر تــو عارض شــود .خداوند میفرمایــد :برادر مؤمــن تو مریض
شــد و از او عیــادت نکــردی و بــه عــزت و جاللــم ســوگند! اگــر او را
عیادت میکردی مرا پیش او مییافتی.

و نظیــر آنگونــه از شــهادت در مــورد هیــچ یــک از ائمــۀ شــهید تکرار
نشــده است ،تجلی خون خدا در کربال منحصربهفرد بوده است و از
همینرو آثار این خون ،در آســمان و زمین کربال در روز عاشورا هویدا
شد 13که شبیه آن را در تاریخ دیگر شهدا نمیتوان پیدا کرد .اینکه به
تواتر گفته شــده است که در روز شهادت امام حسین(علیهالسالم)
بــاران خــون بارید و اینکه در آن روز هر ســنگی را کــه بلند میکردند،
خون تازه زیر آن مییافتند و حوادث خار قالعادهای که در طبیعت
در آن روز پیــدا شــد ،همه نشــان از ایــن دارد که خون خــدا (به قرب

ایــن حکم الزمه ســریان حق اســت که مختصــات را قبول میکند و

فرائــض) کــه در صحنــۀ عاشــورا تجلــی یافــت بــا خــون خدایــی که

صفات ذم و نقص را هم در مقام خلقی میپذیرد.

در شــهادت دیگــر ائمه(علیهــم الســام) تبلــور یافت تفاوت داشــته

در ایــن مــورد ایــن نکته را هم میتوان گفت کــه در مقام قرب نوافل و
ً
بعد در قرب فرائض و مقام جمع قربین ،اساسا صفات ذم و نقصی
در ناحیــۀ فــرد َّ
مقــرب باقــی نمیماند که خداونــد آن را قبــول بکند.
آنچــه در حقیقــت رخ میدهــد صعــود و تعالی فرد َّ
مقرب اســت که
در قوس صعود ،قیوداتش کم شــده و ضعفهایش برطرف میشــود
َ
و همه ابعاد و شئونش در حقتعالی فانی و ُمند ّک میشود و با فنای
کثــرات وجــودیاش در حق ســکنی مییابــد (منعدم
در حــق همــۀ
ِ
نمیشــود) و آنگاه همــه صفــات انســانی (اعــم از صفــات کمالی و
ابعاد نقصی) به خداوند نسبت داده میشود.
اکنــون کــه تأثیــر ّ
تقــرب در تســری احــکام عبــد بــر حقتعالــی معلوم
گردیــد ،میتــوان معنای ثاراهلل و نحوۀ انتســاب خون انســان کامل به
خداونــد را درک کــرد .روشــن اســت که انتســاب خون انســان کامل
 .11ابــی جعفر محمد بن الحســن الطوســی ،االمالی ،قــم ،دارالثقافه 1414 ،هـــ ق ،ص 629؛ و
نیز ر.ک به :الشــیخ محمد بن الحســن الحر العاملی ،وســایل الشــیعه الی تحصیل مســائل
الشــریعه ،قــم ،موسســه آل البیت(علیهــم الســام) إلحیــاء التــراث 1409 ،هـــ ق ،ج  ،2ص
417؛ میرزاحســین نوری طبرسی ،مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل ،بیروت ،موسسه
آل البیــت إلحیــاء التــراث 1988 ،م و 1408هـــ ق ،ج  ،16ص 252؛ محمدباقــر مجلســی،
بحاراالنــوار ،بیروت ،مؤسســه الوفــاء 1983 ،م1403 ،هـ ق ،ج  ،7ص 304؛ ج  ،64ص 69؛
ج  ،71ص 368؛ ج  ،78ص  219ـ.220
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اســت .بــر اســاس همیــن تفاوتهاســت کــه آیــۀ «و فدینــاه بذبــح
عظیــم» ( )37:107در روایــات بر امــام حسین(علیهالســام) تطبیق
گردیــده و از شــهادت آن امــام بــه ذبــح عظیــم یــاد شــده اســت 14.بر
 .12فــرازی از زیــارت عاشــورا کــه در آن امــام حســین(علیه الســام) خــود ثــاراهلل و فرزنــد ثاراهلل
خطاب شده است« :السالم علیک یا ثاراهلل و ابن ثاره».
 .13اخبار متواتری در اینباره نقل گردیده است که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
نقــل از برخــی از افــراد موثــق» :مــا رفعنــا حجــرا و ال مــدرا و ال صخــرا اال و رأینــا تحتهــا دما یغلی
و احمــرت الحیطــان کالعلــق و مطرها ثالثــه ایام دما عبیطا»( .شــیخ محمدباقر مجلســی،
بحاراالنــوار ،دار احیــاء التــراث العربــی ،موسســه الوفــاء ،بیــروت 1403 ،هـ ـ ق1983 ،م ،ج
 ،45ص  ،204روایت  )6نقل از امام صادق(علیه الســام)« :یا زراره ان الســماء بکت علی
الحسین اربعین صباحا بالدم و ان االرض بکت اربعین صباحا بالسواد و ان الشمس بکت
اربعین صباحا بالکسوف و ان الجبال تقطعت و انتثرت و ان البحار تفجرت و ان المالئکه
بکــت اربعیــن صباحــا علــی الحســین(علیه الســام)»( .ابــی القاســم جعفر بــن محمد بن
قولویــه ،کامــل الز یــارات ،المطبعــه المبارکه المرتضویــه فی النجف االشــرف ،1356 ،باب
 ،26روایت  ،6ص  )81نقل از امام صادق(علیه الســام)« :ان الســماء بکت علی الحسین
بــن علی(علیه الســام) و یحیی بن زکریا و لم تبک علــی احد غیرهما .قلت و ما بکاءوها؟
قــال :مکثــوا اربعیــن یوما تطلع الشــمس بحمــره و تغرب بحمــره .قلت فــذاک بکاوها؟ قال:
نعم»( .بحار االنوار ،ج  ،45ص  ،210روایت  )18لما قتل الحســین بن علی(علیه الســام)
امطــرت الســماء ترابــا احمرا( .کامــل الزیارات ،ص  ،90بــاب  ،28روایات  )11ان الســماء لم
تبــک منــذ وضعــت اال علی یحیــی بن زکریا و الحســین بــن علی(علیهما الســام)( .کامل
الزیارات ،ص  ،90باب  ،28روایت )12
 .14و فی العیون عن الرضا(علیه السالم) قال لما امر اهلل تعالی ابراهیم(علیه السالم) ان بذبح
مکان ابنه اسماعیل(علیه السالم) الکبش الذی انزل علیه تمنی ابراهیم(علیه السالم) ان
یکون قد ذبح ابنه اســماعیل علیه الســام بیده و انه لم یؤمر بذبح الکبش مکانه لیرجع الی
قلبــه مــا یرجع الــی قلب الوالد الذی یذبح اعز ولده بیده فیســتحق بذلک ارفع درجات اهل
الثواب علی المصائب فأوحی اهلل عز و جل الیه یا ابراهیم من احب خلقی الیک قال :یا رب،
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ایــن پایــه میتــوان انبوهی از تعبیرهایــی را که در روایــات دربارۀ امام

این خون ،انســانی عادی (همچون مختــار ثقفی) نخواهد بود ،بلکه

حسین(علیهالســام) ،روز عاشــورا و زمیــن کربــا آمــده تبییــن کرد؛

منتقــم اصلــی ّ
ولی خدا خواهد بود که بتواند دســت انتقــام الهی را از

مانند اینکه به امام حسین(علیهالسالم) «سید الشهداء من االولین

آستین درآورده و از خون مقدس و نابحق ریختۀ ثاراهلل انتقام بگیرد.

و االخرین فی الدنیا و االخره» اطالق گردیده اســت 15یا اینکه زمین

ُبعد اجتماعی و حماسی در «ثاراهلل»

کربال باالتر از زمین کعبه دانســته شده است 16و اینکه مصیبت امام
حســین(علیه الســام) مصیبی بینظیر قلمداد شــده است 17.همه
ارزش خاص کربال نســبت به
اینها بر جایگاه متفاوت آن حضرت و
ِ
دیگر نقاط مقدس روی زمین داللت میکند.
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مولفــۀ مهم دیگری که در «ثاراهلل» وجود دارد ،نوعی از اقدام ،حرکت
و شور در «ثار» است .ثاراهلل عالوه بر اینکه متضمن حقیقت معنوی
و وجــودی سیدالشهداء(علیهالســام) اســت ،بیانگــر مرتبــۀ والیت
امــام حسین(علیهالســام) اســت کــه در آن مرتبه ،ایشــان نهتنها به

ً
شــایان ذکر اســت حقیقیبودن ثاراهلل و اینکه خون حقیقتا منتســب

ســاحت قــرب الهــی نزدیــک شــده و بــا آن متحــد میگردد (بــه نحو

بــه خدا باشــد ،آثار و احکامی دارد از جمله اینکــه .1 :خداوند از این

قرب فرائض) ،در سایۀ کماالت معنوی ،شأن و منزلت اجتماعی و

خــون حمایت میکند و نمیگذارد خون منتســب به خودش پایمال

دنیوی هم پیدا میکند (خالفت و شأن حکومتی) که با آن میتواند
اقــدام بــه مقاتله کند .سـ ّـر و خاســتگاه اقدام بــه مقاتلــه در انبیا و در

تاریــخ را رنگیــن و متأثر میکند ،انتقام چنیــن خون نیز امری تاریخی

ائمه(علیهم السالم) همان والیت در مراتب باالتر است که آن مرتبه
ً
در برخــی از انبیا و رســل اساســا وجود ندارد .ایــن مرتبه از والیت که

ما خلقت خلقا هو احب الی من حبیبک محمد(صلی اهلل علیه و آله) فأوحی اهلل عز وجل
الیــه یــا ابراهیــم هو احب الیک او نفســک قال :بل هو احب الی من نفســی قــال فولده احب
الیــک او ولــدک قابل بــل ولده قال :فذبح ولده ظلما علی ایــدی اعدائه اوجع لقلبک او ذبح
ولدک بیدک فی طاعتی قال :یا رب ،بل ذبحه علی ایدی اعدائه أوجع لقلبی قال :یا ابراهیم
ان طائفه تزعم انها من امه(محمد صلی اهلل علیه و آله) ستقتل الحسین(علیه السالم) ابنه
من بعده ظلما و عدوانا کما یذبح الکبش و یســتوجبون بذلک ســخطی فجزع ابراهیم(علیه
السالم) لذلک فتوجع فلبه و اقبل یبکی فأوحی اهلل تعالی الیه یا ابراهیم قد فدیت جزعک
علی ابنک اسماعیل(علیه السالم) لو ذبحته بیدک بجزعک علی الحسین(علیه السالم)
و قتلــه و أوجبــت لــک ارفــع درجات اهل الثــواب علی المصائب .كاشــاني ،فيض ،تفســير
صافي ،چ دوم ،بيروت ،موسسة االعلمي1402 ،هـ ق .ج  ،4ص .279
 .15کامل الزیارات ،باب  ،22ص  ،70روایت .6
 .16امــام صادق(علیــه الســام) :ان ارض الکعبــه قالــت :من مثلــی؟ و قد بنــی اهلل بیته علی
ظهــری و یأتینــی النــاس مــن کل فج عمیــق ،و جعلت حــرم اهلل و أمنه ،فاوحــی اهلل الیها ان
کفــی و قــری .فوعزتــی و جاللی ،ما فضل ما فضلت به فیما اعطیت به ارض کربال اال بمنزله
االبــره غرســت فــی البحــر ،فحملت من مــاء البحــر .و لوال تربه کربــا ،ما فضلتــک؛ و لوال ما
تضمنته ارض کربال ،لما خلقتک و ال خلقت البیت الذی افتخرت به ،فقری و اســتقری،
و کونــی دنیــا متواضعــا ذلیــا مهینــا غیر مســتنکف و ال مســتکبر الرض کربال ،و ال ســخت
بــک ،و هویــت بک فی نار جهنم( .کامل الزیارات ،ص  ،267باب  ،88روایت  )3عن ابی
جعفر(علیه الســام) قال :خلق اهلل کربالء قبل ان یخلق الکعبه باربعه و عشــرین الف عام
و قدسها و بارک علیها ،فما زالت قبل أن یخلق اهلل الخلق مقدسه مبارکه ،وال تزال کذلک،
و جعلهــا اهلل افضــل االرض فــی الجنــه .ابــی جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســی ،تهذیــب
االحــکام ،داراالضــواء ،بیــروت 1406 ،هـــ ق1985 ،م ،ص  72و نیــز ر.ک بــه :شــیخ جعفــر
التســتری ،الخصائص الحســینیه ،الطبعــه الحیدریه ،نجف االشــرف1375 ،هـ1956 ،م،
ص  ،240کامل الزیارات ،باب  ،88ص  ،270روایت .13
 .17و هذه الرزیه التی ال مثلها رزیه .بحاراالنوار ،ج  ،45ص .148
 .18در اینبــاره تعبیرهــای دیگــری نیــز در زیــارات مربــوط به آن حضرت آمده اســت که نشــان
از جایــگاه خــاص آن حضــرت دارد :یــا اباعبــداهلل ،لقد اقشــعرت لدمائکم اظلــه العرش مع
اظلــه الخالئــق ،و بکتکــم الســماء و االرض ،و ســکان الجنــان و البر و البحــر  ...انک ثاراهلل
فی االرض  ...الســام علیک من شــهید محتسب (از زیارت مخصوصه امام حسین(علیه
الســام) و همیــن طــور از زیــارت وارث)؛ الســام علیــک یــا قتیــل اهلل و ابن قتیله ،الســام
علیــک یــا ثــاراهلل و ابن ثاره ،الســام علیک یــا وتر اهلل الموتور فی الســموات و االرض ،اشــهد
ان دمک ســکن فی الخلد و اقشــعرت له اظله العرض و بکی له جمیع الخالئق ،و بکت له
الســموات الســبع و االرضون الســبع و ما فیهن و ما بینهن و من یتقلب فی الجنه و النار من
خلق ربنا (زیارت مطلقه).
ضمن االرض و من علیها َدمک و َ
 .19الحمدهلل الواحد المتوحد باالمور کلهاّ ،
ثارک یابن رسول

در آن والیــت بــر خــون و ناموس دیگــران وجود دارد ،تنهــا در برخی از

گــردد .2 .همانطــور کــه ایــن خــون بــه موجب انتســاب به خــدا کل
خواهــد بــود و تمام تاریخ را از خود متأثر خواهد ســاخت .3 19.منتقم

رســل اولوالعــزم وجــود دارد کــه عــاوه بــر نبیبودن ،رســول هســتند و
عالوه بر رســولبودن ،شأن «والیت»« ،امامت» و «خالفت بالسیف»
را دارنــد .ایــن مقــام بــه لحــاظ عرفانی نشــان از کمــال والیــت دارد؛
یعنــی مقــام والیــت آن قــدر باید باال باشــد کــه بتوان جــان و ناموس
ً
مردم را به دست آن سپرد .اساسا خلیفۀ بالسیفبودن (مانند آنچه
در مــورد حضــرت داوود(علیهالســام) آمــده اســت ،آیۀ  26از ســورۀ
ص) مجــوز اقــدام و ظهور اجتماعی اســت .این اقــدام اجتماعی از
دل امامــت و اندیشــۀ تقــرب حاصل میشــود .بــه دیگر بیــان ،وقتی
تقــرب کاملتــر میشــود ،ســاحتهای اجتماعــی نیــز از آن تقــرب
یشــوند .در حقیقت امامت در معنــای اصلیاش که
وجــود متأثــر م 
شامل خالفت بالسیف میشود ،نوعی از بندگی نهایی است و این
بندگــی وقتــی جنبــۀ اجتماعــی یافتــه و به شــکل قیام و مبــارزه و در
یشــود .این شــأن
یشــود ،تبدیل به ثاراهلل م 
نهایت شــهادت ظاهر م 
اجتماعی نه یک امر دنیوی ،بلکه امری اســت الهی («منت کبری»
در آیه  17-20و  26ســوره صاد) که انســان در مرحلۀ نهایی از کمال
یشــود و از ناحیۀ
خویش بدان مزین گشــته و مظهر اســم جامع اهلل م 
خداونــد خالفت در امور اجتماعی و سیاســی پیــدا میکند .در این
مرحله او میتواند عالوه بر شــأن رســالت ،صاحب اقدام گشــته و با
آن در امــور دنیــوی و جان و مال مردم البته به اذن اهلل و به حکم خدا

اهلل( .کامل الزیارات ،ص  ،216باب  ،79زیارت .)13
 .20و اســئله ان یبلغنــی المقــام المحمود لکــم عنداهلل و ان یرزقنی طلــب ثارکم مع امام هدی
ظاهر ناطق بالحق منکم( .زیارت عاشوراء)
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و به طریقۀ خدایی تصرف کند.
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بــر ایــن اســاس« ،ثــاراهلل» متضمــن چنیــن مرحلــه از والیــت بــه نحو
امامت اســت که امام با برخورداری از آن حماســه میسازد و در برابر
دشــمنان دســت به مقاتلــه میزند .این مرحلــه از والیت الهی که در
آن ّ
ولی خدا عالوه بر ســلوک معنوی« ،والیت بر اقدام» در این جهان
پیدا میکند ،قابل تطبیق بر سفر سوم و چهارم از اسفار اربعۀ سالک
فرد ســالک از حق به سوی خلق بازمیگردد
اســت که در ســفر سومِ ،
و ســیر در عالم جبروت ،ملکوت و ناســوت میکند و ســپس در سفر
چهــارم از خلــق بــه خلــق و البته در معیــت با حق ،ســیر میکند .در
این سفر اخیر (چهارم) ،سالک آثار و لوازم خلق را مشاهده میکند،
دنیــوی خلــق اهلل آ گاهــی پیــدا میکند و بر اســباب
بــه ســود و زیــان
ِ
ســعادت و شــقاوت اطالع مییابد ،البته اینجا که اقدام به مقاتله از
سوی امام ،به موجب آنکه به اذن اهلل و به حکم خداست ،متضمن
نوعی از رحمت الهی خواهد بود.
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خــون خــدا آنگاه کــه بــر زمیــن ریخــت ،بــه موجــب ابعاد حماســی
و شــورآفرینیاش ،حماسهســاز میشــود و در قیامهــای بحــق اثــر
میگــذارد کــه نمونههای این حماســه را میتــوان در قیامهای بعد از
عاشــورا مشــاهده کــرد؛ مانند قیــام زید بن علــی در ســال  ،122قیام
یحیــی بــن زید در ســال  125و بعد قیام محمد نفــس زکیه در بغداد
در  145هـ ق و ابراهیم بن عبداهلل در شام در  145هـ ق ،قیام حسین
بــن علــی مشــهور به «شــهید فــخ» در ســال  169هـــ ق و قیــام محمد
بــن ابراهیــم در ســال  199و بعد قیــام یحیی بن عمر بن الحســین در
ســال  249هـ ق که معطوف به حادثۀ کربال بودند و گاه از شــعارها و
شیوههای امام در کربال هم استفاده میکردند.
گفتنی است که در میان قیامهای بعد از عاشورا ،دو «قیام توابین» و
تاریخی آن با قیام امام حسین(علیه
«قیام مختار» به لحاظ نزدیکی
ِ

الســام) متفــاوت از قیامهای دیگر هســتند و حماســهای هم که به
وجــود آوردند از بقیه متفاوت بودند .حماســهای کــه توابین به وجود
آوردند ،حماســهای ایمانی و شــهادتطلبانۀ صد نفر از بزرگان کوفه
بود که همۀ آنها باالتفاق عرب و بیشتر از شصت سال داشتند .این
عامل ســنی که دلیلی بر بلوغ فکری و مذهبی و رفتاری آنان اســت،

آنها (که از شــانزده هزار به چهار هزار و بعد به ســه هزار تقلیل یافته)
هــم بــه لحــاظ اینکه آنها ترکیبــی از قبائــل جنوبی (از یمــن) و قبائل
شمالی و مرکزی عربستان (از مضر) بودند ،هم به لحاظ سن و سال
رهبرانشــان (ســلیمان صــرد خزاعــی و المســیب بن نجبــه الفزاری،
عبــداهلل بــن ســعد بن نوفــل االزدی ،عبداهلل بــن وال التیمــی و رفاعة
بن شداد البجلی) و هم به جهت خلوص جمعیشان (که اکثر آنان
وصیــت کردنــد تا همۀ دارایی خود را بــه صورت صدقات در اختیار
مســلمین قــرار دهنــد) 24در انجام توب ـهای خونین و شــهادتطلبانه
بینظیر بوده است 25.چنین حماسۀ شورانگیز و معنویای در انجام
توبهای جمعی و تاریخی که در طول تاریخ اســام امری یگانه بوده و
در هیچیک از مراحل تاریخ اسالم و حوادث بعد از عاشورا مانندی
نداشته است ،از پیامدهای ویژۀ خون خدا در کربال بود.
همین حماســه را هم تا حدی میتوان در قیام مختار به گونهای دیگر
مشــاهده کرد که در آن اعراب و موالی با شــعار «یا لثارات الحســین»
شــور اجتماعی به وجود آوردند .هر چند مشــروعیت و مقبولیت قیام
مختار از سوی امام معصوم (امام سجاد علیه السالم) محل اختالف
اســت ،اما بیشــتر حامیان مختار از خون امام حســین(علیه الســام)
الهــام گرفتنــد تــا اختالفــات تاریخــی عــرب و عجــم ،ایرانــی و عربی
را در پرتــو شــعار خونیــن حســین(علیه الســام) فراموش کــرده و برای
خونخواهی امام حسین(علیه السالم) قیام کنند و حماسه بسازند.

ُبعد رثاء و عزاء در «ثاراهلل»

ً
اصــوال خــون بهو یــژه آنجایی که بهناحــق ریخته شــود و بهخصوص

آنجایــی کــه ایــن خــون متعلق به فــردی نجیــب و عزیز باشــد ،خود
یشــود .ایــن غــم و انــدوه هــم در فــرد مقـ َّـرب
موجــب غــم و انــدوه م 
(انســان کامــل) به وجود میآیــد و هم در ناحیۀ انســانهایی که این
حادثــه غ مبــار را یــاد کــرده و از یــاد آن غمگیــن میشــوند 26.همیــن
غــم و انــدوه کــه برخاســته از نوعــی از ظلــم و تعــدی به حر یــم خدا و
مقربــان (بــه قرب فرائض) اوســت ،هم برای فرد مقر بــی که خونش بر
زمیــن میر یــزد کارکــرد ســلوکی دارد و هم برای کســانی کــه از یاد آن
یشــوند اثرات عرفانی داشــته ،موجب ســلوک ،معرفت و
غمگین م 
معنویتشان میشود.

27

در شکلگیری حماسۀ خاص توابین بسیار اهمیت دارد 23.حماسه
و انســجام حاصــل از آن میــان صــد نفــر و اصحــاب ســههزار نفــری
 .21ر.ک بــه :صدرالدیــن قونــوی ،اعجــاز البیــان فــی تأو یــل ام القــرآن ،تحقیــق و دراســه بقلــم
عبدالقادر احمدعطا1389/1970 ،هـ ،مطبعه دار التألیف ،ص .434
 .22عبداهلل جوادی آملی ،عرفان و حماسه ،بیجا ،مرکز نشر فرهنگی رجاء ،1375 ،ص .180
 .23ر.ک به :جعفری ،سیدحسین محمد ،تشیع در مسیر تاریخ ،ص .262
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 .24ر.ک به :همان ،ص .263
 .25ر.ک بــه :تار یــخ الطبــری ،تار یــخ االمم و الملوک ،ابــی جعفر محمد جریر طبــری ،بیروت،
لبنان ،ج  ،5ص .588-585
 .26ر.ک به :محمدحســین طهرانی ،روح مجرد ،مشــهد ،انتشــارات عالمــه طباطبایی1420 ،
هـ ق ،ص .87 -84
بخش «یاد رنج متعالــی» در رویارویی با
ی

رهای
کارکردهای
اهلل،
حبیــب
 .27ر.ک بــه :بابایــی،
ِ
رنجهای انسان معاصر ،نقد و نظر ،سال چهاردهم ،1388 ،شماره .54
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ایــن غــم و اندوهــی کــه از خــون بهناحــق ریختــه عــارض میشــود،

ارتباطی اصیل و عمیق میان انســان کامل و خداوند و بین خداوند

بــه موجــب وجــودی و عارفانهبودنــش ،نهتنهــا ضعــفآور نیســت،

خون خدا و انتساب حقیقی خون
و خلق او وجود ندارد .بدینسان ِ

بلکــه نوعــی از شــور و شــوق روحــی و عرفانــی به دنبــال مــیآورد و با

بــه خــدا ،هرگــز به معنــای مرگ و حــذف خــدا از زندگی نیســت (آن

ناراحتیهــای معمولی بســیار فرق میکند .در واقــع جنبۀ وجودی و

چنانکه در تئوری «مرگ خدا» در غرب مطرح است) ،بلکه انتساب

اثباتــی کــه در خــون خدا نهفته اســت ،به غــم و اندوه حاصــل از آن

«ثار» به خداوند در تقرب به قرب فرائض و مقام قربین نوعی از بسط

انســانی برآمده از نیستیها و
معنا میبخشــد که بهکلی با اندوههای
ِ

خداونــد در زندگــی دنیــوی و احیــای آن در حیات زمینی اســت .بر

نداشتنها بسیار فرق میکند.

28

گفتنی است که به دلیل ظرفیت روحی و روانیای که در ُبعد رثاء در
ً
«ثاراهلل» وجود دارد و به موجب آنکه مردم نوعا از طریق امور عاطفی،
فرهنگی را قبول یا رد میکنندُ ،بعد رثاء و عزاء همواره بیشترین تأثیر
را در نهادینهکردن اندیشۀ والیت ،تقرب و شور اجتماعی در فرهنگ
عمومی داشته و در فراگیرشدن آن سهم شایانی ایفا کرده است.

نتیجهگیری
در نخســتین نــگاه ،تأمــل در معنای «ثــاراهلل» و تفســیر عرفانی از آن،
ً
تالشــی صرفــا تئوریک بــه نظر میآید ،امــا در نگاهی دیگر ،ســخن از
نحــوۀ ارتبــاط میــان حقتعالی و انســان کامــل در مقام قــرب نوافل و
فرائض ،کاری است معطوف به عمل در همین دنیا و ایجاد ارتباط
بــا خداونــد در زندگی اجتماعی و اینجهانی .هر چند انســان کامل
در مســیر ســلوک و تقربــش بــه خداونــد ،تعالی یافتــه و به مقــام فنا و
بقــای بعــد از فنــا دســت مییابد ،ایــن تعالی بــدان معنا نیســت که
او بــا فانیشــدن در خداوند از دســترس مردم و از زندگــی دنیوی دور
ارتبــاط دنیــوی با او ناممکن میشــود ،بلکــه با فانی
گشــته و امــکان
ِ
و باقیشــدن در حقتعالــی ،زمینه بــرای ارتباطی نــو و البته عمیق با
ً
مــردم دنیا فراهم میگردد .اساســا بدون چنین تقربــی ،امکانی برای
ِ
 .28تفاوتهای زیادی بین دو نوع ناراحتی یا غم و اندوه قابل ذکر اســت که با عطف توجه به
آن میتوان تحلیلهای متفاوتی را از فرهنگ معنوی و البته غمبار شرقی و در مقابل فرهنگ
شــاد ســکوالر غربی ارائه کرد و نمونۀ آن را در مقایســۀ میان حزن معنوی در موسیقی شرقی در
مقایســه با شــادی و ناراحتی ّ
مادی موجود در موســیقی غرب مشــاهده کرد .حســین نصر در
ِ
ً
این باره مینویسد...« :فرهنگ سنتی ایرانی کامال از این حقیقت آ گاه است و مفهوم حزن
همچون نگرش معنوی و ـ چنانکه گذشت ـ همچون غم غربتی نسبت به وطن معنویمان
در کنــار فــرح حضــور دارد .این موضوع در آثار عرفانی و فلســفی ما ،در آثاری همچون رســالة
فی العشــق و قصة الغربه الغربیه ســهروردی بسیار شایع است .این آثار بر این نکته انگشت
یگــذارد کــه مــا در مقــام موجوداتــی معنوی بــا این عالــم بیگانهایــم .به این دلیل اســت که
م 
هنر ایرانی تا این اندازه باطنگراســت .هنگامی که بهویژه به موســیقی سنتی ایرانی گوش فرا
میدهیــم ،مردمــان معمولی که از معنویت بیبهرهاند میگویند« :اوه ،اون موســقی را روشــن
نکــن؛ منــو یاد بدهیهام میندازه؛ غمگینه و من نمیخواهم غمگین باشــم» .روشــن اســت
کــه هیــچ کس خواهــان ناراحتی به معنای کلمه نیســت؛ بنابراین چرا مردم به این موســیقی
گوش میدهند؟ چون آنهایی که درک میکنند در آن حزن ،فرح و حالوتی نیز مییابند؛ زیرا
این موسیقی به معنای اصیل کلمه ،نه ناراحتی ،بلکه حزنی معنوی است که شادی و فرح
را نیــز در خــود دارد کــه همیــن آمیختگی حزن یا غم با فرح یا شــادی از مکملهای برجســتۀ
فرهنــگ ایرانــی اســت»( .نصــر ،حســین ،در جســتجوی امر قدســی ،ترجمۀ ســیدمصطفی
شهرآیینی ،تهران ،نشر نی ،1385 ،ص )218-214

خالف تئوری «مرگ خدا» که در آن خدای متجلی در عیسی مسیح
کشــته میشــود و بــا کشت هشــدن او خــدا از صحنــۀ زندگــی منفــک
میگردد (و به اصطالح نیچه میمیرد) و در پی مرگ خدا ،انسان نیز
دچار مرگ و نیســتی میشــود ،در اندیشــه عرفانی و تئوری «ثاراهلل»،
با مرگ و شــهادت کســی مانند حســین بن علی ،خدای او به میان
مــردم بازمیگردد ،در بین آنها شــور ایجاد میکنــد و به جامعۀ مرده و
انسانهای افسرده ،حیات و نشاطی دوباره میبخشد.
نکتــۀ مهــم اینکــه کارکردهــای حاصــل از قــرب فرائــض به تناســب
جوارح مختلف انسان کامل تفاوت پیدا میکند .گاه ممکن است
ایــن تقــرب در «چشــم» انســان کامل تبلــور یافته و «عیــن اهلل» گردد.
گاه ممکــن اســت ایــن تقــرب در «دســت» آن ولی خدا ظاهر شــده و
«یــداهلل» تجلــی یابــد و گاهی هــم ممکن اســت خداونــد در حاالت
روحــی و روانــی انســان کامــل ،ماننــد غضــب یــا خرســندی او ظهور
یابــد .بیشــک ،عیــن ،یــد ،غضــب و غیــره هر کــدام در مقــام قرب
فرائض ،آثار حقانی خواهند داشــت ،اما همۀ آن آثار و لوازم یکســان
نخواهنــد بــود« .عیناهلل »بــودن اقتضائاتی دارد که متفاوت اســت از
نطــور «یداهلل» بــودن لوازمی متفــاوت از «غضب
«یداهلل»بــودن .همی 
اهلل» و یــا «رحمــتاهلل» دارد .حــال« ،ثاراهلل »بــودن نیــز اقتضائاتــی
منحصربهفرد دارد که متفاوت است از احکام و لوازم عیناهلل ،یداهلل
و یا غیرتاهلل .در «ثاراهلل» نوعی از رثاء نهفته اســت که در «عیناهلل»
چنیــن رثائــی وجــود نــدارد .همینطــور در «ثــاراهلل» نوعــی از شــور و
ثــوره وجــود دارد که در «یــداهلل» آن را نمیتوان یافــت .همین جهات
خاص در «ثاراهلل» ،خون خدا را به لحاظ فرهنگی و تمدنی اهمیت
بیشــتری میبخشــد و نقــش اجتماعی آن را در مقایســه بــا دیگر امور
منتسب به خداوند بیشتر میکند.

کتابنامه
 .1ابن عربی؛ فتوحات ملکیه؛ ج  ،4دار صادر ،بیروت.
 .2ابن قولویه ،ابی القاســم جعفر بن محمــد؛ کامل الزیارات؛ المطبعه المبارکه
المرتضویه فی النجف االشرف.1356 ،
بخش «یاد رنج متعالی» در رویارویی
 .3بابایی ،حبیب اهلل؛ کارکردهای رهایی ِ
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با رنجهای انسان معاصر؛ نقد و نظر ،سال چهاردهم ،1388 ،شماره .54
 .4التستری ،شیخ جعفر؛ الخصائص الحسینیه؛ الطبعه الحیدریه ،نجف االشرف1375 ،هـ1956 /م.
 .5جامی ،عبدالرحمن بن احمد؛ نقد النصوص فی شرح الفصوص؛ تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقیقاتی فرهنگی.1370 ،
 .6جعفــری ،سیدحســین محمــد؛ تشــیع در مســیر تاریخ ،تحلیل و بررســی علل پیدایش تشــیع و ســیر تکوین آن در اســام؛
ترجمه دکتر سید محمدتقی آیتاللهی؛ تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.1378 ،
 .7جوادی آملی ،عبداهلل؛ عرفان و حماسه؛ بیجا ،مرکز نشر فرهنگی رجاء.1375 ،
 .8الحر العاملی ،الشــیخ محمد بن الحســن؛ وســایل الشــیعه الی تحصیل مســائل الشــریعه؛ قم ،موسســه آل البیت (علیهم
السالم) إلحیاء التراث1409 ،هـ ق.
 .9طبری ،ابی جعفر محمد جریر؛ تاریخ الطبری ،تاریخ االمم و الملوک؛ بیروت ،لبنان ،ج .5
 .10الطوسی ،ابی جعفر محمد بن الحسن؛ االمالی؛ قم ،دارالثقافه1414 ،هـ ق.
______________________ .11؛ تهذیب االحکام؛ داراالضواء ،بیروت 1406 ،هـ ق1985 /م.
 .12طهرانی ،محمدحسین؛ روح مجرد؛ مشهد ،انتشارات عالمه طباطبایی 1420 ،هـ ق.
 .13فرغانی ،سعیدالدین؛ منتهی المدارک و منتهی لب کل کامل و عارف و سالک ،شرح تائیه ابن فارض؛ تحقیق و تصحیح:
وسام الخطاوی؛ قم ،مطبوعات دینی.1386 ،
 .14فرغانی ،سعید بن محمد؛ مشارق الدراری :شرح تائیه ابن فارض؛ قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.1379 ،
 .15قونــوی ،صدرالدیــن؛ اعجــاز البیــان فی تأویل ام القرآن؛ تحقیق و دراســه بقلم عبدالقادر احمدعطــا؛ مطبعه دارالتألیف،
1389/1970هـ.
 .16کا کایی ،قاسم؛ وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر ا کهارت؛ تهران ،انتشارات هرمس.1382 ،
 .17کلینی ،ابی جعفر محمد بن یعقوب؛ االصول من الکافی؛ داراالضواء ،بیروت ،ج .2
 .18كاشانی ،فيض؛ تفسير صافی؛ چ دوم ،بيروت ،مؤسسه االعلمی1402 ،هـ .ج .4
 .19مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار؛ دار احیاء التراث العربی ،موسسه الوفاء ،بیروت1403 ،هـ ق1983 /م.
 .20محمد بن حمزه بن محمد العثمانی (ابن فناری)؛ مصباح االنس؛ انتشارات فجر ،1363 ،چ سنگی.
 .21نصر ،حسین؛ در جستجوی امر قدسی؛ ترجمۀ سیدمصطفی شهرآیینی؛ تهران ،نشر نی.1385 ،
 .22نــوری طبرســی ،میرزاحســین؛ مســتدرک الوســایل و مســتنبط المســائل؛ بیــروت ،مؤسســه آل البیــت إلحیــاء التــراث،
1988م1408 /هـ.ق.
 .23یزدانپناه ،یداله؛ محاضرات فصوص الحکم.
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