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آن بانوی بی تکرار
ای اباالحسن! همانا رسول خدا با
من عهد بست و اظهار نمود« :من
ّاو ل كسی هستم از اهل بیتش كه به
او ملحق میشوم و چارهای از آن
نیست؛ پس تو صبر نما و به قضا و
ّ
مقدرات الهی خوشنود باش».
پنهان ماندن مزار دختر پیامبر  iاز
جامعهای مسلمان که تنها دو ماه از
رحلت رسولشان گذشته؛ یعنی تفسیر
بطالنی که بر ایمان این مردم تسلط
یافته است.
اعتراض خاموش فاطمه  hبر
نامردمان غفلت زده ،تا پایان تاریخ
نسیان ادامه خواهد داشت.
بی نشان ماندن مزار مادر ،نشانه
مظلومیت والیت در طول تاریخ بشری
است و نقطه عطف بیداری ملت
اسالمی.
این که هر کس سراغ دختر پیامبر را
بگیرد و نشانی آرامگاهش را بجوید و
بشنود که مزارش نامشخص است،
این سوال را در ذهن همگان برمی
انگیزد که چرا و دلیل آن را نمیتوان
بازیافت؛ مگر در بازخوانی ظلمی که
در حق آن بانوی بیتکرار رفته است.
پس پنهان ماندن مزارش ،استراتژی
جاویدان وی برای فراخوانی ذهن
انسان به سوی تفکر در حقیقت
است.
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جرعههایناب

آنبانویبیتکرار
پنهان ماندن مزارش ،استراتژی جاویدان وی برای
فراخوانی ذهن انسان به سوی تفکر در حقیقت است.

محبوبه زار ع

خیر کثیر را نه فقط در تماشای فراوانیها میتوان
خالصه کرد و نه تنها در مفهوم نعمتهایی که
پایان ندارند؛ خیر کثر را اگر خواستی تماشا کنی،
به دلت برگرد و به آن حال و هوایی که وقتی بر
محمد و آلش علیهمالسالم صلوات میفرستی؛ به
همان لحظهای که رایحه یاس بر مشامت مینشیند
و دلت بهانه بقیع میگیرد.
به همان آرامش و شوقی که در واژه فاطمه h
نهفته است.
او ،یعنی همان بانوی بیانتهایی که از تمام دنیای
من و تو ،تنها سه چیز در نظرش محبوب بود؛ آن
گونه که خود فرمود :سه چیز از دنیا برای من
دوست داشتنی است :تالوت قرآن ،نگاه به صورت
رسول خدا و انفاق و كمك به نیازمندان در راه
خدا.
***
هر بار که دستی از آستین کبریا برای عرضه قدرت
و جبروت بی منتهایش بر اهل زمین بیر ون میآید،
تاریخ ،نه فقط در انتظار شهود ید بیضا یا هر
تماشای دیگری است که از امکان عالم ماده خارج
باشد.
گاهی معجزه میآید و در بطن سادگیاش،
اعجازی نهان است که قر نها و قر نها زمان برای
تفسیر رموز آن الزم است .گاهی باید نسلها و
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تاریخها از پی هم بگذرند تا جنبه اعجازی خداوند،
در ذهن و شهود اهل زمین ،امکان دریافت پیدا
کند.
او که پیامبر را ابتر خواند ،نه فقط با سوره کوثر
پاسخ گرفت؛ بلکه خداوند ،فاطمه اش را به مقام
نبوت خاتم النبیین عرضه کرد تا ساحت الیتناهی
والیت را تعبیربخشی ابدی باشد.
شناسنامه فاطمه  hگرچه در سوره کوثر بر
مردمان تاریخ عرضه شد ،اما حقیقت وجودیاش
را تا دمیدن اسرافیل در صور میتوان میان رموز
والیت و انتظار کاوید و در عطش درکش ،ثانیههای
عمر را چندباره زیست.
تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند
به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک
***
ز ن ،مقابل بانو نشسته ،در محضر الهوتیاش ،لب
به سخن گشوده بود :مادر پیری دارم که در مورد
نماز خود ،اشتباهی کرده ،مرا فرستاده تا از شما
مسئلهای را بپرسم.
حضرت کوثر با تبسم ،پاسخش را فرمود.
زن باز هم پرسید؛ دو بار و سه بار و هر بار ،در
نهایت صبوری و مهربانی ،پاسخگوی سواالت ز ن
شد؛ تا بدان جا که ده مرتبه سواالت بیان شد.
زن ،شرمگینانه سر به زیر افکند و گفت :دیگر شما
را به زحمت نمیاندازم.
بانو مکثی در سکوت خاضعانه ز ن نمود و فرمود:
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باز هم بیا و سوالهایت را بپرس؛ تو هر قدر هم
سؤال کنی ،من ناراحت نمیشوم؛ زیرا از پدرم
رسول خدا  iشنیدم که فرمود :روز قیامت،
علمای پیرو ما محشور میشوند و به آنها به اندازه
دانششان ،خلعتهای گرانبها عطا میگردد و
اندازه پاداش به نسبت میزان تالشی است که برای
ارشاد و هدایت بندگان خدا نمودهاند.
ز ن نمیدانست به وسعت این دریای علم ازلی
بیندیشید یا به عمق معرفت کوثر یاش؟ همین قدر
میدانست که راه را درست آمده ،عطشش را به
گواراترین چشمه الهی عرضه داشته است.
***
به جباریت خداوند ،ایمان داری؛ اما نظام جبری
را نمیپذیری .قبول نمیکنی که خدای تو ،تو را
موجودی بدون اراده و اختیار آفریده باشد؛ پس
همیشه با خود میاندیشی به این که :تقدیر چگونه
رقم میخورد و نقش من و تو در آن چیست؟ اگر
خدا مصلحتها را تدبیر میکند و آنها را روزی
بندگانش میسازد ،پس نقش من و تو در این قصه
کجاست؟ باید چه کرد تا بهترین تقدیر را از آن
خود نمود؟
کنار اندیشه فاطمی ،لحظهای درنگ کن تا پاسخ
خود را دریابی :هر کس عبادت خالص خود را
به سوی پروردگار باال بفرستد ،خداوند ،برترین
مصلحت خود را به سوی او میفرستد.
آری این است خالصه همه رازهای سر به مهری که

در تدبیر و تقدیر وجود دارد.
***
تاریخ بشر ،فرصتی یافته که رموز نجات را از زبان
برگزیدهترین مادر آفرینش ،دریابد؛ آن هم در
حالی که ار زش بیپایانش را عقول اهل خاک در
نیافته ،او را در مظلومیتی جانسوز ،مورد ستم قرار
دادهاند .آن هم زمانی که هم داغدار مرثیه عر وج
پدر است و هم حقوق مادیاش را در فدک ،پایمال
کردهاند و حق خالفت همسرش را از یاد بردهاند.
حاال
او همه اسرار بندگی را به اهل خاک عرضه میدارد:
«از خداوند ،بدان گونه که شایسته است ،پرهیز
داشته باشید و تقوا پیشه کنید و جز در حال
مسلمانی ،از دنیا نر وید و خدا را در آنچه که
شما را بدان امر میکند و آنچه که نهی میکند،
فرمانبرداری کنید؛ زیرا تنها بندگان دانا از خداوند
خوف و ترس دارند».
او با روشنترین واژگان ،وجود خویش و فلسفه
اهل بیت را بر مردمان آشکار فرمود« :ما اهل بیت
پیامبر ،وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم.
ما برگزیدگان پاك و ّ
مقدس پر وردگار میباشیم و
ّ
حجت و راهنما خواهیم بود».
***
از هر زبان که بشنوی ،نامکر ر است .آری قصه
عشق است که هرگز تکراری نمیشود و کدام قصه
عاشقی ،زیباتر و وسیعتر از عشق والیت؟ آن هنگام

که موالیت ،اولین ایمان آورنده به خاتم النبیین
باشد و تنها مردی که رسول خدا با او عهد اخوت
بسته است؛ هنگامی که والیت را در کسی دیده
باشی که اکمال دین در غدیر با معرفی او به عنوان
وصی پیامبر ،تحقق یافته است.
فاطمه  hوالیتمدارترین انسان تاریخ است؛
هرچند که خودّ ،
سر خلقت آسمان و زمین است
و بهانه خلقت علی .با این همه ،با دلی داغدیده
در سوگ پدر ،وقتی خیانت سقیفه و فراموشی
مسلمانان را میبیند ،شبانه به در خانههای مهاجر
و انصار میر ود و بیدارشان میکند و هشدارشان
میدهد .هرچند ناقوس بیداری او در کسانی
که خود را میان گناهان و غفلتها به خواب زده
اند ،کارسازی ندارد؛ آن چنان که به مخاطبان
دعوت بی لبیکش فرمود« :از من دور شوید و
مرا به حال خود رها كنید! با آن همه بیتفاوتی و
سهلانگار یهایتان ،عذری برای شما باقی نمانده
است .آیا پدرم در ر وز غدیر خم برای كسی جای
عذری باقی گذاشت»؟
بعد از روشنگری ،میان در و دیوار ،برای دفاع از
حریم والیت ،جهاد جسمانی خود را هم به قیمت
شکسته شدن پهلو و شهادت طی میکند تا زمانی
که آخرین مرحله مقابله او با طاغوت زمان ،فرا
میرسد؛ تا مرحله وصیت به دفن شبانه.
***
خواسته است که احدی از آنان که دلش را

شکستند ،در مراسم تدفینش حاضر نشوند.
خواسته است که هیچ کس از محل دفنش خبردار
نباشد.
با همسر و موالیش وصیت کرده است :ای
اباالحسن! همانا رسول خدا با من عهد بست و
اظهار نمود« :من ّاو ل كسی هستم از اهل بیتش كه
به او ملحق میشوم و چارهای از آن نیست؛ پس تو
صبر نما و به قضا و ّ
مقدرات الهی خوشنود باش».
پنهان ماندن مزار دختر پیامبر  iاز جامعه
ای مسلمان که تنها دو ماه از رحلت رسولشان
گذشته؛ یعنی تفسیر بطالنی که بر ایمان این مردم
تسلط یافته است.
اعتراض خاموش فاطمه  hبر نامردمان غفلت
زده ،تا پایان تاریخ نسیان ادامه خواهد داشت.
بی نشان ماندن مزار مادر ،نشانه مظلومیت والیت
در طول تاریخ بشری است و نقطه عطف بیداری
ملت اسالمی.
این که هر کس سراغ دختر پیامبر را بگیرد و نشانی
آرامگاهش را بجوید و بشنود که مزارش نامشخص
است ،این سوال را در ذهن همگان برمیانگیزد که
چرا و دلیل آن را نمیتوان بازیافت؛ مگر در بازخوانی
ظلمی که در حق آن بانوی بیتکرار رفته است.
پس پنهان ماندن مزارش ،استراتژی جاویدان
وی برای فراخوانی ذهن انسان به سوی تفکر در
حقیقت است.
o
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جواد محدثی

 .11تکریم و احترام نسبت به خادمان مزار.

1

در هر عمل عبادی ،اگر غفلت شود ،تبدیل به
غیرعبادی میشود ،یا از تاثیر میافتد و یا نقض
غرض میشود .زیارت هم یکی از همین اعمال
است که باید ر وح معنویت و جهت داشته باشد.
در زیارت ،هدف زائر ،تشرف به محضر اولیای
الهی و فیض بردن از دیدار و ادای احترام و مراعات
ادب به ساحت ّ
ولی خداست؛ پس باید در آن،
آدابی را هم مراعات کرد.

y

ادب زیارت

در آثار بز رگان ،آدابی برای زیارت گفته شده است
که برخی به «آداب ظاهری» زیارت مربوط میشود
و برخی به «آداب باطنی» .از جمله بز رگانی که
در این زمینه ،سخن گفته اند ،مرحوم شهید ثانی
است که در کتاب «دروس» خود ،آنها را بیان کرده
و مرحوم «عالمه مجلسی» ،آنها را نقل نموده
است .خالصه این آداب ،چنین است:
 .1غسل کردن و با طهارت بودن ،قبل از ورود به

y

درک محضر

ر وح کلی ادب زیارت ،توجه به این نکته است که
در محضر ّ
ولی خدا هستیم و حرم هر امام ،همچون
خانه اوست که توفیق حضور در آن را یافته ایم.
بنابراین ،از هر کاری که مغایر این درک و احساس
حضور باشد ،باید فاصله بگیریم .از جمله این
نکات ،ترک کلمات بیهوده و ناپسند و حرکات
سبک و نامناسب با حرمه ای مطهر است.
مرحوم شیخ عباس قمی در ضمن برشمردن آداب
زیارت ،مینویسد:
«ادب بیست و یکم :ترک نمودن سخنان
ناشایسته و کلمات لغو و بیهوده و اشتغال به
ّ
دنیویه که همیشه و در هر جا مذموم
صحبتهای
است و قبیح و مانع ر زق است و جالب [جلب
کننده] قساوت قلب است؛ به خصوص در این
بقاع مطهره و قباب سامیه که خدای تعالی ،خبر
میدهد از بز رگی و جاللت آنها در سوره نور» 2که
اشاره است به آیه «فی بیوت اذن اهلل ان ترفع و

ادب زیــارت
زیارتگاه.
 .2زیارت کردن با لباسهای پاکیزه و بوی خوش.
 .3آرام قدم برداشتن و وارد شدن به حرم با
خضوع و خشوع.
 .4ایستادن بر درگاه و آستان حرم و خواندن دعا
و خواستن اجازه ور ود و وارد شدن ،در صورت
ّ
پیدا شدن رقت قلب.
 .5ایستادن در برابر ضریح و خواندن زیارتنامه.
 .6قرار دادن گونه راست و چپ صورت بر ضریح و
حاجت خواستن از خداوند ،با تضرع.
 .7شفیع قرار دادن صاحب قبر و حرم ،برای
برآمدن حاجت و رفع نیاز.
 .8خواندن دو رکعت نماز زیارت و دعاهای منقول
و تالوت قرآن.
 .9حضور قلب در تمام مراحل زیارت و توبه و
استغفار کردن.
 .10صدقه دادن به نیازمندان.
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یذکر فیها اسمه».
حیف است که فرصتهای زیارتی ،به خصوص در
ساعات حضور در حرمهای شریف ،به این گونه
حرفها بگذرد .اگر حرفها زشت و ناپسند باشد که
همیشه و همه جا بد است و در حرمها ،بدتر و اگر
حرف دنیا و گپ و گفت وگوهای عادی و روزمره
باشد ،باز هم حیف است؛ چون این سخنان را در
جاها و اوقات دیگر هم میتوان داشت؛ ولی فرصت
زیارت ،گذرا و گاهی تجدیدناپذیر است.
3

 yدرک فیض
در حرمهای مطهر ،در پی چه چیز باید بود؟ آن چه
در جاهای دیگر یافت نمی شود؛ یعنی آن معنویت و
قرب و صفای باطن و رسیدن به خلوص و پاکی.
غفلت از فیض حضور و پرداختن به امور دیگر،
مثل این است که کسی به یک ضیافت مهم رفته
باشد و انواع غذاهای لذیذ ،از طرف میزبان آماده

هایی از بقعه های بهشت و عرصه هایی از عرصه
های خلد برین قرار داده است و خداوند ،دلهای
بندگان نجیب و برگزیده خود را شیفته و مایل و
4
عالقه مند به شما قرار داده است.
حال ،در چنین فضاهای بهشتی ،محروم ماندن
از فیض و معنویت ،خسارتی جبران ناپذیر است
و زائر نباید این محرومیت را با غفلت خویش ،رقم
بزند.

y

با الگوی برتر

توجه به حاالت معنوی عالمان بز رگ در هنگام
زیارت و شیوه های آنان در تشرف به حرمهای
مطهر ،بسی درس آموز است.
پیدا کردن «حال» در زیارت ،در گر و معرفت و
عالقه است.
گشته و توصیه هم بشود که میل کنید؛ آن وقت
آن مهمان ،مشغول به خوردن نان خالی شود و با
همان ،شکم خود را سیر کند و جایی برای غذاهای
لذیذ و فراهم شده ،نماند .این ،نوعی خسارت
مادی و غذایی در حضور بر سر یک سفره است.
در سفره ضیافت نور و معنویت که در زیارت مزار
اولیای الهی پهن است ،پرداختن به لغویات و گپ
و گعده های بی ثمر و مدام عکس یادگاری گرفتن
و توجه به صحن و سرا و معماری و آیینه کاری
و چهره های مردم ،مثل همان نان خشک و خالی
خوردن و غفلت از غذاهای اصلی است.
ر زق روح و جان ما در حرمها ،انس با امام و توجه
به شان و مقام آن حضرت و بهره معنوی گرفتن از
اوست و نباید از این فیض ،محروم ماند.
گاهی این حرف و حدیثها ،حضور قلب و حالت
دعا و توجه را از دیگران هم سلب میکند و مانع
بهره بردن آنان از فرصت زیارت میشود.
پیامبر خدا  به حضرت علی  gفرمود :یا
علی! خداوند متعال ،قبر تو و قبر فر زندان تو را بقعه

یافتن خشوع و خضوع در مزار اولیای الهی ،در
سایه توجه و التفات به موقف و جایگاه و مقام
است.
عارفان به عظمت پیامبر و امام و حجت خدا،
آگاهانه تر زیارت میکنند .آنان با حضورشان
تکلم میکنند؛ با نگاهشان حرف میزنند؛ با
اشکشان سخن میگویند و این گوهرهای غلطان
را از دیده هایشان نثار میکنند.
آن «حال زیارت» ،دیدنی است؛ نه گفتنی .یافتنی
است؛ نه بافتنی و چشیدنی است؛ نه شنیدنی.
لذت این دیدار ،نه به بیان میآید و نه در وصف،
میگنجد و نه قابل انتقال به دیگری است.
وقتی چنین رابطه قلبی ،حکمفرما باشد ،بی قراری
در وقت زیارت و التهاب درونی ،هنگام حضور در
حرم ،امری عادی میشود و اگر چنین نشود،
جای شگفتی است.
گاهی بعضی از عالمان عارف ،در تشرفهای خود،

از خود بیخود میشدند .بی اختیار شدن هنگام
حضور در حرم و دل را به دلدار سپردن و از
همه چیز و همه کس ،غافل شدن و تنها وصل و
پیوند با محبوب ،از آثار معرفت و محبت واالست.
انقالب ر وحی و مجذوب مقام و معنویت پیامبر و
امام شدن ،از ویژگیهای زائری است که به نهایت
«معرفت» و اوج شناخت و حد اعالی عشق و
شیفتگی رسیده باشد.
در حاالت علمای بز رگی همچون شیخ آقابز رگ
تهرانی ،عالمه امینی ،مرحوم آشتیانی و دیگران،
این گونه حاالت روحی ،نقل شده است .جذبه
ر وحی ،گاهی تا حدی قوی است که همچون برق،
زائر عارف را میگیرد و او خود را در محضر حس
میکند و حس مشاهده حضوری به او دست
میدهد.
در حرم حضرت امیر  ،gعالمه امینی دعای
ابوحمزه یا زیارت جامعه را میخواند و افراد
حاضر در حرم ،منقلب میشدند و دست از زیارت
میکشیدند و به زیارت و دعای او گوش میدادند.
امام خمینی که در همه اوصاف ،برخوردها،
عملکردها ،موضع گیریها و اخالقیات ،برای ما الگو
و نمونه است ،در مسئله زیارت حضرت امیر g
در نجف اشرف ،چنین حاالتی داشته ،در طول
سالیان حضور در عراق ،هر شب دو ساعت از
مغرب گذشته ،به حرم امیرمؤمنان مشرف میشده
و زیارت جامعه میخوانده است.
سزاوار است که از بز رگان ،نکته و درس بیاموزیم
و به زیارتهای خود ،عمق و اثر و احساس برتر
ببخشیم.
پی نوشت:
 .1محمدباقر مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،100ص .134
 .2شیخ عباس قمی ،مفاتیح الجنان ،بخش زیارات.
 .3نور ،آیه .36
 .4شیخ حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،10ص .298
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درمحضـر
محـبوب

آشنایی با برخی از آداب هنگام زیارت
م َ
دحت به قدر معرفت
ِ u

میرستار مهدیزاده

در شماره های گذشته ،به برخی از آداب قبل از
زیارت اشاره شد و درباره هریک ،توضیحاتی
ارائه گردید .در این شماره ،به مر ور برخی از آداب
هنگام زیارت ،خواهیم پرداخت.

 uحضور قلب
از آداب معنوی زیارت ،حضور قلب است .توجه
قلبی دائم یا احساس حضور دائمی ،در محضر
یاری که بر قلب ما بیشتر از ظاهرمان آگاه است
و بر آن توجه دارد ،میتواند همچون ِاکسیری که
مس را طال میکند ،زیارت معمولی ما را به عر وج
ملکوتی و تعالی نورانی و عرفانی مبدل سازد و
دریایی از معارف را برای ما به ارمغان بیاورد.
حضور قلب یا توجه دل به خدا ،در همه عبادات،
مهمترین راز قبولی عبادت است .این امر در
عبادات مهم همچون نماز ،اهمیت زیادی پیدا
میکند؛ تا آن جا که میتوان گفت :حقیقت نماز
که گفت وگوی بنده با خداست ،همان توجه قلب
است و آن مقدار از نماز که با حضور قلب باشد،
قبول میگردد و مابقی ،پوسته ای توخالی و لباسی
بی تن و روح است.
گفت وگوی زائر با امام نیز همین ادب را میطلبد.
مادامی که قلب و روح زائر ،با امام است و رو به
امام دارد ،امام نیز ر و به او مینماید و به درد دل او
گوش جان میسپارد و در جان او تصرف مینماید
و کلمه کلمه گفتار او ،با لحظه لحظه توجه و رأفت
امام ،همراه میگردد.
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اگر برای مردم عامی ،شعری در اوج بالغت و
فصاحت و حاوی تمام ریزه کاریها و صناعات
ادبی ،خوانده شود ،جز کسالت ،برای آنان چیزی
در پی نخواهد داشت .زیرا آنچه برای آنان قابل
فهم و درک است ،اشعار عامیانه و گویای زبان
حال آنان است .از این رو ،اشعار عامیانه ،در
میان مردم عوام رواج دارد .به عکس ،اگر در نزد
شاعران ،شعر عامیانه و خالی از لطایف ادبی
خوانده شود ،او ناراحت خواهد شد.
در انتخاب زیارتنامه نیز هر فرد باید معیار گزینش
را ،میزان درک و معرفت خویش و تناسب حال
فعلی و کشش و جذبه درونی خود قرار دهد .اگر
زائر در اوج درک و علم سیر میکند ،بهتر است
زیارتنامههای مفصل و دارای مضامین عالی
و ناب و ژ رف را برگزیند و بر زبان جاری سازد؛
زیارتنامههایی مانند زیارت جامعه کبیره ،دعای
عالیة المضامین ،زیارت جامعه ائمة مؤمنین،
زیارت ششم و هفتم مطلقه امیرالمؤمنین ،زیارت
امیرالمؤمنین در ر وز غدیر خم و زیارت عاشورا با
دعای علقمه و...
اگر خواندن زیارتنامههای مفصل و بلند معنا،
برای برخی افراد ،کسل کننده و مالل انگیز است،
بهتر است یکی از ادعیه پرمحتوا و کوتاه را انتخاب
نمایند؛ مثل دعای توسل که با مضامین ساده
و سازنده و با تکرارهای الزم ،ر وح او را پر ورش
میدهد و اوج حاالت معنوی و شدت توسل را
به همراه دارد و معانی آن بعد از چند بار تکرار،
محفوظ میگردد .به همین دلیل است که برای
حضرت سیدالشهدا ،gزیارتنامههای متعددی از
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سوی ائمه علیهم السالم صادر شده که برخی از
آنها ،در حد یک سطر و برخی ،بیشتر از  30صفحه
است که مجموع این زیارتها ،در کتاب ار زشمند
«کامل الزیارات» جمع آوری شده است.

 uکیفیت زیارت
در زیارت ،آنچه مهم است ،کیفیت است و نه
کمیت .اگر زائر ،یک سالم با معرفت خدمت امام
عرضه بدارد ،بهتر از صد دوره دعای مفصل و
زیارتنامه طوالنی است که بدون معرفت بخواند.
امام صادق  gفرمود« :هر کس دو رکعت نماز
بخواند و بداند چه میگوید ،برمیگردد؛ در حالی
1
که بین او و خدا ،گناهی باقی نمانده است».
برخی افراد به جای کیفیت ،کمیت را در زیارت
برمی گزینند و بر خود فشار میآورند تا برخی
دعاهای طوالنی را ،حتی در حال کسالت ،به اتمام
برسانند .در حالی که خواندن زیارتنامه ،زمزمه
معرفت ،عرضه محبت و وسیله کسب عرفان و
تعمیق باور است و این مسائل ،بدون توجه ،به
دست نمی آیند .پس نباید بی جهت خویش را
خسته کرد .قرائت بی روح دعا و زیارتنامه ،معنا و
روحانیت قلب را میخشکاند و در الیههای درونی
وجود ،خستگی و دل زدگی ایجاد مینماید.

 uچند نکته برای دستیابی به کیفیت
در زیارت
 yالف .تقوا در جزئیات
تقوا در جزئیات ،کلید عنایات معصوم به انسان

است .رعایت نکات ریز اسالمی در معاشرت با
نزدیکان ،همسر و فر زند و سایر انسانها ،تشکر
امام را در قالب ایجاد توجه قلبی و شور ،عطای
حال گریه و عبادت ،رفع حاجت و ...در پی دارد.
لبیک گوی دعوت ائمه ،سزاوار است که بر این
میثاق و عهد ،وفادار بماند.
دیدارکننده از حرم ،باید فضای معنوی و تقوایی
زیارت را در سراسر زندگی فردی و اجتماعی خود
هم حفظ کند و از دستاوردهای زیارت ،حراست
نماید.
خواندن زیارتنامه ،امضای این منشور و تعهد به
این عهدنامه است.
باشد که سهم ما از زیارت ،تنها رنج راه و هزینه
کردن مال نباشد.
دریغ که دست خالی برگردیم و برای روزهای
عمرمان ،ذخیره نیندوزیم.

 yب .آرام نشستن در محضر امام
زائر ،باید قلب و خیال خود را از توجه به دنیا و
مسائل دنیایی باز دارد و در قلب طوفانی دنیازده
خود ،آرامش ایجاد نماید .با نشستن در پرتو
حضور امام ،روح انسان ،آرام میشود و اگر
انسان متوجه باشد و خود نیز تالش کند تا ر وحش
را آرام کند و از توجه به دنیا باز دارد ،این آرامش،
زودتر حاصل میشود .ایجاد آرامش درونی در
حرم ،مساوی با دریافت فیض ،نورانی شدن
درون ،فرو ریختن باران رحمت و عنایت امام بر
جان زائر میگردد.
 yج .استفاده از موقعیت ویژه حریم امام
حریم امام معصوم ،آثاری دارد که کیفیت مطلوب،
در آن ،زودتر حاصل میشود .زیرا شیطان در
حریم امام ،راه ندارد و در آن جا ،زائر از وسوسه
های این دشمن خطرناک ،در امان است .لذا نماز
و عبادت در حریم امام ،غنیمت است و رهایی از
چنگ این دشمن پرکینه و ّ
خناس ،در آن جا به
دست می آید .باید اندکی قبل از زیارت ،خود را در
محضر امام ،آرام کنیم و با یاد خدا و حجت خدا،

تمرکز و آرامش قلبی خویش را به دست بیاوریم.
به همین دلیل است که در آداب زیارت ،در هنگام
حرکت به سوی حرم و مضجع امام ،گفتن ذکر
خدا و برداشتن گامهای کوتاه و آرام ،ذکر شده
است تا آرامش الزم ،حتی قبل از رسیدن به محضر
امام ،برای فرد زائر ،حاصل شده باشد.

 yد .خوردن مال حالل
خوردن مال حرام یا شبه هناک (مشکوک به
حرام) ،باعث حال کسالت ،بر زبان راندن سخنان
زائد و بی فایده ،کدر شدن قلب ،خاموشی
نورانیت قلبی و دوری معنوی از محضر امام می
گردد .خوردن مال حرام ،برای انسان ،ظلمت
میآورد؛ شوق گناه را در انسان ،افزایش می دهد؛
حال توجه به حق را از انسان میگیرد؛ قلب انسان
را کور میسازد و دل انسان را از پرتو نور و صفا،
خاموش میگرداند.
 yه .کم خوردن
پرخوری نیز ظلمت آور و حجاب افزاست .پیامبر
اکرم  sفرمود« :دورترین حالت بنده از خدا ،وقتی
2
است که شکمش پر باشد».
امام صادق به حفص بن غیاث فرمود« :ر وزی
ابلیس بر حضرت یحیی بن زکریا  gظاهر شد؛
در حالتی که از او همه جور اشیاء آویزان بود.
یحیی  gگفت :اینها چیست؟ ابلیس گفت :اینها
شهوتهایی است که با آنها فر زند آدم را صید
میکنم .گفت :آیا چیزی از آنها برای من هم هست؟
گفت :گاهی میشود که از غذا ،سیر شده ای و
همین سیری ،سنگینی آورده و از نماز ،تو را باز
داشته است .یحیی گفت :بر خداست به گردن من
(عهد میکنم) که شکم خود را هرگز از غذا پر نکنم.
ابلیس هم گفت :بر خداست به گردن من (من نیز
عهد میکنم) که دیگر هیچ مسلمانی را نصیحت
نکنم»!
امام صادق  gدر ادامه فرمود« :ای حفص! برای
خدا بر گردن جعفر و آل جعفر  gاست (ما نیز عهد
بسته ایم که) که هرگز شکم خود را از غذا سیر

نکنیم و برای دنیا ،هرگز عمل نکنیم».
اندر ون از طعام خالی دار
تا در آن نور معرفت بینی
تهی از حکمتی بدان علت
4
که پری از طعام تا بینی

3

 yو .مراقبت از زبان
مراقبت از تکلم به حرفهای حرام ،مثل غیبت،
تهمت ،مسخره کردن دیگران ،اذیت و آزار ،طعنه و
شماتت ،خیانت ،شایعه پراکنی ،دروغ ،آبروریزی،
بدعت ،تحریف ،افترا و امثال آن ،باعث پاکی
قلب و حضور نورانی در محضر امام میشود.
بی مباالتی در حرف زدن ،به ویژه حرفهای گناه
آلود ،باعث خشم و غضب امام میشود و هرگز
چنین فردی مورد لطف و عنایت معصوم ،قرار
نمیگیرد .چنین فردی اگر انتظار نوازش نسیم
رحمت امام بر جان خویش را دارد ،از عقل معیوب
برخوردار است .امام از بار گناه او میکاهد و با
عنایات خویش ،کمی جان او را سبک مینماید و
در اثر کم شدن و سوختن گناهان ،حال ظلمانی و
گرفته او ،اندکی ر وشنی و صفا مییابد.
حفظ گوش از شنیدن کالم گناه آلود و شبهه
ناک و بیهوده ،دیگر زمینه پاکی روح و رمز حضور
نورانی در محضر امام است .هر چه به مادیات و
لذتهای دنیایی کمتر توجه کنیم ،باعث تضعیف
قوای مادی و جسمی و نیز موجب افزایش صفای
ر وحی و ملکوتی خویش خواهیم گشت.

پی نوشت:
 .1کلینی ،اصول کافی ،ج  ،3ص  ،266باب فضل الصالة.
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،66ص  ،331ح .5
 .3شیخ عباس قمی ،سفینة البحار ،ج  ،1ص .68
 .4مال عبدالر زاق گیالنی ،مصباح الشریعه ،ص .78
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جرعههایعتبات
یک

برایهرسفر،یکبرنامهخاصدارم

کا
روان

گفتوگو با حجت االسالم والمسلمینحسینیکاشانی ،روحانیکاروانهایدانشجوییعتبات
محمد هادی کاظمی

موضوع این شماره یک کاروان ،فرصت زیارت
است؛ اما نسبت فرصت زیارت با روحانی کاروان
چیست؟ روحانی در ایجاد فرصت ،چه اندازه
باید نقش داشته باشد؟ آیا فرصت روحانی،
منحصر به زمان سفر است؟ روحانی چگونه
میتواند فرصت ایجاد کند؟ و ...اگر استفاده
یا ایجاد فرصت ،مسئله روحانی کاروان باشد،
خیلی چیزها عوض خواهد شد؛ خیلی ایدهها،
خالقیتها و کارها پدید میآیند که همه مرهون
نگاه فرصت محور روحانی است .حجت االسالم
والمسلمین سید محمد جواد حسینی کاشانی،
از آن دسته روحانیونی هست که سفر زیارتی را
فرصتی میبیند برای خود و دانشجو؛ فرصتی
برای ادای تکلیف طلبگی و فرصتی برای دانشجو
که وصال به محبوب داشته باشد .همین نگاه
فرصت محور ،باعث شده که او ،هر سفر را
متفاوت از سفر دیگر آغاز کند؛ به عالوه اینکه
برای هر سفر ،ایده ها و کارهای بدیع و نو داشته
باشد.

زمزم :شما به عنوان روحانی کاروان ،چه
فرصتهایی را برای دانشجوها فراهم میکنید تا
بتوانند بهره بیشتری از این سفر معنوی ببرند؟

من برای هر سفر ،یک برنامه خاص دارم و همیشه
فکر میکنم سفر اولم هست .پیش فرضم در
برنامه ریزی ،این است که اعضای کاروان هم
سفر اولشان هست؛ به همین جهت ،هر سفر من با
سفر قبلی ام متفاوت است .در جلسه اول ،وقتی
افراد کاروان مشخص میشوند ،فرمهایی را به
اعضای کاروان میدهم و آنها را ار زیابی میکنم
و بر اساس همین اطالعات ،برنامه ریزی سفر را
انجام میدهم .شر وع کار و ار زیابی فرصت ،از
همان جلسات است .من برای قبل ،حین و بعد از
سفر ،برنامه ریزی دارم.
همان اول سفر ،یک برگه میدهم که ر وی آن
نوشته« :میدانم کارم دارند .گفتند بیا؛ اما چه
کاری؟ نمیدانم ،شاید .»...دانشجوها بر اساس
حس و حال خودشان ،مطالب قشنگی مینویسند
و این کار ،فرصت تفکر و تامل را برای آنها ایجاد
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میکند .در ضمن همان اول  40تا سوال به
دانشجویان میدهم و میگویم از هر جایی جواب
را پیدا کردید آزاد هستید که خود این ،فرصتی
برای زیاد شدن آگاهی دانشجویان است .من از
تمامی مکانهای زیارتی در سفر عتبات ،عکسها
و کلیپهایی تهیه کرده ام که در طول سفر به
دانشجوها میدهم و سفر دانشجو با آگاهی کامل
نسبت به مکانهای زیارتی شروع میشود .در
جلسه اول هم یکی از دانشجوها را مامور میکنم تا
یک گر وه تلگرامی ایجاد کند و از همان ر وز ،گر وه را
فعال میکنم و همین فرصت آشنایی بین بچههای
کاروان را ایجاد میکند.
زمزم :بعد از اتمام سفر ،چگونه این ارتباطات را
حفظ میکنید و انگیزه شما از حفظ ارتباط چیست؟

من حفظ ارتباط با اعضای کاروان را وظیفه تبلیغی
و دینی خودم میدانم و وقت عصرهایم را برای
این کار وانها گذاشته ام .کلیپ تولید میکنم؛
وبالگ و سایتم را به لحاظ محتوایی ،به ر وز رسانی
میکنم؛ به گر وههایی که ایجاد کرده ـ ایم ،سر
میزنم و خالصه سعی میکنم این ارتباط را حفظ
کنم .در واقع ،شر وع ارتباط ما در سفر زیارتی
است؛ اما این ارتباط بعد از سفر هم ادامه دارد.
من هنوز با برخی از دانشجوهایی که  7-6سال
پیش به عمره و عتبات مشرف شده اند ،ارتباط
دارم و با آنها برنامه ختم قرآن داریم و اگر سوال یا
مشورتی داشته باشند ،من در خدمتشان هستم.
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من به دنبال ارتباط با دانشجو هستم تا آنها را با
دین مرتبط کنم و همین ارتباط من ،باعث شده
که یک جا و ساکن و ثابت نباشم .من برای حفظ
این ارتباط ،هزینه هم میدهم؛ چون انگیزه و ذوق
این کار را دارم و هیچ منتی هم ندارم .مثال یکی از
مدیر کاروانها که به عمره مشرف شده بود ،در
حین طواف ،به من که قم بودم ،پیام داد .گفتم
در دور چهارم طواف ،به دانشجوهای هم کاروان
پیام میدهم و شما هم دعاگوی آنها باش .بعد با
سامانه پیامکی که دارم ،به دانشجوها پیامک زدم.
خیلیها دلشان رفت مکه و خیلی هم خوشحال
شدند.
اصال من عشق به تبلیغ و این نوع کارها دارم.
چون دانشجو درک میکند و چون جوان است،
طراوت خاصی دارد و زود هم صمیمی میشوند،
من هم ز ود صمیمی میشوم و همین ارتباط باعث
میشود مسائلی را که در سفر نگفتیم ،بعد از سفر
به هم بگوییم.
زمزم :صمیمیت و دوستی با دانشجوها چه
فرصتهایی را در مسیر تبلیغ برای شما ایجاد
میکند؟

من به اتاق بچهها سر میزنم و گاهی حتی تا
ساعت یک شب مینشینیم و مباحث مختلفی
مطرح میشود .این گفت وگوهای غیر رسمی،
تاثیر بیشتری دارد؛ چون فضا صمیمی است و

دانشجو هم هر مسئله ای دارد ،میپرسد .ما هم
خیلی از مباحث را از این طریق مطرح میکنیم.
در همین سفر اخیر عتبات که مشرف شدیم،
بحثی در البی هتل داشتیم با عنوان «از هر دری،
سخنی »...که در آن ،هر کدام از دانشجوها،
صحبتهایی میکردند و من هم به این بهانه ،به
خیلی از مسائل ،جواب میدادم .اگر هم فرصت
جواب دادن نبود ،به آنها کتاب معرفی میکردم
تا خودشان به دنبال جواب بر وند .بز رگترین
فرصتی که در این سفر ایجاد میشود ،این است
که دانشجو بتواند با ائمه خوب ارتباط برقرار کند.
وقتی این ارتباط ،خوب برقرار شود ،ر وحانی وظیفه
خود را انجام داده ،دانشجو را با معشوق خودش
درگیر کرده است.
زمزم :در سفر عتبات ،فرصتهای معارفی بیشتر
است یا فرصتهای عاطفی؟

در سفر عمره ،معموال دانشجوها از فلسفه عبادات
سوال میکنند؛ مثال چرا فالن جا باید فالن کار
را انجام بدهیم .در آنجا ،فرد ،تازه میخواهد با
ً
خدا دوست شود و طبیعتا فرصتهای معارفی
در سفر عمره ،پر رنگتر است؛ اما در سفر عتبات،
فرصتهای عاطفی بیشتر است؛ چون دانشجو
عاشق امام است و میخواهد در این سفر به
وصال او برسد .البته فرصتهای معارفی هم داریم
و دلیل و برهان هم میگوییم؛ اما فرصتهای
عاطفی بیشتر است .ما در سفر عتبات ،از
فرصتهای عاطفی ای که وجود دارد ،برای
بیان معارف استفاده میکنیم .مثال اذن دخول را
توضیح میدهیم یا لحظه ای که دانشجو نزدیک
حرم یا داخل حرم است و کامال یک فضای عاطفی
حاکم است ،معارف را بیان میکنیم که خیلی هم
اثرگذار است .البته ذات زیارت ،عشق است و
احساس و عاطفه بیشتر از دلیل و برهان ،برای زائر
جذاب است .بعضی اول عاشق میشوند ،بعد
عاقل؛ برخی هم با دلیل و برهان وارد میشوند و
بعد عاشق میشوند؛ اما به نظر من ،تقدم و تاخر
منطقی بین عشق و برهان وجود ندارد.

زمزم :در سواالتی که از شما میشود یا
صحبتهایی که شما دارید ،ادبیات فرصت ،چقدر
در این سفر رایج است؟

از همان اول که میگویم :شما دعوت شده اید به
این سفر تا چیزی به شما بدهند ،همین ادبیات
فرصت ،وجود دارد .در واقع میگوییم فرصتی
برای شما ایجاد شده که چیزی به شما بدهند و
شما باید این آمادگی را داشته باشید که بگیرید.
سوال در مورد فرصت ،زیاد است و چون جوان
هستند ،معموال دوست دارند که زود جواب
بگیرند .من هم مثالی میزنم و میگویم :وقتی مادر

میخواهد
فر زند را از
شیر بگیرد،
کودک فکر
میکند مادر
به او ظلم
میکند؛ در
حالی که
واقع قضیه،
این است که
میخواهد
چیزهای متنوع
تر و بهتری به
او بدهد .گاهی
دانشجویان
میگویند خدا با ما قهر کرده یا فالن چیز را از ما
گرفته و من با این مثال ،برایشان توضیح میدهم
که خدا چیزی را میگیرد تا چیز بهتری بدهد؛ چون
بز رگ شدهاید! مهم این است که ر وحانی با بیان و
اعمال خودش ،دانشجو را متوجه فرصتها کند.
من برای ترغیب به استفاده از فرصت زیارت ،هم
ر وایت در مورد زیارت و فضیلت آن میخوانم و
هم از بیانات و خاطرات و توصیههای علما برای
دانشجویان میگویم .مثال یکی از مراجع حال
حاضر ،توصیه ای که به زائرین عتبات دارد این
است که «زیارت را به نیابت از امام رضا  gانجام
دهید .این را من همیشه به دانشجویان میگویم
که شما نایب امام رضا  gهستید .این نیابت،
برای آینده دانشجو ،ایجاد فرصت میکند .یعنی
هم با امامی که به زیارتش مشرف شده ،ارتباط
معنوی بیشتری برقرار میکند و هم با امام رضا
 gارتباط برقرار میکند.

برقرار میشود .حتی اگر همسر یا دوست صمیمی
کنارمان باشد ،آن حالت به وجود نمیآید؛ لذا من
معتقدم برخی از فرصتها فقط در خلوت و تنهایی
ایجاد میشود .مثال لذت نماز شب ،به خلوت و
تنهایی آن است .البته زیارت و دعا در جمع هم
لذت خودش را دارد و خالی از لطف نیست.
یکی از اساتید میگفت وقتی شما لباس را با دست
میشویید ،هم لباس تمیز میشود ،هم دست شما.
من احساس میکنم هر سفری که میروم ،همین
است .وقتی من ر وایتی را میخوانم و توصیه به تقوا
و نماز شب و نماز اول وقت و زیارت و ...میکنم،
خودم هم متأثر میشوم .برای همین ،این سفرها
را برای خودم هم فرصت میبینم؛ یعنی من هم
دعوت شدهام .یعنی میتوانستم تنهایی بروم؛
اما این فرصت جمعی آمدن ،برای من پیش آمده
است .واقعا هم قدرت انتخاب داشته باشم بین
اینکه دانشجویی بروم یا انفرادی ،ترجیح میدهم
دانشجویی بروم؛ تا به حال هم انفرادی نرفته ام!
o

زمزم:با تمام مشغلههایی که در سفر دارید،
خودتان هم از فرصتهای زیارت استفاده میکنید؟

بعضی دعاها
توصیه شده که
عمومی باشد؛
اما در مقابل،
بسیاری از ادعیه
توصیه شده
که در خلوت
و خفا انجام
شود .در خلوت،
انسان احساس
میکند راحت
است و خودش
هست و خدا؛ یا
خودش هست
و امام .ارتباط
این گونه راحتتر
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درطولسفر،تمام وقتم،وقفدانشجویاناست
گفتو گو با حاج سید محمدموسوی ،مدیرکاروانهای عتبات دانشجویی

محمد هادی کاظمی

عبادات و مناسک و زیارات ،فرصتی هستند
تا ما سری به درون خودمان بزنیم و خویشتن
خویش را احیا کنیم .البته این توصیف ،باعث
نمیشود که نسبت به فرصتهای بیرونی بی
تفاوت باشیم؛ زیرا این فرصتها محملی هستند
تا از رهگذر آنها ،سری هم به درون بزنیم.
مدیر کاروان ،در واقع ،یکی از پایه های مهیا
کننده این فرصتهای بیرونی است و از این
جهت ،اهل کاروان ،وامدار این لطف مدیر
هستند .حاج سید محمد موسوی که زمانی
هم دانشجو بوده ،با اقتضائات دانشجو و سفر
دانشجویی آشناست ،از آن دسته مدیرانی
است که سهم خودش از تدارک فرصتها را به
خوبی ادا میکند و به نقش و جایگاه و فلسفه
مسئولیتش ،آشنایی خوبی دارد.

شرایط برای روحانی کاروان مهیا باشد و خود
روحانی هم بداند که از این سفر چه میخواهد
و پویا باشد ،خیلی میتواند تاثیرگذار باشد و به
دانشجو کمک کند و فرصتهای زیادی را میتواند
ایجاد کند .یکی از پایه های اصلی ایجاد فرصت،
روحانی کاروان است .دومین پایه ،مدیر کار وان
است و تکمیل کننده این فرصتها ،ستاد عتبات
است .من دانشجویی داشتم که استاد خواب بود
و مدام میخواست بخوابد! اما وقتی او را وارد جمع
کردیم و برایش فرصت ایجاد کردیم تا حضور
پیدا کند ،خیلی عوض شد .من سعی میکنم
انگیزه دانشجویان را برای زیارت ،زیاد کنم تا
دلشان بخواهد به دفعات ،برای زیارت بر وند.
مثال با آنها قرار نماز شب میگذاشتم و ثبت نام
در اتاقهایشان را میزدم.
میکردم و سر ساعتِ ،
خوب شب اول 15 ،نفر داوطلب میشدند؛ اما
شبهای دیگر ،استقبال باال میرفت.
زمزم :چه مسائلی باعث میشوند که بهره دانشجو
از فرصت زیارت ،کم شود؟

زمزم :با دانشجوها در مورد فرصت زیارت صحبت
میکنید؟

در جلسه توجیهی اول ،به دانشجویان تذکر
میدهم که این فرصت را قدر بدانند و از شرایط و
آداب و ادعیه زیارت ،آگاهی کسب کنند و معرفت
پیدا کنند تا در طول سفر ،حضور قلب الزم را
داشته باشند .به آنها تاکید میکنم که قبل از
سفر ،باید آمادگی روحی برای خودشان ایجاد
کنند .مثال یک هفته مانده به سفر ،حتما نماز
شب بخوانند .در سفر هم به آنها تذکر میدهم که
طول عمر سفر ،کوتاه است و سفر ،همیشه همراه
با سختی است .از همین سختیها میتوان فهمید
که چقدر حضور قلب دارید و ...اینها را میگویم
تا از فرصتهای زیارت ،غافل نشوند .من ثمره
این صحبتها را هم دیده ام و واقعا تاثیر داشته
و دیدگاه و برخورد زائر را عوض کرده است.
استفاده از فرصت برای دانشجو ،این است که به
شناخت خوبی از اهل بیت برسد .این اتفاق باید از
قبل سفر شر وع شود و در حین سفر تا بعد از سفر،
ادامه پیدا کند و در زندگی فرد ،جریان پیدا کند.

بعضیها از زیارت غافل میشوند و بازارگردی
میکنند تا سوغات بخرند .البته این مسئله ،در
زیارت عتبات کمتر است و بیشتر ما در سفر عمره
این مشکل را داشتیم .در ضمن نباید برنامه ها به
گونه ای باشد که فرصت نماز صبح از دست بر ود
و این به مدیر کاروان برمیگردد که دانشجوها را
تا دیروقت در حرم نگه ندارد .یکی دیگر از فرصت
سوزیها ،این است که دانشجو مدام در فضای
مجازی باشد و با چت یا چک کردن سایتهای
مختلف ،وقتش را هدر بدهد و ذهن خودش را

زمزم :در سفرهای زیارتی که مدیریت کاروان بر
عهده شماست ،فرصت دارید به زیارت برسید و
خودتان هم بهره ای ببرید؟

همیشه تالشم این بوده به هر سفری که میروم،
برای خودم فرصت ایجاد کنم .من به عنوان
خادم زائران میروم و باید تمام وقتم ،وقف زائران
باشد .همیشه هم دعا میکنم که خدایا! هر وقت
این عطش به خدمت ،از من گرفته شد ،اسمم را
خط بز ن؛ این طور نباشد که فقط به خاطر خودم
بر وم؛ اما سعی کرده ام از حداقل زمانها استفاده
کنم .در مواردی مثل نماز شب ،کنار دانشجویان
هستم تا هم خودم بهره ای ببرم و هم آنها استفاده
کنند؛ اما به لطف الهی ،در سفرهای زیارتی که
مسئولیت هم دارم ،این طور نیست که حس کنم
نتوانسته ام خوب زیارت کنم.
وقتی برای زیارت میروم ،میتوانم مال خودم
باشم؛ اما عطشی که در دانشجویان هست،
نمیگذارد .بعضی دانشجوها سوال دارند؛ بعضی
هم ندارند؛ اما ما سعی میکنیم همه را با یک سری
سواالت درگیر کنیم .هدف اصلی ما کار فرهنگی
است .این همه هزینه میشود و این همه آدم
کار میکنند تا دانشجو دست خالی از این سفر
برنگردد .گاهی روحانی کاروان یا دانشجوها سوال
میکنند :کی میخوابی؟ میگویم :خواب من در
تهران است .در سفرها دیرتر از همه میخوابم و
سعی میکنم ز ودتر از همه بیدار شوم تا به آنچه به
دانشجوها قول داده ام ،وفا کنم.
زمزم :یک خاطره؟

در یکی از سفرها ،دانشجویی داشتیم که
موبایلش را در حرم گم کرده و خیلی نگران بود.
گفتم :سختی سفر که در جلسه اول صحبتش را
میکردم ،همین است .این سختی موجب شده
تا حواست از زیارت پرت شود .نذر کن و برو در
حرم ،ختم قرآن کن ،انشااهلل پیدا میشود .یعنی
از طریق همین گم شدن موبایل ،برای او یک
فرصت ایجاد شد تا اتفاقا به زیارت بیشتر توجه
کند .دو ر وز نگذشته بود که آمد و گفت :موبایلم
پیدا شده و به خاطر تذکری که به او داده بودم
تشکر کرد.

زمزم :نقش مدیر در فراهم کردن فرصت های
زیارت چه اندازه هست؟

به نظر من ،نقش اول را روحانی کاروان دارد .اگر
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محمد هادی کاظمی

ً
فرصت را ا گر صرفا به معنای زمان فرض کنیم ،یک سری سواالت ما بی جواب
میماند .مثال من و رفیقم در یک زمان به حرم مشرف شده ایم و همزمان هم
خارج شده ایم؛ اما هر کدام از فرصت متفاوتی بهره مند بوده ایم و بهره متفاوتی
هم برده ایم؛ در حالی که زمانها یکسان بوده است .این شاهدی است بر اینکه
یکی از مصادیق فرصت ،زمان است و فرصت ،مصادیق دیگری نیز دارد .در
این گفت وگو ،آقای وهاب خدابخشی ،دانشجوی روانشناسی تربیتی که اخیرا
با کاروان دانشجویی برای اولین بار به کربال مشرف شده ،ما را با دیگر مصادیق
«فرصت در زیارت» ،آشنا میکنند.
زمزم :اولین تصویر یا مسئله ای که از موضوع
«فرصت در زیارت» به ذهن شما آمد چه بود؟

معمول سفرهای زیارتی ،به ویژه زیارت امام
حسین  ، gطوری است که انسان وقتی از سفر
باز میگردد ،تازه میفهمد کجا بوده و حاال که
آمده ،چه فرصت بز رگی را از دست داده است.
به ویژه کسانی که برای بار اول مشرف میشوند،
مات و مبهوت فضای معنوی آن جا هستند.
بحمداهلل من سالی دو بار به پابوس امام رضا j
مشرف میشوم؛ اما این اولین باری بود که به
زیارت عتبات عالیات در عراق مشرف میشدم.
در حرم امام حسین  gکمی اضطراب داشتم و
نمیدانستم چه بگویم؛ اما در حرم حضرت علی
 gآرامش خاصی داشتم .هر کدام از حرمهای
ائمه ،حال و هوای خودش را داشت؛ اما کربال برای
من چیز دیگری بود و وقتی بحث «فرصت زیارت»
پیش آمد ،اولین مسئله و تصویری که به ذهنم
رسید ،کربال بود.
زمزم :یکی از واژ گان پرکاربرد در بین جوانان ،واژه
«فرصت» است که معموال در یک ترکیبُ ،مضاف
واقع میشود .به نظر شما ،مفهوم ترکیب «فرصت
زیارت» چیست؟

خود فهم فرصت ،خیلی مهم است .به نظر من ،به
موقعیتهای خوب ،فرصت میگویند .به عبارت
دیگر ،فرصتها مربوط به زمان و مکان و شرایط
روحی خوب است .در کل ،استفاده از فرصت،
یعنی اینکه بهترین و بیشترین بهره را از لحظه و
موقعیت و اتفاقی که در آن هستیم ،ببریم .گاهی
این اتفاق ،دیدن یک دوست یا یک استاد است و
گاهی فرصت عمر و جوانی و تحصیل؛ گاهی هم
فرصت زیارت امام معصوم  gاست .فرصت
زیارت ،یعنی به آن چیزی که به خاطر آن به زیارت
رفته ایم ،برسیم و جوابمان را گرفته باشیم .به
نظرم خیلی هم ربطی به کثرت حضور در حرم
ندارد؛ حضور در حرم ائمه در اوقات خاص ،مثل
نماز جماعتها و نماز شب ،موثر است و فرصت
را بهتر مهیا میکند؛ اما لزوما زیاد به حرم رفتن
و حضور فیزیکی در حرم ،به معنای استفاده از
فرصت نیست .پس فرصت ،وقتی معنا پیدا میکند
که زائر ،خواسته یا مسئله یا هدفی داشته باشد و

یک

کا
روان

برایمن،کربالچیزدیگریبود
گفت وگو با وهاب خدابخشی ،دانشجوی زائر عتبات عالیات
بعد از زیارت یا در حین زیارت ،به آن هدف نزدیک
شود و یا به آن برسد .اگر بعد از زیارت ،احساس
کند که به هدف خود رسیده ،از فرصتها استفاده
کرده است.
زمزم :قضاوت در مورد بهره مندی از فرصت
زیارت ،عالمت خاصی دارد؟

به نظر من خیلی به حالت روحی و درونی خود
فرد بستگی دارد و از بیر ون نمیتوانیم قضاوت
کنیم .در این سفر ،یکی از دانشجوها ،کم سن
و سال و خیلی بشاش و بانشاط بود؛ طوری که
شاید در ظاهر اگر میخواستم قضاوت کنم ،از
بچههای به ظاهر حزب اللهی نبود؛ اما من او را
در یکی از حرمهای مقدس دیدم که حال معنوی
بسیار خوبی داشت؛ خیلی قشنگتر از کسانی که
آدم تصور میکند از فرصتها خوب استفاده
میکنند .در مقابل ،یکی از دانشجوها بود که با
کسی دمخور نمیشد و وقتی از او سوال کردم که
چرا خیلی در جمع نیستی ،گفت :این فرصت کم
پیش میآید و دوست دارم بیشتر از آن استفاده
کنم و خیلی بگوبخند نکنم .لذا برای خودش
میرفت و میآمد .به نظرم این دانشجو هم به نوبه
خودش از فرصت استفاده کرده است .ما نیز به
نوبه خودمان استفاده کردیم .میزان استفاده از
فرصت ،هم بستگی به عقاید و ظرفیتهای خود

فرد دارد .به هر حال زیارت امام حسین  gیکی
از بز رگترین فرصتهای عمر یک فرد است .همه
اعضای کاروان ،دنبال این بودند که از فرصت
استفاده کنند و این اشتیاق به استفاده از فرصت،
در تالش آنها برای حضور در حرم معصومین
 ،bمشارکت در ختم صلوات و ختم قرآن و...
کامال مشهود بود.
زمزم :ا گر بخواهیم با دانشجو در مورد فرصت
زیارت صحبت کنیم ،به نظر شما با چه زبان و
ادبیاتی باید گفت وگو کنیم؟

واقعیت این است که دانشجوی امروزی ،دنبال
ً
مطالب بلند و مفصل نمیر ود و معموال از جمالت
کوتاه و تاثیرگذار استقبال میکند .مثال آیه قرآن یا
حدیث یا جمله حکیمانه ای باشد؛ اما مختصر و
کوتاه باشد .این بیانات کوتاه ،قطعا تاثیر میگذارد
و همان تاثیر باعث میشود که خود فرد ،دنبال کار
را بگیرد .جامعه به سمت تلگرافی و کوتاه شدن
پیامها پیش میر ود و اگر ما زیاد صغری و کبری
کنیم ،طرف خسته و از موقعیت خارج میشود.
ُ
مثال اینکه به دانشجو بگویید :هر دعایی زیر قبه
امام حسین  gبرآورده میشود ،فرد قطعا سوال
خواهد کرد که خاصیت آن مکان چیست و چندین
سوال دیگر و همین ،باعث حرکت او میشود.
o
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سالم بر تو ایاما
ترجمه کامل زیارت «امین اهلل»
محمد مهدی رضایی

بسم اهلل الرحمن الرحیم

زیارت شریف «امین اهلل» ،از
معتبرترین زیارات است که در
تمام مجموعه های زیارتی ،نقل
شده و به گفته عالمه مجلسی،
چه از جهت متن و محتوا و چه از
جهت سند ،هیچ نقص و نقدی،
متوجه آن نیست.
زیارت «امین اهلل» ،به واسطه
جابر ،از امام محمد باقر 
نقل گردیده که امام سجاد 
ر وزی به زیارت امیرمؤمنان
علیهالسالم رفت و کنار قبر آن
حضرت ایستاد و گریست و این
زیارت را خواند و سزاوار است
که مؤمنان ،هنگام حضور در
حرم مطهر ائمه  ،این زیارت
را بخوانند و با آن ،نسبت به آن
بزرگوران ،ابراز محبت ،والیت و
معرفت نمایند.
این ترجمه ،بر اساس متن
موجود در کتاب مفاتیح الجنان،
صورت پذیرفته است.

سالم بر تو ای امانتدار خدا در زمین و حجت خدا
بر بندگان!
سالم بر تو ای امیرمؤمنان!
گواهی میدهم که تو ،آن چنان که شایسته بود ،در
راه خدا پیکار کردی
و به قرآنش عمل نمودی و سنتهای پیامبرش  را
به کار بستی؛
تا ر وزی که خداوند ،تو را به همسایگی خود فرا
خواند و به اختیار خود ،جانت را ستاند
و با اینکه در وجود تو ،حجتها و دالیل روشنی برای
همه آفریدگان وجود داشت،
دشمنانت را بر پذیرش حجت و حق مبین خود ،وا
داشت.
خداوندا!
چنان کن که من:
به مقدرات تو ،دآلرام و به قضا و حکم تو ،خرسند
باشم؛
به یادکرد و خواندن تو ،عشق بور زم و دوستان
برگزیدهات را دوست بدارم؛
در زمین و آسمان تو ،محبوب باشم؛
بر بال و مصیبتی که بر من فرود میآید ،شکیبایی
کنم؛
ونی نعمتهایت را سپاس گویم و وفور لطف و
افز ِ
بخششت را هماره به یاد آورم؛
به شادی دیدار با تو ،مشتاق باشم و تقوا را برای

نقاشی  :حسن روح االمین

 | 12زمزم | نشریهداخلی ستادعمرهوعتباتدانشگاهیان |

شماره سی ویک

12

ر وز جزا ،رهتوشه خود سازم؛
به ر وش دوستانت رفتار نمایم و از خلق و خوی
دشمنانت ،کناره بگیرم؛
از دنیا ر وی بگردانم و جز به حمد و ثنای تو،
مشغول نباشم.
در اینجا ،امام زین العابدین  ،gیک طرف صورت
خود را بر روی قبر امیرمؤمنان  gگذاشت و عرضه
داشت:

خداوندا!
دلهای بندگان خاشع ،سرگشته توست
و راهها ،بر مشتاقان تو ،گشوده
و نشانهها برای آنان که قصد تو دارند ،روشن و
واضح است.
قلوب عارفان ،از تو ،بیمناک
و صدای آنان که تو را میخوانند ،به درگاه تو ،بلند
و درهای اجابت به ر وی آنان ،باز است.
دعای آن که با تو مناجات میکند ،مستجاب
و توبه آن کسی که به تو روی میآورد ،پذیرفته
و اشک آن که از خوف تو میگرید ،در معرض
رحمت است.
فریادرسی تو برای آن که از تو فریاد بخواهدّ ،
مهیا
ِ
و یاری تو در حق آن که از تو یاری بجوید ،رایگان
و وعدههای تو برای بندگانت ،محقق و شدنی
است.
لغزشهای آن که از تو پوزش بطلبد ،بخشوده
و اعمال نیکوکاران ،نزد تو محفوظ است.

انتدار خدا در زمین!
روزی بندگان از خزانه غیب تو بر آنان ناز ل
ِ
میشود
و زیادهبخشیهای تو به آنان میرسد.
گناهان آمر زش خواهان ،آمر زیده
و نیازهای مردمان ،نزد تو ،روا شده
و جایزه درخواست کنندگان ،نزد تو ،بیشمار
است.
فضل و بخشش تو ،پی در پی و سفره
احسانت ،برای ر وزی خواهان ،گسترده و
آماده
و سرچشمه لطف تو ،برای تشنگان ،آکنده و
جوشان است.
خداوندا!
دعایم را به اجابت برسان و حمد و ثنایم را
بپذیر
و من و دوستانم (یعنی اهل بیت  )را یک جا و
در کنار هم ،قرار بده.
به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین
(.)
بیشک ،تو صاحب نعمتهای من و نهایت آر ز وی
من و منتهای امید من ،در دنیا و آخرت هستی.
ای معبود و آقا و موالی من!
دوستان ما را بیامر ز و مکر دشمنان را از ما بردار
و از آزار و اذیت ما ،دستشان را کوتاه گردان.
سخن حق را آشکار نما و آن را برترین قرار ده
و سخن باطل را پایمال ساز و آن را
بیار زشترین گردان
که تو بر هر کاری ،قادر و توانایی!
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علی،
تجسم
عدالت

سید علی هاشمی

علی  jو عدالت

اکنون به بر رسی ابعاد
چهارگانه عدالت در
شخصیت یگانه تاریخ
و اسوه عدل و عدالت،
یعنی علی بن ابیطالب
 gمیپردازیم .او که در
مکتب قرآن رشد یافته ،با
آیاتی همچون «لقد ارسلنا
بالبینات و انزلنا معهم
الکتاب و المیزان لیقوم الناس
بالقسط؛ ما رسوالن خود را با
دالیل روشن فرستادیم و با
آنها کتاب [آسمانی] و میزان
[شناسایی حق از باطل] ناز ل
کردیم؛ تا مردم ،قیام به عدالت
کنند» و همچنین «و نضع
 | 14زمزم | نشریهداخلی ستادعمرهوعتباتدانشگاهیان |
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الموازین القسط لیوم القیامه؛ ما
تراز وی عدل را در روز قیامت،
ُ
برپا میکنیم» ،انس داشته و در
مکتب عدالتمحور پیامبر اکرم
 ،sشاگرد ممتاز بوده است.
آن حضرت مجسمهای از عدالت
و تجسمی از عدل بود و همواره
دوست و دشمن در برابر عظمت او
سر خم میکنند و در برابرش ،ردای
خاکساری و تواضع میگسترانند.
شخصی از آن حضرت پرسید:
عدالت برتر است یا بخشش؟ آن
حضرت در پاسخ فرمود« :عدالت،
کارها را در جای خود قرار میدهد و
بخشش ،آنها را از مسیرشان خارج
میکند و عدالت ،تدبیر کنندهای
است که به سود همگان است ،و
بخشش ،به سود افراد خاصی
است .بنابراین ،عدل ،شریفتر و
برتر است».

عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین j

امام علی  gدر دومین ر وز حکومت خود و در
اولین سخنرانی خویش ،بعد از بیعت مردم ،از
تساوی حقوق سخن گفت و مهاجرین و انصار
را با مسلمانان متأخر و حتی تازه مسلمانان در
حقوق و حدود ،برابر دانسته ،فرمود:
«مال ،از آن خداوند است و بین شما به تساوی
تقسیم میشود .هیچ کس در این تقسیم ،بر
دیگری برتری ندارد و برای متقین در ر وز قیامت،
بهترین اجر و ثواب خواهد بود .خداوند ،دنیا را اجر
و ثواب متقین قرار نداد».
این اقدام امام از همان ر وز اول ،مقدمه
ناسازگار یهای کسانی را فراهم آورد که به
برتر یها و مزایای شخصی خویش ،خو گرفته
بودند .این افراد ،بارها نزد امام میآمدند و با
جسارت ،ابراز میداشتند که ما از بز رگان قوم
خویش هستیم و امام در پاسخ اینان میفرمود:
«ذلیل ،نزد من ،عزیز است؛ تا حق او را از ظالم
بگیرم و قوی ،نزد من ،ضعیف است؛ تا حق
مظلوم را از او بازپس گیرم».
بدین ترتیب ،امام هیچگاه حاضر نشد بیجهت به
افراد امتیاز دهد و در برابر خواستههای ناعادالنه
ً
ایشان ،سر خم نکرد .آن حضرت اساسا حکومت
را برای تحقق عدالت در همه ابعادش پذیرفت و
آن را جز در این مسیر ،نمیخواست و هدف آن
حضرت از پذیرش حکومت ،برپایی عدالت بود.
آن حضرت در این باره فرمود« :اگر خداوند از
عالمان پیمانی سخت نگرفته بود که در برابر
شکمبارگی ستمگر و گرسنگی ستمدیده ،آرام و
قرار نگیرند ،بیتأمل ،رشته حکومت را رها میکردم
و پایانش را چون آغازش ،میانگاشتم و چون
گذشته ،خود را کنار میکشیدم».
عدالت اقتصادی امیرالمؤمنین j

امام علی  gدر ُبعد اقتصادی میفرماید« :به
خدا سوگند! اگر [آن چه را كه عثمان بخشیده
است] نزد كسی بیابم ،آن را به بیت المال
مسلمانان باز میگردانم؛ هر چند آن را كابین زنان
كرده باشند یا بهای كنیزكان؛ زیرا در عدالت،
گشایش است و کسی که عدالت را برنتابد ،ستم را
سختتر یابد».
اقدام حضرت ،یعنی تقسیم بیتالمال به طور
این
ِ
مساوی بین افراد ،باعث شد حتی افرادی چون
طلحه و زبیر نیز به او اعتراض کنند؛ زیرا وقتی

«مهربانی به رعیت و دوست داشتن آنان و لطف
در حق ایشان را شعار دل و جان خود ساز و
چون درندهای مباش که خوردنشان را غنیمت
شمری؛ زیرا که آنان دو دستهاند؛ یا برادران دینی
تو هستند و یا این که در آفرینش ،با تو همسانند؛
لغزشهایی از دست ایشان بیرون میرود و
نادرستیهایی از آنان سر میزند و دانسته و
نادانسته ،کارهایی از دستشان پدید میآید [که
خوشایند تو نیست]؛ پس تو به خطای آنها ،نگاه
نکن و از گناهشان درگذر؛ همان گونه که دوست
داری خداوند نیز تو را مشمول عفو و بخشش
خود قرار دهد»

گفت« :بهای این كفش ،چقدر است»؟ گفتم:
«بهایی ندارد» .فرمود« :به خدا سوگند! این
كفش بیار زش ،نزد من ،محبوبتر از حكومت بر
شماست؛ مگر آن كه حقی را برپا سازم یا باطلی را
براندازم».
عدالت قضایی امیرالمؤمنین j

امام از آن دو علت ناسازگار یشان را پرسید،
گفتند« :تو حق ما را در تقسیم بیتالمال ،با غیر ما
مساوی قرار دادی»! امام در پاسخ فرمود« :این،
شیوه تقسیم رسول خدا  sبود و حکم قرآن نیز
همین گونه است و رسول خدا  sکسانی را که در
راه خدا با جان و مال جنگیده بودند ،در تقسیم
بیتالمال ،با دیگران مساوی قرار میداد».
تقسیم بیتالمال به طور مساوی ،در بین مردم
عرب ،غیرمنتظره بود و حتی امهانی ،خواهر
امیرالمؤمنین  gوقتی متوجه شد که سهم او از
بیتالمال با سهم کنیز عجمیاش یکسان است ،با
عصبانیت نزد امام رفت و به او اعتراض کرد و امام
نیز در پاسخ او فرمود :در قرآن ،برتری عرب را بر
عجم ندیده است.
عدالت سیاسی امیرالمؤمنین j

امیرالمؤمنین  gدر عهدنامه مالک اشتر در مورد
وظایف حاکم این گونه میفرماید« :مهربانی به
رعیت و دوست داشتن آنان و لطف در حق ایشان
را شعار دل و جان خود ساز و چون درندهای
مباش که خوردنشان را غنیمت شمری؛ زیرا که
آنان دو دستهاند؛ یا برادران دینی تو هستند و یا
این که در آفرینش ،با تو همسانند؛ لغزشهایی
از دست ایشان بیرون میر ود و نادرستیهایی از
آنان سر میزند و دانسته و نادانسته ،کارهایی از
دستشان پدید میآید [که خوشایند تو نیست]؛
پس تو به خطای آنها ،نگاه نکن و از گناهشان
درگذر؛ همان گونه که دوست داری خداوند نیز تو را
مشمول عفو و بخشش خود قرار دهد».
آن حضرت اصرار داشت به دیگران بفهماند
که حکومت و زعامت ،هدف نیست؛ بلکه تنها
وسیلهای برای تحقق عدالت است .در این مورد
سید رضی در نهج البالغه به نقل از عبداهلل بن
عباس مینویسد :در «ذی قار» [پیش از جنگ
جمل] نزد امیرمؤمنان  gرفتم .آن حضرت
مشغول پینه زدن كفش خود بود .چون مرا دید،

نقل است که در زمان حکومت خلیفه دوم فردی
نزد خلیفه از امام علی  gشکایت کرد .او امام را
حاضر کرد و به او گفت :یا اباالحسن! دوشادوش
مدعی بنشین .در این هنگام ،آثار ناراحتی در
چهره امام آشکار شد .عمر گفت :یا علی! از این که
دوشادوش مدعی بنشینی ،اکراه داری؟ امام علی
 gفرمود :نه ،ولی ناراحتیام از این است که بین
من و مدعی ،مساوات را رعایت نکردی؛ زیرا مرا
با گفتن کنیهام ،تکریم کردی؛ ولی او را این گونه
گرامی نداشتی!
امیرالمؤمنین علیه السالم و موانع عدالت

آن حضرت در برپایی عدالت ،مشکالت فراوانی
داشت؛ تا آن جا که خودش زبان به گالیه گشود
و در مورد مخالفان که در قالب ناكثین ،قاسطین
و مارقین در برابر حكومتش به مشكل آفرینی
میپرداختند ،فرمود« :چون حكومت را به دست
گرفتم ،عدهای پیمان شكستند؛ عدهای از دین و
اطاعت بیر ون رفتند و عدهای نیز راه ستم و تجاوز
پیش گرفتند».
از طرف دیگر ،سادهلوحی دوستان و حیلهگری
معاویه و عمروعاص نیز بر این مشکالت می افزود
و این عوامل موجب شدند که آن حضرت نتواند
عدالت دلخواهش را پیاده کند .آن حضرت از
یکدل نبودن یاران ،این گونه شکوه کرد« :به خدا
قسم! این مسئله ،دل را میمیراند و اندوه و غصه
میآورد كه این گروه بر باطل خویش ،متحدند و
شما بر حق خویش ،پراكندهاید».
امام خمینی در مورد مظلومیت امیرالمؤمنین g
چنین فرمود« :امیرالمؤمنین  gدر صدر اسالم،
مظلومتر از هر حاكمی در هر وقت بود؛ آن قدر
اذیتش میكردند .همان مقدسها ایستادند مقابل؛
گفتند :باید قرآن را باالی نیزه کرد؛ اگر چنان چه
قبول نکنی ،چه خواهیم کرد؛ مجبورش كردند به
این كه قبول كند .بعد هم تكفیرش كردند؛ گفتند:
توبه كن؛ تو كافر شدهای»o .
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پسندیده ،برادر امام نقل میکند« :از
طریق برخی روحانیان به ر ژیم شاه
اطالع دادند که صالح نیست امام
در ترکیه باشد .شاه به سیدمهدی
پیراسته ،سفیر ایران در بغداد ،اعتماد
داشت و با وی مشورت و مذاکره کرد
و بعد از آن ،وی صالح را در آن دید که
آقا را به عراق تبعید کنند .در توجیه
این انتقال ،پیراسته به شاه گفته بود:
اگر ایشان به نجف بیاید ،در دهان
شیر میافتد؛ یعنی چون آیتاهلل حکیم
آنجا حضور دارد ،ایشان دیگر در
نجف نمیتواند از خود تحرکی نشان
بدهد .شاه پذیرفت و دستور داد امام
و فرزندش را با هواپیمایی به بغداد
انتقال دهند».
با این حال ،موقعیت امام در نجف،
روز به روز بهتر شد .در یکی از اسناد
عصر پهلوی ،مأموران امنیتی ،چنین
گزارش کردهاند« :چنانچه وضع به
همین نحو ادامه یابد و خمینی در
نجف بماند ،در آینده نزدیکی ،موقعیت
بسیار مناسبی به دست خواهد آورد...
چنانچه یکی دو نفر از مراجع حاضر
در نجف که پیر شدهاند ،فوت کنند،
ً
مسلما مرجع تقلید مطلق ،خمینی
خواهد شد .با طرز فکری که در اوست
و عقیده مردم به وی و اطرافیان
مخربی که دور او را گرفتهاند ،بدیهی
است مشکالتی به وجود خواهد
آورد»1.

رامین بابا گلزاده
رژیم پهلوی در تاریخ نهم
جمادیالثانی سال 1385ق .امام
خمینی و فرزندشان حاجآقا مصطفی
را از ترکیه به کشور عراق منتقل کرد؛
زیرا قادر نبود مردم عاشق امام را آرام
کند و مقلدان امام ،مراجع ،طالب و
دیگر اقشار بیش از این ،تاب تحمل
این وضع را نداشتند .دولت ترکیه نیز
حاضر نبود امام را بیش از یک سال
در سرزمین خود نگه دارد .دولتهای
دیگر نیز از قبول چنین شخصیتی
به عنوان فردی تبعیدی ،ابا داشتند
و انتقال ایشان به کشورهایی چون
سوریه و لبنان ،بر التهاب نهضت
میافزود و این وضع برای حکومت
استبدادی ،قابل پذیرش نبود.
تصور آنان ،این بود که وقتی امام
خمینی به نجف برود ،مشغول درس
و بحث و امور طالب خواهد شد و
در نتیجه از دخالت در سیاست،
اجتناب خواهد کرد .به عالوه ،با
وجود مراجع بلندپایهای چون آیتاهلل
حکیم و آیتاهلل خویی در نجف،
امام به تدریج فراموش میشود و از
صولت و اهمیت او کاسته میگردد.
اگر هم بخواهد تحرکی نشان دهد،
با اعتراض علمای دیگر روبهرو
میشود.
مرحوم آیتاهلل سید مرتضی

مصطفی!
این روح عوامانه را از ما نگیر
نگاهی به سیره امام خمینی در زیارت عتبات عالیات

y

خانهای در «شار ع الرسول»

خانه امام خمینی در نجف ،منزلی
تاریخی است که در جنوب شهر
قدیم نجف ،در بخش غربی «شارع
الرسول» و در نزدیکی کتابخانه
امیرالمؤمنین  gو مقبره عالمه امینی
واقع شده است .ساختمان قدیمی
آن در سالهای اخیر به طور کلی
تخریب شده بود که توسط مؤسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی در
سال  ۱۳۸۷خریداری شد و در همان
سال ،بازسازی آن با توجه به اسناد
و تصاویر موجود آغاز شد و در سال
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 ۹۱تکمیل گردید؛ البته خیلی به ترکیب
اصلی معماری آن دست نزدند.
ساختمان محل سكومت و دفتر امام
خمینی در نجف اشرف كه به صورت
استیجاری در اختیار ایشان بوده،
به دو بخش اندرونی و بیرونی تقسیم
میشود كه اندر ونی دارای  ۱۱۵متر
عرصه و  ۱۴۲متر اعیانی است .بخش
اعیانی منز ل امام در طبقه همكف و
نیمطبقه اول و طبقه دوم و  ۶۲متر
مربع زیر زمین ،محل سكونت خانواده
امام بوده ،بخش دیگر این ساختمان
به عنوان دفتر امام ،به متراژ  ۶۷متر
و  ۸۰متر اعیانی ،به محل مراجعات،
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ً
امیرالمؤمنین  ،gحتما سری به آن
جلسات و مالقات حضرت امام
اختصاص داشته است.
میزنند و در فضایش غرق میشوند.
ابتدای ور ودی منز ل امام در نجف
بیشتر طلبههای جوان حوزه نجف نیز
كه با آیه  ۳۶سوره «نور» تزئین شده ،به این خانه سری میزنند و به گفته
تصویری از بنیانگذار انقالب اسالمی خیلیهایشان ،از آن انر ژی میگیرند.
ر وی دیوار نقش بسته است .همچنین
تصاویری از امام و یارانش روی دیوار  yدر اینجا با حرم مطهر امیرمؤمنان
ُ
زیر زمین ،خنکی آن را دلچسبتر
 gانس داشتم
کرده است.
خانه امام خمینی که فاصله زیادی با تشرف امام خمینی به حرم مطهر
حضرت علی  gبا آن آداب خاص
خانه آیتاهلل سیستانی ،مرجع عالی
عراق ندارد ،این روزها میزبان هزاران زیارت ،بسیار قابل توجه است.
با كمال متانت و ادب ،اذن دخول
ایرانی ،عراقی ،بحرینی و عربستانی
میخواند .سپس از طرف پایین پای
است که در کنار زیارت بارگاه

مبارك ،وارد حرم میشد و مقید بود
چنانكه در روایات وارد شده ،از باالی
سر مطهر ،عبور نكند .هنگامی كه
مقابل ضریح مطهر میرسید ،زیارت
«امیناهلل» یا زیارتدیگری را با نهایت
اخالص میخواند .بعد دوباره به
سوی پایین پا برگشته ،در گوشهای
از حرم ،نماز مستحبی و زیارت و دعا
به حالت نشسته میخواند .سپس دو
ركعت نماز میخواند و با رعایت آداب
و اخالص ،حرم را ترك میكرد.
مرحوم عمید زنجانی در این باره
میگوید« :كیفیت زیارت حضرت
امام ،برای ما جالب بود .زیاد اتفاق
میافتاد كه میرفتیم در حرم مطهر
حضرت امیر  gو فقط از دور ،منظره
زیارت امام را نگاه میكردیم .دو مورد
بود كه به ویژه طالبی كه حال و هوس
ً
این كارها را داشتند ،معموال میآمدند
تماشای زیارت میكردند؛ یكی زیارت
عالمه امینی بود كه دیدنی بود و
ایشان وقتی حرم مشرف میشد،
حالتش به قدری جذاب و گیرا و
ً
چنان طبیعی و خالصانه بود كه واقعا
انسان را وادار میكرد كه بایستد و
اینزیارت را تماشا كند .بارها دیده
میشد كه عالمه امینیجلوی ضریح
مطهر میایستاد یا مینشست و هیچ
نمیگفت؛ یعنی لبهایش حركت
نمیكرد كه آدم فكر كند كه دارد
زیارتنامه میخواند؛ ولی همینطور
اشكهایش به روی صورتش جاری
میشد.
مورد دوم ،زیارت حضرت امام بود.
ایشان هر شب بهحرم مطهر حضرت
امیر  gمشرف میشد و مقید بود كه
متن زیارت را بخواند و جای خاصی
بود كه حضرت امام میآمد آنجا
و از روی مفاتیح،زیارت میخواند.
زیارت امام خیلی طوالنی بود .دعایی
میخواند؛ زیارتعاشورا میخواند
و نماز میخواند .بعد از اینكه
تمام میشد ،در كنار ضریح مطهر
ً
میایستاد و ظاهرا یك زیارتامیناهلل
هم میخواند .این كیفیت تشرف امام
به حرم حضرت امیر  gو كیفیت
ً
زیارتش،واقعا جالب بود .حالت امام
در دعا خواندن و زیارت ،یك حالت از
ً
كامال آن
خود بیخود شدن بود كه
عمق اتصال روحی با صاحب ضریح
و مزار و امامی كه امام زیارتش میكرد،
ً
كامال آشكار بود .همین منظره در كربال

در حرم حضرتاباعبداهلل و حضرت
ابوالفضل  مشاهده میشد .در
سامرا و كاظمین هم همینطور بود».
حجت االسالم سیدحمید روحانی نیز
میگوید« :در سحرگاه وحشتزای
آخرین شبی كه امام در نجف بود،
خدمت امامرسیدم كه دستورالعملی
از ایشان بگیرم .یك حالت تأثری به
من دست داده بود از اینكه میدیدم
ایشان نجفرا ترك میكند؛ زیرا پس
از خدا و حرم مطهر امیرالمؤمنین ،g
امام تنها پناهگاه ما بود .عرض كردم:
آقا! نمیشود از این سفر صرفنظر
كنید؟ شما اآلندارید تشریف میبرید
كویت و آنجا جای امنی نیست؛
سوریه هم جای امنی نیست .ایران
هم وضعش آنچنان است .كجا
میخواهید بر وید؟ امامفرمود :ناگزیر
از اینجا باید بروم .در اینجا من
با حرم مطهر امیرمؤمنان  gانس
داشتم.»...

y

هر شب زیارت جامعه میخواند

امام در حدود پانزدهسالی كه در
نجف بود ،هر شب در ساعتی خاص،
كنار مرقد حضرتعلی  gآمده،
زیارت «جامعه كبیره» را میخواند؛
زیارتی كه خواندن آن ،یك ساعت
وقت میخواهد؛ ولی انسان با خواندن
ً
مفاهیم آن ،احساس میكند واقعا
در برابر امامان معصوم  bآنچه
حق آنان است ،بازگو میكند و در
حقیقت ،یك دوره امامشناسی است.
تنها در شبهایی كه بیمار بود و حتی
ونی منز ل بیاید یا
نمیتوانستبهبیر ِ
اوقاتی كه در كربال بود ،این برنامه را
ترك میكرد.
از مرحوم حاجآقا مصطفی خمینی،
چنین نقل شده است« :شبیهوا
توفانی بود و بیرون رفتن از خانه،
مشكالتی داشت .به امام عرض
كردم :امیرمؤمنان  gدور و نزدیك
ندارد .زیارت جامعه را كه در حرم
میخوانید ،امشب در خانه بخوانید.
امام فرمودند :مصطفی! تقاضا دارم
روح عوامانه را از ما نگیر! همان شب
باألخره به حرم مشرف شد».

y

هیچوقت کنار دیوار نمینشست

امام در اغلب ایام زیارتی ،در كنار
مرقد امامحسین  gبود .در دهه

عاشورا ،هر ر وز زیارت عاشورای
معروف را با صد مرتبه لعن و صد
مرتبه سالم میخواند .امام در چند
سالی كه در نجف بود ،برای درك
تمام زیارتهای مخصوص امام
حسین  ،gفاصله بین این شهر
و كربال را كه حدود هشتاد كیلومتر
است ،میپیمود و اهتمام داشت در
ایام عاشورا ،اربعین ،عرفه ،نیمه
شعبان و ماه رجب ،این مسیر را پشت
سر بگذارد .در این اوقات هم حرم
خیلی شلوغ بود .ایشان میان مردمی
که مرتب از روی شانه و اطرافش رد
میشدند ،مینشست و هیچوقت کنار
دیوار نمینشست که مثل بعضی،
هم از رفتوآمدها به دور باشند و
هم به دلیل سن باال و خستگی،
یکونیم ساعته بخواهد به دیوار تکیه
کند .گاهی امام به سجده میرفت و
بعضی از این عربها که رد میشدند،
درست پایشان را روی دست
ایشان میگذاشتند؛ ولی امام چیزی
2
نمیگفت؛ حتی اشارهای هم نمیکرد!

y

پرشکوه و متواضع

مرحوم آیتاهلل طاهری خرمآبادی،
چنین نقل میکند:
«سه چهار ماهی از ششسالگیام
میگذشت که به همراه پدر و مادرم،
به زیارت عتبات عالیات رفتم .در ر وز
عید غدیر ،وارد نجف اشرف شدیم و
حرم موال امیرالمؤمنین  gرا زیارت
کردیم .من در این سفر ،برای اولین
بار ،امام خمینی را دیدم .قبل از آن،
در چند سال ابتدای کودکیام ،همواره
عکس امام را در تاقچه خانهمان در
قم دیده بودم .امام در مدرسه آیتاهلل
بروجردی نجف اشرف ،نماز مغرب
و عشا را به جماعت اقامه میکرد و
طالب مدرسه و فضال ،به ایشان اقتدا
میکردند .امام خمینی حدود ساعت
 9شب به حرم جدش ،امیرالمؤمنین
 gمشرف میشد ،در جای معینی
مینشست و زیارتنامه میخواند .دم
در ورودی حضرت امیرالمؤمنین g
جایی مخصوص (دفتر حرم) وجود
داشت که راه ور ودی را تنگ میکرد.
من هر شب آنجا میایستادم تا امام
تشریف بیاورد و به ایشان سالم کنم.
ایشان با هیئتی پرشکوه و متواضع،
وارد حرم میشد و پشت سر ایشان،

جمعیتی هجوم میآورد».

y

امام تغییر جهت داد!

در نجف اشرف ،گاهی امام در حرم
مطهر حضرت علی  gدر میانمردم
زیارتكننده ،تنه میخورد و مورد آزار
قرار میگرفت؛ بهویژهآنكه برخی زوار
ساكن روستاهای عراق ،بیمباالت و
ناموز ون راهمیرفتند و گاهی به ایشان
صدمه میزدند .امام این فشارها و
رنجها را در مشاهد مشرفه ،تحمل
میكرد؛ ولی از اینكه افرادی در جلو
یا پشتسرش به عنوان همراه یا
مراقب حركت كنند ،بیزار بود .یکی از
دوستان امام ،چنین نقل میكند:
«امام را در حرم مطهر امام حسین g
دیدم كه در میان انبوه زوار ،گیر كرده،
ش گذارد .جلو
نمیتوانست قدمیپی 
رفتم و به كنار زدن مردم پرداختم.
امام مرا از این کار منع كرد؛ ولی من
بیتوجه به نهیایشان ،كارم را ادامه
دادم .ناگهان متوجه شدم امام از
مسیری كه برایش راه باز كردهام،
نیامده و تغییر جهت دادهاست».

پی نوشت:
 .1علیرضا زهیری ،عصر پهلوی به روایت اسناد،
ص.294
 .2برداشتهایی از سیره امام خمینی ،ج.133 ،2
منابع:
 .1اسماعیل فردوسیپور ،همگام با خورشید.
 .2علی باقری ،خاطرات  51خرداد ،دفتر نهم.
 .3امیر رضا ستوده ،پا به پای آفتاب (گفتهها و
ناگفتههایی از زندگی امام خمینی).
 .4فصلنامه «یاد» ،سال هشتم ،شماره  13و ،23
تابستان و پاییز  ،2731بخش خاطرات.
 .5علیرضا زهیری ،عصر پهلوی به روایت اسناد.
 .6حمید بصیرتمنش و احمد میریان ،صحیفه
دل (مطالب و خاطراتی از شاگردان امام خمینی).
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خانه ایکوچک،
منزلگاه مردیبزرگ
 yبه منظور ارتقابخشی به مباحث زیارتی ،ستاد عمره و عتبات دانشجویان
با همکاری بعثه مقام معظم رهبری ،برخی برنامههای فرهنگی را برای این قشر
از زائران برگزار میكند كه بازدید از منز ل تاریخی امام خمینی در شهر نجف،
از جمله این برنامهها به شمار میآید.
در روز  13مهرماه  ،1344امام خمینی و فر زندش آیت اهلل حاج آقا مصطفی،
به تبعیدگاه دوم خود ،یعنی عراق اعزامشدند .ایشان پس از ور ود به عراق
و زیارت یک هفتهای مشاهد مشرفه در شهرهای کاظمین ،سامرا و کربال به
نجف اشرف رفتند و در این شهر ،اقامت گزیدند؛ اقامتی که  13سال به طول
انجامید.
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گزارشی از بازدید
دانشجویان زائر
از منزل
ساختمان محل سكونت و دفتر امام خمینی امام خمینیدر
در نجف اشرف كه به صورت استیجاری در
نجف

اختیار ایشان بوده ،به دو بخش اندرونی و
بیر ونی تقسیم میشود كه اندر ونی به متراژ  ۱۱۵متر عرصه و  ۱۴۲متر اعیانی
است .ساختمانی كه نشانی آن را به راحتی میتوان از پالك معروف سر كوچه
پیدا كرد.
بخش اعیانی منز ل امام در طبقه همكف و نیم طبقه اول و طبقه دوم ،محل
سكونت خانواده امام بوده ،بخش دیگر این ساختمان به عنوان دفتر امام ،به
محل مراجعات ،جلسات و مالقاتهای حضرت امام اختصاص داشته است.

این ساختمان كه در سالهای اخیر به طور كلی تخریب شده بود ،توسط
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام در سال  ۱۳۸۷خریداری و در مالكیت مؤسسه
قرار گرفت و در همان سال با استفاده از فیلمها و عكسهای موجود قبل از
تخریب ساختمان ،عملیات بازسازی آن آغاز و در سال  ۹۱تكمیل شد.
از ابتدای ورودی منز ل امام راحل در نجف كه با آیه  ۳۶سوره نور تزئین
شده ،تصویری از بنیانگذار انقالب اسالمی بر ر وی دیوار نقش بسته و از اینجا
به هر سمتی كه قدم برداری ،تصاویری از هیبت و شكوه این مرد خدایی را
نظاره می کنی كه با تواضع عجیبی آمیخته شده است.
در بازدید یکی از گروههای دانشجویی ،نماینده بعثه مقام معظم رهبری در
نجف اشرف ،درباره شخصیت امام راحل گفت :در منظومه تمامی قدرتهای
جهان ،ساده زیستی بنیانگذار كبیر انقالب اسالمی ،تبلور یافته است.
وی با بیان شخصیت حضرت امام و اینکه ایشان  ۱۵سال تدریس پیوسته در
نجف داشت و حتی شهادت فر زندش حاج آقامصطفی نیز باعث نشد که امام،
تدریس سر وقتش را ترک کند ،گفت :استراتژی شاه ایران این بود که با تبعید
امام به عراق ،ایشان در بین علمای سرشناس ،حل شود؛ ولی اخالص امام
باعث شد که این مرد بز رگ ،از خانهای به این کوچکی ،دنیا را متحول کند.
وی افزود :از فضای این خانه كوچك ،پیداست كه در كنار این مرد بز رگ

جهان ،مساعدتها و همكار یهای فداكارانه همسر مهربان ایشان كه با تمامی
سختیهای فراوان در این خانه محقر ،لحظه ای از وظیفه خود و از حمایت این
مرد بز رگ ،دست نكشید.
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مرگ بر عادیان! مرگ بر ثمودیان!
یکی از مکانهایی که زائران عتبات عالیات و به ویژه دانشجویان ،توفیق زیارت آن را پیدا می کنند ،مزار دو پیامبر
بزرگ الهی ،حضرت صالح و حضرت هود علیهماالسالم در قبرستان وادی السالم در شهر نجف اشرف است.
داستان این دو پیامبر الهی ،در چندین جای قرآن کریم ،ذکر شده است .به این بهانه ،مر وری بر برخی از این آیات
خواهیم داشت.

مهدی خسروی (میم .زندگی)

شاید از عنوان مطلب و تعبیر مرگ بر دو ملت عاد و
ثمود تعجب کرده باشید؛ اما این دو تعبیر ،ترجمه
امروزی قسمت پایانی آیات  60و  68سوره هود
َ ُ ً
َ ُ ً
عدا لعاد َق ُ
عدا ِل َث َ
مود».
ود» و «اال ب
وم ه ٍ
است« :اال ب ِ ٍ ِ
این تعبیر مرگ و نفرین و لعنت ابدی که از کلمه
ً
ُ«بعدا» فهمیده میشود ،در همین سوره هود و در
ُ
آیه  ،89برای ملت َمدین و امت ش َعیب نیز به کار
َُ
َ ُ ً َ َ َ
ُ
َ
دی َن كما َب ِعدت ثمود».
رفته است« :اال بعدا ِلم
هود ،نام سوره یازدهم قرآن است و البته این نام،
از داستان هود ،از پیامبران الهی ،در آیات  50تا 60
این سوره گرفته شده است .سوره هود ،با 123
آیه ،داستان رسالت هفت پیامبر را در خود دارد.
ابتدا قصه طوالنی حضرت نوح  gبیان شده
است (آیات  25تا  )48و بعد از آن ،داستان امت
هود ( gملت عاد در سر زمین احقاف) ،داستان
َ
امت صالح ( gملت ثمود در سر زمین ِحجر)،
داستان ابراهیم و مژده فرشتگان به تولد اسحاق
 gو بعد از آن یعقوب  ،gداستان امت لوط
ُ
(ملت َسدوم) ،داستان امت ش َعیب (ملت َمدین) و
داستان امت موسی ( gملت مصر) .در ود خدا بر
این پیامبران که با وجود تالش و ابالغ پیام ،تعداد
کمی از مردمان به آنان مؤمن شدند.
داستان پرغصه پیامبران ،در سوره های مختلف
قرآن آمده است .داستان هود  gو ملت عاد نیز
این چنین است و به غیر از سوره هود (آیات  50تا
 ،)60در آیات زیر نیز به این داستان اشاره شده
است :اعراف ،آیات  65تا 72؛ مؤمنون ،آیات  31تا
َ
41؛ شعراء ،آیات  123تا 140؛ احقاف ،آیات  21تا
26؛ قمر ،آیات  18تا 22؛ توبه ،آیه 70؛ فرقان ،آیه
ّ
ُ
38؛ ف ّ ِصلت ،آیات  15و 16؛ حاقه ،آیات  4تا
 8و فجر ،آیات  6تا .8
همچنین داستان
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حضرت صالح  gو ملت ثمود نیز به غیر از سوره
هود (آیات  61تا  ،)68در آیات زیر مورد اشاره قرار
گرفته است :اعراف ،آیات  73تا 79؛ شعراء ،آیات
 141تا 159؛ قمر ،آیات  23تا 32؛ شمس ،آیات 11
تا 15؛ نمل ،آیات  45تا 53؛ غافر (مؤمن) ،آیه 31؛
ذاریات ،آیات  43تا 45؛ توبه ،آیه 70؛ بر وج ،آیه
17؛ ِحجر ،آیات  80تا 84؛ فجر ،آیه 9؛ فرقان /
.38
می بینید که در بعضی از سوره های قرآن ،از هر
دو ملت عاد و ثمود ،سخن گفته شده است .در
ادامه ،نگاهی اجمالی به آیات  50تا  60سوره هود
میاندازیم.
در قسمت نخست آیه  ،50خداوند میفرماید« :به
سوی قوم عاد ،برادرشان هود را فرستادیم».
َ
تعبیر «اخاهم» درباره پیامبران دیگر ،یعنی
صالح و شعیب هم آمده ست .حال این برادر،
میتواند به معنای همشهری ،هموطن ،همقبیله و
همزبان باشد .هر چه باشد ،نشان میدهد که این
پیامبران ،برای ملتشان آشنا بوده اند؛ نه بیگانه
تا بهانه ای برای درک نکردن و نرسیدن پیام الهی
باشد.
در قسمت دوم همین آیه ،از زبان هود  gموضوع
رسالتش ،این گونه بیان شده است« :ای ملت و
قوم من! خدای یکتا را بپرستید؛ برایتان معبودی
به جز او نیست» و در پایان آیه ،هود  gوضعیت
ملتش را به این صورت شرح میدهد« :هر چند
شما دروغ پردازید و جعل میکنید» که شاید
منظورش این است که عادیان به
جای خدای یکتا ،بتها
و خدایان
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دروغین را خدا میخواندند.
در آیه  ،51هود  gتأکید میکند که من برای این
کارم؛ یعنی رسالت پیامبری و تبلیغ دین الهی،
چیزی ،یعنی هدیه یا دستمزدی از شما نمیخواهم
و اجر و پاداش من ،با خدایی است که خالق من
است و در پایان آیه ،از قومش میخواهد که به این
ََ َ
عقلون».
مسئله ،بیندیشند« :افال ت ِ
پیامبران دیگر و از جمله پیامبر اسالم  iنیز به
این نکته تأکید داشتند و در آیات قرآن نیز آمده
است و این نکته مهم است که سخن ایشان از
ر وی بشارت و انذار است؛ نه نفع مادی یا معنوی؛
مانند دلسوزی و ترحم ،جایگاه اجتماعی و
مدیریت کالن و کسب ثروت و دریافت حقوقهای
آنچنانی.
در آیه  ،52هود  gبه ملتش میگوید :در توبه
همیشه باز است و از خداوند ،طلب عفو کنید.
حتی میگوید در این صورت ،باران فراوان از
آسمان خواهد بارید و بر نیروی شما افزوده شده،
شما قدرتمندتر خواهیدشد .آن حضرت در آخر
میگوید :بزهکارانه و با گناهکاری ،از خدا رو
متابید.
اگر در قرآن ،پیام دیگر رسوالن الهی را بخوانید،
میبینید که ایشان به رحمت الهی و
برکت مادی پس از ایمان
و توبه ،اشاره

داشته اند؛ یعنی این طور نیست که همه چیز در
واقعیت مادی جهان ،نهفته باشد؛ بلکه در ورای
آن چه میبینیم و کشف میکنیم ،نیر و و دستی
برتر وجود دارد که خالف نظام طبیعی ،از آتش
میخواهد برای ابراهیم  gسرد شود و درخت
سبز (نه خشک) ،برای موسی  gآتش بگیرد و...
.
تا این جا ،سخن ،سخن هود  gبود .آیه  53از
زبان ملتش میگوید که هود ،حجت و دلیل قانع
کننده ای نیاورده است و آنها به صرف اصرار و
گفتار او ،خدایانشان را رها نمیکنند و به هود g
مؤمن نمیشوند .آیه بعدی هم کالم این قوم است
که ادعا میکنند برخی از خدایان ما ،به تو آسیب
رسانده اند و در واقع ،تو را تنبیه کرده اند و تو
عقلت را از دست دادهای!
مشکل ملت عاد را دیگر ملتها هم داشته اند و
ما هم داریم .یعنی وقتی میخواهیم جهانبینی
توحیدی را با نظام عقلی خود و با محدودیتهای
شناختی که داریم و آن هم با هویت انسانی و نه
الهی ،درک کنیم و تطبیق دهیم و ایمان بیاوریم،
دالیل را قانع کننده و کافی نمیبینیم .در این
هنگام است که برخی از قوم هود ،مثل عالمان یا
ثروتمندان دنیاپرست ،توجیهی میآورند تا مردم
در اعتقاد به شرک ،باقی مانند و چه توجیه قوی و
ضربه زننده ای مانند اینکه خدایان ما بر تو غلبه
کرده اند و تو را مجنون ساخته اند .در آیات دیگر
قرآن میخوانیم که به پیامبر اسالم هم گفتند که
سخنت را از دیگران یاد گرفته ای و مسحور آنها
هستی ،یا دیوانه شده ای ،یا شاعر هستی و
یا. ...
در قسمت دوم آیه  53و
بعد از بهانه

ملتش ،هود  gجواب میدهد که من خدا را شاهد
میگیرم و شما هم شاهد باشید که من از خدایان
شما بیزارم؛ اما هود  gدر آیه  ،55ادعای خیلی
بز رگی میکند و ملتش را به مبار زه میطلبد و به
آنها میگوید که هر چه در توان و قدرت دارید ،علیه
من توطئه کنید و به من مهلت ندهید .وی دلیل
این ادعایش را در آیه  56چنین بیان می کند :من
بر خدای یکتا که پر وردگار من و شماست ،توکل و
تکیه میکنم؛ زیرا هیچ جنبنده ای نیست؛ مگر آنکه
زمام اختیارش با اوست و البته راه و روش خدا ،با
وجود قدرت مطلق ،به راستی و درستی است؛ نه
لجبازی و لجاجت.
هود  gحرف آخرش را در آیه  57چنین بیان می_
کند :اگر باز به شرکتان ادامه دهید و از خدا ر وی
برگردانید ،من رسالتم را انجام داده ام .او ملتش
را از عذاب الهی بر حذر میدارد که خداوند میتواند
شما را عذاب کند و ملت دیگری را جایگزین
شما قرار دهد و شما هیچ آسیب و زیانی به خدا
نمیتوانید بزنید؛ زیرا همه هستی در دست اوست و
او نگهبان و حافظ آن است.
البته عادیان ،چون ثمودیان و ملتهای دیگری
که با وجود حضور پیامبران الهی ،همچنان بر
کفر و بی ایمانی خویش اصرار ور زیدند و به آن
ادامه دادند ،دچار عذاب الهی شدند .آیه 58
میگوید که وقتی موعد و زمان عذاب
عادیان رسید ،خداوند،
هود  gو

مؤمنان به او را نجات داده ،دیگران را عذاب شدید
و سختی میکند.
در این جا ،این نکته مهم است که وقتی عذاب الهی
برای عادیان میآید ،تر و خشک با هم نمیسوزند؛
بلکه مؤمنان نجات مییابند .در آخرت نیز همین
گونه است و آنها اهل نجات و ساکن بهشتند و
عادیان و مانند عادیان ،اهل عذاب و دوزخند.
در سوره های دیگر قرآن ،ویژگیهای دیگری از
عادیان و نوع عذابشان بیان شده است؛ اما در آیه
 59سوره هود ،تأکید میشود که عادیان ،نشانه
ها و معجزات الهی را تکذیب کردند و آنها را دروغ
شمرده ،علیه پیامبران خدا شوریدند و با آنها
مخالفت کردند و از کسانی که جبار و ستیزه جو
بودند ،پیروی کردند.
در آیه  60سوره هود نیز خداوند میگوید که لعنت
و نفرینش بر ملت عاد ،هم در این دنیاست (که
عذاب شدند) و هم در ر وز قیامت (که گرفتار عذاب
خواهند بود)؛ زیرا آنان به پروردگار و ّربشان ،کافر
شدند.
پس مرگ و لعنت باد بر عادیان،
ملت هود! o
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حریم بزرگترین عشقم،
در
ِ
آرام خواهم گرفت
داستانهایی کوتاه
از زیارت امام حسین j
رامین بابا گل زاده

زحمت بسیار ،آنها را به حرم رساندم .چون در آن
حالت با پدر و مادر وارد حرم شدم ،حضرت
سیدالشهدا  gرا دیدم و سالم كردم .آن
بز رگوار به رویم لبخند زد و جوابم را
داد و از آن وقت تا به حال ،هر شب
جمعه كه مشرف میشوم ،حضرت
را میبینم که با تبسم ،جوابم را
2
میدهد».

 yبی اختیار اشکم جاری شد
از حضرت امیر  gچنین ر وایت
شده است:
«یک روز خدمت پیامبر اکرم
 iوارد شدم و دیدم
چشمان مبارک آن حضرت،
گریان است .عرض کردم:
پدر و مادرم فدای شما
ای پیامبر خدا! چه شده
است؟ آیا کسی شما را
ناراحت کرده است؟ چرا
گریه می کنید؟ حضرت
رسول iفرمود :چند لحظه
قبل ،جبرئیل نزد من آمده
بود و به من فرمود :حسین در
(کنار) شط فرات کشته می شود.
بعد فرمود :آیا می خواهی از تربتش
استشمام کنی؟ گفتم :بله .دستش را
دراز کرد و مشتی از آن خاک برداشت و آن
را به من داد .مقداری بوییدم؛ بی اختیار اشکم
1
جاری شد و اسم آن سر زمین ،کربالست».
 yامام حسین  jبه رویم لبخند زد
شیخ حسین بن شیخ مشكور میگوید:
«در عالم رؤیا دیدم در حرم مطهر حضرت
سیدالشهدا  gهستم و یك نفر جوان عرب ،وارد
حرم شد و با لبخند به آن حضرت سالم كرد و
حضرت هم با لبخند جوابش را داد .فردا شب
كه شب جمعه بود ،به حرم مطهر مشرف شدم
و در گوشهای از حرم ،توقف كردم .ناگاه همان
عرب را كه در خواب دیده بودم ،وارد حرم شد و
چون مقابل ضریح مقدس رسید ،با لبخند به آن
حضرت سالم كرد؛ ولی حضرت سیدالشهدا  gرا
ندیدم و مراقب او بودم تا از حرم خارج شد.
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دنبالش رفتم و سبب لبخندش را به امام g
پرسیدم .خواب خودم را هم برایش نقل كردم
و گفتم :چه كردهای كه امام  gبا لبخند به تو
جواب میدهد؟
گفت :من پدر و مادر پیری دارم و در چند فرسخی
كربال ساكن هستیم .شبهای جمعه كه برای
زیارت میآیم ،یك هفته پدرم را سوار بر االغ كرده،
میآوردم و هفته دیگر ،مادرم را میآوردم؛ تا اینكه
شب جمعهای كه نوبت پدرم بود ،چون او را سوار
كردم ،مادرم گریه كرد و گفت :مرا هم باید ببری.
شاید هفته دیگر زنده نباشم! گفتم :باران میبارد؛
هوا سرد است و مشكل است؛ اما نپذیرفت .ناچار
پدر را سوار كردم و مادر را به دوش كشیدم و با
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تربتفروشی و دستفروشی

از سید احمد بهبهانی چنین
نقل شده است:
«در ایام توقفم در كربال« ،حاج
حسن» نامی در بازار زینبیه،
دكانی داشت كه ُمهر و تسبیح
میساخت و میفروخت .معروف
بود كه حاجی ،تربت مخصوصی
دارد و مثقالی یك اشرفی میفروشد.
ر وزی در حرم امام حسین  gدزدی،
جیب زائری را زد و پو لهایش را برد .زائر ،خود
را به ضریح مطهر چسباند و گریهكنانگفت :یا
اباعبداهلل! در حرم شما پولم را بردند؛ در پناه شما
هزینه زندگیام را بردند .به كجا شكایت ببرم؟
حاجحسن که این صحنه را دید ،متأثر شد و با
همان حال تأثر ،به خانه رفت و در دل برای امام
حسین  gگریهكرد .شب در خواب دید كه در
حضور ساالر شهیدان به سر میبرد .به آقا گفت:
از حال زائرت كه خبر داری؟ دزد او را رسوا كن تا
پول را برگرداند .امام حسین  gفرمود :مگر من
دزدگیرم؟ اگر بنا باشد كه دزدها را نشان دهم،
باید اول تو را معرفی كنم! حاجی گفت :مگر من
چه دزدیای كردم؟ حضرت فرمود :دزدی تو این
است كه خاك مرا به عنوان تربت میفروشی و پول
میگیری .اگر مال من است ،چرا در برابرش پول
میگیری و اگر مال توست ،چرا به نام من میدهی؟
عرض كرد :آقاجان! از این كار توبه كردم و به

جبران میپردازم .امام حسین  gفرمود :پس
دزد پول زائر،
من هم دزد را به تو نشان میدهمِ .
گدایی است كه برهنه میشود و نزدیك سقاخانه
مینشیند و با این وضعیت ،گدایی میكند .پول را
دزدید و زیر پایش دفن كرد و هنوز هم به مصرف
نرسانده است.
حاجی از خواب بیدار شد و سحرگاه به صحن
مطهر امام حسین  gرفت .دزد را در همان محلی
كه آقا آدرس داده بود ،شناخت كه نشسته بود.
حاجی فریاد زد :مردم! بیایید تا دزد پول را به
شما نشان دهم .گدای دزد هرچه فریاد میزد :مرا
رها كنید؛ این مرد دروغ میگوید ،كسی حرفش
را گوش نداد .مردم جمع شدند و حاجی
خواب خود را تعریف كرد و زیر پای گدا
را حفر كرد و كیسه پول را بیر ون
آورد .بعد به مردم گفت :بیایید
دزد دیگری را نشان شما دهم
و آنان را به بازار برد و در
دكان خویش را باز کرد و
گفت :این مالها از من
نیست؛ حالل شما! بعد
تربتفروشی را ترك كرد
و با دستفروشی ،امرار
3
معاش نمود.

y

از سنیها میمردند .برخی سنیها از شیعیان
میپرسیدند :سبب اینکه دیگر از شما تلف
نمیشوند ،چیست؟ به آنها گفته بودند :زیارت
عاشورا .آنها هم مشغول شدند و بال از آنها هم
برطرف گردید».
شیخحسن میگوید« :زمانی ،گرفتاری سختی
برایم پیش آمد .سخن آن مرحوم به یادم آمد و
از اول محرم ،سرگرم زیارت عاشورا شدم .ر وز
هشتم ،به طور خار قالعاده برایم فرج حاصل
4
شد».

زیارت عاشورا و دفع بال

شیخ حسن فرید گلپایگانی
از استادش شیخ عبدالکریم
حائری چنین نقل میکند:
«اوقاتی که در سامرا مشغول
تحصیل علوم دینی بودم ،اهالی سامرا
به بیماری وبا و طاعون مبتال شدند و همهر وزه
عدهای میمردند .ر وزی به همراه جمعی از اهل
علم ،در منز ل استادم سیدمحمد فشارکی بودیم.
ناگاه میر زامحمدتقی شیرازی تشریف آوردند و
صحبت از بیماری وبا شد که همه در معرض خطر
مرگ هستند .میر زا فرمود :اگر من حکمی بدهم،
آیا الزم است انجام شود یا نه؟ همه اهل مجلس،
تصدیق کردند که آری .سپس فرمود :من حکم
شیعیان ساکن سامرا ،از امر وز تا ده
میکنم که
ِ
روز ،همه مشغول خواندن زیارت عاشورا شوند
و ثواب آن را هدیه به ر وح شریف نرجس خاتون،
مادر گرامی حضرت حجت بنالحسن  gکنند تا
این بال از آنها دور شود.
اهل مجلس ،این حکم را به تمام شیعیان رساندند
و همه مشغول زیارت عاشورا شدند .از فردا ،تلف
شدن شیعیان متوقف شد؛ اما هرروزه عدهای

 yخونین و پر از زخم ،اما آرام و باشکوه
ابوریاض ،یکی از افسران عراقی میگوید:
«در جبهه جنوب ،مشغول نبرد با ایران بودیم که
دژبانی مرا خواست .در آنجا فرماندهمان خبر
کشته شدن پسرم را به من داد .خیلی ناراحت
شدم .رفتم سردخانه ،کارت و پالکش را تحویل
گرفتم .آنها را چک کردم ،دیدم درست است .رفتم
جسدش را ببینم .کفن را کنار زدم ،با تعجب توأم
با خوشحالی گفتم :اشتباه شده! اشتباه شده!
این فر زند من نیست .افسر ارشدی که مأمور
تحویل جسد بود ،گفت :این چه حرفی است که
ً
میزنی؟ کارت و پالک را قبال چک کردیم و صحت

آنها بر رسی شده .هرچه گفتم ،باور نکردند .کمکم
نگران شدم با مقاومتم ،مشکلی برایم به وجود
بیاید .مجبورم کردند که جسد را به بغداد انتقال
دهم و دفنش کنم .به ناچار جسد را برداشتم و به
سمت بغداد حرکت کردم تا در قبرستان شهرمان
به خاک بسپارم؛ اما وقتی به کربال رسیدم ،تصمیم
گرفتم زحمت ادامه راه را به خودم ندهم و آن
جوان را در کربال دفن کنم .چهره آرام و زیبای آن
جوان که نمیدانستم کدام خانواده ،انتظارش
را میکشد ،دلم را آتش زد .خونین و پر از زخم،
اما آرام و باشکوه ،آرمیده بود .او را در کربال دفن
کردم ،فاتحهای برایش خواندم و رفتم.
سالها از آن ماجرا گذشت .بعد از جنگ ،فهمیدم
پسرم زنده است و اسیر شده ،بعد از
مدتی هم با اسرا آزاد شد .به محض
بازگشتش ،از او پرسیدم :چرا کارت
و پالکت را به دیگری سپردی؟
وقتی داستان مربوط به کارت و
پالکش را برایم تعریف کرد ،مو
به تنم سیخ شد .پسرم گفت:
یک جوان بسیجی ایرانی
خوشسیما ،مرا اسیر کرد .با
اصرار از من خواست که کارت
و پالکم را به او بدهم .حتی
حاضر شد به من پول هم بدهد.
وقتی کارت و پالکم را به او دادم،
اصرار کرد که راضی باشم .به
او گفتم :در صورتی راضیام که
بگویی برای چه میخواهی .جوان
گفت :من دو یا سه ساعت دیگر شهید
میشوم .قرار است در کربال در جوار موال
و اربابم حضرت اباعبداهلل الحسین  gدفن
شوم .میخواهم با این کار مطمئن شوم که تا
روز قیامت ،در حریم بز رگترین عشقم ،خواهم
5
آرمید».

پی نوشت:
 .1خصائص الحسینیه.
 .2اكبر زاهری ،چهل داستان.
 .3الوقایع و الحوادث ،ج ،3ص.334
 .4عبدالحسین دستغیب ،داستانهای
شگفت.
 .5حکایت فر زندان فاطمه (س) ،ص54
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جاییکه...

بیژن شهرامی

 yجایی که...
چشمم را میبندم و دفتر نوحه های پدربز رگم را باز میکنم این بیت میآید:
ما را چه ار زشی است ،به این چند قطره اشک
جایی که روضه خوان عزای تو آدم است
با تعجب ،سراغ پدربز رگ میر وم و میگویم« :آقاجون! حضرت آدم هم برای امام حسین  gاشک ریخته»؟
لبخندی میزند و میگوید« :چطور مگه نوه گلم»؟
میگویم« :آخه در دفتر شعری که دارید این طور نوشتین».
میگوید« :بله ،یک روز حضرت آدم ،نام پنج تن آل عبا ر و زمزمه میکرد .به نام امام حسین  gکه رسید ،یکدفعه دلش شکست و اشکش جاری شد .از فرشته

معصومه سادات میرغنی

تمام تنم دارد میلر زد .از همان لحظه که دستهایش را به سمت آسمان بلند
کرد و صدای نفرینش را شنیدم ،چیزی در دلم فر و ریخت .از همان ابتدا
که همراه عمر سعد به اینجا آمدم ،با خودم عهد کردم که پیش از آن که او
دستش به سر حسین  gبرسد ،آن را به چنگ آورده ،نزد ابن زیاد ببرم.
وقتی دیدم عبداهلل به سمت حسین  gمیتازد ،شمشیرم را کشیدم .پشت
سر عبداهلل حرکت کردم؛ به حسین  gکه رسید ،نزدیک پای او ایستاد و
فریاد زد« :ای حسین! در انتظار دوزخ باش» و خواست که شمشیرش را باال
آورد که حسین  gگفت« :در وغ گفتی؛ من نزد خداوند مهربان و شفاعت
کنندهای اطاعت شده میر وم» .عبداهلل با خشم ،خنده ای سر داد و سوار بر
اسب ،دور او شر وع به چرخ زدن کرد .گرد و غباری به هوا برخاست .قهقهه زد
و چرخید .صفیر شمشیر زدنهای آن ر وز ،انگار هنوز در فضا موجود بود و
با صدای شیهه اسبها در میآمیخت .سر و ر ویم غرق عرق شده بود و بدنم
میسوخت؛ اما خیره شدم به او که ببینم با حسین  gچه میکند و اگر کارش
را کرد ،سر او را از آن خود کنم .لحظهای برق سکههای ابن زیاد ،تمام فکرم را
پر کرد؛ سکههایی که اگر به چنگشان میآوردم ،عمری آسوده بودم .خودم را
در قصر ابن زیاد دیدم که ر وبه ر ویش ایستادهام ،طبقی جلوی او گذاشته ام
و پارچة ر وی طبق را بر میدارم و سر حسین  gرا نشانش میدهم.
 نامت چیست ای مرد؟صدای حسین  gکه او را خطاب میکرد ،مرا از فکر بیرون آورد .نگاهشان
کردم.
 عبداهلل بن حوزه از قبیله بنی تمیم؛ اما تو را با نام من چه کار که به زودی بهدوزخ خواهی رفت.

نفــری�ن
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خدا جبرئیل ،علتش ر و پرسید و آن ملک مقرب خدا نشست و براش توضیح داد که حسین  gکیه و چه سرنوشتی داره .بعد هر دوتایی براش اشک ریختن».

1

 yکشتی نوح
فردا امتحان «بخوانیم» داریم و به همین مناسبت ،مشغول خواندن درس معر وف توفان نوح از کتاب فارسی هستم« .خدای ،نوح را بفرمود :ساج را ُببر و بیفکن
و از او تخته کن و آن تخته ها را با یکدیگر به میخ بدوز و از آن ،کشتی کن .نوح ندانست که کشتی چگونه کند .خدای ،جبرئیل بفرستاد تا او را بیاموخت».
پدرم که مشغول مطالعه است ،با شنیدن صدای من میگوید« :چه جالب! هر دوی ما داریم درباره حضرت نوح  gمطالعه میکنیم».
کتابم را میبندم و سراغ کتاب پدرم میر وم .در آن نوشته است:
«نوح  gنگران از غرق شدن کشتی اش فرمود :بارالها! تمام دنیا را گشتم و نترسیدم .این جا کجاست که با ور ود به آن ،این گونه مضطرب و هراسان شده ام؟
جبرئیل ناز ل شد و فرمود :ای نوح! اینجا کربالست؛ جایی که حسین ،نوه خاتم پیامبران در آن کشته خواهد شد.
نوح  gپرسید :چه کسی او را خواهد کشت؟
فرمود :ملعون اهل زمین و آسمان.
2
نوح  gچهار مرتبه به قاتل حسین  gلعن فرستاد و بعد از آن ،حرکت نمود تا به کوه جودی رسید و کشتی اش در آن جا آرام گرفت».
پی نوشت:
 .1ناسخ التواریخ  ،ج  ،1ص .275
 .2بحاراالنوار ،ج  ،44ص .243

همان لحظه دیدم که حسین  gدستهایش را به سمت آسمان بلند کرد و
گفت« :پروردگارا! او را به دوزخ بیفکن».
خواستم در چشمهایش ز ل بزنم و خیره نگاهش کنم؛ اما نتوانستم .شیهه
بلند اسبی را شنیدم .نگاه کردم .اسب عبداهلل ،سمهایش را به زمین کوبید
و گرد و غبار فراوانی به پا کرد .به سرفه افتادم .دستهایم را سایبان
چشمهایم کردم و نگاهم را از عبداهلل برنداشتم .اسب ،انگار گیج شده بود
و نمیدانست چه کند .لحظه ای به چپ میرفت و لحظهای دیگر صاحبش
را به سمت راست میکشید .عبداهلل نمیدانست چه کند .صورتش سرخ
شده بود .چنگ زد و دستهایش را بر زین اسب گرفت .اسب ،دو سه
قدمی به عقب برداشت .شیهه بلندی کشید ،پاهایش را به زمین کوبید و
با تمام قدرتش ،عبداهلل را به عقب پرت کرد .پای چپ عبداهلل در بند رکاب
گیرد کرد .چند بار آن را به عقب کشید؛ اما نتوانست رهایش کند .به نفس
نفس افتاد و عرق از سر و ر ویش جاری شد .اسب ،جهش دیگری به عقب
کرد .اسب سواری با سرعت تمام به او نزدیک شد .نگاهش کردم؛ مسلم
بن عوسجه بود که شمشیرش را بلند کرد و ضربهای بر عبداهلل زد .اسب،
باز شیهه بلندی کشید و این بار سرعتش را تندتر کرد .عبداهلل از اسب
آویزان شد و سرش به زمین کشیده میشد .اسب ،شر وع به دویدن کرد.
از کنار سنگ بز رگی رد شد و سر عبداهلل را به آن زد .صدای فریادش را
شنیدم .سرش متالشی شد .چشمهایم را بستم و دیگر نتوانستم نگاه
کنم .تصویر دستهای بلند شده حسین  gبه سوی آسمان ،جلوی
چشمم آمد و نفرینش گوشم را پر کرد.
به لحظهای فکر کردم که در خانه نشسته ام و دارم سکههایم را میشمارم.
ابن زیاد را دیدم که قهقهه میزند و سر حسین  gرا نگاه میکند .داشتم
به آر زویم نزدیک میشدم .کافی بود شمشیرم را بلند کنم و پس از ،از پا

درآوردن حسین  ،gبر او ضربه بزنم؛ اما تصویر سر خونی و متالشی شده
ً
اصال مگر تا کی نزد ابن
عبداهلل ،تنم را لر زاند .اگر بالی او سرم میآمد چه؟
زیاد منزلت دارم؟ اگر سر را گرفت و سکهها را نداد چه؟ من که تا امروز با
این وضع ساختهام ،مگر بعد از این نمیتوانم؟ اگر حسین  gنفرینم کند و
بالیی سرم بیاید چه؟
سؤالها ذهنم را پر میکند .تنم شر وع به لر زیدن کرده ،احساس خفگی
میکنم .انگار یکی گلویم را گرفته ،با تمام قدرتش آن را میفشارد .با عجله
پا در رکاب میگذارم و سوار بر اسب میشوم .میخواهم آن را به سمت
مخالف لشگر هی کنم که کسی صدایم میزند :کجا مسروق بن وائل؟
مگر نمیخواستی سر حسین  gرا از آن خود کنی؟ پس چه شد؟ چرا بر او
شمشیر نمیکشی؟
نفس عمیقی میکشم .به رد خون عبداهلل که روی خاکها بود ،نگاه میکنم
و میگویم :نه ،دیگر چنین آر ز ویی ندارم.
مرد با تعجب نگاهم میکند و پوزخندی میزند .به آسمان نگاه میکنم .با پا
بر پهلوی اسب میزنم و در دل آر زو میکنم ز ودتر از این میدان ،دور شوم؛
هر چه ز ودتر!

منبع:
زندگانی امام حسین  ،gعبداهلل باقر زاده ،به نقل از نفس
ٔ
الشیعه اثر عالمه سید محسن
المهموم و جلد اول اعیان
امین.
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زندگیبهسبک حماسه
مروریبر سبک زندگیحضرت زینب سالماهللعلیها،حماسیترین زن تاریخ
محبوبه زار ع

اینجا حرمی به نامش نیست؛ اما
همه کربال ،بوی او را دارد .اصال همه
چیز در این سر زمین ،به نام او گره
خورده است؛ شاید تنها به این دلیل
که او نیمه دوم کربالست .کسی که
کربال را از جغرافیا بیر ون کشید و تا
سیطره تاریخ ،روان ساخت.
آری ،اینجا سر زمین یاد زینب h
است .جغرافیای صبر تاریخ بشری!
او را در کنه حوادث عاشورا به شهود
مینشینیم تا چگونه زیستن را در
منطق آسمانیان ،درک کرده باشیم.
٭٭
اسبهای وحشی ،بر هم سبقت
میگیرند .زنان و کودکان ،با
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چشمانی خسته و پریشان ،به هم
مینگرند .چادر از سر زنان حرم
کشیده میشود و گوشواره از گوش
دخترکان حسین  !gآتش از حریم
خیمهها اشتعال گرفته ،اما تمام
وجود زینب  hمسحور یک نقطه
است؛ خیمه زین العابدین !g
صداهای دشمن در هم آمیخته
است :شمر! این بیمار را به قتل
نمیرسانی؟
 سبحان اهلل! این جوان بیمار استو شدت بیماری برای مرگ او کافی
است!
 اما از سپاه حسین  gنباید مردیباقی بماند...
زینب  hاست و وساطتی به بلندای
حماسه .گویا این خود اباعبداهلل g
است که به حمایت از مردان خویش
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قدم پیش نهاده است:
 ای شمر! به خدا قسم! علی کشتهنمیشود تا من کشته شوم.
چنان سلحشورانه ،سپر بالی تنها
مرد باقیمانده از کربالی حسین
 gمیشود که شمر ،جز سکوتی
شرمسارانهّ ،
مفر ی برای خویش
نمییابد.
٭٭
مصیبت ،جگر کاروان اسرا را آتش
زده است .صدای شیون مصیبت
دیدگان ،در شهر کوفه پیچیده
است .مردم کوفه ،اشکها بر دیده
مینشانند و مشت بر سینه میکوبند.
برخی با ترحم ،تکه ای نان و خرما
به دست کودکان بیپناه حسین g
میدهند و دست یتیمی بر سرشان

میکشند .خروش کربالیی ،بانو را
رها نمیکند .هرچند در تالطم غریبی
از عزا و مرثیه ،غوطه ور مانده؛ اما
فریادی به وسعت مقدسترین غرور
بر سر شهر فرو میآورد:
 ای مردم کوفه! مگر نمیدانید کهصدقه بر ما خاندان پیامبر حرام
است؟
جلو میدود و نانها را از دست
کودکان میگیرد و مقابل مردم
میریزد:
 مردانتان ما را میکشند و اسیرمیکنند و زنانتان به حال ما
میگریند؟ خدا بین ما و شما داوری
کند! الهی اشکهایتان خشک نشود
و فریادتان به آرامش نرسد .به خدا
سوگند! باید به حال خود بگریید.
گریه کنید و بسیار گریه کنید؛ چرا که

شما با این حمایت از استبداد و عمل
رسوایتان،تاریخ را به ننگ و ذلت
آلوده ساختید که هرگز نمیتوانید آن
را پاک کنید .آیا خبر دارید چه خون
مقدسی را بر زمین ریختید؟ اینک
بر مهلتی که به شما داده شده ،دل
خوش ندارید و بر این زندگی ذلت
آور ،شادمان نباشید؛ چرا که کیفر
خدا در راه است.
در حالی شهر کوفه را ترک میکند که
وجدانهای خواب آلوده را با ناقوس
نهیب خود به تالطمی بز رگ سپرده
است .همان عزادار مصیبت دیده
ای که قامتش از داغ هفتاد و دو مرد
شکسته بود.
٭٭
تازیانههای سرکش بر روی اهل
بیت کربال کشیده میشوند .چونان
اسیران رومی ،آنها را به مجلس
عبیداهلل وارد کرده اند .بانو پوشیدهـ
تر از همه ،با لباسهای مندرس و
خاکی ،به گوشه قصر پناه برده،
زنان و کودکان را دور خود نشانده
است.
صدای ابن زیاد ،مجلس را به سوی
بانو متمرکز کرده است:
 این زن کیست که چنین بی پر واخود را کنار کشیده؟
هیچ کس جوابی نمیدهد؛ حتی
برای سومین بار هم پرسش او بی
جواب میماند .این بار ولی کنیزی
از شدت ترس ،پاسخ می دهد :این
زینب است؛ دختر فاطمه hفر زند
پیغمبر .s
همین که نام بانو به گوش عبیداهلل
میرسد ،رنگ از چهره میبازد .برای
آنکه رسوایی خود را پنهان بدارد،
فریاد میزند :خدا را سپاس که شما
را کشت و دروغتان را برمال کرد!
زینب است و میدان جدیدی که برای
دفاع از حقیقت ،مقابل خود میبیند.
گویی لحن امیرالمومنین  gدر
حنجره اش شکوفا میشود .تمام
خشمهای مقدس خود را در کالمش
میریزد و فریاد برمی آورد:
خدا را سپاس که ما را گرامی داشت
به محمد؛ پیغمبر خود و از هر پلیدی
و آلودگی ،پاکمان گردانید .تنها
فاجران دروغ میگویند و ما از آن
گروه نیستیم.
فریاد بی شرمانه ابن زیاد است و

منطق صبورانه بانو:
 دیدی که خدا با برادر و اهل بیتتو چه کرد؟
بانو همه را دیده و با گوشت و
استخوان خود ،لمس کرده است.
چیزهایی دیده که از تصور اهل
مجلس هم نمیگذرد .همه را در یک
آن در ذهن خود مر ور میکند و به
آرامشی که نشات گرفته از عرفان
صبر اوست پاسخ میدهد:
به خدا سوگند! غیر از زیبایی ،چیزی
ندیدم!
همین یک جمله مقتدرانه از
داغدارترین روح عاشق ،کافی است
تا ستو نهای کاخ را به لر زه وا دارد.
توفانی که بانو در سایه این عرفان
عاشورایی در جان شاهدان مجلس
برپا کرده ،دست تاریخ نویسان را
به سوی قلم میبرد تا روزنههایی از
حقیقت کربال را در میان کاخ ظلم ،به
ثبت برسانند؛ گوشههایی از شکست
ذلت آور عبیداهلل و ابن زیاد را .که
اینها چیزی نیست ،جز حاصل
بصیرت و تدبیر بانویی بی کران
که صبر در مقابلش زانوی بندگی
میزند.
هرچند امتداد سخن او رسوایی
ابدی را برای اهل باطل رقم زده
است:
 آل رسول  bجماعتی بودند کهبه خاطر قرب و منزلت ،خدا شهادت
را بر ایشان مقدر ساخته بود .از
این ر و به جانب شهادتگاه خویش
شتاب کردند؛ ولی نزدیک است
ر وزی که خدا تو و ایشان را در
مقام بازخواست قرار دهد .آن وقت
خواهیم دید که پیروزی از آن کیست
و چه کسی راست میگوید!
٭٭
مرد شامی ،تمام مدت ،اسیران را زیر
نظر گرفته است .ر و به یزید با اشاره
به فاطمه میگوید :ای امیر! این کنیز
را به من ببخش.
فاطمه خود را به پای بانو انداخته
است:
 عمه جان! اینها مرا یتیم کرده اند؛حاال میخواهند مرا خرید و فر وش
کنند!
خون غیرت عاشورایی در بانو
جوشیدن گرفته است .با گونههایی
آتشین و چهره ای برافر وخته ،رو به

مرد شامی نهیب میزند:
نه تو و نه یزید ،هیچ کدامتان
نمیتوانید دختر حسین  gرا به
کنیزی بگیرید!
یزید از سر عجز و هراس ،نعره
میکشد:
به خدا سوگند! میتوانم .من هر
کاری بخواهم میتوانم بکنم.
منطق رسواکننده بانو ،اقتدار
پوشالی یزید را در هم میشکند:
 واهلل! هرگز خدا چنین قدرت وسلطه ای به تو نداده است؛ مگر
اینکه از اسالم روگردان شوی و به
دین دیگری درآیی!
هیچ پاسخی برای یزید باقی
نمیماند .از خشم به خود میلر زد.
با چهره ای برافروخته به بانو خیره
میشود:
 تو چگونه با من چنین سخنمیگویی؛ در حالی که پدر و برادرت
از دین خدا بیر ون رفتند؟
زینب  hیعنی زنی به اقتدار تاریخ
حقیقت .تنها اوست که در میان برق
شمشیرهای برهنه درباریان ،بی پر وا
پاسخ شبهه یزید را میدهد:
 تو و پدر و جدت ،دین پدر و برادرمرا پذیرفتید؛ البته اگر مسلمان باشی!
خشم ،تمام جان رسوای یزید را
غارت کرده است:
 ای دشمن خدا! در وغ میگویی.بانو بی هیچ هراسی از فریاد یزید که
همه درباریان را به وحشت انداخته،
تنها با تکیه بر قدرت ایمان خود ،در
کمال یقین ،پاسخ میدهد:
تو به ظاهر امیری و چنین ظالمانه
ناسزا میگویی .آری با قدرت و
سلطه ای که داری ،ز ور میگویی!
اقتدار کالم بانو ،چنان رایحه ای از
حقانیت حسین  gرا در کاخ یزید
به اثبات رسانده که دیگر توانی برای
سخن در پادشاه جبار شکست
خورده ،باقی نمیماند .یزید در
سکوتی مقهورانه ،سر به زیر انداخته،
همهمه ای در جان شاهدان برپا شده
است.
٭٭
او را به مصداق صبری زنانه و
پرستارانه به ما شناسانده اند؛ در
حالی که صبر ،تنها یک طفل نوآموز
در مکتب کمال آفرین زینب  hاست.
او را سرچشمه عفت و حجاب

فاطمی  hمیخوانند؛ حال آنکه او
تمامت مفهوم و عصاره بطن حجب
و حیایی است که کنه آن را تنها اهل
آسمان قادر به ادراکند.
وقتی در مکتب زینب  hزانوی تلمذ
بزنی ،درمی یابی که هرآنچه کمال
انسانی است ،در او جمع شده
است .نه فقط صبر و نه تنها عرفان
عاشورایی .نه ایثار خالصانه و والیت
پذیری محض که او هم باالترین
خواهر آفرینش است و هم مهربانترین
مادر؛ مادری که فر زندان خود را به
آغوش کمال عاشورا هدیه داد.
مادری زنی است که
این منتهای
ِ
حقیقت را خوب میداند و خبر دارد
که دیگر هیچ میدانی به این روشنی
برای کمال فر زندانش در عالم دنیا
پیش نخواهد آمد .از این رو ابراهیم
وار ،دو اسماعیل نوجوان خویش
را به آغوش شهادت میفرستد تا
مقامات ملکوت را به آنان ار زانی
داشته باشد.
او خوب میداند که زندگی پس
از کربال ،ار زشی نخواهد داشت
و خود میماند و حمل کوهی از
مصیبت و درد؛ خود میماند تا
تجلی صبر خداوند در زمین باشد؛
میراثدار زخمهای بی کرانی که به
سوی ر وزگار ظهور ،باز مانده اند و
ملتمس منتقم انسانیت هستند تا
پرچم عدالت خداوند را بر بام کعبه
بیفرازد و زمینه را برای زندگانی کمال
انگیز بشر ،رقم زند؛ زندگی ای که
سراسرش به سبک اهل آسمان
خواهد بود؛ زندگی ای به سبک
حماسی ترین زن تاریخ؛
زینب کبری ..h

o
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فاطمه بیرانوند

با همین دستمال گردگیری آبی ،قاب عکست را
پاک میکنم؛ رد پای جنگ را پاک میکنم؛ جای
تانکها و تفنگها را که بر روی بالشت مانده ،پاک
میکنم .بعد به طرف تلفن میر وم و جای آخرین
تماست را برق میاندازم .تلویزیون دارد آخرین
لبخندت در دهالویه را نشان میدهد .تلویزیون
را خاموش نمی ـ کنم؛ با تلویزیون حرف میزنم و
یادم میرود قرصهایم را سر ساعت بخورم.

که بر شانه پرندگان حمل میشود
عبور نمیکنی
و معتقدی
نماز ،چیزی است
بعد از هشت ستون کاشی کاری شده
بعد از ضریح نقره ای
حاال
خمپاره ها گلوی مرگ را میفشارند
زینبیه از خواب میپرد
باد از ارتفاعی سرخ میآید
و کلمات
تنهایی زمین را به دوش میکشند

همان ضریح نقره گون

گیسوان زینبیه

آخرین لبخند

میگفت :درختهای دمشق را یکی در میان فرات،
یکی در میان مدیترانه صدا میزند.
میگفت :سه روز قبل از رفتنش ،وصیتنامهاش را
نوشته است.
میگفت... :
تلویزیون را روشن میکنم؛ حرم حضرت زینب h
را نشان میدهد؛ همان هشت ستون کاشی کاری
شده؛ همان ضریح نقره گون.

زینبیه از خواب می پرد
از صبح

خیال میکنم
صبح
هر ر وز از دهان پرنده ای غمیگن بیرون میافتد
پرنده ای که میوزد
در مناره ها
و گنبدها
خیال میکنم
فرشته ها
بهشت را دور انگشتت میپیچند
فرات و مدیترانه
چنگ در گلوی مرگ میاندازند
و اردیبهشت

گیسوان زینبیه را از نو میبافد

عادت کرده ام
عادت کرده ام
به قاب عکسی که در آن گردنش را کج کرده است
و لبخند میزند
صبح بخیر بگویم
و از اتاق بیر ون بر وم
مثل او که ماههاست عادت کرده است
با صدای انفجار گاه و بی گاه خمپاره بخوابد
تا ابد بخوابد
و هرگز نپرسد ساعت های دمشق کی میخوابند
کی بیدار میشوند؟

زمین زیر پای دمشق میلرزد
بوی کاهگل،
بوی باران،
بوی خاک نم دار
دیگر مستم نمیکند
مادر ،تلویزیون را روشن میکند
به یاد جنگ تحمیلی میافتد
وقتی زمین زیر پای دمشق میلر زد
و آسمان پر از دود و باروت میشود.
o
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مغیثا ا کبری

سـربـاز مـادر

زیر بازوهایش را رها کردند .آرام روی کاناپه
نشست .نفسهایش بریده بود .بغض کهنه ،باز هم
به جانش افتاد:
 پوریای من! اگر تو اینجا بودی ،الزم نبود اینز نهای بی احساس که بویی از مادری نبرده اند،
این قدر به من محبت کنند.
با آنکه این پنهانی ترین نجوای خاموش در ونش
را هیچ کس نشنیده بود ،اما اشکهایی که بر
گونههایش به یکباره جاری شد ،نگاه ز ن جوان را
به سمت او برگرداند:
 مادرجان! آرام باشید تو را به خدا! از صبح درحرم اشک ریخته اید .حداقل در هتل ،قدری آرام
و قرار داشته باشید .ناهارتان را که نوش جان
کنید ،دوباره شما را به بین الحرمین میبرم.
زن آه کشید:
 مادر نیستی تا بفهمی داغ اوالد چقدر سنگیناست!
زن جوان ،دست پیر ز ن را در دست فشرد:
 این چه حرفی است مادر من؟ خدا نکند داغی بردل شما بنشیند! چه کسی گفته برای پوریای شما
زبانم الل ،اتفاقی...
شانههای پیر ز ن لر زید:
 خودش گفت میخواهد برود سوریه .به پایشافتادم و قسمش دادم که مرا تنها نگذارد .گفتم که
من همه جوانی و عمرم را بعد از شهادت پدرش،
به پای او ریختم تا ر وزگار پیری ،عصای دستم
باشد .گفتم که سوریه راه بی برگشتی است که هر
که برود ،باید امیدی به برگشتن نداشته باشد.
زن جوان ،دستش را بر شانه پیر زن گذاشت:
 آرام باشید مادرجان! این بی خبری ،معنایشهادت پوریا را نمیدهد .خودتان هم که گفتید؛
هیچ جا نام او در اعزامیها ثبت نشده است.
پیر زن ،بغض خود را فر و برد و اشکهایش را پاک
کرد:
 برای اینکه مانع رفتنش شوم ،به او گفتم میر ومبنیاد شهید و به خون پدرت قسمشان میدهم که
اجازه ندهند تو اعزام شوی .پوریا جواب داد که
من سرباز خانم زینب  hهستم و اجازه ام را از
خودش گرفته ام .پوریا بعد از شهادت دوستش،
دیگر امیدی به ادامه زندگی نداشت .من شک
ندارم که از مر ز عبور کرده ،بدون آنکه مجوز
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رسمی گرفته باشد ،خودش را به حرم رسانده،
آنجا دارد خدمت میکند.
زن جوان ،تبسمی امیدبخش بر گونه نشاند:
 خب خدا را شکر! پس یعنی میدانید که زندهاست!
پیر زن مکثی کرد و آه کشید:
 برای یک مادر ،زنده بودنی که هر لحظه احتمالاینکه گلوله ای توی قلبش بنشیند ،با مرگ چه
فرقی دارد؟ من هر ثانیه دارم میمیرم و زنده
میشوم در این بی خبری ...آه! تا به حال و ر وز
من نیفتی ،نمیفهمی چه میگویم.
زن ،پلکهایش را بر هم نهاد و سر تکان داد:
 ما زائر امام حسین  gهستیم .از خودشبخواهید به دلتان آرامش بدهد تا به رضای خداوند
راضی شوید .هرکسی لیاقت این را که در راه دفاع
از حرم حضرت زینب سالم اهلل علیها شهید شود،
ندارد.
پیر زن به خود لر زید:
 سی سال قبل هم زنان همسایه ،این حرف را بهمن و مادرشوهرم زدند؛ اما آنها شهید نداده بودند.
آنها نمیفهمیدند ما چه کشیدیم ...االن هم داری
با این حرفها مرا برای شهادت پوریا آماده میکنی؟
نه ...من آمده ام که پسرم را از امام حسین g
پس بگیرم .آمده ام تا از او بخواهم که به حضرت
زینب  hبگوید پوریایم را به من برگرداند .آمده ام
تا با وساطت امام حسین  ، gپسرم را از حضرت
زینب  hپس بگیرم.
شانههای پیر ز ن لر زید و گریههایش شدت گرفت.
زن جوان ،در سکوتی پر از حیرانی فر و رفته بود.
٭٭
گوشه صحن ،پر از جمعیت زائران ایرانی شده
بود .مداح کاروان ،با چنان سوزی از ر وز عاشورا
سخن میگفت و نوحه میخواند که دلها همه
منقلب شده بود.
پیر زن بر روی صندلی چرخدار نشسته بود و به
نوای مداح ،گوش دل سپرده بود.
مداح گفت :امروز هر حاجتی از موال بخواهید،
جواب میگیرید .کسی نباشد که با دل سوخته اش
دست خالی از حرم بیر ون بر ود .بسم اهلل ...هر چه
ارادت و نیاز داری ،در ظرف دعایت بریز و از موال
گدایی کن.
ز ن از زیر سیاهی چادر ،به گنبد امام ز ل زد:
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 آقا! من هیچ چیزی نمیخواهم .خود شما شاهدبوده اید که من از شوهر جوانم دست شستم و او
را راهی جبهه کردم و وقتی جنازه اش برگشت ،بی
تابی نکردم .صبر کردم و پوریایم را در تنهایی و
بی کسی ،بز رگ کردم و او را به ثمر رساندم .االن
او مهندس است و میتواند یک شهر را آباد کند.
آن قدر درس خوانده که میتواند به هزار نفر در
دانشگاه درس بدهد .من هرچه دارم ،از خانه و
ملک و مال دنیا ،همه را نذر شما میکنم که پوریایم
را به من برگردانید .شما که خودتان میتوانید از
حرم خواهرتان دفاع کنید؛ پوریای من را به خانه
برگردانید .این هوای سوریه و جنگ با داعش را
از سرش بیندازید .من پسرم را از شما میخواهم
آقا...
خلوت زن ،به مویههای جانسوز تبدیل شده
بود .در همان حال ،مداح در حال شمردن ایثارها
و جانفشانیهای یاران امام حسین  gدر روز
عاشورا بود:
 شب عاشورا امام به همه برات آزادی داد .بههمه اجازه داد که بروند و جان خود را نجات
دهند .امام از فردا خبر داد که هر کس بماند ،کشته
خواهد شد .عدهای از تاریکی شب استفاده کردند
و رفتند؛ اما  ۷۲یار صدیق ،نه تنها به پای آرمان
امام ماندند ،بلکه گالیه کردند که چگونه به ما
میفرمایی که بر ویم و جانمان را از مهلکه نجات
دهیم و پسر پیغمبرمان را تنها بگذاریم؟ چگونه
چنین اجازه ای به ما میدهی؛ در حالی که اگر
چنین خطایی مرتکب شویم ،دیگر با چه رویی
میتوانیم خود را مسلمان بدانیم و در نمازهایمان
بر پیامبر صلوات بفرستیم؟ گالیههای عاشقانه
مردان خدا از یک سو و حماسه عاشقانه زنان
کربال از سوی دیگر ،دنیا را برای همیشه تکان داده
است .زن ،نه فقط یعنی زینب کبری  hکه نیمه
دوم قیام کربال را بر دوش کشید؛ بلکه یکایک زنان
باقیمانده در کاروان ،با تمام وجود به صبر زینبی
اقتدا کرده بودند.
پیر ز ن در دل گفت:
من هم سالهایی که همسرم در جبهه بود ،با همین
صبر ،ر وزها را طی کردم و بعد از شهادتش هم.
صدای مداح ،بلندتر از قبل به گوش میرسید:
 صبر مادر وهب را چه کسی میتواند درک کند؟دشمن ،وهب را کشت و سرش را از تن جدا کرد
و برای آنکه روحیه آن شیر زن را از بین ببرد ،سر

پسرش را برایش فرستاد .مادر وهب ،دلیرانه میان
میدان ایستاد و سر پسرش را به سمت دشمن
پرتاب کرد و ایمان همه عالم را در یک جمله فریاد
زد :چیزی را که در راه خدا داده ام ،پس نمیگیرم!
صدای گریهها اوج گرفت .شاید فقط یک نفر در
آن جماعت ،عزادار بود که گریه نکرد و او کسی
نبود جز پیر زن؛ زیرا در حیرانی آن چه شنیده بود،
محو شده بود .نه اینکه قبال این داستان را نشنیده
باشد .آنچه او را از خود بیخود کرده بود ،ناقوس
بیداری ای بود که در جانش پیچیده بود.
٭٭
مسئول کاروان ،پشت در اتاق ایستاده بود:
 به حاج خانم بفرمایید مالقات دارند .اگر بیدارهستند ،من ارتباط بدهم.
پیر زن با بی حوصلگی با خود گفت:
ً
اصال من در این
این وقت شب ،چه مالقاتی؟
سر زمین غریب ،چه کسی را دارم که به دیدنت
آمده باشد؟
رو به هم اتاقیاش گفت:
باشد .بگو بیدارم .هر کسی کارم دارد ،بیاید
داخل...
زن ،چادرش را بر سر کشید و پشت در ایستاد تا
حرف پیر زن را به رئیس کاروان منتقل کند .وقتی
در باز شد ،مانند اسپند روی آتش ،به تکاپو افتاد:
من دارم خواب میبینم؟ تویی پوریا؟ پسرم! عزیز
مادر ! نفس مادر! تو کجایی؟ کجا بودی؟برگشتی؟
پسر جوان ،مقابل مادر ،بر زمین زانو زد:
مادر! فرمانده ام خانم زینب کبری  hمرا از
خدمت معاف کرد و به من دستور داد که پیش
شما برگردم .دیدی من لیاقت نداشتم مدافع حرم
باشم! چون شما راضی نبودی ،مرا از ارتش خود
اخراج کرد .مادر! من باید یک عمر بار این زندگی را
در حسرت بی لیاقتی ام بر دوش بکشم؛ فقط چون
شما از من راضی نبودی.
پیر زن در عالمی از حیرانی ،غرق شده بود .محکم
مشتی بر سینه زد و دستهایش را به سوی آسمان
گرفت:
 وای بر من! چه کسی گفته که من راضی نیستم؟اشک ،تمام صورت پیر زن را خیس کرده بود:
 من خودخواه بودم پسرم! معرفت الزم رانداشتم .خیال میکردم تو مال من هستی؛ خیال
میکردم تو سهمیه من هستی و برای آنکه سرباز
بی بی باشی ،دارم از حق خودم میگذرم .از دل

خودم؛
از دل مادرانه ام؛ اما من اشتباه
کردم .همه ما متعلق به اهل بیت
هستیم .خدا همه ما را آفریده
تا حق خدمت آن بز رگان را به
جا بیاوریم .ما همه سرباز آنها
آفریده شدهایم.
پوریا بغض خود را فرو برد:
 مادر! بی بی در خواب بهمن فرمود برگرد و سرباز دل
مادرت باش.
پیر ز ن ،سر پوریا
را در آغوش
فشرد:
 باشد .همانحرف بی بی
را عمل کن .االن
اگر سرباز دل من هستی ،من به تو
ماموریت میدهم که برگردی .برگرد
پسرم! پوریا! برگرد و محافظ حرم بی
بی بمان! آن قدر بمان تا خدا گناهان
مرا ببخشد.
اشک بر پهنای صورت مادر و پسر،
چون امواج خروشان دریا ،به تالطم
نشسته بود.
o
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زیارتـگاه
خـورشـید

ّ
ّ
آشنایی با یادمان معجزه «رد الشمس» در شهر حله عراق
احمد خامهیار

ّ
در شمال شهر حله (در کشور عراق) ،در کنار
بابل متصل میشود،
جادهای که از این شهر به ِ
زیارتگاه تاریخی زیبایی وجود دارد که به «مشهد
الشمس» یا «مشهد ّرد الشمس» شناخته میشود.
بر اساس باور شیعیان ،این زیارتگاه در محلی
ساخته شده است که در آنجا به اعجاز الهی،
خورشید پس از غروب ،برای امام علی g
بازگردانده شد.
بر اساس بسیاری از منابع حدیثی و روایی شیعه
و حتی اهل ّ
سنت ،خورشید پس از غروب آن ،یک
یا دو بار برای امیرمؤمنان  gبازگردانده شده
است که به حادثه ّ
«رد الشمس» یا «بازگرداندن
خورشید» شناخته میشود .معجزه ّرد شمس
اول که عالوه بر منابع شیعه ،در بسیاری از منابع
اهل ّ
سنت نیز نقل شده ،در زمان حیات حضرت
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رسول اکرم  sدر مدینه منوره اتفاق افتاده است.
خالصه روایات نقل شده چنین است که ر وزی
رسول خدا  sپس از بهجا آوردن نماز ظهر و
عصر ،حضرت علی  gرا نزد خویش فراخواند.
سپس در حالی که سر بر دامان امام  gنهاده
بود ،وحی بر ایشان ناز ل شد و در همان حال به
خواب رفت .این در حالی بود که امام  gهنوز
نماز عصرش را نخوانده بود .این حالت به قدری
طول کشید که خورشید ،غر وب کرد و نماز عصر
امام علی  gقضا شد .وقتی پیامبر  sبیدار شد
و از قضا شدن نماز امام مطلع شد ،دعا کرد که
خورشید برگردد تا امام  gنماز عصر خود را ادا
۱
کند.
ّ
از جمله محدثان و علمای شیعه که این داستان
را نقل کردهاند ،میتوان از شیخ کلینی ،شیخ
صدوق ،حمیری ،عیاشی ،محمد بن حسن قمی،
حسین بن حمدان خصیبی ،شیخ مفید ،قطب
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راوندی و ابن حمزه طوسی نام برد ۲.شماری از
علمای اهل ّ
سنت نیز در کتب خود این داستان
۳
را نقل کردهاند و حتی برخی از آنان ،در دفاع
از امکان یا صحت وقوع این معجزه ،تألیفاتی
۴
داشتهاند.
البته در جزئیات روایات نقل شده در این باره،
اختالفاتی وجود دارد و برخی به دیده تردید به
وقوع این معجزه و ر وایات آن نگریستهاند ۵.به
هر حال در مدینه ّ
منو ره ،مسجدی به نام مسجد
َ
«فضیخ» یا ّ
«رد شمس» وجود داشته است که آن
۶
را محل وقوع این معجزه به شمار آوردهاند.
در تعدادی از منابع شیعه ،روایاتی مبنی بر وقوع
ّ
بابل ،نقل
معجزه رد شمس دوم نیز در سر زمین ِ
شده است؛ اما در این روایات ،اختالفاتی در سبب
و زمان وقوع حادثه و دیگر جزئیات آن وجود دارد.
در بیشتر این روایات ،به وقوع معجزه در زمان
بازگشت امیرمؤمنان  gاز جنگ نهروان ،اشاره

ّ
شده است؛ اما بر اساس کتاب «وقعة صفین»،
ّ
در زمان حرکت امام  gبه سمت ِصفین اتفاق
افتاده ،در برخی روایات نیز به زمان وقوع آن،
اشاره نشده است.
نصر بن مزاحم دربارة معجزه ّرد شمس ،به سند
خود از عبدخیر بن یزید همدانی ،چنین نقل کرده
است:
بابل حرکت
زمین
سر
در
]
g
[
علی
همراه
«به
ِ
میکردیم .وقت نماز عصر ،فرا رسید .هر جا
میرسیدیم سرسبزتر از جای قبل بود .تا اینکه
به جایی رسیدیم که زیباتر از آن ندیده بودیم.
خورشید در حال غروب بود .حضرت دعایی کرد
و خورشید به مقدار وقت نماز عصر شر وع کرد به
بازگشتن .نماز عصر را خواندیم .سپس خورشید
۷
غروب کرد».
َ
او روایت مشابه دیگری را از فر زند ِمخنف بن
سلیم ازدی نقل کرده که در آن ،اشارهای به
بازگشت خورشید نشده است و شرح آن ،چنین
است:
«پدرم مخنف بن سلیم همراه علی [ ]gدر
سر زمین بابل حرکت میکرد .در این حال
بابل زمینی است که در آنجا
علی [ ]gفرمودِ :
َ
«خسف» شده است .مرکبت را حرکت بده تا
شاید نماز عصر را در بیر ون آن ادا کنیم .سپس بر
سرعت مرکب خود افز ود و به تبع وی ،دیگران نیز
بر سرعت مرکبشان افز ودند .پس از اینکه از پل
صراط عبور کردند ،علی [ ]gاز مرکب پایین آمد
۸
و با مردم ،نماز عصر را بهجا آورد.
در تعدادی از منابع روایی شیعه ،این داستان با
تفصیل بیشتری نقل شده ،خالصه آن چنین
است که امام علی  gبا لشگریان خود ،در وقت
بابل رسیدند و فرمودند:
نماز عصر به سر زمین ِ
«اینجا سر زمینی است که در آن عذاب ناز ل شده
و جایز نیست که هیچ پیامبر یا وصی پیامبری،
در آن نماز بخواند .هر کس میخواهد در اینجا
نماز بخواند ،بخواند» .مردم پراکنده شدند و به

نماز ایستادند .جویریه بن ُمسهر ،از اصحاب
امیرمؤمنان  ،gتصمیم گرفت به امام  gاقتدا
کند و نمازش را با او بخواند .سپس به راه خود
ادامه دادند تا اینکه خورشید غر وب کرد و آنها از
این سر زمین خارج شدند .آن گاه حضرت زیر
لب دعایی کرد و خورشید دوباره در آسمان باال
آمد .پس امام  gنماز عصر خود را بهجا آورد و
خورشید ،دوباره غر وب کرد.
به هر حال ،در روایات متعدد این معجزه که در
منابع شیعه نقل شده ،در جزئیات مختلف آن ،از
جمله زمان وقوع معجزه ،اختالفات و تناقضاتی
وجود دارد؛ اما آنچه اهمیت دارد ،آن است که
«مشهد الشمس» ،به باور شیعیان ،از دیرباز تا
کنون ،در محل این معجزه بنا شده است.
درباره تاریخ اولیه احداث زیارتگاه مشهد الشمس
ّ
ً
حله ،آگاهی دقیقی در دست نیست .احتماال ابن
شهرآشوب ( ۵۸۸ق ).نخستین کسی است که
ّ
به زیارتگاه فعلی مشهد الشمس حله و ارتباط آن
با معجزه دوم ّرد شمس ،اشاره کرده است .او
بابل ذکر
محل زیارتگاه را «صاعدیه» از توابع ِ
کرده است ۹.علی بن ابیبکر هر وی ( ۶۱۱ق ).نیز
چند قول مختلف درباره این زیارتگاه بیان کرده
و نوشته است« :گفته شده خورشید در آن ،برای
حزقیل پیامبر  gو به قولی برای یوشع بن نون
 gو به قول دیگری برای علی بن ابیطالب،
۱۰
بازگشته است».
مشهد الشمس ،از بناهای اسالمی کهن عراق به
ّ
مضرس
شمار میآید و به جهت دارا بودن گنبد
[منقوش به نقش و نگارهایی به صورت دندانه]
زیبا و مرتفع ،از نظر معماری ،بسیار باار زش و
حائز اهمیت است؛ زیرا امروزه در عراق ،گنبدهای
ّ
مضرس بسیار کمی باقی مانده ،گنبد مشهد
الشمس ،از معدود نمونههای باقیمانده این گونه
گنبدها در عراق و بلکه از شاخصترین آنها به
شمار میآید.
مشهد الشمس امر وزه در داخل محوطه وسیع

ّ
مشجری قرار دارد .بنای اصلی آن
محصور و
ّ
مضرس
شامل ساختمانی هشت ضلعی با گنبد
ً
زیبایی به ارتفاع تقریبا  ۲۰متر است .در ضلع
جنوبی بنای اصلی ،محرابی وجود دارد که به
احترام محل نماز خواندن امام علی  ،gبا یک
درب آلومینیومی کوچک (به عنوان ضریح یا پنجره
ّ
مشبک) مسدود شده استّ .متصل به این بنا
از سمت غرب ،صحن کوچکی وجود دارد که
دورتادور آن را ر واقهایی فرا گرفته ،در سالهای
اخیر ،سقفی برای آن ایجاد شده است .در زاویه
شمال شرقی آن ،منارهای وجود دارد که بلندی
آن ،کمتر از ارتفاع گنبد بناست و بخشهایی از
بدنه و بالکن آن ،با نقوش و کتیبههای کاشی،
تزئین شده است.
صحن مشهد ،دارای یک ور ودی در میان ضلع
شمالی و ورودی دیگری نیز روبهروی آن در ضلع
جنوبی است .ور ودی جنوبی ،به محوطه محصور
دیگری متصل است که در جنوب آن ،مسجد
ً
کوچک و نسبتا سادهای قرار دارد .اهالی منطقه،
آن را مسجد قدیمی «صاعدیه»  -نام این محل در
گذشته  -میدانند.
زیارتگاه «مشهد الشمس» ،بیتردید از مهمترین
زیارتگاهها و بناهای یادمانی کهن شیعه در عراق
است که برخالف بسیاری از دیگر زیارتگاههای
این سر زمین که دستخوش دستکار یها و
تحوالت بسیاری شده ،ساختمان اصلی خود را
حفظ کرده و این مسئله ،لزوم محافظت از آن را
دوچندان میکند.
پی نوشت:
 .۱زهره نریمانی« ،نقد سندی و محتوایی روایت ّرد الشمس لعلی
ابن ابیطالب (ع)» ،حدیث اندیشه ،شماره  ،۴-۳پاییز و زمستان
 ،۱۳۸۱ص .34
 .۲بنگرید:کلینی ،الکافی ،ج  ،۴ص۵۶۲-۵۶۱؛
صدوق ،علل الشرائع ،ج  ،۲ص۳۵۲-۳۵۱؛
صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج  ،۱ص۱۳۰؛
حمیری ،ص۱۷۶-۱۷۵؛
عیاشی ،التفسیر ،ج  ،۲ص۷۱-۷۰؛
محمد بن حسن قمی ،العقد النضید ّ
والد ّر الفرید ،ص۲۰-۱۹؛
خصیبی ،الهدایة الکبری ،ص۱۲۱-۱۲۰؛
مفید ،االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،ج ،۱ص ۳۴۶-۳۴۵؛
قطب الراوندی ،الخرائج والجرائح ،ج ،۱ص۱۵۶-۱۵۵؛
ابن حمزة الطوسی ،الثاقب فی المناقب ،ص.۲۵۴
 .۳برای آگاهی بیشتر ،بنگرید :سید عبدالعزیز طباطبائی ،اهل
البیت (ع) فی المکتبة العربیة ،ص.۱۱۵-۱۱۲
 .۴بنگرید :ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب ،ج  ،۲ص .۵۳
 .۵بنگرید :نریمانی ،ص.۵۷-۳۳
ّ
 .۶درباره این مسجد بنگرید :رسول جعفریان ،آثار اسالمی مکه و
مدینه ،ص .۳۰۲-۲۹۹
 .۷نصر بن مزاحم المنقری ،وقعة صفین ،ص .۱۳۶
 .۸همان ،ص .۱۳۵
 .۹ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب ،ج  ،۲ص.۳۵۵
 .۱۰علی بن ابیبکر هروی ،االشارات الی معرفة الزیارات ،ص.۷۶
منبع:
زیارتگاههای اسالمی ،پژ وهشها و یادداشتهای احمد خامهیار
در حوزه مکانهای مقدس و زیارتگاههای اسالمیhttp://( ،
)islamicshrines.net
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یک
تاب

زیارت ()Pilgrimage

محمدرضا فخر روحانی

پدیده زیارت ،اعم از اماکن ،مناسک
و شعائر ،به هیچ وجه تنها به اسالم و
شیعه محدود نیست و نیز تنها به ادیان
ابراهیمی اختصاص ندارد .کتاب مورد
بر رسی ،نشان می دهد که زیارت ،تقریبا
یکی از پدیده های جهانی دینی و آیینی در
همه فرهنگها و ادیان می باشد.
نویسنده کتاب ،آقای دکتر یان ریدر،
استاد دانشگاه لنکستر انگلستان است
که تالیفات متعددی در موضوع زیارت
دارد و تخصص وی ،درباره پدیده
زیارت در ادیان بودایی و به ویژه ژاپن
می باشد.
کتاب «زیارت» ،در سری کتابهای معرفی
نامه های مختصر قرار دارد که به زبانی
ساده نوشته شده است .این کتاب دارای
شش فصل است و در آغاز آن گفته شده
که زیارت ،پدیدهای جهانی است و دالیل
متعددی در اثبات و جنبه های گوناگون
آن ارائه می کند.
فصل اول کتاب با عنوان «زیارت در
اطراف و اکناف عالم» می گوید :زیارت
کردن در همه جای جهان دیده می شود؛
از جهان مسیحیت ،یهودیت و اسالم
(ادیان ابراهیمی) گرفته تا مذاهب گوناگون هندو تا چین و کره و ژاپن .نتیجه
این که انسانها ذاتا تمایل دارند با شخصیتهای متعالی دینی ،ارتباط روحی و
قلبی برقرار کنند و از این راه ،روحیه کسب نمایند.
فصل دوم کتاب ،به صورتها ،موضوعات و معانی نهفته در زیارت می پردازد.
برخی از این زیارتها در اماکن زیارتی اصلی انجام شده و گاهی زیارت از راه
دور ،صورت می پذیرد .دالیل شد رحال (سفر) کردن برای زیارت ،در مرتبه
اول ،ابراز ارادت دینی زائر نسبت به شخص مورد زیارت یا مکان منتسب به
اوست و در مراتب بعد ،نیات دیگری هم ممکن است در آن نهفته باشد؛ مانند
طلب شفا برای بیماران ،کسب قدرت معنوی ،به جا آوردن نذر و یا آشنا کردن
کودکان با مناسک زیارتی.
فصل سوم کتاب ،دارای عنوانی است با مفهوم «فراتر از معجزات» .این
فصل بیانگر این است که زائران ،نه تنها انتظار برآورده شدن حاجات و دیدن
معجزات را از زیارت دارند ،بلکه دیدن و شاهد معجزه بودن ،یکی از انتظارات
همگانی زائران می باشد.
فصل چهارم کتاب با عنوان «سنتها ،انگیزه ها و تجارب» ،به بیان آداب و
روشهای رفتن به زیارت ،دالیل گوناگون حرکت در مسیر مقصد زیارتی و نیز
تجربیاتی درس آموز و غالبا معنوی از پدیده به زیارت رفتن می باشد.
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فصل پنجم کتاب با عنوان
«جشن ،جهانگردی و سوغاتیها»،
به دیگر حواشی سفر زیارتی می ـ
پردازد .زیارت رفتن برای آنان که
نذری برآورده شده دارند ،جنبه
نوعی جشن گرفتن دارد و برای
آنان که از راههای دور ،زحمت
زیارت رفتن را به جان می خرند،
هم جنبه دینی و هم سیاحتی
دارد که اماکن گوناگونی را در
طول مسیر ،تجربه می کنند .در
سفرهای زیارتی ،سوغاتی خریدن،
نوعی تقدس بخشیدن به اشیائی
است که از مکان زیارتی ،خریداری
میشود و برای دیگرانی که آن
هدایا را دریافت می کنند ،به معنای
بهرهمند شدن از چیزهایی است
که به مکان زیارتی ،نزدیکتر می ـ
باشند.
فصل ششم کتاب با عنوان
«اماکن غیردینی و پیشرفتهای
معاصر» ،به بسط دادن پدیده
زیارت می پردازد که عمل و سنت
بازدید از یک مکان دینی را به
اماکن غیردینی هم توسعه داده
است .برای نمونه ،می توان به
بازدید از اماکن تاریخی ،کتابخانه های بز رگ ،محل روی دادن برخی حوادث
تاریخی و جاهایی که برخی بز رگان در آنجا حضور داشته اند ،اشاره کرد.
پایان بخش کتاب ،فهرست منابعی است که برای مطالعات بیشتر ،سودمند
هستند.
نویسنده در سراسر این کتاب ،نمونه هایی از پدیده زیارت در اسالم ،از قبیل
حج ،عمره و زیارت را ذکر می کند؛ اما از آنجا که تخصص وی ،مطالعه پدیده
زیارت در ادیان سنتی بودایی در ژاپن است ،چندان به عمق زیارت در فضای
اسالمی نمی پردازد و برخی از برداشتهای وی از فضای اسالمی ،نه تنها قابل
مناقشه ،که گاه سوگیرانه و غیرکارشناسی است .مثال در جایی ادعا می کند
در دین اسالم ،پنج پیامبر وجود داشته که آخرین آنها حضرت محمد  sمی
باشد!
برداشت الحاقی و ناگفته از این کتاب ،این نکته می تواند باشد که سلفیان و
وهابیانی که زیارت را عملی مشرکانه می دانند ،باید بدانند که زیارت ،عملی
است که در همه ادیان و سنتهای دینی ،انسانها بوده ،با فطرت انسانها گره
خورده است و منع کردن سایران از این عمل ،حرکتی در خالف جهت فطرت
آدمیان است و هیچ انسان عاقلی ،چنین حرکات خالف عقل و فطرت انسانی
را نمی پذیردo .

معرف

یک
تاب

خاطرات
حاجیهخانمعلویه

شــاید تــا بــه حــال نــام حاجیــه خانــم
علو یــة کرمانــی را نشــنیده باشــید.
او ،زنــی ســیده از خاندانــی اشــرافی
بــوده کــه تــا حــدودی تحصیالتــی هــم
داشــته اســت .علویــه خانــم ،هنگامــی
کــه راهــی ســفر حــج و ســپس عتبــات
عالیــات میشــود ،خاطــرات خویــش
را مینویســد تــا بــه قــول خــودش،
یــادگاری باشــد و بعدهــا کتــاب شــود.
ایــن خاطــرات ،تمــام دیدنیهــا و
شــنیدنیهای او در ســفر اســت.
نویســنده بــه همــراه چنــد تــن از
نزدیــکان خــود ،راهــی ایــن ســفر شــده
ی خــان ،همســر ولــی خــان،
اســت؛ ول ـ 
فاطمــه و تغافــل (کنیــز) .او ابتــدا از ولـی
خــان میخواهــد کــه امــا و انشــای
ســفرنامه را بــه عهــده بگیــرد؛ امــا
وقتــی میبینــد ولــی خــان فقــط چنــد
ســطر نوشــته ،خــودش قلــم بــه دســت
میگیــرد و خاطــرات را بــا تمــام حــس
و حــال و شــیرینی و تلخــی اتفاقــات در
راه مینویســد.
حاجیــه خانــم علویــه ،نثــری جــذاب
و دلنشــین دارد .دقــت در جزئیــات،
نــکات ،تصاو یــر و توصیفهــا ،همگــی
نشــان دهنــدة توانایــی و قابلیــت او در
نوشــتن اســت .نمونــه اش زمانــی اســت کــه او بــه
بیســتون رســیده ،گل و بــاغ و بوســتان را در آنجــا
میبینــد و چنیــن مینویســد:
«یــک ســاعت بــه غــروب مانــده ،رســیدیم بیســتون.
در ایــن راه ،همــه ســبز و خــرم .چــه گنــدم دیمــه
کاشــته بودنــد و چــه ســبزه چمــن ،یــک تختــه ســبز
ً
بــود .انصافــا ایــن همــه شــعری کــه وحشــی و وصــال
گفتهانــد در بــاب زمیــن بیســتون ،جــا دارد».
نویســنده در اثــرش ،مشــاهداتش را بــا صراحــت
لهجــه بیــان کــرده اســت .او کــه بــه دربــار ناصرالدیــن
شــاه هــم رفــت و آمــد داشــته ،در بخشــی از کتــاب،

بــی هیــچ خودسانســوری ،از اوضــاع دربــار
ناصرالدیــن شــاه مطالبــی نوشــته اســت .حاجیــه
خانــم ،ســفرش را از دوالب و بهــرام جــرد کرمــان آغــاز
کــرده ،از مســیر بندرعبــاس بــا کشــتی بــه جــده رفتــه،
ســپس وارد مکــه و مدینــه شــده ،بعــد از آن بــه عتبــات
عالیــات رفتــه اســت .او پــس از بازگشــت بــه ایــران،
همچنــان بــه نوشــتن ادامــه میدهــد و مســیرها و
اتفاقــات را مینــگارد .بــه تهــران کــه میرســد ،بــه
دلیــل خویشــاوندی کــه بــا شــاه داشــته ،وارد دربــار
ناصرالدیــن شــاه میشــود و از اتفاقــات آنجــا
مینویســد .متــن زیــر ،قســمتی از کتــاب «ر وزنامــة
ســفر حــج ،عتبــات عالیــات و دربــار ناصری» اوســت:

«(نجــف اشــرف) امشــب کــه
شــب بیســتم ،یعنــی اربعیــن
اســت ،ســحر بــار کردنــد .در
بیابــان همــه ســبز و خــرم ،علــف
صحرایــی ،چــون در یــای نجــف
کــه خشــک شــده ،آنجــا بــوده.
نهــا هــم فــی
بعضــی از زمی 
الجملــه رطوبتــی دارد .حــاال از
عیــن ســید تــا نجــف ،همــة ایــن
زمیــن را ز راعــت میکننــد .گــوش
ماهــی و صد فهــای کوچــک هــم
بســیار اســت؛ ولــی همــه پوســیده.
آمدیــم ،پیــش از ظهــر رســیدیم
بــه نجــف اشــرف .الحمــدهلل
کــه از گیــر حملــه دار و شــترهای
دیوانــه ،خــاص شــدیم .از
مدینــه کــه حرکــت کردیــم ،حــاج
یهــا از راه شــام
شــامی و بعض 
رفتنــد .حــاج مصــری و بعضــی
از راه مصــر رفتنــد .خیلیهــا از
مدینــه برگشــتند؛ چــه ســنی و
چــه شــیعه؛ رفتنــد بــه جـ ّـده ،از راه
آب ،رفتنــد بــه والیتشــان .ماهــا کــه
حــاج جبلــی بودیــم ،از راه جبــل
آمدیــم .از ایــن راه ،خیلــی کــم
آمدنــد ...امــروز کــه شــنبه بیســت
و ســوم اســت ،بــا چشــم گریــان و دل بر یــان ،از کربــا
بیــر ون آمدیــم ،ر وانــة کاظمیــن شــدیم .همــه جــا در
راه ،آبــادی و نخلســتان .هشــت ســاعت راه آمدیــم.
مســیب ،از جســر کــه گذشــتیم ،پــول گرفتنــد .زمیــن
صحــرا همــه ســبز؛ خارشــتر و کهــور ،یــک تختــه ســبز
بــو د».
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فــر و میریخــت .نســیم کــه پشــت ســرش بــود،
شبــو
پرهــای خــود را بــه آن عطرهــا م ـیزد تــا هــوا خو 
شــو د.
مــرد جــوان ،خســته شــد .چــون بــا پــای پیــاده ،راه
زیــادی را دویــده بــود .نــه اســب در اختیــار داشــت تــا
ســوار شــود ،نــه االغ یــا شــتری .تشــنه شــد .ایســتاد
و چشــم گردانــد .در آن اطــراف ،هیــچ چشــمه و
چاهــی ندیــد .بــاز هــم بــه حرکــت خــود ادامــه داد و از
گلهــای آفتابگــردان ،دور شــد.
در پیــچ یــک نخلســتان ،چشــمش بــه یــک برکــه
پــرآب افتــاد .خنــدان شــد و جلوتــر رفــت تــا از آب آن
بنوشــد؛ امــا بــا خــودش گفــت« :نــه ،همینطــوری
کــه نمیشــود از آب برکــه بنوشــم .بایــد صاحــب آن
راضــی باشــد ...پــس ...پــس صاحــب ایــن برکــه
کجاســت»؟
چشــم گردانــد و صــدا زد .بــاالی ســرش ،درخــت
نخلــی بــود کــه دامــن دامــن خرمــا داشــت.
درخــت لر زیــد .مثــل بیــدی کــه در هنــگام

مــرد جــوان داشــت از جایــی دور برمیگشــت .او
هیجــانزده بــود .بــا شــتاب میآمــد و بیشــتر از
نکــه بــه آدمهــا ،درختهــا و خانههــای دور و
ای 
بــرش نــگاه کنــد ،از خــودش تعجــب کــرده بــود و دل
تــوی دلــش نداشــت.
بــه یــک مز رعــه آفتابگــردان رســید .گلهــای
آفتابگــردان بــه ســمت او چرخیدنــد و برگهــای پهــن
و سبزشــان را طــرف او گرفتــه ،بــا زبــان بیزبانــی،
چنــد بــار صدایــش زدنــد.
 آهای مرد جوان!امــا او صــدای آنهــا را نمیشــنید .صــدای
گلهــای آفتابگــردان ،خفــه و آرام بــود .آنهــا
ایســتادند و خیــره خیــره نگاهــش کردنــد.
چــون او بــا خــودش عطــر دلانگیــزی
داشــت و از دســتها ،پاهــا و
پیراهنــش ،آن عطــر دوستداشــتنی،

ٔ
ݣݣقصه آن
عطر خوشبو
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یلــر زد .بعــد خیــره خیــره نگاهــش کــرد.
توفــان م 
آر زو کــرد مــرد جــوان ،از تنــه او بــاال بــر ود و ُمشــتی
از خرماهایــش را بچینــد و نــوش جــان کنــد .درخــت
نخــل هــم در ایــن فرصــت کوتــاه ،او را خــوب ببویــد و
خیــره خیــره نگاهــش کنــد؛ چــون او بــا خــودش عطــر
دلانگیــزی داشــت .درخــت نخــل ،هیــچ وقــت بــه
عمــرش ،بویــی بــه آن دالویــزی را حــس نکــرده بــود.
مرد جوان دوباره صدا زد« :آهای آقای باغبان»!
پیرمــردی از راه رســید .بیلــی بــر دوش خــود داشــت و
لبخنــد شــیرینی بــر لــب .دســتاری بــر ســر بســته بــود
و ِدشداشــه بلنــدی بــر تــن داشــت.
پیرمــرد بــه او خیــره خیــره نــگاه کــرد و یــادش رفــت
ســام کنــد؛ امــا مــرد جــوان بــه او ســام کــرد و گفــت:
«ایــن بــاغ بــرای شماســت .مــن اجــازه دارم از آب
ایــن برکــه بنوشــم»؟
پیرمــرد ،فقــط بــه ســام او جــواب داد؛ امــا بــه خاطــر
آن بــوی خوشــی کــه همــراه مــرد جــوان بــود ،یــادش
رفــت دنبالــه حرفــش را بگیــرد و بــه ســؤال او جــواب
دهــد.
مــرد جــوان خواســت راهــش را بگیــرد و بــرود؛ امــا
دوبــاره آن ســؤال بــه زبانــش افتــاد.
 من تشنه هستم ،آیا اجازه دارم...؟ بلــه پســرم ،بلــه عزیــزم ،چــه کســی بهتــر از تــو.هــم مهربــان ،هــم خــوشر و و مؤمــن و باخــدا ،هــم
خو شبــو!
مــرد جــوان ،ســر برکــه نشســت و مشــت در آب آن
فــرو بــرد .چنــد جرعــه آب نوشــید و گفــت« :ســام بــر
حســین».
بــر آیینــه صــاف و زالل برکــه ،مــوج افتــاد .یــک مــوج،
دو مــوج ...ده مــوج و صــد مــوج .موجهــا ریــز ریــز و
بار یــک بار یــک بودنــد و بــه هــم میچســبیدند و بــه
دیوارهــای ِگلــی برکــه میخوردنــد.
برکــه ،خیــره خیــره بــه مــرد جــوان نــگاه کــرد و بــا
خــودش گفــت« :کاش ایــن مــرد جــوان ،بیشــتر از
ایــن پیشــم بمانــد و بــا مــن حــرف بزنــد .وای ...چــه
بــوی خوشــی دارد .آهــای جــوان! ایــن بــوی خــوش را
از کــدام دشــت زیبــا آوردهای»؟
مــرد جــوان صــدای او را نشــنید .شــاید بــه خاطــر این
بــود کــه زبــان او را نمیفهمیــد .مــرد جــوان برخاســت
کــه بــرود .برکــه دوبــاره خیــره خیــره نگاهــش کــرد و
پیراهــن ســفیدش را خــوب بوییــد و دلــش پــر از هــزار
امیــد شــد؛ هــزار آر ز و.
مــرد جــوان خندیــد و گفــت« :ممنــون پدرجــان!
بایــد بــروم کــه خیلــی عجلــه دارم .میترســم شــب
بشــو د».
پیرمــرد باغبــان پرســید« :مگــر خانهتــان در ایــن
نزدیکیهــا نیســت»؟
مــرد جــوان گفــت« :نــه ...خانــه مــا در
ّ
1
محلــه پاییــن شــهر ِحلــه
اســت .مــن بایــد زودتــر

خانــوادهام را از نگرانــی و ناراحتــی در بیــاورم».
پیرمــرد ،خــوب بــه چشــمهای معصــوم او ز ل زد و
ّ
گفــت« :مــن تــو را تــا بــه حــال در شــهر ِحلــه ندیــده
ّ
بــودم .مــن ِحلیهــا را خــوب میشناســم .از کــدام
طایفــهای»؟
مــرد جــوان برگشــت و بــه تــه جــادهای نــگاه کــرد
ّ
کــه در انتهــای آن ،در وازه ِحلــه پیــدا بــود .بعــد بــا
نگرانــی بــه پیرمــرد باغبــان جــواب داد« :مــن یــک
ّ
ســر
حمامــی هســتم .اآلن هــم نمیدانــم چــه بالیــی ِ
خانــوادهام آمــده».
او راه افتــاد و رفــت؛ امــا باغبــان پیــر ،دنبالــش داد زد
و گفــت« :تــو فامیــل ابوراجــح هســتی»؟
خــود
مــرد جــوان ایســتاد و خندیــد و گفــت« :مــن
ِ
ابوراجــح هســتم».
بعــد بــه راه خــود ادامــه داد .پیرمــرد باغبــان ،غــرق
در تفکــر شــد .فــوری پشــت دســت خــود زد و گفــت:
«امــا ابوراجــح ّ
حمامــی را مــن میشناســم .او کــه
جــوان نبــود .زیبــا و خــوشر و و خوشبــو نبــود».
ّ
مــرد جــوان ،دوان دوان میرفــت تــا بــه ِحلــه برســد.
در راه ،انگشــت بــه دندانهــای ســفید و یکدســت
خــود کشــید .از دو طــرف ،چشــمهایش اشــک
تــازهای بیــر ون زد .بــه خــودش گفــت« :تــو امــر وز
صبــح ،میانســال بــودی ابوراجــح! موهایــت کــم
بودنــد و ســفید .پاهایــت بیطاقــت بودنــد و رنجــور؛
امــا حــاال چــه!»...
اســبی کــه بــه ســرعت میتاخــت ،بــه او رســید .مــرد
جــوان ایســتاد .اســب هــم ایســتاد .پیرمــرد باغبــان
کــه ســوار آن بــود ،پاییــن پریــد و افســار اســب را بــه او
داد و گفــت« :ای مــرد جــوان! مــن ابوراجــح حمامی را
میشناســم .او مثــل تــو جــوان و زیبــا نیســت .نکنــد
تــو یــک ابوراجــح دیگــر هســتی! بــه مــن بگــو تــو چــه
کســی هســتی و ایــن بــوی خوشــی کــه همــراه توســت
از کجاســت؟ اگــر بــه بــاغ مــن بازگــردی ،خواهــی
فهمیــد کــه بــر تــن درختهــا و ســبزهها و برکــهام،
بــوی پیراهــن تــو نشســته اســت».
مــرد جــوان ،صــورت و دســت پیرمــرد را بوســید و
گفــت« :قصــه مــن ،قصــه عجیبــی اســت .بایــد بــه
خانـهام بیایــی تــا آن را برایــت تعریــف کنــم؛ امــا اآلن
عجلــه دارم .مــن نگــران همســر و فر زندانــم هســتم».
مــرد جــوان ،دوبــاره بــه راه افتــاد .پیرمــرد باغبــان
گفــت« :بیــا ســوار بــر اســب مــن شــو تــا زودتــر بــه
خانــهات برســی».
مــرد جــوان گفــت« :نــه ...مــن بایــد بــا پــای پیــاده
بــر وم .ابوراجــح شــوق دارد بــا پاهــای جوانــش تــا
خانــه بــدود».
٭٭
ر وزی دیگــر ،پیرمــرد باغبــان ،بــه خانــه ابوراجــح در
ّ
شــهر ِحلــه رفــت .در محلــه آنهــا ،مــردم خوشــحال
بودنــد .بــر در خانــه او و دور و بــر آن ،پارچههــای

رنگــی ،آویــزان بــود .هــر کــس از راه میرســید ،شــربت
مینوشــید ،ابوراجــح را میبوســید و میبوییــد و بــا
تعجــب بــه او نــگاه میکــرد .ابوراجــح باالخــره در
میــان مهمانهایــش کــه نشســته بودنــد ،ایســتاد و
قصــه خــود را تعریــف کــرد:
ّ
«همــه میدانیــد کــه مــن در شــهر ِحلــه ،یــک شــیعه
حمامــی بــودم .حمــام مــن محــل رفــت و آمــد
آدمهــای زیــادی بــود .بــه حاکــم کــه بــا شــیعیان
دشــمن بــود ،خبــر دادنــد کــه مــن از اهــل بیــت b
حــرف میزنــم و آنهــا را تبلیــغ میکنــم .یــک ر وز
مأمــوران مرجــان صفیــر یــا همــان حاکــم ،بــه حمــام
مــن ریختنــد و مــن را دستبســته پیــش او بردنــد.
او بــا شــیعیان میانــه خوبــی نداشــت .بــه دســتور
حاکــم ،مأمــوران بــه جانــم افتادنــد و تــا میتوانســتند
کتکــم زدنــد .بیشــتر دندانهایــم شکســت و مــن از
حــال رفتــم؛ امــا آنهــا دســت از ســر مــن برنداشــتند.
زبانــم را ســوراخ کردنــد و نــوک بین ـیام را بریدنــد.
بعــد یــک ریســمان بــه گردنــم انداختنــد و مــن را تــوی
کوچههــا گرداندنــد .تــا اینکــه شــب تــوی خراب ـهای
تاریــک ،رهــا افتــادم .مــن زنــده بــودم و کســی نبــود.
زبانــم بــرای حــرف زدن نمیچرخیــد .تــوی دلــم،
امــام زمــان  gرا صــدا زدم .نــاگاه دیــدم دورتــادورم
ر وشــن شــد .نــگاه کمجانــم بــه مــردی افتــاد کــه بــا
مهربانــی ،بــه طرفــم آمــد و دســت بــر صورتــم کشــید و
گفــت« :برخیــز! خداونــد تــو را شــفا داد».
وقتــی برخاســتم ،حــس کــردم جــوان ،زیبــا و ســالم
شــدهام .پیراهنــم پــر از بــوی عطــر شــده بــود و
دندانهایــم ســالم بودنــد .امــام عز یــزم را صــدا زدم؛
2
امــا از او خبــری نبــود .آه....

پی ّنوشت:
ِ .1حله شهری کوچک در نزدیکی نجف است که همه مردمان آن
شیعه هستند.
 .2ماجرای ابوراجح ،یک ماجرای واقعی است که در همه کتابهای
تاریخی نقل شده است.
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جرعههای جاری

نفسخویش را
رها کن و بیا

 yنفس خویش را رها کن و بیا
در شبانه ر وز ،پنج مرتبه به حضور
حق و هر مرتبه دو بار «اهدنا
الصراط» گویاییم و حضرت حق،
 124هزار پیغمبر داشته که شاید در
مقابل هر نبی ،الاقل ده ولی بوده
است و همه آنها برای هدایت طریق
آمده اند .پیغمبری در مناجات
عرض کردّ :
«رب این الطریق الیک؛
پروردگارا! راه به سوی تو کدام
است»؟ خطاب رسید« :دع نفسک و
1
تعال؛ نفس خویش را رها کن و بیا»!

ب

توصیه هایی از آیت اهلل
حاج شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی

وی ب

اران

 yانتخاب همنشین
از حضرت عیسی  gسؤال شد« :با
چه کسی همنشین باشیم»؟ فرمود:
«با کسی همنشین باشید که دیدن
او شما را به یاد خدا بیندازد و سخن
او بر علم و دانش شما بیفزاید و عمل
او ،شما را به آخرت ترغیب و مایل
2
سازد».
 yمدار امر بر سه چیز استوار است
تا آنجا که می توانید در امر نماز اول
وقت و حضور قلب در نماز و تالوت
چند آیه از قرآن با تدبر در معانی آن
در سحرها مداومت نمایید.
در باطن نماز ،تعمق نمایید و رساله
«اسرار الصلوه» را که از شهید اول
است به دست آورید و قدری در
آن نظر نمایید .از مناجات خمس
عشره ،هر ر وز صبح یکی را بخوانید
و وقتی به اتمام رسید ،از اول شر وع
کنید .آیه «و من یتق اهلل» را با تدبر
در معانی آن ،مشغول باشید.
ً
در طریقه حقیر ،خصوصا نماز خیلی
مورد توجه است .هر چه زحمت و
توجه است ،به نماز معطوف دارید
و بدانید که مدار امر ،بر سه چیز،
استوار است :شب زنده داری ،حالل
خوری و توجه به نماز و حضور قلب
3
در آن.
 yباطن شخص را از کلمات و
اعمالش بسنجید
حضرت عیسی  gمیفرماید:
«باطن شخص را از کلمات و
اعمالش بسنجید»؛ زیرا هرگز درخت
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محمد که مورد خشنودی (خدا)
ست ،پناه میبرم و از شر تمام جن
و انس ،به معبود همه مردم (خدا)،
پناه میبرم» تا شر ابلیس و شیاطین
دیگر ،از تو دفع گردد و از گزند آنها
5
امان یابی.

 yدیگر مرا درک نخواهی کرد
در کتاب «من ال یحضره الفقیه»
آمده است که حضرت امام علی بن
ابیطالب  gفرمود« :هر روز که بر
فر زند آدم فرا می رسد ،به وی خطاب
می کند :من روزی جدید و شاهد
و مراقب حال توام .بکوش تا در
این روز ،گفتاری نیکو یا عملی خیر
انجام دهی که دیگر مرا درک نخواهی
6
کرد».
 yبرای وسعت رزق و با ایمان از
دنیا رفتن
ای عزیز! بدان که بعد از نماز ،تسبیح
حضرت فاطمه زهرا  hبه قدری
فضیلت دارد که یکی نماز را خوانده
و چون این تسبیح را به جای نیاورده
بود ،به او گفتند :نمازت را اعاده
کن .دوم ،سه مرتبه سوره توحید و
سه مرتبه صلوات و سپس سه مرتبه
آیه مبارکه «و من یتق اهلل یجعل له
ً
مخرجا و یر زقه من حیث ال یحتسب
و من یتوکل علی اهلل فهو حسبه ان
اهلل بالغ امره قد جعل اهلل لکل شیء
ً
قدرا» 7را بخواند و به قصد فتح باب،
به طرف باالی سر بدمد .حدیث
است از رسول خدا  sو امام صادق
 gکه خواندن این آیه پس از نماز،
موجب وسعت ر زق و طول عمر و
8
باایمان از دنیا رفتن است.

خار ،انجیر ندهد .هر چه از زبان
میتراود ،از دل سرچشمه میگیرد.
کسی که ّ
فحاش و بدگوست ،چون
دلش معدن نجاسات است ،از
زبانش نیز همان بیر ون تراویده
است .از این ر و بود که وقتی کسی به
حضرت عیسی  gبد گفت ،ایشان
در حقش دعا فرمود .از ایشان
پرسیدند :آن کس بد کرده ،تو او را
دعا میکنی؟ آن حضرت پاسخ داد:
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هر کس از آنچه در خزانه دارد ،انفاق
میکند .او از خزانه خود بر من انفاق
کرد؛ من نیز بخل نور زیدم و از خزانه
4
خود ،بر او انفاق کردم.

 yدفع وسوسه شیطان
ای کمیل! اگر شیطان در سینه تو
وسوسه انگیخت ،بگو« :از (شر)
شیطان گمراه ،به خدای پناه میبرم
و از ّ
شر قضا و قدر ،به حضرت

پی نوشت:
 .1علی مقدادی اصفهانی ،نشان از بی
نشانها ،ج ،1ص.122
 .2همان ،ص .123
 .3همان ،ص .126
 .4همان ،ص .148 -147
 .5همان ،ص .191 -190
 .6همان ،ص .314
 .7سوره طالق ،آیات  2و 3
 .8همان ،ص .343

مختصر دعا وحکمت الهی

و مفید

آیا دعا کردن با اعتقاد به حكیم بودن خداوند ،منافات دارد؟

دعا در چارچوب حكمت الهی است؛ نه امری خارج از آن تا با آن منافی
باشد؛ یعنی دعا دارای مر ز و حدود است؛ چه از حیث آداب ،چه از حیث
محتوا .از این ر و ،به هر دعایی با هر ویژگی و هر محتوایی ،توصیه نشده
است و نیز تأثیرگذاری دعا بدون حد و مر ز نیست .دعا باید در چارچوب
مصالح و مفاسد انسانی باشد؛ یعنی خواستن مصالحی كه خداوند مقر ر
فرموده و درخواست دوری از مفاسدی كه او به ترك آنها دستور داده
است.
دعا باید با سنتهای الهی و حكمت خداوند هماهنگ باشد؛ چنانچه
َ
حضرت علی  gمیفرماید« :ك َرم خداوند ،حكمتش را نقض نمیكند.

به همین دلیل است كه هر دعایی ،اجابت نمیشود» 1.اگر دعا بر خالف
حكمت الهی باشد ،نه تنها مؤثر نیست و به رشد آدمی كمك نمیكند ،بلكه
به سقوط او نیز میانجامد.
از خدا ،غیرخدا را خواستن		
2
ظن افزونی است و كلی كاستن

مختصر
مفید رو بـهآســمـان
و

چرا در هنگام دعا ،بلند كردن دستها به سوی آسمان سفارش شده
است؟ مگر خداوند همه جا نیست؟

برخی گمان میكردهاند به دلیل آنكه بلند كردن دستها به سوی آسمان،
موجب مكان قائل شدن برای خداوند متعال میشود ،باید آن را ترك
كرد؛ ولی با توجه به حكمت بلند كردن دستها به سوی آسمان ،این
پندار چندان درست نیست .به فرموده عالمه طباطبایی ،حقیقت تمام
عبادتهای بدنی ،فر ود آوردن معنای باطنی به صورت ظاهر و آشكار
ساختن حقایق فراتر از زمان ،در قالب جسمانیت است؛ مانند نماز ،ر وزه
و حج و ...اگر این تنزیل نباشد ،عبادت بدنی ،بی معنی خواهد بود .دعا
نیز چنین است.
دعا ،تمثیل توجه قلبی و درخواست باطنی است؛ مانند درخواستی كه

در میان ما انسانها رایج است و میبینیم كه انسان فقیر ،از شخص
ثر وتمند ،درخواست برآوردن حاجت میكند و در این حالت ،دست خود را
به سوی او دراز می کند و با ذلت ،برآوردن خواهش خود را از او می خواهد.
در دعا نیز دراز كردن دستها به سوی آسمان ،حقیقی نیست تا این تلقی
ایجاد شود كه گویا خدا در آسمان است؛ بلكهعملی نمادیناست برای
درخواست موجود فر ودست از موجودی باالتر .باطن دعا ،درخواست از
حضرت حق است كه در ظاهر و در بعد جسمانی ،به صورت بلند كردن
4 3
دست به سوی آسمان ،ظاهر میگردد .و
o
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گناه کوچک و بزرگ

مختصر
و مفید حكم عمل به گناهی كوچكتر برای فرار از گناه بزرگتر چیست؟
نخست باید دانست که اگرچه گناه كوچكتر،
نسبت به گناه بز رگتر ،پلیدی ،زشتی و آفت
كمتری دارد ،اما توجیه این كار ،اگر همراه با حق
دادن به خود باشد ،موجب تكرار گناه كوچك و
خودداری از توبه میشود .این وضعیت ،خطرناك
است و باعث میشود که ر وحیه تخلف ،در انسان
ریشه بدواند.
در فرازی از پندهای پیامبر اکرم  sبه اباذر،
چنین میخوانیم« :ای اباذر! به كوچكی گناه نگاه
نكن؛ بلكه به بز رگی كسی بنگر كه او را نافرمانی
5
كردهای».
شاید با توضیحی مختصر و گذرا درباره گناهان

كوچك ،مقداری با جایگاه آن در آیات و روایات
آشنا شویم .ممكن است انجام دهندگان گناهان
كوچك ،عملی را انجام دهند كه از نظرشان در
درجه دوم اهیمت قرار داشته ،پندارشان این باشد
كه این گناه ،از حیث كوچكی ،قابل بخشش
است؛ غافل از این كه تكرار گناه صغیره و كوچك
شمردن آن ،خود گناه كبیره است و مداومت بر
آن ،آدمی را در ارتكاب گناه ،گستاخ میكند! به
عالوه ،چنین كسانی ،فراموش میكنند كه چه
كسی مورد عصیان و نافرمانی آنها قرار گرفته
است.
ناگفته نماند كه گناهان كوچك هم مانند نخ نازك

و باریكی هستند كه با تكرار ،تبدیل به ریسمان
ضخیمی می شوند كه پاره كردن آن ،کار مشكلی
است.
تا چند ز دست خویش فریاد كنم
از كرده خود كجا روم داد كنم
طاعات مرا گناه باید شمری		
پس ،از گنه خویش ،چه سان یاد كن 
م
امام علی  gمیفرماید« :بز رگترین گناهان ،آن
7 6
است كه گناهكار ،آن را كوچك بشمارد» .و
o

مختصر درس یا نماز شب؟

و مفید

ا گر نماز شب بخوانم ،در طول روز به درسم لطمه وارد میشود .چه كنم؟

اگر انسان بخواهد نماز شب بخواند و در روز،
به درس او لطمه وارد نشود ،باید شبها مقداری
زودتر بخوابد و شام را سبكتر میل كند .شام را
هر چه سبكتر میل كنید ،بهتر است .شما میدانید
که بدن ما ،دو وعده غذا بیشتر احتیاج ندارد.
به ما گفتهاند اگر سیر هستید ،غذا نخورید .در
روایات آمده است که غذا خوردن در حال سیری،
استعداد را كم میكند.
یكی از بیانات نورانی حضرت امیر این است كه
«هوشمندی ،با ُپرخوری جمع نمیشود» .انسان
ُپرخور ،هرگز خردمند نمیشود .زیرا تمام تالش
و كوشش او ،صراف این می شود كه این غذاها
را هضم كند و دیگر فرصت اندیشیدن ندارد.
درست مثل آن است كه شما یك انسان متخصص
دانشمند را رفتگر كوی و بر زن كنید تا زبالهها را
جمع كند .اگر كسی می تواند استاد باشد ،چرا
باید او را به رفتگری وادار كنیم؟
روح انسان میتواند استاد و مربی خوبی باشد
و حیف است او را رفتگر جسم كنیم و بگوییم
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زبالهها را جمع كن .غذایی كه ما میخوریم ،تا به
مواد دفعی و زباله تبدیل شود ،طول میكشد .این
كار را كه بدن انجام نمیدهد؛ این روح است كه
با واسطه بدن ،این كارها را انجام میدهد .ر وح،
یك سلسله قوای ادراكی دارد و یك سلسه قوای
تحریكی .قوای تحریكی روح نیز یك سری ابزار
فیزیكی دارد؛ مثل معده و ر وده و ریه و قلب؛ ولی
آن كه غذا را به صورت خون در میآورد و عادالنه
بین مو و ناخن و گوش و چشم و مژه تقسیم
میكند ،نفس و روح انسان است.
خالصه حیف است که انسان ،روح خود را به
رفتگری وادار كند .وجود مبارك امیرالمؤمنین
 gفرمود« :عزم و همت هالی ،با شکم پر وری و
8
سورچرانی ،یک جا جمع نمی شوند».
یك وقت انسان اهل سورچرانی است و میخواهد
اینجا سور بخورد و آنجا سور بخورد و هر ر وز یك
جا میهمان باشد .آدم سورچران ،اهل عزم نیست.
انسان تا میتواند ،بهتر است دستش كنار سفره
خودش باشد .اگر كسی بخواهد اهل عزیمت و
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جزء وارثان اولوالعزم باشد ،در همان رفت و آمد با
ارحام هم باید مراقب باشد.
گاهی میهمانیهایی پیش میآید كه عیبی ندارد
انسان بر ود؛ اما اینكه سورچران باشد ،با اهل عزم
بودن ،سازگار نیست .پس نماز شب ،انسان را از
كار ر وز باز نمیدارد؛ به شرط آن كه انسان ،مراقب
مسائل جنبی باشد.
خیلی از برنامههای تلویزیون است كه انسان
میتواند نگاه نكند .همه سریالها كه سودمند
نیست .خیلی از جلسات و گفتنها و شنیدنها
هم سودمند نیست .حضرت امیر  gبه فر زندش
فرمود :جوان! مبادا كاری كنی یا حرفی بزنی
كه دیگران به تو بخندند .این كار ،تو را كوچك
میكند .اگر نیم ساعت به اذان صبح بلند شوید،
هم به نماز شب میرسید و هم به نماز اول وقت؛
بعد هم كمی استراحت میكنید و به درس روز شما
هم لطمهای وارد نمیشود.
o

مختصر
و مفید

خـــونخــدا
معنای «ثاراهلل» چیست؟ آیا اطالق این كلمه به امام حسین  ،gریشه قرآنی و روایی
دارد؟

ُ
َ
«ثار» از ریشه «ثأر» و «ثؤره» به معنای انتقام و
9
خونخواهی و نیز به معنای خون آمده است.
 .1برای «ثاراهلل» ،معانی مختلفی ذكر شده كه هر
یك ،تفسیر خاص خود را میطلبد؛ اما در مجموع
به این معناست كه خداوندّ ،
ولی دم (خونخواه)
آن حضرت است و خود او ،خون آن بز رگوار را
از دشمنانش طلب میكند؛ زیرا ریختن خون
سیدالشهدا  gدر كربال ،تجاوز به حریم و
حرمت الهی و به نوعی ،مقابله با خداوند است.
به طور كلی ،از آن جهت كه اهل بیت « ،bآل
خون
اهلل» هستند ،شهادت آنان نیز ریخته شدن ِ
10
متعلق به خداوند است.
اگر چه این واژه در قرآن نیامده است ،اما
میتوان آن را با آیات قرآنی ،اینگونه توجیه
َ ُ َ َ ْ ُ ً ََ
وما فق ْد
نمود .خداوند میفرماید« :من ق ِتل مظل
َج َع ْلنا ل َول ّیه ُس ْل ً
طنا؛ 11آن كس كه مظلوم كشته
ِ ِِ ِ
شد ،برای ولیاش ،سلطه (و حق قصاص) قرار
دادیم».
هر كسی (صرف نظر از مسلك و مذهبش)،
اگر مظلومانه كشته شود ،اولیای دم او ،حق
خو نخواهی دارند و از آنجا كه اهل بیت  bو به
ویژه امام حسین  ،gمظلومانه و در راه ایمان و
حق و خداوند كشته شدهاند ،در واقع ،خونخواه
آنان ،خود خداوند است.
بنابراین« ،ثاراهلل» به این معناست كه خونبهای
امام حسین  ،gمتعلق به خداست و او كسی
است كه خونبهای امام حسین  gرا خواهد
پی نوشت:
 .1غر رالحكم ،ح .3478
 .2مثنوی معنوی ،دفتر پنجم.
 .3المیزان ،ج  ،2ص .38
 .4محمدرضا كاشفی و سید محمدكاظم روحانی ،پرسشها
و پاسخهای دانشجویی ،دفتر چهاردهم (دعا و توسل).
 .5نهجالبالغه ،ص .533
 .6همان.
 .7پرسشها و پاسخهای دانشجویی ،دفتر چهلم (گناه و
توبه).

گرفت .این واژه ،نشان دهنده شدت همبستگی
و پیوند سیدالشهدا  gبا خداوند است كه
شهادتش همچون ریخته شدن خونی از قبیله
خدا میماند كه جز با انتقامگیری و خو نخواهی
12
خدا ،تقاص نخواهد شد.
ً
 .2اگر «ثار» به معنای خون باشد ،قطعا مراد
از «ثاراهلل» ،معنای حقیقی نیست؛ بلكه یك نوع
ّ
تشبیه ،كنایه و مجاز است .چون مسلم است
كه خدا موجودی مادی نیست تا دارای جسم و
خون باشد؛ پس این تعبیر از باب تشبیه معقول
به محسوس است؛ یعنی همان گونه كه نقش
خون در بدن آدمی ،نقش حیاتی است ،وجود
مقدس امام حسین  gنسبت به دین خدا،
چنین نقشی دارد و احیای اسالم با نهضت
عاشورا بوده است.
 .3شاید بتوان در این باره با نگاه عرفانی
مستند به روایات نیز به نتیجهای نورانی دست
یافت .از امام علی  gنیز به «اسداهلل الغالب»
و «یداهلل» تعبیر شده است و در حدیث «قرب
نوافل» ،از پیامبر  sروایت شده است كه
خداوند فرمود« :بنده من ،به چیزی دوست
داشتنی تر از واجبات ،نزد من اظهار دوستی
نمیكند و همانا او با نوافل نیز به سوی من اظهار
دوستی میكند .آن گاه كه او را دوست بدارم،
گوش او میشوم كه با آن میشنود و دیده او
میشوم كه با آن میبیند و زبان او میشوم كه
با آن سخن میگوید و دست او میشوم كه با

آن ضربه میزند و پای او میشوم كه با آن راه
میر ود .اگر به درگاه من دعا كند ،او را دوست
خواهم داشت و اگر از من درخواست كند به او
13
عطا می كنم».
از این روایت ،به خوبی آشكار میشود كه اولیای
خداوند ،خلیفه او بر روی زمین و مظهر افعال
الهیاند .خداوند ،جسم نیست؛ اما آنچه را كه
اراده میكند انجام بدهد ،از طریق دست اولیای
خود به ظهور میرساند و كمكی را كه میخواهد
به سوی بندهای بفرستد ،با پای اولیای خود
میرساند و خونی را كه میخواهد از سوی خود
برای احیای دین خودش ریخته شود ،از طریق
شهادت اولیای خودش ،ظاهر میسازد .از این
ر و همان طور كه دست امام علی  gدست
قدرت خدا و یداهلل است ،خون امام حسین g
نیز خون خدا و ثاراهلل است.
از این ر و ،در زیارت عاشورا میخوانیمَّ :
«الس ُ
الم
ثار اهَّلل َو ْاب َن ثاره َو ْ َ َ ْ ُ
َ َ
ور؛ سالم بر
ِِ
َعل ْیك یا َ ِ
الوتر الموت ِ
ِ
تو ای خون خدا و فر زند خون او! سالم بر تو ای
یگانه دوران»! همان گونه كه مرحوم ابن قولویه
حسین
در زیارت هفدهم و بیست و سوم امام
َ
َ َّ َ ُ
رض
 ،gچنین نقل
ثار ِ
اهَّلل ِف َی األ ِ
میكند«َ ُ :و َ ٌانك َ
َ َّ
الد ُم َّالذی ال ُیدر ُك َت َر َ
رض َو
األ
هل
أ
ن
م
د
ح
أ
ه
ت
و
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اهَّلل َو َ
14
ال ُیدر ُك ُه ّال ُ
حد ُه».
ِ
o

 .8نهج البالغه ،خطبه .241
 .9ر .ك :الطریحی ،مجمع البحرین ،ج  ،1ص 237؛ محمد
معین ،فرهنگ فارسی ،ج  ،1ص 1185؛ مفردات راغب ،ص
.81
 .10جواد محدثی ،درسهایی از زیارت عاشورا ،ص .14
 .11اسراء ،آیه .33
 .12ر .ك .فرهنگ عاشورا ،واژه «ثار».
 .13محاسن برقی ،ج  ،1ص .291
 .14كامل الزیارات ،ص  368و ص .406
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شیرینتر از عسل
گزارشی از برگزاری یکی از جلسات همایشهای
«احلی من العسل» در کربالی معلی

یکی از برنامه های فرهنگی ستاد عمره و عتبات
دانشجویی برای دانشجویان زائر ،سلسله
همایشهای «احلی من العسل» است که در کربالی
معلی برگزار میگردد.
در این همایشها ،دانشجویان زائر ،با بهرهمندی از
سخنان اساتید و فرهیختگان حوزه و دانشگاه ،با
ابعاد و جلوه های قیام حضرت اباعبداهلل الحسین
 jبیش از پیش آشنا میگردند.
در بخش دیگری از این سلسله همایشها،
دانشجویان فرهیخته ،مطالب و نوشتههای خود
را درباره نهضت عاشورا ،در اختیار دیگر همسفران
خود قرار میدهند.
در یکی از سلسله همایشهای «احلی من العسل»
که با شرکت کاروان های دانشجویی از استان
های سیستان و بلوچستان ،همدان ،تهران ،قم
و مرکزی در سالن اجتماعات محل استقرار بعثه
مقام معظم رهبری در کربالی معلی برگزار گردید،
حجت االسالم والمسلمین نجفی روحانی ،زائران
و مجاوران حرم سیدالشهدا  jرا به توجه و
زیارت با معرفت اباعبداهلل الحسین  jسفارش
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کرد و به جوانان
دانشجو توصیه
نمود که قدر این
لحظات ار زشمند
را بدانند.
مسئول بعثه رهبر
معظم انقالب در
بخش دیگری
از سخنانش ،ظلم ستیزی و قیام علیه ظالم را از
شاخص ه ها و ویژگی های اصلی حماسه حضرت
سیدالشهدا  jدانست و افز ود :امام حسین j
ظلم ستیز ،عدالت خواه و خدامحور بود.
در ادامه این مراسم ،حجت االسالم والمسلمین
اکبری ،سخنان خود را با استفاده از تصویر و
فیلم به حاضران ارائه داد و روایت سختیها و
مشقات قیام در راه حق را از زمان پیامبر اکرم i
تا انقالب اسالمی ،برای زائران بیان کرد.
در این همایش ،دو تن از زائران ،به نمایندگی از
دیگر دوستان زائرشان به ایراد سخنرانی پرداختند
که به گوشهای از سخنان آنان ،اشاره خواهیم کرد.

شماره سی ویک
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 yما جیره جنگی امام زمان خودمان
هستیم
«سعید الهی منش» از دانشگاه تعلیم و تربیت
شهاب قم ،چنین سخن گفت :تاثیر زیارت کربالی
معلی بر دانشجویان را با مثالی میخواهم عرض
کنم .باغبانی را در نظر بگیرید که درخت انگور
دارد و معموال سه نوع ثمره برداشت میکند؛ یک
ثمره آن غوره است؛ ثمره دوم ،انگور و ثمره آخر،
کشمش است .او چرا این کار را انجام میدهد؟
به خاطر اینکه بتواند در زمانی که نیازمند است و
توان ندارد ،از اینها استفاده کند یا آنها را بفروشد.

زیارت برای من و شمای دانشجو ،همین حکم
را دارد که در موقع نیاز ،بتوانیم از این استعداد
وجودی خود در راه امام زمان خودمان مصرف
کنیم؛ یعنی بتوانیم در جوار امام معصوم  jاین
استعداد و آمادگی را پیدا کنیم و مطالب را یاد
بگیریم و معترف به حقشان شویم تا بتوانیم به
خودسازی برسیم.
از بین ائمه اطهار ،امام حسین  jدارای
خصوصیات و فضائل خاصی است .اولین
خصوصیت امام حسین  ،jاین است که وجود
انسان را نورانی میکند و دومین خصوصیت
ایشان« ،ان الحسین مصباح الهدی و سفینة
النجاة» است؛ یعنی او هدایتگر جامعه است.
نکته آخر را به شما عزیزان بگویم و اینکه ما جیره
جنگی امام زمان خودمان هستیم و اگر خوب
تربیت شویم ،میتوانیم به این هدف برسیم؛
لذا شما عزیزان در اینجا زیارت جامعه کبیره
را بخوانید و به امام حسین  jبیشتر توسل
کنید که قیام امام زمان به مانند قیام حضرت
سیدالشهداست.

 yآقاجان! بی تو هیچم
در ادامه ،نوبت به خانم «رجبی» ،دانشجوی
دانشگاه سیستان و بلوچستان رسید تا یک متن
ادبی را به محضر امام حسین  jتقدیم کند و
در قالب آن به بیان حرفهای خود بپردازد .متن وی
چنین قرائت شد:

آقای آفتاب های پنهان!
آقای صبور یها!
آقای مظلومیتها و ای سر ور دل زینب!
سالم!
نامهای به حسین  jچه میشود آخر؟! همان
حسینی که یادش قلب آدمیان را به آتش کشیده
است .مگر دل ،حرم خدا نیست؟ حرم خدا از یاد
حسین  jماتم گرفته است؛ حاال هم نام حسین
 ،jقلم و کاغذم را به آتش کشیده و شعلهور
شده ،ذره ذرهاش و تمام هستی اش...
میخواهم از او شر وع کنم و از او بگویم؛ اما مگر
میشود؟! ده ر وز است که زمین را آفریدهاند؛ ده
ر وز است که زمین را شخم میزنیم .همه گندمهای
ممنوعه را کاشتهایم و جاودانگی نر ویید .غر وب
دهم است؛ غر وبی که فهمیده ایم این خاک ،موات
است و این زمین مرده ،استعداد ر ویش هیچ چیز
را ندارد.
آقاجان! مگر چه کردهای؟ چطور آسمان را به
زمین دوختی و چنان فریاد در نگاهت پنهان شد
که هر ساله چنان شوری در جهان پنهان میشود
که دل ،دیگر دل نیست؛ دل همانند آن پروانهای

است که با دیدن شمع ،چنان بال و پر میگستراند
و وجود خود را به شمع میزند و آن را در آغوش
میگیرد که گمان میکنی اصال پروانهای نبوده
است.
باید از این پس بیشتر برای حسین  jگریست.
خدا میداند این ر وزهایمان چقدر به روحی چنین،
نیاز داریم؛ روحی که ما را از این مر زبندی تنگ،
برهاند .این ر وزها پیش چشمان بی تفاوت ما،
ناله های تو فقط تماشا شد؛ اما میدانم که محبت،
آخر آخرش به شفاعت میرسد .امیدوارم که پا
ِ
جای پای شما بگذاریم.
آقاجان! پا در رکاب عشق و محبت شما ،چشم
دوختهام به جاده ای که به سمت شما کشیده
شده است.
دستم را بگیر و رهایم مکن که بی تو هیچم!
٭٭
در پایان ،به زائرین حاضر در جلسه ،هدایایی به
رسم یادبود از طرف بعثه مقام معظم رهبری در
کربالی معلی اهدا شد.
o
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خبرهای کوتاه
" ازعتباتدانشگاهیان

آغاز مستندسازی عتبات
دانشگاهیان در کربال

بازدید رئیس ستاد عتبات دانشگاهیان كشور از شهرك زائران
عتبه حسینی
حجت االسالم والمسلمین فقیهی در بازدید از شهرك زائران حسینی (مدینه
الحسن) در شهر كربال ،مسائل مربوط به اسكان زائران دانشجو در این
شهرك را بر رسی كرد.
در دیدار رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با سیدجعفر موسوی،
مدیر اجرایی عتبه حسینی مقر ر شد تا شهرك زائران حرم حسینی (مدینه
الحسن) جهت اسكان زائران دانشجویی بیبضاعت اختصاص یابد تا در
صورت تأیید ستاد عمره و عتبات عالیات دانشگاهیان كشور ،مقدمات الزم
جهت اعزام زائران دانشجوی كمبرخوردار ،فراهم شود.
حجت االسالم والمسلمین فقیهی با بیان اینكه دانشجویان سرمایه های
نظام اسالمی هستند و تالش در جهت ارتقای سطح معرفتی آنان بهترین
كار فرهنگی و تربیتی محسوب میشود ،گفت :همكاری عتبه حسینی جهت
فراهم كردن زمینههای الزم برای كاروانهای زمینی ار زانقیمت قابل تقدیر
است.

آشنایی زائران دانشجو با کتابخانه آیت اهلل حکیم در نجف
رضا همدانی ،نماینده ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در عراق به همراه
دانشجویان در بازدید از کتابخانه آیت اهلل حکیم و بیت امام خمینی شرکت
نمود و از نزدیک ،نظارهگر برنامه زیارت ویژه دانشگاهیان بود.
دانشجویان ابتدا مقابل باب القبله حرم مطهر علوی گرد هم آمدند .سپس
نماینده ستاد در نجف اشرف ،در خصوص نحوه شهادت آیت اهلل سید
محمد باقر حکیم صحبت کرد .در ادامه ،زائرین دانشجو با کتابخانه آیت
اهلل حکیم آشنا شدند و با عبور از خیابان شارع الرسول ،به بیت امام خمینی
رفته ،با روایتگری راوی بعثه مقام معظم رهبری با زندگی امام راحل در
نجف آشنا شدند.

ورود کاروان دانشگاهیان نخبه کشور به کربالی معلی
کاروان دانشگاهیان نخبه کشور ،در بدو ورود به کربال مورد استقبال
نماینده ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان قرار گرفت.
کاروان نخبگان دانشگاهی در مدت سه روز اقامت در کربال ،ضمن زیارت
حرمین شریفین و زیارت مرقد حربن یزید ریاحی ،در همایش احلی من
العسل شرکت کرده ،به صورت ویژه با حجت االسالم و المسلمین نجفی
روحانی؛ نماینده بعثه مقام معظم رهبری در کشور عراق دیدار میکنند.
همچنین ،این کاروان در مدت سه روز اقامت در نجف اشرف ،ضمن
زیارت حرم علی  ،jاز منز ل امام (ره) ،کتابخانه عالمه امینی (ره) و سایر
مکان های تاریخی این شهر بازدید کردند.
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به منظور ساخت مستندی
در مورد کاروان های عتبات
دانشگاهیان و زیارت آنها،
مستندسازان شبکه سه صدا و
سیما وارد کربالی معلی شدند.
این گروه در مدت پنج روز ،از
مراحل مختلف برنامه های
دانشجویان از جمله زیارت حر،
سالم اول ،مراسم وداع ،همایش احلی من العسل و ...فیلمبرداری میکنند .همچنین
این مستندسازان ،مصاحبه های مختلفی با دانشجویان ،رئیس ستاد عمره و عتبات،
نماینده ستاد در عراق و سایر مسئوالن خواهند داشت.

زیارت ویژه هیئت مسئوالن فرهنگی دانشگاههای کشور در نجف اشرف
هیئت مسئوالن فرهنگی
دانشگاههای کشور ،پس
از ورود به نجف اشرف،
ضمن بازدید از هتلهای
محل استقرار دانشگاهیان،
همراه با دانشجویان به
زیارت ویژه رفتند.
در ابتدا این هیئت فرهنگی
مقابل حرم علوی گرد هم
آمدند و به ساحت مقدس
امیرالمومنین  jعرض
ادب نمودند .در ادامه ،زائرین دانشگاهی به همراه مسئوالن فرهنگی دانشگاهها ،راهی
بیت امام خمینی شدند .در ادامه نیز دانشگاهیان به سمت مرقد شریف عالمه امینی
حرکت نمودند که با هماهنگی به عمل آمده ،هیئت فرهنگی از کتابخانه عالمه امینی هم به
صورت اختصاصی بازدید نمودند .پایان بخش این زیارت ویژه هم عبور از بازار تاریخی
محله هویش بود که ساختار آن برای اعضای این هیئت ،بسیار جالب و دیدنی بود.

اجرای طرح تالوت
قرآن کریم در هتل های
دانشگاهیان در کربال
طرح سراسری تالوت قرآن کریم
در هتل های دانشگاهیان در
کربالی معلی به مرحله اجرا
درآمد.
در این طرح ،دانشجویان در
ابتدای ورود به هتل محل اقامت
خود ،هنگام رفتن به مکان
های زیارتی و همچنین زیارت
دوره ،یک صفحه از قرآن کریم
را تالوت میکنند .همچنین به
زودی و با افزایش کاروانهای زیارتی دانشگاهیان ،طرح سراسری تالوت قرآن کریم،
هر شب در حرم حضرت سیدالشهدا و حضرت ابوالفضل العباس cو با حضور
دانشجویان و قاریان ممتاز ایرانی به مرحله اجرا در میآید.
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برگه اشتراك

تجلیل از دانشجویان رشته پرستاری در شهر کربال
همزمان با میالد باسعادت حضرت زینب کبری علیهاسالم ،از  ۱۰نفر از دانشجویان دختر
رشته پرستاری ،در بعثه مقام معظم رهبری در شهر کربال تجلیل به عمل آمد.
در این دیدار ،حجت االسالم و المسلمین نجفی روحانی طی سخنانی گفت :دانشجویان
برای ما بسیار اهمیت دارند؛ زیرا آنان آینده سازان میهن اسالمی هستند.
وی افزود :دانشجویان قشر فرهیخته و فرهنگی کشور بوده ،از این نظر مورد عنایت ویژه
مقام معظم رهبری هستند .کشور در آینده توسط همین عزیزان اداره میشود.

زائران دانشجو ،نایب الزیاره
ثبتنامی های جامانده از سفر
حجت االسالم والمسلمین منصورآبادی،
معاون فرهنگی ستاد عمره و عتبات
دانشگاهیان گفت :در شانزدهمین
دوره عتبات دانشگاهیان ۸۳ ،هزار نفر
از دانشگاهیان سراسر کشور متقاضی
اعزام به عتبات عالیات بودند که تنها
 ۱۶۰۰۰نفر از ایشان به قید قرعه انتخاب و
تا اردیبهشت ماه  ۹۶راهی عتبات عالیات
خواهند شد.
وی افزود :با توجه به حجم گسترده استقبال دانشگاهیان جهت اعزام به عتبات و
محدودیت ستاد در اعزام ،برنامه ریزی کردیم که طرح «زیارت نیابتی» را در این دوره
راهاندازی کنیم .به این ترتیب هر دانشجویی که اعزام میشود ،نایب الزیاره تعدادی از
دانشجویانی خواهد بود که در قرعه کشی انتخاب نشدهاند.

نشریهزمزم
نشریهداخلی
ستادعمره وعتباتدانشگاهیان

هزینه اشتراك یک ساله
( 6شماره):
 10000تومان
برایثبت اشتراك

مبلغ اشتراك (یك ساله  10000تومان برای شش شماره) را به
حساب سیبای بانک ملی به شماره 0106644868006
به نام فقیهی  -واعظی واریز کنید و پس از ثبت مشخصات
فردی و نشانی كامل در برگ اشتراك ضمیمه ،آن را به همراه
فیش بانكی به دفتر نشریه زمزم ارسال نمایید.

گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش نشان در کربال
دانشجویان زائر عتبات عالیات ،در مراسم وداع خود با حرمین شریفین در کربال ،با
روشن کردن شمع ،یاد و خاطره شهدای قهرمان آتش نشان پالسکو را گرامی داشتند.
همچنین دانشجویان به نیابت از شهدا ،حرم حضرت سیدالشهدا و حرم حضرت عباس
 cرا زیارت و برای آنان از خداوند متعال طلب مغفرت و رحمت کردند.
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عکس از :نرگس جاللت
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عکس از:تکتم آزاده

عکس از:تکتم آزاده

عکس از :نرگس جاللت
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مسابقهویژه

نشریهزمزم

شماره ۳۱

نکات قابل توجه:
 .1پاسخ پرسشها را از مجله زمزم  2۹پیدا کنید .هر پرسش فقط یک پاسخ صحیح دارد.
 .2مشخصات خود را دقیق و خوانا نوشته ،به همراه پاسخ نامه ارسال نمایید.
 .3با ارسال به موقع پاسخ نامه ،از جوایزی همچون کمک هزینه و سهمیه سفر به عتبات عالیات ،کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و دهها هدیه نفیس دیگر بهر ه مند شوید.
 .4جهت شرکت در مسابقه ،پاسخ نامه را به همراه مشخصات خود به نشانی «قم ،بلوار شهید صدوقی ،خیابان حضرت ابوالفضل (ع) ،پال ک  ،38ستاد عمره و عتبات
دانشگاهیان» و یا به ایمیل  zamzam@labbayk.irارسال نمایید و یا از پاسخ نامه خود عکس گرفته ،آنرا به آدرس تلگرامی  @rahiyaneasemanبفرستید.
 .5مهلت ارسال پاسخ نامه تا پایان مهر ماه  139۵می باشد.

 .1قاعدهای که پیامبر ا کرم  iدر ماههای
آخر عمر خود وضع نمود ،چیست؟

د .قرائت قرآن را فراموش نکنیم

 .8زیارتگاه «مشهد رد الشمس» در این شهر
عراق قرار دارد.

د .قاعده نبوت

 .5امام خمینی در طول مدت حضور در
نجف اشرف ،کدام زیارت را هر شب در حرم
امیرمومنان  jمیخواند؟

د .کاظمین

الف .قاعده خالفت
ب .قاعده امامت
ج .قاعده وراثت

 .2مهمترین دلیل اهمیت واقعه غدیر،
چیست؟

الف .تعیین امیرمومنان به خالفت پس از پیامبر
ب .بسته شدن دهان مخالفان والیت
ج .پایه گذاری قاعده و ضابطه حکومت در جامعه
اسالمی
د .هیچ کدام

 .3کدام یک از آداب زیارت نیست؟

الف .غسل کردن و باطهارت بودن
ب .خواندن زیارتنامه
ج .بلند صلوات فرستادن در هنگام زیارت
د .شفیع قرار دادن صاحب قبر برای برآمدن
حاجات

 .4روح کلی ادب زیارت ،این است که:

الف .بدانیم در محضر ولی خدا هستیم
ب .حتما زیارتنامه بخوانیم

الف
ب
ج
د

1

2

ج .زیارت خود را طوالنی کنیم

الف .زیارت امین اهلل
ب .زیارت جامعه کبیره
ج .زیارت وارث

د .زیارت عاشورا

 .6طبق فرموده امام صادق  ،jدورترین حالت
بنده از خدا ،زمانی است که .....
الف .خواب باشد
ب .در حال تفریح باشد
ج .در حال کار باشد

 .7زیارت امین اهلل را اولین بار ............ ،در
زیارت  .............قرائت کرد.
الف .امام سجاد - jامیرمومنانj
ب .امام باقر  - jامیرمومنانj
ج .امام سجاد -jامام حسینj
د .امام صادق - jامیرمومنانj

3

5

6

نام و نام خانوادگی :
نشانی محل سکونت:
کدپستی:
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 .9این سخن از کدام معصوم است؟
«باطن شخصیت فرد را از کلمات و اعمالش
بسنجید».
الف .پیامبر ا کرم i
ب .حضرت عیسیj
ج .امام علیj
د .امام حسین j
 .10معنی دقیقتر و صحیحتر «ثار اهلل»
چیست؟

د .شکمش پر باشد

4

الف .کربال
ب .نجف
ّ
ج .حله

الف .خون خدا
ب .خونخواه خدا
ج .خونی که در راه خدا ریخته شده

د .کسی که خداوند ،خونخواه اوست

7

8

9

10

