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است ،ولی هواهای نفسانی و پیروی از گمان بر آن نور پرده میاندازد ،لذا
انسان نیازمند تذکر و بیداری است و فاطمه؟اهع؟ اصل آن نور است .من
ً
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عصر غیبت است و موالیمان امام عصر؟جع؟ در مقام وصی
ّ
و جانشین پدران بزرگوارش ُسکانداری کشتی امامت
و والیت را به عهده گرفتهاند و به عنوان پدری مهربان
پناه پناهجویان ،در ادارهی ّ
رعیت
و سرپرستی دلسوز و ِ
خویش کوتاهی نمینمایند .در...
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سالم واژهای که همه
افراد در طول عمر خود
بارها و بارها به کار
میبرند اما شاید کمتر به
معنی و مفهوم آن توجه
کرده باشند .سالم نامی
از اسماء الهیست که بر
این قوم منت نهادهاند
تا...
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تا حاال به این فكر كردهای كه ارزش خطوط جغرافیایی روی
نقشه واقعیت دارد یا فقط یك قرار داد است؟! خطوطی كه با
جنگ یا قرارداد بین چند نفر پاك یا جا به جا میشوند.
تا حاال دیدهای در قرآن یا روایات بگویند مؤمن ایرانی یا
مؤمن عراقی یا مؤمن افغانی یا...؟!

کشور بحرین

در مهمانیهای سال نو در سال 89
در یک جمع خانوادگی بودیم .یک
نفر دچار زانو درد شده بود .یکی از
فامیلها به او گفت که داروی...
بخورد .نوروز امسال که برای دیدن
او رفتیم از...

برای اشتراک  4شماره از این فصلنامه ،مبلغ  5000تومان را به شماره حساب:
 0308635171004سیبا بانک ملی ایران به نام رضا رهنما واریز نموده و تصویر فیش
را همراه با مشخصات زیر به آدرس پست الکترونیکی Zekr@aboutorab.comایمیل
کرده یا به شماره  021 - 22458551فکس نمایید.
همچنین میتوانیدمبلغ مورد نظر را به شماره کارت:
 6037-9911-1484-2416به نام رضا رهنما واریز نموده و اطالعات پرداخت خود را
به همراه مشخصات زیر ارسال نمایید:
نام و نام خانوادگی-نشانی دقیق پستی-کد پستی -تلفن ثابت -تلفن همراه-
شماره فیش-تاریخ فیش
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پروردگارا
از تو امان میخواهم ،در آن روزی كه
مال و فرزند هيچ نفعی نمیبخشد و چيزى
جز حضور در محضر خدا با قلب سلیم سود
نمیدهد.
و از تو امان میخواهم ،در آن روزى
كه ظالم از پشيمانى و حسرت ،انگشت به
دندان مىگیرد در حالی که مىگويد اىكاش
من با رسول همراه مىگشتم.
و از تو امان میخواهم ،در آن روزى
كه مجرمان از صورتشان شناخته مىشوند و
آنها را از مو و پاهایشان میگیرند.
و از تو امان میخواهم ،در آن روزى كه
نه پدرى به جاى فرزند و نه فرزندی به جاى
پدرّ ،
ذرهای مجازات نمیشود...
و از تو امان میخواهم ،در آن روزى كه
ظالمین را عذرخواهى سودی نمیبخشد و
لعنت خداوند و بدترین خانه برای آنهاست.
و از تو امان می خواهم ،در آن روزى كه
هيچ كس ّ
ذرهای بر ديگری قدرت ندارد و
فرمان در آن روز برای خداست.
و از تو امان میخواهم ،در آن روزى
كه هر کس از برادر و مادر و پدر و همسر و
فرزندانش مىگريزد...
و از تو امان میخواهم ،در آن روزى كه
بدكار آرزو میكند كه اى كاش میتوانست
فرزندانش ،همسرش و برادرش را فداى خود
سازد تا از عذاب رها گردد ،و قبيلهاش كه
هميشه حمايتش مینمود و هر كه در روى
زمين است همه را فداى خود نماید تا از
عذاب نجات يابد .هرگز! به یقین آتش دوز خ
بر او شعلهور است...

مناجات امیرالمومنین
در مسجد کوفه
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س�������خ�������ن س������ردب������ی������ر
ش ��ايد روز ّاول ��ی ك ��ه تصمي ��م گرفتي ��م برايت ��ان
نم ��ان هم خطور نمیك ��رد اين همه
بنويس ��يم ،به ذه 
خوانن ��دهی حرف� �های و طرف ��دار پ ��ر و پ ��ا قرص داش ��ته
باشيم!
هه ��ا و پيامهاي ��ی ك ��ه از دور و نزدي ��ك به
رايانام 
دس ��ت م ��ا رس ��يده ،نش ��ان خوشآيندی اس ��ت از دقت
و ّ
توج ��ه ش ��ما و اين يعن ��ی دلگرمی ما ب ��رای فصلها و
شمارههای بعد.
ّ
ما سپاس ��گزاريم؛ از همهی كس ��انی ك ��ه مجلهی
خ ��ود را خواندن ��د و ما را مورد لطف و تش ��ويق خود قرار
دادند.
ّ
ما سپاس ��گزاريم؛ از همهی كس ��انی ك ��ه مجلهی
خود را خواندند و كاستیهايمان را به ما هديه كردند و
با اين كار به پيشرفت ما كمك كردند.
ما سپاسگزاريم؛ از همهی كسانی كه تنها فرصت
ّ
داش ��تند مجل� �هی خود را بخوانند و ب ��ا اين كار ،ما را در
نش ��ر فضاي ��ل اهلبي ��ت؟مهع؟ ي ��اری كردن ��د و همچنين
ّ
كس ��انی ك ��ه تصمي ��م دارن ��د در آين ��ده مجلهی خ ��ود را
بخوانند!...
ما مشتاقانه در انتظار نظرات ،نوشتهها و سؤاالت
ش ��ما در موضوع ��ات مرتب ��ط ب ��ا فضاي ��ل اهلبيت؟مهع؟
ّ
هس ��تيم .هي ��أت تحريري� �هی مجل� �هی ابوت ��راب ،تمام
دوستداران اهلبيت؟مهع؟ هستند.
ب ��ه امي ��د روزی ك ��ه اي ��ن آرزو ب ��ه ي ��ك خاطرهی
شيرين تبديل شود.
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والیت پدر

وقتی میروی حرم امام رضا؟ع؟ آن همه آدم دارند با حضرت
صحبت میكنند ،ت��و چ��ه میكنی؟ ت��و ه��م حرفت را میزنی
يا م �یروی روزی میآيی كه فقط خ��ودت باشی كه حضرت
بفهمند چه میگويی و حرفهايت ميان همهمهی مردم گم
صفحه 12
نشود؟
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شهریار کون و مکان

ّ
حاکمیت و گسترهی والیت آن حضرت تا کجاست؟
عرصهی
آدم �ی��ان و ج� ّ�ن�ی��ان؟زم�ی��ن وآس �م��ان؟اف�لا ک و کهکشانها؟
وحوش و جانوران؟نبات و جماد؟
صفحه 14

روایتی از والدت

سه روز بود كه «فاطمه بنت اسد» ،همسر ابوطالب ،در كعبه
كّ
بود .حاال دیگر تمام م ه و اطراف آن از ماجرای ورود فاطمه
به كعبه ،آن هم از شكافی كه ناگهان در دیوار ایجاد شده
بود ،با خبر بودند.
صفحه 18

علیرضا پورمشیر

نمیدانم ...
با همه طراوت و زیبائیاش از راه رسید و به چشم به راهیمان
پایان داد .بهار را میگویم! هدیهاش ،گل و شکوفهها بودند با طراوت
باران! چه زیباست وقتی میبینی که سر سبزی و طبیعت رنگارنگ،
همه جای شهر و دیارت را فراگرفته! دوست داری برای آنکه بیش از
همه دوستش داری دست به دعا برداری و برای او ،خوبترینها را
بخواهی! حاال تو میمانی و یک دنیا دوست و آشنا که برای کدام یک
از آنها دعا کنی؟! پدر و مادرت؟! همسر و فرزندانت؟! خواهر و برادرت؟!
اساتید و دوستانت؟! و ...حتی نگاهی به دفتر تلفن موبایلت میاندازی
تا شاید برای کسی که از یاد بردهای ،بهترین دعا را بکنی .اما نه ...هیچ
فایدهای ندارد .گوشهای مینشینی و صندوقچهی خاطرات خود را که
خاک گرفته رفت و روب میکنی تا شاید ...شاید ...موالیت ،امام زمان...
او که هر نفسی میکشی وامدار وجود اوست ...درست فهمیدی .چه
دعائی بهتر از این که برای سالمتی امام زمانت دعا کنی! اما خود را قابل
نمیدانی که با زبان گنهکار خود برای او دعا کنی! به خاطر میآوری
دعائی را که امام رضا؟ع؟ برای ایشان فرمودند .به سراغ مفاتیح الجنان
شیخ عباس قمی میروی و شروع میکنی« :مهربان خدایا! هر بال را دفع
َ
کن از نماینده ،ولی و خلیفهات و ّ
حجت بر خلقت .بارالها! نگهداری کن
او را از پشت سر ،پیش رو ،طرف راست و چپ و باالی سر و زیر پایش.
پروردگارا ! به من بنمایان آن چهرهی زیبا و ارجمند و پیشانی درخشان
و نورانی را .سرمهی وصال دیدارش را به یک نگاه به دیدهام بکش و
شتاب کن در فرجش .او را به نیروی خودتّ ،قوت ده .دوست دار هرکه
دوستش دارد و دشمن دار هر که دشمنش دارد و ما را از یاران او قرار
ده»...
تو برایش دعا کردی اما انگار دلت راضی نمیشود ،تو میمانی و
تنهائی و انتظار...
و انتظار یعنی بر هر کوی و برزن به دنبال یار...
نمیدانم کجای عالمی...
پشت کدامین پلک نومیدی...
که انبوه نگاه مردم دنیا...
درین غوغای وانفسا...
درین گرداب بیآرامش تکرار...
تو را میجوید از تصویرهای
سایهوار
خفته بر دیوار...
نمی دانم...
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آس��مـانیان زمـی��ن

امامت قرآنی

آیا خداوند متعال در قرآن برای ما قصهگویی فرموده است؟!!
ما برای یک کالم حکیمانه بشری هم این چنین سخن نمیگوییم .هنگامی که
از ادبیات غنی پارسی سخن به میان میآید و از شعر شاعران نامی و بزرگ پارسی
زبان حرف میزنیم؛ همایشها و سمینارهایی بر گذار میکنیم که بدانیم این
شاعر بزرگ در پس این اشعار چه حقائقی را مورد نظر دارد و چه مطالبی را در ورای
این الفاظ اراده کرده که بگوید؛ هزاران دانشمند دعوت میشوند و هر کسی
مطلب خود را میگوید و از حرف خود دفاع میکند و هیچ کس نمیگوید که این
شاعر بزرگ فقط قصد داشته که قصهسرایی کند و مطلبی در پس الفاظ ندارد.
ما در مورد شعر شاعران میپذیریم که در پس الفاظ حقائقی باشد و نشانهی
بیاطالعی میدانیم اگر کسی نفی حقیقتی ورای الفاظ کند؛ اما به کالم اهلل که
میرسیم ،هر چه میخواهد دل تنگت بگو؟! هیچ حرمت اهلل را نگه نمیداریم
نه تنها فضل کالم اهلل را بر کالم بشر رعایت نمیکنیم 1بلکه از کالم بشر هم آن را
پایینتر میآوریم و به آن جسارت میکنیم؛ أعاذنا اهلل من شرور أنفسنا.
خداوند متعال در قرآن مراحل تعالی یکی از أنبیاء أولوالعزم را -با بیان امتحاناتی
که از ایشان کرده است -بیان میفرماید .حضرت ابراهیم؟ع؟ طبق تصریح آیات
ُ َّ
قرآن به مقام «خلت» رسیدهاند و خداوند ایشان را «خلیل» اخذ فرموده است.
َ
َ
َّ
َ
َّ َ
للِّهَ
ً َ
َ
راهيم
َو َم ْن أ ْح َس ُن دينا ِم ّم ْن أ ْسل َم َو ْج َه ُه ِ َو ُه َو ُم ْح ِس ٌن َو ات َب َع ِملة ِإ ْب
َ ً َ َّ َ َ ُّهَ
َ َ
ً 2
راهيم خليال.
الل ِإ ْب
حنيفا و اتخذ
دين چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كرده و نيكوكار
و ِ
است و از آيين ابراهيم حقگرا پيروى نموده است؟ و خدا ابراهيم را دوست
گرفت.
این رتبه پس از نبوت حضرت ابراهیم؟ع؟ است و پس از برخی امتحاناتی است

نکتههایی
پیرامون مقام امامت
حجتاالسالم ظهیرالدین

در شماره قبلی این فصلنامه اشاره کردیم که
خداوند حکیم زمانی که در قرآن از مطلبی سخن
به میان میآورند و درباره موضوعی آیاتی را نازل
فرمودهاند قطعا در پس این کالم و در ورای این
آیات حقائقی را در اراده دارند که بر عهده هر
مسلمان موحد است که این مراد را دریابد؛ چرا که
هر عاقلی إقرار بر این دارد که حکیم سخن بیهوده
به زبان نمیآورد!
این که بعضی افراد از آیات قرآن به همان ظواهر
اکتفا میکنند و منکر حقائقی در پس آنهایند و
در مورد داستانهای قرآنی میگویند :خدا برای
ما ّ
قصهگویی کرده است چرا که کتابش جذابتر
شود و خواننده هنگام تال وت با تنوع روبرو شود
َ
َ
قولون
و کمتر خسته شود!!! ُسبحانه و تعالی َع ّما َی
ُ ً َ ً
ُعلوا کبیرا.
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که از ایشان به عمل آمده است .ولی آیا این باالترین مقامی است که این نبی
الهی به آن نائل آمدهاند؟ قطعا خیر؛ قرآن پس از این رتبه امتحانات دیگری را
برای آن حضرت بیان میکند که یکی از آنها جریان ذبح حضرت اسماعیل؟ع؟
3
و پیروز شدن حضرت ابراهیم؟ع؟ در آن است.
در انتهای تمام امتحانات ،خداوند میفرماید که ما ابراهیم را بر مردمان (الناس)
امام قرار دادیم و این بدین معناست که باالترین نمره و درجه در این نظام
آفرینش امامت است؛ امامتی ّ
خاص که خداوند به حضرت ابراهیم؟ع؟ عطا
4
میفرماید.
ّ
این نکته نیز باید اشاره شود که تمامی انبیاء به نوعی امامت عامه دارند یعنی
همه آن بزرگواران از باب این که هدایتگر مردماند ،اماماند ولی این امامتی که
خداوند برای حضرت ابراهیم؟ع؟ جعل میفرماید امامتیست خاص که پاداش
تمامی امتحانات آن نبی اولوالعزم است .انشاءاهلل در شمارههای بعدی از این
امات خاصه بیشتر سخن خواهیم گفت.
ابراهیم خلیلاهلل؟ع؟ که به جعل الهی بر مردمان امام گشتهاند آنقدر
حضرت
ِ
نزد پروردگار عظمت دارند که خداوند به اهل ایمان دستور میدهد که جای
لاّ
پای حضرتش را مص بگیرند و در آنجا نماز بخوانند 5.این جایگاه و عظمت
برای حضرت ابراهیم ثابت است ولی با تمامی این اوصاف خداوند میفرماید که
حضرتشان از خدا تمنای جایگاهی دیگر را دارند:
ً َ َ َ
َ َّ َ ْ ْ
ُ َ َُ ً
َ َ
َ
ُ
َ
َ
ناس َكنا َو ُتبْ
ْ
ربنا و
اج َعل َنا ُم ْس ِل َم ْي ِن لك َو ِم ْن ذ ّ ِريّ ِتنا أ ّمة مس ِلمة لك و أ ِرنا م ِ
ُ 6
َع َل ْينا إ َّن َك أ ْن َت َّالت َّو ُ
اب َّالرحيم.
ِ
پروردگارا ،ما را تسليم [فرمان] خود قرار ده و از نسل ما ،امتى فرمانبردار
خود [پديد آر] و آداب دينى ما را به ما نشان ده و بر ما ببخشاى ،كه تويى
توبهپذير مهربان.

آن حضرت برای خودشان و حضرت اسماعیل؟امهع؟ از خداوند استدعا دارند که
َُ
مسلمان باشند و از ا ّمتشان گروهی را مسلمان قرار دهند.
این اسالم و تسلیمی که حضرت ابراهیم؟ع؟ از خداوند استدعای آن را دارند چه
تسلیمی است؟
آن بزرگوار که در آیه  125سوره مبارکه نساء خداوند بر تسلیمشان صحه گذاشته
است و فرموده:
َ
ً َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ للِّهَ
ُ
َو َم ْن أ ْح َسن دينا ِممن أسلم وجهه ِ .
دين چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كرده است.
و ِ
ّ
پس معلوم میشود که این اسالم و تسلیم نوع خاصی از اسالم است که حضرت
ابراهیم از خداوند تمنا دارد.
در آیه  131همین سوره بقره بعد از استدعای حضرت ابراهیم ،خداوند به ایشان
امر میفرماید که تسلیم شود و ایشان عرضه میدارد :تسلیم رب العالمین هستم:
َ
َ
إ ْذ َق َال َل ُه َر ُّب ُه أ ْس ِل ْم َق َال أ ْس َل ْم ُت ِل َربِّ ْال َع َال ِم َ
ين.
ِ
هنگامى كه پروردگارش به او فرمود« :تسليم شو» ،گفت« :به پروردگار
جهانيان تسليم شدم».
سپس خداوند میفرماید که حضرت ابراهیم؟ع؟ به اوالدش وصیت کرد به دینی
که خدا برای شما برگزیده است قبل از این که مرگ به سراغتان بیاید تسلیم
شوید:
َّ َّهَ
َ َُْ
اص َط َفى َل ُك ُم ّ
َ
ين َفلاَ َت ُم ُوت ّنَ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
الد َ
نىَّ ِإن الل
َو و َ 
صى ِبها ِإبر ِاهم ب ِن ِ
ِ
يه و يعقوب ياب ِ
لّاَ َ
ُ
ّ ْ ُ َ 7
ِإ َو أ ُنتم مس ِلمون.
و ابراهيم و يعقوب ،پسران خود را به همان [آيين] سفارش كردند [و هر دو
در وصيتشان چنين گفتند« ]:اى پسران من ،خداوند براى شما اين دين را
برگزيد پس ،البته نبايد جز مسلمان بميريد».
این تنها وصیتی است که حضرت ابراهیم؟ع؟ پس از گذراندن امتحانات بزرگ
الهی و نائل آمدن به باالترین مقامات و دیدن ملکوت آسمانها و زمین 8به
فرزندانش میکند و این تنها سفارش نشان دهنده اهمیت سفارش شده است.
حال سؤال اینجاست چه دینی دین برگزیده الهی است که حضرت ابراهیم؟ع؟
به فرزندانش تسلیم شدن در برابر آن را وصیت فرموده است؟
ما برای پیدا کردن این دین برگزیده الهی باید به کجا رجوع کنیم؟ آیا از خودمان
بگوییم؟!! و یا این که خود خداوند باید از دینی که برگزیده خبر دهد؟ زمانی که
ّ
مرضی و مصطفای الهی را میجوییم ،مییابیم که تنها دینی
در کالم اهلل دین
که خداوند به خود نسبت دادهاند دین اسالم است
َّ ّ َ ْ َ ّهَ إْ
ْ ُ 9
الل ِالسالم.
الدين ِعند ِ
ِإن ِ
در حقيقت ،دين نزد خدا همان اسالم است.
و حتی خداوند به این اعالم اکتفا نفرموده و در تأ کید بر دین برگزیدهاش در
آیهای دیگر میفرماید:
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ إْ
آْ َ َ ْ
ً ََ ْ ُْ ََ
ُ
ُ
ْ
َ 10
َ
َ
ْ
خاسرين.
الم دينا فلن يقبل ِمنه و هو ِفي ال ِخر ِة ِمن ال ِ
و من يبت ِغ غير ِالس ِ
هیچ دینی غیر از اسالم از هیچ کس پذیرفته نیست و هر کسی غیر از آن
دینی برگزیند در آخرت جزء خسارت دیدگان است.
پس درخواستی که حضرت ابراهیم؟ع؟ با آن عظمت و مکنت از خداوند داشتند
و وصیتی که به فرزندانشان کردند این بود که به دین اسالم مسلمان باشند و از
11
همان موقع بود که متدینان به دین الهی اسالم را مسلمان نامیدند.
اما این که کدامین اسالم مرضی رضای خداست ،سؤالی مهمتر است؛ چرا که
تبیین واحدی از اسالم در میان مسلمانان نیست و ما باید بدانیم که کدامین

تبیین از اسالم تبیینی است که خداوند مورد نظر دارد.
انشاءاهلل در شماره آینده به فضل و عنایت امام زمان؟جع؟ و داللت آن بزرگوار به
خود آیات قرآن ثابت خواهیم کرد که اسالم مرضی رضای خداوند ،اسالمی است
که بر والیت امیر عالمین ،امیرالمؤمنین؟ع؟ استوار است.

درخواستی که حضرت ابراهیم؟ع؟ با آن عظمت
و مکنت از خداوند داشتند و وصیتی که به
فرزندانشان کردند این بود که به دین اسالم
مسلمان باشند و از همان موقع بود که متدینان
به دین الهی اسالم را مسلمان نامیدند.

 .1پیامبراکرم؟ص؟ فرمودند:
ّهَ َ َ َ ْ
ََ
َ ْ ُ ُْ
ْ َ لاَ َ َ ْ
الل على خل ِق ِه.
فضل الق ْر ِآن على َسا ِئ ِر الك ِم كفض ِل ِ
برتری قرآن بر سایر کالمها همچون برتری خداوند است بر مخلوقاتش.
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 .4بقرة ،آیه:124
َ َ ُّ ُ َ
ُ َ َّ
ً َ َ ْ ُ ّ يَّ
َ َ َ َّ ُ َّ َ ّ
َ
اس ِإماما قال و ِمن ذ ِر تي
مات فأتمهن قال ِإ ِني ِ
َو ِإ ِذ ْابتلى ِإ ْبراهيم ربه ِبك ِل ٍ
جاعلك ِللن ِ
َ
ُ
َ
ّ
ْ
َ
َ
قال ال ينال عه ِدي الظ ِال َ
مين
و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود ،و وى آن همه را به انجام رسانيد،
[خدا به او] فرمود« :من تو را پيشواى مردم قرار دادم[ ».ابراهيم] پرسيد« :از دودمانم
[چطور]؟» فرمود« :پيمان من به بيدادگران نمىرسد».
 .5البقرة ،آیه:125
َ ُ َ ًّ
َ َ ْ ً َ َّ ُ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َّ
َ
ْ
ْ
قام ِإبراهيم مصلى ...
اس و أمنا و ات ِخذوا ِمن م ِ
و ِإذ جعلنا البيت مثابة ِللن ِ

و چون خانه [كعبه] را براى مردم محل اجتماع و [جاى] امنى قرار داديم[ ،و

فرموديم« ]:در مقام ابراهيم ،نمازگاهى براى خود اختيار كنيد»،
 .6بقرة ،آیه.128
 .7بقره ،آیه.132
 .8أنعام ،آیه:75
أْ َ
َ َ ُ َ َ ْ
َ ََ ُ
َ َ ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ّ
وقنينَ
َو كذ ِلك نري ِإبراهيم ملكوت الس
ض و ِليكون ِمن الم ِ
ِ
ماوات و الر ِ
و اينگونه ،ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقينكنندگان
باشد.
 .9آلعمران ،آیه.19
 .10آلعمران ،آیه.85
 .11حج:78 ،
َََ ََْ ُ
َُ َْ ُ
ْ َ َ َّ َ
ّهَ َ َّ
ّ
ُ
َ
ْ
ْ
ين ِمن حر ٍج ِملة
هاد ِه هو اجتباكم و ما جعل عليكم ِفي ِ
الل حق ِج ِ
جاهدوا ِفي ِ
َو ِ
الد ِ
َ ْ َُْ
ْ
ُ
َ ُ
َ
ُ
ْ
َ
راهيم ه َو َس ّماك ُم ال ُم ْس ِلمين ِمن قبل.
أبيك ْم ِإب
و در راه خدا چنان كه حق جهاد [در راه] اوست جهاد كنيد ،اوست كه شما را [براى
خود] برگزيده و در دين بر شما سختى قرار نداده است .آيين پدرتان ابراهيم [نيز
لاً
چنين بوده است] او بود كه قب شما را مسلمان ناميد،
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آس��مـانیان زمـی��ن

والیت

والیت پدر
محمدابراهیم کلباسی

پدر هر كسی بر او واليت دارد ،درست است؟
چرا؟ چرا پدر بر فرزند والیت دارد؟
ب��ه ن��ظ��ر س���ؤال عجيبی اس���ت ول���ی ب��ي��ا ك��م��ی روی
آن فكر كنيم ...من جوابهای احتمالی خ��ودم را
میگويم ،تو هم پيش خودت بگو...
ّ
 خ���وب ب��ه ن��ظ��ر طبيعی اس���ت ،ب��چ��ه ك��ه ق��درتمحافظت از خودش را ندارد پس بايد تحت امر پدر
باشد تا آسيبی به او نرسد.
 پدر دارد او را از نظر مالی تأمين میكند پس او همبايد در مقابل اطاعت كند.
 پدر ،بزرگتر است و به جامعه آشناتر...خ���وب ج��وابه��اي��ی ك��ه ب��ه ذه���ن م�یآي��ن��د اي�نه��ا
هستند و جوابهايی از اين دست.
اما به نظر میآيد اين جوابها اشكاالتی دارند!
اینکه فرزند در كودكی توانايی حفاظت از خ��ود را
ندارد قبول ،وقتی بزرگ شد چه؟ پدرش پير شده،
ح��اال فرزند هم قویتر اس��ت ،هم م��ال دارد -حتی
شايد خرجی پدرش را هم بدهد -و هم بعد گذشت
زمان ،او از پدر به وضع كنونی جامعه آشناتر است
ّاماّ ...اما با اين احوال او ّ
ولی پدر نمیشود و واليت
پدر باقيست...
ّ
به این بحث دقت کن؛
واليت جعل خداوند است؛ یعنی خداوند است که
کسی را ّ
ولی دیگری مینماید و بندهای را اختیاردار
بندهای دیگر قرار میدهد .قرار است پدر و مادر بر
فرزند واليت داشته باشند پس از او بزرگترند ،پس
فرزند از آنهاست ،او را از كودكی میبينند و به او
آشنايند و همه رفتارهای او را میدانند...
میشود يك نفر كه كس ديگر را نمیشناسد ّ
ولی
او شود؟ اين منطقی است؟ یک نفر را از آن طرف
خیابان صدا بزنند بگویند بیا این طرف خیابان ّ
ولی
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ْ َ ُ ْ َ ُ َّ
الإمام الوا ِلد الش ِفيق
این آقا یا خانم بشو .این شدنی است؟
حاال يك نفر ق��رار است ول� ّ�ی چندين فرد ش��ود ،بايد
آنه��ا را بشناسد يا ن��ه؟ بايد ت��وان پاسخگويی به
آنه��ا را داش��ت��ه باشد ي��ا ن��ه؟ بايد سرپرست آنه��ا
باشد ،درست است؟
بیا دوب��اره بررسی کنیم؛ كسی كه ول� ّ�ی عالم است
بايد چگونه باشد؟
وقتی میروی حرم امام رضا؟ع؟ آن همه آدم دارند
با حضرت صحبت میكنند ،تو چه میكنی؟ تو هم
حرفت را میزنی يا میروی روزی میآيی كه فقط
خ��ودت باشی كه حضرت بفهمند چه میگويی و
حرفهايت ميان همهمهی م��ردم گم نشود؟ در
بیان خواستههایت مراعات حضرت را میکنی که
شاید برآورده کردن حاجتت مشکل باشد یا باالخره
ّ
جمعیت! ...یا هرچه
یک امام رضا؟ع؟ است و این
حاجت داری میگویی؟ ب��رای خ���ودت ،فامیلت و
جمیع مؤمنین و مؤمنات!
امروز كه با امام زمان؟جع؟ كار داری بلند میشوی
ي���ك س�ل�ام م���یده���ی ح��رف��ت را م���یزن���ی و ای��ش��ان
م�یش��ن��ون��د و ب���رای ت��و آن��چ��ه ص�ل�اح ب��دان��ن��د ان��ج��ام
میدهند ،انجام میدهند و فقط شنونده نيستند ،تو
ایشان را نمیبينی اما ایشان تو را میبينند و سخن
تو را میشنوند.
َ
اگ��ر كسی ول� ّ�ی عالم باشد و ق��رار باشد عالم پشت
در خانهاش صف ببندند كه نوبت برسد و عرض
حاجت كنند چه میشد؟ مسخره میشد نه؟
اگر آن فرد يك آدم عادی باشد كه بر فرض مردم او
را انتخاب كنند و او بشود ولی!...
امروز فارس و عرب و ترك و اروپايی و آفريقايی و هر
كسی در عالم به زبان خودش با صاحب ّ
الزمان؟جع؟
حرف میزند ،خداوند به ّ
ولی خود قدرت واليت را با

تمامی شئون آن داده است ،اگر كس ديگری باشد
چه میكند؟ مترجم میگيرد؟ خندهدار است نه؟
تو به ام��ام س�لام میدهی میگويی آق��ا من فالنی
ّ ً
هستم فرزند فالنی از شهر ...مسلما نه! او ولی است
و ولی كسی را كه تحت واليتش باشد میشناسد...
َ
ح��اال ح��س ك���ردی ول� ّ�ی ع��ال��م» ،شخصی اس��ت كه
خداوند به او قدرت و علم داده است؟
ح��س ک���ردی ه��ر ب��ار «ه��ر ی��ك از أئ� ّ�م��ه؟مهع؟ را صدا
م�یزن��ی ،آن ب��زرگ��واران ت��و را میبینند ،ص��دای��ت را
میشنوند و بی هیچ ّ
معرفی تو را میشناسند؟
باور كردی والیت جعل خداوند است؟ یعنی خداوند
خ��ودش ول� ّ�ی خ��ود را تعیین مینماید؟ میخواهی
خ��ی��ال��ت را راح���ت ك���ن���م؟ ...ام���ام زم����ان؟جع؟ چند
ساله بودند که ولی عالم شدند؟  ٥سال نه؟ و امام
جواد؟ع؟  ٨سال .این یعنی خداوند متعال کسی را
که بخواهد ّ
ولی خلق میکند و به او قدرت و علم
کافی برای این امر میدهد و در این هنگام آن فرد
نه نیازمند ّ
سن و سال است که تجربه داشته باشد
و نه نیازمند تجربه و مشورت دیگران.
حاال به نظرت میشود یك ّ
عده جمع شوند یك جا و
برای یك جامعه «ولی« تعیین كنند؟
میشود كسی بگوید «علی جوان است ،شوخ طبع
است «...معاذ اهلل!
«س َم ِت والیت» خلق نشده
برای
میشود كسی كه
ِ
است بر فرض با رأی مردم انتخاب شود؟ یا خودش
تالش کند؟
چقدر در روزنامهها خ��وان��دهای يا از اف��راد مختلف
شنيدهای كه «در ف�لا ن مغازه شاگرد مغازه دخل
را زد» « ،يكی از شركاء ّ
حق ديگری را خورد» « ،دو
دوس��ت قديمی بعد از ساليان سال با هم اختالف
پيدا كردند»...
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معرفی کتاب

شش گوشهی بهشت

پیام میرفتاحی

ناشر :مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
نویسنده :سید ّ
محمد بنی هاشمی

ببين نتوانستهاند ب��األخ��ره ي��ك ف��رد مطمئن پيدا
كنند كه مالشان را بیدغدغه به او بسپارند ،كه با او
دوست شوند و صد در صد به او اعتماد كنند ...بی
هیچ احتمال خطا.
ياد فرمايش پيامبر در روز غدير بيفتيم:
َ
ُْ ُ
َ َ ُ
أل ْس ُت أ ْولی ِبك ْم ِم ْن أنف ِسك ْم
آيا من از شما به خودتان سزاوارتر نيستم؟

شش گوشهی بهشت کتابی پیرامون سرزمین کربال و زیارت امام حسین؟ع؟ است .در این کتاب
ّ
شرافت کربال و برتری آن نسبت به مکه مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین شواهدی آورده شده
ّ
ّ
است که محل شهادت ابیعبداهلل؟ع؟ محل مناجات انبیاء بوده و زیارتگاه مالئکه هست...
ّ ّ
سیدالشهداء است؛ مطابق
مطلب دیگری که در کتاب تشریح میگردد زیارت کربال و ویژگیهای زائر
نظری که در کتاب اثبات میگردد کسی که ترک زیارت کربال نماید ،در قیامت حسرت خواهد خورد و
زائر ثاراهلل همراه مالئکه ،یاور حضرت زهرا؟اهع؟ و سعادتمند عرصهی محشر است...
در پایان کتاب بلندترین زیارت امام حسین؟ع؟ ّ
معرفی میگردد و متن و ترجمهی آن ذکر میگردد.

م��وال كسی اس��ت كه اختيار اف��راد در دس��ت اوس��ت،
اختيار مال و جان و زندگی ،يك فرد «امين»...
ائ� ّ�م��ه؟مهع؟ «ام��ی��ن خ��داون��د در زم��ی��ن» هستند .در
زیارتشان میخوانیم:
َ
الس ُ
ّ
علیک یا َ
أرضه
الم
اهلل ِفی ِ
أمین ِ
آنانی که بیدغدغه ب��رای آنه��ا سفرهی دلمان را
پهن میکنیم ...آن وقتی که راه چ��ارهای نداریم،
پناهی ن��داری��م ،ص��دای��ش��ان م �یزن��ی��م ...آن��ان��ی که
ب�یه��ی��چ دغ��دغ��ه ه��م �هی ح��اج��ات��م��ان را ب��ه آنه��ا
میگوییم و نگران نمیشویم که اینکه خواستیم
قدرتمند سخاوتمندی
آیا به صالحمان هست؟ اگر
ِ
ب��ود که هر کسی هر چیزی از او میخواست به او
م �یداد فرد وحشتناکی ب��ود! ّام��ا قدرتمندی آ گ��اه و
دلسوز وجود دارد که صالح ما را نیز در نظر میگیرد،
مانند پدری که گریهی کودک بیمار خود را گوش
میدهد ّاما خوراکی محبوب او را که برایش خوب
َ
نیست و او بهانهاش را میگیرد برایش نمیخرد.
ّ
متهم نکنیم امام خود را که چرا گاهی حاجاتمان
را برآورده نمیکند...
و در این زم��ان ،ام��ام زم��ان؟ع؟ ،ول� ّ�ی خدا در زمین
مهربان
اس��ت؛ پ��دری مهربان ب��رای تک تک م��ا...
ِ
مهربان.
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والیت

شهریار کون و مکان
ّ
فاطمه اللهیاری

عصر غیبت اس��ت و م��والی��م��ان ام���ام ع��ص��ر؟جع؟ در م��ق��ام وص��ی و
ّ
جانشین پدران بزرگوارش ُسکانداری کشتی امامت و والیت را به
پناه
عهده گرفتهاند و به عنوان پدری مهربان و سرپرستی دلسوز و ِ
پناهجویان ،در ادارهی ّ
رعیت خویش کوتاهی نمینمایند .در توقيع
شريفشان خطاب به شيخ مفيد میفرمایند:
َ ْ ُ ْ َ َ ْ لاَ َ َ َ َ َ َ
ُ
لاَ َ
َّإنا َغ ْي ُر ُم ْه ِم ِل َ
ين ِل ُم َر َاعا ِتك ْم َو ن ِاسين ِل ِذك ِركم و لو ذ ِلك لنزل
َ
ُ ُ ّأَ ْ َ ُ َ ْ َ ُ أْ
ْ َ ُ 1
اص َطل َمك ُم العداء.
ِبكم الل واء و
همانا ،ما از رعايت حال شما كوتاهى نمىكنيم و شما را از ياد
نمىبريم ،چه ،در غير اين صورت ،سختیها و گرفتاریها بر شما
فرو مىآيد و دشمنان شما را ريشهكن كرده و از بين مىبرند...
مگر نه آنکه انجام چنان رسالت و وفا به چنین وع��دهای را الجرم
پشتوانه و استطاعتی بس عظیم الزم است؟
به راستی اختیار و توان و امکان موالیمان در این عالم چیست؟
ّ
حاکمیت و گسترهی والیت آن حضرت تا کجاست؟ آدمیان
عرصهی
و ّ
جنیان؟ زمین وآسمان؟ افال ک و کهکشانها؟ وحوش و جانوران؟
نبات و جماد؟
ّ
حقیقت این است که امام عصر؟جع؟ ،این حجت زمان و خلیفه و
برگزیدهی پروردگار و خالق عالمیان ،چه در دوران غیبت و چه هنگام
ظهور  ،مظهر کامل قدرت و سیطرهی الهی به شمار آمده و والیتی
بی ّ
حد و حصر -بر همه چیز و تا هر کجا و هر مکان -به وی تملیک
گشته است:
ُقل َّالل ُه ّمَ
مال َك ْال ُم ْل ِك ُت ْؤ ِتي ْال ُم ْل َك َم ْن َت ُ
شاء َو َت ْنز ُع ْال ُم ْل َك ِم َّمنْ
ِ
ِ
َ ِ ُ َ ُ ُّ َ ْ َ ُ َ ُ ُّ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ ّ
تشاء و ت ِعز من تشاء و ت ِذل من تشاء ِبي ِدك الخير ِإنك على ك ِل
َ
َ
ٌ 2
ش ْي ٍء قدير .
بگو :بار الها! [اى] صاحب فرمانروايى! به هر كه خواهى حكومت
مىدهى و از هر كه خواهى باز مىستانى ،و هر كه را خواهى ّ
عزت
مىبخشى و هر كه را خواهى خوار مىكنى[ ،سر رشته] همه خيرات به
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ّ
حاکمیت
عرصهی
و گ�� � �س�� � �ت� � ��رهی
والی�� � � � � � � � � � � ��ت آن
ح � � � � � �ض� � � � � ��رت ت � ��ا
ک � � � � �ج� � � � ��اس� � � � ��ت؟
ّ
آدمیان و جنیان؟
زم� �ی ��ن وآس� �م ��ان؟
اف � � � � � � � � �ل � � � � � � � ��ا ک و
ک � �ه � �ک � �ش� ��انه� ��ا؟
وح� � � � � � � � � � � � � � ��وش و
ج � � � � � � ��ان � � � � � � ��وران؟
ن� �ب���ات و ج� �م ��اد؟

دست توست و تو بر هر كارى توانايى.
خداوند نیز نماینده و برگزیدهی خویش را لباس کرامت پوشانده و
والیتش را عظمت بخشیده و ادارهی ملک آفرینش را به وی سپرده،
پس الجرم باید گستره فرمانروایی او نیز -به تناسب -بس وسیع
باشد و بیکرانه!
از اجرام آسمان و حرکت آنها گرفته تا استواری کوهها و اقیانوسها،
همه به اراده و فرمان ّ
حجت و خلیفهی خداوند است و نبض حیات
جانوران و مرغان و پرندگان و هر جاندار کوچک و بزرگی در دست
با کفایت اوست ،برگی از شاخه نمیافتد و خشک و تری نمیباشد
مگر در منظر این امام مبین ،آشکار و پیداست و موری دانه با دهان
به النه نمیبرد جز این که شمار آن در حساب او محفوظ میباشد.
قطرات ب��اران و ّ
تحرک باد و رطوبت نسیم و رفت و آمد مالئکه در
عرش و ملکوت همه در محضر آن امام بزرگوار و به اجازه و رضایتش
صورت پذیرد.
از گیاه و نبات و سنگ وصخره و اش��ی��اء ،س��االر و مقتدای خ��ود را
میشناسند وبه او تسلیماند و از فرامینش سر بر نمیتابند .هر گاه که
الزم باشد به اذن الهی به یاری او شتافته و اوامرش را فرمان میبرند.
شاید اگر گواهی ق��رآن نبود و شاهد مثالی چون سلطنت سلیمان
در تاریخ پیامبران الهی اتفاق نمیافتاد ،باور این شوکت به اذهان
مؤمنین نیز سنگین میآمد.
ّ
ّ
ام��ام ص��ادق؟ع؟ فرمود :خداوند عز و جل پادشاهى سليمان؟ع؟ را
در انگشترش نهاده ب��ود؛ چون آن را به دست میكرد جن ،آدمى،
شیطان و همه پرندهها و وحوش به گردش مىآمدند و از او فرمان
میبردند ،و خدا بادى میفرستاد تا بساط او را با همه آنچه بر آن بود
از ديوان و پرنده و آدمى و چهار پا و اسب همه را به هوا بلند کرده
و تا آنجا كه سليمان میخواست می ُبرد .او نماز بامداد را در شام
3
میخواند و نماز ظهر را در فارس...

ّ
والیت بر جنیان
در روای��ت آم��ده روزی عالمی يهودى گفت :اين حضرت سليمان
است كه شياطين به فرمان او بودند ،و هر چه مىخواست از معبدها
و تنديسهها و تمثالها براى او مىساختند.
حضرت ّ
على؟ع؟ به او فرمودند :همين طور است ،لیکن به حضرت
ّ
ّ
محمد؟ص؟ بهتر و برتر از آن عطا شده ،جنیان در حالى تحت فرمان
ّ
سلیمان؟ع؟ بودند كه هنوز در كفر به سر مىبردند ،ولى جنیان تحت
امر ّ
4
محمد؟ص؟ همه مؤمن بودند.
این روایت و نمونههای دیگری که اشاره به حضور یافتن ّ
جنیان
خدمت رس��ول خدا و یادگرفتن معارف و رفع مشکالت دینی از آن
حضرت است تاییدی بر والیت و صاحب اختیاری این خاندان بر
جماعت جنیان میباشد.
نمونهی دیگری که میتواند به عنوان شاهدی بر والیت تکوینی و
قدرت ّ
تصرف پیامبر؟ص؟ و ائمه طاهرین؟مهع؟ ذکر شود معجزه معروف
ّ
«شق القمر» میباشد که خالصهی آن در ادامه میآید.
تصرف در کرات آسمانی
پيامبر اكرم؟ص؟ در حجر اسماعيل نشسته بودند .قريش نزد ایشان
رفته و گفتند :اى ّ
محمد! اگر تو ساحر نيستى ،عالمتى را در آسمان
به ما نشان بده؛ چون ما مىدانيم كه سحر در آسمان اثر نمىكند.
حضرت فرمود :اين ماه شب چهارده را مىشناسيد؟ آيا مىخواهيد
عالمت شما ،اين ماه باشد؟
گفتند :بلى.
حضرت با انگشت مبارك به ماه اشاره كرد .ماه دو نيمه شد؛ نيمى
در پشت كعبه قرار گرفت و نيمى ديگر در باالى كوه ابو قبيس! و
مردم نگاه مىكردند.
سپس گفتند :ماه را به جاى خود برگردان .حضرت دوباره با دستش
به نيمى كه در پشت كعبه بود اشاره كرد و با دست ديگرش به نيمى
كه در كوه ابوقبيس بود ،آنها نزديك هم شدند و به هم چسبيدند و
ماه در جاى خود قرار گرفت.
قرآن کریم در این باره میفرماید:
ْ
َّ ُ ْ َ َ ْ َ
5
الس َاعة َو انش ّق الق َم ُر (قمر)1/
اق َت َر َب ِت
علم به تعداد هر چیز
جناب ّ
عمار روايت کرده است :در يكى از غزوات و جنگها كه در
خدمت امير المؤمنين؟ع؟ بودم از بيابانى عبور میكرديم كه مملو
از مورچه بود .گفتم اى موالى من آيا كسى هست كه شماره اين
مورچگان را بداند؟ فرمود بلى اى عمار من میدانم و میتوانم تعداد
آنها را تعيين كنم .گفتم يا امير المؤمنين ؟ع؟ تعداد اينها را از كجا
میدانيد .فرمود اى ّ
عمار مگر سوره «يس» را نخواندهاى آنجائى كه
میفرمايد:
َ
ُ َّ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ين (یس)12/
و كل ش ْي ٍء أحصيناه ِفي ِإ ٍ
مام م ِب ٍ
ّ
عرض كردم بلى فدايت شوم اين سوره را مكرر خواندهام .فرمود اى
ّ
6
عمار منظور از امام مبين كه خداوند فرموده است ،من میباشم.

تسلط به زبان حیوانات
در کتاب شریف بصائرالدرجات از علىبنحمزه رواي��ت شده است
که يكى از دوستان حضرت امام موسى کاظم؟ع؟ خدمت ایشان
شرفياب شد و عرض كرد :دوست دارم كه امروز براى صرف غذا به
منزل من تشريف بياوريد .حضرت دعوت او را پذيرفته و به خانهی
او رفته و بر تختى كه آماده کرده بود جلوس فرمود ،در زير آن تخت
دو كبوتر نر و م��اده النه داشتند ميزبان ب��راى آوردن طعام رفت و
چون بازگشت حضرت موسىبنجعفر؟امهع؟ را خندان ديد .عرض كرد
اميدوارم پيوسته شما را خندان مشاهده كنم.
فرمودند :من از گفتار اين كبوتر خندان شدهام كه به مادهی خود
میگفت :اى مايهی آرامش روح و آسايش من و اى عروس و جفت
نازنين! به خدا قسم در روى اين زمين چيزى محبوبتر از تو سراغ
ن��دارم مگر اين آقا و م��والى من موسىبنجعفر؟امهع؟ كه بر ف��راز اين
تخت جلوس فرموده است.
عرض كردم :فدايت شوم مگر شما گفتار مرغان را مىفهميد؟
فرمود :آرى .خداوند سخنان پرندگان و زبان تمام موجودات را به ما
ائمه تعليم فرموده است.

7

گوش به فرمان بودن گیاهان
ح��ارث اع��ور مىگويد :با حضرت على؟ع؟ از شهر خ��ار ج شديم و به
سرازيرى رودى رسيديم .در آنجا درخت خشكيدهاى را ديديم كه
پوست آن كنده و شاخههايش خشك شده بود .حضرت با دست
مباركش به آن زد و فرمود :به اذن خدا سبز و ميوهدار شو!
ناگهان شاخههاى درخت سبز و ميوههايش انبوه شد و از آن ميوهها
چيديم ،خورديم ،برداشتيم و آورديم .فرداى آن روز به همانجا رفتم
8
و ديدم آن درخت همان طور سبز و داراى ميوه مىباشد.
زنده کردن مرده
عبد اهللبنمغيره ،گويد :ام��ام كاظم؟ع؟ در ِمنا به زنى برخورد كه
مىگريست و كودكانش دور او مىگريستند ،ماده گاوش مرده بود،
نزديك آن زن رفت و فرمود :چرا گريه مىكنى؟ اى كنيزك خدا ،گفت:
اى بندهی خدا من كودكان بـىپدرى دارم .يك ماده گاو داشتم كه
معيشت من و معيشت كودكانم از آن مىگذشت و اين م��اده گاو
مرده است و من و كودكانم دستمان از همه چيز بريده و چاره هم
نداريم.
امام فرمود :اى كنيز ،از خدا مىخواهى آن ماده گاو را براى تو زنده
كنم؟
گفت :آرى اى بنده خدا.
امام كنارى رفت و دو ركعت نماز خواند و اندكى دست بلند كرد و
لبانش را جنبانيد و سپس برخاست و آن ماده گاو را آواز داد و با نوک
پا به او زد و آن ماده گاو مرده برخاست و سر پا ايستاد .چون آن زن
به گاو خود نگاه كرد ،فرياد كشيد :عيسىبنمريم است! سوگند به
پروردگار كعبه!
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مردم در هم شدند و امام خود را به ميان آنها انداخت و رفت.

9

تصریح امام سجاد؟ع؟
ابوحمزهثمالى نقل میکند که به حضرت زينالعابدين؟ع؟ عرض
ک���ردم :آق��ا از شما س��ه مطلب مىپرسم ،مايلم در اي��ن م���وارد تقيه
نفرمائيد.
فرمودند :بسيار خوب.
...عرض كردم :ای آقای من ،آيا ائمه؟مهع؟ مرده زنده میكنند و كور و
پيس را شفا میدهند و بر روى آب راه میروند؟
ّ
فرمود :هر چه خدا به هر پيغمبرى داده به حضرت محمد؟ص؟ نيز داده

است .ولی به پيامبراكرم؟ص؟ چيزهائى داده كه به آنها نداده است.
ع����رض ك�����ردم :ه���ر چ���ه ب���ه پ��ي��ام��ب��ر اك����رم داده اس����ت ب���ه ح��ض��رت
اميرالمؤمنين؟ع؟ نيز داده است؟
فرمود :آرى .بعد امام حسن و امام حسين؟امهع؟سپس هر امامى پس
از ديگرى ،تا روز قيامت و هر سال و هر ماه و بلکه هر ساعت هم بر
10
آن میافزاید.
اینها همه گوشهای کوچک از گسترهی والیت آلمحمد ؟ص؟
بود که امروز به آخرین وصی و جانشین این خاندان حضرت
ّ
حجتبنالحسن؟ع؟ میراث رسیده است و شایسته است به
شواهدی از والیت تکوینی آن بزرگوار نیز اشاره گردد.

ُّ
َ
ُ َّ ُ َ
َ
المهدی ُ
الم َنت َظ ُر َ
الخ َل ُف القا ِئ ُم ُ
وده ث َب َتت
الحجة
منه ُر ِزق َالو َرى َو ِب ُو ُج ِ
المرجى الذی ِب َبقا ِئه َبقيت الدنيا و ِب ُي ِ
َ
األ ُ
َ
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ّ
رض و السماء و...
حجت خدا ،خلف قائم ،امام منتظر حضرت مهدی؟جع؟ که مایهی امید عالم است و دنیا به بقاء وجودش باقی
است و به برکتش به خلق روزی میرسد و به ذات وجودش زمین و آسمان برجاست و به وسیلهی او خداوند

شرح والیت
آن حضرت در
لسان ادعیه

زمین را از داد و عدالت پرکند بعد از آن که پرشود از ظلم و ستم...

در این دعای ارزشمند به بعضی از جلوههای این والیت تصریح گردیده است که عبارتند:
ّ
آن بزرگوار و پدران گرامیش علت خلق جهان میباشند.به سبب وجود ایشان زمین و آسمانها به حیات خویش ادامهمیدهند.
خداوند به یمن حضور این عزیزان به سایر موجودات روزی داده استو میهمان سفرهای هستند که در اصل برای این خاندان گسترده شده
است.
سرانجام نیز به دستان با کفایت این آخرین گوهر آفرینش بساط ظلم و
ستم برچیده و گیتی از عدل آ کنده میگردد...

َ
نصب کننده حجراالسود
بیمناسبت نیست در اینجا از میان تشرفات بی شماری که
قدرتنمایی این ّ
ولی بیبدیل و قائممقام خالق قادر را حکایت
ّ
کردهاند به یک مورد اشاره نماییم :ابو القاسم جعفر بن محمد
مىگويد :در سال  339هجرى ،به قصد حج بيرون آمدم و به بغداد
رسيدم .اين همان سالى بود كه قرمطىها «حجر االسود» را به جايش
برگردانده بودند .و من قصد داشتم كسى را كه حجر األسود را در
جايش نصب مىكند ،ببينم؛ چون در كتابها خوانده بودم كه فقط
امام هر عصرى ،مىتواند آن را در جايش بگذارد .چنانچه در زمان
ّ
حجاجبنيوسف ،امام زينالعابدين؟ع؟ آن را در جاى خود گذارد و
استقرار پيدا كرد .ولى در بغداد سخت مريض شدم و نتوانستم بروم.
از آن مرض براى خودم ترسيدم .شخصى معروف به ابنهشام را
نايب گرفتم و نامهی ُمهردارى هم به او دادم .در آن نامه ،از حضرت
ّ
مدت عمرم را پرسيده بودم و اينكه آيا اين مرض ،مرض مرگ من
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است يا نه؟
ّ
ّ
به او گفتم كه :تمام هم و غم من اين است كه تو اين نامه را به
گذارندهی حجراألسود بر جاى خود ،برسانى و جوابش را بگيرى .و به
خاطر همين تو را مىفرستم.
شخصى كه معروف به ابنهشام بود ،مىگويد :هنگامى كه به
كّ
م ه رسيدم ،تصميم گرفته شد كه حجر األسود را نصب كنند .من
به خادمان كعبه پول دادم تا در جايى كه امكان دارد گذارندهی
حجراألسود را در جاى خود ببينم ،بايستم .چند نفر از خادمان نيز
اطراف من ايستادند و از ازدحام جمعيت ،جلوگيرى كردند .من
مىديدم كه هر كس مىرفت تا آن را در جايش نصب كند ،حجر
االسود مىلرزيد و نمىايستاد .تا اينكه جوانى زيبا روى و گندمگون
آمد و حجر األسود را گرفت و در جايش گذارد و سنگ ايستاد .مثل
اينكه اصال از جاى خود ،برداشته نشده است.
در اين هنگام غريو شادى از مردم برخاست .آن جوان به سوى درب

رفت و من دنبال او رفتم و چشمم را از او بر نمىداشتم و مردم را اين
طرف و آن طرف مىزدم .و مردم خيال مىكردند عقل من عيب پيدا
ّ
كرده و به من مىخنديدند .تا اينكه از مردم جدا شد .با حالت تأنى و
به آرامى راه مىرفت ولى من به او نمىرسيدم .تا به جايى رسيد كه
جز من كسى ديگری او را نمىديد .ايستاد و متوجه من شد و فرمود:
آنچه با خود دارى بياور .پس نامه را به او دادم .بدون اينكه به نامه
نگاه كند فرمود:
به او بگو :از اين مرض خوفى براى تو نيست و آن چيزى كه از او
فرارى نيست ،بعد از سى سال میباشد.
َ
راوى مىگويد :چنان ِدهشتى به من حاكم شده بود كه نمىتوانستم
هيچ گونه حركتى بكنم .تا اينكه مرا ترك كرد و رفت.
ابو القاسم ،اين جمله را فهميد .و هنگامى كه سال  369هجرى
رسيد ،مريض شد و كارهايش را جور كرد و به فكر تجهيز و قبر خود
12
افتاد .و وصيّ ت خود را نوشت .و بر اثر همان مریضی هم درگذشت.

از ی��اد نبریم م��والی دلسوزی را که ناشناسانه در میان ما
به سر برده و در خیابانهای شهرمان قدم برمیدارد و به
مجالسمان سر میزند و مشفقانه سرپرستیمان میکند .
آن ام��ام رئوفی که به مهربانیهایش دلبستهایم ،هرگاه
سالمش میکنیم قلبمان از تأثیر پاسخ مهرآمیز او سرشار از
عطوفت میشود .در حقیقت همان سلطان صاحب شوکت
و امیر باصالبت هستی است که سطوت و جبروت فرمانروایی
او کران تا کران عالم را فرا گرفته است و سلیمان نبی حاجب
آستانش میباشد.
خ��وش��ا آن روزگ����اری ک��ه خ��داون��د ای��ن یگانه س���ردار پیروز
خود را اذن خ��روج داده و ق��درت الهی خود را به وسیلهی
او به نمایش گ��ذارد .در هنگامهی قدرتنمایاش کبکبه
و هيمنهی او چشم مستکبران را خ��ی��ره ک���رده و برجای
میخکوبشان نماید .درآن روز کافران و گردنکشان عالم
خواهند دانست امیر دوران و شهریار کون و مکان کیست و
وسعت والیتش تا کجاست!

 .1فضائل الشيعة(ترجمه توحيدى) ،ص.3
 .2آلعمران 26 :
 .3احتجاج(ترجمه جعفرى)،ج ،1ص.495
 .4ترجمه كتاب السماء و العالم بحاراالنوار ج7
 .5جلوههاى اعجاز معصومين عليهم السالم ،ص114 :
 .6تفسير جامع ،ج ،5ص468
 .7تفسير جامع ،ج ،5ص114
 .8جلوههاى اعجاز معصومين عليهم السالم ،ص176
 .9ارشاد القلوب(ترجمه رضايى) ،ج ،2ص101
 .10ترجمه جلد هفتم بحار االنوار ،ج ،5ص22
 .11عباراتی از دعای عدیله
 .12جلوههاى اعجاز معصومين عليهم السالم ،ص363
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روایتی از والدت
حامد داودوندی

 «راه بیفت! ...حواست كجاست؟»ً
فریاد عباس ،رشتهی افكارم را پاره كرد .آنقدر غرق در افكار خودم بودم كه اصال
نفهمیدم كی آمد و از جلوی من رد شد.
فكرم را رها نمیكرد .همه چیز عجیب بود .آخر چطور ممكن بود چنین اتفاقی
بیفتد؟ ...من كه اگر با چشمان خودم ندیده بودم شاید هرگز باور نمیكردم.
همه چیز در چند لحظهی كوتاه اتفاق افتاده بود...
عباس همانطور كه به سرعت داشت به طرف كعبه میرفت ،برگشت و دوباره
با كالفگی گفت« :تو كه هنوز ایستادهای!...»...
من و عباس و چند نفر دیگر در مسجد الحرام نشسته بودیم كه ناگهان آن زن
وارد شد و در كنار كعبه به ناله و مناجات پرداخت و بعد ناگهان دیوار كعبه
غرشی كرد و در مقابل چشمان از حدقه بیرون زدهی ما آن زن از شكاف دیوار
وارد كعبه شد و بعد دیوار مثل اولش شد! كعبهای كه برای عرب و عجم مكانی
و مقدس بود و یهود و نصاری آن را گرامی میداشتند!! ...تا چند لحظه همهی
ما مثل دیوانهها به هم نگاه میكردیم...
انگار هنوز صدای آن زن كه با نالهای سوزناك دعا میكرد در گوشم بود:
«پروردگارا ،من ایمان دارم به تو و به همهی پیامبران و کتابهایی که
از سوی تو آمده است .من گفتار ّ
جدم ،ابراهیم خلیل را كه این خانه را بنا
كرد ،تصدیق میكنم .پروردگارا! به حق همان کسی که این خانه را بنا
کرد ،به حق این نوزادی که در شکم من با من سخن میگوید و انیس من
است و من یقین دارم از آیات توست ،تو را قسم میدهم که والدت او را بر
من آسان فرمایی!»
كمی به خودم آمدم .همانطور كه با خودم فكر میكردم به دنبال عباس به
طرف كعبه به راه افتادم.
ً
عباس كه حاال تقریبا جلوی در كعبه رسیده بود .مردم را كنار زد و بلند گفت:
«كنار بروید! كنار بروید! تا قفل در را باز كنم».
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قیامتی برپا شده بود .همه كنار كعبه جمع شده بودند تا بفهمند ماجرا از چه
قرار است.
عباس تالش میكرد تا قفل در را باز كند كه مردی از میان جمعیت گفت:
«شنیدهام راهب جحفه به ابوطالب مژدهی فرزندی واال مقام داده است».
مرد دیگری ادامه داد« :من شنیدهام خود ابوطالب پیشگویی كرده است كه
همسرش برای او فرزندی به دنیا میآورد كه وزیر پیامبر آخر الزمان است!»
با شنیده این جمله ،عباس كه انگار خسته شده بود ،دستی به كمر زد و با
تعجب به مردم نگاهی كرد و دوباره مشغول باز كردن قفل شد .از بین جمعیت
جلو رفتم و در حالی كه سعی میكردم كسی صدایم را نشنود به عباس گفتم:
«چه میكنی؟ باز كردن یك قفل كه این قدر زور زدن ندارد!»
ً
عباس همانطور كه روی قفل خم شده بود گفت« :مگر نمیبینی! قفل اصال
تكان نمیخورد! انگار هزار سال است كه باز نشده».
گفتم« :شاید كلید را اشتباه آوردهای؟»
ً
با شنیدن این جمله كفرش در آمد ،با عصبانیت گفت« :حتما اجداد جنابعالی
سالها كلیددار كعبه بودهاند؟ بله؟»
راست میگفت .سالها بود كه قریش كلیددار كعبه بود.
مردم داشتند چیزهایی كه دربارهی ابوطالب و فرزند تازهاش شنیده بودند،
برای هم تعریف میكردند .بعضی حتی از خود كاهنان دربارهی فرزند ابوطالب
پیشگوییهایی شنیده بودند.
عباس دیگر خسته شده بود .ایستاد و گفت« :باز نمیشود! هر كاری میكنم
باز نمیشود!»
ً
پیرمردی گفت« :حتما حكمتی در كار است».
كسی از بین جمعیت فریاد زد «:قفل در را بشكنید!»
با گفتن این جمله همهمهای میان مردم برپا شد .ناگهان یكی از زنان فریاد زد
«:به خدا سوگند این اتفاقات ،عادی نیست! یك روز فاطمه بنت اسد ،با گروهی
از زنان بنیهاشم به كنار كعبه آمد ،از وقتی حامله شده بود ،صورتش مانند ماه

میدرخشید».
زن دیگری گفت« :من خود چندین بار از فاطمه شنیدهام كه رویاهای بسیار در
مورد فرزندش دیده است ،یك بار او گفت كه در خواب به او گفته شده كه تو و
فرزندت پاك شدید و به خاطر این فرزند ،مقام تو باال رفت»
با شنیدن این جمالت همه ساكت شدند .عباس كه از باز كردن در منصرف
شده بود رو به من كرد و گفت« :چارهای نیست .باید منتظر ماند .تا ببینیم چه
میشود...».
***
سه روز بود كه «فاطمه بنت اسد» ،همسر ابوطالب ،در كعبه بود .حاال دیگر تمام
كّ
م ه و اطراف آن از ماجرای ورود فاطمه به كعبه ،آن هم از شكافی كه ناگهان
در دیوار ایجاد شده بود ،با خبر بودند.
صبح روز چهارم در مقابل چشمهای منتظر و بهتزدهی مردم ،ناگهان باردیگر
دیوار كعبه از همانجا شكاف برداشت و به قدری كه مهمان كعبه بتواند با نوزاد
خندانش از آن خار ج شود از هم فاصله گرفت.
از شدت تعجب همهی نفسها حبس شده بود .انگار فراموش كرده بودیم كه
تا همین چند لحظهی ذهنمان پر از سؤاالت جور و واجور بود.
مردم هنوز در حیرت این ماجرا بودند كه فاطمه رو به مردم كرد و گفت« :ای
مردم ،من بر زنانی كه قبل از من بودهاند فضیلت داده شدم .آسیه خداوند را
در جایی به صورت پنهان عبادت میكرد كه خداوند جز از روی اضطرار دوست
نداشت در آنجا عبادت شود .خداوند بر مریم والدت عیسی را آسان نمود و در
سرزمینی خشك نخل خشكیدهای را حركت داد و از آن خرمای تازه خورد .ولی
من وارد خانهی محترم خدا شدم!»...
از هیچ كس صدایی در نمیآمد .سخنان فاطمه آنقدر استوار و متین بود كه

همه را میخكوب كرده بود .فاطمه ادامه داد:
«من فرزندم را در كعبه به دنیا آوردم .آنگاه كه فرزندم را در آغوش گرفتم و
خواستم از كعبه خار ج شوم ،هاتفی گفت ای فاطمه! نام این مولود را علی بگذار
كه من خدای علی اعلی هستم .او را از قدرت خویش و عزت جاللم و كمال عدلم
خلق كردهام ،نام او را از نام خود گرفتهام و او را به ادب خود آموختهام .و امر
خود را به او سپردهام .من او را به گنجینههای پنهان علم خود آ گاهی دادهام.
او در خانهی من به دنیا آمده و اول كسی است كه بر فراز خانهی من اذان
میگوید و بتها را میشكند و آنها را از باالی كعبه به صورت میاندازد .اوست
كه مرا به عظمت و یگانگی یاد میكند و مرا تقدیس و تمجید مینماید .او امام
بعد از حبیب من و پیامبرم است ...خوشا به حال كسی كه او را دوست میدارد
و اطاعت میكند و وای بر كسی كه كینهی او را در دل دارد و از او سرپیچی
میكند»...
سخنان فاطمه كه به اینجا رسید همسرش ابوطالب و محمد امین كه برادر
زادهی ابوطالب بود ،گویی كه از قبل با خبر از همه چیز و منتظر این لحظه
بودهاند ،جلو آمدند .ناگهان كودك كاری كرد كه من فقط در مورد پیامبر
نصرانیها شنیده بودم .او شروع به سخن كرد و به پدرش سالم داد! ابوطالب
انگار كه یك اتفاق عادی افتاده است با لبخندی شیرین او را در آغوش كشید و
جواب سالمش را داد.
محمد امین؟ص؟ ،در حالی كه به شدت مسرور بود ،جلو آمد .تا چشم علی به او
افتاد از خوشحالی انگار دست و پا میزد صورت غرق در خندهی شیرین كودكانه
بود...
نزدیك بود دیوانه شوم! علی دوباره سخن گفت« :سالم بر تو ای رسول خدا!» و
با شیرینی ادامه داد« :مرا در آغوش بگیر!».
محمد امین او را به آغوش گرفت و بوسید و دست او را در دست خود گرفت.
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کشور بحرین

بحرین نه تنها در سالهای نخست اسالم كه در طی قرون بعد
نیز همواره مهد عالمانی برجسته بوده است .عالمانی متقی و
سترگ كه همگی در زمرهی استوانههای علمی اسالم و مراجع
تقلید زمان خود بودهاند.
صفحه 25
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شب تولد

محكم پشت سرم بستم
تلفنو گذاشتم و رفتم تو اتاق .درم
َ
و افتادم رو تخت .با صدای بلند گفتم« :اه ...شبمون خراب
شد» صدایی نیومد ...چند لحظه گذشت .رفتم تو فكر .حرفای
حسین ذهنمو مشغول كرده بود .گفت« :پاشو بیا بابا19 ...
سالت شده دیگه»
صفحه 28

عالمه فقید؛ سید مرتضی عسکری

ی��ك��ی از س��ت��ارگ��ان درخ���ش���ان ك��ه در ع��ص��ر م��ا م �یدرخ��ش��ی��د،
ب��زرگم��ردی ب��ود ك��ه ت��م��ام عمر خ��وی��ش را ص��رف خ��دم��ت به
خدا و دفاع از اسالم راستین نمود .او كسی است كه در اواخر
خدمتگذاری به آنجا رسید كه به افتخار گفتگو با بانوی دو
عالم ،فاطمهی زهرا؟اهع؟ نایل آمد.
صفحه 34
ّ
«عالمه ،سید مرتضی عسكری» بود
او،

شيعه
يعنی عقل و عشق باهم،
شيعه
يعنی آرامش،
انسانيت،
سربلندی
و
سرفرازی.
شيعه
يعنی
يك انسان متصل به قدرت بیانتها.
شيعه
عرب باشد يا عجم،
سياه يا سفيد،
ه است.
شيع 
شيعيان همدلاند،
همرنگاند
و همراهاند...
ما ،گر چه شايد فقط اسممان شيعه باشد ،ولی
ً
دوست داريم واقعا شيعه باشيم و شيرينی شيعه
بودن را بچشيم.
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طعم ایمان

کلید آرامش در کدام است؟

قلبی پر از ایمان یا جیبی پر از پول؟
دوستی میگفت« :پدر بزرگ من ،سالها پیش در بازار حجرهای داشت .هر روز،
وقتی به اندازهی خر ج مورد نیاز همان روز درآمد كسب میكرد و به اصطالح
«دخل و خرجش یكی میشد» ،مشتری جدید كه میآمد ،او را به دكانهای
دیگری میفرستاد و میگفت فالنی عیالوار است یا آن دیگری ،شاگردان
بیشتری دارد».
اینكه این روزها كمتر كسی مانند پدربزرگ دوست ما عمل میكند ،برای چیست؟
آیا تا به حال به آن فکر کردهاید؟
شاید یکی از دالیل آن ترس از فقر در آینده باشد .آیندهای بیانتها ،که تا به حال
نیامده و هیچوقت هم نمیآید!
شاید عشق به دنیاست که ما را اینگونه کرده؛ دنیایی که همچون آبی شور،
نوشندگانش را هر لحظه تشنهتر میکند!
شاید...
به هر حال دالیل این بیماری هر چه هست ،نتیجهاش سلب آرامش از زندگی
ماست.
اگر خوب به اطراف خود نگاه كنیم .امروز هم میتوانیم افرادی شبیه به
پدربزرگ دوستمان پیدا كنیم .افراد با ایمانی كه همیشه آرا م و راحت زندگی
ً
میكنند .دقیقا همان چیزی كه همهی انسانهای روی زمین میخواهند و
افسوس از این همه تالش بیثمر برای یافتن آن!
به راستی چگونه میتوان آرامش حقیقی یافت؟ عامل آرامشبخشی یا
اضطرابزایی چیست؟ برای یافتن پاسخ این پرسش كافی است كمی در
فرآیندی كه طی آن ما آرامش مییابیم یا مضطرب میشویمّ ،
تأمل كنیم.
وقتی خوب به درون خودمان نگاه میكنیم .این حقیقت را با تمام وجود
مییابیم كه ما ،هنگامی مضطرب میشویم كه به نقطهی ناتوانی خود
میرسیم .به بیان دیگر وقتی با مسألهای رو به رو میشویم كه احساس میكنیم
از حوزهی علم و قدرت ما خار ج است ،ترس و اضطراب ،تمام وجود ما را فرا
میگیرد .این رویارویی ،حتی ممکن است در ذهن و تصورات ما اتفاق بیفتد و
لذا گاهی ،ما فقط به خاطر افكارمان دچار نگرانی و اضطراب میشویم .افكاری
كه واقعی نیستند.
ما آینده را نمیدانیم و خبری از تغییرات آن نداریم ،بنابر این اگر احساسكنیم
ممكن است در آینده فقیر و درمانده شویم .در اثر این ترس و اضطراب ،تالش
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حامد داودوندی

میكنیم بیشتر و بیشتر جمع كنیم و تا میتوانیم موجودی حساب بانكیمان را
افزایش دهیم.
با این حال فکر فقر هنوز از ذهنمان خار ج نشده است زیرا هر قدر هم كه ثروتمند
باشیم باز هم ممكن است در اثر حادثهای ،ثروت خود را از دست بدهیم.
در چنین حالی ،باز هم به روند جمعآوری مال و اموال ادامه خواهیم داد و در
حسرت یك زندگی آرام ،خواهیم ماند.
درمان این بیماری تنها یك راه حل دارد .اكسیری كه به انسان آرامش ابدی
میبخشد ،ایمان!
ایمان یعنی باور به خدا ،یعنی تكیه بر قدرت بیانتهای الهی! كسی كه به
خدا ایمان دارد هرگز از آینده نمیترسد ،از هیچ چیز نمیترسد .كسی كه خدا را
صاحباختیار تمام ّ
ذرات عالم میداند ،همیشه آرام است و بیهیچ دغدغهای
در آرامش كامل زندگی میكند.
مؤمن یعنی كسی كه میداند همه چیز به دست خداست ،و غیر از خدا ،از هیچ
كس دیگری كاری ساخته نیست .مؤمن میداند وقتی خدای مهربان ،از روی
حكمت و مصحلت ،برایش فقر را بپسندد ،اگر ثروتمندترین فرد جهان باشد،
فقیر خواهد شد و اگر خداوند بخواهد به او ثروتی برساند ،هیچ عاملی نمیتواند
مانع شود.
جالب اینجاست كه خدای مهربان ،خود از قبل ما را از این خطر آ گاه كرده و
فرمودهاند كه «شیطان شما را از تنگدستى مىهراساند و به كار زشت وا مىدارد
و خداوند شما را به آمرزش و بخششى از سوى خویش نوید مىدهد؛ خداوند
نعمتگسترى داناست».
انسان با ایمان ،با اعتماد به وعدهی خدا ،بدون هیچ نگرانی از آینده ،به زندگی
آرام خود ادامه میدهد .او به دستور خداوند برای كسب روزی حال ل ،میكوشد
ّاما هرگز به امید ثروت بیشتر ،فرمانهای الهی را نادیده نمیگیرد زیرا تنها
امیدش به خداست.
پدر بزرگ دوست ما ،هرگز نگران این نبود كه شاید فردا قیمتها افت كند یا بازار
كساد شود .او ایمان داشت كه خداوند روزی را میرساند؛ فقط باید طبق خواست
خدا عمل كرد و همه چیز را به خدا سپرد! به همین راحتی!

رو بــه آس��ـمـــان

معرفی کتاب

چرا حجاب

پیام میرفتاحی

ناشر :مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
به کوشش :احمدعلی ساعتچی
در باره حجاب تاکنون کتابهای مختلفی نوشته شده و این مسئله از
دیدگاههای مختلفی ارزیابی شده است .در کتاب چرا حجاب نیز آقای
احمدعلی ساعتچی موضوع حجاب را از زوایای گوناگونی مورد مطالعه
قرار داده است .اما آنچه که این اثر را متمایز از دیگر آثار میکند ،استفاده
نویسنده از داستانهای کوتاه و بلندیست که در خال ل مطالب آمده است.
بسیاری از این داستانها واقعی بوده و در دوران معاصر ر خ داده و بعضی
نیز فرضی ولی جالب (برای مثال داستان فصل هشتم) است .هرچند در
ظاهر گاهی موضوع داستان از مطلب کتاب دور میشود؛ اما خواننده با
اندکی حوصله نحوه استفاده نویسنده از داستان و مرتبط کردن آن با اصل
مطلب را درمییابد.
نویسنده تالشی در کوتاه کردن مباحث کتاب نمیکند ،اما نحوه نگارش
او به گونهای است که خواننده از مطالعه این کتاب خسته نمیشود .در
ً
این اثر به تناسب و البته به شکلی تقریبا مختصر از روایات و آیات قرآنی
نیز استفاده شده است.
در مجموع این کتاب آموزشی و تبلیغی ،برای خوانندگان در سنین جوانی
بسیار مناسب و قابل استفاده میباشد.
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نمیدانم تا حاال خار ج از ایران در غربت اروپا ،آمریكا یا حتی در غربت غمگین
مكه و مدینه با یك شیعهی غیر ایرانی برخورد كردید یا نه.
حتی اگر چون همزبان نیستید ،نتوانی با او هم صحبت شوی ،دوست داری
در آغوشش بگیری و نفسی عمیق بكشی .انگار سالهای سال است كه او را
میشناسی...
همیشه برای من سؤال بوده است كه محبت پیدا كردن كسی نسبت به
دیگری دست خود ماست؟ یا اینكه خداوند محبت کسی را در دل دیگری قرار
میدهد؟ تجربه و حس درونیام به من نشان داده است كه گاهی محبت
بعضی ،یک دفعه در دلم می افتد؛ و البته گاهی هم محبت چیزی را خودم به
دلم راه میدهم .فكر میكنم در خیلی از آیات و روایات هم به همین مطلب
اشاره شده است.
ً
راستی آیا مفاهیم در زبانهای مختلف تغییر میكند؟ مثال تلقی شیعیان
كشورهای مختلف دربارهی خدا ،ایمان ،محبت ،گریه ،امام و ...با هم فرق دارد؟
مگر دینی كه خدا از طریق ائمه؟مهع؟ به دست بشر رسانده است یكی نیست؟
تا حاال به این فكر كردهای كه ارزش خطوط جغرافیایی روی نقشه واقعیت دارد
یا فقط یك قرار داد است؟! خطوطی كه با جنگ یا قرارداد بین چند نفر پاك یا
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حسین ادیبزاده

جا به جا میشوند.
تا حاال دیدهای در قرآن یا روایات بگویند مؤمن ایرانی یا مؤمن عراقی یا مؤمن
افغانی یا...؟!
چقدر قشنگ است كه در میان اصحاب ائمه؟مهع؟ ،هم عربستانی میبینی ،هم
ایرانی ،هم عراقی ،هم حبشی ...همه سر یك سفره.
چقدر با شكوه كه ما یک امام داریم و نه برای هر منطقه امامی جداگانه ،او
امامی است كه با هر كسی به زبان خودش صحبت میكند.
راستی! در صحرای محشر ،ایرانیها در یك صف میایستند و بحرینیها در صفی
دیگر؟!
چقدر اربعین در كربال عجیب است ،در مسیر دستههای پیاده و موكبهای بین
نجف تا كربال.
قومیت و ملیت رنگش را داده است به پیراهن مشكی .زبان همهی كشورها
یكی میشود .همه یك دل و یك زبان میگویند :حسین ...حسین ...حسین...
چقدر خطوط جغرافی بین ما فاصله انداخته است...
حاال كه «حبلاهلل» و محور «التفرقوا» امیرالمؤمنین؟ع؟ هستند دوست دارم ،از
اول ،دوباره خودم خطوط نقشهی جغرافی را رسم كنم.

رو بــه آس��ـمـــان

جغرافیای تشیع

ک����ش����ور ب��ح��ری��ن
مقدمه
ّ
بحرین ام��روزه از مراکز مهم تشیع در دنیا به شمار
مىآید و بعد از ای��ران و ع��راق ،مىتوان آن را از نظر
سابقهی تاریخى ،سومین مرکز تشیع معرفى کرد.
ارت��ب��اط و ع�لاق�هی ساکنان ای��ن ج��زی��ره ب��ه مذهب
ّ
تشیع به حدى محکم و استوار است که در نزد اهالى
شبهجزیره و ساحلنشینان خلیج ف��ارس ،کلمهی
«بحرانى» مترادف با کلمهی شیعى به کار مى رود .
ب��ح��ری��ن ،م��ج��م�عال��ج��زای��رى اس��ت در ج��ن��وب خلیج
ف��ارس ،میان شبه جزیرهی قطر و کشور عربستان
س��ع��ودى ،مشتمل ب��ر  ۲۶ج��زی��ره ک��ه مجموع آنها
حدود  ۶۲۲کیلومتر مربع است.
ب��ر طبق آم��ار س��ال  ،۱۹۹۵از جمعیت  ۵۷۵ه��زار و
 ۹۲۵نفرى بحرین %۷۰ ،شیعه و  %۳۰از اهل سنت
هستند ،ولى خاندان حاکم از اهل سنت است.
این منطقه از دیرباز ،یکی از حوزهای مهم علمی-
اسالمی ب��وده اس��ت و مسلمانان از نقاط مختلف،

ج��ه��ت دان�����شان�����دوزی ب���ه ای����ن س��رزم��ی��ن دان���ش
مهاجرت میکردهاند و این دانشدوستی به ّ
حدی
اس���ت ک��ه ح��ت��ی اف�����رادی ع��ام��ی م��ث��ل ک���ش���اورزان،
کارگران ،ماهیگیرانّ ،
غواصان و ...نیز در کنار شغل
خود به علم آموزی میپرداختند.
اسالم در بحرین
با طلوع رسالت حضرت ختمی مرتبت؟ص؟ وگسترش
دین مبین اس�لام در سرتاسر جزیرةالعرب و نواحی
اطراف آن ،بحرین نیز از این تابش خورشید ّ
محمدی
بیبهره نماند و میتوان گفت که از همان قرن ّاول
هجری ،معرفت دینی به این ناحیه رسوخ کرد.
در س���ال ش��ش��م ی��ا هشتم ه��ج��رى ،رس���ول خ��دا؟ص؟
«عالءبنحضرمى» را به بحرین فرستاد تا اهل آن را
به اسالم یا پرداخت جزیه دعوت کند.
گفته شده بعدها رسول خدا عالء را عزل کردند و ابان
بن سعید را به عنوان والی بحرین قرار دادند.

ابان بن سعید ،به دوستى و والیت امیرالمؤمنین؟ع؟
شناخته شده بود ،بنابر این مردم از همان زمان با
اسالم حقیقی خو گرفتند و بذر والیت در قلبهایشان
نشست.
ّ
به هر حال ،مسلم این است که در بحرین جنگى
صورت نگرفت و مردم آن ،با اینکه در نعمت و رفاه
کامل بودند ،به میل و اختیار اسالم آوردند ،حتی به
گفتهی ابن سعد ،عالء پس از استقرار در بحرین ،از
آنجا براى رسول خدا مال بسیارى فرستاد که بالغ به
 ۸۰هزار درهم مى شد.
همانگونه كه پیشتر آمده اهالی بحرین از ابتدا از
مسلمانان راستین و عالقهمندان امیرالمؤمنین؟ع؟
ب��ودن��د .ب��س��ی��اری از اص��ح��اب و ف��رم��ان��ده��ان لشکر
امیرالمؤمنین؟ع؟ از اهالى اصیل بحرین بودند كه
از جمله آنها مى توان زید بن صوحان و صعصعة
بن صوحان عبدى و حکیم بن جبله عبدى و حارث
بن مره عبدى و رشید هجرى را نام برد كه هر یك از
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ایشان از اصحاب بزرگ امیرالمؤمنین؟ع؟ و از راویان
احادیث و عالمان صدر اسالم بودهاند و معرفی ایشان
مجالی دیگر میطلبد.
بحرین نه تنها در سالهای نخست اس�لام كه در
طی قرون بعد نیز همواره مهد عالمانی برجسته بوده
است .عالمانی متقی و سترگ كه همگی در زمرهی
استوانههای علمی اسالم و مراجع تقلید زمان خود
بودهاند .علمای بحرین از نظر تقوا ،عدالت و زهد نیز
سرآمد بودهاند ،به طوری که در بعضی از اوقات در
مسجد «خمیس» حدود سیصد عالم دینی به نماز
جماعت حاضر میشدهاند.

ش��ی��خ ع��ل��ی ب�ل�ادی در ک��ت��اب «ان�����وار ال��ب��دری��ن» که
پ��ی��رام��ون ت��اری��خ بحرین اس���ت ،آورده اس��ت ک��ه در
ب��ره �های از زم���ان ح���دود  450مجتهد در بحرین
میزیستهاند و این تعداد غیر از طالب معمولی علوم
دینی بوده است.
شیخ کمال الدین بحرانی (م ،)672 :شیخ علی بن
سلیمان البحرانی (م  699قمری) ،ابن ّ
متو ج بحرانی
(م 820:ق) ،سید حسین بن حسن غریقی (م1001 :
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ق) ،سید ماجد بن هاشم صادقی بحرانی (م1028:یا
 1022ق) ،شیخ زینالدین علی بن سلیمان بحرانی
(م1064ق) ،سید هاشم توبلی بحرانی نویسندهی
تفسیر بزرگ البرهان و شیخ سلیمان ماحوزی مشهور
ّ
به محقق بحرانی (م 1121 :ق) از مشهور ترین و
بزرگترین علمای متأخر بحرین محسوب میگردند.
اوضاع اجتماعی بحرین در دوران پس از
رحلت پیامبر اکرم؟ص؟
پس از رحلت رس��ول خ��دا؟ص؟ ،اب��ان بن سعید که از
محبان على؟ع؟ بود ،از آنجا که مخالف جناح حاکم
بود و آن را مشروع نمىدانست ،بحرین را ترک کرد و
علىرغم فشارها بر او ،به عنوان اعتراض به انحراف
جریان حاكم ،به کار خویش بازنگشت.
مخالفت اب��ان با رون��د خالفت بعد از رس��ول خدا؟ص؟
ّ
اسالم
را مى توان اولین جرقهی اظهار پایبندی به
ِ
اصیل پیش از رحلت رس��ول خ��دا؟ص؟ در بحرین به
ِ
ً
خصوصا با ّ
ّ
شخصیت و
توجه به آنکه
شمار آورد.
ّ
موقعیت ابان و حرکت اعتراض آمیز او در آن مقطع
خاص ،مىتوانست موجب یک گرایش عمومى در
مردم به سوى فرد دیگرى باشد که جانشین شایسته
رس��ول خدا به شمار مى آمد و او کسى جز على؟ع؟
نبود.
ّ
در سالهای بعد ،حب اهلبیت؟مهع؟ باعث شده بود
که در زمان حکومت غاصب اموی ،مردم بحرین با
آنان از سر معارضه درآیند.
چنانچه در عصر امامت حضرت حسن مجتبی؟ع؟
ً
مردم بحرین صراحتا با حکومت منصوب از جانب
امویها از در معارضه بر آمدند و جز در زمانهایی
ان����دک ک���ه ام���ویه���ا ب���ا ش��م��ش��ی��ر ،ارادهی خ���ود را
تشیع و ّ
تحمیل میکردند ،مردم نسبت به بروز ّ
حب
اهلبیت؟مهع؟ ،اهتمام کامل داشتند.
شیخ ی��وس��ف ب��ح��ران��ى از ب��زرگ��ان علمای اس�ل�ام در
کشکول خود مى نویسد:
«زی��د بن صوحان عبدى و صعصعة بن صوحان از
طرف امام حسن؟ع؟ والى بحرین بودند و بنى ّ
امیه
از ترس اهالى آنجا نتوانستند آن��ان را عزل کنند و
زید بن صوحان تا زمان عبدالملک بن مروان ،حاکم
بحرین بود».
وی در ادامه میافزاید« :بسیارى از علویان در زمان
بنى امیه و بنى عباس به بحرین پناه مى بردند،
چ��ون دور از دس��ت��رس ب��ود و م��ردم آنجا از موالیان
امیرالمؤمنین؟ع؟ بودند .از این رو ،سادات بسیارى،
اعم از عالم یا غیر عالم ،در بحرین یافت مى شوند».
اما بعد از جریان صلح امام حسن؟ع؟ استقرار معاویه

و بسط قدرت او در بالد اسالمى در سال  ۴۵هـ .معاویه
برادرخوانده خود زیادبن امیه را به امیرى بصره و
عمان و سجستان و بحرین برگزید .در این دوره،
شورشهایى بر ضد دستگاه اموى صورت مىگرفت.
از جمله معارضههای اهل بحرین با حکومتهای
غاصب حق اهلبیت میتوان از موارد ذیل نام برد:
-1در س��ال  65هجری قبیله بکر بن وائ��ل با
عمال حکومت اموی به جنگ و نزاع برخاستند.
-2در سال  67هجری بین خوار ج و قبیله بنی
عبد القیس جنگی شدید ر خ داد.
-3در سال  71هجری با عبد الملک بن مروان
درگیری ر خ داد.
ّ
-4در سال  82هجری نیز با حجاج بن یوسف
ثقفی به نبرد برخاستند.
ل��ذا ش��ای��د ب��ت��وان گفت ک��ه اه��ال��ی بحرین در طول
تاریخ اسالم همواره با حکومت های غاصب و غیر
شرعی در ح��ال معارضه ب��ودهان��د و هیچ گ��اه آنها را
نپذیرفتهاند.
ّ
به طور کلی حاکمان و علمای دوستدار اهل بیت؟مهع؟
با تبلیغ راه و رسم ائمه اطهار؟مهع؟ّ ،
عامهی مردم را
ب��ه ش��ی��وهی علوی س��وق دادن���د و ای��ن ام��ر در عصر
صادقین؟امهع؟ هم از نظر علمی و نیز از جهت علمی
به اوج خود رسید و بدین لحاظ منطقه بحرین مهد
علم و علمای بزرگ شد.
لذاست که شیعیان در طول تاریخ برای حفظ عقائد
و روایات رسیده از معصومین؟مهع؟ ،مدیون بزرگان و
علمای بحرین بوده و هستند.
ما و بحرین
ب���ح���ری���ن ،ای����ن م��ه��د ع���ال���م���ان و پ���ن���اه پ����ی���روان و
دوس�������تداران اه �لب��ی��ت؟مهع؟ ه���م���واره از ن��اح��ی�هی
دشمنان اهلبیت؟مهع؟ ستمها كشیده است .بسیاری
از اعتقادات ما مرهون تالشهای علمای بحرینی
است و اگر نبود این رنجها و تالشها شاید بسیاری
از معارفی كه اكنون در مورد مكتب اهلبیت؟مهع؟ در
اختیار ما قرار دارد ،به دست ما نرسیده بود .چرا كه
بحرین به دلیل شرایط خاص فرهنگی ،آموزههای
ناب اهلبیت؟مهع؟ را در خود حفظ كرده و برای ما و
آیندگان به ارمغان آورده است.
و حال ،بحرین یكی از مهمترین پایگاههای شیعه
در ط��ول تاریخ ،در آت��ش كینهی دشمنان اس�لام و
اهلبیت؟مهع؟ میسوزد و همچون گذشتهها مورد
ّ
تعدی ستمكاران واق��ع میشود و باز برگی به دفتر
مظلومیتها و رنجهای دوس��ت��داران اهلبیت؟مهع؟
افزوده میگردد.
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رو بــه آس��ـمـــان

داستان کوتاه

كه باز كرده بود ،بست و از اتاق رفت بیرون.
ّ
شب تولد مجید بود .قرار شام داشتیم .غیر من و حسین ،وحید و احسانم دعوت
بودن .اونا از این گیر و گورا نداشتن .احسان با مامان باباش هیچ مشكلی نداره،
ً
زنگ میزنه میگه دیر میام ،اونام میگن باشه .وحیدم كه اصال كسی كاریش
نداره 2 ،روزم خونه نره انگار نه انگار .اون وقت من بیچاره! نگام افتاد روی میز،
ّ
از جام پریدم .حواسم پرت شده بود كه كادو تولدی كه براش گرفتیم دست
منه...
نمیخواستم از اتاق برم بیرون .موبایلمو برداشتم .داشتم فكر میكردم كیو
بگیرم .خونهی حسین خیلی نزدیك بود ولی حوصله ی بحث نداشتم .احسانو
گرفتم ،اونم خیلی دور نبود ،ماشینم داشت ،زود میرسید...

ُ
سالم احسان .خوبی؟ِ ...ا ببین ،من امشب نمیتونم بیام خوب ...مممم تو
ُ
خونه كار پیش اومده ...آره ...تو هنوز را نیفتادی؟ ...آها داری میری ،خوب،
ببین ،میتونی بیای كادو مجیدو از من بگیری؟ ...آره ...دستت درد نكنه،
ببخشیدا .پس منتظرم .رسیدی  missedبنداز ...آره ،خدافظ.

موبایلمو گذاشتم روی میز كنار كادوی مجید .خوشگل شده بود ،خودم كادوش
كرده بودم .یه ِس ِت ادوكلن و اسپری بود .هر چارتامون با هم رفتیم و خریدیم.
البته بیشتر سلیقهی من و حسین بود.
صدای مامانم از پشت در بلند شد:

من رفتم ،حواست به گاز باشه .خدافظ.

ش���������ب ت�����ول�����د
محمدابراهیم کلباسی

با عصبانیت و ناراحتی رفتم سراغ تلفن .دكمهها رو كه فشار میدادم دندونامم
فشار میدادم.

سالم حسین .ببین ،من نمیام ...مامانم گیر داده ...خوب چی كار كنم گیر
ُ
داده دیگه ...نمی دونم حاال ...نمیتونم بیام دیگه ...چی كار كنم خوب...
حاال بی خیال شو ...باشه ...خدافظ.

تلفنو گذاشتم و رفتم تو اتاق .درم محكم پشت سرم بستم و افتادم رو تخت.
َ
با صدای بلند گفتم« :اه ...شبمون خراب شد» صدایی نیومد ...چند لحظه
گذشت .رفتم تو فكر .حرفای حسین ذهنمو مشغول كرده بود .گفت« :پاشو بیا
بابا 19 ...سالت شده دیگه» گفت« :قرار گذاشتیما» وقتی دید میگم نمیتونم
بیام گفت« :بابای منم گفت نرو ،ولی من میام» ولی من این ُمدلی دیگه نبودم،
حوصلهی ّ
جر و بحثم نداشتم ،گفتم بیخیال شو .حسین آخرش گفت« :این
ّ
دفعهی چندمهها ،باید این قضیه رو یه جوری حلش كنیم».
داداش كوچیكم درو باز كرد اومد تو ،یه ّ
ذره با كتاباش ور رفت ،داشت پایین باال
میكرد یه چیزی بگه ،سرشو آورد باال دید دارم مستقیم نگاش میكنم .دهنشو
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دوباره حرصم گرفت .با صدایی که فقط خودم میشنیدم محکم گفتم :خدافظ.
صدای بسته شدن در خونه بلند شد.
پاشدم یه َسری به آشپزخونه بزنم .خواهرم زهرا نشسته بود وسط هال ،مداد
رنگیاشم ولو کرده بود و داشت شکالیی که مشقش بودن رو رنگ میکرد .با
دیدنش یه کم حالم بهتر شد .صدای پامو که شنید سرشو آورد باالّ ،اول با
تردید نگام کرد .قیافش خیلی ّ
بامزه شده بود .بهش لبخند زدم .اونم خندید.
دو تا از دندونای شیری جلوش افتاده بود .خم شدم ّلپشو کشیدم و رفتم طرف
ّ
آشپزخونه .صدای زودپز فضای آشپزخونه رو ُپر کرده بود .همه چیز مرتب بود.
شیشهی آبو از یخچال درآوردم .یه لیوان برداشتم و پرکردم .یه کم که آب
خوردم حس کردم بازم آرومتر شدم .به سوپاپ زودپز خیره شدم که از بغلش
همین جور بخار میزد بیرون .تو این دوازده روز این دفعهی سوم بود که برناممو
ّ
فاطمیهی دوم بود .میخواستم برم هیئت،
بهم میزدن .دفعهی ّاول آخرای
گفتن خیلی دیر تموم میشه نرو .دفعهی دوم میخواستم با ّ
بچهها برم سینما.
شب امتحان ریاضی داداشم علی بود .بابام گفت بمون کمکش کن .خیلی
ناراحت شده بودمّ .
بچهها بلیت گرفته بودن؛ یه ضربم زنگ میزدن که دیر شد
بیا .به بابام گفتم مگه من تا حاال امتحان ریاضی ندادم ،مگه کسی کمک من
میکرد؟ ...بابام آخرش گفت :امشب میمونی خونه ،همین.
هر دفم تالش میکردم باهاشون بحث نکنم ،ولی همش بهم فشار میومد،
انگاری منم گذاشته بودن تو زودپز .اون شبم مامانم باید میرفت خونهی
خالم .بلهبرون دخترخالم بود .بابامم که رفته بود مسافرت.
«بله دیگه! داداش بزرگه باید بمونه ّ
بچههای مامان باباشو مواظبت کنه و شام
بده ».این آخرین جملهای بود که به مامانم گفتم .منتظر جوابم نشدم .پشتمو
کردم و را افتادم سمت تلفن .البته تو آخرین نگاه فهمیدم مامانم از این حرف
خیلی ناراحت شده.
صدای موبایلم از اتاق بلند شد .پریدم طرف اتاق .نزدیک بود بخورم به زهرا.
موبایلم قطع شده بود .نگا کردم ،احسان بود .شلوارمو عوض کردم .کادو رو

برداشتم از اتاق اومدم بیرون .طفلکی خواهرم بساطشو جمع کرده بود رفته
دم در گذاشتم زمین .یه پامو گذاشتم رو دمپایی
بود گوشهی هال .کادو رو ِ
دستشویی و چراغو روشن کردم .موهامو صاف و صوف کردم و اومدم بیرون .از
جاکلیدی کلید درو برداشتم.

علی ،من میرم دم درو میام.

صداش بلند شد :باشه.
تابلو بود ناراحته .کادو رو برداشتم و از در رفتم بیرون .دکمهی آسانسورو زدم
و منتظر شدم .وقتی تو خونه بحث میشد علی خیلی دمغ میشد .زهرام که
بیچاره یه وقتایی میترسید و گریهش میگرفت .حاال که یادم میفته خیلی از
خودم ناراحت میشم.
جلوی در احسان نشسته بود تو ماشین .منو که دید پیاده شد.

 سالم .ببخشید معطل شدی احسان جان. سالم .چرا نمیای؟ راستش مامان بابام نیستن .باید بمونم پیش ّبچهها. آها .حیف شد .میومدی خوب بود. نشد دیگه ،بیا .سالم منم به مجید برسون .روم نشد بهش زنگ بزنم.باشه.
 خوش بگذره ،لطف کردی. اختیار داری .خدافظ. -خدافظ .بازم ممنون.

نشست و رفت .یه  206نوک مدادی داشتّ .
بچهی خوبی بود .بهش حسودیم
سر چیزای دیگه بود که بحثمون
نمیشد .بابام برا من هیچ وقت کم نذاشته بودِ .
ّ
میشد .هوای خوبی بود .بدم نمیومد یه کم را برم .ولی بچهها تنها بودن.
برگشتم باال .خبری نبود .دوباره رفتم تو اتاق .نشستم پشت میز .از کشوی میز
یک کتاب درآوردم که الش چندتا کاغذ بود .امسال خیلی با هم درگیر بودیم.
تو دانشگا یه استاد خوب بهم خورد .باهاش اخال ق داشتیم .ازش خواستم یه
کتاب راجب پدر و مادر بهم ّ
معرفی کنه .رفتم انقالبو کتابه رو خریدم .بعضی
ِ
جاهاش خیلی سنگین بود .یه سری آیه و روایت آورده بود که آدم میموند چی
ُ
کار کنه .بعضی حرفاشم از دبستان به همه میگن ،اینکه به پدر و مادر «اف» هم
نمیشه گفت یا نگاه چپم بهشون بکنی...
ولی همیشه حس میکردم این حرفا مال دنیای واقعی نیست .حسین میگه:

 یعنی ّبچهی  5ساله با  50ساله هیچ فرقی نداره؟ یعنی ما حق نداریمخودمون تصمیم بگیریم و همیشه باید از اونا اجازه بگیریم؟

تو ّ
مدتی که با این کتابه بودم تصمیم گرفته بودم باألخره این مسئله رو حل
ّ
کنم .حداقل بدونم کار درست و البته منطقی چیه...
صدای موبایلم بلند شد sms ،اومده بود .بازش کردم.
وحید بود:

Shishe shiret roo Kabinete, mikhai bokhori pestoonaketo dar biar
too pooshakam sarfe jooee kon ta barat begiram
my baby my baby dooste maee...

موبایلو انداختم اون ور .برگشتم سر کتاب.
قسمتی که عالمت گذاشته بودم رو باز کردم .کاغذی که الش بود رو خوندم:

کاش میفهمیدن بزرگ شدم .کاش اندازهای که به نمرهی ریاضی علی اهمیت
میدن برا شخصیت منم ارزش قائل بودن .یک سال و نیمه که رضا داره میره
ّ
جلسه تفسیر حاجاقا حقی .من ازون جلوتر بودم ولی حاال چی .سه تا تاکسی
میشستم میرفتم چی میشد .اگه نمیخواین ،برام ماشین بخرین .من که آدم
ّ
پرتوقعی نیستم ولی شمام یه کم انصاف داشته باشین.
نفس عمیقی کشیدم و ورقه رو گذاشتم کنار .به ساعت نگاهی انداختم10 .
دقیقه وقت داشتم ،بعدش باید میرفتم شامو میکشیدم .صاف نشستم و شروع
کردم به خوندن.
ّ
پدر و مادر؛ عامل موف ّقیت یا مانع آن
در این قسمت میخواهیم دو واقعهی مشهور تاریخی در زمان پیامبر
ا کرم ؟ص؟ را بررسی نماییم.
واقعهی ّاول
ماجرای اویس قرنی ماجرای معروفی است .اویس برای دیدن
َ
پیامبر از «ق َرن» به مدینه آمده بود .در آن زمان پیامبر در مدینه
حضور نداشتند .اویس مادر پیری داشت که به او گفته بود میتواند
برای دیدن پیامبر برود ولی نباید بیش از نصف روز در مدینه باشد
و بعد از آن باید به خانه برگردد .اویس تا نیمی از روز در مدینه ماند
ّاما پیامبر نیامدند .اطرافیان میگفتند پیامبر تا غروب باز میگردند ّاما
اویس رضایت مادر را به دیدن پیامبر ترجیح داد .هنگامی که پیامبر به
مدینه آمدند فرمودند «بوی بهشت را از جانب َقرن استشمام میکنم».
در موارد دیگری نیز پیامبر در طول حیات خود از اویس به نیکی یاد
کردند .اویس هیچ گاه پیامبر را ندید.
واقعهی دوم
روزهای آخر عمر پیامبر؟ص؟ است و حضرت در بستر بیماری هستند.
دستور میدهند که همهی صحابه به جز امیرالمؤمنین؟ع؟ به لشکر
اسامه بپیوندند .ایشان کسانی را که از این دستور سرپیچی نمایند
ّ
لعن میکنند .عدهای از این دستور سرپیچی میکنند و به بهانههای
مختلف در مدینه میمانند.
این دو واقع را در نظر بگیرید؛ جلب رضایت «پدر و مادر» دستور قطعی
خداوند است .بیاحترامی به آنان دارای عواقب دنیوی و اخروی
ّ
است .بنا بر روایات خداوند هیچ گاه «عاق والدین» را نمیبخشد.
ّ
ّ
افرادی که پدر و مادر خود را مانع موف ّقیتهای مادی و معنوی
میدانند سخت در اشتباه هستند .به اویس بنگرید که برای جلب
رضایت مادر از دیدار و هم صحبتی با پیامبر ا کرم صرف نظر نمود ّاما
نزد پیامبر مقام یافت و به آنانی بنگرید که سالها پیامبر را دیدند و با
ایشان هم صحبت بودند ولی مشمول لعن پیامبر گشتند.
ّ
محدودیت ما میشوند اماّ
درست است که گاهی پدر و مادر موجب
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رو بــه آس��ـمـــان
ّ
باید دقت نمود که نارضایتی آنان جزء خطوط قرمزی است که عبور از
آن نهی شده و از این لحاظ تفاوتی با خوردن شراب ندارد.

شبهات

کتابو بستم .پشت گردنم عرق کرده بود .تکیه دادم به صندلی و به جلوم خیره
شدم .پشت جلد کتاب یه نوشتهی کوتاه بود.
خوندم:
ّ
بی شک محبت و عطوفتی که پدر و م��ادر به ج��وان خود دارن��د مثال
زدن��ی اس��ت .چرا که ج��وان ثمرهی پر زحمت زندگی والدین خویش
است .در عین حال انتظار آنان از فرزند خویش بسیار ناچیز است .آنچه
آنان میخواهند تنها دو چیز است:
ّ
محبت و احترام.
موبایلمو ور داشتم و شروع کردم به تایپ:
Salam
bebakhshid ke naimadam
kheili doost dashtam biam vali bacheha tanha boodan
)Tavallodet kheili mobarak :
در باز شد .زهرا یه دستش به در بود و با دست دیگهش داش چشماشو میمالید.

داداش ...نمیای؟...
اومدم عزیز دلم .خانوم خانوما.

دکمهی  sendرو زدم و پا ش��دم .زه��را رو بلند ک��ردم تو بغلم و یه بوسش کردم.
صدا زدم:
علی جان ،پاشو بیا شام.
را افتادم طرف آشپزخونه ،بوی سوختنی میومد...
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شبهای پیشاور
محمدعلی حجری

کتاب شبهای پیشاور مجموعه مناظرات مرحوم سلطان الواعظین
شیرازی با برخی از بزرگان اهل سنت در شهر پیشاور است ،که در طی ده
شب انجام شده است.
مرحوم سلطان الواعظین از علمای برجسته قرن چهاردهم بودند که در سال
 1391ه.ق ( 1350ه.ش) به رحمت خدا رفتند .از ایشان مناظرات بسیاری
بر جای مانده است ،که یکی از آنها در حضور گاندی رهبر آزادیخواه هند
بوده است و به لطف خداوند ،ایشان در مناظرات خود به شایستگی از عقاید
مذهب تشیع دفاع نمودند.
سلطان الواعظین در سال  1345ه.ق پس از سفر عتبات راهی هندوستان
میشود .پس از ورود به هندوستان ،خبر ورود ایشان توسط جرائد مهم
منتشر میشود و افراد بسیاری در شهرهای مختلف از ایشان دعوت به
عمل میآوردند و جلسات مباحثه و مناظره برپا میکنند .در راه بازگشت به
ایران به دعوت یکی از دوستانشان به پیشاور میروند .به دلیل اینکه اکثر
مردم پیشاور زبان فارسی را میدانستند ،در حسینیهای به منبر میرفتند
و سخنرانی میکردند و پس از سخنرانی به درخواست اهل تسنن با آنها
مناظره میکردند که این مناظرات به «شبهای پیشاور» معروف شده
است .از نکات قابل توجه این مناظرات ،انتشار مباحث گفته شده در
مجالت و جرائد مهم آن زمان است و دیگر نکتهی قابل توجه مناظرات
ایشان رعایت اصول ادب و پرهیز از لجاجت و تعصب است.
با توجه به اقبال عمومی در چند سال اخیر نسبت به این کتاب ارزشمند،
قصد بر این است که در شمارههای این مجله بخشی به این کتاب
اختصاص داده شود .الزم به تذکر است که متن کتاب روان نیست ،در این
ستون متن ساده شده و خالصه شدهی مناظرات را خواهید دید.

اوالد پیامبر؟ص؟ از نسل حضرت صدیقه؟اهع؟
در ابتدا آقای حافظ محمد رشید و داعی 1با یکدیگر احوالپرسی میکنند و هر
دو بر این امر متفق هستند که مناظرات به دور از تعصبات و لجاجت و بیادبی
باشد و همه بر پایهی عقل و منطق صحبت کنند و پایه و اساس صحبتها
قرآن باشد و در جایی که الزم شد از روایات نیز استفاده نمایند.
مناظره از اینجا شروع می شود که داعی خود را از فرزندان رسول اهلل؟ص؟ میخواند
و حافظ از ایشان میخواهد که شجرهنامه خود را بیان نماید.
داعی :نسب خاندان ما از طریق امام همام حضرت موسی کاظم؟ع؟به
رسولاهلل؟ص؟ منتهی میشود؛
محمدبنعلیاکبر (اشرف الواعظین) ،فرزند قاسم (بحرالعلوم)  ...فرزند امیر
محمدالعابد فرزند امام موسیکاظم ،فرزند امام جعفرصادق ،فرزند امام محمد
باقر ،فرزند امام زین العابدین ،فرزند اباعبداهلل ،فرزند امیرالمومنین؟مهع؟
حافظ :این شجرهای که بیان نمودید به امیرالمومنین علی؟ع؟منتهی میشود،
در حالیکه شما خودتان را به رسول خدا؟ص؟ منتسب کردید .با این سلسه نسب،
شما باید خود را از نزدیکان رسولاهلل بخوانید و نه از فرزندان ،زیرا اوالد آن
حضرت کسی است که از ذریه و نسل رسولاهلل؟ص؟ باشد.
داعی :نسب ما به رسول اهلل؟ص؟ از طریق حضرت زهرا؟اهع؟ مادر حضرت
اباعبداهلل؟ع؟ است.
حافظ :از شما عجیب است که اینگونه میگویید ،در صورتیکه اوالد از فرزندان
پسر است نه دختر ،همانطور که شاعر میگوید؛
بنوهن ابناءالرجال اال باعد
بنونا بنو ابنائنا و بناننا
پسران مردان
پسران دختران ما،
پسران پسران ما هستند و
(یعنی :پسران ما،
ِ
ِ
ِ
غریبهاند).
داعی :از گفتار شما به یاد مناظره امام موسی کاظم؟ع؟ با هارونالرشید افتادم
که هارون همین سوال را از امام؟ع؟ نمود و امام در جواب او آیه  84و  85سوره
انعام را قرائت نمودند:
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ًّ َ َ ْ َ ُ ً
وحا َه َد ْينا ِم ْن َق ْب ُل َو ِمنْ
«و وهبنا له ِإسحاق و يعقوب كال هدينا و ن
ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ يُّ َ َ ُ ُ َ
ُ َ
َ ُ َ َ َ َ َ
ْ
ذلك نج ِز ي
ذ ّ ِريّ ِت ِه داود و سليمان و أ وب و ي
وسف َو ُموسى و هارون و ك ِ
ٌ
َ ْ َ ُ ّ َ َّ
َ َ
الص ِال َ
ْال ُم ْح ِس َ
حين»
ى َو عيسى و ِإلياس كل ِمن
نينَ ،و َزك ِريّ ا َو َي ْحي 
و به او اسحاق و يعقوب را بخشيديم ،و همه را به راه راست درآورديم ،و نوح
را از پيش راه نموديم ،و از نسل او داوود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى
و هارون را [هدايت كرديم] و اين گونه ،نيكوكاران را پاداش مىدهيم .و
زكريّ ا و يحيى و عيسى و الياس را كه همه از شايستگان بودند،
آنگاه حضرت از هارون پرسیدند که پدر عیسی کیست؟
هارون جواب داد که عیسی پدر نداشته است.
حضرت فرمودند :جز این نیست که خداوند تعالی او را از طریق مریم؟اهع؟ به
انبیا ملحق کرد و همچنین ما را به پیغمبر؟ص؟ ملحق کرد از طریق مادرمان
فاطمه؟اهع؟.
امام فخر رازی (از بزرگان اهل سنت) در صفحه  124از جلد چهارم تفسیر کبیر
در ذیل همین آیه داللت کرده است که حسن و حسین؟امهع؟ ذریه رسول اهلل؟ص؟

میباشند ،به این دلیل که خداوند در این آیه عیسی را از ذریه ابراهیم قرار داده
است .و این انتساب از طریق مادر است.
همچنین امام باقر؟ع؟ نیز در نزد َح ّجاج به همین آیه استدالل نمودند.
امام موسیکاظم؟ع؟در نزد هارون آیه  61سوره آل عمران 2را نیز قرائت کردند:
َ َ َ ْ ْ َُ ْ َ َْ َ ْ ُ َْ َ َ َْ َ ُ
َ َ ْ َ َّ َ
ناءك ْم
فيه ِم ْن َب ْع ِد ما جاءك ِمن ال ِعل ِم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أب
«فمن ح
اجك ِ
َ
َ
ّهَ َ
ساء ُك ْم َو أ ْن ُف َسنا َو أ ْن ُف َس ُك ْم ُث َّم َن ْب َته ْل َف َن ْج َع ْل َل ْع َن َ
َ
َ
َو ِن َ
الل َعلى
ت
ن
و
نا
ساء
ِ
ِ
ِ
ْ
كاذ َ
بين»
ال ِ
پس هر كه در اين [باره] پس از دانشى كه تو را [حاصل] آمده ،با تو محاجه
كند ،بگو« :بياييد پسرانمان و پسرانتان ،و زنانمان و زنانتان ،و ما خويشان
نزديك و شما خويشان نزديك خود را فرا خوانيم سپس مباهله كنيم ،و لعنت
خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.
آنگاه فرمودند که در موقع مباهله پیامبر اکرم؟ص؟ ،علیابنابیطالب و
فاطمه و حسن و حسین؟مهع؟ را با خود آورده بودند ،که مراد از انفسنا در آیه
علیابنابیطالب؟ع؟ و مراد از نسائنا فاطمه زهرا؟اهع؟ و مراد از ابنائنا حسن و
حسین؟امهع؟ هستند.
3
همین که هارون این دلیل واضح را شنید گفت :احسنت یا ابا الحسن.
از دیگر روایات اهل سنت است که رسولاکرم؟ص؟ فرمودند:
«خدای عزوجل ذریه هر پیغمبر را در صلب خودش قرار داد و ذریه مرا در
4
صلب علیبنابیطالب قرار داد».
روایت دیگری نیز از اهل سنت است که رسول اکرم؟ص؟ فرمودند:
«این دو فرزند من (حسن و حسین) ریحانه ی من هستند از دنیا و هر دو
5
فرزندان من امامانند ،خواه قائم به امر امامت باشند و خواه ساکت و قاعد».
و در این باب روایات متعددی است که بیان میکند ،حسن و حسین؟امهع؟ از
فرزندان رسول خدا؟ص؟ هستند.
و اما شعر شاعر که در این باب آوردید با این همه دالیل محکم مردود میشود.
حافظ :دالیل شما بسیار کافی است و قطعا کسی جز اشخاص لجوج نمیتواند
آن را رد کند .خیلی ممنون شدم که مستفیض فرمودید و این شبهه را برطرف
نمودید.
در این موقع صدای اذان عشا بلند شد و چون برادران اهلسنت نماز مغرب و
عشا را جدا میخوانند حضار برای ادای نماز عشا بلند شدند و ادامهی مناظره به
بعد از نماز موکول شد و...

 .1در این کتاب از سلطان الواعظین به عنوان داعی یاد می شود،که در اینجا به
تبعیت از کتاب و به جهت اختصار از همین نام استفاده می شود.
 .2این آیه به آیه مباهله معروف است،که پیامبر اکرم؟ص؟جهت مباهله با
مسیحیان نجران ،امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنین؟مهع؟ را به همراه خود
بردند.
[ .]3ابن ابی الحدید معتزلی نیز در شر ح نهج البالغه و ابوبکر رازی در تفسیر خود
به همین آیه استدالل می کنند.
[ .]4محمد بن یوسف گنجی شافعی در کفایه الطالب و ابن حجرمکی و خطیب
خوارزمی در مناقب نقل کرده اند.
[ .]5خطیب خوارزمی و میر سید علی همدانی شافعی و امام احمد بن حنبل و
سلیمان حنفی بلخی نقل کرده اند.
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وظایف

تقلید

محمدابراهیم کلباسی

در مهمانیهای سال نو در سال  89در یک جمع خانوادگی بودیم .یک نفر دچار
زانو درد شده بود .یکی از فامیلها به او گفت که داروی ...بخورد.
نوروز امسال که برای دیدن او رفتیم از درد زانو به خودش میپیچید ،چند روز
دیگر باید برود اتاق عمل...
***
همسایهمان خانم ّ
مسنی است که اعتقادی به دارو و دکتر ندارد .هر وقت هر
َ
بیماری میگیرد سراغ گنجهی خود میرود و یکی از چیزهایی که آنجا دارد دم
میکند .نمی دانم ولی فکر کنم به آنها هم خیلی وارد نیست .شب سال نو،
سر شب به مادرم گفته بود که شانهاش درد میکند و چیزهایی که خورده خیلی
ّ
متخصص بروند ولی قبول نکرد.
اثر نکرده است .مادرم خیلی اصرار کرد پیش
نیمههای شب دخترش که برای سال تحویل پیش مادرش مانده بود ،داد و
فریاد راه انداخت .پیرزن سکته کرده بود...
***
عصر دیروز در منزل یکی از دوستان پدرم بودیم .بحث سیاسی و اقتصادی
حسابی داغ بود .هرکس تحلیلی داشت و خوب نتیجهها هم متفاوت بود .وسط
بحث نوهی صاحبخانه که دختر  6سالهای است با صدای بلند و کشدارش
گفت« :ولی خوب شد یارانهها رو برداشتن«.
اینقدر خندیدم که اشک از چشمم آمد!  3دقیقه بعد وقتی یکی دیگر از مهمانها
راجع به یارانه حرف زد تالش بسیاری کردم که عمری رفاقت پدرم با او را به باد
ندهم! بعد از لحظاتی که آرام شدم دیدم جا دارد دلیل نوهی صاحبخانه را هم
بپرسیم چون بیشک مستدلتر از دلیل این آقا بود.
***
آن زمان که خواستم به دانشگاه بروم اطرافیان و خود دانشگاه در مورد اینکه
دیگر محیط و شرایط زندگی ما تغییر کرده است و باید نسبت به وضع جدید
هوشیار باشیم چه صحبتهایی که نکردند .بعدتر هم که به کار مشغول شدم،
ّ
هنگام قرارداد با شرکت بعد از آنکه کلی تازه کار بودنم را به ُرخم کشیدند ،گفتند:
ّ
«البته دادن کار به کسی که سابقه نداره ...خوب ما هم خیلی به جوونا اعتقاد
داریم »...و باز هم گفتند که شرایط کار شرایط ّ
خاصی است...
***
ّ
ُ
البد دست نگارنده برایتان رو شده است که وقتی این اتفاقات را که همه با هم
در همین نوروز برایش ر خ داده ،در کنار خاطرهای از همین دست نقل میکند
ً
حتما قصدی دارد و به احتمال قوی تمام تعطیالت را مسافرت بوده و دیدن
کسی نرفته استّ .اما حاال که تا اینجا را آمدهاید این یک خاطره را هم ّ
البته با
ً
ّ
دقت بیشتر ،لطفا بخوانید.
پسر خالهام چند سال پیش  12ساله بود .امسال  17ساله شد .حالش خیلی خوب
است .سالم هم میرساند .تمامی این اوقات را در مدرسه بود و ّاتفاق ّ
خاصی هم
در زندگیش نیفتاد .از یکی دو سال پیش دیگر با زن عمویش روبوسی نمیکند
ولی دست میدهد .نماز میخواند ،اگر مشهد بروند و روزه میگیرد ،اگر تشنهاش
نشود .من که احتمال اثر نمیدهم با امر به معروف و نهی از منکر اصالح شود و
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خوب ّ
البته حوصلهی بحث فامیلی و متلکهای شوهر خاله را هم ندارم ،این
است که دست به کار نمیشوم وگرنه شما یک ّ
وهابی نشان من بدهید ظرف
یک ساعت اثناعشریاش میکنمّ .اما پدرم گهگاه با او صحبت میکند .دفعهی
آخر بحث که باال گرفت به پدرم گفت« :جواد آقا ،حرف آخوندا رو باور نکن .اینا
ً
َ
هجرین .تقریبا  2001سال پیش! اون موقع شبا با مرغا میخوابیدن
االن سال 10
ً
خوب طبیعتا با صدای قوقولی قوقو هم بیدار میشدن .االن  90تازه ساعت 11
شروع میشه»...
***
با این ّ
مقدمات وارد بحث میشویم.
ّ
بررسی سه گانهی مقلدین ،تقلید و مراجع
َ
عالم ،هر حاکمی برای ّ
رعیت خود قوانینی وضع میکند و آنها
در هر کجای
را ملزم به اجرای آنها مینماید .خداوند متعال نیز احکامی را برای انسانها
قرار داده است؛ احکامی فردی و اجتماعی که افراد با رسیدن به ّ
سنی به نام
ّ
ّ
سن تکلیف موظف به رعایت آن قوانین میگردند .بنابراین ،بلوغ مرزی بین
ّ
ّ
دو دنیای متفاوت است .شاید متوجه نباشیم یا این مطلب را تا به حال جدی
بررسی نکرده باشیم ولی این مهمترین تغییر زندگی ماست .مقطعی که بیش از
همهی مقاطع زندگی جا دارد دربارهی آن با افراد صحبت شود و شرایط جدید
برای آنها تشریح گردد.
مطلب به چادر نماز و جشن تکلیف  9سالهها و آموزش نماز برای15 ،14
سالهها ختم نمیشود .وضو و غسل جزء کوچکی از این دنیای بزرگ است؛
دنیای تکلیف.
والدینی که کنکور را بزرگترین دغدغهی زندگی فرزندشان نمودهاند و از انواع
کال سها و مشاورهها برای آمادهسازی جوانشان دریغ نمیکنند ،جا دارد کمی
بررسی کنند و درجهی ّ
اهم ّیت ّ
سن بلوغ فرزندشان را برای خود بسنجند .شاید
ّ
اوج دغدغهی ایشان ناسازگاریهای جوانی باشد تا مکلف شدن در برابر خداوند
َ
عالم.
جا ندارد که پیش از ّ
سن تکلیف فرزند خود را آماده نماییم؟ نه فقط با آموزش
ّ
ّ
ً
نماز یا احیانا روزهی کله گنجشکی ،بلکه با صحبت پیرامون مفهوم مکلف شدن
در برابر خالق هستی.
سؤال :جای تشریح احکام کجاست؟
پاسخ :رسالهی ّ
عملیه.
ّ
متدینین یک سالی پس از تکلیف به دنبال مرجع میگردند و شاید
فرزندان
ً
ّ
عدهی کسانی که واقعا طبق موازین مرجع پیدا میکنند و تابع مرجع پدر و مادر
نمیشوند خیلی نباشد.
الزم است به عنوان ّ
مقدمهسازی برای فرزند خود ،او را در یافتن مرجعی مناسب،
در ّ
سنی که مشرف به بلوغ است ،یعنی پیش از بلوغ ،یاری دهیم...
ّ
الزمههای تربیت و ّ
سن بلوغ را نیمه کاره رها میکنیم و از زاویهای کلی تر بحث
را ادامه میدهیم.
ً
سؤال :چرا اصال باید تقلید کنیم؟
ً
پاسخ :با رجوع به وقایعی که به عنوان ّ
مقدمه ذکر شد جواب کامال روشن است.
ّ
روزمرهی ماست؛ در دستور غذا پختن تقلید میکنیم ،در آداب غذا
تقلید کار
خوردن تقلید میکنیم ،در روش رانندگی تقلید میکنیم ،هنگامی که بیمار
میشویم از پزشک تقلید میکنیم.
ّ
واژهی تقلید شاید در این مثالها نامأنوس باشد ولی اگر دقت نماییم میبینیم
کاربرد مشابهی در این موارد و در حیطهی فقهی دارد.

ّ
به عنوان تذکر باید گفته شود که افرادی تالش کردهاند تا واژهی تقلید را خراب
کنند و آن را منفی جلوه دهند ّاما همان طور که گفته شد تقلید جزئی از زندگی
همهی ماست.
ّ
کودکی که نمیداند با چه ادبی غذا بخورد ،ادای پدر و مادر را در میآورد ،حتی
پدر و مادر به او میگویند« :این جوری بخور» یا «نگا کن به خواهرت ،ببین چقدر
قشنگ غذاشو میخوره»...
مرجع کسی است که احکام خداوند را میداند؛ یعنی میداند خداوند از او چه
خواسته است و او چگونه و با چه ّ
کیفیتی باید خواستههای خداوند را انجام
دهد.
پزشک کسی است که میداند اگر به بیماری مورد ّ
تخصصش دچار شود باید چه
داروهایی مصرف نماید یا در چه شرایط درمانی قرار گیرد.
ّ
تفاوت اینجاست که هر بنده در تمامی شرایط در برابر خداوند مکلف است
و لذا به دانش مرجع نیازمندّ ،اما هنگامی به دانش پزشک محتاج است
که بیمار باشد.
عالم دینی رجوع کند:
فردی که نمیخواهد به دانش ِ
 یا به غیر او رجوع میکند که او به خاطر نداشتن احاطهی علمی او را به اشتباهّ
متخصص چارهی زانو درد خود را خواست.
خواهد انداخت ،مانند کسی که از غیر
 یا خودسرانه عمل میکند و به دردسر میافتد (سکتهی پیرزن) و یا عمریدرست و نادرست را با دالیلی درست و نادرست در هم میآمیزد و ادامه میدهد
( نظرات غیر کارشناسی در مورد سیاست و اقتصاد).
ّاما کسانی که با تقلید از یک روحانی مشکل دارند جا دارد به ادامهی مطلب
ّ
دقت ویژهای نمایند.
ً
کسی که مرجع تقلید شده است تقریبا بین  30تا  40سال درس خوانده و مطالعه
کرده است و به موازات مطالعه در حدود  20تا  30سال نیز به تدریس پرداخته و
کتبی نیز تألیف نموده است .در تمام طول سالّ ،
حتی پنجشنبهها و جمعهها کار
علمی را تعطیل نکرده است .در هر زمینهی فقهی یا اصولی عال وه بر دیدن تمامی
روایات و راویان آنها و بررسی درجهی اعتماد به راوی ،دست کم نظر  15تا 20
فقیه و اصولی پیش از خود را دیده است.
در نگاه آ کادمیک برای اشخاصی از این دست واژهی پروفسور نیز
ً
نارساست .آنها در هر مبحثی کامال به روز هستند ،یعنی تمامی نظرات
ّ
شاخص و استداللهایی که در یک بحث شده است را دقت مینمایند.
در نظام قانونی خداوند هر فردی باید احکام مربوط به خود را بیاموزد .او میتواند
ً
این کار را شخصا انجام دهد ،یعنی فقیه شود ،یا از فقیهی که این راه سخت را
انتخاب نموده است کمک بگیرد ،یعنی از او تقلید نماید.
برای کسانی که عالقه ندارند زیر بار یک روحانی بروند و از او تقلید نمایند ،راه
ّاول باز است .آنها میتوانند -اگر ّ
همت دارند -خود به جایی برسند که توانایی
اجتهاد داشته باشند.
ّ
فردی که رسالهی ّ
عملیه منتشر میکند ،با تقلید مقلدین به درجات «فقیه یار»
« ،دین یار» و «فقیه تمام» نمیرسد ،این افراد غیر فقیه هستند که نیازمند او و
کمک او هستند.
خالصهی بحثی که گذشت:
 تمامی افراد از بلوغ وارد مرحلهی جدیدی از زندگی میشوند که الزم استخود را برای آن آماده کنند.
 -یکی از مهمترین وظایف والدین ،آشنا کردن فرزند خود با دنیای تکلیف

است .فرد بالغ کسی است که خداوند متعال او را مشمول قوانین خود
میداند.
ّ
 رجوع به متخصصین در هر زمینهای ،الزمه ی رسیدن به راهکار مناسباست.
ّ
 مرجع تقلید متخصصی است که به قوانین الهی آ گاه است و طریق رعایتکردن آنها را میداند.
 برای رسیدن به احکام الهی دو راه وجود دارد که تقلید راه بسیار سادهیآن است.

وظایف

احکام مبتال به!
تا یقین نکردیم چیزی نجس شده :پاک است.
اگر میدانیم چیزی نجس شده تا یقین نکردیم پاک شده :نجس است.
فضلهی کبوتر :پاک است.
فضلهی کالغ :نجس است.
انگشتر ،گردنبند و دستبند طال برای مرد :حرام است.
نماز مرد با انگشتر ،گردنبند و دستبند طال :باطل است.
لاّ ً
ّ
زیورهای خانمها ،ظروف و سکههای طال و نقره :ک زکات ندارند.
ّ
سکهای زکات دارد که به وسیلهی آن خرید و فروش انجام شود و به حدّ
نصاب برسد.
اگر جایی از اعضای وضو پانسمان است وظیفه :وضوی جبیره است( .و نه
ّ
تیمم)
بعد از اتمام وضو در یکی از کارهای وضو شک میکنیم :وضو صحیح است.
ً
شک یعنی دو طرف مشکوک برای فرد کامال مساوی است .اگر یک طرف را
احتمال میدهد به آن گمان گفته میشود.
در هر نماز با هر تعداد رکعت ،اگر بین تعداد رکعات گمان دارد ،به گمان خود
عمل کند.
شک در رکعات نمازهای  2و 3رکعتی :نماز باطل است.
شک بین رکعات  1و  2در نماز  2رکعتی مستحبی و نماز احتیاط :نماز صحیح
است.
اگر امام جماعت در رکعت 3یا  4است و مأموم باید حمد بخواند ،بسم اهلل
ّالرحمن ّالرحیم را :باید آهسته بگوید.
برای اقتدا به یک فرد اطمینان از عدالت او :الزم است.
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مردان دین

خدمت خالص
ما كه به زندگی ابدی پس از مرگ اعتقاد داریم ،تالش میكنیم عمر محدود و اندك خود را به صورتی سرمایهگذاری كنیم كه ارزش این تنها داراییمان را
داشته باشد و البته بیشتر سود ممكن را به دست آوریم.
و چه تجارتی ارزشمندتر و سودآورتر از معاملهی مستقیم با خداوند و خدمت به دین او؟
و البته ورود به این راه و پایداری در آن برای دستیابی به این گنجینهی ارزشمند ،در اثر وسوسهها و نقشههای شیطان -این دشمن قسم خوردهی ما -مرد
ره میطلبد!
اما نگاه به مردانی كه با توفیق الهی ،جانانه در این مسیر گام نهادهاند و از عنایات الهی بسیاری برخوردار گشتهاند ،نور امید را برای ورود به این مسیر و
پایداری در آن ،در قلبهای ما روشن میكند و غیرتمندی آن رادمردان ما را غیور و استوار میسازد.
یكی از ستارگان درخشان كه در عصر ما میدرخشید ،بزرگمردی بود كه تمام عمر خویش را صرف خدمت به خدا و دفاع از اسالم راستین نمود .او كسی است
كه در اواخر خدمتگذاری به آنجا رسید كه به افتخار گفتگو با بانوی دو عالم ،فاطمهی زهرا؟اهع؟ نایل آمد.
ّ
«عالمه ،سید مرتضی عسكری» بود.
او،

احسان سودیان

عالمه فقید؛ سید مرتضی عسکری
دوران کودکی
در روز دوشنبه هجدهم جمادى الثانى  1332هـ .ق .مطابق با بهار  1293هـ .ش.
در شهر سامراء و درجوار ملكوتى بارگاه دو امام همام حضرت هادى و حضرت
عسكرى؟امهع؟ كودكى از خاندان علم وسيادت پا به عرصهی وجود گذاشت كه
نامش را «سيّ دمرتضى» نهادند.
هنوز چند ماهى ازعمرش نگذشته بود كه گرد يتيمى برچهرهاش نشست و پدرى
عالم و عابد و خدمتگزار را از دس��ت داد .پس از آن در دام��ان ج� ّ�د م��ادریاش
ّ
«آيتاهلل ميرزا ّ
«خاتمةالمحدثين» (كه
محمد شريف عسكرى تهرانى» معروف به
عالم بزرگ سامرا بودند) پرورش يافت.
لاّ
استعداد و هوش سرشار ت��وأم با نبوغ ع مه باعث شد كه از دوران كودكى و
نوجوانى از ديگر كودكان ممتاز باشد .خود ایشان در اين باره مىفرمايند:
«دهساله بودم كه «جامع ّ
المقدمات» را خواندم ،بعد هم همان كتابهاى
رسمى حوزهی عراق را خواندم و بعضى كتابهاى فقهى و اصولى متداول
ً
ديگر در اي��ن سطح را ،البته من غالبا دو سه درس را با هم مى گرفتم
َ
وكتابها را زود تمام مىکردم ،با اين حال من خيلى از اشعار ُ«م َط ّول» را

هنوز از حفظ دارم .در مدرسهی ميرزاى شيرازىرحمه اهلل كه بودم اساتيدم
فكر مىکردند كه استعدادم خيلى خوب است ،لذا مربّـى مخصوصى براى من
گذاشته بودند تا از او درس خصوصى بگيرم .قسمتى از سطوح را در سامرا
خواندم و در كنار تحصيل درس هم مىگفتم».
ّ
علميهی قم
ورود به حوزهی

ّ
سید مرتضی عسكرى پس از گذراندن سطوحى از علوم حوزوى درسال  1350هـ.
ق .در ّ
سن هجده سالگى در دوران رياست «آيتاهلل العظمى حاج شيخ عبدالكريم
ّ
يّ
حائرى» وارد حوزهی علم هی قم شد .پس از مدتى اقامت درمدرسهی رضويه
به مدرسه فيضيه منتقل شد و با «آيتاهلل العظمی حاج شيخ على صافى» برادر
بزرگتر «آيتاهلل العظمى صافى گلپايگانى» هم حجره شد.
دروس سطوح عالى را در محضر اساتيد بزرگى همچون«آيتاهلل العظمى سيّ د
ّ
محمد حسين شريعتمدار
شهاب الدّين مرعشى نجفى» و «آي �تاهلل حاج شيخ
ساوجى» آموخت .ایشان همچنین کتاب «باب حادىعشر» را (در علم كالم) در
محضر «امامخمینى» و درس تفسیرى را در محضر «آیتاهلل میرزا خلیل كمرهاى»
فرا گرفت.

 90سالگی

 60سالگی

سفر به بیروت

افتتاح درمانگاه
در بغداد

 34ذکـرابــوتـرابـــ

تاسیس دانشکده
اصول دین

22
شعبان
1428

تایم الین زندگانی عالمه عسکری اینجا بیاید

1967-1959
بازگشت به عراق و سکونت در بغداد

بازگشت به سامرا
پس از چند سال اقامت درحوزهی علميهی قم به سامرا بازگشت و دروس باقى
مانده از سطح و خار ج فقه و اصول را در سامرا نزد اساتيد بزرگى همچون «آيتاهلل
ميرزا حبيباهلل اشتهاردى» و «آيتاهلل مرعشى شوشترى» و ...آموخت.
هجرت به كاظمين
درك ت��ه��اج� ِ�م بيگانه در ج��ام��ع��ه ،ب��ه تأليف كتابى ب��ه ن��ام «االم���راض
پ��س از ِ
لاّ
االجتماعيه» پ��رداخ��ت .ع مه به دنبال كسى ب��ود كه با ایشان همفكر و هم
رأى باشد ،دراين ميان تنها كسى كه مىتوانست كمك كند ،استاد احمد امين
(مؤلف کتاب التّكامل فى االسالم) بود.
استاد امين از اساتيد برجسته در علم رياضى درتمام عراق بود .ايشان به پنج
زبان (انگليسى ،فرانسوى ،تركى ،عربـى و فارسى) در ّ
حد نوشتن ،خواندن و سخن
ّ
گفتن تسلط داشت.
لاّ
ع مه در کاظمین به کمک استاد امین مدرسهی ابتدایی تأسیس نمود که
گذشته از روال عادى درسها ،برنامههاى فوق العادهاى داشت .از شاگردان اين
مدرسه مىتوان به شهيد آيتاهلل سيّ د ّ
محمد باقر صدر اشاره كرد.
ّ
بازگشت مجدد به سامرا و ادامهی تحصیل:
لاّ
ع مهی بزرگوار پس از افتتاح اين مدرسه ،تصميم داشتند كه دانشكدهی اسالمى
ّ
افتتاح كنند ولى با مخالفت افراد متنفذى روبرو شدند ،لذا به سامرا بازگشتند و
دروس خار ج «آيتاهلل ميرزا حبيباهلل اشتهاردى» شركت
يك دورهی ديگر در
ِ
كردند .دراين ايام بود كه درهاى تحقيقات جديد علمى به روى ايشان باز شد
و تأليفات گرانسنگ و بـىنظيرى همچون «عبداهلل بن سباء» و «نقش عايشه
درتاريخ اسالم» به انجام رسید.
سفر به قم و بازگشت به عراق
در همين ايّ ام كه با اوائل مرجعيت حضرت آيتاهلل العظمى بروجردى در ايران هم
زمان بود ،ايشان احساس كردند كه با مساعدتر بودن اوضاع حوزهی علميّ هی
قم نسبت به حوزهی عراق مىشود حوزهی نوينى درقم ايجاد كرد ،لذا به قم
آمدند .برنامهی ايجاد يك حوزهی نوين اسالمى را به آيتاهلل العظمى بروجردى
ارائ��ه دادن��د .ایشان با این طر ح موافقت كردندّ .اما در ّ
مقدمات كار بودند كه
اوضاع ایران به خاطر جريان ملى شدن صنعت نفت آشفته شد .لذا عالمه مجبور
مىشوند كه به عراق برگردند .با حمايتهاى مرجعيّ ت وقت ،حضرت «آيتاهلل
العظمى حكيم» شروع به تأسيس ّ
مؤسسات فرهنگى اجتماعى سياسى نمودند.
این ّ
مؤسسات شامل م��دارس دينى ،م��دارس جديد براى دختران و پسران (از
ابتدائى تا پايان دبيرستان) مراكز آموزشى براى دختران و پسران ،درمانگاهها،
صندوقهاى خيريّ ه ،كتابخانهها و ...درشهرهاى مختلف عراق براى جامعهی

خروج از عراق
دول��ت وق��ت ع��راق كه سیاست مبارزه با علما را تنها راهكار حفظ بقای خود
لاّ
می¬دید ،در پی آزار و ّ
حتی قتل ع مه برآمد و ایشان به اجبار از عراق خار ج شدند
لاّ
و به سوریه رفتند .هنگامی كه مرحوم ع مه عسكری در سوریه اقامت داشتند،
مردم به واسطهی مرحوم آیة اهلل العظمی گلپایگانی از ایشان خواستند تا مركزی
علمی در این شهر دایر كنند .آیت اهلل گلپایگانی طی نامه ای این امر را با ایشان
در میان گذاردند و ایشان را به این عمل خیر تشویق نمودند...
بازگشت دوباره به ایران
علاّ مه عسكری پس از ّ
مدتی سكونت در سوریه و لبنان ،در ایران رحل اقامت
افكندند و تا پایان عمر مبارك خود در ایران ماندند.
لاّ
ّ
پس از رحلت ام��ام خمینی ،مقام معظم رهبری در نامهای از ع مه عسكری
خواستند ك��ه دان��ش��ك��دهی اص��ول ال� ّ�دی��ن را در ای���ران راه ان���دازی نمایند .این
دانشکده در سال  1375پس از اخذ ّ
مجوز از مراجع قانونی ،آغاز به کار کرد.
آثار مکتوب
لاّ
مرحوم ع مه عسكرى در كنار تمامى اشتغاالت فرهنگى و سیاسى و اجتماعى،
چه در عراق و چه در ایران به تحقیق و تألیف كتابهاى گوناگون در راستاى
هدایت جامعه مشغول بودند .حاصل این تحقیقات علمى ،دگرگونى و هموار
ّ
نمودن راه هاى شناخت معارف اسالمى بود و نگاههاى محققین و تشنگان
ّ
متوجه مكتب اهلبیت؟مهع؟ نمود .ایشان دارای  21عنوان کتاب
حقیقت را
ارزشمند به زبان عربی هستند و  3عنوان کتاب گرانقدر فارسی نیز تألیف نمودند:
.1نقش ائمه در احیاء دی��ن ( ۱۵ج��زوه در دو مجلد) (ای��ن کتاب که تدوین
لاّ
درسه��ای شفاهی ع مه عسکری است بهترین نوشتار فارسی ایشان و راهی
جدید در تبیین مسئله امامت میباشد .گفتنی است بخشهایی از این کتاب نیز
با نام «دور االئمه فی احیاءالدین» به زبان عربی ترجمه شده است).
.2سرگذشت حدیث
.3سقیفه
لاّ
وفات ع مه
علاّ مه ّ
سید مرتضی عسکری سرانجام پس از قریب به یک قرن مجاهدت علمی
و تالش عملی در مسیر تعالی مذهب ّ
تشیع ،در شامگاه روز بیست و پنجم شهریور
ماه سال 1386ه��ـ.ش چشم از جهان فروبست و روحش در جوار رحمت حق و
جسمش در کنار بارگاه حضرت فاطمه معصومه؟اهع؟ آرام گرفت...

سفری به قم برای
تاسیس حوزه نوین

وفات جد مادری

تاسیس مدرسه

 30سالگی

ورود به حوزه
علمیه قم

آغاز طلبگی

1942-1937
بازگشت به سامرا

وفات پدر

1954-1948
بازگشت مجدد به سامرا

1948-1942
سفر به کاظمین

شيعه و همچنين يك بيمارستان در بغداد و دانشكدهی اصول الدّين بود كه
پس از سالها پيگيرى و رنج و خون دل خوردن در بغداد تأسيس شد.

18
جمادیالثانی
1332

ذکـرابــوتـرابـــ 35

رو بــه آس��ـمـــان

اخالق شیعی

َ
َ
ْ
ّ
ْ
ُ
َ
َ
إ َّن م ْن أ ْعظم الخ َط َايا الل َس ُ
ان الكذوبُ
ِ
ِ ِ
ِ

1

رسول خدا؟ص؟ فرمود :از بزرگترین گناهان نزد خداوند ،زبانی است که عادت به دروغ داشته باشد.

به راستی برای
یک مسلمان چه
فضیلتی باالتر از
نزدیکی به
پیامبر اکرم؟ص؟
وجود دارد؟

تعارفات
معمول میان
مردم هم
دروغ به
حساب میآید
اگر...

راستى را پیش از سخنگویـى بیاموزید.
حضرت رسول ؟ص؟ فرمودند:
َ
ْ
َ ْ َ ُ ُ ْ ْ
َْ ُ َ ً ّ
َ
يث َو َآد ُاك ْم ِل أْل َم َان ِة وَ
أق َر ُبك ْم غدا ِم ِني ِفي ال َم ْو ِق ِف أصدقكم ِللح ِد ِ
َ َ ُ
َْ ْ 3
أ ْوفاك ْم ِبالعه ِد
نـزدیـك تـریـن شـمـا بـه مـن در مـوقـف قـیـامـت ،كسـى است كه
راستگوتر ،امانتدار تر و باوفاتر به پیمان باشد.

به راستی برای یک مسلمان چه فضیلتی باالتر از نزدیکی به پیامبر
اکرم؟ص؟ وجود دارد؟
بـه فـرمـوده پـیـامبر خدا؟ص؟ ،راستى در گفتار ،تعهد نسبت به امانت مـردم
و وفا به پیمان ،نشانه صداقت و معیار قرب به آن حضرت است و هر كه
دروغگو ،خائن و بـىوفا باشد ،از ایشان فرسنگها فاصله دارد.
و بـه فـرمـوده امـام صـادق؟ع؟ ،سـرلوحـه دعـوت هـمـه پـیـامـبـران در
مـسـایـل مـعـاشـرتـى و اخـالقـى ،راسـتـگویـى و امـانـت دارى بـوده اسـت:
َ
ْ َ ً لّاَ
أْ َ َ َ
َّ َ
َ ّهََ َ َّ
ْ َْ
يث َو أ َد ِاء ال َمان ِة ِإلى
ِإ ّن الل عز َو َجل ل ْم َي ْب َعث ن ِبيّ ا ِإ ِب ِصد ِق الح ِد ِ
َْ ّ َ َْ
4
اج ِر.
الب ِر و الف ِ
صـدق در گفـتار و صداقت در كردار ،انسان را محبوب دلها و مورد
اعتماد مردم مىگرداند .بـر عـكس ،نفاق و دروغ ،فرد را هم در جامعه
بىاعتبار و هم نزد خـداوند ،مطرود مىسازد،

برخی تصور میکنند اگر کسی به عنوان شوخی و مزاح و جلب توجه و
خنداندن مردم دروغ بگوید اشکالی ندارد ،چرا که در این گونه موارد جنبه
شوخی و مزاح دارد نه ّ
جدی؛ اما این نکته را باید در نظر داشت که در
شرع مقدس اسالم دروغ گفتن به طور کلی نهی شده و هرگونه دروغ،
اعم از شوخی و جدی ،منافی با ایمان شمرده شده است ،چنانکه حضرت
علی؟ع؟ میفرماید:
لاَ َ ُ َ ْ ٌ َ ْ َ إْ
َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ
ُ
َّ 5
َ
َ
ان حتى يترك الك ِذب هزله و ِجده
ي ِجد عبد طعم ِاليم ِ
هیچ بندهای مزهی ایمان را نمیچشد تا دروغ را چه شوخی و چه
جدی ،مطلقا ترک کند.
و همچنین فرمودهاند:
ٌّ َ لاَ َ ْ ٌ َ لاَ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ يَّ ُ ُ َّ لاَ
لاَ
ُ
َْ
َ
َي ْصل ُح ِم َن الك ِذ ِب ِجد و هزل و أن ي ِعد أحدكم ص ِب ه ثم ي ِف َي
َ
ُْ
َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ
َ ُْ ُ
َّ 6
ور َو الف ُج َور َي ْه ِدي ِإلى الن ِار
له ِإن الك ِذب يه ِدي ِإلى الفج ِ
دروغ چه جدی و چه شوخی ناپسند است و مصلحت نیست کسی
به فرزند خود وعدهای بدهد و وفا نکند ،زیرا دروغ انسان را به هرزگی
و بیبند و باری میکشاند که نتیجه آن جهنم است.
به هر حال دروغ ،کوچک و بزرگ ،شوخی با جدی ،گناه است و در نامهی
عمل انسان نوشته میشود .چه بسا درو غهایی که امکان دارد از نظر

مردم گناه نباشد ولی از نظر اسالم قبیح و ناپسند است.
مرحوم مجلسی میگوید:
متأسفانه یکی از گناهانی که بسیاری از مردم ،حتی خواص ،به آن مبتال
هستند تعارفات معموله است که از حقیقت عاری است و شائبهی دروغ
در آن مشهود است .مثال با اینکه به خوردن غذا و آشامیدن نوشیدنی
متمایلاند هنگامی که میزبان چیزی به آنها عرضه میدارد اظهار
بیمیلی میکنند و همچنین با اینکه نسبت به شخصی عالقه قلبی ندارند
آنقدر اظهار اخالص و محبت به او میکنند که گاهی مطلب بر خود
گوینده نیز مشتبه میشود .گرچه اینگونه درو غها نسبت به درو غهای
بزرگ و مفسدهانگیز ناچیز و کوچک است ولی در شریعت مقدسه گناه و
7
حرام است و در صورتی که ضرورتی در کار نباشد،باید از آن احتراز کرد.
خالصه سهلانگاری و مسامحه در این موارد سبب میشود که انسان
به دروغ گفتن عادت کند و کسی که به کاری عادت کرد ترک آن بسیار
دشوار خواهد بود چنانکه حضرت امام حسن عسکری؟ع؟ فرمود:
َ ْ
ُ ْ
8
َر ّد ال ُم ْع َت ِاد َع ْن َع َاد ِت ِه كال ُم ْع ِجز
برگرداندن کسی که به کاری عادت کرده ،همانند معجزه [بسیار
دشوار] است.

یکی از آفتهای خطرناک زبان ،دروغ گفتن است .دروغ از گناهان بزرگ
و کلید گناهان و سرچشمه تمام بدیها و زشتیها است .بسیارى از
ناهنجاریهاى رفتارى و اختالفات خانوادگى و مشاجرات میان دوستان
و فامیل ،پدیدهاى است كه از بـىصداقتى و ناخالصى به وجود مىآید.
مردى براى كسب فضیلت به حضور امام باقر؟ع؟ شرفیاب مىشود.
حضرتش ،اینسخن را نخستین درس قرار مىدهد:
2

مرگ خالد بن ولید
ر بیعالثانی

30

وی در اواخر زندگانى آن پیامبر اکرم؟ص؟
به همراه عمروعاص به ظاهر اسالم را
قبول كرده بود.
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جمادیاالول

5

والدت حضرت زینب؟اهع؟
والدت با سعادت حضرت زينب؟اهع؟

در مدينه طيبه در سال پنجم يا ششم
هجرى در اين روز واقع شده است

جنگ موته
جمادیاالول

6

در سال هفتم هجرت در چنين روزى
جنگ موته به وقوع پيوست .تعداد
مسلمين در اين جنگ سه هزار نفر و
تعداد كفار صد هزار نفر بود.

همنشینی با دروغ گویان
انسان عال وه بر اینکه الزم است از دروغ گفتن
بپرهیزد ،بایستی از همنشینی و دوستی با افراد
دروغگو نیز خودداری کند.
امیرالمومنین؟ع؟ مکرر باالی منبر میفرمودند:
سزاوار است انسان مسلمان از دوستی با سه
کس دوری کند:
 -1پر روی بیباک و فاجر
 -2احمق
 -3دروغگو
...زندگی کردن با دروغگو شایسته نیست چرا
که سخنان تو را برای دیگران و سخنان دیگران
را برای تو بازگو میکند و هرگاه داستانی را به
پایان رساند ،داستان دیگری به آن میافزاید

تا آنجا که اگر راست بگوید کسی باور نمیکند.
دروغگویان میان مردم دشمنی و عداوت ایجاد
میکنند و در سینهها تخم کینه میافشانند.
پس تقوای الهی را پیشه کنید و مواظب خود
9
باشید که با چه کسی طر ح دوستی میافکنید.
همچنین ایشان اینگونه امام حسن؟ع؟ را نصیحت
کردند که:
از دوستی با دروغگو برحذر باش زیرا او مانند
سراب است که در نظرت دور را نزدیک و
10
نزدیک را دور میسازد.
بنابراین در انتخاب دوست بایستی دقت کرد ،که
هر کسی شایستهی دوستی نیست ،زیرا دوست و
همنشین در تمام شئون زندگی انسان مؤثر است و
همانگونه که دوست خوب انسان را به کارهای
نیک وامیدارد ،دوست بد و منحرف او را به سقوط

میکشاند و از هستی ساقط میکند .به بیان دیگر
دوست و همنشین ،ناخودآ گاه در اخال ق و گفتار
و کردار و رفتار و حتی عقاید انسان اثر میگذارد،
چنانکه رسول اکرم؟ص؟ فرمودند:
َْ ُْ ََ
َ
َ
11
ين خ ِل ِيل ِه َو ق ِر ِين ِه
المرء على ِد ِ
انسان همکیش و هممذهب دوست و رفیقش
است.
و حضرت سلیمان؟ع؟ فرمود:
لاَ َت ْح ُك ُموا َع َلى َر ُجل ِب َش ْي ٍء َح َّتى َت ْن ُظ ُروا إ َلى َمنْ
ِ
ٍُ
َ َّ
ُ َْ َ
َْ
اح ُب ف ِإن َما ُي ْع َرف َّالر ُجل ِبأشك ِال ِه َو أق َرا ِن ِه َو
ُي َص ِ
َ
َ
َ
ْ
12
ُي ْن َس ُب ِإلى أ ْص َح ِاب ِه َو أخ َدا ِن ِه
اگر میخواهید دربارهی کسی قضاوت کنید به
دوستان او بنگرید  ،چون انسان به دوستان و
نزدیکانش شناخته میشود و به همنشینان و
دوستان خود نسبت داده میشود.

آ ث� ��ار دروغ در روای� ��ات
خرابی ایمان
امام باقر؟ع؟ فرمودند:
13
َّ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ إْ َ
ان
ِإن الك ِذب هو خراب ِاليم ِ
دروغ ویرانکننده ایمان است.
روسیاهی
پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند:
َْ
ُ ُ َ ّ ُ ْ َ ْ َ 14
الك ِذب يس ِود الوج 
ه
دروغ انسان را روسیاه میکند.

لعن فرشتگان
پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند:
ْ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ََ َ ُ َ ْ ُ َ ََْ َ
ون ألف َمل ٍك َو
المؤ ِمن ِإذا كذب ِبغي ِر عذ ٍر لعنه سبع
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ٌ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ
خر ج ِمن قل ِب ِه نتن حتى يبلغ العرش فيلعنه حملة
ْ
ال َع ْرش15
هرگاه مومن بدون عذر دروغ بگوید ،هفتاد هزار
فرشته او را لعنت میکنند و از قلبش بوی گندی
بیرون میآید که تا به عرش میرسد؛ آنگاه
نگهبانان عرش او را لعنت میکنند.

فراموشی
َ
َّ َّ َ َ َ ُّهَ
ين ِّالن ْس َيانَ
الل ِب ِه َع َلى ْال َك ّذ ِاب َ
ِإن ِمما أعان
خداوند فراموشی را بر دروغگویان مسلط میسازد.
کم شدن روزی
ْ َ َ َُْ
ّ َ
الرزق
الك ِذب ينقص ِ
دروغ ،روزی انسان را کم میکند.
16

جنگ جمل
جمادیاالول

10

در سال  36ه در چنين روزى ،جنگ جمل
اتفاق افتاد.

شهادت حضرت زهرا؟اهع؟
جمادیاالول

13

بنابر قولی شهادت مظلومانه و جانگداز
حضرت صديقه كبرى فاطمه زهرا؟اهع؟در
مدينه  75روز پس از رحلت پيامبر؟ص؟
واقع شده است.

وفات جناب عبدالمطلب
جمادیاالول

27

در چنین روزی در هشتمين سال والدت
پيامبر؟ص؟ حضرت عبدالمطلب از دنيا
رفت.
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بررسی اوضاع شیعیان بحرین
بــهشیعیان/
اخبار
آس��ـمـــان
رو

ویژه
گزارششیعی
اخالق

کلید
كلید ،ابزارى است كه بدان وسیله ،بستهها باز مىشود و اگر كلید نباشد ،بستهاىگشوده نخواهد شد.
كلید را در عربى مفتاح خوانند .مفتاح ،یعنىچیزى كه مىگشاید .فتح ،گشودن است و مفتاح ،وسیله آن.
هر كلیدى با بستهاى سنخیت دارد .بستهاى كلید فلزى مىخواهد .بستهاى بهكلیدهاى چوبى نیاز دارد.
پارهاى از بستهها كلید چرمى مىخواهند ،چنان كهمىگویند :كلیدهاى گنجهاى قارون چرمى بوده است.
رمز هم كلیدى مىخواهد كه بدانوسیله ،گشوده گردد .هر علمى كلیدى دارد .مسائل ریاضى ،كلید ویژه
خود دارند.خردمندان براى گشودن دشوارىهاى زندگى ،در پى كلید آنها مىگردند .زبان هركس ،كلید
شخصیت علمى و عقلى اوست.
ـكـــلیـــــد در گنج صــاحـــب هــــنـــر
زبان در دهان خردمنــد چیست
كه گوهر فروش استیا پیله ور
چو در بسته باشد چه داند كس	ـی
سخن ،كلید پى بردن به ارزش یا بىارزشى سخن گوست.
تا مرد سخن نگفته باشد

عیب و هنرش نهفته باشد

به هر حال ،هر قفلى را كلیدى است ،خواه قفل سعادت و خوشبختى باشد ،خواه قفل زیان و بدبختى .پس
كلید ،هم در سعادت و خوشبختى را مىگشاید و همدرهاى بسته زیان و بدبختى را باز مىكند.

در بسته
درى را كه مىبندند از دو نظر است:
گاهى بستن در براى محفوظ نگاه داشتن
اشیاى قیمتى و گرانبها مىباشد كه دزدى
نرباید و گاهى موجودات خطرناك را مىبندند تا
مردم را از خطر آنها محفوظ نگاه دارند.
دروغ
حضرت امام حسن عسكرى؟ع؟ مىفرماید:
ُ ُ ُّ
َ
َ
ْ َ
ُج� ِ�ع��ل� ِ�ت ال��خ� َ�ب��ا ِئ��ث ك��ل� َ�ه��ا ِف��ي َب� ْ�ي� ٍ�ت َو ُج� ِ�ع��ل
َْ ُ َْ
َ 17
اح َها الك ِذب.
ِمفت
زشتىها را در خانهاى گذاشتهاند و دروغ را
كلید آن خانه قرار دادهاند.
كسى ك��ه ب��ا دروغ س��ر و ك��ارى نداشته باشد،
از خطر گناهان به دور اس��ت و به نیكوكارى
نزدیك مىباشد ،ولى هنگامى كه با دروغ آشنا
شد ،درهاى گناهان بهرویش گشوده مىشود و
در سیاهچال بدبختى خواهد افتاد و گاه چنان
در آنجا مسكن خواهد گزید كه بیرون شدنش
بسیار دشوار خواهد بود.

َ
وفات محمد بن عثمان عمرى
جمادیاالول

29

وفات دومين نائب خاص امام
عصر؟جع؟ ،جناب ابوجعفر محمد بن
عثمان بن سعيد عمرى؟حر؟ در چنين روزى
واقع شده است.
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شهادت حضرت زهرا؟اهع؟
جمادیالثانی

3

در اين روز در سال  11ه بنابر قول  95روز،
در روز سه شنبه شهادت حضرت بتول
عذراء مظلومه مضروبه حضرت سيد
النساء فاطمه زهرا؟اهع؟ به وقوع پيوسته
است.

مرگ هارونالرشید
جماد 
یالثانی

4

در شب چهارم سال  193ه شقى پليد
هارون الرشيد در سن  45سالگى به
درك واصل شد.

اشتباه درو غگو
رسول خدا؟ص؟ فرمود:
َْ
َّ َ َ َ َ
َ ُ
َْ
ْ َ َ َ َ 19
يه الهلكة.
يه النجاة ف ِإ ّن ِف ِ
اجت ِن ُبوا الك ِذ َب َو ِإ ْن َرأ ْيت ْم ِف ِ
از دروغ دورى كنید ،اگر چه نجات خود را در آن بپندارید،
زیرا هالك شما در آن است».
كسى كه دروغ را وسیلهاى براى موفقیت مىداند ،از
بـىآبرویى و رسوایـى آن پس از كشف غافل نباشد .گناه
كارى كه دروغ را وسیله تبرئه خود مىشمارد ،بداند كه
گناهش در كتاب بزرگ جهان محفوظ است و محو شدنى
نیست؛ بایستى منتظر باشد كه روزى به كیفر گناهش برسد
و داور بزرگ عالم ،حكمش را درباره او اجرا خواهد كرد .بر
فرض ،چند روزى مردم را گول بزند و گناهكارش نخوانند،
ولى وجدانخودش گناهكارش مىداند ،اضافه بر این دیرى
نخواهد پایید كه دروغش برمال گردد و نزد خلق نیز رو سیاه
شود.

باالتر از دروغ گناهى نیست
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود:
ََ َ ُ
لاَ
َْ
18
َس ْوأة أ ْس َوأ ِم َن الك ِذب.

هیچ زشتیای از دروغ بدتر نیست.
حضرت علی؟ع؟ زشتى دروغ را قطعى دانسته ،بلكه بر
آن افزوده كه زشتتر از دروغ ،گناهى نیست.
زشتى و ناپسندى دروغ ،نزد همه كس مسلم
ن موجود است،
مىباشد ،مجهولى كه در این میا 
مقدار زشتى و بدى دروغ است كه شهسوار ایمان
از آن پرده برداشته و آن را باالترین زشتىها گفته
است؛ بنابر این مقدار زشتى دروغ نامحدود مىباشد
و ناپسندى آن اندازه ندارد .همچنان كه باالتر از
سیاهى رنگى نیست ،باالتر از دروغ همگناهى نه.

راه پاك شدن از گناه
َ
َ َُ َ
ٌ
َ َ
ّهَ
ّهَ
ّهَ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ُ
ّ
الل؟
الل دل ِني على عم ٍل أتقر
قال َر ُجل ِل َر ُس
ب ِب ِه ِإلى ِ
الل؟ص؟ يا رسول ِ
ول ِ
ِ
َ
َ
لّاَ
ُ َّ َ ْ َ للِّهَ َّ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ً ْ ُ ُ ْ
َ ً
ً
ْ ُ َ َْ
َََ َْ ُ َ َ
َ َ َ لاَ َ ْ ْ َ َ َ َ َ
َ
َ
وه
فقال :تك ِذب .فك
يه ك ِذبا أ ْو َما َيدعو ِإلى الك ِذ ِب فزال عنه ذ ِلك ِم ْن ُو ُج ِ
اصي ِإ َو َجد ِف ِ
وه ال َم َع ِ
ان ذ ِلك َس َببا لاِ ْج ِتن ِاب ِه كل مع ِصي ٍة ِ أِلنه لم يق ِصد وجها ِمن وج ِ
ْ
20
اصي.
ال َم َع ِ
مردى خدمت رسول خدا؟ص؟ عرض كرد :چه كنم تا به خداى نزدیك شوم؟
پیغمبر فرمود :دروغ نگوى!
این كار سبب شد كه از هر گناهى دورى كند ،چون به هر گناهى كه رو كرد ،یا دروغى در آن دید ،یا چیزى كه به درو غگویى مىكشاند .با دورى از دروغ از
تمام گناهان پاك شد».
گناهكار در وضع عادى به گناه خود اعتراف نمىكند.
او مىداند كه گناه ننگ است ،جرم است ،خطر است .او پیوسته خود را از گناه مبرا مىخواند ،پس بایستى همیشه دروغ بگوید ،نه تنها پس از ارتكاب گناه از
غ كمك مىگیرد ،بسا مىشود كه پیش از ارتكاب نیز بایستى دروغ بگوید .كلید گناه كه بهدور انداخته شد ،قفل همچنان بسته مىماند و انسان از خطر
درو 
گناه محفوظ خواهد بود.
 .1مستدركالوسائل ،ج  ،9ص.85
 .2کافی ،ج ،2ص.104
 .3بحاراالنوار ،ج  ،7ص.303
 .4اصول كافى  ،ج ،2ص.104
 .5کافی ،ج ،2ص.340
 .6وسائل الشیعه ،ج ،12ص.250
 .7بحاراالنوار ،ج ،69ص.258
 .8بحاراالنوار ،ج ،75ص.374

 .9کافی ،ج ،2ص.639
 .10نهجالبالغه ،حکمت.38
 .11کافی ،ج ،2ص.375
 .12مستدرک الوسائل ،ج ،8ص.327
 .13کافی ،ج ،2ص.339
 .14مستدرک الوسائل ،ج ،9ص.88
 .15مستدرک الوسائل ،ج ،9ص.86
 .16جامعالسعادات ،ج ،2ص.322

وفات حضرت ام البنين؟اهع؟
جمادیالثانی

13

در اين روز در سال  64ه حضرت ام
البنين ؟اهع؟ همسر امير المومنين؟ع؟ و
مادر قمر بنى هاشم؟ع؟ از دنيا رحلت
فرمودند.

 .17بحاراالنوار ،ج ،69ص.263
 .18کافی ،ج ،8ص.118
 .19مستدرک الوسائل ،ج ،9ص.88
 .20مستدرک الوسائل ،ج ،9ص.85
منابع:
اخال ق عملی/آیتاهلل مهدوی کنی
اخال ق معاشرت/جواد محدثی
دروغ/سید رضا صدر

ازدواج حضرت عبداهلل و آمنه؟مهع؟
جمادیالثانی

19

سزاوار است مؤمنين این شب را تعظيم
و احترام نمايند و به عبادت احياء كنند.

والدت حضرت زهرا؟اهع؟
جماد 
یالثانی

20

در چين روزى حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟ در
سال پنجم بعثت در مكه مكرمه به دنيا
آمدند.
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رو بــه آس��ـمـــان

اخالق شیعی

جایز است انسان
دروغ بگوید
در محضر درس استاد اخال ق مرحوم آیت اهلل مجتهدی

جایز است که آدم دروغ بگه تا دو نفر را با هم آشتی بده .این
روایتهها! معصومین؟مهع؟به ما اجازه این کار را دادهاند .دو نفر
که با هم قهرند برو به یکیشون بگو که فالنی خیلی تعریف شما
رو میکرد .چه تعریفی ،همش فحش میداد! با اینکه فحش
میداد شما برو بگو تعریف میکرد .به اون یکی هم برو بگو فالنی
میگه خیلی از این کدورتی که بین ما پیدا شده ناراحته ،همش
میگه کاشکی یه جوری میشد که صلحی به وجود میآمد .یه
آبگوشتی هم راه بنداز و دعوتشون کن تا با هم خوب بشن.
قدیما بزرگای محل ،اگر بین زن و شوهری اختالف بود ،این
اختالفات رو بر طرف میکردند ،کسی کارش به طال ق نمیکشید.
اما اآلن این جوری نیست .روایت داریم که طال ق عرش خدا رو
به لرزه در مییاره .سعی کنین یه کاری بکنین که رابطه زن و
شوهر ها خراب نشه تا کارشون به طال ق بکشه .شنیدم اآلن آمار
طال ق بیشتر از آمار عقده .این خیلی بده.
سعی کنید بین مردم اصالح کنید .کاری نکنید که مردم با هم
قهر کنند .این خیلی بد است.
این یکی از کارهای زشت است که آدم کاری بکنه که مردم با
هم اختالف کنند.
یک کاری کنید مردم با هم دوست باشن .چرا این قدر سفارش

بالهایی که میاد،
زلزلههایی که میاد،
سیل که میاد ،رانش
زمین که میاد ،تمام
مال چیه؟ مال همینه
که قطع رحم کردند،
نماز رو اهمیت نمیدن،
پدر و مادر ازشون
راضی نیست ،نماز
اول وقت نمیخونن،
ُ
خمس نمیدن،
ّ
مستطیع هستن مکه
نمیرن ،عروسیهای
ناجور میگیرن ،در
مجالس عروسی
خالف شر ع میشه.
بله ،این عذابهایی
که میاد ،مربوط به بدی
ماست.

وفات حضرت ام كلثوم؟اهع؟
جمادیالثانی

21

جناب ام كلثوم؟اهع؟ ،چهار ماه پس از
بازگشت از كربال به مدينه از دنيا رفتند.
پدرشان اميرالمومنين؟ع؟ و مادرشان
حضرت زهراى مرضيه؟اهع؟ است.
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جمادیالثانی

22

کردهاند صله رحم .برای اینکه با هم ِبرید بیاید .چرا میگویند دید
و بازدید برید ،دیدن مؤمن برید ،دیدن ّزوار برید؟
ما که بچه بودیم ،حتی دیدن کسائی هم که از قم میاومدند
میرفتند .مادرم میگفت ،ما یک هفته میرفتیم ،یک هفته هم
َ
میاومدیم و ده روز هم قصد میکردیم .میگفت ما با کجاوه
رفتیم قم ،میگفت از این جا تا قم یک هفته تو راه بودیم .حاال
میره مشهد زیارت میکنه میاد به عیال میگه ناهار بیار ،میگه
ناهار هنوز دم نکشیدهِ ،ا ،من رفتم مشهد و زیارت کردم اومدم
تو میگی ناهار نپخته؟!
مادرم میگفت داییم اینا یک ماه از مشهد میومدند ،یک ماه
هم میموندند ،یک ماه هم طول میکشید تا دوباره میرسیدند
مشهد .آخه دایی من مشهد درس می خوند و مادربزرگ من
بهش سر میزد.
 70سال پیش ما رد شدیم از جلوی یک خونهای ،از مدرسه
میومدیم ،گفتن اینجا زائر از قم اومده ،بله ،اآلن مکه هم میرن
میان اصال هیچ معلوم نیست .مکه میره و میاد ،صبح می ره
سر کارش.
اینا همش برای چیه که میگن به دیدن زوار برین و صله رحم
بکنین؟ همش برای اینه که ،مسلمانها با هم دوست باشن.

مرگ ابوبکر

والدت امام باقر؟ع؟

در شب سه شنبه  22جمادى الثانى در
سال  13ه عبداهلل بن عثمان معروف
به ابوبكر بن ابى قحافه در سن 67
سالگى ،مرد .به قولى مرگ وی در 27
جمادىالثانى بوده است.

حضرت امام محمد بن على باقر العلوم
؟ع؟ در روز جمعه اول رجب سال  57ه
در مدينه متولد شدند.

1

رجب

ً
حاال غالبا با هم قهرن .برادر با خواهر قهر است .من خبر دارم .این زندگیه؟!
غالب فامیلها توشون یه ّ
عده با هم قهرن .حاال با غریبهها هیچی .فامیلها با
هم قهرن .این دستور اسالم نیست .لذا بالهایی که میاد ،زلزلههایی که میاد،
سیل که میاد ،رانش زمین که میاد ،تمام مال چیه؟ مال همینه که قطع رحم
کردند ،نماز رو اهمیت نمیدن ،پدر و مادر ازشون راضی نیست ،نماز اول وقت
ّ
ُ
نمیخونن ،خمس نمیدن ،مستطیع هستن مکه نمیرن ،عروسیهای ناجور
میگیرن ،در مجالس عروسی خالف شرع میشه .بله ،این عذابهایی که میاد،
مربوط به بدی ماست .قرآن آیه داره
َ َ َ ْ َْ ُ ْ َ َْ ُ َ ْ َ
َ َ َ ُ ْ ْ ُ َ َ
1
صيب ٍة ف ِبما كسبت أيديكم و يعفوا عن كثير
و ما أصابكم ِمن م
و هر [گونه] مصيبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست ،و [خدا]
از بسيارى درمىگذرد.
یعنی هر پیشامد بدی براتون میشه ،خودتون کردین .این بالها رو خودتون به
لاّ
سر خودتون آوردین و إ خدا ظالم نیست.
ُ َ َ َّ ْ
2
َو ما َر ّبك ِبظال ٍم ِلل َعبيد
و پروردگار تو به بندگان [خود] ستمكار نيست.
خدا ظالم نیست که زلزله بیاره تا یه شهری رو از بین ببره .مال گناه آقا! ماله
لاّ
معصیته! و إ حدیث داریم که یک مومن اگه در یک جایی باشه عذاب نمیاد.
یک مومن! یک مومن تو یک اتوبوس باشه ،این اتوبوس تصادف نمیکنه.
نمازخون واقعی ،یک مسلمون واقعیه تو یک اتوبوس باشه این اتوبوس
یک
ِ
چپ نمیشه .اینارو باور کنید! بعضیا میگن اینا قهر طبیعته! بچه بازی! حرفایی
میزنن!! قهر طبیعت چیه؟! اینا مربوط به عذاب خداست .پس آیات قرآن رو
هم عوضش کنیم .یه آیاتی در قرآن هست که ای مسلمونا ندیدید که ما با قوم
عاد و ثمود چه کردیم؟
ْ
َ
َ ُ َّ
ذين م ْن َق ْبله ْم َق ْوم ُنوح َو عاد َو َث ُم َ
ود َو َق ْوم إبْ
راهيم وَ
َ
أ َل ْم َيأ ِته ْم ن َ
َ
ال
أ
ب
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُُ ٍ ْ
َ
َ ّهَُ ْ
ْ َْ
ْ
ََْ ُ
ْ
الل ِل َيظ ِل َم ُه ْم
نات فما كان
كات أتته ْم ُر ُسله ْم ِبال َب ِيّ ِ
حاب َمد َ َي َن َو ال ُمؤت ِف ِ
أص ِ
ُ ُْ
ْ
3
َو ِلك ْن كانوا أنف َس ُه ْم َيظ ِل ُمون
آيا گزارش [حال] كسانى كه پيش از آنان بودند :قوم نوح و عاد و ثمود و قوم
ابراهيم و اصحاب َم ْد َين و شهرهاى زير و رو شده ،به ايشان نرسيده است؟
پيامبرانشان داليل آشكار برايشان آوردند ،خدا بر آن نبود كه به آنان ستم
كند ولى آنان بر خود ستم روا مىداشتند.
ندیدید با اصحاب فیل چه کردیم؟
ََ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ْ
ْ
4
َ َّ
ْ َ ْ
حاب الفيل 
أ لم تر كيف فعل ربك ِبأص ِ
مگر نديدى پروردگارت با پيلداران چه كرد؟
پس تمام آیات رو برداریم و به جاش بنویسیم قهر طبیعت آمد! تمام آیاتی که در
مورد عذاب هست میگه برای گناه َم ُردمه که ما عذابها رو فرستادیم .یک آیه
ما در قرآن نداریم در مورد قهر طبیعت.
ما مسلمونیم .حاال خارجیا میگن قهر طبیعت ،شما چرا میگین قهر طبیعت؟

رجب

3

دین نداری؟ ایمان نداری؟ مسلمان نیستی؟ قرآن نخوندی؟ این همه آیه در
قرآن هست که در اثر گناه ما قوم لوط رو عذاب کردیم .قوم نوح رو عذاب کردیم.
عاد و ثمود و ...یک آیه در مورد قهر طبیعت نداریم اگه پیدا کردین! حاال آدم
میبینه گاهی میگن قهر طبیعت .یک نفر هم نمیاد بگه آقا در فال ن جا که زلزله
شد ،گناهان اینا این بود .یه نمازخون تو اینا نبود .غالبشون نماز نمیخوندن،
غالبشون حروم میخوردن .گوسفنداشون رو میبردن ول میکردن تو زمین
مردم و زراعتهای مردم رو میخوردن بعد همین گوسفند رو میفروختن و با زن
ُ
و بچشون میخوردن .خوب حرومه .چرا گوسفندتو تو زراعت مردم ول میکنی؟
کار ما از ریشه خرابه آقا! اگر یک کسی پیدا میشد این حرفها رو به مردم میزد
ُ
که این بالیا مربوط به گناهه خیلی خوب بود .تازه آیه داریم که َ«و َي ْعفوا َع ْن
لاّ
َ
كثير» یعنی خداوند خیلی از گناهان ما رو میبخشه و ندید میگیره! و إ اگه
بخواد مارو عذاب بکنه که خیلی سخته .یه آیه دیگه داریم:
َ
َُْ
َ
إ َّن ّهََ
5
الل ال ُي َغ ِيّ ُر ما ِبق ْو ٍم َح ّتى ُي َغ ِيّ ُروا ما ِبأنف ِس ِهم
ِ
در حقيقت ،خدا حال قومى را تغيير نمىدهد تا آنان حال خود را تغيير دهند.
خدا نعمتهایی که مردم دارن ازشون نمیگیره مگر اینکه تغییر کنن و عوض
بشن و دین و ایمانشون از بین بره .تقواشون بره اون وقت نعمتاشون رو ازشون
میگیره .اآلن گرانی که ما داریم مربوط به گناهان ماست .خدا به ما غضب
کرده .روایت داریم که خدا که غضب کنه به قومی ،گرانی میاد .اآلن گوشت
کی میتونه بخره کیلو چند هزار تومن! مگه همه میتونن .خیلی مردم سختی
میکشن .یه وقت ّاول انقالب گوشت کیلو صد تومن بود .من یادمه ما که
طلبه بودیم سه سیر گوشت میخریدیم 6زار ،با اون گوشت آبگوشت درست
میکردیم .اون موقع که یخچال نداشتیم .اآلن گوشت و میذارن تو یخچال
مقوی نمیخوریم که! غذای ّ
ویتامیناش از بین میره .ما اآلن اصال غذای ّ
مقوی
غصه استّ .
ما ّ
غصه بخور!
خدا ظالم نیست که زلزله بیاره تا یه شهری رو از بین ببره .مال گناه
لاّ
آقا! ماله معصیته! و إ حدیث داریم که یک مومن اگه در یک جایی
باشه عذاب نمیاد .یک مومن! یک مومن تو یک اتوبوس باشه ،این
نمازخون واقعی ،یک مسلمون واقعیه
اتوبوس تصادف نمیکنه .یک
ِ
تو یک اتوبوس باشه این اتوبوس چپ نمیشه .اینارو باور کنید!

 .1شوری ،آیه.30
 .2فصلت ،آیه.42
 .3توبه ،آیه.70
 .4فیل ،آیه.1
 .5رعد ،آیه.11

شهادت امام هادى؟ع؟

والدت امام جواد؟ع؟

مرگ معاویه

شهادت امام على النقى؟ع؟ در سال
 254ه بنابر مشهور در سن  41سالگى،
در چنین روزی بوده است.

حضرت ج��واداالئ��م��ه؟ع؟ بنابر مشهور
در دهم ماه رجب سال  195ه به دنيا
آمدهاند.

در اين روز در سال  60ه معاويه بن
ابىسفيان ،در سن  78سالگى در شام
به سوی دادگاه عدل الهی شتافت.

رجب

10

والدت حضرت علی اصغر؟ع؟

والدت با سعادت حضرت باب الحوائج
على اصغر ؟ع؟ در اي��ن روز واق��ع شده
است.

رجب

12
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رو بــه آس��ـمـــان

اخالق شیعی

پیام مهدی؟جع؟ دعوت به اجتماع قلبی

اجتماع قلوب
ّ
فاطمه اللهیاری

مقتدا و موالی ما امام زمان؟جع؟ بیانیهی ویژهای ابالغ فرمودهاند که حامل
مهمترین سفارشات و توصیههای ایشان خطاب به شیعیان و پیروان خویش
یعنی ما مردم عصر غیبت میباشد؛ در این بیانیه چنین آمده است:
َ َ
ْ
ُْ ُ
َْ َ
ْ
َ
َ َ ْ َّ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُّهَ َ َ َ َ ْ َ
وب ِفي الوف ِاء ِبالعه ِد
و لو أن أشياعنا وفقهم الل ِلطاع ِت ِه على اج ِتم ٍاع ِم َن القل ِ
َ
الس َع َاد ُة ب ُم َش َ
َع َل ْيه ْم َل َما َت َأ َّخ َر َع ْن ُه ُم ْال ُي ْم ُن بل َقائ َنا َو َل َت َع َّج َل ْت َل ُه ُم َّ
اه َد ِت َنا َعلى
ِِ ِ
ِ
ِ
لّاَ
َ ُ
َ َ ْ
َ
ْ َ
َح ّ ِق ال َم ْع ِرف ِة َو ِص ْد ِق َها ِم ْن ُه ْم ِب َنا ف َما َي ْح ِب ُس َنا َع ْن ُه ْم ِإ َما َي ّت ِصل ِب َنا ِم ّما نك َر ُه ُه
ْ ُ
َ ُ َ
َو لاَ ُن ْؤث ُر ُه م ْن ُه ْم َو ّهَُ
الل ْال ُم ْس َت ُ
عان َو ُه َو َح ْس ُب َنا َو ِن ْع َم ال َو ِكيل َو َصل َوات ُه َعلى
ِ ِ
َ
َّ
َّ
ُ َ َّ
َ َ َ ّ 1
َ
َ يّ َ ْ َ
ير محم ٍد و ِآل ِه الط ِاه ِرين و سلم.
ير الن ِذ ِ
س ِ ِدنا الب ِش ِ
ّ
اگر چنانچه شيعيان ما که -خداوند به طاعت خود موفقشان بدارد -در
راه وفا به پیمانی که بر عهده دارند همدل میشدند ،میمنت مالقات ما
از ایشان به تاخیر نمیافتاد و سعادت دیدار زودتر نصیب آنان میگشت،
دیداری بر مبنای شناخت راستین و صداقتی از آنان نسبت به ما .پس مارا
از ایشان دور نمیدارد ،مگر آن دسته از کردارهایشان که برایمان ناپسند و
ناخوشایند بوده و از آنان روا نمیداریم .و خداوند یاری کننده است و ما را
سید بشیر و نذیر ما ّ
کفایت مینماید و وکیل خوبی است و درود او بر ّ
محمد
و خاندان پاکش.
ّ
در این بیانیهی تاریخی نکات ارزندهای مورد گوشزد قرار گرفته است که توجه
ّ
به آن دقت ویژهای را میطلبد.
آن بزرگوار میفرمایند شیعیان باید در ایفا به عهدی که با ما دارند اجتماع قلبی
داشته باشند یعنی در همه حال آن صفا و یکدلی و همرنگی بینشان حاکم
باشد .نتیجهی یک رنگی در وهلهی ّاول این است که از سعادت دیدار ما
ً
محروم نخواهند ماند و این مالقات پیش از به اتمام رسیدن عمرشان حتما
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صورت پذیرفته و سعادت آن شامل حالشان خواهد گردید .اگرچه در این جا
ّ
شناسایی شرط دیدار نبوده و همین قدرکه موفق به دیدن شوند از آثار و ثمرات
آن بهرمند میگردند لذا از ارزش و اهمیت ّ
خاص خود برخوردار میباشد؛ البته در
عبارت بعدی از واژهی مشاهده استفاده شده که حاکی از امکان وجود شناخت
و شناسایی طرفینی میباشد که میتوان آن را حاصل اخالص و صداقت بیشتر
در اداء تکالیف دانست.
ّ
ّ
در هر حال این بیان ،نشانگر میزان اهمیت همدلی فیمابین شیعه بوده و این
نکته که رضایت و سرور امام عصر ؟جع؟ بسته به وجود اجتماع قلوب ما میباشد
و در مقابل ،تفرقه و ّ
تفرق قلبی موجب کدورت خاطر و حزن و اندوه آن بزرگوار
میگردد.
ّ
ّ
نکتهی حائز اهمیت دیگر در بیانیهی امام عصر؟جع؟ این است که با وجود
ً
اهم ّیت تزکیهی نفس و اصالح خلق و خو ،الزم است ّ
ّ
مقدمه و محور آن حتما
لاّ
جلب رضایت و ُسرور حضرت به وسیله اجتماع قلبی باشد و إ آراسته شدن
ً
به پارهای از زیورهای رفتاری و کسب محاسن اخالقی نهایتا موجب سعادت
نخواهد بود.
ّ
در این عصر و زمانه که متأسفانه مردم نه تنها اجتماع قلبی ندارند بلکه سوء
ظن و بدبینی هم بینشان وجود دارد و یکدیگر را به خاطر اختالف سلیقهی جزئی
طرد و تکفیر مینمایند نتیجهی آن به این جا میرسد که از طرفی از توفیق دیدار
و دعای خیر موالی خویش محروم میمانند و از طرف دیگر به واسطهی القاء
حزن و اندوه به قلب مبارک آن حضرت ّ
مقصر بوده و باید در درگاه الهی پاسخگو
باشند .در این میانه گناه کسانی که با فراهم آوردن موجبات تفرقه به این امر
دامن زدهاند بیشتر بوده و قبل از ّ
بقیه باید جوابگو باشند.
* * *

والدت امیرالمومنین؟ع؟

مرگ معتمد عباسی

اولين امام مؤمنين و خليفه بالفصل بعد از رسول اهلل؟ص؟ ،برادر ،پسر عمو ،وزير
و داماد او ،اميرالمومنين على بن ابىطالب؟ع؟ در روز جمعه  13رجب در بيت اهلل
الحرام ،داخل كعبه معظمه به دنيا آمد ،كه قبل از او و بعد از او مولودى در آنجا به
دنيا نيامده و نخواهد آمد.

در اين روز در سال  279ه المعتمد على اهلل ،احمدبن متوكل ملقب
به معتمد ،به جهنم واصل شد.
علت مرگ او اين بود كه در كنار نهرى در حال عيش و نوش بود و در
اثر نوشيدن زياد شراب يا زهرى كه توسط پسر برادرش در شراب او
ريخته بودند ،شكمش تركيد.
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خطبهی امیرالمؤمنین؟ع؟ در مدينه
ّ
«چقدر اين ّامت شباهت دارند به مردمى كه پيشوايان حقيقى خود را از كار انداختند و از آنان رو گردان شدند و تا چه اندازه بايد از اين مردم متأثر و اندوهناك بود .آن
ّ
هم چگونه تأثرى كه دل را مجروح مىكند و غم و افسوس را مىافزايد كه شيعيان ما با آن انس و الفتى كه با يكديگر داشتند پس از درگذشت من از هم مىپاشند
و پيرو دشمنان ميشوند و يكديگر را از پاى درمىآورند و الفت و برادرى را به كينه بدل مىكنند.
پس با خداست سرانجام گروهى كه از اصل دورند و دست به دامن فرع درآورده و از راه غير عادى آرزومند فتح و گشايشاند و هر دسته از ايشان به شاخهای دست
گرفته و به هر طرف كه آن حركت ميكند آنان نيز حركت ميكنند.
ّاما خدا آنان را به زودى مانند ابر پائيزى گرد خواهد آورد و ميانشان الفت خواهد داد ،آنگاه آنان را مانند ابرها متراكم ساخته و درهاى پيروزى را به سويشان باز
ميكند.
مانند سيل همه جا را فرامىگيرند و هيچ پشته را خالى نمىگذارند و هيچ زمين مرتفعى از آن جلوگيرى نمىنمايد و هيچ كوهى راه آنها را برنگرداند و در دل سرزمینها
كّ
جريان پيدا كنند و چشمهاى زمين با آنها همراهى مىكند و احترامات مردم به وسيله ايشان پابرجا مىگردد و (خداوند) آنان را در شهرها تم ن مى دهد تا حق خود
را بازگيرند و ركن كفر را به كمك ايشان ويران مىسازد ...
 ...و آرزومندم روزى بيايد كه خدا شيعيان مرا در آن روز كه براى دشمنان از همه بدتر است گردآورد و الفت دهد و اختيار همه چيز در دست خداست و جز او ،ديگرى
2
اختيارى از خود ندارد».
ّ

 .1اإلحتجاج على أهل اللجاج ،ج ،2ص479

 .2ارشاد (ترجمه ساعدى خراسانى) ،فصل  ،51ص282
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وفات حضرت زينب؟اهع؟

مرگ مأمون

وفات ابراهيم فرزند پيامبر؟ص؟

وفات مظلومانه و غريبانه ام المصائب
حضرت زينب كبرى؟اهع؟ در شب يكشنبه
 15رجب سال  62ه به وقوع پيوسته
است.

روز پنچ شنبه  17رجب سال  218ه،
مأمون در سن  48سالگى به اجدادش
پيوست.

در سال  10ه ابراهيم فرزند پيامبر ؟ص؟ از
دنيا رفت .مادر اين بزرگوار ماريه قبطيه
بود.
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با نور فاطمه هدایت شدم

كتاب «با نور فاطمه هدايت شدم» داستان دلانگيز هدايت
يافتن دانشمندی حقوقدان ،از اهالی سودان ،به نام «عبد
المنعم حسن سودانی» به مذهب جعفری را به تصوير میکشد.
ّ
حق ّ
انیت مذهب
او با مطالعات فراوان در تاریخ و حدیث ،به
اهلبیت؟مهع؟ پیبرده است و ...
صفحه 48

وعده دیدار

«فاطمه مشغول قرائت قرآن بود .در دستش مصحفی به
چشم میخورد .ناگاه ،مصحف بر زمین افتاد؛ سپس در آسمان
اوج گرفت و ابرها را شکافت و میان ستارهها به پرواز درآمد.
دید که همراه با مصحف پرواز میکند و
فاطمه ،خویشتن را َ
مشتاق پیوستن به عالم باالست.
صفحه 54

وصیت

این ،وصیت فاطمه دختر رسول خداست .او گواهی میدهد
که معبودی جز هّ
الل نیست و ّ
محمد بنده و فرستادهی اوست
و بهشت و ّ
جهنم راست و حقیقیاند و هنگامهی قیامت
که هیچ تردیدی در آن نیست -فرامیرسد و آنگاه ،خداوندهمهی خفتگان گورها را برمیانگیزد.
صفحه 55

علیرضا پورمشیر

راستی ،فاطمیه نزدیک است!
ُ
َ«فع َند ذل َ َ ُّ َ ُ َ َّ ُ
ّ
فاط ِمیین»...
ک ت َود الخال ِئق انهم کانوا ِ
ِ
ِ
«در آن هنگامه عظیم ،همه خالیق آرزو میکنند که ای کاش فاطمی
میبودند*»...
سال جدید هم آمد ،ولی نمیدانم چرا دلتنگی ،دست از سرم بر نمیدارد؟!
کوچه پس کوچههای دلم ،بهانهگیر شدهاند! حال و هوایم نفسگیر شده
است! مگر چه خبر شده که اینچنین آسمان دل مهآلود شده است؟!
دوست داری دوباره بی ر های مشکی را علم کنی و حسینیهی دلت را
که همین چند روز پیش خانه تکانی کردهای ،سیاهپوش کنی! انگار تو
ماندی و این ّ
معمای دلت که بیجواب مانده!
ُ
فکر میکنی سری به گلدان یاس که در کنج پنجره جای خوش کرده است،
بزنی! عطر یاس ...هر وقت گلها را بو میکردی ،صلوات میفرستادی ،اما
چرا حاال به ناگاه بر روی لبهایت جای میگیردّ :
السالم علیک یا فاطمه
ّالزهرا...
خودت هم نمیدانی؟! به سرعت مجذور ثانیهها ذهنت مرور میکند،
ماجرای کوچه ،در نیمسوخته و چادر خاک آلوده ...چادر خاک آلوده...
سراسیمه به سراغ تقویم میروی ،صفحات را ورق میزنی و نگاهت به ماه
جمادی میافتد ...یادت میآید که فاطمیه نزدیک است! در مییابی که
هنوز خود را برای فاطمیه آماده نکردهای!
با خود فکر میکنی نکند روزی که منادی پروردگار ندا دهد :ای دوستداران
فاطمه! به گوشههای چادر بانوی جهانیان چنگ زنید؛ تو شرمنده و سر
به زیر باشی...
راستی ،فاطمیه نزدیک است !
*بحاراالنوار ،ج ،8ص53
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حضرت فاطمه

محبوبتر از هزار رکعت نماز

ارزش سالم
يزيد بن عبدالملك نوفلى از پدرش از جدش چنين روايت كرده است:
روزى خدمت حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟ مشرف شدم ،ابتدا آن حضرت بر من
سالم كرد و فرمود :پدرم (در زمان حياتش) فرمود :هركس سه روز بر من و تو
سالم كند ،بهشت براى او خواهد بود.
از حضرتش پرسيدم :آيا اين مطلب مخصوص دوران حيات و زندگى شما و
آن حضرت است و يا شامل بعد از فوت شما و ايشان نيز خواهد بود؟
1
فرمود :هم در زمان زندگى و هم پس از مرگ ما.
السالم علیک یا فاطمة الزهراء
1ـ مناقب ابنمغازلى شافعى ،ص .363

ارزش صلوات
پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند:
َََ ُ َ
ّ ََ
ُ ُ
ُ
َ َ
َ َّ 1
ألحق ُه بي َحيث ك ْن ُت ِم َن الجن ِة.
اهلل ل ُه و
يك غفر
فاط َمة!َ ،م ْن َصلي عل ِ
يا ِ
اي فاطمه! ،هر كه بر تو صلوات فرستد خدا او را بيامرزد و به من در جايگاه
بهشتيام ملحق میكند.
رسول اكرم؟ص؟ اجر و پاداش كسی كه بر حضرت فاطمه؟اهع؟ صلوات فرستد را
آمرزش گناهان او بيان كردهاند و اين عمل چنان مرتبهای دارد كه شخص
را در مراتب بهشتی باال میبرد و به پيامبر؟ص؟ملحق میكند.

َ
ّالل ّ
علها و َبنیها و
هم َص ِ ّل َعلی ِ
فاطمة و أبيها و َب ِ
ودع فيها َع َ
السر ُ َ َ
دد ما َ
أحاط به ِع ُلم َك و
المست ِ
ِّ
أحصاه ِك ُ
ُ
تاب َك
 .1كشف ّ
الغمه (اربلي) ،ج ،2ص.100

*

بهترین هدیه؛ تسبیح فاطمه؟اهع؟
این تسبیح بهترین هدیهی پیامبر ؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ و برترین
عبادت از جنس ستایش و مصداق ذکر کثیر خداوند است؛ چنان که در
قرآن َکریم فرمود:
َ
َّهَ ْ ً َ
ُْ
ً 1
يا أيُّ َها ّال َ
الل ِذكرا كثيرا
ذين َآم ُنوا اذك ُروا
ای کسانی که ایمان آوردید ،خدای را فراوان یاد کنید.
حضرت صادق؟ع؟ فرمودند :تسبیح فاطمه؟اهع؟ همه روزه پس از هر نماز،
نزد من محبوبتر از هزار رکعت نماز است و ما از کودکانمان میخواهیم
که این تسبیح را بگویند ،آن گونه که آنان را به نماز خواندن دعوت
میکنیم و هر که بر آن مداومت و مواظبت نماید ،هرگز بدعاقبت نمیشود
و شیطان از او دور گردد و پاداش او آمرزش ،رضایت الهی و بهشت خواهد
2
بود.
شیوهی انجام
این تسبیح به ترتیب  34بار اهللأ کبر (تکبیر) 33 ،بار الحمدهلل (تحمید)
و  33بار سبحان اهلل (تسبیح) است که باید بدون فاصله انجام شوند و
می توان سبحاناهلل را بر الحمدهلل ّ
مقدم نمود و اگر در تعقیب نماز واجب
باشد ،باید آن را پیش از جابجا شدن از مکان نماز ،شروع و تمام کرد و به
3
دنبال آن یک بار ال إله إال اهلل گفت.
احکام
 -1مال زمت و استمرار بر تسبیح فاطمه؟اهع؟ در همهی اوقات مستحب
است ولی در تعقیب هر نماز واجب یا مستحب و پیش از خواب بیشتر بر
4
آن تأ کید شده است.
ّ
 -2اگر فردی در تعداد تکبیر یا تحمید یا تسبیح شک کند و محل آن
نگذشته باشد (یعنی آن ذکر را تمام نکرده و به ذکر بعد مشغول نشده
باشد) باید بنا را بر کمتر بگذارد و آن را تکمیل کند و در صورت گذشتن از
ّ
محل آنها ،به ّ
5
شک خود اعتنا ننماید.
 -3بر اساس روایتی از حضرت مهدی؟جع؟ ،هر گاه فردی به طور سهوی
بیش از  34تکبیر بگوید ،باید به قصد تکبیر سی و چهارم ،یک تکبیر دیگر
ً
بگوید و تحمید را آغاز نماید و همین طور اگر سهوا بیش از  33بار تحمید
بگوید ،باید به قصد تحمید سی و سوم یک بار الحمدهلل بگوید و تسبیح
ً
را شروع کند .ولی اگر سهوا بیش از سی و سه بار تسبیح بگوید عمل او
6
صحیح است.
 -4این تسبیح را می توان مثل عبادتهای دیگر به نیابت از امام
عصر؟جع؟ به جای آورد که موجب جلب عنایتهای بیشتر ایشان به ما
7
خواهد بود .از خداوند سالمت و تعجیل در فر ج آن حضرت را بخواهیم.
* .نوشته علی اکبر تالفی
-1احزاب.41 ،

ّ
-2وسائل الشیعه ،ج ،6صص 447-439و  463و .464
ّ
-3وسائل الشیعه ،ج ،6ص.444
4و -5العروة الوثقی ،ج  ،1ص703و ،704وسیلة النجاة ،ج،1ص.167
ّ
 -6اإلحتجاج ،ج ،2ص590؛ سراجالشیعه ،ص88؛ حاشیهی آیتاهلل العظمی
سید ّ
ّ
محمدکاظم یزدی در منهج ّالرشاد ،ص.217
ّ
 -7وسائل الشیعه ،ج ،8ص 276و ج ،11ص.196
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معرفی کتاب

زخم آتش

حسین طالیی

احراق بیت فاطمه؟اهع؟ در منابع اهل ّ
سنت
ناشر :مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
به کوشش :علی لباف
آتش زدن خانه حضرت ّ
صدیقه کبری؟اهع؟ اتفاقی نیست که به سادگی بتوان
آن را فراموش کرد یا نادیده انگاشت .نویسندگانی در طول تاریخ تالش
ّ
متعصبانه و دست بردن در تاریخ نشان دهند که این واقعه
کردهاند با نگاه
ُ
روی نداده است! گروهی نیز با ذکر بخشی از حوادث آن روزها سعی در م ِحق
جلوه دادن ّ
مسببین آن ماجرا داشتهاند.
مولف این اثر به بررسی این اتفاق شوم از مراجع معتبر اهلسنت پرداخته
است و با پاسخ به ادعاهای مطر ح شده در این زمینه سعی در نشان دادن
حقیقت ،به خواننده دارد.
تصریح این واقعه از زبان آنهایی که انحراف آشکاری از اهلبیت؟مهع؟
داشتهاند ،اثباتی است بر ر خ دادن آنچه که سالهاست شیعیان در غم
آن میسوزند.
شیوه تحقیقی کتاب و نتیجهگیری مختصری از هر بخش به سازمان دادن
ذهن خواننده منجر شده و فهم مطلب را سادهتر مینماید .مطالعه این
کتاب به عموم جامعه خصوصا دانشجویان توصیه میشود.

سقیفه

بررسی نحوه شکل گیری حکومت پس از رحلت پیامبر اکرم
ناشر :مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر
نویسنده :عالمه سید مرتضی عسکری (ره)
از نویسندگان معاصر که به طر ح ماجرای سقیفه همت گماشتهاند ،برخی
از منظر کالمی و اعتقادی به موضوع نگریسته و عدهای با واکاوی تاریخ،
سقیفه را محل ظهور عملیاتی از پیش طراحی شده میدانند.
این کتاب بر مبنای منابع درجه ّاول مکتب خلفا و با پرده برداری از
ّ
اتفاقات مهم آن دوران ،سقیفه را آغاز پروژهی دست به دست نمودن
زمام حکومت در میان افراد خاصی از قریش و به دور داشتن اهلبیت
پیامبر؟مهع؟ از مناصب بر حق آنان ،بر میشمارد.
ّ
نويسنده مطالب زیادی را صورت منظم و کامل درباره سقیفه گردآوری
کرده است .آنچنان که میتواند در فهم بهتر تاریخ اسالم از زمان رحلت
پیامبر؟ص؟ به بعد ،بسیار هدایتگر باشد.
نثر قوی و در عین حال تاریخی این کتاب از ویژگیهای مثبت آن به
شمار ميآيد.
در مجموع این کتاب آموزشی برای عموم جامعه و دانشجویان بسیار
مناسب و قابل استفاده میباشد.
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با نور فاطمه هدایت شدم
تشيّ ع ،اين يگانه گوهر نجاتبخش بشر ،اكسير اعظم و ّ
سر اكبر
سعادت انسانهاست .اما بيشتر كسانی كه از ابتدا در اين ثروت و
نعمت غرق بودهاند ،نسبت به ارزش آن در غفلت به سر میبرند
كه «تو قدر آب چه دانی كه در كنار فراتی».
در اين ميان ،گاه رويارويی با نوشيعيان ،سرگذشت آنان و
شيدايی و شيفتگی ايشان نسبت به تشيّ ع ،ما را به شگفتی و
شرمساری وا میدارد .گوش جان سپردن به شيرين سخنان اين
نجاتيافتگان ،عال وه بر اين كه به ما ارزشمندی باورهايمان را
يادآور میشود ،ما را ياری میكند تا با مقايسهی باورهای ارزشمند
خود ،با داشتههای ديگران ،به شيعه بودنمان افتخار كنيم و
نسبت به حفظ و نشر اين تنها راه نجات بشريت ،غيرت و اهتمام
بيشتری به خر ج دهيم.
يگانه دخت رسول خدا؟ص؟ حضرت زهرا؟اهع؟ در ميان شيعيان
از جايگاه ويژهای برخوردار هستند .در كنار همهی فضيلتها و
كرامتهای ايشان ،بزرگواریهای بانوی دو عالم ،در دستگيری
از حقجويان ،خود نشان از بلندمرتبگی ،واالمقامی ،بخشندگی و
مهربانی «مام فضيلتها» دارد.

 48ذکـرابــوتـرابـــ

كتاب «با نور فاطمه هدايت شدم» داستان دلانگيز هدايت يافتن دانشمندی
حقوقدان ،از اهالی سودان ،به نام «عبد المنعم حسن سودانی» به مذهب
ّ
حق ّ
انیت
جعفری را به تصوير میکشد .او با مطالعات فراوان در تاریخ و حدیث ،به
مذهب اهلبیت؟مهع؟ پیبرده است و با رها کردن مذهب خود ،تشیع را انتخاب
میکند .وی در توصیف وجه نامگذاری کتابش ،كه به زبان عربی آن را «بنور
فاطمه اهتدیت» ناميده است ،میگوید:
«هر انسانی در اندرون خود نوری را احساس میکند که راهنمای به حق است،
ولی هواهای نفسانی و پیروی ازگمان بر آن نور پرده میاندازد ،لذا انسان نیازمند
ً
تذکر و بیداری است و فاطمه؟اهع؟ اصل آن نور است .من آن نور را دائما در وجود
خود احساس میکنم»...
وي در ادامه میگوید« :من در وجود خود چیزی مییابم و احساس میکنم ،که
نمیتوانم توصیفش کنم .ولی نهایت تعبیری که میتوانم از آن داشته باشم این
[است] که هر روز احساس میکنم به جهت تمسک به والی اهلبیت؟مهع؟ در
خود قرب بیشتری به خداوند متعال پیدا کردهام ،و هر چه در کلمات آنان بیشتر
تدبر میکنم معرفت و یقینم به دین بیشتر میشود .معتقدم اگر ّ
تشیع نبود ،از
اسالم خبری نبود .و هر گاه در صدد تطبیق و پیاده کردن تعلیمات اهلبیت؟مهع؟
ّ
در خود بر میآیم ،لذت ایمان و لطافت یقین را در خود احساس میکنم .و هرگاه
دعاهای مبارکی را که از طریق اهلبیت ؟مهع؟ رسیده است -و در هیچ مذهبی

اال ای چاه یارم را گرفتند
گلم ،باغم ،بهارم را گرفتند

هر کس که در او محبت زهرا نیست
عالمه اگر هست سالمش نکنید

گرچه مظلومی موال سندی معتبر است
این سند ثابت و امضا شده با میخ در است.

میان کوچه ها با ضرب سیلی
همه دار و ندارم را گرفتند

شهادت بانوی دو عالم حضرت
فاطمه زهرا را تسلیت عرض میکنم

السالم علیک یا فاطمة الزهرا

یافت نمیشود -قرائت میکنم ،شیرینی مناجات پروردگار را میچشم»...
او در بخشي ديگر از كتاب خود ،در ارتباط با صديقه كبری؟اهع؟به دو نكتهی
اساسی و مهم اشاره میكند .وی ابتدا به يكی از مسائلی كه امروزه نيز از جانب
بعضی از دشمنان خاندان پيامبر مطر ح ميشود میپردازد و آن «الهي بودن
تمامی فرمايشات رسول خدا؟ص؟» است .ارتباط اين موضوع با تنها دختر رسول
خدا هنگامی آشكار میشود كه بعضی میپندارند آنچه رسول خدا در مدح و
فضيلت حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟ فرمودهاند تنها از روی ّ
محبت پدرانه بوده است
نه وحی الهی! در اين كتاب میخوانيم:
پیامبر؟ص؟ هنگامی که درباره حضرت فاطمه سخن میگوید ،از جایگاه عطوفت
ّ ّ
عزوجل دربارهی او فرموده است«َ :و َما
پدری سخن نمیراند ،چرا که خداوند
لّاَ
ینط ُق َعن َْ
َ
اله َوىِ ،إ ْن ُه َو ِإ َو ْح ٌى یوحى» یعنی« :وی از روی هوا و هوس
ِ
ِ
سخن نمیگوید ،بلکه این وحی است که به او میرسد» .و ایشان ؟ص؟ ،در همه
سخنانش دربارهی اشخاص ،چیزی را به خاطر عاطفهاش ،بیش از استحقاق
نمیدهد حتی اگر آن انسان ،دخترش باشد .زیرا اگر ما چنین مطلبی را بگوییم،
نبوت و کلمات ّ
در این صورت ّ
مقدس آن حضرت را مورد ایراد قرار داده باشیم
که همگی معتقدیم که آنها ّ
حجتی بدون انحراف و دور از هوا و هوس هستند...
ّهَ
عبدالل بن عمروعاص گفت« :من هر چه را از پیامبر خدا؟ص؟ میشنیدم،
مینوشتم ،پس قریش مرا نهی کرده گفتند :هر چیزی را که از رسول خدا
میشنوی مینویسی ،در حالی که وی بشری است که حال خشم و خرسندی
سخن میگوید؟
من دست از نوشتن بازداشتم و این مطلب را به پیامبر گفتم .حضرت با انگشت
به دهان خود اشاره فرمود و گفت« :بنویس که سوگند به آنکه جانم در دست
اوست ،جز حق چیزی از آن خار ج نشده است».
پیامبر اکرم؟ص؟ جز به راستی و دادگری سخن نمیگوید :پس ،سخنان آن
حضرت دربارهی حضرت زهرا را در برابر چشمان خود قرار دهیم آنگاه که
موضعگیریهایش را پس از وفات آن حضرت میخوانیم و برای شیطان راهی
را باقی نگذاریم که از آن نفوذ کند زیرا که اگر این نکته را متوجه شویم ،راه
فهمیدن موضعگیری حضرت فاطمه؟اهع؟ برای ما باز میشود.
در ادامه و پس از بيان وحيانی بودن تمامی فرمايشات پيامبر؟ص؟ در مورد
يگانه دخترشان ،نويسندهی كتاب ،به بررسي محتوای آنچه در مورد صديقهی
كبری؟اهع؟ فرموده شده است ،اشاره میكند و آن را ستارهای پرنور در ظلمت نفاق،
برای تشخيص حق و باطل برای آيندگان معرفی مینمايد.
«عبد المنعم حسن سودانی» معتقد است رسول خدا؟ص؟ با چنين بياناتی،
در واقع به صورتی رمز آلود ،آيندهی جامعهی مسلمين را پيشگويی نموده
و برای رهايی از سرگردانی ،مردم را به پيروی از عصمت كبری ،فاطمهی
زهرا؟اهع؟ فراخواندهاند

باد پاییزی اگر برگ خزان را میبرد
مهر زهرا هم گناه شیعیان را میبرد
اللهم عجل لولیک الفرج

وی میگويد:
پیامبر؟ص؟ در شخصیت حضرت فاطمه ،قدسیت و خلوص وی برای خدای تعالی
و نزدیک بودن نسبت به آن حضرت؟ص؟ را مرکزیت داد به طوری که مخاطب
را در وضعی قرار داده است که احساس میکند فاطمهی زهرا؟اهع؟ جزئی از آن
حضرت است به صورتی كه هر چه به وی رسد ،گویی که به رسول خدا رسیده
و وی نمایانگر موضعگیری آن حضرت است ...،و این در بیشتر سخنانشان در
مورد حضرت فاطمه تكرار شده است که «هر کس فاطمه را ناخشنود سازد ،مرا
ناخشنود ساخته است»« ،هر کس فاطمه را به خشم آورد مرا به خشم آورده و
هر کس مرا به خشم آورد ،خدای را به خشم آورده است» و مواردی مانند آن.
محور کالم حضرت رسول درباره دخترش بارها مرا به تأمل واداشت ،که پیرامون
خشم و ناخشنودی و رضایت وی دور میزند و گویی آن حضرت (که پدر و
مادرم به فدایش باد) اشارهای به ّامت دارد دربارهی مصیبت و مورد آزمایش قرار
گرفتنش نسبت به موضعگیری در برابر حضرت زهرا ...و این امر بر خردمندانی که
عقلی باز و دلهایی ماالمال از دوستی پیامبر و آل او دارند ،هیچگاه پنهان نبوده
است ،پس به نظر شما ،مرکزیت دادن به این محور برای چیست؟ آیا معقول
ّ
است که بدون علت باشد؟ آیا این امر در درون خویش داللتهای عمیق و
اشارات واضحی را به همراه ندارد.
رسول خدا؟ص؟ هنگام سخن گفتن ،بلیغترین فرد عرب بوده و هنگامی که امری
را بیان میفرمود حکیمانهترین کالم را داشت همچنان که منصفترین فرد
برای مردم بود.
حضرت رسول؟ص؟ مردم را آماده ساخت تا حضرت زهرا را هنگام سخن گفتن،
تصدیق نمایند و آنان را مهیا کرد تا از خشم آن حضرت ،هنگام به خشم آمدنش،
پرهیز کنند و به آنان خبر داد که رنجانیدن وی ،اذیتی برای آن حضرت است و
چنین است وظیفه پیامبران در تربیت امتها به طور مستقیم هنگام حیاتشان،
و مهیا ساختن آنان برای استقبال از حوادث آینده پس از رحلتشان ...و پیامبر
که عظیمترین آنان بوده است ،حضرت زهرا؟اهع؟ را با هالهای از قدسیت که هتک
آن بر دیگران حرام است ،مخصوص گردانید و او صادق امین است ،که این،
امر به خاطر خویشاوندی نزدیک وی با آن حضرت نبوده بلکه برای این است
که وی نسبت به حق اخالص داشته و در بوتهی آن ذوب گردیده و مقیاس و
معیاری برای کسانی بوده است که بعد از پدرش؟ص؟ میآمدند .حکمت پیامبر
در احادیث مختلفش برای امت متجلی شد که ناظر بر واقعیت آینده بوده و در
البالی خود بصیرتهایی را به همراه داشت که از خال ل آنها ،نگاهش به آینده
روشن باشد و بر همه حوادث پیش آمده در هر زمان و مکانی حکم صادر نماید.
مثالها در این مورد فراوان است ،پیامبر اکرم؟ص؟ درباره علیبن ابیطالب؟ع؟
سخن گفته آنگاه که فرمود« :علی همراه قرآن است و قرآن همراه علی» .زیرا که
معاویه روزی خواهد آمد و قرآنها را بر نیزهها برخواهد داشت و خواهان داوری
به قرآن خواهد شد ،آنگونه که در صفین پیش آمد.

ای ریحانه رسول!
کدامین خاک به وجود مطهرت متبرک
است؟
به امید یافتن نشانی از تو ،ذره ذره
خاک بقیع را بر چشم میکشم چون
توتیا

امروز به خانه علی بس غوغاست
غوغای قیامتی در آنجا برپاست
جسمی که شبانه میسپارد بر خاک
اندام مطهر و محیف زهراست
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در آن وقت امت خواهد دانست که جهت حق و راستی کجاست زیرا که حضرت
رسول؟ص؟ معیار را باقی گذاشته بود زیرا علی و قرآن از هم جدا نمیشوند...
همچنین است وقتی که آن حضرت؟ص؟ خطاب به عمار فرمود« :گروه ستمگر تو
را میکشند» زیرا که آن حضرت؟ص؟ مجالی برای عذرخواهی کسانی که در کنار
معاویه بر ضد علی که عماربن یاسر همراه او بود ،میجنگیدند ،باقی نگذاشت
و بدین ترتیب احادیث پیامبر؟ص؟ از حال صادر میشدند تا بیماری امت را در

به سفر نمیرفت مگر آخرین وداعکننده فاطمه باشد ،و نیز نخستین کسی که
در بازگشت به او سالم و خوشآمد میگفت دخترش بود ...او سیده زنان جهان
و سرور زنان اهلبهشت است .پس اعمال و کردارش ،اعمال و کردار یک انسان
بهشتی بود ،و مواضعش نیز دارای این جهت و سمت و سو بود .و در آن بهشتی
که نعمتها و ملک عظیمی وجود دارد ندای آن منادی را خواهد شنید :که
چشمهایتان را فرونهید تا فاطمه بگذرد و در جایگاه شایستهاش قرار گیرد ،جایی

آینده ،مشخص سازند.
همه این موارد ما را بر آن میدارد که با قدسیت به خشم زهرا و با تعقل به
موضعگیریش بنگریم ،زیرا که آن خشمی به خاطر حق و موضعگیری راستینی
بر ضد انحراف بوده است.
ما حضرت زهرا را منزه میدانیم از اینکه برای چیزی غیر از حق به خشم آید.
این خشمی مقدس و فریاد حق سهمگین است که اندکی بعد ،پردهها به کناری
میروند و تو خواهی دید که این خشم ،برای چه بوده است.
نويسندهی كتاب پس از بيان اين دو مقدمهی مهم ،با تفصيل بيشتری به
بيان فضايل و برتریهاي ويژهی حضرت زهرا؟اهع؟ میپردازد و سپس گويی
كه بغضی گلويش را میفشارد با اندوه ،به سرگذشت حزنانگيز آن بانو اشاره
ّ
ميكند و همگان را به در نظر گرفتن جايگاه ويژه بانوی دو عالم و ّ
تأمل و تعقل
در موضعگيریهای حضرت صدّيقه؟اهع؟ نسبت به رويدادهای آن روز جامعهی
اسالمی و غصب خالفت ،اين گونه فرا میخواند:
سیری كوتاه در احادیث ،برای یک شخص عاقل در شناخت حضرت زهرا؟اهع؟
کفایت مینماید ،تا بداند که او فردی است که پیش از تولدش مورد عنایت الهی
بوده است ،و جایگاه او در بهشت جاویدان میباشد ...سرآغاز او آن چنان بود که
در روایت معراج آمده ،و بهشت نیز سرانجام اوست .و میان این دو نقطه زندگی
زهرای بزرگوار سرشار از همهی ارزشهای واال بود ...بنابر این چگونه ممکن است
ً
در میانهی راه تغییری در شخصیت چنین بزرگواری به وجود آید؟! یقینا چنین
تغییری صورت نخواهد گرفت...
به همین جهت بود که حضرت رسول فراوان دربارهی فاطمه سفارش میکرد ،و
به مردم هشدار میداد که خشم فاطمه را خشم او بدانند ،و خشم او را نیز خشم
ّ ّ
عزوجل به شمار آورند.
خداوند
عایشه نیز دربارهی فاطمه؟اهع؟ گواهی داده او که لقبش صدیقه بود ،راستگوترین
مردم است و عنایت خداوند نیز در پیدایش شخصیت حضرت زهرا تأثیر
مستقیمی داشت .بنابراین آزار رساندن به او آزار رساندن به امر رسالت به
شمار آمد .و وحی نیز پیام تطهیر را آورد و بر قدسیت راه و با برکت بودن عمل
فاطمه؟اهع؟ و اهلبیت؟مهع؟ او در سورهی انسان تأ کید شد ...برای اثبات و تأ کید
بیشتر بر ارتباط زهرا با جریان وحی و درستی او ،موضوع مباهله پیش آمد .و
ازدواج او که پیش از زمین در آسمان به امر خداوند سبحان و متعال صورت
پذیرفت .و توجهات ویژه و خاص حضرت رسول؟ص؟ به وی ،تا آنجا که هر گاه
او را میدید میبوسید و در جای خویش مینشاند .و همچنین آن حضرت هرگز

که آغاز حرکت او بود و اکنون به سوی آن بازگشته است.
آیا این جهت و مسیر مقدس و این همه عظمت ،ما را وانخواهد داشت که به
جهت احترام و بزرگداشت شخصیتی که آسمان او را مقدس شمرده و پدرش که
صاحب رسالت است حرکت او را مبارک دانسته ،به پای ایستاده ،اندکی مواضع
او را مورد تأمل و ارزیابی قرار دهیم؟
به نظر من ،برای اینکه همهی این حقایق را مورد توجه قرار داده ،درک نماییم،
نیازمند به عقلی سلیم و قلبی تهی گشته از غرور و خود بزرگبینی و عاری از هوا
و هوس هستیم.
ّ
زهرا؟اهع؟ تعلیمات وحی را مجسم میساخت ،و بر پایهی سیر از بهشت به سوی
بهشت حرکت مینمود ،و خشم او ،خشم خداوند بوده است .بنابراین ضروری
است که در این موارد تأمل و تفکر و تدبر بنمایید.
باید دانست که مواضع زهرا؟اهع؟ حد فاصل حق و باطل و فصلالخطاب میباشند.
و باید دانست که در حوادث تاریخی ،عقل نقش بزرگی در نتیجهگیریها و
عبرتآموزی و استفاده از آن دارد .بنابر این حرکتهای ما باید جهت تعیین
موضعگیری مشخص در برابر آن حوادث بوجود آیند .در اینباره تاریخ اسالم را
میتوان کتابی دانست که میراث فرهنگی عظمیی را برای بشر حفظ کرده است.
و این امت است که همچنان از زالل آن سیراب میگردد...
در طول تاریخ ّامت اسالمی ،حوداث عظیمی به وجود آمده که نمایانگر جهت
و سمت و سوی ّ
تمدنی است که پایههای آن بر دو بخش تعالیم وحی ،یعنی
قرآن و سنت ،استوار گردیدهاند .و با ّ
توجه به اینکه تاریخ برای ما مجموعهای
از حوادث را به ثبت رسانده ،لذا در زمان حاضر بر ما واجب است که با دیدهی
انصاف و خردورزی آنها را مورد بررسی قرار دهیم .تا بدین وسیله عبرتهایی
برگیریم که ما را در تشخیص حرکت صحیح از ناصحیح یاری دهند.
این ضرورت به ویژه با توجه به اختالف بزرگی که پس از رحلت پیامبر اکرم؟ص؟،
تاکنون در میان امت تداوم و استمرار داشته دو چندان مینماید.
با توجه به این مطالب باید دانست که قضایای زهرا؟اهع؟ و فجایع و حوادثی که
برای آن حضرت ر خ داد ،از امر رسالت اسالمی ،قابل تفکیک نیست.
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در واقع از شخص عاقل و محقق در مسائل و موضوعات اسالمی بعید
است که مواضع حضرت زهرا؟اهع؟ را ببیند و به سادگی چون بیخبران از
آن عبور نماید.
الجرم چنین شخصی در برابر این مواضع توقف نموده و میپرسد :آیا مواضع

ای کاش فدک این همه اسرار نداشت
ای کاش مدینه در و دیوار نداشت

هرچه باشد من نمک پروردهام
دل به عشق فاطمه خوش کردهام

ّ
فاطمیه مرغ دل پر میزند
در حریم
ناله از مظلومی زهرای اطهر میزند

فریاد دل محسن زهرا این بود
ای کاش در سوخته مسمار نداشت

حج من بی فاطمه بی حاصل است
فاطمه حالل صدها مشکل است

السالم علیک یا فاطمة الزهرا

فاطمه؟اهع؟ نقشی تعیین کننده در مسیر و جهت و هویت حرکتهای ما ندارد؟
پاسخ به این پرسش را در این کتاب به عهده خواهم گرفت اما پیش از آن ،الزم
است که مقدمهای را بیان نمایم .در این ارتباط ،در تعیین مواضع متعدد ،پیش
از هر چیز ضرورت دارد که صاحب آن مواضع را بشناسیم ،زیرا با این شناخت به
توفیق در تشخیص و تجزیه و تحلیل کامل مواضع مزبور دست خواهیم یافت.
این ضرورت ،یعنی شناخت صاحب مواضع ،امری است که توسط عقل و فطرت
مورد تأیید قرار میگیرد.
برای مثال ،هنگامی که پیامبر نسبت به فردی موضع خصمانهای اتخاذ نماید،
با توجه به یقین ما به این که شخص پیامبر خود مال ک تعیین و تشخیص حق
از باطل است .در این صورت برای ما روشن است که آن فرد راه خطا را میرود.
این امر از طریق عصمت پیامبر و ّ
حجت بودن قول و فعل و تقریر آن حضرت
ثابت و بینیاز از دلیل است .این عقیده هرگز مورد ابطال واقع نخواهد گردید.
زیرا الزمهی اعتقاد به خطای پیامبر؟ص؟ پذیرش این ایراد بر قرآن است که به
ّ
چه علت فرمان اطاعت بیقید و شرط از پیامبر را صادر نموده است؟!
بلکه عال وه بر اطاعت و عدم مخالفت ،خواستار این گردیده که در برابر قضاوت
آن حضرت -که گاه علیه ما است -در خویش احساس سختی و ناراحتی نکنیم.
َ
ْ ُ َ َ
ُ
َ
َ كّ َ
َ
یح ِ ُموك فیما ش َج َر َب َین ُه ْم ث َّم
ون َح ّتى
چنانکه میفرماید« :فال َو َر ّ ِبك ال یؤ ِمن
ْ َ َ ً َّ َ َ َ َ َ ّ
ً
َُْ
َ
یج ُدوا فی أنف ِس ِهم حرجا ِمما قضیت و
یس ِل ُموا ت ْسلیما» یعنی« :نه ،به خدا
ال ِ
سوگند ،آنان ایمان نمیآورند مگر اینکه تو را در آنچه که میان آنان اختالف
است داور قرار دهند ،سپس در دل نسبت به آنچه قضاوت نمودهای احساس
تنگی نکنند»...
با چنین سابقه و ذهنیتی ،ما نسبت به آنچه پیامبر؟ص؟ در برابر آن به اتخاذ
مواضع میپردازد ،احساس اطمینان داریم .و در درستی آن مواضع تردیدی به
خود راه نمیدهیم .بنابر این شناختی که نسبت به شخصیت هر فرد کسب
مینماییم ،به ما این امکان را میدهد که حوادث را به گونهی سالم و به
بهترین وجه ،مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم.
فاطمهی زهرا؟اهع؟ زیر بار بیعت با زمامدار وقت نرفت ،و به شدت در برابر وی به
مقابله و مخالفت پرداخت .آثار این مخالفت نیز تا به امروز امتداد دارد.
چنانکه آن حضرت فرمود تا شبانه و مخفیانه به خاک سپرده شود( ،که تا حال
حاضر محل دفن آن حضرت معلوم نشده است) .و این مخفی کاری ریشه در
شدت مخالفتهای فاطمه زهرا؟اهع؟ با آنان داشت .اکنون این پرسش در پیش
روی ما وجود دارد که مواضع آن حضرت ،که با انواع خشونتها با آن مقابله
شد ،چه تأثیری در جهت و مسیر رسالت و نبوت دارد؟ و تا چه میزان این مواضع
برای مسلمانان جهان حجت است؟ بیتردید پاسخ به این پرسش رابطهی
مستقیمی با شناخت ما نسبت به «شخصیت» فاطمه زهرا؟اهع؟ آن هم به صورت
مفصل و مشروح دارد».
آری ،دختر عزيز ...پيامبر؟ص؟ ،با همهی دردها و ستمهايی كه ديد ،تا آخرين دم
درخشيد و تابيد و شعاع نورش تا امتداد ابد جاری است .هر در راه ماندهای به

نور او راه میيابد و از آن نور ،خود فانوسی پر نور میشود كه در ظلمات گمراهی
نور افشانی میكند.
«عبدالمنعم» يكی از هزار هزار فانوسی است كه تار نوری از ستونهای پر نور
يگانه دخت رسول خدا را درك كرده است .اين ستونهای نور هماره به سوی
زمين جاری است .نوری كه هرگز خاموش نخواهد شد.
تنها بايد چشم گشود.

یادم باشد

چرا شب غم ما را سحر نمیآید
چرا ز یوسف زهرا خبر نمیآید

منم زینب که بی دلدار ماندهست
به قلبم خون به چشمم خار ماندهست

پیغمبری که عمری غمخوار امتش بود
روی کبود زهرا اجر نبوتش بود؟

عزیز فاطمه! یکدم بیا به محفل ما
مگر به مجلس مادر ،پسر نمیآید

نگاهم خیره می ماند همیشه
به آن خونی که بر دیوار مانده ست
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پــرونـ��ده ویــ��ژه

حضرت فاطمه

حبیب چایچیان

وحيد قاسمی

بوی خوش میآید اینجا ،عود و عنبر سوخته؟!
ّهَ
یا که بیتالل را کاشانه و در سوخته؟!

شكستهتر شده و دست بركمر دارد
چه پيش آمده! آيا حسن خبر دارد؟

از چه خون میگرید این دیوار و در؟ یا رب مگر
گلشن آل خلیل اینجا در آذر سوخته؟!

به گريه گفت كه زينب مواظب خود باش
عبور كردن از اين كوچهها خطر دارد

خانهی وحی از َملک یکباره شد در ازدحام
اندرین غوغا مگر جبریل را پر سوخته؟!

اظهار درد دل به زبان آشنا نشد
دل شد ز خون لبالب و این غنچه وا نشد

شبيه روز برايم نرفته روشن بود
فدك گرفتن از اين قوم دردسر دارد

خانهی زهراست اینجا ،قتلگاه محسن است!
آشیان قهرمان بدر و خیبر سوخته!

آن جا از آن زمان که جدا از تنم شده است
یکدم سر من از سر زانو جدا نشد

گرفت دست مرا مادرم ...نشد...نگذاشت...
تمام شهر بفهمد حسن جگر دارد

سینهی زهرا شکسته ،چهرهاش نیلی شده
مرتضی ،خونین جگر قلب پیمبر ،سوخته!

با آنکه دست دشمن دون بازویم شکست
دیدی که دامن تو ز دستم رها نشد

شهود خواسته از دختر نبی خدا
اگرچه ديده سندهای معتبر دارد

بر حریم عقل کل ،دیوانهیی زد آتشی
کز غمش هر عاقلی را جان و پیکر سوخته

شرمندهام ،حمایت من بینتیجه ماند
دستم شکست و بند ز دست تو وا نشد

سكوت و صبر و رضای خدا به جای خودش
ولی اگر پدرم ذوالفقار بردارد...

خیمه گاه کربال را آتش از اینجا زدند!
شد ز داغ محسن آخر کام اصغر ،سوخته!

بسیار دیده اند که پیران خمیدهاند
اما یکی چو من به جوانی دو تا نشد

كسی نبود به معمار اين محل گويد
عريض ساختن كوچه كی ضرر دارد!؟

گر نمیکرد اشک چشمانت «حسان» امداد من
میشد از آه من این اوراق دفتر ،سوخته

از ما کسی سراغ ندارد غریب تر
در این میانه درد ز پهلو جدا نشد
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علی انسانی

سیدحمیدرضا برقعی

ملک ببیند و آنگاه اعتراف کند
که این شکوه جهان را پر از عفاف کند

شنیده میشود از آسمان صدایی که...
کشیده شعر مرا باز هم به جایی که...

کتاب زندگیات را مرور باید کرد
مرور کوثر و تطهیر و نور باید کرد

نبوده هیچ کسی جز خدا ،خدایی که...
نوشت نام تو را ،نام آشنایی که...

در آن زمان که دل از روزگار دلخور بود
و وصف مردمش الهیکم التکاثر بود

پس از نوشتن آن آسمان تبسم کرد
و از شنیدنش افال ک دست و پا گم کرد

درون خانه تو نان فقر آجر بود
شبیه شعب ابی طالب از خدا پر بود

نوشت فاطمه ،شاعر زبانش الکن شد
نوشت فاطمه ،هفت آسمان مزین شد

بهشت عالم باال برایت آماده است
حصیر خانه موال به پایت افتاده است

ای خوش آن روزی که ما ،در خانه مادر داشتیم
دیده از دیدار رخشارش ،منور داشتیم

نوشت فاطمه ،تکلیف نور روشن شد
دلیل خلق زمین و زمان معین شد

به حکم عرش بنا شد در آسمان علی
علی از آن تو باشد تو هم از آن علی

هر کسی جسم عزیزش روز بر دارد ،ولی
ما که جسم مادر خود را به شب برداشتیم!

نوشت فاطمه یعنی خدا غزل گفته است
غزل قصیده نابی که در ازل گفته است

چه عاشقانه همه عمر مهربان علی!
به نان خشک علی ساختی ،به نان علی

کاش آن روزی که مادر گفت :پهلویم شکست!
ما دم در ،حق حفظ جان مادر داشتیم

نوشت فاطمه تعریف دیگری دارد
ز درک خاک مقام فراتری دارد

از آسمان نگاهت ستاره میخواهم
اگر اجازه دهی با اشاره میخواهم

کاش آن روزی که تنها مادر ما را زدند
ما یکی را در میان کوچه ،یاور داشتیم!

خوشا به حال پیمبر! چه مادری دارد!
درون خانه بهشت معطری دارد

به یاد آن دل از شهر خسته بنویسم
کنار شعر دو رکعت نشسته بنویسم

کاش محسن را نمیکشتند ،تا ما غنچهای
یادگار از آن گل رعنای پرپر داشتیم!

پدر همیشه کنارت حضور گرمی داشت
برای وصف تو از عرش واژه بر می داشت

شکسته آمده ام تا شکسته بنویسم
و پیش چشم تو با دست بسته بنویسم

کاش آن ساعت که دانستیم بی مادر شدیم
جای آغوشش به خاک تیره ،بستر داشتیم!

چراکه روی زمین واژه وزینی نیست
و شأن وصف تو اوصاف اینچنینی نیست

به شعر از نفس افتاده جان تازه بده
و مادری کن و این بار هم اجازه بده

این در و دیوار میگرید به حال ما ،که ما
مادری بشکسته پهلو پشت این در داشتیم!

و جای صحبت این شاعر زمینی نیست
و شعر گفتن ما غیر شرمگینی نیست

به افتخار بگوییم از تبار توایم
هنوز هم که هنوز است بیقرار توایم

مادر ما ،رفت از دنیا در آن حالی که ما
گریه بر حالش سر قبر پیمبر داشتیم!

خدا فراتر از این واژه ها کشیده تو را
ً
گمان کنم که تو را ،اصال آفریده تو را

اگرچه ما همه در حسرت مزار توایم
کنار حضرت معصومه در کنار توایم

«میثم» از دل میسراید شعر جانسوزش ،بلی
از عنایت ما به او چون لطف دیگر داشتیم

که گرد چادر تو آسمان طواف کند
و زیر سایه آن کعبه اعتکاف کند

فضای سینه پر از عشق بیکرانه توست
«کرم نما و فرود آ که خانه ،خانه توست»

غالمرضا سازگار
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پــرونـ��ده ویــ��ژه

حضرت فاطمه

وعده دیدار
«فاطمه مشغول قرائت قرآن بود .در دستش مصحفی به چشم میخورد .ناگاه،
مصحف بر زمین افتاد؛ سپس در آسمان اوج گرفت و ابرها را شکافت و میان
ستارهها به پرواز درآمد .فاطمه ،خویشتن را دید که همراه با مصحف پرواز
َ
میکند و مشتاق پیوستن به عالم باالست.
مصحف او را به خویش فراخواند:
 به سوی من بشتاب ...بیا به سوی آسمان!فاطمه به پشت سر نگاهی افکند؛ زمین را زیتونفام و سرشار از آذرخش و تندر
دید».
َ
یکباره ،فاطمه از خواب برجست .اندیشههای بیمآمیز او را محاصره کردند .به
پدرش گفت:
 پدر جان! در خواب دیدم که مصحف از دستم فروافتاد. فاطمه! نزدیک است که من به سوی حق فراخوانده شوم و دعوتش را اجابتکنم .در این سال ،جبرئیل دوبار قرآن را بر من فروفرستاده است.
در چشمان فاطمه ،اشک حلقه زد .اندوه در قلبی شکسته خیمه برافراشت.

پدر برای آن که اندوه را از او بزداید ،گفت:
 غمگین مباش ...تو نخستین کس از اهلبیت منی که به من خواهی پیوست.آفتاب امید بردمید و از میانهی ابرها راهی به درون گشود .شادی در چهرهی
تابان او موج زد؛ چهرهای که از نور خدا تابان بود .و خدا نور آسمانها و زمین
است.
روزها ،گوش به زنگ ،سپری میگشتند .زمین ،اینک برای «جبرئیل» دلتنگی
میکرد.
رسول آسمان بر بستر بیماری افتاد.
آن مرد آسمانی احساس میکرد که افق لبریز از نیرنگ و نقشه است و در تاریکی،
چشمانی پنهان شدهاند که میخواهند بر امانت او -که آسمانها و زمین از
ّ
تحملش سر باز زدند -دست بیفکنند.
در پنهان ،دور از چشم مردمان ،عنکبوت سرگرم تنیدن تاری هراسانگیز بود .از
آن سو ،پروانهای پیش میآمد که آرزوی بهار را در سر داشتّ ،اما بادی زرد آن
را فراافکند تا به آستانهی آن تار ،آن سستترین خانهی جهان ،کشیده شود.

بیتاالحزان
همانسان که شمعها در دل تاریکی میسوزند و قطره قطره آب میشوند و
ذره ّ
اشکهای سوزان خویش را جاری میسازند ،فاطمه؟اهع؟ میسوخت و ّ
ذره رو
به خاموشی میرفت.
اکنون ،فاطمه؟اهع؟ با سکوت فریاد میکرد .او همانند «مریم» روزهی سکوت را
برگزید .علی؟ع؟ دریافته بود که هنگامهی رحلت نزدیک است و خانهای که
با شاخههای نخل در «بقیع» برافراشته بود ،اینک پناهگاه فاطمه؟اهع؟ است:
خانهی اندوه و رنج .آن خانه به چشم خویش میدید که شمع در حال افسردن
است و ستاره در حال کوچیدن و آفتاب در حال افول؛ آفتابی که گرما و روشنایی
و امید را در همه سو می ْ
پراکند.
آری ،فاطمه؟اهع؟ به سکوت پناه برد و آنان که از گریههای او گالیه داشتند ،دیگر

صدای نالهای را که از ژرفای قلبی شکسته بر میخاست نشنیدند.
هیچکس نوای برآمده از دل او را نمیشنید ،مگر آن که گذارش به «بقیع»
میافتاد.
***
در «خانهی اندوه» -بیتاالحزان -فاطمه؟اهع؟ همانند شمعی بر افروخته
میسوخت وجان خویشتن را به شعله میکشید تا نور و گرما را به همه جا بپراکند.
فاطمه؟اهع؟ به زبان شمع سخن میگفت و اینسان ،با سکوت فریاد میکرد:
 با طنین نالهی خویش ،شما را فرامیخوانم ...انقالب من در اندوه منفروپیچیده است ...و اعتراضم در اشکهایم نهفته است .این است زبانی که
من بر آن چیرهام .امید که شما این زبان را بفهمید ...پروردگارا! اینان به من
ستم کردهاند .مرا از چنگشان آزاد ساز!

طلب رضایت
گويی نفاقشان پايانی نداشت .آنان که خود ،فاطمه؟اهع؟ را به خشم آورده بودند
به دیدارش آمدند .اینک وانمود میكردند خشنودیاش را جستجو میکنند؛
خشنودی آسمان و زمین و تاریخ را .و این را پیشتر ّ
محمد؟ص؟ گفته بود.
آنان تظاهر به تالش برای جلب رضايت اومیكردند تا شايد اين ننگ بزرگ را نه
از دامن خود ،كه از صفحات تاريخ محو كنند ّاما آنان کجا و خشنودی فاطمه
کجا؟
***
 سالم بر تو ای دختر رسول خدا!.... ما آمدهایم تا از تو پوزش بخواهیم و اقرار میکنیم که بد کردهایم.....-

 از ما خشنود باش؛ خداوند از تو خشنود باد!.... -چهرهی خویش را از ما بر متاب! ما امیدواریم که پروردگارمان از ما درگذرد.
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فاطمه؟اهع؟ واپسین سخن خود را بر زبان راند:
 اگر گفتارتان صادقانه است ،به این پرسش من پاسخ دهید! بپرس ای دختر رسول خدا! شما را به خدا سوگند! آیا از پدر من شنیده بودید که« :فاطمه پارهی پیکر مناست و هرکه او را بیازارد مرا آزرده است».؟
 آری ،چنین است.«زهرا»؟اهع؟ دستان خویش را به سوی دادگاه فرازین واگشاد:
 -خداوندا! گواه باش که مرا آزردهاند .و من نزد تو از آنها شکایت میکنم.

وصیت
خورشید در آستانهی وداع بود .شعلههای سر خ فامش همچون زخم شهیدان،
در افق میسوختند .سپاه شب آرام آرام پیش میخزید و خورشید ،دامن خویش
را فرامیچید تا به دور دست بکوچد ...آنگاه ،ستارگانی پدیدار شدند که امید را
بر میتابیدند .و فاطمه؟اهع؟ هنوز میدرخشید و خون زندگی در رگهایش جریان
داشت .آرام و باوقار ،به «اسماء» گفت:
 آبی بریز تا خویشتن را بشویم.اسماء بسیار شاد شد ،زیرا دید بانویش به زندگانی روی میکند و سالمتش را باز
مییابد.
 بسترم را در میان حجره بگستر!فاطمه؟اهع؟ برای کوچیدن آماده میشود .در خانه ،جز اسماء کسی نیست .اسماء
با نگرانی به بانویی جوان مینگرد که در میانهی ظلمت فراگستر شب ،به هر
سو نور میپاشد.
فاطمه؟اهع؟ پیش از آن که به بستر رود ،گفت:
 اسماء! من بسی بیزارم از این که پس از مرگ ،جامهای بر زن میافکنند کهپیکرش را نشان میدهد .آیا میتوانی مرا پس از مرگ ،به خوبی بپوشانی؟
و اسماء با پاسخ خویش ،خاطر او را شاد ساخت:
 من آن گاه که در «حبشه» به سر میبردم ،دیدم که آنان برای این هنگامهچیزی میسازند .اگر بپسندی ،همانند آن را برایت میسازم.
فاطمه؟اهع؟ به نشانهی موافقت ،سر تکان داد و چند لحظه به اسماء خیره شد که
اینک جویبار امید در قلب شکستهاش جاری گشته بود.
***
فاطمه؟اهع؟ در بستر خویش آرمید و دستش را زیر گونهاش نهاد .آنگاه ،چشمانش

را فروبست و خوابید .اسماء میشنید که او با آوایی فرشتهوش زمزمه میکند:
 سالم بر «جبرئیل» .پروردگارا! مرا در گسترهی خشنودی و به همسایگی و برسرای خویش جای ده؛ که سرای تو جایگاه صلح و صفاست.
شمیم بهشت در فضا پیچید .اسماء به چهرهی فرشتهگون بانویی نگریست
که در آغاز جوانی با زمین وداع گفت ،آنسان که نوگلی در قلب بهار میپژمرد؛
همچون کبوتر سپیدی که بالش را شکسته باشند ...آه ،ای بهشتی بانوی شهید!
سپس علی؟ع؟ آمد ،با پشتی خمیده؛ گویی که کوه اندوه را بر دوش داشت.
اسماء با دستانی لرزان ،نامهای را که فاطمه؟اهع؟ پیش از مرگ نگاشته بود ،به
علی؟ع؟ سپرد.
اشک ،همچون ابری که هوای باریدن دارد ،در چشمان علی؟ع؟ حلقه زد .آنگاه،
همانند کبوتری که امواج در میانش گرفته باشند ،در واژههای فاطمه؟اهع؟ غرق
شد:
هّ
ّ
ّ
«بسم الل الرحمن الرحیم
این ،وصیت فاطمه دختر رسول خداست .او گواهی میدهد که معبودی جز هّ
الل
محمد بنده و فرستادهی اوست و بهشت و ّ
نیست و ّ
جهنم راست و حقیقیاند و
هنگامهی قیامت -که هیچ تردیدی در آن نیست -فرامیرسد و آنگاه ،خداوند
همهی خفتگان گورها را برمیانگیزد.
ای علی! خداوند مرا که فاطمهام و دختر ّ
محمدم ،همسر تو ساخت تا در دنیا و
آخرت ،از ِآن تو باشم.
مرا به حنوط ّ
معطر ساز و شستشو ده و با کفن جامه بپوشان و بر من نماز بگزار و
شبانه به گور بسپار و هیچ کس را آ گاه نساز .تو را تا هنگامهی قیامت به خداوند
میسپارم».

عروج به آسمان
فاطمه آرام خوابیده و دستش را زیر گونهاش نهاده بود .اینک آن روح بزرگ از
قاب این پیکر نحیف پر کشیده بود؛ پیکری که بسی انتظار کشیده بود تا به
عناصر خاکی بپیوندد؛ پیکری که از همراهی با آن روح بزرگ درمانده و اینک
هنگام آسودنش بود.
در حجرهی فاطمه تنها دو کودک بودند و زنی و چند َمرد که صداقت را در دل
داشتند.
تاریخ به زمزمهی نماز و گریهای گوش سپرده بود که از نوای سینهی یاران در
هنگامهی باران حکایت میکرد.
تاریخ حس کرد که باری بر دوشش سنگینی میکند .برای لحظهای ،سرش از
خواب فروافتاد و در تاریکی ،به انتظار ،چشمان خویش را بست :فاطمه همانند
رنگینکمانی دامن برکشید و رفت .تاریخ چشمان خود را گشود و چیزی نیافت.

تنها علی را دید که ایستاده ،از جان خویش غبار میتکاند و در گوش پیامبر
نجوا میکند:
 ای رسول خدا! درود بر تو؛ درود من و دخترت که نزد تو فرود آمد و بسیُ
شتابان به تو پیوست .اکنون بر آن گزیدهی تو بیصبرم و از غم او آرام ندارم.
اندوهم جاودانه است و شبم بیقرارانه ،تا آنگاه که خداوند مرا نیز به منزلگاه تو
برکشد؛ همان سرایی که او در آن آرام گرفته است .زود است که دخترت به تو
خبر دهد چگونه ّامتت همدست شدند تا او را در هم بشکنند .پس از او بپرس و
حال را از او جویا شو .این در حالی است که هنوز از مرگ تو دیری نگذشته و یاد
تو از دلها رخت بر نبسته است .درود بر شما دو تن...

برگرفته از کتاب بهشت ارغوان/کمال السید
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جاهلیت

در باره محدوده مکانی منطقهای که نام جاهلیت بر آن نهاده
شده همانطور که گفتیم برای اولین بار از طرف قرآن نسبت
به دوران قبل از بعثت به کار رفته و لیکن محدوده مشخصی
را منظور نکرده است
صفحه 58
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تاریخ شیعیان

اما امروزه اصطالح شیعه و شیعیان به کسانی اطال ق میشود
که عال وه بر مهر و محبت حضرت علی؟ع؟ و فرزندان او ،رهبری
و امامت امت اسالمی را نیز از آن ایشان دانسته و مسئله
خالفت پس از پیامبر؟ص؟ را ،مسئلهای انتخابی و شورایی
نمیدانند.
صفحه 61

بت های عرب

قبائل عرب قبال پيرو دين حضرت ابراهيم؟ع؟ بودند ،و
نخستين كسى كه آنها را دعوت به بتپرستى كرد« ،عمرو
بن لحى» بود كه بت ُ
«ه َبل» را از شام به مكه آورد ،و قريش را
به پرستش آن فرا خواند ،و به دنبال آن قريش و ساير قبائل
عرب بتها ساختند ،و هر قبيله بتى را پرستيد و بسيارى از
آنها را در درون و باالى كعبه قرار داده بودند .صفحه 59

تقويم مسلمانان پر است از عبرت و اندیشهّ ،اما كجايند انديشمندان
و عبرتگيران؟
امر پيشوای سپيد رويان و امير مؤمنان را بايد بر ديده نهاد كه خواندن
تاريخ ما را در زندگی گذشتگان و تجارب آنان شريك میكند .گذشتهها
را بايد خواند و بايد ديد .بايد ديد كه آن تاريخي كه تكرار میشود،
تاريخ ظلم به رسول خدا و خانوادهشان است ...بايد جادههای تاريخ
را شناخت تا سرنوشت بنیاسرائيل تكرار نشود.
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یکی از مقدمات مهم بحث تاریخ اسالم ،بررسی مفهوم و محدوده زمانی -مکانی
دوره جاهلیت است.
کلمه جاهلیت برای نخستین بار در قرآن به کار رفته است .آیاتی که در آنها
کلمه جاهلیت آمده از این قرار هستند:
ُ
َ
َ
َ
1
الجاهلیة االولی؛
َ«و ق ْر َن فی ُبیو ِتک َّن و ال ت َب َر ْج َّن ت َب ُّر َج
ِ
و در خانههایتان بمانید و چنان که در زمان پیشین جاهلیت میکردند ،زینتهای
خود را آشکار مکنید».
و در آیه دیگر آمده:
َ َ َ ّ َ
ُ
َ
2
«یظ ُّن َ
ّ
لیة؛
ون ِباهلل غیرالح ِق ظن
الجاه ِ
ِ
درمورد خداوند گمان غیر حق دارند یک گمان جاهلی».
و در آیه دیگر:
َ َ ْ َ
ََ ْ
ُ ْ ً َ
ُ
ْ
3
ْ
َ
َ
ُ
یوقنون؛
«اف ُحک َم
لیة یبغون و من احسن ِمن اهلل حکما ِلقو ٍم ِ
الجاه ِ
ِ
آیا حکم جاهلیت را میجویند؟ برای آن مردمی که اهل یقین هستند چه
حکمی از حکم خدا بهتر است».
و در جای دیگر آمده است:

ُُ ْ ْ
ُ
ْ َ َ َ َّ َ َ َ
4
لیة؛
وبهم ال َحمیة َح ِمیة
ذین کفروا فی قل
ِ«اذ جعل ال
الجاه ِ
ِ
آنگاه که کافران تصمیمی گرفتند که دل به تعصب ،تعصب جاهلی
بسپارند».
کاربرد کلمه جاهلیت در آیات فوق ،نشان میدهد که قرآن برخی از کارهای دوره
جاهلی را ،که با معیارهای واقعی اسالم سازگار نیست جاهلی دانسته و محکوم
میکند؛ قرآن زیور ،عقاید و احکامی را محکوم میکند که جاهلی باشد ،کما اینکه
ّ
حمیت و تعصب موجود در نظام قبیلهای را تعصب جاهلی میداند.
در «نهجالبالغه» نیز در مواردی کلمه جاهلی و جاهلیت به کار رفته است .در یک
مورد حضرت علی مردم را از جاهلیتی که بنیامیه به همراه خواهند داشت و در
آن چراغ هدایت ،و علم و اندیشه روشن نخواهد بود برحذر میدارد 5.در مورد
دیگر مردم را از اطاعت رؤسای ناصالح که بر پایه قواعد ناشی از تعصب و فتنه
و شمشیر و تفاخرات جاهلی حرکت میکنند باز میدارد؛ 6و باز مردم را از این که
جاهل بوده ،نه در دین تفقهی دارند و نه درباره خدا تعقلی ،منع میکند 7.از
این موارد روشن میشود که افعال و افکاری که ناشی از جهالت و نادانی بوده
و مخالف با معیارهای قرآنی است ،افعال و افکار جاهلی محسوب میشود .و
مردمی که نسبت به خدا و پیامبر و شرایع آسمانی جاهل بوده ،تفاخر به آباء و
اجداد نموده و با کبر و غرور زندگی میکردهاند ،مردم جاهلی خوانده میشدند.
لذا باید گفت هر عمل خالف و نادرست ،چه نتیجه جهل باشد چه حاصل عدم
حاکمیت عقل بر قوای انسانی ،به آن عمل جاهلی گفته میشود که در فارسی
عوامانه کلمه «نفهمی» در برابر آن است؛ یعنی اگر کسی علم نداشته باشد و
عملی را انجام دهد ،این کلمه بر او صادق است ،همانطور اگر بداند ولی نتواند
خود را کنترل کند باز این کلمه بر او صادق است.
***
اگر بخواهیم از نظر زمانی به بحث جاهلیت نگاه بیاندازیم باید گفت که دوران
قبل از بعثت رسول خدا؟ص؟ را ،تا حدود  150و حداکثر  200سال ،دوران جاهلی
مینامند.
در باره محدوده مکانی منطقهای که نام جاهلیت بر آن نهاده شده همانطور
که گفتیم برای اولین بار از طرف قرآن نسبت به دوران قبل از بعثت به کار
رفته و لیکن محدوده مشخصی را منظور نکرده است؛ بیان شد که قرآن بیشتر
مصادیقی را که از نظر معیارهای قرآن غلط باشد کارهای جاهلی محسوب
میکند ،بنابر این چه بسا بتوان روم و ایران را نیز جزو دنیای جاهلیت به شمار
آورد ،کما این که در واقع نیز چنین است.
برگرفته از کتاب سیره رسول خدا نوشته رسول جعفریان

فرهنگ اهل کتاب در میان اعراب

هیبت دینی یهودیان و نصرانیان به عنوان «اهل کتاب» که پشتوانه فرهنگی
داشته و عرب جاهلی از آن بیبهره بود سبب شد تا عرب جاهلی آنان را برتر
از خود بپندارد .آ گاهیهای وسيع يهود و قاريان تورات و انجيل از تاريخ ،و
دانستن داستانهاي شگفت انگيز ،عاملی درجهت برتر نشان دادن آنان بر
عرب جاهلی بوده است .بدین سبب هم برخی از اعراب به آنان میپیوستند.
ابنخلدون ،تاریخنگار قرن هشتم مینويسد :زماني که عرب درصدد پاسخ به
سؤاالت فطری خود درباره هستی ،اسرار خلقت و ابتدای خلقت بود ،آنها را از
اهل کتاب میپرسيد ،در حالی که خود يهود در آن زمان باديهنشين بوده و غير
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از آنچه عوام اهل کتاب میدانند چيز ديگری نمیدانستند.
از جمله شواهد سلطه فرهنگی اهل کتاب بر جاهليت عرب اين است که
ابوسفيان یکی از رهبران قريش از کعب بن اشرف يهودی میپرسيد« :آيا دين
ما بهتراست يا دين محمد!» .همچنین گفته شده که کفار قريش دو تن به
نامهای «نضربن حارث» و «عقبة بن ابي معيط» را به سوي احبار يهودی در
مدينه میفرستند و آنها را مأمور میکنند تا درباره دين پیامبر اسالم از آنها
9
پرسيده و صفات او را برای آنان بازگو کنند ،چرا که آنها اهل کتاب هستند.
در خبر دیگری آمده است که وقتی «حيی بن اخطب» و «کعب بن اشرف» ،دو

بتهای عرب
مردم عرب به خصوص قريش «اهلل» را خداى بزرگ و خالق آسمان و زمين و
مدبر عالم و فرستنده باران مىدانستند ،و هنگام بردن نام او مىگفتند« :بسمك
اللهم» يعنى به نام تو اى خدا ،كه در اسالم به جاى آن «بسم اهلل الرحمن
الرحيم» آمد.
در عين حال قريش بتهائى داشتند كه آنها را مظاهر خداى واقعى مىدانستند.
در حقيقت چون دسترسى به «اهلل» نداشتند ،بتها را پرستش مىكردند ،و از
آنها يارى مىجستند ،و مىگفتند« :اين كه ما بتها را مىپرستيم به خاطر اين
است كه اينها ما را به خداى واقعى نزديك مىكنند».
ّهَ ْ
َ
َّ َ
َ ُ ُ
13
الل ُزلفى.
ما ن ْع ُبده ْم ِإال ِل ُيق ّ ِر ُبونا ِإلى ِ
قبائل عرب قبال پيرو دين حضرت ابراهيم؟ع؟ بودند ،و نخستين كسى كه آنها
را دعوت به بتپرستى كرد« ،عمرو بن لحى» بود كه بت ُ
«ه َبل» را از شام به مكه
آورد ،و قريش را به پرستش آن فرا خواند ،و به دنبال آن قريش و ساير قبائل
عرب بتها ساختند ،و هر قبيله بتى را پرستيد و بسيارى از آنها را در درون و
باالى كعبه قرار داده بودند.
قريش براى بتان خود نذر مىكردند ،و در مقابل آنها كرنش و قربانى
مىنمودند ،و در جنگ و صلح آنها يارى مىجستند .حتى گاهى بعضى از آنها
را بر استرى يا شترى سوار كرده ،به ميدان جنگ مىآوردند ،تا حضور آنها باعث
پيروزىشان شود!
همچنین آنان «اهلل» را يكتا و يگانه نمىدانستند ،بلكه داراى زن و فرزند و
دختران مىپنداشتند.
از جمله بتان آنها «الت» و «منات» و «عز ى» بود كه آنها را دختران خدا
مىدانستند .به همين جهت نسبت به آنها توجه مخصوصى داشتند« .الت»
خداى آفتاب و از سنگى سفيد بود و معبد آن در طائف واقع در دوازده فرسخى
مكه بود .منات سنگى سياه و خداى سرنوشت و مرگ بود ،و معبد آن در
محلى به نام «قديد» ميان مكه و مدينه نزديك بحر احمر قرار داشت« .عز ى»
خداى زهره و معبدش در «وادى نخله» بين طائف و مكه بود .اين خدايان
اختصاص به قريش نداشتند ،بلكه مورد پرستش همه قبايل بودند ،ولى قريش
در بزرگداشت آنها اهتمام خاصى داشت .اين احترام به خصوص نسبت به
«عزى» بيشتر بود .و در مقابل بت عزى ،قربانى انسان انجام مىگرفت.
نقل مىكنند كه «ابو احيحه سعد بن عاص» مردى از بنى اميه هنگام مرگ

يهودی ،به مکه آمدند ،اهل مکه به آنان گفتند :شما اهل کتاب و علم قديم
هستيد خبر از دين ما و محمد بدهيد؛ آنها در پاسخ گفتند :شما راه يافتهتر از
10
محمد و پیروانش هستيد.
این شواهد تاریخی عال وه بر اینکه بیانگر تأثیر زیاد اعراب جاهلی از اهل کتاب
است ،عمق روابط میان آنان را نیز نشان میدهد .همچنین این نمونهها نشان
میدهد که قريش ،به عنوان بزرگترین قبیله از حيث تقدس ،چقدر در مقابل
مسلمين از
يهود خاضع بوده است .اين تسلط فرهنگی بعدها نيز ادامه يافت و
ِ
اهل کتاب همچنان با نقل قصههای تورات و انجيل و کلمات قصار آن ،اين

سخت مىگريست ،ابوجهل كه براى عيادتش آمده بود ،پرسيد :علت گريه
چيست؟ آيا از مرگ مىترسى كه هيچ كس را از آن گريزى نيست؟ گفت :نه،
ولى از آن مىترسم كه مبادا بعد از من مردم «عزى» را پرستش نكنند! ابوجهل
گفت :مردم عزى را به خاطر تو نمىپرستند كه با مرگ تو از پرستش آن دست
14
بردارند.
«هبل» نخستين بت عرب از عقيق سر خ و به شكل انسان بود .دست راستش
شكسته بود ،و قريش دست ديگرى از طال برايش ساخته بودند .اين بت را
قريش در درون كعبه جا داده ،و سخت به وى دل بسته بودند.
غير از هبل بتهاى ديگرى هم در كعبه از آن قريش و ساير قبايل عرب وجود
داشت ،تا  360بت به عدد روزهاى سال كه نسبت به آنها مراسم طواف
و مسح و قربانى معمول مىشد .عال وه بر اين بتها كه نام برديم ،اعراب
بتپرست در خانههاى خود نيز بتانى از جنسهاى مختلف داشتند كه چون
وارد خانه مىشدند به دور آن طواف مىكردند ،و در موقع مسافرت با آن وداع
نموده ،و براى سالمتى و بازگشتخود يارى مىجستند يا با خود به سفر مىبردند.
گذشته از بت «هبل» كه عمرو بن لحى در جنب كعبه قرار داده بود ،پس از آن
نيز قريش بتهاى «اسافه» و «نائله» در كنار كعبه گذاشتند ،و براى آنها احترام
خاصى قائل بودند.
غير از بتهاى ياد شده كه در خانه كعبه يا در كنار كعبه قرار داشت ،قريش بت
«مجاور الريح» را در كوه صفا و بت «معطم الطير» را در كوه مروه مقابل كعبه
قرار داده و به پرستش آنها مىپرداختند .عال وه بر قبايل عرب در نقاط مختلف
هم بتهاى مهمى داشتند كه بعضى خصوصى و بعضى ديگر تعلق به همه
قبايل داشت.
قبايل بتپرست عرب هر ساله براى زيارت خانه كعبه و انجام مراسم حج كه
از زمان حضرت ابراهيم و اسماعيل؟امهع؟ مانده بود دو بار به مكه مىآمدند ،و
با اين كه بتپرستشده بودند ،روى تعصب خاص عربـى آن مراسم را محترم
مىشمردند و آن را معمول مىداشتند.
بتپرستان عرب در نقاط مختلف قبل از حركت به سوى مكه نخست در مقابل
15
بتهاى خود ايستاده و اداى احترام مىكردند ،سپس رهسپار مكه مىشدند.
آنها قبل از سفر و هنگامى كه به جنگ مىرفتند نيز در مقابل بتهاى خود
كرنش نموده و با آنها توديع كرده و با فتح و پيروزى بر دشمن يارى مىجستند.
با اين وصف كعبه و مكه به عنوان يادگار ابراهيم و اسماعيل؟امهع؟ احترام خود را
حفظ كرده و در نظر تمامى قبائل عرب مقدسترين مكانها بود.
برگرفته از کتاب تاریخ اسالم از آغاز تا هجرت نوشته علی دوانی

تسلط را حفظ کردند.
پيامبر بعدها با زحمات زيادي سعی کرد تا از اين سلطه فرهنگی آنان بکاهد.
ْ
َ ُُ
آن حضرت بارها فرمود«:ال تأخذوا دينکم ِم ْن ُم ْس ِل ِم ْأه ِل ال ِکتاب» 11دينتان را از
کساني که اهل کتاب بوده و مسلمان شدهاند نگيريد .ولي متاسفانه بعد از پيامبر
افرادی چون کعب االحبار و نيز ابوالدرداء براي نقل تورات و ّ
قصه گويي آزاد شدند
و همان هيمنه فرهنگی سابق اهل کتاب تقويت شد .نقل شده که بسياری از
12
صحابه علوم خود را از کعب االحبار فراگرفتهاند.
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راه دریا به حبشه ،و از راه نجد به حیره (عراق) تا مدائن پایتخت ایران ساسانی
بود ،و شاید به داخله ایران هم آمد و رفت میکردند .حتی با روم و مصر و هند
هم رابطه تجاری داشتند.
تجار مکه تابستانها را به شمال میرفتند که آب و هوائی خوش داشت ،و
زمستانها که هوا سرد بود ،راهی جنوب میشدند.
بازرگانان قریش در سفرهای تجاری خود از بیابانهای هولناک و مخوف
میگذشتند ،و صدها کیلومتر راه را میپیمودند .بیابانها و دشتهای سوزان و
بهتانگیزی که در همه جای آن سکوت مطلق حکمفرما بود .نه راهی ،نه آبی
و درختی ،و نه آبادی و نشانهای.
فقط هنگام سفر به شمال یا بازگشت از آنجا از «خیبر» و از شهر «مدینه» عبور
میکردند ،و در موقع سرازیر شدن به جنوب «طائف» واقع در دوازده فرسخی
مکه را میدیدند ،و بعد هم وادی «تهامه» و نقطه مسکونی آنجا را.
در سمت چپ حرکت آنها هنگام بیرون رفتن از شهر مکه سواحل «بحر احمر»
و دریای سر خ ،و در سمت غرب ،دشتهای بیکران و شنزارهای سوزان و کوهها
و درههای مخوف فراوان وجود داشت ،و آن طرفتر خلیج فارس ،و در جنوب

تجارت قریش

سرزمین مکه فاقد تولید بود .نه زمین قابل کشتی داشت ،و نه کاال و فراوردههائی
که خود مصرف کنند و به دیگران عرضه نمایند .از این روز ساکنان مکه به کار
تجارت و سوداگری اشتغال داشتند و زندگی خود را با وارد ساختن نیازمندیهای
خویش از خار ج تامین مینمودند .وجود مکه و تقدسی که در میان قبایل عرب
جاهلی داشت ،و منطقه حرم که جایگاه امنی بود ،و آمد و رفت قبائل عرب
از نقاط مختلف عربنشین به مکه چه برای پرستش بتهای خود و چه به
منظور شرکت در مراسم ساالنه حج که در ماه رجب و ذیحجه انجام میگرفت،
زمینه خوبی برای تجارت تجار عرب و مبادالت تجاری آنها بود .تجارت حجاز
تقریبا در اختیار مردم قریش یعنی مردم مکه و اشراف طائف بود .تجارت قریش
با فلسطین و سوره (شامات) در شمال ،و با یمن در جنوب بود ،و گاهی تجار از
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دریای عمان واقع بود.
تجار مکه در سفرهای تجاری خود ،از وجود اعراب بدوی که به خوبی از راههای
صحرا و منازل میان راه آ گاه بودند ،برای راهنمائی و حمایت کاروانهای خود
استفاده میکردند.
تجارت قریش در بازارهای دهگانه آنها در نقاط مختلف عربستان از شمال
یعنی شامات تا جنوبیترین نقطه عربستان یعنی یمن و حضرموت انجام
میگرفت .اعراب در «اسواق» و بازارهای خود ضمن تجارت و مبادله کاالی
خود ،به مفاخرت قبیلهای و خودنمائی و ارائه جنبههای مادی و معنوی خویش
میپرداختند .این مفاخرتها ضمن اشعار نغز و دلکش آنان و خطابههای پر
شورشان ،به خوبی نمایان بود.
معروفترین این بازارهای فصلی« ،سوق عکاظ» بود که پیغمبر ؟ص؟ نیز در ایام
جوانی ،در آن شرکت داشته است.
برگرفته از کتاب تاریخ اسالم از آغاز تا هجرت نوشته علی دوانی

 .1احزاب.33 ،

 .9السيرةالحلبيه ،ج  ،1ص .31

 .2آل عمران.154 ،

 .10اسبابالنزول ،صص .104 - 103

 .3مائده.50 ،

 .11رک :بخاري ،کتاب تفسير قرآن ،باب .42

 .4فتح.26 ،

 .12التراتيباالداريه ،ج  ،2ص .327 - 326

 .5نهجالبالغه ،خطبه ،93ص .138

 .13سوره زمر ،آيه .3

 .6خطبه ،191ص .289

 .14االصنام ،كلبى ،ص  ،23به نقل از تاريخ

 .7خطبه ،166ص .240

اسالم دكتر عبدالحسين زرين كوب.

 .8تاريخ ابنخلدون ،ج  ،1ص .439

 .15تاريخ يعقوبـى ،ج  ،1ص .295

سـرگـذش��ت ام��ت

تاریخ شیعیان

پیدایش تشیع

تاریخ شیعیان

رضا رهنما

َ
واژه شیعه در اصل به معنای تابع و پیرو بوده و از ماده ش َی َع به معنی مشایعت،
دنبالهروی و بدرقه کردن آمده است .بر همین اساس به گروهی که پیرو
شخصی ،و یا پیرو آیین خاصی هستند ،اطال ق میشود .این کلمه معنی عام
ً
دارد اما غالبا در مورد پیروان راستین حق استعمال میشود ،گرچه گاهی در مورد
پیروان ،باطل نیز به کار میرود ،چنان که امام حسین؟ع؟ در روز عاشورا دشمنان
1
و پیروان یزید را شیعیان دودمان ابوسفیان خواند.
اما امروزه اصطالح شیعه و شیعیان به کسانی اطال ق میشود که عال وه بر مهر و
محبت حضرت علی؟ع؟ و فرزندان او ،رهبری و امامت امت اسالمی را نیز از آن
ایشان دانسته و مسئله خالفت پس از پیامبر؟ص؟ را ،مسئلهای انتخابی و شورایی
نمیدانند.
رکن اصلی تشیع اعتقاد به جانشینی و امامت حضرت علی؟ع؟ و فرزندان ایشان
است .شیعه امامیه معتقد به امامت دوازده امام بر حق بعد از رسول خدا؟ص؟ بوده
که نخستین آنها حضرت علی بن ابیطالب؟ع؟ و آخرین آنها حضرت قائم آل
محمد؟جع؟ میباشد.
درباره نحوه پیدایش تشیع نظریات مختلفی بیان شده است .با این حال به
نظر میرسد سوال از زمان پیدایش آن ،چندان صحیح نباشد گو اینکه این نوع
پرسش معموال دربارهی نحلهها و مذاهبی مطر ح میشود که پس از شهادت
پیامبر اکرم؟ص؟ به وجود آمدهاند .مثال میگویند مذهب اهلسنت چگونه و از
چه زمانی به وجود آمده است که در پاسخ گفته میشود ،این مذهب ،پس از
کنار گذاشتن تنها جانشین پیامبر ،با برقراری یک نشست و انتخاب یک نفر به
عنوان زمامدار ،در مکانی به نام سقیفه بنیساعده ،پیریزی شد.
در چنین مواردی میتوان برای پیدایش مذهب ،تاریخ مشخصی تعیین کرد.
این گفته در مورد مذاهب فقهی و کالمی هم صادق است .مثال مذهب حنفی،
به وسیله ابوحنیفه در قرن دوم هجری پدید آمده است.
اما تشیع یک مکتب کالمی یا فقهی نیست که پس از پیدایش اسالم و شهادت
پیامبر اکرم؟ص؟ پدید آمده باشد ،تا در مبدأ آن به گفتگو بنشینیم.
تشیع با اسالم ،تاریخ یکسانی دارد .در واقع تشیع همان اسالمی است که پیامبر
خدا؟ص؟ آورده و یکی از تعالیم آن ،استمرار رهبری و امامت به وسیله فردی است
که از جانب خدا تعیین و به وسیله پیامبر او و نه انتخاب مردم ،معرفی میشود.
این اصل اساسی که ضامن بقای اسالم است و هویت تشیع را تشکیل میدهد
در زمان خود رسول اکرم؟ص؟ و به وسیله ایشان اعالم شد و گروهی از صحابه
پیامبر نیز آن را پذیرفته و پس از شهادت ایشان ،بر همان پیمان باقی ماندند.
اینان پیشگامان تشیع در عصر رسول خدا؟ص؟ و پس از او بودند .اما گروهی دیگر
این اصل اساسی را نادیده گرفته و رهبری را از آن دیگران دانستند.
تشیع به این معنا ،تاریخی جز اسالم و واقعیتی فرای آن ندارد.
نامگذاری پیروان حضرت علی؟ع؟ نیز از زمان خود پیامبر اکرم؟ص؟ آغاز شده
است؛ چنانکه روایات بیشماری از کتب اهل سنت و شیعه بر این مطلب داللت
دارند.

از جمله این که وقتی که آیه  7سوره بینه نازل شد:
َ
ُ
َّ
ُ َ
َ ْ َ
إ َّن ّال َ
ولئك ُه ْم خ ْي ُر ال َب ِريّ ِة
ذين َآم ُنوا َو َع ِملوا
حات أ ِ
الص ِال ِ
ِ
کسانی که به خدای یگانه ایمان آورده و اعمال نیکو انجام دادند ،بهترین
مخلوقات (خدا) هستند.
حاکم حسکانی با اسناد مختلف از ابن عباس نقل میکند که پیامبراکرم؟ص؟ به
حضرت علی؟ع؟ فرمود:
َْ
2
ُه َو أن َت َو ِش َيع ُتك
منظور از بهترین خلق خدا تو و شیعیان تو هستند.
و نقل شده که روزی پیامبر؟ص؟ به کعبه اشاره کرده و سپس فرمودند:
َو َر ّب َهذه ْال َبنیة إ َّن َه َذا َو ش َیع َت ُه ُ
ون ْیو َم ْال ِق َ
[ه ُم] ْال َفا ِئ ُز َ
یام ِة
ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
سوگند به خدای این کعبه ،این مرد (حضرت علی؟ع؟) و شیعیانش در
3
قیامت رستگارانند.
روایات بیشمار در موارد متعدد دیگر از ائمه؟مهع؟ و آنها از پیامبر؟ص؟ ،همین
مطلب و نظیر آن را نقل کردهاند.
از جمله امام ّ
سجاد فرمود :پیامبر؟ص؟ روزی به حضرت علی؟ع؟ فرمود:
َ َ ّ ََ ٌ َ
ّ
ُ
َ
َ 4
َ
َب ِشر ِلشیع ِتک ِانی لشفیع لهم یوم ِالقیامة.
ً
به شیعیانت مژده بده که من حتما در قیامت از آنها شفاعت میکنم.
زمخشرى ،عالم بزرگ اهلسنت ،هم در کتاب «ربیع األبرار» از پیغمبراکرم؟ص؟
نقل مىکند که فرمود:
َْ
َ َْ ُ ْ َ َ َ
ْ
َ
أخ ْذ ُت ب ُح ْج َ
اهلل تعالى َوأخذ َت أن َت ِب ُح ْج َز ِتی
ة
ز
ة
ام
ی
ق
ال
م
و
یا َع ِل ُّی إذا کان ی
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ ََ ُُْ َ ُ ْ َ َ َ
ْ َ ُ ْ َ ُ َ 5
ک َوأخذ ِش َیعة ُول ِد َک ِب ُح ْج ِز ِه ْم ف َترى أین یؤمر ِبنا.
وأخذ ولدک ِبحجز ِت
در روز رستاخیز من متمسک به خدا مى شوم ،و تو به من ،و فرزندانت به تو
متمسک مى شوند و شیعیان آنها به آنها ،سپس خواهى دید ما را به کجا
مى برند (به سوى بهشت).
جالب این که طبق پارهای از روایات ،پیامبر اکرم؟ص؟ ،شیعیان حضرت علی؟ع؟
6
را شیعیان خود و شیعیان اهلبیت؟مهع؟ خوانده است.
نتیجه اینکه سخن از زمان پیدایش تشیع و تفکیک آن از اسالم ،چندان صحیح
نمیباشد .شیعیان ،همان پیروان حضرت علیبنابیطالب؟ع؟ میباشند که در
عصر زندگانی پیامبر؟ص؟ و پس از شهادت ایشان به نام شیعه علی؟ع؟ خوانده
میشدند .آنان به دستور پیامبر؟ص؟ ،حضرت علی؟ع؟ را پس از ایشان ،امام برحق
میدانستند .سردمداران این گروه افرادی همچون سلمان ،مقداد ،ابوذر و ّ
عمار
7
یاسر بوده که توسط پیامبر اکرم؟ص؟ به عنوان شیعه خوانده میشدند.

 .1لهوف سید بن طاوس ،ص ( .145یا شیعة آل ابی سفیان.)...
 .2شواهدالتنزیل ،ج ،2ص 357؛ تفسیر جامع البیان طبری ،ج  ،29ذیل آیه  7سوره
بینه.
 .3تفسیر روحالمعانی ،ج  ،30ص .307شواهد التنزیل ،ج ،2ص .468فرائدالسمطین،
ج ،1ص .155کفایة الطالبین ،ص .467تاریخ مدینه دمشق؛ ج ،42ص .371المناقب،
ص،111حدیث .120تفسیر در المنثور ،ج ،8ص.589
 .4احتجاج طبرسی ،ج  ،1ص .210
 .5ربیع األبرار ،ج  ،۱ص  . ۸۰۸اساسالبالغة ،ص ;۱۵۵
 .6عیون اخبار الرضا ،ج ،3ص .58
 .7النظم االسالمیه ،ص .96
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نفاق ،حقیقتی در قرآن

برای مطالعه تاریخ صدر اسالم ابتدا باید به شناخت مردمی
پرداخت که در بطن و حاشیه جامعه اسالمی وجود داشتند.
شاید بتوان گفت ،هنگامی كه پیامبر اك��رم؟ص؟ دین خود را
عرضه كردند م��ردم در مواجه با اس�لام به چهار گ��روه تقسیم
شدند
صفحه 64
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شرح فراز سالم از زیارت جامعه کبیره

سالم واژهای که همه افراد در طول عمر خود بارها و بارها به
کار میبرند اما شاید کمتر به معنی و مفهوم آن توجه کرده
باشند .سالم نامی از اسماء الهیست که بر این قوم منت
نهادهاند تا به هنگام دیدار یکدیگر این نام را به زبانشان
جاری سازند و این تنها نام الهیست که ...
صفحه 66

نهج البالغه ّ
«میدونی رمز موف ّقیت من چی بوده؟ حواسمو جمع کردم،
حسابدار
خوب هوای حساب کتابامو داشتم ...اینهایی که لاّ
میگیرن فقط ضرب و تقسیمشونو میدن انجام بده و ا آدم
اگر خودش حسابدار خودش نباشه کس دیگه که براش کاری
انجام نمیده! تو این دوره ...
صفحه 68

ّ
كليد نجات و سعادت در «لن تضلوا» رسول خداست؛ در «تمسك»
ََ
به «ثق ِل ْين» ،يعني قرآن و قرآندانان .برتری قرآن بر ساير كالم مانند
برتری خداست بر خلق و «كالمكم نور» خطاب به عالمان كالم
خداست .كالم خدا نور است و كالم نمايندگان خدا نور و اين يعنی
روشنايی هميشگی مسير سعادت؛ گنجی كه بشر هماره حسرت
قطعهی كوچكی از آن را خورده است...
اين گنجينهها سزاوار بیمهری و گوشهنشينی نيستند.
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گنجین��ه ه��ای م��ا

قرآن

نفاق ،حقیقتی در قرآن
احساناله اشتهاردیان
امروزه برای بررسی علمی و بیتعصب درباره هر عقیده و نظری ابتدا به مطالعه
تاریخچه آن میپردازند .زیرا دقت در تاریخ سبب كشف حقایق بسیاری میشود
كه در پذیرش آن عقیده و نظر تأثیر بسیار م�یگ��ذارد .چه بسیار نظراتی كه با
بررسی چگونگی شكلگیری آنه��ا ،انسان به پوچی آن نظر پیمیبرد و چه
عقاید درستی كه به علل مختلف در البالی صفحات تاریخ مورد بیتوجهی قرار
ً
گرفتهاند .قطعا مهمترین عقیده و نظری كه برای یك فرد مورد توجه قرار دارد،
دین وی میباشد كه ریشهی سایر عقاید اوست .لذا شاید یكی از اصلیترین
وظایف یك مسلمان بررسی تاریخ صدر اسالم است تا بتواند به حقایق اصلی
دین خود پیبرده و پوچی و بیهوده بودن برخی از مذاهب و عقایدی كه به مرور
به دین اسالم اضافه شدند را متوجه شود .لذا شاید بهتر باشد که مطالعه تاریخ،
آن هم تاریخ صدر اسالم یكی از اصلیترین برنامههای یك مسلمان باشد.
ً
قطعا مهمترین عقیده و نظری كه برای یك فرد مورد توجه قرار دارد،
دین وی میباشد كه ریشهی سایر عقاید اوس��ت .لذا شاید یكی از
اصلیترین وظایف یك مسلمان بررسی تاریخ صدر اسالم است
روش معمول برای مطالعه تاریخ معموال رجوع به کتابهای تاریخ نویسان هر
برهه زمانی است ،و این روش در مورد تاریخ صدر اسالم نیز به کار میرود .البته
از آنجا که تاریخ را افراد مینویسند معموال در آن اشتباهها و کجرویهایی نیز
مشاهده میشود که غیر قابل اجتناب اس��ت .حتی به تعبیر برخی از آنجا که
تاریخ را فاتحان مینویسند قطعا در آن دخل و تصرف میکنند و گاها واقعیات را
پوشانده و آنچه به صالح خود باشد مینویسند .اما یک تفاوت بسیار بزرگ بین
تاریخ صدر اسالم و سایر تاریخها میباشد و آن وجود منبعی تحریف نشده و بدون
دخل و تصرف است که اکثرا مورد غفلت قرار میگیرد .این منبع و مرجع تاریخی
مغفول صدر اسالم کتابی نیست جز قرآن که مورد اتفاق تمامی مسلمانان است.
لذا شاید بسیار الزم باشد که در مطالعه تاریخ اسالم عال وه بر رجوع به کتابهای
تاریخی و سیره ،توجه خاصی هم به قرآن داشته باشیم و حتی مطالعه آن را در
اولویت قرار دهیم.
از سوی دیگر چون تاریخ همواره در تعامل با افراد است و به عبارتی مردمارکان
اصلی سازنده تاریخ هستند ،برای مطالعه تاریخ هر عقیده یا کشوری ،ابتدا باید
شرایط جامعه و مردم را در آن مقطع زمانی مورد بررسی قرار دارد .زیرا تفکرات
مردم در آن برهه تاریخی منشا رفتارها ،تحوالت و اتفاقات بعدی میباشد .غفلت
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از مردمشناسی افراد در مطالعه تاریخ قبل از مطالعه اتفاقات و حوادث میتواند
سبب سردرگمی و تحلیلهای نادرست تاریخی شود.
با توجه به این سه مقدمه کوتاه برای مطالعه تاریخ صدر اسالم ابتدا باید به
شناخت مردمی پرداخت که در بطن و حاشیه جامعه اسالمی وج��ود داشتند.
شاید بتوان گفت ،هنگامی كه پیامبر اكرم؟ص؟ دین خود را عرضه كردند مردم در
مواجه با اسالم به چهار گروه تقسیم شدند .اول گروه كفار شامل مشرکین و اهل
کتابی كه از همان ابتدا اعال ن مخالفت مستقیم با پیامبر؟ص؟ كردند.
گروه دوم مسلمانان واقعی كه به معنای حقیقی تسلیم رأی و نظر پیامبر بودند
و حتی به قیمت از دست دادن جان و مال خویش بر اسالم خود باقی بودند.
گ��روه سوم مسلمانان ضعیفاالیمانی كه اس�لام را پذیرفته بودند ولی حقیقت
ایمان در جان آنان رسوخ نكرده بود و لذا به خاطر ضعف ایمان خویش تسلیم
كامل سخن پیامبر نبودند ،لذا اگر جان یا مال آنها در قبال دینشان به خطر
میافتاد دین خود را رها میكردند هر چند به شخص پیامبر؟ص؟ و دین اسالم
عالقه داشتند .گروه چهارم منافقینی بودند كه به انگیزههای مختلف ،كفر خود
را پنهان میكردند و در ظاهر اسالم را پذیرفته بودند.
تشخیص گروه اول در حوادث تاریخی کار راحتی است چون در جبهه مقابل و
مخالف پیامبر؟ص؟ قرار میگرفتند .اما از آنجا که سه گروه بعدی ظاهری یکسان
دارند و هر سه با عنوان مسلمان خوانده میشوند ،تفكیك آنها از یکدیگر كار
سختی است.در شرایط آسایش و امنیت رفتار هر سه گروه تقریبا با هم یکسان
میباشد .به عنوان مثال هر سه گروه در صفهای نماز جماعت دیده میشوند.
البته در شرایط سخت مسلمانان واقعی رفتاری متفاوت با دو گروه دیگر دارند.
به عبارتی در این شرایطعكسالعمل بیرونی منافقین و افراد ضعیفاالیمان در
ً
صحنه جامعه یكی است .مثال در جنگها هنگامی كه جنگ سختی در میگرفت
و کار سخت میشد هر دو گروه فرار میكردند .البته منافقان در دل از شكست
خوشحال ولی افراد ضعیفاالیمان از شكست ناراحت میشدند ،اما آنچه که به
عنوان یک گزارش تاریخی قابل توجه است این میباشد که ظهور بیرونی هر
دو یكی است.
بنابراین اگر در مطالعه تاریخ اسالم تنها به ظاهر افراد توجه کنیم ،این سه گروه
در یک نگاه قابل تفکیک نیستند و اگر ب��دون توجه به انگیزههای متفاوت
هر کدام به تحلیل وقایع بپردازیم نمیتوانیم به تحلیل درستی برسیم .نتیجه
تحلیل نادرست وقایع تاریخی میتواند بسیاری از حقایق را بپوشاند و ریشه
شکلگیری عقاید نادرستی شود.
برای مطالعه تاریخ صدر اسالم ابتدا باید به شناخت مردمی پرداخت
که در بطن و حاشیه جامعه اسالمی وجود داشتند .شاید بتوان گفت،
هنگامی كه پیامبر اكرم؟ص؟ دین خود را عرضه كردند مردم در مواجه
با اسالم به چهار گروه تقسیم شدند
با توجه به این مباحث شاید برای مطالعه این چهار گروه شناخت گروه چهارم
یعنی منافقین بحث بسیار مهمتری باشد .زی��را اثر این اف��راد در تاریخ از آنجا
که ظاهر و باطن متفاوتی دارن��د در نگاه اول به چشم نمیآید ولی اثرگذاری
عمیقتری در تاریخ دارد .با توجه به تذکری که درب��اره اهمیت قرآن در تاریخ
صدر اسالم داده شد و وجود نزدیک به  300آیه در قرآن درباره نفاق ،منافقین
و مفاهیم نفاق و حتی وجود سورهای به این نام،اهمیت این گروه در اسالم،
تاثیرگذاری آنها و لزوم شناختشان بیشتر مشخص میشود.بنابراین شناخت
منافقین در صدر اس�لام شاید از مقدماتیترین بحثهای مطالعه تاریخ اسالم

است که غفلت از آن موجب تحلیلهای نادرست تاریخی میشود.
گام اول در شناخت منافقین رسیدن به تعریفی از نفاق ومنافق است .در فارسى
از منافق تعبیر به دورو یا دو چهره مىشود .آنها کسانی هستند که متظاهر
به اسالمند ولی در قلبشان و در عمق روحشان مسلمان نیستند ،کافرند ،غیر
مسلمانند ،و در نتیجه مردمی دارای دو چهره میباشند .برای تعریف بهتر نفاق
میتوان به تعریف قرآنی نفاق پرداخت .شاید برای یافتن تعریف قرآنی نفاق
س��وره منافقون اولین س��ورهای باشد که به ذه��ن میرسد .البته آنچنان که
بعدا نشان خواهیم داد در بسیاری از سورههای قرآن میتوان به وجود آیاتی
درباره نفاق و منافقین پیبرد .در سوره منافقین نخستین سخنى را كه خداوند
درب��اره منافقان مطر ح مىكند همان اظهار ایمان دروغین آنهاست كه پایه
اصلى نفاق را تشكیل مىدهد .خداوند در آیه اول سوره منافقون مىفرماید:
هنگامى كه منافقان نزد تو آیند مىگویند ،ما شهادت مىدهیم كه حتما تو
رسول خدائى! سپس مىافزاید :خداوند مىداند كه تو فرستاده او هستى ،ولى
خداوند شهادت مىدهد كه منافقان دروغگو هستند و به گفته خود ایمان
ّهَ َ ُّهَ َ َّ َ َ ُ
َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ
نافق
الل َی ْعل ُم ِإنك ل َر ُسول ُه َو
الل و
ندارند ِ(إذا جاءك الم ِ
ون قالوا نشهد ِإنك ل َر ُسول ِ
َ َ
ُّهَ ْ َ ُ َ ْ
ُ
كاذبون) .از اینجا نخستین نشانه نفاق ،روشن مىشود
نافقین ل ِ
الل َیشهد ِإ ّن ال ُم ِ
و آن دوگانگى ظاهر و باطن است كه با زبان مؤكدا اظهار ایمان مىكنند ،ولى
در دل آنها مطلقا خبرى از ایمان نیست ،این دروغگوئى محور اصلى نفاق را
تشكیل مىدهد.
در فارسى از منافق تعبیر به دورو یا دو چهره مىشود .آنها کسانی
هستند که متظاهر به اسالمند ولی در قلبشان و در عمق روحشان
مسلمان نیستند ،کافرند ،غیر مسلمانند ،و در نتیجه مردمی دارای
دو چهره میباشند.
س��پ��س در آی���ه دوم ب��ه دوم��ی��ن ن��ش��ان��ه منافقین پ��رداخ��ت��ه ،چنین م�ىگ��وی��د:
َّ َ ُ
آنهاسوگندهایشان را سپر ساختهاند ،تا م��ردم را از راه خدا باز دارن��د (ات��خ��ذوا
َ
ُ
ّهَ
ُ
الل إ َّن ُه ْم َ
ْ َ ُ ْ ُ َّ ً َ َ ُّ َ ْ َ
ساء ما كانوا َی ْع َملون) .لذا هدف آنها
بیل ِ ِ
أیمانهم جنة فصدوا عن س ِ
در این آیه تحریف دین معرفی میشود البته با ظاهری موجه که مردم به آنان
شک نکنند .همین آیه به تنهایی اهمیت موضوع بررسی نقش منافقان در
تاریخ صدر اسالم را مشخص میکند .زیرا آنها درصدد مبارزه با دین و خار ج
کردن مردم از اسالم میباشند .لذا مطالعه اسالم بدون شناخت دشمنان مخفی
آن یعنی منافقین ،نشدنی است.

به پیامبر؟ص؟نباشد ،ایشان نیز نمیتوانند آنها را از بین مسلمانان تشخیص
دهند .با این تعریف کار شناسایی منافقین در زم��ان پیامبر؟ص؟دشوار ب��وده و
مسلمانان آنه��ا را چون خود میدانستند ،بنابراین قطعا شناسایی منافقین
پس از  14قرن و از الب �هالی صفحات تاریخ کار بسیار دش��وارت��ری اس��ت .توجه
به این دش��واری ،کار مطالعه تاریخ صدر اسالم را سختتر میکند و به عبارتی
مطالعه تاریخ اسالم را از خواندن یک رمان تبدیل به کاری تحقیقی میکند .لذا
همانطور که گفته شد اگر افراد بدون توجه به واقعیت نفاق به مطالعه و نقل
تاریخ اسالم بپردازند نمیتوانند به تحلیلهای درستی از واقعیت برسند.
سپس در آیه هفتم به یكى از گفتههاى بسیار زشت آنها كه روشنترین گواه
نفاق آنها محسوب مىشود اشاره كرده ،مىفرماید :آنها كسانى هستند كه
مىگویند :به افرادى كه نزد رسول خدا هستند انفاق نكنید (و از اموال و امكانات
خود در اختیارآنها قرار ندهید) تا پراكنده شوند ،غافل از این كه خزائن آسمانها
ُ ُ َّ َ َ ُ ُ َ ُ ُ
ى
ون ال ت ْن ِفقوا َعل 
و زمین از آن خداست ولى منافقان نمىفهمند (هم الذین یقول
َ
َ َّ ْ
ّهَ
الل َح َّتى َی ْن َف ُّضوا َو للِّهَ َخزائ ُن َّ
ُ
ِ َ أْ ْ
َ ْ َْ َُ
ناف َ
قین
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و
الس
ول ِ
ِ
ض ِ
ِ
ِ
من ِعند رس ِ
ماوات و الر ِ
ال َی ْف َق ُه َ
ون) .این آیه اندکی از اه��داف شوم منافقین را مشخص میکند و آن
دشمنی با پیامبر و تحت فشار قرار دادن ایشان میباشد.
لذا اگر منافقان خود را به ظاهر مسلمان نشان دادهاند در باطن به دنبال کسب
منفعتی هستند .شاید در اینجا ای��ن س��وال مطر ح ش��ود که اه��داف ای��ن اف��راد
چیست و به چه انگیزهای دو چهره برای خود انتخاب کردهاند .به عبارت دیگر
منافقی که در دل عقیدهای دارد و در ظاهر حرف دیگری میزند ،برای بروز ندادن
هدفی كه در قلب خود دارد باید انگیزههای مختلفی داشته باشد كه میتوان
این انگیزهها را در  5گروه تقسیمبندی کرد.معرفی این انگیزهها و بررسی بیشتر
پدیده نفاق در تاریخ صدر اس�لام با نگاه قرآنی بحثی است که انش��اءاهلل در
مقاالت بعدی به آن میپردازیم.
ادامه دارد ...

قطعا شناسایی منافقین پس از  14قرن و از البهالی صفحات تاریخ
کار بسیار دشوارتری است .توجه به این دشواری ،کار مطالعه تاریخ
صدر اسالم را سختتر میکند و به عبارتی مطالعه تاریخ اسالم را از
خواندن یک رمان تبدیل به کاری تحقیقی میکند.
در آیه چهارم نشانههاى بیشترى را از منافقین ارائه داده ،مىگوید :هنگامى كه
آنها را مىبینى جسم و قیافه آنان تو را در شگفتى فرو مىبرد -زیرا ظاهرى آراسته
و قیافههائى جالب دارند و عال وه بر این شیرین و جذاب سخن مىگویند-و اگر
َ
َ
سخن بگویند به سخنانشان گوش فرا مىدهى! َ(و إذا َرأ ْی َت ُه ْم ُت ْعج ُب َك أ ْج ُ
سام ُه ْم
ِ
ِ
َ
ُ ُ َ
َو ِإ ْن َیقولوا ت ْس َم ْع ِلق ْو ِل ِهم) .این تعریف خداوند بیانگر این است که تشخیص
منافقان در بین مسلمانان کار دشواری است زیرا آنها عال وه بر اینکه مشخصه
خاصی برای شناسایی ندارند ،بلکه ظاهری جذاب دارند که اگر علم غیب و وحی
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نام ایشان را خطاب می دهند.
َ يَّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ٌ َ َ َ َ ً َ ً
الم َو أ َع ّد ل ُه ْم أ ْجرا كريما
ت ِح تهم يوم يلقونه س
درودشان -روزى كه ديدارش كنند -سالم خواهد بود ،و براى آنان پاداشى نيكو
آماده كرده است.
ُ َ ُ َ ْ َْ ُ َ َ
َ َّ َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ً َ َّ
َو سيق الذين اتقوا ربهم ِإلى الجن ِة زمرا حتى ِإذا جاؤها و ف ِتحت أبوابها و قال
ُ َ ْ ُُ
َ ُ ْ َََُ َ ٌ ََ ُ
َ 3
خالدين
لهم خزنتها س
الم عل ْيك ْم ِط ْبت ْم فادخلوها ِ
و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشتهاند ،گروه گروه به سوى بهشت سوق داده
شوند ،تا چون بدان رسند و درهاى آن [به رويشان] گشوده گردد و نگهبانان آن
به ايشان گويند« :سالم بر شما ،خوش آمديد ،در آن درآييد [و] جاودانه [بمانيد]».
از جلوههای سالم و اهمیت آن همین بس که خداوند متعال آن را مقید به هیچ
زمان و مکان خاصی نکرده است یعنی از هر زمان و در هر مکان میتوان عرضه
سالم داشت چنانکه حضرت عیسی؟ع؟ به هنگام تولد خویش در سه مرحله
میالد و مرگ و حشر در قیامت ،بر خویش سالم میدهد(.طلب امنیت و سالمتی
در این مراحل را برای خویش دارد )
در شرع مقدس هم به این امر بسیار توصیه شده است و حتی آداب مخصوصی
هم در مورد آن بیان شده است به خصوص در مورد افشای سالم:
پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند:
ُّ ْ َ َ آْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
ّهَ َ َ َ ْ َ
َأ لاَ ُأ ْخب ُر ُك ْم ب َخ ْير َأ ْخلاَ ق َأ ْ
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ْ
4
الس ِم ِفي ال َعالم
به شما خبر بدهم از بهترين اخال ق اهل دنيا و آخرت؟ گفتند :بله يا رسول اهلل!
ایشان فرمود :فاش كردن سالم در همه جهان .
ََ
همچنین نقل شده که پیامبر به «انس» فرمود:
َ َ َ َ َ َ ّْ
َ ْ َ َ ُ ُّهَ
يت َيز ُيد ّهَُ
َيا َأ َن ُس َس ّل ْم َع َلى َم ْن َلق َ
الل ِفي حسنا ِتك -و س ِلم ِفي بي ِتك ي ِزيد الل
ِ
ِ
ِ
َ
5
ِفي َب َرك ِتك
به هر کس که برخوردی سالم کن تا خداوند بر حسناتت بیافزاید .و همچنین در
خانهی خودتت هم سالم کن تا خداوند برکت تو را افزایش دهد.
آنقدر ارزش سالم دادن زیاد است که پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند هر کس سخنش
را با سالم آغاز نکرد ،پاسخش را ندهید.
ََ
شر ح فراز سالم از َ ْ َ َ َ ْ َ لاَ َ ْ َ َّ لاَ َ لاَ ُ ُ ُ َ َ َ
َّ لاَ َ ْ َ ْ َ لاَ َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
من بدأ ِبالك ِم قبل الس ِم ف ت ِجيبوه و قال ابدءوا ِبالس ِم قبل الك ِم فمن بدأ
ْ َ لاَ َ ْ َ َّ لاَ َ لاَ ُ
6
الس ِم ف ت ِج ُيبوه
ِبالك ِم قبل
ولی مهمتر از توصیه به آغاز نمودن هر کالم یا دیدار با سالم آنکه جواب سالم از
سلمان قنبری
واجبات شمرده شده و در مقابل تشویق به سبقت در سالم در مورد پاسخ ندادن
َّ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُّ ُ َّ َ َ ْ َ ّ َ
آن عقاب الهی قرار داده شده و این خود به تنهائی جهت روشن شدن اهمیت
الر َسالة َو...
السلام عليكم يا أهل بي ِت النبوةِ و مو ِضع ِ
موضوع سالم کافیست.
سالم واژهای که همه افراد در طول عمر خود بارها و بارها به کار میبرند اما شاید در باب اهمیت سالم دادن مومنین به هنگام دیدار یکدیگر روایت بسیار زیبائی
است که اشاره به آن شاید خالی از لطف نباشد.
کمتر به معنی و مفهوم آن توجه کرده باشند.
سالم نامی از اسماء الهیست که بر این قوم منت نهادهاند تا به هنگام دیدار امام باقر؟ع؟فرمودند:
یکدیگر این نام را به زبانشان جاری سازند و این تنها نام الهیست که هم مصدر فرشتهای از فرشتگان از كنار مردى كه بر در خانهای ايستاده بود گذشت .از
آن مرد پرسيد :چه چيزى تو را بر در اين خانه بر پا داشته است؟ گفت :برادر
است و هم اسم مصدر .
ُّهَ َّ
َّ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ
َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ُّ
َ
َ
ُ
ّ
ُ
الل الذي ال ِإله ِإال هو الم ِلك القدوس السالم المؤ ِمن المهي ِمن العزيز الجبار دينى من است ،خواستم بر او سالم دهم .فرشته پرسيد :آيا ميان تو و او پيوند
ُه َو
ُ
َ
ّهَ
ْ
َ
َ
َ
ْال ُمتك ّب ُر ُس ْب َ
1
خويشاوندى است و يا براى نيازى آمدهاى؟ گفت :نه ميان من و او خويشاوندى
الل ع ّما ُيش ِركون
حان ِ
ِ
پس این کالم باسایر الفاظی که دیگران به هنگام برخورد با یکدیگر به کار است و نه براى حاجتى آمدهام ،فقط حرمت برادرى دينى است و من به خاطر
میبرند تفاوت بسیار دارد چرا که نام خداوند کجا و الفاظ بشری کجا؟! تاثیر کالم پروردگار جهانيان ،احوال او را مىپرسم و سالم مىدهم .فرشته گفت :من
بهشتی در ارتباط زمینیان تاثیر غیر قابل بیانی دارد چرا که این کالمیست که فرستاده خداوند هستم ،خدايت سالم مىرساند و مىفرمايد همانا كه به خاطر
اهل بهشت به هنگام دیدار یکدیگر آغاز به این کالم دارند و مالئک نیز به این من چنين كردى و من بهشت را بر تو واجب كردم و از خشم خويش تو را معاف
2

زیارت جامعه کبیره

 66ذکـرابــوتـرابـــ

داشتم و از آتش پناه دادم.
حال ببینیم این وازه بهشتی و الهی چه معانی بلندی را در بر دارد.
یکی از معانی آن سالمتی و امنیتبخشی از جانب خداوند است چرا که این بیان
از باب معنای دعایاش تقاضای سالمتی و خیر و عافیت از طرف سالم کننده به
مخاطب سالم است و اثر بخشی آن در این عالم فقط به دست خداوند متعال
است و بس! چرا که صدور سالم و بازگشت سالم و خود سالم را خداوند متعال به
خود نسبت میدهد چرا که ذات اقدسش بری از هر گونه نقص و عیبی است.
َّ ُ َّ َ ْ َ َّ لاَ ُ َ ْ َ َّ لاَ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ لاَ
ُ 8
الس م
اللهم أنت الس م و ِمنك الس م و ِإليك ير ِجع
لذا مومنین به هنگام دیدار یکدیگر به توصیه الهی این کالم را به کار میبرند تا
آثار منفی از مالقاتشان به برکت توجه الهی از بین برود و حتی در شرع مقدس
به این مطلب بسیار توصیه شده است که هرگاه به منزل خود وارد میشوید این
کالم را به کار برید چرا که با اینکار ،انسان ،طلب رحمت و امنیت برای اهل خانه
خود دارد و فرمودهاند حتی اگر کسی هم در خانه نبود باز این کار را انجام دهید
به قصد دو فرشتهای که گواه بر فرد مومن و همراه اویند.
و ما به هنگام زیارت مشاهد مشرفه با آغاز به این نام خدمت حضرات
معصومین؟مهع؟ به طلب از بین بردن وساوس شیطانی و درونی خود در طول
زیارت ایشان هستیم که البته توجه به این معنی به هنگام بیانش خالی از
لطف نخواهد بود.
انشاءاهلل به برکت زیارت مشاهد مشرفهی اهلبیت؟مهع؟ خداوند متعال برای
همیشه این سالمتی و امنیت را در وجود ما جاری فرماید!
و دیگر معنائی که فرد زائر به این کالم بیان میدارد این است که ای امام! شما
َ
من زائر در امان هستید به بهانه اعمال و رفتارم!
از ِقبل ِ
اما معنای دومی که برای سالم ذکر شده ابراز ِسلم بودن و در معنای دقیقتر
تسلیم بودن سالمکننده است به مخاطب خود.
سالم زائر به خدمت حضرات معصومین؟مهع؟ همین باشد که
شاید بهترین معنا در ِ
یکی از مهمترین درجات آدمیست به خدمت امامش و میزان تسلیم بودن افراد
در برابر امامشان در حقیقت بیانگر میزان ایمانشان است در درگاه الهی!
حال جا دارد به آیات و روایات دیگر در این زمینه که به صراحت مشخص کننده
جایگاه تسلیمبودن در برابر اولیای دین میباشند نگاهی کوتاه داشته باشیم:
ُ
َ
َ
َّ ّ َ ْ َ ّهَ إْ ْ ُ َ َ ْ
تاب إ ّال ِم ْن َب ْع ِد ما َ
ذين أ ُوتوا ْال ِك َ
اخ َت َل َف ّال َ
جاء ُه ُم
الل ِالسالم و ما
الدين ِعند ِ
ِإن ِ
ِ
ْ
َ
ّهَ
ّهَ
ْ ْ ُ َْ ً ََْ ُ ْ َ َ ْ َ ُْ
َّ
َ
ُ
9
َ
ْ
ساب
آيات ِ
ال ِعلم بغيا بينهم و من يكفر ِب ِ
الل ف ِإن الل سريع ال ِح ِ
هر آینه دین در نزد خداوند اسالم است و اهل کتاب راه خالف نرفتند مگر از آن
پس که به حقانیت آن دین آ گاه شدند و نیز از روی حسد .آنان که به آیات
خداوند کافر شوند بدانند که او به زودی به حسابها خواهد رسید .
امام باقر ؟ع؟ در ذیل این آیه شریفه فرمودند :منظور از اسالم در این آیه تسلیم
بودن در برابر امیرالمومنین؟ع؟ است.
َ
ْ
َّ ّ َ ْ َ ّهَ إْ ْ ُ َ َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ّ
الل ِالسالم» قال :التس ِليم ِلع ِلي ب ِن أ ِبيط ِال ٍب
الدين ِعند ِ
ال َب ِاق ُر ِفي ق ْو ِل ِه ِ«إن ِ
ِ
ْ
َ َ 10
ِبالولاَي ِة
لذا باید گفت مبنا در همه ادیان یک مطلب است و آن تسلیم در برابر اولیاء
الهی.
در آیه  85از سوره آلعمران آمده است:
آْ َ َ ْ
ً
دينا َف َل ْن ُي ْق َب َل م ْن ُه َو ُ
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ إْ ْ
خاس َ
رين
ال
ن
م
ة
ر
خ
ال
ي
ف
و
ه
الم
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
و من يبت ِغ غير ِالس ِ
و هرکس که دینی جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از
زیاندیدگان خواهد بود
در ذیل این آیه امام صادق؟ع؟ فرمودند:
7

ً ََ ْ َ
َّ
َ َ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ إْ ْ
الم ِدينا فل ْن ُيق َبل ِم ْن ُه َو ُه َو ِفي
و ع ِن الص ِاد ِق ِفي قو ِل ِه تعالى «و من يبت ِغ غير ِالس ِ
آْ
ْ
َ َ َ َ َّ
َ َ َ 11
يم ِلولاَي ِتنا.
خاس ِر
ال ِخ َر ِة ِم َن ال ِ
ين» قال :غ ْي َر الت ْس ِل ِ
منظور از خاسرین در این آیه کسانیاند که تسلیم والیت ما اهلبیت نباشند.
در ذیل همین مطلب روایت بسیار زیبائی از امیرالمومنین؟ع؟ آمده است که
روزی حضرت به همراه جناب قنبر ،غالم خویش ،در مسجد کوفه بودند؛ مردی
را دیدند که مشغول نماز بود .جناب قنبر به حضرت عرضه میدارد :مردی را به
زیبا نماز خواندن این فرد ندیدم .امیرالمومنین فرمودند:
ای قنبر به خدا قسم فردی که با یقین در والیت ما اهلبیت باشد بهتر است از
آن که عبادت هزار سال را داشته باشد و اگر بندهای عبادت خداوند را هزار سال
انجام دهد خداوند از او نمیپذیرد تا این که معرفت والیت ما خاندان را پیدا کند
و همچنین اگر بندهای خداوند متعال را هزار سال عبادت کند و به اندازه هفتاد
و دو پیغمبر عمل همراه خود داشته باشد خداوند متعال از او نمیپذیرد تا معرفت
12
ما خاندان را بیابد و اال خداوند او را با رو به آتش جهنم میفرستد.
من زائر در برابر
حال توجه به این مطلب به هنگام زیارت بسیار مهم است که ِ
امام خویش اظهار تسلیم بودن را داشته باشم و هر چه قدر این تسلیم در قلب
من باشد به همان میزان بدانم که بوئی از ایمان بردهام و در برابر خداوند تسلیم
شدهام و اگر هم به دنبال ازدیاد این تسلیم هستم یکی از بهترین راههای
کسب آن ،در اتیان مشاهد مشرفه اهلبیت؟مهع؟ و از خود ایشان خواستن است
چرا که داشتن قلب سلیم در برابر حجت الهی باالترین نعمت خداوند است به
هر بندهای.
پس اگر به دنبال هر گونه برکت و رحمت در زندگی خویش هستیم بدانیم که
میسر نمیشود مگر در آستانبوسی و ارادتورزی و تسلیم بودن در برابر خاندان
عصمت و طهارت؟مهع؟ همچنین در روایتی آمده که راوی میگوید :من بر حضرت
فاطمه؟اهع؟ وارد شدم ،ایشان در سالم کردن پيشدستى كردند و فرمودند :چه
چيزى تو را به اينجا آورده است؟ گفتم :طلب بركت .آن حضرت فرمودند :بركت
اين است كه پدرم فرموده است .آنگاه فرمودند:
هر كس بر رسول خدا ؟ص؟ يا بر من سه روز پى در پى درود فرستد بهشت بر او
واجب مىشود .گفتم :در زمان حيات او و شما؟ فرمودند :هم در زمان حيات و
13
هم بعد از آن!
انشاء اهلل خداوند درک معرفت این نعمت را به ما ارزانی فرماید که ما را اجازه
فرموده تا بر حجج الهی او عرضه سالم و درود داشته باشیم چرا که در سالم
محل صدور آن نیز مهم است گاه فردی عادی سالم میکند و گاه خداوند متعال
کهمظهر سالم و خود سالم است .در این مرتبه یقینا کیفیت و شدت سالم تفاوت
میکند.
خداوند متعال بر طبق آیه قرآن بر پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ و خاندان پاک و
مطهرش؟مهع؟ سالم و صلوات و درود میفرستد و در حقیقت این کار ما عمل به
دستور قرآنیست که چه در زمان حیات ایشان و چه بعد از آن بر ماست که بر
ایشان سالم دهیم.
امام رضا؟ع؟ ضمن مناظراتی که مأمون ترتیب میداد ،در پاسخ و استناد به
آیاتی که در آنها به امر امامت ائمه هدی؟مهع؟ اشاره شده ،فرمودند:
و اما (آيه  56سوره احزاب) اين است:
َ
َ
ُ
ّ
ُّ َ
«إ َّن ّهََ
الل َو َمال ِئ َك َت ُه ُي َص ّل َ
ون َع َلى َّالن ِب ّي يا أيُّ َها ّال ِذ َ
ين َآم ُنوا َصلوا َعل ْي ِه َو َس ِل ُموا
ِ
ِ
ً
َ
ت ْس ِليما»
خداوند و مالئكهاش بر پيامبر درود مىفرستند ،اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،بر
او درود فرستاده ،و حتما سالم كنيد.
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ّهَ
مردم گفتند :يا رسول الل! نحوه سالم كردن بر شما را مىدانيم ،ولى نحوه درود
فرستادن بر شما را بفرماييد چگونه است؟ فرمود :اين چنين مىگوييد:
َ
َّ
يم َو َع َلى آل إ ْب َر ِاهيمَ
«الل ُه َّم َص ّل َع َلى ُم َح َّم ٍد َو آل ُم َح َّم ٍد َك َما َص ّل ْي َت َع َلى إ ْب َر ِاه َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ َ
ِإنك َح ِم ٌيد َم ِجيد»
محمد و آل ّ
خدايا بر ّ
محمد درود فرست همان طور كه بر ابراهيم و آل ابراهيم
درود فرستادهاى ،تو ستوده و بزرگ هستى.
حال آيا در اين مورد سخنى داريد؟ همه گفتند :نه .مأمون گفت :اين مطلب از
ّ
جمله مطالبى است كه اختالفى در آن نيست و همه ّامت بر آن اتفاق دارند .ولى
آيا آيه واضحترى از قرآن در مورد آل به ياد داريد؟
َّ َ َ َ ْ
َ ُْ
ينَ ،
َْ
ُ
َ
ْ
َ
راط
ص
ى

ل
ع
ل
س
ر
م
ال
ن
م
ل
ك
ِ ٍ
ِ
يمِ ،إن ِ
حضرت فرمودند :بله« ،يس ،و الق ْر ِآن الح ِك ِ
ُ َ
يم»[ 14يس ،قسم به قرآن حكيم تو از پيامبران هستى و در راه مستقيم
م ْست ِق ٍ
قرار دارى]
بگوييد ببينم منظور از «يس» چيست؟
ّ
علماء گفتند :يسّ ،
محمد؟ص؟ است ،كسى در اين باره شك ندارد.
ّ
حضرت فرمودند :خداوند ّ
محمد و آل ّ
ّ
محمد؟مهع؟ فضلى عنايت
عز وجل به
فرموده است كه هيچ كس به كنه وصف آن نمیرسد مگر كسى كه خوب در
ّ ّ
عز وجل بر هيچ كس جز بر انبياء سالم نفرستاده است.
آن بيانديشد ،زيرا خداوند
ْ َ
َ ٌ َ ُ
عال ِم َ
وح ِفي ال
ن
ى

ل
ع
خداوند میفرمايد« :سالم
ين»[ 15سالم و درود بر نوح باد در بين
ٍ
َ
ٌ
ْ
َ 16
َ
راهيم» [سالم و درود بر ابراهيم] و نيز
مردم] و نيز فرموده است« :سالم على ِإب ِ
«س ٌ
هار َ
الم َعلى ُموسى َو ُ
مىفرمايدَ :
ون»[ 17سالم و درود بر موسى و هارون] ولى
نفرموده است :سالم بر آل نوح و نه ،سالم بر آل ابراهيم و نه سالم بر آل موسى و
هارون ،ولى فرموده است« :سالم على آلياسين» 18يعنى آل ّ
محمد؟مهع؟.
در اين موقع مأمون گفت :دانستم كه شر ح و بيان اين نكته نيز نزد معدن ّ
نبوت
19
(اهل بيت) است.
خوشا بر احوال کسانی که در کنار دریای معارف اهلبیت؟مهع؟ خداوند را اطاعت
و بندگی میکنند که تنها راه سعادت و دسترسی به دریای رحمت الهیست چرا
که وجود مقدس و نازنین پیامبر گرامی اسالم؟ص؟ و اهلبیت ایشان؟مهع؟ سالم و
تحیت و برکت هستند همان طوری که خداوند در شب معراج خطاب به پیامبر

گنجین��ه ه��ای م��ا

نهج البالغه

نهج البالغه
حمید سودیان

تازه استکان چای رو از جلوی دهنم پایین آورده بودم که ناصرخان محکم زد
به پشتم و گفت:
«آقا محسن گل چطوره؟ چی کارا میکنی؟ کسب و کاری راه انداختی یا نه؟»
ناصرخان پسر عموی پدرم بود .برای عید دیدنی رفته بودیم خونشون .خونشون
تو یک بر ج مجلل در شمال شهر بود.
داشتم چای و شیرینی رو که تو دهنم بود ،قورت میدادم تا بتونم جواب بدم
که مادرم گفت:
«محسن میخواد ادامه تحصیل بده؛ امسال هم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی
مکانیک داده .لیسانسش هم تو همین رشته بود .اردیبهشت جوابش میاد».
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فرمود:
ََ
ُّهَ َ ْ َ َّ َّ لاَ
َّ َ َ َ َ ْ َ
ُ َ
َْ
20
ات أن َت َو ذ ّ ِريّ ُتك...
فأ ْو َحى الل ِإلي ِه أن
الس َم َو الت ِحيّ ة َو ّالر ْح َمة َو ال َب َرك ِ
و هر که در کنار اهلبیت؟مهع؟ باشد در سالمت و امنیت به سر میبرد چه در این
دنیا و چه در عالم آخرت .چرا که با اهلبیت؟مهع؟ بودن بهشت حقیقیست و
شاید نامگذاری بهشت به «دارالسالم» هم از این باب باشد .البته آدمی حتی در
این دنیا نیز میتواند در بهشت زندگی کند .همان طور که در روایتی که فردی از
امام صادق؟ع؟ در مورد بهشت سوال میکند ،حضرت میفرمایند شما در بهشت
هستید از خداوند بخواهید که شما را از بهشت بیرون نکند! فرد با تعجب سوال
میکند چگونه ما در بهشت هستیم در حالی که در این دنیا زندگی میکنیم؟
حضرت فرمودند مادامی که شما در حصن والیت ما اهلبیت؟مهع؟ در این دنیا
زندگی میکنید در بهشت هستید.
آری بهشت و دار السالم مومن در کنار امام بودنش است وبس!
از خداوند بخواهیم به برکت زیارت قبور ائمه؟مهع؟ قلب ما نسبت به والیت و اوامر
ایشان روز به روز تسلیمتر شود که در پی آن عبادت و بندگی حقیقی خداوند
متعال میسر میشود.
ُّ
َ َ ُ َ َ َ ُّ
ِف ُ
الت
وق
أنا و جمیع من ف
راب
الت
ی
أب
نعل
التراب
داء
راب
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
من و تمام کسانی که روی خاک هستند ،فدای خاک نعل ابوتراب
(امیرالمؤمنین؟ع؟) هستیم.
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 .12بحار االنوار ،ج،27ص.197
 .13مناقب ابنمغازلى شافعى ،ص .363
 .14یس ،آیات 1تا.4
 .15صافات ،آیه .79
 .16صافات ،آیه.109
 .17صافات ،آیه .120
 .18صافات ،آیه.130
 .19عیون اخبار الرضا ،ج ،1ص.235
 .20کافی ،ج ،3ص.486

سرم رو پایین انداختم .آخه من به کنکوری که امسال دادم خیلی امید ندارم.
ناصرخان یک پاشو روی دیگری انداخته بود ،دستش رو گذاشت روی شونم و
با لبخند معنی داری گفت:
«آفرین آقا محسن! درس خوندن خیلی خوبه .ولی کار چی؟ کار هم میکنی؟
باألخره بیست و دو سه سالته دیگه .فردا میخوای بری خواستگاری میگن آقا
داماد کارش چیه؟ تحصیالت که نون و آب نمیشه! همین نادرخان داداش
کوچیکهی ما! هرچی پدرمون خدا بیامرز گفت پسر! تو هم مثل ناصر بیا مغازه
وردست خودم تا چم و خم بازار رو یاد بگیری که فردا لنگ نمونی ،به خرجش
نرفت که نرفت! عمرشو گذاشت رو درس .فوق لیسانسش رو هم گرفت .اما اآلن
به کجا رسیده؟ هیچ جا! آخر سالی که داشت به حساب کتاباش میرسید دخل
و خرجش با هم نمی خوند!»
تا اومدم یک جوابی آماده کنم که بگم ،پدرم به پشتی مبل تکیه داد و در حالی
که سرش رو به نشانهی تایید تکون میداد گفت:
«بله ...درست میفرمایین .محسن هم به من و مادرش قول داده دیگه امسال
که سال جهاد اقتصادی هم هست یک کاری برای خودش دست و پا کنه و کم

کم رو پای خودش وایسه»...
مادرم یک کم درهم شد .چادر مشکیش رو جمع و جور کرد که چیزی بگه ّاما
من پیش دستی کردم و گفتم:
«درستهّ ...اما هنوز هم مهمترین کار من همون درسمه ...برای کار همیشه وقت
ّ
موقعیت تحصیل در دانشگاه به این راحتی به دست نمیاد».
هست اما
ناصرخان یک سیب با چاقو برداشت و همین طور که داشت تصمیم میگرفت از
کجای سیبه حمله رو شروع کنه گفت:
«آخه پسر خوب! من که نمیگم درس نخون! من میگم کنار درس کسب
تجربهی کاری هم الزمه .ما بازاریا آخر سال که میشه یک حساب کتاب اساسی
میکنیم ببینیم اون سال چه کار کردیم .چی فروختیم؟ چی خریدیم؟ کدوم
معامله سود خالص بوده؟ کدوم مایهی خودش رو هم در نیاورده؟ این حساب
کتابا همهش تجربه است .هرکی از این تجربهها بهتر درس بگیره سال دیگه
ّ
کارش سکهتره .فکر میکنی این که میگن فالنی آخر شانسه! دست رو هر کاری
ً
میذاره جواب میده ،واقعا راسته؟ ...نه آقا! نقل این حرفا نیست .طرف تجربه
داره ،از پارسال و پیارسالش درس گرفته ،اینه که نبض بازار دستشه».
پدرم که حاال خودشو جلوی مبل کشیده بود با هیجان به من گفت:
«پسر جون گوش میکنی؟ چقدر گفتم آخر سالیه بشین ببین پارسال چی کار
کردی ،چی کار نکردی تا یک سر و سامونی به زندگیت بدی؟ راه و رسم زندگی
رو باید از امثال ناصرخان یاد بگیری».
ناصرخان دیگه پوست سیبش رو کامل کنده بود .در حالی که توی پیش دستی
قاچش میکرد ادامه داد:
ّ
«میدونی رمز موف ّقیت من چی بوده؟ حواسمو جمع کردم ،خوب هوای حساب
کتابامو داشتم ...اینهایی که حسابدار میگیرن فقط ضرب و تقسیمشونو
لاّ
میدن انجام بده و ا آدم اگر خودش حسابدار خودش نباشه کس دیگه که
براش کاری انجام نمیده! تو این دوره زمونه خودت باید به فکر خودت باشی.
به قول شما درسخونها به خودت باید درس پس بدی ...من یک ترازو تو
مغزم گذاشتم که دونه دونه کارهامو باهاش بکشم .یک کفه پولی رو میذارم
که گذاشتم تو کار ...اون کفه هم برگشت مالمو با سودش .این جوری همیشه
حساب دستمه که چی کار بکنم یکی میشه صدتا ،چی کار بکنم یکی میشه
نصفی .اگه این جوری حساب کار دستم نباشه که فردا طلب کارا باید بیان به
حسابم برسن!»
با خودم گفتم عجب عمرم رو تلف کردم! همین جوری صبح رو شب میکنم
ً
شب رو صبح ،اصال نمیفهمم کدوم کارم مفیده کدوم بیفایده؟! از خودم
خجالت کشیدم .با این ّ
سن و سالم هنوز به جای اینکه سرم تو حساب باشه
سرم تو کتابه! کاش ّ
حداقل درست درس میخوندم...
«محسن! حواست کجاست؟ ناصرخان دارن سیب تعارف میکنن»
مادرم که خیلی از این بحث خوشش نیومده بود این جمله رو گفت و بحث رو
عوض کرد:
«خب ...عمو جان چه طورن؟»
***
توی ماشین بودیم .داشتیم از خونهی ناصرخان بر میگشتیم .داشتم به این
فکر میکردم که بشینم درست و حسابی سال 89رو به قول بازاریها حسابرسی
کنم .باید برای سال 90یک برنامهریزی دقیق میکردم که زندگیم از این وضع در
بیاد .دیگه وقتی برای اشتباه کردن نداشتم .به قول ناصرخان آدم اگر خودش
حسابدار خودش نباشه دیگری که براش کاری انجام نمیده!....

«محسن! ...محسن! ...با توام ،کجایی؟»...
«بله بابا .ببخشید حواسم نبود»...
«آدرس این جلسهی نهجالبالغه که میخوای بری عوض که نشده؟»
ً
«آخ ...اصال یادم نبود! نه همون جاست»
«نگران نباش میرسونمت»
ّاما نگرانی من از جای جلسه نبود .باید خطبهی  89نهج البالغه رو میخوندم
که تو جلسه راجع بهش بحث کنیم .از عید غدیر با بچههای هیأت قرار گذاشته
بودیم هر هفته یک خطبه رو بخونیم .فوری نهجالبالغهی فیضاالسالم جیبیم
رو از کیفم درآوردم که یک نگاهی بهش بندازم.
طبق معمول ،کالم موال؟ع؟ با حمد و ثنای الهی شروع میشد .نظم و آهنگ
الفاظ شگفتانگیز بود .انگار این امیرالمؤمنین؟ع؟ نیستند که لباس الفاظ
ً
رو متناسب با قوارهی معانی انتخاب میکنن بلکه این لباس اصال برای کالم
ایشون دوخته شده:
َّ
ْ َ
َ ْ َْ
ْ َ ُْ َ ْ َ
ْال َ
ح ْم ُد ّهَ ْ َ ْ
َ
ُ
یر ر ِو ٍیة ال ِذی لم یزل
ل المعر ِ
ِلِ
یر رؤ ٍیة و الخ ِال ِق ِمن غ ِ
وف ِمن غ ِ
َ ً َ ً
قا ِئما دا ِئما
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ لاَ َ َ ٌ ُ
ات أ ْب َراجَ ،و لاَ ُح ُ
ات أ ْر َت َ لاَ َ ٌ َ َ لاَ َ ْ ٌ َ
اجَ ،و
ج ٌب ذ
ِإذ سماء ذ
اج ،و لیل د ٍاج و بحر س ٍ
ٍ
ٍ
لاَ َ َ ٌ ُ
َ لاَ َ ّ ٌ ُ ْ
َ
َ
ج ...
اج ،و فج ذو اع ِوجا 
جبل ذو ِفج ٍ
مبهوت عمق معانی درسهای خداشناسی باب شهر علم پیامبر ؟ص؟ بودم که
این خطاب موال میخکوبم کرد:

َ َ ّهَ
الل!
ِعباد ِ
ُ َْ ُ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َُ َ َ ُ َ
وها م ْن َق ْبل َأ ْن ُت َ
اس ُبوا وَ
ح َ
اسب
ِ
ِزنوا أنفسكم ِمن قب ِل أن توزنوا و ح ِ
ِ
َ َ َّ ُ َ ْ َ
َ َْ ُ
ْ
ْ َ
ُ
ادوا َق ْب َل عن ِف ِّ
یاق.
اق و انق
الس ِ
یق ال ِخن ِ
تنفسوا قبل ِض ِ
بندگان خدا!
خود را بسنجید قبل از آنكه مورد سنجش قرار گیرید ،پیش از آن كه
حسابتان را برسند حساب خود را برسید ،و پیش از آن كه راه گلو گرفته
شود نفس راحت بكشید ،و پیش از آن كه با زور شما را به اطاعت وادارند،
فرمانبردار باشید.
ْ َ
َو اعل ُموا
َ َّ
َ َّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
َ ُ َُ
ُ َ َُ ْ َ َ ٌ َ َ
اج ٌر ل ْم یك ْن له ِم ْن
أنه من لم یعن على نف ِس ِه حتى یكون له ِمنها و ِاعظ و ز ِ
لاَ
ٌ
َ َ َ
اج ٌر َو َو ِاعظ
یرها ز ِ
غ ِ

و بدانید !
همانا آن كس كه خود را یارى نكند و پند دهنده و هشدار دهندهی خویش
نباشد ،دیگرى هشدار دهنده و پند دهندهی او نخواهد بود.

«محسن!»
ّ
سرم را باال آوردم .ماشین متوقف شده بود .گیج بودم .پدرم ادامه داد:
«نمیخوای پیاده شی؟ »
«هان؟  ...آهان ،چرا ،اآلن پیاده می¬شم »
* * *
ّ
وقتی وارد اتاق شدم جلسه شروع شده بود .سالم کردم و در اولین جایی که روی
زمین خالی دیدم نشستم .طبق معمول بچهها دور حاجآقا رضا حلقه زده بودند.
ّ
حاجآقا رضا متولی هیأتمونه .مرد با خداییه .حدود  50سالشه ولی با جوونها
خیلی جفت و جوره .میگن تحصیالت حوزوی داره ولی عمامه سرش نمیذاره!
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بچهها داشتند آیات و روایات مرتبط با خطبه رو که پیدا کرده بودن میخوندن.
هادی گفت:
ّ
«فکر میکنم ایمان آوردن به اینکه توزین اعمال در قیامت اتفاق میافته
َ ُ
زن َ
ضروریه! چون قرآن میفرمایدَ :و َالو ُ
الح ّق  ،1وزن كردن در آن روز،
یوم ِئ ٍذ

حق است».
حاجآقا رضا گفت:
ّ
« درسته .و همچنین حسابرسى اعمال در آن روز از مسلمات است .به همین
َ
دلیل یكى از نامهاى قیامت «یومالحساب» است .قرآن مجید مىگوید و قال
ُّ
ُ
موسى ّإنی ُع ُ
ّ
متكبر ال ِ ُ
یوم
ذت ِب َر ّبی و َر ّ ِبكم ِمن ك ِل
الحساب  ،2موسى
ِ
یؤمن ِب ِ
ٍ
ّ
متكبرى كه به روز
گفت :من به پروردگارم و پروردگار شما پناه مىبرم از هر
حساب ایمان نمىآورد».
مجید گفت:
«توی شر ح نهجالبالغهی آیتاهلل مکارم خوندم این که حضرت؟ع؟ میفرمایند:
َ َ َ َّ ُ َ ْ َ
ّ
ْ َ
اق) .در اینجا
یق ال ِخن ِ
تا راه نفس گرفته نشده ،تنفس كنید (و تنفسوا قبل ِض ِ
ّ
امام؟ع؟ تنفس را به عنوان كنایه از مبادرت به اعمال صالح ،علم و عمل و
ّ
خودسازى و تقوا ذكر فرموده .و «ضیق خناق» (تنگى راه تنفس) اشاره به مرگ
داره».
حاجآقا در حالی که دستش رو روی ریشهای چونهاش حرکت میداد ،چشماش
رو به قالی دوخت و گفت:
«بله ،همین طور به نظر میاد .راستی کسی آیهای از قرآن سراغ داره که همین
معنا رو برسونه؟»
هادی فوری جواب داد:
َ
ّ ََ ُ
َ
َ َ ُ
بل أن
«بله .من یکی سراغ دارم .سورۀ
منافقونه .و أ َ ِنفقوا ِمما ر ز َقناك َم ِمن َ ُق ِ
َ َ
َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َ ّ َ َ َّ َ
ریب َفأ َّص ّد َق َو أ كن ِمنَ
یأ ِتى أحدكم الموت فیقول ر ِب لو ال أخرتنی إلى أج ٍل ق ٍ
ّ
الص ِال َ
حین ،3از آنچه به شما روزى دادهایم انفاق كنید پیش از آن كه مرگ یكى
از شما فرا رسد و بگوید پروردگارا چرا (مرگ) مرا كمى به تأخیر نینداختى تا (در راه
تو) صدقه دهم و از صالحان باشم»
«آفرین! احسنت! مضمون این آیه با مضمون کالم حضرت امیر؟ع؟ همخوانی
داره .من یک آیهی دیگه رو هم به یاد میآرم که با بحث ما بیمناسبت نیست.
قرآن مجید مىفرماید :هنگامى كه گنهكاران آلوده ،در برابر فرشتهی مرگ قرار
َ َ ُ َ لاّ
ََّ َ َ ُ
ً
رب ُ
ّ
صالحا فیما تركت ك
ون .لع ِلی أ
عمل ِ
مىگیرند ،فریادشان بلند مىشودِ ِ :
ارجع ِ
ُ
َّ َ ٌ
إنها ك ِل َمة ُه َو قا ِئلها  ،4پروردگار من ،مرا بازگردانید ،شاید در آنچه كوتاهى نمودهام
ل صالحى انجام دهم (ولى به او گفته مىشود) چنین نیست این سخنى
عم 
است كه او به زبان مىگوید (و اگر بازگردد اعمالش همچون گذشته است)... .
َ َ ُ
ُخب کسی در مورد جملۀ َحاس ُب َ
وها ِم ْن ق ْب ِل أ ْن ت َح َاس ُبوا صحبتی داره؟»
ِ
علیرضا گفت:
«حاجآقا من چند تا روایت پیدا کردم .حضرت موسىبنجعفر ؟ع؟ مىفرمایند:
َ
ُّ
َ
ّ
َ َ ُ
َ َ َ ً َ َ للهُّ
َل َ
یوم ،فإن ع ِمل خیرا ِاستزاد ا
یس ِمنا َمن لم
ِ
یحاسب نفسه فی ك ِل ٍ
َ َ َ ً َ ّ ً َ َ َ للهَّ َ َ َ
َ َ للهَّ َ َ
ُ
5
یه
یهَ ،و إن ع ِمل شیئا شرا ِاستغفر ا و
تاب إل ِ
ِمنهَ ،و ح ِمد ا عل ِ
كسى كه هر روز به حساب خودش نرسد ،از ما نیست ،اگر كار نیكى انجام
داده ،از خدا فزونى طلبد و خدا را سپاس گوید و اگر كار بدى انجام داده،
استغفار و توبه كند.
در حدیث دیگهای از رسول خدا؟ص؟ آمده كه به ابوذر فرمودند:
ََ َ
َ َ َ ً
َ َّ ُ َ ْ
اذ ّر َحاس ْب َن ْف َس َك َق ْب َل َأ ْن ُت َ
دا َو زنْ
ح َ
اس َب ف ِإنه أه َو ُن ِل ِحس ِابك غ
ِ
ِ
یا أب ٍ
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َْ َ َ َ َ ُ َ
نف َسك ق ْبل أ ْن توز 
ن
اى ابوذر پیش از آن كه به حساب تو برسند ،به حساب خویش رسیدگى كن
چرا كه حساب فرداى قیامت را بر تو آسان مىكند و قبل از آن كه در برابر
میزان ،قرار بگیرى خود را وزن كن.
6

لاّ
ع مه مجلسى در بحاراالنوار در حدیث دیگرى از سلسله مواعظ پیامبر ؟ص؟
خطاب به ابوذر نقل مىكنه:
َْ ُ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ّ
َ َ َ ّ لاَ ُ ُ َّ
ّ
َ
َ
ُ
الر ُج ُل ِم َن المت ِق َ
اس َب نف َسه أشد ِم ْن
یا أباذ ٍر یكون
ین حتى یح ِ
َ
َ
َّ
َ َ
ُم َ
یك ُه َف ْ
ین َم ْش َر ُب ُه َو ِمنْ
ین َم ْط َع ُم ُه َو ِم ْن أ َ
یع َل َم ِم ْن أ َ
ح َ
یك ش ِر
اس َب ِة الش ِر ِ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َ
ُ
أ َ
7
ین َمل َب ُسه أ ِم ْن ِح ٍل ذ ِلك أ ْم ِم ْن َح َرام
اى ابوذر انسان در صف ّ
متقین نخواهد بود ،مگر این كه به حساب خویش برسد،
دقیقتر از حسابى كه شریك نسبت به شریك خود انجام مىدهد ،تا بداند غذاى
او از كجاست و همچنین نوشیدنى و لباس او ،آیا از حال ل است یا از حرام؟»...
یادم نیست جلسه تا کی طول کشید .حواسم پرت شده بود .یاد حرفهای
ناصرخان افتاده بودم:
«...ما بازاریا آخر سال که میشه یک حساب کتاب اساسی میکنیم ببینیم اون
ّ
سال چی کار کردیم ...میدونی رمز موف ّقیت من چی بوده؟ حواسمو جمع کردم،
خوب هوای حساب کتابامو داشتم ...آدم اگر خودش حسابدار خودش نباشه
کس دیگه که براش کاری انجام نمیده! تو این دوره زمونه خودت باید به
فکر خودت باشی .به قول شما درس خونها به خودت باید درس پس بدی...
اگه این جوری حساب کار دستم نباشه که فردا طلب کارا باید بیان به حسابم
برسن!»
حق با ناصرخان بود .تو این دوره زمونه آدم باید خیلی حواسش به حساب
لاّ
کتاباش باشه .اما نه آخر سال! هر روز باید حساب کتاب کنه و ا فردا طلبکارها
به حسابش میرسن!...
«محسن!»
به خودم اومدم .صدای مجید بود که سینی چای رو جلوم گرفته بود .جلسه
تموم شده بود!...
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