نیایش و ستایش در سیره امام حسین
حجت االسالم والمسلمين محمدامين صادقي اُرزگاني

*

اشاره
واژه «ستاحش» و «نیاحش» همخانواده بوده و به معنای ت سةین زفةرحن و دعةاحی
است که از روی تضرع و زاری باشةد 3.نیةاحش و سةتاحش در زمةوزههةای اهة
بیت

و از جمله در سیره اما حسین

ظهور عشق به زفرحدگار زحباحیزفرحن

است .نیاحش تالی روح متعالی انسا است .انسا نیةاحشگةر بةا برةراق دعةا و
نیاحش از دامنه و کوهپاحه نیازهای گوناگو فردی اجتماعی اقترادی و ماننةد ز
حرکت میکند و تا ستیغ بلند معرفت توحیدی اوج میگیةرد .از احةن رو نیةاحش
ائمه اه بیت

بهخروص اما حسین

در عین حال تربیتی است که در قال

در واقع حکمتنامةه زموزشةی و

گفتوگو با خداوند و به صةورت اظهةار

نیةةاز و درخواسةةتهةةای انسةةا مطةةرح شةةده اسةةت ولةةی در حقیقةةت زمةةوزه
خداشناسی جها شناسی و انسا شناسی زحبا و عمیق و اثرگذار و ماندگار است.
ـــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر.
 .1ر.ک :دهخدا ،لغتنامه ،تهران :نشر مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران2117 ،ش ،ج  ،0ص .14172
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احن معنا در سیره معرفتی و عملی ساالر شهیدا جلوه خاصی داشته است که در
احن پموهه به اندازه ظرفیت مقاله در دو م ور کلی «میقةات نیةاحش» و «معةراج
ستاحش» تبیین میشود.
الف ـ میقات نیایش و ستایش
بیتردحد نیاحش و ستاحش در سیره حسةینی پیشةینه و پسةینهای بةه انةدازه عمةر
شرحف ز حضرت داشته است به بیةا دحگةر امةا

در همةه مةدت حیةات

پرربرکتش و در همه شراحب زمانی و مکانی با نیاحش و ستاحش زفرحةدگار هسةتی
زندگی میکرده است ولی برخی زما ها و مکا ها به گونهای بوده که ناوای دل
ز حضرت به صورت پمواک ماندگار در حافظه تارحخ با برجستگی خاص ثبت
گردحده است که از ز میا زموزه متعالی دعای عرفه اسةت .از احةن رو در احةن
مقاله نیاحشهای اما حسین

در روز عرفه در مدحنه و در کةوهپاحةه و دامنةه

«جبل الرحمه» به عنوا میقات نیاحش ز حضرت تلقی میشود چو احن نیةاحش
زمینهساز حماسه کربال و ستاحش امةا حسةین

در شة

وروز عاشةورا شةد.

دعای نورانی عرفه از حک سو نماحشگر راز و نیازهای عرفانی و توحیدی ساالر
شهیدا است و از سوی دحگر پمواک جاوحةدا دل امةا مهاةور در خرةوص
شراحب هناارشکن حاکم بر جامعه اسالمی ز روز است .در احن دعةا حضةرت
بین عرفا و حماسه بهزحباحی جمع نموده است .برخی از بزرگا در ت لی احةن
مسأله گفتهاند:
ساالر شهیدا توانست مضمو بلند دعای عرفه را که زموزههای عرفا متعالی در
ز موج می زند و سراسر عشق و اظهار خضوع در پیشگاه خداوند است در کنار
حادثه خو بار کربال جمع کند حادثهای که سرشار از پایمردی حماسةه احثةار
رهبری سیاست مردانگی جوا مردی و سرشار از احستادگی مقاومت مبارزه و

نیايش و ستايش در سیرة امام حسین



313

استق امت در راه پیما وفاداری و مش و از اخةالق انسةانی زداب معاشةرت و
امور اجتماعی تربیةت اسةالمی سةازندگی معنةوی و عرفةانی اسةت و پشةتوان
نهضتهای بعد از خود گردحده است .دعای عرفه اما حسین

گرچه نیاحش و

راز و نیاز به درگاه حق است اما راز و رمز مبارزه و قیا بر ضد نظا طةادوت و
ستمگری در ز موج میزند.

3

گفتنی است در دعای عرفه گرچه ستاحش و نیاحش با هم به صورت کام تالی
نموده و زموزههای حماسی در احن قال

بهخوبی بازگو شده ولةی مةا در م ةور

نخست مقاله که به عنوا «میقات نیاحش» مطرح شةده بیشةتر فرازهةای نیاحشةی
دعای نورانی عرفه را بازخوانی و تبیین مینماحیم تا از رهگذر ز به نکتةههةای
درس زموز معرفتی و تربیتی ز نیاحش نورانی بیشتر زشنا گردحده و بةه بازشناسةی
سپهساالر عشق در خلوتگه نیاحش و جلوتگه ستاحش بپردازحم.
در احن باب جای سخن بسةیار و سةتیغهةای نیةاحشهةای حسةینی بةرای امثةال
نوحسنده دستنیافتنی است ولی از باب احنکه:
گوور نتووانی خووورد وفووان س و اب

کی توان کردن به ترک خوورد آب

راز را گوور مووینیوواری در میووان

2

درکهووا را تووازه کوون از شوور آن

در چند نکته فرازهاحی از ز دعای متعالی را بازخوانی و تبیین مینماحیم:
 .1سَرنامه نیایش

قب از هر چیز الز است اشاره گردد که دعةای نةورانی عرفةه دو بخةش دارد
بخش نخست با احن جمله زداز شده« :اَلْحَمْدُ لِلّهِ اَلَّدذِيَ لَديْسَ لِقَضَدائِهِ دَافِدعٌ وَ لَدا

ـــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :جوادی آملی ،عبداهلل ،حماسه و عرفان ،قـم :نشـر مرکـز اسـراء2172 ،ش (بـا ويـرايش جديـد)،
ص.114
 .2مولوی ،مثنوی معنوی ،تهران :نشر هرمس2112 ،ش ،دفتر  ،1ص .712
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لِعََّائِهِ مَانعٌ؛ 3ستاحش مخروص خداوندی اسةت کةه بةرای قضةا و خواسةتش
بازدارندهای نیست و برای بخشاحش او منعکنندهای وجود ندارد».
و بخش دو ز دعا با احن جمله شروع گردحده« :اِلهِيْ اَنَا الْفَقِيرُ فَيْ غِنَايَ ،فَكَيْدفَ
ال اَكُونُ فَقِيْرَاً فِيْ فَقْرِيْ؛ 8خداوندا! من همانم که در توانگریا فقیر و نیازمند بةه تةو
هستم .پس چگونه نیازمند تو نباشم در حالی که فقیر و تهیدستم؟»
از احن فراز متعالی به دست میزحد که در نگةاه امةا حسةین

سةرزداز نیةاحش

انسا باحد گفتوگوی نیازمندانه با خدای توانا و مهربا باشد حعنی ادب نیةاحش
احن است که انسا قب از همه گوهر وجودیاش را که عین فقر و نیازمندی بةه
خالق هستی است در پیشگاه م بوب خود عرضه کند و عاز و ناتوانی خةوحش
را بر زبا جاری سازد و در واقع خود را با زبا خود به خدای خوحش معرفةی
نماحد و بگوحد :چنا که تو خود بهتر میدانی من هما زفرحدهای هستم که فقر و
نیازمندی به تو شاکله وجودیا را تشکی میدهد و کمال معرفتم در احةن اسةت
که خود را نیازمند بلکه عین نیاز به تو میدانم.
تو بی نیاز مطلق و من فقیر بلکه عین فقر  .احن گونه سخن گفتن بةا زفرحةدگار
مهربا نشان اوج معرفت و عرفا انسا نیةاحشگةر اسةت .از احةن رو عةارف
نا دار مولوی در احن باره میگوحد:
ما بو نایی و نووا در موا ز توسوت

ما بو کوهی و دا در ما ز توست

مووا موود هووایی و هسووتیهووای مووا

3

توووو وجوووود من وووا فوووانی نموووا

احن گفتهها در واقع بازتاب زموزه قرز کرحم است که میفرماحد« :يا أَيّهَا النّداسُ

ـــــــــــــــــــــــ
 .1سید بن طاووس ،اقبال ،تهران :نشر دار الکتب اإلسالمیه2107 ،ش ،ص .117
 .2همان ،ص .102
 .3مولوی ،مثنوی معنوی ،پیشین ،دفتر اوّل ،ص.14
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أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللّهِ وَ اللّهُ هُوَ الْغَنِيّ الْحَميدُ؛ 3ای مرد ! شةما بةه خةدا نیازمندحةد و
خدا است که بینیاز و ستوده است».
اه تفسیر معتقدند که احن زحه به نکته مهم و ارزشمندی اشاره کرده و موقعیةت
ما را در عرصه عالم وجود و در برابر خدای هستیبخش روشن نموده و بسیاری
از معماها را گشوده و به پرسشهای فراوانی جواب داده است.
تردحدی نیست که بی نیاز حقیقی در تما عالم وجود حکةی بةیش نیسةت و ز
خداوند حکتا است .همه عالم و زد سر تا پا نیاز و فقةر و وابسةته بةه وجةود او
است .او بینیاز مطلق و همه جها فقر مطلقاند اما احنکه در زحةه تنهةا از فقةر
انسا سخن گفته شده به دلی ز است که اگر انسا که گُ سرسبد موجةودات
جها است سر تا پا فقر و نیازمند به او باشد ساحر موجةودات بةه طرحةق اولةی
چنیناند.

8

در نتیاه معلو شد که گا نخست نیاحش احن است که انسا عاز تسلیم نیاز
و فقر وجودیاش را در پیشگاه بی نیاز مطلق عرضه نماحد .احن زموزه متعةالی در
سیره نیاحش حسینی و جایجای دعای عرفه فراوا بازتاب حافته کةه تنهةا بةه دو
نمونه از ز اشاره گردحد.
 .2نیایش محبانه

حکی دحگر از زداب نیاحش که در سیره نیاحشی اما حسین

جلةوههةای فةراوا

دارد توجه به صفات جمال و جالل الهی است .حضرت در دعةای عرفةه لکةر
صفات حادشده را مورد توجةه وحةمه قةرار داده و در فرازهةای زدةازحن ز دعةا
اوصاف جمال و جالل خداوند را به م ضر کبرحاحی حق تعالی پیشکةش نمةوده
است از جمله گفته است:
ـــــــــــــــــــــــ
 .1فاطر ،آيه .21
 .2ر.ک :مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :نشر دار الکتب اإلسالمیه2170 ،ش ،ج  ،22ص  114ـ .117
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ة «هُوَ الْجَوادُ الْواسِعُ؛ 3او بخشاحشگر فیضگستر است».
ة «وَ راُِمُ كُلِّ َارِعٍ؛ 8او بر نالهکنندگا مهربا است».
ة «و هُوَ لِلدَّعَواتِ سَامِعٌ ،و لِلكُرُباتِ دَافِعٌ ،و لِلدَّرَجاتِ رَافِدعٌ و لِلْجَبَدابِرَةِ قدامِعٌ؛ 1او
دعاها و نیاحشها را میشنود و گرفتاریها را برطرف میسازد و مرتبةههةا را بةاال
میبرد و گرد کشا را نابود میکند».
ة و در ادامه میگوحد« :وَ هُوَ الَّْميِعُ الْبَصيرُ اللََِّّيْفُ الََْبيِدرُ وَ هُدوَ عِلدي كُدلِّ شَديءٍ
قَدِيرٌ  3او شنوا و بینا و دقیق و زگاه و بر همه چیز توانا است».
حضرت پس از لکر ثنای م بوب و نیاحش م بانه مسةائ
خود را در دعا مطرح نمودهاست .از احن سیره اما

معةارف و خواسةت

معلو میشود کةه باحسةته

است در مقا نیاحش پس از اظهار بندگی و حادزوری کاستیها و نقاحد وجودی
لکر کماالت و صفات جمال و جالل م بوب بةه عنةوا مةدخ و پةیشدرزمةد
گفت وگو و نیاحش مطرح گردد و بةا احةن روش اسةت کةه م ة

بةه م بةوب

میرسد و درِ رحمت بر او گشوده و به هدف وصال ناح گردحةده و حاجةات او
برزورده خواهد شد .از احن رو سید ابن طاووس رواحات متعددی نق کةرده کةه
در ز ها توصیه شده که در دعا و نیاحش قب از درخواست حاجت نخست باحد
به ستاحش و ثنای باری تعالی پرداخته شود و ز گاه است که امید استاابت دعا و
اثربخش بود ز بیشتر خواهد بود 5.اما صادق

در احن باره فرموده ...« :فَداذَا

طَلَبْتُم الْحَاجَةَ فَمَجَّدوا اَهللَ وَ اَمْدَُْوهُ وَ أَثْنُوا عَلَيْهِ؛ 1هر گاه شما حةاجتی از خداونةد
ـــــــــــــــــــــــ
 .1سید بن طاووس ،اقبال ،پیشین ،ص .104
 .2همان.
 .3همان.
 .4همان.
 .5سید بن طاووس ،فالح السائل ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی2177 ،ش ،ص .27
 .6همان.

نیايش و ستايش در سیرة امام حسین
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نمودحد اوّل او را تماید و ستاحش نموده و ثنای او را بگوحید».

گفتنی است در رواحات تررحح شده هما طور که در زندگی اجتماعی وقتی از
بزر

و حاکم جامعهتا چیزی درخواست میکنید با بهتةرحن کلمةات اوّل او را

تعرحف و تماید مینماحید و ز گاه خواسته خةود را بةا او در میةا مةیگذارحةد
همین روش را در هنگا طل

حاجت از خداوند نیز به کار ببندحد.

احن نکته در سیره نیاحشی اما حسین

3

نیز وجود دارد .به همین جهت است که

در منابع مربوطه پس از نق فرازهاحی از دعای عرفه گفته شده« :اما حسین
بعد از لکر ز همه اوصاف الهی و تسبیح و تقدحس پروردگار حاجةت خةود را
عرضه داشت».

8

 .3نیایش متضرعانه

حکی دحگر از زداب نیاحش احةن اسةت کةه انسةا در حةال نیةاحش بةه پیشةگاه
زفرحدگار خةوحش تضةرّع نماحةد و بةا اشةک و زاری بةا او گفةتوگةو کةرده و
خواستهای خوحش را مطرح کند 1.احةن اصة بنیةادحن در سةیره نیاحشةی امةا
حسین

نیز وجود داشته است .طبق نق مرحو شیخ عباس قمی  3حضرت در

ادامه دعای عرفه بعد از ثنای خداوند و لکر اوصاف و تقةدحس او در حةالی کةه
اشک از چشمهای مبارکش سرازحر میشد عرض کرد:
«اَلَّلهمَّ اجْعَلْنِي اَخْشَاكَ كَاَّنِي اَرَاَكَ  ...الَّلهُمَّ اجْعَلْ غِنَايَ في نَفِْْي ،و الْيَقِينَ في قَلْبِي وَ
الْاِخَلَاصَ فِيْ عَمَلِي ،والنُوّرَ في بَصَدري ،وَالْبَصديِرَةَ فِدي دِينِدي وَ متِّعْنِدي بِجَدوارُِِي

5

ـــــــــــــــــــــــ
 .1همان.
 .2ر.ک :مکارم شیرازی ،ناصر ،کلیات مفاتیح نوين ،قم :نشر مدرسه امیرالمؤمنین

2121 ،ش ،ص .211

 .3ر.ک :سید بن طاووس ،فالح السائل ،پیشین ،ص .27
 .4ر.ک :قمی ،شیخ عباس ،مفاتیح الجنان ،قم :نشر فاطمه زهرا
 .5سید بن طاووس ،اقبال ،پیشین ،ص .101

2127 ،ش ،ص .111
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خداوندا! چنا ترس و خشیت خود را در دل من جای ده که گوحا تو را میبیةنم.
خداحا! بی نیازی از دیر خودت را در جا مةن قةرار ده و حقةین را در دل مةن و
اخالص را در عم من قرار ده .روشنی را در چشم من و بریرت و معرفةت در
دحن را نری

من گردا و مرا از اعضای بد برخوردار نما».

بر اساس احن زموزه متعالی باحسته اسةت در هنگةا نیةاحش و طلة

حاجةت از

خداوند در امور دنیاحی و اخروی با حالةت تضةرع و ابتهةال و گرحةه و نالةه از
خداوند درخواست شود.
در خروص زثار و برکات گرحه در برخی شراحب بهوحمه به هنگا نیاحش مولوی
نکتههای زحباحی بیا نموده است از جمله سروده است:
1

توووا نگریووود کوووودک ح ووووافروش

ب ر رحمت در نمیآید به جووش

تووا نگریوود ابوور کووی خ وودد بموون

تا نگریود فوا کوی جوشود يوبن

گفووت :فَ یَبکُبوووا کَثیوورا گوووش دار

تووا بریووبد شوویر فگووا کردگووار

آفتوووواب مرووووا را در سوووووز دار

2

گفتنی است بر اساس نق ها اما حسین

بش را بون ابر اشواافوروز دار

در هنگا نیةاحش و دعةای عارفانةه

عرفه تضرع و گرحه های عایبی داشته است .از ز میا وقتی به فرازهةای زخةر
بخش اوّل ز دعا رسید سر به سوی زسما بلنةد نمةود و در حةالی کةه اشةک
دحدگا او مث بارا جاری بود با صدای بلند گفت« :يَا اَسْمَعَ الَْامِعيِنَ ،يَا اَبْصَدرَ
النَاظِرْيِنَ  ...يَا رَبِّ يَا رَبِّ؛ 1ای شةنواترحن شةنوندگا و بینةاترحن بیننةدگا  ...ای
پروردگار من ای پروردگار من!»
نق شده که ز حضرت جمله «يَا رَبِّ» را پیوسته تکرار مینمةود و کسةانی کةه
ـــــــــــــــــــــــ
 .1مولوی ،مثنوی معنوی ،پیشین ،دفتر دوم ،ص .272
 .2همان ،دفتر پنجم ،ص .711
 .3سید بن طاووس ،اقبال ،پیشین ،ص .107
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اطراف او بودند به صدای حضرت گوش میدادند و زمین میگفتند و با حضرت
همصدا گرحه می کردنةد تةا هنگةامی کةه زفتةاب روز عرفةه دةروب نمةود و ز
حضرت از کنار «جبل الرحمه» به سوی «مشعر ال را » حرکةت کةرد 3.بنةابراحن
حکی از درسزموزترحن جلوههای نیاحش حسینی تضةرع در حةال دعةا و نیةاحش
است که انقالب روحی برای نیاحشگر احااد نموده و دلدادگی او را بةه نمةاحش
میگذارد.
 .4نیایش حکیمانه

نیاحشهای ائمه

دیر از جلوههای :عشق نیاز

از جمله نیاحش اما حسین

تضرع و مانند ز کام ترحن جلوه گاه حکمت و معرفت در ساحتهای مختلف
بهخروص توحید و خداشناسی است .از احن رو دعای عرفه ساالر شةهیدا در
واقع حکمتنامه توحیدی است .ز حضرت زموزههای توحیدی بسیاری را بیا
نموده که دست حابی بر ستیغ ز نه در توا احن نوحسنده است و نه ظرفیةت احةن
مقاله ماال بیا ز را دارد بهخروص احنکه:
معووانی هرگووب انوودر حوورا نایوود

بو ب ر بو اندر ظورا نایود

2

ولی به هر حال به برخی از فرازهاحی که معارف توحیدی در ز هةا بةه صةورت
شگفتانگیزی تالی کرده بهاخترار اشاره میکنیم:
حکی از زحباترحن جلوه های نیاحش حکیمانه در دعای عرفةه امةا حسةین

کةه

عشق و توحید همراه با معرفت و اخالص در ز موج میزند احن جمله است که
به م بوب خوحش میگوحد:
«اَنْتَ الَّذِيْ اَشْرَقْتَ الْاَنوَارَ فِيْ قُلُوبِ اَوْلِيائِكََُ ،تيَ عَرَفوُكَ وَ وََُّدُوكَ ،و اَنْتَ الَّذِيْ
اَزلْتَ اْألَغْيَارَ عَنْ قُلُوبِ أَُِبَّائِكَ َُتَي لَمْ يُحِبُّوا سِوَاكَ ،مَاذَا وَجَددَ مَدنْ فَقَددَكَ و مَدا
ـــــــــــــــــــــــ
 .1مکارم شیرازی ،ناصر ،مفاتیح نوين ،پیشین ،ص .277
 .2الهیجی ،مفاتیح اإلعجاز فی شرح گلشن راز ،تهران :نشر محمودی ،بیتا ،ص .711
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الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ؛ 3تو ز خةداحی کةه انةوار معرفةت را در دل اولیةای خةود
تابانیدی تا تو را بةه حگةانگی شةناختند .تةو ز خةداحی کةه بیگانگةا را از دل
دوستا خود بیرو راندی تا دیر تو را دوست نداشته باشند .چةه دارد ز کةس
که تو را گم نمود و چه ندارد ز که تو را حافته است؟»
و در ادامه از حالوت و شیرحنی اُنس با م بوب سخن گفته و چنین عرضه داشته
است:
«يِا مَنْ أَذَاقَ اَُِبّائَهُ َُالَوَةَ المُؤَانَِْةَ فَقَامُوا بَيْنَ يَدَيْدهِ مُتَمَلِّقديِنَ؛ 8ای خةداحی کةه بةه
دوستا خود شیرحنی اُنس با خوحش را چشاندی و زنا در پیشگاه م بوب خود
به اظهار اشتیاق پرداختند».
و باألخره در فرازی از نیاحش به تالیات توحید در دل موحةدا اشةاره شةده و
زمده است:
«اِلَهِيْ تَرَدُّدي فِي ألَأَثَارِ يُوْجَُِ بُعْدَ الْمَزارِ ،فَاجمَعَنِي عَلَيْكَ بَِِدْمَةٍ تُوصِدلُنِي إلَيْدكَ،
كَيْفَ يُْْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ ،أَيَكُونُ لِغَيْدرِكَ مِدنْ الظَهّدوُرِ مَدا
لَيْسَ لَكََُ ،تَي يَكُوُنُ هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ ،مَتَي غِبْتَ َُتَي تَحْتَاجَ اِلي دَلِيْلٍ يِددُّلُ عَلَيْدكَ،
عَمِيَتْ عَيْنٌ الَتَرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيْبَاً؛

2

ای خدای من! گشتوگزار در زثار مةرا از مشةاهده تةو دور مةیکنةد .پةس بةه
خدمتی مرا وادار که به مقا شهود تو برساند .چگونه با چیزی بر تو استدالل شود
که در وجودش نیازمند تو است؟ زحا برای دیر تو ظهوری هسةت کةه بةرای تةو
نباشد تا مظهر تو باشد؟ تو هرگز داح

نبودهای تا م تاج دلیلی باشی که بر تةو

داللت کند؟ کور است چشمی که تو را مراق
ـــــــــــــــــــــــ
 .1سید بن طاووس ،اقبال ،پیشین ،ص .107
 .2همان ،ص .114
 .3همان ،ص .107

و ناظر خود نمیبیند».
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فرازهای حادشده از حک سو نماحش عشق و دلدادگی در هنگام نیاحش اسةت و
از جان

دحگر تالی معرفت شهودی و جلوهگاه کام ترحن مرات

شناخت حةق

است .در احن فراز زخر شناخت توحیةد بةه زحبةاترحن بیةا بةازگو شةده اسةت
چنا که عارف بسطامی با الها از همین دعای نورانی گفته است:
کی رفتهای ز دل کوه تم ّوا کو
غایب نبوده ای که شو

توو را

کی بودهای نهفته که پیدا ک

توو را

ايوب حگوور

پ هان نبودهای که هویدا کو

توو را

با د هبار ج وه برون آمدی کوه مون

با د هبار دیده تماشا کو

شاحا لکر است که فراز حادشده از دعای اما حسین

توو را

1

در واقع بازتاب احن زحه

مبارکه است که فرمود« :اللّهُ نُورُ الّْماواتِ وَ اْألَرْضِ؛ 8خداوند نور زسةما هةا و
زمین است».
بر اساس احن زموزه قرزنی است که در دعای عرفه زمده :کور اسةت چشةمی کةه
حق تعالی را در همه ساحتهای هستی مشاهده نمیکند چو کسی کةه نةور را
نمیبیند نابینا است.
در ماموع فراز حادشده ناظر به شناخت حضوری و معرفةت شةهودی خداونةد
است که بهترحن راهکار معرفت توحیدی است .شناخت حضوری عبارت از احةن
است که انسا به طور مستقیم و بدو واسطه مفاهیم و حا صور لهنی و مانند ز
به معرفت دست پیدا کند .البته هر انةدازه مرتبةه وجةودی کامة تةر باشةد علةم
حضوری او نیز کام تر است و اگر انسا طبق زموزه امةا حسةین

در نیةاحش

روز عرفه نسبت به زفرحدگار خود علم حضوری داشته باشد بهگونهای کةه او را
نور همه چیز دانسته و ظهور همه را به ز نور بداند پیا احن جمله حسینی را که
میگوحد« :أيَكُوُنُ لِغَيرِكَ مِنْ الّظُهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ؟»  1بهخوبی درحافته است.
ـــــــــــــــــــــــ
 .1فروغی بسطامی ،میرزا عباس ،ديوان فروغی بسطامی ،تهران :نشر دار الکتب2102 ،ش.
 .2نور ،آيه .10
 .3ر.ک :صادقی اُرزگانی ،آموزههای عرفانی از منظر امام علی
اسالمی2120 ،ش ،ص .71

 ،قم :نشـر پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ
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 .5نیایش ستمستیزانه

حکی از جلوههای کاربردی نیاحشهای ائمه

از جمله اما حسةین

تالةی

حماسه و جهاد و ستمستیزی است .از احن رو مةیتةوا گفةت دعاهةای امامةا
شیعه بهخروص ساالر شهیدا حسین بةن علةی

حةک راهکةار جهةادی در

شراحب نامساعد مبارزه نظامی و مسل انه بر ضد ظلم و استبداد است .نیاحشهای
ائمه

در واقع حک نوع جهاد در تنهاحی و سةخن گفةتن در عةین سةکوت و

پمواک دل با ل های دوخته است .احنجا است که روشةن مةیگةردد نیةاحش در
فرهنگ متعالی اه بیت

دیةر از تالةی عشةق بةه م بةوب نقةش اثرگةذار

اجتماعی نیز دارد .ز ها در بسیاری از شراحب سیاسی و اجتماعی که هةیچ راهةی
برای طرح حقاحق و دفاع از حقیقت و مبارزه با قدرت ستمگر حةاکم بةر جامعةه
نداشتهاند مسئولیت اجتمةاعی و رسةالت الهةیشةا را از طرحةق نیةاحش بةازگو
مینمودند .بنابراحن میتوا گفت که دعا در مکت
اما حسةین

و فرزنةدش حضةرت سةااد

اه بیت

بهوحمه در نگاه

در عةین حةال کةه جلةوهگةاه

عمیقترحن زگاهیها و شورانگیزترحن عشقها و متعالیترحن نیازها اسةت روشةی
کاربردی و راهبردی برای مبارزه و جهاد بر ضةد سةتم و سةتمگةرا اسةت .احةن
حقیقت در دعای نورانی عرفه ساالر شهیدا بهروشنی مطرح گردحةده اسةت از
جمله زمده« :وَ هُوَ لِلْجَبَابِرَةِ قَامِعٌ؛ 3او خداحی است کةه [سةتم] جبةارا را در هةم
میشکند».
و در فراز دحگر میخوانیم« :يَا مَنْ سَتَرَنِي مِنَ الَّْدالَطِينِ أَنْ يُعَداقِبوُني؛ 8ای کسةی
(خداحی) که من را پوشاندی و حفظ نمودی از شرّ سالطین و حکومتها که مةرا
شکناه کنند».
ـــــــــــــــــــــــ
 .1سید بن طاووس ،اقبال ،پیشین ،ص .104
 .2همان ،ص .101
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گفتنی است حضرت در زما حکومت معاوحه کةه شةراحب هرگةز بةرای قیةا و
جهاد فراهم نبود از طرحق احن گونه نیاحشها در مراسم حج و در جمع حاجیةا
روشنگری مینمود و در قال

دعا حقاحق را به مرد بیا میکةرد ولةی بعةد از

معاوحه که زمینه برای قیا زماده شد احن نیاحش را در میدا عم اجرا نمود و بةا
دستگاه جور بنیامیه به مبارزه برخاست.
بنابراحن نیاحش ائمه از جمله اما حسین

دیر از جنبههای عرفانی و معنةوی

جنبه جهادی نیز دارد و بر اساس احن گونه زموزهها معلو میشود دعای شةیعی
حک نوع راهکار مبارزه با ظلم است و احساس مسئولیت را در انسا نیاحشگةر و
تعهد در برابر مرد را در او به وجود میزورد .از احةن رو جبةر زمةا و شةراحب
سیاسی نمیتواند انسا عدالتپیشه و مسةئولیت پةذحر را از تةالش بةرای اناةا
وظیفه اجتمةاعی بةاز دارد و احةن گونةه نیةاحشهةای رسةیده از پیشةواحا دحةن
بهخروص ساالر شهیدا است که نمیگذارد روحیه جهادی در انسا های مؤمن
به فراموشی سپرده شود چو از طرحق چنین زموزههاحی است که هر روز و هفته
و ماه بر دلهای بیدار تلقین می شود که نیاحش کام و جامع ز است کةه همةه
ساحتهای :دنیوی اخروی فردی و اجتماعی زندگی انسا را پوشش دهد.
ب ـ معراج نیایش و ستایش
چنا که در زداز مقاله اشاره شد دعةا و مناجةات بسةا زب حیةات در زنةدگی
ساالر شهیدا جرحا داشته و ناوای حسینی بةا حضةرت حةق در هةر زمةا و
مکانی در فضا طنینانداز بوده است ولی برابر زنچه نق و ثبت شةده نیةاحش در
سیره اما حسین

به طور کلی به دو بخش قاب تقسیم است حک بخةش ز

هما است که در دعای نورانی عرفه تالی کرده و فرازهاحی از ز ت ت عنةوا
«میقات نیاحش و سةتاحش» طةرح و تبیةین شةد .بخةش دحگةر از نیةاحشهةای ز
حضرت در فراحند نهضت جاوحدا او در مقاطع مختلف مطرح شده که اوج ز
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در ش

و روز عاشورا و در گرماگر ص نه نبرد با دشمنا خةو خةوار و حةا در

زخرحن ل ظات زندگی ز حضرت بازگو شده اسةت .در احةن بخةش از زنةدگی
حضرت بیشتر ستاحش اسمای حسنای الهی تالی کرده و زحباترحن نا بةرای ز
در احن بخةش جملةههةای

هما «معراج نیاحش و ستاحش» است .اما حسین

سوزناک و معارف زسمانی بسیاری را به صورت نیاحش بیا نموده کةه بةه دلیة
اندک بود ماال تنها به بیا فرازهاحی از ستاحشهای احشا بسنده میشود.
در باره نیاحشهای اما حسین

در ش

عاشورا سه نمونةه بسةیار زموزنةده و

شنیدنی است:
 .3در عرر تاسوعا لشکر دشمن اعال جنگ داد .اما به بةرادرش ابوالفضة
فرمود :نزد زنا برو و امش

را مهلت بخواه .ز گاه فرمود« :لَعَلَّنَا نُصَلِّي لِرَبِّنا اللَّيْلَةَ

و نَدْعُوهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ إِنّي كُنْتُ أَُُُِّ الصَّلَاةَ؛ 3امید است که امش

را نماز گةزارده و

با خدای خوحش نیاحش کنیم چو او میداند که من نماز را دوست دار ».
 .8در ش

عاشورا خیمه گاه اما حسین

جلوه گاه زحباترحن ص نه نیاحش بود.

از احن رو گفته شده« :فَبَاتُوا اَوَّلَهُمْ دَوِيٌّ كدَوِّي النَّحْلِ مَا بَيْنَ رَاكِعٍ وَ سَاجِدٍ وَ قَدائِمٍ
و قَاعِدٍ؛ 8حارا اما بهتبع او ش

تا به صبح مانند زنبور عس در زمزمه بودند و

در حال رکوع و ساود و قیا و قعود به سر بردند».
 .1از حضرت زحن

نق شده« :در ش

عاشورا از خیم خود بیرو شد تةا

به خیمه برادر حسةین بةرو و او را دلجةوحی نمةاحم .وقتةی نزدحةک خیمةه او
رسید دحد برادر در اوج دعا و مناجات و نیاحش است .با خود گفتم :در چنین
ل ظهای سزاوار نیست مزاحم او بشو برگشتم».

1

ـــــــــــــــــــــــ
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :نشر دار إحیاء التراث العربی2041 ،ق ،ج  ،00ص .171
 .2قمی ،شیخ عباس ،منتهی اآلمال ،قم :انتشارات هجرت2172 ،ش ،ج  ،2ص .102
 .3حائری ،مهدی ،معالی السبطین ،قم :انتشارات رضی2111 ،ش ،ص .124

نیايش و ستايش در سیرة امام حسین



311

احنها فقب نمونههاحی اندک از جلوههای مناجات است که در سیره نیةاحشهةای
حسینی مطرح است اما پررفروغتر از احن نیةاحشهةا و سةتاحشهةاحی اسةت کةه
سپه ساالر عشق در روز عاشورا داشته اسةت .بةر اسةاس زنچةه نقة شةده امةا
حسین

در واپسین ل ظات زندگی خود در حالی که در زستانه معراج وصةال

قرار داشت و بر روی خاک گر کربال افتاده بود در نیاحشةی سةوزناک ناةوای
عشق را چنین سر داد:
«اَلَّلهُمَّ أنتَ مُتَعَالِيَ الَمَكانِ ،عَظِيمُ الْجَبَروُتِ ،شَديِدُ الْمِحَال ،غَنِيٌّ عَنِ الََْالئِقِ ،عَدرِيْضُ
الكِبريَاءِ ،قادِرٌ عَلْيَ مَا تَشَاَءُ ،قَرِيَُْ الرَُّْمِةِ ،صَدادِقُ الْوَعْددِ ،سَدابِ ُ النِّعْمدةِ ،قَرِيدٌَ اِذَا
دُعِيتَ ،مُحِيطٌ بِمَا خَلَقْتَ ...1،صَبْراً عَلدي قَضَدائِكَ يدا رَبَّ الَ اِلَدهَ سِدوَاكَ ،يَدا غِيَدا َ
الْمُْْتَغِيثيِنَ ،مَالِي رَبٌّ سِوَاكَ و المَعْبُودَ غَيُرُكَ ،صَبْراً عَلديَ ُُكْمِدكَ يَدا غِيَدا َ مَدنْ
الغِيَا َ لَهْ؛

3

بارالها! ای بلندجاحگاه! بزر جبروت! سختمکرکننده و انتقا گیرنةده! بةینیةاز از
زفرحةدههةا! گسةةتردهکبرحةا! بةةر هةر چیةز توانةةا! نزدحةکرحمةةت! راسةتپیمةةا !
سرشارنعمت! ای ز که چو بخوانندت نزدحکی! و بةه ز چةه زفرحةدی احاطةه
داری  ...صبر بر تقدحراتت پروردگارا! ای که هیچ معبودی بهحق جز تةو نیسةت!
ای فرحادرس فرحادخواها ! هیچ صاح

اختیار و معبودی جز تو ندار  .صةبر بةر

داوریات ای دادرس بیپناها !»
در احن فراز زحباترحن نیاحش و ستاحش در حسةاستةرحن ل ظةههةای عمةر امةا
شهیدا بازتاب حافته که ماال شرح ز نیست ولی حکیم بزر

الهی قمشةهای

با الها از احن نیاحش درس زموز پیا ناوای حسینی را در ضمن سةرودهای زحبةا
بیا نموده که به چند بیت ز اشاره میگردد:
ـــــــــــــــــــــــ
 .1شیخ طوسی ،مصباح المتهجد ،بیروت :نشر فقه الشیعه2022 ،ق ،ص .217
 .2عبدالرزاق ،مقتل الحسین ،قم :نشر مکتبه بصیرتی2170 ،ق ،ص .117
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گفووووووت :ايهوووووواا م کوووووواا داورا

پادشوووووهاا روايکرمووووواا یووووواورا

در رهوووت ای شووواهد یکتوووای مووون

ووفتا سوووخت سووراپای موون

مشا تو شود جوان و تو

شووم

فوی هوواک

نیسووت بووود در نموور مووا سووواک

ای سووور مووون در وووب روی توووو

بوور سوور نووی رهسوو ر کوووی تووو

خوووش بووه تماشووای جمووال آموود

غر وووه دریوووای و وووال آمووود

بون تو تون آغشوته بوه خوونخوواهیا

حکوو تووو را از دل و جووان را وویا

م ووبل معشووو شوود ایوون دار موون

نیست در این دار بوه جوب یوار مون

ـــــــــــــــــــــــ
 .1الهی قمشهای ،مهدی ،ديوان شعر (نغمه حسینی) ،بیتا ،بیجا ،ص .117
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