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منشیعهام؟
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فرمثبتنامرابادقتپریمکنم.
دین:اسالم

مذهب:شیعهیاثینعشری
اینآخریراباافتخاریمنویسم.همینکهبهایندوازدهنورمعتقدم،افتخار

بزریگاست.زیارتهمهیشانهمرفتهام؛حیتسامرا.یادشبهخیر!
یکباردیگرباافتخارزمزمهیمکنم:»شیعهیاثینعشری.«

موقعسرقتدستگیرشکردهبودند،درستسربزنگاه؛اماخودشرانباخته
بود.یمگفت:منشیعهیعیلبنایبطالب؟ع؟وابامحمد،حسنبنعیل؟ع؟
هس��تمونبایدمجازاتمکنید.یمدانستوایلبرایامامحسنعسکری؟ع؟
احترامبسیارقائلاست.یمخواست»شیعه«بودنشراریسماننجاتکند

برایرهاییازمجازات.
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امامامایبدرنگادعایشراردکرد:»بهخداوندپناهیمبرم!اوشیعهیعیل؟ع؟
نیست!«

دقایقینگذشتهبودکهوایلبازگشت.چشمانناباورشرابهامامدوختو
تحی��رشرابهدریایعلمامامتعرضهکرد:»جوانرابرایمجازاتبردیم؛
ام��اهرچهتازیانهبراوزدیمبهجایبرخ��وردبابدنش،بهزمینیمخورد...
اینمعجزهوکرامتراچگونهباورکنمحالآنکهفرمودیدازشیعیانشما

نیست؟!«
وزیکعس��کریدرذهنبش��رمرزیترس��یمکردکهبرایوایلتاآنروز

ناشناختهبود:
»اوازش��یعیانمانیست؛بلکهازمحبینودوستدارانماست...شیعیانما
کساینهستندکهدرتماممسائلزندیگمطیعوفرمانبردستوراتماباشند...
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شیعهعیل؟ع؟بایددرتمامامورزندیگشیعهوپیرواوودیگراهلبیترسالت
باشدوایشانرادرهرحالتصدیقکندوبایدسعینمایدهیچتخلفیباایشان

نداشتهباشدودرهمهامورخودراهماهنگومطیعایشانبداند.«1

یکباردیگرفرممرامروریمکنم.منهستموخودم.باهمهیآنچهدرخود
ازعیوبوکاس��یتهایمدانمونیمدانم.یبصداازخودمیمپرس��م:»من

شیعهام؟«
تا»ش��یعه«ش��دنراهیاستبهبلندیبیرونش��دنازخودوبهکوتاهی

اطاعت...
راهیکهمنهنوزنپیمودهام.

1-  تفسیر االمام العسکری؟ع؟، ص 316.
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س��الهاخودرا»شیعه«نامیدهامیبآنکه»شیعه«باشم.بایدخودرامحک

بزنم،بالحظهلحظههایامامم،باهمهیآنچهازمنخواستهاست.
اواماممناستوپدرامامم.همانکهسالهابرایآمدنشدستبهآسمان

بردهامیبآنکهبدانماوبرایآمدنش»شیعه«یمخواهد.
بایدگامهایمراباگامهایموالیمهماهنگکنم.باید»شیعهبودن«خونجاری
درتماملحظههایمش��ود.بایدخودرامحکبزن��م،باموالیم.باابامحمد،

حسنبنعیلالعسکری؟ع؟.



شیعۀشناسنامهای
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پردهیاول

ازهمانموقعکهبرگشتیمخانه،داردباذوقازشیرینزبایندخترکوچولوی
دوستشیمگوید.خوبیمدانمآخرهمهیاینحرفهایمخواهدبهکجا

برسد؛امانیمداندکهمنکوتاهنیمآیم.
م��نبچهنیمخواهم!موجودکوچیککهباآمدنشهمهینظمزندیگامرا
برهمبزندوفرصتهایپیشرفتراازمنبگیرد؛بعدهمباریازمسئولیت
ونگراینهمیشیگرویدوشمبگذارد.منکهازفردایخودمهمخبرندارم
چطوریمتوانممس��ئولیتیکبچهراهمبهعهدهبگیرم؟!بچههزارجور
امکاناتیمخواهدوخرجومخارجدارد.اصًالدرفضایاجتماعیاینروزها

چطوریمشودتربیتشکرد؟!
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آدمهایروشنفکرامروزیحیتباتمکنمایلهمحاضرنیستندمسئولیت
داشتنبچهراقبولکنند.ترجیحیمدهندحیوانخانیگداشتهباشند،حاال
سگوگربهنه،ویلیکطوطیسخنگوگزینهیخویباستکههمسرمرا

ازاینافکاردورکند.

درزن��دانبودند،زندانبینالعباس؛ازهمانهاکههرکسداخلشیمش��د
امیدیبهبازگشتنداشت.

ازفردایخودشخبرنداشت.نهمایلدردستداشتونهمتمکنبود.
حکومتدرکفعباس��یانبودوبرایشیعهتنهایکسهمباقیماندهبود:
»خفقان«.تربیتفرزندباحباهلبیت؟مهع؟دشوارترینکارممکندرفضای

فرهنیگجامعهبود.
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ام��ام؟ع؟رابهزندانآوردند.نگاهشکهبهعییسافتادفرمود:»ازعمرت65
سالوچندماهویکروزگذشتهاست.آیافرزندیداری؟«

�»نهموالیم!«
همینکافیبودتادستانکریمشبهآسمانبلندشود؛دستاینکهآسمانو

زمینرادرکفتدبیرداشتوهرگزخایلبرنیمگشت.
»خدایا!فرزندیبهعییسعطاکنتاعصاوبازویششود.«پیرمردشادمانو
متعجبازآنچهیمدیدبهلبانموالیشچشمدوختهبود.کالموشعرامام؟ع؟،

د الولد.
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که بازویی ندارد  که فرزند دارد، داد خود را می گیرد و آن  کسی  1-  چه خوب بازویی است فرزند. 
خوار است.

2-   انوارالبهیه، ص395.
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پردهیدوم

چندروزیهستکهاینجایم.خداهیچکسرااسیربیمارستاننکند!سخیت
ودردبیمارییکطرفوتحملفضایبیمارستانطرفدیگر،مخصوصًابرای

آدمحسایسمثلمن.
صدایاذاندرفضایمپیچد.مریضتختکناریمثلهمیش��هسریعبلند
یمش��ودوباهمراهشیمرودبراینم��از.نیمدانمچطوریمتوانددراین

موقعیتنمازبخواند؟!
منکهاصًالدلمرایضنیمش��ودبااینلباسهاوتویایناتاقآلودهنماز
بخوانم.یمدانمنمازشصحیحاس��ت؛امامندلمرایضنیمشود.همهرا
گذاشتهامبعدًاقضاکنم.خداراشکرروزهایبهگردنمنیست؛امانماز،فراوان
دارم.ازنمازهایش��بهایعرویسومهماینهاتاآنهاییکهدرمسافرت
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نخواندهام.آخرباحالسفروشرایطنمازخانههایبینراهیکهنیمشودنماز
خواند؛اصًالبهدلمنیمنشیند.

حاالایننمازهایروزهایبیماریوبیمارستانهمبهقبیلهااضافهیمشود.
باالخرهیکروزهمهیشانراقضایمکنم.

زن��دانبودازبدتریننوعش،بادوزندانبانازبدتریننوعش.عدهایآمده
بودندتقاضاکنندش��رایطازاینسختترش��ود.عدهایازبینالعباساز

بدتریننوعش.
کینهیشانازحسنعسکری؟ع؟کشاندهبودشاناینجاتاازوایلبخواهندبر

اوسختبگیردوگشاییشبرایشقائلنشود.
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زندانبانهااحضارشدندتادستوربهآنهاابالغشود؛اما...
وقیتآمدنددرچهرهیهاشاندیگرخبریازآنبدترینوخشنترینمردان

زندانبانزندانمخوفبینعباسنبود.
خبررسیدکهکارایندودرنمازوروزهوعبادتباالگرفتهاست.

وایلغرید:»وایبرشما!دربارهیابامحمدچهیمکنید؟«
ونگهباناننالیدند:»چهبگوییمدربارهمردیکهروزهاراروزهیمگیردوشبها
راتابهصبحبهعبادتیمایستدودرزندانهممشغولییتجزعبادتندارد؟!
وق��یتبهمایمنگردبدنمانبهلرزهیمافتدوهرایسبردلمانمس��تویل

یمشودکهنیمتوانیمخودرانگهداریم.«1

1-   انوارالبهیه، ص399.
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پردهیسوم

آستینباالزدهایمبرایبرادرم.بههمهسپردهامبرایمانعروسپیداکنند.
گفتهامازهمهچیزمهمتر»زیبایی«است.برادرمیمخواهدخانوادهاشهم
متمکنباشد.حمایتمایلخانوادهخییلبرایشمهماست؛حقهمدارد.
بقیهیمالکهادردرجهیبعدهس��تند؛مثًالتحصیالت،پوش��ش،مسائل

اعتقادیو....
برادرمنخداراشکرچیزیکمنداردوهمهچیزتماماست.شغلخوب،

درآمدمناسب،چهرهیزیبا،خانهوماشین.
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م��ادرمگاهازبداخالقیاشگلهیمکند؛امابهنظرمنمهمنیس��ت.بعداز
ازدواجدرستیمش��ود.زندیگبابرادرمنآرزویهردختریاست؛اماما

هنوزکیسرامطابقبامعیارهایمانپیدانکردهایم.

آقابودوآقازاده.عروسخانهیاوشدنآرزویهردختریبود.عرویسکه
یمشدمادرمنجیموعودهسیت.

همهیگنجینههایزمینوآسماندرکفتدبیراوبود.واسطهیفیضولطف
خدابودبرزمینیانواگرلحظهاینبود،»لساختاألرضبأهلها«تعبیریمشد.
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حاالعروسبهخانهآوردهبود.بانویروم.شاهزادهیتازهمسلماینکهامروز
ازبازاربردگانبهاینخانهقدمگذاشتهبودتامادرمنجیتمامدربندشدگان

شود.
ازشکوهدنیایشچشمپوشیدهبودوخودرابهبنداسارتوکنیزیرسانده
بودتابهاینخانهبرسدوآنچهباخودآوردهبودنهجاهومقامونهثروتکاخ

قیصرروم،کهایماینچندسالهواسالیمچندروزهبود.
گوهرایمانوانسانیت،بانویرومرامعجزهواربهآقایعالمرساندهبودتااین
درختثمریبهبارآوردکهشرقوغربعالمراازعدلودادسرشارکند.1

1-  مناقب، ص3625



برآستانجانان
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پردهیاول

استادبهظاهرمنطقیصحبتیمکند.نیمتوانمنقیصدرحرفهایشپیدا
کنم.یبرحمانهیمتازدبهاعتقاداتدیینمان.هیچیکازدانشجوهاهمحرفی
برایگفتنندارند.تماممبایندیینرانشانهرفتهومعتقداستفقهپاسخگوی
نیازهایاجتماعیامروزنیستوبایدخودمانرابسپاریمبهبرداشتهای
عرفیوتجریب.آنقدرمسلطوسریعاصطالحاتعلیمراکنارهمیمگذارد
وس��عیدربهکریسنشاندنحرفهایشداردکهآدیمبامیزاندانشمن

اصًالقدرتپاسخدادنندارد.
چهرهیاکثردانشجوهانشانیمدهدحرفهایشراپذیرفتهاند.چندنفری
بهنشانهیاعتراضبیرونیمروند.مناماتمسخروسرزنشبعدیاستادو

تسویهحساباحتمایلآخرترمشراتابنیمآورم.
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پسبهتراس��تهمینجابنشینموچیزینگویم.اصًالبایدبهخاطرحفظ
مقاماستادیاش،سرتأییدهمتکانبدهم.منهممثلبقیهیدانشجوها.چه
اهمییتداردحرفاستادبهکریسبنشیندیانه.مهمایناستکهایندرس

راهممثلبقیهپاسکنم.

شاگردابواسحاقکندیبود،فیلسوفبزرگعراق.یمدانستکهاستادش
مشغولنگارشکتاب»تناقضاتقرآن«است؛کتایبکهارزشواعتبارقرآن
رانشانهرفتهبود؛مثلهمهیشاگرداندیگرباخودشگفتهبودمنفقطیک

شاگردمونیمتوانماعتراضکنم.
بهمحضرامامحسنعسکری؟ع؟کهرسید،عتابامامبهخودآوردش:»آیا
میانشمایکمردعاقلیافتنیمش��ودکهاستادتانکندیراازکاریکه

دربارهیقرآنیمکندبازدارد؟«
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همانعذرهمیشیگراآورد؛اماامام؟ع؟نپذیرفتوباقدحیازاقیانوسعلم
امامتراهیاشکرد.

بهتوصیهامامش،نزداستادکهبازگشتبااوانسبیشتریگرفتودرکار
یاریاشکرد.مدیتکهگذش��تنوبتطرحپرسشفرارسید:»استاد!اگر
کیسکهاینقرآنراآوردهاستنزدتوآید،آیاامکانداردمقصوداوازآنچه
برزبانراندهجزآنچیزیباشدکهتوپنداشتهای؟شایداوچیزیجزآنچه

توبرداشتکردهایقصدکردهباشد.«
همینپرس��شکافیبودکهغبارازفکراس��تادکناربرودوهمهیآنچهرا

نگاشتهبهشعلههایآتشبسپارد.1

1-  مناقب آل ابی طالب، ص3590.
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اینس��کوتوتأییددانشجویان،استادراس��رذوقآورده.باتردیددست
بلندیمکنم:»ببخش��یداستاد!اینکهمسائلعلیمرومطرحیمکنیدخییل
عالیهوباعثبهرهیعلیمماازفضایکالس.فقطمسئلهاینهکهمادانش
کافیدربارهیموضوعیکهشمامطرحکردیدنداریم.اگراجازهبدیدماکیم
دراینبارهمطالعهکنیموبعداینموضوعتویکالسبهبحثگذاشتهبشه!«
بهرغمتردیدم،استاداستقبالکرد.حاالبایدخودرابهعلممجهزکنم.بایددر

حدتوانخودپیشرویکجفهیمهایدیینبایستم.
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و مناظره  به بحث  نیکوترین شیوه  به  و  کن  پروردگارت دعوت  راه  به  نیکو  اندرز  و  با حکمت    -1
بپرداز. )سوره ی نحل، آیه ی125(
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پردهیدوم

درراکهیمبندمصدایهمسرمبلندیمشود:»یکبود؟«
�»پسرعموم.«

�»چراتعارفشنکردیبیادتو؟«
�»نیازینبود.«

ازناراحیتوعصبانیتتویخودمجمعیمش��وم.سالتاسالسراغمنرا
نیمگیردواحوالمرانیمپرسد،حاالکهپولنیازداردیادمنافتادهاست.

اص��ًالنهاومنراقب��ولداردونهم��ناورا.دیدگاههایمانباهممتفاوت
است.گاهگاهیهمکهتویجمعهایفامییلبحیثیمشود،مدامباطعنهو

کنایههایشمنرانشانهیمرود.
حاالبعدازهمهیاینهاباسرورویآشفتهآمدهکهساختخانهامنیمهکاره

ماندهوپویلندارم.آمدهکهازمنکمکبگیرد.
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گفتمکهپویلندارم.راستشداشتم؛امانیمتوانمبهاواعتمادکنم.پسرعمویم
هست؛اماآدمدرسیتنیست.اصًالبرودازهمانهاکهسنگشانرابهسینه

یمزندکمکبخواهد.

عموزادهاشبود؛اماقبولشنداشت.واقفیبودواعتقادیبهامامتووالیت
زیکعسکری؟ع؟نداشت.

مدیتبودکهتنگدسیت،گذرانزندیگرابرایشدشوارکردهبود.عاقبتدر
جدالبافقرونداریپناهیامنترازآغوشسخاوتامام؟ع؟پیدانکرد؛امایم
کهپیشازاین،ن��هدیدهبودشونههرگزبهدیدارشرفتهبود؛اماآوازهی
بخشندیگاشبهتریندلیلبودبرایزینکردناسبسفربههمراهپسرش.
پدروپسر،درراهآرزوهایشانراباهمنجوایمکردند.پدریمگفت:»کاش
بهمنپانصددرهمبدهدکهدویستدرهمراخرجخریدجامهکنم؛دویست

درهمراصرفدینخودکنموصددرهمرابراینفقاتمکناربگذارم.«
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وپس��ریمگفت:»کاشسیصددرهمهمبهمنمرحمتکند.صددرهمرا
صرفنفقهکنم،باصددرهمچهارپاییبخرموصددرهمدیگرراصرفخرید

جامهکنموبهجبلسفرنمایم.«
محضرامام؟ع؟جزنییکومهربایننبود.نهطعنهایبودونهگالیهای.هرچه

بودلطفبودوپذیراییمهربانانه.
گرچهشرم،فرصتسخنگفتنازحاجتراازمهمانانگرفت،غالمکهبرای
بدرقهیشانآمددوکیسههمراهداشت.ییکرادردستپدرودیگریرادر
دستپسرگذاشتوتکتکآرزوهایشانرابهیادشانآورد.کیسههاراباز
کردندوشمردند؛همانبودکهدردلخواستهبودند.پانصددرهمبرایپدر

وسیصددرهمبرایپسر!1

1-  منتهی اآلمال، ج2، ص474.
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تلفنهمراهمرابریمدارموپیامکیمدهم:»سالمپسرعمو!تونستمبرات
جورکنم.یهشمارهکارتبدهبراتبفرستم.«بالفاصلهتماسیمگیرد.انگار

دنیارابهاودادهاند.مدامتشکریمکند،بههزارعبارتمختلف.





شیعهیاو
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پردهیاول

نامهنوش��تهبودوعرضحاجتکردهبود.همیشههمینطوربود.کاردکه
بهاستخوانشیعیانیمرسیدپناهیجزآغوشمهرباینوسخایامامشان

نیمشناختند.آخرشیعهملجأوپناهیجزامامشندارد.
ازفقروتنگدسیتکهبرزندیگاشسایهافکندهبودگلهکردهبودودستان

بخشندهیامامشرابهیاریخواندهبود.
نامهراکهفرستادبهیادکالماباعبدالله؟ع؟افتادکهفرمود:»فقردرهمراهیبا
ماازثروتدرهمراهیدشمنانمابهتراستوکشتهشدنکنارمااززیستن

کناردشمنانمابهتراست.«
پاسخامامکوتاهبود؛امادریاییازمعرفتدردلداشت.دریاییچنانژرف
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کهتاابدعالیمرامتحیرحقایقخودوجانهایعاشقموالراشیفتهترنمود:
»...همانگونهکهگفتهایفقردرهمراهیباماازثروتدرهمراهیبادشمنان
مابهتراست.مابرایآنکسکهازماپناهجویدپناهگاه،برایآنکسکهاز
ماپرتوجویدنوروبرایکیسکهبهماچنگزندنگاهدارندهایم.هرکسمارا
دوستبدارددرآنچکادقلههمراهماستوهرکسازمامنحرفشودبه

سویدشمنرود.«1

قاعدهیتماماموراقتصادیامازدخلوخرج،ش��دههمینعبارت»فقردر
همراهیاماممازثروتدرهمراهیدشمنانشبهتراست.«

1-  مناقب آل ابی طالب، ج6، ص3614
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�»مش��تریخارجیداشتم،یمتوانستمقیمتکاالرادوبرابرقیمتواقعی
ارائهدهمودرآمدروزمرامضاعفکنم؛اماایندرصفهمراهیاماممتعریف

نیمشد.«
�»کاالیخارجیکیفیتبهتریداش��ت؛امامنای��رایناشراخریدم.برای

همراهیاماممبایداقتصادشیعهراحمایتکنم.«
�»کاف��یبودهزینهیش��یریینکارمندراپرداختکنمتاکارمبهس��ادیگ
انجامش��ودوواممرابگیرم؛اماخوبیادمبودفقریکههمراهیباامامم

پشتوانهاشباشدازثروتیبهمراهیاوبهتراست.«
�»مسافرس��وارکردهبودم.یمتوانستمخردهمازادکرایهاشراندهم؛اما
حیتبهاندازهیچندسکهیناقابلحاضربهترکهمراهیموالیمنیستم.«

منفقرباهمراهیورضایاماممرابهعالیمنیمدهمتاچهرسدبهثروتبا
همراهیدشمنانش!
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پردهیدوم

1-همسرشبارداربود.نامهنوشتهبودوخواستهبوددستانآبرومندامام
مهربانشسالمتهمسروفرزندشراازخدابخواهدوحضرتعسکری؟ع؟

برایفرزندشنامبرگزیند.
پاسخآمد:»...محمدوعبدالرحماننامهایخویبهستند.«

مدیتبعدفرزند...نهفرزندانمردمتولدشدند.پسراندوقلوییکهنامهای
زیبایانتخابامامشانتاآخرعمرمدالافتخارشانبود.1

2-عرضکردند:»موالیما!ابراهیمبناسماعیلجرجاینازشیعیانشماست
وهرسالبیشازیکصدهزاردرهمبهدوستانشماکمکیمدهد.«

دستانموالبهدعابلندشد،هزارانملکمشتاقانهبهاستقبالشتافتند.فرمود:
»خداوندبهاوجزایخیربدهدوگناهانشرابیامرزدوبهاوپسریبدهدکه

1-  مناقب اهل البیت، ج4، ص 164
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شیعهباشد.بهاوبگوییدحسنبنعیلیمگویدنامفرزندترا»احمد«بگذار.«1

رویاس��مکودکهنوزمتولدنشدهیمن،اختالفشده؛ازآناختالفهای
حسایب.نوهیاولاس��توبرایهمهعزیز.هرکسیمخواهدسهیمدر

انتخابنامشداشتهباشد.
امابرایمنهیچپیشنهادیقانعکنندهنیست.

بعیضاسمهاظاهرزیباییدارند،امامعنایشانراحیتخودشانهمنیمدانند.
بعیضشاننامگذشتگاینهستندکهمنهیچخبرازحقیقتشخصیتشان

ندارم.
»احمد،محمد،عبدالرحمان«

وقیتموالیماینگونهنامیمگذارد،یمفهممفرزندمنبایدازنامش،راهش
رابیابد.

1-  مناقب اهل البیت،ج4، ص172
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من»شیعه«اموباید»شیعه«بپرورم.یمخواهمنامتورابرفرزندمبگذارم.یا

ابامحمد!ایپدرمنجیهمهیعالمیان!یاحسن؟ع؟!
نامتورابرفرزندمیمگذارمتاهرباریمخوانمشبهیادبیاورموبهیادبیاورد

کهما»شیعه«ایموشیعهآناستکهدرهمهیامورمطیعامامشباشد.
نامشرا»حسن«یمگذارمتاهرباریمخوانمشقلبمپربکشدسویسامرا.
همانجاکهازالبهالیدرختانوس��اختمانهایزخمخوردهوغریب،گنبدی
روشنترازخورشیدیمدرخش��دتاثابتکند»واهلل متم نوره«1را.بعدروبه
ضریحمهربایناتدستبرسینهبگذارموسالمکنمبهمعنای»انى جاعل فى 

الأرض خلیفه«.2

رشتهرشتههایروزگارفرزندمرادخیلببندمبهضریحوالیتتوبایکبغل
»شیعیگ«بازگردمبرایپروراندنش.

1-  سوره ی صف،آیه ی۸
2-  سوره ی بقره، آیه ی30



شیعهاشباشیم
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سالهاستشیعهام.اسنادومدارکمکهاینرایمگویند؛
امانیمدانمموالیمچهخواهدگفت؟

روزیک��همنوپرون��دهامرابهمحض��رشبیاورندواز
شیعیگامبپرسند،اوچهخواهدگفت؟

نوا 
َ
بایدقرآندلمراورقبزنموبازبخوانم:»یاأیها الذین آم

آِمنوا...«.1

راسیتموالییکهبهلطف،ضربههایتازیانهرااز»محب«
خط��اکارشدوریمکندبا»ش��یعه«یفرمانبردارشچه

خواهدکرد؟!

1-  سوره ی نساء، آیه ی136
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