اﮔـﺮ اﻣـﺎم ﺑـﺮای ﻣﺄﻣـﻮﻣﺶ ﻧـﺎﻣﻪ ی
رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی ﻧﻮﯾﺴﺪ ...
ﺑﺨﺸﯽ از راه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﻣﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده و اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪش رواج
وﮐﺎرﺑﺮد دارد.

ﻧﺎﻣﻪ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺳﺨﻨﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺮﻗﻮم ﻧﻤﻮدن و
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ،از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن ﺑﯿﺸﺘﺮ و
اﺛﺮات آن ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﻣﻨﺴﺐ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻬﻢ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
ﯾﺎران ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﺎدت و ﻟﯿﺎﻗﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺳﻮی
اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻬﺰﯾﺎر ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻬﺰﯾﺎر از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﻣﯽ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ،ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺷﺪﯾﺪ اﻣﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ
ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی اﻣﺎم واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ اﺑﺮاز اﯾﻦ ﺷﻮق و
ﺧﺸﻨﻮدی ،ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻬﺰﯾﺎر ارﺳﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎﺷﺪ و
ﻋﻼﻗﻪ ی
ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻋﻼﻗﻪ و

ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﺧﺎص اﻣﺎم زﻣﺎﻧﺶ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد و اﻣﺎم زﻣﺎﻧﺶ اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺘﺸﺎن را ﺑﺮای او ﮐﺘﺒﺎً ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﯽ ﺷﮏ اﻧﺴﺎن را ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺪﯾﺪ ﻣﺘﺤﻮل ﺗﺮ ﮐﺮده و
ﮔﺰاف ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ،ﻗﻮت ﻗﻠﺐ داده و ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺸﺎط و
ﺳﺮورش را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری
ﻟﯿﺎﻗﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﭘﯿﺎم را از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺘﯽ،
ﺑﺎ ﻧﺼﺮﺗﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺘﯽ و … و ﻗﻄﻊ ﯾﻘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ از اﻣﺎم ﺳﻌﺎدت
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮان ﮔﺮدد.

اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( در ﻧﺎﻣﻪ اش ﺑﻪ ﺟﻨﺎب اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻬﺰﯾﺎر ،از ﻋﺒﺎرات
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ و ﻋﺒﺎرات دﻋﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺰﯾﺎر را ﻏﺮق در ﻣﺤﺒﺖ و اﻟﻄﺎف ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ی اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
»ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه ی ﻣﻬﺮﺑﺎن
ای ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻬﺰﯾﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﺰای ﻧﯿﮑﻮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺗﻮ را ﺑﻬﺸﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ و از ﺧﻮاری دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﻣﺼﻮن دارد و ﺗﻮ را
ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺤﺸﻮر ﺑﮕﺮداﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز و اﻃﺎﻋﺖ و ﺧﻮف
و وﻗﺎر و ﻣﺴﮑﻨﺖ آزﻣﻮده اﺳﺖ و در آﻧﭽﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮﺑﯽ داده
ای ،اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ را در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﻧﺪﯾﺪه ام ،اﻣﯿﺪوارم
راﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ ﺗﻮ را ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﯾﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ،
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ و ﺷﺐ و روز ﺑﻪ واﺟﺒﺎت ﻗﯿﺎم ﮐﺮدی ،ﻣﻦ از ﭘﯿﺸﮕﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم روزی ﮐﻪ ﺧﻼﺋﻖ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﺎس
دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺘﻨﻌّﻢ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻏﺒﻄﻪ ی
دﯾﮕﺮان ﮔﺮدد ،او ﺧﺪاوﻧﺪﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ی ﻫﺮ دﻋﺎﺋﯽ اﺳﺖ«.

