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با لب خاموشسخن
می گویم
ً
با دل حرف بزنید .البته طبعا دل
باید جمع باشد و مشغول به همین
مخاطب باشد؛ اگر به جاهای دیگر
اشتغال پیدا کرد -سرگرم دور و بر و
آیینهکاری و باال و پایین و این آمد
و فالنی رفت و مانند اینها شد -دیگر
دل وصل نمی شود .سعی کنید ولو
دو دقیقه ،ولو پنج دقیقه ،دل را از بقیه
شاغلها فارغ کنید و به معنویتی که
در آنجا حضور دارد متصل کنید و
حرفتان را بزنید.
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جرعه های ناب

زیارت یعنی مالقات با امام
خدا زیارتهای شما را قبول کند .قبولی زیارت هم معنایش این است که آن فیضی که
از مالقات این ولی خدا به مالقاتکننده می رسد ،آن فیض به شما برسد؛ این معنای
قبولی زیارت است .ا گر بخواهید این فیض به شما برسد ،شرط اول این است که با
رفتن حرم و آمدنِ ،صرف رفتن به یک مکان و بیرون
حضرت ،مالقات کنید؛ یعنی ِ
آمدن نباشد؛ آنجا یک موجود و یک روح واالیی حضور دارد؛ به این حضور ،توجه
بکنید؛ ولو حاال شما آن شخص زیارت شده را  -یعنی آن کسی که می خواهید با او
مالقات کنید -به چشم نمیبینید؛ لیکن «به چشم دیدن» که الزمه مالقات نیست؛
او هست و سخن شما را میشنود؛ حضور شما را می بیند؛ شخص شما را می بیند؛ با او
حرف بزنید؛ این شد زیارت .زیارت یعنی همین مالقات .ما وقتی میآییم سراغ شما
و خانه شما[ ،در واقع] آمدهایم به زیارت شما؛ معنای زیارت این است .خب انسان
وقتی به مالقات کسی می رود ،با او احوالپرسی می کند؛ به او سالم می کند؛ همین،
در مالقات روح مطهر ائمه علیهمالسالم و اولیاء الهی الزم است .باید رفت ،سالم کرد
و عرض ادب کرد.
به زبان خودتان با حضرت حرف بزنید
[زیارت] به هر زبانی هم می شود؛ [ا گر] به همین زبان معمولی خودمان  -ا گر فارسیم،
ا گر ُترکیم ،ا گر گیلکیم ،هر چه هستیم -حرف بزنیم ،این آداب مالقات و زیارت،
صورت گرفته است .البته ا گر بخواهیم با یک بیان شیوا و با مضامین خوبی حرف
بزنیم ،آن ،همین زیارتهایی است که خود ائمه به ما یاد دادهاند؛ مثل زیارت امیناهلل -
که در واقع ،عمدهاش هم دعاست؛ چند کلمه اولش زیارت است ،بقیهاش دعاست-
یا زیارت جامعه که بسیار زیارت پرمضمون و پرمطلبی است .ا گر اینها را بخوانید و به

معنایش توجه کنید و با حضرت با این بیان حرف بزنید ،عیبی ندارد .مثل این است
ً
که یک جمعی هستید ،می خواهید بروید دیدن یک بزرگی .بعد مثال یک متن زیبایی
را مینویسید ،می روید آنجا ،یکیتان از طرف بقیه این متن را می خواند؛ این زیارت
ها مثل همان متنی است که برای شما نوشتهاند؛ می گویند ا گر این متن را خواندید،
حرفی را که باید به حضرت بزنید ،زدهاید؛ این شد زیارت .حاال ا گر معنایش را
ً
ندانستید و سختتان بود  -این زیرنویسهای مفاتیحها هم غالبا کامل نیست؛ من نگاه
ً
کردهام .اینهایی که همین حاال هم هست ،انصافا کار خوبی در این زمینه صورت
نگرفته که یک زیرنویس درست و حسابیای باشد که آن معنا را برساند؛ خیلی
ناقص است -و این هم نشد و نخواستید ،به زبان خودتان با حضرت حرف بزنید.
این حرف زدن هم حتی ا گر با لب تنها باشد ،اشکال ندارد .گفت:
گوش کن با لب خاموش سخن می گویم
1
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست.

با دل حرف بزنید
ً
با دل حرف بزنید .البته طبعا دل باید جمع باشد و مشغول به همین مخاطب باشد؛
ا گر به جاهای دیگر اشتغال پیدا کرد -سرگرم دور و بر و آیینهکاری و باال و پایین و
این آمد و فالنی رفت و مانند اینها شد -دیگر دل وصل نمی شود .سعی کنید ولو دو
دقیقه ،ولو پنج دقیقه ،دل را از بقیه شاغلها فارغ کنید و به معنویتی که در آنجا حضور
دارد متصل کنید و حرفتان را بزنید.
متوجه باشید خطابتان به چه کسی است
بعد که این حرف را با زبان خودتان یا با توجه به این متنی که دست شماست
زدید  -یعنی همین زیارت جامعه یا زیارت مخصوص امام رضا یا زیارت امین اهلل؛

با لب خاموشسخنمی گویم

نکاتی از رهبرمعظم انقالب درباره معنا و شیوه صحیح زیارت
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ً
با دل حرف بزنید .البته طبعا دل باید جمع باشد و مشغول به همین مخاطب باشد؛ ا گر به جاهای دیگر اشتغال پیدا کرد -سرگرم دور و بر و آیینهکاری و
باال و پایین و این آمد و فالنی رفت و مانند اینها شد -دیگر دل وصل نمی شود .سعی کنید ولو دو دقیقه ،ولو پنج دقیقه ،دل را از بقیه شاغلها فارغ کنید
و به معنویتی که در آنجا حضور دارد متصل کنید و حرفتان را بزنید.
اینها مضامین خوبی دارد؛ ولو درست هم معنایش را نفهمید[ ،اما] یک مقدار هم از
ً
آن بخوانید؛ زیارت جامعه مثال شش هفت صفحه است ،وقت کردید ،همهاش را
بخوانید؛ وقت نکردید ،یک صفحهاش یا نصف صفحهاش را بخوانید؛ عیب ندارد؛
اما توجه داشته باشید که این یک متنی است که خیلی خوب و زیبا تنظیم شده -و
در حالیکه متن را می خوانید ،ولو معنایش را هم ندانید ،متوجه باشید دارید خطاب
به چه کسی می خوانید .ا گر این شد ،آن وقت می شود زیارت؛ زیارت کامل هم که
شنفتهاید ،همینهاست .البته کمال هم درجاتی دارد؛ بعضیها هستند که از ما خیلی
باالترند؛ برای ماها همین زیارتی که گفتم ،یک زیارت خوب است .ا گر اینجور سالم
کردید و اینجور زیارت کردید ،آن وقت انشاءاهلل امید اینکه قبول بشود ،خیلی زیاد
است؛ یعنی فیض این زیارت به شما می رسد.

دلتان را به امام متصل کنید
البته در حرم مطهر ،چه داخل خود حرم ،چه بیرون حرم در رواقها و صحنها ،ا گر
بتوانید دل را وصل کنید ،هر جا باشید ،نزدیکی هست؛ هرجا باشید .بعضیها خیال
ً
میکنند باید بروند حتما به ضریح بچسبند! اینها چون دلهایشان وصل نمی شود ،می
خواهند جسمها را وصل کنند؛ چه فایده دارد؟ بعضیها همان دم ضریح هستند
ً
و چسبیدهاند به ضریح؛ اما دلشان اصال متصل به امام رضا نیست؛ یکی هم ممکن
است دورتر باشد؛ اما دلش متصل باشد؛ این خوب است .ا گر اینجور زیارت کردید،
این خوب است.
در حرم ،ظرفتان را با فیض الهی پر کنید
آنوقت در این حرم یا داخل رواق یا صحن مطهر ،عبادت خدا  -یعنی با خدا هم

که حرف می زنید -هم ثوابش بیش از جاهای دیگر است .ثواب که می گویم ،یعنی
همان فیضی که بر اثر ارتباط با ذات مقدس پروردگار ،به انسان می رسد؛ این همان
ثواب است؛ یک فیضی انسان می برد .ما انسانها مثل یک ظرف خالی هستیم؛ یک
ظرف خالی باید پر بشود .با چه آن را پر خواهیم کرد؟ با فیض الهی؛ یعنی همان قطره
قطره معنویت و روحانیت و نورانیت و مانند اینها که در این ظرف همینطور به تدریج
ریخته شود .به شرطی که یکباره خالیاش نکنیم؛ [چون] گناه که بکنیم ،همه این
لطفهای الهی ،خالی می شود .بایستی این ظرف وجود را با تفضالت الهی پر کرد.
بنابراین ،در داخل حرم ،نماز بخوانید؛ نماز قضا بخوانید؛ نماز واجب بخوانید؛ نماز
مستحبی بخوانید؛ نماز برای پدر و مادر بخوانید؛ ذکر بگویید؛ الالهاالاهلل بگویید؛
تسبیحات اربعه بگویید؛ نشسته باشید آنجا و ذکر بگویید؛ به شرطی که  -شرط
اصلیاش چیست؟ همان که اول گفتم -دل وصل باشد؛ ا گر دل وصل نباشد،
2
فایدهای ندارد .ا گر دل متصل بود ،کمترین عملی هم برای شما فایده می دهد.

پی نوشت:
 .1هوشنگ ابتهاج.
 .2بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با جمعی از پاسداران سپاه حفاظت ولی امر و خانوادههای آنان
در مشهد مقدس.1382/1/6 ،
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یکروزصبح
محمدهادی خدا پرست

یک روز صبح ،وقتی میفهمی یک دستی کشیده شده
روی سرت و چشمهایی آسمانی به تو نظر کرده اند،
آن صبح ،یکی از بهترین صبحهای زندگ 
ی ات خواهد
بود که شاید هرگز دوباره تکرار نشود .آستین باال میزنی،
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
است؛ همان که همیشه منتظرش بودی .تو پذیرفته شده
ای که یک زائر باشی؛ زائر امام حسین .j
آن روز صبح ،حس عجیبی داری .ناخودآ گاه یاد
غریبی امام میافتی و بی کسیهای کربال .صبح دل
انگیزی میشود .حال و هوای گنبد ،بدجوری به دلت
افتاده و سر از پا نمیشناسی .گمان میکنی هیچ کس
چنین حس نابی را هرگز تجربه نکرده است .توی دلت،
قند آب میکنی از این همه نزدیکی به آن که همه
مشتاق اویند .با خودت میگویی« :وای! این منم که
دارم میروم! آیا هیچ کس وقتی در راه کربال بوده ،این
َقدر مثل من احساس سبکی کرده»؟
ّ ّ ّ
الل
هم إن قلوب المخبتین إلیك والهة و سبل ّالراغبین
إلیك شارعة .راه بر تو هموار است؛ زیرا شور عشق به
وصل یار ،همه سختیها را آسان میکند .نه خستگی
میشناسی و نه گرمای آفتاب ،آزارت میدهد؛ همه
زیباست و آسان و حتی دلپذیر .همه حواست به دنبال
یک چیز است؛ حرم! دلت میخواهد زودتر از همه به

آنجا برسی و قبل از همه ،گنبد را ببینی .ستونها را یکی
یکی به عشق گنبد میشماری .اشکت راه نمیگیرد؛ اما
بغض خفتهای به گلویت چنگ م 
ی اندازد و رهایت
نمیکند تا وصل حرم.
به مشامت ،هوای کربال با همه جا فرق میکند و بوی
غریبی میدهد .دلت میخواهد گریه کنی .ضریح و
موج زائرین را که میبینی ،ناخودآ گاه بغضت سر باز
میکند .هق هق و بعد هم گریه .اصال نمیدانی چه
کنی .اول باورت نمیشود؛ واقعا منم؟ آقا مرا طلبیده؟
فدایت شوم عزیز زهرا! کم کم حسی آشنا توی دلت
میپیچد و خودت را جزئی از حرم میپنداری .حتی
خنکای سنگ فرشها ،دلت را گرم میکند .به خودت
میبالی که آقا تو را طلبیده است.
زیارت ،حال خوبی در تو ایجاد میکند؛ حالی مثل
صبحهای زود ،در گرگ و میش هوا که با صدای
یا کریمها قاطی شده است .همین حس است که بعد
از آن ،هر روز صبح زود که نه ،نزدیکهای ظهر که به
خودت میآیی ،میبینی دلت هوای حرم کرده!

شاید امسال...
عبداهلل حسینی

هنوز هم که هنوز است ،همچون دوران کودکی ،محرم که میرسد ،تعزیهخوانی و روضههای شبانه که فرا میرسد ،انگار صدایی با امیدی واهی از درونم میگوید:
شاید امسال ،پایان قصه ،طور دیگری باشد.
شاید امسال ،اسب ،علی ا کبر را به میان دشمن نبرد.
شاید امسال ،عمو بتواند مشک را به خیام برساند.
شاید امسال ،آنکه میخواهد دستان عمو را ُببرد ،پایش بلغزد؛ دستانش سست شود و نتواند...
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زیر ّقبه ارباب
عشق که به سادگی سبک نمیشود .بگذار راحتت
کنم؛ ضجه بزن؛ ناله کن؛ شیون سر بده؛ اما سبک
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 ،سین ه ات ِسر میشود و دیگر درد احساس
نمیکنی؛ اما کتفت یاری نمیکند و کم میآورد.
کمی سبک میشوی؛ اما احساس میکنی هنوز
یک چیزهایی مانده ته دلت که سنگینی
میکند .در این لحظه ،گریهها فرق میکند و
آرام و غریبانه و مظلومانه است .یواش گوشه
خلوتی را پیدا میکنی و با هق هق گریه،
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.
بچه شیعهها شاید با اشعاری که در مورد مقتل
خوانده میشود ،مأنوس باشند و حالی بهشان
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؛
بلکه مرور آنها برای تو کافی است .بعد از 1400
سال ،هنوز فضای کربال ،بوی مظلومیت و غربت
میدهد .اصال دست خودت نیست؛ به قول
معروف ،میطلبد که چنین کنی!

محمدهادی خداپرست

شاید تا به حال دهها بار زیارت عاشورا را خوانده باشیم
و سالم بر حسین  jو لعن بر قاتالن او را زمزمه کرده
باشیم؛ اما هر زیارت عاشورایی که زیارت عاشورای
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
ً
حس میکنی .اصال همین که اینجا هستی ،یعنی
علیک السالم .هر چقدر هم که ازدحام باشد،
حس میکنی تو هستی و امامت؛ تو هستی و
گمشده ات .کمتر اتفاق میافتد که حواست
پرت شود .این خاصیت زیر قبه است .ا گر
روحانی کاروان ،مقتلی هم خوانده باشد که
دیگر هیچ...
باالی سر ،احساس میکنی باید ضجه بزنی.
ضجه که میزنی ،میبینی هنوز دلت میخواهد
بلندتر ضجه بزنی و باز هم بلندتر؛ تا جایی که
میخواهی چنان ضجه بزنی که ته دلت سبک
شود.
من غم و عشق حسین ،با شیر از مادر گرفتم .عشقی
که از همان اول ،با شیر مادر عجین شد و به خورد
عاشقان اباعبداهلل  jداده شد .این غم

شاید امسال ،عمود آهنی بر فرق عمو نخورد.
شاید امسال ،عمو به میدان برود و انتقام همه را بگیرد.
شاید امسال ،وقتی ندای حسین بلند میشود که هل من ناصر ینصرنی ،طنین صدایش بر دلی بنشیند و از کشتنش منصرف شوند.
شاید امسال ،لشگری از دور به یاری برسد و نشود آنچه شد.
شاید امسال ،وقتی علی اصغر باال میرود ،صدای گریهاش ،دلی را بلرزاند جرعه آبی بدهندش.
شاید امسال ،حرمله ،دست و دلش بلرزد و کمان را به پایین آورد.
شاید امسال ،حسین به قتلگاه نرود.
شاید امسال ،در گودی قتلگاه ،سر آفتاب از بدنش جدا نشود.
شاید امسال ،پیراهن پاره پاره و خونی و چا ک چا ک ،چشم کسی را نگیرد.
شاید امسال ،انگشتر از انگشت راحت بیرون بیاید.
شاید امسال ،وقتی صدایی میگوید :آیا کسی هست بر بدن حسین اسب بتازد ،هیچ پاسخی نیاید.
شاید امسال ،بر حرم رحم کنند.
شاید امسال ،ته مانده غیرتی بجوشد و دست از معجرها بکشند.
شاید امسال ،اجازه دهند خود دخترکان ،گوشواره هایشان را در بیاورند.
شاید امسال ،کمی در جمع کردن غنائم ،صبر کنند.
شاید امسال...
شاید امسال...
شاید امسال...
و هر چه مینویسی ،گویی این شایدها تمامی ندارند؛ خدا میداند که دیگر توان نوشتن ندارم.
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جواد محدثی

زیارت ،تجلیل از فضیلتهای بزرگان و احیای ارزشهای آنان
و گرامیداشت خاطره اسوه های انسانیت و نمونههای پا کی
است.
مسلمانان ،از صدر اسالم تا کنون ،نسل در نسل ،از همه طبقات و
اقشار ،قبرهایی را که دربر دارنده پیامبری یا امام پا ک و معصومی یا ولی
صالحی از بزرگان دین بوده ،زیارت می  کرده ،گرامی می داشتهاند.
این سیره سلف صالح و پیشینیان باایمان ،مستند به توصیه های نبوی و رهنمودهای ائمه
 bبوده که از گذشته به ما به ارث رسیده است.
این شوق زیارت و حرمت نهادن به قبور ،به ویژه نسبت به زیارت قبر رسول ا کرم ،i
بیش از همه شرافت قائل بوده ،با صرف پولها و تحمل رنج راه و مشقت سفر و
پیمودن مسیرهای دور و دراز ،به زیارت می رفتند و نزد مرقد آن پیامبر عزیز،
دعا کرده ،توسل می جستند و از این طریق ،به خداوند ،تقرب می یافتند.
جوهره این عرض ارادت به ساحت نبوت هم همان «تقرب الی اهلل»
بوده است.
این فرهنگ ،اختصاص به شیعه نداشته ،بلکه علمای بزرگ اهل
سنت نیز در قرنهای متمادی ،در تالیفات خود ،درباره زیارت،
بحثهای فراوانی کرده اند.
به عنوان نمونه ،عالمه امینی در جلد پنجم کتاب الغدیر،
کلمات بیش از چهل نفر از علمای مذاهب اهل سنت را درباره
زیارت پیامبر  iو دعا نزد قبر آن حضرت و آداب زیارت مرقد
شریف و دعای ورود به مدینه منوره و ادب دیدار و کیفیت سالم
بر آن حضرت و پیوند دادن زیارت قبر پیامبر با اعمال و مناسک
حج و عمره و ...نقل کرده ،نام برخی از تالیفات علمای اهل
سنت را که در باب زیارت و آداب آن نگاشته اند ،در کتاب
خود آورده است.

زیارت،
عهدنامه والیت

پیام زیارت5/
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وفای به عهد
ا گر پیشوایان آسمانی ،مقتدا و الگوی ما و حجت الهیاند ،پس میان ما و
آنان نیز «عهد اطاعت» و «میثاق والیت» برقرار است.
زیارت ،ا گر زیارت شهید است ،احیای فرهنگ جهاد و شهادت
در آن نهفته است و ا گر زیارت عبد صالح خداست،
تجلیل از صالحها و اصالحها و عبودیتهاست و
ا گر زیارت پیامبر و امام است ،تجدید عهد و
تحکیم میثاق با والیت و ارج نهادن به
رهبری آن انوار پا ک و سرمشقهای
هدایت است.
امام رضا علیهالسالم
فرمود:

برای هر امامی،
عهدی بر گردن شیعیان
و هواداران اوست .از
جمله نشانه های وفا به این
پیمان ،زیارت قبور آنان است.
آنان
پس هر کس از روی رغبت و پذیرش،
را زیارت کند ،امامان در قیامت ،شفیع آنان خواهد
1
بود.
بر اساس همین وفای به عهد ،شیعه همواره در احیای
نام و یاد و زیارت و مزار اولیای دین ،رنجها کشیده،
شهیدها داده است.
وقتی زیارت بزرگان و قهرمانان و چهره های برجسته
فکری ،علمی ،اصالحی و انقالبی و گرامیداشت آنان
و بزرگداشت فدا کار یها و یادکرد خوبیها و خدماتشان،
سیره عقالی هر ملت و مذهب است ،روشن است
که زیارت سرور همه آدمیان و اسوه اخالق و کمال،
حضرت رسول و ائمه طاهرین  bکه فرشتگان ،زائر
مرقد آنانند ،جای خود دارد و از ارزش و سازندگی
بیشتری برخوردار است و از قدرشناسی و وفای پیروان
حکایت می کند.

سنت یا بدعت؟
تاریخ ،حدیث و سیره ،گواه آن است که بر اساس
رهنموهای پیشوایان مکتب ،زیارت قبور مطهر اولیای
الهی ،سیرهای رایج و کاری الهی و ارزشی بوده است؛
نه بدعت و پدیدهای نوظهور و بی ریشه.
زیارت ،در زمان خود پیامبر هم معمول و مرسوم بود.
«اویس قرنی» ،از یمن به قصد دیدار پیامبر ،به مدینه
آمد که داستانش معروف است .عروه بن مسعود ثقفی
نیز در سال حدیبیه ،دیده است که چگونه اصحاب
پیامبر ،آب وضو و غسل آن حضرت را به عنوان تبرک
بر میداشتند و تار موی وی را نگه می داشتند و پس از
فراغت از نماز ،دست حضرت را می بوسیدند و بر سر و
روی خود می  کشیدند.
وقتی بالل حبشی ،موذن پیامبر ،مازاد آب وضوی پیامبر
را میآورد و مردم برای برداشتن آن ،بر سر او میریختند و
حتی ا گر آن آب متبرک ،به کسی نمیرسید ،از رطوبت
آبی که در دست مسلمانان دیگر بود ،بر خود مسح
2
میکردند و تبرک می جستند.
این تبرک ،احترام و تقدیس ،ریشه در دین دارد و
مشروع است.
زیارت ،تداوم همین خط است و تبرک،
توسل ،لمس ضریح ،بوسیدن آثار
منسوب به پیامبر و امامان b

و...
فیض  گیری از آن
معنویات است و سیره
و روش گذشتگان صالح ما
نیز همین بوده است.
راز قداست این آثار هم انتساب
به وجودهای مقدسی است که
برای آنان ،احترام و ارزش قائلیم و به
آنان عشق می ورزیم؛ واال چوب و آهن
و طال و سنگ ،همه جا یافت می شوند؛
آنچه عزیز و محبوب و خاطره انگیز است،
آهن و طالیی است که به صورت ضریح ،بر قبر
منور حجت الهی نهاده شده ،یا سنگی که پای
زائران حرم بر آن نهاده شده ،یا چوبی که درگاه حریم
کبریایی این حضرات است.

عطرآ گین و
سرشار از انرژی معنوی و عرشی است.

لبیک به دعوت

تربت برگزیده
زیارت ،سفر به دیاری است که مزار محبوب در
آنجاست.
این سفر ،گشودن بند عادت از پای روزمرگی است و
چشیدن آب از چشمه حیات است و پرواز در فضایی
است که دلها به عشق آنجا می تپد.
زیارت ،سفر به دیاری است که نبض عشق و محبت
به یاد آن می زند و اعتاب مقدسی که مرقد معشوقهای
بلندمرتبه و بی بدیل در آن جاست.
زیارت این تربت های برگزیده و مطهر ،هم آ گاهیبخش
است ،هم الهام میدهد ،هم ریشه باورهای ما را سیراب
و تقویت می کند ،هم نقش الفت آفرینی و وحدت 
بخشی دارد.
دریغ است که این گونه سفرها ،به هدفهای دنیوی
و سودگرایانه اختصاص یابد یا آلوده گردد و از بعد و
محتوای عارفانه و عاشقانه ،تهی گردد.
حرمهای معصومین ،ضیافتگاه ملکوتی و معنوی است و
زائران ،میهمانان بزم والیت ،معرفت و رحمتند.
فرقی نمی کند که زیارتگاه ،مکه و مدینه باشد ،یا
نجف و کربال ،یا قم و مشهد ،یا مسجداالقصی و
زینبیه؛ زیارت این سرزمینهای عرفانی و معنوی ،قدم
نهادن و رفتن و دیدن و فیض بردن از جاهایی است که
مورد عنایت خاص خداوند است.
روزهایی هم که در جوار این تربتهای برگزیده میگذرد،

امامان ما ،ما را به زیارت حرمها و قبور مطهر ،فرا خوانده
اند و هر قدم زائر را ارزشمند و وسیله ثواب بردن دانسته
اند .از ما خواسته اند که نام و یاد آنان احیا شود و این
قبور ،خلوت و بیزائر نباشد و دچار غربت نشود.
زیارت ،پاسخگویی و لبیک به دعوتنامه عامی است
که از همه مشتاقان و رهروان والیت به عمل آمده است.
افزون بر آن ،سفری است که خودسازی و تهذیب نفس
و توبه و عمل صالح و بازنگری در اعمال و تعهد و قول و
قرار برای یک زندگی ایمانی است.
زائر پیشوای حق ،میکوشد که از مدار حق خارج نشود.
لبیک  گوی دعوت ائمه ،سزاوار است که بر این میثاق و
عهد ،وفادار بماند.
دیدارکننده از حرم ،باید فضای معنوی و تقوایی زیارت
را در سراسر زندگی فردی و اجتماعی خود هم حفظ کند
و از دستاوردهای زیارت ،حراست نماید.
خواندن زیارتنامه ،امضای این منشور و تعهد به این
عهدنامه است.
باشد که سهم ما از زیارت ،تنها رنج راه و هزینه کردن
مال نباشد.
دریغ که دست خالی برگردیم و برای روزهای عمرمان،
ذخیره نیندوزیم.
پی نوشت:
 .1وسائل الشیعه ،ج  ،10ص  ،253ح .5
 .2کشف االرتیاب ،سید محسن االمین ،ص .443
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با روییسپید ،رویبرحرم یار بنه
مروری بر برخیاز لوازم زیارتهمراه بامعرفت
میرستار مهدی زاده

چرا بسیار زیارت میکنیم و کمتر بهره میبریم؟ چرا زائر
بسیار زیاد است؛ اما عارف به مقام اهل بیت  bدر
عقیده و عمل کم است؟ چرا معرفت در قلب و عقیده
ما رسوخ نکرده است؟ موانع زیارت با معرفت کدامند؟
آداب زیارت چیست؟ در زیارت ،چه چیز را باید طلب
کرد؟ از ِکی و چطور باید آماده شد؟ چه کنیم تا یک
زیارت بامعرفت به جای آوریم و آثار آن را نگه داریم؟
در این نوشتار ،کوشیدهایم به این پرسشها پاسخ دهیم.
در شماره گذشته ،به چهار مورد از آداب قبل از زیارت
اشاره شد که عبارت بودند از:

,,

 .1تشنگی روحی
 .2اخالص و قصد تقرب
 .3صداقت
 .4حالل بودن غذا ،لباس و مخارج زیارت

پا کی باید هم در مال باشد  -که در بحث
ّ
حلیت نیز به آن اشاره شد  -و هم در
اعمال .عمل باید از حرام و ظلم پا ک شود.
ا گر در گذشته ،مرتکب حرام شد ه ایم،
باید قبل از زیارت ،توبه کنیم و ا گر حقی از ا کنون به ادامه مطالب میپردازیم.
مردم برگردن ما مانده ،باید ادا نماییم یا
 .5پاکی ظاهری و باطنی
حاللیت بگیریم.
از صفات پیامبران ،ائمه  cو اولیای خدا ،میتوان به
ُ َّ
طهرُ ،طهر ،صفی ،خالص،
طاهر ،زکی ،نقی ،تقی ،م
راضی و مرضی اشاره کرد که همگی بر پا کی و طهارت
روح و اعمال آن بزرگواران داللت مینماید.
زائر باید پا ک باشد تا بتواند با پا کان عالم ،ارتباط برقرار
نماید .ظلمت با نور نمیسازد و ناپا ک نمیتواند با
پا ک ،همنشین شود .باید حداقل سنخیت با پا کان در
ما ایجاد شود و طهارت ظاهری و باطنی پیدا کنیم تا به
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پا کان تشابه یابیم و در محضر آنان حضور یابیم.
جان ناپا ک ،پا ک در نمییابد     	
نور با نور همنشین باید
ّ
پا کی باید هم در مال باشد  -که در بحث حلیت نیز به
آن اشاره شد  -و هم در اعمال .عمل باید از حرام و ظلم
پا ک شود .ا گر در گذشته ،مرتکب حرام شده ایم ،باید
قبل از زیارت ،توبه کنیم و ا گر حقی از مردم برگردن ما
مانده ،باید ادا نماییم یا حاللیت بگیریم.
ا گر زائر با نیتی پا ک از هر قصد و غرض گناه آلود و
انحرافی  ،به محضر امام برود و با قلبی پا ک از کینه
و حسد و حقه و دشمنی مؤمنان و شیعیان ،در بارگاه
پا کی ،حضور یابد و جانش را در معرض تابش نور
امامت قرار دهد ،چرا فیض نگیرد و سرمست از حضور
امام برنگردد؟
ا گر پا ک از حرام و آلودگی و گناه باشیم  ،جواب
میشنویم و حاجت میگیریم .ا گر آلوده باشیم ،ولی
صادقانه بر گناه خویش ،اعتراف نماییم ،نظر لطف
امام شامل ما میشود .ا گر در محضر امام ،صادقانه توبه
نماییم و عزم بر پا کی ،استوار سازیم ،دست یاری او را
بسیار نزدیک ،کارساز و مشکل گشا ،در لحظه لحظه
زندگی و جزء جزء کارها و مشکالت ،مشاهده خواهیم
کرد .پس ،پا ک و ناآلوده ،در محضر امام حاضر شویم.

 .6نیت صحیح
میهمانی را در نظر بگیرید که به سبب محبت و عالقه 
ای که به شما دارد ،برای دیدار شما به حضورتان
میرسد .شما نیز به او احترام میگذارید و چون به او
عالقه دارید ،به میزان محبت ،بزرگواری و شأن او ،در
حفظ احترام و پذیرایی از او ،کوتاهی نخواهید کرد.
ا کنون پذیرایی از چنین فردی را مقایسه میکنیم با
در خانه شما را میزند و هدفش
پذیرایی از گدایی که ِ
فقط دریافت کمک مالی از شماست .میهمان فقط
برای دیدار شما به منزلتان میآید و شما احترام ویژهای
برای او قائل میشوید و او در منزل شما مدتی میماند
و از امکانات منزل شما استفاده میکند؛ اما پذیرایی از
گدا ،مانند میهمان نیست؛ چون او فقط برای نیاز مالی،
به دیدار شما آمده است .زائران نیز دو گونه اند:
 .1برخی برای گدایی و گرفتن حاجتی دنیایی مثل
رفع قرض  ،حل مشکالت مادی خویش ،وسعت
رزق ،شفای بیماران و ...به زیارت میروند که امام
نیز همچون سیره قدیمی خویش ،با کرامت و بزرگواری
تمام ،حاجت آنان را برمی آورد.
 .2برخی از اهالی کوی معرفت ،عارفانه به دیدار
معشوق و محبوب خویش میروند و امام نیز آنان را با
تمام وجودش و با آغوشی باز و استقبالی گرم ،خواهد
پذیرفت.
ّ
امام حسین  jاز جد بزرگوارش رسول خدا صلیاهلل 
علیه وآله نقل کرد که فرمود« :باید نیکی به اندازه

معرفت باشد».
لطف امامان به زائران ،در گرو نیت آنان است؛ ا گر
زائر  ،تنها در پی رفع گرفتار یهای دنیوی خویش باشد،
به همان اندازه از فیض امامان ،بهرمند خواهد شد و
ا گر در پی معارف واال باشد ،به مراحل عالی معنوی
خواهد رسید .عطای آنان ،اسرار و رموزی دارد که ا گر
در اعطای اهل کرامت حقیقی نیک تأمل کنیم ،لختی
از آن رموز را به دست خواهیم آورد و ا گر خودمان اهل
کرامت و سخاوت شویم و بزرگواری روح پیدا کنیم و در
مسیری که آنان قدم برداشتهاند ،گام نهیم ،کم کم این
اسرار بر ما روشن میگردد.
1

 .7انجام عوامل توفیق
انجام برخی اعمال ،باعث توفیق بیشتر میشود و گاهی
اعمال صالح ،توفیقات و برکات خاصی را در پی دارد
که در صورت قدردانی و حفظ تقوا ،میتوان به نهایت
الطاف و نتیجه کامل ،نائل شد.
ا گر کسی زیرک باشد ،در مییابد که گاهی یک عملی
نیک ،توفیقی را در پی دارد و در صورت بهرهبرداری
نیکو و شایسته از آن توفیق ،فرصتی دیگر برای پیروزی

نیز با لبخند ،جوابش را داد .فردای آن شب که شب
جمعه بود ،به حرم امام حسین  jمشرف شدم و در
گوشه حرم نشستم  .نا گهان همان جوان عرب (که در
خواب دبده بودم) ،وارد حرم شد و چون مقابل ضریح
مقدس رسید ،با لبخند به حضرت سالم کرد؛ ولی من
دیگر جواب حضرت سیدالشهدا را ندیدم .من مراقب
آن جوان عرب بودم تا از حرم خارج شد .به دنبال
او رفتم و سبب لبخندش را در هنگام سالم دادن به
امام  jپرسیدم و خواب خودم را نیز برایش نقل کردم
و پرسیدم :تو چه کردهای که امام  jبا لبخند به تو
جواب داد؟
جوان گفت :من پدر و مادر پیری دارم و در چند
فرسخی کربال زندگی میکنیم .شب های جمعه که برای
زیارت میآییم ،یک هفته پدرم را سوار بر االغ میکنم
و میآورم و یک هفته مادرم را تا این که شب جمعه
که نوبت پدرم بود .چون او را بر االغ سوار کردم ،مادرم
گریه کرد و گفت :مرا هم باید ببری؛ شاید تا هفته دیگر
زنده نباشم!
به مادرم گفتم :امشب باران میبارد و هوا سرد است
و ُبردن دو نفر مشکل

حادثه قرار گرفتن ،باطن او آشکار گردد.
پس در مسیر زیارت ،برای سنجش ایمان و لیاقت زائر
و برای رشد و تکمیل ظرفیت او ،حوادث بسیار دقیق و
حساب شده ای به وقوع خواهد پیوست .زائر بامعرفت،
در هر حادثه جزئی و کلی ،باید تمام حرکات خود را بر
محور رضای خدا و رضای حجت خدا تنظیم نماید و
حتی نگاهها ،افکار و خیاالت خود را مراقبت نماید.
رفتار امام با ما ،همان گونه است که رفتار ما با دیگر
زائران ،همان گونه بوده است .نگاه های خشم آلود به
دیگر زائران ،رانندگان و ...خشم های بیجا ،محبتهای
آلوده و تبسمهای گناه آلود با نامحرمان ،همه باعث
رنجش قلب حجت خدا میگردد .در واقع ،جواب
امام را ،عمل ما مشخص میکند .البته میتوان با انجام
برخی اعمال صالح ،همچون کمک به زائران دیگر،
شاد کردن دلها ،توبه واقعی و ...خیلی از خطاها را
شست و قلب امام را راضی کرد.
نکته دیگر این که امام ،مشتاقانه در انتظار حرکت ما
در مسیر پا کی و بندگی است تا با تمام علم ،بصیرت،
حکمت و قدرت خویش ،ما را یاری کند و به امداد ما

,,

لطف امامان به زائران ،در گرو نیت آنان است؛ ا گر زائر ،تنها در
پی رفع گرفتاریهای دنیوی خویش باشد ،به همان اندازه از فیض
امامان ،بهرمند خواهد شد و ا گر در پی معارف واال باشد ،به
مراحل عالی معنوی خواهد رسید .عطای آنان ،اسرار و رموزی دارد
که ا گر در اعطای اهل کرامت حقیقی نیک تأمل کنیم ،لختی از آن
رموز را به دست خواهیم آورد

در امتحان الهی و ترقی در نردبان کمال ،پیش روی
انسان قرار میگیرد و در صورت قبولی در امتحانات
بعدی ،حوادث بعدی ،جهت رشد سریع انسان رقم
ً
می خورند؛ مثال رفع نیاز از یک فرد محتاج ،جایزه
ای همچون حج و عمره یا زیارت امام رضا  jیا امام
حسین  jرا در پی دارد و در صورت ُحسن استفاده از
این توفیق ،یعنی زیارت یا حج ،شاید بتوان به جوایز
و فرصتهای بی نظیر معنوی دیگری دست یافت و راه
برکات و ترقیات معنوی را برای ابد به روی خود گشود.
از جمله اعمال توفیق آور ،میتوان به احترام به والدین
و اساتید ،احترام به سادات و علما ،دعا برای دیگران،
شاد کردن دلها ،نجات مظلوم و پناه دادن به پناهجو،
هر گونه خدمت و احسان به دیگران ،احسان به تمام
مخلوقات ،حتی حیوانات و ...اشاره نمود.
عالم وارسته ،مرحوم شیخ حسین بن شیخ مشکور فرمود:
در عالم رؤیا دیدم در حرم مطهر حضرت اباعبداهلل j
هستم و آن حضرت نیز در آنجا تشریف دارد .در این
هنگام ،جوانی عرب وارد شد و سالم کرد و آن حضرت

است؛ اما نپذیرفت .ناچار پدرم را سوار االغ کردم و
مادرم را بر دوش کشیدم و با زحمت بسیار ،آنها را به
حرم امام حسین  jآوردم .چون در آن حالت همراه
با پدر و مادرم وارد حرم شدم ،حضرت سیدالشهدا j
را دیدم و سالم کردم ،آن حضرت به من لبخند زد و
جوابم را داد و از آن وقت تا به حال ،هر شب جمعه که
به کربال مشرف میشوم ،حضرت امام حسین  jرا
2
میبینم و ایشان با تبسم جوابم را میدهد».
ً
زائر در طول سفر زیارتی خود ،باید کامال متوجه باشد
که هر لحظه در حال امتحان است و هر حادثه و اتفاق
ساده ،تقدیر و تدبیر متقن خدای حکیم است که به
ً
دست مدبرات امر ،در مسیر او قرار میگیرد .مثال ظلمی
که در جلوی چشم او بر کسی میرود ،سخنی که گوش
او میشنود ،حادثه ای که مشاهده میکند ،محل حادثه 
ای که خواسته یا ناخواسته در آن جا قرار میگیرد و...
همه و همه برای امتحان ،ارزیابی و سنجش عکس
العمل و میزان دینداری و معرفت او چیده شده تا اعمال
و صفات و قلب او  ،محک زده شود و با در معرض

عکس Photoimage.ir :

بیاید و گاهی با شفاعتی رئوفانه ،ما را مراحلی باال برد
و تحولی عمیق در مسیر تکاملی ما پیش بیاورد .پس
باید احتیاط کرد و از وسوسههای شیطان و جاذبه 
های نفس ،پیروی نکرد تا با رویی سفید ،بر حرم امام
رو نهاد و قدم بر حریم او گذاشت؛ اذن دخول خواند
و اشک جواب گرفت و حال مناجات دریافت نمود
و آن گاه با زبانی باز شده ،در محضر یار ،لب به عرض
حاجت گشود و در انتظار جوابهای حکیمانه او ،در
عرصه زندگی ،خوشبینانه به استقبال نشست و در اولین
فرصت ،باز قصه زیارت و معرفت را از سر گرفت.

پی نوشت:
 .1گروهی از نویسندگان ،موسوعة کلمات الحسین  ،jص 763؛ احقاق
الحق ،ج  ،11ص .440
 .2آثار و برکات امام حسین ،ص 228؛ سید عبدالحسین دستغیب،
داستان های شگفت ،ص 255؛ کرامات الحسینیه ،ج  ،1ص .97
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حقیقت تشیعچیست؟
سیدمحمدمهدیمیرباقری
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ما به آیات زیادی در قرآن و همچنین به روایات زیادی
از اهل بیت برخورد میکنیم که طبقهای به نام شیعه را
تعریف میکند و فضائل آنها را بر میشمرد .بنده به چند
آیه اشاره میکنم که ذیل این آیات ،روایاتی نقل شده از
شیعه و سنی وجود دارد که منظور آیه ،امیرالمومنین  jو
شیعیانش میباشند.
ُ
به عنوان مثال در ذیل آیه «إ َّن َّال َ
ذین َآم ُنوا َو َع ِملوا
ُ
َ ِْ
َّ
ولئ َك ُه ْم خ ْی ُر ال َب ِر َّی ِة» 1داریم که پیامبر ا کرم
حات أ ِ
الصا ِل ِ
به امیرالمومنین علیهم االسالمفرمود :مراد ،تو و شیعیانت
هستید 2.یا در سوره واقعه ،مردم را به سه دسته تقسیم
کرده است؛ سابقون ،اصحاب میمنه و اصحاب مشئمه.
در روایتی از ابن عباس هست که از پیامبر ا کرم سوال
شد که سابقون چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود:
جبرئیل به من خبر داد که مقصود ،علی و شیعیانش
هستند .منظور هم از اینکه میگویند سابق هستند ،یعنی
سبقت بر بهشت گرفتهاند 3.حقیقت والیت معصوم که
همان والیت اهلل است ،حقیقت بهشت است و کسی
که در والیت سبقت میگیرد ،در واقع در بهشت سبقت
میگیرد .آنها مقرب به خدا هستند و خداوند آنها را
مورد کرامت قرار داده ،در جای قرب مخصوصی قرار
میدهد.
این گونه احادیث ،مختص کتب روایی شیعیان
نیست؛ بلکه در مجامع حدیثی اهل سنت هم زیاد
ْ
دیگر ،خداوند میفرماید«َ :هل
دیده میشود .نمونه
َ َ
َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ
ون َو َّال َ
ذین ال َی ْعل ُمون» 4.آیا آنان که
یست ِوی الذین یعلم
به معرفت راه یافتهاند و اهل علم هستند (البته مقصود
از این علم ،علم الهی است که خداوند آن را به عده
ای داده است و آنها «اوتوا العلم» هستند) با آنان که به

نیافتند ،برابرند؟ قطعا این طور نیست.
آن علم دست
َّ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ْ َ ْ
باب»؛ فقط یک دسته این تفاوت
ل
ال
وا
ِ«إنما یتذكر أول
ِ
را میفهمند و از «ال یعلمون» به «یعلمون» رو میآورند.
حضرت درباره این آیه فرمود« :الذین یعلمون» ،ما
هستیم و «الذین ال یعلمون» ،دشمنان ما هستند و
«اولوااللباب» ،شیعیان ما هستند.
در واقع ،امام ،حقیقت نور خداست و این نور در
شیعیان آنها تجلی پیدا میکند .صفات َکمال َشیعیان،
َ
ََ
ُ
ْ ُ ْ
است«ِ .إن ذ ِك َر ال َخ ْی ُر ك ْن ُت ْم أ ّول ُه َو أ ْصل ُه
فرع کمال امام ْ
َ
َو ف ْر َع ُه َو َم ْع ِد َن ُه َو َمأ َو ُاه َو ُم ْن َت َه ُاه» 5.پس ا گر شیعیان به
کمالی میرسند ،فرع بر کمال امام است .ما در روایات،
بابی داریم که ائمه ،نور روی زمین هستند و بعد در
روایات ،این هم هست که امام کاظم  jفرمود :جمعی
از دوستان امام صادق  jدر یک شب مهتابی که هوا
ً
هم کامال روشن بود ،به مهتاب و ستاره ها نگاه میکردند
و زیبایی و درخشندگی آنها را توصیف میکردند .امام
صادق  jفرمود :این مدبرات چهارگانه  -که مقصود،
چهار ملک جبرئیل ،میکائیل ،اسرافیل و عزرائیل هستند
 هم از آسمان به شما و دوستانتان نگاه میکنند و نورشما ،بسیار زیباتر از نور ستارهها برای آنهاست و همین
طور که شما نور ستارگان را ستایش میکردید ،آنها هم نور
شما را مدح میکنند.
روایاتی داریم که داللت میکند بر اینکه ائمه b
شیعیانشان را دوست دارند و این ،فضلیت مهمی است؛
چون محبت امام ،امر سادهای نیست .امام در مقام
عصمت است و محبتش در جایی قرار میگیرد که خدا
دوست میدارد .این طور نیست که دوست داشتن آنها
بدون امر الهی باشد .در روایت داریم :من خودتان را
دوست دارم؛ بوی شما و دیدار شما را دوست دارم و
6
مشتاق دیدار شما هستم.
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ِللذین آمنوا» داریم که مال ئکهای که حامل عرش
هستند یا گرد عرش طواف میکنند  -که مال ئکه مقرب
هستند  -یکی از کارهایشان این است که برای مومنین،
استغفار میکنند .این ،یکی از فضایل مومنین است و از
این دست فضائل فراوان است.

فضائل ،مختص کدام شیعیان است؟
حال سوال این است که این تعاریف در روایات ،ویژه
شیعیان خاص امیرالمومنین  jاست یا شامل همه
شیعیان میشود؟
تعاریفی که از شیعه میشود ،دو دسته است :یک دسته
آن برای کامل شده ها و شیعیان خاص است؛ ولی این
آثار و روایاتی که من عرض کردم و روایات زیاد دیگری،
ویژه شیعیان درجه باال نیست و همه شیعیان را در بر
میگیرد .اینها در دنیا ،مورد عنایت خداوند ،معصومین و
و مالئکه ،در عالم ملکوت ،از نور آنها استفاده میکنند و
لذت میبرند و برای آنها استغفار میکنند .معصومین در

دنیا ،مشتاق آنها و در آخرت ،شفیع آنها هستند.
پیامبر ا کرم صلی اهلل علیهوآله فرمود :در روز قیامت،
حساب و کتاب شیعیان ما ،به خود ما سپرده میشود.
سرپرستی آنها به ما داده میشود و ما هم از خدا تقاضا
میکنیم خطایی که بین آنها و خدا بوده را ببخشد .آن
خطاهایی را هم که بین خودشان بوده و حق الناس
است (که خیلی بخشش آنها دشوار است) تقاضای هبه
میکنیم و مردم به ما میبخشند و پاداششان را میگیرند
و آن خطاهایی هم که بین آنها و ماست و به ما جفا
شده است را میگذریم که ما بیش از همه ،اولی به صبر
هستیم.
پس فضایل شیعیان ،محبت در دنیا ،شفاعت در
آخرت ،توجهاتی که خداوند به آنها دارد و مانند
اینهاست و البته از اینها که برشمردیم ،وسیعتر است.

شیعه کیست؟
این فضائلی که گفته شد ،برای چه کسانی است و
چه کسانی شیعه هستند؟ کسانی که والیت پیامبر و
اهل بیت او را پذیرفته اند و از والیت دیگران اعراض
کرده اند ،شیعه هستند؛ یعنی تنها تحت والیت آنها قرار
دارند .اینها یک گروه هستند و درجاتی دارند که گاهی
از آنها در روایات ،تعبیر به مومنین میشود .کسانی که
این خصوصیت را دارند ،واجد دریافت آن کماالت و
ارزشها هستند .شیعیان ،فضایل فوق العادهای دارند و
نور الهی در وجودشان تجلی پیدا میکند.
تعبیر عجیبی از امیرالمومنین  jداریم که میفرماید:
وقتی که دوستان ما از جهنم عبور میکنند ،به آتش
خطاب میشود که خاموش شو! شعله های جهنم به
آنها با اصرار میگویند :زودتر عبور کنید که نور شما،
شعلههای من را خاموش میکند .این روایات ،امر ساده
ای نیست که ما ترجمه کنیم و از آن عبور کنیم .همین
ً
یک کلمه که گفته شد ،واقعا چه معنایی دارد و چه
اتفاقی در مومن میافتد که نورش بر آتش غلبه میکند؟
اصال غلبه نور بر آتش ،یعنی چه؟ چگونه شعاع معصوم
و شعاع کرامت و رحمت خدا در مومن است که بر آتش
غلبه میکند؟
این دسته از فضایل ،برای طیف مومنین و شیعیان
است .یک سری مقامات و صفات هم برای شیعیان
خاص است .در روایتی از امیرالمومنین  jداریم که
شیعیان را این گونه توصیف میکند :شیعیان خاص،
شبها بیدار هستند و در اثر این شب بیداری و عبادت،
رنگشان زرد شده ،چشمهایشان در اثر اشک ،مجروح
شده ،لبهایشان بر اثر مداومت بر ذکر ،خشک شده،
شکمهایشان خالی است.
در روایات داریم که گاهی عده ای به امام می گفتند:
ما شیعیان شما هستیم؛ ولی امام ،آنها را طرد کرده ،می 
فرمود :شما محبین ما هستید؛ نه شیعیان .گاهی هم برای
پذیرفتن افراد به تشیع ،تکالیف دشواری بیان شده
است .روایت داریم که فردی آمد و گفت من شیعه شما

هستم .حضرت فرمود :ا گر مثل ابراهیم خلیل  jشدی
که «جاء ربه بقلب سلیم» 8وقتی بر پروردگارش وارد
شد ،با قلب سلیم وارد شد ،شیعه هستید .در روایات،
قلب سلیم به قلبی تفسیر شده که وقتی به مالقات
پروردگارش میرود ،هیچ کسی جز خداوند در آن قلب
9
نیست.
پس برای همه شیعیان ،فضائلی وجود دارد و فضائل
خاصی هم برای شیعیان خاص وجود دارد؛ مثل ابراهیم
خلیل  jو سلمان که «منا اهل البیت» و حامل حقیقت
والیت هستند .شرط اصلی تشیع ،همان قبول کردن
والیت پیامبر و اهل بیت علیهمالسالم و قبول نداشتن
والیت دیگران است .لذا افراد زیادی در کنار حضرت
علی  jدر جنگ بودند؛ ولی شیعه نبودند و این
فضایل شامل آنها نمی شد .پس به نظر ما ،این آیات
قرآن و روایات مذکور در فضیلت شیعیان به این معنا،
بیان شده است و هر کسی اهل بیت را دوست بدارد،
ِصرف دوستی ،تشیع نیست .بعضی افراد ،داخل در
جرگه تشیع نبودند؛ اما ادعای تشیع میکردند و ائمه
علیهمالسالم از آنها نمیپذیرفتند .بعضی هم حتی
شیعه بودند؛ ولی ادعای درجه عالی تشیع میکردند و

باز ائمه علیهم السالم هم از آنها نمی پذیرفتند.

پی نوشت:
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 .7غافر ،آیه .7
 .8صافات ،آیه .84
 .9کلینی ،الكافی ،ج ،2ص .16
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شماره سی

جرعه های عتبات

گفتوگو با
حجتاالسالم والمسلمین بطحایی،
روحانی کاروانهای
عمره وعتبات دانشجویی

باید با دانشجو رفیق شد

«کار را به کاردان بسپار» .فکر نمیکنم کسی با این جمله مخالفتی داشته باشد؛ بلکه در بعضی موارد ،این جمله باید خیلی جدیتر مورد
ً
توجه قرار بگیرد .گاهی ا گر کار را به اهلش نسپاری ،طوری خراب میشود که قابل بازگشت و جبران نیست .یکی از کارهایی که واقعا ا گر به
اهلش نسپاری ،شاید خرابکاری غیر قابل جبرانی به بار بیاورد ،تربیت است و یکی از شئون روحانی کاروان ،شأن مربیگری اوست؛ یعنی در
همان مدت کوتاه سفر ،باید بتواند بذر «رب» را در دل زائر بکارد و آن را آبیاری کند .مربی ،خوب میداند که الزم نیست همه مسائل ،مستقیم
و زمخت بیان گردد و گاهی تغییر لحن برای انتقال مطلب و حتی تذکر ،کافی است.
ت وگو با حجت االسالم و المسلمین سید حسن بطحائی گلپایگانی ،روحانی کاروانهای دانشجویی عمره و عتبات ،مشهود بود که وی
در گف 
توجهی تام به شأن مربیگری روحانی کاروان دارد و تجربهاش نیز راهکارهای خوبی برای ارتباط موثر با دانشجو در اختیارش قرار داده است.

محمد هادی کاظمی

زمزم :روحانی کاروانهای دانشجویی
چه تمایزاتی با بقیه روحانی کاروانها
باید داشته باشند؟
بین روحانی کاروان و دانشجو ،باید یک سنخیت
و زبان مشترک وجود داشته باشد تا این دو بتوانند با
یکدیگر ارتباط و مفاهمه داشته باشند .روحانی باید
با ادبیات ،فرهنگ و نگاه  دانشجو به مسائل ،آشنا
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باشد .به بیان دیگر ،روحانی باید با نیازهای نسل
جوان و به ویژه دانشجویان ،آشنا باشد .در سفرهای
زیارتی ،زائران کاروانهای عمومی ،وقتی وارد اما کن
زیارتی میشوند ،میخواهند زیارتی بخوانند و یک
حال معنوی و توسل و تضرعی داشته باشند؛ اما نگاه
دانشجو ،فراتر از اینهاست؛ یعنی هم میخواهد توسل
و تضرع را داشته باشد و هم تاریخ کربال را بداند و به
دنبال این است که بداند فلسفه حرکت امام حسین
 jچه بوده است .آیا میدانسته که شهید میشود یا
نمیدانسته و ا گر میدانسته ،چرا آمده است و صدها
مسئله علمی و تاریخی که ذهن دانشجو را در این
سفر مشغول میکند و همین سواالت دانشجو ،وظیفه
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روحانی کاروان را سنگینتر میکند.
ن دانشجویی ،باید یک
همچنین روحانی کاروا 
سری ویژگیهای شخصیتی متمایزی داشته باشد.
روحانی ممکن است در شهر خودش ،دکتر،
پژوهشگر یا حجت االسالم و یا آیت اهلل باشد؛ یعنی
یک تعیناتی در شهر خودش داشته باشد؛ اما وقتی
وارد عرصه روحانی کاروان میشود ،باید تمام آن
تعینات را کنار بگذارد .به تعبیری که خداوند به
حضرت موسیفرمود :فاخلع نعلیک ،انک بالواد
المقدس طوی .این تعبیر فاخلع نعلیک ،کنایه
از این است که ای موسی! به وادی طور که وارد

روحانی باید با دانشجو بگوید و بخندد و رفیق
شود و به وقتش روضه بخواند و سخنرانی کند.
این ارتباط باید به گونه ای باشد که حجاب بین
روحانی و دانشجو ،برداشته شود .چون عمر سفر
بسیار کوتاه است و ا گر روحانی بخواهد آرام آرام
جلو برود تا با دانشجو کم کم رفیق و آشنا شود تا
دانشجو سواالت و شبهات را مطرح کند ،سفر تمام
میشود .روحانی باید همان روز اول ،حصار را
بشکند .البته باید حرمتها از دو طرف حفظ شود؛
اما روحانی باید به دانشجو ثابت کند که من تو را
دوست دارم و برای آینده و اعتقادات و باورهایت،
نگرانیهایی دارم و دوست دارم با هم رفیق شویم و
مسائل تو را حل کنم.

زمزم :همان طور که گفتید ،چون عمر
سفر کوتاه است ،روحانی باید سرعت
ارتباط را باال ببرد .چگونه روحانی
میتواند ارتباط خودش را با دانشجو
سریعتر برقرار کند و حصارها را بشکند؟

گاهی ما عبادات را طوری سنگین بیان میکنیم
که کسی جرات ندارد نزدیک آنها شود .روحانی
نباید مستحبات را آن قدر سنگین کند که دانشجو
به انجام آنها رغبت پیدا نکند .مثال اعمال مسجد
کوفه و سهله ،سنگین است و روحانی باید بگوید:
میتوانید اعمال را نشسته انجام دهید یا بعضی
را که حال ندارید ،انجام ندهید! ا گر سختگیری
در مستحبات زیاد شود ،گاهی باعث میشود که
دانشجو از اصل دین فراری شود.
در دعاها و اعمال اما کن مقدسه ،بعضی بخشهای

,,

میشوی ،باید تعینات خودت را کنار بگذاری.
روحانی کاروان هم وقتی وارد کاروان میشود ،باید
با دانشجو ،مثل دانشجو باشد و تعینات خود را کنار
بگذارد.

و مستحبات کامل بیان کند .ا گر نمازی را که شیخ
عباس قمی میخواند بیان کند ،دانشجو میگوید:
حاج آقا! خداحافظ و التماس دعا! میرود و پشت
سر خود را هم نگاه نمیکند؛ ولی ا گر همین نماز شب
را کوتاهتر و سادهتر بیان کند ،جذابتر خواهد بود.

همان طور که شب قدر ،شب تحول و
زمینه انقالب روحی در ماست ،کسانی که
توفیق حضور در حرم ائمه  bرا مییابند،
در حقیقت ،شب قدر آنهاست و زمینه برای
تحول در روح و جان زائر ،کامال مهیاست.

سلیقهها در ارتباطات متفاوت است و هر کس در
ارتباط ،سلیقه خاص خودش را دارد و شاید نتوانیم
یک نسخه ارتباطی خاص را برای همه بپیچیم.
جلسه اولی که روحانی وارد جلسه کاروان میشود،
نگاههای دانشجویان به روحانی خنثی است .حتی
شاید نگاههای بدبینانه هم وجود داشته باشد.
خالصه حجاب وجود دارد .بنده در جلسه اول،
یک سالم علیکم جاندار میگویم و معموال جواب
ُ
سالم را اول شل میگویند و بنده آن قدر این سالم
را تکرار میکنم و ادامه میدهم و بانشاط میگویم تا
کم کم لبخند بر لبها بیاید و جمع ،بانشاط و محکم
جواب مرا بدهند و همین باعث میشود آن نگاههای
خنثی یا حتی بدبینانه ،کمی تعدیل شود و زمینه
دوستی ،رفاقت و صمیمیت ،ایجاد شود.

پرمحتوا و جذاب هست .برخی جمالت دعاها،
واقعا فوق العاده است و خود آنها گویای این است
که از معصوم وارد شده است .این بخشهای دعاها
میتوانند در ایجاد فضای معنوی ،اثر بیشتری داشته
باشند .من این بخش ها را انتخاب میکنم و خیلی
مختصر و در حد دو دقیقه ،آنها را ترجمه میکنم
و شکل سخنرانی هم ندارد؛ اما روحافزا و معنویت
زاست .ضمن اینکه مباحث اخالقی هم در درون
خود دارد.

نکته دیگر اینکه در سفر زیارتی ،مهم این است
که مسائل را ساده بیان کنیم .اینکه الفاظ علمی
و سنگین به کار بگیریم تا باسواد بودن خودمان
را بیان کنیم ،جالب نیست و باعث عدم ارتباط
میشود .نکته سوم ،آسان  گیری در اعمال است؛
یعنی اعمالی که باید در زیارت انجام شود ،راحت
و سهل بیان شود .مثال وقتی روحانی میخواهد
نماز شب را توضیح دهد ،الزم نیست با تفصیالت

در سفر اخیری که مشرف شدم ،برخی از زائران
گفتند :ما چندین سفر آمده ایم؛ اما نمی فهمیدیم که
در این دعاها چه می  گوییم؛ اما در این سفر ،تازه
فهمیدیم چه میخواندیم و میخواستیم و استفاده
کردیم .من روی کیفیت ،بیشتر از کمیت تا کید دارم
و اینکه حتما یک ذکری چند صد بار گفته شود
را الزم نمیدانم؛ بلکه اصرار من بر کیفیت و روح
عبادت است و اینکه نشاط در عبادت حفظ شود

و فرد برای انجام دوباره آن عبادت ،عطش داشته
باشد.

زمزم :وقتی اشتباهی از طرف اعضای
کاروان صورت میگیرد ،شما چگونه
تذکر میدهید؟
هیچ کدام از ما معصوم نیستیم .معموال در کاروانها
افرادی هستند که اشتباهاتی در نوع پوشش یا
رفتار و گفتارشان وجود دارد .ما اول سعی میکنیم
سوژههایی را پیدا کنیم که به صورت غیرمستقیم،
آن خطا و اشتباه را در قالب سخنرانی تذکر دهیم.
البته بدون اینکه فرد ،انگشت نما شود یا بقیه متوجه
شوند؛ بلکه طوری صحبت میکنیم که خود فرد،
متوجه اشتباه خودش بشود و تذکر را کلی میدهیم.
در کاروان دانشجویی دختران ،همسر بنده به عنوان
معینه ،در این زمینه به من کمک میدهد .مثال با
بعضی دختر خانمها رفیق میشود و با رفاقت و
صمیمیت ،مسئله را حل میکند .معموال مشکالت
خانوادگی و یا آ گاهی پایین فرد ،باعث میشود
خطاهایی را مرتکب شود .اصال فرد جاهل است
و نمیداند که کارش اشتباه است .وقتی من یک
اشتباهی را از دانشجو میبینم ،جلو میروم و مثال
میگویم :چطوری داداش؟ یعنی با الفاظ و لحن
خاصی صحبت میکنم ،دستش را میگیرم و کمی
فشار میدهم و میگویم تو که نمرهات  19است ،چرا
نمیخواهی  20باشد؟

حرف آخر؟
همان طور که شب قدر ،شب تحول و زمینه انقالب
روحی در ماست ،کسانی که توفیق حضور در حرم
ائمه  cرا مییابند ،در حقیقت ،شب قدر آنهاست
و زمینه برای تحول در روح و جان زائر ،کامال
مهیاست .ما در این سفر ،هفت شب قدر داریم که
باید توجه داشته باشیم تا از آنها بهرهمند شویم.
نزدیک شدن به حرم و نفس کشیدن در آن فضا،
خود به خود باعث تحوالتی در درون ما میشود.
حتی ا گر نفهمیم ،این تحوالت در جان ما رخ
میدهد .باید قدر این تحوالت روحی را بدانیم و
آنها را برای بعد از سفر نیز حفظ کنیم.
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بعضی آشناییها و دوستیها ،چون در مواقع حساس و ویژه اتفاق
میافتد ،اثری متفاوت میگذارد .البته عمق ارتباط ،بستگی به عوامل
متعددی دارد که قطعا یکی از آنها ،ارتباط در زمانهای ویژه است .به
اعتراف بسیاری از زائران ،سفر عتبات ،مملو از این لحظات و زمانهای
حساس میباشد .به همین ،دلیل سفر عتبات ،این ظرفیت را دارد که
روابط عمیق و موثری بین همسفران ایجاد کند .حتما زیاد شنیدهاید
که میگویند :فالنی همسفر کربال یا مکه است و همین ،یعنی خاطرات
معنوی خوبی در این بین وجود دارد .آقای منظوری که از مدیران زبده
کاروانهای حج و عتبات است ،حرفهای زیادی از این ارتباط عمیق و
پردامنه با اعضای کاروانهایش دارد که در ادامه آنها را می خوانیم.

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

زمزم :گویا شما بعد از هر سفر ،با اعضای کاروان ارتباط
دارید و آنها هم مشتاقانه این ارتباط را پیگیری میکنند .رمز
موفقیت شما در این ارتباط مستمر چیست؟

اعضای کاروان را مثل
فرزندانم میدانم

من اعضای کاروان  -چه دختر و چه پسر  -را مثل فرزندان خودم میدانم و عکس
آنها را در آلبومی که دارم ،نگه میدارم .بعد از سفر ،از آنها سراغ احوال میگیرم و ا گر
بتوانم در رفع مشکال تشان کمک میکنم و آنها هم لطف دارند و تماس میگیرند و
برای مراسمهایشان دعوت میکنند و من هم در مراسمهای جشن یا عزاداری که سالیانه
داریم ،آنها را دعوت میکنم و دیدار تازه میکنیم .در این بیست سال که معاون یا
خدمه یا مدیر کاروان بوده ام ،آخرین نفری هستم که از فرودگاه خارج میشوم .اول
همه مسافران را راهی میکنم و بعد خارج میشوم تا ا گر کاری باشد ،انجام بدهم.

گفت وگو باجنابآقای منظوری،
نهایعمره و عتبات دانشجویی
مدیرکاروا 

زمزم :چه جاهایی به یاد امام حسین  jمیافتید؟
(بعد از چند لحظه بغض) من اسم امام حسین  jرا که میشنوم ،یاد آن حضرت
میافتم و ناخودآ گاه گریهام میگیرد و توفیق نوکری برای ایشان را از کودکی داشته ام.
ما هیئت زنجیرزنان حضرت علی ا کبر  jرا از کودکی تاسیس کردیم و در روز عاشورا و
تاسوعا ،دسته عزاداری و زنجیرزنی داریم که ا گر ایران باشم ،هر طور شده ،خودم را به
آنجا میرسانم تا در این مراسم و دسته عزا شرکت کنم.
زمزم :این عشق به امام حسین  jرا از کجا دارید؟
از پدر و مادرم دارم .من سعی کردم برای پدرم ،مثل یک خادم باشم؛ نه یک
فرزند! در یک سفر ،اتفاق افتاد که در حال رفتن برای پرواز که بودیم ،پدر یکی از
دانشجویان تماس گرفت و گفت من راضی نیستم فرزندم برود .البته دانشجو دفعه
دومش بود .ا گر دفعه اولش بود ،به پدرش التماس میکردم که اجازه بدهد .به هر حال
همان پای هواپیما ،او را قانع کردم که حرف پدرش را گوش کند و برگردد .به او گفتم:
ا گر تو به حرف پدرت گوش کنی ،قطعا ثواب عمره مقبول را داری؛ اما ا گر بیایی،
معلوم نیست عمرهات پذیرفته شود .دانشجو هم قبول کرد و برگشت .خود من توفیق
تشرف مکرر به عتبات را از دعای پدرم دارم .یک بار که از او برای تشرف به عتبات
اجازه گرفتم ،ایشان دعا کرد که خدایا! توفیق زیارت امام حسین  jرا بارها نصیب
فرزندم بگردان و بحمداهلل همین طور هم شد.

محمد هادی کاظمی

زمزم :شما با فوق لیسانس مهندسی مخابرات ،چگونه به
مدیریت کاروانهای زیارتی ورود پیدا کردی؟
ما یک مرکز مخابراتی را برای اولین بار در ایران راهاندازی کرده بودیم .یکی از
مسئولین که برای مراسم افتتاح به آنجا آمده بود ،برای تشکر از ما گفت :باید این
دستها را طال گرفت .من همان جا گفتم :ما طال نمیخواهیم؛ ما یک سفر حج
میخواهیم .ایشان نامهای برای ما نوشت و ما به سازمان حج مراجعه کردیم؛ اما
گفتند ثبت نام تمام شده ،سال بعد بیایید .من گفتم :باید همین امسال بروم .به هر
حال با عنایت امام رضا  jتوانستم همان سال مشرف شوم .بعد از این سفر حج بود
که کم کم وارد این فضا شدم.
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زمزم :خاطره؟
یکی از دختر خانمها که با کاروان ما به عمره آمده بود ،برای مراسم جشن عروسی
اش ،ما را دعوت کرد .آنها خانواده کامال مقیدی بودند و حتی داماد هم در قسمت
زنانه تاالر حضور نداشت و در میان آقایان بود .در بین مراسم ،یکدفعه با بلندگو اعالم
کردند که آقای منظوری به قسمت خانمها بروند .خیلی تعجب کردم! وقتی رفتم،
پدر عروس ،مرا تا در قسمت بانوان راهنمایی کرد؛ اما خودش داخل نیامد و گفت:
مرا راه نمیدهند .من داخل شدم و مرا به سمت ِسن راهنمایی کردند و عروس خانم
آنجا دسته گل خودش را به من هدیه داد .دلیل این اتفاق ،خاطرات خوبی بود که آن
دختر خانم از آن سفر داشت و به بنده لطف کرد.

,,

بی شک یکی از نکات مهم هر سفر ،محل اسکان و امکانات مربوط به آن است.
نوع غذا و کیفیتی که پخته میشود ،رعایت موارد بهداشتی توسط نیروهای
خدماتی هتل ،سالمت و تازگی مواد مورد استفاده و ...همه از مواردی است که
باید به آن توجه شود .در غیر این صورت ،مسافر هرگز از آن سفر لذت نخواهد برد
و آن سفر ،هزینه دوچندانی را نصیبش خواهد کرد.
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 میشود 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.
بشیر علی بابایی شهرکی ،یکی از خوش سابقه ترین مدیرانی است که سالهای
سال ،عمر خود را در راه خدمت به زائران عتبات و بیت اهلل الحرام سپری کرده
است .میتوانید در مصاحبه زیر بیشتر با او
و فعالیتهای او آشنا شوید.

صفا ،صمیمت و اخالص در بین گروههای دانشجویی ،بیشتر از
گروههای عادی است و دانشجویان بسیار فعالتر و پرجنب و جوشتر
هستند و همکاری بیشتری را با عوامل دارند.

لطفا مختصری از سوابق خود در زمینه خدمت به زائران
بگویید.
بنده سعادت داشتهام که از سال  1375فعالیت خود را در زمینه خدمت به زائران
بیتاهلل الحرام و عتبات عالیات ،آغاز کنم .در این سفرها ،تحت عناوین مختلفی
همچون عوامل پذیرایی حج تمتع ،معاون کاروان حج تمتع ،مدیر کاروان ،معاون
مدیر ثابت ،مدیر ثابت عمره ،مدیر ثابت عتبات و مدیر کاروان عتبات ،توفیق
خدمت به زائران را داشته ام.
در این سفرهای طوالنی ،با کاروانهای دانشگاهیان هم ارتباط
داشته اید؟
بله؛ عالوه بر دوره کنونی عتبات عالیات که مدیر ثابت هتل «ام القری» در شهر نجف
بودم ،در ارتباط با عمره وعتبات دانشگاهیان هم در سال  93به عنوان مدیر ثابت
هتل «ابراج التیسیر» در شهر مکه مکرمه در خدمت دانشجویان بودم.

صفا و صمیمیت زائران
جوان ،خستگی را از تنمان
بیرون میکند

چه تفاوتهایی بین کاروان های دانشجویی و عادی میبینید؟
ترکیب کاروانهای عادی در همه گروهای سنی و از هر صنف و شغلی است؛ ولی
گروههای دانشجویی ،همگن هستند و از توان علمی باالیی برخوردارند .صفا،
صمیمت و اخالص در بین گروههای دانشجویی ،بیشتر از گروههای عادی است و
دانشجویان بسیار فعالتر و پرجنب و جوشتر هستند و همکاری بیشتری را با عوامل
دارند.
در این دوره چه مدتی در در هتل ام القری حضور داشتید؟
تقریبا  3۵روز در هتل ام القری در حال انجام وظیفه بودم و هر روزی که میگذشت،
انس و الفتم با دانشجویان بیشتر میشد .باور کنید با وجود کار فراوان و مستمر ،اما با
صفا و صمیمیت زائران جوان ،خستگی به تنمان نمیماند.
به عنوان مدیر ثابت این هتل کمی از اقدامات خود بگویید.
با توجه به برنامه های فرهنگی ستاد عتبات ،تقریبا روزانه  2کاروان دانشجویی
ورودی داشتیم که یکی از آنها از شهر کربال و دیگری از فرودگاه نجف میآمد .به
محض ورود این کاروانها ،از عوامل کاروان و زائران محترم ،استقبال صورت میگرفت
و ضمن عرض خوش آمدگویی به آنها ،توضیحات و نکاتی که زائران باید به آن توجه
کنند را میگفتیم.
همچنین ما در نجف ،روزانه  2کاروان را به مسجد کوفه و  2کاروان را نیز به زیارت
ویژه (شامل زیارت مقام صافی صفا ،بازدید از بیت امام خمینی و مرقد عالمه امینی)
اعزام میکردیم .ضمنا کاروانهای دانشجویی ،هر روز حوالی ساعت  1۶به عنوان اولین
تشرف و به طور دست جمعی ،به زیارت امیرالمومنین  jمشرف میشدند.

گفتوگو با بشیرعلی بابایی،
مدیرثابت هتل دانشجویی نجف

خدمات هتل ام القری به دانشجویان در چه سطحی عرضه
میشد؟
هتل ام القری امکانات بسیار خوبی دارد و موارد بهداشتی در آن اجرا میشود و
ً
همچنین پذیرایی در آن از کیفیت باالیی برخوردار است و حقیقتا یکی از بهترین هتل
های شهر نجف است .غیر از این خدمات ،دانشگاهیان در هر ساعتی از شبانه روز،
ا گر درخواست هرگونه امکانات اضافی کنند ،بالفاصله آن موارد در اختیارشان قرار
خواهد گرفت و مشکل آنها مرتفع میشود.
حرف پایانی...
در پایان از خداوند متعال درخواست میکنم که لباس نوکری زائران ،به ویژه
دانشجویان را از ما نگیرد و توفیق خدمت رسانی به زائران را هر سال نصیب ما کند.
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دریافتیاز جوانیعلی

j

احمد نبوی

علی  ،jمظهر زیبایی ،نماد نیكی و سمبل دینداری است
و فضیلتها را تنها در سرچشمه زالل او میتوان جست؛ به
ویژه ویژگیهای شخصیتی و رفتاری او در جوانی كه به جوانی
معنا بخشید و جوانان را به الهام و درسگیری وا داشت.
امیرالمؤمنین  ،jبه هنگام نزول وحی ،نخستین كسی
بود كه به رسول اهلل  iگروید و او را بدانچه از جانب خدا
آورده بود ،گواهی داد؛ در حالی كه تنها ده سال از عمرش
1
میگذشت.
مسلم اول شه مردان علی
عشق را سرمایه ایمان علی

2

امام علی  jدوران نوجوانی را همپای پیامبر گذراند و هماره
در هر عرصه ،در رتبه نخست جای داشت؛ تا آنكه پا به سن
جوانی نهاد؛ دورانی جذاب ،نو و سراسر حماسه كه در این
مقطع ،وی در تثبیت و ترویج دین محمدی نقش یكتا و
ممتازی را ایفا نمود.
بی شك ،در پرتو فضیلتهای بسیار و بی مانند موال،
الگوپذیری نسل نو از شخصیت حضرتش ،امری شایسته و
سعادت ساز میباشد .در این راستا ،مقام معظم رهبری نیز
طیف جوان را به پیروی از آن امام همام فرا خوانده ،فرمود:
«امیرالمؤمنین ،یك الگوی كامل برای همه است و جوانی
پرشور و پرحماسه او ،الگوی جوانان است».
نه خدا توانمش خواند ،نه بشر توانمش گفت
ّ
متحیرم چه نامم ،شه ملك ال فتی را
به دو چشم خون فشانم ،هله ای نسیم رحمت
3
كه ز كوی او غباری ،به من آر توتیا را
در این نوشتار ،چند پرتو از جلوههای دوران جوانی امام علی
 jرا به صورت گذرا و مختصر به نسل نو تقدیم میكنیم.

همچون ماه
ابوالحجاج چون علی  jرا دید ،در وصفش چنین گفت:
4
«او از خوش سیماترین مردم بود».
نیكو صورت بود و رخسارش همچون ماه شب چارده،
5
درخشش داشت.
6
پیامبر ،سیمایش را چون یوسف میدانست و میفرمود :هر
كس كه مشتاق دیدار جمال یوسف است ،به سیمای علی
7
بن ابی طالب  jبنگرد.
نخستین یار
اولین فردی كه اسالم آورد و با پیامبر نماز گذارد ،علی j
بود 8.خود حضرت در این باره میفرماید« :من همیشه و همه
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جا از او پیروی میكردم؛ هر روز از اخالق خود ،چیزی
چیزی به من میآموخت و میفرمود كه آن را به كار
بندم .هر سال ،دمی چند در كوه حراء به سر میبرد.
تنها من او را میدیدم و جز من ،كسی او را نمیدید .در
آن هنگام ،یگانه خانهای كه بانگ اسالم از درونش
به آسمان میرفت ،همانا خانهای بود كه رسول خدا i
و خدیجه و سومین آنها ،من ،در آن زندگی میكردیم و
بس .پرتو وحی و رسالت را میدیدم و دل و دماغم را با
9
بوی خوش پیغمبری میپروریدم».
علی در آن هنگام  10ساله بود .برخی نیز او را 13 ،12 ،11
10
و حتی  15ساله دانستهاند.

شهاب شعب
در آستانه سال هفتم بعثت ،مشركان قریش ،نامه
ستمگرانهای را نوشتند كه با احدی از بنیهاشم ،خرید
و فروش و ازدواج و داد و ستد نكنند؛ مگر آن كه محمد
را تسلیم كنند تا او را بكشند و بر این مضمون ،هم پیمان
و هم عهد شدند و هشتاد مهر بر آن زدند .بنی هاشم نیز
با پیوستن به ابوطالب ،پیمان حمایت با پیامبر بسته،
در شعب ابیطالب گرد آمدند و تن به سختی و محنت
داده ،فشار بسیاری را به جان خریدند؛ زیرا جز در موسم
11
حج و عمره ،نمیتوانستند از آن شعب بیرون بیایند.
علی  jكه جوانی  18 - 17ساله بود ،در نگهبانی
از پیامبر ا كرم  iدرخشید .گویند :ابوطالب  -كه در
حفظ و مراقبت رسول خدا  iجدیت داشت  -شب
هنگام نزد بستر پیامبر رفته ،وی را برخیزاند و فرزندش
علی  jرا به جای اوخواباند و او را به صبر و شكیبایی
توصیهكرد؛ علی  jنیز به پدرچنین پاسخداد« :مرا
در یاری احمد شكیبایی میفرمایی؟ ...من دوست
میدارم یاری مرا ببینی و بدانی من پیوسته فرمانبردار تو
هستم .من احمد را كه در كودكی و جوانی ستوده است،
12
برای رضای خدا یاری میكنم».

لبخند ایثار
در ماههای آغازین سال چهاردهم بعثت ،مكیان،
اندیشه قتل محمد  iرا در «دارالندوه» كاشتند و در
شب اول ربیع االول آن سال ،برای اجرای آن توطئه،
خانه پیامبر را محاصره كردند .پیامبر خدا به وسیله
وحی پروردگار ،از ماجرا آ گاه شد و به دستور خدا،
مهیای هجرت به مدینه گردید .در آن حال ،علی را
فرمود تا در بستر وی بخوابد و روپوش وی را بر خویش
بپوشاند.
آن جوان بیست و چهار ساله هاشمی پرسید :ا گر من در
جای شما بخوابم ،در امان خواهید ماند؟ پیامبر پاسخ
مثبت داد و آن گاه علی  jلبخندی بر لب آورد و سر به
سجده گذارد .پس از رفتن رسول ا كرم  ، iعلی  jدر
13
بستر پیامبر خوابید و روپوش او را بر روی خود پوشاند.
درباره این فدا كاری علی  jدر لیلة المبیت ،این آیه
نازل شد«َ 14:و ِم َن ّالناس َم ْن َی ْشری َن ْف َس ُه ْاب ِت َ
ضات
غاء َم ْر ِ
ِ
ِ
َ ُ ٌ ْ
15
باد؛ از میان مردم ،كسی است كه
اهّلل و
اهّلل َر ؤف ِبال ِع ِ
ِ
جانش را برای طلب خشنودی خدا میفروشد و خدا
نسبت به این بندگان مهربان است».

مسافر یثرب
پس از گذشت ماجرای لیلة المبیت ،علی  jبه انجام
دادن سفارشها و توصیههای پیامبر پرداخت .او سه
شبانه روز در مكه ماند و امانتهای مردم را كه نزد
رسول خدا  iبود ،به صاحبانش رساند .آن گاه فاطمه
 iدختر پیامبر ،فاطمه ،مادر خود و فاطمه دختر زبیر
بن عبدالمطلب (فواطم) را با خود همراه ساخت و روانه
یثرب شد.
در آغاز مسیر ،گروهی از سواران مشرك ،در صدد
بازگرداندن علی  jو همراهان او آمدند .در آن هنگام،
حضرت با شمشیر خود مانع از گستاخی آنان شد و
فرمود« :من عازم مدینه هستم و هدفی جز رسیدن به
پیامبر خدا ندارم .هركس میخواهد كه او را قطعه قطعه
كنم و خونش را بریزم ،در پی من آید و یا نزدیك من
شود».
علی  jپس از فراری دادن مشركان ،به حركت خود
ادامه داد .مورخان میگویند كه علی  jتمام این
مسافت را پیاده طی نمود و در همه راه ،نماز را با
همسفران خود به جا میآورد؛ همچنین این آیه را درباره
16
علی  jو همسفران او تفسیر كردهاند:
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ ً َ ُ ُ ً
ودا َو َعلی ُج ُنوبه ْم وَ
«ال ِ َذین یذكرون اهّلل ِقیاما و قع
ِ
ِ
َ
َ َْ
َ ّ َ
ون فی َخ ْلق َّ
ماوات َو ْال ْ
ض َر َّبنا ما خلق َت
ر
الس ِ
َی َتفك ُر ِ
ِ
ِ
ً 17
باطال؛ آنان كه خدا را (در همه احوال) ایستاده و
هذا ِ
نشسته و به پهلو آرمیده یاد میكنند و در آفرینش آسمان
ها و زمین میاندیشند (كه ):پروردگارا! اینها را بیهوده
نیافریدهای؛ ّ
منزهی تو! پس ما را از عذاب آتش دوزخ
در امان بدار».
سرانجام علی  jوارد قبا گردید و رسول ا كرم به دیدار
وی رفت و او را در آغوش گرفت .هنگامی كه نگاه
پیامبر به پاهای مجروح و خونین علی  jافتاد ،قطرات
اشك از دیدگانش جاری شد .سپس آب دهان خود
را با دست مباركش بر روی قدمهای علی مالید و برای
سالمت و عافیت او دعا كرد .از آن پس پای علی بهبود
یافت و در تمام عمر ،هیچ دردی در آن ناحیه دیده
18
نشد.

محبوب احمد
«شما از موقعیت بی مانند من نزد رسول خدا  jبه
سبب خویشاوندی نزدیك و مقام بلند و ارجمندی كه
19
در پیشگاه او داشتم ،آ گاهید».
امام میفرمود :در نزد رسول اهلل جایگاهی داشتم كه
هیچ یك از خالیق ،چنین منزلتی را نداشت .همه روزه
20
سحرگاهان نزد او میرفتم و بر او سالم مینمودم.
علی  jدر نزد پیامبر ،محبوبترین فرد بود .عایشه
میگفت :هیچ مردی را نزد رسول خدا ،دوست داشتنیتر
از علی ندیدم.
علی خود از سابقه این محبت ،چنین یاد میكند:
«پیامبر از كودكی مرا در دامان خود تربیت نمود و بال
محبتش را بر سر من گشود .كمكهای فراوانش به من در
همه شرایط ،كارگشا بود .بعد از پدرم ،ابوطالب ،اجازه
نداد طعم یتیمی را بچشم و چون پدری مهربان ،زندگی
مرا اداره نمود و معیشت مرا به عهده گرفت .محبتهایش
برای من و خانوادهام ،كافی بود كه همه كمبودها را بر

طرف و كاستیها را مرتفع سازد».
این محبت ،ریشه الهی داشت .انس بن مالك میگوید:
نزد رسول خدا ،غذایی گذارده بودند .ایشان دست به
دعا باال برد و فرمود :خدایا! محبوبترین خلق خود
را نزد من بفرست تا به همراه من ،از این غذا تناول
كند .ابوبكر و عمر و عثمان درپی هم آمدند؛ آنان را باز
گرداند .سپس علی آمد؛ به او اذن داد و با یكدیگر به
22
خورن غذا پرداختند.
اوج محبت پیامبر به علی  jرا میتوان در این سخن
امعطیه مالحظه كرد .او میگوید :پیامبر ،علی را به
سریهای اعزام كرد .آن حضرت را دیدم كه دستان خود
را به آسمان بلند كرده ،این جمله را بر زبان میراند:
23
«خدایا! مرا ممیران تا آنكه علی را ببینم».
هنگامی كه رسول خدا  iقرار برادری میان انصار و
مهاجران نهاد ،تا در راه حق ،یكدیگر را یاری دهند،
دست علی  jرا گرفت و او را برادر خود نامید .ابن عمر
در گزارش از این ماجرا ،این سخن رسول خدا به علی را
24
نقل میكند كه« :تو برادر من در دنیا و آخرت هستی».
همچنین رسول خدا  ،iعلی  jرا رازدار و صاحب
ّ
سر خود میدانست 25و همگان را به محبت و دوستی او
توصیه میفرمود .پیامبر میفرمود« :ای علی! هر چه را كه
برای خود دوست میدارم ،بر تو نیز دوست
دارم» 26.از آن سو ،علی نیز بارها از انس خود با رسول
خدا  iیاد میكرد و میفرمود« :در میان همه مسلمانان،
مونسی جز رسول خدا  iنداشتم .همه انس من با آن
حضرت بود و به هیچ كس مانند ایشان نزدیك نشدم و
به كسی به اندازه ایشان اعتماد نداشتم .صمیمیترین
و نزدیكترین فرد به او بودم و تنها پناهگاهمن او بود»   27.
21
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رامین باباگلزاده

«وادیالسالم» ،قبرستانی بزرگ و
تاریخی در کشور عراق است که به
سبب وجود احادیثی درباره فضیلت
آن ،برای شیعیان اهمیت بسیاری دارد.
بنا بر برخی روایات ،این قبرستان ،محل
رجعت بعضی پیامبران و صالحان است
و نیز هر مؤمنی در هر جای دنیا که وفات
کند ،روحش به این مکان خواهد آمد.
قرار گرفتن وادیالسالم در شهر نجف
که مرقد امام علی  jدر آن قرار دارد ،بر
اهمیت آن افزوده است .زائران عتبات
عالیات عراق ،این قبرستان را نیز زیارت
میکنند.

دلیل نامگذاری
کلمه «وادی» در عربی به معنای
«سیلگاه» و جایی میان دو کوه و آبراهی
است که سیالب در آن جاری میشود
و اندک اندک در زمین فرو میرود .در
فارسی ،این کلمه را برای بیابان و صحرا

به کار میبرند 1.کلمه «السالم»نیز از
نامهای خداوند و در عربی به معنای
سالمت از آسیب و آفات ظاهری و باطنی
است 2.شیخ کلینی روایتی درباره این
قبرستان از امام علی  jنقل کرده که
در آن ،از کلمه «وادیالسالم» برای
اشاره به آن استفاده شده است 3.برخی
منابع درباره سبب نامگذاری قبرستان
وادیالسالم ،بر آنند که این نام را پیامبر
ا کرم iو بلکه جبرئیل بر آن نهاده ،به
این معنا که دفن شده در این قبرستان ،از
محاسبه و عذاب عالم برزخ ،معاف و در
4
سالمت است.
غیر از کلمه «وادیالسالم» ،در برخی
َ
َ
روایات ،با عبارت «ظهر الکوفه» (پشت
کوفه) به این قبرستان اشاره شده است؛
مانند روایتی که عالمه مجلسی ،چنین
نقل کرده است« :امیرمؤمنان  jفرمود:
نخستین جایی [در زمین] که خدا را در
آن عبادت کردند ،پشت کوفه بود .وقتی
که خداوند ،فرشتگان را امر به سجده بر
آدم  jکرد ،آنان در پشت کوفه سجده
5
کردند».

موقعیت جغرافیایی و پیشینه
تاریخی
وادیالسالم از جنوب به مرقد امام
علی  jو خیابانی موسوم به علی
بن ابیطالب ،از شرق به جاده
نجف -کربال ،از شمال به منطقه «حی
المهندسین» و از غرب به دریاچه «بحر
النجف» میرسد.
بنا بر روایات دینی ،پیشینه این قبرستان
به پیش از اسالم میرسد؛ اما اطالعات
تاریخی چندانی درباره وضعیت آن
پیش از اسالم ،در دست نیست .با این
حال ،به نظر میرسد که این مکان ،از
قدیم ،محل دفن مردگان بوده است.
روایات دینی ،تاریخ این مکان را تا
زمان سجده فرشتگان بر آدم  jپیش
بردهاند؛ چنانکه در روایتی منسوب
به امام علی  ،jآمده است« :وقتی
خداوند ،فرشتگان را به سجده بر آدم
 jامر کرد ،آنان در همین مکان بر زمین
6
سجده کردند».
بنا بر برخی روایات دینی دیگر ،چند

آرامگاهی با بویبهشت
نگاهیبه قبرستان وادیالسالم نجف
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تن از پیامبران الهی در وادیالسالم دفن
شدهاند و این مکان ،نمازگاه حضرت
7
پیامبران پس از او بوده است.
آدم  jو
ِ
قبرستان وادیالسالم از قدیم ،یکی از
مکانهای دیدنی و زیارتی کاروانهای
زائران ایرانی بوده است؛ اما در سالهای
گذشته که کشور عراق در برخی ناامنیها
به سر میبرد ،اغلب کاروانها ،اعضای
خود را از رفتن به این مکان منع می 
کردند که با رفع شدن این مشکالت ،بار
دیگر زیارت این مکان شریف ،در دستور
کار کاروانهای ایرانی قرار گرفته است.

اهمیت و فضیلت
احادیث فراوانی ،از قداست ،عظمت و
ویژگیهای وادیالسالم سخن گفتهاند
که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره
میکنیم:
ْ
ُ
کلینی از َحبة ال ُع َرنی 8روایت میکند که
گفت :امیرمؤمنان  jدر وادیالسالم
ایستاد و شروع به نجوا کرد؛ گویی با
کسی سخن میگفت .من به احترام آن

حضرت ،مدتی ایستادم تا خسته شدم.
پس نشستم ،تا حوصلهام سر رفت .باز
هم ایستادم تا خسته شدم .باز هم آنقدر
نشستم که حوصلهام سر رفت .این
بار ایستادم و عبایم را تا کردم و گفتم:
ای امیرمؤمنان! از طول قیام شما نگران
شدم .ساعتی استراحت بفرمایید! پس
عبای خود را روی زمین پهن کردم تا
روی آن بنشیند .سپس فرمود :ای حبه!
این چیزی جز گفتوگوی با مؤمن و
انس با مؤمن نیست .گفتم :آیا آنها نیز
با یکدیگر چنین گفتوگویی دارند؟
فرمود :آری ،ا گر پرده از مقابل دیدگانت
کنار برود ،خواهی دید که آنها نیز جامه
به خود پیچیده ،حلقه حلقه نشسته،
با یکدیگر سخن میگویند .پرسیدم:
آیا ارواح مؤمنان در اینجا گرد آمدهاند
یا پیکرهای آنها؟ فرمود :ارواح مؤمنان
در اینجا گرد آمده اند .هیچ مؤمنی در
هیچ بقعهای از بقعههای زمین از دنیا
نمیرود ،جز اینکه به روحش گفته
میشود :به وادیالسالم بپیوند .به راستی
9
آنجا بقعهای از بهشت برین است».
عالمه مجلسی در تبیین این حدیث
مینویسد« :به طوری که پیامبر ا کرم ،i
جبرئیل و دیگر فرشتهها را میدید؛ ولی
اصحاب ،آنها را نمیدیدند و به طوری
که امام علی  jارواح را در وادیالسالم
میدید ،ولی َ
«حبه» راوی حدیث آنها
را نمیدید ،امکان این معنی هست
که در وادیالسالم ،باغها ،بوستانها،
چشمهها و استخرهایی باشد که مؤمنان
با پیکرهای مثالی و برزخی خود از آنها
برخوردار باشند؛ ولی ما از دیدن آنها
10
ناتوان باشیم».

سید نعمتاهلل جزایری نیز در همین
رابطه مینویسد« :بهشت روی زمین،
سرزمین وادیالسالم در نجف اشرف
است که ارواح مؤمنان در پیکرهای
مثالی ،از نعمتهای الهی در آنجا
متنعم هستند؛ تا روزی که به جایگاه
11
اصلی خود در بهشت برین راه یابند».
فضل بن شاذان در کتاب «القائم»
از اصبغ بن نباته چنین روایت کرده:
امیرمؤمنان  jروزی از کوفه بیرون رفت
َ
تا به سرزمین «غ ِری» (نجف فعلی) رسید
و در آنجا روی خا کها دراز کشید.
قنبر گفت :اجازه بفرمایید جامهام را پهن
کنم تا روی آن استراحت کنید .امام
فرمود« :نه ،این چیزی جز تربت مؤمن و
یا مزاحمت مجلس او نیست» .اصبغ بن
نباته می  گوید :عرض کردم :موالی من!
تربت مؤمن را متوجه شدیم؛ ولی منظور
شما را از مزاحمت مجلس مؤمن متوجه
نشدیم .فرمود« :ای پسر نباته! ا گر پرده
از برابر دیدگان شما کنار برود ،خواهید
دید که ارواح همه مؤمنان در این پشت
گرد آمده ،حلقه زده ،با یکدیگر دیدار
میکنند و از هر دری سخن میگویند.
ارواح همه مؤمنان در این نقطه گرد آمده 
12
اند و ارواح کافران در وادی برهوت».
امام علی  jهمچنین درباره روزهای
آغازین ظهور حضرت بقیةاهلل j
میفرماید« :گویی او را با چشم خود
میبینم که از وادیالسالم عبور کرده ،بر
فراز اسبی که سپیدی پاها و پیشانیاش
میدرخشد و برق میزند ،به سوی
مسجد سهله در حرکت است و زیر
لب زمزمهای دارد و خدا را اینگونه
ً
13
میخواند :ال اله اال اهلل حقا حقا».

بناهای داخل قبرستان
غیر از قبوری که در این قبرستان بزرگ
موجود است ،مکانهایی نیز در آن
ساختهاند که همواره مورد توجه زائران
شیعه قرار داشته اند .همچنین بر فراز قبور
برخی بزرگان ،بناهایی ساخته شده که
ارزش مذهبی ،تاریخی و هنری دارند.
برخی از آنها عبارتند از:
 .1مقبره هود و صالح c

بنا بر برخی روایات ،مرقد دو پیامبر
آسمانی ،هود و صالح  cدر این قبرستان
قرار دارد .بر مقبره این دو پیامبر الهی،
ابتدا به کوشش عالمه بحرالعلوم ،گنبد
و بنایی از گچ و سنگ ساخته شد و
در 1337ق .بنای آن به همت یکی از
نیکوکاران ایرانی ،تجدید و گنبد آن نیز
14
کاشیکاری شد.
 .2مقامهای امام مهدی ،امام صادق
و امام سجاد b

در بخش شمالی وادیالسالم ،جایی
موسوم به مقام امام مهدی و امام صادق
 cوجود دارد .در آنجا ساختمانی کهن
با دو تابلو و گنبدی به رنگ آبی قرار
دارد که مکان نماز آن دو امام را مشخص
میکند .در داخل ساختمان نیز چاهی
است معروف به «بئر امام مهدی  »jو
اطراف آن را چند قبر فرا گرفته است.
میگویند امام مهدی  jرا در این مکان
مشاهده کردهاند.
بنای این ساختمان به کوشش عالمه
بحرالعلوم برپا شده است .این بنا

تا 1310ق .باقی بود که در آن سال،
فردی به نام «سید محمدخان» آن را
تجدید بنا کرد و ا کنون به همان صورت
باقی است .او همچنین گنبدی با
کاشیهای آبیرنگ بر این مقام احداث
کرد.
در داخل این بنا ،سنگی وجود دارد
که زیارتنامه حضرت حجت  jبر آن
حک شده است .تاریخ کتابت این
سنگ1200 ،ق .است .از امام صادق
 jچنین نقل شده است« :هر کس
حرم جدم را زیارت کرد ،دو رکعت نماز
بخواند و دوباره دو رکعت نماز دیگر و
اولین آن
آنگاه دو رکعت دیگر بخواند؛ ِ
در محل قبر امیرالمؤمنین  ،jدومین در
محل رأس الحسین و سومین در محل
15
منبر حضرت مهدی .»j
در داخل این مکان ،مقام دیگری وجود
دارد که به امام صادق  jمنسوب
است .از وجه تسمیه این مقام ،اطالعی
در دست نیست .در حدود یک 
کیلومتری غرب حرم ،کنار بحر النجف،
به فاصله حدود  250متر و کنار بقعه
صافی صفا ،مسجد و مقامی به یاد بیتوته
و نماز امام سجاد  ،jاحداث شده
است .این مسجد ،گنبد و دیوارهای
کاشیکاری دارد و در داخل آن ،محرابی
به عنوان محل نماز امام سجاد j
ساخته شده است .گفته شده زمانی
که آن حضرت برای زیارت امیرمومنان
 jبه نجف میرفت ،در این مکان نماز
میخواند و بیتوته می  کرد.
در دوران صفویه ،بنایی در این مکان
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ساختند که تا کنون پابرجاست .در پایان
حکومت عثمانیها ،این بنا تعمیر شد و
در محراب آن ،سنگ زیبایی قرار گرفت
که حروف مقطعه روی آن نقش بسته
است؛ البته معنای آن برای کسی روشن
16
نیست.

مشاهیر مدفون در قبرستان
نخستین کسی که از اصحاب در
وادیالسالم دفن شد ،خباب بن ارت،
متوفای 37ق .بود که از مسلمانان
آغازین اسالم بود و ششمین فردی بود
که اسالم را پذیرفت .وی در جنگ بدر
شرکت داشت و در جنگهای صفین و
نهروان نیز در خدمت امیرمؤمنان  jبود.
او در دوران خالفت امیرمؤمنان  jدر
کوفه درگذشت .موالی متقیان بر پیکرش
نماز خواند ،در کنار قبرش حضور یافت
و برایش طلب مغفرت کرد .هنگامی که
به حالت احتضار درآمد ،وصیت کرد
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که او را در پشت کوفه دفن کنند؛ پس
او را در «ثویه» در نزدیکی مسجد حنانه
دفن کردند .بعد از او افراد دیگری مانند
سهل بن حنیف ،رشید هجری ،عبداهلل
بن یقطر ،جویریة بن مسهر عبدی ،کمیل
بن زیاد ،عبدالملک لخمی و عبیداهلل
بن أبیاوفی در همان قطعه دفن شدند؛
اما قبر هیچ کدام به طور مشخص معلوم
نیست؛ ولی در سالهای فقط اخیر برای
کمیل بن زیاد ،گنبد و بارگاهی ساخته
شده است.
در دوره معاصر نیز بسیاری از مشاهیر
دینی ،سیاسی و اجتماعی شیعه ،به
وصیت خود یا به خواست نزدیکانشان،
در این قبرستان دفن شدهاند که به ظاهر،
انگیزه آنان ،بیشتر همجواری با مرقد
امام اول شیعیان  jبوده است .برخی
از مشاهیر شیعه مدفون در این قبرستان
عبارتند از :سیدجمالالدین گلپایگانی،
سیدمحمدباقر صدر ،سیدجمالالدین
َ
فجهای ،سیدعلی قاضیطباطبایی،
ا ِ

رئیسعلی دلواری ،محمدحسین
کاشفالغطاء ،محمدرضا تنکابنی و سید
محمدباقر حکیم.

فکر و مکاشفه در وادیالسالم
آیتاهلل قاضی طباطبائی که از تجمالت
دنیا وارسته بود ،در نجف اشرف
به قبرستان وادیالسالم میرفت و
ساعتهای طوالنی به تفکر و مکاشفه
میپرداخت .آیتاهلل محمدتقی آملی -
از شا گردان آن بزرگوار  -میفرماید« :من
مدتها میدیدم که مرحوم قاضی ،دو
 سه ساعت در وادیالسالم مینشیند.با خود میگفتم :انسان باید زیارت کند
و برگردد و به قرائت فاتحهای ،روح
مردگان را شاد کند .کارهای الزمتری
هم هست که باید به آنها پرداخت! این
اشکال در دل من بود؛ اما به احدی ابراز
نکردم؛ حتی به صمیمیترین رفیق خود
از شا گردان استاد .مدتها گذشت و من

فقط
چهار انگشت!
شماره سی
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هر روز برای استفاده از محضر استاد ،به
خدمتش میرفتم تا آنکه از نجف اشرف
بر مراجعت به ایران عازم شدم؛ ولی در
مصلحت داشتن این سفر ،تردید داشتم.
این نیت هم در ذهن من بود و کسی از آن
مطلع نبود.
شبی بود .میخواستم بخوابم .در آن
اتاقی که بودم ،در تاقچه پایین پای
من ،کتاب بود؛ کتابهای علمی و
ً
دینی .در وقت خواب ،طبعا پای من
به سوی کتابها کشیده میشد .با
خود گفتم :برخیزم و جای خواب را
تغییر دهم یا لزومی ندارد؛ چون کتابها
درست مقابل پای من نیست و باالتر
قرار گرفته و این ،هتک حرمت کتاب
نیست  .باالخره بنا را بر آن گذاشتم که
هتک حرمت نیست و خوابیدم .صبح
که به محضر استاد ،مرحوم قاضی رفتم
و سالم کردم ،فرمود« :علیکم السالم!
صالح نیست شما به ایران بروید و پا دراز
کردن به سوی کتابها هم هتک احترام

است» .بیاختیار هولزده گفتم :آقا! شما
از کجا فهمیدید؟ فرمود« :از وادیالسالم
فهمیدهام».

پینوشت:
 .1راغب اصفهانی ،مفردات ألفاظ القرآن،

مجید مالمحمدی

شترها گرد و خاک زیادی به هوا بلند کرده
بودند .چند مرد و زن بادیه نشین ،از خیمههای
سر چاه
سیاهشان بیرون آمدند .شترها وقتی به ِ
سنگی رسیدند ،ایستادند و هر سه مرد از ر وی آنها
پایین آمدند .سر و ر ویشان پر از غبار بیابان بود.
لبهایشان خشک و چشمهایشان باد کرده به
نظر میآمد .مالک جوان ،چند برده جوان را صدا
زد و گفت:
به شترها آب بدهید؛ تشتها را برای این سه
مسافر ما پر از آب کنید تا خودشان را بشویند و
خستگی از تنشان فر و بریزد.
آن سه نفر که از مردان بز رگ بادیه بودند ،دستار
از سر و روی خود باز کردند ،آستینهای خود را
باال زدند و با آب ،خود را شستند.
مالک گفت :حاال به خیمه اربابمان بیایید که با
شما کار دارد.
آن سه نفر که از شهر کوفه میآمدند ،یکراست به
خیمه ارباب پیر رفتند .ارباب ،ر وی زیرانداز پشمی
نشسته بود و چشم به بیر ون داشت .آن سه مرد،
دست او را بوسیدند و جلویش زانو زدند .ارباب با
خوشرویی گفت :خوش آمدید! خوش آمدید! از
موالیمان علی jچه خبر دارید؟ آیا او را در شهر
کوفه زیارت کردید؟ در سفر که نبود؟
مرد اول گفت :بله ،موالیمان را زیارت کردیم.

ص۸۶۲؛ دهخدا ،ذیل مدخل «وادی».
 .2راغب اصفهانی ،مفردات ألفاظ القرآن ،ص
.۴۲۱
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،۳ص.۲۴۳
 .4حسین براقی ،تاریخ النجف ،ص.۲۴۳
 .5محمدباقر مجلسی ،بحاراألنوار ،ج،۲۲
ص.۳۷
 .6همان ،ج ،۲۲ص.۳۷
 .7همان ،ج ،۱۸ص.۳۸۴
« .8ابوقدامه ،حبة بن جوین» از قبیله ُع َر ینه،
از اصحاب امیرمؤمنان  jبود و در سال  76یا
 77قمری درگذشت؛ محمدتقی تستری ،قاموس
الرجال ،ج ،3ص .74
 .9الکافی ،ج ،3ص243؛ بحاراألنوار ،ج،6
ص.268
 .10بحاراألنوار ،ج ،50ص.135
 .11سید نعمتاهلل جزایری ،قصص األنبیاء،
ص.258
 .12بحاراألنوار ،ج ،27ص.307
 .13دالئل االمامه ،ص 458؛ بحاراألنوار ،ج،52
ص.391
 .14علیاصغر قائدان ،عتبات عالیات عراق،
ص.۵۰
 .15همان.
 .16همان ،ص ۵۰و .۵۱

مرد دوم گفت :او غذای ساده خود را به ما تعارف
کرد.
مرد سوم گفت :او برای ما و اهالی بادیه دعا کرد.
اشکهای نرمی ر وی گونههای ارباب پیر افتاد و
پرسید :آیا در مسجد کوفه ،نماز هم خواندید؟
 آری ،پای صحبتهای موالیمان هم نشستیم.ُ
ارباب پیر با اشتیاق پرسید :خب بگویید! از
حرفهایش بگویید!
مرد اول گفت :جمع زیادی به مسجد آمده بودند.
امام  jحرفهای عجیبی زد.
مرد دوم گفت :موالیمان میگفت :غیبت نکنید
که کار بدی است .بدانید حرفهای باطل از
بین میر وند؛ اما کارهای خوب ،برای ما ماندنی
هستند .چرا که خدا شنوا و شاهد است!
مرد سوم ادامه داد :بدانید که بین حق و باطل،
بیشتر از چهار انگشت فاصله نیست!
ارباب پیر با تعجب پرسید :مگر میشود؟ چگونه؟
اولی جواب داد :یک نفر برخاست و پرسید :چگونه
میشود بین حق و باطل ،بیشتر از چهار انگشت
فاصله نباشد؟
دومی ادامه داد :امام علی  jانگشتانش را کنار هم
گذاشت و بین گوش و چشم خود قرار داد و گفت:
این گونه!
سومی گفت :سپس موالیمان فرمود :باطل آن

است که بگویی شنیدم و حق آن است که بگویی
دیدم!
اولی گفت :یعنی شنیدهها را مثل آنچه که دیدهای
باور مکن و تا یقین نداری ،سخنی را درباره مردم
نپذیر!
ارباب پیر به گریه افتاده بود .او صورت خود را در
میان یک دستمال سفید و بز رگ پنهان کرده بود.
٭٭٭
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 میاندازد و تیرها به خطا
میرود .سخن هم این گونه است؛ درباره کسی
چیزی میگویند 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
1
حق ،آن است که بگویی «دیدم»!

پی نوشت:
 .1نهج البالغه ،خطبه .141
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محبوبه زارع

انتظار عمر به سر آمد و باالخره به میعادگاه رسیدی .اینک به سرزمین مقصود ،قدم
نهادهای؛ جایی که در جغرافیای کربال ،بین الحرمینش میخوانند و در وسعت
قلبت ،منظومه عشق.
اینجا سرزمینی است که تمامی حقایق و فضایل را در خود جای داده است .تاریخ
یک روزه بندگی را تا ابد جاودانگی بخشیده ،عاشورا را به وسعت همه روزهای عالم،
امتداد داده است.
بیا با هم اسرار این قلمرو بی پایان را به مرور بنشینیم .از هر زاویهای که وارد شوی ،باید
اذن دخول بگیری؛ اما مگر میشود به آستان ارباب وارد شد و عزیزترین یار او را سالم
نداد؟ پس همنوا با تمامی کائنات ،زمزمه میکنی :السالم علیک یا قمر بنی هاشم!

مردی که به آنچه دیگران هشدار میدهند ،یقین دارد .مردی که به خوبی میداند
دارد به سوی مرگ قدم برمی دارد .مردی که با تمام هستی خود ،رایحه شهادت و
فنای در محبوب لم یزلی را استشمام کرده است و او کسی نیست جز سردار تشنگان،
پرچمدار آزادگی ،حضرت ابوفاضل ،عباس .j
راز سکوت او را ا گر دریابی ،به کنه اسرار عشق پی برده ای .این سکوت ،معنایی جز
والیت و مفهومی جز تسلیم و رضا در برابر امام زمان خویش ،ندارد.
٭٭
در میانه کارزار و در بحبوحه میدان تقابل ،وقتی شمشیرهای برهنه به روی مردان
خدا کشیده شده ،وقتی عطش ،جان اهل حرم را در هرم خود تسخیر کرده ،در ثانیه 
های سهمگینی که مرگ چون شاهینی پنجه بر گلوی اهل حق فشرده ،پیک نجاتی
از راه رسیده ،یکی آمده تا امانش دهد .یکی رسیده تا آغوش رهایی از مرگ را به
روی عباس  jبگشاید .یکی به حرمت خویشاوندی ،صدایش زده است :کجایید
خواهرزادگان من! عبداهلل! جعفر! عباس! عثمان! ای نور دیدگان خواهرم! شما در مهد
امان ،راحت باشید و خود را با برادرتان حسین  ،jبه کشتن ندهید .ملتزم قید طاعت
امیرالمؤمنین یزید باشید تا به سالمت برهید.
صدا را نه فقط عباس  jکه همگان به خوبی میشناختند .چگونه نشناسند صدای
سردار فتنههای کربال را؟
عبیداهلل به عمر بن سعد فرمان داده بود برای تعجیل در کشتار سپاه خورشید آزادگی.
دسیسه در صدای شمر ،خود را به وضوح آشکار کرده است .امام رو به برادران در

جاییمیان خ
٭٭
همگان به شماتت و نصیحت امام زمان خود آمده اند.
یکی هشدار میدهد که یزید قصد جان تو را دارد؛
یکی نصیحتش میکند که ا گر از من میشنوی ،با یزید بیعت کن و همان سکوتی را
ادامه بده که برادرت امام مجتبی  jآن را برگزید.
یکی به مالمتش میآید که حال که قصد مکه کردهای و کاروان سفر از مدینه به راه
انداختهای ،دیگر اهل و عیال و زن و بچه ها را  برای چه میبری؟ تو داری به دست
خود ،به استقبال مرگ میشتابی؛ پس خاندانت را آواره و اسیر دشمن مکن.
در میان همه این صداها ،توصیهها ،التماس ها و پیشنهادها ،یک نفر سکوت کرده،
چون عبدی در برابر موال ،تنها چشم به دهان آقای خود دوخته است تا امر ،امر امامش
باشد و بس .در تمام این لحظه ها  و صحنه ها ،مرد جوانی هست که جز در سکوتی
مریدانه ،در مقابل امام  jتنفس نکرده است.
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عالمی از یقین ،فرمود :جواب این شقی را بدهید .گرچه او فاسق و بیدین است؛ ولی
از زمره داییهای شماست.
بشارت امان را وقتی از زبان دایی خود میشنوند ،غیرت قمر بنی هاشم ،در تالطمی
غریب ،موج میگیرد .خشم تمام هستی ،در او حلول کرده است و پژوا ک تمامی
کوههای صبر در صدایش :بریده باد دستت و خدا لعنت کند امان نامهات را .ای
دشمن خدا! ما را امر میکنی که برادر و سید خود ،حسین ،فرزند فاطمه علیهاالسالم را
وابگذاریم و بنده طاعت لعینان و اوالد لعینان باشیم؟
این پاسخ کوبنده ،کافی است تا شیطان را از همه چیز مایوس و آخرین روزنه های
امید را بر او کور کند .شمر به سوی دشمن برمی  گردد؛ با دستی درازتر از پا؛ اما این
پاسخ ،فقط بیان یک موضع در برابر کفر و نفاق نیست؛ بلکه این جواب تاریخی،
منظومهای از تمام معارف بندگی را در خود نهفته است .جهانی از والیت پذیری و
عشق ،عالمی از شور و شعور ،دنیایی از معرفت و بصیرت و...
این ها همه زندگی اوست؛ همه مسیر قدمهای شورانگیز کسی که بنیانگذار سبکی
جاودان از وفا و جوانمردی در عالم است.
٭٭
در شاهراه تکامل ایستاده ای .اینک روی برگردان به سمت رفیع ترین قله بندگی و
سالم ده بر موالیی که خورشیدی برای ماه بنی هاشم بود.
السالم علیک یا اباعبداهلل!
آیا قادر به شنیدن هستی؟ میشنوی؟ این پژوا ک صدای بی نهایت را دریاب.
او پاسخ سالمت را به رساترین بیان داده است .مگر میشود پاسخت را ندهد و حال
آنکه او همان کسی است که انس بن مالک ،منتهای پاسخگوییاش را دریافته است.

ٌ

پلکی بزن و از میان بین الحرمین ،به مدینه برگرد؛ به آن لحظه ای که کنیزک با دست
های ریحان به محضر او وارد میشود و ریحان ها را به او تقدیم میکند .آن گاه امام
 jبی هیچ تاملی میفرماید :من تو را به خاطر خدا آزاد کردم.
انس شگفت زده ،چشمی بر امام دارد و چشمی بر  ریحانه ای میان دست او  و می 
گوید :کنیزکی ریحانی آورد و به شما سالم کرد .شما او را آزاد میکنید؟
این ،پاسخ مردی از جنس خورشید است که بر شب سیاه اهل زمین ،درخشش
میگیرد :خداوند این گونه ما را ادب كرده است؛ زیرا كه فرمود  :و اذا حییتم بتحیة
فحیوا بأحسن منها أو ردوها؛ زمانی كه كسی به شما تحیت و درود گفت ،شما نیز
جواب او را به همان یا بهتر از آن بگویید و جواب بهتر این كنیز ،آزادی اوست.
بار دیگر ،سالمت را تکرار کن؛ چرا که یقین کرده ای محال است چنین موالی
کریمی ،پاسخگوی خاص سالم تو نباشد.

خوب بنگر تا اسرار چگونه زیستن را دریابی.
سبک زندگی کربالیی ،همین است .اینکه عبدی ایستاده باشی در برابر موالیی که
پایان ناپذیر است.
اینکه همه وجودت را در وفا به پیمان والیت بجویی و هستی خود را بر آن متمرکر کنی.
اینکه جز تسلیم در برابر حق و آینده های دوری که بر مدار حقیقت ،امتداد خواهد
یافت ،موضعی در برابر زندگی و حوادث پر فراز و نشیب آن نداشته باشی.
اینکه کمال خود را در راستای تعالی اطرافیان و به ویژه ،خانواده ات تعریف کنی و در
همان مسیر ،از هیچ قدرتی نهراسی.
اینکه در میدان پر از شبهات امروز ،چشم به پرچم حق بدوزی و تنها علمداری ولی
زمانت را باور داشته باشی.

٭٭
سرگردانی ها را رها کن .اینجا سرزمینی عاری از هر پریشانی است .اینجا تنها باید میان
خود ،هروله کنان سیر کنی؛ سیری در انفاس جانت تا خویشتن خویش را باز یابی.
بین الحرمین ،یعنی موقف بیداری؛ یعنی قلمرو هروله در میان خویش و ارزیابی فاصله
خود از ماه و خورشید تا بدانی که چقدر در بندگی خویش ،راسخ بوده ای و تا چه
اندازه پایبند مسیر روشن عاشورا خواهی ماند.
همه چیز به میزان رضای تو برمی  گردد؛ به درجه تسلیم بودنت در برابر مقدرات و به

خورشید و ماه
اندازه سپردن خویش به دست توانای پروردگار و برگزیدن خواست او بر میل خویش.
همان اتفاقی که تمام شوکت عاشورا را رقم زد.
او که هنگامه دل بریدن از همه داشتههای خویش ،وقتی که همه اسماعیل های
درونش را آورده بود به مسلخ بال تا قربانی شان کند و ابراهیموار ،دل از هرچه تعلق
است ،برکند.
او که آورد و بخشید و چشم فرو بست و به ساحت بی منتهای حق ،هدیه کرد.
حسین  jرا آن هنگام به تماشا بنشین که سوار بر ذوالجناح ،به سوی میدان میتازد؛
با آنکه صدای استغاثه اهل حرم ،در گوشه گوشه دشت نینوا جاری است .او را تماشا
کن که زیر لب ،زمزمهای به بلندای تاریخ عرفان داد :الهی رضا بقضائک و تسلیما
المرک...
٭٭
سخن از اسالم رحمانی است؛ اسالمی که در آخرالزمان به هر زبان و هر بیانی به دست
دوست و دشمن ،ترجمه میشود.
رحمانیت اسالمی ،تو را بر آن نمیدارد که سازش  گرانه ،سر به کرنش نهی در برابر هر
آنچه با الفبای حق ،در تعارض است.
رحمانیت اسالمی ،تو را «اشداء علی الکفار» میخواهد.
در بین الحرمین ،میان بارگاه دو اسطوره بینهایت از مهربانی ،صالبتی از جنس
حماسه و ازدحام سهمگینی از روح مبارزه و قیام ،تو را تسخیر میکند .از جاللت
شمشیرهای برهنهای که بینی ظلم را بر خا ک ذلت میکشند و از شجاعتی پایان
ناپذیر که رعب و دهشت را در جان دشمن برمی انگیزد.
اینجا روش زیستن را به تو نشان میدهد و شاهراه حرکت را برایت ترسیم میکند.

اینکه عطش و شور رسیدن به آزادگی و حیات سرفرازانه ،تو را در هر حال و شرایطی ،از
سازش و کرنش در برابر طاغوتیان و مستکبران باز دارد.
اینکه رحمانیت اسالم را در مسیر عزت و تعالی خود و جامعه ،معنا کنی؛ نه در سراب
پیشرفتهای مادی و دنیایی که حتی همین هم هرگز روی تحقق خود را به تو نخواهد
نمایاند.
اینکه ذلت تسلیم و خضوع در برابر یاران شیطان را حتی به قیمت حفظ زندگی خود و
عزیزانت ،تاب نیاوری و مرگ باعزت را بر زندگی در ذلت ،ارج نهی.
اینها همه قیمت قدم های تو در این شاهراه بینهایت است .شاهراهی که در
جغرافیای زمین ،بین الحرمینش میخوانند و در حقیقت ،هسته مدار زندگی متعالی
است در همه دورانها تا ابدیت.
 | 23زمزم | نشریهداخلی ستادعمرهوعتباتدانشگاهیان |

23

شماره سی

راز شهر تشنهها

معرفی سفرنامهعتبات عالیات

معصومه سادات میرغنی

را با چشم بصیرت یافت .سادات اخوی،
نثری ساده ،روان و صمیمی و در عین
حال ،جذاب دارد .متن زیر ،قسمتی از این
دل نوشته هاست.

سفر ،همیشه پر از خاطرات شیرین
است و این شیرینی ،در سفر اول،
دلنشینتر و دلچسب تر است؛ به ویژه
ا گر سفر ،زیارتی باشد .در این سفر ،شور
و نشاطی که در رسیدن هست ،به تو
نیرویی عجیب میدهد .گویی قلبت
میخواهد به آسمان پر بکشد و زودتر
از تو ،به مقصد برسد .کربال ،یکی از
این مکانهاست؛ مکانی که پر از نور
و روشنی است و با هر قدم که بر    می
داری ،این نور و روشنی را بیشتر حس
میکنی.

کربال ،حرم حضرت عباس  ،jشب

«راز شهر تشنهها» ،خاطرات سید
محمد سادات اخوی از اولین سفر
عتبات اوست .نویسنده از لحظة آماده
شدن ،حسی بی نظیر و تازه داشته ،این
حس زیبا تا لحظة بازگشت ،در او بوده
است؛ حسی که او را به کمال معنوی،
نزدیک میکند و از عالم خا کی ،جدا
میگرداند .او در مقدمه کتاب ،از این حس و حال ،چنین سخن میگوید:
«چمدانم را پر از تمنا کردهام .گل های نرگس را بین لباسهایم گذاشتهام تا عطر حضور
او را برایم تداعی کنند .میروم شاید در سرداب سامرا ،سراغی از او بگیرم .دیگران،
همسفران خود را آوردهاند؛ اما خورشید ،تنها همسفر من است .نمیدانم چه خواهد
شد .مضطربم .آیا حسی در من شکفته خواهد شد؟ آیا مقامهای گونا گون مسجد کوفه
ّ
را درک خواهم کرد؟ آیا کنار َتل زینبیه ،ندای استقامت و پایداری بانو را خواهم شنید
و آیا ا گر بشنوم ،تاب خواهم آورد»؟
نویسنده به دنبال درکی باالست .او ،چیزی فراتر از دیدن و شنیدن عادی را طلب
میکند و با جان و دل ،می خواهد به «نور» برسد و این ،همان چیزی است که بین
روایت او و دیگران ،تفاوت ایجاد کرده است .تفاوتی از جنس نور؛ تفاوتی که باید آن
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باالخره میرسم و اینک ،تمام تاسوعاهای
پشت سر را در خاطرم زنده میبینم.
خیابانهای نهم محرم تهران را قدم به
قدم گشتهام و زمزمه کرده ام :یا عباس! یا
سیدی! و حاال مقابل ضریحی ایستادهام
که قبر کوچک تو را در آغوش گرفته است.
پرچمهای سبز و مشکی محرم ،در آسمان
زیر گنبد ،در اهتزازند و کودکان خیمه 
ها ،شرمندة دست های بریدهات ،لباس
های سوختهشان را مدام باال میگیرند
تا دستهایت را نبینند .آن سوی حرم،
بانویی که دیگر در گهوارهاش نوزادی
نیست ،نگران بازگشتن توست .خیمههای
نیم سوخته ،مدام زیر گامهای اسبان ،تکه تکه میشوند و این بازار آشفته ،دو یوسف
دارد که قطعه قطعه فروخته میشوند .دستی این سو ،سری آن سو ،قلبی شکسته از
دختری نوجوان ،سوی دیگر که مدام قد میکشد تا آن سوی نخلستان را ببیند .این
خیابانها بر گذرگاه اسب تو روییدهاند .رطب درختان خرمای این خیابانها ،شیرینتر
از خرماهای دیگر زمینند.
یا اباالفضل! ابتدا به آستانة تو آمدهام .آیا رخصت ورود به آستان اباعبداهلل  jرا
دارم؟ آیا سالها خا ک نشینیام در حاشیة این درگاه ،آبروی مختصری به من بخشیده
است؟ آیا میتوانم شرمندگیام را در سایة َردای نورانی ات پنهان کنم؟ موالی من!
بگذار نگاهت ،آشفتگیهایم را درمان کند .بگذار عبور خیالت ،مرا حیات دوبارهای
ببخشد.
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هر قدم ،یک روضه
از عاشورا تا اربعین اربعین ،امتداد عاشورا
اربعین ،نماد قدرت و حرکت شیعه لحظه های جاودان جانشین نداشته ها
هالبیگ یا زوار ...می خواهی که بیایم
و اما اربعین...
می روم کربال خداحافظ ترانه اربعین روایت براده ها
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وی
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ربعی
ن۱۴۳۸

ز ش� ݑ ݦ
ا� عا ورا ݢݢٮݠا

جواد محدثی

به یاد کربال دلها غمین است
دال خون گریه کن ،چون اربعین است
مرام شیعه در خون ریشه دارد
نگهبانی ز ّ
خط خون ،چنین است
باز هم اربعین است و تکرار درسهای عاشورا.
ای عزیز مصطفی! ای پسر فاطمه زهرا! ای شهید کربال!
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 میاندازد؛ 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
نیایش و اشک و سجاده و قرآن و جهاد و امر به معروف
ّ
تولی و ّ
تبر ی.
و نهی از منکر و
مکتب عاشورا برای تشنگان حقیقت ،سیرا 
ب کننده
جان است و الهامبخش ایمان و درس آموز شهادت
طلبی و ایثار.
ای حسین مظلوم! هنوز هم در جان ما ،علقمه عطش
جاری است و ما تشنه فراتیم.
دلهای ما یک «حسینیه» پرشور است و خانههایمان
«تل زینبیه» در حسینیه دلهایمان ،مر غهای محبت،
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سینه میزنند و اشکهای یتیم ،در خرابه چشمان ،بی
قراری میکند.
سینههای ما تکی ه ای قدیمی است که با کتیبههای
اشعار محتشم ،سیهپوش است که در آن با کلید «یا
حسین» باز میشود و زمین آن با اشک و مژگان چشم،
آب و جارو میشود .ما دلهای خود را وقف تو کردهایم
یا حسین! تو خودت این وقفنامه را امضا کردی .برای
این ادعا ،خیلی سند و شاهد داریم:
این که شوق کربال در دل و شور شهادت در سر داریم؛
این که هیچ روزی بی یاد تو بر ما نم 
ی گذرد و هیچ
مجلس و محفلی بدون سالم بر تو شکل نمی گیرد و
هیچ امر به معروف و نهی از منکری ،جز با الهام از قیام
ی یابد؛ این که تربت تو ،زینت سجادههای
تو انجام نم 
ماست؛ این که اشک عزای تو ،شس 
ت وشو دهنده
چشم و چهره گناهکار ماست؛ این که از رو زهای
نخست محرم تا اربعین و پایان صفر ،برای تو عزاداری
میکنیم؛ این که انقالب اسالمی ما «حسینی» بود و در
سالهای دفاع مقدس ،به عشق تو و کربالیت در جبههها
حاضر میشدیم و شهید و جانباز میدادیم و فدا
میشدیم .اینها گوشهای از اسناد و مدارک ماست.
ما در پاسخ به ندای «هل من ناصر» تو ،به عرصههای
خون و شهادت میشتافتیم .امر وز هم مدافعان حرم،
لبیک گوی همان ندای ماندگار تو هستند.
درسی که از عاشورا آموختهایم این بود
قربانی راه دین ،فر زند و پدر کردیم
ما هر چه داریم ،از کربال و عاشورا و اربعین و مجالس
حسینی است .ما نمک پرورده سفره تو هستیم ای
حسین! ما مثل جابر و عطیه ،اربعین تو را اجر مینهیم
و اگر بتوانیم ،به زیارت تو میآییم .عشق به کربال
و زیارت ،یک دم از زبانمان نم 
ی افتد .صبحها وقتی
سفره دل و عزا گشوده میشود ،دل روحمان گرسنه
و تشنه عشق میشود .ابتدا چند مشت «آب بیداری»
به صورت جان میزنیم تا خواب غفلت را بشکنیم.
زیارتنامه را که میبینیم ،چشممان به آب میافتد.

ݭٮݡعى ݤ�ن
ݣ ݭݭ ݣݫݓ ݣ ݣ ݣ ݣار ݔݪ ݪ ݤ

«السالم علیک» را که میشنویم ،بوی خوش کربال به
مشامان میرسد ،بغض عاشورا گلویمان را میگیرد،
هوای دلمان ابری میشود و آسمان دیدگانمان ،بارانی!
باران اشک ،ما را تا دریای کرامت تو پیش میبرد.
تا که نامت میبریم ،از دیده آب آید برون!
ما هر ر وز ،جرعه جرعه «زیارت عاشورا» مینوشیم و سر
سفره توسل« ،والیت» را لقمه لقمه در دهان کودکانمان
میگذاریم.
غذای ر وح ما از عطای توست یا اباعبداهّلل!
الحمدهّلل که در این خشکسالی دل و قحطی عشق ،نم
نم باران اشک ،غنیمتی است که ر واق چشمان ما را
آیین ه کاری میکند .از خدا میخواهیم که ما را به چشمه
کربال و نهر علقمه ،تشنهتر سازد .امر وزه ،بر سر دلهای
ما پرچمی نصب شده که بر آن نوشته است« :السالم
علیک یا اباعبداهّلل» .ما به این پرچم ،عشق میور زیم
و زیر این علم بلند عاشورایی ،سینه میزنیم و ترویج
خوبیها و مبار زه با مفاسد را برای خود ،یک «وظیفه»
میدانیم.
به شفاعت تو هم بسیار دل بسته و امیدواریم .ما با تو
و اهل بیت تو «همدلی» میکنیم؛ به این امید که این
همدلی ،ما را به «همراهی» هم بکشد و هم در دنیا و هم
در آخرت ،با شما باشیم.
دوست داریم با چشمی که بر تو گریستهایم ،گناه
نکنیم؛
از خانهای که صدای «یا حسین» از آن بلند شده،
صدای حرام بیرون نیاید؛
دلی را که جای محبت توست ،به بیگانه از تو نسپاریم؛.
عالقه و عشق تو را با هیچ عشقی عوض نکنیم و با
کودکان قافله عاشورا که در محاصره دشمن و در
اضطراب و بی قراری و در سفر کوفه و شام بودند،
همدردی کنیم؛
دوست داریم مثل تو ،همیشه و همه جا و در همه حال،
اهل نماز و قرآن و خداجویی و کسب رضای پروردگار
باشیم؛ آخرت را از یاد نبریم؛ از گناه و منکرات که

راه جهنم را برای ما باز میکند ،دوری کنیم تا لیاقت
برخورداری از شفاعت تو را داشته باشیم.
امر وزه ،خداشناسی ،دینداری و عزت ما ،مدیون
توست .تو با قیام خود ،غیرت و شجاعت و امر به
معر وف و نهی از منکر را زنده کردی .تو خود یک
معر وف مجسم بودی و حاکمیت یزید و سلطه
بار زترین نمونه «منکر سیاسی» بود .خط تو ،خط
مبار زه با کفر و ظلم و فساد بود و این خط ،هنوز هم
امتداد دارد.
هر چند آن ر وز در کربال ،جسم تو بر زمین افتاد و پیکر
مطهرت ،لگدکوب سم اسبان شد؛ ولی فکر انقالبی و
نهضت اصالحی و حرکت منکرستیز و ستمسوز تو،
زمین و زمان را فرا گرفت و امروز ،لبنان و فلسطین و
ّ
غزه و یمن و بحرین مظلوم ،از عاشورای تو درس و
الهام میگیرند.
ما نخواهیم گذاشت عاشورا و اربعین تو ،از شور بیفتد و
فراموش شود و هدف خدایی تو بر زمین بماند.
آنان که میخواهند تو را از ما بگیرند و ما را با اشک و عزا
و نوحه و کربال بیگانه سازند ،بیهوده میکوشند.
جاودانگی تو را خدا تضمین کرده است.
ما که تو را از یاد نمی بریم ...به حق مادرت زهرا  hتو
هم ما را از یاد مبر!
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احمد نبوی ویژهنا
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آموزههای اربعین
 .١احیای یاد کربال و شهادت
«شهادت بدون خاطره ،بدون یاد ،بدون
جوشش خون شهید ،اثر خودش را نمیبخشد
و اربعین ،آن ر وزی است که برافراشته شدن
1
پرچم پیام شهادت کربال در آن آغاز شد».
٭٭
«اهمیت اربعین در آن است که در این ر وز،
با تدبیر الهی خاندان پیامبر  bیاد نهضت
حسینی برای همیشه جاودانه شد و این کار
پای ه گذاری گردید .اگر بازماندگان شهدا و
صاحبان اصلی ،در حوادث گوناگون  -از قبیل
شهادت حسین بن علی  jدر عاشورا  -به
حفظ یاد و آثار شهادت کمر نبندند ،نسلهای
بعد ،از دستاورد شهادت استفاده زیادی
نخواهند برد .درست است که خدای متعال،
شهدا را در همین دنیا هم زنده نگه میدارد و
شهید به طور قهری در تاریخ و یاد مردم ماندگار
است ،اما ابزار طبیع 
ی 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،
میتوانیم یاد شهدا و خاطره و فلسفه شهادت را
احیا کنیم و زنده نگه داریم.
اگر زینب کبری و امام سجاد  cدر طول آن
ر وزهای اسارت  -چه در همان عصر عاشورا در
کربال و چه در ر وزهای بعد در راه شام و کوفه
و خود شهر شام و بعد از آن در زیارت کربال و
بعد عزیمت به مدینه و سپس در طول سالهای
متمادی که این بز رگواران زنده ماندند -
مجاهدات و تبیین و افشاگری نکرده بودند
و حقیقت فلسفه عاشورا و هدف حسین بن
علی  jو ظلم دشمن را بیان نمیکردند ،واقعه
عاشورا تا امروز ،جوشان و زنده و مشتعل باقی
نمیماند .چرا امام صادق  jفرمودند که هر
کس یک بیت شعر درباره حادثه عاشورا بگوید
و کسانی را با آن بیت شعر بگریاند ،خداوند
بهشت را بر او واجب خواهد کرد؟ چون تمام
دستگاههای تبلیغاتی ،برای منز وی کردن و در
ظلمت نگه داشتن مسئله عاشورا و کال مسئله
اهل بیت ،تجهیز شده بودند تا نگذارند مردم
بفهمند چه شد و قضیه چه بود .تبلیغ ،این
گونه است .آن ر وزها هم مثل امروز ،قدرتهای
ظالم و ستمگر ،حداکثر استفاده را از تبلیغات
در وغ و مغرضانه و شیطنت آمیز میکردند .در
چنین فضایی ،مگر ممکن بود قضیه عاشورا
 که با این عظمت در بیابانی در گوشه ایاز دنیای اسالم اتفاق افتاده  -با این تپش و
نشاط باقی بماند؟ یقینا بدون آن تالشها ،از
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بین میرفت .درسی که اربعین به ما میدهد،
این است که باید یاد حقیقت و خاطره شهادت
را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگه
2
داشت».
 .٢گسترش فرهنگ عاشورایی
«خاصیت محیط اختناق این است که مردم
فرصت و
جرأت این را پیدا نمیکنند که
ِ
عمل خودشان
حقایقی را که فهمیده ًاند ،در ِ
نشان بدهند؛ چون اوال دستگاه ظالم و مستبد
نمیگذارد مردم بفهمند و اگر فهم مردم از دست
او خارج شد و فهمیدند ،نمیگذارد به آنچه
فهمیدهاند ،عمل کنند .در کوفه ،در شام ،در
بین راه ،خیلیها از زبان زینب کبری یا امام
سجاد  cیا از دیدن وضع اسرا ،خیلی چیزها
را فهمیدند؛ ولی کی جرات میکرد ،کی توانایی
این را داشت که در مقابل آن دستگاه ظلم و
استکبار و استبداد و اختناق ،آنچه را که فهمیده
است ،بروز دهد؟ مثل یک عقدهای در گلوی
مؤمنین باقی بود .این عقده ر وز اربعین ،اولین
ِنشتر را خورد؛ اولین جوشش در روز اربعین
در کربال اتفاق افتاد .مرحوم سید بن طاووس و
بز رگان نوشته اند که وقتی کار وان اسرا ،یعنی
جناب زینب علیهاالسالم و بقیه در اربعین وارد
کربال شدند ،در آن جا فقط جابر بن عبداهلل
انصاری و عطیه عوفی نبودند؛ «رجال ِمن
بنیهاشم»؛ عده ای از بنیهاشم و عدهای
از یاران ،بر گرد تربت سیدالشهدا جمع شده
بودند و به استقبال زینب کبری علیهاالسالم
آمدند.
سیاست والیی هم که زینب کبری
این
شاید
ِ
اصرار کرد که برویم به کربال  -در مراجعت
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از شام  -به خاطر همین بود که این اجتماع
کوچک ،اما پرمعنا ،در آن جا حاصل شود.
حاال بعضی استبعاد کردند که چطور ممکن
است تا اربعین به کربال رسیده باشند .مرحوم
شهید آیت اهلل قاضی یک نوشته مفصلی دارد؛
اثبات میکنند که نه ،ممکن است که این اتفاق
افتاده باشد .به هر حال آنچه در کلمات بز رگان
و قدما هست ،این است که وقتی زینب کبری و
مجموعه اهل بیت وارد کربال شدند ،عطیه عوفی
و جناب جابر بن عبداهلل و رجالی از بنیهاشم
در آن جا حضور داشتند .این نشانه و نمونه
ای از تحقق آن هدفی است که با شهادتها
باید تحقق پیدا میکرد؛ یعنی گسترش این
فکر و جرات دادن به مردم .از همین جا بود که
ماجرای توابین به وجود آمد .اگرچه ماجرای
توابین سرکوب شد؛ اما بعد با فاصله کوتاهی،
ماجرای قیام مختار و بقیه آن دالوران کوفه
اتفاق افتاد و نتیجه ،در هم پیچیده شدن
دودمان بنیامیه ظالم و خبیث بر اثر همین شد.
البته بعد از او سلسله مروانیها آمدند؛ اما مبار زه
ادامه پیدا کرد؛ راه باز شد .این خصوصیت
اربعین است .یعنی در اربعین افشاگری هم
هست؛ عمل هم هست؛ تحقق هدفهای آن
3
افشاگری هم در اربعین وجود دارد».
 .٣آغاز جاذبه زیارت حسینی
«چه آمدن خاندان پیغمبر در ر وز اربعین به
کربال درست باشد یا درست نباشد ،ظاهرا
در این تردیدی نیست که جابربن عبداهلل
انصاری به همراه یکی از بز رگان تابعین ،این
راه را طی کردند و در این ر وز بر سر مزار شهید
کربال حاضر شدند .شروع جاذبه مغناطیس

ع �ش
ݡٮداد ا ورا

ع ن حس��ن
ال� در�ب اره ار�ب ی�� ی ی
ب

حسینی ،در روز اربعین است .جابربن عبداهلل
را از مدینه بلند میکند و به کربال میکشد .این،
همان مغناطیسی است که امر وز هم با گذشت
قر نهای متمادی ،در دل من و شماست.
کسانی که معرفت به اهل بیت دارند ،عشق
و شور به کربال همیشه در دلشان زنده است.
این از آن روز شروع شده است .عشق به تربت
4
حسینی و به مرقد سرور شهیدان».

درنگی در زیارت اربعین
«فقرههای ّاو ل این زیارت ،دعاست که گوینده
این جمالت را خطاب به خداوند متعال عرض
میکند« :و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک
من الجهاله و حیرة ّ
الضالله»؛ یعنی حسین بن
علی  ،jجان و خون خود را در راه تو داد
تا بندگان تو را از جهل نجات دهد و آنها را از
سرگردانی ناشی از ضاللت و گمراهی برهاند.
طرف قیام کننده
این یک طرف قضیه ،یعنی ِ
حسین بن علی  cاست .طرف دیگر قضیه،
در فقره بعدی معرفی میشود« :و قد تواز ر علیه
غرته الدنیا و باع ّ
من ّ
حظه باالرذل األدنی» .نقطه
مقابل ،کسانی بودند که فریب زندگی ،آنها را به
خود مشغول و دنیای ّ
مادی ،زخارف دنیایی،
شهوات و هواهای نفس ،از خود بیخودشان
کرده بود« .و باع ّ
حظه باالرذل األدنی»؛ سهمی
را که خدای متعال برای هر انسانی در آفرینش
عظیم خود قرار داده است – که عبارت است
از سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت  -به
بهای پست و ناچیز و غیر قابل اعتنایی فروخته
بودند .این ،خالصه نهضت حسینی است .با
ّ
مداقه در این بیان ،انسان احساس میکند 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
 cاست که حرکت علیه یک حکومت فاسد و
منحرف و ظالم و سرکوبگر  -یعنی حکومت یزید
 است؛ اما باطن این قضیه ،حرکت بز رگتریاست که نگاه دوم ،انسان را به آن میرساند و
آن حرکت علیه جهل و زبونی انسان است .در
حقیقت ،امام حسین  jاگرچه با یزید مبار زه
یزید
میکند؛ اما مبار زه گسترده تاریخی وی با ِ
عمر بی ار زش نیست؛ بلکه با جهل و پستی
کوته ِ
ّ
و گمراهی و زبونی و ذلت انسان است .امام
5
حسین با اینها مبار زه میکند».
پی نوشت:
 ٢٢ .1آبان .١٣۶٣
 ٢٩ .2شهریور .١٣۶٨
 ٢٨ .3بهمن .١٣٨٧
 ١ .4فروردین .١٣٨۵
 ١۴ .5خرداد .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
قربان تو ،تکلیف مرا ر وشن کن
٭٭
کفشهایت را از پای بر کن که تو قدم در وادی
ُطوی نهادهای!

طوی کجا باشد در برابر عظمت این سر زمین بی
انتها و این جغرافیای ب 
ی مر ز...
قدم بر سر زمینی نهادهای که مرثیه مجسم اهل
معرفت ،بوده و هست.
صدای خاموش فرشتگان را در ر وضه خوانی
مصیبت عظمای عرش به شهود بنشین با قدم
هایی که بر خاک اکسیری کربال مینهی.
٭٭
لحظهای بایست .ر وبهرو را نگاه کن .پردههای
تاریخ را کنار بز ن و به وضوح ،دودی را که بر
حریم خیمهها پیچیده ،نظاره کن.
امتداد این نور ،به در سوختهای برم 
ی گردد که
دختر پیغمبر  cپشت آن ایستاده بود...
مادرانه حائل شد میان در و دیوار تا حریم
حرمت والیت ،نشکستنی بماند؛ اما امروز در
این بیابان نسیان ،فر زندان آدم ،سراسر قابیلی
شدهاند!
آتش از ز وایای خیام حرم باال میر ود تا منتهای
ظلم سربازان شیطان را به تماشای جهان
بگذارد.
آتش افروخته ،کودکان برهنه پا را از خمیهها
بیر ون کشانده است .به هر سو میدوند؛ با
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لبهای خشکیده و جگرهای سوخته از داغ
مصائبی که ساعتی پیش ،جان عالم را
درنوردیده است.
ظهر عاشوراست و این ،یعنی نقطه عطف
ثانیههای زمین.
کائنات را موج سهمگین اندوه ،چنان تسخیر
میکند که گویی االن است که فرصت حیات
هستی به پایان برسد.
همه چیز را ماتمی به وسعت بغضهایی که در
سراسر عمر عالم ،شکفته خواهد شد ،در بر
می گیرد.
گریههای بی امانت را تنها در میان دود این آتش
میتوانی سامان دهی .پس گریه کن تا سامان
بگیری...
٭٭
دست بر سینه بایست!
کار وان به راه افتاده است .شرط ادب این است
که دست بر سینه ،زخم خورد ه ترین کاروان
تاریخ را بدرقه کنی.
حتی اگر دستهایشان را به زنجیری در هم
تنیده ،گره زده باشند؛ حتی اگر پای برهنه
کودکان را خارهای تشنه صحرا در کمین
نشسته باشد؛ حتی اگر بیماری سوزان در تب،
ساالر کار وانی باشد که بیرق حمایتش را بانویی
که جز زیبایی چیزی نمیبیند ،بر دوش خسته
میکشد.
دست بر سینه بایست!
کار وان از مقابل چشمهای اشکبارت در حال
عبور است.
ضربههای تازیانه را تاب بیاور! شالقها بر تن
نحیف طفالن معصومی سجده میآورند که قرار
بود امیر زادگان مردم باشند .مردمی که دوازده
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هزار نامه برای امیر فرستاده و التماسش کرده
بودند که بیاید.
مردمی که در قدردانی از امیری که به
نامههایشان ترحمی کرد و آمد تا حکومت عدل
را برایشان ارمغان بیاورد ،شمشیرها را از نیام
بیرون کشیدند و مقابلش ایستادند و اکنون
طفالن یتیم و حرم آوارهاش را مقابل چشمهایت
روی شنهای داغ بیابان میدوانند.
دست بر سینه بایست!
در بدرقه مظلومترین انسانهای معصوم تاریخ.
بدرقه از میان خون و خنجر عاشورا به سوی
اسارتی که بشارت نجات انسان را با خود دارد.
٭٭
کاروان به شام غریبان رسیده یا این شام سیاه
بی حسین است که به استقبال قافله اسیران
آمده؛ آن هم اسیرانی که برای صفحه صفحه
تاریخ ،ندای آزادگی را معنا میکنند.
عمر سعد بر کشتههای لشکر خود نماز خوانده و
شهدای دشت بال ،با تن از هم گسسته ،بر ریگ
های صحرا رها ماندهاند!
با کدام مشت سهمگین بر سینه خویش میزنی
در این لحظه که کودکان سیدالشهدا ،j
هولناکترین مصیبت تاریخ را بر قلبهای کوچک
خویش دریافتهاند؛ دخترکانی با گوشهایی که
زخم خونین ،جانشین گوشوارههای به غارت
رفتهشان شده است!
زنان آسیمه سر ،در بلندترین شام زمین ،در
لباس اسیران جنگی ،به مویههای بی انتها دل
خوش داشت ه اند.
دل د 
تسالی
قدمی پیش نه؛ بر
ل شکستگانی که
ِ
قلوب مالئک را به لر زه درآورده اند.
قدمت ،نه از جنس کلمات باشد و تسالیت،

نه از ماهیت زبان که این قافله را تسالیی جز
عمل نیست و هنوز هم صدایش در تار و پود
ثانیههای زمان ،انتشار دارد :هل من ناصر
ینصرنی...
٭٭
راه دوری را پشت سر گذاشته ،قدمهای
غبارگرفته تو ،ای مسافر اربعین!
منز ل به منز ل ،خود را در َنوردیدهای تا اینک که
بر تل زینبیه ایستاده ای.
ایستادهای تا خوب ببینی آنچه را بر این
سر زمین ازلی ،گذشته است .در یک نگاه ،پیش
از آنکه طنین مکر ر «مهال مهال» تو را مدهوش
بانویی به استواری سترگترین کوه زمین کند،
همه چیز را میتوانی به یکباره در شهود بشری
خویش دریابی؛ شهودی که ریشه در حزنی
جاودانه دارد.
باد ،چادر سیاه بانویی را در میان تل زنیبیه به
طواف آمده است که دارد همه خویشتن خویش
را به آغوش مرگ میفرستد.
قسم خواهد خورد که جز زیبایی نمیبیند.
شهود کن زیبایی این لحظه را که دختر
امیرالمومنین  jدرآغوش باد میدود و سردار
سپاه ب 
ی سرباز را صدا میکند .آخرین بازمانده
از لشکر خدا! ً
مهال مهال! یابن الزهرا!
حسین  jکه میایستد ،یعنی همه آفرینش
در وقوفی به کنه الیتناهی ،مقابل برگزیدهترین
بشر ،سر خم کرده است!
حسین  jکه در پیشتازی به سوی مرگ،
لحظهای روی بر م 
ی گرداند تا ندای خواهر را
پاسخگو شود ،وقتی به چشمان بانوی صبر
خیره میشود ،یعنی که مرگ تا چه اندازه حقیر
است و زندگی چه بیش از آن هیچ! که خود نیز
ّ
فریاد زده است :هیهات من الذله...
هیهات از این دردناکترین تبسمی که بر چهره
ساالر شهیدان ،نثار آتش افروخته در جان
بانو میشود که یعنی سخنت را بگو خواهر!
شمشیرهای برهنه ،مرا انتظار میکشند؛ یعنی
حائل مشو میان من و لحظه عر وجی که تمامی
فرشتگان عرش ،فوج فوج در کرانههای آسمان،
انتظارش را ثانیه شمارند.
٭٭
 عمه جان! چند ر وز پیش که آمدیم ،پدر بهجوانان بنیهاشم 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
ضربههای تازیانه سترده ،مویه کرده است و
بانو ،چه عمیق آن را دریافته است.
حق با ناگفته سکینه است.
همه چیز را در همین لحظه تماشا کن.

وقتی اسبها قدم از قدم برنداشتند ،چاره را
از امام جستند و در پی آن ،عرب بادیه نشین
پیش آمد که نام این سر زمین را بگوید.
وقتی گفت این زمین اسمهای متعدد دارد ،بوی
غربت ،مشام جان کار وان را سرشار کرد.
وقتی گفت :قادسیه ،دلهایی به لر زش افتاد.
وقتی گفت :نینوا ،قلب بانو به تپشی غریب،
تسلیم شد.
اما آن هنگام که نام کربال از زبان پیرمرد شنیده
شد ،رشتههای تار و پود قلبش از هم گسست.
لب بر هم فشرد تا با خدای خود این منزلگاه
بی سامانی را صبری به وسعت نگاهی خدایی
طلب کند.
درست همان لحظه بود که امر برادر را میان
صحرا دریافت؛ نه با کلماتی آمرانه ،که:
برادر زادگانم! ابتدا محمل خواهرم زینب را...
دریافت در هنگام ه ای که باز وهای پرتوان
عباس ،تکیه گاه دستهایش شده بود.
دریافت آن لحظه که قدم بر خاک بیابان نهاد و
چشم در چشم حسینش که به ناگاه طوفانی به
امتداد همه خلقت ،جان آفرینش را درنوردید و
بغضی جانکاه را در سینه صبورش کاشت.
اکنون هم اراده کرده است تا کودکان را سوار بر
محملها کند...
سکینه را یاری کرده و زنان دیگر را...
عزاداران کربال بر شترها سوارند؛ اما اینک
خودش مانده و چشمانی به خون نشسته.
او مانده و سخنی که این بار ،رشته رشته جان
کربال را از هم گسسته است :آه! برادرانم!
برادر زادگانم! از سینه این صحرای خونین
زینب قامت خمیده را بر این
برخیزید! کدامتان ِ
محمل سوار میکنید؟
٭٭
کار وان ،شهرها را پشت سر نهاده ،خود را
به مرکز ستم رسانده است؛ به نقطه عطف
روشنگری.
کار وانی که به راه افتاده تا نیمه دوم کربال را بنا
نهد.
مردمی که قرص نان به کودکان اسیر میدهند،
چه خبر دارند که همینان ،فر زندان مصداق آیه
«هل اتی» هستند؟ چگونه خبر داشته باشند؛
وقتی افکارشان را سیطره طاغوت بنیامیه
تسخیر کرده و از آنان جز مترسکانی در دست
باد چیزی باقی نگذاشته است؟
چگونه خبر داشته باشند اینها آل رسولند؛
همان پیغمبری که ر وزی پنج نوبت ،نامش را بر
گلدستهها اذان میدهند؟
وقتی شکمهایشان را از مال حرام انباشت ه اند
و از وجود خود ،چیزی برای شنیدن و درک
حقیقت نگه نداشت ه اند؟
کار وان اسرا ،در میان شهرهای بیخبر میگذرد و

بیرق حقیقت را به اهتزاز در می آورد؛ اینک اما در
قصری ،مامور به انجام رسالتند که فرعونش،
نقاب تزویر بر رخ زده است.
خوشا موسی که فرعونش ،روی در روی ایستاد
و به زبان صریح ،انکار خدا کرد؛ اینک اما همه
چیز به نام خداست و تکیه بر آیههای قرآن دارد.
یزید دارد خدایی را سپاس میگوید که بر اساس
آیههای قرآن ،باطل را رسوا کرده ،حق را به
پیروزی رسانده است!
حسینیان آمده اند تا ابزار شدن قرآن و حقیقت
را در مرکز قدرت رسوا کنند؛ آمدهاند تا
شبهههای فریبنده تاریخ را پاسخگو باشند.
فصاحت علوی در کالم بانو ،ستونهای کاخ
بیداد را به لر زه وا میدارد .افشاگری زین
العابدین  jنیز همچنین .دو پیامبر از میان
خون و شمشیرهای عاشورا ،به بعثت رسید ه اند
تا ِس ّر نینوا را در عالم انتشار دهند.
از همین زاویه خاک کربال ،میتوانی یزید را بر
تخت لر زانش ببینی و آن گاه به یاد آوری آن
روز را که رسول خدا  iفرمود :هرگاه معاویه
را بر منبر من دیدید ،او را بکشید ...و مردم او
را دیدند و نکشتند تا امروز که یزید بر جایگاه
باطل او تکیه داده است.
لحظههای تقابل حق با باطل ،همواره نقطههای
عطف تاریخ بشری بوده و هست و کربال اوج این
رویارویی بود.
اینک بیرق پایدار حسینی است که جریان
بادهای جهان را پس از این تا ابدیت به سوی
عدالت تنظیم خواهد کرد.
٭٭
مدینه را بغضی خونبار دربر گرفته است .آیا تو
هم در این اوج سوگواری ،مردمی را که چنین بی
پا و سر به استقبال بازماندگان عاشورا میتازند،
میبینی؟
اینان همان من و تویی هستند که از کربال و هم
رکابی با امام خویش ،بازمانده اند.
اینان همانهایی هستند که هر ساله در
هیئتهای فراگیر تاریخ ،به اراده خونهای
همیشه جاری که شوینده غبار غفلت از ماست،
منتقمانه میدوند؛ میدوند و در صفحه صفحه
تاریخ ،ندای «واحسیناه» و «بای ذنب قتلت» را
احیا میکنند.
اهل مدینه نبودیم آن روز که بشیر ،بشارت
رسیدن قافله سوختگان بی حسین  jرا به
گوش یکایکمان رساند؛ اما اهل عاشورا خواهیم
ماند .با همان ندای مظلومانهای که رگهای
غیرت روزگاران را هر لحظه به جوش میآورد تا با
هم به شهادت برخیزیم که هر روز برای ما
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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اربعین برای همه ما شیعیان ،به عنوان نمادی از
مذهب شناخته میشود .البته تقریری خاص از
مذهب در اربعین ،تجلی تام پیدا میکند ،اسالم
ظلم ستیز و دشمن استکبار؛ اسالمی که نوک
پیکان مبارزه را همیشه به سوی ظالم و طاغوت
نشانه میرود؛ اسالمی که عزاداری را نه برای
تخدیر ،بلکه برای تقویت معنویت و روحیه مبارزه
میخواهد .گفت وگوی پیش رو در مورد «اربعین
به مثابه نماد شیعه» را در محضر حجت االسالم
و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی ،مدیر گروه
سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،
خواهیم بود.

در شبانه روز ،انگشتر به دست راست کردن،
پیشانی را در سجده بر خاک نهادن ،بسم اهلل
الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن و زیارت
اربعین» .البته این ر وایت در مقام بیان عالئم
ظاهری شیعیان است .مثال شما اگر در یک
جامعه بخواهید شیعه را از غیر آن بشناسید،
میتوانید با استفاده از این عالمات ،شیعه را
شناسایی کنید .از پنج مورد مذکور در این

زمزم :جایگاه اربعین و زیارت اربعین در
تفکر شیعی را تبیین بفرمایید.
در روایتی از امام حسن عسکری  jداریم
که ایشان فرمود« :مومن (شیعه) پنج عالمت
یا نشانه دارد؛ خواندن پنجاه و یک رکعت نماز
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ر وایت ،محل بحث ما زیارت اربعین است که
در این ر وایت ،یکی از عالئم شیعه به حساب
آمده است .بعید است که مراد از زیارت اربعین
در ر وایت ،قرائت متن زیارت اربعین باشد که
در مفاتیح آمده است؛ زیرا ما در میراث گرانبهای
خودمان ،زیارتهایی بهتر و بیشتر از اربعین
داریم؛ مثال زیارت جامعه کبیره که مباحث مهمی
را از عقاید شیعه در بر دارد .با این توصیف،
مراد از زیارت اربعین در این روایت ،زیارت
مضجع شریف امام حسین  jدر ر وز اربعین
است.
همه ادیان و مذاهب ،نمادهایی دارند؛ مثال
در اسالم ،حج نماد مسلمین است؛ یعنی
مختص به مسلمانان است و غیر مسلمانان،
به حج نمیر وند .در قبال حج که نماد مسلمین
و مشترک بین شیعه و غیرشیعه است ،ما
زیارت اربعین را داریم که نماد شیعه است و
همه شیعیان ،فارغ از نژاد و رنگ و کشور ،به
زیارت اربعین میر وند .همان گونه که حج،
نماد مسلمانان است و سبب وحدت ،قدرت و
دیپلماسی عمومی امت اسالم میشود ،عملکرد
محبان و شیعیان امام حسین  jدر مسیر
راهپیمایی اربعین هم سبب همگرایی ،وحدت و
دیپلماسی عمومی جامعه شیعی میشود.
نمادگرایی ،فارغ از مباحث فکری ،علمی و ذهنی،

به لحاظ خارجی هم بسیار مهم است .بسیاری
از جوامع امر وز ،،سایر مکاتب و ادیان و مذاهب
را با همین نمادها میشناسند .امر وزه جهان،
شیعه را به امام حسین  jمیشناسد که نماد
قیام در راه ظلم ستیزی و آرمانگرایی میباشد.
پس زیارت اربعین ،یکی از ارکان نمادهای شیعه
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 عزادار یها و رعایت نمادهای
شرع ،سبب میشود که انسان کم کم به هدف
غایی و باطن شریعت برسد؛ اما اگر رابطه باطن
نماد و خود نماد قطع شود و فقط نمادگرایی
بدون ارتباط با باطن آن وجود داشته باشد،
همانند کسی است که به پوست میوه بسنده
کرده ،از مغز آن محروم شده است .البته نباید
به بهانه اصل بودن باطن و رسیدن به مغز دین،
از نمادها و ظواهر هم غافل شد .اگر میوهای
پوست نداشته باشد ،مغز آن فاسد میشود.
اگر نمادها و ظواهر دینی هم رعایت نشود ،کسی
به مغز و باطن آنها نخواهد رسید .نمادهای
دینی ،شعارهای دین هستند .نمادها و ظواهر در
دین ،موضوعیت ندارند و هدف غایی محسوب
نمیشوند و نمادگرایی صرف ،صحیح نیست؛
اما نمادها و شعارها ،اهداف را به انسان یادآوری
کرده ،ما را در مسیر اصلی قرار میدهند.

زمزم :یکی از آسیبهای نمادگرایی ،این
است که برخی از افراد ،با همین ادبیات،
بعضی بدعتها را در دین وارد می کنند.
در این صورت باید چه کنیم؟
وقتی یک جنس و کاال ،ر ونق پیدا میکند ،بدل
آن کاال هم در بازار ،زیاد میشود و برای برخی از
افراد عادی جامعه ،شاید شبهه بین کاالی بدلی
و اصلی ایجاد شود .به عنوان مثال ،در حال
حاضر ،قمهزنی و سین ه خیز رفتن ،از قبیل این
نمادهای بدلی هستند .تر ویج قمهزنی از سوی
برخی جریانهای درونی شیعه ،نوعی خودزنی
و بیتفاوتی نسبت به ظلم است و سبب وهن
و سستی مذهب هم میشود و تر ویج این گونه
امور به عنوان نماد مذهب ،اشتباه است .اینها
نمادهای بدلی هستند که نمیتوانند غایت مورد
نظر را محقق کنند .این نمادها ،تهی از اصل
شریعت و بیارتباط با شریعت هستند .نمادهای

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

زمزم :ما شاهد این هستیم که پیادهروی
اربعین ،در سالهای اخیر ،برجسته شده
است .آیا این سنت حسنه ،تاریخی است
و یا متعلق به سالهای اخیر است؟
راهپیمایی اربعین ،دارای سابقه طوالنی است
و سنت دیرینه شیعیان بوده است و خیلی از
موکبها در مسیر نجف به کربال یا حله به کربال،
از خیلی قدیم وجود داشتهاند .در زمان قبل
از حکومت صدام ،مردم و علما ،پیادهر وی به
سمت کربال را داشتند .حتی در زمان صدام هم
که جو اختناق شدیدی در عراق ،بر شیعیان
حاکم بود ،مردم و علما از بیراهه و چراغ
ی دادند؛ اما در
خاموش ،پیادهر وی را انجام م 
سالهای اخیر و بعد از سقوط صدام و رفع جو
اختناق در عراق ،پیاده ر وی به صورت علنی
برگزار میشود و بسترها فراهم شده ،تبلیغات
هم بیشتر شده است؛ به ویژه در سالهای اخیر،
از دورترین نقاط دنیا ،شیعیان دلباخته امام
حسین  jدر این پیادهر وی و زیارت اربعین
شرکت میکنند.

زمزم :ثمرات و آثار زیارت اربعین با
کیفیت خاص خودش ،فقط اجتماعی
است یا ثمرات فردی که مختص به زیارت
اربعین باشد ،داریم؟
گاهی در اجتماعات ،خیرات معنوی ای تقسیم
میشود که چون فراگیر هست ،شامل همه
میشود و فرد اگر در موقع خلوتی به زیارت
میآمد ،این خیرات به او نمیرسید .ضمن اینکه
یک اصل روانشناسی داریم که میگوید :برای
هدایت اشخاص ،آنها را در فضای هدایت قرار
دهید .در اربعین ،همه یکرنگ ،حسینی و معنوی
میشوند که این اجتماع ،بازتابهای فردی معنوی
زیادی دارد .برای همین ،شرکت در یک اجتماع
معنوی ،موضوعیت دارد .اصال سختیهایی که در
اربعین بر افراد وارد میشود و فرد با تحمل آنها
ایثار میکند ،باعث ساخته شدن فرد میشود که
این ساخته شدن ،در غیر اربعین میسر نیست.
اربعین ،نماد حرکت است و این تحرک ،در
ی کند .این
خود شخص و فرد هم تحقق پیدا م 
حرکت ،چون یک حرکت معنوی است ،توام با
رشد فردی و ر وحی برای افراد است .کسانی که
در اربعین حضور مییابند ،از نظر ر وحی ،اقناع
و ارضا میشوند .داستان طوقی را همه خوانده
ایم که وقتی کبوترها در دام گرفتار شدند ،حرکت
و پر واز جمعی آنها باعث شد تک تک هم نجات

پیدا کنند .اربعین و آن اجتماع عظیم ،تاثیرش
این گونه است و بر سرنوشت جامعه شیعه و
تک تک افراد جامعه ،تاثیر میگذارد .راهپیمایی
عبادی و سیاسی اربعین ،با تمام نقاط قوت و
برخی از ضعفهایی که به صورت معمول دارد،
پیامهایی همچون استکبارستیزی ،قدرتنمایی،
دفاع از مظلوم و آثار و برکات فراوان دیگری دارد
که باید به آنها پرداخته شود.

زمزم :فرصتهایی که این اجتماع عظیم
شیعی در اربعین میتواند برای ما داشته
باشد چیست؟
اگرچه عزاداری محرم ،پیادهروی اربعین و گریه
بر امام حسین  jدر مرحله نخست ،حرکتی
عبادی محسوب میشود ،اما نمیتوان آثار
سیاسی ،اجتماعی ،دیپلماسی عمومی و ثواب
این حرکتها را در این برهه حساس ،نادیده
گرفت .از فرصت اربعین ،میتوانیم استفاده
های زیادی در راستای اهداف دین و مذهب
داشته باشیم و بسیاری از مشکالت خودمان را
میتوانیم در این مجتمع عظیم انسانی و شیعی،
حل کنیم؛ ضمن اینکه خود این اجتماع ،یک نوع
بروز وحدت و قدرت و دیپلماسی عمومی برای
شیعه میباشد.

حرف آخر
ر وایات فراوانی از اهل بیت  bوارد شده که
با تشویق به زیارت امام حسین  ،jسجده
بر تربت ،گریه بر مصیبتهای سیدالشهدا ،j
ثواب در دست گرفتن تسبیح کربال و از این
موارد ،به قیام تاریخی و بینظیر امام حسین
 jتوجه دادهاند .شیعیان در طول تاریخ،
با این ساختار ذهنی و نمادها ،بر خالف برخی
دیگر از ادیان و مذاهب ،با ظلم و ظالم ،سازش
نکرده اند .امام حسین  jنماد مبار زه با ظلم
و استکبارستیزی است .تمام عزادار یها و
حرکتهایی همچون اربعین ،برای این است که
از این ظواهر و نمادها ،به باطن برسیم؛ زیرا امام
حسین  jبه مثابه نمادی علیه ظلم است تا در
طول تاریخ ،هیچ وقت این اصل فراموش نشود.
کشورهای اسالمی همانند عراق و سوریه ،با
این تفکر ،در مقابل هجمه داعش و گروههای
تکفیری مورد حمایت غرب ،ایستادگی کردهاند
ِ
و نفس مقاومت و ایستادگی نشأت گرفته از
عاشورا ،همیشه وجود داشته است .راهپیمایی
اربعین ،نماد مذهب و دیپلماسی عمومی شیعیان
در مقابل استکبار است.
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آغازش از همین نقطه است؛ آغاز نیمه دوم قیام که
زینالعابدین  jدر تبی سوزان ،در میان خیمه
گاه مصائب ،آهنگ تالقی شمشیرها را شنیده،
عر وج شهیدان را شهود کرده باشد و اینک...
در بحبوحه غارت خیمهها ،شتافت ه اند بر خیمهای
که بیمارش در آن به سجده رفته است.
شمشیر برهنه در دست شمر و وساطت سربازی:
ای امیر! این بیمار به درد خود خواهد مرد .ضربه
شمشیر الزم نیست.
وساطتی عظیم میخواهد این دستهای شیطانی
را .برای همین است که بانو حائل میشود بین
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...

زین العابدین  ،jپیکر بیسر اباعبداهلل  jرا به
خاک میسپارد؛ آن هم با سیل اشکی که از چشمان
خون گرفتهاش جریان گرفته است.
کمر راست
بر مزار پدر ،زانو میزند؛ زانوزدنی که ِ
قامتان تاریخ را برای ابد ،در هم میشکند.
انگشتهایش را بر مزار سیدالشهدا  jمیکشد و
برای ر وزهای پس از این ،در ذهن روزگاران ،جمله
ای به یادگار مینویسد؛ جملهای مینویسد تا در
حافظه زمین ثبت بماند.
سر بر میدارد و اهل زمین ،آن را به وضوح
میخوانند« :این قبر حسین بن علی بن ابیطالب
 cاست که او را در حالی که تشنه و غریب بود ،به
شهادت رساندند».
و این لحظه ،مبدا تاسیس امن ترین پناهگاه برای
سرگردانهای عالم خواهد بود.
مدار جدایی حق از باطل و قلمرو بیداری انسان
های زمین!

٭٭
٭٭
جارچیان ،مردم کوفه را دعوت کرده اند به تماشای امروز همه اذن ور ود به داراالماره ابن زیاد را دارند.
اسیران جنگی تا بیایند و بازماندگان سپاهی را که
عبیداهلل ،ر و به درباریان و مقابل چشم اسیران ،سر
بر امیر شورش کردهاند ،با نگاههای سخرهآمیز
حسین  jرا میخواند .سر سردار آزادگی ،مقابل
خویش ،نظاره کنند.
تخت ابن زیاد است و صدای لر زان سکینه در
مردم کوفه ،بر بام و در و دیوار ،درآمدهاند تا این
گوش بانو« :عمه جان!اینان با ما چه میکنند»؟
مجال شیرین را از دست ندهند!
چوب خیز ران است و دندانها...
فرصتی برای مفاخره بر شورشیان شکست خورده زید بن ارقم برآشفته است« :ای پسر زیاد! چوب
و به رخ کشیدن قدرت حکومت خویش را!
خود را از این لبهای مبارک برداد که به خدا سوگند!
یادشان رفته نامههایی را که با دستهای خود،
پیامبر بر این لبها بوسه میزد»!
برای امام نوشته ،التماسش کرده بودند که بیا و ما خشم ،سراپای ابن زیاد را تسخیر کرده است« :ای
را از ظلم بنیامیه ِبرهان!
دشمن خدا! گریه میکنی که خدا ما را پیروز کرده؟
فراموششان شده که مسلم بن عقیل و مسجد و ...به خدا اگر پیر و فرتوت نبودی و عقل تو زائل نشده
دوازدهمین روز محرم است و مردم با شور و هلهله ،بود ،دستور میدادم که سر از تنت جدا کنند».
به تماشای لشگر شکست خورده امام زمان خویش
شتافتهاند.
٭٭
بیش از این سکوت را ،اگر امام هم برتابد ،نبض
عبیداهلل در مجلس شاهانه خود ،بانوی کربال را تنها
ثانیهها طاقت ندارند؛ از این ر وست که ر وی در ر وی اسیری داغدیده دریافته است« :خدا را سپاس که
جماعت ،به کالمی حسینی میایستد تا بیدارشان
شما را کشت و دروغتان را آشکار کرد»!
کند .چه آنها را که به خواب رفته اند و چه کسانی را کربالی دیگری در میان این کاخ باید تجلی بیابد.
که خویشتن به خواب زده اند« :هان ای مردم! شما کربال اینجاست و به ناگهان زینب علیهاسالم،
را به خدا سوگند! آیا به یاد دارید که نامههایی را
حسین  jمیشود« :خدا را سپاس که ما را گرامی
برای پدرم نوشتید و او را خدعه کردید؟  ....وای بر داشت به محمد  iپیغمبر خود و از هر آلودگی،
شما! از آنچه برای آخرت خویش تدارک دیدهاید! پاکمان گرداند .تنها فاجران دروغ میگویند و ما از
چه زشت و نار وا اندیشیدید .به چه ر ویی به رسول آن گروه نیستیم»!
خواهید نگریست»؟
ابن زیاد فریاد میزند« :دیدی که خدا با برادر و
اهل بیت تو چه کرد»؟
٭٭
پاسخ بانو ،طوفانی جاودان را در کاخ برپا میکند:
سومین روز شهادت اصحاب خون خداست.
«به خدا سوگند! به جز زیبایی چیزی ندیدم؛ اما
پاکان قبیله بنیاسد ،به کربال آمدهاند؛ چرا که
نزدیک است ر وزی که خدا تو و آل رسول را در مقام
«الیمسه اال المطهر ون»!
پرسش و بازخواست قرار دهد؛ آن وقت خواهیم
آمد ه اند تا پیکر شهدای عاشورا را به آغوش خاک دید که پیر وزی از آن کیست و چه کسی راست
بسپارند.
میگوید».
حتی سکوت صحرا ،آهنگ مرثیهای سوزان در
نعرههای عجزآمیز عبیداهلل ،کاخ را به لر زه واداشته
خود نهفته است .جانهای مشتعل در این ثانیههای است« :این ز ن را بکشید»!
غربت ،عزای آدم تا خاتم را بر خویش حمل میکنند عمر وبن حریث مداخله میکند« :ای امیر! او زن
که همان امانتی که آسمان تاب نگهدار 
ی اش را
است و عزدار! بر گفته زنان نباید مواخذه کرد»!
نداشت و انسان آن را پذیرفت ،در همین دشواری،
معنا میشود.
٭٭
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در دل شب ،راهب با صدای آسمانی از خواب
پریده است.
با روحی متالطم ،از دریچه دیر ،بیر ون را مینگرد.
نوری عظیم به جانب آسمان بلند شده ،فوج فوج
مالئک از آسمان نز ول میکنند.
راهب از صومعه بیر ون میزند .صبحگاه میان
لشگر دشمن ایستاده ،با حیرتی ناباورانه ،راز
صندوق و ّ
سر نور را جویا میشود .از سر بریدهای
به او میگویند که در اراضی عراق ،شورش کرد و
ابن زیاد او را به قتل رساند.
راهب ،نامش را میپرسد و سپس نام مادرش را.
اینک فریادزنان مویه میکند« :مرگ بر شما بر آنچه
کردید! علمای ما راست گفته اند که هر وقت این
مرد کشته شود ،آسمان خون خواهد بارید و این
اتفاق نم 
ی افتد؛ مگر در قتل پیغمبر و وصی او»!

در کتاب آمده باشد ...این بر خدا آسان است».
یزید ر و به خالد نعره میکشد« :جواب او را بده»!
خالد نگاه میکند .هیچ پاسخی در برابر عظمت
آل اهلل پیدا نمی کند .مجلس در سکوت و رسوایی
یزید ،توقف میکند .صدای سجاد  jمهر
رسوایی را بر مجلس میکوبد« :وای بر تو! ای
یزید ! اگر میدانستی چه کرده ای ،به کوهها
میگریختی»!

٭٭
مرد شامی که تا این لحظه ،زنان و کودکان را زیر
نظر گرفته ،ر و به یزید به فاطمه اشاره میکند« :ای
امیر! این کنیز را به من ببخش»!
فاطمه به خود میلر زد و به زینب علیهاسالم پناه
میآورد« :عمه جان! اینها مرا یتیم کردهاند و حال
میخواهند مرا بخرند»!
بانو ،با غیرتی علوی ،ر و به مرد شامی فریاد میزند:
٭٭
«نه تو و نه یزید ،هیچ کدامتان نمیتوانید دختر
کاروان عاشورا را کنار مسجد جامع دمشق،
حسین  jرا به کنیزی بگیرید»!
بازداشته اند .پیرمردی از اهل شام ،به طرف
اسیران میآید .چشم به امام سجاد  jمیدوزد :یزید گستاخانه نعره میکشد« :به خدا سوگند که
«الحمدهلل که خدا شما را کشت و شهرها را از مردان میتوانم! اگر بخواهم ،چنین میکنم».
بانوی صبر پاسخ میدهد« :واهلل! هرگز خدا چنین
شما راحت کرد و یزید را بر شما مسلط گردانید»!
تبلیغات طاغوت تا بدین اندازه ،مردم را از حقیقت قدرت و سلطه ای به تو نداده؛ مگر این که از اسالم،
ر وگردان شوی و به دین دیگری درآیی»!
دور کرده است.
یزید در حالی که از خشم به خود میلر زد،
امام ر و به پیرمرد با آرامشی از جنس ایمان
برافروخته به بانو خیره میشود« :با من چنین
میفرماید« :ای پیرمرد!آیا قرآن خواند ه ای»؟
نام قرآن بر زبان یک اسیر خارجی!
سخن میگویی در حالی که پدر و برادر تو از دین
بیر ون رفتند»!
حیرت ،تمام جانها را پر میکند« :بلی ،قرآن
خواندهام؛ اما مگر شما قرآن ما را میشناسید»؟
زینب است و جسارت تمام مردان تاریخ« :تو و پدر
زین العابدین  jسر تکان میدهد« :این آیه را
و جدت ،دین خدا و دین پدر و برادرم را پذیرفتید؛
خواندهای که «قل ال اسئلکم علیه اجرا اال الموده البته اگر مسلمان باشی»!
فی القربی»»؟
پیرمرد ،این آیه را هزاران بار در عمرش خوانده
٭٭
است.
مرد ر ومی در مجلس یزید ،همه چیز را ناباورانه
صدای امام ،تداوم حیرانی او را به یقینی بلند
تماشا کرده است .اینک ر و به یزید میگوید« :من
اتصال میدهد« :بدان که ما همانی هستیم که خدا سفیر ر وم هستم .وقتی برگردم ،از من درباره آنچه
مزد رسالت را مودت ما قرار داده ...ماییم ذوی
دیده ام میپرسند .باید علت این سر ور و شادمانی
القربی ...ماییم که خدا از هرگونه پلیدی ،پاکمان را بدانم تا با قیصر ر وم در میان بگذارم».
یزید پاسخ میدهد« :این سر حسین ،پسر فاطمه
ساخته است»!
دختر محمد است»!
پیرمرد ،خود را به پای امام انداخته است« :اگر
سفیر میپرسد« :آیا محمد ،همان پیامبر شما
توبه کنم ،آیا خدا مرا میپذیرد»؟
نیست»؟
وقتی پاسخ مثبت میشنود ،از نام پدر حسین
٭٭
یزید با گردنکشی ،ر و به جمعیتی که در کاخ ،شما  jمیپرسد و تا نام علی  jبر زبان یزید جاری
را در کسوت اسیر تماشا میکنند ،سخن میگوید :میشود ،مرد ر ومی در اوج شگفتی فریاد میزند:
«نابود شوید با چنین آیینی که دارید! پدر من از
«این حسین میبالید و میگفت که پدر من ،بهتر
نوادگان داوود است و میان من و داوود ،پدران
از پدر یزید است و مادرم ،بهتر از مادر او و جد
بسیاری قرار گرفتهاند؛ با وجود این ،پیر وان آیین،
من ،بهتر از جد او .همینها بود که او را کشت؛ اما
مرا احترام میکنند و جای سم آن خری که عیسی
کار پدرانمان به داوری کشیده شد و خدا به نفع
پدر من داوری کرد!در مورد مادرانمان ،ب 
ی تردید یک بار بر آن سوار شده بود ،در کلیسایی است که
ً
فاطمه از مادر من بهتر است و مسلما ایمان ندارد
مردم به زیارت آن میر وند .شما فر زند پیغمبر خود
کسی که بگوید جد من ،بهتر از محمد است؛ ولی در را میکشید! این دین شما چه دینی است»؟
مورد من و حسین ،خدا فرموده که مالک ملکش،
٭٭
من باشم!
بازار شام ،جای شلوغ و پریشانی است .منهال
امام سجاد  jایستاده تا باطل را به رسوایی
اسدی ،مقابل امام سجاد  jحاضر شده است:
بکشاند« :آیه  ۲۲سوره حدید را نخواندهای؟
مصیبتی در زمین و جانهایتان نمی رسد؛ مگر آنکه «حالتانچطور است و روز را چگونه به سر آوردهاید»؟

کلمات زین العابدین  jچشمههای حقیقت را
در دل تاریخ ،ثبت میکند« :ای منهال! روزگار
ما در این زمان ،مثل حال و روز بنی اسرائیل در
استبداد فرعون است که پسرانش را سر میبریدند
و زنان آنان را زنده وا مینهادند و اسیر میکردند.
ر وزگاری عرب بر عجم فخر میکرد که پیامبر خدا
از امت عرب است و قریش بر جامعه عرب میبالید
که محمد از آن تیره و تبار است؛ اما اینک بنگر که
ما خاندان همان پیامبر بز رگ ،در حالی روزگار
میگذرانیم که حقوق ما را پایمال کرده ،مردانمان را
به خاک و خون کشیده اند».
٭٭
کار وان بر در وازه مدینه توقف میکند .امام سجاد
 jدستور میدهد تا بارها را پایین بیاورند .آن گاه
ر و به بشیر میفرماید« :خدا پدرت را رحمت کند
که شاعری نیکو بود .وارد مدینه شو و خبر شهادت
امام و ور ود ما را به مردم بده».
بشیر ،سوار بر اسب ،با شتاب وارد شهر میشود.
کنار مسجد نبوی ایستاده ،با صدایی رسا شعر
میخواند« :ای مردم مدینه! دیگر این جا جای
اقامت شما نیست که حسین  jکشته شد و اشک
من در سوگ او ر وان است ...پیکر مطهرش در
کربال به خون آغشته و سر منورش بر روی نیزهها،
شهر به شهر برده میشود»!
آن گاه به سوی خیمهها اشاره میکند« :این علی
بن حسین  jاست که با عمه و خواهرانش،
بیرون شهر فر ودآمده است».
لحظه ای نم 
ی گذرد که در مدینه ،هیچ زن و مردی
باقی نم 
ی ماند؛ مگر این که از خانه خود بیرون
آمده ،بر سر و سینه زنان ،به سوی خیمهها شتافته
باشد.
٭٭
امروز امام سجاد  jبه صحرا آمده است .روی
تخته سنگی ،مشغول عبادت است .سر به سجده
گذارده ،هزار مرتبه ذکر خدا میگوید .سر از سجده
برمیدارد و خادم از او میپرسد :آیا وقت آن
نرسیده که کمتر گریه کنید و از عزا به درآیید؟
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
بود .آن قدر گریست که مویش سپید ،قامتش
خمیده و چشمش نابینا شد .چگونه از من
میخواهی گریه نکنم؛ حال آنکه پدر و برادران و
عموها و دیگر عزیزانم را ر وی زمین ،قطعه قطعه
دیدم؛ در حالی که سر بر بدن نداشتند؟ به خدا
سوگند! هر وقت به یاد فر زندان فاطمه علیهاسالم
در ر وز عاشورا میافتم ،یا عمهها و خواهرانم را
میبینم ،داغم تازه میشود و اشکم سرازیر»!
هنوز هم در پس تاریخ هزار ساله ،آه وارثان عاشورا،
در منظومه آفرینش ،متولد طوفانها و جاری کننده
انقالبهاست
و سالم بر کربال! سالم بر عاشورا!
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مغیثا اکبری

آخرین دانه قرص را از ته قوطی ،میان دستش
انداخت و به مدد آب ولرمی که مادر جلوی دهانش
گرفته بود ،آن را در گلو فر و داد .سپس مثل همه
روزهای این چند ماه ،میان بستر رها شد.
مادر ،گوشه ملحفه را ر وی باز وهایش کشید و اتاق
را ترک کرد.
بغض سنگین مادر را همیشه واضحتر از
گریههایش در می یافت .این بار هم میدید که مادر
ر وز به روز و ذره ذره ،آب میشود؛ اما او را یارای
هیچ حرکتی نبود...
بارها با خود حرف زده بود :امید! آنها دیگر مرده
اند ...همه میمیریم ...به خاطر مادرت زندگی
کن؛ اما نتوانسته بود .هر بار به قاب عکس
دوستانش که ر وی میز بود ،نگاه میکرد ،دیگر
ادامه زندگی برایش هیچ معنایی نداشت.
چهار دوستی که از کودکی با هم بز رگ شده
بودند؛ همه مدرسهها حتی دانشگاهها را با هم
سپری کره بودند و حتی در کار هم به صورت
مشارکتی ،شرکت دانش بنیانی را تاسیس کرده
بودند.
روزهای شیرین زندگیشان به حدی زیبا گذشته
بود که بعد از آنها امید دیگر هیچ شوقی برای درس
و کار نداشت.
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همین ده ماه قبل بود .همان روزی که چهار نفری
با هم تصمیم گرفتند به ویالی پدر امید در شمال
بر وند .روزها برای آن هفته برنامهریزی کرده
و زیباترین تصمیمها را گرفته بودند .دو نفر از
دوستانش تازه نامزد کرده بودند؛ اما قرار شد سفر
به صورت مجردی برگزار شود تا خاطره شیرینی
از آن دوران برای چهار دوست ثبت شود .حتی یک
نفر مسئول فیلمبرداری و عکاسی شده بود.
البته این فقط یک برنامه پیش سفر بود .سفر
اصلی مربوط میشد به پاریس و برنامهای که
دوستان با هم برای سفر تفریحی به فرانسه ریخته
بودند.
صدای هق هق مادر ،سکوت امید را در هم
شکست .نجوای آرام او را با پدر به وضوح
میشنید :یک کاری بکن فریدون! امید دارد از
دست ما میر ود .جز دار و چیزی نمیخورد .من
میترسم فریدون ...تمام روز میان بستر افتاده،
شبها بیخوابی به سرش میزند .در خواب ناله
میکند و اسم دوستانش را صدا میزند.
فریدون ،ر وی مبل جا به جا شد ،آهی کشید
و گفت :چه کار کنم خانم؟ کدام متخصص
روانشناس یا دکتر مغز و اعصاب توی تهران هست
که من او را نبرده باشم؛ اما دیدی که ...همه
شان میگویند شوک سنگینی به او وارد شده ،این
رفتارها غیرطبیعی نیست .باید صبر کنیم؛ شاید
گذر زمان ،او را از این وضعیت دربیاورد.
مادر اما با این جمالت آرام نمیشد :بیا او را به سفر
بفرستیم؛ به همان پاریس که استادش آنجاست.
مسافرت ،حال و هوایش را عوض میکند.
پدر ،نفس عمیقی کشید و گفت :اتفاقا من بعید
میدانم پاریس به او حال و هوای خوبی بدهد؛
چون ماهها با دوستانش بر سر سفر به آنجا
صحبت کرده بودند و امید نمیتواند جای خالی
آنها را تحمل کند.
مادر دستهایش را دور هم حلقه کرد و به فکر فرو
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.
بیاختیار پیراهنش را پوشید و به طرف در به راه
افتاد .مادر به سویش دوید و مضطربانه پرسید:
کجا میر وی امید؟ چیزی شده؟
امید در نگاه مادر مکثی کرد و گفت :سال پیش،
من و دوستانم مسجد را برای محرم آماده کردیم.
میر وم ببینم امسال چه کسانی دارند به جای ما
کار میکنند.
صدای بسته شدن در ،بغض نشسته در گلوی
مادر را شکست .دستی بر دیوار گرفت و ر و به
همسرش گفت :فریدون! میترسم خاطرههایش
زنده و حالش بدتر شود .لطفا تو هم به مسجد برو
و حواست به او باشد!
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٭٭
به دیوار کوچه تکیه داد و پارچههایی را که جوانان
محل بر در و دیوار مسجد نصب میکردند ،تماشا
کرد .تصویر سینا و مهران ،وقتی که علی روی
چهارپایه تعادلش را از دست داد ،مقابل چشمش
گذشت.
بی اختیار فریاد زد :مواظب باش علی!
پدر که تا این لحظه زیرچشمی مراقب امید بود،
وقتی صدایش را شنید ،از عمق وجود ،دلگیر شد.
به گلدسته مسجد خیره شد و زیر لب گفت :یا
سیدالشهدا! ر وز عاشورا به عزاداران این مسجد
ناهار خواهم داد .نذر مرا قبول کن و معجز ه ای
کن تا امید به امید من برگردد.
امید همچنان محو تماشای دوستانش در میان
امواج خاطرات بود.
٭٭
مادر ،سکوتها و خلوتهای طوالنی امید را میدید و
بیش از پیش نگران میشد .به سراغ پزشکش رفت
و با ناامیدی شروع به درددل کرد :آقای دکتر! امید
ر وز به ر وز دارد بدتر و افسردهتر میشود .محرم
خودش بار اندوه دارد .خاطرات دوستانش که
سال گذشته با هم در مراسم فعال بودند ،بیشتر
حالش را به هم ریخته است .باید چه کنیم آقای
دکتر؟
دکتر که از زیر عینک به چشمان پریشان مادر ز ل
زده بود ،گفت :خانم! من شما را درک میکنم؛
اما شما باید امید را در این شرایط به حال خود
رها کنید .اتفاق کمی نیست .سه تا از نزدیکترین
عزیزانش در یک لحظه مقابل چشمش کشته شده
اند و او با دستهای خودش جنازه آنها را از میان
قطعات خودر و بیرون کشیده است .سنگ هم
باشد خرد میشود .او به زمان نیاز دارد.
شانههای مادر لر زید و گفت :نه آقای دکتر! اتفاقا
زمان دارد این زخم را در امید من کهنهتر میکند.
من دارم میبینم که لحظه به لحظه ،حالش
افسرده تر میشود .راهی پیش پایم بگذارید دکتر!
دکتر ،پر ونده را ورق زد و گفت :خانم! تنها راه
باقیمانده این است که در این شرایط عزاداری،
با او به سفر بروید .بهتر است از این فضاهای
عزاداری و سوگواری دور شود؛ اما سراسر ایران
عزاداری است.
مادر به نقطه امیدی که دکتر اشاره کرده بود ،دل
بست و گفت :میتوانیم به دیدار بستگانمان در
خارج از کشور برویم .هفته بعد ،ماه صفر شر وع
میشود و تا ما کارهایمان را انجام بدهیم ،شاید

ماه صفر هم تمام شود.
دکتر سر تکان داد و گفت :اشکالی ندارد؛ ولی
هرچه زودتر او را از این فضا دور کنید ،ممکن
است حالش بهتر شود .او به تغییر شرایط نیاز
دارد.
٭٭
اقدامات ابتدایی برای تهیه و تمدید پاسپورت
انجام شده بود .پدر به سرعت کارها را پیگیری
کرده بود که امید را در یک سفر خانوادگی به
اسپانیا ببرد؛ تنها به این امید که حالش تغییر کند و
به زندگی برگردد.
ماه صفر آغاز شده بود و تالشهای پدر برای اخذ
ویزا ،هنوز بینتیجه مانده بود .امید از برنامه
سفر ،خبر داشت؛ اما شوقی برای رفتن نشان
نمیداد .از نظر اطرافیان ،حالت او طبیعی بود؛ زیرا
مدتها بود که هیچ چیز نتوانسته بود او را خوشحال
کند.
شب بود و امید میان رختخواب به ستارهها نگاه
میکرد .به ناگاه صدای صلوات در میان کوچه
پیچید .امید کنار پنجره ایستاد .جوانان به
استقبال پیر زن قامت خمیده ،جلو آمده بودند.
امید با تعجب به آنها ز ل زده بود .مدتها بود که از
اتفاقات محله ،بی خبر بود و دلیل این همه احترام
به پیر زن را نمیدانست.
پیر زن مقابل در مسجد ایستاد و ر و به جوانان
گفت :همه شما محمدحسین من هستید .پسرانم!
تنها چیزی که میخواهم به شما بگویم ،این
است که بدانید امام حسین  jجانشین همه
نداشتههای شماست .یعنی هرچه میخواهید ،از
در خانه او بخواهید .من از شهادت محمدحسینم
خیلی خوشحالم؛ چون امسال در عاشورا ،دست
خالی نیستم .سرم را زیر علمها بلند میکنم و
میگویم :آقا! اگر خودم نتوانستم کاری برای شما
بکنم ،پسرم را فرستادم تا مدافع حرم خواهرتان
باشد!
صدای گریهها بلند شده بود.
٭٭
صدای پدر از پشت تلفن ،بلندتر شده بود :آقای
مهندس! هفته دیگر اربعین است و هنوز ویزای ما
حاضر نشده! این چه تور سفری است که شما راه
انداخت ه اید! حداقل بلیت و ویزای ما را تهیه کنید؛
ما نیازی به هتل نداریم.
امید از جا برخاست .به هدیهای که حاج آقای
مسجد به او پیشنهاد داده بود ،فکر میکرد .در

همان حالت ،ساک دستیاش را از کمد بیر ون آورد
و لباسهایی را میان آن گذاشت .پشت میزش رفت و
یادداشتی برای خانواده نوشت.
٭٭
سیل جمعیت با قدمهای خسته ،اما مشتاق ،مسیر
ر وبهر و را در پیش گرفته بودند .دومین روز پیاد ه
ر وی امید بود .زنگ تلفن همراهش ،دست او را
به طرف جیبش برد :سالم مادر .همه چیز خوب
است.
مادر اما خیلی نگران بود .از این میترسید که
فضای عزاداری و مصیبت ،حال پسرش را بدتر
کند .قبل از سفر ،همه دردهایش را به حاج آقای
مسجد گفته بود و حاجی قول داده بود که پسرش
را به سالمت برگرداند.
حاج آقا که شانه به شانه او قدم برمی داشت،
گفت :محمدحسین درست همسن تو بود .شهید
محله ما! شبی که میخواست عازم سوریه شود،
با او حرف زدم .عجیب بوی رفتن میداد .یاد
ر وزهای جبهه و شبهای عملیات خودمان افتادم.
شبهای جزیره مجنون .ما که سعادت شهادت
نداشتیم؛ اما خوشا به حال محمدحسین...
مداح کار وان ،رسیدن اذان ظهر را با چاووش
خوانی بشارت داد .کار وان پیادهها برای نماز
ظهر توقف کرد .بعد از نماز ،مداح کار وان به ذکر
مصائب کربال مشغول شد.
امید به دوردستهای پیش ر و ز ل زده بود .با خود
اندیشید :سال گذشته هم مداح محله ،همه این
ر وضهها را خوانده و ما هم مثل بقیه مردم اشک
ریختیم؛ اما چرا حرفهایی که اینجا میشنوم ،با
همه جا فرق دارد؟
٭٭
سخن از علی اکبری بود که وقتی اذن میدان
خواست ،گویی همه آفرینش را به یکباره از امام
گرفتند؛ طوری که وقتی بر بالین جوان شهیدش
رسید ،کمرش شکست...
سخن از عباس علمداری بود که پشتوانه قلب
امام بود؛ اما به مسلخ عشق رفت و خود را قربانی
مسیر خدا کرد.
سخن از هفتاد و دو مردی بود که بر همه هستی
خویش ،چشم پوشیدند و زن و فر زندها را میان
بیابان سوزان با جگر تشنه رها کردند؛ تنها برای
اینکه خدا این گونه خواسته بود .تنها برای اینکه
ً
بشود با تمام جان گفت :الهی رضا بقضائک و
ً
تسلیما المرک...

اینها همه یک ر وی سکه عاشقی بود.
امید به مرور نوحهها و مصائبی رسیده بود که
ر وی دیگر را نشانش میداد .همه این ایثارها و
عاشق پیشگیها ،از کسانی بود که خود رفتند.
آنان که میر وند ،اگر بگذرند ،آن قدر عظمت ندارد
تا کسی که بگذرد و بماند ...و در این میانه ،زنی
را دید که ایستاده جان میداد .زنی را دید که
شهادت را به شهود خویش رسانده بود .زنی که
از همه گذشتنیهایش گذشت و محکوم به ماندن
و صبوری و افشاگری شد و از همه اینها واالتر،
زنی که باید مردانه میایستاد و خود را به مقامی
میرساند که در میان این همه آتش و خون و خنجر
و شمشیر و اسارت ،جز زیبایی چیزی نبیند.
حاج آقا گفت :محمدحسین گفت میخواهم بروم
مدافع حرم بانویی شوم که باغبان عاشورا بود؛
زنی که اگر نبود ،عاشورا در تاریخ ،این چنین
درخشان نمیشد!
٭٭
چشمانش دو گنبد را میان قاب تماشای خود جای
داده بود .ظهر اربعین بود و خیل مشتاقان در
محضر علمدار و ارباب به عرض ارادتی جاودان بر
سر و سینه میزدند.
این همان لحظه موعودی بود که به خاطرش
روزها و فرسنگها قدم بر زمین کاشته ،فاصلهها را
درنوریده بودند و امید داشت با تمام جانش ،این
عبور از فاصلهها را لمس میکرد.
ر وی در ر وی دو گنبد در حوالی بین الحرمین ،زیر
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
من باقی بمانم ...و من باید تسلیم امر آفریدگارم
بمانم؛ اما شوق زندگی بی وجود شما را که همنفس
همه لحظههایم بودید ،از این نقطه به دست
خواهم آورد .من این شور اربعینی را جایگزین
تنهاییها و خاطرات پس از شما خواهم کرد.
جمعیت ،دست به سینه ایستاده بود و به بلندای
اربعین ،در احترامی ماورایی به امام  jعرض
سالم میکرد.
لبهای امید تکان میخورد :السالم علیک یا
اباعبداهلل وعلی االر واح التی حلت بفنائک...
در گوشش ،نجوایی را دریافت .صدا ،صدای
دوستانش بود .گویی سینا و مهران و علی هم
کنارش ایستاده بودند و یکصدا با هم به امام
سالم میدادند.
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بیژن شهرامی

,,

جوان خیار فروش

بعد از خوردن صبحانه و گوش دادن به ر وضه ،آماده ادامه پیاده ر وی
به سمت مر ز خسر وی 1و پیادهر وی اربعین هستند .هنوز از محلی که
شب در آن استراحت کردهاند ،فاصله نگرفتهاند که چشمشان به جوان
دست فر وشی میافتد که مشغول فروختن خیار است .جوان با دیدن
پارچه نوشتهای که نشان میدهد زائر سید و ساالر شهیدان  jهستند،
از جا برمی خیزد ،چهارگوشه بساطش را میگیرد و داخل ماشینی که
وسایلشان را حمل میکند میاندازد.
مسئول کار وان با تعجب میپرسد« :این چیه؟»
همین طور که آماده رفتن میشود ،میگوید« :حاج آقا رسیدی کربال،
سالمم رو به امام حسین  jبرسان و بگو :همه داراییاش این بود؛
2
پیشکش کرد و گفت :کاش بیشتر میداشتم و میدادم».

,,

پیام

فرهنگسرای شهرشان به مناسبت اربعین سید و ساالر شهیدان،
مسابقهای ادبی ترتیب داده که یکی از بخشهای آن به نوشتن قطعات
ادبی با موضوع اربعین امام حسین  jاختصاص دارد .یکی از نوشته
های ارسالی به دبیرخانه جشنواره ،متن پر احساس زیر است:
با پای برهنه ،بیرق عزا بر دوش داشت .گفتمش :پا برهنه؟ در این زمین
خیس و سرد؟
لبخندی زد و در حالی که نگاهش به جایی مبهم خیره مانده بود ،گفت:
مگه نشنیدی پای آدم قلبشه؟با قلب خودم ر و زمین راه میرم تا عشق
حسین رو با تموم وجودم نشون بدم و به همه بگم :من با قلبم برای
امام حسین  jعزاداری میکنم».

,,

َ ه� �� ݘ � �ز ّ
الب ی گ یا وار ...

محمد حسین فکور
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مسابقه ادبی

وجه مشترک

زائران پیاده اربعین که حسین گویان به نزدیکی شهری دیگر رسیده-

یک هفته مانده بود به اربعین سال  .1394صبح
ز ود رسیدیم به مر ز مهران .سیل جمعیت بود.
فکر نمیکردم با این سیل جمعیت ر وبهرو شوم.
سالن
همه پوشیده در لباس عزای امام حسین.
ِ
رگ مر ز ،لبالب بود از آدم و سرانجام ساعت
بز ِ
 11توانستیم از مر ز ایران بگذریم و پا به مر ز
عراق بگذاریم .آنطرف هم شلوغ بود و کسی
به کسی نبود؛ یعنی مأموران نتوانسته بودند
از پس جمعیت برآیند و راه را گشوده بودند.
از ساختمان مر ز گذشتیم و رفتیم آنطرف در
میدانگاهی خیلی بز رگ ،جلوی گمرک عراق که
پر از آدم بود و پر از ماشینهای کوچک و بز رگ.
چندتا هم تریلر اتاقدار بود که میگفتند دولت
عراق آنها را گذاشته و ز وار را سوار میکردند و
مجانی میرساندند تا شهر «کوت».
نکته خیلی مهم که ابتدای امر دستگیرم شد،
این بود که این عراق ،دیگر آن عراقی که هشت
سال با آنها جنگیدیم نیست .در آنطرف مر ز و
در خاک عراق ،یک گر وهان با لباس فرم ارتش،
در کنار مسجد کوچک توی مر ز ،مستقر بودند.
در چهره آنها دقیق شدم .این ارتش ،دیگر
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اند ،یکدفعه با ماشین مدل باالیی روبهرو میشوند؛ آن هم درست از
ر وبهرو.
راننده که جوان چابکی است ،میخواهد ادامه مسیر بدهد؛ اما یکدفعه
تغییر جهت میدهد و با زدن چند نیش ترمز ،میایستد.
همه نگاه ها به سمتش بر میگردد .راننده جوان که پوشش مناسبی
ندارد ،خود را به روحانی کاروان میرساند و ضمن در آغوش فشردنش،
شروع میکند به اشک ریختن.
روحانی کاروان با تعجب ،جویای رفتار او میشود .م 
ی گوید« :من با
دوستام اآلن داشتیم میرفتیم پارتی .شما رو که دیدیم ،یکدفعه تنمون
لر زید و با خودمون گفتیم :اینا دارن کجا میرن ،ما داریم کجا میریم!
آقا به امام حسین  jبگو :ما دیگه توبه میکنیم.آقا یادت باشه پیامم
3
رو برسونی».

ارتش صدام و حزب بعث نبود؛ ارتش دولت
شیعی عراق بود .سربازانی بودند که عاشق
امام حسین  jبودند و با عشق و محبت،
مشغول خدمت به زائران بودند .وقت ظهر بود
و سربازان ،دیگهای غذای نذری را میآوردند و
چن د تا سرباز و درجهدار دیگر هم ظرفهای یک
بار مصرف را پر میکردند و با چه عشق و عالقه
و احترامی میدادند دست زائران .این حال و هوا
در نیر وهای ارتشی را ر وزهای بعد در همهجای
خاک عراق دیدم .چهره مهربان و پر از عطوفت
آنان ،مرا یاد مطلبی از عالمه سیدمحمدحسین
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حسینی طهرانی در رساله تفسیر آیه مودت
انداخته بود:
«شاید روی همین زمینه ،محبت و خلوص و
ارتباط معنوی با ارواح ائمه طاهرین باشد که در
شیعیان و َموالیان آنها ،رأفت و عطوفت بیشتر
است و در مخالفین آنها ،خشونت و قساوت
ُ
بیشتر .ابنابیالحدید میگوید :این خلق
کریم در بین محبان و دوستان امیرالمؤمنین
 jتا 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

,,

موکب عیسی بن مریم

ایستگاههای متعددی که به صورت مردمی و خودجوش ،آماده پذیرایی از
زائران امام حسین هستند ،تشکیل شده است .نرسیده به کربال ،زیر یکی
از خیمهها توقف میکنیم ،ذکر مصیبتی و سپس اقامه نماز ،صرف ناهار و
کمی استراحت.
میزبان ما هم ایستگاهی است که ر ویش نوشته شده است« :موکب عیسی
5
بن مریم»! تازه میفهمیم از مسیحیان عراق هستند.

,,

مشغول تهیه گزارش از پیادهر وی باشکوه اربعین حسینی است که یکدفعه
نگاهش به کشیشی میافتد که با لباس رسمی ،به همراه تنی چند از راهبان
کلیسا ،دوشادوش دیگران در حال حرکت به سمت کربالست.
با تعجب جلو میر ود و میپرسد :شما کجا ،اینجا کجا؟
4
می خندد و میگوید :پیغمبرامون یکی نیستن؛ امام حسینمون که یکیه!
زائرانت همه ز وار خدا میباشند
تا خداوند بود کرب و بال هم باقی است

و زیر گنبد حرمش ،حاجت بگیریم .به دلم افتاد من هم نذر کنم که اگر
حضرتش سینه سرطانیام را شفا بدهد ،این مسیر را پیادهروی کنم.
مدتی بعد به کشورم بازگشتم و دیدیم اثری از بیماری در من نیست .به
6
همین خاطر منتظر نشستم تا اربعین فرا برسد و من به نذرم عمل کنم.

خجالت

دلش میخواهد حاال که اربعین را در شهر قاهره حضور دارد ،سری هم به
مقام رأس الحسین 7بزند و در آنجا برای دل خودش روض ه ای بخواند .به
همین خاطر آماده میشود و موقع بیر ون آمدن از هتل ،از یکی از رهگذران
میپرسد :مقام رأس الحسین  jکجاست؟
طرف نگاهی معناداربه او میاندازد و میگوید :مقام سیدنا الحسین  jدر
فالن جاست.
خجالت میکشد که اسم امام حسین را بدون پیشوند و پسوند مناسب
8
برده و این شهروند مصری ،آن را به او متذکر شده است!

,,

پرچم فرانسه

به همراه پدرم مشغول پیادهر وی از سمت نجف به کربال هستیم .در بین
راه ،گر وهها و افراد مختلفی از ما سبقت میگیرند؛ از جمله خانمی باحجاب
که پرچم فرانسه را در دست دارد.
تعجب میکنیم .کمی بر سرعتمان اضافه میکنیم تا ببینیم کیست و با این
پرچم چه کار دارد.
می ایستد و میگوید :من مسیح 
ی ام و اهل فرانسه که در زمان حمله
آمریکا به عراق ،به عنوان سرباز داوطلب به اینجا اعزام شدم .ر وزی
دیدم مردم دسته دسته مشغول پیادهر وی به سوی کربال هستند .دلیلش
را پرسیدم .گفتند میر ویم تا در مجلس عزای حسین  jشرکت کنیم
و کسی که کوچکترین معرفتی به اخالق مردم
و نتیجه برخورد آنان با یکدیگر در ابراز صفات
ر وحی داشته باشد ،این مطلب را خوب دریافت
1
مینمایند».
سرانجام من نیز مانند هزاران زائر دیگر ،سوار
یکی از همین تریلرها شدم و به مقصد «کوت»
به راه افتادیم 2.در کوت ،یک ترمینال بز رگ
هست که از آنجا زائران جابهجا میشوند و
میر وند به سوی شهرهای دیگر عراق ،مثل
کربال ،نجف و کاظمین.

دو ر وز بعد در پیادهروی راه کربال به
نجف
کولهپشتیام کمی سنگین بود و آزار میداد.
آن را درآوردم و بندهای آن را به پشت انداختم
و خود کوله را ر وی سینه جا دادم و به راه
ادامه دادم .حاال حجم کوله ،کمی جلوی دید
را میگرفت .کنار راه قرار گرفته بودم و آرام در
بین سیل ر وان جمعیت ،ر وان بودم .احساس
میکردم بوی رحمت و مهربانی و خلقوخوی
حسینی ،در بین مردم ،وزیدن گرفته است.
همه مردم ،یک جوری با هم مهربانند؛ از عرب
گرفته تا عجم و سایر ملیتهای شرق و غرب

پی نوشت:
 .1استان کرمانشاه.
 .2راوی :حجت االسالم و المسلمین کمیل نظافتی.
 .3همان.
 .4روضه نیوز.
 .5تصویر این موکب ،در ر وزنامه جمهوری اسالمی مورخ  1392/8/25درج شده است.
 .6خبر و تصویر این بانوی فرانسوی ،در ر وزنامه جمهوری اسالمی مورخ  1392/8/25درج شده
است.
 .7مکانی مقدس در شهر قاهره که به روایتی محل دفن سر مبارک امام حسین  jاست.
 .8راوی :حجت االسالم و المسلمین سید محمد حسین نواب.

و این وزش ِمهر حسینی بر سر زائران را گاهی
میشود برجستهتر هم دید .کنار راه که میرفتم،
جوانی نشسته بود ر وی صندلیهای جلوی
یکی از موکبها .من که کوله ،کمی جلوی دیدم
را گرفته بود ،با پای او برخورد کردم .جوان از
جا بلند شد و چند قدم دنبالم آمد و با عطوفت
فراوان ،چندبار عذرخواهی کرد و شانه و بازوی
مرا بوسید که ببخشید! پای من ،راه شما را سد
کرده بود .با اینکه من مقصر بودم ،به فکر
افتادم که همین آدم ،اگر سر چهار راهی در تهران
با او برخورد میکردی ،آیا همین گونه برخورد
میکرد؟
ً
دقیقا چند کیلومتر آنطرفتر ،دوباره همین
اتفاق افتاد و اینبار با یک کودک چهار پنج ساله
برخورد کردم و مادرش دوید و بسیار عذرخواهی
کرد که بچهاش سر راه زائر امام حسین  jقرار
گرفته است.

روز دیگر در پیادهروی
همه مسیر ،از نجف تا کربال پر است از موکبها و
هر کدام از موکبها هم مربوط به یک هیأت و یک
محله از شهرهای عراق .البته دو سه سالی است
که ایرانیها هم چند موکب سرپا کردهاند .توی

موکبها ،همهجور وسیله استراحت هست .هم ه
آنها هم غذا طبخ میکنند و با اصرار به مهمانان
اباعبداهلل  jمیخورانند .یک ر وز عصر ،یکی
از موکبها خیلی توجهم را جلب کرد .پیرمرد
عربی ،سر راه زائران ایستاده بود و میکروفن
به دست با زائران صحبت میکرد .پیرمرد،
بز رگ هیأت بود و هیأت و موکب آنها ،نزدیک
به صد دیگ غذا بار گذاشته بودند .پیرمرد با
زبان عربی ،زائران را دعوت میکرد به صرف
غذا و خوشآمد میگفت .نکت ه جالب قصه این
بود که با وجود این همه فعالیت و یکصد دیگ
غذا فقط برای یک وعده ،با صدای بغضآلود
که دیگر به گریه میزد ،با صد زبان ،از زائران
حسینی ،عذر تقصیر میخواست .م َیگفت:
هالبیگ یا ُز ّوار! ابوسجاد َن ْح ُن َواهّلل ُمق ّ ِصرین
ِب ِخ ْدمتکم ...خوشآمدید ای زوار! ابوسجاد
(منظورش از ابوسجاد ،امام حسین  jبود).
به خدا قسم! ما در خدمتگزاری برای شما
مقصریم و کوتاهی کردهایم».
پی نوشت:
 .1عالمه سیدمحمدحسین طهرانی ،رساله تفسیر آیه مودت،
ص.140
 .2شهر کوچکی در  50کیلومتری مر ز مهران.
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میخواهی که بیایم
سیده اعظم سادات

یعنی میخواهی که بیایم؟ دلم برایت
تنگ شده؛ برای حرم باصفایت؛ برای
صدای سینهزنهایت که از عاشورا تا
اربعین ،با پای پیاده به عشقت میآیند و
در بینالحرمین شور میگیرند و از ته دل
فریاد میزنند :لبیک یا حسین!
دلم برای عطر سیب حرمت تنگ
شده .راستش از خیلی از ر وضهخوان
ها شنیدهام؛ اما شنیدن کی بود مانند
دیدن! دوست دارم بیایم و ببینم که عطر
سیب ،چگونه شامه زائرانت را نوازش
میکند.
میگویند در نزدیکی حرمت ،مردی خوش
سیما آرمیده که حتی یک دست هم ندارد؛
اما هرکه هرچه بخواهد ،میدهد .مسلمان
و غیرمسلمان هم برایش فرقی ندارد.
مردی ارمنی را میشناسم که شفای
دخترش را از برادر تو گرفته است .کافی
است که انسان باشد و چیزی بخواهد.
شاید اگر انسان هم نباشد ،آر ز ویش را
برآورده کند!
از او هم میخواهم؛ اما مطمئنم که
میخواهی بیایم .از شما و خانوادهات،
مهربانتر سراغ ندارم .تازه روز عرفه،
وقتی که معنی دعای عرفه را میخواندم،
فهمیدم که مهربانتر از شما وجود ندارد
یا اگر هم هست ،من نمیشناسم .چطور
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علی اصغر شیری

میشود که حجت خدا ر وی زمین با
خدای خودش اینطوری سخن بگوید!
حاال اگر دوباره بگویم که چقدر دوستت
دارم و آر ز ویم دیدن حرمت هست،
راهم نمیدهی؟ میان سینه سوختههای
عشقت ،راهم نمیدهی؟ برای ماساژ
دادن پاهای تاول زد ه دوستدارانت
راهم نمیدهی؟ برای دیدار برادرت راهم
نمیدهی؟
میگویند باید امام رضا  jبخواهد تا
راهی کربال شویم؛ من از او هم خواستهام
تا بخواهد که به دیدن حرمت بیایم و
لحظههای شیرین با تو بودن را احساس
کنم؛ لحظههایی که بارها و بارها وقتی
زیارت عاشورا میخوانم ،تصورش را
کردهام .لحظههایی که ر وبهر وی حرم
شش گوشهات میایستم و با تمام وجود،
به ضریحت ز ل میزنم .وقتی که پرد ه
اشک ،چشمهایم را گرم میکند ،یاد روز
سرخ عاشورا میافتم .یاد مردی که با
هم ه اهل و عیالش راهی سفر شد تا اسالم
را زنده نگه دارد و اگر نمیشد ،اسالم را
به تاراج میبردند و کاری کرد کارستان؛
آن قدر که بعد از گذشت  14قر ن ،خیل
عظیم زائران را میبینی که از جوان و
پیر تا بچه و بیمار ،راهی سفرند .من هم
قاطی همانها میشوم؛ قاطی سیاهی
لشگر اربعینت میشوم تا به دلم بگویم:
میخواهید که بیایم...
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میروم کربال خداحافظ
دود اسفند در فضا پیچید ،سفرت بیبال ،خداحافظ
مادرش با صدای لر زان گفت :در پناه خدا ،خداحافظ
کاسه آب تشنه اشک است ،اربعین است و صحبت از مشک است
اشکها بیقرار بدرقهاند ،التماس دعا ،خداحافظ
کوچه را جمعیت قرق کرده است ،بین همسایهها کسی میگفت:
کاش میشد که ما به همراهت ...کاش میشد که ما ...خداحافظ
با نگاهی به سمت جمعیت ،از خم کوچه داشت میپیچید
یک قدم مانده بود ،با خود گفت :آی همسایهها!...خداحافظ
ناگهان ،بیهوا پرید از خواب ،تشنهاش بود ...سمت کاسه آب...
اشک میریخت ...ر و به مادر گفت :میروم کربال ،خداحافظ
دود اسفند در فضا پیچید ،اشکها بیقرار بدرقهاند
مادرش با صدای لر زان گفت :در پناه خدا ،خداحافظ

ترانه اربعین
شنیدم فاصلهها دار ن به مقصد میرسن
همه کبوترا به پای گنبد میرسن
دار ن از راه میرسن یکی یکی مسافرا
تا حرم چیزی نمونده ،خوش به حال زائرا
خوش به حال زائری که اولینبار اومده
دلشو نذر حرم کرده ،پی یار اومده
عکس گنبد توی آیینه اشکاش جاریه
داره دل دل میکنه ،منتظر دلداریه
دستشو ر و سینه برد عرض ارادت بکنه
درد دل زیاد داره ،میخواد که خلوت بکنه
اشکاشو پاک میکنه ،اما یه بغض بیصدا
میگه قربونت بشم ،شاه غریب کربال!

طرح «روایت براد ه ها» با هدف ترویج فرهنگ پیاد ه روی اربعین حسینی ،تقویت و غنی سازی
ادبیات آیینی و ترویج فرهنگ کتابخوانی ،در پیاد ه روی اربعین سال  ،94شکل گرفت و در آن ،وقایع،
ع آوری گردید .از مجموع مطالب گردآوری
خاطرات و داستانهای ارسالی از سوی زائران اربعینی ،جم 
شده ،سه جلد کتاب با عنوان کلی «روایت برادهها» و با عناوین مجزای زیر به چاپ رسید:
دفتر اول« :او یافت مرا!»؛ سفرنامه پیا ه روی اربعین  +کمی مزاح؛ به قلم رضا عیوضی
من حسینی»؛ روایتی از فتح من در پیاد ه روی اربعین؛ به قلم تقی شجاعی
دفتر دوم« :سید ِ
دفتر سوم« :این است ،آن نیست»؛ روایتهای داستانی از دنیای اربعین؛ به قلم جمعی از
نویسندگان
در ادامه ،چند بخش کوچک از این مجموعه را با هم میخوانیم.

ت
�
روای � ب�رادهاه

٭٭ موکبی روی یک تکه موکت
در تمام طول مسیر ،مردم بومی عراق ،آب و چای و
غذا پخش میکردند .جایی در مسیر بودیم که وقت
نماز شد .دیدم مردی ر وی خاکهای کنار جاده،
موکتی پهن کرده است .ما هم وضو گرفتیم و ر وی
موکت ،مشغول نماز شدیم .نماز که تمام شد ،بلند
شدیم که بر ویم ،تازه دیدیم که مرد عرب ،دارد ر وی
همان موکت ،سفره غذا پهن میکند .برای خود من
تازگی داشت .کسی که حتی قدرت خرید یا اجاره
داربست و چادر و راهاندازی یک موکب کوچک را
هم ندارد ،حاال با چند تکه موکت و غذاهای ساده ،از
زائران پذیرایی میکند.
غذا را که خوردیم ،آماده رفتن شدیم که دیدیم
کفشهایمان نیست! مرد عرب که متوجه ما شد ،جلو
آمد و لبخندزنان ،به بچههایش اشاره کرد .بچه
های قد و نیمقد ،نزدیک ما شدند و کفشهای واکس
خورده ما را جلوی پایمان جفت کردند .مرد عرب
را در آغوش کشیدیم و تشکر کردیم .مرد عرب،
همچنانی که ما را در آغوش گرفته بود ،با دست
های بز رگش ،از پشت ،خاک لباسهایمان را هم
میتکاند .خواستیم برویم که باز هم جلویمان را
گرفت .ما را مجبور کرد دوباره بنشینیم .ما که شوکه
شده بودیم ،نشستیم .مرد عرب ،شروع به ماساژ
پاهایمان کرد .حاال تعجبمان تبدیل به گریه شده
بود...
٭٭ خانهام را بیمه کردید
وقتی میبیند اصرارش فایده ندارد و ما باید برویم،
دلش میگیرد .دنبال کلماتی از عربی میگردیم تا از
او تشکر کنیم و دلش را به دست بیاوریم؛ اما با نرمی
و لبخند ،بر دهانمان میکوبد و میگوید :من این
کارها را برای شما انجام ندادم و با دستش به پرچم
باالی خانهاش اشاره میکند و نام حسین  jرا
نشانمان میدهد.
در حال خداحافظی هستیم که پسربچهای به دو از

منز ل همسایه ،به سمتمان میآید و بریده بریده به
عربی حرفی میزند و حالی مان میکند که به خانه
آنها برویم .میگوید مادربزگش با ما کار واجبی
دارد .به دنبالش راه میافتیم و وارد خانه مادربز رگ
میشویم .پیر زنی قدخمیده ،چوبی در دست و
چادری سیاه و خاکی ،منتظرمان است .به زور
عصا ،چند قدمی به سمتمان میآید و میگوید:
خوش آمدید زائران حسین! خوش آمدید! دلم را
روشن کردید .خانهام را بیمه کردید؛ خدا زندگ 
یو
کشورتان را بیمه کند و خانوادهتان را سالمت نگه
دارد .من چیزی در خانه ندارم تا از شما پذیرایی
کنم؛ فقط ازتان میخواهم منت بگذارید و چند قدم
در حیاط خانه من راه بروید تا امسال هم خانهام
به قدمهای زائران حسین  jمتبرک شود تا امسال
هم خانه ام از بال دور بماند...

٭٭ خالص برای حسین j
نزدیکیهای عمود  200بود که احساس کردم دیگه
نمیتونم راه برم .پاهام خیلی درد میکرد .یک
ل زده
جایی برای نشستن پیدا کردم و پاهای تاو 
ام رو دراز کردم و خوابیدم .ناگهان حس کردم
کسی مقابلم ایستاده .چشمهام ر و که باز کردم،
نگاهم به یک پیرمرد عرب با محاسنی سفید افتاد که
جلوم ایستاده بود .با اشاره بهم فهموند که میخواد
پاهام رو ماساژ بده .از نگاهش ،اصرار کردنش
رو فهمیدم .اول نمیخواستم قبول کنم؛ چون از
محاسن سفیدش خجالت میکشیدم؛ ولی دوست
هم نداشتم دست رد به سین ه اش بزنم .با خودم
گفتم :نمیگذارم زیاد ماساژ بده.
پیرمرد جلو اومد ،جلوی من دوزانو نشست و پاهام
رو روی شونهاش گذاشت و شر وع کرد به ماساژ
دادن .بعد جورابم رو درآورد و شلوارم ر و تا زانو باال
زد .از جیبش ،یک پماد درآورد و به پام مالید و شر وع
کرد به مشت و مال دادن .بغض ،همه وجودم ر و
گرفته بود .به فکرم رسید دستهای چروکید ه اش
رو ببوسم .آخرهای کارش بود .خواستم جورابهام
رو بپوشم؛ اما نگذاشت و خودش جورابهام ر و پام
کرد .کم مونده بود گریهام بگیره .به زور ،جلوی
خودم رو گرفته بودم که آخرین کار پیرمرد ،نقشه
هام رو نقش بر آب کرد :پیرمرد ،کف پام ر و بوسید!
سیل اشک ،روی صورتم جاری شد .توی همین
حال و هوا بودم که یک نفر پیرمرد ر و به اسم صدا
کرد و بهش گفت :تو که فارسی بلدی ،چرا باهاش
فارسی حرف نمیزنی؟ پیرمرد که خواست بلند
بشه ،بهش گفتم :چرا فارسی حرف نمیزنی؟ گفت:
حرفی نمیزنم؛ چون نمیخوام کسی بفهمه فارسی
بلدم و ازم تشکر کنه .میخوام کارم خالصانه برای
امام حسین  jباشه...
برای خرید مجموعه ،عدد «  » ۱را به
 ۳۰۰۰۶۸۱۹ارسال نمایید.
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كجایند زائران حسین...

مروری بر برخیاز روایات معصومان درباب فضیلت زیارت امامحسین

j

كامل الزیارات ،كتابی است در باب ثواب ،فضیلت و كیفیت زیارت حضرات معصومین  bكه توسط ابن قولویه قمی در قرن چهارم هجری
نگاشته شده است .متن این کتاب از روایت حضرات معصومین  bجمع آوری شده است .به عبارت دیگر ،کامل الزیارات یک کتاب حدیثی
است که توسط یکی از بزرگترین راویان شیعه گردآوری شده است .این كتاب مشتمل بر  108باب است که  82باب آن مربوط به امام حسین j
و کربال و فضیلت گریه و زیارت و کیفیت تشرف به مضجع شریف آن حضرت میباشد. مرحوم ابن قولویه ،به طور مفصل به مسائل مربوط به
زیارت و گریه بر آن حضرت پرداخته ،بیش از دو سوم کتاب را به امام حسین  jاختصاص داده است که حاکی از فراوانی روایت ها درباره زیارت
آن امام مظلوم میباشد .با هم چند نمونه از این روایات را می خوانیم.
محمدهادیکاظمی
امام باقر j

امام باقر  jفرمود :كسی كه دوست دارد منزلش بهشت
باشد ،پس زیارت مظلوم (مظلوم كربال) را ترك
نكند .عرض كردم :مظلوم كیست؟ حضرت
فرمود :مظلوم ،حسین بن علی  cاست كه

 | 42زمزم | نشریهداخلی ستادعمرهوعتباتدانشگاهیان |

صاحب كربالست و كسی كه به خاطر شوق به آن
حضرت و محبت به رسول خدا و فاطمه و امیرمؤمنان
 ،cحضرتش را زیارت كند ،خداوند او را بر سر
سفرههای بهشتی نشانده ،با آن سروران ،هم غذا باشد؛
در حالی كه مردم در حساب میباشند.
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امام صادق j

امام صادق  jفرمود :كسی كه از منزلش بیرون آید
و قصدش زیارت قبر حضرت حسین بن علی c
باشد ،ا گر پیاده برود ،خداوند منان به هر قدمی كه
برمیدارد ،یك حسنه برایش نوشته ،یك گناه از او محو
میفرماید تا زمانی كه به حائر برسد و پس از رسیدن به
آن مكان شریف ،حق تبارك و تعالی او را از رستگاران
قرار میدهد تا وقتی كه مراسم و اعمال زیارت را به
پایان برساند كه در
این هنگام ،او را
از فائزین محسوب
میفرماید تا زمانی
كه اراده مراجعت
نماید .در این
وقت ،فرشتهای نزد
او آمده ،میگوید:

شرم

,,

زهرا بختیاری نژاد

عرض كردم :فدایت شوم! كمترین ثواب و اجری كه برای زائر قبر
حضرت امام حسین  jمیباشد چیست؟
حضرت فرمود :كمترین پاداشی كه برای اوست ،این است كه خداوند
متعال ،او و اهلش را حفظ كرده تا به خویشانش باز گردد و وقتی روز
قیامت شد ،خداوند متعال ،حافظ او خواهد بود.

رسول خدا  iسالم رسانده ،به تو میفرماید :از
ابتدا عمل را شروع كن؛ تمام گناهان گذشتهات
آمرزیده شد.
٭٭
محضر امام صادق  jعرض كردم :فدایت شوم!
كمترین ثواب و اجری كه برای زائر قبر حضرت
امام حسین  jمیباشد چیست؟
حضرت فرمود :كمترین پاداشی كه برای اوست،
این است كه خداوند متعال ،او و اهلش را حفظ
كرده تا به خویشانش باز گردد و وقتی روز قیامت
شد ،خداوند متعال ،حافظ او خواهد بود.
٭٭
امام صادق  jفرمود :در روز قیامت ،احدی
نیست؛ مگر آنكه آرزو میكند از زائران امام حسین
 jباشد؛ زیرا مشاهده میكند که با ایشان چه
معاملهای شده ،حق تبارك و تعالی ،چه كرامتی
در باره آنها منظور میفرماید.
٭٭
امام صادق  jفرمود :ایام زیارت حضرت امام
حسین  jجزء عمر زائر شمرده نشده ،از اجلشان
محسوب نمیگردد.
٭٭
امام صادق  jفرمود :كسی كه میخواهد در
همسایگی رسول خدا ،امیرمومنان و فاطمه c
باشد ،زیارت حسین بن علی  cرا ترك نكند.
٭٭
امام صادق  jفرمود :در روز قیامت ،برای زوار
حسین بن علی  cبر سایر مردم ،فضیلت و برتری
میباشد .عرض كردم :فضیلتشان چیست؟
حضرت فرمود :پیش از دیگران و چهل سال قبل
از آنها ،به بهشت داخل میشوند؛ در حالی كه
مردم در حساب و موقف میباشند.

میشود كه عدد آنها را غیر از خداوند متعال ،كس
دیگری نمیداند .پس به ایشان گفته میشود:
قصد شما از زیارت قبر حضرت حسین بن علی
چه بود؟ میگویند :پروردگارا! آن حضرت را
زیارت كردیم به جهت محبتی كه به رسول
خدا و علی و فاطمه  cداشتیم و به منظور طلب
رحمت برای صاحب قبر به ازای آنچه از آن
حضرت صادر گردید .پس به آنها گفته میشود:
ایشان محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین b
هستند؛ به آنها ملحق شوید .شما با ایشان و در
درجه و مرتبه آنها هستید .به لواء و پرچم رسول
خدا  iملحق گردید.
امام کاظم j
امام کاظم  jفرمود :به خدا قسم! هیچ كس به
زیارت حضرت امام حسین  jنمیآید ،در حالی
كه عارف به حق آن جناب باشد ،مگر آنكه حق
تعالی ،گناهان گذشته و آیندهاش را میآمرزد.
امام رضا j

محمد بن ابی جریر قمی می  گوید :از حضرت
رضا  jشنیدم كه به پدرمفرمود :كسی كه
حسین بن علی  cرا زیارت كند ،در حالی كه
به حق آن حضرت ،عارف و آ گاه باشد ،از هم
صحبتهای حق تعالی باالی عرش میباشد.
ْ
سپس این آیه را قرائت فرمود«ِ :إن ال ُم ِتق َین ِفی
ُْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
یك مقت ِد ٍر؛
نات َو ن َه ٍرِ ،فی َمق َع ِد ِصد ٍق ِع ْند م ِل ٍ
َج ٍ
همانا اهل تقوا ،در باغها و كنار نهرها منزل گزینند؛
در منزلگاه صدق و حقیقت نزد خداوند عزت و
سلطنت جاودانی متنعم میباشند».

ـی ـهـای عاشــورایی
تــک بیتـ 
سروده علیاکبرحائری

روز و شب در آسمان کربال بی معنی است
چون که هم خورشید دارد هم قمر در یک زمان
حقا که حرام است به اصحاب جهنم
بین الحرمینی که میان دو بهشت است
**
هرچه می خواهی بگو حتما صدایت میرسد
چون برای زائران شش گوش دارد این حرم
**
بین دو حرم چند قدم فاصله افتاد
تا باز اباالفضل عقبتر بنشیند
**
نکته پایین پا تنها همین یک جمله است:
بوسه بر پای پدر من را به این جاها رساند
**
هر کشوری به نقشه و پرچم نشان شده
سرخی پرچم تو نشان دو عالم است
**
ماه ا گر ماه بنیهاشمی کرب و بالست
ابر باید برود سویی و پنهان بشود
آرزوی رد پایش بر دو چشم خا ک ماند
بس که او پا جای پاهای امامش میگذاشت

٭٭
امام صادق  jفرمود :كسی كه به زیارت قبر امام
حسین  jبرود و به حق آن حضرت ،عرفان و
آ گاهی داشته باشد ،مانند كسی است كه سه حج
با رسول خدا  jانجام داده باشد.
٭٭
امام صادق  jفرمود :هنگامی كه روز قیامت
شود ،منادی ندا میدهد :كجایند زائران حسین
بن علی؟ گردنهای تعدادی از مردم كشیده

شاید آن لحظه که مشکم برسد ،دیر شود
مگر این اسب بتازد ،برسد ،شیر شود
آه ای قطره بگو آب چه در سر دارد؟
که در آخر فقط از بودن خود سیر شود؟
بغض سنگین همین مشک کفایت می کرد
تا سبک بالی این قافله تفسیر شود
غرق در خون شده این دشت که دریا بشود
موج برخاسته از شرم سرازیر شود
روی دیدار زمین را که ندارد خورشید
ابر باید ته این قصه زمین گیر شود

**
آسمان آمد ببارد که سه شعبه سر رسید
بعد از آن هر وقت آمد که ببارد بغض کرد
منبع:
ابن قولویه قمی ،كامل الزیارات ،ترجمه مرحوم سید
جواد ذهنی تهرانی.

**
هفته ای یک بار خواب کربال سهم من است
کاش در هر ماه هم یک بار زائر میشدم
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میمانم یا میروم؟
محبوبه زارع

چند دهانه حجره بازارش را تعطیل کرده بود.

شب آخر زیارت ،حال و هوایی دارد که فرقش از لحظه
آغاز ،زمین تا آسمان است .دلش نمیخواست برود؛ نه
اینکه کاری در شهر خود نداشته باشد؛ نه اینکه کسی
منتظرش نباشد.
خوب میدانست که االن سرتاسر کوچه را برایش
چراغانی کرده اند و پارچه نوشته های تبریک از در و
همسایه و فامیل ،بر دیوارها آویزان است .خوب خبر
داشت که خیلیها لحظهشمار برگشتن او هستند؛ حتی
همان گوسفندی که روز پرواز میان گله جدا کرده ،به
شا گردش سپرده بود که آن را برای بازگشتش قربانی
کنند.
دلش میلی به خداحافظی از مشبکهای ضریح شش
گوشه نداشت؛ در حالی که همین یک هفته نبودنش،
دنیا به دنیا کارهای تجار ی اش را به عقب انداخته،
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یاد کارهای عقب مانده که میافتاد ،دلش میخواست
چشم بر هم بزند و به خانه برسد؛ اما امشب حال و
ً
هوایی دارد که انگاری واقعا دلش برای ماندن بیشتر
میتپید تا رفتن.
حس میکرد کار ناتمامی در این حرم دارد؛ اما آخر چه
کاری؟ قبل از آمدن ،حساب خمسش را درست کرده
بود؛ حساب همه نماز و روزههایش را هم .نه به خدا
بدهکاری داشت ،نه به خلق خدا.
شنیده بود خدا از حق خود میگذرد؛ اما از حق الناس
نه.
از همان روزی که در تور زیارتی ثبت نام کرد ،همه
چکها و اقساط وامش را یکی یکی تسویه کرد تا روز
پرواز که دیگر به هیچ بانکی و هیچ کسی بدهکاری
نداشت.
او سبک آمده بود؛ اما حاال چرا برای رفتن سبک نبود
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و چرا لحظه به لحظه ،وزن سنگینتری را روی شانههای
خود احساس میکرد؟
امروز صبح مداح کاروان درباره شب عاشورا صحبت
کرده بود و گفته بود که امام  jیاران خود را رها کرد
و فرمود :از تاریکی شب استفاده کنید و جان خود را
نجات دهید که فردا هر کس با من بماند ،کشته خواهد
شد.
مرور کرد تمام آنهایی را که پای امام خود ماندند و
حاضر به استفاده از تاریکی شب برای رفتن نشدند.
با خود اندیشید که آنها ماندند ،چون حساب خود
را پا ک دیدند؛ ماندند چون یقین داشتند که کاری
نیمه تمام باقی نگذاشته اند و مهر پایان همه کارهای
عمرشان ،همین ماندن در کنار امام است و بس.
سخن مداح از همان صبح ،امانش را بریده بود .وقتی
در میان گریههای زائران گفت :خواهران و برادران! به
خودتان برگردید! خود را محاسبه کنید که ا گر همین

,,

تمام باورهای خود را نسبت به آنچه از
کربال در عمر خود آموخته بود ،مرور کرد:
امام من! از همه زندگی و جلوههای خود
گذشتی و هرآنچه داشتی را به پای دین
خدا ریختی تا ننگ هیچ خواری و ذلتی
بر تو ننشیند ...برای من ننگ است که
پارههای تنم ،کسانی که عمرم را برایشان
هزینه کردهام ،در موردم بدگمان باشند
و امروز داشتههای مرا سهم االرث خود
بدانند که من آنها را از آن محروم کردهام.

امشب ،این اتفاق برای شما بیفتد ،آیا میمانید یا
میروید؟ ا گر یقین داشته باشید که ماندنتان یعنی مرگ
در فردا ،آیا باز هم میمانید؟ آیا این قدر حسابهایتان
صاف و روشن هست که دل به ماندن خوش داشته
باشید؟
از همان لحظه ،طوفانی را در جان خود دریافت که
ریشه اش را نمیدانست.
آخر این طوفان از کجا آمده بود؟ او که حتی دو رکعت
نماز قضا و یک روز روزه نا گرفته در کارنامه عمل خود  
نمیدید؛ او که حتی یک وام تسویه نشده برای خود
باقی نگذاشته بود؛
بچههای خود را هم که مسلمان بار آورده بود و هر کدام
را در مسیر درستی میدید.
این را هم یقین داشت که همسرش از او راضی است .آن
قدر به همسرش وفادار و مهربان بود که شک نداشت در
حق خانواده هیچ کوتاهی نکرده است.
پس دیگر چه چیزی باقی میماند؟
دیگر کجای محاسبه اش ایراد داشت که دلش آرام
ماندن نبود؟
شیطان را لعنت کرد و به نماز ایستاد .خواست با دو
رکعت نماز زیارت ،دلش را برای خداحافظی از کربال
راضی کند؛ اما سالم نماز را که داد ،همان تشویش با
نیرویی بزرگتر به جانش افتاد.
مقابل ضریح با تواضع زانو زد و سر به زانو گرفت و گفت:
ای ارباب بیکفن! مرا دریاب! کجای کارم اشکال
دارد؟ این الهام درونی چیست که به جانم افتاده و
وجدانم را تسخیر کرده است؟ راه را نشانم ده و به من
بفهمان که باید چه کنم؟
مداح کاروان را در حال زیارت دید .بی اختیار
چشمانش به او گره خورد و با خود گفت :باید به
سراغش بروم و حالم را به او بگویم .این طوفان را او در
دلم برپا کرده؛ خودش هم باید بگوید که چه کنم.
خواست از جا برخیزد که نا گاه ،مداح را در کنار خود
دید :قبول باشد برادر! از کاروان جا نمانی...

محکم دست مداح را گرفت و گفت :به کمک شما
نیاز دارم سید! شما نفستان حق است ...من میدانم که
حرفی که صبح بر زبان آوردید ،از دل برآمد و مرا به این
حال و روز انداختید...
مداح کنارش نشست ،به همه حرفهای پرتالطمش
گوش داد و گفت :چه خوب برادر! این بشارت بزرگی
است بر تو؛ اینکه تا این اندازه در خود دقیق شدهای و
به ندای دلت گوش میدهی .این ندا هر روز به سراغ
همه ما میآید؛ اما بی تفاوت از کنارش میگذریم یا
سرکوبش میکنیم .در واقع ،دنیا با ظواهر فریبنده اش،
پرده ای مقابل چشمهای ما میکشد که ندای درونمان
را به فراموشی بسپاریم.
در حالی که نفسهایش ملتهب شده بود ،گفت :اما
من نمیفهمم؛ نمیدانم گره کارم کجاست .باور کنید
درمانده ام ،هر چه فکر میکنم ،نمیفهمم.
مداح دستی بر شانهاش نهاد و گفت :محال است که
تو به ندای درونت گوش سپرده باشی و بدون حل
معمایت ،از کنار ضریح شش گوشه موال برخیزی و
بروی .یقین کن که امام ،زنده است و دارد احوال تو را
نظاره میکند .پس برگرد و به خودش پناه ببر؛ به خودش
التماس کن و درمان دردت را از خودش بخواه.
مداح رفته بود و مرد ،نگاهش را در جای خالی او رها
کرده بود .لحظهها به کندی میگذشت و او خوب
میدانست که دقایقی بیش ،فرصت برای حل معمای
خود ندارد.
این بار با تمام وجود به ضریح چشم دوخت؛ اما نه
چشم سر؛ که این بار ،چشم دلش را به مشبکها دخیل
کرده بود.
لرزش تلفن همراهش ،او را به خود بازگرداند .پیامکی از
خواهرش بود :موقع خداحافظی که گفتی حاللم کن،
نتوانستم چیزی بگویم؛ اما االن که داری برمی گردی،
میخواهم بگویم ما هم از اموال آقاجان سهم داشتیم.
تو از ابتدا برای ما پدری کردی؛ اما باز هم حق ارث ما
را به ما ندادی؛ چون آقاجان همه چیز را به نام تو زده
بود؛ چون تو تنها پسرش بودی؛ اما من و خواهرانم ،امروز
در فقر زندگی میکنیم و تو به ما حق خودمان را در قالب
کمک و صدقه میدهی...
لرزه بر جانش افتاد .نمیتوانست این را بپذیرد .او از ده
سالگی ،از وقتی پدرش در بستر مرگ افتاد ،همه زندگی
اش را به پای مادر و خواهرانش ریخته بود .پدر ازوقتی بیمار شد ،همه زمینها و گلههایش را به نام او زد
تا پس از او ،اداره خانواده را به راحتی بر دوش بگیرد .او
از کمترین توجهی دریغ نکرده بود؛ اما االن میدید که
برخالف آن همه خوبی و کمک و حمایت ،خواهرش
زبان به اعتراض گشوده ،دارد به او اعالم میکند که
راضی نیست و حق خودش را از اموال پدری مطالبه
میکند .مطالبه او ،یعنی اعتراض سه خواهر دیگرش.

از دنیا همین قدر میدانند که سهمی از چند راس گاو
و گوسفند و زمینهای خشک پدر که من آن را آباد کرده
ام ،داشتهاند؟ من که چندین برابر آن رقمها برایشان
خرج کرده ام .ا گر به حساب و کتاب هم باشد ،آنها به
من بدهکار خواهند شد...
نفسش را درسینه حبس کرد و چشم به مشبکها
ً
دوخت :آقا! این واقعا پاسخ معمای من بود که شما به
من دادی؟
درست در همان لحظه ،صدای مداحی به گوشش
رسید :هیهات من الذله ...مرگ با عزت ،از زندگی در
ننگ بهتر است.
تمام باورهای خود را نسبت به آنچه از کربال در عمر
خود آموخته بود ،مرور کرد :امام من! از همه زندگی و
جلوههای خود گذشتی و هرآنچه داشتی را به پای دین
خدا ریختی تا ننگ هیچ خواری و ذلتی بر تو ننشیند...
برای من ننگ است که پارههای تنم ،کسانی که عمرم
را برایشان هزینه کردهام ،در موردم بدگمان باشند و
امروز داشتههای مرا سهم االرث خود بدانند که من آنها
را از آن محروم کردهام .نه؛ این نمیشود؛ من این ذلت
را نمیپذیرم .با اینکه پدر خودش به صورت قانونی
همه چیز را به نام من زد و از من عهد گرفت که مادر و
خواهرانم را حفظ کنم و آنها را به سر و سامان برسانم،
من این ننگ را تاب نخواهم آورد.
مکثی کرد و لحظاتی خود را به جای خواهرانش در
نظر گرفت .شاید آنها هم حق داشته باشند؛ شاید ا گر
من هم در فقر بودم ،مثل آنها بدگمان میشدم .راستی
من که دارم به آنها کمک میکنم ،پس باید راه روشنی
را انتخاب کنم.
از جا برخاست و دست بر سینه به امام  jسالم داد.
سالمی برای وداع؛ برمی گردم و خواهرانم را در خلوتی
صمیمی به صحبتی منطقی دعوت میکنم .حساب و
کتابها را روشن میکنم و سهم االرث آنها را از دارایی
ام میپردازم .هرچند ممکن است چیزی برایم نماند؛
هرچند ممکن است همسر و فرزندانم مقابلم بایستند.
احساسی سبک ،مانندی بالی بر شانههایش جاری
شده بود؛ احساسی که در مرور تمام زندگی خود تا به
حال آن را تجربه نکرده بود.
زیر لب گفت :خداحافظ موالی بی کفن! میروم :اما
برای همیشه میمانم...

سرش گیج رفت .هرگز انتظار این را نداشت .این همه
دقت در مال حالل ،به یکباره چونان پتکی بر سرش
فرود آمد .قدرنشناسی خواهرانش را نمیتوانست در آن
لحظهها تاب بیاورد .خدای من! آن عمر رفته را چگونه
میخواهند به من برگردانند .آن همه جان کندن پسربچه
ده ساله را ...یعنی همه اینها را نادید گرفتهاند و تنها
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یادگاری
سیده اعظم سادات

سالها انتظارش را کشیده بودم .روزی که دوباره به
کاظمین بیایم و کنار ضریح دعا بخوانم .دفعه پیش
بمب گذاری شده بود و از پشت در چوبی زیارت کرده
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بودیم.آن قدر دردنا ک بود که حتی با تعریفش برای
دوستان و فامیل ها گریه ام می گرفت.حاال روبروی
ضریح ایستاده بودم.مثل رویا بود .باورم نمی شد اما این
من بودم که با صدایی لرزان زیارتنامه می خواندم.
السالم علیک یا موسی بن جعفر...
ضریح کاظمین فضای کمی داشت .مخصوصا قسمتی
که می شد طوری بایستی که هم رو به قبله باشی و
هم جلویت ضریح باشد.قامت بستم تا نماز زیارت
بخوانم .به سجده که رفتم احساس کردم جایم تنگ
شده.خودم را باهرزحمتی که بود در یک وجب جا،
جا دادم .نماز را تند تند خواندم و زیرچشمی به کنارم
نگاه کردم .خانمی با سن و سالی باال و با هیکلی
درشت و تپل کنارم نشسته بود .به ضریح زل زده بود
و با چشمهایی اشکبار نماز نشسته می خواند .سرم را
زیر گوشش بردم و گفتم« :ببخشید که این قدر به شما
فشار آوردم» و بعد با چهره ای حق به جانب دوباره زیر
گوشش گفتم« :البته اول من نشسته بودم.»..
برای اینکه جوابش را نشنوم فوری ایستادم و قامت
بستم.
نمازم که تمام شد همان خانم ایستاده بود و آرام آرام
دعا می خواند .عصایی چوبی هم در دست داشت.
دعایش که تمام شد به من گفت« :دخترم ببخشید که
جاتو تنگ کردم .اما من مریضم و اولین بارم هست که
به زیارت کاظمین میام .وقتی که آدم به زیارت میاد
خوبه که سعی کنه آدم بهتری بشه و ا گر یه مریض
محتاج کنارش مینشینه بهش جابده .»..یک لحظه
دلم تکان خورد .انگار حرفش پتکی بود که روی سرم
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کوبید .دستش را جلو آورد تا دست بدهد  .دستم را جلو
بردم .گفتم« :مگه می خواهید بروید؟»
چشمهای خسته و مریضش را بست و گفت«:بله.
کاروان ما به ما نیم ساعت وقت داده .حاال دیگه
راحت باش».
بغض گلویم را فشرد .از خجالت نمی توانستم سرم
را بلند کنم .هم جلوی این خانم و هم جلوی دو امام
بزرگوار حسابی کم آورده بودم .فوری از جایم بلند شدم
و گفتم«.خواهش می کنم جای من بایستید و نماز
بخوانید» .با مهربانی گفت« :نه عزیزم اتوبوس حرکت
می کند» .دوباره اصرار کردم .خندید و گفت«:فکرکنم
می خواهی باعث جاموندن من از اتوبوس بشی .من تا
به پارکینگ اتوبوسها برسم یک ربع طول می کشه» .به
خاطر حرفی که به او زده بودم عذرخواهی کردم .او هم
با مهربانی صورت مرا بوسید و گفت« :اینو یادگاری از
من داشته باش .آدم به زیارت میاد که اخالقشو خوب
کنه .وگرنه همه جا میشه با دلی صاف رو به قبله ایستاد
و به پیامبر و همه امام ها سالم داد» .به صورتش خندیم
و گفتم« :شما حاللم می کنید؟» گفت« :آره دخترم.
اما ا گه وقت داری دورکعت هم برای من نماز حاجت
بخوان و برای سالمتی امام زمان دعا کن .ان شا اهلل خدا
همه حاجت ها رو بده».
او که می رفت با عصایش برایم دست تکان داد و
خندید  .من هم  فوری نماز حاجتش را خواندم .اما در
قنوت نمازم هم برای سالمتی امام زمان دعا کردم و هم
برای سالمتی خودش که این یادگاری به یاد ماندنی را
به من داده بود.

نتیجهمهربانی
مجید مالمحمدی

کاه انبار خانه ما ،بوی آزاردهندهای داشت؛ اما من جای
بهتری برای خواندن نمازم پیدا نکرده بودم .چه جایی
بهتر از آنجا؟
کاه انبار ،کمی تاریک بود .فقط دوتا پنجره کوچک
داشت که نور کمی را به شکل چهارگوش ،روی
علوفههای خشک ،پخش میکرد .زمین آن پر از کاهریزه
بود .ا گر آن کاهریزهها توی لباسم میریخت و الی
گردنم میرفت ،گرفتار خارش میشدم .تازه شپش و
َ
کک هم داشت؛ اما نماز اول وقتم نباید ترک میشد.
من همین تازگیها شیعه امام جواد  jو اهل بیت
پیامبر شده بودم و راهم از پدر ناصبیام 1جدا شده بود.
پدرم هنوز به این موضوع ،پی نبرده بود؛ اما جلوی من،
خیلی به شیعهها ناسزا میگفت و به امامان عزیزمان
بیاحترامی میکرد .دلم حسابی از دست او پر بود؛ اما
هرچه بود ،پدر بود و باید در مقابلش صبر میکردم.
حصیر کوچک را وسط کاهریزههایی که روی هم
نشسته بودند ،باز کردم .مهرم را از توی جیبم درآوردم
و رو به قبله مشغول نماز شدم .اهلل ا کبر ...چندبار به
خاطر آن بوی آزاردهنده ،سرفه کردم؛ اما حواسم نبود
که نباید صدایی از من بلند شود .ممکن بود سروکله پدر
پیدا شود و من را در آن حال ببیند.
به رکوع رفتم و به سجده ...دوباره ایستادم.
 خدا لعنتت کند! خدا عذابت بدهد! تو آبروی منرا بردی!
نمیدانم صدای پدر از کدام طرف کاه انبار بلند شد؛

اما من نمازم را قطع نکردم .پدر رسید و با ترکه دراز انار،
به جانم افتاد .اول به گردنم زد ،بعد به پایم ،بعد به
کمرم و به پشتم؛ وای سوختم!
وقتی سالم نمازم را دادم ،بیحال شدم؛ اما صدای پدر
همچنان در گوشم بود :من زنده باشم و ببینم پسرم مثل
شیعههای جهنمی نماز میخواند! وای بر من! خدا تو را
بکشد پسر که کافر شدهای!
پدر دوباره شروع کرد به فحش دادن .حرفهای زشتی
زد و به امامان عزیزمان ناسزا گفت .حرصم گرفت.
همه بدنم میسوخت؛ اما دوست داشتم از جا بلند
شوم و با دستهای درشتم ،گردنش را فشار بدهم.
وقتی چشمهایم را باز کردم ،او را باالی سرم دیدم.
چشمهایش مثل دو تا کاسه پر از آتش بود .دهانش

کف کرده بود و دستهایش میلرزید .دوباره به جانم
افتاد؛ اما این دفعه با مشت و لگد .بعد چند تا کشیده
به صورتم زد و گفت :ا گر یک بار دیگر ببینم ادای
شیعهها را درمیآوری ،دست و پایت را میبندم و تو را به
داراالماره میبرم تا آنها اعدامت کنند.
دیگر من از حال رفتم و بیهوش شدم .وقتی چشم باز
کردم ،مادرم در اتاق ،باالی سرم بود و داشت صدایم
میزد .سر و صورتم خیس بود .مادرم کاسهای را جلو
دهانم گرفت و گفت :از این شربت بخور تا بهتر شوی.
بعد در گوشم   گفت :ا گر من جلوی پدرت را نمیگرفتم،
دست و پایت را میبست و تو را در کاه انبار زندانی
میکرد.
پنجره اتاق باز بود و یک فاخته داشت نگاهم میکرد و
با غم ،آواز می خواند .با آنکه تمام بدنم درد میکرد ،به
طرفش دست دراز کردم .مادر از اتاق بیرون رفت .من
گریه کردم و به آن پرنده غریب گفتم :پس کی جواب
نامه امام به من میرسد؛ نکند نامه من بیجواب بماند؟
٭٭
یک روز صبح زود ،پدر و نوکرهایش توی حیاط
نشسته بودند و داشتند پنبه پا ک میکردند .من از اتاق
به حیاط آمدم و به او سالم کردم .پدر فقط گفت:
علیک...
او من را از خیلی کارها محروم کرده بود و با من حرف
نمیزد .هیچ لحظه نگاهم نمیکرد .ا گر هم کاری
داشت ،به نوکرها میگفت که به من بگویند .حاال از
دستش حسابی کفری بودم و دلم میخواست دیگر او
را نبینم.
بعدازظهر ،پدر به مهمانی رفته بود که در خانه ما را
زدند .دوستم یوسف بود که پنهانی من را صدا زد .بعد
نامهای را زیر بغلم گذاشت و گفت :این نامه از مدینه
آمده و برای توست ...خداحافظ.
دلم غرق در خوشحالی شد .دویدم توی اتاق و آرام و با
احتیاط ،نامه را باز کردم .نامه امام جواد  jبود .دلم
به تاپ تاپ افتاد.
 نامهات را خواندم و نسبت به آنچه از وضع پدرتنوشته بودی ،آ گاه شدم .انشاءاهلل دعا کردن برای تو
را ترک نخواهم کرد .مدارا (و مهربانی با پدر) بهتر از
درافتادن با اوست( .بدان که) دنبال هر سختی ،آسانی
است .بنابراین ،صبر پیشه کن که عاقبت خوب ،برای
آدمهای درستکار است.
صورتم را روی بالش مخملی گذاشتم و آرام آرام گریه
کردم.
وقتی غروب پدر به حیاط خانه پا گذاشت  ،به طرف
او دویدم و سالم کردم و دست و پایش را بوسیدم .پدر
خیلی تعجب کرد؛ اما حرفی نزد .روزهای بعد ،دست
از مهربانی و احترام او برنداشتم .پدر نرم و آرام شد.
مدتی گذشت .او با من دوست شد و دیگر به کارهایم
شک نکرد و جلویم حرف زشتی به امامان نزد.

پی نوشت:
 .1کسی که به امام علی و اهل بیت علیهمالسالم ،حرفهای
زشت بزند.
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من از ناقه صالح عزیزترم
ُترکها بر دستگاه عباسی ،جنگ قدرت در دربار را به نفع خودش به پایان
برساند .میخواست به همه بفهماند که نفر دوم دربار« ،فتح بن خاقان» است؛
همان وزیر عزیزکردهای که بیشترین همراهی را با خلیفه داشت.
به خاطر همین ،مجلسی ترتیب داد و از تمامی وزرا و لشگریان و بزرگان و سران
دعوت کرد تا در بهترین لباسها و دلرباترین زینتها ،به قصر بیایند؛ اما به شرطی
که همه پیاده باشند و بدون َمرکب .بعد وسط آن روز گرم تابستانی ،خودش و
فتح بن خاقان  ،سوار بر دو اسب به میان بزرگان کشوری و لشگری آمدند و همه
اشراف را مجبور کردند تا در مقابل خلیفه و وزیر ،راه را پیاده گز کنند .همه تحقیر
شده بودند.
علی بن محمد  jهم در میان آن جمع بود .طوری عرق کرده بود که یکی از
درباریان ،خجالتزده نزدیک او شد و با دستمالی ،عرقهای پیشانیاش را پا ک
کرد و گفت :به خدا برای من سخت است که میبینم از دست اینان به مشقت
افتادهای .اباالحسن در حالی که داشت دست مرد را میگرفت تا به او تکیه

محمدصادق حیدری

پانزده سال بود که بدترین خلیفه عباسی ،داشت روی خون و مال و ناموس و
مقدسات شیعه ،چهارنعل میتاخت و صدا از هیچ شیعهای در نمیآمد .جان
مؤمنین به لب آمده بود؛ اما حتی ناله مرگ هم از حلقوم هیچ کدامشان شنیده
نمیشد .از آن طرف ،متوکل آن قدر قدرتمند شده بود که تصمیم گرفت یکی
از پیچیدهترین مشکالت در هر نظام سلطنتی را حل کند و علیرغم نفوذ وسیع
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دهد ،فرمود« :ناقه صالح در نزد خدای متعال ،از من گرامیتر نیست و من پیش
خدا از آن ناقه عزیزترم» .مرد چیزی نفهمید و فقط به همکالمیاش با ابن الرضا
ادامه داد تا آن مراسم لعنتی تمام شود .بعد به خانهاش رفت و سر سفره نشست
و طبق عادت همیشگی ،معلم خانگی  بچههایش را صدا زد تا همغذا شوند.
آموزگار بچههایش ،شیعه بود و مرد تصمیم گرفت به او بگوید که امروز بر امامش
چه گذشته است:
 در این گرما ،نمایشی به راه انداخته بود خلیفه .همه بزرگان را پیاده به دنبالشمیدویدند .اباالحسن  jبه زحمت افتاده بود و وقتی رفتم تا دلدار یاش بدهم،
گفت« :ناقه صالح در نزد خدای متعال ،از من گرامیتر نیست».
معلم نا گهان غذا را رها کرد و دستش را باال آورد و گفت:
به خدای عزوجل قسم بخور که دقیقا همین جمله را از او شنیدی؟
 به خدا قسم میخورم که همین را شنیدم. -من نان و نمک تو را خوردهام؛ پس باید حقیقت را بدانی .آماده باش و احتیاط

کن تا با کشته شدن متوکل ،آسیبی به تو نرسد؛ هر چه باشد از خدام و درباریان او
هستی.
 دیوانه شدهای؟ متوکل کشته شود؟ شنیده بودم که شیعهها خرافاتی ونادانند...
 بله .سه روز دیگر کشته خواهد شد .مگر علی بن محمد  jاز قدر و منزلتشنسبت به ناقه صالح با تو سخن نگفت؟ مگر قرآن و سوره هود و آیه شصت و
پنجمش را نخواندهای؟ همان جا که خدا پس از پی شدن آن ناقه توسط قوم
ثمود ،فرمود« :تمتعوا فی دارکم ثالثه ایام ذلک وعد غیرمکذوب؛ فقط سه روز
مهلت دارید و این وعدهای بی دروغ است» .یقین بدان که علی بن محمد از آن
ناقه کمتر نیست.
ُ
سه روز بعد وقتی آیه شصت و پنجم سوره یازدهم طلوع کرد ،ترکها به خانه
متوکل حمله کردند و او و فتح بن خاقان را طوری قطعه قطعه کردند که اعضای
بدن خلیفه ،از اعضای بدن وزیرش قابل تشخیص نبود .مرد درباری هم به خانه
ابن الرضا  jرفت و حرف های آن معلم خانگی را نقل کرد تا شیعه شدنش را
در بهترین جا ،یعنی در محضر امامش آغاز کند و اباالحسن  jگفت« :او راست
گفته؛ وقتی جانم به لب رسید ،به سراغ دعایی رفتم که از پدرانم به ارث بردهام؛
دعایی که قویتر از دژها و قلعهها و اسلحههاست :اللهم إنی.»...
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زندگینامه مشاهیر :برای آ گاهی
بیشتر زائران از شخصیتهای
مدفون در جوار آستانهای
مقدس عراق ،زندگینامه كوتاه
آنان در كتاب آمده است.

آداب و آفات زیارت:
فرهنگسازی زیارت آستانهای
خاندان رسالت ،باید مبتنی
بر رعایت آداب زیارت و پرهیز
از آفات آن باشد؛ در غیر این
صورت ،بهره الزم ،عاید زائر
نخواهد شد

,,

,,

معرفی اما كن متبركه :به منظور
آشنایی زائران با اما كن متبركه
عتبات عالیات ،توضیحاتی الزم
درباره مساجد معروف ،قبور
منسوب به شماری از پیامبران،
عالمان و صالحان و نیز مشاهیر
مدفون در نجف ،كوفه ،كربال،
كاظمین و سامرا ،به صورت
اجمالی ارائه شده است.

همه چیز درباره
زیارت عتبات عالیات
معرفیکتاب «فرهنگنامهزیارت عتبات»
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نقشههای كاربردی :دیگر ویژگی
این فرهنگنامه ،هشت نقشه
در پایان كتاب است كه در آنها،
حرم مطهر امامان  bو اما كن و
مزار شخصیتهای مدفون در
آنها ،مسجد كوفه ،مسجد سهله
و مقامهای آنها و منطقه مركزی
شهر نجف و كربال جانمایی شده
است.

كه در حضورش [باور دارم] و میدانم كه رسولت و
جانشینانت  -که درود بر آنان باد  -همواره زندهاند و
نزد تو روزی داده میشوند؛ محل ایستادنم را میبینند و
سخنم را میشنوند و سالمم را پاسخ می  گویند».
ً
جمله «عارفا بحقه» و جمالت مشابه  3آن كه درباره
زیارت آستانهای مقدس اهل بیت  bوارد شده ،اشاره
به همین معنا دارند .به هر حال ،شناخت جایگاه رفیع
خاندان رسالت نزد خداوند سبحان و اعتقاد به زنده
بودن آنان ،پیش از همه آدابی كه برای زیارتشان بیان
خواهد شد ،ضروری است.
٭٭
این عبارات ،مربوط به پیشگفتار کتاب «فرهنگنامه
زیارت عتبات بر پایه منابع معتبر» ،نوشته آیت اهلل محمد
محمدی ر یشهری است .این اثر ،یکی از مدخلهای
«دانشنامه قرآن و حدیث» است که به صورت مستقل
نیز انتشار یافته است .این فرهنگنامهها با هدف
تصحیح و تقویت فرهنگ ارزشهای رفتاری ،با
استفاده از رهنمودهای قرآن و حدیث ،منتشر میشود و
در اختیار عالقهمندان قرار میگیرد.
نویسنده در ادامه ،واژه زیارت را این گونه توصیف
میکند:
نفیسه پورشریف

اهل بیت عصمت و طهارت  ،bمشعل فروزان هدایت
الهی هستند كه در پرتو نور آنان ،بشریت میتواند از
تاریكیهای عقاید ،اخالق و اعمال جاهالنه ،رهایی
یابد و در مسیر صحیح زندگی انسانی قرار گیرد و در دنیا
و آخرت ،سعادتمند و كامیاب شود.
از امام صادق  jروایت شده كه در تفسیر آیه نور فرمود:
«این [آیه] مثلی است كه خداوند درباره ما زده است.
بنا بر این ،پیامبر و ائمه  -كه درودهای خداوند بر آنان
باد  -از نشانهها و عال ئم وجود خدا هستند كه به واسطه
آنها ،به توحید و مصالح دین و شرایع اسالم و فرایض و
سنن ،راه برده میشود»  1.
روشنایی روز با پرتوافشانی خورشید ،استمرار دارد
و خورشید برای راهنمایی عالم ماده ،نورافشانی
میكند تا جانداران ،راه خود را گم نكنند .اهل بیت
 bنیز خورشید هدایت مردمان و بهترین راهنمایان
جهان هستی اند كه مردم را با توحید ،مصالح دین
و برنامههای زندگی ،آشنا میكنند و بیتوجهی به
سفارشهای ایشان ،دوری از برنامه صحیح زندگی
است.
نكته قابل توجه در بهرهگیری از انوار خاندان رسالت،
این است كه زندگی حقیقی آنان پس از پایان زندگی
ظاهر ،همچنان ادامه دارد .از این رو ،هنگام اذن دخول
به عتبات مقدسه میگوییم:
ُ
ُ
«اللهم إنی أعتقد ُحرمة  هذا المشهد الشریف  فی
ُ
ُ
ُ
غیبته ،كما أعتقدها فی حضرته ،وأعلم أن رسولك و
ُ
ٌ
أحیاء عندك ُیرزقون ،یرون مقامی و یسمعون
خلفاءك
كالمی و یردون سالمی؛  2خدایا! من حرمت صاحب
این زیارتگاه شریف را در غیابش باور دارم؛ چنان

«زیارت ،از ریشه «زور» ،به معنای میل كردن به چیزی و
رویگردانی از چیزی دیگر است .از این رو ،دیدارهایی
كه دارای این ویژگی باشند ،زیارت نامیده میشوند  4.
گفتنی است كه معنای عرفی زیارت نیز ریشه در اصل
لغوی آن ،یعنی میل و عدول دارد .بنابراین ،مفهوم واژه
زیارت ،با معنای واژههایی مانند :رؤیت ،مشاهده و
ابصار ،متفاوت است؛ زیرا در این واژهها ،تنها مفهوم
دیدار حضوری منظور است؛ ولی در واژه زیارت ،عالوه
ُ
بر این ،میل و محبت و انس زائر با زیارت شونده و ا كرام
و تعظیم او نیز مورد توجه است.
اسالم  -كه آیین فطرت است  -به موضوع زیارت،
توجه ویژهای دارد و احادیث اسالمی ،به منظور
بهرهگیری هر چه بیشتر از این زمینه فطری انسانها ،در
جهت رشد و شكوفایی انسانیت و سازندگی جامعه
آرمانی ،رهنمودهای ارزندهای درباره زیارت ،ارائه كرده
است.
با تأمل در احادیث پیامبر و اهل بیت  ،bمعلوم میشود
كه معیار توصیه و تشویق آنان به زیارت ،میزان تأثیر و
نقش آن در سازندگی فردی و اجتماعی است و بدین
سان ،هر چه زیارت برای ساختن جامعه توحیدی،
سودمندتر باشد ،انجام دادن آن ،بیشتر مورد تأ كید
است .بر این اساس ،زیارت خویشاوندان ،اهل ایمان،
دانشمندان ،اولیای الهی و بویژه خاندان خاتم انبیا ،در
زمان حیاتشان و پس از آن ،توصیه شده است».

تا كنون كتابهای مفید و ارزندهای درباره زیارت
عتبات عالیات و بهرهگیری از این مرا كز نور و هدایت،
نگارش یافته ،اما «فرهنگنامه زیارت عتبات» ،تالشی
است نو كه با نظمی نوین ،رهنمودهای اهل بیت b
را در جهت فرهنگسازی زیارت آستانهای خاندان
رسالت ،تقدیم عالقهمندان میكند.
ویژگیهای این كتاب را میتوان این گونه بر شمرد:
 .1جامعیت نسبی :در این مجموعه ،تالش شده آنچه
برای زائران عتبات عالیات مورد نیاز است ،از منابع قابل
استناد ،گزینش و ارائه شود و به منظور جامعیت نسبی
آن ،در فصل پنجم نیز مطالبی كه اختصاصی به زائران
ً
عتبات ندارد ،ولی معموال مورد نیاز آنهاست ،افزوده
شده است.
 .2آداب و آفات زیارت :فرهنگسازی زیارت
آستانهای خاندان رسالت ،باید مبتنی بر رعایت آداب
زیارت و پرهیز از آفات آن باشد؛ در غیر این صورت،
بهره الزم ،عاید زائر نخواهد شد و چه بسا موجب وهن
مذهب گردد كه در این صورت ،نه تنها ثوابی بر آن
مترتب نخواهد شد ،بلكه آلودگی به گناه را نیز در پی
خواهد داشت .از این رو ،در این مجموعه ،ضمن بیان
آداب و آفات زیارت ،اعمالی كه به روایات معصومان
 bمستند نیستند ،به زائران شناسانده شدهاند.
 .3معرفی اما كن متبركه :به منظور آشنایی زائران با اما كن
متبركه عتبات عالیات ،توضیحاتی الزم درباره مساجد
معروف ،قبور منسوب به شماری از پیامبران ،عالمان و
صالحان و نیز مشاهیر مدفون در نجف ،كوفه ،كربال،
كاظمین و سامرا ،به صورت اجمالی ارائه شده است.
 .4زندگینامه مشاهیر :برای آ گاهی بیشتر زائران از
شخصیتهای مدفون در جوار آستانهای مقدس
عراق ،زندگینامه كوتاه آنان در كتاب آمده است.
 .5نقشههای كاربردی :دیگر ویژگی این فرهنگنامه،
هشت نقشه در پایان كتاب است كه در آنها ،حرم مطهر
امامان  bو اما كن و مزار شخصیتهای مدفون در آنها،
مسجد كوفه ،مسجد سهله و مقامهای آنها و منطقه
مركزی شهر نجف و كربال جانمایی شده است.
یکی از کارهای ارزنده در کتابهای منتشرشده از سوی
مؤسسه دارالحدیث ،نام بردن تمام دستاندرکاران
تولید کتاب ،اعم از همکاران نویسنده ،مترجم ،بازبین،
اعرابگذار ،سرویراستار و ویراستار ،نمونهخوان،
خوشنویس ،صفحهآرا و حروفچین است که نشان
میدهد حدود پانزده نفر در تولید این اثر ،یاریگر
نویسنده بودهاند.
چاپ نخست این کتاب با شمارگان دههزار نسخه در
سال  1393توزیع شده است.

نویسنده در ادامه ،به بررسی لغوی  و اصطالحی عتبات
میپردازد و مینویسد:
«واژه عتبات ،جمع عتبه به معنای آستان و درگاه است
و عنوان عتبات یا عتبات عالیات در عرف پیروان اهل
بیت  ،bبه آستانهای مقدس امامانی گفته میشود
كه در شهرهای نجف ،كربال ،كاظمین و سامرا در كشور
عراق وجود دارند».

پی نوشت:
 .1التوحید ،ص  ،157ح .2
 .2ر.ک :المزار الكبیر ،ص  ،۵۵۵ح  ۱و ص  ۵۴ح .۱
 .3ر.ک :الكافی ،ج  ،4ص  ،580ح .1
 .4ر.ک :معجم مقاییس اللغة ،ج  ،3ص .36
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روایت گلسرخ
مـعـرفـیکـتـاب

معصومه سادات میرغنی

«آورده انــد کــه روزی امیرالمؤمنیــن،
حســین بــن علــی  -رضــی اهلل عنــه  -در
راهــی میرفــت و بــه جماعتــی از کــودکان
برگذشــت کــه چیــزی میخورنــد.
کــودکان او را گفتنــد :یــا امیــر! بــا مــا
موافقــت کــن و انگشــت بــر نمــک زن!
امیــر المؤمنیــن حســین  -رضــی اهلل عنــه-
از اســب فــرود آمــد و بــا ایشــان بنشســت و
طعــام بخــورد .پــس ایشــان را گفــت :مــن
بــا شــما طعــام خــوردم .ا کنــون شــما بــا مــن
موافقــت کنیــد و بــه وثــاق 1مــن آییــد تــا
طعامــی کــه باشــد بــه یــک جــای تنــاول
کنیــم .پــس آن کــودکان را بــه خانــه بــرد و
طعامــی کــه داشــت ،پیــش ایشــان آورد و
بخوردنــد .امیرالمؤمنیــن حســین گفــت:
کــرم ایشــان زیــادت بــود کــه ایشــان در
کــرم بــادی 2بودنــد و ســابق و دیگــر ،آنچــه
داشــتند ،پیــش آوردنــد و آنچــه داشــتیم
پیــش نیاوردیــم و آن کمــال انصــاف از
3
تواضــع زیــادت بــود».
٭٭
«روایــت کــرد اســماعیل بــن عبــداهلل ّ
الســری کــه مــا بــه بازرگانــی شــده بودیــم بــه ســواد
کوفــه .بــه خانــه مــردی فــرود آمدیــم ،از اهــل تجمــل و ثــروت بــود .شــبانگاه ،ســخن قاتــان
حســین  -j -میگفتیــم .مــن گفتــم« :الحمــدهلل کــه از قاتــان وی ،هیــچ کــس نمانــد؛
اال کــه هــر یکــی بــه نوعــی گرفتــار و هــا ک شــدند» .آن مــرد گفــت« :مــن از آنــم کــه بــه
قتــال وی رفتــه بــودم و بــه ســامت میزیــم و مــرا هیــچ بالیــی نرســید و بــه عیــش خــوش
میگذرانــم» .ســاعتی برآمــد .چــراغ تاریــک شــد .او برخاســت تــا چــراغ نیکــو کنــد ،آتــش
در انگشــت وی افتــاد .هرچنــد کــه حیلــه میکــرد کــه آتــش را بکشــد ،نتوانســت و آتــش در
همــه تــن وی افتــاد .خــود را در فــرات انداخــت .آتــش در ســر وی میگردیــد .هــرگاه کــه ســر
4
از آب بــرآوردی ،آتــش انــدر افتــادی تــا کــه تمــام بســوخت و بــه دوزخ رفــت».
٭٭
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گاهــی کتابهایــی میخوانیــم کــه بــا زبــان
و نثــر زمــان خو یــش ،از شــیرینی و زیبایــی
خاصــی برخوردارنــد .دو حکایــت بــاال از
کتاب «روایت گل ســرخ» آورده شــده اســت.
مهــدی الماســی و جمعــی از همکارانــش،
بــرای ایــن کتــاب تــاش بســیاری کــردهانــد و
از میــان متــون کهــن فارســی ،روایــات مر بــوط
بــه امــام حســین  jرا انتخــاب نمــودهانــد.
ُحســن ایــن انتخــاب ،در معتبــر بــودن منابــع
آن اســت .تمامــی روایــات ایــن کتــاب،
حکایـت وار و داســتانی اســت کــه همین امر،
بــه جذابیــت کتــاب میافزایــد .حکایــات
ایــن کتــاب ،از قــرن چهــارم تــا دوران قاجــار
میباشــند کــه از کتابهــای تاریخــی ،ادبــی،
عرفانــی و تفســیری انتخــاب شــده انــد و
همگــی آنهــا از نظــر ســبک و شــیوة بیــان،
نــکات اخالقــی و اجتماعــی و تاریخــی،
گزینــش شــده انــد .ترتیــب کتابهــا نیــز بــر
اســاس تاریــخ تألیــف و بــا توجــه بــه زمــان
زندگــی و مــرگ مؤلفــان آنهــا تنظیــم شــده
یشــود؛ ز یــرا
کــه خــود ،امتیــازی محســوب م 
نشــان دهنــده رونــد تحــول و تطــور نثــر فارســی
از قــرن چهــارم تــا دوران قاجــار اســت.
در «روایــت گل ســرخ» ،از کتــاب  هایــی
چــون تاریــخ طبــری ،شــرف النبــی ،کشــف المحجــوب ،تحفــه االبــرار ،نفایــس الفنــون،
عیــن الحیــات و بهارســتان جامــی ،حکایاتــی زیبــا آورده شــده اســت.
انتشــارات ســورة مهــر ،ایــن کتــاب را در ســال  1388منتشــر کــرده ،در ســال  1390نیــز بــه
چــاپ دوم رســانده اســت  .
پی نوشت:
 .1وثاق :اتاق
 .2بادی :آغاز کننده ،شر وع کننده
 .3محمد عوفی ،جوامع الحکایات و لوامع الر وایات.
 .4ابوسعید شیعی سبز واری ،راحه االر واح.

میتواند صد مطلب یاد بگیرد .ا گر صد مطلب یاد گرفت ,این روح ،مشروح میشود،
شرح پیدا میکند و میتواند پانصد مسئله یاد بگیرد .مظروف ،ظرف را توسعه
میدهد .این ،عالمت تجرد علم است .وقتی روح قوی شد ،انسان از امور بسیاری
میگذرد؛ هرگز به چیز َپست ،هیچ عنایت نمیکند تا غصه بخورد.

جرعه های جاری
حضرت آیت اهلل جوادی آملی

مرحوم کلینی نقل میکند که وجود مبارک امام مجتبی  jمردم را به دو اصل علمی
َ ْ ْ
ُ
ْ َ
و عملی فرا خوانده است؛ فرمود« :کونوا ْاو ِع َیة ال ِعل ِم َو َم َص ِاب ْی َح ال ُهدی» ،تا آنجا که
ظرفیت دارید ،ظرف دانش باشید؛ هرگز به این فکر نباشید که بگویید این مقدار
درس بس است یا شهر یا محل من به همین مقدار ا کتفا میکنند یا حوزه به همین مقدار
ا کتفا میکند؛ فرمود :تا نفس میکشید ،ظرف دانش باشید! ظرفیت ظرف دانش،
محدود و مشخص نیست .این نظیر دریا نیست .اآلن مشخص است این دریاها چقدر
آب میگیرد؛ اما روح آدم مثل دریا یا مثل اقیانوس ،یک حد مشخصی ندارد.
٭٭
این بیان نورانی حضرت امیر  jاز غرر بیانات آن حضرت است که فرمود :همه
ظرفها ،ظرفیتشان مشخص است و مظروف ،تابع ظرف است; هر اندازه که ظرفیت
باشد ،مظروف میتواند جا بگیرد و بقیه سرریز میکند; اما درباره نفس ،ظرف ،تابع
مظروف است؛ تا شما چه چیزی در این ظرف بریزید .ا گر علم صحیح ریختید،
این شرح صدر پیدا میکند و بر ظرفیت
او افزوده میشود؛ اما ا گر طمع ریختید،
آز ریختید ،حسد ریختید ،کبر و غرور و
منیت ریختید ,فساد ریختید ,این را تنگ
میکند.
ُ
َ
فرمود« :کل ِو َع ٍاء َی ِض ُیق ِب َما ُج ِعل ِف ْی ِه»؛
یعنی هر ظرفی ،حرف اول را میزند و
مظروف ،تابع ظرف است و به اندازهای
که ظرفیت هست ،مظروف ورود پیدا
میکند و بقیه بیرون میریزد؛ ولی علم،
اینچنین نیست .علم ،مظروفی است که
ُ
بر ظرفیت ظرف میافزاید« :کل ِو َع ٍاء َی ِض ُیق
ْ ْ َ
َ
ِب َما ُج ِعل ِف ْی ِه ِإال ِو َع َاء ال ِعل ِم ف ِإ ُنه َی ِتسع ِب ِه»؛
یعنی مظروف ،این ظرف را وسیع میکند.

٭٭
بیان نورانی امام مجتبی  jاست؛ فرمود :این ظرف خالی را پر کنید ,چه چیزی
میخواهید در آن بریزید؟ میبینید یک انسان کممایه ،یک ساعت مینشیند،
میگوید ،میخندد و حرفهای «الیضر و الینفع» را وارد جانش میکند .مرحوم
آخوند صاحب کفایه  -خدا غریق رحمت کند  -مثالی میزند :کسی با آب شور،
درخت ،دیگر جا
این درخت را آبیاری میکند؛ بعد میخواهد آب شیرین بریزد ,این
ُ َ َ ْ ْ
ندارد .مگر آدم هر حرفی را میزند؟ هر چیزی را میشنود؟ فرمود« :ک َونوا أ ْو ِع َیة ال ِعل ِم»;
ظرف علم باشید .هرگز همشهر یتان ،استادتان و ...را نگاه نکنید؛ ببینید علومی که از
اهل بیت رسیده است ,اوج آن تا کجاست.
٭٭
ا گر گفتند ظرف دانش بشوید ،معلوم میشود راه باز است و هیچ کس نمیتواند
بگوید که من نمیتوانم .راه آن هم این است که آدم وقتی یک مقدار از راه را یاد
گرفت ،بعد توسعه پیدا میکند .این مظروف ،آن ظرف را توسعه میدهد .بر خالف
همه ظرفها که مظروف ،تابع ظرف است،
اینجا ظرفیت ظرف ،تابع مظروف است.
بعضی تنگ حوصله هستند؛ چرا؟ برای
اینکه در این ظرف ،چیزی ریختند که جا
ُ
برای دیگری نگذاشت; اما «کل ِو َع ٍاء َی ِض ُیق
ْ ْ َ
َ
ِب َما ُج ِعل ِف ْ َی ِه ِإال ِو َع َاء ال ِعل ِم ف ِإ ُنه َی ِتسع ِب ِه»؛
ُ َ ْ ََ ْ ْ
پس «کونوا أو ِعیة ال ِعل ِم» .حاال که ظرف
دانش شدید« ،مصباح الهدی» باشید.
درست است که آن ذوات قدسی اهل بیت،
وجود مبارک سید الشهدا  jو سایر ائمه،
اینها مصباح هدایت و سفینه نجات هستند؛
ولی گفتند :علما ورثه انبیا هستند؛ یعنی عالم
هم میتواند مصباح هدایت باشد; حاال آنها
خورشید هستند؛ اینها شمع و چراغ هستند.
فرمود :عا ِلم بشوید که راه خودتان را تشخیص بدهید؛ مصباح
هدایت بشوید که دیگران را راهنمایی کنید و راه دیگران را
نبندید .حدا کثر کار عالم ،این است که راه خودش را پیدا کند؛
ُ
َ اما مصباح شدن ،این است که دیگران را هم راه میدهد؛ «ک َونوا
َ ْ ْ
ْ َ
أ ْو ِع َیة ال ِعل ِم َو َم َص ِاب ْی َح ال ُهدی».

تا نفسمیکشید،
ظرف دانش باشید
نکتهها از گفتهها1/

٭٭
ا گر یک طلبه یا یک دانشجو ،وارد حوزه یا دانشگاه شد ,برای
سال اول ظرفیت داشت که ده مطلب یاد بگیرد ،وقتی این ده
ً
مطلب وارد صحنه جان او شد ,این روح را توسعه میدهد .او بعدا
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جهت سیر و سلوك قرار بگیرد ،چون
استقامت ندارد ،از میان راه بیرون میرود
و آن صفای اولش را هم از دست میدهد
و بارها برای این منظور ،این تشبیه جالب
را میكردند كه «تخم مرغ ،به تنهایی
خودش هم خوب است و هم قابل
استفاده و با آن میشود غذاهای مختلفی
پخت؛ ولی ا گر آن را زیر مرغ گذاشتند،
باید تا آخر بماند تا تبدیل به جوجه شود
و تكامل خودش را به دست آورد و ا گر در
نیمه راه ،آن را بردارند ،هم خوب بودن
اولش را از دست میدهد و هم چنان
فاسد می شود كه بوی تعفنش آزاردهنده
است» .حال ا گر انسانی كه صاحب
اراده و نفس هم باشد ،ا گر از نیمه راه
برگردد ،خطرات زیادی میآفریند .به
همین جهت ،افرادی را بر میگزیدند كه
4
استقامت این راه را داشته باشند.

مرحوم آیت اهلل حاج شیخ محمد جواد
انصاری همدانی فرزند مرحوم حاج مال
فتحعلی همدانی در سال 1281ش .در
همدان و در خانوادهای روحانی چشم
به جهان گشود .پدر وی مرحوم حاج
مالفتحعلی همدانی از علما و فضالی
همدان بود .از هفت سالگی ،آموختن
دروس حوز وی را با صرف و نحو در کنار
پدر آغاز کرد .از دوازده سالگی که مقارن
با فوت پدر بود ،فقه و اصول و برخی
از کتب فلسفی را نزد علمای همدان
همچون آیتاهلل میرزاعلی خلخالی،
حاج سیدعرب ،آقاعلی شهیدی،
آقامحمداسماعیل عماداالسالم و
رشتههای طب خمسه یونانی و زکریای
رازی و علم معرفةالنفس و درس اخالق
را در محضر میرزا حسین کوثر همدانی
طی نمود .در جوانی صاحب قوه
استنباط شد و در  ۲۴سالگی به درجه
اجتهاد رسید که مورد تأیید علمایی
همچون حاج شیخ عبدالکریم حائری،
آقا سیدابوالحسن اصفهانی ،محمدتقی

  ذكر خاص و عام
ذكرهای عام برای همه مفید است؛
اما ذكری خاص كه به بعضی افراد

برایلقایخدا ،قلبت را از شرک پاک کن
توصیههایی از مرحومآیتاهّلل انصاری همدانی

خوانساری و آیت اهلل بروجردی قرار گرفت.وی در ابتدا
گرایشی به عرفان نداشت .ر وزی در دوران طلبگی در
همدان میشنود که عارفی در لباس اهل علم به همدان
آمده و عدهای دور وی جمع شدهاند .وی به قصد ارشاد
او و هوادارنش وارد جلسه میشود و حدود  ۲ساعت
سخنرانی میکند که «غیر از راه شرع راه دیگری نیست و
اگر باشد ،انحراف محض است» .عارف در پایان سخنان
وی نگاهی به او کرده ،به او میگوید« :به زودی تو خود
آتشی به دل سوختگان عالم خواهی زد!» این رویداد و
سخن ،تحولی در درون وی ایجاد میکند و برای یافتن پیر
و مرشد و راهنمایی در مسیر عشق الهی ،گام مینهد و در
نهایت در این مسیر به درجهای میرسد که مرحوم آسید
علی آقا قاضی درباره وی میگوید« :ایشان در این راه
ً
استادی نداشته ،توحید را مستقیما از خدا گرفتهاست».
این عالم ربانی بعد از ظهر جمعه در دوازدهم اردیبهشت
 1339ش .در سن  59سالگی به ملكوت اعلی پیوست.
مزار شریف ایشان در قبرستان علی بن جعفر (ع) شهر قم
قرار دارد.

مالكهای پیشرفت سالك
روزی ایشان فرمود :باالترین مقامی كه برای انسان در
قرآن ذكر شده ،مقام لقاء اهّلل است و خداوند ،شرط
َ
َ
وصول بدین مقام را دو شرط میداند؛ «ف َم ْن كان
ً
َ َْ ْ
ً
ْ
ْ
َ
َْ ُ
قاء َر ّ ِب ِه فل َی ْع َمل َع َمال صا ِلحا َو ال ُیش ِرك ِب ِعباد ِة
جوا ِل
َی ّر َ
َ ً 1
ر ِب ِه أحدا»   .یك شرط ،عمل صالح و شرط دیگر ،پاك
گرداندن قلب از شرك است.
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سپس فرمود :من در هنگامی كه در نجف بودم ،یك
روز با طالب شرط بستیم كه بتوانیم خالف جریان
رودخانه شنا كنیم .لباسها را كندیم و خود را به آب
زدیم .دوستانم را چند كیلومتر آب با خود برد؛ اما من
مدتی با امواج آب ستیز داشتم و تصور میكردم چند
كیلومتر خالف جریان آب شنا كردهام؛ اما وقتی از
شدت خستگی بیرون آمدم ،دیدم همان جایی هستم
كه لباسم را كندهام .شما ا گر بتوانید همین حالی را كه
دارید ،نگه دارید و خراب نشوید ،خدای متعال ،درها
را به سوی شما باز میكند.
بعدها ما فهمیدیمكه دستور ایشان،چندان همآسان
نیست .انجام عملصالح ،كاری آسان است؛ ولی
بیرون آمدن از شرك ،كاریبس دشوار است.
اال یا ایها الساقی ادركاسا و ناولها
كه عشق آسان نمود اول ،ولی افتاد مشكلها
به بوی نافهای كاخر صبا زان طره بگشاید
2
ز تاب جعد مشكینش چه خون افتاد در دلها
ایشان خواب صادق ،مكاشفه ،طی االرض ،كارهای
خارق العاده و اخبار از ضمایر را مالك پیشرفت
نمیدانست؛ بلكه میزان را درك توحید و قرب الهی
3
میدانست.

هر كسی طاقت سیر و سلوك ندارد

بارها وقتی عكس كسی را نشان آقا میدادیم ،میفرمود:
صاحب این عكس ،آدم خوبی است؛ ولی ا گر در
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میگویند ،خاص ارتقاء آن فرد است و چه بسا خواندن
آن ،تاثیر كافی را برای كسی كه شرایط آن فرد را ندارد،
نداشته باشد؛ همانند دارویی كه طبیب برای فردی
خاص تجویز میكند كه چه بسا برای افراد دیگر ،ضرر
5
داشته باشد.

مغرور مكاشفات نشوید
ایشان شا گردانش را از اینكه توجه به مشاهدات و
مكاشفات كنند و به آنها ا كتفا كنند ،به شدت نهی
میکرد و دل بستن به این امور را از دامهای ابلیس
لعین میدانست و میفرمود :برای سالك ،مكاشفات و
خوابهای صادق ،حاالت هستند و او باید از ریاضت
و مراقبت دست برندارد تا این حاالت ،تبدیل به
مقامات شود و در اینباره ،تشبیه جالبی داشتند که
«حوضی كه خاك و گلش ،ته نشین شده ،درست است
كه آب آن صاف شده؛ ولی به مجرد پا گذاشتنن در آن،
دوباره گلآلود میشود» .یعنی حاالت هم مانند آبی
هستند كه ِگل آن ته نشین شده ،اما از بین نرفته است و
شیطان ممكن است با پا گذاشتن به حریم قلب آدمی،
آن را آلوده كند .پس سالك باید با جهد و تالش ،تمام
آثار آلودگی را از قلب پاك كند و مغرور به مكاشفات
نشود و هنگامی كه به مقامات رسید ،آن وقت است
كه جزء مخلصین میگردد و از دستبرد شیطان در امان
ْ َ
میماند؛ «إ ّال ع َ
6
باد َك ِم ْن ُه ُم ال ُم ْخل ِص َین».
ِ ِ

تكریم بندگان خاص
نعمتها و لذتها و بهجتهایی كه
خدای تعالی نصیب بندگان خاصش
در این دنیا میکند ،در عالم آخرت و
حتی در بهشت هم نصیب افراد عادی
7
نمیشود.

اگر ایمان كامل و ثابت
میخواهید...
شیخ طوسی از محمدبن سلیمان دیلمی
روایت كرده كه خدمت حضرت صادق
 jعرض كردم :شیعیان شما میگویند:
ایمان بر دو قسم است؛ یكی مستقر و
ثابت و دیگری آن كه به امانت سپرده
شده ،زائل می  گردد .پس به من بیاموز
دعایی را كه هر گاه بخوانم ،ایمان من
كامل گردد و زائل  نشود .امام فرمود :بعد
8
از هر نماز واجب ،این دعا را َبخوان:
ّ
ً
َ َْ
َ«رض ُ
اهلل علیه
یت ِباهّلل َر ّبا َو ب ُم َح َّمد َصلی
ِ ً ٍَ ْ ُ ْ ِ ً
ِ َ ًّ
تابا وَ
َ
و آله نبیا و باالسالم دینا و بالقرآن ك
ِ ْ ِ َِ ِ َ ِ ً ِ ِ ِ ً ِ ً ِ ِ ْ
ِبالك ْع َب ِة ِق ْبلة َو ِب َع ِلی َو ِل ّیا و ِاماما و ِبال َح َس ِن
ْ
ْ
َوال ُح َس ْی ِن َو َع ِلی بن ال ُح َس ْی ِن َو ُم َح َّم ِد ْب ِن
َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ
ع ِلی و جعف ِر ب ِن محم ٍد و موسی ب ِن جعف ٍر
َو َع ِلی ْبن َ
موسی َو ُم َح َّم ِد ْب ِن َع ِلی َو َع ِلی
ِ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْب ِن ُم َح َّم ٍد َو الح َس ِن ب ِن ع ِلی و الحج ِة ب ِن
ً ّ
َ
ْال َح َسن َص َل ُ
وات َا ِهلل َعل ْی ِه ْم ا ِئ َمة َ .الل ُه َّم
ّ َ ِ ُ ْ َّ َ َ
َُ ْ ّ َ
ْ
ِا ِنی ر ِضیت ِب ِهم أ ِئمة فار ِضنی لهم انك
َ
ُّ َ
ٌ 9
َعلی ك ِل شی ٍء قدیر».

و زالل بود كه ما را در یك عالم از لطف
و محبت و سعه و صفا فرو برد  و چنان
در فضای وسیع و لطیف و بدون گره از
ً
عالم معنی ما را داخل كرد كه حقا مانند
فضای بهشت ،پر از لطف و صفا و چون
ضمیر منیر عارف باهّلل، مانند آب صاف
زالل و هوای لطیف بود .من از این كه
برای زیارت در كنار قبر او نیامده بودم،
شرمنده شدم و به زیارت پرداختم .از آن
پس نیز به زیارت قبور غیر ائمه طاهرین
 ،bاز علما و مقربان و اولیاء خدا میروم
و مدد میگیرم و به زیارت قبور مؤمنین در
قبرستان میروم و به شا گردان خود توصیه
نمودهام كه از این فیض الهی ،محروم
نمانند  10.

پرسشهای روزمره
کارشناس :سید محمدتقی علوی

 .1در حسینیهها و بیشتر مساجد ،به
ویژه روستاها ،مراسم شبیهخوانی برگزار
میشود كه گاهی اثر مثبتی در نفوس
مردم دارد .این مراسم چه حكمی دارد؟
همه مراجع (به جز صافی) :اگر مراسم
شبیهخوانی مشتمل بر امور در وغ و باطل
نباشد و با توجه به مقتضیات زمان،
باعث وهن مذهب حق هم نشود ،اشكال
ندارد؛ ولی در عین حال ،بهتر است به
جای این مراسم ،مجالس وعظ و ارشاد
و ذكر مصایب حسینی و مرثیهخوانی
برپا شود.
آیتاهلل صافی :اگر مراسم تعزیه و شبیه
خوانی مشتمل بر محرمات نباشد،
اشكال ندارد.
َ
 .2استفاده از َعلم در مراسم عزاداری
سیدالشهدا  jیا قرار دادن آن در
مجلس عزا و یا حمل آن در دسته
عزاداری ،چه حكمی دارد؟
اشكال ندارد.
 .3استفاده از آالت لهو و موسیقی در
مراسم عزاداری چه حكمی دارد؟
همه مراجع (به جز بهجت و صافی):
اگر از آالتی است كه به لهو و حرام
اختصاص دارد ،نواختن آن (در هر حال)
جایز نیست؛ ولی اگر از آالت مشترك
باشد ،استفاده از آن به منظور مشروع،
اشكال ندارد و تفاوتی بین مراسم
عزاداری و جشن ،در حكم موسیقی
نیست.

بركات زیارت قبور اولیای الهی
ایشان میفرمود :من در گذشته به زیارت
قبر غیرمعصوم و امام نمیرفتم؛ چون
تصور میكردم كه فقط از قبور ائمه  bكه
به مقام طهارت مطلق رسیدهاند ،بسط
و گشایش حاصل میشود؛ ولی از قبور
غیر آنها اثری مترتب نیست تا اینکه در
سفر اولی كه با جمعی از شا گردان خود
به عتبات عالیات مشرف شدیم ،یك
روز در ایام اقامت در كاظمین ،برای
تماشای بنای مدائن و ایوان شكسته
ً
كسری  -كه حقا موجب عبرت بود  -از
بغداد به طرف مدائن رهسپار شدیم و
پس از تماشای مدائن و به جای آوردن
دو ركعت نماز در آن ،به سمت قبر سلمان
فارسی و حذیفه كه در نزدیکی آن ایوان
قرار دارد ،به راه افتادیم .در كنار قبر
سلمان فارسی ،نه به جهت زیارت ،بلكه
برای رفع خستگی و استراحت ،با جمیع
دوستان نشسته بودیم كه نا گهان سلمان
از ما پذیرایی نمود و خود را به صورت
واقعی نشان داد و به حقیقت خود تجلی
نمود .چنان روح او لطیف  و صاف و
بدون ذرهای از كدورت و چنان واسع

پی نوشت:
 .1كهف ،آیه آخر.
 .2در كوی بی نشانها ،ص .41 – 40
 .3همان ،ص .43 - 42
 .4همان ،ص .57 – 56
 .5همان ،ص .63 – 62
 .6حجر ،آیه .43
 .7میر زا جواد آقا ملكی تبریزی ،ترجمه رساله
لقاءاهّلل ،به نقل از آیت اهّلل انصاری همدانی،
ص .35
 .8در كوی بی نشانها ،ص .94
 .9مفاتیح الجنان.
 .10همان ،ص .105 - 107

 .5آیا جایز است در مراسم عزاداری
امام حسین  jمردان در حضور زنان،
لخت شده ،عزاداری كنند؟
اگر نامحرم در مجلس نباشد ،اشکال
ندارد؛ مگر آنکه مفسده ای بر آن مترتب
شود.
 .6باال و پایین پریدن در هنگام
سینهزنی (هروله) چه حكمی دارد؟
شایسته است مؤمنان از هر كاری كه
مناسب با مجالس عزاداری حضرت
سیدالشهدا  jنمیباشد ،خودداری
كنند و حركات مذكور هم اگر موجب وهن
مراسم عزاداری نشود ،اشكال ندارد.
 .7ا گر بعضی از واجبات به سبب شركت
شخص در مجالس عزاداری از او فوت
ً
شود (مثل نماز صبح قضا شود) ،آیا
بهتر است بعد از این در این مجالس
شركت نكند یا این كه عدم شركت او
باعث دوری از اهلبیت علیهم السالم
میشود؟
نماز واجب ،مقدم بر
بدیهی است كه ِ
فضیلت شركت در مجالس عزاداری
اهلبیت  bاست و ترك نماز و فوت
شدن آن به بهانه شركت در عزاداری
امام حسین  ،jجایز نیست؛ ولی
شركت در عزاداری به گونهای كه مزاحم
ّ
نماز نباشد ،ممكن و از مستحبات مؤكد
است.
 .8آیا مراسم عقد و عروسی در ماه
محرم ،حرام است؟

آیات عظام بهجت و صافی :به طور كلی،
نواختن با آالت موسیقی (آالت لهو) در هر
حال ،حرام است و تفاوتی بین مراسم
عزاداری و جشن در حكم موسیقی
نیست.

ِصرف خواندن صیغه عقد بدون مراسم
شادی ،اشکال ندارد؛ اما برگزاری این
نوع مراسم ،به صورت رسمی ،هتك
حرمت ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا
 jاست و جایز نیست.

 .4آیا نواختن شیپور ،نی و فلوت در
تعزیه اشكال دارد؟

 .9آیا حرکت هیئت سینه زنی و زنجیرزنی
بانوان در خیابان ها صحیح است؟

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
باشد و حالت سنتی خود را حفظ کند
و اخالص در آن بیشتر باشد و از ریا و
خودنمایی و تفاخر با هیئت دیگر برکنار
باشد ،بیشتر در دلهای آماده تاثیر می
کند و اجر و ثواب بیشتری دارد .برخی
از حرکات مثل راه اندازی گر وهی با انواع
وسایل موسیقی در جلو هیئت ،موجب
وهن عزاداری و غیرمناسب است.

حضور بانوان در قالب هیئت زنجیر زنی
و سینهزنی با سفارشاتی که در ر وایات
برای نحوه حضور بانوان در مجامع
عمومی آمده ،منافات دارد و با وقار ز ن
مسلمان در مقابل نامحرم ،سازگار
نیست و از سوی هیچ یک از فقهای
بز رگوار ،در گذشته و حال ،تایید نشده
است؛ لذا باید ترک شود.
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شماره سی

در پاسخ به چرایی نیامدن نام امام علی  jدر قرآن ،چهار
نکته زیر بیان میشود:

 .1تأکید قرآن بر معرفی اوصاف

در تمام تفاسیر معتبر شیعه و سنی ،آمده است که این آیه
درباره حضرت علی  jنازل شده است.
ً َ ً َ َ
َ ْ ُ َ َ َ
الطع َام َعلی ُح ِبه ِم ْس ِکینا و ِیتیما و أ ِس ًیرا2
ب .و یط ِعمون
مفسران بزرگ شیعه و سنی ،آوردهاند که این آیه در شأن
امیرالمؤمنین  jو خانواده اوست .حضرت علی و فاطمه
 cبرای بهبودی امام حسن و امام حسین  cنذر کردند که
سه روز ،روزه بگیرند ،آنان هنگام افطار در سه شب متوالی،
افطار خود را به مسکین ،یتیم و اسیری دادند و در شأن آنان
سوره «هل اتی» نازل شد.
َ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُْ
یت و یطهرکم
جِ .إنما ِیر ید اهلل ِلیذ ِهب عنکم الرجس أهل الب ِ
َت ْط ِه ًیرا3

ن

ناماهلبیت
درقرآن

شیوه قرآن مجید درباره معصومان  ،bذکر اوصاف خاص
آنان بوده است؛ بدون آنکه از نام آنان یادکند .به عبارت
دیگر ،قرآن به جای معرفی شخص ،به «شخصیت» ممتاز
و برجستگیهای آنان میپردازد .مصداق بسیاری از آیات
قرآن ،تنها امام علی  jو اهلبیت  bهستند؛ بدون اینکه
نامی از آنان برده شود .به آیات زیر بنگرید:
َ َ ُ
ْ
َ ُ َ
ُُ
یک ُم ُ
الذین ِیقیمون
الف .إنما و ِل
الذ َین َآم ُنوا ِ
اهلل َو َر ُسوله َو ِ
َ َِ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ
الصال ة و یؤتون الزکاة وهم را ِکعون1

مختصر
و مفید

در خصوص اینکه این آیه شامل حضرت علی ،فاطمه،
حسن و حسین  cاست ،نزد شیعه و سنی هیچ اختالفی
نیست و تنها اختالف ،در شمول آن نسبت به همسران پیامبر
 iاست که با دالیل متعددی ،علمای شیعه ،شمول آن را
نسبت به همسران پیامبر  iرد کردهاند.

اگر نام امام علی و سایر اهل
بیت  bدر قرآن میآمد ،امت
اسالم دچار اختالف نمیشد؛
راز نیامدن صریح اسم امام
علی و دیگر اهلبیت  bدر قرآن
چیست؟

با درنگ در سه آیه باال ،میفهمیم که شخصیت ،محور
توجه و ترسیم است .در آیه اول ،تلفیق دو عبادت بزرگ با
یکدیگر ،همراه با اوج اخالص و خدادوستی ،نمایان شده
است .در آیه دوم ،اوج ایثار در شدت نیاز و در آیه سوم،
طهارت مطلق از هر کژی و کاستی و عیب و گناه ،برجسته
شده است.
معرفی شخصیت ،معرفی الگوهاست و در نتیجه ،جامعه
را به جای گرایشهای تعصبآمیز جاهالنه و پیروی
کورکورانه ،به سمت ژرفاندیشی و توجه به مال کها،
فضایل و امتیازهای واقعی ،سوق میدهد .همچنین معرفی
شخصیت ،زمینهساز پذیرش معقول است؛ در حالی که
معرفی شخص ،در مواردی موجب انکار میشود.

پرسید :چه چیزی باعث شده که خدای تعالی اسم علی
و اهلبیت  bرا به صورت صریح و روشن در قرآن بیان
نکند؟
امام در پاسخ فرمود« :خدای سبحان ،به نماز امر فرمود؛ اما
بیان تعداد رکعتها که سه رکعت باشد یا چهار رکعت ،به
اختیار رسول خدا  iبود .خدای تعالی به مناسک حج
امر فرمود؛ اما تفسیر و بیان تعداد دورهای طواف ،به اختیار
پیامبر  iگذاشته شد».

 .3پیشگیری از شکستن حرمت کالم الهی
امیرمؤمنان  jمخالفانی سخت و پر کینه داشت که
تمام تالش خود را برای تصدی خالفت و جلوگیری از
عهدهدار شدن آن از سوی امیرمؤمنان  jایفا میکردند و
برای دستیابی به قدرت ،حتی حاضر به مقابله با پیامبر
 iشدند .با توجه به چنین جو حا کمی در صدر اسالم،
احتمال می رفت که آنان به توجیه آیه یا آیاتی از قرآن و
حتی حذف آن نیز دست بزنند .ازاینرو ،خداوند برای
صیانت از قرآن و پیشگیری از شکستن حرمت کالم الهی،
به جای ذکر نام علی  jدر قرآن ،به اوصاف و شخصیت
وی اشارهکرد.
عالمه طباطبایی معتقد بود که ا گر خداوند نام علی  jرا
ً
صریحا مانند نام محمد  iدر قرآن میآورد ،به آسانی آن
را از قرآن برمیداشتند .ازاینرو ،خداوند برای محافظت از
قرآن ،نام علی  jرا در قرآن ذکر نکرد5.

 .4صیانت از

اهلبیت b

وجود نام علی  jو ائمه پس از او در قرآن ،شدت عمل و
افزایش خشونت برای از بین بردن آنان را از سوی جریان
قدرت طلب و غاصب خالفت ،محتمل میساخت.
حضرت آیتاهلل سبحانی در این باره می  گوید:
«چه بسا ذکر نام ائمه ،سبب می شد که آزمندان حکومت
و ریاست ،به نسل  کشی بپردازند .آنها برای اینکه از تولد
آن امامان جلوگیری کنند ،هیچ بعید نبود همچنانکه درباره
حضرت موسی  jرخ داد ،به نسلکشی اهلبیت دست
بزنند؛ لذا درباره حضرت مهدی  jهم که در احادیث
تأ کید به نسب و خاندان ایشان شده بود ،میبینیم
حساسیتهای فراوانی پدید آوردند و خانه حضرت عسکری
 jمدتها تحت نظر و مراقبت بود تا فرزندی از او به دنیا
نیاید و در صورت تولد ،هر چه زودتر به حیات او خاتمه
دهند»6.

 .2لزوم تبیین قرآن توسط مقام رسالت
خداوند تفسیر امور دینی و تبیین آموزههای قرآنی را به پیامبر
 iوا گذار کرده است .آیا اثری از تعداد رکعات نماز در قرآن
مییابید و یا اشارهای درباره تعداد دورهای طواف در آن
مییابید؟ روشن است که خداوند ،تبیین این نوع احکام را
به پیامبر  iسپرده است .خداوند تبیین امر امامت را نیز به
پیامبر خویش وا گذار کرده است4.
این پاسخ در روایت امام باقر jدرباره علت عدم ذکر نام
امیرمؤمنان  jدر قرآن آمده است .ابوبصیر از امام باقر j
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پی نوشت:
 .1مائده ،آیه .55
 .2انسان ،آیه .9
 .3احزاب ،آیه .33
 .4مطهری ،مجموعه آثار ،ج ،4ص .904
 .5عالمه حسینی طهرانی ،امام شناسی ،ج ،13ص .159
 .6ر.ک :افق حوزه.86/5/3 ،

چ
مختصر
و مفید

یفرستیم؟
چرا لعن م 
چرا بر دشمنان امام حسین  jلعن میفرستیم؟ این كار نوعی خشونت و بدبینی
است .این یك نوع احساسات منفی است و با منش «انسان مدرن» نمیسازد .این
روحیه لعن و ّ
تبری و پشت كردن به دیگران ،از خشونتهایی است كه به هزار و
چهار صد سال پیش ،برمیگردد و با آن زمان ،تناسب دارد؛ اما امروز دیگر جامعه
و مردم ،این كارها را نمیپسندند .چرا مقید به لعن بر دشمنان امام حسین
هستید؟
ابراهیم  jچه بود؟ ابراهیم  jو یارانش به بتپرستانی كه با آنها دشمنی كردند
و ایشان را از شهر و دیار خود بیرون راندند ،گفتند :ما از شما بیزاریم و اعالن برائت
كردند .بعد به این هم ا كتفا نکرده ،میفرماید :بین ما و شما تا روز قیامت ،دشمنی و
كینه برقرار است؛ مگر اینكه دست از خیانتكاری خود بردارید.
تنها دوستی دوستان خدا كافی نیست؛ ا گر دشمنی با دشمنان خدا نباشد ،دوستی
دوستان هم از بین خواهد رفت .ا گر نظام دفاعی بدن نباشد ،آن نظام جذب هم
نابود خواهد شد .آنچه مهم است ،این است كه ما جای جذب و دفع را درست
بشناسیم.
دشمنان او را لعن كنیم
اول
اینكه
مگر
كنیم؛
استفاده
حسینی
بركات
از
توانیم
ما نمی
َ ُ َ ْ ُ
3
داء َعلی الكفار»
و بعد بر او سالم بفرستیم .خداوند در قرآن هم اول میفرماید« :أ ِش
و بعد میفرماید«ُ :ر َح ُ
ماء َب ْی َن ُهم» 3.پس در كنار سالم ،باید لعن هم باشد و در كنار
والیتّ ،
تبری و اظهار دشمنی نسبت به دشمنان اسالم نیز باید وجود داشته باشد.

همان گونه كه سرشت انسان ،فقط از شناخت ساخته نشده ،تنها از احساسات
و عواطف مثبت هم ساخته نشده است .انسان ،موجودی است كه هم احساس
مثبت و هم احساس منفی دارد؛ هم عواطف مثبت و هم عواطف منفی دارد .همان
گونه كه شادی در وجود ما هست ،غم هم هست و خدا ما را این گونه آفریده است.
ا گر باید با اولیای خدا دوستی كرد ،با دشمنان خدا هم باید دشمنی كرد .این،
فطرت انسانی و عامل تكامل و سعادت انسان است .ا گر دشمنی با دشمنان خدا
نباشد ،به تدریج ،رفتار انسان با آنها دوستانه میشود و بر اثر معاشرت ،رفتار آنها را
میپذیرد ،حرفهای آنان را قبول میكند و كم كم شیطان دیگری مثل آنها میشود.
به عبارت دیگر ،دشمنی با دشمنان ،یک نظام دفاعی در مقابل ضررها و خطرها
ایجاد میكند .بدن انسان ،همان گونه كه عامل جاذبهای دارد كه مواد مفید را
جذب میكند ،یك نظام دفاعی نیز دارد كه سموم و میكربها را دفع میكند.
باید میكرب را از بین برد .این ،سنت ،تدبیر و حكمت الهی است كه برای هر
موجود زندهای ،دو نظام در نظر گرفته است؛ یك نظام برای جذب و دیگری
برای دفع .همان طور كه جذب مواد مورد نیاز ،برای رشد هر موجود زندهای الزم
است ،دفع سموم و مواد مضر از بدن هم الزم است .ا گر انسان ،سموم را دفع نكند،
نمیتواند به حیات خود ادامه دهد.
موجودات زنده ،نیروی دافعه دارند .این نیروی دافعه ،در حیوانات و انسان ،همین
نقش را ایفا میكند .در روح انسان نیز باید چنین استعدادی وجود داشته باشد.
ما باید یك عامل جاذبه روانی داشته باشیم تا از كسانی كه برای ما مفید هستند،
خوشمان بیاید؛ دوستشان بداریم؛ به آنها نزدیك شویم و از آنان ،علم ،كمال ،ادب،
معرفت و اخالق فرا بگیریم.
چرا انسان باید افراد و امور پسندیده را دوست بدارد؟ برای اینكه وقتی به آنان
نزدیك میشود ،از آنها استفاده میكند .بنابراین ،نسبت به خوبانی كه منشأ كمال
هستند و در پیشرفت جامعه مؤثرند ،باید ابراز دوستی كرد و در مقابل ،باید با كسانی
َْ َ َ ُ
ٌ
ٌ
كان ْت لك ْم ْاس ُوة َح َس َنة فی
كه برای سرنوشت جامعه ،مضر هستند ،دشمنی كرد« :قد
َ َ َ ُ ْ ُ َْ ْ َُ ُ ُ
َ َْ
َ ُ َ
ُ
ْاب َ
اهلل ،كفرنا
راهیم َو الذین معه اذ قالوا ِلقو ِم ِهم انا بر
ئاء ِم ْن ًك ْم َو ِمما ت ْع ُبدون ِم ْن د ِون ِ
ُ ْ َ َ ََْ َ ََْ ُ َْ َ ُ َ ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ ْ َ ُ 1
َ
ُ
َ
ِبكم و بدا بیننا و بینكم العداوة و البغضاء ابدا حتی تؤ ِمنوا ِباهلل وحده».
خداوند در این آیه میفرماید :شما باید از ابراهیم  jپیروی كنید .كار حضرت

پی نوشت:
 .1ممتحنه ،آیه .4
 .2فتح ،آیه .29
 .3همان.
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سیاهیگربدانی
نورذات اس ت...

مختصر
و مفید

فلسفه سیاهپوشی در ایام عزاداری چیست؟

رنگ سیاه ،آثار و خواص گونا گونی دارد و به دلیل هر یك از این خواص ،هر فرد یا
گروه ،برای منظور و هدف ویژه خود ،از آن بهره میگیرد .رنگ سیاه ،از جهتی ،رنگ
پوشش است؛ یعنی سبب استتار و پوشیدگی میگردد و گاهی برای چنین امری ،به
1
كار گرفته میشود.
رنگ سیاه از جهت دیگر ،رنگ هیبت و تشخص است .از اینرو ،لباسرسمی
شخصیتها ،معموال سیاه یا سرمهای سیر است و در نقلهای تاریخی ،موارد فراوانی
را میتوان یافت كه برای نشان دادن هیبت و تشخص فرد ،گروه ،حكومت و یا
2
موضوعی ،از این رنگ استفاده میشده است.
یكی دیگر از خواص و آثار رنگ سیاه ،این است كه این رنگ ،به صورت طبیعی،
رنگی حزنآور ،دلگیر و مناسب عزا و ماتم است .از همین رو ،بسیاری از مردم
جهان ،از این رنگ برای اظهار غم و اندوه از مرگ دوستان و عزیزان خود ،سود
میجویند.
انتخاب رنگ سیاه در ایام سوگواری ،عالوه بر نكته فوق ،علتی عاطفی نیز دارد و آن
عبارت است از این وقتی كسی در ماتم عزیزان خویش ،جامه سیاه میپوشد و در و
دیوار را سیاهپوش میكند ،با این عمل میخواهد بفهماند كه آن فرد از دست رفته،
مایه روشنی چشم و در حكم فروغ دیدگان وی بوده ،و دفن پیكر او در دل خاك،
مانند غروب ماه و خورشید ،سینه حیات و زندگی را در چشمش تیره و تار ساخته،
زمین و زمان را برای او ،در سیاهی و ظلمت فرو برده است؛ چنان كه حضرت زهرا
علیها السالم در روز هشتم رحلت حضرت رسول iبر سر قبر آن حضرت رفت و
فریاد برآورد« :ای پدر! تو رفتی و با رفتن تو ،دنیا روشنیهای خویش را از ما برگرفت و
نعمت و خوشیاش را از ما دریغ كرد .جهان ،به حسن و جمال تو ،روشن و درخشان
بود [ولی ا كنون با رفتن تو] روز روشن آن سیاه گشته و تر و خشكش حكایت از
3
شبهای بس تاریك دارد  ...و حزن و اندوه ،همواره ،مالزم ماست .»...
بنابراین ،سیاهپوشی ،به دلیل رمز و رازی كه در این رنگ نهفته ،به عنوان یك رسم
طبیعی و سنت منطقی ،نشانگر حزن و اندوه است و پیروان اهلبیت  bدر ایام
عزاداری ،لباس سیاه بر تن میكنند؛ زیرا لباس سیاه ،نشانه اظهار عشق و دوستی
نسبت به آنان ،اعالم جانبداری از سرور آزادگان در جبهه ستیز حق و باطل و اظهار
4
تیره شدن آفاق حیات معنوی است.
لباس مشكی در عزاداری امامان  -bبه ویژه ساالر شهیدان -جسمی تیره ،ولی
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جانی روشن دارد؛ یعنی در ظاهر ،سیاه است و در باطن ،سپید و چه خوش گفته
است شیخ محمود شبستری در گلشن راز:
سیاهی گر بدانی نور ذات است
به تاریكی درون ،آب حیات است
		
چه میگویم ،كه هست این نكته باریك
شب روشن میان روز تاریك

پی نوشت:
 .1ر.ک :یادداشتهایی در زمینه فرهنگ و تاریخ ،ص .273 -272
ی
 .2ابن اثیر یكی از مورخان برجسته مینویسد :ابومسلم خراسانی روزی خطبه م 
خواند .مردی برخاست و پرسید :این عالمت سیاه كه بر تو میبینم ،چیست؟ گفت:
ابوزبیر از جابر بن عبداهلل انصاری ر وایت كرده كه گفت :پیغمبر  iهنگام فتح مكه،
عمامه سیاهی بر سر داشت و این ،لباس هیبت و دولت است (ترجمه الكامل ،ج  ،9ص
.)114
 .3بحاراالنوار ،ج  ،43صص .180 -174
 .4ر.ک :سیاهپوشی در سوگ ائمه نور ،ص .53 -31

چ
مختصر
و مفید

چـرا کـوفه؟

اموری كه این پرسش را از اهمیت بیشتری برخوردار میكنند ،عبارتند از:
 .1امام حسین  jدر این حركت سیاسی -نظامی خود در ظاهر شكست خورد و
یکی از عوامل این شكست ،انتخاب كوفه به عنوان محل قیام بود.
 .2شخصیتهای بزرگ آن زمان ،مانند عبداهلل بن جعفر  -شوهر حضرت زینب
علیهاالسالم  -عبداهلل بن عباس ،عبداهلل بن مطیع ،مسور بن مخرمة و محمد
حنفیه ،امام حسین  jرا از رفتن به عراق و كوفه ،منع میكردند و برخی از آنها
پیشینه كوفیان در فریبكاری و تنها گذاشتن امام علی و امام حسن  cرا به آن
حضرت یادآور میشدند؛ اما آن حضرت با وجود تمامی این نظرات ،به سمت
كوفه به راه افتاد .از این رو ،برخی مورخان  -مانند ابن خلدون – معتقد بودند که
امام در انتخاب مرکز قیام ،اشتباه کرد.

عقالنیت حركت امام حسین

چرا امام حسین  jبرایقیام خود شهر کوفه را
انتخاب کرد؟

فشار ،تهدید و تطمیع استفاده كنند و به ساماندهی بیعتكنندگان میپرداختند
و از عوامل مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و روانی بهره میگرفتند ،امكان
پیروزی آنان در كوفه ،بسیار بود.

j

ا گر یك شخصیت سیاسی با در نظر گرفتن شرایط مختلف و تحقیق كافی درباره
یك تصمیم ،به صورت منطقی به نتیجهای برسد و بر اساس آن ،تصمیمی بگیرد
و در این میان ،عاملی غیرمنتظره ،مانعی در اجرای پیشبینی او ایجاد كند،
نمیتوان آن شخصیت را متهم به خطا كاری كرد.

بنابراین ،میتوانیم بگوییم که شناخت امام حسین  jاز مردم كوفه ،واقعگراتر از
شناخت امثال ابن عباس بود؛ زیرا شناخت ابن عباس ،مربوط به دوران امام علی
 jو حكومت امام حسن ( jیعنی حداقل بیست سال قبل) بود؛ در حالیكه
شناخت امام حسین  jمربوط به زمان حال بود .همچنین این شناخت ،عالوه
بر آنكه از نوشتههای بزرگان شیعه – مانند سلیمان بن صرد و حبیب بن مظاهر -به
دست آمده بود ،به وسیله نماینده مستقیم امام (مسلم) نیز تأیید شده بود؛ در
حالیكه ابن عباس و دیگران ،چنین ابزارهایی را برای کسب اطالعات جدید ،در
اختیار نداشتند.

ما معتقدیم که در آن مقطع تاریخی ،امام حسین  jبه خوبی اوضاع كوفه را زیر
نظر گرفت .آن حضرت در زمان معاویه حاضر نشده بود به كوفیان پاسخ مثبت
دهد و به صراحت ،تقاضای آنها را رد كرده ،حتی برادرش ،محمد حنفیه را از
پاسخگویی مثبت به این نامهها بازداشته بود .در این هنگام نیز با رسیدن این
نامهها به آنان اعتماد نكرد؛ بلكه به منظور دریافتن صحت و سقم ادعای كوفیان،
پسرعموی خود ،مسلم بن عقیل را به آن جا فرستاد و پس از آنكه مسلم ،بیش از
یك ماه در آن جا توقف كرد و از نزدیك با اوضاع آنجا آشنا شد و به این نتیجه
رسید كه اوضاع برای ورود امام حسین  jمناسب است و این را در نامه خود
به امام  jنگاشت ،آن حضرت به سمت این شهر حركت كرد .البته حركت
زودهنگام امام  jدر ایام حج ،به علت احتمال خطر جانی برای آن حضرت در
مكه بوده است.

همچنین شرایط كوفه در آن زمان ،با اوضاع كوفه در بیست سال قبل ،متفاوت
شده بود و انگیزههای الزم برای همراهی كوفیان با امام حسین  jفراهم شده بود و
احتمال عقبنشینی و فریبكاری آنان ،بسیار ضعیف به شمار میرفت.
در اینجا نیز باید توجه داشت كه عواملی مانند ضعف حكومت شام به علت كم
تجربگی یزید و غیرقابل مقایسه بودن شخصیت او با پدرش معاویه و نیز ضعف
حكومت كوفه (در زمان نعمان بن بشیر) ،احتمال موفقیت امام حسین  jرا در
تشكیل حكومت در كوفه و مقابله با حكومت مركزی شام ،بیشتر میكرد.

در این میان ،عامل غیرمنتظرهای كه پدید آمد ،بركناری نعمان بن بشیر و جایگزینی
عبیداهلل بن زیاد به جای او در كوفه بود كه هیچ شخصیت سیاسی ،نمیتوانست
آن را پیشبینی كند؛ بلكه ظاهر اوضاع ،كامال خالف آن را نشان میداد؛ زیرا
درباره رابطه میان یزید و ابن زیاد ،چنین گفته شده است :یزید بر او خشمگین بود
و در صدد عزل او از حكومت بصره بوده است .حتی در بعضی از منابع چنین آمده
است که :یزید ،نسبت به ابن زیاد ،بیش از همه ،کینه و دشمنی داشت.

بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت كه از نظر تحلیل تاریخی ،تصمیم امام  jبرای
حركت به سمت كوفه -با توجه به موقعیت آن حضرت و وضعیت كوفه و مردمان
آن و اوضاع حكومت مركزی شام -تصمیمی كامال درست بود و ا گر عوامل
ناشناخته و غیرمنتظره ای پدید نمیآمد ،این حركت ،منجر به پیروزی ظاهری امام
 jمیشد.

با وجود این عامل ،ا گر مسلم و یارانش نیز مانند ابن زیاد میتوانستند از اهرمهای
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اخبار عتبات دانشگاهیان
عمره و عتبات دانشگاهیان در برگزاری چنین برنامهها
و مراسماتی تشکر کرد.
در پایان ،هدایایی به رسم یادبود از طرف ستاد عمره و
عتبات دانشگاهیان به میهمانان تقدیم شد.

,,
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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 ویژهای 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  ۲۰برابر 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  ۱۳هزار نفر بود که این اشتیاق موجب شد ما
در این دوره ،برنامهریزی را برای اعزام حدود  ۲۰هزار
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

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  ۹۴تا پایان اردیبهشت ماه سال  ۱۳۹۵به
عتبات عالیات اعزام شدند .این مسابقه در  ۴فصل 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 دوم۰۹۳۸...۲۲۲۴ :
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 رسانهای حضرت
زینب ،حضرت سجاد و اهل بیت  bبعد از واقعه
عاشورا در راه کوفه و شام و بازگشت ،با آن بازخوانیها
و گزارشهایی که دادند ،تشکیالت حکومت یزید را
زیر و رو کرد ،خطاب به اهالی رسانه گفت :شما که
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میآیید کربال ،باید از آنها الگو بگیرید.
وی در ادامه بیان کرد :مقام معظم رهبری در جلسهای
که خدمتشان بودیم ،فرمود :من اگر این مسئولیت را
نداشتم و میخواستم کاری را انتخاب کنم که اولویت
برایم داشته باشد ،کار با نسل جوان را انتخاب میکردم.
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 مکانها ،دل پذیراست.
حجت االسالم و المسلمین نجفی روحانی خطاب به
اصحاب رسانه گفت :شما که خوش بیان ،خوش ذوق
و خوش قلم هستید ،جوانها 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 عنایتهای ویژه به عتبات
دانشگاهیان ،بیان کرد :ما در دوره پانزدهم عتبات
دانشگاهیان با وجود تعطیلی دانشگاهها در ایام اطالع
رسانی ،شاهد ثبت نام بیش از  ۹۳هزار نفر در سایت
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان بودیم که به همین
دلیل ،ما نیز ظرفیت اعزام را از  ۳۳۰کاروان به ۴۴۰
کاروان افزایش دادیم.
حجت االسالم والمسلمین فقیهی در بخش دیگری از
سخنانش افزود :اینها نشان میدهد که در جمهوری
اسالمی ایران به برکت خون شهدا و روح پاک
حضرت امام (ره) و نیت خالص مقام معظم رهبری،
بچههای ما دیندارند و من از دوستان رسانهای همراه،
میخواهم 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
مزین به سنگ مقبره مبارک حضرت سیدالشهدا j
که به تازگی تعویض شده است و نیز هدایای متبرک
دیگری اهدا شد.

,,

برگزاری برنامه نجف شناسی
کاروانهای دانشگاهی در مرقد صافی
صفای یمانی

کاروانها در سالن سلطان االنبیاء حرم امام حسین
 jبرگزار شد.
در این همایش ،حجت االسالم والمسلمین
نجفی روحانی ،مسئول بعثه مقام معظم رهبری
در عراق و حجتاالسالم و المسلمین رفیعی،
از اساتید حوزه و دانشگاه ،سخنرانی کردند
و در خصوص واقعه غدیر و غدیرشناسی،
مطالب ارزندهای را بیان نمودند .همچنین یکی
از اساتید دانشگاه ،دقایقی درباره والیت و
غدیرشناسی صحبت کرد.
شایان ذکر است که حضور سید جعفر
الموسوی ،تولیت محترم حرم سیدالشهدا j
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

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
های نجف ،آشنایی با فضایل امیرالمومنین j
و تاریخ کوتاهی از نجف و کوفه میباشد ،در
زیارت دوره کاروانهای دانشگاهیان گنجانده
شده است.
این برنامه در ابتدا با توضیحات حجتاالسالم
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

برگه اشتراك

نشریه زمزم
نشریهداخلی
ستادعمره وعتباتدانشگاهیان

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

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 فیلمهایی
چون افق و سریالهایی مانند حضرت یوسف
 jو 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 علتها جداست
عشق اسطرالب اسرار خداست
در خاتمه صحبت های وی ،انگشتری متبرک
به سنگ مزار پاک حضرت سیدالشهدا  jبه
رسم یادبود به وی اهدا شد.

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

علی نوروزی/شایسته تقدیر

سمیرا حامی داوودلی/نفردوم

نفردوم :زینب سخایی

عکسهاییادگاری

محدثه رستم بخش/شایسته تقدیر

برگزیدگان
مسابقه عکاسی
« چراغ راه »
بخش حرفهای
لطف
م اعکسها
ی
خ
و
د
ر
ا
ب
ا ذکرنام
حلعکس
برداری برا یمانبف وتاریخ و
رستید

نفرسوم :عارفه عارفی راد

زهرا غالمی/نفر اول

برگزیدگان
مسابقه عکاسی
« چراغ راه »
بخش یادگاری
امیر باباپور/شایسته تقدیر

مهدی خان محمدی/
نفرسوم
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اولین سالمیها ،اولینباریها ...
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مسابقهویژهنشریهزمزم،شماره ۳۰
نکات قابل توجه:
 .1پاسخ پرسشها را از مجله زمزم  ۳۰پیدا کنید .هر پرسش فقط یک پاسخ صحیح دارد.
 .2مشخصات خود را دقیق و خوانا نوشته ،به همراه پاسخ نامه ارسال نمایید.
 .3با ارسال به موقع پاسخ نامه ،از جوایزی همچون کمک هزینه و سهمیه سفر به عتبات عالیات ،کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و دهها هدیه نفیس دیگر بهره مند شوید.
 .4جهت شرکت در مسابقه ،پاسخ نامه را به همراه مشخصات خود به نشانی «قم ،بلوار شهید صدوقی ،خیابان حضرت ابوالفضل (ع) ،پال ک  ،38ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان» و یا به ایمیل @zamzam
 labbayk.irارسال نمایید و یا از پاسخ نامه خود عکس گرفته ،آنرا به آدرس تلگرامی  @rahiyaneasemanبفرستید.
 .5مهلت ارسال پاسخ نامه تا پایان آذر ماه  139۵می باشد.

 .1این روایت از کیست؟ برای هر امامی ،عهدی
بر گردن شیعیان اوست و از جمله نشانههای
وفا به این پیمان ،زیارت قبور آنان است.
الف) پیامبر اکرم i
ب) امام صادقj
ج) امام رضا j
د) امام هادیj
 .2منظور از اولوااللباب در آیه «انما یتذکر اولو
االلباب» چه کسانی هستند؟
الف) مؤمنان
ب) شیعیان
ج) امامان b
د) متقین

 .7درباره علم میتوان گفت:
الف) بهترین ظرف است.
ب) مظر وفی است که بر ظرفیت ظرف میافزاید.
ج) اگر انسان ظرف دانش شد ،میتواند مصباح
الهدی باشد.

 .4لیله المبیت کدام شب است؟
الف) شب اول ربیع االول سال  14بعثت

1

 .5کدام یک درست نیست؟
الف) در جریان شعب ابیطالب ،امیرالمؤمنین
جوانی  24ساله بود.
ب) مشرکان ،توطئه قتل پیامبر اکرم  iرا در
«دارالندوه» برنامه ریزی کردند.
ج) علی  jپس 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
 jحدود  24سال سن داشت.
 .6کدام یک درست است؟
الف) اولین کسی که در وادی السالم دفن
گردید ،خباب بن ارت است.
ب) ایام زیارت امام حسین ، jجزء عمر زائر
شمرده نمیشود.
ج) ز وار امام حسین  jچهل سال قبل از
دیگران در قیامت وارد بهشت میشوند.
د) تمام موارد درست است.

 .3کدام 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
پر وردگارش میرود ،هیچ کس جز خداوند در
آن نیست.
د) مقصود از سابقون در سوره واقعه ،حضرت
علی  jو دوستانشان هستند.

2

ب) شب اول ربیع االول سال  13بعثت
ج) شب  13رجب سال  13بعثت
د) هیچ کدام

3

4

5

6

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

تلفن ثابت:
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د) ب و ج درست است.
 .8دو 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
 .9چرا نام امام علی jبه صراحت در قرآن
نیامده است؟
الف) شیوه قرآن ،معرفی شخص ممتاز
امیرالمؤمنین  jاست.
ب) شیوه قرآن ،معرفی شخصیت ممتاز امام
علی به جای معرفی شخص ایشان بوده است.
ج) اگر نام امام علی  jدر قرآن میآمد ،احتمال
حذف آیه یا آیاتی از قرآن وجود نداشت.
د) سوره هل اتی در شأن اهلبیت ناز ل شده
است.
 .10کدام یک درست نیست؟
الف) رنگ سیاه ،رنگی حزن آور و مناسب عزا و
ماتم است.
ب) حضرت زهرا  hدر روز هشتم رحلت پیامبر
اکرم  iبر سر قبر آن حضرت حاضر گردید.
ج) پوشیدن لباس سیاه در ایام عزاداری امام
حسین  jنشانه اظهار عشق و دوستی نسبت
به ایشان است.
د) پوشیدن لباس سیاه در عزای امام حسین
 jمستحب است.

7

8

9

10

