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در سایه سار نخل والیت
ودی استاد علی موسوی گرمار

 

گارا�ن ر�ی �ن آ
�ن ِا �ی کو�ت �ی

، �ن داو�ن م �ن د �ن ه �ب س�ت �ب
�ن

. ر�ی �ن که �ت را اآ

د ا�ن �ب ی �ت
�ت هم �ن گ�ن ارن �ت در �ش

: س�ت �ی
ده �ن س�ن ک م�ن �ب م کو�چ �ش �ت را، �چ رگ�ی

ن �ن ِ�ب که د�ی

رد، اره ی اهرام می گن ه می دا�ن که �ب د�ی مور، �چ

ام. �ت �ن سش
�ی �ب �ن

�ن هرمی، �ی د�ت ل�ن �ن �ب ، اآ �ت
�ت ا�ن �ا�ن ل می �ت �ی

�ن رعو�نِ �ت که �ن

�ن مور، �ی ک �ت �ن کو�چ ، اآ و م�ن
ت ا�ن دا�ش ی �ت

م �ن �ش دای �ت را در �چ ل�ن که �ب

***

اده ای س�ت ا�ت ا�ی �ن اک �ب کا�ئ �ن �ت ُدر�ش

. �ت �ت ی، در مسش رن ه ای ا�ت �ب �ب �چ ، گو�ی �ن م�ی و رن

تابلوی پناه- اثر استاد فرشچیان

ــا  ــعر ب ــن ش ــه ای ــنید ن دکلم ــرای ش ب
ودی  صــدای اســتاد علی موســوی گرمــار

ــد ــک کنی کلی
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�ت �ت گسش ه ارن رسا�ن �ت �ن و�ی
آ
ه ای ا �ت ، ر�ش ما�ن و رن

ری و�ب ، �ب ن
ر�ی ِ �ت �ی و رود ع�ن
�ش ا�بِ اموا�ب ن �ی

که �ن

رد... ی گن
، در �ن �ی�ت ه ی �چ �ن �ش ارن �چ

ه ای �ت ، ِهسش ن
�ت �ب مّر�ی راعن �ی را �ب �ن �چ

ه �ت سش عن آ
، ا ا�ب �ت �ن آ

و�نِ ا ما�ن را �ب �ن �ش الِل �چ و رن
ک�ن �ت می �ش َ

�ب ِ ط�ی ، ارن رس ا�ن �ت گسش ارگا�ن را �ب رسا�ن ��ت

هی
�یل می �ن �ب �ب �ب �ی و در �ب

رگ می دهی گا�ن ِد�ی �ت ر�ش و �ی �ب �ن

�ار را، �ن ِا�ن و�ی ه ی �ب �ش �ن �ت �ودگی، که �ن �ب هما�ن اآ
کس�ت �ب سحر می �ش

وردگاه، ، در اآ �ی
س�ت ، کمر می �ب گا�ن ِ�ب�ت ن

�ن �ب کس�ت �ب �ش

***

اده ای، س�ت ِ ما�وا ا�ی
�بَ د �ب رنَ ل�ن �ن که �ب �ی

�ن �ن �چ گو�ن ا�ی �چ

ی، ای می گ�ی �ن �ب رن �ی ور ِ�چ �ن ار �ت در ک�ن

، �ی �ت گکا�ن �ی حچ ب
ن کودکا�ن ی � �ی مهم�ی و رن

ه...؟ ِگ کو�ن �ن ارِ �ت رن و در �ب

***

، �ش ارن �ت �ی �چ
�ت ا�ن �ن ی �ش

س را �ن ا�ن �ی
چ ا�ت ه�ی

د... س�ت �ی �ن �ب م�ی که عمود �ب رن

دم ه �ب �ی وا را �ن رما�ن چ �ن ، ه�ی �ش ارن �ت �ی �چ

د، ار وصله دار �ب �چ ک�ن رن ی ا�ن که �چ

د ه �ب دوسش کسش کی که�ن و َمسش

د. �ش ادر �ب دگا�ن را �ب و �ب

، ن
ر�ی ه ی �ت و��ت �ی ب های �چ دا در �ش �نِ �ن ای رو�ش

ر حب
در، ��تّ َم�َلِع ال�ن لهت ال�ت ای روح ل�ی

، دا�ی ارگ �ت �ن ارن �ن

...؟ ه ا�ت �ت �ن �یصله �ی ِ
، �ن ارن دا�ی ِ��ب سل �ن را �ن �چ

... س�ت �ی
ال�ن �ن �ی

ار م�ن �ب
، ارن �ت رِ �ت ن

، �ب �ن



دک، �ت می �چ
ا�ن و�ن م�ن �ت �ن �ی مسش ا! ارن سش �ت گ�ن �ش

. ا�ی ه، هم �ن َکا�ن ِکو�ن �ی �ت ورن �ب رگ�ی ی �ی و ه�ن

د ا�ن می ک�ن ل را د�ی ، ع�ت رگ�نی �ت �ش

ی وا می دارد. ود�ورن ��ت را �ب �ن و م�ن

***
�ن �ه می رن �ت �ب �ی مسش ه ی سش �بصن

لم �ب �ت �ت

و�ی ، می �ش و�ی�ش
گارِ �ن �ن ، رن ک �ت و دل در رس�ش

اّما:

ک و�ن و ا�ش ه ی �ن ن م�ی
�ن اآ و�ن ارن ا�ی �چ

د، اْه مس�ت ده�ن امی �ب هر ��ی �ب

واهدرکد. هی �ن
ال�ب �ت �ت

***

رام�ش را �ب وام دارد ، اآ م �ت �ش ب ارن �چ �ش

روسش را. ، �ن م �ت �ش ، ارن �ن ا�ن �ن و �ت

د رور می ک�ن اه را �ب ، گ�ی
کالم �ت

َس�ت گل می رو�ی �نَ و ارن �نَ

. ا�ن ا�ت و�ش ، �ب س�ت �ن رگ�ی ما�ن که �ت در اآ �ن رن اه، ارن اآ �چ

د کو�ن ما�ن �ت می �ش �ش ده ی �چ �ی سحر ارن ��چ

د. س�ت ارن می ا�ی ، �ب �ن �ن اهی اآ ب در ��ی و �ش

. س�ت �ی
گاِه �ت �ن س�ت که وام دارِ �ن �ی

اره �ن چ ��ت ه�ی
گی ا�ت �ن ه ی رن ارن ، ا�ب د �ت �ن ن

ل�ب

س�ت �ی
د ِ�ت �ن �ن ار ِگل�ن �ب

س�ت رکن �ت �ی
ه �ن کو�ن چ �ش ه�ی

***

ود َو�ن می �ش ، ِ��تَ �ی ، ارن �ب م �ت �ش ، در �ن ما�ن رن

د کا�ن ل« می سش �ی
ّ
�ت »ِس�ب اط��ی �ت �ب �ت �ی مسش سش

رد ، ارن رگ ها می گن و�ن و �ب روا�ن ِ�ن

د �ن �ی
سش رن می �ن �ر، در م�ن و �ب ر�ا�ی ِ�ش

ا�ت �نواهد �ن �ن ا�ن �ب رن �ب �ب ، �ب �ی رود اآ و�ن �ن و �چ

***

، �ت ه ای ا�ت �ب ه، د�ی می که �ت را د�ی �ش �چ



! �ن �ت ای د�ی

ا�ن ی َعّمار، م �ن �ش گاهی �ب �چ

ر. دن ِ �ب گاهی �ب کا�ه ی رس

***

ه! ال�ن
را�ن دارال�ن هال، ای رهگن

ه! ا�ن کو�ن رو�ش رما�ن ای �ن

ا! �ن �اده ی رو��ت �ن ای �ار�ب

د، �ن �ب ما�ی م ِسش �ش ی ِ �چ
َ �ن

�ت �ب ص�ی ام �ب �ت

، ه ا�ی �ت �ش ه می گن ه های کو�ن و�ن ارن کو�چ ، �چ �ی رورن ارگ �ب �ن

د،  �ی
�ش ه �ب �ت ای علی �ا�ن ی �ب ، َم��بَ گا�ن ارن د�ی

د. �ی
�ش ه �ب �ت ا�ن �ن سش چ او را �ن م، که ه�ی گ�ی

***

�ن گ�ی
هراآ ی رن �ی مسش گو�ن سش �چ

ا�ی داو�ن را، ارن هم می گسش ا�ب �ن �ن ک�ت ، ا�ی د �ت ل�ن  ِ�ب
ا�ن سش �ی �چ

! �ت کا�ن �ی را سش ی، در�ی �ی مسش ا�ن �ب سش گو�ن می �ت �چ

ی �ت می رگ�ی �ب �چ
�ت ا�ی ِعسش م رگن

وهی، واال�ت ارن عن �ب ا�ن

م
گی ِعن �ن �ی و د�ی

ِم همه محروما�ن می رگ�ی �ش ای �ت �ب �چ �ب
�ت �ن �ی ِ �ن �ی �ت : �ی

ما�ن �ش �ب �چ

... �ت م �ت
ا�ن ی عن �ب

�ر ِ�ش رگ�ی ام، �ش

، ا�ب �ت �ن �ب ِاآ گام که هم �ت ه�ن

ی ی �ب �ن �ت وه رن �ی کا�ن ِ�ب �ی �ت ا�ن ی �ی �ب �ن

دری را و َصول�تِ ��ی

ا�ن رکدی، ادی ِکودکا�ن �ش ا�ی ی �ش د��ت

اد، �ن ی �ن ام�ب �چ �ی ، که �چ ا�ن �ن �ش و �ب اآ

ی ا�ن سش کودکا�ن را �ن

د �ی
رو�ش �ی می �ن �ن دها�ن که ُهّرای �ش و ارن اآ

، او�ی کلما�ت کودکا�ن �ت



د؟ ه �ب ا�ن ا�ن �ن ک و لررن سش
��یّ �ن ، �ب َدرِ رسای، �ب �ت ن

ر�ی �ی �ت
آ
ا

ُ�د،
ُ
در ا

د، �ت رکده �ب ا�ی �ت تِ �ش
�ت را د�ش �ن م ها، �ت

�ن �ه ی رن که گل �ب

دی، ده ی مهر، مس�ت �ب مرگ ارن دکام �ب

دی؟ ود �ّد رن م، �ب �ن
�ن ادرن �ت �ن ی هسش �ی رن که �ب �ت

***

؟ �ی دکام وام دار�ت

؟ ا�ن ، �ی �ت �ب �ن �ب �ت د�ی
س�ت �ی

س�ت که وام دار ِ�ت �ن �ی
�ن �ن چ د�ی ه�ی

***

وده ای، �ش ما گسش �ن �ی ِ �ب
ن

� دری که �ب �ب
ی �ت ا�ت �ب �ی

ر �ن ار �ب هرن

! ه و رکدار �ت سش �ی وا�ن ا�ن رن ا �ب �ب مر��ب

***
اه ما�ن ، رو��ی د م�ن �ی �ر ��چ �ش

اد �ت �ن ا�ن ، �ب �ب ورن ای �ت که در �نصن

د �ن می گ�ی د، کالم ارن �ت ورن �ن هر�چ

؟ �ن ب
، گ�ن گ ما�ی �ن گو�ن در س�ن�نِ �ت و���ت �ت را، �چ

د؟ �ن �ب �ی �ی �ب �چ �ت�ه �ب �ت را در دکام �ن

�ت�ه، و�ن م��ن ِ�ن �ت را که �چ

م�ل�تی.

***    

ارک اهّلل �ب
ارک اهّلل، �ت �ب

�ت �ن

�ن �ی
ال�ت ارک اهّلل ا�س�نُ ال�ن �ب

�ت

، داو�ن م ِ�ن د �ن ه �ب س�ت �ب
�ن

گارا�ن ا�ت ر�ی �ن �ن ِاآ �ی کو�ت �ی
که �ن

. گا�ن ر�ی �ن �ن ِاآ �ی کو�ت �ی
که �ن  �ت

ِ
م و �ن



توحید بی والیت توّهمی بیش 
نیست

حجت االسالم کاشانی

سوال: آیا هر توحیدی مورد ِپسند حضرت حق می باشد؟ یا 
توحید مربوط به نبوت و والیت نیز می باشد؟ آیا با هر نگاهی 

می توان راجع به خدا سخن گفت یا خیر؟ آیا توحید از نظرخداوند 
قاعده و قانون خاصی دارد؟ آیا همه ی کسانی که ادعای توحید 

دارند، همان توحید مورد نظر خداوند را دارند؟ 

بت پرستان  طورمثال؛  به  دارند،  توحید  می کنند  خیال  که  هستند  ای  عده 
دارند. توهم  اما  می پرستند،  را  واحدی  خدای  و  معبود  فکرمی کنند   که 

و 160 سوره مبارکه صافات خداوند می فرماید: در آیات 159 

 ﴾١٦٠﴿ 
َ

ِصنی
َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
 ال ِ

 اللَّ
َ

 ِعَباد
َّ

وَن ﴿١٥٩﴾ ِإل
ُ
ف ِ

َ
ا ی مَّ

َ
 ع ِ

َحاَن اللَّ
ْ

ُسب

خداوند از همه اوصافی که ]مشرکان او را به آن[ توصیف می کنند، منزه و پاک 
است»159« مگر بندگاِن خالص شده خداوند ]که توصیفشان درباره خدای متعال، 

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=37&ayeh=160
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=37&ayeh=160
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=37&ayeh=159
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شایسته و الیق مقام ُقدس اوست [»160«

ِ معموالً در قرآن در آیاتی به کار می رود که صفتی به حضرت حق داده شود  َحاَن اللَّ
ْ

ُسب

ص« کسی است که خودش در مسیر خلوص گام اصلی 
َ
که دونِ شأن باشد. »مخل

را برنداشته است، بلکه خدا او را خالص کرده. بنده ی مخلص دیگر خطا و ناپاکی 
ندارد. برای خدا کار می کند. ما اگر بخواهیم ببینیم نمونه های مخلَص در قرآن 
چه کسانی هستند، آیاتی در قرآن داریم که آن ها را مشخص کرده است. به طور 

مثال آیه 51 سوره مبارکه مریم :

ا ﴿٥١﴾ یًّ
ِ
َ

 ن
ً

َن َرُسول
َ

ًصا َوك
َ
ل
ْ
خ

ُ
َن م

َ
 ك

ُ
ه

َّ
 ِإن

ٰ

َ
 ُموس

ِ
اب

َ
ِكت

ْ
 ِف ال ْ

ُ
ك

ْ
َواذ

در این کتاب که به تو وحی کردیم ]سرگذشت[ موسی را یادکن، بی تردید 
او ]انسانی[ خالص شده ]از همه آلودگی ها[، و فرستاده ای دارای مقام نبوت 

بود »51«

آیه ی 24 سوره مبارکه یوسف:

 ﴾٢٤﴿ 
َ

ِصنی
َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
ا ال

َ
 ِمْن ِعَباِدن

ُ
ه

َّ
ِإن

بی تردید او از بندگان مخَلص ماست

یعنی این دو نفر جزو کسانی هستند که حق دارند راجع به خدا سخن بگویند و 
دیگران باید حرف های ایشان را بفهمند. )به طور کلی انبیاء و اوصیاء(. مخلصین 

کسانی هستند که دست شیطان به آنان نمی رسد. 
آیات 82 و83 سوره مبارکه ص )شیطان می گوید( :

﴾٨٣﴿ 
َ

ِصنی
َ
ل
ْ
خ
ُ ْ
 ال ُ

ُ ْ
 ِمن

َ
ك

َ
 ِعَباد

َّ
 ﴿٨٢﴾ ِإل

َ
ِعنی ْجَ

َ
 أ ْ

ُ َّ
َین

ِ
و

ْ
غ

ُ َ
 ل

َ
ِتك ِعزَّ

ِ
ب
َ
 ف

َ
ال

َ
ق

یعنی من از پس آنها بر نمی آیم. باز هم اگر بخواهیم دنبال مخلَصون و پاکیزگان 
را  سخنی  هر  خداوند  پس  داریم.  قرآن  در  آیاتی  بگردیم،  قرآن  در  مطهرون  و 
و پاکیزه. دیگر چه کسانی  راجع به توحید خود نمی پذیرد؛ مگر از عباد مخلَص 
مخلص هستند؟ یکی از مصادیق بارز این افراد رسول اعظم )ص( هستند که در 
رأس مصادیق مخلَص هستند. خداوند در آیه 45 و 46 سوره مبارکه احزاب می 

فرمایند :

ِنِه 
ْ
ذ

ِ
إ
ِ
 ب ِ

 اللَّ
َ

اِعًیا ِإل
َ

ِذیًرا ﴿٤٥﴾ َود
َ
ًرا َون

ِّ
ا َوُمَبش

ً
اِهد

َ
 ش

َ
اك

َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
ا أ

َّ
 ِإن ُّ

ِ
ب

َّ
ا الن

َ ُّ
ی

َ
َیا أ

َوِسَراًجا ُمِنرًیا ﴿٤٦﴾

راه خدا دعوت کنی،  در این آیه خداوند می فرماید من به تو اذن می دهم به 
و  زیرا هرکسی بگوید اشتباه می گوید، اما تو اذن داری. ما در جوشن کبیر هزار 
را بیان می کنیم، همه اش هم خوب است. اما چرا بعد از هر بند  چند اسم خدا 
زده ایم به خدا؟ ما  زشتی  می گوییم ُسبحانََک یا ال اله اال انت ...؟ مگر ما حرف 
را گفته ایم. این عبارت به این علت است که من آن صفاتی  و ثنای او  تنها مدح 
این  درحالی که  قدر فهم خود می گویم؛  به  زبان می آورم،  به  از خداوند  که  را 
و  و درک من است. فلذا من بعد از بیان این قدرت  صفات بسیار باالتر از فهم 
و صفاِت دیگر می گویم ُسبحانََک یا ال اله اال انت ... تا اقرارکنم به این که  کمال 
من نمی توانم تو را وصف کنم . لذا امام سجاد )ع( در مناجات با خداوند عرضه 
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زبان  را بر  می دارد: »اگر نبود که تو )خداوند ( به من دستور دادی من اسم تو 
بیاورم، من می گفتم تو منزهی از این که من راجع به تو سخن بگویم. من هر چه 
و از بزرگ ترین نعمت هایی که به  بگویم، به اندازه ی خودم گفتم، نه در شان تو 

زبان بیاورم.«  را به  من دادی این است که من اسم تو 
لذا  اوست.  شأن  دون  سبحانک،   ، می گویم  خداوند  به  راجع  من  هرچه  فلذا 
را از اولیای مخلَص خدا  و باید توحید  هرکس دم از توحید بزند، درست نیست 
و ائمه اطهار)علیهما السالم(. لذا توحید بدون  گرفت. یعنی انبیاء، یعنی اوصیا 
توحید  معاذهللا  اینکه  نه  نیست.  وکامل  درست  نیست،  بیش  می  تَوّهُ والیت 
هر  که  است  اصول  روی  و  است  با      ارزش  توحید  آنقدر  اتفاقا  است.  بی ارزش 
کسی نمی تواند در مورد آن سخن بگوید و درحقیقت نکته در مسیر رسیدن به 
روایات فراوانی در مورد امیرالمومنین)ع(  واال می باشد. ما  و ارزش  آن توحید 
سوره  آیات  الحق هستند.  مع  القرآن هستند،  مع  ایشان  که می فرماید  داریم 
را  و این ها  را فرستادند که برو  برائت )توبه( که نازل شد پیامبر یکی از اصحاب 
را پس فرستادند. او  و ابالغ کن. بعد از مدتی حضرت او  به مسلمانان خبر بده 
را منع کردید از این  رسول هللا، آیا علیه من آیه ای نازل شد که شما من  گفت: یا 
کار؟ حضرت فرمودند: خیر ، آیات را برای بار اول یا باید من به مردم ابالغ کنم، یا 
کسی از اهل من که در روایت دیگری می فرمایند یا من یا علی)ع(. که این روایت 

و برادران اهل سنت قبول دارند.  را تمامی شیعیان 

می  	 آل یاسین  زیارت  در  ما 
و  داِعَی للاِّ  یا  َعلَیَک  الُم  اَلّسَ خوانیم 
حجت)عج(  حضرت  و   به  آیاتِه  َربّانَِی 
داِعَی  هم  شما  که  می داریم  عرضه 
للاِّ هستید. این همان معرفت واضِح 
توحیدی است و در معارف ما فراوان 

ُعِرَف للاّ. بِنا  است که می فرماید 

یا در حدیث سلسله الذهب که حضرت رضا فرمود شرط آن توحید، ما هستیم. 
روایت داریم که فرمودند با این ادبیات در مورد اهل بیت بگویید:  همچنین در 
روایات فراوانی که  و  شما) ائمه اطهار سالم هللا علیهما( ارکان توحید هستید. 
و  امیرالمومنین  باید دقت کرد که اصل توحید،  لذا  وجود دارد.  زمینه  این  در 
راجع  توحید  تبیین  به  خدا  رسول  از  بعد  که  کسی  اول  هستند.  ایشان  اوالد 
با  که  فرمودند  صادق)ع(  امام  بودند.  )ع(  امیرالمومنین  پرداختند،  خدا  به 
قبر  سر  بر  مخفیانه  سیدالشهداء)ع(،  شهادت  از  بعد  سجاد)ع(،  امام  پدرم 
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امیرالمومنین)ع( رفتیم و پدرم شروع به گریه کردند و این عبارات را فرمودند: 
رهبر مومنان. ای شاخص اهل ایمان،  »سالم برتو ای پدر امامان. سالم بر تو ای 
وسیله ی تقرب من به سمت خدا هستی. تو شفاعت کننده ی من هستی.«  تو 
که  است  این  نشان دهنده ی  سجاد)ع(  حضرت  مبارک  لسان  از  عبارات  این 
را  خدا  به  خود  تقرب  وسیله ی  اما  هستند  معصوم  امام  این که  با  نیز  ایشان 
زیاد می خواندند که محتوای  را  امام کاظم)ع( دعایی  موال علی)ع( می دانند. 
که  می دهم  شهادت  و  واحدی  خدای  تو  که  می دهم  :»شهادت  بود  این  آن 
امیرالمومنین)ع( سید االوصیاء است و همچنن امام من، حجت بر من، دست آویز 
راجع به امیرالمومنین)ع(  و نجات بخش من است.« این که یک امام معصوم 
دارد.  امیرالمومنین)ع(  باالی  مقام  از  نشان  می برد،  کار  به  را  ادبیات   این 
می فرمایند؟ امیرالمومنین)ع(  از  انقدر  معصوم  ائمه ی  چرا   حال 
علت این است که به طور مثال، در زمان امام سجاد)ع( در منابر، امیرالمومنین)ع( 
شخصیت  اعاده ی  دنبال  به  ائمه  دیگر  و  سجاد)ع(  امام  و  می کردند  لعن  را 
امیرالمومنین)ع( در جامعه هستند تا جامعه نجات پیدا کند. علت بعدی این 
و منشاء  است که تبیین اصل امامت با تبیین امیرالمومنین)ع( گره خوده است 
اختالف بر سر امامت امیرالمومنین)ع( است و اگر این اختالف حل شود، خیلی 
و قبله ی شخصیتی  رفع خواهد شد. علت بعدی این که فرد اَکَمل  از مشکالت 
اهل بیت امیرالمومنین)ع( هستند. علت بعدی این است که ما باید آن قدر محبت 
امیرالمومنین)ع( را در دل خود زیاد کنیم که منجر به عمل بهتر ما بشود. یعنی 
چه؟ یعنی برای موالیمان کاری انجام بدهیم. خب، حال فرض کنید محبت ما 
بیشتر هم شد، می خواهیم برای موالیمان کاری انجام بدهیم. خوب چه کار کنیم؟ 
و کاری برای ما  ائمه اطهار به ما فرمودند که اگر می خواهید به ما کمک کنید 
انجام دهید اما از ما دور هستید و نمی توانید، به شعیان ما کمک کنید و از آنها 
دست گیری کنید، که انگار به ما کمک کرده اید. و نکته ی مهم دیگر این که ما اگر 
منتظر ظهور حضرت حجت)عج( هستیم ، باید بدانیم شخصیت ایشان چگونه  
است و شبیه ترین خصوصیاتی که ما می توانیم در مورد امام زمان )عج( بگوییم، 
همین ذکر فضایل امیرالمومنین)ع( است. ان شاءهللا شخصیتی خواهدآمد که 
را منّور  آیینه ی تمام نمای امیرالمومنین)ع( است. و انشالله خداوند چشمان ما 

به چهره ی مبارک امام زمان اروحنا فداه بفرماید.
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 ان شاءهللا...                                                 
                                    

حجت فنودی



ود و کار آفتاب کند! به آسمان ر
سیدپوریا فاطمی

زندگی او بسیار نامساعد  وضع معیشتی  و  روزی طلبه ای که ساکن نجف بود 
ِحرم  قیمتی  لوسترهای  به  نگاه  می رود.  امیرالمومنین)ع(  حرم  به  شده بود، 
شما  حرم  در  بی بدیل  لوسترهای  این  باید  سبب  چه  »به  می گوید:  و  می کند 

بگذارنم؟« را  خود  زندگی  مالی  شدید  تنگنای  در  من  و  داشته باشد  وجود 
او  به  لب  بر  تبسمی  با  و  می آیند  طلبه  این  خواب  به  امیرالمومنین)ع(  شب 
همین طور  زندگی ات  باشی،  من  مجاور  نجف  در  می خواهی  »اگر  می گویند: 
زندگی مادی قابل توجهی می خواهی، باید به هندوستان نزد  و اگر  خواهدبود 
فردی به نام راجه بروی. او را در حال پایین آمدن از پله های عمارتش خواهی دید 

و کار آفتاب کند!« رود  و به او بگو: به آسمان 
طلبه از خواب می پرد و بالفاصله به حرم می رود و به حضرت می گوید: »من در 

زندگیِ روزمره ام مانده ام، حال شما دستور می دهید به هندوستان بروم؟«
حضرت دوباره به خواب او آمده و می گویند: »حرف همان است؛ اگر می توانی 

به زندگی مختصرت قناعت کنی، همین جا بمان، وگرنه به هندوستان برو.«
قرض  پولی  و  می فروشد  را  کتاب هایش  و  زندگی اش  مختصر  وسائل  طلبه 

می رود. هندوستان  به  و  می کند 
راجه  قصر  نگهبانان  درحالی که  می رسد،  راجه  قصر  به  وقتی  هندوستان  در 
پله های  از  پایین آمدن  درحال  را  راجه  بیرون کنند،  قصر  از  را  او  می خواستند 

کند!« آفتاب  کار  و  رود  آسمان  »به  می گوید:  او  به  و  می بیند  عمارتش 
راجه شگفت زده می شود و می گوید: »جوان را رهاکنید که او مهمان ماست!«
و لباس های گران بها بر تنش  را حمام بردند  و او  خدمه از طلبه پذیرایی کردند 
پوشاندند. چند روز بعد، طلبه متوجه مهمانی ای در قصر شد و از خدمه دلیل 
آن را جویا شد و به او خبر دادند که مراسم عروسی دختر راجه است و بزرگان 

شهر حاضر هستند.



و می گوید: »این جوان داماد من است  را گرفته  راجه دست طلبه  در مراسم، 
را به او  و هم چنین نیمی از دارایی خود  را به عقد او درمی آورم  و دختر خود 

می بخشم!«
راجه توضیح می دهد: »چندسال پیش تصمیم  بعد از تعجب همه ی حاضران، 
گرفتم شعری در مدح موالی متقیان علی علیه السالم بسرایم. یک مصرع شعر 
را بگویم. مصرع اول چنین بود:  را گفتم اما هرچه کردم نتوانستم مصرع دوم 
»به ذرّه گر نظرِ لطف بوتراب کند« شعرای فارسی زبان هندوستان را دعوت کردم 
با  بگویند.  زیبایی تکمیل کند،  به  را  بیت  نتوانستند مصرعی که  ولی هیچ کدام 
از  امیرمؤمنان علیه السال م قرارنگرفته است.  خود گفتم حتماً شعرم موردنظر 
این جهت با خدایم عهد و پیمان بستم: »اگر کسی مصرع دوم را به نحو مطلوب 

را به عقدش درآورم.«  و دخترم  را به او ببخشم  بسراید، نصف دارایی م 
می گوید:  و  می کند  تعریف  را  داستان  شده بود،  شگفت زده  کامالً  که  طلبه 

است.« امیرالمومنین)ع(  لطف  و  نگفته ام  من  را  دوم  »مصرع 
راجه سجده ی شکر می کند و می خواند: در همان لحظه 

به ذره گر نظر لطف بوتراب کند
و کار آفتاب کند. رود  به آسمان       

حکایت من و موالی من

ماجرای حیرت آوری است... البته نه، شاید عادی باشد! بنده ای خالصانه و زمانی که 
از اوضاع نابسامانش دل شکسته شده است، از موالیش چیزی خواسته است! او 
را امیرالمونین)ع( دیده است. از پدر در حق  و تنها شنونده اش  از همه جا بریده 

فرزند انتظار دیگری نمی رود، می رود؟
به  یا همیشه  واقعی مشکالتمان دیده ایم؟  را حل کننده ی  او  به حال  تا  آیا ما 
را پدر خود می دانیم؟ چقدر او  ابزارهای دنیایی بیشتر اعتمادکرده ایم؟ چقدر او 

را طبیب مشکالت خود می بینیم؟ 
را از سمت خدا و ولی اش به سمت تعلقات  وقتی خودمان کاسه ی وجودمان 
خودمان  کند؟  اثر  ما  کاسه ی  در  الهی  رحمت  بارش  چگونه  برده ایم،  دنیایی 
را موالیمان ندیده ایم... حقا که »عاشق که شد که  نخواسته ایم... خودمان او 

وگرنه طبیب هست!« یار به حالش نظر نکرد؟/ ای خواجه درد نیست 
بگذار لحظه ای از ته ِدل با او حرف بزنیم...

موالیم! در ماه بارش رحمت خاصه ی الهی هستیم 
این  از  اگر  سال...  شب های  بهترین  حوالی  در  و 
بهره مند  پرودگارمان  از فیض خاصه ی  و  شب ها 

زمانی قرار است تکان بخوریم؟ نشویم، چه 
دم  مسیحا  عشق،  »طبیب  که  می دانم  موالیم! 
است و مشفق«1 ولی طبیب به سراغ کسی می رود 
که دردی داشته باشد... تو خودت درد را در من به 
را کور کرده  وجود آور که غبار غفلت چشم من 

است.
این  از  بهره مندی  قابلیت  آبروی خودت  به  پدرم! 
را در من قرار بده که  بارش رحمت خاصه ی الهی 
اگر نَمی از این باران به کاسه ی دلم برسد، زندگی ام 

زیر و رو خواهد شد...
سرورم!....

به آن امید دهم جان که خاک کوی تو باشم...
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سوگند که ما پیام بران خویش را با دالئل روشن فرستادیم و با آنان کتاب 
)آسمانی( و میزان  )شناسایی حق و قوانین عادالنه( فرود آوردیم که میان مردم 

به عدالت قیام کنند.)الحدید ۲5(

در این آیه ی کریمه، که از پرمحتواترین آیات قرآن می باشد، برقراری عدالت به 
انبیا معرفی شده است.  از اهداف متعدد _ بعثت همه ی  عنوان هدف _ یکی 
مقامِ قداستِ عدالت تا آنجا باال رفته که پیامبران الهی برای آن مبعوث شده اند 
و تربیت، گسترش عدل و داد  و ترسیم گویایی از چهره ی اسالم در زمینه تعلیم 
و اجرای دادگری در جامعه ی اسالمی است؛ برداشت اصیل اسالم، ما را به ترقی 
است،  اجتماعی  عدالت  و  انسانی  قوای  استعدادها،  از  سرشار  که  جامعه ای 

می کند. راهنمایی 
دشوار،  بی نهایت  کردن  عمل  علی  چون  و  است  سخت  گفتن  سخن  علی  از 
درباره ی علی)ع( سخن گفتن، درباره ی یک شخصیت بزرگ سخن گفتن نیست، 
بلکه درباره ی معجزه ای است که به صورت انسان در تاریخ متجلی شده است. 
در مبارزه  پریشان می شود،  و  لرزان  یتیم، چنان  دربرابر یک  علی که در کوفه، 
و خشونت به خرج می دهد، الحق که جمع اضداد  با دشمن آن چنان بی باکی 
را در باورها  است. نام او آن چنان با عدالت آمیخته است که  ذکرش، عدالت او 
شک  بی  می کند.  تداعی  حکومت  و  عمل  در  کردار،  و  رفتار  در  اندیشه ها،  و 
و نبوغ معنوی خود،  علی)ع( تنها حاکمی است که توانست با آموزه های پیام بر 

را در تاریخ حکومتش نمایان سازد. عالی ترین مبنای حکومتی عدل 
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سپرده شده،  تو  به  که  حکومتی  که  بپنداری  »مبادا   : می گوید  خود  که  او   
گردنت  بر  که  است  امانتی  خیر؛  افتاده است،  چنگت  به  که  است  شکار  یک 
رفتار  مردم  میان  در  دلخواه  و  استبداد  با  که  نرسد  را  تو  گذاشته شده است. 

کنی.«
و نه مالکی بر آنها، علی بود  را امانت دار مردم می دانست   به راستی که او خود 
را برپا  که نعلینی برای او محبوب تر از حکومت بر مردم بود، مگراین که حقی 
را  از نظر علی آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع  براندازد،  را  یا باطلی  سازد 
روح اجتماع، آرامش بدهد، عدالت  و به  و به پیکر اجتماع، سالمت  حفظ کند 
فرا  یاری حق  برای  را  که مردم  بود  علی  فریاد های  میان »کوچه« ها  در  است. 
»ف  که  کوفیانی  بودند،  ُهم لَیعِقلون« 

َ
مٌی ف

ُ
انگار»ُصٌم ُبمکٌ ع که  مردمی  و  می خواند 

امام  یَنُصرُنی  ناصٍر  ِمن  َهل  و  میدان کشید  به  را  ُمحرم ها  آن ها،   َمَرض« 
ِ ِ

لوب
ُ
ق

«. به راستی  َ
 الوت َّ

َ
 ِال

ٍ
َحّب ما أنا لق

َ
 ا را به گونه ای دیگر به گوش رساند؛»وانَّ علی)ع( 

این گونه  که  علی  عدالت چه می خواست ؟  برقراری  و  برپایی حق  علی جز  که 
َرّب الَکعبه«  َو  و طنین »ُفزُت  رسید  به دست کوفیان در محراب به شهادت 
وفا نداشت، که اگر داشت، شمشیر  او بود که به گوش می رسید… که کوفی 
ابن ملجم ها ما را در وحشت دنیای بی علی قرار نمی داد… به راستی که نمی توان 
با این کلمات از علی سخن گفت. باید به سکوت گوش فراداد که سکوت با علی 

است.  آشناتر 

؟ ه ا�ت ��ی رو  الم  عن رن  �ب ام  کی  گه ا�تم�ن  �ن در  ه  �ت ر�ن اک  �ن هما�ن  رن  �ب
گی ا�ت سش هم�ی رگ�ی ی  �ب  َمه ا�ت��ب روی  ک های  ا�ش �ب  مو�ب

؟ رکم ها�ی�ت �ت  ال�ی ا  ک�ب ه ا�تم�ن  گ�ن �چ  د  ع�ب �ن   ! �ن �ی �ب رکم�ت 
ار �ن عن ای  ن�ش 

�ب �ب رکدم  ه  �چ گه ا�تهر  گاه  ل��ن  �ب  ک�ن  واردم 
ا�ت ا�ن  سش �ی �چ ده،  �ش گم  ه ا�ت   ن

اهره ا�ت�ب �ش �ن  �ی �ب  ک�ن  ه  اسش  �ن رن
�ا�تی م�ن  رن  ر  گن در    علی  ه ا�ت�ب  َ

�چ و  او  �ن  �ی �ب درد  هما�ن  �ب 
ا�ب  عدن راه  د  �ن �ب �ب �ت  �ن �س�ی ...�ب  لگه ا�ت �ت �ت �ب  و  �ب  �ن �ی رن دل  �ب 

سیدپوریا فاطمی



شب، تنهایی، دل بی قرار...
فاطمه رضوانی

اینجا کجاست؟ فکر کنم باز هم گم شده ایم. اما، گوش کن، چه 
 
َ

م
َ

مـان ی
َ
 ال

َ
ـک

ُ
ل
َ
سأ

َ
نوای غریبانه ولی آشنایی! کمی جلوتر می رویم. »وأ

یـه َو صـاِحـَبِتـِه َو َبـِنـیه« چه کسی در این سکوت شب 
ِ
ب
َ
ـه َو أ مِّ

ُ
ِخیـه َو أ

َ
ـرُء ِمن أ

َ
 ال ِفـرُّ

َ
ی

 
َ

نت
َ
چنین سوزناک به مناجات با یار نشسته است؟ »َمـولَی یا مـولی أ

وّی«
َ
 الق

ّ
ـعیف ِال

َّ
ل َیرَحــم الض

َ
ـِعیف َوه

َّ
نا الض

َ
 َو أ ـویُّ

َ
الق

ولی  راه خود ادامه دادیم  این صدای کیست؟ چقدر آشنا به نظر می رسد! به 
صدا قطع شد. صبر کن، صدای قدم برداشتن کسی می آید... پشت دیواری پنهان 
راستی خودش است.  شدیم. نگاه کن. درست می بینم؟ او علی )ع( نیست؟ به 
پس آن صدای علی )ع( بود که با وجود آنکه دالوری اش زبانزد دوست و دشمن 
وا عجبا! عجله کن. همراهم بیا. دارد دور می شود.  بوده اظهار ضعف می کند، 
را  آن خانه  ایستاد. صاحب  در خانه ای  دارد چیست؟ پشت  بر دوش  آنچه  اما 
می شناسم. بیوه ای است که همسرش در جنگی همراه با علی )ع( کشته شد و 
با فرزندانش اینجا زندگی می کند. اما این وقت شب علی )ع( را با او چه کار؟ از 
رفت. حّقا  و  و بر در گذاشت  کیسه ی بر دوشش مقداری خوراکی بیرون آورد 
زیادی  که علی )ع( است. روزهایی که علی )ع( همدم پیامبر )ص( بود، دوستان 
اطرافشان جمع بودند اما پس از فوت پیامبر )ص( و شهادت دختر ایشان، تنها 
همدم و همراه و محبوبه موال، علی )ع( بیش از هر زمانی تنها شده است. صدای 
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مبهمی می آید. خوب گوش کن. راجع به علی )ع( می گویند. این صحبت ها بوی 
خون می دهند. می خواهند علی را بکشند. می گویند او نماز نمی خوانَد! امان از 

را. را تنها گذاشته اند و بعدها پسرانش  این قوم! امشب علی )ع( 
 هوا بسیار تاریک است. علی )ع( را نمی بینم. این بار واقعاً گم شده ایم. بدون امام 
حتماً گم می شویم. نه نه، خوب گوش کن. صدای گریه می آید ولی مطمئنم که 
صدای یک زن  نیست. انگار مردی می گرید. مرد و گریه؟! آری مرد است. حتماً 
وقت شب می گرید. به دنبال صدا برویم تا  و شکسته است که این  خیلی تنها 
شاید بتوانیم به صاحب صدا کمک کنیم. عجیب است. صدا از سمت چاه می آید 
رفتیم. برای اطمینان از آنکه کسی  اما کسی آنجا نیست. ترسان به سمت چاه 
را در چاه خم کردم که ناگهان در آن سقوط کردم  در چاه نیفتاده است، َسرم 
رویایی!  رویا. چه  ولی غرق در  را در اتاق خویش یافتم. بیدار از خواب  و خود 
صدای دعای سحر از رادیوی مادربزرگ در خانه پیچیده بود. حال عجیبی داشتم. 
مناجات سحرگاهی مادربزرگ و »عظم البالء«ای که زمزمه می کرد، سبب تکرار 

و امام بی یار... چند کلمه در ذهنم شد؛ شب، تنهایی، دل بی قرار 
را می فشرد. باری بر دوشم سنگینی می کرد. مگر   انگار دستی ناشناخته گلویم 
می شود مردی 1186 سال منتظر مانده باشد اما نتواند 313 همراه پیدا کند؟ 
تنهایی این خاندان دردی قدیمی ست. دلم برای شما تنگ است آقا جان... اکنون 
که سحر است و وقت مناجات، مبادا از ما پیش یار شکایت کنید؟ گفتم شکایت، 
می شود من هم گله ای کوچک داشته باشم؟ پس تا به کی چشم به در، منتِظر 

جان  آقا  بمانیم؟  منتظَر 
درست است که جوانیم 
ای  شود؟  دیر  نکند  اّما، 
کاش جّدتان حسین )ع( 
مأموم  و  امام  رابطه 
نمی آموخت  ما  به  را 
نرود.  باال  توّقع مان  که 
سپاهتان  حّر  نمی شود 

باشیم؟ 
و  عدالت  کاش  ای 
علی  که  را  آرمان شهری 
)ع( ساخته بود، مورّخان 

نمی کردند.   نقل 
)ع(  علی  عین  نفر  یک 
راه آخر/ یک  می رسد از 
نفر هست از این قوم که 

برمی گردد
ان شاءهللا...
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