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S 
يكي از اين ابعاد مقامات و احوال اصحاب حضرت  عاشورا داراي ابعاد بسيار گسترده و عجيبي است.  واقعه  

شده است كه بر  سيد الشهداء عليه السالم است. در اين مقاله به بررسي اجمالي برخي از روايات پرداخته 
را به مقام فناء و طهارت   شانتوان از آن وصول ايمقامات بلند اصحاب حضرت داللت نموده و به نوعي مي 

 ذاتيه استفاده نمود.  

 السالم هیالشهداء عل دیاصحاب حضرت س یفنا

 اهلل الرحمن الرحيم   بسم

 هلل رب العالمين و صلي اهلل علي سيدنا محمد و ءاله الطاهرين   الحمد 

 لعنة اهلل علي اعدائهم اجمعين و ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم  و

عاشورا داراي ابعاد بسيار گسترده و عجيبي است. يكي از اين ابعاد جذبات ملكوتي نفس مقّدس حضرت    واقعة
شود و  يابد از بركات آن بهرمند مي سّيد الّشهداء عليه السالم است كه هر كس به آن نفس قدسي اّتصال مي 

اين حقيقت مقامات  هايمونهترين نكند. يكي از روشن به سرعت به سوي عالم قدس و طهارت حركت مي 
عرفاني اصحاب بزرگوار آن حضرت است كه در اثر جانفشاني در مسير حضرتش به درجات بسيار بلندي دست  

ام اصحاب امام حسين عليه السالم  يافتند. مرحوم عالمه آية اهلل حسيني طهراني قّدس سّره فرموده بودند: »تم
 در روز عاشورا به مقام فناء رسيدند و سپس شهيد شدند.«  

پردازيم كه به نوعي بر مقامات بلند آن بزرگواران داللت داشته و  اين مختصر به بررسي برخي از رواياتي مي  در
 برخي اشعار يا داللت بر فناء ايشان دارد.  

ِر أاِبي  در خطاب به اصحاب حضرت آمده  هاي واردهدر برخي از زيارت -1 بأ ِة ِبقا اِح الأُمِنيخا وا ارأ لاى اْلأ ُم عا الا است: السَّ
اِهُرونا  ا طاهرين ]طا ُكمأ يا يأ لا ُم عا الا ِن السَّ يأ ِه الأُحسا ِد اللَّ بأ ناس [ ِمنا عا [ »سالم بر ارواحي كه در كنار قبر ابي عبد  1]الدَّ

 شدگان از آلدگي ودنس.«  د. سالم بر شما اي پاك اناهلل الحسين عليه السالم آرميده

اين خطاب شريف به ظاهرش باقي بماند داللت بر طهارت و پاكي اصحاب حضرت از هر كدورت و آلودگي    اگر
نمايد؛ چنانكه در وصف اهل بيت عليهم السالم در اشاره به آية تطهير مكّررًا و از اشتغال به ما سوي اهلل مي 

 [  ۲س به كار رفته است .]تعبير تطهير از دن 
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در مجمع البيان در تفسير آية شريفة سقاهم ربّهم شرابًا طهورًا از حضرت صادق عليه السالم آورده است:   و
[ »آن شراب ايشان را از هر  ۳ء من اْلكوان إال اهلل]ء سوى اهلل إذ ال طاهر من تدنّس بشي يطهرهم عن كل شي 

 [ ۴كه از آلودگي به أكوان پاك باشد.«] يستيرا هيچ چيز غير از خدا ننمايد؛ زچيزي غير از خدا پاكيزه مي 

در روايت معروف منقول از حضرت زينب كبري از اّم ايمن از رسول خدا صّلي اهلل عليه وآله وسّلم در وصف   -۲
ضا  اباُة ِإلاى ما تأ ِتلأكا الأِعصا زا ا بارا ِإذا احضرت سّيد الّشهداء و اصحاب آن حضرت آمده است: فا زَّ وا   -اِجِعها لَّى اللَُّه عا وا تا

ا ِبيا  اِحها وا بأضا أارأ لَّ قا [ »هنگامي كه آن گروه به جايگاه شهادتشان برسند، خداوند با دست خود قبض روح  ۵]ِده جا
 گردد.«  ايشان را متولّي مي 

يشان است؛  توان استفاده نمود كه نوع قبض روح مؤمنين وابسته به درجات ابرخي روايات باب معاد مي  از
تري دارند توّسط حضرت ملك الموت و مؤمنين  مؤمنين عادي توّسط مالئكه جزئي و مؤمنيني كه درجات عالي 

شوند. از ضميمه  اند به دست خود خداوند مباشرًة قبض روح مي كامل و مخلاص كه به مقام فناء نائل آمده 
سّيد الشهداء عليه السالم را به دست   توان مقام كمال اصحاب حضرتنمودن روايت فوق به اين قاعده مي 

 آورد.  

مُ  -۳ لا ِإنِّي الا أاعأ ُد فا ا باعأ فاى وا   فرمايش حضرت امام حسين عليه السالم در شب عاشورا كه فرمودند: أامَّ ابًا أاوأ حا أاصأ
ِتي فاجا  ِل بايأ لا ِمنأ أاهأ صا ٍت أابارَّ وا أاوأ لا بايأ اِبي وا الا أاهأ حا رًا ِمنأ أاصأ يأ را ]الا خا يأ نِّي خا ُه عا اُكُم اللَّ من اصحابي   ،[»اّما بعد ۶زا
شناسم؛ پس  بجاآورتر از اهل بيت خود نمي  را باوفاتر و بهتر از اصحاب خود و اهل بيتي را نيكوكارتر و حق

 خداوند از جانب من جزاي خير به شما عطا نمايد.«  

اين است كه در هيچ زماني اصحابي بدين  اطالق و عموم اين حديث شريف از جهت افرادي و ازماني  ظاهر
پايه از شرافت وجود نداشته و نخواهد داشت؛ زيرا در زمان خود آن حضرت اصحاب و ياران متعدّدي وجود  

 نداشته است كه گفتن چنين سخني نسبت به ايشان متناسب باشد.  

تلفي جمعي از اصحاب سائر  توان مقام كمال اصحاب را استفاده نمود؛ زيرا به قرائن مخ اين تعبير مي  از
 بودند.  معصومين به مقام كمال رسيده

ِة]در موارد متعدّدي در زيارات خطاب به اصحاب عرض مي  - ۴ ِخرا ا وا اْلأ نأيا اِء ِفي الدُّ دا ها ُة الشُّ ادا [  ۷كنيم: أانأُتمأ سا
ي شهدا داراي مقام كمال  باشيد.« با توّجه به اينكه مسّلمًا برخ»شما سّيد و سرور شهدا در دنيا و آخرت مي 

 را استفاده نمود.   تتوان مقام كمال اصحاب حضر اند مي بوده 

اُر ]در برخي زيارات مي  -۵ انأصا اِجُرونا وا اْلأ اِبُقونا وا الأُمها اِبُقونا ۸خوانيم: أانأُتُم السَّ ُد وا الأُمجاِهُدونا  [ انأُتُم السَّ ها ، اشأ
ُسولِِه]انَُّكمأ أانأصاُر اللَِّه وا أانأصا   [ ۹ُر را

تعبير السابقون منصرف به همان مصطلح قرآني آن است كه به عنوان مقّربين از آنها ياد شده است و از   ظاهر 
شود كه همان مخلاصين و واصلين به  باشند و از قرائن متعددي در آيات استفاده مي اصحاب اليمين برتر مي 

 [ 10باشند.]مقام فناء مي 
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اِدُقونا خطاب به آن حضرت در وصف اصحاب عرض مي  در برخي از زيارات -۶ كا الصَّ ِبعا نأ تا ُد أانَّ ما ها  كنيم: أاشأ
الا  الَِّذينا  الاى ِفيِهمأ  قا عا اراكا وا تا با ُه تا ُرُهمأ وا ُنوُرُهم  اللَّ بِِّهمأ لاُهمأ أاجأ داُء ِعنأدا را ها يُقونا وا الشُّ دِّ  [ 11]ُأولِئكا ُهُم الصِّ

باشند كه از حقيقت نعمت كه همان واليت  توان استفاده كرد كه صّديقون كساني مي رآن مي آيات كريمة ق از
دانند هرگز تخطي نكرده و  شوند و در مقام عمل از آنچه مي است برخوردار بوده و تالي تلو انبيا محسوب مي 

 [ 1۲در حيطة فهم خود عصمت دارند.]

ات به كار رفته است كه هر كدام به يكي از ابعاد مقامات اصحاب  تعابير بسيار بلندي ديگري نيز در خالل زيار  -۷
 اي گذرا شود: نمايد كه جا دارد به برخي صرفًا اشاره سّيد الّشهداء عليه السالم اشاره مي 

ونا الف  بَّاِنيُّ ا الرَّ ها ُكمأ أايُّ يأ لا ُم عا الا ُن لاكُ  ( الربانيون: السَّ ٌف وا ناحأ لا ٌط وا سا را ا فا ِه  أانأُتمأ لانا اُر اللَّ ُد أانَُّكمأ أانأصا ها اٌر أاشأ اٌع وا أانأصا با مأ أاتأ
اِبهِ  الاى ِفي ِكتا كا وا تاعا ارا با ُه تا الا اللَّ ا قا ما نأ ِمنأ ناِبي   كا أايِّ ِبيِل اللَِّه   وا كا ُنوا لِما أاصاباُهمأ ِفي سا ها ما وا ِثيٌر فا ونا كا ُه ِربِّيُّ عا قاتالا ما

ا اسأ  ُعُفوا وا ما تَّى لاِقيُتُم اللَّه وا ما ضا نأُتمأ حا كا تا ا اسأ ُتمأ وا ما ُعفأ ا ضا نأُتمأ وا ما ها ا وا ما كاُنوا فا  [ 1۳]تا

ُلها   ( الشهداء و السعداء: أانأُتمأ ب  ُن أاهأ عا نَّاٍت الا ُيطأ اِت ِمنأ جا جا را ُتمأ ِبالدَّ ِه وا ُفزأ ُتمأ ِعنأدا اللَّ ِعدأ اُء سا دا عا اُء وا أانأُتُم السُّ دا ها ا  الشُّ
ِم]وا  الا اِر السَّ اِم ِفي دا ُضوا ِبالأُمقا ُمونا وا را را هأ  [ 1۴ الا يا

ِد اللَِّه]ج بأ ُه ِْلاِبي عا ُكُم اللَّ صَّ تا ُة اللَِّه اخأ اصَّ ُكمُ 1۵( خاصة اهلل: أانأُتمأ خا ارا تا ٌة اخأ را ِه ع وا أانأُتمأ   [  أانأُتمأ ِخيا ِد اللَّ بأ ُه ِْلاِبي عا اللَّ
ُكُم ا صَّ تا ٌة اخأ اصَّ  [  1۶للَُّه]خا

تر از اين نيز گاه در  گذشت برخي از تعابيري بود كه در شأن همة اصحاب وارد شده بود. تعابيري عالي  آنچه
 طلبد.  شأن شهداي اهل بيت عليهم السالم به خصوص وارد شده است كه بررسي بحث مستقّلي را مي 

ت سّيد الشهداء عليه السالم است  اين مقامات عالي همگي در كشش و جاذبة ملكوتي نفس مقّدس حضر  سرّ 
كه محّبان و عاشقان خود را به سوي خود جذب نموده و ايشان را به مقتضاي قاعدة الحاق به آن حضرت  

 فرمايد: لحوق مي  ثكند. مرحوم عالمه طهراني قّدس سّره در اشاره به اين حقيقت در ضمن مبح ملحق مي 

آن حضرت معّيت پيدا كردند، حّتى آن غالم سياه؛ سّيد الّشهداء  سّيد الّشهداء عليه الّسالم همگى با  »اصحاب 
ن. اين غالم مال أبو ذّر ِغفارى بود و او را به حضرت بخشيد. و در فّن   وأ عليه الّسالم يك غالم داشتند به نام جا

سياه   معّيت با خود را در عوالم ديگر داد. غالم  تتعمير اسلحه مهارت داشت ... حضرت به همه اصحاب بشار
كند كه خدا در روز قيامت او را با امام حسين محشور گرداند؛ غالم سراپا سياه، زبانش درست نيست،  باور نمى 

 ها درشت و برگشته، موها مجّعد.  مال مملكت ديگر است، قد و هيكل ندارد، لب 

د، يك لباس زيبا در  ها همه برداشته ميشود؛ در عالم معنى اّتحاد ارواح است، سياهى برداشته ميشواين ولى
 كنند سفيد، و بدنش مانند نقره خام ميدرخشد.  برش مى 
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از واقعه عاشورا جمعى بر معركه عبور ميكردند، ديدند در كنار كشتگان يك بدن افتاده و بوى عطرى از آن    پس 
شده  متصاعد است كه مانند آن به مشامشان نرسيده است؛ اين بدن همان غالم سياه بود، سياه بود سفيد 

 سّيد الّشهداء عليه الّسالم.  ودبود، بويش معّطر شده بود، ملحق شده بود به حضرت موالى خود و ُمطاع خ 

لأ أاتاى كه در شأن اهل   چگونه ِفّضه خادمه حضرت زهرا سالم اهلل عليها ملحق شد به آن حضرت، و سوره ها
ليم ملحق شد به خاندان رسول خدا و . سلمان فارسى در اثر اطاعت و تسبيت نازل شد فّضه را هم گرفت

يأت فرمود.   لا الأبا اُن ِمنَّا أاهأ ما لأ  پيامبر درباره او سا

بابى داريم در معارف به نام باب لُحوق كه ارواح همجنس با هم ملحق ميشوند؛ چه ارواح بهشتى و چه   يك
 ارواح جهّنمى.  

حضرت سّيد الّشهداء عليه الّسالم هم ملحق شدند؛ در روز عاشورا با كمال تسليم و صفاى باطن بر   اصحاب
ّيت خود را با آن حضرت فهميده بودند؛ الَِّذينا جستند و خود را فدا ميكردند، همه درجه معيكديگر سبقت مى 

. همه رفتند و آن منادى را لبيّ  ُقونا تَّ اُنوا يا ُنوا وا كا اما گفتند. كدام منادى؟ آن منادى كه از جانب پروردگار ندا  ك ءا
لئِ  ِهُم الأما يأ لا ُل عا زَّ نا تا قُموا تا تا ُه ُثمَّ اسأ ا اللا بُّنا الُوا را نَِّة الَِّتى ُكنُتمأ  ميكند: ِإنَّ الَِّذينا قا ُنوا وا أابأِشُروا ِبالأجا زا اُفوا وا الا تاحأ ُة أاالَّ تاخا كا

  . ُدونا  ُتوعا

ير گفت:   ترس نداشتند، غّصه هم نداشتند، زن و فرزند و ِملك و تجارت و وطن، هر چه بود فراموش كردند. بُرا
كردند؛ همه عاشق كشته شدن در راه   كجا بروم؟ حبيب تكّلم كرد، اوالد عقيل صحبت كردند، برادران صحبت

 فرزند رسول خدا بودند  

روا  لِلَّهِ  با ٍة صا يا ُهُم ِمنأ ِفتأ رُّ  دا

ثااًل  ما أيأتا لاُهمأ ِفى الّناِس أمأ  إنأ را

 چه خوب سروده است شاعر:   و

 به يك جلوه رويت دل و دين را  داديم

 تو كرديم هم آن را و هم اين را سليم

 ل تو آرى سير نخواهيم شد از وص ما

عين را  لب  تشنه قناعت نكند ماء ما

 اگر چشم ترا لعل سليمان  ديد مى 

 در اّول نظر از دست نگين را دادمى 

ران راه ندارد  در  دائره تاجوا
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 سر، كه نسائيده به پاى تو جبين را آن

 نيز خوب گفته است:   و

 حمد تو از صبح أزل همنفس ما  اى

 ز دامان تو دست هوس ما  كوتاه

 قافله كعبه عشقيم كه رفته است با

راس ما  سر  تا سر آفاق صداى جا

 چه بيفتيم پاى تو آلوده لب از مى  در

ِر خود مگس ما«] رانند   [1۷مالئك به پا

 :  منابع

  ، چاپ اولش  1۳۷۶، ، قمالصحيفة السجادية، دفتر نشر الهادى  -1

، علماء، محقق: ضياء الدين محمودى و نعمت اهلل جليلى و مهدى غالمعلى اْلصول الستة عشر، عده اى از  -۲
  ، چاپ اولش  1۳۸1ق /  1۴۲۳، مؤسسة دار الحديث الثقافية، قم

، ابن طاووس، محقق: جواد قيومى اصفهانى، دفتر تبليغات اسالمى   اإلقبال باْلعمال الحسنة، على بن موسى   -۳
  ، چاپ اولش  1۳۷۶، قم

 جلد   110ه.ق، 1۴0۳راْلنوار، عالمه مجلسي، بيروت، بحا -۴

  1۳۵۶، كامل الزيارات، جعفر بن محمد ابن قولويه، محقق: عبد الحسين امينى، دار المرتضوية، نجف اشرف  -۵
  ش، چاپ اول

، مكفاية اْلثر في النص على اْلئمة اإلثني عشر، على بن محمد خزاز رازى، محقق:حسينى كوهكمرى، بيدار، ق  -۶
  ق 1۴01

با مقدمه محمد جواد بالغى، انتشارات ناصر خسرو،    مجمع البيان في تفسير القرآن، فضل بن حسن طبرسى،   -۷
   ، چاپ سوم ش  1۳۷۲، تهران

، ه ق   1۴۲۳،  ، مشهد مقدس، نور ملكوت قرآن معاد شناسي، عالّمه حاج سيد محمد حسين حسينى طهرانى   -۸
  چاپ هشتم 

ى مدرسين  ن، عالمه سيد محمد حسين طباطبايى، دفتر انتشارات اسالمى جامعه الميزان في تفسير القرآ -۹
 ، چاپ پنجم ق  1۴1۷، ، قمحوزه علميه قم 
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 س یپانو

 ، زيارة ليلة النصف من رجب و يومها  ۳۴۶، ص۹۸ . بحار اْلنوار، ج 1

على اْلئمة اإلثني عشر، ، دعائه عليه السالم في يوم عرفة؛ كفاية اْلثر في النص ۲1۶. الصحيفة السجادية، ص ۲
 و ...   1۹۵و ص  1۸۹، ص۵۳ ؛ و ج ۳1۶، ص ۳۶؛ و ج 1۸۲، ص۲۵؛ بحار اْلنوار، ج ۸۸ص

   ۶۲۳ ، ص: 10. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج ۳

. البته تمسك به اين عبارت شريفه مبتني بر اين است كه اين وصف به اعتبار حال اصحاب قبل از شهادت بر  ۴
اّما اگر به اعتبار پس از شهادت باشد ممكن است از اين جهت باشد كه به واسطة شهادت   ايشان اطالق گردد.

در روايات ثواب حاجي آمده   چنانكه از معاصي پاك شده باشند و ديگر نيز از ايشان گناهي سرنزده باشد؛ 
تا ِمنا  ُهرأ ناِس  است: ا وا طا )اْلصولالدَّ لا ما أأِنِف الأعا تا ِبلأ وا اسأ قأ تا اسأ  ( 1۹۵الستة عشر، كتاب زيد النرسي، ص ، فا

   ۲۶۴. كامل الزيارات، ص  ۵

  ۳۹۳و۳۹۲، ص۴۴. بحار اْلنوار، ج ۶

   ۲1۹و ص ۲0۴و ص 1۹۶. كامل الزيارات، ص ۷

   ۲0۴. كامل الزيارات، ص۸

  ۳۴۴، ص ۳. اإلقبال باْلعمال الحسنة، ج۹

   ۹۶، ص ۲0؛ و ج 1۲۲-11۷و ص  10۹ص ، 1۹؛ و ج ۴۳0؛ و ص۲۷۳، ص  1. رك: الميزان في تفسير القرآن، ج 10

  1۵0، ص۹۸ . بحار اْلنوار، ج 11

   ۴0۷، ص۴. رك: الميزان في تفسير القرآن، ج 1۲

   ۳۴1و ۲۷1و  1۷0و  1۵۹، ص۹۸ . بحار اْلنوار، ج 1۳

  1۸۸، ص۹۸ . بحار اْلنوار، ج 1۴

  1۸۸، ص۹۸ . بحار اْلنوار، ج 1۵

  ۳۴1، ص۹۸ . بحار اْلنوار، ج 1۶

  10۸-10۳، ص۲سي، ج . معاد شنا1۷

   


