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مـَِنْالرَِّحيـِمْالّلِهْالـِبسْ  ْمِْـرَّح 
 (ع)با حسین  جو عرو( ع)هبوط با آدم 

 یاد یاران

 بود خاصه کان لیلی و این مجنون  بود میمون یاد یاران یار را

 (موالنا، دفتر اّول مثنوی)

ْالذِّك رى"فرماید،  می -سلّمصلی هللا علیه و آله و  -خدای تعالی خطاب به نبی اکرم، حضرت ختمی مرتبت، محّمد مصطفی ْفَِإنَّ َْْوْذَكِّر 
ِمنينَْ َفُعْال ُمؤ  علی  -و نیز به نبی خود، حضرت موسی!(. مؤمنان را بخشد میسود  آوریكه یادآوری کن و یاد) (الّذاریات 55:55)" تـَنـ 

ْوَْأ َ"فرمود،  -نبیّنا و علیه الّسالم َمَكِْمَنْالظُُّلماِتِْإَلىْالنُّوِر ْقـَو  ِرج  ْفيْخ  ِْإنَّ ْاللَِّه ْبِأَيَّاِم َْشُكورٍْْْذَكِّر ُهم  َْصبَّاٍر ( ابراهیم 5::5)" ذِلَكََْلياٍتِْلُكلِّ

هر بسیار  برایست هایی ا نشانهدر آن که روزهاى خداى، به را  آنان آوری کنها به روشنایى، و یاد بیرون آر قومت را از تاریكي)

َْلحاِفُظونَْ"ی نامید، قرآن را نیز یادآور ، و(گزاریصبر كننده شكر َرَْوِْإنَّاْلَُه ُنْنـَزَّل َناْالذِّك   یادآوریاین خود  ما) (الحجر 55:1)"ِإنَّاَْنح 

 (.نگهدارندگانی هستیم برای آنطور قطع ه و ما ب ،ایم را نازل كرده( قرآن)

عّزت خدای سبحان را در زندگی و  مأمور بود به یادآوری روزهایی که قومش آشکارا ظهور -علی نبیّنا و علیه الّسالم -موسی

هدایت شوند با در نتیجه، ، و ماند زندهآنها سرنوشت جمعی خود به عنوان یک أُّمت مشاهده کردند تا یاد خدای تعالی را در میان 

 . عّز و جلّ  -یاد او

 را آنچه باشدیادآور أّمتش تا مأمور بود نیز از سوی پروردگار متعالش  -صلی هللا علیه و آله و  سلّم -سیّد و موالی ما ، نبی اکرم

اهل بیت . شود می های آشکاری که موجب هدایت و إرشاد آنان به نور حّق و صراط مستقیم در آن است آثار و شواهد و نشانه

دای تعالی، و به نیز در اطاعت امر خ -صلی هللا علیه و آله و سلّم -، و راسخان در علم از اّمت او-علیه و علیهم الّسالم -معصوم او

 .  اند اند، به ذکر و یادآوری پرداخته ، تا آنجا که توانسته-صلوات هللا علیه –پیروی از رسول هللا 

، و خصوصیّات و زّی  زیبای -صلی هللا علیه و آله و سلّم -یاد خدای تعالی و أسماء حسنای او، و سیره و کماالت واالی رسول او

نور هدایت در ظلمات چاه طبیعت، و کشتی نجات در و زندگانی پاکیزه قلب است،  -هم الّسالمعلیه و علی -أهل بیت معصوم او

برای  راهی، و شدن شفاعت استعداد  سببی باشد برای بخشش ، و باشد میموجب غفران گناهان و دریای پُر تالطم هوای نفس، 

 . روج روحانی از حبس تنگناهای بشریع

صلی هللا علیه و آله و  -باشند، یاد شهادت سبط گرامی رسول هللا اموری که شایسته یاد آوری می در میان همه وقایع، و روزها، و

صلی هللا علیه و آله و  -از جایگاهی ویژه و منزلتی رفیع برخوردار است تا آنجا که رسول هللا -علیهما الّسالم -سلّم، حسین بن علی

و علیه   -، و دیگر امامان معصوم از اهل بیت رسول هللا-سالم هللا علیها -طمه زهرا، و فا-علیه الّسالم -و علی بن ابی طالب  -سلّم

شگفت انگیز آنکه واقعه کربال پیش از وقوعش مکرر . اند تاکید فرموده -علیه الّسالم -همگی بر یاد و زیارت حسین  -علیهم الّسالم

 . بود  ها پیش از آنها یاد آوری شده زادگان سالیاد آوری شده بود، و حرمت روز شهادت آن سرور شیهدان و امام آ

وارد شده است، لیکن در اینجا دو حدیث را از کتب جامع روایی أهل سنّت نقل در این مورد در کتب شیعه أحادیث فراوانی 

 :کنیم می

يَ  -َسلََمةَ  أُم  با سند متّصل خود به ( 5155، حدیث، 555. ص)تألیف الشجری " أمالی الخمیسیة "در  چنین نقل کرده  َعْنهَا، هللَاُ  َرض 

 :است

تـُُلهُُْْأمََّتكَِْْإنَّْ:ْفـََقالَْْالسَََّلُم،َْعَلي ِهَماَْوال ُحَسي نُْْال َحَسُن،َْعَلي هَِْْفَدَخلََْْوَسلََّم،َْوآِلهَِْْعَلي هِْْاللَّهَُْْصلَّىْالنَِّبيِِّْْإَلىْالسَََّلمَُْْعَلي هِِْْجب رِيلَُْْجاءَْ َْعَلي هِْْال ُحَسي نَْْيـَع ِنيْتـَق 
َتِلِه؟ْتـُر بَةِِْْمنْ ُْأرِيكََْْأَلْ:ْقَالَْْثُمَّْْبـَع َدَك،ْالسَََّلمُْ ََقَاُرورَةٍِْْفيَْوَسلَّمََْْوآِلهَِْْعَلي هِْْاللَّهَُْْصلَّىْاللَّهَِْْرُسولَُْْفَجَعَلُهنَِّْْبَحَصَياٍت،َْفَجاَءهُْ:ْقَاَلتْ َْمق 

همانا "پس، گفت، . وارد شدند -علیهما الّسالم-آمد، پس حسن و حسین -علیه و آله و سلّمصلی هللا  -سوی نبی -علیه الّسالم -جبرییل)

أم " ]از تربت محل کشتن او را؟[ خاکی]آیا نشانت ندهم "سپس، گفت، ." کشند را بعد تو می -یعنی حسین علیه الّسالم -أّمت تو او 

 (.ای قرار داد آنها را در بطریی ششیه -ه و آله و سلّمصلی هللا علی -هایی را، و رسول هللا پس آورد شن: گفت[ سلمه

یٍد اْْلََشجُّ    َحَدثَنَا   :چنین آمده است سنن الترمذيدر    قَالَْت    َسْلَمى    قَاَل َحَدثَْتن ي    َرز یٌن    َحَدثَنَا    أَبُو َخال ٍد اْْلَْحَمُر    َحَدثَنَا    أَبُو َسع 

َيِتِهْالتـَُّراُبْفـَُقل ُتَْماْ تـَع ِنيِْفيْال َمَنامَِْْْْصلَّىْاللَُّهَْعَلي ِهَْوَسلََّمَْْْْرُسوَلْاللَِّهْ رََأي تُْْقَاَلتْ  يـُب ِكيكِْ َوِهَيْتـَب ِكيْفـَُقل ُتَْماْ ْمَِّْسَلَمَةُْأَْْْْدَخل ُتَْعَلىْ َوَعَلىْرَأ ِسِهَْوِلح 
ُتْقـَت َلْْْْقَاَلْ َلَكْيَاَْرُسوَلْاللَّهِْ ْآنًِفاْْْال ُحَسي ِنَْْْْشِهد 

صلی هللا و  -رسول هللا"، گفت، "چه چیزی تو را گریانده است؟"گریست، گفتم،  سلمی گفت نزد أمه سلمه رفتم در حالی که می)... 

، تو را چه شده است یا رسول هللا؟: در حالی که سر و روی او خاک آلود بود، گفتم  -مقصودش در خواب بود -را دیدم -علیه و سلّم

 ."(هم اینک شهادت به قتل رساندن حسین بودم: گفت

 : حنبل چنین آمده است مسند أحمددر 
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 قَاَل    اْبن  َعبَاٍس    َعن     َعَماٌر    أَْخبََرنَا    َسلََمةَ  َحَماٌد هَُو اْبنُ    َحَدثَنَا    َعفَاُن    َحَدثَنَا 

ْ َعَثِْْْْفيَماْيـََرىْالنَّائُِمْبِِنص ِفْالنـََّهاِرَْوُهَوْقَائٌِمْْْْ َعَلي ِهَْوَسلَّمََْصلَّىْاللَُّهْْْْرََأي ُتْالنَِّبيَّ بِأَِبيَْأن َتَْوُأمِّيْيَاَْرُسوَلْاللَِّهَْماَْهَذاْ ِفيَهاَْدٌمْفـَُقل تُْ قَاُرورَةٌْ بَِيِدهَِْْْْأغ بَـَرْْ َْأش 
َْأل َتِقطُُهُْمن ُذْال يَـو مَِْْوَأص َحاِبِهَْلمْ ْْْال ُحَسي ِنْْ ْقَاَلَْهَذاَْدُمْ َْأَزل 

 فَأَْحَصْینَا َذل َك اْلیَْوَم فََوَجُدوهُ قُت َل ف ي َذل َك اْلیَْوم   

بیند در نصف روز، در حالی که او ایستاده بوده  را دیدم در آنچه شخص خوابیده می -صلی هللا علیه و سلّم -نبی: ابن عباس گفت)

گفت، " پدر و مادرم به فدای تو یا رسول هللا، این چیست؟"گفتم، . ای بود که در آن خونی بود ژولیده موی بود و در دستش شیشه

 ."ام کرده امروز جمع آوری [ صبح]این خون حسین و أصحاب حسین است، که آن را از "

به قتل  در همان روز [ -المعلیه السّ  -حسین]دریافتیم که ، [ابن عباس راتاریخ خواب ]حساب کردیم هنگامى :[ گوید احمد حنبل می]

 .رسانده شده بود

در کتب حدیث اهل سنّت آمده است، که ابتداء نقل احّمد حنبل را از   -یکدیگر با الفاظی متفاوت ولی نزدیک به  -هم چنین حدیثی

 .کنیم، سپس توضیحاتی را در ذیل آن خواهیم آورد او نقل می" فضائل الّصحابة"کتاب 

 ":ئل الّصحابةفضا"احمد حنبل، کتاب 

، َخلَفٍ  ْبنُ  اْلهَْیثَمُ  َحَدثَنَا[ 5:15] -(54:1)  ُمَعاو یَةَ  َعنْ  اْلَجَراح ، ْبنُ  َوك یعُ  نا[  111  ص:  4  ج]  اْلَوَراُق، َحَمادٍ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  نا الدُّور يُّ

ٍد، أَب ي ْبن    :قَالَ  هَُرْیَرةَ، أَب ي َعنْ  أَب یه ، َعنْ  ُمَزر 

رَِْْعَلىْال ُحَسي نَِْْقَدمََْْوَضعََْْوَقدْ َْعِليْ ْب نِْْال ُحَسي نِْْبَِيَديَِْْأَخذََْْوَْقدْ ْ-َصلَّىْاللَُّهَْعَلي ِهَْوَسلََّمْْ-ْالنَِّبيَّْْرََأي تُْ َْعي ُنْ:ْ"ْيـَُقولَُْْوُْهوََْْقَدَمي هَِْْظه  َْعي ُنْبـَقٍَّة،ْتـََرقَّ تـََرقَّ
 بـَقٍَّةْ

را دیدم که دست حسین بن علی را گرفته بود در حالی که پای حسین را بر پشت قدم خویش قرار داده  -صلی هللا علیه و سلّم -نبی)

 "(!بقّه، باال بیا چشم بقّهباال بیا چشم "بود و میگفت، 

کتاب  ن را با کمی اختالف درآبخاری با الفاظی نزدیک به یکدیگر در متون اهل سنّت آمده است، این حدیث چنانچه گفته شد، 

رجوع شود به ) كند از پدرش روایت مى "ن مزردمعاویة ب"، به سند خود، از "االنبساط الى الناس"در باب " اْْلََدب  اْلُمْفَرد  "

ی ها، غیر از نقل احمد حنبل، تردید در اکثر نقل(. :41: ، ص: ، ج"فضائل پنج تن علیهم السالم در صحاح ششگانه اهل سنت"

علیه  -و یا به امام حسین -علیه الّسالم -به امام حسن  مجتبی -صلی هللا علیه و آله و سلّم -شود راجع به اینکه رسول هللا یافت می

این سخن را گفته است، اّما در نقل احمد حنبل و نقل شیخ صدوق، که به زودی به آن اشاره خواهیم کرد، مشخص است که  -الّسالم

، که او نیز از (ق. ه 161ـ  451)ابى بكر محّمد بن حسین اُُجرى عالوه بر این، . بوده است -علیه الّسالم -م حسیناین سخنان با اما

گوید،  ، و در ذیل حدیث می"یکی از دو پسر دخترش بر روی ساق او بود"گفته است "  الشریعة"کتاب  محّدثان اهل سنّت است، در

خدایا، به درستی که من او را دوست دارم، تو هم او را دوست بدار، و دوست بدار : دهانش را باز کرد او را بوسید، سپسش گفت"

فرشته مرا با خبر ساخت که اّمت : چه چیزی تو را گریانده است؟ گفت یا رسول هللا،: گفتم. سپس گریست! هرکه او را دوست دارد

 ". ُکشند، و آن که شدید باشد خشم خدا بر ُکشنده او مکن این پسرم را می

 :چنین است اُُجرىمتن نقل 

یدٍ  أَبُو َحَدثَنَا[  5465] -(:565) ، ُعْتبَةَ  أَبُو َحَدثَنَا: قَالَ  اْلَجَصاُص، َعل ي   ْبنُ  اْلَحَسنُ  َسع  يُّ ْمص  ، اْبنَ  یَْعن ي بَق یَةُ  َحَدثَنَا: قَالَ  اْلح   َعنْ  اْلَول ید 

یلَ   :قَالَ  هَُرْیَرةَ، أَب ي َعنْ  أَب یه ، َعنْ  هللَا ، ُعبَْید   ْبن   یَْحیَى َعنْ  َعیَاٍش، ْبن   إ ْسَماع 

تَـل ٍقَْعَلىْقـََفاُه،َْوَأَحُدْابـ َنِيْابـ َنِتِهَْعَلىَْساِقِه،َْفَجَعَلْالنَِّبيُّْْ-َصلَّىْاللَُّهَْعَلي ِهَْوَسلََّمْْ-َدَخل ُتَْعَلىْالنَِّبيِّْ ْ:ْ"ْيـَُقولُْْ-َصلَّىْاللَُّهَْعَلي ِهَْوَسلََّمْْ-بـَي َتُهَْوُهَوُْمس  َتِرقُّ
ْ ْقَالََْويـَر َفُعَْساقَْ"َْعي ُنْبـَقٍَّة ْفـََقبـََّلُه،ْثُمَّ رِِه،ْفـََفَتَحْفَاُه َْصد  َْحتَّىْقـَرََّبِْمن  ْ:ْ"ُه ُْيِحبُُّه َْمن  َْوَأِحبَّ ْفََأِحبَُّه ِْإنِّيُْأِحبُُّه َْبَكى،ْفـَُقل تُْ"ْاللَُّهمَّ َْماْ:ْثُمَّ َْرُسوَلْاللَِّه يَا

بَـَرِنيَْأنَُّْأمَِّتيْتـَقْ ":ْيـُب ِكيَك؟ْفـََقالَْ َتدََّْغَضُبْاللَِّهَْعَلىْقَاتِِلهِِْإنَّْال َمَلَكَْأخ   ."ُتُلْاب ِنيَْهَذا،َْوأَنَُّهْاش 
فرموده  -علیهما الّسالم–این سخنان را خطاب به حسین بن علی  -صلی هللا علیه و آله و سلّم –بنابراین روشن است که رسول هللا 

 .است

" ْبـَقَّةٍَْْعي نَْْار قَُْْحُزقَّةُُْْزقَّةُْحُْ"فرمود،  چنین می -علیه و آله و سلّمصلی هللا  -ها آمده است که رسول هللا دیگر آن که در برخی از نقل
با اشاره با ( 51-11، ص 5ج )در کتاب معرفة علوم الحدیث ( ق. ه 15:متوفی )حاکم نیشابوری (. تاتی کن، تاتی کن، عین بقّه)

 :گوید این حدث می

کوچکی [ گام]نزدیک به گام است، " اْلح زُقَّةَ "به من گفتند،  ،معنای این حدیث سؤال کردماز بعضی ادبا راجع به : گفت هللَا   َعْبد   أَبُو

َب  قَّةَ "و  ،است که فاصله گامش کوتاه باشد ُ به خاطر  تر از چشم آن نیست رد، و چیزی کوچکپ ، که می"الحب  قَّةَ "إشاره دارد به  "ع ْيح

َمة است ،"بَقَة"از   -صلی هللا علیه و آله و سلّم -نّب ي ادمر که أَُدباءو آگاه کرد مرا بعضی از . اش کوچکی  ُحَسْینپس به  ،فَاط 

َب  قَّة َ"گفت،  می ِ  .و خدا داناتر است ، (باال بیا –یعنی فاطمه  -ای نور چشم بقّه " )ت  ر قََّي اَقُ رَّة َع ْيح
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أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري بن مدرك بن سلیمان تالیف " البختری التاسع من فوائد[ الجزء]" در مطلب دیگر اینکه

منسوب اهل سنّت های  ، که به صورت خطّی بوده است و به تازگی توسط برخی از سایت(ق. ه111: المتوفى)البغدادي الرزاز 

در . آمده است، و در هر دو مورد حدیث کامل نیست باراین حدیث دوای چاپی از آن در اینترنت قرار داده شده است،  سعودی نسخه

این حدیثی است )" . .. .. .. .. .. .. .. ..َكب یرٌ  َحد یثٌ  هََذا"حدیث تقطیع شده است و در وسط آن چنین آمده است، ( 541ص )یک جا 

 :، و بعد از این، چنین آمده است...(بزرگ 

َتحْ َْلهُْ َْرِضيَْْفَاِطَمةَْْبِال بَـقَّةِْْيُرِيدُْ".ْْبـَقَّةٍَْْوَعي نُْْفََأِحبَّهُُْْأِحبُّهُِْْإنِّيْاللَُّهمَّْ:ْ"قَالَْْثُمَّْْ-َصلَّىْاللَُّهَْعَلي ِهَْوَسلََّمْْ-ِْبيُّْالنَّْفـََقبـََّلهُْ.ْفَاهُْْفـََفَتحَْ.ْافـ 
َهاْاللَّهُْ   َعنـ 

خدایا، به درستی که من او را "گفت، ، سپس -صلی هللا علیه و سلّم -به او، بگشای، پس گشود دهانش را، و بوسید او را نبی)

 .(رضی هللا عنها بود -فاطمه" بقّه"مرادش از ". دوست دارم، پس دوست بدار او را، و عین بقّه است

ناتمام  -لی هللا علیه و آله و سلّمص -کالم رسول هللانقل ، که این حدیث نقل شده است، (554. ص)در موضعی دیگر از همان کتاب 

 :چند نقطه در ادامه گذاشته شده است، به این نحو است، و رها شده

رِهِِْْإَلىْفـَيَـر فـَُعهُْْ-َصلَّىْاللَُّهَْعَلي ِهَْوَسلََّمْْ-ْالنَِّبيَِّْْقَدمَِْْعَلىَْقَدَمي هِْْال ُغَلمُْْفـََيض ِربُْ:ْقَالَْ".ْْبـَقَّةٍَْْعي نَُْْتِرقُّْ:ْ"ْيـَُقولُْْوهو  .ْ..ْ..ْ.ثم:ْقَالَْ.َْصد 
گذاشت  می -صلی هللا علیه و سلّم –و آن کودک پاهایش را بر پای نبی "گفت، !" چشم بقّه هستی[ تو نور]باال بیا، "گفت،  و او می)

 . .. .. .(سپس: گفت. رفت تا سینه او و باال می

. که این همه حدیث نیستتوّجه شود که در هر دو موردی که این حدیث در کتاب ابن بختری آمده است به شکلی فهمانده شده است 

از این کتاب چیزی را دزدیده باشند، و این گمان  -صلی هللا علیه و آله و سلّم -رسد جاهالن معاند با اهل بیت نبی اکرم به نظر می

یت خود را نام همه امامان معصوم از اهل ب -صلی هللا علیه و آله و سلّم -شود چون بدانیم که در این حدیث رسول هللا بیشتر تایید می

أثنی عشر من آل محّمد اإلنصاف فى النص على اْلئمة "در کتاب .( ق. ه 5515متوفی )سیّد هاشم بحرانی . برشمرده است

به نقل از شیخ صدوق همین حدیث را به طور کامل ( محاّلتی یرسولسیّد هاشم متن، تصحیح و ترجمه  111-154ص " )اْلشرف

تو امام فرزند ،  اى حسین "در ادامه فرمود،  -صلی هللا علیه و آله و سلّم -است که رسول هللا آورده است، و از ابوهریره نقل کرده

، و نام یک یک امامان از نسل ("151ترجمه رسولى محالتى، ص ) امام و پدر امامانى، نه تن از فرزندانت امامان نیكوكارند

 .کامل حدیث به آنجا رجوع شودبرای مالحظه متن . را بر شمرد -علیه و علیهم الّسالم -حسین

گذشتگان و آیندگان، به  نه سرور شهیدان و امام آزادگان، در میاناست که یاد آوری روز شهادت مظلوما آندر هر صورت، مراد 

یت ، و امامان معصوم از اهل ب-صلی هللا علیه و آله و سلّم -و نبی اکرم -علیه الّسالم -فرمان خدای تعالی بوده است، و جبرییل

اند، و مومنان راستین همگی یاد آن را  ، دیگر اولیاء حّق تعالی، علمایی که از راسخان در علم بوده-علیه و علیهم الّسالم -رسول هللا

، و ما نیز به پیروی از خواست، و علیه الّسالم -حتّی قبل از وقوع حادثه جانگداز شهادت مظلومانه آن امام احرار اند بزرگ داشته

صلی هللا  -هجری قمری از باب إطاعت امر خدای تعالی، و پیروی سنّت رسول هللا 5:14روش ایشان، در این محّرم سیره، و 

-علیه الّسالم -، و برای عرض ادب و محبّت به پیشگاه مقّدس سرور شهیدان-علیه و علیهم الّسالم -و اهل بیت او -علیه و آله و سلّم

إشارتی که إفشای آن نشاید جز برای أهل ارادت و صفاء و یاران محبّت و آنان، و به خاطر و به منظور تشبّه به اولیاء صالح  ،

وفاء، نگارش نقش سوادی بر بیاضی را بر عهده گرفتیم برای نشر در میان شیعیان و محبّان آن سیّد جوانان بهشت و سرور 

در آن اختصار در کالم را پیش گرفتیم، و در و  ،نامیدیم" هبوط با آدم و عروج با حسین"عاشقان کوی دوست، و آن را 

 .هجری قمری توضیحاتی بر آن افزودیم، باشد که مقبول افتد 5:14های محّرم  سخنرانی

قبل از ورود در بحث، باید عذر آورم از عجز معرفتی و ناتوانایی خود در توضیح و بیان ابعاد گوناگون شخصیّت معنوی و 

بلکه، عذر خواهم از قصور و . ان عشق و وفاء و سرور مظلومان و شهدای مبتال به اهل جفاءکماالت وجودی قافله ساالر کارو

های اهل هللا و نور دیدگان  راجع به قبله جان. ام موضوع این نوشتار قرار دادهرا تقصیر خود از اداء حّق همین مطلبی که آن 

تحقیق و به بحث و  ،توان سخن گفت ماعی، و سیاسی میصاحبان بصیرت، از منظرهای مختلف عرفانی، ایمانی، اخالقی، اجت

فراتر از طور عقل است، اّما همانگونه که گفته شد، یاد یاران خوش عشق پرداخت، و پای عقل در همه آنها لنگ است، که حدیث 

و آسمان و زمین، و رد باشند، یار بزرگ است، فراتر از تاریخ و طبیعت است و سرشار از خیر و برکت زیرا هرچند یادآوران خُ 

 نهایت کار ما نرسد، و این شرح بیاین یاد یاری است که به ُحسن و لطفش احدی نرسد، و کسی را در این کار ان. بهشت و آخرت

از هزاران است اند و تا قیامت خواهند گفت، و از هر زبان که شنیده شود، نا مکرر خواهد بود، حرفی  که از ُحسن حسین گفته

پس، از این میان، حرف ما إختصاص یافت به حدیث سلوک عاشقانه سوی حّق تعالی، تا آوازی باشد در این . آمدکاندر عبارت 

باقی ماند پژواکش در گذران زمان، به خواست خدای منّان، که تنها اوست ولی توفیق ما، و ثواب آن را به امید آن که  ،گنبد دّوار

 .را از او آموختم -علیه الّسالم -ین مظلومسازم به روح پدرم، که گریه بر حس هدیه می
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 یاران ت و فراقهجر

 فراق مان که روز هجر سیه باد و خان و  را بکشم فراق اگر به دست من افتد

 (حافظ شیراز) 

َلِب  عحٍضَع ُدوَ "فرمود،  -علیهما الّسالم -خدای تعالی خطاب با آدم و همسرش يعاًَب  عحُضُكمح ِبطاَِمنحهاََج  َاهح ِنَات َّب ع َُهداي ََقال  َُهدًىَف م  َِمِّني ف ِإمَّاَي أحتِي  نَُّكمح
قى َالَي شح بیاید شما را پس چون  باشید، دشمن برای برخیشما برخی از  ،گفت فرود شوید از آن همگى) (طه 41:541" ) ف الَي ِضلَُّو 

 .(نه گمراه شود و نه رنج برد ،مراهدایت پیروى كند  سكهر  هدایتی،از من 

زمین و فرود آمدند بر زمین، منزل و محّل سکونت فرزندان و نسل آن دو هبوط کردند سوی   -علیهما الّسالم -چون آدم و همسرش

 :در این بیت به همین هبوط است حافظاشاره . شدنیز زمین 

 خراب آبادم رید نیآورد در ا آدم  بود میجا نیمن ملک بودم و فردوس بر

آن بهشتی که آنها در سیر هبوط و نزول نیز تحقیق در مورد موجب اخراج آن دو از بهشت شد، و  سخن از خطاء و عصیانی که

ای از مراتب هستی بود و  چه مرتبهو این که آن بهشت  ،آمدندخود از نزد خدای سبحان از آن گذشتند تا به قعر چاه ظلمانی طبیعت 

از نوع  -هرچه بود -ست، ولی باید توّجه داشت که آن عصیان و خطاءهایی داشت بیرون از دامنه موضوع این نوشتار ا چه ویژگی

آیند،  های تشریعی و گناهان زمینی نبود، و هم چنین باید دانست که نوع بشر نیز با همین عصیان و خطاء به زمین می نافرمانی

 :حافظ شیراز بدان اشاره فرمود

 گناهی بی عویما را چگونه زیبد د  زد صفی جایی که برق عصیان بر آدم

و فرزندان او هبوط کرامت و  -علیه الّسالم -، این هبوط آدمیاد آور شده است( 11الفتوحات المّکیة، باب )شیخ ابن عربی  چنانچه

 -علیه الّسالم -آدمپس، . بودخذالن و خواری إغواء و برای که  ،هبوط ابلیس لعینبه خالف خالفت بود، نه هبوط عذاب و خذالن، 

گنجید، و از همین روی، مامور شدند به  یابند که در تصّور مالئکه نیز نمی در این منزل ویران به مقامی دست میو اوالد صالح او 

شان به زودی  به استثناء محبوبان ازل، که به خواست خدای تعالی، وصف -و همه فرزندان او -علیه الّسالم -آدم. سجده بر او

ها و سیر و سلوک بر طریق  رویارویی با چالشدر یش تا ، و فراق معبود محبوب خوگرفتار شدند به هجر وطن مألوف -دآم خواهد

در این هجران، وصلی برتر از وصل نخستین . از کماالت إلهی در آنها به ودیعت نهاده شده بودرا آنچه  سازند شکوفاانسانیّت، 

باز به این معنا اشاره دارد حافظ شیراز . بود تر از نور آن حضور اّولی برای آنها قوی است، و در این ظلمت طبع و نفس، نوری

 :بیت دو در این

  روشمـی نفو  ـان را به جُ ـرا ملک جهـمن چ رضوان به دو گندم بفروخت روضه پدرم

 وصل باشد و در ظلمت است نور هجر در یـنـک یـم حافظ شکایت از غم هجران چه

یعنی، زندگی برتر و پاکیزه، که هیچ رنج و درد و کدورتی با آن نباشد، از . اند آب زندگانی در ظلمات است گفته این همان است که

 .شود چنانچه بتوان خود را نجات داد از آنها رهگذر زندگی خاکی و قرار گرفتن در تنگناهای طبیعت و تعلّقات دنیایی حاصل می

 سوی دیار یار

 خویش باز جوید روزگار وصل  خویش لهر کسی کو دور ماند از اص

 (موالنا، دفتر اّول مثنوی)

َُكلُّهََُو "فرماید،  خدای تعالی می ُر ُعَاْلح مح ِسبحُتمحَأ َّنَّ اَ"فرماید،  ، و نیز می(و به سوی او باز می گردد همه امر( )هود 55:541" ) َإِل يحِهَيُ رحج  أ ف ح 
ن اُكمحَع ب ثًاَو أ نَُّكمحَ َتُ رحج ُعونَ خ ل قح ن اَال   !(آیا پنداشتید که ما شما را یبهوده آفریدیم و شما به سوی ما باز نمی گردید؟( )المومنون 41:555" ) إِل ي ح

" بازگشت"یا " رجوع"اگر رفتن سوی جایی باشد که آمدن از آنجا بوده است، آن را . بازگشت است، نه صرف رفتن" رجوع"

خدای سبحان و یا اسمایی است که از اند، بازگشت همه نیز سوی  آمده بحان و اسماء حسنای اوی سخدانزد چون همه از . خوانند

گاه با سختی و مشقّت، و از روی کراهت و بی میلی باشد، و گاه با اشتیاق و اراده و تحّمل  .نیز دو نوع استبازگشت . اند آنها آمده

در خصوص این طایفه دوم از بازگشت . به وطن اصلی خود دارندان این سالکبه خاطر شوقی که  باشد سختی راه با میل رغبت

وطن صورتی دارد و حقیقتی، مثل (. دوست داشتن وطن از ایمان است" )حّب الوطن من اْلیمان"کنندگان است که گفته شده است، 

سبحان سوی وطن محبوب وطن حقیقی و برترین وطن دیار یار و محبوب ازلی است، و بازگشت محبّان خدای . همه امور دیگر

 .استازلی خویش 

 :حافظ شیراز چنین سروده است

 باشد وطن غریب را دل سرگشته با  آری رود هوای کوی تو از سر نمی

 :فرماید چنین می ر سوم مثنویتموالنا در دف

 کند می اراــزم بخـــن عـان مـج  کند می گرچه دل چون سنگ خارا

 الوطن پیش عاشق این بود حب  من اهـر شــت و شهـن یارسـمسک
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 :و نیز در دفتر چهارم

 نیست که وطن آن سوست جان این سوی  ایست بگذر مه الوطن از دم حب

 غلط این حدیث راست را کم خوان  شط گر وطن خواهی گذر آن سوی

 

 :و باز در همان دفتر چهارم است

 نخست تو وطن بشناس ای خواجه  باشد درست الوطن چنین حب هم

گرفتاران فراق و دور افتادگان از یار و دیار باید که عزم سر کوی دلدار کنند و در هوای دیدار جمال کعبه مقصود با پایی پُر پس، 

قطع رؤیت جمال محبوب و ُحسن دوست میّسر نباشد جز با طی طریق و . را طی کنند فناء بالء  پر های   بیابان ،آبله، و کامی تشنه

چون محّب صادق به شهود لطف و ُحسن معبود محبوب خود . های ظلمانی و نورانی حبوب و کشف حجابات از غیر معبود متعلّق

 :حافظ شیراز .بیآبد راهاین  مغیالنخار زار داغ و  عذر خواه ریگنایل گردد، او را 

 نیست پایانش تبارک هللا از این ره که  کرانه پدید ای و نشد عشق را تو خفته

 بیابانش که جان زنده دالن سوخت در  روان خواهد مگر عذر ره کعبه جمال

 

 مستی سهل است تلخی می در جنب ذوق آن بخواهد عذر خار ار چه جان بکاهد گل

و أّما بسیار باشند کسانی که پای این هّمت ندارند، و در قعر این زندان سیاه اسکندر نفس اّماره در اسارت و غفلت بمانند تا به ناگاه 

خدای تعالی در مورد . ستمگر را سرکوب نماید خونخوار   جبّار  نفس تا این  رسد آتش قهر إلهی فرا ،نند یا آماده باشندبدون آن که بدا

َيُ نحظ ُرونَ "این طایفه فرمود،  َالَُهمح َو  َر دَّها ت طيُعون  َف الَي سح تُ ُهمح َف  ت ب حه  َب  غحت ًة َت أحتيِهمح پس سراسیمه  ،ناگهانآیدشان  بلكه مى) (اْلنبیاء 1::45)" ب لح

 (.شوندنداده [ هم]و مهلت و نتوانند باز راندنش را،  ،سازدشان

 گوناگونی آدمیان

 صور رود تا نفخ در خالیق می شور ست این آب شیرین و آبا رگ رگ
 (موالنا، دفتر اّول مثنوی)

ث ةًَ"فرماید، خدای تعالی می َث ال  َأ زحو اًجا ََو ُكنُتمح ن ةَِف أ صحح اُب يحم  َالحم  َأ صحح اُب َم ا يحم ن ِة أ م ةَِ الحم  َالحم شح َأ صحح اُب َم ا أ م ِة َالحم شح َالسَّاِبُقونَ  و أ صحح اُب َ و السَّابُِقون  أُوحل ِئك 
، !یاران چپیچه چپ،  ، و یاران  !یاران سمت راستیچه راست،  یاران   ید،بودگروه و شما سه ) (الواقعة 56:  1-55) "الحُمق رَّبُونَ 

سه تقسیم بندی کلّی در دمیان در یک در سوره مبارکه واقعه خدای تعالی آ(. !بانندمقرّ  پیشی گیرنده، همانان که یرندگان  گ یپیش

یا به حسب طالع و بخت ازلی، و یا در نتیجه  شوند، لیکن هریک از این سه به اصناف فرعی دیگری تقسیم می ،ادطایفه قرار د

گرفتار هجران باشند در عالَم طبع و ها و اصنافشان  طایفهاکثر آدمیان از  آن میان و در. با علم و عمل ینوزایش دم به دم این جهان

شوق یار و دیار غلبه دارد زیرا عهد الست و کأس  هااز آنبرخی بر . تقدس و تعالی -نفس، دور افتاده از حضرت إلهی و قرب او

از روی شوق، و با امید به لطف و کرم محبوب خویش، با دو بال علم و عمل پرواز  اینان با قدم صدق، و. اند ازل را از یاد نبرده

، در قبرهای خفتند  های لّذات نفسانی ، آنانی هستند که در بسترجماعت دیگراّما . اند کنند سوی جایگاه رفیعی که از آنجا آمده می

و آن هنگام که بیدار شوند با سر  بیدار نشدند، های رحمانی نهیب، و با مشتاق نبودند ، و به گلزارهای آن جهانیو آرمیدند ظلمانی

بر  های نکوهیده خود هجوم ملکات زشت و ُخویو ، از درونشان کشیدن آتش غضب و شهوت  بر آوردن صبح قیامت، و زبانه

به  ،صبحدرخشش ه وقت ب و ،دندپیمو ، که در شب طبیعت راه راهیان دیار دوستپیوستن به کاروان برای ، دیر شده باشد آنها

 :در این هنگام، گویی خدای رحمان، از سر شفقت و رحمت، با آنان چنین خطاب کند. رسیدندمحبوب منزل 

 منم مه حیاتـدر این سراب فنا چش منم اتـه آشنــا کـرو آن جـــت مـمـتـفـنگ

 منم منتهات به عاقبت به من آیی که ز من صد هزار سال  وگر به خشم روی

 منم رده رضاتـراپـد سـش بنـکه نق راضی وــان مشـمت که به نقش جهــنگفت

 (غزل از موالنا)           

گاه به این منزل ویران نیآمده بودند، و در قوس نزول همراه این کاروان نشده بودند، ولی باز  آنها نیز آرزو کنند که ای کاش هیچ

صلی هللا علیه و آله  -، یعنی محّمد مصطفیم ایجاد و خلقتوان این کاروانیان عالَ قافله ساالر، و سارو شفاعت باید چشم امید به کرم 

 :داشت، و گفت -علیه و علیهم الّسالم -، و اهل بیت معصوم او-و سلّم

 کرد که امید کرمم همره این محمل  بار من افتاد خدا را مددی ساروان

اّما . سه طایفه مذکور آن شوند از اکثریت آدمیان بود، که گرفتار هجران یار و دیار می حال مختصرشرح آنچه تا اینجا گذشت 

نیز  طبیعتترین منازل  پایین هستند که حّق تعالی از همان نخست با آنها بوده است حتّی دریعنی سابقون،  طایفه سوم،صنفی از 

فی این سروران از اهل هللا، مولی عبدالرّزاق قاسانی در تاویالت در معرّ . باشد با عنایات و الطاف خاّص خود خدا همراه آنها می

. شوند تقسیم می" ها محبوب"و " ها محبّ "به دو صنف " سابقان"فرماید که  خود در ذیل آیات فوق از سوره مبارکه واقعه، می

باشد، و سیرش با  سبحان می رسد، ولی محبوب با عنایت ازلی حّق تعالی مجذوب خدای با ریاضت و تالش به وصال می" محبّ "
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محجوبان سیر که  "سیر الی هللا"با شود، نه  یعنی با سیر در اسماء نیکو و وجه زیبای محبوب حّق، شروع می" سیر فی هللا"

نَّ"را چنین معّرفی فرمود، " سابقون"خدای تعالی . برای رسیدن به او سوی خداهجران زده است  َِفَج  َالحُمق رَّبُون  اِتَالنَِّعيِمَثُ لٌَّةَمين َأُوحل ِئك 

َاآلِخرِينَ  َو ق ِليٌلَمين  و اندكى از ، گروهى از پیشینیان، هاى پر نعمت بهشتدر  [خدا]آنانند همان مقّربان  ( )الواقعة 56:  55-:5" )اْل وَِّلْي 

 :ترین آنها این توضیح اوست پسندیدهکند، که  چند احتمال را مطرح میقاسانی در تفسیر این آیات، مولی عبدالرّزاق . (متأّخران

َالحُمق رَّبُونَ " َالنَِّعيمَِ"می باشند،  اني بعد فناءوجود حقّ ه ق بحال تحقّ در ( می باشند نابمقرّ آنها " ) أُوحل ِئك  نَّاِت َج   " ِف

َاْلح وَِّلْيَ "ی، كثیر تجماعیعنی " ثُ لٌَّةَ"بهشت جمیع مراتب  از( پر نعمتهای  دربهشت) یعنی از  ،(پیشنیانز ا" ) مين 

ِخرِينَ "، أزلدر أولى  تعنای، أهل می باشند صفوف أرواح ازصف أول أهل که  ها، محبوب َاآلح اندکی  و" )و ق ِليٌلَمين 

 وصف و ان،محبوب همرتب اشان از مرتبه استتأخر مدوم باشند و أهل صف  کهها،  ّمحب یعنی،( ها بعدیاز 

 کهكمال بل ش درغایتبرسد به  و ،محبوبکند اراده  کدررا  محبّ باشد که  اندکزیرا بودن  قلیله بآنها را  فرمود

رسیده به باشند، ذات تجنّ در همگی ن امحبوبلی درجات سعداء، ودر  ،جنات صفات درمتوقّف هستند شان أكثر

منَأميتََالثّلتان" ،فرمود سلم رسول هللا صلى هللا علیه وبرای همین، . ایاتبرترین غ از  همگی هر دو فرقه) "َجيعاًَ

آن  عكس کهالم، بلعلیه السّ  -اوأّمت  زها  ا بعدی و نباشند متقدم های تأماز پیشنیان  ،یعنی .(امت من باشند

 .استتر  درست

 :فرماید او هم چنین در ذیل آیه دوم سوره مبارکه بقره، در مورد فرق محبوبان و محبّان، از حیث هدایت، چنین می

چنانچه خدای تعالى  ،خویش "في هللا کسلو"برای  ،هدایت كتاب دارد بعد از جذب و وصول و محبوب احتیاج به

َِبِهَفُ ؤ اد كَ "حبیب خویش فرمود، به  َلِنُث بيت  ِلك  وسیله ه خاطر آن است كه قلب تو را به این ب( )الفرقان 45:14" ) ك ذ 

َع ل يحكَ "، و نیز فرمود، (داریمبر جای  آن  َأ ن حب اِءَٱلرُُّسِلَم اَنُ ث بيُتَِبِهَفُ ؤ اد كَو ُك الًَّن َُّقصُّ بازگو  همهما ( )هود 55:541" )ِمنح

 .(به وسیله آنقلب ترا بر جای داریم تا  ءانبیا خبرهایاز می کنیم برای تو 

 .قبل از وصول و جذب، و بعد از آن برای سلوكش إلى هللا و في هللا( هدایت کتاب)محّب  احتیاج  دارد به آن  

اند مگر برای  گاه از حضرت جمع بیرون نشده هیچآنها است، و  را دریافته محبوبانعنایّت خاّص حّق تعالی از ازل بنابراین، 

 . ، و توضیح بیشتر آن هم اینک خواهد آمدخدای سبحان هدایت، و ارشاد، و نجات دیگران، و آن هم بدون غیبت از

 

 محبوبانپیشی گرفتن عنایت ازلی خدای تعالی در حّق 

 سن خداداد آمددلبر ماست که با ح    دلفریبان نباتی همه زیور بستند

 (حافظ شیراز)

َُمب حع ُدونَ "فرماید،  خدای تعالی می ا َع ن حه  َأُوحل ِئك  سحَن  َاْلُح َمينَّا ُم ََل  َس ب  ق تح َالَِّذين  َح ِسي س ه ا ِإنَّ ت  ه تَح ال َي سحم ُعون  َٱشح َم ا َِِف َ أ نُفسُهمَحَو ُهمح اِلُدون   -514" )خ 

نشنوند آواز [ حتی)]، شوند از آن دور نگاهداشته ميسبقت گرفته است برای ایشان از سوی ما نیکی، كساني كه ( )اْلنبیاء 45:515

 (.آن را و باشند در آنچه  می خواهد نفوسشان، جاودانه

و زیبایی و کمال آنان خدادادی و موهبتی است، نه از زر  ُحسن. باشند محبوب حّق تعالی میاینان همان سابقان و مقَربانی هستند که 

 .عارضیهای  آرایش نه از ، وعاریتی هاو زیور

 :حافظ شیراز

 خویشتن است قبای هاش ز بند که نافه  گل محتاج به مشک چین و چگل نیست بوی

باشد هرچند آنها راسخ  نتیجه ریاضت و سلوک نمی .نه عاریتی از غیربه آنها،  سبحانکماالت ایشان موهبتی است ذاتی از خدای 

همه از باب اداء ولیاینهاترازهمگان،نمایندبهتماموظایفعبودیتبیشتروجّدیباشنددرمقامعبودیتمحض،وقیاممیمی

حمود شفاعت باشند برای همه تا شایسته مقام م از عباد عاصی و غافل خدای تعالی به نیابتو  آنهاُشکر الطاف خدای منّان است بر 

 . خالیق

سرور و  -علیه و علیهم الّسالم -، و اهل بیت معصوم او-صلی هللا علیه و آله و سلّم -نبی خاتم، و سیّد مرسلین، حضرت محّمد

رور از همین روی، امام آزادگان، س. صاحب لوای حمدباشند و  ند، که پرورده لطف ازل میباش برترین محبوبان حّق تعالی می

در دعای روز عرفه خود، حمد و ستایش خدای سبحان را به جای آورد به خاطر این لطف  -علیهما الّسالم -شهداء، حسین بن علی

 :إلهی، و گفت

نوِنَواخ
 
لر يِبَامل ،َآمناًَ نت ِّنَاْلصالب  َالّّتاِب،َمّثَأسك  م ذكوراً،َخل قت ِّنَمن  َشيئاًَ َق بل َأنَأكون  أت ِّنَبِنعمِتك  منَُصلٍبَإىَتالإبت د  ِفَالدُّهوِرَوالّسنْي ،َفل مَأز لَااعناًَ

ِّنَلر أفِتكَيبَوُلطِفكَيلَوإحساِنكَإيلََِّفَد ولِةَأئ َُُترِجح َاْليّاِمَاملاضيِةَوالُقروِنَاخلاليِة،ََل  بواَُرسل ك،َلكّنكَر ِحٍمَِفَت قاُدٍمَمن  ّمِةَالُكفِر،َاّلذينَن  ق ضواَع هد كَوك ذَّ
 .َ...س ب قَيلَمن َاَلُدىَاّلذيَلهَي ّسرت ِّن،َوفيِهَأنش أت ِّنأخر جت ِّنَلّلذيَ
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سپس، جای دادی مرا در أصالب، . إبتداء فرمودی مرد به نعمت خودت قبل از آنکه چیزی باشم یاد شده، خلق کردی مرا از خاک)

در أیّام گذشته، و قرون سپری  پس، همواره مسافری بودم از ُصلبی به رحمی. ها إیمن از نابودی، و حوادث روزگاران، و سال

به خاطر رأفت، و لطف، و إحسانت به من، خارج نساختی مرا در دورۀ پیشوایان کفر، که شکستند عهد تو را و تکذیب کردند . شده

لکن خارج ساختی مرا برای آنچه سبقت گرفته برای من از هدایت، که برای آن مرا آسان ساختی، و در آن پدید . رسوالن تو را

 . ...(وردیمآ

یکی از خیرات و برکات مقّربان و اولیایی  . باشند در میان عبادش، و خلیفه و جانشین او میان خلقش مظهر لطف خدا میاینان 

ای باال و پر  فرشته ،ُفطحُرسحکایت  .باشد حبّان مشتاق قرب پروردگارشان میمو ارشاد از دستگیری  -علیه الّسالم -چون امام حسین

فرماید، اشارتی است به همین  نقل می -علیه الّشالم -از امام صادق (511-515ص )شیخ صدوق آن را در امالی خود که  ،سوخته

 -همراه جبرئیل ُفطحُرسآمده است،  -رحمة هللا علیه -چنانچه در نقل شیخ جلیل القدر، صدوق. مقام و جایگاه واالی سرور آزادگان

آمد، و از این عرض  -ه و سلّملصلی هللا علیه و آ -نزد رسول هللا -علیه الّسالم -لّد امام حسینبرای تهنیّت و تبریک تو -علیه الّسالم

او را گفت تا بال خویش بر  -صلی هللا علیه و آله و سلّم –حضرت محّمد  داشت، ادب خود شفاء و سالمت خویش را چشم می

 کشد و باز گردد به مکان خویش، او چنین کرد و باز باال و پر گشود و اوج گرفت، و عهد کرد هر کس -علیه الّسالم -حسین

بودن ازلی ی است به محبوب اشارتدر این حکایت، . یا سالم و درود فرستد، آن را به برساند، کندرا زیارت  -علیه الّسالم -حسین

از همان  -علیه الّسالم -علیهما الّسالم، و هم چنین به محبوب بودن او -بن علی سیّد شهداء، امام آزادگان، و سرور عاشقان، حسین

گرامی خود نبی در قیامت به نحو تبعیّت از جّد و ، از ابتداء دارای مقام شفاعت بود -علیه الّسالم -ابتداء تولّد، و نیز به اینکه او

 . صاحب مقام محمود و شفاعت کبری خواهد بود ،-صلی هللا علیه و آله و سلّم -اکرم

 

 هّمت یاران و رهایی از دیوان

 رسد مظلومان آن زمان کافغان  مدد شیر مردانند در عالم

 (موالنا، دفتر دوم مثنوی)

َالظُُّلماِتَ"فرماید،  می -آله و سلّمخدای تعالی خطاب به نبی خاتم، محّمد مصطفی، صلی هللا علیه و  َِمن  َالنَّاس  رِج  َلُِتخح َِكتاٌبَأ ن حز لحناُهَإِل يحك  الر
َِإى َالنُّوِرَبِِإذحِنَر ِّبيِمح برون  ایم تا مردم را و فرو فرستادهكتابى است كه بر ت [این]الف، الم، را، ) (ابراهیم 5::5)" ِصراِطَالحع زيِزَاْلح ميدَََِِإى 

غیر محبوبان مقَرب خدای آری، (.  ستوده چیرۀ [یخدا]پروردگارشان به سوى راه آن ا إجازه ب نورها به سوى  تیرگى آوری از

اشاره به این هبوط ابتالء دارد شیخ الرئیس، ابن . ، مبتال شدند به هجران و فراقهمراه او، -علیه الّسالم -تعالی،همه فرزندان آدم

 :با این بیت -رحمه هللا -سینا

 ح لَي
َِمن َامل َإِل يحك  ذ اُتَت  ع زُّزٍََََ اْل رحف عَِ ه ب ط تح َو َت  نُّ   عَِ و رحق اءَُ

 (کبوتری صاحب عّزت و منیع  فرود آمد سوی تو از محل رفیع)

بیرونی در رهایی از زندان دیوهای ان این. خدای تعالی آنها را وعده داد که به زودی هدایتی از سوی خود برای رهایی آنها فرستد

با لّذات فانی  شوند کنند تا قعر چاه ظلمانی طبیعت و قانع می برخی از آنان از آسمان ارواح هبوط می. شوند و درونی چند گروه می

 :را توصیف فرمودحال آنان شونده این جهانی چنانچه حافظ شیراز 

 مگسی شاهبازان طریقت به مقام اند قانع شده چه شکرهاست در این شهر که

 :این ابیات حافظ شرح احساس آنهاست. آورند ایّام وصال را مقدار آن، و بیاد می گروهی دیگر قانع نیستند به این جهان و متاع بی

 افتادم که در این دامگه حادثه چون  فراق طایر گلشن قدسم چه دهم شرح

 خراب آبادم دیر آدم آورد در این جایم بود من ملک بودم و فردوس برین

کوشند تا با زحمات و ریاضات شخصی، و با اعتماد بر حول و قّوه خود راهی به جایی برند، ولی  این جماعت، گروهی می از میان

 سعی و  تالش بهاینان با  سازد، دهد و اجر محسنین و نیکوکاران را ضایع نمی ای به او می گرچه خدای تعالی اجر هر عمل کننده

َُكنحُتمحَُتُِبُّون َاللَّه َف اتَِّبُعوين"فرماید،  واهد برد، که خدای تعالی میراهی به کوی عشق و محبّت نختنهایی  َََُقلحَِإنح َُذنُوب ُكمحَو  َل ُكمح َي  غحِفرح ُُيحِببحُكُمَاللَُّهَو 
گناهان ان فرماید غفراگر خدا را دوست دارید، از من پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد و : بگو) (آل عمران 1:15) "اللَُّهَغ ُفوٌرَر حيمٌَ

 !(است رحیم غفور، و خداوند برایتانشما را 

 :حافظ

 و نشد اهتمام که من به خویش نمودم صد  قدم دلیل راه به کوی عشق منه بی

علیهم  -باشند ممکن نباشد مگر به مدد خدا و اولیاء او رهایی از تنگناها و ظلماتی که در آن می دانند و جماعتی دیگر باشند، که می

 .الّسالم
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 :موالنا در دفتر اّول مثنوی

 هیچ مـدا هیچیـات خـایــنـع یـب بسیچ این همه گفتیم لیک اندر

 ورق گر ملک باشد سیاهستش حق خاصان بی عنایات حق و

 :حافظ شیراز

 بکنیم یـمایـه ونـمـطلب از سایه می  نکند وصله کاریـر کم حــه طایـایـس

 

 کنم دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه چو پسندید و به چاهم انداخت ترکان شاه

 کنم ن چهـره شب وادی ایمـیـاره تــچ ورـط د آتشـنـی نکـراغـددی گر به چـم

فرماید آنها را با نور و  این امر و پذیرش آن، خدای تعالی هدایت میباشند، بعد از معرفت به  جوی  می و چون اینان آزاده و حقّ 

 .صلوات هللا علیهم أجمعین -توفیق خود به اولیاء بر حّق خود، به ویژه به سایه عنایت خاتم انبیاء و اهل بیت او

شوند، و از همان بدو خلقت در حصن و  میهایی از لطف و عنایت ازلی شامل حال آنها  ای دیگر باشند که درجات و سایه اّما طایفه

 همگنانی آیند، و در اجتماع و خانواده و جمع   به دنیا می" محّمد رسول هللا"، و با شهادت "ال إله إال هللا"توحید و  دژ استوار

قرار  -علیهم الّسالم علیه و -و محّب و پیرو اهل بیت معصوم او -صلی هللا علیه و آله و سلّم -خداپرست و مسلم و متابع نبی اکرم

شوند، زیرا از همان نخست ولّی حّق آنها،  میهای عملی ن های متراکم شرک نظری و لغزش یچگاه گرفتار ظلمتگیرند، اینان ه می

شوند برای  اینان هرگز با خضر به ظلمات فرستاده نمی. خدای تعالی، آنها را مصون داشته است با صیانت و امداد اولیاء خاتم خود

چه بسیار فرق است بین آبی . همیشه برسرشان بوده است -صلی هللا علیه و آله و سلّم -یدن آب حیات، چرا که سایه سیّد موّحداننوش

چنانچه حافظ . بارد های آسمان توحید و هللا اکبر بر زمین جان اهل عنایت می هشود، و آبی که از خزان که در ظلمات تحصیل می

 :شیراز فرمود

 است تا آب ما که منبعش هللا اکبر  جای او است ظلمات ب خضر کهفرق است از آ

 دارد به دست شاهوشی ده که محترم  خزینه دل به خط و خال گدایان مده

 دارد قدم ت سروم که اینغالم همّ   خزان نه هر درخت تحمل کند جفای

 رهش به سرو سهی قامت بلند مباد به یغمایی خزان در این چمن چو درآید

این است سّر شهادت و شفاعت امام آزادگان، ساالر شهیدان، و سرو بلند هّمت رادمردان، که خزان شرک و جهل، و تند بادهای  

قان بی قرارش، و الرزاند، و به اذن معبود حقّش، سایه لطف و عنایت خود را بر سر یاران با وفایش، و مشتنبیداد و ستم او را 

 . ترده داشتعزاداران با صفایش تا ابد گس

 

 

 فراغت و شفاعت

 بکند کاری مردی از خویش برون آید و  طرفی ست ز عشاق بود کز شهر خالی

 (حافظ شیراز)

َالحُمؤحِمنْيَ "خدای تعالی فرمود،  َِمن  َِلم ِنَات َّب  ع ك  َج ناح ك  ِفضح َاخح َو  َاْلح ق حر بْي  َع شري ت ك  َأ نحِذرح و خویشان  نزدیكت ) (الشعراء 46:  :45-455 )" و 

یعنی، ای محّمد، تو برتر از همای !( خود را فرو گستر[ تواضع]اند، بال  راى آن مؤمنانى كه تو را پیروى كردهب. را هشدار ده

 -تبارک و تعالی -تر از فاصله دو قوس کمان به حقّ  باشی، و نزدیک می" أو ادنی" سدره نشین هستی، بلکه صاحب مقام قرب

اب خویشانت را، همانان را که نسبتی با تو دارند، و از اوج خود فرودآی و با آنان باش تا این پرندگان نوزاد را هستی، لیکن دری

وای ) "ن  فحِسيَن  فحِسي"باشی، و دیگران همه  می پرواز کردن بیآموزی، چرا که تنها تو این قدم داری، و فارغ از خود هستی، که خاتم

آن که از امر نجات و استکمال خود فراغت نیآفته است، تنواند به نحو اطالق و . جویند شفیعی میگویند، و  می (بر من، وای برمن

پس، دستگیر و شفیع مطلق در همه احوال و شرایط تو هستی ای . در همه احوال به دستگیری و تکمیل دیگران اشتغال داشته باشد

 .عصوم توولی و نبی و رسول خاتم ما، و اولیاء خاتم تو از اهل بیت م

بود از منظری عرفانی، و  -علیهما الّسالم -مراد از آنچه تاکنون گفته شد، برای بیان سّر شهادت سرور آزادگان، حسین بن علی

اش از  آن امام معصوم، که از محبوبان حّق تعالی بود، حجابی نبود تا با شهادتش مظلومانهخدای سبحان و توضیح این معنا که بین 

گان و مستعدانی بود که مشتاق وصال حّق بودند،  بلکه کربال و عاشورای حسینی برای نجات و عروج  شایسته. شودمیان برداشته 

محبوبان نایل شدند، و از خطر تباهی و  اتو به مدد هّمت ساالر شیهدان، هریک به مقامات الیق خود رسیدند، و به بعضی درج

علیه  -براى اوشهادت پس از  -و خدا داناتر است -است  شاید چنانچه گفته شده البته . ذلّت در چنگال یزیدیان دیو صفت رها گردیدند

[ 5]شاید بعضی اشعار بزرگان شده است و  از عین ثابت و شوائب امكان حاصل از تجّرد تاّم و تمام یینها یا مرحله -الّسالم

ُث بَْعَد ذل َک اَْمرا هللّاَ  لََعلَ این خود محتاج بحثی دیگر است  و. مشعر به این امر باشد  .یُْحد 
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  بینند موجب شده غفلت از این معنا که محبوبان حّق فانی از خود و باقی باهلل هستند، و خود را در میان نمی شاید چنانچه گفته شد

با ایثار و فداکاری در راه خدای سبحان، از خود مجازی رها شد و به قرب حّق  -علیه الّسالم -است برخی گمان کنند که امام حسین

برای مثال، . اعتناء را نشاید استقبیل این از را پس، آنچه . باشد صحیح نمیوجه به هیچ این سخن باطل است و . تعالی نایل گردید

زبان آن حال آن  -علیه الّسالم -هنگام به میدان رفتن علی اکبر -علیه الّسالم -عمان سامانی این سخنان را از زبان امام حسین

 :حضرت دانسته است

   ای مت، قیامت کردهوه کزین قا  ای  راست بهر فتنه، قامت کرده

   کنی از مراد خویش دورم می  کنی  از رخت مست غرورم می

   گنجد دو دوست رو که در یک دل نمی  گه دلم پیش تو، گاهی پیش اوست 

   ی لیلی، مرا مجنون مکن زاده  بیش ازین بابا، دلم را خون مکن 

   نیش بر دل، سنگ بر بالم مزن   پشت پا بر ساغر حالم مزن 

 بس نمک بر لخت لخت دل مریز   اک غم بر فرق بخت دل مریز خ

 همچو زلف خود پریشانم مساز   همچو چشم خود به قلب دل متاز 

 بر سر راه محبت سد مشو    حایل ره، مانع مقصد مشو 

 گوید او  "مما تحبون"بعد از آن،     "لن تنالوا البر حتی تنفقوا"

 از تو بهتر گوهری بهر نثار    نیست اندر بزم آن واال نگار 

   آن بت است و غیرت من بت شکن  هر چه غیر از اوست سد راه من 

در کربالء تکمیل نفوس مستعد و عروج آنها بود،  -علیه الّسالم -در هر صورت، مراد ما آن است که ماموریت إلهی امام حسین

 .مبارزه با جور و ستمو همراه با نجات اّمت، و محافظت از دین، 

آری، چنین بود هّمت آن امام االحرار، سیّد الشهداء، مبتالی به اهل جفاء، و مقتول به کربالء، سبط نبی اکرم محّمد مصطفی، و  

عاشورا و کربالیش برای . سالمه علیهو صلوات هللا  -فرزند فاطمه زهرا و علی مرتضی، و سرور جوانان بهشت، امام حسین

بود از ظلمات جهل و شرک و از بیداد زور و زر، و از شقاوت دنیا و  - علیه و اله و سلّمصلی هللا -نجات اهلش و اّمت جدش

 .آخرت

َِمنَّا ..."برای همین، فرمود،  ي حه ات  َه  لَِّةَو  َالذي َالسَّلَِّةَو  َب  ْيح  ِ َاث حن ت  ْيح َب  ْيح  َر ك ز  َق دح ِعيي َالدَّ َابحن  ِعيَّ َالدَّ َِإنَّ َو  َي أحب ََأ ال  لَُّة َالذي َو  َالحُمؤحِمُنون  َو  َر ُسولُُه َل ن اَو  َاللَُّهَذ ِلك 
َط اع ة َالليئ اِمَع ل ىَم ص ارِِعَا َنُ ؤحثِر  َأ نح َنُ ُفوٌسَأ بِيٌَّةَِمنح يٌَّةَو  َأُنُوٌفََحِ  َو  َط ُهر تح َو  َِقلَِّةَالحع دَ ُحُجوٌرَط اب تح ر ِةَم ع  ُسح َز اِحٌفَِِّب ِذِهَاْلح َِإيني َو  ل ِةَالنَّاِصرلحِكر اِمَأ ال  َِخذح " ...َِدَو 

 (11-15اللهوف على قتلى الطفوف، ص سیّد بن طاوس، )

و هیهات  ،[و بیعت با یزید تسلیم]زاده مرا بین یكى از دو چیز مجبور كرده است، بین مرگ و ذلّت  حرامزاده فرزند  حرام! شگفتا)

دهند  فت خاندان، هّمت واال و عّزت نفس ما هرگز به ما اجازه نمىهاى پاك، و اصالت و شرا كه ما ذلّت و خوارى را بپذیریم، دامن

شكنى و  ، و بسیارى دشمن و پیمانکمن با این یاران اند! آگاه باشید .كه اطاعت فرومایگان را بر مرگ شرافتمندانه ترجیح دهیم

 (.آن خواهم رفتام، و تا سر منزل مقصود به دنبال  كارشكنى یاران و دوستان، راه خود را انتخاب كرده

م و یاران صّدیق خود را به دست جور و ستم تسلیم نفرمود، و با إلقاء سکینه قلبی بر آنها، عارف گرداندشان هیچ یک از اهل کر

ها و درجات معراج روحانی تا قرب  های ظلمانی و نورانی، و سلوک سوی معبود حّق خود، و ترقّی بر پله بر آداب خرق حجاب

 . های قدس او پردهخدای سبحان و سر

های پاک و خاندان شرف بودند، و خدای  آری، عاشورا و کربالی حسینی، اّوالً، برای صیانت و عروج کسانی بود که از دامن

های پست حیوانی خود آنها را از جایگاه واالی خود  برای تامین خواسته -لعنة هللا علهیما -دانست که یزید و ابن زیاد تعالی روا نمی

هر یک از این پرندگان آشیان  -علیه الّسالم -آری، حسین. سازند و بنده و مطیع زور و جور، و شهوت و غضب خود کنندساقط 

قدس را که قدرت پرواز داشتند، پرواز داد و از بند اسارت یزید و یزیدیان رها ساخت، و هر که را بر جا گذاشت، به إذن هللا بود، 

پس، هر که هنوز قّوت پرواز در بال . و مصلحتی، و یا به خاطر آنکه هنوز قّوت پرواز نداشتند یا برای جانشینی و تمکیل دیگران

علیهما  -علیها الّسالم و فرزند برومند و جانشین بر حقّش، علی بن الحسین -و پر نداشت، به دست خواهر بزرگوارش، زینب کبری

. ا محافظت کنند و بیآموزند آنها را قّوت و راه و روش  پروازسپرد تا چون مادری مهربان و برادری غیور از آنه -الّسالم

، و فرزندش، علی -صلی هللا علیه و آله و سلّم -خود ولیی بود معصوم، از اهل بیت محّمد -علیها الّسالم –خواهرش، زینب کبری 

پس، هر که اهلیّت داشته باشد و محّمدی . لّمصلی هللا علیه و آله و س -امامی معصوم از سالله رسول هللا -علیهما الّسالم -بن الحسین



10 

 

خود او را در کنف حمایت خود قرار دهند، به یکی از این دو  -صلی هللا علیه و اله و سلّم -مشرب و نسب باشد، اولیاء محّمدی

 .وجه

نمایند تا اگر کمترین مناسبتی و استعدادی در آنها باشد  کنند، و به آنها ارائه طریق می اما آنان که چنین نیستند، آنها را نیز دعوت می

بهره و درس خود را برگیرند از کربال و عاشورا، که سرمشقی است جامع و کامل برای هر کسی در هر شرایطی، چه زن و چه 

. ان و چه پیر، چه در سپاه دشمن و چه در جمع دوستان، چه غنی و چه فقیر، و چه آزاد و چه بردهمرد، چه کودک و چه جو

دیوان  از یوغ بردگی و اسارات  رهایی ترین درسش برای مشتاقان عروج است، که  البته، عالی. کربالی حسین همه چیز دارد

، چنین (551، ص 15ج )در بحار االنوار . فراگیر است -علیه الّسالم -آری، جود و لطف حسین. جویند بیرون و درون را می

ُهَر ُجلٌَ"آورده است،  َِعنحد  َق ال  ِلِهَض اع ََ-و  َغ ريحَِأ هح َِإى  ِدي  َِإذ اَُأسح َالحم عحُروف  ِلكَ َ-ِإنَّ َك ذ  َُعَل يحس  س ْيح َاْلُح َت ُكوُنَالصَِّنيع ُةَِمثحل َو اِبِلَالحم ط رََِ-ف  ق ال  َل ِكنح ُتِصيُبََ-و 

َالحف اِجرَ  َو  علیه  -پس، حسین ".تباه شده باشد[ آن نیکی] ،كسى كه اهلیت نداشته باشده بشود وقتى نیكى " ،گفتنزد او مردى و " )الحب  رَّ

این خلیفه خداست، که ." گیرد را فرامى کاربدو  کارونیکت كه باران اس بارش شدیدنیكوكارى مانند . چنین نیست" ،فرمود -الّسالم

و دست  -لعنة هللا علیه -یزید اباو خواست کار  مظهر خدایی است که رحمتش همه چیز را فراگرفته است و برای همین، نمی

نگامی که خود به عنوان ریزی کشد، چه در آن بود شقاوت ابدی آنها، و تا آخرین لحظات، حتّی ه نشاندگان او به قتال و خون

ها از نصیحت خیرخواهانه دشمنان خود دریغ  و تا آخرین نفس. فرمود از ابتداء نمودن به قتال آخرین نفر به میدان رفت، پرهیز می

ي انَ "نورزید تا آنجا که در دقایقی قبل از شهادت، خطاب به قاتالن خود چنین فرمود،  ََو ُيح ُكمحَي اَِشيع ة َآِلَأ يبَُسفح َُكنحُتمحَال  َل ُكمحَِديٌنَو  ي ُكنح ََل َح ِإنح
َأ عحر اباًَ َُكنحُتمح َِإذح س اِبُكمح َأ حح َارحِجُعواَِإى  َو  ر اراًَِفَُدن حي اُكمح َالحم ع اد َف ُكونُواَأ حح واى بر شما اى پیروان آل ابو سفیان، اگر دین ندارید و از قیامت " )ُت  اُفون 

 (.دانید ی میباعراگر خود را أخود نیاکان  [های ارزش]به ، و برگردید باشیدگانی خود آزاد ترسید، پس دست كم در دنیاى نمى

خشک و سوزان در عاشورای  یاین آب زندگانی که آن شاه تشنه لب، و سرور بلند هّمت، و اسطوره شرف در کربالآری، منبع  

بود، همان هللا اکبری که در اّولین لحظات تولّدش جّد " اکبر هللا"باراند در گستره زمان و مکان  بر همگان ،مظلومان و ستمدیگان

بزرگوارش، با انفاس قدسیش، هنگام اذان گفتن در گوش این نوزاد علی و فاطمه، بر جان و دلش، و روح و جسمش إلقاء فرمود، 

راند تا هر که  هش پیوسه بر زبان میهایش در میدان نبرد حّق و باطل و زمین قتلگا و آن همان هللا اکبری بود که که در آخرین نفس

گوشی دارد برای شنیدن و قلبی دارد برای پند گرفتن، بداند که نور غیر ظلمت است، و زندگی غیر مرگ، و آزادی غیر اسارت، 

 :و بداند

 است تا آب ما که منبعش هللا اکبر  جای او است ظلمات فرق است از آب خضر که

صلوات هللا علیهم أجمعین  -آرامش بخش زینب کبری و علی بن الحسین و دیگر اهل حرم نبوت و همین هللا اکبر بود که شنیدنش

  .ترین ستمکاران آن حلق دریده گردید و آن آواز خاموش ترین پلیدان و ستمکار بود، تا آنکه به تیغ پلید

ُر  َ  َرب  الْعالَمیننا َدْعواَو آخ    أَن  اْلَحْمُد هلل 

 

 

 :پی نوشت

 برادرشانی که در منزل الس روضه انسبت به خواندن آن در مج که -رحمة هللا علیه  –ل از عالمه محمد حسین طباطبایی ار ذیاشع[ 5]

:دنداشته باشقرب تام  فنای مطلق ود اشاره به آن نن، می توابر پا بوده، عنایت داشته اند  

با همین قافله ام راه فنا می پویم                                                   گفت آن شاه شهیدان که بال شد سویم  

شور یعقوب کنان یوسف خود می جویم                                              دست همت ز سرای دو جهان می شویم  

                                            که کمان شد ز غمش قامت چون شمشادم

زیر شمشیرم و در دام بال افتادم                                                   نده بُن و بنیادمگفت هر چند عطش کَ   

گویم واز گفته خود دلشادم  فاش می»                                                    هدف تیرم و چون فاخته پر بگشایم  

                    « بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

ُکشته یارم و با هستی او بسته و ثاق                                                    من به میدان بال روز ازل بودم طاق  
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طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق »                                                  وکجا دشت عراق  جاوُ کُ من  دل رفته   

                        « این دامگه حادثه چون افتادمکه در 

کند تیر، نثارمن خورم خون دل و یار                                                         یار تا در این بزم بتابید مه طلعت  

نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار»                                                    پرده بدریده و سرگرم به دیدار نگار   

                       « مچه کنم حرف دگر یاد نداد استاد  

شربت مرگ همی جویم و جانم بگداخت                                                    تشنه وصل اویم، آتش دل کارم ساخت  

کوکب بخت مرا هیچ منّجم نشناخت »                                             از چه از کوی توام دست قضا دور انداخت  

                       « یا رّب از مادر گیتی به چه طالع زده ام

ور سرم سیر کند شهر به شهر از ره دور                                                          لوحه سینه من گر شکند سّم ستور  

جوی سایه طوبی و دلجویی حور و لب »                                             باک نبَود که مرا نیست به جز ذوق حضور  

                     « به هوای سر کوی تو برفت از یادم

 

 

 


