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 لَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَاٱوَ

 کنيم. و کسانی که در راه ما کوشش کنند محققاً آنها را به راه خويش هدايت می
 96قرآن کريم سورة عنکبوت آيه 

 

 نوشتاری در باب مقدمه

لماتی که بر صفحات سپيد کاغذ نقش بسته است حديث يک سفر استت ا   دانم اين ک نمی

 خويش به خويشتنِ خويش، و يا حديث نفس است.

الشّکوايی است ا  دل دردمند ختويش، ا  عمت ِ عمت  ختويش بته خويشتتنِ        و يا شايد بث

 خويش.

 خانة دل. و يا شايد سو  عشقی است در نهان

رقصتد،   شتود، متی   بخشد، با يگر می کند، نور می یو يا شايد لهيب آتش است که گاه گرم م

 گريد، خندد، و در ميان خنده می می

 کند. سو اند و خاکستر می و گاه می

 سپارد. ای دردمند هر چه خاکستر است به دست باد فنا می  و يک آه ا  عم  سينه
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ست ب نقش می درد و عش  و نيا  بر روی سينة سپيد کاغذ و حرف حرف اين کلمات ا  سر

 ساخت. ور می خاست که تمام دلم را و دفترم را شعله ای برمی و ا  هر هجای حرفش جرقه

ای به وسعت دنيتا بته وستعتِ     و مگر نه اينکه کاغذ خود ا  تبار هيزم است و ققنوس هيمه

تاريخ بر گِرد خويش فراهم ساخته است که او با آتش مأنوس است و در ميتان لهيتب سترکش    

ستو د،   سرايد، و در خويش متی  های حزين خويش را می و شورانگيزترين نغمهها  يباترين  شعله

 گيرد.  ند و اوج می شود، بال می ای ا  دل آتش  اده می ميرد و ققنوس بچه می

 و اين حديث مکرر قصة اوست.

 در خويش مردن و ا  خاکستر خويش تولدی دوباره يافتن.

 گيرد. ققنوس اگر در بند  مين بماند دلش می

ها ا  او ققنوسی  سو د تا شعله ماند، او در خويش می قنوس دست و پا بستة  مان هم نمیق

 ديگر پديد آورند.

سو يم و با   ندگی ا  درون آتش متولتد   و آيا اين افسانة من و تو نيست که در خويش می

 شود. می

 و اين کلمات شايد حديث دردمندانة چگونه  يستنمان باشد.

 «چگونه بودن»ندارم و يا بهتر بگويم « بودن»گويد که من دردِ تواند ب و چه کس می

تواند بگويد که ا  شجرة ممنوعه نچشيده است و يا الاقل درخشش شاخه و  و چه کسی می

اش در تأللؤ آفتتاِِ رخوتنتان نفتس دلتش را بته وسوسته        کنندة ميوه برگهايش  يبايی افسون

 نينداخته است.
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 گندم چه کرد با انسان.و آه چه بگويم که عذاِ خوردن 

مان کرد، کته تبعيتدی ختان     که ا  بهشت راندمان، که ا  آسمان جدايمان کرد، که  مينی

پرست  شديم، که در غربت دلگير  مين دست و پا بستة گوسالة سامری نفس شديم، که گوساله

 .های آسمانی خبری نبود که کندن و شيار  مين شد کار هر رو مان مائده ا  ديگرشديم، 

 گويد، سا د، که نمرود انا الح  می و فرعون در درونمان قصر می

 و کجاست حالج تا بر خاکسترش بوسه  نيم.

های ناپيتدايی کته ا  درونِ جتانِ     ای است بر لب و اين کلمات شايد حديث آوا  جانسو  نی

 شنويم. خويش می

 غم غربت انسان، حديث جدا شدن ا  آن نيستان اصلی.

 فراق و درد اشتياق.درد جدايی، درد 

 اشتياق با گشت به آن سرمنزل اصلی.

 کند، ققنوس در خويش  ندگی می

 کند، در خويش آوا های جانسو  روح دردمند خويش را ترنم می

 سو د، در خويش می

 شود. و ا  خاکستر خويش متولد می

 .......تر  تولدی دوباره با روحی شيداتر و شيفته

 حزين خوش نظر
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 هسرآغا ِ نام

 ای نتتام تتتو بهتتترين ستترآغا   

 

 بی نام تتو نامته کتی کتنم بتا       

 

 

 

 

 هوا لطيف

 

 

 نويسد. سوگند به قلم و آنچه می
 قرآن مجيد

 در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.

 همه چيز به واسطة او آفريده شد و غير ا  او چيزی ا  موجودات وجود نيافت.

 نور انسان بود.در او حيات بود و حيات 

 و اما بعد

فر ند آدم کلمه را شناخت و به آن نوشت و نويساند و روی  متين مستخر کترد و آبتادانی     

 کرد.

 و کلمه کالم شد و کالم با هر قطرة باران به  مين رسيد و پراکند.
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 و کالم با هر دانة تخم سر ا   مين برداشت.

 و کلمه بود و کالم بود و کلمه در کتاِ بود.

 شد. رفت و کتاِ بود و در شرق طالع می يد بود و در مغرِ فرو میخورش

 خاست و خورشيد هم. و نور ا  شرق برمی

 و خورشيد تافته بود و کلمه در دل کاتب شد.

 و چنين بود که پسر انسان به جستجوی درخت معرفت شد.

 چهار گوشة عالم را درکوفت.

 معرفت در اقصای شرق يافته شد.ها چنين بود تا درخت  ها چنين بود و قرن و سال

 پسر انسان بود و درخت معرفت را يافته بود و هنو  نگران بود تا دانه را بيابد.

 تخم معرفت بود و پسر انسان آن را شکافت و ناگهان کالم بود.

 و پسر انسان دانا بود که معرفت را يافته بود.

 معرفت بود و معرفت کالم بود و کالم در دل کاتب بود.

 اتب بود و قدرت کالم در او بود و معرفت آمد و قوت او بيشتر شد.ک

تافت و نور بود و گرما بود و تاريکی گريخت و کالم عتالمگير   خورشيد همچنان ا  شرق می

 شد.

 و کاتب يا در دل دريا بود يا در آسمان سير داشت و در مکاشفه بود.

 .......نويسد  آنکه کالم را می پس کيست کاتب و کيست شاعر و کيست گردآورنده و کيست
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اما  نهار کسی ا  شما خود را نفريبد به اين کلمات که نويسد و بترين طومارهتا کته دارد و    

 تر. گويد که هر چه طومار بلندتر حکمت افزون

 تر غم آن بيشتر. چراکه هر چه حکمت اين جهان افزون

 و بدان که ملکوت آسمان در کلمه نيست بلکه در محبت.

 ها. تاِ نيست بلکه در دلدر ک

 در طومار نيست بلکه در نالة مرغان.

 د.ونويسی هم ضايع ش نويسی که خلود دارد چه اگر بر سنگ خاره بنگر تا کالم را بر آن لوح

 بلکه بر الواح دل که نه ا  سنگ است بلکه ا  گوشت و خون.

 و نه بر مرکب الوان بلکه بر مرکب روح که بيرنگ است.

 طلبد. ی چيزی میا  تو هر کس

 يکی کتاِ. يکی مدح. يکی طلسم. يکی دعا. يکی ناسزا.

 السّحر. يکی سحر و يکی باطل

 طلبد. گر که ديگری ا  تو چه میمندر آن 

 طلبد. به آن بنگر که دل ا  تو چه می

 ای. ای اما هر چيز که به قلم نويسی بر روح نهاده هر چيز که به  بان گويی ا  روح برداشته

و ای کاتب همچون گل باشد که چون شکفت بويد و دل جويد و سپس کته پممترد   کالم ت

 صد دانه ا  آن بماند و بپراکند.

 رساله پولس رسول به کاتبان انجيل برنابای صدي  
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 بقيّه اهلل االعظم و اين کتاِ تقديم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر

 مام  مان عليه السالم ا

 نمی توانستم اين مهم را به سرانجام برسانم ی پايان او که جز باعنايات و الطاف ب

ا
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 فصل اوّل
 

 ققنوس در باغ ادبيات ايران و جهان
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 به نام خدا

 د. و ققنتوس بتود و    ب و عطر سيب در هوا موج میانگيز سي و باغ پر بود ا  رايحه دل .......

 عطش.

رقصتيدند.   های سيب در هوا می شد. ساقه و التهاِ و عطش با هر نفسش در هوا منتشر می

آنکته بدانتد چيستتی کيستتی و ا  چته جتنس استت در         گرفت و بی ای در او شکل می شيرا ه

 گرديد. وجودش محو می

اش  کشتاند، مجتروح و  خمتی    دوانتد، متی   امان او را به هر ستو متی   سو  و بی عطشی سينه

هتي     يختت و  متين بتی   ر اش تب و عطش را به جان  مان می های خسته ساخت. هُرم نفس می

 د و او را با خويش به دل کائنات  چرخيد و تمام آسمان را دور می هايش می ای در  ير گام وقفه

 نهايت تا ابديت. بُرد که  يستن خود سفری است ا  بی می

دانست ا  کجا بر او فرو  و عش  و غم و غربتِ دلگير  مان و  مين، طعامی خوشگوار که نمی

داد و تمام  يستتنش را در   هايش که ديگر ا  جنس  مين نبود. بوی خان نمی بارد. و شادی می

 فشرد. های اثيری خويش می ترين پنجه قوی

 او مسافری بود تنها و غريب.

بايستت تتا ابتد بتر پشتت ختويش تتا         گويی مرکز ثقل  مان بود و اثقال تبدار  مين را متی 

 .......ناکجاآباد، تا به خلوتکدة دل بکشاند 
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 کترد  ها دل طلب جام جتم ا  متا متی    سال

 

 

 کترد  و آنچه خود داشت   بيگانه تمنا متی  

 

 

 

 

 

آنکه خستگی را بشناسد بر در باغی  هي  خستگی، بی که او مشتاق و شيفته، بی ها بود سال

 ايستاده بود.

گی دَرِ باغ به رويش بسته بود، اما دريچه مهربان بود و او ا  اين دريچه که بته  يبتايی  نتد   

بود نگاه نگرانش را در حسرت پروا  به آسمان دوخته بود. و هر لحظه شاهد پروا  هتزاران هتزار   

هايشتان   سيمرغی بود که به قافِ دل پرِ پروا  گشوده بودنتد و تمتام آبتی آستمان در  يتر بتال      

  جوالنگاه عش  بود و مهر.

 . هايش نيا  و عطش بود  انگيزی که دروا ه دل باغستان
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شتد تتا    اش نواخته متی  های عظيم و سنگی دستی به هزاران عش  و تمنا بر کوبه و بايد که

 های نور را به رويش بگشايند. محبت و مهر چشمهدستان تناور هزاران روحِ سبز به 

 هزاران روح سبز و در دستانشان هزاران فانوس هدايت.

 آنجا همه بودند، همه.

پروين و فروغ، شهريار و سهيلی، ويرژيل  موالنا، حافظ و شمس و رودکی، سعدی و سهراِ،

در کنار دانته، ويکتور هوگو، تولستوی، رومن روالن، جبران خليتل جبتران، افالطتون، ارستطو،     

سقراط، ابن سينا، سهروردی و ميلتون در جستجوی بهشتِ گمشدة خويش، و ديگران و ديگران 

....... 

صراحی سرخی بود که ا  آن شتراِِ   هايشان هايی که آتشی در سينه داشتند و قلم همة آن

هتای دور و نزديتک آن چنتان  نتده و      باريتد. و ا  ورای قترون و اعصتار، ا  ستر مين     سخن متی 

هتي  دريغتی در کتام     های آتشين و سخت دلنشين خويش را در جام سخن بی آلود حرف طرِ

 را. های آسمانی نوشيدند اين مائده های بيقرار می ريختند، و جان تشنگان عالم می

ها او بود و جادوی کلمات مو ون و گلستان معطری که درختان تناورش يادآور اساطير  سال

 سار سبزش  يستگاه شور و شعور. بود و سايه

بترد و دل را   کشد و جتان را بته يغمتا متی     و شعر اين کلمات مو ون که روح را به آتش می

يقراری بود کته ا  جهتان ديگتری بتر     های ب سِپُرَد، آوا های نهانی ققنوس بدست نور و شعله می

 باريد. جهانِ عاشقانه ما می

 اند که شعر برا ندة آنان نبود. دانست که پيامبران الهی شاعر نبوده و او می
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اشتند و آياتشان انی بودند که پروای عقل مردمان نداما ا  شاعران چه بگويم که خود پيامبر

 .های شوريدگی های عش  و قافيه پر بود ا  رديف

شد و نسترن بود کته   همه جای باغ پر بود ا  عطر ياس و جام الله بود که دست بدست می

انگيتز ختويش را در گتوش مجنتون      ها سپرده بود و باد موسيقی دل گوش به نجوای معطر اقاق

 رقصيد. تر ا  هميشه بر دوش نسيم می نواخت و گيسوان پريشان مجنون بود که آشفته می

کرد تا آنان ايتن   ر دم در جان عاشقان و عارفان به عش   مزمه میو سروش غيب بود که ه

های آسمانی را به آدميان هديه کنند و روح دردمندشان را در شراِِ مطهرِ عشت  تطهيتر    مائده

 نمايند.

اش را  و او که دلتنگ بود و آشفته، هميشه يک حس غريب، يک آر وی گنگ سينة  خمی

 ساخت. سربی می

ای در وادی حيرت و در اين غريبستان شتر خويش را گم  ته و گمشدهکه غريب بود و خس

 کرده بود. و شب در پيش و کاروان رفته و حراميان در راه.

هتای بلنتد و    طلبيتد. و بتر دروا ه   پر ا  وحشت و هراس، در بيم و اميد ا  خداوند ياری متی 

 کوبيد. سنگی دل مشت می

 بايد اين در گشوده شود.

 بايد کسی باشد.
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 بتتتتا  گتتتتردد عاقبتتتتت ايتتتتن در بلتتتتی

 ستتتاقی متتتا يتتتاد ايتتتن مستتتتان کنتتتد  

 نوبهتتتتار حُستتتتن آيتتتتد ستتتتوی بتتتتاغ  

 آن بَتتترِ ستتتيمين و ايتتتن روی چتتتو  ر   

 پرستتتت مخمتتتور انديشتتته ايتتتن ستتتر  

 گتتتر ايتتتن دو چشتتتم اشتتتکبار نوحتتته   

 هتتا کتته حلقتته در گتتوش وی استتت گتتوش

 شتتاهد جتتان چتتون شتتهادت عرضتته کتترد 

 دچتتتون بُتتتراق عشتتت  ا  گتتتردون رستتت 

 خلتت  جهتتان در يتتک کتتس استتت جملتتة 

 متتن خمتتوش گتتردم و لتتيکن در دلتتم    

 

 رو نمايتتتتد يتتتتار ستتتتيمين بتتتتر بلتتتتی  

 بتتتار ديگتتتر بتتتا متتتی و ستتتاغر بلتتتی    

 هتتتتای تتتتتر بلتتتتی د آن شتتتتا بشتتتتکف

 ستتتتتيم و  ر بلتتتتتی انتتتتتدر آميزنتتتتتد 

 بلتتتی سستتتت گتتتردد  ان متتتی احمتتترم

 روشتتتتنی يابتتتتد ا  آن منظتتتتر بلتتتتی   

 هتتتا يابنتتتد ا  آن  رگتتتر بلتتتی    حلقتتته

 بلتتتتی يابتتتتد ايمتتتتان ايتتتتن دل کتتتتافر

 وارهتتتد عيستتتی جتتتان  يتتتن ختتتر بلتتتی

 او بتتتود ا  صتتتد جهتتتان بهتتتتر بلتتتی    

 1تتتتا ابتتتد رويتتتد نتتتی و شتتتکر بلتتتی    

  

                                                 
 غزليات شمس تبريزی - 1

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 14 

 

 خواند. بود که او را به عش  می 1و اين موالنا

 کرامت عش  قفل دل را شکسته بود.

يافت بيقرار و آشفته، و کالم موالنا رگباری ا  عش  بود کته بتر ستر و     2خويش را در قونيه

يافتت و موالنتا بترايش ا  نتی      اش تطهير می باريد و او گويی جانِ تشنه امان می بی رويش تند و

 اش را سوخته بود. گفت و ا  نيستان و ا  درد اشتياقی که سينه

 

 

                                                 
توان يافت که با ادبيات بخصوص شعر آشنا باشد و اين نابغته شترق عتارف     در جهان ادِ کمتر کسی را می - 1

آيتد   لدين محمد بلخی مشهور به موالنای رومی که ا  بزرگتان عرصته ادبيتات جهتان بته شتمار متی       ا نامی جالل

االول ستال   ربيتع  9سال عمر کترد. والدتتش در بلتخ رو      98االصل بود حدود  نشناسد. موالنا )مولوی( که ايرانی

ع شتد. شتهرت وی بته    هجری قمتری واقت   972االخر سال  ماه جمادی 5و وفاتش در قونيه ا  بالد روم در  914

موالنای رومی شايد به دليل اقامت طوالنی وی در شهر قونيه باشد که هم محل  نتدگی و هتم محتل فتوت آن     

مرد بود. شهر قونيه امرو ه در ترکيه واقع است. ولی موالنا هميشه ختود را ا  متردم خراستان شتمرده و ا       بزرگ

 مردم خراسان به نيکی ياد کرده است.

 همان - 2
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 و برايش ا  شمس می گفت :

 

 

 دانست که بايد شمس خويش را بجويد و نيستان خويش را بيابد. و او می

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 19 

گرفت و  فشانی ا  شور عش  و دلدادگی بود که او را ا  خويش میمثنوی نه باران کلمات که آتش

ها  ندگی کردن در حضور موالنتا و بتا او  يستتن آن چنتان ژرف و عميت  بتود کته تمتام          سال

اش آن چنان با او درهم آميخته بود که ا  درن  لحظاتش پر شده بود ا  عطر حضورش و  ندگی

  مان نيز عاجز بود.

 فرمود: موالنا می

گتويم. اگتر در    آيند و شعر را دوست دارند شعر می ا  بيم دلتنگی يارانی که نزد من می من

 پرداختم چون در آن ديار شاعری کاری ننگين بود. ماندم به کاری ديگر می خراسان می

ها بردم تا چيزی نفيس و دقيت  و غريتب عتر      ها کردم در علوم و نجوم رنج من تحصيل

گفتم اما چون در ايتن ديتار شتعر و شتاعر      کردم و وعظ می ف میکنم، درس کنم و کتاِ تصني

 1ام. مقامی دارد به شاعری افتاده

 لطان ا لتوسه زل ای شتت و غتن بيتم ا  ايترست

 مفتتتتتعلن مفتتتتتعلن مفتتتتتعلن ک شتتتتت متتتترا   

 رتتتالِ ببتته سيتتو همتته را گتته و مغلطتافيتق

 پوستتت بتتود پوستتت بتتود در ختتور مغتتز شتتعرا     

 فرمود: و می

 گتويم  تو مپندار که من شعر به ختود متی  

 

 تا که بيتتتدارم و هشتيار يکتی دم نزنتتتم     

 

 

 

 

                                                 
فيه ما فيه که مجموعه تقريرات موالنا است که در مجالس خود بيان نموده و پسرش ستلطان ولتد را ديگتر     - 1

 مريدان يادداشت کرده و به صورت کتاِ درآمده است.

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 17 

 

 

 گفت و ا  طريقت و ا  حقيقت: و ا  شريعت می

آنکه شمع بدست آوری راه رفته نشود و چون  نمايد و بی شريعت همچون شمع است ره می

 قيقت است. در ره آمدی آن رفتن تو طريقت است و چون رسيدی به مقصود آن ح

 شريعت همچون علم کيميا آموختن است ا  استاد يا ا  کتاِ.

 و طريقت استعمال کردن داروها و مس را در کيميا ماليدن است و حقيقت  ر شدن مس.

کننتدگان بته علتم کيميتا      دانيم و عمتل  به علم کيميا شادند که ما اين علم می انکيميادان

يافتگان به حقيقت شادند که ما  ر شديم و ا  علتم   قتکنيم و حقي شادند که ما چنين کارها می

 و عمل کيميا آ اد شديم.

 1الوصول الی اهلل. شريعت علم است. طريقت عمل است. حقيقت

 فرمود گفت: موالنا رو ی حکايت کرامات می»

ای به کعبه رود چندان عجب و کرامت نيست باد ستموم   يکی ا  اينجا به رو ی يا به لحظه

 کرامت هست. به يک رو  و به يک لحظه هر کجا خواهد برود.را نيز اين 

                                                 
 فرا هايی ا  ديباچه دفتر پنجم مثنوی - 1
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کرامت آن باشد که تو را ا  حال دون به حال عالی آورد و ا  آنجا اينجا سفر کنی و ا  جهل 

 به عقل و ا  جمادی به حيات.

همچنان که اول خان بودی، جماد بودی تو را به عالم نبات آورد. ا  عالم نبات سفر کردی 

ه و مضغه و ا  آن به عالم حيوانی و ا  حيوانی به عالم انسانی سفر کردی. کرامت اين به عالم علق

 باشد. ح  تعالی اين چنين سفر را بر تو نزديک گردانيد.

ام هم تو نبود که خواهی آمدن و ا  کتد ها که آمدی هي  در خاطر و و ها و راه در اين منزل

بينی که آمدی همچنين تو را بته صتد عتالم     یراه آمدی و چون آمدی و تو را آوردند و معين م

 «1ديگر گوناگون خواهند بردن منکر مشو و اگر ا  آن اخبار کنند قبول کن.

 عتتالم چتتون آِ جتتو بستتته نمايتتد وليتتک

 رود رستتد کهنتته کجتتا متتی نتتو   کجتتا متتی

 

 رستد نونتو ايتن ا  کجاستت     رود و متی  می 

 منتهاستتت  گرنتته ورای نظتتر عتتالم بتتی   

 

 

 

 

 فرمود: و می

در آدمی عشقی و دردی و طلبی و تقاضايی هست که اگر صتد هتزار عتالم ملتک او      .......»

 نشود نياسايد و آرام نيايد.

اين خل  به تفصيل در هر پيشه و حرفه و صنعتی و منصبی و تحصيل نجوم و طب و غيره 

 گيرند.  يرا آنچه مقصود است بدست نيامده است. کنند و هي  آرام نمی می

                                                 
 فيه مافيه - 1
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گويند يعنی که دل به وی آرام گيرد، پس به غير چون آرام و قرار  دالرام می آخر معشوق را

 گيرد.

های نردبتان جتای اقامتت و     پايه ست و چون ها و مقصودها چون نردبانی اين جمله خوشی

ش نيست ا  بهر گذشتن است. خوشا او را که  ودتر بيدار و واقف گردد تا راه درا  بتر او کوتته   با

 «1های نردبان عمر خود را ضايع نکند. یشود و در اين پا

 و در گوش جانش خواند:

 گفتگتتتو کتتتن گفتگتتتو کتتتن گفتگتتتو    

 رو بتته هتتای و هتتوی بتتزم کتتوی يتتار     

 

 جستتتجو کتتن جستتتجو کتتن جستتتجو     

 های و هو کن های و هو کتن هتای و هتو   

 

 

 

 

و او که سِحر کالم موالنا جهان پيرامونش را دگرگون ساخته بود و جهتان درونتش را نيتز،    

های پوسيدة ترديد را ا  چمدان  ندگی بيرون ريخت و چمدان ختالی شتد و چته ستبک      اسلب

 پنداشت که تنهاست. می

احساس تنهايی و غربت هميشه با او بود و مگر نته اينکته در هتر ستفری همستفری بايتد       

 داشت.

 هراسيد، ا  ظلمت خويش در رنج بود. هراسيد، ا  خويش میمی 

نگتران   های سرسبز و معطتر بهشتت دل   و مهربان در ورای قله يبا  2دانست که بئاتريس می

 اوست.

                                                 
 فيه مافيه - 1

 يايیهای دانته شاعر بزرگ ايتال بئاتريس بانوی انديشه - 2
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 شوق.و در موج نگاهش بشارتی و سراپا  در درون او به انتظار اشارتی 1و ويرژيل

  د. انگيز سيب و عطر سيب در هوا موج می و باغ پر بود ا  رايحه دل

 

آمتد. کته ختود     متی بود که ا  هفت شتهر عشت     2و آسمان پر بود ا  طائران مسافر و عطار

 هدهدی بود  ائر کوی سيمرغ.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
ای متوست    پيش ا  ميالد ا  ختانواده  16سال پيش ا  ميالد و مرگ او  71ويرژيل شاعر التينی تولد حدود  - 1

ای حماسی و ملی استت بتود.    در شهر مانتوا ايتاليا چشم به جهان گشود و خال  کتاِ جاودانه اِنِئيد که منظومه

شاعران قرون وسطايی ا  جمله دانته بوده است. و داشتنی برای هنردوستان و  او شاعری بسيار محبوِ و دوست

 کند. آفرينی می ی الهی نقش راهنمای دانته ا  گذشتن ا  دو   و بر   و رساندن او به بهشت در همه

و وفات و شهادت او را بدستت   513محمد فريدالدين عطار نيشابوری شاعر و عارف بزرگ ايرانی متولد سال  - 2

 اند. به اختالف نگاشته 932و  586های  مغوالن بين سال
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 و عطار برايش گفت:

 ختتتالف هستتتت متتتا را پادشتتتاهی بتتتی  

 نتتتتام او ستتتتيمرغ ستتتتلطان طيتتتتور   

 وصتتف او جتتز کتتار جتتان پتتان نيستتت   

 هتتر لباستتی کتتان بتته صتتحرا آمتتده استتت 

 ايتتتن همتتته آثتتتار صتتتنع ا  فتتترّ اوستتتت

 هتتر کستتی نقشتتی ا  آن پتتر برگرفتتت    

 

 

 ت آن کتوه قتاف  در پس کتوهی کته هست    

 او بتتته متتتا نزديتتتک و متتتا  و دورِ دور   

 عقتتتتتل را ستتتتترماية ادران نيستتتتتت  

 اية ستتتيمرغ  يبتتتا آمتتتده استتتت   ستتت

 ودار نقتتتش پتتترّ اوستتتت  جملتتته انمتتت 

 1هتتر کتته ديتتد آن نقتتش کتتاری درگرفتتت

 

 

 

 

 

 و شيخ نيشابور در گوش جانش به عش  خواند:

 چتتتون دلتتتت شتتتد واقتتتف استتترار حتتت 

 چتتون شتتوی در کتتار حتت  متترغ تمتتام    

 

 ن را وقتتف کتتن بتتر کتتار حتت    خويشتتت 

 تتتتتو نمتتتتانی حتتتت  بمانتتتتد والسّتتتتالم

 

 

 

 

 

 

بتان و ايتن    ين رند بتی ا 2های قرمز دوبيتی و باباطاهر و درياچه  الل جانش پر بود ا  ماهی

قلندر گريبان چان که ا  خان همدان برخاسته بود و پا در  مين و ستر در آستمان و ا  تعلت     

 گفت: ها سخن می یخان عريان به وسعت پرمهر دريا با ماه

                                                 
 الطير يکی ا  آثار ار شمند شيخ فريدالدين عطار نيشابوری منط  - 1

 هجری و در نيمة اول قرن چهارم بوده است. 329شاعر و عارف بزرگ ايرانی تولد او به سال  - 2
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چرخيدنتد و   کنان متی  ای نيشابور تا آسمان دلش رقص های رباعی ا  آسمان فيرو ه و پروانه

کشتيدند و   گتری متی   آمدند و هر کدام به رنگی و هر کدام به طرحی نقشی ا  کارگتاه کتو ه   می

 کدان پير.ای پرنقش بود در اين خا ديد که خود کو ه را می 1خيام

 

 

 
 

 

                                                 
دان و شاعر  وف و رياضیالدين ابوالفتح عمربن ابراهيم خيام نيشابوری مشهور به عمر خيام فيلس حکيم غياث - 1

 بوده است. 529يا  517هجری قمری و وفات او در سال  441و متفکر بزرگ ايرانی متولد سال 
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 د و  اش را متی  گشت دَرِ خانته  وقتی ا  سفر با می 1و پير جهانديدة شيرا  شيخ اجل سعدی

کاشت و او را به  اش می های معطر گلستانش را در گلدان روح تشنه گشود و گل بارش را می کوله

 اشتند:ها که ند ها و سخن کرد و با هم چه گفتنی بوستانش مهمان می

يکی ا  صاحبدالن سر به جيب مراقبت فرو برده و در بحر مکاشفت مستتغرق گشتته،    .......

 آنگاه که ا  اين معامالت با  آمد يکی ا  ياران به طري  انبساط گفت:

 ين بستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردییا 

 ،گفت: خواستم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هديه اصحاِ را

 چون به گل رسيدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم ا  دست برفت.

                                                 
های اول قرن هفتتم هجتری در شتيرا      الدين سعدی شيرا ی همانگونه که مشهور است در سال شيخ مصلح - 1

های ديگر درس و بحث به تکميل  اد و حو همتولد شده است و در جوانی به بغداد رفتند و در مدرسه نظاميه بغد

علوم دينی و ادبی پرداختند و در عراق و شام و حجا  مسافرت کرده و حج گزارده و در اواست  قترن هفتتم بته     

هجری کتاِ مشهور بوستان را به نظتم درآورده و در ستال بعتد گلستتان را      955شيرا  با  آمده است. در سال 

های بتين   دهة آخر قرن هفتم در شيرا  به عزت و حرمت  يسته و در يکی ا  سالتصنيف نموده است و تا اوايل 

 درگذشته است. آرامگاه او در شيرا   يارتگاه صاحبدالن است. 964و  961
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 کرد: و برايش ا  سفر خويش حکايت می

شبی در بيابان مکه ا  بيخوابی پای رفتنم نماند، سر بنهادم و شتربان را گفتم: دست ا  من 

 بدار.

 1مُردی. گفت: ای برادر حرم در پيش است و حرامی در پس، اگر رفتنی بردی و گر خ فتی

.  

.....................  

 

 

                                                 
 12گلستان سعدی باِ دوم در اخالق درويشان حکايت  - 1
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آمد و او را با خويش بته تماشتاگه را     و او هر رو  مهمان عزيزی داشت. ا  عرش شيرا  می

 برد. می
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 شست. حجاِ ا  چهرة جان فرو می 1و او در ش   الل کالم حافظ

                                                 
به دنيتا آمتد و متدت     هجری قمری 729الدين محمد حافظ شيرا ی در سال  فخرالمتکلمين خواجه شمس - 1

در شيرا  بدرود حيات گفتته استت. مرقتد پتاکش در شتيرا  مشتهور بته         761سال و در سال  95عمر شريفش 

حافظيه و تربتش  يارتگاه ارباِ نيا  و اهل دل و خاص و عام است. او به مناسبت اينکه حافظ قرآن بوده حتافظ  

 اند. الغيب ناميده تخلص نموده و ديوانش را لسان
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 شتتود غبتتار تتتنم  حجتتاِ چهتترة جتتان متتی  

 يستچنين قفس نه سزای چو من خوش الحان

 عيتتان نشتتد کتته چتترا آمتتدم کجتتا رفتتتم     

 چگونتته طتتوف کتتنم در فضتتای عتتالم قتتدس 

 آيتتد اگتتر   ختتون دلتتم بتتوی شتتوق متتی     

 بيتتتا و هستتتتی حتتتافظ   پتتتيش او بتتتردار  

 

 خوشتتا دمتتی کتته ا  آن چهتتره پتترده بتترفکنم  

 روم بتته گلشتتن رضتتوان کتته متترغ آن چمتتنم 

 دريتتو و درد کتته غافتتل   کتتار خويشتتتنم    

 نمکتته در ستتراچه ترکيتتب تختتته بنتتد تتت     

 عجتتتب متتتدار کتتته همتتتدرد نافتتتة ختتتتنم 

 که با وجود تو کس نشنود   من که منم
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ةو در ميدانگاه عرفان سرو بلند عين القضا
ی و سه سالگی به جرم عش  شمع را ديد که در س 1

 کشيد. آجين شده بود و نور ا  وجودش به آسمان بال می

 

نويسم پنداری دلم خوش نيست و بيشتر آنچه در اين رو ها نبشتم همه آن  ....... هر چه می

 است که يقين ندانم نبشتنش بهتر است ا  نانبشتنش.

 ای دوست نه هر چه دوست و صواِ روا بود که بگويند .......

 نبود. را که ساحلش پديددر بحری افکنم خود و نبايد 

 آيم بر آن پشيمان باشم و رنجور.« واخود»که چون « خود»و چيزها نويسم بی 

 ت ا  مکر سرنوشت .......ترسم به جای ترس اس ای دوست می

روم يتا راه   است که می« سعادت»نويسم راه  دانم اين که می حقا به حرمت دوستی که نمی

 «.شقاوت»

                                                 
های برجستة عرفان و تصوف اواخر قرن پنجم و اوائتل قترن ششتم بتوده      همدانی: يکی ا  چهره ةالقضا عين - 1

است. نام او عبداهلل و نام پدرش محمد بوده و  ادگاهش همدان و در آنجا اقامتت داشتته استت.  متان تولتد وی      

توان بته   تاده است. ا  آثار او میاتفاق اف 525االخر سال  و شهادت او در شب چهارشنبه هفتم جمادی 462سال 

هايی است که به مريدان خود نوشته است و اغلب مطالب مربوط به مستائل فلستفی و    مکتوبات که مجموعه نامه

اصول عرفانی و شرح احاديث و آيات قرآن است اشاره کرد. و ديگر ا  آثار او تمهيدات استت کته در ايتن کتتاِ     

 تدوين گرديده است. 521اين کتاِ در سال  تنها ا  عرفان محض گفتگو شده است.
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 «.معصيت»است يا « طاعت»نکه نبشتم دانم که اي و حقا که نمی

 نادان شدمی تا ا  خود خالصی يافتمی! کاشکی يکبار گی

 چون در حرکت و سکون چيزی نويسم رنجور شوم ا  آن به غايت.

 و چون در معاملت راه خدا چيزی نويسم هم رنجور شوم.

 و چون احوال عاشقان نويسم نشايد.

 و چون احوال عاقالن نويسم هم نشايد.

 هر چه نويسم هم نشايد.و 

 و اگر هي  ننويسم هم نشايد.

 و اگر گويم نشايد.

 و اگر خاموش هم گردم نشايد.

 و اگر اين واگويم نشايد

 1و اگر وا نگويم هم نشايد .......

 

 

 

 گفت: و ا  عش  می

                                                 
 همدانی ةالفضا رسالة عش  عين - 1
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دارد و بتا ايتن    کوشم که ا  عش  درگذرم عش  مرا شيفته و سرگردان می هر چند که می»

 شود و من مغلوِ. لب میهمه او غا

 با عش  کی توانم کوشيدی!

 شتتود  کتتارم انتتدر عشتت  مشتتکل متتی    

 هتتر  متتان گتتويم کتته بگريتتزم   عشتت    

 

 شتتتود ختتتان و متتتانم بتتتر ستتتر دل متتتی 

 شتتود عشتت  پتتيش ا  متتن بتته منتتزل متتی

 

 

 

 

 دريغا ا  عش  چه توان گفت و ا  عش  چه نشان شايد داد و چه عبارت توان کرد.

را مسلم شود که با خود نباشد و ترن خود بکند و خود را ايثتار   در عش  قدم نهادن کسی

 عش  کند.

 «1عش  آتش است هر جا که رود سو د و به رنگ خود گرداند.

 فرمود: و می

اند که آن را لقاءاهلل خوانند و تکاپوی اولين و آخرين ا  انبياء و اولياء  آدمی را سعادتی نهاده

 در طلب آن سعادت بوده است.

 ن نيست که آدمی بدين سعادت رسد الّا آنکه محبت ح  حاصل کرده بُوَد.و ممک

 ايد. حقيقت دانسته و مپندار که تو و امثال تو ا  محبت جز رسمی بی

 و محبت حاصل نيايد الّا آنکه معرفت حاصل گردد.

                                                 
 ا  کتاِ تمهيدات تمهيد ششم - 1

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 35 

و معرفت خدای تعالی حاصل نيايد الّا ا  فکری درست و فکر درست جز ا  دل صافی و پان 

 واغل دنيوی و عالي  بدنی حاصل نيايد.ا  ش

 1و تو عزيز مبتاليی به شواغل دنيوی.

 ها. ای عزيز سعادت ا  محبت خدا خيزد که غالب گردد بر همة محبت

 بايد بودنی ترين کاری که ترا در پيش است آن است که بدانی تو را به چه مشغول می مهم

 ا  قرآن گوش داد که تو را بيان کند که:

 الجن و االنس الّا ليعبدون. ما خلقت

 اما عبادت را صورتی هست و حقيقتی.

 ترين کار آن است که بدانی که عبادت را حقيقت چيستی تو را مهم

 و مقبول کالم است و مردود کالمی

 لِمهلِم وَ مُسْعَلی ک لّ مُسْ یَضةم فَرعِلْطَلَبُ الْ

 اين ا  آن علم است و اگر نکنی معذور نيستی.    

 ود:و فرم

پيوسته در راه طلب باش تا طلب روی با تو نمايد چه اگر طلب نقاِ عتزت ا  روی جمتالِ   

خود بگشايد همگیِ تو را چنان غارت کند که ا  تو چندان اثر نماند که تمييز کنی که تو طالبی 

 يا نه.

                                                 
 ا  کتاِ تمهيدات تمهيد چهارم - 1
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د پرهيز و بهترين طاعت تو آن بُوَ کن و ا  هر معصيتی می اکنون چنان که توانی طاعتی می

ای  که تقربی کنی به دوستی ا  دوستان او تا باشد که به عنايت او ا  اين هاويه که در آنجا افتاده

 خالصی يابی.

 عشقت کند هر آنچه ببايتد تتو صتبر کتن    

 

 شاگرد عشت  بتاش تتو را او بتس اوستتاد      

 

 

 

 

 هر نفسی که جز در طلب اين حديث خرج کنی تاوان بر تو بُوَد.

 1پرده راه يابی. سلون بايد تا به درون

 فرمود: و می

فتل نمتودن ا    نيست تغا ا  طلب به کلّی خالی مباش که رواکن و   ن و تعلّلی می دری می

 طلب.

 در ستترای متترا گتتاه گتتاه حلقتته بتتزن     

 

 وار برگتتتتذری متتتتدار کتتتته بيگانتتتته ارو 

 

 

 

 

 فرمود: و می

د ومتاره را معبت  بينيمی ا  بهر آنکه بت پرستتيم، بتت نفتس ا    دانی که جمال اسالم چرا نمی

 ايم. ساخته

 گاه ببينيم که رخت ا  معبود هوايی به معبود خدايی کشيم. جمال اسالم آن

 پرستی را مسلمانی چه خوانیی عادت

                                                 
 ها نامه بخش - 1
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   قاد باشی و او را پرستی و چون نفس و هوی را پرستی بندة خدا اسالم آن باشد که خدا را من   

 1نباشی.

.............................................................. 

 

 

 و حکايت سفرش.« غم غربت غربی»بود و  2های اشراق سهروردی و در کوچه

کرديم تا ا  پرنتدگان ستاحل    وقتی که با برادرم عاصم ا  ماوراءالنهر به غرِ سفر می»....... 

 تاد.دريای سبز چيزی صيد کنيم ناگهان گذار ما به سر مين ظالمان يعنی شهر قيروان اف

متان   ل و  نجير کشيدند و در ژرفنای چاهی که قعر آن را پايان نبود  نتدانی ..... ما را به غ

 کردند.

 های بلند وجود داشت. بر فرا  چاه مترون قصری رفيع با برج

                                                 
 ا  کتاِ تمهيدات تمهيد پنجم - 1

افعی بود و او را بته  متولد شد. مذهب او ش 546الدين سهروردی معروف به شيخ اشراق در سال  شيخ شهاِ - 2

 خواندند.   لقب المويد بالملکوت می

در قلعة حلب در سی و هشت سالگی در  مان حکومت ملک طتاهر فر نتد    587سهروردی در پنجم رجب سال 

 الدين ايوبی به شهادت رسيد. سلطان صالح
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به ما گفته شد مانعی ندارد که شبانه به قصر برآئيد اما بامدادان به ناچار بايد با گرديد و به 

 يد .....قعر چاه فرو رو

آمدند و ا  حال معشوقة  های يمن به سوی ما می بری ا  بيشه بسياری ا  اوقات کبوتران نامه

 کردند ...... مان می چشم آگاه شو 

گذرانديم تا آنکه در شتبی مهتتابی    های رو انه رو گار می ما ميان صعودهای شبانه و هبوط

 مد.کنان ا  پنجرة قصر به درون آ هدهد را ديديم که سالم

 ای بود ....... در منقارش نامه

 دانم ...... هدهد به ما گفت: من راه آ ادی شما را می

 نامه را گشوده آن را خوانديم ......

 به نام خداوند بخشندة مهربان

، دعوتتان کرديم و کوچ نکرديد، اشارتتان نموديم و مشتاقتان خواستيم و شوق نور يديد »

 ......« بان اشارت ندانستيد 

 های  ندان قيروان شکايت کردم. ..... پس ا  آن لحظاتی چند گريستم و نزد او ا  رنج

به من گفت: خوِ گريختی اما به ناچار بايد دوباره به  ندان غربی با گردی. تتو در حتبس   

 «1خواهی ماند تا  مانی که تمامی بندهای تعل  بريده شود .....

.............................................................. 

 

                                                 
 الدين سهروردی قصة غربت غربی شيخ اشراق شهاِ - 1
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گفتت و سرنوشتت    متی « هبتوط »ا  « کتوير »و دکتر علی شريعتی در  ير هُرم داغ و تبدار 

 انسان.

 1همان يک حرف.« گفتن»تنها «  يستنم»است و « حرف»وجودم تنها يک 

 ترين مرحله است. ..... بيابان حيرت بر سر راه آنکه ا  خويش عزم سفر کرده است هولنان

کرديم در غباری دور گتم شتده    نگريم سواد شهری که در آن  ندگی می که به قفا می آنجا

نگريم ... جز شعلة اشتياقی که در هتر گتام دل را بته حريقتی ديگتر       است و به پيش رو که می

 2تر هي  نيست. شود و گنگ کشد و جز هالة انتظاری که در هر نگاه دورتر می می

 ک آن فيلسوفان بزرگ:درد است ش ...... چه راحت و بی

 ، و کامودکارت، ژيد

 «کنم پس من هستم من احساس می« »انديشم پس من هستم من می»

                                                 
 .216کوير، ص  - 1

 .117ير، ص هبوط در کو - 2

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 41 

 «کنم پس من هستم من عصيان می»

 ا  خامی اين پختگان بنام در عجبم!

 شد. بود که آسان بود و چه آسان دوا می« نبودن»يا « بودن»اگر درد 

 اند. به همان آسانی که آنها ثابت کرده

 1انگيزی است. شک دردنان و هول« کدامين بودن»اما 

 

 فقر

می خواهم بگويم . . . فقر همه جا سر می کشد . . . فقر ، گرسنگی نيست ، عريانی هم نيست . 

طال و غذا نيستت . . . فقتر ،    . . .است ، ولی ، آن چيز پول نيست  "نداشتن ". . فقر ، چيزی را 

های فروش نرفته ی يک کتابفروشی متی نشتيند . . . فقتر ،    همان گرد و خاکی است که بر کتاب

تيغه های برنده ماشين با يافت است ، که رو نامه های برگشتتی را خترد متی کنتد . . . فقتر ،      

کتيبه ی سه هزار ساله ای است که روی آن يادگاری نوشته اند . . . فقر ، پوست مو ی است که 

فقر ، شب  . . . می شود . . . فقر ، همه جا سر می کشد ا  پنجره يک اتومبيل به خيابان انداخته

 سر کردن است "بی انديشه"سر کردن نيست . . . فقر ، رو  را  "بی غذا"را 

 

.............................................................. 

 گفت. می« نون و قلم»برايش ا   1و جالل آل احمد

                                                 
 .81هبوط در کوير، دکتر علی شريعتی، ص  - 1
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 خود يافت.« يیصد سال تنها»را در  2و مارکز

 خواند. می« نگاهی در سکوت»را با « سرود قرن» 3و سهيلی

 

 گفت: ا  صدای پای آِ می 4و سهراِ     

 اهل کاشانم اما      

 شهر من کاشان نيست

 شهر من گم شده است

 

 

 

 خواست رفت آوا  چکاون می ديدم، دربدر می من گدايی

                                                                                                                                      
 ..... - ن  يادی  -خسی در ميقات  -نويسندة معاصر ايرانی و صاحب آثاری چون مدير مدرسه  - 1

 گابريل گارسيا مارکز نويسنده کلمبيايی معاصر - 2

 مهدی سهيلی شاعر معاصر ايرانی - 3

 انیسهراِ سپهری شاعر و نقاش معاصر اير - 4
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 فهميد من االغی ديدم يونجه را می

 

 گفت: شما شاعری ديدم هنگام خطاِ به گل سوسن می

 برد من قطاری ديدم روشنايی می

 رفت برد و چه سنگين می من قطاری ديدم فقه می

 رفت( برد )و چه خالی می من قطاری ديدم که سياست می

 برد ری ديدم تخم نيلوفر و آوا  قناری میمن قطا

 

 اش را بفروشد به  مين من نديدم بيدی سايه

 بخشد نارون شاخة خود را به کالغ رايگان می

 دشکف هر کجا برگی هست شور من می

 

  ندگی تر شدن پی در پی     

 .............. تنی کردن در حوضچة اکنون است  ندگی آِ

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 43 

 

 

شتنيد و   داد و بوی هجرت را متی  خانة دوست را می« نشانی« »پشت درياها»مسافر تنهای 

 رفت که درختان حماسی پيدا بود. به سمتی می

 فهميد. های با  نسبت داشت لحن آِ و  مين را چه خوِ می و او که با تمام اف 

 ترين انحنای وقت خودش را برای آينه تفسير کرد. بود و عاشقانهاو به شکل خلوت خود 

 و او به شيوة باران پر ا  طراوت تکرار بود.

 شد. و به سبک درخت ميان عافيت نور منتشر می

 و بارها ديدم که با چقدر سبد برای چيدن يک خوشة بشارت رفت.
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مغلوِِ شراي ِ شقاي  بتود   د و  کرد و با نبض درخت نبض او می او در سمت پرنده فکر می

 و مفهوم درشت ش  در قعر کالم او تالطم داشت.

 او آشنا بود با سرنوشت تَرِ آِ، عادت سبزِ درخت.

 او به يک آينه يک بستگی پان قناعت داشت.

 آيد دانست سار کی می او می

 خواند کبک کی می

 ميرد با  کی می

 کاشت و سر هر پي  کالم نهالی می

 خم سکوتو ميان دو هجا ت

 گفت او به ما می

 کار ما نيست شناسايی را  گل سر 

 کار ما شايد اين است

 که در افسون گل سر  شناور باشيم

 پشت دانايی اردو بزنيم

 دست در جذبة يک برگ بشوئيم و سرخوان برويم

 آيد متولد بشويم ها وقتی خورشيد درمی صبح

 کار ما شايد اين است

 که ميان گل نيلوفر و قرن
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 آوا  حقيقت برويمپی 

 

 تاِ و ما مسافريم و بی

 آيدی آوا  حقيقت ا  کدام سمت می

روح ختويش، ا   آور  مگر نه اين است که آوا  حقيقت را ا  درون خويش، ا  جهتان شتگفت  

های وجتود،   ترين طلوع نور، ا  سبزترين جوانه ترين عواطف و احساسات بشری، ا  شرقی آسمانی

 شنويم. ل رودهای اهورايی جان دردمند خويش میترين  ال ترين و ناِ ا  پان

آوا  حقيقت با جان ما آشناست، در سرشت و نهاد ما خانه دارد و در وسعتِ سبزِ  يبتاترين  

 های آسمانی ريشه دوانيده است. کالم

  آوا  حقيقت را ا   الل درون خويش عاشقانه گوش جان بسپاريم و بگتذاريم کته احستاس   

 هوايی بخورد.

 م صدای باران را روی پلک ترِ عش و بشنوي

 روی موسيقی غمنان بلوغ

 آری

  ندگی چيزی نيست که لب طاقچة عادت ا  ياد من و تو برود.
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 گفت: ا  اشک يتيم می 1و پروين

 پادشتتتهی ا  گتتتذرگهی رو ی گذشتتتت 

 پرستتيد  ان ميانتته يکتتی کتتودکی يتتتيم  

 

 فرياد شوق بر سر هر کتوی و بتام خاستت    

 کاين تابنان چيست که بر فرق پادشاست

 

 

 

 

 کرد: و کتاِ عش  را برايش معنا می

 کتتتاِ عشتت  را جتتز يتتک ورق نيستتت   

 

 ای جتتز نتام حت  نيستتت   در آن هتم نکتته   

 

 

 

 

                                                 
 پروين اعتصامی شاعرة معاصر ايرانی - 1
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روحِ « عصتيان »ستانش را در باغچته کاشتته بتود و در    را ديد که در وهمی سبز د 1و فروغ

 يافته بود:« تولدی ديگر»اش  خسته

 کارم هايم را در باغچه می دست

 دانم دانم، می دانم، می سبز خواهم شد، می

 و پرستوها در گودی انگشتان جوهريم

 ............ تخم خواهند گذاشت

 

                                                 
 فروغ فرخزاد شاعرة معاصر ايرانی - 1
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انديشيد و به حرفی در شعر، و به  گفت، به يک ماه می و فروغ که در غروبی ابدی سخن می

 يک چشمه به وهمی در خان و به بوی غنی گندمزار

 و به افسانة نان

 ها و به معصوميت با ی

 درختان اقاقی بود و به آن کوچة باريک درا  که پر ا  عطر

 دانست او می

 يک پنجره برای او کافی است

 يک پنجره به لحظة آگاهی و نگاه و سکوت

 او در پناه پنجره با آفتاِ رابطه داشت

 های تاريخ است سهم او ا  برگ« لحظه»کرد که  و حس می

 گفت: و می

 چرا توقف کنمی

 اند ها به جستجوی جانب آبی رفته پرنده

 چرا توقف کنمی

 ف  عمودی استا

 وار اف  عمودی است و حرکت فواره

 چرا توقف کنمی

 گذرد های حيات می راه ا  ميان مويرگ
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 من ا  ساللة درختانم

 کند و تنفس هوای مانده ملولم می

 نهايت تمامی نيروها پيوستن است

 پيوستن به اصل روشن خورشيد

 و ريختن به شعور نور

 چرا توقف کنم

 ماند  تنها صداست که می

 خوانند من چنان پُرم که روی صدايم نما  می
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  تاِ و ما مسافريم و بی

را ديد که ا  ستفر   1شيخ شبستر« گلشن را »در های مه گرفتة  مان  و مسافر خستة جاده

 گفت و ا  مسافر. می

 و مگر نه اينکه او خود مسافری بود راهیِ سفر عش .

 

                                                 
 گلشن را  اثر شيخ محمود شبستری ا  عرفای قرن هشتم هجری - 1
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 دگتتتر گفتتتتی مستتتافر کيستتتت در راه   

 مستتتتافر آن بتتتتود کتتتتو بگتتتتذرد  ود  

 تتتتو ا  عتتتالم همتتتين لفظتتتی شتتتنيدی 

 ای هتتتر  ره پنهتتتان  بتتته  يتتتر پتتترده  

 بتته نتتزد آنکتته جتتانش در تجلتتی استتت   

 چتتو يتتک خمخانتتة اوستتت  همتته عتتالم  

 ستتتم ستتت و جتتانم ستتت و مالئتتکمخرد

 مالئتتک ختتتورده صتتتاف ا  کتتتو ة پتتتان 

 ای کافتتتتاد بتتتر ختتتان    بتتتوی جرعتتته

 شتترابی ختتور کتته جتتامش روی يتتار استتت

 ستتتاغر و جتتتام طلتتتب بتتتی شتتترابی متتتی

 شتتترابی ختتتور   جتتتام وجتتته بتتتاقی    

 يکتتتتی ا  بتتتتوی دُردش عاقتتتتل آمتتتتد 

 يکتتی ديگتتر فتترو بتترده بتته يتتک بتتار      

 ه دهتتتن بتتتا  کشتتتيده جملتتته و مانتتتد 

 در آشتتتتاميده هستتتتتی را بتتتته يکبتتتتار

 شتترابی ختتورده هتتر يتتک بتتر لتتب و کتتام 

 

 کستتی کتتو شتتد   اصتتل ختتويش آگتتاه     

   ختتود صتتافی شتتود چتتون آتتتش ا  دود 

 بيتتتا برگتتتو کتتته ا  عتتتالم چتتته ديتتتدی 

 جمتتتتتتال جتتتتتتانفزای روی جانتتتتتتان 

 همتته عتتالم کتتتاِ حتت  تعتتالی استتت    

 ای پيمانتتتتتتة اوستتتتتتت دل هتتتتتتر  ره

 ستتتم ستتت آستتمانم ستتت و  متتينمهوا

 بتته جرعتته ريختتته دُردی در ايتتن ختتان  

 برآمتتتد آدمتتتی تتتتا شتتتد بتتتر افتتتالن   

 ختتوار استتت  ستتت بتتاده م پيالتته چشتتم 

 آشتتتتام ختتتتوار ستتتتاقی شتتتتراِ بتتتتاده

 سَتتتتقاهُم رَباهتتتتم او راستتتتت ستتتتاقی   

 يکتتتی ا  رنتتتگ صتتتافش غافتتتل آمتتتد  

 ختتوار ختتم و خمخانتته و ستتاقی و متتی   

  هتتتتتی دريتتتتتادل و رنتتتتتد ستتتتترافرا 

 فراغتتتتتت يافتتتتتته   اقتتتتترار و انکتتتتتار

 تتتتته ا  ننتتتتگ و ا  نتتتتام  فراغتتتتت ياف
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 و در گوش جانش به لطف خواند:

 بتته بتتاطن نفتتس متتا چتتون هستتت کتتافِر  

   نتتو هتتر لحظتته ايمتتان تتتا ه گتتردان     

 

 مشتتتو راضتتتی بتتتدين استتتالم ظتتتاهر    

 مستتلمان شتتو مستتلمان شتتو مستتلمان    

 

 

 

 

.......................................................................................... 

 

تتا    هتايش را ستوارانی يکته    که آرامش دشت سفر کرد. آنجا« 1کليدر»و به همراه مارال به 

 درهم آشفته بودند.

آنکه حضور او خلوتشان را برهم بريزد جام کالم را به  بی« ستار»و « نادعلی»ای  و در گوشه

 نوشانيدند: يکديگر می

 -کنمی ها و برای چی  ندگی می چرا پرسی که ...... ستار: در واقع داری ا  من می

 همين. -نادعلی: ها

 ستار پرسيد: چرا همچه سئوالی بايد به خاطر آدم خطور کندی

 نادرعلی پرسيد: چرا همچه سئوالی نبايد به خاطر آدم خطور کندی

                                                 
 کليدر اثر محمود دولت آبادی نويسندة معاصر ايرانی - 1
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نادعلی گفت: ..... اما هر کسی که به همچه سئوالی برسد تا ه او انگار اولين کسی است که 

کنم که آدم، هر آدمی که به همچه گرهی بربخورد بايد  رسيده. اقالً من خيال می به اين سئوال

 ا  راه دل خودش به اين سئوال رسيده باشد.

 بايد اين سئوال در خودِ آدم پيدا شود تا برايش معنا داشته باشد.

 نادعلی چشمان ملتهبش را به ستار دوخت و گفت:

تواند  ندگانی  دون عش  نمیود خودم گواه است که آدم بدانم ..... وج دانم ..... اين را می می

 ام تا به يادم مانده باشد. ام و نه در جايی ديده دانم. اين را نه ا  کسی شنيده اين را من میکند. 

توانتد   ام. نه آدم بتدون عشت  نمتی    ام فهميده اين را ا  وجود خودم، ا  عمری که تباه کرده

  ندگانی کند.

 ام که عش  برای هر کسی يک جور شکل و معنايی دارد. دهبه اين هم فکر کر

 کنیی اما تو با چه عشقی است که اين جور  ندگانی می

 تر ا  من هستی. کس بينمت که تو صد بار تنهاتر و بی آخر کور که نيستم من می

 دانم که دلبستة  نی هم نيستی.  ن نداری و می

 ل و حشمی هم نداری.سور و سرمايه نداری.  مين و خانه نداری. ما

داری ا  جتان و  تنة برت. نه تنها اين چيزها را نداری آنچه را هتم کته    خودت هستی و نيم

 خواهند با آن بکنند. گذاری که هر کاری می آبرو داو می

 دهی که اگر دلشان خواست به آخور اسبت ببندند و چوبت بزنند. تن می

 را بريزند.دهی به اينکه اگر دلشان خواست آبرويت  تن می
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 دهی به هر چه که پيش بيايد. تن می

 کنیی آخر به من بگو مرد تو در ميانه اين منزل ..... با چه عشقی  ندگانی می

 با چه عشقیی

 با خود عش  -سخن کوتاه ستار گفت: 

 نادعلی سنج پرسيد: چيست آن خود عش 

 فزون و کم و کاست ستار مکرر کرد: بی

 خود عش  -

 کجاست آن، در کجای وجودی! -کرد:  پرعطش با خود واگو میو  تاِ نادعلی بی

 خود وجود! -گفته آمد 

..... 

 يه گشود.مانش را فرو بست و  بان به خود گونادعلی چش

 بينی خدای منی! يم! درد را میتوانم بگر .... و نمیگيرد گريه ... ام می گريه

 گيرد. نيستم اما دلم می برم. من بخيل  ندگانی ديگران نه به شادی ديگران حسد نمی

 گيرد. دلم ا  اين  ندگانی می

 ام، من غريبه هستم، غريبه. کنم، غريبه غريبگی، حس غربت دارم. غريبگی می

 چسبم. به اين  ندگانی نمی

 شوم. با صد من سريش هم به اين  ندگانی چسبانده نمی

 خداوندا ........... چرا چنينمی!
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 ...... بايد بروم.

 ای اين دنيا هستمی اهل کجای دنيایاصالً من کج

 دنيا ...... دنيا ...... دنيا چقدر ا  من دور شدهی

 دنيای غريب اين دنيای غريب!

 غريبگی ...... غريبگی ...... غريبی ...... غربت.

اند، اما کم هستند کسانی که در خانة ختود   ...... کم نيستند کسانی که در خانة خود غريبه

 1.غريبی را درن کنند

 

 

 

 

 

 

                                                 
 فرا هايی ا  کتاِ کليدر اثر محمود دولت آبادی - 1
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گفت  و سيد شهيدان اهل قلم که راوی فتح بود و خود سردار فاتح ميدان عش  ا  غزال می

 نشين .... که وحشی است و انيس مجنون بيابان

توانتد کته    تواند کته نکشتد، مگتر چشتمه متی      کشد و چگونه می که کار جنون به تغزل می

 نجوشد.

 دل است، در اعماق دل.دل خانة جنون است. پس ريشة شعر و تغزل نيز در 

 اما نه آنچنان که هر چه به عم  آن فرو بروی ا  خود دورتر شوی.

 اند. ها گشوده رسد. ا  عم  دل راهی به آسمان دل در عم  خويش به اصل وجود می

 سرايد اما حزين ....... می

 ن بشنوی.االخوان اميد مدار که جز نالة حز االحزان است و ا  بيت دل بيت

 ن گرفته است تا شوق وصل هماره باشد.يار هجرا

حتزن   حزن گو مباد که جهتان بتی   انگيزاند، جهان بی اما هجران شوق و حزن را با هم برمی

 عش  است. جهان بی

 و همه حکايت اين بيقراری است. حکايت اين غربت.

 و ا  همين است که  بان هنر  بان همزبانی است.

 رار و همه با اين  بان انس دارند. بان غربت بنی آدم است در فرقت دارالق

 1انسی ديرينه به قدمت جهان.

........................................................................................................................ 

                                                 
 ی به نقل ا  مجلة سوره دورة پنجمشهيد سيد مرتضی آوين - 1
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 گفت و ا  حقيقت  يبايی. نيز برايش ا  غم هجران می 1و افالطون

عالم مجردات پيش ا  ورود به دنيا حقيقت  يبايی و حُستن مطلت  يعنتی     روح انسان در»

 پرده و حجاِ ديده است. خير را بی

بيند ا  آن  يبايی مطلت  کته    پس در اين دنيا چون حُسن ظاهری و نسبی و مجا ی را می

 کند. پيش ا  اين درن نموده ياد می

شتود و   ارد و فريفتة جمتال او متی  د شود و هوای عش  او را برمی غم هجران در او بيدار می

 خواهد به سوی او پروا  کند. مانند مرغی که در قفس است می

                                                 
پتيش ا  متيالد مستيح بته دنيتا       427شود در حدود  افالطون که با نام مستعار آريستوکلس نيز شناخته می - 1

های اشراف آتن تعل  داشته است و در بيستت ستالگی بترای تکميتل معتارف ختود        آمد. وی به يکی ا  خانواده

يابد و تا پايان  ندگی افالطون اثر ختود را ا    حبت ده سال ادامه میشود و اين شاگردی و مصا شاگرد سقراط می

توانتد در آتتن    افتتد ديگتر نمتی    پيش ا  ميالد اتفاق می 366دهد. پس ا  شهادت سقراط که به سال  دست نمی

کند و پتس ا  ستفری    بماند و به مدت چندين سال شهرهای يونان و کشورهای ديگر به خصوص مصر ديدن می

 شود. مشهور می« آکادمی»کند که به نام  گردد و مکتبی فلسفی ايجاد می به آتن با می 388در سال  به سيسيل

افالطون يگانه فيلسوف  مان باستان است که تأليفات وی به تمامی بدست ما رسيده است و کتاِ جمهوريت او 

 بندد. پيش ا  ميالد چشم ا  جهان فرو می 347بسيار مشهور است. او سرانجام در سال 
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 عواطف و عوالم محبت همه همان شوق لقای ح  است.

اما عش  جسمانی مانند حُسن صوری مجا ی است و عش  حقيقی سودائی است که به سر 

يمتی و تولتد فر نتد و مايتة      ند، و همچنان که عش  مجا ی سبب خروج جسم ا  عق حکيم می

بقای نوع است، عش  حقيقی هم روح و عقل را ا  عقيمی رهايی داده و مايتة ادرانِ اشتراقی و   

دريافتن  ندگی جاودانی يعنی نيل به معرفت جمال حقيقت و خير مطلت  و  نتدگانی روحتانی    

 است.

و نايل شتود و  رسد که به ح  واصل و به مشاهدة جمال ا و انسان به کمال دانش وقتی می

 «1اتحاد عالم و معلوم و عاقل و معقول حاصل گردد.

 گفت: و با  برايش می

داند ا  کجا آمده استت و چيستت آن هتدف مقتدس کته بايتد ختود را در         کسی که نمی»

 «2کند. رسيدن به آن هدف تهذيب نمايد او خويشتن را انکار می

 گفت: نيز ا  عش  می 3و تولستوی

 عش ی عش  چيستی

شناستم بتدين جهتت     مانع مرگ است. عش   نتدگی استت و آنچته را کته متن متی      عش  

 شناسم که عاشقم. می

 پيوندد. عش  خداست. عش  همه چيز را به هم می

                                                 
 .21، ص 1سير حکمت در اروپا، فروغی، ج  - 1

 فلسفه افالطون - 2

 ا  کتاِ جنگ و صلح تولستوی نويسنده و فيلسوف روسی - 3
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ای ا  بحر بيکران عش  هستم جز اينکه به جانب سرچشمة عتام   و مردن برای من که قطره

 1د.گردم مفهوم ديگری ندار و اصلی و اقيانوس جاويدان عش  برمی

.............................................................. 

آری بشر در مقابل عش  چنين خل  شده است. به انسانيت خويش معترف نخواهتد بتود   »

مگر رو ی که به عش  دست يافته باشد و تا وقتتی کته بتدين حتد نرستيده استت پيوستته در        

 سرگردان است. جستجو و اضطراِ و در ميان افکار مبهم خويش

يابتد و بته گمتان ختود       شود، آرامش می وی ا  همان لحظه که بدين پايه رسيد متوقف می

 «2غايت آمال خويش را به حد استيفا به کف آورده است.

 

 

 و ويکتور هوگو نيز کلماتش لبريز ا  عش  بود:

 «3خدا منتهای عظمت عالم خلقت است، عش  منتهای عظمت آدمی.»    

 «4کند تمام شدنی نيست مگر بدست خدا. ش  شروع میچيزی که ع»

 «5عش  يک تنفس آسمانی ا  هوای بهشت است.»

 گفت: و می

                                                 
 ا  کتاِ جنگ و صلح تولستوی نويسنده و فيلسوف روسی - 1

 کتاِ رافائل اثر آلفونس دوال مارتين - 2

 کتاِ ار شمند بينوايان اثر ويکتور هوگو - 3

 تاِ ار شمند بينوايان اثر ويکتور هوگو ک - 4

 کتاِ ار شمند بينوايان اثر ويکتور هوگو - 5
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 «1مردن چيزی نيست  ندگی نکردن هولنان است.»

 گفت: و با  برايش می

 معنوی و اخالقی کمتر ا  لزوم بهبود مادی نيست. ضرورت رشد

 دانستن يک توشة حياتی است.

 رورت است.فکر کردن نخستين ض

 حقيقت مانند آرد غذای آدمی است.

 شود. دِماغی که ا  دانش و خرد رو ه داشته باشد الغر می

خورنتد نيتز    هايی که غذا نمی کنيم، به روح های گرسنه رحم می به همان اندا ه که به شکم

 دل بسو انيم.

تر باشد، همانا انگيز اگر چيزی بتوان يافت که ا  جان کندن يک تن بر اثر نان نداشتن رقت

 2ميرد. جانی است که ا  نور نداشتن می

 گفت: او می

 ....... علم بايد يک اکسير مقوی باشد.

 مقداری است. طلبی بی تلذ  جو! چه هدف ناچيز و چه جاه

 تلذ  کار جانوران است.

 پيرو ی واقعی جان آدمی فکر کردن است و فکر را برای رفع عطش آدميان به کار بردن.

                                                 
 کتاِ ار شمند بينوايان اثر ويکتور هوگو - 1

 باشد. تمام موارد ا  کتاِ ار شمند بينوايان اثر ويکتور هوگو می - 2
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 دا را همچون اکسير به همه دادن.معرفت خ

در وجود همه کس وجدان و علم را دستت در آغتوش کتردن و بتا ايتن مواجته استرارآميز        

 رستگارشان ساختن.

 چنين است وظيفة فلسفة واقعی.

 اخالق يک شکفتگی حقاي  است.

 1شود، کمال مطل  بايد عملی باشد. سير و سلون به عمل منتهی می

 و اينکه:

 اند خطرات کوچکند. دان بترسيم نه ا  آدمکشان، اينها خطرات بيرونیهرگز نه ا  د 

 دليل ما هستند. ا  خودمان بترسيم، د دان واقعی فتواهای بی

 های ما هستند. آدمکشان واقعی نادرستی

 2مهالک بزرگ در درون ما است.

 

                                                 
 باشد. تمام موارد ا  کتاِ ار شمند بينوايان اثر ويکتور هوگو می - 1

 بينوايان، ويکتور هوگو نويسندة فرانسوی - 2
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 تاِ و ما مسافريم و بی

های تاريتک را روشتنايی    جان شمارند. عش  آفتابی است که آری شاگردان مکتب عش  بی

ديد که هر صاحبدلی خورشتيدی در جهتان درونتش     و او خويش به عيان میبخشد  جاودان می

کنتد و تنتور    سار درون را به دريايی مواج و بيکران مبدل می نهان است و عش  است که چشمه

سترا ير   جوشد و  الل عش  و حکمت ا  قلب به  بان و ا  قلم به ستينة ستپيد کاغتذ    سينه می

 شود. می

انتد کته تأللتو شتورانگيز و تابنتان       های کوچتک و بتزرگ يتک آينته     که عاشقان همه تکه

 کنند. خورشيدی که بر جانشان تافته است منعکس می

 و او که مسافر بود و بيقرار

آنکه بداند به جستجوی جان دردمند خويش،  در جهان درون خويش، در بهشت خويش، بی

رگ سبزی، سبزی چمنی، ا   رين آفتاِ تا نقرة مهتاِ، ا  سپيدی سحر ا  هر گلی، گلبرگی، ب

آلود غروِ، ا  سبزينة هر برگ تا سرخی هر گل ا  آوای پر ترنم هر رود تا دامن  تا نارنجی حزن

خاستت و   پر مهر دريا، ا  دل آتشنان  مين تا حرير آبی آسمان .... که ا  هر دلتی آتشتی برمتی   

هتا در هجتوم درد و شتوق ا  ختود پوستت       و او در ميتان شتعله  کشتيد   جانش را به آتتش متی  

 شد. انداخت، ا  خود مجرد می می

گرفت و او در ميتان   کشيد جان می  بانه می هايی که ا  عش  ققنوسِ جانش در ميان شعله

 شد. ها سبز می سرخی شعله
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رسيد رشد  می« نیقاِِ قوسَين اَو اَدْ»و در ميان باغی که به وسعت تاريخ بود و انتهايش به 

  د. کرد و جوانه می می

 تاِ و ما مسافريم و بی

 ها گشود. تاِ و بيقرار بال انديشه به آسمان و ققفنوس بی

 خويش را به ياد آورد.

در ورای اين هفت گنبد مينايی، در پيشگاه جالل خداوندی در جواِ الست بتربکمی قتالوا   

 بلی گفته بود.

 

کترده بتود، و   تتابش   با او حرف  ده بتود کته جمتالش بتی     او پروردگار خويش را ديده بود،

 باالنگر بار آورده بود. جو و کمالش او را کمال

 هنو   مينی نبود که دلش را به خويش مشغول سا د.

 هنو  آسمانی نبود که ديدگانش به آن دوخته شود.

 و مالئک صف اندر صف به تماشای او، اين گِلِ آميخته با عش  نشسته بودند.

 گاری فق  او بود و پروردگارش.رو 

شکل بود، هنو  ساخته نشده بود، ولی دل بيقرارش  اش بی الهی و هنو  گِلِ او در دستان يد

 را ا  خمير عش  شکل داده بود. عش  را در آن دميده بود.
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 کوفت. تاِ و پرطپش خود را به قفس سينه می هنو  خلقتش کامل نشده بود که دلش بی

اش را در  هايش را، عش  آستمانی  هايش را،  يبايی ا، کمالش را، مهربانیو خداوند جمالش ر

 يک نگاه و در يک جمله، در يک سئوال بزرگ به جانش بخشيد.

 1تُ بِربکمیاَلَسْ

 آيا من پروردگار شما نيستمی

تاِ و بيقرار، پر ا  درد، پر ا  عش ، پر ا  دوست داشتن، قالوا بلتی گفتت و دلتش     که او بی

 ر شد.ت تاِ بی

 گل او که شکل گرفت خداوند ا  روح خويش در او دميد.

 روحی ا  عالم امر الهی.

 و نفخ فيه من روحه

 )و دميد در او ا  روح خود(

 آسمانی.حی آسمانی در کالبدی  مينی، نيمی  مينی و نيمی رو

 انسان.

 اين گ ل سرسبد آفرينش.

 اترين غزل هستی.اين بلندترين و شيو

 ت که فرشتگان را به سجده واداشت.اين دُردانه ملکو

 و عالِم به اسماء اهلل.

                                                 
 ییی - 1
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 و چه بگويم ا  سرنوشت.     

 ..................او که سرشتش ا  خان بود و ديو نفس به دنبالش .......

 

 

 

 پايان فصل اول
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 هبوط
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  د. انگيز سيب و عطر سيب در هوا موج می و باغ پر بود ا  رايحه دل

رفت و اژدهايی آتشخوار در وجودش به مکتر   کشيد. می فای او تنوره میقرفت و ديو در  می

 خفته بود.

 نفتتس اژدرهاستتت او کتتی خفتتته استتت   

 

 1آلتتتتی افستتترده استتتت   ا  غتتتم بتتتی  

 

 

 

 

 پيچيد. انگيز سيب و عطر سيب در جانش می و باغ پر بود ا  رايحه دل

کترد و   ها متنعکس متی   روی شاخه و برگاش را به  های طالئی آفتاِ رخوتنان نفس اشعه

 گرفت. اش جان می انگيز سيب در سينه نقش دل

 شد. التهاِ و عطش با هر نفسش در هوا منتشر می

 رقصيدند. های سيب در هوا می ساقه

 ها قد کشيدند. و دستانش به اندا ة خواهش يک سيب بر شاخه

کشيد. عطر سيب در جتانش   میانگيز ولی مطبوع قلبش را ا  سينه بيرون  ای هراس وسوسه

 پيچيد. و ناگهان سيب در دستانش جان گرفت. می

هتايش او را بته    دويد. گترم بتود و ستر  و ضتربان     های سيب می خون دلش بود که در رگ

 کرد. هراسی هولنان دچار می

 جوشيد و لبانش توان هي  سخنی نداشت. به  انو درآمد. ا  تنور سينه درد می

 باريدند. امان می پيد و چشمانش چه پرشتاِ و بیط سيب در دستانش می

                                                 
 مثنوی موالنا - 1
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 ای. ای، شکوه کاش فريادی، ناله

 داد. با تمام توانش دستانش را به آسمان بلند کرد و اشک امانش نمی

 و او که لبانش توان هي  سخنی نداشت ناگهان نام مقدس تو ....... بر لبانش.

 بر لبانش که در جانش نشست. اش نام مقدس تو بود که نه و پموان فرياد فروخورده

 

 بنام خداوند بخشندة مهربان

 او اسم اعظم را يافته بود.

 التيام. و نام مطهرت مرهم تمام دردهای بی

 هايش را درون سيب فرو برد و سخت فشرد. با تمام نيرويی که در او باقی مانده بود پنجه

 باريد. هايش فرو می نجهو ناگهان سيب در دستانش اناری شد پر ا  تَرَن و خون ا  پ

 و ديد که قلبش هزار پاره شده است .........

 درخشيد. و سيب هنو  روی شاخه می

 امان به جانش چنگ انداخته بود. سو  و بی دردی سينه

 گريخت.

 گريزد. گريزد ا  خويش می و انسان اگر می

 ديگر بهشت جای ماندنش نبود.
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 هبوط کرد.

 و بيقرار و ما مسافريم

 آنان که در وصفشان رفته است کجايند

 طهُورا وَ سقاهُمَ ربهم شراباً

 

 ها کجا دانند حال ما سبکباران ساحل

 داشتيم به وسعت عش  ال و پریکاش ب

 ی خورشيداتا بلند و پروا 

 تا سوختن در آتش ديدار

 ققنوس هبوط کرده بود.

هتا و  متين و    انکترد. امتانتی کته آستم     هايش سنگينی می با بار امانتی که سخت بر دوش

 های سر به فلک کشيده ا  آن ترسيدند و آن را نپذيرفتند. کوه

 1و حملها االنسان

 )و انسان آن را برداشت.(

 1اِنَّهُ کانَ ظَلوُمَاً جَهُوال
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 )به درستی که او ستمکار نادان است.(

بتر  جهول، آوارة  مين و دربدر برهوت کوير با داغ هجرانی کته ستخت    و او که ظلوم بود و

 کرد. دلش سنگينی می

 د مالئک بود و اينک تبعيدی خان.واو که مسج

و در غربت دلگير  مين همسفر آدم شد و هنو  به  يستن خاکی خود خو نکترده بتود کته    

 ای بود بر پشت  خمی و تبدارش. داغ هابيل دشنه

 و با  آوارگی بود و دربدری و غربت ........

اش کشتی نجات بود ا  طوفانی کته در درونتش بيتداد     نهو او هزار سال با نوح ماند که سفي

 کرد. می

اش وادیِ  و به مسجد االقصی سفر کرد و با هزار هزار پيامبر به نما  ايستاد که طتور ستينه  

 مقدسی بود گرم و سو ان.

( به ميقات شتافت و به بر سنگ که بر لتوح دلتش نامتت را    السالم عليهو همگام با موسی )

 خون و قلم عش  نگاشت. جاودانه با مرکب

( در دستش و با نام مقدست درياهای خون را شتکافت و ا  آن  السالم عليهو عصای موسی )

 گذشت و هزار دريو که فرعونِ نفس همچنان به دنبالش.

اش و همتدرد او در  ايتش    هتای آستمانی   سفرة مريم )سالم اهلل عليها( بتود بتر مائتده    و هم

 عيسای جان.
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گر تمنای وجودش که  ( در عروج آسمان و آسمانيان نظارهالسالم عليه) و بال در بال عيسی

 تشنة ديدار تو بود.

( پا به درون درياهايی ا  آتش گذاشت و نتام متبترن   السالم عليهو همراه و همگام ابراهيم )

هتای   تو بر لبانش و آتش بر او گلستانی شد که هر شاخه گلش رايحتة تتو را داشتت و گلبترگ    

 دار لطافت تو بودند. مشان وا لطيف

 و آتش بر او سرد و سالمت شد.

 شکسته. برابرش ونااما بت بزرگ نفس همچنان به قامت ايستاده در 

 و يونسِ جانش همچنان گرفتار ماهیِ تن در اين دريای پر آشوِ دنيا.

 و در اين ظلمتکده  کر يونس بر لبانش :

 

 )نيست خدايی مگر تو منزهی تو و به درستی که من ا  ستمکاران هستم.(

 و اميد به مهر و لطف بيکران تو بست که دعايش را استجابتی بايد.

 1مُؤمنينوَ کَذلِکَ ن نَجِّی الْ غَمْنالَه وَ نَجيَّنا مِنَ الْتَجَبْفَاسْ

 رهانيم مؤمنين.( انيديم و اين چنين می)پس دعای او را مستجاِ کرديم و او را ا  غم ره

 و همپای هاجر به ريگزار تفتيدة حجا  هجرت کرد.

                                                 
 .88انبياء، آيه  - 1
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کرد. هراسان  تابی می تيو آفتاِ بود و هُرم داغ کوير و طفل دلش که سخت تشنه بود و بی

تابش کترده   امانِ طفل بی های بی کاويد. اما همه جا سراِ بود و گريه و پر ا  درد همه جا را می

 بود.

گشت. اما دريتو و درد کته    کنان دوباره با می گريخت و هروله ا  صفا به مروه می انهدردمند

را جتا  گشتت و همته    افزود و هر بار با هزار تمنا و اميتد راه رفتته را بتا می    جز بر وحشتش نمی

خواند و نامت تتوان   کاويد و اگر  اللی بود جز چشمة چشم اشکبارش نبود و هر بار تو را می می

کامی طفلتش   تابی و تشنه شد. اما ا  جستجو خسته نشد ولی بی اش می  ده اهای خسته و تاولپ

 امانش را بريده بود.

اش را رو به آستانت بلند کرد و تو را ا  اعماق جتان فريتاد  د کته     دردمندانه دستان خسته

 ای ....... ناگهان معجزه

 تاِ و عطنشاکش آرام يافته است. و ديد طفل بی

 ای در  ير پاهای کوچک طفلش.  الل چشمه خنکای

 باريدند.  امان می جوشيد و چشمانش بی و او سر بر آستانت نهاد.  مزم در درونش می

 توانست ترا سپاس گويد و چگونه، با کدام کلمهی با کدام کلمه می

 تو خود بايد که حمد خويش گويی:
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ش که حُسن يوستف پرتتويی مجتا ی ا     ا نالة يعقوِ بود در فراق يوسف آسمانی و همدرد و هم

 جمال دلربای توست.

بِترَبّک می محتو    تْو او پيش ا  اين قبل ا  تبعيد به اين خاکدان پير، هنگامی که گفتی: اَلَسْت 

جمال ا لی تو قالوا بلی گفته بود و بذر عشقت را ختودت در دلتش کاشتته بتودی و او چگونته      

 ردارد.توانست چشم ا  جمال سرمدی و ابدی تو ب می

تو که ا  روح خودت در او دميده بودی و گِلش ا  خان کوی تو بتود و ديتن او، دنيتای او،    

لحظه لحظه بودنش، باليدنش و نفس کشيدنش همه در گرد همان ديدار نخستين بود و لقاء تو 

 غايت آمال و آر وهايش و اينک به فراق مبتال.

خواهند رستيد و او را در   که کاروانيان و همراه و همسفر يوسف بود در دل چاه. اما چه غم

برند و  نان  یکشند و همراه خود به مصر وجود م خواهند نشانيد و ا  قعر چاه بيرون میدلو اميد 

 بُرند. ها می دستمصری در ديدارش 

و او که پيش ا  اين مسجود مالئک بود، يا ده ستاره و ماه و خورشيد بر او سجده خواهنتد  

 م که:گوي  کرد، و چه می

 

و همانند يوسف که ا  برادران مهجور مانده بود و ا  پدر مهجور و ميان  نان مصری مهجور و در 

محقتری  النته   دل تاريک  ندان مهجور، او نيز مرغی بلند آشيان است که دل به هي  قفستی و 
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تاده ای است سزاوار ساعد شاه که اينک ا  سر مين خود دور اف تواند بست. که ققنوس پرنده نمی

 کند. است و به هوای کوی تو بال و پر به خون دل رنگين می

 دی  ائر کوی سيمرغ.هده

خانة فرعونِ نفس است و  ا به نورت پروريد و او که همو همدل و همپای آسيه موسای دل ر

 شود. يکدم آرامش ندارد اما دل به نورت گو هر شب چراغ می

 نالد که: مراه آسيه به درگاه کبريايی تو میبرد و ه و ا  فرعون نفس خويش به تو پناه می

 1وَنَجِّنِی مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه ْلَجنَّةِ ٱبْنِ لِی عِندَنَ بَيْتاً فِی ٱقَالَتْ رَِِّ 

ای در بهشت و مرا ا  فرعتون و عمتل او    )گفت: پروردگارا بنا کن برای من نزد خودت خانه

 نجات بخش.(

ستوخت کته    رنج بود او نيز هم. اما او ا  آتش خود متی  و همسفر ايوِ بود که اگر ايوِ در

 خود در خرمن خويش ريخته بود.

کشيد. جانش مجروح بود و بال  اگر ايوِ بيمار تن بود او روح دردمند خويش را بدنبال می

 و پرش شکسته.

 با چشمانی اشکبار و دلی شکسته دستانش را پلی ساخت به بارگاه اهورائيت.

 هايش و التيامی برای تمام دردهايش.  رهمی شدی برای تمام  خمنيا  تو م و ای بی

 

                                                 
 .11حريم، آيه ت - 1
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 کنندگان.( ترين رحم کننده )چون خواند پروردگار خود را که مرا گزند رسيده و تويی رحم 

 1ض رّ فَکَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ تَجَبْنَا لَهسْافَ

 رساند.( ستجاِ کرديم دعايش را. پس برداشتيم آنچه به او رنج و آ ار می)پس م

 2لِلْعَابِدِين ٰ  دِنَا وَ ِکْرَىنْ عِنْمِ ْحَمةِ رَ

 کنندگان.( )رحمتی است ا  جانب ما و  کر و ياد آوردی برای عبادت

 3لٌ بَارِدٌ وَشَرَاِهَذَا مُغْتَسِ رْک ضْ بِرِجْلِکَٱ

بزن و در ايتن چشتمة آِ سترد ختود را شستشتو کتن و ا  آن       )گفتم پاهايت را به  مين 

 بياشام.(

و او خويش را در چشمة کالم مقدست شست و شو داد. و حرم دل را غبتارروبی کترد و بتا    

 :شود که  آِ ديدگان آن را صفا بخشيد اما دلش به  کر نامت آرام می

 

 

 تاِ ريم و بیمسافو ما 

                                                 
 .84انبياء، آيه  - 1
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شدند و  بتور   ناله می ها و پرندگان با او هم بود که کوه آوا  داود و او در سفر درا  خويش هم

 خواندند که  بور در دلش بود و همه اجزای وجودش در تسبيح تو را با هم می

 و مگر نه اينکه:

1لْحَکِيمٱلْعَزِيزِ ٱلْق داوسِ ٱلْمَلِکِ ٱلْأَرْ ِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِی ٱيُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی 
 

ها و آنچه در  مين است پادشاه پان و منزه و مقتدر و دانا  آنچه در آسمان کند )تسبيح می

 را.(

 

 کنند.( )و ستاره و درخت سجده می

ای و هتر کتوهی و    و هر گلی و گلبرگی، برگ سبزی، سبزی چمنی و هر ستنگی و صتخره  

دلش بته   ای ای و آسمان با تمام ستارگانش و خورشيد و ماه مهاجران کوی تواند که هر  ره تپه

 عش  تو گرفتار.

پرنتد و آوا شتان    و حرم دل پر ا  کبوترهايی است که هر صبح و شام به هوای کوی تو می

 تکرار نامکرر نام مقدس توست.

 ند و  مزمة رودهای خروشان تکرار نام توستت و آوا    و مگر دريا با هر موجش ترا صدا نمی

 ای و سکوت هر دشتی و فرياد هر کوهی. هر پرنده

های خروشان  ها در دل آِ ها و رقص ماهی ها روی شاخه وا  باد در دل جنگل و رقص برگآ

ای و ترنم هر  درياها و طپش هر دلی و روشنی هر چشمی و ضربان هر نبضی و رويش هر جوانه

                                                 
 .1جمعه، آيه  - 1
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ره و فريادشتان و سکوتشتان و   جمعی گنجشکان هر صبح و شام کنار پنج جويباری و آوا  دسته

 شان. پروا 

کند و هر شب در چاه  يد که عمری است هر صبح در تمنای تو سر ا  مشرق بر میو خورش

رود و ماه که سرگردان توست و خندة گل و گريتة ابتر و کتوير در حسترت  الل      مغرِ فرو می

 ديدار تو.

 ای نهان.  گاه فروغ تست و تو در دل هر  ره و تمام کائنات تجلی

 1حُونحِينَ ت صْبِللَّهِ حِينَ ت مْسُونَ وَٱفَسُبْحَانَ 

 )پس تسبيح و ستايش خدا را گوئيد هنگامی که شام کنيد و هنگامی که صبح کنيد.(

 2لْأَرْ ِ وَعَشِيّاً وَحِينَ ت ظْهِر ونٱوَاتِ وَسَّملٱلْحَمْدُ فِی ٱوَلَهُ 

ها و  مين مخصوص اوستت و شتما نيتز در تتاريکی شتب و       )و سپاس اهل عالم در آسمان

 او مشغول شويد.(نيمرو  به ستايش 

 

 تاِ و ما مسافريم و بی

 و با  او بود و سفر و طی طري .

و اسماعيل همسفرش که هر دو به يک مقصد بودند و راه دلهايشان با هتم يکتی و همگتام    

 (السالم عليهابراهيم )

                                                 
 .17روم، آيه  - 1
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 های عرفات و سر مين را آميز منی. و با  او بود و بيابان

 طلبيد. ديدار میآمده بود در جستجوی تو، به عش  تو و 

( بود و پارة جگرش و دلی کته در گترو عشتقی بتزرگ نهتاده بتود و       السالم عليهو ابراهيم )

 اش. نجواهای دردمندانه و عاشقانه

 برد. اش ساخته بود و اينک دل خويش را به قربانگاه می خوابی آشفته

 1لْمَنَامِ أَنِّی أَ ْبَحُکَٱفِی  ٰ  يَا بُنَیَّ إِنِّی أَرَى

 کشم.( ن من در خواِ ديدم که ترا می)ای پسر

خراميد و گام به گام پدر مهاجر   و اسماعيل که چون نهالی نورس در پيش چشمان پدر می

 ی اهلل بود پاسخ داد:ال

 2فْعَلْ مَا ت ؤْمَرٱقَالَ يَا أَبَتِ 

 )گفت ای پدر آنچه مأموری انجام بده.(

 و با حالتی تسليم و آرام رو به پدر کرد و گفت:

 3لصَّابِرِينٱللَّهُ مِنَ ٱتَجِدُنِی إِن شَاءَ سَ

 )انشاءاهلل مرا ا  بندگان صابر و شکيبا خواهی يافت.(

برد و در  ( کارد را نه بر گلوی فر ند جوانش که بر قلب خويش فرو میالسالم عليهو ابراهيم )

ست ا  هر چته  کشيد و مگر نه اينکه در راه رضای دو خ میلقربانگاه عش  دل و جانش را به مس

                                                 
 .112 صافات، آيه - 1

 .112صافات، آيه  - 2

 .113صافات، آيه  - 3
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غير اوست بايد خالی شوی و حرم دل حريم مقدس اوست و ملکتوت کبريتايی دل توستت کته     

 خود فرمود:

 گ نجم اما دل مؤمن جايگاه من است. ها و  مين نمی من در آسمان

 1وَتَلَّهُ لِلْجَبِين

 )و افکند او را بر پيشانی(

 و پيشانی بر خان و دل در تمنای ديدارت.

 و ناگهان:

 

 

 و  بح بزرگی فدا ساختيم.(« گوسفندی فرستاده»)و بر او  

 و او اين چنين ا  قربانگاه به خانة دوست با گشت.

 2لْمُحْسِنِينٱلِکَ نَجْزِی ٰ  کَذَ اِنّا 

 دهيم.( )ما اين چنين نيکوکاران را پاداش می

 تاِ و ما مسافريم و بی

                                                 
 .113صافات، آيه  - 1

 .111صافات،  - 2
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هتا و   هتا و کتوه   رفتت و بيابتان   می و ققنوس با ياد تو و  کر نام تو ا  اين وادی به آن وادی

 نهاد و همه جا تو در کنارش که او هيچگاه تنها نبود. درياها را پشت سر می

کردنتد و بته هتر     و قوم بنی اسرائيل را ديد که برای يافتن گاوی همه جتا را جستتجو متی   

  دند و سخت مشتاق يافتن گاوشان بودند.  ای سر می ای، روستايی، دهی، قريه خانه

 برای چهی آخر

ها و  ای چندين گاو و در هر روستايی ده مگر نه اينکه روستايی است و گاوش، و در هر خانه

 ای به وسعت دنيا. گويم که طويله در هر شهری صدها ........ و چه می

 و اين همه گاو که همه سر در آخور و همه به کار خود و خواِ و خشم و شهوت ......

 کاریو تو را به گاو ديگران چ

گردی تا آن را بکشی و بر مردة خويش  نی تا  گاو تو در کنار توست. همان که بدنبالش می

  نده شود و فتنه ا  ميان برخيزد.

 1ٰ  لْمَوْتَىٱللَّهُ ٱلِکَ يُحْيِی ٰ  کَذَ 

 کند.( )و اين چنين خداوند مردگان را  نده می

 تاِ و ما مسافريم و بی

رفتت و خستتگی تتاريخ بتود کته در       گشوده بود و متی  های تا ه و ققنوس بال پروا  به اف 

اش را ستيراِ   دويد. و در عطش  الل آبی که غبار ا  چهرة جان برگيرد و کام تشتنه  جانش می

 کند.

                                                 
 .73بقره، آيه  - 1
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کرد. و آسمان که ديگر آبتی   و اف  که به رنگ شف  بود و خورشيد در دريای خون شنا می

 باريد. مینبود، سرخی غروِ بود و ا   مين و آسمان خون و غم 

بالی که به ماوراء اين جهتان   های سر  الله، و ابرها گويی پرندگان خونين و دشت پر ا  جام

 کنند. خاکی هجرت می

رفت. و ماه در خيمة ابر پنهان، و دشت در ستکوت   می و خورشيد بود که در ش  خون فرو

 تاِ. آلود سنگينی بی وهم

شکستت و آستمان بغضتی فترو ختورده       ای سکوت سربی  مين را نمتی  و صدای هي  پرنده

دوخت. غمی غريب بر  داشت و اف  که خطی سر  بود و دل تبدار  مين را به گوشة آسمان می

 انداخت. دلش چنگ می

انتد   هايی بتوده  گر خون اند و يا شايد کائنات نظاره امشب آسمان و  مين آبستن کدام حادثه

آلتود در پتس پتردة ستياه      ار، سنگين و بغضاند که چنين سوگو که به ناروا بر  مين ريخته شده

 اند. شب به ماتم نشسته

کوبيتد و چشتمانش جتز     و دلش بسان يکی مرغ گرفتار و دربند خود را به قفس سينه متی 

 ديد. وحشت و اضطراِ و غمی که بر همه جا و همه چيز سايه گسترانيده بود نمی

 که ناگهان .......

 بود. السالم عليهاين سر يحيی 

که به يکی ا   ناکاران بنی استرائيل هديته فرستتاده     السالم عليهيدة يحيی بن  کريا سر بر

 شد. و اين پيکر غرق در خون آن پيامبر بزرگ الهی است که دشت را گلگون کرده است. می
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 گويم ..... و چه می

 و قوم بنی اسرائيل را ديد که ا  هنگام طلوع آفتاِ در کار کشتن پيتامبران الهتی بودنتد و   

هفتاد پيامبر را ا  طلوع تا غروِ خورشيد در خون کشيدند و کشتند و سپس با آسودگی خاطر 

 1اند. در با ار برای سوداگری نشستند، گويی آنان هي  کاری نکرده

هتا و خورشتيد کته ا  شترم در چتاه مغترِ فترو         سرهای بريدة هفتاد پيامبر بر عمود نيزه

 رفت.  می

 ح  مين، هفتاد هودج آسمانی بر دوش مالئک.هفتاد دشنة خونين بر دل مجرو

 هفتاد شمع سر بريده و تأللؤ هفتاد خورشيد در آسمان ملکوت.

 و  مين و آسمان و دشت و کوه و دريا سوگوار و دردمند در  ير چادر سياه شب.

دو د و دردِ ايتن   شکند و نگاهش را به اف  متی  و ققنوس شرمگين و سوگوار در خودش می

ها  شکند. و ستاره اش را درهم می اغ يک دشت اللة سر ، روحش را و جان خستههمه ظلم، و د

 اند. و شب سنگين و کشدار. و ماه همچنان در خيمة ابر پنهان. که همه چشم به او دوخته

 

 

 آيا صبح نزديک نيستی

 تاِ و ما مسافريم و بی

                                                 
 السالم حديثی ا  سرور شهيدان و سيد جوانان اهل بهشت امام حسين عليه - 1
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 باری پر ا  رنج و بار غمی سنگين بر دوشش. و با  او بود و کوله

نگران چگونه  يستنش و  متان شتاهد   گر چگونه رفتنش و  مين  رفت و آسمان نظاره می و

 چگونه بودنش.

 ( همسفرش و ناقة صالح در کنارش و هر دو چراغ راهش کهالسالم عليهو صالح )

  1مِن رَبّی بینة 

 شتان  (، همانند ديگر اقوم، سر در آخور خويش فرو برده. کته ديتن  السالم عليهو قوم صالح )

 هاشان را غبار نفاق و کفر پوشانيده. تکذيب بود و چهره

شتان  ر و  ور و   ققنوس پيش ا  اين هم آنان را ديده بود. ساکنان ديار کفر و اصتول ديتن  

 هايشان به  انو درآمده. تزوير و همه در کار تکذيب و همگی در پيش پای بت

هايی مسخ شده و ديدگانی کته   هايشان تا مرف  در خون پاکان و پيامبران، با چهره و دست

 هايی که الل بودند. شنيدند و  بان هايی که نمی ديدند و گوش نمی

 صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌو همگی 

 2وَلَهُمْ عَذَاٌِ عظِيم ةأَبْصَارِهِمْ غِشَاوَ ٰ  سَمْعِهِمْ وَعَلَى ٰ  ق ل وبِهمْ وَعَلَى ٰ  للَّهُ عَلَىٱخَتَمَ 

هاشتان پترده افکنتده کته فهتم       مهر نهاده و بر ديتده  های ايشان ها و گوش )قهر خدا بر دل

 کنند و برای ايشان است عذابی بزرگ.( حقاي  و معارف الهی را نمی

 گفت. سخنانش بوی ملکوت را داشت. و با  صالح بود که با اين قوم سخن می

                                                 
 .18بقره، آيه  - 1

 .7بقره، آيه  - 2
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گفت و رايحة بهشت را بتا کالمتش در همته جتای ستر مينش       و ا  آسمان و آسمانيان می

 .پراکند می

 1هايَ للَّهِ لَک مْٱ َقةِ  ِهِ نَاٰ  وَيَا قَوْمِ هَت

 آيت خداست و حجت الهی بر شماست.( )صالح با گفت و ای قوم اين ناقه

 شدگان تاريخ، قوم همانند اسالفشان، همانند ديگر ساکنان ديار کفر، اين مسخ و اين

 2لسافَهَاءُ وَلَتکِن الََّ يَعْلَمُونٱأَلَا إِنَّهُمْ هُمُ 

 دانند.( خردانند و خود نمی  گاه باشيد که ايشان سفيهان و بی)آ

خرد، کاالنعام بل هم اضل، تمام عمر فرو رفته در خواِ  مستانی ختويش،   اين سفيهان بی

های حقير و  های کوری که در النه های افکار پليدشان، موش ها و تباهی غرق در منجالِ سياهی

اعتبتاری کته دير متانی استت در ک تنج صتندوقچة        بیهای  شان در کار جمع کردن سکه تاريک

ها  شان سرد و بيروح با دل های سنگی خورد. و همانند بت شان خان می های افسرده پوسيده دل

 3قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونفرو رفته، مردگانی اسيران خان، و ديدگانی که در تاريکی و ظلمت کفر 

بارد و تمام همتشان رسيدن بته سته    می و رضايت اين  ندگی خاکی و پست ا  ديدگانشان

 ضلع يک مثلث، خوران، پوشان، مسکن.

های خاکی بته حرکتت درونِ يتک     و همه سرگرم شکم و  يرشکم و چه خشنودند اين کرم

 دايرة بسته.

                                                 
 .94هود، آيه  - 1

 .13بقره، آيه  - 2

 .91هود، آيه  - 3
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شناستند و   و همه سر در پيش و چشم بر  مين دوخته، ا  خان به خان، نه آسمان را متی 

 خبر ....... بی نه ساکنانش را، و ا  عالم غيب

و ققنوس پيش ا  اين در سر مين مصر تا يف ن را ديتده بتود کته مصتريان او را بته عنتوان       

کردنتد و متردان    اندا ه  شت و کريه پرستتش متی   موی و بی خدای خويش در قالب مردی سر 

 نمودند. موی را نيز در پای بت خويش قربانی می سر 

 رنگ دادند. گاوهای حنايیموی جای خويش را به  و بعدها مردان سر 

شد و اين  رحم مُل ک پرستش می و در کنعان و فنيقيه نزد عمونيان بت بسيار ترسنان و بی

 بعل بت بسيار معروف سر مين کارتاژ بود. -بت همان مُل ک 

رحم در جنتوِ شترقی    ديد که راهبان اين خدای بی و ققنوس به چشم خويش ناباورانه می

ا هنوم کودکان خردسال را برای قربانی کردن بر روی بتا وان ايتن بتت    اورشليم در درة حنوم ي

های بزرگی ا  هيزم چنان حترارت   دادند و درون مجسمة آهنين را با توده عظيم برنجی قرار می

 گردد. ها رنج خاکستر می بخشيدند که قربانی بينوا با بدترين نوع شکنجه پس ا  ساعت می

پرداختند تا صدای   نی می و سربا ان با صدای بلند به طبلدر هنگام قربانی کردن، کاهنان 

شدند را خفته   فريادهای گوشخراش پسران و دختران خردسال که  نده  نده در آتش قربانی می

سا ند و مُل ک بت برنجينی که به شکل موجودی با سری همچون گوساله و با وهايی بتا  کترده   

 1پذيرفت. آغوش مرگبار خود می داشت فر ندان آنان را به عنوان قربانی در

                                                 
 در عهد عتي  آمده است:« پادشاهان»( سفر دوم 11در بخش بيست و سوم )باِ  - 1

پادشاه، قربانگاه توفِت را که در درة هنوم بود خراِ کرد تا ديگر کسی پسر يا دختتر ختود را بترای بتت مُل تک      »

 «روی آن قربانی نکند!
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شتطيم اردو  ده  و او کموش بت منفور قوم موآِ را ديده بود هنگامی که بنی استرائيل در  

 بودند، مردانشان با دختران قوم موآِ  نا کردند.

 هايشان شرکت کنند. کردند تا در مراسم قربانی بت اين دختران آنان را دعوت می

 1کردند. ها را پرستش می خوردند و بت  را می ها مردان اسرائيلی گوشت قربانی

هتای   و دوشيزگان باکرة صيدا در شهر صيدون پايتخت کنعان الهة باکرگی و تجرد و عش 

کردند و هتي  متردی حت  نداشتت بتا آنتان پيمتان         ناپان، استارته يا عشتاروت را پرستش می

الهتة دروغتين، مجترد بتاقی     هايی بودند کته بايتد در ختدمت ايتن       ناشويی ببندد و آنها کاهنه

 ماندند. می

 

 ها بود، در يونان باستان با نام اَدُنيس معروف بود. سيمای فنيقی که خدای خوش 2و تمو 

                                                                                                                                      
 .512، ص 2غانی، ج اقتباس ا  بهشت گمشده اثر جان ميلتون، ترجمة خانم فريده مهدوی دام

 (.1-6بخش بيست و پنجم سفر اعداد، عهد عتي ، باِ ) - 1

چهارمين ماه ا  سال مقدس تِمو  يا تِمور )تيرماه( نام داشت که صرف عبادت و پرستتش و برگتزاری انتواع     - 2

 شد. مراسم مخصوص مذهبی برای اين خدا می

آمده استت: خداونتد بته متن فرمتود ای انستان        بخش هشتم( 12-14در سفر خرقيال نبی در عهد عتي  )باِ 

بيند و اين ستر مين را رهتا    گويند: خداوند ما را نمی کنندی می بينی بزرگان اسرائيل در خفا چه می خاکی آيا می

گاه مرا به دروا ة شمالی خانة ختدا   بيا تا گناهان بدتر ا  اينها را به تو نشان بدهم.( آن»کرده است. سپس گفت: 

 کردند. انی را نشان داد که آنجا نشسته بودند و برای مرگ خدای خود تمو  گريه میآورد و  ن

 اقتباس ا  کتاِ بهشت گمشده، اثر جان ميلتون، ترجمه فريده مهدوی دامغانی.
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ا در بنتد  اندام بود که الهة عشت  افروديتت )ونتوس( ر    سيما و خوش اَدُنيس به قدری خوش

پيمتايی    فلتوتِ فنيفتی راه  عش  خويش گرفتار ساخت. و  نان يونانی در سالرو  مرگ او با نوای 

 کردند. می

ای به شکل دم ماهی در شهرهای  تنه اجون را ديده بود که در قالب مردی با نيمدو ققنوس 

 اشدود و غزه و عصقلون خدای ساکنان اوليه فلسطين بود و به شدت مورد عالقة آنان.

 دهمين شتاه  شد و آحا  يتا  و ريمُن خدايی بود که در سوريه و در شهر دمش  پرستش می

ت و در فت يهودا پادشاه شرور اسرائيل پس ا  فتح شهر  يبتای دمشت  تحتت تتأثير آن قترار گر     

اورشليم دستور به ساختن بتی همانند آنچه ديده بود داد و خود تا بدانجا در پرستش ايتن بتت   

 ها کرد. پيش رفت که حتی پسران خويش را  نده  نده سو انيد و قربانی بت

 1لَعَلَّهُمْ يُنصَر ون ل َهةِ للَّهِ اٱن دُونِ تَّخَذ واْ مِٱوَ

 بخششان باشند.( )آنها غير خدا معبودهايی برای خود برگزيدند بدان اميد که ياری

 

 2لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ ماحْضَر ون

 اند.( اده)آنها قادر به ياری دادنشان نيستند ولی همانند سپاهيانی در خدمت آنها آم

طتب و ا دواج در ايتاليتا و يونتان، و    خدای کشاور ی، و همسرش ايتزيس الهته   و ا يريس 

موليسبِر خدای آتش و آهنگری، و بعليم خدای خورشتيد در بتين اقتوام فنيقتی و فلستطين، و      

                                                 
 .74يس، آيه  - 1

 .75يس، آيه  - 2
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باکوس خدای شراِ و تاکستان، و اَ مُداوس اهريمن شهوت، و آپول ن خدای شتعر و موستيقی و   

 ی دريايی در يونان باستان و در سر مين ليبی بودند.تريت ن خدا

ها و مراتع که به دليل چهرة بسيار  شتی که داشت  نان و کودکان ا   و سيلوا خدای جنگل

 او به شدت بيم داشتند و تنها مردان مجا  به پرستش آن بودند.

نسترون بتتی کته     النهترين و فلستطين، و   يی در بينو هايمُن الهة ا دواج، و اَدرَ مَلِک خدا

پيش ا  ميالد مسيح به  981اريب در هنگام عبادت او به وسيلة دو تن ا  پسرانش در سال سنح

 قتل رسيد.

های بعل بود. در بين اقوام آرامی ياکنعان به معنای َآقا و سترور   و فَغور که يکی ديگر ا  نام

به نام اين بت انواع اعمال و ای در دوران باستان مورد پرستش مردمان بود و  بود و در هر منطقه

گرفت و  نان و دوشيزگانی کته بته پرستتش     کارهای نکوهيده و بسيار  شت و ناپان صورت می

 پرداختند ناگزير ا  انجام بسياری کارهای قبيح بودند. اين بت می

ناميدند و در يونان و روم  ها پرستش او را آغا  کردند و او را ايشتار می و اشتاروت که فنيقی

 باستان به عنوان الهة ماه )ديانا يا آستارته( يا الهة عش  )ونوس يا آفروديت( مشهور بود.

و ققنوس ساحران الپُنی را ديده بود که جادوگرانی بودند که برای انجام مراستم عجيتب و   

 کردند تا با شياطين ارتباط برقرار سا ند. ترسنان خود کودکان خردسال را قربانی می

هايی  يبا و چشمانی درخشان که نيمة ديگترش    يده بود که  نی  يبارو با گونهو اکيدنا را د

 ماری عظيم بود.
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تنتة   اش با ستر تعتدادی ستگ هتار در عتذاِ بتود و نتيم        تنة بااليی و ليال الهة شب که نيم

های دريايی ا  بدنش   يرينش با اندام  نی جوان و  يبا مزين بود و در پايان دمی همچون دلفين

 ن بود.آويزا

 و بعليال را ديده بود که مردان بدنام سدوم به او تعل  و سرسپردگی داشتند.

 که مردان سدوم قوم لوط بودند و مردمان شهر جَبعه نيز همانند آنان.

و ققنوس معبد معروف  ئوس را در شهر دُدُن در يونان باستان ديده بود که هاتفتان معبتد   

آوا  خواندن نبودند و همه چيز در حالتی بستيار جتدی    برخالف ساير معابر مجا  به رقصيدن و

 گرفت. صورت می

پرداختنتد. و ايتن معبتد يکتی ا       ها به پيشگيری آينده می و هاتفان با توسل به انواع شيوه

 رفت. ترين اماکن  يارتی در دوران باستان بشمار می ترين و قديمی شلوغ

واره او را تأثيرگذار بر ستيالِ ستاليانه   و سِراپيس خدايی در مصر که نماد آفتاِ بود و هم

خواندند و در يونان باستان به عنتوان ژوپيتتر ختدای     دانستند و بيماران نام او را می رود نيل می

شتد و دو معبتد    علم طب و پزشکی شهرت داشت و اين بت در سراسر يونان و روم پرستش می

 بزرگ او در بندر اسکندريه و ديگری در شهر ممفيس بود.

هايی ا  چوِ و سنگ به شکل  گاه به جای آن که خدای بزرگ و ابری را بپرستند، بت آن»

 «1پرستند. ها را می  سا ند و آن انسان فانی، پرندگان، چهارپايان و خزندگان می

                                                 
تون، ترجمه فريده )عهد جديد(، اقتباس ا  بهشت گمشده، اثر جان ميل 23سفر روميان، بخش نخست، باِ  - 1

 مهدوی دامغانی.
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 1لرَّحِيمٱن  ٰ  لرَّحْمَتٱهَ إِلَّا هُوَ ٰ  هٌ وَاحِدٌ الََّ إِلَتٰ  ک مْ إِلَتهُٰ  وَإِلَت

 و نيست خدايی مگر او رحمان و رحيم است.( )و خدای شما يک خداست

 تاِ و ما مسافريم و بی

 شد. و با  صالح بود و کالمش عطر ياس که در هوا پراکنده می

  2سْتَعْمَرَک مْ فِيهَاٱلْأَرْ ِ وَٱهٍ غَيْر هُ هُوَ أَنشَأَک م مِّنَ ٰ  للَّهَ مَا لَک م مِّنْ إِلَتٱعْبُدُواْ ٱقَالَ يَا قَوْمِ 

قوم خود گفت: ای مردم خدای يگانه را که جز او خدايی نيست پرستش کنيد. او )صالح به 

 خدايی است که شما را ا  خان بيافريد و برای عمارت و آباد ساختن  مين برگماشت.(

 3سْتَغْفِر وهُ ث مَّ ت وبُواْ إِلَيْهافَ

د و توبته  )پس ا  خدای خود آمر ش طلبيد و به درگاه او پناه بريد و بته ستويش با گرديت   

 کنيد.(

 4إِنَّ رَبِّی قَرِيبٌ ماجِيب

 کند.( )به درستی که پروردگارم به همه نزديک است و دعای خل  را اجابت می

 شد. شد. و صالح بود که نور ا  لبانش ساطع می و فضا ا  عطر ياس آکنده می

يان و سخنانش برای ققنوس آشنا بود که تمام همستفرانش هماننتد او ا  آستمان و آستمان    

 کشاندند. کندند و به اوج آسمان می گفتند و او را ا  دلِ  مين می می

                                                 
 .194بقره، آيه  - 1

 .91هود، آيه  - 2

 .91هود، آيه  - 3

 .91هود، آيه  - 4
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 اش که عزيز بود و آيتی ا  پروردگار. و صالح بود و ناقه

 و چه بگويم ا  سرنوشت.

 1فَعَقَر وهَا

 )و ناقه را پی کردند.(

 سرانجام را درهم پيچيد. و سرنوشت او طومار  ندگی اين قوم بی

 2دِيَارِهِمْ جَاثِمِينفَأَصْبَحُواْ فِی 

 ی شدند.(حس و خاموش ابد گاه در ديارشان بی)و صبح

 شان، ا  خان به خان. و مرگ محتومشان همانند  ندگی ننگين

 رفتند، مردگانی اسيران خان. شان مردگانی که بر روی  مين راه می و در  ندگی

 و در مرگشان مردگانی به  انو درآمده و چه ساکت و خاموش.

 3لظَّالِمِينٱرْ کَيْفَ کَانَ عَاقِبَة  نظ أفَ

 )پس بنگر چگونه بود سرانجام ستمکاران.(

 

 4لْخ لْدِ هَلْ ت جْزَوْنَ إِلَّا بِمَا ک نت مْ تَکْسِبُونٱث مَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ   وق واْ عَذَاَِ 

                                                 
 .95هود، آيه  - 1
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متال  شتت   )پس به ستمکاران گفته شد بچشيد عذاِ جاويد را آيا اين عذاِ جز نتيجة اع

 شماست.(

 و دشت پر بود ا  اجساد متعفن ساکنان ديار کفر، قوم عادد و ثمود و لوط و ......

 1فَأَهْلَکْنَاهُم بِذ ن وبِهِمْ

شتان درهتم    گذشت و دلش ا  وحشت ديدگان بتا  و پرهتراس   و ققنوس ا  ميان اجساد می

 شد. فشرده می

 رفت و خستگی تاريخ بدنبالش. و می

های آباد ولتی سترد و ستاکت و ختاموش و مردمتانش چتون        پر ا  عمارتو شهرهايی ديد 

 های  رد پاييزی ريخته بر خان مذلت. برگ

 ها. های جويده و لگدکوِ قيل همچون علف 2و مردمانی ديد که اجسادشان کعصفٍ مأکول

 باريد ...... و آسمان پر ا  ابابيل که همه جنود الهی بودند و بارانی ا  سجيل که می

کشيد و همچنان آوارة  مين و  ديد که هنو  جنا ة مطهر برادر را به دوش می بيل را میو قا

 های خوفنان حسد. دربدر بيابان

 ساخت دهشتنان. ای می ا  خان حفره کوبيد و و کالغی که همچنان نون بر  مين می

 توانست اين گناه نخستين را در دل خان مدفون سا د. و مگر قابيل می

 بلعيد. رفت و  مين او را می هايش در دل خان فرو می ديد که با گنج یو قارون را م

                                                 
 .9انعام، آيه  - 1

 .5فيل، آيه  - 2
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 رفت. گفت و قارون بود که در  مين فرو می بود که ا  آسمان می السالم عليهو موسی 

 باريد. های آسمانی بود که بر  مين و  مينيان خود می و مائده

انتة ستير و پيتا  و عتدس     ادِ و گستا ، به شان بی های  مينی و مردمانی که بدنبال هوس

 های آسمانی دلگير. داشتند و جانشان ا  مائده

 و چه بگويم ........

هتای کوچتک و    که  مين ماند و رنج  رع و بيل و داس، و مردمان در  ير تيو آفتاِ، و دل

حقيرشان چه خشنود. و همه در کار کندن و شيار  مين که ر ق خود را نته ا  آستمان کته در    

 ....... جستند  مين می

و مردمانی را ديد که پس ا  عمری رنج و دربدری و اسارت، عصای موسی آنان را ا  فرعونِ 

در پيش پتای  ای  رين ساخته و  نفس رهانيده بود و با  هر يک ا  گوسالة نفس خويش مجسمه

 آن به سجده.

افتاده کوبيد و غم آنان که با  به پرستش بتِ خويشتن  شت بر سندان میمو هارون بود که 

( که السالم عليهبار پر ا  درد و رنج خويش را برای موسی ) دريد. و کوله بودند قلبش را ا  هم می

 گشود. به ميقات رفته بود تا برای اين قوم ارمغانی آسمانی به همراه آورد می

( بود که دل رنجيده و دردمندش را همراه با الواح مقتدس بتر  متين    السالم عليهو موسی )

 و جانش پر ا  حسرت و دريو. کوفت می

 و چه بگويم ا  پريشانی او.

 و ققنوس غرق در تحير و تحسر ا  اين ملت هزار رنگ.
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ثباتشتان بتر    هتای بتی   شتان و قتدم   شتان و افکتار تحتول نيافتته     ا  ايرادهای بنی استرائيلی 

 المستقيم. صراط

شتان   در جتانِ تشتنه  طلبيد و هر دم  ( که صبور بود و ياری ا  ح  میالسالم عليهو موسی )

 های آسمانی را. ريختند اين مائده ای ننوشيده بر خان می ريخت و آنان که جرعه جام توحيد می

 سان چهل سال سرگردانی و دربدری و رنج بر ايشان رقم خورد.نو بدي

 های نااميدی. گمراهی و سرگردانی بيابان چهل سال آوارگی در تيه

 تاِ و ما مسافريم و بی

 سوخت. د و سفر، و ققنوس بود و عطش و جانش که در حسرت  الل آبی میو ققنوس بو

کترد   بيضايش که قلبش را گرم می دي و موسای دل در کنارش که نه، در عم  وجودش، با

 ريخت بر سنگ سينة عطشناکش فرود آورد. حران را درهم میسا سحر و عصايش که

 که ناگاه ......

 1ناعَيْ ةَِهُ اثنَتا عَشرَمِنْ فَجَرَتْفَانْ

 )پس روان شد ا  آن دوا ده چشمه.(

 دوا ده رود جاری.

 دوا ده چشمة نور.

اش را طراوت و  جوشيد و خنکايش روح دردمند و تشنه  دوا ده فرات که ا  سنگ سينه می

 بخشيد. جانی دوباره می

                                                 
 ییی - 1
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 پوشی ا  صبر و عصايش توکل و ر قش عش . بارش پر ا  نيا  با تن و او که کوله

 نش پر ا  توسل، سوار بر مرکب نور و سايبانش ابرهای رحمتو دستا

 باريد. ن و سلوی فرو میهای م و ا  آسمان مائده

 و همسفرش سليمان نبی و تاج کرامت بر سرش.

 1ادَمَ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی

 

 )و به تحقي  گرامی داشتيم اوالد آدم را.(

 اش. ار حشمت سليمانید هة سليمانی عش  و مُلک صبا آئينسوار بر قاليچ

 های نور. و نام مقدست خاتم انگشترش و دلش هدهد سليمانی و بدنبال چشمه

 و کراماً کاتبين نويسندگان دفتر و ديوانش.

 2وَإِنَّ عَلَيْک مْ لَحَافِظِين

 )و البته نگهبانانی بر مراقبت احوال و اعمال شما مأمورند.(

 3کِرَاماً کَاتِبِين

 ی و فرشتگان مقرِ.()نويسندگانی گرام

 4يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَل ون      

                                                 
 .71اسری، آيه  - 1

 .4طارق، آيه  - 2

 .4ق، آيه طار - 3

 .4طارق، آيه  - 4

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 67 

 دانند.( )شما هر چه کنيد همه را می

 و همنشينانش مالئکه.

 1إِن ک لُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظ

 )و برای هر نفسی نگهبانی است.(

 .االر  و عالم به اسماء اهلل فی خلیفةهاشان حامل علم الهی و همه  و پدرانش که سينه

 2خَليفهِلْأَرْ ِ ٱإِنِّی جَاعِلٌ فِی  ئ َکةِ وَإِ ْ قَالَ رَباکَ لِلْمَلَا

 گمارم.( ای می )و هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من در  مين خليفه

 3لْأَسْمَاءَ ک لَّهَاٱادَمَ  وَعَلَّمَ

 ها را.( )و آموخت به انسان همة نام

سنگين و مسجود مالئک که پتايش در ختان و ستر در    ای حامل بار امانتی   اده و او خليفه

ملکوت. و در دل حريم دوست و دستانش رو به آسمان و چشتمانش در انتظتار و ديتده بته راه     

 دوست دوخته بود.

 4لْعَالَمِينٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّی وَأ مِرْتُ أَنْ أ سْلِمَ لِرَِِّ ٱ نیجَائَ لَمَّا

 ها آمد و من مأمورم که تسليم پروردگار عالميان باشم.( زهو بر من ا  جانب پروردگارم معج)

 

                                                 
 .4طارق، آيه  - 1

 .31بقره، آيه  - 2

 .31بقره، آيه  - 3

 .99مؤمن، آيه  - 4
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 تاِ و ما مسافريم و بی

 و ققنوس که مسافر  مان بود سوار بر مرکب عش  ا  دل تاريخ گذر کرد.

هتا و رستوالنی ديتد بتر فترا        ها، و رسوالنی ديتد در دل دشتت   و رسوالنی ديد بر فرا  کوه

 ها. رسوالنی سوار بر کشتی ها، و رسوالنی در عم  درياها و آسمان

 های تسبيح. پوششان پر ا  پولک و ماهيانی ديد مؤمن و تن

 پوششان پر ا  پرهای تسبيح و آوا شان  کر.  دند و تن و پرندگانی که در باور ايمان بال می

 های عش  در دهانشان. رفتند و دانه گانی ديد که به ديدار رسوالن می و مورچه

ندوی ايمان که حامالن وحی الهی بودند و شهد عشت  ا  بالهايشتان   و  نبورهايی ديد در ک

 چکيد. می

 شدند. و شترانی که به اعجا  ا  دل کوه  اده می

 و ماه که به دو نيمه شده بود.

 سوخت. و خورشيد که در آتش شوق می

 و آسمان پر ا  شهاِ ثاقب.

 گفتند. و درختانی ديد که اِنّی اَنَا اهلل می

 رسوالن بود. و باد که مرکب

 و درياهايی ا  آتش که گلستان شده بود.

 شدند. هايی که ا  آتش  اده می و گل

 و رسوالنی که آهن در دستانشان چون موم بود.
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 و ديوان و غوالنی ديد همه تسليم و در خدمت رسوالن.

 گرفتند. و ماهيان بريانی که  نده شده راه دريا را پيش می

رفت و سيصد سال با چشمانی با  در کهتفِ ايمتان    عش  می و سگی را ديد که به پاسبانی

 پاسداری کرد.

 آمد و فديه رسوالن بود. و گوسفندی که ا  آسمان می

 گفتند که پيامبرانی صاحب کتاِ بودند. و نو ادانی ديد که در گهواره سخن می

 و کودکانی ديد دستانشان پر ا  آيات نور.

 و  نانی ديد همنشين رسوالن.

 هاشان صومعه. های آسمانی بود و خانه ديد باکره که غذايشان مائده و  نانی

 پروريدند. و  نانی ديد که در دامانشان رسوالن را می

 شدند. و رسوالنی که به بردگی برده می

 گفتند. و رسوالنی که در دل ماهی تسبيح می

 دادند. کردند و کور مادر اد را شفا می و رسوالنی که مردگان را  نده می

 گويان. و رسوالنی ديد سر به تيو دوست سپرده و لبانشان همچنان تسبيح

 رفتند. و رسوالنی که به ميهمانی فرشتگان می

 کردند. و رسوالنی که ا  مالئکه پذيرايی می

 و رسوالنی که مالئک بر آنان فرود آمده و در نگاهشان اشارتی و بر لبانشان بشارتی.
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ای که ا  اين ميهمانان ملکتوتی و قدستيان    ايمان و هر ه یو چه اقوام بدبخت و ناسپاس و ب

 ای داشتند. عرش الهی چه درخواست شرمگينانه

 وای بر آنان.

 و رسوالنی ديد ...............

سپردند و ر قشان  های نور گام می و همه خورشيد در دستانشان و نور بر لبانشان و در جاده

هايشان و همگی مأنوسِ آستمان کته    ند و سر مين نور وطنبرد ها می نور بود و آفتاِ را به خانه

 غربت  مين جای آنان نبود.

 دانستند و پرچمدار هدايت بودند. ساالر قافلة بشری که راه را می  و همه قافله

 ةِ ٰ  لزَّکَتو ٱةِ وَإِيتَاءَ ٰ  لَولصَّٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ  ئ مَّةِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَ

 1وَکَان واْ لَنَا عَابِدِين

)و آنان را پيشوايانی قرار داديم که مردم را به امر ما هدايت کنند و به آنها وحی کرديم هر 

 کار نيکو و به خصوص اقامة نما  و اداء  کات و آنها هم به عبادت ما پرداختند.(

 

 تاِ و ما مسافريم و بی

 تاخت.  بر مرکب عش  می و ققنوس سوار

 ای داشت. تاِ و بيقرار که گمشده شهر به شهر، ديار به ديار، خانه به خانه و هنو  بی

 کاويد. گشت و  مان را می و در پی يافتنش  مين را می

                                                 
 .73انبياء، آيه  - 1
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 کرد. ها و در قعر درياها، و هر گوشة اين جهان خاکی را جستجو می در اوج آسمان

ای  نی بود ولی ا  جنس متا نبتود. نتوری بتود کته ستايه      اش که ا  خان نبود، يع و گمشده

 اش. نداشت و عالمی در  ير سايه

 او که بهانة خلقت بود و جهان آفرينش طفيل وجود او.

 همان که آخرين بود و همه آمده بودند و رفته بودند تا او بيايد.

ان دارد و ممتتد و  انتهاست، جريت  پس اول او بود و آخر او بود. اما نور که آخر ندارد، نور بی

 انتهاست. بی

ای جلتوتر   ستوخت اگتر  ره   قوسين، و پرش می ه جبرئيل رکابدارش بود، اما تاقاِهمان ک

 نهاد. گام می

حضور اغيار، جايی که قدسيان نيز پتروای حضتور ندارنتد و بتال      حضور جبرئيل، بی و او بی

 سو ند به ميقات رفته بود. ريزند و پر می می

تَرانتی شتنيد او    ( در کوه طور به ميقات رفت و ديدار طلبيد و لَنْالسالم عليهو اگر موسی )

 گام بر بُراق نيستی نهاد و

 1ٰ  لْک بْرَىٱايَاتِ رَبِّهِ مِنْ  ٰ  لَقَدْ رَأَى

 انگيز پروردگار را به حقيقت ديد.( )آنجا آيات بزرگ و حيرت

کتوی بته کتوی در     تاختت و بتدنبالش   تاِ و بيقرار سوار بر مرکب عش  متی  و ققنوس بی

 کوفت. جستجو و دلش بسان مرغک بيقراری خود را به قفس سينه می

                                                 
 .18نجم، آيه  - 1
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  د. کرد، شميم عطر محمدی در فضا موج می اش را احساس می رايحه

شناخت و نته چشتمانش کته جتانش پتر ا  نتور        ها می بوی پيراهن يوسفش را ا  دوردست

 شد. می

يم سر به فرمانش داشت که هر کجا که شناخت و او با آرامش و تسل مرکبش خود راه را می

سپرد و ققنوس گام به گام و لحظته   خواهد او را با خويش ببرد و او روی خطی ا  نور راه می می

شد و مرغ دلش بسان بلبتل بيقتراری بتوی بهتار       های محمدی سرشار می به لحظه ا  رايحه گل

 کرد. سرمستش می

 های نارنج را. را و عطر سيب را و شکوفه کرد و رويش سبز جوانه و او بهار را باور می

 ايمان بياوريم به آغا  فصل سبز.

 

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 113 

 فصل سوم
 غار حراء
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 تاِ و ما مسافريم و بی

و او را در غار حرا يافت و همنشين جبرئيل امين. پر ا  التهاِ بود و جبرئيتل بتا او ستخن    

 گفت: می

 

 اقراء بخوان

 دانم. نمی گفت من خواندن

 با  تکرار کرد: اقراء و جبرئيل

 کرد پاسخ داد: اش سنگينی می و او که ا  عظمت اين کالم نفس در سينه

 دانم. ام خواندن نمی دانم، من امی من خواندن نمی

 و جبرئيل او را در آغوش فشرد و با  گفت:

 اقراء بخوان.

 1لَّذِی خَلَ ٱسْمِ رَبِّکَ ٱبِت قْرَاءٱ

 د.()بخوان به نام پروردگارت که آفري

 انَ مِنْ عَلَ إِنسلْٱخَلَ َ 

 )آفريد انسان را ا  خون بسته.(

 لْأَکْرَمٱقْرَأْ وَرَباکَ ٱ

                                                 
 سورة عل  - 1
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 ترين کريمان عالم است.( )بخوان قرآن را و پروردگار تو کريم

 لْقَلَمٱلَّذِی عَلَّمَ بِتٱ

 )آن خدايی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت.(

 ملْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَٱعَلَّمَ 

 دانست.( )آموخت به انسان آنچه را که نمی

 

 اولين فرمان پروردگار کائنات.« خواندن»و 

های سبز رويشش بود و خواندن عادتِ جتاریِ   اش بود و لحظه و ققنوس که خواندن  ندگی

 بودنش.

 و هستی خود کتابی پر ا  غزل و قصيده و ترانه و رباعی.

 آفرينش پر بود ا  تکرار نام او که جز نام او نبود. و کلمه، خدا بود و کالم، او بود و کتاِِ

 و کتاِ طبيعت همه پر ا  آيات او، و قلم جاری عش  در دستان او،

 شود و الفبای  ندگی و خ  سرنوشت  ند و کلمه کالم می نگارد، نقش می نويسد، می می

 د:و آغا  راه و پايان راه و ظاهر حيات و باطن  يستنمان خود، اوست که فرمو

 

 )او اول است و آخر است و ظاهر است و باطن.(

 های محمدی. بخش گل و غار حرا آکنده ا  شميم جان

 اقراء بخوان.
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گيرد و دستتانش   کند، با نور انس می کند، شعله را تجربه می خواند، تکرار می و ققنوس می

 شود گرم می

 

خورد  و چشمانش با کالمت پيوند میگيرد  رقصند و او جان می ها در او می خواند، شعله و او می

 و او گرم خواندن.

 نام تو هرگز. خواندن بیو 

اش را و روح  اش را و دامتن آلتوده   خواند و در  ير بتاران رحمتتت، جتان تشتنه     نام تو را می

 شويد. تو بودن، ا  غير تو می دردمند و بيقرارش را ا  هر چه غبار، ا  هر چه بی

 خواند به نام پروردگارش. گيرند و او می باال می شوند و ها گسترده می و شعله

خواند و خوانتدن لهيتب    رقصند و او می ها می گيرد و شعله شود و نور باال می و نامت نور می

 سو د و روح دردمندتر و بيقرارتر. سو اند و غبار می کند، که می آتش است که گرم می

 ارتر.ها بيقر گسترند و جانش در ميان شعله ها می و شعله

 خواند به نام پروردگارش که انسان را آفريد. و او می

خواند به نام تو. به نام خدايی که بته انستان    کشد و او می رود و آتش  بانه می و نور باال می

 دانست آموخت. آنچه را نمی
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ستو اند و او کته ستوختن     ها متی  شود و شعله کشد و  مين گرم می و نور به آسمان بال می

اش بود و آموختن سوختنی مکرر، و آموختن روشنايی جان بر گستترة هستتی امتا     آئين  ندگی

 درونِ رنج .....

و رنج که همزادش بود و  يستن در نور رنج مضاعف. و آموختن  يباترين چتراغ هستتی، و   

 شود. اش رنج و  ندگی ا  درون رنج  اده می  نه آتش

غبتار ا  دل  ها رقصيدن،  وِ شدن،  هو خواندن و آموختن و راه سپردن در نور، درون شعل

 اش. فرو شستن، سوختن و خاکستر شدن، دين او و مذهبش و  يستن درونِ رنج آئين  ندگی

شتود و   کشد و  ندگی ا  درون اين شوق  اده می و ققنوس، جانش ا  درد و شوق سر برمی

تو بر گسترة هستتی  شکفد و نام  خورد و گل کلمات می ها به نور پيوند می سپرد و لحظه راه می

 بندد. نقش می

بارنتد و   خوانند و ابرها نتام تتو را متی    کنند و پرندگان نام تو را می ها نام ترا تکرار می و کوه

 های سبز حيات. شود و نام تو بر اندام هر درختی پر ا  شاخه  مين ا  نامت  نده می

ض عشت  در  و عش  جوهرة هستی و عش  رمز حيات و خون عش  در رگ هر بترگ و نتب  

 ضربان هر گل.

و خواندن و آموختن پروا  با بال و پری سوخته و به سوی عش  پر گشودن و اوج گرفتن و 

 نهايت  ره شدن. ا  گردونة هستی خارج شدن و در دل اين بی

 خورد. رود و قطره به دريا پيوند می سو د، می گيرد، می شود، اوج می و  ره که سبکبار می

 تاِ و ما مسافريم و بی
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 های سر  محمدی و بوی گالِ. و غار حرا آکنده ا  گل

شود ا   گذرد و ايران و روم پر می پيچد و ا  سر مين عربستان می و عطر گالِ در حجا  می

 بوی گالِ و نام محمد )صلی اهلل عليه و آله و سلم(

 خواند. و هر صاحبدلی را آواره ا  سر مين خويش و به سوی خويش می 

هتا   رود، ا  فترا  کتوه   خروشد و پتيش متی   رود بيقراری تشنة ديدار دريا می و سلمان بسان

 شود. گذرد و ا  دل دشت جاری می می

يابتد و دلتش بته بهتار گتره       خواند و در شهر مکه دريا را می بوی گالِ او را به خويش می

 ماند که او خود فرمود: خورد و با او می می

 مان  مِنّیاَلسَّلْ

 )سلمان ا  ماست.(

شود. و ابو ر به گناه عش  به ريگزار ربتذه تبعيتد    ها شنيده می و آوا  ا ان بالل ا  دوردست

 شود. می

کترد   شتبانی متی   هتا نهتاد و بستان موستی     و اويس قرنی، مجنون شيدايی که سر به بيابان

 ت محمدی را.های گريزپای ام رمه

حشت در بستر پيتامبر  درخشد و در هجوم شب و بر تارن هستی می السالم عليهو نام علی 

 اش بيقرار  ات الهی. آرميده بود تا به جای او کشته شود که دل شيدايی

 همدل و همگام و همپای پيامبر صلی اهلل عليه و آله و سلم. السالم عليهو علی 

 ها. ها و در اوج آسمان ها، و بر فرا  قله بخش هر دو، روان در دل دشت و شميم جان
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 نگرد. الل و حشمتی به اين دو نام مقدس میو عرش با چه کرامت و ج

نورٌ علی نور و قبرستان بقيع پر  السالم عليهو فاطمه سالم اهلل عليها آية نور، و در خانة علی 

 ا  عطر ياس.

های بهشتی، تاج کرامت محمدی بر سر و گوهر يگانة  )سالم اهلل عليها( ملکة غرفه و فاطمه

و در گتوش ديگتر    السالم عليهارة مظلوميت سبز حسن آفرينش بر گردن، و در يک گوش گوشو

 گوشوارة سر  ثاراهلل.

هتای بريتدة    آيد و بر لبانش جای بوسته بتر رگ   و  ينب )سالم اهلل عليها( که همپای او می

 نقش بسته است. السالم عليهحسين 

 که علم آدم و تقوای نوح و بردباری ابتراهيم و هيبتت موستی و عبتادت     السالم عليهو علی 

 گفت. عيسی در او کامل بود، سر در حلقوم چاه و ا  رنج تنهايی خويش با دل چاه سخن می

 های مدينه گواه مظلوميت و تنهايی او. و نخلستان

اش در مسجد بزرگ کوفه، و در و ديوار و مالئک و قدستيان   ها و نجواهای عاشقانه و  مزمه

 ناله و همصدا: با او هم

 مَخلوُقَ اال الخالِ حَمُ الْيَرْ مَخلوُق وَهلْخالِ   وَ اَنَا الْالْ تَاَنْ مَوالیَ يا مَوالیْ

)ای موالی من تويی آفرينندة من و من مخلوق توام و آيا در ح  مخلوق جتز آفريننتدة او   

 که رحم خواهد کرد.(

 مَوالیَ يا مَوالی .......

 و مدينه صدفی پر ا  گوهرهای سبز و بقيع گنجينة جواهرات الهی.
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 رم سبز پيامبر در کنارش.و ح

 و پيامبر صلی اهلل عليه و آله و سلم( شاهد مظلوميت و تنهايی اهل بيت.

و آسمان پر ا  صدای صلوت و درود مالئکه بر آخرين فرستادة خدا و اهتل بيتتِ گرامتی و    

 مظلومش.

 یلنَّبٱمَلَائِکَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى  للَّهَ وَٱنَّ اِ

 فرستند بر پيامبر.( رشتگان درود و صلوات میبه درستی که خداوند و ف)

 1لَّذِينَ امَن واْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماٱيَا أَياهَا 

 ايد شما نيز بر او صلوات و درود بفرستيد.( )ای کسانی که ايمان آورده

 

 

ی پتر ا     تبسم و با دلت ربانی و لبانی پر او پيامبر صلی اهلل عليه و آله و سلم با دستانی پر ا  مه

ريتزد و ا  لبتانش نتور     ها می کند و ايمان و رستگاری را در جام دل شور و عش ، نور تقسيم می

 تراود: می

 ق ول وا ال اِله الَّا اهلل ت فلِحوُا

                                                 
 .59احزاِ، آيه  - 1

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 111 

 )بگوئيد خدايی جز خدای يگانه نيست تا رستگار شويد.(

ترده شتد و عتالم بته  يتر ستاية      و نور محمد صلی اهلل عليه و آله و سلم در شترق و غترِ گست   

 پرمهرش در رحمت و امن الهی.

 هايش در کنار او. يار و همدلش و غمخوار دردها و رنج السالم عليهو علی 

بر صحيفة نبوت محمدی، مُهر و امضتای واليتت    دينک م تُ لَک مْمَلْيَوم اَکْاَلْو در فرمان غدير 

 در غدير به هم پيوسته باشند. علوی  ده شد که اين هر دو ا  هم جدا نبودند که

خمخانة غدير علوی شراباً طهورايی بود که به فرمان الهی در کام تشنة عاشقان کوثر واليت 

 های مشتاق آنان را مست خم غدير نمود که:  ريخته شد و تا ابد جان

 هر دو جهان و قدسيان مست خم غدير او.

های  ای به وسعت دل و ميکده السالم هعليو بزم غدير بود و جام واليت و ساقی حضرت علی 

های واليت به دستشان و بانگ نوشانوش مالئک هفت گنبد را  شيعه که در همه جای تاريخ جام

 تسخير کرده است.

و فر نتدان   الستالم  عليته پس ا  گناه نخستين به واسطه واليت علی  السالم عليهو مگر آدم 

 اش پذيرفته نشدی مطهرش توبه

 1مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَاَِ عَلَيْهِ مَادَ ٰ  فَتَلَقَّى

 اش پذيرفته شد.( )پس فراگرفت آدم ا  پروردگارش کلماتی را پس توبه

                                                 
 .27بقره، آيه  - 1
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های مقدس پيامبر صلی اهلل عليه و آله و فاطمه ستالم اهلل عليهتا و    و اين کلمات آيا جز نام

 و فر ندان پان او بودی السالم عليهحضرت علی 

 است. السالم عليهی چشمة کوثر در دستان عل

 شويد. های آلوده به گناه را می کند و دامن های تشنه را سيراِ می و کوثر جان

و فر ندان او نبود محال بتود   السالم عليههايشان محبت علی  به خدا قسم اگر انبياء در قلب

 قدم به اين جهان گذارده و مشعل هدايت بدست بگيرند.

ای استت کته تمتام اوليتاء ختدا آن را در رو        عهدنامه المالس عليهواليت اميرالمؤمنين علی 

 اند. الست امضا کرده

( شيفتة السالم عليه( و علی )السالم عليهو پيامبر )صلی اهلل عليه و آله و سلم( شيفتة علی )

 پيامبر )صلی اهلل عليه و آله و سلم( و اين هر دو تشنگان کوثر فاطمه سالم اهلل عليها.

 1لْکَوْثَرٱانَ إِنَّا أَعْطَيْنَ

 ) ما به تو کوثر عطا کرديم .(

های اندوهبارش که  ( و خورشيد رو های تاريکش و مهتاِ شبالسالم عليهو کوثر در خانة علی )

پس ا  وفات پيامبر غدير تنها ماند و بيست و پنج سال سکوت دل تاريخ را مجروح با يتک دنيتا   

 بود.های مدينه ن حرف برای نگفتن که محرمی جز چاه

 ای بود. و يارانی اندن که صبر را ا  او آموختند و سکوتشان پرچم سبز افراشته

 که دين پيامبر )ص( بماند.

                                                 
 .1کوثر، آيه  - 1

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 113 

ها  خم ختورده و قلتبش ا     حرمتی (، جانش ا  بیالسالم عليهو کوثر در خانة کوچک علی )

 ( درهم فشرده.السالم عليهحزن و اندوه رحلت پيامبر و تنهايی و غربت علی )

ستوختة خانتة علتی     ای نشکفته و ديتوار و دَرِ نتيم   کبود با پهلوی شکسته و داغ غنچهياس 

 (.السالم عليه)

 و تاريخ چه شرمگين و سرافکنده ا  اين رو های سياه.

 ( ماند و داغ فاطمه )سالم اهلل عليها( و مدينه که ياس را گم کرده است.السالم عليهو علی )

 (.السالم عليهار مکتوم علی )و تاريخ با سکوت خويش را دار اسر

اش، پتارة جگترش، و     اش، فاطمته  و پيامبر )صلی اهلل عليته و آلته و ستلم( و دختتر يکدانته     

هتای سياهشتان    هايش به اين است بر عهد که چه  ود بدست فراموشی سپردند که دل سفارش

 داد. ها نشان نمی ای بود که هي  تصويری را جز سياهی های  نگار گرفته آئينه

 خميدة ياس و روی نيلی و با وان کبود. و تاريخ ماند و تصوير تابنانِ قامت

و صدف مدينه پر ا  گوهرهای سبز و ياس که ا  مدينه به آستمان پتر کشتيد و  متين در     

 هي  نشانی.  سکوتی سنگين و بی

و اين مزد رسالت پيامبر )صلی اهلل عليه و آله و سلم( بود که ا  آنتان هتي  اجتر و متزدی     

 خواست.ن

 1ٰ  لْق رْبَىٱلْمَوَدَّةَ فِی ٱإِلَّا 

                                                 
 .23آيه  ، شوری،بىقرلای ف ةدمولا م عليه اجرا االکقل ال اسئل - 1

 خواهم مگر دوست داشتن خويشاوندانم را.( )بگو من ا  شما هي  اجر و مزدی نمی
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 هي  شمع و چراغی. و بقيع پر ا  ستاره و چهار خورشيد در دل خان مدفون بی

نهنتد و داغ ايتن    های سوخته شيعيانی است که سر به ديوارش متی  که شمع و چراغش دل

 کشند. همه ظلم را بر پشت خويش صبرانه می

 ا  فاطمه )سالم اهلل عليها( چه سنگين و تاريک و سرد. ( بعدالسالم عليههای علی ) و شب

( که پس ا  فاطمه )سالم اهلل عليهتا( بتر او چته    السالم عليهو اندوه مونس دل تابنان علی )

ای بتر جتان    سوخته، دشتنه  دهد. و هر نگاه او به در نيم گذشت و ديوار خانه هنو  بوی ياس می

 خسته و دردمندش.

 هايش هي  کس درن نکرد. ی مدينه و نخلستانها و صبر او را جز چاه

 الرجال. و مردمان همه اشباح

بودند ولی نه او را ديدند و نه صدايش را شنيدند و  السالم عليهقومی که با علی بن ابيطالب 

های متتعفن بتر    شان را همچون الشه های مرده ای توانستند او را بفهمند که جان نه حتی لحظه

جوشتيد تتا بته آنتان حيتاتی       و ا  درن آِ حياتی که در کنارشان متی کشيدند  روی  مين می

 جاودان بخشد قاصر بودند.

اش پر ا  سخن و لبانش تأللؤ نور و به اين مردمتانِ کتر و    نهايت و سينه و علم او دريايی بی

  د:  کور و گنگ بانگ می

 

 بپرسيد ا  من پيش ا  آنکه مرا نيابيد.
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ته بود و بعد ا  او به شهادت تاريخ هر کس پا ا  گليم فهم و پيش ا  او هيچکس سلونی نگف

 خويش فراتر نهاد و سلونی گفت مفتضح رو گار گرديد.

 .السالم عليههای جانکاه علی  ها و اندوه و  مين پر ا  قصه است و  مانه پر ا  غصه

کشتيد   گذاشت و دل درمند خويش را بدنبال می ها می ( سر به نخلستانالسالم عليهو علی )

 کرد: و  ير لب  مزمه می

 «ميرند. کنند و گمراه می برم ا  مردمی که در نادانی  ندگی می به خدا شکايت می»

اش و کميتل در کنتار او درسِ عاشتقی     هتای عاشتقانه   ها اميرالمؤمنين بود و مناجات و شب

 آموخت: می

 لی غَيْرنُ اَلهی وَ رَبّی مَنْ

 که را دارمی()ای خدای من و ای رِ من جز تو، من 

  ده در ظلمات فراق های وحشت ای نور دل»

 آموختن ای دانای علم ا ل تا ابد بی

 درود فرست بر محمد و آل محمد و با من آن کن که الي  حضرت توست.

داروی دردمنتدان و  کتر نتامش تتوان  انتوان خستته و مترهِم         الستالم  عليهعلی   و محبت

 ها و روشنايی ديدگان. های سوخته و عش  او نورانيت قلب جان

 تاِ و طور سينه جايگاه محبت او. و سينه ا  عش  او بی

ماند که کلمات حقيرتر ا  آنند که بتواننتد ا    کند و ا  نوشتن می تاِ می و نامش قلم را بی

 عهدة وصف او برآيند.
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گنجد اما دل شيعه سرمست و سرشار ا  شراِ  و شراِ محبت او در جام کوچک کالم نمی

 او. محبت

و ققنوس ديده به لطف دوست دوخته است تا دست مرگ پردة غيترت بترود و حجتاِ ا     

ش گذارد و خان رهش را توتيای رای او را ببيند و سر بر خان قدومديده فرو گيرد و جمال دال

هتای بهشتت کته     شود ا  غرفه ای می چشم سا د که خانة قبر اگر او منت نهد و ر  بنمايد غرفه

 شود. کشد و سبز می وم او بال میجنت ا  شوق قد

 بارد. گردد و آسمان به عش  او می و کائنات همه سر بر مهر او نهاده و  مين به مهر او می

گتويم کته هستتی بته      آفرينش را مست و شيدا و چه متی  السالم عليهواليت اميرالمؤمنين 

 چرخد. دار عش  او میمحبت او ا  ديار عدم سر بر کشيد و جام واليت او نوشيد و مستانه در م

 بخشد. و عش  او اکسير حيات، و نامش دم مسيحايی است که  ندگی جاودان می

 بيضای الهی است.يد  السالم عليهعلی 

و اگر غدير نبود دين پيامبر )صلی اهلل عليه و آله و سلم( تا قيامت ناتمام که اليتوم اکملتت   

 لکم دينکم.

ای شتوق شتکفتن نداشتت. و خورشتيد سترد و       چهنبود دل هي  غن السالم عليهو اگر علی 

انتها سرد و تاريک، کته هتي     نور. و دل آسمان تا بی  ای بود سرد و بی فروغ و  مين ظلمتکده بی

گويم که اگتر   ای نبود تا بال به کبريا بگشايد و تسبيح و تقديس پروردگار گويد و چه می فرشته

جهان يکسره در ديار عدم سر به بالش نيستتی  نبود دل آفرينش سرد و تهی و  السالم عليهعلی 
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نبود خداوند همچنتان   السالم عليهکشيد و اگر علی  نهاده و هي  موجودی سر ا  ديار عدم برنمی

 ناشناخته و تنها.

 و عش  جوهرة هستی و اکسير حيات و خداوند او را ا  عش  خويش آفريد.

رشتگان به طفيل او آفريده شدند و نه قبل ا  خلقت آدم که قبل ا  خلقت هر موجودی و ف

های هفتگانه و عرش الهی و هر چه که در آنهاست، همه و همه، به طفيل او ا   و  مين و آسمان

 ديار عدم سر بر کشيدند و خيمه در صحرای هستی  دند.

 و انبياء جز بر واليت او کالمی نگفتند و آيتی نخواندند.

 ی خويش حرکت نکرد.و کشتی نوح جز با نام مقدس پنج تن ا  جا

دميتد. و   و اگر مريم )سالم اهلل عليها( بر واليت او نبود خداونتد ا  روح ختويش در او نمتی   

 اگر در گهواره سخن گفت جز با واليت او نبود. السالم عليهعيسی 

ها ندا داد و آنها به ندايش لبيک گفتته و   با نام او مرغان را ا  فرا  کوه السالم عليهو ابراهيم 

 اء درهم آميخته شدة آنان جز با نام مقدس او تکميل نيافت و جان نگرفت.اجز

 با نام و واليت او سحر ساحران را درهم کوبيد و نيل را ا  هم شکافت. السالم عليهو موسی 

اش را کته آيتت پروردگتار بتود ا  دل کتوه ختارج        با نام و واليت او ناقه السالم عليهو صالح 

 شد. ا  دلش  اده می  يت او نبود چگونه ناقهساخت. و کوه اگر بر وال

توانستت امتين وحتی     اگر بر واليت او نبود با چه نيرويی و چگونه می السالم عليهو جبرئيل 

 الهی باشد و همدم و همنشين رسوالن او.
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بترد هنتو  در شتکم متاهی محبتوس و       را نمی السالم عليهاگر نام علی  السالم عليهو يونس 

 خبر.   او بیجهان و جهانيان ا

نبود هنو  در قعر چاه بود و  السالم عليهاگر محبت و واليت علی  السالم عليهو در دل يوسف 

 مصر و مصريان ا  ديدن ماه رويش در حجاِ.

 چرخد. دل  مين و آسمان پر ا  محبت اوست و کائنات جز بر مدار عش  او نمی

 تاِ و ما مسافريم و بی

 ها. خورشيد دل السالم عليهعلی  خواهد و  کر نام و سفر نور می

الهی اوستت و  ج البالغه و جام ستخن در دستتان يتد   و شراِ طهور کلماتش در خمخانة نه

 کام و عطشناکی که خواهان نوشيدن باشد. نوشاند به هر تشنه می

هتای   نشاند، و ستفرة او پتر استت ا  مائتده     ها را به مستی می اش جان و سکر کلمات قدسی

 بارند. هي  دريغی فرو می مان دلهايمان بیآسمانی که بر آس

 کند. های تشنه را سيراِ می نوشيم که جان اش می و حکمت را ا  سرچشمه

هتای   های جانکاه و شور مناجات ها و رنج و ققنوس اينک در سفر درا  خويش شاهد تنهايی

 اش. عاشقانه

   کرد.که عش  را ا  نام او خل السالم عليهو خداوند سرشار ا  عش  علی 

 عين عش  عين علی شير خداست

 شين عش  شهد شهادت را رواست

 الحاجات قاف عش  بود قاضی
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 پس خود اهلل عش ِ عش  بود

 قاف را نتوان تو معنی کردنی

 پس چه رو خواهی   من اسرار بيرون کردنی

لنگ، و کلمات بس کوتاه و حقير. و نام مقدس او دريای متی، کته    و در اين وادی پای قلم

 گنجد. جام سخن نمی در

 تاِ و بيقرار و مست، و قلم مست و کلمه مست و کالم مست، و سخن بی

 شود. ( است که تکرار میالسالم عليهو در کائنات نام علی )

 

 

و شور  ندگی در رگ هر برگ، و شوق شکفتن بر لبان هر غنچه، و آوا  هر پرنده در پهنتة  

و همهمة متوج، و ستکوت دشتت، و تأللتؤ خورشتيد، و      نيلگون آسمان، و ترنم رود، و آوای باد، 

فام مهتاِ، و چرخش مستتانه  متين، و    نجوای ستاره در دل آسمان، و تنهايی ماه، و حرير نقره

تاِ و بيقرار و مست، و بر لبتان مالئتک نتام علتی       مين مست و آسمان مست و دل کائنات بی

 شود. ( است که تکرار میالسالم عليه)

 گاه عبادتش، و  والفقار مظهر عدالتش که: ه نور والدتش، و نما  جلوهگا و کعبه تجلی
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 و محراِ بستر شهادتش، که نما  ميان دو لبش بود و جانش در معراج.

جوشيد و عنقتای   و مسجد کوفه بود و ماه که به دو نيمه شده بود. و خون ا  رگ عش  می

 اش در حال رهايی ا  قفس تن. بلند پروا  روح ملکوتی

 عظيم الهی که خود فرمود: گاه عش  بود و جانش در فو  ش تجلیو دل

 

 )بخدای کعبه رستگار شدم.( 

 و سپيدة سحر جامة خونين شف  پوشيد و دل  مين سوگوار خورشيد.

و ملکوت و ملکوتيان ديده به راه و دلهاشتان فترش قتدومش، و جنتت ا  شتوق ديتدارش       

هتای ستر     مين سبز قدسيان سرشار ا  رايحته گتل  سبزترين جامة خويش را در بر کرده و سر 

 محمدی و بوی ياس.

و کعبه در سوگش چادر سياه به سر کشيد و  مين نقاِ شب در چهره کشيد و خاکيان به 

 سوگ عزيزترين اوالد آدم نشستند.

 های شير. های يتيم و کاسه و کوفه بود و بچه

 تاِ و بيقرار. ار دوست بی( بود و دلش در شوق ديدالسالم عليهو اميرالمؤمنين )

 و فاطمه )سالم اهلل عليها( بود و ردای سبز عش  برا ندة قامت دلجويش.
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 ج نور.اهلل عليه و آله و سلم( بود و هودو در کنارش پيامبر )صلی 

تترين نقطتة    و مالئک صف اندر صف به استقبال  يباترين سيمای ملکوتی عش ، ا  آسمانی

 ( سوار بر مرکب نور و همگی رکابدار سلطان عش .المالس عليهبهشت تا خانة علی )

( و بسترش و خانة کوچکش، و کوفه و آسمان مکه و مدينه و تمام السالم عليهو بالين علی )

 های سر  محمدی و بوی گالِ.  مين، دوباره پر ا  رايحة ياس و عطر جانبخش گل

 ر هودج صبر نشست.و  ينب )سالم اهلل عليها( جامة سياه اندوه به قامت خويش د

اش  های پر ربود و  ينت خانته  و اينک دختر يکدانة فاطمه )سالم اهلل عليها( که مهتاِ شب

 در سوگ پدر.

 و حسن و حسين که سالم و درود خداوندی بر آنان باد تسليم امر خداوندی.

اش در حتريم ستتر    و چون سيمای عش  و عدالت ر  در نقاِ خان کشيد و جان ملکوتی

فی مقعد صدق عند مليک مقتدر مقيم گشت، فر ند برنايش، امام و مقتتدای شتيفتگان   ملکوت 

، به خطبته ايستتاد و خداونتد را    السالم عليهواليت علوی با لوای مظلوميت سبز، حسن بن علی 

 ستود و بر او ثنا گفت و بر پيامبر درود فرستاد و سپس فرمود:

انتد و آينتدگان هرگتز ماننتد او را      سيدههان امشب مردی درگذشت که پيشينيان به او نر»

 نخواهند ديد.

 کرد و جبرئيل در طرف راست و ميکائيل در طرف چپ او بودند. کسی که نبرد می
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بخدا قسم در همان شبی وفات کرد که موسی بن عمران درگذشتت و عيستی بته آستمان     

 «1برده شد و قرآن نا ل گرديد.

هتای   ت و  مان تنها ماند و آسمان پتر ا  ستتاره  (  مين يتيم گشالسالم عليهو پس ا  علی )

 غربت.

رانتد و   و نيرنگ بود که بتر جتان آدميتان حکتم متی     ( ديو جهل السالم عليهو پس ا  علی )

های تشنة خويش را به سراِ سپردند و در کوير جهتل   مردمان در  ير لوای خدعه و تزوير جان

 خويش به هالکت افتادند.

 

 

 

 

                                                 
 .141اريخ يعقوبی، جلد دوم، ص ت - 1
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 فصل چهارم

 
 محضر ققنوس در

 لیه السالمامام حسن مجتبی ع

 لیه السالمو صلح امام ع
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 تاِ و ما مسافريم و بی

بتود و   الستالم  عليه، امام حسن السالم عليهو پس ا  شهادت مظلومانة ابوتراِ، حضرت علی 

 تنهايی و مظلوميت سبز عش .

اهلل عليته و آلته و   ای بود که دين پيامبر )صتلی   چم افراشته، پرالسالم عليهو صلح سبز امام 

 سلم( بماند.

ها را در همة عصرها در سينة خويش مکتتوم   و ققنوس که به همراه تاريخ، اسرار همة نسل

دانستت معاويته بته     ديد که مواد معاهدة صلح را با اينکته متی   نگاه داشته بود امام خويش را می

 بتان و جتان بتر     کدل و يکيک ا  آنها عمل نخواهد کرد به دليل نداشتن ياران و ياورانی ي هي 

کف که او را و دين پيامبر )صلی اهلل عليه و آله و ستلم( را بتا يتاری ختود نصترت بخشتند بتر        

 نگاشت: صفحات تاريخ می

 مواد معاهدة صلح:

اينکه معاويه به کتاِ خداوندی )قرآن( و به ه مشروط به تسليم خالفت به معاوي -ماده يکم

 له و به روش خلفای صالح عمل نمايد.سنت رسول خدا صلی اهلل عليه و آ

ای برای او عار   اينکه پس ا  معاويه امر خالفت ا  آن حسن است و اگر حادثه -ماده دوم

 شود، خالفت ا  آن برادرش حسين است و معاويه ح  ندارد خالفت را به کسی واگذار کند.

تن در قنوت نما  به آن اينکه معاويه ناسزا گفتن به اميرالمؤمنين و ناشايست گف -ماده سوم

 حضرت را ترن کند و علی را جز به خير ياد نکند.

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 125 

هست ا  تسليم به معاويه مستثنی است و مبلتو آن  ل کوفه الما آنچه که بيت -ماده چهارم

 باشد. پنج ميليون ريال می

و بر معاويه ال م است که در هر سال برای حسين دو ميليون درهم مقترری قترار بدهتد و    

 ی هاشم را در عطا و بخشش به بنی شمس ترجيح بدهد.اينکه بن

انتد ا    و در ميان فر ندان کسانی که با اميرالمؤمنين در جنگ جمل و صفين کشتته شتده  

 دار ابجرد قرار بدهد.  يک ميليون درهم تقسيم کند و اين مبلو را ا  خراج

 متين ختدا کته قترار     ای ا   اينکه همة مردم در امن و امان باشند در هر نقطه -ماده پنجم

 بگيرند.

 شامشان، عراقشان، حجا شان و يمنشان.

هتای خطاکارانتة آنتان را     و سياه و قرمز )همة نمادها( در امن و امان باشند. و معاويه لغزش

 تو ی نکند. تحمل کند و هي  کس را با نظر به گذشته تعقيب ننمايد و با اهل عراق کينه

در هتر کجتا کته باشتند در      السالم عليهه( ياران علی شود ک )معاويه متعهد می -ماده ششم

 امان بوده و برای هي  يک ا  شيعيان علی حادثه ناگواری پيش نياورد.

و ياران علی و شيعه او، نفوسشان و اموالشان و  نانشان و فر ندانشان در امانند. و برای هي  

 دی و ناگواری تعرّ  ننمايد.چيزی آنان را مورد تعقيب قرار ندهد و به هي  يک ا  آنان با ب

 و ح  هر  يحقی را به خودش برساند.

اند در هر کجا که باشتند   شود که( آنچه را که ياران علی به آن رسيده )و معاويه متعهد می

 ثابت بماند.
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شود که( به حسن بن علی و برادرش حسين و به هي  يک ا  اهل بيتِ  )و معاويه متعهد می

ه آشکار حادثه خطرناکی را نجويد و وارد نسا د و کستی ا  آنتان را در   رسول خدا نه پنهانی و ن

 1هي  جايی ا  دنيا نترساند.

ای عظتيم و دردنتان گرديتده استت و      ديد که دوباره کوفه دستخوش حادثته  و ققنوس می

ه به فاصله چند کيلتومتری  به معاويه بن ابی سفيان در النخيلمراسم مربوط به واگذاردن قدرت 

 گرفت. جام میکوفه ان

کته معاويته   ديتد   اش متی  ترين لحظات در طول  ندگی و ققنوس امام خويش را در دردنان

گتذارد در حتالی کته شتيعيان در  يتر       همچون فاتحان پيرو  قدم به پايتخت کشور استالم متی  

 های استبداد معاويه در شکنجه و تعقيب و قتل قرار داشتند. چکمه

 اه و اندوهبار.و دوباره تاريخ بود و رو های سي

 ای طوالنی گفت: و در اين اجتماع معاويه در ضمن خطبه

کنيد من به شما برای ادای نما  و پرداخت  کات و عمل حتج   ای اهل کوفه آيا گمان می»

دهيتد و عمتل حتج بته جتای       گذاريد و  کات می دانستم شما نما  می جنگيدم در حالی که می

 آوريدی می

هايتتان مستل  شتوم و     گيدم که  مامدار شما باشم و بر گردنبلکه من با شما برای آن جن

 خداوند اين مقام را به من داده است و شما ا  آن کراهت داريد.

                                                 
االثيتر، اقتبتاس ا      . به نقل ا  گروهی ا  مورخان ا  جمله طبری و ابتن 115، ص 11بحاراالنوار مجلسی، ج  - 1

 .17جعفری، ج ترجمه و تفسير نهج البالغه، استاد محمدتقی 
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 آگاه باشيد هر خونی که در اين فتنه ريخته شده به هدر رفته است.

 گذارم و به هي  يک ا  آنها عمل نخواهم کرد. ام به  ير پايم می و هر تعهدی که بسته

را  کر کرد و سخن ناشايست دربارة آن  السالم عليهاويه در اين خطبه نام حضرت علی و مع

 اهانت نمود. السالم عليهحضرت گفت و سپس به امام حسن 

نهتم و بته آن    و گفت: آگاه باشيد هر چه که به حسن بن علی داده بودم  ير اين پاهايم می

 1وفا نخواهم کرد.

ديتد کته در آن    را متی  الستالم  عليته ام حسن مجتبتی  در آن لحظات دردنان، ام و ققنوس

اجتماع عظيم پس ا  معاويه شروع به سخن فرمود و پس ا  حمد و ثنای الهی و درود بر پيامبر 

 صلی اهلل عليه و آله فرمود:

ای ا  مسلمانی به دل گرفته و ارادة بد و حادثة  ...... من هي  صبحی را درن نکردم که کينه

 و داشته باشم .....خطرناکی دربارة ا

 باشد. آگاه باشيد نظر من دربارة شما بهتر ا  نظر شما دربارة خودتان می

امر مرا مخالفت نکنيد و رأيم را به من رد ننمائيد، خداوند سبحان مرا و شما را ببخشايد و 

 شما را و مرا به آنچه که محبت و رضايش در آن است ارشاد فرمايد.

 سپس فرمود:

                                                 
. و ترجمته و  577، ص 1اقتباس ا   ندگی دوا ده امام، هاشم معروف الحسنی، ترجمته محمتد مقتدس، ج     - 1

 .241، ص 17تفسير نهج البالغه، استاد محمدتقی جعفری، ج 
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ا گفت که من او را شايستة خالفت ديدم و خود را شايستة آن نديدم، معاويه معاويه به شم

ترين مردم برای مردم  دروغ گفته است و ما در کتاِ خدای عزوجل و در  بان پيامبرش شايسته

 باشيم.  می

و ا   مانی که خداوند پيامبرش را ا  اين دنيا برده است همواره تاکنون ما اهل بيت مظلوم 

های ما  اند و بر گردن و خداوند بهترين حاکم است ميان ما و کسانی که به ما ظلم کردهايم  بوده

منتع نمتوده و   های خداوندی  اند و مردم را بر عليه ما وادار کرده و ما را ا  سهم داده مسل  شده

 مادر ما را ا  آنچه که رسول خدا برای او قرار داده بود جلوگيری کردند.

کردند در موقعی که پيامبر ا  آنان  خدا اگر مردم به پدر من بيعت میخورم به  و سوگند می

وای معاويته در آن طمتع   داد و  مين برکتش را، و ت آنان میجدا گشت، آسمان بارش خود را به 

 کردی .... نمی

.... هنگامی که خالفت ا  معدن )جايگاه اصلی( خود خارج گشت قريش دربارة آن اختتالف  

دگان و فر ندان آ ادشدگان )منظور ابوسفيان و آل ابوسفيان هستند کته در  نظر کردند و آ ادش

فتح مکه ا  اسالم شکست خوردند و پيامبر آنان را آ اد فرمود و اين داغ ننگ همواره بر پيشانی 

آل اميّه نقش بست.( و تو و يارانت در آن طمع کردند در صورتی که رسول خدا صلی اهلل عليه و 

 آله فرموده است:

هي  امتی امر  مامداری خود را به کسی که دانتاتر ا  او در آن استت وجتود داشتته باشتد      

واگذار نکرد مگر اينکه امر آنان همواره رو به پستی و سقوط خواهد بود تا اينکه به سوی آنچه ا  

 اند برگردند. دست داده

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 126 

در ميتان   الستالم  هعليدانستند خليفه موسی  بنی اسرائيل هارون را ترن کردند با اينکه می

 آنان هارون است و ا  سامری پيروی کردند.

ت پدر مرا رها کردند و با ديگری بيعت نمودند با اينکه شتنيده بودنتد کته پيتامبر     و اين ام

 اکرم صلی اهلل عليه و آله دربارة او فرموده است:

 «يا علی نسبت تو به من، نسبت هارون به موسی است مگر در نبوّت.»

ند که رسول خدا پدر مرا در رو  غدير خم نصب به واليت فرمود و به آنتان امتر   و ديده بود

 فرمود که آن نصب خالفت را حاضر به غائب برساند ....

.... و خداوند سبحان موقعی که قوم موسی، هارون را نتاتوان ستاختند و نزديتک بتود او را     

 بکشند اختيار داد.

 پيدا نکرد و به غار داخل شد مخيّر فرمود.همان طور که پيامبر را وقتی که يارانی 

( و من در اين امر، هنگامی که اين امت متا را  السالم عليههمچنين پدرم )علی بن ابيطالب 

 يار و ياور گذاشت )ا  طرف خدا( دارای اختيار بوديم .... بی

 سپس فرمود:

وده است هتي   سوگند به آن خداوندی که محمد صلی اهلل عليه و آله را بر ح  مبعوث فرم

کاهتد. و   کاهد مگر اينکه خداوند ا  عمتل او متی   احدی ا  ح  ما اهلبيت عصمت و طهارت نمی

 هي  دولتی عليه ما نخواهد بود مگر اينکه عاقبت، کارها به سود ما پيش خواهد آمد.

ر آن حضترت  )سخنان( ناشايستتی کته دربتارة پتد     سپس آن حضرت روی خود را برای ردِّ

 ( گفته بود به طرف معاويه برگرداند و فرمود:مالسال عليه)علی 
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( سخن گفتی، من حسنم و پدرم علتی استت و تتو    السالم عليهای معاويه که دربارة علی )»

معاويه و پدرت صَخر است و مادر من فاطمه است و مادر تو هند و جدّ من رسول خدا و جد تو 

 بن ربيعه و جدة من خديجه و جدة تو فتيله. عتبة

شود و شتأن و شخصتيتش    ترين وجه ياد می لعنت کند کسی را ا  ما که به پست پس خدا

 «تر در کفر و نفاق بوده باشد. تر و پليدتر در گذشته و حال و قديم تر و لئيم ساق 

 1هايی ا  اهل مسجد گفتند آمين. و گروه

 و ققنوس نيز آمين گفت.

 2نامگذاری کردند.« جماعت»و مردم آن سال را سال 

چنتد رو ی در کوفته مانتد و     الستالم  عليته ديد که پس ا  صلح، امتام حستن    وس میو ققن

 داد. خورد و افسردگی و غم رنجش می دردهای خود را فرو می

کشتند و ا  شتدت هيجتان در برختورد و      ديد که ا  ناراحتی و درد رنج می شيعيانش را می

و متانت بسيار همه اينهتا را تحمتل   رفتند و اما با شکيبايی  صحبت با او ا  حد معمول، فراتر می

 3کرد. می

و مردمان اين برهه ا   مان امام خويش را خوارکنندة مؤمنان ناميدند و ا  قدرت درن اين 

 مصلحت دردنان عاجز بودند.

                                                 
 .249، ص 17رجمه و تفسير نهج البالغه، استاد محمدتقی جعفری، ج ت - 1

 .581، ص 1الحسنی، ترجمه محمد مقدس، ج  ندگی دوا ده امام، هاشم معروف  - 2

 .581، ص 1 ندگی دوا ده امام، هاشم معروف الحسنی، ترجمه محمد مقدس، ج  - 3
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چند رو ی پس ا  اين واقعه به اتفاق برادران و اهل بيتش به مدينه  السالم عليهامام حسن 

گذشت و پيش ا  آنکه ايتن   ها و صحراها می ه اين کاروان ا  بيابانگشت و ققنوس به همرا با می

 الستالم  عليهکاروان مسافت درا ی را ا  کوفه طی کند فرستادة معاويه را ديد که به کاروان امام 

وارد شد و ا  وی خواست که به کوفه با گردد تا با گروهی ا  خوارج که در اطتراف کوفته عليته    

 شته بودند بجنگد.معاويه سر به شورش بردا

 ا  با گشتن خودداری کرد و به معاويه نوشت: السالم عليهامام حسن 

 1بجنگم پيش ا  هر کس با تو خواهم جنگيد.« اهل قبله»اگر قرار باشد با کسی ا  

گذشتت مردمتان بته     و به راه خود ادامه داد و هر وقت کاروان امام ا  روستا يتا آبتادی متی   

شدند و  آمدند و ا  او دربارة صلح و علل و موجبات آن، جويا می می اش استقبال و خوشامدگويی

هايی را که وی را ناگزير بته پتذيرفتن صتلح و واگتذاری قتدرت بته        نيز واقعيت السالم عليهامام 

 2گفت. معاويه ساختند برايشان با می

 تاِ و ما مسافريم و بی

های مکتوم ختويش را،   اگفتنیو هزاران دريو و افسوس که ققنوس امام خويش را ديد که ن

های جگرسو  غربتش را بتا جتام شتوکران خدعته و تزويتر، ا  دستتان  هرنتان و قتتال          خونابه

ای کته   ای بتدبخت و در ظلمتت کفتر گرفتتار آمتده      اش، و نه همسر که به بيراهه افتاده خانه  هم

                                                 
 .318، ص 3الکامل، ابن اشير، ج  - 1

 .582، ص 1 ندگی دوا ده امام، هاشم معروف الحسنی، ج  - 2
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آتشتنان و  هتای   باريد درهتم آميختت و جرعته    شقاوت نه ا  دستانش که ا  قلب ناسپاسش می

 سو  مظلوميت و تنهايی و غربت خويش را يکجا سرکشيد. عطش

 الستالم  عليه يرا که معاويه موف  شده بود جعده دختر اشعث بن قيس همسر امام حسن »

را بفريبد و به او وعده صد هزار درهم و همسری فر ند پليدش يزيد را بدهد تا او همسر خويش 

 «1را مسموم سا د.

انه سبز الهی را در صدف آغوش خويش عاشقانه نهان کترد. گتوهری کته    و بقيع گوهر يکد

 جانِ عش   نده به اوست.

و نگين  مردين فر ند مظلوم فاطمه سالم اهلل عليها بر حلقة مدينه که نه، بر حلقة  مين و 

 شود. باران می گيرد و ستاره درخشد و جانِ خاموش بقيع ا  او نور می  مان می

 ياس و قامت مطهر عش  دوخته شد بر ردای تابوت چوبين.و بقيع پر ا  عطر 

 و  مين در سکوت سنگين خويش سوگوار اوالد پان فاطمه )سالم اهلل عليها(

 و دل آسمان پر ا  بغض فروخوردة ابر.

و با   مان گرفتار ظلمت شب. و  نجير سکوت بر لبان هر پرنده و  مين پر ا  پرهای ريخته 

 های شکسته. و بال

 سر . وکان همه سينهو چکا

                                                 
 .582، ص 1 ندگی دوا ده امام، هاشم معروف الحسنی، ج  - 1
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،  ينب )ستالم اهلل عليهتا( مانتد و    السالم عليهو پس ا  شهادت مظلومانة امام حسن مجتبی 

 پُرَد.سِ ردای سياه اندوه در بر خويش و آهسته در گذر  مان گام می
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 عاشورا
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 تاِ و ما مسافريم و بی

، يگانته  الستالم  عليته ديد پس ا  شکستن قامت سروسبز امام حستن مجتبتی    و ققنوس می

 برادرش با قامتی افراشته، پرچمدار سر  توحيد بود و حجت خداوند در  مين.

 ترين فاجعه سر  خويش. و  مين در انتظار هولنان

 ترين و اندوهبارترين ايام خويش هو  مان آبستن سيا

 ترين شب ظلمانی خويش. و آسمان در تيره

 تاِ و پرطپش  مين، عطشنان و پرهراس. و کربال، قلب بی

گتذرد و در  متين طنتين     ا  ورای تاريخ می السالم عليهو پموان ندای ملکوتی امام حسين 

 افکند: می

 نیصُرْناصِراً يَنْ مِنْ هَلْ

 ا ياری کند.()آيا کسی هست که مر

 

 

 و  ينب سالم اهلل عليها به قامت ايستاده در کنار امام و برادر و همراه و همسفرش.

 کنند. گذرند و ا   مان عبور می و هر دو در کنار هم ا  دل تاريخ می

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 139 

 گفت کاش  مين قصه می

 سرود کاش  مين شعر می

 گفت اگر  مين قصه می

 قصة خون حسين

 تداد رودهای سوخته در ام قصة نخل

 کام نان و تشنههای عطش لقصة نخ

 و خون حسين

 جاری در رگ  مان

 در بستر  مين

 و کربال

 يک دشت سوخته

 های شکسته الله پر ا  جام

 و خورشيد بر سر نيزه

 و آيات متبرن نور بر لبانش

 و  ينب

 تفسير آية نور

 و قامت خميدة ياس

 سوگوار نور
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 ها ها و آينه بانوی آِ

 و گهوارة  مين

 بستر خونين کودن ششماهة حسين

 و خون ا  گلوی عش 

  ند به آسمان فواره می

 و ليال

 تاِ و بيقرار بی

 بر قامت دالرای سرو خويش

 بر قامت پسر چشم دوخته است

 ،  لفضلواو اب

 حامل اللوا ، قمرالعشيره ، باِ الحوائج 

 سردار فاتح ميدان عش 

 ها در کار مشک و دندان و تير و نيزه

 علمدار کربالو دست 

 در کار بيعت سر  عش 

 و فرات

 شرمسار و خجل

 ها تشنة ديدار الله
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 و  ينب

 ها در کنار خيمه

 با قامتی دلکش و رسا

 تر ا  ديدة شف  و محزون

 سر های پرپر و بی به الله

 به خون شقاي  که دشت را گلگون کرده است

 به کودکان آية تطهير

 به  والجناح

 به گهوارة خالی عش 

 های فروفتاده شهيدان فاتح يمهبه خ

 ها به رقص شمشيرها و باران نيزه

 به نرگس مست رقيه

 که به شبنم نشسته است

 به آسمان به عش ، نيايش

 ها به ستايش به عطش به ناله

 به قلب خويش به گودال قتلگاه

 به خورشيد که بر سرنيزه نشسته است

 های فروفتاده   قرآن به آيه
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 حیسُ وَالضُّبه وَالشَّمْ

 قَمَربه شَ ُّ الْ

 به کاف، ها، يا، عين، صاد )کهيعص(

 نَهاَيَّت ها النَّفْسُ الْمُطْمَئ به

 به اِرْجِعی اِلی رَبِّکْ

 مَرْضيّه ضّیةبه را

 خ لی فی عِبادی وَ ا دخ لی جَنَّتی به فَادْ

 به سورة نور

 به نورٌ علی نوُر

 به سورة والقدر

 وُحوَاَلرّ ئ کةِ به تَنَزَّل  الْمَال

 به وَالعاديات

 به اَلقارَعَه

 ربه وَالعَصْ

 به کوثر

 به توحيد و اخالص

 به يَقْت لوُنَ فی سَبيلِ اهلل

 به ال تَحْسَبَّنَ اَلّذينَ
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 به يَسْتَبْشِروُن

 به اَجرً عَظيم

 به يوسف به چاه

 به يونس به حوت

 به موسی به عيسی به نوح

 به طاها به ياسين به هود

 ه نجمبه فرقان به سجده ب

 به عمران به فاطر به فجر

 به وَالشَّمْسُ وَ الَيْلَ وَ الذّاريات

 به وَالّتين، قَلَمْ، عاديات

 به وَالسّابِقوُن

 به قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنوُن

 به صَف رثِبه مُلک و مدّ

 به توبه، مَزَّمِلْ به کهف

 به طارق، بروج و عَلَ 

 به تکوير و ماعون، فَلَ 

 ن به ناسبه انسان به مؤم

 به فاطر به اسری به ياس
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 قه اَعْلی به يونس به اَلْاِنشقاب

 به رَحْمان، محمد به اَلْاِنْفِطار

 به آيات کبری

 سر به قرآن بی

 به عين عطش، صاد صبر

 به سجاد و سجده به سو  عطش

 به سوسن به الله به روی بنفش

 به رخسارة گل کبودی سيلی

 به گلزار  هرا، ر  همچو نيلی

 شک بنفشه به ماتم به غمبه ا

 ر   عفرانی به درد و الم

 به مشک و به تير و به چشم قمر

 به دستان گلگون جدا ا  بدن

 به ماه و ستاره به خورشيد و خون

 گون به جانبا ی گل ر  الله

 به شام غريبان به اشک يتيمان

 های پرپر به دشت بال به گل

 به ماه شهيدان کرِ و بال
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 تيو بالبه ليال به اصغر به 

 به آتش به خنجر شد کربال

 به بارانی ا  آتش و خشم و خون

 اش موج دريای خون شده سينه

 و دريای خون موج  د بر شف 

 های نيلی به جام فل  و گل

 سبوهای مستان به جام بال

 و خمخانة عش  در کربال

تتاريخ   و  ينب سالم اهلل عليها جامة صبر در بر خويش و پموان نور و موج صدايش در دل

 پيچد که: می

 ما رَأَيْتُ اِلّا جَميال

 من چيزی جز  يبايی نديدم.
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 و کربال يک دشت اندوه و خورشيد در خون خويش شناور گشته است.

ها همه نجم ثاقب و آسمان نيلی و  مين عطشنان و خسته و ش   و ماه به دو نيمه و ستاره

 ارد.ب خون موج روی موج و ا   مين عش  به آسمان می

بوی ياس و قامت خميده و سياهپوش مادری که ا  آستمان بته  متين    و دشت کربال پر ا  

 جويد. هبوط کرده است و فر ند خويش را می

 و بر بالين هر شهيدی پر ا  عطر ياس.

السالم سر بر  انتوی   السالم که ماه بنی هاشم بود و علمدار لشکر حسين عليه و عباس عليه

السالم را که امامش بود و مقتتدايش، و هرگتز    يابد و حسين عليه رام میگذارد و دلش آ ياس می

کند  کرد اکنون برادر خطاِ می گامی فراتر ا  گام برادر ننهاد و او را موال و آقای خود خطاِ می

 طلبد که او را دريابد. السالم را می و حسين عليه

شنگی تترن برداشتته استت،    السالم که آِ مهريه مادرش بود و لبهايش ا  ت و حسين عليه

 بخشد به کام عطشنان و تشنة هر شهيد. دستانش پر است ا  آِ حيات، و می

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 144 

شتان در گترو محبتت امتام حستين       و ياورانش همته حستينی و پاکباختته و دل شتيدايی    

 السالم. عليه

 تاِ و ما مسافريم و بی

د و در ميتان  کشان اش را بدنبال خويش به صحرای خون و جنون می و ققنوس دل سودا ده

شود ا  خون شقاي  و  گذرد و دشت پر می ها می ها ا  ميان خيمه چکاون شمشيرها و باران نيزه

 فوارة عش  ا  رگ هر شهيد.

رود و چادر نان حتريم يتاس و دامتن دخترکتان آيتة تطهيتر در        ها باال می و آتش ا  خيمه

 پرستان. گرداِ آتش و خشم شب

شان پر ا   کشد و پاهای برهنه های حسينی خطی ا  خون می های ستم بر اندام گل و تا يانه

های مجروحشان پر ا  غتم يتيمتی و دربتدری و آوارگتی و      های اندوه. و دل های ظلم و تاول تيو

 غربت.

های  سو اند و اشک بر رخسارة کبودشان همچون شبنمی بر گلبرگ و عطش جانشان را می

 شان. لطيف و پممرده

شتوند و بته    های خونين گوش دختران نا  کشيده می شواره ا  اللهبيند که گو و ققنوس می

 رود. يغما می

گيرنتد و  ينتب ستالم اهلل     ها بتاال متی   شود و شعله و دل  ينب سالم اهلل عليها هزار پاره می

 گردد. عليها بدنبال بيمار خويش می

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 145 

امتن هستتی   پردة سياه شب و شام غريبان عترت رسول اهلل گرد غم و اندوه جاودانته بتر د  

 نشاند. می

هتا    شود و عصر عاشورا حزن خود را به عصر جمعه و غم  ينب سالم اهلل عليها، غم  مانه می

 بخشد. می

شود ا  بوی کربال و اندوه ا   مين و آسمان بر  شود دلت پر می و هر جمعه بعدا ظهر که می

ين غم را بته کجتا ببتری. و    دانی که بار ا شود و تو نمی ات می بارد و خون مونس تنهائی دلت می

 تمام کائنات و دل تمام  رات هستی شريک در غم  ينب سالم اهلل عليها.

 تاِ و ما مسافريم و بی

گتر   و شهيدان عاشورا و عاشورائيان شهيد بر بلندترين نقطة کمتال انستانی ختويش نظتاره    

 چگونه  يستنمان و چگونه بودنمان.

شان را  ظلمتکدة  مين و بند خان، جان اهورائیو همگی سوار بر مرکب عش  تاختند و ا  

دَ رَبِّهِتم  نْهای نورانی وصال دوست رسانيدند و تا ابد سرمست ا  شراِِ لقاءاهلل، وَ عِ بر بلندای قله

 يُرْ َقوُن.

 و کربال يک تاريخ عش  بر جغرافيای هستی.

ران ستبکبال  شتان کبتوت   های ستودائی  های مشتاق و عاشقی که دل و تاريخ پر است ا  جان

 حرم او بودند و سر به راه اين عش  نهادند.

و عاشورائيان دوباره تاريخ در هر  مانی و در هر سر مينی پموان نور را و ندای آسمانیِ هَلْ 

 مِنْ ناصِراً يَنْصُرنی را شنيدند و لبيک گفتند که:
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 ترين نغمات الهی است. ا  دلکش عاشورا يک نغمة بلند

قلة هستی و عقل لنگ لنگان ديده به دشت دوخته است که حتی اف   که عش  در بلندای

 نگاهش ا  فتح قله ناتوان.

و عش  که اکسير حيات است و جوهرة هستتی بتر بلنتدای آفتتاِ، جهتان ختاکی را نتور        

 کند. های سوا ده را مجذوِ خويش می بخشد و دل می

 .با د که عصا و يد بيضا اينجاست ری عقل رنگ میو گوساله سام

 خورد. گنجد و هنو  قدمی برنداشته  مين می عقل در اين وادی نمی

 ور ی مردان قبيلة عش  کجای بين کجا و معرکة جانبا ی و عش  عقل دورانديش و مصلحت

و  نان نيز در اين معرکه مردانی بودند که با يک گام ا  هفت گردون گذشتند و ا   مين و 

جوشيد و با بال عش  تا سراپردة نتور تتا    گهايشان می مان گرد برانگيختند که خون عش  در ر

 ن اَو اَدنی پريدند که غربت خان جای آنان نبود.قاِِ قَوسَيْ

نوشيدند و دامان آيته تطهيتر بسترشتان، گلتوی      و کودکان قبيلة عش  که شير معرفت می

 تشنة خويش را به تيو عش  سپردند که اينان سرداران سپاه عشقند.

يات ابدی را بر آِ فرات برگزيدند و خيمه ا  خان برچيدند و به آسمان تشنگانی که آِ ح

 گشايد. هجرت کردند که نور به آسمان بال می
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تابد که ترا گرم کند و جان بخشد که بند  متين ا  پتای    بارد و می و نور ا  آسمان بر تو می

 دل با  کنی.

 گيری. می لنگد، با بال عش  پروا  کن و بنگر تا کجا اوج قدم عقل می

هتا   توانند جان عاش  ترا در حصار خويش به بند کشند که تو در آستمان  ها نيز نمی آسمان

 شود. تابد و سر مين وجودت سبز و نورانی می گ نجی و نور خداست که بر دلت می نيز نمی

شود و کلمتات کوتتاه و    میتاِ  تر و قلم بی تر و گسترده سا د، بالنده و عش  تو را ا  نور می

خود قلمی ديگر بدستت خواهد داد و جوهر روح که بيرنگ استت و صتفحات ستپيد     حقير و او

 دلت.

گيرند و صفحات  نگاری و معنای بلند عش  در پيش چشمانت جان می  نی و می و نقش می

 نويسی. يابی اين تو نيستی که می  نی و ناگاه درمی را رقم می

کند و  ر تابنان عش  در عاشورا تجلی پيدا میخوانيش و تصوي نگارد و تو می و اوست که می

های بيقرار مردمان قبيلة عش  دل و  تو ا  هر کجا که به اين تصوير ديده بدو ی شوريدگی جان

 برد. کشد و به يغما می جانت را به آتش می

هتا   يابی کته گتل واژه   و در شعر بلند عاشورا که منظومة جاودان و بزرگ هستی است درمی

 های عطش در امتداد رود. ها همه سبز و رديف افيههمه سر  و ق

 های لبالب ا  میِ گلگون و جانهايشان مست شراِ وصال که: های عاشورائيان جام و دل

 وراًشَراباً طَهُ مْرَبَّ هُ  سَقاهُمْ
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کنتد گلستتان    و هر محرم اين همه چشم غرقاِ اشک و در خون نشسته شيعه آبياری می

 خونين عاشورا را.

 

 

 تاِ ما مسافريم و بیو 

الستالم،  ينتب    انگيز خويش ديد که پس ا  شهادت امام حستين عليته   و ققنوس در سفر اعجاِ

ستوخت و پاهتای برهنته و     سالم اهلل عليها مانده است و نيلوفران آبی که جانشان ا  عطش متی 

رپتر و  هتای پ  کبود بنفشه، و نرگس مست رقيه که به شبنم نشسته بود، و يک دشت پر ا  اللته 

 خونين.

السالم،  ينب سالم اهلل عليها مانتده استت و کتاروان انتدوه و      و ديد که پس ا  حسين عليه

هتای   ها را درهم شکسته بتود و جتام   های خيس باران خورده و دست غارتگر پاييز که شاخه گل

 شکستة الله.

 بال. ر شکستهالسالم،  ينب سالم اهلل عليها مانده بود و مرغان مهاج و پس ا  حسين عليه

 تبرن نور بر لبانش.مو خورشيد بر سر نيزه و آيات 
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و  ينب سالم اهلل عليها که تفسير عش  بود و معنای بلند استقامت و آ ادگی و صبر، او که 

بال کاروان سياه ماتم را به  ير بال و پتر   خود سيمرغی بود بر بلندای قاف عش ، مرغان شکسته

 خويش گرفت.

 

 تاِ بیو ما مسافريم و 

 رود. و کاروان کربال اينک به شام می

کشتاند کته پتس ا  حستين      هتا متی   و ققنوس نيز به همراه کاروان، دل خويش را به ويرانه

 های شام. السالم،  ينب سالم اهلل عليها مانده بود و خرابه عليه

 ها. نشينان عش  و گنجينة عترت الهی مستور ويرانه و دخترکان نا  حريم ياس، خرابه

 تاِ ديدار عش . گرفت و بی اش بهانة پدر می و رقيه که همچنان ناآرام بود و دل سودائی

ترين گل هستی، در جام  رين عش  نقاِ ا  چهره  و ققنوس به چشم خويش ديد که سر 

 دهد. نشين جان و دل ا  دست می گيرد و بلبل ملکوتی اما ويرانه می

هد و بال و پر شکستته و ختونين ختويش را بتر     د ها سر می و بلبل به شوق اين ديدار نغمه

 شود. کشد و گل پر ا  شبنم می روی گل می

شتکند و بلبتل در اوج    و اين تصوير در آئينة نگاه  ينب سالم اهلل عليها در موج اشتک متی  

 شود. کند و خاموش می بيقراری و آوا  حزين خويش، سر بر روی گل خم می
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مهاجر الی اهلل، اين پرنتدة کوچتک غمگتين، در ديتدار     های عاشقانة اين مرغ  نجواها و ترنم

شود و سکوت سنگين او خرابه را پر ا  اشک و فرياد و غوغتا   عاشقانة گل گمشدة خويش گم می

 کند. می

سپارد و خود بدنبال پدر و بترادران شتهيدش رهستپار     و پرنده قفس تن به خان ويرانه می

 گيرد. عرش خداوندی اوج می

 سته و دل در خون تپيدة  ينب )س( بدرقة راهش.و نگاه در اشک نش

 

 تاِ و ما مسافريم و بی

 سپرند و ندای: های عش  گام می و کاروان عاشورائيان، فراتر ا   مان و مکان، بر بلندای قله

 

 رسانند. ها در همة عصرها می سردار فاتح کربال را با خويش به تمام نسل

ها و گذشتن ا   هايش، و عبور ا  لحظه ن در  ير گامهای  ما و ققنوس که مسافر بود و دشت

السالم به  مين هبوط کترده بتود و آدم    و با آدم عليهها، آئين و مذهبش  رها و  مانهای عص اف 

 السالم يافته بود. السالم را سوگوار حسين عليه عليه

ت امتام  و فر ندش شيث نيز جامة اندوه در بر خويش کرده و در دل کوه بر تنهتايی و غربت  

 السالم اشک ريخته بود. حسين عليه
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الستالم در  متان و مکتان     و ادريس پيامبر نيز با عاشورا آشنا بود کته عشت  حستين عليته    

 گنجد. نمی

و  ةالسالم بر لبانش کته ستفينه النجتا    و نوح را ديده بود در دلِ کشتی، و نام حسين عليه

 مصباح الهدايه اوست.

سوگ فر ند  هرا سالم اهلل عليها به مسيح خويش شير عش   و مريم سالم اهلل عليها نيز در

 السالم، نوشانده بود. به حسين عليه

 السالم. اش اقتدا بر حسين عليه و مسيح که خود مصلوِ عش  بود و آئين  ندگی

الستالم نيتز شتبانی بتود کته ختون عاشتورا را در نتی ختويش در دل  مانته            و موسی عليه

 نواخت.  می

ن را ديده بود که در سوگ سر  فر ند  هرا ستالم اهلل عليهتا ستياه پوشتيده     و تمام پيامبرا

 آلودش گريسته بودند. بودند و بر غربت سنگين و حزن

شناخت و خونش با خون عاشورائيان درآميخته بود و  السالم نيز محرم را می و ابراهيم عليه

کشتيد و   را بته آتتش متی    فر ندانش اسماعيل و اسحاق و آن ديگرانی که خون عاشورا جانشتان 

 جوشيد و روح بيقرارشان با ظهر عاشورا پيوندی ديرينه داشت. خون عش  در رگهايشان می

 و تمام رسوالن و پيامبران با محرم انس داشتند و چشم به راه محمد صلی اهلل عليه و آله.

 شان تشيع سر  علوی. شان محمدی بود و مذهب که آئين

 م و تمام عاشورائيان، جاری در رگ  مان،السال و خون امام حسين عليه

 های سبز توحيد را. کند دشت در بستر  مين، جوشان و خروشان، آبياری می
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 فصل ششم
 در محضر امام سجاد

 علیه السالم
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 تاِ و ما مسافريم و بی

السالم، سجاد مانده  و ققنوس ديد که پس ا  شهادت سردار فاتح کربال حسين بن علی عليه

 های  نجير. و دانهبود 

السالم،  ينب مانده است و پرستاری ا  بيمار استير و مجتروحِ    و ديد که پس ا  حسين عليه

 های خميده اما ملکوتی  ينب )س(. خويش. و پرچم برافراشته سر  عاشورا بر دوش

 شان بسته به  نجير عش . های عاشورائی و  ينب سالم اهلل عليها مانده بود و رنج سفر و دل

 اينک و

 اش. السالم بود و سو  دعا و صحيفه امام سجاد عليه

اش  بتور آل محمتد    کرد که صحيفه و عش  بود که با دستان سبز دعا به آسمان عروج می

 )ص( بود و انجيل اهل بيت.

کشتد و ا  حتريم ملکتوتی     شود که به آسمان بال می ای می و عش  ا  لبان مقدس او پرنده

 گيرد. يه عرش الهی آرام میگذرد و در سا فرشتگان می

 اش فرمود: هم او که پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و آله درباره

نجابت عرِ و عجم هر دو به اعتبار پدر و مادر در او جمع است. که پدر بزرگوارش حضرت 

 اش شهربانو دختر پادشاه ساسانی. السالم بود و مادر گرامی سيدالشهداء عليه

بانو و خواهرش را ديده بتود کته در  متان عمتربن الخطتاِ در      و ققنوس پيش ا  اين شهر

خواستتند آنهتا را    السالم رستيده بودنتد و متی    کسوت اسرای ايرانی به خدمت حضرت علی عليه

 السالم به عمربن الخطاِ فرمود: بفروشند که اميرالمؤمنين عليه
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و پيشنهاد کتن کته   شوند. ولی تو به ا دختر پادشاهان حتی اگر کافر هم باشند فروخته نمی

کسی را برای خود انتخاِ کند و هر کس را انتخاِ کرد به ا دواج وی درآور و )مهريته ا دواج(  

 را بهای آن قلمداد کن.

 1السالم را برگزيد و با او ا دواج کرد. عمر نيز او را مخير کرد و شهربانو امام حسين عليه

 ينش.السالم سهم بزرگ او ا  جهان آفر و امام سجاد عليه

آلود است و ريسمان عش  همچنان بتر پتای    و دستان سبز دعا هنو  ا  جای  نجيرها خون

 السالم. فر ند مطهر امام حسين عليه

 ند و عش   های خونين دلش آگه است که خون به آسمان فواره می کسی ا  گل  خمو چه 

 رويد. می

ه شده بود در دربار ظالمان و و ققنوس پس ا  واقعه کربال او را در حالی که با طناِ پيچيد

 گويد. سفاکان خونريز شامی يافت که در حضور شاميان به منبر رفته و سخن می

 السالم پس ا  ستايش و حمد خداوند فرمود: امام سجاد عليه

 ايم. ا شش چيز داده شده و به هفت فضيلت آراستهای مردم به م

محبت دل مؤمنان داده شده است به ما دانش و بردباری و عطوفت و فصاحت و شجاعت و 

هايمان در آن است که پيامبر برگزيدة خدا صلی اهلل عليه و آله و صدي  و طيار و شير  و فضيلت

 خدا و شير پيامبر خدا و بانوی  نان و امامان اين است ا  ماست.

 آنگاه فرمود:

                                                 
 .122، ص 2تباس ا  کتاِ  ندگی دوا ده امام، هاشم معروف الحسنی، مترجم محمد مقدس، ج اق - 1
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گتاهش  شناسد ا  حسب و نسبم آ ای مردم هر کس مرا شناخته که شناخته و هر کس نمی

 کنم.  می

 منم فر ند مکه و منی.

 منم فر ند  مزم و صفا.

 منم فر ند آن که ا  همه بهتر سعی و طواف کرد.

 منم فر ند آن که ا  همه بهتر به حج خانة خدا رفت و خدای را لبيک گفت.

 ها شد. راهی آسمان« براق»منم فر ند آن که با اسب 

 مسجداالقصی برده شد.منم فر ند کسی که شبانه ا  مسجدالحرام به 

 المنتهی برد. ةرمنم فر ند آن که جبرئيل او را به سد

 1تر گشت. منم فر ند آن که نزديک شد و فرود آمد تا به اندا ة دو کمان يا نزديک

 و منم فر ند آن که در آسمان برای فرشتگان نما  خواند.

 منم فر ند آن که خداوند بر او وحی کرد.

 السالم( )صلی اهلل عليه و آله( و علی مرتضی )عليهمنم فر ند محمد مصطفی 

 منم فر ند کسی که بزرگان خل  را وادار به گفتن ال اله اال اهلل کرد.

منم فر ند آن که همراه پيامبر خدا )صلی اهلل عليه و آلته( بتا دو شمشتير نبترد کترد و دو      

ر و حنين جنگيد و حتتی  بيعت کرد و با دو نيزه به جنگ پرداخت و دو بار هجرت کرد و در بد

 يک لحظه به خدا کفر نور يد.

                                                 
 ، سورة نجم.6و  8آية  - 1
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 منم فر ند کسی که .......

هتای دو   ها و ويمگی السالم همچنان به سخنان خويش ادامه داد و خصلت و امام سجاد عليه

الستالم و پتدر    جدّ بزرگوارش حضرت رسول اکرم صلی اهلل عليهتا و آلته و حضترت علتی عليته     

نمود و وقايعی که  السالم را بر جمع حاضران بيان می الحسين عليه اش حضرت ابا عبداهلل گرامی

هتای   آورد که مردم به گريه و  اری افتادند و يزيد که پايه در کربال اتفاق افتاده بود به يادها می

 ديد به مؤ ن دستور داد ا ان بگويد. حکومت منفور خويش را لر ان می

 فرمود: هي  چيز ا  خدا بزرگتر نيست. بَر گفت حضرتو هنگامی که مؤ ن اهلل اَکْ

 ال اِله اِلَّا اهلل امام فرمود: هَدُ اَنْو هنگامی که گفت اَشْ

 گوشت و خون و پوست و مويم بدان گواهی داده است.

 هَدُ اَنَ مُحَمَّداً رَسُولَ اهللو هنگامی که گفت: اَشْ

 السالم رو به يزيد بن معاويه کرد و به او فرمود: عليهامام 

ای و کفتر   اين محمّد )ص( جدّ من است يا جدّ تتوی اگتر بگتويی جتد توستت دروغ گفتته      

 ای. و اگر بگويی که او جدّ من است پس چرا عترت او را به قتل رساندی. ور يده

 و در مجلس يزيد يکی ا  احبار يهود حاضر بود و به يزيد گفت:

 اين جوان کيستی

 يزيد گفت: او علی بن الحسين است.

دی ا  جدّ و پدر و مادرش پرسيد. و يزيد نسبش را برايش با گفت تا اينکته بته نتام    آن يهو

 رسول خدا صلی اهلل عليه و آله رسيد يهودی گفت:
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ا  او چه بتد بتا   ای سبحان اهلل، شما به همين  ودی فر ند دختر پيامبرتان را کشتيد. پس 

گذاشتت   ای ا  خود بجتای متی   هخاندانش برخورد کرديد. به خدا قسم اگر موسی بن عمران نواد

 پرستيديم. کنم که او را پس ا  خدا می گمان می

او را کشتيد، چه شما ديرو  با پيامبرتان بدرود گفتيد و )امرو ( بر فر ندش يورش آورديد و 

 1امت پستی هستيد.

 و ققنوس در جای ديگر امام خويش را ديده بود که خطاِ به مردم کوفه فرموده بود:

دانيتد کته شتما بترای پتدرم نامته نوشتتيد و         دهم آيا می ما را بخدا سوگند میای مردم ش

 فريبش داديد و عهد و پيمان و بيعت با او بستيد و سپس به جنگش شتافتيد.

 ی کرديد.آلود بر شما که چه کار  شت و ننگای ننگ و نفرين 

ا يد حال آن که به اند  خواهيد به رسول خدا صلی اهلل عليه و آله چشم شما با چه رويی می

 شما خواهد گفت:

 شما خاندان مرا کشتيد و حرمتم را  ير پا گذارديد و ديگر در شمار امتم نيستيد.

 و بانو  ينب سالم اهلل عليها خطاِ به آنان فرمود:

آری بخدا بسيار گريه کنيد و کمتر بخنديتد کته ننتگ و رستوايی بتر شتما مانتد و هرگتز         

 ا ا  آن پان کنيد.نخواهيد توانست دامان خود ر

 

                                                 
 .148، ص 2اقتباس ا  کتاِ  ندگی دوا ده امام، ج  - 1
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توانيد دامنتان را ا  قتل نوادة خاتم پيامبران و سرور جوانتان بهشتتی پتان     شما چگونه می

 1 کنيد.

 تاِ و ما مسافريم و بی

کشاند، و کاروان نتور در    دة شيعه را بدنبال خويش می های مصيبت رفت و دل و کاروان می

گشتت و در مستير      شام بسوی مدينه با میسپرد و قافلة عش  اينک ا پهنة سبز هستی راه می

خويش عاشورائيان، دوباره به کربال با  آمده بودند و جابربن عبداهلل انصتاری و همراهتانش را در   

 يارت قبر ساالر شهيدان يافتند که جابر اگرچه نابينا بود ولتی رايحتة عشت  او را بته استتقبال      

  عليه و آله رهنمون شد.کاروانيان نور و عترت گرامی رسول اکرم صلی اهلل

 السالم به او فرمود: و امام  ين العابدين عليه

ای جابر در همين جا بود که مردانمان کشته شدند و کودکانمان سر بريده شدند و  نان ما 

 2 های ما به آتش کشيده شد ...... به اسارت درآمدند و خيمه

السالم به  افکند و امام سجاد عليه و کاروان کربال وقتی به نزديکی مدينه رسيد رحل اقامت

 بشربن جذيم که همراهش بود فرمود:

 السالم را به گوش مردم آنجا برسان. به مدينه برو و خبر شهادت ابا عبداهلل الحسين عليه

 و بشر وقتی به مدينه رسيد خطاِ به آنان خواند:

                                                 
 .148، ص 2اقتباس ا  کتاِ  ندگی دوا ده امام، ج  - 1

 .139، ص 2 ندگی دوا ده امام، ج  - 2
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ايد که همچون ای اهل يثرِ ديگر جای شما در اين شهر نيست. حسين )ع( کشته شد و ب

 سيل اشک بريزيد.

 و تن او در کربال به خون آغشته است.

و بدنبال اين خبر دهشتنان مردم مدينه با ا دحام به استتقبال کاروانيتان عشت  آمدنتد و     

 گفتند. شهادت سرور شهيدان را به امام خويش تسليت می

 فرمود:با دست به مردم اشاره کرد تا ساکت شوند آنگاه  السالم و امام عليه

سپاس و ستايش خدای را که پروردگار جهانيان است، و مالک رو  جزا، و آفرينندة تمتامی  

 خل .

تترين   هتا و ستو نان   تترين فاجعته   و او را بر هر مصيبت بزرگی و فجتايع  مانته و دردنتان   

فرسا و  شت،  های ناگوار و دردنان و سنگين و طاقت ها و مصيبت ها و بزرگترين بدبختی شکنجه

 گوئيم. يش و سپاس میستا

 آنگاه فرمود:

های بزرگی بيا مود، و در اسالم  ای مردم خداوندی که همواره سپاسش باد، ما را به مصيبت

 شکاف و رخنه بزرگی پديد آمد.

پدرم ابا عبداهلل و خاندانش کشته شدند و  نان و کودکانش به اسارت درآمدند و سر مبارن 

 دانيدند و اين مصيبتی است که مانند آن نبوده است.گر  او را در شهرها و بر سر نيزه

شوند. و کدام دلی است که  ای مردم، کدام يک ا  مردان شما پس ا  کشته شدنش شاد می

به خاطر او به درد نيايتد و کتدام چشتمی استت کته اشتکش را نگهتدارد و ا  سترا ير شتدنش          
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رد نيايد و کدام دلی است که جلوگيری کند و کدام قلبی است که به خاطر کشته شدن او به د

 اش ننشيند و کدام گوشی است که اين مصيبت وارده بر اسالم را بشنود و کر نشود. به  اری

ايم. ما سابقة ايتن   ای مردم ما اينک بدون هي  جرم و گناهی آواره و سرگردان و رانده شده

 کار را در مورد اجدادمان سراغ نداريم و اين يک برکت است.

تر ا  آن نيست بر ما وارد شده به خدا پناه  تر و تلخ تر و دردنان مصيبتی که جانکاه ما ا  اين

بتريم   و ا  آنچه بر ما رفته است به خدا شکايت متی گوئيم  هِ راجِعُون میبريم و اِنا لِلّه و اِنا اِلَيْ می

 گيرنده است. که او پرقدرت و انتقام

خنرانی خود و در حتالی کته اشتک ا  چهتره     پس ا  پايان گرفتن س السالم عليهامام سجاد 

 ده يافتت و متردمش را غتم و انتدوه فترا       مطهرش سرا ير بود وارد مدينه شد و شهر را وحشت

گرفته بود. مردمانی که يارای ياری داشتند و ياری نکرده بودند و دعوت ابا عبتداهلل الحستين را   

ده بود و احساس گنتاه و شترم جوانته    شنيده بودند و پاسخ نگفته بودند. و اينک مدينه بيدار ش

  د. می

الثقفتی و   ةو تنها پس ا  گذشت سه سال ا  واقعه کربال قيام توّابين و قيام مختاربن عبيد

 مسلمانان صورت گرفت.

السالم و ياران وفادارش جانی  عليهجهانِ در حال احتضار اسالم پس ا  شهادت امام حسين 

 دوباره يافته بود.

 واقعه کربال مردم مدينه سر به شورش برداشتند.و يک سال پس ا  
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بزرگان مدينه بيعت خويش را با يزيد نقض کردند و کارگزارش عثمان بتن محمتدبن ابتی    

را طرد کردند و بنی اميه را در خانه مردان بته محاصتره درآوردنتد و ستپس آنتان را ا        سفيان 

 مدينه بيرون کردند.

ويه رسيد و او لشکری به فرماندهی مسلم بن عقبه بته  و اين اقدامات به اطالع يزيد بن معا

مدينه فرستاد و اهل مدينه با لشکری بته فرمانتدهی عبتداهلل بتن حنظلته )مشتهور بته غستيل         

المالئکه( با آنان جنگيدند و در نبردی سخت و خونين لشکر شام به پيرو ی رسيد و واقعة حره 

 را بوجود آوردند.

 و شد آنچه شد.

 و تاريخ با سرافکندگی تمام به نگاشتن شرح اين وقايع جانگدا  نشست.

 که مسلم بن عقبه مدينه را سه رو  برای سوارانش مباح کرد.

 ها شناخته نشدند. و دختران بکر حامله شدند و بعد  ائيدند و پدران آن بچه

بودنتد بته    و بيشتر اهل مدينه در اين نبرد خونين کشته شدند و کستانی کته  نتده مانتده    

 پيچيدند گردن  ده شدند. عنوان بردگان يزيد با او بيعت کردند و کسانی که سر ا  بيعت می

السالم و اهل بيت او و همتة   عليهديد که امام سجاد  و ققنوس در اين معرکه دهشتنان می

 شتدند ا  شتر مستلم بتن     اش پناه آورده بودند که بالو بر چهارصد خانوار می کسانی که به خانه

 عقبه در امان ماندند.

های فر ندان انصتار و مهتاجرين و ستران مدينته بته هتزار و هفتصتد تتن و          و تعداد کشته

 های ديگر مردم به غير ا   نان و کودکان به ده هزار تن رسيد. کشته
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پرداختت جتز کستانی کته فترار       طی اين نبرد و سه رو ی که مسلم بن عقبه به کشتار می

السالم پناه آورده بودند کستی ا   ن و مترد،    ه امام علی بن الحسين عليهکردند و يا آنهايی که ب

 جان سالم ا  دست لشکريان شام به در نبرد.

پرداخت ققنوس مردم کوفته را   و در همان هنگام که يزيدبن معاويه به شورشيان مدينه می

 بخشيدند. ديد که قيام توّابين را تشکل می  می

 گفتند: يمانی میآنان با شرم و پريشانی و پش

ما فر ند دختر پيغمبر خويش را فراخوانديم ولی او در ميان ما به شهادت رسيد. حال آنکه 

اش  ما ا  جان خود بر او دريو کرديم و نه با دستان خود به کمکش شتافتيم و نه با  بتان يتاری  

 کرديم و نه با مال و ثروت خود تقويتش نموديم.

 کنيم چه عذری داريمی پيامبر خدا مالقات می ما نزد خدا و به هنگامی که با

 گان عليه او را به قتل رسانيم گر آنکه قاتالن و برانگيختهنه بخدا که هي  عذری نداريم م

 يا اينکه در اين راه جان بسپاريم تا شايد خداوند توبة ما را بپذيرد.

ای جنگی پرداختند توّابين قصد خود را ا  هي  کس پنهان نکردند و به خريد سالح و نيا ه

 آوری افراد و اموال کردند. و شروع به جمع

و با فرا رسيدن سال شصت و پنج هجری کوفه شاهد خيل عظيم مردم بود کته همگتی در   

 حالی که آية فتوبوا الی ربکم فاقتلوا انفسکم  لکم خير لکم عنه بارئکم

پروردگارتان برای شتما   )پس به درگاه خدايتان توبه کنيد و خويشتن را بکشيد که اين نزد

 بهتر است.(
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خواندند ا  کوفه به مقصد  يارت کربال حرکت کردند و در آنجا به عزاداری پرداختنتد   را می

 گفتند: رو  در آنجا ماندند و می و يک شبانه

پروردگارا ما فر ند دختر پيامبر خود را تنها گذارديم. ما را ببخش و توبة ما را بپذير که تتو  

 و مهربانی.پذير  توبه

گيريم که سزای قاتالنش را بدهيم و اگر بر ما نبخشايی و ما را رحم نکنی  ما تو را گواه می

 ديدگان خواهيم بود. ا   يان

 و سپس قبر شريف را به سوی شام ترن گفتند.

ان بن الحکم که پس ا  مرگ يزيد بر اريکة قدرت نشسته بود ارتشی را به فرمانتدهی  و مرو

 ياد ا  شام به مقصد سرکوِ قيام در کوفه گسيل داشته بود.عبيداهلل بن  

به يکديگر رستيدند. و انقالبيتون همچتون متوجی     « ةعين الورد»طرفين در مکانی به نام 

 توفنده با آن هزاران جنگجويی که ا  شام آمده بودند برخورد کردند.

 ر اين راه جان باختند.ميان آنان نبرد سختی درگرفت تا باالخره تمامی آنها تا آخرين نفر د

توّابين، شهدای پشيمانی و توبه گرديدند و در پس خود پشيمانی را همچون ميراثی بترای  

 1های پياپی به آتش آنان بسو ند. فر ندان پس ا  خود و نوادگانشان به جای نهادند تا نسل

د و يک سال بعد يعنی در سال شصت و شش هجری ققنوس بار ديگر کوفه را در قيام ديت 

 خواند.  السالم فرا می عليهکه مختار مردم را به گرفتن انتقام امام حسين 

                                                 
 .151، ص 2اِ  ندگی دوا ده امام، ج اقتباس ا  کت - 1
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السالم پرداخت و تنها کستانی جتان ستالم بتدر      و مختار به تعقيب قاتالن امام حسين عليه

 بردند که ا  کوفه به شام گريختند.

راهيم بتن  و عبيداهلل بن  ياد با ارتش عظيمی ا  شام به قصد عراق حرکت کرد و مختار، ابت 

 الشتر را به همراه ارتشی ا  جنگجويان کوفه به مصاف ابن  ياد فرستاد.

و ققنوس در تحير ا  اينکه اين نبرد خونين درست رو  دهم محترم ستال شصتت و هفتت     

 اتفاق افتاد.

د را ا ييداهلل بن و اهل شام با گذاردن هزاران کشته متواری شدند و ابراهيم بن اشتر سر عب

 السالم در مدينه فرستاد. فرستاد و او نيز آن را برای امام سجاد عليهبرای مختار 

 السالم در آن هنگام مشغول خوردن ناهار بود و فرمود: عليهو امام 

 ای سبحان اهلل سر پدر مرا نيز وقتی بر صاحب اين سر وارد کردند مشغول نهار بود.

به مدت پنج سال و تا پتيش ا    و ققنوس ديده بود  نان هاشمی را که پس ا  واقعه عاشورا

کشته شدن عبيداهلل بن  ياد هي  کتدام سترمه نکشتيدند و خضتاِ نکردنتد و در هتي  خانتة        

 1هاشمی، دودی برنخاست )غذايی پخته نشد(.

و ققنوس ديد که وقتی مختار سر عبيداهلل بن  ياد و سر عمتر بتن ستعد را نتزد علتی بتن       

 ده افتاده فرمودند:السالم فرستاد، حضرت به سج عليهالحسين 

 2سپاس خدايی را که انتقام مرا ا  دشمنانم با  ستاند و خداوند مختار را جزای خير بدهد.

                                                 
 السالم حديث ا  امام جعفر صادق عليه - 1

 «الکشی»اخبار الرجال  - 2
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های  مان و آنها که امام  ای در رابطه با ستمگران و طاغوت و مختار چنان برخورد قهرمانانه

بر گرامتی صتلی اهلل   السالم و ياران بزرگوارش را کشتند، کرد که نه تاريخ و نه پيتام  عليهحسين 

 1عليه و آله و فر ندانش، ائمة اطهار هرگز فراموش نخواهند کرد.

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .155، ص 2اقتباس ا  کتاِ  ندگانی دوا ده امام، تأليف هاشم معروف الحسنی، مترجم محمد مقدس، ج  - 1
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 فصل هفتم

 
 در محضر امام باقر

 علیه السالم
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 تاِ و ما مسافريم و بی     

 رود. و کاروان هستی در موج نور به راه خويش می

و سوار بر مرکب سياه و سپيد چرخد و ا هايش می و ققنوس در گذر  مان،  مين در  ير گام

روند و او همچون خضر نبی سرشار ا   آيند و می ها ا  پی هم می گذرد و نسل  مان ا  عصرها می

 خورد. گذرد و ا  نوری به نوری ديگر پيوند می ها می آِ حيات ا  ظلمت

 و  مان همچنان آبستن حوادث تلخ و شيرين.

الستالم، بتاقرالعلوم، ايتن     عليته امتام ستجاد    و در گذر پرشتاِ  مان فر ند گرامی و مطهتر 

های استوار خويش  بيند که پس ا  پدرش لوای هدايت بشری را بر دوش ها را می شکافندة دانش

 گرفته است.

و ققنوس پيش ا  اين هم او را در واقعه کربال ديده بود که کودکی سه يا چهار ساله بتود و  

شتان را   هتای لطيتف   ر بسته بودند و معصوميت چهرهاو را و يا ده کودن ديگر را در غل و  نجي

 1غبار اضطراِ و نگرانی پوشانده بود.

الستالم   السالم بود و امتام صتادق عليته    مادر مطهرش فاطمه دختر امام حسن مجتبی عليه

 اش فرمود: درباره

 2السالم  نی به درجه و مرتبة او نرسيد. عليه ام صديقه بود و در آل حسن جدّه

                                                 
 السالم. مدباقر عليه، به نقل ا  امام مح«االمامه و السياسه»روايت ا  ابن قتيبه در  - 1

 .68، ص 2منتهی اآلمال، حاج شيخ عباس قمی، ج  - 2
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های مدينه به جستتجوی امتام    بداهلل انصاری صحابی بزرگ رسول اهلل در کوچهو جابربن ع

 خويش بود که پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و آله به او فرموده بود:

مانی تا فر ندم محمدبن علتی بتن الحستين بتن علتی بتن ابيطالتب را         ای جابر تو  نده می

 به او برسان. مالقات نمايی. پس هر گاه او را مالقات کردی سالم مرا

 و جابر که اينک امام خويش را يافته بود، سالم رسول اهلل را به آن حضرت ابالغ کرد.

السالم فرمود: مادام که آسمان و  مين بر جای باشد سالم بر رسول خدا و بر تو  و امام عليه

 1باد ای جابر که تبلو سالم آن حضرت نمودی.

اران پيامبر بود که تا آن هنگام در قيد حيات مانده و جابربن عبداهلل انصاری آخرين تن ا  ي

آورد ای باقر علتم ال   رفت و فرياد برمی اش به مسجد رسول اهلل می بود و در رو های آخر  ندگی

  د. افتاد و بر آنها بوسه می ديد به دست و پايش می بيت پيامبر. و وقتی آن حضرت را می

ديد که جلستات درس و دانشتی کته ايشتان      و ققنوس امام خويش را در مسجد مدينه می

 نمود آنجا را مبدل به دانشگاه اسالمی ساخته بود. اداره می

و صدها تن در اين جلسات به فراگيری فقه و حديث و فلسفه و تفسير و لغت و ديگر علوم 

مشغول بودند. و طالبان علم ا  کوفه و بصره و واس  و حجتا  و ديگتر نقتاط جهتان استالم بته       

 آمدند. ه اهل بيت در مدينه میدانشگا

                                                 
 .68، ص 2منتهی اآلمال، حاج شيخ عباس قمی، ج  - 1
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السالم و فر نتد گرامتی ايشتان امتام      باقر عليه و دانشگاه اهل بيت که بانيان آن امام محمد

های گوناگون را به  التحصيل ا  دانشمندان در موضوع السالم بودند هزاران فارغ جعغر صادق عليه

 جامعه اسالمی عرضه کرد.

 رسيد. گاه به شش هزار جلد کتاِ میالتحصيالن اين دانش و تأليفات فارغ

 و اين دانشگاه به هنگامی تأسيس يافت که حکومت اموی دچار خطر شده بود.

الستالم پديتد آمتد     السالم و امام جعفر صادق عليه و شرايطی که برای امام محمد باقر عليه

آمد که سرشار  ای پديد برای هي  کدام ا  ديگر امامان فراهم نگرديد و اين شراي  ميان دو دوره

ها بتود   ها و نويدبخش پيرو ی و دستيابی به قدرت برای عباسی ا  شکست و بدبختی برای اموی

 ها تأسيس يافت. و حکومت جديد به حساِ علوی

گذشت که هي  آشنايی  و ققنوس ديده بود که تا آن  مان حدود يک قرن بر مسلمانان می

السالم نقل  نداشتند حديثی را آشکار ا  ائمه عليهم با فقه ويمه اهل بيت نداشتند و راويان جرأت

 کنند.

السالم در جامعه غريب مانتده بتود. فقهتی کته بالواستطه ا        و فقه اميرالمؤمنين علی عليه

الستالم  متان    بتاقر عليته   پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و آله دريافت کرده بود. و  مان امام محمتد 

 شکوفايی فقه تشيع بود.

يافتند به همان جهتی که امتام   السالم فرصت می امان بعد ا  حضرت علی عليهو چنانچه ام

السالم پرداختند، بپردا ند فقه اهل بيتت، فقته متتداول نتزد      محمد باقر و امام جعفر صادق عليه

 گرفت. السالم مايه می عموم مسلمانان بود  يرا ا  فقه اميرالمؤمنين علی عليه
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قدر کرده بود که دانشگاه اهل بيت ولو برای مدتی محدود، توان گفت خداوند متعال م و می

 در امن و امان به کار خود مشغول باشد.

شان امام جعفر صادق  السالم و فر ند گرامی و در اين مدت  مان کوتاه امام محمد باقر عليه

زی را السالم توانستند شرق و غرِ جهان را ا  آثار اهل بيت و فقه آنها سرشار سا ند و چيت  عليه

 تحق  بخشند که تحق  آن برای امامان قبل و بعد ا  آنان ميسر نشد.

التحصيل شدند و فقه و حديث خود را ا  اين دو امتام   و صدها تن ا  دانشگاه اهل بيت فارغ

ها کتتاِ تتأليف کردنتد و در جامعته استالمی       های خود ا  ايشان ده بزرگوار گرفتند و ا  شنيده

 نشر و گسترش دادند. فرهنگ و فقه اهل بيت را

 شنيد. ديد و جواِ ايشان را می  ها می و ققنوس امامِ خويش را در مناظره

السالم به اتفاق گروهی ا  يارانش در خانة خدا نشسته بود که طتاووس   رو ی امام باقر عليه

 السالم گفت: يمانی به اتفاق گروهی ا  مردم وارد شد و به امام عليه

 الی کنمیدهيد سئو آيا اجا ه می

 دهم هر سئوالی داری بپرس. السالم فرمود: اجا ه می امام عليه

 پرسيد: چه هنگام يک سوم مردم هالن گرديدندی

السالم فرمود: مثل اينکه اشتباه گفتی و منظورت آن است کته چته هنگتام يتک      امام عليه

 چهارم مردم هالن شدند.
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 گفت: آری منظورم همين بود ای فر ند رسول خدا.

السالم پاسخ داد: رو ی که قابيل، هابيل را کشت يک چهارم مردم کشتته شتدند    ام عليهام

 يرا جز آدم و حوا و قابيل و هابيل کسی روی  مين نبود. لذا با مرگ هابيتل يتک چهتارم آنهتا     

 هالن شدند.

 آيدی طاووس گفت: کدام يک ا  آنها، قاتل يا مقتول، پدر مردم به شمار می

 فرمود: نه اين و نه آن، بلکه شيث بن آدم، پدر مردم بود. السالم امام عليه

 پرسيد: برای چه آدم، نام آدم گرفته استی

 فرمود: چون گِل او را ا  الية  يرين  مين سرشتند.

 پرسيد: و چرا همسرش را حوا ناميدندی

 ای )حی( آفريده شده است. فرمود:  يرا او ا  پهلوی فرد  نده

 خوانندی ا بدين نام میگفت: و برای چه ابليس ر

 فرمود:  يرا او ا  رحمت خداوند عزوجل نااميد شد.

 شودی گفت: و چرا جن بدين نام خوانده می

 شوند. فرمود:  يرا آنها ناپديدند و ديده نمی

 گفت: حال به من بگو نخستين دروغی که به  بان آورده شد کدام استی

 ترم. مرا ا  آتش و او را ا  گِل آفريدی.فرمود: دروغ ابليس هنگامی که گفت، من ا  او بر

 گفتند. گفت: ا  گروهی برايم بگو که شهادت ح  دادند ولی دروغ می
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دهم که تو فرستادة خدايی و خداوند گواهی  فرمود: منافقين هنگامی که گفتند شهادت می

 دهد که منافقين دروغگويانند. می

وا  درآمد و پيش ا  آن پروا  نکرده بتود و  ای برايم بگو که يک بار به پر گفت: حال ا  پرنده

 خداوند عزوجل در قرآن ا  آن ياد کرده است.

امام فرمود: آن طور سيناست که خداوند آن را بر فرا  بنی اسرائيل به پروا ش درآورد و در 

های گوناگون بود و وادارشان ساخت که تورات را بپذيرند و آن هم در ايتن آيته آمتده     آن عذاِ

 فرمايد: میاست که 

 و ا  نتقنا الجبل فوقهم کانه ظله و ظنوا انه واقع بهم

ای برايم بگو کته خداونتد آن را فرستتاد و ا  جتن و انتس و       طاووس گفت: حال ا  فرستاده

 مالئکه نيست و خداوند در کتابش ا  آن ياد کرده است.

تا به او بنماياند کته  امام پاسخ فرمود: اين فرستاده کالغ است که خداوند آن را فرو فرستاد 

 چگونه مردة برادر خود را پنهان کند.

گفت: ا  کسی برايم خبر ده که به قومش هشدار داد ولی ا  جن و انس و مالئکه نيستت و  

 خداوند در کتاِ خود ا  آن ياد کرده است.

السالم فرمود: مورچه است که گفته: ای مورچگان به جايگاه ختويش در رويتد تتا     عليهامام 

 را سپاه سليمان نشکنند و خرد نکنند در حالی که آگاه نيستند. شما

داری که رو ه گرفته ولی ا   خواهد و ا  رو ه گفت: مرا ا  نما ی واجب خبر ده که وضو نمی

 کند. خوردن و آشاميدن خودداری نمی
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ور را السالم در پاسخ فرمود: نما  بدون وضو نما  بر پيامبر و آل اوست و رو ة مزبت  امام عليه

 خداوند ا  سوی مريم داستان آن را با گفت و در آيه آمده است:

 «ام که به مدت سه رو  با هي  انسانی سخن نگويم. من نذری به درگاه خدا کرده»

يابد و چيزی که افزايش  السالم پرسيد: دربارة چيزی که افزايش و کاهش می و ا  امام عليه

 هش دارد و افزايش ندارد.يابد و چيزی که کا يابد و کاهش نمی می

 يابد ماه است. السالم فرمود: آنچه کاهش و افزايش می امام عليه

پذيرد درياست. و آنچه کتاهش دارد و افتزايش نتدارد     يابد و کاهش نمی و آنچه افزايش می

 1عمر آدمی است.

 

 تاِ و ما مسافريم و بی

تاباند که ققنوس   جهان اسالم میالسالم آنچنان نوری به  و وجود مطهر امام محمد باقر عليه

دانست که آيا خورشيد بر  مين هبوط کرده است و يا خورشيد ديگری ا  دل  مين روئيده  نمی

 است.

                                                 
 .2اقتباس ا  کتاِ  ندگی دوا ده امام، تأليف هاشم معروف الحسنی، ترجمه محمد مقدس، ج  - 1

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 174 

يتده را بته   هتای رم  خوانتد و دل  و به آسمان می گويد و خورشيد در دل  مين ا  آسمان می

مين و عرصة آسمان پتر ا   شکنند و پهنة   ها می گريزد و ظلمت خواند، و تاريکی می خويش می

 تجلّی نور خداوند که:

 

يد و ا  روح خويش در آن دميتد و آموختت   ر آن شبنم عش  پاشو او که خان را آفريد و ب

 دانست. به انسان آنچه را که نمی

 سجود مالئک شد و دل در گرو محبتی بزرگ و عشقی آسمانی نهاد و در جواِ مو آدم 

 «الست بربکم»

 ر شما نيستمی()آيا من پروردگا

 گاه جمال و جالل سرمدی او شد. گفت و با نور انس گرفت و دلش تجلی« قالوا بلی»

و  يبايی مطلت  را ديتد و دلتش شتيفته و شتيدای او شتد و کمتال را شتناخت و بتدنبال          

های حکمت را يافت و ا   الل حکمت نوشيد و نوشاند  های معرفت روان شد و سرچشمه چشمه

 د عش  او اسير شد.و دلش بيشتر در بن

 گاه سر او و آسمان نيز هم. و  مين تجلی

 گاه عش  ابدی او. و دل آدمی تجلی
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 و او که مظهر کمال است و آدمی به کمال مشتاق.

و محبت او دانة معرفت که در هر دلی که نشست به بتار نشتيند و جهتانی را خترّم و آبتاد      

 گرداند و ميوة لقاء بر دهد.

روياند،  کند، می ت را بيابی و در سر مين دلت بکاری که تو را سبز میو بکوش تا دانة معرف

شود. و ا  هر دانه هزار تخم  نشيند و هر دانه، هزار دانه می  ند و به بار می و عش  ا  تو جوانه می

برويد و ا  هر تخم هزاران گل بشکفد که هر گلی هزار گونته مستتی آورد و عطترش جهتانی را     

 شوی مست و خوش و خرم و جهانی ا  تو مست و خوش و خرّم. گلستانی میمست گرداند. و تو 

 تاِ و ما مسافريم و بی

اند و ديده به ديدار  های  يبای آفتابگردان همه سر بر آسمان و دل به خورشيد سپرده و گل

 اند، خورشيدگونه. اند و چه  يبا که خود نيز بسان معشوق شده او دوخته

 اند. سمت آسمان، دل در گرو محبت او نهاده و اين خورشيدوشان رو به

اند و هر شام نگاهشان به مغرِ گتره   و هر صبح به شوق ديدار او ديده به راه مشرق دوخته

 خورده است.

 توانند  يست. که عش  در تمام  رات هستی نهفته است. ديدار او نمی که بی

ريزد و جوشان و  دامن دشت میغرد و ا  دل کوه به  رود نيز به شوق ديدار دريا مستانه می

 گذرد. ها می خروشان ا  پي  و خم دره

رود و تنها هنگامی  خواند و پيش می آوای رود، آوا  مستانة عش  است که به شوق دريا می

 آميزد. يابد و  الل خويش را با امواج دريا درهم می ريزد آرام می که به دريا می
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اين چنين در دامن دريتا آرام يافتته استت و يتا      دانی اين رود است که تا جايی که تو نمی

 درياست که ا  شوق، چنگ بر گيسوان پريشان رود  ده است.

تاِ و بيقرار ا  پل  مان عبور کرده بود و بسان رود بيقراری تشتنة ديتدار    و ققنوس که بی

تگی عبتور خست   هتای بتی   ها، ا  دره ها، ا  شيب تند کوه دريا ا  بستر خويش، ا  دامن سبز دشت

تاريخ، ا  دامن حرير آسمان به دل تيرة خان افتاده بود و سرنوشت او را بتدينجا کشتانده بتود،    

 جست. تاِ و عطشنان او را می همچنان بيقرار دريا، آشفته و بی

خواست روح تشنة خويش را به دريا بستپارد و غبتار و خستتگی ايتن راه      و چقدر دلش می

 ست و شو دهد.ممتد و طوالنی را در  الل امواجش ش

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 177 

 فصل هشتم

 
 در محضرامام صادق

 علیه السالم
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 برد. تابيد و او را با خودش به دل آسمان می آفتابی پرفروغ، گرم و مهربان میو 

 های مدينه يافت. و با  او خويشتن را در نخلستان

 مدينه شهر پيامبر

  ند. وج میدر فضا مو آسمانش پر است ا  مالئک و پموان صلوات و تکبيرشان 

 گويی هنو  جبرئيل در اف  نشسته است.

هتايش و صتدای غربتت اميرالمتؤمنين      هتا و چتاه   السالم، با نخلستتان  عليهمدينه شهر علی 

 السالم در دل چاه طنين انداخته است. عليه

 شهر فاطمه سالم اهلل عليها.

 ياس کبود، و مدينه که ياس را گم کرده است.

 دهد. بوی ياس می و  مين و آسمان مدينه هنو 

 -مدينه، و بقيع 

 مدينه است و بقيع.

 السالم. عليهو بقيع پرچمدار مظلوميت سبز امام حسن 

 مدينه است و بقيع.

و بقيع صحيفة عش  را، سجاد را، سو  عشت  و عرفتان را، دستتان ستبز دعتا را در دامتن       

 مهربان خويش نهان کرده است.

 مدينه است و بقيع.

 باقرالعلم بعدالنبّی را در صدف خويش پنهان کرده است.و بقيع گوهر ناياِ 
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 مدينه است و بقيع.

 دهد. و بقيع بوی ياس می

 

 

 و اين بار ققنوس، صادق آل محمد )ص( را در مدينه يافته بود.

اش ام فروه، بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر بود که امتام   اش فاطمه و کنيه نام مادر گرامی

   او فرمود:السالم در ح صادق عليه

مادرم ا  جمله  نانی بود که ايمان آورد و تقوی و پرهيزکاری را اختيار کترد و احستان و   »

 «1نيکوکاری نمود و خدا دوست دارد نيکوکاران را.

ه سبب آن گاه حضترت را بته   و مادر گرامی حضرت ام فروه چنان مجلله و مکرمه بود که ب

 2کردند. ابن المکرمه تعبير می

                                                 
 .138، ص 2منتهی اآلمال، حاج شيخ عباس قمی، ج  - 1

 .138، ص 2اآلمال، حاج شيخ عباس قمی، ج  منتهی - 2
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الستالم   شان امام محمد بتاقر عليته   السالم به مدت نو ده سال با پدر گرامی عليهامام صادق 

های گوناگون ا  علتم و   رسيدند تا در موضع  ندگی کردند و علما و محدثين به حضور ايشان می

 حديثش بهره گيرند.

دانست ايشان در تأسيس دانشگاهی که آثار آن همة دنيا را فرا گرفته بود  و ققنوس که می

شان سی و چهار سال )که مدت امامتت ايشتان بته     شرکت داشتند و پس ا  شهادت پدر گرامی

 آيد(  ندگی کردند. شمار می

الستالم،   ديد که در ايام حج بيش ا  چهار هزار نفر در مجلس امام جعفر صادق عليه و او می

بز دلهايشتان  خوردة حکمت را پيچيده در مخمل ارغوانی نتور، در بتاغ ست    های معطر و باران گل

 های معرفت. های دانايی و خوشه شد ا  سيب ها پر می کاشتند و صندوق سينه می

ديتد و فضتايی را کته     السالم که دولت اموی را سخت درگير مشتکالت ختود متی    امام عليه

 سرآغا  آن در دوران پدر ارجمندشان پيدا شده بود برای خود آماده يافت.

 خويش همت گماشت. لذا با تمام توان به انجام رسالت

هايی بيگانه با اسالم داشتند ا  هتر ستوی بته ستوی      علما و دانشجويان و آنهايی که انديشه

ايشان رهسپار شدند و به آن دانشگاهی که پدر آن حضرت پيش ا  وی بنيان گذارده بتود، وارد  

 شدند.

هتا   همته رشتته  های ختود در   السالم به اوج فعاليت و اين دانشگاه در  مان امام صادق عليه

ها  ها و حدود پانزده سال را در عهد عباسی رسيد. و ايشان که مدت پنجاه سال را در  مان اموی

ای که داشت و سپس در سير نزولتی    ندگی کرد و دولت اموی را در اوج قدرت و ابهت و سلطه
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اش  آن تا فروپاشی آن درن کرد، در مورد دولت عباسی نيز شاهد نخستين رو هتای شتکوفايی  

هتای آنتان،    های امويان، سنگ بنای خود را به  مين  دند و در مقابله با  شتتی  بود که بر ويرانه

های مثبت ا  خود نشان دادند ولی همين که جای پايشان محکم شد  بتان حتال    برخی ويمگی

 مردم اين شده بود که:

اس در آتتش  ای کاش ظلم و ستم بنی مروان )بنی اميه( همچنان باقی بود و عدل بنی عب

 سوخت.  می

السالم ا  ياران باوفا و مصلحش خواست تا پتيش ا   بتان، بتا کتردار ختود       امام صادق عليه

 کنند. الگوی واالی مکتب خود باشند.  يرا مردم، رهبران را طی کردارشان، ار يابی می

 فرمود: و به ياران خود می

اند و نيز حستن   ا را امين شمردهشما را به تقوای خدا و ادای امانت در مورد کسانی که شم

ختواهم کته در عتين     کتنم و متی   ايد سفارش می دوستی و رفاقت با آنها که دوستی برقرار کرده

 سکوت )با عمل خود( مبلو ما باشيد.

شتود ستاکت باشتيم و در عتين حتال بته        و آنان پرسيدند: ای فر ند رسول خدا چگونه می

 خدای دعوت کنيمی

: آنچه را که در اطاعت خدا فرمانتان داديم عمل کنيد و با متردم بته   السالم فرمود امام عليه

ها را اداء کنيد و به معروف امر کنيد و ا  منکر نهی کنيد و  درستی و عدالت رفتار نمائيد و امانت

مردم جز خير و نيکی، چيزی ا  شما نبينند و هر گاه اين چيزها را ا  شما ديدند متوجه برتری 

 آورند. شوند و بدان روی می مدعی هستيم میم و آنچه که ما داري
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های بتزرگ ختويش در ايتن دانشتکده جهتانی در تتدارن        السالم در درس امام صادق عليه

انقالبی عظيم بود. انقالبی جهانی که با نشر فرهنگ اسالمی و فقه جعفری مسلمانان را و تمتام  

ستر مين ستبز حکمتت و عشت      آلتود بته    هتای گنتاه   مردم جهان را ا  مرداِ جهل و رو مرگی

 شد. رهنمون می

و به دور ا  سياست و سياستمداران که به خوبی واقف بود که شتهوت قتدرت و ستلطه بته     

کند، در جهت دعوت به دين و نشر فرهنگ واقعی تشيع و احکام آن و عمل بته   کسی رحم نمی

حدين و منحترفين در  پرداخت و با  نادقه و مل های علمی می داشت و به همه رشته آن گام برمی

 1ها ا  اصول اسالم، به مناظره پرداخت. انديشه و ستمگری

و ققنوس، ابراهيم ادهم و مالک بن دينار و سفيان ثوری و معروف کرخی را ديده بود که ا  

 غالمان آن حضرت بودند.

 السالم يافته بود. و ابوحنيفه را در خدمت امام عليه

حضرت در  بود و يکی ا  سران مذاهب، را در رکاِ آن و مالک بن انس که فقيه اهل مدينه

ايام حج ديده بود که چون شتر آن حضرت در محل احرام ايستتاد و آن حضترت خواستت کته     

 تلبيه بگويد چنان حالش منقلب شد که هر چه کرد نتوانست.

 و نزديک بود که ا  شتر بر  مين افتد.

 ای نيست ا  گفتن آن. و که چارهمالک بن انس گفت: يا بن رسول اهلل تلبيه را بگ

 السالم فرمود: چگونه جرأت کنم بگويم لبيک اللّهم لبيک و امام عليه

                                                 
 .2اقتباس ا  کتاِ  ندگی دوا ده امام، تأليف هاشم معروف الحسنی، ترجمه محمد مقدس، ج  - 1
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 .1ترسم که خداوند عزوجل فرمايد: ال لبيک و ال سعديک و می

السالم اين گونه سخن  و مالک بن انس پيشوای مذهب مالکی با ققنوس ا  امام صادق عليه

 گفت: می

يافتم، يا  دار می شدم، يا او را رو ه حمد )صلی اهلل عليه و آله( وارد میهر گاه بر جعفر بن م»

 برپا ايستاده به نما ، و يا در حال تالوت قرآن.

 محضر و پرفائدت بود. سخن، خوش آن حضرت بسيار شيرين

تر ا  جعفر بن محمد )صلی اهلل عليته و آلته(    در فضيلت، دانش، عبادت و پارسايی، بلندپايه

 «2نديده و گوشی نشنيده و بر انديشة بشر نگذشته است.ای  ديده

و ققنوس، محمد بن طلحه شافعی، پيشوای مذهب شافعی را نيز در حال ستخن گفتتن ا    

 السالم يافت: امام صادق عليه

باشد و پيتروی ا    السالم( موجب  هد و پارسايی می شنيدن سخنان جعفر بن محمد )عليه»

 .او بهشت را در پی خواهد داشت

 اش گواه آن بود که ا  ساللة نبوّت است. نور چهره

 و پاکی کردارش شاهد بر اين که ا  دودمان رسالت است.

 او ا  دانشی سرشار و عبادتی بسيار برخوردار بود.

                                                 
 .141، ص 2به نقل ا  منتهی اآلمال، حاج شيخ عباس قمی، ج  - 1

 .53، ص 1ا  کتاِ االمام الصادق والمذاهب االربعه، ج  - 2
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هتای آن بهتره    آورد و ا  شتگفتی  کاويتد و گوهرهتای آن را بيترون متی     معانی قرآن را متی 

 گرفت. می

 «1آورد. رش جهان معنی و سرای جاودان را به ياد میآن گرامی چنان بود که ديدا

 فرمود: ديد که می و ققنوس امام خويش را می

 ای را که محبت مردم را به سوی خويشتن و سوی ما جلب کند. خداوند رحمت کند بنده

 نمايد. پسندند آشکار می بدين گونه که آنچه را مردم ا  ما می

 2پرهيزد. يابند می در نمی پسندند و و ا  ابرا  آنچه ايشان نمی

 السالم پيوسته بود. و عنوان البصری يکی ا  ياران مالک بن انس بود که به امام صادق عليه

 السالم به او کردند اين بود که: هايی که امام عليه ا  جمله سفارش

 اگر خواهان دانش هستی بيش ا  هر چيز حقيقت بندگی را در خود جستجو کن.

 : حقيقت بندگی چيستیعنوان البصری گفت

 السالم فرمود: سه چيز است. امام عليه

 )اول( اينکه بنده، ملکی جز آنچه خدا به او واگذار کرده برای خود نبيند.

دانند و همانجا کته ختدا فرمتان      يرا بندگان ملکی ا  آن خود ندارند و مال را مال خدا می

 دهند. داده قرارش می

                                                 
 .154ص  ،2کشف الغمه، ج  - 1

 .77، ص 2بحاراالنوار، ج  - 2
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اختيارش گذارده ملکی بترای ختود نبينتد انفتاق آن در آن     و اگر بنده در آنچه که خدا در 

 هايی که خدا فرمان داده برايش آسان است. راه

و )دوم( اينکه تدبير و سرنوشتی بترای ختود در نظتر نگيترد و اگتر سرنوشتت ختود را بته         

 گردد. های دنيا بر او آسان می ها و مصيبت پروردگار سپرد رنج

مش را فرمتان داده و آنچته کته انجتامش را منتع کترده،       و )سوم( اينکه به آنچه خدا انجتا 

 بپردا د.

 و وقتی چنين کرد و تنها در اين انديشه بود نيا ی به رياکاری و مباهات با مردم ندارد.

گردد و  ای را به اين سه ويمگی مزين فرمود ديگر دنيا برايش آسان می چنانچه خداوند بنده

 1خواهد. لبد و ارج و مقامی را در ميان مردم نمیط خواهی آن را نمی ا  باِ فخر و فزون

السالم( که وصتی او بتود و در    ديد که به فر ندش موسی )عليه و ققنوس امام خويش را می

 فرمود: کنارش نشسته بود می

فر ندم سفارش مرا بپذير و سخنم را به خاطر بسپار که اگر آن را به خاطر سپردی  ندگی 

 ميری. نام می و نيک ای خواهی داشت سعادتمندانه

نيا  گردد و هر کتس چشتم بته آنچته نتزد       فر ندم! هر کس به قسمت خدا خشنود بود بی

 ميرد. ديگران است دوخت تنگدست می

 و هر کس ا  آنچه خدا به وی داده راضی نباشد در قضای الهی ترديد روا داشته است. 

                                                 
 .269، ص. 2ا  کتاِ  ندگانی دوا ده امام، ج  - 1

 اين حديث در کشکول شيخ بهايی نيز آمده است.
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بيند و هر کتس لغتزش    و هر کس لغزش خود را کوچک شمارد لغزش ديگران را بزرگ می

 شمارد. های خود را بزرگ می ديگران را خوار شمارد لغزش

 اش برمال گردد. های خانه فر ندم! هر کس پرده ا  کار ديگران برگيرد ناديدنی

 شود. و هر کس شمشير نابکاری بدست گيرد خود نيز کشته می

 افتد. و هر کس چاهی برای ديگران کند خودش در آن می

 گردد. برانگيز شود متهم می جاهای شک و هر کس وارد

 گردی. فر ندم ا  خوار شمردن مردان برحذر باش که خوار می

 و سخن ح  را به سود تو يا به  يانت باشد بر  بان آر.

هتا، نهتی    ها امر و ا   شتتی  کتاِ خدا را تالوت کن، در سالم گفتن پيشقدم باش، به نيکی

 کن.

طه برقرار کن، و به آن کس کته ا  تتو چيتزی خواستت     ات کرده راب با کسی که قطع رابطه

 اجابتش کن.

 شود. نما می های مردم نگردی که چنين کس انگشت  نهار که متعر  عيب

است هايی  و اگر در پی جود و کرم برآمدی، معدن آن را درياِ که کرم و سخا را نيز معدن

 هايی دارد. ميوه هايی و هر شاخه هايی دارند و هر رشته شاخه ها، رشته و معدن
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روی تنها نيکان، و نه نابکتاران را  يتارت کتن کته نابکتاران،       فر ندم اگر به ديدار کسی می

شود و  آيد و درختانی هستند که برگشان سبز نمی هايی هستند که آبی ا  ميان آنها برنمی سنگ

 1روياند. ای نمی اند که بوته  مينی

 تاِ و ما مسافريم و بی

السالم،  ديد که شيعيان را به قبر حضرت علی بن ابيطالب عليه ش را میو ققنوس امام خوي

که حدود صد سال مخفی بود و کسی جز امامان و ختواص ا  جايگتاه قبتر آن حضترت اطتالع      

 نداشتند رهنمون شد و آن را بر دوستداران و شيعيان اهل بيت عليهم السالم آشکار ساخت.

هايی که با ابوحنيفه داشت ديده بتود   يکی ا  نشست السالم را در و ققنوس امام صادق عليه

 دهیی که امام به او فرمود: ای ابوحنيفه مردم عراق را به چه فتوا می

 ابوحنيفه گفت: به کتاِ خدا.

 امام فرمود: و تو ا  کتاِ خدا ناسخ و منسو  آن و محکم و متشابهش خبر داریی

 ابوحنيفه گفت: آری.

منظتور  « و قدرنا فيها السير ستيروا فيهتا ليتالی و ايامتاً امنتين     » امام فرمود: دربارة اين آيه

 کجاستی

 ابوحنيفه گفت: ميان مکه و مدينه است.

                                                 
السالم آمده که فرمود: پدرم تا لحظه مرگ اين ستفارش را آويتزة گتوش ختود قترار داد.       و ا  امام رضا عليه - 1

 ِ  ندگی دوا ده امام.االولياء، اقتباس ا  کتا حلیةکتاِ 
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السالم رو به حاضران کرده فرمودند: شما را به خدا آيتا شتما ميتان مکته و      امام صادق عليه

 مدينه که حرکت بکنيد بر جان و مال خود تأمين داريدی

 گفتند: خير.

گويد. حال در متورد ايتن    السالم فرمود: ای ابوحنيفه، خداوند جز ح  سخنی نمی امام عليه

 منظور وارد شدن به کجاستی« و من دخله کان امنا»آيه برايم بگو 

 ابوحنيفه گفت: خانة خدا.

دانيد که  السالم رو به حاضران کرده و فرمود: شما را به خدا مگر نمی امام جعفر صادق عليه

 سعيد بن جبير وارد آن شدند و جان سالم بدر نبردند.عبداهلل  بير و 

 گفتند: آری به خدا چنين است.

 پردا م. ابوحنيفه گفت: من علمی ا  قرآن ندارم و تنها به قياس می

کنی بگو ببينم کدام يتک قتتل يتا     السالم فرمود: حال که چنين است و قياس می امام عليه

 تر استی  نا، گناهی عظيم

 گفت: قتل.

فرمود: پس چگونه است که در قتل تنها دو شاهد ولی در  نتا بته چهتار شتاهد حکتم       امام

 شودی و بگو کدام يک نما  يا رو ه برتر استی صادر می

 گفت: نما 

آيد که  ن حائضه پس ا  اتمتام حتيض    السالم فرمود: ولی بنا به قياس تو ال م می امام عليه

 نما ش را قضا کند نه رو ة خود را.
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 ه خداوند متعال قضای رو ه و نه نما  را بر او واجب کرده است.حال آن ک

 تر است يا منیی گاه به او فرمود: آيا بول کثيف آن

 تر است. ابوحنيفه گفت: بول کثيف

السالم فرمود: بنا به قياس تو بايستی انسان پس ا  خروج بول و نته منتی، غستل     امام عليه

 کند.

 ابوحنيفه گفت: من صاحب رأی هستم.

يتک  اش در  ای دارد و خود و برده السالم فرمود: حال نظرت دربارة مردی که برده امام عليه

شب همسر گزيدند و هر دو نيز يک شب با همسران خود همبستر شدند، سپس به سفر رفتنتد  

و همسران خود را در يک خانه جا گذاشتند و همسران دو کودن به دنيا آوردند سپس خانه بر 

د و دو  ن به هالکت رسيدند و دو کودن  نده ماندند چيستی به نظر تو کدام سر آنها خراِ ش

 گذار استی يک ارباِ و کدام يک برده و کدام يک وارث و کدام يک ارث

 الهی هستم.« حدود»ابوحنيفه گفت: ولی من اهل 

و  السالم فرمود: دربارة مرد کوری که چشم بينايی را ا  حدقه بيترون آورده باشتد   امام عليه

دربتارة او اجترا   « حتدود »و چگونه گويی  دستی که دست کسی را بريده باشد چه می دوم بريده

 شودی می

 ابوحنيفه گفت: ولی من عالم به بعثت پيامبران هستم.
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السالم فرمود: حال به من بگو دربارة سخن الهی به موسی و هارون به هنگامی که  امام عليه

شايد( متعلت    -)چه بسا « لعّل»آيا « لعه يتذکر اويخشی»د: ايشان را نزد فرعون فرستاد و فرمو

 به بشر )من و تو( نيستی

 گفت: چرا.

 السالم فرمود: آيا خداوند هم ترديدی داردی امام عليه

 دانم. ابوحنيفه گفت: نمی

دهی ولی ا  جمله وارثتان آن   کنی که به کتاِ خدا فتوا می السالم فرمود: فکر می امام عليه

 نيستی.

 کنی صاحب قياس هستی حال آنکه نخستين کسی که قياس کرد ابليس بود. ر میفک

باشی حال آن که رأی ا  رسول خدا درست بوده و ا  ديگری  کنی صاحب رأی می و فکر می

و اين سخن را بته ديگتری نگفتته    « فاحکم بينهم بما اران اهلل»گويد:  خطاست.  يرا خداوند می

 است.

در هستی حال آنکه آن کس که حدود بر او نا ل شتد،  « دودح»کنی که صاحب  و فکر می

 تر است. علم آن به تو اولی

کنی که به مبعوث شدن پيامبران آگاهی حال آن کته ختاتم پيتامبران ا  تتو بته       و فکر می

 بعثت آنان داناتر است.

ی شد که ابوحنيفه بر فر ند رسول خدا وارد شد و چيزی ا  او نپرسيد، چيز و اگر گفته نمی

 پرسيدم. ا  تو نمی
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 گويم. سخنی نمی« قياس»و « رأی»ابوحنيفه گفت: ا  امرو  به بعد ديگر به 

کرد همچنتان کته    طلبی ترا رها نخواهد ن نيست رياستالسالم فرمود: هرگز چني امام عليه

 پيش ا  ترا نيز رها نکرد.

ه در تب و تاِ هجری، امام خويش را در بستر بيماری يافت و مدين 148و ققنوس در سال 

 حزنی عظيم بود.

السالم در بستر بيماری و در حال احتضار امر نمود تمام خويشان و  و امام جعفر صادق عليه

دوستان و افراد خانواده نزد ايشان جمع کنند و احدی نماند مگر اينکه در آن هنگتام نتزد امتام    

 السالم حاضر بود و امام به تمام آنها نظر نمود و فرمود: عليه

 

 ةتَخفاً بِالصَّلواِنَّ شَفاعتنا التَنال مُسْ

 )همانا شفاعت ما به کسی که نما  را خوار و سبک شمارد نخواهد رسيد.(

 و با  مدينه بود و بقيع.

کنندگان در حالی که ابتوهريره عجلتی در    ديد امام خويش را بر دوش تشييع و ققنوس می

 خواند: کنندگان بود و می شمار تشييع

 کنند. مل میحم در حالی که او را بر سر و شانة خود گوي می -

ای که ا  اوج بلندی، بته ختان    بريد، ا  دنيا رفته دانيد که چه کسی را به خان می آيا می -

 شود. سپرده می
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 1ريزند ولی بهتر که بر سر خود خان بريزند. فردا بر قبر او خان می -

 

 تاِ و ما مسافريم و بی

 ِ و بيقرار.تا رفت بی و ققنوس می

 کدورت دلگير خان آئينة دلش را مکدر ساخته بود.

های التماس و ابر چشتمانش پتر ا     تاِ و بيقرار و دستانش پر شده بود ا  ساقه رفت بی می

های  شدند و دشت سينة تبدارش پر بود ا  گل های دعا که ا  هم با  می باران نيا  و لبانش غنچه

 سر  نيايش:

 

 خداوندا

 م و بيقرارو من مسافر

 و  ندانی ظلمت خويشتنم.

 شدم. کاش ا  خويشتن رها می

 کاش نور معرفتی بر من بتابد و مرا ا  ظلمت خويش برهاند.

 خواند. نفس مرا به خان می

                                                 
 اقتباس ا  کتاِ  ندگی دوا ده امام، نويسنده هاشم معروف الحسنی، ترجمه محمد مقدس. - 1
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 ها اسيران خان مائيم نه خفتگان گورستان

 ما خفتگان گورستان نفس خويشتنيم.

 های رنگارنگ خويشيم. ما محبوس چاه ويل هوس

 خواند. ا به خويش میخان مر

رفت و مرغ وحشیِ روحِ بيقرارش،  حال، می تاِ و بيقرار، دل خسته و پريشان رفت، بی و می

 گنجيد. در قفس خان نمی

ش را پروريده بود و ا  ا آمد، ا  وطنش. گرچه ما در خان جسم خاکی و ر قش ا  آسمان می

 بيقرار.اش قفسی تنگ ساخته بود، اما پرنده وحشی بود و  تن خاکی

های دوردست، آنستوتر ا  خورشتيد،    اش در آن سوی اف  دانست بهشت سبز گمشده که می

های هفتگانه، در اوج اين آبتی مهربتان، در    ترين فرش  مردين خويش را در دل آسمان گسترده

 همسايگی عرش خداوندی گشوده است.
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 فصل نهم

 
 در محضر امام موسی کاظم

 علیه السالم
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 تاِ و بی و ما مسافريم

ختورد و خورشتيدی ا     و در گردش  مان و چرخش  مين خورشيدی به ملکوت پيوند متی 

پرستان را خوش نيايد و خفاشان تاِِ ديتدن آفتتاِ را نداشتته     شود. گرچه شب ملکوت  اده می

 باشند.

دهتد. و در گتذر    و  مين در چرخش خويش شب را به رو  و تاريکی را بته نتور پيونتد متی    

 روند. آيند و می ا  پی هم می ها فصول سال

کند و هر شتب در چتاه مغترِ     اما آفتاِ همچنان گرم و پرنور هر صبح سر ا  مشرق برمی

 رود. فرو می

شکند و حرير سياه شب پتر ا    ريزد و ظلمت می و نقرة مهتاِ هر شب به دامن آسمان می

 پولک ستاره.

 تابد. های بيقرار شيعه می وقفه، گرم و نورانی بر جان اما آفتاِِ بلند حقيقت بی

ای ستوخته، و پاهتايی تتاول     و شيعه در دل تاريخ، با فرقی شکافته و دستانی بريده و سينه

های گداخته و شمشيرهای آخته در درياهايی ا  آتش، رقتص    ده، غرقاِ خون و عش ، بر آهن

ای  مش را لحظهخواند. اما اما سا د و نما  عش  می کند و با خون سر  خويش وضو می مرگ می

گذارد که جان شيعه با عش  پيوندی ديرينه دارد. که آفتاِ در نگاهش  کند و تنها نمی رها نمی

 و عش  در وجودش مسکن گزيده است.

 و شيعه بيقرار نور و نور بيقرار تابيدن.
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تر ا   و تابش نور و  الل آفتاِ جان عاشقان واليت علوی را سبزتر ا   الل جنگل و باطراوت

 کند. خوردة ملکوت می  های باران ستانبو

 آلودة نبوی را. شناسد غربت سبز گنبد خان شيعه می

 های مدينه آشناست. شيعه با چاه

شناسد و خانة واليت را با قصرهای باشکوه جنتات   السالم را می شيعه غربت خانة علی عليه

 السالم. عليهکند که جنات عدن اينجاست، در مدينه، در خانة علی  عدن معاوضه نمی

 شناسد اما تربتش را گم کرده است. شيعه ياس کبود را می

 السالم آشناست. شيعه با مظلوميت سبز امام حسن عليه

 ور د و تربت معطر کربال مهر نما  اوست. السالم عش  می شيعه به حسين عليه

 السالم بر لوح دلش نقش بسته است. شيعه صحيفة سجاد عليه

 ها آشناست. ششيعه با شکافندة دان

 شيعه بر صحيفة ايمانش مُهر جعفری نقش عش   ده است.

و ققنوس ديد که پس ا  صادق آل محمد صلی اهلل عليته و آلته لتوای هتدايت بشتری بته       

 السالم سپرده شد. اش امام موسی الکاظم عليه دستانِ پرتوان و ملکوتی فر ند گرامی

 های گريزپای امت محمدی را. کند رمه السالم پرچمدار سبز عش  هدايت می و موسی عليه

و ققنوس در گردش  مان ديد که ا  ظلمتکدة ستياه  نتدان هتارون نتور بته آستمان بتال        

 کشد. می

 های ظلم و ستم عباس هبوط کرده بود. چال و خورشيد به  مين که نه که به سياه
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 اند. و با ناباوری ديد که خورشيد را به  نجير کشيده

 کشيد. ود که بر تن نور نقش عش  میهای ستم ب و تا يانه

 جوشيد. و با  خون ا  رگ عش  می

 و با  شيعه بود و درد هجران.

تواند خورشيد را به بند کشد و نورش را ختاموش ستا د کته در شتب نتور       اما شب کجا می

 ستيزد. شکند که نور با ظلمت می گشايد و شب را می ای بال می درخشد و ا  هر رو نه بيشتر می

درد و  تاِ در پسِ ابرهای تيره شايد که  ندانی شود اما شعاع نور، ابرهتا را ا  هتم متی   و آف

با  هتم بتر    گريزند و آفتاِِ بلندِ حقيقت شکند و ابرها می سپاه سياه و متراکم ظلم را درهم می

 تابد که ظلمت شکستنی است. صفحة دوار گيتی می

السالم به او فرمود: کته تتو    عفر صادق عليهنام مادر گرامی امام حميده خاتون بود. و امام ج

 ای در دنيا و ستايش کرده خواهی بود در آخرت. پسنديده

ها را  السالم  ن و او چندان فقيه و عالم به احکام و مسائل بوده است که حضرت صادق عليه

 1فرمود که در اخذ مسائل و احکام دين به ايشان رجوع نمايند. امر می

 تاِ و ما مسافريم و بی

ای  کشتيد بستان پروانته    ای سر متی  و ققنوس که مسافر بود و دلش بدنبال نور به هر رو نه

 سبکبال

 ا  رو نة سياه  ندان مخوف هارون به ديدار نور شتافت.

                                                 
 .219، ص 2منتهی اآلمال، ج  - 1
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 ترين سيمای ملکوتی عش  گره خورد. و نگاه نگرانش بر متبرن

توان در  نجير ظلم  میدريد که خورشيد را ن اش را ا  هم می اما غمی سنگين و سربی سينه

 ديد.

بختش   و هزاران دريو و درد که تا يانة ستم آويخته بر ديوار بلند خشتم و جنتون و  ينتت   

 سينة سياه و سنگی ديوار.

 ها خورشيد همچنان در بند  نجير ستم. و سال

هتا بتدون    و  مان گويی ا  اين غم سنگين ا  حرکت با  ايستاده بتود و  متين گتويی قترن    

ترين خواِ  مستانی ختويش ا  گتردش مستتانه ختويش      بخش آفتاِ، در طوالنی گرمای حيات

 دست شسته بود.

اش در خان عشت  استت و بتاران اميتد بتر او       ماند که ريشه اما شيعه در باور بهار سبز می

 بارد. می

 و دستانش بلندترين پل عبور به آنسوی آسمان.

قدمگاه عاشقانه و  يستنگاه هميشگی  های ملکوت که خدا در دل او خانه دارد و سبزينة باغ

 او.

گريخت و اميد و عش  دوبتاره در او   و ققنوس با نگاه گرم او ا  گورستان ظلمت خويش می

 کرد. جوشيد و او را با خويش جاری می  د و  مزم دوباره در او می جوانه می

 موسای آل محمد )صلی اهلل عليه و آله(

 ل محمد )صلی اهلل عليه و آله( لقب يافت.همان که بر کسی خشم نگرفت و کاظم آ
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 مان. پدر شاهزادگان سر مين

جای اين ستر مين شتهد ختونين فر نتدان      های خونرنگ الله و جای و ايران پر است ا  باغ

 مطهر و صبورش.

های گرم و شتور قتم تتا     ا  کويرهای عطشنان کاشان گرفته تا سر مين سبز شمال. ا  آِ

 ا  طوس تا شيرا . در و دروا ه. و تهرانِ بی

ها و  ای و در پي  و خم جاده و در خم هر کوهی و در دل هر دشتی و در باالدست هر آبادی

 در هياهو و غوغای شهرها.

 و ايران پر است ا  تکرار نامکرر نام مقدسش.

 و اين سر مين وادی طور و سينا.

 دگان  نور که ظلمت های جوشان و خروشانِ السالم چشمه عليهو فر ندان مطهر امام کاظم 

هتای حکمتت ا  درونشتان     يابنتد و جوينتدگان علتم در جوارشتان چشتمه      در کنارشان آرام می

 جوشد. می

و ققنوس، دختر مطهر نور را، فاطمة معصومه را، همان که ايران را با قدوم خويش قداست 

ديده به ديدار  که دل به عش  برادر سپرده بود و بخشيده بود، ديده بود که به ساوه آمده است.

 او دوخته.

اما در قم، در بقيعی ديگر به آستمان پتر کشتيد. و متردم ختوِ و نجيتب ايتن ستر مين،         

هتای   ها و محبت های نور، او را همچون جان خويش در آغوش صداقت مهمانداران و ميزبانان آيه

 خويش فشردند و دل به عش  سپردند که اين سر مين، وطن عش  است.
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 تاِ بیو ما مسافريم و 

السالم بزرگترين فر نتد امتام جعفتر صتادق      دانست که امام موسی کاظم عليه و ققنوس می

 شک  يباترين ايشان بود که معروف بودند به ديباج. السالم نبودند ولی بی عليه

هجری، بين مکه و مدينه در محلی به نام االبراء کته قبتر آمنته     128و در هفتم صفر سال 

 يامر صلی اهلل عليه و آله واقع است بدنيا آمدند.بنت وهب مادر گرامی پ

 بودند.« بربری»يا « اندلسی»و مادر آن حضرت 

ها را کته   دود بيست سال با پدر گرامی خود بودند و حکومت امویالسالم ح عليهامام کاظم 

طلبانی بود کته ا    های بعد شاهد انبوه علما و دانش ديگر در حال احتضار بود درن نمود و سال

آوردند و پير و جوان در محضر پدر گرامی ايشان برای کستب فتيض    هر سو به مدينه هجوم می

 شدند. جمع می

و ققنوس امام خويش را که هنو  کودکی بيش نبودنتد در منتاظره بتا ابوحنيفته پيشتوای      

 مذهب حنفی يافت.

د، که امتام  السالم برای حضور بو ابوحنيفه نشسته بود و منتظر اجا ة امام جعفر صادق عليه

 السالم که در آن هنگام در سن کودکی بود بر او وارد شد. موسی بن جعفر عليه

خواست با او صحبتی کرده و به شوخی پرداخته باشد لذا با طرح اولين سئوال  ابوحنيفه می

 خود به گفتگو با ايشان پرداخت.

 گويد: خود ابوحنيفه می
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بته   م عا م حج شدم و وقتی وارد مدينه شتدم السال در رو گار امامت امام جعفر صادق عليه

 خانه منتظر اجا ة ورود ا  امام بودم که کودکی بيرون آمد. خانة آن امام رفته در هشتی

 کجا برودیبايد ای بخواهد رفع حاجت کند  ا  او پرسيدم: اگر بيگانه

 آن کودن نگاهی به من انداخت و فرمود:

ها، پای درختانِ ميتوه، پنجترة    ها، کنارة رودخانه رود و ا  چشم همسايه در پس ديوارها می

 شود. های در رو و مساجد دور می ها، و کوچه خانه

کشد و هر کجا خواست  کند و پيراهنش را باال می و نه پشت به سوی قبله و نه رو به آن می

 کند. کار خود را می

ديگری به او نگاه کردم گويد: وقتی اين پاسخ را ا  او شنيدم به چشم  ابوحنيفه در ادامه می

 و به نظرم بزرگتر جلوه کرد.

 به او گفتم: فدايت شوم حال بگو لغزش ا  کيستی

 ايشان در پاسخ نگاهی به من کرد و گفت: بنشين تا برايت بگويم.

 من نيز نشستم و به او گوش فرا دادم.

 ی هر دوی آنها.فرمود: لغزش ناگزير يا ا  سوی بنده است و يا ا  سوی پروردگار و يا ا  سو

اش ستم روا دارد و او  تر ا  آن است که بر بنده تر و منصف اگر ا  سوی خدا باشد که او عادل

 را در کاری که نکرده، با خواست کند.

تر است و قوی، به رعايت انصاف و بخشش  اش بود، او در اين ميان قوی و اگر ا  خدا و بنده

 اش، اولی. ا  بنده
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اشد که چنين است گناه را او مرتکب شتده و نهتی ا  آن نيتز متوجته     و اگر ا  سوی بنده ب

اش بخشيده و اگر مجا ات بيند گناه  اوست. و اگر مورد بخشش قرار گرفت که به لطف و بزرگی

 او و کوتاهی ا  او بوده است.

آنکه با امام صادق  گويد: با آنچه که ا  آن کودن شنيدم پاسخم را گرفتم و بی ابوحنيفه می

السالم مالقات کنم آنجا را ترن کردم و پيش خود گفتم: همگی ا  يتک تبارنتد و خداونتد     يهعل

 شنونده و بسيار داناست.

السالم پس ا  پدر مدت سی و پنج سال در فضای آکنده ا  کينه و نفترت و   امام کاظم عليه

عباسی بته   دشمنی با اهل بيت عليهم السالم دوران امامت خويش را در  ير کنترل شديد حکام

 سر بردند.

های اوائل امامت، ايشان در مدينه اقامت داشتند و پس ا  چندی مهدی )عباستی(،   در سال

السالم را به بغداد فرا خواندند و در آنجا  ندانی کردند و سپس بر اثر خوابی کته ديتده    امام عليه

 بود آن حضرت را به مدينه با گرداند.

الستالم پيشتنهادد کترد     به امام موسی بن جعفر عليهو ققنوس ديده بود که مهدی عباسی 

السالم ا  پذيرفتن آن خودداری فرمود. و وقتی مهدی، بتر   فدن را به او با گرداند ولی امام عليه

 السالم فرمودند: اين پيشنهاد خود پافشاری کرد امام عليه

 پذيرم. جز در حدود آن، آن را نمی

 مهدی عباسی پرسيد: حدودش کدام استی

 اش دگرگون شد(. السالم فرمود: حد نخست عدن )مهدی چهره مام عليها
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 اش درهم شد(. حد دوم، سمرقند )چهره

 حد سوم، آفريقا.

 السالم پرسيد: و حد چهارمش کجاستی مهدی ا  امام عليه

 السالم فرمود: کنارة دريا تا خزر و ارمنستان. امام عليه

 ماند حال به همان وضع نخست با گرديم. مهدی به ايشان گفت: ديگر چيزی برای ما نمی

السالم پاسخش داد: به تو گفته بتودم کته اگتر حتدود آن را معتين کتنم بتا پس         امام عليه

 دهی. نمی

السالم در طول حکومت مهدی عباستی و فر نتدش هتادی، تحتت کنتترل       امام کاظم عليه

ه  نتدان افکندنتد و بتا  آ اد    شديد قرار داشتند و چندين بار ايشان را به بغداد فرا خواندنتد و بت  

 نمودند.

هتای   السالم در دوران هارون الرشتيد گذرانتد ا  بتدترين ستال     هايی که امام عليه ولی سال

 رفت.  ندگی ايشان به شمار می

کترد و پتو ش    که هارون چندين بتار ايشتان را بته  نتدان افکنتد و هتر بتار او را آ اد متی        

 گرداند. با میخواست و با عزت و احترام به مدينه  می

 و ققنوس در يکی ا  اين سفرها امام خويش را ديده بود که فرمود:

ايتد تتا    وقتی بر هارون الرشيد وارد شدم به من گفت: برای چه به عامه و خاصه اجتا ه داده 

شما را به رسول ختدا )صتلی اهلل عليته و آلته( نستبت دهنتد حتال آنکته شتما فر نتدان علتی            
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شود و پيامبر )صلی اهلل عليه و آلته( جتد    کس به پدرش منسوِ می السالم( هستيد و هر )عليه

 مادری شماست.

در پاسخش گفتم: آيا اگر پيامبر )صلی اهلل عليته و آلته( ا  قبتر بيترون آيتد و دختترت را       

 دهیی خواستگاری کند تو دخترت را به او می

 هارون گفت: پناه بر خدا چگونه ندهم.

 دهم. کند و من به او  ن نمی دختر من خواستگاری نمیا   گفتم: ولی او )پيامبر )ص((

 هارون پرسيد: برای چه ای ابوالحسنی

 گفتم: چون او مرا  اده است ولی ترا نزاده است.

 هارون گفت: احسنت ای موسی.

و  گوئيد ما خاندان پيامبر هستيم حال آنکه پيتامبر نستبی نداشتت    گاه گفت: چگونه می آن

و نه دختری و شما ا  فر ندان دختر او هستيد. و بايد مترا ا  دليتل و   نسل ا  فر ند پسری است 

دانيتد( بتاخبر کنيتد و وقتتی تترا رهتا        حجت خود )در اين باره که خود را ا  خاندان پيامبر می

 کنم که ا  کتاِ خدا دليل بياوری. می

 السالم نيز اين آيه را بر او قرائت نمود: عليهامام 

سِنينَ. مُحْزِی الْوَ سُلَيمانَ وَ اَياوَِ وَ يُوسُفَ وَ مُوسی وَ هُووَنَ وَ کَذلِکَ نَجْ داوُدَ َتیةِ   ر وَ مِنْ

 يی وَ عيسی ......وَ  َکَرّيا وَ يَحْ
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)و ا  نستل او داود و ستليمان و ايتتوِ و يوستف و موستی و هتتارون رهبتری کترديم و متتا       

و يحيتی و عيستی و اليتاس همته ا       دهيم و ا  نسل آنها  کريا نيکوکاران را اينچنين پاداش می

 شايستگانند.(

 السالم ا  هارون پرسيد: پدر عيسی کيستی در اينجا امام عليه

 هارون گفت: عيسی پدر نداشت.

 السالم فرمود: ولی ما ا  طري  مادرش مريم او را به نسل پيامبران نسبت داديم. امام عليه

 ايم. ها به نسل پيامبر پيوند خوردهو ما نيز ا  طري  مادر خود فاطمه سالم اهلل علي

ديد عليرغم کنترل شديدی کته هتارون الرشتيد بتر امتام موستی بتن جعفتر          و ققنوس می

کرد شهرت و آوا ة او در حجا  و عراق و ديگر منتاط  پيچيتده و علمتا و     السالم، اعمال می عليه

نداشتند به امامت او  رسيدند و آنهايی که تا ديرو  امامتش را قبول طلبان به حضورش می دانش

شتدند و خمتس امتوال ختود و  کاتشتان را بته او        اعتراف کرده و شيعيان به گرد او جمتع متی  

 دادند و اينها همه ا  هارون پوشيده نبود. می

 السالم فراگير شد و همه جا صحبت او بود. شهرت امام موسی کاظم عليه

تختش و خطتری کته ا  ستوی امتام      تو ان و بدخواهان او را نسبت به تاج و به عالوه کينه

 متوجه آن است تحريکش کردند.

 و هارون الرشيد مصمم به  ندانی کردن امام گرديد.
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هجری،  183ها رنج و  ندان، در سال  السالم پس ا  سال تا سرانجام امام موسی الکاظم عليه

 1با سم که در غذای امام ريخته بودند، در  ندان سندی بن شاهک به شهادت رسيد.

 

 مام موسی الکاظمعليک يا االسالم 

 السالمعليه 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .2اقتباس ا  کتاِ  ندگی دوا ده امام، نويسنده هاشم معروف الحسنی، ترجمه محمد مقدس، ج  - 1
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 فصل دهم

 
 در محضر امام علی بن موسی الرضا علیه السالم
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 تاِ و ما مسافريم و بی     

هتای عشت     گذشتت و ا  دامنتة ستبز حيتات خوشته      های انديشه می و ققنوس ا  ورای قله

 چيد و نگاهش به آسمان گره خورده بود. می

 ظلمت را شکسته بود.و دلش که مرغکی بود تشنه و بيقرار، گرچه قفس تنگ 

گشود و چشم انتظار جذبة آتشنان خورشيد خود را بدستت نتور و    ه آسمان بال میمدام ب

 سپرد. شعله می

گذشت و فصتول چته    ها، ا  تونل مه گرفته  مان می و او همچنان مسافر بيقرار عبور لحظه

 م را در طوس يافت.السال رفتند و او بهار سبز امام رضا عليه آمدند و می پرشتاِ ا  پی هم می

 مسافر غريبی که ا  مدينه آمده بود.

هتای   هتای مهربتانش سرشتار ا  عطتر جتانبخش گتل       داد و حترف  اش بوی ياس می انديشه

 محمدی.

مان، همچون پدران مطهرش گرفتتار ظلمتت ستياه     و شاهزادة مهربان و سبزپوش سر مين

 خلفاء و غاصبان ناح  واليت علوی.

 ه ياتکتم بود که ا  اروپا، اندلس )اسپانيا( آمده بود.اش نجم نام مادر گرامی

و ققنوس اين بار امام خويش را  ندانی دربار مأمون يافت که دست و پتايش را بته  نجيتر    

شان و کلمات متعفن پر  های نانجيبِ شان و نگاه  های آلوده ها و در ظلمت نفس ها و نيرنگ خدعه

 بسته بودند. شان ا  دروغ و تزويرشان و تفرعن فرعونی
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هتای    های کا ِ و هر يک گرفتارِ ظلمتِ نفس های غصب شده و مقام سوداگران سياه ثروت

 شيطانی خويش.

شتکند و  متين و    ماند و با نتور ختويش تتاريکی را متی     اما خورشيد که در بند ظلمت نمی

فصتول   های مشتاق و بيقترار حقيقتت را، و تمتام    خوردة جان های سبز و باران آسمان را و دشت

 کند. سبز را نورباران می

 گويد، ا  سر مين سبز ملکوت. و هشتمين خورشيد نيز ا  آسمان می

 کند. ها را بيقرار می گويد و پروانه ا  نور می

 پاشد. های شيدای شيعه بذر عاشقی می گويد و در جان ا  عش  می

هتا و   ها و در دل دشت گويد و رودهای خروشان، تشنه و بيقرار، ا  دامنه تند کوه ا  دريا می

تتاِ و بيقترار،    در پي  و تاِ پرفرا  و نشيب بسترهای سنگی ختويش، پتر ا  شتور و اميتد، بتی     

 شوند تا در دامن پرمهرش آرام يابند. رهسپار دريا می

 گويد، اما نه در  مين که در هفت آسمان. ا   الل سبز جنگل می

 گويد. و ا  ورای اين جهان خاکی با ما سخن میا

  ند: اش مدام نهيب می ای ملکوتیند

 ای خان جای تو نيست. تو ا  آسمان آمده

های اطلسی، ا  مريم، ا  شب بو،  گويد. ا  پاکی، ا  شبنم، ا  گل و در ظلمت  مين ا  نور می

 ا  صدای باران، ا  تر شدن.

 کند و نور را تفسير. ها مال اوست. عش  را معنا می  يباترين واژه
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 پرند. شناسد. و مرغان مهاجر همه در هوای کوی او می ها را می صدای بال چکاون

رويند  ها می شکند و الله بندد و شقاي  می کمانی ا  عش  می در وسعت سبز انديشه، رنگين

گيترد و جتای پتای نستيم روی      ها را به بتا ی متی   پرد و برگ ها می و نسيم مهر ا  روی سر گل

 بندد. خورده موج می های باران چمن

 بوسد. کند و چهرة خندان گل را می ها را نوا ش می برهنة شاخه تن

های خستتة ققنتوس    اش، بر نفس و در ترنم باران بهاری حضور سبزش، آفتاِ نگاه ملکوتی

 بخشيد. رمقی دوباره می

هتای معطتر يتاس، بتر      گرفت و بوی تمام گتل  اش دوباره جان می پاهای  خمی و تاول  ده

 د.پيچي دشت سينة تبدارش می

و ا  حضور گرمش، ا  نگاه مهربانش، ا  دستان سخاوتمندش که سرشار ا  نتور و روشتنايی   

 گرفت. است جانی دوباره می

  دود. انگيز خود را در چشمة محبتش می و غبار راه ممتد و طوالنی سفر اعجاِ

غروِ عشت  بگتذارد و بلندبلنتد     های مهربان آفتاِِ بی خواست سر بر شانه میچقدر دلش 

 يه کند.گر

 چقدر دوست داشت بتواند ا  خويش بگريزد و در او بياويزد.

 چقدر با او بودن را دوست داشت.

اش، وستعت   اش تنگ شده بتود، بترای کبوترهتايش، ستقاخانه     دلش برای گنبد  رد طالئی

 کشيد. اش پر می خانه حرمش، دلش برای شنيدن صدای نقاره
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اش،  هتای بته شتبنم نشستته     ظارآلودش و در نگاهاش و در ترنم لحظات انت و در باور انديشه

ترين عواطف دلش را به آفتاِ بلند نگاه ملکوتی او، به گنبد  رين حترمش، بته ستايش     آسمانی

و  انتد  های کبوتران عش ، به پنجترة فتوالدين نااميتدانی کته فقت  اميتد بته مهتر او بستته          بال

  د. هايشان به پنجرة لطف او گره خورده است پيوند می دل

 

 

 کرد: و با خويشتن  مزمه می

 

 های تنهايی من ای امام لحظه

 های مدينه ای مسافر غريب نخلستان

 ام ای اميد جان خسته

 ام های بسته ای پناه دست

  وال ای بهار بی

 ای ا  تبار ياس

 های ديرو م ای اميد تمام لحظه
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 های امرو م ای روشنايی تمام لحظه

 های فردايم را تمام لحظه

 م امن خويشدر حري

 انتهای خداوندی در ساية رحمت بی

 تو بودن ا  هر چه بی

 حفظ کن

 ای معنای بلند عش 

 ترين آفتاِ ای مشرقی

 ای ا  تبار موسی

 ای مسيح عش 

 ای نور محمدی

 ای آفتاِ سبز علوی

 ای پسر فاطمه )س(

 ای آفتاِ فر ند آفتاِ پدر آفتاِ

 خزان شوم بی با تو بهاری می

 ز اميد منیهای سب تو جوانه

 تو باور رويش دوباره منی

 و من
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 مسافر تنهای غربت  مينم

 و من

  ائر غبارآلود و خستة يک نگاه توام

 بگذار تا نام تو تطهير کند تمام وجودم

 السالم عليک يا علی بن موسی الرضا

تتاِ و بيقترار و دستتانِ     و ققنوس همچنان مسافر غريب ظلمتکدة  متين و همچنتان بتی   

 تاِِ نور. عطشناکش بی

 ديگر پای رفتنش نمانده بود.

هتا آنستوتر ا     سو اند و آوا  حزينش تا دوردست سو  عش  او را خوش می های خرمن جرقه

 خورشيد، آتش عش  به جان فرشتگان انداخته بود.

 ای به وسعت دنيا، به وسعت تاريخ بر گرد خويش فراهم ساخته بود. او هيمه

السالم ديده بتود   بيت را در مرو در حضور امام رضا عليهو ققنوس، دعبل خزاعی شاعر اهل 

 السالم عرضه کرد: که به امام عليه

ام که پيش ا   ام و با خود پيمان بسته ای سروده ای فر ند رسول خدا من دربارة شما قصيده

 شما آن را بر کسی نخوانم.

 السالم به دعبل فرمود: آن را بخوان ای دعبل. و امام عليه
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يز سرودة خود را که در آن به وقايعی که ا  هنگام وفات پيامبر صتلی اهلل عليته و   و دعبل ن

آله، جريان سقيفه، برخورد مسلمانان با خالفت و آنچه که در دوران اموی و عباسی بر اهل بيت 

 عليهم السالم آمده بود خواند.

 السالم متأثر گرديد: و وقتی دعبل به اين بيت رسيد امام عليه

م که ح  آنها و غنيمت آنها ميان ديگران پخش شده است ولی دستشان ا  غنايم بين می -

 ديگران، تهی است.

 السالم محزون با ديدگانی گريان به تکرار اين بيت پرداخت و فرمود: و امام عليه

 آری ای دعبل راست گفتی.

 و وقتی به اين ابيات رسيد:

اند دستانی به دور ا   انصافی کرده ی که بیانصافی کنند آنها به کسان هر گاه در حقشان بی -

 کنند. انصافی درا  می هر گونه بی

 السالم دستان خود را  ير و رو کرد و فرمود: و امام عليه

 انصافی بدورند. آری به خدا سوگند ا  هر بی

 و وقتی به اين ابيات رسيد:

 ن بر آنها باد.قبرهايی در کوفه و ديگری در مدينه و يکی ديگر در مکه که درود م -

در آستمان هفتتمش جتای    ای است و خداونتد   و قبری در بغداد که متعل  به نفس  کيه -

 داده است.

 السالم به او فرمود: امام عليه
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 خواهی در همين جا دو بيت بر اشعارت بيفزايم که قصيده است را تمام کند. آيا می

 گفت: آری ای فر ند رسول خدا.

 السالم فرمود: امام عليه

 آورد. و قبری در طوس که چه مصيبتی بر صاحبش رفت که دل و جگر را به درد می -

 سا د. گرداند غم و اندوه ما را برطرف می را مبعوث میتا به حشر که خداوند قائمی  -

 شناسم. السالم گفت: من قبری در طوس نمی و دعبل به امام عليه

 اين قبر ا  آن کيستی

گذرد جز اينکته شتيعيان    قبر من است و هي  سال و رو ی نمی السالم فرمود: آن امام عليه

آيند و هر کس به  يارتم آيد رو  قيامت، به درجتة متن نايتل     من در اين غربتکده به  يارتم می

 1شود.

 

 و 

 تاِ ما مسافريم و بی

 های آتشنان عش  و نيا . و ققنوس بود و جرقه

 حديث نامکرر، حديث آر ومندی است و اين

                                                 
 .415، ص 2، هاشم معروف الحسنی، ترجمه محمد مقدس، ج اقتباس ا  کتاِ  ندگی دوا ده امام - 1
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 علیه السالمجواد در محضر امام 
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 تاِ و ما مسافريم و بی

های آفتابگردان تمام دشت را تستخير کترده    گذشت. و گل رفت و ا  فصول سبز می و او می

 کردند. شان ملکوت را نظاره می بودو تو گويی با نگاه آسمانی

 ققنوس دوباره به مدينه پر کشيده بود.

 دار يک نگاه اوست. علم و حکمت وام و کودکی را يافته بود که

 هم او که بخشندگی و جود ا  او معنا گرفته است. او که جواد االئمه لقب يافته است. 

 السالم. فر ند مطهر امام رضا عليه

جوشد  نشيند و  مزم نه در  ير پاهايش که ا  دريای  الل قلبش می و او به تفسير عش  می

 اش غرق نور و هدايت. گرامیو همچون اجداد و پدران مطهر و 

همسر رسول اهلل بود « ماريه قبطيه»السالم، خيزران ا  خاندان  امام جواد عليه و مادر گرامی

 1که در فضايل اخالقی ا  برترين  نان عصر خويش بود.

 السالم فرمود: اش، امام رضا عليه السالم متولد شد پدر گرامی و چون امام محمد تقی عليه

الستالم کته    فر ندی عطا کرده است که شبيه است به موسی بن عمران عليه خداوند به من

است که ح  تعالی مادر او را طاهر و  شکافت و نظير عيسی بن مريم عليهم السالم درياها را می

 مطهر آفريده بود.

ها بتر او خواهنتد    پس فرمود: اين فر ند من به جور و ستم کشته خواهد شد و اهل آسمان

 گريست.

                                                 
 .397، ص 2به نقل ا  منتهی اآلمال، حاج شيخ عباس قمی، ج  - 1
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السالم فرمودند: متا اهتل بيتت کودکانمتان متو بته متو ا  بزرگانمتان، ارث          مام رضا عليهو ا

 1برند. می

الستالم بته ستال دويستت      آن حضرت به هنگامی که امام رضا عليه و ققنوس ديده بود که

 هجری ا  مدينه به خراسان عا م شدند شش ساله بودند.

 ان مدت هفده سال  ندگی کردند.ش السالم پس ا  شهادت پدر گرامی امام جواد عليه

و ققنوس رو ی مأمون را ديده بود که به قصد شکار روانه شده و در ميان راه به جمعتی ا   

کودکان رسيد که در ميان راه ايستاده بودند و حضرت جواد نيز آنجا ايستاده بود. چون کودکان 

 حرکت نکرد. کوکبة مأمون را ديدند پراکنده شدند مگر آن حضرت که ا  جای خويش

تبار سخت متعجب گرديد  و چون مأمون نزديک شد ا  جالل و حشمت اين کودن هاشمی

 شناخت. و ايشان را نمی

ا  ستر راه دور  السالم پرسيد: ای کودن چرا مانند کودکان ديگتر   نزديک آمد و ا  امام عليه

 نشدی و ا  جای خود حرکت نکردیی

تنگ نبود که بر تو گشتاد گتردانم و جترم و خطتايی     السالم فرمود: ای خليفه راه  امام عليه

 جرم کسی را عقوبت کنی. نداشتم که ا  تو بگريزم و گمان ندارم که تو بی

 ا  اين سخنان تعجب مأمون بيشتر شد و ا  او پرسيد: ای کودن چه نام داریی

 السالم فرمود: محمّد امام عليه

 گفت: پسر کيستیی

                                                 
 روايت ا  احمد بن محمد بن عيسی به نقل ا  معمر بن خالد، اقتباس ا  کتاِ  ندگی دوا ده امام. - 1
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 السالم(. )عليه فرمود: فر ند علی بن موسی الرضا

مأمون چون نام او را شنيد ايشان را شناخت و سپس روانه شتد و چتون بته صتحرا رستيد      

اش رها کرد و با  چون ا  هوا با گشتت متاهی کتوچکی در     نظرش بر دراجی افتاد و با ی ا  پی

 منقار داشت که هنو   نده بود.

ی که آمده بود با گشت و مأمون در شگفت شد و آن ماهی را در کف گرفت. و ا  همان راه

الستالم ا  جتای ختويش     دوباره کودکان را ديد که با مشاهدة او پراکنده شدند و امام جواد عليه

 حرکت نکرد.

 مأمون گفت: ای محمد اين چيست که در دست دارمی

السالم فرمود: ح  تعالی دريايی چند خل  کرده است که ابتر ا  آن درياهتا بلنتد     امام عليه

کنند و پادشاهان  روند و با های پادشاهان آن را شکار می اهيان کوچک با ابر باال میشود و م می

 نمايند. گيرند و ساللة نبوت را با آن امتحان می آن را در کف می

 1السالم. و مأمون با شگفتی گفت: حقا که تويی فر ند امام رضا عليه

 ی دربار مأمون در بغداد گرديد. اش،  ندان السالم نيز همچون پدر گرامی و امام جواد عليه

 پرست تاِ ديدن آفتاِ را ندارند. که خفاشان شب

و در  مان مأمون خليفة عباسی، عباسيان ا  يحيی بن اکثم که قاضی القضات بود خواستند 

السالم  ای را مطرح کند که امام عليه السالم مسئله که در حضور مردم و خليفه ا  امام جواد عليه

 های فراوانی دادند. اند و به او وعدة بخشيدن مالپاسخش را ند

                                                 
 .2منتهی آالمال، حاج شيخ عباس قمی، ج  - 1
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و در رو ی که مأمون تعيين نمود، يحيی بن اکثم اجا ه خواست تا سئوال ختود را مطترح   

 السالم اجا ه فرمود. سا د و امام عليه

رِم )کستی کته در   خداوند ترا جزای خير دهد ای ابا جعفر دربارة مُحْت  يحيی بن اکثم گفت:

 گويیی ه شکاری کشته باشد چه میاحرام حج است( ک

 السالم که در آن  مان هفت سال و چند ماه داشتند فرمودند: و امام جواد عليه

 رِم صيد خود را در حرم کشت يا خارج ا  آنی آگاهانه اين کار را کرد يا ناآگاهانهیاين مُحْ

 رگسال! عمداً اين کار را کرد يا ا  روی خطای بنده بود يا آ ادی کوچک بود يا بز

برای نخستين بار اين کار را کرده بود يا چندمين بارش بودی شکار جزء پرندگان بود يا جز 

ور يتد يتا اينکته     آنی شکار کوچک بود يا بزرگی نسبت به کاری که کترده بتود پافشتاری متی    

هنگام و در النه صيد را کشت و يا در رو  و خارج ا  آنی قاتلِ شکار برای حج  پشيمان بودی شب

 يا برای عمره، به احرام درآمده بودی

ای خورد که نه تنها حضار متوجه شدند که  يحيی بن اکثر مات و مبهوت ماند و چنان يکه

 تاريخ به ثبت آن نشست.

 های مطرح شده پاسخ دادند. السالم، سئوال او را در تمامی فر  و امام عليه

ا ايشان نيز سئوالی مطرح کنند که السالم خواستند ت و در همين مجلس مأمون ا  امام عليه

 يحيی بن اکثم پاسخ دهد.

السالم فرمودند: ا  مردی بگو که در آغا  رو  به  نی نگاه کرد و نگاهش به ايتن   و امام عليه

 ن حرام بوده ولی رو  برآمد اين نگاه حالل شد و هنگام ظهر، حرام گرديد و بته هنگتام عصتر    
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ديد و به وقت عشا حالل شد و در نيمه شب حرام شد و حالل شد و در غروِ خورشيد حرام گر

 با طلوع خورشيد حالل گرديد.

 اين  ن چگونه  نی است و علت حرام و حالل شدن نگاه، بر مرد چه بودی

دانم پاسخ چه بگويم و چگونه است اين مسئله  يحيی بن اکثم گفت: به خدا سوگند که نمی

 تفيض فرمائيد.خواهم که مس و اگر اجا ه دهيد ا  شما می

ای در آغا  رو   السالم فرمود: اين  ن کنيزکی بود متعل  به مردی، که بيگانه امام جواد عليه

به او نگاه کرد و اين نگاه وی بر او حرام بود و وقتی رو  برآمد آن را ا  اربابش خريتد و نگتاهش   

او را به ا دواج ختود   حالل شد و وقتی ظهر شد او را آ اد کرد بر وی حرام شد و به هنگام عصر

درآورد حالل گرديد و به هنگام غروِ، به همسرش گفت که تو همچون مادرم، بتر متن حترام    

اش عدول کرد و حالل شد و در نيمته شتب او را    هستی که حرام شد و وقت عشاء، ا  اين گفته

 يک طالقه کرد حرام گرديد و در سپيدة صبح رجوع کرد و حالل شد .......

الستالم   ا  اين جريان ام الفضل، دختر خويش را بته ا دواج امتام جتواد عليته     و مأمون پس

 درآورد.

ای تا ه و نيرنگی  يرکانه نبود که با  السالم، خدعه و همسری دختر مأمون با امام جواد عليه

 شان به  نجير کشند. های حقير و پوسيده آن بتوانند خورشيد را در ظلمت دل

 م آن رفت که بر اجداد طاهرينش رفت.السال و بر امام جواد عليه

 و شد آنچه شد.
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السالم که هفده سال پس ا  پدر  ندگی کرده بودند و مأمون ايشان را بته   و امام جواد عليه

بغداد فرا خوانده بودند. در  مان معتصم عباسی برادر مأمون، همانند جدّ بزرگتوار ختويش امتام    

دل    دستان  هرنان و قتّال نه همسر که افعی سياهالسالم، جام شوکران را ا حسن مجتبی عليه

صفت خليفة عباسی نوشيد. و ايشان که در هفت سالگی  خانگی خويش، ام الفضل دختر شيطان

 216به امامت رسيده بودند در عنفوان جوانی، در بيست و پتنج ستالگی پتنجم  يحجته ستال      

 هجری شهيد عش  گرديد.

السالم، صدف کاظمين گوهر وجودش را  بن جعفر عليه و در کنار جدّ بزرگوارش امام موسی

 1در آغوش خويش نهان ساخت.

 

 جواد عليه السالمعليک يا امام السالم 

 

 

 تاِ  و ما مسافريم و بی

 رفت و نام بلند تو بر لبانش. و ققنوس می

و سپاسگزار تو که خورشيدی پس ا  خورشيدی و نوری پس ا  نوری، شتب چتراغ راهتش    

 گردانيدی.

                                                 
 .2تاِ  ندگی دوا ده امام، ترجمه محمد مقدس، ج اقتباس ا  ک - 1
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کته   بگريزند، که اندوه بگريزد که عشت  بمانتد،   ها ا  وجودش که در آفتاِِ هدايتت ظلمت

 سبز بماند.

 تاِ و ما مسافريم و بی

 شود. خواهد، و نور جز در راه تو نيست و راه جز با نور هموار نمی و سفر نور می

 و تو با مايی هر کجا که باشيم که خود فرمودی:

 ت مْنَما ک نْاَيْ هَوَ مَعَک مْ

 ()او با شماست هر کجا که باشيد.

 گريخت تا جانش با نور پيوندی جاودانه داشته باشد. و ققنوس ا  ظلمت خويش می

اش به آسمان، پايش در  متين، و دل يتک بتاغ      ده او مسافر  مان بود و نگاه خسته و باران

 عا..................های د خورده پر ا  سبزينه  باران

 

 

 

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 224 

 فصل دوازدهم

 معلیه السالی در محضر امام هاد
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 کشيد. تاِ و بيقرار به آسمان بال می های بی و شعله

 و ققنوس بود و  مان.

 راند. و  مان او را به پيش می

 خورد.  های مدينه پي  و تاِ می ور که ققنوس با  در کوچهو چه بگويم ا  مدينه، مهد ن

 وشد.ن کند و شرق شير نور می طلوع می که آفتاِ ا  شرق

بز  مان ديد که مهد  مين گهوارة فر نتد مطهتر جتواد االئمتة     های س و مسافر تنهای جاده

نشينان نشتان   های معطر ياس به خاکيان و خان السالم را در آغوش سبز خويش، غرق گل عليه

 داد. می

 کوکب نور و هدايت به  مين هبوط کرده بود.

اش غترق   یها و ديدگان در انوار مقدس و نوران  تابيد و دل های خسته می و خورشيد به جان

 نور و شعله.

های استوارش، بر در  السالم، کودکی نه ساله، با لوای هدايت بشری بر دوش امام هادی عليه

 کشيد. و ديوار  مانه نقش عش  می

 گيرد. بخش خويش را ا  قلب مهربان او وام می او که آفتاِ، گرمای حيات

 ها. السالم، امام پاکی امام علی النقی عليه

اش   الستالم دربتاره   السالم سمانه مضربی بود که امتام هتادی عليته    ی امام عليهنام مادر گرام

 فرمود:
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شتود بته او شتيطان     مادرم عارفه است به ح  من و او ا  اهل بهشت است و نزديتک نمتی  

 1رسد به او مکر جبار عنيد و خداوند او را نگهبان و حافظ است. رجيم، و نمی

شتان بتيش ا  بيستت ستال در      شهادت پدر گرامی و ققنوس امام خويش را ديد که پس ا 

السالم  شدند و امام عليه طلبان و علما در محضر ايشان جمع می مدينه ماندند و شيعيان و دانش

 در  ير کنترل شديد حکام  مان بودند.

السالم را به پايتختت ختويش فترا خواندنتد و اقامتتِ       و پس ا  آن متوکل عباسی، امام عليه

بيست سال را بر ايشان تحميل کردند تا ميان امام و شيعيان پدرانش که امامت اجباری بيش ا  

او را پذيرفته بودند و ا  لحاظ تعداد در آن تاريخ بيش ا  هر  مان ديگری بيشتر بودنتد، فاصتله   

 ايجاد کنند.

السالم  ديده بود که متوکل در آن سال قبر امام حسين عليه 239و ققنوس در حوادث سال 

گاه دستور داد  مين را شخم بزنند و بکارند تا آثاری ا  آن  ِ و با خان يکسان نمود و آنرا خرا

 بجای نماند.

هتای   السالم را ا  دم تيو گذراند و سرانجام ماليتات  و بسياری ا   ائران قبر امام حسين عليه

 م بکشند.السال ها را بر ايشان مقرر کرد تا دست ا   يارت امام عليه سنگين و انواع مجا ات

ای اينچنين سياه ا  سياست و سياستمداران روی گردانتد   السالم در  مانه و امام هادی عليه

 و ا  طري  دفاع ا  اصول اسالم و نشر فروع آن به خدمت اسالم همت گماشت.

                                                 
 .411، ص 2منتهی آالمال، حاج شيخ عباس قمی، ج  - 1
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داد تتا   های آنان پاسخ می و با شکاکان و ملحدان مناظره کرد و با منط  و حجت به پرسش

 پذيرفتند. در پايان مناظره با ايشان قانع شده و نظريات ايشان را می اينکه آن شکاکان

السالم همانند اجداد طتاهرينش بتا افتراط و افراطيتون قاطعانته برختورد        و امام هادی عليه

 کردند. نمودند و بيزاری خود را ا  آنان به واسطه کفر و الحادشان اعالم می می

شان، بيش ا  بيست سال در مدينته بتاقی    ر گرامیالسالم پس ا  شهادت پد امام هادی عليه

طلبتان در    آمدنتد و علمتا و دانتش    ور يدند و به دورش گرد می ماندند، مردم به ايشان عش  می

شدند. همچنانکه شيعيان نيز در  مان آن حضرت تعدادشتان ا  هميشته    محضر ايشان جمع می

بودنتد و در مستائل دينتی و بترای حتل       نگاری و مکاتبه بتا ايشتان در پيونتد    بيشتر بود، با نامه

الستالم در همتة حتاالت     رغم اينها، امام عليته  گرفتند ولی علی مشکالت خود ا  ايشان کمک می

 خود  ير کنترل شديد حکام  مان بودند.

 ديد بريحه عباسی يکی ا  ياران متوکل به او نوشت: و ققنوس می

السالم( را ا  آنجتا   )امام هادی عليهخواهی حرمين را ا  دست ندهی علی بن محمد  اگر می

 کنند. خواند و خل  بسياری ا  او پيروی می بيرون کن. چرا که او مردم را به خود می

 هايی ا  اين دست به متوکل فزونی گرفت. و نامه

 السالم نوشت که: ای سراپا فريب و نيرنگ برای امام عليه و سرانجام متوکل با نامه

اق است و خوش دارد واليت عهدی را به تو بستپارد و اگتر ختوش    اميرالمؤمنين به تو مشت

داشته باشی به ديدار ما آيی و هر که را خواستی به همراه آوری و هر وقت خواستی بيايی و هر 
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کجا خواستی و به هر گونه، اقامت گزينی و اگر خوش داشتی که يحيتی بتن هرثمته ختدمتکار     

 دارم. ت باشند چنين مقدر میاميرالمؤمنين و سربا ان همراهش، در خدم

 حال با خدای استخاره کن تا به حضور اميرالمؤمنين رسی .....

 والسالم عليک و رحمه اهلل و برکاته.

 اش جواِ مثبت داد. السالم به ناچار به نامه و امام عليه

و متوکل يحيی بن هرثمه و همراهانش دستور داد تا منزل امام را به دقتت متورد با رستی    

السالم ستالح گترد    دهند  يرا جاسوسانش در مدينه به اطالعش رسانده بودند که امام عليهقرار 

 بيند. آورد و مردانی را برای قيام عليه او تدارن می می

گويد: وقتی وارد مدينه شدم، مردم به وحشت افتادند و ا  ترسِ جان امام هادی  هرثمه می

پترداختم و    اری افتادند و من به آرام کردن مردم می ای به ناله و سابقه السالم( به طور بی )عليه

کردم که دستور ندارم کمترين کاری ناخوشايند و رفتاری بد داشته باشم و اينکه  سوگند ياد می

 السالم( نيست. هي  خطری متوجه امام )عليه

د و السالم را با هر تمهيدی بود با خود به ستامرا بردنت   ديد که امام هادی عليه و ققنوس می

 السالم ديده شد. در راه بين مدينه تا سامرا، کراماتی چند ا  امام عليه

و متوکل در آن رو ی که حضرت به سامرا رسيد ايشان را به حضتور نپتذيرفت و رو  بعتد    

 اجا ة حضور داد.

الستالم را  يتر نظتر داشتت و      های امتام عليته   ها و حرکت متوکل در سامرا نيز تمام فعاليت

 الباً ا  طري  مکاتبه به ايشان دسترسی داشتند.شيعيان نيز غ
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 تاِ و ما مسافريم و بی

اش  ديد که به دستور متوکل در دل شتب بتر خانته    و ققنوس دردمندانه امام خويش را می

ای پشمی بر سر،  يورش بردند و ايشان را با قبايی بافته شده ا  موی بز که بر تن داشتند و مالفه

 نور به محضر متوکل کشاندند. در حال تالوت آيات متبرن

السالم در حالی به حضور متوکل رسيد که او مشغول ميگساری بود و جام متی   و امام عليه

 بدست داشت.

 متوکل جام را به امام داد.

 السالم فرمود: امام عليه

 به خدا گوشت و خون من هرگز با می آلوده نشده است و مرا ا  آن معاف دار.

 پس برايم شعری بخوان. متوکل به ايشان گفت:

 السالم عذر خواست و فرمود: من ا  شعر چندان چيزی به خاطر ندارم. امام عليه

 پذيرفت. کرد و عذری را نمی و متوکل پافشاری می

 السالم اين اشعار را بر  بان جاری ساخت: و امام عليه

ها چته ستودی بته     قلهها ماندند و مردان قوی، ا  آنان نگهبانی کردند ولی اين  بر قلة کوه -

 آنها رساند.

و پس ا  عزتی که داشتند ا  برج و باروی خويش بته  يتر کشتانده شتدند و بته گتودالی        -

 درافتادند و چه افتادن بدی.

 فريادی آنان را پس ا  به خان سپردنشان ندا داد که کو آن خاندان و تاج و  يورها. -
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نعمتت کته بتر  يردستانشتان تحکتم      هايی که برافروخته بتود و غترق    کجاست آن چهره -

 کردند. می

ها، در رفتت و   ها، کرم فتند که اينک بر چهرهقبرها به  بان آمده و در پاسخ اين پرسش گ -

 آمدند.

چه بلند  مانی که خوردند و آشاميدند ولی اينک خود پس ا  آن همته ختوردن، ختورده     -

 شدند.

ها و خاندان  ا پاس دارد ولی اينک خانهو چقدر خانه و کا  برای خويش ساختند تا آنان ر -

 را رها کرده و به آن ديار رفتند.

چه مدت که اموال را گرد آوردند و  خيره کردند ولی اينک آنها را برای دشمنان بجتای   -

 گذاردند و رفتند.

 ای مبدل شد و ساکنان آنها به گور سپرده شدند. هايشان به ويرانه هايشان و کا  خانه -

السالم به خواندن چنين اشعاری که متوکتل انتظتار نداشتت ادامته داد و متوکتل       امام عليه

اش، بته گريته    کرد که ا  اشک او صورتش خيس شد، حاضران نيز ا  گريه آنچنان بلند گريه می

 السالم را با احترام روانه منزل کرد. ها را جمع کردند و امام عليه افتادند آنگاه دستور داد شراِ

السالم رو  دوشنبه چهار رو  مانتده بته پايتان جمتادی      هادت امام هادی عليهو سرانجام ش

 گفت: هجری بود و مردم کنيزکی را ديدند که می 254االخر سال 

 1ايم. چه چيزها که در دوشنبه ما ديده

                                                 
 .2اقتباس ا  کتاِ  ندگی دوا ده امام، هاشم معروف الحسنی، ترجمه محمد مقدس، ج  - 1
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 تاِ و ما مسافريم و بی

چشتمة  تتاِ و بيقترار، در جستتجو سر    گذشت، شهر به شهر، ديار به ديار، بی و ققنوس می

 اش در انتظار. حيات و تمام لحظات بارانی

 نبود.« او»و هر کجا که رفته بود و هر که را که ديده بود جز آيت 

 نبود.« او»که جز 

 معشوق.« او»مطلوِ. همه عاش  و « او»که همه طالب و 

 جوشيد. می« او»چشمة جانش ا  شوق 

 خندد. که در لبان هر گل می« اوست»

 شود. که تکرار می« اوست»ن نام در نغمة هر پرنده اي

 با د. پذيرد و نرد عش  می رنگ می« او»و آسمان ا  

 «او»و  مين و  مان و کائنات همه در مدار 

 ای نهان. در دل هر  ره« او»و 

 ها و  مين که: های نهان در آسمان و نامش کليد گنج

1لَهُ مقاليد السموات و االر 
 

                                                 
 .12شوری، آيه  - 1
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 ياهای نور که:های نور، در و نام مقدسش چشمه

 1اهلل نورالسموات واالر 

 

 

 

 

 کند. و تکرار نامکرر نامش باغ ملکوتی وجودت را سبز می

 که بهشت اينجاست، در سينة گرمت، در جان دردمندت.

                                                 
 .35نور، آيه  - 1
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بارد کته جهتان کهنته جتوان      شود. که آسمان می سبز می« او»و مگر نه اينکه  مين ا  نام 

 رويد. شود، که عش  می می

انتهتا کته هتزاران خورشتيد دمتادم در جانتت طلتوع         در خويش سفر کن و جهانی بنگر بی

 شکفند. کنند و هزاران هزار باغ گل در جانت می می

 در آئينة دلت.« اوست»اين عکس 

ران عالم در تونهان شوی که هزا و تو ا  ديدار درون سبز خويش، ا  جهان خويش سير نمی

 است و تو خبر نداری.

شتود و ا  قفتس تنتگ ختويش دلگيتر       و عالم در مقابل ديدگانت کوچتک و کتوچکتر متی   

 شوی. می

 خواند. ت دمادم در قفس دلگير خويش آوا  عش  میو پرندة جان

 قفس تن شکستنی است. پروا  را بخاطر بسپار.

 مرگ را به مسلخ ببر.

 ریبايد که دل ا  خويش برگي

 های آهنين دعا. يخيح عش ، يهودا را به صليب کش با مای مس

 و مسيح خويش را، جان دردمندت را به عروج آسمان فرست.

 مسيح هرگز مصلوِ نگشته است، او در عروج آسمانهاست.

وقفه در کليسای جان اهورائيت بنوا ند  يبتاترين   امان و بی بی« او»های ياد  بگذار تا ناقوس

 ئی عش  را.آواهای اهورا
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  نّار انانيت منحوس نفس سرکش را، ا  گردن جانت بگشا.

 بخشد.  نّار عش  جان را رهايی می

 اينجا منی است.

 دل به تيو محبتش بسپار.

 ات خواهد فرستاد. گو سپندی ا  مهر به فديه« او»
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 فصل سیزدهم

 
 در محضر امام حسن عسگری

 علیه السالم 
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 ترين گوشة  مين شرقیمدينه ......... م

 کند. و آفتاِ ا  مدينه طلوع می

کشد و گرمتايش را و نتورش را بته     الم سر میشود و به همه ع و خورشيد ا  آنجا متولد می

 بخشد. تمام  رات هستی می

 جای پر جبرئيل در آسمان مدينه هنو  نقش بسته است.

 های آسمانی است. سفر به مدينه سفر به سر مين عش 

هتا در انگشتتانت    توانی دست درا  کنی و ستتاره  شود و تو می جا آسمان با  مين يکی میآن

 بنشينند.

 توانی سيب ماه را ا  شاخه آسمان بچينی. می

 توانی خورشيد را در آغوش بگيری. می

 توانی در کنار فرشتگان بال بکشی به هفت آسمان. می

 .. مين مدينه يک قطعه ا  خان بهشت است. و نه .....

 که همة بهشت است.

 کند. شود و نور ا  مدينه طلوع می نور نمی بهشت که بی

 بهشت بدون مدينه کوير خشک و سو انی بيش نيست.

 دهد و ياس در مدينه است. بهشت بوی ياس می

 های سر  محمدی بهشت پر ا  شقاي  است و پر ا  گلبوته

 شود. جاری میجوشد و در نهرهای بهشت  های مدينه می شير عش  ا  سينه

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 237 

 های بهشتی در جام و سبوی مدينه است. و شراِ

 کوثر در مدينه است.

 مدينه در بهشت است و بهشت در مدينه.

 بقيع در مدينه است.

 هجری با  به مدينه رسيده بود. 232های تاريخ به سال  و ققنوس در کوچه پس کوچه

 شود. ولد میديد که ا  خورشيدی مت ای ا  نور خورشيدی را می و در غرفه

 در آسمان مدينه جشن ستاره بود.

 کردند. و فرشتگان پر ا  شور و سرور نقل نور تقسيم می

السالم را، يا دهمين خورشيد واليت علوی را، يافته بود که  و او فر ند مطهر امام هادی عليه

 پا به عرصه هستی نهاده است.

 عليهتا، کته علتم هتدايت امتتِ      ديد فر ندی ديگر ا  فر ندان مطهر فاطمته ستالم اهلل   و می

 های استوار خويش گرفته است. محمدی و تشيع سر  علوی را بر دوش

گفتنتد. و ايشتان در نهايتت صتالح و ورع و      مادر گرامی آن حضرت را سوسن يا حديثه می

 اند. تقوی بوده

 شدند. و امام حسن عسگری و پدران و جدش در  مان خود به ابن الرضا شناخته می

شان با فراختوان متوکتل    س او را ديده بود که در سن دو سالگی همراه با پدر گرامیو ققنو

 ای به نام عسکر اقامت گزيدند. هجری به سامرا رفتند. و در محله 234در سال 

 و در بيست و دو سالگی به امامت رسيدند.
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 ده بود.و ققنوس امام خويش را بارها در  ندان حکام جبار  مان، خلفای ستمگر عباسی دي

 ای که معاصر آنان بود چندين بار  ندانی کشيد. السالم ا  سوی سه خليفه و امام عليه

و در تمام طول  ندگی مطهرشان  ير کنترل شديدی قرار داشتند. به طوری که کسی جتز  

ای که امام با نزديکان خود قرار گذاشتته بتود، امکتان تمتاس بتا آن حضترت را        در شراي  ويمه

 دادند ا  طري  مراسله بود. رسيد يا به خارج می ر آنچه که ا  خارج به ايشان میيافت و ه نمی

السالم نيز پاسخشان  کردند و امام عليه و شيعيان ا  طري  مکاتبه پرسش خود را مطرح می

 فرستاد. نوشت و برايشان می را می

مصر، يمن، حجا  و شيعيان در  مان ايشان در بعضی ا  مناط  ايران و کوفه، بغداد، مدائن، 

شدند که همگی آنان مرجع و امامی  ها ميليون نفر می و حتی سامرا پايتخت عباسيان بالو بر ده

 السالم نداشتند. جز امام حسن عسگری عليه

و طی مدتی که ائمه عليهم السالم را در محاصره قرار داده بودند و اقامت اجباری در سامرا 

کته در   هتايی  عه و علمای آنها در فقه، بتر روايتات و نوشتته   شيرا بر ايشان تحميل کرده بودند، 

التحصيل مکتب امام باقر و امام صادق عليهم السالم بتود و نيتز    دسترس محدثين و علمای فارغ

 کردند. به آنچه که ا  امام کاظم و امام رضا عليهم السالم به ايشان رسيده بود اعتماد می

داد، حجا  و ....... و شهر قم که در آن دوره ا  تاريخ های درس و مباحثه در کوفه، بغ و حلقه

 شد. مشهور بود تشکيل می

ديد که محمد بن عمير، يک صد کتاِ ا  روايات نقل شده ا  شتاگردان امتام    و ققنوس می

 السالم را در کتابخانة خود داشت. صادق عليه
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الستالم بتود    و محمد بن سعود عياشی که معاصر امام هادی و امام حسن عستگری علتيهم  

اش همچتون مستجد،    تمامی ثروت پدرش را اختصاص به نشر آثار اهتل بيتت داده بتود و خانته    

آمتد   کننده، قاری و مفسر بود و هنگامی که فرصتی به دستت متی   ها نفر کاتب، مقابله جايگاه ده

 1شد تا نظر خود را دربارة آنها ابرا  دارند. ها بر امامان عرضه می اين کتاِ

 کدام آسمان چون جان شيعه اين چنين نورانی و  يباست.به راستی 

 و کدام سر مين اين چنين سبز.

 سر مين اهورائی جان شيعه ا  بهشت سبزتر است.

 شيعه مدينه را دارد.

 گذارد. شيعه دل به عش  سپرده است و جان بر سر اين عش  می

 ميرد. کند و در عش  می شيعه با عش   ندگی می

 شناسد. شيعه انتظار را می

 شيعه در باور بهار به انتظار صبح نشسته است.

 اليس الصبح بقريب

 آيا صبح نزديک نيستی

 

                                                 
 .2مقدس، ج اقتباس ا  کتاِ  ندگی دوا ده امام، ترجمه محمد  - 1
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 تاِ و ما مسافريم و بی

حال که به سامرا آمده بودنتد   و ققنوس گروهی شيعيان يمنی را ديده بود ژوليده و پريشان

الستالم آورده   متام عليته  هايی را به عنتوان خمتس بترای ا     تا به خدمت امام خويش برسند و مال

فروش(  ری که سمان )روغنالسالم يکی ا  وکالی خويش، عثمان بن سعيد عَمْ بودند. و امام عليه

کرد و اين کارش پوششی برای وکالتش بود بته آنتان معرفتی     لقب داشت  يرا تجارت روغن می

 ن فرمود:نمود که اموالی را که اين گروه يمنی با خويش آورده بودند بگيرد و به آنا

حال شهادت دهيد که عثمان بن سعيد وکيل من است و فر ندش محمد نيز وکيل فر ندم 

 مهدی شما خواهد بود.

السالم به شتهادت   هجری در نيمه اول ربيع االول امام حسن عسگری عليه 291و در سال 

ون پارچه شي ديد وقتی خبر وفات آن حضرت به گوش مردم رسيد سامرا يک رسيد و ققنوس می

 و  اری شد. آن رو  سامرا به رو  قيامت شباهت پيدا کرده بود.
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هايی دور ا  هم پيش آمتد و بتر جنتا ة     و ديد که کودکی سبزچهره با مويی مجعد و دندان

 1السالم نما  گزارد. امام عليه

السالم، در ستامرا   شان امام هادی عليه السالم در کنار پدر گرامی و امام حسن عسگری عليه

 ربت عش  نهان گرديد.در ت

 السالم عليک يا موالی يا امام حسن عسگری

 

 

 

                                                 
 .2اقتباس ا   ندگی دوا ده امام، هاشم معروف الحسنی، ترجمه محمد مقدس، ج  - 1
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 انتظار
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 طانِ الرَّجيماَعُو   بِاهللِ مِنَ الشَّيْ

 

 تاِ و ما مسافريم و بی

 کرد. رفت و در دل تاريخ، ا  جغرافيای هستی عبور می و سفر آئين  ندگی، و ققنوس می

 رسيده بود. «القدر لیلة»و اينک او به 

 

 شب قدر ا  هزار ماه برتر است.

 رٍک لِّ اَمْ نِ رَبِّهمِ مِنْو الرَّوحُ فيها بِا ْ ئ َکةتَنَزَّل  المَال

 ها به دل خان. فرود فرشتگان ا  آسمان

 کشاند. چيزی در جذبه خان است که فرشته را به  مين می
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 کشاند. و عش  جذبه دستی است که مَلَک را به  مين می

 القَدرا ادرئک ما ليله و م

 دانی که شب قدر چيستی و تو چه می

 

ِ

به راستی بر اوالد آدم چه گذشته است و سرنوشتش جز شور عشقی تابنان چه بوده است 

کننتد بته    آيند و ديدگان خويش را منتور متی   که مالئکه مشتاق و شيفته به دل خان فرود می

 ديدن انسان.

 شود و همه  ائر يک نگاه. ر اين شب پلی ا  فرشتگان ا  دل آسمان به  مين بسته میو د

 مشتاق  يارت انسان.

اين انسان کيست که اين چنين ملک را به شيفتگی کشانده است و دلِ کائنات را در مسخ 

 عش  خويش نشانده استی

 رقَدْالْ َلةِ َلیِْرئکَ ما وَ ما اَدْ

 چيستیدانی که شب قدر  و تو چه می

 و عش  ر ق آسمانی اوالد آدم.
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 های آدميان که آنان را ا  دربدری و غربت خان برهاند. يک تحفه آسمانی به جان

 که آنان را ا  ظلمت خويش بگيرد و به نور پيوند  ند.

 که به آنان به نيروی ايمان بال پروا  بخشد، که جان را به سماع آرد.

د و گوشی بخشد که جز آهنگ عشت  نشتنود و   و به آنان چشمی بخشد که جز عش  نبين

 دلی بخشد که جز به عش  گرفتار نشود.

 و آدمی به اين مرحله که رسيد ا  خان رهيده است و فرشتگان در پيش پای او به سجده.

 و انسان، اشرف مخلوقات، اما به نيروی شگرف عش .

هتای مختوفِ نفتس     ای در وادی حيرت و سرگردان بيابتان  که اگر عش  نبود آدمی گمشده

 خويش.

 تاِ و ما مسافريم و بی

السالم به دل تيرة خان افتتاده بتود. بته     و ققنوس که در هبوط دلگير خويش، با آدم عليه

همراه او، و شيث بن آدم، و انوش بن شيث، و قينان بن انوش، و مهالئيل بن قينان، و يارد بتن  

لک بن متوشلخ، و نوح بن ملک، و سام بن مهالئيل، و ادريس بن يارد، و متوشلخ بن ادريس، و م

نوح، و ارفخشد بن سام، و شالخ بن ارفخشد، و هود بن شالخ، و فالع بن هود، و داعو بن فتالع، و  

ساروع بن داعو، و ناحور بن ساروع، و تار  بن ناحور، و ابراهيم بن تار ، و اسماعيل بن ابراهيم، 

يَسَتع بتن   بت بن حمتل، و ستالمان بتن نَبتت، و همْ    و قيدار بن اسماعيل، و حمل بن قيدار، و نَ

دَ بن عتدنان، و نتزار   بن اَدَّ، و مَعْ دَ، و عدناندَ بن يَسع، اَدَّ بن اَوْو اَوْ يَسَع،سالمان، و يَسع بن هَمْ

مَه بن ق دَرکه، و کنانته بتن   دَ، و مُضَر بن نزار، و الياس بن مُضَر، و ق درَکه بن الياس، و خ زَيْبن مَعْ
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مَه، و قريش بن کنانه، و مالک بن قريش، و فهر بن مالک، و غالب بن فهر، و لوّی بن غالب، يْخ زَ

و عبد منتاف بتن قصّتی، و     بن کعب، و کالٍِ بن مُرَّه، و قصّی بن کالِ، ةو کعب بن لوّی، و مُرَّ

 1هاشم بن عبد مناف و عبدالمطلب بن هاشم، و عبداهلل بن عبدالمطلب، و محمّد بن عبداهلل

 

السالم، و  نساء العالمين سالم اهلل عليها، و امام علی بن ابيطالب عليه ةو فاطمه الزهراء سيد

السالم، و امام علتی   السالم، و امام حسين بن علی الشهيد عليه امام حسن بن علی المجتبی عليه

، و امام جعفتر  السالم السالم، و امام محمد بن علی باقرالعلوم عليه بن الحسين  ين العابدين عليه

الستالم، و امتام علتی بتن      السالمريال و امام موسی بن جعفر الکاظم عليه بن محمد الصادق عليه

السالم، و امام علی بن محمد الهتادی   السالم، و امام محمد بن علی الجواد عليه موسی الرضا عليه

 بارن،السالم، در انتظار قدوم م السالم، و امام حسن بن علی العسگری عليه عليه

 اهلل االعظم بقیةبن الحسن العسگری،  لحجةامام ا

 السالم. صاحب الزمان عليه

 تاِ و ما مسافريم و بی

 السالم. االمام االنس الجان حضرت مهدی عليه و ا  منتظران

و ققنوس، مليکا دختر  يبای قيصر روم را در خانة فر ند مطهر فاطمه سالم اهلل عليهتا، در  

 السالم ديده بود. عليه خانة امام حسن عسگری

                                                 
 .2اريخ يعقوبی، ج ت - 1
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 های بهشتی. و مليکا، نرگسی بود خوشبوتر ا  گل

 نشيند. او که ا  تبار مريم بود و اينک در کنار ياس می

داند رو ی به فر ند مطهتر نترگس    السالم، بدرقة راهش که او می و نگاه مهربان مسيح عليه

 اقتدا خواهد کرد و نما  عش  خواهد خواند.

 ه معرفی خود در دفتر تاريخ نشسته بود:و مليکا بود که ب

 من مليکا، دختر يشوعا فر ند امپراطور روم هستم.

 1السالم( است. مادرم ا  فر ندان شمعون، وصی حضرت عيسی مسيح )عليه

 ديد که جان تابنان نرگس به بار نشسته است. و ققنوس می

 و جهان آفرينش در انتظار طلوع خورشيد، انفجار نور.

 اخورشيد بي

 خورشيد بيا

 هنو  بيدارم من

  مستاناگرچه فصل 

 کند امرو  می بيداد

 و خواِ  مستانی

 فراگيرتر ا  ديرو  است

  مين در يخ فرو رفته

                                                 
 السالم، فريده گل محمدی آرمان. رسالت جهانی حضرت مهدی عليه - 1
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 و در خواِ  مستانی

 و تاريکی و سرما واژه رو  است

 و من

 در  مهرير فصل تاريکی نخوابيدم

 اگرچه استخوانم يخزده

 اما

 دلم گرم است

 ماو در تاريکی و سر

 تمام فکر من خورشيد فرداهاست

 به ياد خانة خورشيد

 اميد آن طلوع سر 

 بروی بام هر خانه

 دلم را داغدار ديدن او کرد

 مانم و من بيدار می

 بينم و می

 طلوع صبح فردا را

 تاِ و ما مسافريم و بی
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پر ا  اهايش و ققنوس که ا  ورای  مان، در غربت  مين، پر ا  درد، پر ا  عش  آمده بود و پ

 کند. ج نور را گرفته است و رهايش نمیهای انتظار، هود تاول

 که به خدا قسم دامنش را سخت به چنگ آورده بود چگونه رهايش کندی

او به بلندای تاريخ در دل خان ريشه داشت و دانة دلش که ا  آسمان به  مين افتاده بتود  

به ديتوار  متان  ده بودنتد و پتيش     هايش چنگ  سبز شده بود، او ا  دل خان روئيده بود، ريشه

 رفتند. می

 های نيا  و دستانش پر بود ا  شاخه

 

 

 يا مهدی     

 ققنوس خسته است. و دل دردمندش بدنبال بهار جاودان يک نگاه تو.

 کاش بگذاری که سر بر قدوم مقدست بگذارد و  ار بگريد.

 گی  مين است.او مسافر هزار هزار قرن سخت و سن

 ران هزار شب ظلمانی و دلگير  مين است.او مسافر هزا

 القدر است. لیلةاو مسافر هزاران هزار 

 گويد: کند و ا  انتظار می و ققنوس اينک با امام خويش به عش   مزمه می
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 السالم عليک يا صاحب الزمان

 اهلل بقیةيا 

 

 

 بگذار برايت ا  غربت دلگير  مين بگويم، ا  انتظار.

السالم بگويم که در جستجوی بهشت گمشدة خويش بته   ی آدم عليهبگذار تا برايت ا  تنهاي

 انتظار تو نشسته است.

خوانتد کته    السالم بگويم که همچنان در کشتی نام تو را می بگذار برايت ا  انتظار نوح عليه

 ساحل نجات جز در پناه حکومت جهانی تو نيست.

ر را در انتظار جهتانی  شکسته بود و تبها را  بگويم که بتالسالم  بگذار برايت ا  ابراهيم عليه

 شرن و توحيدی در سايه حکومت عدل تو به گردن بت بزرگ آويخت. بی

 السالم در انتظار است تا حشمت سليمانی تو را ببيند. و سليمان عليه
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دادنتد، در   آوا با او نالة عشت  سترمی   ها بود و پرندگان هم آوا  کوه السالم که هم و داود عليه

ناله  آوا و هم ست که نغمة داودی ا  دل برکشی که جهان و هر چه در آن است با تو همانتظار تو

 شوند.

 السالم در محراِ به انتظار تو نشسته است. و يحيی عليه

 السالم در انتظار يوسف محمدی )ص( چشم براه دوخته است. و يعقوِ عليه

 بيند. السالم در آئينة خيال تصوير دلربای تو را می و يوسف عليه

 السالم چشم براه توست. و يونس عليه

 السالم نيز. و صالح عليه

 السالم در انتظار تو در کوه طور به ميقات رفته است. و موسی عليه

 السالم در عروج آسمان در انتظار توست. و مسيح عليه

 و مريم سالم اهلل عليها نيز.

 مطهر فاطمه سالم اهلل عليها است. و پيامبر صلی اهلل عليه و آله نيز چشم براه آخرين فر ند

 اش کينة من ...... که فرمود: مهدی قائم ا  فر ندان من است، اسم او اسم من و کينه

 1کند. و خداوند عزوجل کار قيام او را در يک شب اصالح می

 و بگذار ا  مادرت بگويم، ا  فاطمه سالم اهلل عليها،

 ا  ياس کبود.

  د. سوخته تو را صدا می ر نيمکه ديدم چگونه ميان در و ديوا

                                                 
 .396، ص 39بحاراالنوار، ج  - 1
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 و جای سيلی هنو  بر صورت ياس نقش بسته است.

 السالم برايت بگويم. بگذار ا  علی عليه

نهتاد و ا    هايش با  پرس که او چگونه سر در حلقوم چتاه متی   های مدينه و نخلستان ا  چاه

 گفت. درد تنهايی خويش می

يک دنيا حرف برای نگفتن که محرمتی   و بيست و پنج سال سکوت دل تاريخ را مجروح با

 های مدينه نبود. جز چاه

 السالم برايت بگويم. بگذار ا  مظلوميت سبز امام حسن عليه

 السالم. ای تابوت دوخته شد بر قامت سبز امام حسن عليها  بقيع با  پرس که چگونه رد

 ا  مدينه بپرس به تو خواهد گفت.

 بان سخن ندارم.بگذار تا ا  کربال هي  نگويم که من  

 ها خواهند داشت. آلود و عطشنان کربال با تو سخن خان خون

 گويم. ا  فرات هي  نمی

 و ا  عطش.

 السالم. های ترن خورده امام حسين عليه ا  آِ که مهريه مادرت بود و ا  لب

 و ا  عباس، اين ماه هاشمی.

ی که تير در آن نشستته  ا  مشک سورا ، ا  دستانی که ا  بدن جدا افتاده بودند و ا  چشم

 بود.

 تاِ آِ بودند. های عطشنان بنفشه و نيلوفران آبی که بی ا  گل

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 253 

 و ا  نرگس مست رقيه که به شبنم نشسته بود.

 بگذار تا ا  کربال هي  نگويم.

 ا  ظهر عاشورا، که خورشيد بر سرنيزه و آيات متبرن نور بر لبانش.

 

 ا   ينب

 ا   ينب

 ا   ينب

  ينب هي  نگويم.بگذار تا ا  دل 

 بال و ا  مرغان مهاجر شکسته

 و ا  دخترکان نا  حريم ياس

 و خون شقاي  که دشت را گلگون کرده بود.

 دانم و می

 صُر نی ثاراهلل راناصِراً يَنْ مِنْ که ندای ملکوتی هَلْ

 تنها تو پاسخی شايسته خواهی گفت

 د.السالم در انتظار تو بو و ظهر عاشورا ديدم که حسين عليه

  د. السالم در سو  دعاهای مستجابش تو را صدا می و امام سجاد عليه

 فرمود: شکافت و می السالم که دانش را می و امام باقر عليه
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ها و  مين هستيم، البته نه بر طال و نقتره   داران خداوند در آسمان به خدا سوگند ما خزانه»

 «1بلکه بر علم او.

 در انتظار تو فرمود:

گتذارد و عقتل آنتان کامتل و      قائم ما قيام کند دستش را بر سر بنتدگان متی  هنگامی که »

 «2نمايد. افکارشان را پرورش داده تکميل می

 السالم که تشيع جعفری را حياتی دوباره بخشيد در انتظار آمدنت فرمود: و امام صادق عليه

و حرف بيش علم بيست و هفت حرف است، تمام آنچه پيامبران الهی برای مردم آوردند د»

اند، اما هنگامی که قائم ما قيام کنتد بيستت و    نبود و مردم تاکنون جز آن دو حرف را نشناخته

گرداند و دو حرف ديگتر را بته آن    سا د و در ميان مردم منتشر می پنج حرف ديگر را آشکار می

 3کند تا بيست و هفت حرف کامل شود. ضميمه می

ه( در دل تاريتتک  نتتدانِ ظلتتم و ستتتم هتتارون و کتتاظم آل محمتتد )صتتلی اهلل عليتته و آلتت

 انتظار آمدنت بود. چشم

 گفت: السالم نيز ا  تو می و امام علی بن موسی الرضا عليه

                                                 
 .115، ص 1بحاراالنوار، ج  - 1

 .328، ص 52بحاراالنوار، ج  - 2

 .187، ص 13بحاراالنوار، ج  - 3
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ای ا  نور او را احاطه کرده و نتور   سيمای او شبيه من و شبيه موسی بن عمران است، هاله»

شتود، اختالق    متی  اش ساطع است، با خلقت معتدل و درخشتش چهتره شتناخته    الهی ا  چهره

 «1حميدة او چون جدش رسول اکرم است.

کند، چنان که کار موستی کلتيم را در يتک شتب      خداوند کار او را در يک شب فراهم می»

اش آتش بياورد پس با رسالت برگشتت و بته مقتام     فراهم کرد، هنگامی که رفت تا برای خانواده

 «2پيامبری رسيد.

ه به متوالی ختود امتام محمتد بتن علتی الجتواد        و حضرت عبدالعظيم الحسنی را ديدم ک

 السالم گفت: عليه

موالی من، من اميدوارم که شما قائم آل محمدی باشيد که  مين را پس ا  آنکه پر ا  ظلم 

 سا د. و جور شده ا  قس  و عدل لبريز می

 السالم فرمود: امام جواد عليه

ن قائمی که خداونتد  متين را ا    همة ما قائم به امر خدا و راهنمای دين خدا هستيم ولی آ

ايمانی بدو پان گرداند و  مين را پر ا  قس  و عدل کند و هم اوست که تمامی جهان  کفر و بی

گردد و به تعداد اصحاِ بدر يعنی سيصد  آورد و هر دشواری برايش آسان می را به تصرف درمی

 شوند. و سيزده نفر ا  گوشه و کنار  مين به گرد او جمع می

 3کند. تی اين تعداد ا  مخلصان گرد او آيند خداوند او را ظاهر میو وق

                                                 
 .174االسالم، ص  ة؛ بشار422منتخب االثر، ص  - 1

 .42، ص 13بحاراالنوار، ج  - 2

 .492، ص 2 ندگی دوا ده امام، هاشم معروف الحسنی، ترجمه محمد مقدس، ج  - 3
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 گفت و انتظار فرج: نيز ا  غيبت می السالم و امام هادی عليه

 که فرمودند: وقتی در دنيای ستمگران، صاحب شما غايب گرديد به انتظار فرج باشيد.

 السالم فرمودند: و امام حسن عسگری عليه

هنگامی که آدم را آفريد،  مين را به حال خود نگذاشته و تتا رو    خداوند تبارن و تعالی ا 

قيامت نيز ا  حجت خود بر خل  که به وسيله او بال را ا   مينيان دفع کند و به برکت او بتاران  

 گذارد. های  مين را بيرون آورد، خالی نمی ببارد و برکت

س ا  پر شدن ا  ظلم و جور، و اين فر ندم، هم نام و هم کنية رسول خداست که  مين را پ

 کند. ا  عدل و داد پر می

و مثال او در اين است مثال حضرت خضر و مثال  ی القرنين استت و بته ختدا ستوگند او     

کند که طی آن به تنها کسانی که خداوند آنان را در قائل بودن به امانتش پايدار کند  غيبتی می

ا  هتالن نجتات نخواهتد يافتت و ديتری       و توفي  دهد که برای تعجيل در ظهورش دعا کننتد 

گردند و تنها کسانی پابرجا  نخواهد پائيد که بسياری ا  معتقدان به اين امر، ا  اعتقاد خود با می

مانند که خداوند در مورد واليت ما ا  ايشان پيمان گرفته است و ايمان را در قلبشان استوار  می

 کرده و با روح خود تأييدشان کرده باشد.

 1های اوست. ن کاری ا  کارهای خدا و را ی ا  را های خدا و غيبی ا  غيبو اي

 و خداوند نيز در انتظار تو فرمود:

 1تَظِرينمُنْيَن الْ تَظِروُا اِنّی مَعَک مْفَانْ

                                                 
 .557، ص 2 ندگی دوا ده امام، هاشم معروف الحسنی، ترجمه محمد مقدس، ج  - 1
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 )انتظار بکشيد که من نيز با شما ا  منتظرانم.(

 تاِ و ما مسافريم و بی

 با يک تاريخ درد و عش  و انتظار.

ديده بود که تمام انبياء ا  آدم و شيث تا نوح و هود و ادريس و شعيب، و يعقوِ و ققنوس 

و تمام فر ندانش و ابراهيم و تمام پسرانش و الياس و يونس و يسع، و موسی و هارون و عيستی  

 و محمد )صلی اهلل عليه و آله و سلم( عليهم السالم .....

اهلل  بقیةها و  مين، نام مقدس  آسمانکه ديده بود صد و بيست و چهار هزار پيامبر در 

 بر لبانشان و ديده براه ظهور او، و چشم انتظار او.

 السالم. عليهو تمام مردمان روی  مين ا  آغا  خلقت بشر، در انتظار مصلح آخرالزمان 

 خوانده بودند. 2که  ردشتيان او را سوشيانس پيرو گر

 گفت: که جاماسب شاگرد  ردشت می

تتن،   ستر، بتزرگ   تا يتان و ا  فر نتدان هاشتم بيترون آيتد. متردی بتزرگ        مردی ا   مين»

 «3ساق، و به دين جدّ خويش بُوَد و  مين را پر داد کند.  بزرگ

 ديده بود:«  ند»های مذهبی  ردشتيان به نام  و در يکی ا  کتاِ

ام سا ند و تمت  گاه پيرو ی بزرگ ا  طرف ايزدان تحق  يافته و اهريمنان را منقر  می آن»

اقتدار اهريمنان در  مين است و در آسمان راهی ندارند و بعد ا  پيترو ی ايتزدان و برانتداختن    

                                                                                                                                      
 .71اف، آيه اعر - 1

 .121جاماسب نامه، ص  - 2

 .16اديان و مهدويت، ص  - 3
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بختتی   تبار اهريمنان، عالم کيهانی به سعادت اصلی خود رسيده و فر ندانِ آدم بتر تختت نيتک   

 «1خواهند نشست.

 و ققنوس ا  اوستا شنيده بود:

هاستت و   منجتی انستان ا  پليتدی    وقتی آخرالزمان بشود شخصی ظاهر خواهتد شتد کته   »

 آورد. حکومت عدالت و پاکی را در جهان به وجود می

شود که او را اشير يکا گويند، يعنی: دانايی که عتالم را بته    در آخرالزمان شخصی ظاهر می

دين و عدل مزين دارد ..... جور و طغيان ا  عالم محو کند، ملون فرمان او برند و ديتن حت  را   

 «2ر آن  مان امن و امان  ياده گردد، فتنه و محنت  ايل و برطرف شود ...ياری کنند و د

 و جاماسب با او گفته بود:

های مکه پيدا شتود و بتر شتتر ستوار      پيامبر عرِ، آخرين پيامبران باشد که در ميان کوه»

 شده و قوم او شترسواران خواهند بود.

ا سايه نباشد، ا  پشت سر مثل پيش با بندگان خدا چيز خورد، به روش بندگان نشيند، او ر

 روی بيند.

 

 

                                                 
 السالم، تأليف فريده گل محمدی آرمان، بشارت عهدين، اقتباس ا  کتاِ رسالت جهانی حضرت مهدی عليه - 1

 .238ص 

 .367، ص 1کتاِ  ند اوستا، ترجمة الملل و النحل، ج  - 2
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يعنتی  « تا يتک »ها را باطل گرداند، دولت او  دين او اشرف اديان باشد، کتاِ او همة کتاِ

ها را خراِ کنتد، رو گتار پيشتداديان،      عجم را بر باد دهد، دين مجوس را نابود نمايد و آتشکده

 «1کيانيان، ساسانيان، اشکانيان تمام شود.

 شنيده بود: 2دهنده و موعودی به نام آواتارا سخنانی ا  اوپانيشاد آئين هندو ا  نجات و در

در انقضای کلی يا عصتر آهتن ستوار بتر استب ستفيد ظتاهر        « مظهر دهم»مظهر و يشنو »

دار در دستت دارد و   شود، در حالی که شمشير برهنتة درخشتانی بته صتورت ستتارة دنبالته       می

ا د و خلقت را ا  نو تجديد و پاکی را رجعت خواهد داد، اين مظهتر  س شريران را تماماً هالن می

 «3دهم در انقضای عالم ظهور خواهد کرد.

 و شاکمونی که ا  اعظم کفرة هند بود در کتاِ مذهبی خويش با او گفته بود:

تمام شده و او کستی باشتد   « 4کشن»سيد خالي  دو جهان پادشاهی دولت دنيا به فر ند »

مشرق و مغرِ دنيا حکم براند و بر ابرها سوار شود و فرشتگان کارکنان او باشند  های که بر کوه

و جن و انس در خدمت او درآيند، دين خدا يک دين شتود و ديتن ختدا  نتده گتردد و نتام او       

 «5ايستاده و خداشناس باشد.

 رود ديده بود: های آسمانی هندويان به شمار می که ا  کتاِ« باسک»و او در کتاِ 

                                                 
 .272جاماسب نامه، ص  - 1

 .737شاد يکی ا  منابع هندوها، ص کتاِ اوپاني - 2

 .245معارف اسالمی در جهان معاصر، ص  - 3

کشن در لغت هندی نام پيامبر اسالم )ص( است که در بشارت فوق فر ند برومنتدش را بته نتام ايستتاده و      - 4

 خوانند. می« قائم»اند چنان که شيعيان او را  خداشناسی ناميده

 ییی - 5
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ور دنيا به پادشاه عادلی در آخرالزمان تمام شود که پيشوای مالئکته و پريتان و آدميتان    د»

ها پنهان شده باشد همه را  ها و کوه باشد. ح  و راستی با او همراه است و آنچه در درياها،  مين

 «1.ها و  مين آنچه باشد خبر دهد و ا  او کسی بزرگتر به دنيا نيايد آورد و ا  آسمان به دست می

 و ا  پاتيکل که ا  بزرگان هندويان بود شنيده بود:

چون مدت رو  تمام شود و دنيای کهنه، نو و  نده گردد، صاحب مُلک تتا ه ا  فر نتدان دو   

و ديگری صدي  اکبر پيدا شود، يعنی وصی بزرگتتر وی   2پيشوای جهان يکی ناموس آخرالزمان

 5به حت  پادشتاه شتود و خليفتة رام     4هنماست.نام دارد و نام آن صاحب مُلک تا ه، را 3که پشن

باشد. و حکم براند و او را معجزه بسيار است، هر که پناه به او برد و دين پدران او اختيتار کنتد   

روی باشد و دولت او بسيار کشيده شود و عمر او ا  فر ندان نتاموس اکبتر  يتاد     در نزد رام سر 

 «9باشد و آخر دنيا به او تمام شود.

 ا  کتب هندويان ديده بود:« ديد»کتاِ  و او در

                                                 
 .16اديان و مهدويت، ص  - 1

 مقصود ا  ناموس آخرالزمان، ناموس اعظم حضرت محمد صلی اهلل عليه و آله است. - 2

 السالم است. پشن نام هندی حضرت علی بن ابيطالب عليه - 3

الستالم،   السالم است. اقتباس ا  کتاِ رستالت جهتانی حضترت مهتدی عليته      راهنما نام حضرت مهدی عليه - 4

 فريده گل محمدی آرمان.

 ه لغت سانسکريتی نام خدای سبحان است.رام ب - 5

 .16اديان و مهدويت، ص  - 9
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پس ا  خرابی دنيا، پادشاهی در آخرالزمان پيدا شود که پيشتوای خاليت  باشتد و نتام او     »

منصور است و تمام عالم را بگيرد و به دين خود درآورد و همه کس را ا  مؤمن و کافر بشناستد  

 «1و هر چه ا  خدا خواهد برآيد.

 يافته بود. 2ر انتظار بودای پنجمو ققنوس بودائيان را نيز د

و همچنين در عهد عتي ، دانيال نبی و حجّی حکی نبی و سفنيای نبی و اشتعيای نبتی و   

 خواندند. گفتند و او را می  بور داود و ...... ا  مصلح بزرگ و منجی عالم بشريت می

 و اشعيای نبی برايش گفته بود:

هايش خواهد شکفت تتا روح ختدا بتر او       ريشهای ا نهالی ا  تنة يسّی بيرون آمده، شاخه»

قرار گيرد و مسکينان را به عدالت داوری کند و مظلومان  مين را به راستی حکم راند و گرگ با 

بره سکونت کرده و پلنگ با بزغاله خوابد و گوساله و شير پرواری با هم و طفل کوچتک آنهتا را   

 خواهد رماند.

فسادی ديده نشود،  يرا که جهان ا  معرفت خداوند پس در تمامی کوه مقدس من، ضرر و 

 « 3پر خواهد شد.

 

 

                                                 
 .245بشارات عهدين، ص  - 1

 .245بشارات عهدين، ص  - 2

 .11تا  1، بندهای 11اشعيای نبی، فصل  - 3
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حضرت داود و حضرت سليمان عليهم السالم فر ندان پستری يسّتی   »دانست  و ققنوس می

السالم  هستند، و حضرت عيسی بن مريم عليهم السالم نوادة دختری يسّی و حضرت مهدی عليه

 «1شود. يسّی محسوِ می نيز ا  جانب مادرش مليکا ا  نوادة دختری

 گفت: و  بور داود نيز ا  انتظار می

 اده عطا فرما تا اين که قوم  لک و عدالت خود را به ملکای خدا، شرع و احکام خود را و م»

 تو را به عدالت، و فقرای تو را به انصاف حکم نمايد ....

 مود.ا  دريا تا به دريا و ا  نهر تا به اقصی نقاط  مين سلطنت خواهد ن

 صحرانشينان در حضورش خم خواهند شد و دشمنانش خان را خواهند بوسيد .....

 بلکه تمامی ملون به او کرنش خواهند نمود و تمامی امم او را بندگی خواهند کرد ......

 «2اسم  والجالل او تا ابد مبارن باد و تمامی  مين ا  جاللش پر شود.

مظلومان را ا  ظالمان با گيرد و شريران را براندا د مسکينان را به عدالت دواری کند، داد »

و کمربندی ا  عدالت به ميان بندد و با ظهور وی ستم ا  گيتی رخت بربندد و او علم برافراشته 

اسرائيل را ا  آشور، مصر، پتروس، عيالم، شنعار، حمات  و قوم پراکنده و پريشان و سرگردان بنی

 «3الم گرد آورد و در  ير يک بيرق جمع کند.و ا  جزاير ديگر در يک نقطه ا  ع

 و در تورات خوانده بود:

                                                 
 .22-64السالم، صص  نگاه تحليلی به  ندگانی حضرت مهدی عليه - 1

 .248بشارات عهدين، ص  - 2

 .11اِ بشارات عهدين، ب - 3
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ای ابراهيم دعايت را در ح  اسماعيل شنيدم او را برکت داده، بارور گردانيده و بته مقتام   »

 «1ارجمند خواهم رساند و به وسيله محمد و دوا ده امام ا  نسلش، او را امتی بزرگ خواهم داد.

 و ارميای نبی گفته بود:

گتذارد. و پتس ا      شود و ايمنی برای کسی نمی جنگی قبل ا  ظهور مصلح بزرگ واقع می»

شود و عالم را بعد ا  آن که دوسوم ا  اهلتش نتابود شتود     آن پادشاه عادل مالک روی  مين می

 «2کند. اصالح می

 گفت: می 3و انجيل لوقا با او ا  پسر انسان

افروخته بداريد و شما مانند کسانی باشتيد کته   های خود را  کمرهای خود را بسته و چراغ»

کشند که چه وقت ا  عروسی مراجعتت کنتد، تتا هتر وقتت آيتد و در را        انتظار آقای خود را می

 درنگ در را برای او با  کنند. بکوبد، بی

خوشا به حال آن غالمان که آقا و موالی ايشان چون آيد، ايشان را بيدار يابد. پس شما نيز 

 «4آيد. بريد پسر انسان می ،  يرا در ساعتی که گمان نمیمستعد باشيد

 گفت: و انجيل مرقس نيز ا  او می

                                                 
 .21، ص 17تورات سفر تکوين المخلوقات، فصل  - 1

 ، طبع لندن.12کتاِ ارسيای نبی، باِ  - 2

بار در انجيل و ملحقاِ آن )عهتد جديتد(    81« پسر انسان»در کتاِ قاموس مقدس گفته شده است: کلمة  - 3

مورد ديگر دربارة منجی و  51السالم قابل تطبي  است و  مورد آن با حضرت عيسی عليه 31آمده است که فق  

 مصلحی است که در آخرالزمان خواهد آمد.

 .39و  35، بند 12انجيل لوقا، فصل  - 4
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آيد. در شام، يا نيمه شب، يا  دانيد در چه وقت صاحب خانه می پس بيدار باشيد،  يرا نمی»

 «1بانگ خروس، يا صبح، مبادا ناگهان آمده شما را خفته يابد.

 و انجيل يوحنا نيز.

گويم: رفتن من برای شما مفيد است  يرا اگر نتروم فتارقلي  نتزد     راست میو من به شما »

 فرستم. شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما می

اکنون بسی چيزها دارم که به شما بگويم ليکن طاقت و تحمل نداريد، اما چون آن خالصة 

کند بلکه  پيش خود تکلم نمی حقيقت بيايد او شما را به حقيقتی هدايت خواهد کرد، چون او ا 

 «2شنود خواهد گفت و ا  امور آينده خبر خواهد داد. آنچه می

 و حيقوق نبی نيز گفته بود:

اگرچه تأخير نمايد، برايش منتظر باش،  يرا که او خواهد آمد و درنتگ نخواهتد کترد    ».... 

 «آورد. می کند و تمامی را برای خويش فراهم ها را نزد خويش جمع می بلکه جميع امت

 و در قرآن نيز.

 وارِثينَعَلَهُمُ الْمَّه وَ نَجْم اَئِعَلَهُ ِ وَ نَجْاَرْعِف وا فِی الْت ضْنَمانَ عَلَی الَّذينَ اسْ اَنْ ريدُوَ ن

اند منت نهاده و آنان  ايم بر آنان که روی  مين به ضعف و  بونی کشيده شده )ما اراده کرده

 (3ار دهيم.را پيشوايان و وارثان  مين قر

                                                 
 .37تا  35انجيل مرقس، بند  - 1

 .238بشارات عهدين، ص  - 2

 .5سورة قصص، آيه  - 3
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السالم شروع شد و در فر ندان مطهرش، اين انبياء عظتام   که سفرش ا  آدم عليه و ققنوس

الهی ادامه يافت و شرق و غرِ را در نور ديده بود، دريافت که تمام همسفرانش نياکان و پدران 

کتده  نتور و هتدايت در وستعت ايتن ظلمت     اند که يک لحظه او را بی السالم بوده امام مهدی عليه

 سنگی و دلگير  مين رها نکرده بودند.

اهلل االعظتم   بقیةةو انوار جتاودان و مطهتر هتزاران خورشتيد هتدايت او را بته دامتن        

 السالم رهنمون شده بود. عليه

السالم تا خاتم رسوالن صلی اهلل عليه و آله و پس ا  آن انتوار مقتدس ائمته     که ا  آدم عليه

 هدی او را تا بدينجا رسانده بود.

 و ققنوس پس ا  آن همه رنج و دربدری و غربت به قدر رسيده بود.

 القدر لیلةو ما ادرئک ما 

 دانی که شب قدر چيستی و تو چه می

 القدر خير من الف شهر لیلة

 و برکت و رحمت اين شب باالتر است ا  هزار ماه.

 د.السالم بودن و ققنوس ديده بود که تمام آسمان و  مين  ائر قدوم مهدی عليه

 السالم، شب قدر. های مهدی عليه و تمام شب

 تنزل المالئکه و الروح فيها با ن ربهم من کل امر

 کشاند. و عش  جذبة دستی است که ملک را به  مين می

 سالمً هی حتی مطلع الفجر.
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هجری قمری که امام  متان عجتل اهلل تعتالی فرجته      255و ققنوس ديده بود که در سال 

الستالم   سالگی امام عليه 5هجری يعنی سن  291يتی نهاده بودند تا سال الشريف پا به عرصه گ

 هجری قمری ادامه يافت. 326غيبتِ صغری آغا  گرديد و تا سال 

سال که غيبت صغری به طول انجاميد، چهار نفر  96ها، يعنی در مدت  و در تمام اين سال

دار رهبتری   الستالم عهتده   مان عليها  بزرگان شيعه به عنوان وکيل و نايبِ خاص، ا  طرف امام  

السالم در ميان گذاشته و جتواِ   شيعيان گرديدند و مسائل و مشکالت مسلمانان را با امام عليه

 داشتند. دريافت می

ری قدس سره بودنتد کته   السالم، ابوعمر و عثمان بن سعيد عَمْ اولين نايب امام مهدی عليه

ستال انجتام    5هم السالم قرار داشت و به مدت مورد توجه امام هادی و امام حسن عسگری علي

 هت.ق دار دنيا را وداع گفت. 295وظيفه نمود و در سال 

السالم، نايب خاص به فر ندش، محمد بن عثمتان بتن    عليه و پس ا  او به دستور امام  مان

بودند.  السالم دار نيابتِ امام عليه سال عهده 41ری واگذار گرديد. و ايشان نيز به مدت سعيد عَمْ

 هت.ق در بغداد ا  دنيا رفتند. 315و در سال 

السالم، حسين بن روح ا  شيو  و مردانِ مورد اعتمتاد   سومين نايب خاص امام مهدی عليه

سال نيابت و انجتام وظيفته در    21اهلل عليه بودند و ايشان نيز پس ا   حمةمحمد بن عثمان ر

 هت.ق در بغداد ا  دنيا رحلت نمودند. 329سال 

ی بود کته بته امتر    م، شيخ بزرگوار علی بن محمد سَمُرالسال آخرين سفير امام  مان عليه و

 السالم و معرفی حسين بن روح انتخاِ گرديد. امام عليه
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پس ا  آن که مدت عمر او به سر آمد و در بستر بيماری افتتاد، شتيعيان ا  وی خواستتند    

 گفت:جانشين بعد ا  خود را معرفی کند، ولی او در جواِ 

اند: غيبت کبری فرا رستيده و بته امتر خداونتد نايتب       السالم فرموده حضرت ولی عصر عليه

توانند به نواِ عام و عالمان  مان خود مراجعته کننتد،    خاص ا  اين پس نخواهد بود و مردم می

البته اين عالمان بايد کسانی باشند که به علم خود عمل کرده، حافظ دين خدا و اسالم و پيترو  

تب واقعی قرآن و رسالت پيامبر و ائمه اطهار عليهم السالم بتوده و نيتز مبتار  و مختالف بتا      مک

 های نفسانی باشند. اعمال شيطانی و هوس

هتت.ق دار   326سال طول کشيد و آن نايب ختاص در ستال    3دوران نيابت آن سفير الهی 

 1فانی را وداع گفت.

 به بلندای تاريخ آغا  گرديد. هت.ق شب يلدايی 326ديد که ا  سال  و ققنوس می

 و با  شيعه ماند و درد هجران.

 تابيد اما در پس ابرهای غيبت. خورشيد می

 آيد و عصای موسی در دستانش. السالم که ميراث انبياء با اوست، می و امام مهدی عليه

الستالم بتا    نشيند و الواح مقدس، همان ده فرمان حضرت موسی عليه و به تفسير تورات می

 وست.ا

آيد و  بور داود و انگشتر و منبر حضرت سليمان و تابوت آدم و مائتده بنتی استرائيل و     می

  يورهای بيت المقدس با اوست.

                                                 
 مان.السالم، تأليف خانم فريده گل محمدی آر اقتباس ا  کتاِ رسالت جهانی حضرت مهدی عليه - 1
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 آيد و پيراهن و عمامه پيامبر اکرم صلی اهلل عليه و آله برا نده قامت دلجويش. می

 السالم در جانش. عليه السالم و دَم مسيحايی عيسی آيد و  رة پيامبر و  والفقار علی عليه می

بخشتيد، فر نتد    کرد و کور مادر اد را شفا می السالم مردگان را  نده می که اگر مسيح عليه

گردانتد و   دمد و آنان را به نور اسالم  نده می های مرده می مطهر فاطمه سالم اهلل عليها، به جان

 کند. اری میهای عطشنان ج بخشد و  مزم و کوثر را درون جان چشم دل را شفا می

شکافد و درخت  آيد و علم اولين و آخرين با اوست و دانش را می السالم می امام مهدی عليه

های معطر دانايی و معرفت و اخالق  اش هزاران هزار گونه ميوه نشيند که هر شاخه علم به بار می

 کند. به جهان و جهانيان هديه می

 پر ا  طراوت عدالت و باران.شود پر ا  صلح، پر ا  عش ،  و  مين بهشتی می

 گردد.  ند و کفر و ظلمت در دل تاريخ محو و نابود می گريزد و عش  جوانه می و تاريکی می

 ماند. و دين پيامبر صلی اهلل عليه و آله جاودانه می

الستالم، ايتن يگانتة     و آية اليوم اکملت لکم دينکم که در غدير در وصف حضرت علی عليته 

السالم ريشة درخت امامت و دانة معرفت و بذر عش  بود کته بتا    مؤمنين عليهدوران آمده، اميرال

های شيعه کاشته شد و امرو  ميوة  دستان مهربان و آسمانی پيامبر صلی اهلل عليه و آله در جان

اش، ديتن استالم را    السالم است که با ظهور و سلطنت الهی اين شجرة آسمانی، امام مهدی عليه

 ترش خواهد داد.در سرتاسر جهان گس

آيد با پرچم اهل بيت عليهم السالم و قرآن کريم، همتان قرآنتی    السالم می امام مهدی عليه

 السالم با دستان مطهر خويش نگاشته بود، با اوست. که امام علی بن ابيطالب عليه
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نشيند و عطر جانبخش آيات نتور در سرتاستر گيتتی     السالم به تفسير عش  می و امام عليه

 د.پيچ می

ترين جامه خويش را در بتر   گسترد و آسمان آبی و  مين در  ير قدومش فرشی  مردين می

 کند. می

اش مهتاِ  بخشد و ماه سيمای آسمانی و خورشيد جمال دالرايش بر جهان نور و انرژی می

 شود. های  مين می همة شب

شترق و غترِ    گريزد و نور دين و علم و عدالت و عش  و شکفتگی اخالق، بر و تاريکی می

 گسترد. عالم چتر  يبای خود را می

 و اينک

 تابد، السالم است که بر شرق و غرِ جهان خاکی ما می اين نور مهدی عليه

 اما در پس ابرهای غيبت.

 گيرد. هايمان را می اوست که در تاريکی دست

 تابد. های تاريکمان می اوست که بر جان

ن در انتظار قدومش هر صبح و شام شراِ انتظار اوست پسر فاطمه سالم اهلل عليها، که جها

 نوشد. می

 السالم که ا  تبار نور است. مهدی عليه

 ا  تبار ياس و نرگس و مريم.

 و جهان در انتظار عطر حضورش،
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 شمارد. ها را می لحظه
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 و ققنوس که بدينجا رسيد ديدم که ديگر نيست، رفته بود، به کجای

را با خويش تا بدينجا رسانده بود و خودش ...... به همان سادگی و شيرينی که آمتده   او ما

 بود رفته بود.

 هي  خداحافظی. خبر و بی بی

رويم که همته   خبر و ناگهانی می ايان سفر خويش گاه آنچنان بیو مگر نه اينکه ما نيز در پ

 بريم. را در حيرتی غمگنانه فرو می

هايی با او  ندگی کتردم، در   ها و سال ها و رو ها و چه ماه شب دوست بسيار عزيزی که چه

 ها که نگفت. او  ندگی کردم، او مرا با خويش به کجاها که نبرد و چه گفتنی

 اما حاال او رفته است.

هتای گترمش،    هايش، نگتاه  هايش، اشک هنو  نرفته دلم برايش تنگ شده است. برای حرف

 برای هزاران حرف نگفتة ديگرش.

 هايش و برای غربتش. هايش، دربدری کشيدن ای سرگشتگیبر

 گرفت،  گريست. و آوای حزينش مرا ا  خود می گفت می اش را که برايم می قصه

 نشست و دوستش داشتم. هايش به جانم می بيقراری

 ای نبود. ققنوسِ من کم ا  قناری در قفس مانده

 يث سيب سرنوشتش را دگرگون ساخته بود.  شده بود. و حدآغا تُ بِرَّبِک مْقصة او ا  اَلَسْ

سيبی که هنو  معدة انسان نتوانسته است آن را هضم کند و به قول ويکتور هوگتو، کتاش   

 کرد. هايش در گلو انسان را خفه می هسته

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 273 

 ای بس گرانبها، گوهری يگانه، نوری آسمانی به  مين آورده بود. اما او با خويش هديه

 روحی ا  عالم امر الهی.

 ترين هديه خداوند را داردی ز انسان چه کسی شايستگی اين ملکوتیو ج

 نيمی  مينی و نيمی آسمانی.

 اش او را به  مين کشاند. نيمة  مينی

پرورد و ختان   خواند. او را در دامن طبيعت خويش می جا بة خان، خان را به خويش می

 دارد.   او را برمیاش بيدار شود هوای عش کشد، اما همين که ا  خواِ  مستانی قد می

ها يکی يکی  اش در کار قد کشيدن و بال گشودن ا  آسمان اش، روح آسمانی و نيمة خدايی

 گذرد. می

خورد و دانة معرفت که در گِلِ او  د، دلش به بهار گره میاش که بشکن انسان خواِ  مستانی

  ند. کند، جوانه می نشيند، رشد می نهفته بود به بار می

 کند: ی ملکوتی در گوش جانت به عش   مزمه میو پيوسته نداي

 ای خان جای تو نيست. تو ا  آسمان آمده

و ققنوس گرچه سرنوشت محتومش او را به  مين کشاند. گرچه هبتوط دلگيترش او را بته    

خان آلوده کرد، گرچه دلش  نگار گرفت، گرچه اين لجن بدبوی چسبنان برايش قفسی تنتگ  

 ساخت، اما چه غم ......

نيمة ديگرش، روح دردمند و بيقرارش، خورشيد ملکوتی جانش، سخت در کتار بتزرگ   که 

 کشاند. خويش او را به باال می
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 تابيد. اش می  يست که هزاران خورشيد فرو ان بر جان اهورائی او در آسمانی می

 ملکوت در تحير مانده بود ا  آفرينش انسان.

 اش  مين نبود. همه چيز آسمانی بود. خانه

 ای نبود. تر ا  قصة او قصه ة آدم که به  مين کشيده شد، دردنانو قص

 و شد قصة هزاران جانور خوفنان و  هرآلود پنهان در نهاد بشری.

 و شد قصة هزاران هزار فرشته و برتر ا  فرشته نهفته در جان اهورائی بشر.

 ی کند.توانست در  مين بماند و  ندگ و به راستی اگر آسمان نبود انسان چگونه می

 ای گشوده رو به ابديت است. آسمان پنجره

 آسمان حفرة  ندان تنگ دنياست.

به  مينی هبوط کرد که در هر قدمش هزار گونته درختت ممنتوع در تأللتؤ آفتتاِِ نفتس       

 خواند. اش او را به سويش فرا می های ناچيدنی درخشيد و ميوه می

و در ايتن ظلمتکتده در چتاهِ ويتل      يوسفی بود آسمانی که به  ندان تنگ دنيا گرفتار آمتد. 

 های رنگارنگ خويش گرفتار، و هزار گونه جانور  هرنان و قتّال در وجودش. هوس

 ا  کدامشان بگريزدی

 چگونه بگريزدی

 و چه بگويم که عذاِ خوردن گندم چه کرد با انسان.

 مان کرد، که تبعيدی خان شديم. که ا  بهشت راندمان، که  مينی
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پرستت   خان، دست و پا بستة گوسالة سامری نفس شتديم کته گوستاله   و در غربت دلگير 

 شديم.

 مان  مينگيرمان کرد. های  مينی  های آسمانی دلگير، که هوس و جانمان ا  مائده

 و کندن و شيار  مين شد کار هر رو مان.

و مردمان همه در  ير تيو آفتاِ در کار کشت و  رع که گندمی را که در آسمان چشتيده  

 جستند. در  مين میبودند 

 هايمان پر ا  تاول انتظار. و دست

 دادند. و بيل و داس بود که نه  مين که دلمان را شيار می

 و ر قمان همه خون دل.

 و نيستان را ا  ياد برديم. وطن  يبای خويش را به فراموشخانه دل سپرديم.

 ان.آنقدر  مينی شديم که  مين هم شرمسار شد ا  وجودمان، ا  نبايدهايم

 داد. هايمان جز شبحی ا  خان را نشانمان نمی آلود شديم که ديگر چهره آنقدر خان

 آنقدر دلمان  نگار گرفت که آسمان را بدست فراموشی سپرديم.

و در اين تبعيدگاه آنقدر رنتج کشتيديم و آنقتدر نتان آغشتته بته ختون دل ختورديم کته          

 های آسمانی را افسانه پنداشتيم. مائده

 انة رنج، سيارة رنج.و  مين شد خ

 آنقدر درد کشيديم که درمان را فراموش کرديم.

 گفتيم که دردِمان، درمان ندارد.
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 و درد و رنج و خون دل شد ر ق هر رو مان.

 ديگر ا  ياد برده بوديم که بوديمی

 کجا بوديمی

 چگونه آمديمی

 چه شد که آمديمی

 چه بايد بکنيمی

 کجاست آسمان مای

 مان را گم کرديم. افتيم اما معشوقهي عش  را در خويش می

و صد دريو و افسوس که هر رو  دل به يکی بستيم و يا هر لحظه دل به چيتزی، چيزکتی   

 بستيم.

 عش  با ما بود. در ما بود. که بذر عش  در نهاد ما کاشته شده بود.

 شود. اما هر رو  دل به اين و آن بستن که عش  نمی

 و قرار ا  دلمان رخت بربست. که اگر عش  اين بود پس چرا آرام

 با خويش هم بيگانه شديم.

 درمان. ها شدند دردهای بی کسی ها، بی همزبانی ها، بی مردگی ها، دل و هر رو  افسردگی

 هر رو ، دردی تا ه، هر رو  رنجی مضاعف.

 تر. دردی ا  همه العالج و درد بی
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گری، و هر کدام به رنگی و هر ها يکی پس ا  دي خوريم و با  هم غصه هر رو  نان گندم می

 کند. کدام به طرحی، گليم پارة دلت را پر ا  خونابه می

 های گوناگون با هزاران فکر و  کر مختلف، برايمان شدند طبيب. و چقدر آدم

 ها يکی پس ا  ديگری ظهور کردند. و ايسم

 و هر کدام يک تز جديد، يک ديالکتيک نو، يک ايسم تا ه،

 نی حقيقت اين است.يک مکتب نو، که يع

 که يعنی انسان اين است.

 که يعنی  ندگی اين است.

 و نويسندگان دست به کار قلم شدند تا بشريت را نجات بخشند.

 ا  چهی

  د. ا  اين گندابی که در آن دست و پا می

 و شاعران هر کدام به وسعت درن و شعورشان گفتند و نوشتند.

 يقت هميشه آسان نيست.و انسان ماند و درد انتخاِ. و درن حق

هايی گفتند و نوشتند و شايد تفکراتشان حاصل تجارِ ناقصِ  و ديگرانی پيدا شدند و حرف

 شان بوده است.  ندگی

 که گفته است: 1مانند سارتر

 «ای ندارد. بايد  ندگی کرد ولی  ندگی هدف و فلسفه»

                                                 
 ژان پل سارتر نويسنده و فيلسوف فرانسوی - 1

www.irtanin.com wwww.irebooks.com www.omideiran.ir

کتابخانھ صوتی طنین ایرانی کتابخانھ امید ایران خبرخوان امید ایران



 278 

 دهد. تمام جهان نشر می اش را در نويسد و افکار ماکياولی کتاِ شهريار را می 1و ماکياول

 نهد. پرستی را بنيان می مکتب اصالت لذت و لذت 2و اپيکور

 هايی اين گونه و با اين تفکرات کم نيستند. و آدم

ار گونه مکتب مادی و غيرمادی ظهور کرد و پس ا  چندی ا  ياد و در اين دنيای وانفسا، هز

 رفت.

پاسخ، که عقل  يش و هزاران سئوال بیهايش و تحيرها و بيچاره آدم با اين همه سرگشتگی

 تواند تا خانة طبيب ببرد. گرچه چراغ راه اوست اما تو را فق  می

و اين بشر تا هنگامی که عقل خويش را همه چيز پنداشت و بر اين عصتای چتوبين تکيته    

 کرد سخت  مين خورد.

 پتتتای استتتتتدالليان چتتتوبين بتتتتود  

 

 

 تمکتتين بتتود پتتای چتتوبين ستتخت بتتی 

هتای   هنگامی که عقل خويش را چتراغ راه پنداشتت در ظلمتت پنتدار و گمتان     و آدمی تا  

 گون متحير ماند. گونه

هتای سرگشتته و    های جانگتدا  روح  درمانشان و دردمندی ها برای درمان دردهای بی و آدم

 آويزی چنگ  دند. متحيرشان، هر کدام به دست

                                                 
ميالدی بتوده استت.    1527و مرگ  1496نگار ايتاليايی تولد او در سال  سياستمدار و تاريخ نيکولو ماکياول - 1

در مکتبی کته ا  ختود بجتای گذاشتت اعتقتاد بتر ايتن استت کته سياستت بايتد عتاری ا  وجتدان و ايمتان و               

 شد.های اخالقی با دورانديشی

قبتل ا  متيالد    271سالگی بته ستال    72قبل ا  ميالد و مرگ او در سن  342فيلسوف يونانی تولد به سال  - 2

گذاری کرد اپيکوريسم يا طرفداران  يبايی و لتذت استت. او را ا  اولتين فيلستوفان      بوده است. مکتبی که او پايه

 اند. مادی شمرده
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 ای خودش بود. الوثقی ةهر کسی بدنبال عرو

هتا را يکتی پتس ا      نتان، آدم   يده افکار عاری ا  حقيقت يا تفکرات شتبهه های پوس و طناِ

 ديگری به چاه ضاللت سرنگون کرد.

دانست که درد انسان، دردی  مينی نيست که در  متين و ا   متين و ا     و شايد کسی نمی

 خان درمان پذيرد.

فشتان بته ستر    های رنگارنگ هر کتدام تتاريخ مصر   ها کاری ا  پيش نبردند. ديالکتيک ايسم

 کشيد. رسيد و انسان همچنان درد می می

 درد انسان چه بودی

 چگونه دردی بودی

 درمان شده بودی چرا درد بی

 پذير استی آيا درد روح عالج

 خدايی بود. دردِ انسان، درد بی

 نورديد. انسان بدنبال جان گمشدة خويش شرق و غرِ عالم را در می

 ها، نه. نه همة آدم

 هايی که در ظلمت بدنبال نور بودند. بدنبال درمان بودند. آدم فق  آنهايی که

های مختلف  ندگی کردند، حتی برای عقايد پوچشان جنگيدنتد و   ها در ظلمت ايسم خيلی

 مردند.
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ها هم گفتند  ندگی يعنی همين. و همچون چهارپايان بتار  نتدگی را کورکورانته بتر      خيلی

 خوار کردند.ها و رو هايشان را نش دوش کشيدند و شب

 شد. ای شده بود که همه گونه جانداری در آن يافت می دنيا شبيه طويله

 و معنای  ندگی دگرگون شده بود.

 ندگی يعنی آِ و علوفه و همه سرگرم شکم و  ير شتکم، و چته خشتنود ا  ايتن  نتدگی      

 حيوانی.

 کند. و صد حيف که حيوان نيز به اندا ه درن خويش در شعور  ندگی می

 ه اينکه سگ اصحاِ کهف سيصد سال با چشمانی با  در کهف ايمان پاسداری کرد.مگر ن

و مگر نه اينکه االغ بلغم باعورا، صتاحب ختود را، کستی کته ا  قديستين بتود و مستتجاِ        

الستالم، در راه   الدعوه، وقتی ا  ايمانش برگشت و برای نفرين به پيامبر الهی حضرت موسی عليه

 ت نه با خداوند که با شيطان بود، ديگر سواری نداد.صعود به کوهی برای مناجا

 و اين االغ با شعور واالی خويش ا  حرکت با  ايستاد و قدم ا  قدم برنداشت.

داننتد و مثتال    شتعوری متی   و اين همان حيوانی است که آدميان ستطحی او را مظهتر بتی   

  نند. می

 حبش کشته شد.و عاقبت اين حيوان، جان در راه شعور خويش نهاد و بدست صا

شود. و حکمت و شعور اين حيوان، حشمتِ سليمانی را بته   کالم می و مورچه با سليمان هم

 کشاند. تحير می

 شود. و  نبور عسل، حامل وحی الهی می
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 ما کم ا   نبوريمی

 مِ اهلل الرَّحمنِ الرَّحيم در منقار داشت.رسان سليمان نبی، که بِسْ و هدهد پيام

 ما کجای کاريم.

 ه بستتتم اهلل در منقتتتار يافتتتتآنکتتت

 

 

 دور نبتتود گتتر بستتی استترار يافتتت   

 شوند کعصفٍ مأکول. شوند و اصحاِ فيل می و ابابيل، آن پرندگان الهی لشکر خداوند می 

 شود و حجت خداوند بر بندگان. و ناقة صالح ا  کوه  اده می

 رِبّی مِنْ َبیَِّنة

 و شکم ماهی، محراِ يونس.

 علم قابيل.مو کالغی 

 صة دردنان آدم، حديث درن صحيح نداشتن ا  جهان پيرامون خويش است.ق

 دردِ انسان، درد بيدينی است.

 گويانند و ما خاموش. جهان پيرامون ما پيوسته  نده و تسبيح

 و فهم تسبيحشان عاجز که ا  درن ما خارج است.

 جُدانم وَ الشَّجَر  يَسْوَالنَّجْ

، يعنی تسليم امر الهی و مؤمن به پروردگار ختويش،  وقتی جماد و نبات و حيوان مسلمانند

 سا د و در پيش پای آن به سجده. ای سامری می نفس کافرکيش ما گاه گوساله

 شناسيم. ای نمی ک که خويش را در هي  آئينهگرا و الئي اه چنان مادّی و مادّیو گ

 کامالً بيگانه با خويش.
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 هويتی. و قصة آدم شد قصة بی

 اد برد.او خويش را ا  ي

 خويشتتتتن نشتتتناخت مستتتکين آدمتتتی 

 خويشتتتتتن را آدمتتتتی ار ان فروختتتتت  

 

 

 

 ا  فزونتتتتی آمتتتتد و شتتتتد در کمتتتتی   

 بتتود اطلتتس، ختتويش را بتتر دلتت  دوختتت

 و خداوند، 

 آنکه انسان را آفريد و در او ا  روح خويش دميد.

و در خمير  ات او، و در فطرت و ضمير پنهتان جتان او، دانتة معرفتت ختويش را کاشتت،       

 نست که آدم پس ا  هبوطش چه بر سرش خواهد آمد.دا می

 دانستند. که حتی فرشتگان نيز می

 که در جواِ اعترا  آنان فرمود:

 لَمُونلَمُ ما التَعْاِنّی اَعْ

 دانيد. دانم آنچه را شما نمی من می

و در کار آفرينش آدم او را چنان خل  کرد که مالئک، اين کروبيتان عتالم قتدس، بته امتر      

 ه سجدة آدم افتادند.خداوند ب

 و پس ا  آن،

 بر آدم گذشت آنچه گذشت، و شد آنچه شد.

 به  مين هبوط کرد اما تنها نبود.
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 السالم، اولين طبيب الهی. و پس ا  او فر ندش شيث. و آدم عليه

 و پس ا  او ........... ديگران و ديگران.

 السالم هزار سال با قومش سخن گفت. و نوح عليه

 ها را شکست. السالم بت يهو ابراهيم عل

 السالم نيل را شکافت تا ا  فرعون نفس نجاتمان بخشد. و موسی عليه

بخشتيد   کرد و به جسم خفتتة آنتان جتان متی     السالم که مردگان را  نده می و عيسی عليه

 های مرده را حيات بخشد. نتوانست جان

 قصة آدم، قصة دل است اما دلِ  نده.

گويتانی کته ا  علتم و      رونتد و ستخن   ند که بر روی  مين راه میا های مرده مردگانی که دل

 کنند. دانند، و فهم سخنان انبياء نمی حکمت هي  نمی

 و طبيبان الهی، يکی پس ا  ديگری آمدند و ا  آسمان گفتند و ا  آسمانيان.

 ا  دردهايمان گفتند و ا  درمان.

 شناختند. که آنان، فق  آنان درمان دردهای بشری را می

 و ا  نيستان گفتند. و ياد نيستان را در دلهايمان تا ه کردند.

مان. و خاطرة رو  نخستين را در دلهايمان  نده  ا  عش  برايمان گفتند و ا  معشوقة آسمانی

 کردند.

 دوباره جانمان سبز شد. دوباره جوانه  ديم. دوباره به آسمان نگاهی تا ه انداختيم. 

 به ما بخشيدند. بال پروا ا  خاطرمان رفته بود.  پروا 
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ای بته ختود    هايمتان رنتگ تتا ه    و در چشمة  الل محبتشان غبار ا  دل فرو شستيم. چهره

 گرفت و دلهايمان با عش  آشنايی يافت.

 دانة معرفت را به آِ  الل ديدگانمان سبز کرديم.

حمتان و  به بهار رسيديم. به او رسيديم. به  والجالل و االکترام، بته ستبؤح قتدوس، بته الرّ     

 الرّحيم.

 به نور پيوستيم، جاودانه شديم.

 ه راجِعُون بيقرارمان کرد.ما ا  اِنّا لِلّه آمده بوديم، وعدة اِنّا اِلَيْ

 وعدة با گشت به آسمان.

 ما، در  مين هم تنها نبوديم. او با ماست:

 1ت مْنَما کَنْاَيْ و هُوَ مَعَک مْ

 تر: و ا  رگ گردن نزديک

 2لَوريدل اْحَبْ مِنْ رَُِوَ هُوِ اَقْ

 او  يست چه تلخ و سنگين  يست و چه  شت مرد.  هر که بی

 توان  يست که  يستن ما ا  اوست. بی او نمی

ها که به ما سجده کرده بودنتد منتظرنتد ا  متا     انتظار ديدارمان، همان و با  فرشتگان چشم

 بپرسند.

                                                 
 ییی - 1

 ییی - 2
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 یرَبِّکْ مِنْ

 )خدای تو کيستی(

 فت:در جواِ آنان خواهيم گ

 خدای ما همانی است که شما را به سجده انسان امر کرد.

 تر. به آنان خواهيم گفت: ما به ديدار شما مشتاق بوديم و به ديدار خدايمان مشتاق

ايم، گرچه غبارآلود، گرچه تردامن، گرچه هزاران سياهی بر جانمان نشستته استت،    ما آمده

 بارمان عش  است. اما کوله

 را آورد، او راهمان داده است، او دوستمان دارد، ايم، او ما اگر آمده

 کرد. داشت که رهايمان می اگر دوستمان نمی

 ايم. ما با گشت کرده

 او خويش، ما را به سوی خود رجعت داده است.

تر ا  قبل در وجودمان به ما بال و پرِ پروا  بخشتيده   عش  او هزاران هزار بار  يباتر و عمي 

 است.

ی قال وا بَلی گفتيم، امرو  هزاران هزار بار با عشت  آن را  تُ بِرَبِکّمْجواِ اَلَسْ ما اگر در ا ل در

 تکرار خواهيم کرد.

 او پروردگار ماست.

 او ياور هميشگی ماست.

 او جاودانه است و ما را جاودانه کرده است که عش  جاودانه است.
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 و چه بگويم ا  سرنوشت  يبای آدمی.

 و چگونه بودن و چگونه ماندن را.جست  که ققنوس  ندگی را می

 تر ا  نفس. تر ا  عسل و نزديک و مرگ را يافت شيرين

جست و  ندگی را يافتت همچتون    وارش را می اش را و آوا های ققنوس و مرگ را، چگونگی

 شهد شيرين گل.

اند کته اعتبتاری بته     که اين هر دو ا  هم جدا نبودند، که مرگ و  ندگی دو روی يک سکه

 يخ دارد.وسعت تار

هتای شتيرين حيتات ر      خواهی مرگ را بشناسی نخست به شور  ندگی، به ضربان اگر می

 بنما و آن را در آغوش سرشار ا   ندگيت بفشار و دوستش داشته باش.

خواهی  ندگی را بشناسی بايد با آوای قوهای مرگ که لحظه به لحظه و نفس بته   و اگر می

 انس بگيری. شود تر می نفس به تو نزديک و نزديک

بتال   های شيرين  نتدگی رو کنتد، پرنتدة ستيمين     و ققنوس، هر  مان که خواست به لحظه

 دوخت. مرگ که بال و پر نان کنار پنجرة دلش النه ساخته بود نگاه  يبايش را به ديدگانش می

و هر گاه که به مرگ، به پروا  و پريدن، به عش  آستمانی و بلنتد ختويش و بته ستر مين      

 گرفت. گشود، چشمان  ندگی به رويش درخشيدن می صمت سبز خويش بال تفکر میاهورائی ع

اند که به شوق بوسيدن گلی و چشيدن شهد عشقی،  های يک پروانه که مرگ و  ندگی، بال

 بال پروا  در باغستان وجود گشوده است.

 ما را تا سرای دوست بر مسند عش  بنشاند. باشد که اين دو بال پروا 
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 مرگ دو شيوه که نه، شيوة رندانه عاشقی است. وکه  ندگی 

 و قصة آدم، قصة يک قطره است که ا  دريا جدا نيست

 قصة اِنّا لِلّه.

 و پايان قصه، قصة با گشت قطره به درياست،

 هِ راجِعُونْوَ اِنّا اِلَيْ

 و اين پايان آغا  راه است.

 

 

 

 

 

 

 1384يا دهم فروردين  

 1429بيستم صفر  

 مقارن با اربعين ساالر شهيدان 

 السالم حضرت ابا عبداهلل الحسين عليه

 

 حزين خوش نظر 
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