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  پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

  )ع(مام رضا جشنواره بین المللی ادهمین دورةبه مناسبت 
  

  )ع(الرضا موسی بن علی يا عليک اهللا صلی
  

 ماستشموس برسرال شمس هیکه سا نکنو        یمانداز هی سادـیر سر خورشـ که بزدـس
 

 بوسـتان کـاظم، حـضرت فاطمـه     نیاحی خوش ري متبرك به بوگریاي د  قعدهیذ
ـ  کـه   ی شد، در حال   یمتجل) ع( الرضا ی بن موس  یو حضرت عل  ) س(معصومه   دهـه کی

، با کـسوت جـشنواره   )ع( و تبرك نام ثامن الحجج   منی به ت  ی فرهنگ یشکوه و بالندگ  
 .  حضرتش را روشن ساختقدس ممیچشم دل دوستداران حر) ع( امام رضایالملل بین

، عزمشان کپارچهی، ی عشق الهنی ايدای واله و شی اسالم رانی که سراسر ا   اکنون
 لی آن امـام تبـد     ی را به فرهنگ جهـان     )ع( امام رضا  یاند تا عشق جهان     را جزم نموده  

 و ی، جامعـه دانـشگاه   ي، هنـر  یسازند و همه ارادتمندان اعم از مردم، جامعه فرهنگ        
ـ  ژهی کشور، به و   ییجرا و مسووالن ا   یختگیاصحاب علم و فره     در ی مـسووالن فرهنگ

ـ     نی ا شیشاپیپ  یانـد، همـت و تـالش تمـام     ، قامـت افراشـته    ی جبهه جهـاد فرهنگ
) ع( امام رضا  یالملل   جشنواره بین  ی در بخش مل   یهاي استان   جشنوارهاندارکاران    دست

ـ را ستوده و از مسووالن و برگزار کنندگان جشنواره آن اسـتان کـه در ا               کـاروان  نی
 را ازدرگاه خداوند متعـال و در        زانی همه عز  قی نموده و توف   یاند قدردان    کرده یهمراه

 . خواهانم) ع(م هشتمو توجهات خاص اما) ع(نی ائمه معصوماتی عناهیسا

 ینی محمد حسدیس

   ی فرهنگ و ارشاد اسالمریوز
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  هاي جشنواره جلوه يگزارش برگزار
  ها ي در مطبوعات و خبرگزاريفرهنگ رضو

  1391 سالالنیاستان گ
  
ـ    جشنواره بـین   نیهاي دهم    جشنواره از مجموعه برنامه    نیا  امـام   یالملل
.  در اسـتان برگـزار شـده اسـت    ی سال متـوال نی هفتمياست که برا  ) ع(رضا

 88 و 87، 86، 85هـاي    افتخار را داشته است که در سـال        نی ا النیاستان گ 
 و يهـاي رضـو     نماز در آموزه   89، در سال  ي در فرهنگ رضو   یسیوبالگ نو 

هـا را   ي در مطبوعـات و خبرگـزار    يهاي فرهنگ رضو     جلوه 91و90 سال   در
 در اطـالع  يمجـاز ه مکتوب و رسان تی به اهم  تیبا عنا . دی و اجرا نما   یطراح
هـا در   ي در مطبوعات و خبرگـزار يهاي فرهنگ رضو   ، جشنواره جلوه  یرسان

 ، گـسترش  ي فرهنـگ منـور رضـو      جی بـا هـدف اشـاعه و تـرو         يسال جـار  
 از  ریحوزه رسانه، تقد   در )ع(رضا  امام ژهی و ی و مذهب  ي هنر ینگ فره يتهایفعال
 يي مرتبط با فرهنـگ رضـو   ا  آورندگان آثار برتر رسانه   دی کنندگان و پد   دیتول

  . برگزار شد
 وزارت فرهنـگ و     ی معاونـت مطبوعـات    یی جشنواره بـا راهنمـا     فراخوان
 نـسخه  4000 وفراخـوان در  هی جشنواره تهي مرکزرخانهی و دب  یارشاد اسالم 
  :  ارسال شدری نسخه به مراکز ز3000وپوستر در 
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   جشنواره در مشهد مقدسي مرکزرخانهی ـ دب1
   استانهایرهنگ و ارشاد اسالم ـ ادارات کل ف2
  النی استان گي شهرستانهای ـ ادارات فرهنگ و ارشاد اسالم3
   کشوري فعال استانهااتی ـ نشر4
  هاي کشور هاي مطبوعات استان  ـ خانه5
  یهاي استان ي ـ خبرگزارالنی فعال استان گاتی ـ نشر6
کل ری و مـد یاطـالع رسـان   مطبوعـات و ، معاونـت ی ـ معاونت فرهنگ 7

  یهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم يطبوعات و خبرگزارم
  ها  ـ اداره کل امور استان8
  ها و ادارات استان  ـ سازمان9

   فعال استانی ـ موسسات قرآن10
  90واره در سال جشندگانی ـ برگز11
   90ـ شرکت کنندگان جشنواره در سال12
شنواره  شرکت کنندگان جهی و کلدگانی برگزي فراخوان برالیمی ـ ا 13

  90در سال
هــا از جملــه  يهــا و خبرگــزار تی در ســازیــ جــشنواره ني برگــزارخبــر
ـ ...  وی اسـالم يرنا، شبـستان، جمهـور  ی مهر، پانا، رسا، ا يخبرگزار  نیهمچن

  . درج شد. ... امروز ونی امروز، نقش قلم، گلچالنیم، گی نساتینشر
ر جـشنواره   اثـر د 1320 به   کی نفر با نزد   500 مهلت ارسال آثار     انی پا تا

 و  امـک ی پ 418هـا،     ي اثر در بخش مطبوعات و خبرگزار      398. شرکت کردند 
ــو ــر و 351، يشعررض ــع  153 خب ــدون منب ــر ب ــ اث ــودهای ــامرتبط ب ــد  ن . ان

 41 مقالـه،    98هـاي جـشنواره       يخبرگزارمطبوعات و  دربخش یارسالآثار ازکل
 31خاطره و داسـتان کوتـاه،   51 مصاحبه، 36 شعر، 87گزارش، 54ادداشت،  ی
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هاي جشنواره ارسال شـده       هاي مرتبط و در چارچوب محور       عکس با موضوع  
  .  قرار گرفتيبود که مورد داور
 اثر بـه عنـوان      17، تعداد   ی و مل  ی آثار توسط داوران استان    يپس از داور  

، يهاي خراسـان رضـو   نفرات برتر از استان  . آثار برتر جشنواره انتخاب شدند    
  .  بودندالنیان و گ، تهری شرقجانیهرمزگان، آذربا

شهرسـتان    در ي رضو یلکی شعرگ شی هما نیاي با عناو    ژهیهاي و   برنامه
 حـضرت   یبـرادر گرامـ   ) ع(اشرف نیالد جاللدیحضرت س  داشتیلنگرود، گرام 

 امـک ی، ومـسابقه پ   30/6/90 روز   هیدر شهرستان آسـتانه اشـرف     ) ع(امام رضا 
 در ي رضـو هـاي فرهنـگ      جـشنواره جلـوه    یهاي جنب    از برنامه  ي رضو یادب

  . ها بود يخبرگزارمطبوعات و 
ـ   بینادی وهمکاران محترم بن  رعاملی از مد  انی پا در ، )ع( امـام رضـا  یالملل

 وزارت  ی، معاونـت محتـرم فرهنگـ      یمعاونت محترم مطبوعات واطالع رسان    
هـاي    ي کـل محتـرم مطبوعـات و خبرگـزار         ریمد،  یفرهنگ و ارشاد اسالم   

انـداز فـردا و همـه          چشم ي هنر یگ عامل محترم موسسه فرهن    ری، مد یداخل
  . کنم  نمودند تشکر میياری جشنواره ما را نی اي که در برگزاریارانبزرگو
  

  محمد حسن پور
  ه کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالنمعاون فرهنگی ادار

  اه ي در مطبوعات و خبرگزاريهاي فرهنگ رضو  جشنواره جلوهرخانهی دبندهیو نما
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  نهایین  داوراتیأ ههیانیب
  يهاي فرهنگ رضو جشنواره جلوه

 1391سال ها ـ  در مطبوعات و خبرگزاري
 

 و خالقـان  سندگانیـ  رسـانه و نو یثر و قابل مالحظـه اهـال  ؤ م شرکت
 حــضرت امــام ی جــشنواره فرهنگــیآثــار مکتــوب در حــوزه مطبوعــات

 انیـ  آن در مي واالگـاه ی جـشنواره و جا نیـ  اندهی فزا تیاز اهم ،  )ع(رضا
 . کند  میتی قلم و رسانه حکا حوزهیاهال

 حــضرت امــام ی جــشنواره فرهنگــی بخــش مطبوعــاتي داوراتیــه
 مشارکت گسترده و    ي رسانه برا  ی از اهتمام فراوان اهال    ری با تقد  )ع(رضا

 بـا ابـراز تـشکر از       نیروز افزون و ارسال آثار ارزنده و پر محتـوا همچنـ           
 تابنـاك و  ادیـ  کوشند نـام و   می جشنواره که  نیرکاران خدوم ا  اند  دست

 رانیـ  را بر آسمان درخشنده و فـروزان ا        )ع( الحجج نساطع حضرت ثام  
 نی و همچنـ دهیسـطح آثـار رسـ   ، کنـد   مـی اعالم، ندی پر تالتو نما   یاسالم

 بـوده و  ی بـا سـنوات گذشـته شـاهد رشـد مطلـوب      سهیـ در مقا، حجم آنها 
 برخـوردار  ی ارزنـده و مطلـوب  ياز غنـا   از آثـار  ی برخـ  ي محتوا نیهمچن
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 از  یدهـد کـه در برخـ        مـی   آثـار نـشان    ی حـال رونـد بررسـ      نیبا ا . است
 ي اسـت کـه در سـالها   ازیـ توان نظرات برتر انتخـاب کـرد و ن   ها می  رشته

 جهـت شـرکت در جـشنواره ارسـال     يتـر  ي قـو نی با مـضام يآثار،  یآت
 . شوند

 و روزنامه نگـاران  سندگانیشود که نو  می بار احساس نیا،  ی طرف از
 نیـ  بـا ا یحوزه رسانه و مطبوعات هنـوز ارتبـاط کـاف   برجسته و موثر در     

 بخـش مالحظـه نـشده       نیـ  از آنـان در ا     يجشنواره برقرار نکرده و آثـار     
 يشتریـ  حوزه توجه و اهتمـام ب نیکند در ا  میهی توص ي داور اتیاست ه 

 از سـطح مـشارکت و ارسـال آثـار         يتـر   ریـ صورت گرفته تا دامنـه فراگ     
 .  افزوده شودی آثار ارسالي و به محتواردیشکل بگ

ــ پادر ــ هانی ــ توفي داوراتی ــزون دســتقی ــد  روز اف ــرکاران اان  نی
 خود از خداونـد منـان خواهـان    ي به اهداف واالیابیجشنواره را در دست  

 . است
   بخش مطبوعاتیی داوران نهااتیه

 يهاي فرهنگ رضو هاي جشنواره جلوه يو خبرگزار
  فریرام اکمحمود ـ  زادهی والساسان ـ انی اکبر کسائیعل
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  اسامی برگزیدگان جشنواره
  

  :بخش مقاله
   نشریه پادنگنفر اول از   نجفی عماد

   نشریه آذربایجان از دومنفر   رضایی صدیقه
  

  :مصاحبه بخش
  از نشریه قدس نفر اول  کهندل زهره
  نفر دوم از نشریه قدس  مروت طیبه

  جام جمنفر سوم از نشریه   مرادزاده فاطمه
  

  : تاه و خاطرهبخش داستان کو
  بهتر گیالناز نشریه اول نفر   بینش برهمند محمدرضا

   قدس از نشریه دومنفر   زاده مهنه عبداهللا احمد
  شهرآرا از نشریه سومنفر   زادهعلی جعفر
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  :بخش یادداشت

  نفر اول از نشریه قدس  زاده مهنه عبداهللا احمد
  هرمزگان نداينفر دوم از نشریه   غالمحسین عطایی دریایی

  
  :خش گزارشب

  نفر اول از نشریه قدس  زهره کهندل
  از نشریه قدسنفر دوم    زهرا دلپذیر
  نفر سوم از نشریه خراسان  اسدي غالمرضا بنی

  
  :بخش شعر

  قدسنشریه از  نفر دوم  سید حمید هاشمی
  

  :بخش عکس
  نفر اول از نشریه قدس  محمد علی رضایی
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  : بخش مقالهبرگزیدگان
  
  
  

  پدیدآمد؟چگونه مذهب شیعه جعفري 
  

  یجفن عماد
  

اي بعــد از مــرگ ابومــسلم بــه وجــود آمــد کــه بنــام فــاطمیون  فرقــه
این فرقه بعدها در جریان سیاست آن زمان قرار گرفتند          . معروف گردید 

سادات حسنی معـروف شـدند کـه    : دسته اول. و به دو دسته تقسیم شدند  
فرزنـد  ،  )ع(طرفدار محمدبن عبداهللا بن الحسن، از نوادگان امـام حـسن            

با مرگ محمدبن عبـداهللا  . ملقب گردید» نفس زکیه«امام علی بود که به    
در پیروانش به دسته دومی که بنام سادات حسینی معـروف    ) نفس زکیه (

دسته جدید تلفیقی از سادات حسنی و حـسینی تـشکیل          . بودند، پیوستند 
اي طرفدار زیدبن علـی معـروف بـه     عده. گردید که باز هم تقسیم شدند     

برادر امام محمد باقر گردیدند و دسـته دوم؛ بـه طرفـداري             » زیدیه«ه  فرق
  .را به وجود آوردند» باقریه«از امام محمد باقر معروف به 

فرقه زیدیه مخالفت خـود را بـه شـکل مـسلحانه علیـه امویـان آغـاز         
کرد تا بتواند خالفـت را بـه دسـت بگیـرد و اسـاس قیـام او، دفـاع از           می
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سرانجام علی رغـم اینکـه مـردم کوفـه          . ظلوم بود قرآن، سنت و موالی م    
ایـن  . با زید بیعت کرده بودند ولی در هنگام نبـرد وي را تنهـا گذاشـتند             

  .قیام منجر به شکست و مرگ زید گردید
کشته شدن زید دلیل دیگري براي موجه جلـوه دادن قیـام عباسـیان              

لـذا  . ز ندانستندقیام مسلحانه را بر علیه اموي جای    » باقریه«اما فرقه   . گردید
از طریق نشر افکار و عقاید علمی و دینـی درصـدد آگـاه نمـودن مـردم             

یـا بنـا بـه ادبیـات سیاسـی      . نسبت به ماهیت ضد اسالمی امویان برآمدنـد       
الزم بـه یـادآوري   . عصر ما بسترسازي فرهنگـی را اولویـت قـرار دادنـد         

ز جـایز  است که امامان ما که نبرد مسلحانه را در شـرایط خفقـان آن رو              
پس از مرگ امام محمد باقر، فرزندش امـام جعفـر صـادق             . دانستند  نمی

. تـر  تـر و جـامع   اما در ابعادي گسترده. همان شیوه پدر را در پیش گرفت 
طرفداران باقریه که اغلب ایرانیان بودند به دور امام جعفر صـادق حلقـه             

ن و نیـز  زدند و در مکتب او به فراگیري افکار و اندیشه و علـوم آن زمـا            
به تفسیر و توجیه دینی و پژوهش در احادیث و فقه و دانـش پزشـکی و             

هـاي مـرتبط      فیزیک و زمین شناسی و سایر علوم ماوراء طبیعـه و دانـش            
حـال ایـن   . لـذا مکتـب او بـه مکتـب جعفـري شـهرت یافـت       . پرداختنـد 

شود که بـر اسـاس کـدام گنـاه امامـان پـس از فاجعـه               پرسش مطرح می  
 علنی ناکثین و مارقین و قاسطین که تشنگی در قـدرت       کربال و رسوایی  

و تطمیع در ثروت و تحمیـق در بـصیرت و فرومـایگی در عـزت نفـس،       
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هـا را در اسـارت نفـس      ذلت در وجدان داشتند، گوشها و چـشمها و دل         
گمراه کرده بودند، وقتی به خود آمدند سرزنش وجـدان را چـه کننـد؟            

ر ادامـه خفقـان خـاموش بهـره     لذا ترفند دیگـري از شـیوه جنـگ نـرم د       
سـازند و جمـاعتی      برند و حس پرسشگري مردم را در نطفه عقیم می           می

با چنـین  . سپارند  ها به تاریخ می     شان را سست و لرزان در طول نسل         اراده
شرایطی با اشاعه شـایعات و تحریـف نیـات بـه تخریـب شخـصیت ایـن                

مـسیر راسـت و   گونه بزرگان اهل فضل، تقوي و جوانمردي اذهان را از   
لــذا امامــان را بــا نــشر اکاذیــب و  . کننــد درســت شــنودي منحــرف مــی

سـازند و   تشویش اذهان در تفرقه دین و بعضا بـدعت گـزاري مـتهم مـی      
لذا در شـناخت  . آورند شان فراهم می    آرام آرام زمینه مسمومیت را براي     

ایـن گونـه برکنـار کـردن     . و قضاوت تاریخ صبوري و زمان الزم اسـت        
ر زمــان خلفــاي بنــی عبــاس بـا شــرایط و اوضــاع و احــوال هــر  رقیـب د 

  .اي متفاوت بوده است خلیفه
ضــرورت دارد کــه چگــونگی تــأثیر فعالیــت امــام جعفــر صــادق و  

تا آینـدگان   . شاگردان مکتبش در ادامه حیات شیعه و اسالم مطرح شود         
بدانند که چگونه شیعه دوازده امامی تقویـت خـود را مـدیون فعالیـت و           

مسلم است کـه وي توانـست در زمینـه          . داند  امام جعفر صادق می   تالش  
هـاي مـسلمان نمایـد و      فرهنگی و علمی خدمات شایانی به اسالم و ملت        

هاي صلیبی انتقال ادبیات و عرفان و فلـسفه اسـالم بـا محتـواي        در جنگ 
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فرهنگ ایرانی تأثیرگـذارد و موجـب رنـسانس در اروپـا گـردد و دیـن                
بلکـه بـه عنـوان    . عد سیاسی و مذهبی تعرفـه نگـردد  غنی اسالم صرفا از ب    

ه ابعاد که محتواي سیاسی و مذهبی هـم داشـته     میک مکتب علمی در ه    
  .است، از فرصت استفاده کرد و به تبلیغ آن پرداخت

تا زمانی که شیعه به دنبال قدرت و سیاست و حکومت بـود امـام بـه        
 امیرالمـؤمنین  گرفت و لقـب  عنوان فقط، خلیفه در رأس قدرت قرار می      

آگــاهی  بــراي شــیعیان و پیــروان خــود،. شــد بــراي مــسلمانان تعرفــه مــی
گذاشت، شیعیان جهان باید دریابند آنچه را که          فرهنگی را مسکوت می   

هـا   ها و دولت   شود، و به سبب آن ملت       اکنون در زمینه سیاسی تالش می     
هـاي امـام جعفـر صـادق و پـدر        آورند، نتیجه تـالش     قدرت به دست می   
بنابراین اوضاع، فرصـتی را کـه بـراي وي بـه دسـت           . بزرگوارشان است 

ها بـه بهتـرین وجهـی اسـتفاده           آمد، توانست با درایت و تدبیر از فرصت       
به علت انحطـاط  : اوضاع در زمان امام جعفر صادق بدین وضع بود   . کند

و ضعف و هرج و مرج در اواخر دوران خالفت اموي و ظهور ابومـسلم          
یان تقریبــا بــیش از یــک دهــه بــسیار مناســب بــراي وي و انقــالب عباســ

زیــرا بیــشتر تــالش خلفــاي امــوي جهــت ســرکوبی . شــد محــسوب مــی
. گرفـت  اي بود که پی در پی با ماهیت ایرانی انجام مـی    قیامهاي مسلحانه 

پـس از ســقوط امویــان و روي کـار آمــدن عباســیان و بـا ادعــاي اینکــه    
 است در جهـت تکـوین   حکومت جدید به عنوان یک حکومت انقالبی   
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و تداوم سنت پیامبر اکرم و حمایـت از علویـان پرداخـت، بـراي حفـظ                 
ظــاهر قــضیه توســط خلیفــه اول بــه نــام ابوالعبــاس چنــین روش سیاســی 

بعـد از وي خلیفـه دوم، بـه نـام ابومنـصور دوانیقـی وقتـی            . مصلحت بود 
ــان    پایــه هــاي حکومــت را محکــم ســاخت، درصــدد مخالفــت بــا علوی

هاي بارز مخالفـت بـا علویـان، کـشتن ابومـسلم              کی از نمونه  ی. برخاست
در واقع ظاهر شدن کینـه آل علـی از طـرف خلفـاي بنـی عبـاس و                    . بود

سـرانجام امـام   . مخالفت علنی با موالیان شیعه که ایرانیان مـسلمان بودنـد         
  .گردد جعفر صادق توسط منصور دوانیقی مسموم می

علویــان و عباســیان و بعــد از مــرگ منــصور دوانیقــی بــراي آشــتی  
» مهـدي «تحکیم مجدد اندیشه ظهور مهدي، جانشین او خود را بـا لقـب     

رسـاند و دوبـاره شـیعیان بـراي بـه دسـت گـرفتن قـدرت                   به خالفت می  
: شـوند  شـیعه جعفـري دو دسـته مـی      . آورنـد   فرصتی تـازه بـه دسـت مـی        

کـه در زمـان حیـات    » اسـماعیل «اي طرفدار پسر بزرگ امام بـه نـام       عده
آي دیگر طرفدار پسر کوچکتر به نام موسـی      فوت نموده بود و عده     پدر

که راه مصلحت اندیشی را در پیش گرفت و قیام مسلحانه را            ) ع(کاظم  
ولی همکاري و سازش با خلفـاي وقـت را هـم کـه در آن              . جایز نشمرد 

هارون در زمره قـدرت منـدترین   . زمان هارون الرشید بود مجاز ندانست     
ــان پادشــاهان دوره خــود محــسوب مــی شــد خلیفــه عباســی در  امــا . می

گرایش آن دسته از شیعیان که به سیاست مبارزه اسماعیل بر علیه خلیفـه    
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. دادنـد  وقت ایمان داشتند، مبارزه به صورت جنگ و گریز را ادامـه مـی    
ایــن اقــدام اســماعیلیه، هــارون الرشــید را بــر آن داشــت کــه ایرانیــان را  

پیـروان اسـماعیل را     . هـا را پراکنـده کنـد       منصب دیوانی دهد تا گرایش    
که شوري مسلحانه در سر داشتند و در زمان حیات خود و پدر مبـادرت      

هاي سري نموده بود و مخالفت علنـی را بـا خلفـاي              به تشکیالت انجمن  
عباسی تکلیف الهی به پیروان خود القاء کرده بود، مجددا آغاز گردیـد         

اکنون در تاریخ نام دارند امـا  . ش نبردندو اما پیروان او نهایتا کاري از پی    
. انـد  کنـده اهاي مذهبی در دنیا پر بعنوان یکی از فرقه. نقشی عمده ندارند  

ــروه  ــی از گ ــر یک ــصر حاض ــصفا در    در ع ــوان ال ــام اخ ــه ن ــا ب ــاي آنه ه
  .اند هایی هم داشته کشورهایی مانند سوریه فعالیت

انـست در  د  چون اسماعیل براي رسیدن به خالفت خود را محق مـی          
زمان حیات وي از سوي پیروانش به عنوان امام پذیرفتـه شـده بـود و در          
زمان حیـات پـدر نیـز درگذشـت، چگـونگی فـوت او باعـث اخـتالف                  

اي مخالف مرگ اسـماعیل شـدند و بازگـشت او             عقیده گردید که عده   
کشند و معتقدند که اسماعیل نمرده است بلکـه در          را از غیبت انتظار می    

برد و روزي ظهور خواهد کرد و دنیا را پـر از عـدل و داد           غیبت بسر می  
اي دیگــر مــرگ اســماعیل را محــرز دانــسته و بــراي  امــا عــده. کنــد مــی

سـپس  . جانشینی، پسر وي را به نام محمد به عنوان امام خـود برگزیدنـد             
رد شـد و بـه نوادگـان        ) ع(انتقال امامت از اسماعیل به بـرادرش موسـی          
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خواننـد کـه پیـروان ایـن        محمـد را امـام قـائم مـی         .اسماعیل انتقال یافت  
البته انتخاب محمد به عنوان قائم خـود نـشانگر          . عقیده قرمطیان معروفند  

در حالیکـه امـام     . باشد  همان روح قیام مسلحانه علیه خالفت عباسیان می       
موسی، عموي محمد با توجه به شرایط سیاسی آن زمان مخالفـت از راه       

کنـیم کـه چگونـه     بنابراین مشاهده مـی  . دانست مسلحانه را مصلحت نمی   
مـسئله غیبـت و ظهـور امـام غایـب جهـت اجـراي عـدل و داد در زمــان         

الزم به توضیح است که اسماعیلیان غالبـا    . شود  خلفاي عباسی مطرح می   
ایرانی هستند و ایجاد فرقه اسماعیلیه ادامـه بخـشی از اعتقـادات ایرانیـان           

  .باشد کی از مباحث آن میکه اعتقاد به ظهور مهدي ی. است
اسمعیلیان از گـروه قرمطیـان بـه ترتیـب فرزنـدان محمـد را بعنـوان                 
جانشینان برحق به عنوان امامـان مـستور قبـول دارنـد و معتقدنـد کـه بـه                    

آخـرین امـام شـان محمـد قـائم کـه         ... ترتیب عبداهللا، احمـد، حـسین و        
یبـت بـسر   نیـز در غ  . شـان اسـت     اسـی خلفاي فاطمی دنبالـه اعتقـادات سی      

  .برد می
علت نامگذاري امامان مستور در فرقه اسـماعیلیه بـه ایـن دلیـل بـود                

محمدبن اسماعیل از بیم هارون الرشـید چـون در خفـا بـه شـهرهاي        : که
کرد، پیـروانش او را      رفت و مردم را به امامت خود دعوت می          متعدد می 

ــد کــه دیــن جدیــدي آورده و  . داننــد نخــستین امــام مــستور مــی  معتقدن
  .هاي کیش اسماعیلی را پی ریزي کرده است پایه
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) شــاید بهتــر اســت بگــوییم در مــوازات آن (در مقابــل اســماعیلیان 
فرزندان امام موسی کاظم بودند کـه بـه عنـوان امـام طرفـداران خـود را            

در این شرایط بود که امـام رضـا پـسر امـام     . دادند  مورد حمایت قرار می   
مأمون با پیـشنهاد  . علویان استقبال کردموسی، از پیشنهاد آشتی مأمون با      

ولیعهدي امام رضا قلوب علویان را بسوي خـود جلـب کـرد و منتقـدین      
به پذیرش ولیعهدي از سوي امام رضا شـاخه دیگـري از شـیعیان شـدند                

  .که در تاریخ نیاز به کنکاش و پژوهش دارد
شـود، چـرا امـام رضـا بـه عنـوان امـام از            حال این پرسش مطرح می    

یعیان از ایـن جایگـاه ولیعهـدي مـأمون را پـذیرفت؟ آیـا چـون                 سوي ش 
مأمون برخالف امین از مادر ایرانی بود؟ و امام رضا هـم از سـوي مـادر              
ریشه و تربیت ایرانی داشت؟ آیا جلب نظر ایرانیان براي مـأمون پـس از           
سرکوبی برادرش امین توسـط حکومـت محلـی از جملـه طـاهر کـه بـه               

 امام رضـا در جریـان بیعـت بـا ولیعهـدي لقـب               عنوان ذوالیمین از سوي   
یک مبارزه سیاسی خاموش بود؟ عبداهللا بن طاهر از خانـدان           . گرفته بود 

طاهریان چون با دست راست با مأمون بیعت کـرده بـود و لـذا بـا دسـت        
چپ با امام رضا در تأیید و لیعهدي ایشان بیعت کرد و امام او را بـه ایـن    

دانست کـه پـدرش بـه دسـتور هـارون       ضا نمیآیا امام ر . عنوان لقب داد  
الرشید مسموم شده است؟ کسی که خـانواده سـلفش دشـمنی نهـانی بـا                
خانواده علی داشته باشد، عناد و دشمنی مانع جانشینی ولیعهـد بـر مـسند             
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بهرحال آن چه که قابل استنباط است موضـوع خالفـت و     ! خالفت باشد 
خواست که بـار   ی تمام میمأمون با زیرک . قدرت براي مأمون مطرح بود    

تـا در مقابـل قیـام    . دیگر بین علویان شیعه و عباسیان آشـتی برقـرار کنـد     
. رقیب دیگر از جمله اسماعیلیان خیالش از بابت امام رضا آسـوده باشـد        

ولــی انتخــاب ولیعهــدي امــام رضــا باعــث اشــتباه سیاســی طرفــدارانش  
 علی که ایرانیـان  زیرا مأمون کسی نبود که خالفت را به خاندان      . گردید

زیرا اگر خود چنین گذشت سیاسی را مـی  . نفوذ عمده را داشتند بسپارد  
بنابراین امام رضا را ولیعهد معرفـی  . شد کرد مسلما از خالفت برکنار می   

امــام رضـا بـه عنـوان ولیعهـد نفــوذي در     . نمـود ولـی در حـد تبلیـغ بـود     
در . ل نمـود  لـذا از ایـن آشـتی سیاسـی اسـتقبا          . تصمیمات خلیفه نداشت  

دانـست اگـر بـا مـأمون سـازش کنـد نـشانه انحـراف از                  حالیکه خود می  
شــود چــرا تــن بــه قبــول  اصــول مکتــب مبــارزه فرهنگــی ـ سیاســی مــی  

  ولیعهدي داد؟
خواسـت از انتخـاب ایـن راه تـشویش      علت عمده این بـود کـه مـی        

شـد و سـبب تفرقـه بـین      ریـزي مـی   اذهان را کـه از سـوي مـأمون برنامـه      
فرصـتی را بـراي مبـارزه علیـه     . گردید تا حدي تعدیل کنـد   میپیروانش  

تـا در بـرانگیختن   . دیـ براندازي خلیفـه از سـوي پیـروان خـود ایجـاد نما         
دلیـل دوم   . هـاي اجتمـاعی جوانـه بزنـد         احساسات ضد عباسیان در الیـه     

اینکه فرصـتی بـراي نفـوذ پیـروان خـود کـه ایرانیـان بودنـد در دسـتگاه           
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شان حفظ شود و دلیلی محـرز پـس از     نیت سیاسی دولتی فراهم آید و ام    
شاید اگـر مـأمون   . مرگ خلیفه مأمون براي رسیدن قدرت ایرانیان بشود     

داد ایـن اتفـاق بـراي ایرانیـان چنـد قـرن        دستور مرگ امام رضـا را نمـی    
تر از آن بـود کـه بتوانـد از طریـق        اما مأمون زیرك  . آمد  زودتر پدید می  

ن طرفدار امام رضا ضربه خود را بـر آنهـا         ولیعهدي و جلب اعتماد شیعیا    
تا مدتی شیعیان دخالت مأمون را در مـرگ امـام رضـا بـاور              . وارد آورد 

بنابراین هدف از انتخاب ولیعهدي امام رضا چیزي جز نـابودي           . نداشتند
کـرد دیرتـر    اما اگر امام رضا ولیعهدي را قبـول نمـی       . رقیب سیاسی نبود  

باید چـشم انـداز سیاسـی آن زمـان را          شد؟ ورود در این بحث        کشته می 
توان نادیده گرفـت، بـه تحلیـل و     با ابعاد گسترده که نقش ترکان را نمی     

  .گنجد بررسی قرار داد که در این حجم به بیان نمی
شاید مأمون عـدم پـذیرش ولیعهـدي از طـرف امـام رضـا را دسـت            

شتري رسـاند و آن تبعـات بیـ     داد و زودتر وي را به قتل می         آویز قرار می  
شاید تا زمانی   . گردید  داشت و تفرقه بیشتري را در بین ایرانیان سبب می         

امـا کـدام   . داشـت  هم مزاحمتی براي مأمون نداشت، او را زنده نگه مـی         
  !یک از امامان سکوت کرده بودند که ایشان دومین نفر باشند

پس از مرگ مأمون جانشینان وي دسـتخوش هـرج و مـرج و نفـوذ               
بنابراین بخشی از شـیعیان بـراي حفـظ         .  خالفت شدند  ترکان در دستگاه  

اتحاد خود به فرزندان امام رضا، از جمله امامان محمدتقی و نقی و امـام      
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حسن عسکري به عنوان نیروي مقاوم در برابر خلفاي وقت، با توجـه بـه               
اما به شدت مورد تعقیب و آزار عمـال    . کردند  شرایط موجود مبارزه می   

بـه ایـن دلیـل    . رسیدند بطوري که بقتل هم می   . تندخلفاي وقت قرار داش   
 هجـري بـه دسـتور معتمـد خلیفـه        260امام حسن عسکري کـه در سـال         

فرزندي که هنوز به حـد رشـد نرسـیده بـود تـا            . عباسی به شهادت رسید   
بتواند رشته امامت پیروان پدر را بعهده بگیـرد بـا نقـش و تـدبیر ایرانیـان       

م بستگان امام حسن عسکري مورد تعقیـب   پنهان نگاه داشته شد زیرا تما     
اي را بـه عنـوان خاصـگان         طبعا هر رهبري عـده    . و شناسایی قرار داشتند   

دارد و همان خواص که از مخلصان و عالمان دین بودنـد فرزنـد ایـشان                 
موضـوع مخفـی زیـستن    . را از دسترس عمال خلیفه وقت پنهـان داشـتند      

 است کـه بارهـا در تـاریخ       هاي بارزي   رهبران در جریانات سیاسی نمونه    
بنا به گفتـه شـیعیان محمـد کـه بعـدها            . رسیم  مبارزاتشان به آن مقوله می    

 هجري در سامره به دنیـا آمـد،         255در تاریخ   . شد» عج«ملقب به مهدي    
که مرکز خالفت متوکل تا معتمد و بعد از آن بر اسـاس شـرایط خـاص       

.داد قـرار داشـت    سـامره در پـانزده کیلـومتري بغـ        . سیاسی در سامره بود   
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  ثیر زیارتأبه ت نگاهی جامعه شناختی
  در بهبود سالمت اجتماعی )ع( رضاممرقد اما

  

  صدیقه رضایی
  

 هستند که به قصد توسـل بـه         یمشرف شوندگان به حرم مطهر کسان     
ــار  ــه اطه ــرا )ع(ائم ــام ف ــذهب ی و انج ــال م ــر  یض و اعم ــرم مطه  وارد ح

دن رفتارهــا و اعمــال یشل کثــرت و انتظـام بخــ یــکن بـه دل یلــ، شــوند یمـ 
 آنـان  يبـرا ) یاز کمـال یـ ن(ارت یاز به ز یر از ن  ی غ يگری د يازهاین،  زائران

. باشـد  یارت مـ یـ ل عمـل ز یشود که رفع آنهـا در جهـت تـسه         یمطرح م 
 ی نــامطلوبيهـا  تی زائـران احــساس کمبودهـا و وضـع   يازهـا ین نیبنـابرا 
ستار رفـع   داشته و خوایشوند که زائران نسبت به آنها آگاه    یف م یتوص

ارت یـ  را کـه همـان ز  تـري   یاز اساسـ  یـ تا بتوانند ن  ،  باشند  یو بهبود آنها م   
  .  و مطلوب است برآورده سازندیواقع

 يشوایـ ن پیـ  با ا  ي رابطه معنو  ي برقرار يبه معنا ) ع(ارت امام رضا  یز
 هـاي  ضین امـام پنـاه آوردن وفـ   یامن اي   به خانه ی،  عنیباشد؛    می معصوم

 يریـ گ  بهـره يدن وآماده ساختن روح دل برا    ب خود کر  یشمار را نص   یب
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  . شود ی میاجتماع ت موجب بهبودسالمتینهاامر در نیکه ا ازوجودامام
ارت مرقـد امـام     یـ  بـه کـارکرد ز     ین مقاله با نگاه جامعه شناخت     یدر ا 

  . شود  می پرداختهیق سالمت اجتماعیدر تعم)ع(رضا
 داشـته و    یی انسان نقش بسزا   ی که دررشد وتعال   ي از امور معنو   یکی

اگرچـه  . اسـت ) ع(دار امام رضا  یارت ود ید ائمه قرار گرفته ز    یمورد تاک 
 یثـاق ید عهـد وم یواقع تجددر، اما، باشد  می مطهراز قبر  ارت ظاهرا یز نیا

 یمطـالب ، ت خـود حـضرت  یـ م با عناین مقاله برآن  یدر ا ،  لذا. دوباره است 
  . میم کنیت تقدین اهل بیخدمت محب، ارت امام هشتمیرامون زیپ

،  ممتاز است که در پرتو تحـوالت   ي موجود ینش اسالم یانسان در ب  
ک مرحلـه بـه   یـ شـود و بـا گـذر از     یل م ی نا ي و معنو  یبه کماالت روح  

ــد و در هــر ی ی خــود را مــیجهــت جــاودانگی، گــر زنــدگیمرحلــه د اب
ط یگـذارد و بـا شـرا     مـی  قدميدی جد ياین و دن  ی نو ی به زندگ  يا  مرحله

 بـرزخ و  یزمـان ، ایـ  دنیگـاه ، »رحم« یگاه. کند  یدا م یخاص آن وفق پ   
ر یـ دو تعب، اتیـ مـرگ و ح   . ست انـسان اسـت    یامت اقامتگاه ز  ی ق یهنگام

ات یــ از حيری و تفــسي و هــر دو امــر وجــودیمختلــف از رونــد زنــدگ
 عـدم  يمـرگ بـه معنـا      :دیـ گو یی می عالمه طباطبا .  انسان است  یجاودان

 کـه ماننـد     ي وجـود   است ي انتقال است؛ امر   يست بلکه به معنا   یات ن یح
  . ر استیات خلقت پذیح

 :ار صـراحت دارد   یقـت بـس   ین حق یـ  ا ییم در بـازگو   یلسان قرآن کر  
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َِذی خلق الموت و الحيوة ليال« َُبـلوَ ًحسن عمال و هوالعزيز الغفـورأکم ّيأکم ْ َ ؛ خـدا  »َ
ک یـ د که کـدام  یازمایده است تا شما را بیهر دو را آفر،  اتیمرگ و ح  

  . ز آمرزنده استید و او غالب و عزیرفتارترک یاز شما خوش عمل و ن
 و یبند ضوابط اجتماعیپای، ط زندگ یاز شرا اي    ها در هر دوره     انسان

. ستیـ  نی گسـستن یچ مقطعـ ی در هـ یارتبـاط انـسان  .  هستندیروابط انسان 
م ی مفـاه »ارتیـ ز«لـذا  . ورزد ید مـ یـ  تاکیوسـتگ یونـد و پ ین پیاسالم به ا  

 را به همـراه  یمانی و ا  ی انسان یستگویمودت و پ  ،  محبت،   از عشق  یقیعم
  .شه به آن توجه داردیهمي  آنچنان که هر مسلمان باورمند، دارد

  
  آثار تربیتی زیارت قبور افراد عادي درسالمت جامعه

ده شـده؛  یـ ست که انسان با حرص و ولع بـه مـال و جـاه آفر   ی ن یشک
 لین خواسـته را تعـد  یات او هست که ا   ی در ح  ین حال عوامل  ی در ع  یول

کند که تـالش   ي میبخشد و کار  میزه سر و سامان  ین غر یکند و به ا    می
ر سعادت او باشد نـه  ی اموال و ثروت در مس   ي و گردآور  ی زندگ ياو برا 

، ن درخواسـت یل کننده ا  ی از عوامل تعد   یکی.  اموال ير گرداور یدر مس 
ــه واد  ــتن ب ــدان و    يرف ــان و قدرتمن ــه در آن بزرگ ــت ک ــان اس  خاموش

 جـز  يزیـ  و چانـد  دهیـ د هم شکل آرم   یک لباس سف  ی با   ثروتمندان جهان 
شـود کـه انـسان از       مـی  سـبب ،  داریـ ن د یهمـ . انـد   کفن همراه خود نبرده   

 ثــروت يله در فکرجمــع آورین وســیش بکاهدوبــدیحــرص و آز خــو
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 جامعـه وکـاهش جـرم       یت اجتمـاع  یـ له امن ین وسـ  یفتاده وبـد  ینامشروع ن 
  .ت ممکن خواهدبودیوجنا

  

  امبرزیارت قبور و سنت پی
خواند  یارت قبور میاران را به ز ی، ی  به طور شفاه   )ص(امبرینه تنها پ  
ح خـود نقـل   یمـسلم در صـح  . رفت یارت آنها م  یزعمالً به ز  یبلکه خود ن  

، ن بخـش شـب    یامبر در آخـر   یپ :دیگو  یم) امبریهمسر پ (شه  یعا :کند  یم
ن ین سـرزم یـ کـرد و آنگـاه وارد ا   یع ترك م  یارات بق یخانه را به قصد ز    

َألـسالم علـيکم دار « :گفـت  ین مـ یدگان در دل خاك چنـ     یشد و با آرم    یم ّ
ــاکم مــا توعــدون غــدا، مؤجلــون، و إنــا إن شــاء اهللا بکــم الحقــون،  َقــوم مــؤمنين و أت َِ ُ ِ ّ ًِ ِّ ُ َ

ْأللهــم اغفــر ألهــل البقيــع الغرقــد َْ ِ َْ ِ ّ ُ ــسلم (»ّ ــما «. )63ص ، 3ج، م ــر ش اي  درود ب
 نـده وعـده داده  یوقـوع آن در آ آنچـه بـه   ،  !مـان یساکنان خانه افـراد بـا ا      

 سـر  ز بـه یان مـرگ و روز رسـتاخ  یـ سـراغ شـما آمـد و شـما م       ،  دیشد می
  .»!امرزیع را بیاهل بق! پروردگارا. وستیم پیز به شما خواهیما ن، دیبر می

بـه  ) س(فاطمـه زهـرا   ،  امبریـ  پ یو دخـت گرامـ    ،  همسر رسـول خـدا    
 اکنـون  یولـ  ،گرفـت  یراد نمـ یـ  بر آنـان ا يرفتند و احد    یارت قبور م  یز

ن یک نوع تناقص بـ    ین  یا.  زنان بسته است   يع به رو  یارت قبور بق  یباب ز 
ا حکـم  یـ آ. هاسـت   کـشور ی برخینی ديسنت صحابه و رفتار دستگاهها  

د زنـان از آثـار   یـ خدا در قرن چهـاردهم دگرگـون شـده اسـت؟ چـرا با        
  !ا محروم باشند؟یدان و اولیشه آن هم، سازنده قبور
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  »لرحالالتشد ا«تفسیر حدیث 

ارت یـ ات زیـ ن روایـ  مطرح شود که این جا ممکن است سوال  یدر ا 
ارت او سـخن  یـ  زيشمارد اما درباره سفر بـرا  ی را مستحب م  )ص(امبریپ

 يبـرا ،  رهیـ ت ابـو هر   یـ توان گفت که سفر طبـق روا        یبلکه م ،  دیگو  ینم
ّال تـشد «: کند یم  نقل)ص(امبریپ ازيرا ویست؛ ز یز ن یارت مرقد او جا   یز

 »یصاألقـالمسجدحرام والالمسجد  هذاویمسجد:مساجد ثالثة یّإال إل ّالرحال
، مـسجد الحـرام  ، ن مسجد مـن   یا :ردیگ  ی سه مسجد انجام نم    يجز به سو  

ث یموضـوع در حـد  . ن سوال روشـن اسـت  ی پاسخ ا  یول »یمسجداالقص
ر آنهـا؛ مـثالً   یـ سفر بـه مـساجد اسـت نـه سـفر بـه غ      ) التشد رحال (امبر  یپ
  . ل علمیا تحصی تجارت و يسفر برا، نیالدارت ویز، ارت قبوریز

ن اسـت   یـ شـود ا    ی مـ  »شد رحـال  «ن سه مسجد    ینکه فقط به ا   یعلت ا 
 دارد؛ مثالً آن کس کـه  یکسانین سه مسجد در همه جا ثواب    یر ا یکه غ 

 درك ثـواب مـسجد جـامع بـه شـهر      يست بـرا یسته نیدر تهران است شا 
ن یـ  اسـت و ا یکـ یرا ثواب مسجد جامع تهـران و سـمنان      یگر برود؛ ز  ید

  )72ص، 1384ی، سبحان(. ارت قبور نداردی به زیارتباط
امام  ان خود آن حضرت   یدر ب ) ع(ارت قبر مطهر امام رضا    یز لتیفض

ارت یبه ز ،  ما وعارفان به حق ما     که ازدوستان  آنکس: ندیفرما می) ع(رضا
  )80، ص1378قائمی، (.کرد خواهم فاعتشحتما اورا امتیقدر، دیایب من
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 خواهـد  یهست زمـان اي  بقعه، در خراسان  :دیفرما  می گرید ییجادر
از مالئکـه    یوسته فوج یپس پ . مالئکه خواهد بود  وآمد رفت مدکه محل آ

. تا در صـور بدمنـد  ، رفت باال خواهندیخواهد آمد وفوج  ازآسمان فرود 
ن طـوس اسـت     یدر زمـ  : کدام بقعه است؟فرمودند  !ا رسول اهللا  ی: دندیپرس
ارت کنـد در آن  یـ  بهشت؛هر کـه مـرا ز    ي باغها  است از  یواهللا باغ ،  وآن

 او ي از بـرا یوحق تعـال ، ارت کردهیرا ز) ص(بقعه است که رسول خدا    
سد یـ  عمره مقبوله بنورده وهزایارت ثواب هزار حج پسند   یبه سبب آن ز   
  )104ص، 1384ی، قم(. میامت هستیعان او در روز قیشف، و من وپدرانم
رد وبـه   یر را برخـود بپـذ      سـف  يهـرکس دور  : فرمودنـد ) ع(امام رضا 

بـه نـزد او خـواهم       ،  گـاه یامـت در سـه جا     یمن در روز ق   ،  دیارت من آ  یز
 کـه نامـه اعمـال دسـت بـه       ییشتافت تا او را از تنگنا به درآورم؛آن جـا         

  . وهنگام سنجش اعمال، در صراط، شود  میدست
 شد که هـارون را آن جـا        یوارد بارگاه )ع(امام رضا : دیگو»يهرو«

ن ی بر زمـ   یخط،  شیدر کنار گور او با دست خو      . ودنددر خاك کرده ب   
جـا   نیشوم وخدا ا  مین دفنآن تربت من است که در   یا: د و فرمود  یکش

 کـه   يهر زائـر  . روان ودوستداران من خواهد ساخت    یرا محل امدوشد پ   
 بـا شـفاعت مـا اهـل       ،   که برمن سالم دهد    ید وهر مسلمان  یآیدار من   به د 

ی، مجلـس (.  از ان خود خواهد کرد      را يبخشش و رحمت خداوند   ،  تیب
  )83ص، 1373
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  فلسفه زیارت قبور اولیاي الهی وآثارآن درارتقاي سالمت جامعه

آثار )ع(امبر وامامان معصوم  یبه خصوص پ  ،  ی اله يایارت قبور اول  یز
 یکـه برخـ   . تواند مالك حسن و رجحان آن باشد        می  دارد که  یوبرکات

  : ازآنها عبارتند از
 هـستند کـه بـا    ییقت الگوهایدر حقی،  الهيایولن وایبزرگان د ـ   1

ن یـ ا. افـت یا وآخـرت دسـت   یتوان به کمال وسعادت دن  میاقتدا به آنان  
 يجوامـع بـشر   ي    بلکه همـه  ،   ندارد ینیتنها اختصاص به جوامع د    ،  مساله

،  هستند که مردم بـا اقتـدا بـه آنـان           ییدرصدد بزرگ جلوه دادن الگوها    
، ستندیـ اگرچه زنـده ن   ،  ن الگوها یا،  ندریق سعادت وکمال قرار گ    یدر طر 

اد خـود انداختـه و     یـ ارت قبرشان آنـان را بـه        ی باغ دعوت مردم به ز     یول
 سـوق خواهنـد   ی کمال وسالمت اجتمـاع    يله جوامع را به سو    ین وس یبد

  . داد
 ومحبـت  یست کـه دوسـت  یـ  نیشـک . ارت ازمظاهر حب استیز ـ  2
الزم ،  زجهات مختلـف  ان ا یرانی ما ا  يبرا) ع(ت خصوصا امام رضا   یاهل ب 

احبـو « :نـد یفرما  مـی  ن بـاره  یدر ا )ص(امبر اکرم یو واجب است؛چنانکه پ   
لـذا  . دیـ  مـن دوسـت بدار  یتم را بـه سـبب دوسـت   ی اهل ب»اهل بيتـی لحبـی

تش هـم الزم  یـ محبـت اهـل ب  ، امبر واجـب اسـت  یـ همانگونه که محبت پ  
 دارد کـه تنهـا در   يمظـاهر ، م کـه حـب    یدانـ   مـی  گـر ی د یاز طرفـ  . است
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ارت یـ ز، ن مظـاهر یـ  از ایکیشـود؛   نمـی  خالصـه  ی قلب یعت و دوست  اطا
  . قبور است

نـه عمـل   : نـد یفرما  مـی تیـ  بـا اهـل ب  یدرباره دوست) ع(امام رضا ـ  3
د ونـه  یـ ت رهـا کن یـ  محبـت اهـل ب  يصالح وتالش در عبادت را به اتکـا    

 عبادت؛چرا  يم آنان بودن را به اتکا     ی وتسل )ع(تی اهل ب  یمحبت ودوست 
  )374ص، 1372ی، مجلس(. ستی نيگریدون دچکدام بیکه ه

ــز ـ   4 پرداخــت )ص(امبریــت پیــ واهــل بی الهــيایــارت قبــور اولی
ه قـل الاسـئلکم عليـ«: دیـ فرما  مـی  خداونـد متعـال   . اجرومزد رسالت اسـت   

  )23/يشور(. » فی القربیةاجرا اال المود
 يایــ از عمــق انــسان بــا اوليریــتعبی،  الهــيایــارت قبــور اولیــز ـ  5

  . باشد  می جامعهیش روحین امر موجب پاالیکه ا .خداوند است
 بـا آنـان   يد عهـد یـ قـت تجد یدر حقی،  الهـ يایـ ارت قبور اولیز ـ  6
د یـ ت دارنـد و مـا هـم با     یـ  امامان بر مـا وال     زک ا یم که هر    یدان می. است

ان یـ تنها گفتن و ب، عتین بیا. میعت کنینان ب آرفته و با    یت آنها را پذ   یوال
کـه  ، مییز ابـراز نمـا  یـ  خود را ن  یعت قلب ید ب یکه با بل ست؛یکردن با زبان ن   

فــشان ینــان وحـضور کنــار مرقــد شر آارت قبــور یـ در حـال حاضــر بــا ز 
  . ردیگ  میصورت

 یانــسان را از جنبــه روحــی،  الهــيایــحــضور در کنــار قبــر اول ـ  7
ن یـ وا. بخـشد   مـی  را بـه انـسان     يمعنوي     زنده کرده و روح تازه     يومعنو
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  . شود ی میبه نفس عمومش اعتماد یامرموجب افزا
، ن خـود یـ شـود وا  ی مـی  الهـ يایـ  اولیارت قبور باعث دوسـت یز ـ  8

  . گردد  میسبب نزول برکات بر ما
هر   جامعه یدرسالمت عموم )ع(ارت مرقد امام رضا   ی ز يکارکردها

 يازهـا ی رفـع ن يا بـرا یـ  اسـت   ی هـدف  ي که انسان انجام دهد دارا     یتیفعال
ازهـا  ین جهت رفـع  ق کوشش در یطراز یعنیق  یطر است وازآن  شده دهیآفر

، فه قـرآن یات شـر یـ در آ. خوانـد   ی خود فـرا مـ     یخداوند بشر را به بندگ    
 يهـا  زهیـ جـاد انگ یق ایـ مـان بـه خـدا را از طر        یت خود و ا   یخداوند عبود 

ْهـل َأدلكـم علـى تجـارة تنجـيكم مــن «: کنـد  یق مـ ی انـسان تـشو  ي بـرا يمـاد  َِّ ُ ُِ ُِ ٍَ َ َ ُْ ُّ ْ َ
ُعذاب أَليم تـؤمن َِ ْ ُ ٍ ِ ٍ َِّون باللهَ ِ  یت کنم به تجـارت یا شما را هدای؛ آ )10/ صف (»َ

  .دیمان به خدا آوریشود؟ ا یعذاب دردناك مکه باعث نجات شما از
  

  .  ـ زیارت، عبرت انگیز است1
ن یــا.  اســتي فــراوان مــادهــاي عــالم جــذب و کــشش، ایــعــالم دن

 و یعامــل بازدارنــده و سـبب غفلــت انــسان از فرجــام زنــدگ هــا  کـشش 
 انـسان را  يداریـ  و بياد آخـرت فلـسفه فردانگـر   یـ .  استیشاندی  عاقبت
ن توجـه   ی چنـ  یوقت. کند  می  فردا یبخشد و او را متوجه زندگان       می شکل
نـده روشـن و   یاو درصـدد سـاختن آ  ،   انـسان حاصـل شـد      ي بـرا  یو تنبه 

. کنـد   مـی  ایـ دن به آن را مه    ید و مقدمات رس   یآ  می  خود بر  يمطلوب برا 
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َزوروا القبــور ف« :نــدیفرما مــی) ص(من اســالأم الــشیامبر عظــیــپ َ ُُُ ُانهـا تــذکرکم ُ ُُ ِّ َ ُ ِِّ

َخـرةاآل اد یـ شما را بـه  ، ن کاری که ایپس به درست. دیارت کنیقبور را ز؛  »ُ
  . )475ص ، 1374، ابن ماجه(اندازد  یآخرت م

  
  .  ـ زیارت، فرح بخش است2

هـا   ان انـسان یـ  اسـت کـه م     ی و عـاطف   یوند روح ی از پ  يارت نمود یز
شـتابد و    مـی دار دوسـت خـود  یـ  بـه د ی که دوسـت  یموقع. شود  می اربرقر

رفـتن بـه   . گـردد  ها مـی  يقلب او سرشار از شاد  ،  برد  می  او يبرااي    تحفه
 دارد و روح درگذشـتگان بـا   ی در پـ   يامـد شـاد   ین پ یز چن یار اموات ن  ید

 ن رابطـه  یـ  در ا  )ع(یامـام علـ   . شـود   مـی  ارت مـسرور و شـاداب     یتحفه ز 
ُزور« :دیـ فرما می ُوا موتـاکم فـانـهم يفرحـون بزيـارتکمُ َِْ ِ ِِ َ ُ َْ ُْ ََِّ گـان خـود را       ؛ گذشـته  »ُ

و ر  مـسرو ین عمـل شـما بـس   یـ  که آنان از ا   یپس به درست  . دیارت کن یز
  . )229ص، همان(شوند   میفرحناك

 کنـار قبـر   یکـس  : عرض کردم)ع(د به امام صادقیگو ی میداود رق 
 بـه حـال آن صـاحب قبـر    ا یـ آ، رود  مـی ا افراد دگر  یپدر و بستگان خود     

َنعـم ان ذلـک يـدخل عليـه کمـا يـدخل علـی« :رساند؟ امام فرمـود    ي می سود َّ ِ 
ُحدکم الهدية يفرح بهاأ ، شـود   مـی رسد و خوشحال  میثوابش به او. ی؛ بل»َ

ی، مجلـس (د یشو  میشما برسد شما خوشحال بهاي    هیهدطورکه اگر  همان
  . )296ص ، 1371
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   ـ احساس حضور و رغبت انس 3

ن یـ بنا بر ا. گر استی ديایا به دنیک دنیمرگ انتقال دهنده انسان از     
 انـسان   ی و عـاطف   یاحـساس ی،  عقالنـ ي،   فکـر  يروهایهمه استعدادها و ن   

شد اندیـ  یانسان پس از مرگ همچنان م. پس از مرگ زنده و فعال است    
 )ع(به امـام صـادق     :دیگو  می محمد بن مسلم  . کند  می همچنان احساس و

کنند؟ امـام     می  اموات حضور ما را کنار قبرشان درك       ایآ :عرض کردم 
ــود ِای واهللا انـهــم ليعلمــون بکــم و يفرحــون بکــم و يستأنــسون الــيکم« :فرم ُِ َِّ ؛ »َ

 ننـد و خوشـحال    ک  مـی  همانا حضور شما را درك    ! به خدا سوگند  . يآر
  . رندیگ  میشوند و با شما انس می

  
   ـ زیارت موجب شفاعت4

هـا   تیهمه معص، چون چشمه توفنده است که یض بزرگ یشفاعت ف 
کنـدو    مـی زهی را پـاک ید و روح و نفس آدمیزدا یرا از انسان م  ها    و گناه 

ارت یـ ز. دهـد   مـی هـا قـرار   ن مکـان یباترین و ز  تری  گاه او را در پاك    یجا
 و لطـف    یضین ف ی انسان را مشمول چن    )ع( وائمه اطهار  )ص(رسول اکرم 

ُمن زارنی حيا و ميتـا کنـت « :چنانچه آن حضرت فرمود ،  دهد  می  قرار یاله ُ ً ً َ َ
ًله شفيعا يـوم القي ا زمـان مـرگ مـن    یـ ات یـ  مرا در زمـان ح ی؛ هر کس»ةامـَ

  . ع او خواهم شدیامت شفیارت کند در روز قیز
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  فضیلت زیارت و رؤیت

 ارت قبــور و امــوات را مــورد توجــه قــرار یــاســالم همچنــان کــه ز
 یض اجتمـاع یجزو فراکان و همنوعان را یارت مؤمنان و نزدیز،  دهد می

ه محبـت و  یـ  و مای روابط اجتماع  ير بنا یدهد و آن را ز      می قرارها    انسان
َالزيـارة « : فرمـود  )ص(امبر اکـرم  یـ پ. دانـد  یی می  و همسو  یمودت و همدل   ِّ

ّتنبت المودة ُ ِ   . یدار رویاننده محبت و دوستی استارت و دی؛ ز»ُ
ــفرما مــی) ع(امــام صــادق َمــن زار« :دی ِّ کتــب اهللا لــه بکــلُه المــؤمنَ اخــاَ ُ ِ ُ َ َ َ 

ٍَطــوة الــف حــسنة و محــاُخ َ َ َ َعنــه الــف ســيئة و رفــع لــه الــف درجــة ٍ َ ََ ََ َ َ ــس»َ  ی؛ هرک
سد یـ نو  مـی  هر گامش هزار حسنهيخدا برا، دار کند یبرادر مؤمنش را د   

ی، مجلـس (. برد  می او بااليهزار درجه براکند و میگناه او را محو و هزار 
  ) 163ص، 1371
  

  فضیلت برتر
ارت یـ ز، ارت مؤمنـان یز.  استیلتی سلسله مراتب فض   يارت دارا یز

 يت معنـو یاء به تناسب مقام و موقع   یارت انب یارت آل اهللا و ز    یز،  دانیشه
 و  )ص( اکـرم  یژه نبـ  یـ بـه و  ،   عظام يایارت انب ی دارند اما ز   یخود درجات 
لت برتـر و  ی و از فضی و معرفت ی اثرات خاص روح   ي دارا )ع(ائمه اطهار 
ارت انـسان را بـه راه سـعادت و    یـ ن زیا. برخوردار استي  ا  ژهیشرافت و 
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له یانـسان بـه وسـ    . سـازد   مـی   رهنمـون  ي و سرنوشت اخـرو    يکمال معنو 
ان یشوایـ و پ ) ص(امبراکرمیـ  پ ي حـضور  يها و ارشـادها     تیهدا،  ارتیز

َمـن زار « : فرمـود یچنانچـه رسـول گرامـ   ، کند یافت میرا در  )ع(معصوم
ّ فکانما زارنی بعد مماتیَقبر َ َ و من لم یاتي حی فیَ َزر قبريَ َ فـقد جفانیُ َ   »یَ

ارت کرده یاتم زیا مرا در زمان ح    یگو،  ارت کند یهر کس قبرم را ز    
ی، نـ یکل(. به من جفا نمـوده اسـت  ، ارت نکندیاست و هر کس قبرم را ز  

  ) 37ص، 1388
ارت مرقـد مطهـر     یـ لت ز ی دربـاره ثـواب و فـض       )ع(امام محمـد بـاقر    

َّان« :فرمـود ) ص(حضرت محمد  ُ تعـدل)ص(ارة قبـر رسـول اهللا زيـِ ِ َ حجـة مـع َ َ ٌَ ّ
ک حـج  یـ  برابر )ص(امبر خدایارت قبر پی؛ همانا ثواب ز  »ٌاهللا مبرورة رسول

  . کو و مقبول است که به همراه آن حضرت انجام گرفته باشدین
  

  زیارت در روایات
 همان شاخ و بـرگ درخـت      )ص(امبریه پ یذری،  عینش ش یبر اساس ب  

بخـشد و    مـی  را به جامعهي و سرسبز  یت که ثمر ده   رسالت و امامت اس   
. سـازد   می گوارای ارشاد را در کام هر مسلمان   ینیریت و ش  یحالوت هدا 

. دیـ آ  مـی   بـه حـساب    )ص(ارت رسول اکـرم   یدگان ز ین برگز یارت ا یز
 از یکـ ی کـه  یکـس  : عرض کردم)ع(به امام صادق   :دیگو  می د شحام یز

 : دارد؟ امـام فرمـود  یپاداشـ چـه  ، ارت کنـد یـ را ز) ع(نیشما ائمه طـاهر  
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ارت کـرده  یـ  است که رسول خـدا را ز ی؛ مانند کس»کمن زار رسـول اهللا«
ُمـن زارنـی او زار احـدا مـن ذريتـی زرتـه يـوم « : فرمـود  )ص(امبر اکرم یپ. باشد ُ ُ ّ ُ ِ ً ََ َ

ِالقيامة فانقذته مـن اهوالهـا َ ِ َ َ َ ارت یـ  از فرزنـدان مـرا ز  یکـ ی؛ هر کس مرا با »َ
  آن روز نجـات هـاي  کنم و از وحـشت   یا مالقات م  امت او ر  یکند روز ق  

  . دهم می
 ی و ملکـوت یارت بارگـاه روحـان  یـ لت ز ی درباره فـض   )ع(امام صادق 
َان هللا حرمـا و هـو مکـة و لرسـوله حرمـا و « :دیـ فرما  ی مـ  )ع(فاطمه معـصومه   َ ًَ ًّ َ ُ َّ ِ

َهـــو المدينـــه و الميرالمـــؤمني ِ َ ََ ُ و لنـــا حرمـــا و هـــو قــــَةًن حرمـــا و هــــو الکوفـــُ َ َُ ً م و َ
َسـتدفن فيـه امـرأة مـن ولـدی تــسمی فاطمـة مـن زارهـ ُ َُ َّ ُ ِ َ ّجبـت لــه الجنـةَا وُ َ ؛ خــدا »َ

. نه اسـت ی دارد که مدی حرم)ص(امبر خدا یپ.  دارد که مکه است    یحرم
. ت قم اسـت  یحرم ما اهل ب   .  دارد که کوفه است    ی حرم )ع(نیرالمؤمنیام

کـه نـامش   شـود    مـی  از فرزندان من در آن جا دفـن       ی زن ين زود یبه هم 
  . شود  میارت کند بهشت بر او واجبیهر کس او را ز. فاطمه است

  
  حفظ آثار صالحان در سایه زیارت قبور

امبر یـ  و پی الهـ  يایـ ارت اول یـ ژه ز یـ بـه و  ،  ارت قبـور  یـ آثار سازنده ز  
ن ی ا يسبب بازساز ،  ارتیو ز .  در گرو حفظ قبور آنهاست     )ص(یگرام

ن مراقـد  یـ وند خـود را بـا ا  یپ یانت آنهاست و اگر امت اسالم  یقبور و ص  
 ین مراکز را به دست فراموشـ یا،  متبرکه قطع کند؛ طبعاً با گذشت زمان      
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نجــا دو خــسارت یمانــد و در ا ی نمــی از آنهــا بــاقيخواهندســپرد و اثــر
  : شود ی میبزرگ متوجه امت اسالم

  . رود یاز دست م، ن مراکز بودهیارت ای که در زيا آثار سازنده. 1
ج بـه  ین بـه تـدر  یـ  ديایـ خ اولیره و تـار   یاسـالم و سـ    ل صدر   یمسا. 2

د بـه  یـ دة شـک و ترد یـ نـده بـا د  ی آيهـا  شود و نـسل   ی سپرده م  یفراموش
هـا بـود    د خـاطره یۀ تجدیارت قبور آنها مایرا ز ینگرند؛ ز   یاصل حادثه م  

 یبـا گذشـت زمـان بـه دسـت فراموشـ      ، ن اعمـال یم ایو در صورت تحر  
گـر  یشود و کم کـم د  یها نم مشاهدهن یگزیز جایها ن سپرده شده و نوشته  

شـود و شـک و    ین سرنوشت دچـار مـ     یز به هم  یل مربوط به اسالم ن    یمسا
 او را يهـا  ص او و برنامـه ین خاتم و شخص شخ    یید نسبت به خود آ    یترد

ان یـ چنـان کـه جر    شـود؛ هـم     یدا کرده و با گذشت زمان کم رنگ مـ         یپ
اران او و   یـ  و   حیاز خود مـس   . ن قرار است  ی از ا  )ع(حیدربارة حضرت مس  
 نمانـده و نـسل حاضـر کـه بـا محـسوسات       ي بر جایکتاب او اثر ملموس 

د یـ ده تردیـ ن او بـا د یـی ح و آ  یسرو کار دارد نسبت بـه اصـل وجـود مـس           
ن ساخته و پرداخته مورخـان و  ییدهد که آ ینگرد و چه بسا احتمال م       یم

  )46ص، 1385ی، رضوان(ان باشدیداستان سرا
 ییهـا   دهـد خانـه     ید دستور م  یه قران مج  ن آرمان است ک   یبه خاطر ا  

شـود مـورد    یح خدا گفته مـ یتسب، گاهان گاهان و عصر که در آنجا صبح  
  : دیفرما یرد؛ چنانکه میاحترام و بزرگداشت قرار گ
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ــ« َوت َأذن اللــه َأن تـرفــع ويــُ بیِف َ َ ْ ُ ُ َّ َ ِ ــٍ ِذكر في َ َ ُهــا اســمه يْ ُ ْ ِسبح لــه فيــَ ُ َ ُ ِّ ُهــا باْلغــيَ ِ ِّدو َ ُ
ِواآلصال ر ِ َ ْ َّجال الَ ٌ ِتـلهَ ْ ََهم تجارة واليُ ٌَ َ ِ ْ ِع عـن ذكريَبِ ْ ِ َ ِاللـه وإقـام الـصالة وإٌ ِ ِ ََّ َِ َ َّ َ ِتـاء الزكـاة يِ ََّ ِ َ

َخافون ي ُ ِوما تـتـقلب فيَ ُ َّ َ ََ ً ُه اْلقلوب واألبصاريْ ََ َُْ ْ ُ ُ ِ«  
 قـرار داد کـه خداونـد اذن داده      ییها  ن چراغ پر فروغ را در خانه      یا«

 کـه نـام خـدا در آنهـا بـرده            ییهـا   نـه خا.  داشـته شـوند    یاست که گرامـ   
د یـ  کـه خر یمردان. ندیگو یح م یشود و صبح و شام در آنها او را تسب           یم

 ياد خـدا و بـر پـا داشـتن نمـاز و ادا           یـ آنـان را از     ی،  و فروش و بازرگان   
هــا و  ترسـند کـه در آن دل   ی مـ يآنهــا از روز. کننـد  یزکـات غافـل نمـ   

  . »شوند ها زیر و زبر می چشم
وت است و در    یر از ب  یرا مساجد غ  یستند؛ ز ی مساجد ن  »وتیب«ن  یبنابرا

،  خـود يت بـرا یـ ب. ر از مـسجدالحرام اسـت     یـ الحـرام غ    ت اهللا ین هم ب  آقر
 کـه  یسقف الزم دارد تا ساکنان را از سرما و گرما حفـظ کنـد در حـال          

 بـاز بـودن سـقف    یانـاً در منـاطق  یست و احیـ پوشـش شـرط ن  ،  در مسجد 
  . مستحب است

و  )ع(یماننــد خانــه علــی،  الهــيایــ اوليهــا انــهن صــورت خیــدر ا
د حفظ شود و مـورد احتـرام   یفرزندان او که معبد شب و روز آنها بود با      

، ران شـد یـ  وينـه تـوز  ی کين کـه از رو ییاتفاقاً حـرم عـسکر  . ردیقرار گ 
  . اند ح گفتهیاند و تسب وسته در آنجا نماز گذاردهی بوده و پ)ع(معبد ائمه

 آن را در )ص(امبریـ ه نـازل شـد و پ   یـ ن آ یـ ا یوقت :دیگو  ی م یوطیس
 :دی پرســ)ص( برخاســت و از رســول خــدايمــرد، مــسجد تــالوت کــرد

 

  

)42( 

 يهـا  خانـه  : فرمـود )ص(امبری است؟ پییها وت چه خانه  ین ب یمقصود از ا  
 اشـاره   )ع( و فاطمـه زهـرا     )ع(ی که به خانه علـ     یابوبکر در حال  . امبرانیپ
از  : فرمـود  )ص(امبریـ  پ هاسـت؟   ن هـم همـان خانـه      یا ا یآ :دیکرد پرس   یم

  . ن آنهاستیبرتر
  
  : گیري نتیجه

 معطـوف بـه ارزش     ی کنـش  یدگاه جامعـه شناسـ    یـ ارت از د  یعمل ز 
 و تقرب به خداوند و توسل به ائمـه  يافتن به رستگار یاست و آن دست     

ل یـ  بـه دل یهـر عملـ  ، ازیـ  نیدگاه جامعه شناسـ یاز د .  است )ع(نیمعصوم
رد و انسان با اعمـال  یگ یصورت م  که در انسان آشکار شده است        يازین

ن یـ بـر ا ، ارتیـ  زین در جامعـه شناسـ  یبنابرا. ازهاستی رفع نیخود در پ  
 ییازهـا ی دارد و چـه ن ییارت چه کارکردهاید شده است که ز   ینکته تاک 

.  قـرار دارد یازها در چه سطحین نوع نیکند و ا یرا در زائران برآورده م  
 و مطلـوب  یارت واقعـ یـ  عمـل ز   ين نکته اشاره دارد کـه بـرا       یز بر ا  یو ن 

و . د بـرآورده گـردد    یـ  با ی و عاطف  ی و اجتماع  ي ماد يازهایچه ن ،  زائران
 ینـ ی و د  ي اخـرو  يازهـا ی در جهـت بـرآوردن ن      يارت کارکرد مـوثر   یز

ن سـالمت  یمأر تـ د)ع(ارت قبرامـام رضـا  یـ از آثـار ز   . مردم داشـته اسـت    
 ... امـوات و  يدعـا بـرا   ،  اد مـرگ  یـ  چون خـشوع و      ي به موارد  یاجتماع

  . اشاره کرد
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  :برگزیدگان بخش مصاحبه
  
  
  

  شوند زائران اینجا رضایی می
  روانشناسی زیارت مطلوب

  در گفتگو با دکتر غالمعلی افروز
  

  زهره کهندل
  

آدم دوسـت دارد کـه از وضـع    . یشی استاند  یک مطلوب »زیارت«
 وقتی کـه بـه محبـوب و مطلـوب        ،  موجود به وضع مطلوب حرکت کند     

یش انـد  فطرتـاً مطلـوب  هـا   همـه آدم . کنیم  می آرامشاحساس،  رسیم می
، بـا دکتـر غالمعلـی افـروز    . هستند و دوست دارند که با محبوبشان باشند   

ــاره   ــشگاه تهــران درب ــشناسی زیــارت مطلــوب«اســتاد دان  گفتگــو »روان
در بـسیاري از   :دارد  مـی دکتـر افـروز در گفتگـو بـا مـا اظهـار         . ایم  کرده

ی وجود دارد به همین خاطرهمه اجـزا     یشاند  اماکن مقدس حس مطلوب   
  . خیلی هوشمندانه روحانی و نورانی است، و هستی آنجا

ایـن چـوب و فلــزي کـه در مغــازه نجـاري و آهنگــري بـود قیمتــی      
انــسان در تعامـل بــا  هـا   بــا میلیـون ، نداشـت حـاال در ایــن مکـان مقـدس    
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   .زند  میمعنویت و روحانیت قرار گرفته و اآلن دارد با زائران حرف
این احساس خوب در ورود به حرم مطهر امـام           :دهد  می وز ادامه افر

افراد نابینا را به جاهاي مختلفی بردند       ،  در پژوهشی .  وجود دارد  )ع(رضا
احـساس امنیـت و آرامــش   ، آنهـا در امـاکن مقـدس همچــون زیارتگـاه    

کردند و اصرار داشتند که دوست داریم در این اماکن بمـانیم زیـرا ایـن     
  . کردند  می را دركاحساس خوب

  
  ما را محبوب خود بدار! خدایا 

همـه   :گویـد   مـی یـشی روانـشناسی زیـارت   اند او در توضیح مطلوب  
دوست دارند محبوب و مطلوبی داشته باشندکه با سـیر در وجـود           ها    آدم
مـا را  ! بهترین دعـا ایـن اسـت کـه خـدایا        . در وجود خداسیر کنند   ،  آنها

  . بدار محبوب خود )ع(همچون امام رضا
ــا   ــام رض ــه ام ــدیم ک ــا معتق ــدو ورود  )ع(م ــرا در ب ــت زی ــده اس   زن

 یعنـی  »! مقـامی و تـسمع کالمـی و تـرد سـالمیاشهد انک تـشهد«خوانیم   می
اینجاسـت  ، دهـی   مـی تو حی و حاضري و جواب سالم مـرا       ! موالي من   

ایـن حـس   . شنود  میکند که پاسخ سالم حضرت را   می که زائر احساس  
یابـد کـه     مـی  در وجود زائران تسري   ،  کن مقدس خوب چنان در این اما    

  . کنند ي دوستان و اطرافیان دعا میدر حرم براي اجابت دعا
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 رویم؟ براي چه به زیارت می
مـا بایـد خودمـان مـستقیم و غیـر مـستقیم              :کید دارنـد  دکتر افروز تأ  

بـراي چـه بـه    . از خوب و هدف ایجاد کنیماند  یک چشم ها    براي زیارت 
بیشتر ما دوست داریم کـه بـه زیـارت بـرویم امـا ایـن                ؟رویم  می زیارت

اندیـشه زیـارت اگـر بـا آگـاهی        . زیارت اگر آگاهانه باشـد ارزش دارد      
کند و با تاکیـد بـر اینکـه         می باشد زائر را به رعایت آداب زیارت پایبند       

  شود تا اندیشه زیارت باال برود با بیـان مثـالی  تر فرهنگ زیارت باید غنی 
خواهید بـا یکـی از دوسـتان      مینید در فرصت فراغتی   افزاید فرض ک   می

کـسی  ، معیار مهـم شـما بـراي انتخـاب    . به انتخاب خودتان به سفر بروید  
هـستند  . است که با او آرام هـستید نـه کـسی کـه زیبـا یـا پولـدار اسـت                    

 آنهایی کـه زیبـا و پولدارنـد امـا بـد اخالقنـد و سـفر را بـه کامتـان تلـخ             
کند کـه آرام باشـد همـه      میراي شما شیرین  را ب  کنند کسی این سفر    می

هـاي   در پژوهشی از دانش آموزان دبیرستان . رسد  می به آرامش ها    گزینه
تهران سوال کردیم اگر قرار باشد یکی از معلمان همراهتان باشد کـدام              

مختلف معرفی کردنـد  هاي   در مدارس مختلف آدم   ،  کنید  می را انتخاب 
هـا    رامش بیـشتري دارنـد مطلـوب بچـه        نشان داد معلمانی که آ    ها    بررسی

قبـل  هـاي   هستند حتی دانش آموزان عالقه مند به دیدار معلمانی از سـال    
معلمـی  . کردنـد   می تحصیلشان بودند که با آنها احساس آرامش بیشتري       

  . منطقی است که شخصیتش هم عاطفی هم
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 اندیشی، هماهنگی و همدلی با محبوب  هم
 :گویـد   مـی اه با آرامش دانـسته و مطلوب خواهی بشر را همر    ،  افروز

، یـشی اند زیـارت یعنـی هـم    ،  یـشی اند  در این مطلوب خواهی و مطلـوب      
در انتخـاب میـان دو فـرد بـراي نمونـه            ،  هماهنگی و همدلی بـا محبـوب      

، قوي نباشـد اش  یکی که باورهاي دینی داشته باشد اما رفتارهاي مذهبی       
قـوي دارد امـا   با این ویژگی که آرام اسـت و کـسی کـه رفتـار مـذهبی         

ترجیح عمومی با کـسی اسـت کـه در کنـار او احـساس               ،  آرامش ندارد 
بـه گفتـه ایـن      ،  آرامش و امنیت اسـت    ،  اصالً اساس ایمان  . آرامش کنیم 

بشر دو منبع آرامش دارد یکی خـدا و دیگـر دوسـت             ،  استاد روانشناسی 
. فرزند یـا دوسـت خـوب باشـد        ،  پدر،  مادر،  تواند همسر   می محبوب که 

محبــوب و مطلــوب مــا افــراد معــصومی همچــون امــام  ، ت نیــزدر زیــار
دل بـه سـمت   و با جان،  هستند وقتی که مطلوب ما امام رضاست      )ع(رضا

بنابراین فضاي حـرم مملـو از   . خواهیم که مثل او شویم      می رویم و   می او
تعامـل امـواج مثبـت    گـاه    تجلی)ع(بارگاه ثامن الحجج. شود  می آرامش

  گیرند   میهنی خوب در تعامل مثبت با هم قراربا هم است زیرا امواج ذ
  

 اندیشی ماندگاري احساس مطلوب
یــشی مقطعــی نبــوده و اند ایــن حالـت مطلــوب  :افـروز معتقــد اســت 

کند که مثـل امـام     میآید دعا  میوقتی که زائر به زیارت    . ماندگار است 
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خواهد مثل ایشان شود بایـد مثـل ایـشان هـم              می  شود کسی که   )ع(رضا
خواهنـد مثـل محبوبـشان        مـی  چون،  شوند  می زائران اینجا رضایی  . بماند
گوییم کـسی خـدایی شـده یعنـی بنـده             می وقتی :دهد  می او ادامه . شوند

 تـر  معبـودش نزدیـک  هـاي   محبوب خدا شده چون خودش را به خواسته 
البتـه اگـر   ، حاجی شدن یعنـی گنـدزدایی شـدن از گناهـان         . کرده است 

 کـسی کـه محـرم   . وب طی کرده باشـد    فرآیند حج و خدایی شدن را خ      
 ریـشه درخــت را ، کنـد تــا خـودبین نباشـد     نمـی شـود بـه آینــه نگـاه    مـی 
 زند تـا خودنمـا نباشـد زیـر سـایه       نمیعطر، کند که پرخاشگر نباشد    نمی
  . رود که سختی را تحمل کند نمی

رضایی شدن هم یعنی    ،  حاجی شدن یعنی زائر و محبوب خدا شدن       
دعایمان این باشد که خـدایا مـرا مثـل بنـده          ، شدن )ع(محبوب امام رضا  

  .  دوست داشته باش)ع(محبوبت حضرت رضا
  

  زیارت چند اصل براي زندگی بهتر در پرتو
 این استاد روانشناسی در پایان به چند اصل بـراي زنـدگی بهتـر کـه               

کنـد نخـست      مـی  اشـاره   زیارت مطلـوب محقـق شـود       تواند در پرتو   می
یـشی  اند  یـشی بـه معنـاي سـاده       اند  لبتـه مثبـت   ا. یش باشـید  انـد   اینکه مثبت 

هـر   :فرمایـد   می موالي متقیان . یشی با تکریم همراه است    اند  مثبت. نیست
کس شخصیت خویش را شریف بدارد از گناه در امان بمانـد یعنـی هـر         
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، دوم اینکه امیـد بخـش باشـید       . کند  نمی کس احساس تکریم بکند گناه    
کنـیم و    مـی همه با امید زنـدگی بشر دوست دارد که با امید زندگی کند  

چهـارم اینکـه اهـل خیـر و     . را دور بریزید  ها    و کینه . باید بهم امید بدهیم   
در کارهـاي   . خیر آفرینی باشید تا فرزندان و اطرافیانتان هم یـاد بگیرنـد           

. تـالیف قلـوب را بیـشتر کنیـد        ،  اصـل پـنجم   . خیر مشارکت داشته باشید   
تالش مداري است که زمـزم  . ه گراششم اینکه تالش مدار باشید نه نتیج     

اصـل هفـتم   . کنـد   مـی زیادي را با تالش بـاز هاي   خدا راه . کند  می را باز 
هـاي    نتیجـه تـالش مـداري هـم توکـل اسـت و انـسان              . هم توکل اسـت   

تواند هـم اینهـا را     میزیارت مطلوب و آگاهانه . متوکل هستند ،  پرتالش
  .به انسان ببخشد
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  صت سازي استقهرمان فر) ع(رضا امام
  

  طیبه مروت
 

این را در گستره    . ایران پایگاه فرهنگ شیعی در جهان معاصر است       
پیشینه ایـن   . یک فرهنگ دینی باید جست     که درگستره  شعار سیاسی  یک

موقعیت استراتژیک ایران را باید در صفحات گذشته تاریخ این دیـار و           
. انـد   میآیینی جست کـه مردمـانش بـه عـشق ورزي بـه پیـشوایان آن نـا                 

 که ایرانیان او را ولی نعمت خـویش ) ع(هجرت تاریخ ساز ثامن الحجج   
دکتـر محمدرضـا   . دارد  میپرده از راز این موقعیت فرهنگی بر    . نامند می

  :گوید  میمحقق و استاد دانشگاه در این باره سخن، سنگري
  
یکـی از ترفنـدهاي سیاسـی    در ماجراي هجرت امام هشتم به ایران،        *

اي است  محدوده جغرافیایی از) ع(رضا ی تعیین مسیر حضرتعباس مأمون
آیا این ترفند مانع ایجاد مراودات فرهنگـی       . که شیعیان سکونت ندارند   

  با مردم ساکن این مناطق شد؟) ع(امام
  بـا فرهنـگ  ، )ع(ببینید مردم ایران خیلی پیش از سـفر نـاگزیر امـام رضـا      
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بـه  ) ع(نـگ امیرالمـومنین   یعنـی فره  . داشـتند  عالقـه  آن آشنایی وبـه   علوي
 قمري به بعد قیامهـاي  65دانیم که از سال     می ما. ایران راه پیدا کرده بود    

افتـد    مـی در شهرهاي مختلف بالد اسالمی اتفاق   ) ع(منتقمین امام حسین  
و جالـب اینکـه ایرانیـان بیـشترین نقــش را در شـکل گیـري ایـن قیامهــا        

 ن ســاکن کوفــه رامــا در نهــضت مختــار حــضور جــدي ایرانیــا. داشــتند
علت این حضور را باید در همان آشنایی و عالقـه بـه فرهنـگ               . بینیم می

در روایـات تـاریخی   . ایرانیان عدالت علوي را دیده بودند. علوي جست 
حکومـت خـود را بـه کوفـه     ، )ع(آمده است که سالی کـه امیرالمـومنین   

غـاز  از ایرانیـان بـه کوفـه آمدنـد و آ    اي  گـروه سـی نفـره   ،  منتقل کردنـد  
  . ت حضرت را به ایشان تبریک گفتندحکوم

امیرالمؤمنین براي ایرانیـان حاضـر در ایـن جلـسه بـه فارسـی سـخن          
گفتند و تاریخ گذشته ایران را مرور کردنـد بـه عـالوه چـون عـدالت و             

انس پیدا کـرده بودنـد و حتـی    ) ع(با اهل بیت،  مهر علوي را دیده بودند    
ن در ایـامی کـه علـی بـن موسـی       درنتیجه فضاي ایـرا   . ورزیدند  می عشق
خلیفـه عباسـی ایـن    . کـامال آمـاده اسـت   ،  عـازم ایـران هـستند     ) ع(الرضا

و برخی مناطق بـه طـور    ـ  از ایران) ع(دلواپسی را دارد که اگر امام رضا
 و به ویژه قم که در آن روزگـار مرکـز نـشر فرهنـگ تـشیع بـه             تر  خاص

عبـور   ـ  عه بـود حضور اندیـشمندان و مورخـان شـی   ، لحاظ تکثر جمعیتی
  . نگی و سیاسی شیعی به وجود بیایدممکن است حرکتهاي فره، کنند
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ما اگر مسیر حرکت امام هشتم در ایران را مورد مطالعـه دقیـق قـرار       
آثاربه جا مانده از این سفر به ما نشان خواهد داد که چـه اسـتقبال        ،  دهیم

  . راین شهرها از امام رخ داده استعظیم و شکوهمندي د
مطالعـه عـصر پـس از امـام     ، الیل تاریخی بر این موضـوع دارم من د 

دهد که حلقه یـاران امامـان پـس از ایـشان را ایرانیـان                 می نشان) ع(رضا
 حضور امامزادگانی که در سراسـر ایـران هـستند نـشان     . دهند  می تشکیل

  .  علوي بودنددهد ایرانیان مستعد دریافت فرهنگ می
دیـروزي هـم   ، امـروزي نیـست   ،)ع(عشق مردم ایـران بـه امـام رضـا     

دیروزي به این معنا که این عشق پس از هجرت ایـشان بـه ایـران      ،  نیست
اي  بلکه این عالقه و عشق به اهل بیـت در هـر دوره  . به وجود آمده است   

  . بودند) ع( منتظر حضور امام هشتموجود داشته و ایرانیان
ایـن  در خراسـان    ) ع(مطالعـه زنـدگی امـام رضـا       ،  نکته دیگر اینکـه   

رسـیدند    می کند که دسته دسته مردم به محضر ایشان         می مسأله را روشن  
  .کردند را نسبت به امام ابراز میو محبت خودشان 

  
ما شیعیان،  هشتم شودکه دوره امامت امام    تاریخی عنوان می   دربحثهاي *

آیا مطالبه مردم آن روزگار، . فکري برخوردار است   جامعه ازیک آشفتگی  
توان دلیلی  ها را می گی براي پایان دادن به این آشفتگیفرهنازیک مدیر

  براي پذیرش هجرت امام دانست؟ 
ســؤال بــسیار مهمــی اســت و تتبعــات و مطالعــات گــسترده  ، ایــن ســؤال
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ــاریخی ــد  مــیت ــراي شــناخت وضــعیت فرهنگــی آن  . طلب ــرین راه ب بهت
این منـاظرات  . دارد) ع(روزگار مطالعه مناظراتی است که حضرت رضا    

اه با سران ادیان بزرگ الهی و ابراهیمی و گـاه بـا پیـروان مکاتـب             که گ 
زیــستند   مــیمـادي و حتــی گــاه بـا دانــشمندان بزرگــی کـه در آن دوره   

  . کند ؛ موضوع را براي ما روشن میگرفت  میصورت
اگر به مفاد این گفتگوها دقت کنیم؛ به وجود چند جریان فرهنگی             

جریـان تفکـر    ،  جریـان فرهنگـی   اولـین   . رسیم  می )ع(در عصر امام رضا   
ورود این نوع تفکرات باعث شده بـود کـه مـردم از       . فلسفی یونان است  

ــسایل نظــري دور از     ــا برخــی م ــد و ب ــا فاصــله بگیرن ــده و پوی اســالم زن
  .  دینی و فرهنگی شان مشغول شونداعتقادات

جریـان تفکـرات    ،  کـرد   مـی  جریان دیگري که در آن دوره فعالیت      
  .یهودي و مسیحی است

آن فکــري درهــاي  نکتــه قابــل توجــه اینکــه ایــن خطرهــا و هجمــه 
، چون ایـران در آن ایـام      ،  داد  می روزگار بیشتر ایران را مورد توجه قرار      

، هـا و جریـان تـصوف انحرافـی        پرسـت  جریان سـتاره  . مرکز اسالم است  
حـال شـما    . آن روزگـار فعالیـت داشـتند      کـه در   دیگري اسـت   جریانهاي

در ایــن برهــه از تــاریخ در چهــار راه ) ع(حــضرت رضــا، تــصور کنیــد
  . کز این تقاطع فرهنگی، ایران استتفکرات تاریخی حضور دارند و مر

را نـاگزیر بـه ایـن       ) ع(حضرت رضـا  ،  من معتقدم اگر مامون عباسی    
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ار حـضرت خـود بایـد ایـران را انتخـاب و بـه ایـن دیـ        ، کرد  نمی هجرت
  .کردند مهاجرت می

  
  چرا؟ *

توانست در آن به مبارزه علمی و گفتمان دینی          می که مکانی چون بهترین 
 ایـران و تنهـا کـسی کـه    ، مهـاجر و مهـاجم بپردازنـد     هـاي     با این اندیـشه   

که به وجـود   سوزاننده ومخرب فرهنگی  مقابله با این تهاجم   به توانست می
آنجا که ایران مرکزجهان اسالم     ازاست و ) ع(الحجج ثامن،  آمده برخیزد 

دیار آمـادگی    عباسیان بود وهمچنین مردم این حکومت وپایتخت سیاسی 
، بنـابراین ایـن انتخـاب   ، پذیرش مباحث فکري از ایـن دسـت را داشـتند    

 اقتـدار و شـکوه امـام را   ، مـأمون شکـستن صـولت     . بهترین انتخـاب بـود    
 رضاست و این باعـث  ماین جلسات اما آنکه بفهمد پیروز   بی،  خواست می
ین مـردم بیـشتر شـود و هـم بـه      شود که هـم ارج و منزلـت امـام در بـ         می

  .صب بودن حکومت عباسیان پی ببرندحقانیت حکومت علوي و به غا
  
  دستاوردش چه بود؟ *

گفتگوهــاي امــام را در مقابلـه بــا جریانهــاي  ، اگـر گروههــاي پژوهـشی  
دهـد کـه     مـی فکري مورد بررسی قرار دهند کلیـدهایی را بـه دسـت مـا        

  . توانیم از آنها استفاده کنیم می امروز ما در برخورد با جریانهاي فکري
مـا بایـد حـضرت را بـراي         . بشدت امروزي اسـت   ) ع(حضرت رضا 
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بـه نظـر   . امروز دریابیم و بهترین راه هم تحلیل و بررسی مناظرات اسـت         
  .دمن باید مرکزي براي تحلیل دقیق احتجاجات امام به وجود بیای

  
 در طبقـه نخبگـان   یک مشکلی که وجود دارد این است که آثار این مناظرات         

مشهود است و کمبود وسایل ارتباط جمعی در آن روزگار مانع دستیابی مـردم     
رهبري جامعـه را برعهـده      ) ع(در حالی که حضرت رضا    . شود  به ثمرات آن می   

ایشان با چه تدبیري محتویات این جلـسات را در اختیـار عمـوم قـرار                . دارد
صـورت گرفتـه در سـطح    دهند؟ و به عبارت دیگر چگونه فرهنگ سـازي       می

  شود؟ نخبگان به توده مردم منتقل می
نکتـه اول؛  . چنـد نکتـه را بایـد مطـرح کـرد     ،  براي پاسخ به ایـن پرسـش      

یعنی فارغ از محتواي   . در این مناظرات است   ) ع(روشهاي حضرت رضا  
. امــام در ایــن جلــسات بــسیار آموزنــده اســتهــاي  تکنیــک، منــاظرات

 دیدگاههاي خودش را مطرح کنـد  دادند که  میحضرت به طرف اجازه  
شـدند    مـی کرد که گاه اطرافیان نگران  میو آنقدر امام صبورانه سکوت  

حال آنکه سـکوت و صـبر امـام      ! که نکند امام عقاید او را پذیرفته است       
را بیـان  اش  دتیعقیـ هاي  شد تا شخص با بیان عقایدش تعارض    می باعث

  . کند
  . برابر افراد گوناگون استها در  نکته دوم؛ تفاوت دربرخی تکنیک

. نکته سوم؛ هدایت پنهان جریانها و جنگهاي پارتیزانی شـیعی اسـت    
چون حـضرت امکـان حمایـت علنـی از ایـن جریانهـا را نـدارد و حتـی            

این درحـالی  . کردند  میبرخی افراد ایشان را به سازش با حکومت متهم        
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دارد کـه بـه   است که مأمون دقیقا قصد سوء اسـتفاده از همـین مـسأله را       
اسـت پـس شـماچرا قـصد     شیعیان بگوید امـام شـما در درون حکومـت          

  مبارزه دارید؟
امـام در مــوقعیتی کـه بایــد در برابـر ایــن دو جریـان درون شــیعی و     

باید به فکر سروسامان دادن به جریانهاي فکـري         ،  بیرونی ایستادگی کند  
برحـق  هم باشد و در عین حال به مسلمانان ثابت کنـد کـه ایـن خالفـت          

کـه مـن    ـ  اگر نحوه برخورد امـام را بـا ایـن موقعیتهـاي متفـاوت     . نیست
تردید ندارم در کل تاریخ موقعیتی به این اندازه متعارض وجـود داشـته               

قطعاً ما را در برخورد با ایـن جریانهـا یـاري گـر     ، را بررسی کنیم ـ  باشد
را این نوع برخوردها و تکنیکهـاي اسـتفاده شـده حاضـران             . خواهد بود 

حتواي جلـسات  کرد و آنان راویان و مخبران م        می به حقانیت امام معتقد   
  .به درون مردم بودند

  
کرد، امام باید به ایـران   شما مطرح کردید که اگر هم مامون اجبار نمی    *

  آمدند؟ می
  .داد  میاین سفر باید رخ، بله من اعتقاد دارم

   
 میـراث دار علـم   به عنوان یک امـام ) ع(سخن این است که امام رضا  *

آیا ایشان در مقام هدایتگري آینده جهان اسالم را در انجام           . الهی است 
  دیدند؟ این سفر می
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و بارگـاه منـور ایـشان در    ) ع(وجـود امـام هـشتم    . بله همـین طـور اسـت      
در حـالی کـه مـا در هـر     . مرکز ثقل انتـشار فرهنـگ تـشیع شـد      خراسان  

ینـیم؛ درسـت اسـت امـام از     ب  مـی اتفاقی آن را از منظر تلخ و غـم انگیـز          
خانواده و دیار سنتی خـودش دور شـده و تنهـا امـامی اسـت کـه دور از         

رود و کاربرد عنوان غریب براي ایـشان بـه        می خویشان و بستگان از دنیا    
بهتـرین فرصـت    هـا،     اما امـام هـشتم بـا همـه ایـن تلخـی            ،  همین معناست 

  . قهرمان فرصت سازي است) ع(رت رضاحض. را داردها  سازي
 فقـط روزهـاي سـه شـنبه جلـسه برگـزار           ) ع(باید دید چرا امام رضا    

فرمود ما در پی حجتیم نه قدرت کـه    میکرد و چرا در اول هر جلسه   می
بـه گمـان مـن همـه ایـن      . شـود   مـی در پی این سخن تخطئه مامون دیـده  

در خراسان یک ضـرورت  ) ع(کند که وجود امام رضا  می مسایل روشن 
  !بب خیر گر خدا خواهدبوده است؛ عدو شود س

 



  

)57( 

  
  
  
  

   )ع(رضا زن حرم امام ن نقارهگو با پیرتری و گفت
  

  زنم  سال است نقاره می66
  فاطمه مرادزاده

  
همـه   ...حـرم لبریـز از جمعیـت اسـت        . جاي سوزن انـداختن نیـست     

یـک لحظـه   ، در یـک لحظـه   ...منتظر لحظه باشکوه تحویل سـال هـستند    
اند و بـا صـداي    مام وجود حسش کردهپایان براي تمام کسانی که با ت    بی

حفـاظ   هـاي بـی   هایی کـه از پـشت پنجـره    بلند و هماهنگ کرناها و طبل 
رسـد و دوبـاره شـروع     همه چیز بـه پایـان مـی     ،  خانه قابل تماشاست    نقاره

حتمـا چـشمت بـه      ،  خانه را ببینـی     اگر بتوانی آن باال باالها نقاره     . شود  می
افتـد کـه بـا شـور و شـوق             مـی اما سـرحال و سـرزنده       ،  پیرمردي ضعیف 

شـود و پیرمـرد    سـال تحویـل مـی   . زایدالوصفی در حال طبل زدن اسـت      
 66 طبلـی کـه    همچنان در حال نواختن بر طبل کوچک خـویش اسـت؛      

در آسـتانه سـال نـو و طنـین          . سال است صـدایش خـاموش نـشده اسـت         
  . ایم گویی انجام داده و ها با او گفت دوباره نقاره
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خواهیـد   زنی را داشـته باشـید؟ نمـی    کی توفیق نقارهکنید تا    میفکر* 
  بازنشسته شوید؟ 

 )ع(که حضرت رضـا  تا زمانیکه تا وقتی خداوند عمر بدهد و    ام من گفته 
  . کنم کشم و خدمت می زنی نمی دست از نقاره، مرا بخواهد

  
  متولد چه سالی هستید؟ * 

ه دنیـا  اي کـه االن سـاکن هـستم بـ        هـستم و در همـین خانـه        1305متولد  
چـی   دانم که او هم نقـاره   ساله بودم که پدرم فوت کرد و نمی     3. ام  آمده

یکی از دو شـوهرخواهرم     ،  پدرخانمم،  اما جد و پسرعموهایم   . بوده یا نه  
. چـی بودنـد   همگـی نقـاره  ، تـر بودنـد   و هر سه برادرم که از مـن بـزرگ       

البتـه  . دچـی هـستن    تا پسر دارم که آنها هـم هـر دو نقـاره   2عالوه بر اینها  
چنـد وقتــی اســت کــه یکـی از پــسرهایم خــودش را بازنشــسته کــرده و   

  . زند آید و نقاره می پسرش به جایش می
  

   زدن را شروع کردید؟ شما از کی نقاره* 
زن بودنـد   از وقتی کودك و نوجوان بودم به همراه برادرهایم کـه نقـاره         

 19و از منـد شـدم    کـم خـودم بـه ایـن کـار عالقـه       کـم . رفـتم  به حرم می  
  .با کرنا سالگی شروع کردم به نقاره زدن

 سال و انـدي هـم   20پس از آن و حدود . زدم  سال کرنا می40 ـ 30
زنم؛ طبل بزرگ گروه را کـه بقیـه هـم از آن تبعیـت          هست که طبل می   
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  . به آن وارد است،  سال دارد40پسرم هم که االن . کنند می
  

ار براي انجام این کار به حرم هیچ وقت شده از نقاره زدن و روزي دو ب      * 
  رفتن، خسته شوي؟ 

. رفتم حـرم  تو برف و باران می. از بچگی مشتاق حرم بودم. وقت هیچ،  نه
مـادرم  . رسـید  بارید که تا باالي زانو می روزهایی بود که برف آنقدر می   

اما کـو گـوش   . گیري الریه می احمد اگر االن بروي حرم ذات :گفت  می
خیلـی هـم   ، رفتم تا زانو توي برف فرو می   . م نرفت شد حر   مگر می . شنوا

کـنم و     هنوز هم هنگام رفتن به حرم همانقـدر ذوق مـی          . کردم  کیف می 
 روز هـم تعطیـل   3 یـا  2روي هـم رفتـه   ، هـا   در تمـام ایـن سـال      . سرحالم

  .نکردم که بخواهم گواهی غیبت ببرم
  
  تعداد اعضاي نقارخانه چند نفر است؟ * 

یعنـی  ، اعضاي خانواده خـودم ،  نفر از این تعداد5 نفر هستیم که    15کال  
  .هایم و خودم هستیم نوه، پسرم

  
  زنید؟ روز و ایام سال نقاره می چه اوقاتی از شبانه* 

 دقیقه قبل از طلـوع آفتـاب   20بار اول . زنیم روز دو بار نقاره می  در شبانه 
 20بـار دوم هـم   . کـه آفتـاب کـامال طلـوع کنـد      کنیم تا زمانی  شروع می 

کـه آفتـاب    شود تا زمـانی  دقیقه مانده به غروب آفتاب کارمان شروع می    
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خـدمت معمـولی    ،  روز  به این دو بار نواختن در شبانه      . کامال غروب کند  
  . گویند می

زنـی   در اعیـاد و ایـام والدت ائمـه نیـز نقـاره     ، عالوه بـر ایـن اوقـات      
دیر فطـر و غـ  ، هاى بزرگ قربـان    هاى اعیادي مانند جشن    در شب . داریم

در آغـاز نـوروز هـم نقـاره     ، و همچنین زمـان تحویـل هـر سـال شمـسى          
  . شود نواخته مى

  
  با این حساب هیچ تعطیلی ندارید؟ * 

! تعطیلی به آن معنا که بگوییم جمعه است یا عید و تعطیل هستیم نـه     
 ماه محرم و صفر که ایـام سـوگواري اسـت و همچنـین      2اما در   ،  نداریم

، به منظور احترام بـه آیـین سـوگوارى      ،  وم آنها سالروز شهادت ائمه تا س    
  . شود خانه تعطیل می نقاره

براي همین اگر بخواهم مسافرتی بروم در همان ایـام محـرم و صـفر          
  . فقط یک مرتبه که براي سفر عمره مرخصی گرفتم. روم می
  
سال چه تفاوتی  زنی در ایام معمولی با اعیاد و مثال هنگام تحویل     نقاره* 

  دارد؟
تـر   مان تنـدتر و ظریـف   فقط در اعیاد ریتم نواختن،  اوت خاصی ندارد  تف

  .  دقیقه نیست20مقدار زمان نواختن هم دیگر ثابت و . شود می
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  زنید؟  در ماه رمضان هم مانند ایام معمولی نقاره می* 
 ساعت مانده به اذان صبح نقـاره       2سحر و   ،  در این ماه به جاي صبح     

ر شدن مردم براي سحر است کـه از قـدیم بـر    اش هم بیدا فلسفه. زنیم  می
آنقدر کوچک که صداي    ،  زمانی مشهد خیلی کوچک بود    . جاي مانده 

هـا   مـشهدي ، رسید و مثل حاال رادیو و تلویزیون نبود نقاره به همه جا می    
رسـمی  . خواسـتند   با شنیدن صداي نقاره براي سحري از خـواب بـر مـی            

  . که هنوز پابرجاست
  
  خانه باید از چند پله باال بروي؟  قارهبراي رسیدن به ن* 

  . هاي معمولی است  برابر پله2نها  پله که ارتفاع هر کدام از آ105
  
 بار، آن هم در این سن و سال این همه پله را             2توانی روزي     چطور می * 

  باال بروي؟ 
هـا بـاال    توانم از این پلـه  دانم در این سن و سال نمی به خودم باشد که می  

کنم کـسی بـه مـن     احساس می . برد  فهمم نیرویی مرا باال می      ا می ام،  بروم
برد وگرنه باال رفـتن از ایـن همـه پلـه      دهد و مرا باال و پایین می        قوت می 

رسـند   آنقـدر کـه وقتـی بـاال مـی     ، ها هـم کـار سـختی اسـت       براي جوان 
روزهـایی هـست   . روم اما من براحتی بـاال مـی  ، افتد  نفسشان به شماره می   

هـا یـا تعـویض     ها به خـاطر درسـت کـردن طبـل     ار از این پله   که دو سه ب   
. دهـم  هر بار هم براحتی ایـن کـار را انجـام مـی    ،  روم  پوست آنها باال می   
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خـواهم از صـحن هـدایت رد شـوم تـا بـه            شوم و می    وقتی وارد حرم می   
از همـان ورودي صـحن   . شـود  ناخودآگاه سرعتم زیـاد مـی  ،  مناره برسم 

آیـد   مـی دار و مثلثی در حالت شیب  حرم به  کنم صحن   می هدایت احساس 
  . خانه خورم پایین نقاره من سر میو 
  
  خانه آمده است؟  آیا از مسووالن کسی تاکنون به نقاره* 
 پلـه را  105کس توان بـاال رفـتن از          آخر هیچ . تا به حال کسی نیامده    ،  نه

  .  پله است2هایی که هر کدام به اندازه  پله، ندارد
  
هـا   سـال  تـان طـی ایـن      چه عنایاتی به شما و خـانواده      ) ع(امام رضا * 

  اند؟  داشته
، ام شفا زیاد گرفتـه  . کل زندگی من با عنایت حضرت رونق گرفته است        

به عنوان مثال یک روز در حـال رفـتن بـه حـرم     . هم خودم و هم همسرم 
لباسم را پوشیده بودم که همسرم گفت چنـد روزه قلـبم ناراحـت             ،  بودم
در مـسیر بـودم   . تر فرستادم و خـودم راهـی حـرم شـدم    او را به دک . است

، وقتـی رفـتم  . توانی به درمانگاه بیایی که با من تماس گرفت و گفت می 
. دکتر نوار قلب را داد دستم و گفت سریع باید او را برسـانی بیمارسـتان           

، رفتم حـرم  چرا با لباس فُرم آمدي؟ گفتم داشتم می      :بعد هم اضافه کرد   
خانـه   وقتـی فهمیـد بایـد بـروم نقـاره     . ه تحـویلم بگیریـد  با لباس نیامدم ک  

بـه امـام رضـا      . دهـیم   گفت تو برو مـا خودمـان کارهـایش را انجـام مـی             
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دکتـر  . خانه که تمام شـد برگـشتم درمانگـاه          کار نقاره . سپردمش و رفتم  
! مـشکلی نـدارد  ، ام و گفت همسرت را ببر دستش را گذاشت روي شانه    

  . براي ما هم دعا کن
  
  ترین غصه و ناراحتی شما تا به امروز؟  رگبز* 

  . اي تاکنون نداشتم غیر از فوت دخترم هیچ غصه
  
  تان؟ ترین شادي و بزرگ* 

سـاعات پـیش   . خانـه  یک روز نشسته بودم توي نقـاره . شادي زیاد داشتم  
یک دقیقه مانده بود به تحویل سـال        . پسرم جبهه بود  . از تحویل سال بود   

ضا و با ناراحتی گفتم آقـا هـر سـال امیرمحمـد            رو کردم به سمت امام ر     
خانـه بـود و هنگـام تحویـل سـال             این موقع اینجا کنار من و باالي نقـاره        

همین را که گفـتم یکهـو امیـر سـرش را تـو      . اما حاال نیست، زد کرنا می 
گفتم کجـا بـودي؟ گفـت تـازه رسـیدم و راه بـه راه       . آورد و سالم کرد   

  . سال تحویل شد و باهم نقاره زدیم. آمدم اینجا
  
  اولین عیدي را از چه کسی گرفتی یادت هست؟*

دانـم   همـین قـدر مـی     ،  نه یادم نیست از چه کسی اولین عیدي را گـرفتم          
هـا   هـا از ایـن پـول        وقت  آن،  یک قرانی و دو قرانی    . گرفتم  که عیدي می  

 .بود دیگر
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  :برگزیدگان بخش داستان کوتاه و خاطره
  

  
  
  

  امید نا گردد باز نیامد درگه این در کس
  

 برهمند بینش محمدرضا
  

 در و شهیـ هم 1364 سال در محمد پسرم شدن مفقوداالثر از بعد
 را امیا دیام نیا به و بودم يو از ياثر آوردن راه به چشم حال همه
 کیـ  کـه  بـود  یتـوقّع  نیکمتـر ام  خواسـته  نیا دیشا. کردم یم يسپر

 را پسرم که بار هر. باشد داشته خود دیهش فرزند از توانست یم مادر
 مبـدل  تیـ واقع به میآرزو نیا يروز آن که دیام دمید یم خواب در

 امـام  یپابوسـ  يبـرا  پـدرش  همـراه  بـه  1378 سال. شد یم شتریب شود
 در کـه  دخترم درخواست و به میشد مقدس مشهد هسپارر) ع(هشتم

 معصومه رتحض ارتیز به جا همان از شد قرار داشتند سکونت قم
 داخـل ، میرفتـ  ارت آقـا یز به و میدیرس مشهد به یوقت. میشو مشرّف
. کـرد  منقلـب  شـدت  بـه  مرا صحنه آن و بود تیجمع از مملو صحن
  خوبیوقت. برندیم حرم داخل را تابوت يتعداد دمید بعداي  لحظه
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 از بعد که اند مقدس دفاع يشهدا کریپ آنها شدم متوجه کردم دقّت
حـرم   در ارتیز از پس خواهند یم و شده دایپها  آن از يرآثاها  سال
 از هم محمد پدر و من. دهند لیتحو شانهای خانواده به )ع(رضا امام
 يرو بـر  کـه  شهدا آن نام خواندن به میکرد شروع يکنجکاو يرو

 دیشـا . میدیـ د راهـا   اسم شدیم که ییجا تا. بود شده نوشتهها  تابوت
 هـر  یولـ  نبـود  شیبـ  یدرون احساسات لحظه آن در ما العمل عکس

 در تـا  داشـتم  قیـ توف کـه  نیـ ا از کردمیم شهدا نگاه کریپ بر که بار
 میبـرا  باشـم  محـشور  زیـ عز يشهدا آن با )ع(رضا امام يمصفّا حرم

 کرده منقلب مرا که یحس هم همان محمد پدر. بود یخوشحال يجا
 شب تا. میگشتبر هتل به ضیفرا انجام و ارتیز از بعد. داشت را بود

 فکـر  بـودم  دهیـ د در حرم که ییشهدا به مدام و بود دگرگون حالم
 تـا . نـشد  کـنم  خارج موضوع از را ذهنم خواستم هرچقدر. کردم یم
. اشـهر یم کیبرگـرد  گفـتم  و کـردم  محمد پدر به رو ناخودآگاه نکهیا

، ریـ خ دادم جـواب ! شـده؟  يزیـ چ مگـر ! چرا؟ دیپرس تعجب با هم او
 راام  يپافـشار  یوقتـ . میشهرمان برگرد به فردا خواهم یم شما از یول
 شهرسـتان  یراهـ  و میرفتـ  نالیترم به شیفردا و نزد یحرف گرید دید
 بهـم  راهـا   برنامـه  تمـام ام  کرده که يکار با دانستم یم. میشد اشهریک

 از و میبـود  نبرده آقا ارتیز از را یکاف ضیف هنوز سو کیاز . زدم
 یولـ ، دانـم  ینمـ . بود مان آمدن منتظر قم درشهر دخترم گرید طرف
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 يشـهدا  بـا  ارتباط یب و است کار در یداشتم حکمت باور بود هرچه
 مـان  دنیـ د از همـه  میدیرسـ  اشـهر یک بـه  که یزمان. نبود حرم داخل

. بـدهم هـا   آن بـه  کـه   نداشـتم یدرسـت  جواب هم من و کردند تعجب
 سـتان شهر پاسـداران  سـپاه  يسـو  از ناگهـان  که گذشت يروز چند

د   داشـدن یپ خبـر  و آمدنـد  مـان  منـزل  بـه  هیاشـرف  آستانه پـسرم محمـ 
 به کرشیپ انتقال و شدن دایپ ي نحوه که یوقت. دادند ما به را ركیز

 شیپـ  روز چنـد  :گفتنـد  يناباور نیع در شدم ایجو را هیاشرف آستانه
د  دیشـه  کـه  کردند ییشناسا را شهدا از يتعداد واحد تفحص محمـ 

 بـه  را شـهدا  نخست گرفتند میتصم سپس. بودها  آن جزو هم ركیز
. دهنـد  لیـ تحو شانهای خانواده به بعد و ببرند )ع(امام رضا آقا ارتیز

 چیهـ ، آقـا  :گفـتم  و کردم محمد پدر به رو ماجرا شدن روشن بعداز
د  پـسرمان  می بود)ع(رضا صحن امام در که یزمان یدان یم هـم  محمـ 

 مـرا  کـه  بـود ام  يمادر حس نیا. میدانست ینم ما یول بود کنارمان در
 پـسر  گرید روز چند تا قرار بود رایز. میبرگرد اشهریک به تا واداشت

 . شود مان مهمان زمانیعز
   »ناامید بازگردد نیامد درگه این در کس« :يآر
 دیشن را يمادر شکسته دل هاي ناله پاکان تبار ازاي  سالله هم باز

 را يمادر چشمان انتظارها  سال از پس و نساخت دیام نا را دشیام و
  . ساخت روشن دشیشه پاك کریدن پید به
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  )ع(کربالیی مشهدالرضا
  به یاد شهداي عاشوراي حرم رضوي

  

  زاده مهنه احمد عبداهللا
  

حتـی بـه    ،  توانـد آدم را بـه همـه جـا برسـاند              می )ع(اشک بر حسین  
  ). ع(آن هم ظهر عاشورا و در حرم امام رضا، شهادت

  
  اجازت

دانـی حـرمش چـه صـفایی          نمـی . خیلی به یادت بودم عـالِم جـان       ـ   
ولـی در حـرمش اصـالً احـساس غربـت         ،  آقا خودش غریب است   . دارد
. زبانم بنـد آمـده بـود   ، باور کن لحظه اولی که وارد حرم شدم     . کنی  نمی

  . دست خودم نبود. کردم فقط گریه می
 :فـت هایش را پاك کرد و در دلـش گ         ها اشک   با شنیدن این حرف   

  »شود آقا؟ پس کی نوبت من می«
. کننـد  هاي مقیم مـشهد چقـدر از محـرمش تعریـف مـی      پاکستانی ـ  

  .  باشیم)ع(خدا قسمت کند یک سال محرم در جوار امام رضا
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هاي منتهـی بـه حـرم امـام      خودش را در خیابان. هایش را بست  چشم
یـا  «و زنـد    ها سینه می     تصور کرد که دارد همراه دسته پاکستانی       )ع(رضا

رو بـه گنبـد     ،  همـراه دسـته عـزاداري     . وارد حـرم شـد    . گوید  می» حسین
شـود ایـن صـحنه     یعنی می« :تا کمر خم شد و عرض ارادت کرد،  ایستاد

  »را به چشمم ببینم؟
* * *  

ثبت لی قـدم صـدق عنـدک مـع  اللهم ارزقنی شفاعة الحسين يوم الورود، و ـ
  . السالم ون الحسين عليهذين بذلوا مهجهم دالحسين، ال الحسين واصحاب

ها را بر مهـر تربتـی گذاشـت کـه      کف دست. سر از سجده برداشت   
هر دو دسـت را بـر   ، هاي زیارت عاشورایش شده بود و بعد    خیس اشک 

کف دو دسـت را بـه   . هایش امتداد داد ها کشید و تا سینه  ها و گونه    چشم
مثـل  . ردروي سینه بـاال آو     به طرف آسمان گرفت و تا روبه      ،  هم چسباند 

! )ع(بـه حـق حـسین     « : بود )ع(اش زیارت امام رضا     همیشه حاجت اصلی  
  ».  را بر دلم نگذار)ع(آرزوي زیارت امام رضا

* * *  
بینـدازم   کـاروان راه  یک، دهدرا شفا ام  بچه)ع(رضا اگرامام بودم نذرکردهـ  

   ...تو هم. اند براي زیارت موال؛ فقط کسانی که تا حاال مشهد نرفته
خودش آنجا بود و دلش توي حـرم امـام      . بقیه جمله را نشنید   » عالِم«
ــر ســینه گذاشــت ). ع(رضــا ــا « :همــان لحظــه دســت ب الــسالم علیــک ی



  

)69( 

بـه خـواب   . ممنون ارباب که زیارت فرزندت را قسمتم کردي ! اباعبداهللا
  ». باشم)ع(دیدم که دهه اول محرم را مهمان امام رضا هم نمی

* * *  
بگـو غربـت از ایـن بیـشتر     . ایـم  ینجا غریب ماندهالغربا بگو ما ا  به غریب ـ  

  توانیم براي جد غریب شما راحت عزاداري کنیم؟ که نمی
  : شدمادر سرازیر هاي اشک. شد میبار بودکه از زیرقرآن رد آخرین

توانی براي اربـاب   آنجا راحت می! عوض ما هم زیارت کن عالِم جان      ـ  
  . یاد ما هم باش. سینه بزنی

* * *  
زود سـوار  ! عالِم مصطفی ...آفتاب علی ...ذوالفقار زیدي  ...سینانور ح ـ  

  . شوید که دیر وقت به مرز نرسیم
پنجـره اتوبـوس را بـاز کـرد و آخـرین بـار دسـت                » عالم مـصطفی  «

پارچــه ســبز ، مــادر داشــت بــا چــشمان پــر از اشــک. مــادرش را بوســید
بـه راه  اتوبوس . زد کوچکی را به پنجره اتوبوس پر نقش و نگار گره می  

  . افتاد و دل مادر و همه اهل محل را همراه خود برد
  

  زیارت
همـه  . زد هـا مـوج مـی      پذیر پاکستانی   مهمان» بارگاه  امام«جمعیت در   

  : بشنوند» تسنیم رضا«هاي دهه محرم را از زبان  آمده بودند تا برنامه
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شـویم تـا دسـته      در اینجا جمـع مـی   10ان شاء اهللا هر روز صبح ساعت        ـ  
در حـرم هـم گوشـه    . اري را ترتیب بدهیم و برویم بـه سـمت حـرم     عزاد

بعد هم کـه عزیـزان آزادنـد برونـد بـراي      . زنی داریم  صحن انقالب سینه  
زیـارت عاشـورا   ، بارگـاه   ها هـم در همـین امـام         شب. نماز ظهر و زیارت   

برنامـه  . شـویم  مـستفیض مـی  » نقـوي «خوانیم و از سخنرانی حاج آقـا         می
 9 بـه همـین صـورت اسـت؛ فقـط صـبح سـاعت               تاسوعا و عاشـورا هـم     

بارگـاه آمـاده    کنیم و سفره پذیرایی از عزاداران هـم در امـام    حرکت می 
  . صلوات بفرستید. است

* * *  
جوري که خودت را از پـا       تو چرا خواب و خوراك نداري عالم؟ این       ـ  

. مـانی  سه ساعت توي حـرم مـی   ـ  تا دو، صبح که بعد از نماز. اندازي می
غـذا هـم کـه    . روي ه بعد از مراسم اینجا دوبـاره بـه حـرم مـی    شب هم ک  

حــداقل بایــد قــوت داشــته باشــی بــراي  . خــوري انــدازه گنجــشک مــی
  . آورم زنی؟ من که از کار تو سر در نمی سینه

توانـست   نمـی . عالم مثل همیشه لبخندي زد و از پاي سفره بلنـد شـد    
و هـوایی   توضیح بدهـد کـه ایـن روزهـا چـه حـال              » احمد شکیل «براي  
کنـد فرصـت    کـس بگویـد کـه احـساس مـی         توانست بـا هـیچ      نمی. دارد

شـود؛   کند که دارد بـه موعـدي نزدیـک مـی     چندانی ندارد؛ احساس می   
داند قـرار اسـت در آن موعـد چـه اتفـاقی بیفتـد؛ فقـط                 خودش هم نمی  
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توانـد خـودش را    باید تـا مـی   . داند که نباید فرصت را از دست بدهد         می
  . نزدیک کند )ع(به امام رضا

* * *  
دانـم   اي؛ فقـط مـی   دانـم چـه خـوابی بـرایم دیـده        نمـی ! )ع(یا امام رضا  ـ  

داشـتنی را   معنی این دلشوره دوست  . خیر است ،  خواب شما هر چه باشد    
گفـت در    مـی ،  هر کسی از پاکستان به زیارت شما آمده بـود         . فهمم  نمی

نـه  . کنـد  هـا را فرامـوش مـی    گیرد و همـه غـم   حرم شما دل آدم آرام می   
دانم ایـن غـم غریـب چیـست         فقط نمی ! نه،  که من آرام نگرفته باشم      این

از جـنس  ، ایـن غـم از جـنس کربالسـت       . کنـد   که بر دلـم سـنگینی مـی       
خواهی بـار ایـن غـم را از     کی می. هاي هر سال ولی نه مثل محرم،  محرم

مـن بـه خـودت    . دانم کـار خـود توسـت     فقط می . دانم  نمی،  دلم برداري 
  . ام امید بسته

  
  اجابت

آمـد و گلـوي    تـر بـر سـینه مـی     هایش بـا شـدت هـر چـه تمـام        دست
  :زد اش با حزن بیشتري فریاد می خشکیده
  حسین پادشاه استحسین،   است شاه

  حسین است پناه ،دینحسین است دین
  ت در دست یزیدـنداد دس  سر داد و

  حسین تـاس» ال اله« ايـه بنـحقا ک
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، همراه دسته عـزاداري   .  وارد حرم شد   گویان» یا حسین «زنان و     سینه
درسـت همـان   ، تا کمر خم شد و عرض ارادت کـرد  ،  رو به گنبد ایستاد   

دانــست بــر مظلومیــت امــام  نمــی. جــور کــه آن روز تــصور کــرده بــود 
  ). ع( اشک بریزد یا بر مهربانی امام رضا)ع(حسین

* * *  
  . اهللا و برکاتهمة الصالحين؛ السالم عليکم و رحاهللاعلينا وعلی عباد السالم ـ

با چه زحمتی خودش را به صحن گوهرشاد رسـانده بـود تـا بعـد از            
دریاي زائـران دور  . بالفاصله خود را به ضریح برساند     ،  نماز ظهر و عصر   

بیشترین جـزر و مـد را بـه خـود     ، مثل عاشوراي هر سال،  ضریح آن روز  
شتی کـ ، ها سپرد تا این ناخداي خـدایی  خودش را به دست موج. دید  می

گویـا ناگهـان   ، در چند قـدمی بـاالي سـر حـضرت    . آنجا که خواهد برد 
زیارت عاشـوراي کـوچکش را از   ، جایی برایش باز شد که آرام بنشیند    
  : جیب پیراهن درآورد و مشغول شود

    ...اهللا اعبداهللا؛ السالم عليک يابن رسول السالم عليک يا ابـ
با صد لعـن و صـد    ،قصد کرده بود آن روز زیارت عاشورا را کامل     

از کجا معلوم که تا آخر عمر بتواند عاشوراي دیگـري را     . بخواند،  سالم
  .  باشد)ع(در کنار امام رضا

   ...فلعن اهللا امة اسست اساس الظلم و الجور عليکم اهل البيتـ 
* * *  
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، مـرد .  یک زنـگ زد    15: 14به نشانه ساعت    ،  ساعت صحن انقالب  
همان جا داشـت بـدبختی      ،  شته بود که ساکش را باالي سر حضرت گذا      

. کننـد  دید که در و دیوار دارند نفرینش می  می. کرد  خود را احساس می   
خواسـت پـیش شـیطان     ولی معامله با شیطان صورت گرفته بود و او نمی        

  . شرمنده شود
* * *  

   ...و مماتی، اللهم اجعل محيای محيا محمد و آل محمد ـ
،  رسید که صداي انفجـار 26: 14ي منوره روي      عقربه ساعت روضه  

احساس کرد دلش آرام    » عالم«. را ناتمام گذاشت  » عالم مصطفی «جمله  
  . هایش را بست رو به ضریح لبخندي زد و چشم. آرام شده است

* * *  
ي ناهار ظهر عاشـورا را در    بودند تا سفره  » عالم مصطفی «همه منتظر   

  . بارگاه پهن کنند امام
* * *  

عـالم  ، بـاره هـم مـشهدي شـدي هـم کربالیـی        یـک  .مادر برایت بمیرد  ـ  
سالم من را به هر دوشان برسان؛ هـم بـه   ! زیارتت قبول شد پسرکم   . جان

  ). ع(هم به امام رضا، )ع(امام حسین
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  ار تو را زوکشم بر دیده گَرد کفشِ می
  

  جعفر علیزاده
  

ایـن مــتن حـس و حــال و خـاطره روزهــاي یکـی از خادمــان حــرم     
در زبـان کلمـات ریختـه شـده اسـت؛ جعفـر علیـزاده         رضوي است کـه 

بـا زبـانی   » وادي مقـدس » گلستانی کفـشدار کـشیک دوم در مجموعـه   
  . دیگو یحضورش در حرم مهاي   از لحظهتر سادههاي  ساده و عبارت
؛ اول مــاه مبــارك یخ حــر عــاملیبــست شــ، 13  شــمارهيکفــشدار

   ي قمر1430رمضان 
مـه گذشـته   یتـر و شـب از ن   وت خلیسه با هفته قبل کمیمقا رم درح

 يرو روبـه ي، کفشدارزیم پشت. بودآمد و رفت کمو   خلوت يکفشدار.بود
  . کردم یزائران را نگاه مد ش و ستاده بودم و آمدی ايدر ورود
  به طـرف یئتی از جوانان که به صورت هی گروهی همخوانيصدا
ف و یــار لطیزمزمـه بــس . تـوجهم را جلــب کــرد ، آمدنــد ی مــيکفـشدار 

 يزیـ چ، خواننـد  ینم چـه مـ  یدقت کردم تا بب . ر لب داشتند  ی ز یخشب  روح
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. خواننـد  ی سرود میعرب متوجه شدم به، جلوتر که آمدند. رم نشدیدستگ
 هـا را  بخش تکـرار سـرود آن  ، دندی رسي که مقابل در کفشداریهنگام

 : خواندند ی میح عربیدم که با لهجه فصیشن
 هراء، رضا رضاالز يابن         الزهراء، رضا رضا يابن

  قامـت   بلنـد يها مرد  ش آن یشاپیپ. شتر بودند ی ب یا کم ی نفر   20حدود  
 بـر دوش  يدیزه و سفی پاکيعبا. کرد یحرکت م، دپوشیپا سف و سر تا

ا رهبر گـروه  یداشت؛ گو ی قدم برمیمتانت خاص انداخته بود و با وقار و
. ستندیــن یرانــیدا بــود کــه ایــپ از نــوع لبــاس و رفتــار و گفتارشــان. بــود

زمزمـه   بـا . ل داشـتند ی آراسـته و شـک  يار مرتـب و ظـاهر  ی بـس يها لباس
 .  شدند و به طرف من آمدندي کفشداريرضا وارد فضا رضا

ــ   ن بلنـد سالمــشا يبـا صــدا  هــا   نـاقص بــه آن یکـردم و بــا زبـان عرب
، دندیرا از مـن شــن » بكــم مرحبـا«و » اهـال و سـهال «یوقتــ. رمقـدم گفـتم  یخ

 سرشان را به نشانه تشکر.  لبانشان نقش بستيرومسرور شدند و لبخند 
 .  کردندیبش و تکان دادند و خوش

.  نـداد یپاسـخ  نـد؟ یآ یستند و از کجا مـ یدم که کیشان پرس یکیاز 
 يا القامه با چهـره   متوسطیجوان.  از دوستانش را صدا زد  یکیبرگشت و 

 دوشـش  يه رویـ  کوتـاه داشـت و چف  یمحاسـن .  جلو آمـد یو نوران بایز
، میـ ا مـا از لبنـان آمـده   « :شمرده پاسخ داد  روان ویبه فارس. اخته بوداند

 استادشـان اشـاره   يسـو  با دست بـه » . میروت هستیان دانشگاه بیدانشجو
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ممتـاز   پـژوه  روت و اسـالم یشان استاد برجسته دانشگاه بیا« :کرد و گفت
 یاسـتاد سـالم گرمـ     . سالم کردم و احترام گذاشتم    » . کشور لبنان هستند  

ادب و احتـرام  .  کردیپرس  احوالی مخلوط با فارسیزبان عرب د و بهکر
مـن  « :گفـتم . دیالت من پرسـ یشغل و تحص جلوتر آمد و از، دیمرا که د

  .  ارشد دارمیمعلم هستم و مدرك کاشناس
و چنـد بـار   » دیپس شما همکار من هست« : زد و گفتینیریش لبخند

 و گفتم از خـدمتگزاران       تکان دادم  يسره  با خند . »احسنت« :کردتکرار
  . هستم) ع(زائران امام رضا

اشـک در   .  چسباند يز کفشدار یخودش را به م   ،   داشت یبیحال عج 
 يز کفـشدار  ی م يرو  که يرا با غبار   کف دو دستش  . چشمانش حلقه زد  

ز یـ ان نیدانـشجو . دیمتبرك کرد و به سر و صورت خود کـش     ،  نشسته بود 
 . عرض ارادت کردند، خودهمچون استاد ، شوق آمدند و به تبرك به

سـرش را بـاال   ، چشمانش را اشک پر کـرده بـود    کهیاستاد در حال
» ؟یکنـ  ینجا چه مـ یا« :گفتوشد   رهی به چشمانم خ   یآورد؛ با نگاه خاص   

بالفاصـله در  ،  که از شور و حال آنان بـه وجـد آمـده بـودم      یمن در حال  
 : ت را خواندمین دو بیپاسخ ا

 را ار توم درگاه دربـکن کفشداري می
 تو رااربسی جان لطف شکرهادارم رضا

 تا شود پرنور چشم دل به نورمعرفت

 اکفش زوار تو رده گرددی کشم بر می
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شان ترجمـه  یـ خواستم شعر را برا  ،   مسلط بود  ی که به فارس   یاز جوان 
ان یدانـشجو  هیـ  گريصـدا .  بـه راه انـداخت  ییترجمه کرد و غوغا. کند

 يسـرش را رو ، د کـه استادشـان    یرسـ  بـه اوج     ین حال زمان  یبلند شد و ا   
 . ستیشدت گر  گذاشت و بهيکفشدار زیم

بـه  ، ارتیز  مملو از عشق و عطش بهییها س و چهرهی خیبا چشمان
 . داخل حرم شتافتند

ت و یجـذاب  شانیـ ها چهـره .  دو سـاعت بعـد از حـرم برگـشتند    یکـ ی
 یجـوان . شان را گرفتند و رفتند   یها  کفش. دا کرده بود  ی پ یت خاص یمعنو

» !ي خـوب بلـد  یشما فارس« :صدا زدم و گفتم، دانست ی میفارس را که
 کـه پـدر و   یزمـان ، ام  کـرده یقم زندگ من ده سال در« :د و گفتیخند

از دوسـتانش عقـب    نکـه ی ايبعد برا» . ه قم بودندیمادرم طلبه حوزه علم
  . کرد و رفتیعجله خداحافظ با، نماند
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  :برگزیدگان بخش یادداشت
  
  
  

   حاجت بهارانه»سین«هفت 
  )ع(در حال و هواي زائران نوروزي امام رضا

  
  عبداهللا زاده مهنه

  

کـه صـاحب      نـه ایـن   ! آقاجـان ،  صـاحبی اسـت    کشم از بی   میهرچه  
 ایـن کـه او دسـتم را         هن. نداشته باشم؛ دارم، دستم از دامنش کوتاه است       

و دامـن عنـایتش را بـه بیابـان     ام  خودم لیاقت نـشان نـداده  ، پس زده باشد 
 ها آغـاز تر نوروز را با سر زدن به بزرگ     ها    ما ایرانی . ام  غیبت تبعید کرده  

سایه سـر   )! ع(یا علی بن موسی الرضا    ،   همه ما شمایی   تر  بزرگ. کنیم می
همـه  . سـالم را در جـوار شـما تحویـل کـنم     ام  آمـده ! ما شمایی آقا جان    

کـه دعـا کنـی    ام  یم را زیر سایه همین یک حاجت جمع کرده   ها  حاجت
. اولین ندبه نود و یک را کنـار شـما زمزمـه کـنم         ام    آمده. الیمان بیاید مو

ِمتـی ننتفـع مـن عـذب « :من را اوج عطش دیدار به حرم شما کشانده است          َ ِ ُ ََِ َ
َمائک فـقد طـال الـصدی َ َ َ از این ام  رسد؟ خسته  میاین عطش کی به پایان» َ

 ببیننـد تـا   بگـذار دشـمنان سـایه سـر مـا را     ، اصالً من به کنار . بی صاحبی 
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بگذار سرمان را بـاال  . دیگر جرأت نکنند خون شیعه شما را حالل بدانند        
آقایمان را به همه دنیا نشان دهیم و همه را بـه نـور او   ، بگیریم و با افتخار   

یـا امـام   ، اسـت » سایه سر«،  حاجت عیدانه من از سفره شما     . دعوت کنیم 
  !)ع(رضا

* * *  
دانـم    می همین قدر . دانم  نمی ؟چه رازي در این شفاخانه نهفته است      

گیرد یـا    مییا شفاي بیمارش را. که اینجا هیچ کس بی شفا برنمی گردد  
آورده امـش  ! مریـضم را ببـین آقـا   . یابد از نگاه عنایت شما    می دلش شفا 

 پشت پنجره فـوالد بـه ایـن امیـد کـه وقتـی بـراي شـفاي بیمـار دیگـري              
هـر کـس    ! نگاه کن آقا  . به طفل مریض من هم نگاهی بیندازي      ،  آیی می

چنـد روز اسـت کـه    ، آن جـوان . بـه لطـف شـما امیـد دارد      ،  اینجا آمـده  
این زن هم به انتظار شـفاي شـوهرش    . را آورده است  اش    همسر سرطانی 

بستر امید کودکی اسـت کـه پـدر و          ،  آن صندلی چرخ دار   . نشسته است 
مـن هـم   ، در ایـن میانـه  . اند مادرش از راه دور او را به پابوس شما آورده   

ام   نگاه مادرانه . زند  می طفلکم دارد پیش چشمانم پرپر    . التماس دعا دارم  
فرزنـدم  » سـالمت «در خانه خدا تا    ام    شما را واسطه کرده   . را ناامید نپسند  

  .را عیدي بگیرم
* * *  

یـک  . به بن بـست رسـیدم     ،  هر دري وارد شدم   . نشد،  هر راهی رفتم  
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مـن  . ات را در خانه آن پنداشتمراه نج، روز دل به این بستم و روز دیگر       
کــه تــو ام  اصــالً بــراي همــین بــه حرمــت آمــده! شناســی آقــا  مــیرا کــه

، بـا ایـن حـال   ! حتـی بهتـر از خودشـان     ،  شناسـی   مـی  مشتریانت را خوب  
سـت بـه دنبـال    ها من همانم که سال. کند  می حرف زدن با تو دل را آرام      

کـه  هـا    چـه راه  ،  که براي یافتن این گـنج     اي    دیده. ام  نجات و خوشبختی  
. ام که نخوانده ام؛ در برابر چه استادها که زانو نـزده  ها    ام؛ چه کتاب   نرفته

از ایـن همـه معرفـت    ام  خسته شده. اند هیچ یک اما عطشم را فرو ننشانده  
. بـی حجـت  هـاي   از این همـه نـسخه  ، از این همه ادعاي بی اثبات     ،  بدلی

تازه دستم بـه  . ام  غافل بودهبینم چقدر از شما    می وام    تازه چشم باز کرده   
؛ »و فـصل الخطـاب عنـدکم«ضریح زیارت جامعه کبیره رسیده اسـت کـه      

ممنـون از   . ایـن همـه سـال     ام    بیهوده گـشته  . حرف شماست ،  حرف آخر 
حـاال  . این که دستم را گرفتی و بر سـر سـفره معرفـت خـودت نـشاندي            

  .دنیا و آخرت را فقط از آستان خودت بخواهم» سعادت«ام  آمده
* * *  

، مـا کـه دیـم کـاریم       . سال پـر نعمتـی بـود بـه برکـت شـما            ،  پارسال
هـر سـال دل   . چشممان به آسمان است و امیدمان به نگاه پربرکـت شـما           

مان را بفروشیم و با پـولش خودمـان را    است که چند بوته   مان این  خوشی
 صـورت ضـریحتان را  ، دستمهاي  ببخشید اگر پینه . به مشهد شما برسانیم   

این تن خسته و خاکی کجا را بهتر از اینجا دارد کـه  ! آقا جان،  ردآزا می
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کننـد؟ کجـا اینچنـین      میاش ی عید برود؟ کجا اینچنین پذیرایی   به مهمان 
زمین من حـق دارنـد کـه بـا وزش         هاي    کنند؟ بوته   می با افتخار خدمتش  

» سرسـبزي «. هر بادي به سوي حرم شـما خـم شـوند و احتـرام بگذارنـد               
  !)ع(یا امام رضا، خواهم  میرا هم از باران رأفت خودتزراعت امسال 

* * *  
دیدي به دسـت خـودم     . خدا کسی را بی آبرو نکند     ! )ع(یا امام رضا  

عاقبت پشتم را پـیش چـشم      ،  چه بر سر خود آوردم؟ دیدي این بار گناه        
همه شکست و سقوطم انگشت نماي مردم شـد؟ دیگـر خانـه و محلـه و              

 را بـاور ام  هـیچ کـس پـشیمانی   . ه اسـت کوي و بـرزن بـرایم جهـنم شـد         
راحتت کـنم؛ هـیچ کـس    . گیرد  نمیرا جديام  هیچ کس توبه . کند نمی

براي من عـزا شـده اسـت از ایـن همـه          ،  عید امسال . کند  نمی آدم حسابم 
ام  ایـن همـه راه آمـده   . این همـه پـچ پـچ و انگـشت اشـاره      ،  نگاه سنگین 

یند هر کس آبـرو دارد  گو می. ام  خودت را شاهد بگیرم که پشیمان شده      
بـه خانـه و   » سفیدرویی«من را با . ام روسیاه شده . از این خانه گرفته است    

  !آقا جان، برگردانام  کاشانه
* * *  

تـر   دل از ایـن شکـسته  . شناسـی   مـی غریبان را تو بهتـر   ! یا امام غریب  
ام  شـود پـیش زن و بچـه     نمـی خواهی؟ آن قدر غریبم که حتی رویـم    می

هر چـه   . ام  کم آورده . ار زندگی کمرم را خم کرده است      ب. سر بلند کنم  
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مـزدم  . خورنـد   مـی  حقم را . گیرد  می ریزم؛ کمتر دستم را     می بیشتر عرق 
با هفت سـر عائلـه و دسـتانی کـه جـز         ام    غریب و تنها مانده   . دهند  نمی را

 اگــر. آیــد ، کـاري ازشــان برنمـی  و البتــه بلنـد شــدن بـه دعــا  ، کـارگري 
دادم بـا ایـن     نمیهرگز به خودم اجازه، ب کنمخواستم حساب و کتا    می

ولـی  . دست زن و بچـه را بگیـرم و راهـی مـشهد شـوم          ،  اوضاع و احوال  
روزي امـسال مـا را   » سـهم «. شناسـد   نمـی عشق شما که حساب و کتـاب      

  .پربار و پربرکت بخواه
* * *  

مـن را کـه یـادت هـست آقـا      ! السالم عليک يـا علـی بـن موسـی الرضـا
تـوانم در    نمـی کـه ام  ي خودم گرفتـاري درسـت کـرده   آن قدر برا  ! جان

باز هم گلی به گوشه جمال عنایت شـما کـه         . طول سال به پابوست بیایم    
دلم تنگ شـده بـود      . کنید  می چند سال است من را مهمان سفره عیدتان       

شـوم بـه     مـی براي این سالم هر روزه به محضرتان وقتی که تا کمـر خـم   
شنوي و    می صدایم را ،  بینی  می  روزم را  دانم حال و    می ارادت؛ وقتی که  
! من با همین جواب کریمانه شـما خوشـم آقـا   . دهی  می جواب سالمم را  

  . خواهد بودام  توشه، نوروزي شما تا آخر سال» سالم«یک 
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  ها زمان حج فقرا تابستان
  

  غالمحسین عطایی دریایی
  

ا و  هـ   مـسافرت  زیـ  خـاطرات دل انگ    شهی بندر هم  ریگرم و دلپذ   يهوا
 ادیـ را بـه  ) ع( دوست امام رضااری زائران د  یو همراه ) یچاش(بازار گرم 

هـا و    و سراز پا نـشناختن آن یخوشحال جنب و جوش زائران،  . آورد یم
هـا کـه خوشـا بـه حالتـان کـه             کنندگان بـه آن    عتینگاه حسرت بار مشا   

  !دیرو ی ما الغرببی غرارتیز
  حـاکم بـود،   فـصل بـر شـهر   نیـ  کـه در ا  ی از جـو احـساسات     گذشته

 بـه   ی از دلـدادگ   گـر ی د یی خودنمـا  زیـ  حاصل از آن ن    ی فرهنگ يرفتارها
گذاشـت کـه هـم     ی مشی ها به نمايرا در نزد بندر   ) ع(تیخاندان اهل ب  

 امروز  ینی ماش ی است و زندگ   دهی گرد ی اساس راتییاکنون دستخوش تغ  
  . سپرده استیفراموشرا به  از آن رفتارها یلیخ

 بودنـد   ی مـومن  دانی سـف  شیـ  کـسوت و ر    شی آن روزگار افراد پ    در
 و يکردند و در نزد مردم بـه امانتـدار   یکه به عنوان جلودار قافله عمل م    
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 یارتیـ  ز يهـا  ها در تابستان بـه ماننـد آژانـس         آن. شهره بودند  ی نفس کین
 چگونـه یو بـدون ه !  بـدون مـزد و منـت     یمنتهـ  ،کردنـد  یامروز عمـل مـ    

 ی کـه آمـادگ  ی داوطلبـان  خـود از تیـ  و ظرفییتوانـا  بنـا بـر     یچشمداشت
 ثبــت نــام ی ســنایــ عهیاعــم از شــ) ع( امــام هــشتمارتیــ زيداشــتند بــرا

 سفر به مشهد مقـدس داشـتند بـه     ازی فراوانيها کردند و چون تجربه  یم
دادنـد کـه چـه      یکنندگان تذکرات و دسـتورات الزم سـفر را مـ           نام ثبت
  .رفتار کنندچگونه در طول سفر  اورندی را به همراه بی و امکاناتلیوسا

مـورد توجـه     فعال بود کهی بندرعباس فقط دو شرکت اتوبوسران در
 سـازمان  دانیـ  می نـورد کـه در ضـلع جنـوب         یتـ ی گ یکی سرکاروانهابود،

 در آن ساخته شده و      ی فعل تونی ز يقرارداشت و هم اکنون مجتمع تجار     
 ابـوذر   دانیـ  م ی اتوتـاج واقـع در ضـلع جنـوب         ي شرکت مسافربر  يگرید

 ي مـسافرکش بـرون شـهر      يها ي سوار ستفادهاکنون مورد ا   که هم    یفعل
  .است

ي کرتـــی و  عمــدتاً مـــسافران پــشت شـــهري و نظرآبــاد و محلـــه   
گورفرنگ به لحاظ نزدیکی با میدان سازمان از این شـرکت مـسافربري             

هـا توسـط مـسافران پرداخـت        هزینـه اجـاره اتوبـوس     . کردند  استفاده می 
دنـد و تـا رسـیدن بـه مـشهد      کر شد و به صورت کاروانی حرکت می      می

ها بـا رفتـار خـوب خـود        مقدس اتوبوس در اختیار مسافران بود و راننده       
بـا زائـران سـهیم      ) ع(کردند در بردن صواب زیارت امام رضـا           سعی می 
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باشند از همین رو با خوش خلقی در طول سـفر هـر تـذکري کـه مـدیر                    
  .پذیرفتند داد با گشاده رویی می کاروان منتخب به آنها می

  :دادند زائران تا رسیدن به مشهد مقدس باید اعمالی را انجام می
الف ـ سه روز مانده به شروع مسافرت، هر روز پیش از اذان مغـرب   

بـراي ایـن کـار چـاووش     . کـرد  هر خـانواده زائـر چاوشـش خـوانی مـی      
گرفتند و سه عـصر منتهـی بـه سـفر بـر بـام             هایی بودند که پول می      خوان

ایـن عمـل را بـه زبـان بنـدري      . کردند وش خوانی میخانه زائر رفته چاو   
  .گفتند می) چاشی(

) ع(چاووشان با خواندن اشـعاري در مـدح اهـل بیـت و امـام رضـا                  
ــاه      همــسایه ــدس آگ ــشهد مق ــه م ــه ب ــاحب خان ــفر ص ــاق س ــا را از اتف ه

هـا و خویـشان و     دو سه ساعت مانده به عزیمت تمام همسایه       . ساختند  می
 رفتـه، آنهـا را تـا گـاراژ کـه محـل سـوار شـدن         نزدیکان زائر به منزل او  

. کردنـد   همراهی می » چاشی«زائران به اتوبوس شان بود با پاي پیاده و با           
کردند که مقـام زائـران    چاووشان در بخشی از اشعار خود ابیاتی بیان می    

  :کشیدند را در مقابل حاجیان مکه اینگونه به تصویر می) ع(امام 
جان بـه قربـان تـو اي شـه کـه          وي تو آینداغنیا مکه روند و فقرا س«

  »...حج فقرایی
ي آنهـایی کـه دنبـال زائـران بودنـد حـسی             این نوع تمثیالت به همه    

از سویی ایـن تمثـیالت وظیفـه        . داد  خوش از شنیدن آن ابیات دست می      
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شـد   این را مـی . داد رفتاري مورد انتظار مردم از آنها را بسیار افزایش می        
  .شان از زیارت امام دید ازگشتبه خوبی از رفتار ب

مسیر حرکت رفت را مدیران طوري طراحـی کـرده بودنـد کـه       : ب
ایــن دوره از بنــدرعباس . کــشید دوره رفــت مجموعــا ده روز طــول مــی

و بعد به شـاه عبـدالعظیم       ) س(شروع و ابتدا به زیارت حضرت معصومه        
  .شد و سپس به مشهد مقدس ختم می

ها در مـشهد نـزد مـسافرخانه دارهـا           جلوداران کاروان یا پیشکسوت   
شناخته شده بودند و هـر سـاله بـراي زائـران آنهـا جـاي اسـکان در نظـر            

گرفتنــد و از همــین رو بــرخالف امــروز زائــران مــستقیماً در محــل   مــی
ي خاص زیـارت از ضـریح مطهـر     یافتند و برنامه  اسکانشان، سکونت می  

روان طراحی شده بود    امام و دیگر اماکن یا اعمالی که از سوي مدیر کا          
  .کشید دادند و این دوره نیز ده روز طول می انجام می

ها بعد از رساندن زائـران بـه مـشهد مقـدس ماموریـت شـان             بوسوات
هـاي   گشتند و براي برگشت آنهـا بـه موقـع اتوبـوس     شد و بر می  تمام می 

  .شد دیگري از سوي شرکت مربوطه فرستاده می
ي تفریحی ـ توریـستی داشـت و     هدر دور برگشت بیشتر سفر جنب: ج

مسافران خوشحال از زیارت امـام سـبکبال تمـام مـسیر سرسـبز و زیبـاي         
در شـیراز  . شـدند  کردند و از تهران عازم شیراز مـی   شمال کشور طی می   

ي حـافظ و   کشید به دیدن مقبره نیز که بین دو تا سه روز توقف طول می    
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و خـداحافظی از آن  سعدي و سرانجام آخرین اعمال زیارت شاه چـراغ    
ي بسیار پربار مسافرتی ـ زیارتی که حتی در روحیـه    و تکمیل یک دوره

شد مشاهده کـرد، بـه پایـان     و رفتار زائران بخوبی تاثیرگذاري آن را می       
ایـن مـدت کـه بـا     . شـدند  مـی » مـشهدي «رسید و بدین طریق زائـران         می

ول ي بسیار اندك و گذران زندگی جمعی بـه مـدت یـک مـاه طـ          هزینه
گذاشـت کـه      کشید، از خود خاطرات فراموش نشدنی بـه جـاي مـی             می

ــتانها و      ــدام داس ــر ک ــشینی ه ــار ب ــدام از زواران آن روزگ ــر ک ــار ه کن
خاطرات جالب و بیادماندنی از این گونه سفرهاي دسـته جمعـی برایـت         

هاي گرانقیمت زیـارتی      ایکاش هم اکنون نیز کاروان    . نقل خواهند کرد  
هـاي پربـاري را در انبـان     نستند بجاي کاال چنان توشهتوا ـ سیاحتی ما می  

  .زائران خود بیادگار بگذارند
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  :برگزیدگان بخش گزارش
  
  
  

  ...دلتنگ شماییم!آقا 
 

  زهره کهندل
  

تن مـردش کـه رفـت       . زن همسایه شده بود دخترش    . پیرزن تنها بود  
 وقـت پیـري  ، کـرد کـه بچـه     مـی  فکـر .  شـد  تـر   تنها،  زیر خروارها خاك  

  . اما نشد،  عصاي دستشود می
درگیـر خـودش بـود و    ، پسرش کیلومترها دورتـر در شـهري دیگـر        

 لـش هـا،   افتـاد بـه پاهـایش مثـل فلـج         مـی  گـاهی کـه درد    . یشها  دغدغه
. آمـد پـیش او    مـی معلم بود و فقط بـراي دادن غـذا       ،  زن همسایه . شد می

 معلـوالن و ، گفته بود خدام هر هفتـه . خادم حرم بود، آشناي زن همسایه 
زن همسایه آرزوي پیـرزن      ...برند پابوس آقا    می ناتوانان بی سرپرست را   

هفتـه بعـدش   . را به او گفت و اینکه خودش وقت نداشـته ببـردش حـرم           
و اي  دو تا مرد بـا لبـاس سـرمه   . پیرزن در را باز کرد  ،  زنگ خانه را زدند   

 کـه پیـرزن     انـد   گفتند خادم حرمند و آمده    . نشان خادمی پشت در بودند    
ذوق زده بـود و چـادر سـفید    ، پیـرزن هماننـد نوباوگـان   . ببرند زیارترا  
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. شـد   مـی  اشکهایش بی اختیار روي صورتش پهن     . گلدارش را سر کرد   
پاهـایش  . خـودش را جمـع کـرد و سـجاده اش را برداشـت            ،  نرم نرمک 

نشست روي صندلی چرخدار و رفت سمت مینی        ،  توان ایستادن نداشت  
  .بوس سفید که مقصدش حرم بود

* * *  
ــتانش ــیدس ــد  م ــک ا . لرزی ــره اش ــت  ش ــیارهاي پوس ــه الي ش ز الب

دلمـان پوکیـد از غـم    ! آقـا  :کرد تـا زیـر گـردن       می اش راه باز   چروکیده
  .دلتنگی شما

گرفتنـد و روي      مـی  یکی یکی سـالمندان و معلـوالن را بغـل         ،  خدام
خودشـان نـرم    ،  بعضی هم که سـرپا بودنـد      . نشاندند  می صندلی چرخدار 

 آمدنـد و روي صـندلی      مـی  سه پله مینی بوس سـفید پـایین       نرمک از دو    
ــواب ، چرخــدارهــاي  صــندلی. نشــستند مــی ــه روي ورودي بــست ن روب

 دسـتها ، چرخیـد   مـی چرخهـا . صفوي در یک صـف مـنظم ردیـف شـد        
گریـست و دلهـا را کـسی خبـري نبـود کـه چـه          مـی  چـشمها ،  لرزیـد  می

  . احوالی است
سیرش کوتـاه بـود امـا    اگرچـه مـ   ـ   هر کسی در این کاروان زیارتی

داشـت از  اي  قـصه  ـ   مانـد   مـی حال و هوایش بـسان کاروانهـاي زیـارتی   
، آرزوي دویدن در سر داشـت     ،  یکی از وقتی که زاده شده بود      . زندگی

دل و دمـاغ  ، اما دو پاي بی حس که هر روز مجبور بـود تحملـشان کنـد        
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، ییکی پیرزنی بـود کـه عیـب نـازای         . برایش نگذاشته بود  ،  رویایی شدن 
یکـی پیرمـردي   ، یش جـا داده بـود     هـا   را در کاش  » مادر«آرزوي شنیدن   

غمباد گرفتـه و خانـه      ،  بود که پس از رفتن زن وبچه اش بی خداحافظی         
کسی را نداشـت  ،  دیگرهاي    یکی هم مثل خیلی از یکی     ،  نشین شده بود  

، تا بـه جـاي همـه سـالها    ، بیاردش حرم تا گریه کند،  که به وقت دلتنگی   
بغـضش  ، یی کـه نیامـده و آرزوي آمـدن داشـته          ها  تها و ثانیه  ساع،  روزها

  . آن قدر که چشمش خالی شود از اشک، بترکد و اشک بریزد
* * *  

معلـول و  ، سـالمند ، افراد ناتوان، )ع(خادمان افتخاري حرم امام رضا    
 و خودشـان بـه   انـد  بی سرپرستی که معموالً از نگـاه آشـنایان دور افتـاده     

 بـه حـرم مطهـر را ندارنـد از سـطح شـهر مـشهد          تنهایی توانـایی تـشرف    
 آنهـا را بـه زیـارت   ،  کننـد و پـس از رفـتن بـه در منازلـشان              می شناسایی

  . است» طرح معین الضعفاء«نام این برنامه . آورند می
رونـد    میچرخدار به محله زندگی این آدمها     هاي    خادمان با صندلی  
بعــضی هــم کــه  .کننــد  مــیآنــان را راهــی حــرم، و بــا تکــریم و احتــرام

شـوند رفیـق شـفیق ایـن قافلـه و معمـوالً در سـال           مـی  ؛انـد   شناسایی شده 
حتـی گـاهی   . یابنـد   مـی چندین بار توفیق زیارت ایـن بارگـاه نـورانی را      

کنند و یا گاهی    می جاي خالی پدر و مادر مرحوم یکی از خادمان را پر          
 شـود جـاي پـسر       مـی  »!مادرجـان «یکی از خادمان سفید پوش بـا گفـتن          
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بـه شـکرانه   ، ما در این برنامه  :گوید  می یکی از خدام  . نداشته یک پیرزن  
 را در )ع(سـنت نیکـوي حـضرت رضـا       ،  خدمت در این آسـتان مقـدس      

خادمـان افتخـاري صـندلی    . کنـیم   مـی تکریم افراد ناتوان و سالمند زنده     
هرهفتــه ، چرخــدار بــا همــاهنگی اداره امــداد و تــسهیالت زائــران حــرم

ر از مـشتاقان سـالمند و معلـول بـی سرپرسـت را از در       نف40 ـ  30حدود 
البتـه در مناسـبتهاي مـذهبی    . آورند می) ع(منازلشان به زیارت امام هشتم 

  . رسد  می نفر در روز200این تعداد به ، همچون دهه کرامت
* * *  

زمـانی کـه روبـه روي پنجـره         ،  شود و جانانـه     می این زیارت ماندنی  
شـوند و صـداي مـدح      مـی طـال هاي   به شبکهدستها و دلهایی قفل،  فوالد

  :پیچد  میخادمی در گوش جان
  زدمدد نخواهد حرم بی سی قدم بهک

  د نخواهد زدـبدون واسطه دم از اح
  وفامام رئ کوي رضا شو که این گداي

  رد نخواهد زد  به سینه زائرش دست
چرخـد و خادمـان      مـی  چرخهـا . ریـزد   مـی  یی آرام در فـضا    ها  زمزمه
 یکنواخت ضربی،   سنگفرشها روي ،گامهایشانچرخدار لیصند سفیدپوش

انگـار  اند،    طرف گشوده شده  از دو ،  چروكدستهایی رنجور و  . گیرد می
نگـاهی  ،  لـرزد   مـی  دستهایی خالی . خواهند عزیزي را بغل بگیرند      می که

  . خورد  مییی تکانها شود و شانه  میزیر چادر مشکی پیرزنی پنهان
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* * *  
خون خورشـید شـتک   ، به وقت غروب، خانهروبه روي سردر نقاره     

نزدیـک  . زده به چهره آسمان و رنگ سرخ را پاشـیده بـر دامـن آسـمان     
 پـوش بـر طبلهـا   اي    خادمـان سـرمه   . زننـد  هـا مـی     نقاره،  اذان مغرب است  

شـاید   ...شاید یک نفر اینجا شـفایافته اسـت  . دمند  میکوبند و بر کرنا  می
 ...تـر  ه بود و به آستان یـار مقـرب        دهند که شکست    می خبر از دلی  ها    نقاره

دهند که ماللش نبوده از روزگـار جـز غـم             می خبر از دلی  ها    شاید نقاره 
یکـی از   ،  بـه وقـت برگـشت     . دهند  می خبر از شفا  ها    شاید نقاره  ...دوري

حـس سـردي   ، صـندلی چرخـدار را چـسبیده بـود    هاي    خادمان که دسته  
 ثابـت شـده بـود بـه     پیرزن همـسایه نگـاهش    . ریخت البه الي انگشتانش   

. سرش کـج افتـاده بـود روي شـانه    . لرزید  نمیدستهایش. سرخی آسمان 
قبـل از آمـدن اجـل بـه     ، بـا چـادر سـفید گلـدار بـه سـر         ،  پیرزن همـسایه  
  .آرزویش رسید
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 کند  براي همه زائرانش دعا میآقا
  

  زهرا دلپذیر
  

، خیلی وقت بود دلم هواي حرمش را کرده بـود         ،  خودش مرا طلبید  
در ، از تکرار خسته شده بود؛ ماه رمضان که رسید دیگر طاقـت نیـاوردم     

بعـدش  ، رفتم یک بلیت براي مـشهد گـرفتم  ،  یک لحظه دل به دریا زدم     
  . هنوز اذان صبح نشده بود که به مشهد رسیدم، هم مرخصی

به خود که آمدم دیدم دارم مسیر ایستگاه قطار تا حرم را پیـاده طـی       
ناگهان سرم را باال کـردم و بـرق   ، در اختیارم نبودگویی پاهایم ، کنم  می

که بر زبـانم  » الغربا السالم عليک يا غريب« ...گنبد طالي آقا دلم را لرزاند    
بـه خـود گفـتم تـو اینجـا چـه       ، ام جاري شد تـازه فهمیـدم کجـا ایـستاده     

آن هـم روبـروي   ، در سحرگاه شب قـدر مـاه مبـارك رمـضان       ،  کنی می
  ...و گریه امانم را برید ...ججالح بارگاه باشکوه ثامن
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  شکوه زیارت
بـه صـحن   ، کنـد  خورشید که پشت گنبـد طـالي حـضرت کـز مـی            

اي را بـاال   ها عیار نگاه هـر بیننـده   شکوه گنبد و گلدسته. رسم  انقالب می 
  : شود اختیار این بیت در ذهنم تداعی می بی، برد می

  دـد از خورشیـاتریـآینه زیب شما هر
   خورشیدبرید از میمشاهده دل  یک به

، به دیوار صحن تکیه داده و روبه گنبد طـال   ،کمی آنسوتر پیرمردي  
هـاي پینـه    دسـت  به. کند زیر لب اشعاري را خطاب به حضرت زمزمه می    

نگـرم حالـت عجیبـی     بسته و چهره چروکیده و خیس از اشکش که مـی      
اتم خـاطر   تا به حـال نظیـرش را در البـه الي   هایی که از آن ،  کنم  پیدا می 

همراه او دو پیـرزن را روي       . شود  می حسن همصحبت  باکربالیی. ام  نیافته
از ، ها همسرش است و دیگري مادر دامـادش     یکی از آن  . بینم  ویلچر می 

پیرمـرد  . انـد  شهر آشتیان در استان مرکزي به زیـارت امـام مـشرف شـده      
م کنـی  ما افتخار می  . نیستتر  فضیلت وپر تر  رمضان بابرکت  ازماه: گوید  می
پـوش   که بودم هر سال کفن جوان. ایم  آمدهمطهر حرم ماهی به  در چنین  که

امـا  . آمـدم  بـه مـشهد مـی   ، )ع(و پابرهنه بـا هیـات عـزاداري امـام حـسین       
ام  وضع مـالی ، پانزده سال پیش توفیق زیارت حضرت نصیبم نشده بود      از

رمـضان امـسال کـه رسـید از     . همسرم هـم زمینگیـر اسـت      ،  خوب نیست 
همسرم هم بدجوري براي زیارت آقـا  ، استم که ما را بطلبدخود امام خو  

مادر دامـادم را هـم بـا خودمـان     . امام هم ناامیدمان نکرد. کرد تابی می  بی
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بـار اولـی   ، کنـد  تواند صحبت کند امـا حواسـش کـار مـی           نمی،  آوردیم
هـم  » مولود«از همسرش   . است که به حرم آمده و خیلی خوشحال است        

بـاالخره   :گویـد  با صداي مبهمی می :ایش بگویدخواهم از حال و هو  می
  . مرا آوردند. حس خیلی خوبی دارم، مرا آوردند حرم

  
  پشت پنجره فوالد

هایــشان را بــه پنجــره فــوالد دخیــل  مثــل همیــشه زائــران زیــادي دل
اي   کدام قـصه  هر. اند تا شاید گوشه چشمی گره از کارشان بگشاید   بسته

اي کنارشـان بنـشینی تـا یـک دل سـیر            ؛ کافی است لحظـه      غصه  دارند پر 
هـایی   سـرریز درد دل ، هایـشان بـا تـو       برایت حرف بزنند؛ گـویی حـرف      

  . اند کنار گذاشته) ع(است که براي امام رضا
عصر رمضان است و شب قدري بـا قـدر در پـیش؛ جمعیـت پـشت                 

دختر جوانی را   ،  در میان ازدحام زائران   . گیرد  پنجره هر لحظه فزونی می    
 دختـري  تـر  آنطرف. کند دستش را به پنجره برساند ه تالش میبینم ک   می

نشسته و رنگ و رویی پریده بـه دختـر جـوان            بیمار با چشمانی به گودي    
سر صحبت را که بـا دختـر جـوان         ،  اند  اهل کرمانشاه . چشم دوخته است  

، اس داردام  ،ایــم بــراي شــفاي خــواهرم آمــده :گویــد کــنم مــی بــاز مــی
بـا ایـن حـال خودمـان را بـراي مراسـم          ،  نبـود شرایطش آمدنمان فـراهم     

ایم آقا در شبهاي قـدر بیمـاران زیـادي را     امشب به حرم رساندیم؛ شنیده   
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مان هم چند سال قبل در همین شـبهاي پربرکـت از    همسایه،  دهد  شفا می 
اگـر   :دهـد  کنـد و ادامـه مـی    اي مکـث مـی   لحظه. امام شفایش را گرفت   

ــاز هــم ناامیــد  خــواهرم در ایــن ســه شــب شــفایش را از   ــا نگرفــت ب آق
تـا  ، ده روز یا بیشتر، دو روز، مهم نیست که چقدر طول بکشد،  شوم  نمی

  . زمانی که آقا به خواهرم نظر کند دخیل درگاهش هستیم
افتـد   چشمم به کبـوترانی مـی  ، شوم  از عظمت این اعتقاد مبهوت می     

 و خیـال از رفـت و آمـد    انـد؛ بـی     که روي طاق باالي پنجره آرام گرفتـه       
 هـا هـم بـه کـرم امـام رئـوف پـی          گـویی آن  ،  گاه زائـران    و بی گاه    ضجه

، چرخـانم  خانم؟ سرم را می خبرنگاري :آیم  می خودم باصدایی به . اند  برده  
. اي آرام و مهربـان  با چادر سفید و چهره، خانمی پنجاه و چند ساله است 

رم براي مراسـم امـشب در حـ       :گوید  زند و می    لبخندي می ! بله :گویم    می
  . بینی هاي زیادي را از حضرت می هاي قدر معجزه در شب، بمان

از سـه   :گویـد  اید؟ مـی  براي مراسم شب قدر به حرم آمده    :پرسم  می
سال پیش که آقا در همین ایام و لیـالی پرخیـر و برکـت شـفایم داد هـر                

  . آیم سال براي ماه مبارك به حرم می
 سـوال بـود و سـر درد    اهل کجایید؟ مثل اینکه منتظر ایـن       :پرسم  می

سـه سـال قبـل بـه دلیـل      ! شهر شـلمچه ، اهل خوزستانم :شود  دلش باز می  
اده بـودم،   ماههـا روي تخـت بیمارسـتان افتـ        ،  سکته قلبی بـدنم فلـج شـد       

  . . مدتی هم در کما بودم
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خـواهم بـروم      هایم گفتم مـی     خوابی دیدم و بعد ازآن خواب به بچه       
به حرم آمدم و خـودم را       ،  رك بود ؛ ابتداي ماه مبا   )ع(پیش آقا امام رضا   

توانستم پـایم را زمـین بگـذارم     آن موقع حتی نمی  . بیمه امام هشتم کردم   
خـدا را  ،  هاشـفایم دهـد     به امام گفتم به خاطر بچه     . یا دستم را تکان دهم    

هـا شـدم    این شد که مـاه رمـضان  . آقا ناامیدم نکرد و جوابم را داد    ،  شکر
هـاي حـضرت را در    دارم معجـزه در این چند سـال هـم        ،  مهمان خودش 

  !ها براي آدم بس است همین. بینم بین زائرانش می
در این هنگام پیرزنی که از همان ابتدا کنارم ایستاده و بـه حرفهـاي                

دهد در حالی که اشک در چـشمانش حلقـه زده بـا مـن بـه         ما گوش می  
فهمـد ولـی    گـویی فارسـی را مـی     . کند  زبان ترکی شروع به صحبت می     

دانـم   شـوم ولـی مـی       هر چند متوجه منظورش نمی    . ند حرف بزند  توا  نمی
ام رضـا را مرتـب تکـرار    گوید و کلمه قربان امـ   که از موالیش برایم می    

  !قربان کرمت یا امام رضا .کند می
  

  شب قدر در حرم
پـشت  ،  ریـا   بی تکلف و بی   . خوانیم  جوشن کبیر می  ،  شب قدر است  

 ثـامن  عزیز درکنار بارگاه و دراین شب  . هایی که همه اشک است      پرچین
ایـم در   هایمان شکـسته  مان و با آسمانی که آن را با ناله  با سجاده ،  الحجج  

  . کنیم افتیم و اظهار تضرع می برابر عظمت خداوند به خاك می
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رنـگ وبـوي خاصـی    ، )ع(هاي قدر در حرم نورانی امام هـشتم       شب
از جمله  ،  قرائت قرآن و دعاهاي مختلف    ،  خوانی  روضه،  سخنرانی،  دارد

ها  هاست که به طور همزمان از بلندگوي تمام صحن          هاي این شب    برنامه
هـا در مـساجد و        شاید شبیه ایـن برنامـه     . شود  هاي حرم پخش می     و رواق 
، تـر اسـت   هاي همه شهرها اجرا شود اما انگار اینجا خدا نزدیـک       حسینیه

 هـاي نـاب نگاهـت    حس خوبی است وقتی بدانی آقا در تمام این لحظـه         
  . ائرانش دست به دعا برداشته استکند و براي همه ز می

کشیده در کنـارم نشـسته و از        معصوم و رنج    اي  خانمی مسن با چهره   
دو روز . اهل شـیراز اسـت  . شود اي اشکش قطع نمی     ابتداي مراسم لحظه  

  . ماند هاي قدر می پیش از ماه رمضان به مشهد آمده و تا بعد از شب
. در حــرم فــضا و معنویــت خاصــی داردهــاي احیــا  گویــد شــب مـی 

خیلی ناراحـت  ، رمضان دو سال قبل هم آمدم ولی پارسال نتوانستم بیایم  
خوانی بـه     اینجا نماز جماعت که می    . شود  جا حرم نمی    بودم و دیدم هیچ   

، بینیـد  هاي قدر را هـم کـه خودتـان مـی            معنویت شب ،  رسی  آرامش می 
. کنـی   مـی اي و پـرواز  دهمثـل اینکـه دو بـال درآور    . قابل توصیف نیست  

پرسـم قبـول داریـد کـه امـام خـودش بایـد بطلبـد؟بغض گلـویش را            می
یکی از آشنایان دور از کربال به من تلفن کرد کـه           :گوید  فشرد و می    می

  . جا بروم براي رمضان به آن
هزینـه  ، گفتند نگران پول نباش. اند گفتم پول و پاسپورتم را دزدیده     
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بعد از آن هم شرایط سـفرم  . یزا هم اقدام کنبراي و، دهیم سفرت را می 
صـاحب اصـلی مـرا    ، اینجا هـم دسـت خـالی آمـدم        . به مشهد فراهم شد   

  . اینها واسطه بودند، دعوت کرده بود
خـواهم خـداحافظی کـنم کـه دسـتم را             شوم و مـی     از جایم بلند می   

هـر وقـت آمـدي حـرم یـادت بیایـد کـه امـام و                :گویـد   گیـرد و مـی      می
  !و مرا دعوت کردند و برایم دعا کنپدرشان آمدند 

  
  !عاشورا بخوان

بیــنم کــه ویلچــرش را بــه ســمت  در صــحن جــامع جانبــازي را مــی
مـن از اصـفهان بـراي     :گوید کند و پس از تیمم می       جامهري هدایت می  

اصـفهان بهتـرین    . ام  هاي قدر به پابوس حضرت آمده       مراسم احیاي شب  
خدا بـه حـق علـی       . ري است مسجدها را دارد اما معنویت حرم چیز دیگ       

توفیق بدهد تا چـشم از  . به همه توفیق زیارت بدهد ،  )ع(بن موسی الرضا  
این دنیا هرچـه باشـد محـل گـذر     . دنیا برگیریم و به فکر آخرتمان باشیم 

لبخنـدي  . مرا هم دعـا کنیـد      :گویم  می! خدا عاقبتمان را بخیر کند    . است
  !يگیر عاشورا بخوان جواب می :گوید زند و می می

هاي ادعیـه     انبوه زائران به حدي است که براي یافتن مفاتیح وکتاب         
اي بـه سـویم    ده سـاله ، در ایـن لحظـه دختـر نـه    . شوم با مشکل مواجه می  

، خـوانم  گوید من بـا مـادربزرگم دعـا مـی     آید و با با لهجه جنوبی می   می
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بـا همـان صـفا و صـمیمیت     ، اهل بوشـهر اسـت   . مفاتیحم باشد براي شما   
  . آیم اولین بار است که به حرم می :گوید می. وبمردم جن

گفتنـد دلـم بـراي        هایم از سفرشان به مشهد مـی        کالسی  هر موقع هم  
مـادربزرگم هـر سـال بـراي مـاه مبـارك بـه مـشهد          . کـشید   حرم پـر مـی    

ــد مــی ــا خــودش آورد ، آی ــرا هــم ب ــسال م ــحري  . ام ــا هــم س هــر روز ب
بعـد از  . ار اینجـاییم آیـیم و تـا نزدیـک افطـ     بعد به حـرم مـی    ،  خوریم  می

 :گویـد  شـوي؟ مـی   پرسم خسته نمی می. آییم افطار هم دوباره به حرم می  
  شود؟ مگر آدم از زیارت خسته می

  
  …تر بود هر دل که شکسته

هاي نـاب را بـا    کنم باید این لحظه حس می. وقت رفتن رسیده است   
دهـم و از او    براي آخرین بار به حـضرت سـالم مـی         . خود به تبرك ببرم   

  !خواهم توفیق زیارتش را نصیب همه دوستدارانش بکند می
در راه بازگــشت مــدام ایــن جملــه زائــر شــیرازي در ذهــنم تکــرار  

هر موقع حرم آمدي یادت بیایـد کـه امـام و پدرشـان آمدنـد و          :شود  می
اري بی اختیار اشـک از چـشمانم جـ   ! مرا دعوت کردند و برایم دعا کن      

   :شود و این بیت بر لبانم می
  تـی که ندارد نوبـت طبیبـنجاسای

  استتر پیشتر بود،  شکسته که هردل
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  )ع(رضا، مقام زائر امام رضا
  

  اسدي غالمرضا بنی
  

ی، کنـ   مـی قامـت راسـت  ، خـورد   مینگاهت به گنبد و گلدسته گره  
 ياد داریـ ن غزل را که به تری ناب، رسد و لبانت  مینهی س يدستانت تا رو  

 ... و»يـک يـا اباالحـسن يـا علـی بـن موسـی الرضـاالـسالم عل«،  کند  می تالوت
 تـازه  یو حـس » یتـرد سـالم  « بـه  ين داریقیو » یتسمع کالم« به  یمطمئن

اي   جـواب سـالمت را گرفتـه   ییگـو . کنـد   مـی  ز از شـعف   یجانت را لبر  
م کـه  یهـست » یمستحب«دهد آقا و ما همه دل خوش   میاصال حتما جواب 

بـاز   ...باز هم سالم بگـو     ...پس باز هم سالم بگو    . است» واجب«جوابش  
  ...هم سالم بگو

م هر روز   یتوان  می م ما که  ی چه خوش روزگار و فرخنده فال      یو راست 
 مختلـف  هـاي  يماریاز ب) ع(امام رضا» علـيکم الـسالم«چند بار خود را به    

ن سـالم را هـزار بـاره    یـ پس باز هم سالم بگو ا  . می سالمت برسان  يبه واد 
سر کـه از  . نه استی سيت هنوز رو های  دست ی،کن  می نیو تو چن   ...!کن
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شـود    مـی ت بـه صـلوات خاصـه معطـر       هایـ   لـب ی،  کنـ   می سالم اول بلند  
و صـلوات  » ...النقـی الرضا المرتضی االمام التقی موسی بن علی علیّ صل اللهم«

  حـرم بـه راه  ي و به سويریگ  میدهد و خط نگاهت را  میجانت را جال 
نگاهـت هـم ضـرب آهنـگ     . ه اسـت  ت شـمرده و کوتـا     های   گام یافت می

 یانگـار بـا هـر بـسته شـدن         ،  شـود   می ت باز و بسته   های  پلک،   دارد یخاص
 بـاز اي  نامـه ،  ت را های   پلک ییگشا  می بازکه،  شود  می بستهاي    پاکت نامه 

 یوقتـ انـد،    کـه التمـاس دعـا گفتـه    ی از هزارانـ یکیشود هربار به نام     می
 یکنـ   مـی ه پاکـت را بـاز  هربار کـ ، ادت باشدیاما  . يشد  می  مشهد یراه

بـاز کـن و بخـوان    هـا    همه انـسان  يک نفر که از سو    یآن را نه از طرف      
د بـه  یـ آن قدر بـزرگ اسـت کـه در بارگـاهش هرگـز نبا       ،   ما يآخر آقا 

طلـب  ،  م بلکه از بزرگ   یش طلب کن  ی دست و دامن خو    یاندازه کوچک 
تـو را از  ی ـ  حتـ  ـ  هـم ات  ی خـال هـاي  دسـت .  شـرط ادب اسـت  یبزرگ

 اسـت  ین جـا بارگـاه سـلطان   یباز ندارد که اها   و بزرگ ها    ی بزرگ مطالبه
پرسـند   گـاه نمـی   چیکننـد و هـ    نمیت نگاههای ت و آوردههای  که به دست  
 مـرد  ی؟ اصـال مگـر وقتـ   یخـواه   مـی پرسند چـه   میبلکهي،  چه آورده ا  

 کوفــت و بــه فحــش هــم  مــیرا) ع(ی در خانــه امــام حــسن مجتبــیشـام 
 دارد؟ ياریـ و حرفـت چـه ع  اي   چه آوردهدی از او پرس یکس،  کوفت می

 یی و تنهـا ی کسی و بی گرسنگي و برا یخواه  می آنجا امام فرمودند چه   
 پندارش  یاهیآمده بود تا س   » شام« که از    يتا مرد ،  اش به چاره برخاست   
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» صـبح «بـه  ، )ع(در برابر کالم صـادق امـام حـسن   ،  نه ادامه دهد  یرا تا مد  
د نمـازش را پـشت   یبا، مد تا بفهمد د و فجر صادق از افق جانش برآ       یرس

 اسـت بـزرگ کـه    یمـ ین جـا خانـه کر  یـ  ايآر.  اقامه کند  یسر چه امام  
 کـه  ید بلکـه بـه فراخـور ظرفـ    یآ  نمی سبد دستانت به نظر  یخالگاه    چیه

م رئوف هم هـست  ین کریژه که ایبه و . دیبه تو خواهند بخش   ي،  آورده ا 
ک یـ  که نه از و خصلت کرامت و رأفت چنان در هم گره خورده است      

پـس رندانـه   .  اجابتـت خواهنـد فرمـود   یـی در که از هزار درهم کـه درآ     
 بـه  یف اسـت آدمـ  یح.  و از هزار در به سالم شو و سالمت بستان          يدرآ
کفـران نعمـت   ، ستیـ ن اسـتغنا ن یـ ا، قناعـت کنـد  اي  الـه یا شود و به پ یدر
. ن کفـران کرامـت اسـت      یـ د طلب کرد کـه ا     یم نبا یکم از کر  . استیدر

د کـرد چنـان کـه عالمـه         یـ طلـب با  هـا     را با سـعادت   ها    ه سالمت پس هم 
امـا لطـف حـضرت    ،   لطـف دارنـد    )ع(همـه امامـان    :دیفرما یی می طباطبا

همـه امامـان    :کننـد   مـی  انیـ ب،  گـر ی د ی محسوس است و در نقلـ      )ع(رضا
  .  ظاهر است)ع( امام رضااما رأفت حضرت،  رئوف هستند)ع(معصوم
، شـود  مـی  ي کـه وارد حـرم رضـو     یانـسان هنگـام    :دیـ فرما  می زیو ن 
  . بارد  میوار حرم آن امام رأفتیکند که از در و د  میمشاهده
 :گفتنـد   مـی شـد   مـی  از محـضرشان التمـاس دعـا درخواسـت       یگاه

  . ز آنجاستیم؛ همه چیستیناي  نجا کارهید؛ ما ایرید از حضرت بگیبرو
ــام رضــا ي، آر ــدار) ع(مــا ام م کــه داد و دهــش حــضرتش هــزار  ی
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م و ید به طلب بـر حـضرتش بـرو       یبا. کند  می را انگشت بر دهان   دون  یفر
ا جان را ین آقا و ید کام جان گرفت از ا    یچون با ،  میدست از طلب ندار   
ا گذاشت که جان از بدن فارغ شـود و حـرف   ید و یبه قرب جانانه برکش 

  :دیگو  مین است و قصه آن که شاعریا
  ب ندارم، تا کام من برآیدـدست از طل

  برآید ا جان زتنجانان، ی  بهسدر ا جانی
 و هرچـه بـه حـرم    يد داشـته باشـد و تـو دار       یـ  با ین حـال  یو زائر چن  

نگاهـت بـه حـرم      . شـود   مـی  ن شوق در تـو افـزون      ی ا يشو تر می   کینزد
ست یـ هـم ن ها   حواست به فرشته  یحت. یستیاست و اصال متوجه اطراف ن     

ســتقبال از  کـه پروازشــان انگـار ا  یی و کبوترهــاانـد  کـه بــه تماشـا آمــده  
نگاه همه به توست و نگاه تـو  ی، کن  نمی نگاه مردم را حس   یحت. توست

و خـوب   اي    مکتب آمـوز حـضرت عـشق بـوده        ها    ا سال یگو ...به حرم و  
  :ن را کهیااي  افتهیدر

  دـه مهمانت کننـی در خانه جانانـگر شب
  باش صاحبخانه مشغولرا مخور،  تنعم گول

نگاهـت  ی، غول حـضرت عـشق  مش، و تو فارغ از همه و هرچه هست 
شود از چشمانت قبلـه    میآن قدر که . زند  نمی  حرم عشق مو   يبا قبله نما  

 بـا خـود  ، ستیـ به هرچه هـست و ن . کنم  می  من فکر  يرو  می افت تو یرا  
چ یر آقاسـت هـ  یـ قـت اسـت هرچـه غ    یم از نگاه تو کـه نگـاه حق        یگو می

 اگـر  یکـوه یی،  اگـر هـست و صـحرا   يدر. هرچه هست اوسـت ،  است
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، وحده ال الـه اال هـو  / ست جز او  ین،  اصال هرچه هست  یی،  ای و در  هست
ز یـ ا شد نید و به دریار دیعکس رخ ،   باباطاهر به صحرا شد    یچنانکه وقت 

  هم؛
  مـا تو بینـبه دریا بنگرم، دری  به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم

  اي تو بینمـزیب روياز ان ـنش  دشتهرجا بنگرم کوه و درو به
  

شده اسـت کـه    هللا ای فی که چنان فان   یامامی،  نیب  نمی ز جز او  یو تو ن  
اصـال  ، ازدانـد  یاد خـدا مـ  یـ اد او دل را بـه  ، یسالم به او عبادت خداست  

» یعلـ «ن  یشامل ا ،  ندیفرما می) ص(که حضرت رسول  »  عباده یذکر عل «
 یرسـاند کـه فرقـ     مـی ن فهـم یـ ما را به ا» کلهم نور واحد«شود که     می هم

 طالـب  ی بـن ابـ   یعلـ ،  )ع( الرضا ی بن موس  ی عل ست و یان پدر و پسر ن    یم
. مـان ماسـت  یا» ةذکر علی بن موسی الرضـا عبـاد«پس ، ش استیزمان خو 

 تـا بـر دوسـت و چقـدر     يرو  مـی واي  دهین رسیقیمان به   ین ا یز بر ا  یتو ن 
ادت ، ی  است ین دوست یاصال آمدن تو نشان ا    ،  دوست تو را دوست دارد    

 هر وقت آقا ما را بطلبـد ، ندیوگ  میهست که مردم با خلوص باطن خود     
 يزیـ تـا بـه طلـب برنخ    . ه اسـت  یک عشق دوسو  ، ی ارتیاصال ز ! مییآ می

، د و تا عشق متولد نـشود یای حاصل ن ی عشق یابیتا ن . ستی در کار ن   یافتنی
تا تو را با حضرت چـشم در چـشم          ،   شکل نخواهد گرفت   يگریعشق د 

اتفـاق  . ارتیست زک مسئله ساده ایفکر نکن . د آقا خود بطلبد  یبا. کند
،  حـرم هـاي  هین بـود مـا همـسا   یکه اگر چنـ ، کشاند  نمی هم تو را به حرم    
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 از دور ین که به سـالم یم و محرم راز نه ا     یبود  می نیشه حرم نش  ید هم یبا
. میه کنـ یـ  خـود را توج   هاي  م تا غفلت  یبسنده و شرم حضور را بهانه ساز      

 سالم بخـوان  ییآ  میپس به هر قدم که، ارتی زيبرااي   تو انتخاب شده  
، دعـا کـن  . ن عشق قسمتـشان شـود   یا،  ن شوق یز دعا کن ا   ی همه ن  يو برا 
ن ی عـ يرو  مـی کـه بـه حـرم    اي    ن لحظـه  یهم. شود  می  تو مستجاب  يدعا

درست همـان  ، تواند در روز هم باشد    می اصال شب قدر  . شب قدر است  
» قـدر «خـورد    مـی ر عشق رقـم یشود و تقد  می که ارتباط برقرار  اي    لحظه
د کـه قـدر همـه    ین اسـت شـا  یراز پنهان ماندن شب قـدر هـم همـ         .است

ــا  لحظــه ــدانه ــوان یرا ب ــشق بخ ــویم و در آن ســرود ع ــیم و ت ــوان  م ی، خ
کـه هربـار   » اللهـم «تکـرار  ،  اذن دخول خواستن اسـت     یتجل،  تهای  واژه

اللهــم انــی اعتقــد حرمــة صــاحب هــذا المــشهد «کنــد و   مــیجانــت را تــازه
ا فــی حــضرته و اعلــم ان رســولک و خلفائــک الــشريف فــی غيبتــه کمــا اعتقــده

مــان توســت بــه حرمــت صــاحب حــرم و  یشــرح ا »علـيهم الــسالم احيــاء
يـرون ...« کـه    یکنـ   مـی  ات حضرت و باورت را اذان جان      ی ح یجاودانگ

ــه» مقــامی و يــسمعون کالمــی و يــردون ســالمی ــیک ــد ایب  م ــنن  ستادنت را وی
ن سـالم و پاسـخ   یدهند سالمت را و همـ   میشنوند کالمت را و پاسخ    می

کـشد اذن خوانـده و اجـازه      مـی ارت و مقام زائر بـر     یاست که تو را به ز     
تا هـزار بـاره جانـت از    ي،  شو  می  و وارد حرم   يریگ  می اجابت،  خواسته

نـسبت تـو   ی، دانـ   میز شود چه خوب  ی لبر يآرامش و رضا در خانه پدر     
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نـد در  آن گونـه کـه فرز   ،  بخـشد   می ن آرامش را به تو    یبا امام است که ا    
ن شـرح کـالم رسـول    یـ شـود و ا   مـی ش سرشار آرامش ی خو يخانه پدر 

 پـدران امـت   یمـن و علـ    » انـا و علـی ابـوا هـذه االمـة« :خداست که فرمود  
رابطـه فرزنـد بـا    ، تیـ م و رابطه آحاد امت با نبـوت و امامـت و وال        یهست

پـدر همـه ماسـت و راز    ،  ز پـدر امـت اسـت      یـ ن) ع(پدر است و امام رضا    
 ن کـه مـا بـه هـر کجـا کـه           یـ و ا . ن باشـد  ید همـ  یز شـا  ینآرامش در حرم    

اد ، یـ ادم هستی. ز همیم نیریگ  می م و رخصت  ییآ ، می میم برو یخواه می
شه از حرم و پـس از    یکه کاروان رزمندگان هم   ،  تو هم حتما مانده است    

، اد همـه شـهدا   یشد و تو به       می  جبهه یارت و اجازه جهاد گرفتن راه     یز
ــاره اذن نــی اســتاذنک يــا رب اوال و اســتاذن رســولک ا«؛ یخــواه  مــیدوب

ــه ثانيــا و اســتاذن خليفتــک االمــام المفــروض علــی طاعتــه اهللا صــلی  عليــه و آل
 کـه  یدرحـال ،  به حـرم يشو  میو وارد» علی بن موسی الرضا عليه الـسالم

الـه  یپ،  تشنه اتهاي  لب يبرا،  سقاخانه صحن انقالب  . ياز شوق سرشار  
آب هـا،   الـه ین پیـ ند تا لبـان تـو و تـو از ا      رت  تشنهها     آب ییکند گو   می پر

در ي، بنـد   میلیش به پنجره فوالد دخ  ی از پ  تر   و طربناك  ینوش  می کوثر
 و بـه دنبـال گـشوده شـدن     انـد   کـه پنجـه در پنجـه پنجـره        یکنار مردمـان  

ن جاسـت  یدروازه همـ ی، دان  میتو اما خوب، شی خويبه رو اي    دروازه
 يت و توالسـت کـه بـه سـو        یـ الن و یدروازه همـ  . ستیـ  ن يرون خبر یو ب 

، ن جاسـت  یعشق هم یی،  اد بگو یبه فر ي،  دوست دار ،  شود  می بهشت باز 
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 یهرکـس ،  دیآ  می ادتیاما  . ن جاست ین جاست اصال بهشت ا    یدروازه ا 
عتاب حـضرت حـق   . اند  نهادهیرتی را سی و هرکساند   داده یرا اصطالح 

  ه؛ و شبان کی موسيد و ماجرایآ  میادتی به )ع(یبه جناب موس
  

  آمدي ردنـل کـراي فصـنی ب  ل کردن آمديـراي وصـب و ـت
  ایم  دادهکسی را اصطالحی هر  ایم  بنهادهیـکسی را سیرت هر
   ...در حق او شهد و در حق تو سم  حق تو ذمحق او مدح و در در

   ...مدحسند  را اصطالح انسندی   اصطالح هند مدح هندیان را
   ... بنگریم و حال را رون راما د  ال راـ ق م وـما برون را ننگری

  

ی، دانـ   مـی  و خـوب ينگـر   مـی که به حالشان» قال«پس دوباره نه به   
» یدلـدادگ «ن حرم کـشانده اسـت و هرچنـد         یشان آنان را به ا     »یدلتنگ«

.  عامه شکوه نـدارد ید دلتنگیتواند بگو  ی نمی است اما کس  باتریعارفان ز 
 ی برخـ یچنان چه وقت .ی دلدادگيباشد برااي    مقدمه ین دلتنگ یهمدیشا

 ارت مـشرف یـ  بزرگ کـه مثـل عامـه مـردم بـه ز     ي از علما  یکیافراد به   
ارت عوامانـه را از مـا       ین ز ید ا یفرما  می شما چرا؟ ،  ند آقا یگو ، می شد می
ه داران را در یـ  از داعیلـ یخ،  دانـست   مـی  چه خوب آن بـزرگ    ،  دیرینگ

ست و یـ  نياعتبار، به اندازه خاك کفش آن عوام    گاه    ،مین حرم و حر   یا
 رسـند و قامـت   یی مـی در حـرم بـه فـراخ جـا    هـا   ن دلتنـگ  ی از همـ   یلیخ

  و به دعـا دسـت و دل پـرواز   یخواه  میر همهین را تقد یکشند و تو ا    می
 مـا را  هـاي  ارتیز، ن حرم مطهریبه حرمت صاحب ا  ! ای که خدا  یده می

 ادتیـ . کند و جهان روشن  میجان فزون، ارتی زيارتقابخش که ارتقا  
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ارت عـوام و  یـ  را دربـاره ز ي اسـتاد واعـظ موسـو     يم بنـد  یتقـس  ،دیآ می
  . م و نه عوامانهیارت محبوب رویگونه به زجابر :دیگو  میکه خواص

  

زیارت عوام، زیارت در و دیوار است اما زیارت خواص ارتبـاط دل     * 
  . است با محبوب

  . آورد کند، زیارت خواص بدهکاري می زیارت عوام طلبکارشان می* 
  .  عوام در طلب نان است و زیارت خواص به امید کامزیارت* 
زیارت عوام به قصد و امید ثواب است و زیارت خواص بـه قـصد               * 

  . وصال
زیارت عوام حرکتی است با جسم و زیارت خواص پیمودنی است           * 

  . با دل
  . زیارت عوام براي دلتنگی است و زیارت خواص دلدادگی است* 

  

مـان  های ارتیـ ز، ای که خـدا یکن  می رار تک تر  ت را عاشقانه  یپس دعا 
م کـه در شـناخت و   ی کن بگذار حجت تـو را چنـان بـشناس       تر  را عاشقانه 

ن یعـ ، ارتیـ  تـو ز يبـرا ، مید شوی از خورشتر دهیقامت کش،  ت تو یعبود
بـه  ، خواهنـد بـا عبـادت    ی مـی برخـ ،  همان مراتـب يعبادت است و دارا  

 ة بـه صـوم و صـال     »تاجرانـه « برسـند و بـه دنبـال بهـشت هـستند و              يزیچ
ــی ــد و گروهــ  م ــرس دوزخیپردازن ــهیعب«،  از ت ــادت  » دان ــه عب ــب ب  ل

 اسـت کـه چـون خداونـد را     یحال آن که امام مـا مـوال علـ   ،  ندیگشا می
  چنـان قامـت   صـالة افتـه اسـت بـه عبـادت و          یسته پرسـتش    یـ عاشقانه شا 

شـود چـون توجـه      نمـی کـشند و متوجـه     مـی  شیر از پـا   یـ افرازد که ت   می
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ن یـ ز ایـ ارت نیـ ش و جسم که به حق است و جان و ز    یحضرت نه به خو   
سته عاشق و معـشوق اسـت امـا       یعاشقانه آن گونه که شا    . د باشد یگونه با 

زنـد و قابـل   یز عزیـ نـد ن یآ ي میماری ب ي طلب شفا  ین همه آنان که پ    یبا ا 
ز دسـت  یـ  نی و گروهـ  اند  گاه شفا باور کرده   یچون امام را در جا    ،  احترام

پـس صـاحب    . داننـد   مـی  عیند چون امام را شـف     بند  می در آستان شفاعت  
امـام را  ، هرچند عاشقان را حرمت مضاعف است که آنان ،  نانیحرمتند ا 

ارت را یـ پـس رحـل اقامـت دائـم افکنـده و ز           انـد،     افتـه یارت  یسته ز یشا
دل آنـان خـود    ،  خوانند؛ هرچنـد از مـشهد هـم برونـد           می نمازگونه تمام 

ارت امـام  یـ  زيتوانند بـرا   میگران همیار شده است آن قدر که د   یحرم  
 د بـه سـفر مـشهد   یـ ن همه آنـان خـود را مق  ید ببندند اما با ا  یبه دل آنان ام   

ش در هـر مـاه    ی خـو  يبـرا ي،   حـائر  ییصـفا  هللات ا یچنان که آ  ،  دانند می
ف کرده بود که اول و آخـر هـر مـاه را در حـرم آقـا هـم          یشب قدر تعر  

ش ی خـو یهـم نفـس  او که خـود فرشـتگان را تـشنه         . نفس فرشتگان شود  
د و بـاز    یبه جانـان رسـ    ) ع(ارت امام رضا  یر ز یز در مس  یسرانجام ن ،  داشت

 مـشهد همــواره در ســر  يحـال و هــوا ) ره(ییعالمـه طباطبــا ، چنـان کــه 
 حضرتش هرچه بـه حـرم   يداشت و دل در گرو خشت خشت حرم؛ برا      

خـاك  ،  چـون مجنـون  ی عاشـق ی وقتـ یراسـت . ز بـود یـ عز، منـسوب بـود  
کرد ما چگونه خاك زائـران     می اش را سرمه چشم    یلی ل يرهگذران کو 

، مجنـون از چـشم آهـو   . میز ندانیو آن چه را منسوب به حرم آقاست عز 
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مـان؟ عالمـه   یم بود بـا آقا  یما چگونه خواه  ،  زد  می اش نقب  یلیبه چشم ل  
 :نـد یگو  مـی شـمرد چنـان کـه     مـی زیـ عز، هر چه عطر امام را داشـت  ،  اما

 در پنج شش مـاه آخـر عمـر    یشد حت   می شان هر سال به مشهد مشرف     یا
ک یـ  از بـستگان نزد یکی.  که داشت به مشهد مشرف شد   یبا همه کسالت  

 ت را یـ جمع،  با آغوش باز با آن کهولت سن و کـسالت          :گفت  می شانیا
 یجست کـه گـاه    می د و توسل  یبوس  می ح را یشکافت و با عالقه ضر     می

من به حـال  « :تگف  میشانیا ...میکرد  می ح جدا یبه زحمت او را از ضر     
»  ...خـورم   مـی غبطـه ، بوسند  میح راین طور عاشقانه ضر  ین مردم که ا   یا

 کـه  یل کـسالت یـ اتـشان بـه دل  یدر سال آخـر ح    :کرد  می شان نقل یفرزند ا 
م کـه  یخواسـت   نمـی ه پزشـک مخـصوص    ید و توصـ   یـ داشتند و بنا بـه تاک     

از پـس  . شان اصرار داشـتند و رفتنـد  ی ایول. شان به مشهد مقدس بروند   یا
 :فرمـود ،  دیـ شان گفـتم سـرانجام بـه مـشهد رفت         یـ بـه ا  ،  مراجعت از مشهد  

ــا   « ــد درده ــه آدم بتوان ــت ک ــشهد کجاس ــز م ــسرم ج ــش را بگویپ د و ی
  »رد؟یدرمانش را بگ

  تقاضــاياز و، شــد  مــی بــه مــشهد مــشرفی وقتــییعالمــه طباطبــا
، ل اعتـدال هـوا   یـ بـه دل   ...کردند که در خارج از مشهد چون طرقبه و         می

شان بـه  یـ ا. ارت مـشرف شـود  یـ  زي بـرا یاشته باشد و گه گاه  سکونت د 
 يمـا از پنـاه امـام هـشتم بـه جـا      « :فرمـود   مـی کـرد و   نمی چ وجه قبول  یه
  . »میرو ي نمیگرید
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چ بـه خـاطر نـدارم       یه« : دیگو یی می  از شاگردان عالمه طباطبا    یکی
در .  احتـرام گذشـته باشـند   ي بـدون ادا )ع(ک از ائمـه یـ که از اسـم هـر       

ماندنـد    مـی شدند و تابـستان را در آن جـا        می  همه ساله مشرف   مشهد که 
بارهـا کـه در خدمتـشان       ،  شـدند   مـی  )ع( وارد صحن حضرت رضا    یوقت

گذاشـتند و    مـی  آسـتانه در ي مـرتعش را رو هاي دم که دست ید  می بودم
ــتانه در را     ــان و دل آس ــرزان از ج ــدن ل ــا ب ــیب ــ  م ــاه، دندیبوس  از یگ

ــبرو« :گفتنــد ، مــیشــد ی مــمحــضرشان التمــاس دعــا درخواســت  د از ی
» !ز آن جاسـت   یـ م؛ همـه چ   یستیـ ناي    ن جـا کـاره    یـ د؛ مـا ا   یریحضرت بگ 

ل احتـرام   یـ ن قب یـ  و ا  )ع(ح امامـان  یدن ضر ی بوس يسنده مشهور ی نو یزمان
 سخن او را به مرحوم عالمـه در حـرم    یوقت. کرد  می عیرا تشن ها    گذاشتن

مـن از دم     ،اگـر منـع مـردم نبـود       « :شان فرمـود  یـ ا،  عرض کردند  يرضو
  . »دمیبوس  مین رایزم، حیمسجد گوهرشاد تا ضر

  به عالمه کـه اصـال اذن     ی شخص )ع( در صحن حرم امام رضا     يروز
 وام  از راه دور آمـده « :شان را ببوسـدعرض کـرد    یـ  دست ا  یداد کس  نمی
ن صـحن را ببـوس      یزمـ « :عالمه فرمـود  . »خواهم دست شما را ببوسم     می

  ». که از سر من هم بهتر است
شان یـ به ا.  مشرف شونديخواستند به روضه رضو   می  بار عالمه  کی

، خـوب « :فرمودند» !دی برو يگرید است؛ وقت  شلوغ حرم! آقا« :شد عرض
شـناختند    نمـی شان رایـ مردم هـم کـه ا  . و رفتند» !ها  از شلوغیکیمن هم  
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 کردنـد دستـشان را بـه      یجه هر چه سع   یند و در نت   یشان بگشا ی برا یتا راه 
 یوقتـ . شان را به عقب هـل دادنـد     ینشد و مردم ا   ،  رسانندح مبارك ب  یضر

!  خوب بـود   یلیخ« :فرمودند» چطور بود؟ « :دندیان پرس یاطراف،  بازگشتند
ام یک بار در ا   یکند که     می  نقل يحجت االسالم معز  » ! لذت بردم  یلیخ

زدم و   مـی  قـدم ي حرم رضـو هاي  به مشهد رفته بودم و در صحن یطلبگ
  . رفتم  نمیو روضهها  ستم اما داخل رواقینگر  میبه بارگاه امام

 آرام یم قـرار گرفـت و بـا لحنـ        های   شانه ي رو یناگهان دست مهربان  
دم یـ نگـاه کـردم و د     » ؟  يشـو   نمـی  چـرا وارد  ! خ حسن یحاج ش « :فرمود

 ین آشـفتگ یـ کـشم بـا ا    میخجالت :عرض کردم.  استییعالمه طباطبا 
شان یـ و حـرم پـاك ا   من آلـوده کجـا      .  وارد شوم  )ع( بر امام رضا   یروح
کنـد؟    مـی   چه مطب بـاز    يب برا یطب« :مرحوم عالمه فرمود  گاه    آن! کجا

 خـود را   ی مراجعه کنند و با نسخه او تندرست       يماران به و  ین که ب  ی ا يبرا
داخـل شـو کـه امـام     . اسـت  )ع( آل محمـد ين جا هم دارالـشفا   یا. ابندیب

  )نیت صالحیسا :منبع(» . ب االطباء استی طب)ع(رضا
 در صـحن   يپرداز ی می  و عارفانه به رازخوان    یارتی ز يای در تو محو 

همـان جـا کـه سـمت     ی، انقالب از پنجره فوالد بـه سـمت بـست طبرسـ          
 اسـت بـه   یخورند و آن سوتر سـنگ    می چپش کبوتران بر سفره امام دانه     

ا اثـر  یـ میافته اسـت؛ ک  ی) ع( از امام رضا   ی که بزرگ  ينشان مزار بزرگوار  
 از يروشـنگر سـر  ،   کـه نـامش    ی اصفهان ی نخودک یخ حسنعل یمرحوم ش 
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 عاشقانه فـراوان اسـت و از    هاي  است او را با حرم و با آقا لحظه         اهللاسرار
  : تین حکایآن جمله است ا

اسوه عارفان و شمع محفـل      ی،   اصفهان ینخودک یحسنعل خیش مرحوم
م گرفتم به نجـف اشـرف رحـل اقامـت           ی تصم یزمان: دیگو ، می سالکان

 در يق رضـو ی صحن عتهاي  از اتاقیکیدر ، هنگامکن در آن  یل،  افکنم
ک ، یـ در حـال ذکـر و مراقبـه   . اضت و عبادت سرگرم بودمیبه ر ،  مشهد

  . نا شدیبام  یلحظه حالت مکاشفه به من دست داد و چشم باطن
ق بـسته شـد و نـدا بـر       یـ  صحن مطهر عت   يدم که درها  یدر آن حال د   

. نندیش سان بب  یار خو  که از زو   اند   اراده فرموده  )ع(که حضرت رضا  آمد
 نهادنـد و حـضرت بـر    ی کرسـ یوان عباسـ ی جنب ایدر محل،  پس از آن  

 صـحن  ی و غربـ یدر شـرق ، افتنـد و بـه فرمـان آن حـضرت     یآن استقرار   
  .  خارج شوندی وارد و از در غربیق گشوده شد تا زوار از در شرقیعت

 شـد کـه   یگروهمطهر ماالمال از  که سرتاسر صحن   دمیآن زمان د  در
گذشـتند    میش حضرتشیشاپی مختلف بودند و از پ هاي  صورت  به یبرخ

کـه  هـا    آنیحتـ ، ت و نوازش بر سر همـه آن زوار        ی دست وال  )ع(و امام 
  . فرمودند  میدند و اظهار مرحمتیکش ، می بودندیرانسانیبه صور غ

بـر  ، )ع( و مشاهده رافت عام از امـام هـشتم  ين شهود معنو یپس از ا  
ات یـ د بـه الطـاف و عنا  ینم و چشم امیت گزآن شدم که در مشهد سکون   

  . آن حضرت بدوزم
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محـل اسـتقرار   ،  ن واقعـه  یـ  بعـد از ا    ی اصـفهان  یخ حـسنعل  یمرحوم ش 
ت کـرد  ید و وصـ یـ ش برگزی آن حضرت را به عنوان مـدفن خـو    یکرس

  . که او را در همان نقطه دفن کنند
  

  مهر آفتاب
قابـل  د اگـر   یخورشـ ،  خطا گفـتم  ،  نه. د است یامام مثل خورش  ي،  آر

تابـد کـه     مـی نیچنـ ، شرابهی، خب وقت. از نگاه امام استاي    شرابه،  باشد
 را یکـس ، شـود لطـف امـام      مـی  مگـر ،  برنـد   می همه از پرتوانوارش بهره   

  مطلق است و همه را بـه مهـر        ییبایز. امام لطف مطلق است   ،  شامل نشود 
 یانرکعتـ ، وان طـال یـ ن بـار در ا یـ و ااي  افتهین همه را درینوازد و تو ا    می

 همه جان شـوق ،  و نزد سر حضرتيشو  میوارد،  و سپسیکن  می اقامه
ا يـک يـالـسالم عل هللا ایا ولـيـک يـالـسالم عل؛  یخـوان   مـی   و سـالم   يشو می

ـــ هللاا نـــورايـــک يـــالـــسالم عل هللاحجـــة ا ا يـــک يـــالـــسالم عل،  ظلمـــات االرضیف
 ازی، خوان  می شان به سالمیدتیو سپس امام را به تبار عق    ...نيعمـود الـد
ا وارث محمـــد يـــک يـــ الـــسالم عل... هللاا وارث آدم صـــفوة ايـــک يـــالـــسالم عل

ح نـور را در آغـوش   ی تـا ضـر    یکنـ   مـی  ایـ سپس خـود را مه     ، هللارسـول ا
چنان که عالمـه  . یشه حس کن یش از هم  ید را ب  ی خورش ي و گرما  يریبگ

ــا ــ ییطباطب ــشتاقانه چن ــینی م ــرد  م ــر ، ک ــوش ض ــو در آغ ــیح غریت ه بان
 وقطعـت الـبالد رجـاء رحمتـک یک صـمدت مـن ارضـيـاللهـم ال«؛  یوانخـ   می

 ی قبـــربن اخـــی علــی و ارحـــم تقلبـــیر قـــضاء حــاجتيـــ بغی وال تردنــیبنـــيفــال تخ
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... تـک زائـرا وافـداي اتیا مـواليـ ی انـت و امـیه وآله بابيرسولک صلواتک عل
 :یخـوان   مـی حی و بـاز در جـوار ضـر   يسـپار   مـی و خود را به امام رئوف 

ت بـه اولهـم يهم بما تول آخریتهم اتوليهم و بوالک بحبي اتقرب الیاللهم ان«
 بـه خداونـد بـزرگ بـه     ییجـو   می و تقرب»...جة دونهميوابرء من کل ول

 کـه  ی اسـت و راهـ  ين رسـتگار یکـه عـ   ) ع(ت امـام رضـا    یمحبت و وال  
کلمـة الالـه « :شابور نـشانمان دادنـد  یث سلسلۀ الذهب و ن   یحضرت در حد  

و انــا و شــروطها طها بــشری، عــذاب امــن مــن ی فمــن دخــل حــصنیحــصن هللاال ا
 د عهـد یـ تجد، ارتیـ لذا هر بار با ز، میا افتهین راز را  یو ما ا  » مـن شـروطها

ن عهـد اسـتوار بـود    یـ  بر ا  ی دکتر بهشت  هللات ا ید آ یچنان که شه  ،  میکن می
شـما چطـور؟   ،  دارداي    ارت خواسـته  یـ  در ز  یهرکـس ،   گفتنـد  یکه وقتـ  

، دادنـد   نمـی ع جـواب یسـر ن گونـه سـواالت را   یشان طبق معمول که ا   یا
 :قـه فرمودنـد  ی چنـد دق ین انداختنـد و بعـد از مکثـ   یی پا یسرشان را اندک  

 کـه  یدن کـس ی ديد عهد؛ شما برایک تجدیدار است و   یک د یارت  یز
د یشـو   مـی ارتان بلنـد یاز شهر و داید  رفتهیتان پذ ی زندگيبه عنوان الگو  

د یـ خواه  مـی  را يزیـ دار چـه چ   یـ ن د ید در ا  ینید بب یبا. دیکن  می و حرکت 
ن یـ ؟ به ااید  خودتان گرفتهيل او را الگوید و اصال چرا و به چه دل  یریبگ
 خود داشـته اسـت کـه شـما بـه         ی در زندگ  یوه متعال یک ش یل که او    یدل

وه و مـنش و راه و روش  ید مـن شـ    ییـ د تا بـه او بگو     ییآ  می ارتیعنوان ز 
مان کـنم  یعت و پید بیگر با شما تجدیتا بار دام  شما را قبول دارم و آمده     



  

)117( 

  . اده کنمیتوانم پ  می کهییوه را تا آن جاین شی ایکه درادامه زندگ
وه ین شــیـ ارت مقبــول آن اسـت کــه ا یـ ز :فرمــود ی مـی  بهــشتيآقـا 

ا بـه  یـ  در رفتار زائر او واقعا وجـود داشـته باشـد          )ع( و رفتار امام   یزندگ
، را قبول دارد عشق به محرومـان    ) ع( اگر حضرت رضا   یعنید؛  یوجود آ 

را در حـد تـوان خـود داشـته      ...عشق بـه طاعـت و عبـادت پروردگـار و       
  )242اي، سیره شهید بهشتی، ص  حجت االسالم جواد اژه :منبع(. باشد

دن به مقـام    یز رس یو ن ) ع(د عهد است با امام رضا     یارت تجد ی ز يآر
ــه کــه شا، تیرضــا ــ اســت و در ا)ع(عه امــام رضــایسته شــیــآن گون ن ی

 کـه بـه   یک نمونه است که بـا وجـود ارادتـ     ید  یمروار هللات ا یآ،  ساحت
ز یـ شـد و از آقـا ن     می داشت و هر روز صبح به حرم مشرف       ) ع(امام رضا 

 چشم خود را طلب نکرد و در پاسـخ  يشفا، اما هرگز،  دید ی می توجهات
 :فرمــود  مــیرضــامندانه، دیــاز آقــا شــفا بخواه، گفتنــد  مــی کــهیکــسان

و » کننـد   می ح بدانند عمل  دانند و هرچه صال     می حضرت خود وضع مرا   
  :ن عشق استین عیا

  

  یکی وصل و یکی هجران پسندد  کی درمان پسنددـیکی درد و ی
  ه را جانان پسنددـپسندم آن چ  درد و وصل و هجرانو ازدرمان من

  

، ردیپـذ   می رایرسد و همان  میبه مقام رضا  ،   عارف شد  یو زائر وقت  
رضـا «. ده باشـد  یش پـسند  یبـرا پسندد که جانان      می  را یهمان،  بلکه باالتر 

ــخن س»ما المــرکيبقــضائک و تــسل ــورا و درس  ی س ــشهداست در عاش دال
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ن یـ عاشـقانه بـا ا  ، و زائـر ها  نیو زمها  ت است در همه زمان  یامامت و وال  
و اي  دهیهم خود به مقـام رضـا رسـ       ،  بخشد و تو   ی می جان را تعال  ،  درس

 جان تـازه . اند افتهین ساحت افتخار حضور ی که به اینیب  می هم زائران را  
 در  ين خداونـد  ی و حـصن حـص     يگـرد   مـی   و صحن به صـحن     یکن می

 و حـضور  یخـوان   مـی شبستان به شبستان را نماز، شود تر می  عینگاهت رف 
انه ی عامهاي  ارتی ز يگاه همنوا . یکن  می  روز را همه جا احساس     ینوران

 کــه در پــشت پنجــره فــوالد صــحن انقــالب و صــحن  يشــو  مــیمــردم
امـام را و  ، خـاص خـود   بـا زبـان  ،  طـال هـاي   وانیـ  و ا  یسـالم  ا يجمهور

 کـه در  یستیـ ا  می به نمازيخوانند و گاه در کنار افراد   می  امام را  يخدا
نگاهـت بـه هـر    . پردازنـد  ی مـی ازخواهی و نیباال سر حضرت به رازخوان  

 که عاشقانه زائران را بر پرو بـال  ینیب  می  را یفرشتگان،  چرخد  می سو که 
 و يریـ گ  مـی برند و تو باز از همـه چـشم       می  سو و آن سو    نیش به ا  یخو

ــه ضــر ــوارشيدوز ی مــیحیب ــاز نمــاز. شــود  مــیمــانیا» زره« کــه ان  ب
 اما  يشو  می رونی و سرانجام از در سمت قبله ب       یخوان  می دعای،  خوان می

ک عشق تو را با حرم گـره زده و نامـت هـم رضـا شـده           ، ی قتیک حق ی
 به عنـوان    یکن  می حس. يبر  می خودحرم را با    ي،  است و هرجا که برو    

  و شـروع یفـشان ید بذر نوربیرسد با   می تیهرجا که پا  )ع(ر امام رضا  یسف
  ... الرحمن الرحيمهللابسم ا از همان اول یکن می
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  : بخش شعربرگزیدة
  
  
  

  که از جنس دیگرند آنها
  است) ع(رضا تقدیم به آنهایی که دلشان پیش امام

  
  حمید هاشمی سید

  
  یگرندآنها ازجنس د

  بی هیاهو
  گم شده در چشمها

  دهند هر روز به شرجی عشق سالم می
  و به جاي من وتو

  که خیلی وقتها
  رود باید به آفتاب هم سالم دهیم یادمان می

  دهند سالم می
* * *  

  غریب نیستند
  فهمند را خوب می) ع(اما غربت آقا

  و براي من و تو کبري
  ایم که هنوز تصمیم نگرفته
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  سوزد دلشان می
 * * *  

  آنها از جنس دیگرند
  تکلیفی ندارند

  ...با هم ندارند و دست نیز
  آنها هم که دارند، توان ندارند

  جسمشان اینجاست
  ...دلشان اما نه

  .پیش آفتاب است
  براي این قبیله

  زیارت که به حضور نیست
  دل را باید فرستاد

  دل که رفت
  آید دلبر خودش می

* * *  
  راستی

  نس دیگري نیستیمبراي من و تو که از ج
  شده و از نگاه یک آدمک خیره

  کشد یک دوربین عکاسی هم خجالت نمی» ویزور«در پشت 
  ؟...!شرجی عشق کجاست
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  :بخش عکس برگزیدة
  

  
  
  
  

 )نشریه قدس(محمدعلی رضایی


