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کرامت در قرآن
حجت االسالم و المسلمین استاد برکتین(زید عزه)
عضو هیأت علمی بخش معرفت دینی مرکز تولید اندیشه

ق��رآن به عنوان کتاب حق و منبع دس��تنخورده وح��ی الهی پرده از
حقایق بلندی برداشته است که بدون پردهبرداری قرآن ،هیچگاه بشریت به
آن دست نمییافت.
یکی از این حقایق سریان کرامت در همه مراتب هستی و سیر وجودی
انس��ان تا به ابد میباش��د .در قرآن ،خداوند متعال ب��ا صفت زیبای کریم،
س��توده شده اس��ت« .فإنّ ربّی غنیّ کریم» 1او از همه کریمتر «إقرء و
ربّ��ک األکرم» 2و کرامتدهنده به همه موجودات اس��ت« .و یبقی وجهُ
3
ربّک ذوالجالل و اإلکرام»
عرش الهی که مرکز تدبیر و عرصه نفوذ قدرت الهی در همه عالم است،
4
واجد همین صفت زیبا است« .ربّ العرش الکریم»
مالئک��ه به عنوان مظاهر تدبیر الهی مصداق دیگری از این صفت کمال
6
میباشند« .عبادٌ مُکرَمون»« ،5کرامًا کاتبین»
در بستر این ظهور کریمانه و جلوه کرامت در عالم هستی ،خداوند کریم
فرزن��دان حضرت آدم} را تکریم ک��رده و با اعطای لباس کرامت به آنان
م ّنت گذارده و با وس��اطت مالئکه کرام و بزرگوار ،کتابهای آسمانی «فی
صحُ��فٍ مُکرَّمه» 7و بهوی��ژه قرآن کریم «إنّه لق��رآن کریم» 8را به آنان
ارزانی داشته است .این کتب کریم به رسوالن کریم الهی «جاءهم رسول
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کریم» 9وحی شده و این رسوالن کریم و معصوم ،بشریت را به سوی موالی
کریمش��ان هدایت کردند تا فرزندان آدم با اس��تفاده از این فرصت قرب و
کرامت و رعایت تقوای الهی ،مراتب کرامت الهی را طی کرده و با سبقت به
سوی موالی کریم بشتابند.
نتیجه این اکرام الهی و حرکت ش��تابمند به سوی موالی کریم ،همانا
رهیافتن به بهش��ت کرامت و دستیافتن به کرامتهای بیپایان الهی است.
10
«اولئک فی جنّات مُکرمون»
ممکن است به ذهن خواننده ،این سؤال خطور کند که این صفت زیبا،
واجد چه حقیقتی اس��ت که اینگونه مورد عنای��ت قرآن کریم قرار گرفته
است.
در پاسخ به این دغدغه و سؤال میتوان گفت:
کرام��ت صفتی کمالی اس��ت و به معنای همه صفات خیر ،س��عادت،
ش��رافت و فضائل است به گونهای که شیء کریم در حیطهی وجودی خود
از هر پلیدی ،ناپاکی و ناخشنودی به دور است .صفتی که هر وجودی را با
رضایت و سپاس دیگران قرین میکند .پس میتوان گفت :به کاملترین و
جامعترین مرتبه هر شیء ،صفت کریم اطالق میشود.
مکررا ً
از همی��ن رو در ق��رآن کریم و روایات و ادعی��ه معصومان] ّ
خداون��د متع��ال به صفت «کری��م» و «أکرم األکرمی��ن»( 11کریمترین
کریمان) ستوده شده است.
همچنین انس��ان به عنوان مخلوق ویژه مورد تکری��م خاص پروردگار
«ونفخت
ُ
خویش قرار گرفت و روح الهی حقیقت وجودی او را تشکیل داد.
12
فیه من روحی»
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ِ
کرامت موهبتی از جانب خداوند ،باعث ش��د که انس��ان مورد
پس این
س��جده مالئکه قرار گیرد و قابلیت جانشینی خداوند در زمین را پیدا کند.
اما این انس��ان در صورتی میتواند خود را از کاس��تیهای موجود در اسفل
فعلیت مقام قرب الهی تا اعلی
الس��افلین (دراین عالم خاکی) وارهاند و به ّ
علیی��ن پیش رود که در مرحله اول با ش��ناخت خداوند به او ایمان آورد و
در مرحله بعد با رعایت تقوای الهی ره توشه الزم برای تحصیل کرامتهای
الهی را فراهم کند چرا که تقوی بهترین ره توش��ه در س��فر ابدی انس��ان
اس��ت« ،فإنّخیر الزاد التقوی» 13و مالک در تقرب و نزدیکی به خداوند
هم ،تقوا میباش��د« ،إنّ أکرمکم عند اهلل أتقاکم» 14اس��اس تقوا همان
معرفت خداوند و ایمان به او و عمل صالح برای اوس��ت .اما طی این مس��یر
و رس��یدن به تقوای الهی بدون هدایت ظاهری و باطنی معصومان] و
کسب فیوضات و برکات و کرامات آنان ممکن نیست؛ چنانچه مرحوم عالمه
طباطبایی به اس��تناد آیات و روایات متعدد فرمودهاند« :شناسایی خداوند
بدون شناسایی امام صورت نمیگیرد ،زیرا امام به منزله محل ریزش آبشار
و جایگاه افاضه فیض از عالم باال اس��ت .پس نخس��ت امام} که از همه
کاملتر است فیض میگیرد ،بعد موجودات دیگر از امام فیض میگیرند».
«البته خود امام هم فیض کامل است ،منتهی فیوضات دیگر هم هست
ک��ه از راه او به دیگر موجودات میرس��د ک��ه از آن جمله (معرفت خداوند
16
متعال) است».
بدون شک نجات از نفس اماره و کدورتهای عالم طبیعت و رسیدن به
کرامات و هدایای پسندیدهی الهی بدون اتصال به دین الهی و اولیای الهی
ممکن نیست .زیرا که وجود انسان همانند زغال سیاه و ظلمانی است که تا
15
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این زغال در مجاورت آتش قرار نگیرد به اشتعال و سوزانندگی و روشنایی
دهندگی نخواهد رس��ید؛ البته خداوند در وجود انسان استعداد نورانیت را
قرار داده اس��ت ولی انسان اگر این اس��تعداد را متصل به عقاید و اخالق و
احکام دین نکند و خود را تحت تربیت فکری و اخالقی و عملی اولیاء دین
یعنی معصومان} قرار ندهد ،استعدادش به فعلیت نخواهد رسید و نه تنها
حالت زغال س��یاه و ظلمانی خواهد ماند بلکه استعداد فطری خود را هم از
دس��ت خواهد داد .پس در طی این مسیر ،نقش امامان معصوم]نقش
ویژه و منحصر به فردی است .امامان استمرار وجود رسول اکرم,هستند
و آنان به عنوان کوثر (نور وجودی حضرت فاطمه{ و فرزندان مطهرش)
تمسک
تنها جل وههای کرامت الهی پس از رسول خدا ,میباشند که ما با ّ
به مقامات نوری آنان میتوانیم ظلمات را بش��کافیم و به نور برس��یم .یکی
از فرصتها و زمینههای اس��تفاده از فیوضات اولی��ای الهی ایام والدت آن
بزرگواران است .زیرا در این ایام به برکت حضور و ظهور وجودی آنان ،کره
نورانیت خاصی یافته اس��ت .از جمله این ایام دهه کرامت اس��ت که
زمین،
ّ
مزیّن به والدت امام رئوف ،حضرت علی بن موس��ی} و والدت کریمهی
اهل بیت ،فاطمه معصومه{میباشد.
 .1نمل.40/
 .2علق.3 /
 .3رحمن.27 /
 .4مؤمنون.116 /
 .5أنبیاء.26 /
 .6انفطار.11 /
 .7عبس.13 /
 .8واقعه.77 /

 .9دخان.17 /
 .10معارج.35 /
 .11مصباح المتهجد و سالح المتعبد ،ج ،1ص .63
 .12حجر 29 /و ص.72 /
 .13بقره.197 /
 .14حجرات.13 /
 .15در محضر عالمه طباطبایی  /ص .99
 .16همان  /ص.98 -99
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لس عل طم لم
ع
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{

گوشهای از زندگی حضرت معصومه سالم اهلل علیها

نام ش��ریف آن بزرگ��وار فاطمه و مش��هورترین لقب آن حضرت،

«معصومه» اس��ت .پدر بزرگوارش امام هفتم شیعیان حضرت موسى

بن جعفر} و مادر مكرمهاش حضرت نجمه خاتون{ است .آن

بانو مادر امام هش��تم نیز هست .لذا حضرت معصومه{ با حضرت

رضا} از یك مادر هستند.

والدت آن حض��رت در روز اول ذیقعده س��ال  ١٧٣هجرى قمرى

در مدینه منوره واقع ش��ده اس��ت .دیرى نپایید كه در همان س��نین

كودكى مواجه با مصیبت شهادت پدر گرامى خود در حبس هارون در
شهر بغداد شد .لذا از آن پس تحت مراقبت و تربیت برادر بزرگوارش

حضرت على بن موسى الرضا} قرارگرفت.

در س��ال  ٢٠٠هجرى قمرى در پى اصرار و تهدید مأمون عباسى

سفر تبعیدگونه حضرت رضا} به مرو انجام شد و آن حضرت بدون

این كه كسى از بستگان و اهل بیت خود را همراه ببرند راهى خراسان
شدند.

 10کرامت صالحین

یك س��ال بعد از هجرت برادر ،حضرت معصومه{ به ش��وق

دی��دار برادر و ادای رس��الت زینبی و پیام والیت ب��ه همراه عدهاى از

برادران و برادرزادگان به طرف خراس��ان حركت كرد و در هر ش��هر
و محلى مورد اس��تقبال مردم واقع میشد .اینجا بود كه آن حضرت

نیز همچون عمه بزرگوارش��ان حضرت زینب{ پیام مظلومیت و
غربت برادر گرامیش��ان را به مردم مؤمن و مس��لمان مىرساندند و

مخالفت خود و اهلبیت] را با حكومت حیلهگر بنى عباس اظهار
مىكردند .بدین جهت تا كاروان حضرت به ش��هر ساوه رسید عدهاى

از مخالفان اهلبیت كه از پشتیبانى مأموران حكومت برخوردار بودند،

س��ر راه را گرفتند و با همراهان حضرت وارد جنگ شدند ،در نتیجه
تقریباً همه مردان كاروان به شهادت رسیدند ،حتى بنابر نقلى حضرت
معصومه{ را نیز مسموم كردند.

ب��ه ه��ر حال  ،یا ب��ر اثر اندوه و غم زی��اد از این مات��م و یا بر اثر

مس��مومیت از زهر جفا ،حضرت فاطمه معصومه{ بیمار ش��دند

و چون دیگر امكان ادامه راه به طرف خراس��ان نبود قصد ش��هر قم را
نمودند .پرسیدند :از این شهر«ساوه» تا «قم» چند فرسنگ است؟ آن

چه بود جواب دادند ،فرمود :مرا به شهر قم ببرید ،زیرا از پدرم شنیدم

كه مىفرمود :شهر قم مركز شیعیان ما است .بزرگان شهر قم وقتى از
مس��رت بخش مطلع شدند به استقبال آن حضرت شتافتند
این خبر
ّ

و در حالى كه «موسى بن خزرج» بزرگ خاندان «اشعرى» زمام ناقه
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آن حضرت را به دوش مىكشید و عده فراوانى از مردم پیاده و سواره
گرداگرد كجاوه حضرت در حركت بودند ،حدودا ً در روز  ٢٣ربیع االول
سال  ٢٠١هجرى قمرى حضرت وارد شهر مقدس قم شدند .سپس در

محلى كه امروز «میدان میر» نامیده مىشود شتر آن حضرت ،مقابل
منزل «موس��ى بن خزرج» زانو زد و افتخار میزبانى حضرت نصیب او
شد.

آن بزرگوار به مدت  ١٧روز در این شهر زندگى كرد و در این مدت

مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار متعال بود.

محل عبادت آن حضرت در مدرسه ستیه به نام «بیت النور» هم

اكنون محل زیارت ارادتمندان آن حضرت است.

س��رانجام در روز ده��م ربی��ع الثانى و «بن��ا بر قول��ى دوازدهم

ربیعالثانى» س��ال  ٢٠١هجرى پی��ش از آن كه دیدگان مباركش به
دیدار برادر روشن شود ،در دیار غربت و با اندوه فراوان دیده از جهان
فروبست و شیعیان را در ماتم خود به سوگ نشاند .مردم قم با تجلیل

فراوان پیكر پاكش را به س��وى محل فعلى كه در آن روز بیرون شهر
و به نام «باغ بابالن» معروف بود تش��ییع نمودند .همین كه قبر مهیا
ش��د در این كه چه كس��ى بدن مطهر آن حض��رت را داخل قبر قرار

دهد دچار مش��كل ش��دند ،كه ناگاه دو تن سواره كه نقاب به صورت

داش��تند از جانب قبله پیدا شدند و به سرعت نزدیك آمدند و پس از
خواندن نماز یكى از آن دو وارد قبر شد و دیگرى جسد پاك و مطهر
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آن حضرت را برداشت و به دست او داد تا در دل خاك نهان سازد.

آن دو نفر پس از پایان مراسم بدون آن كه با كسى سخن بگویند

بر اسب هاى خود سوار و از محل دور شدند.

به نظر مىرس��د كه آن دو بزرگ��وار ،دو حجت پروردگار :حضرت

رضا} و امام جواد} باش��ند كه پیكر حضرت معصومه{ باید

به دست معصوم تجهیز و تدفین شود .چنان كه پیكر مقدس حضرت
زهرا{ را امیرمؤمنان} غسل داده و كفن و دفن نموده و حضرت
مریم{ را حضرت عیسى} شخصاً غسل داده است.

پس از دفن حضرت معصومه{ موس��ى بن خزرج سایبانى از

بوریا بر فراز قبر شریفش قرار داد تا این كه زینب فرزند امام جواد}

در س��ال  ٢٥٦هجرى قمرى ،اولین گنبد را بر فراز قبر ش��ریف عمه

بزرگوارش بنا كرد و بدین س��ان تربت پاك آن بانوى بزرگوار اس�لام

قبله گاه قلوب ارادتمندان به اهلبیت] .و دارالشفای دلسوختگان
عاشق والیت وامامت شد.
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كراماتى به نقل از آيت اهلل العظمى اراكى

رحمه اهلل

1

ايش��ان درباره خودشان فرمودند :دس��تم باد مىكرد و پوست آن

ترك بر مىداشت به طورى كه نمىتوانستم وضو بگيرم و ناچار بودم

ب��راى نماز تيمم كنم و معالجات هم بى اث��ر بود تا اينكه به حضرت
معصومه{ متوسل ش��دم .به من الهام شد كه دستكش به دست

كنم ,همين كار را كردم ,دستم خوب شد.

2

ايش��ان میگفتند :آقا حسن احتش��ام (فرزند مرحوم سيد جعفر

احتشام كه هر دو از منبريهاى قم بودند) نقل مىكرد از شيخ ابراهيم
صاحب الزمانى تبريزى (كه مرد با اخالصى بود) كه ش��بى در خواب

ديدم به حرم مش��رف شدم خواستم وارد شوم گفتند حرم قرق است
براى اينكه فاطمه زهرا{ و حضرت معصومه{ در کنار ضريح
خلوت كردهاند و كسى را راه نمىدهند .من گفتم :مادرم سيده است

و من محرم هس��تم ,به من اجازه دادند ,رفتم ديدم كه هر دو بزرگوار
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نشس��تهاند و باالى ضريح با هم صحبت مىكنند از جمله صحبتها
اين بود كه حضرت معصومه{ به حضرت زهرا{ عرض كردند:
حاج سيد جعفر احتشام براى من مدحى گفته است و ظاهرا ً آن مدح
را براى حضرت مىخوانند.

ش��يخ ابراهيم اين خواب را در جلس��ه دورهاى اهل منبر كه حاج

سيد جعفر احتشام هم در آن حضور داشت نقل مىكند; حاج احتشام

مىگويد :از آن شعرها چيزى يادت هست؟

گفت :بله در آخر آن شعر داشت (دخت موسى بن جعفر) تا اين را

گفت ,حاج احتش��ام شروع كرد به گريه كردن و گفت :بله توى اشعار

من اين كلمه است.

آقا حس��ن احتشام فرزند ايشان مىگويد به ايشان گفتيم شما در

آخر شعرتان يك تخلصى داشته باشيد مانند ساير شعرا ,قبول نكرد تا
با اصرار اين شعر را گفت:

اى فاطمه به جان عزيز برادرت

بر احتشام نما قصر اخضرى

ايش��ان گفت :قصر اخض��ر را لطف كردند .گفت��م چطور؟ گفت:

همـــانجــا كــه آقاى مرعش��ى(رحمه اهلل) سجاده مىانداختند ,آنجا

را گچكارى كردند و س��نگ مرمر س��بز رنگ ,و قبر حاج احتشام در

همان قس��مت از مس��جد باالسر اس��ت (اين بود قصر اخضرى كه به

ايشان عطا شد).
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3

آقاى حاج ش��يخ حس��ن على تهرانی(رحمه اهلل) (جد م��ادرى آقاى

مرواري��د) كه از علم��اء بزرگ و ش��اگردان فاضل ميرزاى ش��يرازى
محسوب مىشوند و حدود  50سال در نجف به تحصيل علوم اشتغال

داشتند ,ايشان برادرى داشت به نام حاج حسين على شالفروش كه
از تجار بازار بوده در تمام مدتى كه حاج شيخ مشغول تحصيل بودند

ايش��ان ماهى  50تومان به او شهريه مىداد تا اينكه برادر تاجر فوت

مىكند و جنازه او را به قم حمل مىكنند و در آنجا دفن مىنمايند.
حاج شيخ على (كه در اواخر عمر در مشهد ساكن بودند) تلگرافى

از فوت برادر مطلع مىش��ود ,به حرم مش��رف شده و به حضرت رضا

عرض مىكنند :من خدمت برادرم را يكبار هم نتوانستم جبران نمايم
جز همين كه بيايم اينجا و از ش��ما خواه��ش كنم كه به خواهرتان

حضرت معصومه{ سفارش ايشان را بفرماييد ،تا كمكی به برادرم

بکنند.

همان شب يكى از تجار كه از قضيه اطالع نداشت خواب مىبيند

كه به حرم حضرت معصومه{ مشرف شده و آنجا مىگويند :كه
حضرت رضا عليه السالم هم به قم تشريف آوردند ،يكى جهت زيارت

خواهرشان ،و يكى جهت سفارش برادر حاج شيخ حسنعلى به حضرت

معصومه{.
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او معناى خواب را نمىفهمد و آن را با حاج ش��يخ حس��نعلى در

ميان مىگذارد .ايش��ان مىفرمايند :همان شب كه شما خواب ديدى
من (در رابطه با برادرم) به حضرت رضا متوسل شدم و اين خواب شما

درست است.
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بزرگان بر آستان حضرت فاطمه معصومه

سالم اهلل علیها

جالل حضرت زهرا

سالم اهلل علیها

مرحوم آیت اللهّ مرعشی نجفی(رحمه اهلل) بارها برای طالب میفرمودند:
علّت آمدن من به قم این بودکه پدرم ،آقا س��ید محمود مرعشی

عب��اد معروف نجف بود -چهل ش��ب در حرم
نجف��ی -که از ز ّهاد و ّ

امیرالمؤمنین} بیتوته نمود که آن حضرت را ببیند .پس ش��بی در

حالت مکاش��فه ،حضرت علی} را مشاهده کرد که به ایشان فرمود:

سید محمود چه می خواهی؟

عرض می کند :می خواهم بدانم قبر فاطمهی زهرا{ کجاست؟

تا آن را زیارت کنم .حضرت فرموده بودند :من که نمیتوانم برخالف

وصیت آن حضرت قبر او را معلوم کنم.

عرض میکند :پس من هنگام زیارت چه کنم؟

حض��رت فرموده بودند :خداوند متع��ال ،جالل و جبروت حضرت

فاطمه{ را به فاطمهی معصومه{ عنایت فرمودهاند؛ پس هر
کس که بخواهد به زیارت حضرت فاطمهی زهرا{ نایل ش��ود ،به

زیارت حضرت فاطمهی معصومه{ برود.
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راهگشای مشکالت فلسفیام

مرحوم صدرالمتألهین شیرازی (مالصدرا) ،فیلسوف بزرگ جهان

اسالم و صاحب کتاب گرانسنگ «اسفار اربعه» که یکی از شاهکارهای

مهم در زمینهی علم فلسفه به شمار می رود در سالهای آخر عمر پر
برکت خود ،به قم آمد و در روس��تای کهک -از توابع این شهر -مقیم

گشته و در آنجا به تحریر مباحث فلسفی مشغول شده بود .ایشان نقل

کرده است:

هرگاه در زمینهی فلس��فه ،مشکلی برایم پیش میآمد که از ّ
حل

آن عاج��ز میمان��دم ،با پای پیاده از کهک به ق��م میرفتم و به کنار
قبر حض��رت فاطمهی معصومه{ رفته ،از آن حضرت اس��تمداد

مینمودم .با این کار ،مس��أله و مش��کل من حل میش��د و سپس به

روستای کهک باز میگشتم.

بوسه بر ضریح

مرحوم آیت اهلل طباطبایی -عالمه ،فیلس��وف و عارف وارس��تهی

قرن اخیر -در ماههای رمضان ،پیش از افطار به حرم ملکوتی کریمهی
اهل بیت ،فاطمهی معصومه{ مشرف میشدند و با بوسه زدن بر
ضریح مطهر آن بانوی بزرگوار ،روزهی خود را افطار میکردند.
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عنایت حضرت در فهم قرآن

آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی میفرماید:

«روزی ب��ه حرم مطهر حضرت فاطمهی معصومه{ مش��رف

شدم و پس از اینکه زیارت را خواندم ،خدمت آن حضرت عرض کردم

ک��ه من امروز آمده ام و هی��چ حاجت دنیوی ندارم .فقط یک حاجت

دارم و آن این است که در فهم آیهی «تطهیر» مورد عنایت شما واقع
ش��وم و این آیه را درست بفهمم و مشکالتم در این زمینه حل گردد.

پس به خانه آمدم و مشغول نوشتن مطالبی پیرامون این آیهی شریفه
شدم؛ پس مسائل و مطالبی به برکت حضرت فاطمهی معصومه{
برای من روش��ن شد که شاید اگر پنجاه سال دیگر درس میخواندم

آن مطالب برای ما روشن نمیشد!»

شفاعت همهی شیعیان

آیت اللهّ حاج س��ید محمد وحیدی از یکی از س��ادات برقعی نقل

فرمودند که گفته بود:

«شبی در عالم رؤیا محضر مقدس حضرت معصومه{ رسیدم.

مانع و حجابی در بین نبود .احساس کردم که من محرم ایشان هستم

و ایشان عمه ی سادات برقعی میباشند .از محضر مقدسشان سؤال

کردم:
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«آیا شما به اهل قم ،شفاعت خواهید فرمود؟»

حضرت در پاسخ فرمودند« :میرزای قمی(رحمه اهلل) برای شفاعت اهل

قم کافی است .من برای همهی شیعه شفاعت میکنم .که این رؤیای
صادقه ،مؤیّد حدیثی از امام صادق} اس��ت که میفرمایدَ « :
تدخل

بش��فا َعتِها ش��ی َعتی الج ّنة بأجمعهم؛ به شفاعت او -حضرت فاطمهی
معصومه{ -همهی شیعیانم وارد بهشت خواهند شد».
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معرفی کتاب
فاطمه معصومه{ ،مهمان هفده روزه
فرید مسعودی
انتشارات دلیل ما
محب��ت و دلبس��تگی ام��ام رضا}

و حض��رت معصوم��ه{ ،ک��ه پس از

دلبس��تگی ام��ام حس��ین} و حضرت

زینب{ ،بیمانند اس��ت؛ باعث ش��د
که آن کریمه اهلبیت] در پی برادر
غریب خود به ایران س��فر کند و ش��اخه

طوبای دیگری از خاندان اهلبیت] در میان جمعیت دوستداران

آلعبا و در گوش��ه دیگری از سرزمین ایران بیارامد .در اين اثر ضمن

بيان جايگاه ويژه فاطمه معصومه{ در خاندان اهلبيت] ،به
معرفي خاندان آن بانوي نمونه اس�لام پرداخته شده و القاب و فضايل

معنوي و اخالقي ،گوش��ههايي از حيات پربركت ب ه ويژه ورودشان به
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ش��هر قم و اقامت كوتاه و سپس وفات ايش��ان را شرح داده است .در

بخش ديگر كتاب نويسنده به فضيلت زيارت فاطمه معصومه{ و

آداب زيارت او اش��اره نموده و كيفيت زيارت ،تاريخچه حرم مطهر و
توسعه آن در س��الهاي اخير ،جايگاه واالي شهر قم از منظر روايات
اسالمي و سوگنامه و مراثي در رثاي فاطمه معصومه{ و اشعاري

در مدح ايشان را بيان كرده است.

فاطم��ه معصومه{ ،مهم��ان هف��ده روزه  ،در بین کتابهای

مربوط به زندگی حضرت معصومه{ ،ویژگیهای منحصر به فردی
دارد ،از جمله اطالعات فراوان تاریخی ،موارد تحقیقی ،سلس��له اسناد

احادی��ث و  ...ک��ه اغلب آن موارد برای مخاطب��ان محقق و اهل علم

بسیار قابل استفاده است .همچنین الزم به ذکر است این کتاب اولین

زندگینام ه آن حضرت اس��ت که ضمن مس��تند بودن مطالب ،مزین
اس��ت به تصاویر رنگی حرم مطه��ر از آغازین تصاویر تا کنون ،همراه

ب��ا توضیحات اجمالی که در هش��ت فصل به قرار زیر تنظيم ش��ده
است« .خاندان آن حضرت»« ،القاب حضرت فاطمه معصومه{»،

«از ميالد مس��عود تا اجل موعود»« ،زيارت حضرت معصومه{»،
«مختصری درباره حرم مطهر حضرت معصومه{»« ،قم و حضرت

معصومه{»« ،قم و اطراف آن»« ،توتيای ديده حور».

ویژهنامه دهه کرامت ،شجره طیبه صالحین 23

 54درس زندگي از سيره عملي حضرت فاطمه
معصومه{
اميرحسين عليقلي
انتشارات عابد
حض��رت فاطمه معصوم��ه{ در

محیطی تربیت ش��ده که تحت تعلیم دو
امام معصوم} قرار گرفت و با اس��تعداد
و صفات ذاتی که داش��ت در کنار عوامل

محیطی و تربیت نبوی ،چنان آزموده شد

تا بتواند از عهده مسئولیت خطیر خویش

برآید و در صحنههای علمی و عملی حضوری فعال و پویا داشته باشد.
حض��رت معصومه{ علم جویی و علم آم��وزی و برگزاری محافل
علمی را ش��اخصه رش��د و تکامل خود قرار داد و «محدثه» بودن را با
انتخاب احادیث ناب نبوی همچون حدیث منزلت ،غدیر ،دوستی آل

محمد ,و معراج در تاریخ حدیث با راویان موثق جاودانه ساخت تا

حی��ات اهل بیت] تا ظهور حجت حق در مقابل زنگارهای تاریخ
به دور از تحریف جاودانه بماند .
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بر این اس��اس وجود معصومهای که خ��ود معدن علم و کرامت و

آگاهی اس��ت در مکان طاهری که به ُعش آل محمد] مش��هور

است ،باعث شد که در کنار انوار وجودی و تابان آن حضرت حوزههای

علمیهای به وجود آید که محل رفت و آمد و تربیت فقیهان و راویان
و شاگردان برجس��ته مکتب امام صادق} و دوستداران امام موسی
کاظم} و محبان اهل بیت] قرار گیرد و بزرگترین مرکز نشر
معارف اسالمی و پایگاه تشیع در سطح جهان گردد .

از ای��ن روی اگر زنان مس��لمان با ش��ناخت و معرفت با الگوهای

عملی همچون حضرت فاطمه معصومه{ آش��نا شوند  ،میتوانند
در جامع��ه با پویایی ،آگاهی و ش��ناخت هوی��ت و جایگاه خویش با

مس��ئولیتپذیری اجتماعی ،حضوری قوی ،مؤثر و تأثیرگذار داش��ته
باش��ند و تنها در این صورت است که جامعه میتواند با امید به رشد

و توس��عه ،مس��یر س��عادت و کمال را در جهت معرفت اهلل و خلیفه

اهلل ش��دن طی کن��د .در كتاب حاضر ،با نگاه��ي اجمالي به زندگاني

حض��رت فاطمة معصوم��ه{ ،درس زندگي و نكتة جالب در قالب
س��يرة عملي و رفتاري آن حضرت ،ارائه ش��ده اس��ت .اين درس در

چارچوب عنوانهايي چون :ش��رافت و بزرگي ،حجاب ،خش��نودي و

پروردگا،؛ عزت نفس ،مدافع واليت ،دل و دريا ،بانوي مهربان ،حامي،
تشرف ،پناهم بده و ...عرضه شده است.
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شعر
بضعه موسى

فتحعلى خان صبا

آت��ش موس��ى عي��ان از س��ينه سيناس��تى

ي��ا ك��ه زري��ن ب��ارگاه بضع��ه موساس��تى

بضعه موس��ى ب��ن جعفر فاطمه ك��ز روى قدر

خ��اك درگاه��ش عبي��ر ط��ره حوراس��تى

ت��و گل��ى رنگين ز طرف گلش��ن ياس��ين بود

آيت��ى روش��ن ز ص��در نام��ه طاهاس��تى
پرت��وى از آفت��اب اصطف��اى مصطف��ى

زه��ره اى از آس��مان عصم��ت زهراس��تى

صح��ن او را هس��ت اقص��ى پايه ع��زت چنان

كز ش��رف مسجود س��قف مس��جد اقصاستى

پس��تى از صح��ن حريمش را به پ��ا طاق حرم
كين م��كان ع��زت و آن مس��كن غبراس��تى

اين اشعار دور گنبد حضرت نوشته شده است.
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گوشهای از زندگینامه شاهچراغ
احمد بن موس��ي بن جعفر} ،از فرزندان امام موسي کاظم}

معروف به «سيد السادات» و «شاه چراغ» است .وي از شخصيتهاي

عال��ي مقام و جليل القدر و پرهيزکار ب��ود .آگاهي درباره زندگي وي

بسيار اندک و برخي از مقاطع زندگي او مبهم و در منابع جز به بعضي

از قسمتهاي زندگي او پرداخته نشده است.در خصوص رابطه احمد
با پدرش اين اندازه آوردهاند که امام کاظم} او را دوس��ت داشت و
ملکي از خود را به او بخشيد و او را به بخشندگي و دلیری ستود.

مورخان گزارش دادهاند که پس از ش��هادت امام کاظم} ،مردم

مدينه به لحاظ شخصيتي که احمد داشت ،به در خانه او رفته و با وي

بيعت کردند و او پيشاپيش جمعيت به مسجد پيغمبر رفت و خطبهاي
خواند و به مردم گفت« :اي کس��اني که با من بيعت نمودهايد! بدانيد
که من خودم با برادرم علي (علي بن موسي الرضا}) بيعت کردهام

و او واجب االطاعه اس��ت .بر من و ش��ما است که از او اطاعت کنيم».

س��پس از منبر پايين آمده و به اتفاق همه مردم به در خانه برادرش

رفته و با حضرت بيعت کردند.
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درباره آمدن احمد بن موسي} به ايران و انگيزه او گزارشهاي

گوناگون وجود دارد و اين قس��مت از زندگي وي فاقد شفافيت است.

برخي عقيده دارند ،احمد در بغداد ساکن بود و آنگاه که خبر شهادت
و در گذشت ناگهاني امام رضا} را شنيد ،شديدا ً ناراحت شد و گريه

نمود .آنگاه با همراهاني بسيار (حدود سه هزار نفر) به خونخواهي و
انتقام از مأمون خروج کرد و روي به ايران نهاد .بر پايه اين گزارش او
در قم و ري با سپاهيان مأمون جنگيد و سرانجام به خراسان آمد و در

جايي نزديک اسفراين طي جنگ با لشکريان مأمون به شهادت رسید.

بعضي ديگر باور دارند که احمد پيش از درگذش��ت امام رضا}

و مق��ارن با واليت عه��دي او همراه جماعتي قصد اي��ران کرده تا به

برادرش ملحق ش��ود .بر اساس اين گزارش حرکت او به طرف فارس

بود .اين گزارش نيز به صورتهاي گوناگون بيان ش��ده اس��ت .برخي

آوردهاند که عامل مأمون در نزديکي ش��يراز با او جنگيد .هنگامي که
ياران احمد شنيدند امام رضا} وفات يافته است ،متفرق شدند و به
سوي شيراز رفتند.

مورخان در خصوص ش��هادت و يا وف��ات و محل دفن احمد بن
ّ

موس��ي نيز اختالف دارند .اين اختالف مبتني بر آن اس��ت که وي به

اسفراين رفته و در آن جا به شهادت رسيده و يا در شيراز وفات يافته

و يا به ش��هادت رسيده اس��ت .برخي عقيده دارند وي در اسفراين به
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شهادت رسيد و در همان جا دفن شد و زيارتگاه او همان جا است .بر

اين اس��اس قبر احمد در اسفراين و يا مکانهاي ديگر بوده و آرامگاه

شيراز مربوط به احمد بن موسي نيست.

برخي ديگر باور دارند که احمد بن موس��ي در شيراز در جنگ با

عامل مأمون ش��هيد شد و يا اينکه در شيراز مخفي شد و بعد وفات
نمود و در همان جا دفن گرديد.

حقيق��ت امر آن اس��ت که به طور قاطع نميت��وان گفت قبر وي

در کجا اس��ت ،ولي ش��واهد و قرائن ،ديدگاه آناني را که قايل هستند

شيراز محل دفن احمد ميباشد ،تأييد ميکند و مشهور همين است.
محسن امين بعد از بيان عقيده آناني که محل دفن احمد بن موسي

را در اس��فراين و يا مکان ديگر ميدانند ،مي نويسد :اين عقيده بعيد

و مخالف با عقيده مش��هور اس��ت که محل ش��هادت و قبر او شيراز

ميباشد.

1
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چرا به شاهچراغ ،شاهچراغ می گویند؟
ش��اید برای ش��ما هم این س��وال پیش بیاید که چرا به امامزاده

احمدبن موس��ی} ش��اهچراغ می گویند؟ روایتی در اینباره که در

کتابی تاریخی نقل شده است را در اینجا نقل میکنیم.

«تا زمان امیر عضدالدوله دیلمی کسی از مدفن حضرت احمد ابن

موس��ی} اطالعی نداشت و آنچه روی قبر را پوشانده بود تل گلی

بیش به نظر نمیرس��ید که در اطراف آن ،خانههای متعدد س��اخته
و مس��کن اهالی بود .از جمله پیرزن��ی در پایین آن تل ،خانهای گلی

داش��ت و در هر شب جمعه ،ثلث آخر شب میدید چراغی در نهایت
روشنایی در باالی تل خاک میدرخشد و تا طلوع صبح روشن است،

چند ش��ب جمعه مراقب بود ،روشنایی چراغ به همین کیفیت ادامه
داش��ت با خود اندیشید شاید در این مکان ،مقبره یکی از امامزادگان
یا اولیاء اهلل باشد ،بهتر آن است که امیر عضدالدوله را بر این امر آگاه

نمای��م ،هن��گام روز پیرزن به همین قصد به س��رای امیر عضدالدوله

دیلم��ی رفت و کیفی��ت آنچه را دیده بود به عرض رس��انید .امیر و
حاضری��ن از بیانش در تعجب ش��دند.درباریان که این موضوع را باور
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نکرده بودند ،هر کدام به س��لیقه خود چیزی بیان کردند .اما امیر که

مردی روشن ضمیر بود و باطنی پاک و خالی از غرض داشت فرمود:
اولین شب جمعه شخصاً به خانه پیرزن میروم تا از موضوع آگاه شوم.

چون ش��ب جمعه فرا رسید شاه به خانه پیرزن آمده و دور از خدم و

حشم آنجا خوابید و پیرزن را فرمود هر وقت چراغ روشن گردید مرا

بیدار کن .چون ثلث آخر ش��ب شد پیرزن بر حسب معمول روشنایی
پرنوری قویتر از دیگر شب های جمعه مشاهده کرد و از شدت شعفی
که به وی دس��ت داده بود بر بالین امیر عضدالدوله آمده و بی اختیار

س��ه مرتبه فریاد زد« :شاه! چراغ» .از آن به بعد به شاه چراغ معروف

گردید.».

1
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انسان کامل

ویژ
ه
م
ر
ب
یان

حضرت آیت اهلل ممدوحی (حفظه اهلل)

«و لق��د کرّمنا بنی آدم» 1آیهای اس��ت که داللت کاملی دارد که

اصل خلق وجود انسانی با قطع نظر از نظام تکلیف و تشریف بندگی،
تکوین��اً از کرامت و امتیازی برخوردار اس��ت ک��ه هیچ یک از حقایق
وجودی از ُخرد و کالن و طبیعی و ملکوتی از این فضل الهی برخوردار

نیس��ت و دردانهی آفرینش اس��ت .از این رو دو مورد در قرآن کریم
انسان را غرض از آفرینش قرار داده:

« .1الم تروا انّ اهلل ّ
سخر لکم ما فی السموات و ما فی االرض»

ّ
«سخر لکم ما فی السماوات و ما فی االرض جمیعًا»
.2

2

3

و این نکته روش��ن و ثابت اس��ت که غرض و ه��دف ،مقدماتی را

میطلب��د که ارزش تمامی آن مقدمات ،در گرو ارزش و زیبندگی آن

اهداف اس��ت و همیش��ه ارزش مقدمات به قدر ارزش نتیجه و هدف
جل و
اس��ت و به دیگر بیان قدرت ،علم و حکمت مبدأ متعالی عالم َّ

علی ،در بلندای غایت و هدف خلقت متجلّی میباشد ،چنانکه ارزش

حد و قدر و عظمت
افزوده تمامی کثرات و صنایع و بدایع عالم ،قائم به ّ

ی عالم ،اندازهگیری میش��ود .و از اطالق آیات فوق
تعالی و هدف غائ 
الذکر چنین بر آید که معجزهی آفرینش در برخاستن انسان از خاک

به نمایش گذارده شده است .به دیگر بیان آن گاه که از جماد ،حیات
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مجرد برخیزد ،قهرا ً ملکوتیان و جبروتیان با نهایت شگفتی
و از ما ّدهّ ،
به س��جده در مقابل این پدیدهی ممتاز آفرینش افتاده ،سپاس خالق
آفرین��ش را گوین��د و جملگی از این به وجد آم��ده و به دعا و ثنا بر

این انس��ان پرداختند و با شور و شوق به خدمت این زبدهی آفرینش

در آمدند و اس��تعداد نامحدود و توان غیر متناهی انس��ان را با حدود
وج��ودی خود مقایس��ه کرده و به امر حضرت ح��ق جلّت عظمته در

محضرش به س��جده و کرنش پرداختن��د و مقولهی اختیار و انتخاب

ک��ه زمینه تکلیفپذیری را برای ای��ن اعجوبهی آفرینش فراهم آورد،
یکی از عظیمترین ویژگیهایی اس��ت که تمامی خالیق و بدایع فاقد

الجان نیز تکلیفپذیر و دارای قدرت انتخاب
آن میباشند .گرچه بنی ّ
هس��تند ولی قابل مقایس��ه با استعداد و زمینه رش��د فراوان بنیآدم
نخواهند بود .و این خصیصه فوق العاده را قرآن کریم به صورت (قبول

امانت) بیان فرموده است« .إنّا عرضنا األمانة علی السموات و االرض

فأبین أن یحملنها و حَمَلها االنس��ان انه کان ظلومًا جهوالً» 4ظلوم

بمعنی تاریک و فاقد هرگونه بینش بالفعل است .جهول نیز به معنای

مستعد برای آموزش است و میدانیم که به سنگ
غیر عالمی است که
ّ
و آب و خاک ،جاهل نمیگویند زیرا که استعداد پذیرش ندارد.

آنچه در این مقال از برتری نس��ل انس��انی تحریر گردید ،گویای

طور رفتار و کردار انتخابی اوست که جملگی رقیقه عقل است .یعنی

دیدن ،ش��نیدن ،لمس کردن ،بوییدن و چش��یدن او همانند دیدن،
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شنیدن ،لمس ،بویایی و چشایی پرندگان و چرندگان نیست .زیرا اعمال
حیوانات نشأت یافته از وهم و خیال است ،ولی رفتار انسانی جملگی

عقالنی و دارای مبدأ فکری بوده و بیتردید منش��أ اس��تداللی دارد و

مب��دأ هرگونه عمل او قابل تحلی��ل به صغری و کبری و نتیجهگیری

جالبی اس��ت .حتی رفتار کودکان که پیگیر بازیهای کودکانه خود

هس��تند هرگز بدون فکر نیست و تا غایت گفتن ،دویدن و خوردن را

تصور نکنند نسبت به هیچگونه تحرکی اقدام نخواهند کرد .البته این
مس��ئله نیازمند توضیح و تبیین بیشتری است که در توان این چند

خط کوتاه نیست و زمینه وسیع و زمان بیشتری میطلبد.

آنچه در نوش��تار از برت��ری وجودی انس��ان آوردیم جملگی در

ارتباط با طور وجود و چگونگی آفرینش انس��ان بود که با قطع نظر از

دایرهی تعلیم ،تربیت ،حرکت ارتقایی ،س��یر عقالنی و عرفانی اوست.

و ا ّما مس��ئله هدایت وحیانی و رس��الت معصومانهی رهبران الهی در
جهت دستگیری ،تعلیم و تربیت انسان و اسرار تشریع نظا ِم قانونمند

آیین اسالم ،خود اقیانوس��ی عظیم از اسرار است که اوسع و اعظم از

گسترهی استعداد نامحدود انسانی است.

و انس��ان تا هر کجا که توان پرکشیدن داشته باشد به این مکتب

وحیانی نیازمند بوده و جواب نیازهای خود را از رهبران معصوم خود
دریافت خواهد کرد.

و این حرکت عظیم تا بدانجا کش��ش دارد ک��ه قرآن کریم آن را
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ه��دف غایی آفرینش زمین و هفت آس��مان و آنچ��ه را که زمین و

آسمانها دربردارند قرار داده است.

آسمان ا ّول که حاوی جمیع منظومهها و کهکشانهای فوق تص ّور

ذرهای نس��بت به سماوات ُعلی میباش��د که آکنده از
اس��ت همانند ّ
جمیع مالئکه و فرشتگان اعظم الهی میباشند .و از مجموعهی آیات و

روایات چنین برمیآید که خلق اعظم فرشتگان نیز جملگی در رابطه
با آفرینش انسان و بهویژه انسان کامل است.

فن عرفان نظری تثبیت ش��ده و انسان
این نکته حیرت انگیز در ّ

کامل را عالمی عظیم همانند عالم آفرینش میدانند .در حدیث قدسی

آمده که «یابن آدم خلقت االشیاء ألجلک و خلقتک ألجلی»

أتزعم أن ّک جرم ثقیل

5

وفیک انطوی العالم االکبر

خواجه حافظ:

عال��م از ش��ور و ش��ر عش��ق خبر هیچ داش��ت

فتنهانگی��ز جه��ان غم��زهی ج��ادوی ت��و ب��ود

س��الها دل طل��ب ج��ام ج��م از م��ا میک��رد

آنچ��ه خ��ود داش��ت ز بیگان��ه تمن��ا میک��رد
گوهری ک��ز صدف ُک�� ْون و مکان بیرون اس��ت
ل��ب دری��ا میک��رد
گمش��دگان
طل��ب از
ِ
ِ
مش��کل خوی��ش ب�� ِر پی�� ِر ُمغ��ان ب��ردم دوش
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ّ
ح��ل معم��ا میک��رد
ک��و ب��ه تایی�� ِد نظ��ر

گفتم :این جام جهانبی��ن به تو کِی داد حکیم؟

گف��ت :آن روز ک��ه ای��ن گنب��د مین��ا میک��رد

شرح و بسط این مقام در کتابخانهای عظیم نگنجد .و در یک نکته

میتوان گفت:قرآن کریم بیانگر حرکت رو به بینهایت بندهای است

که تا «دنی فتدلّی» 6رفته و در آن موطن که فوق همه اس��رار است،

امت خود را به سوی همان مقام دعوت میکرد که فرمود« :تعالوا إلی

کلمة سواء بیننا و بینکم ألاّ نعبد الاّ اهلل» 7که دعوت به سوی توحید
مح��ض و فناء در اقیانوس بیکران معرفت اس��ت .هرچه فکر کنیم و
بگوییم و بنویس��یم هنوز در ا ّول ّ
خط معرفت ای��ن زبدهی آفرینش،

حیرت زده ماندهایم؟!!

ش��مهای از این فضائل و کرامتهای انس��انی را شیخ الرئیس ابن
ّ

س��ینا در نمط نهم و دهم اشارات آورده است .چنانکه مرحوم آخوند
مالصدرا در جلد د ّوم اسفار اواخر مباحث علّت و معلول به گوشهای از

مدارج انسانی و عل ّو مرتبه او اشاره فرموده که مراجعه به کتب فوق در

این زمینه بسیار مفید و ارزنده است.

 .1اسراء70 /
 .2لقمان20 /
 .3جاثیه13 /
.4احزاب72 /
 .5مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين (ع) ،ص .283
 .6نجم8 /
 .7آلعمران64 /
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گوشهای از زندگی امام علی بن موسی الرضا

عليه السالم

پدر بزرگوار ايش��ان امام موسي كاظم} پيشواي هفتم شيعيان

بودند كه در س��ال  183ه.ق .به دس��ت هارون عباس��ي به ش��هادت

رسيدند و مادرگراميشان «نجمه» نام داشت.

حضرت رضا} در يازدهم ذيقعدهالحرام س��ال  148هجري در

مدينه منوره ديده به جهان گش��ودند .از قول مادر ايش��ان نقل شده

است كه« :هنگاميكه به حضرتش حامله شدم به هيچ وجه ثقل حمل
را در خود حس نميكردم و وقتي به خواب ميرفتم ,صداي تس��بيح

و تمجيد حق تعالي و ذکر «الالهاالاهلل» را از ش��كم خود ميش��نيدم،

اما چون بيدار ميش��دم ديگر صدايي به گوش نميرسيد .هنگاميكه

وضع حمل انجام شد ،نوزاد دو دستش را به زمين نهاد و سرش را به
سوي آسمان بلند كرد و لبانش را تكان ميداد؛ گويي چيزي ميگفت.
حض��رت رضا} تا قبل از هجرت به مرو در مدينه زادگاهش��ان،

س��اكن بودند و در آنجا در جوار مدفن پاك رسول خدا ,و اجداد

طاهرينش��ان به هدايت م��ردم و تبيين معارف ديني و س��يره نبوي
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ميپرداختند .مردم مدينه نيز بس��يار امام را دوس��ت ميداشتند و به

ايش��ان همچون پدري مهربان مينگريس��تند .تا قبل از اين س��فر با

اينکه امام بيشتر س��الهای عمرشان را در مدينه گذرانده بودند ،اما
در سراسر مملکت اسالمي پِيروان بسياری داشتند که گوش به فرمان

اوامر امام بودند.

امام��ت و وصاي��ت حضرت رضا} بارها توس��ط پ��در بزرگوار و

اجداد طاهرينش��ان و رسول اكرم ,اعالم شده بود .به خصوص امام

كاظم} بارها در حضور مردم ايشان را به عنوان وصي و امام بعد از

خويش معرفي كرده بودند كه به نمونهاي از آنها اشاره مينمایيم.

يكي از ياران امام موس��ي كاظم} ميگويد :ما شصت نفر بوديم

كه موس��ي بنجعفر به جمع ما وارد ش��د و دس��ت فرزندش علي در
دست او بود .فرمود  :آيا ميدانيد من كيستم؟ گفتیم :تو آقا و بزرگ ما

هستي .فرمود :نام و لقب من را بگویید .گفتیم :شما موسي بن جعفر
بن محمد هستيد .فرمود :اينكه با من است كيست؟ گفتیم :علي بن

موس��ي بن جعفر .فرمود :پس شهادت دهيد او در زندگاني من وكيل
من اس��ت و بعد از مرگ من وصي من ميباشد .در حديث مشهوری

ه��م که جابر از قول نب��ىاكرم نقل ميكند ام��ام رضا} به عنوان

هشتمين امام و وصي پيامبر معرفي شدهاند .امام صادق} نيز مكرر
به امام كاظم} ميفرمودند كه عال م آلمحمد از فرزندان تو است و
او وصي بعد از تو ميباشد.
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مدت امامت امام هشتم در حدود بيست سال بود كه ميتوان آن

را به سه بخش جداگانه تقسيم كرد:

 .1ده س��ال اول امامت آن حض��رت ،كه همزمان بود با زمامداري

هارون بود.

 .2پنج سال بعد ا ز آن كه مقارن با خالفت امين بود.

 .3پنج سال آخر امامت آن بزرگوار كه مصادف با خالفت مأمون و

تسلط او بر قلمرو اسالمي آن روز بود.

مدت��ي از روزگار زندگان��ي ام��ام رض��ا} همزمان ب��ا خالفت

هارونالرش��يد بود .در اين زمان اس��ت كه مصيبت دردناك شهادت
پدر بزرگوارش��ان و ديگر مصيبتهاي اس��فبار براي علويان (سادات

و نوادگان اميرالمؤمنين) واقع ش��ده اس��ت .در آن زمان كوششهاي
فراواني در تحريك هارون براي كش��تن امام رضا} ميشد تا آنجا

ک��ه در نهايت ه��ارون تصميم بر قتل امام گرف��ت؛ اما فرصت نيافت
نقشه خود را عملي كند .بعد از وفات هارون فرزندش امين به خالفت
رس��يد .در اين زمان به علت مرگ هارون ضعف و تزلزل بر حكومت

سايه افكنده بود و اين تزلزل و غرق بودن امين درفساد و تباهی باعث

شده بود كه او و دستگاه حكومت ،از توجه به سوي امام و پيگيري امر

ايش��ان بازمانند .از اين رو ميتوانيم اين دوره را در زندگي امام دوران

آرامش بناميم.

مأمون براي عملي كردن اهداف سیاس��ی که در سر داشت ،چند
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تن از مأموران مخصوص خ��ود را به مدينه ،خدمت حضرت رضا}
فرس��تاد تا حضرت را به اجبار به سوي خراسان روانه كنند .همچنين

دس��تور داد حضرتش را از راهي كه كمتر با ش��يعيان برخورد داشته

باش��د ،بياورند .مس��ير اصلي در آن زمان راه كوفه ،جبل ،كرمانش��اه

و قم بوده اس��ت كه نقاط شيعهنش��ين و مراكز قدرت ش��يعيان بود.

مأمون احتمال ميداد كه ممكن اس��ت ش��يعيان با مشاهده امام در

ميان خود به شور و هيجان آيند و مانع حركت ايشان شوند و بخواهند

آن حض��رت را در ميان خود نگه دارند كه در اين صورت مش��كالت

حكومت چند برابر ميش��د .لذا امام را از مس��ير بصره ،اهواز و فارس

به س��وي مرو حركت داد .ماموران او نيز پيوس��ته حضرت را زير نظر
داشتند و اعمال امام را به او گزارش ميدادند.

در طول سفر امام به مرو ،هركجا توقف ميفرمودند ،بركات زيادي

شامل حال مردم آن منطقه میشد .از جمله هنگاميكه امام در مسير

حركت خود وارد نيشابور شدند و در حالي كه در محملي قرار داشتند

از وس��ط شهر نيشابور عبور كردند .مردم زيادي كه خبر ورود امام به

نيش��ابور را شنيده بودند ،همگي به اس��تقبال حضرت آمدند .در اين

هن��گام دو تن از علم��ا و حافظان حديث نبوي ،ب��ه همراه گروههاي

بيشماري از طالبان علم و اهل حديث و درايت ،مهار مرکب را گرفته و
عرضه داشتند :اي امام بزرگ و اي فرزند امامان بزرگوار ،تو را به حق

پدران پاك و اجداد بزرگوارت س��وگند ميدهيم كه رخس��ار فرخنده
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خويش را به ما نشاندهي و حديثي از پدران و جد بزرگوارتان پيامبر

خدا ,براي ما بيان فرمايي تا يادگاري نزد ما باشد .امام دستور توقف
مركب را دادند و ديدگان مردم به مشاهده طلعت مبارك امام روشن

گرديد .مردم از مشاهده جمال حضرت بسيار شاد شدند به طوري كه
بعضي از شدت شوق ميگريستند و آنهايي كه نزديك ايشان بودند،

بر مركب امام بوس��ه ميزدندِ .ول ِوله عظيمي در ش��هر طنين افكنده

بود به طوري كه بزرگان شهر با صداي بلند از مردم ميخواستند كه
سكوت نمايند تا حديثي از آن حضرت بشنوند .تا اينكه پس از مدتي

مردم ساكت شدند و حضرت حديث ذيل را كلمه به كلمه از قول پدر

گراميشان و از قول اجداد طاهرينشان به نقل از رسول خدا و به نقل

از جبرائيل از سوي حضرت حق سبحانه و تعالي امالء فرمودند :كلمه
الالهاالاهلل حصار من اس��ت پس هر كس آن را بگويد داخل حصار من

ش��ده و كس��ي كه داخل حصار من گردد ايمن از عذاب من خواهد

بود .سپس امام فرمودند :اما اين شروطي دارد و من خود از جمله آن
شروط هستم .

اين حديث بيانگر اين اس��ت كه از شروط اقرار به كلمه الالهاالاهلل

كه مق ّوم اصل توحيد در دين ميباش��د ،اقرار به امامت آن حضرت و
اطاعت و پذيرش گفتار و رفتار امام ميباشد كه از جانب خداوند تعالي

تعيين شده است .در حقيقت امام شرط رهايي از عذاب الهي را توحيد
و شرط توحيد را قبول واليت و امامت ميدانند.
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ب��اري ،چون حضرت رضا} وارد مرو ش��دند ،مأمون از ايش��ان

استقبال شاياني كرد و در مجلسي كه همه اركان دولت حضور داشتند

صحبت كرد و گفت همه بدانند من در آل عباس و آل علي] هيچ
كس را بهتر و صاحب حقتر به امر خالفت از عليبنموس��يرضا}

نديدم .پس از آن به حضرت رو كرد و گفت :تصميم گرفتهام كه خود

را از خالفت خلع كنم و آنرا به ش��ما واگذار نمايم .حضرت فرمودند:

اگر خالفت را خدا براي تو قرار داده جايز نيست كه به ديگري ببخشي

و اگ��ر خالفت از آن تو نيس��ت ،تو چه اختي��اري داري كه به ديگري

تفويض نمايي .مأمون بر خواس��ته خود پافشاري كرد و بر امام اصرار

ورزيد .اما امام فرمودند :هرگز قبول نخواهم كرد .وقتي مأمون مأيوس
ش��د گفت :پس واليت عهدي را قبول كن تا بعد از من شما خليفه و

جانشين من باشيد .اين اصرار مأمون و انكار امام تا دو ماه طول كشيد

و حضرت قبول نميفرمودند و ميگفتند :از پدرانم شنيدم ،من قبل از

تو از دنيا خواهم رفت و مرا با زهر شهيد خواهند كرد و بر من مالئك

زمين و آس��مان خواهند گريس��ت و در وادي غرب��ت در كنار هارون

الرش��يد دفن خواهم شد .اما مأمون بر اين امر پافشاري نمود تا آنجا
ك��ه مخفيانه و در مجلس خصوصي حض��رت را تهديد به مرگ كرد.

لذا حضرت فرمودند :اينك كه مجبورم ،قبول ميكنم به ش��رط آنكه

كسي را نصب يا عزل نكنم و رسمي را تغيير ندهم و سنتي را نشكنم و
از دور بر بساط خالفت نظرداشته باشم .مأمون با اين شرط راضي شد.
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پس از آن ،حضرت دس��ت را به سوي آسمان بلند كردند و فرمودند:

خداون��دا! تو ميداني كه مرا به اك��راه وادار نمودند و به اجبار اين امر

را اختي��ار كردم؛ پس مرا مؤاخذه نكن همانگونه كه دو پيغمبر خود
يوس��ف و دانيال را هنگام قبول واليت پادش��اهان زمان خود مؤاخذه
نكردي .خداوندا عهدي نيس��ت جز عهد تو و واليتي نيس��ت مگر از

جانب تو ،پس به من توفيق ده كه دين تو را برپا دارم و و سنت پيامبر
تو را زنده نگاه دارم .همانا كه تو نيكو موال و نيكو ياوري هستي.

در نحوه به شهادت رسيدن امام نقل شده است كه مأمون به يكي

از خدمتکاران خويش دس��تور داده بود تا ناخنهاي دس��تش را بلند
نگه دارد و بعد به او دس��تور دادتا دس��ت خ��ود را به زهر مخصوصي

آل��وده كند و در بين ناخنهايش زهر قرار دهد و اناري را با دس��تان

زهرآلودش دانه كند و او دس��تور مأمون را اجابت كرد .مأمون نيز انار
زهرآلوده را خدمت حضرت گذارد و اصرار كرد كه امام ازآن انار تناول

کنند .ام��ا حضرت از خوردن امتناع فرمودن��د و مأمون اصرار كرد تا

جاييك��ه حضرت را تهديد به مرگ نمود و حضرت به جبر ،قدري از
آن انار مسموم تناول فرمودند .بعد از گذشت چند ساعت زهر اثر كرد

و حال حضرت دگرگون گرديد و صبح روز بعد در س��حرگاه روز 29

صفر سال  203هجري قمري امام رضا} به شهادت رسيدند .

به قدرت و اراده الهي امام جواد} فرزند و امام بعد از آن حضرت

به دور از چش��م دش��منان ،بدن مطهر ايشان را غس��ل داده و بر آن
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نماز گذاردند و پيکر پاك ايش��ان با مش��ايعت بس��ياري از شيعيان و

دوس��تداران آن حضرت در مش��هد دفن گرديد و قرنهاست كه مزار

اين امام بزرگوار مايه بركت و مباهات ايرانيان است.
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برگزی�دهای از بیان�ات رهب�ر معظ�م انقالب پیرام�ون حضرت
علیه السالم
علیبنموسیالرضا
پیام زندگى ثامنالحجج

علیه السالم

ما که نباید فق��ط به مرقد امام علىبنموس��ىالرضا اظهار ارادت

کنیم؛ ایش��ان امام ما هستند ،زندگى ایش��ان براى ما درس است ،از

زندگى ایش��ان باید درس بگیریم؛ زندگى ایش��ان براى ما یک پیامى
دارد ،آن پیام چیس��ت؟ من آن پیام را در یک کلمه خالصه مىکنم.

الصلوة
بدانید پیام زندگى پرماجراى حضرت علىبنموسىالرضا علی ه ّ
السالم به ما عبارت است از مبارزهى دائمى خستگىناپذیر.
و ّ

(بیانات در جمع مردم مشهد در آستان مقدس رضوى )1363/09/03

خادم حرم

اگر آن امام معصوم اکنون حضور مىداش��تند چه کسانى را

براى خادمى خود انتخاب مىکردند؟ آیا جز متدینترین ،مؤمنترین،

صالحترین و با اخالصترین افراد را؟ و آیا چه کسانى داوطلب این امر
مىشدند؟ قطعاً زاهدترین ،عالمترین ،برجستهترین و پاکترین افراد
به خدمت آن امام در مىآمدند و خاک آستان ایشان را توتیاى چشم

خویش مىنمودند.

(بیانات در دیدار با خدام حرم مطهر امام رضا (ع) )1367/01/06
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جزئی از باورهای ما

توى حرم امام رضا دو رکعت نماز خواندن ارزش��ش بیش��تر

از دو رکعت نماز توى صحن اس��ت و توى صحن بیش��تر از توى آن
فرضاً خانه یا منطقهاى اس��ت که بیرون صحن اس��ت و خوب اینجا

یک منطقهى معنوى است ،این جزء باورهاى ماست ،به همین مالک
خراس��ان و مش��هد از برکات معنوى بیش��ترى برخوردار است و این

یک واقعیتى اس��ت .ما اگر تاریخ انقالب را مىتوانستیم بنویسیم ،اگر

گذشتهى این مبارزه را مىتوانستیم به ثبت دربیاوریم و آن روزى که
به ثبت دربیاید ،اگر کس��انى این کار را بکنند معلوم خواهد ش��د که
برکات خراسان و برکات این بقعهى مطهره در روند انقالب ما چه قدر

زیاد بوده است.

(بیانات در جمع مسؤوالن استان خراسان ) 1365/04/28
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کرامت رضوی
دادن برات آزادي به زوار

جماعت��ي از اهل آذربايجان كه يكي از آنان ك��ور و نابينا بود ،به

زيارت حضرت رضا} مشرف شدند.

هنگام بازگش��ت در دو فرسخي مش��هد ،فرود آمده و در كنار هم

نشسته و كاغذهايي را كه نقش قبه منوره و روضه مقدسه بود ،بيرون
آورده و اظهار مسرت و خوشحالي مينمودند.

آن ش��خص نابينا ،سبب خوش��حالي آنان را پرس��يد .دوستانش

به عنوان ش��وخي گفتند« :مگر تو نميدان��ي حضرت رضا} برات
خالصي و آزادي از آتش جهنم را به ما مرحمت فرموده است».

آن شخص تا اين سخن را شنيد خيلي ناراحت شد و گفت« :معلوم

ميشود كه امام هشتم} به هر يك از شما كه چشم داشتهايد برات

آزادي داده و به من كه كور و ضعيف هستم مرحمت نفرموده .به خدا

قسم كه من از حضرت ،دست برنميدارم تا برات خود را بگيرم».

تصمي��م جدي گرفت كه به مش��هد مقدس برگردد دوس��تانش

حقيقت جريان را گفتند ولي آن مرد باور نكرد و با نهايت پريش��اني

از رفقاي خود جدا ش��د و به مشهد مقدس بازگشت و يكسره به حرم
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مطهر مشرف گرديد و ضريح مطهر را محكم گرفت و عرض كرد:

«اي آق��ا! من مردي كور و عاج��زم و از وطن خود به قصد زيارت

حضرتت آمدهام و از كرم شما دور است كه به همراهان من كه چشم

دارن��د ،ب��رات آزادي از آتش دوزخ عنايت كني و ب��ه من كه عاجز و

ضعيفم ،مرحمت نفرمايي.

بحق خودت قسم كه دس��ت از ضريحت برنميدارم تا به من نيز

برات آزادي عطا فرمايي!»

يك مرتبه ديد پاره كاغذي به دس��تش رس��يد و هر دو چشمش

روشن و بينا گرديد و بر آن كاغذ به خط سبز نوشته بود كه:
«فالني پسر فالني از آتش جهنم آزاد است».

پ��س با كمال خوش��حالي از حرم مطهر بيرون آم��د و خود را به

رفقاي خود رسانيد.
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داستان یک مناظره...
ابنجهم هرچه اصرار کرد که باید زودتر به مدرسه و درس و بحث

برسد ،خالد اجازه نداد و او را به اجبار به مغازه خود برد و در بهترین

نقطه نشاند .به سرعت شربتی از بهترین میوههایی که در مغازه داشت،
آماده کرد و پیش روی ابنجهم نهاد .ابنجهم که دیگر نمیتوانس��ت

از آن شربت گوارا بگذرد ،یک نفس شربت را سر کشید و رو به خالد
ِ
ش��ربت گوارایی بود! از شما سپاس گذارم!» .خالد با
گفت« :واقعا که

خوش��حالی گفت« :گوارای وجود ای ابنجهم بزرگوار! اگر بدانم شما

این ش��ربت خوش��تان آمده،به خاد ِم خ��ود خواهم گفت که حتماً
از ِ
مقدار زیادی به منزل ش��ما ببرد ».ابنجهم که از این تعارف بس��یار

خرس��ند شده بود،گفت« :بسیار سپاسگزار خواهم شد .حال بگو چه

خبر از اوضا ِع بازار؟» .خالد پاسخ داد« :بسیار عالی است؛ خوشبختانه

اوضاع تجارت و داد و س��تد به نقاطِ مختلف ،بس��یار پر رونق است و

در این فصل،راهزنان کمتری در کمین کاروانها مینش��ینند ».خالد

ای��ن را که گفت ،خود را به ابنجهم نزدیکتر ک��رد و ادامه داد« :اما

من اخبا ِر دیگری در دربار ش��نیدهام که میخواس��تم از ش��ما درباره

آنها س��ؤال کنم؛ واقعا همان طور اس��ت ک��ه میگویند؟» .ابنجهم

که توجهش به گفتههای خالد جلب ش��ده بود ،پرس��ید«:درباره چه
چیزی میپرس��ید؟» .خالد گفت« :درباره علی بن موس��ی الرضا}
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ولیعه ِد خلیفه» .ابنجهم پرس��ید« :درباره ایش��ان چه شنیدهاید؟».
خالد پاسخ داد« :شنیدهام هرچه دانشمند و عالم در بال ِد اسالمی بوده

از مسلمان گرفته تا علمای نصارا و یهود و صابئین ،و از فالسفه گرفته
تا متکلمان ،برای مناظره علمی نزد ایش��ان رفتهاند و مغلوب شدهاند؛

آیا این درست است؟» .ابنجهم با شنیدن این سخن در خود رفت .او

بزرگاناهلسنت در مرو به شمار میرفت ،با این که به فرزندان
که از
ِ

رسول خدا ,بس��یار احترام میگذاشت ،اما شنیدن پیروزی ایشان

در مناظرههای علمی بر هر عالم و دانشمند مشهوری ،چندان دلخوش
نبود .برای همین نتوانست پاسخ مناسبی برای خالد بیابد و با این که

ِ
زمان
شربت گوارا بنوشد ،دیر
بس��یار دوست داشت بازهم از آن
شدن ِ
ِ
درسش را بهانه قرار داد و دکان او را ترک کرد.

وسوسه مناظره

ت��ا چن��د روز پس از گفت و گو با خالد،ابنجهم نمیتوانس��ت از

اندیش��ه مناظرات علی بن موسی الرضا} با دانشمندان و متکلمان،
بی��رون آید؛ به طوری که حتی دوس��تان و نزدیکانش نیز متوجه این

مس��ئله ش��ده بودند .یک روز بعد از نما ِز عصر که ابنجهم در حیاط

مدرسه نشسته بود ،یکی از دوستانش کنار او نشست و پرسید« :تو را

چه میش��ود ای ابن جهم! چند روزی است که در فکری؟» .ابنجهم

نگاهش را از درختان بلند و س��ر به آس��مان ساییدهی حیاط مدرسه
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برداش��ت و به او نگریس��ت و گفت« :چیزی نیست ».دوستش دوباره
گفت« :ای دوست گرامی! ما بیش از بیست سال است که همدیگر را

میشناس��یم .من از چهره تو به سادگی میفهمم که درگیر مسئلهای
ش��دهای .بهتر نیس��ت آن را با من در میان گذاری؟ شاید بتوان به تو

کمک کنم» .ابنجهم پاس��خ داد« :از ش��ما پوزش میخواهم؛ حق با

شماست؛ چند روز است که مسئلهای فکر مرا به خود مشغول داشته».

مشتاقانه پرسید« :و آن مسئله چیست؟» .ابنجهم پاسخ داد« :مسئله
درباره اخباری اس��ت که تو هم آن را ش��نیدهای .این که همه علما و

دانشمندان و متکلمان برای مناظره با ولیعهد خلیفه به دربار رفتهاند
و تمامشان شکست خوردهاند .من ماندهام که علی بن موسی الرضا این

همه دانش را از کجا آورده است؟!» .دوستش سری تکان داد و گفت:

«بله،من هم این اخبار را ش��نیدهام و حتی عدهای برایم نقل کردهاند
بعضی از آن دانش��مندان که مس��لمان نبودهاند ،با شنیدن براهین و

حجتهای ایش��ان،اس�لام آوردهاند .با این که سیره او از نظ ِر ما قابل

ِ
معرفتاو ش��د .پیروانش او را
قبول نیس��ت،اما نمیتوان منکِر علم و

مخصوصاو و پدرانش
امام میدانند و جانش��ینی رس��ول خدا را فقط
ِ

میدانن��د» .ابنجهم که دوباره در خود فرو رفته بود ،گفت ه او را تأیید
کرد و ادامه داد« :آری ،تنها اش��کال مسئله هم همین است که با این

همه دانش ،پیروانش در اعتقادش��ان ،بیش از پیش اس��توار خواهند

ذهن دوستش رسید و بیدرنگ رو به
ش��د» .در این هنگام فکری به ِ
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ابنجه��م کرد و گفت« :ای دوس��ت گرامی! هفته آینده ،همه بزرگان

مدرسه برای دیدار و زیارت به نزد خلیفه خواهند رفت .مطمئن هستم

که ولیعهد نیز در آن جلسه حاضر خواهد بود .با این که میدانم شما
زیاد دوست ندارید به دربار رفت و آمد کنید،اما پیشنهاد میکنم این
بار با ما همراه شوید تا ولیعهد را از نزدیک ببینید و اگر مایل بودید،

ایش��ان را با س��ؤاالتی بیازمائید» .ابنجهم تأملی کرد و سپس گفت:

«من چه س��ؤالی میتوانم از او بپرسم که دانشمندان و متکلمان از او

نپرسیده باشند یا او نتوانسته باشد پاسخی به آن بدهد؟!» .آن دوست
در حالی که لبخند میزد،پاس��خ داد« :باید توجه داش��ته باش��ی که

همیشه او از دیگران سؤال میکند و عقاید آنان را به چالش میکشد؛
اما این بار تو از او درباره عقاید عجیب و غریب ش��یعیان سؤال کن».

ابنجهم لحظهای اندیش��ید .با این که رف��ت و آمد به دربا ِر خلیفه را

دوست نداش��ت،اما دیدار با علی بن موسی الرضا} و مباحثه با او،

چیزی نبود که بتوان به سادگی از آن گذشت؛ پس به دوستش چنین
گفت« :باشد ،با تو خواهم آمد» .دوستش با اشتیاق پرسید« :از او درباره

چه چیزی خواهی پرس��ید؟» ابنجهم پاس��خ داد« :به مسئلهای اشاره
خواهم کرد که گمان کنم او هرگز نخواهد توانست به آن پاسخ دهد».

در دربار خلیفه

ش��کوه و زیبایی درب��ار مأمون زبان��زد همگان ب��ود؛ درباری که
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میگفتند اگر کس��ی قدم به آنجا بگذارد ،باغها و قصرهای بهش��تی

در فکر او جان خواهد گرفت و بیش از گذشته به وعده خداوند ایمان

چشم
خواهد آورد! آری ،مأمون میخواس��ت دربارش چنان باشد که
ِ
همه بینندگان را خیره س��ازد .همه حاضران در تاالر قصر ،به خلیفه
تعظی��م کردند تا او بر بالی مس��ن ِد خالفت ،تکی��ه بزند؛ اما خلیفه با

احترام بسیار ،ولیعهدخود را در کنارش نشاند و سپس با کسب اجازه
از آن بزرگوار رو به حاضران کرد و گفت »:بسیار خوشحالیم که شما

مدارس مرو را در محض ِر خود میبینیم».
ِ
علما و دانشمندان و استادان
ابنجهم به ولیعهدچشم دوخته بود و توجهی به سخنان مأمون

نداش��ت .برای او که تا به حال آن بزرگ��وار را از نزدیک زیارت نکرده

بود ،غیر ممکن بود که نگاه از او بگیرد .هیبت امامت چنان در ایشان
آشکار بود که پشت ابنجهم را لرزاند .دوستش که کنا ِر او ایستاده بود

گفت« :چه شده

احوال او ش��ده بود ،با صدایی آهس��ته به او
و متوجه
ِ
ابن جهم؟» .ابنجهم با سختی و زحمت بسیار به او پاسخ داد« :چیزی

نیس��ت ،چیزی نیست ».دوباره گفت« :آماده هستی تا مطلب خود را
در نزد خلیفه بازگو کنی؟» .ابنجهم سری به نشانه تأیید تکان داد و

گفت« :آری ،آمادهام؛ نگران نباش».

دوستش دستی به شانه او زد و گفت« :خیالت راحت باشد؛ امروز

کسی از ما س��خن نخواهد گفت ،به همه گفتهام شما امروز سؤاالتی

دارید که میخواهید از ولیعهد بپرسید».
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آه از نهاد ابنجهم برخاس��ت .فقط همین را کم داش��ت که کسی

جز او س��خن نگوید و همه نگاه به او داش��ته باشند .ابنجهم در این

افکار غوطهور بود که ناگهان صدای خلیفه را ش��نید« :امروز از پس��ر

عم خود و فرزند گرامی رس��ول خدا ،علی بن موس��ی الرضا که ما را

مفتخر کردهاند ،دعوت کردهایم تا در این جا حاضر باش��ند .حال شما
ای بزرگان مدارس مرو ،اگر س��ؤال و شبههای دارید ،میتوانید مطرح

کنید» .سکوت سنگینی بر تاالر حاکم بود .همه به هم نگاه میکردند

و چی��زی نمیگفتن��د .مأمون که از این س��کوت حی��رت کرده بود،

گفت«:یعنی کسی سؤال و شبههای ندارد که بخواهد مطرح کند؟!».
البته َآشکار است که هدف مأمون نشان دادن دانش امام به همگان

نبود ،بلکه مغلوب شدن آن بزرگوار در مناظرات ،هدف اصلی او بود و

آرزو میکرد که ای کاش فقط یکبار علی بن موسی الرضا در مناظره
شکست بخورد و نتواند به سؤاالت پاسخ دهد.

مناظره

ابنجهم س��عی ک��رد تا قدمی ب��ه عقب بگذارد و خود را نش��ان

ندهد؛ اما متوجه ش��د که همه به او مینگرند .همه با اشاره سر ،به او

میفهماندند که قدم پیش بگذارد.

ابنجهم در حالی که مستأصل شده بود ،قدمی به جلو برداشت و

مدتهاست
گفت« :ای خلیفه واالمقام! اجازه میخواهم سؤالی را که ّ
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فکر مرا مشغول کرده ،از اباالحسن بپرسم» .نگا ِه همه به ابنجهم بود.

مأمون به امام عرض کرد« :یا ابالحسن! چه میفرمایید؟» .با اشاره امام،

ابنجهم قدم دیگری پیش نهاد و در حالی که نمیتوانس��ت به ایشان

خیره بنگرد ،پرسید« :ای فرزند رسول خدا! شنیدهام که شما معتقد به

عصمت پیامبران خدا هستید ،اما برای من عجیب است که این با آیات
ِ
قرآن ناسازگار است .درباره این آیات چه میفرماییدَ « :و َعصی آد ُم رب َّ ُه
ب مغاضِ باً َف َظ َّن أن لن نقد َِرعلیه»
ون اذ َذ َه َ
َفغَوی» و میفرماید« :و ذال ُّن ِ

و درباره یوسف میفرماید« :ولقد َه َّمت به و َه َّم بها» و نیز درباره داود
ظن داو ُد أن ّما َفت ّناه» نفسها در سینه حبس شده بود.
میفرماید« :و َّ
هیچ کس انتظار نداش��ت که ابن جهم ،چنین س��ؤالی از امام بپرسد.

حتی مأمون هم حیران مانده بود و نمیتوانست پیش بینی کند امام
چگونه به این س��ؤاالت پاس��خ خواهند داد .ابنجهم ادامه داد« :و نیز

درباره رس��ول خدا ,میفرماید« :ون ُخفی فی نفسِ ک ما اهلل ُمبدیه»؛

ِ
عصمت پیامبران باشید؟».
با این حال شما چگونه میتوانید معتقد به

سؤاالت ابنجهم که تمام شد ،نگا ِههمه به سوی امام برگشت .امام رو

به ابنجهم کرد و فرمود« :از خدا بترس و زشتیها را به پیامبران خدا

نسبت نده» .ناگهان همهمهای در تاالر پیچید .رنگ از چهره ابنجهم
عرق س��ردی بر پیشانیاش نشست .امام فرمودند« :کتابِ خدا
پرید و ِ

را با رأی خود تأویل نکن؛ زیرا خداوند فرموده است« :و الیعلم تأویله
الراسخون فی العلم»
الاّ اهلل و ّ
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آن گاه ام��ام فرمودند« :اما در م��ورد آدم،خداوند عزوجل آدم را

حجت و جانش��ین خود در زمین قرار داد و او را برای بهشت نیافریده

بود ،و این عمل آدم در بهش��ت واقع شد ،نه در روی زمین ،و عصمت

در زمین الزم است تا اندازهها و میزانهای ام ِر به خدا به اتمام برسد،

و آن گاه که به زمین آورده شد و حجت و خلیفه خدا گردید ،معصوم
«ان اهلل اصطفی آد َم و نوحاً و آل ابراهیم و
ش��د ،و خداوند میفرمایدَّ :
آل عمران علی العالمین».

کس��ی نمیتوانس��ت نگاه از امام بگیرد .گوی��ی مطالبی را که آن

بزرگوار میفرمود ،تا به حال کس��ی نش��نیده بود .ابن جهم ،بیش از

دیگ��ران حیرت زده بود و با دهانی نیمهباز به امام مینگریس��ت و از

} ادامه دادند :و ا ّما در
همان ابتدا از کرده خود پش��یمان بود .ام��ام 
ظن یونس پیامبر در اینجا به
آیه «وذا النون اذ َذ َه َب مغاضباً َّ
فظن» ّ

معنای یقین است و نه صِ رف گمان؛ یعنی «لن نقدر علیه»؛ روزیاش

را بر او تنگ نمیکنیم؛ نه به این معنا که بر او توانا نیستیم .آیا این آیه

را نش��نیدهای که میفرماید« :و ا ّما اذا ما ابتلیه ربّه فقدر علیه رزقه»
«قدر علیه رزقه» یعنی روزیاش را بر او تنگ کند و اگر یونس گمان
کرده بود که خدا بر او توانایی ندارد ،قطعا کافر شده بود».

صدای همهمهی حاضران در تاالر بلند شد .ابنجهم آرزو میکرد

که ای کاش زمین دهان باز میکرد و او را فرو میبرد تا چنین در نز ِد

همه بزرگان،شرمسار نمیش��د .صدای امام دوباره به گوشش رسید:
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هم بها»
همت ب��ه و َّ
«و ام��ا آیهای که درباره یوس��ف خواندی «لقد ّ

زلیخا قصد گناه کرد و یوسف از ناراحتی تصمیم گرفت که اگر زلیخا

مجبورش کند ،او را بکشد؛ به همین سبب خداوند او را از ارتکاب قتل
لنصرف عنه السوء و الفحشاء»
َ
و عمل منافی ع ّفت دور کرد ،و آیه «کذلک
اشاره به همین امر دارد و «سوء» یعنی قتل و «فحشاء» یعنی زنا».

امامسپسفرمود«:وامادربارهداود،علمایشمادراینبارهچهمیگویند؟»

ابنجهم ترجیح داد چیزی نگوید؛اما چارهای نداش��ت .همفکران

و همدرس��انش همه س��ر به زیر انداخته بودند تا چیزی نگویند .پس

ابنجهم ناچار ش��د که پاس��خ بدهد« :مامیگوییم داود در محرابش

مش��غول نماز بود که ابلیس به ش��کل پرندهای بس��یار زیبا در مقابل
او ظاهر ش��د .داود نماز خود را شکست و برخاست تا پرنده را بگیرد؛

پرنده فرار کرد و داود هم به دنبالش رفت .پرنده به پش��ت بام پرید و
داود هم از پی آن به پش��ت بام رفت .پرنده از آن جا به داخل حیاط
«اوری��ا» رف��ت و داود با نگاه خود پرنده را دنب��ال کرد و در این حال

چش��مش به همس�� ِر اوریا افتاد که مش��غول حمام کردن بود و به او
عالقهمند ش��د .او که قب ً
ال اوریا را به جنگ فرس��تاده بود ،به فرماند ه
لشکر نام های نوش��ت تا اوریا را جلوتر از تابوت عهد بفرستد .فرمانده

نیز چنین کرد ،اما اوریا در جنگ پیروز ش��د و زنده ماند و این امر بر
داود گران آمد .پس دوباره به فرمانده نوش��ت که اوریا را بازهم جلوتر
از تابوت عهد به جنگ بفرستد .فرمانده دوباره اوریا را جلوتر از تابوت
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به جنگ فرستاد و این بار اوریا در جنگ کشته شد و داود توانست با

همسر او ازدواج کند».

پیشانی خود
سخن ابنجهم که به اینجا رسید ،امام} دست بر
ِ

زد و فرمود« :ان ّا هلل و ان ّا الیه راجعون؛ ش��ما پیامبرانی از پیامبران خدا

را به سبک شمردن نماز متهم میکنید؛ به گونهای که میگویید نماز

را رها کرد و به دنبال پرندهای رفت؛ سپس او را به عمل منافی عفت

و قتل نسبت میدهید؟!».

ابنجه��م که از دیدن ناراحتی در چهره امام ،ترس��یده بود ،برای

آن که اندکی خود را خالص کرده باشد ،گفت« :این طور برای ما نقل
شده است!» .در این لحظه مأمون سخت به درآمد و رو به امام عرض

کرد« :یا اباالحسن!اگر این طور نیست ،پس خطای داود چه بود؟».

امام} فرمودند« :داود گمان میکرد خداوند کسی را داناتر از او

خلق نکرده است؛ لذا خداوند دو فرشته را به سوی او فرستاد که آنان
از دیوار محراب برآمدند و در براب ِر داود حاضر شدند و گفتند« :ما دو
نفر با هم اختالف داریم و یکی از ما بر دیگری ظلم کرده است ،به حق
بین ما حکم کن و خالف حق نگو و ما را به راه راست راهنمایی کن.

این برادر من است که نود و نه گوسفند دارد و من فقط یک گوسفند
دارم ،و با این حال به من گفته است آن یکی را هم به من بسپار و در

این بحث و جدال ،من حریف او نشدم» داود در قضاوت شتاب کرد و

علیه مدعیعلیه حکم داد و چنین گفت« :با این درخواست به تو ظلم
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کرده است» و از مدعی،دلیل و شاهدی نطلبید و حتی به مدعیعلیه

رس��م داوری بود،نه آن
هم نگفت تو چه میگویی .این خطا در راه و
ِ

خطایی که ش��ما میگویید .آیا نشنیدهاید که خداوند میفرماید« :یا
َ
جعلناک خلیف ة فی االرض فاح ُکم بین الناس بالحق و التتبع
داود انا
الهوی» .مأمون که نمیخواس��ت به این زودی عقب بنشیدند دوباره

پرسید« :پس ماجرای اوریا چه بود؟».

امام پاسخ دادند« :در دوران داود حکم خدا چنین بود که هرگاه زنی

شوهرش میمرد یا کشته میشد ،دیگر ازدواج نمیکرد .اولین کسی که

خداوند برایش مباح کرد تا با زنی بیوه ازدواج کند ،داود بود .داود هم پس
عده همسرش ،با آن زن ازدواج کرد و
از کشته شدن اوریا و تمام شدن ّ
این همان چیزی است که در مور ِد اوریا ،بر سایرین گران آمد».

پس از س��خنان امام رضا} مأم��ون ترجیح داد که دیگر چیزی

یرس��ید ،رو به
نگوی��د؛ در حالی که چندان از اوضاع راضی به نظر نم 

ابنجهم کرد و گفت« :پاس��خ خود را تا اینجا گرفتی؛ ما هم همین

نظر را داریم؛ اما در مور ِد آیه آخر که درباره رس��ول خدا ,خواندی،

مطلب را دوباره بازگو کن».

همه در تاالر به ابنجهم نگاه میکردند .ابنجهم که حالش دگرگون

ش��ده بود ،گفت« :خداوند درباره رسول خدا میفرماید« :و تُخفی فی

نفسِ ��ک ما اهلل مبدیه» .امام فرمودند« :خداوند اس��امی همسران آن
حضرت در دنیا و همس��رانش در آخرت را به آن حضرت اطالع داد و
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نیز اعالم کرد که آنان امالمؤمنین هس��تند .یکی از آن زنان« ،زینب»

دختر َجحش بود که در آن ایام همسر «زید بن حارثه» بود .حضرت

نام او را در دل نهان فرمود و آش��کار نکرد تا مبادا منافقین بگویند او

زن شوهرداری را همسر خود میداند؛ زیرا از فتنه منافقان بیم داشت؛
الناس و اهلل أحقُّ أن تخشاه»
لذا خداوند فرمود« :و تخشی
َ

امام سپس فرمودند« :خداوند عزوجل هیج زوجی را خود عقد نکرده

است ،جز آدم و حوا ،محمد و زینب که این آیه قرآن هم به همین عقد

طرا ز ّوجناکها» و نیز علی و فاطمه را».
اشاره دارد« :فلما قضی زید منها و ّ
سخن که به اینجا رسید ،ناگهان ابنجهم که حالتی پریشان یافته

بود ،به گریه افتاد و در حالی که نمیتوانس��ت جلوی اش��کهایش را

بگیرد ،گفت« :ای فرزند رسول خدا! من توبه میکنم از این که از این

پس درباره پیامبران خدا جز آنچه شما گفتید ،سخنی بگویم».

خالد در مغازه خود نشس��ته بود که ناگه��ان صدایی او را به خود

آورد« :ای خالد گرامی! ای دوست عزیز!» خالد سربلند کرد و ابنجهم

را دید که با اش��تیاق به سمت او میآمد .با دیدن ابنجهم خوشحال
ش��د و گفت« :به به! خوش آمدید؛ چه عجب به این جا تشریف فرما

ش��دید! اکنون که س��اعت درس و مباحثه شماس��ت!» .ابنجهم در
حالی که کنار خالد مینشست ،خندهای کرد و گفت« :آن درسها را
فراموش کن ای خالد عزیز؛ اکنون بگو بدانم آیا بازهم از آن ش��ربت

گوارا داری به ما بدهی یا نه؟» .
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معرفی کتاب
عيون أخبار الرضا
شيخ صدوق
نشر صدوق

عليه السالم

اين كتاب چنانكه از نامش پيداست

درباره زندگى و آثار و روايات امام هش��تم

اس��ت كه به وس��يله عالم بزرگ ش��يعه،
مرحوم ش��يخ صدوق ( )381تأليف شده

است .بنا به گفته مؤلف در مقدمه كتاب،
وى آن را ب��راى هديه به كتابخانه صاحب

بن عباد وزير ش��يعى آل بويه نگاش��ت ،چه اينكه صاحب ،اش��عارى
در م��دح امام رضا} س��رود و به ش��يخ صدوق هديه كرد و ش��يخ

اين كتاب را در پاس��خ وى ،به نگارش در آورد .در اين كتاب مباحث

متنوعى آمده اس��ت مانند :وجه تس��ميه على بن موسى} به رضا،

نص��وص امامت آن حضرت ،كرامات امام ،علل احكام ،اخبار مربوط به

واليتعهدى آن حضرت ،شهادت و دفن آن حضرت ،روايات تاريخى
امام كه در آنها رويدادهاى زندگانى ديگر معصومين را نقل مىكند.
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ش��يخ صدوق عالوه بر جمعآورى س��خنان و مناظ��رات امام رضا ،به

مناس��بت به رواياتى از پ��در آن بزرگوار امام كاظ��م و فرزندش امام

جواد[ نيز مىپردازد .با آنكه بخش��ى از اي��ن روايات در كتبى
چون كافى يافت مىشود اما روايات زيادى هم در اين كتاب هست كه
منحصر به آن است .البته درباره دستهاى از اين اخبار بايد تأمل كرد

زيرا مؤلف بزرگوار آن بنا به مش��ى روايى خود ،صحيح و ضعيف را در

كنار هم نقل كرده اس��ت .عيون االخبار مشتمل بر  69باب است كه

در چاپ دو جلدى  29باب در جلد نخس��ت و بقيه در جلد دوم آمده
اس��ت .اين ابواب و تعداد روايات آنها نظم خاصى ندارد و گاهى يك

باب ،خود داراى زيرمجموعهها و روايات زيادى هس��ت .شيخ صدوق

در اينجا همانند ديگر كتبش سلس��له اسناد برخى روايات را به طور

كامل ذكر كرده و در برخى موارد به صورت مرس��له آورده يا به ذكر

برخى راويان اكتفا كرده است.

الزم به ذکر اس��ت که عيون االخبار از مصادر مهم روايى شيعه به

ش��مار مىآيد و مانند ديگر آثار شيخ صدوق از ارزش و اعتبار خاصى

برخوردار است و پس از تأليف آن مورد استناد كتب بعدى قرار گرفته

است و از مصادر بحار نيز هست .به دليل همين توجه و اهتمام ،براى
آن ش��رحها و ترجمههاى فراوانى نگاشته شده كه رقم آنها به پانزده
شرح و ترجمه مىرسد.
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والدت
سعيد تشكري
کتاب نیستان
دو ش��بان خراس��انی که یکی کاتب و

دیگری صحاف است فرزند خواندههای خود

را ک��ه در ویرانههای ش��وش دانیال پس از
دیدار با موالی خود امام موسی کاظم}

در پی کش��تاری که عباس��یان برای تاراج

پارسیان انجام دادهاند مییابند و آنها را از

بدو طفولیت در وصیتی مکتوب به نام هم میخوانند .لیال و هاتف اکنون
پس از سالها از مرگ این کاتب و صحاف میخواهند با هم ازدواج کنند

اما پرسش ساده آنها از خود این است :ما که هستیم؟ و چرا فرزند موالی

پدرانشان ولیعهد تازه عباسیان است؟ لیال و هاتف برای یافتن پاسخ خود

و ازدواج با یکدیگر به مدینه میروند تا حقیقت امام هش��تم شیعیان را
بیابند و زندگی خود را آغاز کنند .رسیدن آنان به مدینه مصادف است با

هجرت اجباری حضرت امام رضا} به مرو .اکنون هاتف و لیال یکی در

پی امام هشتم به سفر میرود و یکی با حضرت معصومه همراه میشود.
هاتف و لیال در مییابندکه والدتی تازه برای پارسیان رقم خواهد خورد
و آن آغازی تابناک سلسله نیکوست که در آینده به بار خواهد نشست.
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اعترافات غالمان
حميدرضا شاهآبادي
انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
«ما س��ي غالميم كه آنچه را در آن

سه سال بر ما رفت مرور ميكنيم آن را به

خود باز ميگوييم تا دريابيم شقي هستيم
يا آمرزيده .ميخواهيم دريابيم دس��تمان
ب��ه خون فرزند رس��ول خدا آلوده اس��ت

يا خي��ر ،هركدام از ما آنچ��ه را ديده به

ديگران باز ميگويد .شما هم بشنويد و بر
ما قضاوت كنيد».

كتاب از زبان غالمان جنگي بني عباس و مامون روايت مي ش��ود

.حكايت آوردن امام رضا} از مدينه به مرو اس��ت .هر بخش از نگاه
يك غالم روايت مي ش��ود غالمي كه سركرده غالماني است كه امام

را از مدينه به مرو ميآورند .همچنين غالم كاتب دارالحكومه ،غالمي

كه ش��ب و روز در خواب و بيداري مراقب امام اس��ت و ...همه از زاويه

ديد خود به روايت ماجرا ميپردازند به تكميل پازلي كه قرار است به
فاجعه اي دردناك منجر شود.شهادت امام رضا}.
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اقیانوس مشرق
مجید پورولی
نشر عصر داستان
قص��ه «اقیان��وس مش��رق» از ای��ن

قرار اس��ت که مردی به ن��ام «عمران بن
داوود» که در جستجوی آب حیات است

در بیابانی در مس��یر خراس��ان راه را گم

میکند .ابتدای داس��تان با شرح وضعیت
عمران که از تشنگی و خستگی در حالتی

بیرمق و وهم آلود در بیابان افتاده آغاز میش��ود .عمران تشنه است
و خس��ته و مجروح از راه طوالن��ی .ناگهان مردی را میبیند که «زانو

میزند باالی س��رش .دستش را آهس��ته زیر چانه عمران میگیرد و
ص��ورت عمران را باال م��ی آورد .عمران در بهت نگاهش میکند .مرد

میگوید :آیا تو عِمران پسر داوودی؟ عمران در اوج درد میخندد...
مروری بر کتاب:

من تشنه ام .تشنه پسر تشنه...چنگی بیرمق میزند و با التماس

میگوی��د« :به من بگو که س��رابی .بگو که تو نیز َوه��م گرمازدهای...
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در این برهوت بیس��رانجام...مرد َمش��کی پر از آب را به سوی عمران

میگیرد...

این هدیهای است از علی بن موسی الرضا.

عِمران با چشمهای ناباور و با طمع به مشک نگاه میکند.

عمران نمیداند که با خود علی بن موس��ی الرضا رو به رو ش��ده

اس��ت .مش��ک را از آن مرد ناشناس میگیرد و از او میشنود که باید

چهل قدم پیش برود و به خانه پینه دوز برسد .در آن بیابان و برهوت
وسیع تا چش��م کار میکند بیابان است و حتی روستایی از دور پیدا

نیس��ت اما عمران قدم چهلم را که برمیدارد خودش را بر در خانهای

میبیند و بیهوش میافتد .آنجا خانه همان پینه دوز است .او عمران

را معالجه میکند .عمران از او نش��انی چشمه آب حیات را میپرسد

چشمهای که هر کس از آن بنوشد هرگز نمیمیرد .عمران برای پینهوز
تعریف میکند که از آن مرد ناشناس شنیده است که آب حیات را در

یک قلعه خواهد یافت .پینه دوز اما از علی بن موس��ی الرضا صحبت

میکند از اعجازش و خصوصیاتش .اما عمران شیعه نیست ولی معجزه
امام را همواره در دست دارد یعنی همان َمشکی که هر چقدر از آبش

می نوشَ د تمام نمیشود.
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شعر
سلطان عشق

امام خمینی

قدسسره

گ��ر س��وز عش��ق ،در دل م��ا رخنهگ��ر نبود

ی م��ا نظ��ر نب��ود
ُس��لطان عش��ق را بس��و 
ی دی��دن دل��دار دادهام
ج��ان در ه��وا 

بای��د چ��ه ع��ذر خواس��ت ،مت��اع دگ��ر نبود
آن س��ر ک��ه در وص��ال رخ او ،ب��ه ب��اد رفت

گ��ر مان��ده ب��ود ،در نظ��ر ی��ار س��ر نب��ود
ی اگ��ر ندی��د ب��ه ش��اخ ش��جر ُرخش
موس�� 

بیش��ک درخ��ت معرفت��ش را ثم��ر نب��ود
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گ��ر بار عش��ق را ب��ه رضا میکش��ی ،چه باک

خ��اور ب��ه ج��ا نب��ود و ی��ا باخت��ر نب��ود
بلقی��سوار گ��ر در عِش��قش نمیزدی��م
م��ا را ب��ه ب��ارگاه ُس��لیمان ُگ��ذر نب��ود
گ��ر ُمرغ ب��اغ قدس ،ب��ه وصلش رس��یده بود

در جم��ع عاش��قان ت��و ،بیب��ال و پ��ر نب��ود.
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س
رپسشوپا خاهیحل هق

 چرا امام رضا} واليتعهدی را پذيرفتند؟

ام��ام رضا} در ابتدا والیت عه��دی را نپذیرفتند و در این امر

جدی بودن��د ،به گونه ای که مأمون حض��رت را تهدید به قتل کرد.

چنانکه نقل گردیده ،مأمون به امام گفت« :به خدا سوگند می خورم
ک��ه اگر والیتعه��دی را پذیرفتی ،که چه بهتر ،و گرن��ه تو را وادار به

پذیرش خواهیم کرد و اگر تن ندهی ،گردنت را خواهم زد»(.علل الشرایع،

مقاتل الطالبین) امام به ناچار فرمودند«:به شرطی که نه کسی را برگمارم
و نه کس��ی را عزل کنم و نه سنت یا قانونی را لغو کنم ،و تنها از دور

ناظر امور باشم».

لذا دالیل پذیرش والیتعهدی بدین شرح است:

 -1امام رضا} هنگام��ی والیتعهدی مأمون را پذیرفت که دید

اگر امتناع ورزد ،نه تنها جان خویش را به رایگان از دست خواهد داد

که جان شیعیان را نیز در خطر می اندازد .از این رو امام بر خود الزم
دید که جان خویش و شیعیان و هواخواهان را از گزندها برهاند ،زیرا

امت اسالمی به وجود آنان و آگاهی بخشیدنشان نیاز دارند.
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 -2امام رضا} والیتعهدی را پذیرفتند تا مردم خاندان پیامبر,

را در صحنه سیاس��ت حاضر بیابند و به دست فراموشیشان نسپارند،
و نی��ز گمان نکنند که آنان -همان گونه که ش��ایع بود ،فقط علما و

فقهایی هستند که در عمل هرگز به کار ملت نمی آیند.

 -3امام می خواس��ت در ایام والیتعهدی ،با سیاست ها و تدابیر

خود چهرۀ واقعی مأمون را به همه بشناساند چنانکه اعمال ایشان در

هنگام والیتعهدی طبق شواهد تاریخ بر همین مطلب داللت دارد.

 چرا حضرت معصومه{ ازدواج نکردند؟
در م��ورد این مس��أله در کتابهای تاریخ��ی ع ّلتهای مختلفی

بیانش��ده اس��ت که برخی از آنها به نظر صحی��ح نمیآید .ا ّما دلیلی
که بیشتر میتوان مورد نظر قرار داد ،شرایط حاکمیت آن زمان بوده
است.

اختناق هارون الرش��ید و وجود خفقان در آن دوران ،چنان شدید

بود که حتی کسی جرئت نداشت برای پرسیدن مسائل شرعی به در

خانه امام کاظم} مراجعه کند ،تا چه رسد به اینکه به عنوان داماد
آن حضرت رفت و آمد دائمی با خانواده ایش��ان داشته باشد؛ چرا که

همین ارتباط نسبی زمینهای را فراهم میساخت تا هارون به اذیت و

آزار او بپردازد.
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تمام ارتباطات موس��ی بن جعفر} کنترل میش��د و از طرفی

زندانی ش��دن امام نیز ،انگیزه خواس��تگاری از دختران آن حضرت را

کاهش میداد.

البته با اینکه ه��ارون در مواردی تظاهر به دینداری میکرد ،ولی

مورخین میگوید :هارون هنگام شنیدن
ستمگری بیرحم بود .یکی از ّ
وعظ از همه بیش��تر اش��ک میریخت و در هنگام خش��م و تندی از

همه ظالمتر بود[.االغانی ،ابوالفرج اصفهانی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،ج ،5ص]241

و همی��ن مرد دو هزار کنیز داش��ت که س��یصد نف��ر آنان مخصوص

آوازخوانی و رقص بودند[.تاریخ تمدن اس�لام ،جرجی زیدان ،ترجمه علی جواهر کالم،
مؤسسه امیرکبیر ،ص]162

ش��یعیان در عصر خالفت هارون در تنگنا و فش��ار قرار داشتند و

کس��انی چون علی بن یقطین در تقیه به سر میبردند و کوچکترین
حرکاتشان زیر نظر بود .نمونه بارز آن داستان لباسی است که هارون

به علی بن یقطین داد .این لباس ویژه خلفا بود و علیبنیقطین آن را

به حضرت موسی بن جعفر} اهدا کرد .حضرت آن را قبول نکرد و
فرمود :این لباس را نگهدار و از دست مده؛ زیرا در حادثهای که برایت

پیش میآید ،به کار میآید.

چندی بع��د یکی از خدمتگ��زاران علی بن یقطی��ن ،نزد هارون

شکایت کرد و گفت  :لباس مخصوص را به موسی بن جعفر اهدا کرده
است .هارون بالفاصله او را احضار کرد و از لباس پرسش کرد .او گفت:
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آن را در بقچهای نگه داشتهام .هارون دستور دارد تا فورا ًَ آن را بیاورد.

وقتی که نگاهش به لباس افتاد ،گفت :بعد از این هرگز سخن سعایت

کنندهای را درباره تو باور نخواهم کرد[.االرشاد ،شیخ مفید ،بصیرتی قم ،ص 293؛
شبلنجی  ،نوراالنوار ،ص  ،150با اختصار]

این گونه قضایا نش��ان میدهد ک��ه ارتباط امام کاظم} کنترل

میشد و از طرفی زندانی شدن امام نیز ،انگیزه خواستگاری از دختران
آن حضرت را کاهش میداد .بعد از ش��هات امام وحش��ت بیشتری بر
مردم حاکم شد و حضرت رضا} نیز تحت نظر قرارگرفت .در زمان
مأمون آن حضرت به خراس��ان احضار شد و بعد از یک سال ،حضرت

معصومه{ و جعمعی از برادران او به خراس��ان حرکت کردند ،اما
در راه ،ایش��ان پیش از دیدن برادر ،دارفانی را وداع کرد و امر ازدواج
او هم تحقق نیافت.
بنابرای��ن علّت عدم ازدواج حض��رت معصومه{ و خواهران او،
وجود اختناق شدید هارونی و مأمونی بود که باعث شد احدی جرأت
نکند به راحتی به خانه امام کاظم} و بعد از او فرزندش رفت و آمد

داش��ته باش��د و داماد آن خانواده گردد .از طرف دیگر ،زندانی شدن

حضرت موس��ی بن جعفر} و سرانجام ش��هادت او ،و احضار شدن

حضرت رضا} به خراس��ان و دورافتادن از خواه��ران ،مزید بر این
علّت بود.
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 راه ح��ل توس��ل به اهل بیت] چه در ش��ادیها و چه

در ناگواری ها چیس��ت ؟ و چه کنیم که ارتباطمان را همیش��ه
حفظ کنیم ؟

 -1مهم ترین عاملی که در این امر مؤثر میش��ود ش��ناخت آن

وجودات مقدس اس��ت .چراکه وقتی انسان بداند که این بندگان برتر
خدا چه جایگاهی در هس��تی دارند و چه قوا و امتیازاتی را واجدند و

چه محرومیت هایی برای ما در اثر این عدم معرفت حاصل میش��ود،

با آگاهی و ش��عور صحیح درمییابد که بازکردن گره تمام مش��کالت
به وس��اطت ایشان است و در مسیر انسانیت چه در امور دنیوی و چه

اخروی ،مددی از جانب الهی جز از ناحیه آنها نمیرسد( .بکم فتح اهلل
و بکم یختم) (اذا اراد اهلل بدء بکم)

 -2متوسل شدن به خود آن حضرات در این امر که توفیق حاصل

شود و استمرار یابد.

 -3ارائه و تلقین مداوم این باور بر خود در نهان و آشکار و یادآوری

و یا مطالعه آثار محقق شده در مصادیق بارزی که ناشی از توسل بوده

است.
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 -4توجه به این نکته که انسان در امری که به صالح خود میداند،

آن هم درچنین افقی عالی ،باید به ثبات و اس��تقرار برس��د و داشتن

ش��خصیتی متزلزل و ناپایدار که روز غم به رنگی باش��د و روز شادی

به رنگی دیگر ،نقصانی بزرگ است (المؤمن کالجبل الراسخ ال تحرکه
العواصف) (مؤمن مثل کوه استوار است و از طوفانها نمیلرزد).

 -5محب��ت و عالقه حضرات را به خود در طول زندگی احس��اس

کنیم و در هر لحظه توجهات محبت آمیز آنها را نسبت به خود بیابیم،

با این نگاه اگر باورمان ش��ود همچنانکه خدای تعالی نسبت به نبی

ختمی ,میفرماید :تو برای هدایت آنها تا سر حد جان دادن تالش
میکنی ،که ش��دت ش��وق آنها به هدایت ما میباشد؛ لذا در هر حال
س��رور و غم ،اولین بابی را که میکوبیم ابواب الهی است که حضرات

معصومین] میباشند.

 آث��ار تربیت��ی زی��ارت حض��رت رض��ا } و حض��رت

معصومه{ چیست؟

آثار تربیتی زیارت پیش��وایان دین موضوعی اس��ت که مسلّماً از

قدرت این نوشتار خارج بوده و نیازمند بررسی عمیق و دقیقی در این

موضوع میباش��د .اما آنچه را که میتوان به اختصار در این باره بیان

نمود در دو جهت فردی و اجتماعی بررسی مینماییم.
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آثار تربیتی فردی:

 )1ايجاد فضاي معنوي

فضای معنوی و استش��مام رایحه خوش معنویت ،نیاز همیشگی

انسانهاست .زیارت این بزرگواران در فضایی آکنده از توسل و عاطفه
و عشق به دلدار ،یکی از بهترین فضاهای معنوی را برای انسان آماده

میسازد و او را در حد خود ،متوجه کماالت واقعی میگرداند .مسلماً
اعمال مشترک زائرین در حرم رضوی ،که باغي از باغهاي بهشت است

(از ام��ام رضا} ،عیون اخبار الرضا ،ش��یخ صدوق ،دارالعلم ،ق��م ،ج ،2ص )255و در حرم

کریمه اهلبیت که به گفته امام صادق} كه از  8درب بهش��ت سه

درب آن به قم باز مىشود(.بحاراالنوار ،ج  ،48ص  )307این فضای معنوی دو

چندان خواهد شد.

 )2آمرزش گناهان و مهیاشدن برای تزكيه نفس و پااليش روح

باب توبه از الطاف خداوند رحمان اس��ت که به بنده گنهکار خود

ارزانی داشته اس��ت .زائر در سایه حرم مطهر این بزرگواران از گناه و
آلودگی نفس پاک شده و خود را برای شروع یک زندگی پاک و خالی

از آلودگی آماده میگرداند.

در روایات متعددی از ائمه معصومین پاداش زیارت این دو خواهر

و ب��رادر[ را بهش��ت و دوری از ع��ذاب جهنم عن��وان نمودهاند.

همچنین در زیارت نامه آنان استغفار و طلب مغفرت از باری تعالی ،از

مهمترین درخواستها به شمار میآید.
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 )3كسب فضايل اخالقي

زائر با قدم نهادن به حریم مقدس آنان فضائل و کماالت انس��انی

و الهی آنان را در نظر گرفته و به س��مت و س��وي كسب اين فضايل

ي جمع
تش��ويق ميش��ود .به خصوص این آمادگی در فض��ای معنو 
زائران ،فزوني مييابد.

در آنجا از ایثار ،ش��جاعت ،رضا ،تسلیم ،توکل و روح عبودیت آن

بزرگ��واران یاد میش��ود و با ش��عر و بیان ج��ذاب در ذهن زائر نقش

میبندد .به او تلقین میش��ود که مس��یر سعادت اینگونه است و باید
برای کسب آنها تالش نماید.

ش��وق به عبادت از جمله فضائلی اس��ت که انسان با زیارت حرم

ش��ریف آنان ،به آن دست مییابد .در آنجایی که زیارت به اندازه هزار

ح��ج مقبول و هزار عمره مقبول ارزش دارد(.از امام رضا} در فضیلت زیارت

خود -بحاراالنوار ،ج ،99ص )44و پاداش زیارت بهشت و دوری از آتش جهنم

اس��ت انس��ان برای عبادت و اقامه نماز زیارت و توسل به اهل بیت و

توکل به باری تعالی شوق و انگیزه زیادی پیدا خواهد کرد.
 )4دفع آالم دروني و كسب آرامش و نشاط

انس��انها در طول زندگي خود ،دچار دردها ،رنجها و مش��كالتي

ميش��وند كه روح و روان آنها را متأثر ميس��ازد و غم و اندوه و گاه

دست از كار كشيدن و وادادگي در عرصه زندگي ،نتيجه اين دردها و
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رنجهاست .از طرفی انجام آداب زیارت ،سبب ايجاد آرامش و تسكين

دروني در افراد ميش��ود و از طرفی دیگر با شنیدن دردها و رنجهای
پیش��وایان دین ميبيند كه مراتبي بس افزون از دردهاي اوست .اين

مسأله موجب ميشود كه حزن و اندوهش در نظرش كوچك و حقير

آيد و آن را فراموش كند و بر اندوه و غم اهل بيت پيامبر] بگريد.
و اینچنین اس��ت که پيامبر اعظ��م ,میفرمایند« :پاره تن من

در خراس��ان دفن خواهد شد .هر انس��ان اندوهناكي او را زيارت كند،

خ��داي عزوج��ل اندوه او را از بين خواهد ب��رد و هر گناهكاري كه به
زي��ارت او بش��تابد ،خدا گناهان��ش را ميآم��رزد ».و از آن جهت که

زی��ارت حضرت معصومه{ مانند زیارت برادرش حضرت رضا}

محسوب میش��ود(.طبق روایت امام رضا} -ناس��خ التواری��خ ج 3ص  )68این وعده

رسول خدا ,برای زائرین آن جناب هم محقق خواهد شد.
 )5اميد به زندگي

امی��د یکی از مهمترین و اصلیترین قدمهای اصالح نفس اس��ت

که انسان آن را در زیارت پیشوایان دین کسب میکند .زائر امام را به

عنوان مظهر رحمت و بخشش و افاضه حق تعالی ،میخواند و میداند
که امام قادر است او را به بهترین راه هدایت کرده و گناهان او را پاک

میگرداند و به س��عادت دنیا و آخرت برس��اند .از این رو امید و عشق
و اعتماد به نفس سراس��ر وجود او را فرا میگیرد و زیارت را با آن به

پایان میبرد.
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 )6الگوگیری از آنان

انسان در آن هنگامی که پای در حرم متبرک آن پیشوایان مینهد

و در فضای معنوی و قدس��ی آنجا قرار میگیرد محبت و عشق به آن

بزرگ��واران و تمام خوبیها در وجود او ش��عله ور گردیده و ناخودآگاه

نفرتی از ظلم ،درندهخويي ،نقض عهد ،دورويي و نفاق و هرگونه بدی
در درون او ایجاد میشود .این حب و بغض باعث میشود الگویی زیبا

و کامل در برابر انس��ان قرار گیرد و س��بک زندگی خود را با مالک و
معیار آنان ایجاد گرداند.

آثار تربیتی اجتماعی:

الف) ترویج فرهنگ شهادت طلبی و ایثار و استقامت

انس��ان با زیارت قبور ای��ن بزرگواران در فضایی آکنده از عش��ق

و محبت ،درس ایثار و ش��هادت و اس��تقامت در براب��ر ظلم و جور را

میآموزد .لذا در طول تاریخ مشاهده میکنید که بسیاری از قیامهای
ائمه اطهار از کنار قبر رسول خدا آغاز شده است و یا رزمندگان اسالم

با ذکر نام پیشوایان دینی و توسل به آنان ،شوق و شور مضاعفی برای

هجوم به کفار پیدا میکردند.

ب) ترویج فرهنگ حیا و عفاف در جامعه

در زمان��ی که تهاجم فرهنگی حیا و غیرت جوانان را مورد هجمه

ق��رار داده و با ترویج فس��اد و هرزهگری قص��د براندازی نظام مقدس
اسالمی را در خاطر میپروراند حرمهای این دو بزرگوار میتوانند اهرم
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بسیار قدرتمندی برای مقابله با این ترفند باشند.

امام رئوف علی ابن موس��ی الرض��ا} و حضرت معصومه{

ی هس��تند که میتوان از قبور پاک آنان
مظهر حیا و عفت و پاکدامن 

در کش��ور ،برای ترویج این صفات حسنه در جامعه اسالمی بهرهای

فراوانی برد و همچنین هر فردی که برای زیارت به حرم شریف آنان

وارد میشود ،سعی میکند به گونهای باشد که در محضر آنان ،رعایت
حریم آنان را نموده و رضایت آنان را جلب نماید.

ج) نهادینه کردن سبک زندگی اسالمی
سبک زندگی اسالمی که اخیرا ً از دغدغههای مهم رهبری معظم

انقالب به شمار میرود نیازمند الگوهایی جذاب و کامل در عرصههای
مختلف فرهنگی وسیاس��ی و اقتصادی است که وجود قبور پاک این
دو خواه��ر و برادر در جامعه اس�لامی میتوانند این خأل را به راحتی

پر کنند.

مرد و زن مسلمان با تأسی و توسل صادقانه به قبوراین بزرگواران،

روش صحیح کار و فعالیت ،علمآموزی ،کسب معنویت و بصیرت دینی
را آموخته و در زندگی به کار میبندد.

به امید آنکه خداوند تبارک و تعالی زیارت خالصانه این بزرگواران

را نصیب ما گرداند و قطرهای از دریای بیکران حکمت و معرفت آنان
را به وجود تشنه ما بچکاند.
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 جایگاه تربیتی دهه کرامت چیست؟

ده��ه کرامت ،دهه اول ماه ذیالقعده اس��ت که با والدت حضرت

معصوم��ه{ آغاز و با والدت حضرت ابوالحس��ن علی بن موس��ی

} پایان مییابد این دهه یادآور عظمت و جاللت و نورانیت و
الرض��ا 
معنویت این دو ش��خصیت بزرگ است و مطالب عالی و مفاهیم بلند

و س��ازندهای که در فرهنگ اسالمی میدرخشند در این دهه متبلور
میشود و الگوگیری از سیره عملی این دو شخصیت عالی قدر از نظر
عبادی ،اخالقی ،علمی و سیاس��ی میتواند نقش مهمی را در تربیت
همه جانبه اقش��ار جامعه اسالمی ایفا کند این دهه را میتوان شروع

مبارکی برای آموختن درس زندگی و فضیلت از امام رضا} و خواهر

مکرمهش��ان قرار داد .همچنین در دهه کرام��ت ترویج ابعاد وجودی

حضرت معصومه{ و الگوسازی از شخصیت آن حضرت که مظهر
عفاف ،تقوا و حیا هس��تند برای دختران این مرز و بوم امری ضروری

به نظر میرسد .این ستاره درخشان منظومه والیت همچون جدهاش

حضرت زهرا{ یکه تاز عرصههای علم و کماالت و قداس��ت بود و
در این عرصه گوی سبقت را ازدیگران ربود و به عنوان الگوی دختران
مسلمان در فرهنگ ایران اسالمی توانست خودباوری ،حیا و حجاب را
در میان آنان افزایش داده و موجب اصالح نگرشهای جامعه و خانواده
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نس��بت به دختران ش��ود به برکت این کوثر الهی و به مدد الگوگیری
از آن حضرت اس��ت که نگاه جامعه اسالمی به زنان و دختران اصالح

میشود و دختران یکی پس از دیگری جاده تکامل و تعالی را سپری

کرده و فاطمهگونه ،پای در مسیر عصمت و پاکی مینهند .دهه کرامت
یادآور لطیفترین عالیق و مهر و وفاداری کمنظیر یک خواهر نسبت
به مقام ش��امخ و معنوی برادر است مهر و وفایی که خواهر مهربان و

دل��داده را ب��ه هجرت وادار نمود و غربت و بیم��اری و مرگ در فصل

جوانی را برای او آسان کرد.

دهه کرامت فرصت خوبی اس��ت تا پندارهای نادرس��ت در مورد

دخت��ران تغییر کرده و جایگاه واالی زنان و دختران در جامعه نمایان

گردد و ارزشهای مطلوب دختران با تکیه بر فرهنگ و سیرهی مکتب
تابناک اهل بیت احیا و برای س�لامت روانی دختران ایران اس�لامی
اهتمام جدی صورت گیرد .همچنین نسبت به تعمیق هویت دینی و

گسترش آموزههای دینی در بین دختران جامعه اسالمی برنامهریزی
دقیقی ص��ورت گیرد .روز والدت حضرت معصومه{ روز دختران
نام گذاری ش��ده اس��ت .لزوم نام گذاری چنین روزی ارایهی الگویی

نظیر حضرت معصومه{ به دختران و زمینهس��ازی مشارکت این

قشر در برنامهریزیها و فعالیتهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی است.
این روز به عنوان روز دختران فرصت مناس��بی برای گردآمدن حول

شخصیت گرانقدر این بانوی اسوه کامل اخالق و اخالص است و یکی
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از مهمترین فاکتورهای زندگی دختران در حفظ عفت و پاکدامنی آنان

میباشد که این ویژگی در لحظه به لحظه زندگی معصومین] و

حضرت معصومه{ مش��اهده میگردد .چ��را که اگر دختران یک

جامعه دارای عفت باش��ند ،این عفت مانند دژی مس��تحکم و آهنین

آنان را ازگناه و پلیدیهای اخالقی و سقوط حتمی محافظت مینماید

و سبب میشود در جهت پرورش کماالت و فضایل اخالقی گام بردارند

و این نتیجه مطلوب را میتوان به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای

تربیتی دهه کرامت نام برد .همچنین عواملی چون تابع خانواده بودن،
علم و دانش بسیار ،شجاعت و دلیری ،حمایت از حریم والیت ،تالش

و پشتکار بیحد و حصر و صدها دلیل دیگر ،از جمله مواردی هستند

که جایگاه تربیتی دهه کرامت را برای ما روشنتر ساخته جامعه دینی
م��ا را به س��مت الگوپذیری از این بانوی یگانه و ب��رادر گرامیش امام

رضا} سوق میدهد.

 در راس��تای تربیت الگویی ،چگونه میتوان متربیان را
نسبت به شخصیت حضرت معصومه{ عالقهمند کرد ؟

برای اینکه متربیان را نسبت به الگوگیری از این بانوی عظیمالشّ أن

و بلند مرتبه عالقهمند کنید ،از شیوهها و روشهای زیر میتوانید بهره

گیرید:
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 -مق��ام و منزلت و صفات رفتاری آن حض��رت را برای آنها بازگو

کنید .به طور مثال:

بهشت ،بهای زیارتش:

امام صادق} مىفرمايد« :خدا داراى حرمى اس��ت که آن م ّکه

است ،و پيامبرش هم حرمى دارد که مدينه است ،و اميرالمؤمنين هم

حرمى دارد که کوفه است .و ما هم داراى حرمى هستيم که قم است
و به زودى بانويى از فرزندان من آن جا دفن مىشود که نامش فاطمه

است .هرکه او را زيارت کند ،بهشت بر او واجب مى شود».
شفاعتی عظیم:

تشيع و
گستره سفره شفاعت این بانوی بزرگوار ،به وسعت تاريخ ّ
عموم شيعيان است .حضرت امام صادق} فرمود« :ت َْد ُخ ُل ب ِشَ فا َعتِها
ش��ي َعت َِي ال ْ َج َّن�� َة بِاَ ْج َم ِع ِه ْم(س��فينةالبحار،ج  ،2ص ).376؛ به ش��فاعت فاطمه
معصومه ،همه شيعيانم به بهشت ميروند».
کریمه اهل بیت:

 کرامت یعنی بلندی و عظمت روح انس��ان و پاک و منزه بودن از

هم��ه عیب ها(غرر الحکم و درر الحکم ،چاپ دانش��گاه  ،ج  ،2ص  ،1ح  )1555و کریم
شخص بزرگواری است که قبل از سؤال مىبخشد(.غرر الحکم و درر الحکم،

چاپ دانشگاه ،ج  ،1ص  ،365ح ).1389

حض��رت معصومه{ در زبان دانش��مندان و فقيهان گرانقدر

ش��يعه ،به لقب کريمه اهل بيت ياد ميشود .از ميان بانوان اهل بيت،
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اين نام زيبا تنها به آن حضرت اختصاص يافته اس��ت .بر اس��اس یک

رؤي��اي صحيح از مرحوم آيت اهلل مرعش��ي نجفي ،اين لقب از طرف
امام صادق} بر حضرت معصومه{ اطالق ش��ده اس��ت .در اين

رؤي��ا ،امام صادق} به آيت اهلل نجفي که با دعا و راز و نياز ،تالش و

پيگيري را براي يافتن قبر مطهر حضرت زهرا{ آغاز کرده بودند،
خطاب فرمود :برتو باد به کريمه اهل بيت.
پدرش به فدایش:

اس��تعداد ذاتى ،طهارت روح و برخوردارى از استادان معصوم كه

از عل��وم الهى بهره وافى دارند ،ایش��ان را به مرحلهاى از كمال علمى

رساند كه روزى جمعى از شيعيان وارد مدينه شدند و تعدادى پرسش

ن جعفر}
در نامهاى نوش��ته و قصد داش��ند به محضر امام موسى ب 

برسند که هم ایشان را زیارتی کرده باشند و هم جواب سؤاالت خود

را دریافت کنند.

اما ش��نیدن اینکه حضرت در مدینه حضور ندارند و باید دس��ت

خالی به ش��هر و دیار خود بازگردند ،رنج و س��ختی سفر را برای آنها

دوچندان کرد و بسیار غمگین و ناراحت شدند.

حض��رت فاطمه معصومه{ كه در آن ايام دختری خردس��ال

بودند ،از مش��اهده غم و اندوه آنان متاثر ش��ده و پاس��خ پرسشها را

نوشته و به آنها عنايت فرمود.

شيعيان که جواب سؤاالت را بسیار عالمانه و حکیمانه میدیدند،
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از این قضیه بسیار متعجب شده بودند.

از قض��ا در راه بازگش��ت از مدینه ،با کاروان امام مواجه ش��دند و

واقعه را به اطالع حضرت رس��اند و دستخط حضرت معصومه{ را

به امام ارائه دادند.

حضرت امام كاظم} پس از مطالعه جواب س��ؤاالت ،ش��ادى و

ابتهاج خود را با اين جمله بيان فرمودند:

فداها ابوها  ...فداها ابوها  ...فداها ابوها ...

پدر به فدايش  ...پدر به فدايش  ...پدر به فدايش ...

البت��ه می توانید این مطال��ب را با ارائه تحقیق به خود متربیان و یا

مسابقه کتابخوانی و نیز پخش فیلم و نماهنگ و ....برایشان بیان نمایید.

مق��دس قم و زیارت
 اردوی زیارت��ی مزار آن بزرگوار در ش��هرّ

آن حض��رت و مکانهای مرتبط با ایش��ان مانن��د بیتال ّنور که محل
عبادت ایشان در  17روز زندگی در شهر قم بوده است ،ظرفیت بسیار
مناسبی برای آشنایی و معرفت نسبت به ایشان است.

 -بیان کرامات��ی از این بانوی بلند مرتبه که بزرگترین آن ،وجود

حوزه عظیم و پربرکت علمیه و تربیت مراجع و علمای بزرگ است.
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 چگونه می توان از فرصت اردوی زیارتی مشهد مقدّس
در سیر کار تربیتی حلقههای صالحین بهرهمند شد؟

اردو یک ابزار مهم در مسیر تربیت است که در آن اهداف بسیاری
مح ّقق میشود ،البته اگر به درستی و با برنامهریزی انجام گیرد.
در می��ان اردوهای مختلف ،اردوی زیارتی از ظرفیتهای عظیمی

است که نباید در سیر تربیتی از آن غافل بود .توسل به اهلبیت]
و انس و الفت با این اولیای الهی اهداف مهمی در زندگی انسان است

چرا که انس��ان را به س��مت الگوگیری از ایش��ان و حرکت به سمت
قلههای رفیع عبودیت و انس��انیت س��وق می دهد؛ بهترین فضا برای

ترسیم این آرمان مهم برای متربیان اردوی زیارتی و بخصوص حضور

در بارگاه نورانی امام رضا} است.

برای استفاده بهتر از این موقعیت در جهت اهداف ،راهکارهای زیر

پیشنهاد میشود:

 -1قب��ل از رفتن به چنین اردویی باید مقدمهس��ازی کرد .بیان

ویژگیه��ا و کرام��ات و بزرگواریهای امام رض��ا} در حلقه قبل از

عزیمت به س��فر با کمک خود بچهها و طراح��ی روزنامه دیواری و یا

ارائه تحقیق در حلقه و هر ابزاری که بواس��طه آن متربیان مجبور به
مطالعه کتاب و تحقیق و پژوهش گردند و خود آنها میداندار شوند.
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 -2مهم جلوه دادن س��فر و خارج ک��ردن فضای ذهنی بچهها از

ی��ک اردوی تفریحی خاص به س��مت یک مالقات ب��ا امام و تجدید

عهد با حضرت که قرار دادن یک ش��عار جذاب و نیز تهیه یک سرود

با محتوای مش��خص که نام و شعار اردو نیز در آن باشد ،میتواند در

این امر کمک کند.

 -3برنامهریزی برای اوقات متربیان در مشهد بگونهای که فرصت

ها را به همنشینی با یکدیگر و صحبتها و یا بازار رفتنها تلف نکنند.

البته این برنامه ریزی باید طوری باشد که تفریح و نشاط و نیز خرید

سوغاتی نیز در برنامه قرار داده شود.

 -4برقراری جلسات حلقه با موضوع امام رضا} در حرم مطهر و

نیز جلسات توسل به ایشان و زیارت دسته جمعی

 -5اس��تفاده از ظرفیته��ای متف��اوت فرهنگی ح��رم رضوی با

هماهنگی با مسئولین حرم.

 -7ایجاد فضای مس��ابقات مختلف با موضوعات مرتبط با امام در

راس��تای باالبردن معرفت و شناخت نس��بت به امام رضا} و ایجاد

فضای رقابت و شور و نشاط در متربیان به همراه تشویقهای متناسب.

سن متربیان
مانند مسابقه کتاب خوانی با انتخاب یک کتاب مناسب ّ

و یا طراحی یک جدول با موضوع مورد نظر و...
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