
 
 های شخصیتی حضرت ابوالفضل العباسنگاهی به ویژگی

*قادری یمیرتق
 

 مقدمه

نه تناا سراره شرادای کرربال  بلکره تنارا شراید واقعرۀ  حتر، ابواحفت  احعباس
نامره مرأهوره از سروی امرا   است کره صراحب زیار، عاشورا بعد از سیداحشاداء

هرای فراوانرى کررده  هرا و قلب است  ایا امر حتر، را کرانون تواره دل صاد 
است  رمزگشایى از شاصیت ایشران  نیازمنرد شرناخت خصوصریاتى اسرت کره در 

نامره  در زیار،و کلما، کوتاه و َرَازهای حماسى ایشان در واقعۀ عاشورا  بیان شده 
هرا ویىگىه ایا نسبت ب و اما  سجاد اما  حسیاهای گواهىآن حتر، و نیز 

تواند برای ما احگرو  آمده است  در ایا مقاحه به پنج ویىگى براسره آن حتر، که مى
 ایم  باشد  پرداخره

 . اصالت خانوادگی1
  اصاحت خانوادگى و تربیت های براسره حتر، ابواحفت  ویىگىدر میان تمامى 

مارم  هکرر دو ویىگى ویىه مادر  کمرر مورد تواه قرار گرفره است  برای تحلی  ایا 
 نکره ضروری است 

ها بر خالف دیگر موارودا،  افرزون برر تکثیرر  حکمت زوایت در انسان نکته اول:
َو ِملْن آياِتلِه َأْن »نس  و الوگیری از انقراض آن  آرامش روحى میان همسران اسرت: 

 َْ ْسُكُنوا ِإَلْيها َو َجَع ََ ًة َو َرْحَمًة ِإَن  ِفي ذِلَك ْليلاٍت ِلَقلْوٍم َخَلَق َلُكْ  ِمْن َأْنُفِسُكْ  َأْ واجًا ِل َبْيَنُكْ  َمَوَد 

                                                           
  نویسنده و پىوهشگر *

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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ُروَن  َفَك  ََ د یره از انس خودتان همسرانى برا  شما آفرکها  او آن است  و از نشانه 1؛َي
د و رحمت قررار داد؛ یشد  ان شما و همسرانران عالقهید و میابینار آنان آرامش کتا در 
بره «  ها  قطعى اسرت شند  نشانهیاند ه مىکروهى ا نعمت احاى برا  گیدر ا کش بى

هاسرت؛  های زوایرت در میران انسان واود آمدن نس  صاحح  یکى دیگر از حکمت
نا َهْب َلنا ِمْن َأْ واِجنا »فرماید:  چنان که خداوند از زبان عباداحرحما مى ِذيَن َيُقوُلوَن َرَب  َو اَل 

َة َأْعُيٍن َو  اِتنا ُقَر  َي  ِقيَن ِإماماً َو ُذِر   ََ ند: پروردگرارا  بره یگو ه مىکهسرند   سانىکو  2؛اْجَعْلنا ِلْلُم
شروا  یرا پ ا و مراکرروشرنى چشرم عطرا   هیرهمسران و فرزندانمان  ما  هیما از ناح

 « زگاران قرار دهیپره
نس  صاحح  حاص  نطفه مرد به منزحه بذر و رحم زن به منزحه زمیا و مح   نکته دوم:

ست  قرار گرفرا نطفه از صلب شامخ مرد در رحم پاک زن  حاصلى از کاشت بذر ا
ندارد؛ زیرا از زمیا مسررعد  بایرد  توحد شاصیرى چون حتر، ابواحفت  احعباس

اُ  َیْخاُرُج َنباُتاُه »فرماید:  محصول مفید برداشت نمود؛ چنان که خداوند نیز مى ِیَّ اْلَبَلاُد الَطَّ
ِذي َخُب  ِه َو اَلَّ اهش به اهن پروردگارش یو آماده  گ کا پایسرزم 3؛َث ال َیْخُرُج ِإال  َنِكاداً ِبِإْذِن َرِبَّ

ده یرفا و بى کزار است  از محصروحى انرد ث و شورهیه خبکنى ید  اما زمیآ رون مىیب
اُكْم »نیز در ایا باره فرموده است:  خدا رسول«  دهد رون نمىیب َمِن   ِإی  ِقیاَل   َو َخْضَراَء الادِّ

اْوءَیا  َِ الس  ُ  اْلَحْسَناُء ِفا َمْنِب
َ
َمِن َقاَل اْلَمْرأ ِه َو َمْن َخْضَراُء الدِّ هایى  بپرهیزیرد از سربزه 4؛َرُسوَل الل 

رویرد   هایى کره در مزبلره مى ال ل  سربزه روید  عرض شرد: یرا رسرول که در مزبله مى
 « ده استچیست؟ فرمود: زن زیبایى که در خانواده پست و ناشایست به واود آم

به عنوان امرا  معصرو  برا    حاص  ازدوام اما  علىحتر، ابواحفت  احعباس
« ارحا  مطارره»است که نه تناا مصدا  بارز  احبنیا ای  چون ا  بانوی عارفه مردینه

اش تا اایى است کره اگرر چره در واقعره کرربال چارار  است؛ بلکه معرفت واودی
 امى که از بشیر پیگیر احروال امرا  حسریافرزندش را از دست داده است  اما هنگ

ََ ِنیااََل »گویرد:  دهد  مى شود و بشیر خبر شااد، چاار فرزندش را به او مى مى ْعا َقط 
                                                           

  21  رو : 1
  74  فرقان: 2
  85  اعراف: 3
  35  ص 20؛ م وسای  احشیعه   محمد با حسا حر عاملى؛4
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ه َقْلِبی  َاْخِبْرِنی َعْن َاِبی ُهْم َفاداًء اِلِبی َعْبِداللَّ ََ اْلَخْضراِء ُكلُّ اِه اْلُحَساْین َاْوالِدی و ََمْن َتْح  َعْبِداللَّ
ای بشیر  با ایا خبر ناگوار بندهای دحم را پاره کردی  از حسیا برایم خبرر برده   1    ؛

 «   باد فرزندانم و هر آنچه در زیر آسمان کبود است  فدای اباعبدال ل اححسیا

 . ادب 2
نسبت بره امرا  زمرانش   رعایت اد  و احررا  خاص حتر، ابواحفت  احعباس

 براسره آن حتر، است های  ویىگىاز دیگر  اما  حسیا
یکى از وظایف و تکاحیف هر فرد مسلمان در کنار وااباتى چرون نمراز  روزه  حرج  
اااد  امر به معروف و ناى از منکر  آراسره شدن به مکار  اخرال  و صرفاتى  چرون 

  «اد »  «احرررا »  «عفرو و گذشرت»  «ایثرار»  «گذشرت»  «حیا»  «انصاف»  «مرو،»
میت اخال  به گونه ای است که آیا، فراوانرى در قررآن بره آن و     است؛ اه« عدل»

درباره اهمیت مکار  اخرال  بره عنروان فلسرفه  خدا اخرصاص یافره است  رسول
 بعثت خود فرموده است: 

ِنی َْ ی َبَع ِق َفِإن  َربِّ ََ ْن َیْع   َعَلْیُكْم ِبَمَكاِرِم اْلَْخ
َ
ِق أ ََ اْن ِبَها َو ِإن  ِمْن َمَكاِرِم اْلَْخا ُجاُل َعم  ُفاَو الر 

 ُُ ْن َیُعوَد َمْن اَل َیُعاوُد
َ
برر شرما براد رعایرت  2؛َظَلَمُه َو ُیْعِطَی َمْن َحَرَمُه َو َیِصَل َمْن َقَطَعُه َو أ

ها مبعو  کرد و از مکار  اخال  است که کسرى  مرا بر آن  مکار  اخال  که خداوند
  کسى که ترو را نسربت ىباشاو را ب ر به اات غرضى شاصى رکه بر تو ظلم کند 

؛ با شاصى که با تو قطع دوسررى کنرد  رابطره کابه چیزی محرو  گرداند  کمکش 
 و شاصى که به دیدار تو نیاید  به دیدارش برو برقرار کا دوسرى 

یابد که  زمره زنردگى انسرانى  هر انسانى با مرااعه به فطر، و باطا خویش  در مى
شدن به اخرال  فرردی و اارمراعى و داشررا  ساحم و آرامش روحى داشرا  مرصف
 فرموده است: مکار  اخال  است؛ چنان که اما  على

ْن َنْطُلاَ  مَ 
َ
ًة َو اَل َنْخَشی َنارًا َو اَل َََّوابًا َو اَل ِعَقاباًا َلَكااَن َیْنَبِراا َلَناا أ ا اَل َنْرُجو َجن  َكااِرَم َلْو ُكن 

ا َتُدلُّ  َها ِمم  ِق َفِإن  ََ َجاحاْلَْخ م و یداشرر د و براور نمىیاگر هم به باشت ام 3؛َعَلی َسِبیِل الن 

                                                           

  186  ص 3؛ م شرر ا خبار فى فتائ  ائمه ا طاار   نعمان با محمد مغربى؛1

  174  ص 12؛ م وسای  احشیعه   محمد با حسا حر عاملى؛2

  193  ص 11؛ م مسردرک احوسائ  و مسرنبط احمسائ   حسیا با محمدتقى نوری؛ 3
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ه در کرسرره برود یبود  براز شا ان نمىیفر  در مکیم و پاداش و یدیهراس از دوزخ نمى

ار  کرروز  در بره دسرت آوردن میرت و پیرا راه موفقیم؛ زییار  اخال  برآکطلب م

 اخال  است  

خرال  سربب محبوبیرت آدمرى در میران افرراد گونه که مرصف شدن به مکار  ا همان
شود  عاری بودن واود آدمى از ایا صفا، و مرصرف شردن بره صرفاتى   اامعه مى
آزار و اهیررت »  «خررواری حرا »  «ُعجررب»  «برردزبانى»  «تکب ررر»  «حسرراد،»همچررون 
و     « نفرا  و دروغگرویى»  «تمل ق و چابلوسى»  «خواری رشوه»  «ریاکاری»  «دیگران
 علرى  شود آدمى از چشم همگان ساقط شود  از همیا روست که  اما  ىمواب م

ِق   ِبَمَكاِرِم   َعَلْیُكْم »فرماید:  مى ََ یَف َو   اْلَْخ اِر َهاا َتَضاُع الش  اَة َفِإن  ِنی  َق الد  ََ ااُكْم َو اْلَْخا َها ِرْفَعٌة َو ِإی  َفِإن 
ه سربلند  اسرت و از اخرال  پَسرت یما هکد یبند باشیار  اخال  پاکبه م 1؛َتْهِدُم اْلَمْجد
 « برد ا مىیکند و بزرگوار  را از ب ف را پَست مىیها  شر ه انسانکد ینکدور  

ویىه امرا   از نگراه اسرال   اهمیرت رعایرت اد  و احرررا  نسربت بره دیگرران و بره
تا آن ااست که خداوند در آیا، قرآن بره صرراحت آن را بیران کررده و  معصو 

 فرموده است: 
ِبليِّ َواَل َتْجَهلُروا َللُه ِبلاْلَقْوِل َكَجْهل ِذيَن آَمُنوا اَل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْ  َفْوَق َصْوِت النَّ َها الَّ ِر َيا َأيُّ

 َُ ایرد   ای کسرانى کره ایمران آورده 2؛ْ  اَل َتْشُعُروَن َبْعِضُكْ  ِلَبْعٍض َأن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْ  َوَأن

گونره  صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید  و در برابر او بلند ساا مگوییرد آن

کنند  مبادا اعمال شما نرابود گرردد؛ در  که بعتى از شما در برابر بعتى بلند صدا مى

 دانید   حاحى که نمى

  ار و رفرار و تعب د و تسلیم در برابر اما  معصرو گونه که رعایت اد  در گفر همان
ادبى در گفرار و رفرار و عد  تسلیم در برابر  اار عظیمى را برای فرد به دنبال دارد؛ بى

د؛ چنان کره خداونرد نیرز شمواب حبط عم  و عذا  احاى خواهد  اما  معصو 
ُموا»فرماید:  مى ِذيَن آَمُنوا اَل ُتَقِ   َها اَل  َه َسِميع  َعِللي    َيا َأُي  َه ِإَن  الَل  ُقوا الَل  ِه َو َرُسوِلِه َو اَت   3؛َبْيَن َيَ ِي الَل 

                                                           

  53  ص 75؛ م بحارا نوار   محمدباقر مجلسى؛1

  2  حجرا،: 2

  1  حجرا،: 3
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اید  چیزی را بر خدا و رسروحش مقرد   نشرمرید و تقروای  ای کسانى که ایمان آورده
 « احاى پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست

و نیرز  بره عنروان عتروی از خرانواده امیراحمرؤمنیا حتر، ابواحفت  احعباس
ای برخروردار برود  امرا بره سربب  صفا، واودی خود  از اایگاه رفیع و بلند مرتبه

مأمو  بود  خود را پشت اما  پناران  همواره در مقاب  اما  حسیا  معرفت واودی
ررار و رفررار در کرد تا اما  بیشرر دیده شود  اد  و احررا  نسبت به امرا  را در گف مى

گاه در برابر اما  برای خود نظرری قائر  نبرود  از  کرد و هیچ با تریا مرتبه رعایت مى
کره ارا همیا رو بود که در میان شادای کربال  به اایگاه وا تری دست یافت ترا آن

 اححوائج مشاور شد  به با 
 یکى از کراما، آن حتر، چنیا نق  شده است:

 ثه مقا  معظم رهبری به عنوان سانران حر  سیداحشرادااز سوی بع 1390در سال 
اححرمیا دید  کره فرزنرد  به کربال رفره بود   صبح تاسوعا زن و مرد اوانى را در بیا

ترابى خاصرى  اححرمیا گذاشرره بودنرد و برا بى شان را که فلج بود  وسط بیا خردسال
بعرد از ظارر  کردنرد  طلرب مى و حتر، ابواحفت  شفای او را از سیداحشادا

مشرف شد  و امعیرت زیرادی را در حرر   هاشم نزدیک مغر  به حر  قمر بنى
از فردی علت ازدحرا  مقابر  حجرره «  یا ابواحفت »زدند:  صدا فریاد مى دید  که یک

کنار در نام را پرسید  و فامید  بیماری شفا گرفره است  خود  را به آن اا رسراند  
ا  خواسرم تا ااازه  ا  بره احرررا  روحرانى و و از خد  دهند داخ  حجرره شرو   خرد 

سادا، بودنم ااازه دادند داخ  حجره شو   داخ  حجره که شد   همان کودک فلج 
را دید  که ساحم بود و واحدینش بیاوش بودند  از مرردی کره کنرارش برود  قصره را 
اویا شد   مرد گفت: ما دایى ایا کرودک هسررم  مرا بررای خرداحافظى بره حرر  

آمدیم  همسرر خرواهر  کرودکش را برر دوشرش ناراد و از او  ر، ابواحفت حت
خواست ضریح را ببوسد  فرزند خواهر  گفت که او را بر زمریا بگرذارد و هرر چره 
اصرار کرد  پدرش حاضر نشد  ناگاه پدرش عصبانى شد و او را رها کرد  کودک نیرز 

ا  نیز او را ساحم روی دو پایش ایسراد  پدرش نیز با دیدن ایا صحنه  بیاوش شد  خد 
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ک به ایا اا آوردند  برای تبر 
1 

 . آزادی و آزادگی 3
ا   سربب برترری او برر حیروان و برخورداری انسان از نعمت اخریرار  اراده و انرار

لا »فرماید:  ک شده است؛ چنان که خداوند مىئمال لا شلاِكرًا َو ِإَم  َْ ِإَم  لِبي لا َهلَ ْيناُه الَس  َإَن 
ا یررا باشرد  یر و پرذکم  خرواه شرایانردیبه راسرى ما راه )حرق( را بره او نما 2؛َكُفورا

اَ  »فرمایرد:  درباره تفاو، انسان  با مالئک و حیوان مى اما  على«  ناسپاس   ِفاا  َرك 
  َ ََ َدْهَو   َو َرك  ًَ ِب ِئَكِة َعْق ََ ََ َعْقل    اْلَبَهاِئِم   ِفا  اْلَم اَ    َدْهَوً  ِب ِكَلْیِهَماا َفَماْن َغَلاَ    خَدَم   َبِناا  اِفا  َو َرك 

َْ َدْهَوُتُه َعْقَلُه َفُهَو َدرٌّ ِمَن اْلَبَهااِئم  َعْقُلُه َدْهَوَته ِئَكِة َو َمْن َغَلَب ََ خداونرد مرعرال  3؛ َفُهَو َخْیٌر ِمَن اْلَم
فرشره را آفرید و او را از عق  محض سراخت و حیروان را آفریرد و او را از شراو، 

ساخت و انسران را آفریرد و در انسران ایرا دو را  یعنرى سرشرت فرشرره و  محض
 « سرشت حیوان را با یکدیگر ترکیب کرد و از او انسان آفریده شد

هرا را از نظرر  ها مواوداتى مارار و انرارابگر هسررند  امرا عملکررد آن اگر چه انسان
 توان به سه دسره تقسیم کرد: آزادی و آزادگى مى

سانى که اگر چه از آزادی اارماعى برخوردارند و هیچ شاصى آنران را دسره اول کر 
اند؛ چنران  کند  اما آزاده نیسرند؛ بلکه اسیر زندان هواهای نفسرانى به امری مجبور نمى

َذ ِإلَهُه َهلواهُ »فرماید:  که قرآن مى ََ ه هروا  کرسرى را کد  یرا دیرپرس آ 4؛َأَفَرَأْيَت َمِن اَت 
 «   داده است ش را معبود خود قراریخو
دسره دو  کسانى که اگر چره آزادی اارمراعى ندارنرد و تحرت سرلطه زورمنردان ر 

هسرند  اما اسیر نفسانی ا، خود نیسرند و از آزادی معنوی برخوردارنرد؛ ماننرد فُتری  
با عیاض و بُشر حافى که پس از توبه  از بند نفسانیا، رها شدند و به آزادی معنوی 

 رسیدند 
گری  سانى که هم آزادی اارماعى دارنرد و تحرت سرلطه هریچ سرلطهدسره سو  کر 

                                                           

  مقاحه نویسندهمشاهدا،   از 1

  3  انسان: 2

  5  ص 1؛ م عل  احشرایع   محمد با على صدو ؛3

  23  ااهیه: 4
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 شوند  امرا  علرى های نفسانى تسلیم نمى اند و در مقاب  خواسره نیسرند و هم آزاده
اُس »فرماید:  در توصیف ایا افراد مى ْنَیا َداُر َمَمرٍّ اَل َداُر َمَقرٍّ َو الن  ِن   الدُّ ََ  َرُجاٌل َبااَع ِفیَهاا  ِفیَها َرُج

اع ََ ْوَبَقَها َو َرُجٌل اْب
َ
َقَها  َنْفَسُه َفَ ََ ْع

َ
ا گذرگاه عبور است  نه اا  مانردن و مررد  یدن 1؛َنْفَسُه َفَ

ه کرگرر  آن یشراند و دکه خود را فروخت و به تباهى کى آن یکاند:  در آن دو دسره
 « خود را خرید و آزاد کرد
اسرت کره وقررى شرمر  های آزاده مصدا  برارز انسران حتر، ابواحفت  احعباس

ال حاَجَة َلنا فی أماِنک َفاإن  أماان اللاه خیارًا مان »نامه آورد  خطا  به او فرمود:  برایش امان
ما به امان تو احریام نداریم  امان خردا از امرانى کره عبیردال ل فرزنرد  2؛أمان إبِن َمرجاَناة
 « دهد  بارر است مراانه مى

 بینش ژرف . 4
  بصریر، نافرذ و شاخص حترر، ابواحفتر  احعبراسهای  یکى دیگر از ویىگى

دربراره  نامه ایشان منقول از امرا  صراد  بینش ژرف آن حتر، بود که در زیار،
 ایشان آمده است  

بدیا معناست که شعاع درک عقلى ساحک و عارف به دحی  طى کرردن « نافذ احبصیره»
بینى و  از روشررا ای کنررد و او  بره مرحلرره چنران انبسرراط پیردا مى مراترب سررلوک آن

ه و معنا  غیب و شااد، برایش یکسران مى اندیشى مى ژرف شرود و  رسد که عاحم ماد 
بینى و  بیند  ایا مرتبه از روشا بینند  وی در ِخشت مى آنچه را که دیگران در آینه نمى

شود که به عاحم قدس و معنا وص  و ااودانره شرود  منشرأ چنریا  درک  مواب مى
ه  قدر، و چنیا مرتبرهامری نیز طى کردن  ای  سه مرتبه از منازل تقواست که زمینه قو 

 سازد  از شعاع درک را برای او فراهم مى
ای نردارد و  اوحیا مرتبه  تقوای عا  است؛ بدیا معنا که عم  حرا  برای ساحک ااهبه

را در  احعم  حتر، یوسف دار کند  چنان که قرآن عکس تواند داما او را حکه نمى
ْت ِبِه َو َهَ   ِبها َلْو ال َأْن َرأى»کند:  عم  حرا  چنیا بیان مىبرابر  لِه َكلذِلَك   َلَقْ  َهَم  ُبْرهلاَن َرِب 

                                                           

  133؛ تصحیح صبحى صاحح؛ حکمت احبالغه ناج  محمد با حسیا شریف احرضى؛ 1

  12  ص 3؛ م موسوعه ا ما  اححسیا   گروهى از نویسندگان؛2
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َلِصيَن  َْ ُه ِمْن ِعباِدَنا اْلُم وَء َو اْلَفْحشاَء ِإَن  ز مصرر قصرد یو همانا همسر عز 1؛ِلَنْصِرَف َعْنُه الُس 
زه قصد او را ید  بر اساس غرید را نمىز اگر برهان پروردگارش یرد و او نکوسف را ی

م ترا برد  و فحشرا را از او دور یردک کمکبرهان دحی  و گونه ما او را با  ایرد  اک مى
 « ده ماستیه او از بندگاِن برگزکم؛ چرا ینک

ما، احاى  بلکره  دومیا مرتبه  تقوای خاص است؛ بدیا معنا که ساحک نه تناا از محر 
که حالل و حرا  برودن آن بررایش روشرا نیسرت  پرهیرز از مشرباا، و اموری نیز 

حره  پرس از رحلرت معظم گویرد: مى ال ل گلپایگانى کند  مرحو  محق ق  داماد آیت مى
  ال ل حرائری رسیدیم  ایشان فرمود: مادر آیرت ال ل اراکى اات تشکر  خدمت آیت

اانرب شریرازی برود  روزی از   برزرگ یمؤسس حوزه علمیه قم  خدمرگزار میررزا
همسایه غذایى را برای آنان آوردند  کنیز بعد از تحوی  گرفرا غذا به خردمت میررزا 
رسید و عرض کرد ما در غذا فترله مروش دیرد   میررزا فرمرود: فترله مروش و 
سوسک شبیه هم هسرند  شاید فتله سوسک باشد؛ وحى ایا بانو عرض کررد: اارازه 

ناک را نارور ؟ میررزا فرمرود: تصرمیم برا شماسرت   ی شباهفرمایید ما ایا غذا مى
دار  خداونرد فرزنردی  فرمود: آن زن به دحی  اارنا  از غرذای شرباه ال ل اراکى آیت

چون شیخ عبداحکریم به وی عنایت کرد که ایا شاصیت  مرااعرى چرون حترر، 
 را تحوی  اامعه بدهد  ال ل گلپایگانى و آیت اما 

احااص است؛ بدیا معنا که ساحک حرى از مباحرا، هرم  ی خاصسومیا مرتبه  تقوا
کند که در انجا  واابا، و مسرحبا، براز  گذرد و تناا  حداق  از آن را اسرفاده مى مى

 نماند  
سردار شاید قاسم سلیمانى یکى از اوحیای احاى بود که از حالل احارى اارت تقرر  

ارانش مرواه شرده بودنرد کره بار همک گذشت  نق  شده است: یک بیشرر به خدا مى
شاید مشک  ماحى دارد  با امور ماحى سرپاه قردس صرحبت کردنرد کره سرردار حرق 

گیرد؛ برایش محاسبه و به حسابش واریز کنند  وقرى سردار مرواه شد   مأموریت نمى
گرفت  برگرداند؛ بلکه فرمود:  نه تناا تما  واه را که شرعى و قانونى به وی تعلق مى

                                                           

  24  یوسف: 1
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 1زندگى ما نباید با حق مأموریت گره باورد  مسائ  داخلى
گونه که  دارای تقوای خاص احااص بود و حقایق را آن حتر، ابواحفت  احعباس

هجری ناترش را آغراز و  60راب سال  27در  دید  وقرى که اما  حسیا بود  مى
بر خرالف هفرصرد ترا از  مکه حرکت کرد  حتر، ابواحفت   از مدینه به سمت

  حق را از باط  تشایص داد و با شااد، در رکا  اما  زمانش  ال ل  ولصحابه رس
َناا »فرمرود:  نا  خود را ااودانه ساخت  از همیا رو بود کره امرا  صراد  كااَن َعمُّ

اُس بُن َعِلاٍّ ناِفَذ الَبصیَرِ  ُصلَ  اْلیماِن جاَهَد َماَع أبا اِه  الَعبَّ و أبلای َباًَء َحَسانا و َمضای  َعبِداللَّ
مرانى راسرخ برود  همرراه برا امرا  ینشرى ژرف و ایعمو  ما عبراس  دارا  ب 2؛َدهیَدا
 «   دیش داد و به شااد، رسیآزما یکرد و نکاااد  ایحس

اِه َتَبااَرَو َو َتَعااَلی َمْن ِ »نیز درباره آن حتر، فرمود:  اما  سجاد اِس ِعْناَد الل  َلاًة َو ِإن  ِلْلَعب 
َهَداِء َیْوَم اْلِقَیاَمةِ  عبراس را نرزد خداونرد منزحررى اسرت کره در روز  3؛َیْرِبُطُه ِبَها َجِمیُع الشُّ

 « برند قیامت همه شایدان برآن رشک مى

 عبد صالح . 5
عبرد »  ایشان را برا عنروان نامه حتر، ابواحفت  احعباس در زیار، اما  صاد 

های خراص آن  ه از دیگر خصوصیا، و ویىگىمورد خطا  قرار داده است ک« صاحح
« عبراد،»حتر، است  در تحلی  ایا ویىگى آن حتر، باید تواه داشت که میان 

که پرسرش حق تعاحى « عباد،»احمقدمه واود دارد     نسبت مقدمه و هی«عبودی ت»و 
که به معنای بندگى حترر، حرق اسرت  « عبودیت»ای است تا بنده به  است  مقدمه
ان که یکى از اهداف بعثت انبیا نیز آموخرا راه رسیدن به مقرا  عبودیرت و برسد؛ چن

ِنُبلوا »عبد خدا شدن به بندگان بوده است:  ََ َه َو اْج ٍة َرُسواًل َأِن اْعُبُ وا اللَّ ِّْ ُأمَّ َو َلَقْ  َبَعْثَنا ِفي ُك
ْت َعلَ  ُه َو ِمْنُهْ  َمْن َحقَّ اُغوَت َفِمْنُهْ  َمْن َهَ ى اللَّ اَلَلةُ الطَّ ان هرر یرقرت در میو در حق 4؛ْيِه الضَّ

                                                           

  13/10/1398؛ «سردار سلیمانى یک ریال یا د ر حق مأموریت نگرفت»نیوز؛    خبرگزاری مشر 1
https://www.mashreghnews.ir/news/1026310 

  184  ص 3؛ م شرر ا خبار فى فتائ  ائمه ا طاار حیون مغربى؛   نعمان با محمد ابا2

  462؛ ص ا ماحى  محمد با على صدو ؛ 3
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د؛ یرزیبگربپرهید و از طراغو، فرید خدا را بپرسرریم تا بگویاریا  برانگ  امرى فرسراده
ه کرسرى اسرت کشران یرده و از اکرت یه خردا او را هرداکسى است کشان یپس از ا

 « گمراهى بر او سزاوار است
تروان   گیرند  به اعربار انگیرزه در عبراد، مى مىهایى را که در مسیر عباد، قرار  انسان

 آنان را به سه گروه تقسیم کرد:
دانند عباد،  بارریا عم  صراحح احارى اسرت و هرر  کسانى که چون مى  گروه اولر 

عم  صاححى پاداش متاعف اخرروی دارد  تمرا  همرت خرود را در انجرا  بیشررر 
 کنند تا اار بیشرری ببرند  عباد، صرف مى

  انجرا  دادن واابرى از واابرا، و عبراد،دو  کسانى که بر ایا باورند کره  گروهر 
ای از فرایض است که اگر ترک شود  مجرازا، سرات اخرروی را بره دنبرال  فریته

 کنند  خواهد داشت؛ از ایا رو به سبب ترس از اانم عباد، مى
کننرد؛  گروه سو  کسانى که به دحی  طمع به باشت  یا ترس از اارنم  عبراد، نمىر 

کنند؛ چنان کره امرا   دانند  او را عباد، مى بلکه چون حق تعاحى را شایسره عباد، مى
 ها فرموده است:  در توصیف ایا سه گروه از انسان على

لْ  َِ َه َرْهَبًة َف اِر َو ِإن  َقْومًا َعَبُدوا الل  ج  َُّ َُ ِعَباَدُ  ال ْل َِ َه َرْغَبًة َف َُ ِعَبااَدُ  اْلَعِبیاِد َو ِإن  َقْومًا َعَبُدوا الل 

َُ ِعَباَدُ  االْْحاَرارِ  ْل َِ َه ُدْكرًا َف   بره یرگروهى خدا را از رو  رغبت و م 1؛ِإن  َقْومًا َعَبُدوا الل 

ا  از رو  تررس او را  ا عبراد، ترااران اسرت و عردهیرردنرد  اکباشت پرسرش 

هرا و  ر نعمتکگر خدا را بررا  شریا عباد، بردگان است و امعى دیدند و ایپرسر

 ا عباد، آزادگان است یدند  ایسره عباد، است  پرسریه شاکا یا

توان بره دو  ایا گروه سو  را که در مسیر سلوک  عباد، احرار و آزادگان هسرند  مى
 دسره تقسیم کرد:

کسانى که هنگا  عباد،  هیچ گونه معرفت و آگاهى نسبت بره مفراهیم و   دسره اولر 
در واژگان و امرال، و افعرال نمراز وارود دارد  ندارنرد؛ امرا  هایى که معانى و پیا 

یابند و باور دارنرد کره در برابرر ها،   ها را مى چسب نافره در آن واقعیت شیریا و دل
 گویند  اقدس مطلق ایسراده و با او ساا مى
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 دانند که در برابر ها، اقدس احاى قرار دارند؛ بلکه با دسره دو  کسانى که نه تناا مىر 
شرود  چنریا  مفاهیم بلند واژگان و اسرار افعال نماز آشنایند و واودشران عبرادی مى

و بنردگى پریش « عبودیرت»هایى  همان عبد صاحح حق تعاحى هسرند که تا مرز  انسان
 شوند  روند و از هر گونه تعلقا، نفسانى رها مى مى

کننردگان  د،یکى از بارزتریا مصادیق ایا دسرره از عبا ابواحفت  احعباس حتر،
اجودِ   َعیَنیاِه   َبایَن »است که در سیره و احواحش آمده اسرت:  در پیشرانى و بریا  1؛أََّاُر الُسَّ

بره عنروان امرا   از همیا روست که اما  صاد «  چشمان او اهر سجده نمایان بود
گونره برر  معصو  در برابر تربت مطا ر آن حتر، ایسرراد و بره مرا آموخرت کره ایا

ااِلُح اْلُمطیاُع للاِه َو ِلَرُساوِلِه َو »علمدار شادای کربال سال  دهیم:  َهاا اْلَعْباُد الصَّ َُ َایُّ َُم َعَلْی َالس 
ی الل َُ َو َرْحَماُة اللاِه َو َبَركاُتاُه َو اِلمیِراْلُمْيِمنیَن َو اْلَحَسِن و اْلُحَسْیِن َصل  َُم َعَلْیا ا َم  َالس  ُه َعَلْیِهْم َو َسل 

 َُ َُ َوَبَدِن  2« َمْرِفَرُتُه َو ِرْضواُنُه َوَعلی ُروِح

                                                           

  141  ص 9؛ م موسوعه ا ما  اححسیا نویسندگان؛  گروهى از 1

  257؛ ص کام  احزیارا،قوحویه؛    اعفر با محمد ابا2
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 فهرست منابع

 کتب
؛ تصرحیح شررر ا خبرار فرى فترائ  ائمرةا طاارحیون مغربى  نعمان با محمرد؛  ابا  1

   1409قم: اامعه مدرسیا   محمدحسیا حسینى االحى؛ چا  اول 

؛ تصحیح عبداححسیا امینرى؛ چرا  اول  نجرف: کام  احزیارا،قوحویه  اعفر با محمد؛  ابا  2

 ش 1365دار احمرتتویه  

؛ چرا  اول  قرم: احبیرت ؛ تصحیح مؤسسه آلوسائ  احشیعهحر عاملى  محمد با حسا؛   3

   1409  احبیت مؤسسه آل

؛ تصحیح صبحى صاحح؛ چرا  اول  قرم: نشرر احبالغه ناج شریف احرضى  محمد با حسیا؛  4

   1414هجر،  

 ش 1385؛ چا  اول  قم: کرابفروشى داوری  عل  احشرایعصدو   محمد با على؛   5

 ش  1376؛ چا  ششم  تاران: کرابچى  ا ماحى ؛ ررررررررررررررررررررررر  6

ریزی  پرىوهش و برنامره؛ تاران: سرازمان موسوعة ا ما  اححسیاگروهى از نویسندگان؛   7

 ش 1378آموزشى دفرر انرشارا، کمک آموزشى؛ 

   1403؛ چا  دو   بیرو،: دار احیاء احررا  احعربى  بحارا نوارمجلسى  محمدباقر؛   8

؛ چا  اول  قرم: مؤسسره مسردرک احوسائ  و مسرنبط احمسائ نوری  حسیا با محمدتقى؛   9

   1408  احبیت آل

  سایت
؛ «سررردار سررلیمانى یررک ریررال یررا د ر حررق مأموریررت نگرفررت» نیوز؛ خبرگررزاری مشررر   1

  1026310  کد خبر: 13/10/1398

 

 

    


