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چکيده
از آغاز اسالم، خاندان رسول خدا 9 از سوى مسلمانان احترام و تكريم مى شدند. خداوند 

ــالت پيامبر  ــفارش كرده و اجر و مزد رس نيز در قرآن به موّدت، محبت و احترام آنان س

اكرم 9  را دوستى خاندان آن حضرت قرار داده است.

ــفارش  ــه خود پيامبر 9 نيز همواره به مهربانى با آنان س ــول خدا 9 ك فرزندان رس

ــدارى از دين اسالم و تبليغ آن به دورترين سرزمين ها مهاجرت كردند  مى كرد، براى پاس

و گاه در اين راه به شهادت رسيدند. آرامگاه ها و مراقد اين بزرگواران كه از آسيا،  اروپا و 

آفريقا تا هند و چين پراكنده شده اند، شاهد اين مدعاست. اين آرامگاه ها و مراقد، همواره 

مورد احترام و تكريم مردم در سراسر سرزمين هاى اسالمى و از نشانه هاى تاريخ، فرهنگ 

ــالش در نابودى اين  ــد، افزون بر ت ــت؛ ولى گروه هاى منافق و فاس ــالمى اس و تمدن اس

بارگاه ها و مقام ها، مى كوشند اعتقاد مسلمانان به ايشان را سست و آلوده كنند.

ــول خدا 9 و مراقد اين  ــت ضمن تبيين جايگاه فرزندان رس ــتار بر آن اس  اين نوش

ــالم را از  ــلمانان، اهميت و جايگاه بارگاه  هاى امامزادگان در جهان اس ــواران نزد مس بزرگ

جهات گوناگون شرح دهد.
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ذرية رســول اهللا 9 و فرزنــدان اهل  بيت: از بدو تاريخ اســالم مورد احتــرام و تكريم 
مسلمانان بودند؛ چون انتساب آنها به ذات پيامبر عظيم  الشأن و گرامى حضرت خاتم األنبياء و 
سيدالمرسلين آنها را عظمت و عّزت بخشيده است، كه بدان وسيله آنها از ذاتيات و روحيات 

و روش آن حضرت بهره اى برده اند و وارث مكارم شده اند.
افــزون بر اين، خداى متعال در آيات كالم اهللا مجيد، بارهــا به موّدت و محبت و احترام 
َة ِفى الُْقْربى)1  ــَألُكْم َعَليِه َأْجراً ِإالَّ الَْمَودَّ آنان تأكيد و توصيه فرموده، حتى در آيه (ُقل َال َأْس
(شــورى، آيه 23) اجر و مزد زحمات طاقت فرساى پيامبر اكرم را در تبليغ رسالت سنگين اسالم، 

مــوّدت به ذريــه و  ذوى القربى قرار داده اســت. همچنين خود پيامبر اكــرم 9 در احاديث 
فــراوان، به مدارا و محبّت و مهربانى به آل گرامى اش ســفارش نموده؛ بلكه احاديث در اين 
باب به حد تواتر رســيده اســت و براى گردآورى اين احاديث، كتاب هاى بسيارى تأليف و 
تنظيم شــده است و بزرگان علماى اســالم و از همه مذاهب و فِرق، بلكه امامانى چون احمد 
حنبــل و نســائى به گردآورى احاديث «مناقب اهل بيــت:»  در صدها كتاب و به زبان هاى 

مختلف پرداخته اند. 
فرزندان رســول اكرم9 امر محافظت از دين مبين اسالم و تبليغ آن را بر دوش گرفتند و 
پس از وفات پيامبر در تمام ســرزمين  پهناور اسالمى پراكنده شدند و آرامگاه ها و صحن هاى 
مقدس اين شــهدا و مظلومان، از ايران گرفته تا عراق و حجاز و شام و... گواه آشكار اين امر 

است.
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اما كسانى كه پس از پيامبر، به اسم دين بر مردم حاكم شدند، نسبت به تالش هاى بى وقفه 
و كوشــش آل محمد9 در تبليغ دين بســيار كارشكنى كردند و با بى مهرى و  آزار و اذيت، 
كوشيدند تا آنها را از جامعه اسالمى دور نگه دارند. از همان روزهاى اول پس از رحلت پيامبر 
كه به دخت گرامى آن حضرت ستم روا داشتند، با غصب فدك، مى خواستند آل  محمد9 را 

در تنگناى اقتصادى و اجتماعى قرار دهند.
اين ظلم اســتمرار يافت و تمام سرزمين اســالمى را فرا گرفت. لذا در طول تاريخ خلفاى 
بنى اميه و بنى عباس، هيچ  چهره درخشــانى از آل محمد9 را در خالفت و واليت و مناصب 
مهم حكومتى نمى بينيم؛ بلكه آن ظلم و غصب حق، با شدت هرچه بيشتر ادامه داشت و صدها 
تن از بزرگان آل محمد9 در جنگ ها و اســارت هاى ســخت يا زير شــكنجه شهيد شدند و 
تاريخ اسالم از اين صفحات ستمگرى و سياه پر است، كه ابوالفرج اصفهانى در كتاب «مقاتل 

الطالبيين» و عالمه امينى در كتاب «شهداء الفضيلة» گوشه هايى از آن را ضبط كرده اند.
با تنگ شــدن عرصه كشــور پهناور اســالمى بر دودمان شــريف آل  محمد، چاره اى جز 
هجرت به دورترين نقاط خارج از ســلطه خلفاى آن زمان نبود و هر چه از كرامات و علوم و 
معارف دين و رســالت اسالم را كه داشــتند، با خود به اطراف بردند و در ميان مردم مشغول 
تبليغ شــدند. در مشرق زمين به ســرزمين هند و ماوراءالنهر (تركستان)، بلكه به مرزهاى چين 
رســيدند، و در مغرب زمين از آفريقا و شــمال آن و اُندلس، به مرزهاى فرانســه وارد شدند و 
در هر جا كه ســاكن شدند، دين مبين اسالم را منتشر كردند و مردم گروه گروه به آيين حق 
گرويدنــد. آن بزرگان در هر جا كه توانســتند، حكومت هاى اســالمى بــه رهبرى آل  محمد 

تشكيل دادند.
اما حكومت هاى فاسد در سرزمين هاى اسالمى، دست از دشمنى با ايشان برنمى داشتند و 
با آتش افروزى و به راه انداختن جنگ هاى ويرانگر، به سرزمين هايى كه آل محمد 9 بر آنها 
حاكم بودند، حمله مى كردند و طاقت ديدن دولت هاى شيعى را نداشتند. در پى اين جنگ ها 
و شــهادت امامزادگان در مناطق دور و نزديك سرزمين اســالمى، در هر گوشه اى بارگاه  و 
حرم يكى از آل محمد 9  بنا نهاده مى شد كه مسلمانان به آنها اداى احترام مى كنند و آنها را 

مقدس مى دانند.
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اين مراقد و بارگاه ها نشــانه هاى تاريخ و فرهنگ و تمدن اســالمى است، و از چند جهت 
حائز اهميت است:

اّول: هر يك از اين بارگاه ها ســندى اســت محكم بر اسالمى بودن آن سرزمين و اين كه 
اســالم به اين سرزمين رســيده و با كوشش انسان هاى پاك فتح شــده و خون پاك فرزندان 

رشيد اسالم و بهاى اسالمى بودن اين سرزمين هاست.
دوم: وجــود ايــن امامزادگان دليــل بر عظمت اهل  بيــت عصمت و طهارت اســت، كه 
با كوشــش ها و جان فشــانى هاى خود، امر هدايت بشــر را بر عهده گرفتند و نهال اســالم را 
در آن ســرزمين ها كاشــتند كه هنوز هم نام و نشانشــان در آن جا مى درخشد؛ در حالى كه از 

قاتالنشان هيچ نام و نشانى باقى نمانده است. 
بــارگاه مقــدس و باعظمت حضــرت زينب3 در شــام چون گوهرى در آن ســرزمين 
مى درخشــد؛ در حالى كه نه از يزيد و نه از خلفاى ســتمگر اموى اثرى باقى نمانده اســت. يا 
مقام رأس الحســين در مســجد اموى كه مركز خالفت يزيد بود و قبر حضرت رقيه3 دخت 
گرامى اباعبداهللا7 كه در حال اسارت به شهادت رسيد. يا بارگاه مقدس حضرت امام موسى 
بن جعفر7 كه در زندان ســخت و طاقت فرســاى هارون عباسى به شهادت رسيد، اما اكنون 
حرمش آســمان بغداد را روشن كرده است. كجاست آثار هارون و بنى العباس كه بر سرتاسر 
سرزمين هاى اســالمى حكومت مى كردند؟! كجاست آن كاخ هاى باشكوه و پايكوبى ها؟! و 
كجايند آن كاخ نشــينان ســتمگر؟! اين درس عبرتى براى همه تاريخ است و دليل آشكارى 

است بر پيروزى حّق بر باطل.
ســوم: اين مقام ها در هر نقطه  اى كه هســتند، ســبب پيوند مردم با دين اسالم و استحكام 
رابطه ميان مردم و دين و آيين حق و  عبادت گاه هايى براى ياد خدا و محل اجتماع مسلمانان 
و آشــنايى با معارف و احكام دينى بوده و ارتباط آنها با علما و مجاورين بيشــتر مى شود. اين 
ادامه راهى اســت كه آن عزيزان به خاطر آن هجرت كردند و آرامگاه هاى شان چراغى براى 

هدايت مردم گشت.
چهارم: اين همه توجه و احترام مردم به اين امام زادگان، ناشى از همان اصلى است كه در 
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ابتدا يادآور شــديم كه خدا و پيامبر بر آن تأكيد دارند و استمرار و ادامه آن، دليل بر جايگاه 
آل   محمد9 در قلب و انديشــه مســلمانان، و معرفت ثابت مردم به ايشــان اســت و به سبب 
جان فشانى هاى ايشان براى هدايت بشر، به مناطقى دوردست هجرت كردند و شهيد شدند، و 

اين موجب ارتباط بيشتر مردم با اهداف اين بزرگواران مى شود.
لذا مى بينيم كه گروه هاى منافق و فاسد سعى در از بين بردن اين بارگاه ها و مقام ها دارند 
يا مى كوشــند تا عقيده مردم به ايشان را سســت و آلوده كنند؛ چنان كه فرقه ضاله وهابيت به 
شيعيان تهمت «عبادت كنندگان قبر» مى زند؛ در حالى كه مسلمانان عبادت خدا را مى كنند و 
به اين بارگاه ها مى آيند كه بهترين مكان ها براى عبادت اســت و جاى پيوند با صاحب قبر و 
الهام گرفتن از اوست و اين قبرها و مقام ها همچنان آموزگار آنهاست. اما وهابيان  برنمى تابند 
كه قبور اين پاكان همچنان بدرخشد و كانون توجه عالقه مندان اهل بيت: باشد. اين دشمنى 
با اهل بيت: كه از ســقيفه آغاز شــد، امروز از يهود نشأت مى  گيرد؛ چنان كه وقتى پايه هاى 
بناى حرم حضرت امام خمينى= نهاده مى شــد، راديو فرانسه كه ادعاى پرچمدارى تمدن و 
دموكراسى معاصر غرب را دارد، جنجال مى كرد كه: اى اهل عالم! به هوش باشيد كه بارگاه 

مقدس ديگرى براى شيعيان در ايران در حال تأسيس است!
ايــن رفتار غرب، نشــان دهنده عمــق تأثير وجود بابركــت اين مقامات مجلّــل، بر پيكر 
صهيونيســم و تمــدن پوشــالى غرب اســت. انفجــار بمب در حــرم مقدس رضوى مشــهد 
خراســان در عاشــوراى حســينى، به دســت منافقيــن كــوردل، و حمله وهابيــون خبيث به 
بــارگاه مقــدس امــام هادى و عســكرى : در ســامرا ، حســينيه ها و مجالس عــزادارى و 
مســاجد شــيعيان نيز در همين راستاســت. اما آنان بايد بدانند كه اين اعمال وحشيانه، نه تنها 
 از تقــدس ايــن مكان ها نخواهد كاســت، بلكه احتــرام و عظمت آنها را دل هاى مســلمانان 

صدچندان مى كند.
آنچه تاكنون گفته شــد، تكليف زمامداران حكومت هاى كشورهاى مسلمان را سنگين تر 
مى كند كه به اين بارگاه ها و مقام ها بيشتر توجه كنند و از توجه و عالقه مردم به اين مكان ها 

درست استفاده كرده و شكرگزار آن باشند.
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برخى از كارهايى كه با برنامه ريزى درســت در اين راســتا مى  توان انجام داد، از اين قرار 
است:

تعيين تعــداد و مكان هاى جغرافيايــى و تاريخ بناى بارگاه هاى امامزادگان در سراســر  1 .
جهان.

انتشار آثار و كرامات امامزادگان.. 2
معرفى امامزادگان.. 3

خوشبختانه كارهاى علمى بسيارى تاكنون تأليف شده است؛ از جمله:
فرهنگ مكان هاى مذهبى كشور، نوشته دكتر محمدحسين پاپلى يزدى ـ مشهد. 1 .

تربت پاكان، نوشته سيد حسين مدرسى ـ قم.. 2
مزارات اهل البيت:، نوشته سيد محمدحسين جاللى ـ بيروت.. 3
مراقد المعارف، نوشته شيخ محمد حرزالدين ـ نجف.. 4
موسوعة العتبات المقدسه، نوشته جعفر الخليلى ـ بغداد.. ۵

همچنين مى توان با وزارت اوقاف در كشــورهاى مختلف اسالمى ارتباط برقرار كرد و به 
نتايج ارزنده اى دســت يافت. اميدوارم سازمان  اوقاف كشورمان به اين امر مهم و حياتى 
دســت يازد و اين خأل محســوس را پر كند و فرصت به دســت آمده در عصر جمهورى 

اسالمى را از دست ندهد.


