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نور افشانی خدا

ُحد«
ُ
شهادت حضرت فاطمه در » ا

62
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از منظ���ری دیگ���ر ش���هادت بان���وی اس���الم را نه تنها ی���ک حادثه 

ناگهان���ی بلکه اتفاقی قابل پی���ش بینی در قرآن می توان یافت. 

  مرتد ش���ده، عده ای وحش���یانه بر در خانۀ 
ً
کثرا ک���ه ا مس���لمانانی 

دختر پیامبرهجوم آورده و عده ای تنها سکوت می کنند.

خلقت،  اب���ت���دای  در  ک��ه  زم��ان��ی  آن 
مالئکه  تمامی  ملکوت،  عالم  یعنی 
تاریکی حیران و سرگردان بودند،  در 
ناگهان به نورانیت نوری ملکوتی، از 
ظلمت و تاریکی رهایی یافتند. آنان 

چنان در عظمت آن نور ...

ه��م��ۀ  دی�������رب�������از  از 
بزرگان ما بر »تعظیم 
بودند  استوار  شعائر« 
ب��ر  ت���وص���ی���ۀ ش���ان  و 
ع����زاداری و ب��رگ��زاری 
م���ج���ال���س روض������ه و 
ب��رپ��ای��ی دس��ت��ه ج��ات 
س����ی����ن����ه زن����ی ب������وده 
اس������ت. ب����ه ع���ن���وان 
م���ث���ال، پ��ی��ام م��رج��ع 
ف��ق��ی��د ح��ض��رت آی��ت 
لنکرانی  العظمی  اهلل 
ب����ه م��ن��اس��ب��ت ای����ام 
گواه روشنی  فاطمیه 
است  مطلب  ای��ن  بر 
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44
گلی است از چنین  عیسی مسیح -که درود خدا بر او باد- 
گروه پدر مهربان، در وبگاه  بوستانی آسمانی. پژوهشگران 
که پژوهشگاهی ست پیرامون مسیحیت   www.maseeh.ir
آموزه ها و بشارت های عیسی مسیح  تا شخصیت و  برآنند 

حقیقی را دگربار  به بشریت عرضه نمایند...

خداوند  توسط  الهی،  اولیاء  اسامی 
 تناسبی میان 

ً
انتخاب می شود. لذا قطعا

نام هایشان  و  بزرگواران  آن  شخصیت 
وجود دارد. اگر خداوند ایشان را مزین به 

اسامی خاصی می کند...

تواضع تو رو به خدا نزدیک میکنه.
م���ا تو عمرمون زیاد دیدیم کس���ایی رو که تواضع کردند بعد تو 

کردند. زندگیشون ترقی 
اگه تو متواضع باشی بعد از مرگ هم ازت یاد می کنند.

افتادگی آموز اگر طالب فیضی
که بلند است هرگز نخورد آب زمینی 

که چون احس���ان جان خورۀ  باحالی قضیه این بود 
فوتبال ب���ود و فقط، عالقۀ ویژه ای به دریبل زیدانی 
گاهی این »احساس وظیفۀ  داش���ت - نه توانش���و - 

شرعّیه« رو فراموش می کرد...

امام س���جاد؟ع؟، در روایتی که به »رس���الة الحقوق« مش���هور اس���ت و در آن 
حقوقی که بر گردن ماست بیان شده است، کمک به نیازمندانی را که نیاز 
آن ها برای ما روش���ن اس���ت از جملۀ حقوق آن ها و وظایف ما می ش���مرند. 
کس���ی پی بردیم، باید خود را موظف به کمک  گر ما به نیاز  به تعبیر دیگر، ا
ب���ه او بدانی���م؛ گویی که به آن ش���خص بدهکاریم و بای���د بدهکاریم خود 

را بپردازیم.

پیامب���ر  خ���روج  هن���گام 

تاریخ���ی  ش���واهد  طب���ق 

وق���وع جن���گ حتم���ی و 

ب���وده اس���ت  صددرص���د 

ب���ا این ح���ال ع���ده ای از 

می گوین���د  مس���لمانان 

کار ... جنگی در 

داش���تن قص���د قربت در ی���ک عمل 

یعن���ی آن عم���ل را ب���رای خض���وع در 

پیشگاه خداونِد عالم و اظهار طاعت 

 »
ً
و بندگ���ی، انج���ام ده���م. »معم���وال

وقتی انساِن مؤمن می داند...





این س���خن را )امیرمومنان؟ع؟( ب���ه هنگام دفن 

گفت:  سرور  زنان جهان حضرت فاطمه ؟اهع؟ 

]گوی�ى با پیامبر ؟ص؟ بر سر قبرش درد دل مى کرد[

اى رسول خدا، از من و دخترت بر تو سالم باد که در 

جوار تو آمد، و به سرعت به تو ملحق شد.

برگزی���ده ات  دخت���ر  دورى  از  ح���ق،  رس���ول  اى 

شکیبایى ام کم شد، و طاقتم از دست رفت، جز  آنکه مرا 

در فراق عظیم تو، و سنگینى مصیبتت جاى تسلیت )در 

مصیبت فاطمه( اس���ت. زیرا من بودم که با دس���ت خود 

تو را در آغوش خاك جاى دادم، و سرت بر سینه من بود 

ک���ت از قفس تن پرید. م���ا از خداییم و به خدا  ک���ه روح پا

باز مى گردیم.

که امان���ت بازگردانده ش���د...، اما غصه من  راس���تى 

که خداوند  ابدى اس���ت، و ش���بم قرین بیدارى، تا زمانى 

که تو در آن اقام���ت دارى اختیار  ب���راى من جایگاه���ى را 

کند.

ب���ه زودى دخترت از همدس���تى امت براى س���تم بر 

او، ب���ه ت���و خب���ر خواه���د داد، در پرس���یدن از او اصرار کن، 

ک���ه بین م���ا و تو  و خب���ر اوض���اع را از او بخ���واه؛ در حال���ى 

فاصل���ه زیادى نش���ده و زمانه از یادت خالى نگش���ته این 

همه ستم به ما شد.

به هر دو نفر شما سالم باد.

خطبه 193 نهج البالغه



سالم...

این  نیست؛  بهاری  که  بهاری  در  بهاری،  سالمی 

به  فصل  هم نشین  بهار  این  می دهد.  خاکستر  بوی  بهار 

آتش کشیدن بوستان خاندان وحی است. این بهار اناگر 

هم نشین خزان شده است، بس که سرخی دارد و سوز...

و هنوز، نیامده است آنکه می تواند این آتش افروخته بر باغ 

را بنشاند و زخم  لگبرگ ها را مرهم گذارد...

این بهار، دومین بهاري است که میهمان شماییم. در 

فضایل  پرستارۀ  آسمان  میان  در  شما  با  که  فصلي  چند  این 

را  پرواز  رسم  و  راه  تا  کردیم  کوشش  کشیدیم،  پر  اهل بیت 

بیاموزیم و بهتر و باالتر پریدن را تجربه کنیم.

براي  خود،  نظرات  با  که  هستیم  عزیزاني  تمامي  شکرگزار 

صداي  شنیدن  مشتاق  همچنان  و  کردند  یاریمان  پرواز، 

قلم هایتان.

به امید بهاري که بهار است...

ای خرم از فروغ رخت الله زار عمر

باز آ که ریخت بی لگ رویت بهار عمر



شده!  تنگ  خیلی  برایش  دلم  که  صدایت  منتظر  می مانم!  منتظر 

صورتی  صورتت،  دی��دن  منتظر  نشنیدمش!  حال  به  تا  که  هرچند 

نگاهش  نتوانم  شاید  که  هرچند  می دهد،  آرام��ش  من  به  می دانم 

حرف های  منتظر  پ��دران��ه ات!  ن���وازش  و  گ��رم  دس��ت��ان  منتظر  کنم! 

های  تنبیه  منتظر  می مانم،  ات...  نکرده  نصیحت های  ن��زده ات، 

سخت، فریادهایی از روی عشق... من منتظر می مانم، تو فقط بیا تا 

تمام نشده این قافلۀ من...!

که سوسوی تو، مثل ستاره های آسمان های  امید!... چه شده  ای 

که مهتاب یکه تاز شهر عشق بودی! پس چه  گرفته شده؟! تو  غبار 

گرفته  کردی و به این خرابات غبار  که شهرت را رها  شد؟!... چه شد 

کردی؟!... آمدی؟!... از چه ترسیدی و از چه خود را قطع 

تو که نباید بترسی، ترس مال برگ خشک پاییزی است که نا امید از 

ماندن روی شاخه زندگیش، رها می کند تنها پیوندش را و می میرد!! 

رسم  می گیرد!!  را مشق  رسمش  تو  از  عاشق  و  عشقی  قماش  از  تو 

عاشقی... رسم انتظار... رسم توست!!! حرف دل با تو حرف می شود 

و عاشق با تو منتظر می ماند!!

که راه و رسم مردمی به امید روشنایی مهتاب توست!  پس برو، برو 

برو که حرف ها در دل مانده! برو که مشق ها بی تو مردود می شود!... 

که منتظران باید منتظر بمانند... برو، برو 

برو خدا پشتو پناهت باشد...

رحمت  باران،  می گویند  است!  اجابت  پای  باران، صدای  می گویند 

الهی است! می گویند باران، نعمت است! می گویند...

که بارانی  و چیزی جز آب نیستی، این همه برایت می گویند... !!!  تو 

گر آقای ما بیاید چه ها می شود...!!! فکرش را بکن... ا

که وقتی دیدمت دلم برایت  تک درخت وسط دشت بی آب و علف 

کوتاه من بود!! تو هیچ  از فکر  که چقدر تنهایی!!! اشتباه  سوخت، 

وقت تنها نیستی و نخواهی بود!!! اتفاقا تو بهترین همراه را کنار خود 

داری! بهترین باغبان ممکن!! چون توانسته تو را در این بیابان بی 

آب و علف، با این خاک نمکی زنده نگه داشته و رشد دهد!!!

تو  مثل  می توانم  هم  من  بگویی!!!!  نمی خواهم  م��ی دان��م...  بله، 

چنین همراهی داشته باشم... اما...

دستش را زیر چانه اش گذاشته بود و خیره، با لبخندی از عمق وجود 

به فرزند دو ساله اش که آرام و معصومانه خوابیده بود نگاه می کرد... 

آرزوه��ای قشنگ  از جنس  و چقدر این نگاه معنی داش��ت!!! معنی 

برای او...

نگاه  گونه  ای��ن  من  به  کی  شما  که  ندیدم  و  نمی دانم  ج��ان!  آق��ا 

که هنوز هم  و می دانم  بودم  کردید...اما می دانم من حتما خواب 

خواب هستم!!!

این مکان برای 
دل نوشته های شما 
رزرو شده است

300074142
sms

zekr@aboutorab.com
email
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یادداشت...
گذاش���ته  کم و بیش، فکر می کردم چرا ش���یعه از دیرباز موانع مختلف را پش���ت س���ر  تا چند وقت پیش، 
و ب���ا کول���ه ب���ار مش���کالت، راه خود را طی می کن���د؟! مگر نه اینکه ادی���ان الهی دیگ���ر می توانند به راحتی 
کنن���د و به انجام امور دین���ی خود بپردازند؟! یا حق آزادی دارند و ب���ه اعتقادات خود جامه عمل  زندگ���ی 
شتار می شود و هرکسی 

ُ
ک ش���ت و 

ُ
ک که رس���میت آن ثابت شده، متحمل  می پوش���انند؟! پس چرا مذهبی 

سعی بر آن دارد تا تشیع و پیروان آن را از میان بردارد؟! 
گیرد و با سختی، ّطی  که باید مورد ظلم و ستم قرار  مگر چه حرفی، چه اصول و آئینی در آن وجود دارد 

طریق نماید...؟! 
که س���ری به اخبار این روز و ش���ب های ش���یعیان زدم!  کردم  بعد، جواب همه س���وال هایم را وقتی پیدا 
از ش���یعیان مظل���وم پاراچن���ار و بحری���ن گرفت���ه تا عربس���تان و نقاط دیگ���ر... که به جرم عش���ق و محبت 
کودکان بی گناه، به غارت ُبرده می ش���وند! دس���ت و پای  ش���ته می ش���وند و زنان و 

ُ
ک به حضرت امیر؟ع؟ 

شیعیان، از مفصل قطع و بدن هایشان تکه تکه می شود! 
وقتی خوب دقت کردم، به عکس ها که نتوانستم نگاه بیندازم، خبرها را که مرور کردم، فهمیدم هر که 

ِکشد و تا پای جان دست از اعتقادش بر ندارد!  طاووس خواهد، باید جور هندوستان 
یاد سخن رسول مهربانی افتادم که فرمودند: »یاعلی! تو صراط مستقیم هستی...« خوش به حال آن ها 

که به بهانۀ محبت امیرشان، دست از دنیا می کشند! 
ک���ه چنگ زده ام،  ح���اال خ���وب می فهم���م راهی را که انتخاب کرده ام، به ُترکس���تان نیس���ت و آس���تانی را 

کشته شدن هستم... آسمانی است... بیایید من آمادۀ 

شیر
ضا پورم

علیر
fanosbaran@

yahoo.com
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یادداشت...
کتاب »کس���ی یک  کار طاقت فرس���ایی اس���ت؛ اما بعضی اوقات اس���تثنا هم دارد. مثالش  اصوال مطالعه 

کرگدن ارزون نمی خواد« نوش���تۀ ش���ل س���یلور استاین. تا اس���مش را دیدم حس کردم باید کتاب جالبی 

باش���د. ح���اال اینک���ه کت���اب در چه موردی ب���ود و چند صفحه بود کن���ار، اما خیلی توجهم نس���بت به این 

کرگدن هیچ  کردم. نتیج���ه برایم جالب بود:  موج���ود عظیم الجثه جلب ش���د. قدری در موردش تحقیق 

وق���ت نمی توان���د گردن���ش را بلند کرده، به آس���مان ن���گاه کند. خیلی رفتم تو فکر. آس���مان؟ س���رم را باال 

که می دیدم در آسمان چقدر چیز هست. خورشید، ابر، افق. دلم برایش خیلی  کردم. برای اولین بار بود 

س���وخت. اما بعد چند لحظه... چقدر بین من و کرگدن فاصله اس���ت؟... آس���مان همیشه بوده و هست. 

دقت و دیدن من چیزی از آسمان کم نمی کند. اما اینکه من آسمان را بشناسم و ببینم؟ مطمئنا برای 

من تفاوت خواهد داشت. 

هر کس در دل خودش آسمانی دارد؛ خواه ابری و خواه آفتابی و بعضی هم مثل من همیشه غبارآلود و 

کمان دلم تنگ شده است. کنم... دلم برای رنگین  گرفته... باید فکری به حال آسمان دلم 

نسیم خنکی می وزد و آسمان مثل همیشه زیباست. 





ُاُحد، نمایش ایمان مسلمانان 
خال���د ب���ن ولید که در کمین فرصت بود، با س���واران خود 
کرد و از پش���ت بر قلب  از تن���گ احد به مس���لمانان حمله 
سپاه اسالم خنجر زد. بدین ترتیب، پیروزی مسلمین به 

شکست تبدیل شد. در این هنگام ...
صفحه 17

یعقوب، یوسف و برادران
در ای���ن نوش���ته برآنی���م ب���ا توج���ه ب���ه روای���ات معصومی���ن؟مهع؟ 
برداشتی از یکی از این قصص قرآنی داشته باشیم تا انشاء اهلل  
کتاب آس���مانی بیش���تر شده و موجبات جلب  بهره مندی مان از 

توجه امام عصر؟جع؟ نیز نسبت به ما فراهم آید
صفحه 22

ای معدن رحمت الهی
گرفته و سکنی  معدن رحمت الهی در وجود اهل بیت؟مهع؟ قرار 
که در هر جای این عالم هر رحمتی  گزیده است بدین معنی 

کسی برسد از در این خانه است و بس. بخواهد به 

صفحه 14

مدار  در  بودند  نورهایی  آن ها  نیستند.  زمین  اهل  آنان 
عرش الهی و زمین تاریك بود و زمینیان سرگردان.

تا آنکه خداوند بر ما مّنت نهاد و آن ها میهمان زمینیان 
با  و  بیاموزند  بندگی  ادب  آن��ان  از  زمین  اه��ل  تا  شدند 
زمینیان دست در  بود  قرار  پاك شوند.  و  نورانی  نورشان 
و  شمارند  خ��ود  سرپرست  را  ایشان  و  سپارند  دستشان 

گرامی دارند. قرار بود اّما...
آنان اهل آسمانند. آنها »آسمانیان زمین«اند.
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خداون���د، نور آس���مان ها و زمین اس���ت1 و 
بن���دگاِن مؤمن���ش را از ظلم���ت به س���وی 
کریم این نورانی  ج می کند. قرآن  نور خ���ار
ک���ردن را ب���ا فع���ل مض���ارع و ب���ه ص���ورت 

مستمر این گونه بیان می کند:
ِذی���َن آَمُنوا ُیْخِرُجُهْم ِمَن 

َّ
»اهلّلَُ َوِلّيُ ال

وِر.«2
ُ
ى الّن

َ
ماِت ِإل

ُ
ل

ُ
الّظ

وجود مبارک امام صادق؟ع؟ در مورد این 
آیه می فرمایند: 

»خداوند به سبب والیت اماِم عادل 
که از جانب خودش انتخاب می شود 
گن���اه، ب���ه نوِر  مؤمنی���ن را از ظلم���ِت 

ج می کند.«3 توبه خار
تدبر در این آی���ه، مرتبه ای از مراتب مقام 
امام���ت الهی -که در این نظ���ام آفرینش 
کان���ال نورافش���انی خداون���د معرفی  تنه���ا 
شده اس���ت – را هویدا می کند و این گونه 
دلی���ل زنده ب���ودن اعتق���اد ش���یعه امامیه 
در می���ان تمام���ی نحله های مردۀ بش���ری 

مشخص می شود.

ک���ه ش���یعۀ امامیه ب���ه آن معتقد  امامت���ی 
است، نور افش���انی خداوند را همیشگی و 
مس���تدام می کن���د و همین اس���ت که این 
اعتقاد را مصون از خطا و اش���تباه می کند. 
که ن���ور، راه را از بیراهه جدا  زی���را تا زمانی 
عال���م می گی���رد،  از  را  تاریک���ی  و  می کن���د 
جای���ی ب���رای لغزی���دن باق���ی نمی مان���د تا 
کن���د. اما آن  کس���ی به خطا رود و اش���تباه 
کس���ی که بخواهد در روش���نایی روز چشم 
بس���ته حرک���ت کن���د و ب���ه »ام���اِم از جانب 
که خودش،  کند، باید بداند  خدا« پش���ت 
خ���ودش را ب���ه تاریکی و بیراه���ه انداخته 
اس���ت و گرن���ه نور الهی روش���ن تر از آفتاب 

عالمتاب می باشد.
که ما را در فهم یکی  این مقدم���ه ای بود 
کم���ک  از مهم تری���ن مباح���ث اعتق���ادی 
گ���ر امروز ما به  می کن���د؛ اینک می گوییم ا
هدایت »ول���ی اهلل« هدایت یافته ایم و به 
»ن���ور خداون���د« زندگ���ی می کنیم ب���ه ُیمن 
ک���ه »ولی اهلل«  وج���ود آن حقیقتی اس���ت 

ب���ه آن حقیق���ت باق���ی مانده و به س���بب 
آن از َهجم���ۀ طاغ���وت4 حفظ و حراس���ت 
کس���ی او را  که  ش���ده اس���ت؛ بله حقیقتی 
 خداوند او را پوش���یده 

ً
نمی شناس���د و اصال

آفریده اس���ت و نامش را »پوشیده شده«5 
قرار داده است.

آن زمانی که در ابتدای خلقت، یعنی عالم 
ملکوت، تمامی مالئکه در تاریکی حیران 
و س���رگردان بودن���د، ناگهان ب���ه نورانیت 
تاریک���ی  و  ظلم���ت  از  ملکوت���ی،  ن���وری 
رهای���ی یافتند. آنان چنان در عظمت آن 
ن���ور متحّی���ر و خیره ش���دند که به س���جده 
کردند تا  افتادند و آن را تحمید و تقدیس 
اینک���ه خداوند فرمودند: »ای مالئکه این 

کنیز من فاطمه است...«6  نور 
خ���وِد  کنی���ز  کب���را؟اهع؟  صدیق���ه  حض���رت 
که قرار شد نور خداوند  خداوندند و زمانی 
گ���ردد خداوند مش���کاِت  در عال���م منتش���ر 
کنی���ز خ���ود ق���رار  )چراغ���دان( ای���ن ن���ور را 

دادند.7

ن��وراف��ش��ان��ی خ��داون��د
کند؛  گردد و به آن نور حرکت  ج شده، نورانی  کس���ی به س���امتی از تاریکی خار گار  وز گر در این ر ا

زشش را درک می کند؟! آیا قدر این نورانیت را می داند و ار

عبدالحسین سلمانی

او را خدا برای خودش آفریده است               تا این که هر سحر بنشیند برابرش
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ظ���رف ن���ور خداون���د حض���رت صدیق���ه؟اهع؟ 
که اولیای خدایند  هستند؛8 و انوار خداوند 
از ایش���ان منتش���ر می ش���ود و در دام���ن آن 

بانوی دوسرا حفظ و حراست می گردد.
ب���ه همی���ن خاط���ر هم خان���ۀ آن بان���و مورد 
هجم���ه واقع ش���د و به آتش کش���یده ش���د؛ 
گر بس���تر و  ک���ه ش���یطان می دانس���ت ا چ���را 
گردد  چراغ���داِن چراِغ خدا، وی���ران و خراب 
نوِر خدا خاموش می گردد و تاریکی بر همه 

جا حاکم می شود. 
گ���ر حفظ و نگهداری آن بانو از نور خداوند  ا
نب���ود تمام���ی خالئ���ق در تاریک���ی و ظلمت 
ام���ام  ام���روز  ک���ه  ای���ن  و  بودن���د  غوط���ه ور 
زمان؟جع؟ بر ما امامت و س���روری می کنند 
و م���ا توفیق تش���رف به والیتش���ان را داریم 
هم���ه را مره���ون و مدی���ون آن زجاجه ای9 
ک���ه از ای���ن وج���ود مب���ارِک ام���ام  هس���تیم 

نگهداری فرموده اند.

پی نوشت:
1. سوره نور، آیه35.

2. سوره بقره، آیه257.
کافي، ج1، ص375.  .3

کردن نور خداوند بود. که تمام هّمشان خاموش   .4
 

َ
اِطَمة

َ
َیْت ف َما ُسّمِ

َ
5. بحاراألنوار، ج43، ص65: ...َو ِإّن

ِتَها.
َ
ِطُموا َعْن َمْعِرف

ُ
َق ف

ْ
َخل

ْ
ّنَ ال

َ
أِل

6. بحاراألنوار، ج25، ص16.  
 ُنوِرِه 

ُ
ْرِض َمَثل

َ ْ
ماواِت َو األ 7. سوره نور، 35:اهلُل ُنوُر الّسَ

 
ُ

جاَجة
ُ
ِمْصباُح فی ُزجاَج���ٍة الّز

ْ
ِمْش���کاٍة فیها ِمْصب���اٌح ال

َ
ک

ی... ٌب ُدّرِ
َ
ْوک

َ
ک ها 

َ
ّن
َ
أ

َ
ک

خداوند نور آس���مان ها و زمین اس���ت مثل نور خداوند 
ک���ه در آن چراغی )پر فروغ(  همانند چراغدانی اس���ت 
باش���د، آن چ���راغ در حبابی قرار گیرد، حبابی ش���فاف و 

درخشنده همچون یک ستاره فروزان....
8. تفسیر القمي، ج 2، ص103.

که بر  9. هم���ان )زجاجه: حفاظ شیش���ه ای ی���ا حبابی 
روی چراغ���دان ق���رار می گیرد و آن را از خطر خاموش���ی 

حفاظت می کند( 

واژه امام یک لطافت هایی دارد، جدای از معنای اصطالحی و شرعی آن، در لغت 
معانی زیبایی دارد:

یکی از معانی آن شاهراه و بزرگراه است. ما در قرآن می خوانیم:

ِبِإماٍم ُمبین« 
َ
ُهما ل

َ
»ِإّن

»آن دو بر سر شاهراهی آشکار ]وادالقری[ هستند«
خدا  است؛  بوده  زمان  آن  اعراب  خود  راه  سر  و  توریستی  منطقه  وادالقری  که 

می فرماید بر سر راه شماست بنگرید و عبرت بگیرید...
کتاب و... در  کلمۀ امام، آن نسخۀ اولیه هر چیزی است اعم از  از معانی دیگر 
بودند  نوشته  مختلف  لهجه های  با  را  آن  قرآن،  نویسندگان  خلیفه سوم  زمان 
کردند. قرآن بر اساس لهجۀ حجازی دقیقی نوشته شد و  تمام نوشته ها را جمع 
در محراب مسجدالنبی قرار داده شد و باقی متأسفانه سوزانده شد؛ به آن نسخه 
گفته شد و در تاریخ ثبت است. همچنین به نسخۀ اولیه ای  »مصحف االمام« 

که هر نویسنده می نویسد نیز »مصحف االمام« می گویند.
که در لغت داریم »شاغول بنایی« است. طبق این معنا، امام آن  معنای سوم 

که باعث می شود بنا، راست باال برود. چیزی است 
اما تطبیق این معانی با ائمه، بسیار زیباتر است؛ در زیارت جامعه می خوانیم:

َوم «
ْ
ق

َ ْ
َراُط األ ْعَظُم َو الّصِ

َ ْ
 األ

ُ
ِبیل ْنُتُم الّسَ

َ
»أ

»شما راه استوار و راه بزرگ هستید«
و این معنا ناظر به معناِی اوِل لغوی امام است و امام شاهراه عالم است. راهی 

که نیاز به پرسیدن آدرس داشته باشد. روشن است. راهی نیست 
که  که این بزرگواران نسخۀ اصلی بشریت اند  و اما تطبیق معنای دوم این است 
کتاب وجودی انسان، نسخۀ اصلیش  خدا در مصحف وجود نوشته است. یعنی 
کجاست؟ این افرادند. تمام اهداف خلقت در این ذوات مقدسه خالصه می شود.
طبق معنای سوم هم، عامل راستی ساختمان ایمان، امام است. او در مقابل 

کرده است او مقابله می کند. کسی بدعتی ایجاد  اعوجاج دین می ایستند اگر 

دکتر محمد علی انصاری

9در محضر استاد 1 1 0 0 2



9 1 1 0 0 3

اله�ی رحم�ت  مع�دن  ای 
کاستی و تغییر در آن راه ندارد که  معصومین معدن رحمت خداوند هستند. معدنی 

سلمان قنبری

ی�������������م ت��������م��������ن��������ای دگ��������ر م�����������ا ب�����������ه غ��������ی��������ر ت�����������و ن�������������دار
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یم تا فراز دیگری از زیارت  در این نوشتار قصد دار
ح دهیم تا  کبیره را به عنای���ت ولی اهلل شر جامع���ه 
از قطرۀ دیگ���ری از دریای فضائ���ل اهل بیت؟مهع؟ 

بهره مند شویم.

گفت���ه می ش���ود؛  ب���ه مح���ل »اس���تقرار«  »مع���دن« 
کمی و تغییر  که  که چیزی مستقر می شود  آنجائی 
کنایه از فراوانی هر  و ناب���ودی در آن وجود ندارد و 
چیزی اس���ت. هرگاه از هر چی���زی در جائی به وفور 
 می گوئیم به معدن آن دست 

ً
پیدا ش���ود اصطالحا

یافته ایم. 
که  گونه ای اس���ت  همچنی���ن معدن هر چیزی به 
هر چه ما به آن نزدیک تر شویم و بیشتر فرو برویم 
الیه ه���ای جدیدی از آن بدس���ت می آوریم، همان 
ک���ه هر چه بیش���تر خود را در مع���رض نور و  ط���وری 
رحم���ت اه���ل بیت؟مهع؟ خود را قرار دهیم بیش���تر از 
دریای رحمتشان نیز بهره مند می شویم؛ شاید به 
همین دلیل باش���د که انس با اهل بیت؟مهع؟ هیچ 

ل آور نیست. گاه مال
ف در زیارت امام رضا؟ع؟ عرضه می داریم:

َطْعُت 
َ

ْرِض���ی َو ق
َ
ْیَک َصَم���ْدُت ِمْن أ

َ
ُه���ّمَ ِإل

َّ
الل

َد َرَجاَء َرْحَمِتک.1
َ

ِبل
ْ
ال

ت���و  س���وی  ب���ه  س���رزمینم  از  م���ن  پ���روردگارا 
آهنگ نمودم و ش���هرها را ب���ه امید رحمت تو 

درنوردیدم.

این همه از خانه و دیارم دور شدم که چه؟ دنبال 
چ���ه آمدم؟ به امید رحمت تو آمده ام. بدین معنی 
ک���ه مع���دن رحمت خداون���د را در این ج���ا یافته ام. 
کانون  وقت���ی دل م���ا ح���رم اه���ل بی���ت؟مهع؟ ش���د، 

رحمت خداوند می شود. 
امام رضا؟ع؟ می فرمایند:  

 َرْحَمٍة ِتْس���ٌع َو ِتْس���ُعوَن 
َ

���ة
َ
 ِمائ

َ
���ق

َ
ل

َ
 الّلََ خ

َ
ِإّن

َو  َعِل���ّیٍ  َو  ���ٍد 
َ

ِلُمَحّم  
ٌ

���وَرة
ُ

خ
ْ

ِعْن���َدُه َمذ  
ً

َرْحَم���ة
ی 

َ
 َعل

ٌ
 َمْبُس���وَطة

ٌ
 َواِح���َدة

ٌ
ِعْتَرِتِهَم���ا َو َرْحَم���ة

َمْوُجوِدیَن.2
ْ
َساِئِر ال

که نود  کرده اس���ت  خداوند صد رحمت خلق 
و ن���ه قس���مت آن را در ن���زد خود ب���رای پیامبر 
ک���رم و امیرالمومنین و عترتش���ان؟مهع؟ ذخیره  ا
کرده اس���ت و یک قس���مت دیگر آن را بر همه 

موجودات ارزانی داشته است.

که خداوند علت  ش���اید به همین دلیل هم باش���د 
ارسال پیامبر اکرم؟ص؟ را رحمت می داند: 

ِمین.3
َ
عال

ْ
 ِلل

ً
 َرْحَمة

َّ
َک ِإل نا

ْ
ْرَسل

َ
َو ما أ

و تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیم.
 دین هم برای رحمت آمده اس���ت و 

ً
چ���را که اص���ال

والی���ت و محب���ت اهل بی���ت؟مهع؟ نیز برای نش���ان 
دادن رحم���ت الهیس���ت تا جائی که وجود ایش���ان 
موجبات رفع عذاب و س���ختی از امت می شود. اما 
ک���ه این امت ق���در این حجج  حی���ف و ص���د حیف 
اله���ی را نداس���تند. پیامب���ر اکرم؟ص؟ ب���ه اصحابش 

فرمود:
 
ً
ْیرا

َ
 َو ِفی َمَماِتی خ

ً
ْی���را

َ
���ْم ِفی َحَیاِتی خ

ُ
ک

َ
 ل

َ
ِإّن

ْد 
َ

ق
َ

���َک ف
َ
ا َحَیات

َ
ّم

َ
ِ أ

َ
 الّل

َ
 َی���ا َرُس���ول

َ
ِقیل

َ
 ف

َ
���ال

َ
ق

ا ِفی 
َ

ّم
َ
 أ

َ
���ال

َ
ق

َ
اِت���َک ف

َ
َن���ا ِف���ی َوف

َ
َم���ا ل

َ
َعِلْمَن���ا ف

کاَن   َو ما 
َ

���ال
َ

 ق
َّ

 َو َج���ل
َ

 الّلََ َع���ّز
َ

���ِإّن
َ

َحَیاِت���ی ف
ا ِفی َمَماِتی 

َ
ّم

َ
َت ِفیِه���ْم َو أ

ْ
ن

َ
َبُه���ْم َو أ ِ

ّ
الّلَُ ِلُیَعذ

م.4
ُ
ک

َ
ِفُر ل

ْ
ْسَتغ

َ
أ

َ
ْم ف

ُ
ک

ُ
ْعَمال

َ
ّیَ أ

َ
ُتْعَرُض َعل

َ
ف

 در حی���ات و مم���ات من خیر ق���رار داده 
ً
قطع���ا

گفتند: خی���ر در حیات  ش���ده اس���ت. اصحاب 
ش���ما را می دانی���م ام���ا در ممات ش���ما چگونه 
اس���ت؟ حضرت فرمودند: در زمان حیات من 
هم���ان ط���ور ک���ه خداون���د می فرمای���د: »و من 
آن ها را عذاب نمی کنم در حالی که تو در بین 
آن ها باش���ی.« و اما در مماتم که اعمال ش���ما 
ب���ر م���ن عرضه می ش���ود و من بر اعمال ش���ما 

طلب استغفار می کنم. 

ک���رم؟ص؟ پی���ام آور رحم���ت اس���ت و  آری پیامب���ر ا

»رحم���ة للعالمین« اس���ت آن هم در بین قومی که 
بیش���ترین اذیت و آزار را نس���بت به ایش���ان و اهل 

بیت ایشان داشتند.
این نکته را بدانیم که این دنیا محدود اس���ت آن 
هم در همۀ جوانِب آن، لذا بروز رحمت بی انتهای 
ائم���ه؟مهع؟ را نی���ز م���ا در صحن���ه قیام���ت می توانیم 
گنجای���ش این رحمت  ک���ه این دنیا  ببینی���م؛ چرا 
امیرالمؤمنی���ن؟ع؟  ک���ه  ن���دارد. هم���ان ط���وری  را 

فرمودند:

خداوند صد قس���مت رحمت خ���ود را آفرید که 
ی���ک قس���مت آن را در بین مخلوقات قرار داد 
ک���ه به آن م���ردم به هم رح���م می کنند و مادر 

م��ع��دن رح��م��ت ال��ه��ی در وج��ود 
گ��رف��ت��ه و  اه����ل ب���ی���ت؟مهع؟ ق�����رار 
گزیده است بدین معنی  سکنی 
ک���ه در ه���ر ج���ای ای���ن ع��ال��م هر 
برسد  کسی  به  بخواهد  رحمتی 
ب��س. و  اس���ت  خ��ان��ه  ای���ن  در  از 
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به فرزندش مهربانی می کند و حتی حیوانات 
به فرزندان خود ترح���م می کنند. اما هنگامی 
که روز قیامت می ش���ود نود و نه قسمت دیگر 
که امت پیامبر مورد  آن ب���روز می کند تا جائی 
رحم���ت ق���رار می گیرن���د و ش���فاعت می کنن���د 
ک���ه فردی نزد  ه���ر آنک���ه را بخواهند. تا جائی 
مؤم���ن می آید و می گوید من را ش���فاعت کن. 
موم���ن می گوی���د: ب���ه چ���ه حق���ی؟ او می گوید 
روزی م���ن ظ���رف آبی ب���ه تو دادم. پ���س او را 
ش���فاعت می کند و دیگری نیز می آید و همین 
تقاض���ا را می کند و می گوید تو روزی در س���ایه 
دیوار خانه من اس���تراحت کردی پس او را نیز 

شفاعت می کند.5
کننده  که ش���یعیان فقط یک مصرف  پس بدانیم 
از رحمت نیس���تند بلکه با اتص���ال به رحمت الهی 
کنن���د. سرنوش���ت  خ���ود نی���ز می توانن���د ش���فاعت 
دوس���تاِن اه���ل بیت و درج���ه و مقام آن ه���ا در روز 
قیامت این گونه اس���ت حال چه رس���د ب���ه جایگاه 

اهل بیت؟مهع؟!
ک���ه خ���ود را در معرض  کس���انی  خوش���ا ب���ر اح���وال 
رحم���ت آنان قرار می دهند؛ در نظر این افراد دادن 
که  و ندادِن اهل بیت همه اش رحمت اس���ت چرا 
کرده اند و  گ���ذار  خی���ر و صالح خ���ود را به ایش���ان وا
دیگران را نیز ب���ه این دریای بیکران رحمت الهی 
دع���وت می کنن���د چ���را که خود ش���یرینِی با ایش���ان 

بودن را چشیده اند. 
کم���ی ب���ا خود بیاندیش���یم که ما چه ق���در توجه به 

که رحمة للعالمین  عنایات ائم���ه و امام زمان؟مهع؟ 
که م���ا چه به یادش���ان  هس���تند داری���م؟ امامان���ی 
باش���یم و قدردانش���ان باشیم یا نباش���یم به ما نظِر 
که ام���ام رضا؟ع؟  لط���ف می کنن���د. همان ط���وری 

خطاب به موسی بن سیار فرمودند:
ْیَنا 

َ
ْع���َرُض َعل

ُ
ِة ت

َ
ِئّم

َ ْ
ا َمَعاِش���َر ال

َّ
ن

َ
َم���ا َعِلْمَت أ

َ
أ

اَن 
َ
ک َما 

َ
 َو َمَس���اًء ف

ً
 ِش���یَعِتَنا َصَباح���ا

ُ
ْعَمال

َ
أ

ی 
َ
َعال

َ
َنا الّلََ ت

ْ
ل

َ
ْعَماِلِهْم َس���أ

َ
ِصیِر ِفی أ

ْ
ق

َ
ِمَن الّت

َنا 
ْ
ل

َ
ّوِ َس���أ

ُ
ُعل

ْ
اَن ِمَن ال

َ
ک ���َح ِلَصاِحِبِه َو َما 

ْ
ف الّصَ

َر ِلَصاِحِبِه.6
ْ
ک

ُّ
الّلََ الش

آی���ا نمی دانی که اعمال ش���یعیان ما هر صبح 
کوتاهی  گ���ر  و ش���ام ب���ر م���ا عرض���ه می ش���ود، ا
درخواس���ت  از خداون���د  باش���د  اعمالش���ان  در 
کار خوبی انجام  گ���ر  چشم پوش���ی می کنیم و ا
داده باش���د از خداون���د ب���رای او طلب پاداش 

می کنیم.

پی نوشت:
کامل الزیارات، ص312.  .1

2. تأویل اآلیات، ص81.
3. سوره انبیاء، آیه107.

کافی، ج8، ص254.  .4
5. بحاراالنوار، ج8، ص44.

6. مناقب ابن شهر آشوب، ج4، ص341.

یکی از ش���یعیان متمول در زمان امام صادق؟ع؟ هر سال مشرف 

به مکه می ش���د و در بازگش���ت ب���ه منزل امام ص���ادق؟ع؟ آمده و 

مهم���ان حضرت می ش���د. در یک س���فر ده هزار دره���م به خدمت 
حضرت داد تا به صالح دید خودش���ان منزلی را برای او در مدینه 
ک���ه به خدمت  بخرن���د و به س���فر حج رفت. در بازگش���ت هنگامی 
امام صادق؟ع؟ رس���ید از خانه خود جویا ش���د. حضرت در پاس���خ، 
قبال���ه ای را به وی دادند که در آن نوش���ته ش���ده ب���ود: »جعفر بن 
ن خری���داری نمود  ن بن فال محم���د خانه ای در بهش���ت ب���رای فال
که از یک طرف به خانه رس���ول خ���دا؟ص؟ و از طرف دیگر به خانه 
امی���ر المومنین؟ع؟ و از طرف دیگرش به خانه امام حس���ن؟ع؟ و 
حد آخرش به خانه امام حس���ین؟ع؟ می باش���د.« سپس فرمودند: 

که داده بودی در بین فقرای ش���یعه مدینه  آن مقدار پولی را هم 
کردم. تقسیم 

 آن ف���رد ه���م ممن���ون از امام صادق؟ع؟ ش���دند و در وصیت خود 
که قبالۀ امام صادق؟ع؟ را نیز با او دفن  برای فرزندانش نوش���ت 
کردند. فردای  کنن���د. اهل او نیز بعد وفاتش تقاضای او را اجابت 
کردن���د که آن قباله بر  وفاتش وقتی بر س���ر قبر او رفتند مش���اهده 
روی قب���ر او ق���رار گرفت���ه و در پایان آن به دس���ت خ���ط آن مرحوم 

نوشته شده بود:
ال.

َ
ٍد به ما ق ی ِلی َو اهلِل َجْعَفُر ْبُن ُمَحّمَ

َ
َوف

گفته بودند وفا  به خدا قسم جعفر بن محمد به آنچه 
کردند.

شیعیان  ک���ه  ب��دان��ی��م  پ���س 
ک��ن��ن��ده  ف��ق��ط ی���ک م���ص���رف 
با  بلکه  نیستند  رح��م��ت  از 
اتصال به رحمت الهی خود 
نیز می توانند شفاعت کنند. 

ک��م��ی ب���ا خ����ود ب��ی��ان��دی��ش��ی��م 
ک����ه م����ا چ����ه ق�����در ت���وج���ه ب��ه 
ام�����ام  و  ائ�����م�����ه  ع����ن����ای����ات 
ک��������ه رح����م����ة  زم����������������ان؟مهع؟ 
داری���م؟ هستند  للعالمین 

راِب 
ُ
وَق الّت

َ
ن ف أنا َو َجمیُع َم

راب 
ُ
راِب َنعِل ابی الّت

ُ
فداُء ّت

ی
ک خ������ان������ۀ ب��ه��ش��ت��

س�����ن�����د ی�������



ــ
رابـ

بوت
کرا
ذ

17

9 1 1 0 0 4

پیامبر که از حرکت قریش اطالع یافته بودند، پس از مشورت با یاران خود آماده جنگ شدند. برای مقابله با آن ها و تدبیر کار، پیغمبر؟ص؟ دستور 

دادن���د م���ردم مدینه در مس���جد اجتماع کنند و آراء و پیش���نهادهای خود را بی���ان کنند. خود آن حضرت و جمعی از بزرگان و س���المندان طرفدار 

ج ش���دن از ش���هر و جنگ در میدان باز اصرار و پافش���اری   از مهاجرین بودند، به خار
ً
ماندن در ش���هر و قلعه داری بودند اما گروهی دیگر که عموما

کرده و به همراه هزار نفر از مسلمانان  گردید و رسول خدا؟ص؟ نیز به خانه آمده و زره جنگ به تن  داشتند. سرانجام هم نظریه این دسته غالب 

که به اعتقاد اهل سنت سرکردۀ منافقان مدینه بوده،  َبّی« 
ُ
از مدینه بیرون شدند. به نقلی در ابتدای راه و یا به نقلی در میان راه »عبداهلل بن ا

ج شده و به مدینه بازگشتند. »لذا رسول خدا با هفتصد تن از جنگجویان مسلمان که به ظاهر  با سیصد تن از یاران خود از صف مسلمانان خار

منافقی دیگر در بین آن ها نیست، شامگاه به احد رسیدند.«

س���ورۀ آل عمران از آیۀ 121 درباره وقایع جنگ احد نازل ش���ده اس���ت. با بررس���ی چند آیه قبل تر فضای آن سال ها و دیدگاه مسلمانان نسبت به 

پیامبر و دین اسالم معلوم شود. 

اُُحد، نمایش ایمان مسلمانان

کیلومتری  کوه احد، در 4  که در دامنه  جن���گ احد یکی از غزوه ه���ای مشهور رسول خدا؟ص؟ بود 
شم���ال مدین���ه و در روز شنبه هفتم شوال سال سوم هجری، بی���ن مشرکان قریش و سپاه اسالم 
کشتگان خود با س���ه هزار مرد  خ داد. قری���ش ب���ه تالف���ی شکست در جنگ ب���در و خونخواه���ی  ر
جنگ���ی، به قصد جنگ ب���ا مسمانان راهی مدینه شدند و براى اینک���ه سربازان را در وقت جنگ 
گروهی از زن���ان را نیز همراه برداشتند تا به خاطر  کنند  بیشت���ر ب���ه انتقامجویى و دالورى تحریك 

کنند. که شده در میدان جنگ بیشتر پایدارى  دفاع از آنها هم 

ق�����رآن آی��������ات  ُاُح���������د از دری�����چ�����ۀ  ن��ه��ف��ت��ه در ج���ن���گ  ب�����ه ح���ق���ای���ق  ن���گ���اه���ی 
احسان اله اشتهاردیان 
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ْوِلیاَء ِمْن ُدوِن 
َ
کاِفری���َن أ

ْ
ِمُنوَن ال

ْ
ُمؤ

ْ
ِخ���ِذ ال

َ
ل َیّت

ْی���َس ِمَن الِل 
َ
ل

َ
 ذِلَک ف

ْ
َعل

ْ
ِمنی���َن َو َم���ْن َیف

ْ
ُمؤ

ْ
ال

ُم 
ُ
ُرک ِ

ّ
 َو ُیَحذ

ً
ق���اة

ُ
���وا ِمْنُهْم ت

ُ
ق

َ
ّت

َ
ْن ت

َ
 أ

َّ
���ْی ٍء ِإل

َ
فی ش

َمصیُر )28(
ْ
ی الِل ال

َ
َسُه َو ِإل

ْ
ف

َ
الُل ن

کافران  اف���راد باایمان نباید ب���ه جای مؤمن���ان، 

را دوس���ت و سرپرس���ت خود انتخاب کنند; و هر 

کن���د، هیچ رابطه ای با خ���دا ندارد،  ک���س چنین 

مگ���ر اینک���ه از آن ه���ا بپرهیزید. خداوند ش���ما را 

از )نافرمان���ی( خ���ود، برحذر می دارد، و بازگش���ت 

)شما( به سوی خداست. 

ْمُه 
َ
ْبُدوُه َیْعل

ُ
ْو ت

َ
ْم أ

ُ
وا ما ف���ی ُصُدوِرک

ُ
ف

ْ
خ

ُ
 ِإْن ت

ْ
ل

ُ
ق

ْرِض َو 
َ ْ
���ماواِت َو ما ِفی ال ُم ما ِفی الّسَ

َ
الُل َو َیْعل

دیٌر )29(
َ

ْی ٍء ق
َ

ِ ش
ّ

ل
ُ
ک الُل َعلی 

گر آنچه را در سینه های شماست، پنهان  بگو: »ا

کنید، خداون���د آن را می داند؛ و  داری���د یا آش���کار 

گاه  )نی���ز( از آنچه در آس���مان ها و زمین اس���ت، آ

می باشد؛ و خداوند بر هر چیزی تواناست.

در آی���ه 28 خداون���د خط���اب ب���ه مؤمن���ان می فرماید 

کاف���ران را دوس���ت و سرپرس���ت خ���ود نگیرن���د و  ک���ه 

گر آن چ���ه را در  ک���ه ا در ادام���ه در آی���ه 29 می فرمای���د 

س���ینه های خ���ود دارید، پنهان کنید یا آش���کار کنید، 

خداوند از آن مطلع اس���ت. این آیات نش���ان از درجه 

کفار را اولیا خویش  که هنوز  ایمان مس���لمانان است 

می دانند و این را به صورت رازی در سینه های خود 

که مش���خص اس���ت این  کرده اند. همانطور  پنه���ان 

آیات بیش���تر از آنکه ب���ه افراد ضعیف االیمان اش���اره 

کند معرف اوصاف منافقین است. 

در ادام���ه در آی���ات 31 و 32 خداون���د ب���ه مس���لمانان 

درباره پیروی از پیامبر اکرم؟ص؟ تذکر می دهد! 

ُم 
ُ
ِبُعونی ُیْحِبْبک

َّ
ات

َ
���وَن الَل ف ِحّبُ

ُ
ْنُتْم ت

ُ
ک  ِإْن 

ْ
���ل

ُ
ق

وٌر َرحیٌم )31(
ُ

ف
َ

ْم َو الُل غ
ُ
وَبک

ُ
ن

ُ
ْم ذ

ُ
ک

َ
ِفْر ل

ْ
الُل َو َیغ

بگو: »اگر خدا را دوس���ت می دارید، از من پیروی 

کنی���د! ت���ا خ���دا )نی���ز( ش���ما را دوس���ت ب���دارد؛ و 

گناهانت���ان را ببخش���د؛ و خ���دا آمرزن���ده مهربان 

است.« 

 الَل ل 
َ

ِإّن
َ

ْوا ف
َّ
َول

َ
ِإْن ت

َ
 ف

َ
ُسول طیُعوا الَل َو الّرَ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
ق

کاِفریَن )32( 
ْ
ُیِحّبُ ال

کنید! و  بگ���و: »از خ���دا و فرس���تاده )او(، اطاعت 

کافران را دوس���ت  کنی���د، خداوند  گر س���رپیچی  ا

نمی دارد.« 

خطاب این گونه آیات آن هم 15 س���ال پس از بعثت 

نشان دهندۀ میزان و درجه ارزش پیامبر در نزد این 

که خداون���د هنوز باید  به اصطالح مس���لمانان اس���ت 

ام���ر به اطاعت از خویش���تن و رس���ولش را ب���رای آنان 

کار دشوار نیست این  کند. در شرایطی که هنوز  بازگو 

کفار دارند چه رس���د به  مس���لمانان تمایل به س���مت 

 ای���ن ایمان عاریت���ی خود را 
ً
ک���ه قطعا ش���رایط جنگ 

نشان خواهد داد. 

از آی���ه 121 جریان���ات جنگ ش���روع می ش���ود. در این 

آیه خداوند دس���تور مهیا ش���دن ب���رای جنگ را صادر 

می کند:

ِمِن�یَن َمقاِعَد 
ْ

ُئ الُم�ؤ َبّوِ
ُ
ْهِلَک ت

َ
َدْوَت ِمْن أ

َ
َوِإذ غ

ِقتاِل َوالُل َسِم�یٌع َعِل�یٌم)121(
ْ
ِلل

که بامدادان از اهل  )ای پیامبر( به یاد آر آنگاه 

خود به جهت ص���ف آرایی مؤمنان برای جنگ 

بیرون شدی و خداوند شنوا و داناست.

هم���ان ط���ور که از ظاه���ر آیه پیداس���ت، پیامبر صبح 

کوتاهی ش���روع به  ج ش���دند و در زمان  از مدین���ه خار

تش���کیل آرای���ش نظامی در مقابل مش���رکان نمودند. 

ام���ا ق���رآن می فرمای���د پیامب���ر تنه���ا مؤمن���ان را صف 

بن���دی می نم���ود ن���ه همه کس���انی را که با ایش���ان از 

مدین���ه بی���رون رفت���ه بودند. بی���ان خداون���د در قرآن 

ِقتاِل« یعنی 
ْ
ُئ الُم�ْؤِمِن�یَن َمقاِعَد ِلل چنین اس���ت: »ُتَبّوِ

ج ش���ده بودند  ک���ه با پیامب���ر از مدینه خار منافقان���ی 

حاض���ر به ش���رکت در ص���ف آرایی جنگ���ی نبودند چرا 

که خداوند صف آرایی را به مؤمنان نسبت می دهد. 

که مناف���ق بودند و برای  لذا معلوم می ش���ود عده ای 

ج  ح توطئه ای هم���راه پیامبر از مدینه خار اج���رای طر

کرده و  ش���ده بودن���د از ابتدا ش���یطنت خود را ش���روع 

حاض���ر به قرار گرفتن در ص���ف آرایش نظامی نبودند. 

دقت ش���ود همانطور که ذکر ش���د منافقانی که تقریبا 

َبّی با سیصد 
ُ
نفاقشان آش���کار بود مانند عبداهلل ابن ا

نفر به مدینه برگش���ته بودند. لذا این منافقان را باید 

وه بر  در مس���لمانان ب���ه ظاهر مؤمن یاف���ت. البته عال

ای���ن منافق���ان، تع���دادی از مؤمن���ان نیز تح���ت تأثیر 

گرفته و آن ها نیز )به  القائات ش���یطانی منافقان قرار 

گاهی از ی���ک توطئه( حاضر به قرار گرفتن در  دلی���ل آ

صف بن���دی نظامی نمی ش���دند ق���رآن در ادامه این 

ت���م���ای���ل ب����ه ک��ف��ار
س��ال   15 گ��ذش��ت  از  پ���س 
ه��ن��وز  ب��ع��ث��ت  اب�����ت�����دای  از 
م��س��ل��م��ان��ان  از  ع���������ده ای 
ک��ف��ار داش��ت��ن��د. ت��م��ای��ل ب���ه 

در  منافق  مسلمانان  ای��ن 
مؤمنان  ب��رای  جنگ  زم��ان 
ک ب���ودن���د. ب��س��ی��ار خ��ط��رن��ا

کارشکنی از همان ابتدا
ک���ه ب���ا پ��ی��ام��ب��ر  م��ن��اف��ق��ان��ی 
ش��دن��د  ج  خ������ار م���دی���ن���ه  از 
ت��وط��ئ��ۀ  اب����ت����دا  ه����م����ان  از 
خ��ود ار آغ���از ن��م��ودن��د. آن��ان 
ب��ه ش��رک��ت در صف  ح��اض��ر 
آرای������ش ن��ظ��ام��ی ن��ب��ودن��د.

توطئه ای در راه است
گ����رچ����ه س���پ���اه اس������لم ب��ه  ا
ج  جهت جنگ از مدینه خار
معتقد  منافقان  ام��ا  ش��د، 
کار نیست.  بودند جنگی در 
گ���وی���ا آن�����ان م��ی خ��واس��ت��ن��د 
ج��ن��گ  وق����������وع  از  ق����ب����ل 
بزنند. توطئه ای  به  دس��ت 
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موضوع را چنین بیان می فرماید:

َوالُل  ���ل 
َ

ش
ْ

ف
َ
ت ْن 

َ
أ ���ْم 

ُ
ِمْن�ک ت���اِن 

َ
طاِئف ���ْت 

َ
َهّم ِإذ 

ِمُنوَن )122(
ْ

ِل الُم�ؤ
َّ
َیَتَوک

ْ
ل

َ
ُهما َوعلی الِل ف َوِل�ّیُ

هنگامی ک���ه دو گروه از ش���ما )مؤمنان( سس���تی 

نمودن���د )در اجرای امر و ش���رکت در صف آرایی 

گروه بود و فقط  جنگی( و خدا سرپرست آن دو 

بر خداست توکل مؤمنان.

عل���ت ای���ن سس���تی و ع���دم ش���رکت در صف بن���دی 

که برای جنگ در رکاب رسول  چیست؟ چرا مؤمنان 

ج شده بودند اکنون  اهلل؟ص؟ با مشرکان از مدینه خار

گیرند؟ حاضر نیستند در جای خود قرار 

ک���ه ذکر ش���د، هن���گام خ���روج پیامبر طبق  همانط���ور 

شواهد تاریخی وقوع جنگ حتمی و صددرصد بوده 

اس���ت ب���ا این ح���ال ع���ده ای از مس���لمانان می گویند 

که جنگ  گر ما می دانس���تیم  کار نیس���ت ا جنگ���ی در 

خواه���د ش���د همراه ش���ما می آمدیم و به ش���ما کمک 

می کردی���م. بع���د ه���م ب���ه صراح���ت ق���رآن در هنگام 

کارشکنی می کنند. آرایش جنگی 

کرد،  تنه���ا دلیل���ی که می ت���وان بر ای���ن عملکرد ذک���ر 

در کار ب���ودن توطئ���ه ای مبن���ی بر ع���دم وقوع جنگ 

کنن���د ت���ا  ح  می باش���د یعن���ی ع���ده ای نقش���ه ای ط���ر

ب���دون وق���وع جن���گ به ه���دف دلخواه خود برس���ند 

 معن���ی ن���دارد در حال���ی که مش���رکان با س���ه هزار 
ّ

و اال

نی���رو و ب���ا تش���کیالت جنگ���ی در نزدیکی مس���لمانان 

که ما می دانیم  اردو زده اند، مس���لمانان ادعا بکنن���د 

خ نمی دهد. در س���یره آمده اس���ت که لش���کر  جنگی ر

مش���رکان روز چهارشنبه صبح در یک فرسخی مدینه 

اردو زدند )یعنی تا مدینه 2 س���اعت راه داشتند( و تا 

ج ش���ود  که پیامبر از مدینه خار ش���نبه منتظر ماندند 

این قس���مت از تاری���خ )منهای تمام ش���واهد قرآنی( 

دلیلی است قطعی بر تبانی مشرکان با منافقان. زیرا 

مشرکان می توانستند به مدینه حمله کنند اما اینکار 

را نکردن���د ت���ا همدستانش���ان )منافق���ان( پیامبر را از 

مدینه بیرون بیاورند و در مواجهه با قریش از اطراف 

کار  ایشان پراکنده شده او را تنها بگذارند تا مشرکان 

را یکسره نمایند. 

که پیامبر  ُحد توطئۀ منافقان این بود 
ُ
 لذا در جنگ ا

ج کنند و در مواجهه با دشمن از اطراف  را از شهر خار

ایشان پراکنده شوند تا ایشان در وسط معرکۀ جنگ 

تنها بماند و در نتیجه یا مجبور به فرار می ش���ود و در 

صورت فرار نیز در وس���ط بیابان آواره خواهد ش���د و یا 

به دست مشرکان اسیر می گردد و یا مقاومت خواهد 

کشته شود. کرد تا به دست مشرکان 

کس���انی بودن���د؟ از  ام���ا عوام���ل اصل���ی توطئ���ه چ���ه 

که در س���یره آمده چنین اس���تفاده  مجم���وع مطالبی 

ک���ه: س���ران اصلی توطئ���ه منافق���ان مهاجر  می ش���ود 

بودن���د زی���را نظریه خروج از ش���هر از جان���ب مهاجران 

ارائه ش���د و انصار مایل بودند پیامبر در ش���هر بماند و 

حالت تدافعی بگیرد و نیز کسانی که با پیامبر بیرون 

رفتن���د تا توطئ���ه را عملی کنند و آن را رهبری نمایند 

َبّی 
ُ
از مهاجران بودن���د و منافقان انصار )عبداهلل بن ا

 پیامبر را همراهی نکردند. 
ً
و یارانش( اصال

از طرف���ی توطئ���ه همکاری با مش���رکان قریش و تنها 

کس���انی  گذاش���تن پیامب���ر در مواجهه ب���ا آن ها بود و 

ک���ه با قریش در ارتباط بودن���د همان هایی بودند که 

از ابت���دا ب���ه دایرۀ مس���لمانان تحمیل ش���ده بودند تا 

برای ایش���ان جاسوس���ی بکنند و انصار هیچ ارتباطی 

با مشرکان قریش نداشتند. 

که مملو از تأثی���ر القائات منافقان  در چنی���ن فضایی 

مبن���ی ب���ر ع���دم وقوع جن���گ اس���ت، خداون���د نیز به 

مؤمن���ان گوش���زد می کن���د که ولی و سرپرس���ت ش���ما 

خداس���ت چ���را تح���ت تأثی���ر القائ���ات منافق���ان ق���رار 

می گیرید و توکل مؤمنان فقط بر خداس���ت.  س���پس 

خداون���د نصرت خویش در جنگ بدر را یادآور ش���ده، 

خطاب به مؤمنان می فرماید:

وا الَل 
ُ

ق
َّ
ات

َ
 ف

ٌ
ة

َّ
ِذل

َ
ُتْم أ

ْ
ن

َ
ُم الُل به ب���در َوأ

ُ
َصَرک

َ
ْد ن

َ
ق

َ
َول

ُروَن )123(
ُ
�ک

ْ
ش

َ
ْم ت

ُ
�ک

َّ
َعل

َ
ل

کرد )و بر  »و خداوند ش���ما را در جنگ ب���در یاری 

که شما )از هر جهت  دشمن غلبه داد( در حالی 

در مقاب���ل دش���من( ضعیف بودید. پ���س از خدا 

که شکرگزار باشید« کنید، شاید  پرهیز 

در جن���گ بدر مش���رکان ق���درت زیادی داش���تند و در 

مقابل مس���لمانان دارای نق���اط ضعف فراوانی بودند 

اما خداوند مسلمانان را نصرت داد.

در آیه بعد خداوند خطاب به پیامبر می فرماید:

ْم 
ُ
ک

َ
ْن ُیِمّد

َ
���ْم أ

ُ
ِف�َی�ک

ْ
ْن َی�ک

َ
ل

َ
ِمِن�ی���َن أ

ْ
ُمؤ

ْ
 ِلل

ُ
���ول

ُ
ق

َ
ِاذ ت

ِة ُمْنَزِلیَن )124(
َ
ِة آلف ِمَن الَملِئک

َ
ث ل

َ
ْم ِبث

ُ
�ک

ُ
َرّب

گفتی آیا خداوند به ش���ما  که به مؤمنان  »آنگاه 

م�����اج�����رای ت��وط��ئ��ه
به  می توانستند  مشرکان 
مدینه حمله کنند اما اینکار 
تا همدستانشان  نکردند  را 
از  را  پ��ی��ام��ب��ر  )م��ن��اف��ق��ان( 
در  و  بیاورند  بیرون  مدینه 
اطراف  از  با قریش  مواجهه 
را  او  ش��ده  کنده  پرا ایشان 
مشرکان  ت��ا  ب��گ��ذارن��د  تنها 
ن��م��ای��ن��د.  ی���ک���س���ره  را  ک�����ار 

دع�����������وت ال����ه����ی
خ�����داون�����د ی�������اری خ������ود را 
ی����اد  ب������ه  ب��������در  ج����ن����گ  در 
بلکه  م�����ی آورد  م��س��ل��م��ان��ان 
آن���ان ت��ح��ت ت��أث��ی��ر ال��ق��ائ��ات 
م���ن���اف���ق���ان ق������رار ن��گ��ی��رن��د.

س���ن���ج���ش ای���م���ان

گ���ر در  ای���ن م���واع���ظ ال��ه��ی ا
شاید  ب���ود،  بعثت  اب��ت��دای 
اما  می رسید؛  نظر  به  عادی 
هم  آن  بعثت،   16 س��ال  در 
در مدینه آیا اینگونه موعظه 
ک����ردن م��س��ل��م��ان��ان ت��وس��ط 
خ����داون����د ط��ب��ی��ع��ی اس���ت؟

ای���ن ام���ر ب��ی��ان��گ��ر واق��ع��ی��ت 
مؤمنان  که  اس��ت  جدیدی 
ش����ده ان����د. م���ب���ت���ل  آن  ب����ه 

4

5

6



ــ
رابـ

بوت
کرا
ذ

20

کمک نفرمود که س���ه هزار فرش���ته به یاری شما 

فرستاد«

که  ب���ا توجه ب���ه این فرمای���ش خداوند معلوم اس���ت 

پیامب���ر اکرم؟ص؟ مضمون این آی���ات را قبل از جنگ 

احد ب���ه مس���لمانان فرم���وده بودن���د. اما مس���لمانان  

که فک���ر می کردند تعداد  به قدری س���اده ل���وح بودند 

که خداوند به یاری مؤمنان می فرس���تد باید  مالئکی 

گر در بدر که مشرکان  بیش از تعداد دشمنان باشد و ا

ه���زار نفر بودند س���ه هزار ملک به ی���اری مؤمنان آمد 

که تعداد مش���رکان سه هزار نفر بود  لذا در جنگ احد 

خداوند می فرماید:

ْوِرِهْم 
َ

ْم ِم���ْن ف
ُ
وک

ُ
ت

ْ
���وا َوَیأ

ُ
�ق

َ
�ّت

َ
ْصِب���ُروا َوت

َ
َبل���ی ِإْن ت

ِة 
َ
ْمَسِة آلف ِمَن الَملِئک

َ
ْم ِبخ

ُ
�ک

ُ
ْم َرّب

ُ
ه�ذا ُیْمِدْدک

ِم�یَن)125( ُمَسّوِ

گر ش���ما صبر و ایس���تادگی داشته باشید و  »بلی ا

کافران بر س���ر ش���ما  کنید چنانچه  تقوی پیش���ه 

)ش���تابان و خشمگین( بیا یند خداوند پنج هزار 

فرشته نشانه دار به مدد شما می فرستد«

در چن���د آی���ه بع���د نی���ز خداون���د ب���ا تن���دی و ان���ذار ب���ا 

 تذکر به اطاعت 
ً
مسلمانان س���خن می گوید و مجددا

از پیامبر را می دهد:

ْرَحُموَن )132(
ُ
ْم ت

ُ
�ک

َّ
َعل

َ
 ل

َ
ُسول ِط�یُعوا الَل َوالّرَ

َ
َوأ

ک���ه  کنی���د باش���د  »از خ���دا و رس���ولش اطاع���ت 

مشمول رحمت و لطف الهی شوید«

در این آیات جای تأمل هس���ت، علت اینکه خداوند 

در این موقعیت )س���ال س���وم هج���رت و جنگ احد( 

ای���ن بیان���ات را می فرمای���د چیس���ت؟ به بی���ان دیگر 

گ���ر خداون���د در مق���ام موعظ���ه اف���راد تازه مس���لمان  ا

ک���ه در این صورت  باش���د و ای���ن بیان���ات را بفرمای���د 

این فرمایش���ات طبیعی است اما ش���انزده سال پس 

از بعث���ت خات���م االنبی���اء؟ص؟ آن هم در مدین���ه )مرکز 

اسالم( مؤمنان را مخاطب این مواعظ قرار می دهد. 

که مؤمنان  ای���ن امر بیانگ���ر واقعیت جدیدی اس���ت 

به آن مبتال ش���ده اند و این موضوع با ش���أن  ایمانی 

کنید  آن ها س���ازگار نیس���ت. به عن���وان مثال ف���رض 

معلم���ی در یک دبس���تان، ش���اگردان خ���ود را موعظه 

می کن���د و مطالبی را ب���ه آن ها تذکر می دهد این یک 

امر طبیعی اس���ت، اما اگر معلم دبیرس���تان یکس���ری 

مطال���ب تکراری ب���ه عن���وان نصیحت به ش���اگردان 

گوش���زد می کند، بیانگر این واقعیت اس���ت که حادثه 

خ داده و دانش آموزان دبیرستانی مرتکب  جدیدی ر

اشتباه فاحشی شده اند. 

فردای ش���امگاهی که پیامبر با لش���کر مس���لمانان به 

اح���د رس���یدند، جن���گ تن به تن آغاز ش���د. با ش���روع 

کش���ته شدند تا آخرین  جنگ پرچم داران یکی یکی 

کردند و  ف���رد آن ه���ا نیز از پ���ا در آمد و مش���رکین ف���رار 

در نهای���ت ب���ا ی���ورش همگان���ی مس���لمانان، قریش 

شکس���ت خورد. پس از این پی���روزی اولیه، هنگامی 

ک���ه مس���لمین به جم���ع آوری غنایم مش���غول بودند، 

ک���ه حفاظ���ت تنگ���ه مهم  محافظ���ان و تیراندازان���ی 

ُحد را بر عهده داش���تند، علی رغم 
ُ
و س���وق الجیش���ی ا

تاکید ش���دید پیامبر به حفظ محل نگهبانی خود، به 

دنبال سهم خود از غنایم، مقر خویش را ترک کردند. 

این جریان بیانگر قوت ایمان مس���لمانان می باش���د! 

زی���را آن ها باور نداش���تند که پیامب���ر غنائم را عادالنه 

کند و به همین جهت برای از دست ندادن  تقس���یم 

غنائم از دستور پیامبر سرپیچی نمودند در جنگ بدر 

نیز در مورد تقس���یم غنائم این مش���کل وجود داشت 

و پیامب���ر در آنج���ا فرم���ود غنائ���م بی���ن همه تقس���یم 

خواهد شد با این حال آن ها ایمان به عدالت پیامبر 

نداشتند.

ک���ه در کمی���ن همین فرص���ت بود با  خال���د ب���ن ولید 

س���واران خ���ود از تنگ���ه احد به مس���لمانان حمله کرد 

و از پش���ت، ب���ر قلب س���پاه اس���الم خنج���ر زد. به این 

ترتیب، پیروزی مس���لمین به شکس���ت تبدیل ش���د. 

در این نبرد، دندان رس���ول خدا شکس���ت، 74 تن از 

مس���لمانان، از جمله حمزه س���ید الشهدا، به شهادت 

رسیدند و بسیاری نیز مجروح شدند.

از آی���ه 143 ب���ه بع���د خداوند ب���ه ذکر وقای���ع جنگ بر 

کرده  می گ���ردد و عملک���رد مؤمن���ان را در اح���د بی���ان 

ایش���ان را به خاطر عملکردش���ان سرزنش می نماید و 

گوشزد می نماید. در ضمن نکاتی را به آن ها 

ْوُه 
َ

ق
ْ
ل

َ
ْن ت

َ
ْبِل أ

َ
ْوَن الَمْوَت ِم���ْن ق

َ
َمّن

َ
ْنُتْم ت

ُ
ک ���ْد 

َ
ق

َ
َول

ُرون )143(
ُ

ْنظ
َ
ُتْم ت

ْ
ن

َ
ْیُتُموُه َوأ

َ
ْد َرأ

َ
ق

َ
ف

»ش���ما ب���ا ش���وق آرزوی م���رگ می کردی���د قبل از 

اینکه به میدان بیائید، پس هنگامی که مرگ را 

گر بودید« با چشم دیدید )از ترس( فقط نظاره 

اج���������رای ت��وط��ئ��ه
کمین  در  که  ولید  بن  خالد 
فرصت بود، با سواران خود 
مسلمانان  به  اح��د  تنگ  از 
بر  پ��ش��ت  از  و  ک����رد  ح��م��ل��ه 
ق��ل��ب س��پ��اه اس���لم خنجر 
پیروزی  ترتیب،  بدین  زد. 
م��س��ل��م��ی��ن ب�����ه ش��ک��س��ت 
هنگام  این  در  شد.  تبدیل 
با  را  خ��ود  نقشه  منافقین 
سست  ع�����ده ای  ه��م��راه��ی 
آن��ان  ک��ردن��د.  عملی  ای��م��ان 
گذاشته و هر  پیامبر را تنها 
کردند. فرار  سمتی  به  کدام 
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ک���ه در مرحل���ه اول از توطئه خ���ود و بیرون  منافق���ان 

بردن پیامبر از ش���هر موفق ش���ده بودن���د، مرحله دوم 

گذاش���تن پیامبر در وس���ط  آن )ف���رار از جن���گ و تنها 

معرکه جنگ( را نیز با همراهی عده ای سست ایمان 

ب���ه خوبی عملی کردند. ل���ذا خداوند خطاب به آن ها 

می فرماید ش���ما که قبل از جنگ ش���عارهای شهادت 

که م���رگ را به خوبی  کن���ون  طلبان���ه می دادی���د چرا ا

احساس می کنید فرار کرده و از دور نظاره گر شده اید. 

که در تمام تواریخ از شیعه و سنی نقل  البته آن چیز 

که جنگ مغلوبه شد،  که هنگامی  ش���ده این اس���ت 

گذاشتند در  کرده و پا به فرار  مسلمانان پیامبر را رها 

آن زمان تنها امیرالمؤمنین؟ع؟ پش���تیبان پیامبر؟ص؟ 

ماندن���د و در رکاب ایش���ان شمش���یر زدن���د ت���ا از جان 

کن���د در این ش���رایط بود  مب���ارک حض���رت محافظت 

 َعلّی 
ّ

ک���ه آن عب���ارت را جبرئیل فرمول که »الفت���ی اال

 ذوالفقار«.
ّ

الَسیَف اال

در ادامه نیز خداوند پرده از واقعیت دیگری برداشته 

مؤمنان را به عواقب آن هشدار می دهد.

 
ُ

ُسل ْبِلِه الّرُ
َ

ْت ِمْن ق
َ
ل

َ
ْد خ

َ
 ق

ٌ
 َرُسول

ّ
ٌد ِإل

َ
َوما ُمَحّم

���ْم 
ُ
ْعقاِبک

َ
ْبُت���ْم َعل���ی أ

َ
ل

َ
ق

ْ
 ان

َ
ِت���ل

ُ
ْو ق

َ
���ِإن م���اَت أ

َ
ف

َ
أ

 
ً
���ْیئا

َ
ْن َیُضّرَ الَل ش

َ
ل

َ
ِلْب َعلی َعِقَبْیِه ف

َ
َوَم���ْن َیْنق

ِکِریَن )144( ا
ّ

َوَسَیْجِزی الُل الش

»نیس���ت محم���د رس���ولی مگ���ر اینکه قب���ل از او 

کشته شود  گر او بمیرد یا  رس���والنی بوده اند، آیا ا

ش���ما به عق���ب )دین قبلی خود( ب���ر می گردید و 

اگر کسی به شرک قبلی خود بازگردد هیچ زیانی 

به خدا نمی رس���د و خداوند شکرگزاران را پاداش 

خواهد داد«

 تأیید این مطلب را می کند 
ً
استفهام انکاری آیه کامال

 ش���ما به 
ً
کش���ته ش���ود، ی���ا بمیرد قطعا گر پیامبر  ک���ه ا

همان دوران جاهلیت خود برمی گردید. این واقعیت 

نش���ان دهندۀ عمق نفوذ ایمان به خدا در جان های 

گر این اتفاق ناگوار  که ا مس���لمانان صدر اسالم است 

افتد اینان بر عقیده حق خود پایمردی نمی کنند.

البته خداوند در ادامه در آیات 149 و 150 نیز دوباره 

کاف���ران نروید و  که س���راغ  ب���ر این امر اش���اره می کند 

از آن ه���ا پیروی نکنید، در حالیک���ه خدا بهترین یاور 

شماست.

ُروا 
َ

ف
َ
ک ذی���َن 

َّ
طیُعوا ال

ُ
ذیَن آَمُن���وا ِإْن ت

َّ
َه���ا ال

ُ
ّی

َ
یا أ

ِلُب���وا خاِس���ریَن 
َ

َتْنق
َ

���ْم ف
ُ
ْعقاِبک

َ
���ْم َعل���ی أ

ُ
وک

ُ
َیُرّد

)149(

گر از کس���انی  ک���ه ایم���ان آورده اید! ا ای کس���انی 

کنی���د، ش���ما را ب���ه  کاف���ر ش���ده اند اطاع���ت  ک���ه 

س���رانجام،  و  بازمی گردانن���د؛  گذش���ته هایتان 

زیانکار خواهید شد

اِصریَن )150(
َ

ْیُر الّن
َ

ْم َو ُهَو خ
ُ
ک َبِل الُل َمْول

بلک���ه ول���ی و سرپرس���ت ش���ما، خداس���ت؛ و او 

بهترین یاوران است.

در آی���ه 153 خداون���د جری���ان ف���رار مس���لمانان را نقل 

کوه باال می رفتن���د و به هیچ کس حتی  که از  می کن���د 

ک���رم؟ص؟ که آن���ان را ص���دا م���ی زد، توجه  ب���ه رس���ول ا

نداشتند و اصال اهمیتی قائل نبودند. 

 
ُ

ُس���ول َحٍد َو الّرَ
َ
���ُووَن َعل���ی أ

ْ
ل

َ
ْصِع���ُدوَن َو ل ت

ُ
 ت

ْ
ِإذ

ْیل 
َ
ا به غّمٍ ِلک

ً
ّم

َ
ْم غ

ُ
ثاَبک

َ
أ

َ
���ْم ف

ُ
ک را

ْ
خ

ُ
ْم فی أ

ُ
َیْدُعوک

���ْم َو الُل 
ُ
صاَبک

َ
���ْم َو ل ما أ

ُ
ک

َ
���وا َعل���ی ما فات

ُ
ْحَزن

َ
ت

وَن )153( 
ُ
ْعَمل

َ
بیٌر به ما ت

َ
خ

کس���ی  کوه باال می رفتید؛ و به  که از  هنگام���ی را 

ن���گاه نمی کردید، و پیامبر از پش���ت س���ر، ش���ما را 

ص���دا م���ی زد. س���پس اندوه ه���ا را یک���ی پ���س از 

دیگ���ری به ش���ما جزا داد؛ این ب���ه خاطر آن بود 

ک���ه دیگ���ر برای از دس���ت رفتن )غنای���م جنگی( 

غمگین نشوید، و نه به خاطر مصیبت هایی که 

ب���ر ش���ما وارد می گردد. و خداون���د از آنچه انجام 

گاه است. می دهید، آ

آی���ات دیگر نی���ز نکاتی را برای ما آش���کار می کنند که 

تفصیل بیشتر آن در این مقال نمی گنجد. 

در نهای���ت بای���د بگویی���م بررس���ی آی���ات جن���گ احد 

کم ایمانی اکثر مسلمانان  نمایش شدت بی ایمانی و 

صدر اس���الم به خدا و پیامبر است. در واقع این آیات 

که چه  سند بی آبرویی افراد به ظاهر مسلمانی است 

در ش���رایط آس���ان و چه در ش���رایط س���خت گوش به 

فرمان پیامبر خدا نبودند و نش���انگر جو شدید نفاق و 

ضعف ایمان در مسلمانان صدر اسالم است.

ج��������������ان ک�������ام
کر شد نشان دهندۀ  آنچه ذ
عمق نفوذ ایمان به خدا در 
صدر  مسلمانان  جان های 
گ����ر ای��ن  ک���ه ا اس����لم اس����ت 
گوار اتفاق می افتاد  توطئۀ نا
ای�����ن�����ان ب�����ر ع����ق����ی����ده ح��ق 
نمی کنند. پ��ای��م��ردی  خ���ود 
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یک���ی از ای���ن قصه ه���ای قرآن���ی، روای���ت 
که  زندگی حضرت یوس���ف؟ع؟ می باش���د 
در بی���ن داس���تان هم���ه انبی���اء؟مهع؟ بنا به 

گواهی قرآن از بهترین قصص است.
از  یعق���وب؟ع؟  حض���رت  جدای���ی  واقع���ه 
ایش���ان و ی���ا بهتر اس���ت بگوئی���م جدائی 
حضرت یوس���ف؟ع؟ از جناب یعقوب؟ع؟  
که جن���اب یعقوب در فراق ایش���ان  -چ���را 
بی تاب���ی می نمودن���د- مهم تری���ن مطلب 
در طول زندگی ایش���ان بوده اس���ت که در 
کن���ار آن، بررس���ی برخ���ورد ب���رادران جناب 
یوسف؟ع؟ با او نیز خالی از لطف نخواهد 

بود. 
با نگاهی به این داس���تان به دنبال این 
 آیا م���ا نیز در 

ً
مطل���ب هس���تیم ک���ه حقیقتا

دوران غیب���ت امام عص���ر؟جع؟ یعقوب وار 
ب���ه دنب���ال ایش���ان بوده ای���م و در تم���ام 
مراح���ل زندگی خود با ب���اور حضور حجت 
اله���ی زندگ���ی را ط���ی می کنیم  ی���ا خدای 
نکرده در غفلتی همچون برادران یوسف 
ف���رو رفته ایم و هم چون آنان امام خود را 
ب���ه چاه غیبت ب���رده و زندگی ب���دون او را 

تجربه می کنیم؟
برادران حضرت یوس���ف از روی حسادت 

گم���ان خود از زندگی  جناب یوس���ف را به 
ک���ه در طول  کردن���د؛ حس���ادتی  خ���ود دور 
تاری���خ در م���ورد اکثریت حج���ج الهی واقع 
ش���د و بیش���ترین بروز بیرون���ی آن در مورد 
کم���ال همۀ  ائم���ه؟مهع؟ ب���وده اس���ت زی���را 
حج���ج الهی در وجود ایش���ان جمع ش���ده 

است. 
در این جدایی، برادران ایش���ان به غفلت 
رفتن���د و تنها ی���ک نفر در این قوم بود که 
هی���چ روزی را ب���ه ش���ب نرس���اند مگر این 
که در فراق یوس���ف گریست و یک لحظه 
ه���م ی���اد او را فراموش نمی ک���رد و زندگی 
بی ی���اد یوس���ف را ب���رای خ���ود متصور هم 
ک���ه بر طبق آی���ه قرآن  نمی ش���د ت���ا جایی 
گریه های ش���دید در ف���راق عزیزش  ب���ر اثر 
گرایید و بینایی  چش���مانش به س���فیدی 

خود را از دست داد.  
گذر زم���ان بار دیگ���ر برادران یوس���ف  ام���ا 
ک���ه آن���ان  را محت���اج او س���اخت در حال���ی 
که  گرفت���ار حضیض ذلت ش���دند تا جایی 
گدایی خود را به  کاس���ه های  می بایس���ت 
درگاه عزی���ز مصر که همان برادر مورد جفا 

گرفته شان بود ببرند.  قرار 
کنعان به مصر، جناب  برای شروع سفر از 

که  یعقوب؟ع؟ توصیه ای به آنان می کند 
ک���ه برای ب���ار دوم به دنبال  در این س���فر 
آذوق���ه می روند جناب یوس���ف را »حس« 
کالم از قرآن بس���یار قابل تأمل  کنند! این 
که یعقوب  کریم می فرمای���د  اس���ت. قرآن 
ب���ه فرزندانش می گوید یوس���ف را »حس« 
کالم  کنید، در حالی که می بایست بر طبق 

کنید! عرف بگوید یوسف را »جستجو« 

 َو 
َ

ُسوا« ِمْن ُیوُسف َتَحّسَ
َ

َهُبوا »ف
ْ

اذ
ُه 

َّ
ِح الِل ِإن ُس���وا ِم���ْن َرْو

َ
ْیأ

َ
ِخیِه َو ل ت

َ
أ

���ْوُم 
َ

ق
ْ
 ال

َّ
ِح الِل ِإل ِم���ْن َرْو ُس 

َ
ل َیْی���أ

کاِفُروَن.
ْ
ال

بروید پس یوسف و برادرش را حس 
کنی���د و از روح خ���دا مایوس نش���وید 
چ���را که جز کافران کس���ی از روخ خدا 

مایوس نمی شود. 

که  که او هس���ت و این ش���ما هستید  چرا 

او را نمی بینی���د و ی���ا ارتباط���ی ب���ا او برقرار 
نمی کنی���د و ب���ه طلب خیر به ن���زد او هیچ 
گر خ���ود را خالص  ک���ه ا گاه نرفت���ه بودی���د 
کنید و از س���ر صدق و صفا به نزد او بروید 

شما هم بهره مند از عنایات او می شوید.
کس���ی به  همچنی���ن »جس���تجو« در مورد 

ب����رادران و  ی��وس��ف  ی��ع��ق��وب، 
تر در آن ها نهفته  گفتگو پیرام���ون وقایع تاریخی نبوده بلکه هدف���ی واال  برای 

ً
وایات بس���یاری، بیان قصه ها در ق���رآن صرفا  براس���اس ر

کرم؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ ایشان هستند.  که همان پیامبر ا کمک ُمَبینین و مفسرین قرآن  که فهم آن میسر نمی شود مگر به  است 
گذشته، به نوعی در امت آخر الزمان و امت اسام  خ داده در زمان پیامبران  کثریت وقایع ر که ا وایات بسیاری وجود دارد  هم چنین ر
کرم؟ص؟ حتی رفتن سوس���ماری به س���وراخی در قوم بنی اس���رائیل را نی���ز دارای معادلی در امت  که پیامبر ا خ خواه���د داد تا جایی  نی���ز ر

خود دانستند. 
وایات معصومین؟مهع؟ برداشتی از یکی از این قصص قرآنی داشته باشیم تا انشاء اهلل  بهره مندی مان  در این نوشته برآنیم با توجه به ر

کتاب آسمانی بیشتر شده و موجبات جلب توجه امام عصر؟جع؟ نیز نسبت به ما فراهم آید.   از 

سلمان قنبری

گ�����������اران؟ گ������������اران ی����ا م����وج����ود روز م����وع����ود روز
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ک���ه جناب  ک���ه گم ش���ده باش���د در حالی  کار م���ی رود 
که از  گم نش���ده بود و این برادران او بودند  یوس���ف 
کرده بودند و نمی خواستند  س���ر »حس���ادت« او را گم 
که م���ا در دوران  کنن���د. همان طوری  ه���م او را پیدا 
زندگی خود حض���ور امام زمان؟جع؟ خود را در زندگی 
کمت���ر می کنیم و بعد به دنبال ایش���ان  ش���خصیمان 
می گردیم و احساسمان هم این است که ما هستیم 
که حجت  و ایش���ان از ما دور افتاده اس���ت؛ در حالی 
خ���دا ی���ک لحظ���ه ه���م عنایت خ���ود را نس���بت به ما 
که اگر چنین بود می شد آن چه نباید  دریغ نمی دارد 

می شد!
گونه نزد  برادران یوس���ف به توصیه پدر این بار این 

عزیز مصر آمدند:

���ّرُ َو ِجْئن���ا 
ُ

َن���ا الّض
َ
ْهل

َ
���نا َو أ َعِزی���ُز َمّسَ

ْ
َه���ا ال

ُ
ّی

َ
ی���ا أ

 
ْ

ق
َ

َصّد
َ
 َو ت

َ
ْی���ل

َ
ک

ْ
َن���ا ال

َ
ْوِف ل

َ
���أ

َ
ِبِبضاَع���ٍة ُمْزج���اٍة ف

ِقیَن. ُمَتَصّدِ
ْ
 الل َیْجِزی ال

َ
ْینا ِإّن

َ
َعل

»اى عزی���ز، ب���ه م���ا و خانواده ما آس���یب رس���یده 
اس���ت و س���رمایه اى ناچی���ز آورده ای���م. بنابراین 
پیمانه ما را تمام بده و بر ما تصّدق کن که خدا 

صدقه دهندگان را پاداش مى دهد.«

که جناب یوس���ف  البت���ه ب���رادران او فک���ر می کردن���د 

ق خودش���ان پاس���خ آن ه���ا را خواهد داد و  نیز به اخال
که  ایشان را معاقب خواهد نمود. آنان نمی دانستند 
حجت خ���دا هیچ کس را از دری���ای رحمتش محروم 

نمی کند. اما جناب یوسف به آن ها می گوید:

ْم َو ُهَو 
ُ
ک

َ
ِفُر الُل ل

ْ
َیْوَم َیغ

ْ
ُم ال

ُ
ْیک

َ
ِریَب َعل

ْ
ث

َ
 ل ت

َ
قال

اِحِمین. ْرَحُم الّرَ
َ
أ

گفت: »امروز بر شما سرزنشى نیست.  ]یوس���ف [ 
خدا ش���ما را مى آم���رزد و او مهربانترین مهربانان 

است.«

آری م���ا نی���ز در جایگاه برادران یوس���ف ق���رار نگیریم 

ک���ه دریای رحم���ت امام زم���ان خویش را نشناس���یم 
امام���ی که رحمتش برای همه اس���ت چرا که »رحمة 
���رم و ه���م چ���ون 

َ
ک للعالمی���ن« اس���ت و از خان���دان 

اج���دادش توب���ه همه را ب���ا روی ب���از می پذیرد همان 
که توب���ۀ جناب »ُح���ّر« پذیرفته ش���د. رحمت  ط���وری 
که  کج���ا و معدن رحم���ت امام زم���ان؟جع؟  یوس���ف 

عالمیان ریزه خوار اویند؟! 
گدایی خود را به درگاه امام مهربان  کاسه های  پس 

خود ببریم و حتی کاس���ۀ گدای خود را هم از ایش���ان 
طل���ب کنی���م که ب���ه رحم���ت و عنایت خ���ود آن را پر 

نمایند. 
کم���ی  غیب���ت  دوران  در  خ���ود  ح���ال  ح  ش���ر در  ام���ا 
که ما چقدر به عنوان یک »منتظر« هم  بیاندیش���یم 
چون انتظار جناب »یعقوب« برای فرزندش یوس���ف 

در مورد امام زمان خود بوده ایم؟ 
جناب یعقوب در زمان دوری یوسف به هر بهانه ای 
به یاد یوسفش می افتاد و دیگران را متذکر وجود او و 
زنده بودن او می کرد و به هر بهانه و اتفاقی یادی از 
که به هنگام نزدیک  یوس���ف خود می نمود تا جایی 
ش���دن کاروانی که پیراهن یوسف را برایش می آورد، 
ایش���ان احس���اس آمدن یوس���ف را داش���تند و این در 

گمراهی می دانستند.  که قومش او را در  حالی بود 

وا 
ُ
ُدوِن قال ّنِ

َ
ف

ُ
ْن ت

َ
���ْو ل أ

َ
 ل

َ
ِجُد ِریَح ُیوُس���ف

َ َ
���ی ل ِ

ّ
ِإن

ِدیم
َ

ق
ْ
ِفی َضلِلَک ال

َ
َک ل

َّ
الِل ِإن

َ
ت

کم خ���ردى نس���بت ندهی���د، بوى  گ���ر م���را ب���ه  »ا
که  گفتند: »به خدا سوگند  یوسف را مى شنوم.« 

گمراهى دیرین خود هستى.« تو سخت در 

تنها پاسخ جناب یعقوب به قومش این بود:

ُموَن  
َ
ْعل

َ
ُم ِمَن الِل ما ل ت

َ
ْعل

َ
ِی أ

ّ
ِإن

که ش���ما  م���ن از جان���ب خ���دا چیزهایى مى دانم 
نمى دانید؟

آری حض���رت یعق���وب از ط���رف خدای���ش مطلب���ی را 
گاه بودند و  می دانس���ت که قومش نس���بت به آن ناآ
این اطمینان او از حیات یوس���ف، او را در سال های 

دوریش از وی، به امید نگاه داشت. 
منتظ���ران نی���ز ه���م چ���ون جن���اب یعق���وب در پاس���خ 
که منکر خورش���ید عالم ت���اب امام عصر؟ع؟  اف���رادی 
وت و شیرینی وجود  می شوند این را می گویند که حال
ک���ه نمی توانیم منکر  کرده ایم  ام���ام را طوری ح���س 
وجود او باش���یم و این نیس���ت مگ���ر عنایتی از جانب 
خداون���د و ام���ام عصر نس���بت ب���ه منتظ���ران حقیقی 

ظهور آن امام همام. 
انش���اء اهلل م���ا نی���ز در دوران خاکس���تری  و نکبت ب���ار 
غیب���ت، ه���م چون ب���رادران جناب یوس���ف نباش���یم 

بلکه »یعقوب وار« منتظر یوسف فاطمه باشیم. 

راِب 
ُ
وَق الّت

َ
ن ف أنا َو َجمیُع َم

راب 
ُ
راِب َنعِل ابی الّت

ُ
فداُء ّت

حضور  خود  زندگی  دوران  در  ما 
امام زمان؟جع؟ خود را در زندگی 
و  می کنیم  کمتر  شخصیمان 
می گردیم  ایشان  دنبال  به  بعد 
و اح��س��اس��م��ان ه��م ای��ن است 
که ما هستیم و ایشان از ما دور 
افتاده است؛ در حالی که حجت 
خدا یک لحظه هم عنایت خود 
ن��م��ی دارد. دری��غ  ما  به  نسبت  را 

جناب  چ��ون  ه��م  نیز  منتظران 
که  اف������رادی  پ��اس��خ  در  ی��ع��ق��وب 
م��ن��ک��ر خ���ورش���ی���د ع���ال���م ت���اب 
ام����ام ع��ص��ر؟ع؟ م��ی ش��ون��د ای��ن 
و  وت  ح�������ل ک����ه  م���ی گ���وی���ن���د  را 
ط��وری  را  ام���ام  وج���ود  شیرینی 
نمی توانیم  ک��ه  ک��رده ای��م  ح��س 
ب���اش���ی���م. او  وج���������ود  م���ن���ک���ر 
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افتاده باش تا بلندت کنند!
که خدا میگه من بزرگی و رفعت رو در تواضع قرار  روایت داریم 
که  ِکبر به دنبال اون هستند. تکبر میکنه  دادیم ولی مردم در 
آقا بشه اما اینجوری نیست. تواضع  در میان مردم باال بشه، 

کنی باال میری،  تکبر داشته باشی زمین می خوری!
صفحه 42

وظیفۀ من چیه؟!
یه کم به دور خیره شدم. بعد مستقیم تو چشماش نگاه کردم. 
ک���ردم و با مک���ث کوتاهی گفتم: »ُخ���ب معلومه،  دهن���م رو ب���از 
جن���گ! الی���وم پیوس���تن ب���ه انقالبی���ون وال اس���تریت وظیف���ۀ 

عینیه!«
صفحه 46

پرواز به شهر آرزوها
کوچکی در زندگی مان  همۀ ما ممکن است آرزوهای بزرگ و 
مذموم  و  ناپسند  خود،  خودی  به  آرزومندی  باشیم.  داشته 

نیست و از جهاتی برای ادامۀ زندگی ما الزم است....

صفحه 38

شیعه؛ یعنی عقل و عشق باهم،
شیعه؛ یعنی آرامش، انسانیت، سربلندی و سرفرازی.

شیعه؛ یعنی، یك انسان متصل به قدرت بی انتها.
شیعه؛ عرب باشد یا عجم، سیاه یا سفید، شیعه است.

شیعیان همدل اند، همرنگ اند و همراه...
گر چه شاید فقط اسم مان شیعه باشد، ولی دوست   ما، 
 شیعه باشیم و شیرینی شیعه بودن را بچشیم.

ً
داریم واقعا
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کم���ک ب���ه نیازمن���دان از جمل���ه حقوق���ی 
گ���ردن م���ا دارند و  ک���ه دیگ���ران بر  اس���ت 
ما بر اس���اس آموزه ه���ای دینی موظف به 

یاری رسانی به دیگران هستیم.
 
ً
عموم���ا ک���ه  اس���ت  واژه ای  »صدق���ه«، 
ب���رای م���ا ب���ه معن���ای »کم���ک مال���ی ب���ه 
نیازمن���دان« اس���ت. ه���ر چن���د، در ادبیات 
کم���ک مالی به نیازمندان یکی  دینی ما، 
از مصادیق صدقه اس���ت و صدقه معنای 
بس���یار گس���ترده تری دارد. تا جایی که هر 
نوع نیک���ی به دیگران و حت���ی لبخند به 
برادر مؤمن نیز صدقه شمرده شده است. 
ک���ه بخواهی���م صدق���ه را ب���ه  در صورت���ی 
معنای پرداخت مالی آن، در نظر بگیریم، 
کلی  صدقه در اصطالح شرعی، به دو نوع 
تقسیم می شود: صدقات واجب و صدقه 

مستحبی.
صدق���ات واج���ب ش���امل خم���س، زکات، 
صدق���ات  و  ب���وده  و...  فط���ره  زکات 
مس���تحبی، هم���ان صدق���ه مع���روف بین 
مردم اس���ت که کس���ی با اختیار خودش و 
گرفته  بدون آنکه امر ش���رعی ب���ه او تعلق 

باشد، مقداری از اموال خود را به دیگران 
می بخشد.1

که به »رسالة  امام س���جاد؟ع؟، در روایتی 
الحق���وق« مش���هور اس���ت و در آن حقوقی 
گردن ماس���ت بیان ش���ده اس���ت،  ک���ه ب���ر 
ک���ه نی���از آن ها  کم���ک ب���ه نیازمندان���ی را 
ب���رای م���ا روش���ن اس���ت از جمل���ۀ حق���وق 
آن ه���ا و وظایف ما می ش���مرند. ب���ه تعبیر 
کس���ی پی بردیم، باید  گر ما به نیاز  دیگر، ا
کمک ب���ه او بدانیم؛  خ���ود را موظف ب���ه 
که به آن شخص بدهکاریم و باید  گویی 

بدهکاریم خود را بپردازیم.
ک���ه صدق���ه دادن از  الزم ب���ه ذک���ر اس���ت 
عقدهای الزم اس���ت یعنی نمی شود آن را 
ب���ه ه���م زد و پ���ول یا مال را پ���س گرفت. 
گر پولی یا جنس���ی را به عنوان  بنابرای���ن ا
صدق���ه به فقی���ر دادیم و خ���ود آن فقیر یا 
نماین���دۀ او این م���ال را از ما گرفت، دیگر 

نمی توانیم آن را پس بگیریم.
که نتوانیم از جهت مالی  حتی در صورتی 
کنیم، بای���د طبق  کم���ک  ب���ه مس���تندان 
آنچ���ه امام س���جاد؟ع؟ به م���ا آموخته اند، 

کنی���م و در جهت  ب���رای رف���ع نیاز او دع���ا 
گر   ا

ً
یاری رس���انی به او تالش نماییم؛ مثال

کس���ی یا مؤسسۀ خیریه ای را می شناسیم 
کن���د، او را برای  ک���ه می تواند به او کمک 

کنیم. کمک راهنمایی  دریافت 
آنچ���ه گفته ش���د مربوط به کس���ی بود که 
م���ا، ب���ه نیازمن���دی او و ص���دق ادعای���ش 
که ام���روزه در  پی ب���رده بودی���م؛ در حال���ی 
کوچ���ه و خیاب���ان و  م���وارد بس���یاری، در 
مترو، با اش���خاصی رو به رو می ش���ویم که 
گاه���ی در صداقت آن ها و نیازمندیش���ان 
ش���ک می کنیم. بعضی در چنین مواردی 
که به این »افراد« توّجه  توصی���ه می کنند 
که امام س���جاد؟ع؟ در  نکنی���م، در حال���ی 
که  کسی  کردن به راستگویی  مورد شک 
ادع���ای نیازمن���دی دارد، توصیه می کنند 
که به این »شک« توجه نکنیم. زیرا ما با 
کم���ک به یک نیازمن���د، به چنان پاداش 
عظیمی دس���ت می یابیم که »شیطان« را 
مجاب می کند تا تمام تالش خود را برای 

گیرد! کار  نرسیدن ما به این پاداش به 
چنانچه به هر دلیل، به او کمک نکردیم، 

داری�م... ت�وان  هر چ�ه در 
حامد داودوندی
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کنیم، بلکه ب���دون اینکه ب���ه روی او  نبای���د ب���ه هیچ وجه ب���ه او توهی���ن 
کرده ایم، وظیفه داریم، با خوش رویی با او برخورد  بیاوریم که به او شک 
کنیم. اّما با  کمکی  که نمی توانیم به او  کنیم   از او عذرخواهی 

ً
کنیم؛ مثال

کنیم.  که قدری به او کمک  کنیم،  گر توانستیم خود را راضی  این همه، ا
کار بسیار ارزشمندی انجام داده ایم. به فرمودۀ امام سجاد؟ع؟، 

ح  یک���ی از س���ؤاالتی که در م���ورد کمک ب���ه نیازمندان و مس���تمندان مطر
کیست؟« که »اولویت با  می شود این است 

کم���ک به نیازمندان، ابت���دا از اقوام  ب���ه صورت خالصه بهتر اس���ت، برای 
گ���ر در میان نزدی���کان م���ا نیازمندی  و ارح���ام خ���ود ش���روع کنی���م. یعن���ی ا
هس���ت، ما ابتدا در حد توان خود، نیاز او را بر طرف س���ازیم. در مرحلۀ بعد، 
که بعد از ارحام، در اولویت خواهند  همس���ایگان و دوس���تان ما قرار دارند 
بود و این حلقه همین گونه گس���ترش می یابد تا تمامی جامعۀ ش���یعیان و 

گیرد. دوست داران اهل بیت؟مهع؟ را در بر 
گس���تره هم هیچ نیازمندی نیافتیم، )که البته بعید به  و چنانچه در این 
نظر می رس���د!( این حلقه بازتر و بازتر می ش���ود تا جایی که حتی می توانیم 

به غیر مسلمانان نیز، صدقه بدهیم.

پی نوشت:
1- الزم به ذکر اس���ت که صدقه دادن از عقدهای الزم اس���ت یعنی نمی ش���ود آن را به هم زد 
گر پولی یا جنس���ی را به عنوان صدقه به فقیر دادیم  و پ���ول ی���ا مال را پس گرفت. بنابراین ا

گرفت، دیگر نمی توانیم آن را پس بگیریم. و خود آن فقیر یا نمایندۀ او این مال را از ما 

حق نیازمندان بر گردن ما
»رسالۀ حقوِق« امام سّجاد؟ع؟،حقوق نامه ای است 

ک��ه در آن حق افراد مختلف از منظر الهی بیان ش��ده 

است و چون دین داری بر پایۀ بندگی استوار است، 

این »حقوق نامه«، در اصل، وظایف ما را نس��بت به 

دیگران، بیان می کند تا بر اس��اس وظیفۀ خود، حق 

ه��ر مخلوقی را به درس��تی ادا نماییم. این رس��اله، 

کم��ک می کند تا ب��ه اطرافمان صحیح ت��ر و بهتر نگاه 

کنیم.

نیازمن��د  م��ورد ح��ق  رس��اله در  ای��ن  از  در بخش��ی 

می خوانیم:

حق نیازمن��دی که صدق نیازمندیش را بفهمی، این 

اس��ت که به او چیزی بدهی و اگ��ر می توانی نیازش 

را ب��رآوری و ب��رای رف��ع گرفتاری��ش دع��ا کن��ی، و در 

درخواستش یاریش کنی ؛

 و اگر در صدق او ش��ک داری و نسبت به او بدبین 

ش��دی، به این سوء ظن خود، توجه مکن که مبادا 

کید شیطان باشد و بخواهد تو را از این فیض ]یاری 

مس��تمندان[،  مح��روم کن��د و مان��ع از تق��رب تو به 

پروردگارت شود.

]به هر حال،  به روی او نیاور و[ بر او پرده پوشی کن 

و ]اگر می خواهی دست او را رد کنی[ با روی خوش او 

را رد کن و ]اّما[ اگر بر خود مسلط شوی و با این حال 
به او کمکی کنی، »بسیار کار ارزشمندی است«.1

پی نوشت:
1. بحار األنوار، ج71، ص20.
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9 1 1 0 0 معنویت در قرن بیست و یکم7

که با وعده ایجاد آرامش  گرای���ى است  که دنیا شاهد رشد جنبش های معنویت  چن���د سالیست 
کشور ما نیز از ورود اینگونه  کرده اند و  گروه ه���ای متعددی را به سوی خود جلب  و تعال���ی روح، 
عرفان ه���ای وارداتی بى نصیب نب���وده است. در بررسی این پدیده ه���ای اجتماعی و شناخت 
یم ت���ا یکی از  آن ه���ا، تحلی���ل ریشه ه���ای شکل گیری بسی���ار مهم اس���ت. در این نوشت���ار قصد دار
ریشه های پیدایش این پدیدۀ جهانی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. بدین جهت تحلیل 

خود را از جهان غرب آغاز می کنیم.

وقتی انسان از معنویت حقیقی دور شد، عرفان های هندی جای خالی آن را پر می کند.
یوسف صباغی
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مذهِب غالب در جهاِن غرب »مس���یحیت« اس���ت. 
ای���ن دی���ن قرن ه���ای متم���ادی حاک���م بالمن���ازع 
این س���رزمین بوده اس���ت. تا قبل از »رنس���انس«، 
کلیس���ا ح���رف اول را در تمام���ی زمینه ه���ا م���ی زد تا 
کلیسا نمی رسید  گر پادش���اهی به تایید  که ا جایی 
نمی توانس���ت حکمرانی کند. ولی از دورۀ رنسانس 
ب���ه بعد، جامع���ۀ غرب مس���یر جدی���دی را در پیش 
کشیش���ان و حم���الت متعدد  گرف���ت. عملک���رد ب���د 
کلیس���ا،  روش���نفکران و متفک���ران و سیاس���یون به 
کنار گذاش���ت و  کلیس���ا را از مت���ن جامع���ه  آرام آرام 
اکنون با گذشت سال ها شاهد تخریب و انحطاط 
گس���ترده ای در مذه���ب س���نتی ب���ه خص���وص در 
مفاهی���م و تفک���رات پی���روان آن در جامع���ه غ���رب 

هستیم.
یکی از علل این تخریب را باید در »مبانی اعتقادی 
ک���رد. »تحریفات«  و فک���ری مس���یحیت« جس���تجو 
گرفته در این دین سبب شد در این دین  صورت 
که قابل دفاع عقالنی نیست.  مطالبی اضافه شود 
ب���ه همین جه���ت متفکران مس���یحی نتوانس���تند 
که به این دین وارد ش���د  در براب���ر حم���الت فکری 
کنن���ده ای بدهند.  ک���رده و پاس���خ قان���ع  مقاوم���ت 
تعریف ایمان در مس���یحیت نمونه ای از این نقطه 
ضعف اس���ت. »فرانسیس ِبیِکن« یکی از متفکران 
که وقتی احکام دینی در نظر  مسیحی، معتقد بود 
 نامعقول می نمای���د پیروزی 

ً
کام���ال »عق���ِل صری���ح« 

ایم���ان به »حد اعلی« رس���یده اس���ت. یعنی مؤمن 
ک���ه بتواند غی���ر ممکن���ات را  کس���ی اس���ت  واقع���ی 
گر از نظر همگان دایره، دایره اس���ت،   ا

ً
بپذیرد. مثال

ایم���ان به دایره بودن اهمیتی ندارد »ایماِن پیروِز 
که بتواند مربع بودن دایره  ُپر َتوان« ایمانی است 

را بپذیرد!
اینگونه تعریف از ایمان و قرار دادن ایمان در نقطۀ 
مقابل عقل، نش���ان دهندۀ اش���کال س���اختاری در 
معارف مس���یحی اس���ت و همین ضعف، زمینه ساز 
ب���روز ان���واع مش���کالت فکری در بس���تر مس���یحیت 
ش���ده اس���ت؛ »بح���ران معنویت« نمون���ه ای از این 

گرفت. که در جامعه غرب شکل  مشکالت است 
اخی���ر،  دهه ه���ای  ط���ول  در  غ���رب،  در  ام���روزه 
اندیش���مندان مس���یحی ب���ه طور کلی کم ش���ده اند 

کلیس���ا به صورت س���نتی، هم از سوی  و حضور در 
کاهش  کاتولیک ه���ا و هم از س���وی پروتس���تان ها 
یافت���ه اس���ت و رویک���رد غربی ه���ا به مبانی س���نتی 
مسیحی رفته رفته کم رنگ تر شده و این موضوع 
باع���ث ایج���اد یک خل���ع معن���وی در جامعه ش���ده 

است.
ب���ا پیدای���ش این خل���ع معنوی، مذاهب فراس���وی 
که  مرزه���ای غرب به س���مت غرب س���رازیر ش���دند 
کردند ب���ا ایجاد یک  برخ���ی از ای���ن مکاتب س���عی 
فض���ای صوفیان���ه و راز آمی���ز، جای خال���ی معنویت 
را پ���ر کنند. حقیقت این اس���ت که انس���ان به خدا 
نیازمن���د اس���ت و ب���ا توجه به خداس���ت که آرامش 
پیدا می کند؛ ولی غفلت از خدا س���بب شد مکاتبی 
ک���ه به هیچ عن���وان مبان���ی فکریش���ان قابل دفاع 
 ب���ا بیان 

ً
کنن���د. ای���ن مکات���ب صرفا نیس���ت رش���د 

گاهی »س���احرانه«  عقایدی »رازآلود«، »ماورایی« و 
گرد  و آموزش یکسری مراقبه های نفسانی افراد را 
خ���ود جمع کرده تا معنویت از دس���ت رفتۀ ش���ان را 

بازگردانند.
ک���ه عالق���ه ب���ه جادوگ���ری و  در همی���ن فضاس���ت 
س���احری ب���ه خص���وص در آمریکا و انگلیس رش���د 
ک���رده و رمان های���ی چون »هری پات���ر« که فضایی 
جادوی���ی و س���حرگونه دارن���د ب���ا اس���تقبال مواجه 
می ش���ود. ی���ا آموزه های افرادی چون »کاس���تاندا«1 
ک���ه مبل���غ عرفان ه���ای سرخپوس���تِی آمیخت���ه ب���ا 

جادوگری است تبلیغ می شود.
وقتی انسان از معنویت حقیقی دور شد عرفان های 
شو«2 

ُ
هندی جای خالی آن را پر می کند و امثال »ا

کار ب���ه  در آمری���کا م���ورد اس���تقبال ق���رار می گیرن���د. 
ک���ه در اس���پانیا - با آن س���ابقه ای  جایی می رس���د 
که در مس���یحیت دارد - مذهب »اش���رام هندو« در 
اطراف مادرید فراگیر شده و مجسمه های خدایان 
هن���دی به عنوان نگهبانان اس���پانیا تلقی ش���ود و 
کوئیلو«3  یا رمان های نویسنده هایی مانند »پائولو 
ک���ه در رمان های خ���ود آمیخت���ه ای از عرفان های 
سرخپوس���تی و هندی و صوفیه و... را بس���ط داده 

است با استقبال جهانی روبرو می شود.
گون���ه ای دیگر  کش���ورمان به  ام���ا مطلب در م���ورد 

است.

در  گرفته  ص���ورت  »ت��ح��ری��ف��ات« 
این  در  شد  سبب  مسیحیت، 
که  ش��ود  اض��اف��ه  مطالبی  دی��ن 
ق���اب���ل دف�����اع ع��ق��لن��ی ن��ی��س��ت. 
ب����ه ه��م��ی��ن ج���ه���ت م��ت��ف��ک��ران 
ب��راب��ر  در  نتوانستند  مسیحی 
دین  ای��ن  ب��ه  ک��ه  فکری  حملت 
و  ک������رده  م���ق���اوم���ت  ش����د  وارد 
ک��ن��ن��ده ای بدهند. ق��ان��ع  پ��اس��خ 

ک���ش���ورم���ان  م������ورد  در  م��ط��ل��ب 
گ������ون������ه ای دی�����گ�����ر اس������ت. ب������ه 

جامعه  مشکل  معنویت  بحران 
آنچه  نیست.  ای��ران��ی  »شیعی« 
م���ی ش���ود  دی������ده  م����ا  ک���ش���ور  در 
س�����ر ری�������ز م����ش����ک����لِت پ��ی��ش 
آم���ده در ف��راس��وی م��رزه��اس��ت.
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بح���ران معنوی���ت مش���کل جامعه »ش���یعی« ایرانی 
کش���ور ما دیده می ش���ود س���ر ریز  نیس���ت. آنچه در 
مش���کالِت پی���ش آم���ده در فراس���وی مرزهاس���ت. 
 قابل 

ً
کام���ال مع���ارف دین���ی ما بر خالف مس���یحیت 

دف���اع عقالن���ی اس���ت و ب���ر خ���الف آن ها ایم���ان در 
م آن اس���ت و  نقط���ه مقاب���ل عقل نب���وده بلکه ُمَقّوِ
»ارزش ایم���ان ب���ه میزان عقل اس���ت.« همین که 
ک���ه از کتب اصلی ش���یعه اس���ت با  کت���اب »کاف���ی« 
»روای���ات بحث عقل« آغاز می ش���ود ش���اهد خوبی 
ب���ر اهمیت عق���ل در مکتب اهل بیت؟مهع؟ اس���ت. 
که در این مکتب  از طرف دیگر با پتانس���یل هایی 
وج���ود دارد، مث���ل مفه���وم »دع���ا«، »محب���ت اهل 
بی���ت؟مهع؟«، »توس���ل«، »ع���زاداری« و... نیازه���ای 
عی معنوی 

َ
 برآورده ش���ده و مؤمن َخل

ً
معن���وی کامال

احس���اس نمی کن���د. به همی���ن جهت ت���ا وقتی به 
مبان���ی مذهبی خ���ود پایبند ب���وده و آن ها را تبلیغ 
کنیم عرفان های نوظهور در کشور ما پا نمی گیرند، 
کش���ورهایی مانند  ک���ه در اروپا هم در  هم���ان طور 
ک���ه هنوز مس���یحیت س���نتی را - ب���ا وجود  ایرلن���د 
کرده اند  گذش���ت - حفظ  که ش���رحش  مش���کالتی 
اش���تیاق کمت���ری ب���ه معنویت های بیگان���ه وجود 
دارد. زی���را اعمال و رفت���ار مذهبی در آنجا قوی تر از 

دیگر نقاط مغرب زمین است.
ب���ا تم���ام ای���ن اوص���اف نبای���د خط���ر عرفان ه���ای 
نوظهوری که در چند سالۀ اخیر در کشورمان تبلیغ 
می ش���ود را کوچک دانس���ت در دهه اخیر موجی از 
کش���ورمان به راه  گونه مکاتب در  ترجم���ه آثار این 
افتاده است. گاهی تعدد عناوین کتب منتشر شده 
از آن���ان تعج���ب برانگیز اس���ت. در س���ال های اخیر 
کتاب ه���ای »پال توئیچل«4  بی���ش از 20 عنوان از 
کن���اکار« و ح���دود 20 عن���وان از  موس���س عرف���ان »ِا
 
ً
کت���ب همفکران او به چاپ رس���یده اس���ت. تقریبا
کوئیل���و« ترجمه ش���ده  هم���ه نوش���ته های »پائول���و 
و رم���ان »کیمیاگ���ر« او در س���ال 76 پرفروش ترین 
کتاب سال معرفی می شود. همچنین حدود 344 
شو« منتشر شده است. حتی 

ُ
جلد از آموزش های »ا

گونه اف���کار در فیلم های  گاهی ش���اهد تبیین این 
گاهی  که ه���ر از  س���ینمایی و تلویزیون���ی هس���تیم 
برخی از متفکرین با نوشتن نامه ای به مسؤولی یا 

نوشتن مقاله ای به آن هشدار می دهند.

***
که در این نوش���تار ارائه ش���د هر  با نظر به تحلیلی 
چند بس���تر ش���یعی و فرهنگیمان زمینه ساز رویش 
این عرفان ها نیس���ت و ریشه بروز بحران معنویت 
را بای���د در جای دیگری جس���تجو کرد ولیکن نباید 
از آث���ار س���وء عرفان ه���ای نوظهور غافل ب���ود و باید 
ب���ا تبلیغ مع���ارف دینی صحیح و بصیرت بخش���ی 
گس���ترش آن ها  نس���بت ب���ه اینگونه عرفان ه���ا، از 

کنیم. جلوگیری 

پی نوشت:
خ پوست  کاس���تاندا« از ش���اگردان »دون خوآِن« سر 1. »کارلوس 
خ پوس���تی را معرف���ی و تبلیغ می کند  که نوعی عرفان سر اس���ت 
ک���ه ب���ه عرفان س���احری نی���ز مش���هور اس���ت. در این عرف���ان با 
آموزش های س���حر و اس���تفاده از مواد توه���م زا و... می خواهند 

کنند. دریچه ای به عالم دیگر باز 
ش���و« متولد کش���ور هند و موس���س کمون بین المللی اش���و 

ُ
2. »ا

کز مراقبه هند اس���ت. او با تبلیغ  اس���ت که یکی از بزرگترین مرا
عرفان���ی که برخواس���ته از فلس���فه هن���د می باش���د آموزه هایی را 
در جه���ت مراقب���ه و تعالی روح  دارد که در سراس���ر جهان تبلیغ 
می ش���ود. س���خنرانی های فراوان او به شکل 650 کتاب به 30 

زبان زنده دنیا ترجمه شده است.
ک���ه پس از طی  کوئیلو« نویس���نده ای برزیلی اس���ت  3. »پائول���و 
بحران های روحی و روانی و کسب تجربه از مکاتب مختلف، از 
40 سالگی دست به قلم برد و با نوشتن رمان هایی به شهرت 
جهانی رس���ید. وی در سال 1996 به عنوان مشاور ویژۀ برنامۀ 
گفتگ���وی بی���ن فرهنگ ه���ا در یونس���کو  همگرای���ی روحان���ی و 

برگزیده شد.
4. »پ���ال توئیچ���ل« بنیانگذار عرفان »اکناکار« اس���ت که در آن 
دان���ش و فن خروِج روح از بدن و برگرداندن دوباره آن به بدن 

و به بیانی دیگر »فن سفر روح« آموزش داده می شود.

منابع:
1. معنویت در جهان، دایره المعارف جستجوی معنویت، ج 19 

و 20؛ سید حسین نصر.
2. آفتاب و سایه ها؛ محمد تقی فعالی.

به مبانی مذهبی خود  تا وقتی   
تبلیغ  را  آن ه���ا  و  ب���وده  پایبند 
ک��ن��ی��م ع����رف����ان ه����ای ن��وظ��ه��ور 
ن��م��ی گ��ی��رن��د،  پ����ا  م����ا  ک���ش���ور  در 
ک��ه در اروپ����ا ه��م در  ه��م��ان ط���ور 
که  ک��ش��وره��ای��ی م��ان��ن��د ای��رل��ن��د 
هنوز مسیحیت سنتی را حفظ 
ک��م��ت��ری به  ک����رده ان����د اش��ت��ی��اق 
معنویت های بیگانه وجود دارد.
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که  کن���ون اف���رادی را دیده ای���د   ت���ا 
ً
حتم���ا

می گوین���د: »م���ا در این دنی���ا هیچ آزرویی 
نداریم« یا افرادی که این قول مش���هور را 
ک���ه: »آرزو بر جوانان عیب  تک���رار می کنند 
نیس���ت« و  اگر هم مس���ّن باش���ند و ش���ما 
گذشته  که: »س���نی از ش���ما  به او بگویید 
اس���ت؟« می گویند: »دل ما جوان اس���ت« 
ک���ه آرزو را بر  کس���انی هم هس���تند  البت���ه 
ک���س عیب نمی دانند، ن���ه پیر و نه  هیچ 

جوان.
در این نوشتار سعی کردم با کمک گرفتن 
از سخنان امیرالمؤمنین حضرت علی؟ع؟ 
در نهج البالغه پیرامون آرزو، دو مرز اصلی 
که آرزوها نباید از آن فراتر بروند را ترس���یم 

کنم.
ک���ردن عیب  ک���ه آرزو  البت���ه بای���د بگویم 
که پس از   در روای���ات داریم 

ً
نیس���ت، مثال

س���الم بر حض���رت سیدالش���هدا؟ع؟ آرزوی 
ب���ودن ب���ا ایش���ان و یارانش���ان را داش���ته 

ک���ردن بد نیس���ت  باش���یم. بنابرای���ن آرزو 
ک���ه برخ���ی از ح���دود را  منته���ی ت���ا جایی 
نش���کند، به حری���م ارزش ها تجاوز نکند و 

با آن ها در تضاد قرار نگیرد. 

ک���ه م���رگ را از ی���اد انس���ان  1-  آنجای���ی 
نبرد.

که ائمه؟مهع؟ سعی  یکی از راه های تربیتی 
کنند و  کرده اند ما را به وس���یلۀ آن تربیت 
البته توصیه کرده اند که ما نیز این روش 
تربیت���ی را عم���ل کنیم »یاد مرگ« اس���ت. 

پیامبر اکرم؟ص؟ می فرمایند:
کافی  ک���ردن   »م���رگ برای نصیحت 

است.«2
 
ً
در بس���یاری از اوق���ات آرزوه���ا، مخصوصا
آرزوهای دنی���وی و یا آرزوهای دراز باعث 
فراموش���ی مرگ یا فراموش���ی آخرت است. 
که س���نی از او  کنید   انس���انی را فرض 

ً
مثال

گذش���ته و فرد ثروتمندی است و مشغول 

ج 10 طبق���ه اس���ت. به فکر  س���اختن 4 ب���ر
ج را بفروشد  و با  که این 4 بر روزی است 
کلی حس���اب و کت���اب وپیش بینی قیمت 
گر  که ا  تخمین می زند 

ً
مصال���ح و... نهایتا

آن ها را بفروشد می تواند شروع به ساختن 
کند و ویالی 2000 متری  ج 20 طبقه  3 بر
خ���ودش را ب���ه 5000 مت���ر افزای���ش ده���د. 
 در حال حساب و کتاب دارایی خود 

ً
دائما

است و راه های افزایش راحتی خودش را 
جس���تجو می کن���د. آی���ا این انس���ان به یاد 
م���رگ خواهد ب���ود؟ آیا موقت ب���ودن دنیا 

برای او معنا دارد؟
در نه���ج البالغه نمونه ه���ای زیادی داریم 
ک���ه حضرت این مرز را ی���ادآوری می کنند. 

فقط نمونه ای را ذکر می کنم:
گ���ر بنده، م���رگ را می دی���د از آرزو و  »ا

فریبش، تنفر پیدا می کرد.«3

امی�ر کالم  در  آرزو  مرزه�ای 

کرد؟ یا اینکه در برخی از مواقع خوب  کار پسندیده ای است یا باید از آن اجتناب  کردن  آیا آرزو 
کجا است؟  و در برخی مواقع نادرست است؟ مرز میان آرزوی خوب و بد 

ک���رد«1 ک���ه در پ���ى آرزوه������ای خ���ود ب���ت���ازد، م���رگ او را م��ت��وق��ف خ���واه���د  »ک��س��ی 
محمد حسین کالهی

ی�������������م ت��������م��������ن��������ای دگ��������ر م�����������ا ب�����������ه غ��������ی��������ر ت�����������و ن�������������دار
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که عمل انس���ان به فس���اد  2- آنجای���ی 
کشیده نشود.

باز ه���م مثالی می زنم. ش���خصی را فرض 
کنید که یک خانۀ کوچک اجاره ای دارد. 
او آرزو می کن���د که ی���ک خانۀ 2000 متری 
در بهترین نقطۀ شهر داشته باشد و برای 
رسیدن به آرزوی خود تالش می کند. این 
ل تالش می کند  فرد ابتدا در راه کسب حال
ولی با خود حس���اب می کند و فکر می کند 
کند  کار خود پیش���رفت  ک���ه هر قدر هم در 
ب���از هم نمی توان���د به آرزوی خود برس���د. 
ناچ���ار ب���ه ح���رام م���ی افت���د، کالهب���رداری 

می کند، ربا می خورد و ...
ک���ه این فرد  چه چی���زی باعث می ش���ود 
ل بکش���د و ب���ه ح���رام  کار ح���ال دس���ت از 

بیافتد؟
امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

کند  کس آرزوهای���ش را طوالنی  »هر 
عملش تباه می شود.«4

که  پ���س به ط���ور خالص���ه بای���د بگویی���م 
حداق���ل دو م���رز نهایی ب���رای آرزوهای ما 

وجود دارد:
ک���ه نبای���د موج���ب غفل���ت ما از  اول ای���ن 
مرگ ش���ود. همواره باید بدانیم سرانجام 
زندگی دنیایی مان تمام می شود و هر چه 
باش���یم و هر که باش���یم باید در دل خاک 

قرار بگیریم.
دوم هم اینکه نباید باعث بشود مرتکب 

عمل حرامی بشویم. 
چ���ه خ���وب ب���ود اگر هم���ۀ انس���ان ها تنها 
آرزوی خود را رضای خداوند قرار می دادند 
ج  و در این راه هر چه در توان داشتند خر

می کردند...

پی نوشت:
1. نهج البالغه،  حکمت19.

کافی، ج2، ص75.  .2
3. نهج البالغه، حکمت334.

4. نهج البالغه، خطبه36.

َها انلَّاُس!  يُّ
َ
أ

َخاُف َعلَيُْكُم اْثنَاِن 
َ
ْخوََف َما أ

َ
إِنَّ أ

ا  مَّ
َ
فَأ َمِل 

َ ْ
ال ُطوُل  َو  َهَوى 

ْ
ال اتِّبَاُع 

ا  مَّ
َ
أ َو  َقِّ 

ْ
ال َعِن  َفيَُصدُّ  َهَوى 

ْ
ال اتِّبَاُع 

ِخَرة
ْ

َملِ  َفيُنِْس ال
َ ْ
ُطوُل ال

ای مردم! 
دو  به  شما  گرفتاری  از  من 
چیزها  سایر  از  بیشتر  چیز 

می ترسم:
آرزو  و  نفس  هوای  از  پیروی 

بلند. 
راه  از  را  شما  نفس،  از  پیروی 
منحرف می کند و  آرزوی بلند، 

آخرت را از یادتان می برد.
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اجرتان با خدا
که مصیبتی به او رسد،... پاداش  کسی 
او از خ���دای تعالی بهش���ت اس���ت.3 خدا 
برای مؤمن بد نمی خواهد. اگر عزیزتان 
 جدای���ی ش���ما 

ً
را از دس���ت داده ای���د اوال

موق���ت اس���ت و در دیار باق���ی دوباره در 
 ناراحتی 

ً
کن���ار ه���م خواهی���د ب���ود. ثانی���ا

اب���دی  پ���اداش  دنی���ا  در  ش���ما  کوت���اه 
خواه���د داش���ت. ای���ن پ���اداش آن ق���در 
که  گر مؤم���ن بدان���د  ک���ه ا ب���زرگ اس���ت 
خداون���د چ���ه پ���اداش بزرگ���ی در برابر بال 
ک���رده آرزو می کند که در  برای���ش آم���اده 
کنند.4  دنی���ا او را با قیچی ها تک���ه تکه 
ک���ه قبل از  ب���ه عنوان مث���ال یک فرزند 
ف���وت پ���در بمیرد، »بهتر اس���ت ب���رای او 
ک���ه پ���س از او بمانند و  از هفت���اد فرزن���د 
درک س���عادت رکاب حضرت قائم؟جع؟ 

را نمایند.«5

خدا صبرتان دهد
ک���ه ب���ه آن  در بهش���ت درخت���ی اس���ت 
درخ���ت ابتالء می گوین���د و در روز قیامت 
ب���ه اهل ب���ال و مصیبت داده می ش���ود و 
گون���ه محکم���ه و میزان���ی جهت  هی���چ 
بررس���ی اعمال آن ها تش���کیل نمی شود 
و مانن���د باران بر آن ها ث���واب و پاداش 

فرو می ریزند. 
ْجَرُهْم به 

َ
اِب���ُروَن أ ی الّصَ

َّ
م���ا ُیَوف

َّ
ِإن

غیِر ِحساٍب؛ 
کم���ال و  خ���دا صاب���ران را ب���ه ح���د 
بدون حساب پاداش خواهد داد.6

ه���ر که بر مصیبت صب���ر کند تا آن را به 
بهترین وجه با آرامش بگذارند، خداوند 
ک���ه  س���یصد درج���ه برای���ش می نویس���د 
می���ان هر درجه تا درج���ه دیگر به اندازه 
فاصل���ه می���ان آس���مان و زمین باش���د.7 
ام���ا در مقابل، بی صب���ری، اجر مصیبت 
گفت���ه ش���ده  بی���ن می ب���رد. حت���ی  از  را 
که دس���تش را بر روی  مصیب���ت زده ای 
رانش بزند یا دس���ت راس���تش را پش���ت 
که نش���انۀ  دس���ت چپش بزند )آن گونه 
بی تاب شدن است( از پاداش مصیبت 
ص���ادق؟ع؟  ام���ام  می ش���ود.8  مح���روم 
ک���ه ت���و در  فرمودن���د: »آن مصیبت���ی را 
برابر آن صبر نمودی و مستوجب ثواب 
گردی���دی مصیبت مش���مار، بلکه  اله���ی 
که صاحب آن بر اثر  مصیبت آن اس���ت 
بی صب���ری و بی تاب���ی از اج���ر و ثواب آن 

گردد.«9 محروم 

راضی هستی؟
خداون���د متعال می فرمای���د: من خدایی 
هستم که جز من خدایی نیست. کسی 
ک���ه ب���ر بالی من صبر نکن���د و به قضا و 
قدر من راضی نش���ود، پس باید خدایی 

کند.10 غیر از من اتخاذ 

حض���رت موس���ی؟ع؟ در مناجات���ش ب���ه 
کدام  پروردگار عرض می کند: پروردگارا! 

مخلوق نزد تو محبوب تر است؟
آن  فرم���ود:  تعال���ی  و  تب���ارک  خداون���د 
ک���ه وقت���ی محبوب���ش را از او  مخلوق���ی 
بگی���رم به من اعتراض نکند و تس���لیم 

من باشد.
س���پس حضرت موس���ی؟ع؟ عرض کرد: 
که تو او را دوس���ت  کدام مخلوق اس���ت 

نمی داری؟
خداون���د متعال فرمود: آن کس���ی که در 
کارهایش مرا برمی گزیند و قضای مرا بر 
نظر خ���ودش ترجیح می ده���د اما وقتی 
ک���ه قضا و مق���درات من بر خالف میل و 
خواسته خودش جاری می شود ناراحت 

می شود.11

گریه بکن، اما بی تابی نکن
رس���ول خدا؟ص؟ دس���ت یکی از اصحاب 
گرفتن���د و ب���ه نزد فرزندش���ان ابراهیم  را 
بردند؛ ابراهیم در حال جان دادن بود. 
حضرت؟ص؟ او را در دامن خود گذاشتند 
و فرمودن���د: ای فرزن���د عزی���زم! م���ن در 
این حال مالک اختیار تو نیس���تم، هیچ 
کاری از دس���ت م���ن ب���رای ت���و س���اخته 
مب���ارک  دی���دگان  از  اش���ک  و  نیس���ت 

حضرت؟ص؟ جاری شد.
آن صحاب���ی به حضرت؟ص؟ عرض کرد: 

درگذشت عزیزتان را تسلیت عرض می کنم

ین دوستت. در این هنگام سخت پریشان  ی���زی را از دست داده ای؟ پدر یا مادر، برادر یا خواهر، همسر یا فرزند، شاید ه���م بهتر ت���ا ب���ه حال عز
گشتش هست! شاید آرزو  کسی بگوید این خبر دروغ است؛ یا اشتباهی شده! یا الاقل هنوز امیدی به باز می شوی. اول باور نمی کنی. منتظری 
کنی. اما افسوس...! باید با  کاش این ها همه خواب باشد.« حاضری همه چیزت را بدهی تا او را برگردانی. حتی شاید آرزوی مرگ  کنی: »ای 

کار را می کنی؟ کنار بیایى. تو چگونه این  واقعیت 

ک����������ل����������ی����������ده����������ای پ������������اداش������������ن������������د1 م��������ص��������ی��������ب��������ت ه��������ا 
حمید سودیان

ُن الُفؤاد« تألیف عالم بزرگوار،  »شهید ثانی« کتاب شریف »ُمَسّکِ برگزیده ای از 
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گری���ه می کنید؟  یا رس���ول اهلل! آیا ش���ما 
ک���ردن در مصیبت  گریه  مگر خود ش���ما 

را نهی نفرمودید؟
حض���رت؟ص؟ فرمودن���د: م���ن از دو ن���وع 

کردم: صدا و نالۀ زشت نهی 
1- ص���دای آوازه خوان���ی له���و و لع���ب و 

موسیقی شیطانی.
ک���ه  2- صدای���ی ب���ه هن���گام مصیب���ت 
کردن  توأم با خراش���اندن صورت و پاره 
گریب���ان و نال���ه اعتراض آمیز ش���یطانی 

باشد.
گری���ه م���ن ب���ر م���رگ ابراهی���م گریه  ام���ا 
رحمانی است، »و من الَیرَحم ال ُیرَحم«؛ 
»و کس���ی که ترحم ندارد، مورد مرحمت 
گاه حض���رت؟ص؟  واق���ع نمی ش���ود.« آن 
گر نه  خطاب به فرزندش���ان فرمودن���د: ا

به  تسلیت  در  ام��ی��رال��م��ؤم��ن��ی��ن؟ع؟ 
»اشعث ابن قیس« در مرگ فرزندش 

چنین فرمود: 
پ��س��رت  ب������رای  گ�����ر  ا اش���ع���ث  »ای 
هستی  پ����در  چ����ون  ک���ی،  ان���دوه���ن���ا
گر  ا اّما  است؛  شایسته  ان��دوه  این 
نزد  را  مصیبتی  هر  باشی  شکیبا 

خدا پاداشی است.
رات 

َ
��ّد

َ
ُم��ق کنی  صبر  گ��ر  ا اشعث  ای 

ب��ر ت��و ج���اری م��ی ش��ود و ت��و پ��اداش 
گر ناشکیبائی و  ا خواهی داشت و 
رات مسیر 

َ
ّد

َ
کنی باز هم ُمق بی تابی 

گناه بر تو  خود را طی می کند و ِوزر و 
خواهد بود.

ش��اد  را  ت���و  ف����رزن����دت  اش���ع���ث  ای 
ک��ه آزم��ای��ش و  م��ی ن��م��ود در ح��ال��ی 
امتحان بود، و مرگ او تو را محزون 
پ��اداش و  ب��رای تو  که  ک��رد در حالی 

رحمت است.«2
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وقتی »ذر« )پس���ر ابوذر( وفات کرد ابوذر س���ر قبر او ایستاد و دستش را بر 
گفت:  خاک قبر مالید و 

ر« خدا رحمت کند تو را ای ذر! به خدا قس���م تو برای 
َ

»َرِحَم���َک اهلل ی���ا ذ
که تو از من جدا شدی من از تو خشنودم،  من فرزند خوبی بودی، حال 
که من از رفتن تو ناراحت نیستم و نقصانی به من نرسید  به خدا قسم 
���ع )یعنی 

َ
ل گ���ر هول ُمّطَ و ب���ه غی���ر از ح���ق تعال���ی به احدی نی���از ندارم و ا

جاهای هولناک عالم پس از مرگ( نمی بود خیلی خوش���حال می ش���دم 
که من به جای تو باشم. 

به راس���تی که اندوه برای گرفتاری های تو مرا مش���غول س���اخته است از 
گریه ام  گریه نکرده ام بلکه  اندوِه بر تو. واهلل برای مردن و جدا ش���دنت 

گذشت بوده است.  که چه بر تو خواهد  بر حالت تو 
گفتند.  گفتی و به تو چه  که چه  کاش می دانستم  ای 

که من بر او داشتم و تو بر او واجب نمودی، همه را  خداوندا حقوقی را 
به او بخشیدم؛ پس تو هم حقوق خود را به او ببخش! زیرا تو به جود 

کرم از من سزاوارتری. و 

این بود که مرگ حق است و وعده خدا 
راس���ت و مرگ راهی است به سوی خدا 
و ای���ن ک���ه آخری���ن ما به اولی���ن ملحق 
می ش���وند، ه���ر آینه حزن م���ا در مرگ تو 
ای ابراهیم بس���یار ش���دید می ش���د. ولی 
ک���ه همه باید س���یر  چ���ون راه���ی اس���ت 
کنیم فراق تو قابل تحمل اس���ت و ما بر 

مرگ تو اندوهناکیم. و فرمودند:
دیده می گرید و قلب اندوهناک می شود 
ک���ه باعث غضب پ���روردگار  ول���ی چیزی 

گردد نمی گوییم.12

إنا لل و إنا إلیه راجعون
گرفتار نش���ود  هیچ بنده ای به مصیبتی 
ک���ه هنگام ب���ه ی���اد آوردن آن مصیبت 
ْیِه راِجُعوَن« گوید و هنگام 

َ
ا ِإل

َ
ا هلِِل َو ِإّن

َ
»ِإّن

که  کرده باش���د، جز این  وق���وع آن صبر 
گناه���ان گذش���ته او را خواهد  پ���روردگار 
ی���اد آن مصیب���ت  گاه  ه���ر  و  بخش���ید. 

کالم را بر زبان جاری س���ازد،  افتد و این 
خداون���د گناهانی را که در میان این دو 
ْیِه 

َ
ا ِإل

َ
ا هلِِل َو ِإّن

َ
اس���ترجاع )خواندن آیۀ »ِإّن

راِجُعوَن«( از او سر زده، می آمرزد.13

صبر زیباست، اما نه در فراق تو...
ک���ه پیامبر  امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ هنگامی 
خ���اک  ب���ه  می خواس���تند  را  ک���رم؟ص؟  ا
بس���پارند، کن���ار قبر، فرمودن���د: صبر زیبا 
اس���ت ول���ی ن���ه در م���ورد )مرگ( ت���و، و 
بی تاب���ی زش���ت و قبیح اس���ت ام���ا نه بر 
فراق تو. مصیبت مرگ تو س���خت بزرگ 
و س���نگین است و هر مصیبتی پیش از 
کوچک و حقیر  تو و بعد از تو در برابر آن 

است.14
مصیب���ت هم���ۀ خان���دان پیامب���ر؟ص؟ در 
واق���ع مصیبت ایش���ان اس���ت و بی تابی 
و فری���اد و ش���یون و لطم���ه در مصیب���ت 
آن ها پس���ندیده است و روش خود اهل 

بی���ت؟مهع؟ و ش���یعیان در ط���ول تاری���خ 
این گونه بوده است.

پی نوشت:
األوالد،  و  األحبة  فقد  عند  الفؤاد  مسکن   .1

ص43. و بحاراالنوار، ج 75، ص 113.
2. نهج البالغه )فیض االسالم(، حکمت283.

3. همان، ص21. و بحاراالنوار، ج79، ص116.
کافی، ج2، ص255. 4. همان، ص19. و 

عقاب  و  األعمال  ثواب  و  ص9.  همان،   .5
األعمال، ص196.

ج2،  الوسائل،  مستدرک  و  ص43.  همان،   .6
ص425.

کافی، ج2، ص91. 7. همان، ص46. و 
8. همان، ص48. و الخصال، ج1، ص191.

کافی، ج3، ص225. 9. همان، ص52. و 
10. همان، ص85. و بحاراالنوار، ج5، ص95.

11. همان، ص85. و بحاراالنوار، ج79، ص90.
ج2،  الوسائل،  مستدرک  و  ص102.  همان،   .12

ص461.
کافی، ج3، ص224.  .13

14. نهج البالغه، حکمت شماره 284.
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کی، خداوند یکتا، پیامبرانش را یکی پس از دیگری  کرۀ خا از ابتدای خلقت بشر به روی این 
فرستاد تا عهد و پیمان فطری بشریت را مطالبه نمایند، نعمت های به فراموشی سپرده شده 
کنند و  گردانند، به وسیلۀ ابالغ پیام های آسمانی، حجت را به آنان تمام  را به خاطره ها باز 

دفینه های عقول را آشکار سازند.
پژوهشگران  آسمانی.  بوستانی  چنین  از  است  گلی  ب��اد-  او  بر  خدا  درود  -که  مسیح  عیسی 
که پژوهشگاهی ست پیرامون مسیحیت برآنند تا   www.maseeh.ir گروه پدر مهربان، در وبگاه
شخصیت و آموزه ها و بشارت های عیسی مسیح حقیقی را دگربار  به بشریت عرضه نمایند. به 

که مرزهای زمان و مکان را درنوردیده است، خوش آمدید. این پنجرۀ شیشه ای 
که حامل شمیم  گشودنش نسیمی آسمانی، به مشام جان می وزد. نسیمی  که با  پنجره ای 

که قلب ها را مطمئن می سازد و عقل ها را نورانی.  حقیقی عیسی مسیح است، نسیمی 
کشیدن در مسیر این نسیم آسمانی. وعدۀ ما نفس 

مس�یح« پیرامون  »پژوهش�ی 
w w w . m a s e e h . i r

م����������ع����������رف����������ی س�������ای�������ت
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پورشۀ قرمز من!
که پیاده ش���دم، همه داش���تند  از ماش���ین 
چه���ار چش���می نگاه���م می کردن���د و مح���و 
پورش���ۀ قرم���ز م���ن بودن���د. چن���د قدمی که 
جلوتر رفتم، پسری 14-13 ساله، جلو دوید 
و ب���ا هیجان گفت: »میش���ه اینو برام امضا 
کنین؟« و همزمان، عکس من را از جیبش 
که  ک���م م���ردم دیگ���ری ه���م  ک���م  در آورد. 
متوجه حضور م���ن -یعنی صاحب پیراهن 
ش���ماره 10 تیم ملی- ش���ده بودند، داشتند 
که نمی خواستم بین  جمع می ش���دند. من 
گیر کنم، گفتم: »خب پس���ر، اس���مت  مردم 
 پشت عکس نوشتم: »تقدیم 

ً
چیه؟« و فورا

به دوست عزیزم، امیر؛ با بهترین آرزوها«
ب���ه هر زحمت���ی بود، از بین م���ردم راهی باز 
کردم و خودم را رساندم به در هتل. جلو در 
کل���ی خبرنگار و ع���کاس و فیلم بردار منتظر 
من بودند. سرعتم را زیاد کردم، بلکه از شّر 

خبرنگارهای سمج راحت شوم.

که مادرم گفت:  درس���ت در همین اثنا بود 
»تو که هنوز نشس���تی! دوب���اره داری خیال 
بافی می کنی؟ پاشو!... پاشو! سطل آشغال 

رو بذار دم در!«

نیرنگ آرزوهای رنگی
هم���ۀ م���ا ممک���ن اس���ت آرزوهای ب���زرگ و 
باش���یم.  داش���ته  زندگی م���ان  در  کوچک���ی 
و  ناپس���ند  خ���ود،  خ���ودی  ب���ه  آرزومن���دی 
مذم���وم نیس���ت و از جهات���ی ب���رای ادام���ۀ 
زندگ���ی م���ا الزم اس���ت. پیامبر خ���دا در این 
ب���اره می فرماین���د: »آرزو، رحمت���ی از جان���ب 
گ���ر آرزو نبود،  خدا ب���رای امت من اس���ت. ا
هی���چ م���ادری فرزندش را ش���یر نم���ی داد و 

کشاورزی درخت نمی کاشت.«1 هیچ 
امی���د ب���ه آین���ده و آرزومندی، مای���ۀ تداوم 
زندگ���ی ماس���ت و ب���دون آن زندگی ممکن 
گر  نیس���ت. اّم���ا همی���ن ح���س آرزومن���دی ا
در مس���یر صحی���ح خویش ق���رار نگی���رد و از 

ج ش���ود، می تواند برای  حدود خود خار
م���ا دردسرس���از باش���د. ای���ن آرزوه���ای 
دردسرس���از، در فرهن���گ دین���ی ما، به 
اصطالح »آرزوهای دور و دراز«2 نامیده 

شده اند.
آرزوهای دور و دراز، آرزوهایی هس���تند 
ک���ه ن���ه تنه���ا در زندگ���ی، ما را از مس���یر 
ج می کنن���د و به ما  حقیق���ی خ���ود خ���ار
وعده ه���ای دروغی���ن می دهن���د، بلکه 

آرزوه���ا شهر  ب��ه  پ���رواز 

که وظیفۀ ماست، طعم زندگی ما را تغییر می دهد. هر یك از  ایمان به آموزه های دینی، عالوه بر این 
که ق���در عیار ایمان ما بیشتر باشد، طعم آن را در زندگی بیشتر احساس  آموزه ه���ای دینی، طعمی دارد 
ین اصول اعتقادی ما، ایمان  می کنیم. و این می تواند محکی باشد برای عیار ایمان ما. یکی از مهم تر
کنیم و از  یبندۀ آن نگاه  کمك می کند تا دنیا را از ورای ظاهر فر ب���ه مع���اد است. باور مرگ و معاد، به ما 

نیرنگ های آن مصون بمانیم.

ه��������ی��������چ! ه����������م����������ه  دن�������������ی�������������ا  ک��������������������ار  و  ه����������ی����������چ  ه����������م����������ه  دن�������������ی�������������ا 
حامد داودوندی

ط������������ع������������م ای������������م������������ان

9 1 1 0 1 0
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آنچنان ما را با نیرنگ بازی خود، مشغول 
که در این غفلت، تمام  خویش می سازند 
را می بازی���م و در نهای���ت  س���رمایۀ خ���ود 
نی���ز، آنچ���ه نصیبم���ان می ش���ود ناکام���ی 
اس���ت. زیرا آرزوهای انس���ان، گاه آن قدر، 
ک���ه حت���ی اگر بخش���ی  گس���ترش می یاب���د 
از آن ه���ا ب���رآورده ش���ود، باز هم احس���اس 

ناکامی می کنیم.
امیر مؤمنان پیش���تر به ما نس���بت به این 

نیرنگ ها هشدار داده و فرموده اند: »هیچ 
عهدش���کنی در نیرنگ بازی و هیچ چیزی 

در دروغ پردازی مانند آرزو نیست.«3
گفتن  که قصد ما سخن  فراموش نکنیم 
دراز  و  دور  آرزوی  از  خاص���ی  مص���داق  از 
نیس���ت؛ بلکه ه���دف، دوری از احس���اس 
کل���ی »آرزوی دور و دراز داش���تن« اس���ت. 
در واق���ع ما تالش می کنی���م خود را از این 

مدل زندگی مصون نگاه داریم.

طول آرزوی شما چقدر است؟
���ق 

ّ
آرزو و امی���د، هم���واره ب���ه چی���زی تعل

که دلخواه ماس���ت. بناب���ر این،  می گی���رد 
که مؤمن���ان از امید و امیدواری  هنگامی 
س���خن می گویند، منظ���ور امید به رحمت 

کسب رضای اوست. خداوند و 
اّم���ا گاه���ی این اص���ل مهم به فراموش���ی 
س���پرده می ش���ود و آرزوهای م���ا، زمین گیر 
می شوند و به جای پرواز به سوی بهشِت 



40ذکرابوترابـــ

خداوند در دام های زمین پرسه می زنند. بنابر این 
اولی���ن نش���انه ای که می تواند به م���ا کمک کند تا 
درستی مسیر پرواز آرزوهایمان را تشخیص دهیم، 
تطبیق موقعیت و مسیر فعلی با نقشۀ پرواز است. 
گاهی الزم است ما نگاهی به نقشۀ  به بیان دیگر 
زندگی م���ان بیندازی���م و مس���یر خود را ب���ا توجه به 
قطب نماها و رادارهایی مانند »عقل« و »وجدان« 
ک���ه خداوند در اختیار ما قرار داده اس���ت، با نقش���ۀ 
گر اش���تباه آمده ایم به س���رعت  اصلی بس���نجیم تا ا
کار این  مس���یر خود را تغییر دهیم. البته الزمۀ این 
که ما، نقشۀ راه را از قبل، از نمایندگی های  اس���ت 
معتبر الهی -که هم���ان اهل بیت پیامبرند- تهیه 
کرده باش���یم و البته همواره باید با ایش���ان که هم 
م���ا را می شناس���ند و ه���م مس���یرمان را، در ارتب���اط 
ج مراقبت  که در پرواز، اصل، ارتب���اط با بر باش���یم 
است! وگرنه نقشه و قطب نما و رادار »ناید به کار«!
اّما غیر از این نش���انۀ اصلی، ابزارها و نش���انه هایی 
ک���ه به ما کمک می کنند،  دیگ���ری نیز وجود دارند 
بیش���تری  س���رعت  ب���ا  را  دراز«  و  دور  »آرزوه���ای 

کنیم. شناسایی 
یک���ی از ای���ن نش���انه ها، احس���اس ناکام���ی مداوم 

ک���ه حالت���ی درونی اس���ت،  اس���ت. ای���ن احس���اس 
ره آورد آرزوهای دور و دراز اس���ت. آرزوی دور و دراز 
که ب���ه آن نگاه  که اف���رادی را  مثل س���رابی اس���ت 
که به سوی آن آن  کس���انی را  می کنند می فریبد و 
بروند و به آن امید ببندند، ناامید می کند.4 چرا که 
آرزوی دور و دراز بی پایان و دس���ت نایافتنی اس���ت 
گس���ترش روز  گس���ترش می یابد. البته این  و مدام 
ک���ه باید در  افس���ون ناش���ی از فریبندگی دنیاس���ت 

مقابل آن هوشیار بود.
امی���ر مؤمن���ان ب���ه روش���نی دس���ت دنیا را ب���رای ما 
رو می کنن���د: »دنی���ا ش���یرین و زیباس���ت. م���ردم را 
ب���ا ش���هوات، ش���یفته می س���ازد و ب���ا جلوه ه���ای و 
پدیده هایش ظاهرس���ازی می کند. به خدا سوگند، 
ک���ه ب���ه آن آرزومند باش���د فریب  ک���س را  دنی���ا هر 
می دهد و هر کس را که به آن امید داش���ته باشد، 

ناامید می کند.«5
نش���انۀ دیگری که می تواند ما را نسبت به افتادن 
کوچک ان���گاری  نمای���د،  آرزوه���ا، هوش���یار  در دام 
آرزوه���ای  ک���ه صاح���ب  کس���ی  داش���ته ها اس���ت. 
ت را در آنچ���ه ن���دارد 

ّ
طوالن���ی اس���ت، هم���واره ل���ذ

می پندارد و به همین دلیل از آنچه دارد بهره مند، 

به  می تواند  که  نشانه ای  اولین   
مسیر  درس��ت��ی  ت��ا  کند  کمک  م��ا 
را تشخیص  آرزوه��ای��م��ان  پ��رواز 
دهیم، تطبیق موقعیت و مسیر 
ف��ع��ل��ی ب���ا ن��ق��ش��ۀ پ�����رواز اس���ت. 

که  م���داوم«  کامی  نا »اح��س��اس 
ره آورد  اس����ت،  درون�����ی  ح��ال��ت��ی 
آرزوهای دور و دراز است. آرزوی 
اس��ت  س��راب��ی  م��ث��ل  دراز  و  دور 
ن��گ��اه  آن  ب���ه  ک���ه  را  اف������رادی  ک���ه 
کسانی  و  م��ی ف��ری��ب��د  م��ی ک��ن��ن��د 
به  بروند و  که به سوی آن آن  را 
می کند ناامید  ببندند،  امید  آن 

ف���������روردی���������ن  9  – چ������ه������ارش������ن������ب������ه 
5جمادیاالولی
زی�������ن�������ب؟اهع؟ ح��������ض��������رت والدت

ف���������روردی���������ن  17  – پ����ن����ج����ش����ن����ب����ه 
13جمادیاالولی
ش���������ه���������ادتح��������ض��������رتزه������������را؟اهع؟

اردی�������ب�������ه�������ش�������ت  2  – ش�������ن�������ب�������ه 
29جمادیاالولی
وف������اتم��ح��م��دب����نع���ث���م���انَع���م���ری،
دوم�����ی�����نن�����ائ�����بام���������امزم�������ان؟جع؟

اردی�����ب�����ه�����ش�����ت  6  – چ�����ه�����ارش�����ن�����ب�����ه 
3جمادیالثانی
ش���������ه���������ادتح��������ض��������رتزه������������را؟اهع؟
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نمی ش���ود چنین افرادی همواره از داشته هایشان 
ن���االن و ناراضی ان���د و چیزهایی را آرزو می کنند که 
ندارند. برای کسانی که به این درد مبتالیند، مهم 
که همواره آنچه  نیس���ت چه دارند، مهم آن است 
گر  را ندارن���د، مای���ۀ خوش بختی می دانن���د و حتی ا
زمانی به آنچه قبل تر آرزویش را داش���ته اند دست 
بیابند، باز هم احساس بهره مندی و خوش بختی 
نمی کنن���د و به آنچه در دوردس���ت ها وج���ود دارد، 

چشم دارند.
البته روش���ن اس���ت که تمامی این حاالت نس���بت 
ب���ه دلبس���تگی ها و خواس���ت های دنیای���ی اس���ت 
کاره���ای نیک ه���ا، عبادت ه���ا  کوچک ان���گاری  و 
و بندگی ه���ای خ���ود در مقاب���ل پ���روردگار، ن���ه تنها 
 به آن توصیه ش���ده 

ً
کی���دا مذم���وم نیس���ت، بلکه ا

است.
آرزوهای بلند، ش���یرینی و نش���اط آوری نعمت های 
اله���ی را از ی���اد می برد و حتی ما را نس���بت به آن ها 

ناسپاس می کند.6

کجاست شهر آرزوها؟
ریش���ۀ ای���ن مش���کل را -مانن���د بس���یاری از م���وارد 
دیگر- باید در »ضعف شناخت« جستجو کرد. بنابر 
ای���ن اصالح باورها و ش���ناخت واقعیت های زندگی 
و دنیا، راه حل این مس���أله است. واقعّیت زندگی، 
ک���س، »همین پنج  ک���ه دنیا ب���رای هر  این اس���ت 
روز و ش���ش باشد!«7 و انسان، در این دنیا مهمان 
چند روزه است. کسی که به این واقعیت باور پیدا 

کوتاه و واقع بینانه خواهد بود. کند، آرزوهایش 
که  کالم: »کسی  کالم امیر  و چه زیبا و راه گشاس���ت 
یقین داشته باشد، از دوستان جدا می شود، ساکن 

خ���اک می گ���ردد، با حس���اب رو ب���ه رو می ش���ود، از 
گذاش���ته، بی نیاز می گردد و به آنچه  آنچه بر جای 
از پیش فرس���تاده، محتاج می ش���ود، س���زاوار است 
کوتاه و عمل خ���ود را ]برای آخرت[  آرزوی خ���ود را 

کند.«8 طوالنی 
ب���ه  و  خ���ود  عم���ر  پایان پذی���ری  ب���ه  انس���ان  گ���ر  ا
ک���ه دارد بیاندیش���د، ب���دون تردی���د، ز  س���رانجامی 
آرزوه���ای ویرانگر، بی���زار می گردد و فری���ب آن ها را 

نمی خورد.
ش���اه بیت رهای���ی از چن���گ آرزوه���ای دور و دراز، 
که  کس���ی  زنده داری یاد مرگ و پس از آن اس���ت. 
عم���ر خ���ود را کوت���اه و ناپای���دار بدان���د، از آرزوه���ای 
کشید. بنابر این، شناخت  طوالنی، دس���ت خواهد 
صحی���ح زندگ���ی، عم���ر و م���رگ، موج���ب تعدیل و 
اصالح آرزوهای ماس���ت. بناب���ر این ایمان به مرگ 
و زندگ���ی پ���س از آن، مؤم���ن را ی���اری می کن���د تا از 
ک���ه یکی از دام های مهم  دام آرزوه���ای دور و دراز 
دنیاس���ت، رهای���ی یاب���د و در ع���وض خ���ود را برای 
زندگانی حقیقی و ابدی پس از مرگ، آماده سازد.

برای مؤمن بهشت، شهر آرزوهاست. 
پی نوشت:

1. بحار االنوار، ج74، ص175.
2. در متون دینی، بیش���تر از تعبیر »طول األمل« اس���تفاده شده 

است.
3. غرر الحکم، ح7251 و ح7240.

کالس���راب یغر من رآه و یخلف  4. غررالحک���م، ح7207 :»األمل 
من رجاه«

5. الکافی، ج8، ص256.
6. غرر الحکم، ح7298. همچنین ر.ک: الکافی، ج5، ص85، 

ح7.
گلس���تان س���عدی: »گل همین پنج روز و ش���ش  7. مصرع���ی از 

باشد...«
8. مستدرک الوسایل، ج2، ص110.

گ����ر ان���س���ان ب���ه پ���ای���ان پ���ذی���ری  ا
که  ع��م��ر خ���ود و ب��ه س��ران��ج��ام��ی 
ز  تردید،  ب��دون  بیاندیشد،  دارد 
می گردد  بیزار  ویرانگر،  آرزوه��ای 
ن��م��ی خ��ورد. را  آن ه�����ا  ف���ری���ب  و 

ای���م���ان ب���ه م���رگ و زن���دگ���ی پس 
می کند  ی����اری  را  م��ؤم��ن  آن،  از 
دراز  و  دور  آرزوه������ای  دام  از  ت��ا 
م��ه��م  دام ه�����������ای  از  ی���ک���ی  ک�����ه 
دن�����ی�����اس�����ت، ره������ای������ی ی����اب����د.

اردی�������ب�������ه�������ش�������ت  16  – ش������ن������ب������ه 
13جمادیالثانی
وف�����������اتح������ض������رتامال�����ب�����ن�����ی�����ن؟اهع؟

اردی�������ب�������ه�������ش�������ت  23  – ش������ن������ب������ه 
20جمادیالثانی
زه��������������را؟اهع؟ ح���������ض���������رت والدت

اردی�����ب�����ه�����ش�����ت  24  – ی����ک����ش����ن����ب����ه 
21جمادیالثانی
وف�����������اتح������ض������رتامک�����ل�����ث�����وم؟اهع؟

خ���������������رداد  3  – چ�������ه�������ارش�������ن�������ب�������ه 
1رجب
ب���������اق���������ر؟ع؟ ام�����������������������ام والدت
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افتاده باش تا بلندت کنند!
ع��ل��ی��ه اهلل  رح�����م�����ة  م���ج���ت���ه���دی  اهلل  آی�������ت  م������رح������وم  اخ���������الق  درس 

علی اکبر آخوندی

م��ی ک��ن��ن��د ی����اد  ه���م ازت  م����رگ  از  ب��ع��د  ب���اش���ی  م���ت���واض���ع  گ����ه  ا

خ�����������������رداد  4  – پ������ن������ج������ش������ن������ب������ه 
2رجب
ال����ن����ق����ی؟ع؟ ع�����ل�����ی ام������������ام والدت

خ������������������������رداد  5  – ج����������م����������ع����������ه 
3رجب
ش�����������ه�����������ادتام������������������امه��������������ادی؟ع؟

خ���������������������رداد  12  – ج���������م���������ع���������ه 
10رجب
ج�����������������واد؟ع؟ ام���������������������ام والدت
اص���غ���ر؟ع؟ ع���ل���ی ح����ض����رت والدت

خ�����������������رداد  15  – دوش����������ن����������ب����������ه 
13رجب
ام�����ی�����رال�����م�����ؤم�����ن�����ی�����ن؟ع؟ والدت
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کس���ی به  گر  تکبر توی لش���گر جهله؛ یعنی ا
دیگ���ران تکبر کنه و فخ���ر کنه داره جهالت 

میکنه.
قب���ل از اس���الم اع���راب اونقدر تکبر داش���تند 
که اگه س���وار مرکب بودند و تازیانشون می 
افت���اد زمین،ب���رای اینکه خم نش���ن اونو بر 
نمیداش���تند.حاال اس���الم اومد،میگ���ه بای���د 
روزی 17 رکع���ت نم���از بخونی.یعن���ی 17 بار 
رکوع برو و خم ش���و،34 بار هم سجده برو.

اینجوری تکبرت میریزه.
ب���از اس���الم میگه هف���ت دفعه ت���وی صفا و 
ک���ن. این »َحرَول���ه« میدونی  م���روه، َحرَوله 
که ت���و بیابون  یعن���ی چی؟ یعنی مثل ش���تر 
اینج���وری  ک���ن.  حرک���ت  میکن���ه،  حرک���ت 

کم میشه. تکبرت 
ح���اال یک���ی به خ���دا تکب���ر میکن���ه، یکی به 

انبیاء، یکی هم به بندۀ خدا.
تکب���ر به خ���دا و تکب���ر از عب���ادت فقط مال 
فرع���ون نیس���ت، ام���روز ه���م هرک���س نم���از 
ک���رده. آی���ه ق���رآن  نخون���ه تکب���ر از عب���ادت 

میگه:
ذیَن َیس���َتکِبروَن َعن ِعباَدتی 

َ
ل

َ
»ِاَن ا

لوَن َجَهَنَم اآلِخرین«؛
َ

َسِیدخ
کنه میره  یعنی هر کس از عبادت من تکبر 

تو جهنم.
خیلی حواس���ت باش���ه، ش���یطونم ب���ه خاطر 

همین تکبر رونده شد...

کند خدا او  حدیث داری���م: »هرکس تواضع 
کند خدا او را  را بلند می کند و هر کس تکبر 

بر زمین میزند«
هرچی تکبر َبده، تواضع خوبه.

گر تواضع داری، به همه س���الم کن. بلندم  ا
کن. سالم 

ک���ه عقلش زیاد  ب���از حدیث داریم: »کس���ی 
ش���ود ام���ا تواضعش زی���اد نش���ود از خدا دور 

می شود.« 
تواضع تو رو به خدا نزدیک میکنه.

م���ا تو عمرم���ون زیاد دیدیم کس���ایی رو که 
کردن���د بع���د ت���و زندگیش���ون ترق���ی  تواض���ع 

کردند.
اگه تو متواضع باش���ی بعد از مرگ هم ازت 

یاد می کنند.
افتادگی آموز اگر طالب فیضی

که بلند است هرگز نخورد آب زمینی 
آب ب���ه زمینای بلند نمیرس���ه، همیش���ه به 

کن. گودی میرسه. پس افتادگی 
ک���ه روح متواض���ع به ما  از خ���دا بخواهی���م 

بده. 
روای���ت داری���م که خ���دا میگه م���ن بزرگی و 
رفع���ت رو در تواض���ع قرار دادی���م ولی مردم 
ِکبر به دنبال اون هس���تند. تکبر میکنه  در 
ک���ه در می���ان م���ردم باال بش���ه، آقا بش���ه اما 
کن���ی باال میری،   اینجوری نیس���ت. تواضع 

تکبر داشته باشی زمین می خوری!

نخس���تین نکت���ه در تواض���ع، آن 
گم���ان نکن���د  ک���ه انس���ان  اس���ت 
کرده  ب���ا تواض���ع، خ���ود را تحقی���ر 
خ���وار  را  خوی���ش  ش���خصیت  و 
ش���مرده اس���ت، بلکه تواضع مایۀ 
پیش���گاه  در  ع���زت  و  س���ربلندی 
کردن به  الهی اس���ت؛ زیرا عم���ل 
فرم���ان اوس���ت. در نظر م���ردم نیز 
همین گونه اس���ت ب���ه این دلیل 
که آن ها تواضع را نش���ان عظمت 
و بزرگی ش���خصیت و بلندی روح 
انس���ان می دانند. پیامبر خدا؟ص؟ 
می فرمای���د: »همان���ا تواض���ع مایه 
رفعت و بلندی مقام اس���ت. پس 
کنی���د ت���ا خداوند ش���ما را  تواض���ع 
رفع���ت ده���د.« یکی از آث���ار مثبت 
تواضع، در امان بودن از حسادت 
دیگران اس���ت، زیرا انسان متکبر 
کین���ه و  ب���ه ط���ور طبیع���ی م���ورد 
دیگ���ران  دش���منی  و  بی مه���ری 

است. 
ک���ه مایه رفعت  در مقاب���ل تواضع 
است، تکبر مایۀ افتادگی و پستی 
آم���ده  نب���وی  حدی���ث  در  اس���ت. 
اس���ت: »هر که ب���رای خدا فروتنی 
کن���د، خدای���ش او را رفعت دهد و 
کن���د، خدای���ش او را  ک���ه تکبر  هر 

کند.« پست 

ان���س���ان م��ت��واض��عان������س������ان م��ت��ک��ب��ر

خ��������������رداد  17  – چ������ه������ارش������ن������ب������ه 
15رجب
وف�����������������اتح���������ض���������رتزی�������ن�������ب؟اهع؟

خ���������������������رداد  27  – ش���������ن���������ب���������ه 
25رجب
ش�����������ه�����������ادتام������������������امک��������اظ��������م؟ع؟

خ�����������������رداد  28  – ی������ک������ش������ن������ب������ه 
26رجب
وف�����������اتح������ض������رتاب�����وط�����ال�����ب؟ع؟

خ�����������������رداد  29  – دوش����������ن����������ب����������ه 
27رجب
ب������������ع������������ث������������تپ�����������ی�����������ام�����������ب�����������ر؟ص؟
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 وقتی آب می نوش���م تا تش���نگی 
ً
منظور از نیت در اعمال، این اس���ت که بدانم می خواهم چه عملی را به چه قصد و انگیزه ای انجام دهم. مثال

 در آن 
ً
که درون لیوان شربت است آن را بنوشم ولی اتفاقا گر به خیال این  کنم، نیتم »آب نوشیدن برای رفع تشنگی« است. اما ا خود را رفع 

آب باش���د با اینکه عملم نوش���یدن آب اس���ت ولی نیتم این نیست. همچنین اگر قصدم از نوشیدن آب خنک شدن باشد، هر چند رفع عطش 

هم می شود ولی نیتم این نیست.

« وقتی 
ً
داشتن قصد قربت در یک عمل یعنی آن عمل را برای خضوع در پیشگاه خداونِد عالم و اظهار طاعت و بندگی، انجام دهم. »معموال

گاه قصد قربت هم دارد و الزم نیس���ت نیتش را از قلب  انس���اِن مؤم���ن می دان���د »عملی را به نیت انجام وظیفۀ ش���رعی انجام می دهد« ناخ���ودآ

بگذراند. اگر یک وظیفۀ شرعی یا یک عمل مستحبی، با این نیت انجام شود موجب نزدیکی و تقّرب به خدای متعال می شود و ثواب دارد.

گر با قصد قربت انجام نشود، اصل عمل صحیح نیست. مانند نماز، روزه، حج، زکات، وضو، غسل،  اعمال عبادی به اعمالی گفته می شود که ا

 نمازی خوانده نش���ده است. برخی وظایف شرعی، عمل عبادی نیستند؛ 
ً
 خواندن نماز بدون قصد قربت مانند آن اس���ت که اصال

ً
تیمم و... مثال

که زن و شوهر یا پدر و  یعنی بدون قصد قربت هم رفع تکلیف می کنند. مثل حجاب، شهادت درست در دادگاه، پرداخت حق مردم، وظایفی 

گر با قصد قربت انجام دهیم، ثواب هم دارند. گونه اعمال را ا فرزند نسبت به یکدیگر دارند، پرهیز از محرمات و... این 

احکام مبتال به!
گذراندن آن: الزم نیست. • در اعمال عبادی به زبان آوردن نیت یا از قلب 

 إلی اهلل.
ً

 الزم نیست بگوییم: چهار رکعت نماز ظهر می خوانم قربة
ً
مثال

• البته اگر هم نیت را از قلب بگذرانیم یا به زبان بگوییم: اشکال ندارد.

نیت وضو

گ���ر ب���ه قص���د »قرب���ت« و »ب���ا طهارت  • ا

ب���ودن« وض���و بگیریم، هر وقت که باش���د 

چ���ه قب���ل از وقت نماز و چه بعد از ش���روع 

وقت، وضویمان: صحیح است.

که وضو  همچنین با ای���ن وضو هر عملی 

الزم دارد را می ت���وان انج���ام داد؛ از جمله 

خواندن نماز.

نیت غسل

• اگر غسلی بر ما واجب است، الزم نیست 

در وقت غسل نیت کنیم که غسل واجب 

گ���ر فقط به قص���د قربت  می کنی���م، بلک���ه ا

باشد، غسل: صحیح است.

• اگر چند غس���ل بر ما واجب اس���ت، یک 

غس���ل به ج���ا آوردن به نّی���ت همۀ آن ها: 

کافی است.

حت���ی می توانی���م هم زم���ان ب���ا آن، چن���د 

کنیم. غسل مستحب را هم نیت 

نیت روزه

گ���ر قض���ای روزۀ چند م���اه رمضان بر ما  • ا

واج���ب باش���د و در نّیتم���ان معّین نباش���د 

ک���ه می گیری���م قضای کدام ماه  روزه ای را 

رمضان است، قضای آخرین سال حساب 

روزۀ  تأخی���ر  کف���ارۀ  بنابرای���ن  نمی ش���ود. 

آخرین سال ساقط نمی شود.

که نمی دانیم آخر شعبان است  • روزی را 

گر به نّی���ت اول رمضان  ی���ا اول رمضان، ا

روزه بگیریم: حرام است.

• ب���رای نی���ت روزه در ای���ام م���اه رمض���ان، 

گاه خود انگیزۀ  همین که درضمیر ناخود آ

کافی است. )حتی اگر  روزه داشته باشیم: 

 متوجه نباشیم(
ً
تفصیال

نی�ت؛ اولین رُک�ن اعمال
حمید سودیان

م�����������������������������������روری ب������������������ر وظ������������������ای������������������ف ش��������ی��������ع��������ی��������ان
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اخلص در نیت
گ���ر در ی���ک عمل عبادی )واجب باش���د یا مس���تحب( ریا کنیم، یعن���ی قصدمان از آن  • ا
عم���ل ای���ن باش���د که دیگ���ران ببینن���د، آن عمل: باطل اس���ت. و مرتک���ب معصیت هم 

شده ایم.
گر ریا نکنیم اّما قصد قربت هم نداشته باشیم: باطل است. ولی معصیت نکرده ایم. • ا
گر قس���متی از عمل با ریا همراه باش���د، اگر چه آن قس���مت مستحّبی باشد مثل قنوت  • ا

در نماز، باز هم عمل عبادیمان: باطل و حرام است.
• ری���ا یک فعل اختیاری اس���ت؛ پس اگر در هنگام عمل، کس���ی م���ا را دید و ما بی اختیار 

که او می بیند، عملمان: صحیح است. خوشحال شدیم 
ه���ر چن���د این نش���ان دهن���دۀ آن اس���ت که ما هن���وز از درجات ب���االی اخ���الص برخوردار 

نیستیم!
گ���ر وقت���ی فهمیدیم کس���ی ما را می بین���د، عمل را ب���ه قصد نش���ان دادن به او  • البت���ه ا

مفّصل تر انجام دادیم، این عمل: ریا و باطل و حرام است.
• ری���ا در غی���ر اعمال عب���ادی که قصد قرب���ت نمی خواهند: جایز اس���ت. حتی در وظایف 

شرعی.
گ���ر فرزندتان حاضر به انجام وظایف ش���رعی غیر عبادی مث���ل حجاب یا گوش  • پ���س ا
ندادن موس���یقی حرام نیس���ت و ش���ما می توانید مجبورش کنید، این کار بر شما: واجب 

است.
کار را بکنید بهتر است. گر از راه موعظه و تشویق و... این  البته ا

کنیم، عملمان: باطل نمی شود. اما ثوابش از بین می رود. گر بعد از انجام عمل ریا  • ا
 چنان چه بعد از وضو گرفتن با قصد ریا و خودستایی به دیگران بگوییم که با وضو 

ً
مثال

هستیم، می توانیم با این وضو نماز هم بخوانیم هر چند ثواب وضو را از دست داده ایم.
• اما در بعضی موارد اگر قصد ما خودنمایی و خودس���تایی نباش���د، نشان دادن عمل به 
دیگ���ران ریا محس���وب نمی ش���ود و با قصد قربت منافات ن���دارد، بلکه حتی مطلوب هم 

هست:
گ���ر ضمن قص���د قربت، به گون���ه ای عمل را انج���ام دهیم که  1. تعلی���م دیگ���ران. ا

دیگران هم یاد بگیرند، عملمان: صحیح است.
که بخواهیم فرزندمان درست نماز خواندن را یاد بگیرد. مثل این 

گ���ر علنی کردن اعمال موجب زنده ش���دن ش���عائر و قوت  2. اقام���ۀ ش���عائر دینی. ا
گرفتن روح دیانت در بین مردم شود، عمل: صحیح است.

مثل شرکت در نماز جماعت یا دستۀ عزاداری.
گرفته اس���ت برای رفع اتهام از  که مورد اتهام قرار  کس���ی  گر  3. رفع اتهام از خود. ا

خود عملش را به دیگران نشان دهد، عمل: صحیح است.
کس���ی نماز نمی خوان���د و او برای رفع این اتهام، جلوی دیگران  مثل اینکه بگویند 

با قصد قربت نماز بخواند.
گر در تشییع جنازه برای تسالی دل صاحب عزا  4. تجهیز و تشییع جنازۀ میت. ا
خودمان را به او نش���ان دهیم، عمل تش���ییع جنازه که از مستحبات است: صحیح 

می باشد.

نیت نماز
گ���ر در وق���ت خواندن نم���از ظهر یا  • ا
عص���ر، نیت خوان���دن 4 رکعت نماز را 
داش���ته باش���یم ولی ندانیم نمازمان 
ظهر است یا عصر، نماز: باطل است.
کنی���د در ی���ک زم���ان ه���م  • ف���رض 
می خواهی���م نم���از ادا بخوانیم و هم 
 4 رکعت نم���از ظهر و 

ً
نم���از قض���ا، مثال

4 رکع���ت نم���از قضای ظه���ر؛ در این 
نیتم���ان مش���خص  در  گ���ر  ا ص���ورت 
کدام یک  کدام نماز اداست و  نباشد 
قض���ا، نم���از اداء: صحیح اس���ت. ولی 

نماز قضا باید: تکرار شود. 
که نمازمان شکس���ته  • اگر در جایی 
کامل  اس���ت ب���ه خی���ال آن ک���ه نم���از 
کنیم و قبل از  می باشد نماز را شروع 
رکوع رکعت سوم متوجه شویم، باید 
کنی���م و نماز:  نم���از را 2 رکعت���ی تمام 

صحیح است.
که به رک���وع رکعت  ول���ی در صورت���ی 

سوم وارد شدیم، نماز: باطل است.
• همچنین اگر در جایی که نمازمان 
کام���ل اس���ت ب���ه خی���ال آن ک���ه نماز 
کنیم  شکسته می باشد نماز را شروع 
و قب���ل از پایان نماز و به هم خوردن 
صورت نماز متوجه ش���ویم، باید نماز 
را 4 رکعتی تمام کنیم و نماز: صحیح 

است.
• کس���ی که ب���ه ان���دازۀ خواندن یک 
رکعت نماز وقت دارد، وظیفه اش: به 

نّیت اداء خواندن نماز است.
ول���ی به تأخی���ر انداختن نم���از تا این 

زمان: معصیت است.
گ���ر نمی دانیم ب���رای خواندن نماز  • ا
وقت باقی است یا نه، می توانیم: به 
ه« نم���از بخوانیم.  نیت »ما ِف���ی الِذَمّ
)یعنی آن چه به عهدۀ ماست اعم از 

اداء یا قضا(
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ُخب خ���ود تو فکر می کن���ی وظیفۀ من 
چیه؟!

همین طور که زل زده بود تو چش���مام 
و منتظ���ر ج���واب ب���ود، پی���ش خ���ودم 
ک���ه حافظه م  ک���ردم اون جور  حس���اب 
ای���ن  اینک���ه  از  ج���دا  می کن���ه،  ی���اری 
که این س���ؤال رو از خود  دهمی���ن باره 
که احس���ان  کس���ی  م���ن می کن���ه، تنه���ا 
ک���ه بفهمه  ازش کس���ب تکلی���ف نکرده 
وظیف���ه ش ت���و ای���ن دوره زمون���ه چیه 
حس���ن آق���ا مدیرعام���ل و رئیس هیئت 
ک���ه  ه مون���ه 

ّ
محل س���وپرمارکت  مدی���رۀ 

ب���ا حف���ظ س���مت صندوق���دارم  البت���ه 
هس���ت. البته ش���اید از س���بزی فروش���ه 
ه���م نپرس���یده باش���ه، ح���اال دقی���ق ت���و 

ذهنم نیست.
یه کم به دور خیره شدم. بعد مستقیم 
ک���ردم. دهنم رو باز  تو چش���ماش نگاه 
گفتم: »ُخب  کوتاه���ی  ک���ردم و با مکث 
معلوم���ه، جن���گ! الی���وم پیوس���تن ب���ه 
انقالبیون وال استریت وظیفۀ عینیه!«

که خم ش���دم  چنان بی هوا زد تو دلم 
و از درد ب���ه خودم پیچیدم. در همین 
 ام���ر ِبِهم 

ً
ح���ال ریس���ه می رفت���م و واقعا

ک���ه تو  ک���ه اش���کی  مش���تبه ش���ده ب���ود 
چش���مم جم���ع ش���ده م���ال درده ی���ا از 

شّدت خنده به این وضع افتادم.
یه »ُنُنِر« کش���یده گفت و راه افتاد رفت 
اون ور حی���اط. اّما من لحظاتی همون 
ک���ردم و س���یر خندی���دم. در  ج���ا من���زل 
پ���ی احس���اس وظیفه ه���ای ه���ر روزه، 
ش���غل های زیادی تا ب���ه اون روز نامزد 
رفی���ق بامّزۀ من احس���ان ش���ده بودند 
و م���ا ه���م هی دع���ا می کردی���م میونش 
ب���ا ای���ن یکی نام���زد به هم نخ���وره ولی 

ُخب...
باحالی قضیه این بود که چون احسان 
جان خ���ورۀ فوتبال ب���ود و فقط، عالقۀ 
ویژه ای به دریبل زیدانی داش���ت - نه 
گاهی این »احساس وظیفۀ  توانش���و - 
شرعّیه« رو فراموش می کرد و به سرش 
م���ی زد به یک���ی از تیم های لیگ برتری 

ک���ه  بپیون���ده و البت���ه ب���ا دس���ت مزدی 
می گی���ره ب���ه اس���الم و مس���لمین کمک 
کدومش���ون  کن���ه! فقط مون���ده بود به 
ی برسه! بازم 

ّ
بپیونده که زود به تیم مل

خ���دا رو ش���کر همین چن���د وقت پیش 
کمی پرده از پش���ت  فردوس���ی پور عزیز 
پردۀ فوتبال برداشت و معلوم شد چه 
کرد و زود پرده رو  خبره و با اینکه حیا 
انداخ���ت، همون قدرش هم کافی بود 
ت���ا علی رغم میل خیل���ی باطنی واقعی، 
احس���ان ج���ان از ترس ح���رف و نقل و 
مردم چی می گن، فوتبال رو از لیس���ت 
نامزده���ا خط بزن���ه و از دنیای فوتبال، 
ب���ه طرف���داری بارس���لونا در ش���ب های 
لیگا بسنده  سخت جام باش���گاه ها و ال
کن���ه. صب���ح ف���ردای بازی ه���ا هم طبق 
معم���ول، زن���گ اّول رو از ش���ّدت ای���ن 
تهّج���د ش���بانه، معصومانه ب���ا دهن باز 
م 

ّ
به خواب می رفت. تنها مش���کل، معل

ک���ه چ���ون مدیر مدرس���ه  ریاض���ی ب���ود 
هم بود، احس���ان جرأت خوابیدن س���ر 

وظیفۀ من چیه؟!
محمد ابراهیم کلباسی
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کالس���ش رو نداش���ت و ب���ه اجب���ار زنگ 
دوم و سوم رو می خوابید بلکه جبران 
م ها 

ّ
که بعض���ی معل  

ً
کن���ه. واقعا ماف���ات 

چق���در بی مالحظه ن! س���ر کالس دینی 
که می خوابید آقای زّرین خیلی راحت 
کنارش رد می شد و به روی خودش  از 
کنار  هم نم���ی آورد. اما بّچه ها راحت از 
چنین س���وژۀ مس���تعّدی نمی گذشتند 
ک���ه س���ر ای���ن بن���دۀ خ���دا  و چ���ه باله���ا 
ک���ه چه���ار  نم���ی آوردن. آخریش���م ای���ن 
نفری با آداب و رسوم خاّصی رفتن باال 
س���رش. س���ه نفر جلوی یک���ی دیگه که 
نقش رئیس رو بازی می کرد خم شدن 
گفت���ن »وظیف���ه؟« اونم دس���تاش رو  و 
کرد، س���رش رو ب���ه پایین  گ���ره  در ه���م 
کرد، چش���ماش رو بست و با لحن  خم 
گف���ت »بزنی���د« و نوک ه���ای  مرم���وزی 
پ���رگار بود که همگی با هم به... و جیغ 

احسان...
ب���ه  رو  روزه���ا  م���ا  رفی���ق  ای���ن  الج���رم 
حساب خودش پش���ت این صندلی ها 
تل���ف می ک���رد و در حال���ی که م���ا دنبال 
وظیف���ه  دنب���ال  اون  ی گش���تیم،  X  م
می گش���ت. ی���ک روز در حالی که س���عی 
گفتم  کردم خنده م نگیره خیلی جّدی 
: »بی���ا بری���م از آقای زّرین بپ���رس«. اّما 
ک���م از خنده ای  متأّس���فانه آخ���رش یه 
ک���ه قایم کرده بودم پیدا ش���د و همین 
کافی بود تا قهر کنه بره. رفتم گرفتمش 
کرد  گفت���م تا قب���ول  ���ی »ب���ه خدا« 

ّ
کل و 

قص���د اذی���ت نداش���تم. چهارش���نبه به 
گفتیم و قرار ش���د ظهری  آق���ای زّری���ن 

کالس بریم پیشش. بعد از 
بن���ده هم ب���ه عنوان پیش���نهاد دهنده 
کلمه، ِخفت ش���دم و  ب���ه عبارت دقیق 
مجبور ش���دم قی���د پینگ پن���گ رو زده 
ب���ا آق���ا احس���ان ب���رم ب���ه نشس���ت ویژۀ 

»وظیفه«...
احس���ان هرچه دل ن���ه چندان تنگش 

گفت. از قحط الرجال در  می خواس���ت 
گرفته ت���ا آمار  هم���ۀ پس���ت های دین���ی 
که هر روز مسیحی و  بچه ش���یعه هایی 
بودایی می ش���دن. از فقر خانواده های 
فعالی���ت  و  کش���ور  جن���وب  در  ش���یعه 
گس���تردۀ وهابی ها و بهایی ها. احسان 
همی���ن جور می گفت و منم با دهن باز 
قضیه رو دنبال می کردم. همیش���ه فکر 
می کردم این س���ؤال »وظیفه« فقط یه 
ک���ه چند  گرفتن احس���انه  ج���ور ژس���ت 
گی���ر میده به���ش، اما حاال  وق���ت یکبار 
ک���ه اطالع���ات خوب���ی داره و  می دی���دم 
 از ته دل و 

ً
که می زنه واقعا حرف هایی 

همون احس���اس وظیفه ست. در تمام 
ای���ن مّدت آقای زّرین ب���ا آرامش تمام 
که مش���کوک  نگاه���ش می کرد ط���وری 
شده بودم که شاید جزء دسته افرادیه 
ک���ه ب���ا چش���م ب���از می خوابن. احس���ان 
هم���ۀ حرف هاش رو زد و آخرش گفت: 
ح���اال ش���ما می گی���ن وظیف���ۀ م���ن چیه 
کن���م امام زم���ان از من  گ���ه چ���ی کار  و ا

راضَین؟
داش���تم حق رو به آقای زّرین می دادم 
که بندۀ خدا حق داره س���ر ظهر با این 
همه حرف به خواب رفته باش���ه که یه 
کنه،  تکونی خورد و آماده شد صحبت 

شایدم از خواب بیدار شد!
کری  - یه س���ؤال ازت می کنم آقای شا

با دقت جواب بده.
گفت چشم. احسان 

- آی���ا تا به حال از خ���ود امام زمان؟ع؟ 
خواستی که وظیفه ت رو بهت به گن؟

- بله خواستم.
یه کم با تعّجب خیره بهش نگاه کردم. 

گفت: آقای زّرین بالفاصله 
- به نظرت ایشون حرفت رو شنیدن؟

- بله
گفتن به تو رو دارن؟ - آیا علم پاسخ 

- بله

- ت���وان رس���وندن پاس���خ به ت���و رو هم 
دارن؟
- بله

- تا ب���ه حال چیزی به عن���وان وظیفه 
ازت خواستن؟

کت موند. همی���ن جوری  احس���ان س���ا
فق���ط ب���ه آق���ای زّری���ن ن���گاه می ک���رد. 
ش���اید نزدی���ک به 1 دقیق���ه همین طور 

گفت: گذشت. آقای زّرین 
گه نگفتن پس تو یک وظیفۀ خاص  - ا
گر اون رو انجام ندی ازت  که ا ن���داری 
راض���ی نباش���ن. بله، وظیف���ۀ تو همین 
که  عمل ب���ه واجبات و ت���رک محرماته 
گه  گفته ش���ده و می دون���ی. اما ا به���ت 
کاری بکنی،  می خ���وای بیش���تر از ای���ن 
که  که الزم هم هس���ت، در زمینه هایی 
اس���تعداد داری تالش کن، خودتو توانا 
کاری به���ت  ک���ه  ک���ن و ازش���ون بخ���واه 
کار  کار مهّمی���ه،  بس���پرن. تبلی���غ دی���ن 
تی هم که گفتی  دقیقی���ه، همۀ مش���کال
درس���ته و این یعنی ما باید توانا بشیم 
ت���ا ُعرضۀ ی���اری ام���ام زمان رو داش���ته 
که  کنی���م  باش���یم و توفی���ق ه���م پی���دا 
کاری به ما بسپرن. حضرت لطف کنن 
کت ش���د. چن���د لحظه  آق���ای زّرین س���ا
تم���ام  و خوش���حالی  لبخن���د  گذش���ت. 
ک���رد. آقای زّرین  صورت احس���ان رو پر 
ه���م لبخندی بهش زد. احس���ان دیگه 
هیچ���ی نگف���ت. پا ش���د و به س���مت در 
ک���رد. نمی دونم این چه چیزی  حرکت 
بود که احسان فهمید و من نفهمیدم! 
احسان از در که داشت بیرون می رفت 
 حّس یه زنبیل 

ً
کرد. تقریبا نگاهی بهم 

به���م دس���ت داد که جا مون���ده و برش 
که پا می ش���دم  نداش���تن. همی���ن طور 
گفت���م با اجازه و س���ریع رفتم دنبال آقا 

احسان.
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خدا، تنها خدا داند علی کیست
دیگری  ارزشمند  امر  هر  واالتِر  ارزش های  شناخت  برای 
تو  و  من  از  بهتر  را  آن  که  کنیم  رجوع  کسی  به  رواست  نیز 
گذرانده  که عمر خود را در ارتباط با آن امر  کسی  می شناسد؛ 

کسی چون زرگر... باشد؛ 
صفحه 56

چیزی از مادرشان نپرس...
که »دختر پیغمبر« برای این قوم هیچ  س���فیر روم نمی دانس���ت 
معن���ا و فضیلت خاص���ی ندارد... البته چ���را... از او خاطره دارند، 

کرده اند... که پدرانشان برایشان تعریف  خاطراتی 
سفیر روم نمی دانست، اگر می دانست نمی گفت، نمی پرسید...
صفحه 64

نام های سیدۀ بانوان عالم
آن  وجودی  حقایق  از  حقیقتی  به  اشاره  ایشان،  از  اسمی  هر 
کسب معرفت »سیدۀ زنان  حضرت دارد و لذا یکی از راه های 

عالم«، تدبر و تحقیق در اسماء و القاب ایشان است.

صفحه 52

»فاطمّیه« فقط فاطمیه نیست!
ف��اط��م��ی��ه، »م��ح��م��دّی��ه« اس����ت، چ���ون ف��اط��م��ی��ه حاصل 

پرداخت مزد رسالت رسول خداست!
فاطمیه، »علوّیه« است، چرا که فاطمیه، فریاد مظلومیت 

امیر مؤمنان، است؛
فاطمیه، »حسنّیه« است، زیرا فاطمیه بغض فروخفته  و 

راز ناگفتۀ امام مجتبی ست؛
ماجرای  آغ��از  فاطمیه  زی��را  اس��ت،  »حسینّیه«  فاطمیه، 

کربالست؛
و

که... تنها »ِفّضه«  فاطمیه، »محسنّیه« است، به دلیلی 
می داند...

»فاطمّیه« نزدیک است.

##
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گویی منبع الهام از »من« دل گیر است. چندی است  به قلم چیزی جاری نمی شود، 
دست هایم را نمی گیرد تا به نوشتن ُهل دهد و قلب را به تپش دو چندان وانمی دارد. 

نکند با »من«...!
گردانده ام. شاید  روی  زده  تلنگرم  وقتی  یا  کرده ام،  او جفایی  به  نکند  فکر می کنم 
چنین باشد. »من« صدایش را همواره در گوش دارم که از من یاری می طلبد. نه برای 
کنم تا از عنایت او  که به او توجه  گویی اصرار دارد  که در حقیقت برای من.  خودش 
بهره ببرم. ولی در را محکم به رویش می بندم و می گویم: »دیر آمدی، زودتر منتظرت 

کاری سپرد. اآلن مشغول آن هستم.« کسی آمد و  کاری دارم. زودتر از تو  بودم، اآلن 
به همین سادگی.

که چشمشان با من زاویه ی 180 درجه  کرده اند، بعد  می گوید نمی بینی به من پشت 
کرده، به راحتی به من دروغ می بندند، انکارم می کنند، و همۀ نیکی هایم را به  پیدا 
»من« ها به دید تردید می نگرند؟ می گوید تو که پیش تر با ما بْه از این ها بودی، کاری 

گرفتاریم. بکن. اما من معتقدم او دیر آمده و ما 
وقتی توِی وجودم فریاد می کشید »هل من ناصر«، آرام و یواشکی دستم را از جیب 

گریبان گیرم شود. گوش! مبادا وظیفه ای  بی خیالی ام در می آوردم و می کردم توی 
منبع الهام آرام آرام از »من« هم قطع امید می کند... این بار اّولش نیست. اصال گویی 
ناف او را با قطع امید بریده اند. حاال من راحت تر زندگی می کنم. می خورم بی دغدغه، 
بدون یک سر سوزن  و می نویسم  بی اضطراب  بی نگرانی، پول درمی آورم  می نوشم 
که به او پشت  الهام! اما »او« نه روز خوش دارد و نه شب آرام. به خاطر »من« هایی 
کشیدن شراشر وجود اویند با قلم، زبان و خالصه هر چه  کرده اند یا سرگرم به آتش 

در توان دارند!
کردن؛ نه انکار جدید است و نه دست رد به سینۀ  نه آتش جدید است و نه پشت 
و عادی شده  کهنه  وقتی همه چیز  نیست.  نو  نیز  »او«  امید  زدن. قطع  یاری طلب 
که قدر »او« نادانسته است.  گریست. یا غمگین شد  کرد و  دیگر نباید برای »او« مویه 

ما هم خودمان سرلوحۀ مصیبت شده ایم. نه مصیبت شناسی، بلکه مصیبت سازی.
کنیم.  تازه  را  دلش  داغ  تا  کنیم  استراحت  برویم  بیایید  جدید  »من«های  ای  حاال 
الهام،  منبع  اما  ندارد!  چندانی  فرق  امروز  و  دیروز  که  می داند  باالخره خودش  »او« 
کند و سکوت مرگبار و آتش افروزم را  هنوز ناامیدانه می کوشد »من« را به یاری دعوت 

که این همه سال دوام آورده! بشکند. عجب استقامتی دارد »او« 
»من« »او« را آزرد، دست رد به سینه اش زد و برایش آتش به ارمغان آورد. نشست و 
کرد و خوشش آمد. البته »دست  که از آتش بازی لذت می برند، تماشا  عین بچه هایی 
رد« را گاهی بر سینۀ »او« و گاه بر صورت او کوبید. آن قدر بود که بسوزد و اندک اندک 

جسمش بر زمین بریزد تا تمام شود و خاموش.
آیا به همان سادگی مشغول تماشای آتش بازی نشده ام؟ دست رد زده ام،  من، اما 
بار  این  انگار  دارد هویدا می شود.  در من  ایستاده؟... شورشی  یا  نشسته ام  نزده ام؟ 
کنم یا ادامه بدهم؟  کرده است. سجده  گویی منبع الهام آشتی  قلمم چرخید، خدایا! 

»او« هست، آیا من هم هستم؟
جور  چه  من  ببینند  تا  می کنند  برگزار  همیشگی  موقع  در  را  امسال  کنکور  هم  باز 

موجودی هستم؛ از اویم یا از »من«. فاطمیه برای هزار و چندصدمین بار آمد... .

»م�������������������������ن«
حاال من راحت تر زندگی می کنم. می خورم بى دغدغه، 
و  بى اضطراب  درمی آورم  پول  بى نگرانی،  می نوشم 

می نویسم بدون یک سر سوزن الهام!

فاطمیه
              برای هزار و چندصدمین بار آمد...

میثم توکلی بینا
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سیاه  از  مملو  عملی  نامه  و  داریم  آرزو  و  امید  از  باری  کوله  ما، 
شرمندگی مان،  و  روسیاهی  همه  با  اما  بد.  و  خوب  مشق های 
آسمانی تان  آستان  دامان  به  و دست  بسته ایم  ِمهر شما  به  دل 

شده ایم! 
»َحّیِ َعلی َخیِرالَعَمل« بر لب جاری می کنیم، چون می دانیم نیکی 

به شما و فرزندتان است بانو!1  
زیارت  نیز  را  شما  داریم  یقین  چون  می رویم،  نجف  ُدّرِ  زیارت 

کرده ایم!2
مهربان  خدای  تا  می فرستیم  صلوات  و  درود  شما  بر  روز  هر 
خوبان  و  بهشتیان  با  را  ما  و  سازد  حالمان  شامل  را  رحمتش 

درگاهش محشور سازد.3
نمی بریم  یاد  از  را  زیبایتان  نام  لحظه هایمان،  شادی  و  غم  در   

چون یاد شما آرام بخش است و شیرین زندگی مان...4 
گناه را از خود دور سازیم و همسایه دیوار به دیوار  بلکه بتوانیم 

گردیم!  خوبی ها 
که می شود، باز دل ما هوای شهر پیغمبر  نمی دانم چرا این روزها 
اینجا،  آری...  اینجاست،  بنی هاشم...  کوچه  ساکنان  و  می کند 
که وقتی دست های خالی به آن می رسند، سیراب  خانه ای است 
که بوستان های عالم، به بهانۀ  گلستانی است  اجابت می شوند... 
آن آفریده شده و به ُیمن قدوم مبارک آن ها روزی داده می شوند. 
گرفته و به جان جهان،  نقاش بی همتای عالم، زیبایی را از آن ها 
عصارۀ  که  می کند  زندگی  خانه  آن  در  بانویی  است.  داده  هدیه 
کائنات است و  که فخر  خلقت است و چکیدۀ رحمت، همسری 

که سید جوانان اهل بهشتند!  ابوالبرکات و فرزندانی 
قیامت  در  می خواهی  اگر  جاست...  همین  باران،  خانه  نشانی 
شایستگی ملحق شدن به رسول مهربانی ها را داشته باشی، باید 

همراه شوی...
َعلی  ِل  ّصَ ُهّمَ 

ّ
لل

َ
»ا دلکش...  و  زیبا  ترانه ای  همچون  بخوان 

ِبَعَدِد ما  الُمسَتوَدِع فیها  ِسّرِ  َو  َبنیها  َو  َبعِلها  َو  بیها 
َ
ا َو  فاِطَمَه 

حاَط ِبِه ِعلُمک.«5
َ
ا

صلوات  تو  بر  کسی  هر  فاطمه!  ای  فرمودند:  اکرم؟ص؟  پیامبر 
که باشم، وی را  بفرستد، خداوند او را می آمرزد و هر جای بهشت 

به من ملحق می سازد.6
پی نوشت: 

کردن به حضرت فاطمه؟اهع؟ است  1. امام صادق؟ع؟ فرمودند: »َخیُر الَعَمل« نیکی 
و فرزندان آن حضرت. توحید صدوق، ص241. 

2. بحاراالنوار، ج43، ص58.
کشف الغّمه، ج 1، ص472.  .3

کافی، ج 8، ص 109.  .4
همدانی،  رحمانی  احمد  شیخ  مرحوم  پیامبر؟ص؟،  دل  شادمانی  زهرا،  فاطمه   .5

ترجمه دکتر سید حسن افتخارزاده، ص361.
6. معجم صحیفه الزهرا؟اهع؟، شیخ جواد قیومی.     

باران خانۀ  نشانی 
گر می خواهی در قیامت شایستگی ملحق شدن به رسول مهربانی ها  ا

را داشته باشی، باید همراه شوی...

علیرضا پورمشیر

فاطمیه
              برای هزار و چندصدمین بار آمد...

9 1 1 0 1 5
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کدام ب���ه اس���م خاص���ی نام گذاری  انسان ه���ا ب���رای تمای���ز از یکدیگ���ر ه���ر 

می شون���د. این نام گ���ذاری در مورد انسان های ع���ادی، اعتباری بوده و 

گی های خاصی در آنان نیست.  لزومًا بیان گر شخصیت و ویژ

ام���ا اسامی اولی���اء اله���ی، توسط خداون���د انتخ���اب می شود. ل���ذا قطعًا 

گر  تناسب���ی می���ان شخصی���ت آن بزرگ���واران و نام هایش���ان وج���ود دارد. ا

گی هایى  ین به اسامی خاصی می کند، به دلیل ویژ خداوند ایشان را مز

کرده است. که به ایشان اعطاء  است 

بنابرای���ن یکی از راه های شناخ���ت ابعاد وجودی این بزرگواران، تدبر در 

اسامی ایشان است. 

ای���ن واقعی���ت در مورد حض���رت زهرا؟اهع؟ نی���ز صادق است. ه���ر اسمی از 

ایش���ان، اشاره به حقیقتی از حقایق وجودی آن حضرت دارد و لذا یکی 

کسب معرفت »سیدۀ زنان عال���م«، تدبر و تحقیق در اسماء و  از راه ه���ای 

القاب ایشان است.

عالم بان�وان  س�یدۀ  نام های 
ک�������وت�������اه ب�������ر ب������رخ������ی اس�������ام�������ی ح������ض������رت ف�����اط�����م�����ه زه����������را؟اهع؟ ت�������دب�������ری 

سلمان قنبری

52



ــ
رابـ

بوت
کرا
ذ

53

فاطمه به معنای »بریده شده از هر چیزی« است. 

معنا  این  برای  مصداق  چند  صادق؟ع؟  امام 

منزلت  وجوه  از  وجهی  کدام  هر  که  فرموده اند 
حضرت را برای ما هویدا می کند.1

ندارد.  وجود  شّر  ذره ای  حضرت  آن  زندگی  در   �1

نهاد،  آن  بر  »شّر«  نام  بتوان  آن چه  هر  از  ایشان 

پاک و مبرا و بریده است.

و  شده  جدا  ایشان  معرفت  کنه  از  مردم  همۀ   �2

نمی توانند وی را بشناسند.

است  لیلة القدر شبی  می فرمایند:  امام صادق؟ع؟ 

است.  عمر  سال   83 برابر  و  برتر  ماه  هزار  از  که 

درک  را  شب  این  که  بودند  مراقب  ائمه؟مهع؟ 

مجموع  از  کنند.  استفاده  آن  برکات  از  و  کنند 

گر  ا که  می شود  استفاده  معصومین؟مهع؟  سخنان 

کند باید ارتباط  کسی بخواهد »لیلة القدر« را درک 

معرفتی ویژه ای با حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟ داشته 

باشد.

بریده  آتش  از  دارد  را  ایشان  که محبت  کسی   �3

حضرت؟اهع؟  به  خطاب  محشر  در  است.  جدا  و 

و  ارادت  فرزندانت  و  تو  به  هرکس  می فرمایند: 

کن تا وارد بهشت شوند.2  محبت دارد شفاعت 

از خلق هستند و  بریده شده  ایشان  4� همچنین 

گونه ای   متوجه خدا بود. به 
ً
فکر و روحشان تماما

کرد. که در این راه جان خویش را نیز فدا 

1. بحار االنوار، ج 43، ص 13.

2. االنصاف با ترجمه رسولی محالتی ص 479.

3. ر.ک: جنة العاصمه، ص50.

صدیقه

آن  هر  و همواره  بوده  راستگو  بسیار  که  است  کسی  معنای  به  نام  این 

گفتار  در  عادتی  و همچنین  می کند  تصدیق  است  ثابت  و  که حق  چه 

زم با شکرگزاری وشرافت  جز راستگویی ندارد. این معنا از راستگویی مال

همیشگی نیز می باشد.

مبارکه

گرفته از »برکت« به معنای »نفع زیاد« می باشد. آن حضرت  این لفظ بر 

که هر کس او را دست آویز خود قرار دهد  مبارکه نامیده شد به این جهت 

و دست توسل به دامان او زند در دنیا و آخرت رستگار شده و نفع زیادی 

وجود  برکت  به  خدا  دین  تمامیت  ظهور  و  بروز  همچنین  برد.  خواهد 

مبارک ایشان بعد از رسول خدا؟ص؟ بوده است.

زکیه

کینه و بخل  که از خبائث نفس و  نام دیگر ایشان زکیه است. یعنی کسی 

و حسد و هرگونه پلیدی ظاهری و باطنی پاکیزه است. حضرت فاطمه؟اهع؟ 

گونه پلیدی منزه بودند. به تمام معنی از هر 

راضیه

بر  را  او  غیر  و  کرده  قناعت  متعال  خداوند  به  که  کسی  یعنی  راضیه 

که همواره تسلیم تقدیرات الهی است و  کسی  نمی گزیند. به عبارت دیگر 

که رضا و خشنودی خدا  گونه ای  در این راه هیچ گاه خشمناک نشده به 

را بر رضا و خشنودی خود غلبه می دهد.

زهراء

نام دیگر آن بزرگوار زهراء است. این نام به معنای نورانی و نوردهنده و 

نامیده  امام صادق؟ع؟ دربارۀ علت  از  درخشنده است. جابر بن عبداهلل 

که حضرت فرمودند: زیرا  کردند  شدن حضرت فاطمه به این نام سؤال 
خداوند متعال او را از نور عظمت خویش آفریده است.3
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س���وگ���واری و ع�����زاداری در م��ات��م ف��ق��دان 
و  فرهنگ ها  در همه  ب��از،  دیر  از  عزیزان، 
وی��ژه ای  جایگاه  از  اق���وام،  همه  میان  در 
برخوردار بوده است. عزاداری و سوگواری 
ارت��ب��اط عاطفی و  از  را م��ی ت��وان ج��ل��وه ای 
پیوند روحی افراد با یکدیگر تفسیر نمود و 
ریشه های آن را در احساس پاک انسان ها 

کرد.  جستجو 
ک��ن��ش طبیعی  دی��ن اس���الم نیز ب��ر ای��ن وا
نمونه های  که  زده است  تایید  ُمهر  بشر، 
کریم، سنت  آن را می توان در آیات قرآن 
و سیره رسول خدا؟ص؟ به وضوح مشاهده 
گ���ری���ه ح���ض���رت ی���ع���ق���وب؟ع؟  بر  ن���م���ود. 
گریه رسول خدا؟ص؟ بر  یوسف پیامبر؟ع؟، 
اهل بیت؟مهع؟  تابی  بی  عمویشان حمزه، 
حزن  یا  و  ث��اراهلل؟ع؟  مصیبت حضرت  بر 
بانوی آب  ف��راق  در  اب��وت��راب؟ع؟  حضرت 
که  هستند  دالیلی  همه  و  همه  آیینه،  و 

گواه بر این مطلبند.  خود، 

ک���ه ح���ض���رت ام���ی���ر؟ع؟ در س��وگ  آن���گ���اه 
حضرت زهرا؟اهع؟ می فرمایند: »پس از این، 
این  در  و شب هایم  است  اب��دی  اندوهم 
غم، با بیداری سپری خواهد شد«1، چطور 
شیعیان، که خود را پیرو، محب و دوستدار 
ک��وچ��ه ب��ن��ی ه��اش��م م��ی دان��ن��د،  س��اک��ن��ان 
می تواند در عزای مادر مظلومانه شان آرام 

نه، قرار داشته باشند...؟!2
از دیرباز همۀ بزرگان ما بر »تعظیم شعائر« 
ع��زاداری  بر  توصیۀ شان  و  بودند  اس��ت��وار 
ب��رپ��ای��ی  ب����رگ����زاری م��ج��ال��س روض����ه و  و 
دس��ت��ه ج��ات س��ی��ن��ه زن��ی ب����وده اس����ت. به 
حضرت  فقید  مرجع  پیام  م��ث��ال،  ع��ن��وان 
مناسبت  ب��ه  لنکرانی  العظمی  اهلل  آی��ت 
مطلب  این  بر  روشنی  گواه  فاطمیه  ایام 
ایام  ای��ن  »...تعظیم  فرمودند:  که  اس��ت 
از  و به پا داشتن مجالس عزا و مصیبت 
بوده  بزرگان شیعه  مه و عملی 

ّ
سیره مسل

ب��ه قضیه وح��دت  ارت��ب��اط��ی  ام���ر،  ای���ن  و 

ش��ده،  ح  ک��ه مطر وح��دت��ی  ن���دارد. مسئله 
نسبت  شیعه  که  است  معنی  این  به  نه 
کند یا  مه خود سکوت 

ّ
به اعتقادات مسل

آن را نادیده بگیرد. بلکه مقصود، وحدت 
جهانی  استکبار  برابر  در  مسلمین  تمامی 
که در فکر فروپاشیدن مبانی متقن  است 
ب��ر ع��م��وم شیعیان  ای��ن��ک  اس���الم اس���ت. 
که در روز شهادت حضرت زهرا؟اهع؟،  است 
با  و  نموده  اقامه  ع��زا  مجالس  و  محافل 
کوچه ها و خیابان ها  دسته جات عزادار در 
گوشه ای از حق آن شهیده  ظاهر شوند تا 
نیز  دیگر  پیامی  در  باشیم.3  ک��رده  ادا  را 
که:  کار می برند  چنین تعبیر زیبایی را به 
ع���زاداری و  و  برپایی مراسم س��وگ��واری  با 
به راه انداختن دسته جات، این روز را به 

عاشورای دوم تبدیل نمایید.4 
حتی عزاداری به بهانه مادر سادات آنقدر 
که حضرت آیت اهلل العظمی  اهمیت دارد 
وح��ی��د خ��راس��ان��ی در ب��خ��ش آخ���ر ی��ک��ی از 

مات�م و  ان�دوه  در  اب�د  ت�ا 
علیرضا پورمشیر

9 1 1 0 1 7
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فاطمیه،  آستانه  در  خ��ود  سخنرانی های 
بر عهدۀ ما می نهند: »علوین،  وظیفه ای 
علویات، فاطمیین، فاطمیات در تمام این 
زه��را؟اهع؟،  حضرت  شهادت  روز  مملکت، 
باید به وسیله شما برای همیشه تضمین 
 
ً
شود! شام غریبان، هیئات سادات مستقال
بیرون بیایند. غیر سادات پشت سر آن ها. 
چرا؟! برای این که یک بالغی است. کسی 
است.  تبلیغ  واسطه  کسی  ک��رده،  تبلیغ 
چیست؟  شما  به  رسانده  که  مطلبی  آن 
تا  فرزندانم  به  اس��ت:  ای��ن  وصیت  ختم 
دارد  معنی  برسان!  مرا  سالم  قیامت،  روز 
کلمه، یعنی به آن ها بگو: نیمه شب  این 
کفن ش��د و دف��ن ش���د...«5 و  حنوط ش��د، 
آیت  مرحوم  مرجع شیعه،  از  که  هنگامی 
درب��اره  تبریزی،  ج��واد  میرزا  العظمی  اهلل 
حکم سینه زدن، خراشیدن و سیلی زدن 
استفتاء  اهل ؟مهع؟  در مصائب  به صورت 
که  چه  »هر  می فرمایند:  چنین  می کنند، 

بر آن منطبق شود، ثواب و  ع  َجَز عنوان 
جانی  که موجب ض��رر  هر چند  دارد.  اج��ر 
شود. )لیکن نباید به حد جنایت برسد.( 
و مؤمنین باید با تمام وجود با شرکت در 
گریه کردن و سینه زنی شدید،  مجالس، با 
دچار  مردگی  خون  یا  سیاهی  به  چند  هر 
نمایند.«6 حفظ شعائر،  شود، حفظ شعائر 
تلقی می شود  روزگ��ار مهم  این  آنجا در  تا 
سخت  روزه���ای  در  فقید،  مرجع  ای��ن  که 
بیماری از بیت خود همراه با دیگر مراجع 
به  برهنه  پ��ای  با  ع��زادار  و خیل جمعیت 
حرکت  معصومه؟اهع؟  حضرت  ح��رم  سمت 
ایشان  توسط  زیبا  سنت  این  و  می کنند 

شکل می گیرد.7 
کبری؟اهع؟  صدیقه  روح  ب��ه  را  م��ا  ب��ارال��ه��ا! 
ببخش و مورد نظر فرزندش، قطب عالم 

امکان قرار بده!   
ایستاده بودی! ایستاده ایم

خ فاطمیه ایم! ما، دیده بان خط سر

 

پی نوشت: 
 ،1 جلد  کافی،  اص��ول   ،202 خطبه  البالغه،  نهج   .1
الحدید  اب��ی  اب��ن  الباغه  نهج  ح  ش��ر  ،458 صفحه 

معتزلی، جلد 10، صفحه 265.
کتاب »تا ابد اندوه، دالیل سوگواری شیعیان در   .2
ایام فاطمیه«، به اهتمام سید مجتبی موسوی راد، 
بی پاسخ  س��وال ه��ای  ب��رای  مناسبی  منبع  می تواند 

شما باشد.  
العظمی  اهلل  آی���ت  ح��ض��رت  ف��ق��ی��د  م��رج��ع  پ��ی��ام   .3
 1382/5/7 فاطمیه  ای���ام  مناسبت  ب��ه  لنکرانی 
www. به  پیام ها  این  کامل  رویت  برای  می توانید 

lankarani.com مراجعه فرمایید.   
العظمی  اهلل  آی���ت  ح��ض��رت  ف��ق��ی��د  م��رج��ع  پ��ی��ام   .4

لنکرانی به مناسبت ایام فاطمیه 1384/4/15.
5. سخنان حضرت آیت اهلل العظمی وحید خراسانی 
دری��اف��ت  ب����رای  س���ال 1389  ف��اط��م��ی��ه  آس��ت��ان��ه  در 
نشانی به  ایشان  رسانی  اطالع  پایگاه  به  می توانید 

www.vahid-khorasani.ir  مراجعه نمایید.    
ایشان  اعتقادی  استفتائات  ادام��ه  دی��دن  ب��رای   .6

کنید.  می توانید به www.tabrizi.org رجوع 
آیت  حضرت  مرحوم  خاطرات  از  حسینی،  7.شعائر 
جعفر  کوشش  به  تبریزی،  ج��واد  میرزا  العظمی  اهلل 

تبریزی، چاپ دارالصدیقه الشهیده.
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1. م���ن و ت���و، زمّرِد مرغوب و زِر ناب که می بینیم، س���بزِی چش���م ن���واِز این جذبمان 
می کن���د و زردِی زیب���ای آن؛ اّم���ا ای���ن هم���ۀ داس���تان نیس���ت؛ همی���ن زم���ّرد و زر 
ک���ه می بیند، مج���ذوب مرغوبّیت این می ش���ود و خل���وص آن. نه  گوه���ری و زرگ���ر  را 
ای���ن ک���ه وی منکِر س���بزی چش���م نواز این و زردی زیبای آن باش���د؛ اّم���ا ارزش واالتِر 
ای���ن و آن را ن���ه ب���ه این چش���م نوازی ه���ا و آن زیبایی ها، که به ای���ن مرغوبّیت ها و 
آن خلوص ه���ا می دان���د. پ���س رواس���ت که من و ت���و مرغوبّی���ت زمّرد و خل���وص زر را، 
ک���ه از راه دیدۀ هنر بیِن گوه���ری و زرگر بیابیم. ن���ه از رهگذر چش���م ظاه���ر بیِن خود، 

2.ب������رای ش��ن��اخ��ت ارزش ه�������ای واالت������ِر ه���ر ام����ر ارزش��م��ن��د 
ک���ه آن را  ک��ن��ی��م  ک��س��ی رج�����وع  دی���گ���ری ن��ی��ز رواس������ت ب���ه 
ک����ه ع���م���ر خ�����ود را  ک���س���ی  ت����و م���ی ش���ن���اس���د؛  از م����ن و  ب��ه��ت��ر 
ک��س��ی چ����ون زرگ����ر. گ����ذران����ده ب���اش���د؛  در ارت���ب���اط ب���ا آن ام����ر 

3.م����ن و ت���و، وق��ت��ی م��ی خ��واه��ی��م ارزش ه������ای )= ف��ض��ای��ل( ام��ی��رم��ؤم��ن��ان؟ع؟ 
ال��م��ب��ی��ت« و »غ���دی���ر«.  ب���ر ش��م��ری��م، »خ��ی��ب��ر« م��ی ب��ی��ن��ی��م و »خ����ن����دق«؛ »ل��ی��ل��ة  را 
راه  را در  ع���م���ر خ�����ود  ک����ه  ک���س���ی  آی�����ا  اس������ت؟  ای�����ن ه���م���ۀ داس�����ت�����ان  آی�����ا  اّم������ا 
گ����ذران����ده ب���اش���د ن��ی��ز ت��ن��ه��ا ه��م��ی��ن ه��ا را م��ی ب��ی��ن��د؟ ش��ن��اخ��ت ام���ی���رم���ؤم���ن���ان؟ع؟ 

خدا، تنها خدا داند علی کیست
سعید پارسا

ش�����������������������������������������دت ظ��������������������������ه��������������������������ور ب��������������ن��������������دگ��������������ی

56



ــ
رابـ

بوت
کرا
ذ

57

4. ب���ه عقیدۀ من، یکی از افرادی که رواس���ت فضایل امیرمؤمنان؟ع؟ را از دریچۀ 
مه عبدالحس���ین امینی« اس���ت؛ ن���ه تنها نگاهی ب���ه »الغدیر«، 

ّ
ن���گاه او ببینیم، »عال

گواه عقیدۀ من اس���ت، بلکه  کتب ارزندۀ وی2  حاصِل تالش س���ی س���الۀ او، و دیگر 
گ���ر ت���و ه���م کم���ی درب���ارۀ اش بخوانی ب���ا من ه���م آوا خواهی ش���د. کافی اس���ت به  ا
که تنها  کمی���اب  ک���ه او برای به دس���ت آوردن برخ���ی از منابع  عن���وان مث���ال بدانی 
کار می ک���رد، به جای نا  کتابخان���ه ای یافت می ش���د که فقط چهار س���اعت در روز  در 
امیدی، یا حّتی اس���تفادۀ بهینه از آن چهار س���اعت، با مس���ؤول کتابخانه هماهنگ 
کتابخانه بسته بود، در آن جا بماند و به پژوهش  که  که بیست ساعتی را  کرده بود 
 م���ن و تو ت���ا به حال بیس���ت س���اعت در روز بی���دار بوده ایم؟!  

ً
مش���غول ش���ود. و اص���ال

ت که خبر به او رس���یده بود که کس���ی گفته اس���ت: »ش���یعه 
ّ
ی���ا بدان���ی تنها بدین عل

ش���هید ندارد«، »ش���هداء الفضیلة« را نوشت.3 پس رواس���ت فضیلت امیرمؤمنان؟ع؟ 
را از دریچ���ۀ ن���گاه او بنگری���م؛ او که عمر خود را در راه ش���ناخت امیرمؤمنان زیس���ت.

5. در یکی از س���خنرانی هایی که از او ش���نیدم،4 س���خن وی در همین رابطه بود. می گفت: 
که همه نشان دهندۀ  من فضایل زیادی از امیرمؤمنان؟ع؟ خوانده ام و شنیده ام و نوشته ام 
عظم���ت آن حضرت؟ع؟ اس���ت. س���پس یکی یکی این فضایل را بر ش���مرد: لیل���ة المبیت، که 
در آن، امیرمؤمن���ان؟ع؟ ب���رای رضای خدا و حفظ جان رس���ول اهلل؟ص؟، ج���ان خویش را درکف 
ک���ه رس���ول اهلل ضرب���ِت آن حض���رت؟ع؟ را در آن روز برتر از عب���ادات آدمیان و  نه���اد. خن���دق، 
خ مس���لمان و  ک���ه در آن، امیرمؤمن���ان؟ع؟ قدرت االهی خ���ود را به ر جّنی���ان دانس���ت. خیب���ر، 
کمال  که در آن، خداوند دین را به َوالیت و اولوّیت او  کش���ید. غدیر،  مس���لمان نما و یهودی 
بخش���ید و رس���ول اهلل رسالت خود را ابالغ فرمود، ]و بسیاری دیگر از فضائِل بسیاِر آن حضرت، 
ک���ه ت���و می دان���ی و او هم می دانس���ت.[ اّما پ���س از گفتاری -ن���ه کوتاه- دربارۀ ای���ن فضایل، 
گف���ت: همۀ این ها فضایلی اس���ت که عظمت آن حضرت را نش���ان می ده���د؛ اّما من عظمت 
که در جلوی  امیرمؤمن���ان را در این ها نمی بینم. من عظمت امیرمؤمنان را در این می بینم 
ک���ف نمی ده���د. در این یک���ی... ن���ه در آن همه. روی���ش همس���رش را می زنن���د و او صب���ر از 

اّما چرا او عظمت امیرمؤمنان را در این صبر 
ج  می بیند؟ این از رس���الت نوشتۀ من خار
کنی؛ اّما  که به این فکر  است و وظیفۀ تو 
 من تفسیر دیگری جز »شّدت ظهور 

ً
عجالتا

بندگ���ی خ���دا« در ای���ن رخ���داد نمی یابم...

پی نوشت:
گرمارودی می باشد. * عنوان این مقاله برگرفته از شعر سید علی موسوی 

2.  مانند سیرتنا و سّنتنا، شهداء الفضیلة، ثمرات االسفار، فاطمة الّزهرا و...
3. و از این دست خاطرات از مجاهدت های او در راه دین بسیار است.

نقل شده،  عبارات  او«.  اولیای  و  دربارۀ »محّبت خدا  ایشان،  4. مجموعۀ ده شب سخنرانی 
مضمون بیانات ایشان است.



58ذکرابوترابـــ

9 1 1 0 1 9

 نمی دانی���د چ���ه احساس���ی داش���تم وقتی 
ش���انه هایم  ب���ر  پیامب���ر  دس���ت های  ک���ه 
می نشس���ت و آوای دل نشین سالمش بر 
اهل بیت طهارت از س���ینۀ من به گوش 

اهل خانه می رسید. 
گلخان���ه ای ب���ود،  پیامب���ر را در ورای م���ن 
بهشتی و ریحانه هایی خوش بو! همواره 
در الته���اب ب���ودم ک���ه مب���ادا در جس���ت و 
رس���ول،  ریحان���ۀ  دو  کودکان���ۀ  خیزه���ای 
آس���یبی از من بدان ها برس���د. دل، خوش 
که بهش���تی از گل های رس���ول و  داش���تم 

س���ایه س���ار باال سرش���ان علی را تا حّدی از 
هیاه���و و غوغاه���ای بیرون از این س���راِی 

عرشی، حفظ می کنم .  
اما افسوس و هزاران افسوس...

این روزگارشیرین دیری نپایید...
با ش���هادت پیامب���ر خدا ، یکب���اره روزگارم 
گرایی���د!  غم هم���ۀ وجودم را  به س���یاهی 
گرف���ت. عل���ی، پس از س���ه روز، تنها به  فرا
همراهی ی���ازده نفر، غریبانه بر پیکر پس���ر 
گرامیش، رسول خدا، نماز می گزارد!   عّم 

خنکای طنین نماز او می توانس���ت قدری 

که دس���تی نا پ���اک بر چهره ام  کند؛  آرامم 
نشس���ت و صدای���ی پلی���د و ش���یطانی ب���ه 

لرزه ام افکند...
رن���گ  ک���ه  خان���ه،  خردس���اِل  ک���ودکاِن 
م���ن  چ���ون  ب���ود،  پری���ده  رخسارش���ان  از 
می لرزیدن���د و پناه���ی می جس���تند. یک���ی 
گ���رم پدر، دیگ���ری دامان ُپ���ر ِمهِر  آغوِش 
مادر و آن س���و دختری ُخرد س���ال، فّضه را 

پناه خود برگزیده بود! 
را  عل���ی  و  آورد  برم���ی  بان���گ  ش���یطان! 

می طلبید...

ق��ّص��ه ه��ای��ى ش���ن���ی���ده ام ش��ن��ی��دن��ی؛ 
نکردنی!  ب��اور  و  بیکران  غّصه هایى 
سربلندی  غ��م،  و  دی���ده ام  شادمانی 
ین و رویایى و  گ��اری شیر و شرم! روز

گاری اّما تلخ و جانکاه! روز

آتشی که به گلستان افتاد...
حمید محمودزاده
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کنار  ب���ه ن���اگاه فاطم���ه را پریش���ان و مضط���رب در 
خود ایستاده یافتم!... و علی را آن سو، خاموش و 
مظلوم، جامۀ صبْر بر قامت پوشیده، در گوشه ای، 

نشسته دیدم!  
غوغایی به پا شده بود... 

ی���ک روی من به روضۀ رضوان بود و روی دیگرم 
کفر با س���پاهش... و  به حفرۀ نیران! آن س���و همۀ 
این س���و، تمام���ی خان���دان پیامبر و عل���ی و بغض 
نگاهش! آن س���و، تا َچش���م کار می کرد نامرد بود و 
نا مردمی و این سو، مظلومّیت و سکوت و ُبغضی 

کودکان.  گلوی  نهفته در 
کن���اِر م���ن و دری���ک قدم���ِی  این���ک، فاطم���ه، در 
که  کفر ب���ه دف���اع از مظلومی برخاس���ته بود  س���پاِه 
خ���ود بارها ش���اهد هیبت و ش���جاعتش بوده ام اما 
اکنون، چنانکه رس���ول برگردنش رس���التی بنهاده 
گل���و و خ���وار در چش���م، در برابر  ب���ود، اس���تخوان در 
ک���رده  اختی���ار  س���کوت  کوفی���ان،  ناجوانم���ردی 
ب���ود، کوفیانی که حتی پاس���خ س���الم عل���ی را دریغ 

می کردند! 
 با تمام وجود خود را سپر بالی او و گوهری نهفته 

در درونش ساخته بودم.
کینه های بدر و  گرمای آتش���ی افروخت���ه از   ن���اگاه! 
حنی���ن را، در پ���ای خود حس نم���ودم. دود آتش از 
درزهای پیکرۀ چوبی در، با ش���تاب به درون خانه 
دوید؛ پیغامی را درگوش ایش���ان زمزمه می نمود و 

اضطراب و پریشانیشان را دو چندان می کرد!   
س���پاه کفر، حمله ور شده بود و من، با تمام توانم، 

مقاومت می کردم. 
...ام���ا آخ���ر، ضرب لگدهایش���ان را تاب نی���اوردم و 

بی شماریشان مغلوبم ساخت! 
گل میخ ه���ای پیک���ر م���ن، پرنی���اِن  زبان���م الل...! 
ک���ه پیام آور االهی  س���ینه ای را به جراحت می آزرد 
کرده  بارها و بارها، بوی بهش���ت را از آن استشمام 

بود! 
کار می افتادند تا نه  کاش همۀ حواّس���م یکب���اره از 
حس کنند، نه ببینند، نه بشنوند و نه بیان کنند!
فاطم���ه، در آن هیاه���و نال���ه ای ب���ه ش���کایت بلند 
ک���رد و فرم���ود: ای پدر می بینی ب���ا دخترت چگونه 
گویی مدینه می خواس���ت از اندوه  رفتار می کنند؟! 

شکوائیه اش زیرو رو شود؛ 
...و آنگاه علی را، و سپس در میان اشک وآهش، 

فّضه را به یاری طلبید.
زین���ب اّم���ا در آن میان���ه، چ���ون اب���ر به���ار اش���ک 

می ریخت... 
گاه ب���ا دس���تان  گاه ب���ه س���وی م���ادر می دوی���د و   
کوچک���ش، اش���ک مظلومّی���ت از چه���رۀ پ���در پ���اک 

می نمود!  
ریس���مان  ب���ه  را بس���ته  نامردم���ان، عل���ی  ...و آن 

دشمنی هایشان، با خود از خانه بیرون بردند!
چه روزها و شبهایی بر ما می گذشت...

ب���ه  مری���م  ک���ه  آن  فاطم���ه،  می ش���نیدم:  باره���ا 
کنیزیش افتخار می کند، در محراب عبادت اش���ک 
ل َوفاتی«   می ریخ���ت و نالۀ س���وزناک  »اللُه���ّمَ َعِجّ
ب���ر لب داش���ت و ریحانه های بهش���تی او »حس���ن، 
گریه های  حس���ین و زینبی���ن« در می���ان هق ه���ق 
معصومانه ش���ان، ملتمسانه، ِش���فای مادر را از خدا 

می طلبیدند ! 
تا آنکه... 

در پن���اه تاریکی یک ش���ِب محرمانه! دور از َچش���م 
که بیانش را  همۀ تاریخ! لحظاتی بر من فرارس���ید 

تاب نمی آورم. 
چند مرد، س���ینه ام را ش���کافتند و پیکر نحیف زهرا 
گرفتند و با قدم هایی  را بنه���اده بر تابوتی بردوش 

آرام اّما جانسوز از خانه بیرون رفتند. 
من، پای بست زمین مانده بودم و نظاره می کردم! 
...و آخری���ن توش���ه هایم را از پیک���ر زه���را با نگاهی 

کنده از حسرت بر می گرفتم.    آ
 عل���ی، آرام و مظل���وم اش���ک می ریخ���ت، فرزنداِن 
فاطمه نیز می س���وختند و دم بر نمی آوردند. گویی 
از س���وز گریۀ غریبانۀ پدر و کودکان، چش���مان مادر 

گریان شده بود.  نیز در میان تابوت، 
حس���ن و حس���ین، و زینبین، در غِم از دست دادن 
که ُنه  مادری هجده ساله و علی در فقدان امانتی 
س���ال به او سپرده شده بود می گریستند. و من نیز 

گذشته...  در اّیام 
که... من دِر خانه ای بودم 
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غربت بانو
مجید لشکری

گرفت�ه است شم�ع وجود فاطم�ه سوسو 
گرفته است شب با سکوت ُبغض علی خو 

 
آت�ش زده به جان علی با شرار آه

گرفته است که از ولّی خدا رو  وقتی 
 

در دست ناتوان خودش بعد ماجرا
گرفته است که جارو  این بار چندم است 

 
قلب تمام ارض و سماوات و عرش و فرش

یکج�ا ب�رای غ�رب�ت ب�انو ـگرفته است
 

ح�ّتی وج�ود میخ و در و ت�ازی�ان�ه ها
گرفته است گالب از تن شب بو  عطر و 

 
ب�ا ازدح�ام م�وج مخ�الف بی�ا ببین

گرفته است کشتّی عمر فاطمه پهلو 
***

مردی که بدر و خیبر و خندق حماسه ساخت
س�ر در بغ��ل ـگرفت��ه و زان��و ـگرف�ته است

آهسته
علی اکبر لطیفیان

آهسته می شوید یگانه همسرش را
کوثرش را  با آب زمزم آیه های 

آهسته می شوید غریب شهر یثرب
گاه و یاورش را  پشت و پناه و تکیه 

کنار نیمه های پیکر خود تنها 
می شوید امشب نیمه های دیگرش را 

آهسته می شوید مبادا خون بیاید
آن یادگاری های دیوار و درش را 

پی می برد آن دست های مهربانش
بی گوشواره بودن نیلوفرش را 

می گرید اما باز مخفی می نماید
با آستینی بغض های حنجرش را 

کرد در خانۀ او پهلوی زهرا ورم 
حق دارد او باال نمی گیرد سرش را 

گریه های دخترانه زینب آمد با 
کبودی های روی مادرش را  بوسد 

گرفته بر شانه های آفتابی اش 
مهتاب هجده ساله ییغمبرش را 

دور از نگاه آسمان ها دفن می  کرد
در سرزمین های سئوالی همسرش را

سرسنگین
غالمرضا حق پرست

غصه ات ای ملك سوخته پر سنگین است
گریه ام روز و شب و شام و سحر سنگین است

کس زمن بعِد تو بر صبر توقع نکند
کمر سنگین است کمر، درد  که  بشکند چون 

که ترا چشم زدند بانویم، هست یقینم 
که نظر سنگین است وضع و حال تو بگوید 

که نگویند به هم با علی حرف بزن تا 
با علی مثل همه فاطمه سرسنگین است

که حرکت بدهی جسمت را رمقی نیست 
که پر سنگین است نتوانی بزنی بال 

تك و تنها وسط راه رهایم نکنی
راهزن پر شده و بار سفر سنگین است

همه با دیدن روی تو چنین می گفتند
دست آنکس که تو را زد چه قدر سنگین است
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میثاق آسمانی
سید محمد میرهاشمی

سرمشق زندگانی ما فاطمیه است
کامرانی ما فاطمیه است ایام 

گره به موی والیت زدیم و بس دل را 
میثاق آسمانی ما فاطمیه است 

یک لحظه در هیاهوی دنیا گم نمی شویم 
پیداترین نشانی ما فاطمیه است 

گرفته است تاریخ هم به محفل ما خو 
منشور جاودانی ما فاطمیه است

گفتن نمی توان  که  داغی به دل نشسته 
دور غم نهانی ما فاطمیه است

ما روضه های زنده داغ مدینه  ایم
مبنای روضه خوانی ما فاطمیه است

پهلو شکستگان ز غربت خمیده ایم 
کمانی ما فاطمیه است ح قد  شر

چرا؟
جواد حیدری

استخوان بشکسته را سیلی زدن دیگر چرا؟
این چنین رفتار با مادر بِر دختر چرا؟

دست بانویی که عادت بهر احسان کرده بود
کین شکستن در بر همسر چرا؟ با غالف 

گرفت کافر  که شمشیرش امان از دشمن  آن 
کنار قبر پیغمبر چرا؟ گرید اکنون در 

کاش می شد قسمت محسن که لب را وا کند
تا بگوید لطمه بر یك غنچۀ پرپر چرا؟

که درمان تمام دردها نامش بود آن 
کودکان افتاده در بستر چرا؟ پیش چشم 

که قامت مردانه داشت آن رشیده بانویی 
همچو نخل خشك باشد بر زمین مضطر چرا؟

شب به شب باید برایش فضه آرد پیرهن
کوثر چرا؟ ای خدا خون می چکد از پهلوی 

زدند...
رضا جعفری

با پا زدند بر در و در را صدا زدند
بی اطالع آمده و بی هوا زدند

دیدند چون حریف نبردش نمی شوند
دستش طناب بسته به او پشت پا زدند

یک عده جاهل متجاهر به فسق هم
لب تشنه آمدند ولی آب را زدند!

یک دسته مس که رنگ طال هم ندیده اند
کیمیا زدند تهمت به بی کفایتی 

با جمع نامنظمشان سنگ ریزه ها
سیلی به روی مادر آیینه ها زدند

شیطان پرست های به ظاهر خداپرست
حتی تو را برای رضای خدا زدند!

کرده اند تو را تازیانه ها تحریف 
از بس که حرف های تورا نابه جا زدند

گر آن سال ها نشد که می شود ا حاال 
پرسیدن همین که شما را چرا زدند؟
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آی���ه 144 س���ورۀ آل عم���ران بی���ان کنن���ده 
وقای���ع جنگ احد در س���ال س���وم هجرت 
ضع���ف  عل���ت  ب���ه  اح���د  جن���گ  اس���ت. 
ایم���ان و ش���دت نف���اق لش���گر اس���الم ب���ه 
گ���ر پایمردی ه���ای  شکس���ت انجامی���د1 و ا
از  ایش���ان  دف���اع  و  امیرالمومنی���ن؟ع؟ 
پیامبر؟ص؟ نبود منجر به ش���هادت رس���ول 
خدا می شد. سورۀ آل عمران از آیه 121 به 
بعد به بررسی اتفاقات جنگ احد و وقایع 
قب���ل و بعد از آن می پ���ردازد. هنگامی که 
اش���ارۀ آی���ات ب���ه اتفاق���ات می���دان جنگ 
و ف���رار کردن مس���لمانان و تنها گذاش���تن 
پیامبر در وس���ط میدان است، در آیه 144 
خداوند پرده از واقعیت دیگری برداشته، 
مؤمنان را به عواقب آن هشدار می دهد:
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»نیس���ت محمد رس���ولی مگ���ر اینکه 
گر  قب���ل از او رس���والنی بوده ان���د، آیا ا
او بمیرد یا کش���ته شود شما به عقب 
گر  )دی���ن قبلی خود( ب���ر می گردید و ا
کس���ی به ش���رک قبل���ی خ���ود بازگردد 

و  نمی رس���د  خ���دا  ب���ه  زیان���ی  هی���چ 
خداوند ش���کرگزاران را پاداش خواهد 

داد«
که وضعیت  این آیه از آیات مهمی اس���ت 
اطرافیان پیامبر را )در سال سوم هجرت( 
به خوبی بیان می کند و از دِل ایشان خبر 
می ده���د لذا برای اینک���ه وضعیت ایمانی 
گ���ردد، باید  مس���لمانان ب���ه خوبی روش���ن 
ای���ن آی���ه را با دقت و از جه���ات گوناگون 

کرد. بررسی 
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���ٌد ِإال ُمَحّمَ

«؛ برای فهمی���دن منظور خدا باید 
ُ

ُس���ل الّرُ
هدف خداوند را از بیان این جمله فهمید 
یعنی خداوند این مطلب را در س���ال سوم 
هج���رت ب���ه چه هدف���ی برای مس���لمانان 
بیان می کند؟ آیا آنان بعد از شانزده سال 
گذش���ته اس���ت عقیده  ک���ه از عم���ر اس���الم 
که خداوند قبل از پیامبر اسالم  داشته اند 

هیچ پیامبر دیگری نداشته است؟ 

پاس���خ ای���ن س���ؤاالت روش���ن اس���ت زی���را 
آیات مکی مملو از اس���ماء و داستان های 
گذش���ته می باش���د و تّوهمی در  پیامب���ران 
ای���ن م���ورد وج���ود ن���دارد. بنابرای���ن باید 

گف���ت ای���ن فرمایش خداوند در پاس���خ به 
که به مردم  ش���یطنت منافقان می باش���د 
گ���ر محم���د؟ص؟ پیامب���ر  ا الق���اء می کردن���د 
خداس���ت پ���س خ���دا بای���د از او محافظت 
کن���د و م���ا هی���چ وظیف���ه ای در ای���ن باره 
)دف���اع و حفاظ���ت از پیامب���ر( نداری���م لذا 
خداون���د می فرمای���د قب���ل از پیامب���ر ش���ما 
که آن ها  پیامبرانی بوده اند و همان گونه 
کشته شدند، پیامبر  بدست دشمنانشان 
ک���ه از او محافظت  ش���ما نی���ز در صورت���ی 
کشته می شود و شما وظیفه دارید  نکنید 
کنید و چنین نیس���ت  ک���ه از او محافظت 
ک���ه او روئین تن باش���د و هیچ حربه ای در 
کارگر نباش���د او مانند س���ایر پیامبران از  او 
جنس شماست و نیاز به محافظت دارد.

در ادام���ه آیه نیز خداوند در مقام افش���ای 
ح توطئۀ  خباثت ش���دیدتر منافقان و ط���ر
که  آن ه���ا اس���ت. »توطئۀ قت���ل پیامب���ر« 
خواه���د  مس���لمانان  ارت���داد  آن  نتیج���ۀ 
ب���ود. این نتیجه گیری آیه، نش���ان دهندۀ 
ش���دت نفاق و سس���تی ایمان مس���لمانان 
می باش���د که با کنار رفتن پیامبر از اس���الم 
برمی گردن���د. البته آیه یک جمله ش���رطیه 
اس���ت و در عین حال سؤالی نیز می باشد. 
که آی���ه جمله ش���رطی اس���ت اما  هرچن���د 

ُحد«
ُ
شهادت حضرت فاطمه؟اهع؟ در » ا

با  آشنائی  به علت عدم  برخی  گواه است.  بر آن  و سّنی  یخ شیعه  تار و  منابع حدیثی  که  واقعیتی است  شهادت حضرت فاطمه زهراء؟اهع؟ 
کرم؟ص؟  که چندی پس از رحلت پیامبر ا کنند  یخ نمی توانند باور  یخ، در این واقعیت تردید نموده اند. برخی نیز به زعم مطالعه تار حدیث و تار
کرده و عکس العملی نشان ندهند. شاید مراجعه  عده ای بر خانۀ تنها یادگار ایشان وحشیانه هجوم بیاورند، و سایر مسلمانان و اصحاب سکوت 
که  یخ اسالم باشد. از آنجا  که آیات بیان می کنند پاسخی محکم به تردیدکنندگان در این اتفاق تلخ تار به قرآن و بررسی تاریخی از اسالم 
گو شده، بررسی علت  گرفته و درجه ایمانی مسلمانان صدر اسالم در آن زمان در آیات باز اتفاقات مهم زندگانی پیامبر در قرآن مورد اشاره قرار 
کالم تنها به بررسی یک  خ دادن شهادت بانوی اسالم نیازمند بازخوانی بسیاری از آیات قرآن است. لذا به علت اختصار  سکوت اصحاب و ر

یم. یخ زندگانی پیامبر در قرآن می پرداز آیه از تار

احسان اله اشتهاردیان

دان���س���ت���ن���د. آن  م����ص����داق  را  پ���ی���ام���ب���ر  از  پ����س  ح��������وادث  زه��������را؟اهع؟  ح����ض����رت  ک����ه  ق�������رآن  از  آی��������ه ای  ب����ازخ����وان����ی 
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گر ش���رط محقق ش���ود  اخب���اری نیز هس���ت و ا
مش���روط نیز محقق اس���ت. بنابراین اگر شرِط 
ارتداد مسلمانان، رحلت یا کشته شدن پیامبر 
ذکر ش���ده با تحقق ش���رط مشروط یعنی ارتداد 
مس���لمانان نیز محقق است. در تاریخ به نقل 
ک���ه علت فرار  از ش���یعیان و اه���ل س���نت آمده 
مس���لمانان در جنگ احد پخش شایعه کشته 
ک���ه اگر  ش���دن پیامب���ر بود. ل���ذا آیه نازل ش���د 
پیامبر بمیرد یا کش���ته ش���ود آیا ش���ما به عقب 

بر می گردید؟
بنابرای���ن مس���لمانان ی���ک ب���ار در جن���گ احد 
که ش���رط ارتدادشان )رحلت  کردند  احس���اس 
کردند  پیامبر( فراهم ش���ده است لذا همه فرار 
و مرتد شدند و بار دیگر نیز بعد از رحلت پیامبر 
مس���لمانان این ش���رط را محقق یافتند و مرتد 

شدند.
نکت���ه دیگر س���ؤالی ب���ودن آیه اس���ت. با دقت 
در این آیه روش���ن می ش���ود که چگونه خدای 
متع���ال ب���ه »ارتداد مس���لمین« پ���س از پیامبر 
گ���ر معلم���ی به ش���اگردش  اش���اره می فرمای���د. ا
گر  کن���د: آیا ت���و فکر می کن���ی ا چنی���ن خط���اب 
درس نخوانی در امتحانات قبول می ش���وی؟ 
در اینج���ا معل���وم اس���ت که س���ؤال معلم برای 
 
ً
کامال ج ش���دن از جهل نیست، زیرا مسئله  خار
کس���ی درس  گر  که ا برای معلم روش���ن اس���ت 
نخوان���د قب���ول نخواهد ش���د لذا معل���م با این 
س���ؤال خبر از تنبلی شاگردش می دهد و به او 

گاه است. که از حالش آ می فهماند 
در م���ورد خداون���د نی���ز جهل و ش���ک راه ندارد 
گاه اس���ت. لذا ش���کی  و خداون���د بر همه امور آ
ک���ه اس���تفهام خداون���د متع���ال ب���رای  نیس���ت 
بی���اِن حاِل مخاطبان اس���ت پ���س خداوند در 
ای���ن آیه از وضعیت مس���لمانان خبر می دهد و 
می فرمای���د: »ش���ما تصمی���م گرفته اید چنانچه 
پیامبر ُمرد یا کشته شد به دین سابق )شرک( 
خود بازگردی« و بدین وسیله ایشان را از این 

تصمیم بر حذر می دارد.
که منافقان به مسلمانان  بنابراین روشن شد 
القاء می کرده اند که تا پیامبر زنده اس���ت دین 

گر او بمیرد یا کشته شود دین  او پابرجاست و ا
او نی���ز از بین می رود و ما به دین س���ابق خود 
کثری���ت قاطع( بر  گش���ت و همه )ا بازخواهیم 
کرده بودند خدا با این آیه  این تصمیم اتفاق 
خب���ر از ح���ال مس���لمانان می دهد و به ایش���ان 
گوش���زد می کند که تصمیم ش���ما اشتباه است 
و القائ���ات منافقان دروغی بیش نیس���ت. زیرا 
قب���ل از پیامبر اس���الم نیز پیامبران���ی بوده اند و 
دی���ن ایش���ان محدود ب���ه زمان حی���ات آن ها 
که  نبوده و با مرگ آن ها از بین نرفته اس���ت، 
دین اس���الم نیز تا زمان زنده بودن پیامبر شما 

باشد و بعد از او به دین خود بازگردید!
که  بنابرای���ن آیه هی���چ تعبیری جز ای���ن ندارد 
»مس���لمانان تصمی���م ب���ه ارتداد بع���د از رحلت 
گاه���ی خود را  پیامب���ر« داش���ته اند. و خداون���د آ
از تصمی���م ایش���ان با ای���ن آیه اع���الم نموده و 

ایشان را از این تصمیم برحذر می دارد. 
ب���ا دق���ت در ای���ن واقعیت اش���اره ش���ده در آیه 
144 س���وره آل عمران می توان تمامی حوادث 
از  پ���س  افت���اده  اتف���اق  و بیعت ش���کنی هایی 
رحلت پیامبر اکرم؟ص؟ را امری قطعی و طبیعی 
 پیش بینی کرده بود. لذا 

ً
دانست که قرآن قبال

از منظری دیگر شهادت بانوی اسالم را نه تنها 
یک حادثه ناگهانی بلک���ه اتفاقی قابل پیش 
بین���ی در ق���رآن می ت���وان یاف���ت. مس���لمانانی 
  مرتد ش���ده، عده ای وحش���یانه بر در 

ً
کثرا ک���ه ا

خانۀ دخت���ر پیامبرهجوم آورده و عده ای تنها 
کسانی هستند  سکوت می کنند. اینان همان 
ْم« 

ُ
ْعقاِبک

َ
ْبُت���ْم َعل���ی أ

َ
ک���ه به تعبی���ر ق���رآن »اْنَقل

هس���تند و ب���ه جاهلیت خ���ود بازگش���ته اند. لذا 
که حض���رت صدیقه؟اهع؟ نه در  گفت  می ت���وان 
مدینه و نه در س���ال 11 هج���رت بلکه در احد، 
در س���ال س���وم هجرت در زیر پ���ای منافقان و 
کرده  که پیامب���ر را رها  مس���لمانان کم ایمان���ی 
ک���وه پن���اه می بردند به ش���هادت  و ب���ه ب���االی 

رسیدند. 
پی نوشت:

1. برای اطالعات بیش���تر می توانید ب���ه مقاله احد نمایش 
ایم���ان مس���لمانان! در همی���ن مجل���د صفح���ه17 مراجعه 

کنید.
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سفیر روم نمی دانست؛ اگر می دانست تعجب نمی کرد.
که آمده بود به قصر خلیفه و دیده بود آن طشت را و  آن روز 

آن سر را...
که  پرسیده بوده از نام و نشان صاحب آن سر و بهانه آورده بود 

کشور متبوعش الزم است... گزارش به  برای 
وقتی نام »حسین پسر علی« را پرسیده بود، برای اینکه مطمئن 

کرد. شود نام مادرش را هم سؤال 
و بعد...

که دین من از دین شما بهتر  که: »وای بر شما  تاخت بر یزید 
میان  و  بود  داود؟ع؟  حضرت  نبیره های  از  من  پدر  است!... 
من و داود؟ع؟ پدران بسیاری است؛ نصاری بسیار مرا تعظیم 
می کنند و بزرگ می دارند و خاک قدم مرا به تبرک برمی دارند! 
گونه به قتل  شما مسلمانان پسر دختر پیغمبر خویش را این 
که میان او و پیغمبر شما به جز یک مادر  می رسانید در حالی 

که شما دارید؟!« فاصله نیست؛ پس این چه دینی است 
راست می گفت... اّما چقدر دیر فهمیده بود...

کبری؟اهع؟ وقتی سفیر  کرد زینب  و من نمی دانم چه حالی پیدا 
گفت: »...یک مادر...« روم 

که بر پسر دختر  که سفیر روم، از ستمی می گفت  ولی می دانم 
دختر  پسر  با  چرا  که  بود  کرده  تعجب  و  است!  رفته  پیمغبر 

کرده اند... پیغمبر چنین 
که »دختر پیغمبر« برای این قوم هیچ  سفیر روم نمی دانست 
دارند،  خاطره  او  از  چرا...  البته  ندارد...  فضیلت خاصی  و  معنا 

کرده اند... که پدرانشان برایشان تعریف  خاطراتی 
نمی پرسید:  نمی گفت،  می دانست  اگر  نمی دانست،  روم  سفیر 
این   

ً
اصال که  روم نمی دانست  پیغمبر...« سفیر  پسر دختر  »چرا 

ماجرا از سر همان »یک مادر« شروع شد.

که این قوم چه مهارتی دارند در »زدن«  سفیر روم نمی دانست 
و »سوزاندن« یادگاری های پیامبر.

***
سفیر روم! می دانی... پیامبر ما تنها یک دختر داشت. دختری 

که سرور تمام بانوان عالم است... گفته بود  که همیشه 
احترام  فرزندانش  و  او  به  بود  خواسته  همیشه  که  دختری 

کنند... بگذارند و محبت 
داده  قرار  خاندانش  با  دوستی  همین  را  خود  رسالت  اجر   

ً
اصال

بود...
داشت...  گرامی  را  پیامبر  یادگاران  تنها  باید  می گویی!  راست 
بوده  ما  پیغمبر  دختر  پسر  حسین؟ع؟،  می دانم  هم  من  آری! 
است، آن هم یگانه دختر پیغمبر ما و برای همین، چون فقط 
یک واسطه با پیامبر داشته است... راستی اگر حتی یک واسطه 

هم نداشته باشد چطور؟!...
من می دانم پاسخ سؤالم روشن است! سفیر روم! تو نمی دانی!

سفیر روم!... نباید این حرف را می زدی!... مگر اشک های آن 
بانو را نمی بینی؟!

درست است؛ باید به دختر پیامبر محبت ورزید... نه، تو حرف 
بدی نزدی! اّما...

کاش حرفی از احترام به دختر پیغمبر نمی زدی!   ،
ً
اصال

سفیر روم! چرا از خودشان نمی پرسی؟... این بانو دختر همان 
»یک مادر« است.

آری این بانو... نه! این بانو پیر نیست! مصیبت دیده است... 
البته شاید بهتر باشد فقط از سرگذشت خودشان بپرسی...

نه، چیزی از مادرشان نپرس!...

چیزی از مادرشان نپرس...
حامد داودوندی
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