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"سقای عطش" از منظر چهار منظومه عرفانی


سعید رحیمیان -طاهره صالحی
چكیده

در برافراشتن بیرق عزا و نوحه عاشورایی ،شاعران زبان و ادب فارسی نیز کوشیدهاندد اراد ودود را در
قالب نظم ،نثار ساالر شهیدان کنند .بروی از ایشان در سدرودن شد ر عاشدورایی بده اب داد عرفدانی ایدن
حماسه جاویدان هم نظر داشتهاند .در این میان ،آثار شاعرانی که انگیزه آنها ،محبت و م رفت بوده ،نمدود
و ماندگاری بیشتری دارد .تأمل در ت ابیر ادبی و تأویال عرفانی اش ار ایشدان ،ووانندده را م فدوه بده
لفایفی دیگر میکند .وجه همت نگارنده در این مقالده بررسدی آن دسدته از اشد ار نیدر تبریدزی ،عمدان
سامان ،غروی اصفهانی و الهی قمشهای است که درباره سقایت حضر ابوالفضل (ع) است.
واژههای کلیدی
حضر

ابوالفضل (ع) ،واق ه عاشورا ،سقایت ،عفش ،منظر عرفانی.

 -1مقدمه
از جمله شاعرانی که با دید عرفانی وقایع عاشورا را در قالب نظم درآوردهاندد ،نیدر تبریدزی ،عمدان
سامانی ،الهی قمشهای و غروی اصفهانی است .ایشان در اش ار وود تا حدودی منفبق بر مسدتندا
 استاد فلسفه وحکمت اسالمی دانشگاه شیراز ،ایران Srahimian@Shirazu.ac.ir
 دانشجوی دکتری شی ه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قم ،ایران (نویسنده مسئول) 961.tsalehi@gmail.com
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روایی و تاریخی به نقل حوادث عاشورا میپردازند و با به کارگیری بصیر

دیندی بده همدراه وق

ادبی ،به بُ د عرفانیِ شخصیت یاران امام (ع) در کدربال و دلددادگی و سرسددردگی ایشدان اشداراتی
میکنند .محتوای غنی این اش ار حکایتگر نگاه عمیق و دقیق سرایندگان است ،چدرا کده ایشدان از
عاشورا تنها به عنوان یک واق ه تاریخیِ صره یاد نمیکنند بلکه آن را سرودی بده بلنددای عظمدت
انسانی میانگارند که الگویی است در تمامی اعصار برای انسان در سیر الی اهلل .در آثار این شاعران،
والیت و سرسدردگی در برابر مقام کبرای امامت به ووبی به تصویر کشدیده شدده اسدت و در ایدن
میان پرچمدار این والیتمداری ،سردار شجاع و نامداری است کده سداقی حدرم لقدب گرفتده و در
عرصه جانبازی ،سرآمد اهل وفا گشته است.
در این نوشتار قصد بر این است که اش ار هر چهار شاعر در موضوع سقایت قمر بنی هاشم (ع)
در واق ه عاشورا بررسی گردد و به مفاهیمِ اصفالحا

و م انی نمادهای عرفدانی بده کدار رفتده در

اش ار منظومههای عرفانی آتشکده ،گنجینهاالسرار ،دیوان مفتقر و نغمه حسینی پرداوته شود.
اما هده اصلی این پژوهش توجه بیشتر به ادبیا

عاشورایی از منظدر عرفدانی بده آن اسدت .بدا

توجه به عظمت و جاودانگی این واق ه در دیدگاه تشیع ،لزوم پرداوتن بده آن از زوایدای مختلد ،
همواره ضروری مینماید .این که آیا بروی شاعران این عرصه صرفاً از روی قوه ویال ،گرایشهدای
عرفانی وود را به اش ار عاشورایی پیوند زدهاند؟ یا اینکده در واقدع وجده برجسدته عاشدورا ،وجده
عرفانی آنست؟
نگرش عرفانی در شعر عاشورایی
به گواهی تاریخ سرایش مرثیه در ادبیا

فارسی از قرن چهدارم هدد .ق .آغداز شدده اسدت .تصدور

میشود قدیمی ترین مراثی را در سوگ شهیدان کربال ،کسایی مروزی ،شاعر قرن چهارم ه.ق سروده
باشد .قصیده مسمط او ،کهنترین سوگنامه ماجرای کربالست( .نجمی)8 :4336،
نجرویم

مدح و غرز نگرویم مق رن کرنم اقا را

دست از جهان بشویم عزّوشرر

میراث مصطفی را فرزنرد مرایری را

مق رررو کرررربا را ارررازه کرررنم اولّرررا
(کسایی مروزی) 96 :1731 ،

سدس در قرن پنجم و ششم ،ادیبانی چون سنایی غزنوی ،عفدار نیشدابوری و مولدوی از جملده
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شاعرانی هستند که اشاراتی لفی

در آثار عاشورایی آنان به چشم میوورد .ب ندوان نمونده ،سدنایی

در ش رش ،امام حسین (ع) را حقیقتِ دین دانسته ،وفر ر ایل نفسانی را گوشزد میکند:
دین ،حسین است ،آز و آرزو خوک و سگ است

اشنه این را میکُشی و آن هردو را میپروری!

بر یزید و شمر ملعون چون همی لعنت کنری

چون حسین خویش را شمر و یزیرد دیگرری!
(سنایی)11 :1711 ،

و عفار نیشابوری نیز دیگر شاعری است که در سدرودههدای ودود ،ضدمن پدرداوتن بده وجده
سوگواری واق ه عاشورا ،ظرایفی دیگر را هم مد نظر دارد .مثال در ابیا

زیر ،عامدل حیدا

چدر

گردون را وون سید الشهداء (ع) عنوان میکند:
بسررری خرررون کرررردهانرررد اهرررن مامرررت

ولررری ایرررن خرررون ناسرررمد ارررا یامرررت

هررر آن خررونی کرره بررر روی زمانررهسررت

برفررت از چشررم و ایررن خررون جاودانررهسررت

چرررو شاارررش آف ررراب جررراودان برررود

ز خررررون او شررررفز بررررا ی ازآن بررررود

چرررو آن خورشرررید دیرررن شرررد ناپدیررردار

در آن خررون ،چرررم مرریگررردد چررو پرگررار
(عطار)71 :1771،

در قرون ب دی این گونه نگرش در اش ار عاشورایی نمود واصدی نداشدت تدا اینکده بدا ظهدور
صفویه ،این نگرش رشد کرد و در عهد ناصری به شکوفایی رسید .در این دوره شداعرانی بودندد کده بده
تفبیق حادثه عاشورا با منازل عرفانی و سلوکی پرداوتند .از جمله منظومههای عرفانی در قدرن سدیزدهم،
میتوان به آثار زیر اشاره کرد :روضهاالسرار صفیعلیشاه ،اشارا الحسدینیه اثدر عنقدای قالقدانی ،دیدوان
آتشکده سروده نیر تیریزی ،زبدهاالسرارِ صفیعلیشاه اصدفهانی ،گنجیندهاالسدرارِ عمدان سدامانی ،دیدوان
مفتقر اثر محمدحسین غروی اصفهانی و نغمه حسینی سروده الهی قمشهای (کرمی)8-3 :4323 ،
 -2پیشینه احقیز
در زمینه ادبیا

عرفانی عاشورا مقاالتی به رشته تحریر درآمده اسدت از جملده« :نمادهدای عرفدانی

«آب» و «عفش» در واق ه عاشورا بنا بر گزارش دو منظومه عرفانی» از زهرا پارساپور( )4336که در
این مقاله به تفبیق دیدگاه عرفانی عمان سامانی و صفیعلیشاه پرداوتده شدده اسدت .مقالده دیگدر
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«قبله اهل وفا ،شمشیر حق :بررسی روایتی عرفانی از حادثه کربال در مثنوی زبددهاالسدرار ،روایتدی
عرفانی از حادثه کربال در مثنوی زبدهاالسرار از اکرم کرمی( )4323است .احمد امیدری وراسدانی و
فاقمه هدایتی( )4338مقالهای با عنوان «فضل تقدم با کیست؟ صفی علدی شداه اصدفهانی یدا عمدان
سامانی؟ نگاشتهاند .در میان کتب ،میتوان از «گلبانگ سربلندی (گفتارها و روضههای عاشدورایی)»
اثر قاسم کاکایی ( )4336و «عرفان در ادبیا

عاشورایی از دوره صفویه تدا زمدان م اصدر» از اکدرم

کرمی( )4336نام برد.
این نکته شایان توجه است که با وجود اصفالحا

عرفانی بسیار در ادبیا

تبیین صحیح مفاهیم به کار رفته در آن ها ،کتب و مقداال

عاشورایی و اهمیت

انددکی در ایدن زمینده بده رشدته تحریدر

درآمده است و این مهم ،لزوم پژوهش در این زمینه را دو چندان مدیکندد .الزم بده کدر اسدت در
راستای موضوع این مقاله ،اثری که حاوی تفبیق بین چهار منظومه مورد نظر باشد ،یافت نشد.
 -7روش پژوهش
روش تحقیق در این مقاله ،گردآوری و تفبیق اش ار در موضوع مورد نظر اسدت .مراج ده بده مدتن
چهار منظومه و مفال ه اصفالحا

نمادین به کار رفته در اش ار ،شدیوه مفال ده بدوده اسدت .البتده

تفابق روایی و تاریخی نیز مد نظر بوده است و تا حدودی به تحلیل اش ار نیز پرداوته شده اسدت.
اینک پیش از بررسی اش ار مورد نظر ،به م رفی اجمالی هدر یدک از چهدار شداعر و دیدوان اشد ار
ایشان میپردازیم.
آاشكده
از جمله آثار منظومِ میرزا محمدتقی حجهاالسالم (4892 -4348هدد .ق ).مدتخلصص بده نیدر ،مثندوی
آتشکده است .نیر در این مثنوی به شرح وقایع کدربال مدیپدردازد و تدا حددودی آن را منفبدق بدر
مستندا

تاریخی و روایی بیان میکند .علی رغم اینکه قالب ش ر مثنوی است ،ووانندده در پدارهای

از موارد ،جریان ش ری را چنان لفی
است .ت داد ابیا
میگوید:

و ظری

می یابد که گویی با یدک اثدر تغزصلدی روبدرو شدده

مثنوی آتشکده  8468بیت است .نیر وود درباره نام و تداریخ سدرایش آن چندین
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بررک کرره سرروز آمررد در ایررن نظررم رده

آمرررد از هرررااا بررره نرررا  ،آاشررركده

شرركر کرراین منظومرره مشرركین خ ررا

در هررزار و سیصررد و نرره شررد امررا
(نیر)136 :1739 ،

او مثنوی وود را بر اساس روایا

ولقت که اشاره به نور مقدس حضر

واتم (ص) به عندوان

اولین مخلوق جهان آفرینش دارد (رک .مجلسی )39/4 :4963 ،اینگونه آغاز میکند:
آفرررینش را چررو فرر ب المرراب شررد

نررور احمررد مهررر عررالم ارراب شررد

رُسررررت ازو نررررور امامرررران وفرررری

شرررد بررررو آ سررریر آن نرررور صرررفی
(نیر)7 :1739 ،

در ادامه با اشاره به تکلی

در عهد الست« :وَ إِ ْ أَوَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنی آدَمَ مِدنْ ظههُدورِهِمذ هرَّیَدتَهُمذ وَ

أَشْهَدَهُمذ عَلى أَنْفهسِهِمذ أَ لَسذتُ بِرَبَّکهمذ قالهوا بَلى شَهِدذنا أَنْ تَقهولهوا یَوذمَ الْقِیامَةِ إِنَّا کهنَّدا عَدنْ هدذا غدافِلینَ»
(اعراه )498 :یادآور پیمان انسان با پروردگارش میشود:
چرررون پدیدآرنرررده برررا و پسرررت

آزمرررایش خواسرررت از رررو السرررت

زبرران هررا برراز شررد

نرروری و نرراری ز هررم مم رراز شررد

بررر بلرری و

(نیر)1 :1739 ،

و اشاره میکند که حضر

سیدالشهدا (ع) چگونه شروط این پیمان را لبیک گفته است.

گفررت حررز کررای شررمش بررز روشررنم

شررراد زی کررره خونمهرررای ارررو مرررنم

هرچرره در پرراداش ایررن عهررد درسررت

خواهی از ما خرواه ،یكسرر زان اوسرت

گفررت :شرره صررادا نرریم ای شوالمررنن

در وفا گر از ارو خرواهم جرز ارو ،مرن

پررک سررآرد آن عهررد زان بررز بلرری

عاشررررقانه رانررررد سرررروی کررررربا
(نیر)6 :1739 ،

آنگاه وارد جزئیا

حوادث کربال تا ورود اهل بیت (ع) به مدینه میگردد.

به کارگیری آرایه های ادبی و صنایع بدیع ش ری ،آگاهی و تسلط بر دامنه لغدا
آشنایی عمیق با آیا

قرآن و روایدا

و اصدفالحا ،

در کندار وق ادبدی و بدا همراهدی اندیشده و اعتقداد ،اثدری
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گرانقدر را فراهم آورده است .نیر به ووبی توانسته قبع لفی  ،است داد سرشدار و اراد
وویش را در محضر واندان عصمت و قهار

والصدانه

(ع) در قالب این مثنوی به منصه ظهور درآورد.

گنجینها سرار
نوراهلل بن عبداهلل م روه به عمان سامانی (4892-4388هد.ق ).مثنوی گنجینهاالسرار را تحت تداثیر
زبدهاالسرار صفیعلیشاه سروده اسدت (امیدری وراسدانی و هددایتی .)4 :4338،آشدنایی عمدان بدا
مراحل و منازل سیر و سلوک ،تسلط بر مباحث نظری عرفان و احاقة وی بر علم م انی و بیان ،بده
همراه وق سرشار ش ری و استفاده از آرایههای زیبا و بدیع ،دلانگیدزی شد رش را افدزون نمدوده
است .او وود دیوانش را چنین م رفی میکند:
چررون کرره از اسرررار سررنگین بررار شررد

نررررا او گنجینررررها سرررررار شررررد
(عمان سامانی)39 :1733 ،

عمان سامانی مثنوی وود را با ابیاتی آغاز میکند که به ووبی روشن میسازد سخن او از جنسی
دیگر است:
کیست ایرن پنهران مررا در جران و ارن

کررز زبرران مررن همرری گویررد سرران

این کره گویرد از لرن مرن راز کیسرت

بنگریررد ایررن صرراحن آواز کیسررت

در مررن ایررن سرران خودنمررایی مرریکنررد

ادعررررای آشررررنایی مرررریکنررررد
(عمان سامانی)1733:3 ،

او در تحلیلی عارفانه ،نقفه آغاز و ریشه جریان عاشورا را در عشق ازلی عاشقان حق مدیداندد.
آنانی که همواره پژواک ندای "الست بربکم" را به گوش جان نیوشیدند و نغمه "قالو بلی" را هدزار
وار ،هِزار هِزار به آواز وواندند .شاعر سامانی ،ساالر این عاشقان را چنین م رفی میکند:
زینررررت افررررزای بسررررا نشرر ر این

سرررور و سرررخین مامرروران حسررین

گفت :آن کرک را کره مری جرویی مرنم

برراده خررواری را کرره مرریگررویی مررنم

شررر هررایش را یكایررش گرروش کرررد

سرراغر مرری را امررامی نرروش کرررد

برراز گفررت از ایررن شررراب خوشررگوار

دیگرررگ گررر هسررت یررش سرراغر بیررار
(عمان سامانی)1733:11 ،
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دیوان مف قر
محمدحسین غروی اصفهانی(4836-4364هد .ق ).در دیوان اش ارش به مفتقر تخلص می کرد .این
اش ار از تراوشا

فکری فقیهی فیلسوه و اندیشمندی است کده جدامع علدوم منقدول و م قدول و

مودب به آداب و اوالق نیکو بود .ش ر عالمه غروی از یک سدو در او حکمدت و قدو ِ م ندا و
اتقان و استواری است و از سوی دیگر آکنده از وق و زیبایی و ظرافت و لفد

و الهدام و اشدراق

است .دیوان مفتقر دربردارنده  3936بیت شامل مدایح و مراثی است.
مدرس فقه و اصول ،در غزلهدای بسدیاری ،از امیدد و حرمدان ،دلبدری و دلآوری ،از مدرهم و
فراق ،از قهر ،از بزم ،از باده ،از جام و می و ...می گوید .عشق ،شاید بیشترین کاربرد را در غزلهای
غروی دارد .فیلسوه نکته دان ،فصل انسان را عشق می داندد و در برابدر سدتیزندگان و نکوهنددگان
عشاق ،استوار و بیمحابا میایستد و البته به ریاکاران و صدوفیان ظداهری و بدیبنیدان هدم ت دری
می کند .اش اری که درباره حوادث کربال سروده جم ا  4699بیت است .ابیدا

نخسدتین آن چندین

است از:
موکررن شرراه فلررشفررر در زمررین نینرروا

چون فرود آمد اجلّریاهلل فری وادی طروی

اا که خرگاه امامرت شرد در آنجرا اسر وار

آسمان زد کوس الرحمن علی العرش اسر وی

گرچه شد ملش عراا از مقردمش رشرش حجراز

لیش ز آهنگ حسینی شد پر از شور و نروا
(غروی)211 :1731،

او عمق این مصیبت عظیم را اینگونه به تصویر میکشد:
ارسررم کرره بررر صررحیفه امكرران لررم زننررد

گررر مرراجرای کرررب و بررا را ر ررم زننررد

گوش فلش شرود کرر و هروش ملرش ز سرر

گررر نهمررهای ز حررا امررا امررم زننررد

زآن نقطرره وجررود ،حرردی ی اگررر کننررد

خ ر ّ عررد برره رب ر حرردوث و ررد زننررد
(غروی)213 :1731،

و با نگرشی دیگر نیز به حوادث کربال مینگرد .به عنوان نمونه ،عفش شاه تشنهلب را این چنین
میسراید:
لررناشررنه آب فررراگ و روانباررش کاینرراگ

خیرررر ز

چشرررمه حیررروان کرررربا
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غواص بحرر وحردگ و عطشران کرربا

سرمسررت جررا شوا و جگرسرروز نررار عشررز

(غروی)213 ،1731 ،

فیلسوه عظیم با نگرش بسیار عمیقاش به جهان هستی ،درباره جایگاه واق ده عاشدورا در عدالمِ
وجود چنین ا عان میدارد:
سر حلقه عقو چرو برر نری مقرا کررد

رروس صررعود عشررز ،تهرروری امررا کرررد
(غروی)1731:211،

نیز در دیوان مفتقر ،ابیاتی وفاب به محضر حضر
ابیا

ولی عصر(عج) است .غروی اصدفهانی ایدن

را اینگونه وتم میکند:

ای امررررا من ظاررررر! ای شهسرررروار نشررررااین! یررررررررا ل رررررررراراگ الحسررررررررین!
سررییدی! ررم ،فامت رری ااشررفی صرردور المسررلمین یرررررررررا ولررررررررری المرررررررررومنین!
(غروی)211 :1731،

در ادامه ،دیوان مفتقر به جزئیا

حوادث کربال مدی پدردازد کده شدرح هدر کددام مجدالی دیگدر

میقلبد .اش ار عاشورایی وی با عنوان بازگشت اهل حرم به مدینه قیبه پایان میپذیرد.
نهمه حسینی
محیی الدین مهدی بن حا مال ابوالحسن قمشهای (4342-4333هد.ق ).متخلص بده الهدی ،مثندوی
نغمه حسینی را پس از ستایش وداوند با کر والد

سید عشاق (ع) آغاز میکند:

سررو شررعمان برره سررو یررا چهررار

از سرررررنه هجررررررگ آن شرررررهریار

سررررید عشرررراا و سررررآهدار دیررررن

خیمرره زد از عرررش برررین بررر زمررین

صررره عشررراا و شرررهیدان عشرررز

کرررد بیرران کلررش سرراندان عشررز
(الهی مشهای)7 :1721،

در ادامه پس از اشاره به برپایی ویام مصیبت و ت زیت سیدالشهداء (ع) از هزاران سدال پدیش از
وال دتش به بیان جزئیا

کربال پرداوته و در آغاز هر حادثه به توضیح اجمدالی آن قبدق مسدتندا

روایی و تاریخی چند سفری مینگارد .رنگ عشق و عرفان و زیبابینی در سرودههدای الهدی غالدب

"سقای عفش" 69 /
است .وی در ابتدای نغمه حسینی م انی نمادین بروی از اصفالحا

به کار برده نظیر مدی ،سداقی،

مفرب ،ر  ،لب ل ل ،کرشمه ...،را بیان می کند .به عنوان مثال ،نداز ابدرو را نمداد تجلدی صدفاتی و
اسمایی م رفی میکند .وی در پایان سراینده نغمه وود را عشق م رفی میکند:
عشرررز سرررراینده ایرررن دف رررر اسرررت

بررر کفررش ایررن خامرره پرگرروهر اسررت
(الهی مشهای)1721:213،

حکیم الهی ،عاشورا را دربرگیرنده تمامی مراحل سیر و سلوک آدمی میداند:
طررری مقرررا گ عرررراا و دمشرررز

شرررح شررد آیرراگ و مقامرراگ عشررز
(الهی مشهای)1721:216،

مترجم قرآن که به ووبی جایگاه امام را میشناسد ،نوع عفش را از قول امام حسین(ع) اینگونده
توصی

میکند:

اشرررنه لرررمم اشرررنه دریرررای ارررو

یررررررم و آالینرررررره ا ی اررررررو

اشرررنه بررره معررررا شرررهود آمرررد

برررر لرررن دریرررای وجرررود آمرررد

اشررنه لررمم گرچرره برره وصررن اررو یررار

بحرررر وجرررود کررره نررردارد کنرررار
(الهی مشهای)1721:111 ،

عاره آشنا با فلسفه ،فتح قله توحید را تنها با عروهالوثقدای والیدت ممکدن مدیداندد و امدام را آیینده
تمامنمای حق میداند .او از بیان سیدالشهداء (ع) در قتلگاه رابفه والیت و توحید را چنین میسراید:
نقرررش همررره جلررروه نقررراش شرررد

سرررر هرررو اهلل ز مرررن فررراش شرررد

آینررره بشكسرررت و رم یرررار مانرررد

ای عجررن ایررن د شررد و دلرردار مانررد

منررز معشرروا شررد ایررن دار مررن

نیسررت در ایررن دار برره جررز یررار مررن
(الهی مشهای)1721:111،

و در پایان با استغاثه و توسل به مقام عظمای والیت ،ابیا

وود را به سرانجام میرساند:

شرراه اررویی در همرره ملررش وجررود

حكررم اررو را بررر سررر غیررن و شررهود

حررز حسررین ای شرره کررنالكمررا

خاامرررها بارررش بهشرررت وصرررا
(الهی مشهای)1721:211،
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سا ی حر از منظر چهار منظومه
قبق روایا

روز دهم محرم سال 64هد.ق .حضر

عبداس (ع) بدرای چنددمین بدار ندزد حضدر

سیدالشهداء (ع) آمد و تقاضای رفتن به میدان کدرد .امدام (ع) در پاسدخ فرمودندد« :یدا أَوِدی أَنْدتَ
صَاحِبُ لِوَائِی وَ إِ َا مَضَیذتَ تَفَرَّقَ عَسذکَرِی» (مجلسی« :)94/99 :4963،ای برادر تدو علمددار مندی و
شهاد

تو سبب پراکندگی لشکر من میشود» .گفتگویی میان ایشان صور

میگیدرد و در نهایدت

امام (ع) میفرمایند« :فَاقْلهبذ لِهَؤهلَاءِ الْأَقْفَالِ قَلِیلًا مِنَ الْمَاءِ» (مجلسدی :)94/99 :4963،بدرای کودکدان
کمی آب بیاور.
به گزارش تاریخ (پیشوایی )232 :4336 ،از روز هفتم محرم ،آب به روی واندان قهدار
شد و مأموریت آوردن آب به حضر

بسدته

ابوالفضل (ع) سدرده شد .به همین مناسبت یکی از القداب او

"سقا " بود.
نیر این گفتگو را اینگونه به نظم میکشد:
گفت شره چرون نیسرت زیرن کرارگ گزیرر

ایرررن ز پرررا اف ادگررران را دسررر گیر

زیررررررررررررررررررررررررر
ریرررکررن طلررن
جنررگ و کررین بگررآار و آبر

بهرررر ایرررن افسرررردگان خشرررشلرررن

ب اشرررنهکامررران را بكرررن آبررری سرررمین

اهلل ای سررررا ی کررررویر را سررررلین

عرررز جانمازیرررت لا ررری دیرررر کرررن

در بیابررران اشرررنگان را سررریر کرررن
(نیر)1739:72،

امام حسین(ع) در میان آن کارزار فرمان سقایت برای حضر

عباس (ع) صادر می کنندد .او کده

وود نیز تشنه است ،هم اکنون باید ساقی باشد .قمر بنی هاشم (ع) در رجزووانی ودود ،آن هنگدام
که برای آوردن آب عازم شده بود به منصب سقایی وود اشاره کرده است(پیشوایی.)232 :4336 ،
ارهرررن المررروگ اشا المررروگ ز رررا

ح ررری اواری فررری المصرررالیت لقرررا

نفسررری لرررنفک المصرررطفی الطهرررر و رررا

انررری انرررا العمررراس اغررردو بالسرررقّا

و

اخرررا

الشرررر یرررو المل قررری

«آن گاه که پرنده مرگ صدا کند ،هراسی از مرگ ندارم تدا آنکده در دریدایی از مدردان چابدک و
شتابنده فرو روم و ناپدید شوم«».جان من فدای (حسین) برگزیده پاک باد .من عبداس هسدتم و هدر

"سقای عفش" 63 /
بامداد ،کارم سقایی است«».آن روز که با شرص روبرو گردم ،از آن نمیهراسم».
"ساقی" بر م انی مت دد اقالق مدیشدود از جملده فدی

راهنمایان(.سد یدی )394 :4329 ،بدا

عنایت به این ت ابیر ،نیر در مصرع "اهلل ای ساقی کوثر را سلیل" نکته لفیفی را بیدان مدیکندد .ایدن
ساقی ،فرزند ساقی کوثر است و سداقی کدوثر ،لقدب امیرالمدومنین (ع) اسدت زیدرا مدوال علدی(ع)
سرچشمه فی

حق است؛ از قره دیگر یکی از م انی نمادین آب ،فی

 .) 3در واقع شاعر با اشارتی ظری
آب رساندن به صور

الهی است(م ین:4392 ،

هن وواننده را به این مهم رهنمون میکند که این سقایت ،تنها

ظاهری نیست .شاید بتوان گفت شاعر ،بر فرزندی حضر

تأکیدد مدیکندد

گویی این فرزند شایسته ،فضائل پدر را بخوبی ارث برده و به دلیل والیت علوی ،او نیز در ردید
پیشکسوتان راه م رفت و حقیقت است و میتواند واسفه فی
الهی قمشهای نیز این سقایت را سقایتِ آب حیا

الهی باشد.

میداند:

دیررده پرررآب و دلررش آاررشفشرران

وز شررررر طرررور بجرررانش نشررران

اشرررنهلرررن آن سرررا ی آب حیررراگ

رانرررد فررررس جانرررن شر ر فرررراگ
(الهی مشهای)176 :1721 ،

"آب حیدددا " در اصدددفالح و اسدددفورههدددای عرفدددانی بددده زنددددگانی جاویدددد ت بیدددر
میشود(سجادی )4324:8،همچنین" ،
گفتهاند« :هر که م نیِ حقیقت یافت ،به آن چشمه رسید(سهروردی .)46 :4399 ،در واقع یکی از
م انی دستیابی به آب حیا
و از آنجا که در ابیا

را دریافت حقیقت در نظر گرفتهاند.

باال عبار

"تشنه لب" مقارن بدا "آب حیدا " آمدده اسدت ،بددین سدان

تشنگی و عفش م نای ویژهای مییابد که در م نای نمادین آن گفتهاند :عفش ،کنایده از غلبده ولدع
برای رسیدن به آرزو و لقای محبوب است(سدجادی )929 ،4324 ،و یکدی از مقامدا

م ندوی بده

شمار میرود .نیز گفته شده :عفش سالک بیشتر از عفدش مریدد اسدت و عفدش محدب ،بیشدتر از
عفش سالک( .عبدالرزاق کاشانی)394 :4329،
در توضیح هر یک آمده :عفش مرید ،برای شواهدی است از مفلوب که عفش او را فرو نشداند
و برای اشاراتی است که التهاب را تسکین دهد و برای عنایتی اسدت کده او را در کندار حدق جدای
دهد .عفش سالک برای مدتی است که سرآید .برای روزی است که موعد دیددار سررسدد و بدرای
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مقامی است که در آن به آرامش رسد .سالک از مرید جلوتر است ،نظر سالک از مرید بهتر اسدت سدالک
در فکر جاه و مقام نیست ،نمیوواهد به شواهد و آثار برسد .او در انتظارست که سیرش سدرآید .درجده
سوم عفش محب است .این عفش برای جلوهای است که حجابهای تفرقه را کنار زند .ابرهدای علدت
را از افق دل دور سازد جلوهای که از آن جلوه روشنتر نباشد (بینا.)29-29 /3 :4399 ،
بنابراین عفشِ رهروی حقیقت در مسیر سلوک همچنان افزایش مییابدد زیدرا ایدن ره را حددی
نیست .در واقع رهرویی که در مرحله پیشین ،به لف

الهی سیراب گشدته و حجدابی از حجدب را

کنار زده است ،نسبت به مقام باالتر همچنان تشنه و قالب اسدت و بایدد حجدب دیگدر را بدردارد.
هرکه قالبتر ،تشنهتر.
عمان نیز از عفش شدید حضر

عباس (ع) میگوید و او را به گوندهای توصدی

عفش او از تمام همرهان بیشتر بوده است و گویی هر تشنهای وامدار تشنگی حضدر

مدیکندد کده
عبداس (ع)

است:
اشرررنۀ آبرررش ،حریفررران سربسرررر

خررود ز مجمررو حریفرران ،اشررنهاررر

چرررم ز اس سررقای آبررش در طررآش

برررده او بررر چرررم بانررگ العطررش
(عمان سامانی)76 :1733،

در اش ار عرفانی گاهی از شراب به آب نیز ت بیر میشود؛ در این صور  ،واژة آب شامل تمدام
م نی نمادین شراب است (پارساپور .)48 :4336 ،با نظر به م انی نمادین سقایت ،عفدش ،آب و بدا
توجه به کاربرد واژه ساقی در لغت به م نی "دهندده شدراب" (م دین 4268 /8 :4394،یدل مددول
ساقی) می توان این عفش را به شیفتگی و مخموری پیوند زد و نتیجه گرفت تشنگی همان عاشدقی
و ساقی همان م شوق است:
ارررا سرررقاهم ربهرررم آیرررد خطررراب

اشرررنه بررراش اهلل اعلرررم بالصرررواب
(مولوی)113 /1736:1،

با توجه به این همگونیِ م نای عفش و عاشقی ،شداعر سدامانی روندق بدازار عشداق را مددیون
عاشقی حضر

عباس (ع) بیان میکند:

عاشررررقان را بررررود آب کررررار ازو

رهرررررروان را رونرررررز برررررازار ازو
(عمان سامانی)12 :1733،
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" آبِ کار" به م نای آبدرو و اعتبدار بده کدار مدیرود (م دین .)84/4 :4392،عمدان بده زیبدایی،
اعتبار ِعاشقی را به حضر

نسبت میدهد.

این سقایت نیز از ویژگی واصی برووردار است ،در مستندا

روایدی و تداریخی ایدن سدقایت

دارای مصائبی است که به قور اوتصار بدان پرداوته میشود :قمر بنی هاشم (ع) وود را بده فدرا
رساند .سداه عمر بن س د بر ایشان حمله کردند .حضر

دالورانه آنها را متفرق ساوت (ابن شدهر

آشوب .) 449 /9 :4984 ،روبهان بسیاری که در کمین شیر به انتظار نشسته بودند بدر وی تاوتندد و
ضربتی بر دست راست وارد کردند .حضر

شمشیر را به دست چپ گرفت و به آنان حمله کرده

این رجز را میوواند (پیشوایی:)294 :4336 ،
واهلل ان طع مرررررررروا یمینرررررررری

انّررری احرررامی ابررردا عرررن دینررری

وعررررن امررررا صررررادا الیقررررین

نجررررن النمرررری الطرررراهر ا مررررین

«به ودا سوگند اگر دست راست مرا قفع کردید من پیوسدته از دیدن ودود و از امدام راسدتگوی
دارای یقین که نوه پیامبر(ص) پاک و امین است دفاع میکنم».
را قفع کردندد.

در این هنگام افرادی که در پشت نخلها کمین کرده بودند ،دست دیگر حضر

در اینجا او مشک را به دندان گرفت .سدس تیراندازان محاصرهاش کردند و از هر سوی تیر بدر وی
فدرود آمدد و او

افکندند در این میان تیری به مشک آب اصابت کرد و تیری دیگر بر سینه حضر

را از پای درآورد در این هنگام شخصی ،ناجوانمردی را به پایان رساند(مقرم .)938 :4328 ،به ت بیر
ابن شهر آشوب« :قتله المل ون ب مود من الحدید )449 /9 :4984( ».و به قول نیر:
مرررن نیرررار شررررح آن را بازگفرررت

از عمرررود آهنرررین بایرررد شرررنفت
(نیر)79 :1739 ،

حضر

عباس (ع) فریاد بلند ساوت« :علیک منصی السدالم یدا ابدا عبدداهلل ».امدام حسدین (ع) بدا

سرعت وود را به بالین او رساند و در آن حال فرمود« :االن انکسر ظهری و قلدت حیلتدی» «اکندون
کمرم شکست و رشته تدبیرم گسسته شد» (ووارزمی.)36/8 :4369 ،
اکنون این قضایای روایی و تاریخی را از منظر چهار منظومه عرفانی دنبال میکنیم:
ناگهررران کرررافرنهرررادی از کمرررین

کرررد بررا ارریهش جرردا ،دسررت از یمررین
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گفررت :هرران ای دسررت ،رف رری شرراد رو

خررروش برسررر ی از گرررررو ،آزاد رو

سا ی ار یارست و می این می که هسرت

دست چمود بایرد از سرر شسرت دسرت

لیررش از یررش دسررت ،برنایررد صرردا

بررراش ک یرررد دسرررت دیگرررر از فرررا

ابرررالی نیسرررت دسرررت افشرررانیا

جعفررررر طیررررار را مررررن یررررانیا

دسرررت داد ارررا شرررو همدسرررت او

پررررر برافشررررانیم در بسرر ر ان هررررو

از از مرررررن طرررررایر آن گلشرررررنم

دسررت گررو بررردار دسررت از دامررنم

چنرررد بایرررد برررود بنرررد پرررای مرررن

ایرررر بایرررد شرررهآر عنقرررای مرررن

اجرررد پررر زنررم

عررالمی را پشررت پررا بررر سررر زنررم

اررا کرره در ررا

(نییر) 1739:71 ،

نیر در مصرع "ال ابالی نیست دست افشانیام" با کنایه اشاره به سرور و شد فی مدیکندد کده بده
م نای شوق بده رهدایی و تدرکگفدتن ت لقدا

و ماسدویاهلل اسدت .در اصدفالحا

عرفدانی نیدز

"دستافشاندن" به م نای تجرید است (سجادی .)326 :4324 ،عرفا در م ندای تجریدد و نتدایج آن
سخن بسیار گفتهاند و شناوت حق و وصول به توحید حقیقی را مشروط به آن دانستهاند.
مرری در خررم اسرررار برردان مرریجوشررد

اا هر که مجررد اسرت از آن مری نوشرد
(مولوی)611 / 2 :1736 ،

عبدالرزاق کاشانی تجرید را دارای سه درجه دانسته میگوید :درجه اول عبدار
نمودن کش

اسدت از مجدرد

از هرگونه یقین اکتسابی .درجه دوم تجرید مقام جمع از علم رسوم .زیرا مقدام جمدع

که مخصوص مجذوبین است جز با محو آثار و نشانهها از جمله علم تحقق نمییابدد .درجده سدوم
رهددا شدددن از مشدداهده مقددام تجریددد .در ایددن مقددام اسددم و رسددم و نشددانهای از سددالک بدداقی
نمیماند(سجادی.)888 :4324 ،
عمان نیز این قابلیت عظیم حضر

عباس (ع) را در قی مراتب توحیدی ستوده ،اعتراه میکند

که هر مجاهدی را به آن دسترسی نیست .او در ابیاتی از دیوانش ،مأموریت حضدر
سقایت از شط توحید دانسته است و چنین اشاره میکند:

عبداس (ع) را
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جررررر آن رررردوه اهررررن نیرررراز

آن بررره میررردان محمرررت یكررره اررراز

آن ررروش پشرررت خررردا بینررران ازو

وآن مشرررویش حرررا بررریدینررران ازو

موسرررو اوحیرررد را هرررارون عهرررد

از مریرردان جملرره کامررناررر برره جهررد

طالمرررران راه حررررز را بُررررد دلیررررن

رهنمررراش جملررره برررر شررراه جلیرررن

بُرررد بررره عشّررراا حسرررینو پیشررررو

پررراکخررراطر آش و پررراکانررردیش رو

مررروگرف رررو از شررر اوحیرررد آب

اشررنگان را مررورسرراندش بررا شرر اب
(عمان سامانی)11 :1733 ،

در دیوان مفتقر این قابلیت عظیم چنین بیان شده است:
ای برره محرری وفررا نقطرره یابررت ررد
همررت وا ی اررو برررده ز عنقررا سررمز

نساه صدا و صفا ،دف رر جرود و کرر
جز به او زیمنده نیسرت میره را

رد

(غروی)227 :1731،

صفا و صدق و همت را از مقاما

م نوی شمرده شدهاند .که به قور اوتصار به ت داری

آنهدا

اشاره میکنیم :در مرحله صدق ،سالک به رمز ولقت و سرص عبودیت که ظهور جمدال و کمدال حدق
مت ال است برسد .و محاسن صنع و بدایع عجیب آفرینش را بنگرد ،حق را در تمام مظداهر ولقدت
ب یان مشاهد کند .به علت افاضه حیا

پی ببرد ( بینا .) 68/8 :4399 ،صفا اتصال اعمال را به حدق،

منتسب می دارد ،مفاهیم اوبار را به عیان به سالک نشان میدهد( .بینا )436 /3 :4399 ،و همدت بدر
سه درجه است و در درجه سوم ،سالک را از توجه به درجا
از حدود حال و مقام وار میسازد و از جانب صفا

و جزای اعمال منصره نمدوده او را

به نحو ا

توجده مدیدهدد (.بیندا:4399 ،

 )96/9از قرفی "عنقا" نیز در ادب عرفانی بسیار به کار رفته است و آن ،مرغی است بسیار بدزرگ
که در کوه قاه آشیان داشته و نماد نایابی است از آن جهت که بسیار او میگیرد" .قبه" در م نای
مجازی آن به آسمان اقالق میشود" .قاه" کنایه از بلندی است و "قِدم" ضد حدوث است که در
اصفالح عرفا عبار

از سابقهای است که ازالً حق بر بنده به آن حکم کرده است و کامل مدیشدود

بنده بدان (دهخدا :4393 ،یل قدم).
بدین ترتیب شاعر ،به زیبایی ،همت واالی حضر

را در او گرفتن مدار م نوی بیان میکند.
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غروی اصفهانی در جای دیگر میگوید:
لرره روی وی از گلشررن اوحیررد دمیررد

سررنمن روی وی از رو رره اجریررد برسررت

عمرررررررررررررررررررررررررررراس

(غروی)293 :1731،

در مناجا ش بانیه نیز به ترک کامل عالئق با عنوان "کمال انقفاع" اشاره شده است :إِلَهِدی هَدبذ لِدی
کَمَالَ االنْقِفَاعِ إِلَیذکَ وَ أَنِرْ أَبذصَارَ قهلهوبِنَا بِضِیَاءِ نَظَرِهَا إِلَیذکَ حَتَّى تَخْرِقَ أَبذصَارُ الْقهلهوبِ حُجُبَ النُّدورِ فَتَصِدلَ
إِلَى مَ ذدِنِ الْ َظَمَةِ وَ تَصِیرَ أَرذوَاحُنَا مُ َلَّقَدةً بِ ِدزق قهدذسِدکَ(.ابدن قداووس .)629/4963:8 ،در ایدن مناجدا
جلیلالمضامین انقفاع و کنار رفتن یک یک حجابهای نوری حاکی از مراتب توحید است.
آیت اهلل غروی نیز حضر

عباس (ع) را ساقی باده توحید و شاهد بزم ازل میوواند .ایدن عدالم

بزرگوار با دقت نظر و وس ت دیدی که از رهگذر ت لیم و تربیت فلسفی یافته است ،از حساسدیت
و م انی واژگانی که در توصی

مقام م نوی حضر

سررا ی برراده اوحیررد و معررار

عمرراس

عباس (ع) به کار میبرد به ووبی آگاهست.
شرراهد بررز از شررمش شمس ر ان السررت
(غروی)133 :1731 ،

او در بیتی دیگر میگوید:
همرررت وا ی ارررو بیررررون ز وهرررم

خلرروگ ادنررای اررو در صرردر زیررن
(غروی) 1731:237 ،

عمان سامانی در ازدیاد وجد و اشتداد شوق بر مشرب اهل عرفدان و وق و اشدار

بده مراتدب

عالیه ،قمر بنی هاشم (ع) را زبده و برگزیده ناس م رفدی کدرده ،بده همدت واالی ایشدان در قدی
مدار عالی توحید چنین ا عان میکند:
نیسررت صررراحن هم رری در نشرررااین

هررم ررد عمرراس را بعررد از حسررین

در هررررواداری آن شررررراه السرررررت

جمله را یرش دسرت برود او را دو دسرت
( عمان سامانی)11 :1733،

م صوم (ع) در وص

مقام واالی قمربنی هاشم (ع) به أبلى بَالءً حَسَناً اشداره کدرده مدیفرمایدد:

«کانَ عَمُّنَا ال َباسُ بنه عَلِیٍّ نافِذَ البَصیرَةِ صُلبَ اإلیمانِ جاهَدَ مَعَ أبدی عَبدِاللَّدهِ و أبلدى بَدالءً حَسَدناً و
مَضى شَهیداً»( ابن نما حلی« :)899 :4326 ،عموى ما ،عبداس ،داراى بینشدى ژره و ایمدانى راسدخ
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بود؛ همراه با امام حسین(ع) جهاد کرد و نیک آزمایش داد و به شهاد

رسید».

در هدواداری آن شداه السددت هدر بالیددی را بده جددان بایدد وریددد ،اصدال کددربال ی ندی کددرب و
بالء(ابومخن .)493 :4949 ،
آری احباب را به بند بال مبتال کنند که بال لباس اولیا و غدذای انبیاست(سدجادی )433 :4324 ،و
این سنت حق ت الی است که« :وَلَنَبذلهوَنَّکهمذ بِشَیذءٍ مَّنَ الْخَوهذ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مَّدنَ اََمَدوَالِ وَاَنفهدسِ
وَالثَّمَرَا ِ وَبَشقرِ الصَابِرِینَ»( بقره.)499:
آری هر که وصل وواهد ناچار باید بار محنت کشیدن و شربت انددوه ودوردن و ایدن از لفد
اوست(میبدی .)63 :4396 ،مولوی نیز این جوینگان حقیقت حسینی را بالجویان م رفی میکند:
کجاییررررد ای شررررهیدان خرررردایی

باجویررررران دشرررررت کربایررررری
(مولوی)1111 :1732 ،

عمان سامانی نیز به قالب این باده ،هشدار میدهد:
درد و رنرر و غصررره را آمررراده شرررو

بعرررد از آن آمررراده ایرررن بررراده شرررو

این نه جا عشررگ ،ایرن جرا و سرت

او باسررت

دُرد او دتردسررت و صررا

(عمان سامانی)11 :1733 ،

عمان در ادامه به بالیا و آزمون های سخت انبیا و اولیا نیز اشاره میکند .از هبدوط آدم گرفتده تدا
قوفان نوح ،بالهای ایوب ،آتش سوزان ولیل ،گرفتداری یدونس در شدکم مداهی ،بده چداه افتدادن
یوس  ،هجران ی قوب ،سرگردانی موسی ،بر دار شدن عیسی ،بالهای عظیم حضر

وداتم (ص)،

وانه نشینی موال علی (ع) و مسمومیت حسن مجتبی (ع) و در نهایت مصائب عاشورا:
سرکشررید از چررار جانررن فررو فررو

لشررگر غررم هم نرران کررز بحررر مررو
(عمان سامانی)1733:23 ،

شاعر سامانی میگوید« :چون م شوق ازلی جمال لمیزلی مر عشاق را نمود و باده عشدق قالبدان
مشتاق را پیمود ،از در امتحان درآمد ،شیوه های م شوقی بکار آورد و چیزی از لدوازم عاشدقکشدی
فرونگذاشت تا شرایط م شوقی با تکالی

عاشق ،موافق آید» (عمان.)49 :4399 ،

نیر نیز با نگرشی عاشقانه ،تیرهای بال را پیک پیام دوست دانسته میگوید بالکشیدن در ره جانان
سهل است:
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اررک جران و ارررک مرا و اررک اهررن

چون اویی جانان بسی سهناسرت سرهن

مررن خررود از خررود نیسرر م زان ارروا

هرچررره گرررویی بنرررده فرمررران اررروا
(نیر)3 :1739 ،

در میان اش ار چهار شاعر ،عمان به والی شدن مشک از آب نیز عارفانه نگریسدته اسدت و آن را
رهایی از آورین ت لقا

میداند که بنده در این مقام که فناء کلی در حق است ،موجدود بده وجدود

حقانی و باقی به بقاء او و زنده به حیا

اوست و اینجا عبودیت به نهایت میرسد:

پرررک فررررو باریرررد برررر وی ایرررر ایرررز

مشررش شررد بررر حالررت او اشررش ریررز

اشش چندان ریارت برر وی چشرم مشرش

اا کره چشرم مشرش ،خرالی شرد ز اشرش

ارررا یامرررت اشرررنه کامررران یرررواب

مررریخورنرررد از رشرررحه آن مشرررش ،آب

برررر زمرررین ،آب اعلرررز پررراک ریارررت

وز اعرریین برررر سرررر آن ،خررراک ریارررت

هسرر ی اش را دسررت از مسرر ی فشرراند

جررز حسررین انرردر میرران ،چیررزی نمانررد
( عمان سامانی)12 :1733،

جز حسین اندر میان چیزی نماند ...قمر بندی هاشدم (ع) عاشدقانه فددایی امدام زمدانش شدد .در
زیار

ناحیه مقدسه نیز به فرمایش حضر

ولی صر(عج) از ایشان با عنوان "فادی" یاد شده است:

«السَالمُ عَلی أبی الْفَضْلِ ال َبَاسِ بذنِ أَمیرِالْمُؤمنینَ المُواسی أَواهُ بِنَفْسِهِ ،أَآلوِذه لِغَدِهِ مِنْ أَمذسِهِ ،الْفرادی
لَهُ الواقی السَاعی إِلَیذهِ بِمائِه ،الْمَقفهوعَةِ یَداه -لَ َنَ اللَّهِ قاتِلَیهُ یَزیددَ بذدنَ الرُّقدادِ الجُهَندى ،وَحَکدیمِ بذدنِ
الفُّفَیلِ الفَّائی» «.سالم بر ابوالفضل ال باس فرزند امیرالمؤمنین علیهالسالم؛ آنکه در راه برادر از جان
وود گذشت همو که از دیروز برای فردای وود برداشت و پیش فرستاد .وود را فددا و سددر قدرار
داد و تالش بسیار در رساندن آب نمود و دستانش جدا گردید( »...مجلسی)66/99 :4963 ،
حضر

عباس (ع) فدایی موالیش شد همچون عاشقی که سراسر وجودش را م شوق پر کدرده.

مأمومی که هستی وود را در هستی امامش نیست ساوت.
نیز از م صوم(ع) نقل شده وجهاهلل ماییم« :نَحذنه وَجذهُ اللَّهِ نَتَقَلَّبُ فِدی الْدأَرذ

ِ بَدیذنَ أَظْهُدرِکهمذ» «مدا

وجهاللَّه هستیم که روى زمین بین شما رفت و آمد میکنیم»(کلینی .)493/4:4969 ،وجده اللهدی کده
وداوند درباره آن میفرماید« :کهلهص شَیذءٍ هَالِکٌ إِلَصا وَجذهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیذهِ تهرْجَ ُونَ»(قصدص« )22/کهدلُّ
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مَنْ عَلَیذها فانٍ»«وَ یَبذقى وَجذهُ رَبَّکَ هوالْجَاللِ وَ الْإِکْرامِ» (الرحمن86/و .)89بدین ترتیب عمان سدامانی
باقی ماندن وجه اهلل را اینگونه بیان میکند :جز حسین اندر میان ،چیزی نماند...
نیر نیز آورین گفتگوی ساقی حرم را با امامش چنین به تصویر میکشد:
گفررت کررای صررد چررو منرری ربرران اررو

مررن کرره رفرر م برراد بررا ی جرران اررو

ایررن بگفررت و مرررپ جرران پرررواز کرررد

سررروی گلرررزار جنررران پررررواز کررررد

شرررد پترافشررران جعفرررر طییررراروار

در گآشررت و رفررت یرراری سرروی یررار
(نیر)73 :1739 ،

حکیم الهی قمشه ای نیز پیوستن حضر

عباس (ع) بده ابددیت را از زبدان امدام حسدین (ع) در

لحظه وداع چنین میسراید:
یرررراف ی از غیررررن نویررررد وصررررا

داد اررررا لطرررا خررردا پررررّ و برررا

ارررا بررره گلسررر ان ابرررد پرررر زنررری

جرررا طهرررور از کرررا حیررردر زنررری
(الهی مشهای)111 :1721،

غروی اصفهانی در سوگ ساقی حرم چنین میفرماید:
آه از آن سرررررینه سرررررینا م رررررا

داد ز بیررررردادی پیكررررران کرررررین

طرررور اجلّرررای ا هررری شررركافت

سرررّ انررا اهلل برره خررون شررد دفررین

ایررررر کمررررانخانرررره بیررررداد زد

دیرررده حرررزبرررین ارررو را از کمرررین
(غروی)1731:231،

امام سجاد (ع) در عظمت مقام عموی بزرگوارشان فرمودهاند« :رَحِمَ اللَّهُ الْ َبَاسَ یَ ذنِی ابذدنَ عَلِدیٍّ
فَلَقَدذ آثَرَ وَ أَبذلَى وَ فَدَى أَوَاهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى قهفِ َتذ یَدَاهُ فَأَبذدَلَهُ اللَّهُ بِهِمَا جَنَاحَیذنِ یَفِیره بِهِمَا مَعَ الْمَلَائِکَدةِ
فِی الْجَنَّةِ کَمَا جَ َلَ لِجَ ذفَرِ بذنِ أَبِی قَالِبٍ وَ إِنَ لِلْ َبَاسِ عِنْدَ اللَّدهِ تَبَدارَکَ وَ تَ َدالَى لَمَنْزِلَدةً یَغْبِفهدهُ بِهَدا
جَمِیعُ الشُّهَدَاءِ یَوذمَ الْقِیَامَةِ( ».ابن بابویه« :)62/4 :4368 ،ودا رحمت کند عباس ،فرزندد علدی را کده
ایثار کرد و برادر را بر وود مقدم داشت و جان وود را سدر بالی برادرش کرد تا دو دسدتش قفدع
شد ،پس وداوند عو

آن ،دو بال به او داد که با آنها همدراه بدا مالئکده در بهشدت پدرواز کندد،
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چنانکه به ج فر بن ابی قالب داده شد .و نزد وداوند تبارک و ت الی برای عباس منزلتی اسدت کده
همه شهدا در روز قیامت به آن غبفه میوورند».
قمشهای در نغمه حسینی ابراز عالقه امام به ماموم وود را چنین میسراید:
خررروش سررروی ا لررریم روان اررراخ ی

رررام م از هجرررر کمررران سررراخ ی

چررون ن رروانم برره فررراا اررو زیسررت

حاصررلی از عمررر ،ز بعررد اررو نیسررت
(الهی مشهای)111 :1721،

حاصلی از عمر ،ز ب د تو نیست .سید بن قاووس مدینویسدد « :فَبَکَدى الْحُسَدیذنه ع لِقَتْلِدهِ بُکَداءً
شَدِیداً» (« :)442 :4963امام حسین(ع) درشهاد

برادر بزرگوارش حضر

عباس (ع) بسیار گریده

کرد».
شاعر در ابیا لحظه وداع ،ضمن بیان حزن شدید امام (ع) نسبت بده از دسدتدادن یدار باوفدایش ،از
نگاهی دیگر آن لحظه را وصال عاشق و م شوق م رفی کرده است و «پیوستن به ابدیت» را کر میکندد.
ب د از بیان «سینه سینا مثال» از شکافتن قلب عاشق به «شکافتن قور تجالی الهی» یاد میکند.
الهیجی در شرح گلشن راز می گوید :حقیقت سخن آنست که آن کدوه کده بده چشدم حضدر
موسی(ع) می نمود و حضر
کوه گشته بود فأما حضر
فنای آن حضر

موسی کوه می دید و از این جهت پاره پاره گشتن کوه سبب بیهوشدی و

شد ،چون مقتضی تجلی اتی ،نیستی و فنای مظاهر باشد .پس حضر

دیگران را دیدن ا
اسماء و صفا

حق بر آن تجلی فرمود ،هستیِ موسی بود که متمثدل بده صدور

آن

حق میسر نباشد و حکم لن ترانی مفلق باشد .فأمدا در تندزل ا

مشاهده آن حضر

میسر است و بصدور

فرمود و با موسی از پس پرده اسماء و صفا

موسدی و
بده مراتدب

شدجره وادی ایمدن بدر موسدی تجلدی

سخن گفت که« :وَلَما جاء مُوسى لِمِیقاتِنا وَکَلَصمَهُ رَبُصدهُ

(اعراه( »)496،الهیجی.)499 :4329 ،
به نظر میرسد مستندا

نقلی همچون قرآن کریم (اعراه )493/و نهجالبالغه(وفبه  ،)499منبدع

مناسبی برای برگزیدن اصفالح «تجلی» بوده است (رحیمیان .)439 :4334 ،همچنین در قرآن کدریم
ب د از بیان «تَجَلَّى» در سوره اعراه ،واژه «دَکًّا» بکار رفته است که به م نای ریزریز شدن و از هدم
پاشیدن و شکافته شدن است.
در توضیح «دیده حقبین» به عباراتی از کتاب اوصاه االشدراه بسدنده مدیکندیم« :و اتحداد نده

"سقای عفش" 93 /
آنست که جماعتی قاصرنظران توهم کنند که مراد از اتحاد ،یکیشدن بندده بدا وددایت دالی باشدد،
ت الی اهلل عن لک علواً کبیرا ،بل آن است که همه او را ببینند بیتکل  .آنکه گویدد هرچده جدز او
است از او است پس همه یکی است ،بل چنانکه به نور تجلی او ت دالی شدأنه بیندا شدود غیدر او را
نبیند ،بیننده و دیده و بینش نباشد و همه یکی شود( .نصیرالدین قوسی)39 :4363 ،
بیان الهی قمشهای در هنگام حضور امام بر سر بالین حضر
شرراه کشررید آه کرره ای دسررت مررن

عباس (ع) نیز شنیدنی است:

ای ز از مهرررر ارررو پابسرررت مرررن
(الهی مشهای)111 :1721،

"شاه کشید آه که ای دست من" در این مصرع حکیم قمشهای ،نکتهای ظری

را در مدنظر دارد.

شاید بتوان گفت هر کس که بخواهد دست در دست حسدین(ع) بگدذارد بایدد بده دامدان حضدر
ابوالفضل (ع) متوسل گردد .قمر بنی هاشم (ع) برای هر دلی که آرزوی حسینی زیستن دارد شدفیع
وواهد بود چرا که او ،باب الحسین است.
بدینگونه دروشانترین کواکب آسمان اسالم در جوار قمر بنی هاشم (ع) چنان عاشقانه به گدرد
وورشید تابان والیت گردیدند که در انوار دروشان الهی محدو شددند کده «ان روحَ المدومنِ الشَددُّ
بروحِ اهللِ منِ اتصصال ِشه اعِ الشَمسِ بِها( ».کلینی)466 / 4969:8 ،
مولوی در دیوان شمس چه زیبا این پرواز را وص

نموده:

کجاییرررد ای سرررمشروحررران عاشرررز

پرنرررردهاررررر ز مرغرررران هرررروایی

کجاییرررررد ای شرررررهان آسرررررمانی

بدانسررر ر ه فلرررررش را درگشرررررایی

کجاییرررد ای زجررران و جرررا رهیرررده

کسرری مررر عقررن را گویررد کجررایی

کجاییررررد ای در زنرررردان شكسرررر ه

برررررررداده وا داران را رهرررررررایی

کجاییررررد ای در ماررررزن گشرررراده

کجاییررررد ای نرررروای بررررینرررروایی
(مولوی)1111 :1732 ،

کجایید ای سبکروحان عاشق .حقیقت دین و بندگی همین عشق و شوق بده وداوندد اسدت .از
این رو رسول گرامی اسالم (ص) فرمود« :هلِ الدینه اال الحُبُّ ؟» سدس تمسدک فرمدود بده آیده 34
سوره آل عمران« :قهلْ إِن کهنتهمذ تهحِبُّونَ اللصهَ فَاتَّبِ ُونِی یُحذبِبذکهمُ اللصهُ(»...ابن بابویه)84/4 :4368،
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نك ه پایانی
کر این مهم الزم است که نگاه عارفانه به حوادث کربال به هیچ وجه از بار مصیبت عظمدای واق ده
عاشورا نمی کاهد بلکه بیانگر این نکته است که هرکس به فراوور ظرفیت و م رفت و محبت ودود
به واندان عصمت و قهار

(ع) میتواند از این دریای بیانتهدای م رفدت سدیراب گدردد و اتفاقدا

شاعرانی این چنین ،هنگامی که وجه مصیبتی عاشورا را در نظر داشتند ،حدق آن را نیدز بده ودوبی ادا
کردند و در واقع هنر ایشان جمع این دو وجه (سوگ و سرور) بوده است که در ایدن مقالده بده وجده
سوگواری پرداوته نشد .بزرگدان و عارفدان حقیقدی تشدیع ،م رفدت ودود را مددیون قفدرا

اشدک

والصانهای هستند که در سوگ ساالر شهیدان ریختهاند و آن را مقوم و جزء الینفک دیانت میدانند.
ن یجه
مضمون منظومههای عرفانی آتشکده نیر تبریزی ،گنجینهاالسرار عمان سامانی ،دیدوان مفتقدر غدروی
اصفهانی و نغمه حسینی الهی قمشهای نشاندهنده م رفت ایشان نسبت به جنبههای عرفدانی واق ده
کربال به عنوان امری فرا تاریخی و فرازمانی است .اش ار ایشان ،بیانگر عشق و م رفدت سدرایندگان
آن به واندان عصمت و قهار
و سقایت حضر

(ع) است و حاوی دقایق سیر و سلوک الی اهلل است .ایشان عفش

ابوالفضل (ع) را فقط در م نای ظاهری آن والصه نکردهاند ،در بیان ایشان قمدر

بنی هاشم (ع) تنها علمدار سداه نیست که وظیفهاش سیرابکردن تشنگان باشد .او برای هر رهدروی
قالب حقیقت ،سرمشق است و سقایت او به این م ناست که تشنگان آب حیا

را از بحدر توحیدد

مینوشاند و وود این سردار تشنه ،به لقای محبوب میرسد .در واقع ،واق ده عاشدورا بدرای تمدامی
تشنگان م رفت ناب محمدی در تمامی اعصار سرمشق و سرلوحه وواهد بود.
منابش

 -4قرآن کریم
 -8نهج البالغه
 -3ابن بابویه(.شیخ صدوق) محمد بن علی .)4368(.الخصال .محقق :علی اکبر غفاری ،قم :جام ده
مدرسین.
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 -9ابن شهر آشوب .محمد بن علی4984( .ق) .مناقب آل ابی قالب .محقق :یوسد

البقداعی .قدم:

وی القربی.
 -9ابن قاووس .علی بن موسی4963(.ق) .اقبال باالعمال الحسنه فیما ی مل مره فی السدنه .تهدران:
دارالکتب االسالمیه.
4949(.----------------- -6ق) .الملهوه علی قتل الففوه .مترجم احمد فهدری زنجدانی.
تهران :جهان.
 -9ابن نما حلی .ج فر بن محمد .)4326(.در سوگ امیر آزادی(ترجمه مثیر االحزان).متدرجم علدی
کرمی .قم :حا ق.
 -2الهی قمشهای .مهدی .)4389(.نغمه حسینی .تهران:آفتاب
 -3ابو مخن

کوفی .لوط بن یحیی .)4949(.وق ه الف  .تصحیح محمدهادی یوسفی غدروی .قدم:

جام ه مدرسین.

 -46بینا .محسن .)4399(.مقاال

م نوی .تهران :صاحب اثر

 -44پیشوایی .مهدی .)4336 (.تاریخ قیام و مقتل جامع سید الشدهداء علیدهالسدالم .قدم :انتشدارا
موسسه آموزشی و پژوهشی امام ومینی (ره).
 -48حر عاملی .محمد بن حسن .)4963(.وسائل الشی ه فی التحصیل مسائل الشری ه .قدم :موسسده
آل بیت علیهم السالم.
 -43دهخدا ،علی اکبر .)4393(.لغتنامه دهخدا .تهران :انتشارا

دانشگاه تهران.

 -49رحیمیان .س ید .)4334( .مبانی عرفان نظری .تهران :سمت.

 -49سجادی .ج فر .)4324(.فرهنگ اصفالحا و ت بیرا
 -46س یدی .گل بابا .)4329 (.فرهنگ اصفالحا

عرفانی .تهران :قهوری.

عرفانی ابن عربی .تهران :شفی ی.

 -49سنایی غزنوی .مجدود بن آدم .)4394( .دیوان اش ار .به س ی و اهتمام مدرس رضوی .تهران:
ابن سینا.
 -42سهروردی .شهاب الدین .)4399( .قصه های شدیخ اشدراق .ویدرایش ج فدر مددرس صدادقی.
تهران :نشر مرکز.
 -43عبدالرزاق کاشانی .)4329(.شرح منازل السائرین .تصحیح محسن بیدار .قم :انتشارا

بیدار.
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 -86عفار نیشابوری ،فرید الدین محمد .)4339 (.وسرونامه .به اهتمدام احمدد سدهیلی ووانسداری
تهران :انتشارا

زوار.

 -84عمان سامانی .نوراهلل بن عبداهلل .)4399(.گنجینه االسرار .تصحیح شهرام رجب زاده .تهران :کر.
 -88غروی اصفهانی .محمد حسین .)4326(.دیوان مفتقر .محقق س ید هندی .تهران :نشر آفاق.
 -83قمی .عباس .)4323(.نفس المهموم .مترجم ابوالحسن ش رانی .قم :هجر .
 -89کاکایی.قاسم .)4336(.گلبانگ سربلندی(گفتارها و روضههای عاشورایی) .تهران :هرمس.
 -89کرمی .اکرم .)4336( .عرفان در ادبیا

عاشورایی .تهران :پژوهشگاه علوم انسدانی و مفال دا

فرهنگی.
-86کسایی مروزی ،)4399( ،ش ر و زندگی کسایی مروزی .دکتر نصراهلل امامی .تهران :نگاه.
 -89کلینی .محمد بن ی قوب4969(.ق) .الکافی .تصدحیح علدی اکبدر غفداری .تهدران :دار الکتداب
االسالمیه.
 -82الهیجی .محمد .)4329(.مفاتح االعجاز فی شرح گلشن راز .تهران :سنایی.
 -83مجلسى ،محمدباقر4963( .ق) .بحار اَنوار .بیرو  :دار احیاء الثراث ال ربی.
 -36م ین ،محمد .)4392(.فرهنگ فارسی .تهران :موسسه انتشارا

امیرکبیر.

 -34مقرم .عبدالرزاق .)4394(.سردار کربال .ترجمه ناصر پاک پرور.تهران :الغدیر.
 -38مولوی ،جالل الدین محمد .)4393(.مثنوی م نوی .قزوین :سایهگستر.
 -33میبدی .احمد .)4369(.تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید .تهران :اقبال.
 -39نصیرالدین قوسی .)4363 (.اوصاه االشراه .تصحیح و تنظیم و تحقیق مهدی شمس الددین.
تهران :وزار

فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان چاپ و انتشارا .

 -39نیرص ممقانی .محمدتقی ،)4326( ،دیوان نیر ،تهران :شمس الشموس(ع).
مقا گ
 -36پارساپور ،زهرا .)4336( .نمادهای عرفانی «آب» و «عفش» در واق ه عاشورا بنا بر گدزارش دو

منظومه عرفانی .دو فصلنامه علمی پژوهشی ادبیا
48-43

عرفانی دانشگاه الزهرا (س) .شماره  ،9ص.ص.

"سقای عفش" 23 /
 -39امیری وراسانی ،احمد .هدایتی ،فاقمده .)4338( .فضدل تقددم بدا کیسدت؟ صدفی علدی شداه
اصفهانی یا عمان سامانی؟ .پژوهشهای زبان و ادب فارسی ،شماره  ،42ص.ص4-8 .
 -32کرمی ،اکرم .)4323( .قبله اهل وفا ،شمشیر حق :بررسی روایتدی عرفدانی از حادثده کدربال در
مثنوی زبدهاالسرار .کتاب ماه ادبیا  ،شماره ،493ص.ص8-3.

 -33نجمی ،سید شمس الدین .)4336(.شاعران والیی برگزیده در ایدران .نشدریه ادبیدا
دانشکده ادبیا

و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،شماره 3و  ،9ص.ص8-3.

پایدداری.
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