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 عارفانه در ذهن و ضمير امام حسين )ع( مرگ عاشقانه و

 سبكبار در صحراي كربال بود
 

 
 8/8/39شنبه، مورخ: عتماد، روز پنجامه اروزن :منبع

 

بريم مصادف با شب شهادت امام حسين)ع( و ياران با وفاي ايشان است. تصميم هاي عاشورايي است و ايامي كه در آن به سر ميشب

و نسبت آن با عاشورا مطرح و بررسي كنم. در مورد اين حادثه بزرگ « مرگ»دارم به مناسبت اين شب عزيز مطلبي را درمورد پديده 

ديشمندان توان سخن گفت. در ميان متفكران و انشناختي، عرفاني و ديني ميناگون مانند فقهي، كالمي، جامعهديني و تاريخي از ابعاد گو

هاي گوناگوني با پديده عاشورا صورت گرفته است. ما آدميان تماما موجوداتي زمانمند و كرانمنديم و محكوم در طول تاريخ مواجهه

كنيم و عمر بلندي هم بر قياس با آنچه بر اين كره خاكي رفته است، نداريم. كي زندگي ميبه مردن هستيم و چند صباحي در اين كره خا

آينه  /اي پسر همرنگ اوست گويد: مرگ هر كس اما مهم نوع مواجهه و تصوير و دركي است كه فرد از مرگ دارد. مولوي مي

اي خنك آن را كه  / زندگي، پايندگي استچون رهم زين  /آزمودم، مرگ من در زندگي است  / صافي يقين همرنگ روست

 نه چنان مرگي كه در گوري روي /مرگ تبديلي كه در نوري روي  /يعني او از اصل اين زر بوي برد  /پيش از مرگ مرد 

اش از مرگ خودش است و نوع شناختنش از خويشتن مواجهه خود با مرگ و تصويري مولوي معتقد است كه هر كسي نوع تلقي

ي ترسند نه از مرگ. كسكند. انسان بداند كه چقدر از مرگ هراس دارد و كساني كه هراسي به دل دارند از خود ميبرقرار ميكه از آن 

هراسد با خود دشمن است و كسي كه از مرگ هراسي ندارد با خود دوست است. درست است كه به ظاهر از مرگ كه از مرگ مي

هاي كنم سويهاما سر اين قصه در چيست و چه رازي در دل آن نهفته است؟ و من سعي مي هراسي.هراسي اما به واقع از خود ميمي

اخالقي و اين مساله و مواجهه امام حسين با مرگ را از منظر اخالقي بررسي كنم. مالحظه كنيد كه اگر ما هرم اخالقي كه كنشگران 

كسب  شان را بر اساسسود و زيان نهفته است. عموم آدميان روابط كنند به آن توجه كنيم قاعده هرم بر اساس منفعت واخالق طرح مي

كنند. اين مساله امر ناپسندي به نفسه نيست مگر اينكه ضرري به فرد ديگري نرسانيم كه خود سود ببريم. سود و دفع ضرر تنظيم مي

ين فايده اين نظريه بر اين باورند كه بايد بيشتردهد. عموم معتقدان به گرايي در مكاتب اخالقي همين موضوع را توضيح مينظريه فايده

يي عموم روابط اخالقي خود را بر همين اساس هاي متوسط در هر جامعهو ثمر و كمترين درد و رنج براي جامعه را تامين كرد. انسان

ذاريم و كه از قاعده هرم پا فراتر بگاند. اما وقتي كنند و از اين حيث حرجي بر آنها نيست چرا كه جامعه را متوسطان پر كردهتنظيم مي

ه به راس هرم كنند. اما وقتي كهاي اخالقي خود را بر اساس معيار عقالني اخالقي تنظيم ميبه ميانه هرم بياييم آدمياني هستند كه كنش

ند دروغ ه هرم هستكنند. كساني كه در قاعدرسيم كساني هستند كه كارهاي خود را بر اساس وظايف عقالني اخالقي تنظيم ميمي

ايل عقالني گويند چرا كه فضگويند چرا كه متضمن سود بيشتر براي جامعه است اما كساني كه در راس هرم هستند اينها دروغ نمينمي

ن كنند. ايكنند و رذايل را از خود و جامعه دور ميها را كسب مياينها كساني هستند كه فضيلت .دهداخالقي اجازه دروغ گفتن نمي

مند كسي است كه با رضايت خاطر امر درست و صحيحي را انسان فضيلت .افراد در اقليت هستند و تعدادشان به مراتب اندك است

كند. با چنين تصويري كه از كنش اخالقي ارايه كردم قصه مواجهه ما با مرگ دهد و با طيب خاطر پلشتي را از خود دور ميانجام مي

خت و اند قاعدتا دل كندن از دنيا براي آنها بسيار سدل به دنيا دارند و به تعبير قرآن رضايت به دنيا داده چگونه خواهد بود؟ كساني كه
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دشوار خواهد بود. اما اين ميان كساني هستند كه نوع مواجهه آنها با مرگ، مرگ عارفانه است. مرگ عارفانه مرگي است كه شخص 

ه دنيا كم رود. آنچنان دلمشغولي او بلقات چنداني به دنيا ندارد بلكه به استقبال مرگ هم ميتنها تعتعلقات چنداني به دنيا ندارد و نه

است كه مشكلي ندارد كه اگر بداند كه قرار است روزها و ساعتي چند در اين دنيا نباشد. در آن غزل لطيف موالنا يك بيت و خطاب 

وامداران را رهايي .شهيدان كربال مطابق با اين تلقي كساني بودند كه در  اي در زندان شكسته / بداده به شهيدان كربالست: كجاييد

كردند و مطابق با آن روايت مشهور كه دنيا زندان مومن است و مطابق با آن هرمي كه زندان را شكستند چرا كه دنيا را زندان تجربه مي

اه توانند به سهولت اين دنيا را ترك كنند و به جايگارند و ميعرض كردم كساني هستند كه در راس هرم قرار دارند و تعلقي به دنيا ند

ابدي بشتابند. مطابق با آنچه طرح شد بازگرديم به روز آخر زندگي امام حسين )ع( . وقتي كه حربن يزيد رياحي راه را بر امام بست و 

د كه من با كه بايد با يزيد بيعت كني. امام فرمودننگذاشت كه ايشان عبور كند و طبق آنچه در تواريخ و مستندات آمده به امام گفتند 

كنم. وقتي كه امام بر سر دو راهي قرار گرفتند به خويشتن رجوع كردند. قصه كوچكي نيست قصه حيات و ممات است. يزيد بيعت نمي

اشد و نسبت روشني لق و پاكيزه بتوانيم در چنين شرايطي به خود رجوع كنيم و تصميم بگيريم. شخص بايد بسيار متختا چه اندازه ما مي

خواسته رسيده كرده و به آنچه مياز خويشتن داشته باشد. به عبارتي حسابش با خودش روشن باشد و بداند كه در اين دنيا چه بايد مي

ا برسد و چنانچه فر است. امام )ع( يك شب را از لشكريان ابن زياد مهلت گرفتند و تا پاسي از شب به عبادت مشغول بودند تا روز مبارزه

توان گرفت اين بود كه آن بزرگوار مرگ عارفانه و دانيم آن حادثه عظيم رخ داد. درسي كه از اين منظر كه تصريح كردم ميمي

عاشقانه را انتخاب كرد و چون از سويي در بند اين زندگي نبود و از سوي ديگر حقيقت زندگي بر او مكشوف بود و در خلوت نسبت 

مر انديشيده بود و پختگي و بلوغ مكفي يافته بود امام حسين )ع( كسي نبود كه از اين قصه بهراسد. وقتي كه به او گفتند امشب به اين ا

اي در زندان شكسته / بداده وامداران را رهايي. دريافت كه روز آخر رسيده شب آخر زندگي توست به استقبال مرگ رفتند: كجاييد 

در مقام شكستن در زندان برآمد و مرگ عاشقانه و عارفانه را برگزيد. مرگي كه با سبكباري و سبكبالي  و وعده ديدار نزديك است.

توان گرفت اين است كه ما آدميان در مواجهه همراه بود و جاودانگي و ابدي را به جان خريد. درس ديگري كه از اين حادثه عظيم مي

هاي فضيلتمند و امام و مقتداي شيعيان است مرگ عاشقانه و عارفانه را اختيار كرد و درس با مرگ خود را بشناسيم. او كه در عداد انسان

سبكباري و سبكبالي را به ما داد. توضيح آنكه همه روزي شخص بايد آماده مرگ باشد اما نه اينكه در سكرات موت غرق شود و دايما 

تواند شخص را انديشي كه نشانه بلوغ فكري و معرفتي است ميند اما مرگابه قصه شب اول قبر بينديشد و البته اينها در جاي خود مهم

 ها به مثابه عطري است كه در فضا پخشنسبت به اين حادثه آماده نگاه دارد و تصوير روشني از مرگ در اختيار او قرار دهد. اين درس

اشت بلكه ثمري نسبت به مرگ دمرگ هراسيد و نه استقبال بي شود و ما مطابق با توان خود از اين عطر بهره ببريم. آن بزرگوار نه ازمي

 .خويشتن را به خوبي شناخت و نسبت خود را با خود و خداي خود روشن كرد

كه در مركز اسالمي وليعصر )عج( در كانادا ايراد شده « مكتب عاشورا و مرگ عاشقانه»اين يادداشت تقريري از سخنراني با عنوان  

 .است


