گزیدهای از زندگی امام هادی علیهالسالم در گفتوگوی روزنامهدیواری حق با حجتاالسالم غالمعلی خالقی

حضرت علیبن محمد؛ پرچمدار مبارزه با انحرافات عقیدتی
امام خمینی در طول چهارده سال اقامتشان در نجفاشرف ،هیچ روزی خواندن زیارت جامعهی کبیره را ترک نکردند

مهدیه خالقی :این دومین مصاحبهی مطبوعاتی
من با پدرم است .در شمارهی نهم روزنامهدیواری
حق ،امام جواد علیهالسالم محور سخن بود و حاال
حضرت علیالنقی که شاید نسبت به سایر امامان،
کمترین اطالع را از زندگی و زمانهی ایشان داشته
باشیم .امام رئوف و صدالبته مظلومی که هم نوهی امام رضا هستند
و هم پدربزرگ امام زمان؛ اما معاالسف آگاهی ما از این دردانهی
هدایتگر و س�فینهی نجات ،چیزی در مایهه�ای تحقیقا #هیچ
اس�ت .بنا به جبران حداقلی این نقص بزرگ و نابخش�ودنی ،در
ادامه مشروح گفتوگو با حجتاالسالم غالمعلی خالقی دربارهی
دهمین اختر تابناک آسمان #امامت و #والیت را میخوانیم.
حق :امام هادی علیهالسالم در چه سالی به دنیا آمدند و دوران زندگی آن
حضرت چگونه سپری شد؟
حضرت علیبن محمد در سال دویس��ت و دوازده هجری قمری در شهر
#صریا در نزدیکی مدینه دیده به جهان گشود .پدرشان حضرت جواداالئمه
بود و مادرشان شیرزنی فاضله به نام س��مانه .بانو حدیث (سلیل) همسر
حضرت علیالنقی و مادر امام حس��ن عسکری علیهالس�لام بودند .اکثر
علمای شیعه از فرزندان امام دهم ،عالوه بر امام حسن عسکری ،محمد،
حس��ین و جعفر (مدعی دروغین امامت و معروف به جعفر کذاب) را نام
میبرند .در سال دویس��ت و بیس��ت هجری قمری ،امامت شیعه از پدر
بزرگوارشان (امام جواد) به ایشان (امام هادی) منتقل شد .حضرت هادی،
سیزدهسال اول امامت خود را در شهر صریا سپری کرد و ضمن بهرهرسانی
معنوی و علمی به شیعیان ،به سایر امور آنان نیز رسیدگی میکردند؛ تا این
که #متوکل (خلیفهی وقت) که در دشمنی با ائمهی اطهار علیهمالسالم
مشهور بود ،به خاطر هراسی که از نفوذ و محبوبیت حضرت ابالحسنالنقی
در جامعه داشت ،ایش��ان را از #مدینه به #س��امرا فراخواند .او احساس
میکرد که باید ام��ام را از نزدیک تحتنظر بگیرد .پ��س از آمدن امام به
سامرا ،اگرچه ایشان ظاهرا #آزاد بودند اما همواره تحت تعقیب مستقیم
مأموران متوکل قرار داشتند.
حق :متوکل چطور آدمی بود؟
فوقالعاده بیرحم ،جالد و خبیث و در دش��منی با اهل بیت ،کمنظیر! از
هولناکترین اقدامات متوکل در دورهی حکومتش ،میتوان به انهدام و
تخریب مرقد مطهر و منور امام حسین علیهالسالم اشاره کرد.
حق :شیوهی امام هادی در مواجهه با متوکل چه بود؟
امام هادی با این که ش��دیدا تحتنظر بودند ،اما هرگز از پای ننشستند و
فعالیتهای خود را به ش��یوههای مختلف پیش میبردند .ایشان منصب
امامت و نیز مقام علمی خود را در سخنان عقیدتی و مناظرات معرفتی ،به
احسن وجه آشکار کردند.
حق :آیا در میان یاران نزدیک حضرت علیالنقی ،نام ایرانیان هم
به چشم میخورد؟

فراوان! اس��امی برخی از اصحاب امام هادی نش��اندهندهی ایرانی بودن
آنهاست .به عنوان مثال :بشربن بشار نیشابوری ،حسینبن سعید اهوازی،
حمدانبن اسحاق خراس��انی و علیبن ابراهیم طالقانی که در شهرهای
مختلف ایران میزیستهاند.
حق :مدت امامت امام هادی چند سال طول کشید؟
امام دهم بعد از سی و چهار س��ال امامت در سال دویست و پنجاه و چهار
هجری قمری در شهر سامرا به دست معتمد عباسی به شهادت رسیدند.
حق :میدانیم که عصر امام دهم ،عصر ظهور شبهات در حوزهی
دین بوده .بفرمایید ایشان چگونه با این شبههآفرینیها برخورد
میکردند؟
امام علیالنقی را میتوان پرچمدار مبارزه با انحرافات عقیدتی خواند .در
دوران امامت حضرت ،مکاتب عقیدتی گوناگونی بهوجود آمد که غالبا با
صراط مستقیم حق فاصله داشتند .گروههایی چون :غالت ،صوفیه ،واقفیه،
مجسمیه و اش��اعره از این فرق بودند .غالت ،انسانهایی تندرو ،افراطی،
بیخرد و عاری از منط��ق بودند که امام را تا حد پرس��تش باال میبردند.
صوفیه ،مردمانی با ظاهر زاهدانه بودند که تلقی درستی از بندگی خدا و
زندگی خلق خدا نداشتند و در بعضی امور دین ،محکم اما در بعضی دیگر
سست و سهلانگار بودند .واقفیه ،کسانی بودند که با انکار امامان پس از امام
کاظم علیهالسالم ،مردم را از پیروی سایر امامان منع میکردند .مجسمیه
افرادی بودند که داعیه داش��تند خداوند #جس��م اس��ت و برداشتهای

بسیار سطحی و ابتدایی از اسالم داشتند .اشاعره هم بر این باور بودند که
#خداوند را میشود با چش��م مادی دید؛ بهعالوهی دیدگاههای انحرافی
دیگر که حاال اینجا مجال بسط همهی انحرافاتشان نیست .در میان این
فرقهها ،از عناصر نادان و فریبخورده بود تا چهرههای فرصتطلب ،منافق
و خائن .این وسط ،همهی هم و غم حکام جور بنیعباس این بود که از این
جریانها به عنوان حربهای برای تضعیف مبانی فکری و اعتقادی مسلمانان
استفاده کنند و امام هادی را به حاشیه ببرند .لیکن تیزبینی دهمین امام ما
در شناخت خط توطئه و استحالهی فرهنگی باعث شد تا با نهایت درایت،
در خنثیکردن این نقشههای شوم بکوشند و میراث امام رضا و امام جواد
را به نیکی #حفظ کنند .آنچه ما امروز «مبارزه در جنگ نرم» میخوانیم،
به عبارتی از زمان امام دهم شکل گرفت .نیز آنچه از بررسی دقیق و عمیق
زندگی عالمانهی امام هادی در مناظرههای علمی به دست آمده ،برتری
مبانی اعتقادی شیعه را در این برهه از زمان آشکار میکند .از سویی دیگر،
امام دهم با تدابیر خویش ،شیعه را برای ورود به دوران غیبت آماده کردند
که یکی از این تدبیرها «زیارت جامعهی کبیره» است؛ با مضامین بسیار
بلند و عرفانی که فیالواقع به تبیین عقیدهی اس��توار #تش��یع و بهویژه
#مهدویت میپردازد.
حق :زیارت جامعهیکبیره که از حضرت ابالحسنالهادی به یادگار
مانده ،چه ویژگیهایی دارد؟
رسم این زیارت ،از اسمش پیداس��ت؛ جامع همهی زیارات است زیارت

نگاهی به زندگی و زمانهی نهمین اختر آسمان امامت و والیت حضرت امام جواد علیهالسالم در گفتوگوی روزنامهدیواری «حق» با حجتاالسالم غالمعلی خالقی

سجادهی جود

بهرهی درست و حداکثری از دورهی جوانی برای کسب معرفت ،مهمترین درسی است که نسل جوان میتواند از جوانترین امام بگیرد
برای شناخت جواداالئمه ،کتابهای «زندگی امام جواد از والدت تا شهادت» اثر سیدمحمدکاظم قزوینی و «سیرهی پیشوایان» از مهدی پیشوایی را معرفی میکنم
مهدیه خالقی :لحظهای که نس��خهی پیدیاف هشتمین شمارهی
«حق» ب��ا موفقیت کمنظی��ر در صد و پنج��اه و دو صفح��ه و غالبا به
قلم خانمهای نوقلم منتش��ر ش��د ،در مطب دکتر ب��ودم و با #افتخار
صفحات را باال و پایین میکردم .بعد از دقایقی بررس��ی ،چش��مم به
مصاحبهی خودم افتاد با مادرم .در دلم گفتم« :کافیه! در دو شمارهی
روزنامهدی��واری ،مطالب دس��ت و پاشکس��تهات کار ش��د .دیگر چه
میخواهی؟ برای ش��مارهی بعدی ،هم توقع حق بیشتر میشود ،هم
کار برای تو سختتر! در همین ایستگاه #خداحافظی کنی ،سنگینتر
است!» چند روزی گذش��ت .تمام صفحات ش��مارهی هشتم در پیج
«حقدیلی» در #اینس��تاگرام و کانال «قطعهی بیس��ت و شش» در
#تلگرام پست شد .از حال و هوای این شماره هنوز خارج نشده بودم که
با پیام محکم سردبیر مواجه شدم« :جانب عدل را باید نگه داشت! برای
شمارهی بعدی با مضمون امام جواد علیهالسالم با جناب ابوی مصاحبه
بگیرید!» پنج بار پیام را خواندم! ای��ن همه امام؛ حاال چرا جواداالئمه؟
راستش کمی طول کشید که بفهمم چرا باید محتوای گفتوگو با پدرم،
دربارهی حضرت ابنالرضا باشد! س��ردبیری که به شهادت سرمقالهی
صفحهی نخست ،شمارهی هش��تم روزنامهدیواری «حق» را با مدد از
ثامنالحجج به انتها رسانده ،هرگز حضرت محمدبن علی را در شمارهی
نهم فراموش نخواهد کرد .مصاحبهای که در ادامه میخوانید ،ماحصل
یک نشست پدر -دختری است؛ چند ش��ب مانده به آغاز ماه مهر .نثار
روح مطهر آقا امام جواد صلوات.
حق :متولد چه سالی هستید و تحصیالتتان چیست؟
متولد آذر پنجاه و هفت هستم و تا سطح دوم حوزه درس خواندهام.
حق :چه زمانی وارد حوزهی علمیه و چه سالی ملبس شدید؟
در سال هفتاد و چهار وارد حوزهی علمیه شدم و سال هفتاد و نه افتخار
پوشیدن لباس طلبگی را کسب کردم.
حق :تا به حال حرم امام جواد علیهالسالم را زیارت کردهاید؟
دو مرتبه توفیق تش��رف به حرم مطهر امامین کاظمین روزیام شده
است.
حق :با اولین نلگاه به ضریح حضلرت جواداالئمه ،بله یاد چه
چیزی افتادید؟
یاد غربت و مظلومیت ائمه که بر اثر جور ظالمین ،قبور مطهرشان دور
از وطن قرار گرفته.
حق :امام نهم کجا و در چه سالی به دنیا آمدند؟
ایشان در رجبالمرجب س��ال صد و نود و پنج هجری قمری در شهر
#مدینه متولد شده و دنیا را با قدومشان منور کردند.
حق :اصحاب امام محمد تقی چه کسانی بودند؟
مورخان اصحاب نزدیک ایشان را صد و ده نفر نوشتهاند .از چهرههای
درخشان و شخصیتهای برجستهی آنها میتوان به علیبن مهزیار،
زکریابن آدم ،احمدبن محمدبن خالد برقی ،احمدبن محمدبن ابینصر
بزنطی و حس��ینبن س��عید اهوازی اش��اره کرد .همگی این اصحاب،
وزنههای سنگینی در دین و علم و دارای تألیفات متعدد هستند.
حق :امام جواد علیهالسلالم چه زمانی و با چه کسلی ازدواج
کردند؟
حضرت محمدب��ن علی در س��ال دویس��ت و چهار یعنی یک س��ال
پس از ش��هادت پدر بزرگوارشان علیبن موس��یالرضا با «امالفضل»
دختر مأم��ون عباس��ی ازدواج کردن��د .البت��ه فرزندان حض��رت ،از
همس��ر دیگر ایش��ان هس��تند که بانوی پاکدامن و بافضیلتی به نام
«سمانه» بود.
حق :از معجزات حضرت جواداالئمه برایمان بگویید.
بر اساس روایتی ،یکی از یاران امام رضا به نام «اباصلت هروی» بعد از
شهادت ایشان به زندان افتاد .پس از گذشت یک سال ،در حالی که از
رنجها و سختیهای زندان خسته ش��ده بود ،از عمق جان به ابنالرضا
متوس��ل ش��د .او پیش از آن نیز بارها به دامان پیامبر و ائمهی اطهار
آویخته بود؛ اما همزم��ان به برخی از درباریان مأمون نیز چش��م امید
داشت .آن شب ،هنوز چیزی از عبادت او نگذشته بود که امام جواد را
مقابل خود یافت! اباصلت ،متعجب از حضرت جواداالئمه پرسید« :آقای
من ،بارها از شما طلب نصرت کرده بودم! چرا پیش از این به کمک من
نیامدید؟» حض��رت فرمود« :تا به حال ،جز ما ب��ه دیگران هم امیدوار
بودی .اما این بار دستت را تنها به سوی ما دراز کردی .از تنگنای زندان
بیتاب شدهای؟» اباصلت گفت« :به خدا سوگند که بسیار خستهام!»
امام فرمود« :برخیز!» ایش��ان همانطور که به غل و زنجیرها دس��ت
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امام جواد میفرمایند :اگر سه چیز در زندگی
کسی باشد ،هرگز پشیمان نمیشود .پرهیز از
شتابزدگی به معنای س�نجیدن جوانب کار
پیش از اقدام؛ مشورت کردن و توکل بر خدا
هنگام انجام عمل .این حدیث ،درس�ی برای
محبان اهل بیت اس�ت که با پی�روی از آن،
گرفتار پشیمانی و ناکامی نخواهند شد
میکش��ید ،زنجیرها باز ش��ده و به زمین میافتادند .حضرت دس��ت
اباصلت را گرفت و از کن��ار نگهبانان زندان عبور ک��رد .آنها با وجودی
که نظاره میکردند ،عکسالعملی نداش��تند .اباصلت پرسید« :چگونه
است که زندانبانان اقدامی نمیکنند؟!» حضرت فرمود« :آنها به اذن
الهی ،کر و کور شدهاند ».پس از خروج از زندان ،امام جواد فرمود« :برو
در امان خدا! زین پس ،نه دس��ت مأمون به تو و نه دس��ت تو به مأمون

میرسد .اباصلت میگوید« :همانگونه که حضرت فرموده بود ،پس از
آزادی دیگر مأمون را ندیدم».
حق :جواداالئمه چند فرزند داشتند؟
طبق مستندات مورخان ،امام جواد صاحب چهار تا شش فرزند شدند.
حق :کدام فضیلت اخالقی امام نهم بارزتر است؟
نهمین امام ما به #جود و #بخشندگی معروف است.
حق :آیلا از امام جواد ،در ملورد ماه محرم و سیدالشلهدا نقل
قولی وجود دارد؟
ایش��ان در حدیثی فرمودهاند« :اول ما جری به القل��م علی اللوح ،قتل
الحسین علیه السالم» یعنی «در علم خداوند ،اولین چیزی که مکتوب
شده ،شهادت امام حسین است».
حلق :کلدام حدیلث از حضلرت جواداالئمله را سلرلوحهی
زندگیتان قرار دادهاید؟
«ثالث من کن فیه لم یندم .ترک العجلئ و المش��ورئ و التوکل علی اهلل
عند العزم .اگر سه چیز در زندگی کسی باشد ،هرگز پشیمان نمیشود.
پرهیز از ش��تابزدگی به معنای س��نجیدن جوانب کار پیش از اقدام؛
مشورت کردن و توکل بر خدا هنگام انجام عمل» .این حدیث ،درسی
برای محبان اهل بیت اس��ت که ب��ا پیروی از آن ،گرفتار پش��یمانی و
ناکامی نخواهند شد.
حق :کدام قسمت زندگی امام محمد تقی جانسوزتر است؟
شهادت ایشان به دست همسرش��ان که نشاندهندهی اوج مظلومیت
حضرت حتی در خانهی خودشان است.
حق :داستانی از کرامات امام جواد برای ما تعریف کنید.
فردی به نام «اسماعیلبن عباس هاشمی» میگوید« :روزی به خدمت

حضرت جواداالئمه رفتم و از تنگدستی نزد آن حضرت شکایت کردم.
امام سجادهی خود را بلند کرد و دس��ت به خاک زیر آن برد .خاک به
برکت دست حضرت به طالی گداخته مبدل شد .حضرت قطعهای به
من عطا فرمود .آن را به بازار بردم .ش��انزده مثقال بود و گرفتاری مالی
مرا مرتفع ساخت».
حق :جوانان چه چیزی را باید از جوانترین امام یاد بگیرند؟
بهرهی درس��ت و حداکثری از دورهی جوانی برای کس��ب معرفت و
خدمت مخلصانه به اسالم و مسلمین.
حق :امام جواد در دوران خالفت چه کسانی زندگی میکردند؟
مأمون و معتصم عباسی.
حق :مدت امامت ابنالرضا چند سال بود؟
ایشان هفده سال امامت کردند.
حق :حضلرت جواداالئمه در چه سلالی و چگونه به شلهادت
رسیدند؟
امام جواد در آخرین روز ماه ذیقعدهی س��ال دویست و بیست هجری
قمری با دسیس��هی معتصم عباس��ی به دست همسرش��ان امالفضل
مس��موم ش��د و #غریبانه و #مظلومانه در عنفوان جوانی به شهادت
رسید.
حق :برای آشنایی بیشلتر با زندگی امام جواد چه کتابهایی
پیشنهاد میکنید؟
کتاب «س��یرهی پیش��وایان» اثر مهدی پیش��وایی که زندگینامهی
چهارده معصوم را به صورت تحلیلی مورد بررس��ی ق��رار داده و کتاب
«زندگی امام جواد از والدت تا ش��هادت» نوش��تهی سیدمحمدکاظم
قزوینی بسیار مفید است.

جوادیه

عمر کوتاه و علم بلند
حجتاالسلالم غالمعلی خالقی :حضرت جواداالئمه به دو دلیل نسبت به امامان پیش از
خود کمتر شناخته شدهاند.
یک :کوتاه بودن عمر
بنا بر آنچه در تاریخ آمده ،امام محمدبن علی علیهالسالم در سن هشت سالگی به امامت و در
سن بیست و پنج سالگی به شهادت رسیدند .لذا کوتاه بودن عمر جواداالئمه ،یکی از دالیلی است
که سبب عدم شناخت مردم نسبت به حضرت ابنالرضا شده .با این همه در منابع حدیثی شیعه،
معارف ماندگاری از امام نهم موجود است که الحمدهلل کم هم نیستند .اگر نویسندگان و محققان
بتوانند این ذخائر ارزشمند تقوی را استخراج و منطبق با نیاز جامعهی امروز به نسل جوان عرضه
کنند ،انشاءاهلل شاهد معرفت بیشتری نسبت به حضرت محمدتقی علیهالسالم خواهیم بود.
دو :شرایط خاص دوران حیات
امام جواد در عصر ویژهای از تاریخ زندگی میکردند؛ مملو از پیچیدگی .تهاجم فتن رنگرنگ
تا این حد ،کمتر در زندگانی سایر امامان دیده میشود .جواداالئمه معاصر حکومت #مأمون و
#معتصم بود؛ دو تن از زیرکترین و سختگیرترین خلفای عباسی .نهمین اختر تابناک آسمان
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امامت و والیت ،چنان تحتنظر حکام جور بودند که میتوان زندگی غریبانهی آن امام همام
را «نخستین سالهای غیبت معصوم» دانس��ت .به عبارتی «غیبت صغری» از عصر امام نهم
شروع شد ،چرا که شیعیان برای دیدار چهره به چهره با ایشان ،با ممانعتهای سخت مواجه
میشدند .بانی این بدعت خطرناک ،مأمون عباسی بود که پیش از این نیز امام رضا علیهالسالم
را از #مدینه به #مرو تبعید کرده بود .مأمون را در حیلهگری میتوان به معاویه تش��بیه کرد
اما در ستمگری قطعا قابل قیاس با یزید اس��ت .هر چه بود ،از دوران زندگی مولیالموحدین
حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسالم تا عصر حیات حضرت علیبن موسیالرضا ،دسترسی
شیعیان به امامان ،کمتر با مخالفت یا حتی محدودیت روبهرو میشد لیکن امام جواد و امامان
بعد از ایشان غالبا ناچار بودند که با عناصر واسطه ،پیام خود را به مسلمانان واقعی برسانند .کار
بسیار سختی که اولبار توسط جواداالئمه شروع شد .با وجود این ارتباط غیرمستقیم ،حضرت
محمدتقی اما میراث وحدتآفرین پدر بزرگوار خود را به احس��ن وجه حفظ کرد تا شیعیان
برای ابد از فتنهی چند امامی ،رهایی یابند.
ویژگیهای اخالقی و کماالت انسانی جواداالئمه فراوان اس��ت .در این میان میتوان به علم

نافذ حضرت ابنالرضا اش��اره کرد .اگر چه «علم وس��یع» یا «علم لدنی» موهبت خدادادی
همهی حضرات معصومین اس��ت ولی این ویژگی در امام نهم ناظر بر سن و سال کم حضرت
تجلی بیشتری دارد .حضرت محمدبن علی به معنای واقعی کلمه #عالم بودند .س��ند این
ادعا ،مناظرات علمی -عقیدتی ایشان است که الحمدهلل نمونههایی از آن مواجهات عالمانه در
مستندترین کتب تاریخی تشیع وجود دارد .ما هم باید به پیروی از امام جواد علیهالسالم ،در
فراگیری علوم الهی و انسانی بکوشیم و شاهدی باشیم بر آن دسته از روایات که به پیشتازی
علمی و هوش باالی ایرانیان اشاره شده.
در نهایت این یادداشت را مزین میکنم به ذکر س��ه حدیث از حضرت محمدتقی .باشد که
جواداالئمه علیهالسالم ،هم شفیع من نویسنده باشند و هم شفیع شما خوانندگان ارجمند.
 چنانچه افراد جاهل و بیتجربه #ساکت بمانند ،مردم دچار #اختالف و تشتت نمیشوند. نعمتی که مورد شکر و سپاس قرار نگیرد ،مثل خطایی است که هرگز #بخشیده نمیشود. تواض��ع و فروتن��ی زینتبخ��ش عل��م و دانش اس��ت؛ همچن��ان که خوشروی��ی مزینحلم است.

این را ب�رای نویس�ندگان روزنامهدیواری
حق -که با حرف و کلمه و جمله و متن و ادب
و ادبیات و ایهام و ایجاز س�ر و کار دارند-
بهشکل ویژه عرض میکنم که برای قوت قلم
خوب است حتما با زیارت جامعهی کبیره انس
همیشگی داشته باشند ،چرا که این زیارت ،از
زیباییهای خاص ادبی برخوردار است .در
زیارت جامعه ،حضرت امام علیالنقی به بیش
از دویست فضیلت و منقبت از اهلبیت اشاره
میکنند که صرف آوردن این اوصاف منسجم
کنار هم و تنها در چند صفحه ،دقیقا و یقینا یک
شاهکار بینظیر ادبی است

جامعه و ما را با آداب س��خنگفتن با امامان آشنا میکند که از کجا باید
ش��روع کنیم ،چگونه باید ادامه دهیم و به کجا باید برسیم .با مطالعهی
این زیارت -که نیاز امروز جامعهی نیازمند به معنویت ماست -متوجه
میشویم که #حق همیشه همراه امامان است و هرگز از آنان جداشدنی
نیست و هر که از ائمهی هدی دور ش��ود ،فیالواقع خودش را از پیروی
راه حق ،محروم کرده .امام دهم با اش��اره به جایگاه امامان در اس�لام و
میان مس��لمانان حقیقی ،تصری��ح میکند که چه��ارده معصوم ،نوری
واحدند؛ ش��اهراه و گواه در دین و همان امانتی ک��ه حفظش برای مردم
اوجب واجبات است.
حق :از منظر سند «زیارت جامعهی کبیره» چقدر محکم است؟
به حیث سند ،در ردیف معتبرترین ادعیههاست و بسیار نزدیک به شرایط
جامعهی آخرالزمانی و مناس��ب برای همین روزگاری ک��ه ما در آن قرار
داریم .زیارت جامعهی کبیره از زبان امام علیالنقی ،در پاسخ به خواستهی
یکی از شیعیان صادر شده .اگرچه که به شیوهی خطابی و گفتاری است
اما در حقیقت بیانگر جایگاه امامت -بهویژه امام زمان -در تش��یع است.
این زیارت را شیخ طوسی در «تهذیب» و شیخ صدوق در «فقیه» و «عیون
اخبارالرضا» آوردهاند .این را برای نویسندگان روزنامهدیواری حق -که با
#حرف و #کلمه و #جمله و #مت��ن و #ادب و #ادبیات و #ایهام و #ایجاز
س��ر و کار دارند -بهش��کل ویژه عرض میکنم که برای قوت #قلم خوب
است حتما با زیارت جامعهی کبیره انس همیشگی داشته باشند ،چرا که
این زیارت ،از زیباییهای خاص ادبی برخوردار اس��ت .در زیارت جامعه،
حضرت امام علیالنقی به بیش از دویست #فضیلت و #منقبت از اهلبیت
اشاره میکنند که صرف آوردن این اوصاف منسجم کنار هم و تنها در چند
صفحه ،دقیقا و یقینا یک ش��اهکار بینظیر ادبی است .گمانم مراجعهی
دائم به زیارت جامعهی کبیره برای اهل قلم از نان شب هم واجبتر است.
حق :اگ�ر بخواهی�م رئوس مطال�ب زی�ارت جامعهی کبی�ره را
تقسیمبندی کنیم ،به چه فهرستی میرسیم؟
درونمایهی زیارت جامعه را میتوان به #پنج قس��مت اصلی تقس��یم
کرد :سالم ،شهادت ،ابراز عالقه ،دلیل عرض ارادت و توسل که اینهمه
در جامهی #دعا عرضه ش��ده .در مجموع دویست و پنجاه خصوصیت
از ویژگیهای انس��ان کامل (امام معصوم) در این زی��ارت آمده که به
گفتهی بزرگان علما «جامعترین زیارت» در بین زیارات وارده اس��ت.
خوب است همینجا اشاره کنم که امام خمینی در طول چهارده سال
اقامتشان در نجفاشرف ،هیچ روزی خواندن زیارت جامعهی کبیره را
ترک نکردند .در حاالت مجتهد بزرگ؛ شیخمرتضی انصاری آمده است
که از شروع س��ن تکلیف تا پایان عمرشان مداومت روزانه بر قرائت این
زیارت داش��تند .این حاکی از جایگاه رفیع زیارت جامعهی کبیره نزد
فقها و عرفاست.
حق :برای حسن ختام ،حدیثی از ابالحسن برای ما بگویید.
امام هادی فرمودند« :عاق و نارضايتى والدين ،فقر و تنگدستى به دنبال
مىآورد و انسان را به ذلت و خوارى مىكشاند».

