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                                           پیش از سخن

مرکز فرهنگی پژوهشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و 
امور خیریه، تولید آثار فرهنگی و تبلیغی را در حوزه ی »سبک زندگی«، 

محور فعالیت های خود قرار داده است. 
کتاب »گنبد فیروزه ای« تالشی است به منظور آشنایی هر چه بیشتر 
مردم ایران زمین، با مروارید هایی گران بها که در طی قرن ها در زمین 

حاصل خیز این سرزمین افراشته شده اند.
نمایندگان  و    اهل بیت  سفیران  که  عظیم الشانی  امامزادگان 
آنان بوده و زمینه ساز خیرات و برکات فراوانی در زمان حیات خود و 

پس از آن تا به امروز شده  اند. 
همچنین این کتاب در هفت فصل به هفت موضوع ویژه می پردازد. 
تاریخ  از  مخاطب  گاهی  آ و  اطالعات  افزایش  ضمن  که  موضوعاتی 
آنان،  جایگاه  به  توجه  و  زیارت  اهمیت  ایران،  به  امام زادگان  ورود 
از  بهرمندی  و  زندگی  رفتار،  شیوه ی  خصوص  در  مهمی  مسائلی  به 
فضائل این بزرگان اشاره می کند تا الگویی برای دست یابی به »سبک 

زندگی« شیعی باشد.
این اثر بمناسبت پنجم ذی القعده روز تجلیل از امامزادگان و بقاع 

متبرکه تهیه و انتشار می یابد.
در پایان از گروه هنری تبلیغی عقیق بابت تهیه این اثر تقدیر و  تشکر 

می شود.





قصه ی فرصت ها 
فصل اول 



سال های  برای  تا  داشتند  فرصت  هفت  سال  مردم مصر 
خشک سالی گندم  ذخیره کنند. 

به  تصمیم  بگیرند  که  داشتند  فرصت  چندساعت  فقط  بنی اسرائیل 
موسی)ع( اعتماد کنند و از وسط رود نیل عبور کنند. بعثت محمد)ص( 
سعادتمند  اسالم،  دین  پذیرش  با  تا  بود  فرصتی  مکه  اهالی  برای 
شوند.دوران هشت سال دفاع مقدس، مدرسۀ انسان سازی و فرصتی 

استثنایی برای مردمان آب و خاک ما بود.
»فرصت« کلمۀ ساده ای است و بارها آن را در طول روز به کار می بریم؛ 
اما گاهی الزم است بیشتر درباره اش فکر کنیم. آدم ها در طول زندگی 
از  ساده  نگاهی  می آید؛  و  آمده  پیش  برایشان  مختلفی  فرصت های 
انسان هایی  از  تاریخ خوانده ایم  در  بیندازید. چقدر  امروز  به  تا  گذشته 
را  فرصتشان  قدر  بعضی  است.  گرفته  قرار  راهشان  سر  فرصتی  که 
که  آن ها  داده اند.  دستش  از  و  بوده  بی توجه  آن  به  بعضی  و  دانسته 
خوب از فرصت شان بهره برده اند ، برای ما در تاریخ تبدیل به الگویی 
می شوند و آنها که فرصت شناس نبوده اند، مایۀ  عبرتمان.کافی است 

چشم هایمان را باز کنیم و فرصت  ها را بشناسیم.
در  زندگی مان  مهم  فرصت های  از  یکی  از  می خواهیم  فصل  این  در 
این دوره و زمانه بگوییم.  اگر ما در این عصر زندگی نمی کردیم، اصاًل 
معلوم نبود چنین فرصتی برایمان باشد. ما فرصتی را داریم که برخی 
نداشته اند. پس  اینگونه که ما داریم،  یا  نداشته اند  یا  ما  از گذشتگان 
باید تمام توانمان را به کار  گیریم که مایۀ الگوی آیندگانمان شویم، نه 

عبرت.



سال های  برای  تا  داشتند  فرصت  هفت  سال  مردم مصر 
خشک سالی گندم  ذخیره کنند. 

تصمیم  بگیرند  که  داشتند  فرصت  چندساعت  فقط  بنی اسرائیل 
بعثت  کنند.  عبور  نیل  رود  وسط  از  و  کنند  اعتماد   موسی به 
اسالم،  دین  پذیرش  با  تا  بود  فرصتی  مکه  اهالی  محمدبرای 
سعادتمند شوند.دوران هشت سال دفاع مقدس، مدرسۀ انسان سازی 

و فرصتی استثنایی برای مردمان آب و خاک ما بود.
»فرصت« کلمۀ ساده ای است و بارها آن را در طول روز به کار می بریم؛ 
اما گاهی الزم است بیشتر درباره اش فکر کنیم. آدم ها در طول زندگی 
از  ساده  نگاهی  می آید؛  و  آمده  پیش  برایشان  مختلفی  فرصت های 
انسان هایی  از  تاریخ خوانده ایم  در  بیندازید. چقدر  امروز  به  تا  گذشته 
را  فرصتشان  قدر  بعضی  است.  گرفته  قرار  راهشان  سر  فرصتی  که 
که  آن ها  داده اند.  دستش  از  و  بوده  بی توجه  آن  به  بعضی  و  دانسته 
خوب از فرصت شان بهره برده اند ، برای ما در تاریخ تبدیل به الگویی 
می شوند و آنها که فرصت شناس نبوده اند، مایۀ  عبرتمان.کافی است 

چشم هایمان را باز کنیم و فرصت  ها را بشناسیم.
در  زندگی مان  مهم  فرصت های  از  یکی  از  می خواهیم  فصل  این  در 
این دوره و زمانه بگوییم.  اگر ما در این عصر زندگی نمی کردیم، اصاًل 
معلوم نبود چنین فرصتی برایمان باشد. ما فرصتی را داریم که برخی 
نداشته اند. پس  اینگونه که ما داریم،  یا  نداشته اند  یا  ما  از گذشتگان 
باید تمام توانمان را به کار  گیریم که مایۀ الگوی آیندگانمان شویم، نه 

عبرت.
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یک
فرصتی برای حساب وکتاب

مهمی  مسابقات  برای  می خواهد  که  بگیرید  نظر  در  را  ورزشی  تیمی 
به  را  بازیکنان  و  می گیرد  نظر  در  را  زمانی  مربی  معمواًل  آماده شود. 
اردوی تدارکاتی می برد؛ یعنی اردویی که در آن افراد تدارک می بینند و 
آماده می شوند برای مسابقۀ اصلی. در آن اردو بازیکنان سعی می کنند 
تمرین کنند، از نظر روحی آماده شوند، از نظر جسمی به حد ایده آل 
و  عیب  و  دهند  قرار  مختلف  موقعیت های  در  را  خودشان  برسند، 
ایرادهایشان را بفهمند تا در زمان مسابقات اصلی، خوب و قوی ظاهر 
شوند. مثاًل مربی در نظر می گیرد که بازیکنانش چند دیدار تدارکاتی 
داشته باشند، یا این که تمرین های خاصی به بازیکنانش بدهد تا آن ها 
از نظر فنی و بدنی، آمادگی کامل را کسب کنند. این اردوها معمواًل 
در مکان خاصی برگزار می شوند که آب و هوای مساعد داشته باشند، 

شرایط به لحاظ فنی و روحی خوب باشد و... .
یعنی همه چیز آماده می شود برای یک مسابقۀ مهم.

اجازه  ما  به  که  فرصت هایی  از  یکی  است؛  همین طور  هم  زندگی 
می دهد که تمرین خوب بودن کنیم، کمی به خودمان برسیم و تفکر و 
تأمل کنیم، حضور در محضر امام زادگان است. امام زادگان که امروزه 
است،    اهل بیت دوست داران  توجه  و  احترام  مورد  مرقد شان 
  فرزندان، شاگردان و نمایندگان رسمی یا غیر رسمی معصومین

در میان شیعیان بوده اند. 
بسیاری از گذشتگان ما این موقعیت و فرصت را نداشته اند که از این 
فرصت بهره  ببرند، ولی ما در دروه ای به دنیا آمده ایم که شرایط بهره  
بردن از فضای معنوی برایمان فراهم است. مثاًل فرض کنید فردی 
در زمان حیات امام زادگان زندگی می کرده، اما به خود ایشان دسترسی 
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اندرزهایشان  و  پند  و  ایشان  با  ارتباط  طریق  از  را  روحش  تا  نداشته 
و  خفقان  علت  به  که  می کرده  زندگی  زمانی  در  فردی  یا  بدهد.  جال 
امام زادگان جرم محسوب  با  عقیدتی، همراهی  و  مشکالت سیاسی 
می شده و خطر جانی برایش داشته است. یا حتی کسانی را فرض کنید 
که به علت مشکالتی مانند دوری رفت و آمد و... این توفیق نصیبشان 
نشده که به محضر امام زادگان برسند. اما ما فرصتی تاریخی داریم؛ ما 
در دوره ای زندگی می کنیم که مقبره های امام زادگان شریفمان - که 
به لحاظ برکت هیچ فرقی با زمان حضورشان ندارند – دارای رونق اند. 
به مقبره های  توجهی  قابل  تا حّد  ایران،  برکت جمهوری اسالمی  به 
امام زادگان رسیدگی شده و همه چیز فراهم است تا ما در فضایی آرام 
از حضور در حرم های ایشان بهره ببریم و روحمان را جال بدهیم.که 
طهارت   و  عصمت  خاندان  و    مرتبت  ختمی  حضرت  به  بتوانیم 
اظهار دوستی و محبت نماییم و به این واسطه نه تنها از ثواب زیارت 
برخوردار شویم، که خداوند قلم بخشش بر اشتباهات و گناهان مان 

بکشد.
ما  است؛  تدارکاتی  اردوی  همان  امام زادگان،  حرم  در  حضور 
روحمان هم  مقابل  در  مسئولیم،  مقابل جسممان  در  که  همان گونه 
مکانی  به  پس  دهیم.  قرار  اختیارش  در  را  ناب  معارف  که  مسئولیم 
می رویم که به لحاظ معنوی، خوش آب و هوا باشد. روحمان را در آن 
مکان جال می دهیم و بعد به توفیق الهی می بینیم که این معنویت در 

زندگی مان خودش را نشان می دهد.

دو
فرصتی برای تمرین

بازی  یک  در  بیاورید.  ذهنتان  به  دوباره  را  تدارکاتی  اردوی  مثال 
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تدارکاتی، فردی که بناست مدافع باشد، در همان پست قرار می گیرد 
درست  اصلی.  مسابقۀ  در  کردن  بازی  درست  برای  می شود  آماده  و 
است که بازی تدارکاتی است، اما شرایط بازی از فرد می خواهد که به 
آنچه وظیفۀ اوست، عمل کند. اگر قرار است مدافع باشد، واقعا مدافع 

باشد و... .
حضور ما در حرم امام زادگان هم بناست کار همان بازی تدارکاتی را 
کند. پیش از هرچیز ـ همان طور که در بخش قبل گذشت ـ  در حرم 
امامزادگان روحمان را جال می دهیم و با تفکر، توسل و قرائت ادعیه و 

انجام اعمال عبادی به خداوند نزدیک تر می شویم. 
محک  را  خودش  هرکس  که  تدارکاتی  بازی های  مثل  این که  دوم 
می زند و سعی می کند کارش را به درستی انجام دهد، ما نیز در حرم ها 
کنیم.  عمل  خداوند  دستورات  به  که  است  این  بر  سعی مان  معمواًل 
یعنی با حضور در حرم ها، تمرین خوب بودن می کنیم. سعی می کنیم 
افرادی  باشیم. مثاًل  احترام آن مکان مقدس، رفتار خوبی داشته  به 
یا  نمی کشند،  و  کرده  خاموش  را  خود  سیگار  امام زادگان  احترام  به 
خانم هایی که خود را از نعمت حجاِب کامل محروم کرده اند، به احترام 
حضور در این حرم های شریف از حجاب برتر استفاده می کنند، یا مردم 
رفتارشان با همدیگر صمیمی تر و مهربانانه تر می شود. خیلی ها مقید 
حضور  حرمی  در  همین که  اما  نیستند،  وقت  اول  و  جماعت  نماز  به 
پیدا می کنند، از این فرصت استفاده کرده و در نماز جماعت شرکت 
می کنند. خیلی های دیگر با قرآن و دعاها ارتباط چندانی ندارند، اما 
و  کتاب خدا  با  را  لحظاتی  تا  بهانه ای می شود  در حرم ها  حضورشان 
می توان  را  مختلفی  افراد  بگذرانند.  خدا  خوب  بندگان  حرف های 
مثال زد که صرفًا حضورشان در امام زاده باعث می شود که برخی از 
رفتارهایشان را ترک کنند و برخی از رفتارهای خوب را جایگزین کنند.
شریف،  حرم های  در  است.  تمرین  یک  همه مان  برای  حضور  این 
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زندگی هم خوب  تا در بخش های دیگر  بودن می کنیم  تمرین خوب 
باشیم.

سه
فرصتی برای باران

و  باران  به  ما  احتیاج  و  باشد  نباریده  باران  باشد که  زیادی  اگر مدت 
آب، ضروری باشد چگونه خواهیم بود؟ چه رفتاری خواهیم داشت؟ 
فرض کنید که کشاورزیم و ثمر دادن محصول مان وابسته به این است 
نباشد،  اگر  و  است  باران  به  وابسته  زندگی مان  همۀ  ببارد.  باران  که 
هیچ نخواهیم داشت. در این شرایط، چگونه منتظر باران خواهیم بود؟ 
اگر ابری باران زا ببینیم، چقدر خوشحال می شویم؟ چقدر خدا را شکر 
می کنیم؟ و چقدر به آسمان و آن ابر خیره می شویم تا قطره ای باران 

ببارد؟!
خوشحال  باران زا  ابر  دیدن  از  باشیم،  باران  منتظر  واقعًا  ما  اگر 
آن  ببارد.  ابر  آن  از  قطره ای  تا حتی شده  منتظر می مانیم  می شویم. 
ابر را گرامی می داریم و احترامش می کنیم. سعی می کنیم بیشترین 
گذر  روز  هر  که  عادی ای  ابرهای  با  ابر  آن  و  ببریم  آن  از  را  استفاده 
می کنند و هیچ  قطره  بارانی ندارند، برایمان فرق دارد. انسانی که واقعا 
تشنۀ باران باشد، این مسئله در رفتارش نشان داده می شود و هرکس 

که او را ببیند، می فهمد چقدر به باران و قطراتش عالقه مند است.
مثال باران و انسان هایی که در انتظار باران هستند را در نظر بگیرید. 
حاال ما همین رفتار و ادب و انتشار را باید با کسانی داشته باشیم که 
ذره ای از نگاهشان می تواند ما را تغییر بدهد و قطره ای از نگاهشان 
به زمین کشاورزی دلمان. دقت کنیم که الزم نیست  باران می باراند 
آن ها حتمًا زنده باشند و به صورت حضوری برویم کنارشان بنشینیم 
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کنیم.  درخواست  را  باران  قطره های  و   بگیریم  دست  طلب  کاسۀ  و 
حضور  در  آن ها  رحمت  باران  گران بهای  قطره های  از  مجموعه ای 
در حرمشان و توجه به آن ها نهفته است؛ قطره هایی که هرکدامشان 
فرصتی  و حرمشان  امام زادگان  کافی اند.  زمین ها  آبادانی همۀ  برای 

است برای باریدن باران به قلب های خشکمان.
وقتی کسی بدون چتر زیر باران قرار بگیرد، چه دوست داشته باشد 
و چه نداشته باشد، خیس می شود. وقتی کسی به مغازۀ عطر فروشی 
و  استشمام می کند  را  بوی عطر  نخواهد،  و چه  بخواهد  می رود، چه 

عطر می گیرد.
ما نباید تصور کنیم حضور خشک و خالی در حرم امام زادگان کاری 
بی فایده است. این حضور حتی اگر بدون آداب باشد و بدون خواندن 

زیارت نامه، مثل همان خیس شدن زیر باران و خوش بو شدن است. 
اگر هیچ  کاری نکنیم و فقط در این فضا نفس بکشیم، زیر قطرات 

باران معنویت آنجا خیس می شویم و توشه ای می گیریم.
از  ذره ای  باشیم،  داشته  هم  حضور  حرم ها  این  در  صرفًا  اگر  پس 
این  برد.  خواهیم  استفاده ای  و  شد  خواهد  نصیبمان  آنجا  معنویت 
حضور در زیر باران و این خوش بو شدن به عطر حرم های امام زادگان 
را دست کم نگیریم. این فرصتی است برای ما؛ فرصتی که با تأکید 

باید گفت، بسیاری از بندگان خدا در حسرتش از دنیا رفتند.

چهار
فرصتی برای آداب

قرار  وقتی  مثاًل  و شرایط خاص؛  رسوم  و  آداب  از  است  پر  ما  زندگی 
با آن  لباس می پوشیم که مرتبط  برویم، مدلی  به یک مهمانی  است 
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مهمانی باشد، برای ورزش کردن هم مدل لباسمان را تغییر می دهیم 
و به نحوی لباس می پوشیم که مناسب آن رشتۀ ورزشی باشد، یا در 
نیز  خانه لباس راحتی به تن داریم. حتی هرکدام از فصل های سال 
لباس مربوط به خودشان را دارند و لباس پوشیدن ما دارای آداب و 
شرایط خاصی است. نمی شود لباس مخصوص تابستان را در زمستان 
پوشید یا نمی شود لباس مخصوص مهمانی را در استخر برای ورزش 

شنا پوشید و... .
هر کاری و مکانی در این عالم، آدابی دارد. مثاًل فرض کنید که قرار 
دارد.  آداب خاصی  گیاه  دادن  پرورش  پرورش دهید؛  را  گیاهی  است 
جنس خاکش، مقدار آبی که باید به آن بدهیم، تابش نور خورشید و 
هرس کردن علف های هرز. از کشاورزی بیرون بیایم و مثال دیگری 
بزنیم: ثبت نام فرزندمان در مدرسه. این کار ساده نیز آداب خودش را 
دارد و باید طبق همان ضوابط انجام شود. فرم  هایی که باید پر کنیم، 

قوانینی که باید رعایت کنیم، شهریه ای که باید پرداخت کنیم و ... .
مانند همه این هاست زیارت امام زادگان و حضور در حرم های ایشان. 
این  که  نکنیم  تصور  است.  خاصی  آداب  دارای  نیز  امام زاده  زیارت 
اتفاقی  ـ  است  شده  نقل    معصومین  از  واسطه  به  که  ـ  آداب 
باید  که  گفته شده  اگر  نکنیم  تصور  مثاًل  است. خیر!  و من درآوردی 
این تعداد ذکر گفته شود و این تعداد رکعت نماز خوانده شود، منطق و 
دلیل خاصی پشت آن نیست. مگر می شود قوانین و ضوابط و آدابی که 
انسان ها خودشان به وجود آورده اند، داری منطق و دلیل و مصلحت  
عصمت  اهل بیت  و  خداوند  آن  منشأ  که  آدابی  و  سنت ها  اما  باشد، 

 هستند، بی دلیل و اتفاقی باشد؟ 
مثال ساده اش این است: فرض کنید به ما نقشۀ گنجی داده اند و 
باید طبق آن پیش برویم و تعداد مشخصی قدم برداریم و از جاهای 
گنج  به  تا  بَکنیم  را  مشخص  جایی  نهایت  در  و  کنیم  عبور  مختلف 



قصه ی فرصت ها

18

برسیم. اگر مثاًل به ما گفته باشند 10 قدم بردارید و زمین را بکنید به 
گنج می رسید، با برداشتن 9 قدم به گنج نخواهیم رسید. اگر 11 قدم 

هم برداریم به گنج نمی رسیم! 
آداب را هم دقیقًا باید همان طور که گفته اند، انجام بدهیم. این طور 
نیست که اگر آداب را عوض کنیم، کاًل فایده ای ندارد، بلکه مقصود 
ما  از  که  دهیم  انجام  همان گونه  را  زیارت  کنیم  سعی  که  است  این 

خواسته اند.
زیارت نامه ها،   ابتدای  در  زیارت  آداب  حرم ها،  همه ی  در  معمواًل 
مفاتیح  و کتب ادعیه وجود دارد. آداب عمومی زیارت که توسط راویان 

و علماء شیعه، از حضرات معصومین  به یادگار رسیده است. 
ـ  جلیل القدر  امام زادگان  از  برخی  که  گفت  باید  هم  را  این  البته 
و  مخصوص  آداب  دارای  ـ    معصومه  فاطمۀ  حضرت  مانند 
برای  اما   هستند،  از معصومین  مأثور )مستقیم(  زیارت نامه ی 
مخصوصی  آداب  و  زیارت نامه  ایران،  در  مدفون  امامزادگاِن  اکثر 
نقل نشده است. بنابراین شایسته است در این اماکن مقدس »آداب 
بهتر  یعنی  کنیم.  رعایت  را  مقدس  اماکن  و  حرم ها  زیارت«  عمومی 
است تا حد امکان از نسخۀ اصلی دعا و توسل استفاده کنیم و ادعیۀ 
مستند موجود در کتب ادعیه ـ مانند مفاتیح الجنان ـ را قرائت کنیم. 
ادعیه ای که خود معصومین ، به عنوان طبیبان حاذق جامعه 

به ما آموزش داده اند.

به طور خالصه می شود آداب زیارت امام زادگان را این طور جمع بندی 
کرد:

طهارت  هم  باشد.  داشته  طهارت  زیارت،  هنگام  در  انسان  یک. 
ظاهری که وضو و غسل باشد، و هم طهارت باطنی که یک قسمت 

آن پاک کردن دلش از کینه ها و بدی هاست.
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دو. انسان به مقام و جایگاهی که به آن پا گذاشته است، توجه کند. 
با زبان دل خواسته هایش را با خداوند در میان بگذارد.

سه. سعی کند مدام در حال ذکر و توجه باشد و تا حد امکان قرآن 
بخواند و ادعیه و زیارات معتبِر نقل شده از معصومین  را قرائت 

کند. 

پنج
فرصتی برای تغییر

در طول زندگی فرصت های مختلفی سر راه انسان قرار می گیرد. مثاًل 
کرده اید، فرصتی  زندگی  خانه   در یک  که  از مدت ها  بعد  کنید  فرض 
استثنائی پیش پای تان قرارگیرد و به خانه ای جدید بروید. فردی دیگر 
را در نظر بگیرید که به دنبال کاهش وزن است، و فرصتی پیش می آید 
که با گروهی قرار بگذارند و این اراده ی گروهی، مقدمه ای بشود برای 
تغییر عادت های بد پرخوری.همۀ ما در زندگی و رفتارمان، ضعف ها و 
 اشتباه هایی داریم که گاهی به دنبال بهانه هایی هستیم برای َترک شان. 

دارد.  زیادی  نقش  اشتباه،  ترک یک عمل  در  برایمان  زمان  و  مکان 
برخی مکان ها و زمان ها این آمادگی را به ما می دهند که تغییر کنیم. 
برخی  ولی  نمی دهند.  ما  به  اساس  از  را  آمادگی  این  مکان ها  برخی 
مکان ها به قدری شرافت دارند که انسان دوست دارد که شروع برخی 
تغییرهایش را از آنجا رقم بزند.»حرم امام زادگان« می تواند فرصتی باشد 
برای پایان دادن به ضعف ها و اشتباه هایمان. برای گرفتن تصمیم های 
بزرگ  انسان سعی می کند مقابل فردی  این است که  نه  بزرگ. مگر 
تصمیم بگیرد به انجام کاری تا بهتر و بیشتر به تصمیمش عمل کند؟! 
هرکدام از ما احتمااًل در نزدیکی محل زندگی مان یکی از این مکان ها 
را داریم که می توانند فرصتی باشند برای تغییر ما. فرصتی که در نقاط 
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دیگر دنیا کم تر نظیرش پیدا می شود.ما مثل کسانی هستیم که یک 
با صرف اندک زمانی  فروشگاه خوب لباس  در نزدیکی شان هست و 
می توانند بهترین ها را داشته باشند. بخشی از شیرینی زندگی به عهدۀ 
خودمان است که با رفتار و جهت گیری هایمان زندگی را مبارک کنیم 
یا نامبارک! خداوند این توانایی را به ما داده که انتخاب کنیم. گویی 

در همان فروشگاه بزرگ هستیم و انتخاب با ماست که چه بپوشیم.

شش
فرصتی برای عبادت و محاسبه

گاه به فکر کارهای مالی مان می افتیم.  وقتی به بانک می رویم، ناخودآ
قسط و وام و اجاره خانه و خرید جهیزیه و ... .

با یک پزشک هم کالم  اتفاقی  به طور خیلی  وقتی در یک مهمانی 
و شروع  می افتیم  یاد مشکالت جسمی مان  به  گاه  ناخودآ می شویم، 
می کنیم به مشورت گرفتن از او دربارۀ انواع و اقسام راه های درمان. 

اگر با یک فرد نظامی مواجه شویم، به این فکر می کنیم که دربارۀ 
مسائل نظامی، دستاوردهای نظامی کشور و اوضاع منطقه از او سؤال 

کنیم. 
این خصلت انسان است که با قرار گرفتن در یک موقعیت خاص، 

تمرکز و فکرش جهت پیدا می کند، به همان حوزه و موضوع خاص.
اعمال  یاد  به  خود  به  خود  می گذاریم،  امام زادگان  حرم  به  پا  وقتی 
دینی، بازگشت به سمت خداوند و  طلب بخشش از گناهانی که مرتکب 
و  سعادت  که  آن چه  یادآوری  به  می کنیم  شروع  و  می افتیم  شده ایم 
جلیل القدر،  امام زادگان  بارگاه  در  حضور  می کند.  تهدید  را  ما  آخرت 
این که  فرصت  اعمالمان.  محاسبۀ  و  عبادت  برای  است  فرصتی 

بنشینیم و پروندۀ اعمال خودمان را حساب و کتاب کنیم.
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درست مانند یک کاسب زیرک که مدام دخل و خرجش را محاسبه 
می کند؛ میزان فروش روزانه، بدهی ها، چک های پاس شده و برگشت 
و  به حساب  دنیا حواس مان  باید در مزرعۀ  ما هم  . همۀ  و...  خورده 
تا ضرر نکنیم. اگر می خواهیم کاسبی موفق باشیم،  کتاب مان باشد 
الزم است که مدام به فکر عبادت باشیم و حساب کشیدن از خودمان. 
فضای معنوی یک امام زاده، یکی از بهترین  مکان هاست برای تأمل و 

تفکر در خصوص خودمان و بررسی وضعیتمان در این دنیا.
که  گرفته ایم  قرار  زمانه ای  در  ندهیم.ما  دست  از  را  فرصت هایمان 
خدا نعمت هایی را ارزانی مان کرده و برخی از آن نعمت ها در زمانه های 
ما  اختیار  در  راحتی  به  که  است  فرصتی  این  نمی شود.  یافت  دیگر 
قرار نگرفته است.چه انسان های بی شماری که در حسرت درک یک 
امام زاده از دنیا رفتند و حاال ما به راحتی، در کمال آسایش و امنیت در 
کشوری حضور داریم که زائر امام زادۀ محترم است و دارای ارج و قرب 
و مقام.آینده منتظر ماست تا در خصوصمان قضاوت کند. خود ما نیز 
قضاوتی در خصوص رفتار گذشته مان خواهیم داشت. الگوی آیندگان 
شویم، نه مایۀ عبرتشان. که درک امام زادگان و حضور در حرم هایشان 

به توفیق الهی ما را برای فرزندانمان الگو می کند.





مهمان های نورچشمی
فصل دوم



اولش به نظر عجیب می آید؛
هر نقطه از ایران و هر شهری را که دست بگذاری، حتمًا بارگاه یک یا 

چند تن از فرزندان بزرگوار معصومین )ع( در آن وجود دارد. 
حضور امامزاده ها بدون شک نعمت بزرگی برای مردم ایران است که 
در طول قرنها بهانه ای شده است برای انس و الفت بیشتر اهالی این 
در  امامزادگان  تأثیر   . و طهارت)ع(  بیت عصمت  اهل  به  و خاک  آب 

تقویت ریشه های والیت در مذهب تشیع غیر قابل انکار است.
اما سؤال هایی هست که با دقت بیشتر، ذهنت را درگیر میکند؛

چرا ایران؟ چرا کشور ما به نسبت کشورهای همجوار، اینقدر اماکن 
متبرکه و امامزاده دارد؟ چرا در سالهای کمی دورتر، این امامزادگان 
عظیم الشأن به ایران آمده اند؟ مگر پدرشان در این آب و خاک بودهاند 

که در این خاک مدفون شده اند؟
و  تولد  محل  به  را  ایران  باید  )ص(  پیامبر  خانوادۀ  از  زیادی  افراد  چرا 
و  میدادند  ترجیح  عراق،  و  عربستان  و  حجاز  محدودۀ  و  زندگیشان 
سختی راه را به جان خریده و به کشور ما می آمدند؟ چطور ممکن است 
گاهی، منطقه ای صعب العبور که امروزه دسترسی به آن حتی با وسایل 
نقلیۀ مدرن، طاقت فرسا و زمانبر است، تبدیل شود به پایگاه حضور 
مردم  اکثریت  مذهب  بین  ارتباطی  چه  امامزاده؟  یک  دفن  مکان  و 
 کشورمان و ارادت قلبی اقلیت های دینی به اهل بیت )ع( وجود دارد؟
میزبانی مردم مهمان نواز ایران از فرزندان و نوادگان ائمه)علیهمالسالم( در 
این  در  که  دارد  مختلفی  علل  و  زمینه ها  تاریخی  مختلف  دوره های 
پایان،  در  تا  کنیم  صحبت  درباره شان  یک  به  یک  میخواهیم  فصل 

بخشی از مهمترین سؤاالت باال به جواب برسد. 



اولش به نظر عجیب می آید؛
هر نقطه از ایران و هر شهری را که دست بگذاری، حتمًا بارگاه یک یا 

چند تن از فرزندان بزرگوار معصومین  در آن وجود دارد. 
حضور امامزاده ها بدون شک نعمت بزرگی برای مردم ایران است که 
در طول قرنها بهانه ای شده است برای انس و الفت بیشتر اهالی این 
آب و خاک به اهل بیت عصمت و طهارت . تأثیر امامزادگان در 

تقویت ریشه های والیت در مذهب تشیع غیر قابل انکار است.
اما سؤال هایی هست که با دقت بیشتر، ذهنت را درگیر میکند؛

چرا ایران؟ چرا کشور ما به نسبت کشورهای همجوار، اینقدر اماکن 
متبرکه و امامزاده دارد؟ چرا در سالهای کمی دورتر، این امامزادگان 
عظیم الشأن به ایران آمده اند؟ مگر پدرشان در این آب و خاک بوده اند 

که در این خاک مدفون شده اند؟
و  تولد  محل  به  را  ایران  باید    پیامبر  خانوادۀ  از  زیادی  افراد  چرا 
زندگی شان و محدودۀ حجاز و عربستان و عراق، ترجیح می دادند و 
سختی راه را به جان خریده و به کشور ما می آمدند؟ چطور ممکن است 
گاهی، منطقه ای صعب العبور که امروزه دسترسی به آن حتی با وسایل 
نقلیۀ مدرن، طاقت فرسا و زمانبر است، تبدیل شود به پایگاه حضور 
مردم  اکثریت  مذهب  بین  ارتباطی  چه  امامزاده؟  یک  دفن  مکان  و 
 کشورمان و ارادت قلبی اقلیت های دینی به اهل بیت  وجود دارد؟
در   ائمه نوادگان  و  فرزندان  از  ایران  مهمان نواز  مردم  میزبانی 
این  در  که  دارد  مختلفی  علل  و  زمینه ها  تاریخی  مختلف  دوره های 
پایان،  تا در  فصل می خواهیم یک به یک درباره شان صحبت کنیم 

بخشی از مهمترین سؤاالت باال به جواب برسد. 
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یک
سفارت نور

برحق  تمام،  هوشیاری  و  تیزبینی  با  ابتدا  همان  از  ایران  مردم 
وصیت  آخرین  و  داده  تشخیص  را    پیامبر  بیت  اهل  بودن 
را  امامانشان  و  بیت  اهل  با  موّدت  و  اطاعت  یعنی  پیامبرشان، 
جدی گرفتند. روحیۀ والیتمداری و اطاعت از ولّی حقیقِی خدا، 
افتخار بزرگی برای مردم ایران است که در طول تاریخ، بارها خود 
زمانه  به شرایط  واکنشهایشان نسبت  مانند  داده است.  نشان  را 
که جانشین   پیامبر بیت  اهل  و  امام زمان خویش  از  دفاع  و 

رسول از طرف خدا بودند.
وقایع  به  نسبت  ابتدا،  همان  از  ایران  آوردۀ  اسالم  تازه  مردِم 
اجتماعی و سیاسی تیزبین و دقیق بودند و در شرایط سختی که 
به وارونه جلوه  بین عواِم ساده لوح سعی  نفوذ در   با  سودجویان 
دادن وقایع سیاسی آن دوران داشتند با نگاهی بصیر مسائل را 
تجزیه و تحلیل میکردند. در آن ایام، حکومِت به ظاهر اسالمی 
و  حقایق  نشر  از  جلوگیری  و  شیعیان  تخریب  برای  راهی  هر  از 
محبت  که  ایرانیان  اما  جست،  بهره  امامان  توسط  دینی  معارف 
داشتند،  آنها  فرزندان  و    پیامبر  اهل بیت  به  نسبت  عمیقی 

صراط مستقیم را گم نکردند. 
به سرعت دعوت  ایران،  مردم مشتاق و حق شناس و حق طلب 
اسالم را پذیرفتند. آنها در سالهای بعد، همواره دغدغۀ شناخت 
بهتر اسالم را داشتند و دور از چشم حاکمان وقت، برای درک 
بهتر معارف دینی و عمل به وصیت پیامبرشان، بارها با پیگیری 
زیاد از حضرات معصومین درخواست فردی به عنوان نایب 
و سفیِر امام را نمودند. تا در شرایطی که دسترسی به امام سخت 
و گاهی ناممکن بود، حتی االمکان از منابع و ذخایر نور الهی بعد 
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از پیامبر بهره مند شوند. 
از جمله سفیران و نمایندگان امام، میتوان به علی بن محمد باقر 
 اشاره کرد. امامزاده و سفیری که در مشهد اردهال، کربالی 
ایران، مدفون است. او فرزند امام محمد باقر  و سفیری بود 
برای مردم ایران از جانب پدر و امام زمانشان، که بعد از دعوت 
مردم ایران و نامه های بسیاری که برای حضرت نوشته شده بود، 
به فرمان حضرت به ایران مهاجرت کرد و مأمور رسیدگی به امور 
دینی و زندگی اهالی منطقۀ فین و کاشان شد. علی بن محمد 
باقر  سفیر نوری بود که تنها مدت کوتاهی فرصت پیدا کرد 
تا قلب های مشتاق مردم منطقه ای از ایران را با معارف صحیح 

اسالمی آشنا کند. 
انگار که روح تازه ای به کاشان دمیده شده باشد، مردم از حضور 
برای  اطراف  مناطق  تمام  از  و  نمی شناختند  پا  از  سر  ایشان 
ایشان  خدمت  احوالشان  به  رسیدگی  و  سؤاالت  و  ابهامات  رفع 
ایشان به حدی در قلب های مردم این  می آمدند. مهر و محبت 
منطقه نشسته بود که آتش ترس و کینۀ حاکمان نسبت به اهل 
بیت پیامبر، شعله ورتر از همیشه شد و دستور قتل ایشان از 

طرف حاکم منطقه صادر شد. 
ترس حاکمان و زمامداران طاغوتی عجیب نبود. بصیرت و عشق 
بود که  به قدری گسترده و عمیق  ولّی خدا  از  ایرانیان  و اطاعت 
اگر جلوی آن را نمی گرفتند، معارف راستین اسالمی به سرعت 
منتشر می شد و ارکان خالفت غاصبان به لرزه می افتاد و بساط 
با هدایت خاندان اهل بیت برای همیشه جمع  ظلمشان 

می شد. 
انقالبی  مردمان  جمع  در   بیت اهل  سفیران  حضور 
ایران زمین، ترکیبی بود که خواب آرام را بر چشم حکومت غاصب 
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حرام می کرد. پس دست به کار شده و در مدت کوتاهی پس از 
مهاجرت علی بن محمدباقر به منطقه، دست به جنایت زدند 
و کربالی کوچک دیگری در ایران به راه انداختند و نایب و سفیر 
امام را بعد از خطبه های ماندگار نماز جمعه اش به شیوۀ جدش 

امام حسین  در صحرای اردهال به شهادت رسانند. 

دو
در جستجوی امنیت

داشتن  شما  جرم  تنها  که  برسد  راه  از  روزی  بکنید!  را  فکرش 
نسبت فامیلی با یک خاندان باشد، و تنها مجازاتی که به خاطر 
به خاطر  اعدام  باشد!  اعدام  می گیرند،  درنظر  برایتان  جرم  این 

داشتن نسبت فامیلی!
و  اصلی ترین  از  یکی  می رسد  به نظر  تاریخی،  اسناد  مطالعۀ  با 
بزرگترین دالیل برای مهاجرت فرزاندان امامان و نوادگان آنها در 
و جنایِت سران  کشورمان، دشمنی و سختگیری دائمی و ظلم 

حکومت بنی امیه و بنی عباس بوده است. 
غاصبان والیت اهل بیت، کینه و وحشتی  همیشگی از شیعیان 
و اتحاد آنان داشتند. آنها برای خاموش کردن این نور، حتی از 
خصوصی  دیدارهای  گاهی  و  سخنرانی ها  جلسات،  کوچکترین 
شیعیان با ائمۀ هدی جلوگیری می کردند. تا مبادا حقیقت 
نامشروع  پایه های حکومت  و  آشکار شده  آنچه هست،  از  بیش 

فاسدشان به خطر بیفتد.
بنی عباس نسبت به شیعیان و اهل بیت پیامبر کینه و دشمنی 
از  باالتر  هدفی  بنی عباس  و  بنی امیه  برای  داشت.  شدیدتری 
نابودی تمام و کمال شیعیان و اهل بیت پیامبر نبود و گاهی به 
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قدری عرصه را بر شیعیان و خانوادۀ امامان سخت می کردند که 
می شد.  سلب  آنان  از  هم  زندگی  ملزومات  و  شرایط  اصلی ترین 
یا تحت مراقبت و  در چنین شرایطی امام و خانوادۀ بزرگوارشان 

نظارت شدید بودند، یا در زندان.
از طرفی هرکسی که با اهل بیت مالقات یا نسبتی داشت، 
همواره باید جانش را در معرض خطر حساب می کرد. در برهه ای 
از تاریخ ننگین عباسی و اموی، حتی آشکار شدن نسبت فامیلی 
یک فرد با امامان شیعه، جرمی بود که مجازاتش حبس یا ترور 

بود؛ بی آنکه حتی فعالیت یا اقدامی به نفع شیعه کرده باشد.
این بود که بارها اهل بیت پیامبر، که همیشه تحت نظارت 
به  را  و سختی مسافرت های طوالنی  رنج  بودند،  در حبس  یا  و 
جان می خریدند، تا به مکانی امن تر و آزادتر برای زندگی برسند. 

در فضای خفقان و اختناق عباسی و اموی، بسیاری از شیعیان و 
نوادگان اهل بیت ناگزیر می شدند که هویت اصلی خود را 
پنهان نگه دارند، تا هم جان خودشان و هم جان اطرافیانشان و 

کسانی که با آنان در ارتباط بودند، حفظ شود.
بنی امیه  از  یوسف  بن  حجاج  وحشیگری ها،  این  آشکار  نمونۀ 
بیت  از خونخوارترین و سنگدل ترین دشمنان اهل  بود که یکی 
پیامبر به حساب می آمد. او عدۀ بیشماری از شیعیان و اهل 
بیت پیامبر را فقط و فقط به خاطر ارتباط و یا ارادت قلبی به امام 

زمانشان سر برید.
در این میان، با اینکه ایران جزء کشورهای اسالم آورده و تحت 
دلیل  به  اما  می آمد،  حساب  به  بنی عباس  و  بنی امیه  حکومت 
محسوب  امن  منطقه ای  مردمانش،  بصیر  و  حق طلب  خصلت 
می شد. مردمی خونگرم و مهمان نواز که حتی اگر ارادت و عشق 
قلبی و همیشگی شان به خانوادۀ پیامبر را نادیده بگیری، به رسم 
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تکریم و مهمان نوازی، پذیرای امامزادگان شیعه می شدند. 
بدون هیچ اطالعی  ایرانیان  نقل شده که  نمونه هایی  تاریخ،  در 
 و تنها به پشتوانۀ  از معارف اسالمی و شناخت اهل بیت 
و  احترام  مورد  را   پیامبر بیت  اهل  مهمان نوازیشان،  خوی 
به  و  داده  پناه  حکومت،  مأموران  برابر  در  و  داده اند  قرار  تکریم 
آنها کمک کرده اند تا به مناطق امن بروند. برخورد متفاوتی که به 
ندرت در سایر بالد آن زمان یافت می شد. به همین علت تعداد 

امامزاده ها در ایران، بیش از دیگر سرزمین های اسالمی است.
این ها همه دست به دست هم داد تا ایران در طول حکومت های 
سکونت  برای  امن  مکانی  همیشه  عباسی،  و  اموی  پراختناق 
فرزندان پیامبر باشد و حتی اگر حاکمان محلی تحت لوای 
مردمان  مهربانی  و  تعهد  اما  میکردند،  عمل  غاصب  خلفای 

پناهگاهی امن برای این بزرگواران ایجاد می نمود. 
انداخته اند  خطر  به  را  جانشان  بسیاری  ایرانیان  که  است  آمده 
پیشینۀ  و  ایرانیان  آوازۀ خوش  کنند.  دفاع  پیامبر  بیت  اهل  از  تا 
امیدی  روزنۀ  همیشه   ، بیت  اهل  به  ارادتشان  و  رفتاری 
برای نوادگان پیامبر به حساب می آمد تا از ظلم حاکمان مستبد 

وقت، در امان باشند. 
اهل بیت  دشمنان  سرسختی  به دلیل  میزبان،  تالش  علیرغم 
شرایط  با   جلیل القدر امامزادگان  زندگی  گاهی   ،
به  بزرگواران  این  عزیمت  دالیل  از  یکی  می شد.  سپری  سختی 

مناطق صعب العبور، تأمین امنیت جانی ایشان بوده است. 
عدۀ زیادی از ایشان در طول مسیرها و سفرهای طوالنی مدت 

آسیب دیده، به شهادت رسیده یا در اثر بیماری از دنیا رفته اند. 
دستۀ دیگری از امامزادگان نیز در آبادی های کوچک و دورافتاده 
نسل های  و  پرداخته  مردم  هدایت  به  همانجا  در  و  شده  ساکن 
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بعدیشان نیز مقیم همان دیار شده اند. 
از آنجا که همواره این خاندان در نزد ایرانیان محترم بوده اند، پس 
از وفاتشان مقبره ها و بارگاه شان به طور ویژه ساخته میشده است. 
این مقبره ها در طول قرن ها حفظ شده و بارها مورد بازسازی قرار 

گرفته اند و به اشکال امروزی خود درآمده اند.
گاهی می شنوی که مثاًل در فالن شهر یا در فالن منطقه آمار 
و تعداد امامزاده ها زیاد است. مثاًل در فالن شهر شمالی. شاید 
با خودت فکر کنی که این کوه ها و جاده های سرسخت امروزی 
را چگونه در آن زمان سپری کرده و به اینجا رسیده اند.  اواًل که 
برای ریشه یابی این اتفاقات و کاًل اظهار نظر در مورد پیشینۀ یک 
امامزاده، باید بسیار دقیق و حساب شده عمل کرد. مثاًل  با بررسی 
بوده  خاصی  جادۀ  گذشته،  در  که  است  شده  مشخص  تاریخی 
که کوه دماوند را به شهرهای شمالی کشور می رسانده و همین 
در  امامزادگان  آمار  و  تعداد  که  شده  باعث  امن،  ارتباطی  مسیر 
شهرهای شمالی کشور، زیاد باشد. چون عدۀ زیادی از آنان برای 
فرار از دست مأموران حکومت، از این طریق خود را به شهرهای 
شمالی ایران می رسانند و از طرف دیگر در شمال ایران به علت 
مقاومت هایی که با حاکمیت جامعه می شد، در برهه ای از زمان، 
ازین رو  مهیا می شد.  امامان  فرزندان  برای سکونت  امنی  مکان 
 ،پیامبر نوادگان  از  تعداد بسیاری  بازۀ زمانی خاص،  در یک 
ایران می دانستند  آخرین راه چاره را مهاجرت به مناطق شمالی 
ما  کشور  شمال  تا  عربستان  فاصلۀ  محاسبۀ  با  امروزه  شاید  که 
برسد،  به نظر  عجیب  و  غیرعادی  کوهستانی  مناطق  سختی  و 
اما با بررسی مستندات تاریخی در مورد پیشینه و علت مهاجرت 
و  دقیق  و  واضح  جواب  به  می توان  منطقه،  هر  به  امامزادگان 

روشنی رسید.
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سه
قلب تپنده ی ایران

هجرت امام هشتم، حضرت رضا  به ایران، در کنار دو عامل 
قبل، نقش بسیار برجسته ای در مهاجرت نوادگان و امامزادگان 

جلیل القدر به این آب و خاک دارد. 
و  پیامبر  بیت  اهل  از  ترس  با  بنی عباس  و  بنی امیه  خلفای 
به  را    امام رضا  مأمون  می کردند.  حکومت  آنها  محبوبیت 
ایران احضار می کند و ایشان را ولیعهد خود قرار می دهد، تا هم 
دوستداران  اینکه  هم  و  باشد  داشته  نظر  زیر  را  امام  نزدیک  از 
ابراز عالقۀ دروغینی به اهل بیت  با  امام را کنترل کرده باشد و 
پیامبر، بتواند مردم را فریب دهد. سیاست جدید مأمون به عنوان 
یکی از خلفای عباسی، کمی فضا را  برای شیعیان و سادات بهتر 

می کند. 
و شیعیان که سختی  امامان  فرزندان  و  نزدیکان  از  زیادی  عدۀ 
با  بود،  کرده  سلب  آنان  از  را  آرامش  عباسی  خلفای  دشمنی  و 
بیشتری که  آزادی های ظاهرِی  و  ایران  به    امام رضا  ورود 
پیشینۀ  با  و  استفاده کرده  از فرصت  بود،  داده  ایشان  به  مامون 
خوب ایرانیان در حمایت و عشق به اهل بیت پیامبر، به ایران 
آمده تا هم موالیشان را زیارت کنند و هم در جایی زندگی کنند 
زندگی شان   ،پیامبر به اهل بیت  یا عالقه  به خاطر نسبت  که 
را  آن  سرپرسی  که  کاروانی  به  می توان  جمله  از  نشود.  مختل 
اشاره  داشت،    رضا  امام  برادر  چراغ(،  )شاه  احمدبن موسی 
دوستان  از  زیادی  عدۀ  و  حضرت  نزدیکان  که  کاروانی  کرد. 
ایشان را شامل میشد و از هر روستا یا آبادی که می گذشت، عدۀ 
تازه ای به آن می پیوستند. به قدری که وقتی به شیراز میرسند، 
کاروان احمدبن موسی  بیش از چند هزار نفر جمعیت داشته 
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به  می کرده،  خطر  احساس  شیعیان  تجمع  از  که  مأمون  است. 
حاکم فارس دستور میدهد که هرطور شده جلوی آنها را بگیرد. 
بعد از حملۀ سختی که به کاروان می شود، عده ای به شهادت 
 به نقاط  میرسند و عده ی دیگری به فرمان احمدبن موسی 
شهرهای  در  که  امامزادگانی  اکثر  امروزه  می گریزند.  دوردست 
مختلف کشور پراکنده اند، از افراد همان کاروان بوده اند. از جمله 
  احمدبن موسی و بی بی حکیمه که برادر و خواهر امام رضا 
می باشند. علت اینکه آرامگاه  احمدبن موسی در فارس و خواهر 
در  حادثه ای  چنین  وقوع  است،  گچساران  کوه های  در  ایشان 

زمان امامت حضرت رضا است.
به  و  مردم  توسط  مقبره  ساخت  با  امامزادگان  این  دفن  محل 
از  امروزی درآمده است. عدۀ دیگری هم  به شکل  احترام  نشانۀ 
جمله حضرت معصومه ، خواهر امام رضا  دوری برادر 
ایران سفر  به  نتوانسته تحمل کنند و به شوق دیدار امامشان  را 
کردند. حضرت معصومه  اما هیچگاه به برادر نمیرسند و 
در ساوه توسط مأموران حکومت مسموم می شوند و سپس طبق 
راهنمایی خودشان به سمت قم آمده و پس از مدت کوتاهی در 

این شهر، به شهادت می رسند.
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چهارحرف بیشتر ندارد، اما پشتش حرف های بی شماری نهفته است. 
همه آرزویش را دارند و پی راهی می گردند برای به دست آوردنش. این 
لغت از آن دسته نعمت هاست که به دست آوردنش لیاقت می خواهد. 
به  و  بروی  به دنبالش  تو  نیست که  پول  نیست. مثل  انسان ها  دست 
دستش بیاوری. عالوه بر این که انسان ها برای داشتنش باید تالش 
انتخاب  خداوند  توسط  باید  تو  این که  دارد.  اساسی  شرط  یک  کنند، 
شده باشی که مستحق داشتن این نعمت شوی. باید توی چشم خدا 

ویژه شده باشی تا این کاالی گران بها را در اختیارت بگذارد.
»برکت«

فصل  این  در  که  ویژه ای  نعمت  همان  و  حرفی  چهار  کلمۀ  همان 
از  بیشتر  کمی  بهانه  این  به  و  بزنیم.  حرف  درباره اش  می خواهیم 
این کلمۀ چهار  با  امامان معصوم مان بگوییم، که  نوادگان  فرزندان و 
خدمات  و  ساختند  بسیاری  جمله های  حیات شان،  دوران  در  حرفی 

فراوانی را به شیعیان، مسلمانان و مظلومان جهان هدیه کردند.
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فراوانی را به شیعیان، مسلمانان و مظلومان جهان هدیه کردند.
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یک
برکت انتقال پیام

تولید  را  قرار است محصولی  و  کارخانه هستید  تصور کنید مدیر یک 
 کنید. هزینه می کنید برای کارخانه تان، از این اداره به آن اداره می روید 
کارگر  گرفتید  را  مجوزها  آن که  از  بعد  بگیرید؛  را  الزم  مجوزهای  تا 
را  اولیه تان  منابع  می کنید،  استخدام  مهندس  می کنید،  استخدام 
فراهم می کنید،  دستگاه های مورد نیاز را تامین و خریداری می کنید 
تا در خدمتتان  به صف می کنید  را  و کارشناسان و مدیران مجموعه 

باشند و چرخ خط تولید تان راه بیفتد. 
تازه مرحلۀ تولید آغاز می شود. در آن مرحله هم  پس از این کارها، 
کارهای الزم را انجام می دهید؛ نظارت بر تولید، رفع نواقص و ایرادات 
هزینه های  پرداخت  و  مشکالت  به  رسیدگی  انسانی،  نیروی  و  فنی 
تولید می کنید!  تمام سختی ها  با  را  نهایتًا محصولتان  تا   ،... و  انرژی 
به  مربوط  کارهای  همۀ  است؟!  شده  تمام  کارتان  می کنید  تصور 

فعالیت تان را انجام داده اید؟ پاسخ منفی است. 
شروع  شما  کار  اصلِی  و  مهم  مرحلۀ  تازه  کارها،  این  همۀ  از  بعد 
شده است. مرحله ای که اگر به درستی انجام نشود، کارتان فایده ای 
را  خود  سرمایۀ  شما  می شود.  هوا  باد  زحمت تان  و  داشت  نخواهد 
وسط گذاشته اید و ماه ها یا شاید سال ها تالش کرده اید و کاال را تولید 
کرده اید، با این هدف که به دست مشتری و مصرف کننده  برسد. حاال 
اگر بعد از تولید کسی نباشد که این کاال را بین مردم توزیع و پخش 
کند و به دست مصرف کننده برساند، مانند این است که سرمایه و وقت 

و انرژی خود را ریخته اید توی چاه. 
اگر  است.  حساسی  و  مهم  بسیار  مرحلۀ  رساندن،  و  انتقال  مرحلۀ 
درست انجام شود، حتی اگر یک محصول چندان هم باکیفیت نباشد 
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به  ولی  باشد  عالی  محصول  یک  اگر  اما  می رسد،  سرانجام  به  کار 
مصرف کننده نرسد، فایده ای نخواهد داشت.

در  زیادی  افراد  و  آسایش  و  داریم  آرامش  ما  روزها  این  در  این که 
جامعه هستند که اطالعات دینی مناسبی دارند و...، همگی را مدیون 
افراد  این  از  برخی  داده اند.  انجام  را  انتقال  این  که  هستیم  آن هایی 
به  بنا  که  بودند  امام زادگانی  است،  ثبت  وقایعشان  تاریخ همۀ  در  که 
دالیل مختلف به ایران آمدند و بسیاری از آن ها در این راه »خون«  نیز 
داده اند. یکی از کارهای مهمی که امام زادگان در ایران انجام دادند، 
 همین بحث انتقال معارف به ایرانیان بود. معارف ناب اهل بیت
را از پدرانشان گرفتند و آوردند به این سرزمین. روایت های مختلف را 
نقل کردند و در میان مردم و بزرگان به تبلیغ دین و شریعت پرداختند. 
برکتشان هنوز هم در جریان است. چه آن که همین شهر قم و مرکز 
شیعۀ جهان، از برکت یکی از همین امام زادگان مطرح و معروف شد 
و حوزه  در کنارش ایجاد شد. از برکت بانویی که در این شهر مدفون 
است و هرکه از این دیار، عالم شده توفیقش را از ایشان گرفته است. 

.بانوی عزت و ایستادگی حضرت فاطمۀ معصومه

دو
برکت بهاری

به بهار دقت کنید، همین فصل اول سال که بهانه ای است برای نو 
شدن و طراوت را می گویم، بهار همیشه با خودش شادابی می آورد و 
نشاط. با خودش دید و بازدید دارد و مسافرت و لباس نو و... . »خدا« 
می شود  روح  این  و  است  داده  قرار  را  سرزندگی  روِح  فصل،  این  در 
فرصتی برایمان که از بدی ها و کینه ها رها شویم و به سمت خوبی ها 
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حرکت کنیم.حضور امام زادگان در ایران اسالمی مانند بهار می مانده 
و می ماند. جمعیتی شیعه را تصور کنید که از امامانشان دور هستند، 
در  بسیار.  برای شیعیان،  و مشکالت  است  خفقان  که  دوره هایی  در 
  اهل بیت  محب  و  بودن  شیعه  دلیل  به  را  خیلی ها  که  دورانی 
از بین می برند، این حضور مایۀ آرامش بوده  بودن زندانی می کنند و 
بوده اند،  محروم تر  و  غریب تر  مردم  که  مناطقی  در  خصوصًا  است. 

بهاری در دل زمستان برایشان به وجود آمده است.
مشکالت  از  می کردند.  برطرف  را  شیعیان  مشکالت  امام زادگان 
شخصی و خانوادگی گرفته تا مشکالت اعتقادی و عقیدتی و... . سعی 
می کرده اند در حد توان، مشکالت مختلف جمعیت اطرافشان را حل 
کنند. نکتۀ جالب توجه این است که به نظر می رسد امام زادگان فقط 
و  بلکه همین حضورشان  نمی کرده اند،  برطرف  را  مشکالت شیعیان 
رفتار کریمانه شان باعث می شده تا عدۀ زیادی که محبتی نسبت به 
خاندان شوند. حتی کسانی  این  به  نیز، عالقه مند  نداشتند  اهل بیت 
اعتقادات  به  که مذهبی متفاوت داشته اند و حتی کسانی که نسبت 

کم توجه بوده اند.
در واقع حضور امام زادگان در ایران نوآوری، طراوت، جوانی و نشاط 
را برای جماعتی که در مشکالت غرق بوده اند به ارمغان آورده است. 
مردم با یکدیگر مهربانی و محبت بیشتری می کرده اند، میان برادران 
محکم تر  و...  خانوادگی  دوستی،  روابط  و  می کرده  سرکشی  دینی 
و  به محبت شده  تبدیل  کینه ها  موارد،  از  بسیاری  در  است.  می شده 

زندگی مردم شیرین تر.
حضور امام زادگان مانند بهار، روح امید و گذشت و مهربانی و معنویت 
را در دل مردم می کاشته است و امروز نیز باوجود این که حیات مادی 
جوار  در  است.  برکت  مایۀ  حضورشان  نیستند،  دنیا  این  در  و  ندارند 
در  و...  تربیتی  آموزشی،  هنری،  فرهنگی،  فعالیت های  امام زادگان 
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حال انجام است و این بهار همچنان در جمهوری اسالمی نیز ادامه 
دارد. و به فرموده بنیانگذار کبیر جمهوری اسالمی ایران حضرت امام 

خمینی  مردم در پناه این بقاع متبرکه در آسایش زندگی کنند.

سه
برکت سالمت

هیچ گاه یک کشاورز عاقل بذرهایی که به زحمت به دست آورده را روی 
زمینی خراب هزینه نمی کند. به هر حال آن کشاورز، وقت و نیرویش 
ماه ها  و  کند  کار  زمین  این  روی  می خواهد  و  گذاشته  آن ها  برای  را 
وقت بگذارد. برای همین زمینی را انتخاب می کند که سالم باشد و 
مشکالت این چنینی نداشته باشد. این جزء اصول کشاوری است که 
و محصوالت  انجام شود  آن  روی  تا کشاورزی  باشد  زمین سالم  باید 

خوبی تولید شوند.
در باقی مسائل هم همین گونه است. مثاًل یک معمار هم هیچ وقت 
یک  نمی کند.  بنا  خانه ای  و...  دارد  نشست  احتمال  که  زمینی  روی 
خطاط روی کاغذی که مشکل دارد و جوهر را پس می دهد، وقت و 

هنر را هزینه نمی کند و... .
باید  آدم  دل  آدم هم هست؛  دل  در خصوص  مطلب  دقیقًا همین 
آباد کردن دل جزء سخت ترین و مهمترین  آباد شود و  تا  سالم باشد 
آبادانی هاست. دل انسان که معیوب باشد، معارف الهی و حرف های 
زمین  و  کاغذ  همان  مثل  نمی گیرند،  جا  درستی  به  درونش  خوب 
اجازه  و  کرده اند  جا  زمین  آن  در  آفت  و  شوره  که  انگار  کشاورزی. 

نمی دهند که گیاه به درستی در آن رشد کند.
برخی انسان ها هستند که در جهت آباد کردن دل قدم بر می دارند 
زمین  یک  مثل  انسان ها  دیگر  دل  که  می کنند  عمل  گونه ای  به  و 
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کشاورزی شخم زده شده و آمادۀ زراعت می شود و آمادۀ آماده می شود 
برای کاشتن بذر معارف روی آن. 

تالش  و  می کنند  را  ممکن  انتخاب  بهترین  مؤمن  انسان های  آن 
دیگر  به  معارف  انتقال  شاه راه  دیگری  چیز  هر  از  بیش  تا  می کنند 
می شوند،  هم کالم  ما  با  می نشینند،  ما  کنار  کنند.  فعال  را  انسان ها 
معارف  می کنند  سعی  اخالق  و  عمل  در  می گویند،  دینی  نکته ای 
در  قرار می گیریم کم کم  کنارشان  که  نیز همین  ما  و  کنند  رعایت  را 
زمینه های معنوی پیشرفت می کنیم و دلمان که شوره زار بود، شخم 

می خورد و آماده می شود که هرچه بیشتر معرفت درونش نفوذ کند.
یکی از کارهایی که امام زادگان شریف ما انجام دادند، همین مسأله 
بوده است. آن ها در ایراِن آن زمان حاضر شدند و به آبادانی دل مردم 
پرداختند، هرچه می توانستند از معارف گفتند و از خدا و چه انسان های 
بی شماری که از همین طریق دلشان شخم نخورد و راه حقیقت پیدا 
نکردند. چه انسان های زیادی که حضورشان در یکی از مجالس این 
امام زادگان برایش مسیر صد ساله باز نکرد و چه انسان هایی که نفس 

حق این امام زادگانش شفایشان نداد.
کنیم،  دقت  امام زادگان  این  بارگاه  و  مقبره  به  اندکی  اگر  نیز  امروز 
می بینیم که دل ها را جال می دهند و شخم می زنند و مانند یک کشاورز 
لحظات  ما  همۀ  می آورند.  وجود  به  و  می کارند  معرفت ها  کارکشته 
امام زادگان تجربه   و  را در حرم های اهل بیت  معنوی خاصی 
تا  شده اند  مقدمه  تجربه ها،  این  و  معرفت  دریافت  این  که  کرده ایم 

هرچه بیشتر معرفت درونمان بروید و به ثمر بنشیند.
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چهار
برکت علم

و  به خاطر خوردن پفک  آنجا که  بیاوریم.  به خاطر  را  کودکی هایمان 
سایر تنقالت گریه می کردیم و از بزرگترها می خواستیم اجازه دهند که 
بیشتر بخوریم. آن ها اجازه نمی دادند، چون می دانستند این زیاده روی 
کردن ها برای ما ضرر دارد. آن ها برای این که جلوی ضرر را بگیرند، 

مانع این می شدند که ما بیشتر خوراکی بخوریم! 
آن روزها در دلمان از بزرگترها بدمان می آمد و ناراحت بودیم که چرا 
اجازه نمی دهند ما هرچه می خواهیم بخوریم. اما امروز که دانش مان 
از آن ها ممنون هم هستیم! آن  بیشتر شده به خاطر این عمل شان 
می خواستیم  که  کاری  شعورمان،  و  عقل  با  و  خودمان  پیش  روزها 
بکنیم را اشتباه نمی دانستیم و امروز به اشتباه بودن آن پی برده ایم. 

چه چیزی عوض شده است؟
تربیت فرزندش دچار مشکل است،  یا مادری را فرض کنید که در 
وقتی دانش و فهم تربیتی خود را فرضًا از طریق مطالعه باالتر می برد 
و می فهمد که برخورد خشن گاهی در تربیت فرزند تأثیر عکس دارد، 
رفتارش عوض می شود و همین دانش باعث می شود برخوردش را با 
فرزندش عوض کند. دقیقًا برعکس این هم هست، کسی که دانش 
اشتباهی در برخورد و تعامل با فرزندش دارد، رفتارش بر پایۀ آن دانش 
و  فاصله  نادرستش  رفتار  و  اشتباه  دانش  دلیل  به  و  می گیرد  شکل 
شکافش میان خودش و فرزندش بیشتر می شود. پس شکی در این 
نیست که میزان دانش و اطالعات صحیح ما در نوع رفتار، منش و 
زندگی ما تأثیر مستقیم دارد و این مطلب ضروری و الزم است که ما 
باید تا می توانیم دانش صحیحمان را افزایش دهیم و قدم گذاشتنمان 

در هر کاری از روی فکر، اندیشه و علم باشد.
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در آن مثال اول نیز قطعًا میزان دانش و درک صحیح ما باعث تغییر 
اساسًا  بزرگترها شده است.  ما در قضاوت در خصوص عمل  رویکرد 
میزان  نسبت  به همان  باشد،  بیشتر  دانش صحیحش  انسان  هرچه 

رویکردش نسبت به مسائل تغییر می کند.
بود  این  ما   کشور  به  امامزادگان  فرمایی  تشریف  برکات  از  یکی 
هم  و  را  عادی  مردم  هم  دهند.  افزایش  را  مردم  دانش  میزان  که 
آدم های خاص را. شاگردان خاص این امام زادگان معارف را از آن ها 
می آموختند و درفضاهای مختلف نشر می دادند. انسان های مختلفی 
از این فضای علمی و دانشی استفاده می کردند و تغییر رویکردهای 
واقع  ما. در  زیادی مشاهده می شده است. مثل همان مثال کودکی 
مردم کودکانی بودند که این امام زادگان فهم و دانش آن ها را بیشتر 

کردند تا نسبت به مسائل، رویکرد متفاوت و جدیدی پیدا کنند.
می کردند،  ارزانی  مردم  به  را  دانش  کسب  و  معرفت  و  تفکر  وقتی 
نتیجۀ این ها در امور زندگی مردم یافت می شد و عمل به مسائلی که 
در  انسان  وقتی  ارمغان می آورد.  به  را  بود  و هدایت  رشد  مردم  برای 
کارها و فعالیت هایش و در کار خداوند به صورت واقعی تفکر می کند، 
آن چه برایش خوب است و آنچه خوب نیست را تشخیص می دهد و 
اگر به دنبال هدایت باشد، به دنبال عمل به کاری می رود که مایۀ رشد 
اوست و همین دلیل می شود تا نماز و روزه و کارهای عبادی دیگرش 

هم رنگ جدیدی بگیرند.
این  از  برخی  کنار  در  کنیم،  نگاه  اگر  هم  اسالمی  ایران  امروز  به 
امام زادگان پررنگ تر از گذشته کرسی ها علمی و معرفتی وجود دارد و 
جدای از اینکه مقبرۀ خود آن عالم مکانی نورانی است، نور دانش نیز 
در آنجا می تابد. انسان های بزرگی در جوار این حرم ها پرورش یافته اند 

و درس خوانده اند و معرفتشان را بیشتر کرده اند.
کرسی های علمی و درسی امام زادگان شریف ما  همیشه در جریان 
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می باشد، معنویت ایشان همیشه کار می کند و عاِلم ها تربیت می کند.

در چهار فصل، از برکت گفتیم و چقدر قلم قاصر است از بیان همه 
برکات ذریه های عصمت و طهارت. آن چه گذشت، چهار تکه ی کوتاه 
بود از همۀ قرن ها. از برکت حضور فرزندان امامان بزرگوار ما در این 
آب و خاک. و چه خوش بختیم ما ایرانی ها که خاندان رسالت پناهشان 
و چه خوش کشوری است، کشوری که هر  داده اند  قرار  ما  را کشور 

گوشه و کنارش خورشیدی در حال درخشش است.
از  مردم  و  داریم  خورشید  امام زادگان  تعداد  به  سرزمین  این  در  ما 
نور و گرمای آن ها در تغذیه هستند. کافی است دلمان را بسپاریم به 

یکی شان، قدم بعدی در نور خواهیم بود.





فانوس های شهر
فصل چهارم



شهرداران در شهرهای بزرگ جهان، ساعت ها جلسه می گذارند،  
و  متخصصان  و  کارشناسان  مشورت  پای  می نشینند  بسیار  روزهای 
ماه ها به طور بی وقفه، انرژی و هزینۀ مجموعۀ خود را صرف می کنند تا 
بتوانند به بهترین شکل به مردم شهرشان »خدمات« بدهند.که بتوانند 
زمینۀ نشاط و سرگرمی مردم را فراهم کنند، جرائم را کاهش دهند، 
مراکزی را برای رفع مشکالت خانوادگی و اجتماعی مردم راه اندازی 

کنند و در یک جمله، امید و انگیزه را به شهر تزریق کنند.
راه  می روند،  جهان  کوچک  و  بزرگ  شهرهای  شهرداران  که  راهی 
غلطی نیست. گاهی جواب می دهد و تا اندازه ای دغدغه های شان را 
تأمین می کند، اما اگر ما برای پاسخ دادن به این دغدغه ها، به دارایی 
تنها  نه  که  می رسیم  راه حل هایی  به  کنیم،  توجه  خود  بی نظیر کشور 

کم هزینه  تر است، بلکه اثراتش ماندگارتر، قوی تر و گسترده تر است. 
نعمت وجود امام زادگان در زمان امروز، منشأ خیرات و برکات فراوانی 
شده است. کافی است بیش از همیشه آن  را قدر بدانیم و با برنامه ریزی 

درست، تقویتش کنیم. 
این فصل به نمونه هایی از دریای برکات و خیرات امام زادگان در کشور 

ما اشاره می کند. 
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یک
فراتر از زمان  ها

میشوند،  که  جمعی  هر  وارد  انرژی اند.  و  نشاط  از  سرشار  بعضی ها 
را شاد می کنند. تخصصشان ساختن یک فضای صمیمی  دل همه 
باصفا هستند و هم  و محبت آفرین است. آدمهایی که هم خودشان 
دیگران را مثل خودشان باصفا می کنند. چقدر دوست داشتنی اند این 
آدم ها و چقدر بودن با آن ها لذت بخش است! دلت می خواهد بیشتِر 
لحظه های زندگی ات را با چنین کسانی بگذرانی. با آن ها به سفر بروی 

و رفت آمد داشته باشی.
برکت  زندگی ها  به  وجودشان  که  هستند  کسانی  باالتر  ازین ها 
به هر چیزی  روان  آب  آدم هایی که هر کجا می روند، مثل  می دهد. 
که سر راهشان قرار بگیرد، جانی دوباره میدهند و حس تازگی. اصاًل 
هیچ  به  محدود  اینها  وجود  کنندگان«!  »زنده  گفت  بهشان  می توان 
سر  باشی،  کنارشان  بخواهد  دلت  که  همین  نیست.  زمانی  و  مکان 
و  توجه  برای  باشد،  آنها  با  قلبت  حتی  یا  شوی،  مهمان  سفره شان 
در  آدمها  این جور  تعداد  میکند.  کفایت  گرفتن،  قرار  کرامتشان  مورد 
هر زمانی کم است، اما مثل جواهر با ارزش اند. اگر نصف عمرمان را 

صرف پیدا کردن چنین کسانی کنیم، ضرر نمی کنیم قطعًا.
از زمان خود حیات می بخشند. حتی وقتی  فراتر  بابرکت،  آدم  های 
سال ها از وفات شان گذشته باشد، اگر بنشینی پای مزار شان و هوای 
حرم شان را تنفس کنی، خستگی از روحت بیرون می آید. حس زندگی، 
هدیه  بدنت  سلول های  تک تک  به  را  بندگی  حس  و  آرامش  حس 
می کنند. کافی است خودت را برسانی کنارشان و در جایی که نشانی 
به  بدوزی  را  نگاهت  و  بنشینی  یا  بزنی.  قدم  هست،  آنجا  در  آنها  از 
نگاه شان. یا زانو بزنی و دستت را به ضریح شان بگیری و هر چه حرف 
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داری برایشان بگویی.
امام زادگان و نوادگان ائمه ی معصومین ، انسان های شریف 
و جلیل القدری بودند که حیات و ممات شان منشأ خیر و برکت بوده و 

هست.
کرد  تأکید خواهم  مسأله  این  روی  باز هم  من  که   - دینی  جنبۀ  از 
دیگر  و  بزرگوارش  برادران  و   احمدبن  موسی جناب  مرقد   -
است.  مهمی  بسیار  نشانۀ  یک   ، پیغمبر  خاندان  امامزاده های 
شیراز، هدف توجه این امامزاده ی عزیز و دیگر امامزادگان قرار گرفت؛ 
برکات  هم  امروز  تا  شدند!  پشتیبانی  هم  مردم  این  سوی  از  و  آمدند 
این بزرگوار بر سرتاسر استان و بر بخش مهمی از این کشور، جاری و 

ساری است.1

دو
مرکز دایره

خط  بی نهایت  دارد.  خاصی  مرکزیت  است.  جالب  خیلی  دایره  مرکز 
آن  سمت  به  محیط  از  یا  محیطش  سمت  به  نقطه  این  از  می توانیم 

بکشیم و هیچ محدودیتی ندارد. عجب ظرفیتی دارد نقطه! 
مردم دنبال این نقطه هستند. دنبال این هستند که اگر قرار است 
یا مالی در راه خدا می دهند، خیالشان راحت  به کسی بکنند  کمکی 
از  که  باشد  خطی  و  میشود  خرج  خودش  واقعی  جای  در  که  باشد 
محیط به  نقطه برسد. این که یک جایی متوّلی ایجاد چنین اطمینانی 
برای مردم بشود، قطعًا سیل خّیرین است که خیر خود را روانه آن جا 

۱ . بیانات رهبری در دیدار مردم شیراز )1387/2/11(.
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خواهند کرد و چه بسیار نیازهایی است که رفع می شوند.
وقتی که خوب بگردیم و بگردیم و بگردیم، می فهمیم که یک جایی 
هست که حتی اسمش پتانسیل تبدیل شدن به مرکز خیررسانی و گره 
اعتماد  که  بوده  مکان هایی  تاکنون  دیرباز  از  حرم ها  دارد.  را  گشایی 

همه را به خود جلب کرده است. 
امامزاده های  اجابت.  نقاط  نقاط،  این  از  است  پر  ایران،  ما،  کشور 
زیادی به فضل خداوند و به لطِف نعمِت وجود ولی نعمتمان امام رضا 
این  امکان کشیدن  و  این سرزمین شدند  وارد  از گذشته  بیش   ،

خط ها را از محیط به مرکز فراهم کردند.
عرضه  بزرگواران  این  آستان  به  را  مشکالتشان  مردم  که  آن جا  از 
این  در  می دهند،  قرار  خواسته شان  اجابت  واسطۀ  را  آنها  و  می کنند 

اماکن نیازهای مردم بهتر و بیشتر شناسایی میشود.
  اهل بیت عشق  به  که  هستند  زیادی  خّیرین  هم  طرفی  از 
و  نیت ها  با  را  زیادی  موقوفات  دارند،  ایشان  به  که  خاصی  ارادت  و 
مصارف مختلف به اسم امام زادگان جلیل القدر، وقف یا نذر می کنند. 
پس به این واسطه بستری فراهم می شود که خادمان و مسئوالن مورد 
اعتماد این مجموعه ها، طبق تشخیص و اولویت بندی به رفع نیازها و 

اجابت خواسته های نیازمندان بپردازند. 
چه خوب است که والیان امر، از چنین ظرفیت باالیی بهرۀ کافی را 
ببرند و هم رازدار نیازهای مردم مسکین و فقیر و یتیم و نیازمند شوند، 
هم معتمدانی برای دریافت کمک های مردم نوع دوست کشورمان و 

حتی تمام مسلمین جهان. 
راستای  در  امورخیریه  و  اوقاف  سازمان  های  برنامه  به  است  الزم 
اجرای امینانه نیات واقفین اشاره کرد از جمله مهر تحصیلی)تهیه 
نوشت افزار و لوازم تحصیلی برای دانش آموزان نیازمند(، دست های 
به  )کمک  پیوند آسمانی  نیازمندان(،  و  ایتام  به  مهربانی )کمک 
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و  دارو  هزینه  )کمک  تندرستی  مهر  جهیزیه(،  تهیه  و  ازدواج  امر 
درمان(، زائران حرم حسینی) اعزام افرادی که به زیارت عتبات 
عالیات مشرف نشده اند(، زائران حرم رضوی ) اعزام افرادی که 
به زیارت حضرت ثامن الحج  مشرف نشده اند( و طرح های بسیار 

دیگری که در این سازمان در حال برگزاری می باشد. 
اینجاست که به جرأت می توانیم بگوییم وجود امام زادگان، حتی در 
زمان وفات شان، زمینۀ خیر و برکتی ماندگار در جامعه شده و می تواند 

بشود.

سه
ُمشتی از خروار

بود.  اگر بگویند قرار است اعدام بشوی، چه میکنی؟ زمان طاغوت 
فعالیت مخالفین رژیم پهلوی زیاد شده بود. منبرها یکی از مکان های 
و  دستگیری  دیگر،  می آمدند.  حساب  به  مبارزه  برای  مهم  و  خاص 
زندانی شدن برای واعظان و منبری ها امری عادی بود که حین و بعد 
از هر سخنرانی انتظار آن را می کشیدند. حاال برای چندمین بار نوبت 

گرفتِن او شده بود.
حسابی  و  برده  زندان  و  گرفتند  را  ـ  گرامی  آیت الله  ـ  او  ساواکیها 
به خاطر ترس  بعد  و  انواع شکنجه های ممکن!  شکنجه اش کردند. 
زیادی که از سخنرانی های او داشتند، حکم اعدامش را صادر کردند.

یکی دو روز مانده به اعدامش، در خلوت خودش دلش هوای مرقد 
 . ابوالفضل  حضرت  نوادۀ  می کند.  را   » علی سید  »امامزاده 
جایی که مرجع توسِل بسیاری از مردم قم بود. از فاصلۀ دور و از زندان، 
خودش را در مرقد امام زاده سیدعلی تصور می کند و می گوید ما 
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که دستمان به جد شما نمی رسد، به شما که مهمان شهر مایی متوسل 
میشوم برای نجاتم.چیزی نگذشت که حکم آزادی اش صادر شد.1

در  خواهرزاده اش  مهمان  و  بود  بابل  قاسم  امام زاده  آستان  خادم 
اصفهان شده بود. میزبان به رسم مهمان های دیگر، احوال دایی  و 
از کراماِت بی  شماِر  اوضاع زندگی و کارش پرسید و او هم برای شان 

امامزاده قاسم حرف زد.
به  که  همان طور  مهمان ها،  از  یکی  که  بود  او  حرف های  وسط 
حرف های دایی و خواهرزاده گوش می کرد، در دلش با خود گفت اگر 
این آقا این همه کرامت دارد، باید بتواند من را هم صاحب خانه کند. 
او به هیچ وجه توان خرید خانه نداشت و با این حال نذر کرد که اگر 

خانه دار شد مقداری پول به آستان امامزاده قاسم بابل تقدیم کند. 
به  نداشت  امید چندانی  بود که حتی خودش  آن قدر دستش خالی 

این زودی ها حاجت روا شود. 
یک ماه بعد، در عین ناباوری صاحب خانه شد.2

اگر  میکند،  حمل  خود  با  در شکمش  را  موجودی  ماهها  که  مادری 
شده  خراب  دنیایش  تمام  انگار  است،  مرده  جنین  بفهمد  ناگهان 
از شدت  و زن  بود. مرد  باردار شده  از کلی دعا، زن  بعد  است. حاال 
خوشحالی سر از پا نمی شناختند. چند ماهی گذشته بود که یک روز 
مادر متوجه شد جنین حرکت نمی کند. با نگرانی سراغ دکتر می روند. 
معلوم می شود بچه در شکم مرده است و باید با عمل جراحی بیرون 
بیاورندش. اما شصت سال پیش، عمل جراحی با چه سختی و هزینه 

زیادی باید انجام می گرفت... .

 http://bogha.ir  ۱. پایگاه اینترنتی

http://astanejanan.ir  2  . پایگاه اینترنتی



55

ویژه روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

زن و مرد چاره را در توسل به امام رئوف  می بینند و با غم فراوان 
می شوند  رد  قم  از شهر  راه  در  می شوند.  راهی مشهد  زیاد،  امید  اما 
قم  بانوی  روانۀ حرم  با دل شکسته  زیارت خواهر می روند.  به  ابتدا  و 
می شوند. همینکه پا به حریِم حرم می گذارند، مادر متوجه حرکت بچه 

در شکمش می شود.1

هر چیزی یک راهی دارد. باید برای به دست آوردن آن شاه راه تالش 
کرد. 

دعوا و اختالف شان حسابی اوج گرفته است. دیگر هیچ نسخه ای 
هیچ  میدهد.  جوالن  بینشان  که  است  نفرت  فقط  نمی دهد.  جواب 
راضی  هم  دویشان  هر  خانوادۀ  حتی  نمی آیند.  کوتاه  هم  کدامشان 
هستند به جدایی. می گویند زندگی برایمان مساوی با زهری است که 
ذره ذره می نوشیم. هیچ پرده و حرمتی بینشان باقی نمانده است. پیوند 

قلب هایشان از هم بریده شده است.
او پیشنهاد غیرمنتظره ای به آن ها می دهد.  می روند پیش مشاور و 
می گوید بیایید با هم قراری بگذاریم و اگر نتیجه نگرفتید، آن وقت از 
هم جدا شوید. در طول مدت یک ماه به تعداد 10 بار با هم به امامزادۀ 
محل بروید. ابتدا هر کدام زیارت تان را بکنید و از آن بزرگوار بخواهید 
گنبد  روبه روی  صحن  در  بعد  بشود.  زندگی تان  راهنمای  خودش  که 
موجب  که  را  اساسیتان  اختالفات  و  معضالت  یکی یکی  و  بنشینید 
توهین  بدون  بررسی کنید و هر کدام تان  برهم زدن زندگی تان شده، 
و داد و فریاد، تمام حس و مشکل و حرفش را بزند و مقید باشید که 
مقابل تان گوش  به حرف طرف  کامل  و  قائل شوید  احترام  برای هم 
دهید. بعد از یک ماه نتیجه را به من خبر بدهید تا بر اساس تصمیم تان 

راهنمایی های الزم را به شما عرض کنم.

1  . بانوی ملکوت، آیت الله کریمی جهرمی، ص۱۰۵.
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می گذارند  را  قرار  اولین  دل هایشان،  فاصلۀ  دنیا  یک  با  مرد  و  زن 
انجام  را  کارها  همان  مشاور  گفتۀ  طبق  می شوند.  امامزاده  راهی  و 
میدهند. جلسه اول و دوم یک جاهایی به جر و بحث و جدل تبدیل 
مرد  سوم  بار  می کنند.  اصالح  و  می افتد  یادشان  یکهو  اما  می شود، 
فکری می کند و نذری برای درست شدن زندگی اش می کند. این بار 
برمی گردند.  خانه  به  آرامش  با  است.  شده  متفاوت  حس شان  انگار 
دفعۀ بعد، زن چند رکعت نماز هدیه به امامزاده می کند تا خود امام زاده 

کارشان را درست کند.
با لبخندی شیرین وارد صحن  بار هم دست در دست هم  دهمین 
برای  را  قرارهایشان  و  قول  همۀ  زیارت،  از  بعد  و  می شوند  امامزاده 

ساختن یک زندگی جدید و با دوام، به هم می دهند. 
حاال بعد از یک ماه با یک جعبه شیرینی پیش مشاور می روند که او 

را از تصمیم شان با خبر کنند.

»توسـالت،  است:  شده  نقل  بهجت  العظمی  الله  آیت  مرحوم،  از 
خیلـی نافـع اسـت. بـه ایـن امامـزاده ها زیـاد سر بزنیـد! این بزرگـواران 
هـر  دارنـد،  خاصی  ویتامیـن  یـک  کـدام  هـر  کـه  میـوه هـا  همچون 
کدام شـان خـواص و آثـاری دارند، از محبـت اهل بیـت علیه السالم نبایـد 
دسـت برداشـت، همـه چیز توی محبـت اسـت، اگر چیـزی دارید از 

محبت اسـت.«

چهار
مثل یک شمع

درست مثل دوربین های کنترل سرعت در بزرگراه، وجود بعضی چیزها 
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هم  هرچقدر  می شود.  آرامش  یا  امنیت  نظم،  ایجاد  باعث  جامعه  در 
برای مردم از خطرات جانی و تهدیدات سرعت غیرمجاز صحبت کنی، 
فایده ندارد. باز هم باید دوربینی باشد تا کمربند را ببندند و سرعت شان 

را کم کنند. 
پس وجود پلیس و دوربین ها، از آن جایی که باعث رعایت قانون و در 

نتیجه حفظ جان افراد و ایجاد نظم می شوند، خوب است.
احتمااًل همۀ ما در تاریکی گیر کرده ایم. در اوِج تاریکی، وجود هر 
وسیله ای که نور ایجاد کند، حس امنیت را به آدم القا می کند. وقتی که 
برق خانه مان میرود، نور یک شمع، خودش کلی کار راه انداز می شود. 
نقطۀ  یک  که  زمانی  کند،  گیر  خیابان  و  جاده  تاریکی  در  که  کسی 
آرامش  و  امید  به چشمش بخورد، حس  فاصله ای دور  در  نور، حتی 
اکثر  و  ماشین  گالری های  فروشی ها،  طال  بانک ها،  یا  می کند.  پیدا 
مغازه هایی که اشیاء گران قیمت دارند، شبها المپ شان روشن است 

تا از سرقت در امان بمانند. پس خود نور خاصیت امنیت دهی دارد.
وجود یک حکومت عادل و مسئولین دلسوز در یک کشور، بیشترین 
ارمغان می آورد.  به  برای مردم آن مملکت  را  اجتماعی  آرامش  حس 
زیادی  حد  تا  بسیار،  نوسان های  بدون  و  معتدل  اقتصادی  وضعیت 

موجب احساس راحتی فکر و خیال می شود.
اما فراتر از همۀ این ها، یک سری آدم ها هستند که حتی پیکرشان 
و بارگاه شان پس از قرن ها، برای مردم آن محله، منطقه، شهر و حتی 
کشور پناهگاهی می شود که در آن احساس امنیت و آرامش می کنند.
از  است  کوچکی  نشانۀ  که  عظیم الشأن،  امامزاده های  آرامگاه 
اقیانوس عصمت و حکمت و علم اهل بیت ، چنین پناهگاه های 

آرامش بخشی در شهرهای کشورمان است.
اهالی  بین  را  معنویت  می تواند  محله،  یک  در  جایی  چنین  وجود 
افزایش دهد. می تواند پاتوقی برای جوانان و نوجوانان محل باشد تا 
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قرار  ها  برای  محلی  تواند  می  بگذارنند.  آن  در  را  خود  فراغت  اوقات 
باشد. یا جایی که افراد هیجان ها و فشارهای روحی یا سرکشی غرایز را 

با توسل و ارتباط معنوی و تفکر، کنترل و تخلیه نمایند. 
فکر کنید این  همه جوانی که امروزه برای رفع مشکل یا کسب آرامش 
بود  قرار  امکان مقدسی،  بدون داشتن چنین  امامزاده ها می آیند،  به 
کجا بروند؟ مشکل شان را در پارک یا کجا به چه جور آدم هایی بگویند 
چیزهایی  چه  به  آرامش  لحظه ای  برای  بروند؟  کسانی  چه  سراغ  و 

متوسل می شدند؟ 
بنابراین، مردم در صورت مواجهه با هرگونه خطر یا ناامنی میتوانند 
به امامزادگان پناه ببرند. چه بسا یکی از صدها دزدی که به آن محل 
بیاید  خودش  به  بزرگواران  این  رنگ  سبز  گنبد  دیدن  با  می گذارد،  پا 
یا چه بسا فردی که فکر  این کار منصرف کند.  از  را  او  و شرم و حیا 
گلدسته های  و  گنبد  تصور  با  از سرش می گذرد، همزمان  گناه کردن 
امام زاده  ی محله شان، یاد آخرت و رابطه اش با خداوند بیفتد و منصرف 

شود. درست مانند دوربین کنترل سرعت.
یا اگر کسی احساس بی پناهی کند، این مکان های مقدس، بهترین 
آرامش  منشأ  تاریکی  در  که  شمعی  مثل  می شوند.  محسوب  سرپناه 
چنین  وجود  به  دلشان  حتی  آن طرف تر هم  محله  چند  مردم  است. 
جایی خوش است و خیال شان راحت. چرا که یقین دارند امامزادگان، 

منشأ خیرات و برکات اند.

خلفا  جور  از  یا  معصومین،  فرزندان  و  کجا امامزاده ها  هر  »از 
امید کمک مردم حرکت می کردند، متوجه شهر  به  یا  و  می گریختند 
که  معنویتی  آن  می شدند.  فارس  استان  دیگر  شهرهای  یا  شیراز 
آن  مظهر  دستغیب  ه  آیت  اللَّ مرحوم  بزرگوار  شهید  مثل  شخصیتی 
معنویت بود، از این خانواده و از این مرکز فیاِض تمام نشدنی اهل بیت 
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شهید  مثل  شخصیتی  نورانیت،  این  است.  گرفته  سرچشمه   
این  در  عزیز،  شهید  آن  گرم  نَفس  و  می پروراند  و  می سازد  دستغیب 

منطقه این همه دل جوان و جوینده را شیدای معنویت می کند.«1

پنج
راه ادامه داره

به نظرتان چطور با این همه تغییر سبک زندگی ها و افزایش فسادهای 
و  مقید  و  مؤمن  ملت  هم  باز  کشورمان،  به  اسالم  دشمنان  وارداتی 
خود  ایمان  و  عقاید  راه  در  مقاوم  و  پا  سر  سرزمین  این  در  متعهد 
ایستاده اند؟ این استقامت و قوت از کجا به دست می آید؟ آیا با تماشای 
فیلم و گشت و گذار دائمی در اینترنت و ول بودن در بازار و خیابان، 
می توان چنین شد؟ آیا پایداری در راه حق به راحتی و با حّرافی قابل 

دستیابی است؟
بعضی چیزها را خداوند توسط فرستاده ها و منتخبانش برای نجات 
بشر قرار داده است. یعنی چیزهایی هستند که کاماًل به نفع خودمان 
بعضی ها  خب  اما  انسانهاست،  همۀ  واقع  در  و  جامعه  و  اطرافیان  و 
فکرش را هم نمی کنند. البته عده ای هم قطعًا حواسشان به این قضیه 

هست.
واقع  در  است،  داده شده  قرار  دینی  هر  در  که  معنوی  مراسم های 
دارند.  عهده  به  را  ما  پاهای  جای  کردن  محکم  و  پشتیبانی  نقش 
دهۀ  مثاًل  است.  برنامه هایی  چنین  از  سرشار  که  اسالم  در  خصوصًا 
محرم و ماه رمضان از آن ظرفیت های ویژۀ جامعه است که به طور 

ایثارگران و خانواده های شهدای استان فارس  بیانات رهبری در دیدار جانبازان و   .  1
.)1387/2/13(
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آشکاری به کاهش میزان جرم منجر می شود.
شرکت در مراسم عزاداری معصومین و دعاها و شبهای قدر، 
قویترین قرص های آرامبخش دنیا هستند که تا مدتها اعصاب و روان 

روح و فکرمان را رو به راه می کنند.
خیلی از خانواده ها با حضور در این مراسم ها و شنیدن موعظه های 
واعظان شهر، پایه های زندگی خود را بر اساس اسالم بنا میکنند و از 
اختالفات ریز و حواشی کوچک پرهیز میکنند. درست مانند مساجد 
فراهم  را  مذهبی  مراسم  و  آیین ها  برگزاری  زمینۀ  که  حسینیه ها  و 
می کنند، امامزاده ها نیز جزء اماکنی هستند که می توانند از این نظر، 

منشأ برکات فراوانی در جامعه شوند.
اجرای  برای  باالیی  بسیار  ، ظرفیت  امام زادگان  مطهر  مرقد 
انواع برنامه های تبلیغی )آموزش احکام ویژه آقایان و بانوان، نوجوانان 
و جوانان و میان ساالن، حلقه های معرفت، کالسهای معرفتی و دینی 
و قرآنی( کارهای فرهنگی )آموزش اصول مهم برای انتخاب همسر، 
روشهای  بیان  زنان،  و  مردان  به  مختلف  شیوه های  به  زندگی  آیین 
زندگی  سبک  با  مردم  کردن  آشنا  اسالم،  آموزه های  مطابق  تربیتی 
اسالمی، ترویج مفاهیم ناب اخالقی و رفتاری در قالب نمایش و ...( ، 
برگزاری مراسم های مذهبی و مناسبتی )دعای توسل،دعای کمیل، 
دعای ندبه، برگزاری هر سه وعدۀ نماز، جشن اعیاد و میالدها، اقامۀ 
عزاها، احیای نیمه شعبان و شبهای قدر و... ( و حضور کارشناسان 
دینی )پاسخگویی به احکام شرعی، مشاوره دینی، مشاوره خانوادگی(  

دارند. 
چنین فعالیت ها و برنامه هایی که به برکت امام زادگان مدفون در این 
بقاع متبرکه، در سطح شهر ها برگزار می شود، به رشد فکری، فرهنگی 

و تقویت ارزش ها و باورهای دینی و انقالبی مردم می انجامد.
معصومین  حیات  زمان  و  اسالم  صدر  از  قرن  چند  نمی کند  فرقی 
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که  است  راهی  دینی،  درست همان  تربیت  و  تعلیم  می گذرد.   
پیش  قرن ها  مجاهدشان،   سفیران  و  نوادگان  و   پیامبر اهل بیت 

دنبال می کرده اند. 
و چه معجزه ای از این باالتر که نور این فانوس ها، تنها به  واسطۀ 

مرقدشان، روز به روز پرفروغ تر می شود.

آیت الله العظمی جوادی آملی:
سـورۀ  عملـی  تفسـیر  پربرکـت،  قبـور  و  متـبرکۀ  بقـاع  شـناخت 
طیبـه  حافظـان شـجرۀ  و  کوثـر  روشـن  آنـان مصـداق  اسـت.  کوثـر 
و نـاشران اهـل والیـت و مبلغـان آثار هسـتند و قبور آنهـا هـم منشأ 

بـرکات اسـت.
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مهمان که داری چه می کنی؟ نه مهمان ناخوانده، که مهمانی که 
خودت دعوتش کرده ای، گفته ای بیاید خانه ات، در خدمتش باشی! 

برایش سنگ تمام می گذاری یا رهایش می کنی به امان خدا؟
از  خیلی  ایرانی ها،  ما  اجداد  پیش  قرن ها  بگوییم  اینکه  نیست  بیراه 
امام زادگان را دعوت کردند تا به خاک و دیار ما مهاجرت کنند. بیراه 
نیست اگر بگوییم، آن ها به پشتوانه ی مهمان نوازی اجداد ما قدم به 

این سرزمین نهادند. 
روی  قدم شان  بی دعوت  چه  و  دعوت  با  چه  اهل بیت)ع(  خاندان 
هستند.  ما  معصوم  امامان  یادگاران  آن ها  نیست؟  ماست.  چشم 
فرزندان  )س(،  زهرا  فاطمه ی  فرزندان  رسول)ص(،  فرزندان  را  آن ها 

امیرالمومنین)ع( و حسن و حسین )علیهم السالم( صدا می زنیم. 
آن ها قرن هاست که مانند بذری اصیل در گوشه گوشه ی این سرزمین 
مدفون شده ، در این خاک ریشه زده و به درختانی سبز و پر محصول 
اجدادمان  قدر  به  امام زادگان.  و  ماییم  این  حاال  گشته اند.  بدل 

مهمان نوازی می کنیم؟
این فصل را از رابطه ی خودمان با نوادگان خاندان پیامبر)ص( صحبت 

می کنیم.



مهمان که داری چه می کنی؟ نه مهمان ناخوانده، که مهمانی که 
خودت دعوتش کرده ای، گفته ای بیاید خانه ات، در خدمتش باشی! 

برایش سنگ تمام می گذاری یا رهایش می کنی به امان خدا؟
از  خیلی  ایرانی ها،  ما  اجداد  پیش  قرن ها  بگوییم  اینکه  نیست  بیراه 
امام زادگان را دعوت کردند تا به خاک و دیار ما مهاجرت کنند. بیراه 
نیست اگر بگوییم، آن ها به پشتوانه ی مهمان نوازی اجداد ما قدم به 

این سرزمین نهادند. 
روی  قدم شان  بی دعوت  چه  و  دعوت  با  چه   اهل بیت خاندان 
هستند.  ما  معصوم  امامان  یادگاران  آن ها  نیست؟  ماست.  چشم 
، فرزندان  را فرزندان رسول، فرزندان فاطمه ی زهرا  آن ها 

امیرالمومنین و حسن و حسین  صدا می زنیم. 
آن ها قرن هاست که مانند بذری اصیل در گوشه گوشه ی این سرزمین 
مدفون شده ، در این خاک ریشه زده و به درختانی سبز و پر محصول 
اجدادمان  قدر  به  امام زادگان.  و  ماییم  این  حاال  گشته اند.  بدل 

مهمان نوازی می کنیم؟
این فصل را از رابطه ی خودمان با نوادگان خاندان پیامبرصحبت 

می کنیم.
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یک
آن چراغ کوچک سبز

روزهای  این  از  می شود.  پیدا  هرکس  زندگی  تقویم  در  روزها  این  از 
را قدم می زنی،  دلتنگی و دل گرفتگی که هرچه خیابان های شهرت 
خوب  را  این  اما  چیست،  دردت  نمی دانی  درست  نمی کند.  افاقه 
می دانی که دوایش در داروخانه ها و عطاری های شهر پیدا نمی شود. 
دلت  بر  که  زخم هایی  برای  مرهمی  داری.  »مرهم« الزم  که  نه،  دوا 
نشسته اند و از چشم دکترهای دوروبرت پنهان مانده اند. این روزهاست 
روشن  دلت  در  نوری  ناگهان  غمگین،  پرسه های  آن  از  یکی  در  که 

می شود. نور سبز چراغ گنبد امامزاده.
امامزاده ها یکی از آن بهشت های زمینی اند و کمتر کسی است که 
این را حس نکرده باشد. یکی از آن بهشت هایی که انگار مخصوص 
آدم های شهر توست. وقتی دلت کربال می خواهد و دوری راه دلت را 
می خراشد، وقتی هوای نجف داری و دستت از ایوان طالیش کوتاه 
است، حتی وقتی دلتنگ امام رضامی شوی و فاصلۀ مشهد تا شهر 
تو زیارت را برایت سخت می کند، جایی هست که بتوانی دلتنگی ات 
را تسکین دهی. چند خیابان باالتر یا پایین تر از خانه ات، کسی زندگی 
می کند که از همان خانوادۀ مطهر است. یک یا دو یا چند نسل عقب تر، 
از  یا  توست،  امام معصوم  فرزند  واسطه ای  بی هیچ  یا  نمی کند.  فرقی 
آجرهای  جنس  که  است  این  مهم  برادرانش.  و  خواهرها  و  نوادگان 
خانه اش بهشتی است و از آن مرهم ها که سخت پیدا می شود، بسیار 

دارد.
دلت  که  ساعتی  هر  شهرشان.  اهالی  برای  نعمت اند  امامزاده ها 
بگیرد و جایی جز بهشت آرامت نکند، می توانی تسبیح و سجاده ات را 
برداری و راه بیفتی. همیشه با روی گشاده منتظرند و دست رد به سینۀ 
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هیچ کس نمی زنند. کرم در این خاندان موروثی است!
اما این که تو بلد باشی کجا دنبال مرهمت بگردی، اینکه بدانی به 
وقت سختی ها، دِر خانۀ کدام صاحب کرم را بزنی، به توفیق و جنم 
خودت برمی گردد. می توانی ساعت ها بی هدف دست دل غصه دارت 
آخر  دست  و  بگردانی اش  فروشگاه ها  و  مغازه ها  بین  و  بگیری  را 
سنگین تر و غمگین تر از قبل، به خانه برش گردانی؛ یا این که از همان 
باء بسم الّله بروی همان جایی که باید. اینکه آن قدر زرنگ باشی که از 
نعمت وافری که خدا در نزدیکی تو قرار داده حظ ببری و جانت را به 

آرامشش آرام کنی، دست تدبیر خودت را می بوسد.
 اصلش این است که وظیفۀ ماست. شاید ظاهرش اصاًل شبیه وظیفه 
نباشد و حتی گاهی مستحب شمرده شود، اما در باطن وظیفه است. 
گرچه امامزاده، امام زاده و بلندنظر است و با دعاها و سرزدن های من 
و تو، نه چیزی بر کرامتش افزوده می شود و نه از آن کم، این وظیفۀ 
ماست که به دیدنش برویم. که آشنایش بدانیم. که بیشتر از غریبه هایی 
که دل برای غصه هایمان نمی سوزانند، درددل هایمان را برداریم و با 
است.  رسم همسایگی  این  برویم.  به سراغش  تحفۀ شرمندگی،  این 
ُکم« است. که اگر قدر بدانیم  این مصداق همان »لِئن شکرتم اَلزیَدنَّ
و قدر بشناسیم نعمت این هم جواری را، روز به روز و بلکه ثانیه به ثانیه 
بر این نعمت افزوده می شود. دامنۀ برکات امامزاده تمام شهرمان را 
پر می کند و عطر بهشت تا خیابان هایی که زائران در آن راه می روند، 
کشیده می شود. رسم همسایگی است که مرقد امامزاده مان را خالی 
نگذاریم و گرچه جز دست خالی و دلی شکسته پیشکشی نداریم، به 
سراغشان برویم و از فیض حضورشان وجودمان را سرشار کنیم. آن 
»الجار ثم الّدار« که مادرشان  فرمود، شامل این همسایگی ها 
از حال و هوای  بمانیم  هم می شود. نشود که روزها بگذرد و بی خبر 
ضریح امامزاده مان. نشود که کوچه پس کوچه های دلگیر بی اتفاق، از 
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ما پر شوند و امامزاده چشم به راهمان بماند. که این ها شجرۀ طیبۀ آن 
پیامبری هستند که خود، مرهم به دست می گرفت و به دنبال مریض 

می گشت.
گرچه این امامزاده ها خود چشم و چراغ شهرند، وظیفۀ ماست که 

چراغ مرقدشان را روشن نگه داریم. آن چراغ سبز دوست داشتنی را.

دو
جایی برای اجابت

سرمان خیلی شلوغ شده است! آن هم با چیزهای نه چندان مهم. با 
کارهایی که نه اولویت دارند، نه فایده. خیلی هم تقصیر ما نیست. درد 
زندگی در هزارۀ سوم است با همۀ اقتضائات دوست نداشتنی اش. شاید 
هر روز ساعت ها پای شبکه های اجتماعی وقتمان را می کشیم و آب 

در دلمان تکان نمی خورد. 
شاید برای خرید یک پیراهن، سه دور همۀ فروشگاه های زنجیره ای 
را زیرورو می کنیم و به خیال خودمان ارزشش را دارد! شاید دقیقه ها 
پای تلفن با دوست و همکاری گپ می زنیم و تمام اتفاقات بی اهمیت 
ساعت  باشد  حواسمان  آن که  بی  می کنیم،  مرور  او  با  را  روزمان 
شنی عمر، بی خیال همۀ بی خیالی های ما، کار خودش را می کند و 
وقتی  ما  اما،  این سرشلوغی ها  از دست می رود. وسط  لحظه هایمان 
برای »باید«ها نداریم. دودستی چسبیده ایم به چیزهای کم اهمیت و 
بعضًا بی اهمیت، اما هروقت یادمان می افتد که کارهای مهم تری هم 
داریم، بهانه ها سرمان را گرم می کنند و حس می کنیم اصاًل فرصتی 
برای این کارهای مهم نداریم. کار مهمی مثل رفتن به امامزاده برای 

مراسم دعا.
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شاید در نظر اول رفتن به امامزاده و زیارت کردن، جزئی از همان 
امور مستحبی زندگی باشد که خیلی برایش زمان تعریف نمی کنیم و 
خودمان را ملزم به انجامش نمی دانیم؛ اما با یک نگاه دقیق تر اوضاع 
بودن  است.  مهم  تو  »حضور  می گوید  که  دقیقی  نگاه  می کند.  فرق 
تو مهم است. اینکه آن  وقتی که باید، آن جایی که باید، باشی، مهم 

است.«. بگذارید قضیه را با هم روشن کنیم.
برکات  و  بی شمار  ثواب  کنار،  به  بهشتی اش  پاداش  و  اخروی  ُبعد 
بی انتهایش را هم ندید می گیریم، اما حقیقتًا بعضی وقت ها هیچ چیز 
نیست.  کن«  خوب  »حال  حسابی  و  درست  کمیل  دعای  یک  مثل 
بعضی وقت ها هیچ چیز بهتر از یک دعای توسل آرام و دلنشین، حال 
فرهنگی  و  تفریحی  برنامۀ  هزار  وقت ها  بعضی  نمی آورد.  را سرجا  تو 
هم که برای خودت بگذاری، باز هم صبح جمعه فقط یک دعای ندبۀ 
پرسوز می طلبد که دلگیر سپری نشود. برای همۀ این دعاهای حال 
خوب کن آشنا، چه جایی بهتر از امامزاده؟ مسجد محله هم هست. 
خانه  در  راحت  برویم؟ می شود  دور  راه  چرا  اصاًل  مصلی هم هست. 

نشست و به لطف تلویزیون، دعا را زمزمه کرد. اما چرا امامزاده؟
این جاست که آن نگاه دقیق به دادمان می رسد. اینجاست که باید 
بیشتر  باید  و  شهرند  مذهبی  نشانه های  امامزاده ها،  باشد  حواسمان 
منکر  هیچ کس  پرداخت.  آن ها  به  دیگری،  جای  هر  از  پررنگ تر  و 
بر زمین هستند، نیست؛  قدر و منزلت مساجد که خانه های خداوند 
بیت  اهل  نازنین  خاندان  از  عضوی  حضور  لطف  به  امامزاده ها،  اما 
که  آن ها  برای  معنا.  اهل  برای  هستند  پربرکتی  خانه های   ،
دلشان  کنج  مداوم، همیشه  مثل یک دغدغۀ شیرین  ثقلین،  حدیث 
باز  بزنند،  پیامبر  خاندان  به  توسل  چه دست  هر  و  است  نشسته 
هم سیر نمی شوند. از این گذشته، امامزاده ها برکتی هستند که به هر 
نقطۀ زمین نازل نشده اند. گرچه به لطف خداوند تعدادشان زیاد است، 
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اما باز هم شهر و دیارهایی هستند که بی نصیب مانده اند از این نعمت 
بزرگ. پس حداقل شکرگزاری این است که وقتی هوای دعا و مناجات 
امامزاده  متـبرکۀ  بقعۀ  و مهمان  برداریم  را  مفاتیح مان  داریم،  در سر 
شهرمان  به  و  گذاشته  منت  سرمان  بر  خدا  که  امامزاده ای  شویم. 

هدیه اش کرده.
و  عجیب  گرفتاری های  و  سرشلوغی ها  همۀ  بین  روزها،  این 
غریبمان، باید حواسمان باشد امامزاده از آن جاهایی است که »باید« 
خلوت  مراسمی  نباید  امامزاده  مناجات  و  دعا  مراسم  باشیم.  آن  در 
باشد با حضور چند پیرمرد و پیرزن که به لطف هم جواری خانه شان با 
امامزاده، مهمانش می شوند. حضور در این مراسم و زنده و پرشور نگه 
داشتن فضای معنوی امامزاده، از آن »باید«هایی است که هرکسی 

توفیق ندارد برای خودش لحاظش کند.
شده،  لوث  تکراری  پیامک های  بین  وقت ها،  بعضی  است  خوب 
لحظه ای  بی هدف،  پرسه های  بین  بی فایدۀ طوالنی،  بین چت های 
چشممان را ببندیم و به این فکر کنیم که حضور سادۀ ما در مراسم 
مذهبی امامزاده و گرم نگه داشتن آن، می تواند یک نشانه باشد برای 
کشیده ایم.    بیت  اهل  دامن  از  دست  می کنند  فکر  که  آن ها 
خوب است بعضی وقت ها چشممان را ببندیم و به این فکر کنیم که 
درست در همین لحظه، بهتر است کجا باشیم. که اگر ما که دلمان 
برای خاندان پیامبرمان می تپد، امامزاده را تنها بگذاریم و بی توجه 
به برنامه هایش به سرشلوغی های خودمان برسیم، فردا گرفتارتر از این 

خواهیم بود که جوابی برای قدرنشناسی مان داشته باشیم.
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سه
خانه تر از خانۀ خودت

هروقت  که  همان ها  باشند.  داشته  دل  را  آرزویش  خیلی ها  شاید 
با آن چوب پرهای  را    تلویزیون صف خادمان حرم مطهر رضوی 
قشنگ و لباس های فرم دلنشین نشان می دهد، دلشان قنج می رود 
و بغض گلویشان را می گیرد. الحق و االنصاف خادمی حرم امام رضا 

 افتخار کمی نیست و نصیب هر کسی هم نمی شود.
اختصاص  را  سفرشان  خاطرات  از  بخشی  همیشه  هم  کربالیی ها 
زنان  و  مردان  حرم.  خدام  ویژگی های  کردن  بازگو  به  می دهند 
سیه چرده ای که دلشان سپید است و نگاه حسرت بار زائرها پشت سر 
توفیق بزرگی که روزی شان شده تا به اوالد پیغمبر  خدمت کنند. 
از کربالیی ها هم اگر بپرسی، حسرت و شوق یک بار جارو زدن صحن 
بر دلشان    یا خدمت در کفشداری حرم حضرت عباس  حسینی 

مانده است.
»خادم بودن« یک توفیق است. یک افتخار. یک نشان اعالی الهی 
که بر سینۀ برخی از محبان اهل بیت  می درخشد. اما آدم های 

جامانده ای مثل من و تو چه باید بکنند؟
اینجاست که امامزاده ها دستمان را می گیرند و به دادمان می رسند. 
خدمت در امامزاده یکی از آن فرصت های ناب است که برای ما هم 
حس  یک  و  دارد  الهی الزم  لطف  نظر  یک  فقط  است.  دسترس  در 

وظیفه شناسی.
در َمثل می گویند این جا را مثل خانۀ خودت ببین، اما قصۀ امامزاده 
فرق می کند. امامزاده خانه ای خانه تر از خانۀ من و توست. یعنی باید 
پروانه شویم و مدام دورش بگردیم. یعنی باید روبرویش بایستیم و ببینیم 
خدای نکرده کدام کنج مرقدش گرد و خاک گرفته و مشتاق تر از هر 
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صاحبخانه ای، برقش بیندازیم. یعنی لذت جاروکردن صحن ها، لذت 
تاکردن  یا حتی  پاک کردن چلچراغ ها و عوض کردن گل گلدان ها، 
چادرنمازها و مرتب کردن سجاده ها و ...، بیشتر از لذت رفت و روب 
خانۀ خودمان باید زیر زبانمان باشد. چه افتخاری باالتر از خدمت به 

اوالد پیغمبر ؟
امامزاده  راهی  و  می گرفتیم  را  مادر  چادر  که  کودکی  همان  از 
می شدیم، وقتی مادر مشغول عبادت می شد، سرگرمی همۀ ما چیدن 
مهرها و مرتب کردن تسبیح ها بود. شاید شیرینی آن لحظه های ناب 
و روشن کودکی، هنوز زیر زبانمان مانده باشد. حاال وقت آن است که 
این شیرینی را تازه کنیم و به جان و دلمان بچشانیم. وقت آن است 
مسئولیت  احساس  شهرمان  عزیز  امامزادۀ  قبال  در  باید  بدانیم  که 
آینه کاری های  بر  غفلت،  و  فراموشی  غبار  نگذاریم  و  باشیم  داشته 

چشم نوازش بنشیند.
برای  وقت  تمام  خدمت  فرصت  شاید  پرمشغله،  روزهای  این  در 
چاره ای  امامزاده ها  متوّلیان  خوشبختانه  نباشد.  مهیا  خیلی هایمان 
خادم  هفته  در  ساعت  یک  تنها  می شود  اندیشیده اند.  حال مان  به 
امامزاده ای بود و هیچ اجباری نیست برای حضور تمام وقت. همین 
یک ساعت که تا به خودت بجنبی تمام شده، فرصت مغتنمی است 
روز  برای  ذخیره ای  کردن  جمع  و    سادات  با  هم جواری  برای 
مبادا. همین یک ساعت می تواند دل همۀ ما را بیمه کند و اندوختۀ 

روشنی باشد در خانۀ ابدی تاریکمان.
بیت  اهل  متبرکۀ  بقاع  به  خدمت  نعمت  از  دستمان  که  ما  برای 
علیهم السالم کوتاه است، امامزاده ها بهترین جای دنیا هستند برای خادمی 

کردن.
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چهار
یک هدیۀ کوچک برای شما که بزرگ اید

در خانۀ همۀ ما پیدا می شود. بزرگ باشد یا کوچک، نو باشد یا دست 
دو، فرق چندانی نمی کند.

 مهم این است که در خانۀ همۀ ما، حداقل یک وسیله برای وقف 
افراد خانواده  و  بقیۀ قرآن ها مهجور مانده  بین  وجود دارد. قرآنی که 
کمتر سراغش می روند، مفاتیحی اضافه، کتاب دعا، مهر و  تسبیحی 
سوغاتی، رحلی قدیمی، جانمازی استفاده نشده، چادر نماز نویی که 
یا حتی دمپایی استفاده نشده ای که گوشۀ  نداریم،  را دوست  رنگش 
که  هدیه ای  کشو،گلدان  گوشۀ  اضافۀ  صلوات شمار  افتاده،  حیاط 
نذری  وقت  که  اضافه ای  ظرف های  حتی  یا  نداریم  آن  برای  جایی 
به درد می خورند، سماوری قدیمی که محرم ها می تواند  دادن خیلی 
وقت  که  کلمنی  و  کند  مهمان    حسینی  چای  به  را  عزاداران 
افطار، عطش روزه داران را با لیوانی شربت فروبنشاند و... . همۀ این ها 
می توانند وقف امامزاده شوند. می توانند یادگاری باشند از ما و عشقی 
که  باشند  جاریه ای  صدقات  می توانند  داشته ایم.  امامزاده مان  به  که 
آخرتمان چیزی  توشۀ  بر  و  بیاورند  ارمغان  به  برایمان  »خدابیامرز«یی 
اضافه کنند. شاید امروز اهمیت وقف برای ما چندان روشن نباشد، اما 
روزی که دستمان از دنیا کوتاه شده و چشم امید به اعمال ماتأخرمان 

بسته ایم، می توانند پنجره ای رو به بهشت باشند برایمان.
بایستیم، حتمًا  یا بزرگمان  اگر همین حاال جلوی کتابخانۀ کوچک 
کتاب هایی در آن پیدا می کنیم که روزگاری دست ذهن ما را گرفته اند 
و از تاریکی به روشنایی کشانده اند. کتاب هایی که جانمان را با معارفی 
خوب  خاطرات  ردیف  در  کرده اند  خوش  جا  و  کرده اند  آشنا  عمیق 
روزهای هدایت شدنمان. چقدر خوب می شود اگر این کتاب ها را به 
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را  آ ن ها  از  استفاده  فرصت  هم  زائران  تا  ببخشیم  امامزاده  کتابخانۀ 
داشته باشند. آن وقت شاید کسی، حتی یک نفر، با خواندن کتابی که 
ما وقف امامزاده کرده ایم، به سوی نور هدایت شود و تا روزی که زنده 

است، ما هم در ثواب اعمال روشنش شریک باشیم.
اصاًل همۀ این ها به کنار! ما حتی می توانیم خودمان را وقف امامزاده 
کنیم! می توانیم حتی شده یک ساعت در هفته، با هماهنگی متوّلیان 
به  داریم،  که  را  مهارتی  و  تخصص  و  دانش  هر  امامزاده،  فرهنگی 
احترام امامزادۀ نازنین مان، در اختیار زائران قرار دهیم. بگذارید مثال 

بزنیم:
دانشجوی سال اولی که به تازگی با یک رتبۀ خیلی خوب در رشتۀ 
موردعالقه اش پذیرفته شده است و نیت می کند یک ساعت در هفته 
اشکال  رفع  کنکوری ها کالس  برای  امامزاده  از  در گوشه ای خلوت 

رایگان بگذارد؛
طلبه ای که صبح جمعه، بعد از نماز در امامزاده می ماند تا به سواالت 
نشانشان  را  راه  و  بگیرد  را  دلشان  و دست  بدهد  پاسخ  زائران  شرعی 

دهد؛
به  را  امامزاده  برنامه های  اطالع رسانی  پالکاردهای  که  خطاطی 

رایگان می نویسد؛
به  امامزاده  فرهنگی  دفتر  در  هفته  در  روز  یک  که  روانشناسی 
زوج های جوان مشاوره رایگان می دهد تا راحت تر با هم کنار بیایند و 

مشکالتشان را حل کنند و...
اگر  است  عالی  چقدر  و  می شوند  حساب  وقف  نوعی  این ها  همۀ 
بهانه ای می شود برای  باشد. آن وقت  امامزاده  این وقف، مخصوص 
آدم ها که به امامزاده سر بزنند و در هوای مطهرش قرار بگیرند. کسی 
برای  توبه  مجال  شد  باعث  آمدها  و  رفت  همین  شاید  می داند؟  چه 
گناهکاری فراهم شود و به خدا برگردد و آن وقت ما، وسیله بوده ایم در 
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دست خداوند برای هدایت بنده ای. چه اجری از این باالتر؟
اتفاقات خوبی مثل  فقط کافی است حواسمان باشد و بدانیم برای 
عزاداری ها،  و  جشن ها  در  حتی  و  افطار  و  نذری  مذهبی،  مراسم 
جمع  حواسمان  اگر  دارند.  احتیاج  وسایلی  چه  به  امامزاده  متولیان 
را در دل داشته  امامزاده  برای  باشد و دغدغۀ وقفی هرچند کوچک 
باشیم، همه چیز درست می شود. از هیچ کس پوشیده نیست که این 
خاندان نورانی ، آن قدر بخشنده  و قدرشناس اند که کوچکترین 
عملی از چشم شان پنهان نمی ماند و حتمًا آن را جبران می کنند؛ حتی 
عزاداری  روزهای  برای  باشد  کوچکی  استکان  وقف  عمل،  این  اگر 

. اباعبدالله الحسین

پنج
فاخلع نعلیک

صمیمی  کسی  با  اگر  نیست.  هم  خودمان  دست  داریم!  عادت  ما 
کردن  فراموش  معنی  به  برایمان  صمیمیت  است!  تمام  کار  بشویم، 
با کسی صمیمی  اگر  همۀ قوانین و چارچوب هاست. خیال می کنیم 
شدیم، دیگر معنی ندارد با احترام خطابش کنیم و حق و حقوقش را 

تمام و کمال ادا کنیم. صمیمیت از این حرف ها دارد مگر؟!
خب بعضی آدم ها با صمیمیت این شکلی راحت کنار می آیند. چوبش 
را هم می خورند و سر بزنگاه رفتاری می بینند که در شأنشان نیست، 
اما جایی هم برای اعتراض باقی نگذاشته اند. اما دستۀ وسیع تری از 
آدم ها، این نوع صمیمیت را نمی پسندند و از آن دلزده می شوند. آدم ها 
هرچقدر بزرگ تر باشند، ابهت روحشان بیشتر آدم را می گیرد و اصاًل  
نمی توانی به خودت اجازه بدهی پا را از مرز ادب فراتر بگذاری. انگار 
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عظمت و شکوه وجودشان، تو را احاطه می کند و اجباری دلپذیر تو را 
به احترام وا می دارد.

»شاهزاده«  قدیمی ترها،  بزرگ اند.  های  آدم  آن  از  امامزاده ها، 
مردم  کنار  که  شاهزادگانی  نبود.  هم  ُپربیراه  می زدند.  صدایشان 
پیاده  و  لباس می پوشیدند  از آن ها غذا می خوردند،  عادی، عادی تر 
راه می رفتند، اما عادی زندگی نمی کردند. ابعاد زندگی شان آنقدر وسیع 
زمین  به  برکات  نزول  واسطۀ  روحشان  است،  هنوز  که  هنوز  که  بود 
آن ها  به  هرچه  که  هستند  آدم هایی  دسته  آن  از  امامزاده ها  است. 

احترام بگذاری، کم است.
اما بنا به همان عادت زشت و ناپسند، بنا به بی حواسی هایی که امروز 
دیگر نباید از کسی سر بزند، هنوز بعضی آدم ها هستند که بقعۀ مطهر 
امامزاده را با خانۀ خودشان اشتباه می گیرند. خیال می کنند می شود 
تحت عنوان صمیمیت، هر رفتاری در آن فضای مطهر داشته باشند 

و کسی هم نباید ایرادی از آن ها بگیرد. مثاًل:
فرشتگان  نزول  محل  »اینجا  شده  نوشته  ورودی  در  دم  اینکه  با 
است، هوای آن را با دود سیگار آلوده نکنیم«، بعضی ها فکر می کنند 
با امامزاده از این حرف ها ندارند و یک سیگار کشیدن در صحن که 
دیگر این قدر حساسیت به خرج دادن الزم ندارد. با همین توجیه، هم 

زائران را به سرفه می اندازند، هم فرشتگان را.
با این که خادم ها، با چشم های خسته و صدایی خسته تر، بارها تذکر 
عموم  منظر  در  و  است  ناپسند  امامزاده  در  »خوابیدن  که  می دهند 
تعبیه  آن  در  مداربسته  دوربین های  گذشته،  این  از  و  دارد  کراهت 
بعضی ها  باز هم  نامحرمان هستند«،  دید  در معرض  و خانم ها  شده 
تا از نماز و مناجات خسته می شوند، دراز به دراز می افتند و اگر کسی 
هم از خواب بیدارشان کند، با دو سه کلمۀ آبدار جوابش را می دهند! 
استداللشان هم این است که یک چرت نیم ساعتۀ آن ها در امامزاده 
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به هیچ کجای دنیا برنمی خورد!
با اینکه در و دیوار پر شده از اینکه » لطفًا با کفش پا روی فرش ها 
کفش هایشان  کفشداری  در  دم  ندارند  حوصله  بعضی ها  نگذارید«، 
امامزاده  آلوده و کثیف، وارد محوطۀ اصلی  با کفش های  بَکنند و  را 
می شوند. توجیهشان هم این است که بقیه هم همین کار را می کنند!
با این که بعد از دعای کمیل، مداح و سخنران بارها تذکر می دهند 
لکه های  از  پر  فرش ها  هم  باز  کنید«،  رعایت  را  نظافت  لطفًا   « که 
با کمی دقت معلوم می شود دستمال کاغذی های  سفیدی است که 
مچاله شده اند. بعضی ها به خودشان زحمت نمی دهند دستشان را تا 
سطل زباله دراز کنند و معتقدند امامزاده خادم دارد برای همین کارها!
کند،  ساکت  را  آدم ها  این  وجدان  شاید  توجیه ها،  و  حرف ها  این 
تصویر  بی احترامی ها  این  نمی کند.  کم  عملشان  زشتی  از  چیزی  اما 
می شود  باعث  و  نمی دهد  ارائه  جامعه  به  مذهبی  آدم  یک  از  زیبایی 
چهرۀ زشتی از متدّینین ترسیم شود. تصور کنید یک توریست خارجی 
به امامزاده ای بیاید که دو سه نفر از این دست آدم ها در آن به خیال 
هستند.  خودشان  حال  در  و  شده اند  صمیمی  امامزاده  با  خودشان 
صحنه ای که آن توریست با آن مواجه می شود، واقعًا در شأن امامزاده 
تمام  در  که  باشد  مسیحی هایی  آن  از  توریست  که  نکند  خدا  است؟ 
مدت مراسم یکشنبه های کلیسا، شق و رق می نشینند و با احترام تمام 
می تواند  آن وقت  می دهند.  گوش  مذهبی  سرودهای  به  سکوت،  در 

این نوع صمیمیت زننده و آزاردهنده را بفهمد؟
نمی شود.  خالصه  معمولی  رفتارهای  در  فقط  بی احترامی ها  این 
اینکه کسی در قالب یک نذری ساده که با نوشته ای خرافی یا حدیثی 
غیرمستند همراه شده، در فضای پاک امامزاده خرافه ای را بین مردم 
رواج دهد و نگاه چند آدم ساده دل را به مذهب خدشه دار کند، اینکه 
استفاده  امامزاده  فضای  از  دین،  به  عوامانه  و  اشتباه  نگاه  با  کسی 
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کند تا دستورالعمل هایی اشتباه و نامعتبر را برای مردمی که به قصد 
هدایت به آن جا آمده اند صادر کند و...، این ها هم نمونه هایی از همان 
بی احترامی هایی هستند که هیچ سنخیتی با عظمت وجود امامزادگان 

 ندارند و ای بسا که در دستۀ گناهان کبیره هم قرار بگیرند.
صمیمیت با آدم های بزرگ خوب است، اما صمیمیتی که از یک روح 
بزرگ با رفتاری بزرگ سر بزند و تو را شبیه کند به همان آدم بزرگ. 

آدمی به عظمت و بزرگی یک امامزاده.



کاشی های فیروزه ای
فصل ششم



راه زیادی آمده است و اینجا کسی را نمی شناسد. به دعوت تو آمده 
اما. غریب است و بی سرپناه. آمده تا تو را کمک برساند. می داند تو به 
آن چه او دارد، محتاجی و نمی تواند دسِت خالی ات را ببیند. دلش از 
بی سرپناه  خوانده،  مهماِن  این  اّما،  برکت.  از  و دستش  است  رحمت 
است. مگر می شود؟ رسم ماست که وقتی مهمانی را دعوت می کنیم، 
قبل از هرچیز لوازم پذیرایی و راحتی او را فراهم می کنیم. محلی در 
که  نگرانیم  هم  باز  و  می بینیم  تدارک  برایش  او  جایگاه  و  شأن  خور 
مبادا حرمتش را رعایت نکرده باشیم. پس چطور می شود مهمانی را 

که عّزتش برایمان ثابت شده است، بی سرپناه مناسبی رها کنیم؟
امام زاده ها همان مهمان های عزیز و رحیم و بابرکت هستند؛ به دعوت 
ما و به اجابِت ما آمده اند. برای همۀ مان بدیهی است که حیات و ممات 
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به  می اندازیم  نگاهی  فصل  این  در  است.  شریفشان  حرم  آبادانِی  و 

وضعیت ظاهری امام زادگان و وظیفۀ ما در قبال آن.
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یک
حوضنور

دلت گرفته است. هیچ کدام از خیابان ها و حتی کوچه پس کوچه های 
گیر  شلوغت  افکاِر  و  اتومبیل ها  ترافیک  در  نمی کند.  آرامت  شهر 
کرده ای که از دور، گنبد و گلدسته ای چشم هایت را روشن می کند. 
روبروی  را  بعد خودت  را کج می کنی. چند لحظه  بی اختیار، مسیرت 
سردر کاشی کاری شده  اش می بینی، اما هنوز شک داری وارد بشوی 

یا نه.
وارد می شوی و اتاقک کوچک و ساده ای را می بینی پر از چادرهای 
رنگی و بعد، حیاطی نسبتًا بزرگ، که بنای امامزاده در گوشه ای از آن 
سال های  از  حکایت  اینجا،  کهن سال  درخت های  است.  گرفته  قرار 

درازی دارند که این امام زاده پذیرای زائرهایش بوده است. 
نزدیک تر می روی. حوِض فیروزه ای حیاط، مژدۀ تطهیر می دهد به 
دل زائران. شیرِ  آب را باز می کنی و یک مشت نور و آب می ریزی به 

جان ِ خسته ات.
برای اهل  را می بینی؛ مادری دارد    در گوشۀ حیاط، چند خانواده 
کنار  در  خانوادگی  لذت های  به  می کنی  فکر  می کشد.  غذا  خانواده 

امام زاده و هم بازی شدن بچه ها با هم کنار بقعه های نور.
تو  ایوان و ستون هایی که  بنای  امامزاده می شوی. روبروی  نزدیک 
ایوان شده  بیرونی  تزئین قاب  بقعه می برد. چشمت مات  به داخل  را 
است. داخل ایوان به ارتفاع تقریبی یک متر از سنِگ  مرمِر سبز و بقیۀ 
انگار  است.  تزیین شده  آینه کاری   و  با گچ بری  ساده  و سقف  دیوارها 
زائر، فراهم می کند.  آرامِش بصری  برای  را  ُبقعه همه چیز  این  بنای 
زمین  بر  وضویت  آِب  از  قطره ای  می خوانی،  لبت  زیر  را  اذِن  دخول 

می چکد و قدم برمی داری.
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در دنیای زیبای معماری اسالمی غرق می شوی. کاشی کاری های 
منحنی  زاویه های  و  می دهند  نشانت  را  آسمان  راه های  الجوردی، 
و  گنبد  زیر  باشند.  روحت  مأمن  که  انگار  امامزاده،  محراِب  و  گنبد 
میانۀ بنا، سازۀ چهارگوشی را می بینی که دیواره هایش همه مشبک اند. 
تازه  باران  بوی  چشمانت  و  می بوسد  را  ضریح  دیواره های  انگشتانت 
می گیرد. انگار دلت که از هیاهوی شهر پر شده، تبدیل به یک سکینۀ 

آسمانی شده است.
و کفترهاِی  آفتاب روی ضریح پخش می شود  پنجره هاِی  گنبد،  از 
سفید در فضای داخلی گنبد پرواز می کنند. فکر می کنی اینجا چقدر 
پهن  و سجاده ای  می ایستی  قبله  به  رو  است.  بهشتی  کوچک  شبیِه 

می کنی و آرام قدقامتت را زیر لب می خوانی.
اینجا امام زاده است، مأمن آرامش تو.

دو
طالیپنهان

درست مثل وقتی که غذای خوشمزه ای را بگذاری آخر وقت بخوری 
که از مزه بیفتد، یا مثل وقتی که ُمشتی از طال داشته باشی اما روی 
آن خاک سیاه بریزی. حکایت امام زاده ای که مهجور مانده باشد هم، 
همین است. مهجوریت یک امام زاده، بیش از هرکس، متوجه متولی 
محِل  بشود  فقط  اما  باشد،  تو  دسِت  در  نور  قطِب  این که  است.  آن 

رفت وآمد چند رهگذر.
دغدغۀ دین داری و دائم فکر می کنی چطور می توانی قدمی برداری 
در این راه، در حالی که ُمشتی نور و طال در دستاِن توست، اما حواست 

نیست.
امام زاده همان نقطۀ نوری است که باید چشم گیر باشد و، جالِی این 

طال به دست توست.
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درمان  که  جایی  باشد.  خانواده ها  اجتماع  محل  باید  امام زاده 
را  آن جا  خوب  اگر  متولی  توی  می بیند.  آن جا  در  را  دردهایشان 
فضاسازی کنی، با معماری سنتی و اسالمی  که هرگز در برابر ساخت 
و ساز ها و دکورهای غرب، کم نمی آورد و روِح ایرانِی مسلمان را، جز 

آن راضی نمی کند.
گلدان های  با  ساده  و  کوچک  حوض  همان  مسلمان،  ایرانِی  جاِن 
شمعدانی قرمزی که دورش چیده شده را می خواهد و همان گنبد و 
بارگاه معنوی با معماری اسالمی، همان کاشی های فیروزه ای و همان 

آینه کاری ها.
به  مناسبت های مذهبی بهانۀ خوبی است که مردم را دعوت کنی 
عزاداری،  یا  جشن  برنامۀ  بهترین  تدارک  با  امام زاده.  مقدس  آستان 
می توانی  نوجوانان.  و  کودکان  برای  فرهنگی  مسابقات  اجرای  با 
کالس های قرآن و تفسیر و احکام را در امام زاده برگزار کنی، یا حتی 
می شود هنرهای اسالمی مانند خطاطی و تذهیب و  ... برقرار کرد. راه 
زیاد است، تا تو امام زاده را تبدیل کنی به مقصِد مردم. تنها به برگزاری 
نماز جماعت اکتفا نکن، این مکان شریف بیش از این می تواند در روِح 

زندگی مردم، دخیل شود.
که  آمده اند  امامزادگان  و  دارند  نیاز  نور  به  شهر  این  های  خانواده 
همراهی شان کنند در مسیر آسمان. تو واسطۀ این امری، توِی متوّلی.

سه
خانهیآنسوترتراساختهای؟

همیشه  است.  نیمه کاره  امام زاده  بنای  می آید،  یادت  که  وقتی  از 
مقداری گچ و سیمان و آجر، گوشه ای از حیاط امام زاده ریخته شده و 
هر از گاهی می بینی کارگری مشغول کار است. گچ بر ی ها خیلی وقت 
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است سفید مانده اند و طرحی رویشان نقش نبسته، درها بدون رنگ اند 
و دیوارهای نیمه افراشته دور و بر بنای امام زاده دیده می شود. عالوه 
ورودِی  که  صندوق  یک  هست؛  هم  دیگر  چیز  یک  این ها،  همۀ  بر 
امام زاده گذاشته شده و رویش نوشته شده است »کمک برای ساخت 
اما  بنای امام زاده«. گاهی دیده می شود کسی چیزی تویش بیندازد. 
تا مدت ها الزم نیست  امام زاده می داند  آن  قدری کم است که متوّلی 

صندوق را باز کند. این وصف حال خیلی از امام زاده های ماست.
بنای امام زاده ها قدمت بسیاری دارد و بعد از گذشته زمان طوالنی، 
افزایش  علت  به  همین طور  می کنند.  پیدا  ترمیم  و  بازسازی  به  نیاز 
و  بازسازی  این  هزینۀ  اما  دارند.  گسترش  و  توسعه  به  نیاز  جمعیت، 

توسعه از کجا تأمین می شود؟ 
این  و  می دانیم  مهمان نواز  شهر،  به  شهر  را  خودمان  ایرانی ها،  ما 
مهمانمان  به  تا  می کنیم  را  سعی مان  تمام  کرده ایم.  ثابت  همیشه  را 
بی احترامی نشود. هرطور  و  او جسارت  به  ناکرده،  یا خدای  بدنگذرد 
می کنیم  سعی  حتی االمکان  و  هستیم  او  حرمت  مواظب  هست 

نیازهایش را برطرف کنیم. 
از آن  و  ایرانی ها  ایرانی ها هستند. ما  امام زاده ها، قطعًا مهمانان ما 
گذاشته شده  ما  بر سر  منتی  این چنین  که  ما شیعیان. حاال  مهم تر، 
که میزبانی این خاندان عزیز را بکنیم، از این موقعیت چطور استفاده 
می کنیم. قطعًا این یک موقعیت است، یک نعمت که در قیامت از ما 

دربارۀ آن سؤال خواهد شد. 
از ُحسن خلق و بخشندگی ایرانِی شیعه به دور است که امام زاده اش 
را با خانه ای نیمه کاره رها کند و به لوکس ترین تزئینات خانه اش برسد. 
را  حرم  بازسازی  به  کمک  برای  امام زاده  متوّلیان  دعوت  است  بعید 
ببیند و بی اعتنا عبور کند. بعید است هربار تعمیرات ناتمام امام زاده را 

می بیند، تنها سر تأسفی تکان بدهد و عبور کند. 
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رسم مهمان نوازی این طور اقتضا می کند که امام زاده را اگر از خانۀ 
عزیزی  حرمِت  به  باشی.  فکرش  به  نمی دانی، الاقل  مهم تر  خودت 
که در آن جا حضور دارد، به پاس وجود نازنینش، باید خانه اش را ُگل 
گرفت و آذین بست. برای اکثریت متوسط مردم، همان کمک هایی که 
اگرچه به نظر کم می آید، اما وقتی کنار هم قرار می گیرند، دیواری را 
باال می برند و طاقی را آینه کاری می کنند، بزرگ ترین مهربانی و البته 
انجام وظیفه است. و برای آن طبقه ای که خداوند به مالشان برکت 

داده و پرروزی شان کرده، سهم بیشتری اگر انتظار برود، به جاست. 
بعضی آدم ها خشت و آجرهای این دنیا را می بینند و سقفی که باالی 
سرشان است. راضی اند و خوشحال. اما بعضی دیگر، به بی سرپناهی 
آن دنیایشان فکر می کنند و هرچه در این دنیا خانه و ملک و زمین 
واقف  اگر  نمی رسد،  دنیایشان  آن  به  چیزی  می دانند  باشند،  داشته 

نباشند. 
و  کنیم  پذیرایی  امام زادگان  از  دنیا  این  در  ما  اگر  باشد،  یادمان 
خانۀ شان را آباد کنیم، آن ها در آخرت از ما پذیرایی می کنند و روزی که 

همه بی سرپناه و سرگردان اند، پناه و مأوایمان می دهند... . 
برای آن دنیایت از حاال مشغول به کار شو. یک آجر حتی.



قطب فرهنگی
فصل هفتم



فرهنگ در زندگی انسان ها، مثل هوا برای تنفس می ماند که همۀ 
موجودات به آن نیاز دارند. حیات اجتماعی انسان در گرِو این است که 

فرهنگ زیستن در جامعه در او نهادینه شود.
و چه بهتر است وقتی آیین زندگی کردن را خدایی برای انسان نوشته 
طراحی  خودش  را  خلقت  منتهای  و  مبدأ  و  باطن  و  ظاهر  که  باشد 
کرده است. فرهنگ از دو عنصر اصلی تشکیل شده است: »هویت« و 

»رفتار«. درست به مثابه  اکسیژن و هیدروژن که »آب« را می سازنند.
با  »هویت« شان  که  کنند  زندگی  جامعه  در  می توانند  زمانی  انسان ها 
بدانند  آن  کنار  در  و  باشد  گرفته  شکل  مشترک  ارزش های  و  باورها 
»چگونه«رفتار کنند. همان چیزی که این روزها به نام »سبک زندگی« 

می شناسیم.
جامعه  یک  در  را  زندگی  سبک  و  هویت  که  نیست،  ساده ای  تالش 
تقویت کنیم. اما توجه به ظرفیتی چون »بقاع متبرکه« می تواند به فتح 
بر  انقالب  رهبر  ارزشمند  رهنموِد  همان  کند.  کمک  دشوار  قلۀ  این 

تبدیل شدن امام زادگان به »قطب فرهنگی«.
بقاع  ظرفیت های  و  کارکردها  جایگاه،  از  می خواهیم  فصل  این  در 

متبرکۀ امام زادگان جلیل القدر در »فرهنگ« صحبت کنیم. 
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تبدیل شدن امام زادگان به »قطب فرهنگی«.
بقاع  ظرفیت های  و  کارکردها  جایگاه،  از  می خواهیم  فصل  این  در 

متبرکۀ امام زادگان جلیل القدر در »فرهنگ« صحبت کنیم. 
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یک
مکانی برای تجّمع

بدن  ساختمان  از  و  بیندازیم  راه  زیست شناسی  بحث  نیست  قرار 
موجودات زنده بگوییم. قرار نیست که مثل یک جانورشناس از انواع و 

اقسام جانوران صحبت کنیم. اینجا حرف از چیزی دیگر است.
می خواندیم،  درس  ابتدایی  دورۀ  در  که  زمان  آن  مدرسه،  دوران  از 
یادمان دادند که موجودات، دو نوع زندگی متفاوت دارند؛ گروهی به 
صورت  به  هم  گروهی  می کنند،  زندگی  منفرد  و  هم  از  جدا  صورت 
دسته جمعی هستند که اجتماعاتی را پدید می آورند. نوع زندگی گروه 
نوع  برای  مثال  بهترین  اجتماعی.  دوم،  گروه  و  است  فردی  اول، 
زندگی اجتماعی مورچه ها یا زنبورها هستند. اگر به زندگی و رفتار این 
موجودات ریز اما پرکار دقت کنیم و مؤلفه های زندگی انسان ها و این 
حیوانات کوچک را کنار یکدیگر قرار دهیم، معنای زندگی اجتماعی 
انسان ها،  ما  اجتماعات  بارز  نمونه های  از  می یابیم.  در  خوبی  به  را 
در  دیارمان  و  شهر  کارهای  پیش برد  برای  هم  کنار  در  حضورمان 
کنار یکدیگر است. می توانیم با کمک یکدیگر پروژه ای را به سرانجام 
برسانیم و با ارتباط با یکدیگر است که می توانیم نیازهای اولیه مان را از 
خوراک و پوشاک و مسکن گرفته تا نیازهای بزرگ تر روحی و معنویمان 
تنهایی نمی تواند زیست  به  تأمین کنیم. در زندگی اجتماعی کسی  را 
کند و زنده بماند. اقتضای این نوع زندگی دسته جمعی و گروهی، در 
نیاز  انسان ها  نیز می باشد. ما  کنار یکدیگر جمع شدن و تجمع کردن 
داریم که کنار یکدیگر جمع شویم و ساعاتی را با هم بگذرانیم، به دور 
از دغدغه های روزمره و کاری زندگیمان. نیاز داریم که احساساتمان را 

به اشتراک بگذاریم. 
در این میان خوب می دانیم که از دیرباز مردم ما،  روحیه ی اجتماعی 
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و جمعی نسبتا شدیدی دارند. مثاًل این روحیه را می توان در ایام محرم 
و عزاداری، یا ایام والدت و شادی برای ائمه  مشاهده کرد. 

قدیم تر ها که فضای خانه ها مناسب گردهمایی های بزرگ نبود، مردم 
برای تجمع، از فضاهای باز اطراف شهر و روستا، میدان های شهر و 
این قبیل اماکن استفاده می کردند و مشکلی هم از جهت مهیا کردن 
و  با گسترش فضاهای شهری  اما  نمی آمد.  وجود  به  برای شان  ابزار 
افزایش جمعیت، طبیعی است که دیگر آن فضاها توان پاسخ گویی به 

این نیاز را نداشته باشد. 
همین شهرهای بزرگ خودمان را در نظر بگیریم، اگر قرار بود برای 
میدان  یک  در  بزرگی، همه  و  کوچک  گردهمایی  و  تجمع  هر  ایجاد 
جمع شوند، معضالت بسیاری پیش می آمد. مثاًل از نقاط بسیار دور 
برای آمدن به محل »تجمع« وسایل نقلیۀ زیادی احتیاج بود و مشقت 
فراوانی برای مردم داشت. از طرفی تأمین نیازهای اولیۀ این جمعیت 
باال نیز کار دشواری است و این ها را جدای از اختالالتی که در رفت 
و آمد و سیستم حمل و نقل شهری ایجاد می کند، باید در نظر گرفت. 
اگر قرار باشد همۀ مشکالت را یک به یک شماره کنیم، مجالی برای 

ادامۀ حرف هایمان نمی ماند.
بیایید با هم شهری را تصور کنیم که در آن محل و بنایی است دارای 
معنویت و حس عبودیت. مکانی است به عنوان پناهگاه برای مردم. 
پدر و مادرها، فرزندانشان را با خاطری آسوده به آن جا می فرستند، زیرا 
از امنیت اجتماعی و اخالقی آن مکان خاطرشان جمع است. چنین 
مکانی هم امن است و هم سالم. حال اگر مردم شهر و محله برای 
برگزاری تجمعات بزرگ و کوچکشان، انجام فعالیت های فرهنگیشان 
و اموری از این دست نیاز به محلی داشته باشند، چه جایی بهتر از این 
 پیامبر خاندان  عطر  آن  در  که  فضایی  کرد؟  پیدا  می توان  مکان 
پیچیده است و به دلیل وجود فرزندی از خاندان ایشان، پناگاهی بنا 
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بگیرید  نظر  در  را  جوانان  از  گروهی  مثاًل  مردم.  مراجعۀ  برای  شده 
مکان  این  در  را  روزشان  از  ساعاتی  محله،  هیئت  برگزاری  برای  که 
هم  کنار  از  هم  است،  راحت  خانواده هایشان  خیال  هم  می گذرانند، 

بودن بی نصیب نیستند.
اجتماع  برای  مکان ها  بهترین  از  یکی  امام زادگان،  حرم   فضای 
هوای  مثل  فرهنگ  است،  آن  در  معنویت  که  جایی  است.  فرهنگی 

پاکی جان انسان ها را شیرین می کند.

دو
مشاوره

کسی را نمی توان یافت که از هر نظر کامل باشد و نقصی در وجودش 
نباشد. اگر روح انسان ها را زیر ذره بین قرار دهیم، این یقین برایمان 

پررنگ تر خواهد شد. 
بعید است انسان عاقلی باشد که ادعای کمال کند، چرا که همین 
ادعای غلط به نوعی نقص او به حساب می آید. دور از ذهن نیست 
بیاید.  وجود  به  متعددی  گره های  ناطق،  پای  دو  موجود  این  در  که 
گره هایی که از رابطۀ انسان  با خودش شروع می شود و تا رابطه اش با 
خدا ادامه پیدا می کند. در این میان گاه خود فرد، مقصر به وجود آمدن 
این مشکالت و دست اندازهاست و گاه دیگران او را رها نمی کنند و 
سبب مشکالتش می شوند. به خاطر همین نقص ها و به وجود آمدن 
یا  دارد  زندگی مشکلی  در  آیا  بپرسی  از کسی  اگر  که  گره هاست  این 
نه؟! پاسخ منفی دریافت نمی کنی! اگر کلید خانه مان خراب شود به 
دکتر  به مطب  بیماری  و  مریضی  و هنگام  مراجعه می کنیم  قفل ساز 
می رویم. به همین جهت، منطقی و عقالنی است که برای باز کردن 
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این گره های ریز و درشت هم باید پیش اهل فن رفت. کسانی که در 
داشته اند  حضور  مردم  میان  در  مدت ها  و  کرده  تحصیل  زمینه  این 
و  ایمانی  سابقۀ  که  کسانی  کرده اند.  کسب  مختلف  تجربه های  و 
اعتماد  قابل  مشاوره  و  مشکالت  رفع  برای  که  می گوید  علمی شان 
هستند. چنین مشاورانی سخنشان نور می پاشد بر دل مخاطب. حال 
اگر امر خطیر مشاوره  در جوار فردی جلیل القدر باشد، روح ملکوتی آن 
بزرگ و فضای معنوی و آرامشش، می شود سبب که گره ها باز شوند و 

مشکالت به درستی حل شوند.
امام زادگان  حرم  جوار  در  که  مهمی  فرهنگی  فعالیت های  از  یکی 
اتفاق می افتد، همین مسألۀ مشاوره است. مشاورۀ مذهبی، اخالقی، 

خانوادگی و... .
حاال جوار امام زادگان مثل زمان حیاتشان رونق دارد در جهت حل 
مشکالت مردم. همان گونه که در گذشته به آن ها مراجعه می کردند، 

امروز هم سبب هستند برای مراجعۀ مردم جهت حل مشکالتشان.

سه
حضورمبلغیندینی

بعضی از انسان ها فرصت ها و امکاناتی دارند که دیگران با دیدن  آن ها 
اختیار  در  را  فرصت  آن  اگر  که  می گویند  خود  با  و  می خورند  غبطه 
داشتند، کاری می کردند کارستان! در اکثر این موارد کسانی که بخت 
یارشان بوده و این فرصت را در اختیارشان گذاشته، از آن کمتر بهره 
می برند و کمتر قدرش را می دانند. انگار در عالمی دیگر سیر می کنند 

و زمانی متوجه فرصتشان می شوند که آن نعمت را از دست داده اند.
این حکایت حال ما ایرانی های مسلمان شیعه است. نعمت حضور و 
وجود انسان هایی از جنس نور داریم و دینی که کامل ترین دین است، 
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اما از این نعمت بزرگ در جهت گسترش دینمان به درستی استفاده 
نمی کنیم.

افراد بزرگی که محل  ادیان دیگر چنین نعمتی داشتند، چنین  اگر 
دفنشان پناهگاه و محل آرامش مردم است، چنان استفاده ای از این 

نعمت می کردند که تا قرن ها ثمراتش قابل مشاهده بود.
ما برای درگیر کردن حس مردم، نیاز به چیزی نداریم و همین نعمت 
حضور امام زادگان و رابطۀ مردم با ایشان، بهترین موقعیت است برای 

هرچه بهتر کردن دین و زندگی مردم.
اگر روزی به سراغمان بیایند و بگویند قرار است این نعمت از شما 
گرفته شود، تازه تلنگر می خوریم که عجب گوهری را داشتیم و قدرش 

را ندانستیم.
را  استفاده  مناسبشان حداکثر  و فضای  امام زادگان  مرقد  از  باید  ما 
ببریم و برای مبلغان دینی را بیشتر از قبل در آن جا برنامه بگذاریم تا با 
روش های اصولی و درست، محتوای ناب آیین و دینمان را در اختیار 
همه قرار دهند؛ تا انشاءالله شاهد روزی باشیم که از هم وطن هایمان 
در  سؤاالتشان  جواب  دنبال  اگر  سرزمین ها،  دیگر  مردم  تا  گرفته 
زمینه های دینی هستند با مراجعه به مقبرۀ امام زادگان و بقاع متبرکه 

به مرادشان برسند و پاسخشان را دریافت کنند.

چهار
کالسهایآموزشی

دو آشپز می خواهند در برنامه ای با یکدیگر مسابقه بدهند، به هر دو 
مواد و وسایل اولیۀ یکسان می دهند و از آن ها می خواهند تا کیکی را 

آماده کنند. 
مواد الزم مشخص است و ادامه کار بستگی به سلیقۀ خودشان دارد. 
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هر دو مواد را به ترتیب مورد نظر با یکدیگر مخلوط می کنند و فوت و 
فن های الزم را به کار می گیرند و در انتها قالب های متفاوتی را برای 
ریختن مادۀ خام انتخاب می کنند. بعد از اتمام زمان پخت، وقتی مزۀ 
با  آشپز  این  دست پخت  دارند.  تفاوت  که  می بینی  بچشی،  را  دو  هر 
دست پخت دیگری متفاوت شده و فوت و فن هایی که بلد هستند، این 

تأثیر را گذاشته است. در صورتی که مواد اولیه یکی بوده است.
آموزش هم دقیقًا همین طور است. این که آموزش و مواد آن را دست 
کدام آشپز بدهیم، مهم است. دست آشپزی که ماهر است یا آشپزی 

که زیاد وارد نیست؟ کدام یک بهتر است؟
فطرت  دارای  می مانند.  آشپزی  برای  الزم  مواد  مثل  ما  فرزندان 
پاکی که خدا به آن ها داده است. وقتی این مواد الزم را برای تربیت و 
آموزش در اختیار آشپزی ماهر قرار دهیم، ثمره اش را خواهیم دید و 
چقدر خوب می شود اگر از ظرفیت عظیم امام زاده ها و مقبره هایشان 
در این جهت استفاده شود. این مکان های مقدس  این ظرفیت را دارند 
جایی  به  آموزش  برای  را  فرزندش  داشت  تصمیم  خانواده ای  اگر  که 
بفرستد، با اطمینان مقبرۀ یک امام زاده را انتخاب کند. زیرا هم محیط 
را سالم و امن می داند و هم اطمینان پیدا می کند که به جهت مقدس 
بودن فضا و آبرویی که این امام زاده نزد مردم دارد، از بهترین استاد ها 
و آموزش ها استفاده خواهد شد. در این صورت  نه تنها محیط معنوی 
روی فرزندان تأثیر می گذارد، بلکه آن ها از ابتدا در محیط مذهبی رشد 

کرده و به امید خدا تا انتهای عمر، ثمرۀ این تربیت را خواهند دید.
چیزی که امروز ما در جمهوری اسالمی بیش از هر زمان دیگر به آن 
نیاز داریم، توجه ویژه به این مکان های مقدس است. مکان هایی که 
ظرفیت های متنوعی دارند و امروزه ما تنها از بخشی از آن ها استفاده 
کرده ایم. قطعًا در روز جزا، خداوند از این نعمت و دیگر نعمت ها از ما 

سؤال خواهد کرد. امید آن که شرمندۀ این نعمت الهی نشویم.
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