امام صادق ؟ع؟ از قول رسول خدا ؟ص؟ فرمودند:

اخال ق خوب و محبت آمیز ؛
گناهان را ذوب میکند همانطور که اشعه آفتاب ،برف و یخ را...
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دوست و برادر خوبم ،عمار
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 38شاید همین امشب ُمردی
 40هنگامهی درو
 43در جستجوی معنویت
 46آیا فراموشکردهایم؟

48
52
54
56
58
59
63
64

از مرگ منزل به منزل تا صراط
شما ،امسال نوروز کجا می روید؟
ِ
واعظ دلسوخته
عال ِم
پرده چهارم
احکام مبتال به
سفارش انحصاری پیامبر
بشارت مسیح

محسنیه ،روزهای فراموش شده

ی���ک س����ال را پشت
س����ر گ���ذاش���ت���های���م و
ح���اال ت��ع��ط��ی��الت چند
روزهای را پیش رو
داریم و فرصت خوبی
اس���ت ک���ه ه���م���راه با
خ���ان���واده ب��ه سفری
چند روزه روی��م و به
ق���ول م��ع��روف آب و
هوایی عوض کنیم!
ع����������دهای س����ف����ر ب��ه
کشورهای خارجی را
ب���رای خ���ود انتخاب
میکنند .جمعی به
م��ک��انه��ای تاریخی
س�����ف�����ر م����یک����ن����ن����د.
دستهای...

بشارت مسیح

12

ی���ادم ه��س��ت م��ن و مجتبی دوران
م��درس��ه ب��ا ه��م ب����رای آی��ن��ده نقشه
میکشیدیم .خیلی پرشور و حرارت از
برنامههای همدیگر ایراد میگرفتیم
و پ��ی��ش��ن��ه��اده��ای ج���دی���د ب����ه ه��م
میدادیم...

52
آرزوی بر باد رفته

63

پ���در مق���دس ،بلن���د و ش���مرده از روی انجی���ل خط���یاش قرائت
میکرد« :اگر مرا دوست دارید ،احکام مرا نگاه دارید و من از پدر
درخواست خواهم کرد تا فارقلیط را به شما عطا کند».
انجیل را که بست ،پرسیدم« :پدر ،در مورد...

ذـکرابوتراب ـ ـ ــ/زمستان/1390ویژهنامهمجلهسفینه
همکاران این شماره

رضا رهن���ما ،محمدابراهیم کلباسی ،حامد داودون��دی،
س��ل��م��ان ق��ن��ب��ری ،اح���س���انال���ه اش���ت���ه���اردی���ان ،ه���ادی
ن��ه��اون��دی��ان ،وح��ی��د م��ه��ران ،علیرضا پورمشیر ،حسین
طالئی ،حمید س��ودی��ان ،احسان س��ودی��ان ،محمدعلی
ح����ج����ری ،ح��س��ی��ن ادی������������بزاده ،پ���ی���ام م��ی��رف��ت��اح��ی،
ع��ب��دال��ح��س��ی��ن س��ل��م��ان��ی ،ی��وس��ف ص��ب��اغ��ی ،ام��ی��رع��ل��ی
ص��ب��وری .حسین ط��ل��وع ،محمد ع��ل��ی ش��م��س ال��دی��ن

ّ
ع���دهای س���رمایهدار از
قش���ری فقی���ر بی���گاری
میکش���ند ...کار س���خت
ب���ا غ���ذای ک���م و جای���ی
نم���ور ب���رای خوابیدن...
ک���ودکان ه���م بای���د کار
کنند...

48

پرده ی چهارم

56

این صدای قبر توست که هر روز چنین
زمزمهای دارد ...گفتهاند مرده را در
هنگام نزدیک کردن به قبر چندین بار
بر زمین بگذارید و بردارید ...از هولناکی
قبر ...از این دنیا تنها دو پارچهی سفید
با خود میبری...

نا گفته هایی از کریسمس

38

به بعضیا شیطون میگه «خدا تو رو نمیآمرزه»« ،بیخودی
توبه نکن چون خیلی بدی کردی» .این هم کار شیطانه.
این حرف شیطانه .این یأس از رحمت خدا از گناهان کبیره
است .حدیث داریم اگر گناه جن و انس را کردی نباید
ناامید بشی و اگر ...

از مرگ؛ منزل به منزل تا صراط

18

کریس���مس از اعیاد کلیس���ای اولیه نبود؛ کریسمس
بوس���یلۀ عیس���ی ی���ا حواری���ون و ی���ا بوس���یلۀ کتاب
مقدس تأس���یس نش���ده ب���ود؛ کریس���مس بعدها از
سنتهای مشرکان گرفته شد.

فنی و هنری

شاید همین امشب مردی!

46

43

قبل از قرن نوزدهم اندیشههای فرهنگی و آرمانهای مقدس
و مذهب���ی ،حاکم بالمنازع بر نق���ش ابزار و آالت و کاربرد فنون
در ح���ل نیازه���ای جامعه داش���تند و ابزاره���ا در خدمت مفاهیم
مقدس و فرهنگی بودند .اما با رشد این ابزار و آالت و پیدایش
اختراع���ات جدی���د و آغاز انقالب صنعتی و پیش���رفت تکنولوژی
پدیدهی تکنوکراسی (فن ساالری) ظهور پیدا کرد...

در جستجوی معنویت

اخبار بحرین ،سینههایمان را تنگ
کرد و خونمان را به جوش آورد .با
تمام وجود دلمان میخواست برویم
و از برادرانمان دفاع کنیم .حتی
خواستیم خود را با قایق به بحرین
برسانیمّ ...اما کمی که گذشت...

ویراستار :هانی شریفیان
صفحه آرائی و طراحی جلد:
کلک پارسهkelkparse.com/
ناظر چاپ :حامد نورصالحی
صحافی :داتیس
چاپ :یسنا

نب���رد صفین اس���ت .ای���ن پیرم���رد نوران���ی ،در مقابل امی���ر مؤمنان؟ع؟ لب
به س���خن میگش���اید که «ای برادر رس���ول خدا! آیا به من اجازۀ جنگیدن
میدهید؟»حض���رت ام���ر ب���ه صبر فرمودن���د و برایش طلب رحم���ت خداوند
کردند .برای بار دوم و سوم خواستهاش را تکرار نمود.

دوست و برادر خوبم ،عمار!

برای دریافت منظم این ویژه نامه در ابتدای هر فصل،
درخواست خود را به یکی از روشهای زیر برای ما ارسال
کنید:
پیامک به شماره 300074142
فکس به شماره 22893880
ایمیل به آدرس info@aboutorab.com

27

ای مردم ،از دو چیز بیش از هر چیز بر شما ترسانم:
پی ��روی از هوای نفس ،و آرزوی درازّ .اما پیروی از هوای
نف ��س و اطاعت از ش ��هوات ،آدم ��ی را از حق جدا كند و از
ب ��ركات آن محروم س ��ازد .و ّاما آرزوی دراز ،رس���تاخیز را از
یاد َبرد.

آ گاه باشید كه دنیا روی گردانیده و شتابان در گذر
ظرف از آب
اس ��ت و چی ��زی جز اندك ��ی  -چون ته مان���ده ِ
تهی شده  -باقی نمانده است.
هان بدانید كه آخرت نیز به س ��ویتان در راه اس���ت،
و هر كدام از این دو را فرزندانی است .و شما تالش كنید
ك ��ه از فرزن ��دان آخرت باش ��ید ن ��ه از فرزندان دنی���ا ،كه هر
فرزندی بزودی در قیامت به پدرش پیوندد.
امروز ؛ روز كار اس ��ت نه حساب ،و فردا روز محاسبه
خواهد بود نه كار.
خطبه  42نهجالبالغه

سالم...
روزهای سرد زمستانیتان به گرمای مهر پدر اهل ایمان ،پر نور و گرم باد!
در این شماره ،طرحی نو درانداختیم و هر مطلب صاحب شمارهای شد تا نشانی

باشد برای آنكه اگر آن مطلب را پسندیدید و در نظر افتاد ،آن شماره را برای ما

پیامك كنید تا از سلیقههایتان بیشتر بدانیم.

حتی میتوانید ،پیشنهادها و انتقادهای خود را در كنار همان شماره و در همان

پیامك ،بناگرید.

باشد تا اینچنین ،در میان برگهای این بوستان ،لگ برافشانید و این

باغ ،بیش از پیش لگباران شود.

مان��دهام ،از نوش��تن ،از گفت��ن،
حیت ...از نگاه کردن به صورتت،
به صوریت که هیچ وقت ندیدمش،
هیچ وقت ،حیت در خواب...
ام��ا اینقدر دلتنگت یمش��وم که
گاهی روبروی��م تصورت یمکنم،
یمنشینم ،ادب یمکنم و آرام اول
سالم یمکنم ،بعد کیم سکوت و
شاید کیم اشک ،اما باز یممانم،
از نوشتن ،از گفتن ،حیت! ...
یمخواه��م به تو نزدیک باش��م،
عزمم را ج��زم یمکنم ،یمخواهم
بگویم پدر جان...
اما یاد یبمهریهایم یمافتم ،آهی
یمکشم و باز یمگویم آقا جان...

این مکان برای
دلنوشتههای شما
رزرو شده است
sms

300074142

یادداشت...
فک���ر ک���ردم اگر بیام و نمودار این بیس���ت و پنج س���ال زندگی رو رس���م کنم چی میش���ه .ش���روع کردم .بر
حس���ب عادت ّاول محورهای ( x-tمکان-زمان) و بعدش���م ( v-tس���رعت-زمان) رو کش���یدم ...یادش
بخیر .یک کم که فکر کردم از  x-tصرف نظر کردمّ ،اما  ،v-tیک خط ممتد از مبدأ مختصات با ش���یب
بس���یار تند ( نکته :اگر نزدیک محور  vباش���ه یعنی ش���یب زیاد ) ...چه زود گذش���ت ...یک نمودار دیگه
ّ
کشیدم «موف ّقیت-زمان» و توش شاخصههایی که فکر میکردم خوب بوده رو آوردم؛ از قبولی دانشگاه
و ازدواج و ّ
بچ���ه گرفت���ه ت���ا مس���ابقات حفظ قرآن دبس���تان و فوتب���ال و کارنامه .یک کم ب���ه این نمودار
ّ
موفقیت میدونستم و خیلی ذوق زده بودمّ .اما حاال دیدم فرق
نگاه کردم .بعضیهاش رو یک موقعی
میکرد .گرچه همهش���ون خاطرات خوب زندگیم هس���تند .رفتم برا نمودار بعدی .باالخره باید یک جای
ّ
این یادداشت رو یک ربطی به مجله میدادم!
ُ
نمودار «زندگی دینی-زمان» .خب تو محور زمان یک عالمت رو چارده پونزه س���الگی گذاش���تم و زیرش
نوشتم «سن تکلیف» .بعد فکر کردم حاال چی تو نمودار بیارم .یک کم زل زدم به کاغذ ،بعد میز و بعدم
دیوار .س���ردبیرمون گفت نمودارت غلطه پس���رم ،یک بررس���ی کردم و یک سری شاخصه درست کردم از
نماز و خوش اخالقی!! و پدر و مادر و ...در واقع نمودار رو کردم میلهای .شروع کردم برای سهولت امر! تو
هر شاخصه به خودم نمره دادم (دست باال!) و میلهشو بردم باال .بماند که چی از آب در اومد و از ّ
معدل
هم که ُ
مپرس! ّاما فکر «ابـــــــوتـــــــرابــــــــــــــی» میگفت یک س���تون باید بگذاری برا گفتن از اهلبیت؟مهع؟
ب���ه عن���وان یکی از مهمترین وظای���ف دینی .گفتم عیب نداره ،میگذاریم! راه محاس���بهش هم این که
هفت���های چن���د روز به طور ّ
متوس���ط از اهلبیت؟مهع؟ تو خونه و خانواده و دوس���تام میگمِ ...ا نه! چند روز
میگم و میشنوم ...و میخونم ...بله و میخونم ِا ...و به یادشونم ...یه چیز دیگهم بود انگار ...مممم
ُ
خب ،همه اینا تقسیم بر کل سال ...به نمودارم نگاه کردم...

محمد ابراهیم کلباسی
Kalbasi@aboutorab.com

ذکرابوترابـــ
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یادداشت...

رضــا رهــنــما
Rahnama@aboutorab.com

ً
اگ���ر از اون دس���ته افرادی باش���یم که خدا بهمون عنایتی کرده باش���ه احتماال در ط���ول زندگی ،کمابیش
ً
توجه���ی ب���ه س���مت خدا داریم .معم���وال هم توجهم���ون این جوریه ک���ه خالصه آخرش یه چی���زی از خدا
میخوایم؛ خونه ،ماش���ین ،ازدواج ،بچه ،درس ،دانشگاه و !...حاال اگر مجموع درخواستامون زیاد باشه
ممکنه از یه زمانی این سؤال بیاد تو ذهنمون که «پس چرا دعاهام مستجاب نمیشن؟! این همه من
ً
میگ���م چ���را خبری نمیش���ه؟!» مخصوصا اگر رو یه حاجت یه مدتی خیلی اصرار کنیم دیگه این س���ؤال
ً
فقط یه سؤال نیست تبدیل به یه شبهه خیلی اساسی و احتماال خطرناک میشه.
منم چند وقتیه ش���بیه همچین س���ؤالی برام مطرحه؛ حاال چرا میگم «ش���بیه» ،واس���ه اینه که سؤال من
ً
کم���ی ف���رق داره ،کم���ی که چه ع���رض کنم ،خیلی فرق داره .س���ؤال م���ن اینه که «اصال چ���را دعاهامون
مستجاب میشه؟» یا بهتر بگم «چرا دعاهامون باید مستجاب بشن؟»
شما هم روی این سؤال لحظهای درنگ کنین!
خب شاید بگین جوابش روشنه چون «خدا ارحم الراحمینه».
منم اینو میدونم منتهی از نظر من قضیه اینقدرها هم ساده نیست ،جای تأمل بیشتری داره.
ً
اگر روی این سؤال واقعا فکر کردی ،بازم دعوتت میکنم به این که یه بار دیگه فکر کنی .اما ...قبلش
به من چند دقیقه وقت بده .وقت بده تا چند تا س���ؤال بپرس���م ،قبل از خوندن هر س���ؤال ،لطفا تو دلت
به سؤال قبلی جواب بده :بلی  /خیر؛
در چه���ل روز گذش���ته آیا غیب���ت نکردی؟ دروغ نگفتی؟ تهمتی نزدی؟ چش���مت رو کنت���رل میکنی؟ تو
خیاب���ون ،جل���وی تلویزیون ،تو دانش���گاه ،مح���ل کار؟ به حال ل ب���ودن درآمدت فکر کردی؟ س���اده بگم
اوضاع خمس و زکاتت چه جوریه؟ پدر و مادرت از تو راضیاند؟ قطع رحم نکردی؟ کسی حقی بر گردنت
نداره؟ صدقه میدی؟ با ادب حرف میزنی؟ یا نه کالمت مخلوط با ناسزا شده؟ وقتی راحتی و آسایش
داری هم دعا میکنی؟ یا دعا فقط مال زمان مش���کالتته؟ وقتی دعا میکنی یقین داری که خدا دعات
رو مستجاب کرده؟ تنها به خدا امید بستی یا نه غیری هم در کاره؟...
همه اینایی که گفتم از عوامل «عدم اس���تجابت دعا» هس���تن ...خب! نظرت چیه؟ جوابات چه جوری
بودن؟
ً
خود من وقتی به اینا فکر میکنم واقعا هیچ جوابی برای اون س���ؤالی که مطر ح کردم پیدا نمیکنم جز
ً
اینکه :خدا واقعا ارحم الراحمینه...
ب���ه نظرم بهتره به جای اینکه فکر کنم چرا دعاهام مس���تجاب نمیش���ن ،س���رم رو بن���دازم پایین ،خیلی
ً
م���ؤدب ،مث���ل بچههایی که میدونن کار اش���تباه کردن ،فقط بگم :خدایا عذر میخ���وام واقعا که ارحم
الراحمین هستی...

9

ذکرابوترابـــ

دنیای وارونه

همه چیز برعکس شده!؟ هیچ چیز سر جای خودش نیست!؟
ماشینها و مردم دارند حرکت می کنند ،اما ...واقعیت ندارند
...
صفحه 14

مهم تر از دعا برای فرج جیست؟

معرفت امام یعنی :اعتقاد به واجب بودن اطاعت ایشان
چه در دوران غیبت و چه بعد از ظهور ،تمسک و برقراری
پیون���د معنوی و ت���الش در جهت جل���ب رضایتمندی آن
حضرت ،اطالع از زیر و بمها ...
صفحه 22

پیروزی اسالم و شکست مسلمانان

در ن���زد برخی ،ش���رکت کنن���دگان در جنگ بدر از احت���رام ویژه و
خاصی برخوردار هس���تند ... .و محال اس���ت س���یرهای را بیابید
ک���ه دنبال اس���امی آنه���ا نرفته باش���د .حتی برخی اف���راد ،تمام
صحابه ش���رکت کنن���ده در جنگ بدر را افرادی ع���ادل ،باتقوا و
صفحه 28
اهل بهشت میدانند .اما...

آنان اهل زمین نیستند .آنها نورهایی بودند در مدار
عرش الهی و زمین تاریك بود و زمینیان سرگردان.
تا آنکه خداوند بر ما ّ
منت نهاد و آنها میهمان زمینیان
شدند تا اه��ل زمین از آن��ان ادب بندگی بیاموزند و با
نورشان نورانی و پاك شوند .قرار بود زمینیان دست در
دستشان سپارند و ایشان را سرپرست خ��ود شمارند و
گرامی دارند .قرار بود ّاما...
آنان اهل آسمانند .آنها «آسمانیان زمین»اند.
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ارسال کد مندرج در کنار هر مطلب به شماره پیامک  300074142نشان دهنده عالقه شماست
به آن مطلب و یاری دهنده ماست برای جمع آوری نظرات سازنده شما مخاطب عزیز.

آرزوی بـر بـاد رفتــه

وحشتنا کترینچیزی کهبرشمامیترسمهواپرستیوآرزوهایدورودرازاست.

1

حمید سودیان

تا به حال شده بعدازچند سال کهازدبیرستان فارغالتحصیل شدید ،حالوروزخودتانرا با یکی
ازدوستاندوراندبیرستانمقایسه کنید؟
یادم هست من و مجتبی دوران مدرسه
ب��ا ه��م ب���رای آی��ن��ده نقشه میکشیدیم.
خیلی پ��رش��ور و ح����رارت از ب��رن��ام��هه��ای
همدیگر ایراد میگرفتیم و پیشنهادهای
جدید به هم م��یدادی��م .ای��دهه��ای من
ح���رف ن��داش��ت��ن��د .مطمئن ب���ودم خیلی
حسابشدهتر از مجتبی اهدافم را پشت
سر هم چیده ب��ودم .میخواستم با یک
تیر چند نشان را بزنم و با سرعت پلههای
ترقی را طی کنمّ .اما حاال که سالها از آن
وقت میگذرد ،از مقایسۀ زندگی خودم با
مجتبی خجالت میکشم!
مجتبی به همه چیز رسیده بود .از همۀ
بچههای دوره زودتر درسش را تمام کرد؛
با معدل عالی! عجیب اینکه در همان
زمان دانشجویی ازدواج هم کرد .بعد از
گرفتن مدرک کارشناسی ارشد ،بالفاصله
یک شغل نان و آبدار پیدا کرد و چسبید
ب��ه ک���ار .ای��نه��ا ب��ه ج��ای خ���ود ،مجتبی
دس��ت ب��ه قلم ه��م ب���ود .اول��ی��ن کتابش

که چاپ شد ،همۀ ما انگشت به دهان
مانده بودیم! در کار خیر هم پیشقدم
ب���ود .ه��ر م��وق��ع ب��چ��هه��ا ج��م��ع میشدند
که به قول امروزیها یک کار فرهنگی
انجام بدهند ،مثل جشن غدیر ،مراسم
عزاداری فاطمیه ،سفرۀ افطار برای ایتام
و  ...مجتبی اولین کسی بود که داوطلب
ً
میشد .انصافا در جلسات اعتقادی هم از
همۀ ما منظمتر شرکت میکرد .از اظهار
نظرهای پختۀ علمیاش معلوم بود اهل
مطالعه هم هست .در این اوضاع به هم
ً
ریختۀ مسکن ،اخیرا صاحب خانه هم
شده بود.
چند روز پیش م��ا را ب���رای ولیمۀ خانۀ
جدیدش دعوت کرد .بعد ناهار صحبت
از تحصیالت دانشگاهی شد .گفت برای
ک��ن��ک��ور دک���ت���ری ث��ب��ت ن���ام ک����رده اس���ت.
میگفت با توجه به مقالهها و تألیفاتی
که دارد احتمال قبولیاش در مصاحبۀ
دان���ش���گ���اه خ��ی��ل��ی ب���االس���ت .ب��یاخ��ت��ی��ار

صحبتش را قطع کردم و پرسیدم:
ببینم چ��ه ج���وری ف��رص��ت میکنی
این همه کار انجام ب��دی؟ من که
ب���ه ن��ص��ف ک��اره��ای��ی ک���ه م��یخ��وام
انجام ب��دم هم نمیرسم .نکنه تو
ج��ادو جنبلی ،چیزی بلدی صدات
در نمیاد؟!
برای چند لحظه به من خیره شد .معلوم
ب��ود ب��ه س��ؤال م��ن فکر میکند .باالخره
س���رش را پ��ای��ی��ن ان��داخ��ت و س��ک��وت را
شکست:
جالبه ک��ه ت��و ای��ن س���ؤال رو از من
پ���رس���ی���دی .ی���ادت���ه س����ال اول که
رف��ت��ه ب��ودی��م دان��ش��گ��اه ،ت��و گاهی
حکمتهای نهجالبالغه رو ب��رای
بچهها  smsم��یک��ردی؟ ی��ه روز که
بیکار نشسته بودم و تو خیالم غرق
آرزوه��ام ب��ودم ،برام این حکمت رو
فرستادی:

ذکرابوترابـــ
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َ َ َْ َ َ
ْ
َم ْن أ َطال ال َمل أ َس َاء ال َع َمل
هر کس مشغول آرزوهـــای دور
و دراز شود ،از خوب کار و تالش
کردن باز میماند.
2

اآلن چند روزیس��ت که ای��ن حدیث
ذه��ن��م را ب��ه خ���ودش مشغول ک��رده.
حق با مجتبی است .اشکال کار من
این بوده که بیشتر از اینکه اهل کار
و ت���الش ب���رای موفقیت ب��اش��م اه��ل
خیالبافی درب��ارۀ موفقیت ب��ودم! یاد
این شعر حضرت امیر؟ع؟ افتادم:
َ َ
َ َ
یک فأین؟
فات َمضی و ما َس َیأ ِت
ما
َ
ُ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ین
قم فإغت ِن ِم الفرصة بین العدم ِ
آنچه از دست رفت ،گذشت و آنچه
ت��و را در پیش اس��ت کجاست؟ پس
بلند شو و فرصت بین ای��ن دو عدم
(گذشته و آینده) را غنیمت شمار (و
کاری انجام بده)

دوران مهلت هستید ک ��ه در پی آن مرگ است و دارای آرزوهایی
شم ��ا در یک
ِ
هستی ��د ک ��ه جلوی عم ��ل شما را میگی ��رد؛ پس مهلته ��ا را غنیم ��ت بشمارید و
قب ��ل از فرا رسیدن مرگ ،اقدام کنید و آرزوها را دروغ پندارید و از عمل توشه
بردارید!
آیا میتوان (از مرگ) رهائی یافت یا چارهای کرد؟ یا راه فرار و گذرگاهی هست؟
ّ
و ی ��ا پناه و تکیهگاهی وج ��ود دارد؟ یا ندارد؟!  ...پس چگونه از حق رویگردان
3
میشوید؟!
از عبرتهای دنیا این است که شخص نزدیک به رسیدن به آرزویش میشود
نا گه ��ان عقاب تیز چنگ ��ال مرگ او را در پنجه میگیرد .ن ��ه به آرزویش رسیده و
نه امیدواری برایش مانده؛ سبحان اهلل! ( ...این ویژ گی دنیاست) ولی سرای
آخ ��رت اقامتگ ��اه و قرارگاهی دائم ��ی و بهشت و جهنم اس ��ت .دوستان خدا به
واسط ��ه صبر و تحمل رهسپ ��ار پاداش میشوند و با عمل خ ��ود به سوی آرزوها
4
میروند.
 .1نهج البالغه ،خطبه 28
 .2نهج البالغه ،حکمت 35
 .3بحاراالنوار،ج ،75ص( 58خطبه امیرالمومنین؟ع؟)
 .4نهج البالغه ،خطبه 113
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دنـــیـــای وارونـــــه

نظم نوین جهانیThe New World Order 1
محمد علی حجری

تا به حال بهدنیاوارونهنگاه کردهای!؟منظورماینه که قابنگاهترا 180درجه بچرخانیوازداخلش
دنیا را نگاه کنی .چه حسی بهت دست میده؟
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هم���ه چیز برعکس ش���ده!؟ هیچ چیز س���ر
جای خودش نیست!؟ ماشینها و مردم
دارن���د حرکت م���ی کنن���د ،ام���ا ...واقعیت
ندارن���د ،البت���ه منظ���ورم ای���ن نیس���ت که
وج���ود ندارن���د ،ن���ه؛ منظورم اینه که س���ر
جای خودشون نیس���تند ،آن حقیقتی که
هستند ،نیستند!
اینه���ا که تصورات بود ،ام���ا اگر واقعیت
پی���دا کن���ه چط���ور؟ یعن���ی اگه ب���رای یک
لحظه نیروی جاذبۀ زمین برعکس عمل
کنه چ���ه اتفاق���ی میافت���ه!؟ هم���ه چیز از
ج���ای خ���ودش بلن���د میش���ه و حتی یک
قدم هم نمیتوان برداشت.
دنیای رنگارنگ ما همین گونه است!
اگ���ر ب���ه حقیق���ت کارهایمان دق���ت کنیم
متوج���ه میش���ویم ک���ه وارونه هس���تند و
هیچ کدام به مقصد نمیرسند.
میدانیم ربا پ���ول را زیاد نمیکند ،ولی با
توجیه���ات فراوان میدهی���م و میگیریم!
تا پاسی از ش���ب در مجلس روضه شرکت
میکنیم ،اما نماز صبحمان قضا میشود!
قرض الحسنه مال را زیاد میکند ،اما آن
را باور نداریم! نماز را س���بک میشماریم،
با م���ردم بد رفت���اری میکنیم ،ب���ه راحتی
گوشت مردهی برادرمان را میل میکنیم!
یک جایی این روایت حکیمانه را دیدم؛
خداوند متعال به موسی؟ع؟ فرمود:
«من ش���ش چیز را در شش جا قرار دادهام
و مردم در جای دیگر میطلبند؛ آس���ایش
را در بهش���ت ق���رار دادهام و م���ردم در دنیا
میطلبند ،رفعت را در فروتنی گذاشتهام،
تکب���ر میخواهن���دّ ،
در ّ
ع���زت را در ش���ب
زن���دهداری نه���ادهام ،در دی���دار حاکم���ان

جس���تجو میکنن���د ،اس���تجابت دع���ا را در
ن���ان ح���ال ل ق���رار دادهام ،در س���ر و ص���دا
میجوین���د ،علم را در گرس���نگی نهادهام،
در س���یری می طلبن���د  ،بی نی���ا ز ی ر ا
د ر قنا ع���ت گذاش���تهام ،در زیادی مال
میخواهند ،که هرگز نخواهند یافت».
ام���ا این هم���ه گن���اه و بدبختی ناش���ی از
چیست؟
ت���ازه ،هم���ۀ اینه���ا گوش���های کوچک از
پنجرۀ سیاه دنیای شیطانیمان است.
نمیخواهم سیاهنمایی کنم! میخواهم
واقعیت سیاه پنهان را بنمایانم!
 پ���س لطف���ا جن���اب خ���دا! ح���اال ک���ه م���امش���کالت را پی���دا کردی���م ش���ما به جنگ
این هیوالی بدترکیب بروید!
َّ
َ ْ َ ْ َْ َ ُ َ َ
ُ
���ت َو َر ّب���ك فقا ِت���ال ِإن���ا هاهن���ا
«فاذه���ب أن
َ 2
قاع ُدون»
ِ

***
حاال مش���خص ش���د که ریش���ۀ مش���کالت
چیست؟
بگذار از امین خدای عالم بپرسیم،
ای رس���ول خ���دا! ش���ما بفرمایی���د .ریش���ۀ
مشکالت چیست؟
ً
اص���ال ای���ن س���ؤال را ج���واب دهی���د ،دنیا
چگونه باید باشد که اآلن نیست؟
* پاسخ:
«م���ن فرس���تادۀ خ���دا هس���تم ،عل���ی وزیر،
وصی ،جانش���ین ،مخزن عل���م و راز من و
ام���ام م���ردم اس���ت ،فرزندان من از نس���ل
3
علی بعد از او جانشینان من در زمینند».

***
ح���اال متوجه ش���دی که چ���را دنی���ا وارونه
است!؟

جواب خیلی ساده است!
چون  1400سال پیش وزیر پیامبر را خانه
نش���ین کردند ،یک به ی���ک فرزندانش را
شهید و مسموم کردند ،االن هم من و تو
نشس���تهایم بیرون گود و به ولی زمانمان
میگوییم:
آقا جان!
یا بقیه اهلل!
یا حجت اهلل!
ای سرور عالم!
خودت درستش کن!
اما امان از ذرهای تالش و عمل...

« .1نظم نوین جهانی» ش���یوهای است
از زبان س���لطهگران جه���ان؛ آنان مدعی
هس���تند که با آن جه���ان را میخواهند
اداره کنند.
:24
آیه
مائده،
 .2سوره
ُ
َّ َ ْ َ ُ َ َ ً
���ن ن ْدخله���ا أ َبدا ما
«قال���وا یا ُموس���ى ِإنا َل
َّ
َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ُّ َ َ
ُ
داموا فیه���ا فاذهب أنت و ربك فقا ِتال ِإنا
ُ
ُ
َ
قاعدون»
هاهنا ِ
«(ق���وم موس���ی) گفتن���د :ای موس ��ی! تا
وقت���ی که جباران در آنجایند هرگز بدان
ش���هر داخ���ل نخواهی���م ش���د .م���ا اینجا
مینش���ینیم ،تو و پ���روردگارت بروید و با
آنها نبرد کنید».
 .3ای���ن جم���الت ب���ر گرفت���ه از مضمون
روای���ات بیش���ماری از مناب���ع ش���یعه و
سنی است که پیامبر اکرم؟ص؟ در وصف
امیرمؤمنان و ائمه اطهار؟مهع؟فرمودهاند.
برای مشاهدۀ منابع و روایات میتوانید
ب���ه بخ���ش فضائ���ل س���ایت ابوت ��راب
مراجع���ه نمایی���د .تع���دادی از مناب ��ع را
در اینج���ا ذک���ر میکنی���م؛ األمال���ی ش ��یخ
ص���دوق ،ص 271و 299؛ فضائ ��ل
الصحابه ،ج ،2ص678و1158؛ بش ��ارة
المصطفی ،ص.33
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حدیث مهر در بلور شعر
ای جماعتاینپیام کبریاست

جانشینمنعلیمرتضاست

عیسی ثاقب بخشایش

غدیر ،برکهای را کد نیس���ت ،چش ��مۀ جوشان زندگانی اس ��ت که آب حیات از دل
آن میت���راود و آدمیان را جاودانگی بهش ��تی میبخش ��د و خطبهی غدیر ،ش ��راب
طهوری از این چشمۀ جاودانگی است.
زین پس ،این شراب طهور را با جامی از شعر به جرعهنوشی نشستهایم ،بنوشید
و بنوشانید که همه میهمانیم.

ْ ُ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ
ُ َ
َْ
���هد ل ُ���ه
���ة و أش
ودی
َو أ ِق ُّ���ر ل ُ���ه َعل���ى نفس���ى ِبالعب
ِ
ِ
َ
َ
َ ً
َ
َُ ّ
ب ُّ
���ةَ ،و أؤدى ما أ ْوحى ِب ِه ِإل َّى َحذرا ِم ْن أ ْن
وب َّی
الر ُب
ِ
ِ
َ
ِ َ ْ َ َ َ َ َّ
ٌَ َْ َ
َ ٌ
ُ
َ
ّ
ْ
ُ
قارعة ال یدفعها عنى أحد
ال أفعل فت ِحل بى منه
َ َ
َ ُ ِ ُ َ َ َ ِ ْ ُ َّ
ُ
َ ْ َ ُ َ ْ
ُ
اله إ ّال ُهوَ.
و ِإن عظمت حیلته و صفت خلته؛ ال ِإ ِ
م���یک� �ن���م اق� � � � ��رار در ه � ��ر گ �ف �ت �گ��و
وح� ��ی ک�� ��رده آن� �چ ��ه را ب ��رم ��ن خ��دا
گ� ��ر ک��ن��م س��رپ �ی �چ��ی از ام � ��ر َودود
آن ع��ذاب��ی ک��ه ز ی� ��اران ه �ی��چ کس
ب ��ی گ��م��ان ج ��ز آن ی �گ��ان��ه ک��ردگ��ار

َ َّ َ ْ َ َ
َ ُ ّ ْ َْ َ َ
َّ
ِالن ُه قد أ ْعل َمنی أ ِنی ِإ ْن ل ْم أ َب ِلغ ما أن َزل ِإل َّی (فی َح ّ ِق
َ
َ
َّ ْ ُ
سال َت ُهَ ،و َق ْد َض ِم َن لی َت َ
بار َک َو
َع ِل ٍّی) فما َبلغت ِر
ُ َُّ ْ
َ َ ْ ْ َ َ َ ّ
کافی ْال َک ُ
ریم
اس) َو ه َو الل ال ِ
تعالی ال ِعصمة ِ(من الن ِ
گ� ��ر ن� �گ ��وی ��م آن � �چ� ��ه در ح� ��ق ع �ل��ی
ب � �گ� ��ذرم گ� ��ر از ب� �ی���ان ای�� ��ن پ �ی��ام
ُ
ح �ف��ظ م ��ن را از ش� � ��رور ق� ��وم پست
ب ��س ب� ��ود ب ��ر ح �ف �ظ��م از ق� ��وم لئیم

اقرار میکنم برای خداوند بر نفس خود به عنوان بندگی او ،و
شهادت میدهم برای او به پروردگاری ،و آنچه به من وحی
نموده ادا مینمایم از ترس آنکه مبادا اگر انجام ندهم عذابی از او
بر من فرود آید که هیچکس نتواند آن را دفع کند هر چند که حیلۀ
عظیمی بکار بندد و دوستی او خالص باشد� نیست خدایی جز او�

او ب� � ��ود رب م� ��ن وم� � ��ن ع� �ب ��د او
ح� ��ق آن ب� ��ای� ��د ک� ��ه ب� �ن� �م ��ای ��م ادا
ب� �ی ��م آن دارد ع� � ��ذاب آی � ��د ف� ��رود
ب��ه��ر م���ن ن� �ب ��ود در آن ف���ری���ادرس
ن �ی �س��ت آری در ج� �ه ��ان پ� ��رورگ� ��ار

زیرا خداوند به من اعالم فرموده که اگر آنچه در ّ
حق علی بر من
نازل نموده ابالغ نکنم رسالت او را نرساندهام ،و برای من حفظ
از ّ
شر مردم را ضمانت نموده و خدا کفایت کننده و کریم است.

ک�� � � ��رده ن�� � � ��ازل ح� � � � ّ�ی غ� � �ف � ��ار ول� � � ّ�ی
ّ
م� ��یش� ��ود ک � � ��ل رس� ��ال� ��ت ن��ات��م��ام
ذات ای��زد خ��ود ضمانت ک��رده است
خالقی ک��ه ک��اف��ی اس��ت و ه��م کریم
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وح�����ی ف�����رم�����وده خ�������دای ذوال���ن���ع���م
گ��ف��ت��ه داور ای پ��ی��م��ب��ر ک���ن ب��ی��ان
آن���چ���ه ن�����ازل گ��ش��ت��ه از س����وی ول��ی
از ب����ی����ان و ذک�����ر آن گ����ر ب���گ���ذری
ب��ی گ��م��ان آن خ��ال��ق و ّ
رب الست

الناس ،ما َق َّص ْر ُت ف ��ی َت ْبلیغ ما َأ ْن َز َل ُ
َمعاش � َ�ر ّ
الل
ِ
ِ
ِ
ََ ُ
ْ
َ
َ
ُ
َّ
َ
تعال ��ی ِإل َّیَ ،و أنا أ َب ِّی ُن لک ْم َس � َ�ب َب ه � ِ�ذ ِه ال َی ِةِ :إن
ً
َْ َ
رارا َثال ًثا َی ْأ ُم ُرنی َعن َّ
رئیل َه َب َط إ َل َّ
الم َر ّبی
الس
م
ی
جب
ِ
ِ
ُِ
َ
َ ُ َّ ُ ِ َ ْ َ ُ
َ
هذا ْال َم ْش َه ِد َفأ ْع ِلمَ
و هو الس ��الم  -أن أقوم فیَ
َ
َ
َ
َ
ُک َّل أ ْب َی َض َوأ ْس � َ�و َد :أ َّن َع ِل َّی ْب َن أبیطا ِلب أخی وَ
ٍ
ُ
َ ّ َ َ َ
ْ
َ
لیفتی َ(علی أ َّمتی) َو ْال ُ
ْ
مام ِمن بعدی.
و ِصیی و خ
ِ
م�����ن ب�����ه ت���ب���ل���ی���غ پ����ی����ام و آ گ���ه���ی
پ��ی��ش م��ن آم���د س��ه ن��وب��ت جبرئیل
پ����ی����ک ح�����ق آورد ه�����م�����راه س����الم
ک��������رده م�����أم�����ورم خ�����داون�����د م��ج��ی��د
ای ج��م��اع��ت ای���ن پ��ی��ام کبریاست
در رض��ای حق زده آن کس که گام

َ
َ
خداوند به من چنین وحی کرده است« :ب ْسم ِ َّ َّ ْ
حیم ،یا أ ُی َها
مان ّالر ِ
ِ ِ
اهلل الرح ِ
ُ
ْ
ََ
ک ِم ْن َر ّب َ
َّالر ُس ُول َب ِّل ْغ ما أ ْنز َل إ َل ْی َ
ک  -فی َع ِل ٍّی َی ْعنی ِفی ال ِخالف ِة ِل َع ِل ِّی ْب ِن
َِ
ِ ِ
َ
َ َ ُ َ َُّ َ ْ ُ َ َ ّ
َ ْ َ ْ َْ َْ َ َّْ َ
اس»،
أبی ِ
طال ٍب  -و ِإن لم تفعل فما بلغت ِرسالته و اهلل یع ِصمک ِمن الن ِ
«به نام خداوند بخشنده مهربان ،ای پیامبر ابالغ کن آنچه از طرف
علی ،یعنی خالفت ّ
پروردگار بر تو نازل شده دربارۀ ّ
علی بن ابیطالب � و اگر
انجام ندهی رسالت او را نرساندهای ،و خداوند تو را از مردم حفظ میکند».

در ه��م��ی��ن ج���ا ب���ر ش��م��ا اع����ال ن کنم
ب����ر خ ��الی���ق آن���چ���ه م����أم����وری ب����دان
ی�������ا ن�����ب�����ی ب�������ر ج����ان����ش����ی����ن����ی ع���ل���ی
ت�����و ن�����ک�����ردی ب���ه���ر او پ��ی��غ��م��ب��ری
خ���ود ن��گ��ه��دارت ز ش� ّ��ر م����ردم اس��ت

ای م��ردم ،من در رس��ان��دن آنچه خ��داون��د بر من ن��ازل ک��رده کوتاهی
ن���ک���ردهام ،و م��ن سبب ن���زول ای��ن آی��ه را ب���رای شما ب��ی��ان میکنم:
خداوند سالم؛ -پروردگارم
جبرئیل سه مرتبه بر من نازل شد و از طرف
ِ
ّ
که او سالم اس��ت -.مرا مأمور کرد که در این محل اجتماع بپاخیزم
��رادر
و ب��ر ه��ر سفید و سیاهی اع���الم کنم ک��ه «ع��ل� ّ�ی ب��ن اب��یط��ال��ب ب� ِ
م��ن و وص� ّ�ی م��ن و جانشین م��ن ب��ر ّام��ت��م و ام��ام بعد از م��ن اس��ت».

ل���ح���ظ���های ه���رگ���ز ن����ک����ردم ک��وت��ه��ی
از س������وی آن ذات غ����ف����ار ج��ل��ی��ل
از خ������داون������د س����الم����م ای������ن پ���ی���ام
ت����ا ب���گ���وی���م ب����ر س����ی����اه و ب����ر س��پ��ی��د
ج���ان���ش���ی���ن م����ن ع���ل���ی م��رت��ض��اس��ت
ب��ع��د م���ن ب��اش��د در ای����ن دن��ی��ا ام���ام
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ناگفتههایی از کریسمس
بهمناسبتبرگزاری جشن کریسمسدرروز 4دیماهتوسطمسیحیان

904004

تقدی ��م ب ��ه قلبهای ��ی که به عش ��ق معب ��ود یکت ��ا و در انتظار عیسی مسی ��ح میتپند
به همراهبوسههایزرآفتابصبح،قطرههاییازآنبرکۀ همیشه جاودان،سواربرنردبان شعاعآفتاب
ب���ه س���وی آسمان پر میکشند و بر بال ابرهای سپید در انتظار روزهایی آمدنی سیر میکنند تا باالخره
بیابند آن لحظات آسمانی را که گل نرگس آشکار گردد و گل مریم ببارد و عطرشان سراسر هستی را در
آغوش کشد...

از ابت���دای خلقت بش���ر ب���ر روی ای���ن کرۀخاکی ،تمامی پی���ام آوران
الهی از س���وی معبود یکتا یک پیام واحد را برای بش���ریت آوردهاند،
بیکران���های از رحم���ت ک���ه تنها راه رس���یدن ب���ه س���عادت و ابدیت
میباش���د .اما کارگزاران ش���یطان ،س���نتها و تعالیم آسمانی انبیا و
اوصیا را با زرق و برقهای شرک و بت پرستی رنگآمیزی کردهاند
و...
ب���ه دس���تور کلیس���ای کاتولی���ک روم ،تول���د حضرت عیس���ی؟ع؟ در
روز  25دس���امبر جش���ن گرفته میش���ود .اما دایرةالمعارف کاتولیک
( )Catholic Encyclopaediaدرمورد کریسمس میگوید:
کریسمس از اعیاد کلیسای نخستین نبود ...اولین نشانۀ این
جشن از مصر میباشد.

دای���رة المع���ارف بریتانی���کا( )Encyclopedia Britannicaنی���ز چنین
میگوید:
کریس���مس از اعی���اد کلیس���ای اولیه نبود؛ کریس���مس بوس���یلۀ
عیس���ی یا حواریون و یا بوس���یلۀ کتاب مقدس تأسیس نشده
بود؛ کریسمس بعدها از سنتهای مشرکان گرفته شد.
بنابر ادعای دایرة المعارف امریکانا (: )EncyclopediaAmericana
طبق بس���یاری از مستندات ،کریسمس در قرنهای نخستین
کلیسای مسیحیت جشن گرفته نمیشد ...در بزرگداشت میالد
عیس���ی ،در قرن چهارم میالدی عی���دی به آن اختصاص داده
شد ...از آنجایی که هیچ تاریخ دقیقی برای میالد عیسی وجود
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واقعیت غم انگیز اینست که تمام دنیا میالد حضرت عیسی؟ع؟ را
در روز میالد خورشید ،خدای مشرکان ،جشن میگیرند.
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نداش���ت ،در ق���رن پنجم میالدی ،کلیس���ای غ���رب (کاتولیک)
فرمان داد تا برای همیش���ه میالد عیسی در روز میالد خورشید،
خدای رومیان ، Sol،جشن گرفته شود.
امپراطوری روم قبل از قرن چهارم میالدی بت پرست و مشرک بود.
اما وقتی «کنس���تانتین» امپراطور ش���د و مسیحی گشت ،مسیحیت
و بت پرستی را با هم برابر اعالم کرد؛ در این زمان بود که رومیان
به این آئین جدید رو آوردند .اما یکی از س���نتهایی که رومیان با
آن انس داش���تند ،همان فستیوال بتپرستانۀ  25دسامبر بود که
َ
آمادگی پش���ت کردن به این سنت را نداشتند .دایرة المعارف شف
هرزاگ( )Schaff-Herzogمیگوید:
اعیاد مش���رکان از چنان ش���هرتی بر خوردار بودند که نمیشد بر
اثر نفوذ مس���یحیت کنار گذاش���ته ش���وند .این جشنها آن قدر
طرفدار داش���تند که مسیحیان نیز خوشحال گشتند که عذری
برای ادامۀ این جشنها بدون تغییر و تبدیلی داشته باشند.
در ویکیپدیا چنین آمده است:
میت���را معب���ودی بس���یار مه���م به ش���مار میرفت ...معب���ودی از
سلس���لۀ نور ...تولد میترا در روز  25دس���امبر بود ...میتراییس���م
آیین���ی بود که بی���ن قرنهای اول و چهارم میالدی در امپراتور
روم رواج پیدا کرد.
بر مبنای فرهنگ نامۀ وبستر (: )Webster Dictionary
ای���ن آئی���ن [میتراییس���م] در قرنه���ای دوم و س���وم می���الدی
بزرگتری���ن رقی���ب مس���یحیت در ای���ن امپراط���وری ب���ه ش���مار
میرفت.
و طبق دائرة المعارف کاتولیک:
میترا خدای نور محس���وب میش���د ...میتراییس���م آئین خدای
نور میباش���د ...این آئین مش���رکان که آئین خورش���ید ،خدای
ایران باس���تان اس���ت ،بعد از پیروزی اس���کندر از آس���یا به اروپا
وارد گردی���د و در ق���رن اول میالدی در تمام���ی امپراطوری روم
گس���ترش یافت ...اس���یران و بازرگانان ش���رقی ،این آئین را در
شهرهای امپراطوری روم تبلیغ میکردند.
مرک���ز اروپای���ی مطالع���ات آئی���ن زرتش���ت European center for
 Zoroastrian studiesنیز چنین میگوید:
روز میالد میترا ،خورشید شکست ناپذیر ،روز  25دسامبر بود...
از آنجایی که اولین ش���ب زمستان بلندترین شب سال است،
و از آن پ���س روزها بلندتر میش���وند ،ش���ب اول زمس���تان تولد
خورشید محسوب میشود.
بر طبق ویکیپدیا:

ش���اهزادگان ارمنس���تان ،کاهن���ان موروث���ی میت���را محس���وب
میش���دند ...معبدهای میترا در سراسر ارمنستان قد برافراشته
بودن���د ،ارمنس���تان یک���ی از آخری���ن مراک���ز قوی آئی���ن مزدایی
ً
میتراییس���م بود تا زمانی که ارمنس���تان رس���ما اولین حکومت
مسیحیت در جهان گشت.
و در جای دیگر این دائرةالمعارف آمده است:
تقویم فعلی ارمنس���تان ،تقویم س���نتی ارمنس���تان اس���ت .این
تقویم ،تقویمی شمسی بر مبنای مدل باستانی مصر است که
روز کبیس���ه را در نظر نمیگیرد و در نتیجه تطابق آن با تقویم
گرگوری ( )Gregorian calendarمتغیر میباشد .تقویم باستانی
ارمنستان تقویمی قمری بر مبنای ماههای  28روزه بود.
و طبق دائرة المعارف ِنیشن مستر :NationMaster Encyclopaedia
در اکثر جهان کریسمس در  25دسامبر جشن گرفته میشود...
کلیس���ای ارمنس���تان در  6ژانویه ،و کلیس���اهای ارتدکس شرق
که هن���وز از تقویم ژولین ( )Julian calendarاس���تفاده میکنند
کریس���مس را در تطابق ژولینی  25دس���امبر یعن���ی  7ژانویه در
تقویم گرگوری جش���ن میگیرند ،زیرا ای���ن دو تقویم حدود 13
روز با هم تفاوت دارند.
بنابرای���ن ارمنس���تان نی���ز مانن���د امپراط���وری روم قب���ل از پذی���رش
مسیحیت ،پیرو آئین میتراییسم بود .پس تفاوت تاریخ کریسمس
در فرهنگه���ای مختل���ف ِم���ن جمل���ه در می���ان ارمنی���ان ،تنه���ا از
تف���اوت تطاب���ق تقویمه���ای متفاوت سرچش���مه میگی���رد .واقعیت
غ���م انگیز اینس���ت که تمام دنیا میالد حضرت عیس���ی؟ع؟ را در روز
میالد خورش���ید ،خدای مشرکان ،جشن میگیرند .البته شایان تذکر
اس���ت که منشأ میتراییسم به س���الها پیش از مسیحیت در میان
فرهنگهای کهن بر میگردد.
ویکیپدیا دربارۀ شب یلدا چنین میگوید:
ش���ب یلدا که از آئین کهن ایرانیان میباش���د به معنای ش���ب
میالد اس���ت و باقیماندهی فرهنگی اس���ت که میالد خدای نور
را جشن میگرفتند.
ً
در ای���ران قدیم ،احتماال چهار هزار س���ال پیش از این ،جش���نهای
ش���ب یلدا از  21دس���امبر تا  1ژانویه ادامه داش���ت .پس از ش���ب یلدا
یعنی طوالنیترین ش���ب س���ال ،که روزها بلندتر و بلندتر میش���وند،
ای���ن را نش���انۀ پیروزی ن���ور بر تاریک���ی میپنداش���تند .در این دهه
درخ���ت همیش���ه س���بزی را که در فصل س���رما نیز س���بز ب���ود ،تزئین
میکردند ،و به خاطر مقاومتش ،آن را مظهری از میترا میدانستند.
جوان���ان آرزوه���ای خ���ود را در پارچهه���ای رنگ���ی میپیچیدن���د و از
درخ���ت آوی���زان میکردن���د و ب���رای میت���را هدایایی میگذاش���تند تا
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بناب ��ر اعتق ��اد ما شیعی ��ان ،تول ��د دو پیامبر ب ��زرگ الهی،
حض ��رت ابراهی ��م و حض ��رت عیس ��ی؟امهع؟ در روز 25
ذیالقعده واقع شده است.

پاسخشان دهد.
جال���ب توجه اس���ت ک���ه فرهنگ پرس���تش خورش���ید و بزرگداش���ت
می���الدش در  25دس���امبر و نم���اد درخ���ت همیش���ه س���بز تنه���ا ب���ه
میتراییس���م ب���از نمیگ���ردد .در اینجا ،نمونهای را متذکر میش���ویم.
نمرود ،فرمانروای بابل ،آن چنان ش���خصیتی ش���یطانی داشت که
گفت���ه میش���ود با مادرش ب���ه نام س���میرامیس ازدواج ک���رد .بعد از
م���رگ نمرود ،مادرش که همس���رش ه���م بود ،بق���ای روح نمرود را
تبلیغ کرد .س���میرامیس مدعی شد که درختی همیشه سبز به طور
ناگهان���ی از تن���ۀ یک درخت مرده رش���د ک���رد .او میگفت که نمرود
در س���الگرد تولدش هر س���اله به این درخت همیش���ه س���بز میآید و
هدایای���ی در زی���ر آن میگ���ذارد .تولد نم���رود روز  25دس���امبر بود .با
این حیلههای س���میرامیس وی ملکه و الهۀ بهش���ت نامیده ش���د
و نم���رود ،پس���ر آس���مانی و در واقع پس���ر خورش���ید (یک���ی از خدایان
بابلی���ان ب���ه نام )Baalخوانده ش���د .و چنین بود که پرس���تش مادر
و پس���ر آغاز گردید ،س���نتی که بعدها در میان مسیحیان با پرستش
مریم و عیسی رواج یافت .نکتۀ مهم اینست که در عین حالی که
بازرگانان و اسیران جنگی تمدنها و فرهنگها را اشاعه میدادند،
ولی حقیقت امر اینس���ت که رهبر و پیش���وای تمامی مشرکان در هر
جای دنیا و در هر زمان که باش���ند ،ابلیس اس���ت .در نتیجه جای
تعجب وجود ندارد که اساطیر و نمادهای فرهنگهای مشرکان تا
این حد شبیه به هم میباشد.

ً
آنچ���ه مجموعا در این نوش���تار بی���ان کردیم ،تنها نمونهای اس���ت
مس���تند از یک تحریف در میان هزاران تحریف وارد شده در تعالیم
حضرت عیس���ی .مستندات عرضه ش���ده به وضوح نشان میدهند
که چگونه یک س���نت مش���رکان قرنهاس���ت به عنوان سنتی الهی
عرض���ه ش���ده اس���ت .آن هنگام ک���ه آخری���ن پیامبر اله���ی که همۀ
پیامبران و اوصیای پیش���ین بشارت ایش���ان را داده بودند ،آمدند،
ً
تمامی بش���ریت را مجددا به صراط مس���تقیم فراخواندند و در حین
تأیید همۀ پیامبران الهی ،با آیات قرآن متذکر ش���دند که متأسفانه
پیروان آنان به عقائد کفر آلود پیشینیان خود نزدیک شدهاند:
َ ُ
َ َ َ ُ
ْ ُ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ
َْ
ْ 1
ین کف ُروا ِمن قبل
ک ق ْول ُهم ِبأف َو ِاه ِهم یض ِاهؤون قول ال ِذ
...ذ ِل
...این س���خنان که آنان (یهودیان و مس���یحیان) بر زبان میرانند
خود را به اقوال کافران پیش از خود نزدیک میکنند.
اینک قلبهای ما در انتظار روزهایی میتپند که حضرت عیسی به
هم���راه امامش حضرت مهدی؟جع؟ بازگردند و تمامی فطرتهای
الهی به هدایت آن گل نرگس و گل مریم عطرافشانی کنند.
ه���م این���ک نیز با توس���ل به برگزی���دگان الهی راه خوی���ش را در این
روزگار پیچیده و پرتالطم مییابیم.

 .1سوره توبه ،آیه 30
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مهمتر از دعا برای فرج چیست
محمد علی شمسالدین
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بدون تردید شما نیز هر روزه چنین پیامهایی را دریافت میکنید؛
انتشار اخباری از این دست نشانۀ وجود دغدغۀ ظهور امام
عصر؟جع؟ در جامعه بوده و حاکی از حضور دلسوختگانی میباشد
وقف برافراشته نگاه
که پیوسته فرصتها و امکانات خویش را ِ
داشتن پرچم دعا و تالش برای فر ج مینمایند .مشاهده چنین
تالشهایی در یکایک ما ایجاد حس سرور و سربلندی میکند.
در اهمیت دعا بر فر ج همین بس که:
 .1این کار همانا اجرای فرمان موالیمان مبنی مداومت و
ایستادگی و اهتمام ورزیدن در دعا بر فرجست.
 .2و آن بزرگوار خود فرمان به نگارش کتاب مکیال المکارم
در زمینه فایدههای بیشمار دعا برای امام زمان عج را صادر

نمودند.
 .3غیبت ،ورطه امتحانها و ابتالئات است و کسی از آن به
سالمت نمیگذرد مگر این که خداوند توفیق دعا کردن برای
فر ج را بدو بخشیده باشد.
با این وصف آیا دعا مهمترین تکلیف شیعه در دوران غیبت
محسوب شده و هیچ مقدمه و امر ضروریتری را نسبت به آن
نمیتوان تصور نمود؟
آموزههای دینی ما نکاتی را به ما تعلیم دادهاند که آ گاهی ،توجه و
رعایت آنان ،پیش و بیش از دعا ،دارای اهمیت بسیاری میباشد.
قصد داریم در ادامه به برخی از این نکات اشاره نماییم.

 .1مشعل معرفت:

داده ش���ده اس���ت .و پیمان بستن به رعایت هشدارهای مربوط به
این مرحله حساس...
دارا ب���ودن ای���ن ش���ناخت از آن جه���ت تاثیر گذار و سرنوش���ت س���از
میباش���د ک���ه ق���ادر اس���ت دارن���دهاش را به بینش���ی برس���اند که در
روش���نای آن از ابت���دا ت���ا انتهای غیبت را مش���اهده نمای���د و چنان
آرامشی یابد که گویی ظهور را به چشم میبیند.
لذا خار ج کردن یک عمل و وظیفه از جمله دعا از این بستر و طر ح
مس���تقل آن (کل جل���وه دادن ی���ک جزء) باعث میش���ود که برخی
پرچمداران مخلص دعا و مخاطبین ایش���ان در دام افراط و تفریط
افتاده و آسیبهایی چند تهدیدشان نماید.
اینک به مواردی چند از آسیبهایی که «دعاکنندگان» کمشناخت
را تهدید مینماید اشاره میشود:

نخس���ت ای���ن که تمامی تکالی���ف و وظایف ما در زمینه و بس���تری
خاص مطر ح ش���دهاند که بدون آن به مقصد واقعی خود نخواهند
رس���ید .این زمینه مش���ترک معرفت ن���ام دارد؛ هر عم���ل صالحی با
معرفت معنا پیدا میکند.
ش���ناخت نس���بت به امام عصر نه تنها نجات از کفر و شرک جاهلی
را ب���ه هم���راه دارد بلکه به ه���ر میزان که درجه و می���زان آن افزوده
میش���ود ارزش اعمال صالح از جمله دعا کردن برای فر ج را بیش���تر
و عیار آن را باالتر میبرد.
معرف���ت امام یعنی :اعتق���اد به واجب بودن اطاعت ایش���ان چه در
دوران غیبت و چه بعد از ظهور ،تمسک و برقراری پیوند معنوی و
ت���الش در جهت جلب رضایتمندی آن حضرت ،اطالع از زیر و بمها
و حقایق آش���کار و نهان غیبت که در زبان احادیث و ادعیه ش���ر ح
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توجه نکردن به حضور امام

موالیم���ان امام زمان ه���م اکنون در همین عصر غیبت
نی���ز می���ان ما زندگ���ی نموده و ب���ه اداء وظای���ف امامت
خوی���ش از جمل���ه رس���یدگی ب���ه ش���یعیان و دادرس���ی و
دستگیری از گرفتاران و مستمندان و اجابت درخواست
توس���ل کنندگان و تعلیم و تربیت سالکان و ...مشغول
میباش���ند و ثمره وجود مبارکش���ان چون انوار خورشید
پشت ابر (اگرچه نه در اندازه و وسعت زمان ظهور بلکه
در محدوده ش���رایط فعلی) به مردم میرس���د .لیکن آن
ً
دس���ته از شیفتگان و شیدایانی که صرفا چشم به آفاق
ظه���ور دوخت���ه و در ف���راق آن میس���وزند و میگدازن���د،
ناخ���ودآ گاه حضور م���وال در منظرش���ان کمرنگ مانده و
نس���بت به دریافت ب���رکات و ثمرات منبع فیضی که در
میانشان به سر میبرد ،کاهلی میکنند.

شرط قائل شدن برای ظهور

بس���یاری از «دعاکنن���دگان» بیبصی���رت میپندارند که
دع���ای اف���راد ،بهای ظهور اس���ت و تا آخری���ن نفر مردم
ب���ه اداء وظیف���ه برنخاس���ته و س���هم خود را ب���رای این
امر عظیم پرداخت ننماید ،ش���رط ظهور محقق نش���ده
و خداون���د تعال���ی اج���ازه ف���ر ج امض���ا نخواه���د فرم���ود و
ل���ذا تصوی���ری ک���ه این���ان از ام���ام عص���ر در ذه���ن خود
و مخاطبینش���ان ترس���یم میکنن���د س���یمای م���ردی
اندوهناک و مس���تأصل است که در خواب و بیداری بر
افراد ظاهر شده و دردمندانه تمنای دعا بر فر ج خود را
مینماید .غافل از این که برای اصالح امر ظهور شرطی
جز خواس���ت و مش���یت خداوند وجود ندارد لذا هر شب
و هر روز باید توقع فر ج داش���ت و هر لحظه منتظر اذن
قی���ام بود .با این بینش ،دع���ای بندگان (علیرغم تأثیر
ً
قطع���ی و یقینی آن بر نزدیک ش���دن فر ج) صرفا انجام
وظیف���هی بندگ���ی و اطاع���ت از فرم���ان خداون���د و امام
زمان میباشد و بس.

عجله و بیصبری

بیخب���ر مان���دن از احادی���ث و اخب���ار غیب���ت ک���ه ف���راز و
نش���یبهای ای���ن دوران را تش���ریح و رم���ز و رازهای آن
را ش���کافته مردم را به صب���ر و بردباری دعوت میکنند،
موج���ب میش���ود که «دعاکنن���ده» به محض اس���تغاثه
توقع اجابت داش���ته باشد و بیصبری خود را با گالیه و

اعتراض و اظهار ناخرسندی بروز دهد.

ناامیدی و قنوط

معرف ــت ام ــام یعنـــی
اعتقاد ب ــه واجب بودن
اطاع ــت ایش ــان چ ــه در
دوران غیب ــت و چـــه
بع ــد از ظهور ،تمس ــک و
برق ــراری پیون ــد معنوی
و ت ــالش در جه ــت
جل ــب رضایتمن ــدی آن
حض ــرت ،اط ــالع از زیر و
بمها و حقایق آش ــکار و
نهان غیبت که در زبان
احادیث و ادعیه ش ــر ح
داده ش ــده اس ــت .و
پیمان بستن به رعایت
هش ــدارهای مرب ــوط به
این مرحله حساس...

چه بسا استمرار انتظار (البته با تعبیر غلطی از آن که در
گاهان محروم مانده از معرفت نقش بسته) و
ذهن ناآ
ِ
نش���نیدن خبری از ظه���ور ،بعد از آن همه ناش���کیبایی
و عجل���ه ،اندک ان���دک غبار یأس و ناامی���دی بر دلها
نشانده و به انکار و َرد تمامی باورها و اعتقادات دینی
میانجامد.

افتادن به دام شیاطین و فر یبکاران

کسانی که قدم برداشتنشان در مسیر امام زمان؟جع؟،
ً
صرف���ا ب���ه پای دل و عاطفه منحصر گش���ته و اغلب به
ش���اگردی استادانی میروند که بخش اعظم اطالعات
اعتقادی آنان از کشف و شهود و رؤیا و الهام سرچشمه
ً
گرفته تا از منبع مطمئن احادیث و روایات؛ قطعا س���وز
و گ���داز و اش���ک و آه آنه���ا ب���ر فعالیت علم���ی و عملی
(ت���وأم ب���ا صب���ر و ش���کیبایی) میچربد .ح���ال و هوای
چنی���ن اف���رادی دس���تاویز محکم���ی برای ش���یاطین و
گمراهان فرصت طل���ب جامعه فراهم میآورد ،تا آنها
را با اس���تفاده از همین نقطه ضعف ربوده و به مقاصد
سوء خویش بکشانند.
دالن ف���راق حض���رت مه���دی؟جع؟ و آن���ان
ل���ذا خس���ته ِ
ک���ه از ب���ر زمین ماندن و پیاده نش���دن ح���ق و به طول
انجامیدن ش���ب دراز غیبت ناالنند و همه کس���انی که
ج���ان و مال خود را وقف افراش���ته نگاهداش���تن پرچم
دعا نموده و خیمه تبلیغشان را بر ّ
تهیج عمومی جوامع
اس���توار ساختهاند ،الزم است که ش���اهراه فعالیت خود
را ب���ر جاده معرفت و تمس���ک امام؟جع؟ هموار نمایند،
راه س���عادت و تحقق دولت کریمه از
باش���د که تا پایان ِ
مس���یر نلغزند و مخاطبی���ن خویش را نی���ز به مهلکهی
هولناک نارضایتی امام زمان؟جع؟ فرو نیفکنند.
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 .2پرهیز از حرام

یکی دیگر از نکاتی که در تعالیم دینی مورد توجه قرار گرفته و چه بسا از جنبه اهمیت نیز کمتر از دعا برای فر ج نبوده بلکه مقدمه و زمینه آن
نیز به حساب آید ،عبارت است از نظارت بر آنچه به عنوان روزی و رزق به خانواده میرسد.
درآمد حرام به خانواده موجب خواهد ش���د که نه فقط پوش���اک و خوراک که حج و عمره و انفاق و افطار روزه و حتی مخار ج ازدواج
وارد ش���دن
ِ
و هر آنچه از این محل تهیه میشود در معرض آلودگی قرار گیرد.
ً
مس���لما پس���ندیده نیس���ت که شخص در حالتی دس���ت به دعا برداشته و آفریدگار را بخواند که اندرون را از حرام انباشته و جامهی ناپاک به تن
نموده است به خصوص اگر این دعا به منظور فر ج موالیش امام زمان؟جع؟ صورت پذیرفته باشد.
از جمله معضالت دوران غیبت سخت گشتن راههای طلب رزق و روزی و کمبود کسب حال ل میباشد ،لیکن این دشواری مانع از آن نیست
که به موالیمان توس���ل جس���ته و باز ش���دن گره کار را از آن بزرگوار در خواس���ت نماییم و تمنا کنیم ناپاکیهای آشکار و نهان را از معاش و طعام
و زندگیهایمان زدوده و ما را در پیمودن مسیر رضای خویش یاری دهد.

 .3خودداری از قساوت

س���ر انج���ام یک���ی از ابتالئ���ات عصر غیبت که توجه داش���تن و رعایت آن به عنوان پی���ش زمینه دعا برای فر ج ضروری به نظر میرس���د موضوع
قساوت قلب است.
اگرچه قساوت و سختی دل جزئی از شخصیت مردم این روزگاران گشته و کم و بیش به آن خو گرفتهاند تا بدان جا که دیگر کمتر کسی نسبت
به رنج و اندوه و معضل و گرفتاری و گرس���نگی و تش���نگی و فقر مردمی که در پیرامونش زندگی میکنند اهمیت داده و از اندوهش���ان رنجیده
خاطر میگردد ،لیکن موالی ما ،صاحب عصر؟جع؟ چنین خصلتی را بر ما نمیپسندد و روا نمیدارد در حالی بر سجاده مناجات نشسته و دست
دعا بر تعجیل فر ج به آس���مان بریم که روز خود را با قس���اوت و س���نگدلی به سر آورده برای مستمندان و بیماران و مبتالیان به انواع گرفتاری و
معضل ،فکری نکرده و مرهمی بر زخم برادران و همکیش���ان دور و نزدیک خود ننهاده باش���یم و از آن مهمتر ذویالحقوقمان دلی ناخرس���ند از
ما داشته و نسبت به رفتار و کردارمان گلهمند باشند.

و پایان کالم این که دعا بر تعجیل فر ج از ضروریترین تکالیف شیعیان در عصر غیبت و خود کورهای گدازنده برای سوزاندن معاصی و مکتبی
حیات بخش به منظور تربیت و انس���ان س���ازی اس���ت اما به این شرط که از همان نخستین گام با رهتوشه معرفت در مسیر آن قدم برداشته و
سفره از حرام زدوده و قلوبمان را از قساوت و دیگر گناهان شسته باشیم.
َ
َ

ّ
َ ْ ْ َ ُّ ُ َ ّ َ ُ ُ
الل ُهم ....و اغ ِفر ِلی الذن
وب ال ِتی ت ُر ّد ّالد َعاء
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ه � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��مه م� � ��یگوی� � � � � � � � � � � � � � � � � ������������������������یم:

همۀ جان و مالم فدای خدا

 ...و خ� � � � � ��دا گ � � � � � � ��روه ف � � ��اس� � � �ق � � ��ان را راه� � � �ن� � � �م � � ��ای � � ��ی ن � �م� ��یک � �ن� ��د
حسین طلوع

آباء و اجداد ،اس���م و رسم ،همس���ر و فرزند ،برادران ،قوم و قبیله و عشیره ،اموالی
که جمع میکنیم ،باغ و ویال ،تجارت و کس���ب و کاری که میترس���یم کس ��اد بش ��ه
و ...هیچ چیز و هیچ چیز نباید نزد ما محبوبتر از خدا و رسول خدا و جهاد در راه
خدا باشد.

ُ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َْ ٌ
قل ِإن كان آباؤكم و أبناؤكم و ِإخوانكم و أز واجك َم و عشیرتكم و أ َموال
ّ
َ ُ
َ
َ
ْاق َت َر ْف ُت ُموها َو ت َ ٌ َ ْ َ َ َ َ
ساك ُن ت ْر َض َ ْونها أ َح َّب ِإل ْیك ْم ِم َن اللهِ َو
جارة تخش ْون كسادها َ ْو َم َ َِ
ِ
ْ
ْ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
فاس َ
قین.
َر ُسو ِلهِ َو ِج ٍ
بیلهِ فت َر ّب ُصوا َحتی َیأت ِ َی الله ِبأ ْم ِرهِ َو الله لا َی ْه ِدی الق ْو َم ال ِ
هاد فی َس ِ
بگو« :ا گر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالى که گرد آوردهاید و تجارتى که از کسادش

بیمنا کید و سراهایى را که خوش مىدارید ،نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وى دوستداشتنىتر
است ،پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را [به اجرا در] آورد ».و خداوند گروه فاسقان را راهنمایى نمىکند.
به زب���ون؛ همۀ م���ا این جوری هس���تیم!
پی���ش خودمون میگی���م :البته ک���ه باید
این طور باش���ه! خدا و رسول کجا و خونه
ً
و مغ���ازه و بچ���ه کج���ا! اص���ال مگه میش���ه
کس���ی بخ���واد اینه���ا رو ب���ا هم مقایس���ه
کنه؟!
تاری���خ ب���ه م���ا نش���ون می���ده که :میش���ه،
کس���انی بودهاند که زن و بچه و پس���ت و
مق���ام و کس���ب و کار رو ب���ه خ���دا و آخرت
ترجیح دادهاند .کسانی هم بودهاند که از
تمام دار و ندارشون در راه خدا گذشتهاند
و در راه خدا خودشان را فدا کردهاند.
کس���انی بودهان���د ک���ه در ج���واب حض���رت
َ
عل���ی؟ع؟ گفتن���دَ :
«دعن���ا نعی���ش»« ،ما را

ره���ا کن تا زندگیمان را بکنیم» .بودهاند
افراد پ���ر ادعایی که در جنگها و غزوات
صورتش���ون رو میپوش���ندند و پش���ت
اس���بها و ش���ترها پنه���ان میش���دند ی���ا
تمارض میکردند و...
خب ،حضرت امام حسین؟ع؟ فرمودند:

َّ ُ َ ُ ُّ ْ َ َ ّ ُ َ ٌ
ین ل ِعق
الد
الناس ع ِبید َالدنیا و ِ
َ َ ْ َ
على أل ِسن ِت ِهم

ً
«حق���ا ک���ه م���ردم بن���دگان دنیا هس���تند و
شیرینی دین را تنها بر زبان خود دارند»
ولی با این همه خداوند« ،اس���وۀ حسنه»،
«ق���رآن ناطق»« ،امام» و «ول���ی» برا ی ما
معرف���ی کردند تا گمان نکنیم دس���تورات
خداوند نشدنی و غیر قابل اجرا هستند.

امام حسین؟ع؟ از تمام فرزندان و برادران
و ،...از تم���ام هستیش���ان میگذرن���د و در
عین حال در لحظ���ات غیر قابل توصیف
ً
شهادتش���ون میفرماین���د« :اله���ی رض���ا
ً
بقضائک ،تسلیما ألمرک» ،حضرت زینب
بع���د از تحم���ل آن هم���ه داغ و مصیب���ت
جانگ���ذاز در ج���واب س���ؤال و توهی���ن
ً
ابنزیاد میفرمایند« :ما ُ
رأیت إال جمیال»
در ای���ن مثالهاس���ت ک���ه میش���ه ی���ک
الگ���وی عمل���ی برای عمل به ق���رآن کریم
یافت و قرآن ّ
مجس���م رو دید .اینجاس���ت
ک���ه معن���ای این ف���راز از زیارت آلیاس���ین
َّ َ
َ َ
«الس���ال ُم َعل ْیك َیا
بهتر فهمیده میش���ود:
َّ َ َ ْ ُ َ َ
َ
َ
اهلل و ترجمانه».
اب ِ
ت ِال َی ِکت ِ
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دوستوبرادرخوبم،عمار!
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گ�������زارش � � ��ی ف � � �ش� � ��رده از زن�� ��دگ�� ��ان�� ��ی ک � �س� ��ی ک� � ��ه ت � ��اب � ��ع ام� � � ��ر ام� � � � ��ام ب� ��ود
وحیـد مــهـران

عمـــار یاســـر بزرگمـــردی از خانـــدان ایمان اســـت .از پدر و مادری که نخســـتین شـــهدای راه
خداینـــد .در آغازیـــن روزهـــای درخشـــش خورشـــید اســـالم ،همچـــون پـــدر و مـــادر خویش
شـــکنجههای بســـیاری را تحمـــل نمـــود .او در جنگهای بســـیاری در رکاب مـــوالی خود ،از
حریم رسول خدا و دین حقش پاسداری نمود.
پیامبر اکرم؟ص؟ ،در وصف او فرمودند« :به آتش جهنم حرام است که
خون و گوشت عمار را بخورد یا به آن برسد» 1عمار یاسر پس از رسول
خدا «خالفت حق» و «حق خالفت» را پاس داشت و از صراط مستقیم
نلغزی���د .در روزگار غرب���ت امیر مؤمنان؟ع؟ ،عمار را در مراس���م تش���ییع
پیک���ر دردانۀ پیامبر ،صدیقۀ اطهر میبینیم .روزها و ش���بهای عمار
در محضر موالیش به تفسیر قرآن و دریافت معارف الهی میگذشت.
حض���رت امی���ر؟ع؟ در م���ورد او فرمودند« :او مردی اس���ت ک���ه خداوند
ایمان را با گوش���ت و خون و مو و پوس���ت او درآمیخته اس���ت .هر جا
2
باشد ،ایمان آنجاست»...
در روزهای غصب خالفت ،به امر موالیش فرماندهی برخی جنگها
و امیری بعضی ش���هرها را به دوش کش���ید .در روزگار خالفت عثمان،
تاری���خ عم���ار را از مخالفان خلیفه معرف���ی میکند؛ تا جایی که عثمان
تصمیم گرفت او را به ربذه تبعید کند ،اما وس���اطت امیر مؤمنان؟ع؟
مان���ع از اج���رای این تصمیم ش���د .اما صراح���ت لهج���ه او در انتقاد از
خلیف���ه و عم���ال او ،باعث ضرب و ش���تم وی گردید ت���ا جایی که آثار
برخی از آن ضربهها تا آخر آزارش میداد.
تاری���خ عم���ار را در زمان حکومت ظاه���ری امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ فعال و
پرش���ور گزارش میکند .او یکی از فرماندهان سپاه موالیش در جنگ
جمل اس���ت .در نبرد صفین فرماندۀ قاریان قرآن و پیاده نظام کوفه
میشود .در میانۀ معرکۀ جنگ با مخالفان امام به مناظره برمیخیزد
و حق والیت را چون خورشید بر سر دست میگیرد.
نب���رد صفین اس���ت .این پیرمرد نوران���ی ،در مقابل امی���ر مؤمنان؟ع؟
لب به س���خن میگش���اید که «ای برادر رس���ول خدا! آی���ا به من اجازۀ
جنگی���دن میدهید؟»حض���رت امر به صب���ر فرمودن���د و برایش طلب
رحم���ت خداون���د کردن���د .برای ب���ار دوم و س���وم خواس���تهاش را تکرار

نمود .امیر مؤمنان؟ع؟ گریست .پیرمرد با حسرت به چهرۀ موال نگاه
ک���رد و گف���ت« :ای امی���ر مؤمنان! این همان روزی اس���ت که رس���ول
خ���دا؟ص؟ برای م���ن توصیف کرده اس���ت؟» حض���رت از مرک���ب پیاده
شدند ،دستان خود را در گردن عمار حلقه کردند و با او وداع نمودند.
و فرمودن���د« :ای ابویقظ���ان! خداون���د ب���ه تو جزای خیر ده���د ،برادر و
دوس���ت خوبی بودی» پس از آن امیرالمؤمنین؟ع؟ گریست .عمار نیز
گریه کرد و گفت« :به خدا سوگند ای امیرالمؤمنین! جز از روی بینش
و آ گاهی ،پیروی از ش���ما نکردم .زیرا که از رسول خدا؟ص؟ در روز خیبر
شنیدم که فرمود :ای عمار! به زودی پس از من فتنهای خواهد بود.
چ���ون آن فتن���ه پیش آید ،از علی و ح���زب او پیروی کن که او با حق
و حق با اوست و به زودی با ناکثین و قاسطین خواهد جنگید».
پس سوار شد و به سوی میدان رفت .بعد از جنگ با مخالفان طلب
آب کرد .به او گفتند آبی با ما نیس���ت .مردی از انصار به پا خاس���ت و
ظرفی از ش���یر به عمار داد .آن را نوش���ید و گفت« :رس���ول خدا به من
فرمود که تا آخرین توش���هام از دنیا جرعهای ش���یر اس���ت ».سپس به
دش���منان حمله برد و هجده تن را به قتل رس���اند و در همان معرکه
به مقام شهادت رسید.
ش���بهنگام امیرالمؤمنین؟ع؟ در میان کشتگان میگشت تا عمار را
در میان آنان یافت .سر او را به دامن گرفت و گریست و شکوائیهای
س���رود که« :ای مرگ مرا وانمیگذاری؟ راحتم کن که همۀ دوستانم
3
را به فنا کشیدی»...
 .1موسوعة االمام ،ج ،12ص.230
 .2بحاراالنوار ،ج ،34ص 317و .318
 .3کفایة االثر ،ص 120تا .124
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نگاهی به حقایق نهفته در جنگ بدر از دریچۀ آیات قرآن
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پیروزی اسالم و شکست مسلمانان
احساناله اشتهاردیان

بدر روســـتای کوچکی در جنوب غربی مدینه ،میان مکه و مدینه که دارای چاههای آب بوده و همواره کاروانها در آن
جا توقف میکردند و از آبهای آن بهرهمند میشـــدند .اما شـــهرت این روســـتا به خاطر جنگ بدری اســـت که در 17
ماه رمضان سال دوم هجری بین مسلمانان و مشرکان مکه در آن سرزمین ر خ داد .دلیل اصلی این جنگ آن بود که
مشـــرکان مکه اموال مسلمانان مهاجر را مصادره کرده بودند و مسلمین مهاجر در شهر مدینه در تنگدستی و فقر به
ســـر میبردند .از این رو وقتی رســـول خدا خبر یافت کاروان تجاری قریش به سرپرســـتی ابوسفیان بن حرب از شام
به مکه باز میگردد ،تصمیم گرفت با ســـپاه مســـلمین به کاروان حمله ببرد و به تالفی اموال مصادره شدۀ مسلمانان
مهاجر ،اموال و کاالهای بازرگانان قریش را مصادره کند تا بنیه مالی مسلمانان تقویت شود.
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رس���ول خدا؟ص؟ در دوازدهم ماه مب���ارک رمضان به همراه  313تن
از یاران خویش از مدینه بیرون رفت .س���پاه اندک مس���لمانان با 20
شمش���یر و هفتاد ش���تر و اس���ب در هفدهم ماه رمضان در بدر فرود
آمدند .پرچم س���پاه مس���لمین را نیز علی ابن ابیطالب؟ع؟ بر دوش
داشت.
از س���وی دیگر ابوسفیان وقتی از حرکت مسلمانان آ گاه شد ،پیکی
را به مکه فرس���تاد و کمک خواس���ت .سران قریش هم بیدرنگ با
سپاهی نهصد و پنجاه نفری عازم بدر شدند .ابوسفیان با کشاندن
کاروان ب���ه بیراه���ه ،آنان را از خطر رهانید و ب���ه قریش پیام داد که
خط���ر دفع ش���ده و به مکه بازگردن���د اما ابوجهل ب���ا آ گاهی از تعداد
ان���دک مس���لمانان و ع���دم آمادگ���ی آنان ب���رای این رویای���ی بزرگ،
قریشیان را به نبرد تشویق کرد.
س���رانجام جنگ درگرفت و مس���لمانان با وجود تعداد اندکش���ان ،با
ام���داد اله���ی بر قریش پیروز ش���دند ،هفت���اد تن از آنان را کش���تند و
هفتاد تن را به اسارت گرفتند .ابوجهل و حنظله پسر ابوسفیان نیز
در میان کش���تگان بودند .البته در این جنگ 14 ،تن از مسلمانان
نیز به شهادت رسیدند.
در جن���گ ب���در ،حض���رت عل���ی؟ع؟ پایمردیه���ای بس���یار ک���رد و در
پیروزی مسلمانان سهم زیادی داشت ،به طوری که مرحوم شیخ
مفید س���ی و ش���ش تن از کش���ته ش���دگان مش���رکین در جنگ بدر را
نام میبرد و مینویس���د« :راویان شیعه و س���نی به اتفاق نوشتهاند
که این عده را علی بن ابی طالب؟ع؟ ش���خصا کش���ته اس���ت ،به جز
کسانی که در مورد قاتل آنان اختالف است و یا علی در کشتن آنان
با دیگران شرکت داشته است» .امیرالمومنین؟ع؟ بعدها در یکی از
نامههای خود به معاویه با اشاره به این حادثه نوشت« :شمشیری
ک���ه آن را در ی���ک جنگ بر جد تو(عتبه)و دای���ی تو(ولید)و برادرت
1
حنظله فرود آوردم ،هم اکنون نزد من است».
در نزد برخی ،شرکت کنندگان در جنگ بدر از احترام ویژه و خاصی
برخوردار هس���تند .تا آنجا که در رابطه با اس���امی این افراد کتابها
نوش���تهاند و محال است س���یرهای را بیابید که دنبال اسامی آنها
نرفته باشد .حتی برخی افراد ،تمام صحابه شرکت کننده در جنگ
ب���در را اف���رادی عادل ،باتقوا و اهل بهش���ت میدانن���د .اما با پیش
زمین���های که از وجود کثرت منافقان در بین مس���لمانان از ابتدای
دع���وت پیامب���ر وج���ود دارد به نظ���ر ای���ن ادعاها درب���اره عصمت و
عدالت تمامی اهل بدر مخالف با واقعیت اس���ت .لذا برای بررس���ی
صحت و س���قم این ادعاها میتوان به داس���تان جنگ بدر در قرآن
کریم ،مرجعی که درباره آن اختالف نیست مراجعه کرد.
آی���ات اولیه س���ورهی انفال درب���ارهی اتفاقات جنگ بدر نازل ش���د.
ً
ب���ا بررس���ی آیات کام���ال جو نفاق حاکم و سس���تی ایمان مس���لمانان

معلوم میشود.
داستان جنگ بدر از آیه  5شروع میشود.
َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ّ َ َّ َ ً
ریقا ِم َن ْال ُم ْؤ ِم َ
نین
کما أخرجک ربک ِمن بی ِتک ِبالح ِق و ِإن ف
َلکار ُه َ
ون ()5
ِ
چنانک���ه پ���روردگارت ت���و را به ح���ق از خانهات بی���رون کرد ،در
حالی که طایفه ای از مؤمنین کراهت داشتند.
ْ َ ّ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ ْ
ُ َ
َ
ون َ
ُ
ْ
ک ِفی الح ِق بعد ما تبین کأنما یساقون ِإلی المو ِت
جادل
ی ِ
ُ
َو ُه ْم َی ْنظ ُر َ
ون ()6
ب���ا ت���و در امر حق مجادل���ه میکنند و این جدالش���ان بعد از آن
اس���ت که حق برایش���ان روش���ن گردید .در مثل مانند کس���انی
هس���تند که به س���وی مرگش���ان میکشند و ایش���ان (ابزار قتل
خود را) تماشا میکنند.
در ای���ن آیات اش���اره میش���ود ک���ه پیامبر مس���لمانان را برای جنگ
آم���اده میکن���د اما گروه���ی از آنان اکراه دارند ک���ه از خانههای خود
بیرون آیند و با پیامبر خدا بعد از معلوم ش���دن حقیقت امر مجادله
میکنند گویا که پیامبر آنها را به س���وی مرگ میفرستد .یعنی در
همان ابتدا مخالفتها با پیامبر آغاز میشود.
در ادامه و در آیات  9تا  11خداوند به طور مس���تقیم و غیر مس���تقیم
به مس���لمانان بش���ارت پیروزی میدهد تا ترس���ی که ب���ر آنان چیره
شده از بین برود.
َ
َ
ْ َ ْ َ ُ
جاب َل ُک ْم أ ّ ِنی ُم ِم ُّد ُک ْم بأ ْل ٍف ِمنَ
غیث َ
ون َر َّب ُک ْم َف ْ
اس َـــت َ
ِإذ تســـت
ِ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ال َمال ِئک ِة مر ِدفین ()9
آن هنگامی را که به پروردگارتان استغاثه میکردید ،و خداوند
استغاثهتان را مستجاب کرد (و فرمود ):من شما را به هزار نفر
از مالئکهی منظم شده کمک خواهم کرد.
َّ
َ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َّ
َ ُ َُّ َّ ْ
ْ
ُ
َو ما َج َعله الل ِإال ُبشری و ِلتطم ِئن ِب ِه قلوبکم و ما النصر ِإال
ْ
َّ َّ ََّ َ ٌ
زیز َح ٌ
کیم ()10
الل ِإن الل ع
ِم ْن ِعن ِد ِ
و خداون���د ای���ن وعده را نداد مگر برای اینکه بش���ارتی بر ش���ما
بوده و شما دلهایتان قوی و مطمئن شود ،و هیچ یاریی جز از
ناحیه خدا نیست که خدا مقتدری است شایسته کار.
ْ ُ َ ّ ُ ُ ُّ َ َ َ َ ً ْ ُ َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َّ
ـــماء
ِإذ یغ ِشـــیکم النعـــاس أمنة ِمنه و ین ِزل علیکم ِمن الس ِ
َ
َ
ً ُ َ َُّ ْ َ ُْ َ َ ْ ُ ْ َْ ّ ْ
طان َو ِل َی ْر ِب َط علی
ماء ِلیط ِهرکم ِب ِه و ی ْذ َ ِهْب عنکم ِرجز الشی ِ
ُق ُلوب ُک ْم َو ُی َث ّب َت ب ِه ال ق َ
دام ()11
ِ ِ
ِ
آن هن���گام را ک���ه افکن���د ب���ر ش���ما خم���ار خ���واب را تا آرامش���ی
باش���د از ناحیه او ،و او فرس���تاد بر ش���ما از آسمان آب را تا با آن
تطهیرتان داده و از ش���ما چرک ش���یطان را ببرد ،و دلهایتان را
محکم س���اخته (و جا پایتان را سفت کند) و در نتیجه قدمها
را استوار سازد.
در دو آیه اول بشارتهای کالمی مطر ح است که شما را با مالئکه

ذکرابوترابـــ

30
ی���اری میرس���انم و قل���وب ش���ما را مطمئن میکن���م اما چون این بش���ارتها کفای���ت نمیکند و
مس���لمانان در ش���ب جنگ از ترس نمیتوانند بخوابند ،خداوند در آیه  11میفرماید که خوابی را
بر ایش���ان فرس���تادیم تا مایه آرامش آنها ش���ود و بدین ترتیب از ترس رهایی یابند .از دیگر سو
نیز چون مسلمانان میهراسند تا برای تهیه آب به سمت چاههای بدر که در نزدیکی لشگر کفار
اس���ت بروند ،خداوند در ادامه میفرماید که آبی را نیز از آس���مان برای تطهیرشان فرو فرستادیم
تا خود را پاک کنند.
چنی���ن عکسالعملهایی از مس���لمانان واقعی بعید اس���ت پس این ع���دهای که بر طبق صریح
آیات که تعدادشان کم هم نبوده و مورد اشاره آیات هستند یا باید افرادی با ایمانهای سست
باش���ند و یا در گروه منافقین قرار داش���ته باش���ند .لذا دیده میش���ود که  15س���ال از بعثت پیامبر
گذش���ته اس���ت تعداد قابل توجهی ،افراد ضعیف االیمان و یا منافق در لش���گر مس���لمانان وجود
دارن���د که در ش���رایط س���خت چهره خود را نمای���ان کرده و عال وه بر ترس ب���ه مخالفت و جدل با
پیامبر اکرم نیز میپردازند .البته تذکر خداوند در مورد این ترس در ادامه آیات نیز آمده اس���ت.
مث���ال در آی���ات  15و  16میفرماید مب���ادا در میدان جنگ فرار کنید ،ک���ه غضب خدا را برای خود
کسب میکنید.
َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ ً َ ُ َ ُّ ُ ُ ْ َ ْ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ
َ
یا أیها الذین آمنوا ِإذا لقیتم الذین کفر وا زحفا فال تولوهم الدبار ()15
ای آنانکه ایمان آوردهاید هرگاه با تهاجم کافران در میدان کارزار روبرو ش���وید مبادا از بیم
آنها پشت به دشمن کرده و از جنگ بگریزید
َ َّ
َْ ُ َ َ ّ ً
َ َ ْ ُ َ ّ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َّ ُ َ َ ّ ً
َ ََ ْ َ َ َ
الل َو
ن
م
ب
ض
غ
ب
باء
د
ق
ف
ة
ئ
ف
لی
إ
زا
ی
ح
ت
م
و
تال أ
ٍ ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
و ْمـــن یو ِل َ ِهم یوم ِئ ٍذ دبره ِإال متح ِرفا ِل ِق ٍ
ِ
َ ُ
واه َج َه ّن ُم َو ب ْئ َس ْال َم ُ
صیر ()16
مأ
ِ
و آن کس که پش���ت به آنان کند پس همانا بازگش���تی به خش���م خدا کرده و جایش جهنم
اس���ت و چ���ه ب���د جایگاهی اس���ت  ،مگر آنکه ب���ه منظور بکار ب���ردن حیله جنگی باش���د و یا
بخواهد به گروه خود ملحق شده (و به اتفاق ایشان بجنگد)
دو آی���ه پش���ت س���رهم و تاکید ب���ر عدم فرار برای مس���لمانان نیز ش���دت ایمان آنان را مش���خص
میکن���د .البت���ه در ادامه آی���ات نیز مانند آیهه���ای  21 ،20و  27در مورد منافقین و افراد سس���ت
ایمان صحبت به میان آمده است تا نشان دهد که تعداد این افراد کم نبوده است.
َ
َ
َ
َ
ََّ َ َ ُ َ
ذین َآم ُنوا َأ ُ
ول ُه َو ال َت َو ّل ْوا َع ْن ُه َو أ ْن ُت ْم َت ْس َم ُع َ
یا أ ُّی َها ّال َ
ون ()20
طیعوا الل و رس
ای کس���انی که ایمان آوردهاید فرمان برید خدا و فرس���تادهاش را و بر نگردید از او با اینکه
میشنوید
َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
و ال تکونوا کالذین قالوا س ِمعنا و هم ال یسمعون ()21
و مانند کسانی که گفتند شنیدیم و حال آنکه نمیشنوند مباشید
َ
َ َ َ ُ ُ َ
ََّ
َ ُ ُ
َ ُّ َ َّ َ ُ
ونوا أمانا ِت ُک ْم َو أ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
الل َو ّ
ون ()27
الر ُسول َو تخ
ذین َآمنوا ال تخونوا
یا أیها ال
ای کسانی که ایمان آوردهاید خیانت مکنید به خدا و رسول و زنهار از اینکه خیانت کنید
امانتهای خود را با اینکه میدانید
در آی���ۀ  20ک���ه امر میکند که از خدا و رس���ولش پیروی و اطاعت کنی���د ،و بر نگردید در حالی که
میش���نوید! و در آی���ه بع���دی تاکی���د میفرمای���د که این طور نباش���ید در حالی که ح���رف پیامبر را
میشنوید اما حرف و امر او را گوش نمیکنید .اینگونه بیتوجهی به فرامین پیامبر از روی عمد
دوباره تاکید بر بیایمانی و یا کمایمانی مس���لمانان س���پاه اسالم دارد .البته خداوند در آیهی 27
وضعیت بدتری را توصیف کرده و به مسلمانان خطاب میکند که ای ایمان آورندگان به خدا و
ً
رسول خدا خیانت نکنید در حالی که میدانید .این آیه اصال به افراد ضعیفاالیمان نمیخورد،

زیرا ی���ک فرد ضعیفاالیم���ان ،هرچند
دارای ایمانی قوی نیست ولی آ گاهانه
دس���ت ب���ه خیانت آن ه���م درباره خدا
و رس���ولش نمیزن���د .پ���س خطاب به
منافقینی است که میدانند و خیانت
میکنن���د .در ادام���ه نی���ز میت���وان در
دیگ���ر آی���ات ای���ن فض���ای بیایمانی و
کمایمانی را یافت.
َّ
َُ
َ َُ
َ ُ
قیتمْ
یا أ ّی َهـــا الذیـــن آمنـــوا ِإذا ل
ََّ َ ً
ُْ
َ ً َ ْ ُ
ِفئـــة فاث ُبتوا َو اذ ک ُـــر وا الل کثیرا
َل َع َّل ُک ْم ُت ْفل ُ
ح َ
ون ()45
ِ
ای کس���انی ک���ه ایم���ان آوردهاید
وقت���ی برخوردی���د ب���ه گروه���ی (از
دش���من) پ���س پای���داری کنی���د و
خ���دا را زی���اد به خاط���ر آورید بلکه
رستگار شوید
ََّ َ َ ُ َ ُ
َو َأ ُ
َ
طیعـــوا الل و رســـوله و ال
َ َ
ناز ُعـــوا َف َت ْف َش ُـــلوا َو َت ْذ َه َ
ـــب
ت
َ
ُ
َّ َّ
ُ
الل َمـــعَ
َ
ْ
ْ
ُ
ریحکـــم و اص ِبـــر وا ِإن
َّ
الصاب َ
رین ()46
ِ
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و فرمانبری کنید خدا و فرستادهاش
را و ن���زاع مکنی���د که سس���ت ش���وید،
و در نتیج���ه نیرویت���ان تحلی���ل رود
و خویش���تن داری کنی���د ک���ه خ���دا با
خویشتن داران است
َّ
ْ َُ ُ ُْ ُ
َ
َ
َ
نافقـــون و الذیـــن فی
ِإذ یقـــول الم ِ
ُُ
ْ َ َ ٌ َ َّ ُ
ُ
دین ُه ْم وَ
الء
قل
وب ِهم مـــرض غر هـــؤ ِ
ِ
َ
َ ََ ّْ َ َ
َّ َ َ ََّ َ ٌ
الل ف ِـــإ ّن الل عزیز
م ْن یت َـــوکل علی ِ
َح ٌ
کیم ()49
هنگام���ی که منافق���ان و آنهایی که
در دلهایش���ان م���رض ب���ود گفتن���د:
ای���ن ق���وم را فری���ب داد دینش���ان ،و
ح���ال آنکه هر که ب���ه خدا توکل کند
خداوند مقتدری است شایسته کار.
آیهی  45دوباره متذکر میشود که ثابت
قدم باشید و از خدا و رسول اطاعت کنید
و با یکدیگر ن���زاع نکنید .تذکر به یک امر
بدیه���ی و آن هم اطاعت از خدا و رس���ول
در بی���ن مس���لمانان تنها میتواند نش���ان
دهن���ده عدم مقبولیت خدا و رس���ولش در

بین مسلمانان باشد .این عدم مقبولیت
به حدی اس���ت که در آی���هی  46خداوند
مس���لمانان را پرهیز میدهد از آنکه مانند
منافق���ان باش���ند ،آنانی ک���ه از روی ریا به
جن���گ آمدن���د و قصد داش���تند ت���ا مانع از
حرکت مس���لمانان در راه خدا شوند .البته
گوی���ا ای���ن فضا در بعد از جن���گ و با توجه
ب���ه پی���روزی مس���لمانان بازهم شکس���ته
نش���ده ب���ه طوری ک���ه در آی���ه  49خداوند
ً
صریحا ب���ه رفتار منافقین بع���د از پیروزی
اش���اره میفرمای���د ک���ه به مس���خره کردن
مس���لمانان میپردازند و میگویند اینها
فریفته دین خودشان شدند.
البت���ه بازهم آیاتی درب���اره منافقین وجود
دارد ک���ه به علت طوالنی ش���دن نوش���تار
به بررس���ی آنه���ا پرداخته نمیش���ود .اما
آنچ���ه ک���ه قابل تأمل اس���ت حج���م قابل
توج���ه آی���ات در م���ورد منافقین میباش���د
که نش���ان از وجود گروهی س���ازمان یافته
ب���ا تعداد زیاد در بین مس���لمانان دارد .لذا

این سؤال پیش میآید چگونه در جنگ
بدری که همواره در طول تاریخ از شرکت
کنن���دگان آن در کتابه���ای تاریخ���ی ب���ا
عن���وان اصحاب خ���اص پیامبر ن���ام برده
ش���ده و در تقس���یم بی���ت الم���ال توس���ط
خلیف���ه دوم بیش���ترین س���هم دریافت���ی را
دارن���د ،اینطور توس���ط خداون���د در قرآن
کریم مورد خطاب قرار گرفتهاند؟
حقیق���ت ک���دام اس���ت؟ تعری���ف و
تمجیدهای برخی کتب تاریخی از تمامی
اصحاب بدر و یا خطاب آیات به اصحاب
ب���در که گروه زی���ادی را منافق ش���مرده و
عده عم���دهای را ضعیف االیمان میداند
و تأ کی���د میفرمای���د ک���ه به ح���رف خدا و
پیامبر گوش نمیدهند ،خیانت میکنند،
مس���خره میکنند و ...؟ لذا باید جنگ بدر
را در لس���ان آی���ات «پیروزی اس���الم دربرابر
کف���ار» ام���ا «شکس���ت مس���لمانان از لحاظ
ایم���ان و باورداش���ت توحی���د و نب���وت»
دانست.

ْ
َ َ
ْ ََ ْ َ َ
َ ُ
ال� ّ��س���ال ُم َع��ل� ْ�ی��ک� ْ�م َی����اُ ...م��خ��ت��ل��ف ال َ��م��ال ِئ��ک ِ��ة َو َم� ْ�ه� ِ�ب� َ�ط ال� َ��و ْح���ی
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مــحــل رفـــت و آمــد
مالئکه و فرود آمدن وحی
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سلمان قنبری

در ایـــن فـــراز به یکی دیگر از مناقب و فضائل اهل بیت؟مهع؟ خواهیم پرداخت که موضوع آن
در ارادتمندی مالئکه نسبت به ایشان بوده است .در این بخش بر آنیم تا میزان ارادتمندی
مالئکـــه بـــه محضـــر اهـــل بیـــت ؟مهع؟ را بیـــان داریـــم و نشـــان دهیـــم که ایشـــان به واســـطه
خدمتگزاری و کسب علم و گرفتن مأموریت از ائمه؟مهع؟ به درگاه الهی تقرب پیدا میکنند.

904009

«اختالف» به معنای «آمد و شد پیوسته»
میباش���د و نش���ان از این مطلب دارد که
مالئک���ه پیوس���ته و مس���تمر ب���ه خدم���ت
ائمه؟مهع؟ مش���رف میش���دند و این رفت و
آمد بس���یار منجر گش���ته ک���ه ائمه؟مهع؟ به
َََ
المال ئ َکه» ّ
متصف گردند.
صفت ُ«مختلف َ ِ
البت���ه روش���ن اس���ت ک���ه ای���ن دی���دار و
مالقات ،افتخار و عبادتی برای فرشتگان
محس���وب میش���ود ،نه ب���رای ام���ام تا ما
بگویی���م امامان به جایگاهی رس���یدهاند
که مالئکه به خدمتشان میرسند!
اما اگر س���ؤال ش���ود ک���ه ن���زول مالئکه بر
ائم���ه؟مهع؟ ب���ا خاتمی���ت پیامب���ر اک���رم؟ص؟
مناف���ات دارد و بع���د ایش���ان نبای���د ملکی
نازل شود چه پاسخ میدهیم؟
بیان خود ،توجه به
س���ؤال کننده در این ِ
نکتهای را فراموش کرده است؛ او گمان
کرده که س���بب نزول مالئک���ه ،تنها برای
ن���زول «وح���ی تش���ریعی» میباش���د و از آن
جا که «وحی تشریعی» مختص به پیامبر
اک���رم؟ص؟ بوده اس���ت خی���ال میکند پس

از ایش���ان دیگ���ر علتی برای ن���زول مالئکه
باقی نمیماند.
در حالی که بر اس���اس آیات قرآن ،مالئکه
ب���ر غی���ر پیامب���ران ه���م ن���ازل میش���وند؛
همان طوری که بر حضرت مریم نیز نازل
شدند (آیات  17و  42و  43سوره مریم).
حت���ی در جری���ان ع���ذاب قوم ل���وط ،تمام
مردم فرشتگان را به صورت انسانهایی
دیدند (آیات  61تا  68سوره حجر).
وقت���ی در آیات ق���رآن ،نزول فرش���تگان و
دیدار و گفتگوی ایش���ان با حضرت مریم
و یا قوم فاس���ق لوط بیان ش���ده است آیا
نزول مالئک���ه بر خاندان رس���الت؟مهع؟ که
صاحب مقام عصمت هستند دور از ذهن
میباشد؟
اصب���غ ب���ن نبات���ه میگوی���د :خدم���ت
امیرالمؤمنین؟ع؟ شرفیاب شدم در حالی
که َح َسنین؟امهع؟ در محضر پدر بزرگوارشان
بودن���د و حض���رت به آن���ان نگاهی عمیق
مینمودن���د .م���ن در حق آن���ان دعا کردم
و از امیرالمؤمنین؟ع؟جویای علت چنین

نظری به فرزندانش را شدم.
حض���رت فرمودند :ایش���ان را که میبینم
از جریان���ی ی���اد میکن���م« .روزی در هوای
گ���رم به خان���ه آم���دم همین که همس���رم
فاطم���ه؟اهع؟ خواس���ت ب���رای م���ن غذایی
فراه���م آورد ناگه���ان ای���ن دو پس���رم وارد
ش���دند و در دام���ان م���ادر نشس���تند .مادر
از ایش���ان پرس���ید :عزی���زان م���ن چ���را دیر
آمدید؟ گفتند :رس���ول خدا و جبرئیل ما را
نگه داش���ته بودند.حسن؟ع؟ فرمود :من
روی دام���ان پیامب���ر ب���ودم و حس���ین؟ع؟
گف���ت من در دامان جبرئیل جا داش���تم و
پیوس���ته از این دامان ب���ه آن دامان آمد
و ش���د داش���تیم تا ظهر ش���د و پیامبر خدا
آم���اده نم���از گردیدن���د و جبرئی���ل ه���م به
آسمان باال رفت و ما به خانه آمدیم».
اصب���غ ع���رض نم���ود :ای امیرالمؤمنین!
حس���نین؟امهع؟ جبرئی���ل را به چ���ه صورتی
میدیدن���د؟ فرمودن���د :به هم���ان صورتی
که بر پیامبر اکرم نازل میشد.
در روایت���ی دیگر امام حس���ین؟ع؟ خطاب
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به مردی کوفی فرمودند:
اگ���ر ت���و را در مدین���ه میدی���دم اث���ر و ج���ای پای
جبرئی���ل را در خان���ه خودم���ان ب���ه ت���و نش���ان
1
میدادم.
علت آمد و شد مالئکه به نزد ائمه؟مهع؟ چیست؟
در ادام���ه ب���ه س���ه دلی���ل از نزول ایش���ان اش���اره
میکنیم:

 .1خدمتگزاری:

یکی از اعمال مالئکه و شاید یکی از علل خلقت
ایش���ان خدمت به ائمه و ش���یعیان ایشان است
همان طوری که پیامبر اکرم؟ص؟ فرمودند:
ُ َّ
َ
َ ْ َ َ َ َ ُ َّ َ
ِإ ّن ال َمال ِئکة لخد ُامنا َو خد ُام ُم ِح ِّبینا.
همان مالئک���ه خادمان ما و خادمان محبان ما
2
هستند.
در روای���ت دیگری آمده اس���ت ک���ه روزی جناب
ام ایم���ن چرخ���ش دس���تار و جنب���ش گه���واره را
بدون دس���ت در منزل حض���رت فاطمه زهرا؟اهع؟
دی���د ،ب���ه ش���گفت و تعجب آم���د و جری���ان را به
پیامبر اکرم؟ص؟ عرضه داشت .حضرت فرمودند:
«فاطم���هام روزهدار ب���ود ،خس���ته و گرس���نه ،هوا
هم بس���یار گرم ،خدا او را به اس���تراحت واداشته
و فرش���تگانی را برای کمک به او فرستاده بود و
چون دخت���رم هیچگاه از ذکر خداوند غافل نبود،
خداون���د نیز ملکی را عهدهدار ذکر و تس���بیح قرار
داد ت���ا ثواب���ش از آن او باش���د .ام ایمن پرس���ید:
آسیابان که بود؟
جبرئیل،گهواره جنبان که بود؟میکائیل،فرشته تسبیح گو که بود؟3
اسرافیل.ای���ن خدمتگ���زاری از جان���ب مالئک���ه ب���ه هیچ
عن���وان ام���ری عجی���ب نمیباش���د چ���را ک���ه
آن���ان خلق���ت خ���ود را مدی���ون امیرالمؤمنی���ن و
اهلبی���ت؟مهع؟ میدانن���د هم���ان ط���ور ک���ه نبی
اکرم؟ص؟ در روایتی خطاب به عموی خود جناب
عباس بن عبدالمطلب فرمودند:
خداون���د از ن���ور ب���رادرم امیرالمؤمنی���ن مالئکه را
خلق نمود پس مالئکه از نور او خلق گردیدند.

آری نگاه امیرالمؤمنین و قلب او ملک س���از اس���ت و
مالئک���ه را ب���ه وجد م���یآورد و افتخ���ار مالئکه نوکری
در ای���ن آس���تان و طل���ب اس���تغفار ب���رای ش���یعیان
امیرالمؤمنین است.

 .2ا کتساب علوم و معارف:

گاه���ی رفت و آمد فرش���تگان به حضور اهل بیت؟مهع؟
به منظور کس���ب علوم و معارف اس���ت چ���را که ائمه
آموزگاران مالئکه و معلمین ایشان بودند همان طور
که پیامبر اکرم؟ص؟ در روایت مفصلی فرمودند:
«چون خداوند متعال فرش���تگان را ،آفرید و آنان انوار
ما را دیدند و بزرگ ش���مردند تس���بیح حق آوردیم که
بدانند ما مخلوق خداییم و مالئکه به دنبال تسبیح
م���ا تس���بیح خ���دا گفتند و ب���ه همین ش���کل تهلیل و
4
تکبیر و تحمید گفتن را از ما آموختند».

 .3گرفتن فرامین و دستورات الهی

از جمل���ه موارد تش���رف مالئک���ه ،حضور ب���رای گرفتن
دستور و فرمان از آن ذوات مقدسه است چرا که قلب
ایش���ان ظرف َمش���یت و جایگاه اراده پروردگار اس���ت
و جریان امور هس���تی از مس���یر این خاندان میباشد؛
هم���ان ط���ور ک���ه در زی���ارت مطلقه امام حس���ین؟ع؟
عرضه میداریم:
َُ َ
الر ّب فـــی َم َقادیر ُأ ُموره َت ْهب ُ
ـــط إ َل ْی ُک ْم َو َت ْ
ص ُدرُ
ِإ َرادة ّ ِ ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ُ
5
ِم ْن ُب ُیو ِتکم.
اراده پ���روردگار در ان���دازه گیری کارها به س���وی ش���ما
فرود میآید و از خانههای شما صدور پیدا میکند.
همچنی���ن در ش���بهای ق���در ،فرش���تگان ب���رای اخذ
اوام���ر الهی���ه و فرامی���ن اله���ی و ب���ه منظ���ور تعب���د و
بندگ���ی و انجام مأموریت ،ش���رفیاب ب���ه محضر اهل
بیت؟مهع؟میشوند.
َ َ ُ َ َ َ ُّ
راب
أنا و ُّجمیع َم نفوق ُالت ِ
ّ
ُ
عل ابیالتراب
فداء ت ِ
راب ن ِ

 .1کافی ،ج ،1ص.398
 .2عیون اخبار الرضا؟ع؟ ،ج ،1ص.262
 .3بحار االنوار ،ج ،43ص.28
 .4علل الشرایع ،ج  ،1ص ،5ح.1
 .5کافی ،ج ،4ص.577
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موعود روز گاران یا موجود روز گاران؟
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خــورشــیــدپــشــتابــر

ن�� � �گ� � ��رش� � ��ی ب� � � � ��ر چ � � �گ� � ��ون � � �گ� � ��ی ب� � � �ه � � ��رهم� � � �ن � � ��دی از ام � � � � � � ���ام غ � ��ای � ��ب
سلمان قنبری

در ایـــن نوشـــته برآنیم تا با توجه بـــه کالم نورانی امام زمان؟جع؟در خطـــاب به یکی از وکالی
خود که نحوۀ بهره مندی از امام را در دوران غیبت برای ما مشخص میفرمایند که ان شاء
الل به برکت این کالم معرفتی بیشتر از امام نصیب ما شود.

ام������������������ام زم����������������������ان؟جع؟در
ن����ام����های خ���ط���اب ب����ه وک��ی��ل
دوم خ������ود ج����ن����اب م��ح��م��د
ب�����ن ع���ث���م���ان م���یف���رم���ای���ن���د:

َ
َ
ْ َ
أ َّم ��ا َو ْج � ُ�ه ِالان ِتف � ِ�اع ب ِ��ی ف ِ��ی غ ْی َب ِتی
َّ
َ
َ َ ْ َ
ف� ��ك � ِ�الان � ِ�ت ��ف � ِ�اع ِبال�ش ْم � � � � ِ�س ِإذا
غیبه ��ا َع ��ن ْال َأ ْب َص ��ار َّ
الس َح � ُ
�اب
ِ
ِ
َ ّ َ ََ ٌ َ ْ ْ َْ َ
َ
و ِإن ِ��ی لأم ��ان ِلأه � ِ�ل ال ��أر ِض كم ��ا
َ
�ان ل َأ ْه ��ل َّ
�وم َأ َم � ٌ
أ َّن ُّالن ُج � َ
الس َم � ِ�اء
ِ
ِ
نحوه بهرهمن���دی از من در دوران غیبتم
همانن���د بهرهمندی از خوش���ید اس���ت به
هنگامی از چش���مان به س���بب پش���ت ابر
ً
رفت���ن غای���ب میش���ود و قطعا م���ن امان
ب���رای اهل زمین هس���تم هم���ان طور که
1
ستارگان امان برای اهل آسمان است.

همیش���ه آی���ات و روای���ات زی���ادی را
میش���نویم و ی���ا حتی حف���ظ میکنیم اما
کمتر ب���ه محتوای آنها توج���ه میکنیم.
در ای���ن نوش���ته برآنیم تا ب���ه عنایت امام
زمان؟ع؟ فه���م ومعرفت بیش���تری از این
کالم دریابیم ،ان شاء اهلل.
در ای���ن کالم نورانی ام���ام زمان؟ع؟ نحوۀ
بهرهمن���دی از ام���ام را در زم���ان غیبت به
بهرهمندی از خورش���ید پش���ت ابر تش���بیه
فرمودهان���د و در ادام���ه ایش���ان خ���ود را
«امان» ب���رای اهل زمین میدانند همان
طور که س���تارگان امان برای اهل آسمان

هستند.
به راستی بس���یاری از دوستان و شیعیان
امام زم���ان؟ع؟ این روایت آن امام همام
را شنیده و حتی در خاطر دارند اما چه قدر
در م���ورد محتوای آن تا به حال اندیش���ه
کردهایم از آنجائی که کالم اهل بیت؟مهع؟
ن���ور اس���ت و راهگش���ای دوران نکبت بار
غیب���ت؛ م���ا نی���ز متمس���ک به ای���ن کالم
نورانی میشویم.
در ای���ن ک���الم ام���ام زمان؟ع؟خ���ود را ب���ه
خورش���ید تعبیر فرمودهان���د ،اما چه چیزی
مان���ع نور افش���انی مس���تقیم ای���ن آفتاب

عالمگی���ر میش���ود؟ ش���اید بت���وان گف���ت
ک���ه هی���چ مانع���ی نمیتوان���د جل���وی این
خورش���ید را بگیرد بلکه خود افراد هستند
ک���ه بهرهمن���دی خ���ود از خورش���ید را ک���م
میکنن���د مث���ل فردی ک���ه در خان���ۀ خود،
پرده خود را بکشد و به زیر پارچهای رفته
و سپس منکر وجود خورشید شود.
ابر در جلوی خورش���ید امامت را خود
پس ِ
آدمی درس���ت میکند و آن هم با گناهان
خ���ود؛ چ���را ک���ه ام���ام همیش���ه و در همه
جا حاضر و ناظر اس���ت و این ما هس���تیم
ک���ه خ���ود بهرهمن���دی از امامم���ان را ک���م
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میکنیم؛ روش���ن است که جنس ابر از زمین است
وخورش���ید از آس���مان و ابر به زمین نزدیکتر است
تا به خورشید!
پ���س اف���راد از ای���ن خورش���ید پش���ت ابر ب���ه میزان
ارادتمندیش���ان بهرهمند میش���وند و همه یکسان
به توجهات آن امام مشرف نمیشوند .این را هم
بدانی���م که ه���ر چه قدر ک���ه من گناهکار باش���م و
اب���ر بر روی این آفت���اب عالمتاب بگیرم نمیتوانم
منک���ر وجود او ش���وم چون تشعش���عات ن���ور آن به
همه میرس���د و از «عالئ���م» آن میتوان وجود او را
ثابت نمود .ابریترین روز هم باز با ش���ب ظلمانی
تفاوت میکند وما از اثرات آن اس���تفاده میکنیم،
از گرم���ا و ح���رارت آن بهره مند میش���ویم در حالی
که او را نمیبینم.
حقیقت این اس���ت که در خیلی از موارد خورش���ید
از پش���ت اب���ر ه���م نورافش���انی میکن���د و در زندگی
همه این نورافش���انی خورشید وجود دارد اما بسیار
کمان���د افرادی که ای���ن عنایت را متوجه ش���وند و
«ام���ام» همۀ
ق���دردان آن باش���ند .ام���ام زمان؟ع؟
ِ
ً
انسانهاس���ت ولی اکثرا بی توجه به وجود ایشان
هستیم.
بهرهمندی از خورش���ید با رؤیت آن ارتباط چندانی
ن���دارد .البت���ه مس���لم اس���ت که از خورش���ید پش���ت
اب���ر بهرهمن���دی نیز کمتر میش���ود ولی ه���ر فرد به
نس���بت توج���هاش ،بهرهمن���دیاش ه���م تف���اوت
میکن���د ب���ه همین دلیل هم راههای زائل ش���دن
ابر برای هرکس به دست خود اوست و بستگی به
اعم���ال خود او دارد .اما برطرف ش���دن کامل ابرها
که همان ظهور موفور الس���رور خورش���ید عالمتاب،
امام زمان؟ع؟ خواهد بود به دس���ت خداوند انجام
خواهد شد.
پس بهرهمندی انس���انها از خورش���ید بستگی به
خودش���ان دارد بدی���ن معنی که من تا چ���ه اندازه
حض���ور آن را در زندگی���م ح���س میکن���م چ���را ک���ه
غفلت از خورشید در حالی که پشت ابر باشد بیشتر
میش���ود و ظلمت و گمراهی نیز بیش���تر میش���ود.
هم���ان ط���وری ک���ه در فض���ای خاکس���تری دوران
غیب���ت ،افراد بیش���تری دچار گمراهی میش���وند و
تشخیص حق از باطل سختتر میشود ،مراقبت

ام ــام همیش ــه و در هم ــه جا حاضر
و ناظ ــر اس ــت و ای ــن م ــا هس ــتیم
ک ــه بهرهمن ــدی از امامم ــان را ک ــم
میکنی ــم؛ جنس ابر از زمین اس ــت
وخورش ــید از آس ــمان و ابر به زمین
نزدیکتر است تا به خورشید!

بس ــیاری از افراد به م ــرور زمان «در
پ ــس اب ــر ب ــودن آفت ــاب» برایش ــان
عادی میش ــود و به این نوع زندگی
ً
خ ــو میگیرند تا جائی ک ــه اصال فکر
میکنن ــد خورش ــید همیش ــه بای ــد
پش ــت ابر باش ــد و بر اساس همین
هم زندگ ــی خود را تنظی ــم میکنند
و تصوی ــری ه ــم از بهرهمن ــدی
مستقیم خورشید ندارند.

اف���راد نیز بر اعمالش���ان کمتر میش���ود؛ چ���را که در
عدم توجه به حضور امام ،انسان توجه به گناهش
هم کمتر میش���ود پس خوشا بر احوال کسانی که
ام���ام خود را همیش���ه حاضر و ناظر ب���ر اعمال خود
میدانند و خوش���ا بر احوال این چنین افرادی که
غیبت امام در نزدشان به منزله مشاهده است.
اما از آن طرف بس���یاری دیگر از افراد به مرور زمان
در پ���س ابر بودن آفتاب برایش���ان عادی میش���ود
و ب���ه ای���ن ن���وع زندگی خ���و میگیرند ت���ا جائی که
ً
اصال فکر میکنند خورش���ید همیش���ه باید پشت ابر
باش���د و بر اساس همین هم زندگی خود را تنظیم
میکنن���د و تصوی���ری ه���م از بهرهمندی مس���تقیم
خورش���ید ندارند چون نمیخواهند به این ش���کل
هم بهرهمند شوند.
ً
ای���ن نکته را باید بدانیم که معموال طبیعت آدمی
بر این اس���ت تا مادامی که در نعمت هست توجه
هم نس���بت ب���ه آن نعمت کمتر اس���ت و تا آن را از
دست میدهد متوجه جایگاه او میشود به همین
جهت اس���ت که ما در روز ابری به دنبال خورش���ید
ّ
میگردیم و اال در روزهای عادی توجهمان نسبت
به آن کمتر میشود.
شر ح دل ما حدیث ماهی و آب است
او همه در آب و آب را شده جویا
نکت���ۀ مه���م دیگ���ر در ای���ن تش���بیه این اس���ت که
همان طور که خورش���ید مرکز این عالم است و اگر
نباش���د عالم نی���ز به هم میری���زد و همان طور که
از نش���انههای قیامت از بین رفتن خورشید است،
حال اگر امام هم نباش���د این عالم و زمین به هم
میریزد و اهل خود را فرو میبرد.
پ���س خوش���ا ب���ر اح���وال کس���انی ک���ه همانن���د ماه
از خورش���ید ،ن���ور میگیرن���د ت���ا در غیب���ت خورش���ید
نورافش���انی کنن���د و ن���ور خ���ود را تنه���ا از خورش���ید
عالمتاب امام میگیرند و مردم با دیدن او متوجه
خورش���ید میش���وند و افت���اب در ذهنش���ان تداعی
میش���ود و او دیگران را به خورشید دعوت میکند
تا در دوران ظلمانی نبود خورش���ید راهنمای مردم
باشد.
َ َ ُ َ َ َ ُّ
راب
أنا و ُّجمیع َم نفوق ُالت ِ
ّ
ُ
عل ابیالتراب
فداء ت ِ
راب ن ِ

شاید همین امشب ُمردی

خوش به حال بندهای که وقتی روز قیامت نامه عملش رو
دستش میدن میبینه گناهانی کرده ولی زیرش یه پشیمانی
و استغفاری هم نوشته ،خوش به حال این بندهها .گناه کرده
اما پشیمون شده،
صفحه 38

آیا فراموش کرده ایم؟

اخبار بحرین ،سینههایمان را تنگ کرد و خونمان را به
جوش آورد .با تمام وجود دلمان میخواست برویم و از
برادرانمان دفاع کنیم .حتی خواستیم خود را با قایق به
بحرین برسانیمّ ...اما کمی که گذشت...
صفحه 46

شما ،امسال نوروز کجا میروید؟

یک س���ال را پشت سر گذاشتهایم و حاال تعطیالت چند روزهای
را پیش رو داریم و فرصت خوبی است که همراه با خانواده به
س���فری چند روزه روی���م و به قول مع���روف آب و هوایی عوض
کنیم!
صفحه 52

شیعه؛ یعنی عقل و عشق باهم،
شیعه؛ یعنی آرامش ،انسانیت ،سربلندی و سرفرازی.
شیعه؛ یعنی ،یك انسان متصل به قدرت بیانتها.
شیعه؛ عرب باشد یا عجم ،سیاه یا سفید ،شیعه است.
شیعیان همدلاند ،همرنگاند و همراه...
ما ،گر چه شاید فقط اسممان شیعه باشد ،ولی دوست
ً
داریم واقعا شیعه باشیم و شیرینی شیعه بودن را بچشیم.
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مـردی!
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همیـن
شـاید
ُ
درس اخالق مرحوم آیت اهلل مجتهدی
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بشی و اگر عبادت جن و انس رو هم
کردی نباید مغرور بشی ،ممکنه عباداتت
مورد قبول نشه .هم از این ور داریم هم
از اون ور.
نباید آدم بگوید که «من نفسم هنوز به
جایی نرسیده که دیگه گناه نکنم پس
چرا توبه کنم»« ،من که هنوز نفسم رو
نتونستم کنترل کنم و مهارش رو به
دست بگیرم و ممکنه خطایی از من سر
بزنه ،پس چه فایدهای داره توبه کنم،
توبه کنم باز دومرتبه گرفتار بشم!»
از کجا معلومه باز گناه میکنی؟ شاید
نکردی؟ به عال وه شاید همین امشب
مردی! چرا چنین حرفی میزنی که من
چون از خودم خاطر جمع نیستم پس
توبه نمیکنم! پیر که شدم توبه میکنم!!
گفتم که به پیری رسم و توبه کنم
این قدر جوان ُمرد و یکی پیر نشد
ً
اصال خدا توبهکننده رو دوست داره .آیه
ََ
قرآن داره «إ َّن َّ
اهلل ُی ِح ُّب ّالت ّوابین» ،خدا
ِ
دوست داره بندۀ گنهکارش بگه «خدایا
بد کردم».
شما دیدین بچهتون یه وقت خطا
میکنه میاد میگه غلط کردم ،شما
بغلش میکنی ،نوازشش میکنی ،گریه
میکنه ،اشک میریزی ،میگه آقاجون
غلط کردم ،منو نزن ،منو نزن ،شما بغلش
میکنی ،میچسبونیش به خودت؛ ما که
بندهایم این جوریایم اون وقت خدا...
فقط آدم باید یک کلمه بگه« :خدایا
نفهمیدم» ...همین« ...بد کردم»...
«عمرم رو به بطالت صرف کردم»...
به بعضیا شیطون میگه «خدا تو رو
نمیآمرزه»« ،بیخودی توبه نکن چون
خیلی بدی کردی» .این هم کار شیطانه.
این حرف شیطانه .این یأس از رحمت
خدا از گناهان کبیره است .حدیث داریم
اگر گناه جن و انس را کردی نباید ناامید

خدا به ما توفیق بده یک حالت توبه
و انابه در ما ایجاد بشه که فقط بگیم
«خدایا ما میخوایم گناه نکنیم».
گناه دو جوره :یه وقت آدم لجبازی
میکنه ،با خدا گردن کلفتی میکنه
و گناه میکنه و هیچ به فکر توبه هم
نیست .اونا کارشون خرابه .ولی یه وقت
هست گناه میکنه ولی پشیمانه ،هی
خودش خودش رو میخوره :من چرا این
گناه رو کردم ،چرا غیبت کردم .خودش
خوش رو مالمت میکنه .خیلی خوبه آدم
این نفس لوامه رو داشته باشه .نخواد
گناه بکنه از دستش در بره ،خدا اینا رو
میآمرزه.
اما اگر تصمیم داره همش گناه بکنه،
از صبح که از خواب پا میشه غیبت
میکنه ،دروغ میگه ،مال حروم میخوره،
ً
روزه نمیگیره ،اصال با خدا سر جنگ داره،
اونایی که با خدا سر جنگ دارن ،مشکله
توبشون قبول بشه .اونا اگر گناه بکنن
خدا قسم میخوره که به عزت و جال ل
خودم دیگه تو رو نمیآمرزم .با اینکه
َ َ
الراحمین هست اما روایت
خدا ارح ُم ِ
داریم که خدا به بعضی از بندههاش
میگه به عزت و جالل خودم تورو
نمیآمرزم .اون کدوم بندس؟ اونی
که سر لجبازی داره با خدا .ماها انشاء
اهلل هیچ کدوممون این طور نیستیم،
لجباز نیستیم .از دستمون گاهی در رفته
گناهی کردیم و اال خودمون نخواستیم
گناه بکنیم؛ روایتی هست که خوش
به حال بندهای که وقتی روز قیامت
نامه عملش رو دستش میدن میبینه
گناهانی کرده ولی زیرش یه پشیمانی

و استغفاری هم نوشته ،خوش به حال
این بندهها .گناه کرده اما پشیمون
ً
شده ،واقعا پشیمون شده و استغفار
کرده ،خوشا به حالشون .استغفار کنین.
نماز عصر خوندین هفتاد مرتبه استغفار
کنین...
خوش به حال داشای قدیم .اونا هم
توبه میکردن ،یه پیرهن سیاه تنشون
میکردن تو محرم ،قاطی سینهزنها
سینه میزدن .مشروب خور بود قمار
باز بود .توبه میکرد آخر محرم امام
حسین؟ع؟ دستش رو میگرفت ،آدم
خوبی میشد ،مسجدی میشد .این قدر
محرم و صفر امام حسین؟ع؟ دست اونا
رو میگرفت میآورد تو راه .ان الحسین
سفینة النجاة ،امام حسین؟ع؟ کشتی
نجاته ،چراغ هدایت است .ایشون دست
همه رو میگره .خدا همه توبهکنندهها رو
دوست داره.
قدیما زاد و توشهشون رو االغ بود تو
خورجین .این االغ گاهی اوقات گم
میشد ،بیابون هم بود نه مغازه بود نه
رستوران نه هتل ،همش بیابون بود و
االغه هم گذاشته بود رفته بود .صاحب
االغ گرسنه و تشنه میشد ،به فال کت
میرسید از گرسنگی رو به مرگ رفته بود،
یه هو زاد و توشش پیدا میشه ،االغه
پیدا میشه ...این آقا چقدر خوشحال
میشد؟ حدیث داریم که خدا از توبۀ
بندۀ گناهکار بیشتر از این آدمه خوشحال
میشه .خیلی عجیبه! خدا این طوری
از توبۀ بندههاش خوشحال میشه
اونوقت ما...
توبه بکنین ...حتما ...هر شب...
شاید امشب مردین...
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هــنــگــامــۀیدرو

داس َم ِه نو
مزرع سبز فلک دیدم و ِ

یادم از ِکشتۀ خود آمد و هنگام درو

1

حامد داودوندی

ایم���ان به آموزهه���ای دینی ،عالوه بر این که وظیفهی ماست ،طعم زندگی ما را تغییر میدهد.
ه���ر ی���ک از آموزههای دینی ،طعمی دارد که قدر عیار ایمان ما بیشتر باشد ،طعم آن را در زندگی
بیشت���ر احس���اس میکنی���م .و این میتواند محک���ی باشد برای عی���ار ایمان ما .یک���ی از مهمترین
اصول اعتقادی ما ،ایمان به معاد است .معاد یعنی روزی کارنامهی اعمالمان را خواهیم دید.
باور معاد ،ما را هوشیار میکند که پیش از انجام عمل و پس از آن ،در مورد آن بیندیشیم.

اضطراب امتحان
فرش���اد ،با اینکه از من کمتر خوانده بود ،یا
ً
بهت���ر بگویم ،اصال چی���زی نخوانده بودّ ،اما
روحیهاش از من بهتر بود و مثل همیش���ه،
نیش���ش تا بناگوشش باز! انگار نه انگار که
تا لحظاتی دیگر قرار است پای امتحان آخر
ترم بنش���یند .شاید اگر من هم ،همۀ کتاب
را خالص���ه کرده ب���ودم و چپانده بودم توی
جورابم ،همان حال را داشتم!
مدام دس���تانم را ها میکن���م بلکه از لرزش
بیفت���د؛ هر چند ،خ���ودم میدانم که لرزش
دستهایم مال سرما نیست...
به در س���الن که میرسیم ،آقای ناظم مثل
ش���یر ایس���تاده اس���ت و بچهه���ا را میپاید.
چش���م فرش���اد که به آقای ناظ���م میافتد،
زی���ر ل���ب چی���زی میگوی���د و س���عی میکند

البهالی بچهها -طوری که چشم ناظم به
او نیفت���د -وارد س���الن ش���ود .ناگهان ناظم
با ص���دای بلند میگوی���د« :آهای پس���ر!»...
و فرش���اد را از بی���ن بچهه���ا س���مت خ���ود
میکشد...
س���ر جای���م مینش���ینم و تص���ور میکنم که
وقت���ی پ���درم کارنام���هام را میبین���د ،چ���ه
قیافهای پیدا میکند.

روز کارنامه
م���ا ،هنگام���ی ک���ه بع���د از امتح���ان ،منتظر
دی���دن نتیجۀ آن هس���تیم ،طعم ایمان به
معاد را با تمام وجود چشیدهایم .معاد یعنی
باالخره روزی خواهد رسید که کارنامۀمان
را خواهند داد 2.معاد یعنی هر کس خودش
3
میدان���د اوضاع کارنامهاش چطور اس���ت،

ّاما ،ایمان به معاد چه طعمی دارد؟ به
بیان دیگر ،میخواهیم بررس���ی کنیم،
ایم���ان به مع���اد چه رن���گ و بویی به
زندگی دنیایی ما میبخش���د؟ و کسی
که به معاد ایم���ان دارد -صرف نظر از
پیامده���ای اخ���روی آن -در این دنیا
چه مزهای را تجربه میکند.
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ما همه کشاورزیم!

4

مع���اد م���ا را کش���اورز ب���ار م���یآورد! یعن���ی
باور معاد ،س���بب میش���ود م���ا -همچون
کش���اورزان -عمر خود را مزرعهای ببینیم
ک���ه ه���ر نی���ت ،عم���ل و کردارم���ان ،بذری
اس���ت ک���ه کاش���ته میش���ود و محصول���ی
میده���د؛ طبیعی اس���ت ک���ه ب���ذر گندم،
گن���دم میده���د و ب���ذر ج���و ،ج���و! 5البت���ه
کس���انی که بذره���ای الهی بکارن���د ،مورد
الهی حمایت از مؤمنین
حمایت صندوق ِ

6
قرار خواهد گرفت.
ً
همانگون���ه ک���ه میدانی���د ،معم���وال
کشاورزی به سه مرحله تقسیم میشود:
-1کاشت
-2داشت
-3برداشت
ب���رای م���ا ،مراح���ل «کاش���ت» و «داش���ت»
بس���یار اهمی���ت دارد .مرحل���ۀ «برداش���ت»
همانگونه که پیشتر اش���اره ش���د -بهص���ورت خ���ودکار در عال���م دیگ���ر انج���ام

میش���ود و محص���ول عملم���ان را آنج���ا
دریافت میکنیم.

چه بکاریم؟ چگونه بکاریم؟
منظ���ور از مرحل���ۀ کاش���ت ،مرحل���ۀ پی���ش
از عم���ل ماس���ت .همانگون���ه ک���ه ی���ک
کش���اورز در انتخاب بذر دق���ت میکند ،ما
نی���ز در اثر ایم���ان به معاد ،پی���ش از آنکه
ه���ر عملی انجام دهیم ،در مورد آن عمل
میاندیشیم تا ببینیم آیا ارزش آن را دارد
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ک���ه عمرمان را -که تنها دارایی ماس���ت -خر ج آن
کنی���م؟ در واق���ع ای���ن مرحل���ه یعنی دق���ت در نیت
عمل و نحوۀ انجام آن؛ چرا که عمل=نیت+نحوۀ
انجام.
ً
مث���ال اگر ما ب���رای عصر جمع���ه فق���ط بتوانیم یکی
از دو عم���ل «س���ینما رفت���ن» و «ب���ه مادربزرگ س���ر
زدن» را انتخ���اب کنی���م ،ب���ا انتخ���اب ه���ر گزین���ه،
بذری متف���اوت میکاریم و محصولی متفاوت درو
میکنیم.
موض���وع دیگ���ری ک���ه در این مرحله ب���ه آن دقت
میکنی���م ،نح���وۀ کاش���تن ب���ذر اس���ت؛ ب���ه بی���ان
دیگ���ر ،ت���الش میکنیم عمل خ���ود را طوری انجام
دهیم که به محصول آن آس���یبی نرس���د؛ چون ما
میدانی���م ی���ک «کار خ���وب» بای���د «خ���وب» انجام
ش���ود .ریا و نداش���تن اخ���الص ،مهمترین آس���یبی
اس���ت که میتوان���د مرحلۀ انجام عم���ل ،یا همان
«کاشت» را با مخاطرۀ جدی رو به رو کند.
پ���س مهمترین نکات در مرحلهی «کاش���ت» این
اس���ت ک���ه ّاول ب���ه انتخ���اب عم���ل دق���ت کنیم و
س���پس تالش کنیم آن عمل را مطابق با خواست
خدا و با نیت خالص انجام دهیم.

بازدیدهای دورهای!
برای به دست آوردن محصول ،باید از بذر مراقبت
کنی���م و آن را از خط���رات احتمال���ی حف���ظ نماییم.
متأس���فانه گاهی ممکن اس���ت ما ،کار نیکی را که
خالصان���ه انجام دادهایم ،به خاطر منتگذاش���تن
به دیگران ،خودبزرگبینی یا ...تباه کنیم.
ً
حتی گاهی ممکن است عمل دیگر ما ،مثال غیبت
مؤمنی را کردن ،س���بب ش���ود ،بذرهایی که با هزار
زحمت کاش���تهایم از بین بروند و بخش عمدهای
از مزرعۀ ما در آتش بسوزد.
بنابر این در مرحلۀ «داش���ت» ،باید مراقب باش���یم
ک���ه مس���تقیم ی���ا غیرمس���تقیم -بذرهای���ی را کهکاشتهایم از بین نبریم.

چه خوب ،چه بد
مراحل���ی که گفتی���م ،در مورد همۀ اعم���ال ما -بد
یا خوب -معنادار س���ودمند اس���ت .یعنی ،وقتی ما

پی ــش از آنک ــه ه ــر عمل ــی انجام
دهی ــم ،در م ــورد آن عمـــل
میاندیشیم تا ببینیم آیا ارزش
آن را دارد ک ــه عمرمان را -که تنها
دارایی ماست -خر ج آن کنیم؟

گاه ــی ممک ــن اس ــت عم ــل دیگر
ً
م ــا ،مثال غیبت مؤمن ــی را کردن،
سبب ش ــود ،بذرهایی که با هزار
زحمت کاش ــتهایم از بی ــن بروند
و بخش عم ــدهای از مزرعۀ ما در
آتش بسوزد.

به «کاش���ت» و «داش���ت» کارهایمان توجه داشته
باش���یم ،قبل از انجام یک کار ،اگر آن کار درس���ت
ً
باش���د ،تالش میکنیم ،سریعا آن را انجام دهیم و
اگر آن کار اش���تباه باش���د ،از خدا میخواهیم به ما
کمک کند تا از انجام آن خودداری کنیم.
پ���س از یک عم���ل نیز ،اگر آن عمل نادرس���ت بود
و م���ا ب���ذر بیارزش���ی را کاش���ته بودی���م ،در مرحل���ۀ
«داشت» آن را از صفحۀاعمالمان میزداییم و اگر
عمل درس���تی بود ،از خدا و امام زمان؟ع؟ ،تش���کر
میکنی���م ،چ���ون میدانی���م ک���ه تم���ام خوبیها با
7
کمک آنها انجام میشود.

پینوشت:
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دیوان
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جامعۀ کبیره)
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در جستجوی «معنویت»

«م����ع����ن ���وی� ��ت ب� � � � ��دون خ� � � � ��دا» اش � �ت � �ب� ��اه� ��ی آش � � �ک� � ��ار از ان � � �س� � ��ان م� � ��درن
یوسف صباغی

دنیای مدرن سبب افزایش دردها و رنجهای بشر شد و بحرانهای جدیدی را برای او ایجاد
کرد .بشر برای رفع این رنجها و آالم به جستجوی دینی پرداخت که معنویت از دست رفته
را برایش درست کند تا دردهایش را کاهش دهد .اما در این فرآیند هم در انگیزهی مراجعه
بـــه دین خطا کـــرد و هم در انتخاب راه اشـــتباه نمود و آرامش را در جایی جســـتجو کرد که
خدا نیست.
یک���ی از ویژگیهای دنیای مدرن رش���د چش���مگیر
تکنول���وژی اس���ت ک���ه در دو ق���رن اخی���ر تح���والت
ش���گرفی در جامع���ه بش���ری در این زمین���ه صورت
ً
گرفته و این رشد نیز متقابال تاثیرات عمیقی بر نوع
تفکر آدمی گذارده است.
«نی���ل پس���تمن» یک���ی از نویس���ندگان آمریکای���ی
به بررس���ی رابطۀ بین رش���د تکنول���وژی و فرهنگ
جامع���ه پرداخته اس���ت .وی معتقد اس���ت که قبل
از قرن نوزدهم اندیشههای فرهنگی و آرمانهای
مق���دس و مذهبی ،حاک���م بالمنازع ب���ر نقش ابزار
و آالت و کارب���رد فن���ون در ح���ل نیازه���ای جامع���ه
داش���تند و ابزاره���ا در خدم���ت مفاهی���م مق���دس
و فرهنگ���ی بودن���د .اما با رش���د این اب���زار و آالت و
پیدای���ش اختراع���ات جدید و آغاز انق���الب صنعتی
و پیش���رفت تکنولوژی پدیدهی تکنوکراس���ی (فن
س���االری) ظه���ور پیدا ک���رد .ب���ا ظهور تکنوکراس���ی
ش���اهد نوع���ی براب���ری ف���ن و صنع���ت ب���ا انس���ان
هس���تیم .در این جامع���ه رقابت می���ان تکنولوژی
وفرهنگ بر س���ر حاکمیت ب���روز میکند و این نزاع
با گ���ذر زمان ب���ه پی���روزی و حاکمی���ت تکنولوژی
منج���ر ش���ده و وی ن���ام ای���ن پدی���ده را تکنوپول���ی
(انحصارگ���ری تکنولوژی) مینامد و معتقد اس���ت
که در تکنوپولی شاهد حاکمیت تکنیک بر اراده و

ب ــه گ ــواه آم ــار روانپزش ــکی ،انس ــان
مدرن بس ــیار مضطربتر و نگرانتر و
ناآرامتر از نسلهای گذشته است.

جامعۀ مدرن هر چند آسایشهایی
را ب ــرای انس ــان ایج ــاد کرده ب ــود اما
آرام ــش او را گرفت و بین «آس ــایش
ظاه ــری» و «آرام ــش واقع ــی» ف ــرق
زیادی وجود دارد.

آرمانهای انس���انی و تسلیم ش���دن انسان در برابر
تکنولوژی هس���تیم و ما در عصر تکنوپولی به س���ر
میبریم.
در حال حاضر ملتهایی که نظامش���ان تکنوپولی
اس���ت خود عناصر اصلی فرهنگی خود را از دس���ت
دادهان���د ولی زرق و برق تکنولوژی آن چنان آنان
را سرمس���ت ک���رده ک���ه اگ���ر فرهنگ���ی با آنها س���ر
ناس���ازگاری گ���ذارد ب���ا دادن القابی چ���ون اصولگرا
و عق���ب مان���ده و تروریس���ت او را از می���دان ب���ه در
میکنند.
نکت���ۀ مهم در تحلیل رش���د تکنول���وژی در دو قرن
اخی���ر این اس���ت که در این رش���د ،س���ود و منفعت
ف���ردی و لذته���ای مادی اصالت داش���ته و اصل
قرار داده شده است و بیتوجهی به امور اخالقی و
ً
ارزشهای انس���انی در این پیشرفت کامال مشهود
است .این اش���تباه بارزی بود که سردمداران این
گونه پیشرفت مرتکب شدند.
تکنول���وژی جدی���د هرچن���د در تغیی���ر وض���ع زندگی
مادی بش���ر موفق بود ولی به خاطر دیدگاه غلطی
ک���ه در ای���ن پیش���رفت وج���ود داش���ت و ب���ه دلیل
غفل���ت از بعد روحانی انس���ان بحرانهای جدیدی
را ب���رای جامعه بش���ری رق���م زد .جامع���ۀ مدرن هر
چند آس���ایشهایی را برای انسان ایجاد کرده بود
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ام���ا آرام���ش او را گرف���ت و بین «آس���ایش
ظاه���ری» و «آرامش واقع���ی» فرق زیادی
وجود دارد .انتظار این بود که اگر انس���ان
ب���ه ج���ای حم���ل و نق���ل ب���ا حیوان���ات از
هواپیم���ا اس���تفاده کن���د راحتت���ر خواهد
ب���ود ولی این تکنولوژی با وجودی که در
وقت صرفه جویی کرد ،نتوانست آرامش
واقعی را برایش تامین کند .انسان مدرن
به گواه آمار روانپزشکی بسیار مضطربتر
و نگرانتر و نا آرامتر از نس���لهای گذشته
است و رنجها و آالم انسان مدرن افزایش
یافت و بحرانهای جدیدی چون بحران
هویت و ...بروز پیدا کرد.
اشتباه دیگر انسان مدرن از همین نقطه
آغاز میشود.
بشر مدرن مشاهده کرد که در زندگی خود
ِ
دچ���ار دردها و رنجها و مصائب فراوانی از
ن���وع مصائب ف���ردی و اجتماعی و روحی
و ...اس���ت و هم���هی اینها باعث ش���ده
از آرام���ش فاصله بگیرد و پیش���رفتهای
علم���ی و اقتص���ادی نتوانس���ته اضط���راب
و ناآرامیه���ای او را برط���رف کن���د و هنوز
س���ؤالهای اساس���ی مثل هدف زندگی و
اندیش���ههای مهم���ی چ���ون م���رگ وجود
داشت که تکنولوژی برای آنها پاسخی
نداشت.

ای���ن دغدغ���ه باعث ش���د ک���ه انس���ان به
دنب���ال داروی���ی بگ���ردد ک���ه تس���کینی بر
رنجها و دردهای او باشد و به سوالهای
اساس���ی او که مانع آرامش���ش شده پاسخ
ده���د و برای���ش هویت���ی بس���ازد ت���ا بتواند
در س���ایهی آنه���ا ب���ه ی���ک رضایتمندی
باطن���ی از زندگ���ی برس���د؛ «معنوی���ت» آن
داروییست که معرفی شد.
متفک���ران بش���ری ح���ل مش���کل رنجها و
درده���ای بش���ر را «معنوی���ت» دانس���ته و
گفتن���د دنی���ای مدرن در بح���ران معنویت
ب���ه س���ر میب���رد و بای���د معنوی���ت را ب���ه او
بازگردان���د و این معنوی���ت با مجموعهای
از اعتق���ادات ماورای���ی و باورهای اخالقی
و آرای انسانشناس���ی و برخ���ی از آداب
و رس���وم و مراقبهه���ای نفس���انی ش���کل
میگی���رد ک���ه ای���ن مجموع���ه او را از
اضطرابه���ا دور کرده و برای او آرامش و
رضایت باطنی به ارمغان میآورد.
این متفکران معتقدند وظیفه اصلی دین
و آن چه ما را به س���مت دین س���وق داده
ً
و اساسا دلیل مراجعه ما به دین میباشد
همی���ن رف���ع رنجهاس���ت و انتظ���ار اولی���ه
ً
بش���ر از دین همین اس���ت ک���ه اوال دردها
ً
و رنجه���ای م���ادر را معرف���ی کن���د و ثانی���ا
راه رفع آنها را مش���خص کن���د .بنابراین

دینی موفق اس���ت که بتواند برای انسان
آرام���ش بیش���تری ایج���اد کن���د .از دی���گاه
این متفکرین ادی���ان (اعم از ابراهیمی و
غی���ر ابراهیمی) به دلی���ل ایجاد باورهایی
ماورایی و ...پتانس���یل ایجاد یک فضای
معن���وی را دارن���د که این فض���ای معنوی
میتوان���د رنجهای او را کاهش دهد؛ ولی
چ���ون م���ال ک ،آرامش جویی اس���ت دینی
را بای���د انتخ���اب کرد که در این راس���تا به
م���ا بیش���تر کمک کن���د و با دنی���ای مدرن
ما س���ازگاری بیشتری داشته باشد و الهی
و غی���ر الهی ب���ودن دین در ای���ن انتخاب
مدخلیتی ندارد.
در همی���ن راستاس���ت ک���ه در ده���هی
اخی���ر در کش���ورمان ب���ا رش���د چش���مگیری
از مکات���ب معنویتگ���را ک���ه وع���دهی
اصلی آنها آرامشبخش���ی اس���ت مواجه
هس���تیم .عرفانه���ای سرخپوس���تی و
هندوئیسم نوین و بودیسم و داالیی الما
و آموزشهای یوگا و ...که در کش���ور ما و
در دنیا رو به گس���ترش است نمونههایی
از این مکاتبند.
در ای���ن نوع تفکر برط���رف کردن رنجها و
آالم انس���انی ،اص���ل اولیه قرار داده ش���ده
و در واق���ع ب���از هم انس���ان ،خ���ود را اصل
و مح���ور ق���رار داده اس���ت .در پیش���رفت
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منفعت «انس���ان» اص���ل بود و
تکنول���وژی س���ود و
ِ
در رویک���رد ب���ه دین نوین نیز رف���ع آالم و رنجهای
«انسان» اصل گرفته شده است که هر دو ناشی از
یک جهانبینی اش���تباه است .در این جهانبینی
غل���ط ،محور ،انس���ان اس���ت و نس���بت ب���ه خالق و
مالک این انس���ان و جهان غفلت ش���ده اس���ت به
همین جهت معنویتی که تبلیغ میش���ود معنویت
بدون خدایی است و یا حداقل بیتوجه به خدا.
انسان عاقل پس از شناخت خدا و اثبات او ،خود را
در برابر نظامی میبیند که خالقی دارد و او مخلوق
این نظام اس���ت .پس از این ش���ناخت مییابد که
در براب���ر خدای���ی ق���رار دارد ک���ه هم���ه اتکای���ش به
اوست و هر چه دارد از اوست .اوست که انسان را
آفریده و اگر اکنون پا برجاست به عنایت اوست و
هرگاه او نگاهش را از انسان بردارد از دایره هستی
خار ج میش���ود .به بی���ان دیگر اگر انس���ان موجود
اس���ت و تواناییهایی دارد ،اگر میتواند فکر کند،
اگر میتواند راه برود ،اگر میتواند نفس بکشد و...
همهاش به اوس���ت .در این جهانبینی اس���ت که
انس���ان خ���ود را محور این عالم ندانس���ته و قبل از
نگاه به خود به خالقش نگاه میکند .عقل پس از
نظر به چنین خدایی نافرمانی او را نابجا دانس���ته
و ب���ه حکم عق���ل ،بندگی چنین خدای���ی را برخود
واج���ب میدان���د و اگ���ر فرمان���ی از خدا به او برس���د
مس���تقل از نفع و ض���رر این فرمان ب���رای خودش،

خالص ــه اینک ــه عق ــل آدمی
به بندگ ــی خالق خود حکم
میکن ــد و همی ــن اص ــل
دلی ــل مراجع ــه ما ب ــه دین
است و دین صحیح ،دینی
اس ــت ک ــه در آن فرامی ــن
الهی یافت ش ــود و البته به
تب ــع ای ــن مراجع ــه ،آرامش
نی ــز حاص ــل میش ــود .ام ــا
ا گ ــر کس ــی ب ــا اص ــل گرفتن
آرام ــش جوی ــی ب ــه س ــراغ
دی ــن رود ،در انتخاب ــش
الهی ب ــودن آن دین برایش
مهم نب ــوده و ص ــرف وجود
ی ــک معنوی ــت مبه ــم و
س ــازگاری ب ــا دنی ــای مدرن
برای ــش کاف ــی اس ــت .ای ــن
انگی ــزهی غل ــط در مراجع ــه
به دین باعث میشود نه به
س ــعادت اخروی برسد و نه
به آرامش دنیوی.

اطاع���ت از ای���ن فرم���ان را بر خود واج���ب میداند؛
ً
خصوصا اگر این خدا آخرتی را بنا کرده باشد که در
مطیع���ان فرمانش را ث���واب داده و نافرمانان را
آن
ِ
عقاب کند و «دین» شر ح این بندگیست.
اش���تباه انس���ان مدرن در این است که سراغ دین
م���یرود ت���ا آرام���ش پیدا کن���د و دلیلی ک���ه او را به
س���مت دین س���وق داده آرامش جویی اس���ت .در
حالی که آن چه ما را به دین سوق میدهد اصل
«بندگی» خداست نه اصل «آرامش جویی».
و همین اش���تباه در دلیل مراجعه به دین ،نه تنها
او را از س���عادت اخروی باز میدارد و او را در جهان
پ���س از مرگ ک���ه یک زندگی ابدی اس���ت بیچاره
میکن���د بلک���ه نس���بت ب���ه هم���ان آرامش���ی که به
دنبالش بوده است نیز ناکام میماند.
بشر امروز برای کاهش دردهای خود باز به «خود»
مراجعه کرده غافل از اینکه آرامش حقیقی در کنار
مبدأ هستی ،خدای عزوجل یافت میشود.
َ
ُ ُُْ
ْ َّ َ
الل ت ْط َم ِئ ّن القلوب
أال ِب ِذک ِر ِ
غفلت او در مراجعۀ صحیح به دین صحیح باعث
شد که خیال کند با انجام یکسری اعمال خاص
و یا مراقبههای فردی که س���اختهی بش���ر است و
اعتقادات خودس���اخته میتواند برای خود آرامش
ایج���اد کند .اما توجه نکرد که بدون نظر به خالق
هس���تی و جه���ان پ���س از مرگ به بهان���ۀ رفع رنج،
سعادت ابدی خود را به مسلخ فرستاد.
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آیا فراموشکرده ایم؟

گ�� � � �����زی�������������دهای از اخ������������������������ب�����������������������������ار
صورتهایمان بر افروخته ،اشكهایمان جاری ،بغضهایمان در
گلو ،مشتهایمان گره کرده و قلبهایمان پرغصه بود وقتی
شنیدیم چگونه برادرانمان را در پاراچنار قتل عام میکنندّ ...اما
اندکی بعد...
اخبار بحرین ،سینههایمان را تنگ کرد و خونمان را به جوش
آورد .با تمام وجود دلمان میخواست برویم و از برادرانمان دفاع
کنیم .حتی خواستیم خود را با قایق به بحرین برسانیمّ ...اما
کمی که گذشت...
به راستی ما همان انسانهای دیروزیم؟ صورتهای برافروخته
و اشكهای جاری و بغضهای فروخفتهمان کجا رفت؟
سینههای تنگ و خونهای جوشانمان چه شد؟
حاال که نمیتوانیم ،در کنار برادران مظلوم پاراچناری ،بحرینی
و ...باشیم و همسفرهی دردهایشان شویم ،آیا تنها راه این
است که فراموششان کنیم؟ رسم مسلمانی ما این است که در
روزمرگی خود غلت بزنیم؟

 18شهید حاصل حمله وهابیان به پاراچنار
گلوله باران پارچنار در روز عید قربان
مثله شدن یک جوان و ربوده شدن دو کودک
پاراچنار یی توسط وهابیان

89/4/26
89/8/30
89/10/27

حمله وهابیون به کاروان کودکان پاراچنار یی و کشته
شدین چندین نفر

90/1/8

حمالت خمپارهای طالبان به پاراچنار ،چندین کشته بر
جای گذاشت

90/3/1

هفت عضو یک خانواده در پاراچنار به شهادت رسیدند

90/7/23

شهادت یک شیعه و آتش زدن منزل یک شیعه دیگر در
پا کستان به دست سلفیهای تندرو

90/10/23

و همچنان ادامه دارد...
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چــــه کــنــیــم؟

گ� � � � � ��ز ی� � � � � ��دهای از اخ������������������������ب�����������������������������ار
قتل عام مردم مظلوم بحرین
اعزام تانکها و نیروهای سعودی به بحرین
اگر امروز این مرزهای کاغذی ،دستهایمان را از هم جدا کرده
است ّاما پیوند برادریمان که گسستنی نیست!
چه شده است که تنها سالحمان را زمین گذاشتهایم؟ مگر
نه این است که دعا سالح ماست؟ سالحی الهی که از هزاران
اسلحهی بشری کارسازتر است و با آه مظلوم ،کارسازتر میشود...
فراموش نکن! خدا را بخوان! دعایت را دریغ مدار!
بیا دعا کنیم ،برای آنان که به جرم دوستی خاندان پیامبر ،یتیم
میشوند و آواره میشوند و شهید میشوند،
و دعا کنیم ،برای او که بیش از همهی ما دلش خون است از
این همه داغ.
«بخوان دعای فر ج را ،دعا اثر دارد»...

 32زخمی در ادامه سرکوب معترضان بحرینی
نسل کشی در بحرین همچنان ادامه دارد

89/12/1
89/12/10
90/1/22
90/3/18

سرکوب و مجازات نزدیک به  %80جمعیت بحرین

90/4/15

دهها زخمی حاصل حمله پلیس بحرین به تجمعکنندگان
تخریب  38مسجد شیعیان در بحرین

90/7/11

90/10/19

و همچنان ادامه دارد...
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پــردهیچــهــارم
ک� � � � � � � � � � � � � � ��ام ی � � � � � � ��اف� � � � � � � �ت � � � � � � ��ه ش� � � � � � � �ه � � � � � � ��د م� � � �ح� � � �ب�� � ��ت
محمد ابراهیم کلباسی

ّ
عدهای س���رمایهدار از قش���ری فقیر بیگاری میکش���ند ...کار
سخت با غذای کم و جایی نمور برای خوابیدن ...کودکان
هم باید کار کنند ...کودکان کار ...و افراد باالدس���ت روز به
روز فربهت���ر میش���وند و با اس���ب گرانقیمت خ���ود روزها به
امال ک خود سر میزنند...
***
درمان���ده ش���ده ب���ود .جایی ب���رای رفتن نداش���ت .زنش آن
طرفت���ر کنج دیوار نشس���ته بود و ّ
ضجه م���یزد .گونههای
بچههای کوچکش گود رفته بودند و رنگ پوستشان تیره
ش���ده ب���ود .ب���رای خرید یک نصف���ه نان هم پول نداش���ت.
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نزدی���ک غروب بود و هوا به ّ
ش���دت س���رد
بود .اگر آن ش���ب هم گرسنه و بیسرپناه
ً
حتما ّ
بچهها تلف میش���دند.
میماندن���د
فقط دو راه در جلوی خود میدید .گدایی
یا دزدی...
***
چش���مش به ارثیه نب���ود .ترجی���ح میداد
پوله���ای پ���درش را خی���رات کن���د .وضع
مال���ی خودش هم خوب بود .بعد از پرس
ً
و جو یک خانوادهی واقعا نیازمند را پیدا
کردهب���ود .زن و ش���وهری ب���ا س���ه فرزن���د.
آنقدر پول بود که میشد از هیچ به یک
زندگی آبرومند رسید .شروع کرد .خودش
خان���های مناس���ب پی���دا کرد و س���پرد تا با
وس���ایل مناس���ب آنجا را تجهی���ز کنند .در
ی���ک کارگاه کوچک برای پدر خانواده کار
گرفت و با مدیر یک مدرس���ه برای ّ
بچهها
صحبت ک���رد .برایش���ان یک حس���اب باز
کرد که اگر کار فوری پیش آمد...
ق���رار بود آن خان���واده را بیاورند و خودش
ً
ش���خصا همهچیز را به آنها بدهد .آنها
را چندب���ار از دور دی���ده ب���ود و ب���ه خوب���ی
میش���ناخت ولی آنها او را ندیده بودند.
در همان خانه پشت میز 4نفرۀ آشپزخانه
نشس���ته ب���ود .هم���ه چی���ز مرتب ب���ود و تا
نیمس���اعت دیگر میرس���یدند .یک دفعه
فکری به سرش زدّ .
مدتی به پنجره خیره
ش���د .داش���ت فک���ر میک���رد .تصمیمش را
گرف���ت .از کیف���ش کاغذی بی���رون آورد و
خودنویس���ش را از جیب کتش برداش���ت.
ش���روع ک���رد و همهی مطال���ب را در کاغذ
نوش���ت .هر چیزی که الزم بود بدانند .در
انته���ای حرفهایش نوش���ت ک���ه انتظار
دارد پ���در خان���واده کتابه���ای نیمۀ ّاول
قفسهی باالیی را بخواند .کتابها مربوط
بودن���د ب���ه تربی���ت فرزن���د ،همس���رداری،
اخ���ال ق و رفت���ار اجتماع���ی و مطالب���ی
پیرام���ون کار تولید و مباحث ّفنی کارگاه.
از م���ادر خانواده خواس���ت تا نیمهی دیگر

همان قفس���ه را بخوان���د .کتابها مربوط
بودن���د ب���ه بهداش���ت ،تربی���ت ،اخ���ال ق،
کامپیوت���ر و اینترن���ت و جزوهای مربوط به
استفاده از چر خ ّ
خیاطی نویی که در اتاق
ب���ود همراه با چند الگوی پیراهن ،بولیز و
ش���لوار .برای مادر نوش���ت که بر اس���تفادۀ
ّ
بچهه���ا از کامپیوت���ر نظارت کن���د .از پدر و
مادر خواس���ت تا ش���رایط تحصیل ّ
بچهها
را فراه���م کنن���د و از ّ
بچهه���ا خواس���ت در
درس ّ
ج���دی باش���ند و تمری���ن خط ،زبان
و کامپیوتر را فراموش نکنند .نوش���ت که
کتابهای آموزشی زبان ،جزوات آموزشی
کامپیوت���ر و اینترن���ت و کاغ���ذ پوس���تی و
نمونه خط در قفسۀ پایینی قرار دارند.
به صندلی تکیه داد .دوس���ت داش���ت آن
خانواده را خوشبخت کند ولی میدانست
از او بیش���تر از این نمیآی���د .آرزویش این
ب���ود ک���ه آنه���ا ه���م خ���وب عم���ل کنند.
آدمه���ای زی���ادی را دی���ده ب���ود ک���ه بهتر
از ای���ن و بیش���تر از اینه���ا را داش���تند و
خودشان را بدبخت کردند .نفس عمیقی
کشید و ادامه داد.
هم���ه را نوش���ت و در ج���ای امضا نوش���ت
«برای پدرم دعا کنید».
نام���ه را روی هم���ان میز گذاش���ت .کارت
اعتب���اری را هم کنار آن ق���رار داد .کیف و
کتش را برداشت .در را به هم زد و بیرون
رفت.
***
خداون���د مهرب���ان ن���ه ب���رای م���ا گدای���ی
ّ
و خف���ت خواس���ت ،ن���ه دزدی و چپ���اول
یکدیگ���ر و ن���ه به بردگی کش���یده ش���دن.
ّ
ّ
بچهای که متولد میشود غذایش حاضر
اس���ت .بزرگترها هم روزیش���ان میرسد.
خداوند برای ما بدبختی نخواس���ت و کار
ما را به یکدیگر واگذار نکرد تا کسی پیش
دیگری دس���ت دراز کند و یکی دیگری را
ب���ه بیگاری بکش���د .کارها را درس���ت کرد
و نام���های برایمان فرس���تاد .هم���ه چیز را

برایم���ان فرمود و از ما خواس���ت کارهایی
انج���ام دهیم .کارهایی ک���ه همگی برای
خودم���ان ب���ود .خ���ودش اخال ق خ���وب را
تعری���ف ک���رد و از ما خواس���ت خ���وب رفتار
کنی���م .ب���ه م���ا دع���ا و ّ
توس���ل ی���اد داد که
اگ���ر کار ض���روری پی���ش آمد و ی���ا کاری با
او داش���تیم به او دسترسی داشته باشیم.
فرم���ود هرک���س م���را بخوان���د او را اجاب���ت
میکن���م .تکالیف���ی برایمان ّ
مق���رر نمود تا
خودم���ان پیش���رفت کنیم و به پیش���رفت
یکدیگ���ر کم���ک کنی���م .از ما خواس���ت در
انجام کارهایمان ّ
جدی باش���یم و اشتباه
نکنی���م .در نام���هاش فرم���ود ک���ه هرکس
خ���وب عمل کند وضعش خوب میش���ود
و هرکس بدعمل کند امکاناتش س���ودی
برای���ش نخواه���د داش���ت .اف���رادی ّ
معین
نم���ود که مطالب را به م���ا تعلیم کنند .او
بر ما مهربان بود و فرستادگانش نیز بر ما
مهربان بودند .او ما را به افرادی مهربان
واگذار نم���ود .در نامهاش فرمود که اگر از
آنان ّ
تبعیت کنیم سعادتمند میشویم.
هم���ه را نوش���ت و در ج���ای امضا نوش���ت
«همهاش برای خودتان بود».
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از مرگ؛ منزل به منزل تا صراط

ص��ح��ب��ت��ی ص� ��ر ی� ��ح و ب� ��یت � �ع� ��ارف از س���رن���وش���ت ه� �م ��ۀ م��ا
محمد ابراهیم کلباسی

س � � � � ��کرات مرگ و جان کندن

زبانت بسته میشود ...قوای جسمیت دارد از بین
میرود ...خانوادهات گریه میکنند ...برای یتیمی و بیوه
شدن فرزند و همسر ناراحتی ...برای جدایی از پول و
ماشین و خانه و دوستداشتنیها که به زحمت و به
مرور جمع کرده بودی ...چشمت باز میشود و مالئکه
رحمت و یا عذاب را میبینی ...و امیرالمومنین؟ع؟ را که
بر تو لبخند میزنند و یا از تو ناراحت هستند ...و اگر مؤمن
باشی پیامبر و ّ
ائمه؟مهع؟ را که برای نجات تو میآیند...
ابلیس و شیاطین هم جمع شدند و تالش میکنند تا به
شک بیفتی ...تا بی ایمان بمیری ...و آیا ملکالموت با
سختی از تو جان میگیرد یا آسانی ...و میمیری ...مرگ
گنهکار که میرسدّ ...
رب ِا ِرج ُعون ...خدایا برم گردان ...تا
کار خوبی بکنم ...ندا میآید ...هرگز ...اینها حرف است...
برگردد همان کارها را میکند ...برگشتی در کار نیست...

قب� � � � � � ��ر

من خانۀ تنهاییم ...من خانۀ وحشتم...
این صدای قبر توست که هر روز چنین زمزمهای دارد ...گفتهاند مرده را
در هنگام نزدیک کردن به قبر چندین بار بر زمین بگذارید و بردارید...
از هولناکی قبر ...از این دنیا تنها دو پارچهی سفید با خود میبری ...و
بوی کافور ...تو را تلقین میدهند ...لحد را میگذارند ...آرام آرام خاک
میریزند ...حاال تنها شدهای ...ظلمت و وحشت ...غروب که بیاید
َ
بازپرسها خواهند آمد ...نکیر و منکر ...هولناک هستند ...صدایشان مثل
رعد و چشمانشان مثل برق ...اگر داشته باشی با تو داخل قبر میشوند:
نماز ،زکات و خمس ،روزه ،حج ،نیکی و والیت ...اگر والیت داشته باشی
امامت که آنجا دستش باز است کمکت میکند ...اگر مؤمن نباشی
وحشت و عذاب ...اگر گنهکار باشی قبر بر تو فشار میآورد ...فشار قبر ...به
غل و زنجیر میکشند ...زبانههای آتش...
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ب� � � � � � � ��رزخ

رسی � � � � ��دن قیامت

ّ ُ ُ
مس ک ّ ِورت» ...آن هنگام که خورشید
«إذا الش
ُّ ُ َ
جوم انک َد َرت»...
در هم پیچیده شود« ...و إذا الن
و آن هنگام که ستارهها تاریک شوند« ...و إذا
ُ
الجبال ُس ِّیرت» ...و آن هنگام که کوهها به حرکت
ِ
درآیند ...جبرئیل را از یاد هول قیامت لرزه گرفت و
غش کردَ ...
«یوم َی ِف ُّر َ
الم ُرء ِمن أخیه» ...روزی که
ُ
انسان از برادرش فرار میکند ...و ا ِّمه و أبیه ...و از
صاح َب ِته و َبنیه» ...و از
مادرش و از پدرش« ...و ِ
ّ
زن و فرزندانش ...روزی که مادر شیرده بچهاش
را رها میکند ...انگار مردم مست شدهاند«َ ...و
َما ُهم ِب ُسکاری» ...ولی مست نیستند ...هول
قیامت عظیم استّ ...
حتی مردهها هم از قیامت
میترسند...

بی � � � � ��رون آمدن از قبر

از همان قبر شروع میشود ...یادت میآید فقیرهایی که در شبهای جمعه
دیدهای؟  ...حاال هر شب جمعه میروی گدایی ...به خانوادهات میگویی
کمکم کنید ...خیراتی از طرفم بکنید ،فاتحهای بخوانید ...مرا به یاد
بیاورید ،فراموشم نکنید ...رحم کنید بر تنهایی و سختی من ...اگر مؤمن
باشی باغی از باغهای بهشت از باالی سرت گشوده میشود و در نعمت
خواهی بود ...اگر مؤمن نباشی حفرهای از حفرههای ّ
جهنم از زیر پایت باز
میشود و در عذاب خواهی بود ...اگر گنهکار باشی دچار عذابهایی خواهی
ً
شدّ ...
حتی اگر بعدا به بهشت بروی ...اگر مؤمن باشی به ارواح مؤمنین در
قبرستان وادی ّ
السالم میپیوندی ...در جوار امیرالمؤمنین؟ع؟...

همه از قبر با سرعت به سمتی حرکت میکنند ...تو هم حرکت میکنی ...از
ترس چشمت به زمین دوخته شده ...برهنهای ...گرسنهای ...و تشنهای...
مگر مؤمن باشی ...قیامت پنجاه منزل و مرحله دارد ...این مرحلهی ّاول است ...با جسمت آمدهای ...عرق تا دهانت سرازیر شده ،زمین زیر
پایت تکان میخورد ...همگی آمدهاندّ ...اولین و آخرین ...اگر وضعت خوب باشد جایی برای ایستادن و جایی برای نفس کشیدن داری...
هرکس به وضعی است ...و هرکس وضعش او را به خود مشغول کرده است ...شک کننده در امیرالمؤمنین؟ع؟ قالدهای از آتش دارد که
سیصد قسمت دارد و از هر قسمت شیطانی به او آب دهان میاندازد ...آنها که خمس و زکات ندادند دستهایشان به گردنشان بسته
شده ...آن کس که سخنچینی و دو به همزنی کرده از قبر پر آتشش بیرون میآید به همراهش ماری است که گوشت او را با دندانش
میکند ...هرکس به نامحرم نگاه کرده با میخهای آتشی دوخته شده است ...هرکس دست به دست زن نامحرم داده با غل و زنجیر
است ...شرابخور صورتش سیاه است و زبانش را از پس سرش بیرون کشیدهاند ...آدم دو رو دو زبان دارد ،یکی در جلو از آتش شعله
میکشد و آن یکی را از پشت سرش بیرون کشیدند ...بعضی کورند و بعضی کر ...بعضی با صورت بوزینه ،بعضی خوک ...آنها که
خوکند رشوهگیر بودهاند ...بعضی زبانشان را میمکند در حالیکه چرک از آن جاری است :آنها که عملشان مخالف حرفشان بوده...
غیبتکننده گوشت خود را میخورد ...رباخوار دیوانه وارد محشر میشودّ ...اما برای مؤمن همراهی هست که هر هول و هراسی که
پیش میآید او را آرامش میدهد و به او مژدهی شادی و کرامت خداوند میدهد ...تو هم آنجا هستی...
میان مردم ...از کدام دسته؟
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می� � � � � ��زان و سنجش اعمال

َ
َ«ف َمن َی َ
ذرهای کار خوب انجام دهد آن را خواهد دید ...و هرکس ّ
ثقال َذ ّر ٍة» ...هرکس ّ
ذرهای کار بد انجام دهد آن را خواهد دید ...چه
عمل ِم
ً
چیزی با خودت آوردی؟  ...اصال عملی داری؟  ...چه کاری را با اخالص انجام دادی؟  ...چقدر گناه آوردی؟  ...سنگینترین چیزی که روی
ترازوی اعمال میگذارند صلوات است ...امام رضا؟ع؟ فرمودند هرکس که قدرت ندارد کاری کند که گناهانش برطرف شوند بسیار بر ّ
محمد
و آل ّ
محمد صلوات فرستد که گناهان را ویران میکند ...اگر به زیارت امام رضا؟ع؟ رفته باشی اینجا میآیند بازدید...
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حس� � � � ��اب

َ َ
َ
«إقت َر َب ِل ّلناس ِح ُ
ساب ُهم َو ُهم ِفی غفل ٍة
ِ
ُ ُ
عرضون» ...وقت حساب مردم نزدیک
م ِ
شده و آنها در غفلتاند و رویگردانند...
َ
«حاس ُبوا قبل أن
چقدر به تو گفتند
ِ
ُت َ
حاس ُبوا» ...از خودت حساب بکش پیش
از آن که از تو حساب کشیده شود ...اگر
غیبت کسی را کردی در مقابلش حسناتت
به او منتقل میشود ...و پیامبر؟ص؟ فرمودند
کسی که به غیبت گوش میدهد مانند
کسی است که غیبت میکند ...آنکه قرض
گرفته و پس نداده از حسناتش به کسی
میدهند که به او قرض دادهّ ...اول چیزی
که از آن حساب میکشند نماز است ...فقیر
به راحتی از حساب رد میشود و پولدار باید
بایستد و تکتک جواب دهدّ ...
ذره به
ّ
ذره ...گروهی محاسبه ندارند ...مشرکینی
ّ
که فوجفوج به جهنم میروند ...حساب
شیعیان با اهل بیت؟مهع؟ است و آنها وکیل
شیعیان هستند ...آنها را شفاعت میکنند و
َ َ
َ ُ َ
یاب ُه ْم ث َّم ِإ ّن
آنها را میبخشند«ِ ...إ ّن ِإل ْینا ِإ
َع َل ْینا ِح َ
ساب ُهم»

دادن ن � � � � � � ��امه اعمال

ُّ ُ ُ
الصحف ن ِش َرت» ...و در آن هنگام که نامههای اعمال پخش شوند ...بخوانید
«و إذا
نامههایتان را ...میخوانی ...از هیچ چیز کوچک و بزرگ فروگذار نشده ...آن کس که به
دست چپ او نامه را بدهند؛ ای کاش نامهام را به من نمیدادند ...ای کاش از حسابم
باخبر نمیشدم ...ای کاش با مرگ همه چیز تمام میشد ...مال من برایم فایده نکرد...
قدرتم از بین رفت ...ندایی میآید ...او را به ُغل بکشید ...در ّ
جهنم بیاندازید ...در زنجیری
که طولش هفتاد ذراع است در بند کنید ...و آن کس که به دست راست او نامه را بدهند؛
بیایید نامهی مرا بخوانید ...من میدانستم که حساب کارهایم را خواهم دید ...او در یک
زندگی خوش است ...در بهشتی برین ...که میوههایش در دسترس است ...بخورید و
بنوشید ...گوارایتان باد ...به خاطر آنچه در روزهای گذشته انجام دادهاید ...اگر به زیارت
امام رضا؟ع؟ رفته باشی اینجا میآیند بازدید تا در کنارشان باشی...
بخوانید نامههایتان را ...میخوانی...

ص� � � � � ���راط

َ
پلی است بر فراز ّ
جهنم ...بهشت آن سوی پل استّ ...
المرصاد» ...شیخ صدوق میفرماید اعتقاد ما در مراحلی که در محشر است
«إن ّربک ل ِب ِ
َ
آن است که هر َعقبهای اسم واجبی است از اوامر و نواهی ،پس انسان به هر مرحلهای که اسمش آن «واجب» (مثل نماز ،روزه و )...است
میرسد اگر در آن تقصیر نموده او را هزار سال در آن نگه میدارند و طلب ّ
حق خدا در آن واجب را میکنند و اگر از عهدۀ آن بیرون آمد  -به
سبب عمل صالحی که پیش فرستاده یا به سبب رحمت خدا  -به واجب بعدی میرسد ...واین مراحل همه بر صراط است ...و اگر در هر
ُ
ّ
ّ
اسم یک مرحله «والیت» است که همه را نگه میدارند«َ ...و ِقفوهم إنهم
مرحله عملی نداشته باشد یا رحمت خدا نرسد به جهنم میلغزد ...و ِ
َمسؤولون» ...و سؤال میپرسند از والیت امیرالمؤمنین و ّ
ائمه؟مهع؟ ...و مردم بر صراط میروند و بعضی به دست چسبیدهاند و بعضی
یک پایشان لغزیده به پای دیگرشان خود را نگه داشتهاند ...و مالئکه دور ایستادهاند و دعا میکنند که ای خداوند بردبار...
بیامرز و عفو کن ...به فضل خود ...و مردم میریزند در آتش مثل شبپره ...و هرکه رد میشود میگوید ...الحمدهلل...
حمد میکنم خداوندی را که نجات داد مرا از تو ...به ّ
منت و فضل خود ...بعد از آنکه نا امید شده بودم ...و اگر به
بازدید تا در صراط دستت را بگیرند...
زیارت امام رضا؟ع؟ رفته باشی اینجا میآیند
الم َ
الص َ
چقدر در دنیا گفتی إهدنا ّ
راط ُ
 ...پیامبر ؟ص؟ فرمودند« :صراط مستقیم،
ستقیم؟
تا بتوانی از صراط
امیرالمومنین؟ع؟ است» ...چقدر با او بودی
بگذری؟  ...چقدر از او جدا شدی؟

گنهکاران روان��ۀ ّ
جهنم میشوند ...ع� ّ�دهای
آن��ق��در م��یم��ان��ن��د ت��ا پ���اک ش���ون���د ...ع� ّ��دهای
م��یم��ان��ن��د ک��ه م��یم��ان��ن��د ...ع����ذاب ّ
جهنم
هولناک اس���ت ...دردآور اس���ت ...سوزناک
اس���ت ...ع� ّ��دهای میسوزند ب��از پوست ت��ازه
م��یی��اب��ن��د ت���ا ب���س���وزن���د ...ع� ّ
�����دهای از م��وی
آوی��زان��ن��د ...ع� ّ���دهای دس��ت و پ��ا م��یزن��ن��د و
فریاد میکشندّ ...
جهنم خ��ودش هم فریاد
میکشد ...زبانه میکشد ...اعمال خودمان
است ...بدکاران هیزمهای ّ
جهنم هستند...
ُ ُ
ّ
الح َ
جارة»...
َ«وقودها الناس و ِ
ع�����ذاب را ک���ه م���یب���ی���ن���ن���د ...ب���ه ال��ت��م��اس
م���یاف���ت���ن���د ...آنه�����ا را ب���ه س��م��ت ج��ه� ّ�ن��م
م��یک��ش��ن��د ...ب��ه گ��ری��ه م��یاف��ت��ن��د ...آنق���در
گ��ری��ه میکنند ک��ه ب��ه ج��ای اش����ک ...خون
میبارند...

خدا مهربان اس��ت ...میفرماید ک��اری نکن
که به ّ
جهنم بروی ...مال یتیم که میخوری
آت��ش اس����ت ...ب��ه آن دن��ی��ا ک��ه ب���روی زبانه
ُ
میکشد ...از خیلی چیزها میگذرد« ...و َیعفو
َ
َعن الکثیر» ...خدا مهربان استِ ...پ ِی یک
بهانه ...برای بخشش ...به یک «العفو»...
به یک «استغفار» ...به یک «توبه» ...به یک
کار خیر ...به «اشک» بر امام حسین؟ع؟ ...به
یک ّ
«توسل» ...به پشیمانیت از کار زشتت...
َّ
َ
او میتواند همه چیز را ببخشد ...إن اهلل یغفر
ُّ
ً
الذ ُن َ
وب َجمیعا ...به یک پیوند دوباره با امام
َُ
زمان؟ع؟ ...به یک «یا ا ّی َها َالعزیز»...
َ
َ
هر پیامبر در قیامت میگوید نفسی نفسی...
خدایا خودم خودم ...پیامبر ما میگوید ّامتی
ّامتی ...خدایا ّامتم ّامتم...
ائ� ّ�م��ه م��ا را دوس���ت داش��ت��ن��د ...م��ن��زله��ای
قیامت را گفتند تا بترسیم ...تا توبه کنیم...

ت��ا گ��ن��اه ن��ک��ن��ی��م ...و گفتند م��ا شفیع شما
میشویم ...تا امیدوار بمانیم ...بین خوف و
رج��ا ...وگفتند شفاعت ما به کسی که نماز
ّ
را سبک بشمارد نمیرسد ...تا دقت کنیم و
ّ
همت ...شفاعت آنان همۀسختیهای مرگ
و قبر و قیامت را مرتفع میکند «ب��ه شرط
داشتن والیت ایشان و عمل».
ب���رای ره��ای��ی از ع���ذابه���ا و م��ن��زل��گ��اهه��ای
سخت فرمایشاتی از ّ
ائمه؟ع؟ رسیده است
که عالقمندان میتوانند ب��رای یادگیری به
ک��ت��اب م��ن��ازل اآلخ���ره شیخ ع� ّ�ب��اس قمی؟حر؟
مراجعه نمایند .انشاءاهلل که عمل کنیم.
خداوند به همۀ ما رحم کند و ما را مشمول
ّ
ّ
شفاعت اه��ل بیت؟مهع؟ نماید .اللهم صل
محمد و ّ
محمد و آل ّ
علی ّ
عجل فرجهم
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شما ،امسال نوروز کجا میروید؟
ح � � � ��ج روی� � � � � � ��د ت � � � ��ا ب � � � ��ی ن� � � �ی � � ��از ش � � ��وی� � ���د و س � � �ف� � ��ر ک� � �ن� � �ی � ��د ت � � � ��ا س � � ��ال � � ��م ب�����م�����ان�����ی�����د.

1

علیرضا پورمشیر

پایان ســـالی دیگر میدهنـــد و همه را به جنب و جوش میاندازنـــد .خانه تکانی و رفت
هفتههـــا و روزهـــا ،خبر از
ِ
و روب ،رســـیدگی به حســـابها ،برنامه ریزی برای ســـال جدید و ...که همهی ما درگیر و دار زندگی به آن برخورد
میکنیـــم .امـــا یکـــی از بحثهای داغی که بین برخی خانوادهها و فرزندانشـــان مطر ح میشـــود ،این اســـت که
امسال نوروز به کجا سفر کنیم!؟

یک س���ال را پش���ت سر گذاش���تهایم و حاال
تعطی���الت چن���د روزهای را پیش رو داریم و
فرص���ت خوبی اس���ت که همراه ب���ا خانواده
به سفری چند روزه رویم و به قول معروف
آب و هوایی عوض کنیم! عدهای س���فر به
کش���ورهای خارج���ی را ب���رای خ���ود انتخاب
میکنند .جمعی به مکانهای تاریخی سفر
میکنن���د .دس���تهای ب���رای دی���د و بازدید با
اقوام ،ش���هر و دیار خود را به قصد مسافرت
ت���رک میکنن���د و گروه���ی ه���م ب���ا تورهای
مس���افرتی راه���ی میش���وند ت���ا جاذبههای
طبیع���ی و گردش���گری را نظارهگ���ر باش���ند و
مردم���ی نیز هس���تند که برای ش���روع س���ال
َ
جدی���د خود ب���ه مکانهای زیارتی ُمش َ���رف
میش���وند .خانهی خ���دا ،عتب���ات عالیات،
ق���م ،ش���هر ری ،ش���وش دانی���ال و مش���هد
مق���دس که آمار قابل توجه���ی را از خود به
میان گذاشتهاند.
نمیدان���م بگوی���م رس���م ی���ا ی���ک س���نت
قدیم���ی؛ دیروزیها بیش���تر از امروزیها به
آن پایبن���د بودن���د ،معتق���د بودن���د که اگر
اولین روزهای س���ال جدی���د را در جوار یک
م���کان زیارتی آغ���از کنیم ،خی���ر و برکت آن
فراگیر زندگیمان میشود .اعتقاد بدی هم
نیست ...چند روزی را به زیارت رویم و بعد
هم به ادامهی سفر بپردازیم.
ش���اید با خ���ود فکر کنید که خان���هی خدا و

زیارت مدینه هزینهای باال دارد و مشکالتی
دیگر .ی���ا برای زیارت کرب���الی معلی و حرم
حض���رت امی���ر؟ع؟ نی���از ب���ه وق���ت و زم���ان
دیگ���ری داری���د و آن ه���م احتی���اج ب���ه طی
ک���ردن مراحل ویزا و پاس���پورت و ...را دارد.
میخواهم این را به ش���ما بگویم که خیلی
وقتها ما که در کشور ایران ساکن هستیم
از اماکن���ی ک���ه در نزدیکیمان هس���تند هم
غافل میش���ویم چه رس���د به س���فر حرمین
شریفین یا کربالی امام حسین؟ع؟.
س���اکنین ته���ران ت���ا ب���ه ح���ال چند ب���ار به
همین شهر ری ،بارگاه حضرت عبدالعظیم
حسنی ،سر زدهاند؟
یا تا به حال چقدر وقت گذاشتهایم تا برای
زیارت حریم ح���رم حضرت معصومه؟اهع؟ به
شهر قم برویم؟
ش���اید با خ���ود مرور کنی���د ک���ه کیلومترها را
باید طی کنیم برای زیارت این مکانهای
مق���دس ،اما نکته اینجاس���ت ک���ه ما غافل
هستیم از زیارت امامزادههای شهرمان که
محلهها و میادین ما به ُیمن وجود نازنین
آنه���ا آذی���ن بن���دی ش���ده اس���ت .حضرت
امامزاده صال���ح ،امامزاده عبداهلل ،امامزاده
داود ،امام���زاده یحیی و خیل���ی از بزرگواران
دیگر که کم هم نیستند.
ن���وروز و تعطی���الت آن فرصت خوبی اس���ت
ک���ه هم خود و ه���م خانوادۀم���ان را دعوت
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کنی���م ب���ه حریم حرمش���ان و س���اعتها و
روزهای سال جدید را با توکل و توسل به
آستان آسمانیشان آغاز کنیم .چه خوب
است که س���ری به آستان قدس رضوی،
ب���ارگاه مطه���ر و من���ور حض���رت س���لطان
اباالحس���ن عل���ی ب���ن موس���ی الرض���ا؟ع؟
بزنی���م و بخواهی���م ک���ه یکس���ال دیگ���ر از
عمرمان را در جهت رضای خدا و چهارده
معص���وم؟مهع؟ بگذرانیم و در این وحش���ت
آب���اد دنی���ا و واعطش���ای معرفت در س���ایه
سار محمد و آل محمد؟مهع؟ روز و روزگاری
خوش سپری کنیم.
خیل���ی از م���ا م���ردم ،ب���رای مش���کالتمان
دست به دامان این و آن میشویم غافل
از اینک���ه مهربانتر از پدر ،دلس���وزتر از مادر
و رفیقی ش���فیق و دوس���ت داشتنی چون
امام رضا؟ع؟ داریم 2.به َد ِر خانۀ هرکس���ی
میروی���م و تقاض���ای ه���ر ن���وع حاجت���ی
میکنی���م غافل از اینکه امام زمانی داریم
3
که لحظهای از یاد ما غافل نمیشود.
بگذری���م ...اگ���ر دوس���ت داری���د ،هم���راه
ش���وید ،تا چند حدیث را با هم مرور کنیم
در م���ورد فضیل���ت زی���ارت حض���رات ائمه
معصومین؟مهع؟ و بزرگانی که در باب دیدار
آنان سفارش شده است.
جن���اب کلین���ی و صدوق از حض���رت امام
رضا؟ع؟ نق���ل کردهاند :هری���ک از امامان
معصوم؟مهع؟ برگردن دوس���تان و ش���یعیان
خود پیمان و عهدی دارند و وفای کامل
ب���ه آن پیم���ان و ادای نیک���وی آن عهد،

زی���ارت مرقدهای مطهر آنان اس���ت .پس
ه���ر ک���س از س���ر می���ل و رغب���ت و اعتقاد
ب���ه آن چ���ه آنان ب���دان گرایش داش���تند،
ب���ه زیارت بش���تابد ،روز قیام���ت ائمه؟مهع؟
4
شفیعان او خواهند بود.
ّ
حس���ن ب���ن وش���اء میگوی���د :ازحض���رت
رضا؟ع؟ پرس���یدم :پاداش زیارت قبر یکی
از ائمه؟مهع؟ چیست؟ آن حضرت فرمودند:
مانن���د ثواب زی���ارت قبر امام حس���ین؟ع؟
اس���ت .پرس���یدم :پ���اداش کس���ی ک���ه قبر
امام حس���ین؟ع؟ را زیارت کند ،چیس���ت؟
فرمودند :سوگند به خدا پاداش او بهشت
5
است.
عبدالرحمن بن مس���لم از امام صادق؟ع؟
دراین باره چنین نقلکرده اس���ت :کس���ی
در زم���ان م���رگ ما ،قبره���ای م���ا را زیارت
کن���د ،مانن���د کس���ی اس���ت ک���ه درزم���ان
6
حیاتمان ما را زیارت کند.
حاال هم دیر نش���ده است! میتوان دست
به کار ش���د و خود را آماده و مهیای س���فر
کرد.
همانطور که در ابت���دا حدیثی از حضرت
رس���ول؟ص؟ آوردم ،در پای���ان ه���م س���خن
خ���ود را با کالمی دیگر از ایش���ان به پایان
میبرم که فرمودند :سه دسته هستند که
بر خدا الزم اس���ت دعایش���ان را مستجاب
کن���د .روزهدار ت���ا افطار کند ،س���تمدیده تا
س���تم از او دفع ش���ود و مس���افر تا به وطن
خ���ود ب���از گ���ردد 7.در ای���ن روزه���ا ک���ه به
س���فر تش���ریف میبرید و در جمع صمیمی

خان���واده به س���ر میبرید ،ب���رای یگانهای
دع���ا کنی���د که با آمدنش ش���ور و ش���عور را
برایمان به ارمغان میآورد و صلح و نور را
به جهانیان هدیه میدهد .ظلم و س���تم
و س���ختی و مش���کالت را ب���ر میان���دازد و
زیبایی را جایگزین میکند.
دیار محبت ،دعا کنید...
برای گمگشتۀ ِ

پینوشت:
.1نهج الفصاحه ،حدیث .1349
َ
َ
نیس
.2امام رضا؟ع؟ َّفرمودند :ا ِالمام اال ِ
َّالرفیق َو الوا ِل ُدالشفیق( .کافی ،ج  ،1ص
).198
 .3امام زمان؟جع؟ فرمودند:
لین ِل ُمراعا ِت ُک ْم َو ال ناس � َ
إ ّن���ا َغ ْی ُر ُم ْه ِم َ
�ین
ِ
َّْ
الال ُ
���م َو َل ْو ال ِذل َ
واه وَ
���ک َل َن َز َل ب ُکمُ
ِل ِذ ْکر ُک ْ
ِ
ِ
َْ
َ
ْ
ُ
ْ
اص َطل َمک ُم االع ُ
داء.
ما در رس���یدگی به ش���ما کوتاهی نکنیم
و یاد ش���ما را از خاط���ر نبریم و اگر چنین
بود سختی ش���دید بر شما وارد میشد و
دشمنان ش���ما را ریشه کن میساختند.
غیبة الطوسی ،ص.292
.4کافی ،ج  ،4ص .567
.5مستدرک الوسائل ،ج  ،10ص .183
.6همان.
.7نهج الفصاحه ،حدیث .1255
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عالم واعظ دلسوخته
َ
َ
ک� � � � � � � � � � � � � � ��ام ی � � � � � � ��اف� � � � � � � �ت � � � � � � ��ه ش� � � � � � � �ه � � � � � � ��د م� � � �ح� � � �ب�� � ��ت
احسان سودیان

شیخ جعفر شوشتری در سال 1193ش در
شوش���تر متولد ش���د .او از نوادگان حسین
شوشتری معروف به نجار از بزرگان علما و
فقها در عصر خود بوده اس���ت .پدر ایشان
هم یکی از علما و مراجع بزرگ اواخر قرن
سیزدهم هجری بود.
ش���یخ جعف���ر مقدم���ات عل���وم فقه���ی را در
زادگاه���ش ب���ه پایان برد و هم���راه پدرش
ع���ازم نج���ف اش���رف گردی���د .در آن زمان
ش���یخ انصاری زعامت حوزه علمیه نجف
را ب���ر عهده داش���ت .در س���ال 1209ش با
توج���ه ب���ه ش���یوع بیم���اری در نج���ف ب���ه
زادگاه���ش بازگش���ت .ولی طولی نکش���ید
ً
که مجددا عازم عراق و شهر مقدس کربال
شد و چند سالی از محضر شریف العلمای
مازندرانی استفاده کرد .بعد به نجف رفته
در درس صاحب جواهر و ش���یخ انصاری
حاض���ر ش���د تا به مق���ام اجتهاد رس���ید .در
س���ال 1218ش به شوش���تر مراجعت نمود
و مرج���ع تقلی���د م���ردم خوزس���تان ش���ده و
ریاست تامه پیدا کرد.
حکایتی از زبان خود شیخ:
«زمان���ی که از تحصی���الت علمی در نجف
فارغ ش���دم به وطنم شوش���تر بازگش���تم و
ب���ا تمام وج���ود دریافت���م که باید ت���ا آنجا

که میتوانم در بیش���تر و بهتر آش���نا کردن
مردم با معارف اس���الم و قرآن بکوشم .به
همین دلیل در اولین گام تصمیم گرفتم
روزه���ای جمع���ه منب���ر ب���روم .پ���س از ف���را
رس���یدن ماه رمضان منب���ر را ادامه دادم.
شیوه کار این گونه بود که «تفسیر صافی»
را در دس���ت میگرفت���م و از روی آن مردم
را وعظ و ارش���اد میکردم .در آخر منبر هم
از کتاب «روضة الش���هدا» مق���داری مرثیه
س���ید الش���هدا و مصایب جانس���وز عاش���ورا
میخواندم .بدون در دست داشتن کتاب
نمیتوانس���تم روض���ه بخوان���م و از ای���ن
وضع ناراحت بودم .یک س���ال به همین
منوال گذش���ت .س���ال بعد نزدیک محرم
خودم را به ش���دت س���رزنش میکردم که
چ���را نمیتوان���م م���ردم را بدون در دس���ت
داش���تن کتاب موعظه کنم .تا یک ش���ب
در اثر فکر کردن ،خستگی سرتاسر وجودم
را گرف���ت و ناراح���ت و با نگرانی به خواب
رفت���م .در عال���م رؤی���ا دی���دم ک���ه در زمین
کرب���ال هس���تم و هم���ان موقعی اس���ت که
حض���رت ابا عب���د اهلل؟ع؟ در آن س���رزمین
ن���زول اجال ل فرمودهاند ،من به خیمه آن
حضرت رفته سالم کردم .حضرت مرا کنار
خود نشاند و به حبیب بن مظاهر اسدی
فرم���ود :فالن���ی مهمان ماس���ت؛ از آب که

چی���زی نزد م���ا نیس���ت؛ ول���ی آرد و روغن
داریم؛ بر خیز و طعامی برای او تهیه کن.
جناب حبیب برخاس���ت ،طعامی درس���ت
ک���رد آورد و جلوی من گذاش���ت .من چند
لقمه از آن طع���ام خوردم و از خواب بیدار
شدم .دریافتم از برکت زیارت آن حضرت
و عنای���ت او ن���کات و لطای���ف و کنای���ات
و ظرافتهای���ی از آث���ار خان���دان وح���ی و
رس���الت بر من الهام ش���ده است که تا آن
ساعت بر کسی الهام نگشته و فهم کسی
بر آنها از من پیشی نگرفته بود».
گفتهاند که پس از این رؤیا حاالت ش���یخ
جعف���ر ط���وری ب���ود ک���ه ب���ا یک س���الم به
حضرت سیدالشهدا؟ع؟ آن چنان فضایی
در جلسه حکم فرما میشد که تعداد قابل
توجهی از مستمعین بیهوش میشدند.
بع���د از ای���ن ماجرا ش���یخ جعفر شوش���تری
کت���اب «خصایص الحس���ینیه» را تألیف و
منتش���ر نمود .او در این کتاب  300ویژگی
را مطر ح میکند که تنها امام حسین؟ع؟
از آنه���ا برخ���وردار اس���ت و دیگ���ران حتی
معصومین این خصوصیات را ندارند.
او چن���د س���الی را در زادگاه���ش در مق���ام
مرجعی���ت و زعام���ت ش���یعیان خوزس���تان
گذران���د و محل وثوق و توج���ه مردم بود.
وی مه���ارت علمی و اس���تادی خ���ود را در

ذکرابوترابـــ

57
آث���ار مهم خود به ثبوت رس���انید .از جمله
آثار او میتوان به «منهج الرشاد» در فقه،
«هوائ���د المش���اهد» در اص���ول« ،مجالس
المواع���ظ» و «خصای���ص الحس���ینیه» در
امام���ت و پیرام���ون حادث���ه کرب���ال اش���اره
نمود.
آوردهان���د« :حش���مت الدول���ه (عم���وی
ناصرالدی���ن ش���اه) وال���ی خوزس���تان از او
بیمن���اک ب���ود و دسیس���هها نم���ود و ام���ر
ب���ه بس���تن درب حس���ینیه ایش���ان کرد».
س���رانجام در سال 1253ش ش���یخ ناگزیر
ش���د به اتف���اق خانواده خوزس���تان را ترک
کند و برای همیشه ساکن نجف گردد.
وی در س���ال 1263ش قب���ل از م���اه
مب���ارک رمضان جهت تش���رف به آس���تان
ق���دس رض���وی ب���ه س���وی ای���ران حرکت
ک���رد .بدیهی اس���ت در ه���ر ش���هر و دیار با
اس���تقبال ش���ایان روبرو بود تا این که به
تهران رس���ید .نخس���ت به زیارت حضرت
عبدالعظیم حس���نی مش���رف شد .حاج مال
علی کنی که در تهران س���مت ریاس���ت بر
سایر علما داش���ت به دیدن شیخ آمد و از
او دعوت کرد در مدرس���ه خان مروی نماز
جماعت و منبر داش���ته باش���ند .مسئولین
حکوم���ت نیز ب���ه مالق���ات ش���یخ آمدند و
اظهار داش���تند« :ماه مبارک نزدیک است
و گرچه مس���جد و مدرس���ه خ���ان مروی از
عن���وان و اهمیت خاصی برخوردار اس���ت،

ام���ا گنجایش انب���وه جمعی���ت عالقه مند
به اس���تفاده از محضر جنابعالی را ندارد .از
این رو تقاضا میکنیم در مس���جد ناصری
(که بعدا به نام مس���جد سپهساالر نامیده
ش���د) که ب���ه تازگی آماده ش���ده ب���ه اقامه
جماعت و ارش���اد مردم بپردازید ».مرحوم
شیخ بر حس���ب وظیفه ،پیشنهاد آنها را
پذیرفت.
او اولی���ن واع���ظ و ام���ام جماعت مس���جد
سپهس���االر ته���ران محس���وب میش���ود.
مرح���وم عب���داهلل مس���توفی در ای���ن ب���اره
مینویسد:
« ...حاج���ی ش���یخ در مح���راب مقص���وره
س���مت جنوب ب���ه نماز میایس���تاد .چهل
س���تون را ب���رای زنها تخصی���ص دادند.
تم���ام مقص���وره و صح���ن حج���رات و
ایوانه���ای تحتان���ی و فوقان���ی و راهروها
و حوضخان���ه و مدخ���ل و جلوخ���ان ،حتی
در خیاب���ان ه���م صف���وف جماع���ت قائ���م
میش���د .یک روز تخمین کردند بیست و
چهار هزار نفر پش���ت س���ر ای���ن مجتهد به
نماز ایستاده بودند ...در تهران هیچ نظیر
این جمعیت و جماعت دیده نش���ده بود.
عده مکبرین ش���اید از صد نفر زیادتر بود.
ش���یخ جعفر بعد از نم���از منبر هم میرفت.
م���ردم ب���رای رس���یدن ب���ه منب���ر ازدح���ام
عجیبی داشتند»...
ب���ه ه���ر ح���ال ش���یخ جعف���ر م���اه مب���ارک

 72سالگی ،حرکت برای زیارت مشهد مقدس
وفات در
1264ش

 60سالگی

 61سالگی،
مهاجرت به نجف

 40سالگی

 25سالگی،
بازگشت از نجف
اشرف

رمض���ان را در تهران توق���ف کرد و هزاران
نف���ر از ب���رکات مواع���ظ دلنش���ین و گفت���ار
آموزنده او بهره مند ش���دند .س���پس عازم
مشهد مقدس شد.
جن���اب ش���یخ بعد از زیارت آس���تان قدس
رضوی در ماه محرم به تهران بازگش���ت.
بازهم ده پانزده روز در مس���جد سپهسال ر
نم���از خوان���د و منب���ر رفت .ول���ی به جهت
اش���تیاقی که به زیارت امیرالمومنین؟ع؟
داش���ت دع���وت مس���ئولین حکوم���ت را
نپذیرف���ت و ع���ازم نج���ف گردی���د .ام���ا در
منطقه کرند کرمانش���اه بیمار شد .پس از
چند روز در  28صفر س���ال  1264شمسی
وف���ات نم���ود .پیک���رش به نجف اش���رف
حم���ل و در مقب���ره داالن ش���مالی صحن
شریف مدفون گردید.

 20سالگی

 15سالگی،
عزیمت به
نجف اشرف

دوران سکونت در شوشتر و مرجعیت شیعیان خوزستان
دوران زعامت شیخ انصاری
ناصرالدین شاه قاجار

محمد شاه قاجار

فتحعلی شاه قاجار

تولد در
1193ش
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ولی

هر گاه شک داریم وضو گرفتهایم یا نه ،بنا میگذاریم که :وضو نداریم.
هر گاه شک داریم وضویمان باطل شده یا نه ،بنا میگذاریم که :وضو داریم.
برای وضو ،برطرف کردن ریمل و مداد چشم(مگر آن مقدار که داخل چشم است) اگر مانع رسیدن آب باشد :الزم است.
بعد از برطرف کردن جرم مواد آرایشی ،باقی ماندن رنگ آن :مانع وضو نیست.
جوهر خودکار هم اگر به قدری غلیظ باشد که مانع رسیدن آب به اعضای وضو شود ،باید جرمش برطرف شود ولی باقی ماندن رنگ
آن :مانع وضو نیست.
خونی که بر روی زخم خشک میشود :نجس است.
اگر بعد از شستن زخم خشک شده ،روی زخم دستمال نمدار بکشیم و دستمال خونی نشود :زخم پاک است.
پوست مختصری که از لب ،اطراف ناخن و جاهای دیگر بدن ،بدون درد کنده میشود :پاک است.
محلی از بدن که این پوست از آن جا کنده شده اگر خون نیاید :پاک است.
اگر این پوست به همراه درد کنده شود به نظر برخی فقها :نجس است.

ً
ضمنا
ّاما

هر گونه نگاه که با لذت (جنسی) یا ترس افتادن به حرام باشد (حتی به نقاشی ،فیلم ،مجسمه ،لباس و مانند اینها)  :حرام است.
در این حکم بین نگاه به نامحرم و محرم (غیر از همسر) ،آشنا و غریبه ،مسلمان و غیرمسلمان ،بالغ و نابالغ :فرقی نیست.
نگاه کردن به کسی که قصد ازدواج با او را داریم در حدی که از وضعیت ظاهریش آ گاه شویم و بدون قصد لذت :جایز است.
بعد از اینکه از وضعیت ظاهریش آ گاه شدیم نگاه کردن به او قبل از عقد (حتی اگر نامزد شویم) با نگاه کردن به دیگر نامحرمان:
فرقی ندارد.
صحبت کردن با نامحرم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (مثل تلفن ،نامه ،چت یا ایمیل) اگر با لذت یا ترس افتادن به حرام
باشد :حرام است.
تماس بدن زن و مرد با یکدیگر از روی لباس یا مانع دیگر(مثل زمانی که دست پزشک با دستکش یا از روی لباس به بدن بیمار
اصابت میکند) در صورتی که باعث تحریک شهوت نگردد :جایز است.
برای زن استفاده از عطرهای تحریککننده(مانند اکثر عطرهای زنانه) در جایی که نامحرم آن را استشمام میکند :حرام است.
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پاس��خه��ایق������دیمی

سـفارش انحصـاری پیامبـر
محمد علی حجری

قبل از اینکه به یکی دیگر از مناظرات کتاب ارزشمند شبهای پیشاور بپردازیم ،مصاحبۀ کسی را میخوانیم که با روضۀ سیدالشهدا؟ع؟
به تشـــیع گرویده اســـت و با خواندن کتاب شبهای پیشاور توانسته است به بسیاری از سؤاالت و شبهات در ذهن خود جواب دهد،
همانگونه که مرحوم سلطان الواعظین توانست در آن مناظرات عدهای از افراد حاضر در جلسه را به حقیقت روشن کند.
در این مصاحبه خواهیم دید؛ با وجود اینکه شبهات مطر ح شده در کتاب شبهای پیشاور قدیمی است ،اما هنوز هم کاربردی است
و در جهان قرن  21هم اینگونه شـــبهات مطر ح هســـتند و میتوان به کمک مناظرات این کتاب حقایق را یافت ،البته به شـــرط اینکه
انســـان تعصبات نابجای خود را کنار بگذارد و به دنبال ســـعادت باشـــد .تعصبات بی جا و جاهالنه حجابی است بر روی عقالنیت که به
افراد اجازۀ تعقل و تفکر نمیدهد .البته الزم به تذکر است که ما به هیچ عنوان قصد جسارت به برادران دیگر فرق اسالمی نداریم و آنها
ً
را برادر دینی خود میدانیم و اینگونه مباحث صرفا جنبۀ علمی و خیرخواهانه دارد .تنها برادر آدمی است که خیرخواه او است و اگر ما
این مباحث را مطر ح میکنیم برای این است که برادران خود ،اعم از سنی و شیعه را نسبت به مسائلی که در اسالم ر خ داده است آ گاه
نماییم ،حال اگر هر کسی بنا بر وظیفه و به دور از تعصب جاهالنه بر اعتقادی ثابت بماند در پیشگاه خداوند معذور است و انشاءالل
از ساقی کوثر سیراب خواهد شد.

حجت االسالم والمسلمین شریف زاهدی ،طلبه نوشیعۀ زاهدانی ،که بیش
از ده سال است به تشیع گرویده در دانشکده علوم قرآنی قم جریان شیعه
شدن خود را اینگونه برای دانشجویان بیان نمود:
«بنده محمد ش���ریف زاهدی اهل نیکشهر اس���تان سیستان و بلوچستان
هس���تم .بعد از  11س���ال تحصیل در مدارس و حوزههای علمیه اهل سنت،
با ش���نیدن روضه امام حس���ین؟ع؟ بارقه هدایت در دلم پدید آمد و پس از
تحقیق���ات مفصل در س���ال  1382ب���ه مکتب نورانی اهلبیت؟ص؟ مش���رف
شدم.
یک���ی از اس���اتیدم «مول���وی عیس���ی مال زهی» ام���ام جماعت مس���جد محمد
رسول اهلل؟ص؟ بود .گاهی که برایشان مشکلی ایجاد میشد و نمیتوانست
ب���ه مس���جد برود ،بنده را به جای خود میفرس���تاد تا نم���از جماعت را اقامه
کنم .شب عاشورای سال  1375بود و من به جای استادم به مسجد رفتم
و نماز عشاء را خواندم .همه مردم از مسجد بیرون رفتند .من آخرین نفری
بودم که از مسجد بیرون آمدم و درب مسجد را قفل کردم .میخواستم به
مدرس���ه برگردم که صدای سخنرانی از حس���ینیه شیعیان مهاجر چابهار که
در فاصله پنجاه متری مسجد بود ،توجهم را جلب کرد.
کنجکاو ش���دم تا بدانم س���خنران چه میگوید؛ زیرا به ما گفته بودند که هر
چه روحانیون شیعه میگویند ،دروغ است .به این نیت رفتم که ببینم چه
دروغهایی میگوید .نزدیک حسینیه شدم .میخواستم وارد حسینیه شوم
ولی خجالت کشیدم؛ چون لباس مولویها بر تن من بود.
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آهس���ته کنار پنجره نشس���تم و به صحبتهای روحانی ش���یعه گوش دادم .س���خنرانی او درباره ش���خصیت امام حس���ین؟ع؟ بود .میگفت « :در
َّ
الحس���ن و ُ
«إن َ
الحس���ین
کتاب «مس���ند احمد حنبل» و «س���نن ترمذی» و چند کتاب دیگر ،این روایت آمده اس���ت که پیامبر؟ص؟ فرمودهاند :
َ َ
َ ّ َ
َ
الج ّنة» ،امام حس���ن و امام حسین؟امهع؟ سرور جوانان بهشت هستند و همین طور از کتابهای اهل سنت مطالبی به همراه
اهل
س ِ���یدا ش���باب ِ
آدرسهایشان بیان میکرد».
این س���ؤال به ذهنم آمد که این روحانی ش���یعه ،چگونه کتابهای اهل س���نت را مطالعه کرده است؟؛ زیرا به ما گفته بودند کتابهای شیعه
را نخوانید؛ گمراهکننده اس���ت! چرا آنها –ش���یعیان -نمیگویند کتابهای اهل س���نت را نخوانید که گمراه میش���وید؟ ،فقط علمای ما چنین
میگویند؟
سخنرانیاش تمام شد و روضه خواندن را شروع کرد .روضه قتلگاه امام حسین؟ع؟ را خواند که روضه جانسوزی بود؛ به طوری که اشکهای
من مالی س���نی که تا آن لحظه ،حتی یک قطره اش���ک هم برای مظلومیت
ِ
امام حسین؟ع؟ نریخته بودم ،سرازیر شد و بسیار گریه کردم.
قبل از آن که روضه تمام شود ،بلند شدم و به مدرسه برگشتم .به اتاقم رفتم
و خواس���تم بخوابم؛ ولی س���خنان روحانی ش���یعه فکرم را به خود مشغول
ک���رده ب���ود .طاقت نی���اوردم .به کتابخان���ه حوزه رفتم ت���ا آن روایت را پیدا
کنم.
ً
َ
َ
البت���ه قبال روایت «س���یدا ش���باب» را در کتاب «مس���ند احم���د» دیده بودم؛
ول���ی ب���رای آن که دلم آرام ش���ود ،به س���راغ روایت و س���ند آن رفتم .آن را
پی���دا ک���ردم و پس از آن ،کت���اب «حیات الصحابه» را برداش���تم و با کمال
تعج���ب دی���دم آنچ���ه روحانی ش���یعه نقل ک���رده ،صحیح اس���ت .به خودم
گفتم :اینها ،مطالبی است که از کتابهای ما نقل میکنند ،پس معلوم
اس���ت ک���ه خیلی از کتابهای ما را مطالع���ه کردهاند و مطالب زیادی از ما
میدانند.
آن ش���ب ،ش���ب عجیب���ی بود .س���ؤاالتی وجود مرا ف���را گرفته ب���ود و هر چه
فکر میکردم نمیتوانس���تم خودم را قانع کنم! از خود سؤال میکردم« :آیا
ً
ش���یعیان آنچنان که وهابیان تبلیغ میکنند ،واقعا مش���رکند؟!» لحظهای با خودم فکر کردم ،عجیب اس���ت! آن طور که در آیات قرآن و روایات
آمده اس���ت ،مش���رکان مخالف خدا و پیامبرند و مخالف با دین مبین اس���الم هس���تند! پس اینها –ش���یعیان -چه نوع مش���رکانی هس���تند که
خداوند و پیامبر؟ص؟را قبول دارند و حتی به اهلبیت پیامبر ؟مهع؟ محبت میورزند و بر منبرهایش���ان نیز از پیامبر اس���الم؟ص؟ مدح و تعریف و بر
مصائبشان گریه میکنند؟! به دلم افتاد که امکان ندارد اینها مشرک باشند.
بعد از این بود که تحقیق درباره تش���یع را آغاز کردم و اولین بار با مطالعه کتاب ش���بهای پیش���اور نوشته «مرحوم سلطان الواعظین شیرازی»
بس���یاری از حقایق برایم روش���ن ش���د و میدیدم بس���یاری از مطالبی که از منابع اهل س���نت در این کتاب ذکر ش���ده ،مورد تایید همه فرق اهل
سنت است و این برایم خیلی جالب بود.
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س���پس تحقیقات خود را ادامه دادم و کتابهای بیش���تری مطالعه کردم تا به این نتیجه رس���یدم که تش���یع حق است و از سال  79به صورت
ً
1
تقیه و پنهانی شیعه شدم و در سال  82تصمیم گرفتم که این مطلب را آشکار کنم و رسما آن را اعالم کردم».
حال به یکی دیگر از مناظرات مرحوم سلطان الواعظین با تنی چند از علمای پیشاور میپردازیم.

چه کسی مقدم است؟

مدافع :2بنده از آقایان س���ؤالی دارم و آن هم این اس���ت؛ با اینکه خود ش���ما اقرار دارید که هر کدام از عترت و اهل بیت پیغمبر؟ص؟ ،که واجد
ش���رایط علمی و دینی باش���د ،بر کس���انی که از اهل بیت و عترت طاهره آن حضرت نیس���تند مقدم اس���ت ،اما شما بر خالف دستور رسول اهلل؟ص؟
کسانی را که شایستگی تقدم بر اهل بیت؟مهع؟ را نداشتند مقدم دانستید.
از آقایان طلب انصاف میکنم ،با این تأ کیدات صریحی که در کتب ما و شما مبنی بر تبعیت توأمان از قرآن کریم و عترت طاهره آمده است
تکلی���ف م���ا چیس���ت؟ 3با توج���ه به راه پر خط���ری که در پی���ش روی ما
است آیا میتوانیم قرآن را عوض کنیم و به صالح زمان و مکان کتاب
دیگری را انتخاب کنیم؟
مخالف :4چنین امری امکان ندارد ،چون قرآن ودیعهی رسول اکرم؟ص؟
و سند محکم آسمانی است.
مدافع :احس���نت! حقیقت همین اس���ت ،پس وقتی نمیتوانیم قرآن را
ع���وض کنی���م و به ج���ای او کتاب دیگ���ری به صالح مملک���ت انتخاب
کنی���م ،پ���س روی چ���ه قاع���ده ای کس���انی ک���ه از عت���رت؟مهع؟ نبودند بر
عترت؟مهع؟ مقدم شدند!؟
آیا کسانی که بعد از پیامبر؟ص؟ خلیفه شدند مشمول نزول آیات و اخبار
متواتری بودند که ما مجبور به اطاعت از آنها باشیم؟
مخالف :هرگز کسی چنین ادعایی ننموده که خلفا – رضی اهلل عنهم-
به اس���تثنا علی – کرم اهلل وجهه -از عترت و اهل بیت پیغمبر بودهاند،
ولی از صالحین صحابه رسولاند.
مداف���ع :بفرمایید ،اگر رس���ول اکرم؟ص؟ امر به اطاع���ت و پیروی از فردی
ی���ا قوم���ی بدهد و جمعی از امت بگویند :صالح در این اس���ت که پیروی از
افراد دیگر بنماییم ولو آن افراد دیگر هم بسیار مؤمن و صالح باشند ،آیا اطاعت از امر پیغمبر ؟ص؟ واجب است یا اطاعت از صالحدید امت؟
مخالف :بدیهی است اطاعت از پیغمبر ؟ص؟ واجب است و تقلید کورکورانه شایسته آدمی نیست.
مداف���ع :پس چرا س���خن رس���ول اک���رم؟ص؟ را که فرموده بود :پیروی توأم از ق���رآن و عترت؟مهع؟بنمایید و دیگران را مقدم ب���ر آنها ندارید ،فرمان
نبردند و کس���انی دیگر را بر عترت اعلم و افضل امت مقدم داش���تند؟ آیا آنها عترت پیغمبر بودند یا امیرالمؤمنین؟ع؟ و یازده امام از فرزندان
آن حضرت؟
مخالف :بدیهی است احدی نگفته که آنها از عترت و اهل بیت پیغمبرند ،ولی از صلحای برجستهی امت بودهاند.
مداف���ع :ول���ی بن���ا بر اتفاق همهی مذاهب ،دوازده امام ما همگی از عترت و اهل بیت خاص پیغمبر؟ص؟ بودهاند .بنا بر گفتهی بزرگان خودتان
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پیغمبر؟ص؟ آنها را عادل و تالی قرآن و اسباب نجات قرار داده است.
با چنین دس���توراتی چگونه در پیش���گاه رس���ول اهلل؟ص؟ حاضر خواهند ش���د و چه جوابی دارند بدهند که چرا از امر من سرپیچی نمودید و بر اهل
بی���ت؟مهع؟ م���ن پیش���ی گرفتی���د؟ ما برای اطاعت از اهل بیت؟مهع؟ از پیامبر دس���تور و امر داری���م ،اما آیا در تبعیت از دیگران هم امر و دس���توری از
جانب رسول اعظم؟ص؟ داریم؟
ّ
چرا برخی از متعصبین ،شیعیان را که بنا بر دستور پیامبر؟ص؟ عمل کردهاند رافضی و کافر و مهدورالدم میدانند!؟ آیا کاری که کردهاند بر خالف
دستور قرآن و پیغمبر اسالم؟ص؟ است!؟
چرا شما از امیرالمؤمنینی که این همه در کتب معتبر خودتان از اطاعت ایشان سخن به میان آمده است پیروی نمیکنید و در عوض از کسانی
پیروی میکنید که هیچ آیه و روایتی در امر به تبعیت از آنها نیامده است؟
مذهب جعفری
یکی از حاضرین در جلسه در میان بحث این سؤال حاشیهای را میپرسد :چرا با آنکه شما شیعۀ دوازده امامی هستید خود را شیعۀ جعفریمیخوانید؟-
مداف���ع :پ���س از وفات پیامبر؟ص؟ به جهاتی که روش���ن اس���ت امر خالفت به غی���ر از وصی پیامبر؟ص؟افتاد ،اما خلفا به اس���تثنای روزهای ابتدایی
وفات رسول اکرم؟ص؟ در جمیع امور با امیرالمؤمنین؟ع؟ مشورت میکردند ،به عال وه عدهی از دانشمندان ادیان برای کشف حقایق به مدینه
میآمدند و از مباحثات و مناظرات امیرالمؤمنین علی؟ع؟ استفاده میکردند ،اما پس از شهادت حضرت عرصه بر خاندان پیامبر؟ص؟ تنگ شد و
با روی کار آمدن بنیامیه انواع قساوت و ظلم و تعدی به اهل بیت پیامبر؟مهع؟ وارد آمد ،تا اینکه در اواخر عمر بنیامیه و در زمانی که امویها
مشغول دفاع از خود بودند عرصه بر امام صادق؟ع؟ باز شد و ایشان از این فرصت استفاده نمودند و از حالت انزوا که در اثر فشار بنیامیه بود
درآمدند و آزادانه در مسجد به منبر تشریف میبردند و به نشر علوم و احکام و قواعد دین میپرداختند.
بنابراین حقیقت تشیع بی پرده و عیان به وسیلهی آن حضرت بارز و آشکار شد و این مذهب حق به نام آن حضرت معروف شد.
ولی جای بس���ی تأس���ف اس���ت که چنین امامی که همه بر اعلمیت و کامل بودن ایش���ان صحه گذاشتهاند ،توسط عدهای به اعلمیت شناخته
5
نشد و کینهتوزانه نسبت به ایشان جفا کردند.

پینوشت:
 .1این مصاحبه از سایت ادیان نیوز استخراج شده است.
 .2منظور از مدافع مرحوم سلطان الواعظین است.
 .3در ابت���دای مناظ���ره از مناب���ع حدیث ثقلین که بر تمس���ک توأم به قرآن و اهل بیت؟مهع؟ تاکید ش���ده اس ��ت س ��خن به میان
آمده است.
 .4منظور از مخالف ،برخی از علمای پیشاور است که با مرحوم سلطان الواعظین به مناظره میپردازند.
 .5این مناظره مربوط میشود به مناظرۀ شب هشتم که بسیار مفصلتر از این است و برای مطالعۀ کامل مناظره میتوانید به
کتاب مراجعه نمایید .در ضمن میتوانید برای پی بردن به حوادث بعد از شهادت پیامبر اکرم؟ص؟ به کتاب ارزشمند سقیفه،
نوشتۀ عالمه عسکری مراجعه نمایید.
الزم به تذکر است که این متن ،متن ساده شده و با کمی تصرف است.

میگوی���د« :در آخری���ن دستورات موسی آمده اس���ت که خداوند از
کوه سینا آمد ،او از کوه سعیر طلوع کرد و از کوه فاران درخشید»1
میگوی���م« :کوه سینا محل زندگ���ی موسی ؟ع؟ است ،کوه سعیر هم منزلگاه
عیسی ؟ع؟ اما ...فاران کجاست؟»
میگوید« :براساس تورات ،فاران ،منطقهای است در عربستان که» ...
2

ناخودآ گاه میگویم« :یعنی سرزمین مکه؟»
چیزی نمیگوید و فقط نگاهم میکند.
پ���در مق���دس ،بلند و شم���رده از روی انجیل خط���یاش قرائت میکرد« :ا گر م���را دوست دارید،
احکام مرا نگاه دارید و من از پدر درخواست خواهم کرد تا فارقلیط 3را به شما عطا کند.»4
انجیل را که بست ،پرسیدم« :پدر ،در مورد فارقلیط ،چیز دیگری هم گفته شده است؟»

مسیح
بشارت

کمی فکر کرد و دوباره انجیل را گشود و خواند« :رفتن من به نفع شماست ا گر نروم ،فارقلیط نخواهد آمد.»5
پینوشت:
 .1تورات ،سفر تثنیه ،باب  33آیه .2
.2همان ،سفر تکوین ،باب  ،21آیات  20تا .22
 .3فارقلیط معادل عربی «پریکلیتوس» است که به معنای
«احمد» -یعنی بسیار ستوده شده -میباشد.
 .4انجیل یوحنا ،باب  14آیات  15و .16
 .5همان ،باب  16آیه .7

904021

64

904022

م��ح��س��ن� ّ�ی��ه ،روزه������ای ف���رام���وش ش��ده
روبروی ایوان نجف نشسته بودم و به بارگاه امیرالمؤمنین؟ع؟ نگاه میکردم .حرم امیرالمؤمنین؟ع؟ حالت ّ
خاصی دارد ،گلدستهها به ایوان
چسبیدهاند و یکپارچه شدهاند .در ذهنم بازوان مردی قوی تداعی میشود که به شانهها پیوستهاند .از یک نفر شنیده بودم که میگفت « از
ً
حرم هر امامی یک چیزی فهمیده میشود ،مثال از حرم امام رضا؟ع؟ رأفت فهمیده میشود و از حرم امیرالمؤمنین؟ع؟ ّابهت ».راست میگفت،
حرم حضرت ّابهت دارد ّاما نه ّابهتی که من را عقب نگه دارد و راحت نباشم .شاید او با نگاه به این بازوهای قدرتمند احساس سنگینی
میکندّ ،اما برای من مرد قدرتمندی تداعی میشود که میتوانم در بغل او بروم و احساس آرامش کنم ،برای همین است که من شکل این
حرم را خیلی دوست دارم ،آنقدر که میخواهم حرم را بغل کنم!
...صاحب مهربان و قدرتمند این حرم شهرۀ عالم است ،به اینکه پیامبر او را خیلی دوست دارند و دم به دم از او میگویند .بارها فرموده که
علی جانشین من است؛ روز ّاول ،سر هر جنگ ،باالی منبر ،صبح ،ظهر ،شب ...فرموده او برادر من استّ ،
وصی من است ،وزیر من است ...پسر
عمو هستند و دختر گرامی پیامبر ،همسر علیبنابیطالب است .شجاع است ،دالور ،جوانمرد ،پیامبر؟ص؟ میفرماید خداوند علی؟ع؟ را دوست
قضیۀ دیروز و امروز نیست ،بیست و سه سال استّ ،
ولی مردم قرار داده .همه میدانندّ ،
وصی من و ّ
ّ
حج امسال هم که دیگر حرفی
دارد و او را
ّ
ّ
باقی نمیگذارد ،روز هجدهم ماه ذی الحجه کنار غدیر خم پیامبر سخنرانی مفصلی داشتند و از همه هم بیعت گرفتند 120000 ،نفر ! بعضی
زبانی و بعضی حضوری بیعت کردند...
به خودم آمدم ،غرق گذشته شده بودم ،انگار آن زمانها را میدیدم ،انگار آنجا بودم ...دوباره به حرم نگاه کردم ،دوباره به گذشته رفتم،
اشک چشمهایم را پر کرد ،زیادتر شد ،آنقدر که جایی را نمیدیدم ...درب سوختهای را جلوی چشمم دیدم ،در گوشم صدای جیغ پیچید،
ّ
جمعیت سینه میزدند و میگفتند «مادر مادر ،مادر مادر»  ،آن طرف یک نفر را دست بسته
صدای هیاهو ،حس کردم نوار روضه گذاشتند،
میکشند ،صدا عوض شد« ...علی جان علی جان علی جان علی» ...صورتم خیس شده ...خانه ساکت و تاریکی ذهنم را پر کرد ،یک نفر زانو
بغل کرده و کنار دیوار نشسته ،بچههایی غمگین و بیحوصله ...تاب نیاوردم ،دوباره جلوی چشمانم روشن شده بود ،به حرم نگاه کردم،
پارچههای جلوی در را کنار زده بودند و به دو طرف در بسته بودند .ضریح پیداست .به ضریح چشم دوختم ،لبهایم جلو عقب شدند...
بوسهای برای موال فرستادم و گفتم :دوستون دارم ،خیلی.

