
خاطرات زیارت 

منهمیکیازاینشلوغیها

یک/ استاد صفایی حائری ◾
می گفت: اگر جسم با دو روز حمام نرفتن بو می گیرد، روح 
با یک نیت بد سیاه و کدر می شود. به همین خاطر به 
امام رضــا)ع( پناه می برد. که در زیــارت یکشنبه حضرت 
زهرا)س( آمده است: »انا قد طهرنا بوالیتهم«؛ ما با والیت 
آنان تطهیر می شویم. می گفت: زیارت امام رضا)ع( مثل 

حمام است و با این نیاز به درگاه امام می شتافت.
روزی یکی از مریدان مشهدی گفته بود: بیایید منزل ما 
خالی است. ایشان از آدرس خانه آن جوان پرسید و پاسخ 
شنید که مثالً: نخریسی! فرمود: دور است. من جایی دور 
و بر حرم می خواهم. پرسیدند: چرا این قدر نزدیک؟ فرمود: 

آخر آلوده ها لب حوض می نشینند!
آن قدر یقین به رأفت و دست گشایشگر آقا داشت که وقتی 
گدایی در نزدیکی حرم امام رضــا)ع( از او چیزی خواست، 
با آن همه دست و دلبازی محل نگذاشت و اعتنایی به او 
نکرد... و وقتی اصرار فقیر را دید، فرمود: بی سلیقه ای! آدم در 

کنار دریا از یک پیت حلبی آب نمی خواهد!

دو/ عالمه طباطبایی ◾
یک بار عالمه می خواستند به روضه رضوی مشرف شوند. 
به ایشان عرض شد: آقا! حرم شلوغ است؛ وقت دیگری 
بروید. گفتند: »خب، من هم یکی از اين شلوغی ها!« ... 
رفتند و مردم هم ایشان را نمی شناختند تا راهی برایشان باز 
کنند و در نتیجه، هر چه سعی کردند دستشان را به ضریح 
مبارک برسانند، نشد ... وقتی برگشتند، اطرافیان پرسیدند: 

چطور بود؟ گفتند: خیلی خوب بود! خیلی لذت بردم!

به گزارش آستان نیوز، در آستانه روز زیارتی 
مخصوص حضرت رضــا)ع( و بنا به روایتی 
شهادت امام رضا)ع(، روز گذشته پرچم گنبد 
مطهر حرم رضوی به نشانه عزا تعویض و به 
رنگ سیاه درآمد. به همین مناسبت صحن  
صحن  همچون  نیز  مطهر  حـــرم  ــرای  سـ و 
انقالب اسالمی، آزادی و جمهوری اسالمی، 
گلدسته ها و سقاخانه نیز توسط خادمان این 
آستان مقدس با پارچه و کتیبه های مشکی 
سیاه پوش شدند.در این روزهــا دو چایخانه 
حضرت رضا)ع( در صحن کوثر و باغ رضوان 
نیز برای میزبانی از زائران با چای، دمنوش، 

شربت و... از ساعت 7 تا 12 و 17 تا 24 آماده 
پذیرایی از زائران و مجاورانی هستند که برای 
زیارت بارگاه نورانی انیس النفوس)ع( و شرکت 
در برنامه های ویژه آستان قدس رضوی به حرم 
مطهر مشرف می شوند.در ضمن امروز نیز 
وی ژه برنامه های روز زیارتی امام رضا)ع( در حرم 
مطهر رضوی برگزار می شود.معاون تبلیغات 
اسالمی حرم مطهر رضوی با اعالم این خبر 
ــژه روز زیــارتــی مخصوص  گفت: مــراســم وی
حضرت امام رضــا)ع( در روز پنجشنبه 23 
و  اعــظــم)ص(  پیامبر  صحن   در  ذی القعده 
رواق امام خمینی)ره( برپا می شود.وی ادامه 

دیروز  نیز  ذی القعده  مراسم شب 23  داد: 
ساعت 18 در صحن پیامبر اعظم)ص( آغاز 
 و تا ساعت 22 ادامه داشت. در این مراسم 
حسین  شــیــخ  والمسلمین  اســـالم  حــجــج 
انصاریان و سیدمهدی حائری زاده سخنرانی 
کرده و علی مالکی نژاد نیز زیارت جامعه کبیره 
شریعتی نژاد  حجت االسالم  کــرد.  قرائت  را 
نیز  ذی القعده  روز 23  ظهر  مراسم  افـــزود: 
والمسلمین  حــجــت االســالم  سخنرانی  بــا 
حسینی قمی و قرائت زیارت جامعه کبیره 
و مداحی حجت االسالم والمسلمین مرتضی 

حمیدی همراه خواهد بود. 

مـــراســـم غــــروب 23 ذی الـــقـــعـــده ســاعــت 
در  حـــدادیـــان  حاج سعید  مــداحــی  بــا   18
سخنرانی  و  اعـــظـــم)ص(  پیامبر  صــحــن 
والمسلمین حامد کاشانی  حجت االسالم 
آغاز می شود و پس از نماز مغرب و عشا 
شیخ حسین  والمسلمین  حجت االسالم 
انصاریان عالوه بر سخنرانی، دعای کمیل 

را زمزمه خواهد کرد. 
در دیگر صحن ها و رواق هــای حرم مطهر 
امام  زیــارتــی  روز  مناسبت  به  نیز  رضــوی 
روضه خوانی  و  سخنرانی  برنامه  رضـــا)ع( 

دایر است.

در حرمدر حرم

اعالم 
ویژه برنامه های روز 
j زیارتی امام رضا
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ــارت می گوییم: یا امــام رضـــا)ع(! از هر چه  در زی
در مسیر شما نیست، منصرف می شویم. اینکه 
انسان ادب زیارت را رعایت کند و با امام رضا)ع( 
محسوب  زیــارت  دستاورد  مهم ترین  باشد  رفیق 
و  آداب  چیستی،  و  معنا  بررسی  مــی شــود.بــرای 
پای   ، امـــام مهربانی ها  ــارت  زیـ رهـــاورد  و  بــرکــات 
صحبت های حجت االسالم ابوالفضل جعفری پور، 
آثاری  مؤلف  و  علوم حدیث  پژوهشگر  و  محقق 
از  نـــاب  پــیــام هــای  و  نکته ها  »زنـــدگـــی،  همچون 

صحیفه سجادیه« و »این گونه 
پاسخ دهیم« نشسته ایم.زیارت 
اگر  گرفته شده،  »زور«  ماده  از 
یک تعریف زور را روی گرداندن 

و انصراف از چیزی بدانیم ...

در گفت وگو با حجت االسالم دکتر محمدجواد یاوری سرتختی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع( مطرح شد

زیارت، عامل حیات و هویت شیعه
بررسی آثار و آداب زیارت 

درگفت وگو با حجت االسالم 
جعفری پور، محقق علوم حدیث

jباامامرضا
رفاقتکنیم

2

4

منبر مجازی

زیارت،ابرازمحبتاست

درباره  پیامبر)ص(  رفیعی   حجت االسالم 
ِّی« به معنی  دو معصوم)ع( تعبیر »بَْضعه من
»پـــاره تـــن« بــه کـــار بـــرده انـــد... یکی حضرت 
فاطمه)س( و دیگری امام رضا)ع(. می فرمایند: 
»پاره ای از تن من در خراسان دفن می شود، هر 
کس او را زیارت کند دو اثر در زندگی اش دارد... 
اول: هر غم دیده و داغ دیده که او را زیارت کند 
مـــی رود... دوم: هر گناهکاری  بین  از  حزنش 
به حرم او بیاید آمرزیده بیرون مــی رود. برای 
همین اســت که وقتی از حــرم و زیــارت امام 
رضا)ع( بازمی گردیم نشاط و فرح درونی داریم. 
پیامبر اکرم)ص( در بیان ثواب و برکات زیارت 
امام رضــا)ع(، تا 70حج را به  عنوان جزای آن 
برشمرده اند. اما چطور می شود که زیارت امام 

رضا)ع(، ثواب 70حج را داشته باشد؟
فراموش نکنیم علت ثواب فــراوان زیــارت امام 
رضا)ع( به دلیل معرفت به مقام امام است. در 
زیارات آمده کسی که امام رضا)ع( را با معرفت 
زیــارت کند بهشت بر او واجــب می شود. این 
معرفت  نیست؛  پیچیده ای  مسئله  معرفت 
یعنی امام رضــا)ع( را معصوم و امام بدانیم و 
محمد)ص(  آل  عــالــم  ایــشــان  باشیم  معتقد 
پــدرشــان هستند.  و جانشین  و حجت خــدا 
به  اعتقاد  و  شناخت  یعنی  معرفت  بنابراین 
اوصاف و ویژگی های امام رضا)ع(.اینکه شما از 
خانه بیرون می آیید و آهنگ زیارت می کنید، 
همین که نگاهتان به گنبد می افتد و یا از راه 
دور سالمی می کنید و صلوات خاصه حضرت 
ثامن الحجج)ع( را قرائت می کنید، ان شاءهللا از 
برکات زیارت ایشان بهره مند  می شوید. مرحوم 
یا عالمه طباطبایی)ره(  و  بهاءالدینی  آیــت هللا 
ــد و  ــ ــی دادن ــ ــالم م ــرم ســ هـــمـــان در اصـــلـــی حــ
زیـــارت محسوب  از همین  جــا  مــی فــرمــودنــد: 
می شود. باید توجه داشت زیارت فقط بوسیدن 
ضریح و قرار گرفتن در کنار قبر شریف نیست. 
اینکه راه می افتید و به مشهد می آیید یا اینکه 
می گویید یا امام رضا)ع( نشد به زیارتتان بیاییم 
و اشکی در چشمتان جمع می شود ثواب زیارت 
امام رضا)ع( را می برید.اینکه نقل شده کسی 
یک  شب در جوار امام رضا)ع( بیاید از شفاعت 
به  ــا)ع( بهره مند مــی شــود صــرفــاً  حضرت رضـ
معنای بودن در محوطه حرم نیست بلکه به 
معنای معرفت و توجه و انس و ارتباط قلبی با 
امام رضا)ع( است. نخستین اثر زیارت ائمه)ع(، 
تقویت توحید است... در دعای پس از زیارت 
امام رضا)ع( مغفرت همراه با حیا و امید را طلب 
می کنیم. یعنی نفس زیــارت امــام رضــا)ع( در 
انسان تحول ایجاد می کند. زیارت امام رضا)ع( 
و حضور در حرم باید چشم و زبان و گوش ما 
را تغییر دهد؛ چراکه از اثرات اصلی زیارت امام 
مهربانی ها، پاالیش روحی و قلبی زائر است. از 
دیگر آثار زیــارت امام رضــا)ع( افزایش محبت 
است. اساساً زیارت ابراز و اعالم محبت است.

نگاهیبهمستنداتتاریخیورواییروزمخصوصزیارتیامامرضا)ع(واثراتفرهنگیواجتماعیآن

فرصتیبرایتقویتفرهنگزیارت
هر  نیکبخت   محمدحسین 
در  ثامن الحجج)ع(  زیــارت  که  چند 
هر روزی و هر ساعتی، در برگیرنده 
برکات و عنایات مخصوص آن امام 
رئــوف اســت، اما ایامی ویــژه زیارت 
آن حضرت تعیین شده تا مؤمنان 
و دلدادگان بارگاه منور رضوی، فرصتی برای بهره مند 
پرثواب  عمل  ایــن  معنویت سرشار  از  کامل  شــدن 
بدست آورند. روز مخصوص زیارتی امام رضا)ع( یکی 
از همان فرصت های عالی است؛ هم برای زائــران و 
مجاورانی که از نزدیک، عطر و زیبایی زیارت مرقد 
مطهر ولی  خدا را تجربه می کنند و هم برای دلدادگان 
و عاشقانی که به هر دلیل نمی توانند توفیق زیارت 
امام  زیارتی  را داشته  باشند؛موضوع روز  از نزدیک 
رضا)ع( را می توان از دو منظر مورد توجه قرار داد و 

درس ها و اطالعات ذی قیمتی از آن بدست آورد.

منظر اول: چرا 23 ذی القعده؟ ◾
در کتاب های تاریخی و روایــی، روزهــای مختلفی را 
به عنوان روز شهادت امام رضــا)ع( معرفی کرده اند؛ 
هر چند که بیشتر مورخان و محدثان بر شهادت 
آن حضرت در ماه صفر تأکید دارند. مرحوم کلینی 
در »الکافی« و شیخ مفید در »االرشــاد«، بدون ذکر 
روز، تنها به شهادت امام در ماه صفر اشاره دارند. 
مرحوم محمدتقی شوشتری در رساله »تَواریخِ النّبیِّ 
وَ اْلل« به روایت هایی اشاره می کند که روز شهادت 
ثامن الحجج)ع( را آخر ذی الحجه دانسته اند. با این 
حال، حسن بن موسی نوبختی، متکلم و نویسنده 
نــامــدار شیعه در قــرن هــای ســوم و چهارم در کتاب 
با  را  ــا)ع(  رضـ ــام  ام روز شهادت  الشیعه«،  »الــفــرق 
استناد به برخی احادیث و گزارش ها، روز پایانی ماه 
صفر دانسته  است و ظاهراً این قول با توجه به قدمت 
و استناد، توسط علما و مورخان شیعه پذیرفته شده. 
اما درباره روز 23 ماه ذی القعده که برخی از آن با عنوان 
روز شهادت امام رضا)ع( یاد کرده اند؛ علی بن یوسف 
حلی )برادر بزرگ تر عالمه حلی( از علمای نامدار شیعه 
در قرن هفتم، در کتاب ارجمند »العدد القویه« آورده  
است: و روز 23 ماه ذی القعده، روز شهادت موالی ما، 
ابی الحسن علی بن موسی الرضاست که سالم بر او 
باد. این نقل قول هر چند که از منظر استناد، به قوت 
روایت نوبختی و دیگر بزرگانی که شهادت آن حضرت 
را در ماه صفر می دانند، نیست، اما ظاهراً از دیرباز 
بــوده  است که شیعیان و عالقه مندان  این  رسم بر 

به اهل بیت)ع( به ویــژه امــام هشتم)ع(، در این روز 
به زیارت ثامن االئمه)ع( مشرف می شدند؛ چنان که 
سید بن طــاووس، عالم بــزرگ شیعه در قرن هفتم 
نیز در کتاب ارجمند »اقبال االعمال« )ج1، ص310، 
دارالکتب االسالمیه( چنین آورده  است که: »و رأیت 
هللا  رضـــوان  العجم  أصحابنا  تصانیف  بعض  فــی 
علیهم أنه یستحب أن یزار موالنا الرضا ع یوم ثالث و 
عشرین من ذی القعده من قرب أو بعد، ببعض زیاراته 
المعروفه«؛ در آثار برخی از دوستان ایرانی مان – که 
رضوان خدا بر آن ها باد – دیدم که زیارت موالی ما، 
حضرت امام رضا)ع( در روز 23 ذی القعده، از نزدیک یا 
دور، با خواندن زیارت نامه های معروف، کاری مستحب 
است. تلفیق این دو نقل نشان می دهد که شیعیان با 
توجه به احتمال به شهادت رسیدن امام رضا)ع( در 
روز 23 ذی القعده و از آنجا که در متن کتاب های مورد 
اعتمادشان، این روز به عنوان روز زیارتی آن  حضرت 

خوانده شده  است، از دیرباز و در چنین روزی، از دور 
و نزدیک به امید ثواب و عنایت آن امام همام، اعمال 

زیارتی را انجام می داده اند.

منظر دوم: تأثیرهای فرهنگی و اجتماعی ◾
زیــارتــی  روز  عــنــوان  بــه  روز  یــک  ــدن  شـ مشخص 
ثامن االئمه)ع(، افزون بر تأثیرگذاری معنوی و حظّ زائران 
از چنین فرصت عالی و ارجمندی، تبعات فرهنگی و 

اجتماعی بسیار آشکاری دارد. چنان که همه می دانیم 
ــادی به انجام  و بی نیاز از توضیح اســت، توصیه زی
عبادت و قرائت قرآن و ادعیه به صورت جمعی شده  و 
معصومین)ع( پیروان خود را به در پیش گرفتن چنین 
روش و عادت نیکویی تشویق کرده اند. این همراهی در 
گام نخست موجب زایل شدن جهل درباره برخی از 
امور می شود؛ ممکن است کسی آداب زیارت نداند یا 
درباره موضوعی که واعظان مذهبی در چنین روزهایی 
برای ارائه به مردم انتخاب می کنند، اطالعاتی نداشته 
 باشد. حرکت جمعیت به قصد زیارت، این فرصت را 
به مبلغان دینی می دهد که اوالً در راستای تنویر افکار 
عمومی درباره فرهنگ زیارت گام های مؤثر بردارند و 
ثانیاً با بهره گرفتن از فضای معنوی به وجود آمده، 
بندگان خدا را با واجبات و محرمات دینشان آشنا 
کنند. از سوی دیگر وجود چنین روزی، یک فرصت 
در  رضــوی  فرهنگ  جایگاه  تقویت  ــرای  ب استثنایی 

جامعه ماست. این مناسبت توأم با معنویت موجب 
می شود که زائران بیش از هر زمان دیگری برای درک 
و اجـــرای شــاخــص هــای فرهنگ رضـــوی در خــود و 
خانواده شان آمادگی داشته  باشند. تقویت معنویت 
در پرتو تبلیغ فرهنگ رضوی در جامعه به دالیلی که 
می دانیم، اسباب کاسته شدن آسیب های اجتماعی 
را فراهم می کند و می تواند نقش مهمی در سالمت 

روانی جامعه داشته  باشد.

مشخص شدن یک روز به عنوان روز زیارتی ثامن االئمه)ع(، افزون بر تأثیرگذاری 
معنوی و حّظ زائران از چنین فرصت عالی و ارجمندی، تبعات فرهنگی و اجتماعی 

بسیار آشکاری دارد.
گزیدهگزیده
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ستدفن 
بضعه منی 
بارض 
خراسان 
الیزورها 
مومن اال 
اوجب اهلل 
عزوجل له 
اجلنه و حرم 
جسده علی 
النار
زود باشد كه پاره اى 
از تن من در خاك 
خراسان دفن شود. هيچ 
مؤمنى آن را زيارت 
نكند مگر آن كه خداوند 
بهشت را بر او واجب و 
بدنش را بر آتش دوزخ 
حرام گرداند.

ان بین 
جبلی 
طوس 

قبضه 
قبضت 

من اجلنه، 
من دخلها 

کان امنا 
یوم القیامه 

من النار
ميان دو ]رشته [ كوه 

طوس، خاكى است 
كه از بهشت آورده 
شده است. هر كه 
به آن خاك ]براى 
زيارت [ قدم گذارد، 

در روز قيامت از آتش 
دوزخ ايمن باشد.

آستان بوسى

آستان یا آستانه، به 
معنای درگاه و َعتَبه 

و ساحت است، 
جایی که برای ورود به 
خانه، یا قصر یا حرم، 

کفش ها را درمی آورند. 
به کفش کن عمارت 

هم آستانه گویند. به 
حرم های مطهر امامان 

و امامزادگان آستان 
گویند، چون عظمت 
و حرمت دارد و برای 

ورود به آن، باید شرط 
ادب به جا آورد مثل 
آستان قدس رضوی 

و آستانه حضرت 
معصومه)س(.

نماز زيارت

مستحب است پس 
از انجام زیارت امام، 
دو رکعت نماز خوانده 
شود و ثواب آن به 
آن امام یا پیشوای 
مورد زیارت هدیه 
شود. مثل نماز پس 
از زیارت عاشورا 
یا زیارت حضرت 
علی)ع( و زیارت 
حضرت رضا)ع( که در 
روایت ها آمده است و 
سبب قبولی زیارت و 
استجابت دعای زائر 
است. کیفیت آن مثل 
نماز صبح است.

فرهنگ و زیارت فرهنگ و زیارت

ــى حـــکـــایـــتـــی اســــــت روز  ــع حــمــزه واق
ــاب.  ــ ــت ــ ــرت آف ــضــ ــخــــصــــوصِ حــ زیـــــارتـــــی مــ
تــغــزلــی اســــت کـــه در زمــیــن شــعــر مــی شــود 
ــدم مــی زنــم و گاهی  و مــن شــاعــری هستم کــه کلمات را ق
»گــام«هــا را، حــرف می کنم، حــرف هــا را کنار هــم در قالب 
 کلمه مــی ریــزم تــا کــام شکل گــیــرد و بــر حــضــرت شما به 

سخن می آیم. 

اما امروز، اول، حرف به حرف عاشقانه ام را به »قدم« تبدیل 
می کنم تا در مسیری که دو قبله را توأمان پیش رویم قرار 
می دهد، به حضورتان برسم و در آستان شما قدم ها را حرف 

می کنم تا بخوانم. 
همه وجود زیارت نامه می شوم و در دریایی از مردمان که به 
حضور آمده اند غوص می کنم، از خویش گم می شوم و در 

حضرت شما خویش را می یابم. 

ــاِب دردم،  ــ ــت ــ ــه ام، ک ــ ــامـ ــ ــروز نـ ــود امـــــ ــ ــن! مــــن خـ ــ ــای مـ ــ ــ آق
َـــرَمـــت بــخــوان  ــــت و ک ــه رأف ــرا ب مــجــمــع الــتــحــریــرِ نـــیـــازم. مـ
ــزار بـــار جــانــم مــی دهــد  و بـــاز بــخــوان کــه هــر نــگــاه شــمــا، هـ

 و جوانم می کند. 
همه ما را، چه آنانی که در روز مخصوص زیــارتــی شما - 
مــوال - سعادت تنفس در حــرم داشته ایم و چه آنانی که 
در حسرت حضور حــرم به سعادت حضور حــرم در قلب 

خویش رسیده اند، نگاه شما جوانی می دهد و در بهشت 
به قرار مــی آورد که بهشت را جز جوانان ساکنانی نیست؛ 
پس جوانمان کن ای موالی جوان، ای ادامه »سید شباب 

اهل الجنه«. 
ــدم بـــه قــــدم، در انـــبـــوه مـــردمـــی کـــه آمـــده انـــد  ــ مـــی آیـــم ق
ــام عاشقانه اســـت. هــر چه  ــن ازدحــ ــارت و چــقــدر ای بــه زیـ
ــد، عــشــق افـــزون تـــر مـــی شـــود و  ــاب جمعیت فـــزونـــی مــی ی

مــن از اهــل نظری آمــوخــتــه ام، نباید گوشه خلوت طلب 
ــرای  کــنــم. نــبــایــد خــودخــواهــانــه فــضــا را خــالــی بــخــواهــم ب
ــیِ زائـــران شما، چشم بگردانم  ــراوان خــود بلکه باید در ف
ــای خـــدا در مــیــان فـــراوانـــیِ اهـــل حـــرم می توانند  ــی  کــه اول
بیشتر باشند. در میان این خیل عظیم است که چون به 
زیارت حجت خدا می آیند، در تماشای خورشید حضرتشان 
ــرد. فـــراوان انـــد  ــوان ســوســو زدن ســتــاره هــا را حــس کـ مــی ت

 آنانی که به خانه خورشید آمــده و دریــا را تجربه می کنند 
اما آقای من! هیچ کس را ندیدم که تشنه جامی از سقاخانه 
شما نباشد، پس من هم مثل همه جــان می شوم از این 
جــام تــا جــا یابد جــان و قطره مــی شــوم بـــاران آدم هـــا را که 
در حــرم اقیانوس می شوند و همپای ایــن عظمِت مطلق، 
پشت پنجره فـــوالد - کــه لطیف تر از حــریــر، دســت هــای 
ــوازش مــی کــنــد - در زالل صــدای  ــ »دخــیــل بــنــدان« را نـ

مردمانی جــاری می  شوم که به التجا آمــده انــد و عاشقانه 
ــارت را در  ــ ــشــان حــس مــلــکــوتــی زیـ  مــی خــوانــنــد و صــدای
ــارد. مــن شــکــوه ایــن جـــاری را از چشم و لب  جــان هــا مــی ب
مــردمــان می بینم در طلوع اشــک هــا و شق القمر لب ها. 
ــدام در  ــ ــن هــمــه شــکــوه، از شــکــوهــی کــه م هللا اکــبــر از ایـ
 افزایش اســت. از زیارت هایی که تــازه می شود و جان ها را 

تازه می کند... .

زیارتنامه
همه جان و 
جهانم زيارت 
شماست

ذکر مصیبت 
حاج آقا مجتبی تهرانی

   زهرى كه به امام  رضا)ع( مهلت نداد
راجع  به شهادت امام هشتم)ع( دو نقل وجود دارد: يكى آخر صفر 

و يكى بيست و سوم ذى القعده است. حتى سيد بن طاووس)ره( 
زيارت مخصوص حضرت را كه از نزديک و دور خوانده مى شود 

در بيست  و سوم ذى القعده مى داند؛ لذا به دوستان توصيه مى كنم 

روز جمعه از همين جا حضرت را زيارت كنند. 
در سند معتبرى نقل مى كنند كه امام  هشتم)ع( را مختصر تبى 

عارض شد. خبر به مأمون لعنت اهلل عليه رسيد. به ابن بشير لعنت 
اهلل عليه مى گويد: زهر خاصى را زير ناخن هايش تعبيه كند. خود 
مأمون لعنت اهلل عليه به عيادت امام  هشتم)ع( آمد. دستور داد انار 

آوردند و به همان كسى كه دستانش به زهر آلوده بود گفت انارها را 
آماده كند. سپس انار را نزد حضرت گذاشت و گفت: بخور. حضرت 
امتناع كردند. مأمون لعنت اهلل عليه چند بار اصرار كرد و در نهايت، 

جنبۀ تهديد پيدا كرد. حضرت به اجبار و به اصرار او چند قاشق 
تناول كردند. مأمون لعنت اهلل عليه بالفاصله حركت كرد و رفت. 

 چون آن خبيث مى دانست كه چه كرده است. اين حادثه در 
بعد از ظهر اتفاق افتاد، چون در روايت مى نويسد: حضرت نماز 

عصر را هنوز نخوانده بودند. زهر آن چنان اثر گذاشت كه حضرت 
حدود 50بار از جايش حركت كرد. در بين ائمه)ع( بسيارى مسموم 

شدند، اما چند روز طول مى كشيد تا زهر اثر كند. اين زهر به امام  

هشتم)ع( چند ساعت بيشتر مهلت نداد. امام  هشتم)ع( به اباصلت 
فرمود درهاى خانه را ببندد و كسى را راه ندهد. حضرت در حجره 

مخصوص خودشان وارد بستر شدند. اباصلت مى گويد: حتى در 
آن حجره را هم بستم و در ميان صحن حياط ايستاده بودم با حالت 

غم و اندوهى كه مرا احاطه كرده بود؛ خدايا! چه مى شود؟! يک 

وقت ديدم آقازاده اى وارد حياط شد، با تعجب نگاهى به او انداختم. 
ديدم چهره اش درخشان و شبيه ترين مردم به امام  هشتم)ع( 

است. عرض كردم: من درها را بسته بودم. شما كه هستيد و از كجا 
آمديد؟! در جواب به من فرمود: آن خدايى كه مرا به يک لحظه 
از مدينه به طوس آورد، قدرت دارد كه مرا از در بسته وارد كند. 

منم حجت خدا بر تو؛ منم فرزند على بن موسى الرضا)ع(. سپس 
به سوى حجره حركت كرد. در حجره باز شد و وقتى چشم امام  

هشتم)ع( به او افتاد، از جا حركت كرد. اين آقازاده را در آغوشش 
گرفت، پسر را مى بوسد و مى بويد.

منبع روایت: عيون اخبارالرضا)ع(، ج2، ص243

مهديه قمرى روز زیارتی امام هشتم)ع( که فرا 
می رسد، در مراسم این روز همیشه قرائت زیارت 
جامعه کبیره یکی از ارکان اصلی است، آیا تا به حال 
با خود اندیشیده اید که چرا زیارت نامه در روزهای 
زیارتی بیشتر مورد توجه است؟ این زیارت نامه از 
چه ویژگی هایی برخوردار است که با قرائت و توجه 
به فرازهای آن، دل عاشقان ائمه اطهار)ع( به تاب 
می افتد و اشــک بر چشمانشان حلقه می زند؟ 
در این زیارت نامه به کدام یک از ویژگی های ائمه 
اطهار)ع( اشاره شده است؟ برای کسب پاسخ های 
این پرسش ها و اطاع از جزئیات بیشتر ویژگی های 
زیارت جامعه کبیره به سراغ حجت االسام احمد 
غامعلی، عضو هیئت علمی دانشگاه قــرآن و 
حدیث و معاون پژوهش و آمــوزش پژوهشکده 
علوم و معارف حدیث رفته ایم که در ادامه مشروح 

آن آمده است. 

چرا در همه روزهای زیارتی، زیارت جامعه کبیره  ◾
قرائت می شود؟

در ابتدا باید به ایــن نکته اشــاره کنم که اگــر در 
فطرت انسان زیارت را ریشه یابی کنیم، متوجه 
می شویم که زیــارت، دیــداری محسوب می شود 
که همراه با مهر، عاقه و دوست داشتن است، 
این دیدار در میان خانواده ها نیز در قالب رفتن 
به قبور فامیل صــورت می گیرد، بنابراین زیارت 
یک میل فطری بوده و کم و بیش در میان اقوام 
مختلف جهان مرسوم است، در این راستا اسام 
نیز به این میل فطری توجه ویــژه ای کرده و برای 
مسلمانان متونی با عنوان زیارت نامه قرار داده 

است.
از سوی دیگر، زیارت نامه ها انواعی دارند، برخی 
از زیارت نامه ها حتماً باید در زمان و مکان خاصی 
قرائت شوند، برخی نیز مانند زیارت جامعه کبیره 

در همه مکان ها و زمان ها قابلیت قرائت دارند.
ــارت جامعه ایــن اســت که  یکی از ویژگی های زی
هر امامی را در هر زمانی مــی  تــوان با آن زیــارت 
کـــرد، بنابراین اگــر مشتاقان ائــمــه)ع( در خانه 
خویش هم نشسته باشند و بخواهند به طور 
ــام حــســیــن)ع( و سایر  ــا)ع(، امـ ــ ــام رضـ مــثــال امـ
معصومین)ع( را زیـــارت کنند، زیـــارت جامعه 
کبیره بهترین وسیله بــرقــراری ارتــبــاط به شمار 
ــارت، دیگر نیازی به رفتن  مــی رود، زیــرا با این زی
ــرم اهـــل  بـــیـــت)ع( نــیــســت، یــکــی از بهترین  حـ
کــارهــا ایــن اســت کــه حــداقــل متدین  ها و عموم 
عاقه مندان به ائمه اطهار)ع( روزهــای والدت و 
شهادت اهــل بــیــت)ع( با قرائت زیــارت جامعه 
 کبیره از محل سکونتشان، دل خویش را رهسپار 

آن حرم کنند.

مهم ترین ویژگی این زیارت نامه چیست؟ ◾
پرداختن به توحید، مهم ترین ویژگی زیارت جامعه 
کبیره است، پس از آن به ویژگی های اهل بیت)ع( 
می پردازد، یکی از این ویژگی ها شیوه تبلیغ دین 
توسط اهل بیت)ع( است، آن ها مردم را به سوی 
خــدا و بـــرای خــدا هــدایــت مــی  کــردنــد، همچنین 
خودشان نیز ایمان و اعتقاد راسخی به این مسیر 
داشتند، اهل بیت)ع( برای هر کدام از بخش های 
تبلیغ دین، حجت و برهان داشتند، آن ها در تبلیع 

دین هر چه داشتند، برای خدا بود.
اهل بیت)ع( که از همه آلودگی ها پاک هستند، 
یک لحظه از یاد خداوند غافل نمی شوند و سراسر 

زندگی آن ها مملو از یاد خداوند است، »ِصرْتُمْ فِی 
َّمْتُمْ لَهُ الْقََضاءَ« یعنی  ِــَک مِنْهُ إِلَى الرَِّضا وَ َسل ذَل
عماً ستایشگری خداوند را از سوی ائمه)ع( بیان 

می  کند تا به مقام رضا برسد.
نکته قابل توجه در این بخش این است که ائمه 
اطهار)ع( در عرصه جهاد تبیین فعالیت داشته و 
فرایض دین را میان مردم تبیین می کردند، خود را 
یاران واقعی پروردگار می دانستند، آن ها فرهنگ 
عمومی جامعه را بر اساس سنت های الهی اصاح 
مــی کــردنــد، وقتی احــکــام الهی را بــه مـــردم شرح 
می دادند، در واقع کلید دیــن داری را به آن ها اهدا 

می کردند.

با زیــارت جامعه کبیره، با کــدام بخش از ابعاد  ◾
معرفتی اهل بیت)ع( بیشتر آشنا می شویم؟

ائمه اطهار)ع( در حوزه ابعاد معرفتی، هم بحث 
آفــریــده هــای الهی و هــم شناخت خــدا را مطرح 
می کردند و با توجه به اینکه معجزات الهی در 
اختیارشان بود، از آن برای دو مقوله مهمی که اشاره 

شد، بهره می بردند.
اگــر در شناخت خــدا چند نظریه وجــود داشته 
است، اهل بیت)ع( از نظریه ای که حسن ختام 
در ایــن نظریه ها بــود بــرای تبلیغ دیــن استفاده 
می کردند، آن ها مورد تأیید پیامبران الهی بودند، 
هــم دنیا و هــم آخــرت را بــه مــردم خــوب معرفی 

می کردند.
ــرای  نکته بــعــدی کــه در ایـــن مسیر مــعــرفــتــی ب
ــن اســت کــه تــوانــایــی هــای  مــا بــدســت مــی آیــد، ای
ــت، امــامــان  ــل  بـــیـــت)ع( در گــره  گــشــایــی اســ اهـ
معصوم)ع( هم در دنیا و هم در آخرت از ما گره 
 گشایی می کنند و در آنجایی که بیشترین نیاز 
را داریم »إِیـَـاُب الْخَلْقِ إِلَیْکُمْ وَ ِحَسابُهُمْ عَلَیْکُمْ 
وَ فَْصلُ الِْخطَاِب عِنَْدکُمْ«،  پس اگر ما عماً نور، 
فصل  الخطاب و آرامش در قیامت را می خواهیم، 
باید به وظایف مطرح شده در زیارت جامعه کبیره 
درســت عمل کنیم، ائمه اطــهــار)ع( نیز در حل 

مسائل، گره گشا خواهند بود.

انسان ها با درک فرازها و الیه های عمیق معنایی  ◾
زیارت جامعه کبیره به چه دستاوردهایی می رسند؟

هر کسی که بخواهد موحد واقعی باشد از راه توجه 
به فرازهای اهل بیت)ع( می تواند به این خواسته 
برسد، هر انسانی که یگانگی خدا را درک کند، گویی 

به نردبانی رسیده که می تواند به پروردگار برسد.
اگر درست تبیین شود هم برای دنیا و هم آخرت 
ما نتیجه دارد، اهل بیت)ع( در مقابل خدا جهاد 
کردند و خدا به آن ها با توجه به تاششان عنایت 
ویژه ای کرده است، انسان نیز اگر برای رسیدن به 
خدا تاش کند پروردگار به انــدازه تاش او، از وی 

حمایت می کند.
ــت »ان  ــوب مـــا زنـــگ زده و الزم اســـت حــال ــل ق
حدیثنا یحیی القلوب« را به خــود بگیرد، زیرا 
یاد و حدیث اهل  بیت)ع( دل را زنــده می  کند و 
 وقتی هم که دل زنده شد معارف الهی را کسب 

خواهد کرد.
ظرف وجودمان نباید آلوده باشد، هر چه انسان 
کمتر گناه کند، میزان درک معرفت او بیشتر 
ــد، آن وجــــودی کــه خــیــلــی دنــیــازده  خــواهــد شـ
شــود، هر چند هم دعاهای مختلفی را بخواند 
ــد را  ــداونـ  بـــاز هـــم لـــذت واقـــعـــی مــنــاجــات بـــا خـ

نخواهد چشید.

بهمن دهستانى بیانات اخیر تولیت معزز 
آســتــان قــدس رضـــوی دربـــاره اهمیت و ضــرورت 
جایگزین کردن مناظرات علمی به جای منازعات 
ــا)ع( و  در دومــیــن همایش بین المللی امـــام رضــ
گفت وگوی ادیان، مورد توجه صاحبنظران و محافل 

فکری و رسانه ها قرار گرفت.
ایشان ظهور وهابیت و داعش را نتیجه بی توجهی 
به سیره ائمه اطهار)ع( در مناظرات علمی دانست 
و تصریح کرد: »اگر مناظرات فکری نباشد جای آن 
را منازعات خطرناکی خواهد گرفت که اصل دین، 
معنویت و خداپرستی را از بین مــی بــرد؛ حضرات 
معصومین)ع( با مناظرات خود به ما تحمل پذیری، 
سعه صدر، دفــاع از دیــن و فضیلت های انسانی را 
آموختند. هر کجا که ما باب گفت وگو و مناظرات 
علمی و تضارب آرا و افکار را مسدود کردیم، ساح و 
اسلحه به میدان آمد«.حجت االسام  والمسلمین 
مروی دربــاره ضرورت احیای مناظرات رضوی بیان 
کــرد: »اگــر سیره ائمه اطــهــار)ع( را در مناظرات و 
ــم، وهابیت و داعــش  ــه مــی دادی گفت وگوها ادامـ
به وجــود نمی آمد؛ داعــش در بستر آلــوده و مزبله 
منازعات و اختاف تعصبی و فارغ از گفت وگوهای 
انسانی و علمی به وجــود می آید و دشمن تاش 
می کند این مناظرات تبدیل به منازعات و جنگ 
مسلحانه شود، یا حداقل بین مسلمانان گفت وگو 
صورت نگیرد و کینه و دعوا و تعصبات حاکم باشد«.
تحوالت منطقه و جهان اســام به خصوص در 
یک دهه گذشته بیش از هر زمان دیگری ضرورت 
بازگشت به آموزه های انسانی و جهانشمول رضوی 
که همان تعالیم اسام ناب قرآنی و نبوی است را 

آشکار کرده است.
رشــد چشمگیر جــریــان هــای تکفیری و یــورش به 
شهرها و جوامع اسامی و کشتار هولناک مسلمانان 
از همه مذاهب و اسارت و آواره کردن پیروان دیگر 
ادیان، از بزرگ ترین آسیب ها به چهره نورانی اسام 
در سالیان گذشته بوده که رفتارهای گروه خون ریز 
داعش برجسته ترین نمونه از آنهاست. این در حالی 
است که همزمان اختاف های شیعه و سنی نیز به 
دلیل فقدان گفت وگو و مناظره و تفاهم و دیدار میان 
نخبگان و فعاالن مذاهب تــداوم یافته و در برخی 

حوزه ها تشدید شده است.
اما با وجود تمامی این چالش ها، سیره و سخن و 
حرم های نورانی اهل بیت)ع( راه های تازه ای را برای 
بــرون رفــت از شرایط بحرانی، پیش روی جوامع 
اسامی قرار می دهد. در بخشی از زیارت جامعه 
کبیره، منزلت ائمه اطهار »ُشهَداء عَلى خَلْقِهِ وَ 
أعْامَا لِعِبادِهِ وَ مَنارا فى بِادِهِ وَ أداِّلَء على ِصرَاطِهِ« 
توصیف شده است؛ بدین معنا که آنان گواهان و 
نمونه هایی بــراى آفريدگان خــدا، شخصیت های 
برجسته و بی همتا براى بندگانش، مشعل هايى 
افراشته و بلند در سرزمين هايش و راهنمايانى بر 

راه صحیح خروج از گرفتاری ها هستند.
در کتاب شریف عیون اخبارالرضا که از منابع 
ارزشمند معارف رضوی است به نقل از امام رضا)ع( 
آمده است که آن حضرت به نقل از پدران خود از 
امیرمؤمنان)ع( می فرمایند: »مسلمانان به رسول 
خدا)ص( گفتند: ای رسول خدا! اگر کسانی را که در 
حوزه قدرت تو هستند برای پذیرش اسام مجبور 
کنی، نفرات ما زیــاد می گردد و در برابر دشمنان 
نیرومند می شویم، رسول خدا)ص( در پاسخ آنان 
فرمود: من هیچ گاه با انجام دادن کاری که درباره آن 
دستوری نرسیده و بدعت است به دیــدار خدای 
بزرگ نخواهم رفت. من از زورگویان نیستم. خدای 
متعال پس از ایــن جریان آیــه 99 ســوره یونس را 

فروفرستاد که می فرماید: اگر خدا می خواست، 
همه مردم روی زمین به دین می گراییدند«. در ادامه 
این حدیث آمده امام رضــا)ع( از رسول خدا)ص( 
نقل می کنند که آن حضرت سخن پروردگار را این 
گونه بیان کرد که »اگــر من با مــردم با روش اجبار 
رفتار کنم نه سزاوار پاداشند و نه شایسته ستایش 
لیکن من می خواهم که با آزادی و اختیار به دین 
بگروند و مجبور نباشند تا شایسته قرب و اکرام 
من گردند«. این حدیث شریف که در جلد یک، 
صفحه 135 از کتاب نفیس عیون اخبارالرضا آمده 
است، بنیان روشنی برای تعامل انسان و جامعه 
مسلمان با پیروان دیگر مکاتب به دست می دهد 
ــازه ای بین  که می تواند مبنای برافراشتن روابــط ت
ادیــان و مذاهب در جهان امــروز باشد و آرامــش و 

عقانیت و هدایت را به جوامع بازگرداند.
ــررســی مــنــاظــرات رضـــوی نــشــان مــی دهــد امــام  ب
رضا)ع( اصول، قواعد و فرامینی را برای احیای یک 
گفت وگوی منطقی معطوف به فطرت و عقانیت 
بیان می دارند تا به دلیل اتکا بر وحی و علم امام 
معصوم)ع( در همه اعصار بتواند به عنوان منبع 

مورد استفاده قرار گیرد.
در جریان یکی از مناظرات امــام رضـــا)ع( تأکید 
می کنند: »ای حاضران! اگر در میان شما کسی 
هست که اسام را باور ندارد و می خواهد در این 
بــاره ســؤال کند، بــدون هیچ ماحظه ای بپرسد« 
)عیون اخبارالرضا، ج1، ص168(. این عبارت کوتاه 
و گویا آشکار می سازد که در گفت وگوهای علمی و 
مناظره های دینی و مکتبی باید به طرف مقابل این 
آزادی را داد که هر چه را می اندیشد راحت و بدون 
کمترین دغدغه بر زبان آورد و از هر گونه اتهام و 
نسبت های ناروا در امان باشد. از این رو می توان 
آزادی و آزاداندیشی را یکی از اصول و پیش نیازهای 

احیای مناظرات رضوی دانست.
در آمـــوزه و اصــل دیگری امــام رضـــا)ع( به عمران 
صابی در یکی از مناظرات خود می فرمایند: »ای 
عمران؛ سؤال کن و با انصاف باش و از ستم کردن 
و خروج از عدالت در مقام بحث بپرهیز ... )عیون 
اخبارالرضا، ج1، ص167(«. رعایت عدل و انصاف 
اصلی است که تمامی عقل ها و دل ها به آن متمایل 
اســت و بــرآمــده از اصــل قــرآنــی جــدال أحسن با 
مخالفان است. طرف های مناظره اگر دریابند که 
 هدف از گفت وگو، شکست دادن و تحقیر کردن و 
به کارگیری هر روشی برای غلبه بر رقیب است قطعاً 
هیچ گردهمایی نتیجه بخشی به وجود نخواهد آمد 

و از دل آن حق و هدایت پدیدار نمی شود.
یکی از نگرانی های عمده در مسیر احیای مناظرات 
رضوی سردرگمی در چگونگی جمع میان دفاع از 
مذهب حق و رعایت حقوق و منزلت پیروان دیگر 
ادیان و مذاهب است؛ چرا که آنان نیز پندار خود را 
بر حق دانسته و خواستار فرصت های برابر هستند. 
در این زمینه امام رضا)ع( عاوه بر آزادی و عدالت و 
انصاف، مدارا و نرمی و رأفت در گفت وگوها را شرطی 
مهم در تأثیرگذاری می دانند که زمینه حفظ حقوق 
متقابل را فراهم می آورد. در حدیث نبوی آمده است: 
»أعقل الناس أشدهم مداراة للناس؛ عاقل ترین مردم 
کسی است که با مردمان بیشتر مدارا کند و نرمش 
نشان دهــد«. بیان حضرت رضــا)ع( در مناظره با 
سلیمان مروزی از متکلمان بزرگ آن دوره در حالی 
که مأمون خلیفه عباسی به سخنی از او خندید، 
همچنان تا امروز در تاریخ طنین انداز است که فرمود: 
»إرفقوا بمتکلم خراسان ... با متکلم خراسان مدارا 
کنید ...« تا راه و آیین همزیستی و حق جویی را برای 

تمامی ادوار زندگی بشر روشن کند.

معاون پژوهش و آموزش پژوهشکده علوم و معارف حدیث: 

پرداختن به توحید مهم ترین 
ویژگی زیارت جامعه کبیره است

تأملی در ضرورت جایگزین کردن مناظرات علمی به جای منازعات

 روش های احیای 
مناظرات رضوی

یادداشتدیدگاه محسن فاطمى نژاد  بنا 
بــر آنــچــه سید بــن طــاووس 
در کتاب اإلقبال باألعمال 
الحسنه آورده، بیست و 
سوم ذی القعده روز زیارت 
مخصوص امام رضــا)ع( است. وی می نویسد: در 
بعضی از کتاب های دانشمندان غیرعرب دیده ام که 
زیارت امام رضا)ع( در روز ۲3 ذی القعده، از نزدیک یا 
دور، به وسیله یکی از زیارات معروف یا آنچه شبیه 

زیارت است، مستحب است.
زیارتی که درباره اهمیت آن، روایت های فراوانی از 
ائمه معصومین)ع( نقل شده است، چنان که شیخ 
ــا)ع( نقل می کند که  طوسی از خــود حضرت رضـ
فرمود: »در خراسان بقعه ای است و زمانی خواهد 
آمد که آن بقعه همواره محل رفت و آمد و مطاف 
فرشتگان می شود تا روز قیامت که در صور دمیده 
می شود و قیامت فرا می رسد«. پرسیدند: ای پسر 
رسول خدا! این بقعه کدام بقعه است؟ فرمود: »این 
بقعه در سرزمین طوس است، به خدا سوگند! آن 
زمین باغی از باغ های بهشت است. هر که مرا در این 
بقعه زیارت کند مانند کسی است که رسول خدا را 
زیارت کرده است و برای او پاداش هزار حج مقبول و 
هزار عمره مقبول نوشته خواهد شد و من و پدرانم 

روز قیامت شفاعت کننده او خواهیم بود«.
بـــه مــنــاســبــت فـــرارســـیـــدن ۲3 ذی الـــقـــعـــده با 
حجت االسام والمسلمین دکتر محمدجواد یاوری 
سرتختی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع( 
و پژوهشگر تاریخ تشیع در خصوص دالیل تأکید 
اهــل بــیــت)ع( بر مسئله زیــارت و کــارکــردهــای این 
دستورات، گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید. 

ــارغ از بــحــث هــای تــاریــخــی در  ◾ جــنــاب یــــاوری! فـ
خصوص استنادات استحباب زیارت حضرت رضا)ع( 
در روز 23 ذی القعده، دلیل تأکید اهــل بیت)ع( بر 

مقوله زیارت در فرهنگ شیعی و اسالمی چیست؟
به نظرم برای پاسخ به این پرسش باید نسبت مقوله 
ــارت را با اهتمامی که اهــل بیت)ع( در راستای  زی
حفظ و احیای سنت نبوی داشته اند، بررسی کنیم. 
اهل بیت)ع( در دوران حیاتشان شاهد بودند که 
سنت و سیره نبوی دچار تغییر و بدعت گذاری شده 
و حاکمان نیز با فاصله گرفتن از این سنت و سیره 
درصدد ترویج مکاتب و مذاهب دیگر هستند. در 
چنین موقعیتی یکی از نقش هایی که اهل بیت)ع( 
ایفا می کنند، این است که این جامعه ای را که به 
سنت نبوی پایبند است حفظ کرده و نمادهایی برای 

آن قرار بدهند که مردم با توجه به آن بتوانند هویت 
خودشان را حفظ و بازیابی کنند. 

بر همین اســاس یکی از نمادهایی که بــرای حفظ 
سیره و سنت نبوی توسط اهل بیت)ع( تأکید زیادی 
روی آن شده، زیارت است. برای نمونه زیارت قبور 
اهل بیت)ع( به خصوص امام حسین)ع( به عنوان 
یک نماد برجسته و یک نماد فرهنگی و اجتماعی و 
حتی سیاسی برای شیعه و کسانی که پیرو حقیقی 
سنت نبوی بودند، ترویج شد و اهتمام به انجام آن 
مدام مورد تأکید قرار گرفت. به همین خاطر است 

که می بینیم زیارت سیدالشهدا)ع( و دیگر ائمه)ع( 
و حتی خود پیغمبر اسام)ص( نه فقط توسط خود 
معصومان)ع( بلکه توسط مردم به عنوان یک نماد 

مورد توجه قرار گرفته است.

آن سوی معنای هویت بخشی، برجسته شدن  ◾
وجوه تمایز است. نظر شما در این خصوص چیست؟ 
امام حسن عسکری)ع( زیارت قبر سیدالشهدا)ع( را 
به عنوان یکی از نمادهای شیعه و نشانه های مؤمن 
معرفی می کند. دلیلش چیست؟ این زیارت موجب 

می شود یک وجه تمایزی بین شیعه به عنوان کسی 
که پیگیر سیره و سنت نبوی است و رفتارهایش با 
دیگران ایجاد شود. در واقع مقوله زیارت می خواهد 
که مــردم به واسطه زیــارت به هویت بنیادینشان 

توجه کرده و آن را تکریم کنند. 
ــا)ع( توسط  تــأکــیــدی کــه بــر زیـــارت قبر امـــام رضــ
ائمه)ع( و به خصوص ابناءالرضا)ع( هم وجود دارد 
ــارت اهــل بیت)ع( در صــورت مطلقش  و حتی زی
ــواد)ع(، امــام   همین اســت. سفارشی کــه امــام جــ
هــــادی)ع( و امـــام حسن عــســکــری)ع( دارنـــد که 

مــردم در واقــع ارتباطشان را با امــام قطع نکنند 
به همین دلیل است که مردم سراغ آن شخصی 
بروند که احیاگر سنت و سیره نبوی و وصی همان 
پیامبر)ص( است و در واقع این شخصیت را مورد 

بازخوانی قرار دهند. 
مضاف بر این ها نباید از دیگر کارکردهای ارتباطی 
زیـــارت هــم غافل شــد. مسئله زیـــارت ارتباطات 
جــمــعــی را مــوجــب مــی شــود یــعــنــی افــــراد حــول 
شخصیتی که ما او را به عنوان امام و تعیین شده 
از طــرف خــداونــد می شناسیم جمع می شوند و 
بــه عــبــادت و امثالهم مشغول مــی شــونــد. حتی 
ــزد چنین  بــه واســطــه ایــن اجتماع و حــضــور در ن
ــا و  ــدورت هـ شخصیتی مـــی تـــوان اخــتــافــات، کـ
نزاع هایی که میان این جامعه به وجود آمده است 

را سامان بخشید و آن ها را حل و فصل کرد. 

در وجه فردی و اجتماعی چه کارکردهای دیگری را  ◾
برای زیارت می توان متصور بود؟ 

بالطبع مسئله تقویت بنیه های معنوی نیز مازم 
ــارت اســت. زیــارت، دل هــا را به همدیگر گره  با زی
می زند. در واقع زیارتگاه و مضجع امام معصوم)ع( 
همچون پایگاهی اســت که به صــورت مــداوم در 
حال تأثیر گذاشتن بر زندگی مردم است. اساساً 
زیارتگاه ها منشأ تحوالت هستند. شما در نظر 
بگیرید با به خاک سپرده شدن حضرت رضا)ع( 
در این مکان چه تغییراتی برای زندگی اهالی این 
منطقه و این کشور و حتی فراتر از آن اتفاق افتاده 
اســت. علمای بزرگی را می بینیم همچون شیخ 
صــدوق که در همین مکان کرسی درس و بحث 
بــرقــرار کــرده انــد و مــردم مــی آمــده انــد و احــادیــث و 
سبک زندگی و فقه و اعتقاداتشان را از آن ها یاد 
می گرفته اند. این ها همه از دستاوردهای این پایگاه 

معنوی، اجتماعی و سیاسی است.
از دستاوردهای دیگر این است که پیرامون آن امام 
معصوم)ع( همان طور که اشاره شد اجتماع جامعه 
مؤمنین شکل می گیرد، وضعیت اقتصادیشان 
و بازار و معیشتشان در کنار آن سامان می گیرد. 
همه ایــن دســتــاوردهــا را کــه کــنــار همدیگر قــرار 
می دهید متوجه می شوید زیارت معرف یک هویت 
متمایزکننده برای زائران است. کسی که به زیارت 
امام معصوم)ع( می رود خودش و هویت فرهنگی 
و اعتقادی اش را با دیگران تمایز می دهد. این ها 
تأثیراتی است که برای زیارت به خصوص زیارت 
حضوری متصور است، حتی اگر زیارت از راه دور 
باشد، باز هویت فرد را متمایز از دیگری می کند؛ 

چرا که ما با زیارت به مثابه یک نماد سروکار داریم. 
یکی از شیعیان دوران امــام حسن عسکری)ع( 
وقتی که وارد مشهد می شود، آنجا سفارشاتی 
که دارند مثاً بحث زیارت قبر امام علی بن موسی 
الرضا)ع( است. طرف از جزیره العرب برای زیارت 
قبر امام رضا)ع( می آید. همین طور می بینیم که 
شیعیان مختلفی از مناطق متفاوت برای دیدن و 
زیارت امام چه در دوران حیات ایشان و چه پس 
از آن به مشهدالرضا می آیند. این ها نشان دهنده 
این است که افراد می خواهند در قالب زیارت رابطه 
خودشان را با مقام امامت حفظ کنند. به همین 
مقوله اگر دقیق نگاه کنیم متوجه می شویم که باز 
بخش متمایزکننده خودش را نشان می دهد. افراد 
می آمده اند، عبادت می کردند، راز و نیاز می کردند 
و مسائلشان را از علما سؤال می کردند و همین در 
طول تاریخ سبب ماندگاری حیات و هویت شیعه 

می شود. 
این فرایند به حدی جلو می رود که حتی ما شاهدیم 
در دوره های مختلف نیز زمانی که حاکمان روی کار 
می آمدند، باید نسبت به این جایگاه و پایگاه ادب 
می کردند حاال یا توجهی به ساخت و ساز و سامان 
دادن امورات آن کرده یا اینکه خودشان به زیارت 
آنجا مشرف شوند. کسی قادر نبوده در مقابل این 
فرهنگ بایستد یا آن را تعطیل کند. اگر مواجهه 
منفی نیز می خواستند بکنند با بــرخــورد مردم 
مواجه می شدند و ناخودآگاه سبب تقویت آن در 

بین مردم می شدند.

نکته پایانی اگر هست بفرمایید.  ◾
ــارت و عرض  نکته مهم ایــن اســت که فرهنگ زی
ارادت به محضر امــام رضـــا)ع( تاکنون استمرار 
داشته است و افراد سعی کرده اند به شکلی و به 
خصوص در قالب زیارت به مثابه یک نماد، خود 
و زندگیشان را به این فرهنگ گره بزنند. به همین 
جهت است که شاهدیم این فرهنگ در جامعه 
ایرانی چه بین شیعیان و چه اهــل سنت روز به 
روز پررنگ تر شده و حتی از مناطق مختلف اهل 
سنت هر ساله برای عرض ارادت به ساحت کسی 
که او را به عنوان فرزند پیامبر و عالم اهل بیت)ع( 
می شناسند، بیایند و دخیل این آستان شوند. 
این خودش نشان دهنده این است که این پایگاه 
معنوی، سیاسی، اجتماعی و عبادی آورده ای دارد 
که جامعه احساس می کند هر وقــت ســراغ این 
پایگاه برود می تواند با آورده هــای آن نیازهایش را 

تأمین کرده و احساس آرامش کند.

تكيه بر شانه هاى 
غريب نواز

عکس: سارا یوسفی

عکسنوشت

 فاطمه يوسفى  غم چشم دوخته بود به مردمک چشمانم، 
آن قدر كه گويى توان رهايى از نگاهش را نداشتم. غربت و 

تنهايى، دستانم را سخت بين دستان خود گرفتار كرده بود آن 
قدر محكم كه گمان مى كردم بند انگشتانم، آزادى از دستان غربت 

را نخواهد ديد.
دلتنگى حلقه انداخته بود بر سرتاسر وجودم آن قدر طوالنى 
كه گمان مى بردم شب دلتنگى را پايانى نيست به طلوع وصال، 

اما سايه مهرت كه افتاد بر من و هواى حرمت را گره زدم به 
نفس هايم، اندوه در چشمانم ناپديد شد و غربت، دستانم را رها 

كرد و حلقه دلتنگى جاى خودش را به حلقه مهرت داد كه مرا با 
آن سخت در آغوش گرفته بودى، آن زمان كه بعد سال ها دلتنگى، 

روى شانه هاى غريب نوازت از شوق ديدارت باريدم.

در میان ائمه اطهار)ع(، مرقد مطهر امام رضــا)ع( و زیارت 
آن بـــزرگـــوار از امــتــیــازات خـــاص و ویــژگــی هــای بی نظیری 
ــه مــنــاســبــت روز زیـــارتـــی حــضــرت  ــت. بـ ــ بــــرخــــوردار اسـ
نیم نگاهی به ویژگی های اختصاصی ایــن زیــارت از لسان 
ــارت را در  ــ ــم کــه فضیلت ایـــن زی ــه ای اهـــل بـــیـــت)ع( داشــت
ــارت رســول گرامی اســام و حتی باالتر از حج   تنظیر به زی

عنوان کرده اند:
امــام  موسی بن جعفر)ع( می فرماید: »همانا فرزندم علی 
مظلومانه با زهر کشته می شود و در کنار هــارون در طوس 
دفن می شود، هر که او را زیــارت کند مانند کسی است که 
 رسول خــدا)ص( را زیــارت کرده باشد«. )عیون اخبارالرضا 

)علیه السام(، ج ۲، ص ۲6۰(
از هروی روایت شده است که گفت: از حضرت امام رضا)ع( 

شنیدم که فرمودند: »به خدا قسم هیچ یک از ما نیست، جز 
اینکه کشته و شهید شود«. عرض کردند: یابن رسول هللا، 
شما را چه کسی خواهد کشت؟ فرمودند: »بدترین خلق 
خدا در زمان من، مرا به وسیله زهر می کشد، سپس مرا در 
مکانی دورافــتــاده و سرزمین غربت دفن می کند، بــدان هر 
که مرا در غربتم زیارت کند، خداوند عزوجل اجر 1۰۰هزار 
شهید، 1۰۰هزار صدیق، 1۰۰هزار حج کننده و عمره کننده و 
1۰۰هــزار مجاهد را برای او می نویسد …) عیون اخبارالرضا 

)علیه السام(، ج ۲، ص ۲56(
ــرده  ــقــل کـ ــا)ع( ن ــ ــ جـــنـــاب شــیــخ طـــوســـی از حـــضـــرت رضـ
اســت: »در خــراســان بقعه ای اســت و زمــانــی خــواهــد آمد 
کــه آن بقعه هــمــواره محل رفــت و آمــد و مطاف فرشتگان 
ــور دمــیــده مــی شــود و   مــی شــود تــا روز قــیــامــت کــه در صـ

قیامت فرا می رسد«. 
پرسیدند: ای پسر رسول خدا! این بقعه کدام بقعه است؟ 
فرمود: »این بقعه در سرزمین طوس است، به خدا سوگند! 
ــاغ هــای بهشت اســـت. هــر کــه مــرا در  آن زمــیــن بــاغــی از ب
ــارت کند مانند کسی اســت که رســول خــدا را  ایــن بقعه زی
زیــارت کرده است و برای او پــاداش هزار حج مقبول و هزار 
عمره مقبول نوشته خواهد شد و من و پدرانم روز قیامت 
شفاعت کننده او خواهیم بود«. )بحاراالنوار، ج1۰1، ص367(
در روایتی دیگر بزنطی می گوید: نامه حضرت رضــا)ع( را 
خواندم، در آن نامه چنین آمده بود: »به شیعیان من بگو 

زیارت من به اندازه هزار حج پاداش دارد«. 
بزنطی می گوید از امــام جـــواد)ع( از روی تعجب پرسیدم: 
ــدازه هـــزار حــج؟ آن حــضــرت فــرمــود: »آری، بــه خدا  ــ بــه ان

ــارت کند در حــالــی کــه حــق او را  سوگند کسی کــه او را زیـ
 می شناسد، بــه انـــدازه هـــزار، هــزار حــج )یــک میلیون حج( 

پاداش دارد«. )من الیحضره الفقیه، ج۲، ص349(
بر پایه روایتی دیگر امام موسی بن جعفر)ع( فرمود: »کسی 
که قبر فرزندم علی)ع( را زیارت کند، پاداش او 7۰حج نیکو و 

مقبول خواهد بود«. 
ــج؟  ــر تــعــجــب پـــرســـیـــدم: 7۰حــ ــی مـــی گـــویـــد: از سـ ــازنـ مـ
فـــرمـــود: »7۰هـــــــزار حــــج«. عــــرض کـــــردم: زیـــــارت او به 
ــزار حــج پـــاداش دارد؟ فــرمــود: آری! بسیاری  ــدازه 7۰هـ انـ
ــس فـــرزنـــدم  ــ ــر ک ــد. هــ ــونـ ــی شـ ــمـ از حـــج هـــا پـــذیـــرفـــتـــه نـ
ــان بــمــانــد،  ــشـ ــزد ایـ ــ ــی را زیـــــارت کــنــد و یـــک شـــب ن عــل
ــد کـــه خــــدا را در عــــرش زیـــــارت کـــرده  ــان  بـــه کــســی مــی م

است«. )کافی، ج4، ص585(

نیم نگاه  نیم نگاه  

هم رتبه با زيارت 
a رسول خدا 
باالتر از حج

در چنين موقعيتى يكى از نقش هايى كه اهل بيت)ع( ايفا مى كنند، اين است كه اين جامعه اى را كه به سنت نبوى 
پايبند است حفظ كرده و نمادهايى براى آن قرار بدهند كه مردم با توجه به آن ها بتوانند هويت خودشان را 
حفظ و بازيابى كنند. بر همين اساس يكى از نمادهايى كه براى حفظ سيره و سنت نبوى توسط اهل بيت)ع( 

تأكيد زيادى روى آن شده، زيارت است. 

گزیدهگزیده
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 در گفت وگو با حجت االسالم دکتر محمدجواد یاوری سرتختی 
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع( مطرح شد

زیارت، عامل حیات و هویت شیعه



اثر اخروی

زیارت امام رضا)ع( 
آثار اخروی زیادی هم 
دارد؛ یکی از اصحاب 
جواداالئمه)ع( نقل 
می کند از موالیم 
محمد بن علی 
الجواد)ع( شنیدم 
که فرمودند: در روز 
قیامت موازی منبر 
جدم رسول خدا)ص( 
منبری قرار داده 
می شود که روی آن 
منبر نمی رود مگر 
زائر پدرم علی  بن 
موسی الرضا)ع(. 
این حدیث در کنار 
خطبه 104 نهج البالغه 
خیلی معنا پیدا 
می کند. خطبه ای 
که امیرالمؤمنین)ع( 
فرمودند: خوشا به 
حال کسی که در 
قیامت به  اندازه یک 
جای پا محلی برای 
ایستادن داشته 
باشد.

برش

آمنه مستقیمی در زیارت 
ــا)ع(! از  می گوییم: یا امــام رضـ
هر چه در مسیر شما نیست، 
مــنــصــرف مـــی شـــویـــم. اینکه 
ــارت را رعایت  انــســان ادب زیـ
کند و با امام رضا)ع( رفیق باشد 

مهم ترین دستاورد زیارت محسوب می شود.
بــرای بــررســی معنا و چیستی، آداب و بــرکــات و 
رهاورد زیارت امام مهربانی ها ، پای صحبت های 
حجت االسالم ابوالفضل جعفری پور، محقق و 
ــاری همچون  پژوهشگر علوم حدیث و مؤلف آث
»زنــدگــی، نکته ها و پــیــام هــای نــاب از صحیفه 

سجادیه« و »این گونه پاسخ دهیم« نشسته ایم.
 
ــاره  ◾ خــوب اســت همین ابــتــدای گفت وگو درب

معنی و مفهوم »زیارت« حرف بزنیم و بعد بپردازیم 
به اینکه چرا در آموزه های دینی ما این قدر روی 
مفهوم زیارت تأکید و سفارش بسیار شده است؟ 

زیارت از ماده »زور« گرفته شده، اگر یک تعریف 
زور را روی گرداندن و انصراف از چیزی بدانیم پس 
وقتی ما به زیارت می رویم باید از هر چه در مسیر 
اهل بیت)ع( نیست منصرف و رویگردان  شویم. 
برای همین خدمت امام عرضه می داریم: یا امام 
رضا)ع(! از هر چه در مسیر شما نیست، منصرف 
می شویم. نتیجه اینکه وقتی حضرات ائمه)ع( مثالً 
با غیبت، دروغ، سخن چینی و چالش های اخالقی 

مخالف هستند، زائر هم باید مثل آنان بشود. 
هدفی که اهل بیت)ع( از توصیه به زیارت دنبال 
می کنند ایجاد یک پایگاه فرهنگی بــرای شیعه 
به  عنوان مرکز همدلی و همیاری اســت. چنان  
که در ایام اربعین حسینی، زائران در کنار هم قرار 

می گیرند و با اجتماع آن ها همدلی و همگرایی نه 
 فقط بین شیعیان بلکه پیروان دیگر ادیان و مذاهب 
ایجاد می شود. از این رو ائمه)ع( دنبال این بودند تا 
با زیارت برای شیعه پایگاه و قطب فرهنگی ایجاد 
شود و برسد به جایگاهی که در کل عالم هستی 
پایگاه داشته باشد، برای همین است که نه  تنها 
زیــارت ائمه)ع( بلکه زیــارت امامزادگان هم مورد 
توصیه است مثل حرم حضرت شاهچراغ)ع(، 
حرم حضرت فاطمه معصومه)س( و حرم حضرت 

عبدالعظیم حسنی)ع(.
 
خب با ایــن معنا و تفسیر، زیــارت چه آثــار و  ◾

برکاتی برای زائر به ارمغان می آورد؟
زیــارت هم در بُعد دنیوی هم در بُعد اخــروی آثار 
زیادی دارد؛ امام صادق)ع( فرمودند: گمان نکنید 
پولی که برای زیــارت خرج می کنید از جیب شما 
رفته بلکه تا 10بــرابــر آن را خــدای متعال جبران 
می کند؛ ایــن یعنی افزایش رزق مــادی و معنوی 

انسان از برکات زیارت.
از دیگر آثار زیارت، برکت در عمر است، چنان  که 
امام صادق)ع( فرمودند: با زیارت ما اهل بیت)ع(، 
خداوند عمر شما را برکت می بخشد. از دیگر آثار 
دنیوی زیــارت تأمین آرامــش در دنیاست، امروز 
دنیا دچار افسردگی است و بسیاری از انسان ها 
از روان پریشی رنج می برند. یکی از عوامل درمان 
افسردگی و روان پریشی و درمانگر روحی انسان بنا 
بر تأکید روایت ها، زیارت است، چنان  که در روایت 
آمده: هیچ انسان دردمندی به زیارت نمی رود مگر 

آنکه خدای متعال آالم او را برطرف می کند.
واقعیت تجربی ما هم همین را تأیید می کند، شما 
ببینید خیلی ها می گویند: وقتی در حال و هوای 

حرم امام رضا)ع( قرار می گیریم، انگار از دنیا و آالم 
آن دل کنده می شویم.

پس اینکه در روایــت هــا تصریح  شــده حــرم امام 
رضــا)ع( باغی از باغ های بهشت است، واقعیت 
دارد، چون جنس حرم این دنیایی نیست و حضور 

در آن، انسان را از دنیا و مادیاتش جدا می کند.
زیارت امام رضا)ع( آثار اخروی زیادی هم دارد؛ 
یکی از اصحاب جــواداالئــمــه)ع( نقل می کند 
از مــوالیــم محمد بــن علی الــجــواد)ع( شنیدم 
که فرمودند: در روز قیامت مــوازی منبر جدم 
رســول خــدا)ص( منبری قــرار داده می شود که 
ــدرم علی  بن  ــر پ روی آن منبر نــمــی رود مگر زائ
موسی الرضا)ع(. این حدیث در کنار خطبه 104 
نهج البالغه خیلی معنا پیدا می کند. خطبه ای که 
امیرالمؤمنین)ع( فرمودند: خوشا به حال کسی 
که در قیامت به  انــدازه یک جای پا محلی برای 

ایستادن داشته باشد.
ــارت امــام رضـــا)ع( به ما کرامتی می دهد که  زی
جایی کنار منبر پیامبر)ص( قرار می گیریم؛ اگر 
تصویر روشنی از قیامت داشته باشیم آن وقت 
عظمت این اثر زیارت امام رضا)ع( برای ما آشکار 

می شود.

چرا با این  همه رأفت و مهربانی امام رضا)ع( و  ◾
برکاتی که زیارت ایشان دارد، برخی مخالفان علیه 

زیارت حضرت)ع( شبهه ایجاد می کنند؟
ایــن مسئله مختص امــروز نیست و ریشه در 
گذشته ها دارد. اهل بیت)ع( همگی نورهستند، 
بنابراین از همان ابتدا دشمنان سعی داشتند 
از راه های مختلف این نور را خاموش یا کم فروغ 
کنند. در حالی  که قرآن کریم می فرماید: »يُرِيدُوَن 

أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ هللاِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى هللاُ إاِلَّ أَنْ يُتِمَّ 
نُورَهُ؛ کافران می خواهند که نور خدا را با دهانشان 
)به نَفَس تیره و گفتار جاهالنه خود( خاموش 
کنند و خــدا نمی گذارد تا آنکه نــور خــود را در 

منتهای ظهور و حد اعالی کمال برساند«.
اگر به رخدادهای مهم صدر اسالم و حوادثی که 
منجر به خالفت بنی امیه و بنی عباس می شود 
دقــت کنیم، در ایــن زمینه بــه تحلیل درستی 
می رسیم. امام صادق)ع( در این مورد فرمودند: 
آن ها می خواستند خودشان به حکومت دنیایی 
برسند. اگــر انسان قیامت و معاد را فراموش 
کند آن گاه حاضر به غصب و جسارت در حق 

اهل بیت)ع( می شود.
دومــیــن عامل دشمنی ها علیه امـــام رضـــا)ع( 
حسادت است چون اهل بیت)ع( دارای علم، 
کرامات و فضائل بسیار هستند، مورد حسادت 
ــادق)ع( ذیــل آیــه »أَمْ  قـــرار می گیرند. امـــام صــ
َّاَس عَلَى مَا آتَاهُمُ هللاُ مِنْ فَْضلِهِ«  يَحُْسدُوَن الن
فرمودند: آن هــا که مــورد حسادت واقــع شدند 
و حقشان غصب شد، ما اهل  بیت عصمت و 

طهارت)ع( هستیم.
 
بــرای آنکه بتوانیم زیــارت باکیفیت و مقبول  ◾

داشــتــه باشیم و از بــرکــات زیـــارت امـــام رضـــا)ع( 
بهره مند شویم چــه باید بــکــنــیــم؟آداب صحیح 

زیارت چیست؟
درباره آداب زیارت امام رضا)ع( باید توجه داشت 
امــام معصوم)ع(، حی اســت، آن حضرات)ع( 
مثل اموات معمولی نیستند که ارتباطی با دنیا 
نداشته باشند بلکه در اعتقاد شیعه، امام زنده 

و حاضر است.
یکی از آداب مهم زیارت این است که من خود را 
در محضر امام زنده ببینم، وقتی انسان وارد حرم 
امام رئــوف)ع( می شود باید ادب زائر و زیارت را 
هم رعایت کند. حواسمان باشد وقتی در حرم 
هستیم، صاحبخانه مان امام رضاست... مگر 

می شود بدون اجازه صاحبخانه وارد شد؟
بــرای همین توصیه  شــده اگــر نمی توانید متن 
عربی اذن دخــول را بخوانید متن فــارســی آن 
را بخوانید. طرح رفاقت با پدر مهربان امت را 
داشته باشیم... رفیق امــام رضــا)ع( باشیم اما 
ادب رفاقت را هم رعایت کنیم؛ چراکه این ادب، 

انسان را منقلب می کند.
دیگر وجه ادب زیــارت، خواندن زیــارات مأثوره 
اســت، عالمه مجلسی زیــارت جــوادیــه را نقل 
کرده که بسیار پرمحتواست، همچنین است 
زیارت امین هللا؛ دیگر ادب تشرف به محضر امام 
رضا)ع( غسل زیارت است، غسل نمادی است 
برای پاکی انسان از آلودگی های جسمی و روحی 
چنان  که توصیه  شده در غسل بخواهید خدایا 

خودم و قلبم را پاک  کن.
امام هادی)ع( نیز نمازی را برای باالی سر حضرت 
علی  بن موسی الرضا)ع( توصیه کرده اند شامل 
دو رکعت که بهتر است در رکعت اول آن پس از 
حمد سوره یس و در رکعت دوم سوره الرحمن 
خــوانــده شــود. خالصه اینکه انسان اگــر ادب 
زیارت را رعایت کند و با امام رضا)ع( رفیق باشد 

مهم ترین دستاورد زیارت محسوب می شود.

بررسی آثار و آداب زیارت درگفت وگو با حجت االسالم جعفری پور، محقق و مؤلف علوم حدیث 

با امام رضا j رفاقت کنیم

خبرخبر
امروزامروز

استادان ادبیات فارسی هند در کتابخانه و موزه رضوی 
ــان و ادبــیــات فارسی و رئیسان  جمعی از اســتــادان زب
دانشگاه های ممتاز لکهنو، بگلپور و خواجه معین الدین 
چشتی کشور هند از کتابخانه و مــوزه مرکزی آستان 

قدس رضوی بازدید کردند. 
حلیم اختر ابومحمد، رئیس بخش فارسی دانشگاه 

بگلپور در این بازدید با اشاره به منابع مطالعاتی موجود 
در این کتابخانه که به 98 زبــان زنــده دنیاست، وجود 
چنین مجموعه عظیم فرهنگی را برای هر کشوری الزم و 
ضروری عنوان کرد. وی سنت های معماری ایرانی به کار 
رفته در این مجموعه را بسیار منحصر به فرد دانست و 

کتابخانه حرم مطهر رضوی را مایه فخر ایران و جهان 
اسالم برشمرد و گفت: اینجا مکان بسیار مناسبی برای 
پژوهش است و فرصت هر گونه مطالعه دینی با استفاده 
از کتاب های معتبر اسالمی فراهم است. مسلمانان هند 

بسیار عالقه دارند که از این مکان دیدن کنند. 

ملک سلیم جاوید، رئیس بخش فارسی دانشگاه جواهر 
لعل نهرو نیز در این بازدید، کتابخانه آستان قدس رضوی 
را مکانی مناسب بــرای مطالعات متون ادبــی فارسی 
عنوان کرد و گفت: چنین مکانی مملو از ظرافت های هنر 

معماری را در هند نمی توان یافت.

گزارش خبری

اطالعیه
   چرا مراسم چهلم برگزار نشد؟

خانواده آیت اهلل سیدعبداهلل فاطمی نیا؛ 
استاد اخالق، محقق و منبری محبوب، 

در اطالعیه ای اعالم کردند طبق 
سفارش و خواسته استاد، مراسمی 

با عنوان چهلم برای ایشان برگزار 
نخواهد شد.

در بخشی از این اطالعیه آمده است: 
»... پیرو لطف بزرگواران در خصوص 

پیگیری مراسم اربعین استاد فاطمی نیا 

به عرض مبارک می رساند ما نیز به 
عنوان بخشی از دوستداران آن استاد، 

جزو منویاتمان بود که به عنوان تعظیم 
از آن لطیفه  الهی، مراسمی داشته 

باشیم، لکن از آنجایی  که توصیه های 

مؤکد و مکرر استاد در خلوات و جلوات، 
در احتراز از این گونه مجالس برای 

خودشان بود، لذا ما نیز عمل به وظیفه 
می کنیم که همانا خواسته  آن عزیز 

باشد...«.
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غربته غفر 
اهلل ذنوبه ما 
تقدّم منها 
و ما تأخرّ
آگاه باشید کسی 
که او) امام رضا(  را 
در حال غربت زیارت 
کند، خداوند گناهان 
گذشته و آینده او را 
می بخشد.

یکی از عوامل درمان افسردگی و روان پریشی و درمانگر روحی انسان بنا بر تأکید روایت ها، زیارت است، چنان  که در روایت 
آمده: هیچ انسان دردمندی به زیارت نمی رود مگر آنکه خدای متعال آالم او را برطرف می کند.

گزيدهگزيده

حـــجـــت االســـالم والمسلمین 
دهــشــت در سلسله جلسات 
سخنرانی حــرم مطهر رضــوی، 
مهم ترین عوامل رشد و سعادت 

انسان را تبیین کرد.
حجت االسالم والمسلمین مرتضی دهشت 
در سلسله جلسات سخنرانی و بیان معارف 
اهــل بــیــت)ع( گفت: در دیــن مبین اســالم و 
آیین محمدی مسئله اخالق و حسن خلق از 
اهمیت بسیاری برخوردار است و رعایت آن 
از نکات مورد تأکید اولیای دین بوده و محور 
بعثت رســـول مــکــرم اســـالم حــضــرت محمد 
مصطفی)ص( نیز بر اساس اخالق بوده است.
این کارشناس دینی افــزود: خداوند در آیات 
بسیاری از قرآن کریم به مدح پیامبر اکرم)ص( 
پرداخته ولی باالترین وصفی که درباره ایشان 
ََّک  آمده در آیه چهارم سوره مبارکه قلم »... اِن

لََعلی خُلُقٍ  عَظیم« است.
وی ادامه داد: قرآن کریم از پیامبر اکرم)ص( 
به عنوان کسی که دارای خلق عظیم است یاد 
می کند و این نشان می دهد که داشتن خلق و 

خوی نیکو از اهمیت زیادی برخوردار است.
سخنران حرم مطهر رضوی ابراز کرد: یکی از 
عواملی که موجب رشد و تعالی روح انسان 
می شود و علمای علم اخالق نیز بر آن تأکید 
بسیار دارنــد »حسن خلق« و خوش رفتاری 
ــت. کسی کــه مــی خــواهــد مسیر رشـــد و  اسـ
سعادت را به سالمتی طی کند باید علم اخالق 

را بیاموزد.
حجت االسالم دهشت با بیان اینکه خیمه 
ــون اخــــالق بــنــا شـــده اســـت،  دیـــن روی ســت
اظهار کرد: شهدای بزرگوار ما مجسمه های 
اخالق بودند. در روایاتی که از معصومین)ع( 
نقل شــده نیز از »حــســن خــلــق« بــه عنوان 
ــژگــی هــای   یــکــی از مــهــم تــریــن صــفــات و وی

اصحاب المهدی)عج( یاد شده است. اخالق 
نیکو و حسن خلق موجب پاک و مهذَّب شدن 
درون انسان می شود. کسی که اخــالق نیکو 
دارد باطنش نیز نیکو اســت و چنین فردی 
مورد محبت و توجه مردم قرار می گیرد و قلوب 

مؤمنان نسبت به او گرایش پیدا می کند.
حجت االسالم والمسلمین دهشت افزود: 
امروز دشمنان اسالم سعی دارند با تبلیغات 
ــالم عــزیــز را کــه دیــن  در فــضــای مــجــازی اسـ
زیبایی ها و دین مهربانی هاست زشت و بد 
جلوه دهند؛ چرا که می دانند اگر مردم دنیا 
با این دین آشنا شوند قطعاً مجذوب زیبایی 
آن خواهند شد و اسالم همه دنیا را احاطه 

خواهد کرد.
ــزون اســالم در  وی تصریح کــرد: توسعه روزافـ
ــرای صاحبان  جهان یک زنــگ خطر جــدی ب
قــدرت و سیاستمداران بــزرگ دنیا محسوب 
مــی شــود بــه همین خاطر سعی می کنند با 
تبلیغات در فضای مجازی، دینی که اساس 
و پــایــه اش اخــالق اســت را ضداخالقی جلوه 

دهند.

حجت االسالم والمسلمین دهشت: 

خوش اخالقی از ویژگی های یاران امام زمان f است

رهنمود

 با زبان خودتان 
با امام رضا jحرف بزنید

»قبولی زیــارت معنایش این است آن فیضی 
کــه از مــالقــات ایــن ولــی خــدا بــه مالقات کننده 
می رسد، آن فیض به شما برسد؛ ایــن معنای 

قبولی زیارت است«.
ــی ــ ــانـ ــ ــالع رسـ ــ ــه پــــایــــگــــاه اطـ ــ ــت  ســـــــال گــــذشــ
 KHAMENEI.IR بــه مناسبت فــرارســیــدن 
۲۳ذی القعده روز زیارتی مخصوص امام رضا)ع( 
برخی آداب زیارت را که رهبر معظم انقالب در 
دیــدار جمعی از پاسداران سپاه حفاظت ولی 
امر در تاریخ اول شهریور 1۳8۲ بیان کرده  بودند، 

منتشر کرد، این آداب را بخوانید.  

یک/ به حضور امام توجه کنید ◾
شرط اول قبولی زیارت این است که با حضرت 
»مالقات« کنید؛ یعنی رفتن به حرم و آمدن، 
ِصرف رفتن به یک مکان و بیرون آمدن نباشد؛ 
آنجا یک موجودی و یک روح واالیی حضور دارد؛ 

به این حضور توجه کنید.
دو / با امام حرف بزنید ◾

»بــه چشم دیـــدن« الزمـــه مــالقــات نیست؛ او 
هست و سخن شما را می شنود، حضور شما 
را می بیند، شخص شما را می بیند، با او حرف 
ــارت. زیـــارت یعنی همین  ــ بــزنــیــد؛ ایــن شــد زی

مالقات.
سه/ سالم بدهید ◾

ــی رود، بــا او  انــســان وقــتــی بــه مــالقــات کسی مــ
احوال پرسی می کند، به او سالم می کند؛ همین، 
در مالقات روح مطهر ائمه)ع( و اولیای الهی هم 
الزم است؛ باید رفت، سالم کرد، عرض ادب کرد.

چهار/ با هر زبانی زیارت کنید ◾
بــه هــر زبــانــی هــم مــی شــود؛ اگــر بــه همین زبــان 
معمولی خودمان حرف بزنیم، این آداب مالقات 

و زیارت صورت گرفته است.
پنج/ زیارت های ائمه)ع( را بخوانید ◾

اگــر بخواهیم با یک بیان شیوا و با مضامین 
خوبی حرف بزنیم، آن همین زیارت هایی است 
مثل زیـــارت مخصوصه  امــام رضـــا)ع(، زیــارت 

امین هللا یا زیارت جامعه.
شش/ حرف دلتان را بزنید ◾

سعی کنید ولو ۲دقیقه، ولو 5دقیقه، دل را فارغ 
کنید از بقیه شاغل ها و متصل کنید به معنویتی 

که در آنجا حضور دارد و حرفتان را بزنید.
هفت/ جامعه کبیره بخوانید ◾

ــارت جامعه مثالً 7-6 صفحه اســت، وقت  زی
کردید همه اش را بخوانید، وقت نکردید یک 

صفحه اش یا نصف صفحه اش را بخوانید.
 هشت/ در زیـــارت به مخاطب آن متوجه  ◾

باشید
ــارت را مــی خــوانــیــد، ولو  ــ در حــالــی  کــه متن زی
معنایش را هم ندانید، متوجه باشید داریــد 
خطاب به چه کسی می خوانید. اگر این شد، آن 

وقت می شود زیارت.
 نُه/ دلتان به امام متصل باشد ◾

بعضی ها خیال می کنند باید بروند حتماً به 
ضریح بچسبند! این ها چون دل هایشان وصل 
نمی شود، می خواهند جسم ها را وصل کنند؛ 
چه فایده دارد؟ یکی هم ممکن اســت دورتــر 

باشد، اما دلش متصل باشد؛ این خوب است.
 دَه/ داخل حرم نماز بخوانید، ذکر بگویید ◾

در داخل حرم نماز بخوانید، نماز قضا بخوانید، 
نماز واجب بخوانید، نماز مستحبی بخوانید، 
نماز برای پدر و مادر بخوانید، ذکر بگویید –ال 
اله  ااّل هللا بگویید، تسبیحات اربعه بگویید- به 

شرطی که دل وصل باشد.
ــو  ــام رضــــــا)ع( ول ــ ــرم امـ »ســـعـــی کــنــیــد در حــ
۲دقیقه، ولو 5دقیقه، دل را فارغ کنید از بقیه 
شاغل ها و متصل کنید بــه معنویتی کــه در 
آنجا حضور دارد و حرفتان را بزنید. به زبان 
 خودتان هم با امام رضا)ع( حرف بزنید. اشکال 

ندارد. گفت: 
گــــــــوش کــــــن بــــــا لــــــــبِ خــــــامــــــوش ســخــن 
 مــی گــویــم  /پــاســخــم گـــو بـــه نــگــاهــی کـــه زبـــان 

من و توست«.
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