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فاطمهشهیدی

گاهی كه هوس
«بیشتر داشتن» ،هال كت
میآورد ،ناامیدی و به آرزو
نرسیدن ،از داشتن و به
دست آوردن ،بهتر است.

چه زشت است روز
نیازمندی ،خود را
كوچك و پست كردن
و روز بینیازی ،ظلم و
ستم كردن!

درباره همسفر ،پیش از
سفر و درباره همسایه،
پیش از خرید خانه،
پرسوجو كن.

فرزندم!
بدان که دو جور رزق و روزی داریم؛
یکی آن که تو دنبالش میروی و یکی آن که میآید دنبالت؛
میآید سراغت؛ حتی ا گر پیاش نباشی.
چه زشت است روز نیازمندی ،خود را کوچك و پست کردن
و روز بینیازی ،ظلم و ستم کردن!
ً
آن چیزی از دنیا واقعا مال توست،
که با آن ،جایگاه ابدیات را آباد کرده باشی.
ا گر برای آن چه از دستت رفته ،ناله میکنی،
پس برای هر چه به دستت نرسیده هم ناله بزن.
بگذار وقایع گذشته ،دلیل و راهنمای تو در وقایع آینده و
نیامده باشد
که امور ،همیشه به هم شبیهاند.
از مردمی نباش که موعظه سودی به حالشان ندارد؛
مگر این که سخت توبیخ و آزارشان کنند.
خردمند ،از تعلیم ،پند میگیرد و
چهارپایانند که جز با ضرب تازیانه ،ادب نمیشوند.
امواج اندوه را با شکیبایی جدی و زیبایی یقین ،از خود
دور کن.
هر که اعتدال را کنار بگذارد ،منحرف میشود.
دوست خوب ،مثل فامیل است.
دوست واقعی ،در غیاب دوست هم به دوستیاش وفادار
است.
هوا و هوس ،شریك کوردلیاند.
خیلی وقتها ،بیگانهای ،از فامیل به آدم نزدیكتر است و
.خویشاوندی ،از بیگانهها هم دورتر
غریب ،آن آدمی است که دوستی ندارد.
کسی که از مسیر حق منحرف شود ،راهش باریك و دشوار
میشود.
کسی که به قدر و ارزش خودش ا کتفا کند ،ارزش و مقامش

باقی میماند.
مطمئنترین رشتهای که میتوانی بگیری ،رشته بین تو و
خداست.
کسی که به تو توجهی ندارد و به کمکت نمیآید ،دشمن
توست.
گاهی که هوس «بیشتر داشتن» ،هال کت میآورد،
ناامیدی و به آرزو نرسیدن ،از داشتن و به دست آوردن ،بهتر
است.
این طور نیست که هر عیب و اشکالی را واضح و روشن بشود
دید
و هر فرصتی ،دوباره به دست نمیآید.
خیلی وقتها ،آدم بینا ،راه را اشتباه میرود و نابینایی به
رشد و به مقصد میرسد.
تا میتوانی ،شر را به تأخیر بینداز که هر موقع بخواهی،
میتوانی به سمت آن بشتابی.
بریدن از نادان ،مثل پیوستن به داناست.
آدمی که به روزگار اعتماد کند ،روزگار به او خیانت میکند
روزگار ،پیش چشم هر که عزیز و بزرگ شود،
همان روزگار ،او را کوچك و خوار میکند.
این طور نیست که هر تیراندازی ،به هدف بزند.
وضع و رأی حا کم جامعه که تغییر میکند،
اوضاع و روزگار هم به کلی تغییر میکند.
درباره همسفر ،پیش از سفر و درباره همسایه،
پیش از خرید خانه ،پرسوجو کن.
هریک از زیردستانت را به کار معلومی بگمار
و همان را از او بخواه؛ تا امور را به هم وا گذار نکنند.
خویشانت را احترام کن که پر و بال تو ،هنگام اوجند و
ریشههای تواند که روزی به آن برمیگردی و
هنگام رویارویی ،دست توانای تواند.
دین و دنیایت را به خدا میسپارم و
نیکوترین سرنوشت را برای امروز و فردایت و دنیا و آخرتت،
از او میخواهم.
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حسین غضنفری

از وقتی کربالیی شدم ،یک سوال ،ذهنم را مشغول
کرد و آن اینکه چرا واقعه ای چنان دردنا ک در کربال
رخ داد؟ چرا امام مظلوم ما را با آن وضعیت ،سر
بریدند؟ چه شد که آن جمعیت ،اجازه وقوع چنین
واقعه ای را دادند؟ مگر نمی شناختند پسر فاطمه را؟
مگر نمی دیدند لبانی را که پیامبر بر آنها بوسه می زد؟
مگر نمی دانستند کسی که دارند با او می جنگند ،پسر
فاطمه است و علی؛ پسر کوثر است و فاتح خیبر...
تحلیل آنچه در کربال گذشت ،نیازمند سالها تحقیق
و تفحص موضوعات مربوط به آن واقعه است ،به
اضافه بصیرت و بینش صحیحی که باید از خود ائمه
خواست تا عطا کنند؛ اما آنچه با نگاهی نه چندان
عمیق هم می توان دریافت ،وجود چندین علت اصلی
در وقوع چنین حادثه ای است.
کربال جنگ اسالم با اسالم بود؛ اسالمی که به
«سیاست ما عین دیانت ماست» معتقد است با
اسالمی که دخالت پیشوایان دین در امور حکومتی را
بیجا و اشتباه و آن را مستوجب سرکوب می دانست.
اسالمی که برای پا ک کردن لکه ننگ فساد از روی

زمین به پا خاست و به قرآن عمل کرد و تبعیت از
حکومت طاغوت را برنتافت و برای تشکیل حکومتی
بر اساس قوانین الهی قیام کرد ،با اسالمی که به
مضمون آیه «ان الحکم اال هلل امر اال تعبدوا اال ایاه
ذلک دین القیم» عمل نمی کرد.
اسالمی که برای اصالح امور امت ،حاضر بود از تمام
هست و نیست خود بگذرد ،با اسالمی که می گفت
اصالح امور برای ما هزینه دارد.
اسالمی که برای اجرای حدود و احکام خداوند بر
روی زمین ،شش ماهه فدا کرد ،با اسالمی که حاضر
نبود از ذره ای از منافعش بگذرد.
اسالمی که جهان بینی ای بر اساس تعالیم پیامبر
داشت و غایتی برای دنیا قائل بود و به آخرت می-
اندیشید و از لحظه به خاطر ابدیت می گذشت ،با
اسالمی که می گفت :ایدئولوژی برای انسان آمده
است؛ نه انسان برای ایدئولوژی.
اسالمی که نمی توانست تعالیم پیامبر آخرین و قرآنی
که بر او نازل شد را نادیده بگیرد ،با اسالمی که از
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کدام سمت
ایستاده ایم؟

سخن خداوند در قرآن ،تفسیر به رای میکرد و به دور
از لحظه ای اثرگذاری وجدان بر افکارش ،تمام تالش-
های امامان را در مسیر ایجاد جامعه اسالمی ،نادیده
می گرفت...
یک طرف مسلمانانی بودند که برای اسالم ،هزینه می-
دادند و آن طرف ،کسانی که تا جایی مسلمان بودند
که مجبور نشوند هزینه بدهند.
یک طرف ،اسالمی که به اجتناب از طاغوت،
عمل کرد و طرف دیگر ،اسالمی که حکم را به پیش
طاغوت برد؛ ا گر چه گفته شده بود که به آن کافر
شوند.
یک سو ،اسالمی که معتقد بود احکام خداوند ،مترقی
ترین احکام برای اداره جامعه اند و اجرای آنها به نفع
بشریت است و دیگر سو ،اسالمی که یا برای اجرای آن
احکام ،اولویت قائل نبود و یا آنها را به شوخی می-
گرفت و برچسب قدیمی و اجرانشدنی به آنها می زد.
یک سمت ،اسالمی که معتقد بود حکومت باید صرفا
بر اساس رضای خداوند باشد و سمت دیگر ،اسالمی
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که ایجاد حکومت اسالمی ،برایش در درجه اول
اهمیت قرار نداشت و سعی میکرد بر اساس مقتضای
زمانه عمل کند.
امام مظلوم ما شهید شد ،تا به همه شیعیان در تمامی
زمان ها بفهماند که اسالم واقعی ،یک اسالم جدای از
سیاست نیست.
امام ما پاره پاره شد ،تا ذره ذره سکوالریسم را به تاریخ
بسپرد و آن را خالف دین جدش عنوان کند.
امام ما از تمام هست و نیستش گذشت ،تا ما بفهمیم
که برای احیای دین خدا ،باید هزینه بدهیم.
امام ما شش ماهه داد ،تا ما ذره ای تساهل و تسامح
نکنیم و بدانیم شمر که جانبازی از سربازان علی بن
ابیطالب بود ،می تواند تا چه حد در شقاوت و پستی،
فرو رود و بفهمیم عمر سعد که همبازی اماممان بود در
کودکی ،در بزرگسالی ،برای مال دنیا ،چطور در مقابل
او می ایستد؛ تا ببینیم نمونه کامل قیام برای احیای
دین خدا را و از ضرر دیدن در مسیر دین خدا ،نترسیم
و ابایی نداشته باشیم.
امام ما به ما فهماند که مسلمان ،یعنی مسلمان بابصیرت؛
یعنی مسلمان سیاسی؛ یعنی انسانی متقی که نسبت به
آنچه در جامعه اش می گذرد ،بی تفاوت نیست.

آنچه در کربال اتفاق افتاد ،یک درس بزرگ تاریخی
بود و یک مکتب کامل سیاسی و فلسفی.
جریان عاشورا ،بر تمام مکاتبی که می خواهند اسالمی
بدون سیاست بسازند ،خط کشید و تمام مکاتبی را
که خواهان اسالمی بی دردسر هستند ،نفی کرد.
جریان عاشورا ،برای همیشه با گوشه گیری دینداران
و اینکه علمای دین ،به سیاست کاری نداشته باشند
تا تقدسشان حفظ شود ،مخالفت کرد و حساب دین
خدا را از اسالمهای مسالمت آمیز و سازشگر با حکومت-
های بیگانه با دین خدا ،جدا کرد.
امروز هم باید چشم خود را باز کنیم و ببینیم که ما
تحت کدام یک از دو پرچم باال ایستاده ایم و حرف
و عملمان ،شبیه کدام یک از دو جبهه باالست.
چشم باز کنیم و ببینیم در عاشورای امروز ،ما کدام
سمت ایستاده ایم...

جاودانهها
هادی کاظمی

در زندگی ،جاودانهها انگشت شمارند؛ مثل عشق،
ایثار ،محبت ،رشادت و مثل «حسین»  jکه هم
ایثار داشت ،هم رشادت و شجاعت و هم عشق! مگر
میشود به دریا نگریست و از عظمت آن ،انگشت به
دهان نماند؟ حسین دریاست؛ حسین اقیانوس است؛
حسین آسمان است؛ حسین ،جاودانه است .حسین
است که کربال را کربال کرد .همان سرزمین خشک
که حاال مأمن عشاق حسین است و زمینش سیراب
اشکهای عاشقانه! حسین  jبا خون خویش و

اصحاب باوفایش ،کربال را تقدس بخشید .واقعه
کربال ،اوج جاودانه هاست؛ اوج ایثار ،اوج محبت و
اوج عشق .البته روی دیگر این سکه نیز اوج پستی و
سخیفی و وقاحت انسانهای به ظاهر مسلمان بود .در
واقع ،ایثار ،در مقابل قساوت است که رنگ میگیرد و
محبت ،در مقابل خشونت و عشق در مقابل تنفر!
در کربال چه رخ داد که جاودانهها شکل گرفت؟ در
کربال چه شد که پس از هزار و چهارصد سال ،هنوز
قلبها با شنیدن نامش ،شدیدتر میتپند و چشمها
رنگ اشک به خود میگیرند؟ در کربال چه روی داد
که دلها ،مجنون وار گرد ضریحش طواف میکنند
و جان میگیرند؟ در کربال چه شد که عاشقان،
پریشان و گمگشته ،به سمت حرمش هروله کنان
پیش میروند؟ در کربال ،بی شک حسین بود و خدا؛
حسین بود و عشق؛ حسین بود و یک آزمایش بزرگ و
خوشا به حال حسین  jکه سربلند از آن بیرون آمد
و مال ئک در وصفش گفتند :خداوندا! تو منزهی؛ تو
می دانی و ما نمی دانیم! آنجا بود که بدی ،بد شد
و خوبی ،خوب .انگار آغاز جهان بود و روز انتخاب
برای انسانها.

از آن انتخاب بزرگ ،هزار و چهارصد سال
میگذرد و هر سال راه حسین  jبرای
یارانش بازتر میشود .چه خوش است
آن دم كه ناممان را میان یاران حسین
بنویسند و در راه حسین جان دهیم و
چه شیرین است این راه.

از آن انتخاب بزرگ ،هزار و چهارصد سال میگذرد
و هر سال راه حسین  jبرای یارانش بازتر می شود.
چه خوش است آن دم که ناممان را میان یاران حسین
بنویسند و در راه حسین جان دهیم و چه شیرین
است این راه.
باید در راه حسین  jدوید .باید چشم سر را بست و
چشم دل را باز کرد تا حسین  jرا دید و به سمتش
دوید .باید پس از خسرانهای پیاپی ،در جایی مثل
کربال ،خود را به خدا وصل کرد.

حسرت
كافی است این واژه به گوش شما بخورد .آن وقت ناخودا گاه احساس بغض و سنگینی میكنید .روضه خوان هم نمیخواهد! این واژه چنان با
پوست و گوشت و استخوانمان عجین شده ،كه قلبمان با جوارحمان همراه میشود.

هادی کاظمی

هر واژه ای را که به کار میبریم یا میخوانیم ،معموال
مفاهیم زیادی در کنار آن واژه به ذهنمان میآید .مثال
با آمدن واژه اقیانوس ،ناخودآ گاه بزرگی و عظمت و
بیکرانگی ،به ذهنمان میآید .البته اینکه کدام واژه،
چه مفهومی را به ذهن میآورد ،خیلی تحت اختیار
ما نیست؛ بلکه به استفاده های رایج از آن کلمه یا
واژه بستگی دارد .یک مسئله دیگر هم این است
که تاریخ بر روی واژه ها و مفاهیم آن ،اثرگذار است؛
یعنی یک واژه ،تا زمانی مشخص ،یک مفهوم دارد؛
اما بعد از یک واقعه تاریخی ،مفهوم آن واژه ،کامال
دگرگون میشود.
کربال ،نام سرزمینی خشک و بی آب و علف در کنار

رودی عظیم است که عده ای بادیه نشین در حوالی
آن زندگی میکردند و ا گر آن واقعه جانسوز تاریخی در
آن جغرافیا اتفاق نمی افتاد ،کسی با آن منطقه آشنا
نبود؛ اما امروزه دیگر واژه کربال ،برای کسی آن معنای
گذشته را ندارد .نام کربال که میآید ،به صورت
ناخودآ گاه ،در کنارش بسیاری از مسائل و مصائب،
ردیف میشود .اصال الزم نیست شما فکر کنید تا
مفاهیم به صورت منظم بیایند و از ذهن شما عبور
کنند؛ بلکه فقط کافی است این واژه به گوش شما
بخورد .آن وقت ناخودا گاه احساس بغض و سنگینی
میکنید .روضه خوان هم نمی خواهد! این واژه چنان
با پوست و گوشت و استخوانمان عجین شده ،که
قلبمان با جوارحمان همراه میشود.
البته کربال رفته با کربال نرفته ،باز هم فرق میکند .هر

دو از سنخ حسرت هستند؛ اما یکی حسرت دیدن
را دارد و دیگری حسرت لحظات حیرت و بغض و
اشک و آه داخل حرم را! حسرت لحظه های بین
الحرمین ،حسرت نماز و زیارت عاشورای باالی
سر ،حسرت برآورد فاصله بین تل زینبیه و قتلگاه و
پیدا کردن بهانه برای گریه .چقدر نزدیک بوده این
فاصله!
حسرت لحظاتی که میتوانستیم استفاده کنیم و بارور
کنیم ،اما نکردیم؛ حسرت اتمسفر حائر حسینی.
اشک آنجا ،بهانه ای برای جریان نمی خواست و
خودش راه خود را پیدا میکرد .در حسرت ،همه مان
شریکیم؛ کربال رفته و نرفته! چه بسا آنکه کربال رفته،
حسرت بیشتری بخورد.
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گرچه ا گر عشق و محبت
و معرفت باشد ،عاشق را به
زیارت برمی انگیزد ،اما چه بسا
زیارت ،بستر رویش جوانههای شوق و شناخت
باشد .شما هم چنین تجربههایی را دارید و در پی
مالقات با یک انسان فرهیخته یا شهری باستانی،
یا ساختمانی باشکوه ،یا مردمی با خصلتهای واال،
محبت آنها در دلتان پدید میآید و به بركت یک دیدار،
ً
بسیاری از چیزهایی را میآموزید كه قبال نمیشناختید.

زیارت،مکتبمعرفت
پیامزیارت4/
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جوادمحدثی

ا گر به مجنون گفته شود :لیلی و وصال و دیدار او
را میخواهی یا دنیا و آنچه در آن است ،در جواب
خواهد گفت :غباری از خا ک کفش لیلی ،برایم
محبوبتر و شفابخشتر برای دردهای من است 1.زیارت
نیز در چشم و دل زائر ،همین نقش را دارد و زائر را با
محبوبش پیوند میدهد و جانش را سیراب و روحش
را اشباع میکند.
وقتی عشق در کار باشد ،خا ک ره دوست را باید
سرمه چشم نمود.
معرفت ،دستاویز زیارت
از یک سو ،عشق و محبت ،پای زائر را به رفتن وا
میدارد و شوق زیارت میآفریند و از سوی دیگر،
زیارت ،دریچههای معرفت و شناخت را به روی
زائر میگشاید .پس میتوان گفت :معرفت و زیارت،
رابطه ای دوجانبه و نقشی دوسویه دارند و هرکدام ،از
دیگری تاثیر میپذیرند .بسیاری از شناختها ،پیامد
دیدارند و تا مالقاتی حاصل نشود ،دو روح با هم
پیوند نمیخورند و آشنا نمیشوند.
گرچه ا گر عشق و محبت و معرفت باشد ،عاشق را به
زیارت برمی انگیزد ،اما چه بسا زیارت ،بستر رویش
جوانههای شوق و شناخت باشد .شما هم چنین
تجربههایی را دارید و در پی مالقات با یک انسان
فرهیخته یا شهری باستانی ،یا ساختمانی باشکوه ،یا
مردمی با خصلتهای واال ،محبت آنها در دلتان پدید
میآید و به برکت یک دیدار ،بسیاری از چیزهایی را
ً
میآموزید که قبال نمیشناختید.
زیارت ،قرار گرفتن در مدار یک معرفت است؛
همچنان که پیامد یک محبت نیز هست.
سیمای پاکان
محبت و شناخت کلی شما از اولیای الهی ،شما را
مجذوب آنان میکند؛ اما معرفت متکامل و پیشرفته،
وقتی است که آن ولی خدا را بشناسیم .یکی از
بهترین منابع شناخت هم ،متون زیارتی است .تامل
در مضامین زیارتنامهها ،به ویژه آنها که ماثورند و از
امامان معصوم نقل شده و سند دارند ،معرفت و امام
شناسی ما را ارتقا میبخشد.
به زیارت جامعه کبیره بنگرید؛ یک دوره امام شناسی
است .اینکه ائمه اهل بیت کیستند و چه مقامی دارند
و نقش آنان در هدایت مردم و دین آموزی به امت
چیست و جایگاه آنان در منظومه آفرینش و در عرش
و ملکوت کجاست و اوصاف متعالی و خصلتهای
برجسته و عملکردهای خداپسند آنان کدام است
و ...همه در زیارت جامعه مطرح است .از این رو،
2
علمای مختلفی بر این زیارت ،شرح نوشته اند.
زیارت عاشورا ،زیارت امین اهلل ،زیارت وارث ،زیارت
اربعین و ...هر کدام تابلوهایی از معارف دینی هستند

که در چشم انداز زائر عارف قرار میگیرند و بینش او
را نسبت به معصومان ،باال میبرند .از این رو ،بیش
از غرق شدن در جلوه ای طال کاری و آیینه کاری
و کاشی و ضریح و نور و چراغ حرم ،باید در دریای
معارفی غرق شد و غوطه خورد و نوشید و چشید و
سیراب گشت که در زیارتنامه ها دیده میشوند.
واسطه فیض
ما ،امامان را واسطه فیض میدانیم .آنان ،مقرب
درگاه خدایند .زیارت کردن ما نیز نوعی توسل به این
شفیعان است .مرحوم نراقی مینویسد:
اولیای خدا ،از زائران مرقدشان و از درخواستها،
توسلها ،تضرعها و شفاعت طلبیهای آنان ،آ گاهی
کامل دارند .پس نسیم لطف این اولیا ،بر زائران
میوزد و رشحاتی از فروغ آنان ،بر آستان بوسان
میتابد و در رفع نیازها و برآمدن حاجات و بخشش
گناهان در پیشگاه خدا ،شفاعت میکنند .این است
رمز آن همه تا کید بر زیارت پیامبر و ائمه  .bبه
عالوه ،زیارت آنان ،تجدید عهد با والیت اولیاست
و احیای امر آنان و اعتالی سخنشان و همه اینها نزد
خداوند ،پاداشی بزرگ دارد 3.زائران ،مهمان معنوی
امامانند و بجاست که مورد عنایت قرار گیرند.
وقتی بار سنگین گناهان ،بر دوش زائر گنهکار،
سنگینی میکند،
وقتی نیارها و حاجتهای بزرگ ،به درگاه آنان
عرضه میشود،
وقتی زائر شکسته دل و امیدوار ،چهره بر ضریح
میگذارد و اشک میریزد،
این جاست که چشمه های رحمت و غفران الهی،
میجوشند و زائر را تطهیر میکنند و او با دستی پر ،از
تشرف به حرمها برمی گردد.
قرآن کریم درباره خطا کاران پشیمان میفرماید« :آنان
که بر خود ستم نموده اند ،ا گر پیش تو (ای پیامبر)
بیایند و از خدا مغفرت بخواهند و پیامبر هم برای
آنان ،از خداوند آمرزش بطلبد ،خداوند را توبه پذیر و
4
مهربان خواهند یافت».
این توسل بندگان و شفاعت اولیا ،یکی از همان
چشمههای فیض است که خداوند قرار داده است.
آنان که حق شفاعت دارند ،واسطه فیضند و دعوت
به توسل به اولیای خدا ،راهی است که مردم ،مقام
و جایگاه این مقربان را بهتر بشناسند و از آنان ،الگو
بگیرند.
تاریخ ،بسیاری را معرفی کرده که به زیارت قبر
پیامبر و امام معصومی ،حتی امامزادگان و عالمان و
صاحبدالنی رفته اند و توسل جسته اند و حاجت
یافته اند.
این گونه عشقها ،احترامها ،محبتها ،شفاطلبیها،
تقرب جوییها و تبرک جوییها ،از عقیده و ایمان
سرچشمه میگیرد و در زندگی ،سازنده است.
حیف است که این نقطههای اتکا از بین بروند و این

باورها ،خلل یابند .مواظب موریانه شبهه باشیم
تا تار و پود عقایدمان را از هم نگسلد.
در این
زیارت ،مکتب معرفت است؛ ِ
مکتب را همیشه باز نگه داریم.

قرآن كریم درباره خطا كاران پشیمان
میفرماید« :آنان كه بر خود ستم نموده اند،
ا گر پیش تو (ای پیامبر) بیایند و از خدا مغفرت
بخواهند و پیامبر هم برای آنان ،از خداوند
آمرزش بطلبد ،خداوند را توبه پذیر و مهربان
خواهند یافت».

پی نوشت:

 .1عالمه عبدالحسین امینی،
الغدیر ،ج  ،5ص  ،155به نقل از
فا کهانی ،عالم بزرگ اهل سنت.
 .2از جمله آنها« :ادب فنای مقربان»،
نوشته آیت اهلل جوادی آملی.
 .3مالمهدی نراقی ،جامع السعادات ،ج ،3
ص .398
 .4نساء ،آیه َ :64و َل ْو َأ َّن ُه ْم إ ْذ َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َج ُاء َ
وك
ِ
اهلل َو ْاس َت ْغ َف َر َل ُه ُم َّالر ُس ُول َل َو َج ُدوا َ
َف ْاس َت ْغ َف ُروا َ
اهلل َت َّو ًابا
َر ِح ًیما.
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حضرت علی  jفرمود :نیت بد ،درد پنهانی است كه وقوع بالها را در پی دارد و بركتها
را از بین میبرد و انسان را از رسیدن به آرزوها و امیدها ،باز می دارد .نیت بد ،انسان را به
جایگاه بد وارد میكند و تیر فساد را به خود انسان باز میگرداند و از رسیدن به ثواب و
نتیجه ،باز میدارد

برایخدا زیارت کنید
مروریبربرخیازلوازمزیارتهمراهبامعرفت
میرستارمهدیزاده

بسیار زیارت میکنیم؛ اما کمتر بهره میبریم؛ چرا؟
چرا زائر بسیار زیاد است ،اما عارف به مقام اهل بیت
 bدر عقیده و عمل ،اندک است؟ چرا معرفت ،در
قلب و عقیده ما رسوخ نکرده است؟ موانع زیارت
بامعرفت آداب آن کدام است؟ چه کنیم تا یک
زیارت بامعرفت به جای آوریم و آثار آن را در خود
نگه داریم؟ و ...در این نوشتار ،می کوشیم به این
پرسشها پاسخ دهیم.
آدابقبلاززیارت
 .1تشنگی روحی
ایجاد تشنگی روحی ،از مهمترین ارکان استفاده بیشتر
از نعمتهاست .هر چه تشنگی و احساس نیاز ،بیشتر
و عمیقتر باشد ،میزان استفاده و لذت نیز باالتر خواهد
بود .شاید به یاد داشته باشید آن وقتهایی که
گرسنگی به اوج خود میرسد و به قول عرفا ،حالت
گرسنگی صادق دست میدهد ،انسان در آن زمان ،از
خوردن نان خالی هم چنان لذت میبرد که هیچ گاه
از خوردن لذیذترین غذاها ،آن چنان لذت نبرده بود.
گرسنه واقعی ،منتظر غذای بعدی و لذیذ نمیماند؛
بلکه نان برای فرو نشاندن گرسنگی او ،بهترین غذا
و لذت خوردن آن ،باالترین لذتهاست .از این رو
امام صادق  jفرمود :بهترین خورشت برای مومن،
1
گرسنگی است.
این قاعده در مورد تمام نعمتها جاری است؛ یعنی
تا انسان محرومیت نکشد و احتیاج واقعی به نعمتی
پیدا نکند و از نیاز خود به چیزی آ گاه نشود ،قدر آن
را نمیداند و نمیتواند قدرش را آن گونه که باید،
دریابد .احساس نیاز و تشنگی ،اولین شرط استفاده
بهینه و کافی از هر نعمتی است .احساس تشنگی ،به
چند چیز بستگی دارد که عبارتند از:
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بسیار زیارت میكنیم؛ اما كمتر بهره
میبریم؛ چرا؟ چرا زائر بسیار زیاد
است ،اما عارف به مقام اهل بیت
 bدر عقیده و عمل ،اندک است؟
چرا معرفت ،در قلب و عقیده ما
رسوخ نکرده است؟ موانع زیارت
بامعرفت آداب آن كدام است؟
چه كنیم تا یک زیارت بامعرفت به
جای آوریم و آثار آن را در خود نگه
داریم؟
الف .شناخت نعمت و نعمت دهنده

تا کسی به این نکته پی نبرد که آن امامی که به
زیارت او میرود ،توانایی برآوردن هر حاجتی را دارد
و به ارزش گوهر وجود امام پی نبرد ،احساس تشنگی
نمی کند.
ب .شناخت درد و نیاز

بعضی احساس نیاز نمیکنند؛ ولی میدانند که امام،
درمان همه دردها و کلید همه گنجهاست .آنان دردی
در خود سراغ ندارند تا ناله کنند و به طبیب پناه
آورند؛ گرچه با زبان میگویند که ما نیازمند هستیم،
حاجت داریم ،دوا میطلبیم و میخواهیم که امام،
مشکالت مادی و معنوی ما را رفع نماید ،اما زبان
حال آنان ،حکایتی دیگر دارد؛ حکایت غفلت و
غرور و احساس بی نیازی و بی دردی .چشم خشک
آنان ،داد میزند که هیچ درد و غم و نیازی ندارند؛
چون نمیسوزند .ا گر دل ،درد داشت ،میسوخت و
اشک ،این سوز را بیرون میریخت و فاش میکرد.
تا انسان به درد خود پی نبرد و به حقیقت نقص و
نداری خویش آ گاه نشود و از محرومیت نسوزد ،نباید
امید درمان داشته باشد.
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 .۲اخالص و قصد تقرب
امام علی  jفرمود :برای خدا زیارت
کنید ،برای خدا همنشینی کنید ،برای خدا ببخشید
و برای خدا منع کنید 2.همچنین فرمود :مخلصان،
3
بزرگان اهل بهشت هستند.
الف .زیارت مشرکانه

برخی برای تفریح به زیارت میروند؛ نه از روی
معرفت و بزرگداشت و احساس نیاز! برخی نیز برای
ریا به زیارت میروند تا از عنوان حاجی و کربالیی
و مشهدی ،برای خود اسم و رسمی فراهم سازند،
خاطراتی جمع کنند ،بازار خودفروشی و ُعجب
بگسترانند و سوء استفادههای سیاسی ،اقتصادی و
روانی بنمایند.
آنان حرم و زیارت را ،فدای خودپرستی ،شهرت،
مقام و رأی خود میسازند .چنین زیارتهایی ،شرک
است و دشمنی با خدا و ائمه  .bچنین انگیزه
ای ،خودپرستی و دنیاپرستی است؛ نه خداپرستی و
معرفت .ریا ،شرکی است که خدا آن را نمیبخشد.
در حرکت و تصمیم برای سفر ،باید نیک تأمل کرد و
آن را از هرگونه ریا و خودنمایی و قصد غیر ،خالص
نمود و فقط برای او و جلب رضای او حرکت کرد و
آهنگ سفر نمود.
حضرت علی  jفرمود :نیت بد ،درد پنهانی است
که وقوع بالها را در پی دارد و برکتها را از بین میبرد
و انسان را از رسیدن به آرزوها و امیدها ،باز می دارد.
نیت بد ،انسان را به جایگاه بد وارد میکند و تیر
فساد را به خود انسان باز میگرداند و از رسیدن به
ثواب و نتیجه ،باز میدارد و نشانه شقاوت کسی

اما خالص کردن نیت از تالش و مجاهدت طوالنی،
سختتر است .تقرب بنده به خدا ،با اخالص نیت،
صورت میگیرد و ارزش دین انسان ،تنها به میزان
خلوص نیت او وابسته است.
حضرت علی  jفرمود :هیچ چیزی برتر از عمل با
صداقت و اخالص در نیت نیست 5.همچنین فرمود:
اعمال ،میوههای نیت هستند و نیت خالص ،عمل
خالص به بار میآورد .نیت ،اساس و پایه عمل است
و صالح عمل ،به صالح نیت ،بستگی کامل دارد.
صالح ظاهر ،نشان صالح باطن است و به قدر نیت
عمل ،تحقق مییابد و نیز فرمود :ا گر نیتها خالص
6
میگشت ،عملها پا ک میشد.
ا گر کسی خالصانه و با دلی پا ک و بی غل و غش ،به
سوی حرم یار قدم گذارد ،میهمان دلدار خواهد بود.
انتخاب حاجت خاص ،مثل حل مشکالت دنیوی و
جسمی و گرفتن حاجات ،منافاتی با اخالص ندارد؛
ولی میشود حاجتهایی بهتر را طلبید تا حاجات
دنیوی ،ا گر صالح باشد ،در کنار آنها برآورده شود.

اعمال ،میوههای نیت هستند و نیت
خالص ،عمل خالص به بار میآورد.
نیت ،اساس و پایه عمل است و صالح
عمل ،به صالح نیت ،بستگی كامل
دارد.
است که چنین نیتی دارد.
نیت ناخالص ،انسان را از رسیدن به ثوابها و آرزوها و
برکتها ،محروم میکند و بالها و گرفتاریها را باعث
میگردد و انسان را به عاقبت بدی دچار میسازد و
نقشههای بد و تیرهای آلوده را به سوی انسان ،روانه
میسازد .برخی از گرفتاریهای طول زیارت را ،باید
در سوءنیت و بیمعرفتیها و ترک ادبها و غفلتها
جستوجو کرد .ا گر امیدواریم که در طول زیارت ،امام
همواره در حوادث نا گوار ،به ما کمک کند ،باید در
طول سفر ،خود را از افکار و نیات و اعمال فاسد،
حفظ کنیم.
4

ب .قصد خالص

از دیدگاه امام علی  ،jنیت خوب و خالص ،باعث
ثواب ،رسیدن به نتیجه ،داخل شدن در بهشت،
رسیدن به آرزوها ،گوارایی زندگی ،ایجاد محبت
و مودت ،امتداد توفیق ،وسعت رزق و امنیت سفر
میگردد.
ا گر خداوند به بندهای خیر دنیا و آخرت بدهد ،به او
دو چیز نیک میدهد :اخالق نیک و نیت نیک؛

 .3صداقت
امام علی  jفرمود :به هر کس چهار چیز داده شود،
خیر دنیا و آخرت به او داده شده است؛ راستگویی
در کالم ،امانتداری ،عفت شکم (از حرام خواری)
و خوش اخالقی 7و نیز فرمود :بر تو باد صداقت؛ زیرا
آن ،بهترین زیربناست .صداقت ،باعث اصالح هر
چیزی است 8و فرمود :راستگو ،همیشه گرامی و مورد
9
بزرگداشت است.
در زیارت ،باید صداقت داشته باشیم؛ یعنی سخنان
ما هنگام راز و نیاز و زیارت ،واقعی باشد و با خدا و
امام ،صادق باشیم و دروغ نگوییم و قول دروغ ندهیم
و خود را بهتر از آنچه هستیم ،نشان ندهیم؛ زیرا آنان از
همه چیز آ گاه هستند .ا گر به خطای خویش اعتراف
کنیم ،زیباتر از عمل و ادعای بزرگی است که به دروغ
عرضه میکنیم.
 .4حالل بودن غذا ،لباس و مخارج زیارت
ً
ُُ
«یا ایها ُالر ُسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا؛ ای
رسوالنم! از پا کیزهها بخورید و اعمال صالح انجام
دهید» 10.با غذا و مال حرام ،نمیتوان زیارت مقبول
به جای آورد و امید جواب سالم از امام داشت.
غذا و مال حرام ،مانع استجابت دعاها و قبولی
اعمال و مال حالل ،کلید قبولی اعمال و توفیقات و
نورانیت است .پیامبر ا کرم  iفرمود :هرکس چهل روز
حالل بخورد ،خداوند ،قلبش را نورانی میگرداند و
چشمههای حکمت را از قلبش بر زبانش جاری می
سازد 11و نیز فرمود :خداوند ،ملکی بر بیت المقدس
گمارده که هر شب چنین ندا میکند :هر کس حرام
12
بخورد ،واجب و مستحبی از او قبول نمیشود.
همچنین فرمود :ای علی! هرکس حرام بخورد،
قلبش سیاه ،دینش کهنه و جانش ضعیف میگردد و

خداوند ،دعایش را محجوب (ناشنیده) میگرداند و
ُ
عبادتش کم میشود .ای علی! هر کس غذای شبهه
نا ک خورد ،دینش بر او مشتبه و قلبش تاریک و
ظلمانی میشود .ای علی! هرکس حالل خورد ،دین
و قلبش صاف میگردد و چشمانش از خشیت خدا،
اشک میریزد و برای دعاهایش ،حجاب و مانع
13
نباشد».
با مشاهده این احادیث ،به روشنی در مییابیم که
حالل بودن غذا ،لباس و مخارج ،در سفر عاشقانه
زیارت ،کلید و ّ
سر بزرگ قبول و کمال است.
ا گر میخواهیم شفا بگیریم ،حاجتروا برگردیم ،به
ترقیات عالی معنوی و روحی نائل گردیم و رضایت
ولی بزرگ خدا را کسب کنیم و از او یاری بطلبیم
و مدد جوییم و دست خالی برنگردیم ،باید با مال
حالل ،قدم در وادی ایمن معرفت گذاریم.
باید در اعمال گذشته نیز دقت کنیم و حقوقی را که
بر گردن داریم ،به یاد آوریم و آنها را به صاحبانش
باز گردانیم و با جانی پا ک و عملی خالی از ریا ،به
حضور امام بشتابیم که در این صورت ،رضایت او را
در مییابیم .زیارت از باالترین اعمال صالح است و
قرآن ،رمز توفیق در اعمال صالح مقبول را استفاده از
طیب و پا کیزه و حالل میداند.
از آیتاهلل میالنی سوال شد که چرا زیارت ما قبول
نمیشود و آن آثار الزم را ندارد؟ وی فرمود :چون با
مال حالل به زیارت نمیروید.
ً ً
قرآن میفرماید« :فکلوا مما غنمتم حالال طیبا و اتقوا
اهلل؛ پس بخورید از آن چه به غنیمت بردید ،حالل
پا کیزه را و از خدا پروا کنید»« 14.فکلوا مما رزقکم اهلل
ً ً
حالال طیبا و اشکروا نعمة اهلل؛ پس بخورید از آن چه
خداوند به شما روزی داده حالل پا کیزهاش را و شکر
15
نعمت خدا را به جای آورید».
در این آیات ،مال حالل ،کلید و رمز تقوا ،سپاس
گزاری و انجام اعمال صالح ،معرفی شده است .با
رسیدگی دقیق به مسائل مالی ،با دادن خمس و زکات
و پرداختن قرضها و دوری از هر گونه ربا و نخوردن
حرام ،به زیارت ولی خدا برویم تا حاجتروا برگردیم و
به انجام زیارتی مقبول و بامعرفت ،نائل گردیم.
پی نوشت:

 .1مصباح الشریعه ،و مفتاح الحقیقه ،ص .170
 .2غرر الحکم ،ص .113
 .3همان ،ص .135
 .4تصنیف غررالحکم ،ص .92
 .5همان ،ص .93 -92
 .6همان ،ص .93
 .7غررالحکم ،ص .151
 .8همان281 ،ص .
 .9همان ،ص .92
 .10مؤمنون ،آیه .51
 .11فیض کاشانی ،محجة البیضاء ،ج  ،3ص .204
 .12همان.
 .13لئالی االخبار ،ج  ،1ص .2
 .14انفال ،آیه .69
 .15همان ،آیه .114
 | 9زمزم | نشریهداخلی ستادعمرهوعتباتدانشگاهیان |

9

شماره بیستونه

و
ال
ی
ت
ا
هلبیت،
تن
ه
ا
ر
ا
ه
ر
س
ی
د
ن
ب
ه
خداوند

گفتار
ی

ا
ز

ا
س
ت
اد
سیدمح
م
د

م
ه
دیم

یرباقری

درجه اول ایمان است ،در برزخ،
البته کسی که در
وجود نبی اکرم در این دنیا به
ادامه سیر میدهد و کسی که در
َّ 1
سیر ما با
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ْف إ َم َام َز َما ِن ِه َما َت ِم َیت ًة َج ِاه ِلیه؛
در درجه اول،
است ،در برزخ ،در درجه دهم،
«من مات و لم یعر ِ
آخر نمیرسد
درجه دهم ایمان
و ِتا وقت مردن ،به معرفت امام
کسی که بمیرد
به تعبیر دیگر ،این گونه نیست
طور نیست که ا گر کسی پای کالس تعلیم آن ادامه سیر میدهد.
ده باشد ،به مرگ جاهلیت مرده
ین
ا
زمانش نرسی
دنیا ،وادی توحید را پشت سر
حضرت نشست و معارف آن حضرت را آموخت که ما بتوانیم در
است».
یق توحید تمام شود .اصال دنیا
و به آنها عمل کرد ،همه سیرش با نبی ا کرم ،به آخر بگذاریم و حقا
i
کرم
ا
بی
همه حقایق توحید و معارف را
حدیث نورانی را شیعه و سنی از ن
رسیده باشد .سیر ما با آن حضرت ،از این دنیا شروع ظرفیت چشیدن
این
حد
در
ث،
حدی
بهشت هم این سیر ادامه دارد.
قل کردهاند و حتی ادعا شده که
گر
ب ،میشود؛ ولی در این دنیا به آخر نمیرسد .حتی ا ندارد .حتی در
ن
ین تردیدی نیست که این مطل
همان حقایق و معارف است .در
تواتر است؛ بنابرا
کسی مثل سلمان ،در درجه دهم ایمان هم باشد ،باطن بهشت،
تعال ،بهشت متقین را توصیف
از بیانات آن حضرت است.
که همه معارف را از آن حضرت
قرآن ،وقتی خدای م َ ُ ْ َّ َّ ُ َ ْ ُ َّ ُ َ
این طور نیست
ون
رماید«َ :مثل ال َجن ِة ال ِتی و ِعد المتق
همه آنچه حضرت آورده است،
شاگردان پیامبر اکرم هستند
کند ،میف
َ َ
آموخته باشد؛ بلکه
انبیا،
می َ ْ َ ٌ ّ َّ َغ ْیر آسن َوَأ ْن َه ٌار ِمن ّل َب ٍن ّل ْم َی َت َغ َّی ْر
علم
ای
َ
نته
ین دنیا ،قابل چشیدن نیست .ا
ِفیها أنهار ِمن ماء ِ َ َِ
ٍ
َ
ت؛
ّ
ا
در
ّ
اس
2
رده
ّ
ّ
َ
َ
آو
مبر ا کرم  iجامعتر ین ادیان را
َ ْ ُ ُ َ ْ َ ٌ ّ ْ َ ْ ر لذة للشار بین»؛ شرابی است
در این دنیا ،قابل ظهور نیست.
پیا
طعمه وأنهار ِمن خم ٍ ٍ ِ ِ ِ
گذشته عطا کرده بود ،پیامبر ا کرم i
وشند ،غرق در لذت میشوند .در
یعنی هرچه خدا به پیامبران
طا
ع
مبر
پیا
به
وند
خدا
که وقتی مین
اده است .هر ا گر بنا بود همه توحیدی که
3
کل جامعتر و کاملتر ،به ایشان د
که این خمر و شراب ،علم است؛
به ش
وی توحید فرموده ،در دنیا به دست بیاید ،دیگر نیازی به رفتن روایت است
که در زمان پیامبران گذشته به س
خمر است؛ ولی باطنش علم امام
بی
با
یعنی ظاهرش
به برزخ و قیامت نبود.
امعتر و کاملتر آن ،به واسطه آن
مینوشند ،به معارف میرسند.
ّ
َ
ج
د،
ش
وده
ُ
گش
است و وقتی از آن
یارت عاشورا میخوانید« :اللهم
حضرت ،به ر وی امت اسالمی گشوده شده است .این جمله را در ز
یله بین پیامبر اکرم i
َ ْحیا ُم َح ّم ٍد َو ِآل ُم َح َّم ٍد َو َمماتی
ائمه ،واسطه و وس
انبیای گذشته ،همه ،شا گردان
ْاج َع ْل َم ْحیای م
به تعبیر باال تر،
ّ
ب
قر
َ
ده
َ
الم
ُ
سج
کرم  iهستند .آن حضرت در ع
َمما َت م ّ
و مردم هستند
حم ٍد َو ِآل محم ٍد» .بعد در َ ّ ُ َّ ْ ُ ْ
ا
مکتب پیامبر
خدا میخواهیم« :اللهم ارزقنی
به انبیا بود و انبیا ،توحید را از آن
پیامبر ا کرم  iراه پیدا کنیم که
از
ورا،
عاش
ت
ث
یار
ارواح ،مبعو
ما میخواهیم به
آنچه از توحید برای مردم َز َ َ ْ ُ َ ین ْیو َم ْال ُو ُر ِود»؛ یعنی دستگیری،
الئکه مقربین است .میخواهیم
حضرت آموزش دیدند و
شفاعه الحس
ما ،فقط در معلم همه انبیا و م
ِ
ای مردم گشودند ،همه را از آن
و امامت آن حضرت نسبت به
معلمی باشیم و از حقایقی که آن
آوردند و بابش را بر
هدایت
ریر هم که باشی ،شا گرد چنین
د .خود آن حضرت در آخر ین
دنیا نیست؛ حتی حبیب و زهیر و ب
راس آنها قرآن ،استفاده کنیم.
حضرت فرا گرفتن
حضرت آورده و در
که همه انبیا آورده بودند ،به طور
برزخ ،اول کالس بعدی است.
مرحله ،حقایقی را
اول
کاملتر برای ما آورد.
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در ر وایات آمده است که د
ُْ َ َ
رجات انسان در بهشت ،المست ِقیم» است که امام صادق j
درباره صراط
است که از دنیا شروع میشود و تا ابد ادامه دارد.
َ
َ
َ
الطر ُیق إلی َم ْعر َفت َ َّ ّ
َُ ّ
به اندازه درجات قرآن است .روز قیامت به انسان
ِ ِ ِ
اهلل عز َو َجل»؛ 6کسی
فرمود« :هو ِ ِ
میزان
ه
مراهی
ما
با
میگویند :قرآن بخوان و باال برو .یعنی
نبی ا کرم ،به میزان معرفت ما از
انسان به اندازه که در صراط مستقیم حرکت میکند ،در وادی معرفت
دانایی از حقایق قرآن ،درجه پیدا میکند .این
امام است .معرفت درجه اول ،همراهی و شفاعت
است و هر قدمی که بر میدارد ،بر معرفتش افزوده
خواندن و باال رفتن ،در قیامت نیز از روی حافظه
میشود .بعد فرمود :این صراط مستقیم ،یعنی معرفت درجه اول را به دنبال دارد؛ معرفت درجه دهم نیز
ش
فاعت
و
ه
نیست؛ چون حافظه با مرگ پا ک
مراهی در درجه دهم را به همراه دارد.
میشود؛ بلکه از اهلل ،در دنیا به پایان نمیرسد .دنیا اول راه است.
روی قلب است .به اندازه ای
به اندازه معرفت امام ،انسان به قرآن دسترسی پیدا
که انوار قرآن در قلب صراط ،از دنیا شروع میشود و در برزخ و قیامت
می
کند
و
به
انسان جایگزین شده و م
هدایت
و
قامات
د
رجات توحید میرسد و به
قرآن در انسان محقق ادامه پیدا میکند .بعد فرمود :ا گر کسی بخواهد در
د
گردیده ،به او درجه میدهند.
صراط مستقیم که طریق معرفت خداست ،قرار گیرد ،رجات رحمت و رضوان و بهشت ،دسترسی پیدا
حاال سوال این است که ما میخواهیم سیرمان را با باید از دنیا شروع کند .ا گر کسی از دنیا وارد صراط میکند .امروز همه اسرار و حقایق والیت ،به امام عصر
ختم میشود .او مدار کل کائنات است و جبرئیل و
پیامبر ا کرم  iشروع کنیم .چگونه به آن حضرت مستقیم نشد ،در آخرت به او اجازه ورود به صراط
مستقیم نمیدهند و صراطی که خداوند در دنیا قرار میکائیل ،دور سرش میچرخند .لذا به هر اندازه به
دسترسی پیدا کنیم؟ از آیات و ر وایات استفاده
داده ،همان والیت امام است .کسی که وارد وادی ایشان برسی ،به حقایق و خدا رسیدهای و بالعکس،
میشود که هم در دنیا و هم در آخرت ،ما باید
هر اندازه از آن وجود مقدس فاصله بگیری ،از خدا
والیت
امام
شد،
وارد وادی صراط شده است .لذا
فیوضات را با واسطه از پیامبر ا کرم  iبگیریم .در
فاصله گرفتهای.
روایت آمده که پیامبر ا کرم  iبه درگاه الهی متوسل امیر المومنین فرمود :خداوند ما را هم باب توحید
البته
قرار داده ،هم صراط توحید ،هم سبیل توحید و هم
میشود اهلبیت به دامن پیامبر متوسل و متمسک
معرفت امام ،درجات دارد و ساده ترین مرتبه
وجه
اهلل.
یعنی خدا میتوانست خودش را مستقیم
میشوند و شیعیان ،به دامن ائمه .b
اش این است که امام را واجب االطاعه بدانیم و
به
همگان
معرفی
کند؛
ولی
ب
نکرد
و
گوییم:
این،
حرف
حکمت
امام ،حرف خداست .این ،اولین
در قرآن کریم آیات فراوانی داریم که این مطلب را
الهی
است.
پس
ا
گر
کسی
ب
درجه
خواهد
با
امام
معرفت
سیر
است
کند،
که
البته
خود،
مقام
بسیار
بلندی
بیان کرده که ائمه ،واسطه بین ما و نبی ا کرم هستند.
شروعش از دنیاست .لذا ا گر کسی در دنیا به امام
ُ
َ َ
است و حد نصاب معرفت ،همین است و پایینتر از
خداوند در سوره ُبقره می َفرماید«َ :وکذ ِلك َج َعلنا کم
ُ
نرسید،
دیگر
نمی
تواند
در
برزخ
و
این،
مورد
قیامت
به امام برسد.
داء َعلی ّالناس َو َی َ َّ ُ
أ َّم ًة َو َس ًطا ِل َتکونوا ش َه َ
قبول نیست .حضرت فرمود :خدا ما را با
ِ کون الر
سول
ََ ُ َ ً
4
اگر کسی بخواهد به هدایت نبی اکرم برسد ،خودش یکی کرده و والیت ما را والیت خودش قرار
علیکم شهیدا» .در ر وایات است که ائمه
فرموده
اند
داده است .این ،رمز توحید است و آنهایی که این رمز
باید به امام برسد
«امت وسط» ،ما هستیم .ما واسطه بین نبی ا کرم و
ً
را نمیفهمند ،ما را مشرک میدانند .اصال همه
شما هستیم .پیامبر ،شاهد بر ماست و ما شاهد بر شما
ا گر کسی بخواهد به هدایت نبی ا کرم برسد ،باید به توحید ،در یک کلمه
خالصه َمیشود و آن ،معرفت
هستیم؛ پس ما فیوضات را از پیامبر ا کرم از
َ ْ َ َُ َ َ ْ َ
َ ََْ
طریق ائمه امام برسد و ا گر بخواهد به امام برسد و با او سیر کند،
امام است« .من ع َرفه ْم فقد ع َرف اهلل َو َم ْن َج ِهل ُه ْم فقد
 bدریافت میکنیم.
َ َ
10
باید از دنیا شروع کند .ا گر
کسی
از
دنیا
بیرون
ج
رفت
ه
ل
اهلل».
خداش
ناسی،
یعنی
ش
ناخت
ِ
امام.
ایمان
در آیه دیگری
و به امام نرسید ،هرگز به
مطلب را با تعبیر دیگری
همین َ َ
امام نخواهد رسید و به مرگ کسی به درجه تکامل نمیرسد ،مگر اینکه به سر و
َّ
ُ
ّ
َ
َ
ُ
َ
ٌ
َ
ج
5
اهلیت مرده است .ا گر
بیان کرده است«ِ :إنما أنت م ِنذر و ِلک ِل ق ْو ٍم ه ٍاد».
شخص در لحظات آخر عمر حقیقت روحانیت امام راه یابد .ا گر به اینجا رسید،
خود
نیز
به
امام
برسد،
سیرش
با
امام
پیامبرا کرم  iانذاردهنده ماست .هرچه انسان به
ادامه پیدا خواهد به معرفت اهلل رسیده است .راه رسیدن به خدا ،همین
کرد؛
ولی
ا
گر
نرسید،
شرک ،نزدیک گردد ،پیامبر ا کرم  iاو را متوجه
دیگر کار تمام است .در اصول یک راه است و راه دیگری وجود ندارد.
خطر شرک میکند و او را بر حذر میدارد .پس پیامبر ،کافی آمده است که امام صادق  jاین حدیث را از
همه را هشدار میدهد؛ اما هر قومی ،هادیانی دارد که نبی ا کرم نقل میکند که حضرت فرمود:
ایشان را هدایت میکند؛ این هادی ،ائمه
 bهستند« .ا گر کسی دوست دارد حیاتش حیات من باشد و
مرگش نیز مرگ من باشد و در آن بهشتی وارد شود
ما ا گر بخواهیم چیزی را از پیامبر بگیریم ،باید از
که
پ
روردگار من ،به من وعده داده است ،پس علی
جانشینان ایشان بگیریم؛ یعنی راه دیگری وجود
و
او
صیای
پس
از
او
را
دوست
بدارد
و
والیت آنها را
ندارد .شهر حکمت ،پیامبر است؛ ولی نمیتوان از هر
بپذیرد
که
خ
داوند ،فهم و علم مرا به آنها عطا کرده
دری وارد این شهر شد .وادی توحید نیز همین گونه
7
است .یعنی همین طور نمیتوانیم سر را زیر بیندازیم است.»...
پی نوشت:
و وارد وادی توحید شویم.
خدای متعال برای وادی کسی که به امام متوسل شود ،حیات
و مرگش ،حیات  .1علی بن محمد ،خزاز رازی ،کفایة األثر فی النص علی األ ئمه
توحید ،بابی قرار داده و آن والیت امام
اإلثنی عشر ،ص.296
است .باید از و مرگ پیامبر ا کرم  iخواهد بود و با ایشان سیر
این طریق ،وارد وادی توحید شویم تا موحد
 .2محمد ،آیه .25
گردیم .می کند و ا گر از امام جدا شد ،هیچ چیزی نصیبش
.3
م
جلسی،
بحار األنوار ،ج  ،24ص.321
ائمه ،باب اهلل و صراط مستقیم الهی در دنیا نخواهد شد .خدا در این دنیا،
امام را آورده ،ابلیس و  .4بقره ،آیه.143
و آخرت هستند
ائمه جور َ َرا نیز َآورده است .ا گر کسی با اینها سیر کرد .5 ،رعد ،آیه .7
َ َّ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
ُ
ُ
ُ
ّ
َ
«و
ال
ذین
ک
.6
ف
روا
أ
و
معانی
ل
األخبار ،ص.32
ِ یاؤهم الطاغوت ی
خرجونهم ِم ّن الن ِور
َ ُّ ُ
ما باید با امام باشیم تا به پیامبر راه پیدا کنیم و
مات» 8و ا گر با امام سیر کردَُّ ِ ،
«اهلل َو ِل ُّی َال َ
ِإلی الظل
ذین  .7بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد ،ج  ،1ص .48
ِ
ّ
امام ،هم در دنیا هست هم در آخرت .این روایت در َآمنوا ُیخر ُج ُ َ ُ ُ
 .8بقره ،آیه .257
مات إ َلی ّ
9
ِ هم ِمن الظ
ل
الن
ور
».
ِ
پس
نکته
معانی االخبار صدوق ،در تفسیر آیه ْ
ِ
ِ
.9
همان.
«اه ِد َنا َ
الصرط
پنجم
این
است
که
سیر
با
نبی
ا
کرم
به
ه
مراهی
.10
با
مفاتیح
امام
الجنان،
زیارت جامعه صغیره.
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هادی کاظمی
ثابت قدم نگه دارد .اولین محور ،صبر ائمه  bدر
بالیا و امتحانات الهی است .اینکه ایشان در بالیا و
دنیای امروز ،دنیای کارکردهاست .امروزه هر جایگاهی که ایجاد میشود ،همه به دنبال کارکردهای
مشکالت ،به خاطر پیشبرد اهدافشان ،واقعا صبور
عینی آن جایگاه هستند و گاهی تنها راه گفت وگو در مورد آن جایگاه ،ادبیات ملموس و محسوس است
بودند ،برای جوانان خیلی درس بزرگی است .متاسفانه
و در غیر این صورت ،سخن مورد پذیرش نخواهد بود .در این بخش از مجله که بحث روحانی کاروان
جوانان امروز ،کم حوصله شده اند و آستانه تحملها
است ،همین دیدگاه وجود دارد .کا کرد روحانی کاروان چیست و چه میتواند باشد؟ به نظر من ،یکی از
پایین آمده است؛ چه در زمینه درس و چه در زندگی
کارکردهایی که روحانیون باتجربه ،بر آن واقف و عامل هستند ،این است که روحانی باید بلد باشد که
فردی؛ اما تکیه بر این مباحث و معارف ،باعث میشود
گوش بدهد! یعنی گاهی دانشجو به دنبال گوش است تا درد دل و یا بیان مشکل کند؛ نه این که بشنود.
در موقعیتی که دانشجو به دنبال گوش است ،بهترین و موثرترین تبلیغ ،گوش بودن است.
که دانشجوها تغییراتی را در خودشان ایجاد کنند.
بسیار
کاروان
گفت وگوی حاضر را در خدمت حجت االسالم و المسلمین احمد سامعی هستیم .روحانی
ّ
محور بعدی ،بحث حر یت و آزادگی ائمه  bاست و
باتجربه که نزدیک به دو دهه افتخار حضور در کاروانهای حج و عمره و عتبات را داشته و نزدیک به چهل
اینکه آنان زیر بار ظلم نرفتند و همیشه آزادگی خود را
سفر ،به حج و عمره مشرف شده ،در بیش از ده سفر ،روحانی کاروان عتبات بوده است .وی صاحب دو
تالیف در این زمینه نیز هست؛ کتابهای «راهنمای جامع زائر عتبات» و «راهنمای جامع زائر مکه و مدینه» ،حفظ کردند .ا گر دانشجو بتواند این روحیه آزادگی
را به دست آورد ،در زندگی او خیلی تاثیرگذار است.
دو اثر ایشان ویژه زائران حج و عمره و عتبات است.
اینکه جوان بتواند از حق و حقوق خود دفاع کند
زمزم :همه اذعان دارند که معارف اهل بیت علیهم یکی دیگر از مسائلی که در طول مسیر ،بیان میکنیم ،و آزادگی داشته باشد ،خیلی مهم است .فتوت و
مردانگی در زندگی ائمه  bو نزدیکان آنان موج
السالم ،مانند اقیانوسی بیکران است .به نظر شما فضیلت زیارت عتبات عالیات ،به ویژه زیارت امام
میزند .مثال حضرت عباس به عنوان علمدار امام
کدام یک از این معارف ،در طول سفر عتبات بیشتر حسین  jاست .بحث گریه بر امام حسین  jو
اینکه در راه زیارت ،زائر هر چه سختی بیشتری متحمل حسین  ،jآب را به احترام امام نیاشامید و این حا کی
مورد سوال و گفت وگو قرار میگیرد؟
بشود ،زیارت او به هدف قبول و دعای او به اجابت از ادب و فتوت آن حضرت است.
در بین راه ،گاهی فرصتهای خوبی پیش میآید
نزدیکتر خواهد بود.
محور سوم ،فدا کاری و گذشت ائمه  bدر مسائل
که میتوان از این فرصتها برای گفت وگو استفاده
شخصی است .آن حضرات حتی وقتی مورد توهین
کرد .یکی از مسائلی که در بین راه ،موضوع گفتوگو
قرار میگرفتند ،به دنبال پاسخ دادن به آن نبودند .این
زمزم :به نظر شما ،امروزه کدام یک از معارف
با دانشجویان قرار میگیرد ،بحث شبهاتی است که
مسائل ،هم معارف اهل بیت است و هم درس زندگی
وجود دارد و متناسب با سفر زیارتی ،این شبهات بیشتر اهل بیت  bبیشتر مورد نیاز و ابتالی جوانان و
برای جوان دانشجوی ما؛ اما متاسفانه امروزه این مسائل
دانشجویان است؟
در مورد توسل و زیارت است .موضوع دیگری که
مورد غفلت واقع شده است.
به نظر من ،باید سه محور از معارف اهل بیت b
مورد بحث و سوال دانشجویان است ،شیوه و آداب
زیارت است .زیارتی که مطلوب ،معقول و خداپسند و را بیشتر مد نظر قرار دهیم تا آ گاهی و تمسک به
زمزم :بیان معارف در چه مکانها و زمانهایی
براساس بصیرت و معرفت باشد ،چگونه قابل تحصیل این معارف ،زندگی فردی دانشجو را سامان بدهد و
اثرگذارتر است؟
بعد از سفر نیز بتواند او را در مسیر اهل بیت و قرآن،
است و...

روحانیکاروانبایدخا کیباشد
گفت وگو با حجت االسالم و المسلمین احمد سامعی ،روحانی کاروان عمره و عتبات دانشگاهیان

متاسفانه جوانان
امروز ،كم حوصله
شده اند و آستانه
تحملها پایین آمده
است؛ چه در زمینه
درس و چه در زندگی
فردی؛ اما تکیه بر این
مباحث و معارف،
باعث میشود كه
دانشجوها تغییراتی
را در خودشان ایجاد
كنند.
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عکس تزیینی است

لحظات و ساعاتی که در حرمهای ائمه هستیم ،این
معارف ،تاثیرگذارتر و جذابتر جلوه میکنند .مثال وقتی
در حرم امیرالمومنین  jو یا در بین الحرمین هستیم
و معارف و احادیثی از خود این بزرگان نقل میکنیم،
خیلی بیشتر تاثیرگذار است؛ چون دانشجویان خود را
در محضر آنان احساس میکنند .ضمن اینکه معنویت
فضای عتبه مقدسه نیز باعث میشود که دل و جان
انسان ،آمادگی بیشتری برای پذیرش معارف داشته
باشد.

هم خیلی جالب و جذاب هستند.

اول حرم امام علی j؛ چون ایشان پدر ائمه دیگر و
پدر همه ماست و احترام پدر هم واجب است.

زمزم :دانشجویی که چند بار مشرف شده ،با
دانشجویی که تجربه اولش است ،چه تفاوتی دارد؟

زمزم :روش شما در اداره کاروانهایی که
مدیریت افرادی که چند بار مشرف شده اند ،مشکل مسئولیت روحانی کاروان را بر عهده دارید چیست؟

تر است .در سفر عمره که گاهی فتوا هم میدهند! اما بنده خودم را در همه سفرها ملزم میکنم که از همه
کسانی که سفر اولشان است ،حاالتشان بهتر است؛
تواناییهای جوانان استفاده کنم .باید تواناییها و
مگر اینکه فرد ،معرفت و بصیرت باالیی داشته باشد استعدادهایی که در جوانان وجود دارد ،در مداحی،
و تعدد سفر ،باعث شود فرد باالتر برود و بهره بیشتری شعرخوانی ،مقاله نویسی یا دیگر کارهای فرهنگی،
ببرد .حاالت روحی روحانی کاروان هم کامال در جو مورد استفاده قرار بگیرد .من در جلسات اولیه کاروان
زمزم :در طول سفر از چه قالبهایی برای بیان
معنوی کاروان ،تاثیرگذار است و دانشجو ،تمام حاالت میگویم هر کس هر توانایی که دارد ،بیاید در میدان
معارف استفاده میکنید؟
روحانی کاروان را زیر ذره بین دارد .البته دانشجو
و سعی میکنم فضا را آماده کنم و ارتباط را ایجاد
انتظار کرامت و معجزه از روحانی ندارد؛ اما همین
قالب بیان معارف ،باید کشکول وار باشد و یک
کنم تا فاصله بین روحانی و دانشجو از بین برود.
قالب خاص را نمیتوانیم مورد نظر قرار دهیم .بسته
مقدار که احساس میکند روحانی کاروان ،او را درک چون ا گر پیوند دانشجو و روحانی برقرار نشود ،شاید
به شرایط ،گاهی در قالب دعا ،گاهی در قالب روضه میکند و به او احترام میگذارد و خوش برخورد است ،بعضی حیاها باعث شود که جوانان از ارائه دیدگاهها
و سخنرانی ،گاهی حدیث و گاهی طنز و شوخی؛
قانع میشود .هر اندازه حال و هوای خود روحانی بهتر یا انتقادات و پیشنهادها باز بمانند و سفر برای آنها
باشد ،طبیعتا پذیرش دانشجو هم بیشتر میشود.
چون خود سفر ،خسته کننده است و بعضی مسیرها
جذاب نباشد .روحانی باید خا کی باشد و جوری
هم طوالنی است و مثال یک سخنرانی طوالنی ،باعث
عمل کند که همه بدانند او تافته جدا بافته نیست.
خستگی بیشتر میشود؛ لذا باید مطالب به صورت
زمزم :اگر برنامه ریزی سفر عتبات به دست شما
بعضی
تلگرافی و یا در قالب شوخی بیان شوند .در
باشد ،اول کاروان را کجا میبرید؟
زمزم :خاطره؟
مقاطع ،ما مسابقه میگذاریم و جوایزی را هم قبل از
ا گر برنامه ریزی به عهده بنده باشد و راه سامرا هم
خاطره بد من از ایام محرم است که به عتبات مشرف
به
سفر تهیه میکنیم و در طول سفر و بعد از مسابقه،
باز باشد ،اول کاروان را به سامرا میبرم؛ چون امامان شدیم و متاسفانه با صحنههای بسیار بد و زننده قمه
مجازی،
برندگان اهدا میکنیم .با آمدن شبکههای
مدفون در سامرا علیهماالسالم خیلی غریب هستند و در زنیها در نجف مواجه شدیم .خاطره خوب بنده نیز
گاهی از این امکان هم استفاده میکنیم و برای اعضای
طول تاریخ هم غریب بوده اند .حتی در گذشته ،شیوه متعلق به همان ایام محرم است که موکب طویرج ،با
کاروان ،یک گروه مجازی ایجاد میکنیم که هر یک
مراجع تقلید این بوده که به بعضی از طالب ،حقوق جمعیت دو سه میلیونی ،از بیست کیلومتری کربال بر
از افراد ،مطالب و یادداشتهایی کوچک و متناسب
ویژه میدادند که بروند در سامرا سا کن شوند تا ترویج سر و سینه زنان و هروله کنان به سمت کربال میآیند که
با فضای سفر در آن میگذارند .گاهی این گروههای
مکتب اهل بیت صورت بگیرد؛ اما در شرایط فعلی که صحنه ای بسیار تاثیرگذار و باشکوه است.
سفر
مجازی ،تا بعد از سفر هم حفظ میشوند و بعد از
متاسفانه سامرا کمی ناامن است و مسیر بسته است،
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گاهی یک زائر ،بدغذاست؛ گاهی بدسفر
و گاهی منزوی است یا مشکالت دیگری كه
ممکن است در اعضای كاروان باشد .من در
این موارد با شوخی و خنده و گذشت ،سعی
میكنم مشکل را حل كنم.

با شوخی و خنده ،مشکالت را حل میکنم
گفت وگو با شکراهلل حافظی ،مدیر کاروانهای عتبات دانشگاهیان

«افضل االعمال احمزها؛ برترین اعمال،
دشوارترین آنهاست» .ا گر یک نظر ابتدایی به
کاروان زیارتی داشته باشیم ،قطعا همه متفقیم بر
این که کار مدیر کاروان ،به لحاظ اجرایی ،از همه
مشکلتر است .همراه کردن جوانانی که تا به حال
ندیده ای و فقط در همین یک هفته قرار است با
هم باشید ،کار بسیار دشواری است .البته همین
یک هفته ا گر خاطرات خوبی از سفر در ذهن
این جوانان بماند ،شاید سرنوشت آنان را عوض
کند و این اهمیت وظیفه خطیر مدیریت کاروان
را دو چندان میکند .گفت وگوی حاضر را در
خدمت آقای شکراهلل حافظی هستیم که سابقه
اجرایی درخشانی دارد؛  22سال مدیر دو شیفت
دبیرستان پسرانه در منطقه  20تهران ،مدیر نمونه
کشوری سال  85و مدیر نمونه استان تهران سال
 .76به عالوه اینکه وی از راویان کاروانهای
راهیان نور بوده ،توفیق حضور در جبهه را نیز
داشته است.

میبینیم ،آنها را به اسم یا فامیل صدا میکنم و آنها تعجب میکنند که من چطور
آنها را میشناسم و همان جا یک شوخی هم میکنم و از آنجا رفاقتمان شروع
میشود .صبح وقتی بچهها را بیدار میکنم ،با صدای بلند میگویم :روز از نو ،روز
از نو ،کار از نو ،کار از نو و همین باعث میشود که جمع نشاط پیدا کند و گاهی
دانشجوها با من هم صدا میشوند .دادن انرژی مثبت به بچهها و ایجاد نشاط در
گروه ،باعث صمیمیت و رفاقت در اعضای کاروان میشود.
زمزم :از ارکان مسافرتهای گروهی ،نظم و همکاری است .شما برای ایجاد
این دو چه میکنید؟

زمزم :ره آورد تجربه مدیریتی شما در دبیرستان ،چه تاثیری بر مدیریت
کاروانهای زیارتی داشته و دارد؟

سابقه مدیریت دبیرستان ،مرا در برگزاری هر چه بهتر سفرهای زیارتی خیلی کمک
می کند .من به دلیل سر و کار داشتن بیش از دو دهه با جوانان ،روانشناسی آنها
را خوب میدانم و همین باعث میشود که هدایت کاروان برای بنده آسانتر شود.
گاهی با شوخی و خنده و گاهی نیز با تذکرات در خلوت و به صورت شخصی،
مشکالت پیش آمده را حل میکنم.
زمزم :برای ایجاد هویت جمعی در کاروانتان چه کار میکنید؟

از همان زمانی که مدیر مدرسه بودم ،اولین راهکار بنده برای جمع کردن و مدیریت
معلمان ،ایجاد رفاقت و صمیمیت بین آنها بود و همین ایجاد صمیمیت و دوستی
را در کاروانهای زیارتی نیز پیاده میکنم .مثال در همان جلسه اول ،دانشجویان
خود را به همه اعضای کاروان معرفی میکنند .من همان جا تاریخ تولد دانشجوها
را میپرسم و ا گر تولدشان در زمان سفر باشد ،برای تولد او ،هدیه ای تهیه میکنم و
در جمع ،تولد او را اعالم میکنم .همین کارها باعث میشود که رفاقت ایجاد شود
و هویت جمعی کاروان شکل بگیرد.
یا اینکه وقتی عکس دانشجوها را روی فهرست نام افراد و کارتها میچسبانم،
سعی میکنم نام خانوادگی آنها در خاطرم بماند و وقتی در فرودگاه یکدیگر را
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معموال اول سفر چند تا خاطره یا روایت در مورد نظم و همکاری میگویم و همین
خاطرات به صورت غیرمستقیم باعث میشود بچهها نظم و همکاری را در سفر
داشته باشند .ضمن اینکه همکاری و همدلی مدیر و روحانی کاروان نیز بسیار
مهم و تاثیرگذار است .مدالهایی هم از عتبات تهیه کرده ام که روی آنها نوشته:
«نحن خدام الحسین» یا «نحن خدام العباس» و این مدالها را به بچههایی که
در طول سفر کمک می کنند ،اهدا میکنم .اولین مدال را در حضور بچهها به هتل
دارها میدهم و از همکاری و زحمات آنها تشکر میکنم و همین کار ،غیرمستقیم اثر
میگذارد.
زمزم :در هر سفری این احتمال وجود دارد که یک یا چند زائر بد قلق داشته
باشید .با آنها چه میکنید؟

مدیر کاروان از جهاتی کارش خیلی مشکل است و در هر سفر ،با کسانی روبه رو
میشود که تا به حال آنها را ندیده و هیچ ارتباطی با آنها نداشته است؛ اما قرار
است در یک هفته ،همه آنها را با یکدیگر ،همگام و همراه کند .گاهی یک زائر،
بدغذاست؛ گاهی بدسفر و گاهی منزوی است یا مشکالت دیگری که ممکن
است در اعضای کاروان باشد .من در این موارد با شوخی و خنده و گذشت ،سعی
میکنم مشکل را حل کنم .گاهی نیز با گفتن خاطره برای همه اعضای کاروان که
فرد مورد نظر خودش میفهمد ،مسئله را حل میکنم و یا با خود او در خلوت ،گپ
دوستانه میزنم و خاطرات شخصی و جوانی خودم را برای او تعریف میکنم.
ضمن اینکه دعا میکنم و از خداوند در این مسائل یاری میطلبم و به هر حال
طرف را همراه میکنم.

نسبت قرآن و عترت ،یکی از مباحث مهم و جدی مسلمانان
است .عده ای از مسلمانان ،شیعه را متهم میکنند به این که قرآن
را رها کرده ،به عترت ا کتفا نموده است .فار غ از این قضاوت ،همه
ما از قرآن به نوعی دور هستیم و شاهد این مدعی ،شکایت پیامبر
از مسلمانان است که قرآن را مهجور گذاشته اند .ظاهرا این مهجور
قرار دادن قرآن ،اعم از تالوت و عمل به قرآن است و چه بسا کنار
گذاردن مفسران و معلمان واقعی قرآن که اهل بیت عصمت و
طهارت هستند نیز به نوعی مهجور کردن قرآن باشد.
گفت وگوی حاضر با آقای مهدی جباری ،دانشجوی کارشناسی فقه و
مبانی حقوق اسالمی دانشگاه تهران و حافظ کل قرآن کریم است که
حامل قرآن و عاشق عترت است و توفیق داشته حفظ قرآن را در کنار
ضریح شش گوشه امام حسین  jبه پایان برساند و این گونه قرآن
و عترت را به هم گره بزند.

عکس تزیینی است

ارتباط با قرآن ،ارتباطم با ائمه را عمیقتر کرده است
گفت وگو با مهدی جباری ،دانشجوی حافظ کل قرآن و زائر عتبات عالیات
زمزم :آیا سفر به عتبات برای شما که حافظ قرآن هستید،
لطفی مضاعف داشت؟

بر اساس روایات ما ،قرآن و اهل بیت  ،bیکی هستند و بر همین
اساس ،این سفر معنوی ،انگیزه و حرکت تازه ای برای من بود تا
قدر آنچه در سینه دارم را بیشتر از پیش بدانم .ضمن اینکه حفظ
قرآن ،باعث شد که معرفت و ارادت من نسبت به اهل بیت b
فزونی یابد .احساس میکردم شأن و مقام و عظمت اهل بیت b
به واسطه قرآنی که در سینه دارم ،برایم ملموستر بود.
زمزم :وقتی به اعتاب مقدسه عراق مشرف میشدید ،کدام
آیات بیشتر به ذهنتان میآمد؟

در حرم امیرالمومنین  jبیشتر آیاتی که در شأن حضرت نازل
شده به ذهنم میآمد؛ به ویژه آیات  190تا  195سوره آل عمران که
در شأن آن حضرت نازل شده است .در شب لیله المبیت که
امام علی  jدر بستر پیامبر  iخوابید و نقشه ترور پیامبر توسط
مشرکین با این جانفشانی امام نقش بر آب شد و بعد از آن،
امیرمومنان  jاهل و عیال پیامبر صلیاهللعلیهوآله را به مدینه
رساند و در راه در مقابل مزاحمتهای ابوسفیان ،رشادتهایی از
خود نشان داد و وقتی به پیامبر رسید ،پیامبر فرمود :این آیات در
شأن تو نازل شده است .وقتی این آیات را در کنار مرقد مطهر امام
علی  jتالوت میکردم ،حال و هوای بسیار خوبی داشتم.
وقتی به حرم امام حسین  jمشرف میشدم ،بیشتر سوره فجر
که سوره امام حسین  jهست در ذهنم میآمد؛ به ویژه وقتی در
قتلگاه قرار میگرفتم و آیات آخر سوره فجر به یادم میآمد که «یا
ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه» ،حالت
گریه و حزن به من دست میداد .در کل این آیات باعث میشد
که ارتباط من با ائمه عمیقتر شود.

زمزم :بهترین لحظات سفر کدام لحظات بود؟

همه سفر پر از خاطرات خوب و زیبا بود؛ اما برای من ،لحظه
ورود به شهر کربال از راه نجف ،بسیار به یاد ماندنی بود .امسال
اربعین نیز بنده به کربال رفتم و دیدن موکبها و جمعیت میلیونی
عشاق امام حسین  jکه از راه نجف به کربال میرفتند ،بسیار
حزن انگیز بود .در این سفر نیز به یاد آن لحظات افتادم و وقتی به
کربال رسیدیم ،حالت بکاء و حزن بر من غالب شد .ضمن اینکه
کاروان ما ،همه جوان و دانشجو و متاهل بودیم و این مسئله باعث
شده بود جو بسیار معنوی بر کاروان حا کم باشد.
زمزم :سفر عتبات مجردی بهتر بود یا متاهلی؟

به نظرم محاسن سفر متاهلی و البته دانشجویی خیلی بیشتر
است و تاثیر معنوی بیشتری بر من گذاشت .در سفرهای قبلی،
برنامه خاصی نداشتم؛ اما در این سفر ،همه چیز برنامه ریزی شده
بود؛ حرم ،مطالعه و ...این برنامه باعث شد حظ بیشتری ببریم و
زیارتمان نیز سر و سامان داشت .در کل ،در این سفر میدانستیم
چه کار میکنیم.
زمزم :حرف آخر؟

هر کس ،چه به این سفر رفته باشد و چه نرفته باشد ،وقتی آرزوی
سفر زیارتی را در دل داشته باشد ،این نشان میدهد مورد عنایت
آن امام است و باید امیدوار و آماده برای این مسافرت باشد و
اقدام و حرکت کند .ا گر به صالح او بود ،بقیه مقدمات فراهم
خواهد شد؛ اما عزم و اراده و حرکت باید از طرف ما باشد.

 | 15زمزم | نشریهداخلی ستادعمرهوعتباتدانشگاهیان |

15

شماره بیستونه

جرعهݢهایعتبات
محمدمهدیمهتدی

جامعیت امیرالمؤمنین  jدر احادیث
در عظمت آن روح الهی ،همین بس که پیامبر ا کرم
 iدربارهاش فرمود« :ا گر همه درختان ،قلم،
دریاها ،مرکب و جوهر ،جنها ،حسابگر و انسانها،
نویسنده شوند ،نمیتوانند فضایل علی  jرا شمارش
کنند» و «هر کسی که دوست دارد به علم و دانش
آدم ،مقام تقوای نوح ،بردباری ابراهیم و عبادت
موسی پی ببرد ،باید به علی بن ابیطالب نظر
بیندازد» .حضرت علی  jخود نیز در جایی به این
حقیقت این گونه اشاره کرد« :ا گرچه تمجید و تجلیل
از خویشتن زشت است ،اما از باب اظهار نعمت الهی
میگویم که من بر موسی و عیسی و ابراهیم و آدم و نوح
و سلیمان [ ]bبرتری دارم».
جامعیت امیرالمؤمنین  jاز دیدگاه
اندیشمندان
یکی از مسائلی که توجه دانشمندان را به خود
جلب کرده ،اوصاف متضاد علی  jاست .آنان
به شکلهای مختلف ،شگفتی خود را از شخصیت
واالی آن حضرت ،بیان کردهاند .به برخی از
عبارتهای چند نفر از اندیشمندان بزرگ جهان
اسالم توجه کنید:
 .1سید رضی« :از عجایب منحصر به فرد علی ،j
این است که وقتی انسان در آن گونه سخنانش که در
ً
زهد و موعظه و تنبه است ،تأمل میکند ،موقتا از یاد

«از عجایب منحصر به فرد علی  ،jاین است
كه ...كسی باور نمیكند كه سخنانی كه در زهد و
موعظه تا این حد موج دارد ،از كسی است كه در
میدان جنگ ،تا قلب لشکر فرو میرود؛ شمشیرش
در اهتزاز است و آماده ربودن سر دشمن است و
دلیران را به خا ک میافکند
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میبرد که گوینده این سخن ،شخصیت اجتماعی
عظیمی داشته است و شک نمیکند که این جمالت
از کسی است که جز زهد ،چیزی را نمیشناسد
و کاری جز عبادت ندارد .کسی باور نمیکند که
سخنانی که در زهد و موعظه تا این حد موج دارد،
از کسی است که در میدان جنگ ،تا قلب لشکر فرو
میرود؛ شمشیرش در اهتزاز است و آماده ربودن سر
دشمن است و دلیران را به خا ک میافکند و از دم
تیغش خون میچکد و در همین حال ،این شخص،
زاهدترین زاهدان و عابدترین عابدان است».
 .2استاد شهید مطهری« :در علی ،هم خاصیت
فیلسوف است و هم خاصیت رهبر انقالبی و هم
خاصیت پیر طریقت و هم خاصیتی از نوع خاصیت
پیامبران .مکتب او ،هم مکتب عقل و اندیشه است
و هم مکتب ثوره و انقالب و هم مکتب تسلیم و
انضباط و هم مکتب حسن و زیبایی و جذبه و
حرکت؛ هم اندیشهای عمیق و دور رس داشت و هم
عواطفی رقیق و سرشار .کمال جسم و کمال روح
را توأم داشت .شب ،هنگام عبادت ،از ماسوی
میبرید و روز ،در متن اجتماع ،فعالیت میکرد .روزها
چشم انسانها ،از خودگذشتگیهای او را میدید
و گوشهایشان گفتارهای حکیمانهاش را میشنید
و شب ،چشم ستارگان ،اشکهای عابدانهاش را
میدید و گوش آسمان ،مناجاتهای عاشقانهاش
را میشنید .هم مفتی بود و هم حکیم؛ هم عارف
و هم رهبر اجتماعی؛ هم زاهد بود و هم سرباز؛ هم
قاضی و هم کارگر؛ هم خطیب بود و هم نویسنده و
باالخره به تمام معنی ،یک انسان کامل بود؛ با همه
زیباییهایش».

دریای
بیپایان
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 .3جبران خلیل جبران (متفکر مسیحی عرب):
«فرزند ابیطالب ،نخستین عربی بود که با روح کلی،
رابطه برقرار نمود .او نخستین شخصیت از عرب
بود که لبانش نغمه روح کلی را در گوش مردمی
طنینانداز نمود که پیش از او نشنیده بودند . ...او از
این دنیا رخت بربست؛ در حالی که رسالت خود را
به جهانیان نرسانیده بود .او چشم از این دنیا پوشید؛
مانند پیامبرانی که در جوامعی مبعوث میشدند
که گنجایش پیامبران را نداشتند و بر مردمی وارد
میشدند که شایسته آن پیامبران نبودند و در زمانی
ظهور میکردند که زمان آنان نبود».
 .4جرج جرداق (اندیشمند مسیحی عرب)« :ای
دنیا! چه میشد که قدرتهای خویش را بسیج
میکردی و هر دورهای ،انسانی مانند علی را با همان
عقل و روح ،با همان زبان ،با همان شجاعت و با
همان ذوالفقار ،به جامعه بشری تحویل میدادی».
 .5امام خمینی« :علی ،یک بشر ملکی و دنیایی
است که ملکیان از او سخن گویند یا یک موجود
ملکوتی است که ملکوتیان او را اندازهگیری کنند؟
اهل عرفان ،درباره او جز با سطح عرفانی خود و
فالسفه و الهیون ،جز با علوم محدود خود ،با چه
ابزاری میخواهند به معرفی او بنشینند؟ تا چه حد او
را شناختهاند تا ما مهجوران را آ گاه کنند؟ دانشمندان
و اهل فضیلت و عارفان و اهل فلسفه ،با همه فضایل و
با همه دانش ارجمندشان ،آن چه از آن جلوه تام حق
دریافت کردهاند ،در حجاب وجود خود و در آینه
محدود نفسانیت خویش است و موال ،غیر آن است».

برخی از ابعاد شخصیتی امام علی j

 .1علم و دانش؛ آن حضرت فرمود« :هر چه
میخواهید ،بپرسید .به راستی که من به راههای
آسمان ،از راههای زمین آشناترم» .امیرالمؤمنین  jنه
تنها در عصر خود ،بلکه در همه زمانها ،پاسخگوی
نیازهای علمی بشر بوده است .بسیاری از روایاتی که
از آن حضرت نقل شده ،به تازگی معانی و مفاهیم
آنها کشف شده است .آن حضرت در علوم مختلف،
سرآمد بود و اساس بسیاری از علوم را بنا نهاد .خود آن
حضرت در توصیف علم خود فرمود« :رسول خداi
هزار باب علم به من آموخت که از هر یک از آن درها،
برایم هزار در دیگر گشوده میشود».
 .2حکومت داری؛ فرمان مالک اشتر ،به خوبی
سیمای حکومتی مورد تأ کید آن حضرت را ترسیم
میکند .این سند ،تمام جوانب حکومتداری را به
طور شیوا و جالبی ،بیان کرده است .در نظامنامه
حکومتی امیرالمؤمنین  ،jحا کم ،منافع مردم را بر
منافع خود ،مقدم میدارد .امام علی  ،jاولین متفکر
و رئیس حکومتی بوده که عدالت اجتماعی را جزء
الینفک نظام اجتماعی اعالم کرد.
 .3سخنوری؛ مردم با شنیدن خطبههای آن حضرت،
مفتون و مجذوب شده ،تحت تأثیر آن خطبهها قرار
میگرفتند .سید رضی درباره خطبه  83نوشته است:
«هنگامی که حضرت علی  jاین خطبه را بیان
کرد ،بدنها به لرزه درآمده ،چشمها گریان شدند و
دلها به اضطراب و تپش افتادند».
 .4نیایش؛ آن حضرت ،سرآمد حوزه عرفان دینی و

معرفت ،نسبت به خداشناسی خداپرستی و عشق به
خدا بود که نمونه بارز آن را در دعای کمیل ،میتوان
مشاهده کرد .شبها هنگامی که آن حضرت به
عبادت میپرداخت ،آن چنان از خوف خدا به خود
میپیچید که هر کس به او مینگریست ،تعجب
میکرد که این همه گریه و اشك ،آن هم از سوی
انسانی که لحظهای گناه و معصیت در زندگی او راه
پیدا نکرده ،برای چیست؟ امام زینالعابدین ،j
وقتی به خاطر زیادی عبادت مورد سوال قرار گرفت،
در پاسخ فرمود« :عبادت من در برابر عبادت علی،
چیزی نیست».
 .5زهد؛ زندگی آن حضرت ،آنچنان ساده بود که
کسی نمیتواند مانند او زندگی کند .سخنان آن
حضرت ،سرشار از نفرت از دنیاست .تشبیه دنیا به
عطسه بز و کفش پاره و وصلهزده ،و بیان سه طالقه
کردن دنیا و فریاد «علی کجا و نعمتهای فانی دنیا
کجا» ،همه بیانگر بیرغبتی او به دنیاست.
 .6مراقبت بر بیتالمال؛ آن حضرت در مورد حقوق
مردم ،اهل سازش نبود و مسئول بیتالمال را به علت
آریه دادن گردنبندی به دخترش ،مورد بازخواست
قرار داد و هنگام برگزاری جلسات غیر کاری ،شمع
بیت المال را خاموش کرد .این امور از مصادیق بارز
مراقبت و حفظ بیتالمال است.
 .7شجاعت؛ در شجاعت او همین بس که پیامبر
ا کرم iفرمود« :یا علی! ا گر تمام شرق و غرب
عالم به جنگ تو آیند ،توان جنگیدن با همه آنان را
داری» .خود آن حضرت نیز فرمود« :به خدا سوگند!

ا گر همه اعراب در نبرد با من پشت به پشت یکدیگر
بدهند ،از آنان روی بر نتابم».
 .8سخاوت؛ آن حضرت در حال رکوع ،انگشتر خود
را به فقیری بخشید و غذای سه شبانه روز خود و
خانواده روزهدارش را بین مسکین و یتیم و اسیری
تقسیم کرد و بعد از حفر چاه و رسیدن به آب،
بیدرنگ آن را در راه خدا وقف کرد .معاویه درمورد
سخاوت آن حضرت گفت« :ا گر علی دو مخزن از
طال و کاه داشته باشد ،اول طال را در راه خدا میدهد
و بعد کاه را».
 .9گشاده رویی و تواضع؛ ا گرچه آن حضرت ،شب
را در عبادت به سر میبرد ،اما در طول روز ،چهرهاش
باز و خندان بود .به قدری چهره آن حضرت باز و
شکفته بود که مخالفانش میگفتند :او به درد خالفت
نمیخورد؛ چون خنده روست .آن حضرت در اوج
دانش و قدرت ،همیشه در بین مردم بود؛ در مسجد
مینشست؛ مانند فقیران لباس میپوشید و در برابر
قاضی ،مانند دیگران حاضر میشد.
اوصاف متضاد آن حضرت ،از ایمان و معرفت عمیق
و تسلیم بی چون و چرای او در مقابل خداوند،
سرچشمه میگیرد .حضرت علی  jتمام وجود خود
را وقف اسالم کرده بود و در هر عرصهای ،فرمان الهی
را اجرا میکرد .ا گرچه هیچ کس نمیتواند چون او
باشد ،اما پیروی از او و رفتن به مسیری که او نشان
داده ،یگانه نسخه حیاتبخش سعادت و ترقی
است.

او از این دنیا رخت بربست؛ در حالی كه رسالت
خود را به جهانیان نرسانیده بود .او چشم از
این دنیا پوشید؛ مانند پیامبرانی كه در جوامعی
مبعوث میشدند كه گنجایش پیامبران را
نداشتند و بر مردمی وارد میشدند كه شایسته
آن پیامبران نبودند و در زمانی ظهور میكردند كه
زمان آنان نبود
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از اینخیر عظیم ،غافل مباش
برخی از آثار و فضایل
زیارت امیرمومنان از زبان معصومان b

محمدهادی کاظمی

بسیاری از ما چندین بار به زیارت مشاهد مشرفه ائمه معصومین
 bمشرف شده ایم؛ اما همه ما اذعان داریم که زیارت با زیارت
فرق میکند! یکی از مسائلی که باعث میشود بهره ما از زیارت
بیشتر شود ،آ گاهی از معارف پیرامونی زیارت هست و یکی از
معارفی که بر کیفیت زیارت ائمه  bتاثیر فراوانی دارد ،دانستن
فضائل زیارت آن بزرگواران میباشد .البته آ گاهی این فضائل ،از
زبان خود ائمه  bلطفی دوچندان دارد .در این شماره ،به ذکر
فضایلی چند از زیارت امام علی  jمیپردازیم.
٭٭
ابووهب بصری میگوید:
داخل مدینه شده ،نزد حضرت اباعبداهلل  jمشرف شدم و به
محضر ایشان عرضه داشتم :فدایت شوم! خدمت شما رسیدم؛
ولی به زیارت قبر امیرالمؤمنین  jنرفتهام.
حضرت فرمود :بد کاری کردی! ا گر از شیعیان ما نبودی ،به
تو نگاه نمیکردم .چرا زیارت نکردی کسی را که خداوند
با فرشتگانش زیارتش میکنند و انبیا و مؤمنین ،به زیارتش
میروند؟
عرض کردم :فدایت شوم! به این امر (فضیلت) واقف نبودم.
حضرت فرمود :بدان که امیرالمؤمنین  jنزد حق تعالی ،از تمام
ائمه افضل و برتر است و ثواب اعمال ایشان ،برای آن حضرت
منظور میشود (یعنی غیر از اینکه در قبال اعمال خود آن جناب،
حق تعالی ثواب لحاظ میکند ،اعمال ائمه هدی  bنیز موجب
حصول ثواب برای آن حضرت میباشد)؛ در حالی که حضرات
ائمه  bبه مقدار اعمال صادره از خودشان ،فضیلت و برتری
1
عائدشان میشود.
٭٭
مفضل بن عمر برای ابن سنان چنین حکایت مینماید:
به محضر امام صادق  jداخل شده ،عرض کردم :مایل و
مشتاقم که به غری (قطعهای از کوهی که موسی در آن با خدا
تکلم نمود و عیسی در آن تقدیس گردید و ابراهیم در آن به
منصب خلیلی نصب گردید و محمد در آن حبیب خدا خوانده
شد و همین کوه بود که حق تعالی آن را مسکن انبیا قرار داد)
بروم.
حضرت فرمود :چه اشتیاقی به آن داری؟
عرض کردم :امیرالمؤمنین  jرا دوست دارم و به زیارتش عالقه
مند هستم.
حضرت فرمود :آیا فضیلت زیارت آن حضرت را میدانی؟
عرضه داشتم :خیر ای فرزند رسول خدا! من را از آن آ گاه کنید.

فرمود :هر كس پیاده به زیارت امیرالمؤمنینjبرود ،حق
تعالی به هر گامی ،ثواب دو حج و دو عمره برای او بنویسد.
همچنین آن حضرت به ابن مارد فرمود :ای پسر مارد! هر
كس جدم امیرالمؤمنین jرا زیارت كند ،حق تعالی برای او
به عدد هر گامی ،حج مقبول و عمره پسندیده مینویسد.
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حضرت فرمود :به خدا قسم! بعد از پدران پا ک پیامبر
ا کرم ،یعنی حضرت آدم و نوح  ،bاحدی کریمتر
از امیرالمؤمنین  ،jدر آن مکان (نجف) ،سکونت
اختیار نکرده است.
سپس فرمود :هرگاه اراده کردی نجف را ،پس
استخوانهای آدم و بدن نوح و جسم علی بن
ابیطالب  bرا زیارت کن که زائر آباء گذشته (آدم و
نوح  )cو محمد  iکه خاتم انبیاء است و علی j
که سید اوصیاست ،میباشی و باید توجه داشته باشی
که برای زائر او ،در های آسمان گشوده میشود .پس از
2
این خیر عظیم ،غافل مباش.
٭٭
معلی بن ابی شهاب میگوید :امام صادق  jفرمود:
حضرت امام حسن  ،jمحضر رسول خدا  iعرضه
داشت :ای پدر! پاداش کسی که شما را زیارت کند
چیست؟
حضرت فرمود :فرزندم! کسی که در زمان حیات
یا بعد از مرگ ،مرا زیارت کند و یا پدر تو را زیارت
کند ،بر خداوند عزوجل است که او را در روز قیامت،
3
زیارت کرده ،از گناهانش برهاند.
٭٭
َ
سید عبدالکریم بن طاووس در کتاب فرحه الغ ِری از
امام صادق  jروایت کرده که فرمود :هر کس پیاده
به زیارت امیرالمؤمنین  jبرود ،حق تعالی به هر

مجیدمالمحمدی

سال  36هجری ،ماه جمادی االول.
جنگ جمل ،تازه تمام شده بود .من و دوستانم در
فکر رساندن زخمیها به شهر بصره بودیم .در آن جا
طبیبهای زیادی بودند که با دارو و سایل جراحی،
به داد آنها میرسیدند .زخمهای بدن خودم مختصر
بود و من در آن اوضاع به هم ریخته و آشفته ،نیازی به
درمان خود نمیدیدم .هر طور بود زخمیها را چند تا
چند تا سوار بر شترها کردیم و راهی شهر بصره شدیم.
جنگ جمل را نا کثین ،علیه امام علی j
و حکومتش ،راه انداختند .امام علی  jو
جنگجویانش ،با شجاعت زیاد در مقابل نا کثین
جنگیدند .سپاه دشمن ،تار و مار و تکه تکه شد.
حاال طلحه ،زبیر و یارانشان ،طعمه مرگ شده بودند.
من در بصره ،کمک کار مداوای زخمیها بودم
که خبر رسید امام به مسجد آمده است .خودم
را به عجله به مسجد رساندم .نگهبانها که مرا
میشناختند ،مانعم نشدند و من به جلوی منبر رفتم و
به امام سالم کردم .امام علی  jو چند تن از یاران،
غرق در گفت وگو بودند .سردار بزرگ ،مالک اشتر

گامی ،ثواب دو حج و دو عمره برای او بنویسد.
همچنین آن حضرت به ابن مارد فرمود :ای پسر مارد!
هر کس جدم امیرالمؤمنین  jرا زیارت کند ،حق
تعالی برای او به عدد هر گامی ،حج مقبول و عمره
پسندیده می نویسد .ای پسر مارد! واهلل که آتش
جهنم ،قدمی را که در زیارت حضرت امیرالمؤمنین
 jغبارآلوده شود ،نمیخورد؛ خواه پیاده رود ،خواه
سواره .ای پسر مارد! این حدیث را به آب طال بنویس.
آن حضرت در کالم دیگری فرمود :در پشت کوفه،
قبری است که دردنا کی به آن قبر پناه نمیبرد ،مگر
آن که حق تعالی ،او را شفا کرامت میفرماید و هیچ
غمنا کی به سوی آن قبر نمیرود ،مگر آن که حق
تعالی ،غمش را زایل میگرداند و دعایش را مستجاب
می کند و او را شاد به اهلش برمی گرداند.
حضرت امام رضا  jنیز فرمود :فضیلت زیارت
قبر امیرالمؤمنین بر زیارت قبر امام حسین  ،cمثل
فضیلت امیرالمؤمنین بر امام حسین  cمیباشد.
همچنین فرمودند :یک روز در جوار امیرالمؤمنین j
4
بودن ،از عبادت هفتصد سال بهتر است.
٭٭
شیخ طوسی به سند صحیح از محمد بن مسلم چنین
روایت کرده که امام صادق  jفرمود :هر کس
امیرالمؤمنین  jرا زیارت کند و عارف به حق آن
حضرت باشد ،یعنی آن جناب را امام واجب االطاعه

گفتم :ای امیرمومنان! چقدر
شایسته بود برادرم نیز در این نبرد
حضور داشت و پیروزی بزرگ
شما را میدید .آن گاه افتخار
پاداش بزرگ این پیروزی ،به او نیز
میرسید.
َن َخعی هم در میانشان بود .فوری رو به امام کردم
و گفتم :ای امیرمومنان! چقدر شایسته بود برادرم نیز
در این نبرد حضور داشت و پیروزی بزرگ شما را
میدید .آن گاه افتخار پاداش بزرگ این پیروزی ،به
او نیز میرسید.
امام با مهربانی رو به من کرد و پرسید :آیا فکر و دل
برادر تو با ما بود؟
با شوق پاسخ دادم :آری موالی من!
امام با آرامش و اطمینان گفت :پس بدان که او نیز در
این نبرد با ما بوده ،همراهمان حضور داشته است.
با شگفتی گفتم :چه میگویید؟
برایم شیرین و باورنکردنی بود .ا گر خبر پاسخ امام
ً
را برای برادرم میبردم ،حتما از شوق زیاد ،به من

و خلیفه بالفصل پیامبر بداند و از روی جباریت و
تکبر نیامده باشد ،حق تعالی ،اجر صد هزار شهید
برای او می نویسد و گناهان گذشته و آینده او را
بیامرزد و روز قیامت ،از جمله افراد ایمن از ترسهای آن
روز ،برانگیخته شود و خدا حساب را بر او آسان نماید
و هنگام حرکت به سوی زیارت ،مالئکه از او استقبال
می کنند و چون از زیارت برگردد ،او را مشایعت می
نمایند تا به خانه خود برگردد و ا گر بیمار شود ،به
عیادت او می آیند و ا گر بمیرد ،جنازه او را مشایعت
می کنند و برای او تا کنار قبرش ،طلب آمرزش می
5
نمایند.

پی نوشت:

 .1ابن قولویه ،کامل الزیارات ،باب دهم :ثواب زیارت
امیرالمؤمنین علیه السالم.
 .2همان.
 .3همان ،باب اول :ثواب زیارت پیامبر ا کرم و امیرالمؤمنین و
حسنین .b
 .4سید عبدالکریم بن طاووس ،فرحة الغری فی تعیین قبر
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب فی النجف.
 .5همان.

هم من،
هم برادرم
مژدگانی میداد .او به اجبار ،در روستایمان مانده بود
و نتوانسته بود برای جنگ با دشمنان ،همراه ما به
بصره بیاید.
***
 ...با ما در این نبرد شریکند؛ آنهایی که حضور
ندارند؛ (آنهایی هم که) در ُصلب پدران و َر ِحم
مادران خود میباشند و به زودی متولد میشوند،
ولی با ما هم عقیده و آرمانند و دین و ایمان ،به وسیله
1
آنان ،تقویت میگردد.
پی نوشت:
 .1نهج البالغه ،خطبه .12
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انتخاباشعار:سیدناصرهاشمی

محتشم کاشانی

حافظ شیرازی

ای تو را جای دگر در عالم معنی مقام
درگهت را قبلهایم و روضهات را کعبه نام
پیکرت گنج نجف نورت در گردون شرف
مرغ روحت از شرف عنقای قاف احترام
ما برین در زائران کعبه اصلیم و هست
حج ا کبر زان ما آنست و بس ،اصل کالم
گر یکی مانع نباشد گویم این بیتالحرم
نیست در حرمت ،سر مویی کم از بیتالحرام

حافظ ا گر قدم زنی در ره خاندان به صدق
بدرقه رهت شود همت شحنه نجف

اوحدی مراغهای
آن عربی سوار ما ،گر طلبد شکار ما
تن بر تیر و شست او ،دیده و جان هدف کند
تا ز پی این پیادگان ،باز جهند و مادگان
بانگ زن آن دلیل را ،تا صفت نجف کند

شیخ بهایی
ای نسیم صبح ،خوشبو میرسی
از کدامین منزل و کو میرسی؟
میفزاید از تو جانها را طرب
تو مگر میآیی از ملک عرب؟
تازه گردید از تو جان مبتال
تو مگر کردی گذر از کربال؟
میرسد از تو نوید التخف
میرسی گویا ز درگاه نجف

وحشی بافقی
روح در تن میدمد ،باد بهاری ،غنچه را
میرسد گویا ز طرف روضه خلد برین
یعنی از خا ک حریم روضه شاه نجف
گلبن باغ حقیقت ،سرو بستان یقین
حیدر صفدر ،شه عنترکش خیبرگشای
سرور غالب ،سر مردان ،امیرالمؤمنین

خاقانی
بشنو و بوکن ا گر گوشی و مغزیت هست
زمزمه لو کشف لخلخه من عرف
رهرو خاقانیا دوری منزل مبین
رو که مدد میکند همت شاه نجف

هاتف اصفهانی
حیف از آن بحر سخا و منبع احسان که بود
دست او پیوسته چون ابر بهاری در فشان
کار عالم را به دست خویشتن دادی نظام
گاهی از تیغ و سنان و گاهی از کلک و بنان
مهر سلطان نجف چون داشت در جان از نخست
رفت در خا ک نجف ،وز هر غمش آسوده جان
رحلت او خون دمادم ریخت از چشم فلک
ماتمش خا کستر غم ریخت بر فرق جهان

مشهد پا ک نجف ،روضه رضوان ماست
نجفدرشعرقدیمپارسی
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عطار
هر که را دنیا و دین نیکو بود
ّ
همت شاه نجف با او بود
هر که را بخت و سعادت همره است
خضر از معنی به جانش آ گه است
هر که او در علم معنی بار یافت
با ّ
محمد همره آمد یار یافت

صائب تبریزی
زین درد جان ستان که مسیحاست عاجزش
صائب مگر به شاه نجف التجا برد

فیض کاشانی

صائب تبریزی
منت خدای را که به توفیق کردگار
از ناف کعبه چشمه زمزم شد آشکار
چون کاروان حاج ،خروشان و کف زنان
آمد به خا کبوس نجف آب خوشگوار
دریای رحمت ازلی جوش فیض زد
شد نهر سلسبیل ز فردوس آشکار

شاه نعمت اهلل ولی

به غیر عشق منه دل که زود برگیری
به غیر عشق مکن نقد عمر خویش تلف
به هر طرف بمپوی و عنان به عشق سپار
برد تو را به همان ره که رفت شاه نجف
ز من شنو سخن راست یار در دل ماست
به عشق کوش و برون آور این گهر ز صدف

مشهد پا ک نجف ،روضه رضوان ماست
یک سر موی علی ،هر دو جهانش بهاست

هاللی جغتایی
هر که با شیر حق زند پنجه
شنجه خویشتن کند رنجه
ساقی شیرگیر سرمستان
زیر دستش همه زبردستان
در کف انگشت او کلیدی بود
در خیبر به آن کلید گشود
وز سر ذوالفقار ،آن فیاض
رشته کفر را شده مقراض
تا نجف بهر گوهرش صدف است
ریگ صحرای او ُدر نجف است
زیب این گلشن از جمال علی ست
گل این باغ رنگ آل علی ست

صائب تبریزی
کدام فخر به این میرسد که از شاهان
تو را به شاه نجف میرسد نژاد و تبار؟
ز گلشن تو نهالی است بارور اقبال
ز مجلس تو چراغی است دولت بیدار
بنای قدر تو جایی رسیده از رفعت
که سبزه ته سنگ است این بلند حصار

رضی الدین آرتیمانی

ُ
زبان چو برگ گلم باز عنبرآ گین است
زبان ز بوی خوشم گشته نافه تاتار
مگر ز شاه نجف سر زد از دلم حرفی
مگر گذشت حدیثی ز حیدر کرار
علی عالی اعلی ،امیر کل امیر
وصی احمد مرسل ،قسیم جنت و نار
تو همچو من به ثنای علی زبان بگشا
که مرحبا شنوی هر دم از در و دیوار
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این دوستی،
گوارای وجودت!
مسلم بن عوسجه به
روایت حبیب بن مظاهر
رقیهندیری

خوشا به اقبالت َ
ابوج َحل! به خطا نرفته هر کسی که
کنیه ات را چنین برگزید؛ مهتر زنبوران عسل! حاال تا
قیام قیامت ،نامت بر دهانها خواهد ماند و تا ابد،
از تو به شیرینی و قداست یاد خواهد شد .یادت
میآید آن روز های تلخ و گزنده را؟ مسلم بن عقیل را
برده بودند و تو خودت را شماتت میکردی و در پی
پناهگاهی بودی که جانت را به ابن زیاد نبازی؟ نه،
محال است یادمان برود.
با هم به حسین نامه نوشتیم .با هم او را به کوفه
دعوت کردیم .وقتی مسلم آمد ،تو با شور و اشتیاقی
 | 22زمزم | نشریهداخلی ستادعمرهوعتباتدانشگاهیان |

شماره بیستونه

22

بی مانند ،از مردم بیعت میگرفتی .هر چند همه کارها
در خفا پیش میرفت؛ اما کما کان همه میدانستند
که تو وجوهات مردم را جمع میکنی و قرار است برای
یاری پسر رسول خدا سالح بخری و مقدمات ورود
او به کوفه را فراهم کنی .ا گر این طور نبود ،آن معقل
ملعون ،از کجا میدانست که یک راست آمده بود
سراغ تو در مسجد جامع که سه هزار درهم دارم و
میخواهم بدهم به مسلم بن عقیل و با او بیعت کنم.
بعد از آن روز های شوم که سر و بدن مسلم را از بام
داراالماره به زیر انداخته بودند و هانی را به بازار برده،
به زاری کشته بودند تا رعب و وحشت به جان مردم
کوفه بیندازند و آنها را از همراهی پسر پیغمبر باز دارند،
احوال تو بر خیلیها پوشیده ماند .گماشتگان ابن
زیاد ،در پی ات بودند؛ چون میدانستند که تو ،قبیله
بنیاسد و مذحج را علیه خلیفه وقت برانگیخته ای و
مسلم بن عقیل را پناه داده ای و مردم از این که خبری
از تو نبود ،حیران بودند .هیچ کس نمیتوانست
در کوی و برزن ،از تو سخن به میان آورد که محکوم
میشد به یاری کسی که علیه خلیفه وقت ،طغیان
کرده و طغیان علیه خلیفه هم وقت تاوانی سنگین
داشت.
آه اباجهل! ما چه روز های شومی را شب کرده ایم و
چه شبهایی را با ترس به صبح رسانده ایم .کوفه،
شهر هزاررویان است .مردم کوفه ،هر ساعت به رنگی
هستند و خدا را شکر به خاطر پایان کار تو .مخفی

که شدی ،کسی نمیدانست چه فرجامی در انتظار
توست .کسی نمیدانست دالور نبرد آذربایجان ،برای
ترس از جان ،به سوراخهای ناشناخته خزیده یا در
سر ،هوای دیگری دارد و جانش را برای نبردی دیگر
حفظ میکند .مخفی شدنت ،مانند همه بود .همه
کوفیان ،دور خودشان تار تنیدند تا از خشم ابن زیاد،
در امان بمانند؛ تو اما درست به موقع از پیله بیرون
آمدی .وقتی تاریکی شب ،کوفه را در بر گرفته بود،
گفتی که قصد داری در پی فرزند پیامبر ،به کوه و
بیابان بزنی .خانواده ات را هم از بیم ابن زیاد ،همراه
برداشتی و من هم که مانند تو در پی راهی برای بیرون
آمدن از پیله ام بودم ،با تو همراه شدم.
شب راه میرفتیم و طول روز را پشت تپه ای یا پستوی
کاروانسرایی یا بیراهه ای از صحرایی ،به شب
میرساندیم تا مبادا به چنگ گماشتگان ابن زیاد
بیفتیم و رشته زندگیمان پنبه شود .شب که میآمد،
جان تازه میگرفتیم .راه بود و ما چند نفر که قرار بود تا
آخر سفر ،ناشناس بمانیم.
یادم نمیرود شور و شوق کاروان فرزند رسول خدا را
وقتی رسیدیم .زنان کاروان ،انگار گنجی یافته بودند
و آمدن ما را به هم بشارت میدادند .اینها را تو شاید
زودتر از من فهمیدی که کنیزت به خیمه آنها میرفت
و پای درد دلشان مینشست .یادم نمیرود آن لحظه
که زینب ،دختر علی ،آمدنمان را گرامی داشت و ما
نتوانستیم از گریه ،خودداری کنیم.

حاال تو رفته ای و کار را به انجام رسانده ای و من
مانده ام و فرزند پیامبر و این سپاه کوردل خدانشناس؛
من مانده ام و چند ساعت آخر زندگی ام که باید در
راه یاری رساندن به امام غریب و بی یاورمان ،صرف
شود .دوست دارم به اندازه صد مرد ،برایش سودمند
باشم .دوست دارم تا زنده ام ،گزندی به او نرسد و
این همان است که تو مرا به آن وصیت کردی.
صدایت را هنوز در گوش دارم که چنین رجز
میخواندی« :هر گاه شخصیت مرا بخواهید ،شیری
هستم از شاخه قومی از مهتران بنیاسد .کسی که بر ما
ستم کند ،گمراه است و به دین خدای بینیاز ،کافر
شده است» .وقتی هجوم آوردند ،به تحریک عمرو
بن حجاج ،غبار در هوا پیچید و صدایت در هجوم
لشگر کفر ،گم شد .هر کسی هر جا که بود ،فقط به
جنگ میاندیشید .میخواستیم آنها را عقب برانیم
که کمترین حمله شان ،سنگ باران کردن سپاه
ما بود .غبار که خوابید ،دیدمت افتاده ای؛ مانند
درختی تنومند که بر خا ک افکنده باشند .تو عهد
و پیمانت را به سرانجام رساندی و خود را از کج
راهه دور داشتی .دوستی تو و پیامبر را پیران به خاطر
دارند .از آن زمان تا حال که بر زمین افتاده ای ،این
دوستی پایدار بوده و گوارای وجودت این دوستی و
این عشق که تو را به سرمنزل رستگاری رساند.
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مردی که از جنگ فرار کرد
وقتی به سپاه كوفیان رسید ،چند اسب سوار به طرف او دویدندّ .
ضحا ک كه ترسیده بود ،فریاد زد :من از شما
هستم؛ به من امان بدهید؛ من با شما هستم!
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برگشت طرف خیمهها .حاال برای فرار ،راحتتر بود؛
زیرا از امام حسین  jاجازه داشت .خوشحال شد
ُ ُ
و یاد همسر و بچهها و باغ كوچکش افتاد .تند تند
قدم برداشت و با خودش گفت :چه خوب شد
از مرگ بی فایده فرار كردم .من حاال حاالها باید
زندگی كنم!

مجیدمالمحمدی

ترسیده بود و داشت مثل بید میلرزید .خودش را از
میان یاران امام حسین  jعقب کشید .هوا گرم بود
خیس عرق .به خاطر تشنگی زیاد،
و سر تا پای او
ِ
حوصله هیچ کاری را نداشت .آهسته و پنهانی،
خودش را به خیمهها نزدیک کرد .او یکی از یاران
سپاه کوچک امام حسین  jبود؛ اما از جنگ با
سپاه یزید میترسید .به همین خاطر میخواست هر
طور شده فرار کند؛ اما به کجا؟ هنوز تصمیم نگرفته
بود .وقتی به پشت خیمهها نگاه کرد ،راه فراری
ندید .کمی که جلوتر رفت ،نا گهان صدایی شنید.
 آهای ّ
ضحا ک! چیزی شده؟
یکی از یاران پیر امام حسین  jبودّ .
ضحا ک ترسید.
جوابی نداشت که به او بدهد .فوری برگشت طرف
او .چند قدمی به او نزدیک شد و گفت :هیچی...
دنبال آب بودم؛ آخر خیلی تشنه ام!
پیرمرد که اسمش ُب ِر یر بود ،جلو آمد ،دست بر شانه او
گذاشت و گفت :آن جا را نگاه کن .خیمههای اهل
بیت را میگویم .ببین! بچههای کوچک امام ،j
بیشتر از ما تشنه هستند .عبداهلل ،علی اصغر ،رقیه،
سکینه ...نکند خودت را باالتر از آنها میدانی؟
ّ
ضحا ک عصبانی شد.
 این چه حرفی است که میزنی؟ من میخواستم
برای آنها آب پیدا کنم.
ُ
دروغ میگفت .ضحا ک از بریر جدا شد .بی حوصله
راه افتاد و کنار یاران امام ایستاد .تا حاال بیشتر یاران
امام در میدان جنگ ،بعد از نبرد با دشمنان شهید
شده بودند.
نوبت به ُبریر رسید .با شوق زیاد ،از امام حسین j
خداحافظی کرد و پا به میدان جنگ گذاشت .به
دستور شمر ،چند مرد اسب سوار ،به او حمله کردند.
جنگ سختی در گرفتُ .بریر تعدادی از آنها را به
ضرب شمشیر خود ،نقش زمین کرد؛ اما خیلی زود ،بر
زمین افتاد و شهید شد.

با کشته شدن ُبریر ،ترس بیشتری به دل ّ
ضحا ک
افتاد .دیگر ماندن را بی فایده میدانست .به خودش
ً
گفت :اصال من باید زودتر از اینها میرفتم .قرار نبود
ما کشته شویم .ما آمده بودیم که از حسین  jدفاع
کنیم؛ بعد هم برویم سراغ کارمان؛ اما حاال خیلی از
یاران او کشته شده اند و از قرار معلوم ،بقیه مردها هم
زنده نخواهند ماند!
معطل نکرد و با عجله به طرف امام حسین j
رفت .نگاه امام به میدان جنگ بود .بعد از شهادت
یاران ،کم کم داشت نوبت به جوانان بنیهاشم که از
خاندان امام بودند ،میرسید.
 سالم آقا!
 سالم بر تو!
ّ
َ
ضحا ک با انگشتان دست خود ور رفت و ِمن و ِمن
کرد .دهانش خشک شده بود و زبانش به سختی
میچرخید؛ اما نمیخواست بیشتر معطل کند و باید
زودتر میگفت :ای پسر پیامبر! من با تو قرار گذاشته
بودم تا زمانی که مدافعی داری ،من هم از تو دفاع
کنم؛ اما حاال که آنها کشته شده اند ،به من اجازه بده
که از این جا بروم.
دل امام حسین  jبه حال او سوخت .او داشت
از راهی درست ،به دنیایی سیاه و نادرست پا
میگذاشت .امام  jاصرار نکرد که ضحا ک بماند.
او را آزاد گذاشت تا خودش ،به راهی که دوست
میداشت برود.
ّ
ضحا ک برگشت طرف خیمهها .حاال برای فرار،
راحت تر بود؛ زیرا از امام حسین  jاجازه داشت.
خوشحال شد و یاد همسر و بچهها و باغ کوچکش
افتادُ .تند ُتند قدم برداشت و با خودش گفت :چه
خوب شد از مرگ بی فایده فرار کردم .من حاال
حاالها باید زندگی کنم!
پنهانی از البه الی چند خیمه گذشت .چند تا از
زنهای اهل بیت  bبا تعجب نگاهش کردند و
با خود گفتند :چه شده؟ چرا او به آن سوی خیمهها
میرود؛ آن هم درست در زمانی که همه مردان

جنگجو در کنار میدان بودند؟
ّ
ضحا ک به یک اسب سفید رسید .خندید .اسب
برایش شیهه کشید .افسار آن را از تیرک خیمه ای
باز کرد .اسب چاال ک خودش بود .دمدمای صبح
بود که حیوان را در پشت آن چند خیمه ،پنهان کرده
بود .او از همان ساعتهای پیش ،در سر خود ،فکر
فرار داشت.
فوری بر پشت اسب نشست و حیوان را آهسته حرکت
داد .یاران امام ،حبیبُ ،زهیر ،مسلم بن عوسجه،
َو َهب و مردان دیگر ،شهید شده بودند؛ اما ضحا ک
در فکر فرار بود .وقتی به ابتدای میدان جنگ
رسید ،با خود گفت :بهتر است خیلی زود خودم را
به سپاه یزید برسانم؛ تسلیم شوم و بگویم که من از
حسین و یارانش نیستم؛ من طرفدار شما هستم .این
طوری آنها به من امان میدهند و به خاطر این کارم،
پاداش میگیرم .بعد هم خیلی راحت رهسپار خانه
ام میشوم.
ّ
ضحا ک بر پشت اسبش زد و از کناره های میدان،

به طرف سپاه یزید تاخت .یاران امام حسین  jبا
تعجب به او نگاه کردند؛ اما امام حسین  jبه او
اعتنایی نکرد.
سواران بی شمار دشمن ،به او خیره بودند .وقتی
به سپاه کوفیان رسید ،چند اسب سوار به طرف او
دویدندّ .
ضحا ک که ترسیده بود ،فریاد زد :من از شما
هستم؛ به من امان بدهید؛ من با شما هستم!
مردان اسب سوار به او رسیدند .یک نفر که سبیلهای
آویزان و سیاهی داشت گفت :خوش آمدی مرد! باید
به تو آفرین گفت.
چند نفر راه را باز کردند تا او کنار رودخانه فرات
برود .وقتی لب رودخانه فرات نشست ،بی آن که به
یاد تشنگی امام حسین  jو اهل بیتش باشد،
ُُ ُُ
دهانش را در آب زالل آن فرو برد و قلپ قلپ آب
نوشید .بعد سر بلند کرد و گفت :ای حسین! بهشت
برای خودت باشد .من عاشق دنیا هستم؛ عاشق
اسب و خانه و باغ و ...همه چیز!
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ایستاده بود؛ این بار اما میان همه دوراهیهای عالم؛ بر
سر دشوارترین مسیری که محکوم به انتخابش بود.
 نه ،اینها مرا درک نمیکنند .نمیتوانند بفهمند که
دوره شان تمام شده .االن که چهل سال پیش نیست؛
من هم مثل آنها یک پسر روستایی نیستم .درس
خواندهام .از ده سالگی در شهر زندگی میکنم .پس باید
خودم تصمیم بگیرم .اصال پدر چرا باید چنین انتظاری
از من داشته باشد؟
جمعیتی سینه زنان به او نزدیک میشدند .به دوردست
نگاه کرد و برگشت به قرنها پیش؛ دید که خیل سواران
به سوی او میتازند .نه به طرف او که به سمت خیمه
گاهها.
دلش لرزید .صدای مداح را واضحتر از قبل میشنید:
پسر مقابل پدر زانو زد که اذن میدانش دهد .پیش از آن،
وقتی پدر در میان بیابان روی اسب ،از خواب نیمروز
چشم گشوده ،استرجاع کرده بود ،همین پسر بود که
آسیمه دل پرسیده بود :پدرجان! دلیل این استرجاع
بیگاه چیست؟ چرا این گونه «انا هلل و انا الیه راجعون»
خواندید؟ قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ چه خوابی دیده
اید پدر؟

مداح با سوزی غریب ،واژه پدر را بر لب میآورد .جوان
برگشت به شالیزارهای روستا؛ به قامت خمیده پدر در
روزی که از مراسم تشییع جنازه عمو برمیگشت .پدر
به دیوار کاهگلی خانه تکیه داده ،گفته بود :پسرم!
ناف بریده توست .اسم تو روی اوست .حاال هم که
پدرش سینه قبرستان خوابیده ،هیچ کسی و هیچ پناهی
ندارد .از امشب او را به خانه خودمان میآوریم؛ ولی
زیاد نمیشود این طوری بماند .باید عقدش کنی .باید
دخترعمویت ،عروس خانواده باشد.
روی در روی پدر ایستاده بود :اما من دانشگاه رفتهام؛
من درس خواندهام؛ دارم مهندس میشوم .او یک دختر
ساده روستایی است...
اینها را گفت ،اما نگفت که به دختری دیگر دل بسته
است .به دختری که به همه عقاید دینی خانواده او
میخندید و باورهایشان را توهم میدانست.
پدر سر بر دیوار نهاده ،سکوت کرده بود.
صدای مداح ،بلندتر از قبل به گوش میرسید :علی ا کبر
با لب و جان تشنه به میدان رفت .شمشیرها زد و سینه
کفر و نفاق را در هم درید....
جوان زانو زد .مقابل علم هیئت ،بی اختیار سر فرود
آورده بود؛ نه مثل آن روز که مقابل پدر نتوانست سر خم
کند .سینه سپر کرده بود :پدر! ازدواج باید با خواستن

همراه باشد.
پدر شگفت زده به چشمانش چشم دوخته بود :به این
زودی همه چیز را از یاد بردی؟ مگر تا قبل از سربازی،
همه دلبستگی ات او نبود؟ مگر دل به دخترعمویت
نداده بودی؟ هنوز نامه هایی را که از خوابگاه دانشگاه
برایش فرستاده ای ،میخواند .تا همین چند ماه قبل...
حاال چه شده که یادت افتاده مهندس شده ای و او
دختری خانه دار میماند؟
جوان گردن کشیده بود :چشمم باز شده و دیدهام که
دنیا خیلی بزرگتر از روستای ماست.
صدای طبل ،لرزه بر جانش انداخت :علی ا کبر از میدان
به آغوش پدر برگشت؛ در حالی که رزمجویان سپاه
دشمن را از پای درآورده بود .آمد برای آخرین وداع...
آخرین باری که به روستا رفته بود ،پدر در شالیزار کار
می کرد؛ با همان قد خمیده .برایش پیغام داده بود که
این روستا دیگر در شان تو نیست؛ برگرد به شهر و مهندس
خودت باش!
دخترعمو ،پشت دار قالی ،تار و پودها را بر هم میبافت و
غریبانه به نوحه ای که از تلویزیون پخش میشد ،گوش
میداد.
خبر ثبت نام پیادهروی ،اربعین در روستا پیچیده بود.

ُ
ّ
طبل و طره
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دل جوان به نا گاه هوای زیارت کرد.
ا کنون پس از روزها پیاده روی و قدم فرسایی در جاده
ها ،به حرم یار رسیده بود .طبل ها در هم آمیختند:
جوانان بنی هاشم بیایید ...علی را بر در خیمه
رسانید.....
بارها این مصیبت را در روضه ها و پای هیئتهای سینه
زنی شنیده بود؛ اما این بار همه چیز فرق داشت .انگاری
ایستاده بود در لحظه وداع؛ انگاری روز عاشورا بود و
او میانه صحرای کربال ،تابلوی دل بریدن پدر از پسر را
تماشا میکرد.
می دید که میان رقص شمشیرها ،ندای هل من ناصر
ینصرنی در هر طرف طنین افکنده است.
آیا یاری حسین  Jدر پس گذر قرنها از تاریخ بشر،
چگونه میسر خواهد بود؟
یاری حسین  Jشمشیری آخته است یا تیری زهرآ گین
در سینه دشمن؟
یاری حسین  Jچه فرمولی دارد در عصر تقابل سنت
و مدرنیته؟
اینها همه حیرانی جوان بود در لحظه ای که میان بین
الحرمین ،کنار هیئت سینه زنان توقف کرده بود.
حیرانی جوان در آهنگ طبلها تشدید شده بود .مداح
به شرح واقعه آمده بود .به تفسیر حقیقت:
پرسیده بود که پدرجان! دلیل این استرجاع نا گهانی تان
چیست و پدر ،پرده از راز برداشت که خوابی دیدهام که
منادی گفت :این کاروان به سوی مرگ قدم برمیدارد.
پسر گفت :سبحان اهلل! پدر جان! آیا ما بر حق نیستیم؟
پس از آنکه تایید را از موالی خود گرفت ،چشم بر
آسمان دوخت :پس در این صورت ،با کی از مرگ در
ما نیست .پسر آن چنان مشتاقانه کاروان شهادت را
همراهی کرده بود که گویی غالمی حلقه در گوش برای
پدر است و بس...
روز اربعین رسیده بود و خیل مشتاقان حسینی ،از
هر سو به بین الحرمین میپیوستند .جوان در مدار
دلدادگیهای خلق ایستاده بود و رایحه اربعین را با تمام
معرفت استشمام می کرد که به نا گاه دلش هوای خانه و
طراوت سقفهای شیروانی روستا را کرد.
آه پدر! یاری حسین  Jشمشیر زدن است روی در روی
دشمن؟ ساخت اسلحه است برای میدان جهاد در راه
خدا؟ یا اینکه یاری حسین  Jمفهومی گسترده از این
مرزها دارد؟
پیرمردی که شانه به شانه جوان ایستاده بود ،آهسته بر
شانه اش زد :یاری حسین  Jیعنی اینکه بیاموزی برای
خدا و رضای او قدم برداری؛ یعنی جز رضای او چیزی
نجویی...
جوان ،چشم به گنبد دوخت .گنبد قمر بنی هاشم
 .Jدختر مورد عالقه اش را برای زندگی خواسته بود؛
اما دخترعمویش را نه .چرا آن دختر را دوست داشت و

به هر سو نگاه كرد ،اثری از پدر ندید
كه نباید هم میدید .پدر از او رنجیده
خاطر بود و همین كافی بود تا به
بدرقه اش نیاید و پیغام دهد كه
زیارت كسی كه رضای خدا را در نظر
نمیگیرد ،آب در هاون كوبیدن است.

دخترعمویش را دیگر نه؟
از خودش پرسید؛ از اعماق جان خود پرسید و دلش این
گونه پاسخ داد :دوستش داری به خاطر زیبایی؛ به خاطر
طره های مویی که برایت زیباترین جلوه زمین است.
دوستش داری به خاطر مدرک و تحصیال تش؛ به خاطر
داشته های خانواده اش؛ به خاطر امید به آینده ای که
در شرکت پدرش خواهی داشت...
دختر عمویش را در نظر آورد :وقتی دوستش داشتی که
دلت صادق بود و بی تعلق؛ وقتی که بزرگترین آرمانت
برگشتن به روستا بود و تالش برای آبادانی آن؛ وقتی که
تعریفت از عشق ،تنها انسانیت بود و کمال.
فریادها در هم گره میخورد و اشک ،چونان سیلی بی
پایان ،از دیده زائران بین الحرمین جریان داشت.
شور ،همان آتش اشتیاقی بود که سالها در حسینیه
روستا ،طعم گوارایش را چشیده بود .ا کنون نوای آن
روضه ها در جانش حلول کرده بود :دوست و دشمن،
یار و برادر ،به دلسوزی اش آمدند که آقا دست از این
تصمیم بردار! به کوفه نرو! اهل و عیالت را همسفر خود
نکن .پایان این سفر بازگشتی نخواهد بود و اباعبداهلل
 ،Jدل به بیکرانه های آسمان سپرده و پاسخ فرموده
بود :برایم دعوت نامه فرستاده اند و من باید بروم....
همانا که اراده خداوند همین است و این ،یعنی منتهای
تسلیم؛ یعنی نهایت ایمان؛ یعنی اینکه بدانی آنچه پیش
رو داری و بدان امر شدهای ،بر زیان توست و با این
وجود بر انجام آن مصمم باشی.
پسر همه را دیده و شنیده بود .به خوبی میدانست که
تصمیم پدر ،ریشه در بندگی بی پایان وی دارد .دل
سپرده بود به امر موالیش؛ به اینکه بفرماید :کاروان را از
مدینه حرکت دهید؛ ما به کوفه میرویم...
کاروان عزاداران حسین  Jبه اربعین رسیده بود؛ با
همان شور آغاز راه؛ با همان اشتیاقی که از کنار مسجد
روستا حرکت آغاز کرده بود.
مادر با بقچه ای از توشه راه ،خود را کنار کاروان رسانده
بود و خواهرها التماسش میکردند که سالم ما را به آقا
برسان و نائب الزیاره باش...
به هر سو نگاه کرد ،اثری از پدر ندید که نباید هم
میدید .پدر از او رنجیده خاطر بود و همین کافی بود
تا به بدرقه اش نیاید و پیغام دهد که زیارت کسی که

رضای خدا را در نظر نمیگیرد ،آب در هاون کوبیدن
است.
جوان در آن نقطه آغاز سفر ،رو برگردانده بود از همه
روستا و همه آنچه با خوی آن بزرگ شده بود .در تمام
راه به دختری فکر کرد که ماهها بود همصحبت تنهایی
و رفیق لحظه های دانشگاهش بود .به دختری که
کمترین شباهتی با او و گذشته زالل روستایش نداشت.
دختری که اولین خواسته اش از او این بود که آزادی
کامل را به او بدهد و از او گزارشی درباره برنامه ها و
کارهایش نخواهد و جوان ،با همه جانش این شرط را
پذیرفته بود .حتی روزی که از دوستانش شنیده بود که
او را در رستورانی با مردی دیگر دیده اند ،باید به شرط
عمل میکرد .باید همه غیرتش را زیر پا له میکرد و چیزی
نمیپرسید تا به عهد و شرط خود وفا کرده باشد!
اما این شرطی برای ازدواج نبود؛ شرط دختر ،تنها برای
ادامه ارتباط با او بود .گفته بود تا روزی که مزاحم
آرامشم نباشی ،کنارت میمانم؛ اما نگفته
بود با تو زندگی میکنم .هر بار هم پرسیده
بود ،دختر از پاسخ طفره رفته بود.
صدای مداح ،این بار رعشه بر بازوهای
جوان انداخت :امام فرمود :شکمهایتان
را از حرام انباشته اید ...ندای حقیقت را
نمیشنوید ...الهی رضا بقضائک و تسلیما بامرک....
نکند حقوقی که از آن کار بدون مجوز میگرفت ،حرام
باشد؟
خوب با خود به محاسبه نشست .درست از وقتی
سفرهاش را از پدر جدا کرده بود ،آن دختر به قلبش راه
یافته ،طره موهایش اسیرش کرده بود.
پلک بر هم نهاد و نفس عمیقی کشید :ا گر بخواهم
پسری برای پدر باشم ،ا گر بخواهم خدا از من راضی
باشد ،ا گر تسلیم امر او شوم ،پس باید ...باید چشم
ببندم بر تعلقات قلبی ای که ریشه در زمین دارد .پس
باید....
چه دشوار است رها شدن از آن طره های طالیی
گیسو...
چه سخت است چشم پوشی از آن همه آرزوهای شیرین
و رویاهای دور از دست...
آهی کشید و به سوی گنبد موالیش رو برگرداند .دست بر
سینه نهاد و زیر لب گفت :سفر بعدی را با دخترعمویم
خواهم آمد.
اشک بر گونه هایش میغلتید و داشت به تبسم زیبای
پدر در مراسم عروسی خود فکر میکرد.
کسی بر طبل کوبید و مداح جانسوزتر از قبل روضه
دیگری آغاز کرد:
واهلل ان قطعتموا یمینی ....انی احامی ابدا عن دینی....
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جامانده ازکربال
مجیدمالمحمدی

آنها شش مرد جنگجو بودند .شش مرد اسب سوار
کوفی که همراه هم بودند .من هم همراهشان بودم.
یک مرد تنها ،سوار بر شتری جوان ،با بار زیاد که باید
آن را به دست صاحبش میرساندم .ما در یک بیابان
بودیم؛ بیابانی با جاده ای تنگ و پیچ در پیچ که به
جایی خوش آب و هوا میرسید .اسم آن جا َ«عذیب»
بود .عذیب ،محلی کوچک بود که در میان انبوه
درختانی سرسبز و دل انگیز ،بر سر راه کوفه قرار داشت.
مردها به من امید بسته بودند؛ زیرا همه راهها را به خوبی
میشناختم و حاال هم خوب میدانستم که عذیب در
نزدیکی ماست .درست در پشت آن کوههای قد کوتاه
و چسبیده به هم .آنها میگفتند :ما شنیده ایم کاروان
حسین  jاز مکه به عراق آمده؛ به همین خاطر ،با
سرعت زیاد ،از کوفه بیرون آمده ایم تا خودمان را به
اماممان برسانیم.
صدای تاپ تاپ قلبم زیادتر شده بود .دست خودم
نبود؛ هیجان زده بودم .در این چند ساعتی که آنها
را توی راه دیدم ،دلم از شوق تازه ای پر شده بود و به
آواز بلند ،برایشان شعر خوانده بودم؛ اما حاال خاموش
بودم و سر و رویم خیس عرق بود .آنها مردان مصمم
و شجاعی بودند که پنهانی از کوفه درآمده بودند و
ا کنون میخواستند خودشان را به کاروان امام حسین
 jبرسانند.
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به زحمت جلوی یکی از اسبها را
میگیرم و با فریاد از سوار آن میپرسم:
آن جا چه خبر است؛ پشت آن
نخلها؛ آن دود و آتش برای چیست؟
شما كاروان حسین  jرا ندیدید؟

به یک تپه کوچک خالی رسیدیم .اسب سوارها زودتر شعرهای قشنگی را به آواز خواندی؛ اما حاال چه...؟
از من ،از روی آن باال رفتند .من به زحمت شترم را
افسار شترم را کشیدم و آرام آرام حیوان را به سمت
باال بردم .بر روی شترم ،بار سنگین آذوقه بود؛ همان
جادهای که در پایین تپه بود .راه انداختم.
آذوقه ای که امانت بود و باید هر چه زودتر به صاحبش
همگی ما به جاده ای رسیدیم که به سمت عذیب
میرسید.
میرفت .مجمع به من رسید و گفت :طرماح! همه
ّ
 آهای ِط ِرماح! به گمانم آن کاروان کوچکی که در
ما میدانیم که تو شیعه خالص علی  jهستی و به
میان آن درختان ایستاده ،کاروان حسین  jباشد؛
حسین  jعشق میورزی؛ اما حاال چه شده مرد؟
درست است؟
از روی شتر برگشتم و نگاهشان کردم .باید میگفتم.
فوری دستهای خود را سایبان چشمهایم کردم و
دلم طاقت نداشت که بیشتر از آن ،حرف دلم را از
خوب به آن نقطه ای که آنها نشانم داده بودند ،چشم
آنها پنهان کنم .در دلم گفت :چرا میترسی طرماح؟
دوختم .درست بود؛ آن جا عذیب سرسبز و زیبا بود
حقیقت را بگو ...به آرامی زبان باز کردم.
که سر راه حاجیان مکه قرار داشت .آن کاروان هم،
کاروان حسین  jبود .دست و دلم لرزید .آن شش
 دوستان! من نمیتوانم همراه شما بیایم.
نفر منتظر جواب بودند؛ َعمروُ ،جناده ،مجمع و پسر
 چی ...نمیآیی؟ یعنی از این جا بر میگردی؟
جوانش عائذ و آن دو نفر دیگر.
آن شش مرد از حرفم تعجب کرده بودند و با
با صدایی غصه دار که انگار از ته چاه بلند میشد ،چشمهایی گرد شده ،نگاهم میکردند .من ،صدای
جواب دادم :آری ...آری ...آن جا عذیب است .آن خود را کمی صاف کردم.
کاروان هم به گمانم کاروان حسین  jاست .ما راه را
 نه ...یعنی االن پیش امام میآیم؛ اما بعد از این
درست آمده ایم!
صدای تکبیر آن شش نفر ،مثل پرنده به سمت آسمان نمیتوانم همراه او باشم؛ زیرا مجبورم این امانت را که
رفت؛ اما من پنهانی و دور از چشم آنها ،به گریه افتادم .بر بار شترم است ،به مقصد برسانم .بعد برگردم و خودم
نا گهان ُجناده اسبش را به طرف من آورد و با تعجب را به شما برسانم.
ُجناده اسبش را به من نزدیکتر کرد و گفت :برایت دعا
پرسید :چیزی شده طرماح؟ چرا ناراحتی؟ پیش از
این که به این تپه برسیم ،تو برایمان از خوشحالی زیاد ،میکنم که زودتر به ما برسی.
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سرعت مرکبهایمان را بیشتر کردیم تا زودتر به عذیب
برسیم .در راه به خودم گفتم :من باید بروم؛ یعنی
نمیشود این بار را به صاحبش نرسانم .حاال که اتفاقی
نیفتاده و حسین  jمحل به محل در حرکت است.
ً
من حتما در یکی از این محلها به او خواهم رسید.
به عذیب رسیدیم و همگی به دیدن حسین  jکه در
خیمه خود بود رفتیم .او با مهربانی زیاد از حال و روز
زندگی ما پرسید .آن شش مرد کوفی ،خبرهای بدی از
کوفه داشتند که آنها را به امام گفتند.
َعمرو گفت :مردم کوفه ،آن دوازده هزار نامه ای را که
به شما دادند ،از یاد برده اند .کیسههای ُپر از طالی
حا کم کوفه ،آنها را عاشق دنیا کرده است!
ُجناده ادامه داد :به کوفه نروید که مردم آن ،بی وفا
هستند .هنوز بی وفایی آنها در مقابل پدر مظلومتان
علی  jو برادر عزیزتان ،حسن  jاز یادمان نرفته
است.
امام حسین  jسا کت بود .آنها هر چه که میدانستند،
گفتند و امام در جوابشان فرمود :من راه خودم را
انتخاب کرده ام؛ راهی که خداوند انتخاب کرده
است!
حاال نوبت من بود که حرف بزنم .این پا و آن پا کردم
که حرفها تمام شود و زودتر سوار بر شتر شوم و راه
بیفتم.

خیلی زود از عذیب دور شدم و تنها و پریشان ،به
 چه شده طرماح؟
سمت جایی رفتم که مقصد اصلی من بود.
سر بلند کردم .با دستار خود ،عرقهای دور گردن و
*
پیشانی ام را پا ک کردم.
 آقا! من یک بار امانت به همراه دارم که باید آن را به حاال میدانید چه اتفاقی افتاده و چه خا کی به سرم
شده است؟ من اسبهایی را میبینم که دارند با
صاحبش برسانم.
احساس کردم امام حسین  jکمی ناراحت شد؛ اما خوشحالی از سمت کربال میآیند .آنها دارند به کوفه
حرفی نزد .زبانم بند آمد .او سر به زیر انداخته بود تا میروند .من تازه به سرزمین کربال نزدیک شده ام .هوا
غبارآلود و طوفانی است .باد سوزان ،دائم به سر و رویم
شاید راحت تر حرف بزنم.
میزند و گرما بی طاقتم میکند .به زحمت جلوی یکی
 من ...این بارسنگین را میبرم و به زودی به سوی
از اسبها را میگیرم و با فریاد از سوار آن میپرسم :آن
شما بر میگردم .خیلی زود!
جا چه خبر است؛ پشت آن نخلها؛ آن دود و آتش
پسر جوان مجمع که در کنارم نشسته بود ،آهسته زیر
برای چیست؟ شما کاروان حسین  jرا ندیدید؟
گوشم گفت :اما ممکن است به ما نرسی .طرماح! از
مرد اسب سوار که عصبانی است ،با چشمهایی که
امام جدا نشو ...شاید دیگر به کاروان او نرسی!
انگار مثل دو تا کاسه ُپر از آتش است ،نگاهم میکند
سا کت ماندم .امام با من مخالفت نکرد و اجازه داد و میگوید :ما حسین و بچهها و یارانش را کشتیم.
که بروم .با همان اضطرابی که داشتم ،از امام و دیگران خیمههایش را هم آتش زدیم .حاال اهل بیت او را اسیر
خداحافظی کردم و از خیمه گاه بیرون آمدم .وقتی
کردهایم .نگاه کن! این گوشوارهها را من از گوشهای
ای
سوار شترم شدم و شتر به راه افتاد ،به خودم گفتم:
یکی از دختران خردسالش کشیده ام!
وای! من چرا صورت امام را نبوسیدم .نکند دیگر او را
فریاد میزنم :آه! چرا من از کاروان امام جدا افتادم؟
نبینم!
حاال جواب خدا را چه بدهم؟
در راه ،حرفهای پسر مجمع ،دائم در گوشم
میپیچید و دلم را میلرزاند.
 ّ
طرماح! از امام جدا نشو ...شاید دیگر به کاروان
نرسی!
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قصههای
زیارت
بیژنشهرامی
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مهمان به شرط چاقو!
نسیم خنکی ،صورتها و پاهایشان را مینوازد .اربعین در پیش است و آنها در حال
پیاده پیمودن مسیر نجف تا کربال هستند .راه پیش روی آنها ،مسیر کنار رودخانه
است که پیمودنش دست کم سه روز وقت میطلبد .البته در این معبر هم که
طوالنی تر از مسیر اصلی است ،مضیف یا همان ایستگاههای پذیرایی مردمی ،دایر
شده که آماده پذیرایی از زائران سید و ساالر شهیدان هستند.
ساعتی رفته از ظهر ،گذرشان به یکی از همین مرا کز استراحت میافتد .دلشان
میخواهد دعوت صاحب آن جا را بپذیرند ،توقفی کنند ،چایی بنوشند و روضه
و توسلی داشته باشند؛ اما حیف که امروز راه کمی را پیموده اند و مجال درنگ
نیست.
صاحب ایستگاه صلواتی که از نداشتن مهمان به ستوه آمده ،خیلی اصرار میکند و
چون نتیجه نمیگیرد ،از کوره در میرود و برایشان چاقو میکشد که اال و باهلل باید
ناهار را اینجا صرف کنید! همه با وجود آن که سوگوار هستند ،میخندند و با دادن
این قول که در حرم به جایش زیارت کنند ،اجازه عبور مییابند!
نوکری شغل شریفی است به شرط آن که
فقط ارباب ،حسین بن علی باشد و بس
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آقاجان! پس چی شد؟
همین طور که مشغول جفت کردن کفش میهمانان روضه است ،خنده اش میگیرد.
از او میپرسند :کربالیی ا کبر! به چه خندیدی؟
می گوید :بمونه واسه بعد.
اصرار که میکنند ،میگوید :پیش از این که هفته قبل ،زیارت کربال نصیبم بشه ،کفش
عزادارای امام حسین رو که جفت میکردم ،هی به آقام میگفتم :حسین جان! پس چی
شد؟ یعنی یه عمر دارم نوکریت رو میکنم؛ پس کی من رو می طلبی بیام پابوست؟ حاال هم
ناخودآ گاه گفتم :حسین جان! پس چی شد؟ بعد یادم اومد که آقا هفته قبل باألخره من رو
طلبید و االن یادم رفته.

آرزوی اولین تشرف
تازه راه کربال باز شده و رفیق گرمابه و گلستانش که توفیق تشرف
داشته ،برگشته است .به دیدنش که میرود ،میگوید :فالنی! تو
کربال رفتی؛ اما من هنوز موفق نشده ام؛ ولی بدون که من چیزی دارم
که تو نداری!
میپرسد :اون چیه سید؟
میگوید :آرزوی اولین تشرف!

خودت ما رو پیدا کن
براتون آب آوردم...
خردسال است و همراه مادر به کربال آمده تا قبر شش گوشه امام حسین  jرا زیارت
کند .وارد صحن مطهر که میشود ،چشمش به گنبد طالیی حضرت میافتد؛ با پرچم
سرخی که در دست نسیم صبحگاهی ،تکان میخورد .یکدفعه یاد پدرش میافتد که
روضه خوان امام حسین  jبود و پیش از آن که به زیارت حضرت موفق شود ،از دنیا
رفته بود .غصه اش میگیرد .مادر که متوجه حال و روز او شده ،میگوید :پسرم! مگه
نگفتی دلت میخواد تو حرم آقا روضه بخونی؟ حاال وقتشه.
دور و برش را نگاه میکند و پس از لحظه ای دودلی و این پا و آن پا کردن ،ظرف آبی
را که در بین وسایلشان است برمی دارد و روی دیوار کوتاهی که همان نزدیکی است،
میایستد .بغض ،گلویش را میفشارد؛ آهی میکشد و میگوید :آقاجون! چرا به شما آب
ندادن؟ از شهرمون براتون آب آوردم...
همین یک جمله کافی است تا صدای زائران حرم حسینی به هق هق گریه بلند شود.

روضه خوان کاروانی است که بیشتر
اعضای آن را آدمهایی تشکیل میدهند
که از نظر مالی ،ضعیف هستند .جلوی
ضریح که میرسد ،دستور ایست میدهد
و خطاب به سید و ساالر شهیدان
میگوید :یا اباعبداهلل الحسین! جان
عالم به فدایت .ما راحت اینجا رو پیدا
کردیم؛ اما در صحرای محشر ،معلوم
نیست به این راحتی دستمون به شما
برسه .آقایی کن و اون جا خودت ما رو
پیدا کن.

منبع :قصههای روضه
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وقتی زیر بار اینهمه نداشتههای بزرگ رفتهایم ،تنها
دلخوشیمان ،ضرب آهنگ زیارتنامهها و همین
ضمیرهای مونث مأنوسی است كه بوی شما را میدهند.

همینضمیرهایمؤنث مأنوس ...

محمدصادقحیدری

حال نداشتم تا خیابان اصلی بروم و سراغ یک گلفروشی خوب را بگیرم؛
اما هدیه دادن به کسی که تازه خادم حرم شده بود ،آداب خودش را
داشت .به خاطر همین ،تنبلی را کنار گذاشتم و راهم را کج کردم .داشتم
سعی میکردم که یادم بیاید کیفیت کار کدام مغازه بهتر بود ،ولی گلفروشی
تازه تأسیس توی خیابان فرعی ،چشمم را روشن کرد و راهم را کوتاه .سریع
چپیدم تو .غیر از عطر گل ،صمیمیت و خوشصحبتی و ادب فروشنده هم
مغازه را برداشته بود .همینطور که گلها را تزئین میکرد ،خاطره میگفت و
لبخند میزد و از مشتریها به هر بهانهای صلوات دشت میکرد .نوبت من
که رسید ،دو تا ُرز قرمزی را که با کلی تردید انتخاب کرده بودم ،روی میزش
گذاشتم .وقتی داستانها و شوخیهایش همزمان با تزئین گل تمام شد ،به
طرف کارتها اشاره کرد و گفت:
 به سالمتی مناسبتش چیه؟ کدوم کارت رو انتخاب میکنید که بذارم رو
دستهگلتون؟
 واال نمیدونم کدوم کارت خوبه؛ چون مناسبتش اینه که یکی از
بستگان ،خادم افتخاری حرم شدن.

به وضوح هیجانزده شد .با لبخندی گرمتر از ثانیههای قبل ،نگاه
محبتآمیزی انداخت و غافلگیرم کرد« :به به! پس منم دو تا شاخه نرگس
بهتون هدیه میدم و میذارم رو دستهگلتون تا هر وقت خدمت حضرت
معصومه رفتن ،من رو هم یاد کنن» .بعد نرگسها را خیلی عمیق بو کرد
و گفت« :خودتون بهتر میدونید که؛ آدم که نرگس بو کنه ،صلواتواجب
میشه» و دوباره از من و بقیه مشتریها ،صلوات گرفت.
ولی من صلوات را طوری فرستادم که فقط بتوانم بغضم را رد کنم.
میخواستم به مرد بگویم :عجب کاری کردی مرد! حسابی حرف دلم
را زدی .من همیشه فکر میکردم قم یک ربط ویژهای به سامرا دارد و از
حضرات عسکریین تا والده حضرت حجت و خواهر حضرت هادی  که
همگی در کنار هم آرمیدهاند  یک تعلق خاطر خاصی دارند به کریمه
اهلبیت .مگر نه اینکه حضرت عسکری از سامرا دستور داد تا در قم
نام نامی خودش نام گرفته و مگر نه اینکه آن
مسجدی بسازند که امروز به ِ
نامه بینظیر را برای قمیها نوشت و مگر برایشان دعای قنوت نفرستاد؟
مگر نه اینکه وقتی وارد حرم شدم و زیارتنامه نرجس خاتون را خواندم،
آن «ضمیرهای مفرد مونث مخاطب» ،دائما من را به یاد علیامخدره و
زیارتهایی میانداخت که در قم نصیبم شده بود؟ هر کدام از آن «السالم
علیک»های سامرایی ،وقتی در آخرش کسره میآمد ،خاطره انکسارهایی را
ِ
زنده میکرد که در حرم دختر موسیبنجعفر علیهماالسالم رو میشد و بعد به
لطف علیامخدره ،جوش میخورد؛ همان کسرههایی که مزه «کسری الیجبره
اال لطفک» میداد .اصال درستش هم همین است که به خادم حضرت
معصومه ،گل نرگس هدیه بدهند.
ولی هیچکدام از اینها را به آن گلفروش خوشسلیقه نگفتم .فقط خندیدم
که« :ممنون به خاطر هدیه خوبت .دمت گرم که حالمون رو عوض کردی
و اینهمه صلوات روی لبهامون آوردی» .از گلفروشی که بیرون آمدم،
علیك یا
جای همه آن حرفها ،به طرف سامرا ایستادم و گفتم« :السالم ِ
به َ ُ
َ
َ
ْ
شبیهه أم موسی و ابنه حواری عیسی» ،بعد بغضم را رها کردم تا اشکهایم
روی شاخههای نرگس بیفتند.
***
خیلی سال پیش بود که ضمائر عربی را یاد گرفتم و آن موقع فکر نمیکردم
روزی برسد که اینهمه معنا دور و برشان را بگیرد؛ ولی دوران غیبت است
دیگر! وقتی زیر بار اینهمه نداشتههای بزرگ رفتهایم ،تنها دلخوشیمان،
ضرب آهنگ زیارتنامهها و همین ضمیرهای مونث مأنوسی است که بوی
شما را میدهند.
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سیدهاعظمسادات

با صدای بچه گانه اش گفت :نه میآیم و نه میگذارم که تو بروی.
ً
به صورت کوچک و مهربانش خندیدم و گفتم« :وقتی که از طرف حرم امام حسین  jمیبرند ،حتما امن شده دخترم».
ریز ریز خندید و من ثبت نام کردم .حرکت ،ساعت دو بعدازظهر از مقابل خیمهگاه بود .اتوبوسها ردیف ایستاده بودند .سوار اتوبوس سامرا شدیم .خیلیها
روزه نبودند و در ماشین ،آبمیوه و کیک میخوردند .شاید برای همین بود که نگفته بودند افطاری بیاورید .تعداد زیادی از مسافرها ،عراقی بودند و مثل من با
تجهیزات افطاری آمده بودند .من هم لقمهای نان و پنیر و گردو برداشته بودم.
همین که پایمان به زمین سامرا رسید ،بوی خورشت کدو و برنج دم کرده ،گرسنگیام را بیشتر کرد .دیگهای بزرگ که به ردیف چیده شده بودند ،مردهای
دستمال به سر که با کفگیر و مالقه ،غذا را در ظرفهای یکبار مصرف میریختند و پسر بچههایی که مشغول پخش کردن غذا بودند .چیزی به اذان نمانده
بود .ده روزی را که میهمان امام حسین  jبودیم ،به عشق تشنگی اش روزه میگرفتم و امروز ،آخرین روز قرار بود؛ اما تصور این افطاری مفصل که با سوپ و
هندوانه و خرما همراه بود ،باعث میشد که من و زینب ،هاج و واج مانده باشیم .دوتایی رفتیم جلو و غذا گرفتیم .به سمت حرم رفتیم .موبایل را تحویل دادم
و به زینب دوباره سپردم که نباید لحظه ای از من جدا شود .او هم با لبخند گفت :چشم مامانی.
اولین نگاهم به گنبد ،دست به سینه ایستادم .بغض سنگینی گلویم را فشرد .وقتی میدیدم که گنبد سامرا ،غرق در داربست است ،بی
با
ً
اختیار یاد حمله تروریستی چند سال پیش افتادم که تقریبا همه جای حرم را ویران کرده بود .انفجار سنگینی که دل همه
شیعیان را لرزانده بود.
دل توی دلم نبود .لحظهها تند تند میگذشت و من نزدیک و نزدیکتر میشدم .با هر قدم که جلو میرفتم ،گوشهایم
بیشتر سوت میکشید؛ چشمهایم تار و تارتر میشد و تپش قلبم بیشتر و بیشتر ...درست مثل ده روز پیش ،وقتی که
ضریح شش گوشه امام حسین  jرا دیده بودم؛ اما اینجا طور دیگری بود .نه خبری از زمین سنگ شده بود و نه
ضریح نقرهای میدیدی که با طال تزئین شده باشد .بو که میکشیدی ،هنوز بوی خا ک میآمد؛ بوی خا کی که زیر
فرشها پنهان شده بود .چند قدمی جلو رفتم .نزدیک ضریح آهنی پوشیده با مخمل سبز که رسیدم ،دستم را باال
آوردم و آن را بین میلههای عمودی گذاشتم که از پنجره کوچکی به داخل حرم باز میشد.
نگاهم را گره زدم به قبرهای مطهری که روبه رویم بودند .باورش سخت بود؛ اما اینجا همان جایی بود
که با همه جا فرق داشت .با دقت ،رویشان را خواندم .امام هادی ،امام حسن عسکری ،نرجس

جایی
مثلهیچجا

 | 34زمزم | نشریهداخلی ستادعمرهوعتباتدانشگاهیان |

شماره بیستونه

34

ً
خاتون و حکیمه خاتون علیهمالسالم .زیارت پدر و مادر امام زمان ،آن هم با این شرایط و آن میهمان نوازی ،اصال برایم قابل تصور نبود .چند قدمی به عقب آمدم و آرام
نشستم .زیرچشمی به زینب نگاه کردم که جلوی در ورودی ،با دختر و پسر دو سه ساله ای بازی میکرد .زیارتنامه را باز کردم و با صدایی لرزان ،شروع به خواندن کردم.
هنوز صدای اذان بلند نشده بود که خانمی بلند قد و نورانی ،به سمتم آمد .دستش را از شیار چادر عربی بیرون آورد و با اشاره به در خروجی گفت :مضیف ...مضیف.
سرم را تکان دادم و با دست به غذایی که جلوی اتوبوس به ما داده بودند ،اشاره کردم .بعد گفتم :طعام موجود .خادم حرم ،سری تکان داد و با مهربانی گفت :ال...
ال ...مضیف ...مضیف ...وقتی که اصرار او را دیدم ،زیارتنامه را کنار گذاشتم و از جایم بلند شدم .سری چرخاندم تا زینب را پیدا کنم؛ اما ندیدمش .چند قدمی به
جلو رفتم .صدایش کردم  :زینب جان! جوابی نشنیدم .این بار بلندتر صدایش کردم؛ اما خبری نبود .از آن پسرو دختری هم که با زینب بازی میکردند ،خبری نبود.
شاید با آنها به صحن رفته بود .با عجله به صحن دویدم .صدای اذان در صحن باصفای سامرا پیچید.
حیاط فرش شده و سفرههای بزرگ پهن شده که پر بود از خرما و هندوانه و خورا ک لوبیا و رشته پلو و مردهایی که بیشترشان لباس نظامی به تن داشتند؛ اما هیچ اثری از
زینب نبود .با پای برهنه ،به سمت بیرون صحن دویدم؛ جایی که همه به سمت آنجا میرفتند .حتما مضیف همان جا بود .با عجله وارد مهمانخانه شدم .میزها چقدر
قشنگ چیده شده بودند .سری چرخاندم و با دقت به همه نگاه کردم؛ اما صورت قشنگ و کوچک زینب ،در بین مسافرها نبود.
دختر و پسری را که با زینب بازی میکردند پیدا کردم .جلو رفتم و به مادرشان گفتم :دختر من با بچههای شما بازی میکرد؛ ندیدیدش؟
مادر آنها که چادر عربی به سر داشت و انگار از حرفهای من چیزی نمیفهمید ،سری تکان داد .خانم ایرانیای که کنار آنها نشسته بود ،گفت :اینها عربند .شاید دخترت
آمده اینجا .بعد ایستاد و با دقت به همه نگاه کرد.
ُ
ُ
با عجله به سمت حرم برگشتم .خانم خادم دوباره تا مرا دید گفت :مضیف ...گفتم :طفلی الموجود! ابروهایش را در هم کرد و با تعجب نگاهم کرد .گفتم :انا امه.
اسمه زینب .خادم به صورتم خندید و به پتویی سرخ رنگ نگاه کرد که در کنار ورودی حرم افتاده بود و بعد داخل حرم شد.
شاید به عربی دست و پاشکسته ام میخندید یا شاید ...همان جا ایستاده بودم که دیدم پتو تکانی خورد .با ترس به سمتش رفتم و آرام گوشه آن را کنار زدم .زینب بود.
تا مرا دید ،زد زیر خنده .نمیدانستم دعوایش کنم یا بغلش کنم .دستهایم را باز کردم و بغلش کردم .گفتم :اینجا چه کار میکنی؟ میدانی چقدر نگرانت شدم؟ زینب
لپم را بوسید وبا همان صدای بچه گانه گفت :داشتم با آن بچه عربها ،قایم باشک بازی میکردم .من هم قایم شده بودم که آنها پیدایم کنند؛ نه شما مامانی!
گفتم :بریم مضیف .زینب گفت :توی مضیف ،موز بخوریم؟ با لبخند گفتم :مضیف یعنی مهمانخانه .موز را نمیدانم؛ اما افطاری حتما هست .غذاهایی را که جلوی
اتوبوس به ما داده بودند ،برداشتم و به خادمهای آنجا دادم تا به شخص دیگری بدهند .چهره بامزه زینبم دیدنی بود وقتی دوستهایش را میدید که دارند موز میخورند.
آنها یک موز هم به زینب دادند .شاید میخواستند از دلش در بیاورند .زینب هم با اشتیاق ،موز را از آنها گرفت و با صدای بلند گفت :دیدی توی مضیف ،موز
میدهند! من خندیدم و با خرما افطار کردم .اوهم با اشتیاق موزش را خورد.
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جرعهݢهایجاری
الف.شهرموصل
 .1زیارتگاه دانیال پیامبر

این زیارتگاه در شهر موصل
قرار دارد و به حضرت دانیال
پیغمبر  jمنسوب است.
البته زیارتگاههای دیگری
برای ایشان وجود دارد که
از نظر تاریخی ،مشهورترین
و معتبرترین آنها ،زیارتگاه
واقع در شهر شوش در استان
خوزستان ایران است.

تخریبمیکنم ،پسهستم!
گزارشیاز تخریب زیارتگاههایاسالمیعراق به دست
گروه تکفیری داعش
احمدخامهیار

کشور عراق پس از حمله آمریکا به خا ک این کشور
و سقوط رژیم بعثی حا کم بر آن در سال  2003م .به
صحنه فعالیت گسترده گروههای مسلح سلفی 
تکفیری تبدیل شد .آنها در فاصله سال  2004تا زمان
بحران سوریه ،دست به تخریب و انفجار بسیاری از
زیارتگاهها و آثار اسالمی این کشور زدند که نقطه اوج
آن ،انفجارهای آستان مقدس امامین عسکریین در
شهر سامرا بود .با آغاز بحران سوریه و انتقال گسترده
گروههای تکفیری به صحنه جدید فعالیتهای
تروریستی خود ،تخریب زیارتگاهها در عراق دچار
رکود نسبی شد؛ اما به دنبال بازگشت گروه موسوم
به «داعش» از سوریه به عراق و تصرف استان نینوا
(به مرکزیت شهر موصل) در شمال این کشور در ماه
ژوئن ( 2014خرداد  ،)1393موج جدیدی از تخریب
زیارتگاهها و آثار اسالمی آغاز شد .گروه داعش در
مدت کوتاه تسلط خود بر موصل و برخی از دیگر
شهرهای شمال عراق ،دست به تخریب بسیاری
از زیارتگاههای این مناطق  که تعدادی از آنها از
آثار معماری بسیار مهم و باارزش در عراق به شمار
میآیند  زدند و بدین ترتیب ،ضربه جبرانناپذیری
به میراث دینی و تاریخی مسلمانان در این منطقه وارد
کردهاند .در این نوشتار ،گزارشی از مهمترین آثار و
زیارتگاههایی که گروه داعش در استان نینوا تخریب
کردهاند ،ارائه میکنیم.
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نیروهای داعش در روز چهارشنبه  23ژوالی  2014م.
پس از تخریب زیارتگاه یحیی بن قاسم ،دست به
انفجار و تخریب زیارتگاه دانیال نبی در موصل زدند.
 .۲زیارتگاه حضرت یونس j

بسیاری از مفسران و مورخان مسلمان تصریح کردهاند
که موصل ،شهری است که یونس پیامبر از سوی خدا
بر مردم این شهر مبعوث گردید .زیارتگاه حضرت
یونس  jدر موصل نیز همواره مهمترین زیارتگاه این
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شهر و محل احترام مردم آن بوده است.
زیارتگاه یونس  jدر باالی تپه مرتفعی در شرق
موصل قرار دارد که در گذشته به نام «تل توبه» شناخته
میشده است .در وجه تسمیه آن گفتهاند :زمانی که
عذاب الهی بر قوم یونس نازل شد ،آنها در این تپه گرد
آمدند و توبه کردند و خداوند ،عذاب خود را از آنان
رفع کرد .این زیارتگاه ،در طول تاریخ ،بارها از سوی
حا کمان و والیان شهر موصل بازسازی شده ،توسعه بنا
یافته است.
نیروهای گروه داعش در  24ژوالی 2014م .دست
به انفجار و تخریب این زیارتگاه زدند و سپس
بخشهای باقیمانده از آن را با بولدوزر با خا ک
یکسان کردند.
 .3زیارتگاه یحیی بن قاسم

این زیارتگاه در محله «شفاء» شهر موصل ،در ساحل
غربی رود دجله قرار دارد و نزد اهالی این شهر به نام
«یحیی ابوالقاسم» شناخته میشود .این زیارتگاه،
قبر یحیی بن قاسم بن امام حسن مجتبی  jبه
شمار میآید .گرچه در این انتساب ،تردید وجود
دارد و ممکن است در واقع ،قبر یکی دیگر از سادات
علوی باشد .ساختمان این زیارتگاه از نفیسترین و
ارزشمندترین بناهای معماری اسالمی موصل از سده
هفتم هجری به شمار میآمد.
این زیارتگاه در  23ژوالی 2014م .به دست نیروهای
داعش منفجر شد و ساختمان آن به طور کامل ویران
گردید.
 .4زیارتگاه عونالدین بن حسن

این زیارتگاه که به نام «امام عونالدین» یا «ابن
حسن» شناخته میشود ،در محلهای به همین نام
در موصل قرار دارد و بر اساس باور اهالی ،فرزند امام
حسن  jبه شمار میآید .البته چنین باوری ،سند

تاریخی ندارد و ممکن است مدفون در این زیارتگاه .۸ ،زیارتگاه شیخ فتحی
از نوادههای آن امام باشد .این زیارتگاه در سال 640ق زیارتگاه مهم دیگری که نیروهای داعش ،پس از
به دستور بدرالدین لؤلؤ ساخته شده ،ساختمان آن در تصرف موصل ،آن را تخریب کردند ،مقبره «شیخ
کنار زیارتگاه یحیی بن قاسم ،از نفیسترین بناهای
فتحی» است که در محلهای به همین نام در غرب
آرامگاهی این شهر به شمار میآید.
موصل قرار دارد .این مقبره از زیارتگاههای مورد توجه
نیروهای داعش در  24ژوالی 2014م .دست به
موصل به شمار آمده ،اهالی این شهر ،برای قضای
تخریب این اثر تاریخی ارزشمند زدند.
حوائج و شفای بیماریهای خود ،در آن نذر و نیاز
میکردهاند.
 .۵مسجد و زیارتگاه جرجیس j
منابع تاریخی از دو شخصیت به نام «فتح موصلی»
مسجد جرجیس پیامبر ،از مساجد بزرگ موصل
است که در محلهای به نام «باب النبی» نزدیک بازار یاد کردهاند که هر دو زاهد و صوفی بودند و در
«شعارین» قرار دارد .زیارتگاه جرجیس پیامبر در این زمانهای نزدیک به یکدیگر در موصل میزیستند و
ّ
در منابع ّ
تصوف ،احوال و اقوال این دو با هم آمیخته
مسجد ،از مهمترین و کهنترین زیارتگاههای شهر
شده است .شخصیت اول ،فتح بن محمد بن وشاح
موصل است که جهانگردان مسلمان ،از سده ششم
هجری ،به وجود آن در این شهر اشاره کردهاند .گفته ازدی موصلی (درگذشته  165یا  170هجری) و دومین
شخص ،ابونصر فتح بن سعید موصلی (درگذشته 220
میشود که تیمور لنگ در سال 796ق .این مسجد
هجری) است.
را توسعه و بازسازی کرد .سپس پادشاهان عثمانی،
نیروهای گروه داعش در  24ژوئن 2014م .با بولدوزر
روستای «تلکیف» در اطراف موصل را بر آن وقف
دست به تخریب مقبره «فتح موصلی» زدند.
کردند .در دوره اخیر نیز حاج حسین پاشا جلیلی
بخش جدیدی را به آن افزوده است.
 .۹زیارتگاه شیخ ابوالعال
دست
به
2014م.
این مسجد و زیارتگاه ،در  25ژوالی
این زیارتگاه در منطقه «باب الجدید» در جنوب شهر
گروه داعش ،منفجر و تخریب شد.
موصل قرار دارد .در برخی منابع تاریخی موصل از این
زیارتگاه یاد شده است؛ اما درباره شخص مدفون در
 .۶مسجد و زیارتگاه حضرت شیث j
آن ،اطالع دقیقی در دست نیست.
مسجد و زیارتگاه منسوب به شیث پیامبر ،فرزند
نیروهای داعش در  24ژوالی 2014م .دست به انفجار
حضرت آدم  jدر خارج از باروی قدیمی موصل
قرار دارد .درباره چگونگی پیدایش قبر حضرت شیث و تخریب این زیارتگاه زدند.

در موصل ،چنین گفته شده است که مصطفی پاشا
نیشانچیزاده ،والی موصل ،در سال 1057ق .این
پیامبر را در خواب رؤیت کرد که محل قبرش را به او
نشان داد .مصطفی پاشا پس از بیدار شدن ،به همراه
تاجری به نام حاج علی ،به محلی که در خواب دیده
بود رفت .آنها آنجا را کندند و به قبر رسیدند .لذا حاج
علی تاجر به دستور والی ،در آن محل ،گنبدی بنا کرد
و بر روی قبر ،صندوقچهای ساخت .در سال 1206ق
نیز یکی از نوادگان همین تاجر ،مسجدی را در کنار
این زیارگاه ساخت.
نیروهای داعش در روز جمعه  25ژوالی 2014م .دست
به انفجار و تخریب این مسجد و زیارتگاه زدند.

 .1۰مسجد و زیارتگاه قضیبالبان موصلی

این زیارتگاه در جنوب غربی موصل قرار دارد و از
زیارتگاههای بسیار مهم و مورد توجه اهالی این شهر
به شمار میآید .شخصیت مدفون در این زیارتگاه،
از صوفیان سده ششم هجری است که نامش حسین
بن ابیالقاسم بن حسین و کنیهاش ابوعبداهلل بوده،
به لقب «قضیبالبان» شهرت داشته است .در منابع
متأخر ،به تفصیل از احوال و فضائل و کرامات وی
سخن به میان آمده است و حتی برای وی ،نسب
سیادت تا امام حسن مجتبی  jذکر شده است.
نیروهای داعش در  26ژوالی 2014م .این مسجد و
زیارتگاه را منفجر و ویران کردند.

 .۲زیارتگاههای شهر «تلعفر»

تلعفر از شهرهای قدیمی استان نینواست که در
منطقهای کوهستانی میان موصل و سنجار قرار دارد.
عوامل گروه تکفیری  تروریستی داعش ،پس از تسلط
بر این شهر ،در  25ژوئن 2014م .دست به تخریب
دو زیارتگاه سعد بن عقیل و خضر الیاس در این
شهر زدند .سپس در  26ژوئن نیز زیارتگاه آر محمود
را تخریب کردند .آنها همچنین چند حسینیه را در
این شهر منفجر کردند .تصاویری که گروه داعش از
تخریب این بناها منتشر کردهاند ،نشان میدهد که
همه این آثار به شیوه بمبگذاری منفجر شده است.
ّ
 .3زیارتگاههای شهر محلبیه

ّ
«محلبیه» شهری کوچک واقع در  35کیلومتری غرب
موصل است که تاریخ شکلگیری آن ،به سال 1835
میالدی برمیگردد و همه سا کنان آن ،از طوایف ترکمن
هستند .نیروهای داعش در  4ژوالی 2014م .با بولدوزر
دست به تخریب دو زیارتگاه شیخ ابراهیم و شیخ
احمد رفاعی در این منطقه زدند.
 .4زیارتگاه منسوب به حضرت زینب  hدر شهر
«سنجار»

سنجار ،شهری قدیمی است که در غرب استان نینوا
در شمال عراق و نزدیک مرز این کشور با سوریه قرار
دارد .این شهر در منطقهای کوهستانی واقع است که بر
اساس باورهای رایج در گذشته در میان اهالی منطقه،
کشتی حضرت نوح  jپس از طوفان ،در این کوهها
بر زمین نشسته است.
در نقطه مرتفعی در ورودی این شهر ،زیارتگاهی
منسوب به حضرت زینب ،دختر امام علی علیهما
ً
السالم وجود دارد که ممکن است صرفا یک مقام یا
یک مزار نمادین باشد 1.این زیارتگاه ،دارای قدمت
باال و از نظر معماری ،بسیار باارزش بوده ،مهمترین
زیارتگاه سنجار به شمار میآمد؛ تا جاییکه عالوه
بر شیعیان« ،یزیدیان» سا کن منطقه نیز آن را زیارت
میکردند.
گروه داعش پس از تصرف شهر سنجار ،در  3اوت
2014م .دست به انفجار ساختمان این زیارتگاه زدند.

 .۷آرامگاه ابن اثیر َجزری

آرامگاه ابن اثیر َج َزری ،مورخ بزرگ مسلمان ،در وسط
میدانی در محله «باب سنجار» موصل قرار دارد و
بنای آن شامل چهارطاقی سنگی کوچکی بوده که
در نیم قرن اخیر ،بر روی قبر وی بنا شده است« .ابن
اثیر َج َزری» ،دارای تألیفات مهمی است که مهمترین
ُ
آنها عبارتند از« :الکامل فی التاریخ» و «اسد الغابه فی
معرفة الصحابه».
نیروهای گروه داعش در  16ژوئن 2014م .با بولدوز
دست به تخریب آرامگاه ابن اثیر زدند .این تخریب،
نخستین اقدام این گروه تکفیری در راستای محو آثار و
زیارتگاههای اسالمی موصل به شمار میآید.

ب.سایرمناطقاستاننینوا
 .1زیارتگاه سلطان عبداهلل بن عمر در منطقه
«مخمور»

این زیارتگاه ،باالی تپهای در سمت شرقی رود دجله،
در منطقه «مخمور» در  85کیلومتری جنوب شرقی
موصل ،قرار دارد و در منابع تاریخی ،از آن به عنوان قبر
منسوب به عبداهلل بن عمر بن ّ
خطاب یاد شده است.
نیروهای داعش در  4ژوالی 2014م .این زیارتگاه را
بمبگذاری و منفجر کردند.

پی نوشت:

 .۱درباره محل دفن حضرت زینب کبری ،در میان
پژ وهشگران ،سه نظریه مطرح است که عبارتند از :مدینه
ّ
منو ره ،حومه دمشق و شهر قاهره .در حال حاضر نیز در
جنوب دمشق و شهر قاهره ،دو زیارتگاه بز رگ منسوب به آن
حضرت وجود دارد.
منبع:
زیارتگاههای اسالمی ،پژ وهشها و یادداشتهای احمد
خامهیار در حوزه مکانهای مقدس و زیارتگاههای اسالمی،
)(http://islamicshrines.net
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هدف از تالوت قرآن
مطلوب در تالوت قرآن شریف ،آن است که [قرآن] در
اعماق قلب انسان ،تأثیر کند و باطن انسان صورت
کالم الهی گیرد و از مرتبه ملکه ،به مرتبه تحقق رسد و
اشاره به این فرموده ،آنجا که [معصوم] فرماید« :جوان
مؤمن ا گر قرائت کند ،قرآن در گوشت و خون او وارد
شود» و این ،کنایه از آن است که صورت قرآن ،در
قلب ،مستقر و جایگزین گردد به طوری که خود باطن
انسان ،کالم اهلل مجید و قرآن حمید گردد؛ به اندازه
1
لیاقت و استعدادش.
خودبینی ،مانع بهره بردن از قرآن
یکی از آداب ّ
مهمه قرائت قرآن که انسان را به نتایج
بسیار و استفادت بیشمار نایل کند« ،تطبیق» است.
آن چنان که در هر آیه از آیات شریفه که تفکر
میکند ،مفاد آن را با حال خود ،منطبق کند
و نقصان خود را به واسطه آن ،مرتفع کند
ً
و امراض خود را بدان شفا دهد .مثال
در قصه شریفه حضرت آدم ،j
ببیند سبب مطرود شدن شیطان از
بارگاه قدس ،با آن همه سجدهها و
عبادتهای طوالنی ،چه بوده ،خود
را از آن تطهیر کند؛ زیرا مقام قرب
الهی ،جای پا کان است و با اوصاف
و اخالق شیطانی ،قدم در آن بارگاه
قدس نتوان گذاشت.
از آیات شریفه ،استفاده میشود که مبدأ
سجده ننمودن َابلیس ،خودبینی و عجب
َ َ ُْ َ ََْ
ْ
نار َو
بوده که کوس «أنا خ ْی ٌر ِمنه خلقت ِنی ِمن ٍ
َ ََُْ ْ
ین» 2زد و این خودبینی ،اسباب
خلقته ِمن ِط ٍ
خودخواهی و خودفروشی  که استکبار است 
شد و آن ،اسباب خودرأیی  که استقالل و سرپیچی
از فرمان است  شد؛ پس مطرود درگاه شد .آنچه سبب
ّ
مطرودیت درگاه قدس است ،در هر کسی باشد ،مطرود
است؛ شیطان ،خصوصیتی ندارد؛ آنچه او را از درگاه
3
قرب ،دور کرد ،ما را نگذارد که به آن درگاه ،راه یابیم.

از قرآن،
راهی به سوی
محبوب باز کن
توصیههایی
از امام خمینی(ره)

بیشتر از سه روز  چنان چه در بعضی روایات است 
عالم قبر نیست؛ آن هم برای همان عالقه طبیعی و تعلق
ّ
6
جبلی است.

ارتباط با قرآن ،هر چند فقط با قرائت آن باشد
فرزندم! با قرآن ،این بزرگ کتاب معرفت ،آشنا شو؛
ا گرچه با قرائت آن و راهی از آن ،به سوی محبوب ،باز
کن و تصور نکن که قرائت بدون معرفت ،اثری ندارد که
این ،وسوسه شیطان است .آخر ،این کتاب ،از طرف
محبوب است برای تو و برای همه کس و نامه محبوب،
محبوب است؛ ا گر چه عاشق و محب ،مفاد آن را نداند و
با این انگیزه ،حب محبوب که کمال مطلوب است ،به
سراغت آید و شاید دستت گیرد .ما ا گر در تمام لحظات
عمر ،به شکرانه اینکه قرآن ،کتاب ماست ،به سجده
7
رویم ،از عهده برنیامدهایم.
دوستان وارسته و متعهد انتخاب
کن
از وصیتها[ی] من که در آستان مرگ
[هستم] و نفسهای آخر را میکشم ،به
تو که از نعمت جوانی برخورداری،
آن است که معاشران خود و دوستان
خویش را از اشخاص وارسته و متعهد
و متوجه به معنویات و آنان که به حب
دنیا و زخارف آن ،گرایش ندارند و
از مال و منال ،به اندازه کفایت و حد
متعارف ،پا بیرون نمیگذارند و مجالس
و محافلشان ،آلوده به گناه نیست و از
اخالق کریمه برخوردارند ،انتخاب کن
که تأثیر معاشرت در دو طرف صالح و فساد،
اجتنابناپذیر است و سعی کن از مجالسی که
انسان را از یاد خدا غافل میکند ،پرهیز نمایی که با خو
گرفتن به این مجالس ،ممکن است از انسان ،سلب توفیق
8
شود که خود مصیبتی است جبرانناپذیر.

قوا نیز به تصرف آن پلید درآید و سمع از معارف و مواعظ
الهی ،به کلی بسته شود و چشم ،آیات باهره ّ
الهیه را نبیند خدمت به مظلومان
ّ
و از حق و آثار و آیات او ،کور گردد و دل ،تفقه در دین
از امور مهمی که الزم است وصیت نمایم ،اعانت نمودن
ّ
ً
نکند و از تفکر در آیات و ّبینات و تذکر حق و اسما و
به بندگان خدا ،خصوصا محرومان و مستمندان [است]
مهمترین مانع فهم قرآن
َ
ُ
صفات محروم گردد؛
چنان چه حق تعالی فرموده« :له ْم که در جامعه ،مظلوم و بیپناهند .هر چه توان داری،
و
شریف
قرآن
فهم
یکی دیگر از ُح ُجب که مانع از
َ
َ
َ
ٌ
َ
َْ َ
ُق ُل ٌ
وب ال َیفق ُه ُون ِبها َو ل ُه ْ َم أ ْع ُی ٌن ال ُی ْب ِ َص ُر ُون ِبها َو ل ُه ْم آذان در خدمت اینان  که بهترین زادراه توست و از بهترین
استفاده از معارف و مواعظ این کتاب آسمانی است،
ّ
ْ
َْ َُ َ
ون بها أولئ َك َک ْاأل ْ
عام َبل ُه ْم أ َضل» 4.نظر آنها
خدمتها به خدای تعالی و اسالم عزیز است  به کار
ن
ع
م
س
ی
ال
ِ
سرکشی
حجاب معاصی و کدورات حاصله از طغیان و
ِ
ِ
َبر و هر چه توانی ،در خدمت مظلومان و حمایت آنان در
نسبت به ساحت قدس پروردگار عالمیان است که قلب به عالم ،چون نظر انعام و حیوانات گردد که از اعتبار و
9
تدبر ،خالی است و قلوب آنها چون قلوب حیوانات شود مقابل مستکبران و ظالمان ،کوشش کن.
را حاجب شود از ادراك حقایق و باید دانست که از
برای هر یك از اعمال صالحه یا ّ
سیئه ،چنان چه در عالم که از تفکر و تذکر ،بیبهره است؛ بلکه از نظر در آیات و
پی نوشت:
 .۱قرآن از دیدگاه امام خمینی ،ص .۱0۳
شنیدن مواعظ و معارف ،حالت غفلت و استکبار آنان،
ملکوت ،صورتی است مناسب با آن ،در ملکوت نفس
 .۲من بهتر از اویم؛ مرا از آتش و او را از گل آفریدی؛ اعراف ،آیه .۱۲
5
روزافزون شود؛ پس ،از حیوان ،پستتر و گمراهترند.
نیز صورتی است که به واسطه آن ،در باطن ،ملکوت
 .۳قرآن از دیدگاه امام خمینی ،ص .۱۱۴ – ۱۱۳
نفس یا نورانیت ،حاصل و قلب ،مطهر و ّ
منور گردد و در
 .۴آنان را دلهایی است که با آن نمیفهمند و چشمهایی که بدان
نمیبینند و گوشهایی که با آن نمیشنوند .اینان چون چارپایانند؛
تعلقات دنیا و طول بر زخ
این صورت ،نفس چون آیینه ،صیقل صافی گردد که
ً
بلکه گمراهتر .اعراف ،آیه .۱۷۹
تجلیات ّ
الیق ّ
غیبیه و ظهور حقایق و معارف آن شود و یا فرضا که انسان ،مبتالی به معاصی دیگر نگردد  گرچه
 .۵قرآن از دیدگاه امام خمینی ،ص .۱۳۵
خود تعلیق به دنیا و
ملکوت نفس ،ظلمانی و پلید شود و در این صورت ،قلب بعید ،بلکه محال عادی است  ِ
 .6امام خمینی ،چهل حدیث ،حدیث ششم ،ص .۱06
محبت به آن ،اسباب گرفتاری است؛ بلکه میزان در طول  .۷وعده دیدار ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیقدسسره،
چون آیینه زنگارزده و چرکین گردد که حصول معارف
کشیدن عالم قبر و برزخ ،همین تعلیقات است؛ هر چه آنها نامه  ۱۳6۱/۲/۸حضرت امام به فر زندش مرحوم حاج
الهیه و حقایق ّ
غیبیه ،در آن عکس نیفکند و چون قلب
سیداحمدآقا.
مکث
و
تر
گشاده
و
تر
روشن
انسان،
قبر
و
برزخ
باشد،
کمتر
و
شود
واقع
شیطان
سلطه
تحت
کم
کم
در این صورت،
 .۸همان.
خدا،
اولیای
برای
لهذا
است.
کمتر
عالم،
آن
در
انسان
ابلیس ،متصرف مملکت روح گردد ،سمع و بصر و سایر
 .۹همان.
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پرسشهای روزمره
 کارشناس:سیدمحمدتقیعلوی

 .1آیا همان گونه که نگاه مرد به زن حرام است ،نگاه زن به
مرد نیز حرام است؟

به آنها جایز نیست.
آیات عظام بهجت ،تبریزی ،خامنهای ،صافی ،مکارم و وحید :نگاه
به آنها جایز نیست.

همه مراجع (به جز بهجت و سیستانی) :آری ،نگاه زن به بدن مرد
نامحرم [به جز سر ،گردن و دستها و جاهایی که معموال آن را
نمیپوشانند] حرام است؛ هر چند بدون قصد لذت باشد.

آیتاهلل سیستانی :نگاه به گردنبند و مانند آن جایز نیست؛ ولی نگاه
به النگو و دستبند آنان بدون قصد لذت اشکال ندارد.

آیات عظام بهجت و سیستانی :نگاه زن به بدن مرد نامحرم با
قصد لذت حرام است و بنابر احتیاط واجب بدون قصد لذت و
ترس افتادن به حرام هم نیز [به جز قسمتی از بدن که معموال آن را
نمیپوشانند مانند سر و دستها] جایز نیست.

 .6آیا در مشاهده فیلمهای شهوتانگیز ،بین فرد متأهل و
مجرد تفاوتی دارد؟
همه مراجع :نگاه به فیلمهای محرك و شهوتانگیز ،جایز نیست و
بین مجرد و متأهل تفاوتی ندارد.

 .2آیا نگاه به بدن نامزد خود که هنوز نامحرم است -ولی
محرم شدن قطعی است -جایز است؟

 .7آیا صحبت کردن با کسی که قصد داریم در آینده با او
ازدواج کنیم ،گناه است؟

همه مراجع :خیر ،نامزد نامحرم با سایر زنان تفاوتی ندارد.
 .3نگاه کردن به موهای زنان بد حجاب -که هیچ گونه امر و
نهی در آنان تأثیر ندارد -چگونه است؟

همه مراجع :ا گر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و
باعث مفسده نشود ،اشکال ندارد.

آیات عظام امام ،خامنهای ،صافی ،فاضل و نوری :بنابر احتیاط
واجب ،بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست.

 .8آیا خواندن داستانهای تحریك کننده جنسی اشکال
دارد؟

آیتاهلل بهجت :بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جایز
نیست.

همه مراجع :ا گر باعث تحریك شهوت گردد ،خواندن آن جایز
نیست.

آیات عظام تبریزی ،سیستانی ،مکارم و وحید :ا گر بدون قصد لذت
و ترس افتادن به حرام باشد ،اشکال ندارد.

ً
 .9آیا زن در هنگام صحبت کردن با مرد نامحرم ،حتما باید
صدای خود را تغییر دهد و مردانه صحبت کند؟

 .4آیا پسر بچه ممیز ،میتواند به مو و بدن نامحرم نگاه کند؟

همه مراجع (به جز فاضل) :خیر ،این کار الزم نیست؛ ولی نباید لحن
صدای خود را نیز نازك نماید ،به طوری که مرد را تحریك کند.

همه مراجع (به جز مکارم و تبریزی) :پسر بچه ممیز تکلیف ندارد و
نگاهش به زن بیاشکال است؛ ولی بنابر احتیاط واجب ،زن باید
بدن و موی خود را از پسر بچه ممیزی که نگاهش به زن ،باعث
تحریك شهوت او میشود ،بپوشاند.

آیتاهلل فاضل :خیر ،این کار الزم نیست؛ ولی بنابر احتیاط واجب
نباید صدای خود را نیز نازك نماید ،به طوری که مرد را تحریك کند.

آیات عظام تبریزی و مکارم :پسر بچه ممیز تکلیف ندارد و نگاهش
به زن بیاشکال است؛ ولی بهتر ست زن بدن و موی خود را از او
بپوشاند.

 .10آیا دست دادن با دختران نابالغ جایز است؟
همه مراجع (به جز تبریزی ،سیستانی و مکارم) :ا گر خوب و بد را
می فهمند ،دست دادن با آنان جایز نیست.

تبصره .حکم «نگاه پسر بچه ممیز به زن بیاشکال است» در
رسالههای عملیه نیامده است؛ ولی از آنجا که فقیهان یکی از
نشانههای تکلیف را بلوغ میدانند ،پسر بچه ممیز مشمول آن قرار
نمیگیرد.

آیات عظام تبریزی ،سیستانی :ا گر بدون قصد لذت و ترس افتادن به
گناه باشد ،اشکال ندارد.
آیتاهلل مکارم :ا گر خوب و بد را میفهمند ،دست دادن با آنان بنابر
احتیاط واجب جایز نیست.

 .5حکم نگاه به زیورآالت زن نامحرم از روی لباس چیست؟
آیات عظام امام ،خامنهای ،فاضل و نوری :بنابراحتیاط واجب نگاه
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ح

حقیقتشفاعت
چیست؟
مختصر

و مفید

برای روشن شدن این مطلب که درخواست شفاعت از پیامبر iه و دیگر اولیای
الهی کار باطلی نیست ،به دو نکته اشاره میکنیم:
 .1طلب شفاعت ،همان طلب دعاست.
 .2طلب دعا از صالحان ،همواره کاری پسندیده و رایج در میان مسلمانان بوده
است.
شفاعت پیامبر iه و سایر شفیعان ،در حقیقت ،درخواست آنان از خداوند متعال
و طلب مغفرت از خداوند برای گناهکاران است و خداوند به آنان اذن داده تا در
موقعیتهای خاص ،برای مردم دعا کنند و در همان موارد نیز ،استجابت دعا را
ضمانت کرده است .از این رو ،آنان در غیر مواردی که به آنان اجازه داده شده،
دعا نمیکنند و معنای جمله «یا وجیها عنداهلل اشفع لنا عنداهلل» همین است.
ً ُ
َ ْ َْ َْ َ ًَ
نیشابوری ،مفسر معروف اهل ّ
فاعة َح َس َنة َیک ْن
سنت ،در تفسیر آیه «من یشفع ش
َُ َ ٌ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً َ ًَّ َ ُ ْ َُ ٌْ
ْ
1
له ن ِصیب ِمنها ومن یشفع شفاعة س ِیئة یکن له ِکفل ِمنها» می گوید« :شفاعت نزد
2
خدا ،همانا خواستن از خدا برای مسلمان است».
فخر رازی ،شفاعت را به دعا و توسل به خدای متعال معنا میکند و میگوید:
ْ
ْ َ ْ َ ْ
3
«خداوند متعال به ّ
نات»...؛
محمد iه فرمود«َ :و ْاس َتغ ِف ْر ِلذن ِبك َو ِلل ُمؤ ِم ِن َین َوال ُمؤ ِم ِ
ً
4
یعنی او را امر کرده که اوال برای خودش و سپس برای دیگران ،استغفار نماید».
مسلم در صحیح خود از ابنعباس نقل کرده که پیامبر iه فرمود« :هیچ فرد
مسلمانی نیست که بمیرد و بر جنازه او چهل مرد که به خدا شرك نمیورزند ،قیام
کرده ]و بر او دعا کنند] ،جز آن که خداوند ،آنان را در ّ
5
حق آن میت شفیع گرداند».
بخاری در صحیح خود ،آورده است« :هر گاه مردم ،امام را شفیع خود قرار دهند تا
برای آنها طلب باران کند ،خداوند دعای آنان را رد نخواهد کرد» 6.از این عبارت،
چنین استفاده میشود که حقیقت شفاعت ،همان دعا و خواستن از خداوند است
و طلب شفاعت از ولی خدا ،به معنای طلب دعاست.
ابن عباس ،چنین روایت کرده است« :چون امیرالمؤمنین  jاز غسل پیامبر i
ه فارغ شد ،خطاب به پیامبر iه عرض کرد :پدر و مادرم به فدای تو! ما را نزد
7
پروردگارت یاد کن».
همچنین نیز روایت شده که «چون رسول خدا iه از دنیا رحلت کرد ،ابوبکر از
سلع آمد و چون از وفات آن حضرت آ گاه شد ،پارچه را از روی آن حضرت کنار
زد و او را بوسید و گفت :پدر و مادرم به فدای تو! تو در حال زندگی و مرگ خود،
8
خوب بودی؛ ما را نزد پروردگارت یاد کن».
شهید مطهری درباره حقیقت شفاعت چنین میگوید:
ً
«اوال در جهان هستی ،رحمت و مغفرت پروردگار ،بر خشم و عذاب او سبقت و
ُ
پیشی دارد؛ «یا َمن َس َبقت رحمته َ
غضبه؛ ای کسی که رحمت او بر غضبش پیشی
ّ
و تقدم دارد» .اصل مغفرت و رحمت الهی ،یك پدیده استثنایی نیست؛ بلکه یك
موجودی ،به اندازه َقابلیت َاو میرسد.
فیض و بخشش عام و فرا گیر است که به هر
خداوند در قرآن کریم میفرماید«َ :و َر ْح َم ِتی َو ِس َع ْت ُک َّل َش ْی ٍء َف َسأ ْک ُت ُبها ِل ّل ِذینَ
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شفاعت پیامبر iه و
سایر شفیعان ،در حقیقت،
درخواست آنان از خداوند
متعال و طلب مغفرت از
خداوند برای گناهکاران است
و خداوند به آنان اذن داده تا
در موقعیتهای خاص ،برای
مردم دعا كنند و در همان
موارد نیز ،استجابت دعا را
ضمانت كرده است.

َُ َ
َی ّتقون؛ 9رحمتم همه چیز را فرا گرفته است؛ پس به زودی آن را برای کسانی که
پرهیزگاری میکنند ،مقرر میدارم».
ً
ثانیا رابطه مغفرت الهی و شفاعت ،آن است که مغفرت پروردگار ،همانند هر
رحمت دیگر ،دارای نظام و قانون است .امکان ندارد رحمت و مغفرت پروردگار،
بدون نظام و بدونگذار از اسباب و علل و مسیرهای فیض ،به آفریدهها برسد .به
همین دلیل ،مغفرت پروردگار هم باید از طریق نفسهای کامل و ارواح بزرگ انبیا
و اولیا ،به گنهکاران برسد و این ،الزمه نظاممند بودن جهان هستی است؛ چنان
که رزق و روزی مادی ،از راه اسباب و وسایل ،به موجودات میرسد ،رزق و روزی
معنوی  -که همان رحمت و مغفرت الهی است  -نیز از راه اسباب و واسطهها ،به
آفریدهها میرسد .در واقع ،شفاعت ،وقتی به خداوند  -که سرچشمه همه خیرها
و رحمتهاست  -نسبت داده شود ،به آن« ،مغفرت» گویند و هرگاه به واسطهها
و مجاری رحمت نسبت داده شود ،شفاعت نام دارد .از این رو ،هر شرطی برای
شمول مغفرت الهی است ،برای شمول شفاعت نیز هست .از نظر عقلی ،شرط
مغفرت ،همان قابلیت داشتن شخص و استعداد او برای دریافت مغفرت است.
ً
ا گر کسی از رحمت پروردگار محروم گردد ،صرفا به خاطر قابل نبودن خود اوست؛
10
نه آن که  -معاذاهلل  -در رحمت پروردگار ،محدودیت و کاستی باشد».
تفسیر نخست از شفاعت  -که همان درخواست دعا بود  -با تعریف استاد مطهری
از شفاعت ،نفی کننده هم نیستند؛ زیرا ما از شفیعان درخواست می کنیم که
خداوند ،رحمت و مغفرت خود را از طریق آنها به ما برساند.

پی نوشت:
 .1نساء ،آیه .85
 .2تفسیر نیشابوری در حاشیه جامع البیان طبری ،ج  ،5ص .118
 .3محمد ،آیه .19
 .4فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج  ،8ص .220
 .5صحیح مسلم ،ج  ،3ص .54
 .6صحیح بخاری ،ج  ،2ص .29
 .7مسند احمد ،ح .228
 .8السیرة الحلبیة ،ج  ،3ص .392
 .9اعراف ،آیه .156
 .10شهید مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،1ص  254و .258

هنگامی كه ابراهیم ،فرزند عزیز پیامبر iه از دنیا رفت ،پیامبر گریه میكرد
و میفرمود:
«چشم میگرید و دل ،اندوهناك میشود و ما چیزی نمیگوییم؛ جز آنچه
پروردگار ما را خشنود كند و ای ابراهیم! ما در ماتم تو ،هر آینه اندوهناك و
محزونیم».

ف
فلسف ه گریهو
عزاداری مختصر

و مفید

چرا شیعه در سوگ
اولیای الهی عزاداری
و گریه میکند؟

گریه در فراق یا سوگ اولیای الهی ،مورد تأیید قرآن
مجید است؛ چنانکه درباره حضرت یعقوب  jدر
فراق حضرت یوسف  jمیخوانیم:
َ َ
قال یا َأ َسفی َعلی ُی ُوس َف َو ْاب َی َّض ْت َع ْی ُ
ناه ِم َن
«و
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ٌ
الحز ِن فهو ک ِظیم؛ گفت :ای دریغ بر یوسف! و در
حالیکه اندوه خود را فرو میخورد ،چشمانش از
اندوه ،سپید شد».
بنابراین ،گریه بر اولیای الهی ،به ویژه بر ساالر
شهیدان ،اباعبداهلل الحسین  ،jموافق با عقل سلیم
و دارای آثار و فواید بسیاری است که به برخی از آنها
اشاره میکنیم:
 .1گریه بر اهل بیت ،به ویژه امام حسین  ،jاز
مظاهر ّ
محبت به آنان است که خداوند متعال به
آن امر نموده ،عقل نیز آن را تأیید میکند .یکی
از مهمترین لوازم دوستی ،همدردی و همدلی با
دوستان ،در مواقع سوگ یا شادی آنان است .حضرت
علی  jمیفرماید« :پیروان ما در شادی و حزن ما
شریکند».
 .2اشك بر اهل بیت ،به ویژه امام حسین  ،jاز
مصادق تعظیم شعائر الهی است؛ زیرا با این عمل ،در
حقیقت ،شعارهای آن حضرت را برپا میداریم.
 .3از آنجا که در فرهنگ شیعی ،عزاداری باید از
سر معرفت و شناخت باشد ،همدردی با آن عزیزان،
در واقع ،یادآوری فضایل ،مناقب و آرمانهای آنان
است و بدین شکل ،آدمی را به سمت الگوگیری و
الگوپذیری از آنان ،سوق میدهد.
 .4گریه بر امام حسین  jدر حقیقت ،توبه و انابه
به سوی خداوند و تمام خوبیهاست؛ زیرا گریه بر
امام حسین  ،jجهت شخصی ندارد؛ بلکه به این
دلیل است که او فرزند رسول خدا iه و دارای تمام
خوبیهاست که در راه احیای دین الهی ،مظلومانه
به شهادت رسیده است .پس گریه برای چنین فردی،
ارتباط با خوبیهاست.
 .5عزاداری و تعزیه ،یکی از عناصر و عوامل
برجستهای است که آموزههای نظری و عملی امامان
راستین را به نسلهای آینده منتقل می کند.

 .6انسان تا به باطن خود رجوع نکند و از آن طریق با
ولی خدا ،به ویژه امام حسین  jارتباط پیدا نکند،
دلش نمیشکند و اشکش جاری نمیگردد؛ پس گریه
بر امام حسین  ،jدر حقیقت ،ارتباط از راه باطن
بین وجودی محدود با وجودی بیکران و نامحدود
است.
 .7گریه بر مظلوم ،انسان را مدافع مظلوم خواهد کرد؛
به ویژه کسی که معصوم بوده ،امام ،وصی و جانشین
صاحب شریعت باشد که در این هنگام ،انسان،
مدافع شریعت خواهد شد .همچنین انسان با دیدن
مظلوم ،به فکر دفاع از او بر خواهد آمد .از همین رو،
شیعیان همواره حمایتگر مظلومان بودهاند.
 .8گریه بر ولی خدا ،به ویژه امام حسین ،j
آرامبخش قلبهای سوختهای است که به جهت
مصائبی که بر آن حضرت وارد شده ،شعلهور شده،
این قطرههای اشك ،مرهمی بر دل سوخته عاشقان آن
حضرت خواهد بود.
 .9اشك ،به ویژه برای اولیای الهی ،سبب لطافت
قلب شده ،قساوت را از انسان دور میکند و زمینه را
برای ورود انوار خداوند در دل انسان ،فراهم میسازد؛
زیرا اشك ،صیقلدهنده زنگار دل است.
 .10اشك بر امام حسین  ،jدر حقیقت ،مبارزه
عملی با حا کمان جائر است و انسانها با این عمل،
وانمود میکنند که از رفتار آنان ،بیزارند؛ همانگونه که
حضرت زهرا علیهاالسالم بعد از وفات پدرش ،رسول
خدا iه و بعد از واقعه سقیفه ،گریههای فراوانی
کرد تا علت ناراحتی و اندوه خود را به مردم بفهماند.
بنابراین ،گریه اهل بیت  bکه الگوی صبر و مظهر
بردباری ،استقامت و شکیبایی هستند ،برای آ گاه
کردن مردم و هدایت آنان به راه حق است.
نکته مهم آن است که عزاداری و گریه ،سیره و روش
پیامبر ا کرم iه و یاران گرامی ایشان بوده است .در
هنگامی که ابراهیم ،فرزند عزیز پیامبر iه از دنیا
رفت ،پیامبر گریه میکرد و میفرمود:
«چشم میگرید و دل ،اندوهناك میشود و ما چیزی
نمیگوییم؛ جز آنچه پروردگار ما را خشنود کند و ای

ابراهیم! ما در ماتم تو ،هر آینه اندوهناك و محزونیم».
در صحیح بخاری آمده است که حضرت زهرا
علیهاالسالم برای از دست دادن رسول خدا iه گریه
و سوگواری می کرد.
این روایت را شیعه و سنی نقل کردهاند که امام علی
 jفرمود :یك روز پیامبر iه دیدم که اشك از
چشمان مبارکش سرازیر است .گفتم :ای رسول خدا!
آیا کسی شما را به خشم آورده؟ چرا این گونه گریه
میکنید؟ پیامبر iه فرمود :جبرئیل نزد من بود و به
من خبر داد که حسین  jدر شط فرات ،کشته
میشود .جبرئیل گفت :آیا میخواهی تربت او را
استشمام کنی؟ گفتم :آری .پس دست خود را دراز
کرد و مشتی از تربت او را به من داد .از این رو ،اشك از
چشمانم جاری شد.
بر اساس این روایت ،پیامبر ا کرم iه خود جزء
گریهکنندگان و سوگواران بر اباعبداهلل الحسین j
بوده است.
اهلبیت  bدوستداران و شیعیان خود را بر گریه
بر مظلومیت و مصائب امام حسین  ،jترغیب و
تشویق میکردند .امام رضا  jبه پسر شبیب فرمود:
«ای پسر شبیب! ا گر میخواهی بر چیزی گریه کنی،
بر حسین بن علی بن ابیطالب  jگریه کن».
بنابراین ،گریه بر مصیبتها و مظلومیتهای اهلبیت
 bعالوه بر این که بیانگر پیوند روحی و عاطفی با
آنهاست ،نوعی ابراز محبت و همدردی با ایشان است
که آثار تربیتی و اخالقی بسیاری دارد و نیز به وسیله
امامان معصوم  ،bسفارش شده است.
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ر عهده ماست،

ق

قدرتفوقطبیعی
برایغیرخداوند

مختصر
و مفید

آیا اعتقاد به کرامات و قدرت فوق طبیعی برای غیر
خداوند ،شرك است؟

اعتقاد به معجزه و قدرت غیبی ،ا گر با این اعتقاد همراه باشد که تمام این امور به
خداوند متعال مستند است ،شرك نخواهد بود.
حضرت یوسف  jپیراهن خود را به برادرانش میدهد تا به چشمان پدرش
این باره ْ از قول حضرت یوسف  jمیفرماید:
یعقوب انداخته ،بینا
شود .قرآن در َ
ََُْ
َْ َ
یصی هذا فألق ُوه َعلی َو ْج ِه أ ِبی َیأ ِت َب ِصیرا؛ 11پیراهن مرا نزد پدرم یعقوب
ِ«اذه ُبوا ِبق ِم ِ
دیدگانش بینا شود».
برده ،بر روی او افکنید تا َ
َ َّ
جآء ْال َب ِش ُیر َأ ْل ُ
در ادامه آیه آمده است«َ :ف َل ّما أ ْن َ
قاه َعلی َو ْج ِه ِه ف ْار َتد َب ِصیرا؛ 12پس از
آن که بشارت دهنده آمد و پیراهن او را بر رخسارش افکند ،دیدهاش بینا شد».
قرآن در ظاهر ،بازگشت بینایی به یعقوب را مستند به پیراهن و اراده یوسف j
میداند؛ ا گرچه این فعل ،ناشی از اراده و قدرت و مشیت الهی است .همچنین
خداوند متعال به حضرت موسی  jدستور داد که عصایش را به سنگ بزند تا از
َ َ
َُ َْ ْ ْ َ َ ْ
صاك ال َح َج َر ف ْانف َج َر ْت ِم ْن ُه
آن آب بجوشد؛ آن جا که میفرماید« :فقلنا اض ِرب ِبع
ْ
َ
اث َنتا َع ْش َرة َع ْینا؛ 13ما به او دستور دادیم که عصای خود را بر سنگ بزن؛ پس دوازده
چشمه آب از آن سنگ بیرون آمد».
طبیعی را برای یکی
مافوق
قدرت
و
کرامت
گونه
خداوند متعال در جایی دیگر این
َ
«قال َّال ِذی ِع ْن َد ُه ِع ْلمٌ
از نزدیکان َحضرت سلیمان َ  jاین گونه بیان کرده است:
َ َ
ُ ََ
َ َ َ ْ َّ َ
َ ْ
یك ِب ِه ق ْبل أن َی ْر َتد ِإل ْی َك َط ْرف َك فل ّما َر ُآه ُم ْس َت ِق ًّرا ِع ْند ُه قال هذا ِم ْن
تاب أ َنا آ ِت
َِم ْن ال ِک ِ
فض ِل َر ّ ِبی؛  14آن کس که به اندکی از علم کتاب دانا بود ،گفت :من پیش از آن
که چشم بر هم زدنی ،تخت را به این جا میآورم .پس چون سلیمان ،تخت را نزد
خود مشاهده کرد ،گفت :این توانایی ،از فضل خدای من است».
بنابراین ،ا گر کسی معتقد به قدرت فوق طبیعی و سلطه غیبی برای کسی ،به اذن
و مشیت الهی شد ،این اعتقاد ،مطابق آیات قرآن است و هیچگونه شرکی در آن
نیست؛ اما برخی از بدخواهان و سطحینگران ،هنگامی که در برابر ظهور آشکار
اینگونه آیات ،پاسخی ندارند ،می گویند :اینگونه کرامات و معجزات ،فقط در
زمان حیات اولیای الهی اتفاق میافتد؛ غافل از این که اولیای الهی حتی بعد از
مرگ و در عالم برزخ نیز همچنان به اذن الهی ،تأثیرگذارند و ا گرچه برای بسیاری،
آنهاست .به همین جهت
این قدرت غیبی ناشناخته باشد ،این نشانه درك ضعیف
َ
در قرآن میخوانیم«َ :و ال َت ُق ُولوا ل َم ْن ُی ْق َت ُل فی َسبیل اهلل َأ ْم ٌ
وات َب ْل أ ْح ٌ
یاء َو ِلک ْن ال
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
َت ْش ُع ُرون؛ 15و کسانی را که در راه خدا کشته میشوند ،مرده نخوانید؛ بلکه زندهاند؛
ولی شما نمیدانید».
پی نوشت:
 .11یوسف ،آیه .93
 .12یوسف ،آیه .96
 .13بقره ،آیه .60
 .14نمل ،آیه .40
 .15بقره ،آیه .154
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ا گر كسی معتقد به قدرت فوق طبیعی
و سلطه غیبی برای كسی ،به اذن و
مشیت الهی شد ،این اعتقاد ،مطابق
آیات قرآن است و هیچگونه شركی
در آن نیست؛ اما برخی از بدخواهان
و سطحینگران ،هنگامی كه در برابر
ظهور آشکار اینگونه آیات ،پاسخی
ندارند ،می گویند :اینگونه كرامات و
معجزات ،فقط در زمان حیات اولیای
الهی اتفاق میافتد؛ غافل از این كه
اولیای الهی حتی بعد از مرگ و در
عالم برزخ نیز همچنان به اذن الهی،
تأثیرگذارند و ا گرچه برای بسیاری،
این قدرت غیبی ناشناخته باشد ،این
نشانه درك ضعیف آنهاست.

در این باره ،اشاره به چند نکته شایان توجه است:
 .1بدیهی است که در اسالم ،کیفیت ،بیشتر از کمیت و باطن ،بیشتر از ظاهر مورد توجه و تأ کید
قرار گرفته است.
 .2تأثیرگذاری متقابل ظاهر و باطن ،قابل انکار نیست؛ چنانکه آراستگی چهره و لباس ،در نشاط
و شادابی روحیه مؤثر است و آلودگی لباس و بدن ،در تنفر درونی انسان ،مؤثر است .همچنین
پریشان حالی ،عدم رسیدگی به آرامش را به دنبال دارد و نشاط و سرحالی ،توجه به آراستگی و
خودآرایی را در پی دارد.
 .3مهمتر از دو نکته پیش ،آن است که حفظ ظاهر در حفاظت باطن ،تأثیر بسزایی دارد .چنان
که به طور طبیعی ،پوست میوهها در سالم نگه داشتن خود میوه و جلوگیری از نفوذ گرد و خاك و...
به میوه جلوگیری میکند .همین رابطه در ظاهر و باطن عبادات وجود دارد و ا گر چه ظاهر شریعت،
همانند پوسته است ،آنچه مهم است ،باطن و حقیقت و پا کی قلب است؛ اما ا گر ظاهر رعایت
نشود ،چه بسا باطن به سرعت دچار آسیب شود.
البته چه بسا هر باحجابی ،عفت و حیای قابل قبول نداشته باشد و هر نمازخوانی ،پا کی قلب
ممتاز نداشته باشد؛ اما کسی که دارای قلب پاك است ،ا گر نماز را کنار بگذارد ،رفته رفته زنگار
ً
بر دل او مینشیند و کسی که حجاب را رعایت نمیکند ،رفته رفته آسیبپذیر میشود .اتفاقا
مهمترین نقش نماز ،حفظ پا کی دل و جلوگیری از کدورت قلب است .این که در همه نمازها از
خدا میخواهیم که ما بر «صراط مستقیم» ثابت قدم باشیم ،به همین جهت است.
نکته پایانی ،این که چه کسانی از پیامبر  iو امامان علیهمالسالم ،دلشان پاكتر است؟ در حالی
که این بزرگان ،بیش از دیگران به نماز همت داشتند؛ بنابراین کسانی که به طور واقعی ،خواهان
قلب پاك و پا کی در زندگی هستند ،از بهترین کارها ،نماز است.

نمازیاقلبپا ک؟
آیا بهتر نیست که به جای نماز ظاهری ،قلب پاك داشته باشیم؟
چون خیلیها نماز میخوانند؛ اما مشکل دارند.

كسی كه دارای قلب پاك است ،ا گر
نماز را كنار بگذارد ،رفته رفته زنگار بر
دل او مینشیند و كسی كه حجاب را
رعایت نمیكند ،رفته رفته آسیبپذیر
ً
میشود .اتفاقا مهمترین نقش نماز،
حفظ پا كی دل و جلوگیری از كدورت
قلب است .این كه در همه نمازها
از خدا میخواهیم كه ما بر «صراط
مستقیم» ثابت قدم باشیم ،به همین
جهت است.

ت
مختصر
و مفید

تشکرازخدا،
بازبانیاعمل؟

ً
اگر نماز تشکر از خداست ،چرا حتما باید
نماز بخوانیم؛ حال آن که میتوانیم به
صورت زبانی از خدا تشکر کنیم؟

در ابتدا باید گفت که نماز ،تنها جنبه شکرگزاری ندارد؛ بلکه
یک عبادت چند منظوره است .کارکردهایی همچون:
 .1طهارت و پا کیزگی از طریق وضو ،غسل ،لباس پاك و مکان
پاك؛
 .2رعایت حالل و حرام از جهت مکان غیرغصبی ،آب مباح
و لباس مباح؛
 .3توجه به زمان و نظم در اوقات نماز؛
 .4یادآوری اصول اعتقادی در سوره حمد و ...؛
 .5ارتباط روحی و عاطفی با الگوها و اولیای الهی (انعمت
علیهم ،عباداهلل الصالحین و(...؛
 .6اعالم و شعار (اذان و اقامه(؛
 .7وحدت و همدلی (نماز جماعت ،نمازهای جمعه و عید(؛
 .8نشاط (ارتباط با آب در وضو و غسل(؛
 .9همگرایی و نظم اجتماعی با برگزاری نماز جماعت؛
 .10تحرك بدنی (قیام ،رکوع و سجده(.
حال آیا میتوان گفت که تنها تشکر زبانی ،قابلیت
جایگزینی نماز را دارد؟
عالوه بر آنچه گفته شد ،تشکر از خداوند وقتی به خوبی
انجام خواهد شد که آنچه او خواسته ،ما آن را انجام دهیم.
برای سپاسگزاری از خدا به وسیله نماز نیز شکل خاصی
وجود دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت .خداوند متعال
برای نماز ،آداب و خصوصیات ویژهای قرار داده که باید
رعایت شود تا عبادت و تشکر از خدا محسوب شود؛ مانند
بیان ذکرهای مخصوص با شرایط خاص و در زمان خاص و
معین .بنابراین وقتی ما مأمور هستیم که نماز را به پا داریم و
برای نماز ،اوقات خاصی تعیین شده و ارکان خاصی (نیت،
رکوع ،سجود و (...قرار داده شده ،نمیتوانیم به سلیقه خود
عمل کرده ،ادعای تشکر از خداوند متعال نیز داشته باشیم!

ن
مختصر
و مفید
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اخبار
عتبات
دانشگاهیان

برگزیدگان از سایت لبیک اعالم میشوند.
وی خاطرنشان کرد :برای دانشجویانی که به
صورت هوایی به عتبات عالیات اعزام شوند ،وام
قرضالحسنه یک میلیون و پانصد هزار تومانی
و برای زائرانی که به صورت زمینی اعزام شوند،
همان وام یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده
است.
فقیهی ادامه داد :اعزام دانشجویان به عتبات
عالیات از اول مرداد ماه آغاز و تا  ۸آبان ماه ادامه
خواهد یافت که اعزام دانشجویان مصادف با
ایام عرفه و محرم الحرام هم خواهد بود و در این
مدت بیش از  ۱۳هزار نفر از دانشگاهیان سراسر
کشور به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.
به گفته وی ،اساتید ،دانشجویان متاهل،
دانشجویان دختر ،پسران دانشجو و کارمندان
دانشگاهها میتوانند جهت ثبت نام و اعزام به
عتبات عالیات ،اقدام نمایند.

برگزاری نشست خبری پانزدهمین دوره
عتبات دانشگاهیان
نشست خبری پانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان
با حضور رئیس ،معاونین و مسئوالن ستاد عمره و
عتبات دانشگاهیان برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدرضا فقیهی
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ضمن
ارائه گزارش اجمالی از چهاردهمین دوره عتبات
دانشگاهیان گفت :چهاردهمین دوره عتبات
دانشگاهیان از  ۵بهمن سال  ۹۴آغاز شد و تا ۹
اردیبهشت ماه  ۹۵ادامه یافت و در این مقطع زمانی،
بیش از  ۱۱۸00نفر از دانشگاهیان سراسر کشور در
قالب  ۲۸0کاروان به عتبات عالیات اعزام شدند.
وی افزود :با همکاری بعثه مقام معظم رهبری،
سازمان حج و زیارت و شرکت شمسا ،برنامههای
مختلف مذهبی و فرهنگی از جمله زیارت ویژه در
نجف شامل بازدید از بیت امام ره ،کتابخانه آیت
اهلل حکیم ،مزار عالمه امینی ،برنامه نجف شناسی،
همایش احلی من العسل در کربال ،زیارت مزار حر و...
برگزار شد.
فقیهی گفت :در دوره قبل ،با همکاری بانک ملت،
 ۵هزار نفر از دانشگاهیان ،وام قرض الحسنه یک
میلیون تومانی با کارمزد  ۴درصد دریافت کردند.
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از آغاز
اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات از اول مرداد
 ۹۵خبر داد و گفت :ثبتنام پانزدهمین مرحله اعزام
دانشجویان به عتبات عالیات از روز دوشنبه ۱0
لغایت  ۲۵خرداد ماه در سایت لبیک انجام خواهد
شد .قرعه کشی روز  ۲۹خرداد ماه انجام میشود و
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برگزاری نشست هماهنگی پانزدهمین
عتبات دانشگاهیان در مشهد مقدس
نشست هماهنگی عتبات دانشگاهیان با محوریت
ثبت نام و اعزام عتبات دانشگاهیان در پانزدهمین
دوره در مشهد مقدس با حضور حجت االسالم
و المسلمین فقیهی ،رئیس ستاد عمره و عتبات
دانشگاهیان برگزار گردید.
در ابتدای این همایش حجت االسالم و المسلمین
فقیهی ضمن خیرمقدم به حاضران جلسه،
برنامههای کالن این دوره از اعزام عتبات
دانشگاهیان را بیان کرد.
حجت االسالم و المسلمین فقیهی گفت :شعار
فرهنگی ویژه عمره و عتبات دانشگاهیان سال
« ،۱۳۹۵سبک زندگی فاطمی» می باشد .همچنین
کاروانهای ویژه دختران مجرد نیز برنامه ریزی
شده است .اعزامها نیز از اول مرداد ماه آغاز
شده ،تا آخر مهر ماه ،ادامه خواهد داشت.
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ناصر خدرنژاد ،مدیر عامل شرکت شمسا نیز با
حضور در محل برگزاری نشست ،مواردی را در
خصوص هماهنگی شرکت شمسا با ستاد بیان کرد.
در ادامه جلسه ،سواالتی توسط شوراهای استانی در
ارتباط با شرکت شمسا مطرح شد که خدرنژاد به آنها
پاسخ داد.
سخنرانی محمد زارع ،معاون اجرایی و اعزام ستاد و
ارائه پیشنهادهای استانها در خصوص برنامههای
فرهنگی و اجرایی ستاد ،بخش دیگر این نشست بود.
در ادامه جلسه ،حجت االسالم والمسلمین فقیهی
از زحمات مجموعه باشگاه خبرنگاران جوان
در پوشش اخبار ستاد مربوط به عمره و عتبات
تقدیر نمود .سپس دکتر صالحی ،رئیس باشگاه
خبرنگاران جوان ،در خصوص همکاری مجموعه
باشگاه خبرنگاران و اطالع رسانی گسترده عتبات
دانشگاهیان ،به ویژه در ایام ثبت نام ،مواردی را
بیان کرد.
در ادامه ،قنبر طاهریان معاون پشتیبانی ستاد در
خصوص مسائل مالی و تخصیصهای استانی
صحبت نمود.
سپس بیژن لطفی ،مدیر روابط عمومی ستاد عمره
و عتبات دانشگاهیان در خصوص اطالع رسانی
و تبلیغات گسترده این دوره از ثبت نام گفت :با
توجه به آن که ثبت نام این دوره از عتبات همزمان
با امتحانات دانشجویان است و زمان حضور در
دانشگاهها کمتر شده ،باید همکاری با مراکز
استانی صدا و سیما بیشتر باشد .تیز ر ثبت نام و
خبر دعوت از دانشجویان برای ثبت نام این دوره
باید در رسانههای استانی نیز پخش شود.

در ادامه مسئوالن و کارشناسان استانها در
خصوص برگزاری جلسه همکاری بین مسئولین
شوراها با مدیران استانی بانک ملت جهت تسهیل در
اعطای وام ،حضور در فضای مجازی و راه اندازی
گروههای مختلف در شبکههای اجتماعی توسط
کاروانها و زائران ،تاکید بر محتوای ارائه شده به
دانشجویان ،برگزاری جشنوارههای فرهنگی و. . .
بحث و تبادل نظر کردند.
در پایان این جلسه ،از شوراهای استانی نمونه
در چهاردهمین دوره عتبات دانشگاهیان تجلیل و
قدردانی به عمل آمد.

اهدای جوایز مسابقات مختلف برگزار شده توسط ستاد عمره
و عتبات
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ،هر ساله برنامههای فرهنگی و مسابقات
مختلفی ،ویژه دانشگاهیان عمرهگزار و زائران دانشگاهی عتبات در بخشهای
مختلف فرهنگی  -هنری برگزار میکند .در سال جاری نیز ستاد ،مسابقات
فرهنگی متنوعی را قبل ،حین و بعد از سفر برای زائران دانشگاهی عمره و
عتبات در نظر گرفت .این مسابقات شامل مسابقه هفت گام حضور ،پرتوی
از اسرار نماز ،هفت آسمان ،رفتن رسیدن است ،ویژه زائران عمرهگزار سال
 ،۹۴زمزم  ،۲۴زمزم  ۲۵و مسابقه تلگرامی لبیک بود.
آثار مربوط به مسابقات بخش عمره ،دریافت و بعد از داوری ،نفرات برتر
شناخته و معرفی شدند .همچنین در خصوص مسابقات کتابخوانی ،پاسخ
نامهها بر رسی و از بین کسانی که باالترین امتیازها را کسب کرده بودند،
قرعه کشی به عمل آمد و هدایای مربوط به این مسابقات ،شامل کمک هزینه
سفرهای زیارتی و هدایای فرهنگی ،به برگزیدگان اعطا شد.
مسابقه چراغ راه هدایت نیز ویژه چهاردهمین دوره عتبات دانشگاهیان در ۴
فصل حین و بعد از سفر ،طراحی شده و میزبان زائران عتبات دانشگاهیان که
عالقه مند به شرکت در مسابقات فرهنگی  -هنری هستند ،می باشد.
بخش کتابخوانی این مسابقه از کتب «هشت بهشت»« ،فر زانگان حرم»
و «چهار فصل عاشقی» طراحی و به صورت حضوری در هتلهای محل
استقرار دانشگاهیان در کربالی معلی و نجف اشرف برگزار شد.
فصلهای بعدی این مسابقه که ویژه بعد از سفر عتبات است ،شامل شعر،
داستان ،سفرنامه ،خاطره نگاری و عکاسی می باشد .محوریت و موضوع
این مسابقهها« ،حضور در عتبات مقدسه» است .مهلت ارسال آثار نیز تا
پایان اردیبهشت ماه سال  ۱۳۹۵بود که به دلیل استقبال زائران دانشگاهی تا
پایان خرداد ماه تمدید شد.

برگهاشتراك

نشریهزمزم
نشریهداخلی
ستادعمرهوعتباتدانشگاهیان

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 کامل در برگ اشتراك ضمیمه ،آن را به همراه
فیش بانكی به دفتر نشریه زمزم ارسال نمایید.

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در فضای مجازی
با توجه به اهمیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و همچنین
تاثیر شگرفی که در سبک زندگی مردم می گذارند و به منظور ارتباط با
دانشگاهیان ،ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان نیز در شبکههای اجتماعی
حضور دارد و همراه عالقمندان و دوستداران زیارت میباشد.

سایت لبیک

سایت لبیک به عنوان مرجع اخبار و محتوای مرتبط با عمره و عتبات
دانشگاهیان به صورت آنالین در معرض دید دانشگاهیان محترم است که از
نشانی  www.labbayk.irمیتوانید وارد آن شوید.

شبکه تلویزیونی زمزم

تولیدات تصویری ستاد هم به صورت فیلم در شبکه تلویزیونی زمزم در
آپارات قرار داده شده که میتوانید از نشانی http://www.aparat.
 com/labbayk.irوارد صفحه ستاد دراین شبکه شوید.

کانال لبیک در تلگرام

با توجه به رشد و نفوذ شبکه اجتماعی تلگرام و به منظور ارتباط با زائران،
کانالی راه اندازی شده که اخبار و عکسهای مرتبط با عمره و عتبات
دانشگاهیان در آن ارسال میشود که از آدرس https://telegram.me/
 labbayk_irمیتوانید وارد آن شوید.

شبکه اجتماعی اینستاگرام

همچنین در شبکه اجتماعی اینستاگرام عکسها و تصاویر ویژه از
حضور دانشجویان در اماکن زیارتی قرار داده شده که از آدرس http://
 instagram.com/labbayk.irمیتوانید وارد آن شوید.
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صفحه
عکسهاییادگاری

لطفا عکسهای خود را با ذکرنام وتاریخ ومحل عکسبرداری برایمان بفرستید

همایش پس از سفر عتبات
دانشگاهیان خراسان رضوی
همایش بعد از سفر عتبات
دانشگاهیان هرمزگان در جوار
شهدای گمنام
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حامد بیگلری ،همدان

زایرین كاروان عتبات
دانشجویی لرستان ،میهمان
حضرت معصومه(س)
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مسابقهویژهنشریهزمزم،شماره 2۹
نکات قابل توجه:
 .1پاسخ پرسشها را از مجله زمزم  2۹پیدا كنید .هر پرسش فقط یک پاسخ صحیح دارد.
 .2مشخصات خود را دقیق و خوانا نوشته ،به همراه پاسخ نامه ارسال نمایید.
 .۳با ارسال به موقع پاسخ نامه ،از جوایزی همچون كمک هزینه و سهمیه سفر به عتبات عالیات ،كمک هزینه سفر به مشهد مقدس و دهها هدیه نفیس دیگر بهره مند شوید.
 .4جهت شركت در مسابقه ،پاسخ نامه را به همراه مشخصات خود به نشانی «قم ،بلوار شهید صدوقی ،خیابان حضرت ابوالفضل (ع) ،پال ک  ،۳8ستاد 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.
 .۵مهلت ارسال پاسخ نامه تا پایان مهر ماه  1۳۹۵می باشد.

 .1این روایت از کیست؟ بهترین خورشت برای
مؤمن ،گرسنگی است.
الف) امام باقر j
ب) امام سجاد j
ج) امام صادق j
د) امام علی j

الف) قرآن حفظ کرده است.
ب) انوار قرآن در قلبش جایگزین شده
ج) مقامات قرآن درانسان محقق گردیده
د) ب و ج درست است.

ج)  ۷00سال
د)  ۱000سال
 .۸طول کشیدن عالم قبر و برزخ برای هر کس،
بستگی دارد به ................

 .۵میزان همراهی ما با پیامبر اکرم iدر دنیا و الف) کمیت گناهان
آخرت............. ،
ب) کیفیت گناهان
ج) تعلقات دنیوی
 .۲از کدام آیه قرآنی استنباط میشود که با غذا الف) به میزان معرفت ما از امام بستگی دارد.
د)همه موارد
و مال حرام ،نمیتوان زیارت مقبول به جای آورد؟ ب) به میزان دانایی ما از حقایق قرآن بستگی
دارد.
الف) انفال6۲/
ج) به میزان دوستی ما نسبت به ائمه بستگی دارد .۹ .کدام یک غلط است؟
ب) مؤمنون۵۱/
د) همه موارد درست است.
الف) قرائت قرآن بدون معرفت اثری ندارد.
ج) مؤمنون۱۵/
د) انفال۹6/

 .۶این سخن از کیست؟ اگر علی دو مخزن از
طال و کاه داسته باشد ،اول طال را در راه خدا
میدهد و بعد کاه را.

 .3کدام یک درست نیست؟

الف) انبیای گذشته در باب توحید همگی شاگرد
الف) عمر و عاص
پیامبر اکرم iهستند.
ب) ذکر سجده قرب زیارت عاشورا نشان میدهد ب) عمر
ج) معاویه
هدایت امام حسین فقط در دنیاست.
د) ابوبکر
ج) باطن بهشت ،همان حقایق ومعارف است.
د) ظاهر شراب بهشتی خمراست و باطنش علم
 .۷یک ر وز در جوار امیرالمؤمنین بودن ،از
امام
عبادت  .........بهتر است.
 .4در ر وز قیامت انسان به اندازهای که
الف)  ۷0سال
 ...............درجه پیدا میکند.
ب)  ۱00سال

۲

۱

۳

۴

۵

6

الف
ب
ج
د
نام و نام خانوادگی :
نشانی محل سکونت:
کدپستی:

تلفن ثابت:
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ب) تطبیق یکی ار آداب مهم قرائت قرآن است
ج) نگاه انسان گناهکار به عالم ،مثل نظر انعام و
حیوانات است که از تدبر ،خالی است
د) تأثیر معاشرت در دو طرف صالح و فساد،
اجتنات ناپذیر است.
 .1۰کدام یک نادرست است؟

الف) عقل ،گریه بر اهل بیت  bرا تایید نمیکند.
ب) گریه بر اهل بیت  bتعظیم شعائر است.
ج) گریه بر امام حسین jآدمی را به الگوپذیری
از آن حضرت سوق میدهد.
د) گریه برامام حسین jانسان را به الگوگیری
از آن حضرت سوق میدهد.

۷

۸

۹

۱0

