
 
 نفس مطمئنه امام حسین

*نیا تبریزی عبدالکریم پاک
 

 مقدمه

مصدا  بارز نفرس مطمئنره برود و حماسره  احشادا طبق د ی  نقلى  حتر، سید
قمری  یکرى از تفاسریر سروره فجرر اسرت کره برا  قیرا  امرا   61عاشورا در محر  

شود  در ایا فرصرت بره مناسربت حقرب ویرىه قرآنرى  و یارانش تطبیق مى حسیا
مطررر  در روایرا، مرعرددی دربراره امرا  حسریا بیت که اه « نفس مطمئنه»

هایى دربراره نفرس  شرود  در محرور اول  نکرره اند  نکاتى در دو محور بیان مى نموده
در  عبدال ل اححسیا ى از سیره و ساا حتر، ابایها مطمئنه و در محور دو   الوه
 شود   مورد ایا واژه قرآنى بیان مى

 آذرخشی در ظلمت   

اخرصراص  اما  حسیاها  قرآن  سوره فجر به  از میان سوره 1طبق برخى روایا،
در روزگرار  داده شده است  فجر به معنا  سپیده و روشنایى است و امرا  حسریا

ها  روشا احارى  ه که آهار و نشانهامی ظلمت و تاریکى زمامداران خودسر و مسربد بنى
د   شد  با فداکار  و نثار هسرى خویش همچرون سرپیده به دست فراموشى سپرده مى

درخشید و با ارائه تصویر روشنى از مبانى و احکرا  اسرال   شراهراه انسرانیت را ترا 
 قیامت روشا نمود  

                                                           
  نویسنده و پىوهشگر *

  481  ص 10؛ م مجمع احبیان فى تفسیر احقرآن  فت  با حسا طبرسى؛ 1

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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در راه پاسردار   نثار  اما  حسیا گذار  از ایا همه اان خداوند مرعال برا  ارم
آسرمانى   اش را فدا  آن نمرود ر هدیره ها  احاى ر که طبق عاد خود هسرى از ارزش

شااد، را بره آن حترر، عنایرت کررد  از ایرا اارت ایرا سروره را در روایرا، 
انرد کره قیرا  و شرااد، آن حترر، در  نامیده به سوره اما  حسریا بیت اه 

ها  و حرکت و روشرنایى شراهراه انسران تاریکى طغیان  مانند طلوع فجر منشأ حیا،
« اراعرى»ها با فرمان  شد  خون پاک او و یارانش به زمیا ریات و نفوس مطمئنه آن

و با خشنودی به سوی پروردگار شرافت تا از ایا احاا  و اوشش  نور حق در میران 
های ظلم و طغیان سسرت و ویرران  باز و پایه  ها بدرخشد  راه حیا، باعز، تاریکى

 1شود و طاغیان را دچار خشم و نفریا کند 
چ یارت و هرینگیهرا را برر ن ا  ارز حرق  آن زهیچ انگیه هکا نفوس مطمئنه بودند یا

ها را متطر   و نگران ننمود  آنان قاطعانه در ایرا مسریر گرا  ناادنرد و  برى آنیمص
که مسلم با عوسجه  در شب عاشورا بره امرا  د؛ چنانای تردید به خود راه ندادن هره

 گونه ابراز وفاداری کرد: ایا حسیا
ه مرا کرنم( کرسوگند به خدا  هرگز از تو ادا ناواهم شد تا خداوند بداند )و هابرت 

شرره که کرم  به خدا قسم  اگر بدانم یرا نسبت به تو پاس داشر خدا حرمت رسول

گرر زنرده شرو  و یشرو  و برار د سروزانده مىشو   سرپس  شو   سپس زنده مى مى

نند  هرگز از تو اردا نارواهم شرد ترا کا یسرر  بر باد رود و هفراد بار با ما چنکخا

برار  یکه فقرط کرنم در حراحى کا نیا  تو به شااد، برسم  چگونه چنکه در رکایا

 2رامت و خوشبارى ابدی خواهد بود کگاه پس از آن آنشو ؛  شره مىک

س  نشانه رضایت دو اانبه بنده از خدای مرعال و رضایت خدای مرعرال از اطمینان نف
گر اسرت  حماسره عاشرورا   بنده است  که در رفرار و گفرار موحدان حقیقرى الروه

ه دارای کر ایرود؛ زیرا امرا  حسر لت ممراز به شمار مىیا فتیای کام  از ا نمونه
اتم سوره فجر معرفى گردیرد  تریا نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه بود  مصدا  عاحى

ُة اْرِجِعى ِإلىَُ َيا َأيَّ » و خدای مرعال فرمود: ْفُس اْلُمْطَمِئنَّ ِک   َها النَّ ًة َفاْدُخِلى ِفلى راِضيًة َمْرِضيَّ  َربِّ
                                                           

  82  ص 4م   ؛پرتوی از قرآن  سید محمود طاحقانى؛ 1

  393  ص 44؛ م بحاراألنوار  محمدباقر مجلسى؛ 2
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ى َِ
ا  نفس مطمئنه  به سو  پروردگار، بازگرد  در حاحى که هرم   1؛ِعباِدى َو اْدُخِلى َجنَّ

از تو خشنود اسرت؛ پرس در سرلک بنردگانم درآی و در  تو از او خشنود  و هم او
 « باشرم وارد شو

الوه تا  و تما  ایا آیه شرریفۀ نفرس  حتر، سیداحشادا  از منظر اما  صاد 
مقصود از نفرس مطمئنره  حترر، »تفسیر ایا آیه فرمود: در  مطمئنه است  حتر،

 حتر، در ساا دیگری فرمود:   2« است على با  حسیا 
ها ُسوَرُ  اْلُحَسایِن  هاا َعلایٍّ  بان  اْقَرأُوا ُسوَرَ  اْلَفْجِر فی َفراِئِضكْم َو َنواِفِلكْم  َفان 

َ
؛ َماْن َقَرأ

اةِ  َعلیٍّ  بن  كان َمَع اْلُحَسیِن  اِه ِماَن اْلَجن  َِ سروره فجرر را در  3؛یاْوَم اْلقیاَماِة فای َدَرَج

اسرت  علرى با  وره حسیا نمازها  وااب و مسرحب خود باوانید؛ زیرا ایا س

در دراه او از باشرت  على با  و هر کس آن را باواند  در روز قیامت با حسیا 

 خواهد بود 

 الف. تعریف نفس مطمئنه
در ایا باش به معنای اصطالحى نفس مطمئنره از منظرر علمرای اخرال   مراترب و 

 پردازیم   دراا، آن مى

 مفهوم نفس مطمئنه. 1

مالمحسرا  4اخال  و تفسیر همچون خوااه نصریراحدیا طوسرى از نظر بزرگان علم 
نفرس مطمئنره کره  ىیو عالمه طباطبا 7محقق نراقى 6عالمه مجلسى  5فیض کاشانى 

تریا مقا  عبودیت انسان در برابر خدای خرویش اسرت   راضیه و مرضیه است  عاحى
 نویسد:  در توضیح بیشرر مفاو  نفس مطمئنه مى عالمه طباطبایى

                                                           
  30ر 28   فجر:  1
   577  ص 5 ؛ م تفسیر نور احثقلیا عیدعلى با امعه عروسى حویزی؛ 2
  481  ص 10؛ م مجمع احبیان فى تفسیر احقرآن   فت  با حسا طبرسى؛3
   41؛ ص اخال  ناصر   خوااه نصیراحدیا طوسى؛ 4

  164؛ ص کاشانىده رساحه محقق بزرگ فیض   رسول اعفریان؛ 5

   37  ص 67 ؛ م بحاراألنوار  محمدباقر مجلسى؛ 6

 178؛ ص معرام احسعادة  مال احمد نراقى؛ 7
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افرره اسرت  یونت کاد پروردگارش سیمند  و هه با عالقکنفس مطمئنه  نفسى است 

 که ماحرکرند یب ا  مى جه خود را بندهیدهد و در نر ت مىیبدانچه او راضى است  رضا

افرا دل یرونت کنان و سریست     اطمیر و شر  و نفع و ضرر  برا  خود نیچ خیه

ه او کرهم باشرد و هرر قترا و قردر   ه از او راضىکبه پروردگار  مسرلز  آن است 

نى یوکرند؛ حال چه آن قتا و قردر تکى نیا چون و چرایمررکآورد   ش مىیش پیبرا

نرد و ک رده باشد     پس در آنچه او مقردر مرىکع یه او تشرکمى باشد کبوده و چه ح

چ خواسررى از خرود نشران ینرد  هرک ه او مرىکای  راند و امر و ناى ه او مىکى یقتا

ت یرا  همران ظارور عبودیره پروردگارش خواسره باشد و اکمگر آنچه را  دهد؛ نمى

 1تامه در بنده است 

 مراتب  و درجات . 2 

کره حترر، نفس مطمئنه هماننرد یقریا  مراترب و درارا، مرعرددی دارد؛ چنران
با تریا مراتب اطمینان نفس را دارا بود و در حرکت تراریاى کرربال   سیداحشادا

 راز آغاز تا پایان با اطمینان  کام  بر سر موضع احاى خود ایسرراد و مصرائب اانکراه 
نمایرد و از انجرا  تصرمیم و تعقیرب  تریا و د ورتریا افراد را سسرت مى که شجاع

عقیب هدف مقدسش باز نداشت  یراران او را از انجا  تصمیم و ت -دارد  هدف باز مى
بیت آن حتر، نیز در مراتب بعدی اطمینان نفرس بودنرد کره در مقاومرت و  و اه 

اطاعت از اما  خود  چنان اظاارا، و حرکا، عرفانى از خود نشان دادند که عاحمیان 
 را به تحسیا و تعجب وادار نمودند  

 ثمره یقین . 3

سرؤال  ه  از آهار یقیا است  وقرى از اما  رضاداشرا نفس مطمئنه و راضیه و مرضی
توک  بر خدا و تسلیم او شدن و راضى بره قترای احارى »شد: یقیا چیست؟ فرمود: 

های یقریا و تسرلیم و رضرا   از آهار و نشرانه 2« بودن و همه امور را به خدا واگذاردن
عردل و خداونرد بره »فرمود:   همان آرامش رور و اطمینان نفس است  اما  صاد 

                                                           

    285  ص 20 ؛ ماحمیزان فى تفسیر احقرآن  سید محمدحسیا طباطبایى؛ 1

    138  ص 67؛ م بحارا نوار  محمدباقر مجلسى؛ 2
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 1« داد خود  اطمینان و آرامش و نشاط و آسایش را در یقیا و رضرا قررار داده اسرت
ایا حال اطمینان و آرامش نفس  از شئون ممراز نفس است و درارا، سرعاد،  بره 
دراا، ایا اطمینان بسرگى دارد  رضا  تسلیم  توک   و تفویض در ایا نفس مطمئنره 

 مرجلى شده است که معنای ساده آن در ایا ابیا، آمده است: 
 يکددی دبد   يکددی دبمدد ع پسددن د  

 

 يکددی  صددل   يکددی هجددراع پسددن د 
 

 من از دبم ع   دبد    صل   هجراع
 

 2پسددن آ آع چدده با ج ندد ع پسددن د  
 

ُُ ِماْن »خوانیم:  نامه آن حتر، مى از همیا روست که در زیار، َُ َیا َمْن ِرَضاا ُم َعَلْی ََ الس 
ْحَمِن  ْحَمِن َو َسَخُطُه ِمْن َسَخِط الر  سال  بر آن آقایى که رضایت او رضایت خردا و  3؛ِرَضی الر 

 « او  خشم احاى است خشم

 رضایت دو جانبه   . 4

خدای مرعال نفوس مطمئنه را ر که در دل رضرایت دو اانبره نافرره اسرت ر سرروده 
کند کره همرواره در تمرا   به عاحمیان معرفى مى« حز  ال ل »است و با حقب افراارآمیز 

 مراح  زندگى پیروز و موفق هسرند: 

َ  فِی ُقُلوبِهُم  ََ َُ َك ْوَلِ
ُ
ْنَهااُر أ ات  تَجِری ِمان تَحَِهاا اْْلَ ْنُه َو ُیْدِخُلُهْم َجن  َدُهم ِبُروح  مِّ ی 

َ
ااْلیَماَن َو أ

اِه ُهاُم الْمْفِلُحا اَل ِإن  ِحْ َ  الل 
َ
ِه أ َُ ِحْ ُ  الل  ْوَلِ

ُ
ُه َعنْهْم َو َرُضوْا َعْنُه أ  4 ؛ونَخاِلِدیَن ِفیَها َرضِی الل 

شان نوشره و با روحرى از یها ان را بر صفحه دلمیه خدا اکسانى هسرند کآنان 
ى از باشرت وارد یهرا هرا را در باغ ت فرموده و آنیها را تقو ه خودش  آنیناح
مانند؛ خدا از  ر درخرانش اار  است  ااودانه در آن مىیه نارها از زکند ک مى
د یرها حز  ال ل هسرند؛ بدان ز از خدا خشنودند؛ آنیها خشنود است و آنان ن آن

   روزان و رسرگارانند یحز  ال ل پ

بیرت  نه تناا خود مصدا  اتم نفس مطمئنه است؛ بلکه اصحا  و اه  اما  حسیا
باوفا و فداکارش نیز مصدا  نفوس مطئنه هسرند که بر اسراس رضرایت احارى عمر  

                                                           
  57  ص 2 ؛ م احکافى  محمد با یعقو  کلینى؛ 1
  33؛ ص اشعار بابا طاهر  بابا طاهر عریان همدانى؛ 2
  213؛ ص کام  احزیارا،قوحویه؛    اعفر با محمد ابا3
  22  مجادحه: 4
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های راضیه مرضیه و دارای مقا  رضرا و تسرلیمند و ایرا رضرایت دو  کردند و نمونه
 وم کمال انسانى است  اانبه  ا

 کنیم:  اینک چند نمونه از آرامش و اطمینان نفس عاشورائیان را مرور مى
که خود با اطمینان  کام  و آرامش خاطر در منبر مسرجد شرا   - اما  سجاد الف.

از  تیرب د و نرزد اسررای اه یزیاخ که در کبى یدر انرقاد از خط -گفت  ساا مى
د و یشرکاد یررد  بر سر او فرک اد مىیبه زشرى  اما  علىش  و از دودمان ید سرایزی

ََ َمْرَضاَ  اْلَمْخُلوِق ِبَسَخِط اْلَخااِلِق »فرمود:  ْی َر ََ َها اْلَخاِطُ  اْد یُّ
َ
َُ أ ْیَل وای بر ترو ای خطیرب   1؛َو

 «   ای ؟ دهیمت خشم خدا خریرضای مرد  را به ق
آحود آن  خطرا  طعنرهوفره برا کاد در یرز وقرى در مجلرس ابا نبیحتر، ز ب.

َُ »سرمگر مغرور موااه شد  با رضایت و اطمینان خاطر فرمود:  یا
َ
ارز 2؛إالَّ َجمایَ  ما َرأ

بره شرد،  ا ساا مطمرئا و قاطعانره حترر، زینربیا«  د یزی ندیبایى چیز
 گوید:  زیاد را عصبانى کرد  موحوی در معنای ایا رضایرمندی مى ابا

 ن خوش ا  خوش یود دب جد ع مدن  
 

 بنجدد ع مددن  جدد ع فدد ای يدد ب د   
 

 ع شقم یر بنج خويش   دبد خويش
 

 یهددر خشددنودی شدد ه فددرد خددويش 
 

 ع شقم یر لطف   یر قهرش یه جلد  
 

 3یوال ج  من ع شق اين هر د  ض  
 

َُ » خوانیم: مى ارتنامه حتر، مسلم با عقی یدر ز ج. َه َعا   َو َجال  َو ُهاَو َعْنا ََ الل  َلِقی
  ٍ ه خداوند از ترو راضرى کدی  در حاحى یه تو به شااد، رسکدهم  شااد، مى 4؛َرا
 «   بود
َُ »ت خدا از او اشاره شده است: ینامه هانى با عروه به رضا ار،یدر ز د. ََ َنْفَسا َو َباَذْل

ِه َو َمْرَضاِتِه   « تو اان خود، را در راه خدا و رضای او بذل کردی 5؛ِفا َذاِت الل 

                                                           

  102؛ ص مثیر األحزاننما حلى؛    اعفر با محمد ابا1

مقرر  ؛ موفق با احمد خوارزمى؛ 281  ص 4؛ م احکام  فى احراریخاهیر؛    عزاحدیا على با محمد ابا2

  42  ص 2؛ م ااححسیا

  1777؛ دفرر اول  بیت مثنوی معنویاحدیا محمد موحوی؛    االل3

  402؛ ص کلیا، مفاتیح احجنان  عباس قمى؛ 4

  180؛ ص احمزار احکبیرمشادی؛     محمد با اعفر ابا5
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 تفسیر لیالی عشر . 5

اسرت کره  نقر  شرده   روایرى از اما  صراد «و حیال عشر»از میان اقوال در تفسیر 
مرراد از »تطبیق نموده و فرموده اسرت:  حتر، ایا آیه را به حتر، سیداحشادا

ترا  و حیاحى عشر  امامان از اما  حسا مجربرى فجر  واود مقدس حتر، قائم
باشرند و مرراد  مى و حتر، فاطمه رمؤمنانهسرند و شفع  امی اما  عسکری

 1« از وتر  خداوند یکراست

 کربال، تفسیر والفجر . 6

 ها اشاره شده است:  در سوره فجر به سه دسره از انسان
انگران و یرمانند فرعون و عراد و همرود کره طغدسره اول  اه  باط  محض هسرند؛ ر 

   2خواص اه  باط  هسرند 
دنیا هسرند که خدای مرعال برا فقرر و غنرا  آنران را آزمرایش دسره دو   عمو  مرد  ر 
 3کند  مى
قد  و از املره خرواص  مان  هابتیدسره سو   همان نفوس مطمئنه هسرند که در ار 

آنران  انرد  خداونرد در مرورد  حق هسرند کره در آزمرون احارى  سررافراز بیررون آمده
ْفُس » فرماید: مى َُها النَّ ُة اْرِجِعى ِإلَى َيا َأيَّ ًة َفلاْدُخلِى فلِى ِعَبلاِدى َو   اْلُمْطَمئنَّ ْرِضليَّ ِك َراِضَيًة مَّ َربِّ

َىِ  ه هرم ترو کافره  به سو  پروردگار، بازگرد  در حاحى ی تو ا  رور آرا  4؛اْدُخلِى َجنَّ
بندگانم درآ  و در باشررم  کِ از او خشنود  و هم او از تو خشنود است؛ پس در سل

   « وارد شو
ا کسرانى کره دارای نفروس مطمئنره  یایا سومیا گروه  ممرازتریا گروه هسرند؛ هم

ت یرب های گرروه سرو   اه  ا نمونرهیترر کرى از بزرگیا یقریاند  به  راضیه و مرضیه
تریا  است که در آزمون بزرگ احاى  برا عراحى ایخصوص اما  حس و به امبریپ

 نمره پیروز شد  
                                                           

  461  ص 4م  ؛ احبرهان فى تفسیر احقرآن  سید هاشم بحرانى؛ 1
  6  فجر : 2
  15  فجر: 3
  27 – 30  فجر: 4
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هم خواص باط  مانند یزیرد  عبیردال ل  عمرر سرعد و در صحنه آزمون بزرگ کربال  
دان شده بودند و هم خواص حرق یا میشمر حتور داشرند که با آگاهى کام  وارد ا

ا و یرهرا دنبرال دن شرر آنیشان بودند و هم عوا  مرد  که بیاران ایو  ایکه اما  حس
هرا  کمى از آنرو خواص باط  شدند و تعداد یهواهای نفسانى خود بودند  ایا افراد پ

ه یرهای ظاحمانره عل دن صرحنهیرو د ایدر روز عاشورا و پس از سانان اما  حسر
  ایشران امرا  حسر هرا و در رأس وسرند  همه آنیان پینیبه اباه حس رسول آل

 نان بود یای داشرند که ححظه به ححظه زندگى و مرگشان  آرامش و اطم نفوس مطمئنه

 طمأنینه سید علی قاضی طباطبایی 

  به سبب فقر تروان پرداخرت ااراره خانره را در ال ل سید على قاضى طباطبایى آیت
 ال ل قاضى خانه اها  ایشان را بیرون ریات  آیت شار نجف نداشت  روزی صاحب

 رکره بررای افرراد غریرب برود  راش در با خانۀ مسرجد کوفره  مجبور شد با خانواده
به مسجد کوفه رفرم و دیرد  آقرای : »فرموده است  سکونت گزیند  عالمه طباطبایى

اند  هنگا  نماز شد  آقای قاضرى طبرق معمرول در  اش تب کرده قاضى و همه خانواده
چنان با تواه کام  و اطمینران خراطر بره  ه نماز ایسراد و بعد از نماز عشااول وقت ب

نیفرراده "  و هکرر و دعرا مشرغول برود  گویرا اتفراقى آَمَن الرُسولتالو، آیه شریفه "
 1« است

 های نفس مطمئنه  ب. جلوه
که از یقریا قلبرى و رضرایت مطلرق از خردای  اطمینان نفس حتر، سیداحشادا

گر بود که به چنرد مرورد اشراره  اش الوه شد  در تما  مراح  زندگى مرعال ناشى مى
 کنیم:  مى

 دعای عرفه . 1

کند:  گر مى یا الوهاش را چن در دعای عرفه نیز نفس راضیه و مرضیه اما  حسیا
َُ َو باِرْك لی  فی  ِخْر لی َو » ََ   فی  َقضاِئ ْلا خیَر ماا َعج 

ْ
اْرَت َو ال َتاَ ی ال ُاِحا ُّ َتْعجیاَل ماا َاخ   َ  2؛َقَدِرَك َح

                                                           

  26عارفان؛ ص   زاده؛ اسوه   محمود طیار مراغى و صاد  حسا1

  342  ص 1؛ م اقبال ا عمالطاووس؛    على با موسى ابا2
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  زودترر خرواهىمرى برر مرا ریساز تا آن چه د کر و مباریر، را بر ما خدَ قتا و قَ
   نباشم یمارتر ی  دىخواهىدوست ندار  و آن چه زودتر م

 ماهه شهادت طفل شش. 2

گونره رضرایت قلبرى و  ایا   امرا  حسریاهنگا   شااد، حتر، على اصغر 
ِه »اطمینان نفس خود را بیان فرمود:  ُه ِبَعْیِن الل  ن 

َ
َن َعَلی  ما َنَ َل با أ بت برر مرا یا مصیا 1؛َهو 

 « ه در محتر خداستکآسان است؛ چرا 

 شعار قیام . 3

رضاا اللاه »شعار قیا  عاشورا  نشانگر صفت مطمئنه و راضیه و مرضیه است: تریا  مام
 «   ت ما خاندان  تابع رضای احاى استیرضا 2؛رضانا أهل البیَ

 قتلگاه . 4

در آخریا ححظا، عمر مبارک خویش در قرلگاه  از رضایت و تسرلیم  اما  حسیا
َُ »و اعرماد به نفس ساا گفت و فرمود:  َو َتسِلیًما اِلَماِرَك َو اَل َمعُباوَد ِساواَك َیاا ِرًضا ِبَقَضاِئ

ریْین ََ م فرمانت هسررم و معبرودی یخداوندا  به قتای تو خشنود  و تسل 3؛ِغیاَث الُمس
 « ادخواهانیادرس فریست  ای فریر تو نیغ
به رضای احاى و فرمان اوست  بندگان خاحص « رضا»مال بندگى و اوم اخالص در ک

های معنروی گراهى برا  برند و ایرا حرذ، رضایت حق حذ، مى های کام  از و انسان
 های ظاهری همراه است  شداید و تلاى

 چشدددم لدددیا  ا  دب یدددم هدددم مدددی
 

 4مدد   ا يددم مدد   ا يددم مدد   ا     
 

 

                                                           

  117ترامه احمد فاری زنجانى؛ ص   ؛احلاوف على قرلى احطفوفطاووس؛    على با موسى ابا1
  146  ص 3؛ م فتائ  ائمه ا طاارشرر ا خبار فى حیون؛    نعمان با محمد ابا2
موسروعة ا مرا  نىاد و سید محمدکاظم طباطبرایى؛  شاری  سید محمود طباطبایى   محمد محمدی ری3

   2760  ص 4؛ م فى احکرا  و احسنه و احراریخ على با ابیطاحب

  2647؛ دفرر دو   بیت مثنوی معنویاحدیا محمد موحوی؛    االل4
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