


نمازعشاءرامیخوانم.ستارهبارانباالیسرمرانگاهمیکنم.
اینمعجزهفوقالعادهازکجاآمدهاسـت؟دوروزراهرارفتهام
واینیعنیبیشترراه.فرداروزوصالاسـت.تمامطولمسیر،
راههاامنودلهاگرمبود؛لبخندبرلبهاوعشقدرهرتپش
قلبجایداشت.درطولمسیرکودکیخرماتعارفمیکرد.

یادشبخیر!ا
وقتیازآبنباتهاییکهدرجیبداشتم،چندتاییبـهدست
چـه با دادم، بود کرده تعارف خرما مـن بـه که کودکی
خوشحالیبهطرفخواهرکوچکترشدویدتاویراهمسهیم
شیرینی دیگری و عراقیها مشهور شکر چایی مردی کند.
محلیپخشمیکرد.مردیعربمیخواستازغذایموکب
التماس بـه و اصرارگذشت از کار بدهد. مـن بـه اصرار بـه

رسید.سیربودم.تویچشمهایشمحبتموجمیزد.ا
محبتیکـهباعثشدنتوانمدستشراردکنم.اینآشنایی
ومحبتناشناختهازکجاآمدهاسـت؟آریپاسخرامیدانم
ویقیندارمکهرازجاودانگیامامحسینعلیهالسالمدرآن
اسـتکهتمامعشقهایکوچکتررابهپایبزرگترینعشقی

کـهمیتوانمتصورشدریختوآنعشقخدابود...ا
پاهایمرابشوید.مانند حاالهممردیبـهسویممیآیدکـه
دیشبکـهآنمردچقدرناراحتشدوقتیسرمرابهعالمت
نفیتکاندادم.انگشتهايشستپایمرابادستهایممیگیرم.

وقتیبهرسیدنفکرمیکنم،تاولهارامیشودنادیدهگرفتو
سوزشآنهارااحساسنکرد.ا

شایدفرداشدممثالزنده»فاخلعنعلیک«دروادیمقدس
پشتی کوله بـه میگیرم، آسمان از راکه چشمم کربال.

پارچهايامنگاهمیکنم.چقدرخالیوسبک...ا
بـهسراغشارژموکبیمیرومکهبرایمموبایلمراشارژکند.
ازهرجایدیگری برآن تاییبرقکـهدورو باآنپنل20
شلوغتربود.همینکـهتاموکببعدشارژداشتهباشد،کفایت
میکند.مسیرخلوتشدهاست؛ازدورصداینوحهمیآید.و
اما میکنند استراحت میشوند.شبها آمادهخواب خیلیها
مندوستدارمشبروبودنراامتحانکنم.تااذانصبحراه
میروم.نمازراکهخواندم،کمیخواهمخوابید.باخودمزمزمه

میکنم:ا
خوشاکاروانیکـهشبراهطیکرد

دمصبحاولبـهمنزلنشیند

بایدبرخیزم.مقصدنزدیکاسـتوصبحنزدیکتر...ا

صبح نزدیک است.... ا

مینا صالحی نژادیان



حضرتمهدیعجلاهللتعالیفرجهالشریفپسازظهورو
پیشازقیامخطبهایایرادخواهدکرد.امامباقر)علیهالّسالم(

فرمود:ا
قائم،آنهنگام)ظهور(درمکهاست.پشتبهبیتاهللالحرام

تکیهدادهچنیننداکند:ا
ازمردمیکهدعوت ازخدایاریمیطلبیمو ا»ایمردم!ما
و هستیم محمد پیامبرتان، بیت اهل ما کنند. اجابت را ما
سزاوارترینمردمبهخداوبهمحمد)صلیاهللعلیهوالهوسلم(،
من که بداند باید کند، احتجاج من با آدم دربارۀ کس هر
نزدیکترینکسبهآدمم.هرکسدربارۀنوحبامنبهگفت

وگوبرخیزد،بداندکهمنسزاوارترینکسبهنوحم.ا
که بداند کند، احتجاج من با ابراهیم دربارۀ هرکس
محمد مورد در کس هر ابراهیمم. به مردمان شایستهترین
من که بداند نماید، محاجه من با )صلیاهللعلیهوالهوسلم(
نزدیکترینمردمانبهمحمدم.هرکسدربارۀپیامبرانبامن
گفتوگوکند،منسزاوارترینمردمانبهپیامبرانم.آیاخدای

تعالیدرکتابخویشنمیفرماید:ا
علی عمران آل و ابراهیم آل و نوحا و آدم اصطفی اهلل ان

العالمینذریةبعضهامنبعضواهللسمیععلیم؛
خدایمتعالآدمونوحوآلابراهیموآلعمرانرابرجهانیان
برگزید؛فرزندانیکهبرخیازبرخیدیگرندوخداشنواودانا

است.ا
و ابراهیم از برگزیدهای نوح، از ذخیرهای آدم، بازمانده من

وسلمهستم. اله و علیه اهلل ازمحمدصلی انتخابشدهای
من برخیزد، احتجاج به من با خدا کتاب در هرکس بدانید
در کس هر بدانید هستم. خدا کتاب به مردم سزاوارترین
سنترسولخدابامنمحاجهنماید،منبهسنترسولخدا

سزاوارترینم.ا
شمارابهخداسوگند!هرکسسخنراامروزبشنود،بهدیگری
کهحاضرنیستبرساند.بهحقخداوحقپیامبرشوبهحق
خودمکهحقمنبرشما،حققرابتمنبهپیامبرخدااست
ازشمامیخواهممرایارینماییدوبرابرکسانیکهبهماظلم
کردند،ازماحفاظتکنید.مارابیمدادندوبهماستمکردند
وماراازدیاروفرزندانمانراندند.برماجورنمودندوحقمان

راسلبکردندواهلباطلبرمادروغبستند.ا
خدارا؛خدارا؛مارادرنظرآورید،مارارهانکنیدویاریمان

کنیدکهخدایتعالیشمارایاریخواهدنمود.«ا
خطبههای )علیهمالّسالم( معصومان نورانی بیانات در البته

دیگرینیزبهآنحضرتنسبتدادهشدهاست.ا

علی میکائیلی

قائم



سالم،ایامامزمان.بهتصورمندرنمیآید،امامیدانمدرعین
اینکهمیزبانمایی،جاهایدیگرهمهستی.هرآنجاییکهبوی
عدلمیآید،هرآنجاییکهحقبهحقدارمیرسدوناحق
بهسزایشمیرسد.چهعطریمصرفمیکنی؟بویگالبو
یاسوشببو،بویشکوفههایبهاروبویگلمحمدی؟انگار
ازهرگلسهمعطرداری،ونسیمبهاحترامازکناررایحهتو
ازهرسکوتی را آن که درسکوتشبجبهه میگذرد.من
سنگینتریافتهام،صدایپایتورابهشکستنآنشنیدهام،و
ازصدایپایتوبهآرامشرسیدهاموهمزمانهراسدشمن
از رادرشلیکمنورهادیدهام.مندرنورمنورهاطرحیرا
موهایی نمیدانم بودم. افتاده مجروح که بار آن دیدهام، تو
جوگندمیرادیدمیاموهاییمشکیراکهازمهتابنقرهای
بودند؟وبویعطرپیچید.بویعطربربویباروتغالبآمد،
به بهشتوجهنم میان رایحهفهمیدمکهمرز این از ومن
مرا افکار دفتر اگر زمان، امام ای توست! از مویی تار نازکی
ورقبزنی،جزبیانیکآرزودرآننمیبینی،وآنشهادت
است.منمیخواهمتابهابدبهمهمانیخدادرآیم.دستمرا
بگیر،ایپیر،ومرابهمرزیبرسانکهعبورازآنبهنزدخدا
شهادتمحسوبمیشود.کهتابهابدسرافرازیازخدابیابم.
بایدمدامبهخودنهیببزنمکهبنویس.بایدجایآنکهچیزی
رابرایدیگرانتعریفکنم،آنرابنویسم.بهتجربهفهمیدهام
اگرچیزیراکهقراراستبنویسم،تعریفکنم،دیگرشوقی
بهنوشتنشندارم.اگرهمبنویسم،ازحسعاریاستوباید
یعنیچه؟ بزنم. عادتکنمکمترحرف باید اصال پارهشود.
میزدم. کهحدس طور همان بچههاشروعشده، پرانی تکه
نویسنده، آقای میگویند:» میآیند، راست و میروند چپ
میرزاجبهه...«ومنالبتهخوشممیآیدواحساسغرورمی
ازآنچهراکه ابراهیمومحمدبهاصرارخواستندکمی کنم.
نوشتهام،برایشانبخوانم.خواندم.خیلیخوششانآمد.محمد
گفت:»اگردربارهاینجبههنوشتهنشود،مظلوممیماند.مثل
بیگناهیکهبرداربرود.«ابراهیمگفت:»رویایننکتهتأکید
کنکهمانهباعراقکهبادنیامیجنگیم.«محمدگفت:»من
نظرابراهیمرااینطورتصحیحمیکنمکهنهمابلکهدنیاباما
میجنگد.«ابراهیمگفت:»آره،مطمئنماگربتوانیآنچهراکه
درجبههمیگذرد،درستمنتقلکنی،شهرهایماآنحال
بتوانم.چنین گفتم:»بعیدمیدانم داشت.« نخواهند را هوا و
انتظاریرابایدازیکنویسندهدرستوحسابیداشتنهاز
منکهفقطقصدمنوشتنخاطراتاست.«والبتهخودمازاین
حرفخوشمنیامد.وحاالکهدارممینویسم،اعترافمیکنم
نویسندهای مرا آنها آیا ببینم زدم را اینحرف کهمخصوصا

نه؟خوشبختانههمانی یا قلمدادمیکنند وحسابی درست
نویسنده »مگر گفت: ابراهیم شنیدم. میخواستم، که را
درستوحسابیچهشکلیاست؟وتازه،ازتوحسابیترکدام
نویسندهاستکهخودرادرکانونخطرانداختهوجنگرا
باهمهوجودلمسمیکند؟«محمدگفت:»توبنویس،مابه
عنواننویسندهدرستوحسابیقبولتداریم.حتیحاضریم
ابراهیم بهجایتنگهبانیبدهیموسالحتراحملکنیم.«
گفت:»خالصهنازتراخریداریم.«ودستبرشانهامگذاشت.
گفت:»آره،آقاسعید.توهمینرابچسب.«بهخودکارمنگاه
داشته خودکارینو کردم هوس بود. پریده لبهاش که کردم
باشم،ودچاراینوسواسشدمکهبراینوشتنازجبههباید
قلمآدمنوباشد.نوبودنقلمیعنیانگارکهوضوداشتهباشی.
منبیوضوازجبههنمینویسم.مگرنهاینکهخاکجبههبه
قدومولیعصرمزیناست؟وتاحاالماشةتفنگمرابیوضو
نچکاندهام.مگرجزایناستکهجنگیدندراینجبههعین

عبادتاست؟

نه آبی ، نه خاکی

 بخشی از نوشته های شهید سعید مرادی که در
کتاب نه آبی ، نه خاکی چاپ شده است



بهسرکرده را بود.آسمانچادرسیاهش ساعتهشتشب
محکم شب سیاه چادر به ستاره رنگ نقرهای پولکهای و
بهقفسهکتابها اجمالی نگاه ازاینکه بعد  بودند.... چسپیده
انداختموخیالمازمرتببودنهمهچیزراحتشدازمغازه
بیرونزدم،کرکرهرنگورورفتهوزنگاریراپایینکشیدمو
قفلآهنیزنگزدهراباهزارزحمتبهجاقفلیکرهکرهزده

بهسمتخانهراهافتادم...ا
هیاهوی و همهمه از پر بازار که پیش ساعت چند برعکس
به و آمده بازار به کودکانشان همراه به که بود خانوادههایی
قدیمیشهرشان بازار از یادیهم التحریر لوازم هوایخرید

کردهبودند،حاالحسابیخلوتخلوتبود.ا
لوازم انبوه و نتراشیده مدادهای نو، دفترهای مدرسه، بوی
بود. بخشیده تازه بوی و رنگ بیحالشهر بازار به التحریر
برچیدن حال در فروشها دست و باز درمیان یک مغازهها

بساطخودبودند...ا
فضای میتابید مغازهها داخل روشن چراغهای از که نوری

تاریکبازاررانیمهروشنکردهبود...ا
ذهنمبهسمتاتفاقچندساعتپیشپرکشید...ا

ساعتپنجیاشایدمششعصربود...ا
و فریاد صدای که بودم مشتری با زدن کله و سر مشغول
گریهکودکیازمیانشلوغیبازاربهگوشمرسید...خوبکه

گوشدادمفهمیدمصداازمقابلمغازهاست...مشتریهارابه
شاگردمسپردهوبرایپیگیریموضوعازمغازهخارجشدم...ا
اشک سخت و نشسته مغازه مقابل پله روی گریان کودک
حرفهایش از کردن نوازش و ناز کمی از بعد میریخت...
اینگونهدستگیرمشدکههنگامخریدحواسشبهسمتمداد
رنگیهاودفترنقاشیهایمغازهایپرتشدهومادرشراگم
کردهبود.همانجاکنارکودکنشستمساعتیبعدخانمیکه
ازقضامادرکودکبود،هراسانوگریهکنانبهسمتکودک

آمدواورادرآغوشمادرانهاشغرقکرد.ا
آنجابودکهفهمیدمدرمیانرنگولعابزندگیهزارتویمان
بایدحواسمانراخوبجمعکنیمتامبادادستمانازدست

موالیمهربانمانرهاشودوگمشویم...ا
نگاهمرابهماهدوختموزیرلباینشعررازمزمهکردم:ا

زرقوبرقبدلیجاتاسیرتنکند
بینچراغانیهاماهراگمنکنی...ا

ابندی سارا 

گم شده... ا



رویبنماینگارادلماسویتوشد
عاقبتایندلخاکیپُِرازبویتوشد

دستخودرابکشایصاحبایامبهدل
کیشودتاکهبگوییمجهانکویتوشد؟

آقایمنسالم
موالجانمگلهمندم!ا

امااینبارنهازشمابلکهازخودموخدایخودم...ا
آقایمنازخودمکهمعلوماست،چونهنوزالیقحضوردر
ظهورشمانشدهاموازخدایخودمکهچرااماممندرغیبت
است،مگرنهایناستکهاماماندیگرباوجودمردمیکهالیق

دیدارنبودند،درجامعهبودند.ا
میدانماماممن!کههمانهاچهخونهاکهبهدلامامانمن
نکردهاندوهمانهابودندکهامامانمرابهشهادترساندند،اما

مگرشماخوندلازمانمیخورید؟
برای بازمنطقکارخدادرستتراستو آقاجانمیدانمکه
حفاظتازشمااینچنینتدبیرکردهانداماشکایتماکهجایی

نمیرود.ا
باالخرهماهمبندگانخداهستیمولیولّیاورادرکنارخود

احساسنمیکنیم.ا
شایدایرادازاحساسماباشدکهشماراحسنمیکنیم،شاید
اگرشماراناظربرخویشودرکنارخودمانحسمیکردیم،
زودترازاینفراقراحتمیشدیم،اماچهفراقی؟بهراستیاگر
اینقدرطول مابهدرستیاحساسفراقداشتیم،غیبتشما

میکشید؟
آریاماممن،منگلهمندمازخودم،ازاحساسخودم،ازکسی
کهبایدباشمولینیستم،ازکسیکهبایدطوریزندگیکند
کهگوییامامشرامیبیندوهمانگونهرفتارکندکهدرعصر

ظهوراورفتارمیکند.ا
آریمنخودمراگمکردهامنهشمارا،خودمراکهپیداکنم

شماهمپیدامیشویدآقاجان.ا
آقاجانم،ایکاشازاینگمگشتگیبهستوهآیم،کاشبتوانم
اینجانبیخبرازهمهجارابهجایخویشبرگردانم،کاش
بهاصلخویشکههمانانسانکاملاستنزدیکونزدیک

ترشوم.ا
موالیمن!یاریگِراینراهُگمکردهمیشوید؟ومگرممکن

استکهمنبخواهمپیداشوموشماپیدایمنکنید؟

فراق

عطیه سراجی



ثارازماده»ثأر«است.ا
است مقتول خون کردن طلب و خونخواهی معنای به لغت در ثأر
که کسانی است»ای بوده صورت این به  لثاراتالحسین یا اصل در و
است:»ای چنین عبارت معنای بنابراین، هستید« خونخواهی اهل
خونخواهانحسین.«مخاطباینعبارت،خونخواهانامامحسین)ع(

هستندکهبرایخونخواهیفراخواندهمیشوند.ا
حرفالمدر»یالثاراتالحسین«راالماستغاثهمینامندکهدرعبارات
استغاثه)طلبکمک(گاهیبرسرکلماتمیآید.گفتهشدهکهممکن

است»یالَثاراِت«تسهیلیاتصحیفشدۀ»یاآلثاراِت«باشد.ا
درهرصورتتعبیرعمیقیاستکهاززوایایمختلفبایددرآنتاّمل
شود.حداقلمعنیآنشایداینباشدکهنظرمیکنیبهامامحسین)ع
(واظهارمیداریایخونخدادرکالبدبشریت!چراکهحیاتبشربه
خوناستوتوحیاتبشری.ایکسیکهخداخونخواهتوست.خون
بهایتوخداست،زیراحسینوسیلهاحیایدینخداستبهتعبیریخون
تو»ثاراهلل«هستی نرفته توهدر خداستدرکالبدجامعهبشری،خون
نابود را قیامتمیجوشدوظالمین تا اینخونها توخداست. ومنتقم

میکند.ا
یالثاراتالحسینشعارخونخواهیامامحسین)ع(استکهدرابتدادر
قیامتوابینبهرهبریسلیمانبنصردخزاعیبهکارگرفتهشدوسپس
ازآن یارانش و امامحسین)ع( برایخونخواهی قیامخود مختاردر

استفادهکرد.ا
افرادیکهشعاریالثاراتالحسینرااستفادهمیکردندآغازقیاموتحریک

دوستداراناهلبیت)ع(رااعالممینمودند.ا
ابومسلمخراسانینیزدرشکستامویانازشعاریالثاراتالحسینبهره

گرفت.ا
براساسبرخیازروایات،شعارامامزمان)عج(ویارانایشاندرآخرالزمان،
یالثاراتالحسینخواهدبود.پیروانبنیامیهدرمقابلاینشعار،شعار

»یالثاراتعثمان«سرمیدادند.ا
شعاریالثاراتالحسین،تأثیربسیارزیادیدرتحریکدوستداراناهل
بیت)ع(علیهحکومتامویداشت.برهمیناساسمردانباشنیدناین

شعارازخانوادههایخودجداشدهومیداننبردمیرفتند.ا
پسازقیامامامحسین)ع(درروزعاشوراوشهادتایشانویارانشاندر
کربال،برخیازشیعیانکهباوعدهبیعتازامامحسین)ع(برایآمدنبه
کوفهدعوتکردهبودندامابهعهدخودوفانکردند،ازخطایخویشدر
پیمانشکنیویارینرساندنبهامام)ع(،پشیمانبودند،آنهاتصمیم
گرفتندکهخطایخودراجبرانکنندودرجلساتمختلفبهایننتیجه
رسیدندکهاینننگجزباکشتهشدندرراهامامحسین)ع(وگرفتن

انتقامازقاتالنویپاکنمیشود.ا
ثاراهللبرایاولینباردرزیارتهایمربوطبهامامحسین)ع(وزیارت
عاشوراذکرشدهاست.»السالمعلیَکیاثاراهللوابَنثاره«اینعبارتنیز

درزیارتوارثهمآمدهاست.ا
خداونددرقرآنکریممیفرماید:ا

َوَمنُقِتَلَمْظُلوًماَفَقْدَجَعلَْنا َماهلّلإاِلَّبِالَحقِّ النَّْفَسالَِّتیَحرَّ تَْقُتُلواْ ا»َوالَ
َُّهَکاَنَمْنُصوًرا«)سورهاسراء؛آیه33(ا لَِولِیِِّهُسلَْطانًاَفاَلیُْسِرففِّیالَْقْتِلإِن
ا»وانسانرا)کهخداکشتناوراحرامکردهاست(جزبهحقنُکشید،و
هرکسبهستمکشتهشود،وبرایولّیاوسلطهایبرقاتلقراردادهایم؛

پسنبایددرکشتنزیادهرویکندوچندتنرادربرابریکنفربُکشد
یاکسیراجزقاتلبهقتلبرساند.بیتردید،ولّیمقتولباحکمیکه

مقررداشتهایمیاریشدهاست.«ا
امامصادق)ع(درمورداینآیهفرمودند:ا

ما و استکهمظلومکشتهشده )ع( بنعلی آیه،حسین این از ُمراد
اولیایَدماوییموقائمماوقتیقیامکند»ثار«اوراطلبخواهدکردو

انتقاماوراخواهدگرفت.ا
امامحسین)ع(بهفرزندشامامسجاد)ع(کهدرواقعهیعاشورابهدلیل

بیماریدرنبردشرکتنداشتندفرمود:ا
ا»سوگندبهخدا؛خونمنازجوششبازنمیایستدتااینکهخداوند،
مهدیرابرانگیزد.اوبهانتقامخونمن،ازمنافقانفاسقوکافر،هفتاد

هزارنفررامیکشد.«ا
دیگر هم به اینگونه عاشورا روز در فرمود:» شیعیان به )ع( باقر امام
تسلیتگویید:اخدایسبحاندرمصیبتوماتمامامحسین)ع(مزدو
پاداشمارابزرگگرداندوماوشماراازانتقامجویانخونامامحسین

قراردهد.«ا
یکیازالقابحضرتمهدی)عج(منتقماستکههنگامظهورشانخود

رابهاینناممعرفیمیکنندومیفرمایند:ا
ا»أنابقیةاهللفیأرضهوالمنتقممنأعدائه«منباقیماندهخداروی

زمینوانتقامگیرندهازدشمنانهستم.«ا
البتهدربرخیروایات،ایشانمنتقمخوِنهمةائمهومظلومینهستند.
مهدی حضرت که است خداوند خواست همان حضرت، یاران شعار
موعود)عج(رادرانتقامگرفتنازخونامامحسین)ع(یاریمیدهند.ا
اگربهاینموضوعباهماندیدگاهخونخواهیامامحسین)ع(دیدهشود،

موضوعبسیارروشنمیشود.ا
حضرتمیفرمایند:ا

ا»امنبرایاحیایسّنتجّدمواصالحامتاووامربهمعروفونهیاز
منکرقیامکردم.چونقیامحضرتمهدی)عج(همبرهمیناصولاست،
انتقامازایشانجنبهشخصیوخصوصیندارد،بلکهُمراد،انتقامازحتک

حرمتهاییاستکهبهاسالموبرپادارندگانششدهاست.«ا
پیامبراکرم)ص(درخطبهخوددرروزغدیردرتوصیفحضرتمهدی
)عج(میفرمایند:االانّهالمنتقممنالظالمیناالانّهمدرککلثارالولیاء
اهلّلعزوجل»آگاهباشیدکهاو]خاتماالوصیاءمهدیموعود)ع([انتقام
گیرندهازستمگراناست.اوخونخواهخونبهناحقریختههمهبندگان

صالحخداست.«ا
درکالمآخرشعارقیامهایشیعی»یالثاراتالحسین«استکهپساز
شهادتامامحسین)ع(وبهمنظورخونخواهیازویشکلگرفتهبودند
انشااهللخداتوفیقدهدماهمدرزمرهیانتقامگیرندگانخونشهیدبی

سرمانآقااباعبداهللالحسین)ع(باشیم.ا

ثاراهلل

فاطمه صادقی زاده



شنیدهبودکهاینباربازدعوتنیست
کشیدازتهدلآهوگفت:قسمتنیست

!بیابهداددلتنگمابرسایعشق
اگرکهحوصلهداری،اگرکهزحمتنیست

غمیستدردلجاماندههایکربوبال
کههرچههستیقیندارمازحسادتنیست

میانماکهنرفتیمورفتهها،شاید
تفاوتیستدرآغازودرنهایتنیست

همیشهآنکهنرفتهستبیقرارتراست
...همیشهآنکهنرفتهست،کمسعادتنیست

خودشنرفتودلشراپیادهراهیکرد
نبایداینهمهدلدلکندکهفرصتنیست

هیچعشقیبهعشقزلیخانمیرسد
مجنونبیقراربهلیالنمیرسد

قربانهمانکسکهاینراسرودهاست
هریوسفیبهیوسفزهرانمیرسد

کرب و بال

مریم کرباسی

یوسف زهرا

عباس صاحب الزمان



صبر،عبارتاستازثباتنفسواطمینانآنومضطربنگشتن
ومقاومتکردندربالیاومصائب،بهگونهایکهسینهانسانتنگ

نشودوخاطرشپریشاننگردد.ا
عامترینومهمترینصفتانسانیبازدارنده»صبر«است.»صبر«در
لغتعرببهمعنایحبسودرتنگناومحدودیتقراردادناست.
درفرهنگاخالقی،صبرعبارتاستازوادارنمودننفسبهانجام
آنچهکهعقلوشرعاقتضامیکنندوبازداشتنازآنچهعقلوشرع
نهیمیکنند.وهمچنینحفظنفسازاضطراب،اعتراضوشکایت

وهمچنینبهآرامشوطمأنینهگفتهمیشود.ا
درروایات،پیرامونصبراشارهشدهاستکهصبروظفربهمعنای
است بنا جا هر و هستند یکدیگر دوقلوی برادرهای پیروزی،
اگرما باشدیعنی نیزوجودداشته بایدصبر بیفتد اتفاق پیروزی
اهلاستقامتومقاومتنباشیمهمزادآنیعنیظفروپیروزینیز

محققنخواهدشد.ا
انتظاردرلغتبهمعنایچشمبهراهبودنونگرانبودناست.و
ازنظرروانشناسی،کیفیتیروحیاستکهسببپیدایشحالت
و یأس آن مقابل نقطه و میرود انتظار آنچه برای است آمادگی
ناامیدیاست.وازنظراصطالحیبهمعنایاعتقادبهایناستکه

فرجامتاریخباعدالتوسعادتجهانیرقمخواهدخورد.ا
انتظارعبارتاستازیکحالتقلبیوروحیکهازآمادهشدن
برایچیزیکهدرانتظارشهستی،برمیآید.پسهرقدرانتظار

شدیدترباشد،آمادهشدنهمبیشترمیشود.ا
انتظارراعمدتابهدوگروهتقسیممیکنند:ا
ا1(انتظارسازنده،تحرکبخشوتعهدآور:ا

 عنوان»با به آن از روایات در که است راستیني انتظار همان
استفاده روایات و آیات از است. شده یاد عبادت« فضیلتترین
از است حلقهاي السالم، مهديعلیه حضرت ظهور که ميشود
حق اهل پیروزي به که باطل اهل و حق اهل مبارزه حلقههاي
منتهيميشود.سهیمبودنیکفرددراینسعادت،موقوفبهاین

استکهآنفرد،عماًلدرگروهاهلحقباشد.ا
ا2(انتظارویرانگر:ا

انتظارویرانگر،فلجکنندهوبازدارنده-کهدرواقعنوعي»اباحي
گري«است-هموارهموردمذمتوسرزنشقرارگرفتهاست.ا

قیام و مهدویت از مردم، قشرِي برداشت حاصل انتظار نوع این
را آن ماهیت صرفاً که است السالم علیه موعود مهدي انقالب و
انفجاريميدانندکهفقطوفقطازگسترشواشاعهورواجظلمها،
تبعیضها،اختناقها،حقکشيهاوتباهيهاناشيميشود.نوعي

سامانیافتناستکهمعلولپریشانشدناست.ا
یافتن تحقق منتظر که کسی است. »صبر« انتظار، اصلی جوهر
هدفآرمانیاستبایدتازمانشکلگرفتنآرمان،صبرپیشهکند
وتابوتوانراازدستندهدواگرصبرراازدستدادانتظاررا

نیزازدستداده؛چراکهصبر،تحققبخشجوهرانتظاراست.ا
برابرمشکالت، در وصبر وشکیبایی پایداری بدونعنصر انتظار
حقیقت در و محتوا، بی است قالبی و مغز بدون است پوستهای

انتظارنیست.ا
ْبُرَواِنِْتَظاُرالَْفَرِج«؛)چه امامرضا)علیهالسالم(فرمود:»َمااَْحَسَنالصَّ
نیکواستشکیباییوانتظارفرج(.همچنینچونبرایظهوروقت
تعییننشدهاستوهموارهوقوعآنراامریناگهانیتوصیفکرده

اند،بایدانتظارلحظهبهلحظهباشد.ا
سبکزندگیمنتظرانهمانندتمامسبکهایزندگی،هدفمشخصی
رادنبالمیکندزیرادرتعریفسبکزندگیآمدهاستکهبناداریم
رفتارهاییرابراساسباورانجامدهیمتابهیکهدفبزرگیکه

تعیینکردهایمدستپیداکنیم.ا
ویکمنتظر است بههمینگونه نیز منتظرانه زندگی درسبک
امامزمان)عج(ضمنآنکهبناداردنیازمندیهایفعلیخودرا
براساسواقعیتهایموجودعصرغیبتتنظیمکندوبایستههای
دینیخودمانندحفظدینو...راانجامدهدیکآرمانبلندیمبنی
برایجادآمادگیدرخودوجامعهبرایزمینهسازیظهوردرحد
توانداردکهاینهدفوآرمانبلند،جایگاهصبررادراینسبک

زندگیمشخصمیکند.ا
اساساًآرمانوهدفبلندزندگی،درنقطهایقرارداردکهدسترسی
بهآنخیلیآساننیست.آرمانبلندظهورامامزمان)عج(یکهدف
بسیاربزرگاستکهبرخیتصورمیکنند،اینآرمانرویاییاست،
درحالیکهواقعیتاستوطبقوعدهخداوندمحققخواهدشداما
بهایندلیلکهدریکقلهمرتفع،میاناهدافزندگیقرارگرفته،
طبیعتاًدسترسیبهآنکاردشواریاستلذابرهمیناساس،سبک
زندگیبراساسرسیدنبهاینقلهبرمحورصبرتعریفمیشود
زیرابرایرسیدنبهاینقلهبلندبایدکارهایمختلفیراانجامداد
ودرضمنبایددربرابرموانعیکهپیشرویانسانایجادمیشود

نیزمقاومتکردودلسردنشد.ا
مجموعهکارهاییکهشخصبایدانجامدهدتاآرامآرامبهاینقله
برسدیعنیگامهاییکهبایدبرداردونوعبرخوردوتعامالتیکه
باموانعوچالشهایپیشرو،رخمیدهدلزومبرخورداریازصبر

راحتمیمیکند.ا
در اگر و است زندگی سبک این ارکان ترین مهم از یکی صبر
روایاتآمدهاستکهصبرهمانندسربرایایماناستواگرصبر
سبک در منتظری اگر که معناست این به میمیرد ایمان برود
زندگیخودعنصرصبرراداشتهباشددرواقعآراستهبهویژگیهاو
معیارهایسبکزندگیمنتظرانهشدهاستواگرنباشدتنهاشعار

دادهاست.ا

نفیسه مردای

انتظار



منتظرمیمانم،منتظرچه؟منتظرکه؟
ازدیدارتباخوبانسخنهاگفتهاندودلمقنجمیرودوبعد
بالفاصلهدراندوهفرومیروم...دیدنچهرهاتآرزوییاستکه

بهسالهامنتظرشدنمیارزد.ا
 عظیم تندبادی مثل اخالقم اما منتظر گذاشتهام را اسمم
نیکیهایمرادرومیکندومیبرد.مفاتیحرابازمیکنمدعای
و التیاممییابم و تزریقمیکنم فرسودهام برجان را کمیل
صبحهمدعایندبهرابرایطلبکردنتمیخوانم،نمازظهر
میخوانم وجود تمام با را ولیعصر حضرت زیارت و میشود
ولیوجودمجانیتازهنمیگیرد.میگویممستحباتکماست
البد.غروبجمعهشدونیامدی...زیارتآلیاسینراآرامآرام
زمزمهمیکنم،بعدمیرومبازسراغمفاتیحوکلیددربیدیگر
ازبهشتراداخلقفلمیچرخانم...دعایسماتاست،غروب
دلگیریکهنیامدیوباایندعانیامدنتراشکایتمیکنمو
شبازراهمیرسد.هنوزدنیاتاریکاستونورتچشمانمرا

روشننکرد،ایرادکارکجاست؟؟؟
روزمرامرورمیکنم،هفتهیگذشته،ماهپیش،محرمراکه

گمانمیکردمباخلوصعزاداریکردم،عرفهرا،رمضانوشب
هایقدرراوشایدسالگذشتهامرا،چقدربهانهداشتمبرای

ازنوشروعکردن.خرابکردهامتمامشانرا...ا
باخانواده،دوستانمازمنگریزانند.شنیده اخالقمتنداست
بودمکهاولینکسیکهواردبهشتمیشودخوشروترینشان
استوپیامبرمانهمپیامبرمهربانیواخالقبوده،زبانزدخاص
وعامبودهدراینویژگی.شرمسارمیشوم،مستحباتیکهانجام
دادمدودمیشودبهناگاه،دستمراخالیمیبینم..اشکهای
ثمر. بی       ریختهشدهامبیارزشمیشوندوسعیهایم
انسان چقدر شما با بودن میکند، ناامیدم هم عزاداریهایم
میخواهد،چقدراخالقنیکو،چقدرعرضهیدیدارمیخواهد؟
چراکفایتنمیکنمبراییاریات؟چراچشمانمنورنمیگیرد
برایدیدارت؟ومیدانمتنهادوریازمحرماتوانجامواجبات
برایرسیدن کفایتکند و نزدیککند تو به مرا نیستکه
بهتو،بایدبهترازآنچیزیباشمکهانتظارشراداریبرای

انتظارم.ا
بازهممثلهرهفته،اخالقمشرمندهاممیکنددرمقابلتو،

تومنتظرینهمن...ا

منتظرمیمانم

زهرا کارچانی


