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جواد شاملو :ما شاید هر طور دلمان خواست روی
بچههامان #اسم بگذاریم اما در میان اهلبیت کسی
بیجهت «علی» نمیشود .صدر اسالم هر زمان که
گره فتنه کشیده و سخت میشد ،خداوند یک علی
را برای یاری دین محمد رو میکرد .هر زمان که غبار
فتنهها میرفت تا خورشید دین را با همهی عظمت نورش پنهان کند،
خداوند از حزب چهاردهنفرهاش ،از گنجینهی محفوظش ،یک #علی
را #علم میکرد بلک��ه #عدل در نبرد با #ظل��م و #حق در مصاف با
#باطل بیراهبر نماند .پس از فتنهی سقیفه ،امیرالمؤمنین مشغول
هر سطر زیارت جامعهی کبیره یک ذوالفقار است
به کار مهم حفظ و جمعآوری #قرآن شد و همزمان با حضورش در
جامعه ،به تبیین و تبلیغ راه و رسم پیامبر مکرم میپرداخت .حضرت
موال چنان جلوهی راستین اس�لام را در میان جامعه حفظ کرد که شخصیتی امام هشتم ش��د تا در نهایت امر ،کسی که میخواست با جناب عبدالعظیمالحسنی شبکهای گسترده میان گسترهی اکنون
وقتی مردم از بیکفایتی خلیفهی سوم به ستوه آمدند ،راه نجاتی جز #مکر و #فتنه از ش��عاع ش��علهی امامت بکاهد ،مجبور شود به راه وسعتیافتهی شیعیان برقرار س��اخت تا اوال ارتباط با امام از طریق
رجوع به علی برایشان باقی نماند تا هم ضامن دینشان باشد و هم پدرانش برود و به #قتل و #ترور روی آورد .متوکل نیز درست مانند وکالی معین برقرار باشد و ثانیا همان وکال و علما ،مرجع امین مردم
حافظ دنیاش��ان .لذا برای اصرار به پذیرش حکوم��ت ،گرد خانهی مأمون ،امام علیب��ن محمد (نوهی امام علیبن موس��یالرضا) را در در بسیاری از امور باش��ند .حاال شیعه ساختار خود را در عصر غیبت
حضرت ابوتراب جمع شدند .تعداد مردم در آن اجتماع تاریخی چنان پوششی از مالطفت و احترام مجبور به #سفر میکند؛ اینبار از مدینه فرامیگیرد .به یمن حکمت و دوراندیش��ی امام هادی ،شیعیان به
زیاد بود که فشار جمعیت ،دو پهلوان رشید و نیرومند یعنی #حسنین به سامرا .اما #س��امرا با #مرو خیلی فرق دارد .شهری تازهتأسیس و بلوغی میرسند که معارف رازآلود جایگاه امامت را بشنوند و درست
را -که برای محافظ��ت ،دو طرف موال ایس��تاده بودند -در خطر زیر صددرصد حکومتی که بیش��تر به «پادگان نظامی» میماند .سامرا همینجا بود ک��ه امام دهم ،ش��اهکار منحصربهفرد خ��ودش را رو
دستوپا رفتن قرار داد .پس از واقعهی کربال و به محاق رفتن جریان کمرفتوآمد اس��ت و عدهی کمی هم که از مردم ع��ادی در آنجا میکند ...راستش بهنظر من امام هادی ،جلوهی تواضع حیدری است.
اصی��ل اس�لامی ،علیبنالحس��ین زینالعابدین همچون ش��مع زندگی میکنند ،ش��یعه نیس��تند .پیداس��ت که مقصود ،زندانی و مدتها هنگامی که «زیارت مخصوص امام رضا» را میخواندم ،برایم
اشکریزانی شعلهی دین راستین را روشن نگه داشت و همزمان یک مهارکردن امام است اما نه به ش��یوهی هارونالرشید و نه به شیوهی سؤال میشد که چرا در بخش نخست زیارت که شامل صلواتهایی
منظومهی فکری و جهانبینی ناب الهی را با قدرت و صالبت در قالب مأمون ،بلکه مابین این دو .این امام بیستویکس��اله ،در مدینه چه بر تکتک ائمه به ش��کل مجزاس��ت ،کوتاهترین و بیآبوتابترین
مناجاتنامهای بیبدیل و عرفانی (صحیفهی سجادیه) مدون نمود .کرده که #متوکل احساس خطر میکند؟ جوانی با این سنوسال چه صلوات از آن امام هادی است؟ چرا برای هر کدام از ائمه تا دو سه خط
اما در زمان معرکهی شام نیز امام سجاد علیهالسالم جلوههایی از خود جاذبهای داشته که والی مکه و مدینه به متوکل مینویسد« :اگر #مکه لقب و صفت میآید اما ب��ه امام هادی که میرس��د ،تنها میگوید:
نش��ان میدهند که صفتی جز #حیدرانه به خ��ود نمیگیرد! خوب و #مدین��ه را میخواه��ی ،علیبن
«عبدک و ولی دین��ک»؟ برای این
ببینیم که آیا از میان این جمالت علیبنالحسین در کاخ یزید ،صدای محمد را از اینجا بیرون کن»؟ بهزعم
پرسش ،هیچ پاس��خی زیباتر از این
ملکوتی حضرت امیر به گوش نمیرسد« :یا أیها الناس انا ابن مکئ و حکام عباس��ی ،کن��ج خلوتی چون
نبود که این زیارت از خود امام هادی
منا! انا ابن زمزم و الصفا! انا ابن من حمل الرکن بأطراف الردا! انا ابن من س��امرا بهترین جا برای تبعید امام
است! یادمان نرود کسی که هنگام
بلغ به جبرئیل الی سدرئالمنتهی!» من فرزند مکه و منایم! من فرزند علیالنقی است تا رابطهی امام دهم
صلوات فرستادن بر چهارده معصوم،
زمزم و صفایم! منم فرزند کس��ی که حجراالسود را با عبایش حمل با ش��یعیان بری��ده ش��ود ،بیآنکه
به نام خودش که میرسد تنها به دو
کرد! منم فرزند کس��ی که جبرئیل ب ه واسطهی او به سدرئالمنتهی شیفتگان حضرت برانگیخته شوند.
کلم��ه بس��نده میکن��د ،صاحب
رسید! امام همینطور به بیان افتخارات جدش پیامبر ادامه میدهد و تعداد کم اخباری ک��ه از مدت زیاد
«زیارت جامعهی کبیره» نیز هست؛
به یاد مردم میآورد که پسر کیست .این جمالت همانند زیارتنامهای سیوسهس��الهی امام��ت ایش��ان
طوالنیتری��ن زیارتنام��هی ائمه!
تنه�ا در سلامهای ابتدای�ی ای�ن زیارت
است که از زبان یک معصوم برای خودش نقل ش��ده باشد .این چه رسیده ،بهخوبی گویای محدودیت
زیارت جامعهی کبیره که دور نیست
حقیقتا جامع ،بیش از پنج�اه لقب بدیع ذکر
نیرویی اس��ت که در لباس خونین و خاکآلود اسارت در میان کاخ شدیدشان در سامرا میباشد .با این
بخوانیمش «جوشن کبیر امامان»!
میگردد ک�ه هر کدام کتابی اس�ت خالصه
دشمن -در حالی که چند قدم جلوتر سر بریدهی پدرش قرار دارد -حال ،در روز س��فر بیبازگشت امام
تنها در سالمهای ابتدایی این زیارت
در یک عب�ارت .یعنی فکر نکن�ی این آقای
مثل یک #طاووس جلوهنمایی میکند و فخر میفروشد؟ آیا نیروی ه��ادی ،مدینه ب��ه مات��م رفتن او
حقیقتا جامع ،بی��ش از پنجاه لقب
متواضع که در وصف خود کلماتی جز «عبد و
علیبنالحسین در کاخ بنیامیه درست شبیه نیروی علیبنابیطالب مینشیند و بسیاری از مردم با اندوه،
بدیع ذکر میگ��ردد که ه��ر کدام
یاریگر دین» ندارد ،مدحکردن بلد نیست!
در قلعهی خیبر نیس��ت؟ در زمان امام علیبنموسیالرضا #مأمون ایشان را بدرقه میکنند .اما حضور
کتابی است خالصه در یک عبارت.
او وقتی بنا باشد کسی را مدح کند ،باید پیش
میخواست زیرکانهتر از پدرانش #منصور و #هارون عمل کند بلکه امام هادی و امام عسکری در سامرا
یعنی فکر نکنی این آقای متواضع که
از خوان�دن مدحش ،صدمرتب�ه «اهللاکبر»
بتواند نور یک «علی» را با نزدیکی به ساختار قدرت #محدود و حتی در حکم مقدمه ب��رای عصر غیبت
در وصف خود کلمات��ی جز «عبد و
بگویی! آخر این مش�ی تمام ش�هیدان اهل
#خاموش کند .مأمون خود را زیاده باهوش میپنداش��ت و ش��اید است ،چرا که امامت آرامآرام به پشت
یاریگر دین» ندارد ،مدحکردن بلد
قلم است! از خود ردی به جا نمیگذارند اما
نمیدانست هر که در این قوم نامش «علی» باشد ،بیشک «حیدر» ابرها میرود .حضرت علیبن محمد
نیست! او وقتی بنا باشد کسی را مدح
یک #فرهنگ را اعتال میبخشند « .جامعهی
هم میشود .امام رضا ولیعهدی او را بهظاهر -و صدالبته با شروطی با استفاده از همان ارتباط محدود با
کند ،باید پیش از خواندن مدحش،
کبیره» بزرگترین روایت فتح مقام انس�ان
محکم -پذیرفت اما از همان دم ،مأمون زندانی قدرت علمی و جذبهی افرادی مش��خص و قلی��ل همچون
صدمرتبه «اهللاکبر» بگویی! آخر این
کامل است .روایت فاتحان قلههای انسانیت

امام علیبنمحمد سیدالشهدای اهل فکر و ذکر و لوح و قلم از ازل تا ابدند

روایت فتح

مشی تمام شهیدان اهل قلم است! از خود ردی به جا نمیگذارند اما
یک #فرهنگ را اعتال میبخش��ند« .جامع��هی کبیره» بزرگترین
روایت فتح مقام انسان کامل است .روایت فاتحان قلههای انسانیت،
راوی مقام خلیفئاللهی انس��ان ...و بیشک سیدالشهدای اهل فکر و
ن محمد اس��ت .بهراستی
ذکر و لوح و قلم از ازل تا به ابد ،امام علیب 
جامعهی کبیره چیست؟ شعر است یا یک دور ه آموزش امامشناسی؟
درس عرفان است یا مبانی فلسفی امامت؟ کدامین ذهن آنقدر بلند
است که معنای این جمالت آسمانی حضرت هادی را دریابد؛ آنجا
که میفرمایند« :أن ارواحک��م و نورکم و طینتک��م واحدئ طابت و
طهرت ،بعضها من بعض ،خلقکم اهلل انوارا فجعلکم بعرشه محدقین»؟
روحهایتان و نورتان و سرشتتان #واحد است ،پاکیزه و پاک شدند،
بعضی از آنها از بعضی دیگر است ،خداوند شما را به شکل نورهایی
چرخان بر گرد عرش آفرید ...و نیز قلب کدام شیعه است که به سرعت
و سهولت درنیابد «فما أحلی أسمائکم» یعنی چه؟ چه شیرین است
نامهایتان! مگر نه اینکه هزار و چهارصد س��ال اس��ت هر ش��یعه
دستکم سالی ده روز و بسیاری از شیعیان سالی دو ماه و برخی هر
روز سال ،صبح و ش��ام میگویند و میشنوند «حسین» اما این اسم
ذرهای از س��که نیفتاده و ذرهای از جاذبهاش کم نشده؟ عجیب هم
نیست! مگر لفظ جاللهی #اهلل از سکه میافتد یا رنگ کهنگی به خود
میگیرد؟ در «جوش��ن کبیر» میخوانیم« :یا من إسمه حلو» و در
«جامعهی کبیره» میگوییم« :فما أحلی أسمائکم» .یعنی خداوند از
شیرینی نام خودش به اسامی امامان بخش��یده ...چه سخنی است
زیارت جامعه که ب��رای مغزها غام��ض اما برای دلها آشناس��ت؟
شاهنامهای تقدیم یگانه شاهنشاه خلقت که پس از آنهمه عبارات
بلند و باشکوه ،تازه میگوید« :موالی ال احصی ثنائکم» .هنوز چیزی
نگفتهام از ستایش شما! و امام علیالنقی عظمت علی بودن را نشان
میدهد؛ که هر سطر «جامعهی کبیره» یک #ذوالفقار است ...زیارتی
که تا همین امروز خار چشم دش��منان علی و آل علی است و پشت
وهابیت را میلرزاند .لحن زیارت جامعهی کبیره ،لحنی بیس��ابقه
است .تنها سالم دادن به امامان نیست؛ بیان اوصاف آنان است و تبیین
حقایقشان .این نخستین بار است که ائمه به عنوان یک کل و گروه
نگریسته میشوند .اسم هیچیک از امامان نمیآید؛ در عوض با جایگاه
آنان سخن گفته میش��ود؛ با حق واحدشان! گویی زائر در مقابل هر
چهارده معصوم ایس��تاده و با تمام آنان س��خن میگوید .این یعنی
احیای مفه��وم #امامت آنه��م در کنار گوش بنیعب��اس! زیارت
غدیریهی امام هادی ،به همان بزرگی و عظمت زیارت جامعه است.
زیارت امیرالمؤمنین خاصتا برای روز غدی��ر؛ روز حقانیت علی! روز
والیت! باز هم با یک زیارت ساده طرف نیستیم؛ باز هم برای نخستین
بار است که مس��ئلهی غدیر و فضائل امیرالمؤمنین و غصب والیت
اینچنین بیپرده و مفصل بحث میگ��ردد .زیارتهای امام هادی،
ع برای ش��ناخت امامت اس��ت و ضامن «عارفا
جملگی بهترین مناب 
بحقه» در زیارتهای ما .چرا که هیچکس بیش از امام هادی عارف به
حق امامان نیست .او مفسری نیست که از بیرون به سراغ فهم قرآن
برود .او خود آیهای از کالماهلل اس��ت؛ خدای قل��م و بلکه میخواهم
بنویسم :قلم خدا...

