
 
 
 
 
 
 
 
 

ها،عاشوراتها،برداشداستان

 محسن محمدی

 وفاداری بنده

و به سب  صتداق  و  « اياز»غالمي با وفا و زيبا داش  به نام  ،سلطان محمود غزنوي
 فرايلي كه داش  سخ  مورد توجه و محب  سلطان محمود بود.

گذاش  كستي از   بس  و نمي اياز در كاخ سلطان اتاقي داش  كه هميشه درِ آن را مي
رفت ، در را از   ن اس  مطلع شود. او هر ماه يك بار به آن اتتاق متي  آنچه درون آن پنها

آمد و در را دوباره قفتل   گاه پس از مدتي بيرون مي ماند، آن بس  و در آنجا مي پش  مي
 كرد. مي

ايتي پنهتان     پنداشتند او در آن اتاق خزانته  حسودان كه چشم ديدن اياز را نداشتند، مي
كنند تا به خيال خود اياز را رسوا نمايند و او را  رو ميكرده اس . مطل  را به شاه گزا

از چشم شاه بيندازند. شاه اظهار شگفتي كرد و به يكي از فرماندهان خود دستور داد تتا  
در اين باره تحقيق كند و معلوم دارد كه در آن اتاق چيس ؟ فرمانده نيمته شت  همتراه    

گفتنتد:   اتاق روانه شدند. با خود متي  ها را بر افروخته و شادمان به جان  چند تن مشعل
شاه گفته اس  هر چه در اتاق يافتيد تارا  كنيد و به يغما بريد، اكنون اس  كه هر كدام 

 يك كيسه طال بردارد و برود.
البته شاه به اياز اعتماد كامل داش ، و هرگتز گمتان بتد در حتق او نبترد، امتا بتراي        

 را داد.آزمايش بد انديشان و حسودان اين دستور 
هتاي   وجتوي كيسته   باري، آن افراد امين و مورد اعتماد بر در اتاق رفتند و در جست  

طال و جواهر برآمدند. قفل در بسيار محكم بود با هر زحمتي بتود آن را گشتودند. ايتاز    
 دارد. قفل بزرگي بر در زده بود.  براي آنكه راز خود را از مردم پوشيده
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اي پاره و پوستيني كهنه كه بتر   هر چه گشتند جز پارچهسرانجام وارد اتاق شدند، اما 
هتاي تيتزي    ديوار آويزان بود چيزي نيافتند. گفتند ايتن بتراي ظاهرستازي است . ستيخ     

آوردند و در هر سوراخي كه در اتاق ديدند، فرو كردند و همه گونته وارستي كردنتد و    
ان چتارق پتاره و   هاي عميق كندند، اما هي  نيافتنتد. درون اتتاق چيتزي جتز همت      حفره

 پوستين نبود.
شاه گماشتگان را احرار كرد تا گزارو تحقيق خود را ارائه دهنتد. آنتان شترمنده و    

شاه از ايتاز خواست  تتا جريتان پارچته       سرافكنده نزد شاه آمدند و عذرخواهي كردند.
پوستين را بگويد. اياز گف  من با ديدن اين پارچته و پوستتين، نفتس را از سركشتي و     

داشتم. با خود گفتم لباس تو اينهاس  هر چته بتيش از ايتن داري از     روازي باز ميبلندپ
هاي او را از يتاد ببتري و در وفتاداري بته او      عناي  و توجه سلطان اس . مبادا مهرباني

 دچار ترديد شوي.

 ها برداشت

. خداوند انسان را از عدم به وجود آورد و انستان همته وجتود ختويش را از خداونتد      1
 هاي الهي نبايد از پادشاه هستي تشكر كنيم. آيا با وجود درياي بيكراني از نعم ه اس . گرفت

 1. ل ل ما يجب عليكم هلل نببانه، ركر شياديه ل  بتغاء مر ضيه :امام علي
 2.في ك ّ نَفَس من شنفانك ركر  فم لك ب  شل  ل شكثره :امام صادق
 3.لبلو. ركر فينة  لغني ل  بصر فينة   :امام علي

. شكر يعني قدرداني نعم  منعم كه آثار اين قدرداني در قل ، زبان و اعرتا بتروز   2
كند. آثار قلبي همان خروع و خشوع و محب  اس . آثار شتكر در زبتان ثنتا، متدح و     

 حمد اس . آثار شكر در جوارح به اطاع  و استعمال جوارح در ر اي خداس .
 4شود. حاصل مي  عرف  به منعم و نعم پس شكر يك حال  نفسانيه اس  كه از م

. هر چند شكر نعم  از وظايف الزمه عبودي  و بندگي اس  ولي هي  كس قتادر  3
 به انجام كامل شكر خدا نيس .

                                                      
 .3329غررالحكم، ص .1
 .77و  52، ص71بحاراالنوار،   .2
 .300، ص 1االرشاد،   .3
 ، چهل حديث، حديث شكر.امام خميني .4
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. انسان اگر شكر نعم  خدا را بنمايد در واقع براي خودو شتكر كترده چترا كته     4
 اس .خداوند نيازي به آن ندارد بلكه بر انسان چنين امري الزم 

 1(40؛ )نم :لَمَنْ رَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكمرم لِنَفْسِهِ لَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

 :امام هادي تر اس . . شكر نعم  از خود نعم  با ارزو5

 لشاكر  نعد بالشكر منه بالنعمة  لتي  لجب  لشكر  َن  لتنعم متتاع ل  لشتكر نعتم  ل     
 2عقبي.

هتاي الهتي دچتار     هاي الهي زيادند، زيرا بر اثر كثتر  نعمت    ان نعم . شكر نگوي6
 اند. غفل  و روزمرگي شده و به نوعي پر توقع شده

 (60؛ )يونس:إِنَّ  للَّهَ لَذمل فَضْ ٍ عَلَى  لنَّاسِ لَلَكِنَّ شَكْثَرَه مْ لَا يَشْكمرملنَ ...

  خويش براي شتاكر  . هر چند شكر وظيفه انسان اس  ولي خداوند از روي رحم7
 دهد. زياد در نعم  قرار مي

 (7؛ ) بر هيم: لَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكممْ لَ ِنْ رَكَرْتممْ لَأَفِيدَنَّكممْ لَلَ ِنْ كَفَرْتممْ إِنَّ عَذَ بِي لَشَدِيدٌ

 3.ما فت   هلل علي عبد باب ركر فخزن عنه باب  لزيادة :اهلل رسول
 4.يبرم  لزيادة من  عطي  لشكر لم :امام علي
 5. ينقطع  لمزيد من  هلل حتي ينقطع  لشكر علي  لعباد :امام باقر

اي از شكر اس  ولتي حقيقت  شتكر در عمتل ظتاهر       . هر چند شكر زباني مرحله8
 شود. مي

 6.ركر  لمؤمن يظهر في عمله ل ركر  لمنافق  يتجالف لسانه :امام علي
 7.م..ركر  لنعمة  جتناب  لمبار :امام صادق

                                                      
 .9؛ انسان، آيه12ر. : لقمان، آيه .1
 .483تحف العقول، ص .2
 .2ح، 94، ص2كافي،   .3
 .135البالغه، حكم   نهج .4
 .32، صاالنوار ةمشكا .5
 .5662ت  5661غررالحكم، ص .6
 .10، ح95، ص2كافي،   .7
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 1.ركر ك  نعمةٍ  لورع عن مبارم  هلل :امام علي
 پس انساني كه در عمل شكر نعم  نكند دچار ناسپاسي شده و ناسپاسي گناه اس .

 2.نعمة  تشكر كسي ةٍ  تغفر :امام جواد

 عاشورا

از برترين بندگان وفادار به ساح  خداوند اس . او در تمتام   امام عبداهلل الحسين
هاي الهي را به جا آورد و به وظايفش عمل كترد. آري شتكر نعمت      نعم مرات  شكر 

در كتربال بتا تمتام     در اين اس  كته آن را در راه ر تاي او صترف كنتي و حستين     
او ظاهر شد و همه را در يك روز با خدا معامله كرد و همه را براي ر اي او و  دارايي

رد و خاندان خود را كه يادگتار و  در راه دين او صرف كرد. و حتي به اين هم بسنده نك
او بته   باقيمانده از او بودند را نيز فراموو نكرد و آنها را براي بعتد از رحلت  نتوراني   

در اين دنياي خاكي نيز ادامته   در نبود حسين سوي آسمان گذاش  تا راه حسين
در وفتاداري بته ستلطان هستتي و شتكر       يابد و ايتن نهايت  جهتد و بتذل حستين     

 او بود.هاي  نعم 
هتاي   الحجه در ابتتداي دعتاي عرفته از نعمت      در نهم ذي چه زيباس  كه حسين

او بتا   گويتد. حرتر  در مناجتا  و نجتواي عاشتقانه      الهي و شكر نعم  ستخن متي  
 كند. هاي فردي و اجتماعي را يك به يك ذكر مي خداوند نعم 

.. لتم تخرجنتي    بتدش تني بنعمتك قب   ن  كون رتي او متذكور و ل خلقتنتي متن تتر ب.     
لر فتك بي ل لطفك لي ل  حسانك  لي  في دللة  ئمة  لكفر... ل حفظتنتي فتي  لمهتد    

 صبي او ل رفقتني من  لغذ ء لبنا مرّياو ل...

 برد: اعراي بدن شريف خود را نام مي پس امام حسين
ل شنا شرهد يا  لهي ببقيقة  يماني ل... ما ضمُ  ل  طبَقُ عليه رفتا. ل حركاال لفتظ  
لساني ل مخر فحنك فمي ل فكّي ل مناال  ضر نتي ل مستا  مطعمتي ل مشتربي ل     
حمالة  م  ر ني ل بلو  فار  صام  عنقي ل ما  رتم  عليه تا مور صتدر. ل حمايت    
حب  ل تيني ل نيا  حجاب قلبي ل  فالذ حو ري كبد. ل ما حوته رر ني   ضتالعي  

ي ل دمي ل رعر. ل بشتر.  ل حقاق مفاصلي ل قبض عو ملي ل  طر ف  ناملي ل لبم

                                                      
 .35االنوار، ص ةمشكا .1
 .309أعالم الدين، ص .2
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ل عصبي ل قصبي ل عظامي ل مخّمي ل عرلقي ل جميع جتو رحي ل متا  نتستج علتي     
 ذلك  يام رضاعي...

كند گويا او عصتر عاشتورا را پشت      گونه با تو مناجا  مي اين خدايا چرا حسين
 پردازد. وگو با محبوبش مي طور عاشقانه بر بالين خود به گف  سر گذاشته و اين

هتاي ختدا بتر     آنچه را در مناجاتش از نعم  مالئكه شاهد باشيد كه حسينو اي 
شمرده بود به محرر دوس  تقديم كرد و اين كار را آنقدر زيبا انجام داد كه خداوند بر 

را به خون خدا توسعه بخشتيد و او را بتراي هميشته     و خون حسين 1نعمتش افزود
را بخوانتد او را بتا ايتن     وراي حستين خواهد زيار  عاش ثاراهلل خواند تا هر كس مي

 وصف بخواند.

 اردو

مستتئوالن مدرستته تصتتميم گرفتنتتد بتتراي ارتقتتاي شخصتتي  و تربيتت  اجتمتتاعي   
هتاي الزم و پشت     آهنگتي  آمتوزان يتك اردوي ويت ه ترتيت  دهنتد. بعتد از هتم        دانش

 سرگذاشتن مرات  اداري، اردو برگزار شد. روز اول بعتد از توزيتع غتذا، اعتالم كردنتد     
العمتل   عكتس « شود. آقايان ببخشيد ظاهراً قاشق تهيه نشده و از دوستان عذرخواهي مي»

شما كه توان برگتزاري اردو  »آموزان متفاو  بود: برخي زبان به اعتراو گشودند:  دانش
كنيد، مگر ما بيكار بوديم كه اينجا بياييم، اين چته و تعي؟    را نداريد چرا اردو بر پا مي

توانستيد هماهنگ كنيد. برخي نيز بدون توجه بته هتي  چيتز     نمي حتي يك قاشق را هم
ها، احتياطتاً از   سرشان را پايين انداختند و مشغول غذا خوردن شدند. تعداد كمي از بچه

منزل براي خود قاشق آورده بودند. تعتدادي از آنهتا گفتنتد ختوب شتد كته متا قاشتق         
وردن شتدند و منتظتر نماندنتد تتا     ايم. برخي از آنها با قاشق خود مشغول غذا خت  آورده

ها قاشق خود  شماري از بچه شود. در اين بين تعداد انگش  ببينند تكليف ديگران چه مي
 را به ديگري دادند تا بعد از تمام شدن غذاي آنها، خودشان غذا بخورند.

كردند تا اينكه ناگهان يكتي از مستئوالن اردو گفت :     ها را نگاه مي معلمان اين صحنه
تترين   ها ديدني بود. شتايد خوشتحال   ها پيدا شد. واقعاً عكس العمل بچه كنيد قاشقصبر 

 شماري بودند كه قاشقشان را به دوستشان داده بودند. آنها همان تعداد انگش 

                                                      
 (7؛ )ابراهيم، آيهلَئِنْ شَكَرْتامْ لَأَزِيدَنـكامْ وَلَئِنْ كَفَرْتامْ إِنـ عَذَابِي لَشَدِيدٌ .1
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ها تا ش  در فكر اتفاق ظهر بودند و تا حد زيادي تح  تتأثير ايتن متاجرا قترار      بچه
كردند و بعري از برختورد ختود احستاس     گرفته بودند. برخي خودشان را سرزنش مي

نمودند. در اين همين حال و هوا، نوب  شام شد. سفره پهن  عز  نفس و سبك بالي مي
ها براي اعتراو  و غذا توزيع شد، اما همراه قاشق يك چيز كم بود: نان. ت  و تاب بچه

 تر. رانهتر بود و البته اميدوا تر و حساب شده خيلي كمتر از ظهر و برخوردها دقيق
هتا صتب  از ختواب بلنتد      باالخره فراي اردو به سمتي پيش رف  كه حتي اگر بچته 

 ديدند اعتراو و عصبانيتي نداشتند. هايشان را نمي شدند و كفش مي

 ها برداشت

هاي الهي در مورد انسان كه از ابتداي آفرينش او وجود داشته، سن   . يكي از سن 1
 امتحان بندگان اس :

 (141عمر ن:  ؛ )آلصَ  للَّه   لَّذِينَ آمَنمو  لَيَمْبَقَ  لْكَافِرِينَلَلِي مَبِّ

لَشَمَّا إِذَ  مَا  بْتَلَتاه   *  فَأَمَّا  لْإِنسَانم إِذَ  مَا  بْتَلَاه  رَبُّه  فَأَكْرَمَه  لَنَعَّمَه  فَيَقمولم رَبِّي شَكْرَمَنِي
 (16ل  15؛ )فجر: انَنِيفَقَدَرَ عَلَيْهِ رِفْقَه  فَيَقمولم رَبِّي شَهَ

 (35؛ ) نبياء: لَنَبْلموكممْ بِالشَّری لَ لْخَيْرِ

 (2؛ )عنكبوال: شَحَسِبَ  لنَّاس  شَنْ ي تْرَكمو  شَنْ يَقمولمو  آمَنَّا لَه مْ لَا ي فْتَنمونَ

 (154عمر ن:  ؛ )آل...لَلِيَبْتَلِيَ  للَّه  مَا فِي ص د لرِكممْ

هاس  نه اينكه خداوند علم  ز امتحان بشر، تمييز خوب و بد انسان. انگيزه خداوند ا2
 به انسان و اعمال او ندارد.

 :فرمود علي امام
 عالماو بها قب َ  بتد ئها، مبيطاو ببدلدِها ل  نتهائها عارفاو بقر ننها ل  هنائها.

داشت  و  خداوند پيش از اينكه انسان را بيافريند به آن آگاه بود و بر آغاز آن احاطته  
 البالغه، خطبه اول( دانس . )نهج پي  و خم هر كاري را مي

. هي  گريزي از امتحان الهي نيس  و اين سن  الهي اس : هيج كسي نيست  مگتر   3
 1اينكه به نحوي به آزمايش گرفتار اس .

                                                      
 .379، ص90، حكم 2،  1376البالغه،  لبالغه، ترجمه عبدالحميد آيتي، نشر بنياد نهجا نهج .1
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ستازي بتراي شتكوفايي     . برخي از اسرار امتحان و آزمايش الهي عبارتنتد از: زمينته  4
آگاهي بندگان به چگتونگي اعمالشتان، پتااليش جتان و دل از گناهتان،       استعداد انسان،

ها، اتمتام حجت     ها، تشخيص ميزان تحمل انسان مقياس پاداو و كيفر، يادآوري نعم 
 پروردگار.

 برد. . خداوند ابزارهاي متفاوتي را براي امتحان انسان به كار مي5

 (186عمر ن:  ؛ )آللَتمبْلَو نَّ فِي شَمْوَ لِكممْ لَشَنْفمسِكممْ

 (15؛ )تغابن: إِنَّمَا شَمْوَ لمكممْ لَشَلْلَاد كممْ فِتْنَةٌ

 (4؛ )مبمد: لَلَكِنْ لِيَبْلموَ بَعْضَكممْ بِبَعْضٍ

 (35؛ ) نبياء: لَنَبْلموكممْ بِالشَّری لَ لْخَيْرِ فِتْنَةو

 (7؛ )كه : وَه مْ شَيُّه مْ شَحْسَنم عَمَالوإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى  لْأَرْضِ فِينَةو لَهَا لِنَبْلم

لَلَنَبْلموَنَّكممْ بِشَيٍْ مِنْ  لْخَوْفِ لَ لْج وعِ لَنَقْصٍ مِنْ  لْتأَمْوَ لِ لَ لْتأَنفمسِ لَ لثَّمَترَ الِ لَبَشیترْ     
 (155؛ )بقره:  لصَّابِرِينَ

 :فرمود علي
س  كه دانش  افتزون  خير آن نيس  كه مال و فرزند  افزون شود بلكه خير آن ا

 1قدر شود. و بردباري  گران

 (40؛ )نم : مِنْ فَضْ ِ رَبِّي لِيَبْلموَنِي شَشَرْكمرم شَمْ

 عاشورا

است . آنهتا    هاي خداوند براي مل  رسول خدا ترين امتحان عاشورا يكي از مهم
بتا مستلم   نامه نوشتند، كوفياني كته   كه در كربال حا ر بودند، آنها كه براي اباعبداهلل

رو شتدند و   روبته  بيع  كردند و آنها كه بيع  نكردند، آنها كه در مسير با اباعبتداهلل 
دعو  حرر  را پذيرفتند و آنها كه نپذيرفتند. آنها كه بعتد از حادثته عاشتورا از ايتن     

ختواهي   رخداد مطلع شدند و در قلبشتان از آن متتأثر شتدند يتا نته آنهتا كته بته ختون         
تفاو  ماندند و تا امروز كه ما در مقابل ميرا  عظتيم   نها كه بيبرخاستند و آ حسين

                                                      
 .1379، نشر ني، تهران، 308، ترجمه مهدوي دامغاني، ص7البالغه ابن ابي الحديد،   شرح نهج .1
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ايم؟ آيتا امتروز در گتروه     حادثه عاشورا قرار داريم، آيا به خوبي پيام كربال را در  كرده
اس  يا يزيد؟ آيتا عتزادار    حسينيان هستيم يا يزيديان؟ اعمال ما امتدادگر راه حسين

هستتيم كته اعمتالي خالصتانه انجتام       هدابا معرف  نسب  به مقام و مكتت  سيدالشت  
 دهيم يا مسلماني ظاهري و رياكار؟   مي

ها بود: جبهه حق و جبهه  از همه اينها كه بگذريم كربال صحنه امتحان دو گروه انسان
التحصيل  باطل. يك گروه در امتحان خود بهترين نمره را كس  كرد و با نمره عالي فارغ

هتا ايتن امتحتان     يجه را كس  كرد تا براي هميشه انسانشد، اما گروهي ديگر بدترين نت
آموختگان برتر آن را الگوي كمال و تعتالي و ترقتي    بزرگ را به ياد داشته باشند و دانش

خود قرار دهند و بدانند خداوند همواره درصدد امتحتان بنتدگان است  گتاهي امتحتان      
 تر. مشكل و گاهي امتحان راح 

 قلب وارونه

ها را براي فروو روي هم در جلوي مغازه چيتد و بتراي    عمول ليواندار طبق م مغازه
هاي ديگر  ها در هم فرو نرود آنها را به صور  وارونه قرار داد تا بتواند ليوان اينكه ليوان

آمدنتد   را نيز روي آنها بچيند. در ميان روز مشتريان زيادي براي خريد بته مغتازه او متي   
كترد   ها نگاه مي ود جل  كرد فردي كه با تعج  به ليوانولي يكي از آنها نظر او را به خ

گف  اينها چه نوع ليواني اس  كه در آنها بسته اس ؟ روي ليوان بايد باز باشد تتا   و مي
 خورد. بتوان در آن آب ريخ  واال ليوان به چه دردي مي

براي اينكه به جواب سؤالش برسد يكي از آنها را برداش  تتا بهتتر نگتاه كنتد ولتي      
هايي اس  كه هم سر آنها بسته اس  و  تعجبش بيشتر شد و گف : عج ! اين چه ليوان

 هم ته آنها سوراخ.
اي  گو بود به فرد رهگذر روكرد و گف : سخن تو شبيه راننده فروشنده كه فردي بذله
طرفه وارد شده و با تعج  گف : عج ! امروز چرا هتي  كتس    اس  كه در خيابان يك

كننتد؟   ها مخالف مسير حرك  متي  كند. چرا همه ماشين ا رعاي  نميقوانين راهنمايي ر
اي به همين دليل چيز ستالم و درست  را غلتط و     ها را برعكس در دس  گرفته تو ليوان

پنداري. مشكل از فكر و نگاه توس  نته ليتوان. ختود  را     اشتباه و غيرقابل مصرف مي
فهمتي و اال جهتان ختار      يني و متي ب بايد واژگون كني نه ليوان را. چون تو واژگون مي

 مشكلي ندارد.
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 ها برداشت

. هر چند اصل وجود و فطر  انسان بر خير و كمال اس  ولتي تعلقتا  دنيتوي و    1
شتود كته    قدر دور مي كند و گاهي آن گناه انسان را از اين فطر  پا  و خداجو دور مي

كند  طوري تفسير ميشود و بلكه هستي را  قلبش از در  و فهم حقايق معنوي عاجز مي
شود و اين همان واژگوني قل  است . آري   كه جهان مادي اصل و معنوي  فراموو مي

اي آب  وقتي ظرف واژگون گردد حتي اگر مقدار زيادي باران زالل نيز بر آن ببارد قطتره 
 شود. هم در آن جمع نمي

 1(59 ؛ )رلم:يَطْبَع   للَّه  عَلَى قملموبِ  لَّذِينَ لَا يَعْلَم ونَ

ى شَفَرَشَيَُْ مَنْ  تَّخَذَ إِلَهَه  هَوَ ه  لَشَضَلَّه   للَّه  عَلَى عِلْمٍ لَخَتَمَ عَلَى نَمْعِهِ لَقَلْبِهِ لَجَعَ َ عَلَت 
 (23؛ ) لجاثيه: ...بَصَرِهِ غِشَالَةو

 (7؛ )بقره: خَتَمَ  للَّه  عَلَى قملموبِهِمْ لَعَلَى نَمْعِهِمْ لَعَلَى شَبْصَارِهِمْ غِشَالَةٌ

 2(7عمر ن:  ؛ )آلفَأَمَّا  لَّذِينَ فِي قملموبِهِمْ فَيْغٌ فَيَتَّبِع ونَ مَا تَشَابَهَ مِنْه 

 3(74؛ )بقره: ثممَّ قَسَُْ قملموب كممْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْبِجَارَةِ شَلْ شَرَدُّ قَسْوَةو

 (10؛ )بقره: لَلَه مْ عَذَ بٌ شَلِيمٌ بِمَا كَانمو  يَكْذِب ونَ اومَرَضفِي قملموبِهِمْ مَرَضٌ فَزَ دَه مْ  للَّه  

 4(46؛ )حج: تَعْمَى  لْقملموب   لَّتِي فِي  لصُّد لرِ

 5رر  لعمي عمي  لقلب. :اهلل رسول
 لحي  هلل تعالي  لي د للد: يا د للد حذی ل  نذِر  صبابك من حب  لشتهو ال فتان   : امام كاظم

 6 لوبهم بشهو ال  لدنيا قلوبهم مبجوبة عني. لمملّته ق
 ن  لمؤمن  ذ   ذنب كانُ نكتة نود ء في قلبه فان تاب ل نزع ل  نتغفر صق  قلبه : اهلل رسول

كَلَّا بَ ْ رَ نَ عَلَى قملمتوبِهِمْ مَتا كَتانمو     منه ل  ن  فد د ف دال. فذلك  لر ن  لذ. ذكره  هلل تعالي في كتابه 
 1.(14ففين: )مط ؛يَكْسِب ونَ

                                                      
 .108؛ نحل، آيه155؛ نساء، آيه74؛ يونس، آيه35همچنين ر. : غافر، آيه .1
 .5؛ صف، آيه8آيه عمران، همچنين ر. : آل .2
 .16؛ حديد، آيه13؛ مائده، آيه21؛ زمر، آيه43؛ انعام، آيه13عمران، آيه همچنين ر. : آل .3
 .72همچنين ر. : اسراء، آيه .4
 .395امالي صدوق، ص .5
 .397تحف العقول، ص .6
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 ن هلل عقوباال في  لقلوب ل  ألبد ن، ضنك في  لمعيشة ل دهن في  لعباد، ل ما ضرب  :امام باقر
 2.عبد بعقوبة شعظم من قسوة  لقلب

 3.ما جفُّ  لدموع    لقسوة  لقلوب ل ما قسُ  لقلوب    لكثرة  لذنوب :امام علي
في  لدنيا شملك فيقسو قلبتك ل  لقانتي  لقلتب    فيما ناجي  هلل عزلج  به موني: يا موني  تطو ل 

 4.مني بعيد
ما من رئٍ  نند للقلب من خطي ة  ن  لقلب ليو قع  لخطي ة، فما تز ل به حتتي تغلتب   : امام باقر

 5.عليه فيصي ر  عالء  نفله
كند نه موعظه درونتي و نته    . در چنين شرايطي موعظه و نصيح  در انسان اثر نمي2

سان در حدي اس  كه خودو را انذار دهد و بتراي رستيدن بته راه    خارجي. يعني نه ان
نمايد. البته شر   هاي بيروني را توجه و التفا  مي كمال از گناه برحذر دارد و نه موعظه

 هاي بيروني، موعظه دروني اس . برخورداري از موعظه
 6.ظش  ل  نه من لم يكن له من نفسه ل عظ لم يكن له من  هلل حاف: م علي اما

 .من لم يجع   هلل له من نفسه ل عظاو فانّ مو عظ  لناس لن تغني عنه ري او: امام باقر
بيتنكم ل بتين  لموعظتة     7من عدم  نعهم من  هلل نببانه لم ينتفع بموعظتة ل عتظ؛  : امام علي

ه... ت في منعة  ه   لدنيا ت قد فرقتُ  لشتهو ال عقلته ل  مانتُ  لتدنيا قلبت         8حجاب من  لغفلة ل  لغرّة؛
 10.من لم يتّعظ بالناس لعظ  هلل  لناس به 9 نيزجر من  هلل بز جرل  يتّعظ منه بو عظ،

 عاشورا

در كربال و حتي قبتل از آن بارهتا و بارهتا دشتمنان كتوردل ختود را        امام حسين
هاي مختلتف مطالت  گونتاگوني را بتراي آنهتا بتازگو كترد ولتي          موعظه كرد و به زبان

                                                                                                                             
 .24، ح532، ص5نور الثقلين،   .1
 .296تحف العقول، ص .2
 .1، ح81علل الشرايع، ص .3
 .1، ح329، ص2افي،  الك .4
 .1، ح268، ص2الكافي،   .5
 .45، ح133، ص41بحاراالنوار،   .6
 .4450ت  8945غررالحكم، ص .7
 همان. .8

 .109البالغه، خطبه نهج .9
 .8931غررالحكم، ص .10
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نيز بر آنهتا متؤثر نبتود.     ژگون بود حتي نفس رحماني اباعبداهللهاي آنها چنان وا قل 
شود و اين عي  باران نيست  بلكته عيت  ظترف      آري باران بر ظرف واژگون وارد نمي

 اس .
در  1در طول مسير هنگام مواجهه با ستپاه حتر آنهتا را نصتيح  كترد.      اما حسين

  ولتي اثتر در دل آنهتا    هاي نبرد با سپاه عمتر ستعد ستخن گفت     كربال در آغازين لحظه
عل  چه بود در يكي از اين سخنان، وقتي سپاه عمر ستعد از شتنيدن ستخنان     2نداش .

 حرر  سرباز زدند، حرر  به آنها فرمود:

 3... قد  نخزلُ عطيأتكم من  لبر م ل م لِ َُ بطونكم من  لبر م فطبع  هلل علي قلوبكم؛

داش  جاي تأمل دارد ولي عتالوه   ها در دل عمر سعد و سپاه او اثري اينكه نصحي 
با وجود رد و مقابلته ستپاه    بر آن در اين نكته هم بايد دق  كرد كه چرا امام حسين

عمر سعد در چند مورد آنها را نصيح  كرد؟ امام مايته رحمت  الهتي است  و در هتر      
هاست  او از روي محبت  و دلستوزي بته دنبتال       حال  مايل به هداي  متردم و انستان  

هتا غافتل و كتور     مردم و نجا  آنها از چنگال شيطان اس  ولي برخي انستان  راهنمايي
 باطنند.

 حدیث عبودیت

روزي مواليي با عبد خود به سفر رف . فردي در ميان راه وسايل آنها را دزديد. موال 
به عبد دستور داد تا دزد را دنبال كند و وسايل را پس بگيرد. عبد بته دنبتال دزد بته راه    

پس از مدتي با دس  خالي برگش . وقتي موال ناكامي عبدو را مشاهده كرد افتاد ولي 
كترد و تتو    با تعج  از او پرسيد چرا دس  خالي برگشتي؟ با اينكه دزد با اثاثيه فرار مي

                                                      
الحستتين ؛ مقتتتل 596، ص1؛ اعيتتان الشتتيعه،  376، ص44؛ بحتتاراالنوار،  224مفيتتد، صشتتيخ ارشتتاد  .1

، 2اثير،   ؛ تاريخ ابن306، ص3؛ تاريخ طبري،  85، ص5اعثم كوفي،   ؛ فتوح ابن231، ص1خوارزمي،  
 .552ص
، 2؛ 252، ص1؛ مقتل الحسين خوارزمي،  18، ص2؛ كشف الغمه،  133، ص5فتوح ابن اعثم كوفي،   .2

؛ تتاريخ  318، ص44،  8و  5، ص45؛ بحتاراالنوار،   100، ص4؛ مناق  ابن شهرآشتوب مازنتدران،    7
، 3؛ انستاب االشتراف،    234؛ ارشتاد شتيخ مفيتد، ص   287، ص3؛ كامل ابن اثيتر،   328، ص7ي،  طبر
؛ امالي 38، لهوف ابن طاووس، ص176و  251، ص17؛ عوالم بحراني،  171؛ تحف العقول، ص188ص

 .599، ص1؛ اعيان الشيعه،  135شيخ صدوق، ص
 .7، ص2؛ مقتل الحسين خوارزمي،  171تحف العقول، ص .3
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توانستتي بتدوي و بايتد بته او      تتر متي   بدون هي  باري به دنبال او بتودي پتس راحت    
عل  ناكامي متن در تحقتق امتر شتما ايتن       :اي تأمل كرد و گف  عبد لحظه رسيدي. مي

لذا انگيتزه و انترژي   « دويد دويدم ولي او براي خودو مي من براي خودم نمي»اس  كه 
 او بيشتر بود.

 ها برداشت

هاي زيادي براي رسيدن به خدا وجود دارد ولي بر آيند همه آنها يك راه بتيش   . راه1
بتاالترين   دن به مقام عبوديت  كته از  نيس  و آن فراموو كردن خود اس . انسان براي رسي

عبد تا  عبور كند تا در ساح  بندگي خداوند وارد شود.« خود»مراحل سلو  اس  بايد از 
تواند موال را اطاعت  كنتد. مثتل فراموشتي      هنگامي كه خدا را فراموو نكرده باشد نمي

عاشق در وصال مشعوق همتان است  كته روزي عاشتقي در خانته معشتوق را كوبيتد        
وجتود  « تتو »معشوق جواب داد تا زماني كته  « منم»وق پرسيد كيس ؟ عاشق گف  معش

 اي و وصال بر غيرعاشق نشايد. عاشق نشده«( منم»گويي  اي و مي دارد )خود را فراموو نكرده
از اينجتا بته بعتد     .. اول مرحله عشتق حيرانتي و ستپس فراموشتي ختويش است       2

كند. انسان وقتي  حرر  حق رهنمون ميخودسوزي عاشق او را به مرحله فنا در مقابل 
در مقابل خدا خود را فراموو كرد كم كم به باالترين مرحله عبودي  در مقابل خداوند 

شتود در   ي وجود ندارد بلكته سترتاپا ختدايي متي     ا در اينجا ديگر بنده .رسد يعني فنا مي
مجنتون   روزي مثل فناي عاشق در معشوق چنين اس  كته  نتيجه ديگر فناپذير نخواهد بود.

وجوي او پرداخ  بعد از مدتي او را بيمتار و   از عشق ليلي سر به بيابان گذاش  و به جس 
خسته يافتند كه در معرو مرگ بود طبي  بر بالين او حا ر كردند. طبي  خواست  بتراي   
درمان، به او نيشدار بزند ولي مجنون مخالف  كرد عل  را از او پرسيدند گف  همه وجتود  

 ي فرا گرفته اس  اگر در من نيشدارو فرو كنيد ترسم او آزرده شود.مرا ليل

 عاشورا

از « ثار»اس . « ثاراهلل»كه در زيار  عاشورا به آن اشاره شده  از القاب امام حسين
 1خواهي و نيز به معناي خون اس . به معناي انتقام و خون« ؤرةثم»و « رثَاْ»ريشه 

                                                      
 .81؛ مفردا  راغ ، ص237، ص1يحي، مجمع البحرين،  طر .1
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عاني مختلفي ذكر شده كه هر يك تفسير ختود را  م بودن امام حسين« ثاراهلل»براي 
 طلبد. مي

 1داننتد.  گيترد متي   أ( گروهي ثاراهلل را به معناي كسي كه انتقام خونش را خداوند متي 
در كربال، تجاوز به حريم و حرمت  الهتي و طترف     چرا كه ريختن خون سيدالشهدا

، شتهاد  امامتان  هستند، « آل اهلل» بي  شدن با خداوند بود. از آن جه  كه اهل
 2ريخته شدن خونِ خداوند اس .

توان آن را بتا آيتا  ايتن گونته توجيته       اگر چه اين واژه در قرآن نيامده اس ، اما مي
 فرمايد: نمود. خداوند مي

 (33؛ ) نر ء: لَمَنْ قمتِ َ مَظْلمومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ ن لْطَانوا
 او سلطه )و حق قصاص( قرار داديم. وليّآن كس كه مظلومانه كشته شد، براي 

مظلومانته و در راه ايمتان و حتق و     بي  بته ويت ه امتام حستين     از آن رو كه اهل
 خواه آنان، خداوند اس . و خون« وليّ دم»اند، در واقع  خداوند كشته شده

از آنِ خداس  و اوس   بهاي امام حسين به اين معناس  كه خون« ثاراهلل»بنابراين 
نبهتاي امتام را خواهتد گرفت . ايتن واژه حتاكي از شتد  همبستتگي و پيونتد          كه خو

سيدالشهدا با خداوند اس  كه شتهادتش همچتون ريختته شتدن ختوني از قبيلته ختدا        
 3خواهي خدا، تقاص نخواهد شد. گيري و خون ماند كه جز با انتقام مي

اهتل ثتاراهلل؛ اهتل    اند ثتاراهلل يعنتي    اند و گفته ب( بعري لفظ اهل را در تقدير گرفته
 4گيرد. خواهي الهي كه خداوند انتقام خونش را مي خون

آيد و انتقام ختونش را   اند: ثاراهلل يعني كسي كه در دوران رجع  مي پ( برخي گفته
 5گيرد. مي

 6اند.  ( گروهي ثاراهلل را به معناي خون خدا دانسته
حقيقي نيس ؛ بلكته يتك نتوع    معناي « ثاراهلل»به معناي خون باشد، مراد از « ثار»اگر 

تشبيه، كنايه و مجاز اس . چون مسلّم اس  كه خدا موجتودي متادي نيست  تتا داراي     
                                                      

 .305پرور، فروغ شهاد ، ص علي سعاد  .1
 .35؛ اصغر عزيزي تهراني، شرح زيار  عاشورا، ص14هايي از زيارا  عاشورا، ص جواد محدثي، درس .2
 «.ثار»فرهنگ عاشورا، واژه  .3

 .151، ص99بحاراالنوار،   .4
 همان. .5

 .308ي، شرح زيار  عاشورا، صسيد احمد ميرخان .6
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جسم و خون باشد؛ پس اين تعبير از باب تشبيه معقول به محسوس اس ؛ يعنتي همتان   
نستب  بته    گونه كه خون در بدن آدمي نقش حياتي دارد، وجود مقدس امام حستين 

 ارد و احياي اسالم با نهر  عاشوراس .دين خدا چنين نقشي د
شايد بتوان در اين باره با نگاه عرفاني مستند به روايا  به نتيجه نوراني دس  يافت .  

از « قترب نوافتل  »تعبير شده، و در حتديث  « يداهلل»و « اسداهلل الغال »به  از امام علي
 رواي  شده اس  كه خداوند فرمود: پيامبر

هِ لَ إِنَّه  لَيَتَبَبَّب  إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّي تمه  عَلَيْتَرَضْءٍ شَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا  فْبِشَيْ دِ.عَبْ مَا تَبَبَّبَ إِلَيَّ
طِقم صِرم بِهِ لَ لِسَانَه   لذِ. يَنْع  بِهِ لَ بَصَرَه   لذِ. ي بْمَعَه   لذِ. يَسُْ  نَمْتمه  كَنْبَبْشمحِبَّه  فَإِذَ  شَحْ

 1تمه ؛طَيْتمه  لَ إِذَ  نَأَلَنِي شَعْشِي بِهَا إِذَ  دَعَانِي شَجَبْلَه   لَّتِي يَمْطِش  بِهَا لَ رِجْدَه   لَّتِي يَبْبِهِ لَ يَ

او روي زمتين و  « هخليفت »شود كه اوليتاي خداونتد،    از اين رواي  به خوبي آشكار مي
كنتد انجتام بدهتد، از     ميچه را كه اراده  اند. خداوند جسم نيس ، اما آن مظهر افعال الهي

اي  خواهد بته ستوي بنتده    رساند و كمكي را كه مي طريق دس  اولياي خود به ظهور مي
رساند، يا خوني را كه قرار اس  براي احياي دين ريختته   بفرستد، توسط اولياي خود مي

سازد. از اين رو همتان طتور كته دست       شود، از طريق شهاد  اولياي خودو ظاهر مي
نيتز ختون ختدا و     اس ؛ خون امام حستين « يداهلل»س  قدر  خدا و د امام علي

 اس .« ثاراهلل»
؛  لسَّالم عَلَيْكَ يَا ثَارَ  هللِ ل بْنَ ثارِهِ لَ لْوِتْرَ  لمَوْتمتورَ »خوانيم:  از اين رو در زيار  عاشورا مي

زيتارتي  نيز در « سالم بر تو اي خون خدا و فرزند خون او! سالم بر تو اي يگانه دوران!
ل  نك ثار هلل في  ألرض ل  لدم  لذ.   يدر  ثاره شحتد متن شهت  ش رض ل      »خوانيم:  ديگر مي

 2«.يدركه     هلل لحده
 خواهي موالي شتهيد  صاح  كتاب مكيال گويد: اما رسيدن به فوز به وسيله خون

ا  لْإِنسَتانَ  لَلَصَّتيْنَ وظيفه هر مؤمن اس ، چون پدر حقيقي مؤمنان اس ، چنتان كته آيتۀ    
تفستير شتده است ، از ايتن رو صتحي        به امام حسن و امام حسين ؛اوبِوَ لِدَيْهِ إِحْسَان

اس  كه هر مؤمني، خود را از اولياي دم او بداند و خداوند خودو وليّ دم حقيقتي آن  
                                                      

؛ 7، ص12؛ علتتل الشتترائع،  8و  7، 252، ص2؛ همچنتتين ر. : كتتافي،  291، ص1محاستتن برقتتي،   .1
 .4، ح380، ص78؛ بحاراالنوار،  21327و  1156و  1155كنزالعّمال، ص

 .16، زيار 683ترجمه كامل الزيارا ، ص .2
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امر كترده   خواهي امام حسين را بر خون حرر  اس . موالي ما قائم آل محمد
 1يا  متعدد آمده اس .چنان كه در روا

گيرد،  ثاراهلل، يعني اي كسي كه خونبهاي تو متعلق به خداس  و او خونبهاي تو را مي
يعني تو متعلق به يك خانواده نيستي كه خونبهايش را پدر خانواده بگيرد، نيز متعلق بته  
 يك قبيله نيستي كه خونبهاي تو را رئيس قبيله بگيرد؛ تتو متعلتق بته جهتان انستاني  و     

باشي؛ تو متعلق به عالم هستي و ذا  پا  خدايي، بنابراين خونبهتاي تتو را    بشري  مي
هستي كه شهيد راه خدا بود و خونبهتاي   طال  خدا بايد بگيرد. تو فرزند علي بن ابي

 2او را نيز خدا بايد بگيرد.

 خلیفه معزول

ر تخت   كرد كته فرزنتد جتوانش بت     پادشاه به آينده حكوم  و جانشين خود فكر مي
پادشاهي بنشيند و حكمران اليقي گردد. اما اين فرزند چنان فريفته زرق و برق دربتار و  

شناخ . پادشاه هم بر آينده فرزنتدو   كاخ شده بود كه به جز عيش و نوو مطلبي نمي
 بيمنا  بود و هم آينده تخ  و تاجش.

بته امتور جتدي     با وزير كاردانش مشور  كرد. او پيشنهاد كرد كه فرزند پادشاه بايد
بند و باري از سرو خار  شود. پادشاه براي تحقتق ايتن منظتور     وارد شود تا هواي بي

براي فرزندو همسري از ميتان دختتران پادشتاه كشتور مجتاور برگزيتد. بعتد از همته         
تشريفا ، فرمان مراستم ازدوا  دو شتاهزاده مشتخص شتد. همته درباريتان بته دنبتال         

هتا و   همه جا را آذيتن كردنتد، انتواع غتذاها، شتيريني      برگزاري مراسمي با شكوه بودند
ها آماده نمودند. ميهمانان جليل المقام دعو  نمودنتد تتا بتر عظمت  مجلتس       نوشيدني

دامادي وليعهد بيفزايند. در ش  مراسم همه چيز آماده بود حتي ميهمانتان ختارجي نيتز    
ا ر بود. اما در ايتن  حا ر شده بودند و عروس دربار با شوكتي تمام در قصر پادشاه ح

بين يك چيز كم بود البته ركن مجلس بله خبري از داماد نبتود. پادشتاه بستيار نگتران و     
وجوي طوالني شاهزاده  عصباني دستور داد به دنبال پسر نااليق او بگردند. بعد از جس 

ا هتا ر  ها يافتند. آنجا حجره قومي بود كه در آيينشان مترده  در قبرستان در يكي از حجره
نمودند و سپس به ختا    كردند بلكه تا مد  زيادي در آن حجره نگهداري مي دفن نمي

                                                      
 .420، ص1سه االعلمي للمطبوعا ،  ميرزا محمدتقي االصفهاني، ميكال المكارم، مؤس .1
 .229، ص4تفسير نمونه،   .2
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سپردند. در آن روزها جنازه پيرزني را در آن حجره گذاشته بودند كته جتوان مست      مي
عقلي ش  را تا به صب  در كنار اين جنازه متعفن پشت  ستر گذاشتته     دربار از روي بي

 بود.
پدر حا ر كردند پتدر گفت  آيتا قبرستتان و كنتار       صب  جوان ناخلف را به محرر

مردار متعفن پيرزن بودن را بر دربار و قصر پادشاهي و در كنار دوشيزۀ شتاهزاده بتودن   
در اين مجلس با شكوه ترجي  دادي؟ تو لياق  اين همته لطتف و نعمت  را نتداري و     

 جاي تو در ميان اين افراد بزرگ مرتبه نيس .

 ها برداشت

يفه خداوند در زمين اس  كه خداوند زمينه عرو  متعالي برتر از مالئك . انسان خل1
شود  هاي ظاهري آن مي را در او قرار داده اس  اما و چنان كه مس  شراب دنيا و زين 

هاي پتر   كند و در دام شيطان و وسوسه كه پادشاه عالم و دربار عرشي آن را فراموو مي
حالي كه دنيا بتراي غيردنيتا خلتق شتده است ،       شود. در او گرفتار مي جاذبه و توخالي

 چنان كه انسان براي دنيا خلق نشده اس .
 1. خرجو  من  لدنيا قلوبكم قب   ن تخرج منها  بد نكم. فقيها  ختبرتم ل لغيرها خلقتم: امام علي
 2. لدنيا خلقُ يغيرها ل لم تخلق لنفسها: امام علي
خرته ل من حياته لموته ل من ربابه لهرمته. فتانّ  لتدنيا    فليتزل د  لعبد من دنياه آل: اهلل رسول

 3.خلقُ لكم ل  نتم خلقتم لالخرة
. دنيا و آخر  در مقابل يكديگرند و انسان با نزديك شدن بته دنيتا از آختر  دور    2
شود و دور شدن از آخر  يعني از دس  دادن زندگي جاودان در ذيل قرب الهتي و   مي

 خورد. كه انسان از مستي ح  دنيا مي اي اس  ترين  ربه اين بزرگ
 4.حب  لدنيا يفسد  لعق  ل يهم   لقلب عن نماع  لبكمه ل يوجب شليم  لعقاب: امام علي
من لهج قلبه ببب   لدنيا  لقا  قلبه منها بثالث: هم   يغب ه ل حرض  يتوكته ل  مت    : امام علي

 1. يدركه

                                                      
 .3، ح67، ص78بحاراالنوار،   .1
 .463البالغه، حكم   نهج .2
 .131، ص1تنبيه الخواطر،   .3
 .4878غررالحكم، ص .4



 349 ◄ها، عاشورا  ها، برداشت داستان

 2.م  عماركم فيما  بتقون له ل  يبقي لكم نكم  ن رغبتم في  لدنيا  فنبت :امام علي
 4 و.3من كثر  رتباكه بالدنيا كان  رد  لبسرته عند فر قها :امام صادق
 5.حب  لدنيا يوجب  لطمع: امام علي
 6.من  حب  لدنيا جمع بغيره: امام علي
 7.من  حب   لدنيا ذهب خوف   خرة من قلبه: امام كاظم
رثته  لكبر ل من  نتبسنها  لرثته  لبر  ل من طلبها  لرثته  لطمع فمن  حب ها  ل: امام صادق

 8.ل من مدحها  لبسة  لريا ل من شر دها مكّنته من  لعجب ل من  همأنّ إليها شركبته  لغفلة
   ل  ِن  لدنيا د ر غرّ  رة خد  عة تنك  في ك  يوم بعالو ل تفت  في ك  ليلتة  هتالو ل   : امام علي

 9.ة رمالوتفّرق في ك  ناع

 10(185عمر ن:  ؛ )آللَمَا  لْبَيَاةم  لدُّنْيَا إِلَّا مَتَاع   لْغمرملرِ

. اگر حقيق  دنيا را بشناسيم خواهيم دانس  كه تترجي  دادن آن بتر آختر  عتين     3
 جهل و ناداني اس .

تر حُ  لدنيا غنيمة  لبَمقي؛  لفرح بالدنيا حمق؛ لو تعلمون من  لدنيا متا شعلتم  نت   : امام علي
 . نفسكم منها

 عاشورا

در مورد ح  دنيا و آثار آن در ش  عاشورا بتراي يتاران ختويش     . امام حسين1
دوري از  يتاران اباعبتداهلل    مطالبي را بيان فرمودند تا مشخص شتود يكتي از وي گتي   

 را بر دنيا ترجي  ندانند. دنياس  آري آنان فريفته دنيا نشوند و حسين
                                                                                                                             

 .228البالغه، حكم   نهج .1
 .3848غررالحكم، ص .2
 تر اس . ن و بيرون آوردن آن مشكلآري هر چه درخ  بيشتر در زمين ريشه بدواند، كند .3

 .16، ح320، ص2كافي،   .4
 .4872غررالحكم، ص .5
 .5840، حديث1223، باب 2،  الحکمةميزان  .6
 .1، ح315، ص78بحاراالنوار،   .7
 .32، باب197، صالشریعةمصباح  .8
 .174ص، 3 ، ةالسعاد  نهج .9
؛ انعتام،  35؛ جاثيته، آيته  5؛ فتاطر، آيته  33لقمان، آيه ؛46؛ كهف، آيه14عمران، آيه ؛ آل212ر. : بقره، آيه .10
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اتمام حج  با يتاران، اصتحاب و يتاران حرتر  همچتون      در ش  عاشورا پس از 
شتويم. آنچته تتو را نگتران      هاي استوار بر جاي ماندند و گفتند ما از تتو جتدا نمتي    كوه
رسد و چتون متا    رسد به ما هم مي سازد و آنچه به شما مي كند ما را نيز اندوهنا  مي مي

اگتر شتما دل بتر    »دنتد:  حرر  نيتز فرمو  تريم. با تو هستيم از همه كس به خدا نزديك
گاه بلند و شريف را بته بنتدگاني عطتا     ام بدانيد كه خداوند جاي آنچه بستيد كه من دل بسته

 «.ها شكرگزار و در ناماليما  صبر داشته باشند... كند كه به هنگام مشكال  و سختي مي
ز متن فتاف فيهتا ل    ل  علمو   ن  لدنيا حلو ها ل م رّها ل ح لممٌ، ل   نتباه في   خرة ل  لفائ

 1ا. لشقّي من رقي فيه

در فشار نظامي و سختي جنگ ياران خود را به  . در روز عاشورا نيز امام حسين2
 :فناي دنيا و بقاي آخر  توجه دادند

تعب ر بكم عتن  لب تؤمس ل  لضترّ ء  لتي  لجنتان       2صبر و بني  لكر م. فما  لموال    قنطرةٌ
كم يكره  ن ينتق   من نجنٍ  لي قصرٍ ل ما هتو  عتد ئكم    لو نعه ل  لنعيم  لد ئمة. فاي 

 ن  لدنيا     كمن ينتق  من قصرٍ  لي نجنٍ ل عذ بٍ  ِنّ  بي حدثني عن رنول  هلل
نجن  لمؤمن ل جنة  لكافر ل  لموال جستر هتؤ ء  لتي جنتاّتهم ل جستر هتؤ ء  لتي        

 3جهيمهم... .

اده شتهاد  شتدند و لشتكريان    آمت  . در صب  روز عاشورا كه ياران امام حستين 3
منحرف يزيد نيز آماده جناي  گرديدند، حرر  براي اتمام حج  نهايي سوار بر اس  

 در مقابل سپاهيان كوفه قرار گرف  و خطاب به عمر سعد فرمودند:
 لبمد هلل  لذ. خلق  له نيافجعلها د ر فناءٍ ل فل لٍ، متصترّفةو باهلهتا حتا و بعتد حتالٍ،      

ه فال تَغمرَّنكم هذه  لدنيا فإنها تقطمع رجاء من ركَنَ ه ل  لشقي  من فَتنَتْتْفالمغرلر من غرَّ
  ليها ل تخيِّب  طمَع مَن طَمِعَ فيها...

 حرر  سپس فرمودند:  
انگيزد... و شتما را   ايد كه غر  خدا را بر مي بينم بر كاري اجتماع كرده شما را مي

بر شما تستلط يافتته و يتاد ختداي     شيطان »نمايد...  از رحم  و لطفش محروم مي
 1.«4ايد بزرگ را فراموو كرده

                                                      
 .270، ص4،  دمعةالساکبة؛ 149، ص11؛ بحاراالنوار،  217، صتفسير امام عسكري .1
 ، پل.ةقنطر .2

 .139، صالوصية؛ اثبا  37؛ كامل الزيارا ، ص288معاني االخبار، ص .3
 .5، ص45؛ بحاراالنوار،  100، ص4؛ مناق  ابن شهرآشوب،  252، ص1ارزمي،  مقتل الحسين خو .4
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در جمع  كند كه صب  عاشورا حرر  اباعبداهلل الحسين . بُشر بن طائحه نقل مي4
 ياران خود به پاخاس  و اظهار داش :  

يا عباد هلل  تّقو   هلل ل كونو  من  لدنيا علي حذرٍ فان  لدنيا لو بقيُ ألحدٍ  ل بقي عليهتا  
دٌ، كانُ   بنياء  حقّ بالبقاء ل شللي بالرضا ل  رضي بالقضاء غيرم  نَّ  هلل تعالي خلتق   ح

  لدنيا للبالء ل خلق  هلها للفناء...

 سپس فرمودند:
هايش زايل و سرور و شتادي آن بته غتم و انتدوه مبتدّل       هايش كهنه و نعم  تازه

اي    ختود توشته  اي پس  و كوتاه اس  پس بتراي آختر   خواهد گرديد. دنيا خانه
پس تقتوا پيشته كنيتد شتايد رستتگار       2«بهترين زاد و توشه تقوا اس »برگيريد كه 

 3شويد.

 دنیا چرا و چگونگی/ بحران عبودیت

باخته كه هي   تاجري در شهر غرب  در داد و ستد و معامله ورشكس  شد. تاجر مال
اجر به تنهايي در آنجا اي رف ، در اين هنگام كه ت خرابه  رفيق و اميدي نداش  به گوشه

« كور باد، كتور بتاد  »زد  در حال و هواي خود بود، سر و صداي مرد نابينايي كه فرياد مي
خواس  با اين كار بفهمد آيا كسي در آنجا هس  يا نه، توجه او را به خود جلت    و مي

كرد. ولي او حال و حوصلۀ جواب دادن را نداش  و پاسخي نداد. چيزي نگذشت  كته   
باخته بيشتر شد. آن مرد كور كه ظاهراً گدا بود بعد از اينكه مطمئن شد  اجر مالتعج  ت

كسي در آنجا نيس  كمي جلو آمد و ستنگ بزرگتي را كنتار كشتيد و چيتزي در آنجتا       
«. كور باد، كور باد»مخفي كرد. سپس سنگ را بر سر جايش برگرداند و دوباره فرياد زد 

نار سنگ نيس  و از آنجا بيرون رفت . تتاجر   چون جوابي نشنيد مطمئن شد كسي در ك
او تحريك شده بود، كنار آن سنگ آمد. وقتي سنگ را كنار  كه حسابي حس كنجكاوي

توانست  همته مشتكالتش را حتل كنتد.       اي از طال و نقره ياف  كه مي زد در آنجا دفينه
د از مدتي ها به شهر خود بازگش  و مجدداً تجارتي به راه انداخ  و بع تاجر با آن پول

متالم را دزديدنتد بيچتاره    »گويد:  كند و مي به آن شهر بازگش . ديد مرد كور گدايي مي

                                                                                                                             
 (19؛ )مجادله، آيهاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشـيْطَانا فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللـهِ .1
 (197؛ )بقره، آيهفَإِنـ خَيْرَ الزـادِ التـقْوَى .2
 .215(، صتاريخ ابن عساكر )شرح حال امام حسين .3
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اي. مرد نابينا بالفاصله  تاجر جلو آمد و گف  چقدر مال داشته« شدم/ به من كمك كنيد.
اي. تاجر گف  از كجتا و بتر چته استاس ايتن       يقه تاجر را چسبيد كه تو مالم را دزديده

ي؟ گدا گف  در اين مد  در اين شهر هي  كس حرف مرا باور نكترد و  زن حرف را مي
به من توجهي ننمود پس معلوم اس  كه تو دزد مال من هستي. تاجر گف : همه پولت   

اي  كنم، مرك  و لباس و خانته  گردانم ولي ابتدا براي  همسري انتخاب مي را به تو برمي
گردانم. تاجر ايتن كارهتا    ار به تو برميخرم و مابقي را براي سرمايه كس  و ك براي  مي

را براي مرد نابيناي گدا انجام داد و از آن شهر رف  و مدتي بعد بازگش . مجتدداً مترد   
هاي كهنه و مندرس در حال گدايي ديد. با تعج  از او پرستيد: اي مترد    نابينا را با لباس

ي  را چه كردي؟ ها چرا هنوز به گدايي مشغول هستي؟ همسر و خانه و مرك  و لباس
هايش را نيتز در   گف : همسرم را طالق دادم، لباس و خانه و مركبم را نيز فروختم. پول

 جايي گذاشتم كه حتي جن هم از آن خبر ندارد.

 ها برداشت

. مال دنيا براي دنياس  نه براي انسان يا آخر . مال دنيا فقط ابتزاري است  بتراي    1
زار به هدف تبتديل شتود انستان از كمتال و     كس  ر اي خدا و بديهي اس  كه اگر اب

ماند. بنابراين اگر مال دنيا هتدف انستان بشتود و فقتط بته       ترقي و تحقق هدفش باز مي
آوري مال بپردازد از تقرب به خدا و رسيدن به كمتال واقعتي و دست  يتافتن بته       جمع

ن اس  و اي براي ديد طور كه عينك وسيله ماند، همان زندگي سعادتمند جاويدان باز مي
آوري آن شتود، نته استتفاده و     اگر خود عينك براي انسان هدف شود و مشتغول جمتع  

 خورد. تواند جايي را به خوبي ببيند و به زمين مي كاربري از آن، ديگر نمي
آوري مال بپردازد يا اينكته آن را در مستيري غيتر آختر       . اگر انسان فقط به جمع2

شتود. يعنتي    و در بيابان گمراهتي تلتف متي   صرف كند از مسير اصلي خود خار  شده 
  (ف )خَرْع و ديگري صَرْشود: يكي جَمْ انسان در مورد مال دنيا از دو جه  آزموده مي

برد:  آوري مال اس  در بين دو جهنم به سر مي طور كه كسي كه هَمّ و غمش جمع همان
 يكي حِرص و ديگري حِفظ.

ودي  نيس  يا اينكه بتاالخره هتر دو   . شايد برخي فكر كنند فرقي بين عباد  و عب3
شتويم. عبتاد     از يك وادي اس  ولي با كمي دق  تفاو  عمده بين آنها را متوجه مي

يابي به عبودي  اس  ولي متأسفانه براي برخي خود عباد  هتدف   اي براي دس  وسيله
اصترار  »كننتد لتذا گتاهي براستاس      كنند كه براي چه عباد  متي  شود و فراموو مي مي
 شوند. به عباد  مشغول مي« همراهي با ديگران»و يا « حرف دل»، «عاد »، «نفس
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ها عبتاد  اثتري از تزكيته و كمتال در ختود       به همين دليل ممكن اس  پس از سال
نيابيم. آنچه در مسير عباد ، مهم اس  تسليم و انعطاف در برابر اوامتر خداونتد است .    

و گاهي حرامي واجت  )اكتل ميتته از    گاهي واجبي حرام )مثل روزه براي فرد مريد( 
شود و انسان در هر صور  بايد در برابتر بايتدها و نبايتدهاي الهتي      روي  رور ( مي

گرفتتار  « بحران عبوديت  »شوند و در  تر از آو مي پذير باشد ولي برخي كاسه داغ فرمان
ر  شوند و همواره و در هر شرايطي بر انجام عملي اصرار دارند )فقتط انجتام يتا تت     مي

 كنند ر اي خدا در چيس . عمل برايشان مهم اس  و بس( و فراموو مي
گرايي و فراموو كردن كانه و مغز دين  اين سخن گفتاري ديگر از ظاهرگرايي يا عمل

هاي ديني، بحرانتي در   اس . تمركز بر مناسك و ظواهر ديني بدون توجه به باطن گزاره
شود دين در برخي اعمال ظاهري بتدون   دينداري را به دنبال خواهد داش  كه سب  مي

تواند خود را با شرايط جديد وفق دهتد و همتواره حرتوري     روح خالصه شود كه نمي
اهتم  »و « مصتلح  »فعال و پويا در جامعه داشته باشد. اين مسئله تا حدود زيادي بحث 

 دهد. را نيز در فقه و اجتهاد شيعه پوشش مي« و مهم

صالتهم ل   بصيامهم فتانّ  لرجت  رب متا لهتج بالصتالة ل      :   تَغتَرّل  بقال  لصادق
 1 لصوم حتي لو تركه  نتوحش للكن  ختبرلهم عند صدق  لبدي  ل شد ء   مانة.

 عاشورا

 توان به دو دسته تقسيم كرد: . كساني كه در كربال حا ر شده بودند را مي1
چيست  و واليت    دانستند غاي  عباد  بتراي   اول كساني كه فهم ديني داشتند و مي

 (در مسير عباد  چه جايگاهي دارد. )سپاه اباعبداهلل
دوم كساني كه فقط به ظاهر دين و عباد  اكتفا كترده و از فهتم عميتق ديتن عتاجز      

 بودند. )سپاه عمر سعد(
 نبود. كساني كه در مقابتل حستين   ها  لصالةكربال صحنه جدال نمازگزاران و تار  

كه چنتد روز قبتل از روز عاشتورا حتتي پشت  ستر        صف كشيدند همان كساني بودند
سپاه كوفته ديتن را در اعمتالي ظتاهري خالصته       2حرر  نماز جماع  خوانده بودند.

 اميه را خوردند. فريبي بني كردند كه فري  ظاهر و عوام
                                                      

 .االمانة، كتاب االيمان و الكفر، باب الصدق و اداء 162، ص3اصول كافي،   .1
نماز جماع  اقتتدا   سپاه حر در مسير كوفه پس از توقف كاروان حرر ، با سپاهيانش به امام حسين .2

؛ فتوح ابن اعثم 596، ص1؛ اعيان الشيعه،  376، ص44؛ بحاراالنوار،  224كردند. )ارشاد شيخ مفيد، ص
 (231، ص1؛ متقل الحسين الخوارزمي،  85، ص5،  كوفي



 توشۀ راهيان نور ره ► 354

آري كساني كه در مرحله عباد  باقي بمانند و به عبوديت  نرستند فقتط ظتاهري از     
كه در مواقع حساس و ظريف قادر به هداي  انستان بته ستوي    كنند  دين را درياف  مي

هاي مهم دينداري اس  كته   حقيق  و عدال  نيس . بنابراين ظاهرگرايي يكي از آسي 
دهد چنان كه سپاه كوفه اصل ديتن ختود    حتي اصل دين را نيز در معرو خطر قرار مي
 را با ظاهري پوشالي از آن، از دس  دادند.

هتا كته در صتفين فريت       ي قبل از عاشورا نيز وجود داش  همتان البته اين ظاهرگراي
آموختته بودنتد ولتي در     هاي بر سر نيزه را خوردند كساني كه قرآن را از علتي  قرآن

كه امروز نيز اين قريه وجتود دارد   عمل نوشته و كاغذ را بر خود او ترجي  دادند. چنان
بگذارند چون فهم و بصير  ديني  و ممكن اس  برخي امام زمانشان را برنجانند و تنها
 شناسند. ندارند و آن طور كه شايسته اس  امام زمانشان را نمي

در موارد گوناگوني از وسيله بودن دنيا براي آخر  و هدف نبودن  . امام حسين2
 اند: آن سخن گفته

 داران مدينه خانته بستيار مجلّلتي ستاخ  و از امتام حستين       ت شخصي از سرمايه
ا از نزديك خانه او را تماشا كرده و براي او دعتا كنتد وقتتي امتام وارد آن     دعو  كرد ت

 خانه بسيار وسيع و اشرافي شد فرمودند:

 1 خرجَُ ل عَم رالَ د ر غيرِ  غَرَّ  من في   رض ل مقَتَك مَن في  لسماء؛
آبتاد ستاختي. اهتل    « دنيا»خانه خويش )آخر ( را ويران كردي و خانه ديگران را 

 تو را گرامي خواهند داش . اما اهل آسمان دشمن  خواهند بود. روي زمين

زد كته خانته بتا شتكوه يكتي از       هاي مدينه قدم مي در كوچه ت روزي امام حسين
 دنياپرستان را ديد فرمودند:

 2رفع  لطين ل لضَع  لدين؛

آرايي نمودند بتراي كست  دنيتا و     صف . كساني كه در كربال در مقابل اباعبداهلل3
مندي از كاالهاي ظاهري آن آمده بودند و اين اشتباه بزرگ آنها در دلبستگي به امور  هبهر

اي از آن نبردند  كدام بهره فاني و بسيار ناچيز دنيوي سب  خطاي بزرگي شدند ولي هي 
در صتب  عاشتورا در    كته امتام حستين    و دنيا و آخر  خود را تبتاه ستاختند. چنتان   

 سپاه عمر سعد فرمودند اين نكته را بيان كردند:   سخناني كه براي اتمام حج  با

                                                      
 .4013، ح467، ص3؛ مستدر  الوسائل،  70، ص1تنبيه الخواطر،   .1
 .467، ص3مستدر  الوسائل،   .2
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... اين هياهوها براي اين اس  كه آنان اندكي از متال حترام و زنتدگي پستتي كته      
 اند... داده برايتان گواراس  به شما وعده

 سپس فرمودند:
به خدا سوگند پس از كشتن من باقي نخواهيد ماند جز اند  به مقدار زمتاني كته   

 گردد. دور آسياب مي يك اس  سوار بر

 سپس امام آنان را نفرين كردند و فرمودند:
ستالي و   خداوند باران رحمت  را بر اينان نفرس  و همانند زمتان يوستف خشتك   

قحطي را نصيبشان گردان. پروردگارا مردي از طايفه ثقيف بر آنان مسلط فرما تا از 
آنكه در مقابل هر كشته  شرابي تلخ و ناگوار سيرابشان سازد از ايشان رهامساز مگر

 و مجروحي از ما كشته و مجروحشان گرداني.

فراخوانتد بته او    1ترين دنياطل  سپاه كوفه بتود  سپس حرر  عمر سعد را كه بزرگ
 گف :

كنتي بتراي ايتن كتار زنتازاده فرزنتد        كشي؟ و خيال مي اي عمر سعد آيا تو مرا مي
گند به خدا هرگتز بته ايتن    زنازاده حكوم  ري و گرگان را به تو خواهد داد؟ سو

ختواهي   آرزو نخواهي رسيد اين پيمان نوشته الهي اس . اي عمر سعد! هر چه مي
انجام دهي انجام ده، زيرا تو پس از قتل من نه در دنيا و نه در آخر  شاد نخواهي 

هاي كوفه با آن  نگرم كه سر بريده تو بر سر ني زده شده و بچه بود و گويا دارم مي
 2كنند. و به سوي آن سنگ پرتاب ميبازي كرده 

 هر کس اسماعیلی دارد

درويشي فقير و رِند به شهري وارد شد. از مردم شهر ستراغ خانته عتالم آن ديتار را     
پرسيد تا چند روزي بسا  زهد و عرفانش را در كنار سفره علم پهتن كنتد. از دور كته    

اشتتباه آمتده و آدرس غلتط    كترد راه را   خانه عالم را ديد همراه با تعج  بسيار فكر مي
كاران نتام صتاح  خانته را پرستيد. بلته؛ نشتاني        بوده اس . كمي جلوتر آمد از خدم 
كتاران و امكانتا     اي بتزرگ و زيبتا و ختدم     درس  و آنجا خانه عالم شهر بود. خانه

فراوان. درويش در فكر فرو رف  و براي عقاب و سرزنش عالم وارد خانه شد. پتس از  

                                                      
را توأمتان در  « منزلت  دنيتوي  »و « ثرو »و « قدر »ها در سپاه كوفه بر عمر سعد بود كه  باالترين وعده .1

 برداش .

؛ تحتف  251، ص17؛ عتوالم بحرانتي،    8، ص45؛ بحتاراالنوار،   5، ص2زمي،  مقتل الحستين ختوار   .2
 .171العقول، ص
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  و رسيدگي به امور مردم، عالم، ميهمانش را به اندروني منزل برد تا از او اتمام مراجعا
پذيرايي كند. تمام اين مد  به سخنان پر گوشه و كنايته زاهتد صترف شتد كته ستبك       

برد. او از غلبه بر تعلقا  و رسيدن به قرب و ر اي ختدا   زندگي عالم را زير سؤال مي
زي نگف  تتا فترداي آن روز كته درويتش     گف . عالم در مقابل سخنان او چي سخن مي

سخنان خود را با شد  و حدّ  بيشتري آغاز كرد. عالم گف  براي اينكه خيال تو آرام 
شود من بايد چه كاري انجام دهم كه مناس  شتأنم باشتد و اهتل دنيتا حستاب نشتوم.       

مكتان در طتول    تعلق و بي درويش گف  آنچه داري رها كن و همراه من روانه شو تا بي
زمان سير كنيم. عالم پذيرف  و همسفر درويتش پيتر شتد. كمتي از شتهر دور شتدند،       
ناگهان درويش، با ناراحتي و حسر  گف  بايد برگردم. عالم عل  را پرستيد درويتش   
گف  من كشكولم را در خانه تو گذاشتم و فراموو كردم با خود بياورم. عالم گفت  در  

خرم. ولي او قبول نكرد. عتالم گفت  كشتكولي     اي از آن را مي شهر ديگر براي تو نمونه
خرم ولي باز هم او قبتول نكترد. عتالم گفت : چنتد كشتكول در        بهتر از آن براي تو مي

خرم. ايتن پيشتنهاد هتم نتوانست  درويتش را آرام و       مقابل آن يك كشكول براي تو مي
ي خرم و حتتي همتراه چيتز    را ي كند. عالم گف  هر كشكولي كه بخواهي براي تو مي

هتا بتا آن    تر؛ ولي چشم درويش فقط به دنبال كشكول قديمي خودو بود كه سال ا افه
انس گرفته بود و خاطرا  فراوان از آن در دنيا به ياد داش . عالم در آخر گف  به شهر 

فرستم تا همان كشكول خود  را بيتاورد؛ حتتي ايتن     رويم از آنجا كسي را مي ديگر مي
دل كندن درويش از آن كشكول شود تا طي مساف  عالم سخن عالم نيز نتوانس  سب  

 و درويش ادامه يابد.
در اينجا گويي ورق برگش ، عالم به درويش رو كرد و گف  اي مرد صاح  طريق 

ترين دعو  تو آنهتا را   اگر من آن همه مال داشتم ولي تعلقي به آن نداشتم و با كوچك
ان با تو همسفر شدم اما تو حتي با وجتود  اي اند  از آن ثرو  فراو رها كردم و با توشه

هاي فراوان و بهتر براي كشكول  حا ر نشدي از آن دل بكني و اين تعلق خاطر  معادل
 .تو بود كه مانع از حرك  ما به سوي مقصد و طي طريق شد و ما را در اينجا متوقف كرد

 ها برداشت

ردن وجود داشتته است  كته    اي به نام قرباني ك . در طول تاريخ دينداري بشر، مقوله1
ستاخته بشتر(    ها براي تقرب به خداي خويش )هر چند خداي غيرواقعي و دست   انسان

كردند. به عبار  ديگر براي اينكه به خداي ختود   هايي براي او حا ر مي قرباني و هديه
برسند و ميزان ح  خود را نشان دهند از چيزي كه مورد عالقه خود بوده براي ر تاي  

 گذشتند. يخدايشان م
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اصل اين كار عملي درس  و صحي  اس  كه در اديان غيروحياني به شكل نادرستي 
هتاي   شده اس . در اسالم اين كار به شكل صحي  و در قالت  غلبته بتر تعلتق     انجام مي

 دنيوي و هوي نفس آمده اس .
هايي مواجه اس  كه براي قرب به ختدا بايتد    هر فردي در دنيا با تعلقا  و دلبستگي

ها و موانع آزاد كند تا بتواند به راه ختود ادامته دهتد. گويتا همته       اي خود را از اين دامپ
ها ابراهيمند كه هر كدام اسماعيلي مخصتوص ختود دارنتد و هتر روز بته نتوعي        انسان
هتا   ستازتري بتراي انستان    تر و سرنوش  مهم« قربان»اس . البته در برخي روزها « قربان»

 وجود دارد.
كشتد تعلتق بته دنياست . برختي       هاي مهم انسان كه او را به چالش مي يكي از قربان

 كند: آيا  قرآن خطر تعلق به دنيا و ترجي  آن را بر آخر  به انسان گوشزد مي

 ؛فَتتإِنَّ  لْجَبِتتيمَ هِتتيَ  لْمَتتأْلَى   *  لَآثَتترَ  لْبَيَتتاةَ  لتتدُّنْيَا  *  فَأَمَّتتا مَتتنْ طَغَتتى  
 (37ت  39)نافعاال: 

 (16ل  17؛ ) علي: لَ لْآخِرَةم خَيْرٌ لَشَبْقَى*  بَيَاةَ  لدُّنْيَاتمؤْثِرملنَ  لْ

؛ شملْلَ ِكَ  لَّذِينَ  رْتَرَلْ   لْبَيَاةَ  لدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا ي خَفَّ   عَنْه مْ  لْعَذَ ب  لَلَا ه مْ ي نصَترملنَ 
 1(86)بقره: 

يا علي   خرة لقي  هلل عزلج  ل ليسُ لته  من عرضُ له دنيا ل آخرة فاختار  لدن: رسول اهلل
 2حسنة تتّقي بها  لنار ل من  خذ   خرة ل تر   لدنيا لقي  هلل يوم  لقيامة ل هو ر ض عنه.

لقمان ت  بنه ل هو يعظه ت: بع دنيا  باخرتك ترببهما جميعاو ل  تبع آخرتتك بتدنيا    
 3تخسرهما جميعاو.

ترين برنامه خود قرار دهتد نهتي شتده     ا را مهم. در روايا  در مورد اينكه انسان دني2
اي ظريف اس  كه انسان نسب  به دنيا فكتر و توجته داشتته     اس  و اين حاكي از نكته

ترين برنامه زندگي خود قرار ندهد تتا بتوانتد بتر آن غلبته      گاه او را مهم باشد، ولي هي 
ند از آن بگتذرد و آن را  توا كند، زيرا انسان هر قدر به چيزي تعلق بيشتري پيدا كند نمي

 به پيشگاه خداوند قرباني كند.
                                                      

 .74؛ نساء، آيه20آيا  مشابه: احقاف، آيه .1
 .30، ح362، ص76بحاراالنوار،   .2
 .17، ح422، ص13همان،   .3
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من شصب  ل شمسي ل  لدنيا  كبر هم ه جع   لدنيا  لفقر بين عينيه ل رتُّ  مره ل لم : امام صادق
ني  من  لدنيا   ّ ما قس م له من شصب  ل  مسي ل  ألخرة  كبر هم ه جع   هلل تعالي  لغني في قلبه ل جمتع  

 1.له  مره
من شصب  ل  لدنيا  كبر همه فليس من  هلل في رئٍ ل شلزم قلبه  ربع حصتالٍ: هم تاو   : اهللرسول 

 2 ينقطع عنه  بد و ل رغالو  ينفرج منه  بد و ل فقر و  يبلغ غناه  بد و ل شمالو  يبلغ منتهاء  بد و.
يتا   . با توجه به اينكه دنيا بسيار فريبنده و ظاهري پر جمتال دارد در آيتا  و روا  3

 نسب  به فري  خوردن از آن هشدار داده شده اس .

 (185عمر ن:  )آل ؛لَمَا  لْبَيَاةم  لدُّنْيَا إِلَّا مَتَاع   لْغمرملرِ ...كم ُّ نَفْسٍ ذَ ئِقَةم  لْمَواْلِ

 (33؛ )لقمان: فَلَا تَغمرَّنَّكممْ  لْبَيَاةم  لدُّنْيَا لَلَا يَغمرَّنَّكممْ بِاللَّهِ  لْغَرملر 

؛ غَترملر  يَا شَيُّهَا  لنَّاس  إِنَّ لَعْدَ  للَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغمرَّنَّكممْ  لْبَيَاةم  لدُّنْيَا لَلَتا يَغمترَّنَّكممْ بِاللَّتهِ  لْ   
 3(5)فاطر: 

في حدي   لمعر ج: يا  حمد،  حذر  ن تكونَ مث   لصب ي  ذ  نظر  لي   خضر ل   صغر 
 4 لبامض  غترّ به. ل  ذ   عطي ري او من  لبلو ل

ش  ل  نّ  لدنيا د ر غرّ رة خد  عة تنك  في ك  يوم بعالو ل تقت  في ك  ليلتة  هتالو ل   : امام علي
 5.تفرّق في ك  ناعة رمالو

ما قد مُ فهو للمالكين ل ما  خراّل فهو للو رثين ل ما معك فمتا لتك عليته نتبي      : امام علي
 6.نو.  لغرلر به
 7.ءٍ مِنْ شَفْلَ دِهَا إِلَّا  لتَّقْوَى غمرملرٌ مَا فِيهَا فَانِيَةٌ فَانٍ مَنْ عَلَيْهَا لَا خَيْرَ فِي رَيْ غَرَّ رَةٌ: امام علي

. غلبه بر تعلق دنيا و انقطاع از آن در ادعيه نيز آمتده است  چنتان كته در مناجتا       4
 خوانيم: شعبانيه مي

                                                      
 .15، ح319، ص2كافي،   .1
 .130، ص1تنبيه الخواطر،   .2
 .51؛ اعراف، آيه70؛ انعام، آيه35؛ جاثيه، آيه46؛ كهف، آيه14عمران، آيه ؛ آل212آيا  مرتبط، بقره، آيه .3
 .200ارشاد القلوب، ص .4
 .174، ص3،  ةالسعادنهج  .5
 .17، ح356، ص71بحاراالنوار،   .6
 .111البالغه، خطبه نهج .7
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بضياء نظرها  ليك حتتي تخترق     لهي هب لي كمال   نقطاع  ليك ل شنر شبصار قلوبنا
  بصار  لقلوب حجب  لنور فتص   لي معدن  لمعرفة.

 . انسان براي انقطاع به سوي خدا بايد از تعلقا  انساني بگذرد.5
 1.لن تتّص  بالخالق حُ  تنقطع عن  لخلق :امام علي

 عاشورا

انتواع   ، ابراهيم كربال اس  كه در يك روز و بلكه يك نتيم روز بتر  . امام حسين1
 را در عمل براي خود اثبا  نمود. 2تعلقا  دنيوي غلبه كرد و لق  اباعبداهلل

ختود و فرزنتدان و خانتدان و     فرزند خود را به مذب  آورد حسين اگر ابراهيم
يارانش را به محرر الهي تقديم كرد تا درس ايثتار و گذشتتن و غلبته بتر تعلتق را بته       

 ياموزد.ترين شكل به انسان ب بهترين و كامل
 3(28)انفتال:   ؛لَ عْلَم و  شَنَّمَا شَمْوَ لمكممْ لَشَلْلَاد كممْ فِتْنَةٌ لَشَنَّ  للَّهَ عِنْدَه  شَجْرٌ عَظِيمٌ امام حسين

 ها نشان داد. را در عمل به انسان

 تفکر

شتد تتا بته كتالس درس بترود و       متي   عالم عابد صاح  نفسي طبق هتر روز آمتاده  
م ديني آشنا كند. هنگامي كه از خانه خار  شد، االغتي را ديتد كته    شاگردانش را با علو

برروي آن بار زيادي گذاشته بودند به طوري كه به زحم  و سختي ايتن بتار را حمتل    
سوزي و ترحم كترد.   كرد. عالم از اين صحنه ناراح  شد و به حال حيوان بيچاره دل مي

سير هر بار كته عتالم نگتاهي بته ايتن      اتفاقاً مسير عالم و آن حيوان يكي بود. در طول م
سوخ  و از حال زار او ناراح  بتود. قبتل از اينكته     كرد دلش به حال او مي حيوان مي

عالم به محل درس خود برسد، حيوان به مقصد خود رستيد و بارهتا از دوو او پتايين    
الم آوردند، اين بار نگاه حيوان متفاو  شده بود. صاح  حيوان كه از نگاه پر معناي عت 

                                                      
 .7429غررالحكم، ص .1
رگ و سرپرس  است . بنتابراين عبتاد  امتام     عبداهلل به معناي بنده خداس  و پدر در اينجا به معناي بز .2

كنندگان لق  گرفته اس . عالوه بر اين عبتاد    قدر عظيم و بزرگ اس  كه او رهبر عباد  آن حسين
بندگان خدا بر اثر انقالب حرر  و نجا  دين از گمراهي و فساد اس . )ر. : شفاء الصدور في شترح  

 (63ت  62العاشورا، ابوالفرل تهراني، ص ةزيار
 .15آيه مشابه: تغابن، آيه .3
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در شگف  بود به او گف  اي مرد از ابتداي مسير كه با ما همراه هستتي ايتن حيتوان را    
زير نظر داري و هم اكنون نگاه معناداري به او داري. عابد پاسخ داد: در طتول مستير از   

اكنتون    كردم ولي هم اينكه بار زيادي بر او گذاشته بوديد ناراح  بودم و بر او ترحم مي
كنتد.   گويد و حاال او بر من ترحم و دلستوزي متي   او چيزي به من مي تهاو با نگاه خس

كنتد. عتالم ظريتف و     صاح  حيوان پرسيد اين حيوان چرا و چگونه بر تو دلسوزي مي
گويد: اي انسان الزم نيست    او به من مي هاي خسته سنج گف : اين حيوان با نفس نكته

منزل رساندم اما تتو راه زيتادي داري   سوزي كني من بار خود را سالم به  بر حال من دل
 تا بار  را به سرمنزل مقصود برساني پس تو سزاوار دلسوزي هستي نه من.
كترد بته چنتين     به راستي چرا صاح  حيوان كه هر روز اين صتحنه را مشتاهده متي   

 اي پي نبرده بود ولي عالم عابد در يك مسير و برخورد بر اين امر واقف شد؟! نكته

 ها برداشت

اسالم دين عباد  و بندگي اس  ولي اين نكته به معنتاي نفتي تعلتق و تفكتر در      .1
اسالم و صرف تعبدي بودن دين نيس . بلكه در روايا  به مو وع فكر و تفكر توجته  

 زيادي شده اس :

 (219؛ )بقره: كَذَلِكَ ي بَيِّنم  للَّه  لَكممْ  لْآيَاالِ لَعَلَّكممْ تَتَفَكَّرملنَ

لْنَا هَذَ   لْقمرْآنَ عَلَى جَبَ ٍ لَرَشَيْتَه  خَارِعًا م تَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ  للَّتهِ لَتِلْتكَ  لْأَمْثَتالم    لَوْ شَنْزَ
 1(21؛ )حشر: نَضْرِب هَا لِلنَّاسِ لَعَلَّه مْ يَتَفَكَّرملنَ

ر  بوكم ّ خير  لصيكم بتقو.  هلل ل  د مة  لتفكر فانّ  لتفكّ 2 لتفكر حياة قلب  لبصير، :امام حسن
 3ل شم ه.

 1.فكر  لمرء مرآة تريه حسن عمله من قببه: امام علي

                                                      
؛ اعراف، 152، 50، 36، 11؛ انعام، آيا 191، 137، 13عمران، آيا  ؛ آل269، 266آيا  مشابه: بقره، آيا  .1

؛ 75؛ حجتر، آيته  3؛ رعد، آيه111، 109؛ يوسف، آيا 101، 73، 24؛ يونس، آيا 201، 185، 176، 3آيا 
، 35، 24، 20؛ عنكبو ، آيتا  69، 62؛ نمل، آيا 73، 50 ؛ فرقان، آيا86؛ مؤمنون، آيه36، 11نحل، آيا 

، 15، 4؛ قمر، آيا 10؛ محمد، آيه13، 5، 3؛ جاثيه، آيا 82، 58، 13؛ مؤمن، آيا 21، 9، 8؛ روم، آيا 43
 .29؛ انسان، آيه19؛ مزمل، آيه12؛ حاقه، آيه21، 2حشر، آيا 

 .11، ح115، ص78بحاراالنوار،   .2
 .52، ص1تنبيه الخواطر،   .3
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 2.ليسُ  لعبادة كنزة  لصالة ل  لصوم  نّما  لعبادة  لستفكر في  لمر تله :امام ر ا
 3.تفكّر ناعة خير من عبادة ننة ) نّما يتذكّر  للو  لباب(: امام صادق
 4عبادة طويلة.فكر ناعة قصيرة خير من  :امام علي

آموزي اس . يعنتي علت  اينكته برختي      آوردهاي مهم تفكر، عبر  . يكي از دس 2
 عبر  نيستند اين اس  كه اهل تفكر نيستند. افراد اهل
مْترَشو تَفَكَّترَ   رَحِتمَ  للَّته      5...؛فَإِنَّمَا  لْبَصِيرم مَنْ نَمِعَ فَتَفَكَّرَ لَ نَظَرَ فَأَبْصَرَ لَ  نْتَفَعَ بِالْعِبَرِ: امام علي

متن   9؛فكر لمتن    عتبتار لته    8؛ لفكر يوجب   عتبار 7؛ك  يوم يفيد  عبد و  ن  صببة فكر و 6؛فَاعْتَبَرَ
 10.عق   عتبر بأمسه

. اما سؤال اساسي اينجاس  كه به چه چيزي بايد فكر كرد و بته چته چيتزي نبايتد     3
ه به اصتالح عمتل و بيتداري    اند ك فكر كرد؟ در روايا  مواردي براي تفكر معرفي شده

شود و از تفكر در اموري كه سب  گمراهي يا حيتران   ذهن انسان در مورد تقوا منجر مي
 شود منع شده اس . انسان مي
 لتفكتر فتي ملكتوال  لستمال ال ل   رض عبتادة       11؛مَ  لعبادة لتفكر في آ ء  هلل نمعْ :امام علي
 13.زّلج ّ  عبادة كالتفكر في صنعة  هلل ع 12؛ لمخلصين

هاي خداوند و ملكو  آسمان و زمين، در قترآن و روايتا     عالوه بر تفكر در آفريده
 به تفكر در احوال گذشتگان و تاريخ نيز سفارو شده اس :

                                                                                                                             
 .6546غررالحكم، ص .1
 .4، ح55، ص2كافي،   .2
 .22، ح327، ص71بحاراالنوار،   .3
 .6537غررالحكم، ص .4
 .153البالغه، خطبه  نهج .5
 .103البالغه، خطبه نهج .6
 .1792، 1147، 8743، 10776، 2124، 6900غررالحكم، ص .7
 همان. .8

 همان. .9

 همان. 10

 همان. .11

 همان. .12

 .240، 146ي، صامالي طوس .13
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شَلَلَمْ يَسِيرمل  فِي  لْأَرْضِ فَيَنظمرمل  كَيْ َ كَانَ عَاقِبَةم  لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَتانمو  شَرَتدَّ مِتنْه مْ    
 (9)رلم:   وَّةو لَشَثَار ل   لْأَرْضَ لَعَمَرملهَا شَكْثَرَ مِمَّا عَمَرملهَاقم

 قَدْ خَلَُْ مِنْ قَبْلِكممْ ن نَنٌ فَسِيرمل  فِي  لْأَرْضِ فَانْظمرل  كَيْت َ كَتانَ عَاقِبَتةم  لْم كَتذیبِينَ    
 (137عمر ن:  )آل

 :در وصي  به فرزندو امام حسن امام علي
قَبْلِي فَقَدْ نَظَراْل  فِي شَعْمَالِهِمْ لَ فَكَّراْل  فِي شَخْبَارِهِمْ لَ نِراْل  فِي آثَتارِهِمْ حَتَّتى    مَنْ كَانَ

 1.ع داْل  كَأَحَدِهِمْ بَ ْ كَأَنیي بِمَا  نْتَهَى إِلَيَّ مِنْ شمم ورِهِمْ قَدْ ع مِّراْل  مَعَ شَلَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ

 در برخي امور منع شده اس : در مقابل موارد فوق از تفكر
من كثره فكره  3من كثر فكره في  لمعاصي دعته  ليها؛ 2 لفكر في غير  لبكمة هوس؛ :امام علي

 5.من تفكّر في عظمة  هلل شبلس 4في  للذّ ال غلبُ عليه؛
آموزي آثار و بركا  زيادي دارد، اما چرا برخي افراد از اين فريل   . تفكر و عبر 4

د؟ حقيق  آن اس  تا زماني كه انسان به تصفيه بتاطن ختود بته كمتك     اخالقي محرومن
تواند از نيروي تعقل و تفكتر ختود در مستير بنتدگي و      ايمان و عمل صال  نپردازد نمي

سلو  الي اهلل استفاده كند بلكه آن به ابزاري در دس  شيطان جه  سقو  در رذائتل و  
 شود. انواع خدعه و نيرنگ و فري  تبديل مي

شَيُّهَا  لَّذِينَ آمَنمو   تَّقمو   للَّهَ لَآمِنمو  بِرَن ولِهِ ي ؤْتِكممْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِتهِ لَيَجْعَت ْ لَكمتمْ     يَا
 (28)حديد:  نمورً  تَمْشمونَ بِهِ لَيَغْفِرْ لَكممْ لَ للَّه  غَفمورٌ رَحِيمٌ

 (23)جاثيه:  ... للَّه  عَلَى عِلْمٍ شَفَرَشَيَُْ مَنْ  تَّخَذَ إِلَهَه  هَوَ ه  لَشَضَلَّه 

 (26)بقره:  لَمَا ي ضِ ُّ بِهِ إِلَّا  لْفَانِقِينَ

لَ مَتنْ عَشِتقَ رَتيْ او شَعْشَتى بَصَترَه  لَ       1؛ عْلَم و  شَنَّ  لْأَمَ َ ي سْهِي  لْعَقْ َ لَ ي نْسِي  لتذیكْرَ  :امام علي
غَيْرِ صَبِيبَةٍ لَ يَسْمَع  بِأمذمنٍ غَيْرِ نَمِيعَةٍ قَدْ خَرَقَُِ  لشَّتهَوَ ال  عَقْلَته  لَ شَمَاتَتُِ    شَمْرَضَ قَلْبَه  فَه وَ يَنْظمرم بِعَيْنٍ 

 4.من ق   كله صفا فكره 3!حفظ  لعَق  بِمخالفة  لهو. ل  لغرلف عن  لدنيا 2؛ لدُّنْيَا قَلْبَه 
                                                      

 .31البالغه، نامه  نهج .1
 .9207، 8564، 8561، 1278غررالحكم، ص .2
 همان. .3

 همان. .4

 همان. .5
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تكثرل   لكالم بغير ذكر  هلل    5تر   لعبادة يقسي  لقلب، تر   لذكر يميُ  لنفس؛ :اهلل رسول
 6.فانّ كثرة  لكالم بغير ذكر  هلل قسوة  لقلب  نَ  بعد  لناس من  هلل  لقلب  لقاني

 عاشورا

ايستتادند اهتل تفكتر و عبتر  بودنتد       اگر آنها كه در كربال در مقابل امام حسين
 «حتر » كه در آخرين لحظا  )صب  عاشورا(، رسيدند چنان اي نمي هرگز به چنين نقطه

 از سپاه عمر سعد جدا شد و سعاد  ابدي را بر شقاو  ترجي  داد.
ختواهيم فرزنتد    آيا ما متي »آنچه حر را از ديگران جدا نمود تأمل بر اين نكته بود كه 

روانته   او پس از فكر و تأمل به سوي كتاروان اباعبتداهلل  « را بكشيم؟ رسول خدا
يز تداعي شده بود ولي عدم تصتفيه بتاطن و   شد. البته شايد اين سؤال در ذهن ديگران ن

 تعلق به دنيا مانع از غلبه بر هوي نفس و تفكر صحي  در اين خصوص شد.
در آخرين لحظا  عمر حتر بته    حر پاسخ حسن تفكر خود را گرف  و ابا عبداهلل

 7.تعالي بَخٍّ بَخٍّ لك يا حرّ  نُ حرُّ كما ن م يُ في  لدنيا ل  آلخرة  ن راء  هلل او فرمودند:

 شود! با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی

باليد و خود را پهلتوان   وجوي نام. بر زور بازويش مي جواني بود جسور و در جس 
دانس  به همين بهانه افرادي را دور خود جمع كرده بود تا نوچه پهلوان شهر باشند.  مي

به شهر آنهتا وارد شتد.   ها سابقه پهلواني داش   پس از گذش  ايامي، مرد پيري كه سال
پهلوان جوان را شنيد. به زورخانه شهر رف  و او را جتواني    او در همه جاي شهر آوازه

كترد.   مغرور و به دور از توانايي يك پهلوان دانس  ولي ادعايش گوو فلك را پتر متي  
استاد پهلوان براي اينكه رسم پهلواني را به جوان فرو رفتته در ختواب غفلت  بفهمانتد     

                                                                                                                             
 .86البالغه، خطبه  نهج .1
 .109همان، خطبه  .2
 .8462، 4921غررالحكم، ص .3
 همان. .4

 .120، ص2تنبيه الخواطر،   .5
 .3/1امالي طوسي، ص .6
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 .2/11؛ مقتل الحسين خوارزمي، ص414، صةالمود



 توشۀ راهيان نور ره ► 364

كوبي كرده باشد  اي دارد و آن اينكه بايد عكس شير را بر پشتش خال پهلوان نشانهگف  
گاهتان عتزم ستفر     كنند. جوان صتب   در غير اين صور  او را جزء پهلوانان حساب نمي

كوبي كند. در ابتدا خود را جواني قوي معرفتي كترد    كرد تا عكس شير را بر بدنش خال
پرستيد   كتوب متي   او بلند شد. از استاد ختال  الهكوبي شروع شد صداي ن ولي وقتي خال

گفت  پهلتوان    كني؟ هر قسم  را كه او مي اكنون كدام قسم  بدن شير را نقاشي مي هم
شد. به اين ترتي  از شتير نته دم    جوان چون طاق  درد آن را نداش  از آن منصرف مي

انۀ پهلتواني را  ماند نه يال و نه سر و نه دس  و نه پا. در آخر، جتوان بتدون اينكته نشت    
داشته باشد با درد و ناله به سوي پهلوان پير آمد. استاد پهلوان وقتي ديد از غرور جتوان  

اوالً: پهلواني به شر  بازوست   »كاسته شده اس  او را مورد مالطف  قرار داد و گف : 
كنتد   نه تصوير شير؛ ثانياً: اين شر  به تنهايي كافي نيس  بلكه آنچه پهلوان را پهلوان مي

منش پهلواني اس ، پهلوان بايد در عمل پهلوان باشتد نته در حترف. در دوران كتودكي     
همراه پدرم به شهري مسافر  كرديم در بازگشت  بته دليتل وجتود راهزنتان، كتاروان       

گشتيم. دنبال كستي بتوديم    حرك  نكرد ولي ما عجله داشتيم و بايد هر چه زودتر برمي
هتاي رزم و   هزنان محافظ  كند مردي را يافتيم با لباسكه ما را در اين سفر در مقابل را

كامالً مجهز كه مدعي بود سپاهي را حريف اس . با او همراه شديم در حتالي كته فكتر    
كرديم از هر جه  ايمن هستيم ولتي در ميتان راه، او در مقابتل دزدان بستيار زود و      مي

د. اي مترد جتوان، بتا عمتل     بدون هي  مقاومتي تسليم شد و همه دارايي ما را به بتاد دا 
 «شود نه با حرف. مردانگي اثبا  مي

 ها برداشت

شود ولتي بايتد بته اطمينتان قلت  و عمتل        . هر چند ايمان از اقرار به زبان آغاز مي1
 كند. جوارح برسد. عمل صال  نتيجه ايمان اس  كه ايمان را تقوي  مي

ا از خطر سقو  بته عتذاب   ايمان واقعي بايد در عمل نشان داده شود و آنچه انسان ر
دهد عمل صال  اس . به عبارتي مسلمان بودن در زبتان و ظتاهر و شناستنامه     نجا  مي

 رسد. انسان را به جايي نمي

مِنْ ذَكَرٍ شَلْ شمنثَى لَه وَ م ؤْمِنٌ فَلَنمبْيِيَنَّه  حَيَاةو طَيِّبَةو لَلَنَجْتزِيَنَّه مْ شَجْترَه مْ    اومَنْ عَمِ َ صَالِب
 (97)نب :  سَنِ مَا كَانمو  يَعْمَلمونَبِأَحْ

 (67)قصص:  فَأَمَّا مَنْ تَابَ لَآمَنَ لَعَمِ َ صَالِبًا فَعَسَى شَنْ يَكمونَ مِنْ  لْم فْلِبِينَ
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د لنِ  للَّهِ ي جْزَ بِهِ لَلَا يَجِدْ لَه  مِنْ   ولَيْسَ بِأَمَانِيِّكممْ لَلَا شَمَانِيِّ شَهْ ِ  لْكِتَابِ مَنْ يَعْمَ ْ ن وء
لَمَنْ يَعْمَ ْ مِنْ  لصَّالِبَاالِ مِنْ ذَكَترٍ شَلْ شمنثَتى لَه توَ م تؤْمِنٌ فَأملْلَ ِتكَ      *   ولَلِيًّا لَلَا نَصِير

 (124ل  123)نساء:   ويَدْخملمونَ  لْجَنَّةَ لَلَا ي ظْلَم ونَ نَقِير

 (11: )حج ...لَمِنْ  لنَّاسِ مَنْ يَعْب د   للَّهَ عَلَى حَرْفٍ

 قَالَُْ  لْأَعْرَ ب  آمَنَّا قم ْ لَمْ تمؤْمِنمو  لَلَكِنْ قمولمو  شَنْلَمْنَا لَلَمَّا يَدْخم ْ  لْإِيمَانم فِي قملموبِكممْ
 (14)حجر ال:

 تكن مِم ن يرجتو   خترة    2؛ لعم  رعار  لمؤمن 1؛بالعم  يبص   لثو ب   بالكس  :امام علي
فيادة  لفع  علي  لقول شحستن   4؛ نببانه ببسن   عمال   ببسن  ألقو ل لشرف عند  هلل 3بغير  لعم ؛

 5.فضيلة ل نقص  لفع  من  لقول شقب  رذيلةٍ
يا  يها  لناس ل هلل ما من رتيءٍ يقترّ بكتم متن  لجنتة ل      الوداع:  حجةدر خطبه  اهلل رسول

ل يباعدكم متن  لجنتة  لّتا ل قتد      يباعدكم من  لنار  لّا ل قد  مرتكم به ل ما من ريءٍ يقر بكم من  لنار
 6.نهيتكم عنه
لو شنَّ رجالو ج رَّ علي لجهه من يوم ل لِد  لي يوم يموال هرماو في طاعة  هلل عزّلجت ّ  : اهلل رسول

 7لبقّر ذلك يوم  لقيامة ل لود   نّه يرد   لي  لدنيا كما يزد د من   جر ل  لثو ب.
گاه خدا مغرور شتود بلكته هتر چنتد متال       . البته انسان نبايد بر اعمال خود به در2

تواند با اعمال ختود   گاه نمي ارزشمندي انسان به درگاه خدا عمل اوس  ولي انسان هي 
چنان كه حق عباد  و بنتدگي خداونتد است  عمتل      هاي الهي را پاسخ دهد و آن نعم 

چنتد   نمايد. بنابراين انسان همواره به رحم  و لطف الهي نيازمند اس  و بدون آن هتر 
 اعمال صال  زيادي داشته باشد اما راه به جايي نخواهد داش .

 8.ل  علمو شنّه لن ينجو  حدٌ منكم بعمله... : اهلل رسول

                                                      
 .408، 4295غرر الحكم، ص .1
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قال  هلل عزّلج : ...  يتّك   لعاملون علي  عمالهم  لتي يعملونها لثتو بي؛ فإنّهتا لتو     :اهلل رسول
و  مقص رين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيمتا   جتهدل  ل شتعبو  شنفسهم شعمارهم في عبادتي كان

 1يطلبون عند. من كر متي ل  لنعيم في جنّاتي للكن برحمتي فليتقو .
. اعمال انسان به عنوان تنها راه تعالي و مال  سنجش از اهمي  زيتادي برختوردار   3

 اس  و گويا رسم آدمي بر اين اس  كه هر چيز مهمتي در معترو آفت  قترار بگيترد.     
رساند بلكه بايتد   حقيق  آن اس  كه صرف انجام عمل انسان را به سرمنزل مقصود نمي

 او را درس  انجام دهد و از آفا  حفظ كند.
 2.لو نظرل   لناس إلي مردلد   عمال من  لسماء لقالو : ما يقب   هلل من شحد عمالو :امام صادق
ع يبجزه عن معاصي  هلل عزّلج ّ، ل خلق ثالثة من لم تكن فيه لم يقم له عم : لر: اهلل رسول

ثالثة   ينفع معهنّ عم :  لشر  باهلل ل عقوق  لو لدين ل  3يد ر. به  لناس ل حلم يرد  به جه   لجاه ؛
 5.ما عم  مَن لم يبفظ لسانه 4 لفر ر من  لزح ،

 شناسی عزاداران( عاشورا )آسیب

صرف احساسا  ظاهري و . هر چند محب  در دين، پايه و اساس جدي دارد ولي 1
كنند، ولتي   برد. برخي از افراد در مجلس عزاداري شرك  مي سطحي راهي به جايي نمي
مانتد در   و اقتداي آنها به حرر  در همين حد باقي متي  اراد  ايشان به امام حسين
هايي دارد كه تحقق كامل بته الگتوبرداري    مرات  و اليه حالي كه محب  به ابا عبداله

 رسد. مي دار از امام حسينعملي عزا
اندوهنا  شدن براي سيدالشتهدا و برگتزاري مراستم، حتاكي از عشتق و عالقته بته        

هتاي   رسد كه تمام جلوه حرر  اس . عاشق در مرات  مختلف عشق خود به جايي مي
ستپارد. طبيعتي است      كند و خود را به فراموشتي متي   وجودي خود را شبيه معشوق مي

اهلل بايد تمام رفتار و گفتار خود را شبيه حرر  كند و سعي كند عاشق و عزادار ابا عبد
اعمالي برخالف مكت  حسيني انجام ندهد و الّا صرف احساسا  و هيجانا  ظتاهري،  

                                                      
 .57/115التمحيص، ص .1
 .399، 224، ص1محاسن،   .2
 .121، 125، ص1خصال،   .3
 .43937، 43824كنز العمال، ص .4
 .85، ص77بحاراألنوار،   .5
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توان خود را در جرگه حسينيان به حساب آورد. بلكه عمل اس   سطحي و زودگذر نمي
 الحستين در ظهتر روز عاشتورا در    كند. مثالً ابا عبداهلل كه انسان را حسيني يا يزيدي مي

ترين شرايط، به صور  علني و در مقابل چشم همگان )نه در خفتا و در خيمته(    سخ 
به صور  جماع  )نه فرادا(، در اول وق  )نه آخر وق ( نماز را اقامه كرد تا به همته  
به جهانيان اين پيغام را به صور  وا   و قطعي برساند كه من نماز را به بهترين شكل 

عتزادار اباعبتداهلل بايتد بدانتد      1پا داشتم و هر كس در مكت  من اس  بايد چنتين كنتد.  
حسيني كه او ارادتمند و عاشق اوس  حسيني اس  كه ش  عاشورا را بتراي استتغفار،   

 2دعا، نماز و قرائ  قرآن از دشمن مهل  گرف .
ش  براي  ش  دعا و نماز و قرآن بود نه ش  عزا. اين ش  عاشورا براي حسين
لق  دارد، چه شبي بايد باشد؟ پس معنتا نتدارد كته    « ابا عبداهلل»عزاداراني كه مواليشان 

 انگاري نمايند. اهل هيئ  عزاداري ابا عبداهلل نسب  به نماز و دعا سس 
و اين جمال  سر اينكه محب  اهل بي  و والي  ستر منشتأ ايمتان است  را نشتان      

را الگو قرار داده و رفتار  بي  ه و عشق خود، اهلدهد، زيرا شيعيان براساس عالق مي
رسند، زيرا هتر   نمايند و از اين طريق به كمال مي و گفتار و افكار خود را شبيه ايشان مي

 فردي براي الگوبرداري مداوم، كامل و مؤثر بايد با الگوي خود ارتبا  عاطفي برقرار كند.

 اخالص، اعتبار عمل

ه عام و خاص بود و عبتادتش افتراد زيتادي را در مستير     عابدي در بني اسرائيل شهر
انتد كته از    حق آورده بود. روزي مطلع شد مردم شهر به پرستش درختي مشتغول شتده  

رستد. عابتد    هاي آن صداي دلنوازي از آن به گوو مي پيچيدن صداي باد در ميان شاخه
ه تنتگ آمتد و   انتد بت   از اينكه مردم سس  ايمان چنين ساده از مسير ديان  خار  شتده 

تبري در دس  گرف  تا آن درخ  را قطع كند. در ميان راه ابلتيس در مقابتل او ظتاهر    
االيمان درخت  مخلتوق    روي؟ عابد گف  اين مردم  عيف شد و به او گف  به كجا مي

                                                      
در ظهر عاشورا ابوثمامه نماز را به ياد حرر  آورد. حرر  در حق ايشان دعا كرد و فرمودند به كوفيان  .1

، 1؛ اعيان الشيعه،  347، 7،  326، ص3ند تا نماز بخوانيم. )تاريخ طبري،  بگوييد دس  از جنگ بردار
 (29، ص3؛ كامل ابن اثير،  229؛ واقعه طف، ص606ص
، 3؛ انستاب االشتراف،    230؛ ارشاد شيخ مفيد، ص319، ص7،  314، ص3ر. : تاريخ طبري آملي،   .2
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روم تا آنها را هتداي  كتنم و ريشته فستاد را بخشتكانم.       اند مي را براي عباد  برگزيده
يستادگي كرد و گف  اشتباه آنها به تو چه ربطي دارد؟ همين كه تتو  شيطان در مقابل او ا

كند و تو مسئول عمل ديگتران نيستتي. عابتد از گفتته      مشغول عباد  هستي كفاي  مي
ابليس خشمگين شد و با او به نزاع پرداخ  و او را بر زمين كوبيد. ابليس كه ديد تتوان  

دهتم در عتوو تتو از     به تو ده دينار متي  مقابله با ايمان عابد را ندارد گف  من هر روز
دهم كه اين كتار را   اين كار منصرف شو. عابد نپذيرف . ابليس گف  به تو صد دينار مي

پنج روز ديگر انجام دهي. عابد تأملي كرد و پذيرف  بعد از پنج روز عابتد قصتد قطتع    
كتار منتع كترد.     درخ  را نمود مجدداً در ميان راه ابليس ظاهر شد و او را از انجام اين

عابد نپذيرف  و به راه خود ادامه داد. ابليس با او به نزاع پرداخ  و عابتد را بته زمتين    
كوبيد. عابد تعج  كرد و پرسيد چطور دفعه قبل من بر تو غلبته كتردم ولتي ايتن بتار      

خواستي درخ  را قطع كنتي ولتي    مغلوب شدم. ابليس گف : قبالً براي ر اي خدا مي
سان نبتود و وقتتي    اينكه پول  تمام شده. ايمان تو در اين دو مرحله يكاكنون براي  هم

 كند. ايمان   عيف شود شيطان بر تو غلبه مي

 برداشت

. يكي از شرايط مهم عمل، كته نشتانه قبتولي و اقترتاي توحيتد ربتوبي و عبتادي        1
خداس ، اخالص اس . در آيا  قرآن و روايا  در اهمي  و فريل  اخالص سخنان 

 بيان شده اس . زيادي

 (83، 82) :  إِلَّا عِبَادَ َ مِنْه مْ  لْم خْلَصِينَ*  قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأمغْوِيَنَّه مْ شَجْمَعِينَ

 (5)حمد:  1إِيَّا َ نَعْب د  لَإِيَّا َ نَسْتَعِينم
 فتي   ختال  يكتون     3  ختال  متال   لعبتادة،    2  ختال  عبتادة  لمقترّبين،    :امام علتي 

 4 . لخال

                                                      
؛ يوستف،  163، 79، 52؛ انعام، آيتا  20عمران، آيه آل؛ 265، 238، 207، 195، 139، 112ر. : بقره، آيا  .1

، 11، 3، 2؛ زمر، آيا 45؛ صافا ، آيه22؛ لقمان، آيه38؛ روم، آيه31؛ حج، آيه110، 28؛ كهف، آيا 24آيه
 .5؛ بينه، آيه20؛ ليل، آيه9؛ انسان، آيه20، 18؛ جن، آيا 14؛ غافر، آيه29، 14
 .860و  859غرر الحكم، ص .2
 همان. .3

 .154، ص2بيه الخواطر،  تن .4
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قال  هلل مخبر و عن جبرئي  عن  هلل عزّلج ّ  نه قتال:   ختال  نتر متن  نتر ر.      : اهلل رسول
 عم  لوجه ل حد يكفيك  2با خال  تنفاض  مر تب  لمؤمنين، 1 نتودعته قلب من  حببُ من عباد.،

 3 لوجوه كلّها.
 4مع  هلل غيره. ما  نعم  هلل عزلج ّ علي عبد  ج ّ من  ن  يكون في قلبه :امام صادق

انتد   . اخالص در عمل هر قدر فريل  دارد تحقق آن نيز مشكل اس  لتذا فرمتوده  2
 عمل خالص كم بهتر از عمل زياد بدون خلوص اس .

تصفية  لعم   رد  من  لعم  ل تخليص  لنية عن  لفساد  رد  علي  لعاملين من حلتول   :امام علي
 5. لجهاد

 6.حتي يخلص شرد  من  لعم   بقاء علي  لعم   :امام صادق
 7 خلص قلبك يكفك  لقلي  من  لعم . :اهلل  رسول
. در فريل  و  رور  اختالص همتين بتس كته خداونتد عمتل غيرخالصتانه را        3
 پذيرد. نمي

 8. خلصو   عمالكم هلل فان  هلل  يقب   لّا ما خلص له :اهلل رسول
 9ة إخالصك ل شن تريد بها  هلل لحده.ليسُ  لصالة قيامك ل قعود   نّما  لصال :امام علي
قال  هلل تعالي: شنا خير رريك من  رر  بي في عمله لن شقبلته إلّتا متا كتان لتي       :امام صادق

 10خالصاو.
. حقيق  اخالص در اين اس  كه انسان فقط خدا را عباد  كند و معبودي جتز او  4

ر او باشتد )ايتا    نداشته باشد )ايا  نعبد( و فقط از خدا كمتك بخواهتد و تتوكلش بت    
 نستعين(.

                                                      
 .24، ح249، ص70بحاراألنوار،   .1
 .119، ص2تنبيه الخواطر،   .2
 .5260كنز العمال، ص .3
 .91، 101، ص1مستدر  الوسائل،   .4
 .1، ح288، ص77بحاراالنوار،   .5
 .4، ح16، ص2كافي،   .6
 .15، ح175، ص73بحاراالنوار،   .7
 .5258كنز العمال، ص .8
 .325، ص1البالغه ابن ابي الحديد،   شرح نهج .9
 .87، ح100، ص1مستدر  الوسائل،   .10
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 1. لعم   لخالص  لذ.  تريد  ن يبمد  عليه  حد  لّا  هلل عزلج ّ :امام صادق
 2من لم يختل  نره ل عالنية ل فعلته ل مقالتة فقتد شد .   مانتة ل  خلتص  لعبتادة،       :امام علي

 3. لعبادة  لخالصه  ن   يرجو  لرج   لّا رب ه ل  يخاف   ذنبه
 يكون  لعابد عابد و هلل حق عبادته حتي ينقطع عن  لخلق كلّه  ليه فبين ذٍ يقتول هتذ    : امام باقر

 4خالص لي فيتقب له بكرمه.
با توجه به آنچه در مورد حقيق  اخالص گفته شد مانع اخالص را بايتد در  تعف   

 وجو كرد. ايمان و دنياطلبي انسان جس 
 6.تمام   خال  تجنّب  لمعاصي 5و.؛كي  يستطيع   خال  من يغلبه  له: امام علي
طوبي لمن شخلص هلل  لعبادة ل  لدعاء ل لم يشغ  قلبه بما تر. عينتاه ل لتم يتنس    : امام صادق

 7.ذكر  هلل بما تسمع  ذناه ل لم يبزن صدره بما  عطي غيره
. آنچه از آثار و بركا  اخالص نقل شده سختي و مشتق  آن را بتر انستان آستان     5
 كند. مي

 8.ما شخلص عبدٌ عزلج ّ  ربعين صباحاو إلّا جرال ينابيع  لبكمة من قلبه علي لسانه: اهلل رسول
 ذ كان ] لمؤمن[ مخلصاو هلل  ناف  هلل منه ك  ريء حتي هو م    رض ل نتباعها ل  : امام صادق

 9طير  لسماء.
فتاذ   فعلتُ ذلتك    فأما حق  هلل   كبر عليك فأن تعبده  تشر  به رتي او   :العابدين امام زين

 10باخال  جع  لك علي نفسه  ن يكفيك  مر  لدنيا ل  آلخرة.
 1.عند تبقق   خال  تستنير  لبصائر 11؛ لمخلص حرّ. با جابة :امام علي

                                                      
 .4، ح16، ص2كافي،   .1
 .26البالغه، نامه  نهج .2
 .2128غرر الحكم، ص .3
 .91، 101، ص1مستدر  الوسائل،   .4
 .6977غرر الحكم، ص .5
 .1، ح213، ص77بحاراالنوار،   .6
 .3، ح16، ص2كافي،   .7
 .321، 69، ص2،  الر ا عيون اخبار .8
 .1، ح3، ص74،  21، ح248، ص70بحاراالنوار،   .9
 همان. .10

 .7578، 4242غرر الحكم، ص .11
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 شناسی عزاداری( عاشورا )آسیب

عزاداري به عنوان يك عمل مقدس عبادتي اس  كه بايد با قصد قرب  انجام شود در 
 نخواهد داش . غير اين صور  ارزشي

و احساستا  دينتي و بروزهتاي     هتا  اين عمل ارزشمند به دليل همراه شدن با هيجان
بيروني متفاو  كه در فرهنتگ شتيعيان از ارزو و اعتبتار بتااليي برختوردار است  در       

 كاهد. هاي متعددي اس  كه از اخالص عمل مي معرو آسي 
هتا و   ، هيئت  هتا   بين دستته چشمي در  شود كه چشم و هم متأسفانه گاهي مشاهده مي

 هاي عزاداري به بروز مسائلي كه به هي  عنتوان در شتأن عتزاداران اباعبتداهلل     مراسم
شود. رفع بسياري از اين مستائل بتا توجته بته لتزوم خلتوص نيت  در         نيس  منجر مي

 عزاداري و قطع نظر و توجه از مردم قابل تحقق اس .
سهيم باشد بايد عمل خالصتانه و بته دور    هر فردي هر چند به مقدار كم در عزاداري

از هر گونه ريا را انجام دهد تا مقبول خداوند و مورد توجه حرر  قرار گيترد در غيتر   
 هاي سنگين با هزينه باال نيز سودي نخواهد بخشيد. اين صور  حتي برگزاري مراسم

 سفر با مرکب عاشق نشاید

رو و پرتوان. آنچه از عشق ليلتي  روزي مجنون عزم ديدار ليلي كرد. شتري داش  راه
سره و بتدون توقتف بته ستوي      خواس  يك در سر داش  چنان او را شتابان كرد كه مي

اي از توقف و درنگ براي استتراح    محبوبش حرك  كند ولي راه طوالني بود و چاره
اي بتراي   اي براي پيمودن راه داش . هر جتا كته لحظته    نبود. اما گويي شتر همواره بهانه

گشت  و   شمرد و به عق  بتاز متي   كردند شتر فرص  را غنيم  مي راح  درنگ مياست
اي  شد، زيترا شتتر بچته    نمود. اين مسئله هر روز تكرار مي مجنون را خسته و افسرده مي

توانس  از او دل بكند. به ايتن ترتيت     در طويله داش  كه همواره به فكر او بود و نمي
سوي پش  سر. اين جدال ستب  شتد راهتي     راك  رو سوي مقابل داش  و مرك  رو

 شد سه ماه طول بكشد. كه بايد در سه روز طي مي
در آخر مجنون شتر را رها كرد تا نزد فرزندو برگردد، چرا كه آنها دو عاشق بودنتد  

 كه معشوق هر يك در سويي مخالف بود و طي طريق آن دو با هم ناممكن بود.

                                                                                                                             
 همان. .1
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 ها برداشت

تعالي، سفري روحاني و معنوي را  به سوي خداوند باري . انسان براي پيمودن مسير1
در پيش دارد و در اين جهان مادي، جسم مرك  روح اس . چنان كه جسم در ختدم   

تواند روح را در اين سفر ياري كند. اگر انستان   روح نباشد و به افق مسير او نگردد نمي
شتود و از پيمتودن    مي هاي آن را اصل قرار دهد روح  عيف و ناتوان جسم و نيازمندي

ماند بلكته در همتين ستراي متادي و ختاكي بتاقي        راه به سوي كمال و معنوي  باز مي
توانتد دو   كنتد. آري انستان نمتي    گاه به ملكو  و عرو برين عرو  نمي ماند و هي  مي

 فرمايد: معشوق متراد داشته باشد؛ چنان كه خداوند در قرآن مي

 (4؛ ) حز ب: نْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِمَا جَعَ َ  للَّه  لِرَج  ٍ مِ

آري انسان دو قل  ندارد كه با يكي عاشق دنيا و امور مادي باشد و با ديگتر عاشتق   
 امور معنوي.

. انسان براي سفر به آخر  و معنوي  بايد مركبي راهرو داشته باشد كه در خدم  2
چموو و نافرمتان   هاي مادي و دنيوي اس  مركبي راك  باشد. جسمي كه درگير لذ 

هتاي او   اس  كه روح را در سفر معنوي كمك نخواهد كرد. لذا هر چه جسم و خواسته
 شود. تر مي محدود شود، روح و توان معنوي آن قوي

 عاشورا

انسان براي پيمودن راه كمال و تقرب به خدا بايد بر تعلقا  دنيوي آنچته اهتل ايتن    
اين سفر گام نهد يا با سرع  حركت  كنتد. در   تواند در  تعلقا  اس  غلبه كند والّا نمي

مورد كربال و عاشورا نيز همين اس  انسان بايد مو ع خود را مشخص كنتد يتا طترف    
و حسينيان باشد يا در طرف يزيد و يزيديان قرار گيرد. زيار  عاشورا نيز از  حسين

و بتار در  كته د  قابل توجه اس  چنتان  جه  تعيين مو ع براي ارادتمندان ابا عبداهلل
 «.سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم»زيار  عاشورا به اين نكته توجه شده اس : 

هر مسلماني بايد از نظر ديني و سياسي داراي مو تعي وا ت  و ثابت  باشتد و بتا      
دشمنان دين در اين عرصه با تساهل برخورد نكند بلكه بايد با دشتمنان ديتن دشتمن و    

ان معناي تولي و تبري اس  كه در زيار  عاشورا نيتز  با دوستان دوس  باشد و اين هم
 به خوبي هويداس .


