یسار

یمین
برای چهارمین علی چهارده معصوم

از گوهرشاد تا سامرا

محدثه مظهری :سال اول دانشگاه بودم.
دقیقا میشود پانزده س�ال پیش .برادرم
زنگ زد که «عمرهی دانشجویی ثبتنام
کن» .دیده ب�ودم اطالعیههایش را روی
در و دی�وار دانش�گاه؛ ول�ی راس�تش از
دیدنش�ان حس خاصی نداش�تم .شاید
به این دلیل که هنوز هیچ یک از اعضای خانواده ،این س�فر
را تجرب�ه نک�رده بودند و ذهن�م حتی فکر ک�ردن به چنین
موضوعی را از دس�تور کار خ�ارج میکرد! ای�ن را به برادرم
گفتم و همینطور نگرانیام را از وضعیت اقتصادی خانواده.
ی به این کارها نداشته باش .ثبتنام کن .فوقش
گفت« :تو کار 
انصراف میدهی!» و من شاید فقط برای آزمودن بختم ،اسم
نوشتم .روز قرعهکشی را خوب به یاد دارم .ریاضیدو داشتیم
اما عوض رفتن به کالس ،سر از س�الن قرعهکشی درآوردم.
اسامی لیست اصلی خواهران کامل شده بود و من همینطور
که از سالن بیرون میآمدم ،به بدش�انس بودن همیشگیام
فکر میکردم .فردایش خانم�ی از دفتر امور فرهنگی تماس
گرفت« :حداکثر تا سه روز دیگر کارهای اولیه را انجام بده».
وقتی دید گیج میزنم ،اضافه کرد« :ش�ما نفر ششم ذخیره
هس�تی! به احتمال زیاد اس�مت میآید باال!» پیشبینیاش
درس�ت بود و من در کمال ناباوری ،مردادماه هش�تاد و پنج
مدینهی منوره ب�ودم .آنجا ب�ا امام هادی علیهالسلام که
پیش از آن برایم فقط «دهم؛ علیالنقی» بود ،آشناتر شدم.
ش�اید بگویید «چه ربطی دارد؟ امام دهم ک�ه از ائمهی بقیع
نیس�تند!» ربطش در طلوعهای بینالحرمین ش�هر پیغمبر
اس�ت؛ فضای بین حرم پیامب�ر و حرم بقیع ک�ه صبحها بعد
از نماز ،ب�ا همکاروانیها آنجا جمع میش�دیم .کرونایی در
کار نب�ود و راح�ت مینشس�تیم روی زمی�ن .همانطور که
ن اوج
خورشید باال میآمد ،روح ما نیز همراه نوای مدیر کاروا 
میگرفت .هم صدای خوبی داشت و هم دلی صاف و دیدهای
گریان .قدمبهقدم با جمالت «زیارت جامعه» همراه میشدیم
و لذتش چنان غرقمان میکرد که به جای احساس خستگی
از خواندن آن مت�ن طوالنی ،ح�س س�بکبالی میکردیم:
«السالم علی محال معرفئ اهلل و مساکن برکئاهلل» .آن روزها
وقتی فهمیدم این جمالت پرمغز ،نغز و آهنگین که هم درس
امامشناسی میدهد و هم درس بندگی ،هدیهی بینظیر امام
دهم به ما شیعیان است ،از خودم خجالت کشیدم که چهطور
تا حاال نمیدانس�تم! ارتباطم با «زیارت جامعه» از مهمترین
روزیهای آن سفرم بود .بعد آن هم وقتی در مراسمی «زیارت
جامعه» خوانده میشد ،پرواز میکردم به طلوعهای مدینه و
بیش از پیش از رهاورد بزرگ آن سفر معنوی لذت میبردم.
گذشت تا چند سال بعد از آن عمرهی دوستداشتنی که در
فضای مجازی ،موج مس�مومی توس�ط افراد «بل هم اضل»
به راه افت�اد علیه امام ه�ادی تا مظلومی�ت حضرت علیبن
محمد را به ش�کل مضاعف یادآوری کند .این فکر که ما مثال
بچهمذهبیها باید در مقابل آن هت�ک حرمت کاری بکنیم،
همیشه گوش�هی ذهنم بود تا اینکه همان ایام پسر دومم به
دنیا آمد .باید برایش اسمی انتخاب میکردیم .نام پسر اولم
«علی» بود که به زعم من زیباترین نام پس�رانه است .کاش
میشد مانند امام حسین ،همهی پسرانم را #علی مینامیدم
اما «سیدهادی» هم به «س�یدعلی» میآمد و هم دلخوشم
میکرد که دارم کاری هرچند کوچک برای صاحب زیارت نور
علی نور جامعهی کبیره انجام میدهم .تازه؛ نام مقدس امام
دهم هم #علی بود!

مطهره مظهری :بیستس�ال پیش وقتی
دلمان میگرف�ت ،از خواب�گاه میزدیم
بی�رون و روی نیمکت ایس�تگاه اتوبوس
جلوی در ،منتظر خط نود و پنج میشدیم.
نیمس�اعتی طول میکش�ید که از دم در
خوابگاه ،برس�یم به بابالرضا .آنموقعها
عاش�ق زیارتنامههای قدیمی بودم .همانها که عکس روی
جلدشان گنبد و گلدسته بود و آخرشان چند بیت شعر چاپ
شده بود .همه جا را میگشتم که یکدانهش�ان را پیدا کنم.
همانها که با سه تکبیر شروع میشدند« :اهللاکبر ،اهللاکبر،
اهللاکبر کبیرا و الحمدهلل کثیرا» .بعدتر بابالجواد ش�د محل
قرارهای خانوادهی دونفرهمان .اصال انگار وارد شدن به حرم
امام رضا از دری که به نام جوادش باش�د حس بهتری داشت.
چهقدر ه�م آنجا عکس ی�ادگاری گرفتیم! ام�ا خیلی وقت
است که از بابالرضا و بابالجواد وارد حرم نشدهام؛ درست
از وقتی که پسرم لذت سوار ش�دن به پلهبرقی زیرگذر حرم
را کشف کرد .خیلی وقت است هر جای مشهد هم که باشیم
خودمان را ب�ه پارکینگ ش�مارهی یک حرم میرس�انیم تا
بچهها اول از پیدا کردن جای پارک و بعد از پلهبرقیس�واری
کیف کنند .ما هم به جای سالم دادن به ش�اه خراسان از زیر
تابلوی بابالجواد ،ناگهان از وس�ط صحن جامع رضوی س�ر
درمیآوریم .تا ما دس�ت روی س�ینه بگذاریم و سالممان را
پرواز دهیم به س�مت گنبد طالییاش ،بچهها یکدور دیگر
س�وار پلهبرقی ش�ده و برگش�تهاند و دارند س�ر لیوانهای
یکبارمصرف کنار آبخوری با هم چک و چانه میزنند .بقیه
را نمیدانم ام�ا من آن موقع که در صل�وات خاصهی حضرت
شمسالش�موس میرس�م به «االمام التقی النقی» خاطرهی
همان زیارت کاظمین و س�امرای ده س�ال پی�ش را هم مرور
میکنم .میگویند« :بچه بادام است و نوه مغز بادام» .تازگیها
فهمیدهام نشستن در خانهی یک پدربزرگ رئوف و حرف زدن
با او از زبان نوهاش خیلی میچسبد؛ شاید حتی بیشتر از قرار
گذاشتن در ورودی بابالجواد و بابالرضا .این «تازگیها» که
میگویم ،منظورم حدود چهار س�ال پیش است .همان شبی
که از مطب دکتر به خانه برگش�تم و افتادم روی تخت .همان
اولین ش�ب اس�تراحت مطلق که مجبور بودم حتی نمازم را
همانطور خوابیده بخوانم .مامان داش�ت برایم غذا درس�ت
میکرد و بچهها وس�ط هال س�رگرم بازی بودن�د .حوصلهام
سررفته بود .رفتم سراغ گوشی و تازه آنموقع بود که فهمیدم
ی است .شرمندهام که بگویم تا آن شب،
شب شهادت اما م هاد 
امام جواد را بهواسطهی امام رضا و امام حسن عسکری را به
واسطهی امام زمان کمی میشناختم؛ اما امام هادی! شهادت
امام هادی برایم فقط یک نوار س�یاه بود گوشهی تلویزیون.
آن ش�ب بود که با دل شکس�ته ،ش�اید برای اولین بار تمام
«زیارت جامعه» را با توجه خواندم ،ب�دون آنکه #مفاتیح را
ورق بزنم که چهقدر تا آخرش مانده اس�ت! آن ش�ب زیارت
جامعه رفت توی لیس�ت محبوب مفاتیح گوش�یام تا وقتی
کنج صحن گوهرش�اد ،درس�ت روبهروی گنبد نشس�تهام،
راحتتر پیدایش کنم .حاال دیگر دنبال حال خوب دعا وسط
آن زیارتنامههای کوچک قدیم�ی نمیگردم .همانطور که
بچهها وس�ط صحن بازی میکنند ،رو به قبله مینش�ینم و با
یک «السالم علیکم یا اهل بیتالنبوئ» از همان گوشهی دنج
صحن میروم مدینه ،میروم نجف و کربال ،میروم س�امرا و
کاظمین و باز برمیگردم مش�هد .من این زیارتهای دوره را
مدیون جامعهی امام هادیام.

مهمان امام هادی

#سیدهادی
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سالم بر پیشوایان طریق هدایت
و چراغهای تاریکیهای امت و پرچمداران علم و تقوا

سفر سامرا

«زیارت جامعهی کبیره» یک دایرئالمعارف امامشناسی است که امام و امامت را از جنبههای مختلف توصیف میکند
عطیه ساکنی :مشهد که بودم ،مجاور
پیلهای بودم برای امام رضا! تا تقی به
توقی میخ�ورد و دلم میشکس�ت،
پناه میبردم به حرم .بیش�تر اوقات
یک «امی�ناهلل» و دو رکع�ت نماز در
نزدیکترین صحن ممکن -انقالب یا
جمهوری -دلم را آرام میکرد .اما وقتهایی هم پیش
میآمد ک�ه کارم خیلی لنگ بود و بای�د حتما میرفتم
صحن گوهرش�اد یا نزدیک ضریح و متوس�ل میشدم
به زیارت جامعهی کبیره تا بلکه لکنت زبانم باز ش�ود
و بتوانم رأفت بیشتری از امام رئوف نصیب خودم کنم.
وقتی «زیارت جامعه» را از س�ر صبر و ب�ا خیال راحت
در گوشهای از حرم امن شمسالش�موس میخواندم،
محال بود مابین عبارات و جمالت این زیارت روحنواز،
یاد زیارت پراضطراب ده سال پیشم در صحن غریب و
خلوت حرمین عس�کریین نیفتم .خوب خاطرم هست
ک�ه آن روز زیارتنام�ه را چن�ان باعجل�ه خواندم که
نفهمیدم کدام خواس�تهام را گفتم ،کدام را نه! دلیلش
هم ناامنی #سامرا بود و چشمهای نگران رئیس کاروان
که دور و بر را میپایید و یکییکی اعضا را میش�مرد و
منتظر بود زودتر کاروان تکمیل شود تا هرچه سریعتر
راه بیفتیم .اگر باید برای صدها بار تجربهی ش�یرین و
دلچسب خواندن زیارت جامعه در راهروی مشرف به
گنبد صحن گوهرشاد #خدا را شکر کنم ،قطعا نباید از
شکر آن یکبار زیارت باعجله -که هر ثانیهاش غربت
و خفقان حاکم ب�ر عصر امام هادی و امام عس�کری را
یادآور میشد -غافل باشم .گرچه زیارت راحتی نبود
اما یک حسن بزرگ داش�ت :از آن به بعد هربار زیارت
جامعهی کبی�ره را میخوان�م ،یاد آن #س�فر میافتم

و ناگزیر س�یری هم در تاریخ نصیبم میش�ود و مرور از کتب فقهی و اصول روایی ش�یعه ،جامعهی تش�یع
میکنم این را که امام هادی علیهالسلام در شرایطی را هدایت و پیروان را برای پیروی از س�یرهی راستین
که تحت نظر و مراقبت شدید حاکمان عباسی بود ،چه آلاهلل و مقابل�ه با خطرات و انحراف�ات احتمالی آینده
میراث ارزش�مند و چراغ پرنوری را برای تاریکی عصر مجهز میساخت.
غیبتدر اختیار ما شیعیان قرار داد.
️ دایرئالمعارف امامشناسی
️ آمادگی شیعیان برای دورهی غیبت
پی�روی از اهلبیت علیهمالسلام ،نیازمند ش�ناخت
نزدیک بودن ب�ه دوران غیب�ت ،ویژگی ب�زرگ عصر جایگاه آنان اس�ت .ام�ام در کن�ار موضعگیری قاطع
حضرت علیبن محمد اس�ت .امام در طول سی و شش در برابر ف�رق منحرفی مث�ل غالی�ان -گروههایی که
س�ال امامت خود با کمال دقت و مراقب�ت ،جامعه را از در جای�گاه امامان معص�وم #غلو میکردن�د -زیارت
طریق سیستم وکیالن ائمه -که امام صادق علیهالسالم جامعهی کبیره را جهت تبیین جای�گاه واالی امامت،
آن را پایهریزی کرد و امام جواد اس�تحکام بخش�ید -ب�ا بینش�ی توحی�دی و ب�ه دور از هرگونه اف�راط در
برای ش�رایط جدید آماده میکرد .در ای�ن مدت بنا به اختیار پی�روان حضرات معصومین ق�رار داد« .زیارت
جامعه» ی�ک دایرئالمعارف
جبر روزگار تماس مس�تقیم
امامشناس�ی اس�ت که امام
ام�ام ه�ادی ب�ا ش�یعیان به
و امام�ت را از جنبهه�ای
کمتری�ن حد ممکن رس�ید؛
مختل�ف توصی�ف میکند و
به طوری که در سامرا مسائل
با زبانی ش�یوا والی�ت را در
محبی�ن اهلبی�ت از طریق
دل و جان ش�یعیان رس�وخ
نامه ی�ا نماین�دگان حضرت
میدهد و پیوستگی شیعیان
پاس�خ داده میش�د تا مردم
با اهل بیت را عمق میبخشد:
برای دوران غیب�ت و ارتباط
«ای ولی خ�دا! همانا بین من
غیرمس�تقیم با امام آمادگی
اگر بای�د برای صدها ب�ار تجربهی ش�یرین و
و خ�دای عزوج�ل گناهانی
پی�دا کنند .ام�ام علیالنقی
دلچس�ب خواندن زیارت جامعه در راهروی
است که آنها را جز رضایت
وکال را نسبت به پرسشهای
مشرف به گنبد صحن گوهرشاد خدا را شکر کنم،
و شفاعت شما محو نمیکند.
شیعیان و انحرافات و شبهات
قطعا نباید از شکر آن یکبار زیارت باعجله -که
پس قس�م ب�ه ح�ق خدایی
روز توجیه میکرد و سؤاالت
هر ثانیهاش غربت و خفق�ان حاکم بر عصر امام
هادی و امام عسکری را یادآور میشد -غافل
که ش�ما را امی�ن راز خود و
رهروان خود را به آنها ارجاع
باش�م .گرچه زیارت راحتی نبود اما یک حسن
سرپرس�ت ام�ور بندگانش
میداد .حضرت علیبن محمد
بزرگداشت:ازآنبهبعدهربارزیارتجامعهی
قرار داد و طاع�ت خود را به
بهواس�طهی تربی�ت علما و
کبیره را میخوانم ،یاد سفر سامرا میافتم
طاعت شما مقرون نمود ،هر
فقها در جامعه و تأیید برخی

آینه بخشش گناهانم را از #خدا بخواهید و شفیعان من
شوید» .در «زیارت جامعهی کبیره» هم باورهای شیعه
دربارهی امامت به چش�م میخورد ،هم مق�ام ائمهی
اطهار و ه�م وظایف ش�یعیان در مقابل آنه�ا« :قلبم
تسلیم ش�ما ،رأیم تابع ش�ما و یاریام برای شما مهیا
است تا روزگاری که خدا دینش را با والیت و حکومت
شما زنده کند».
️ جامعهخوانی در کنج حرم
دلم بدج�وری هوای ح�رم ک�رده« :بگذاری�د کمی از
غمتان بنویس�م ،دو س�ه خط روضه از ای�ن درد نهان
بنویس�م؛ یادتان هس�ت نوش�تم که دعا میخواندم،
داش�تم کنج حرم #جامع�ه را میخوان�دم» .یادش به
خیر! کاش میش�د باز در پناه امنتری�ن جای جهان،
به گنبد طالیی شمس توس خیره ش�وم و برای خودم
روضه بخوان�م :خبرچینان به متوکل عباس�ی گزارش
میدهند که ش�یعیان برای علیبن محمد علیهالسالم
#اسلحه و #نامه فرستادهاند و او را برای طلب حکومت
برانگیختهاند .س�ربازان مت�وکل ش�بانه و ناگهانی به
خانهی امام هادی حمله میکنند تا ش�اید دستاویزی
در تأیید این ادعا پی�دا کنند؛ اما حض�رت را اینگونه
مییابند :روبهروی قبله نشسته ،جبهای مویین بر تن و
پارچهای از پشم بر سر دارد .آیاتی از قرآن کریم را که
متضمن وعده و وعید الهی اس�ت زیر لب ترنم میکند
و در زیر پایش ،فرشی جز سنگریزه و شن نیست...
️ زمزمهی هادویه
از غریبترین ج�ای این جهان دل�م را هدایت میکنم
س�مت حرم غریب حضرت ابالحس�نالهادی و زمزمه
میکنم« :بأبی انتم و امی و نفس�ی! کیف أصف حس�ن
ثنائکم؟»

