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یارت یعنی مالقات با امام   ز
که کهآنفیضی کند.قبولیزیارتهممعنایشایناست خدازیارتهایشماراقبول
ازمالقاتاینولیخدابهمالقاتکنندهمیرسد،آنفیضبهشمابرسد؛اینمعنای

کهبا گربخواهیداینفیضبهشمابرسد،شرطاولایناست قبولیزیارتاست.ا
کنید؛یعنیرفتِنحرموآمدن،ِصرفرفتنبهیکمکانوبیرون حضرت،مالقات
آمدننباشد؛آنجایکموجودویکروحواالییحضوردارد؛بهاینحضور،توجه
کهمیخواهیدبااو کسی شماآنشخصزیارتشدهرا-یعنیآن بکنید؛ولوحاال
کهالزمهمالقاتنیست؛ کنید-بهچشمنمیبینید؛لیکن»بهچشمدیدن« مالقات

اوهستوسخنشمارامیشنود؛حضورشمارامیبیند؛شخصشمارامیبیند؛بااو
حرفبزنید؛اینشدزیارت.زیارتیعنیهمینمالقات.ماوقتیمیآییمسراغشما
وخانهشما،]درواقع[آمدهایمبهزیارتشما؛معنایزیارتایناست.خبانسان
کند؛همین، کند؛بهاوسالممی کسیمیرود،بااواحوالپرسیمی وقتیبهمالقات

کرد درمالقاتروحمطهرائمهعلیهمالسالمواولیاءالهیالزماست.بایدرفت،سالم
کرد. وعرضادب

  به زبان خودتان با حضرت حرف بزنید
گرفارسیم، گر[بههمینزبانمعمولیخودمان-ا ]زیارت[بههرزبانیهممیشود؛]ا

گیلکیم،هرچههستیم-حرفبزنیم،اینآدابمالقاتوزیارت، گر گرُترکیم،ا ا
گربخواهیمبایکبیانشیواوبامضامینخوبیحرف گرفتهاست.البتها صورت

کهخودائمهبهمایاددادهاند؛مثلزیارتامیناهلل- بزنیم،آن،همینزیارتهاییاست
کلمهاولشزیارتاست،بقیهاشدعاست- کهدرواقع،عمدهاشهمدعاست؛چند
گراینهارابخوانیدوبه کهبسیارزیارتپرمضمونوپرمطلبیاست.ا یازیارتجامعه

کنیدوباحضرتبااینبیانحرفبزنید،عیبیندارد.مثلایناست معنایشتوجه
کهیکجمعیهستید،میخواهیدبرویددیدنیکبزرگی.بعدمثاًلیکمتنزیبایی
رامینویسید،میرویدآنجا،یکیتانازطرفبقیهاینمتنرامیخواند؛اینزیارت-

گراینمتنراخواندید، گویندا کهبرایشمانوشتهاند؛می هامثلهمانمتنیاست
گرمعنایشرا ا کهبایدبهحضرتبزنید،زدهاید؛اینشدزیارت.حاال حرفیرا

کاملنیست؛مننگاه ندانستیدوسختتانبود-اینزیرنویسهایمفاتیحهاهمغالبًا
کارخوبیدراینزمینهصورت همهست،انصافًا کههمینحاال کردهام.اینهایی
کهآنمعنارابرساند؛خیلی کهیکزیرنویسدرستوحسابیایباشد نگرفته

ناقصاست-واینهمنشدونخواستید،بهزبانخودتانباحضرتحرفبزنید.
گفت: گربالبتنهاباشد،اشکالندارد. اینحرفزدنهمحتیا

گویم کنبالبخاموشسخنمی گوش
کهزبانمنوتوست.1 گوبهنگاهی پاسخم

  با دل حرف بزنید
بادلحرفبزنید.البتهطبعًادلبایدجمعباشدومشغولبههمینمخاطبباشد؛

وپایینو کرد-سرگرمدوروبروآیینهکاریوباال گربهجاهایدیگراشتغالپیدا ا
کنیدولودو اینآمدوفالنیرفتوماننداینهاشد-دیگردلوصلنمیشود.سعی

کهدرآنجاحضور کنیدوبهمعنویتی دقیقه،ولوپنجدقیقه،دلراازبقیهشاغلهافارغ
کنیدوحرفتانرابزنید. داردمتصل

  متوجه باشید خطابتان به چه کسی است
کهدستشماست کهاینحرفرابازبانخودتانیاباتوجهبهاینمتنی بعد

زدید-یعنیهمینزیارتجامعهیازیارتمخصوصامامرضایازیارتامیناهلل؛

با لب خاموش سخن می گویم
نکاتی از رهبر معظم انقالب درباره معنا و شیوه صحیح زیارت
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اینهامضامینخوبیدارد؛ولودرستهممعنایشرانفهمید،]اما[یکمقدارهماز
کردید،همهاشرا آنبخوانید؛زیارتجامعهمثاًلششهفتصفحهاست،وقت

بخوانید؛وقتنکردید،یکصفحهاشیانصفصفحهاشرابخوانید؛عیبندارد؛
کهخیلیخوبوزیباتنظیمشده-و کهاینیکمتنیاست اماتوجهداشتهباشید
درحالیکهمتنرامیخوانید،ولومعنایشراهمندانید،متوجهباشیدداریدخطاب
که کاملهم گراینشد،آنوقتمیشودزیارت؛زیارت کسیمیخوانید.ا بهچه

کهازماخیلی کمالهمدرجاتیدارد؛بعضیهاهستند شنفتهاید،همینهاست.البته
گراینجورسالم گفتم،یکزیارتخوباست.ا که باالترند؛برایماهاهمینزیارتی

کردید،آنوقتانشاءاهللامیداینکهقبولبشود،خیلیزیاد کردیدواینجورزیارت
است؛یعنیفیضاینزیارتبهشمامیرسد.

  دلتان را به امام متصل کنید
گر البتهدرحرممطهر،چهداخلخودحرم،چهبیرونحرمدررواقهاوصحنها،ا

کنید،هرجاباشید،نزدیکیهست؛هرجاباشید.بعضیهاخیال بتوانیددلراوصل
میکنندبایدبروندحتمًابهضریحبچسبند!اینهاچوندلهایشانوصلنمیشود،می

کنند؛چهفایدهدارد؟بعضیهاهماندمضریحهستند خواهندجسمهاراوصل
وچسبیدهاندبهضریح؛امادلشاناصاًلمتصلبهامامرضانیست؛یکیهمممکن

کردید، گراینجورزیارت استدورترباشد؛امادلشمتصلباشد؛اینخوباست.ا
اینخوباست.

  در حرم، ظرفتان را با فیض الهی پر کنید
آنوقتدراینحرمیاداخلرواقیاصحنمطهر،عبادتخدا-یعنیباخداهم

گویم،یعنی کهمی کهحرفمیزنید-همثوابشبیشازجاهایدیگراست.ثواب
کهبراثرارتباطباذاتمقدسپروردگار،بهانسانمیرسد؛اینهمان همانفیضی

ثواباست؛یکفیضیانسانمیبرد.ماانسانهامثلیکظرفخالیهستیم؛یک
کرد؟بافیضالهی؛یعنیهمانقطره ظرفخالیبایدپربشود.باچهآنراپرخواهیم
کهدراینظرفهمینطوربهتدریج قطرهمعنویتوروحانیتونورانیتوماننداینها

کهبکنیم،همهاین گناه کهیکبارهخالیاشنکنیم؛]چون[ ریختهشود.بهشرطی
کرد. لطفهایالهی،خالیمیشود.بایستیاینظرفوجودراباتفضالتالهیپر

بنابراین،درداخلحرم،نمازبخوانید؛نمازقضابخوانید؛نمازواجببخوانید؛نماز
مستحبیبخوانید؛نمازبرایپدرومادربخوانید؛ذکربگویید؛الالهاالاهللبگویید؛
که-شرط تسبیحاتاربعهبگویید؛نشستهباشیدآنجاوذکربگویید؛بهشرطی

گردلوصلنباشد، گفتم-دلوصلباشد؛ا کهاول اصلیاشچیست؟همان
کمترینعملیهمبرایشمافایدهمیدهد.2 گردلمتصلبود، فایدهایندارد.ا

پی نوشت: 
۱. هوشنگ ابتهاج.

۲. بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از پاسداران سپاه حفاظت ولی امر و خانواده های آنان 
در مشهد مقدس، ۱۳۸۲/۱/6.

کرد -سرگرم دور و بر و آیینه کاری و  گر به جاهای دیگر اشتغال پیدا  با دل حرف بزنید. البته طبعًا دل باید جمع باشد و مشغول به همین مخاطب باشد؛ ا
کنید  کنید ولو دو دقیقه، ولو پنج دقیقه، دل را از بقیه شاغل ها فارغ  باال و پایین و این آمد و فالنی رفت و مانند اینها شد- دیگر دل وصل نمی شود. سعی 

کنید و حرفتان را بزنید. که در آن جا حضور دارد متصل  و به معنویتی 

,,
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 محمدهادی خدا پرست

کشیده شده  یک روز صبح،وقتی میفهمی یک دستی 
کرده اند، روی سرت و چشمهایی آسمانی به تو نظر 

آن صبح،یکی از بهترین صبحهای زندگی  ات خواهد 
که شاید هرگز دوباره تکرار نشود. آستین باال میزنی، بود 

وضو میگیری،چمدانت را میبندی و بی هیچ فکری 
به هزینهها و سختیها،پا در رکاب میشوی.

آن روز صبح،سراسر شور و اشتیاق هستی. توی قلبت،

صدای امواج عشق را میشنوی. امامت تو را طلبیده 
که همیشه منتظرش بودی. تو پذیرفته شده است؛ همان 

 .j که یک زائر باشی؛ زائر امام حسین  ای 
گاه یاد  آن روز صبح،حس عجیبی داری. ناخودآ

کربال. صبح دل  کسیهای  غریبی امام میافتی و بی 
گنبد،بدجوری به دلت  انگیزی میشود. حال و هوای 

کس  گمان میکنی هیچ  افتاده و سر از پا نمیشناسی. 
چنین حس نابی را هرگز تجربه نکرده است. توی دلت،

که همه  قند آب میکنی از این همه نزدیکی به آن 
که  مشتاق اویند. با خودت میگویی: »وای! این منم 

کربال بوده،این  کس وقتی در راه  دارم میروم! آیا هیچ 
کرده«؟  قدر مثل من احساس سبکی 

هّمإّنقلوب المخبتین إلیك والهة و سبل الّراغبین 
َ
الّل

إلیك شارعة. راه بر تو هموار است؛ زیرا شور عشق به 
وصل یار،همه سختیها را آسان میکند. نه خستگی 

گرمای آفتاب،آزارت میدهد؛ همه  میشناسی و نه 
زیباست و آسان و حتی دلپذیر. همه حواست به دنبال 
یک چیز است؛ حرم! دلت میخواهد زودتر از همه به 

گنبد را ببینی. ستونها را یکی  آنجا برسی و قبل از همه،
گنبد میشماری. اشکت راه نمیگیرد؛ اما  یکی به عشق 

گلویت چنگ می  اندازد و رهایت  بغض خفته ای به 
نمیکند تا وصل حرم. 

کربال با همه جا فرق میکند و بوی  به مشامت،هوای 
کنی. ضریح و  گریه  غریبی میدهد. دلت میخواهد 
گاه بغضت سر باز  که میبینی،ناخودآ موج زائرین را 
گریه. اصال  نمیدانی چه  میکند. هق هق و بعد هم 

کنی. اول باورت نمیشود؛ واقعا منم؟ آقا مرا طلبیده؟ 
کم حسی آشنا توی دلت  کم  فدایت شوم عزیز زهرا! 

میپیچد و خودت را جزئی از حرم میپنداری. حتی 
گرم میکند. به خودت  خنکای سنگ فرشها،دلت را 

که آقا تو را طلبیده است.  میبالی 
زیارت،حال خوبی در تو ایجاد میکند؛ حالی مثل 

که با صدای  گرگ و میش هوا  صبحهای زود،در 
که بعد  کریمها قاطی شده است. همین حس است  یا
که به  که نه،نزدیکهای ظهر  از آن،هر روز صبح زود 

کرده! خودت میآیی،میبینی دلت هوای حرم 

یک روز صبح

شاید امسال...
 عبداهلل حسینی

که فرا میرسد،انگار صدایی با امیدی واهی از درونم میگوید: که میرسد،تعزیه خوانی و روضه های شبانه  کودکی،محرم  که هنوز است،همچون دوران  هنوز هم 
شاید امسال،پایان قصه،طور دیگری باشد.

کبر را به میان دشمن نبرد. شاید امسال،اسب،علی ا
شاید امسال،عمو بتواند مشک را به خیام برساند.

شاید امسال،آنکه میخواهد دستان عمو را بُبرد،پایش بلغزد؛ دستانش سست شود و نتواند...
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 محمدهادی خداپرست

شاید تا به حال دهها بار زیارت عاشورا را خوانده باشیم 
کرده  و سالم بر حسین j و لعن بر قاتالن او را زمزمه 
که زیارت عاشورای  باشیم؛ اما هر زیارت عاشورایی 
زیر قبه نمیشود! السالم علیک یااباعبداهلل و علی 
االرواح التی حلت بفنائک... اصال حس میکنی 

جواب را خیلی زود میشنوی. بهتر بگویم؛ دیگر 
به دنبال شنیدن جواب نیستی؛ چون با جانت 

که اینجا هستی،یعنی  حس میکنی. اصاًلهمین 
که ازدحام باشد، علیک السالم. هر چقدر هم 

حس میکنی تو هستی و امامت؛ تو هستی و 
که حواست  کمتر اتفاق میافتد  گمشده  ات. 

گر  پرت شود. این خاصیت زیر قبه است. ا
که  کاروان،مقتلی هم خوانده باشد  روحانی 

دیگر هیچ...
باالی سر،احساس میکنی باید ضجه بزنی. 

که میزنی،میبینی هنوز دلت میخواهد  ضجه 
که  بلندتر ضجه بزنی و باز هم بلندتر؛ تا جایی 

که ته دلت سبک  میخواهی چنان ضجه بزنی 
شود. 

گرفتم. عشقی  من غم و عشق حسین،با شیر از مادر 
که از همان اول،با شیر مادر عجین شد و به خورد 

عاشقان اباعبداهلل j داده شد. این غم 

که به سادگی سبک نمیشود. بگذار راحتت  عشق 
کن؛ شیون سر بده؛ اما سبک  کنم؛ ضجه بزن؛ ناله 

نمیشوی عزیزم! 
یک راه دیگر هم برای سبک شدن وجود دارد؛ سینه 

بزن! آن هم توی شور و از ته دل و محکم. وقتی زیاد 
سینه بزنی،سینه  ات ِسر میشود و دیگر درد احساس 

کم میآورد.  کتفت یاری نمیکند و  نمیکنی؛ اما 
کمی سبک میشوی؛ اما احساس میکنی هنوز 

که سنگینی  یک چیزهایی مانده ته دلت 
گریهها فرق میکند و  میکند. در این لحظه،
گوشه  آرام و غریبانه و مظلومانه است. یواش 

گریه، خلوتی را پیدا میکنی و با هق هق 
روضه را مرور میکنی... او میدوید و من 

میدویدم؛ او سوی مقتل،من...
بعضی اشعار را انسان تا در موقعیتش قرار 

نگیرد،نمیفهمد و حق مطلب ادا نمیشود. 
که در مورد مقتل  بچه شیعهها شاید با اشعاری 
خوانده میشود،مأنوس باشند و حالی به شان 

دست بدهد؛ اما آن اشعار در خود مقتل،لطف 
دیگری دارد. دیگر الزم نیست مداح با صدای 

آنچنانی،آنها را بخواند تا حالی به تو دست دهد؛ 
کافی است. بعد از 1400  بلکه مرور آنها برای تو 

کربال،بوی مظلومیت و غربت  سال،هنوز فضای 
میدهد. اصال دست خودت نیست؛ به قول 

کنی! که چنین  معروف،میطلبد 

زیر قّبه ارباب

شاید امسال،عمود آهنی بر فرق عمو نخورد.
شاید امسال،عمو به میدان برود و انتقام همه را بگیرد.

کشتنش منصرف شوند. که هل من ناصر ینصرنی،طنین صدایش بر دلی بنشیند و از  شاید امسال،وقتی ندای حسین بلند میشود 
شاید امسال،لشگری از دور به یاری برسد و نشود آنچه شد.

گریه اش،دلی را بلرزاند جرعه آبی بدهندش. شاید امسال،وقتی علی اصغر باال میرود،صدای 
کمان را به پایین آورد. شاید امسال،حرمله،دست و دلش بلرزد و 

شاید امسال،حسین به قتلگاه نرود.
گودی قتلگاه،سر آفتاب از بدنش جدا نشود. شاید امسال،در 

کسی را نگیرد. ک،چشم  ک چا شاید امسال،پیراهن پاره پاره و خونی و چا
شاید امسال،انگشتر از انگشت راحت بیرون بیاید.

کسی هست بر بدن حسین اسب بتازد،هیچ پاسخی نیاید. شاید امسال،وقتی صدایی میگوید: آیا 
کنند. شاید امسال،بر حرم رحم 

شاید امسال،ته مانده غیرتی بجوشد و دست از معجرها بکشند.
گوشواره  هایشان را در بیاورند. شاید امسال،اجازه دهند خود دخترکان،

کنند. کردن غنائم،صبر  کمی در جمع  شاید امسال،
شاید امسال...
شاید امسال...
شاید امسال...

که دیگر توان نوشتن ندارم. گویی این شایدها تمامی ندارند؛ خدا میداند  و هر چه مینویسی،
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  جواد محدثی

زیارت،تجلیلازفضیلتهایبزرگانواحیایارزشهایآنان
کی گرامیداشتخاطرهاسوههایانسانیتونمونههایپا و

است.
کنون،نسلدرنسل،ازهمهطبقاتو مسلمانان،ازصدراسالمتا

کومعصومییاولی کهدربردارندهپیامبرییاامامپا اقشار،قبرهاییرا
گرامیمیداشتهاند. کرده، صالحیازبزرگاندینبوده،زیارتمی

اینسیرهسلفصالحوپیشینیانباایمان،مستندبهتوصیههاینبویورهنمودهایائمه
گذشتهبهمابهارثرسیدهاست. کهاز bبوده

کرمi، اینشوقزیارتوحرمتنهادنبهقبور،بهویژهنسبتبهزیارتقبررسولا
بیشازهمهشرافتقائلبوده،باصرفپولهاوتحملرنجراهومشقتسفرو
پیمودنمسیرهایدورودراز،بهزیارتمیرفتندونزدمرقدآنپیامبرعزیز،

کرده،توسلمیجستندوازاینطریق،بهخداوند،تقربمییافتند. دعا
جوهرهاینعرضارادتبهساحتنبوتهمهمان»تقربالیاهلل«

بودهاست.
اینفرهنگ،اختصاصبهشیعهنداشته،بلکهعلمایبزرگاهل
سنتنیزدرقرنهایمتمادی،درتالیفاتخود،دربارهزیارت،

کردهاند. بحثهایفراوانی
کتابالغدیر، بهعنواننمونه،عالمهامینیدرجلدپنجم

کلماتبیشازچهلنفرازعلمایمذاهباهلسنترادرباره
زیارتپیامبرi ودعانزدقبرآنحضرتوآدابزیارتمرقد

کیفیتسالم شریفودعایورودبهمدینهمنورهوادبدیدارو
برآنحضرتوپیونددادنزیارتقبرپیامبربااعمالومناسک

کرده،نامبرخیازتالیفاتعلمایاهل حجوعمرهو...نقل
کتاب کهدربابزیارتوآدابآننگاشتهاند،در سنترا

خودآوردهاست.

 وفای به عهد
گرپیشوایانآسمانی،مقتداوالگویماوحجتالهیاند،پسمیانماو ا

آناننیز»عهداطاعت«و»میثاقوالیت«برقراراست.
گرزیارتشهیداست،احیایفرهنگجهادوشهادت زیارت،ا

گرزیارتعبدصالحخداست، درآننهفتهاستوا
تجلیلازصالحهاواصالحهاوعبودیتهاستو

گرزیارتپیامبرواماماست،تجدیدعهدو ا
تحکیممیثاقباوالیتوارجنهادنبه
کوسرمشقهای رهبریآنانوارپا

هدایتاست.
امامرضاعلیهالسالم

فرمود:

زیارت، 
عهدنامه والیت

پیام زیارت/5
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برایهرامامی،
گردنشیعیان عهدیبر

وهواداراناوست.از
جملهنشانههایوفابهاین

پیمان،زیارتقبورآناناست.
کسازرویرغبتوپذیرش، آنانپسهر

کند،اماماندرقیامت،شفیعآنانخواهد رازیارت
بود.1

براساسهمینوفایبهعهد،شیعههموارهدراحیای
کشیده، نامویادوزیارتومزاراولیایدین،رنجها

شهیدهادادهاست.
وقتیزیارتبزرگانوقهرمانانوچهرههایبرجسته

گرامیداشتآنان فکری،علمی،اصالحیوانقالبیو
کاریهاویادکردخوبیهاوخدماتشان، وبزرگداشتفدا

سیرهعقالیهرملتومذهباست،روشناست
کمال، کهزیارتسرورهمهآدمیانواسوهاخالقو
کهفرشتگان،زائر حضرترسولوائمهطاهرینb
مرقدآنانند،جایخودداردوازارزشوسازندگی

بیشتریبرخورداراستوازقدرشناسیووفایپیروان
کند. حکایتمی

سنت یا بدعت؟
کهبراساس گواهآناست تاریخ،حدیثوسیره،

رهنموهایپیشوایانمکتب،زیارتقبورمطهراولیای
کاریالهیوارزشیبودهاست؛ الهی،سیرهایرایجو

نهبدعتوپدیدهاینوظهوروبیریشه.
زیارت،درزمانخودپیامبرهممعمولومرسومبود.

»اویسقرنی«،ازیمنبهقصددیدارپیامبر،بهمدینه
کهداستانشمعروفاست.عروهبنمسعودثقفی آمد
کهچگونهاصحاب نیزدرسالحدیبیه،دیدهاست
پیامبر،آبوضووغسلآنحضرترابهعنوانتبرک

برمیداشتندوتارمویویرانگهمیداشتندوپساز
فراغتازنماز،دستحضرترامیبوسیدندوبرسرو

کشیدند. رویخودمی
وقتیباللحبشی،موذنپیامبر،مازادآبوضویپیامبر
رامیآوردومردمبرایبرداشتنآن،برسراومیریختندو
کسینمیرسید،ازرطوبت گرآنآبمتبرک،به حتیا

کهدردستمسلماناندیگربود،برخودمسح آبی
میکردندوتبرکمیجستند.2

اینتبرک،احتراموتقدیس،ریشهدردینداردو
مشروعاست.

زیارت،تداومهمینخطاستوتبرک،
توسل،لمسضریح،بوسیدنآثار

منسوببهپیامبروامامانb

و...
گیریازآن فیض

معنویاتاستوسیره
گذشتگانصالحما وروش

نیزهمینبودهاست.
رازقداستاینآثارهمانتساب
که بهوجودهایمقدسیاست

برایآنان،احتراموارزشقائلیموبه
چوبوآهن آنانعشقمیورزیم؛واال

وطالوسنگ،همهجایافتمیشوند؛
آنچهعزیزومحبوبوخاطرهانگیزاست،

کهبهصورتضریح،برقبر آهنوطالییاست
کهپای منورحجتالهینهادهشده،یاسنگی

کهدرگاهحریم زائرانحرمبرآننهادهشده،یاچوبی
کبریاییاینحضراتاست.

یده تربت برگز
کهمزارمحبوبدر زیارت،سفربهدیاریاست

آنجاست.
گشودنبندعادتازپایروزمرگیاستو اینسفر،

چشیدنآبازچشمهحیاتاستوپروازدرفضایی
کهدلهابهعشقآنجامیتپد. است

کهنبضعشقومحبت زیارت،سفربهدیاریاست
کهمرقدمعشوقهای بهیادآنمیزندواعتابمقدسی

بلندمرتبهوبیبدیلدرآنجاست.
گاهیبخش زیارتاینتربتهایبرگزیدهومطهر،همآ

است،همالهاممیدهد،همریشهباورهایماراسیراب
کند،همنقشالفتآفرینیووحدت وتقویتمی

بخشیدارد.
گونهسفرها،بههدفهایدنیوی کهاین دریغاست

گرددوازبعدو وسودگرایانهاختصاصیابدیاآلوده
گردد. محتوایعارفانهوعاشقانه،تهی

حرمهایمعصومین،ضیافتگاهملکوتیومعنویاستو
زائران،میهمانانبزموالیت،معرفتورحمتند.

کهزیارتگاه،مکهومدینهباشد،یا کند فرقینمی
کربال،یاقمومشهد،یامسجداالقصیو نجفو

زینبیه؛زیارتاینسرزمینهایعرفانیومعنوی،قدم
که نهادنورفتنودیدنوفیضبردنازجاهاییاست

موردعنایتخاصخداونداست.
کهدرجواراینتربتهایبرگزیدهمیگذرد، روزهاییهم

گینو عطرآ
سرشارازانرژیمعنویوعرشیاست.

لبیک به دعوت
امامانما،مارابهزیارتحرمهاوقبورمطهر،فراخوانده
اندوهرقدمزائرراارزشمندووسیلهثواببردندانسته-
کهنامویادآناناحیاشودواین اند.ازماخواستهاند

قبور،خلوتوبیزائرنباشدودچارغربتنشود.
زیارت،پاسخگوییولبیکبهدعوتنامهعامیاست

کهازهمهمشتاقانورهروانوالیتبهعملآمدهاست.
کهخودسازیوتهذیبنفس افزونبرآن،سفریاست
وتوبهوعملصالحوبازنگریدراعمالوتعهدوقولو

قراربراییکزندگیایمانیاست.
کهازمدارحقخارجنشود. زائرپیشوایحق،میکوشد
کهبراینمیثاقو گویدعوتائمه،سزاواراست لبیک

عهد،وفاداربماند.
دیدارکنندهازحرم،بایدفضایمعنویوتقواییزیارت

کند رادرسراسرزندگیفردیواجتماعیخودهمحفظ
وازدستاوردهایزیارت،حراستنماید.

خواندنزیارتنامه،امضایاینمنشوروتعهدبهاین
عهدنامهاست.

کردن کهسهممااززیارت،تنهارنجراهوهزینه باشد
مالنباشد.

کهدستخالیبرگردیموبرایروزهایعمرمان، دریغ
ذخیرهنیندوزیم.

پی نوشت:
۱. وسائل الشیعه، ج ۱0، ص ۲۵۳، ح ۵.

۲. کشف االرتیاب، سید محسن االمین، ص ۴۴۳.
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کمتربهرهمیبریم؟چرازائر میرستار مهدی زاده چرابسیارزیارتمیکنیمو
بسیارزیاداست؛اماعارفبهمقاماهلبیتbدر

کماست؟چرامعرفتدرقلبوعقیده عقیدهوعمل
کدامند؟ مارسوخنکردهاست؟موانعزیارتبامعرفت
آدابزیارتچیست؟درزیارت،چهچیزرابایدطلب

کنیمتایک ِکیوچطوربایدآمادهشد؟چه کرد؟از
زیارتبامعرفتبهجایآوریموآثارآنرانگهداریم؟
کوشیدهایمبهاینپرسشهاپاسخدهیم. درایننوشتار،
گذشته،بهچهارموردازآدابقبلاززیارت درشماره

کهعبارتبودنداز: اشارهشد

وحی   1. تشنگی ر
  2. اخالص و قصد تقرب 

 ۳. صداقت
یارت ج ز   4. حالل بودن غذا، لباس و مخار

کنونبهادامهمطالبمیپردازیم. ا

  5. پاکی ظاهری و باطنی
ازصفاتپیامبران،ائمهcواولیایخدا،میتوانبه

ر،ُطهر،صفی،خالص، طاهر،زکی،نقی،تقی،ُمطّهَ
کیوطهارت کههمگیبرپا کرد راضیومرضیاشاره

روحواعمالآنبزرگوارانداللتمینماید.
کانعالم،ارتباطبرقرار کباشدتابتواندباپا زائربایدپا

کنمیتواندبا نماید.ظلمتبانورنمیسازدوناپا
کاندر ک،همنشینشود.بایدحداقلسنخیتباپا پا

کنیمتابه ماایجادشودوطهارتظاهریوباطنیپیدا

کانتشابهیابیمودرمحضرآنانحضوریابیم. پا
کدرنمییابد ک،پا جانناپا

نوربانورهمنشینباید
کهدربحثحّلیتنیزبه کیبایدهمدرمالباشد- پا
آناشارهشد-وهمدراعمال.عملبایدازحراموظلم
گذشته،مرتکبحرامشدهایم،باید گردر کشود.ا پا
گرحقیازمردمبرگردنما کنیموا قبلاززیارت،توبه

مانده،بایدادانماییمیاحاللیتبگیریم.
گناهآلودو کازهرقصدوغرض گرزائربانیتیپا ا

کینه کاز انحرافی،بهمحضرامامبرودوباقلبیپا
وحسدوحقهودشمنیمؤمنانوشیعیان،دربارگاه

کی،حضوریابدوجانشرادرمعرضتابشنور پا
امامتقراردهد،چرافیضنگیردوسرمستازحضور

امامبرنگردد؟
گناهباشیم،جواب کازحراموآلودگیو گرپا ا

گرآلودهباشیم،ولی میشنویموحاجتمیگیریم.ا
گناهخویش،اعترافنماییم،نظرلطف صادقانهبر

گردرمحضرامام،صادقانهتوبه امامشاملمامیشود.ا
کی،استوارسازیم،دستیاریاورا نماییموعزمبرپا
گشا،درلحظهلحظه کارسازومشکل بسیارنزدیک،
کارهاومشکالت،مشاهدهخواهیم زندگیوجزءجزء
کوناآلوده،درمحضرامامحاضرشویم. کرد.پس،پا

 6. نیت صحیح
کهبهسببمحبتوعالقه میهمانیرادرنظربگیرید

کهبهشمادارد،برایدیدارشمابهحضورتان ای
میرسد.شمانیزبهاواحتراممیگذاریدوچونبهاو

عالقهدارید،بهمیزانمحبت،بزرگواریوشأناو،در
کرد. کوتاهینخواهید حفظاحتراموپذیراییازاو،

کنونپذیراییازچنینفردیرامقایسهمیکنیمبا ا
کهدِرخانهشمارامیزندوهدفش گدایی پذیراییاز

کمکمالیازشماست.میهمانفقط فقطدریافت
برایدیدارشمابهمنزلتانمیآیدوشمااحترامویژهای

برایاوقائلمیشویدواودرمنزلشمامدتیمیماند
وازامکاناتمنزلشمااستفادهمیکند؛اماپذیراییاز

گدا،مانندمیهماننیست؛چوناوفقطبراینیازمالی،
گونهاند: بهدیدارشماآمدهاست.زائراننیزدو

گرفتنحاجتیدنیاییمثل گداییو 1.برخیبرای
رفعقرض،حلمشکالتمادیخویش،وسعت

کهامام رزق،شفایبیمارانو...بهزیارتمیروند
کرامتوبزرگواری نیزهمچونسیرهقدیمیخویش،با

تمام،حاجتآنانرابرمیآورد.
کویمعرفت،عارفانهبهدیدار 2.برخیازاهالی

معشوقومحبوبخویشمیروندوامامنیزآنانرابا
گرم،خواهد تماموجودشوباآغوشیبازواستقبالی

پذیرفت.
امامحسینjازجّدبزرگوارشرسولخداصلیاهلل

کهفرمود:»بایدنیکیبهاندازه کرد علیهوآلهنقل

با رویی سپید، روی بر حر م یار بنه
مروری بر برخی از لوازم زیارت همراه با معرفت 

که در بحث  کی باید هم در مال باشد -  پا
حّلیت نیز به آن اشاره شد - و هم در 

ک شود.  اعمال. عمل باید از حرام و ظلم پا
گذشته، مرتکب حرام شده  ایم،  گر در  ا

گر حقی از  کنیم و ا باید قبل از زیارت، توبه 
مردم برگردن ما مانده، باید ادا نماییم یا 

حاللیت بگیریم.

,,

8

8 | زمزم  | نشریه  داخلی ستاد عمره  وعتبات دانشگاهیان  | شماره سی 



معرفتباشد«.1
گر گرونیتآناناست؛ا لطفامامانبهزائران،در

گرفتاریهایدنیویخویشباشد، زائر،تنهادرپیرفع
بههماناندازهازفیضامامان،بهرمندخواهدشدو
باشد،بهمراحلعالیمعنوی گردرپیمعارفواال ا

گر کها خواهدرسید.عطایآنان،اسرارورموزیدارد
کنیم،لختی کرامتحقیقینیکتأمل دراعطایاهل

گرخودماناهل ازآنرموزرابهدستخواهیمآوردوا
کنیمودر کرامتوسخاوتشویموبزرگواریروحپیدا
کماین کم گامنهیم، کهآنانقدمبرداشتهاند، مسیری

اسراربرماروشنمیگردد.

 7. انجام عوامل توفیق
گاهی انجامبرخیاعمال،باعثتوفیقبیشترمیشودو
اعمالصالح،توفیقاتوبرکاتخاصیرادرپیدارد
کهدرصورتقدردانیوحفظتقوا،میتوانبهنهایت

کامل،نائلشد. الطافونتیجه
گاهییکعملی که کسیزیرکباشد،درمییابد گر ا
نیک،توفیقیرادرپیداردودرصورتبهرهبرداری
نیکووشایستهازآنتوفیق،فرصتیدیگربرایپیروزی

کمال،پیشروی درامتحانالهیوترقیدرنردبان
انسانقرارمیگیردودرصورتقبولیدرامتحانات

بعدی،حوادثبعدی،جهترشدسریعانسانرقم
میخورند؛مثاًلرفعنیازازیکفردمحتاج،جایزه-

ایهمچونحجوعمرهیازیارتامامرضاjیاامام
حسینjرادرپیداردودرصورتُحسناستفادهاز

اینتوفیق،یعنیزیارتیاحج،شایدبتوانبهجوایز
وفرصتهایبینظیرمعنویدیگریدستیافتوراه

گشود. برکاتوترقیاتمعنویرابرایابدبهرویخود
ازجملهاعمالتوفیقآور،میتوانبهاحترامبهوالدین
واساتید،احترامبهساداتوعلما،دعابرایدیگران،
کردندلها،نجاتمظلوموپناهدادنبهپناهجو، شاد
گونهخدمتواحسانبهدیگران،احسانبهتمام هر

مخلوقات،حتیحیواناتو...اشارهنمود.
عالموارسته،مرحومشیخحسینبنشیخمشکورفرمود:
درعالمرؤیادیدمدرحرممطهرحضرتاباعبداهللj

هستموآنحضرتنیزدرآنجاتشریفدارد.دراین
کردوآنحضرت هنگام،جوانیعربواردشدوسالم

کهشب نیزبالبخند،جوابشراداد.فردایآنشب
جمعهبود،بهحرمامامحسینjمشرفشدمودر
گهانهمانجوانعرب)کهدر گوشهحرمنشستم.نا

خوابدبدهبودم(،واردحرمشدوچونمقابلضریح
کرد؛ولیمن مقدسرسید،بالبخندبهحضرتسالم
دیگرجوابحضرتسیدالشهداراندیدم.منمراقب

آنجوانعرببودمتاازحرمخارجشد.بهدنبال
اورفتموسببلبخندشرادرهنگامسالمدادنبه

کردم امامjپرسیدموخوابخودمرانیزبرایشنقل
کهامامjبالبخندبهتو کردهای وپرسیدم:توچه

جوابداد؟
گفت:منپدرومادرپیریدارمودرچند جوان

کهبرای کربالزندگیمیکنیم.شبهایجمعه فرسخی
زیارتمیآییم،یکهفتهپدرمراسواربراالغمیکنم
کهشبجمعه ومیآورمویکهفتهمادرمراتااین

کردم،مادرم کهنوبتپدرمبود.چوناورابراالغسوار
گفت:مراهمبایدببری؛شایدتاهفتهدیگر کردو گریه

زندهنباشم!
گفتم:امشببارانمیباردوهواسرداست بهمادرم

وُبردندونفرمشکل

کردمو است؛امانپذیرفت.ناچارپدرمراسواراالغ
کشیدموبازحمتبسیار،آنهارابه مادرمرابردوش
حرمامامحسینjآوردم.چوندرآنحالتهمراه

باپدرومادرمواردحرمشدم،حضرتسیدالشهداj
کردم،آنحضرتبهمنلبخندزدو رادیدموسالم

که جوابمرادادوازآنوقتتابهحال،هرشبجمعه
کربالمشرفمیشوم،حضرتامامحسینjرا به

میبینموایشانباتبسمجوابمرامیدهد«.2
کاماًلمتوجهباشد زائردرطولسفرزیارتیخود،باید

کههرلحظهدرحالامتحاناستوهرحادثهواتفاق
کهبه ساده،تقدیروتدبیرمتقنخدایحکیماست

دستمدبراتامر،درمسیراوقرارمیگیرد.مثاًلظلمی
گوش که کسیمیرود،سخنی کهدرجلویچشماوبر
کهمشاهدهمیکند،محلحادثه اومیشنود،حادثهای

کهخواستهیاناخواستهدرآنجاقرارمیگیردو... ای
همهوهمهبرایامتحان،ارزیابیوسنجشعکس

العملومیزاندینداریومعرفتاوچیدهشدهتااعمال
وصفاتوقلباو،محکزدهشودوبادرمعرض

گردد. گرفتن،باطناوآشکار حادثهقرار
پسدرمسیرزیارت،برایسنجشایمانولیاقتزائر

وبرایرشدوتکمیلظرفیتاو،حوادثبسیاردقیقو
حسابشدهایبهوقوعخواهدپیوست.زائربامعرفت،
کلی،بایدتمامحرکاتخودرابر درهرحادثهجزئیو
محوررضایخداورضایحجتخداتنظیمنمایدو
حتینگاهها،افکاروخیاالتخودرامراقبتنماید.
کهرفتارمابادیگر گونهاست رفتارامامباما،همان

گونهبودهاست.نگاههایخشمآلودبه زائران،همان
دیگرزائران،رانندگانو...خشمهایبیجا،محبتهای

گناهآلودبانامحرمان،همهباعث آلودهوتبسمهای
رنجشقلبحجتخدامیگردد.درواقع،جواب

امامرا،عملمامشخصمیکند.البتهمیتوانباانجام
کمکبهزائراندیگر، برخیاعمالصالح،همچون
کردندلها،توبهواقعیو...خیلیازخطاهارا شاد

کرد. شستوقلبامامراراضی
کهامام،مشتاقانهدرانتظارحرکتما نکتهدیگراین
کیوبندگیاستتاباتمامعلم،بصیرت، درمسیرپا

کندوبهامدادما حکمتوقدرتخویش،مارایاری

برد گاهیباشفاعتیرئوفانه،مارامراحلیباال بیایدو
وتحولیعمیقدرمسیرتکاملیماپیشبیاورد.پس

کردوازوسوسههایشیطانوجاذبه بایداحتیاط
هاینفس،پیروینکردتاباروییسفید،برحرمامام
گذاشت؛اذندخولخواند رونهادوقدمبرحریماو
گرفتوحالمناجاتدریافتنمود واشکجواب

گاهبازبانیبازشده،درمحضریار،لببهعرض وآن
گشودودرانتظارجوابهایحکیمانهاو،در حاجت

عرصهزندگی،خوشبینانهبهاستقبالنشستودراولین
گرفت. فرصت،بازقصهزیارتومعرفتراازسر

پی نوشت:
وهی از نویسندگان، موسوعة کلمات الحسین j، ص ۷6۳؛ احقاق  ۱. گر

الحق، ج ۱۱، ص ۴۴0.
۲. آثار و برکات امام حسین، ص ۲۲۸؛ سید عبدالحسین دستغیب، 

داستان های شگفت، ص ۲۵۵؛ کرامات الحسینیه، ج ۱، ص ۹۷.

Photoimage.ir : عکس

گر زائر،  تنها در  گرو نیت آنان است؛ ا لطف امامان به زائران، در 
گرفتاری های دنیوی خویش باشد، به همان اندازه از فیض  پی رفع 

گر در پی معارف واال باشد، به  امامان، بهرمند خواهد شد و ا
مراحل عالی معنوی خواهد رسید. عطای آنان، اسرار و رموزی دارد 
کنیم، لختی از آن  کرامت حقیقی نیک تأمل  گر در اعطای اهل  که ا

رموز را به دست خواهیم آورد
,,
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مابهآیاتزیادیدرقرآنوهمچنینبهروایاتزیادی
کهطبقهایبهنامشیعهرا ازاهلبیتبرخوردمیکنیم

تعریفمیکندوفضائلآنهارابرمیشمرد.بندهبهچند
کهذیلاینآیات،روایاتینقلشدهاز آیهاشارهمیکنم
کهمنظورآیه،امیرالمومنینjو شیعهوسنیوجوددارد

شیعیانشمیباشند.
ذیَنآَمُنواَوَعِمُلوا

َ
اّل

َ
بهعنوانمثالدرذیلآیه»ِإّن

کرم کهپیامبرا ِة«1داریم ّیَ ولِئَكُهْمَخْیُراْلَبِر
ُ
اِلحاِتأ الّصَ

بهامیرالمومنینعلیهماالسالمفرمود:مراد،تووشیعیانت
هستید.2یادرسورهواقعه،مردمرابهسهدستهتقسیم

کردهاست؛سابقون،اصحابمیمنهواصحابمشئمه.
کرمسوال کهازپیامبرا درروایتیازابنعباسهست
کسانیهستند؟حضرتفرمود: کهسابقونچه شد
کهمقصود،علیوشیعیانش جبرئیلبهمنخبرداد

هستند.منظورهمازاینکهمیگویندسابقهستند،یعنی
که گرفتهاند.3حقیقتوالیتمعصوم سبقتبربهشت

کسی همانوالیتاهللاست،حقیقتبهشتاستو
کهدروالیتسبقتمیگیرد،درواقعدربهشتسبقت

میگیرد.آنهامقرببهخداهستندوخداوندآنهارا
کرامتقرارداده،درجایقربمخصوصیقرار مورد

میدهد.
کتبرواییشیعیان گونهاحادیث،مختص این

نیست؛بلکهدرمجامعحدیثیاهلسنتهمزیاد
دیدهمیشود.نمونهدیگر،خداوندمیفرماید:»َهْل

که َیْعَلُموَن«.4آیاآنان ذیَنال
َ
ذیَنَیْعَلُموَنَواّل

َ
َیْسَتِویاّل

بهمعرفتراهیافتهاندواهلعلمهستند)البتهمقصود
کهخداوندآنرابهعده- ازاینعلم،علمالهیاست
کهبه ایدادهاستوآنها»اوتواالعلم«هستند(باآنان

حقیقت تشیع چیست؟ 
   سید محمد مهدی میرباقری
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آنعلمدستنیافتند،برابرند؟قطعااینطورنیست.
ْلباِب«؛فقطیکدستهاینتفاوت

َ
وُلوااْل

ُ
ُرأ

َ
ّک

َ
ماَیَتذ

َ
»ِإّن

یعلمون«به»یعلمون«رومیآورند. رامیفهمندواز»ال
حضرتدربارهاینآیهفرمود:»الذینیعلمون«،ما
یعلمون«،دشمنانماهستندو هستیمو»الذینال

»اولوااللباب«،شیعیانماهستند.
درواقع،امام،حقیقتنورخداستوایننوردر

کمالشیعیان، شیعیانآنهاتجلیپیدامیکند.صفات
ْصَلُه

َ
َلُهَوأ ّوَ

َ
ُکْنُتْمأ ِکَراْلَخْیُر کمالاماماست.»ِإْنُذ فرع

گرشیعیانبه َواُهَوُمْنَتَهاُه«.5پسا
ْ
َوَفْرَعُهَوَمْعِدَنُهَوَمأ

کمالاماماست.مادرروایات، کمالیمیرسند،فرعبر
کهائمه،نوررویزمینهستندوبعددر بابیداریم

کاظمjفرمود:جمعی کهامام روایات،اینهمهست
کههوا ازدوستانامامصادقjدریکشبمهتابی

کاماًلروشنبود،بهمهتابوستارههانگاهمیکردند هم
وزیباییودرخشندگیآنهاراتوصیفمیکردند.امام

کهمقصود، صادقjفرمود:اینمدبراتچهارگانه-
چهارملکجبرئیل،میکائیل،اسرافیلوعزرائیلهستند

-همازآسمانبهشماودوستانتاننگاهمیکنندونور
شما،بسیارزیباترازنورستارههابرایآنهاستوهمین

کهشمانورستارگانراستایشمیکردید،آنهاهمنور طور
شمارامدحمیکنند.

کهداللتمیکندبراینکهائمهb روایاتیداریم
شیعیانشانرادوستدارندواین،فضلیتمهمیاست؛

چونمحبتامام،امرسادهاینیست.امامدرمقام
کهخدا عصمتاستومحبتشدرجاییقرارمیگیرد
کهدوستداشتنآنها دوستمیدارد.اینطورنیست

بدونامرالهیباشد.درروایتداریم:منخودتانرا
دوستدارم؛بویشماودیدارشمارادوستدارمو

مشتاقدیدارشماهستم.6
ذیَنَیْحِمُلوَناْلَعْرَشَوَمْن

َ
درروایاتدرموردآیه»اّل

ِهْمَوُیْؤِمُنوَنِبِهَوَیْسَتْغِفُروَن ّبِ ُحوَنِبَحْمِدَر َحْوَلُهُیَسّبِ
کهحاملعرش کهمالئکهای ذیَنآَمُنوا«7داریم

َ
ِلّل

کهمالئکهمقرب گردعرشطوافمیکنند- هستندیا
کهبرایمومنین، کارهایشانایناست هستند-یکیاز
استغفارمیکنند.این،یکیازفضایلمومنیناستواز

ایندستفضائلفراواناست.

فضائل، مختص کدام شیعیان است؟
کهاینتعاریفدرروایات،ویژه حالسوالایناست

شیعیانخاصامیرالمومنینjاستیاشاملهمه
شیعیانمیشود؟

کهازشیعهمیشود،دودستهاست:یکدسته تعاریفی
کاملشدههاوشیعیانخاصاست؛ولیاین آنبرای

کردموروایاتزیاددیگری، کهمنعرض آثاروروایاتی
نیستوهمهشیعیانرادربر ویژهشیعیاندرجهباال

میگیرد.اینهادردنیا،موردعنایتخداوند،معصومینو
ومالئکه،درعالمملکوت،ازنورآنهااستفادهمیکنندو
لذتمیبرندوبرایآنهااستغفارمیکنند.معصومیندر

دنیا،مشتاقآنهاودرآخرت،شفیعآنهاهستند.
کرمصلیاهللعلیهوآلهفرمود:درروزقیامت، پیامبرا

کتابشیعیانما،بهخودماسپردهمیشود. حسابو
سرپرستیآنهابهمادادهمیشودوماهمازخداتقاضا
کهبینآنهاوخدابودهراببخشد.آن میکنیمخطایی

کهبینخودشانبودهوحقالناس خطاهاییراهم
است)کهخیلیبخششآنهادشواراست(تقاضایهبه
میکنیمومردمبهمامیبخشندوپاداششانرامیگیرند

کهبینآنهاوماستوبهماجفا وآنخطاهاییهم
کهمابیشازهمه،اولیبهصبر شدهاسترامیگذریم

هستیم.
پسفضایلشیعیان،محبتدردنیا،شفاعتدر
کهخداوندبهآنهاداردومانند آخرت،توجهاتی

کهبرشمردیم،وسیعتراست. اینهاستوالبتهازاینها

شیعه کیست؟
کسانیاستو گفتهشد،برایچه که اینفضائلی
کهوالیتپیامبرو کسانی کسانیشیعههستند؟ چه
اهلبیتاوراپذیرفتهاندوازوالیتدیگراناعراض

کردهاند،شیعههستند؛یعنیتنهاتحتوالیتآنهاقرار
گاهی که گروههستندودرجاتیدارند دارند.اینهایک

که کسانی ازآنهادرروایات،تعبیربهمومنینمیشود.
کماالتو اینخصوصیترادارند،واجددریافتآن
ارزشهاهستند.شیعیان،فضایلفوقالعادهایدارندو

نورالهیدروجودشانتجلیپیدامیکند.
کهمیفرماید: تعبیرعجیبیازامیرالمومنینjداریم
کهدوستانماازجهنمعبورمیکنند،بهآتش وقتی

کهخاموششو!شعلههایجهنمبه خطابمیشود
کهنورشما، کنید آنهابااصرارمیگویند:زودترعبور

شعلههایمنراخاموشمیکند.اینروایات،امرساده
کنیم.همین کنیموازآنعبور کهماترجمه اینیست
گفتهشد،واقعًاچهمعناییداردوچه که کلمه یک

کهنورشبرآتشغلبهمیکند؟ اتفاقیدرمومنمیافتد
اصالغلبهنوربرآتش،یعنیچه؟چگونهشعاعمعصوم
کهبرآتش کرامتورحمتخدادرمومناست وشعاع

غلبهمیکند؟
ایندستهازفضایل،برایطیفمومنینوشیعیان

است.یکسریمقاماتوصفاتهمبرایشیعیان
که خاصاست.درروایتیازامیرالمومنینjداریم
گونهتوصیفمیکند:شیعیانخاص، شیعیانرااین

شبهابیدارهستندودراثراینشببیداریوعبادت،
رنگشانزردشده،چشمهایشاندراثراشک،مجروح

شده،لبهایشانبراثرمداومتبرذکر،خشکشده،
شکمهایشانخالیاست.

گاهیعدهایبهاماممیگفتند: که درروایاتداریم
کرده،می ماشیعیانشماهستیم؛ولیامام،آنهاراطرد

گاهیهمبرای فرمود:شمامحبینماهستید؛نهشیعیان.
پذیرفتنافرادبهتشیع،تکالیفدشواریبیانشده

گفتمنشیعهشما کهفردیآمدو است.روایتداریم

گرمثلابراهیمخلیلjشدی هستم.حضرتفرمود:ا
که»جاءربهبقلبسلیم«8وقتیبرپروردگارشوارد

شد،باقلبسلیمواردشد،شیعههستید.درروایات،
کهوقتیبهمالقات قلبسلیمبهقلبیتفسیرشده

کسیجزخداونددرآنقلب پروردگارشمیرود،هیچ
نیست.9

پسبرایهمهشیعیان،فضائلیوجودداردوفضائل
خاصیهمبرایشیعیانخاصوجوددارد؛مثلابراهیم
که»منااهلالبیت«وحاملحقیقت خلیلjوسلمان

کردن والیتهستند.شرطاصلیتشیع،همانقبول
والیتپیامبرواهلبیتعلیهمالسالموقبولنداشتن

کنارحضرت والیتدیگراناست.لذاافرادزیادیدر
علیjدرجنگبودند؛ولیشیعهنبودندواین

فضایلشاملآنهانمیشد.پسبهنظرما،اینآیات
قرآنوروایاتمذکوردرفضیلتشیعیانبهاینمعنا،
کسیاهلبیترادوستبدارد، بیانشدهاستوهر
ِصرفدوستی،تشیعنیست.بعضیافراد،داخلدر
جرگهتشیعنبودند؛اماادعایتشیعمیکردندوائمه
علیهمالسالمازآنهانمیپذیرفتند.بعضیهمحتی

شیعهبودند؛ولیادعایدرجهعالیتشیعمیکردندو
بازائمهعلیهمالسالمهمازآنهانمیپذیرفتند.

پی نوشت:
۱. بینه، آیه ۷.

۲. تفسیر فرات الکوفی، ص ۵۸۳.
۳. مفید، األمالی، ص ۲۹۸.

۴. زمر، آیه ۹.
۵. صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج ۲، ص 6۱6.

6. المحاسن، ج ۱، ص ۱6۳.
۷. غافر، آیه ۷.

۸. صافات، آیه ۸۴.
۹. کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۱6.
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 محمد هادی کاظمی

وان های دانشجویی  وحانی کار زمزم: ر
وان ها  وحانی کار چه تمایزاتی با بقیه ر

باید داشته باشند؟ 
کاروانودانشجو،بایدیکسنخیت بینروحانی

وزبانمشترکوجودداشتهباشدتاایندوبتوانندبا
یکدیگرارتباطومفاهمهداشتهباشند.روحانیباید
باادبیات،فرهنگونگاهدانشجوبهمسائل،آشنا

باشد.بهبیاندیگر،روحانیبایدبانیازهاینسل
جوانوبهویژهدانشجویان،آشناباشد.درسفرهای
کن کاروانهایعمومی،وقتیوارداما زیارتی،زائران
زیارتیمیشوند،میخواهندزیارتیبخوانندویک

حالمعنویوتوسلوتضرعیداشتهباشند؛امانگاه
دانشجو،فراترازاینهاست؛یعنیهممیخواهدتوسل
کربالرابداندوبه وتضرعراداشتهباشدوهمتاریخ
کهبداندفلسفهحرکتامامحسین دنبالایناست
کهشهیدمیشودیا jچهبودهاست.آیامیدانسته
گرمیدانسته،چراآمدهاستوصدها نمیدانستهوا

کهذهندانشجورادراین مسئلهعلمیوتاریخی
سفرمشغولمیکندوهمینسواالتدانشجو،وظیفه

کاروانراسنگینترمیکند. روحانی

کارواندانشجویی،بایدیک همچنینروحانی
سریویژگیهایشخصیتیمتمایزیداشتهباشد.

روحانیممکناستدرشهرخودش،دکتر،
پژوهشگریاحجتاالسالمویاآیتاهللباشد؛یعنی
یکتعیناتیدرشهرخودشداشتهباشد؛اماوقتی
کاروانمیشود،بایدتمامآن واردعرصهروحانی
کهخداوندبه کناربگذارد.بهتعبیری تعیناترا

حضرتموسیفرمود:فاخلعنعلیک،انکبالواد
کنایه المقدسطوی.اینتعبیرفاخلعنعلیک،
کهوارد کهایموسی!بهوادیطور ازایناست

باید با دانشجو رفیق شد
گفت  وگو با

 حجت  االسالم والمسلمین بطحایی، 
روحانی کاروان های 
عمره و عتبات دانشجویی

کسی با این جمله مخالفتی داشته باشد؛ بلکه در بعضی موارد، این جمله باید خیلی جدی  تر مورد  کاردان بسپار«. فکر نمی کنم  »کار را به 
گر به  که واقعًا ا کارهایی  که قابل بازگشت و جبران نیست. یکی از  کار را به اهلش نسپاری، طوری خراب می شود  گر  گاهی ا توجه قرار بگیرد. 
کاروان، شأن مربی گری اوست؛ یعنی در  اهلش نسپاری، شاید خرابکاری غیر قابل جبرانی به بار بیاورد، تربیت است و یکی از شئون روحانی 

که الزم نیست همه مسائل، مستقیم  کند. مربی، خوب می داند  کوتاه سفر، باید بتواند بذر »رب« را در دل زائر بکارد و آن را آبیاری  همان مدت 
کافی است.  گاهی تغییر لحن برای انتقال مطلب و حتی تذکر،  گردد و  و زمخت بیان 

که وی  کاروان های دانشجویی عمره و عتبات، مشهود بود  گلپایگانی، روحانی  گفت  وگو با حجت االسالم و المسلمین سید حسن بطحائی  در 
کاروان دارد و تجربه  اش نیز راهکارهای خوبی برای ارتباط موثر با دانشجو در اختیارش قرار داده است. توجهی تام به شأن مربی گری روحانی 

جرعه های عتبات
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کناربگذاری. میشوی،بایدتعیناتخودترا
کاروانمیشود،باید کاروانهموقتیوارد روحانی
کنار بادانشجو،مثلدانشجوباشدوتعیناتخودرا

بگذارد.

روحانیبایدبادانشجوبگویدوبخنددورفیق
کند. شودوبهوقتشروضهبخواندوسخنرانی

کهحجاببین گونهایباشد اینارتباطبایدبه
روحانیودانشجو،برداشتهشود.چونعمرسفر
گرروحانیبخواهدآرامآرام کوتاهاستوا بسیار
کمرفیقوآشناشودتا کم جلوبرودتابادانشجو

کند،سفرتمام دانشجوسواالتوشبهاترامطرح
میشود.روحانیبایدهمانروزاول،حصاررا

بشکند.البتهبایدحرمتهاازدوطرفحفظشود؛
کهمنتورا کند اماروحانیبایدبهدانشجوثابت

دوستدارموبرایآیندهواعتقاداتوباورهایت،
نگرانیهاییدارمودوستدارمباهمرفیقشویمو

کنم. مسائلتوراحل

زمزم: همان طور که گفتید، چون عمر 
وحانی باید سرعت  سفر کوتاه است، ر

وحانی  ارتباط را باال ببرد. چگونه ر
می تواند ارتباط خودش را با دانشجو 

یعتر برقرار کند و حصار ها را بشکند؟ سر

کسدر  سلیقههادرارتباطاتمتفاوتاستوهر
ارتباط،سلیقهخاصخودشراداردوشایدنتوانیم

یکنسخهارتباطیخاصرابرایهمهبپیچیم.
کاروانمیشود، کهروحانیواردجلسه جلسهاولی
نگاههایدانشجویانبهروحانیخنثیاست.حتی

شایدنگاههایبدبینانههموجودداشتهباشد.
خالصهحجابوجوددارد.بندهدرجلسهاول،

جواب یکسالمعلیکمجاندارمیگویمومعموال
سالمرااولُشلمیگویندوبندهآنقدراینسالم

راتکرارمیکنموادامهمیدهموبانشاطمیگویمتا
کملبخندبرلبهابیایدوجمع،بانشاطومحکم کم

جوابمرابدهندوهمینباعثمیشودآننگاههای
کمیتعدیلشودوزمینه خنثییاحتیبدبینانه،

دوستی،رفاقتوصمیمیت،ایجادشود.

نکتهدیگراینکهدرسفرزیارتی،مهمایناست
کنیم.اینکهالفاظعلمی کهمسائلراسادهبیان
کاربگیریمتاباسوادبودنخودمان وسنگینبه

کنیم،جالبنیستوباعثعدمارتباط رابیان
گیریدراعمالاست؛ میشود.نکتهسوم،آسان

کهبایددرزیارتانجامشود،راحت یعنیاعمالی
وسهلبیانشود.مثالوقتیروحانیمیخواهد

نمازشبراتوضیحدهد،الزمنیستباتفصیالت

کهشیخ گرنمازیرا کند.ا کاملبیان ومستحبات
کند،دانشجومیگوید: عباسقمیمیخواندبیان

حاجآقا!خداحافظوالتماسدعا!میرودوپشت
گرهمیننمازشب سرخودراهمنگاهنمیکند؛ولیا

کند،جذابترخواهدبود. کوتاهتروسادهتربیان را

گاهیماعباداتراطوریسنگینبیانمیکنیم
کسیجراتنداردنزدیکآنهاشود.روحانی که

کهدانشجو کند نبایدمستحباتراآنقدرسنگین
بهانجامآنهارغبتپیدانکند.مثالاعمالمسجد
کوفهوسهله،سنگیناستوروحانیبایدبگوید:

میتوانیداعمالرانشستهانجامدهیدیابعضی
گرسختگیری کهحالندارید،انجامندهید!ا را
که گاهیباعثمیشود درمستحباتزیادشود،

دانشجوازاصلدینفراریشود.

کنمقدسه،بعضیبخشهای دردعاهاواعمالاما

پرمحتواوجذابهست.برخیجمالتدعاها،
گویایایناست واقعافوقالعادهاستوخودآنها
کهازمعصومواردشدهاست.اینبخشهایدعاها

میتواننددرایجادفضایمعنوی،اثربیشتریداشته
باشند.مناینبخشهاراانتخابمیکنموخیلی

مختصرودرحددودقیقه،آنهاراترجمهمیکنم
وشکلسخنرانیهمندارد؛اماروحافزاومعنویت-

زاست.ضمناینکهمباحثاخالقیهمدردرون
خوددارد.

کهمشرفشدم،برخیاززائران درسفراخیری
که گفتند:ماچندینسفرآمدهایم؛امانمیفهمیدیم

گوییم؛امادراینسفر،تازه درایندعاهاچهمی
فهمیدیمچهمیخواندیمومیخواستیمواستفاده

کیددارم کمیتتا کیفیت،بیشتراز کردیم.منروی
گفتهشود واینکهحتمایکذکریچندصدبار
کیفیتوروح راالزمنمیدانم؛بلکهاصرارمنبر

عبادتاستواینکهنشاطدرعبادتحفظشود

وفردبرایانجامدوبارهآنعبادت،عطشداشته
باشد.

زمزم: وقتی اشتباهی از طرف اعضای 
وان صورت می گیرد، شما چگونه  کار

تذکر می دهید؟
کاروانها در کدامازمامعصومنیستیم.معموال هیچ

کهاشتباهاتیدرنوعپوششیا افرادیهستند
گفتارشانوجوددارد.مااولسعیمیکنیم رفتارو
کهبهصورتغیرمستقیم، کنیم سوژههاییراپیدا
آنخطاواشتباهرادرقالبسخنرانیتذکردهیم.

البتهبدوناینکهفرد،انگشتنماشودیابقیهمتوجه
کهخودفرد، شوند؛بلکهطوریصحبتمیکنیم

کلیمیدهیم. متوجهاشتباهخودشبشودوتذکررا
کارواندانشجوییدختران،همسربندهبهعنوان در

کمکمیدهد.مثالبا معینه،دراینزمینهبهمن
بعضیدخترخانمهارفیقمیشودوبارفاقتو

مشکالت صمیمیت،مسئلهراحلمیکند.معموال
گاهیپایینفرد،باعثمیشود خانوادگیویاآ

خطاهاییرامرتکبشود.اصالفردجاهلاست
کارشاشتباهاست.وقتیمنیک که ونمیداند
اشتباهیراازدانشجومیبینم،جلومیرومومثال
میگویم:چطوریداداش؟یعنیباالفاظولحن

کمی خاصیصحبتمیکنم،دستشرامیگیرمو
کهنمرهات19است،چرا فشارمیدهمومیگویمتو

نمیخواهی20باشد؟

حرف آخر؟
کهشبقدر،شبتحولوزمینهانقالب همانطور
کهتوفیقحضوردرحرم کسانی روحیدرماست،
ائمهcرامییابند،درحقیقت،شبقدرآنهاست

کامال وزمینهبرایتحولدرروحوجانزائر،
که مهیاست.مادراینسفر،هفتشبقدرداریم

بایدتوجهداشتهباشیمتاازآنهابهرهمندشویم.
کشیدندرآنفضا، نزدیکشدنبهحرمونفس
خودبهخودباعثتحوالتیدردرونمامیشود.

گرنفهمیم،اینتحوالتدرجانمارخ حتیا
میدهد.بایدقدراینتحوالتروحیرابدانیمو

کنیم. آنهارابرایبعدازسفرنیزحفظ

که شب قدر، شب تحول و  همان طور 
که  کسانی  زمینه انقالب روحی در ماست، 

توفیق حضور در حرم ائمه b را می یابند، 
در حقیقت، شب قدر آنهاست و زمینه برای 

کامال مهیاست. تحول در روح و جان زائر، 
,,
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 محمد هادی کاظمی

  زمزم: شما با فوق لیسانس مهندسی مخابرات، چگونه به 
مدیریت کاروان های زیارتی ورود پیدا کردی؟

کردهبودیم.یکیاز مایکمرکزمخابراتیرابرایاولینباردرایرانراهاندازی
گفت:بایداین کهبرایمراسمافتتاحبهآنجاآمدهبود،برایتشکرازما مسئولین

گفتم:ماطالنمیخواهیم؛مایکسفرحج گرفت.منهمانجا دستهاراطال
کردیم؛اما میخواهیم.ایشاننامهایبرایمانوشتومابهسازمانحجمراجعه

گفتم:بایدهمینامسالبروم.بههر گفتندثبتنامتمامشده،سالبعدبیایید.من
حالباعنایتامامرضاjتوانستمهمانسالمشرفشوم.بعدازاینسفرحجبود

کموارداینفضاشدم. کم که

 زمزم: گویا شما بعد از هر سفر، با اعضای کاروان ارتباط 
دارید و آنها هم مشتاقانه این ارتباط را پیگیری می کنند. رمز 

موفقیت شما در این ارتباط مستمر چیست؟

کاروان-چهدختروچهپسر-رامثلفرزندانخودممیدانموعکس مناعضای
گر کهدارم،نگهمیدارم.بعدازسفر،ازآنهاسراغاحوالمیگیرموا آنهارادرآلبومی

کمکمیکنموآنهاهملطفدارندوتماسمیگیرندو بتوانمدررفعمشکالتشان
کهسالیانه برایمراسمهایشاندعوتمیکنندومنهمدرمراسمهایجشنیاعزاداری

کهمعاونیا داریم،آنهارادعوتمیکنمودیدارتازهمیکنیم.دراینبیستسال
کهازفرودگاهخارجمیشوم.اول کاروانبودهام،آخریننفریهستم خدمهیامدیر

کاریباشد،انجامبدهم. گر همهمسافرانراراهیمیکنموبعدخارجمیشومتاا

 زمزم: چه جاهایی به یاد امام حسین j می افتید؟
کهمیشنوم،یادآنحضرت )بعدازچندلحظهبغض(مناسمامامحسینjرا

کودکیداشتهام. گریهاممیگیردوتوفیقنوکریبرایایشانرااز گاه میافتموناخودآ
کردیمودرروزعاشوراو کودکیتاسیس کبرjرااز ماهیئتزنجیرزنانحضرتعلیا
گرایرانباشم،هرطورشده،خودمرابه کها تاسوعا،دستهعزاداریوزنجیرزنیداریم

کنم. آنجامیرسانمتادراینمراسمودستهعزاشرکت

 زمزم: این عشق به امام حسین j را از کجا دارید؟
کردمبرایپدرم،مثلیکخادمباشم؛نهیک ازپدرومادرمدارم.منسعی

کهبودیم،پدریکیاز کهدرحالرفتنبرایپرواز فرزند!دریکسفر،اتفاقافتاد
گفتمنراضینیستمفرزندمبرود.البتهدانشجودفعه گرفتو دانشجویانتماس

کهاجازهبدهد.بههرحال گردفعهاولشبود،بهپدرشالتماسمیکردم دومشبود.ا
گفتم: کندوبرگردد.بهاو گوش کهحرفپدرشرا کردم همانپایهواپیما،اوراقانع

گربیایی، کنی،قطعاثوابعمرهمقبولراداری؛اماا گوش گرتوبهحرفپدرت ا
کردوبرگشت.خودمنتوفیق معلومنیستعمرهاتپذیرفتهشود.دانشجوهمقبول
کهازاوبرایتشرفبهعتبات تشرفمکرربهعتباتراازدعایپدرمدارم.یکبار
کهخدایا!توفیقزیارتامامحسینjرابارهانصیب کرد گرفتم،ایشاندعا اجازه

فرزندمبگردانوبحمداهللهمینطورهمشد.

 زمزم:  خاطره؟
کاروانمابهعمرهآمدهبود،برایمراسمجشنعروسی- کهبا یکیازدخترخانمها
کامالمقیدیبودندوحتیدامادهمدرقسمت کرد.آنهاخانواده اش،مارادعوت

زنانهتاالرحضورنداشتودرمیانآقایانبود.دربینمراسم،یکدفعهبابلندگواعالم
کردم!وقتیرفتم، کهآقایمنظوریبهقسمتخانمهابروند.خیلیتعجب کردند
گفت: کرد؛اماخودشداخلنیامدو پدرعروس،مراتادرقسمتبانوانراهنمایی
کردندوعروسخانم مراراهنمیدهند.منداخلشدمومرابهسمتِسنراهنمایی

کهآن گلخودشرابهمنهدیهداد.دلیلایناتفاق،خاطراتخوبیبود آنجادسته
کرد. دخترخانمازآنسفرداشتوبهبندهلطف

بعضی آشنایی ها و دوستی ها، چون در مواقع حساس و ویژه اتفاق 
می افتد، اثری متفاوت می گذارد. البته عمق ارتباط، بستگی به عوامل 
که قطعا یکی از آنها، ارتباط در زمان های ویژه است. به  متعددی دارد 

اعتراف بسیاری از زائران، سفر عتبات، مملو از این لحظات و زمان های 
که  حساس می باشد. به همین، دلیل سفر عتبات، این ظرفیت را دارد 
کند. حتما زیاد شنیده  اید  روابط عمیق و موثری بین همسفران ایجاد 
کربال یا مکه است و همین، یعنی خاطرات  که می گویند: فالنی همسفر 

که از مدیران زبده  معنوی خوبی در این بین وجود دارد. آقای منظوری 
کاروان های حج و عتبات است، حرف های زیادی از این ارتباط عمیق و 

که در ادامه آنها را می  خوانیم. کاروان هایش دارد  پردامنه با اعضای 

اعضای کاروان را مثل 
فرزندانم میدانم

گفت  وگو با جناب آقای منظوری، 
مدیر کاروان  های عمره و عتبات دانشجویی

که  خود من توفیق تشرف مکرر به عتبات را از دعای پدرم دارم. یک بار 
که خدایا! توفیق  کرد  گرفتم، ایشان دعا  از او برای تشرف به عتبات اجازه 
زیارت امام حسینj را بارها نصیب فرزندم بگردان و بحمداهلل همین 

طور هم شد.
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 لطفا مختصری از سوابق خود در زمینه خدمت به زائران 
بگویید.
کهازسال1375فعالیتخودرادرزمینهخدمتبهزائران بندهسعادتداشتهام
کنم.دراینسفرها،تحتعناوینمختلفی بیتاهللالحراموعتباتعالیات،آغاز
کاروان،معاون کاروانحجتمتع،مدیر همچونعواملپذیراییحجتمتع،معاون
کاروانعتبات،توفیق مدیرثابت،مدیرثابتعمره،مدیرثابتعتباتومدیر
خدمتبهزائرانراداشتهام.

 در این سفرهای طوالنی، با کاروان های دانشگاهیان هم ارتباط 
داشته اید؟
کهمدیرثابتهتل»امالقری«درشهرنجف کنونیعتباتعالیات بله؛عالوهبردوره
بودم،درارتباطباعمرهوعتباتدانشگاهیانهمدرسال93بهعنوانمدیرثابت
هتل»ابراجالتیسیر«درشهرمکهمکرمهدرخدمتدانشجویانبودم.

 چه تفاوت هایی بین کاروان های دانشجویی و عادی می بینید؟
گروهایسنیوازهرصنفوشغلیاست؛ولی کاروانهایعادیدرهمه ترکیب
گروههایدانشجویی،همگنهستندوازتوانعلمیباالییبرخوردارند.صفا،
گروههایعادیاستو گروههایدانشجویی،بیشتراز صمیمتواخالصدربین
دانشجویانبسیارفعالتروپرجنبوجوشترهستندوهمکاریبیشتریراباعوامل
دارند.

 در این دوره چه مدتی در در هتل ام القری حضور داشتید؟
کهمیگذشت، تقریبا35روزدرهتلامالقریدرحالانجاموظیفهبودموهرروزی
کارفراوانومستمر،امابا کنیدباوجود انسوالفتمبادانشجویانبیشترمیشد.باور
صفاوصمیمیتزائرانجوان،خستگیبهتنماننمیماند.

 به عنوان مدیر ثابت این هتل کمی از اقدامات خود بگویید.
کارواندانشجویی باتوجهبهبرنامههایفرهنگیستادعتبات،تقریباروزانه2
کربالودیگریازفرودگاهنجفمیآمد.به کهیکیازآنهاازشهر ورودیداشتیم
کاروانوزائرانمحترم،استقبالصورتمیگرفت کاروانها،ازعوامل محضوروداین
کهزائرانبایدبهآنتوجه وضمنعرضخوشآمدگوییبهآنها،توضیحاتونکاتی
کنندرامیگفتیم.
کاروانرانیزبهزیارت کوفهو2 کاروانرابهمسجد همچنینمادرنجف،روزانه2
ویژه)شاملزیارتمقامصافیصفا،بازدیدازبیتامامخمینیومرقدعالمهامینی(
کاروانهایدانشجویی،هرروزحوالیساعت16بهعنواناولین اعزاممیکردیم.ضمنا
تشرفوبهطوردستجمعی،بهزیارتامیرالمومنینjمشرفمیشدند.

بی شک یکی از نکات مهم هر سفر، محل اسکان و امکانات مربوط به آن است. 
که پخته می شود، رعایت موارد بهداشتی توسط نیروهای  کیفیتی  نوع غذا و 
که  گی مواد مورد استفاده و... همه از مواردی است  خدماتی هتل، سالمت و تاز
باید به آن توجه شود. در غیر این صورت، مسافر هرگز از آن سفر لذت نخواهد برد 
کرد. و آن سفر، هزینه دوچندانی را نصیبش خواهد 
در سفرهای زیارتی دانشجویان به عراق و عربستان، در هر هتل، فردی ایرانی 
در آنجا تحت عنوان مدیر ثابت هتل حضور دارد و معموال رابط زائران با عوامل 
و مالکان هتل می شود تا بتواند نیازهای زائران را بهتر مرتفع سازد. برای اینکه 
بیشتر با وظایف و امور مربوط به مدیران ثابت هتل آشنا شویم، به سراغ یکی از 
مدیران ثابت باسابقه و خوشنام رفتیم. 
که سال های  بشیر علی بابایی شهرکی، یکی از خوش سابقه ترین مدیرانی است 
کرده  سال، عمر خود را در راه خدمت به زائران عتبات و بیت اهلل الحرام سپری 
است. می توانید در مصاحبه زیر بیشتر با او 
و فعالیت های او آشنا شوید.

صفا و صمیمیت زائران 
جوان، خستگی را از تنمان 
بیرون می  کند

گفت  وگو با بشیر علی بابایی، 
مدیر ثابت هتل دانشجویی نجف

 خدمات هتل ام القری به دانشجویان در چه سطحی عرضه 
می شد؟
هتلامالقریامکاناتبسیارخوبیداردومواردبهداشتیدرآناجرامیشودو
کیفیتباالییبرخورداراستوحقیقتًایکیازبهترینهتل همچنینپذیراییدرآناز
هایشهرنجفاست.غیرازاینخدمات،دانشگاهیاندرهرساعتیازشبانهروز،
کنند،بالفاصلهآنموارددراختیارشانقرار گردرخواستهرگونهامکاناتاضافی ا
گرفتومشکلآنهامرتفعمیشود. خواهد

 حرف پایانی...
کهلباسنوکریزائران،بهویژه درپایانازخداوندمتعالدرخواستمیکنم
کند. دانشجویانراازمانگیردوتوفیقخدمترسانیبهزائرانراهرسالنصیبما

گروه های دانشجویی، بیشتر از  صفا، صمیمت و اخالص در بین 
گروه های عادی است و دانشجویان بسیار فعال تر و پرجنب و جوش تر 
هستند و همکاری بیشتری را با عوامل دارند.
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علیj،مظهرزیبایی،نمادنیکیوسمبلدینداریاست
وفضیلتهاراتنهادرسرچشمهزاللاومیتوانجست؛به

کهبهجوانی ویژهویژگیهایشخصیتیورفتاریاودرجوانی
معنابخشیدوجوانانرابهالهامودرسگیریواداشت.
کسی امیرالمؤمنینj،بههنگامنزولوحی،نخستین

گرویدواورابدانچهازجانبخدا کهبهرسولاهللi بود
کهتنهادهسالازعمرش گواهیداد؛درحالی آوردهبود،

میگذشت.1

مسلماولشهمردانعلی
عشقراسرمایهایمانعلی2

گذراندوهماره امامعلیjدوراننوجوانیراهمپایپیامبر
درهرعرصه،دررتبهنخستجایداشت؛تاآنکهپابهسن
کهدراین جوانینهاد؛دورانیجذاب،نووسراسرحماسه

مقطع،ویدرتثبیتوترویجدینمحمدینقشیکتاو
ممتازیراایفانمود.

بیشك،درپرتوفضیلتهایبسیاروبیمانندموال،
الگوپذیرینسلنوازشخصیتحضرتش،امریشایستهو
سعادتسازمیباشد.دراینراستا،مقاممعظمرهبرینیز
طیفجوانرابهپیرویازآنامامهمامفراخوانده،فرمود:

کاملبرایهمهاستوجوانی »امیرالمؤمنین،یكالگوی
پرشوروپرحماسهاو،الگویجواناناست«.

گفت نهخداتوانمشخواند،نهبشرتوانمش
فتیرا متحّیرمچهنامم،شهملكال

بهدوچشمخونفشانم،هلهاینسیمرحمت
کویاوغباری،بهمنآرتوتیارا3 کهز 

درایننوشتار،چندپرتوازجلوههایدورانجوانیامامعلی
گذراومختصربهنسلنوتقدیممیکنیم. jرابهصورت

 همچون ماه
گفت: ابوالحجاجچونعلیjرادید،دروصفشچنین

»اوازخوشسیماترینمردمبود«.4
نیکوصورتبودورخسارشهمچونماهشبچارده،

درخششداشت.5
پیامبر،سیمایشراچونیوسفمیدانست6ومیفرمود:هر
کهمشتاقدیدارجمالیوسفاست،بهسیمایعلی کس

بنابیطالبjبنگرد.7

 نخستین یار
گذارد،علیj کهاسالمآوردوباپیامبرنماز اولینفردی

بود.8خودحضرتدراینبارهمیفرماید:»منهمیشهوهمه

دریافتی از جوانی علی
 احمد نبوی

j
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جاازاوپیرویمیکردم؛هرروزازاخالقخود،چیزی
کار کهآنرابه چیزیبهمنمیآموختومیفرمود

کوهحراءبهسرمیبرد. بندم.هرسال،دمیچنددر
کسیاورانمیدید.در تنهامناورامیدیدموجزمن،
کهبانگاسالمازدرونش آنهنگام،یگانهخانهای

کهرسولخداi بهآسمانمیرفت،هماناخانهایبود
وخدیجهوسومینآنها،من،درآنزندگیمیکردیمو

بس.پرتووحیورسالترامیدیدمودلودماغمرابا
بویخوشپیغمبریمیپروریدم«.9

علیدرآنهنگام10سالهبود.برخینیزاورا11،12،13
وحتی15سالهدانستهاند.10

 شهاب شعب 
درآستانهسالهفتمبعثت،مشرکانقریش،نامه

کهبااحدیازبنیهاشم،خرید ستمگرانهایرانوشتند
کهمحمد وفروشوازدواجودادوستدنکنند؛مگرآن

کنندتااورابکشندوبراینمضمون،همپیمان راتسلیم
وهمعهدشدندوهشتادمهربرآنزدند.بنیهاشمنیز
باپیوستنبهابوطالب،پیمانحمایتباپیامبربسته،

گردآمدندوتنبهسختیومحنت درشعبابیطالب
داده،فشاربسیاریرابهجانخریدند؛زیراجزدرموسم

حجوعمره،نمیتوانستندازآنشعببیرونبیایند.11
کهجوانی17-18سالهبود،درنگهبانی علیj

کهدر گویند:ابوطالب- کرمiدرخشید. ازپیامبرا
حفظومراقبترسولخداiجدیتداشت-شب
هنگامنزدبسترپیامبررفته،ویرابرخیزاندوفرزندش

علیjرابهجایاوخواباندواورابهصبروشکیبایی
توصیهکرد؛علیjنیزبهپدرچنینپاسخداد:»مرا

دریاریاحمدشکیباییمیفرمایی؟...مندوست
میدارمیاریمراببینیوبدانیمنپیوستهفرمانبردارتو

کودکیوجوانیستودهاست، کهدر هستم.مناحمدرا
برایرضایخدایاریمیکنم«.12

 لبخند ایثار 
درماههایآغازینسالچهاردهمبعثت،مکیان،

کاشتندودر اندیشهقتلمحمدiرادر»دارالندوه«
شباولربیعاالولآنسال،برایاجرایآنتوطئه،
کردند.پیامبرخدابهوسیله خانهپیامبررامحاصره
گاهشدوبهدستورخدا، وحیپروردگار،ازماجراآ

گردید.درآنحال،علیرا مهیایهجرتبهمدینه
فرمودتادربسترویبخوابدوروپوشویرابرخویش

بپوشاند.

گرمندر آنجوانبیستوچهارسالههاشمیپرسید:ا
جایشمابخوابم،درامانخواهیدماند؟پیامبرپاسخ

گاهعلیjلبخندیبرلبآوردوسربه مثبتدادوآن
کرمi،علیjدر گذارد.پسازرفتنرسولا سجده

بسترپیامبرخوابیدوروپوشاورابررویخودپوشاند.13
کاریعلیjدرلیلةالمبیت،اینآیه دربارهاینفدا

نازلشد:14»َوِمَنالّناِسَمْنَیْشِریَنْفَسُهاْبِتغاَءَمْرضاِت

که کسیاست ٔوٌفِباْلِعباِد؛15ازمیانمردم، اهلِلَواهلُلَر
جانشرابرایطلبخشنودیخدامیفروشدوخدا

نسبتبهاینبندگانمهرباناست«.

 مسافر یثرب 
گذشتماجرایلیلةالمبیت،علیjبهانجام پساز

دادنسفارشهاوتوصیههایپیامبرپرداخت.اوسه
کهنزد شبانهروزدرمکهماندوامانتهایمردمرا

گاهفاطمه رسولخداiبود،بهصاحبانشرساند.آن
iدخترپیامبر،فاطمه،مادرخودوفاطمهدخترزبیر

بنعبدالمطلب)فواطم(راباخودهمراهساختوروانه
یثربشد.

گروهیازسوارانمشرك،درصدد درآغازمسیر،
بازگرداندنعلیjوهمراهاناوآمدند.درآنهنگام،

گستاخیآنانشدو حضرتباشمشیرخودمانعاز
فرمود:»منعازممدینههستموهدفیجزرسیدنبه

کهاوراقطعهقطعه پیامبرخداندارم.هرکسمیخواهد
کنموخونشرابریزم،درپیمنآیدویانزدیكمن

شود«.
علیjپسازفراریدادنمشرکان،بهحرکتخود

کهعلیjتماماین ادامهداد.مورخانمیگویند
مسافتراپیادهطینمودودرهمهراه،نمازرابا

همسفرانخودبهجامیآورد؛همچنیناینآیهرادرباره
کردهاند:16 علیjوهمسفراناوتفسیر

ُکُروَناهلَلِقیامًاَوُقُعودًاَوَعلیُجُنوِبِهْمَو
ْ

ِذیَنَیذ
َ
»اّل

ناماَخَلْقَت ْرِضَرّبَ
َ
ماواِتَواْل ُروَنِفیَخْلِقالّسَ

َ
َیَتَفّک

کهخدارا)درهمهاحوال(ایستادهو هذاباِطاًل؛17آنان
نشستهوبهپهلوآرمیدهیادمیکنندودرآفرینشآسمان-

هاوزمینمیاندیشند)که:(پروردگارا!اینهارابیهوده
نیافریدهای؛منّزهیتو!پسماراازعذابآتشدوزخ

درامانبدار«.
کرمبهدیدار گردیدورسولا سرانجامعلیjواردقبا

کهنگاه گرفت.هنگامی ویرفتواورادرآغوش
پیامبربهپاهایمجروحوخونینعلیjافتاد،قطرات

اشكازدیدگانشجاریشد.سپسآبدهانخود
رابادستمبارکشبررویقدمهایعلیمالیدوبرای

کرد.ازآنپسپایعلیبهبود سالمتوعافیتاودعا
یافتودرتمامعمر،هیچدردیدرآنناحیهدیده

نشد.18

 محبوب احمد 
»شماازموقعیتبیمانندمننزدرسولخداjبه

که سببخویشاوندینزدیكومقامبلندوارجمندی
گاهید«.19 درپیشگاهاوداشتم،آ

که اماممیفرمود:درنزدرسولاهللجایگاهیداشتم
هیچیكازخالیق،چنینمنزلتیرانداشت.همهروزه

سحرگاهاننزداومیرفتموبراوسالممینمودم.20
علیjدرنزدپیامبر،محبوبترینفردبود.عایشه

میگفت:هیچمردیرانزدرسولخدا،دوستداشتنیتر
ازعلیندیدم.

علیخودازسابقهاینمحبت،چنینیادمیکند:
کودکیمرادردامانخودتربیتنمودوبال »پیامبراز

کمكهایفراوانشبهمندر گشود. محبتشرابرسرمن
کارگشابود.بعدازپدرم،ابوطالب،اجازه همهشرایط،
ندادطعمیتیمیرابچشموچونپدریمهربان،زندگی
گرفت.محبتهایش مراادارهنمودومعیشتمرابهعهده

کمبودهارابر کههمه کافیبود برایمنوخانوادهام،

کاستیهارامرتفعسازد«.21 طرفو
اینمحبت،ریشهالهیداشت.انسبنمالكمیگوید:
گذاردهبودند.ایشاندستبه نزدرسولخدا،غذایی

بردوفرمود:خدایا!محبوبترینخلقخود دعاباال
رانزدمنبفرستتابههمراهمن،ازاینغذاتناول

کند.ابوبکروعمروعثماندرپیهمآمدند؛آنانراباز
گرداند.سپسعلیآمد؛بهاواذندادوبایکدیگربه

خورنغذاپرداختند.22
اوجمحبتپیامبربهعلیjرامیتواندراینسخن

کرد.اومیگوید:پیامبر،علیرابه امعطیهمالحظه
کهدستانخود کرد.آنحضرترادیدم سریهایاعزام

کرده،اینجملهرابرزبانمیراند: رابهآسمانبلند
»خدایا!مراممیرانتا آنکهعلیراببینم«.23

کهرسولخداiقراربرادریمیانانصارو هنگامی
مهاجراننهاد،تادرراهحق،یکدیگررایاریدهند،

گرفتواورابرادرخودنامید.ابنعمر دستعلیjرا
گزارشازاینماجرا،اینسخنرسولخدابهعلیرا در
که:»توبرادرمندردنیاوآخرتهستی«.24 نقلمیکند

همچنینرسولخداi،علیjرارازداروصاحب
سّرخودمیدانست25وهمگانرابهمحبتودوستیاو

که توصیهمیفرمود.پیامبرمیفرمود:»ایعلی!هرچهرا
برایخوددوستمیدارم،برتونیزدوست

دارم«.26ازآنسو،علینیزبارهاازانسخودبارسول
خداiیادمیکردومیفرمود:»درمیانهمهمسلمانان،

مونسیجزرسولخداiنداشتم.همهانسمنباآن
کسمانندایشاننزدیكنشدمو حضرتبودوبههیچ
کسیبهاندازهایشاناعتمادنداشتم.صمیمیترین به

ونزدیكترینفردبهاوبودموتنهاپناهگاهمناوبود«.27

پی نوشت:
۱. ابن هشام، السیرة النبویة، ج ۱، ص ۲6۴.

۲. اقبال الهوری. 
یار. ۳. شهر

۴. فضائل الخمسه، ج۱، ص۲۳6.
۵. همان.
6. همان.
۷. همان.

۸. صحیح الترمذی، ص ۸۴۹، حدیث ۳۷۳۵.
۹. نهج البالغه، خطبه ۱۹۲.

۱0. ر.ك: المناقب، ج ۲، ص ۱۳.
یخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، ج ۲، ص ۳۸۸. ۱۱. تار

۱۲. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج ۱۴، ص 6۴.

یخ پیامبر اسالم، ص ۲۱۵. ۱۳. محمد ابراهیم آیتی، تار
ئل الصدق، ج ۲، ص ۸0. ۱۴. مظفر، دال

۱۵. بقره، آیه ۲0۷.
۱6. ابن شهر آشوب، المناقب، ج ۱، ص ۱۸۵.

۱۷. آل عمران، آیه ۱۹۱.
یخ، ج ۲، ص ۷۵. ۱۸. ابن اثیر، الکامل فی التار

۱۹. نهج البالغه، خطبه ۱۹۲.
۲0. سنن النسائی، ص ۲0۸. 

۲۱. الخصال. 
یخ مدینه دمشق، ج ۴۲، ص ۲۵۴.  ۲۲. تار

۲۳. صحیح الترمذی، ص ۸۵0؛ حدیث ۳۷۳۷.
یخ مدینة دمشق، ج ۴۲، ص ۵۱. ۲۴. تار

۲۵. همان، ص ۳۱۷. 
۲6. فضائل الخمسه، ج۲، ص ۲۲۳.

۲۷. الخصال.
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 رامین باباگل زاده

»وادیالسالم«،قبرستانیبزرگو
کهبه کشورعراقاست تاریخیدر

سببوجوداحادیثیدربارهفضیلت
آن،برایشیعیاناهمیتبسیاریدارد.
بنابربرخیروایات،اینقبرستان،محل
رجعتبعضیپیامبرانوصالحاناست
کهوفات ونیزهرمؤمنیدرهرجایدنیا
کند،روحشبهاینمکانخواهدآمد.
گرفتنوادیالسالمدرشهرنجف قرار

کهمرقدامامعلیjدرآنقراردارد،بر
اهمیتآنافزودهاست.زائرانعتبات

عالیاتعراق،اینقبرستانرانیززیارت
میکنند.

  دلیل نام گذاری
کلمه»وادی«درعربیبهمعنای

کوهوآبراهی »سیلگاه«وجاییمیاندو
کهسیالبدرآنجاریمیشود است
واندکاندکدرزمینفرومیرود.در

کلمهرابرایبیابانوصحرا فارسی،این

کلمه»السالم«نیزاز کارمیبرند.1 به
نامهایخداوندودرعربیبهمعنای

سالمتازآسیبوآفاتظاهریوباطنی
کلینیروایتیدربارهاین است.2شیخ
که کرده قبرستانازامامعلیjنقل

کلمه»وادیالسالم«برای درآن،از
اشارهبهآناستفادهشدهاست.3برخی

منابعدربارهسببنامگذاریقبرستان
کهایننامراپیامبر وادیالسالم،برآنند
کرمi وبلکهجبرئیلبرآننهاده،به ا
کهدفنشدهدراینقبرستان،از اینمعنا
محاسبهوعذابعالمبرزخ،معافودر

سالمتاست.4

کلمه»وادیالسالم«،دربرخی غیراز
روایات،باعبارت»َظهرالکوَفه«)پشت
کوفه(بهاینقبرستاناشارهشدهاست؛
کهعالمهمجلسی،چنین مانندروایتی
کردهاست:»امیرمؤمنانjفرمود: نقل
کهخدارادر نخستینجایی]درزمین[

کوفهبود.وقتی کردند،پشت آنعبادت
کهخداوند،فرشتگانراامربهسجدهبر
کوفهسجده کرد،آناندرپشت آدمj

کردند«.5

  موقعیت جغرافیایی و پیشینه 
یخی تار

وادیالسالمازجنوببهمرقدامام
علیjوخیابانیموسومبهعلی

بنابیطالب،ازشرقبهجاده
کربال،ازشمالبهمنطقه»حی نجف-
المهندسین«وازغرببهدریاچه»بحر

النجف«میرسد.

بنابرروایاتدینی،پیشینهاینقبرستان
بهپیشازاسالممیرسد؛امااطالعات

تاریخیچندانیدربارهوضعیتآن
پیشازاسالم،دردستنیست.بااین
کهاینمکان،از حال،بهنظرمیرسد
قدیم،محلدفنمردگانبودهاست.
روایاتدینی،تاریخاینمکانراتا

زمانسجدهفرشتگانبرآدمjپیش
بردهاند؛چنانکهدرروایتیمنسوب
بهامامعلیj،آمدهاست:»وقتی

خداوند،فرشتگانرابهسجدهبرآدم
کرد،آناندرهمینمکانبرزمین jامر

کردند«.6 سجده

بنابربرخیروایاتدینیدیگر،چند

تنازپیامبرانالهیدروادیالسالمدفن
شدهاندواینمکان،نمازگاهحضرت

آدمjوپیامبراِنپسازاوبودهاست.7

قبرستانوادیالسالمازقدیم،یکیاز
کاروانهای مکانهایدیدنیوزیارتی

زائرانایرانیبودهاست؛امادرسالهای
کشورعراقدربرخیناامنیها که گذشته
کاروانها،اعضای بهسرمیبرد،اغلب

خودراازرفتنبهاینمکانمنعمی
کهبارفعشدناینمشکالت،بار کردند

دیگرزیارتاینمکانشریف،دردستور
گرفتهاست. کاروانهایایرانیقرار کار

  اهمیت و فضیلت
احادیثفراوانی،ازقداست،عظمتو
گفتهاند ویژگیهایوادیالسالمسخن

کهدراینجابهتعدادیازآنهااشاره
میکنیم:

که کلینیازَحبُةاْلُعَرنی8روایتمیکند
گفت:امیرمؤمنانjدروادیالسالم
گوییبا کرد؛ ایستادوشروعبهنجوا

کسیسخنمیگفت.منبهاحترامآن

آرامگاهی  با  بو ی بهشت
نگاهی به قبرستان وادی السالم نجف
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حضرت،مدتیایستادمتاخستهشدم.
پسنشستم،تاحوصلهامسررفت.باز

همایستادمتاخستهشدم.بازهمآنقدر
کهحوصلهامسررفت.این نشستم

گفتم: کردمو بارایستادموعبایمراتا
ایامیرمؤمنان!ازطولقیامشمانگران
شدم.ساعتیاستراحتبفرمایید!پس

کردمتا عبایخودرارویزمینپهن
رویآنبنشیند.سپسفرمود:ایحبه!

گفتوگویبامؤمنو اینچیزیجز
گفتم:آیاآنهانیز انسبامؤمننیست.
گفتوگوییدارند؟ بایکدیگرچنین

گرپردهازمقابلدیدگانت فرمود:آری،ا
کهآنهانیزجامه کناربرود،خواهیدید
بهخودپیچیده،حلقهحلقهنشسته،
بایکدیگرسخنمیگویند.پرسیدم:

گردآمدهاند آیاارواحمؤمناندراینجا
یاپیکرهایآنها؟فرمود:ارواحمؤمنان

گردآمدهاند.هیچمؤمنیدر دراینجا
هیچبقعهایازبقعههایزمینازدنیا
گفته نمیرود،جزاینکهبهروحش

میشود:بهوادیالسالمبپیوند.بهراستی
آنجابقعهایازبهشتبریناست«.9

عالمهمجلسیدرتبییناینحدیث
کرمi، کهپیامبرا مینویسد:»بهطوری

جبرئیلودیگرفرشتههارامیدید؛ولی
اصحاب،آنهارانمیدیدندوبهطوری
کهامامعلیjارواحرادروادیالسالم

میدید،ولی»َحبه«راویحدیثآنها
رانمیدید،امکاناینمعنیهست

کهدروادیالسالم،باغها،بوستانها،
کهمؤمنان چشمههاواستخرهاییباشد
باپیکرهایمثالیوبرزخیخودازآنها

برخوردارباشند؛ولیماازدیدنآنها
ناتوانباشیم«.10

سیدنعمتاهللجزایرینیزدرهمین
رابطهمینویسد:»بهشترویزمین،
سرزمینوادیالسالمدرنجفاشرف
کهارواحمؤمناندرپیکرهای است
مثالی،ازنعمتهایالهیدرآنجا

کهبهجایگاه متنعمهستند؛تاروزی
اصلیخوددربهشتبرینراهیابند«.11

کتاب»القائم« فضلبنشاذاندر
کرده: ازاصبغبننباتهچنینروایت

کوفهبیرونرفت امیرمؤمنانjروزیاز
تابهسرزمین»َغِری«)نجففعلی(رسید

کشید. کهادراز ودرآنجارویخا
گفت:اجازهبفرماییدجامهامراپهن قنبر

کنید.امام کنمتارویآناستراحت
فرمود:»نه،اینچیزیجزتربتمؤمنو

یامزاحمتمجلساونیست«.اصبغبن
کردم:موالیمن! گوید:عرض نباتهمی
تربتمؤمنرامتوجهشدیم؛ولیمنظور
شماراازمزاحمتمجلسمؤمنمتوجه
گرپرده نشدیم.فرمود:»ایپسرنباته!ا
کناربرود،خواهید ازبرابردیدگانشما

کهارواحهمهمؤمناندراینپشت دید
گردآمده،حلقهزده،بایکدیگردیدار
میکنندوازهردریسخنمیگویند.

گردآمده ارواحهمهمؤمناندرایننقطه
کافراندروادیبرهوت«.12 اندوارواح

امامعلیjهمچنیندربارهروزهای
آغازینظهورحضرتبقیةاهللj

میفرماید:»گوییاوراباچشمخود
کرده،بر کهازوادیالسالمعبور میبینم
کهسپیدیپاهاوپیشانیاش فرازاسبی

میدرخشدوبرقمیزند،بهسوی
مسجدسهلهدرحرکتاستوزیر
لبزمزمهایداردوخدارااینگونه

اهللحقًاحقا«.13 الهاال میخواند:ال

  بناهای داخل قبرستان
کهدراینقبرستانبزرگ غیرازقبوری

موجوداست،مکانهایینیزدرآن
کههموارهموردتوجهزائران ساختهاند

شیعهقرارداشتهاند.همچنینبرفرازقبور
که برخیبزرگان،بناهاییساختهشده
ارزشمذهبی،تاریخیوهنریدارند.

برخیازآنهاعبارتنداز:

c 1. مقبره هود و صالح

بنابربرخیروایات،مرقددوپیامبر
آسمانی،هودوصالحcدراینقبرستان

قراردارد.برمقبرهایندوپیامبرالهی،
گنبد کوششعالمهبحرالعلوم، ابتدابه

گچوسنگساختهشدو وبناییاز
در 1337ق.بنایآنبههمتیکیاز
گنبدآننیز نیکوکارانایرانی،تجدیدو

کاشیکاریشد.14

2. مقام های امام مهدی، امام صادق 
b و امام سجاد

دربخششمالیوادیالسالم،جایی
موسومبهمقاماماممهدیوامامصادق

کهن cوجوددارد.درآنجاساختمانی
گنبدیبهرنگآبیقرار بادوتابلوو

کهمکاننمازآندوامامرامشخص دارد
میکند.درداخلساختماننیزچاهی
استمعروفبه»بئراماممهدیj«و
گرفتهاست. اطرافآنراچندقبرفرا

میگوینداماممهدیjرادراینمکان
کردهاند. مشاهده

کوششعالمه بنایاینساختمانبه
بحرالعلومبرپاشدهاست.اینبنا

کهدرآنسال، تا 1310ق.باقیبود
فردیبهنام»سیدمحمدخان«آنرا

کنونبههمانصورت کردوا تجدیدبنا
گنبدیبا باقیاست.اوهمچنین

کاشیهایآبیرنگبراینمقاماحداث
کرد.

درداخلاینبنا،سنگیوجوددارد
کهزیارتنامهحضرتحجتjبرآن
کتابتاین حکشدهاست.تاریخ
سنگ، 1200ق.است.ازامامصادق

کس jچنیننقلشدهاست:»هر
کرد،دورکعتنماز حرمجدمرازیارت

بخواندودوبارهدورکعتنمازدیگرو
آنگاهدورکعتدیگربخواند؛اولیِنآن
درمحلقبرامیرالمؤمنینj،دومیندر

محلرأسالحسینوسومیندرمحل
15.»jمنبرحضرتمهدی

درداخلاینمکان،مقامدیگریوجود
کهبهامامصادقjمنسوب دارد

است.ازوجهتسمیهاینمقام،اطالعی
دردستنیست.درحدودیک

کناربحرالنجف، کیلومتریغربحرم،
کناربقعه بهفاصلهحدود 250مترو

صافیصفا،مسجدومقامیبهیادبیتوته
ونمازامامسجادj،احداثشده
گنبدودیوارهای است.اینمسجد،

کاشیکاریداردودرداخلآن،محرابی
بهعنوانمحلنمازامامسجادj

گفتهشدهزمانی ساختهشدهاست.
کهآنحضرتبرایزیارتامیرمومنان

jبهنجفمیرفت،دراینمکاننماز
کرد.  میخواندوبیتوتهمی

دردورانصفویه،بناییدراینمکان
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کنونپابرجاست.درپایان کهتا ساختند
حکومتعثمانیها،اینبناتعمیرشدو

گرفت درمحرابآن،سنگزیباییقرار
کهحروفمقطعهرویآننقشبسته

کسیروشن است؛البتهمعنایآنبرای
نیست.16

  مشاهیر مدفون در قبرستان
کهازاصحابدر کسی نخستین

وادیالسالمدفنشد،خباببنارت،
کهازمسلمانان متوفای37ق.بود

آغازیناسالمبودوششمینفردیبود
کهاسالمراپذیرفت.ویدرجنگبدر
شرکتداشتودرجنگهایصفینو

نهرواننیزدرخدمتامیرمؤمنانjبود.
اودردورانخالفتامیرمؤمنانjدر

کوفهدرگذشت.موالیمتقیانبرپیکرش
کنارقبرشحضوریافت نمازخواند،در
که کرد.هنگامی وبرایشطلبمغفرت

کرد بهحالتاحتضاردرآمد،وصیت

کنند؛پس کوفهدفن کهاورادرپشت
اورادر»ثویه«درنزدیکیمسجدحنانه

کردند.بعدازاوافراددیگریمانند دفن
سهلبنحنیف،رشیدهجری،عبداهلل

کمیل بنیقطر،جویریةبنمسهرعبدی،
بنزیاد،عبدالملکلخمیوعبیداهلل

بنأبیاوفیدرهمانقطعهدفنشدند؛
کدامبهطورمشخصمعلوم اماقبرهیچ
نیست؛ولیدرسالهایفقطاخیربرای
گنبدوبارگاهیساخته کمیلبنزیاد،

شدهاست.

دردورهمعاصرنیزبسیاریازمشاهیر
دینی،سیاسیواجتماعیشیعه،به

وصیتخودیابهخواستنزدیکانشان،
کهبهظاهر، دراینقبرستاندفنشدهاند

انگیزهآنان،بیشترهمجواریبامرقد
اماماولشیعیانjبودهاست.برخی
ازمشاهیرشیعهمدفوندراینقبرستان

گلپایگانی، عبارتنداز:سیدجمالالدین
سیدمحمدباقرصدر،سیدجمالالدین
َافِجهای،سیدعلیقاضیطباطبایی،

رئیسعلیدلواری،محمدحسین
کاشفالغطاء،محمدرضاتنکابنیوسید

محمدباقرحکیم.

فکر و مکاشفه در وادی السالم
کهازتجمالت آیتاهللقاضیطباطبائی

دنیاوارستهبود،درنجفاشرف
بهقبرستانوادیالسالممیرفتو

ساعتهایطوالنیبهتفکرومکاشفه
میپرداخت.آیتاهللمحمدتقیآملی-
گردانآنبزرگوار-میفرماید:»من ازشا
کهمرحومقاضی،دو مدتهامیدیدم

-سهساعتدروادیالسالممینشیند.
کند باخودمیگفتم:انسانبایدزیارت

وبرگرددوبهقرائتفاتحهای،روح
کارهایالزمتری کند. مردگانراشاد

کهبایدبهآنهاپرداخت!این همهست
اشکالدردلمنبود؛امابهاحدیابراز
نکردم؛حتیبهصمیمیترینرفیقخود

گذشتومن گرداناستاد.مدتها ازشا

فقط 
چهار انگشت!
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 مجید مالمحمدی

یادی به هوا بلند کرده  شترها گرد و خاک ز
ن بادیه نشین، از خیمه های  دند. چند مرد و ز بو
ون آمدند. شترها وقتی به سِر چاه  سیاهشان بیر

وی آنها  سنگی رسیدند، ایستادند و هر سه مرد از ر
د.  ویشان پر از غبار بیابان بو پایین آمدند. سر و ر

لب هایشان خشک و چشم هایشان باد کرده به 
نظر می آمد. مالک جوان، چند برده  جوان را صدا 

زد و گفت:
به شترها آب بدهید؛ تشت ها را برای این سه 

دشان را بشویند و  مسافر ما پر از آب کنید تا خو
یزد. و بر خستگی از تنشان فر

دند، دستار  رگ بادیه بو آن سه نفر که از مردان بز
د را  د باز کردند، آستین های خو وی خو از سر و ر

د را شستند. باال زدند و با آب، خو
مالک گفت: حاال به خیمه  اربابمان بیایید که با 

شما کار دارد.
آن سه نفر که از شهر کوفه می آمدند، یک راست به 

یرانداز پشمی  وی ز خیمه  ارباب پیر رفتند. ارباب، ر
ون داشت. آن سه مرد،  د و چشم به بیر نشسته بو
دست او را بوسیدند و جلویش زانو زدند. ارباب با 

ویی گفت: خوش آمدید! خوش آمدید! از  خوش ر
ید؟ آیا او را در شهر  موالیمان علیj چه خبر دار

د؟ یارت کردید؟ در سفر که نبو کوفه ز
یارت کردیم. مرد اول گفت: بله، موالیمان را ز

د را به ما تعارف  مرد دوم گفت: او غذای ساده  خو
کرد.

مرد سوم گفت: او برای ما و اهالی بادیه دعا کرد.
وی گونه های ارباب پیر افتاد و  اشک های نرمی ر

پرسید: آیا در مسجد کوفه، نماز هم خواندید؟
- آری، پای صحبت های موالیمان هم نشستیم.

ارباب پیر با اشتیاق پرسید: ُخب بگویید! از 
حرف هایش بگویید!

دند.  یادی به مسجد آمده بو مرد اول گفت: جمع ز
امام j حرف های عجیبی زد.

مرد دوم گفت: موالیمان می گفت: غیبت نکنید 
که کار بدی است. بدانید حرف های باطل از 

وند؛ اما کارهای خوب، برای ما ماندنی  بین می ر
هستند. چرا که خدا شنوا و شاهد است!

مرد سوم ادامه داد: بدانید که بین حق و باطل، 
بیشتر از چهار انگشت فاصله نیست!

د؟ چگونه؟ ارباب پیر با تعجب پرسید: مگر می شو
اولی جواب داد: یک نفر برخاست و پرسید: چگونه 

د بین حق و باطل، بیشتر از چهار انگشت  می شو
فاصله نباشد؟

دومی ادامه داد: امام علی j انگشتانش را کنار هم 
د قرار داد و گفت:  گذاشت و بین گوش و چشم خو

این گونه!
د: باطل آن  سومی گفت: سپس موالیمان فرمو

است که بگویی شنیدم و حق آن است که بگویی 
دیدم!

اولی گفت: یعنی شنیده ها را مثل آن چه که دیده ای 
باور مکن و تا یقین نداری، سخنی را درباره  مردم 

نپذیر!
د را در  د. او صورت خو یه افتاده بو ارباب پیر به گر
د. رگ پنهان کرده بو میان یک دستمال سفید و بز

٭٭٭
ای مردم! آن کس که از برادرش، استقامت در 

دین و درستی راه را سراغ دارد، نباید به گفته 
]نادرست[ مردم درباره  او گوش دهد. آگاه 

باشید! گاهی تیرانداز، تیر می اندازد و تیرها به خطا 
د. سخن هم این گونه است؛ درباره  کسی  و می ر
چیزی می گویند که واقعیت ندارد و گفتار باطل، 

تباه شدنی است و خدا شنوا و گواه است. بدانید 
که میان حق و باطل، جز چهار انگشت، فاصله 
نیست... باطل، آن است که بگویی »شنیدم« و 

حق، آن است که بگویی »دیدم«!1

پی نوشت:
۱. نهج البالغه، خطبه  ۱۴۱.

هرروزبرایاستفادهازمحضراستاد،به
خدمتشمیرفتمتاآنکهازنجفاشرف

برمراجعتبهایرانعازمشدم؛ولیدر
مصلحتداشتناینسفر،تردیدداشتم.

کسیازآن ایننیتهمدرذهنمنبودو
مطلعنبود.

شبیبود.میخواستمبخوابم.درآن
کهبودم،درتاقچهپایینپای اتاقی
کتابهایعلمیو کتاببود؛ من،

دینی.دروقتخواب،طبعًاپایمن
کشیدهمیشد.با کتابها بهسوی
گفتم:برخیزموجایخوابرا خود

کتابها تغییردهمیالزومیندارد؛چون
درستمقابلپایمننیستوباالتر

کتاب گرفتهواین،هتکحرمت قرار
که گذاشتم نیست.باالخرهبنارابرآن
هتکحرمتنیستوخوابیدم.صبح
کهبهمحضراستاد،مرحومقاضیرفتم
کردم،فرمود:»علیکمالسالم! وسالم

صالحنیستشمابهایرانبرویدوپادراز
کتابهاهمهتکاحترام کردنبهسوی

گفتم:آقا!شما است«.بیاختیارهولزده
کجافهمیدید؟فرمود:»ازوادیالسالم از

فهمیدهام«.

پی نوشت:
۱. راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، 

ص۸6۲؛ دهخدا، ذیل مدخل » وادی«.
۲. راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص 

.۴۲۱
۳. کلینی، الکافی، ج۳، ص۲۴۳. 

یخ النجف، ص۲۴۳.  ۴. حسین براقی، تار
۵. محمدباقر مجلسی، بحاراألنوار، ج۲۲، 

ص۳۷. 
6. همان، ج۲۲، ص۳۷. 

۷. همان، ج۱۸، ص۳۸۴. 
ینه،  ۸. »ابوقدامه، حبة بن جوین« از قبیله ُعَر

د و در سال ۷6 یا  از اصحاب امیرمؤمنان j بو
۷۷ قمری درگذشت؛ محمدتقی تستری، قاموس 

الرجال، ج۳، ص ۷۴.
۹. الکافی، ج۳، ص۲۴۳؛ بحاراألنوار، ج6، 

ص۲6۸.
۱0. بحاراألنوار، ج۵0، ص۱۳۵.

۱۱. سید نعمت اهلل جزایری، قصص األنبیاء، 
ص۲۵۸.

۱۲. بحاراألنوار، ج۲۷، ص۳0۷.
ئل االمامه، ص ۴۵۸؛ بحاراألنوار، ج۵۲،  ۱۳. دال

ص۳۹۱.
۱۴. علی اصغر قائدان، عتبات عالیات عراق، 

ص۵0. 
۱۵. همان.

۱6. همان، ص۵0 و ۵۱.
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 محبوبه زارع

انتظارعمربهسرآمدوباالخرهبهمیعادگاهرسیدی.اینکبهسرزمینمقصود،قدم
کربال،بینالحرمینشمیخوانندودروسعت کهدرجغرافیای نهادهای؛جایی

قلبت،منظومهعشق.
کهتمامیحقایقوفضایلرادرخودجایدادهاست.تاریخ اینجاسرزمینیاست

یکروزهبندگیراتاابدجاودانگیبخشیده،عاشورارابهوسعتهمهروزهایعالم،
امتداددادهاست.

کهواردشوی،باید بیاباهماسراراینقلمروبیپایانرابهمروربنشینیم.ازهرزاویهای
اذندخولبگیری؛امامگرمیشودبهآستاناربابواردشدوعزیزترینیاراوراسالم

کائنات،زمزمهمیکنی:السالمعلیکیاقمربنیهاشم! نداد؟پسهمنواباتمامی

٭٭
همگانبهشماتتونصیحتامامزمانخودآمدهاند.

کهیزیدقصدجانتورادارد؛ یکیهشدارمیدهد
کنوهمانسکوتیرا گرازمنمیشنوی،بایزیدبیعت کها یکینصیحتشمیکند

کهبرادرتاماممجتبیjآنرابرگزید. ادامهبده
کاروانسفرازمدینهبهراه کردهایو کهقصدمکه کهحال یکیبهمالمتشمیآید
انداختهای،دیگراهلوعیالوزنوبچههارابرایچهمیبری؟توداریبهدست

خود،بهاستقبالمرگمیشتابی؛پسخاندانتراآوارهواسیردشمنمکن.
کرده، درمیانهمهاینصداها،توصیهها،التماسهاوپیشنهادها،یکنفرسکوت

چونعبدیدربرابرموال،تنهاچشمبهدهانآقایخوددوختهاستتاامر،امرامامش
کهجزدرسکوتی باشدوبس.درتماماینلحظههاوصحنهها،مردجوانیهست

مریدانه،درمقابلامامjتنفسنکردهاست.

کهبهخوبیمیداند کهبهآنچهدیگرانهشدارمیدهند،یقیندارد.مردی مردی
کهباتمامهستیخود،رایحهشهادتو داردبهسویمرگقدمبرمیدارد.مردی

کسینیستجزسردارتشنگان، کردهاستواو فنایدرمحبوبلمیزلیرااستشمام
.jپرچمدارآزادگی،حضرتابوفاضل،عباس

کنهاسرارعشقپیبردهای.اینسکوت،معناییجز گردریابی،به رازسکوتاوراا
والیتومفهومیجزتسلیمورضادربرابرامامزمانخویش،ندارد.

٭٭
کارزارودربحبوحهمیدانتقابل،وقتیشمشیرهایبرهنهبهرویمردان درمیانه

کرده،درثانیه کشیدهشده،وقتیعطش،جاناهلحرمرادرهرمخودتسخیر خدا
گلویاهلحقفشرده،پیکنجاتی کهمرگچونشاهینیپنجهبر هایسهمگینی

ازراهرسیده،یکیآمدهتاامانشدهد.یکیرسیدهتاآغوشرهاییازمرگرابه
کجایید رویعباسjبگشاید.یکیبهحرمتخویشاوندی،صدایشزدهاست:

خواهرزادگانمن!عبداهلل!جعفر!عباس!عثمان!اینوردیدگانخواهرم!شمادرمهد
کشتنندهید.ملتزمقیدطاعت امان،راحتباشیدوخودرابابرادرتانحسینj،به

امیرالمؤمنینیزیدباشیدتابهسالمتبرهید.
کههمگانبهخوبیمیشناختند.چگونهنشناسندصدای صدارانهفقطعباسj

کربالرا؟ سردارفتنههای
کشتارسپاهخورشیدآزادگی. عبیداهللبهعمربنسعدفرماندادهبودبرایتعجیلدر

کردهاست.امامروبهبرادراندر دسیسهدرصدایشمر،خودرابهوضوحآشکار

گرچهاوفاسقوبیدیناست؛ولی عالمیازیقین،فرمود:جواباینشقیرابدهید.
اززمرهداییهایشماست.

بشارتامانراوقتیاززبانداییخودمیشنوند،غیرتقمربنیهاشم،درتالطمی
کتمامی کردهاستوپژوا غریب،موجمیگیرد.خشمتمامهستی،دراوحلول

کنداماننامهاترا.ای کوههایصبردرصدایش:بریدهباددستتوخدالعنت
کهبرادروسیدخود،حسین،فرزندفاطمهعلیهاالسالمرا دشمنخدا!ماراامرمیکنی

وابگذاریموبندهطاعتلعینانواوالدلعینانباشیم؟
کافیاستتاشیطانراازهمهچیزمایوسوآخرینروزنههای کوبنده، اینپاسخ
گردد؛بادستیدرازترازپا؛امااین کند.شمربهسویدشمنبرمی کور امیدرابراو

کفرونفاقنیست؛بلکهاینجوابتاریخی، پاسخ،فقطبیانیکموضعدربرابر
منظومهایازتماممعارفبندگیرادرخودنهفتهاست.جهانیازوالیتپذیریو

عشق،عالمیازشوروشعور،دنیاییازمعرفتوبصیرتو...
کهبنیانگذارسبکی کسی اینهاهمهزندگیاوست؛همهمسیرقدمهایشورانگیز

جاودانازوفاوجوانمردیدرعالماست.

٭٭
درشاهراهتکاملایستادهای.اینکرویبرگردانبهسمترفیعترینقلهبندگیو

کهخورشیدیبرایماهبنیهاشمبود. سالمدهبرموالیی
السالمعلیکیااباعبداهلل!

کصدایبینهایترادریاب. آیاقادربهشنیدنهستی؟میشنوی؟اینپژوا
اوپاسخسالمترابهرساترینبیاندادهاست.مگرمیشودپاسختراندهدوحال

کهانسبنمالک،منتهایپاسخگوییاشرادریافتهاست. کسیاست آنکهاوهمان

جایی میان خورشید و ماه
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کنیزکبادست که پلکیبزنوازمیانبینالحرمین،بهمدینهبرگرد؛بهآنلحظهای
گاهامام هایریحانبهمحضراوواردمیشودوریحانهارابهاوتقدیممیکند.آن

کردم. jبیهیچتاملیمیفرماید:منتورابهخاطرخداآزاد
انسشگفتزده،چشمیبرامامداردوچشمیبرریحانهایمیاندستاوومی

کرد.شمااوراآزادمیکنید؟ کنیزکیریحانیآوردوبهشماسالم گوید:
کهبرشبسیاهاهلزمین،درخشش این،پاسخمردیازجنسخورشیداست

کهفرمود:واذاحییتمبتحیة کردهاست؛زیرا گونهماراادب میگیرد:خداونداین
گفت،شمانیز کسیبهشماتحیتودرود که فحیوابأحسنمنهاأوردوها؛زمانی

کنیز،آزادیاوست. جواباورابههمانیابهترازآنبگوییدوجواببهتراین
کردهایمحالاستچنینموالی کهیقین کن؛چرا باردیگر،سالمتراتکرار

کریمی،پاسخگویخاصسالمتونباشد.

٭٭
کن.اینجاسرزمینیعاریازهرپریشانیاست.اینجاتنهابایدمیان سرگردانیهارارها

کنی؛سیریدرانفاسجانتتاخویشتنخویشرابازیابی. کنانسیر خود،هروله
بینالحرمین،یعنیموقفبیداری؛یعنیقلمروهرولهدرمیانخویشوارزیابیفاصله

کهچقدردربندگیخویش،راسخبودهایوتاچه خودازماهوخورشیدتابدانی
اندازهپایبندمسیرروشنعاشوراخواهیماند.

گردد؛بهدرجهتسلیمبودنتدربرابرمقدراتوبه همهچیزبهمیزانرضایتوبرمی

اندازهسپردنخویشبهدستتوانایپروردگاروبرگزیدنخواستاوبرمیلخویش.
کهتمامشوکتعاشورارارقمزد. هماناتفاقی

کههمهاسماعیلهای کههنگامهدلبریدنازهمهداشتههایخویش،وقتی او
کندوابراهیموار،دلازهرچهتعلق درونشراآوردهبودبهمسلخبالتاقربانیشان

است،برکند.
کرد. کهآوردوبخشیدوچشمفروبستوبهساحتبیمنتهایحق،هدیه او

کهسواربرذوالجناح،بهسویمیدانمیتازد؛ حسینjراآنهنگامبهتماشابنشین
گوشهدشتنینواجاریاست.اوراتماشا گوشه باآنکهصدایاستغاثهاهلحرم،در

کهزیرلب،زمزمهایبهبلندایتاریخعرفانداد:الهیرضابقضائکوتسلیما کن
المرک...

٭٭
کهدرآخرالزمانبههرزبانوهربیانیبهدست سخنازاسالمرحمانیاست؛اسالمی

دوستودشمن،ترجمهمیشود.
کرنشنهیدربرابرهر گرانه،سربه کهسازش رحمانیتاسالمی،تورابرآننمیدارد

آنچهباالفبایحق،درتعارضاست.
رحمانیتاسالمی،تورا»اشداءعلیالکفار«میخواهد.

دربینالحرمین،میانبارگاهدواسطورهبینهایتازمهربانی،صالبتیازجنس
حماسهوازدحامسهمگینیازروحمبارزهوقیام،توراتسخیرمیکند.ازجاللت
کذلتمیکشندوازشجاعتیپایان کهبینیظلمرابرخا شمشیرهایبرهنهای

کهرعبودهشترادرجاندشمنبرمیانگیزد. ناپذیر
اینجاروشزیستنرابهتونشانمیدهدوشاهراهحرکترابرایتترسیممیکند.

خوببنگرتااسرارچگونهزیستنرادریابی.
که کربالیی،همیناست.اینکهعبدیایستادهباشیدربرابرموالیی سبکزندگی

پایانناپذیراست.
کنی. اینکههمهوجودترادروفابهپیمانوالیتبجوییوهستیخودرابرآنمتمرکر

کهبرمدارحقیقت،امتدادخواهد اینکهجزتسلیمدربرابرحقوآیندههایدوری
یافت،موضعیدربرابرزندگیوحوادثپرفرازونشیبآننداشتهباشی.

کنیودر کمالخودرادرراستایتعالیاطرافیانوبهویژه،خانوادهاتتعریف اینکه
همانمسیر،ازهیچقدرتینهراسی.

اینکهدرمیدانپرازشبهاتامروز،چشمبهپرچمحقبدوزیوتنهاعلمداریولی
زمانتراباورداشتهباشی.

اینکهعطشوشوررسیدنبهآزادگیوحیاتسرفرازانه،تورادرهرحالوشرایطی،از
کرنشدربرابرطاغوتیانومستکبرانبازدارد. سازشو

کنی؛نهدرسراب اینکهرحمانیتاسالمرادرمسیرعزتوتعالیخودوجامعه،معنا
کهحتیهمینهمهرگزرویتحققخودرابهتونخواهد پیشرفتهایمادیودنیایی

نمایاند.
اینکهذلتتسلیموخضوعدربرابریارانشیطانراحتیبهقیمتحفظزندگیخودو

عزیزانت،تابنیاوریومرگباعزترابرزندگیدرذلت،ارجنهی.
کهدر اینهاهمهقیمتقدمهایتودراینشاهراهبینهایتاست.شاهراهی

جغرافیایزمین،بینالحرمینشمیخوانندودرحقیقت،هستهمدارزندگیمتعالی
استدرهمهدورانهاتاابدیت.
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 معصومه سادات میرغنی

سفر،همیشهپرازخاطراتشیرین
استواینشیرینی،درسفراول،

دلنشینترودلچسبتراست؛بهویژه
گرسفر،زیارتیباشد.دراینسفر،شور ا

کهدررسیدنهست،بهتو ونشاطی
گوییقلبت نیروییعجیبمیدهد.
میخواهدبهآسمانپربکشدوزودتر
کربال،یکیاز ازتو،بهمقصدبرسد.
کهپرازنور اینمکانهاست؛مکانی

کهبرمی وروشنیاستوباهرقدم
داری،ایننوروروشنیرابیشترحس

میکنی.

»رازشهرتشنهها«،خاطراتسید
محمدساداتاخویازاولینسفر

عتباتاوست.نویسندهازلحظةآماده
شدن،حسیبینظیروتازهداشته،این
حسزیباتالحظةبازگشت،دراوبوده
کمالمعنوی، کهاورابه است؛حسی
کی،جدا نزدیکمیکندوازعالمخا

کتاب،ازاینحسوحال،چنینسخنمیگوید: میگرداند.اودرمقدمه

گذاشتهامتاعطرحضور گلهاینرگسرابینلباسهایم کردهام. »چمدانمراپرازتمنا
کنند.میرومشایددرسردابسامرا،سراغیازاوبگیرم.دیگران، اورابرایمتداعی
همسفرانخودراآوردهاند؛اماخورشید،تنهاهمسفرمناست.نمیدانمچهخواهد

کوفه گونمسجد گونا شد.مضطربم.آیاحسیدرمنشکفتهخواهدشد؟آیامقامهای
کنارَتّلزینبیه،ندایاستقامتوپایداریبانوراخواهمشنید کرد؟آیا رادرکخواهم

گربشنوم،تابخواهمآورد«؟ وآیاا

نویسندهبهدنبالدرکیباالست.او،چیزیفراترازدیدنوشنیدنعادیراطلب
کهبین میکندوباجانودل،میخواهدبه»نور«برسدواین،همانچیزیاست

کهبایدآن کردهاست.تفاوتیازجنسنور؛تفاوتی روایتاوودیگران،تفاوتایجاد

راباچشمبصیرتیافت.ساداتاخوی،
نثریساده،روانوصمیمیودرعین

حال،جذابدارد.متنزیر،قسمتیازاین
دلنوشتههاست.

کربال، حرم حضرت عباس j، شب
باالخرهمیرسمواینک،تمامتاسوعاهای

پشتسررادرخاطرمزندهمیبینم.
خیابانهاینهممحرمتهرانراقدمبه

کردهام:یاعباس!یا گشتهاموزمزمه قدم
مقابلضریحیایستادهام سیدی!وحاال

گرفتهاست. کوچکتورادرآغوش کهقبر
پرچمهایسبزومشکیمحرم،درآسمان

کودکانخیمه گنبد،دراهتزازندو زیر
ها،شرمندةدستهایبریدهات،لباس-

میگیرند هایسوختهشانرامدامباال
تادستهایترانبینند.آنسویحرم،
گهوارهاشنوزادی کهدیگردر بانویی

نیست،نگرانبازگشتنتوست.خیمههای
گامهایاسبان،تکهتکهمیشوندواینبازارآشفته،دویوسف نیمسوخته،مدامزیر

کهقطعهقطعهفروختهمیشوند.دستیاینسو،سریآنسو،قلبیشکستهاز دارد
کهمدامقدمیکشدتاآنسوینخلستانراببیند.این دخترینوجوان،سویدیگر

گذرگاهاسبتوروییدهاند.رطبدرختانخرمایاینخیابانها،شیرینتر خیابانهابر
ازخرماهایدیگرزمینند.

یااباالفضل!ابتدابهآستانةتوآمدهام.آیارخصتورودبهآستاناباعبداهللjرا
کنشینیامدرحاشیةایندرگاه،آبرویمختصریبهمنبخشیده دارم؟آیاسالهاخا

کنم؟موالیمن! است؟آیامیتوانمشرمندگیامرادرسایةَرداینورانیاتپنهان
کند.بگذارعبورخیالت،مراحیاتدوبارهای بگذارنگاهت،آشفتگیهایمرادرمان

ببخشد.

راز شهر تشنه ها
معرفی سفرنامه عتبات عالیات
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ویژه نامه اربعین۱۴۳۸

ا... �ق
آ

سالݣݣݣݣݣݣݣݣم، �

  از عاشورا تا اربعین     اربعین، امتداد عاشورا       هر قدم، یک روضه   
   اربعین، نماد قدرت و حرکت شیعه      لحظه های جاودان      جانشین نداشته ها       

که بیایم       و اما اربعین...       هالبیگ یا زوار...      می خواهی 
کربال خداحافظ      ترانه اربعین     روایت براده ها    می روم 
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 جواد محدثی

به یاد کربال دل ها غمین است 
یه کن، چون اربعین است  دال خون گر

یشه دارد  مرام شیعه در خون ر
نگهبانی ز خّط خون، چنین است  

باز هم اربعین است و تکرار درس های عاشورا.
یز مصطفی! ای پسر فاطمه زهرا! ای شهید کربال!  ای عز
ای خون خدا! باز هم پرچم عزای تو در اربعین افراشته 

 ایم و در سوگ تو، سیه پوشیم. این پرچم عزا و لباس 
مشکی، ما را به یاد کربال و عاشورا می اندازد؛ به یاد 
حماسه و شهادت؛ به یاد عدالت و شجاعت؛ به یاد 

خدا و رسول؛ به یاد مدینه و کوفه و کربال؛ به یاد نماز و 
وف  نیایش و اشک و سجاده و قرآن و جهاد و امر به معر

و نهی از منکر و توّلی و تبّری. 
مکتب عاشورا برای تشنگان حقیقت، سیراب  کننده 
جان است و الهام  بخش ایمان و درس آموز شهادت  

طلبی و ایثار. 
ای حسین مظلوم! هنوز هم در جان ما، علقمه عطش 

جاری است و ما تشنه فراتیم. 
دل های ما یک »حسینیه« پرشور است و خانه هایمان 
ینبیه« در حسینیه دل هایمان، مرغ های محبت،  »تل ز

سینه می زنند و اشک های یتیم، در خرابه چشمان، بی  
قراری می کند. 

سینه های ما تکیه  ای قدیمی است که با کتیبه های 
اشعار محتشم، سیه  پوش است که در آن با کلید »یا 

د و زمین آن با اشک و مژگان چشم،  حسین« باز می شو
د را وقف تو کرده  ایم  د. ما دل های خو و می شو آب و جار
دت این وقفنامه را امضا کردی. برای  یا حسین! تو خو

یم:  این ادعا، خیلی سند و شاهد دار
یم؛  این که شوق کربال در دل و شور شهادت در سر دار

وزی بی یاد تو بر ما نمی  گذرد و هیچ  این که هیچ ر
مجلس و محفلی بدون سالم بر تو شکل نمی گیرد و 

وف و نهی از منکری، جز با الهام از قیام  هیچ امر به معر
ینت سجاده های  تو انجام نمی  یابد؛ این که تربت تو، ز

ماست؛ این که اشک عزای تو، شست  وشو دهنده 
وز های  چشم و چهره گناهکار ماست؛ این که از ر

نخست محرم تا اربعین و پایان صفر، برای تو عزاداری 
د و در  می کنیم؛ این که انقالب اسالمی ما »حسینی« بو

سال های دفاع مقدس، به عشق تو و کربالیت در جبهه ها 
حاضر می شدیم و شهید و جانباز می دادیم و فدا 

می شدیم. اینها گوشه  ای از اسناد و مدارک ماست.
ما در پاسخ به ندای »هل من ناصر« تو، به عرصه های 

وز هم مدافعان حرم،  خون و شهادت می شتافتیم. امر
لبیک  گوی همان ندای ماندگار تو هستند. 

د درسی که از عاشورا آموخته  ایم این بو
زند و پدر کردیم  قربانی راه دین، فر

یم، از کربال و عاشورا و اربعین و مجالس  ما هر چه دار
ورده سفره تو هستیم ای  حسینی است. ما نمک پر

حسین! ما مثل جابر و عطیه، اربعین تو را اجر می نهیم 
یارت تو می آییم. عشق به کربال  و اگر بتوانیم، به ز

یارت، یک دم از زبانمان نمی  افتد. صبح ها وقتی  و ز
وحمان گرسنه  د، دل ر ده می شو سفره دل و عزا گشو

د. ابتدا چند مشت »آب بیداری«  و تشنه عشق می شو
به صورت جان می زنیم تا خواب غفلت را بشکنیم. 

یارتنامه را که می بینیم، چشممان به آب می افتد.  ز

ݠا ݢٮݦݦق ݢ ݢ ورا ݢ
��ز عا�ش
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»السالم علیک« را که می شنویم، بوی خوش کربال به 
مشامان می رسد، بغض عاشورا گلویمان را می گیرد، 

د و آسمان دیدگانمان، بارانی!  هوای دلمان ابری می شو
یای کرامت تو پیش می برد. باران اشک، ما را تا در

ون!  یم، از دیده آب آید بر تا که نامت می بر
یارت عاشورا« می نوشیم و سر  وز، جرعه جرعه »ز ما هر ر
دکانمان  سفره توسل، »والیت« را لقمه لقمه در دهان کو

یم.  می  گذار
وح ما از عطای توست یا اباعبداهلل!  غذای ر

الحمدهلل که در این خشکسالی دل و قحطی عشق، نم 
واق چشمان ما را  نم باران اشک، غنیمتی است که ر

آیینه  کاری می کند. از خدا می خواهیم که ما را به چشمه 
وزه، بر سر دل های  کربال و نهر علقمه، تشنه  تر سازد. امر

ما پرچمی نصب شده که بر آن نوشته است: »السالم 
یم  ز علیک یا اباعبداهلل«. ما به این پرچم، عشق می ور
ویج  یر این علم بلند عاشورایی، سینه می زنیم و تر و ز

د، یک »وظیفه«  زه با مفاسد را برای خو خوبی ها و مبار
می دانیم. 

یم. ما با تو  به شفاعت تو هم بسیار دل بسته و امیدوار
و اهل بیت تو »همدلی« می کنیم؛ به این امید که این 

همدلی، ما را به »همراهی« هم بکشد و هم در دنیا و هم 
در آخرت، با شما باشیم. 

یسته  ایم، گناه  یم با چشمی که بر تو گر دوست دار
نکنیم؛

از خانه ای که صدای »یا حسین« از آن بلند شده، 
ون نیاید؛ صدای حرام بیر

یم؛.  دلی را که جای محبت توست، به بیگانه از تو نسپار
عالقه و عشق تو را با هیچ عشقی عوض نکنیم و با 
دکان قافله عاشورا که در محاصره دشمن و در  کو

دند،  اضطراب و بی قراری و در سفر کوفه و شام بو
همدردی کنیم؛ 

یم مثل تو، همیشه و همه جا و در همه حال،  دوست دار
وردگار  اهل نماز و قرآن و خداجویی و کسب رضای پر

یم؛ از گناه و منکرات که  باشیم؛ آخرت را از یاد نبر

راه جهنم را برای ما باز می کند، دوری کنیم تا لیاقت 
برخورداری از شفاعت تو را داشته باشیم. 

وزه، خداشناسی، دینداری و عزت ما، مدیون  امر
د، غیرت و شجاعت و امر به  توست. تو با قیام خو

د یک  وف و نهی از منکر را زنده کردی. تو خو معر
ید و سلطه  دی و حاکمیت یز وف مجسم بو معر

د. خط تو، خط  ین نمونه »منکر سیاسی« بو زتر بار
د و این خط، هنوز هم  زه با کفر و ظلم و فساد بو مبار

امتداد دارد. 
وز در کربال، جسم تو بر زمین افتاد و پیکر  هر چند آن ر

مطهرت، لگدکوب سم اسبان شد؛ ولی فکر انقالبی و 
نهضت اصالحی و حرکت منکرستیز و ستم  سوز تو، 
وز، لبنان و فلسطین و  زمین و زمان را فرا گرفت و امر
ین مظلوم، از عاشورای تو درس و  غّزه و یمن و بحر

الهام می گیرند. 
ما نخواهیم گذاشت عاشورا و اربعین تو، از شور بیفتد و 

د و هدف خدایی تو بر زمین بماند. فراموش شو
آنان که می خواهند تو را از ما بگیرند و ما را با اشک و عزا 

ده می کوشند.  و نوحه و کربال بیگانه سازند، بیهو
دانگی تو را خدا تضمین کرده است.  جاو

یم... به حق مادرت زهرا h  تو  ما که تو را از یاد نمی بر
هم ما را از یاد مبر!   

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
�ز ݫݫݓݡعىݪݪݪݪݪݪݔ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ
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 احمد نبوی

آموزه های اربعین

  ١. احیای یاد کربال و شهادت
»شهادت بدون خاطره، بدون یاد، بدون 

دش را نمی بخشد  جوشش خون شهید، اثر خو
وزی است که برافراشته شدن  و اربعین، آن ر

پرچم پیام شهادت کربال در آن آغاز شد«.۱
٭٭

وز،  »اهمیت اربعین در آن است که در این ر
با تدبیر الهی خاندان پیامبر b یاد نهضت 
دانه شد و این کار  حسینی برای همیشه جاو

پایه  گذاری گردید. اگر بازماندگان شهدا و 
صاحبان اصلی، در حوادث گوناگون - از قبیل 

شهادت حسین بن علی j در عاشورا - به 
حفظ یاد و آثار شهادت کمر نبندند، نسل های 

یادی  بعد، از دستاورد شهادت استفاده ز
نخواهند برد. درست است که خدای متعال، 
شهدا را در همین دنیا هم زنده نگه می دارد و 

یخ و یاد مردم ماندگار  شهید به طور قهری در تار
است، اما ابزار طبیعی  ای که خدای متعال 
برای این کار - مثل همه کارها - قرار داده 

است، همین چیزی است که در اختیار و اراده 
ماست. ما هستیم که با تصمیم درست و به جا، 
می توانیم یاد شهدا و خاطره و فلسفه شهادت را 

یم.  احیا کنیم و زنده نگه دار
ینب کبری و امام سجاد c در طول آن  اگر ز

وزهای اسارت - چه در همان عصر عاشورا در  ر
وزهای بعد در راه شام و کوفه  کربال و چه در ر
یارت کربال و  د شهر شام و بعد از آن در ز و خو

یمت به مدینه و سپس در طول سال های  بعد عز
رگواران زنده ماندند -  متمادی که این بز

دند  مجاهدات و تبیین و افشاگری نکرده بو
و حقیقت فلسفه عاشورا و هدف حسین بن 

علی j و ظلم دشمن را بیان نمی کردند، واقعه 
وز، جوشان و زنده و مشتعل باقی  عاشورا تا امر

دند که هر  نمی ماند. چرا امام صادق j فرمو
کس یک بیت شعر درباره حادثه عاشورا بگوید 

یاند، خداوند  و کسانی را با آن بیت شعر بگر
بهشت را بر او واجب خواهد کرد؟ چون تمام 

وی کردن و در  دستگاه های تبلیغاتی، برای منز
ظلمت نگه داشتن مسئله عاشورا و کال مسئله 
دند تا نگذارند مردم  اهل بیت، تجهیز شده بو

د. تبلیغ، این  بفهمند چه شد و قضیه چه بو
وز، قدرت های  وزها هم مثل امر گونه است. آن ر

ظالم و ستمگر، حداکثر استفاده را از تبلیغات 
وغ و مغرضانه و شیطنت آمیز می کردند. در  در
د قضیه عاشورا  چنین فضایی، مگر ممکن بو

- که با این عظمت در بیابانی در گوشه ای 
از دنیای اسالم اتفاق افتاده - با این تپش و 

نشاط باقی بماند؟ یقینا بدون آن تالش ها، از 

بین می رفت. درسی که اربعین به ما می دهد، 
این است که باید یاد حقیقت و خاطره شهادت 

را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه 
داشت«.۲

  ٢. گسترش فرهنگ عاشورایی
»خاصیت محیط اختناق این است که مردم 

فرصت و جرأِت این را پیدا نمی کنند که 
دشان  حقایقی را که فهمیده اند، در عمِل خو

نشان بدهند؛ چون اواًل دستگاه ظالم و مستبد 
نمی گذارد مردم بفهمند و اگر فهم مردم از دست 

او خارج شد و فهمیدند، نمی گذارد به آنچه 
فهمیده  اند، عمل کنند. در کوفه، در شام، در 

ینب کبری یا امام  بین راه، خیلی ها از زبان ز
سجاد c یا از دیدن وضع اسرا، خیلی چیزها 
را فهمیدند؛ ولی کی جرات می کرد، کی توانایی 

این را داشت که در مقابل آن دستگاه ظلم و 
استکبار و استبداد و اختناق، آنچه را که فهمیده 

وز دهد؟ مثل یک عقده ای در گلوی  است، بر
وز اربعین، اولین  د. این عقده ر مؤمنین باقی بو

وز اربعین  ِنشتر را خورد؛ اولین جوشش در ر
در کربال اتفاق افتاد. مرحوم سید بن طاووس و 
وان اسرا، یعنی  رگان نوشته اند که وقتی کار بز
ینب علیهاالسالم و بقیه در اربعین وارد  جناب ز

کربال شدند، در آن جا فقط جابر بن عبداهلل 
دند؛ »رجال ِمن  انصاری و عطیه عوفی نبو
بنی هاشم«؛ عده ای از بنی هاشم و عده ای 

از یاران، بر گرد تربت سیدالشهدا جمع شده 
ینب کبری علیهاالسالم  دند و به استقبال ز بو

آمدند. 
ینب کبری  شاید این سیاسِت والیی هم که ز

ویم به کربال - در مراجعت  اصرار کرد که بر
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د که این اجتماع  از شام - به خاطر همین بو
د.  کوچک، اما پرمعنا، در آن جا حاصل شو

حاال بعضی استبعاد کردند که چطور ممکن 
است تا اربعین به کربال رسیده باشند. مرحوم 
شهید آیت اهلل قاضی یک نوشته مفصلی دارد؛ 

اثبات می کنند که نه، ممکن است که این اتفاق 
رگان  افتاده باشد. به هر حال آنچه در کلمات بز

ینب کبری و  و قدما هست، این است که وقتی ز
مجموعه اهل بیت وارد کربال شدند، عطیه عوفی 

و جناب جابر بن عبداهلل و رجالی از بنی هاشم 
در آن جا حضور داشتند. این نشانه و نمونه 

ای از تحقق آن هدفی است که با شهادت ها 
باید تحقق پیدا می کرد؛ یعنی گسترش این 

د که  فکر و جرات دادن به مردم. از همین جا بو
د آمد. اگرچه ماجرای  ماجرای توابین به وجو

توابین سرکوب شد؛ اما بعد با فاصله کوتاهی، 
ماجرای قیام مختار و بقیه آن دالوران کوفه 

اتفاق افتاد و نتیجه، در هم پیچیده شدن 
دمان بنی امیه ظالم و خبیث بر اثر همین شد.  دو

زه  وانی ها آمدند؛ اما مبار البته بعد از او سلسله مر
ادامه پیدا کرد؛ راه باز شد. این خصوصیت 

اربعین است. یعنی در اربعین افشاگری هم 
هست؛ عمل هم هست؛ تحقق هدف های آن 

د دارد«.۳ افشاگری هم در اربعین وجو

یارت حسینی   ٣. آغاز جاذبه ز
وز اربعین به  »چه آمدن خاندان پیغمبر در ر

کربال درست باشد یا درست نباشد، ظاهرا 
در این تردیدی نیست که جابربن عبداهلل 

رگان تابعین، این  انصاری به همراه یکی از بز
وز بر سر مزار شهید  راه را طی کردند و در این ر

وع جاذبه مغناطیس  کربال حاضر شدند. شر

وز اربعین است. جابربن عبداهلل  حسینی، در ر
را از مدینه بلند می کند و به کربال می کشد. این، 

وز هم با گذشت  همان مغناطیسی است که امر
ن های متمادی، در دل من و شماست.  قر

کسانی که معرفت به اهل بیت دارند، عشق 
و شور به کربال همیشه در دلشان زنده است. 

وع شده است. عشق به تربت  وز شر این از آن ر
ور شهیدان«.۴ حسینی و به مرقد سر

درنگی در زیارت اربعین

یارت، دعاست که گوینده  »فقره های اّول این ز
این جمالت را خطاب به خداوند متعال عرض 
می کند: »و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک 

من الجهاله و حیرة الّضالله«؛ یعنی حسین بن 
د را در راه تو داد  علی j، جان و خون خو

تا بندگان تو را از جهل نجات دهد و آنها را از 
سرگردانی ناشی از ضاللت و گمراهی برهاند. 
این یک طرف قضیه، یعنی طرِف قیام کننده 

حسین بن علی c است. طرف دیگر قضیه، 
ر علیه  د: »و قد تواز در فقره بعدی معرفی می شو

من غّرته الدنیا و باع حّظه باالرذل األدنی«. نقطه 
یب زندگی، آنها را به  دند که فر مقابل، کسانی بو

د مشغول و دنیای ماّدی، زخارف دنیایی،  خو
دشان  د بیخو شهوات و هواهای نفس، از خو

د. »و باع حّظه باالرذل األدنی«؛ سهمی  کرده بو
ینش  را که خدای متعال برای هر انسانی در آفر
د قرار داده است – که عبارت است  عظیم خو

از سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت - به 
وخته  بهای پست و ناچیز و غیر قابل اعتنایی فر
دند. این، خالصه نهضت حسینی است. با  بو
مداّقه در این بیان، انسان احساس می کند که 

نهضت حسینی در واقع با دو نگاه قابل مالحظه 
است که هر دو هم درست است؛ اما مجموع 

دو نگاه، نشان دهنده ابعاد عظیم این نهضت 
است. یک نگاه، حرکت ظاهری حسین بن علی 

c است که حرکت علیه یک حکومت فاسد و 
ید  منحرف و ظالم و سرکوبگر - یعنی حکومت یز

رگتری  - است؛ اما باطن این قضیه، حرکت بز
است که نگاه دوم، انسان را به آن می رساند و 
آن حرکت علیه جهل و زبونی انسان است. در 

زه  ید مبار حقیقت، امام حسین j اگرچه با یز
یِد  یخی وی با یز زه گسترده تار می کند؛ اما مبار

زش نیست؛ بلکه با جهل و پستی  کوته عمِر بی  ار
و گمراهی و زبونی و ذّلت انسان است. امام 

زه می کند«.۵ حسین با اینها مبار

پی نوشت:
۱. 22 آبان ١٣6٣.

یور ١٣6٨. ۲. 2٩ شهر
۳. 2٨ بهمن ١٣٨٧.

وردین ١٣٨۵. ۴. ١ فر
۵. ١۴ خرداد ١٣٨۵.
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 محبوبه زارع

یا شیشه احساس مرا آهن کن
 یا با لغت عشق مرا دشمن کن

موال عطش کرب و بال گیجم کرد
وشن کن قربان تو، تکلیف مرا ر

٭٭ 
کفش هایت را از پای بر کن که تو قدم در وادی 

ُطوی نهاده  ای! 
زمین بی  طوی کجا باشد در برابر عظمت این سر

ز...  انتها و این جغرافیای بی  مر
زمینی نهاده ای که مرثیه مجسم اهل  قدم بر سر

ده و هست. معرفت، بو
وضه  خوانی  صدای خاموش فرشتگان را در ر

د بنشین با قدم- مصیبت عظمای عرش به شهو
هایی که بر خاک اکسیری کربال می نهی. 

٭٭ 
و را نگاه کن. پرده های  وبه  ر لحظه  ای بایست. ر

دی را که بر  ن و به وضوح، دو یخ را کنار بز تار
یم خیمه ها پیچیده، نظاره کن. حر

امتداد این نور، به در سوخته  ای برمی  گردد که 
د... دختر پیغمبر c پشت آن ایستاده بو

یم  مادرانه حائل شد میان در و دیوار تا حر
وز در  حرمت والیت، نشکستنی بماند؛ اما امر

زندان آدم، سراسر قابیلی  این بیابان نسیان، فر
شده  اند!

د تا منتهای  و وایای خیام حرم باال می ر آتش از ز
ظلم سربازان شیطان را به تماشای جهان 

بگذارد.
دکان برهنه پا را از خمیه ها  وخته، کو آتش افر

ون کشانده است. به هر سو می دوند؛ با  بیر

لب های خشکیده و جگرهای سوخته از داغ 
مصائبی که ساعتی پیش، جان عالم را 

درنوردیده است.
ظهر عاشوراست و این، یعنی نقطه عطف 

ثانیه های زمین. 
کائنات را موج سهمگین اندوه، چنان تسخیر 
می کند که گویی االن است که فرصت حیات 

هستی به پایان برسد. 
همه چیز را ماتمی به وسعت بغض هایی که در 

سراسر عمر عالم، شکفته خواهد شد، در بر     
می  گیرد.

د این آتش  یه های بی امانت را تنها در میان دو گر
یه کن تا سامان  می توانی سامان دهی. پس گر

بگیری...

٭٭ 
دست بر سینه بایست!

وان به راه افتاده است. شرط ادب این است  کار
وان  ین کار که دست بر سینه، زخم خورده  تر

یخ را بدرقه کنی. تار
حتی اگر دست هایشان را به زنجیری در هم 
تنیده، گره زده باشند؛ حتی اگر پای برهنه 
دکان را خارهای تشنه صحرا در کمین  کو

نشسته باشد؛ حتی اگر بیماری سوزان در تب، 
ق حمایتش را بانویی  وانی باشد که بیر ساالر کار

یبایی چیزی نمی  بیند، بر دوش خسته  که جز ز
می کشد.

دست بر سینه بایست!
وان از مقابل چشم های اشک بارت در حال  کار

عبور است. 
یانه را تاب بیاور! شالق ها بر تن  ضربه های تاز

نحیف طفالن معصومی سجده می آورند که قرار 
زادگان مردم باشند. مردمی که دوازده  د امیر بو

هزار نامه برای امیر فرستاده و التماسش کرده 
دند که بیاید. بو

مردمی که در قدردانی از امیری که به 
نامه هایشان ترحمی کرد و آمد تا حکومت عدل 

را برایشان ارمغان بیاورد، شمشیرها را از نیام 
ون کشیدند  و مقابلش ایستادند و اکنون  بیر

طفالن یتیم و حرم آواره  اش را مقابل چشم هایت 
وی شن های داغ بیابان می دوانند. ر

دست بر سینه بایست! 
یخ.  ین انسان های معصوم تار در بدرقه مظلوم تر

بدرقه از میان خون و خنجر عاشورا به سوی 
د دارد. اسارتی که بشارت نجات انسان را با خو

٭٭ 
یبان رسیده یا این شام سیاه  وان به شام غر کار

بی حسین است که به استقبال قافله اسیران 
آمده؛ آن هم اسیرانی که برای صفحه صفحه 

یخ، ندای آزادگی را معنا می کنند.  تار
د نماز خوانده و  عمر سعد بر کشته های لشکر خو
یگ- شهدای دشت بال، با تن از هم گسسته، بر ر

های صحرا رها مانده  اند!
با کدام مشت سهمگین بر سینه خویش می زنی 

 ،j دکان سیدالشهدا در این لحظه که کو
یخ را بر قلب های کوچک  ین مصیبت تار هولناک تر

یافته  اند؛ دخترکانی با گوش هایی که  خویش در
زخم خونین، جانشین گوشواره های به غارت 

رفته  شان شده است!
ین شام زمین، در  زنان آسیمه سر، در بلندتر

لباس اسیران جنگی، به مویه های بی  انتها دل 
خوش داشته  اند.

قدمی پیش نه؛ بر تسالی دِل دل  شکستگانی که 
زه درآورده اند.  قلوب مالئک را به لر

قدمت، نه از جنس کلمات باشد و تسالیت، 

ه... دݣݣݣݣݣݣم، ىݬݬݬݬیکݘ ݣݣݣݣرو�ض ݠهر�ݑ
اݢݢلݤݤݤݤݤݤݤ ّ

ه ݣݣݣݣس�ی ݢ ݣݣݣݣݣرو�ض ن ،ݢ اده  ݣݣݣݣروݣݣݣیݤݤ ݣݣݣݣݣݣارݣݣ�بع�ی �ی �پ

ویژه نامه اربعین۱۴۳۸
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نه از ماهیت زبان که این قافله را تسالیی جز 
د  عمل نیست و هنوز هم صدایش در تار و پو

ثانیه های زمان، انتشار دارد: هل من ناصر 
ینصرنی...

٭٭ 
راه دوری را پشت سر گذاشته، قدم های 

غبارگرفته تو، ای مسافر اربعین!
د را در َنوردیده  ای تا اینک که  ل، خو ل به منز منز

ینبیه ایستاده ای. بر تل ز
ایستاده  ای تا خوب ببینی آنچه را بر این 

زمین ازلی، گذشته است. در یک نگاه، پیش  سر
ر »مهال مهال« تو را مدهوش  از آنکه طنین مکر

ین کوه زمین کند،  بانویی به استواری سترگ تر
د بشری  همه چیز را می توانی به یک باره در شهو

یشه در حزنی  دی که ر یابی؛ شهو خویش در
دانه دارد.  جاو

باد، چادر سیاه بانویی را در میان تل زنیبیه به 
طواف آمده است که دارد همه خویشتن خویش 

را به آغوش مرگ می فرستد.
یبایی نمی بیند.  قسم خواهد خورد که جز ز

یبایی این لحظه را که دختر  د کن ز شهو
د و سردار  امیرالمومنین j درآغوش باد می دو

ین بازمانده  سپاه بی  سرباز را صدا می کند. آخر
از لشکر خدا! مهاًل مهال! یابن الزهرا!

ینش  حسین j که می ایستد، یعنی همه آفر
ین  یده  تر در وقوفی به کنه الیتناهی، مقابل برگز

بشر، سر خم کرده است!
حسین j که در پیشتازی به سوی مرگ، 

وی بر می  گرداند تا ندای خواهر را  لحظه  ای ر
د، وقتی به چشمان بانوی صبر  پاسخگو شو

د، یعنی که مرگ تا چه اندازه حقیر  خیره می شو
د نیز  است و زندگی چه بیش از آن هیچ! که خو

یاد زده است: هیهات من الذّله... فر
ین تبسمی که بر چهره  هیهات از این دردناک تر

وخته در جان  ساالر شهیدان، نثار آتش افر
د که یعنی سخنت را بگو خواهر!  بانو می شو

شمشیرهای برهنه، مرا انتظار می کشند؛ یعنی 
وجی که تمامی  حائل مشو میان من و لحظه عر

فرشتگان عرش، فوج فوج در کرانه های آسمان، 
انتظارش را ثانیه شمارند.

٭٭
وز پیش که آمدیم، پدر به  - عمه جان! چند ر

جوانان بنی هاشم امر کرد که اول تو را از محمل 
پایین بیاورند...

این را سکینه بر زبان نیاورده. این را سکینه، 
تنها در اشکی که از گونه خواهر کوچک میان 

یانه سترده، مویه کرده است و  ضربه های تاز
یافته است. بانو، چه عمیق آن را در

حق با ناگفته سکینه است.
همه چیز را در همین لحظه تماشا کن.

وقتی اسب ها قدم از قدم برنداشتند، چاره را 
از امام جستند و در پی آن، عرب بادیه نشین 

زمین را بگوید. پیش آمد که نام این سر
وقتی گفت این زمین اسم های متعدد دارد، بوی 

وان را سرشار کرد. غربت، مشام جان کار
زش افتاد. وقتی گفت: قادسیه، دل هایی به لر
یب،  وقتی گفت: نینوا، قلب بانو به تپشی غر

تسلیم شد.
اما آن هنگام که نام کربال از زبان پیرمرد شنیده 
د قلبش از هم گسست.  شد، رشته های تار و پو

د این منزلگاه  لب بر هم فشرد تا با خدای خو
بی  سامانی را صبری به وسعت نگاهی خدایی 

طلب کند.
د که امر برادر را میان  درست همان لحظه بو

یافت؛ نه با کلماتی آمرانه، که:  صحرا در
ینب را... زادگانم! ابتدا محمل خواهرم ز برادر

وهای پرتوان  یافت در هنگامه  ای که باز در
د.  عباس، تکیه گاه دست هایش شده بو

یافت آن لحظه که قدم بر خاک بیابان نهاد و  در
چشم در چشم حسینش که به ناگاه طوفانی به 

ینش را درنوردید و  امتداد همه خلقت، جان آفر
بغضی جانکاه را در سینه صبورش کاشت.

دکان را سوار بر  اکنون هم اراده کرده است تا کو
محمل ها کند... 

سکینه را یاری کرده و زنان دیگر را... 
عزاداران کربال بر شترها سوارند؛ اما اینک 

دش مانده و چشمانی به خون نشسته.  خو
او مانده و سخنی که این بار، رشته رشته جان 

کربال را از هم گسسته است: آه! برادرانم! 
زادگانم! از سینه این صحرای خونین  برادر

ینِب قامت خمیده را بر این  ید! کدامتان ز برخیز
محمل سوار می کنید؟

٭٭
د را  وان، شهرها را پشت سر نهاده، خو کار

به مرکز ستم رسانده است؛ به نقطه عطف 
وشنگری. ر

وانی که به راه افتاده تا نیمه دوم کربال را بنا  کار
نهد. 

دکان اسیر می دهند،  مردمی که قرص نان به کو
زندان مصداق آیه  چه خبر دارند که همینان، فر

»هل اتی« هستند؟ چگونه خبر داشته باشند؛ 
وقتی افکارشان را سیطره طاغوت بنی  امیه 

تسخیر کرده و از آنان جز مترسکانی در دست 
باد چیزی باقی نگذاشته است؟

چگونه خبر داشته باشند اینها آل رسولند؛ 
وزی پنج نوبت، نامش را بر  همان پیغمبری که ر

گلدسته ها اذان می دهند؟ 
وقتی شکم هایشان را از مال حرام انباشته  اند 

د، چیزی برای شنیدن و درک  د خو و از وجو
حقیقت نگه نداشته  اند؟

وان اسرا، در میان شهرهای بی خبر می گذرد و  کار

ق حقیقت را به اهتزاز در می آورد؛ اینک اما در  بیر
قصری، مامور به انجام رسالتند که فرعونش، 

ویر بر رخ زده است.  نقاب تز
وی ایستاد  وی در ر خوشا موسی که فرعونش، ر

یح، انکار خدا کرد؛ اینک اما همه  و به زبان صر
چیز به نام خداست و تکیه بر آیه های قرآن دارد.

ید دارد خدایی را سپاس می گوید که بر اساس  یز
آیه های قرآن، باطل را رسوا کرده، حق را به 

وزی رسانده است! پیر
حسینیان آمده  اند تا ابزار شدن قرآن و حقیقت 

را در مرکز قدرت رسوا کنند؛ آمده  اند تا 
یخ را پاسخگو باشند.  یبنده تار شبهه های فر
فصاحت علوی در کالم بانو، ستون های کاخ 

ین  زه وا می دارد. افشاگری ز بیداد را به لر
العابدین j نیز همچنین. دو پیامبر از میان 

خون و شمشیرهای عاشورا، به بعثت رسیده  اند 
تا ِسّر نینوا را در عالم انتشار دهند.

ید را بر  از همین زاویه خاک کربال، می توانی یز
زانش ببینی و آن گاه به یاد آوری آن  تخت لر

د: هرگاه معاویه  وز را که رسول خدا i فرمو ر
را بر منبر من دیدید، او را بکشید... و مردم او 
ید بر جایگاه  وز که یز را دیدند و نکشتند تا امر

باطل او تکیه داده است. 
لحظه های تقابل حق با باطل، همواره نقطه های 

ده و هست و کربال اوج این  یخ بشری بو عطف تار
د. ویی بو ویار ر

یان  ق پایدار حسینی است که جر اینک بیر
بادهای جهان را پس از این تا ابدیت به سوی 

عدالت تنظیم خواهد کرد.

٭٭
مدینه را بغضی خون بار دربر گرفته است. آیا تو 

هم در این اوج سوگواری، مردمی را که چنین بی 
پا و سر به استقبال بازماندگان عاشورا می تازند، 

می بینی؟
اینان همان من و تویی هستند که از کربال و هم-

رکابی با امام خویش، بازمانده اند. 
اینان همان هایی هستند که هر ساله در 

یخ، به اراده خون های  هیئت های فراگیر تار
همیشه جاری که شوینده غبار غفلت از ماست، 
منتقمانه می دوند؛ می دوند و در صفحه صفحه 
یخ، ندای »واحسیناه« و »بای ذنب قتلت« را  تار

احیا می کنند.
وز که بشیر، بشارت  دیم آن ر اهل مدینه نبو

رسیدن قافله سوختگان بی حسین j را به 
گوش یکایکمان رساند؛ اما اهل عاشورا خواهیم 

ماند. با همان ندای مظلومانه  ای که رگ های 
وزگاران را هر لحظه به جوش می آورد تا با  غیرت ر

وز برای ما  یم که هر ر هم به شهادت برخیز
عاشوراست و هر زمینی در نگاه ما کربال... و هر 

تپش قلب ما را موسیقی »السالم علیک یا 
اباعبداهلل« آذین بسته است.
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کاظمی کوشش: محمدهادی    به 

اربعین برای همه ما شیعیان، به عنوان نمادی از 
مذهب شناخته می شود. البته تقریری خاص از 

مذهب در اربعین، تجلی تام پیدا می کند، اسالم 
که نوک  ظلم ستیز و دشمن استکبار؛ اسالمی 

پیکان مبارزه را همیشه به سوی ظالم و طاغوت 
که عزاداری را نه برای  نشانه می رود؛ اسالمی 

تخدیر، بلکه برای تقویت معنویت و روحیه مبارزه 
گفت  وگوی پیش رو در مورد »اربعین  می خواهد. 
به مثابه نماد شیعه« را در محضر حجت االسالم 

گروه  و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی، مدیر 
سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

خواهیم بود. 

  زمزم: جایگاه اربعین و زیارت اربعین در 
تفکر شیعی را تبیین بفرمایید.

یم  وایتی از امام حسن عسکری j دار در ر
د: »مومن )شیعه( پنج عالمت  که ایشان فرمو

یا نشانه دارد؛ خواندن پنجاه و یک رکعت نماز 

وز، انگشتر به دست راست کردن،  در شبانه ر
پیشانی را در سجده بر خاک نهادن، بسم اهلل 
یارت   الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن و ز
وایت در مقام بیان عالئم  اربعین«. البته این ر

ظاهری شیعیان است. مثال شما اگر در یک 
جامعه بخواهید شیعه را از غیر آن بشناسید، 
می توانید با استفاده از این عالمات، شیعه را 

شناسایی کنید. از پنج مورد مذکور در این 

یارت اربعین است که  وایت، محل بحث ما ز ر
وایت، یکی از عالئم شیعه به حساب  در این ر

یارت اربعین  آمده است. بعید است که مراد از ز
یارت اربعین باشد که  وایت، قرائت متن ز در ر

یرا ما در میراث گرانبهای  در مفاتیح آمده است؛ ز
یارت هایی بهتر و بیشتر از اربعین  دمان، ز خو

یارت جامعه کبیره که مباحث مهمی  یم؛ مثال ز دار
را از عقاید شیعه در بر دارد. با این توصیف، 

یارت  وایت، ز یارت اربعین در این ر مراد از ز
وز اربعین  یف امام حسین j در ر مضجع شر

است. 
همه ادیان و مذاهب، نمادهایی دارند؛ مثال 

در اسالم، حج نماد مسلمین است؛ یعنی 
مختص به مسلمانان است و غیر مسلمانان، 

وند. در قبال حج که نماد مسلمین  به حج نمی ر
و مشترک بین شیعه و غیرشیعه است، ما 

یم که نماد شیعه است و  یارت اربعین را دار ز
همه شیعیان، فارغ از نژاد و رنگ و کشور، به 

وند. همان گونه که حج،  یارت اربعین می ر ز
نماد مسلمانان است و سبب وحدت، قدرت و 

د، عملکرد  دیپلماسی عمومی امت اسالم می شو
محبان و شیعیان امام حسین j در مسیر 

راهپیمایی اربعین هم سبب همگرایی، وحدت و 
د.  دیپلماسی عمومی جامعه شیعی می شو

نمادگرایی، فارغ از مباحث فکری، علمی و ذهنی، 

یعه �
دݣݣݣرݣݣݣ�ݑ ݣݣݣݣو ݣݣݣݣݣݣݣݣحرݣݣݣݣݣݣک�ݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣسش ماد ݣݣ�ݑ ݣݣݣݣݣݣ�ض

ی د�ه رض ن ݣݣݣا�ی لمسلم�ی
�ݑ ݣݣݣ االسالم ݣݣݣݣݣݣواݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ �ݑ  ݣݣوگو ىبا ݣݣݣݣح�ب

ن ݣݣݣݣݣݣݣعل�یه ݣݣݣݣݣݣ اݣݣلسالم ݣݣݣݣݣدر ݣݣݣݣݣݣݣݣݣگ�ض ن ݣݣݣامام ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحس�ی ݢرݣݣݣ�ݑ ݣݣݣارݣݣݣ�بع�ی ݢىیاݢ ݢ
ار ݣݣرض  ىش

آ
رݣݣݣݣݣݣص�ݑ  اه ݣݣݣݣݣو ا

ض
ررݣݣݣݣݣسی ݣݣݣݣݣݣ� �ب

ن ݣݣ،  ارݣݣݣ�بع�ی

ویژه نامه اربعین۱۴۳۸
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به لحاظ خارجی هم بسیار مهم است. بسیاری 
وز،، سایر مکاتب و ادیان و مذاهب  از جوامع امر

وزه جهان،  را با همین نمادها می شناسند. امر
شیعه را به امام حسین j می شناسد که نماد 
قیام در راه ظلم ستیزی و آرمان گرایی می باشد. 

یارت اربعین، یکی از ارکان نمادهای شیعه  پس ز
است.

  زمزم: آیا فلسفه نمادها و ظواهر یک 
مکتب یا مذهب، رسیدن به باطن آن 

مذهب و مکتب است و خود نماد 
موضوعیت ندارد؟

نمادها، حافظ مکتب هستند و غایت و غرض از 
نماد در مذهب و مکتب، رسیدن از ظاهر به باطن 

است؛ اما همین عزاداری ها و رعایت نمادهای 
د که انسان کم کم به هدف  شرع، سبب می شو

یعت برسد؛ اما اگر رابطه باطن  غایی و باطن شر
د و فقط نمادگرایی  د نماد قطع شو نماد و خو
د داشته باشد،  بدون ارتباط با باطن آن وجو
همانند کسی است که به پوست میوه بسنده 

وم شده است. البته نباید  کرده، از مغز آن محر
دن باطن و رسیدن به مغز دین،  به بهانه اصل بو

از نمادها و ظواهر هم غافل شد. اگر میوه ای 
د.  پوست نداشته باشد، مغز آن فاسد می شو

د، کسی  اگر نمادها و ظواهر دینی هم رعایت نشو
به مغز و باطن آنها نخواهد رسید. نمادهای 

دینی، شعارهای دین هستند. نمادها و ظواهر در 
دین، موضوعیت ندارند و هدف غایی محسوب 
نمی شوند و نمادگرایی صرف، صحیح نیست؛ 

اما نمادها و شعارها، اهداف را به انسان یادآوری 
کرده، ما را در مسیر اصلی قرار می دهند.

  زمزم: یکی از آسیب های نمادگرایی، این 
که برخی از افراد، با همین ادبیات،  است 

کنند.  بعضی بدعت ها را در دین وارد می  
کنیم؟ در این صورت باید چه 

ونق پیدا می کند، بدل  وقتی یک جنس و کاال، ر
د و برای برخی از  یاد می شو آن کاال هم در بازار، ز
افراد عادی جامعه، شاید شبهه بین کاالی بدلی 

د. به عنوان مثال، در حال  و اصلی ایجاد شو
حاضر، قمه  زنی و سینه  خیز رفتن، از قبیل این 
ویج قمه زنی از سوی  نمادهای بدلی هستند. تر
دزنی  ونی شیعه، نوعی خو یان های در برخی جر
و بی تفاوتی نسبت به ظلم است و سبب وهن 

ویج این گونه  د و تر و سستی مذهب هم می شو
امور به عنوان نماد مذهب، اشتباه است. اینها 

نمادهای بدلی هستند که نمی توانند غایت مورد 
نظر را محقق کنند. این نمادها، تهی از اصل 

یعت هستند. نمادهای  یعت و بی  ارتباط با شر شر

شرعی، باید در چارچوب شرع باشند؛ درحالی 
که مثال قمه  زنی و سینه  خیز رفتن، خارج از 

یعت هستند. شر

که پیاده روی    زمزم: ما شاهد این هستیم 
اربعین، در سال های اخیر، برجسته شده 

است. آیا این سنت حسنه، تاریخی است 
و یا متعلق به سال های اخیر است؟ 

راهپیمایی اربعین، دارای سابقه طوالنی است 
ده است و خیلی از  ینه شیعیان بو و سنت دیر

موکب ها در مسیر نجف به کربال یا حله به کربال، 
د داشته  اند. در زمان قبل  از خیلی قدیم وجو

وی به  از حکومت صدام، مردم و علما، پیاده ر
سمت کربال را داشتند. حتی در زمان صدام هم 

که جو اختناق شدیدی در عراق، بر شیعیان 
د، مردم و علما از بیراهه و چراغ  حاکم بو

وی را انجام می  دادند؛ اما در  خاموش، پیاده ر
سال های اخیر و بعد از سقوط صدام و رفع جو 
وی به صورت علنی  اختناق در عراق، پیاده  ر

د و بسترها فراهم شده، تبلیغات  برگزار می شو
هم بیشتر شده است؛ به ویژه در سال های اخیر، 

ین نقاط دنیا، شیعیان دلباخته امام  از دورتر
یارت اربعین  وی و ز حسین j در این پیاده ر

شرکت می کنند.

ثار زیارت اربعین با    زمزم: ثمرات و آ
کیفیت خاص خودش، فقط اجتماعی 

که مختص به زیارت  است یا ثمرات فردی 
اربعین باشد، داریم؟

گاهی در اجتماعات، خیرات معنوی  ای تقسیم 
د که چون فراگیر هست، شامل همه  می شو
یارت  د و فرد اگر در موقع خلوتی به ز می شو

می آمد، این خیرات به او نمی رسید. ضمن اینکه 
یم که می گوید: برای  وانشناسی دار یک اصل ر
هدایت اشخاص، آنها را در فضای هدایت قرار 

دهید. در اربعین، همه یک رنگ، حسینی و معنوی 
می شوند که این اجتماع، بازتاب های فردی معنوی 

یادی دارد. برای همین، شرکت در یک اجتماع  ز
معنوی، موضوعیت دارد. اصال سختی هایی که در 

د و فرد با تحمل آنها  اربعین بر افراد وارد می شو
د که  ایثار می کند، باعث ساخته شدن فرد می شو

این ساخته شدن، در غیر اربعین میسر نیست. 
اربعین، نماد حرکت است و این تحرک، در 

د شخص و فرد هم تحقق پیدا می  کند. این  خو
حرکت، چون یک حرکت معنوی است، توام با 

وحی برای افراد است. کسانی که  رشد فردی و ر
وحی، اقناع  در اربعین حضور می یابند، از نظر ر
و ارضا می شوند. داستان طوقی را همه خوانده 

 ایم که وقتی کبوترها در دام گرفتار شدند، حرکت 
واز جمعی آنها باعث شد تک تک هم نجات  و پر

پیدا کنند. اربعین و آن اجتماع عظیم، تاثیرش 
این گونه است و بر سرنوشت جامعه شیعه و 

تک تک افراد جامعه، تاثیر می گذارد.  راهپیمایی 
عبادی و سیاسی اربعین، با تمام نقاط قوت و 

برخی از ضعف هایی که به صورت معمول دارد، 
پیام هایی همچون استکبارستیزی، قدرت نمایی، 

دفاع از مظلوم و آثار و برکات فراوان دیگری دارد 
د. که باید به آنها پرداخته شو

که این اجتماع عظیم    زمزم: فرصت هایی 
شیعی در اربعین می تواند برای ما داشته 

باشد چیست؟

یه  وی اربعین و گر  اگرچه عزاداری محرم، پیاده ر
بر امام حسین j در مرحله نخست، حرکتی 

د، اما نمی توان آثار  عبادی محسوب می شو
سیاسی، اجتماعی، دیپلماسی عمومی و ثواب 
این حرکت ها را در این برهه حساس، نادیده 

گرفت. از فرصت اربعین، می توانیم استفاده-
یادی در راستای اهداف دین و مذهب  های ز

دمان را  داشته باشیم و بسیاری از مشکالت خو
می توانیم در این مجتمع عظیم انسانی و شیعی، 

د این اجتماع، یک نوع  حل کنیم؛ ضمن اینکه خو
وز وحدت و قدرت و دیپلماسی عمومی برای  بر

شیعه می باشد.

  حرف آخر

وایات فراوانی از اهل بیت b وارد شده که  ر
یارت امام حسین j، سجده  با تشویق به ز

 ،j یه بر مصیبت های سیدالشهدا بر تربت، گر
ثواب در دست گرفتن تسبیح کربال و از این 

یخی و بی نظیر امام حسین  موارد، به قیام تار
یخ،  j  توجه داده اند. شیعیان در طول تار

با این ساختار ذهنی و نمادها، بر خالف برخی 
دیگر از ادیان و مذاهب، با ظلم و ظالم، سازش 
زه با ظلم  نکرده  اند. امام حسین j نماد مبار

و استکبارستیزی است. تمام عزاداری ها و 
حرکت هایی همچون اربعین، برای این است که 

یرا امام  از این ظواهر و نمادها، به باطن برسیم؛ ز
حسین j به مثابه نمادی علیه ظلم است تا در 
د.  یخ، هیچ وقت این اصل فراموش نشو طول تار

یه، با  کشورهای اسالمی همانند عراق و سور
وه های  این تفکر، در مقابل هجمه داعش و گر

تکفیرِی مورد حمایت غرب، ایستادگی کرده اند 
و نفس مقاومت و ایستادگی نشأت گرفته از 

د داشته است. راهپیمایی  عاشورا، همیشه وجو
اربعین، نماد مذهب و دیپلماسی عمومی شیعیان 

در مقابل استکبار است.
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 محبوبه علی دوست

آغازش از همین نقطه است؛ آغاز نیمه دوم قیام که 
ین  العابدین j در تبی سوزان، در میان خیمه  ز

 گاه مصائب، آهنگ تالقی شمشیرها را شنیده، 
د کرده باشد و اینک...  وج شهیدان را شهو عر

در بحبوحه غارت خیمه  ها، شتافته  اند بر خیمه  ای 
که بیمارش در آن به سجده رفته است.

شمشیر برهنه در دست شمر و وساطت سربازی: 
د خواهد مرد. ضربه  ای امیر! این بیمار به درد خو

شمشیر الزم نیست.
وساطتی عظیم می خواهد این دست های شیطانی 
د بین  را. برای همین است که بانو حائل می شو

شمشیر و سیدالساجدین: »سوگند به خدا! اگر 
بخواهی او را بکشی، اول باید مرا کشته باشی« 

و شماتت یاران که: یا امیر! دور از شان حضرتت 
باشد که با زنی مجادله کنی...

٭٭
جارچیان، مردم کوفه را دعوت کرده  اند به تماشای 

اسیران جنگی تا بیایند و بازماندگان سپاهی را که 
بر امیر شورش کرده  اند، با نگاه های سخره  آمیز 

خویش، نظاره کنند.
مردم کوفه، بر بام و در و دیوار، درآمده  اند تا این 

ین را از دست ندهند! مجال شیر
فرصتی برای مفاخره بر شورشیان شکست خورده 

و به رخ کشیدن قدرت حکومت خویش را!
د،  یادشان رفته نامه  هایی را که با دست های خو

دند که بیا و ما  برای امام نوشته، التماسش کرده بو
را از ظلم بنی  امیه ِبرهان!

فراموششان شده که مسلم بن عقیل و مسجد و...
وز محرم است و مردم با شور و هلهله،  دوازدهمین ر
به تماشای لشگر شکست خورده امام زمان خویش 

شتافته  اند.
بیش از این سکوت را، اگر امام هم برتابد، نبض 

وی  وی در ر وست که ر ثانیه ها طاقت ندارند؛ از این ر
جماعت، به کالمی حسینی می ایستد تا بیدارشان 

کند. چه آنها را که به خواب رفته اند و چه کسانی را 
که خویشتن به خواب زده اند: » هان ای مردم! شما 

ید که نامه هایی را  را به خدا سوگند! آیا به یاد دار
برای پدرم نوشتید و او را خدعه کردید؟ .... وای بر 
شما! از آنچه برای آخرت خویش تدارک دیده  اید! 

ویی به رسول  وا اندیشیدید. به چه ر چه زشت و نار
یست«؟ خواهید نگر

٭٭
وز شهادت اصحاب خون خداست.  سومین ر

پاکان قبیله بنی  اسد، به کربال آمده  اند؛ چرا که 
ون«! »الیمسه اال المطهر

آمده  اند تا پیکر شهدای عاشورا را به آغوش خاک 
بسپارند.

حتی سکوت صحرا، آهنگ مرثیه  ای سوزان در 
د نهفته است. جان های مشتعل در این ثانیه های  خو
غربت، عزای آدم تا خاتم را بر خویش حمل می کنند 

که همان امانتی که آسمان تاب نگهداری  اش را 
نداشت و انسان آن را پذیرفت، در همین دشواری، 

د. معنا می شو

ین العابدین j، پیکر بی  سر اباعبداهلل j را به  ز
خاک می سپارد؛ آن هم با سیل اشکی که از چشمان 

یان گرفته است. خون گرفته  اش جر
بر مزار پدر، زانو می زند؛ زانوزدنی که کمِر راست 

یخ را برای ابد، در هم می شکند. قامتان تار
انگشت هایش را بر مزار سیدالشهدا j می کشد و 

وزگاران، جمله- وزهای پس از این، در ذهن ر برای ر
ای به یادگار می نویسد؛ جمله  ای می نویسد تا در 

حافظه زمین ثبت بماند.
سر بر می دارد و اهل زمین، آن را به وضوح 

می خوانند: »این قبر حسین بن علی بن ابی طالب 
د، به  یب بو c است که او را در حالی که تشنه و غر

شهادت رساندند«.
ین پناهگاه برای  و این لحظه، مبدا تاسیس امن تر

د. سرگردان های عالم خواهد بو
و بیداری انسان- مدار جدایی حق از باطل و  قلمر

های زمین!

٭٭
یاد را دارند.  د به داراالماره ابن ز و وز همه اذن ور امر

یان و مقابل چشم اسیران، سر  و به دربار عبیداهلل، ر
حسین j را می خواند. سر سردار آزادگی، مقابل 

زان سکینه در  یاد است و صدای لر تخت ابن ز
گوش بانو: »عمه جان!  اینان با ما چه می کنند«؟

ران است و دندان ها... چوب خیز
یاد! چوب  ید بن ارقم برآشفته است: »ای پسر ز ز

د را از این لب های مبارک برداد که به خدا سوگند!  خو
پیامبر بر این لب ها بوسه می زد«!

یاد را تسخیر کرده است: »ای  خشم، سراپای ابن ز
وز کرده؟  یه می کنی که خدا ما را پیر دشمن خدا! گر
دی و عقل تو زائل نشده  به خدا اگر پیر و فرتوت نبو

د، دستور می دادم که سر از تنت جدا کنند«. بو

٭٭
د، بانوی کربال را تنها  عبیداهلل در مجلس شاهانه خو

یافته است: »خدا را سپاس که  اسیری داغ دیده در
وغتان را آشکار کرد«! شما را کشت و در

کربالی دیگری در میان این کاخ باید تجلی بیابد. 
ینب علیهاسالم،  کربال اینجاست و به ناگهان ز

د: »خدا را سپاس که ما را گرامی  حسین j می شو
دگی،  د و از هر آلو داشت به محمد i پیغمبر خو
وغ می گویند و ما از  پاکمان گرداند. تنها فاجران در

وه نیستیم«! آن گر
یاد می زند: »دیدی که خدا با برادر و  یاد فر ابن ز

اهل بیت تو چه کرد«؟
پا می کند:  دان را در کاخ بر پاسخ بانو، طوفانی جاو

یبایی چیزی ندیدم؛ اما  »به خدا سوگند! به جز ز
وزی که خدا تو و آل رسول را در مقام  نزدیک است ر

پرسش و بازخواست قرار دهد؛ آن وقت خواهیم 
وزی از آن کیست و چه کسی راست  دید که پیر

می گوید«.
زه واداشته  نعره های عجزآمیز عبیداهلل، کاخ را به لر

ن را بکشید«! است: »این ز
ن  یث مداخله می کند: »ای امیر!  او ز وبن حر عمر
است و عزدار! بر گفته زنان نباید مواخذه کرد«!

٭٭
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در دل شب، راهب با صدای آسمانی از خواب 
یده است. پر

ون را می نگرد.  یچه دیر، بیر وحی متالطم، از در با ر
نوری عظیم به جانب آسمان بلند شده، فوج فوج 

ول می کنند. مالئک از آسمان نز
ون می زند. صبح گاه میان  راهب از صومعه بیر

لشگر دشمن ایستاده، با حیرتی ناباورانه، راز 
یده  ای  د. از سر بر صندوق و سّر نور را جویا می شو

به او می گویند که در اراضی عراق، شورش کرد و 
یاد او را به قتل رساند. ابن ز

راهب، نامش را می پرسد و سپس نام مادرش را. 
یادزنان مویه می کند: »مرگ بر شما بر آنچه  اینک فر

کردید! علمای ما راست گفته  اند که هر وقت این 
ید و این  د، آسمان خون خواهد بار مرد کشته شو

اتفاق نمی  افتد؛ مگر در قتل پیغمبر و وصی او«!

٭٭
وان عاشورا را کنار مسجد جامع دمشق،  کار

بازداشته اند. پیرمردی از اهل شام، به طرف 
اسیران می آید. چشم به امام سجاد j می دوزد: 

»الحمدهلل که خدا شما را کشت و شهرها را از مردان 
ید را بر شما مسلط گردانید«! شما راحت کرد و یز

تبلیغات طاغوت تا بدین اندازه، مردم را از حقیقت 
دور کرده است.

و به پیرمرد با آرامشی از جنس ایمان  امام ر
می فرماید: »ای پیرمرد!  آیا قرآن خوانده  ای«؟

نام قرآن بر زبان یک اسیر خارجی!
حیرت، تمام جان ها را پر می کند: »بلی، قرآن 

خوانده  ام؛  اما مگر شما قرآن ما را می شناسید«؟
ین العابدین j سر تکان می دهد: »این آیه را  ز

ده  خوانده  ای که »قل ال اسئلکم علیه اجرا اال المو
بی««؟ فی القر

پیرمرد، این آیه را هزاران بار در عمرش خوانده 
است. 

صدای امام، تداوم حیرانی او را به یقینی بلند 
اتصال می دهد: »بدان که ما همانی هستیم که خدا 

دت ما قرار داده... ماییم ذوی  مزد رسالت را مو
بی... ماییم که خدا از هرگونه پلیدی، پاکمان  القر

ساخته است«!
د را به پای امام انداخته است: »اگر  پیرمرد، خو

توبه کنم، آیا خدا مرا می پذیرد«؟

٭٭
و به جمعیتی که در کاخ، شما  ید با گردن کشی، ر یز
را در کسوت اسیر تماشا می کنند، سخن می گوید: 

»این حسین می بالید و می گفت که پدر من، بهتر 
ید است و مادرم، بهتر از مادر او و جد  از پدر یز

د که او را کشت؛ اما  من، بهتر از جد او. همین ها بو
کار پدرانمان به داوری کشیده شد و خدا به نفع 

پدر من داوری کرد!  در مورد مادرانمان، بی  تردید 
فاطمه از مادر من بهتر است و مسلمًا ایمان ندارد 

کسی که بگوید جد من، بهتر از محمد است؛ ولی در 
ده که مالک ملکش،  مورد من و حسین، خدا فرمو

من باشم!
امام سجاد j ایستاده تا باطل را به رسوایی 
بکشاند: »آیه ۲۲ سوره حدید را نخوانده  ای؟ 

مصیبتی در زمین و جان هایتان نمی رسد؛ مگر آنکه 

در کتاب آمده باشد... این بر خدا آسان است«.
و به خالد نعره می کشد: »جواب او را بده«! ید ر یز

خالد نگاه می کند. هیچ پاسخی در برابر عظمت 
آل اهلل پیدا نمی کند. مجلس در سکوت و رسوایی 

ید، توقف می کند. صدای سجاد j مهر  یز
رسوایی را بر مجلس می کوبد: »وای بر تو! ای 

ید!  اگر می دانستی چه کرده ای، به کوه ها  یز
یختی«! می گر

٭٭
یر  دکان را ز مرد شامی که تا این لحظه، زنان و کو

ید به فاطمه اشاره می کند: »ای  و به یز نظر گرفته، ر
امیر! این کنیز را به من ببخش«!

ینب علیهاسالم پناه  زد و به ز د می لر فاطمه به خو
می آورد: »عمه جان!  اینها مرا یتیم کرده  اند و حال 

می خواهند مرا بخرند«!
یاد می زند:  و به مرد شامی فر بانو، با غیرتی علوی، ر

ید، هیچ کدامتان نمی  توانید دختر  »نه تو و نه یز
ید«! حسین j را به کنیزی بگیر

ید گستاخانه نعره می کشد: »به خدا سوگند که  یز
می توانم! اگر بخواهم، چنین می کنم«.

بانوی صبر پاسخ می دهد: »واهلل! هرگز خدا چنین 
قدرت و سلطه ای به تو نداده؛ مگر این که از اسالم، 

وگردان شوی و به دین دیگری درآیی«! ر
زد،  د می لر ید در حالی که از خشم به خو یز

د: »با من چنین  وخته به بانو خیره می شو برافر
سخن می گویی در حالی که پدر و برادر تو از دین 

ون رفتند«! بیر
یخ: »تو و پدر  ینب است و جسارت تمام مردان تار ز
و جدت، دین خدا و دین پدر و برادرم را پذیرفتید؛ 

البته اگر مسلمان باشی«!

٭٭
ید، همه چیز را ناباورانه  ومی در مجلس یز مرد ر

ید می گوید: »من  و به یز تماشا کرده است. اینک ر
وم هستم. وقتی برگردم، از من درباره آنچه  سفیر ر

ور و شادمانی  دیده ام می پرسند. باید علت این سر
وم در میان بگذارم«. را بدانم تا با قیصر ر

ید پاسخ می دهد: »این سر حسین، پسر فاطمه  یز
دختر محمد است«!

سفیر می پرسد: »آیا محمد، همان پیامبر شما 
نیست«؟

د، از نام پدر حسین  وقتی پاسخ مثبت می شنو
ید جاری  j می پرسد و تا نام علی j بر زبان یز

یاد می زند:  ومی در اوج شگفتی فر د، مرد ر می شو
ید! پدر من از  د شوید با چنین آیینی که دار »نابو
د، پدران  د است و میان من و داوو نوادگان داوو

وان آیین،  د این، پیر بسیاری قرار گرفته  اند؛ با وجو
مرا احترام می کنند و جای سم آن خری که عیسی 

د، در کلیسایی است که  یک بار بر آن سوار شده بو
د  زند پیغمبر خو وند. شما فر یارت آن می ر مردم به ز

را می کشید! این دین شما چه دینی است«؟

٭٭
یشانی است. منهال  بازار شام، جای شلوغ و پر

اسدی، مقابل امام سجاد j حاضر شده است: 
وز را چگونه به سر آورده  اید«؟ »حالتان چطور است و ر

ین العابدین j چشمه های حقیقت را  کلمات ز
وزگار  یخ، ثبت می کند: »ای منهال! ر در دل تار

وز بنی  اسرائیل در  ما در این زمان، مثل حال و ر
یدند  استبداد فرعون است که پسرانش را سر می بر

و زنان آنان را زنده وا می نهادند و اسیر می کردند. 
وزگاری عرب بر عجم فخر می کرد که پیامبر خدا  ر

یش بر جامعه عرب می بالید  از امت عرب است و قر
که محمد از آن تیره و تبار است؛ اما اینک بنگر که 

وزگار  رگ، در حالی ر ما خاندان همان پیامبر بز
می گذرانیم که حقوق ما را پایمال کرده، مردانمان را 

به خاک و خون کشیده اند«.

٭٭
وازه مدینه توقف می کند. امام سجاد  وان بر در کار

j دستور می دهد تا بارها را پایین بیاورند. آن گاه 
و به بشیر می فرماید: »خدا پدرت را رحمت کند  ر

د. وارد مدینه شو و خبر شهادت  که شاعری نیکو بو
د ما را به مردم بده«. و امام و ور

د.  بشیر، سوار بر اسب، با شتاب وارد شهر می شو
کنار مسجد نبوی ایستاده، با صدایی رسا شعر 

می خواند: »ای مردم مدینه! دیگر این جا جای 
اقامت شما نیست که حسین j کشته شد و اشک 

وان است... پیکر مطهرش در  من در سوگ او ر
وی نیزه ها،  کربال به خون آغشته و سر منورش بر ر

د«! شهر به شهر برده می شو
آن گاه به سوی خیمه ها اشاره می کند: »این علی 

بن حسین j است که با عمه و خواهرانش، 
دآمده است«. و ون شهر فر بیر

ن و مردی  لحظه ای نمی  گذرد که در مدینه، هیچ ز
ون  د بیر باقی نمی  ماند؛ مگر این که از خانه خو

آمده، بر سر و سینه زنان، به سوی خیمه ها شتافته 
باشد.

٭٭
وی  وز امام سجاد j به صحرا آمده است. ر امر

تخته سنگی، مشغول عبادت است. سر به سجده 
گذارده، هزار مرتبه ذکر خدا می گوید. سر از سجده 

برمی  دارد و خادم از او می پرسد: آیا وقت آن 
یه کنید و از عزا به درآیید؟ نرسیده که کمتر گر

اندوه بی پایان عاشورا، در جانش حلول کرده 
است: »وای بر تو! یعقوب پیامبر، دوزاده پسر 

داشت؛ یکی از آنها از جلوی چشمش پنهان شده 
یست که مویش سپید، قامتش  د. آن قدر گر بو

خمیده و چشمش نابینا شد. چگونه از من 
یه نکنم؛ حال آنکه پدر و برادران و  می خواهی گر
وی زمین، قطعه قطعه  یزانم را ر عموها و دیگر عز
دیدم؛ در حالی که سر بر بدن نداشتند؟ به خدا 

زندان فاطمه علیهاسالم  وقت به یاد فر سوگند! هر
وز عاشورا می افتم، یا عمه ها و خواهرانم را  در ر

یر«! د و اشکم سراز می بینم، داغم تازه می شو
یخ هزار ساله، آه وارثان عاشورا،  هنوز هم در پس تار

ینش، متولد طوفان ها و جاری کننده  در منظومه آفر
انقالب هاست 

و سالم بر کربال! سالم بر عاشورا! 
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 مغیثا اکبری

ین دانه قرص را از ته قوطی، میان دستش  آخر
انداخت و به مدد آب ولرمی که مادر جلوی دهانش 

و داد. سپس مثل همه  د، آن را در گلو فر گرفته بو
وزهای این چند ماه، میان بستر رها شد. ر

وهایش کشید و اتاق  وی باز مادر، گوشه ملحفه را ر
را ترک کرد.

بغض سنگین مادر را همیشه واضح تر از 
یه هایش در می یافت. این بار هم می دید که مادر  گر

د؛ اما او را یارای  وز و ذره ذره، آب می شو وز به ر ر
د... هیچ حرکتی نبو

د: امید! آنها دیگر مرده- د حرف زده بو بارها با خو
یم... به خاطر مادرت زندگی  اند... همه می میر

د. هر بار به قاب عکس  کن؛ اما نتوانسته بو
د، نگاه می کرد، دیگر  وی میز بو دوستانش که ر

ادامه زندگی برایش هیچ معنایی نداشت.
رگ شده  دکی با هم بز چهار دوستی که از کو

دند؛ همه مدرسه ها حتی دانشگاه ها را با هم  بو
دند و حتی در کار هم به صورت  سپری کره بو

مشارکتی، شرکت دانش بنیانی را تاسیس کرده 
دند. بو

یبا گذشته  ین زندگی  شان به حدی ز وزهای شیر ر
د که بعد از آنها امید دیگر هیچ شوقی برای درس  بو

و کار نداشت.

وزی که چهار نفری  د. همان ر همین ده ماه قبل بو
با هم تصمیم گرفتند به ویالی پدر امید در شمال 

یزی کرده  وزها برای آن هفته برنامه ر وند. ر بر
دند. دو نفر از  ین تصمیم ها را گرفته بو یباتر و ز

دند؛ اما قرار شد سفر  دوستانش تازه نامزد کرده بو
ینی  د تا خاطره شیر به صورت مجردی برگزار شو

د. حتی یک  از آن دوران برای چهار دوست ثبت شو
د. نفر مسئول فیلمبرداری و عکاسی شده بو

د. سفر  البته این فقط یک برنامه پیش سفر بو
یس  و برنامه  ای که  اصلی مربوط می شد به پار

یخته  یحی به فرانسه ر دوستان با هم برای سفر تفر
دند. بو

صدای هق هق مادر، سکوت امید را در هم 
شکست. نجوای آرام او را با پدر به وضوح 

یدون! امید دارد از  می شنید: یک کاری بکن فر
و چیزی نمی خورد. من  د. جز  دار و دست ما می ر
وز میان بستر افتاده،  یدون... تمام ر می ترسم فر

شب ها بی خوابی به سرش می زند. در خواب ناله 
می کند و اسم دوستانش را صدا می زند.

وی مبل جا به جا شد، آهی کشید  یدون، ر فر
و گفت: چه کار کنم خانم؟ کدام متخصص 

وانشناس یا دکتر مغز و اعصاب توی تهران هست  ر
که من او را نبرده باشم؛ اما دیدی که... همه-

شان می گویند شوک سنگینی به او وارد شده، این 
رفتارها غیرطبیعی نیست. باید صبر کنیم؛ شاید 

بیاورد. گذر زمان، او را از این وضعیت در
مادر اما با این جمالت آرام نمی شد: بیا او را به سفر 

یس که استادش آنجاست.  بفرستیم؛ به همان پار
مسافرت، حال و هوایش را عوض می کند.

پدر، نفس عمیقی کشید و گفت: اتفاقا من بعید 
یس به او حال و هوای خوبی بدهد؛  می دانم پار

چون ماه ها با دوستانش بر سر سفر به آنجا 
دند و امید نمی تواند جای خالی  صحبت کرده بو

آنها را تحمل کند.
و  مادر دست هایش را دور هم حلقه کرد و به فکر فر

رفت و عاجزانه گفت: پس بیا او را پیش خواهرت در 
اسپانیا بفرستیم. 

امید، میان تخت، نیم  خیز شد. صدایی از دور به 
گوشش رسید؛ سر و صدایی از مسجد سر کوچه. 

بی  اختیار پیراهنش را پوشید و به طرف در به راه 
افتاد. مادر به سویش دوید و مضطربانه پرسید: 

وی امید؟ چیزی شده؟ کجا می ر
امید در نگاه مادر مکثی کرد و گفت: سال پیش، 

من و دوستانم مسجد را برای محرم آماده کردیم. 
وم ببینم امسال چه کسانی دارند به جای ما  می ر

کار می کنند.
صدای بسته شدن در، بغض نشسته در گلوی 

و به  مادر را شکست. دستی بر دیوار گرفت و ر
یدون! می ترسم خاطره هایش  همسرش گفت: فر

و  د. لطفا تو هم به مسجد بر زنده و حالش بدتر شو
و حواست به او باشد!

٭٭
به دیوار کوچه تکیه داد و پارچه هایی را که جوانان 
محل بر در و دیوار مسجد نصب می کردند، تماشا 

وی  کرد. تصویر سینا و مهران، وقتی که علی ر
پایه تعادلش را از دست داد، مقابل چشمش  چهار

گذشت.
یاد زد: مواظب باش علی! بی اختیار فر

د،  یرچشمی مراقب امید بو پدر که تا این لحظه ز
د، دلگیر شد.  وقتی صدایش را شنید، از عمق وجو

یر لب گفت: یا  به گلدسته مسجد خیره شد و ز
وز عاشورا به عزاداران این مسجد  سیدالشهدا! ر

ناهار خواهم داد. نذر مرا قبول کن و معجزه  ای 
کن تا امید به امید من برگردد.

امید همچنان محو تماشای دوستانش در میان 
د.  امواج خاطرات بو

٭٭
مادر، سکوت ها و خلوت های طوالنی امید را می دید و 

بیش از پیش نگران می شد. به سراغ پزشکش رفت 
وع به درددل کرد: آقای دکتر! امید  و با ناامیدی شر

د. محرم  وز دارد بدتر و افسرده  تر می شو وز به ر ر
دش بار اندوه دارد. خاطرات دوستانش که  خو

دند، بیشتر  سال گذشته با هم در مراسم فعال بو
یخته است. باید چه کنیم آقای  حالش را به هم ر

دکتر؟
ل  یشان مادر ز یر عینک به چشمان پر دکتر که از ز

د، گفت: خانم! من شما را درک می کنم؛  زده بو
د  اما شما باید امید را در این شرایط به حال خو

ین  رها کنید. اتفاق کمی نیست. سه تا از نزدیک تر
یزانش در یک لحظه مقابل چشمش کشته شده  عز

دش جنازه آنها را از میان   اند و او با دست های خو
ون کشیده است. سنگ هم  و بیر در قطعات خو

د. او به زمان نیاز دارد. باشد خرد می شو
ید و گفت: نه آقای دکتر! اتفاقا  ز شانه های مادر لر
زمان دارد این زخم را در امید من کهنه  تر می کند. 

من دارم می بینم که لحظه به لحظه، حالش 
ید دکتر! د. راهی پیش پایم بگذار افسرده تر می شو

ق زد و گفت: خانم! تنها راه  ونده را ور دکتر، پر
باقی مانده این است که در این شرایط عزاداری، 

وید. بهتر است از این فضاهای  با او به سفر بر
د؛ اما سراسر ایران  عزاداری و سوگواری دور شو

عزاداری است.
د، دل  مادر به نقطه امیدی که دکتر اشاره کرده بو

بست و گفت: می توانیم به دیدار بستگانمان در 
وع  ویم. هفته بعد، ماه صفر شر خارج از کشور بر
د و تا ما کارهایمان را انجام بدهیم، شاید  می شو

ن �ی
سش ا�ض حب

�ݑه اه داسش ىض

ویژه نامه اربعین۱۴۳۸
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د. ماه صفر هم تمام شو
دکتر سر تکان داد و گفت: اشکالی ندارد؛ ولی 

دتر او را از این فضا دور کنید، ممکن  و هرچه ز
د. او به تغییر شرایط نیاز  است حالش بهتر شو

دارد.

٭٭
اقدامات ابتدایی برای تهیه و تمدید پاسپورت 

د. پدر به سرعت کارها را پیگیری  انجام شده بو
د که امید را در یک سفر خانوادگی به  کرده بو

اسپانیا ببرد؛ تنها به این امید که حالش تغییر کند و 
به زندگی برگردد.

د و تالش های پدر برای اخذ  ماه صفر آغاز شده بو
د. امید از برنامه  ویزا، هنوز بی  نتیجه مانده بو
سفر، خبر داشت؛ اما شوقی برای رفتن نشان 

یرا  د؛ ز نمی داد. از نظر اطرافیان، حالت او طبیعی بو
د او را خوشحال  د که هیچ چیز نتوانسته بو مدت ها بو

کند.
د و امید میان رختخواب به ستاره ها نگاه  شب بو
می کرد. به ناگاه صدای صلوات در میان کوچه 

پیچید. امید کنار پنجره ایستاد. جوانان به 
دند.  ن قامت خمیده، جلو آمده بو ز استقبال پیر

د که از  د. مدت ها بو ل زده بو امید با تعجب به آنها ز
د و دلیل این همه احترام  اتفاقات محله، بی  خبر بو

ن را نمی دانست.  ز به پیر
و به جوانان  ن مقابل در مسجد ایستاد و ر ز پیر

گفت: همه شما محمدحسین من هستید. پسرانم! 
تنها چیزی که می خواهم به شما بگویم، این 

است که بدانید امام حسین j جانشین همه 
نداشته های شماست. یعنی هرچه می خواهید، از 

در خانه او بخواهید. من از شهادت محمدحسینم 
خیلی خوشحالم؛ چون امسال در عاشورا، دست 

یر علم ها بلند می کنم و  خالی نیستم. سرم را ز
دم نتوانستم کاری برای شما  می گویم: آقا! اگر خو

بکنم، پسرم را فرستادم تا مدافع حرم خواهرتان 
باشد!

د. یه ها بلند شده بو صدای گر

٭٭
د: آقای  صدای پدر از پشت تلفن، بلندتر شده بو
مهندس! هفته دیگر اربعین است و هنوز ویزای ما 

حاضر نشده! این چه تور سفری است که شما راه 
انداخته  اید! حداقل بلیت و ویزای ما را تهیه کنید؛ 

یم. ما نیازی به هتل ندار
امید از جا برخاست. به هدیه  ای که حاج آقای 

د، فکر می کرد. در  مسجد به او پیشنهاد داده بو

ون آورد  همان حالت، ساک دستی اش را از کمد بیر
و لباس هایی را میان آن گذاشت. پشت میزش رفت و 

یادداشتی برای خانواده نوشت. 

٭٭
سیل جمعیت با قدم های خسته، اما مشتاق، مسیر 
وز پیاده   دند. دومین ر و را در پیش گرفته بو وبه  ر ر

د. زنگ تلفن همراهش، دست او را  وی امید بو ر
به طرف جیبش برد: سالم مادر. همه چیز خوب 

است. 
د. از این می ترسید که  مادر اما خیلی نگران بو

فضای عزاداری و مصیبت، حال پسرش را بدتر 
کند. قبل از سفر، همه دردهایش را به حاج آقای 

د که پسرش  د و حاجی قول داده بو مسجد گفته بو
را به سالمت برگرداند.

حاج آقا که شانه به شانه او قدم برمی  داشت، 
د. شهید  گفت: محمدحسین درست همسن تو بو
د،  یه شو محله ما! شبی که می خواست عازم سور

با او حرف زدم. عجیب بوی رفتن می داد. یاد 
دمان افتادم.  وزهای جبهه و شب های عملیات خو ر

یره مجنون. ما که سعادت شهادت  شب های جز
نداشتیم؛ اما خوشا به حال محمدحسین...
وان، رسیدن اذان ظهر را با چاووش  مداح کار

وان پیاده ها برای نماز   خوانی بشارت داد. کار
وان به ذکر  ظهر توقف کرد. بعد از نماز، مداح کار

مصائب کربال مشغول شد.
د  د. با خو ل زده بو و ز امید به دوردست های پیش ر

اندیشید: سال گذشته هم مداح محله، همه این 
وضه ها را خوانده و ما هم مثل بقیه مردم اشک  ر
یختیم؛ اما چرا حرف هایی که اینجا می شنوم، با  ر

ق دارد؟ همه جا فر

٭٭
د که وقتی اذن میدان  سخن از علی اکبری بو

ینش را به یک باره از امام  خواست، گویی همه آفر
گرفتند؛ طوری که وقتی بر بالین جوان شهیدش 

رسید، کمرش شکست...
د که پشتوانه قلب  سخن از عباس علمداری بو

د را قربانی  د؛ اما به مسلخ عشق رفت و خو امام بو
مسیر خدا کرد.

د که بر همه هستی  سخن از هفتاد و دو مردی بو
زندها را میان  ن و فر خویش، چشم پوشیدند و ز
بیابان سوزان با جگر تشنه رها کردند؛ تنها برای 

د. تنها برای اینکه  اینکه خدا این گونه خواسته بو
د با تمام جان گفت: الهی رضًا بقضائک و  بشو

تسلیمًا المرک...

د.  وی سکه عاشقی بو اینها همه یک ر
د که  ور نوحه ها و مصائبی رسیده بو امید به مر
وی دیگر را نشانش می داد. همه این ایثارها و  ر

د رفتند.  د که خو عاشق پیشگی ها، از کسانی بو
وند، اگر بگذرند، آن قدر عظمت ندارد  آنان که می ر

تا کسی که بگذرد و بماند... و در این میانه، زنی 
را دید که ایستاده جان می داد. زنی را دید که 

د. زنی که  د خویش رسانده بو شهادت را به شهو
از همه گذشتنی هایش گذشت و محکوم به ماندن 

تر،  و صبوری و افشاگری شد و از همه اینها واال
د را به مقامی  زنی که باید مردانه می ایستاد و خو

می رساند که در میان این همه آتش و خون و خنجر 
یبایی چیزی نبیند. و شمشیر و اسارت، جز ز

وم  حاج آقا گفت: محمدحسین گفت می خواهم بر
د؛  مدافع حرم بانویی شوم که باغبان عاشورا بو

یخ، این چنین  د، عاشورا در تار زنی که اگر نبو
درخشان نمی شد!

٭٭
د جای  چشمانش دو گنبد را میان قاب تماشای خو

د و خیل مشتاقان در  د. ظهر اربعین بو داده بو
دان بر  محضر علمدار و ارباب به عرض ارادتی جاو

سر و سینه می زدند. 
د که به خاطرش  دی بو این همان لحظه موعو

وزها و فرسنگ ها قدم بر زمین کاشته، فاصله ها را  ر
دند و امید داشت با تمام جانش، این  یده بو درنور

عبور از فاصله ها را لمس می کرد.
یر  وی دو گنبد در حوالی بین الحرمین، ز وی در ر ر
علم، شانه به شانه حاج آقا ایستاد و در بحبوحه 

دعاها و نجواها، زمزمه کرد: سینا! مهران! علی! 
شما از این دنیا رفتید و خدا چنین خواست که 

یدگارم  من باقی بمانم... و من باید تسلیم امر آفر
د شما را که همنفس  بمانم؛ اما شوق زندگی بی  وجو

دید، از این نقطه به دست  همه لحظه هایم بو
ین   خواهم آورد. من این شور اربعینی را جایگز

تنهایی ها و خاطرات پس از شما خواهم کرد.
د و به بلندای  جمعیت، دست به سینه ایستاده بو

اربعین، در احترامی ماورایی به امام j عرض 
سالم می کرد.

لب های امید تکان می خورد: السالم علیک یا 
واح التی حلت بفنائک... اباعبداهلل وعلی االر

یافت. صدا، صدای  در گوشش، نجوایی را در
د. گویی سینا و مهران و علی هم  دوستانش بو
دند و یک صدا با هم به امام  کنارش ایستاده بو

سالم می دادند.
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 محمد حسین فکور

د به اربعین سال ۱۳۹۴. صبح  یک هفته مانده بو
د.  ز مهران. سیل جمعیت بو د رسیدیم به مر و ز

و شوم.  وبه ر فکر نمی کردم با این سیل جمعیت ر
همه پوشیده در لباس عزای امام حسین. سالِن 

د از آدم و سرانجام ساعت  ز، لبالب بو رِگ مر بز
ز  یم و پا به مر ز ایران بگذر ۱۱ توانستیم از مر

د و کسی  یم. آن طرف هم شلوغ بو عراق بگذار
دند  د؛ یعنی مأموران نتوانسته بو به کسی نبو
دند.  ده بو از پس جمعیت برآیند و راه را گشو

ز گذشتیم و رفتیم آن طرف در  از ساختمان مر
رگ، جلوی گمرک عراق که  میدان گاهی خیلی بز

رگ.  د و پر از ماشین های کوچک و بز پر از آدم بو
د که  می گفتند دولت  یلر اتاق دار بو چندتا هم تر

وار را سوار می کردند و  عراق آنها را گذاشته و ز
مجانی می رساندند تا شهر »کوت«.

نکته خیلی مهم که ابتدای امر دستگیرم شد، 
د که این عراق، دیگر آن عراقی که هشت  این بو
ز و  سال با آنها جنگیدیم نیست. در آن طرف مر

وهان با لباس فرم ارتش،  در خاک عراق، یک گر
دند.  ز، مستقر بو در کنار مسجد کوچک توی مر

در چهره  آنها دقیق شدم. این ارتش، دیگر 

د؛ ارتش دولت  ارتش صدام و حزب بعث نبو
دند که عاشق  د. سربازانی بو شیعی عراق بو
دند و با عشق و محبت،  امام حسین j بو

د  دند. وقت ظهر بو مشغول خدمت به زائران بو
و سربازان، دیگ های غذای نذری را می آوردند و 
چند  تا سرباز و درجه دار دیگر هم ظرف های یک 
بار مصرف را پر می کردند و با چه عشق و عالقه 
و احترامی می دادند دست زائران. این حال و هوا 

وزهای بعد در همه جای  وهای ارتشی را ر در نیر
خاک عراق دیدم. چهره مهربان و پر از عطوفت 
آنان، مرا یاد مطلبی از عالمه سیدمحمدحسین 

دت  حسینی طهرانی در رساله تفسیر آیه مو
د: انداخته بو

وی همین زمینه، محبت و خلوص و  »شاید ر
ین باشد که در  واح ائمه طاهر ارتباط معنوی با ار

شیعیان و َموالیان آنها، رأفت و عطوفت بیشتر 
است و در مخالفین آنها، خشونت و قساوت 

بیشتر. ابن  ابی الحدید می گوید: این ُخلق 
یم در بین محبان و دوستان امیرالمؤمنین  کر

j تا به حال به نحو توارث انتقال یافته است؛ 
همچنان که حسد و خشونت و سنگین دلی، 

در طرف دیگر، به نحو توارث منتقل شده است 

 بیژن شهرامی

جوان خیار فروش ,,

وی  وضه، آماده ادامه پیاده  ر بعد از خوردن صبحانه و گوش دادن به ر
وی اربعین هستند. هنوز از محلی که  وی۱  و پیاده ر ز خسر به سمت مر

شب در آن استراحت کرده  اند، فاصله نگرفته اند که چشمشان به جوان 
وختن خیار است. جوان با دیدن  وشی می افتد که مشغول فر دست فر

پارچه نوشته  ای که نشان می دهد زائر سید و ساالر شهیدان j هستند، 
از جا برمی خیزد، چهارگوشه بساطش را می گیرد و داخل ماشینی که 

وسایلشان را حمل می کند می اندازد.
وان با تعجب می پرسد: »این چیه؟« مسئول کار

د، می گوید: »حاج آقا رسیدی کربال،  همین طور که آماده رفتن می شو
د؛  و به امام حسین j برسان و بگو: همه دارایی اش این بو سالمم ر

پیشکش کرد و گفت: کاش بیشتر می داشتم و می دادم«.۲ 

پیام ,,
زائران پیاده اربعین که حسین گویان به نزدیکی شهری دیگر  رسیده-

و می شوند؛ آن هم درست از  وبه  ر اند، یک دفعه با ماشین مدل باالیی  ر
و. وبه  ر ر

راننده که جوان چابکی است، می خواهد ادامه مسیر بدهد؛ اما یک دفعه 
تغییر جهت می دهد و با زدن چند نیش ترمز، می ایستد.  

همه نگاه ها به سمتش بر می گردد. راننده جوان که پوشش مناسبی 
وان می رساند و ضمن در آغوش فشردنش،  وحانی کار د را به ر ندارد، خو

یختن. وع می کند به اشک ر شر
د. می  گوید: »من با  وان با تعجب، جویای رفتار او می شو وحانی کار ر

و که دیدیم، یک دفعه تنمون  دوستام اآلن داشتیم می رفتیم پارتی. شما ر
یم!  یم کجا می ر ن، ما دار ن کجا  می ر دمون گفتیم: اینا دار ید و با خو ز لر

آقا به امام حسین j بگو: ما دیگه توبه می کنیم.آقا یادت باشه پیامم 
و برسونی«.۳  ر

مسابقه ادبی ,,

فرهنگ سرای   شهرشان   به   مناسبت  اربعین  سید  و   ساالر شهیدان، 
مسابقه  ای ادبی ترتیب داده  که  یکی  از  بخش های آن به نوشتن قطعات 
ادبی با موضوع اربعین امام حسین j اختصاص دارد. یکی از نوشته-

یر است:  های ارسالی به دبیرخانه جشنواره، متن پر احساس ز
ق عزا بر دوش داشت. گفتمش: پا برهنه؟ در این زمین  با پای برهنه، بیر

خیس و سرد؟
د، گفت:  لبخندی زد و در حالی که نگاهش به جایی مبهم خیره مانده بو
و زمین راه می رم تا عشق  دم ر مگه نشنیدی پای آدم قلبشه؟با قلب خو

دم نشون بدم و به همه بگم: من با قلبم برای  و با تموم وجو حسین ر
امام حسین j عزاداری می کنم«.

وجه مشترک ,,

ن  ... ا ارݣݣݣݣ�بع�ی و امّ
ی

ض
� ن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݡس�ی ی ارض ار�بع�ی

ݑ
اݣݣݣطرا� حض

ّوار ...  ىیا رض
گݘ �ی ال�ب

�هَ

ویژه نامه اربعین۱۴۳۸
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وی باشکوه اربعین حسینی است که یک دفعه  مشغول تهیه گزارش از پیاده ر
نگاهش به کشیشی می افتد که با لباس رسمی، به همراه تنی چند از راهبان 

کلیسا، دوشادوش دیگران در حال حرکت به سمت کربالست.
د و می پرسد: شما کجا، اینجا کجا؟ و با تعجب جلو می ر

می خندد و می گوید: پیغمبرامون یکی نیستن؛ امام حسینمون که یکیه!۴ 
وار   خدا   می باشند زائرانت همه ز

د کرب و بال هم باقی است تا خداوند بو

موکب عیسی بن مریم ,,

دجوش، آماده پذیرایی از  ایستگاه های متعددی که به صورت مردمی و خو
یر یکی  زائران امام حسین هستند، تشکیل شده است. نرسیده به کربال، ز
از خیمه  ها توقف می کنیم، ذکر مصیبتی و سپس اقامه نماز، صرف ناهار و 

کمی استراحت.
ویش نوشته شده است: »موکب عیسی  میزبان ما هم ایستگاهی است که ر

یم«! تازه می فهمیم از مسیحیان عراق هستند.۵  بن مر

پرچم فرانسه ,,

وی از سمت نجف به کربال هستیم. در بین  به همراه پدرم مشغول پیاده ر
وه ها و افراد مختلفی از ما سبقت می گیرند؛ از جمله خانمی باحجاب  راه، گر

که پرچم فرانسه را در دست دارد.
تعجب می کنیم. کمی بر سرعتمان اضافه می کنیم تا ببینیم کیست و با این 

پرچم چه کار دارد.
می ایستد و می گوید: من مسیحی  ام و اهل فرانسه که در زمان حمله 
وزی  یکا به عراق، به عنوان سرباز داوطلب به اینجا اعزام شدم. ر آمر

وی به سوی کربال هستند. دلیلش  دیدم مردم دسته دسته مشغول پیاده ر
ویم تا در مجلس عزای حسین j شرکت کنیم  را پرسیدم. گفتند می ر

یم. به دلم افتاد من هم نذر کنم که اگر  یر گنبد حرمش، حاجت بگیر و ز
وی کنم.  حضرتش سینه سرطانی  ام را شفا بدهد، این مسیر را پیاده ر

مدتی بعد به کشورم بازگشتم و دیدیم اثری از بیماری در من نیست. به 
همین خاطر منتظر نشستم تا اربعین فرا برسد و  من  به نذرم عمل کنم.6 

خجالت ,,

دلش می خواهد حاال که اربعین را در شهر قاهره حضور دارد، سری هم به 
وضه  ای بخواند. به  دش ر مقام رأس الحسین۷  بزند و در آنجا برای دل خو

ون آمدن از هتل، از یکی از رهگذران  د و موقع بیر همین خاطر آماده می شو
می پرسد: مقام رأس الحسین j کجاست؟

طرف نگاهی معناداربه او می اندازد و می گوید: مقام سیدنا الحسین j در 
فالن جاست.

خجالت می کشد که اسم امام حسین را بدون  پیشوند  و  پسوند مناسب 
وند مصری، آن را به او متذکر شده است!۸ برده و این شهر

پی نوشت:
۱. استان کرمانشاه.

۲. راوی: حجت االسالم و المسلمین کمیل نظافتی.
۳. همان.

وضه نیوز. ۴. ر
وزنامه جمهوری اسالمی مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۵ درج شده است. ۵. تصویر این موکب، در ر

وزنامه جمهوری اسالمی مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۵ درج شده  6. خبر و تصویر این بانوی فرانسوی، در ر
است.

وایتی محل دفن سر مبارک امام حسین j است. ۷. مکانی مقدس در شهر قاهره که به ر
۸. راوی: حجت االسالم و المسلمین سید محمد حسین نواب.

ین معرفتی به اخالق مردم  و کسی که کوچک تر
و نتیجه برخورد آنان با یکدیگر در ابراز صفات 

یافت  وحی داشته باشد، این مطلب را خوب در ر
می نمایند«.۱

سرانجام من نیز مانند هزاران زائر دیگر، سوار 
یلرها شدم و به مقصد »کوت«  یکی از همین تر

رگ  به راه افتادیم.۲ در کوت، یک ترمینال بز
هست که از آن جا زائران جابه جا می شوند و 
وند به سوی شهرهای دیگر عراق، مثل  می ر

کربال، نجف و کاظمین.

وی راه کربال به  وز بعد در پیاده ر  دو ر
نجف

د و آزار می داد.  کوله پشتی ام کمی سنگین بو
آن را درآوردم و بندهای آن را به پشت انداختم 

وی سینه جا دادم و به راه  د کوله را ر و خو
ادامه دادم. حاال حجم کوله، کمی جلوی دید 
دم و آرام در  را می گرفت. کنار راه قرار گرفته بو
دم. احساس  وان بو وان جمعیت، ر بین سیل ر

می کردم بوی رحمت و مهربانی و خلق و خوی 
یدن گرفته است.  حسینی، در بین مردم، وز

همه مردم، یک جوری با هم مهربانند؛ از عرب 
ق و غرب  گرفته تا عجم و سایر ملیت های شر

و این وزش ِمهر حسینی بر سر زائران را گاهی 
د برجسته تر هم دید. کنار راه که می رفتم،  می شو

وی صندلی های جلوی  د ر جوانی نشسته بو
یکی از موکب ها. من که کوله، کمی جلوی دیدم 

د، با پای او برخورد کردم. جوان از  را گرفته بو
جا بلند شد و چند قدم دنبالم آمد و با عطوفت 

وی  فراوان، چند  بار عذرخواهی کرد و شانه و باز
مرا بوسید که ببخشید! پای من، راه شما را سد 

دم، به فکر  د. با این که من مقصر بو کرده بو
راهی در تهران  افتادم که همین آدم، اگر سر چهار

با او برخورد می کردی، آیا همین گونه برخورد 
می کرد؟

دقیقًا چند کیلومتر آن طرف تر، دوباره همین 
دک چهار پنج ساله  اتفاق افتاد و این بار با یک کو
برخورد کردم و مادرش دوید و بسیار عذرخواهی 
کرد که بچه اش سر راه زائر امام حسین j قرار 

گرفته است.

وی وز دیگر در پیاده ر  ر
همه مسیر، از نجف تا کربال پر است از موکب ها و 
هر کدام از موکب ها هم مربوط به یک هیأت و یک 
محله از شهرهای عراق. البته دو سه سالی است 

پا کرده اند. توی  که ایرانی ها هم چند موکب سر

موکب ها، همه جور وسیله  استراحت هست. همه  
آنها هم غذا طبخ می کنند و با اصرار به مهمانان 
وز عصر، یکی  اباعبداهلل j می خورانند. یک ر

از موکب ها خیلی توجهم را جلب کرد. پیرمرد 
وفن  د و میکر بی، سر راه زائران ایستاده بو عر

به دست با زائران صحبت می کرد. پیرمرد، 
د و هیأت و موکب آنها، نزدیک  رگ هیأت بو بز

دند. پیرمرد با  به صد دیگ غذا بار گذاشته بو
بی، زائران را دعوت می کرد به صرف  زبان عر

غذا و خوش آمد می گفت. نکته  جالب قصه این 
د این همه فعالیت و یک صد دیگ  د که با وجو بو

د  غذا فقط برای یک وعده، با صدای بغض آلو
یه می زد، با صد زبان، از زائران  که دیگر به گر

حسینی، عذر تقصیر می خواست. می گفت: 
ین  ر ِصّ

َ
ّوار! ابوسجاد َنْحُن َواهلل ُمَق هالبیگ یا ُز

وار! ابوسجاد  ِبِخْدمتکم... خوش آمدید ای ز
د(.  )منظورش از ابوسجاد، امام حسین j بو

به خدا قسم! ما در خدمتگزاری برای شما 
یم و کوتاهی کرده ایم«. مقصر

پی نوشت:
دت،  ۱. عالمه سیدمحمدحسین طهرانی، رساله تفسیر آیه مو

ص۱۴0.
ز مهران. ۲. شهر کوچکی در ۵0 کیلومتری مر
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  سیده اعظم سادات

یعنی می خواهی که بیایم؟ دلم برایت 
تنگ شده؛ برای حرم باصفایت؛ برای 

صدای سینه زن هایت که از عاشورا تا 
اربعین، با پای پیاده به عشقت می آیند و 
در بین الحرمین شور می گیرند و از ته دل 

یاد می زنند: لبیک یا حسین! فر
دلم برای عطر سیب حرمت تنگ 

وضه خوان- شده. راستش از خیلی از ر
د مانند  ها شنیده ام؛ اما شنیدن کی بو

دیدن! دوست دارم بیایم و ببینم که عطر 
سیب، چگونه شامه  زائرانت را نوازش 

می کند.
می گویند در نزدیکی حرمت، مردی خوش 
سیما آرمیده که حتی یک دست هم ندارد؛ 
اما هرکه هرچه بخواهد، می دهد. مسلمان 

و غیرمسلمان هم برایش فرقی ندارد. 
مردی ارمنی را می شناسم که شفای 

دخترش را از برادر تو گرفته است. کافی 
است که انسان باشد و چیزی بخواهد. 
ویش را  ز شاید اگر انسان هم نباشد، آر

برآورده کند!
از او هم می خواهم؛ اما مطمئنم که 

می خواهی بیایم. از شما و خانواده  ات، 
وز عرفه،  مهربان تر سراغ ندارم. تازه ر

وقتی که معنی دعای عرفه را می خواندم، 
د ندارد  فهمیدم که مهربان تر از شما وجو

یا اگر هم هست، من نمی شناسم. چطور 

وی زمین با  د که حجت خدا ر می شو
دش این طوری سخن بگوید! خدای خو
حاال اگر دوباره بگویم که چقدر دوستت 

ویم دیدن حرمت هست،  ز دارم و آر
راهم نمی دهی؟ میان سینه سوخته های 

عشقت، راهم نمی دهی؟ برای ماساژ 
دادن پاهای تاول زده  دوست دارانت 

راهم نمی دهی؟ برای دیدار برادرت راهم 
نمی دهی؟  

می گویند باید امام رضا j بخواهد تا 
راهی کربال شویم؛ من از او هم خواسته ام  

تا بخواهد که به دیدن حرمت بیایم و 
دن را احساس  ین با تو بو لحظه های شیر

کنم؛ لحظه هایی که بارها و بارها وقتی 
یارت عاشورا می خوانم، تصورش را  ز

وی حرم  وبه  ر کرده ام. لحظه هایی که ر
د،  شش گوشه ات می ایستم و با تمام وجو

ل می زنم. وقتی که پرده   یحت ز به ضر
وز  اشک، چشم هایم را گرم می کند، یاد ر

سرخ عاشورا می افتم. یاد مردی که با 
همه  اهل و عیالش راهی سفر شد تا اسالم 

را زنده نگه دارد و اگر نمی شد، اسالم را 
به تاراج می بردند و کاری کرد کارستان؛ 
ن، خیل  آن قدر که بعد از گذشت ۱۴ قر

عظیم زائران را می بینی که از جوان و 
پیر تا بچه و بیمار، راهی سفرند. من هم 

قاطی همان ها می شوم؛ قاطی سیاهی 
لشگر اربعینت می شوم تا به دلم بگویم: 

می خواهید که بیایم...

کربال خداحافظ می روم 
د اسفند در فضا پیچید، سفرت بی بال، خداحافظ دو

زان گفت: در پناه خدا، خداحافظ مادرش با صدای لر
کاسه آب تشنه اشک است، اربعین است و صحبت از  مشک است

اشک ها بی قرار بدرقه اند، التماس دعا، خداحافظ
ق کرده است، بین همسایه ها کسی می گفت: کوچه را جمعیت قر

کاش می شد که ما به همراهت... کاش می شد که ما... خداحافظ
با نگاهی به سمت جمعیت، از خم کوچه داشت می پیچید

د گفت: آی همسایه ها!...خداحافظ د، با خو یک قدم مانده بو
د... سمت کاسه آب... ید از خواب، تشنه اش بو ناگهان، بی هوا پر

وم کربال، خداحافظ و به مادر گفت: می ر یخت... ر اشک می ر
د اسفند در فضا پیچید، اشک ها بی قرار بدرقه اند دو

زان گفت: در پناه خدا، خداحافظ مادرش با صدای لر

ترانه اربعین
ن به مقصد می رسن شنیدم فاصله ها دار

همه کبوترا به پای گنبد می رسن
ن از راه می رسن یکی یکی مسافرا دار

تا حرم چیزی نمونده، خوش به حال زائرا
خوش به حال زائری که اولین  بار اومده

دل شو نذر حرم کرده، پی یار اومده
یه عکس گنبد توی آیینه اشکاش جار

یه داره دل دل می کنه، منتظر دلدار
و سینه برد عرض ارادت بکنه دستشو ر

یاد داره، می خواد که خلوت بکنه درد دل ز
اشکاشو پاک می کنه، اما یه بغض بی صدا

یب کربال! می گه قربونت بشم، شاه غر

  علی اصغر شیری
که بیایم می خواهی 

ویژه نامه اربعین۱۴۳۸
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وی یک تکه موکت ٭٭  موکبی ر
در تمام طول مسیر، مردم بومی عراق، آب و چای و 

دیم که وقت  غذا پخش می کردند. جایی در مسیر بو
وی خاک های کنار جاده،  نماز شد. دیدم مردی ر

وی  موکتی پهن کرده است. ما هم وضو گرفتیم و ر
موکت، مشغول نماز شدیم. نماز که تمام شد، بلند 

وی  ویم، تازه دیدیم که مرد عرب، دارد ر شدیم که بر
د من  همان موکت، سفره غذا پهن می کند. برای خو

ید یا اجاره  تازگی داشت. کسی که حتی قدرت خر
داربست و چادر و راه  اندازی یک موکب کوچک را 

هم ندارد، حاال با چند تکه موکت و غذاهای ساده، از 
زائران پذیرایی می کند.

غذا را که خوردیم، آماده رفتن شدیم که دیدیم 
کفش هایمان نیست! مرد عرب که متوجه ما شد، جلو 

آمد و لبخندزنان، به بچه  هایش اشاره کرد. بچه-
های قد و نیم قد، نزدیک ما شدند و کفش های واکس 

خورده ما را جلوی پایمان جفت کردند. مرد عرب 
را در آغوش کشیدیم و تشکر کردیم. مرد عرب، 

د، با دست- همچنانی که ما را در آغوش گرفته بو
رگش، از پشت، خاک لباس هایمان را هم  های بز

ویم که باز هم جلویمان را  می تکاند. خواستیم بر
گرفت. ما را مجبور کرد دوباره بنشینیم. ما که شوکه 

وع به ماساژ  دیم، نشستیم. مرد عرب، شر شده بو
یه شده  پاهایمان کرد. حاال تعجبمان تبدیل به گر

د... بو

٭٭ خانه  ام را بیمه کردید 
ویم،  وقتی می بیند اصرارش فایده ندارد و ما باید بر
بی می گردیم تا از  دلش می گیرد. دنبال کلماتی از عر

یم؛ اما با نرمی  او تشکر کنیم و دلش را به دست بیاور
و لبخند، بر دهانمان می کوبد و می گوید: من این 

کارها را برای شما انجام ندادم و با دستش به پرچم 
باالی خانه اش اشاره می کند و نام حسین j را 

نشانمان می دهد.
در حال خداحافظی هستیم که پسربچه  ای به دو از 

یده به  یده بر ل همسایه، به سمتمان می آید و بر منز
بی حرفی می زند و حالی مان می کند که به خانه  عر

ویم. می گوید مادربزگش با ما کار واجبی  آنها بر
رگ  دارد. به دنبالش راه می افتیم و وارد خانه مادربز

زنی قدخمیده، چوبی در دست و  می شویم. پیر
ور  چادری سیاه و خاکی، منتظرمان است. به ز

عصا، چند قدمی به سمتمان می آید و می گوید: 
خوش آمدید زائران حسین! خوش آمدید! دلم را 

وشن کردید. خانه  ام را بیمه کردید؛ خدا زندگی  و  ر
کشورتان را بیمه کند و خانواده تان را سالمت نگه 
دارد. من چیزی در خانه ندارم تا از شما پذیرایی 

ید و چند قدم  کنم؛ فقط ازتان می خواهم منت بگذار
وید تا امسال هم خانه  ام  در حیاط خانه من راه بر

د تا امسال  به قدم های زائران حسین j متبرک شو
هم خانه ام از بال دور بماند...

j ٭٭ خالص برای حسین
د که احساس کردم دیگه  د ۲00 بو نزدیکی های عمو

نمی تونم راه برم. پاهام خیلی درد می کرد. یک 
جایی برای نشستن پیدا کردم و پاهای تاول  زده-

و دراز کردم و خوابیدم. ناگهان حس کردم  ام ر
و که باز کردم،  کسی مقابلم ایستاده. چشم هام ر

نگاهم به یک پیرمرد عرب با محاسنی سفید افتاد که 
د. با اشاره بهم فهموند که می خواد  جلوم ایستاده بو

و ماساژ بده. از نگاهش، اصرار کردنش  پاهام ر
و فهمیدم. اول نمی خواستم قبول کنم؛ چون از  ر

محاسن سفیدش خجالت می کشیدم؛ ولی دوست 
دم  هم نداشتم دست رد به سینه  اش بزنم. با خو

یاد ماساژ بده. گفتم: نمی گذارم ز
پیرمرد جلو اومد، جلوی من دوزانو نشست و پاهام 

وع کرد به ماساژ  وی شونه  اش گذاشت و شر و ر ر
و تا زانو باال  و درآورد و شلوارم ر دادن. بعد جورابم ر

وع  زد. از جیبش، یک پماد درآورد و به پام مالید و شر
و  دم ر کرد به مشت و مال دادن. بغض، همه وجو
وکیده  اش  د. به فکرم رسید دست های چر گرفته بو

د. خواستم جوراب هام  و ببوسم. آخرهای کارش بو ر
و پام  دش جوراب هام ر و بپوشم؛ اما نگذاشت و خو ر

ور، جلوی  یه  ام بگیره. به ز د گر کرد. کم مونده بو
ین کار پیرمرد، نقشه- دم که آخر و گرفته بو دم ر خو
و بوسید!  و نقش بر آب کرد: پیرمرد، کف پام ر هام ر

وی صورتم جاری شد. توی همین  سیل اشک، ر
و به اسم صدا  دم که یک نفر پیرمرد ر حال و هوا بو

کرد و بهش گفت: تو که فارسی بلدی، چرا باهاش 
فارسی حرف نمی زنی؟ پیرمرد که خواست بلند 

بشه، بهش گفتم: چرا فارسی حرف نمی زنی؟ گفت: 
حرفی نمی زنم؛ چون نمی خوام کسی بفهمه فارسی 

بلدم و ازم تشکر کنه. می خوام کارم خالصانه برای 
امام حسین j باشه...

راده  اه �ݑ �ب روا�ی

وی اربعین حسینی، تقویت و غنی  سازی  ویج فرهنگ پیاده  ر وایت براده  ها« با هدف تر ح »ر طر
وی اربعین سال 94، شکل گرفت و در آن، وقایع،  ویج فرهنگ کتابخوانی، در پیاده  ر ادبیات آیینی و تر

خاطرات و داستان های ارسالی از سوی زائران اربعینی، جمع  آوری گردید. از مجموع مطالب گردآوری 
یر به چاپ رسید: وایت براده  ها« و با عناوین مجزای ز شده، سه جلد کتاب با عنوان کلی »ر

وی اربعین + کمی مزاح؛ به قلم رضا عیوضی دفتر اول: »او یافت مرا!«؛ سفرنامه پیاه  ر
وی اربعین؛ به قلم تقی شجاعی وایتی از فتح من در پیاده  ر دفتر دوم: »سید مِن حسینی«؛ ر

وایتهای داستانی از دنیای اربعین؛ به قلم جمعی از  دفتر سوم: »این است، آن نیست«؛ ر
نویسندگان

در ادامه، چند بخش کوچک از این مجموعه را با هم می خوانیم.

برای خرید مجموعه، عدد  » 1 « را  به 
30006819  ارسال نمایید.
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 محمدهادی کاظمی

 j امام باقر  
کهدوستداردمنزلشبهشت کسی امامباقرjفرمود:

کربال(راترك باشد،پسزیارتمظلوم)مظلوم
کیست؟حضرت کردم:مظلوم نکند.عرض

که فرمود:مظلوم،حسینبنعلیcاست

کهبهخاطرشوقبهآن کسی کربالستو صاحب
حضرتومحبتبهرسولخداوفاطمهوامیرمؤمنان

کند،خداونداورابرسر c،حضرتشرازیارت
سفرههایبهشتینشانده،باآنسروران،همغذاباشد؛

کهمردمدرحسابمیباشند. درحالی

j امام صادق  
کهازمنزلشبیرونآید کسی امامصادقjفرمود:

وقصدشزیارتقبرحضرتحسینبنعلیc
که گرپیادهبرود،خداوندمنانبههرقدمی باشد،ا

گناهازاومحو برمیدارد،یكحسنهبرایشنوشته،یك
کهبهحائربرسدوپسازرسیدنبه میفرمایدتازمانی
آنمکانشریف،حقتباركوتعالیاوراازرستگاران
کهمراسمواعمالزیارترابه قرارمیدهدتاوقتی

کهدر پایانبرساند
اینهنگام،اورا

ازفائزینمحسوب
میفرمایدتازمانی
کهارادهمراجعت

نماید.دراین
وقت،فرشتهاینزد

اوآمده،میگوید:

كجایند زائران حسین... 
jمروری بر برخی از روایات معصومان در باب فضیلت زیارت امام حسین

ن چهارم هجری  یارت حضرات معصومین b که توسط ابن قولویه قمی در قر یارات، کتابی است در باب ثواب، فضیلت و کیفیت ز کامل الز
یارات یک کتاب حدیثی  وایت حضرات معصومین b جمع آوری شده است. به عبارت دیگر، کامل الز نگاشته شده است. متن این کتاب از ر

 j بوط به امام حسین ین راویان شیعه گردآوری شده است. این کتاب مشتمل بر 1۰8 باب است که 82 باب آن مر رگتر است که توسط یکی از بز
بوط به  یف آن حضرت می باشد.  مرحوم ابن قولویه، به طور مفصل به مسائل مر یارت و کیفیت تشرف به مضجع شر یه و ز و کربال و فضیلت گر

یارت  وایت  ها درباره ز یه بر آن حضرت پرداخته، بیش از دو سوم کتاب را به امام حسین j اختصاص داده است که حاکی از فراوانی ر یارت و گر ز
وایات را می  خوانیم. آن امام مظلوم می باشد. با هم چند نمونه از این ر
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شرم
 زهرا بختیاری نژاد

کهمشکمبرسد،دیرشود شایدآنلحظه
مگرایناسببتازد،برسد،شیرشود
آهایقطرهبگوآبچهدرسردارد؟

کهدرآخرفقطازبودنخودسیرشود؟
کفایتمیکرد بغضسنگینهمینمشک

تاسبکبالیاینقافلهتفسیرشود
کهدریابشود غرقدرخونشدهایندشت

موجبرخاستهازشرمسرازیرشود
کهنداردخورشید رویدیدارزمینرا

گیرشود ابربایدتهاینقصهزمین

تــک بیتــی   هــای عاشــورایی

 سروده علی   اکبر حائری

کربالبیمعنیاست روزوشبدرآسمان
کههمخورشیدداردهمقمردریکزمان چون

کهحراماستبهاصحابجهنم حقا
کهمیاندوبهشتاست بینالحرمینی

**
هرچهمیخواهیبگوحتماصدایتمیرسد

گوشدارداینحرم چونبرایزائرانشش

**
بیندوحرمچندقدمفاصلهافتاد

تابازاباالفضلعقبتربنشیند

**
نکتهپایینپاتنهاهمینیکجملهاست:
بوسهبرپایپدرمنرابهاینجاهارساند

**
کشوریبهنقشهوپرچمنشانشده هر

سرخیپرچمتونشاندوعالماست

**
کربوبالست گرماهبنیهاشمی ماها

ابربایدبرودسوییوپنهانبشود
کماند آرزویردپایشبردوچشمخا

کهاوپاجایپاهایامامشمیگذاشت بس

**
کهسهشعبهسررسید آسمانآمدببارد

کرد کهبباردبغض بعدازآنهروقتآمد

**
کربالسهممناست هفتهاییکبارخواب

کاشدرهرماههمیکبارزائرمیشدم

رسولخداiسالمرسانده،بهتومیفرماید:از
گذشتهات گناهان کن؛تمام ابتداعملراشروع

آمرزیدهشد.
٭٭

کردم:فدایتشوم! محضرامامصادقjعرض
کهبرایزائرقبرحضرت کمترینثوابواجری

امامحسینjمیباشدچیست؟
کهبرایاوست، کمترینپاداشی حضرتفرمود:
کهخداوندمتعال،اوواهلشراحفظ ایناست
گرددووقتیروزقیامت کردهتابهخویشانشباز

شد،خداوندمتعال،حافظاوخواهدبود.

٭٭
امامصادقjفرمود:درروزقیامت،احدی

نیست؛مگرآنکهآرزومیکنداززائرانامامحسین
کهباایشانچه jباشد؛زیرامشاهدهمیکند

کرامتی معاملهایشده،حقتباركوتعالی،چه
دربارهآنهامنظورمیفرماید.

٭٭
امامصادقjفرمود:ایامزیارتحضرتامام

حسینjجزءعمرزائرشمردهنشده،ازاجلشان
محسوبنمیگردد.

٭٭
کهمیخواهددر کسی امامصادقjفرمود:
همسایگیرسولخدا،امیرمومنانوفاطمهc
باشد،زیارتحسینبنعلیcراتركنکند.

٭٭
امامصادقjفرمود:درروزقیامت،برایزوار

حسینبنعلیcبرسایرمردم،فضیلتوبرتری
کردم:فضیلتشانچیست؟ میباشد.عرض

حضرتفرمود:پیشازدیگرانوچهلسالقبل
که ازآنها،بهبهشتداخلمیشوند؛درحالی

مردمدرحسابوموقفمیباشند.

٭٭
کهبهزیارتقبرامام کسی امامصادقjفرمود:

حسینjبرودوبهحقآنحضرت،عرفانو
کهسهحج کسیاست گاهیداشتهباشد،مانند آ

بارسولخداjانجامدادهباشد.

٭٭
کهروزقیامت امامصادقjفرمود:هنگامی

کجایندزائرانحسین شود،منادیندامیدهد:
کشیده گردنهایتعدادیازمردم بنعلی؟

کس کهعددآنهاراغیرازخداوندمتعال، میشود
گفتهمیشود: دیگرینمیداند.پسبهایشان

قصدشمااززیارتقبرحضرتحسینبنعلی
چهبود؟میگویند:پروردگارا!آنحضرترا
کهبهرسول کردیمبهجهتمحبتی زیارت

خداوعلیوفاطمهcداشتیموبهمنظورطلب
رحمتبرایصاحبقبربهازایآنچهازآن

گفتهمیشود: گردید.پسبهآنها حضرتصادر
ایشانمحمدوعلیوفاطمهوحسنوحسینb

هستند؛بهآنهاملحقشوید.شماباایشانودر
درجهومرتبهآنهاهستید.بهلواءوپرچمرسول

گردید. خداiملحق

j امام کاظم  
کسبه کاظمjفرمود:بهخداقسم!هیچ امام

زیارتحضرتامامحسینjنمیآید،درحالی
کهعارفبهحقآنجنابباشد،مگرآنکهحق

گذشتهوآیندهاشرامیآمرزد. گناهان تعالی،

j امام رضا  
گوید:ازحضرت محمدبنابیجریرقمیمی

که کسی کهبهپدرمفرمود: رضاjشنیدم
که کند،درحالی حسینبنعلیcرازیارت
گاهباشد،ازهم بهحقآنحضرت،عارفوآ
صحبتهایحقتعالیباالیعرشمیباشد.
سپساینآیهراقرائتفرمود:»ِإناْلُمتِقیَنِفی

َجناٍتَوَنَهٍر،ِفیَمْقَعِدِصْدٍقِعْنَدَمِلیٍكُمْقَتِدٍر؛
گزینند؛ کنارنهرهامنزل همانااهلتقوا،درباغهاو

درمنزلگاهصدقوحقیقتنزدخداوندعزتو
سلطنتجاودانیمتنعممیباشند«.

منبع: 
یارات، ترجمه مرحوم سید  ابن قولویه قمی، کامل الز

جواد ذهنی تهرانی.

که برای زائر قبر  کمترین ثواب و اجری  کردم: فدایت شوم!   عرض 
حضرت امام حسین j می باشد چیست؟

که خداوند  که برای اوست، این است  کمترین پاداشی  حضرت فرمود: 
گردد و وقتی روز  کرده تا به خویشانش باز  متعال، او و اهلش را حفظ 

قیامت شد، خداوند متعال، حافظ او خواهد بود.

,,
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  محبوبه زارع

کهفرقشازلحظه شبآخرزیارت،حالوهواییدارد
آغاز،زمینتاآسماناست.دلشنمیخواستبرود؛نه
کسی کاریدرشهرخودنداشتهباشد؛نهاینکه اینکه

منتظرشنباشد.

کوچهرابرایش کهاالنسرتاسر خوبمیدانست
کردهاندوپارچهنوشتههایتبریکازدرو چراغانی
همسایهوفامیل،بردیوارهاآویزاناست.خوبخبر

کهخیلیهالحظهشماربرگشتناوهستند؛حتی داشت
کرده،به گلهجدا کهروزپروازمیان گوسفندی همان

کهآنرابرایبازگشتشقربانی گردشسپردهبود شا
کنند.

دلشمیلیبهخداحافظیازمشبکهایضریحشش
کههمینیکهفتهنبودنش، گوشهنداشت؛درحالی
کارهایتجاریاشرابهعقبانداخته، دنیابهدنیا

کردهبود. چنددهانهحجرهبازارشراتعطیل

کهمیافتاد،دلشمیخواست کارهایعقبمانده یاد
چشمبرهمبزندوبهخانهبرسد؛اماامشبحالو

کهانگاریواقعًادلشبرایماندنبیشتر هواییدارد
میتپیدتارفتن.

کارناتمامیدراینحرمدارد؛اماآخرچه حسمیکرد
کرده کاری؟قبلازآمدن،حسابخمسشرادرست
بود؛حسابهمهنمازوروزههایشراهم.نهبهخدا

بدهکاریداشت،نهبهخلقخدا.

شنیدهبودخداازحقخودمیگذرد؛اماازحقالناس
نه.

کرد،همه کهدرتورزیارتیثبتنام ازهمانروزی
کردتاروز چکهاواقساطوامشرایکییکیتسویه

کسیبدهکاری کهدیگربههیچبانکیوهیچ پرواز
نداشت.

چرابرایرفتنسبکنبود اوسبکآمدهبود؛اماحاال

وچرالحظهبهلحظه،وزنسنگینتریرارویشانههای
خوداحساسمیکرد؟

کارواندربارهشبعاشوراصحبت امروزصبحمداح
کرد کهامامjیارانخودرارها گفتهبود کردهبودو
کنیدوجانخودرا وفرمود:ازتاریکیشباستفاده

کشتهخواهد کسبامنبماند، کهفرداهر نجاتدهید
شد.

کهپایامامخودماندندو کردتمامآنهاییرا مرور
حاضربهاستفادهازتاریکیشببرایرفتننشدند.

کهآنهاماندند،چونحسابخود باخوداندیشید
کاری که کدیدند؛ماندندچونیقینداشتند راپا

کارهای نیمهتمامباقینگذاشتهاندومهرپایانهمه
کناراماماستوبس. عمرشان،همینماندندر

سخنمداحازهمانصبح،امانشرابریدهبود.وقتی
گفت:خواهرانوبرادران!به گریههایزائران درمیان

گرهمین کها کنید خودتانبرگردید!خودرامحاسبه

می مانم یا می روم؟
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امشب،ایناتفاقبرایشمابیفتد،آیامیمانیدیا
کهماندنتانیعنیمرگ گریقینداشتهباشید میروید؟ا
درفردا،آیابازهممیمانید؟آیااینقدرحسابهایتان

کهدلبهماندنخوشداشته صافوروشنهست
باشید؟

که ازهمانلحظه،طوفانیرادرجانخوددریافت
ریشهاشرانمیدانست.

کهحتیدورکعت کجاآمدهبود؟او آخراینطوفاناز
کارنامهعملخود گرفتهدر نمازقضاویکروزروزهنا

کهحتییکوامتسویهنشدهبرایخود نمیدید؛او
باقینگذاشتهبود؛

کدام کهمسلمانبارآوردهبودوهر بچههایخودراهم
رادرمسیردرستیمیدید.

کههمسرشازاوراضیاست.آن اینراهمیقینداشت
کهشکنداشتدر قدربههمسرشوفادارومهربانبود

کوتاهینکردهاست. حقخانوادههیچ

پسدیگرچهچیزیباقیمیماند؟

کهدلشآرام کجایمحاسبهاشایرادداشت دیگر
ماندننبود؟

کردوبهنمازایستاد.خواستبادو شیطانرالعنت
کربال رکعتنماززیارت،دلشرابرایخداحافظیاز
کهداد،همانتشویشبا کند؛اماسالمنمازرا راضی

نیروییبزرگتربهجانشافتاد.

گفت: گرفتو مقابلضریحباتواضعزانوزدوسربهزانو
کارماشکال کجای ایارباببیکفن!مرادریاب!
کهبهجانمافتادهو دارد؟اینالهامدرونیچیست

کردهاست؟راهرانشانمدهوبهمن وجدانمراتسخیر
کنم؟ کهبایدچه بفهمان

کاروانرادرحالزیارتدید.بیاختیار مداح
گفت:بایدبه گرهخوردوباخود چشمانشبهاو

سراغشبروموحالمرابهاوبگویم.اینطوفانرااودر
کنم. کهچه کرده؛خودشهمبایدبگوید دلمبرپا

کنارخود گاه،مداحرادر کهنا خواستازجابرخیزد
کاروانجانمانی... دید:قبولباشدبرادر!از

کمکشما گفت:به گرفتو محکمدستمداحرا
که نیازدارمسید!شمانفستانحقاست...منمیدانم
کهصبحبرزبانآوردید،ازدلبرآمدومرابهاین حرفی

حالوروزانداختید...

کنارشنشست،بههمهحرفهایپرتالطمش مداح
گفت:چهخوببرادر!اینبشارتبزرگی گوشدادو

استبرتو؛اینکهتاایناندازهدرخوددقیقشدهایو
گوشمیدهی.ایننداهرروزبهسراغ بهندایدلت
کنارشمیگذریمیا همهمامیآید؛امابیتفاوتاز

سرکوبشمیکنیم.درواقع،دنیاباظواهرفریبندهاش،
کهندایدرونمان پردهایمقابلچشمهایمامیکشد

رابهفراموشیبسپاریم.

گفت:اما کهنفسهایشملتهبشدهبود، درحالی
کنید کجاست.باور کارم گره مننمیفهمم؛نمیدانم

درماندهام،هرچهفکرمیکنم،نمیفهمم.

که گفت:محالاست مداحدستیبرشانهاشنهادو
گوشسپردهباشیوبدونحل توبهندایدرونت
برخیزیو گوشهموال کنارضریحشش معمایت،از

کهامام،زندهاستودارداحوالتورا کن بروی.یقین
نظارهمیکند.پسبرگردوبهخودشپناهببر؛بهخودش

کنودرماندردتراازخودشبخواه. التماس

مداحرفتهبودومرد،نگاهشرادرجایخالیاورها
کندیمیگذشتواوخوب کردهبود.لحظههابه

کهدقایقیبیش،فرصتبرایحلمعمای میدانست
خودندارد.

اینبارباتماموجودبهضریحچشمدوخت؛امانه
کهاینبار،چشمدلشرابهمشبکهادخیل چشمسر؛

کردهبود.

لرزشتلفنهمراهش،اورابهخودبازگرداند.پیامکیاز
کن، گفتیحاللم که خواهرشبود:موقعخداحافظی
گردی، کهداریبرمی نتوانستمچیزیبگویم؛امااالن
میخواهمبگویمماهمازاموالآقاجانسهمداشتیم.
کردی؛امابازهمحقارثما توازابتدابرایماپدری
رابهماندادی؛چونآقاجانهمهچیزرابهنامتوزده

بود؛چونتوتنهاپسرشبودی؛امامنوخواهرانم،امروز
درفقرزندگیمیکنیموتوبهماحقخودمانرادرقالب

کمکوصدقهمیدهی...

لرزهبرجانشافتاد.نمیتوانستاینرابپذیرد.اوازده
سالگی،ازوقتیپدرشدربسترمرگافتاد،همهزندگی

-اشرابهپایمادروخواهرانشریختهبود.پدراز
گلههایشرابهناماوزد وقتیبیمارشد،همهزمینهاو

تاپسازاو،ادارهخانوادهرابهراحتیبردوشبگیرد.او
که کمترینتوجهیدریغنکردهبود؛امااالنمیدید از
کمکوحمایت،خواهرش برخالفآنهمهخوبیو

که گشوده،داردبهاواعالممیکند زبانبهاعتراض
راضینیستوحقخودشراازاموالپدریمطالبه
میکند.مطالبهاو،یعنیاعتراضسهخواهردیگرش.

گیجرفت.هرگزانتظاراینرانداشت.اینهمه سرش
دقتدرمالحالل،بهیکبارهچونانپتکیبرسرش

فرودآمد.قدرنشناسیخواهرانشرانمیتوانستدرآن
لحظههاتاببیاورد.خدایمن!آنعمررفتهراچگونه
کندنپسربچه میخواهندبهمنبرگردانند.آنهمهجان

گرفتهاندوتنها دهسالهرا...یعنیهمهاینهارانادید

گاو کهسهمیازچندراس ازدنیاهمینقدرمیدانند
کرده کهمنآنراآباد گوسفندوزمینهایخشکپدر و

کهچندینبرابرآنرقمهابرایشان ام،داشتهاند؟من
کتابهمباشد،آنهابه گربهحسابو کردهام.ا خرج

منبدهکارخواهندشد...

کردوچشمبهمشبکها نفسشرادرسینهحبس
کهشمابه دوخت:آقا!اینواقعًاپاسخمعمایمنبود

مندادی؟

گوشش درستدرهمانلحظه،صدایمداحیبه
رسید:هیهاتمنالذله...مرگباعزت،اززندگیدر

ننگبهتراست.

کربالدرعمر تمامباورهایخودرانسبتبهآنچهاز
کرد:اماممن!ازهمهزندگیو خودآموختهبود،مرور

گذشتیوهرآنچهداشتیرابهپایدین جلوههایخود
خداریختیتاننگهیچخواریوذلتیبرتوننشیند...
کهعمرم کسانی کهپارههایتنم، برایمنننگاست

کردهام،درموردمبدگمانباشندو رابرایشانهزینه
کهمنآنها امروزداشتههایمراسهماالرثخودبدانند
کردهام.نه؛ایننمیشود؛مناینذلت راازآنمحروم

رانمیپذیرم.بااینکهپدرخودشبهصورتقانونی
کهمادرو گرفت همهچیزرابهناممنزدوازمنعهد
کنموآنهارابهسروسامانبرسانم، خواهرانمراحفظ

مناینننگراتابنخواهمآورد.

کردولحظاتیخودرابهجایخواهرانشدر مکثی
گر گرفت.شایدآنهاهمحقداشتهباشند؛شایدا نظر
منهمدرفقربودم،مثلآنهابدگمانمیشدم.راستی

کمکمیکنم،پسبایدراهروشنی کهدارمبهآنها من
کنم. راانتخاب

ازجابرخاستودستبرسینهبهامامjسالمداد.
گردموخواهرانمرادرخلوتی سالمیبرایوداع؛برمی
صمیمیبهصحبتیمنطقیدعوتمیکنم.حسابو

کتابهاراروشنمیکنموسهماالرثآنهاراازدارایی-
اممیپردازم.هرچندممکناستچیزیبرایمنماند؛
هرچندممکناستهمسروفرزندانممقابلمبایستند.

احساسیسبک،مانندیبالیبرشانههایشجاری
کهدرمرورتمامزندگیخودتابه شدهبود؛احساسی

حالآنراتجربهنکردهبود.

کفن!میروم:اما گفت:خداحافظموالیبی زیرلب
برایهمیشهمیمانم...

تمام باورهای خود را نسبت به آنچه از 
کرد:  کربال در عمر خود آموخته بود، مرور 

امام من! از همه زندگی و جلوه های خود 
گذشتی و هرآنچه داشتی را به پای دین 
خدا ریختی تا ننگ هیچ خواری و ذلتی 
که  بر تو ننشیند... برای من ننگ است 

که عمرم را برایشان  کسانی  پاره های تنم، 
کرده  ام، در موردم بدگمان باشند  هزینه 
و امروز داشته های مرا سهم االرث خود 

کرده  ام. که من آنها را از آن محروم  بدانند 
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  سیده اعظم سادات

کهدوبارهبه کشیدهبودم.روزی سالهاانتظارشرا
کنارضریحدعابخوانم.دفعهپیش کاظمینبیایمو

کرده گذاریشدهبودوازپشتدرچوبیزیارت بمب

کهحتیباتعریفشبرای کبود بودیم.آنقدردردنا
روبروی گرفت.حاال گریهاممی دوستانوفامیلها

ضریحایستادهبودم.مثلرویابود.باورمنمیشدامااین
کهباصداییلرزانزیارتنامهمیخواندم. منبودم

السالمعلیکیاموسیبنجعفر...
کمیداشت.مخصوصاقسمتی کاظمینفضای ضریح

کههمروبهقبلهباشیو کهمیشدطوریبایستی
همجلویتضریحباشد.قامتبستمتانماززیارت

کردمجایمتنگ کهرفتماحساس بخوانم.بهسجده
کهبوددریکوجبجا، شده.خودمراباهرزحمتی

کنارم جادادم.نمازراتندتندخواندموزیرچشمیبه
وباهیکلی کردم.خانمیباسنوسالیباال نگاه

کنارمنشستهبود.بهضریحزلزدهبود درشتوتپل
وباچشمهاییاشکبارنمازنشستهمیخواند.سرمرا

کهاینقدربهشما گفتم:»ببخشید گوششبردمو زیر
فشارآوردم«وبعدباچهرهایحقبهجانبدوبارهزیر

گفتم:»البتهاولمننشستهبودم..«. گوشش
برایاینکهجوابشرانشنومفوریایستادموقامت

بستم.
کهتمامشدهمانخانمایستادهبودوآرامآرام نمازم
دعامیخواند.عصاییچوبیهمدردستداشت.

که گفت:»دخترمببخشید کهتمامشدبهمن دعایش
که کردم.امامنمریضمواولینبارمهست جاتوتنگ

کهآدمبهزیارتمیاد کاظمینمیام.وقتی بهزیارت
گریهمریض کنهآدمبهتریبشهوا کهسعی خوبه

کنارشمینشینهبهشجابده..«.یکلحظه محتاج
کهرویسرم دلمتکانخورد.انگارحرفشپتکیبود

کوبید.دستشراجلوآوردتادستبدهد.دستمراجلو
گفتم:»مگهمیخواهیدبروید؟« بردم.

گفت:»بله. چشمهایخستهومریضشرابستو
دیگه کاروانمابهمانیمساعتوقتداده.حاال

راحتباش«.
گلویمرافشرد.ازخجالتنمیتوانستمسرم بغض

کنم.همجلویاینخانموهمجلویدوامام رابلند
کمآوردهبودم.فوریازجایمبلندشدم بزرگوارحسابی

کنمجایمنبایستیدونماز گفتم.»خواهشمی و
گفت:»نهعزیزماتوبوسحرکت بخوانید«.بامهربانی

گفت:»فکرکنم کردم.خندیدو کند«.دوبارهاصرار می
میخواهیباعثجاموندنمنازاتوبوسبشی.منتا
کشه«.به بهپارکینگاتوبوسهابرسمیکربعطولمی
کردم.اوهم کهبهاوزدهبودمعذرخواهی خاطرحرفی

گفت:»اینویادگاریاز بامهربانیصورتمرابوسیدو
کهاخالقشوخوب منداشتهباش.آدمبهزیارتمیاد
کنه.وگرنههمهجامیشهبادلیصافروبهقبلهایستاد
وبهپیامبروهمهامامهاسالمداد«.بهصورتشخندیم

گفت:»آرهدخترم. کنید؟« گفتم:»شماحاللممی و
گهوقتداریدورکعتهمبرایمننمازحاجت اماا

کن.انشااهللخدا بخوانوبرایسالمتیامامزماندعا
همهحاجتهاروبده«.

کهمیرفتباعصایشبرایمدستتکاندادو او
خندید.منهمفورینمازحاجتشراخواندم.امادر
کردموهم قنوتنمازمهمبرایسالمتیامامزماندعا
کهاینیادگاریبهیادماندنیرا برایسالمتیخودش

بهمندادهبود.

یادگاری
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 مجید مالمحمدی

کاهانبارخانهما،بویآزاردهندهایداشت؛امامنجای
بهتریبرایخواندننمازمپیدانکردهبودم.چهجایی

بهترازآنجا؟
کوچک کمیتاریکبود.فقطدوتاپنجره کاهانبار،

کمیرابهشکلچهارگوش،روی کهنور داشت
کاهریزه علوفههایخشک،پخشمیکرد.زمینآنپراز

کاهریزههاتویلباسممیریختوالی گرآن بود.ا
گرفتارخارشمیشدم.تازهشپشو گردنممیرفت،

َککهمداشت؛امانمازاولوقتمنبایدترکمیشد.
منهمینتازگیهاشیعهامامجوادjواهلبیت

پیامبرشدهبودموراهمازپدرناصبیام1جداشدهبود.
پدرمهنوزبهاینموضوع،پینبردهبود؛اماجلویمن،

خیلیبهشیعههاناسزامیگفتوبهامامانعزیزمان
بیاحترامیمیکرد.دلمحسابیازدستاوپربود؛اما

هرچهبود،پدربودوبایددرمقابلشصبرمیکردم.
کهرویهم کاهریزههایی کوچکراوسط حصیر

کردم.مهرمراازتویجیبمدرآوردم نشستهبودند،باز
کبر...چندباربه وروبهقبلهمشغولنمازشدم.اهللا
کردم؛اماحواسمنبود خاطرآنبویآزاردهنده،سرفه

کهنبایدصداییازمنبلندشود.ممکنبودسروکلهپدر
پیداشودومنرادرآنحالببیند.

بهرکوعرفتموبهسجده...دوبارهایستادم.
کند!خداعذابتبدهد!توآبرویمن -خدالعنتت

رابردی!
کاهانباربلندشد؛ کدامطرف نمیدانمصدایپدراز

امامننمازمراقطعنکردم.پدررسیدوباترکهدرازانار،
گردنمزد،بعدبهپایم،بعدبه بهجانمافتاد.اولبه

کمرموبهپشتم؛وایسوختم!
وقتیسالمنمازمرادادم،بیحالشدم؛اماصدایپدر
گوشمبود:منزندهباشموببینمپسرممثل همچناندر
شیعههایجهنمینمازمیخواند!وایبرمن!خداتورا

کافرشدهای! که بکشدپسر
کردبهفحشدادن.حرفهایزشتی پدردوبارهشروع

گرفت. گفت.حرصم زدوبهامامانعزیزمانناسزا
همهبدنممیسوخت؛امادوستداشتمازجابلند
گردنشرافشاربدهم. شوموبادستهایدرشتم،
کردم،اوراباالیسرمدیدم. وقتیچشمهایمراباز
کاسهپرازآتشبود.دهانش چشمهایشمثلدوتا

کردهبودودستهایشمیلرزید.دوبارهبهجانم کف
کشیده افتاد؛اماایندفعهبامشتولگد.بعدچندتا

گریکباردیگرببینمادای گفت:ا بهصورتمزدو
شیعههارادرمیآوری،دستوپایترامیبندموتورابه

کنند. داراالمارهمیبرمتاآنهااعدامت
دیگرمنازحالرفتموبیهوششدم.وقتیچشمباز
کردم،مادرمدراتاق،باالیسرمبودوداشتصدایم
کاسهایراجلو میزد.سروصورتمخیسبود.مادرم

گفت:ازاینشربتبخورتابهترشوی. گرفتو دهانم
گرمنجلویپدرترانمیگرفتم، گفت:ا گوشم بعددر

کاهانبارزندانی دستوپایترامیبستوتورادر
میکرد.

پنجرهاتاقبازبودویکفاختهداشتنگاهممیکردو
باغم،آوازمیخواند.باآنکهتمامبدنمدردمیکرد،به

کردم.مادرازاتاقبیرونرفت.من طرفشدستدراز
کیجواب گفتم:پس کردموبهآنپرندهغریب گریه

نامهامامبهمنمیرسد؛نکندنامهمنبیجواببماند؟
٭٭

یکروزصبحزود،پدرونوکرهایشتویحیاط
کمیکردند.منازاتاق نشستهبودندوداشتندپنبهپا

گفت: کردم.پدرفقط بهحیاطآمدموبهاوسالم
علیک...

کردهبودوبامنحرف کارهامحروم اومنراازخیلی
کاری گرهم نمیزد.هیچلحظهنگاهمنمیکرد.ا

از کهبهمنبگویند.حاال داشت،بهنوکرهامیگفت
کفریبودمودلممیخواستدیگراو دستشحسابی

رانبینم.
کهدرخانهمارا بعدازظهر،پدربهمهمانیرفتهبود

کهپنهانیمنراصدازد.بعد زدند.دوستمیوسفبود
گفت:ایننامهازمدینه گذاشتو نامهایرازیربغلم

آمدهوبرایتوست...خداحافظ.
دلمغرقدرخوشحالیشد.دویدمتویاتاقوآراموبا

کردم.نامهامامجوادjبود.دلم احتیاط،نامهراباز
بهتاپتاپافتاد.

-نامهاتراخواندمونسبتبهآنچهازوضعپدرت
کردنبرایتو گاهشدم.انشاءاهللدعا نوشتهبودی،آ

کرد.مدارا)ومهربانیباپدر(بهتراز راترکنخواهم
که(دنبالهرسختی،آسانی درافتادنبااوست.)بدان
کهعاقبتخوب،برای کن است.بنابراین،صبرپیشه

آدمهایدرستکاراست.
گریه گذاشتموآرامآرام صورتمرارویبالشمخملی

کردم.
گذاشت،بهطرف وقتیغروبپدربهحیاطخانهپا
کردمودستوپایشرابوسیدم.پدر اودویدموسالم
کرد؛اماحرفینزد.روزهایبعد،دست خیلیتعجب

ازمهربانیواحتراماوبرنداشتم.پدرنرموآرامشد.
کارهایم گذشت.اوبامندوستشدودیگربه مدتی

شکنکردوجلویمحرفزشتیبهاماماننزد.

پی نوشت:
۱. کسی که به امام علی و اهل بیت علیهم  السالم، حرف های 

زشت بزند.

نتیجه مهربانی
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 محمدصادق حیدری

کهبدترینخلیفهعباسی،داشترویخونومالوناموسو پانزدهسالبود
مقدساتشیعه،چهارنعلمیتاختوصداازهیچشیعهایدرنمیآمد.جان
کدامشانشنیده مؤمنینبهلبآمدهبود؛اماحتینالهمرگهمازحلقومهیچ
گرفتیکی کهتصمیم نمیشد.ازآنطرف،متوکلآنقدرقدرتمندشدهبود
کندوعلیرغمنفوذوسیع ازپیچیدهترینمشکالتدرهرنظامسلطنتیراحل

ُترکهابردستگاهعباسی،جنگقدرتدردرباررابهنفعخودشبهپایان
کهنفردومدربار،»فتحبنخاقان«است؛ برساند.میخواستبههمهبفهماند

کهبیشترینهمراهیراباخلیفهداشت. همانوزیرعزیزکردهای
بهخاطرهمین،مجلسیترتیبدادوازتمامیوزراولشگریانوبزرگانوسران

کردتادربهترینلباسهاودلرباترینزینتها،بهقصربیایند؛امابهشرطی دعوت
گرمتابستانی،خودشو کههمهپیادهباشندوبدونَمرکب.بعدوسطآنروز

کشوریولشگریآمدندوهمه فتحبنخاقان،سواربردواسببهمیانبزرگان
کنند.همهتحقیر گز کردندتادرمقابلخلیفهووزیر،راهراپیاده اشرافرامجبور

شدهبودند.
کهیکیاز کردهبود علیبنمحمدjهمدرمیانآنجمعبود.طوریعرق

ک درباریان،خجالتزدهنزدیکاوشدوبادستمالی،عرقهایپیشانیاشراپا
کهمیبینمازدستاینانبهمشقت گفت:بهخدابرایمنسختاست کردو

کهداشتدستمردرامیگرفتتابهاوتکیه افتادهای.اباالحسندرحالی

من از ناقه صالح عزیزترم
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گرامیترنیستومنپیش دهد،فرمود:»ناقهصالحدرنزدخدایمتعال،ازمن
خداازآنناقهعزیزترم«.مردچیزینفهمیدوفقطبههمکالمیاشباابنالرضا
ادامهدادتاآنمراسملعنتیتمامشود.بعدبهخانهاشرفتوسرسفرهنشست
وطبقعادتهمیشگی،معلمخانگیبچههایشراصدازدتاهمغذاشوند.

کهامروزبرامامش گرفتبهاوبگوید آموزگاربچههایش،شیعهبودومردتصمیم
گذشتهاست: چه

گرما،نمایشیبهراهانداختهبودخلیفه.همهبزرگانراپیادهبهدنبالش -دراین
میدویدند.اباالحسنjبهزحمتافتادهبودووقتیرفتمتادلداریاشبدهم،

گرامیترنیست«. گفت:»ناقهصالحدرنزدخدایمتعال،ازمن
گفت: آوردو کردودستشراباال گهانغذارارها معلمنا

کهدقیقاهمینجملهراازاوشنیدی؟ بهخدایعزوجلقسمبخور
کههمینراشنیدم. -بهخداقسممیخورم

-مننانونمکتوراخوردهام؛پسبایدحقیقترابدانی.آمادهباشواحتیاط

کشتهشدنمتوکل،آسیبیبهتونرسد؛هرچهباشدازخدامودرباریاناو کنتابا
هستی.

کهشیعههاخرافاتیو کشتهشود؟شنیدهبودم -دیوانهشدهای؟متوکل
نادانند...

کشتهخواهدشد.مگرعلیبنمحمدjازقدرومنزلتش -بله.سهروزدیگر
نسبتبهناقهصالحباتوسخننگفت؟مگرقرآنوسورههودوآیهشصتو

کهخداپسازپیشدنآنناقهتوسطقوم پنجمشرانخواندهای؟همانجا
ثمود،فرمود:»تمتعوافیدارکمثالثهایامذلکوعدغیرمکذوب؛فقطسهروز

کهعلیبنمحمدازآن مهلتداریدواینوعدهایبیدروغاست«.یقینبدان
کمترنیست. ناقه

کرد،ُترکهابهخانه سهروزبعدوقتیآیهشصتوپنجمسورهیازدهمطلوع
کهاعضای کردند کردندواووفتحبنخاقانراطوریقطعهقطعه متوکلحمله
بدنخلیفه،ازاعضایبدنوزیرشقابلتشخیصنبود.مرددرباریهمبهخانه

کردتاشیعهشدنشرا ابنالرضاjرفتوحرفهایآنمعلمخانگیرانقل
گفت:»اوراست کندواباالحسنj دربهترینجا،یعنیدرمحضرامامشآغاز
کهازپدرانمبهارثبردهام؛ گفته؛وقتیجانمبهلبرسید،بهسراغدعاییرفتم

کهقویترازدژهاوقلعههاواسلحههاست:اللهمإنی...«. دعایی
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همه چیز درباره 
زیارت عتبات عالیات
معرفی کتاب »فرهنگ نامه زیارت عتبات« 

کن متبرکه: به منظور   معرفی اما
کن متبرکه  آشنایی زائران با اما

عتبات عالیات، توضیحاتی الزم 
درباره مساجد معروف، قبور 

منسوب به شماری از پیامبران، 
عالمان و صالحان و نیز مشاهیر 
کربال،  کوفه،  مدفون در نجف، 

کاظمین و سامرا، به صورت 
اجمالی ارائه شده است.

کاربردی: دیگر ویژگی   نقشه های 
این فرهنگ نامه، هشت نقشه 

که در آنها،  کتاب است  در پایان 
کن و  حرم مطهر امامان b و اما

مزار شخصیت های مدفون در 
کوفه، مسجد سهله  آنها، مسجد 

و مقام های آنها و منطقه مرکزی 
کربال جانمایی شده  شهر نجف و 

است.

 آداب و آفات زیارت: 
فرهنگ سازی زیارت آستان های 

خاندان رسالت، باید مبتنی 
بر رعایت آداب زیارت و پرهیز 
از آفات آن باشد؛ در غیر این 

صورت، بهره الزم، عاید زائر 
نخواهد شد

گاهی  زندگی نامه مشاهیر: برای آ
بیشتر زائران از شخصیت های 

مدفون در جوار آستان های 
کوتاه  مقدس عراق، زندگی نامه 

کتاب آمده است. آنان در 

,,

,,,,

,,
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 نفیسه پورشریف

اهلبیتعصمتوطهارتb،مشعلفروزانهدایت
کهدرپرتونورآنان،بشریتمیتوانداز الهیهستند

تاریکیهایعقاید،اخالقواعمالجاهالنه،رهایی
گیردودردنیا یابدودرمسیرصحیحزندگیانسانیقرار

کامیابشود. وآخرت،سعادتمندو

کهدرتفسیرآیهنورفرمود: ازامامصادقjروایتشده
کهخداونددربارهمازدهاست. »این]آیه[مثلیاست
کهدرودهایخداوندبرآنان بنابراین،پیامبروائمه-

کهبهواسطه باد-ازنشانههاوعالئموجودخداهستند
آنها،بهتوحیدومصالحدینوشرایعاسالموفرایضو

سنن،راهبردهمیشود«.1

روشناییروزباپرتوافشانیخورشید،استمراردارد
وخورشیدبرایراهنماییعالمماده،نورافشانی

گمنکنند.اهلبیت میکندتاجانداران،راهخودرا
bنیزخورشیدهدایتمردمانوبهترینراهنمایان
کهمردمراباتوحید،مصالحدین جهانهستیاند

وبرنامههایزندگی،آشنامیکنندوبیتوجهیبه
سفارشهایایشان،دوریازبرنامهصحیحزندگی

است.

نکتهقابلتوجهدربهرهگیریازانوارخاندانرسالت،
کهزندگیحقیقیآنانپسازپایانزندگی ایناست

ظاهر،همچنانادامهدارد.ازاینرو،هنگاماذندخول
بهعتباتمقدسهمیگوییم:

»اللُهمإنیأعتقُدُحرمةهذاالمشهدالشریففی
کماأعتقُدهافیحضرته،وأعلُمأنرُسولكو غیبته،

ُخلفاءكأحیاٌءعندكُیرزقون،یرونمقامیویسمعون
کالمیویردونسالمی؛2خدایا!منحرمتصاحب

اینزیارتگاهشریفرادرغیابشباوردارم؛چنان

کهرسولتو کهدرحضورش]باوردارم[ومیدانم
کهدرودبرآنانباد-هموارهزندهاندو جانشینانت-

نزدتوروزیدادهمیشوند؛محلایستادنمرامیبینندو
گویند«. سخنمرامیشنوندوسالممراپاسخمی

کهدرباره جمله»عارفًابحقه«وجمالتمشابه3آن
زیارتآستانهایمقدساهلبیتbواردشده،اشاره
بههمینمعنادارند.بههرحال،شناختجایگاهرفیع
خاندانرسالتنزدخداوندسبحانواعتقادبهزنده

کهبرایزیارتشانبیان بودنآنان،پیشازهمهآدابی
خواهدشد،ضروریاست.

٭٭

کتاب»فرهنگنامه اینعبارات،مربوطبهپیشگفتار
زیارتعتباتبرپایهمنابعمعتبر«،نوشتهآیتاهللمحمد

محمدیریشهریاست.ایناثر،یکیازمدخلهای
کهبهصورتمستقل »دانشنامهقرآنوحدیث«است

نیزانتشاریافتهاست.اینفرهنگنامههاباهدف
تصحیحوتقویتفرهنگارزشهایرفتاری،با

استفادهازرهنمودهایقرآنوحدیث،منتشرمیشودو
دراختیارعالقهمندانقرارمیگیرد.

گونهتوصیف نویسندهدرادامه،واژهزیارترااین
میکند:

کردنبهچیزیو »زیارت،ازریشه»زور«،بهمعنایمیل
رویگردانیازچیزیدیگراست.ازاینرو،دیدارهایی

کهدارایاینویژگیباشند،زیارتنامیدهمیشوند.4
کهمعنایعرفیزیارتنیزریشهدراصل گفتنیاست

لغویآن،یعنیمیلوعدولدارد.بنابراین،مفهومواژه
زیارت،بامعنایواژههاییمانند:رؤیت،مشاهدهو
ابصار،متفاوتاست؛زیرادراینواژهها،تنهامفهوم

دیدارحضوریمنظوراست؛ولیدرواژهزیارت،عالوه
کرام براین،میلومحبتوُانسزائربازیارتشوندهوا

وتعظیماونیزموردتوجهاست.

کهآیینفطرتاست-بهموضوعزیارت، اسالم-
توجهویژهایداردواحادیثاسالمی،بهمنظور

بهرهگیریهرچهبیشترازاینزمینهفطریانسانها،در
جهترشدوشکوفاییانسانیتوسازندگیجامعه

کرده آرمانی،رهنمودهایارزندهایدربارهزیارت،ارائه
است.

باتأملدراحادیثپیامبرواهلبیتb،معلوممیشود
کهمعیارتوصیهوتشویقآنانبهزیارت،میزانتأثیرو
نقشآندرسازندگیفردیواجتماعیاستوبدین

سان،هرچهزیارتبرایساختنجامعهتوحیدی،
کید سودمندترباشد،انجامدادنآن،بیشترموردتأ

است.برایناساس،زیارتخویشاوندان،اهلایمان،
دانشمندان،اولیایالهیوبویژهخاندانخاتمانبیا،در

زمانحیاتشانوپسازآن،توصیهشدهاست«.

نویسندهدرادامه،بهبررسیلغویواصطالحیعتبات
میپردازدومینویسد:

»واژهعتبات،جمععتبهبهمعنایآستانودرگاهاست
وعنوانعتباتیاعتباتعالیاتدرعرفپیرواناهل
گفتهمیشود بیتb،بهآستانهایمقدسامامانی

کشور کاظمینوسامرادر کربال، کهدرشهرهاینجف،
عراقوجوددارند«.

کتابهایمفیدوارزندهایدربارهزیارت کنون تا
کزنوروهدایت، عتباتعالیاتوبهرهگیریازاینمرا

نگارشیافته،اما»فرهنگنامهزیارتعتبات«،تالشی
کهبانظمینوین،رهنمودهایاهلبیتb استنو

رادرجهتفرهنگسازیزیارتآستانهایخاندان
رسالت،تقدیمعالقهمندانمیکند.

گونهبرشمرد: کتابرامیتواناین ویژگیهایاین

1.جامعیتنسبی:دراینمجموعه،تالششدهآنچه
برایزائرانعتباتعالیاتموردنیازاست،ازمنابعقابل

گزینشوارائهشودوبهمنظورجامعیتنسبی استناد،
کهاختصاصیبهزائران آن،درفصلپنجمنیزمطالبی

موردنیازآنهاست،افزوده عتباتندارد،ولیمعمواًل
شدهاست.

2.آدابوآفاتزیارت:فرهنگسازیزیارت
آستانهایخاندانرسالت،بایدمبتنیبررعایتآداب

زیارتوپرهیزازآفاتآنباشد؛درغیراینصورت،
بهرهالزم،عایدزائرنخواهدشدوچهبساموجبوهن

کهدراینصورت،نهتنهاثوابیبرآن گردد مذهب
گناهرانیزدرپی مترتبنخواهدشد،بلکهآلودگیبه

خواهدداشت.ازاینرو،دراینمجموعه،ضمنبیان
کهبهروایاتمعصومان آدابوآفاتزیارت،اعمالی

bمستندنیستند،بهزائرانشناساندهشدهاند.

کن کنمتبرکه:بهمنظورآشناییزائرانبااما 3.معرفیاما
متبرکهعتباتعالیات،توضیحاتیالزمدربارهمساجد
معروف،قبورمنسوببهشماریازپیامبران،عالمانو
کربال، کوفه، صالحانونیزمشاهیرمدفوندرنجف،
کاظمینوسامرا،بهصورتاجمالیارائهشدهاست.

گاهیبیشترزائراناز 4.زندگینامهمشاهیر:برایآ
شخصیتهایمدفوندرجوارآستانهایمقدس
کتابآمدهاست. کوتاهآناندر عراق،زندگینامه

کاربردی:دیگرویژگیاینفرهنگنامه، 5.نقشههای
کهدرآنها،حرممطهر کتاباست هشتنقشهدرپایان
کنومزارشخصیتهایمدفوندرآنها، امامانbواما

کوفه،مسجدسهلهومقامهایآنهاومنطقه مسجد
کربالجانماییشدهاست. مرکزیشهرنجفو

کتابهایمنتشرشدهازسوی کارهایارزندهدر یکیاز
مؤسسهدارالحدیث،نامبردنتمامدستاندرکاران

کتاب،اعمازهمکاراننویسنده،مترجم،بازبین، تولید
اعرابگذار،سرویراستاروویراستار،نمونهخوان،

کهنشان خوشنویس،صفحهآراوحروفچیناست
میدهدحدودپانزدهنفردرتولیدایناثر،یاریگر

نویسندهبودهاند.

کتابباشمارگاندههزارنسخهدر چاپنخستاین
سال1393توزیعشدهاست.

پی نوشت:
۱. التوحید، ص ۱۵۷، ح ۲. 

۲. ر.ک: المزار الکبیر، ص ۵۵۵، ح ۱ و ص ۵۴ ح ۱.
۳. ر.ک: الکافی، ج ۴، ص ۵۸0، ح ۱.

۴. ر.ک: معجم مقاییس اللغة، ج ۳، ص ۳6.
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مـعـرفـی کـتـاب

 معصومه سادات میرغنی

امیرالمؤمنیــن، روزی کــه انــد »آورده
ــه-در ــی-رضــیاهللعن ــنعل حســینب
کــودکان راهــیمیرفــتوبــهجماعتــیاز
میخورنــد. چیــزی کــه برگذشــت
مــا بــا امیــر! یــا گفتنــد: را او کــودکان
کــنوانگشــتبــرنمــکزن! موافقــت
امیــرالمؤمنیــنحســین-رضــیاهللعنــه-
ازاســبفــرودآمــدوبــاایشــانبنشســتو
گفــت:مــن طعــامبخــورد.پــسایشــانرا
کنــونشــمابــامــن بــاشــماطعــامخــوردم.ا
ــا ــدت ــنآیی ــاق1م ــهوث ــدوب کنی موافقــت
کــهباشــدبــهیــکجــایتنــاول طعامــی
کــودکانرابــهخانــهبــردو کنیــم.پــسآن
کــهداشــت،پیــشایشــانآوردو طعامــی
گفــت: ــنحســین ــد.امیرالمؤمنی بخوردن
کــهایشــاندر کــرمایشــانزیــادتبــود
کــرمبــادی2بودنــدوســابقودیگــر،آنچــه
ــدوآنچــهداشــتیم داشــتند،پیــشآوردن
کمــالانصــافاز پیــشنیاوردیــموآن

تواضــعزیــادتبــود«.3

٭٭
کــهمــابــهبازرگانــیشــدهبودیــمبــهســواد کــرداســماعیلبــنعبــداهللالّســری »روایــت
کوفــه.بــهخانــهمــردیفــرودآمدیــم،ازاهــلتجمــلوثــروتبــود.شــبانگاه،ســخنقاتــالن
کــسنمانــد؛ کــهازقاتــالنوی،هیــچ گفتــم:»الحمــدهلل حســین-j-میگفتیــم.مــن
کــهبــه گفــت:»مــنازآنــم کشــدند«.آنمــرد گرفتــاروهــال کــههــریکــیبــهنوعــی  اال
قتــالویرفتــهبــودموبــهســالمتمیزیــمومــراهیــچبالیــینرســیدوبــهعیــشخــوش
کنــد،آتــش میگذرانــم«.ســاعتیبرآمــد.چــراغتاریــکشــد.اوبرخاســتتــاچــراغنیکــو
کــهآتــشرابکشــد،نتوانســتوآتــشدر کــهحیلــهمیکــرد درانگشــتویافتــاد.هرچنــد
کــهســر همــهتــنویافتــاد.خــودرادرفــراتانداخــت.آتــشدرســرویمیگردیــد.هــرگاه

کــهتمــامبســوختوبــهدوزخرفــت«.4 ازآببــرآوردی،آتــشانــدرافتــادیتــا
٭٭

زبــان بــا کــه میخوانیــم کتابهایــی گاهــی
ازشــیرینیوزیبایــی زمــانخویــش، نثــر و
از  بــاال حکایــت دو برخوردارنــد. خاصــی
گلســرخ«آوردهشــدهاســت. کتاب»روایت
همکارانــش، از وجمعــی الماســی مهــدی
کــردهانــدو کتــابتــالشبســیاری بــرایایــن
کهــنفارســی،روایــاتمربــوط ازمیــانمتــون
ــد. ــهامــامحســینjراانتخــابنمــودهان ب
ــع ــودنمناب ــرب ُحســنایــنانتخــاب،درمعتب
کتــاب، ایــن روایــات تمامــی اســت. آن
کــههمینامر، حکایــتواروداســتانیاســت
کتــابمیافزایــد.حکایــات بــهجذابیــت
کتــاب،ازقــرنچهــارمتــادورانقاجــار ایــن
کتابهــایتاریخــی،ادبــی، کــهاز میباشــند
و شــدهانــد انتخــاب تفســیری و عرفانــی
آنهــاازنظــرســبکوشــیوةبیــان، همگــی
تاریخــی، و اجتماعــی و اخالقــی نــکات
بــر نیــز کتابهــا ترتیــب شــدهانــد. گزینــش
اســاستاریــختألیــفوبــاتوجــهبــهزمــان
شــده تنظیــم آنهــا مؤلفــان مــرگ و زندگــی
ــرا ــازیمحســوبمیشــود؛زی ــهخــود،امتی ک
نشــاندهنــدهرونــدتحــولوتطــورنثــرفارســی

ازقــرنچهــارمتــادورانقاجــاراســت.
هایــی کتــاب از ســرخ«، گل »روایــت در
کشــفالمحجــوب،تحفــهاالبــرار،نفایــسالفنــون، چــونتاریــخطبــری،شــرفالنبــی،

عیــنالحیــاتوبهارســتانجامــی،حکایاتــیزیبــاآوردهشــدهاســت.
کــرده،درســال1390نیــزبــه کتــابرادرســال1388منتشــر انتشــاراتســورةمهــر،ایــن

چــاپدومرســاندهاســت.

پی نوشت:
۱. وثاق: اتاق

وع کننده ۲. بادی: آغاز کننده، شر
وایات. ۳. محمد عوفی، جوامع الحکایات و لوامع الر

واح. واری، راحه االر ۴. ابوسعید شیعی سبز

گل سرخ روایت 
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 حضرت آیت اهلل جوادی آملی 

کهوجودمبارکاماممجتبیjمردمرابهدواصلعلمی کلینینقلمیکند مرحوم
که وعملیفراخواندهاست؛فرمود:»ُکونوااْوِعَیَةاْلِعْلِمَوَمَصاِبْیَحاْلُهَدی«،تاآنجا
کهبگوییداینمقدار ظرفیتدارید،ظرفدانشباشید؛هرگزبهاینفکرنباشید

کتفامیکنندیاحوزهبههمینمقدار درسبساستیاشهریامحلمنبههمینمقدارا
کتفامیکند؛فرمود:تانفسمیکشید،ظرفدانشباشید!ظرفیتظرفدانش، ا

محدودومشخصنیست.ایننظیردریانیست.اآلنمشخصاستایندریاهاچقدر
آبمیگیرد؛اماروحآدممثلدریایامثلاقیانوس،یکحدمشخصیندارد.

٭٭
کهفرمود:همه اینبیاننورانیحضرتامیرjازغرربیاناتآنحضرتاست

کهظرفیت ظرفها،ظرفیتشانمشخصاستومظروف،تابعظرفاست;هراندازه
باشد،مظروفمیتواندجابگیردوبقیهسرریزمیکند;امادربارهنفس،ظرف،تابع

گرعلمصحیحریختید، مظروفاست؛تاشماچهچیزیدراینظرفبریزید.ا
اینشرحصدرپیدامیکندوبرظرفیت
گرطمعریختید، اوافزودهمیشود؛اماا
کبروغرورو آزریختید،حسدریختید،

منیتریختید,فسادریختید,اینراتنگ
میکند.

فرمود:»ُکلِوَعاٍءَیِضیُقِبَماُجِعَلِفْیِه«؛
یعنیهرظرفی،حرفاولرامیزندو

مظروف،تابعظرفاستوبهاندازهای
کهظرفیتهست،مظروفورودپیدا

میکندوبقیهبیرونمیریزد؛ولیعلم،
که اینچنیننیست.علم،مظروفیاست

برظرفیتظرفمیافزاید:»ُکلِوَعاٍءَیِضیُق
ِوَعاَءاْلِعْلِمَفِإنُهَیتِسعِبِه«؛ ِبَماُجِعَلِفْیِهِإال
یعنیمظروف،اینظرفراوسیعمیکند.

٭٭
گریکطلبهیایکدانشجو،واردحوزهیادانشگاهشد,برای ا
کهدهمطلبیادبگیرد،وقتیاینده سالاولظرفیتداشت

مطلبواردصحنهجاناوشد,اینروحراتوسعهمیدهد.اوبعدًا

گرفت,اینروح،مشروحمیشود، گرصدمطلبیاد میتواندصدمطلبیادبگیرد.ا
شرحپیدامیکندومیتواندپانصدمسئلهیادبگیرد.مظروف،ظرفراتوسعه

میدهد.این،عالمتتجردعلماست.وقتیروحقویشد،انسانازاموربسیاری
میگذرد؛هرگزبهچیزَپست،هیچعنایتنمیکندتاغصهبخورد.

٭٭
کنید,چهچیزی بیاننورانیاماممجتبیjاست؛فرمود:اینظرفخالیراپر
کممایه،یکساعتمینشیند، میخواهیددرآنبریزید؟میبینیدیکانسان
میگوید،میخنددوحرفهای»الیضروالینفع«راواردجانشمیکند.مرحوم

کسیباآبشور، کند-مثالیمیزند: کفایه-خداغریقرحمت آخوندصاحب
ایندرختراآبیاریمیکند؛بعدمیخواهدآبشیرینبریزد,ایندرخت،دیگرجا
ْوِعَیَةاْلِعْلِم«;

َ
ندارد.مگرآدمهرحرفیرامیزند؟هرچیزیرامیشنود؟فرمود:»ُکوَنواأ

کهاز ظرفعلمباشید.هرگزهمشهریتان،استادتانو...رانگاهنکنید؛ببینیدعلومی
کجاست. اهلبیترسیدهاست,اوجآنتا

٭٭
کسنمیتواند گفتندظرفدانشبشوید،معلوممیشودراهبازاستوهیچ گر ا

کهآدموقتییکمقدارازراهرایاد کهمننمیتوانم.راهآنهمایناست بگوید
گرفت،بعدتوسعهپیدامیکند.اینمظروف،آنظرفراتوسعهمیدهد.برخالف

کهمظروف،تابعظرفاست، همهظرفها
اینجاظرفیتظرف،تابعمظروفاست.
بعضیتنگحوصلههستند؛چرا؟برای

کهجا اینکهدراینظرف،چیزیریختند
برایدیگرینگذاشت;اما»ُکلِوَعاٍءَیِضیُق

ِوَعاَءاْلِعْلِمَفِإنُهَیتِسعِبِه«؛ ِبَماُجِعَلِفْیِهِإال
کهظرف  ْوِعَیَةاْلِعْلِم«.حاال

َ
پس»ُکوَنواأ

دانششدید،»مصباحالهدی«باشید.
کهآنذواتقدسیاهلبیت، درستاست

وجودمبارکسیدالشهداjوسایرائمه،
اینهامصباحهدایتوسفینهنجاتهستند؛
گفتند:علماورثهانبیاهستند؛یعنیعالم ولی
آنها هممیتواندمصباحهدایتباشد;حاال
خورشیدهستند؛اینهاشمعوچراغهستند.
کهراهخودتانراتشخیصبدهید؛مصباح فرمود:عاِلمبشوید

کنیدوراهدیگرانرا کهدیگرانراراهنمایی هدایتبشوید
کند؛ کهراهخودشراپیدا کارعالم،ایناست کثر نبندید.حدا

کهدیگرانراهمراهمیدهد؛»ُکوَنوا امامصباحشدن،ایناست
ْوِعَیَةاْلِعْلِمَوَمَصاِبْیَحاْلُهَدی«.

َ
أ

تا نفس می  کشید، 
ظر ف دانش باشید

گفته ها/1 نکته ها از 

جرعه های جاری
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مرحوم آیت اهلل حاج شیخ محمد جواد 
زند مرحوم حاج مال  انصاری همدانی فر

فتحعلی همدانی در سال 1281ش. در 
وحانی چشم  همدان و در خانواده ای ر

به جهان گشود. پدر وی مرحوم حاج 
مالفتحعلی همدانی از علما و فضالی 
همدان بود. از هفت سالگی، آموختن 

وی را با صرف و نحو در کنار  وس حوز در
ن  پدر آغاز کرد. از دوازده سالگی که مقار

با فوت پدر بود، فقه و اصول و برخی 
از کتب فلسفی را نزد علمای همدان 

زاعلی خلخالی،  همچون آیت اهلل میر
حاج سیدعرب، آقاعلی شهیدی، 

آقامحمداسماعیل عماداالسالم و 
یای  رشته های طب خمسه یونانی و زکر
رازی و علم معرفةالنفس و درس اخالق 
زا حسین کوثر همدانی  را در محضر میر

طی نمود. در جوانی صاحب قوه 
استنباط شد و در 24 سالگی به درجه 

اجتهاد رسید که مورد تأیید علمایی 
یم حائری،  همچون حاج شیخ عبدالکر

آقا سیدابوالحسن اصفهانی، محمدتقی 

وجردی قرار گرفت.وی در ابتدا  خوانساری و آیت اهلل بر
وزی در دوران طلبگی در  گرایشی به عرفان نداشت. ر

همدان می شنود که عارفی در لباس اهل علم به همدان 
آمده و عده ای دور وی جمع شده اند. وی به قصد ارشاد 

او و هوادارنش وارد جلسه می شود و حدود 2 ساعت 
سخنرانی می کند که »غیر از راه شرع راه دیگری نیست و 

اگر باشد، انحراف محض است«. عارف در پایان سخنان 
ودی تو خود  وی نگاهی به او کرده، به او می گوید: »به ز
ویداد و  آتشی به دل سوختگان عالم خواهی زد!« این ر

ون وی ایجاد می کند و برای یافتن پیر  سخن، تحولی در در
و مرشد و راهنمایی در مسیر عشق الهی، گام می  نهد و در 

نهایت در این مسیر به درجه ای می رسد که مرحوم آسید 
علی آقا قاضی درباره وی می گوید: »ایشان در این راه 

استادی نداشته، توحید را مستقیمًا از خدا گرفته  است«. 
این عالم ربانی بعد از ظهر جمعه در دوازدهم اردیبهشت 

1۳۳9 ش. در سن 59 سالگی به ملکوت اعلی پیوست. 
یف ایشان در قبرستان علی بن جعفر )ع( شهر قم  مزار شر

قرار دارد.

  مالك های پیشرفت سالك
کهبرایانساندر روزیایشانفرمود:باالترینمقامی

قرآنذکرشده،مقاملقاءاهللاستوخداوند،شرط
کاَن وصولبدینمقامرادوشرطمیداند؛»َفَمْن

ُیْشِرْكِبِعباَدِة ِهَفْلَیْعَمْلَعَماًلصاِلحًاَوال َیْرُجواِلقاَءَرّبِ
َحدًا«.1یكشرط،عملصالحوشرطدیگر،پاك

َ
ِهأ َرّبِ

گرداندنقلبازشركاست.

کهدرنجفبودم،یك سپسفرمود:مندرهنگامی
کهبتوانیمخالفجریان روزباطالبشرطبستیم

کندیموخودرابهآب کنیم.لباسهارا رودخانهشنا
کیلومترآبباخودبرد؛امامن زدیم.دوستانمراچند
مدتیباامواجآبستیزداشتموتصورمیکردمچند

کردهام؛اماوقتیاز کیلومترخالفجریانآبشنا
شدتخستگیبیرونآمدم،دیدمهمانجاییهستم
که گربتوانیدهمینحالیرا کندهام.شماا کهلباسمرا

دارید،نگهداریدوخرابنشوید،خدایمتعال،درها
رابهسویشمابازمیکند.

بعدهامافهمیدیمکهدستورایشان،چندانهمآسان
کاریآساناست؛ولی نیست.انجامعملصالح،

کاریبسدشواراست. بیرونآمدنازشرك،

یاایهاالساقیادرکاساوناولها اال
کهعشقآساننموداول،ولیافتادمشکلها
کاخرصبازانطرهبگشاید بهبوینافهای

زتابجعدمشکینشچهخونافتاددردلها2

کارهای ایشانخوابصادق،مکاشفه،طیاالرض،
خارقالعادهواخبارازضمایررامالكپیشرفت

نمیدانست؛بلکهمیزانرادركتوحیدوقربالهی
میدانست.3

  هر کسی طاقت سیر و سلوك ندارد
کسیرانشانآقامیدادیم،میفرمود: بارهاوقتیعکس

گردر صاحباینعکس،آدمخوبیاست؛ولیا

جهتسیروسلوكقراربگیرد،چون
استقامتندارد،ازمیانراهبیرونمیرود
وآنصفایاولشراهمازدستمیدهد
وبارهابرایاینمنظور،اینتشبیهجالب

که»تخممرغ،بهتنهایی رامیکردند
خودشهمخوباستوهمقابل

استفادهوباآنمیشودغذاهایمختلفی
گذاشتند، گرآنرازیرمرغ پخت؛ولیا

بایدتاآخربماندتاتبدیلبهجوجهشود
گردر وتکاملخودشرابهدستآوردوا

نیمهراه،آنرابردارند،همخوببودن
اولشراازدستمیدهدوهمچنان

کهبویتعفنشآزاردهنده فاسدمیشود
کهصاحب گرانسانی است«.حالا
گرازنیمهراه ارادهونفسهمباشد،ا
برگردد،خطراتزیادیمیآفریند.به

که همینجهت،افرادیرابرمیگزیدند
استقامتاینراهراداشتهباشند.4

ذکر خاص و عام
ذکرهایعامبرایهمهمفیداست؛
کهبهبعضیافراد اماذکریخاص

میگویند،خاصارتقاءآنفرداستوچهبساخواندن
کهشرایطآنفردراندارد، کسی کافیرابرای آن،تاثیر

کهطبیببرایفردی نداشتهباشد؛هماننددارویی
کهچهبسابرایافراددیگر،ضرر خاصتجویزمیکند

داشتهباشد.5

ور مکاشفات نشوید   مغر

گردانشراازاینکهتوجهبهمشاهداتو ایشانشا
کنند،بهشدتنهی کتفا کنندوبهآنهاا مکاشفات

میکردودلبستنبهاینامورراازدامهایابلیس
لعینمیدانستومیفرمود:برایسالك،مکاشفاتو

خوابهایصادق،حاالتهستندواوبایدازریاضت
ومراقبتدستبرنداردتااینحاالت،تبدیلبه

که مقاماتشودودراینباره،تشبیهجالبیداشتند
گلش،تهنشینشده،درستاست کهخاكو »حوضی
گذاشتنندرآن، کهآبآنصافشده؛ولیبهمجردپا

گلآلودمیشود«.یعنیحاالتهممانندآبی دوباره
ِگلآنتهنشینشده،اماازبیننرفتهاستو که هستند
گذاشتنبهحریمقلبآدمی، شیطانممکناستباپا
کند.پسسالكبایدباجهدوتالش،تمام آنراآلوده

کندومغروربهمکاشفات آثارآلودگیراازقلبپاك
کهبهمقاماترسید،آنوقتاست نشودوهنگامی

کهجزءمخلصینمیگرددوازدستبردشیطاندرامان
ِعباَدَكِمْنُهُماْلُمْخَلِصیَن«.6 میماند؛»ِإاّل

برای لقای خدا، قلبت را از شرک پاک كن
تو صیه  هایی  از مر حو  م  آیت اهلل  انصار ی   همدانی
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پرسش های روزمره
کارشناس: سید محمدتقی علوی   

یم بندگان خاص   تکر
که نعمتهاولذتهاوبهجتهایی
خدایتعالینصیببندگانخاصش
درایندنیامیکند،درعالمآخرتو

حتیدربهشتهمنصیبافرادعادی
نمیشود.7

  اگر ایمان کامل و ثابت 
می خواهید...

شیخطوسیازمحمدبنسلیماندیلمی
کهخدمتحضرتصادق کرده روایت
کردم:شیعیانشمامیگویند: jعرض

ایمانبردوقسماست؛یکیمستقرو
کهبهامانتسپرده ثابتودیگریآن
گردد.پسبهمنبیاموز شده،زائلمی
گاهبخوانم،ایمانمن کههر دعاییرا

گرددوزائلنشود.امامفرمود:بعد کامل
ازهرنمازواجب،ایندعارابخوان:8

یاهلِلَعَلْیه
َ
ٍدَصّل »َرِضیُتِباهللَرّبًاَوِبُمَحّمَ

ِکتابًاَو ِوآِلِهَنِبّیًاَوِبااِلسالِمِدینًاَوِباْلُقْرآِن
ِباْلَکْعَبِةِقْبَلًةَوِبَعِلیَوِلّیًاوِامامًاوِباْلَحَسِن
ِدْبِن َواْلُحَسْیِنَوَعِلیبناْلُحَسْیِنَوُمَحّمَ
ٍدَوموَسیْبِنَجْعَفٍر َعِلیَوَجْعَفِرْبِنُمَحّمَ
ِدْبِنَعِلیَوَعِلی َوَعِلیْبِنموَسیَوُمَحّمَ
ٍدَواْلَحَسِنْبِنَعِلیوالُحَجِةْبِن ْبِنُمَحّمَ
 هلِلَعَلْیِهْماِئَمًة.الّلُهّمَ اْلَحَسِنَصَلواُتا

َك
َ
َةَفاْرِضنیَلُهْماّن ِئّمَ

َ
ِاّنِیَرِضیُتِبِهْمأ

َشیٍءَقدیٌر«.9 ُکّلِ َعلی

یارت قبور اولیای الهی   برکات ز
گذشتهبهزیارت ایشانمیفرمود:مندر

قبرغیرمعصوموامامنمیرفتم؛چون
که کهفقطازقبورائمهb تصورمیکردم

بهمقامطهارتمطلقرسیدهاند،بسط
گشایشحاصلمیشود؛ولیازقبور و
غیرآنهااثریمترتبنیستتااینکهدر

گردانخود کهباجمعیازشا سفراولی
بهعتباتعالیاتمشرفشدیم،یك
کاظمین،برای روزدرایاماقامتدر
تماشایبنایمدائنوایوانشکسته

کهحقًاموجبعبرتبود-از کسری-
بغدادبهطرفمدائنرهسپارشدیمو

پسازتماشایمدائنوبهجایآوردن
دورکعتنمازدرآن،بهسمتقبرسلمان
کهدرنزدیکیآنایوان فارسیوحذیفه

کنارقبر قراردارد،بهراهافتادیم.در
سلمانفارسی،نهبهجهتزیارت،بلکه
برایرفعخستگیواستراحت،باجمیع
گهانسلمان کهنا دوستاننشستهبودیم

ازماپذیرایینمودوخودرابهصورت
واقعینشاندادوبهحقیقتخودتجلی

نمود.چنانروحاولطیفوصافو
کدورتوچنانواسع بدونذرهایاز

کهمارادریكعالمازلطف وزاللبود
ومحبتوسعهوصفافروبردوچنان
گرهاز درفضایوسیعولطیفوبدون

کهحقًامانند کرد عالممعنیماراداخل
فضایبهشت،پرازلطفوصفاوچون
ضمیرمنیرعارفباهلل،مانندآبصاف
که زاللوهوایلطیفبود.منازاین

کنارقبراونیامدهبودم، برایزیارتدر
شرمندهشدموبهزیارتپرداختم.ازآن
پسنیزبهزیارتقبورغیرائمهطاهرین

b،ازعلماومقربانواولیاءخدامیروم
ومددمیگیرموبهزیارتقبورمؤمنیندر

گردانخودتوصیه قبرستانمیروموبهشا
کهازاینفیضالهی،محروم نمودهام

نمانند.10

پی نوشت: 
۱. کهف، آیه آخر.

۲. در کوی بی نشان ها، ص ۴0 – ۴۱.
۳. همان، ص ۴۲ - ۴۳.
۴. همان، ص ۵6 – ۵۷.
۵. همان، ص 6۲ – 6۳.

6. حجر، آیه ۴۳.
یزی، ترجمه رساله  زا جواد آقا ملکی تبر ۷. میر

لقاءاهلل، به نقل از آیت اهلل انصاری همدانی، 
ص ۳۵.

۸. در کوی بی نشان ها، ص ۹۴.
۹. مفاتیح الجنان.

۱0. همان، ص ۱0۷ - ۱0۵.

1. در حسینیه ها و بیشتر مساجد، به 
ویژه روستاها، مراسم شبیه خوانی برگزار 

گاهی اثر مثبتی در نفوس  که  می شود 
مردم دارد. این مراسم چه حکمی دارد؟

همه مراجع )به جز صافی(: اگر مراسم 
وغ و باطل  شبیه خوانی مشتمل بر امور در

نباشد و با توجه به مقتضیات زمان، 
د، اشکال  باعث وهن مذهب حق هم نشو

ندارد؛ ولی در عین حال، بهتر است به 
جای این مراسم، مجالس وعظ و ارشاد 

و ذکر مصایب حسینی و مرثیه خوانی 
د. پا شو بر

یه و شبیه  آیت اهلل صافی: اگر مراسم تعز
خوانی مشتمل بر محرمات نباشد، 

اشکال ندارد.
م در مراسم عزاداری 

َ
2. استفاده از َعل

سیدالشهدا j  یا قرار دادن آن در 
مجلس عزا و یا حمل آن در دسته 

عزاداری، چه حکمی دارد؟

اشکال ندارد.
3. استفاده از آالت لهو و موسیقی در 

مراسم عزاداری چه حکمی دارد؟

همه مراجع )به جز بهجت و صافی(: 
تی است که به لهو و حرام  اگر از آال

اختصاص دارد، نواختن آن )در هر حال( 
جایز نیست؛ ولی اگر از آالت مشترك 

وع،  باشد، استفاده از آن به منظور مشر
اشکال ندارد و تفاوتی بین مراسم 

عزاداری و جشن، در حکم موسیقی 
نیست.

آیات عظام بهجت و صافی: به طور کلی، 
نواختن با آالت موسیقی )آالت لهو( در هر 

حال، حرام است و تفاوتی بین مراسم 
عزاداری و جشن در حکم موسیقی 

نیست.

4. آیا نواختن شیپور، نی و فلوت در 
تعزیه اشکال دارد؟

استفاده لهوی از آنها به نظر همه علما 
حرام است و مسئوالن هیات باید توجه 
داشته باشند که هرچه مراسم عزاداری 

سید و ساالر شهیدان، بدون پیرایه 
د را حفظ کند  باشد و حالت سنتی خو
یا و  و اخالص در آن بیشتر باشد و از ر

دنمایی و تفاخر با هیئت دیگر برکنار  خو
باشد، بیشتر در دل های آماده تاثیر می 

کند و اجر و ثواب بیشتری دارد. برخی 
وهی با انواع  از حرکات مثل راه اندازی گر

وسایل موسیقی در جلو هیئت، موجب 
وهن عزاداری و غیرمناسب است.

5. آیا جایز است در مراسم عزاداری 
امام حسین j مردان در حضور زنان، 

کنند؟ لخت شده، عزاداری 
اگر نامحرم در مجلس نباشد، اشکال 

ندارد؛ مگر آنکه مفسده ای بر آن مترتب 
د. شو

6. باال و پایین پریدن در هنگام 
سینه زنی )هروله( چه حکمی دارد؟

شایسته است مؤمنان از هر کاری که 
مناسب با مجالس عزاداری حضرت 

دداری  سیدالشهدا j نمی باشد، خو
کنند و حرکات مذکور هم اگر موجب وهن 

د، اشکال ندارد. مراسم عزاداری نشو

گر بعضی از واجبات به سبب شرکت  7. ا
شخص در مجالس عزاداری از او فوت 

 نماز صبح قضا شود(، آیا 
ً

شود )مثال
بهتر است بعد از این در این مجالس 
که عدم شرکت او  شرکت نکند یا این 

باعث دوری از اهل بیت علیهم السالم 
می شود؟

بدیهی است که نماِز واجب، مقدم بر 
فضیلت شرکت در مجالس عزاداری 
اهل بیت b است و ترك نماز و فوت 

شدن آن به بهانه شرکت در عزاداری 
امام حسین j، جایز نیست؛ ولی 

شرکت در عزاداری به گونه ای که مزاحم 
نماز نباشد، ممکن و از مستحبات مؤّکد 

است.

8. آیا مراسم عقد و عروسی در ماه 
محرم، حرام است؟

ِصرف خواندن صیغه عقد بدون مراسم 
شادی، اشکال ندارد؛ اما برگزاری این 

نوع مراسم، به صورت رسمی، هتك 
حرمت ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا 

j است و جایز نیست. 

9. آیا حرکت هیئت سینه زنی و زنجیرزنی 
بانوان در خیابان ها صحیح است؟

زنی  حضور بانوان در قالب هیئت زنجیر
وایات  و سینه  زنی با سفارشاتی که در ر

برای نحوه حضور بانوان در مجامع 
ن  عمومی آمده، منافات دارد و با وقار ز

مسلمان در مقابل نامحرم، سازگار 
نیست و از سوی هیچ یک از فقهای 

رگوار، در گذشته و حال، تایید نشده  بز
د. است؛ لذا باید ترک شو
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ن
درپاسخبهچرایینیامدننامامامعلیjدرقرآن،چهار

نکتهزیربیانمیشود:

  ١. تأکید قرآن بر معرفی اوصاف
شیوهقرآنمجیددربارهمعصومانb،ذکراوصافخاص
آنانبودهاست؛بدونآنکهازنامآنانیادکند.بهعبارت
دیگر،قرآنبهجایمعرفیشخص،به»شخصیت«ممتاز
وبرجستگیهایآنانمیپردازد.مصداقبسیاریازآیات
قرآن،تنهاامامعلیjواهلبیتbهستند؛بدوناینکه

نامیازآنانبردهشود.بهآیاتزیربنگرید:

الف.ِإنَماَوِلیُکُماهلُلَوَرُسوُلُهَوالِذیَنآَمُنوْاالِذیَنیِقیُموَن
ِکُعوَن1 الصاَلَةَویْؤُتوَنالزَکاَةَوُهْمَرا

کهاینآیه درتمامتفاسیرمعتبرشیعهوسنی،آمدهاست
دربارهحضرتعلیjنازلشدهاست.

ِسیًرا2
َ
یِتیًماَوأ ب.َویْطِعُموَنالطَعاَمَعَلیُحبِهِمْسِکیًناَو

کهاینآیهدرشأن مفسرانبزرگشیعهوسنی،آوردهاند
امیرالمؤمنینjوخانوادهاوست.حضرتعلیوفاطمه

که کردند cبرایبهبودیامامحسنوامامحسینcنذر
سهروز،روزهبگیرند،آنانهنگامافطاردرسهشبمتوالی،
افطارخودرابهمسکین،یتیمواسیریدادندودرشأنآنان

سوره»هلاتی«نازلشد.

ْهَلاْلَبیِتَویَطهَرُکْم
َ
ِهَبَعنُکُمالرْجَسأ

ْ
یُداهلُلِلیذ ج.ِإنَمایِر

َتْطِهیًرا3

درخصوصاینکهاینآیهشاملحضرتعلی،فاطمه،
حسنوحسینcاست،نزدشیعهوسنیهیچاختالفی

نیستوتنهااختالف،درشمولآننسبتبههمسرانپیامبر
کهبادالیلمتعددی،علمایشیعه،شمولآنرا iاست

کردهاند. نسبتبههمسرانپیامبرiرد

کهشخصیت،محور بادرنگدرسهآیهباال،میفهمیم
توجهوترسیماست.درآیهاول،تلفیقدوعبادتبزرگبا
یکدیگر،همراهبااوجاخالصوخدادوستی،نمایانشده

است.درآیهدوم،اوجایثاردرشدتنیازودرآیهسوم،
گناه،برجسته کاستیوعیبو کژیو طهارتمطلقازهر

شدهاست.

معرفیشخصیت،معرفیالگوهاستودرنتیجه،جامعه
گرایشهایتعصبآمیزجاهالنهوپیروی رابهجای

کها، کورکورانه،بهسمتژرفاندیشیوتوجهبهمال
فضایلوامتیازهایواقعی،سوقمیدهد.همچنینمعرفی

که شخصیت،زمینهسازپذیرشمعقولاست؛درحالی
معرفیشخص،درمواردیموجبانکارمیشود.

وم تبیین قرآن توسط مقام رسالت   ٢. لز
خداوندتفسیراموردینیوتبیینآموزههایقرآنیرابهپیامبر
کردهاست.آیااثریازتعدادرکعاتنمازدرقرآن گذار iوا

مییابیدویااشارهایدربارهتعداددورهایطوافدرآن
کهخداوند،تبیینایننوعاحکامرا مییابید؟روشناست
بهپیامبرiسپردهاست.خداوندتبیینامرامامترانیزبه

کردهاست.4 گذار پیامبرخویشوا

اینپاسخدرروایتامامباقرjدربارهعلتعدمذکرنام
امیرمؤمنانjدرقرآنآمدهاست.ابوبصیرازامامباقرj

کهخدایتعالیاسمعلی پرسید:چهچیزیباعثشده
واهلبیتbرابهصورتصریحوروشندرقرآنبیان

نکند؟

امامدرپاسخفرمود:»خدایسبحان،بهنمازامرفرمود؛اما
کهسهرکعتباشدیاچهاررکعت،به بیانتعدادرکعتها

اختیاررسولخداiبود.خدایتعالیبهمناسکحج
امرفرمود؛اماتفسیروبیانتعداددورهایطواف،بهاختیار

گذاشتهشد«. پیامبرi

  ٣. پیشگیری از شکستن حرمت کالم الهی
که کینهداشت امیرمؤمنانjمخالفانیسختوپر

تمامتالشخودرابرایتصدیخالفتوجلوگیریاز
عهدهدارشدنآنازسویامیرمؤمنانjایفامیکردندو

برایدستیابیبهقدرت،حتیحاضربهمقابلهباپیامبر
کمیدرصدراسالم، iشدند.باتوجهبهچنینجوحا
کهآنانبهتوجیهآیهیاآیاتیازقرآنو احتمالمیرفت
حتیحذفآننیزدستبزنند.ازاینرو،خداوندبرای

کالمالهی، صیانتازقرآنوپیشگیریازشکستنحرمت
بهجایذکرنامعلیjدرقرآن،بهاوصافوشخصیت

ویاشارهکرد.

گرخداوندنامعلیjرا کها عالمهطباطباییمعتقدبود
صریحًامانندناممحمدiدرقرآنمیآورد،بهآسانیآن

راازقرآنبرمیداشتند.ازاینرو،خداوندبرایمحافظتاز
قرآن،نامعلیjرادرقرآنذکرنکرد.5

 b 4. صیانت از اهل بیت  
وجودنامعلیjوائمهپسازاودرقرآن،شدتعملو
افزایشخشونتبرایازبینبردنآنانراازسویجریان

قدرتطلبوغاصبخالفت،محتملمیساخت.
گوید: حضرتآیتاهللسبحانیدراینبارهمی

کهآزمندانحکومت »چهبساذکرنامائمه،سببمیشد
کشیبپردازند.آنهابرایاینکهازتولد وریاست،بهنسل

کنند،هیچبعیدنبودهمچنانکهدرباره آنامامانجلوگیری
حضرتموسیjرخداد،بهنسلکشیاهلبیتدست
کهدراحادیث بزنند؛لذادربارهحضرتمهدیjهم

کیدبهنسبوخاندانایشانشدهبود،میبینیم تأ
حساسیتهایفراوانیپدیدآوردندوخانهحضرتعسکری

jمدتهاتحتنظرومراقبتبودتافرزندیازاوبهدنیا
نیایدودرصورتتولد،هرچهزودتربهحیاتاوخاتمه

دهند«.6

پی نوشت:
۱. مائده، آیه ۵۵.
۲. انسان، آیه ۹.

۳. احزاب، آیه ۳۳.
۴. مطهری، مجموعه آثار، ج۴، ص ۹0۴.

۵. عالمه حسینی طهرانی، امام شناسی، ج۱۳، ص ۱۵۹.
6. ر.ک: افق حوزه، ۸6/۵/۳.

نام اهل بیت 
درقرآن

مختصر
و مفید

اگر نام امام علی و سایر اهل 
بیت b در قرآن می آمد، امت 
اسالم دچار اختالف نمی شد؛ 
یح اسم امام  راز نیامدن صر
علی و دیگر اهل بیت b در قرآن 
چیست؟

56

56 | زمزم  | نشریه  داخلی ستاد عمره  وعتبات دانشگاهیان  | شماره سی 



چ
کهسرشتانسان،فقطازشناختساختهنشده،تنهاازاحساسات گونه همان
کههماحساس وعواطفمثبتهمساختهنشدهاست.انسان،موجودیاست

مثبتوهماحساسمنفیدارد؛همعواطفمثبتوهمعواطفمنفیدارد.همان
گونهآفریدهاست. کهشادیدروجودماهست،غمهمهستوخدامارااین گونه

کرد.این، کرد،بادشمنانخداهمبایددشمنی گربایدبااولیایخدادوستی ا
گردشمنیبادشمنانخدا فطرتانسانیوعاملتکاملوسعادتانساناست.ا
نباشد،بهتدریج،رفتارانسانباآنهادوستانهمیشودوبراثرمعاشرت،رفتارآنهارا

کمشیطاندیگریمثلآنهامیشود. کم میپذیرد،حرفهایآنانراقبولمیکندو
بهعبارتدیگر،دشمنیبادشمنان،یکنظامدفاعیدرمقابلضررهاوخطرها

کهموادمفیدرا کهعاملجاذبهایدارد گونه ایجادمیکند.بدنانسان،همان
کهسمومومیکربهارادفعمیکند. جذبمیکند،یكنظامدفاعینیزدارد

کهبرایهر بایدمیکربراازبینبرد.این،سنت،تدبیروحکمتالهیاست
گرفتهاست؛یكنظامبرایجذبودیگری موجودزندهای،دونظامدرنظر

کهجذبموادموردنیاز،برایرشدهرموجودزندهایالزم برایدفع.همانطور
گرانسان،سمومرادفعنکند، است،دفعسموموموادمضرازبدنهمالزماست.ا

نمیتواندبهحیاتخودادامهدهد.
موجوداتزنده،نیرویدافعهدارند.ایننیرویدافعه،درحیواناتوانسان،همین

نقشراایفامیکند.درروحانساننیزبایدچنیناستعدادیوجودداشتهباشد.
کهبرایمامفیدهستند، کسانی مابایدیكعاملجاذبهروانیداشتهباشیمتااز

کمال،ادب، خوشمانبیاید؛دوستشانبداریم؛بهآنهانزدیكشویموازآنان،علم،
معرفتواخالقفرابگیریم.

چراانسانبایدافرادوامورپسندیدهرادوستبدارد؟برایاینکهوقتیبهآنان
کمال کهمنشأ نزدیكمیشود،ازآنهااستفادهمیکند.بنابراین،نسبتبهخوبانی

کسانی کردودرمقابل،بایدبا هستندودرپیشرفتجامعهمؤثرند،بایدابرازدوستی
کاَنْتَلُکْماْسُوٌةَحَسَنٌةفی کرد:»َقْد کهبرایسرنوشتجامعه،مضرهستند،دشمنی

َکَفْرنا اْبراهیَمَوالذیَنَمَعُهاْذقاُلواِلَقْوِمِهْماناُبَرئاُءِمْنُکْمَوِمماَتْعُبُدوَنِمْنُدوِناهلِل،
ِبُکْمَوَبداَبْیَنناَوَبْیَنُکماْلَعداَوُةَواْلَبْغضاُءاَبدًاَحتیُتْؤِمُنواِباهللَوْحَدُه«.1

کارحضرت کنید. خداونددراینآیهمیفرماید:شمابایدازابراهیمjپیروی

کردند کهباآنهادشمنی ابراهیمjچهبود؟ابراهیمjویارانشبهبتپرستانی
گفتند:ماازشمابیزاریمواعالنبرائت وایشانراازشهرودیارخودبیرونراندند،

کتفانکرده،میفرماید:بینماوشماتاروزقیامت،دشمنیو کردند.بعدبهاینهما
کینهبرقراراست؛مگراینکهدستازخیانتکاریخودبردارید.

گردشمنیبادشمنانخدانباشد،دوستی کافینیست؛ا تنهادوستیدوستانخدا
گرنظامدفاعیبدننباشد،آننظامجذبهم دوستانهمازبینخواهدرفت.ا
کهماجایجذبودفعرادرست نابودخواهدشد.آنچهمهماست،ایناست

بشناسیم.
کنیم کنیم؛مگراینکهاولدشمناناورالعن مانمیتوانیمازبرکاتحسینیاستفاده
ِشداُءَعَلیاْلُکفار«3

َ
وبعدبراوسالمبفرستیم.خداونددرقرآنهماولمیفرماید:»أ

کنار کنارسالم،بایدلعنهمباشدودر وبعدمیفرماید:»ُرَحماُءَبْیَنُهم«.3پسدر
والیت،تبّریواظهاردشمنینسبتبهدشمناناسالمنیزبایدوجودداشتهباشد.

پی نوشت:
۱. ممتحنه، آیه ۴.

۲. فتح، آیه ۲۹.
۳. همان.

چرا لعن می  فرستیم؟
مختصر
و مفید

چرا بر دشمنان امام حسین j لعن می فرستیم؟ این کار نوعی خشونت و بدبینی 
ن« نمی سازد. این  است. این یك نوع احساسات منفی است و با منش »انسان مدر

وحیه لعن و تبّری و پشت کردن به دیگران، از خشونت هایی است که به هزار و  ر
وز دیگر جامعه  چهار صد سال پیش، برمی گردد و با آن زمان، تناسب دارد؛ اما امر

و مردم، این کارها را نمی پسندند. چرا مقید به لعن بر دشمنان امام حسین 
هستید؟
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س
مختصر
و مفید

گونیداردوبهدلیلهریكازاینخواص،هرفردیا گونا رنگسیاه،آثاروخواص
گروه،برایمنظوروهدفویژهخود،ازآنبهرهمیگیرد.رنگسیاه،ازجهتی،رنگ

گاهیبرایچنینامری،به پوششاست؛یعنیسبباستتاروپوشیدگیمیگرددو
گرفتهمیشود.1 کار

رنگسیاهازجهتدیگر،رنگهیبتوتشخصاست.ازاینرو،لباسرسمی
سیاهیاسرمهایسیراستودرنقلهایتاریخی،مواردفراوانی شخصیتها،معموال

گروه،حکومتویا کهبراینشاندادنهیبتوتشخصفرد، رامیتوانیافت
موضوعی،ازاینرنگاستفادهمیشدهاست.2

کهاینرنگ،بهصورتطبیعی، یکیدیگرازخواصوآثاررنگسیاه،ایناست
رنگیحزنآور،دلگیرومناسبعزاوماتماست.ازهمینرو،بسیاریازمردم

جهان،ازاینرنگبرایاظهارغمواندوهازمرگدوستانوعزیزانخود،سود
میجویند.

انتخابرنگسیاهدرایامسوگواری،عالوهبرنکتهفوق،علتیعاطفینیزداردوآن
کسیدرماتمعزیزانخویش،جامهسیاهمیپوشدودرو عبارتاستازاینوقتی
کهآنفردازدسترفته، دیوارراسیاهپوشمیکند،بااینعملمیخواهدبفهماند

مایهروشنیچشمودرحکمفروغدیدگانویبوده،ودفنپیکراودردلخاك،
مانندغروبماهوخورشید،سینهحیاتوزندگیرادرچشمشتیرهوتارساخته،
کهحضرتزهرا زمینوزمانرابرایاو،درسیاهیوظلمتفروبردهاست؛چنان
علیهاالسالمدرروزهشتمرحلتحضرترسولi برسرقبرآنحضرترفتو

فریادبرآورد:»ایپدر!تورفتیوبارفتنتو،دنیاروشنیهایخویشراازمابرگرفتو
کرد.جهان،بهحسنوجمالتو،روشنودرخشان نعمتوخوشیاشراازمادریغ

گشتهوتروخشکشحکایتاز کنونبارفتنتو[روزروشنآنسیاه بود]ولیا
شبهایبستاریكدارد...وحزنواندوه،همواره،مالزمماست...«.3

کهدراینرنگنهفته،بهعنوانیكرسم بنابراین،سیاهپوشی،بهدلیلرمزورازی
طبیعیوسنتمنطقی،نشانگرحزنواندوهاستوپیرواناهلبیتbدرایام
عزاداری،لباسسیاهبرتنمیکنند؛زیرالباسسیاه،نشانهاظهارعشقودوستی

نسبتبهآنان،اعالمجانبداریازسرورآزادگاندرجبههستیزحقوباطلواظهار
تیرهشدنآفاقحیاتمعنویاست.4

لباسمشکیدرعزاداریامامانb-بهویژهساالرشهیدان-جسمیتیره،ولی

گفته جانیروشندارد؛یعنیدرظاهر،سیاهاستودرباطن،سپیدوچهخوش
گلشنراز: استشیخمحمودشبستریدر

گربدانینورذاتاست سیاهی
بهتاریکیدرون،آبحیاتاست

 کههستایننکتهباریك چهمیگویم،
شبروشنمیانروزتاریك

پی نوشت:
یخ، ص ۲۷۲- ۲۷۳. ۱. ر.ک: یادداشت هایی در زمینه فرهنگ و تار

وزی خطبه می   ۲. ابن اثیر یکی از مورخان برجسته می نویسد: ابومسلم خراسانی ر
خواند. مردی برخاست و پرسید: این عالمت سیاه که بر تو می بینم، چیست؟ گفت: 

وایت کرده که گفت: پیغمبر i  هنگام فتح مکه،  بیر از جابر بن عبداهلل انصاری ر ابوز
عمامه سیاهی بر سر داشت و این، لباس هیبت و دولت است )ترجمه الکامل، ج ۹، ص 

.)۱۱۴
۳. بحاراالنوار، ج ۴۳، صص ۱۷۴- ۱۸0.

۴. ر.ک: سیاهپوشی در سوگ ائمه نور، ص ۳۱- ۵۳.

سیاهی گر بدانی 
نور ذات است ...

فلسفه سیاه پوشی در ایام عزاداری چیست؟
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کهاینپرسشراازاهمیتبیشتریبرخوردارمیکنند،عبارتنداز: اموری

1.امامحسینjدراینحرکتسیاسی-نظامیخوددرظاهرشکستخوردو
کوفهبهعنوانمحلقیامبود. یکیازعواملاینشکست،انتخاب

2.شخصیتهایبزرگآنزمان،مانندعبداهللبنجعفر-شوهرحضرتزینب
علیهاالسالم-عبداهللبنعباس،عبداهللبنمطیع،مسوربنمخرمةومحمد

کوفه،منعمیکردندوبرخیازآنها حنفیه،امامحسینjراازرفتنبهعراقو
گذاشتنامامعلیوامامحسنcرابهآن کوفیاندرفریبکاریوتنها پیشینه
حضرتیادآورمیشدند؛اماآنحضرتباوجودتمامیایننظرات،بهسمت

که کوفهبهراهافتاد.ازاینرو،برخیمورخان-مانندابنخلدون–معتقدبودند
کرد. امامدرانتخابمرکزقیام،اشتباه

 j عقالنیت حرکت امام حسین  
کافیدرباره گرفتنشرایطمختلفوتحقیق گریكشخصیتسیاسیبادرنظر ا
یكتصمیم،بهصورتمنطقیبهنتیجهایبرسدوبراساسآن،تصمیمیبگیرد

کند، ودراینمیان،عاملیغیرمنتظره،مانعیدراجرایپیشبینیاوایجاد
کرد. کاری نمیتوانآنشخصیترامتهمبهخطا

کوفهرازیر کهدرآنمقطعتاریخی،امامحسینjبهخوبیاوضاع مامعتقدیم
کوفیانپاسخمثبت گرفت.آنحضرتدرزمانمعاویهحاضرنشدهبودبه نظر
کرده،حتیبرادرش،محمدحنفیهرااز دهدوبهصراحت،تقاضایآنهارارد
پاسخگوییمثبتبهایننامههابازداشتهبود.دراینهنگامنیزبارسیدناین

کوفیان، نامههابهآناناعتمادنکرد؛بلکهبهمنظوردریافتنصحتوسقمادعای
پسرعمویخود،مسلمبنعقیلرابهآنجافرستادوپسازآنکهمسلم،بیشاز
کردوازنزدیكبااوضاعآنجاآشناشدوبهایننتیجه یكماهدرآنجاتوقف
کهاوضاعبرایورودامامحسینjمناسباستواینرادرنامهخود رسید
کرد.البتهحرکت بهامامjنگاشت،آنحضرتبهسمتاینشهرحرکت

زودهنگامامامjدرایامحج،بهعلتاحتمالخطرجانیبرایآنحضرتدر
مکهبودهاست.

کهپدیدآمد،برکنارینعمانبنبشیروجایگزینی دراینمیان،عاملغیرمنتظرهای
کههیچشخصیتسیاسی،نمیتوانست کوفهبود عبیداهللبنزیادبهجایاودر

کامالخالفآنرانشانمیداد؛زیرا کند؛بلکهظاهراوضاع، آنراپیشبینی
گفتهشدهاست:یزیدبراوخشمگینبود دربارهرابطهمیانیزیدوابنزیاد،چنین
ودرصددعزلاوازحکومتبصرهبودهاست.حتیدربعضیازمنابعچنینآمده

کینهودشمنیداشت. که:یزید،نسبتبهابنزیاد،بیشازهمه، است

گرمسلمویارانشنیزمانندابنزیادمیتوانستندازاهرمهای باوجوداینعامل،ا

کنندوبهساماندهیبیعتکنندگانمیپرداختند فشار،تهدیدوتطمیعاستفاده
وازعواملمختلفاقتصادی،سیاسی،اجتماعیوروانیبهرهمیگرفتند،امکان

کوفه،بسیاربود. پیروزیآناندر

کوفه،واقعگراتراز کهشناختامامحسینjازمردم بنابراین،میتوانیمبگوییم
شناختامثالابنعباسبود؛زیراشناختابنعباس،مربوطبهدورانامامعلی

jوحکومتامامحسنj)یعنیحداقلبیستسالقبل(بود؛درحالیکه
شناختامامحسینjمربوطبهزمانحالبود.همچنیناینشناخت،عالوه

برآنکهازنوشتههایبزرگانشیعه–مانندسلیمانبنصردوحبیببنمظاهر-به
دستآمدهبود،بهوسیلهنمایندهمستقیمامام)مسلم(نیزتأییدشدهبود؛در

کسباطالعاتجدید،در حالیکهابنعباسودیگران،چنینابزارهاییرابرای
اختیارنداشتند.

کوفهدربیستسالقبل،متفاوت کوفهدرآنزمان،بااوضاع همچنینشرایط
کوفیانباامامحسینjفراهمشدهبودو شدهبودوانگیزههایالزمبرایهمراهی

احتمالعقبنشینیوفریبکاریآنان،بسیارضعیفبهشمارمیرفت.

کم کهعواملیمانندضعفحکومتشامبهعلت دراینجانیزبایدتوجهداشت
تجربگییزیدوغیرقابلمقایسهبودنشخصیتاوباپدرشمعاویهونیزضعف
کوفه)درزماننعمانبنبشیر(،احتمالموفقیتامامحسینjرادر حکومت

کوفهومقابلهباحکومتمرکزیشام،بیشترمیکرد. تشکیلحکومتدر

کهازنظرتحلیلتاریخی،تصمیمامامjبرای گرفت بنابراین،میتواننتیجه
کوفهومردمان کوفه-باتوجهبهموقعیتآنحضرتووضعیت حرکتبهسمت

گرعوامل کامالدرستبودوا آنواوضاعحکومتمرکزیشام-تصمیمی
ناشناختهوغیرمنتظرهایپدیدنمیآمد،اینحرکت،منجربهپیروزیظاهریامام

jمیشد.

مختصرچ
و مفید

چــرا کـوفه؟
چرا امام حسین j برای قیام خود شهر کوفه را 

انتخاب کرد؟
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,, تقدیر ستاد عتبات دانشگاهیان از 
مسئولین برگزاری عتبات دانشجویان

در مراسمی، از مسئولین برگزاری عتبات دانشجویان، 
تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم، مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عراق 
با بیان اینکه کار با جوانان کار سختی است و مقام 

معظم رهبری نیز توجه ویژه  ای به جوانان دارند، گفت: 
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از پس این کار برآمده 

است.
وی با تاکید بر اهمیت کار با جوانان در جامعه، افزود: 

جوانان قشر تاثیرگذار جامعه هستند.
حجت االسالم و المسلمین نجفی روحانی از تالش های 

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان تشکر کرده و نماینده 
ستاد در عراق را بسیار پرتالش و موثر دانست.

در ادامه این مراسم، حجت االسالم والمسلمین 
سید محمدرضا فقیهی، رئیس ستاد عمره و عتبات 

دانشگاهیان سخنرانی کرده و بیان کرد: به برکت خون 
شهدا و خلوص امام )ره( و منویات مقام معظم رهبری، 

جمعیت دانشجوی ما نسبت به زمان رژیم منحوس 
پهلوی رشد ۲۰ برابر داشته، به چهار میلیون و ششصد 

هزار نفر رسیده است.
وی افزود: برای دوره پانزدهم سفر عتبات ما بیش از ۹۳ 

هزار نفر ثبت نام داشتند؛ در صورتی که ظرفیت اعزام 
ما حدود ۱۳ هزار نفر بود که این اشتیاق موجب شد ما 

در این دوره، برنامه  ریزی را برای اعزام حدود ۲۰ هزار 
زائر دانشگاهی انجام دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش، از زحمات بعثه مقام 
معظم رهبری و شرکت شمسا صمیمانه تشکر کرد.
در ادمه این مراسم، مسجدی مسئول ستاد عملیات 

شرکت شمسا در کربال ضمن تاکید بر اهمیت حضور 
دانشگاهیان در این سفرهای عتبات از زحمات ستاد 

عمره و عتبات دانشگاهیان در برگزاری چنین برنامه  ها 
و مراسماتی تشکر کرد.

در پایان، هدایایی به رسم یادبود از طرف ستاد عمره و 
عتبات دانشگاهیان به میهمانان تقدیم شد.

منتخبان بخش ادبی اولین دوره مسابقه 

,,

چراغ راه هدایت اعالم شدند
برگزیدگان بخش ادبی اولین دوره مسابقه چراغ 

راه هدایت، ویژه زائرین چهاردهمین دوره عتبات 
دانشگاهیان اعالم شدند.

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، مسابقات فرهنگی 
متنوعی قبل، حین و بعد از سفر برای زائرین دانشگاهی 

عتبات در نظر گرفته که یکی از آنها مجموعه مسابقه 
چراغ راه هدایت است.

اولین دوره مسابقه چراغ راه هدایت در چهاردهمین 
دوره عتبات دانشگاهیان میزبان زائرین دانشگاهی بود 

که از اسفندماه ۹۴ تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ به 
عتبات عالیات اعزام شدند. این مسابقه در ۴ فصل حین 
و بعد از سفر طراحی و اجرا شد که بخش کتابخوانی 
این مسابقه از کتب »هشت بهشت«، »فرزانگان حرم« و 
»چهار فصل عاشقی« به صورت حضوری در هتل های 

محل استقرار دانشگاهیان در کربالی معلی و نجف 
اشرف برگزار و نفرات برگزیده آن نیز اعالم شدند.

فصل های بعدی این مسابقه که ویژه بعد از سفر عتبات 
است؛ شامل شعر، داستان، سفرنامه، خاطره نگاری 

و عکاسی و با محوریت »حضور در عتبات مقدسه« 
برگزار گردید و از بین آثار ارسال شده در بخش های 

مختلف ادبی داوری انجام شد و نفرات برگزیده به 
شرح زیر معرفی شدند:

دل نوشته
نفر اول: معصومه ناصری

نفر دوم: ۲۲۲۴...۰۹۳۸
نفر سوم: محمد صیفی

شایسته تقدیر: نیلوفر چوبین
سفرنامه

در این بخش از بین آثار دریافت شده، یک نفر به 
عنوان شایسته تقدیر انتخاب شد.

شایسته تقدیر: لیال محمودیان
شعر

نفر اول: عصمت رنجبر
نفر دوم: فاطمه سلیمان پور
نفر سوم: سید معین بهاری

دیدار اصحاب رسانه با مسئول بعثه مقام  ,,

معظم رهبری در عراق
حجت االسالم و المسلمین نجفی روحانی در دیدار 
با رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان و اصحاب 
رسانه، ضمن اشاره به اینکه کار رسانه  ای حضرت 
زینب، حضرت سجاد و اهل بیت b بعد از واقعه 

عاشورا در راه کوفه و شام و بازگشت، با آن بازخوانی ها 
و گزارش هایی که دادند، تشکیالت حکومت یزید را 
زیر و رو کرد، خطاب به اهالی رسانه گفت: شما که 

می آیید کربال، باید از آنها الگو بگیرید.
وی در ادامه بیان کرد: مقام معظم رهبری در جلسه  ای 

که خدمتشان بودیم، فرمود: من اگر این مسئولیت را 
نداشتم و می خواستم کاری را انتخاب کنم که اولویت 
برایم داشته باشد، کار با نسل جوان را انتخاب می کردم.

مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عراق افزود: ظرفیت 
نسل جوان تحصیل کرده را هیچ کس ندارد و ناب 

ترین، اصیل ترین و اثرگذارترین برنامه  ها برای نسل 
جوان، فضای حرم ائمه بقیع و عتبات عالیات است؛ زیرا 

در این مکان ها، دل پذیراست.
حجت االسالم و المسلمین نجفی روحانی خطاب به 

اصحاب رسانه گفت: شما که خوش بیان، خوش ذوق 
و خوش قلم هستید، جوان ها را به عتبات بکشانید.

در این دیدار، همچنین رئیس ستاد عمره و عتبات 
دانشگاهیان ضمن تشکر از بعثه مقام معظم رهبری 

در کشور عراق به خاطر عنایت های ویژه به عتبات 
دانشگاهیان، بیان کرد: ما در دوره پانزدهم عتبات 

دانشگاهیان با وجود تعطیلی دانشگاه ها در ایام اطالع 
رسانی، شاهد ثبت نام بیش از ۹۳ هزار نفر در سایت 

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان بودیم که به همین 
دلیل، ما نیز ظرفیت اعزام را از ۳۳۰ کاروان به ۴۴۰ 

کاروان افزایش دادیم.
حجت االسالم والمسلمین فقیهی در بخش دیگری از 

سخنانش افزود: اینها نشان می دهد که در جمهوری 
اسالمی ایران به برکت خون شهدا و روح پاک 

حضرت امام )ره( و نیت خالص مقام معظم رهبری، 
بچه  های ما دیندارند و من از دوستان رسانه  ای همراه، 

می خواهم که این موارد را منعکس کنند و خاطرات 
این دانشجویان را ثبت و منتشر نمایند.

در ادامه این دیدار، اصحاب رسانه نیز به بیان دیدگاه
ها و پیشنهادهای خود در مورد کارهای رسانه  ای و 

همکاری در این حوزه پرداختند. در پایان این دیدار، 
از طرف بعثه مقام معظم رهبری به میهمانان، انگشتری 
 j مزین به سنگ مقبره مبارک حضرت سیدالشهدا
که به تازگی تعویض شده است و نیز هدایای متبرک 

دیگری اهدا شد.

اخبار عتبات دانشگاهیان
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برای ثبت اشتراك

برگه اشتراك
نشریه زمزم

نشریه داخلی
ستاد عمر ه و عتبات دانشگاهیان

 هزینه اشتراك یک ساله
 )6 شماره(:

10000 تومان

 مبلغ اشتراك )یك ساله 10000 تومان برای شش
   شماره( را به حساب سیبای بانک ملی به شماره

 0106644868006  به نام فقیهی - واعظی واریز
 كنید و پس از ثبت مشخصات فردی و نشانی كامل در
 برگ اشتراك ضمیمه، آن را به همراه فیش بانكی به

دفتر نشریه زمزم ارسال نمایید.

,,  برگزاری برنامه نجف شناسی 

کاروان های دانشگاهی در مرقد صافی 
صفای یمانی 

برنامه نجف شناسی پنج کاروان دانشگاهی، در 
مرقد صافی صفا برگزار شد.

این برنامه که جهت آشنایی هر چه بیشتر 
کاروان های دانشگاهی با اماکن و زیارتگاه 

 j های نجف، آشنایی با فضایل امیرالمومنین
و تاریخ کوتاهی از نجف و کوفه می باشد، در 
زیارت دوره کاروان های دانشگاهیان گنجانده 

شده است.
این برنامه در ابتدا با توضیحات حجت  االسالم 

والمسلمین علم  الهدی آغاز گردید. سپس 
جناب آقای خدابخشیان، نماینده ستاد در نجف، 
توضیحاتی درباره مسائل اجرایی سفر، ارائه داد. 

در پایان نیز مداحی آقای احمدی پور، حال و 
هوای دیگری به این مراسم بخشید.

دانشگاهیان پس از این برنامه و در ادامه زیارت 
دوره، از مرقد عالمه امینی، صاحب الغدیر و 

بیت حضرت امام خمینی )ره( در نجف، بازدید 
کردند.

,,  برگزاری گردهمایی از غدیر تا 

کربال با حضور روحانیون و دانشگاهیان 
 گردهمایی ویژه »غدیر تا کربال« با حضور 

اساتید و دانشجویان و همچنین روحانیون 

کاروان ها در سالن سلطان االنبیاء حرم امام حسین 
j برگزار شد.

در این همایش، حجت  االسالم والمسلمین 
نجفی روحانی، مسئول بعثه مقام معظم رهبری 
در عراق و حجت  االسالم و المسلمین رفیعی، 

از اساتید حوزه و دانشگاه، سخنرانی کردند 
و در خصوص واقعه غدیر و غدیرشناسی، 

مطالب ارزنده ای را بیان نمودند. همچنین یکی 
از اساتید دانشگاه، دقایقی درباره والیت و 

غدیرشناسی صحبت کرد.
شایان ذکر است که حضور سید جعفر 

 j الموسوی، تولیت محترم حرم سیدالشهدا
در این گردهمایی، معنویت خاصی را به مراسم 

بخشیده بود.
مدیحه سرایی و مولودی خوانی، بخش دیگری 

از این گردهمایی بود که مورد استقبال حاضرین 
واقع شد.

,,  بازیگر سینما و تلویزیون: 

رسالت هنرمند این است که از کف 
صحنه هنر به خصم آرپی جی بزند

جهانبخش سلطانی، بازیگر سینما و تلویزیون در 
همایش احلی من العسل که در بعثه مقام معظم 
رهبری در کربالی معلی برگزار شد، با اشاره 
به اینکه امام راحل فرمود: آمریکا هیچ غلطی 

نمی  تواند بکند، گفت: وظیفه و رسالت هنرمند، 
این است که از کف میدان صحنه هنر و اکران 
سینما و با دانش و تحقیق و پژوهش، به خصم 

دون، آرپی جی بزند.
این بازیگر سینما و تلویزیون که در فیلم هایی 
چون افق و سریال هایی مانند حضرت یوسف 

j و مردان آنجلس نقش آفرینی ماندگاری 
داشته است، با بیان اینکه بسیار خوشحال است 

که در جمع کاروان زائران دانشگاهی است و با 
اهل قلم و اندیشه و تفکر، راهی این سفر شده 

است، به تعریف خاطراتی از فیلم های دفاع 
مقدس که در آنها حضور داشته است پرداخت 

و با خواندن این بیت، سخنان خود را به پایان 
برد:

علت عاشق ز علت ها جداست
عشق اسطرالب اسرار خداست

در خاتمه صحبت های وی، انگشتری متبرک 
به سنگ مزار پاک حضرت سیدالشهدا j به 

رسم یادبود به وی اهدا شد.
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یدگان  برگز
مسابقه عکاسی

» چراغ راه «
بخش حرفه ای

یدگان برگز
 مسابقه عکاسی

» چراغ راه «
بخش یادگاری

نفر اول: فاطمه صادقی

وزی/شایسته تقدیر دلی/نفردومعلی نور سمیرا حامی داوو

محدثه رستم بخش/شایسته تقدیر

زهرا غالمی/نفر اول

امیر باباپور/شایسته تقدیر

مهدی خان محمدی/
نفرسوم

ینب سخایی نفردوم: ز

نفرسوم: عارفه عارفی راد

لطفا عکسهای خود را با ذکر نام و تاریخ و 

محل عکسبرداری برایمان بفرستید

عکس های یادگاری
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اولین سالمی ها، اولین باری ها ...
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مسابقه ویژه نشریه زمزم، شماره ۳۰

نکات قابل توجه:
کنید. هر پرسش فقط یک پاسخ صحیح دارد. 1. پاسخ پرسش ها را از مجله زمزم 30 پیدا 

2. مشخصات خود را دقیق و خوانا نوشته، به همراه پاسخ نامه ارسال نمایید.
کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و ده ها هدیه نفیس دیگر بهره  مند شوید. کمک هزینه و سهمیه سفر به عتبات عالیات،  3. با ارسال به موقع پاسخ نامه، از جوایزی همچون 

zamzam@ ک 38، ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان« و یا به ایمیل 4. جهت شرکت در مسابقه، پاسخ نامه را به همراه مشخصات خود به نشانی »قم، بلوار شهید صدوقی، خیابان حضرت ابوالفضل )ع(، پال
گرفته، آنرا به آدرس تلگرامی  rahiyaneaseman@  بفرستید. labbayk.ir  ارسال نمایید و یا از پاسخ نامه خود عکس 

5. مهلت ارسال پاسخ نامه تا پایان آذر ماه 1395 می باشد.

نام و نام خانوادگی : 

نشانی محل سکونت:

کدپستی:                                                تلفن ثابت:                                                                       تلفن همراه:

۱۲۳۴۵6۷۸۹۱0
الف
ب
ج
د

وایت از کیست؟ برای هر امامی، عهدی  1. این ر
بر گردن شیعیان اوست و از جمله نشانه های 

یارت قبور آنان است. وفا به این پیمان، ز
    i الف( پیامبر اکرم

 jب( امام صادق
     j ج( امام رضا

  jد( امام هادی

2. منظور از اولوااللباب در آیه »انما یتذکر اولو 
االلباب« چه کسانی هستند؟

الف( مؤمنان 
ب( شیعیان  

  b ج( امامان
د( متقین

۳. کدام یک درست نیست؟
الف( صرف دوستی اهلبیت، تشیع نیست.
ب( شرط اصلی تشیع، قبول کردن والیت 

پیامبر و اهلبیت و قبول نداشتن والیت دیگران 
است.

ج( قلب سلیم، قلبی است که وقتی به مالقات 
د، هیچ کس جز خداوند در  و وردگارش می ر پر

آن نیست.
د از سابقون در سوره واقعه، حضرت  د( مقصو

علی j و دوستانشان هستند.

4. لیله المبیت کدام شب است؟
بیع االول سال ۱۴ بعثت  الف( شب اول ر

بیع االول سال ۱۳ بعثت  ب( شب اول ر
ج( شب ۱۳ رجب سال ۱۳ بعثت

د( هیچ کدام 

5. کدام یک درست نیست؟
یان شعب ابیطالب،  امیرالمؤمنین  الف( در جر

د. جوانی ۲۴ ساله بو
ب( مشرکان، توطئه قتل پیامبر اکرم i  را در 

یزی کردند. »دارالندوه« برنامه ر
ج( علی j  پس از ماجرای لیله المبیت، به 

سمت مدینه حرکت کرد و در قبا بر پیامبر اکرم 
وارد شد.

د( هنگام هجرت پیامبر اکرم به مدینه، امام علی 
د ۲۴ سال سن داشت. j حدو

6. کدام یک درست است؟
الف( اولین کسی که در وادی السالم دفن 

گردید، خباب بن ارت است.
یارت امام حسینj ، جزء عمر زائر  ب( ایام ز

د. شمرده نمی شو
وار امام حسین j  چهل سال قبل از  ج( ز

دیگران در قیامت وارد بهشت می شوند.
د( تمام موارد درست است.

7. درباره علم می توان گفت: 
ین ظرف است. الف( بهتر

وفی است که بر ظرفیت ظرف می افزاید. ب( مظر
ج( اگر انسان ظرف دانش شد، می تواند مصباح 

الهدی باشد.

د( ب و ج  درست است.

8. دو معیار اصلی پیشرفت سالک عبارتند از:
الف( ایمان و عمل صالح 

ب( ایمان و دوری از شرک 
ج( عمل صالح و پاک گرداندن قلب از شرک 

د( ایمان و پاک گرداندن قلب از شرک

9. چرا نام امام علیj  به صراحت در قرآن 
نیامده است؟

الف( شیوه قرآن، معرفی شخص ممتاز 
امیرالمؤمنین j  است.

ب( شیوه قرآن، معرفی شخصیت ممتاز امام 
ده است. علی به جای معرفی شخص ایشان بو

ج( اگر نام امام علی j  در قرآن می آمد، احتمال 
د نداشت. حذف آیه یا آیاتی از قرآن وجو

ل شده  د( سوره هل اتی در شأن اهلبیت ناز
است.

1۰. کدام یک درست نیست؟
ن آور و مناسب عزا و  الف( رنگ سیاه، رنگی حز

ماتم است.
وز هشتم رحلت پیامبر  ب( حضرت زهرا h در ر

اکرم i بر سر قبر آن حضرت حاضر گردید.
ج( پوشیدن لباس سیاه در ایام عزاداری امام 

حسین j  نشانه اظهار عشق و دوستی نسبت 
به ایشان است.

د( پوشیدن لباس سیاه در عزای  امام حسین 
j  مستحب است.
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