فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
تابستان  1399ـ محرمالحرام  1442ـ شماره دوم

امام حسین

نفس مطمئنه
عبدالکریم پاکنیا تبریزی

*

مقدمه

طبق د ی نقلى حتر ،سیداحشادا

مصدا بارز نفرس مطمئنره برود و حماسره

عاشورا در محر  61قمری یکرى از تفاسریر سروره فجرر اسرت کره برا قیرا امرا
حسیا

و یارانش تطبیق مىشود در ایا فرصرت بره مناسربت حقرب ویرىه قرآنرى

«نفس مطمئنه» که اه بیت

در روایرا ،مرعرددی دربراره امرا حسریا

مطررر

نمودهاند نکاتى در دو محور بیان مىشرود در محرور اول نکررههایى دربراره نفرس
مطمئنه و در محور دو الوههایى از سیره و ساا حتر ،ابا ل
عبدال اححسیا در
مورد ایا واژه قرآنى بیان مىشود
آذرخشی در ظلمت

طبق برخى روایا 1،از میان سورهها قرآن سوره فجر به اما حسیا

اخرصراص

داده شده است فجر به معنا سپیده و روشنایى است و امرا حسریا در روزگرار
ظلمت و تاریکى زمامداران خودسر و مسربد بنىامیه که آهار و نشانهها روشا احارى
به دست فراموشى سپرده مىشد با فداکار و نثار هسرى خویش همچرون سرپیدهد
درخشید و با ارائه تصویر روشنى از مبانى و احکرا اسرال شراهراه انسرانیت را ترا
قیامت روشا نمود
* نویسنده و پىوهشگر
 1فت با حسا طبرسى؛ مجمع احبیان فى تفسیر احقرآن؛ م  10ص 481

خداوند مرعال برا ارمگذار از ایا همه ااننثار اما حسیا

در راه پاسردار

از ارزشها احاى ر که طبق عاد خود هسرىاش را فدا آن نمرود ر هدیره آسرمانى
شااد ،را بره آن حترر ،عنایرت کررد از ایرا اارت ایرا سروره را در روایرا،
اه بیت

به سوره اما حسریا

نامیدهانرد کره قیرا و شرااد ،آن حترر ،در

تاریکى طغیان مانند طلوع فجر منشأ حیا ،و حرکت و روشرنایى شراهراه انسرانها
شد خون پاک او و یارانش به زمیا ریات و نفوس مطمئنه آنها با فرمان «اراعرى»
و با خشنودی به سوی پروردگار شرافت تا از ایا احاا و اوشش نور حق در میران
تاریکىها بدرخشد راه حیا ،باعز ،باز و پایههای ظلم و طغیان سسرت و ویرران
شود و طاغیان را دچار خشم و نفریا کند
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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1

ایا نفوس مطمئنه بودند که هیچ انگیزها ارز حرق آنهرا را برر نینگیارت و هریچ
مصیبرى آنها را متطر

و نگران ننمود آنان قاطعانه در ایرا مسریر گرا ناادنرد و

هرهای تردید به خود راه ندادند؛ چنانکه مسلم با عوسجه در شب عاشورا بره امرا
حسیا

ایاگونه ابراز وفاداری کرد:
سوگند به خدا هرگز از تو ادا ناواهم شد تا خداوند بداند (و هابرت کرنم) کره مرا
حرمت رسولخدا

را نسبت به تو پاس داشریم به خدا قسم اگر بدانم کره کشرره

مىشو سپس زنده مىشو سرپس سروزانده مىشرو و برار دیگرر زنرده شرو و
خاکسرر بر باد رود و هفراد بار با ما چنیا کنند هرگز از تو اردا نارواهم شرد ترا
ایاکه در رکا تو به شااد ،برسم چگونه چنیا نکنم در حراحى کره فقرط یکبرار
کشره مىشو ؛ آنگاه پس از آن کرامت و خوشبارى ابدی خواهد بود

2

اطمینان نفس نشانه رضایت دو اانبه بنده از خدای مرعال و رضایت خدای مرعرال از
بنده است که در رفرار و گفرار موحدان حقیقرى الروهگر اسرت حماسره عاشرورا
نمونهای کام از ایا فتیلت ممراز به شمار مىرود؛ زیرا امرا حسریا

کره دارای

عاحىتریا نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه بود مصدا اتم سوره فجر معرفى گردیرد

ً َ ُ
َ ِّ
َ َ َّ ُ َ َّ ْ ُ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ
ً َْ
ض َّية ف ْادخ ِلى ِفلى
راضية مر ِ
و خدای مرعال فرمود« :يا أيَها النفس المطم ِئنة ار ِج ِعى ِإلى رب ِک ِ
 1سید محمود طاحقانى؛ پرتوی از قرآن؛ م  4ص 82
 2محمدباقر مجلسى؛ بحاراألنوار؛ م  44ص 393

ُ

َّ

بادى َو ْادخ ِلى َجن َِى؛ 1ا نفس مطمئنه به سو پروردگار ،بازگرد در حاحى که هرم
ِع ِ
تو از او خشنود و هم او از تو خشنود اسرت؛ پرس در سرلک بنردگانم درآی و در
باشرم وارد شو»
حتر ،سیداحشادا

از منظر اما صاد

الوه تا و تما ایا آیه شرریفۀ نفرس

مطمئنه است حتر ،در تفسیر ایا آیه فرمود« :مقصود از نفرس مطمئنره حترر،
حسیا با على

است»  2حتر ،در ساا دیگری فرمود:

َ َ
؛ َم ْان ق َرأهاا

كم َو َنو ِافل ْ
ور َ ْال َف ْجر فی َفرائض ْ
كم َفانها ُس َ
ْاق َر ُأوا ُس َ
ور ُ ْال ُح َساین بان َع ٍّ
لای
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
َْ ْ
َ
َ
َ
َ
َ
3
كان َم َع ْال ُح َ
َ
ٍّ
یاوم القیام ِاة فای درج َِ ِاه ِمان الجن ِاة؛ سروره فجرر را در
ین بن علی
س
ِ
اسرت
نمازها وااب و مسرحب خود باوانید؛ زیرا ایا سوره حسیا با علرى
و هر کس آن را باواند در روز قیامت با حسیا با على

در دراه او از باشرت

الف .تعریف نفس مطمئنه

در ایا باش به معنای اصطالحى نفس مطمئنره از منظرر علمرای اخرال مراترب و
دراا ،آن مىپردازیم
 .1مفهوم نفس مطمئنه

از نظر بزرگان علم اخال و تفسیر همچون خوااه نصریراحدیا طوسرى  4مالمحسرا
فیض کاشانى  5عالمه مجلسى  6محقق نراقى 7و عالمه طباطبایى نفرس مطمئنره کره
راضیه و مرضیه است عاحىتریا مقا عبودیت انسان در برابر خدای خرویش اسرت
عالمه طباطبایى در توضیح بیشرر مفاو نفس مطمئنه مىنویسد:
 1فجر28 :ر 30
 2عیدعلى با امعه عروسى حویزی؛ تفسیر نور احثقلیا؛ م  5ص 577
 3فت با حسا طبرسى؛ مجمع احبیان فى تفسیر احقرآن؛ م  10ص 481
 4خوااه نصیراحدیا طوسى؛ اخال ناصر ؛ ص 41
 5رسول اعفریان؛ ده رساحه محقق بزرگ فیض کاشانى؛ ص 164
 6محمدباقر مجلسى؛ بحاراألنوار؛ م  67ص 37
 7مال احمد نراقى؛ معرام احسعادة؛ ص 178

امام حسینعلیهالسالم نفس مطمئنه

خواهد بود
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نفس مطمئنه نفسى است که با عالقهمند و یاد پروردگارش سکونت یافرره اسرت
بدانچه او راضى است رضایت مىدهد و در نریجه خود را بندها مىبیند کره ماحرک
هیچ خیر و شر و نفع و ضرر برا خود نیست اطمینان و سرکونت یرافرا دل
به پروردگار مسرلز آن است که از او راضى هم باشرد و هرر قترا و قردر کره او
برایش پیش مىآورد کمرریا چون و چرایى نکند؛ حال چه آن قتا و قردر تکروینى
بوده و چه حکمى باشد که او تشریع کرده باشد پس در آنچه او مقردر مرىکنرد و
قتایى که او مىراند و امر و ناىای که او مرىکنرد هریچ خواسررى از خرود نشران
نمىدهد؛ مگر آنچه را که پروردگارش خواسره باشد و ایرا همران ظارور عبودیرت
تامه در بنده است
رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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1

 .2مراتب و درجات

نفس مطمئنه هماننرد یقریا مراترب و درارا ،مرعرددی دارد؛ چنرانکره حترر،
سیداحشادا

با تریا مراتب اطمینان نفس را دارا بود و در حرکت تراریاى کرربال

از آغاز تا پایان با اطمینان کام بر سر موضع احاى خود ایسرراد و مصرائب اانکراه ر
که شجاعتریا و د ورتریا افراد را سسرت مىنمایرد و از انجرا تصرمیم و تعقیرب
هدف باز مىدارد  -او را از انجا تصمیم و تعقیب هدف مقدسش باز نداشت یراران
و اه بیت آن حتر ،نیز در مراتب بعدی اطمینان نفرس بودنرد کره در مقاومرت و
اطاعت از اما خود چنان اظاارا ،و حرکا ،عرفانى از خود نشان دادند که عاحمیان
را به تحسیا و تعجب وادار نمودند
 .3ثمره یقین

داشرا نفس مطمئنه و راضیه و مرضیه از آهار یقیا است وقرى از اما رضا

سرؤال

شد :یقیا چیست؟ فرمود« :توک بر خدا و تسلیم او شدن و راضى بره قترای احارى
بودن و همه امور را به خدا واگذاردن»  2از آهار و نشرانههای یقریا و تسرلیم و رضرا
همان آرامش رور و اطمینان نفس است اما صاد

فرمود« :خداونرد بره عردل و

 1سید محمدحسیا طباطبایى؛ احمیزان فى تفسیر احقرآن؛ م 20ص 285
 2محمدباقر مجلسى؛ بحارا نوار؛ م  67ص 138

داد خود اطمینان و آرامش و نشاط و آسایش را در یقیا و رضرا قررار داده اسرت»

1

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
2

پسددن آ آع چدده با ج ندد ع پسددن د
من از دبم ع دبد صل هجراع
از همیا روست که در زیار،نامه آن حتر ،مىخوانیم« :الس ََ ُم َع َل ْی َُ َیا َم ْن ر َض ُ
ااُ ِم ْان
ِ
َُ
َ
َ
ِرضی الر ْح َم ِن َو َسخط ُه ِم ْن َسخ ِط الر ْح َم ِن؛ 3سال بر آن آقایى که رضایت او رضایت خردا و

خشم او خشم احاى است»
 .4رضایت دو جانبه

مراح زندگى پیروز و موفق هسرند:

َ
َ
ُْ َ َ
ُِ َك ََ َ فی ُق ُلوبه ُم ْاال َیم َان َو أی َد ُهم ب ُروح ِّم ْن ُه َو ُی ْد ِخ ُل ُه ْم َجنات َتجری مان َتحَهاا ْاْل ْن َه ُ
اار
أول
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
4
َخالد َین فیها َرضی الله عنه ْم َو َرضوا عنه أ ْولُِ ح ْ ُ الله أال إن ح ْ َ اللاه ه ُام ْ
المف ِل ُحاون؛
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ

آنان کسانى هسرند که خدا ایمان را بر صفحه دلهایشان نوشره و با روحرى از
ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده و آنهرا را در باغهرایى از باشرت وارد
مىکند که نارها از زیر درخرانش اار است ااودانه در آن مىمانند؛ خدا از
آنها خشنود است و آنان نیز از خدا خشنودند؛ آنها حز لال هسرند؛ بدانیرد
حز لال پیروزان و رسرگارانند

اما حسیا

نه تناا خود مصدا اتم نفس مطمئنه است؛ بلکه اصحا و اه بیرت

باوفا و فداکارش نیز مصدا نفوس مطئنه هسرند که بر اسراس رضرایت احارى عمر
 1محمد با یعقو

کلینى؛ احکافى؛ م  2ص 57

 2بابا طاهر عریان همدانى؛ اشعار بابا طاهر؛ ص 33
 3اعفر با محمد اباقوحویه؛ کام احزیارا،؛ ص 213
 4مجادحه22 :

امام حسینعلیهالسالم نفس مطمئنه

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

111

کردند و نمونههای راضیه مرضیه و دارای مقا رضرا و تسرلیمند و ایرا رضرایت دو
اانبه اوم کمال انسانى است
اینک چند نمونه از آرامش و اطمینان نفس عاشورائیان را مرور مىکنیم:
الف .اما سجاد

 -که خود با اطمینان کام و آرامش خاطر در منبر مسرجد شرا

ساا مىگفت  -در انرقاد از خطیبى که در کاخ یزید و نرزد اسررای اه بیرت
یزید سرایش و از دودمان اما على

از

به زشرى یاد مىکرد بر سر او فریراد کشرید و

َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ
َ َ َْ
اال ِق؛ 1وای بر ترو ای خطیرب
ل
وق ِبسخ ِط الخ ِ
فرمود« :و یلُ أیها الخ ِ
اط ادَر یَ مرضا المخ ِ

رضای مرد را به قیمت خشم خدا خریدهای ؟»

ب .حتر ،زینب

وقرى در مجلرس ابازیراد در کوفره برا خطرا طعنرهآحود آن

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان

َ َ ُ َّ
یاَ إال َجمایَ؛2ارز
سرمگر مغرور موااه شد با رضایت و اطمینان خاطر فرمود« :ما رأ

زیبایى چیزی ندید » ایا ساا مطمرئا و قاطعانره حترر ،زینرب
ابازیاد را عصبانى کرد موحوی در معنای ایا رضایرمندی مىگوید:
ن خوش ا خوش یود دب جد ع مدن

جدد ع فدد ای يدد ب د بنجدد ع مددن

ع شقم یر بنج خويش دبد خويش

یهددر خشددنودی ش د ه فددرد خددويش

ع شقم یر لطف یر قهرش یه جلد

ج .در زیارتنامه حتر ،مسلم با عقی

112

بره شرد،

یوال ج

من ع شق اين هر د ض

3

َ
َ َ
مىخوانیم« :ل ِقیَ الل َه َعا َو َجال َو ُه َاو َع ْناُ

َراٍ؛ 4شااد ،مىدهم که تو به شااد ،رسیدی در حاحى که خداوند از ترو راضرى
بود»

َ ْ َ َْ َ
د .در زیار،نامه هانى با عروه به رضایت خدا از او اشاره شده استَ « :و َباذلَ نف َساُ
َ
َ
ات الل ِه َو َم ْرض ِات ِه؛ 5تو اان خود ،را در راه خدا و رضای او بذل کردی»
ِفا ذ ِ
 1اعفر با محمد ابانما حلى؛ مثیر األحزان؛ ص 102
 2عزاحدیا على با محمد ابااهیر؛ احکام فى احراریخ؛ م  4ص 281؛ موفق با احمد خوارزمى؛ مقرر
ااححسیا ؛ م  2ص 42
 3االلاحدیا محمد موحوی؛ مثنوی معنوی؛ دفرر اول بیت 1777
 4عباس قمى؛ کلیا ،مفاتیح احجنان؛ ص 402
 5محمد با اعفر ابامشادی؛ احمزار احکبیر؛ ص 180

 .5تفسیر لیالی عشر

از میان اقوال در تفسیر «و حیال عشر» روایرى از اما صراد
حتر ،ایا آیه را به حتر ،سیداحشادا
فجر واود مقدس حتر ،قائم
اما عسکری

تطبیق نموده و فرموده اسرت« :مرراد از

و حیاحى عشر امامان از اما حسا مجربرى

هسرند و شفع امیرمؤمنان

از وتر خداوند یکراست»

نقر شرده اسرت کره

و حتر ،فاطمه

ترا

مىباشرند و مرراد

1

 .6کربال ،تفسیر والفجر

در سوره فجر به سه دسره از انسانها اشاره شده است:
ر دسره اول اه باط محض هسرند؛ مانند فرعون و عراد و همرود کره طغیرانگران و
خواص اه باط هسرند

2

مىکند

3

ر دسره سو همان نفوس مطمئنه هسرند که در ایمان هابتقد و از املره خرواص
حق هسرند کره در آزمرون احارى سررافراز بیررون آمدهانرد خداونرد در مرورد آنران

َّ ً َ ْ ُ
َ َ َّ ُ َّ
َ
لى َر ِّبك َراض َي ًة َّم ْ
الن ْف ُس ْال ُم ْط َم َّئن ُة ْارجعى إ َ
لادى َو
لادخلى
ضلية ف
ر
مىفرماید« :يا أيَها
ِ
ِ
فلى ِعب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
َى؛ 4تو ا رور آرا یافره به سو پروردگار ،بازگرد در حاحى که هرم ترو
ْادخلى َجن
ِ
ِ

از او خشنود و هم او از تو خشنود است؛ پس در سل ِ
ک بندگانم درآ و در باشررم

وارد شو»
ایا سومیا گروه ممرازتریا گروه هسرند؛ همیا کسرانى کره دارای نفروس مطمئنره
راضیه و مرضیهاند به یقریا یکرى از بزرگترریا نمونرههای گرروه سرو اه بیرت
پیامبر

و بهخصوص اما حسیا

است که در آزمون بزرگ احاى برا عراحىتریا

نمره پیروز شد
 1سید هاشم بحرانى؛ احبرهان فى تفسیر احقرآن؛ م  4ص 461
 2فجر 6 :
 3فجر15 :

 4فجر27 – 30 :
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ر دسره دو عمو مرد دنیا هسرند که خدای مرعال برا فقرر و غنرا آنران را آزمرایش

113

ل
عبیردال عمرر سرعد و
در صحنه آزمون بزرگ کربال هم خواص باط مانند یزیرد
شمر حتور داشرند که با آگاهى کام وارد ایا میدان شده بودند و هم خواص حرق
که اما حسیا و یاران ایشان بودند و هم عوا مرد که بیشرر آنهرا دنبرال دنیرا و
هواهای نفسانى خود بودند ایا افراد پیرو خواص باط شدند و تعداد کمى از آنهرا
در روز عاشورا و پس از سانان اما حسریا و دیردن صرحنههای ظاحمانره علیره
آلرسول به اباه حسینیان پیوسرند همه آنهرا و در رأسشران امرا حسریا
نفوس مطمئنهای داشرند که ححظه به ححظه زندگى و مرگشان آرامش و اطمینان بود
طمأنینه سید علی قاضی طباطبایی

رهتوشه علمی ـ تخصصی ویژة مبلغان
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آیت لال سید على قاضى طباطبایى به سبب فقر تروان پرداخرت ااراره خانره را در
شار نجف نداشت روزی صاحبخانه اها ایشان را بیرون ریات آیت لال قاضى
مجبور شد با خانوادهاش در با خانۀ مسرجد کوفره ر کره بررای افرراد غریرب برود ر
سکونت گزیند عالمه طباطبایى فرموده است« :به مسجد کوفه رفرم و دیرد آقرای
قاضى و همه خانوادهاش تب کردهاند هنگا نماز شد آقای قاضرى طبرق معمرول در
اول وقت به نماز ایسراد و بعد از نماز عشا چنان با تواه کام و اطمینران خراطر بره
آم َن ُ
تالو ،آیه شریفه " َ
الرسول" و هکرر و دعرا مشرغول برود گویرا اتفراقى نیفرراده
1
است»
ب .جلوههای نفس مطمئنه

اطمینان نفس حتر ،سیداحشادا

که از یقریا قلبرى و رضرایت مطلرق از خردای

مرعال ناشى مىشد در تما مراح زندگىاش الوهگر بود که به چنرد مرورد اشراره
مىکنیم:
 .1دعای عرفه

اما حسیا

در دعای عرفه نیز نفس راضیه و مرضیهاش را چنیا الوهگر مىکند:

ْ
ُ ُّ َ ْ َ
َ َ
َ َ َ ْ
ْ َ 2
جیال ماا َاخ ْار َت َو ال َتاَ َ
َ ْ
خیر ماا َعجلاَ؛
بارك لی فی ق َد ِرك َحَی ال ا ِحا تع
«و ِخر لی فی قضا ِئُ و ِ
 1محمود طیار مراغى و صاد حسازاده؛ اسوه عارفان؛ ص 26
 2على با موسى اباطاووس؛ اقبال ا عمال؛ م  1ص 342

قتا و قَ َدر ،را بر ما خیر و مبارک ساز تا آن چه دیر برر مرا مرىخرواهى زودترر
دوست ندار و آن چه زودتر مىخواهى دیرتر مای نباشم
 .2شهادت طفل ششماهه

امرا حسریا

هنگا شااد ،حتر ،على اصغر

ایاگونره رضرایت قلبرى و

َ
َ
َ
اطمینان نفس خود را بیان فرمودَ « :هو َن َعلی ما َن َ ل با أن ُه ِب َع ْی ِن الل ِه؛ 1ایا مصیبت برر مرا

آسان است؛ چرا که در محتر خداست»
 .3شعار قیام

مامتریا شعار قیا عاشورا نشانگر صفت مطمئنه و راضیه و مرضیه است« :رضاا اللاه

رضانا أهل البیَ؛ 2رضایت ما خاندان تابع رضای احاى است»
اما حسیا

در آخریا ححظا ،عمر مبارک خویش در قرلگاه از رضایت و تسرلیم

َ
و اعرماد به نفس ساا گفت و فرمود« :ر ًضا ب َق َضائ َُ َو َتسل ًیما َالمار َك َو َال َم ُعب َ
اود ِساواك َیاا
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َ
الم َ
یاث ُ
سَریْین؛ 3خداوندا به قتای تو خشنود و تسلیم فرمانت هسررم و معبرودی
ِغ

غیر تو نیست ای فریادرس فریادخواهان»

امام حسینعلیهالسالم نفس مطمئنه

 .4قتلگاه

کمال بندگى و اوم اخالص در «رضا» به رضای احاى و فرمان اوست بندگان خاحص
و انسانهای کام از رضایت حق حذ ،مىبرند و ایرا حرذ،های معنروی گراهى برا
شداید و تلاىهای ظاهری همراه است
دب یدددم هدددم مدددیچشدددم لدددیا

ا

مدد

ا يددم مدد

ا يددم مدد

ا

 1على با موسى اباطاووس؛ احلاوف على قرلى احطفوف؛ ترامه احمد فاری زنجانى؛ ص 117

 2نعمان با محمد اباحیون؛ شرر ا خبار فى فتائ ائمه ا طاار

؛ م  3ص 146

 3محمد محمدی ریشاری سید محمود طباطبایىنىاد و سید محمدکاظم طباطبرایى؛ موسروعة ا مرا
على با ابیطاحب

فى احکرا

و احسنه و احراریخ؛ م  4ص 2760

 4االلاحدیا محمد موحوی؛ مثنوی معنوی؛ دفرر دو بیت 2647
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