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می رفت، تشنگی بر من غلبه 
کرد. سر چرخاندم تا بگویم 
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ونه 2۴/ پوستین وار
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ق دارد.  ق دارد. می  توان گفت کربال همه چیزش فر وعش هم فر کربال شر
ق دارد.  ق دارد، هوایش و حتی آتشش نیز فر ق دارد، آبش فر خاکش فر

ق دارد. می گویند هوایش گرد وخاک است؛ اما نه، اینجا  کربال خاکش فر
خاک و خاکی ها آسمانی ترند. همان خاکی که خوردنش حرام است، 

دلتنگ تر از همیشه

کربال همه چیزش 
فرق دارد

عیسی ؟؟
دانشجوی زائر عتبات عالیات

وحید تقوی، 
دانشجوی رشته آمار اجتماعی اقتصادی، زنجان

همه می گویند اگر کربال نرفته باشی، یک غم داری و اگر رفته باشی، هزار 
غم. تازه االن دارم مفهوم این جمله را درک می کنم. 

بغض راه گلویم را می بندد وقتی می بینم با این همه گناهی که در کارنامه 
دارم، آقا مرا مهمان کربالیش کرد؛ وقتی می بینم با این سن و سال کم 

)۲۲ سال( شدم کربالیی عیسی. 
وزها بد جوری دلم هوای کربال کرده و هر گاه خاطرات اولین و  آری این ر
یارت آقایم امام حسین ؟ع؟  ور می کنم، عشق ز تنها سفرم به کربال را مر

در دلم زبانه می کشد. 
وزی مسافر  صادقانه بگویم حتی در تفکراتم نیز گمان نمی کردم ر

کربالی معلی شوم. 
خدای سبحان مرا خیلی دوست داشت که اولین سفرم به عتبات را 

د. همگام با بچه هایی صمیمی  ر فرمو وان دانشگاهیان مقر همراه با کار
با دلهایی نورانی و با صفا. 

دن با دانشجویان، لذت این سفر را برایم دوچندان کرد.  همسفر بو
یارت قبور  رگ دیگری که در این سفر شامل حالم شد، ز از توفیقات بز

د. شهر سامرا  مطهر و نورانی امام هادی و امام حسن عسکری ؟امهع؟ بو
دنش را کامال حس می کنی.  که وقتی گام در آن می گذاری جنگ زده بو

یاد که از اول شهر  وهای امنیتی ز شهری با ساختمانهای ویران و نیر
د مهمان نگاهت. سامرا خیلی مظلوم است؛ خیلی. اینجا محل  می شو

تولد حضرت ولی عصر ؟ع؟ است. سرداب امام عصر نیز در کنار حرم 
ده است.  قرار دارد که محل زندگی ایشان قبل از غیبت کبری بو

یارت در  به دلیل ناامنی شدیدی که سامرا دارد معموال سازمان حج و ز
بیشتر اوقات سال رفتن زائران ایرانی را به این شهر ممنوع اعالم می کند. 

د و این دقیقا  سال ۹۵ تنها در برهه ای این ممنوعیت برداشته شده بو
د با سفر ما و بعد ازآن نیز دوباره بسته شد.  مصادف شده بو

د این شرایط امنیتی بیشتر شبیه یک معجزه  رفتن ما به سامرا با وجو
د و من این را یک امر عادی نمی دانم.  بو

به مساجدی چون کوفه و سهله قدم گذاشتیم که در کنار مسجدالحرام 
ین مساجد دنیای اسالم هستند.  و مسجدالنبی، مهمتر

دش را دارد. در حرم این  حرم امامان معصوم حال و هوای خاص خو
رگواران، انسان به خدا نزدیک تر است.  بز

تر که در نجف اشرف، وارد حرم امام المتقین  افتخاری از این باال
علی ؟ع؟ شوی و خیره شوی به ایوان طالیش و آن قدر درد دل کنی تا 

وحت پر بکشد به آسمان.  ر
یادش به خیر اولین شبی که به کربال رسیدیم؛ مستقیم رفتیم به مقام 
عشق دو برادر؛ بین الحرمین. آنجا حیران می مانی که به کدام سمت 

و کنی که به هر سو متوجه شوی، پشت سرت حرمی دیگر است.  ر
چقدر لذت بخش است که نمازهایت را به جماعت در مکانی اقامه کنی که محل 

تردد مالئکه است. 
جایی که پیغمبران و اولیاء الهی در آن رفت وآمد می کنند. آخر کجا را سراغ داری 

که چنین باشد؟
کنار قتلگاه بنشینی و بیندیشی و آن گاه قطره قطره اشک است که جاری 

د و امانت نمی دهد. آنجا هر کس که می آید بی  قرار است؛ بی قرار بی قرار.  می شو
کافی است دلت را به شش گوشه اش پیوند بزنی و باز کنی سفره دلت را. هر چه 

می خواهد دل تنگت بگو که او رحمت واسعه خداست. 
آنجا کامال حضور آقا را در کنارت احساس می کنی. مگر نه این است که 

شهیدان زنده اند و او که سیدالشهداست، زنده تر از همه شهیدان است. 
د ۵-6 ماهی از آن سفر معنوی می گذرد و من دلتنگ شده  ام. دلتنگ  االن حدو

 تر  از همیشه... 
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در اینجا نماز و تسبیحت را جال می دهد و جسمت را شفا.
ق دارد. اول که می خوری، دلت را خنک می کند و  کربال آبش فر

و می نشاند؛ اما همین که به »سالم بر حسین« آخرش  عطشت را فر
یه بر جانت می افکند.  می رسی، همان دلت را می سوزاند و عطش گر

هوای کربال گرم و آفتابی که باشد دلت می گیرد. ابری که باشد دلت 
ید.  می گیرد؛ اما بارانی که شد دیگر دلت می گر

آتش کربال هم دیگر هوشیار شده است. حواسش هست که دیگر 
دکی و یا خیمه ای را نسوزاند.  چادری خاکی، دامان کو

ق دارد. کدام  ق دارد. امام شهیدش هم فر کربال همه چیزش فر
وایات در مکان دفن  امام است که سرش از بدنش جدا باشد و ر
یایی باشد و در  آن به اتفاق نظر نرسیده باشند؟ کفنش کهنه بور

زند  یر پا فر آن طفل شیرخواره اش را به آغوش کشیده باشد و در ز
ق دارد و خدا هم  قطعه قطعه  اش آرمیده باشد. حسین با همه فر

ق داشته باشد.  می خواهد برای حسینش همه چیز فر
در کربال همه چیز به هم می خورد و حوادث، غافل گیر کننده 

د »سمیتک امک«.  می شوند. در چند لحظه، »ثکلتک امک«، می شو
د. دیدن پسری  ق از پیشانی، غافلگیر کننده می شو پاک کردن عر

د. پاسخ  پس از خداحافظی کوتاه مدتی، غافلگیر کننده می شو
د. دیدن سقا، غافلگیر  طلب آب برای نوزادی، غافلگیر کننده می شو

یرا که حسین آمده است  د؛ ز د. غافلگیر کننده می شو کننده می شو
ینب با  که طفل شیرخوارش را غافلگیر کند و در حقش پدری کند. ز

داستانی غم انگیز آمده تا به عالمیان بگوید حسین آمده تا عالمی را 
با ایثارش غافلگیر کند. 

وی کند؛ نماز نخوانده ای  ویی را سپیدر یز کند؛ سیاه ر خواری را عز
یبا کند؛ سنگ باران شدن  را توفیق شهادت دهد؛ تکه تکه شدن را ز

یبا  یر سم اسب رفتن را ز یبا کند؛ ز یبا کند؛ تیرباران شدن را ز را ز
یبا کند و عاشورا  یبا کند؛ مادر و پسری را ز کند؛ خواهر و برادری را ز

وایت خواهرش »ما رایت اال جمیال« کند... را به ر

وع شد. اعتکافی که به پیشنهاد  همه چیز از اعتکاف شر
دوستانم که خواستم آن را تجربه کنم. 

دم. این اولین  دم و تا بحال اعتکاف نرفته بو ترم اول بو
دم  وز از خانواده دور باشم و خو د که ۳ ر تجربه زندگی ام بو

دم. باشم و خو
هرچند دلم برای پدر و مادرم تنگ می شد، اما انگار چیز 

همه چیز 
از اعتکاف شروع شد

فاطمه رنجبر

د که دلم  دم. چند سالی بو دیگری را آنجا یافته بو
یادی از  د؛ چون مدت ز هوای شلمچه کرده بو

آشنایی  ام با شهدا نمی  گذشت و بسیار مشتاق 
دم. یارت شهدا بو ز

دم. فضای  د و من معتکف شده بو ماه رجب بو
معنوی، دوستان خیلی خوب و مذهبی و همه چیز 

د برای تقرب به خدا. آماده بو
مداح از امام رضا ؟ع؟ خواند و لحظه  ای دلم هوای 

آقا را کرد. دلم پر زد برای مشهد. نمی  دانستم این 
د جواب می  گیرم. چند وقت بعد از اعتکاف،  و قدر ز
دم می دانستم  از طرف دانشگاه به مشهد رفتم. خو

د  این مشهد را از اعتکاف گرفته  ام. سفر خوبی بو
و من همچنان دلم شلمچه می  واست تا اینکه آقام 

امام رضا ؟ع؟ شلمچه را به من هدیه داد و مشرف 
شدم به مناطق عملیاتی جنوب کشور.

نمی  دانم باید چطور آنجا را وصف کنم. جایی که 
زمنده  ام، در راه دین و وطنم، در خون  برادران ر

دند.  د غلتیده بو خو
وب شلمچه را هیچ گاه از یاد نمی برم. راوی می   غر
گفت هر قدم این خاک، جوانی شهید شده است. 

د  راه های رملی فکه که هنوز هم پیکر شهدای مفقو
د و هویزه که سید حسین علم الهدی و  در آن بو

دند،  یارانش مظلومانه در آن به شهادت رسیده بو
دلم را خون می کرد. 

سال بعد، اعتکاف دوم عمرم را تجربه کردم و 
مداح این بار از کربال خواند. دلم شکست. دلم می  

خواست بدانم کربال چیست که تا اسمش می آید، 
د.  یر می شو اشک همه سراز

وسیاه و گناهکارم؛ اما آن لحظه واقعا  می  دانستم ر
دلم کربال خواست. من هم تکرار کردم و گفتم 

هرچقدر که بد باشم، اما من هم دل دارم و از ته دل 
کربال را خواستم.

د و مراسم قرعه کشی کربال  وز آخر اعتکاف بو ر
د و آرام و قرار  برای معتکفین. دلم آشوب بو

نداشتم. شاید اسمم در می آمد و شاید... چون 
یارت ارباب را  دند که لیاقت ز از من بهتر، بسیار بو

داشته باشند.
نمی  دانم چه شد که نام من هم در زمره کربالیی ها 
دی حاجتم را دادی؟  و درآمد. خدایا! یعنی به این ز

وا کردی؟  هنوز اعتکافم تمام نشده، مرا حاجت ر
باالخره بعد از مدت ها دلتنگی، کربال نصیبم شد و 

با دوستان دانشگاهی مشرف شدیم. 
نمی  دانم از کجا بگویم. از غربت و مظلومیت امام 

حسن عسکری و امام هادی در سامرا که دلم خون 
شد یا از صفای ایوان نجف یا از دو گنبد کنار هم 

کاظمین یا از بهشت بین الحرمین؟ 
یح ارباب حسین و آقا ابوالفضل ؟امهع؟  نگاه به ضر

که دیگر جای توصیف ندارد.
یارت دادی. از تو می  خواهم  بارالها! شکر که توفیق ز

باز هم توفیق مشرف شدن به عتبات را به همه 
وسیاه بدهی. عاشقان و من ر
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o مترجم: محمد مهدی رضایی

زند رسول خدا! به من جمالتی رسا و کامل  موسی بن عبداهلل نخعی گوید: به امام  هادی ؟ع؟ عرض کردم: ای فر

یارت کنم، آنها را بخوانم. ید که هرگاه خواستم یکی از شما ]معصومان علیهم السالم[ را ز بیاموز

امام به من فرمود: هرگاه وارد حرم شدی و قبر را مشاهده کردی، بایست و سی مرتبه »اهلل اکبر« بگو. سپس 

و و بایست و باز سی مرتبه »اهلل اکبر« بگو. آن گاه به قبر  با طمانینه، وقار و قدم های کوتاه، اندکی پیش ر

یارت را بخوان. یف نزدیک شو و چهل مرتبه دیگر »اهلل اکبر« بگو و پس از آن، این ز شر

دگاه  و سالم بر شما ای خاندان نبوت و جایگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و فر

یشه های کرامت و  وحی و سرچشمه رحمت و گنجوران دانش و آخر حلم و بردباری و ر

رگواری و رهبران امت ها و ولی نعمتان و اصل و تبار  راستگویان و ستون خیمه نیکان و  بز

زمین ها و درهای ایمان و امانتداران خدای  عهده داران امور بندگان و پایه های قوی سر

وردگار هستی ها  یده پر رحمان و سالله پیامبران و خالصه رسوالن و خاندان بنده برگز

و رحمت و برکت های خداوند، بر شما باد!

یکی ها و قله های تقوا و صاحبان  سالم بر پیشوایان هدایت و چراغ های ظلمات و تار

ین نمونه ها  ین مراتب عقل و پناه مردمان و وارثان پیامبران و عالیتر خرد و کاملتر

و دعوت های راستین الهی و حجت های خداوند بر مردم دنیا و آخرت و عالم ذر و 

رحمت و برکت های خداوند، بر آنان باد!

سالم بر مراکز معرفت خدا و قرارگاه های برکت خدا و معادن حکمت خدا و 

زندان  نگاهبانان سّر خدا و حامالن کتاب خدا و جانشینان پیامبر خدا و فر

رسول خدا و رحمت و برکت های خداوند، بر آنان باد!

دی  سالم بر دعوتگران به سوی خدا و راه نمایان ]مردم[ به اسباب خشنو

ان خدا و کامل شدگان در محبت  خدا و ثابت قدمان در انجام فرم 

خدا و مخلصان در توحید خدا و آشکارکنندگان امر و نهی خدا و 

رگوار او که هرگز در سخن گفتن، بر او پیشی  بندگان باکرامت و بز

نمی گیرند و به فرمان او گردن می نهند و رحمت و برکت های خداوند، 
بر آنان باد!

سالم بر پیشوایان دعوتگر و زمامدران راهنما و شرافتمندان عهده 

پرستان  دار امور و مدافعان حامی دین و دانایان به قرآن و سر

یدگان و  الهی امت و بازماندگان ]رحمت و برکت[ خدا و برگز

هواداران و رازداران دانش و حجت ها و راه مستقیم و نور او و 

سالم بر شما ای خاندان نبوت!

ترجمه زیارت جامعه کبیره/ بخش اول
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رحمت و برکت های خداوند، بر آنان باد!
یکی  دی جز خداوند یکتا نیست. یگانه است و شر د در حق خویشتن گواهی داده است گواهی می دهم که معبو دی برای او نیست. همچنان که خداوند، خو و فرشتگان و بندگان دانشور ]دین شناس[ او گواهی می دهند. هیچ معبو

جز او نیست؛ آن حقیقت شکست ناپذیر حکیم!
وزی دهد؛ اگرچه مشرکان نپسندند.را با هدایت و دین حق، ]به سوی مردم[ گسیل داشت تا آن دین را بر تمام و گواهی می دهم که محمد، بنده ممتاز و فرستاده مورد رضای اوست که او  دین های دیگر، غلبه و پیر
بیان، راستگویان، زبدگان، فرمانبران خدا و و گواهی می دهم که شما پیشوایان، راستان، هدایت شدگان، بی گناهان،  پادارندگان امر و عمل کنندگان به خواست و موفق شدگان به طاعات کرامت یافتگان، متقر بر

یمانه او هستید. کر
د، پسندتان  ید و برای اطالع بر غیب خو د، شما را برگز د، ممتاز خداوند، به علم خو د و به قدرت خو د، شما را اختیار نمو د، شما را گردانید و به هدایت خویش، عزت و شکوهتان بخشید و برهان و دالیل کرد و برای تحمل سّر خو یافت نور خو د و برای در د را تنها به شما عنایت فرمو وشن خو وزتان داشت و خواست که شما ر د، موید و پیر وح خو زمینش و راهنمایان به صراط مستقیمش باشید.و حافظان سّرش و گواهان بر خلقش و نشانه های هدایت بندگانش و در زمین، خلفای او و حجت هایش بر مردمان و یاری کنندگان دینش انتخاب کرد و به ر برج های نورافکن سر

د شما اهل بیت، خداوند شما را از لغزش ها عصمت بخشید و از فتنه ها در امان داشت و از  دگی ها پاک و مطهر ساخت و هر گونه پلیدی را از وجو آلو
ون برد و شما را به شایستگی، پاک گردانید.  بیر

دید و عهد پس، شما جالل و شوکت خداوند را تعظیم کردید و شان و منزلتش را  دید و پیوسته به یادش بو رگ داشتید و کرامتش را ستو دید و پیوند طاعت و بندگی اش را استوار بز دید و با حکمت و و پیمان با او را محکم نمو ز نیکو، ]مردمان را[ به راهش فرا خواندید و در راه رضایت او، ساختید و در آشکار و نهان، مخلصانه در خدمتش بو جانبازی کردید و بر همه آن بال و مصیبت که به خاطر خدا به شما رسید، پند و اندر
دید. شکیبا بو

وف و نهی  یدید تا نماز را بر پا داشتید و حق زکات را به جای آوردید و امر به معر ز د، مجاهدت ور دید و در راه خدا، چنان که سزاوار بو وشنی بیان از منکر نمو د الهی را اقامه کردید و برنامه ها و احکام دینش را نشر و سرانجام، دعوتش را بی پرده آشکار کردید و واجباتش را به ر دید و حدو وش او قدم برداشتید و در همه این امور، به فرمو دی خداوند، دست یافتید و در برابر قضایش تسلیم گسترش دادید و به راه و ر دید.  مقام رضا و خشنو دید و همه پیامبران و رسوالن گذشته اش را تصدیق نمو بو
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شخصیت امیرالمؤمنین، خدشه  بردار  l
نیست

یک قاعده ای در اسالم درست شد؛ پیغمبر اکرم 
در ماه های آخر عمر، این قاعده را وضع کرد؛ 

آن قاعده چیست؟ قاعده امامت، قاعده والیت. 
جوامع بشری، از دیرباز حکومت داشتند. بشر، 

انواع و اقسام حکومت ها را تجربه کرده است. 
اسالم این حکومت ها را، این نوع قدرتمندی ها و 

قدرتمداری ها را قبول ندارد؛ امامت را قبول دارد. 
این قاعده اسالم است؛ غدیر، این را بیان می  

کند. مصداقش هم مشخص است؛ امیرالمؤمنین 
کسی است که هیچ کس نه در آن زمان و نه در 

ین خدشه ای  زمان های بعد، نتوانسته است کمتر
به شخصیت واالی او و به نمایندگی او از مفاهیم و 
معارف قرآن، خدشه کند. خب بله، دشنام دادند؛ 
به خدا هم دشنام می  دهند؛ به پیغمبر هم - العیاذ 
باهلل- دشنام می  دهند. دشنام، دلیل نیست. هیچ 

انسانی وقتی که فکر می  کند، وقتی از احساسات 
د را رها می  کند، هرگز - ولو تا  و تعصبات، خو

دی- نمی  تواند در این پیکره نورانی، در این  حدو
ین خدشه ای بکند. پیغمبر، این   هیکل قدسی، کمتر

]شخص [ را به عنوان مصداق امامت، معین کرد؛ 
این شد قاعده. 

باید امامت را احیا کنند l

تا آخر دنیا، هرجا مسلمان ها بخواهند و همت کنند 
و هدایت شوند از سوی خدا به اینکه اسالم را 

تحقق ببخشند و جامعه اسالمی را تحقق ببخشند، 
ضابطه و قاعده اش، این است؛ باید امامت را احیا 

کنند. البته هرگز هیچ مصداقی به آن مصادیقی 
که پیغمبر معین کردند، نمی  رسد؛ به کمتر از آنها 

ین شخصیت های علمی  رگ تر هم نمی  رسد؛ بز
رگان سلوکی و معرفتی  و معنوی و عرفانی و بز

ما نسبت به امیرالمؤمنین، مثل آن پرتو ضعیفی 
وشنایی  هستند که ته چاه، انسان یک مختصر ر

می  بیند. آن را مقایسه کنید با خورشید؛ بله، همان 
است؛ همان شعاع است؛ اما فاصله چقدر است؟ 

ین شخصیت های ما، مثاًل  تفاوت چقدر است؟ برتر

lرهنمودی از رهبر معظم انقالب

قاعده امامت
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رگ، باعظمت، جامع االطراف و از همه جهت یک شخصیت برجسته و ممتاز  رگوار ما را که خب یک شخصیت انصافًا کامل، بز یک شخصی مثل امام بز
د، اگر بخواهیم با امیرالمؤمنین قیاس کنیم، قیاسش همین است که عرض کردم؛ ]یعنی [ نور خورشید را مقایسه کنید با آن پرتویی که ته چاه مثاًل یا  بو

د؛ فاصله ها این جوری است. در گوشه فالن پستو مثاًل از خورشید یا از نور دیده می  شو

در غدیر، ضابطه معین شد l

بله، این فاصله ها هست؛ لکن ضابطه، این است؛ ضابطه، امامت است. قاعده حکومت و اقتدار و قدرت مداری در جامعه اسالمی، با غدیر معین شد و 
پایه گذاری شد. اهمیت غدیر، این است. اهمیت غدیر فقط این نیست که امیرالمؤمنین را معین کردند. این هم مهم است؛ اما از این مهم تر، این است که 

ر  ضابطه را معین کردند؛ قاعده را معین کردند. معلوم شد که در جامعه اسالمی، حکومت سلطنتی معنا ندارد؛ حکومت شخصی معنا ندارد؛ حکومت َز
دن،  و د جمع کردن و افز یاده خواهی و برای خو ور معنا ندارد؛ حکومت اشرافی معنا ندارد؛ حکومت تکبر بر مردم معنا ندارد؛ حکومت امتیازخواهی و ز و ز

معنا ندارد؛ حکومت شهوت رانی معنا ندارد. معلوم شد که در اسالم، این جوری است. این قاعده در غدیر وضع شد. وقتی این قاعده وضع شد، آن وقت 
وا ِمن دیِنُکم«؛ دیگر دشمن ها از اینکه بتوانند مسیر این دین را تغییر بدهند، مأیوس می شوند؛ چون مسیر دین، آن وقتی تغییر پیدا می   »یِئَس الذیَن َکَفر
یاست، اگر تغییر پیدا کند، همه چیز تغییر می  کند.  یت، هسته ر کند که آن نقطه اصلی و آن هسته اصلی، تغییر پیدا کند؛ یعنی هسته قدرت، هسته مدیر

د می آید و افرادی از قبیل خلفای بنی امیه و بنی عباس، به عنوان اسالم، سر کار می آیند؛ حجاج  بن  یوسف هم  بله، در واقعیت عملی، تغییراتی به وجو
]سِر کار[ می آید؛ اما اینها دیگر ضابطه را نمی  توانند به هم بزنند. 

راه، امامت است l

وز اگر در دنیای اسالم، آنهایی که با معارف اسالمی آشنا هستند، مراجعه کنند به قرآن، مراجعه کنند به ضوابطی که در قرآن برای بندگی حق و  امر
زندگی و جهت گیری بندگان حق - یعنی ملت ها- در قرآن معین شده است، امکان ندارد به نتیجه ای برسند، جز نتیجه امامت امیرالمؤمنین علیه السالم 

ین، صاحبان عقیده،  وشنفکران، متفکر و آنچه دنباله اوست. این ادعای ماست و می  توانیم این ادعا را کاماًل ثابت کنیم. هر کسی در دنیای اسالم، ر
زش ها و ضوابط قرآنی را برای زندگی جوامع بشری مالک قرار بدهند، به هیچ نتیجه ای  کسانی که از اول با یک عقیده دیگری بار آمده اند، اگر قرآن و ار

نمی  رسند، جز اینکه کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السالم بایستی بر جوامع اسالمی حکومت بکند. یعنی راه، این است؛ راه، امامت است.۱

پی نوشت:
۱. از فرمایشات رهبر معظم انقالب در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر، ۱۳۹۵/6/۳0

7

7 | زمزم  | نشریه  داخلی ستاد عمره  وعتبات دانشگاهیان  | شماره سی ودو



حضرت فاطمه زهرا ؟اهس؟، هر دو سه روز یک بار، 
کنار مزارشان  قبور شهدای احد را زیارت می کرد، 

نماز می خواند، می گریست، دعا می کرد و هر جمعه، 
کرده،  قبر حضرت حمزه سیدالشهدا ؟ع؟ را دیدار 

کنار آن، اشک می ریخت.

o جواد محدثی

lادای حق
دت خاندان پیامبر، اجر رسالت آن  مو

حضرت است.
وفاداری به اهل بیت، وفاداری به حق 

و ادای حق رسالت است.
پیوند با عترت هم پیوند با قرآن و 

اسالم و مکتب ناب این خاندان است. 
زشمند  دو وزنه سنگین و دو میراث ار

نبوی )قرآن و عترت( هستند و وفاداری 
به این دو میراث و بهره  وری از این دو 
گنجینه، مورد سفارش و تاکید فراوان 

ر حضرت رسول است. و مکر
دت، گواه می   این وفا و عشق و مو

یارت، گواه این عشق و  طلبد و ز
دلدادگی است و قرار گرفتن در این 
مدار و چرخیدن بر گرد این محور و 

آموختن از این مکتب و سیراب شدن 
از این زمزم است.

lنشانه راه
تالشی که از سوی امامان شیعه، از 

نظر فرهنگی و اجتماعی و جهت  دهی 
وان انجام می گرفت،  دینداری پیر

د  به گونه ها و قالب های مختلف بو
که یکی از آنها، سوق دادن امت به 

سوی امام و الگوگیری از پیشوایان 
د تا  حق و خط راستین اهل بیت بو
با یادشان، با احیای نام و خاطره 
و فکر و تعالیمشان، راه، نمایان  تر 

و هدف، و راهنما، آشکارتر گردد؛ 
تا مردم در امواج کشش های فکر و 

جاذبه  های فرقه  ای و چهره  های 
مدعی دین  شناسی و دین مداری، 

گرفتار سرگردانی و حیرت و بالتکلیفی 
نشوند.

آل محمد ؟مهس؟ بیش از دیگران بر 
یرا  گردن امت پیامبر حق دارند؛ ز

د را در راه اصالح همین امت  زندگی خو
نهادند و به شهادت رسیدند تا دین 
وشن و  را زنده نگه دارند و چراغی ر

وزند  هدایتگر در پیش پای خالیق برافر
و شبهات و بدعت ها و انحرافات را 

بزدایند؛ هرچند با مرگ سرخ و سبز 
خویش.

شما راه خدا را باز کردید

شهادت را شما آغاز کردید
فدا کردید جان، تا دین بماند
به خون خفتید، تا آیین بماند

وی خاکید شما نور خدا در ر
صراط مستقیم و راه پاکید۱

lاحیای مرام
احیای فرهنگ جهاد و شهادت، در 

یق  د تا از طر برنامه عملی اولیای ما بو
یارت، هم حق شهدای آل محمد  ز

د و هم با پیوند  دی ادا شو ؟مهس؟ تا حدو
و آشنایی با شهیدان این راه، عماًل 

راهشان تداوم یابد.
حضرت فاطمه زهرا ؟اهس؟، هر دو سه 

یارت  وز یک بار، قبور شهدای احد را ز ر
می کرد، کنار مزارشان نماز می خواند، 

گری ارزش ها زیارت، احیا
l  پیام زیارت/7
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یست، دعا می کرد و هر جمعه،  می گر
قبر حضرت حمزه سیدالشهدا ؟ع؟ 

را دیدار کرده، کنار آن، اشک 
یخت.۲ می ر

یم  یارت، وسیله  ای برای تکر این ز
شهدای جنگ احد و زنده نگه داشتن 

زشمندشان  یاد آنان و مجاهدت های ار
د. آمدن هر هفته کنار این قبور  بو

و نشستن کنار تربت پاکشان و 
یختن به یادشان و یادآوری  اشک ر

حماسه ها و جان فشانی های آنان، 
راهی برای احیای یادشان و شرکت در 

د. حماسه شان بو
یه بر  به تعبیر شهید مطهری، »گر

شهید، شرکت در حماسه او و 
وح او و موافقت با نشاط  هماهنگی با ر

او و حرکت اوست«.۳
مرحوم شیخ  صدوق، حضور بر 

یارت،  مزار شهیدان احد را به عنوان ز
وایات، ضمن  مستحب می داند۴ و در ر
یارت و دعا نزد  آنکه برای زائر مدینه، ز

قبور شهدا، مستحب شمرده شده، 
نقل شده که پیامبر خدا ؟مص؟ هرگاه 

یارت شهدا می رفت، خطاب به آنان  به ز
د: »السالم علیکم بما صبرتم  می فرمو

فنعم عقبی الدار؛ سالم بر شما به خاطر 

صبری که نشان دادید؛ پس چه نیکو 
جایگاهی است سرای آخرت«.۵

lدرسی از پیشوایان
همچنان که یاد شد، رسول خدا ؟مص؟ 

رگان دین می رفت.  یارت قبور بز به ز
ر به  حضرت علی ؟ع؟ نیز به طور مکر
یارت قبر فاطمه علیهاسالم می رفت.  ز

وب هر جمعه،  امام حسین ؟ع؟ نیز غر
تربت برادرش حضرت مجتبی ؟ع؟ را 

یارت می کرد.6   ز
یارت قبر امام  محمد حنفّیه، برای ز

حسن ؟ع؟ به قبرستان بقیع می رفت 
و می گفت: »سالم بر تو ای بازمانده 
زند اولین مسلمان!  مؤمنان و ای فر

چرا چنین نباشد که تو سالله هدایت 
و هم  پیمان با تقوا و پنجمین نفر از 

اهل کسایی. دست رحمت، تو را تغذیه 
بیت شدی  کرده، در دامان اسالم، تر
و از سینه ایمان، شیر خوردی. تو در 

حال حیات و مرگ، پاکیزه و مطهر 
هستی...«.۷

یارت مرقد سیدالشهدا ؟ع؟ بیش  ز
از همه مورد توجه و تاکید و عنایت 

د و به زائران آن کوی  امامان شیعه بو
یادی  حق و دیار عشق، احترام ز

می کردند.
اولین زائر قبر حسین شهید، صحابی 

قدر پیامبر، جابر بن عبداهلل  واال
د که به همراه عطّیه عوفی،  انصاری بو

یارت آن حضرت نائل شد. نقل  به ز
شده که اسیران اهل بیت، پس از 

ماجرای کربال و بازگشت از سفر شام، 
در مسیرشان به مدینه، از مأموران 
نگهبان و همراه قافله، خواستند تا 
آنان را از کربال عبور  دهند تا با قبر 

سیدالشهدا ؟ع؟ تجدید عهد کنند. در 
د که جابر بن عبداهلل  همان موقعیت بو

د. در این  با امام سجاد ؟ع؟ دیدار نمو
دیدار که بر سر تربت شهیدان کربال 

انجام گرفت، امام درباره حوادث 
د،  تلخی که که بر آنان گذشته بو

سخن ها گفت و سپس به سوی مدینه 
رهسپار شد.۸

ِدعبل، با قصیده بلند خویش به نام 
»مدارس آیات« که در حضور حضرت 

رضا ؟ع؟ خواند، دفاعی جانانه و 
د، حق را  استوار از خط اهل بیت نمو
زنده کرد و دشمنان حق را کوبید؛ تا 
حدی که مأمون را به شدت به خشم 
آورد؛ اما علی بن موسی الرضا ؟ع؟ را 

د ساخت. امام هم او را دعا کرد  خشنو
و به او صله و خلعت داد.۹ 

د  این خط کلی و درخشان ائمه بو

یم احیاگران نام آل محمد  که با تکر
؟مهس؟، مردم را با این مزارها و مدفونین 

یارت،  در آنها و شناساندن سنت ز
آشنا سازند تا در بیراهه  های ظلمانی 

نیفتند.

lپاسداشت این فرهنگ
ون بر آنکه جنبه اعتقادی  یارت، افز ز

دارد و از ُبعد سیاسی و اجتماعی 
بیت  برخوردار است، سازندگی و تر
یارت،  و، فرهنگ ز هم دارد. از این ر

بیتی  کهنه شدنی نیست و شاهد آثار تر
ون و در بین  آن در طول اعصار و قر

نسل های مختلف، هستیم. 
یارت،  وز جلوه  های پرکشش ز امر

بیشتر محسوس و ملموس است و در 
د  برابر چشمان خیره جهانیان، خو

یارت اربعین،  را نشان می دهد. ز
ین نمونه این فرهنگ همیشه  زتر بار

جاری و ساری است. زائر، در هر 
جا و از هر جا که باشد و مزار، در هر 

زمین و دیار که قرار گرفته باشد،  سر
کانونی برای رشد معنویات و زمینه  

زش های الهی در  ای برای بالندگی ار
انسان های حقیقت  جو و کمال  یاب 

است.
زمین  یارت خانه خدا باشد در سر چه ز

یارت حرم نبوی باشد در  وحی، چه ز
یارت قبور بی  مدینه الرسول، چه ز

 سایه  بان امامان مدفون در بقیع،
چه شهدای احد در مدینه و مدفونین 

قبرستان ابوطالب در مکه، چه ائمه 
زمین عراق )نجف،  مدفون در سر

یم  کربال، کاظمین و سامّرا(، چه حر
قدسی حضرت رضا ؟ع؟ در خراسان،

چه حضرت معصومه، فاطمه ثانی، 
؟ع؟ در قم، چه حضرت شاهچراغ، 

احمد بن موسی، ؟ع؟ در شیراز،
ینب ؟ع؟  چه مرقد باصفای حضرت ز

یه، و...  چه هر انسان واال و  در سور
الگو که در شهرهای مختلف و مزارات 

گوناگون دور و نزدیک، مشهور و 
گمنام، همه و همه، هاله  ای از قداست، 

ینی  معنویت، آرام  بخشی و نشاط  آفر
وحی را در زائران ایجاد می کنند.  ر

یارت قبور مؤمنان و صالحان  حتی ز
نیز انسان را به یاد آخرت، فضیلت، 

صالح و پاکی می اندازد و یاد خدا و 
معنویات را در دل ها بیدار می سازد.

از قبور اولیاءاهلل، نور معرفت و هدایت 
می درخشد. مکان های مقدس و 
مذهبی، انسان را به خدا نزدیک 

می کنند و حالت خشوع و آرامش به 
وح را سرشار از  انسان می بخشند. ر

یز  خلوص، دل را پر از امید و جان را لبر
از صفا و 

عشق می نمایند.
lراه قرب به خدا

یارت نامه  ها، زائر اظهار  در متن ز
یارت قبر این امام و  می کند که من با ز
حجت الهی، به سوی خداوند، تقرب 
یارت، تنها یک عمل  می جویم. پس ز

وح نیست. زائر هم نباید  تکراری و بی  ر
به ظواهر و شکل ها و ساختمان ها و 

واق بنگرد و محو  در و دیوار و نور و ر
یبایی های هنری و معنوی گردد و از  ز

یارت که شناخت صاحب قبر  حقیقت ز
و رهیافتی به ساحت قرب خداست، 

غافل گردد.
زائر، با معرفت خویش، این راه را که به 

د، باز می کند  قرب الهی منتهی می شو
یارت، غافالنه باشد، این معبر  و اگر ز

نور، بسته می ماند.
یارتگاه ها برای زائران، محیطی  اگر ز

پاک، معنوی، یادآور صداقت و 
فضیلت و کمال نباشند و زائر را از 

گناهان و رذایل، پاک و دور نسازند و 
زش های اسالمی در ذهن  زنده کننده ار
یارت زائر، کم اثر  و زندگی او نباشند، ز

د. یا بی  اثر خواهد بو
فرد تشنه، وقتی به آب می رسد، 

د را سیراب کند؛ نه آنکه به  باید خو
تماشای آب بایستد. زائر جویای قرب 

د را خالص کند تا  نیز باید نیت خو
د  بهره معنوی بگیرد. او باید معرفت خو

رف تر و  را باال ببرد تا دستاوردهای ژ
بیبشتری به دست آورد.

هرچه میزان خداشناسی، 
پیامبرشناسی و ولی  شناسی ما بیشتر 

باشد، به همان اندازه، نصیب ما از 
برکات این قبور نورانی و مزارهای 

د. متبرک، بیشتر خواهد بو
یارت هایمان خالص و  به امید آنکه ز

معنوی باشد تا مقبول درگاه اولیا قرار 
بگیرد. 

پی نوشت:
۱. از نویسنده، برگ و بار، ص ۵۹.

۲. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱0، ص 
.۲۷۹

وه شهید )ضمیمه قیام و  ۳. مرتضی مطهری، جز
انقالب مهدی(.

۴. شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج ۱، 
ص ۲۲۹.

۵. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱0، ص 
.۲۷6

6. همان، ص ۳۱۷.
۷. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج ۹۷، ص ۲0۵.

یف القرشی، حیات االمام الحسین، ج  ۸. باقر شر
۳، ص ۴۲۲.

۹. عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج ۴۹، ص ۲۵۱.
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کاظمی o محمدهادی 

وهی که به دیار ناشناخته ای  هر گر
وارد می شود، به راهنما نیاز دارد؛ 
راهنمایی که تجربه راه دارد، فراز 

و نشیب آن را می داند و به قول 
وف، راه بلد است. راهنما که  معر
باشد، خیال همه راحت است که 

این همه تالش، حتما به نتیجه ای 
یبی  می رسد. خودسازی، دیار غر
یارت به آن  است که وقتی از راه ز

وحانی راه بلد  وارد می شوی، یک ر
می تواند راهنمای راهت باشد که به 
وی و از مدت زمان کوتاه،  بیراهه نر

نهایت استفاده را ببری. در این 
گفت وگو، خدمت حجت االسالم و 

المسلمین موسویان، استاد حوزه و 
دانشگاه رسیدیم که سالیانی تجربه 

راهنمایی جوانان در صعود به قله 
یارت را داشته  خودسازی از راه ز

است. 

زمزم:  ارتباط ائمه ؟مهع؟ با   
خودسازی چیست؟

خداوند متعال در جهت رسیدن 
ون بر اینکه  به ایمان، افز

وایات  مشخصاتی را در آیات و ر
مطرح کرده است، نمونه های 
عینی هم در اختیار انسان ها 

قرار داده تا انسان ها راه کمال 

و سعادت را پیدا کنند و ببینند 
رگواران، چگونه در برابر  که آن بز
نامالیمات، پایداری کردند. ما هر 

رگواران،  چه بتوانیم با زندگی این بز
بیشتر ارتباط برقرار کرده، مانوس 
شویم، بهتر می توانیم الگوبرداری 
کنیم و در مسیر کمال و سعادت، 

حرکت کنیم. 

یارت ائمه چه ارتباطی با    زمزم:  ز
خودسازی دارد؟

وایاتی که به دست ما  مطابق ر
رسیده و ما هم با اعتقاد به همان ها 
ویم،  یارت ائمه و انبیا ؟مهع؟ می ر به ز

رگواران، مردن به  معتقدیم این بز
معنای فنا ندارند؛ بلکه همیشه زنده و 
یارتنامه ها هم شهادت  حاضرند. در ز
می دهیم که شما ما را می بینید، سالم 

ما را می شنوید و جواب سالممان 
را برمی گردانید و این ما هستیم 

دیت جسمانی،  که به دلیل محدو
نمی توانیم حضور آنها را شاهد 

باشیم. بنابراین اگر کسی با معرفت 
د، متوجه  یارت مشرف شو به ز

د؛ بر  رگواران می شو حضور این بز
دش را برای  این اساس، فرد خو

رسیدن به محضر رسول اهلل و ائمه 
اطهار ؟مهع؟ آماده می کند و سعی 

می کند آنچه از معنویت و تقوا الزم 
است، حاضر کند و گناه و پلیدی را 

د  که نباید همراه داشته باشد، از خو
دور می کند و همه اینها می تواند در 

سعادت و کمال انسان، موثر باشد. 

یفه قرآن، همه پیامبران  طبق آیه شر
د، بیان  به هنگام اعالم رسالت خو

می کردند که: »قل ال اسئلکم 
علیه اجرا«؛ ما در مقابل رسالت و 

زیارت، آغاز راه خودسازی
گفت وگو با 

حجت االسالم و المسلمین موسویان، 
استاد حوزه و دانشگاه و 

کاروانهای عتبات دانشجویی روحانی 

کاروان یک 
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پیامبری، هیچ اجر و مزدی از شما نمی خواهیم و 
وقتی نوبت به پیامبر ما رسید، بر اساس مصالحی 

که خداوند تشخیص می داد، این امر، طور دیگری 
ده فی  مطرح شد: »قل السئلکم علیه اجرا اال المو
بی«؛ ای مردم! من در مقابل رسالت و نبوت،  القر

هیچ پاداشی از شما نمی خواهم؛ جز محبت اهل 
بیتم. همین طور در حدیث نبوی، اسناد مختلف 

وز قیامت فرا  شیعه و سنی نقل کرده اند که وقتی ر
می رسد، همه انسانها باید به چهار سوال پاسخ 

دهند: در عمرشان چه کردند؛ جوانی شان را 
چطور گذراندند؛ مالشان را چطور به دست آورده 

و چگونه خرج کردند و نیز از محبت اهل بیت 
د. بنابراین، محبت اهل بیت  ؟مهع؟ سوال می شو
هم به عنوان پاداش نبوت و هم سوال امتحانی 

وایی ماست.  آخرت، یکی از آموزه های قرآنی و ر
خوشبختانه مردم ایران، چه شیعه و چه سنی، 

محب اهل بیت پیامبر هستند. این محبت باعث 
د که انسان از آنچه ائمه دوست نداشتند،  می شو

د.  دوری کند و به آنچه عالقه داشتند، هدایت شو
د که انسان تالش  محبت اهل بیت باعث می شو
دش را به رنگ و شکل آنها در بیاورد و  کند و خو

یج به عنوان  دش قرار دهد و به تدر آنها را الگوی خو
کمال خواهی، به آن سمت حرکت کند. 

یارت ها، ائمه ؟مهع؟ چه مددی    زمزم: در این ز
برای خودسازی به جوان دانشجو می رسانند و 

دانشجو باید چه نگاهی داشته باشد؟

من به دانشجویان می گویم که تا جایی که 
ید و با زندگی ائمه آشنا  می توانید، وقت بگذار

شوید. هر چه بیشتر آشنا شوید، بیشتر جذب 
یباییهای  ده اند شما ز می شوید. آنها به ما فرمو

کالم ما را به مردم برسانید، مردم شیفته ما خواهند 
شد. کالم و کردار ائمه با مردم و حتی با مخالفان 

یبایی دارد که می تواند همه  و دشمنان، آن قدر ز
را جذب ائمه اطهار کند. لذا قدم اول، شناخت 

ائمه و جایگاه آنها در آموزه های دینی است. اینکه 
دنشان به چه  چه مسئولیت هایی دارند و الگو بو

دی  معناست، هر چه بیشتر با ابعاد زندگی و وجو
ائمه و سیره عملی آنها آشنا شویم، بهتر می توانیم 

به آنها نزدیک شده، در مسیر سعادت، از آنها 
کسب فیض کنیم. 

زمزم: از امدادهای غیبی ائمه در مسیر   
خودسازی خاطره ای بفرمایید.

دمان، همیشه مدیون ائمه هستیم  ما نسبت به خو
دی ایشان است و  یم، از برکت وجو و هرچه دار

د  د من هم خوابی بو عامل اصلی طلبه شدن خو
که از امام سجاد ؟ع؟ دیدم و باعث شد شک و 
دلی را کنار بگذارم و مسیر زندگی ام عوض  دو

یم، در یک  د. اگر به زندگی شخصی افراد بنگر شو

جایی به ائمه گره خورده است و منشا خیر و برکت 
ده، گاهی مسیر زندگی شان را  در زندگی شان بو
تغییر داده است. یکی از نقطه عطف های زندگی 

افراد موفق، ارتباط با ائمه اطهار است. حتی از بین 
افراد غیر شیعه هم وقتی به ائمه متوسل می شوند، 

دست پر بر می گردند. 

زمزم: در نگاه دانشجویان چه اندازه بین   
یارت ائمه ارتباط وجود دارد؟ خودسازی و ز

اینکه انسان توفیق یابد که در هر صبحگاه، 
سالمی به امام حسین و ائمه دیگر ؟مهع؟ بدهد و 

زش دارد؛ چه رسد به  اظهار ارادت کند، خیلی ار
یارت نامه بخواند؛ هرچند از راه دور.  اینکه انسان ز

اینها هر کدام مرتبه ای است و تا جایی می رسد 
که انسان، ائمه را از جهات مادی و معنوی، رهبر 
دش را دارد و  دش قرار می دهد. اینها آثار خو خو

تاثیرگذار است. عبدالباسط، قاری مشهور جهان 
ین تالوتم را در حرم آقا  اسالم می گوید: »من بهتر

موسی بن جعفر ؟ع؟ داشته ام و گمان می کردم 
د«.  ل می شو آیات قرآن بر قلب من ناز

وشی که بتوانیم با ائمه ارتباط برقرار  ما به هر ر
کنیم، به همان اندازه برای ما تاثیرگذار است؛ ولی 

نباید به کم قانع باشیم. باید سعی کنیم هرچه 
ویم و به ائمه نگاه نزدیک پیدا کنیم.  بیشتر باال بر

این نگاه، بین دانشجویان متفاوت است. سن 
دانشجویی، سن خاصی است؛ گناه خیلی کم 

است و معنویت باالست. اگر دانشجو توجه داشته 
ون آید و فکر کند از کجا آمده،  باشد و از غفلت بیر

ین سن برای  د، در بهتر و چرا آمده و به کجا می ر
ارتباط با ائمه اطهار و خداوند و طی کردن مسیر 

معنویت قرار دارد. 

زمزم: دانشجویان باید چه مقدماتی برای   
ایجاد این نگاه درخودشان فراهم کنند؟

در درجه اول، بحث شناخت مهم است. باید 
د و بداند ائمه  و یارت چه افرادی می ر بداند به ز

؟مهع؟ زنده و شاهد هستند و ناظر اعمال او در همه 
یارت هستند.  جا و به ویژه در ایام تشرف به ز

یادی دارد. مسئله دوم این  این، آثار و برکات ز
است که انسان بتواند بار گناهانش را کم کند 

و پاک و پاکیزه خدمت ائمه اطهار برسد و سعی 

کند در طول سفر، خوش اخالق باشد؛ چون 
ویی و خوشرفتاری در سفر و کمک  ائمه، خوشر

د  به همنوعان را خیلی دوست دارند. سیره خو
ده و حتی گاهی ناشناخته  ائمه ؟مهع؟ هم همین بو
به همسفران کمک می کردند. دیگر اینکه  بتوانیم 
وز  با توبه راهی شویم. من همیشه می گویم چند ر
مانده به سفر، بعد از نماز صبح، ارتباط خاصی 

دت  با خداوند برقرار کنید و بگویید خدایا! خو
اسباب نزدیکی و قرب را فراهم کن تا من بتوانم از 

این سفر، کمال استفاده معنوی را داشته باشم. 
همچنین سفارش شده مالی که انسان برای این 

سفر تهیه می کند، مال حالل باشد. اگر انسان این 
مقدمات را فراهم کند، امید است که خدا توفیق 

دهد که با معنویت و عرفان واقعی به این سفر 
د.  و بر

زمزم: پس از برگشت از سفر، با وجود اینکه   
یارت، یک سری آثار وضعی دارد، دانشجو چه  ز

مراقبت هایی باید داشته باشد؟

دن در محضر ائمه، وضعیت فوق العاده  قطعا بو
ای است که دیگر نمی توانیم آن را برای همیشه 
وایات ما آمده و اصحاب  حفظ کنیم. این در ر

با ائمه مطرح می کنند که ما وقتی با شما هستیم، 
دمان امید و آرامش و اعتماد است؛ اما وقتی  وجو

یم، آرام آرام، وسوسه ها،  از شما فاصله می گیر
د. بخشی  ناامیدی ها و یاس ها به ما چیره می شو

از این، طبیعی است و نباید آن را به حساب 
دمان یا طرد شدنمان و لیاقت نداشتن  بدی خو
دن از  دن، با دور بو یم. در حضور ائمه بو بگذار

ق می کند؛ اما باید سعی کنیم آثار و نتایج  آنها، فر
کسب کرده را تا حد ممکن حفظ و تقویت کنیم. 

یارتنامه ها آمده که نسبت به خیلی  اینکه در ز
یارت از راه دور داشت،  د ز از ائمه اطهار می شو

می تواند وسیله ادامه ارتباط باشد. قبال می گفتیم 
دفتر خاطرات داشته باشید و یادداشت کنید؛ اما 

ور اینها و توجه  د دارد. مر االن راه های مختلفی وجو
دن راه کمال و عمل  یارت، پیمو به اینکه هدف از ز

به احکام و دستورات آنهاست، اثر معنوی خوبی 
ده اند که موبه مو  دارد. خیلی از اصحاب پیامبر بو

به احکام عمل می کردند، اما موفق نشدند که حتی 
ن. همه  یک بار آن حضرت را ببینند؛ مثل اویس قر
اینها مقدمه است برای اینکه بتوانیم به تعالیم ائمه 

عمل کنیم و باعث تقرب ما به خدا و رسیدن به 
ید  د. از سخنان ائمه یادداشت بردار سعادت  شو

ید.  و ببینید چه چیزهایی می توانید از آنها یاد بگیر
ین دستاورد برای مسافر کربال و  این می تواند بهتر

اماکن مقدسه دیگر باشد.
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کاظمی o محمد هادی 

گاهی هر چه تالش می کنی، 
نمی شود. گاهی باید میانبر زد و 

دست به دامن باالیی ها شد. گاهی 
یارت های ساده، نردبانی  همین ز

می شوند که خودت را بسازی و 
در مسیر رسیدن به معبود، باالتر 

یارت ها آیینه  وی. گاهی همین ز بر
می شوند تا خودت را ببینی، کم و 

کاستی هایت را بشناسی و بفهمی 
که کم کم باید خودت را جمع و جور 
کنی. در این گفت وگو، جناب آقای 

جواد رضا محمدی اسکویی که از 
یارتی بوده  وان ز سال 65، مدیر کار

وان های  و از ابتدای تشکیل کار
دانشجویی، با آنها همراه بوده است، 

از ساز و کار این میانبِر خودسازی 
برایمان می گوید. 

زمزم: اولین نکته ای که   
یارت و خودسازی  متعاقب بحث ز

به ذهنتان رسید چه بود؟

اهمیت اعزام عمره و عتبات 
دانشجویی به ذهنم رسید. 

بعضی ها در مورد ارسال 
دانشجویان به این سفر مخالفت 

می کنند؛ اینها یا از دور قضاوت 
یان نیستند.  می کنند و یا در جر

واقعًا وقتی آنجا با جوانان نشست و 
وی  برخاست می کنیم، تاثیر عمیقی ر
آنها مشاهده و احساس می کنیم. به 

نظر من، عمره و عتبات دانشجویی، 
یک کار فرهنگی عالی در سطح 

کشور است. 

زمزم: آیا واقعا بحث خودسازی   
یارت بیشتر است؟ در ز

یارت، اعالم  د نفس ز قطعًا. چون خو
بیعت دوباره است. در عمره، رفتن 
به خانه خدا و در عتبات، رفتن به 
رگوار، اعالم بیعت  محضر ائمه بز

مجدد است تا با رفع نواقص، از این 
به بعد، بیش از پیش در مسیری که 

خدا، پیامبر و ائمه برای ما ترسیم 
کرده اند، حرکت کنیم.

یارت    زمزم: این نوع نگاه به ز
چقدر در جوانان وجود دارد؟

ین مسئله این است که  مهمتر
یارت، فرصتی است برای تفکر  ز

ون  د و رجوع به در در مورد خو
وزمره در  انسان. شاید اشتغاالت ر

زندگی، به انسان فرصت فکر کردن 
و محاسبه کردن و دقیق شدن در 
مسائل عقیدتی و اخالقی را ندهد؛ 

اما در این طور سفرها، وقتی فرد 
از خانه، خانواده و دوستان کنده 

بهترین کار مدیر، 
ایجاد فضای صمیمانه با دانشجویان است

کاروانهای زیارتی دانشجویی قای محمدی اسکویی، مدیر  گفت وگو با جناب آ
یینی است عکسها تز

کاروان یک 
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د و با گستره عمیق معنوی  می شو
د،  و می شو وبه ر این اماکن مقدس ر

ین فرصت برای جوانان پر  رگتر بز
ون  د تا به در شور ایجاد می شو

دشان  دشان مراجعه کنند، با خو خو
خلوت کنند و عقاید و رفتارشان را 
رسی کنند. این محیط ها طوری  بر

است که مثل آهنربا، فرد را به 
معنویات جذب می کنند. ما در اینجا 

دگذشتگی هایی از این  ایثار و از خو
دانشجویان نسبت به افراد پیر و 

زنان و بچه ها می بینیم که در زندگی 
د. اینها  وزمره، کمتر دیده می شو ر

نشان می دهد که این مکانها، فضایی 
وی دانشجویان باز می کند.  را به ر

دسازی و توجه به خدا و  امکانات خو
ون آمدن از  معنویات و دیگران و بیر

د  د، در اینجا در افراد دیده می شو خو
و ما در عمل، آثارش را می بینیم. 

زمزم: آیا نفس سفر، بر   
ون، تاثیر  خودسازی و توجه به در

دارد؟

شاید گاهی در نگاه اول، احساس 
مسافرتی باشد؛ اما کندن از شغل و 
د  خانواده و شهر و راهی شدن، خو
ینی برای دل کندن از  برنامه ای تمر

تعلقات و وابستگی ها در طول زندگی 
یای اجتماع  ق شدن در در و غر

مومنین و با هم رهسپار شدن به سوی 
د حقیقی است که انسان را به  معبو

دسازی نزدیک می کند.  خو

زمزم: خودسازی چیست و توجه   
به دیگران چقدر در آن اثر دارد؟

ون آمدن از  دسازی بر پایه بیر خو
د و خدامحور شدن است. انسان  خو

دش، نفسانیتش و  هر چقدر از خو
د، بیشتر به خدا  تعلقاتش دور شو

د. اساس تعلیمات دینی  نزدیک می شو
دمحوری  ما این است که ما را از خو

ون آورد و توجه  و نفس پرستی بیر
به خدا و بندگانش را در ما تقویت 

یارت  و ایجاد کند. سفر حج و ز
عتبات، این گونه است. مثال در 

یکی از سفرهای عمره، دانشجویی، 
ن ۸0 سال های را که گم شده  ز پیر

د.  وان ما آورده بو د به کار د، با خو بو
ن داده  ز کفش هایش را به این پیر
وی  دش ر د و خو د تا اذیت نشو بو

سنگفرش های داغ عربستان، پابرهنه 
راه می رفت.

زمزم: برای هموار شدن مسیر   
دانشجو به سوی هدف خودسازی، 

چه کارهایی انجام می شود؟

طبق چارچوبی که ستاد تعیین 
ین وظیفه ما در مسائل  کرده، بیشتر

د شده و این وظیفه  اجرایی محدو
وان گذاشته  وحانی کار بر عهده ر

شده است. اولین کاری که ما باید 
وحانی وارسته  بکنیم، انتخاب یک ر
وابط با قشر جوان  و آشنا به ایجاد ر

د  ین فضایی که می شو است. بهتر
وابط صمیمی  ایجاد کرد، با ایجاد ر

با دانشجویان است؛ آن قدر که این 
وحیه و عمل  صمیمیت های عملی در ر

آنها تاثیر دارد، سخنرانی و صحبت، 
ین مسئولیت مدیر،  اثر ندارد. بیشتر

ایجاد فضا و امکانات است؛ ولی 
نوع برخورد و رفتار و کیفیت عمل 

وحیه و فضای معنوی  مدیر هم در ر
وان، تاثیر بسزایی دارد. عالوه  کار

بر اینها، تشکیل کالس ها، استفاده 
از سخنرانی ها و کلیپ های موثر، 

پوستر ها و... مقدماتی هستند که این 
فضا را ایجاد می کنند. ستاد هم در 

جهت تسهیل این هدف، توشه هایی 
را قبل از سفر تهیه می کند و می فرستد 

که واقعا تاثیر خوبی دارند. منتها 
تعداد جلسات حضوری بین مدیر و 

وحانی و دانشجو، قبل از سفر در  ر
ایران کم است. اگر ساز و کاری ایجاد 

د که پس از برگشت هم ارتباط با  شو
د، بسیار موثر  دانشجویان قطع نشو

است. تکرار خاطرات و برداشت ها در 
این دورهمی ها، سبب تعمیق آنها در 

د.  د انسان می شو وجو

زمزم: توصیه شما به مدیران   
وان ها چیست؟ کار

در درجه اول، به این کار، به عنوان 
فرصتی استثنایی برای انجام نقش 

بیت نسل های دیگر است،  د در تر خو
نگاه کنند. دومین نکته هم این است 

بیتی در این  ین عامل تر رگتر که بز
بی است.  د مر بین، شخصیت خو

د،  ون انسان نورانی شو وقتی در
ون او هم تجلی  این نورانیت به بیر

می کند و دیگران از تجلی آن بهرهمند 
می شوند. 
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ع o  محبوبه زار

کلید اول: دوری از گناه  

د  کلید سؤاالت را به دست آورده بو
و جواب تمام ۲0 سوال تستی را به 

د  د؛ فقط کافی بو ترتیب، از حفظ بو
یک دقیقه پشت میز امتحان بنشیند 

و بدون حفظ آن همه فرمول، به تمام 
سؤاالت، جواب بدهد و نمره کامل را 

د که دو  بگیرد. این درس، درسی بو
د و این  بار موفق به پاسش نشده بو
بار واقعًا از این درس، بدش می آمد و 

حوصله خواندن دوباره اش را نداشت 
یق نادرستی،  و برای همین، از طر

د.  ید پاسخ نامه کرده بو اقدام به خر
دش می دانست که این کار، هیچ  خو

فرقی با دزدی ندارد؛ اما چاره دیگری 
یرا اگر این درس را پاس  هم نداشت؛ ز

نمی کرد، تمام برنامه های زندگی اش 
مختل می شد و مجبور می شد 

تابستان را در خوابگاه بگذراند و از 
وسی  یه و عر ید جهیز جنب و جوش خر

وم بماند. بنابراین،  خواهرش، محر
د که  اصاًل برایش قابل تصور نبو

تابستان را درگیر درس بماند.

یک بار دیگر کلید سؤاالت را در ذهن 
د. ورقه های  ور کرد. همه را از بر بو مر

سؤاالت در کالس پخش شدند. 
د گذاشت و  پاسخ نامه را مقابل خو
مشغول جواب دادن شد. وقتی به 

سؤال ۱۸ رسید، شاگرد اول کالس 
د.  هنوز در حال حل مسئله اول بو
با بی حوصلگی سرش را باال آورد 

وی  و به تابلوی کالس خیره شد. ر
 :j د: امام علی آن نوشته شده بو

مجاهد شهید در راه خدا، اجرش 
بیشتر از کسی نیست که قدرت بر 

گناه دارد؛ اما خویشتن داری می کند. 
چنین شخصی نزدیک است که از 

فرشتگان خدا باشد.

د خیره شد و در  با شرم به برگه خو
و رفت. فکر فر

کلید دوم: دقت در انتخاب   
همنشین

د  د؛ اما اولین ترمی بو ترم اولی نبو
که او را می دید؛ دختر چادری و 

اهل نماز اول وقت! هم اتاقی ها از او 
خوششان نمی آمد و پشت سرش 

می گفتند: از زمان عقب مانده،  جامعه 
دن ها  دیگر این حجاب ها و بسته بو

دش را با  را نمی پذیرد! او باید خو
زمان و محل زندگی اش وفق دهد... 

فقط متحجرها از این جور آدم ها 
خوششان می آید!

این جمله، درها را برای دوستی با 
ویش بست. اگر با او  این دختر، به ر

ارتباطی برقرار می کرد، متهم به تحجر 
دن می شد. با این حال،  و بسته بو
هیچ عیبی در او برای دوری کردن 
د و  پیدا نمی کرد. شب امتحان بو

دند. از  هم اتاقی ها سرگرم درس بو
وب،  صبح سرگیجه و تب داشت و غر
حالش بدتر شد؛ طوری که چشمانش 

زمین افتاد. وقتی  سیاهی رفت و بر
یر سرم، در  د را ز د آمد، خو به خو

وزی دید. دختر تازه  درمانگاه شبانه ر
د  وارد، او را رسانده و بستری کرده بو

و تا صبح در کنارش ماند؛ در حالی که 
دیگر هم اتاقی ها سراغی از او نگرفتند.

د و حتی  دلش آرامش گرفته بو
برای امتحان فردا احساس نگرانی 

وبه دختر گفت: من در این  نمی کرد. ر
مدت، اصاًل رفتار خوبی با تو نداشتم. 

تو چطوری توانستی این قدر خوب 
باشی؟

دختر لبخندی زد و جواب داد: با یک 
جمله از موالیم امیرالمؤمنین jکه 

د: به نیکوکاران نزدیک تر شو که  فرمو
از آنان خواهی شد و از اهل شر و بدی 

دوری کن؛ تا از آنها برکنار باشی.

من هم برای اجرای این فرمان، 
همیشه با انسان های خوب و مهربان، 

دوست می شوم و این، باعث شد که  j آموزه های امام علی
برای دانشجوی امروز

کلید هفت 
برای 

هفت خوان زندگی

کلید برای  هفت خوان زندگی هفت 
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بتوانم خوبی را بهتر درک کنم.

لبخندی زد و جواب داد: من هم 
می خواهم به این کلید طالیی عمل 

کنم.

دستش را جلو آورد تا با دختر دست 
دوستی بدهد!

کلید سوم: علم و دانایی  

تر از ۲00  ماشین قرمز رنگی که باال
میلیون تومان قیمت داشت، وارد 

محوطه دانشگاه شد. همه نگاه ها 
در تماشای ماشین، محو شده 

د. صاحب ماشین، دانشجوی  بو
وتمندتر از همه  د؛ اما ثر ترم اولی بو

کسانی که دراین سال ها در این 
دند. نگاه  دانشگاه درس خوانده بو

تحسین آمیز همه، او را بدرقه می کرد. 
جوان دانشجویی گوشه ای ایستاده 

د و به دانشجویان نگاه می کرد.  بو
صاحب ماشین، پیاده شد و به طرف 

سالن آموزش رفت. نگاه  برخی بر او 
د و برخی همچنان بر  معلق مانده بو

ماشینش! نگاه می کردند.

صاحب ماشین درمیان نگاه ها 
گم شد. او درهمان گوشه ای که 

و  رفت؛ به  د، به فکر فر ایستاده بو
راستی در دانشگاه کسی را تا این 

د. او هرگز  حد مورد توجه ندیده بو
د. آیا  این صحنه را تجربه نکرده بو
وت می تواند تا این اندازه کسی را  ثر

صاحب عزت و مورد توجه قرار دهد؟ 
اگر این طور است، چرا دین اصالتی 
د؟ راستی  برای مادیات قائل نمی شو

تر است از این همه نگاه  چه عزتی باال
تحسین آمیز؟

د که  در همین افکار، غوطه ور بو
دوستش کنارش ایستاد و گفت: پیام 

هفته جدید در سالن اجتماعات را 
خوانده ای؟ از صبح دارم به آن فکر 
j می کنم؛ حدیثی از امیرالمؤمنین

ین عزت ها، علم  یزتر د: عز که فرمو
و کمال است؛ برای این که شناخت 

معاد و تأمین معاِش انسان، به وسیله 
ین  آن انجام می پذیرد و پست تر

یرا  ذلت ها، جهل و نادانی است؛ ز
لی  که صاحبش همیشه در کری و ال

و کوری می باشد و در تمام امور، 
د.  سرگردان خواهد  بو

هرچه بیشتر به این جمله فکر می کرد، 
ماشین قرمز در نظرش بی رنگ تر و 

زان قیمت تر می شد. ار

کلید چهارم: تسلط بر خود  

د که  جلسه امتحان در حال آغاز بو

خبر تصادف برادرش را به او داده 
ید و  ز دند. دست و پایش می لر بو

د.  اضطراب در نفس هایش جاری بو
د و به  ین امتحان ترم آخر بو آخر

ون  هر قیمتی، باید از آن موفق بیر
ینه تحصیلش را  می آمد. تمام هز

در این سال های دور از خانواده، 
د و بی شک  برادرش پرداخت کرده بو

فارغ التحصیلی اش می توانست 
ین هدیه برای او باشد. با  زش تر باار
د را آرام  د، نمی توانست خو این وجو
د و هرلحظه  کند. برادرش در کما بو

ین خبر، برایش  احتمال شنیدن بدتر
د داشت. اصاًل از کجا بداند؛  وجو

شاید برادرش از دنیا رفته باشد و تنها 
برای این که او را آماده این خبر تلخ 

کنند، از جراحتش اطالع داده اند.

یشان و سرد، لحظه لحظه بر  افکار پر
ذهنش هجوم می آوردند و از آن سو، 
برگه سؤاالت امتحانی را به دستش 

وی  دند. نمی  توانست ر داده بو
سؤاالت تمرکز کند. تصمیم گرفت 

برگه پاسخ نامه را سفید تحویل دهد و 
ون بیاید  در اولین فرصت از جلسه بیر
د را به پایانه مسافربری برساند.  و خو

درست در لحظه ای که می خواست 
وسایلش را جمع کند، به یاد حرف 

د: با  برادر افتاد که به او گفته بو
رنج های دوری از خانه بساز و یادت 

د: مؤمن،  باشد که امام علی jفرمو
شادی اش در رخسار و اندوهش در 

وی صندلی نشست؛  دل است. پس ر
نفس عمیقی کشید و مشغول پاسخ 

به سؤاالت امتحان شد.

کلید پنجم: نسیه ممنوع!  

با هماهنگی مسئول خوابگاه، به 
اتاق دانشجویان می آمد و اجناسش 

وش، عرضه می کرد.  را برای فر
دوستانش می گفتند خوبی اش این 
وقت بخواهی، می توانی  است که هر

پولش را بدهی و نسیه قبول می کند.

د به  د و قرار بو چیزی تا عید نمانده بو
شهرستان برگردد. می خواست برای 

ن  خواهر و برادرهایش، هدیه بگیرد. ز
وشنده، این بار با تنوع بیشتری  فر

وی  د و می توانست ر جنس آورده بو
عیدی هایی که می گرفت، حساب کند 

وی  و هرچه دلش می خواست، بخرد. ر
د و بدلیجات نفیس  تخت نشسته بو

ویس  ن را تماشا می کرد. یک سر ز
آن، چقدر می توانست خواهرش را 

ن تأکید می کرد که اصاًل  شاد کند. ز
مهم نیست؛ هر وقت داشتید، پولش را 

د!  بدهید؛ تا آخر ترم، دیر نمی شو

ن گفت:  و به ز سرش را باال آورد و ر

اما نسیه، کار درستی نیست. پدرم 
همیشه ما را از این کار بازمی داشت.

دم راضی ام، چه  ن گفت: وقتی خو ز
وشم،  اشکالی دارد؟ من اگر اینها را بفر

وم اجناس تازه بیاورم.  می توانم بر
شما در واقع، خیال مرا راحت می کنید 

که اجناسم مشتری دارد. اصاًل نظر 
پدرت درباره من منطقی نیست!

یاد مهم  دختر جواب داد: نظر پدرم ز
نیست؛ مهم این است که من در 

حدیثی از امام علی jهم خوانده ام 
د  که از گرفتن نسیه و قرض، خو

را برهانید؛ چون سبب غم و اندوه 
وز خواهد  شبانه و ذلت و خواری در ر

شد.

ن بر  ویس بدل را کنار اجناس ز سر
زمین گذاشت و گفت: من هم بعد از 

عید می خرم؛ البته اگر تا آن موقع این 
وخته باشید! را نفر

ل زبان   کلید ششم: کنتر

در دامن طبیعت و در آرامش 
صبحگاهی و در جمع همکالسی ها، 

د.  دور سفره صبحانه نشسته بو
اردوی دانشجویی، بهانه خوبی برای 

د.  رفع خستگی درس و امتحانات بو
دند  دانشجویان دورهم نشسته بو

و از هر دری حرف می زدند. سر 
د و هرکس هرچه دل  شوخی باز بو

تنگش می خواست، بر زبان می آورد. 
یکی از بچه ها برای خنده دوستانش 

وع کرد به غیبت از استاد و همه با  شر
صدای بلند می خندیدند و یکی یکی 

وارد بحث شوخی او می شدند و ادای 
مسئولین دانشکده را درمی آوردند. 

ساعتی از این جو شاد و پرنشاط 
می گذشت و در تمام این مدت، او در 

سکوت، فکر می کرد. سکوت عمیق او، 
با قهقهه های جمع، سازگاری نداشت؛ 

به حدی که یکی از دوستانش با 
اعتراض پرسید: چرا این قدر عبوس و 

گرفته ای؟ ناسالمتی آمده ایم اردو که 
با هم خوش باشیم!

سری تکان داد و با دست پاچگی 
گفت: نه، من... خوبم. دارم به 

حرف های شما گوش می کنم.

دو تا از همکالسی ها که در شلیک 
خنده های جمع، نقش مهمی داشتند، 

مصرانه به او گفتند: گوش کردن 
کافی نیست؛ تو هم باید حرف 

بزنی. خب، تو با کدام استاد بیشتر 
اصطکاک داشتی؟

صدای خنده جمع برای چندمین بار 
یر انداخت و  بلند شد. سرش را به ز

دبانه گفت: من چیزی برای گفتن  مو
ندارم.

بچه ها این بار دسته جمعی از او 
خواستند که چیزی بگوید؛ تا حال 

دش و همه را عوض کند. او پس  خو
از مکث بلندی جواب داد: من واقعا 
j حرفی ندارم؛ چون امیرالمؤمنین

می فرماید: زبان، همچون درنده ای 
است که اگر آزاد باشد، زخم و 

جراحت ]به جسم و ایمان[ خواهد زد. 
من به اندازه شما جرات ندارم که به 

زبانم آزادی بدهم!

کلید هفتم: دوری از عالقه به   
دنیا

استاد که از آزادگان جنگ تحمیلی 
د، در کالس قدم می زد و از خاطرات  بو

یان دفاع  دوستان شهیدش در جر
مقدس می گفت و بعد کنار پنجره 

ایستاد و به دوردست آسمان خیره 
شد و گفت: حاال نوبت شماست که 

یک از شما بگویید که  حرف بزنید. هر
هدفتان از درس و دانشگاه چیست؟ 

وع به  دانشجویان به نوبت، شر
د  صحبت کردند. یکی انگیزه خو
یافت مدرک برای اشتغال در  را در

شرکت مطرح کرد. دیگری جبر 
حاصل از امر خانواده برای داشتن 

تحصیالت عالی... یکی عقب نماندن 
از دیگران... دیگری گرفتن مدرک و 

تخصص برای کسب و کار آینده... 
یکی برای کسب جایگاه اجتماعی 

و... .

استاد سری تکان داد و گفت: به 
انگیزه ها و دالیلی که از هم شنیدید، 

یشه در  فکر کنید. همه آن چه گفتید، ر
دنیا و عالقه به آن دارد.

یکی از دانشجویان پرسید: این چه 
وی  یم ر اشکالی دارد استاد؟ ما دار

زمین و در نظام ماده، زندگی می کنیم 
دمان را با این شرایط،  یم خو و ناچار

د که  وفق بدهیم. بنابراین، مگر می شو
انگیزه هایمان ربطی به مادیات و دنیا 

نداشته باشد؟

استاد لبخندی زد و جواب داد: حق 
با شماست؛ اما یادتان باشد که 

موالی اول شیعیان، این خطر را چنین 
هشدار داده است: نسبت به محبت 

و عالقه به دنیا، مواظب باشید؛ چون 
عالقه و محبت به دنیا، اساس هر خطا 

وازه هر بال و گرفتاری  و انحراف و در
و نزدیک کننده هر فتنه و آشوب و نیز 

آورنده هر مصیبت و مشکلی است.

15

15 | زمزم  | نشریه  داخلی ستاد عمره  وعتبات دانشگاهیان  | شماره سی ودو



o

وان های دانشجویی در  یکی از مکان هایی که کار
وند، مقام »صافی  یارت آن می ر نجف اشرف به ز

صفا« یا مرقد »اثیب یمانی«، یکی از دوستداران و 
یاران امیرمؤمنان علی ؟ع؟ است. این مکان یکی 

یارت دوره ویژه دانشگاهیان  از جاهایی است که ز
د. این  وایتگری انجام می شو در آنجا برگزار و ر

وان های  برنامه که جهت آشنایی هر چه بیشتر کار
یارتگاه های نجف، آشنایی  دانشگاهی با اماکن و ز

یخ کوتاهی از  با فضایل امیرالمومنین ؟ع؟ و تار
وان های  یارت دوره کار نجف و کوفه می باشد، در ز

دانشگاهیان گنجانده شده است. در این 
یارت دسته جمعی و توضیحات  برنامه، بعد از ز

وانها، برنامه پرباری توسط  وحانیون کار مقدماتی ر
کارشناس فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در 

رابطه با آشنایی با اثیب یمانی و زندگی نامه او و 

همچنین مباحث نجف شناسی و ذکر توسل با 
وایتگری آستان خورشید« اجرا می گردد.  عنوان »ر

l آشنایی با مقام صافی صفا

د دارد که که در کنار  در نجف اشرف مقامی وجو
بحر نجف واقع می باشد و مردم، آن را »صافی 

صفا« نام گذاشته اند. این منطقه سابقًا به نام 
ده، بعد از آن به نام »العماره«  وف بو مسبل معر

شناخته شده است. در صافی صفا، آرامگاه 
مؤمن نیکوکاری از اهالی یمن به نام »اثیب یمانی« 
دش، پیکرش از راه های  است که بنا بر وصیت خو

دور آورده شد تا در این زمین مبارک، به خاک 
د. سپرده شو

اثیب یمانی کیست؟ l
وایت می کنند که  یخ نگاران در این باره،  چنین ر تار

یک زیارت باصفا در مقام »صافی صفا«
کاروانهای دانشجویان  گزارشی از بازدید و زیارت 

از مقام صافی صفا در نجف اشرف

یه زیارت
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امام علی ؟ع؟ در ایام خالفتشان در کوفه، هر گاه 
د خلوت کند، به این نقطه  که می خواست با خو
وزی امیرالمؤمنین  در کنار بحر نجف می آمد. ر

د که شخصی از دور  ؟ع؟ در آنجا ایستاده بو
د،  د که بر شتر خو نمایان شد. او مردی اعرابی بو
بار سنگینی را حمل می کرد و وقتی به نزدیک امام 

رسید، معلوم شد که آن بار سنگین، جنازه است. 
اعرابی بدون آنکه امام را شناخته باشد،  بر امام 

سالم کرد. 
امام علی ؟ع؟ از وی پرسید:  از کجا آمده ای؟ 

گفت: از یمن. 
امام پرسید: در اینجا به دنبال چه هستی و این 

جنازه کیست؟
آن مرد گفت:  این پیکر پدرم است و او را آورده ام 

تا در این زمین به خاک بسپارم. 
د: آیا این فاصله را پشت سر گذاشته ای  امام فرمو

تا این جنازه را در اینجا دفن کنی؟ چرا در یمن او 
را دفن نکردی؟

مرد گفت:  به خداوند قسم که این وصیت اوست 
که هنگامی که از دنیا رفت او را در این خاک دفن 

کنم. 
د: از او نپرسیدی چرا این وصیت را  امام فرمو

کرده است؟ 
مرد گفت: آری پرسیدم و در جوابم گفت که در 

این خاک، مردی دفن خواهد شد که در نزد خدا 
و پیامبرش، شأن بلندمرتبه ای دارد و هر کس که 
د، خداوند آنچه را که ناپسند  در کنار او دفن شو
است از وی دور خواهد ساخت و شفاعت او را به 

دست خواهد آورد و داخل بهشت خواهد شد. این 
مرد که در اینجا دفن خواهد شد نیکوهایی دارد 
که کتابها گنجایش به یاد آوردن آنها را ندارند و 

عقل ها نیز به آنها احاطه نخواهند داشت. دوست 
داشتنش، ایمان و دوست نداشتنش، کفر است. 

ین مردم بعد از پیامبر ؟ص؟ و الگویی برای  وی بهتر
الگوپذیران است.

امیرمؤمنان از او پرسید: آیا این مرد را می شناسی؟ 
مرد گفت: نه.

د: آن مرد من هستم.  امام فرمو
یه افتاد.  در آن هنگام اعرابی به گر

د: حال که پدرت این وصیت را کرده  امام فرمو
است و تو از راه دور آمده ای، من نیز نماز و دفن 

او را بر عهده می گیرم. 
مرد گفت: خوشا به حال پدرم که وصیت کرد در 

د و من شما را در اینجا یافتم. پیش تو دفن شو
سپس امام از او پرسید: پدرت در زندگی اش چه 

می کرد؟ 
مرد گفت: ای امیرمؤمنان! به خداوند قسم که 

او همیشه شما را به یاد می آورد و دائمًا از او 
می شنیدم که به نام تو از خداوند متعال، طلب 

نجات می کرد و در نماز شب، بسیار فراوان این را 

از خداوند می خواست.
ی مقام صافی صفا شکل گیر l

بعد از دفن آن مؤمن اهل یمن در این مکان، 
بسیاری دیگر از اهل ایمان هم در همان جا به 
خاک سپرده شدند. در این مکان، مسجدی 
یف در کنار  د دارد که به مقام شر قدیمی وجو

یخ  منطقه کم ارتفاع بحر نجف احاطه دارد و تار
ن هفتم و هشتم هجری باز  ساخت آن به قر

وزه ساختمان وسیعی است که  می گردد و امر
وی  هر بینندهای می تواند از دور، آن را ببیند و ر
ین  ین و باشکوهتر یباتر آن گنبدی است که با ز
نقش ها و نوشته ها و منبت کاری های اسالمی، 

ین العابدین  تزئین شده و در کنار آن، مقام امام ز
د دارد. ؟ع؟ وجو

یخی رسیهای تار بر l

به آرامگاه اثیب یمانی، مقبره الصفا )یعنی مقبره 
د. این مقام و آرامگاه، در  سنگ( نیز گفته می شو

یاچه نجف  و به در بی شهر نجف و ر جهت غر
ین  واقع است و در سمت جنوبی آن، مقام امام ز
یخی که نشان  العابدین ؟ع؟  قرار دارد. دلیل تار
می دهد حضرت امیرالمؤمنین ؟ع؟  در این مکان 

نماز می خوانده، این است که در این مکان، دو 
سنگ نوشته سفید پیدا شده که دو قصیده بر آن 

نقش بسته، در هر کدام از این دو قصیده، ذکر 
شده که این مکان، مقام حضرت أمیرالمؤمنین 

؟ع؟  می باشد. سنگ نوشته اول که در باالی 
محراب قرار دارد، قصیده ای شامل دوازده بیت 

در مقام حضرت امیرالمؤمنین ؟ع؟  است که مطلع 
این قصیده چنین است: 

شاد مقام الطهر مولی أعال مقامات الوری قدره

قصیده نقش بسته بر سنگ نوشته دوم، از سنگ 
نوشته اول واضحتر است و بر دیوار چپ عمارت 

در نزدیکی محراب مسجد قرار دارد. این سنگ 
یخ ۱۱۷0ق. را نشان می دهد و قصیده  نوشته، تار

ای شامل ده بیت است در مقام أمیرالمؤمنین 
است که مطلع این قصیده به این شرح است: 

ل  فناهیك صرحا یزدری کل منز
أناخ علی العلیا بأعظم کلکل 

وزه از مساجد قدیمی نجف به  این مکان، امر
زالدین می گوید: این  د. شیخ محمد حر و شمار می ر

مسجد، جنب مقبره الصفا واقع است.

ی مقام بازساز l

در سالهای گذشته، در حد فاصل صافی صفا 
د  و حرم مطهر حضرت امیرمومنان، خیابانی بو
که ماشینها از آن عبور می کردند و زائران مقام 

حضرت امام علی ؟ع؟، حضرت امام سجاد ؟ع؟  
و صافی صفا را به آنجا می آوردند. زائران اگر در 

این مکان، پشت به بحر نجف می ایستادند، گنبد 
و گلدسته حرم مطهر را به آسانی می دیدند؛ اما 

اینک چند سالی است که حد فاصل صافی صفا 
وژه احداث صحن  و ایوان باصفای نجف را پر

حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و توسعه حرم 
نورانی علوی در برگرفته است.

در ماههای اخیر و در آستانه والدت امام عصر ؟ع؟ 
و در اعیاد شعبانیه، طی مراسمی، از اولین مرحله 

بازسازی بارگاه اثیب یمانی، بهره برداری شد. 
همچنین در این مراسم این مجموعه که مشتمل 

بر دو سالن همایش و اقامتگاه میهمانان و مرکز 
رصدخانه نجف است، افتتاح شد. 

17

17 | زمزم  | نشریه  داخلی ستاد عمره  وعتبات دانشگاهیان  | شماره سی ودو



ݢزا تقی خان ؛ ݢݢݢ میرݢ
جبران می کنیم

کوتاه  داستان هایی 
از زیارت امام حسین ؟ع؟  

کربال رگان هند به قصد مجاورت کربالی معال، به این شهر و  شخصی از بز

آمد و مدت شش ماه در آن جا ساکن شد. او در این مدت، داخل 

یارت امام حسین ؟ع؟  را اراده  د و هر وقت ز حرم مطهر نشده بو

د رفته، به آن حضرت سالم می کرد و او را  ل خو می کرد، بر بام منز

د. تا این که سرگذشت او را به »سید مرتضی« که از  یارت می نمو ز

د، رساندند. سید  رگان آن عصر و موسوم به »نقیب االشراف« بو بز

زنش کرد و گفت: از  ل او رفت و در این باره او را سر مرتضی به منز

یارت در مذهب اهل بیت علیهم السالم، این است که داخل  آداب ز

وشی که تو داری،  یح را ببوسی. این ر حرم شوی و عتبه و ضر

برای کسانی است که در شهرهای دورند و دستشان به حرم مطهر 
نمی رسد.

آن مرد چون این سخن را شنید، گفت: ای نقیب االشراف! از 

مال دنیا هرچه بخواهی از من بگیر و مرا از رفتن معذور دار! سید 

مرتضی، از این سخن او بسیار ناراحت شد و گفت: من که برای 

وش را بدعت و زشت  می دانم و نهی از منکر واجب است.مال دنیا این سخن را نگفتم؛ بلکه این ر

مرد چون این سخن را شنید، آِه سردی کشید، از جا برخاست، 

ین لباسش را پوشید، پابرهنه و باوقار از  یارت کرد، بهتر غسل ز

یان، متوجه  خانه خارج شد و با خشوع و خضوع تمام، ناالن و گر

حرم حسینی گردید تا این که به در صحن مطهر رسید. نخست 

یف را بوسید. سپس برخاست و  سجده شکر کرد و عتبه صحن شر

زان، مانند جوجه گنجشکی که آن را در هوای سرد در آب انداخته  لر

رد، حرکت  کرد تا اینکه  وی ز ید و با رنگ و ر ز د می لر باشند، بر خو

وارد کفش َکن شد. دوباره سجده شکر به جا آورد و زمین را بوسید و 

برخاست و مانند کسی که در حال مرگ باشد، داخل ایوان مقدس 

واق رسانید. چون چشمش  د را به در ر گردید و با سختی تمام، خو

به قبر مطهر افتاد، نفسی اندوهناک برآورد و ناله جانسوزی کشید. 

سپس به آوازی دل گداز گفت: آیا این جا، جای افتادن امام حسین 

؟ع؟  است؟ آیا این جا جای کشته شدن حضرت سیدالشهداست؟ 

ین تسلیم  یاد کشید و نقش زمین شد و جان به جان آفر سپس فر
د و به شهیدان راه حق پیوست.۲ نمو

گل زاده o  رامین بابا

مرحوم آیت اهلل اراکی می  گوید: 

»شبی در خواب، امیرکبیر را دیدم. جایگاهی متفاوت و رفیع 

داشت. پرسیدم: چون شهیدی و مظلوم کشته شدی، این 

مرتبت نصیب تو شد؟ با لبخند گفت: خیر. سؤال کردم: چون 

د کردی؟ گفت: نه. با تعجب پرسیدم:  ه را نابو
چندین فرقه ضالّ

پس راز این مقام چیست؟ جواب داد: هدیه موالیم حسین ؟ع؟ 

است! گفتم: چطور؟ گفت: آن گاه که رِگ دو دستم را در حمام 

فین کاشان زدند، چون خون از بدنم می رفت، تشنگی بر من 

غلبه کرد. سر چرخاندم تا بگویم قدری آبم دهید. ناگهان به 

یدند، این همه تشنگی!  زا تقی خان! دوتا رگ بر دم گفتم: میر خو

پس چه کشید پسر فاطمه؟ او که از سر تا به پایش، زخم 

د! از عطِش حسین ؟ع؟ حیا کردم و لب  شمشیر و نیزه و تیر بو

به خواستن آب، باز نکردم. آن لحظه که صورتم را بر خاک 

گذاشتند، امام حسین ؟ع؟ آمد و گفت: به یاد تشنگی ما ادب 

زخ؛ باشد تا در قیامت  کردی و آب ننوشیدی؛ این هدیه ما در بر

۱ جبران کنیم!«.

در قیامت جبران می کنم

یارت امام حسین ؟ع؟  نمی رفت مردی که به ز
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از سلیمان اعمش چنین نقل شده است: 

»همسایه ای داشتم که با او رفت و آمد می کردم. شب جمعه ای پیش 

یارت امام حسین ؟ع؟  سؤال کردم. آن شخص  او رفتم و درباره ز

گفت: بدعت است و هر بدعتی، گمراهی و هر گمراهی در آتش است. 

وم و  د گفتم: سحر پیش او می ر با غضب از کنار او برخاستم و با خو

برخی از فضایل امام حسین ؟ع؟  را برای او نقل می کنم.  اگر بر عناد 

ید، او را می کشم. ز د اصرار ور خو

هنگام سحر، سراغ او رفتم، درب خانه اش را کوبیدم و او را با نام صدا 

یارت امام حسین ؟ع؟  رفته است.  زدم. همسرش گفت: شوهرم به ز

یارت آن حضرت رفتم. چون داخل حرم شدم، او را در  دنبال او به ز

یه می کند و مشغول توبه و استغفار است. بعد  سجده دیدم که گر

از مدتی طوالنی، سر از سجده برداشت. به او گفتم: تو دیشب منکر 

دی و آن را بدعت می دانستی؛ اما اکنون  یارت امام حسین ؟ع؟  بو ز

یارت آمده ای؟ د به ز خو

در پاسخ گفت: ای سلیمان! مرا مالمت نکن. من تا دیشب ائمه 

علیهم السالم  را قبول نداشتم؛  اما خوابی دیدم که مرا به وحشت 

دند و  وهی اطراف او بو انداخت. مردی جلیل القدر را دیدم که گر

د که تاجی بر سر داشت. از یکی از خّدام  رگواری بو در کنارش بز

پرسیدم: اینها چه کسانی هستند؟ گفت: این محمد مصطفی ؟ص؟  و 

آن دیگری علی مرتضی ؟ع؟  است. با دقت نگاه کردم، ناقه ای از نور 

دند. گفتم:  ن نشسته بو د و در آن دو ز دجی از نور بو دیدم که بر او هو

این ناقه از کیست؟ گفت: از خدیجه کبری و فاطمه زهرا ؟امهس؟ست. 

گفتم: این جوان کیست؟ گفت: حسن بن علی ؟ع؟  است. گفتم: به 

یارت سیدالشهدا ؟ع؟  که در کربال مظلوم  وند؟ گفت: به ز کجا می ر

دجی که حضرت  شهید شده است. آن گاه خواستم به جانب هو

و  وم. دیدم رقعه هایی از آسمان فر د، بر فاطمه زهرا ؟اهس؟ در آن بو

یزد. پرسیدم: این رقعه ها چیست؟ گفت: در این رقعه ها نوشته:  می ر

»امان است از جانب خداوند برای زائران امام حسین ؟ع؟  در شب 

جمعه«. من هم از آن رقعه ها درخواست کردم. گفت: تو می گویی 

د تا معتقد به فضل و شرف آن  یارت بدعت است! به تو داده نمی شو ز

وی. ناگاه هاتفی ندا کرد: آگاه باشید  یارت او بر رگوار باشی و به ز بز

که ما و شیعیان ما در درجه عالیه ای از بهشت هستیم. پس با ترس و 

دم امام  یارت سید خو وحشت، بیدار شدم و در همان ساعت، اراده ز

وردگار توبه می کنم. سوگند  دم و اکنون به سوی پر حسین ؟ع؟  نمو

یارت آن حضرت را ترک نخواهم  به خدا ای سلیمان! تا زنده ام ز
۴ کرد«.

پی نوشت:

ین گفتارها ۱. آخر

۲. داستان های علوی، ج۴، ص۲۱0

۳. مفتاح الجّنه

۴. نجم الثاقب، ص۲۷۷؛ بحاراألنوار، ج۱0۱، ص ۵۸

یارت  یارت خراسان و دیگری از ز وزی دو نفر از محبان، یکی از ز یف  آورد. یکی از اصحاب عرض کرد: یابن  رسول اهلل! اسب پیشواز آن دو زائر رفت. در هنگام برگشت، آن حضرت پیاده کربال به شهر سامرا وارد  شدند. امام حسن عسکری ؟ع؟  به ر د: گوارا تشر د است؛ چرا سوار نمی شوید؟ حضرت فرمو یف آوردند.نمی بینم که دوستان و محبان ما پیاده باشند و من سوار شوم. سواری موجو یست. عرض کردند: پس با همان حال، با آن دو نفر، به خانه تشر یه من، آن حضرت به آن دو زائر، نگاه می کرد و می گر د: سبب گر یه شما چیست؟ فرمو یب، بی کس این دو نفر زائرند. وقتی به زائر خراسان نظر می کنم، جدم علی  بن یابن  رسول اهلل! سبب گر د تا او را یاری و دلداری دهد و وقتی به این زائر می نگرم، جدم و تنها به او زهر دادند و جگر مبارکش را پاره پاره کردند و احدی موسی الرضا ؟ع؟  به خاطرم می آید که در والیت غر وز عاشورا با لب تشنه نبو د و در میان اهل ظلم، و جگر سوخته و بی کس و تنها در میان اهل ظلم و جفا با بدن پاره سیدالشهدا ؟ع؟ به خاطرم می رسد که در ر یگ های کربال افتاده بو وی خاك و ر د که یاری اش کند. پس هر کس که زائران ما را یاری کند، پاره، ر کسی نبو
گویا ما را یاری کرده است.۳

یارت آن حضرت را ترک نخواهم کرد تا زنده ام، ز
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گوارا نمی بینم که محّبان ما پیاده باشند و من سوار شوم!



o  معصومه سادات میرغنی

یاد، چشم در چشمم خیره شد و گفت: آن  ابن ز
فرمان کتبی که برای جنگ با حسین به تو داده 

دم را به من بازگردان. لحظه  ای چشم هایم  بو
سیاهی رفت. قصر، دور سرم چرخید. تمام آن 

صحنه ها که با لشگر چهل هزار نفری ام در کربال 
دم، یکی یکی از ذهنم گذشت. اولین تیر را پرتاب  بو

یاد شاهد  یاد زدم: همه  تان نزد امیر ابن ز کرده، فر
باشید که چه کسی اولین تیر را به سوی لشگر 

حسین، پرتاب کرد.
ویم را گرفتم. صدای شمشیر زدن ها  ق، سر و ر عر

در هیاهوی جمعیت و شیهه اسب ها، در گوشم 
پیچید. هر کس با شتاب به سمتی می رفت.

- به خدا سوگند! تنها به اندازه سوار شدن بر 
اسبی، در این دنیا زندگی خواهید کرد تا همانند 

سنگ آسیاب، سرگردان شوید و مانند میله میان 
آن، دچار اضطراب و ناراحتی گردید.

حسین ؟ع؟ این جمالت را گفت و بعد دستانش 
را به سمت آسمان بلند کرد و گفت: بارالها! باران 

یغ نما و آنها را دچار  د را از این قوم در رحمت خو
سال های قحطی، نظیر قحطی حضرت یوسف 

بنما.
یاد کشیدم:  قهقهه بلندی زدم و سوار بر اسب، فر

ید کسی از سپاه حسین زنده بماند. برای  نگذار
این کارتان پاداش عظیمی به شما خواهم داد. 

هر لحظه صدای شمشیرها و نیزه ها بیشتر می شد. 
د... گرد و غبار غلیظی میدان را پر کرده بو

٭٭
صدای سم اسبی، گوشم را پر کرد. ایستادم؛ 
همراهانم نیز ایستادند. سر برگرداندم. اسب 
وبه  دش را به ما رساند. ر سوار، با شتاب، خو

ویم، اسبش را نگه داشت و گفت: از سوی ابن  ر
یاد آمده  ام. ز

دستم را دراز کرده، نامه را گرفتم. بازش کرده، 
وی؛  بلند خواندم: ابتدا باید به جنگ با حسین بر

پس از آن، برای والیت داری ری حرکت کن!
ضربان قلبم تند شد. گرمای سوزانی بدنم را فرا 

گرفت. همراهانم با تعجب نگاه کردند. یکی  شان 
دتر به  و گفت: حال چه می کنی؟ مگر نمی خواستی ز

ری برسیم؟
یم؟  دیگری ادامه داد: مگر چاره  ای جز اطاعت دار

نفس عمیقی کشیدم و با صدای بلند گفتم: به 
سمت قصر امیر، حرکت می کنیم. 

یاد، یک نفس  اسب را ِهی کردم و تا دربار ابن ز
تاختم. به قصر که رسیدم، با اکراه، از اسب پیاده 

د  وی تخت نشسته بو یاد رفتم. ر شدم و نزد ابن ز
و سیب سرخی را گاز می زد. مرا که دید، سیب را 
نیمه خورده رها کرد و در ظرف مقابلش گذاشت 

و گفت: حسین، نامه مرا پاره کرده، بیعتم را رد 
ده است. باید فرمانده سپاهم شوی و او و  نمو

یانش را از پا درآوری. لشگر
د. مدام ملک  ید. زبانم بند آمده بو ز تمام بدنم لر

ری، با درخت های سرسبز و زمین های وسیعش، 
وانش،  پیش چشمم می آمد. صدای جویبارهای ر

در گوشم می پیچید و میوه  های آبدارش جلوی 
ور توانستم جمله  ای  ق می زد. به ز چشمم بر

بگویم: ای امیر! ... مرا... از این کار... معاف 
کن... آخر... . 

خون، توی صورتش دوید. دست هایش را مشت 

گران تر از دوزخ
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یاد زد: معاف کنم؟  کرد، به هم کوبید و فر
وع به قدم زدن کرد. یک  از تخت بلند شد و شر

ویم ایستاد و  وبه ر دوری که اطرافم چرخید، ر
گفت: باشد! معافت می کنم!

لبخند زدم و خواستم بگویم: پس من به سراغ ری 
وم، که ادامه داد: فقط به یک شرط! فرمان ری  می ر
یرا والیت ری، تنها از آِن کسی  را به من بازگردانی؛ ز

است که به کار حسین پایان دهد. 
دم نشست. اعتراض  ق سردی بر بند بند وجو عر

یک  کردم و گفتم: آخر امیر! همه مردم برای تبر
حکومت ری نزد من آمدند؛ آن وقت می خواهی آن را 

تر از... باز گیری؟ شأن شما باال
- همین که گفتم. انتخاب با توست!

٭٭
تمام یک شبی که از امیر مهلت گرفتم را در فکر 

دم. چشم هایم سیاهی می رفت و سرگیجه گرفته  بو
دم. حمزه بن مغیره نگاهم کرد و پرسید: تا به  بو

یشان  حال کسی عمر سعد را این گونه آشفته و پر
ندیده. چه شده که رنگ به رخسار نداری؟ 

یف کردم. دست هایش  همه ماجرا را برایش تعر
د. ید و صورتش سرخ شده بو ز می لر

- وای بر تو! واهلل اگر تو را در دنیا هیچ نباشد، بهتر 
وز قیامت، خون حسین ؟ع؟ بر  از آن است که در ر

گردنت باشد. 
از جا بلند شد و به سمت اتاقش رفت. پرسیدم: 

می گویی چه کنم؟
دم،  دت نخر! من اگر جای تو بو - دوزخ را برای خو
یاد خیره می شدم و می گفتم نه  در چشم های ابن ز
یزم. ری را می خواهم و نه خون حسین ؟ع؟ را می ر

خمیازه  ای کشید و قدمی دیگر برداشت. گفتم: 
وسی در چشم من است.  امارت ری، همچون عر

وس شهرها چشم بپوشم.  نمی توانم از عر
این بار چیزی نگفت و از من دور شد. تمام شب 

را در حیاط ماندم و به ستاره ها خیره شدم. 
مدام تصویر ری در برابر چشمم می آمد؛ درختان 

سرسبز، میوه  های آبدار، زمین های وسیع و 
کشتزارهای آبادش. سر خونی حسین هم در 

د  ویم ایستاده بو وبه  ر برابر چشمم می آمد... ر
و می گفت: وای بر تو! از خداوند نمی ترسی که 
می خواهی با من بجنگی؛ در حالی که از مقام 
و منزلتم آگاهی و می دانی من کیستم؟ از گام 

برداشتن در راه ناحق، دوری کن.
د.  ید و بدنم به رعشه افتاده بو ز صدایم می لر

گفتم: درست می گویی ای حسین! ولی می ترسم. 
اگر به تو بپیوندم، خانه  ام را از بین می  برند.

- من آن را از نو بنا می کنم و خانه  ای جدید برایت 
می سازم.

- کشتزار آبادم... آن را چه کنم؟ می ترسم پسر 
یاد، آن را مصادره کند. ز

- من به جای آن، در حجاز، زمینی بهتر برایت 
می خرم.

این بار ساکت شدم. دیگر نتوانستم پاسخی به 
حسین بدهم. کم آوردم و سرم را پایین انداختم. 

به زمین نگاه کردم و قدمی طرف لشگرگاهم 
برگشتم؛ درحالی که صدایش را از پشت سر 

می شنیدم: چه دردی داری که هدایت نمی شوی؟ 
وز محشر  دتر تو را از بین ببرد و ر و خداوند، هرچه ز

زدت! به خدا سوگند! امید دارم به فضل  نیامر
باری تعالی، پس از من، از گندم ری، جز اندکی 

نخوری. 
اسم ری را که آورد، دوباره کشتزارهای سرسبز و 

دم را  زمین های وسیعش، در نظرم مجسم شد. خو
زان  وایی نشسته، کشاور دیدم که در ملک فرمانر

وی زمین هایم کار می کنند. آتش دوزخ برایم گران  ر
د.  د؛ اما از دست دادن ری، گران تر از آن بو بو

انگار آتش خیمه  های سوخته، بدنم را سوزاند. 
داغ شدم. اسبم را هی کردم. اسب ها شیهه 

می کشیدند. تیرها هر لحظه نزدیک تر می شدند و 
دم را به  صدای چکاچک شمشیرها بلندتر. خو

یادی برداشته،  حسین ؟ع؟ رساندم. زخم های ز
یاد زدم: ده نفر  د. فر ق خون شده بو بدنش غر
داوطلب می خواهم که با اسب بر بدنش بتازند! 

یاد  کسی چیزی نگفت. نگاهشان کرده، دوباره فر
زدم: قول می دهم پاداش عظیمی بدهم. نزد امیر 
یاد هم منزلت می یابید. سربازان، یکی یکی  ابن ز

سوار بر اسب، به سوی حسین ؟ع؟ تاختند. 
صدای سم اسب ها هنوز در گوشم است.

٭٭
- آن نامه را به من باز گردان.

ز گفتم:  د آورد. با ترس و لر صدایش مرا به خو
آخر... آن دستم نیست؛ یعنی... در جنگ... در 

د ... شد. گیر و دار جنگ... مفقو
وغگوی پست! یا آن نامه را به من  یاد زد: ای در فر

باز می  گردانی، یا سر و کارت با جالدان است. 
د و  سر برگرداندم. جالد باالی سرم ایستاده بو

د، نگاهم می کرد. دست بردم و از کنار  غضب  آلو
لباسم، فرمانش را درآوردم، مقابلش گرفتم و گفتم: 

یانش  اما من که فرمانت را اجرا کردم و تمام لشگر
را کشتم. بگذار این فرمان پیش من باشد تا بتوانم 

یش در مدینه و شهرهای  رگان قر زنان و بز نزد پیر
دیگر، عذر خویش را بخواهم.

- پیشت بماند که چه؟ که همه جا نشان بدهی و 
جار بزنی: من قاتل حسینم؟

د و بس! - من هرچه کردم، تنها به دستور شما بو
ده یا به خاطر من؟ هان؟ - به خاطر حکومت ری بو

- اصاًل چه فرقی می کند؟ بگذار این فرمان دستم 
وی راه رفتن در شهر را داشته باشم. باشد تا ر

- هرگز! خون حسین، تنها بر گردن توست؛ این را 
همه می دانند.

د که... - اما اگر این فرمان نبو
- گستاخ شده ای ابن سعد!

با صورت سرخ شده و آشفته، قدمی برداشت و 
نزدیک تر آمد. چنگ زد و نامه را از دستم کشید. آن 

و؛ هرچه  ون بر یاد زد: از قصرم بیر را پاره کرد و فر
دتر! و ز

قبل از آنکه جالدان را صدا بزند، به طرف در 

ین  یر لب می گفتم: نفر قدم برداشتم؛ درحالی که ز
د؛ به گندم ری  بر من! حق با حسین ؟ع؟ بو

نرسیدم! هیچ مسافری چون من نیست که با 
دست خالی و بدبختی فراوان، به خانه  اش باز 
د  گردد. هم دنیایم را باختم و هم آخرتم را نابو

کردم. 
صدای حسین ؟ع؟ مدام در گوشم تکرار می شد: 

اقل آزاده باشید. ید، ال اگر دین ندار
یاد برگردم و با تمام  دلم می خواست به سوی ابن ز

یاد بزنم؛ اما... د فر وجو

٭٭
وزهاست که خانه  نشین شده  ام. گوشه اتاق،  ر

زانو در بغل می نشینم و به نقطه ای دور، خیره 
می شوم.

تمام لحظه  هایی که از کوچه پس کوچه  های کوفه 
ن و مردی  می گذشتم، جلوی چشمم می آید. هر ز

که در راه مسجد، از کنارم رد می شد، بی  آنکه 
چشم در چشم نگاهم کند، جلوی پایم، 

بر زمین آب دهان می انداخت. هر کس 
چیزی می گفت. صدایشان در گوشم 

است: 
- لعنت خدا بر تو! 
- تو قاتل حسینی!

- کاش هرگز از مادر زاده 
نمی شدی!

- کاش می مردی و داغ این ننگ بر 
پیشانی  ات نمی ماند.

د، به همه نشانش  اگر آن فرمان در دستم بو
می دادم؛ اما... دوباره ری جلوی چشمم آمد. از 

وزهاست که نمی توانم  ته دل، آه بلندی کشیدم. ر
رد شده، آب و غذا از  از بستر تکان بخورم. رنگم ز

د. بدنم ُگر می گیرد. اسب ها  و گلویم پایین نمی ر
شیهه می کشند. شمشیرها به هم می خورند. 

تیرها و نیزه  ها پرتاب می شوند به حسین ؟ع؟ و 
یارانش. تمام تنم می سوزد. آتش می گیرم. آتش 

خیمه ها زبانه می کشد. آب! آب را می بندم. صدای 
حسین ؟ع؟ در گوشم می پیچد: هرآینه جنایتی 

رگ و سخت،  که شما مرتکب شدید، بسیار بز
یزی  وا، خشن و شرم  آور است؛ به لبر یه و نار کر

زمین و گنجایش آسمان! آیا متعجب شده  اید که 
ید؟ )بدانید که( همانا  از آسمان، باران خون بار

عذاب آخرت، ننگین  تر است و در آن حال، کسی 
یاد شما نمی رسد... َمَثل شما کوفیان، َمَثل  به فر

یسمان های رشته شده را پس از  آن زنی است که ر
محکم شدن، پنبه می کرد.

نفسم به شماره می افتد و احساس خفگی می کنم. 
تمام اتاق، دور سرم می چرخد.  

منابع: 
۱. سیدبن طاووس، لهوف. 

۲. سید رسول علوی، شخصیت شناسی عاشورا، مرکز 
وهش های اسالمی صدا و سیما. پژ
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o  فاطمه بختیاری

وی مبل  یپ ساک را که بست، به احمد که ر لیال ز
وم؟ د، نگاه کرد و گفت: بر لم داده  بو

د.  دش را به خواب زده  بو د یا خو احمد یا خواب بو
وی سینه اش وآرام آرام نفس  د ر سرش خم شده  بو

می کشید.
رفت توی آشپزخانه و در نیمه باز کابینت را به 

د کشید. سمت خو
اول از همه، چشمش خورد به پاکت لواشک و آن 

را برداشت. یاد سفارش مادرش افتاد: هر وقت 
بچه ای را دیدی، یک تکه بهش می دهی. بچه ها 
د  این چیزها را دوست دارند؛ اما حاال معلوم نبو

د.  و دش هم بر خو
وم  و... با هم بر د: نر احمد از دیشب گفته بو

یت. مامور

د شهری یا  و اما او دوست نداشت با احمد بر
و و درمان... بارها در این چند  وستایی برای دار ر

د؛ اما این بار  سال زندگی مشترکشان رفته بو
د تا کربال. و دوست داشت مسافر باشد و پیاده بر

و؛  د: امسال همراه بابایت بر دش گفته بو احمد خو
من نمی توانم بیایم.

د و به همه  از یک ماه پیش، کارهایش را کرده بو
د؛ اما حاال  دوست و فامیل خبر داده  بو

د.  احمد پشیمان شده  بو
پاکت لواشک ها را گذاشت 
توی ساک. صدای ُخرُخر 

احمد را شنید. توی دلش به 
او گله کرد: یادت هست؟ بهم 

یارت؛  اما بعد گفتی  ویم ز قول دادی بر
د، ندارم؛ حاال به اندازه  یارد می شو پول سفر ز

ینه ندارد؛ اما چرا نمی گذاری  رفتن تا تهران هم هز
وم؟ بر

کنار ساک نشست و به ساعت دیوار اتاق خیره 
شد. نیم ساعت بیشتر وقت نداشت. حتما خیلی 

د. دند و اتوبوس پر شده  بو آمده  بو
د، گفت: احمد! احمد  از همان جا که نشسته  بو

جان!
وی مبل، غلطی زد و دوباره صدای  احمد ر

ُخرُخرش بلند شد.
دش پرسید: حاال چه کار کنم؟ از خو

وی احمد، کنار مبل زانو  وبه  ر از جایش بلند شد. ر
وم. زد و گفت: احمد! پاشو! می خواهم بر

احمد تکان خورد و بعد سرش را چرخاند طرف لیال 
و گفت: کجا؟

لیال پوزخندی زد. احمد 
از پشت چشم های پف کرده اش، 

نگاه کرد و گفت: پشیمان شدم.
وی مبل نشست: حاال  لیال از جایش بلند شد و ر

می گویی؟
نمی دانست چه بگوید تا احمد را راضی کند؛ فقط 

د، نگه  اشکی را که در چشم هایش جمع شده  بو
دش گفت: حتما او مرا نمی خواهد  داشت و با خو
که زائرش باشم؛ اگر او نمی خواهد، چرا این قدر 

تالش کنم؟

٭٭
د و به رفتن آدم ها نگاه  توی چادر نشسته بو

مسافر
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می کرد. صدای خنده دختر بچه ای، نگاهش را 
کشاند به سمت تخت ته چادر. احمد دور دست 
وسکی، برای او شکلک  دختر، باند پیچید و با عر

در آورد و دختر  خندید.
وی تخت بلند کرد و کنار زنی که  احمد دختر را از ر

د، گذاشت و گفت: این هم  وی صندلی نشسته  بو ر
یبای شما... صحیح و سالم. دختر ز

بی اش را  توی صورتش کشید. با  ن، چادر عر ز
این که فارسی را نمی دانست، متوجه حرف احمد 

شد و با لبخند گفت: ُشکرًا!
لیال تکه ای لواشک به دختر داد. دختر، دست 

ون رفت و همان طور  مادرش را گرفت و از چادر بیر
که می رفت، برگشت و برای احمد و لیال، دست 
تکان داد. احمد در جواب، باز شکلک درآورد و 

کنار لیال نشست و گفت: ناراحتی؟
د که در حال رفت و آمد  لیال  که محو جمعیتی بو

یتت، خوب جایی  دند، گفت: نه... این بار مامور بو
است؛ حیف که از کربال خیلی دور هستیم.

احمد دستکش های یک بار مصرف را از دستش 
دم هم فکر نمی کردم امسال این  درآورد و گفت: خو

جا بیایم. هرجایی فکر می کردم باشم، اال این جا.
دش فکر کرد و بعد گفت: واقعیتی را  احمد با خو

بگویم؟
لیال به چشم های سیاه احمد، خیره شد. احمد 

خندید و گفت: بابات گفت مخالفت کنم!
لیال باور نکرد و گفت: بابا همیشه مرا به سفر 
می برد؛ اما این بار چرا این طور گفته  است؟

د:  احمد جواب سوال لیال را از قبل آماده کرده  بو
ویم. یارت، دوتایمان بر بابات دوست داشت برای ز

لیال آهی کشید، از جایش بلند شد و گفت: اما این 
بار هم فقط تا نیمه راه رسیدم.

احمد خواست جوابی بدهد که پیرمردی با آه و ناله 
وارد چادر شد و گفت: آقای دکتر! به دادم برس... 

دارم از سر درد می میرم.
وی تخت خواباند.  احمد به طرف مرد رفت و او را ر

لیال از توی کمد برایش دست کش آورد. احمد که 
یق را آماده کرد  ر مشغول معاینه شد، لیال وسایل تز

و باز هم به رفت و آمد مردم خیره شد. احمد، سر 
رد رنگی انداخت و ته سرنگ  سرنگ را در سطل ز
را در سطل آبی رنگ. پیرمرد، لنگان لنگان به راه 

افتاد.
لیال گفت: حاال کمی استراحت کنید.

وم. وم... کم کم می ر - می ر
وید و ما می مانیم. - شما با این حالتان می ر

٭٭

وز  د. چند ر احمد از خستگی خوابش برده  بو
د که کمتر می خوابید و بیشتر به معالجه  بو

د؛ اما لیال مثل همیشه، خواب  زائران مشغول بو
د. حاال همه داشتند  به چشم هایش نیامده  بو

د فکر کرد: امسال هم نشد؛  برمی گشتند. لیال با خو
تا نیمه راه آمدم و نشد.

وی میز گذاشت. نمی خواست  سرش را ر
اشک هایش را پرستارها ببینند.

یارتت! - مرا نخواستی. نخواستی با احمد بیایم ز
وی سرش حس کرد. دست های  سایه کسی را ر

کوچک و آفتاب سوخته ای جلو آمد و گل سری را 
جلویش گذاشت.

د. گل سر را  سرش را بلند کرد. همان دختر بچه بو
برداشت و گفت: چقدر قشنگ است!

مادر دختر سر تکان داد. لیال فهمید هدیه است. با 
د و با آنها حرف  دش گفت: کاش احمد بیدار بو خو

می زد.
وسری اش کرد و گل سر را به  یر ر لیال دستش را ز

وسری لیال کرد و  یر ر موهایش زد. دختر، سرش را ز
گل سر را دید و خندید. 

احمد بیدار شد. دختر ُمهر کوچکی به او داد و در 
گوش احمد چیزی گفت. احمد هم در گوش دختر 

چیزی گفت. مادر و دختر رفتند. لیال پرسید: چی 
گفت؟

احمد گفت: هدیه هر دویمان را با پول جیبی 
د. یده بو دش از کربال خر خو

لیال به جمعیت نگاه کرد. دخترک و مادرش را 
د. می دانست دخترک به  ندید. این بار ناراحت نبو

یارت کرده  است.   جای او و احمد، ز
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ع o  محبوبه زار

صدای شلیک تیر، نوزاد را از آغوش 
یه اش،  مادر جدا کرد. صدای گر

مادر را بر آن داشت تا سینه در 
دهانش بگذارد.

در همان حال، با عطوفت مادرانه، 
الیی می  خواند: آرام باش  برایش ال

وی من! بخواب!  من و بابا کنارت  ز آر
هستیم!

دخترک میان آغوش مادر رها شد و 
به خواب عمیقی رفت.

مرد جوان، سر از سجده برداشت و 
در کورسوی نوری که به سختی به 
د،  ذ کرده بو ون اتاقک فلزی نفو در

ن رساند: لیال! نترس!  د را به ز خو
شاید ما را اشتباه گرفته باشند!

لیال نفسی عمیق کشید: ای کاش 
همین طور باشد رسول؛ اما من 

می ترسم فهمیده باشند که تو 
پسر حاج یونسی و من دختر 

سیدمرتضی!

رسول، کاپشنش را از تن درآورد و 
وی شانه لیال انداخت و گفت:  آن را ر

سی سال گذشته لیال! بر فرض 
هم که هویت ما را بدانند؛ مگر ما 

یم؟ حاج یونس  خطری برایشان دار
و سید مرتضی، سی و چند سال 

دند؛  قبل، وحشت عرب های بعثی بو
اما االن حتی شاید جز محلی های 

قدیمی، کسی اسم این دو مرد را هم 
نشنیده باشد.

و پهن کرد و  ز وی آر لیال کاپشن را ر
د رسول!  گفت: دارد سرد می  شو

مگر چند ساعت است که دستگیر 
شده ایم؟ پاهایم منجمد شده، حتی 

نمی توانم تکانشان دهم. رسول! 
ن،  و با اینها حرف بز کاری بکن. بر

ببین از ما چه می  خواهند.

یر بغل گرفت  رسول، دست هایش را ز
د مچاله شد: خوبی  ش این  و در خو
بی می  فهمیم.  است که من و تو، عر
خیلی در حرف هایشان دقت کردم. 
آنها دنبال شخص خاصی نیستند. 
ما را با کسی اشتباه نگرفته  اند لیال!

لیال با صدایی وحشت  زده، اما 
آهسته سر در گوش رسول برد: 

می ترسم اینها داعشی باشند رسول! 

حس بدی دارم. می ترسم. خیلی 
می ترسم رسول... چرا نمی  گویند 

از ما چه می خواهند؟ چرا هیچ سوالی 
از ما نکردند؟ چرا حتی ما را کتک 

نزدند؟

وی او را فشرد: دختر  رسول، آرام باز
سیدمرتضی و ترس؟ لیال! پدرت یک 
تنه در مسجد جامع خرمشهر، سینه 

به سینه بعثی ها ایستاد و با دست 
بی اسلحه، چند نفر را از پا درآورد. 
لیالی من نباید بترسد. به صرف 

یکایی حرف زدند،  بی و آمر این که عر
نباید به دلت بد راه بدهی. داعش، 

دت  لحظه اول سر می  برد؛ اما خو
وی ما دست هم بلند  دیدی که ر

نکردند. صبور باش و فقط دعا کن. 
ما زائر کربالییم. حضرت ابوالفضل 

؟ع؟ حامی ماست.

لیال سرش را به دیوار فلزی پشت 
سر تکیه داد و نفس عمیقی کشید: 

دم. دیدم که  خوابش را دیده بو
و،  ز سگ های  هار، به من و تو و آر

حمله کردند. دیدم که زمین از خون 
ما سرخ شد؛ اما از میان خون ما یک 

واز کرد. رسول!   کبوتر بال زد و پر
مادرت تعبیر خواب می  دانست. 

تو هم می  دانی؟ می  توانی بگویی 
معنی اش چیست؟ شب قبل از سفر، 

این خواب را دیدم.

رسول، استغفراللهی گفت و از جا 
برخاست. نه فقط به خاطر تلخی 

ویای لیال به  احساسی که از شنیدن ر
د؛ بلکه بیشتر  جانش هجوم آورده بو

به خاطر سرمایی که در زانوهایش 
د. گفت: خواب خون  رسوخ کرده بو

ن باطل است لیال. به  و خواب ز
دی  و چیزهای خوب فکر کن. ما به ز

آزاد می  شویم و به کربال می  رسیم. به 
یارت فکر کن؛ همانی که سال هاست  ز

وی  ز ویش را داشتی. ده سال آر ز آر
مادر شدن داشتی و حاال داری طفلی 

را که از حضرت ابوالفضل ؟ع؟ 
گرفته  ایم، به پابوسی  اش می  بری.

صدای لیال، این بار با بغض در هم 
د: کاش می  شد رسول؛  آمیخته بو

اما حسی به من می  گوید که سفری 
یم. درازتر از کربال در پیش دار

یخت:  و ر به یک باره دل رسول فر
لیال! دلم را خالی نکن. این چه لحن 
شکننده  ای است؟ چه سفری خانم 

من؟ 

ید: نه،  ز این بار شانه های لیال لر
این تو نیستی رسول. همین چند 

ماه قبل که عمویت را در مکه شهید 
وی منبر  دی که ر کردند، مگر تو نبو

وستا، گفتی بعد از این  حسینیه ر
مسلمان کشی، زندگی و خواب آرام بر 

ما حرام است؛ پس چرا االن از مرگ 
می  ترسی؟ چرا این قدرت را نداری 
که دلداری  ام بدهی و مثل همیشه 

آرام جانم شوی رسول؟

رسول، حرفی برای زدن پیدا نمی 
د تا تسلیم   کرد. چیزی نمانده بو

د و بگوید که حق با اوست؛  لیال شو
بگوید که دارد بوی مرگ را احساس 
می  کند؛ بگوید که پذیرفته در دست 
داعش گیر افتاده  اند؛ اما صدای باز 
شدن ناگهانی در، همه ناگفته  های او 

یخت. را بر هم ر

دو مرد سیاه پوش، سرباز جوانی را 
به داخل هل دادند و به او گفتند: 

فقط تا طلوع خورشید وقت داری تا 
اسالمت را ثابت کنی!

لیال، بچه را به سینه چسباند و 
وی او فشرد. رسول،  کاپشن را ر
حیرت  زده به سرباز خیره مانده 

د. بسته شدن در، آغاز حیرانی  بو
د. در سکوت نگاه،  رسول و لیال بو

ل  میان کورسوی مهتاب، به هم ز
دند: او چطور باید اسالمش  زده بو

را ثابت کند؟ تا طلوع صبح، باید چه 
کند؟

وی رسول ایستاد: از  و در ر سرباز، ر
زی ایران هستی؟ عرب های مر

رسول، سر تکان داد: لهجه هایمان با 
بی می  فهمیم؛  ق دارد؛ ولی عر هم فر
یم. هرچند بر فارسی هم تسلط دار

سرباز بر دیوار فلزی تکیه داد: کدام 
منطقه؟ اهل ایرانی یا عراق؟

رسول، به غلظِت حرف ع که در 
د، فکر  صدای سرباز آشکار شده بو

کرد و گفت: ایرانی االصل. پدرم اهل 
وستا های  د؛ مادرم از ر خرمشهر بو

اهواز. 

سوال های سرباز، شباهتی به 
بازجویی نداشت. این را می  شد از 

یشانش فهمید: من هم در  لحن پر
ن  ایران به دنیا آمدم. پدرم با یک ز

رتشتی ازدواج کرد. تا سال های  ز
سال، نمی فهمیدم اگر خدای ما یکی 

د  است، چرا این همه تنوع ادیان وجو
دارد. 

د.  لیال بیش از قبل گیج شده بو
د:  پا شده بو ونش بر غوغایی در در
خدایا! این دیگر چه مدل بازجویی 

است؟ سربازی  که اسلحه دارد، 
چرا باید با ما این قدر خصوصی و 

صمیمی حرف بزند؟

یشانی لیال را در  رسول، تمام پر
د. برای همین  سکوتش خوانده بو

د که مقابل سرباز، ملتمسانه  بو
بر زمین زانو زد و گفت: از ما چه 
می خواهید؟ هرچه را باید جواب 

بدهم، بپرسید. دخترم نوزاد است 
و طاقت سرمای این اتاقک را ندارد. 

ما زائر امام حسین ؟ع؟ هستیم. تنها 
وان  د که بدون کار جرم ما این بو
سفر کردیم. خواستیم خانوادگی 
دل به سفر بدهیم و سری هم به 

اقواممان در عراق بزنیم. نمی 
 دانستیم این همه ناامنی...

سرباز، دستش را بر شانه رسول 
گذاشت و گفت: می  فهمم. من کاری 
با شما ندارم. یعنی تصمیم دارم که 

تا لحظه آخر، کاری با شما نداشته 
باشم. نه این که معصومیت طفل 
شیرخواره، دلم را آتش زده باشد؛ 

زند پیغمبر  نه این که چون زائر فر
هستید؛ نه... شک هایم دارد به یقین 

د. هرکس دیگری را  تبدیل می  شو
هم به جای شما دستگیر می  کردند،  

د. بعد از این  برنامه من همین بو
شک، من دستم را به خون کسی 

ده نخواهم کرد. آلو

د. صدای  یده بو رنگ از چهره لیال پر
جیغ کوتاه او، رسول را به طرفش 

برگرداند: آرام باش لیال!

سرباز، سرش را بر دیوار تکیه داد و 
به سقف خیره شد: بیست سال دیر 

شک کردم. باید همان پانزده سالگی 
قبل از آنکه در دام بهائیت گرفتار 

شوم، شک می  کردم... هرچند شک 
هم کردم؛ اما شکی اشتباه. هیچ کس 

را نداشتم که شک درست را به من 
یاد بدهد. اصال هرگز نفهمیدم فرمول 

شک چیست؟

وع به  زان، شر لیال با صدایی لر
صحبت کرد: فرمول شک همینی 

وی ما  است که االن تو داری آن را ر
پیاده می  کنی. چرا نمی  گویی از ما 
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چه می  خواهید؟ اصال برای چه ما را 
ید  دستگیر کرده  اید؟ چرا نمی  گذار
دمان را ادامه دهیم؟ ما فقط  راه خو
یم. چه دشمنی  یک خانواده مسافر

ید؟  ای با ما دار

رسول به سوی لیال برگشت و گفت: 
ساکت باش لیال! بگذار ببینم این مرد 

جوان چه می گوید.

ویش را به طرف سرباز برگرداند:  ر
برادر! ما را از این شک نجات بده. 

دت هم مثل  آیا تو مامور آنهایی یا خو
ما اسیری؟

سرباز، شقیقه  هایش را میان دو 
دست فشرد و گفت: نمی دانم. به 

همان خدایی که در دینش شک 
کردم! نمی دانم. در پانزده سالگی، 

پدرم نماز می خواند و مادرم آتش 
می پرستید. یک بار به آنها گفتم: 
د ندارد. دین را آدم ها  دینی وجو

اختراع کرده اند تا دلخوشی شان 
باشد. مادرم به صورتم سیلی زد و 

پدرم با او عتاب کرد. دعوای آنها به 
حدی شدت گرفت که من از خانه 
ون زدم. از شهرم، از کشورم.  بیر

دم آمدم و دیدم دارم آموزش  به خو
ئیک به تمام معنا  می بینم. من یک ال

دم که  دم. وارد تیمی شده بو شده بو
ق داشت.  حرف هایشان با همه فر

بعدها فهمیدم که آنها تشکیالتی 
یر نظر صهیونیسم در  دند که ز بو

خاورمیانه و کشورهای آسیای 
شرقی، فعالیت می کردند. من بر 

دم  بی و انگلیسی مسلط بو زبان عر
و فارسی را هم خوب می شناختم. 

وه.  وی فکری گر تبدیل شدم به نیر
کم کم طرح های من به گوش 

دی می رسید و  ژنرال های ارتش یهو
یر  تشویق های آنان، از هر طرف سراز

وز  می شد. من رشد می کردم و هر ر
زه با اسالم،  بیش از پیش، در مبار

آموزش می دیدم. تا این که...

صدای عطسه دخترک، لیال را 
یشان تر کرد: رسول! بچه دارد  پر
یر  سرما می خورد. رسول، سر به ز

افکند. لیال در میان سکوت عاجزانه 
رسول، بی حاصلی اعتراض مادرانه 

د. یافته بو د را در خو

سرباز، دست هایش را در هم گره کرد 
و ادامه داد: وقتی تشکیالت دولت 

اسالمی عراق و شام مطرح شد،  
د به عضویت آنها درآمدم؛  و خیلی ز

وه دعوت کردند. من  یعنی مرا به گر
وی  دم؛ یک نیر یه ساز بو یک نظر

ایدئولوژی ساز. 

رسول، به اسلحه سرباز چشم 
دوخت.

وی زمین  سرباز، اسلحه اش را ر
ور به من  گذاشت و گفت: این را به ز

یت آخر من  داده اند. امشب مامور
است. آن ها به شک من مشکوک 

شده اند. از چند ماه قبل که در 
مراسم حج، آن اتفاق افتاد، وقتی 

وزنامه ها را خواندم، باورهایم به هم  ر
یخت. میان دوستانم این حرف  ر
را مطرح کردم که قرار است کدام 

د؟ اگر ما ارتش  اسالم حاکم شو
اسالمی هستیم، پس چرا طبق متن 

قرآن عمل نمی کنیم؟

وی سرباز را فشرد و گفت:  رسول، باز
ن.  خواهش می کنم حرف آخر را بز

االن تو اسیری یا سرباز؟

سرباز با حرکت دست، اسلحه اش 
را به طرف رسول هل داد و جواب 

داد: اسیرتر از شما هستم. از وقتی 
اعتراض کردم، به من مشکوک 

شدند؛ اما خدمات من به اندازه ای 
د که مرا از سیستم  مورد قبول بو

د حذف نکنند. بعد از آن، یاد  خو
دم که تقّیه کنم. مطالعات  گرفته بو
شیعه شناسی را ادامه دادم. از نظر 

وی برنامه های جدید  آنها داشتم بر ر
ضدشیعی کار می کردم؛ اما در واقع، 

دم؛ دنبال  دنبال کشف حقیقت بو
این که اسالمی که داعش برای آن، 

ادعای قیامی جهانی را دارد،  کدام 
است.

قرآن و نهج البالغه را. عبارتی از علی 
وزها و هفته هاست که مرا در  ؟ع؟، ر

ق کرده است. گویی همه  د غر خو
حقیقت در همین دو واژه بیان شده 

و المقلوب«؛ پوستین  است: »الفر
برعکسی که داعش از اسالم بر تن 

کرده، در این دو کلمه، برای من 
یدن شکم زنان باردار،  تفسیر شد. در

دکان مقابل چشم پدر و  کشتن کو
مادر، اجبار نوجوانان برای قتل مادر، 
تجاوز به زنان و دختران و... با کدام 

د جهانی آباد را به  یک از اینها می شو
وغ.  وغ در در انسان بشارت داد. در

د. من، یعنی همان  وغ بو همه چیز در
کسی که دین را قبول نداشت، به 

جایی رسیدم که یقین کردم داعش 

دارد به نام دین، با دین می جنگد. 
د که  ین راهبردی بو این موفق تر

وز به کار گرفت؛  می شد در دنیای امر
اما االن به بن بست رسیده ام. یقین 

دارم که دین، فقط اسالم است؛ 
اما دیگر دیر شده و یقین من، هیچ 

مشکلی را حل نمی کند.

رسول، اسلحه را از زمین برداشت و 
یت آخر تو چیست برادر؟  گفت: مامور

چرا این اسلحه را به سمت من هل 
دادی؟ 

وی زانو گرفت و با  سرباز، سرش را ر
یت من  صدایی بم جواب داد: مامور
این است که هر سه نفر شما را با این 

د و من  اسلحه بکشم؛ تا در باز شو
د که همچنان  آزاد؛ تا به آنها ثابت شو

به آرمان های داعش، پایبندم و 
وساطت من برای آزادی شما، تنها 

ده  تحت تاثیر احساسی بی منطق بو
است.

یه ای خفه، گره  جیغ کوتاه لیال به گر
د را کنار لیال رساند  خورد. رسول، خو

ویش را فشرد و گفت: نترس.  او  و باز
با ما کاری ندارد. ببین؛  اسلحه در 

دست من است.

ید: چون او هم  ز شانه های لیال می لر
اسیر است.

سرباز آه کشید: خانمت درست می 
گوید؛ هیچ چیز در دست من نیست. 

ین  اگر شما را نکشم، خوشبینانه تر
حالتش این است که بچه ات را 
دکان داعش  ورش کو به مهد پر

زات آینده،  می فرستند تا برای مبار
د. اردوگاهی که از  بیت شو تر

دکان، انسان هایی سخت تر از  کو
ین هنرشان،  تر سنگ می سازد که باال
شیوه های نوین قتل عام انسان های 

دک ده ساله ما،  بی گناه باشد. کو
یدن سر مردی چهل ساله  قادر به بر

است! 

لیال، مویه کنان، نوزادش را به سینه 
فشرد و گفت: نه، خدای من! یا 

ویم را با وضو  ز حضرت رقیه! من آر
شیر داده ام.

سرباز با همان لحن ادامه داد: 
ور  اگر همسرت را نکشم، او را به ز

د تقسیم  در جهاد نکاح میان خو
می کنند.

رگ های گردن رسول، متورم شد؛ 

آن قدر که صدای ضجه لیال را 
نمی شنید.

د مشت زد  لیال محکم بر سر خو
دت مرگ ما را  و گفت: خدایا! خو
برسان و هر سه ما را در کنار هم 

وح حاج  بمیران. رسول! تو را به ر
یونس، بگذار مرا بکشد. قصه 

دختران خرمشهر و فاجعه مسجد 
جامع، سال هاست مرا آتش زده. من 
رگ را ندارم؛ بگذار  طاقت این بالی بز

بمیرم.

رسول، مستاصل و سردرگم، مقابل 
د. لیال هرگز تا  سرباز زانو زده بو

وز، چنین عجزی در صدای  آن ر
د که گفت: برادر! از  رسولش ندیده بو

کجا با این یقین حرف می زنی؟

یر  د را از ز د تا خو سرباز در تقال بو
نگاه سنگین رسول و لیال برهاند. از 

وع به قدم زدنی  جا برخاست و شر
بی هدف کرد و گفت: از آن جایی که 

وقتی شما را دستگیر کردند، همین 
برنامه را داشتند و من وساطت کردم 

تا کاری به کارتان نداشته باشند. 
نتیجه التماس من، همین شد که به 
یت قتل شما را بدهند.  دم مامور خو

ژنرالی از اسرائیل برای بازدید از 
برنامه های ارتش ما به عراق آمده 

د،  است. آنها برای مانور موفقیت خو
خواستند با یک تیر، دو نشان بزنند. 
یعنی هم من را تحت فشار قرار دهند 

و هم خون یک خانواده شیعه را 
یزند. بر

یه خاموش لیال، دل رسول را از  گر
د. دستی بر  قبل، خالی تر کرده بو

کف اتاقک فلزی داشت و دستی بر 
یارت  اسلحه که گفت: لیالی من! ز

عاشورا را چند بار خوانده ای؟ چند 
بار در پایان آن، سر بر سجده، دعا 
خوانده ای که »الذین بذلوا مهجهم 

دون الحسین ؟ع؟«. 

مویه های لیال، به هق هق تبدیل 
د: آماده ام رسول! برای مرگ  شده بو
یارت عاشورا را  آماده ام. فقط بگذار ز

یک بار دیگر بخوانم. بگذار یک بار 
ویم شیر بدهم. ز دیگر به آر

لگدی که بر اتاقک فلزی زده شد، 
هراس را در دل آنها تشدید کرد. 

سرباز، مضطربانه بر در تکیه داد 
و گفت: این یک هشدار محترمانه 
د.  تا طلوع آفتاب، چیزی  به من بو
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نمانده است. اگر بیایند و من شما 
د را عملی  را نکشته باشم، برنامه خو

خواهند کرد.

وی زمین کشاند و پای  د را ر لیال خو
و فشرد و گفت:  رسول را میان باز

و را... نمی خواهم بچه ام  ز و... آر ز آر
دست آنها بیفتد رسول!

ق نگاه  کورسوی شبانه اتاقک را بر
د. رسول  مادرانه لیال از هم شکافته بو

یشان او،  عالمی  در میان چشمان پر
یر  د. سر به ز از ناگفته ها را خوانده بو

انداخت و سکوت کرد.

لیال بار دیگر پای او را فشرد و گفت: 
و را بگیر. ز آر

رسول، لب هایش را بر هم فشرد و 
دک، حاصل  سر تکان داد: این کو

نذرهای ده ساله توست. مرا با او 
کاری نیست لیال. از من چیز دیگری 

بخواه.

وی طفل  لیال مکثی کرد. چادرش را ر
و برد. دیگر  یر چادر فر کشید و سر ز
ید. این بار هیچ  ز شانه هایش نمی لر

هق هقی از لیال شنیده نمی شد. گویی 
د شیر  داشت در آرامش، به طفل خو

می داد. رسول، کنار سرباز، بر در 
یخت. اسلحه  تکیه داد و آرام اشک ر

د؛ درست  میان اتاقک رها شده بو
مانند رهایی طفل میان دست های 

لیال.

وی زمین کشید. آن قدر  د را ر لیال خو
به سختی که انگار دارد کوهی را میان 
د حمل می کند. کاپشن  وهای خو باز

را کناری انداخت و مقابل پای 
و آورد. رسول، سر فر

و آوردن لیال با دست هایی که  سر فر
د، چه نسبتی  به طرف باال گرفته بو

می توانست داشته باشد؟

لیال طفلش را میان دست هایش به 
سوی رسول گرفت و گفت: رسول! 

خدا این قربانی را از من قبول 
ویم در دنیای دیگر  می کند؟ بیا بر
و، پدری و مادری کنیم. ز برای آر

این بار شانه های رسول مانند 
ید. خم شد  ز طوفانی سهمگین می لر

تا نوزاد مرده را از میان دست های 
مادر برگیرد. دست های مادرانه ای 

که از جبر خشونت های داعش، طفل 
د. د را خفه کرده بو شش ماهه خو

رسول نتوانست بایستد و با زانو 
بر زمین افتاد. سرباز خم شد تا 

ویش را بگیرد. لگد دومی که  یر باز ز
بر در زده شد،  لیال را بر آن داشت 

تا با شتاب، اسلحه را به دست 
رسول بدهد: گفتی از تو چیز دیگری 
ده ام؛  بخواهم... همیشه عاشقت بو

نه فقط چون ناف مرا به نام تو 
دم؛ چون  دند. عاشقت بو یده بو بر

همه خوشبختی را در تو و برای تو 
می خواستم. هزاران بار در خلوت و 

آشکار، به تو گفته ام که فدایت شوم 
و به پایت بمیرم. می خواهم اگر قرار 

است شهید شوم، مدال شهادت را تو 
بر گردنم بیاویزی؛ درست مثل همان 
وسی به گردنم  گردنبندی که شب عر
آویختی و من برای خرج های بچه دار 

شدن، از گردنم باز کردم. رسول! تو 
به من شلیک کن.

دست های رسول به رعشه افتاده 
د. بو

نگاه ملتمسانه اش به سرباز، دخیل 
د. در آنی، اسلحه را به دست  شده بو

د. او داده بو

صدای شلیک، پیش از لیال، 
رسول را بر زمین انداخت. سرباز، 

دست هایش را مقابل صورت گرفت و 
د لولید. در خو

کف اتاقک، از خون لیال خیس شده 
د. بو

رسول، نیم خیز شد و اسلحه را به 
یتت  دست سرباز داد و گفت: مامور
را کامل کن برادر! تو باید میان این 
ارتش بمانی و در لباس تقیه، با آنها 

بجنگی. باید طوری بجنگی که هرگز 
ین دشمن آنها در  رگ تر نفهمند بز

دشان است. می فهمی چه  بین خو
ونه  می گویم؟ تو باید آن پوستین وار

را رسوا کنی.

سرباز، با لحنی آهسته، سر در گوش 
رسول برد و گفت: برای من همین که 
دی را نشانه بگیرم،  مغز آن ژنرال یهو
کافی است. وقتی او در بین ارتش ما 

د، حساب و کتاب خیلی  کشته شو
یزد. چیزها به هم می ر

لگد سوم، دیواره فلزی اتاقک را 
زاند. رسول، اسلحه را میان دست  لر

د را به  سرباز گذاشت و شقیقه خو
اله اال  لوله تفنگ چسباند: اشهد ان ال

اهلل. اشهد ان محمدا رسول اهلل... 
اشهد ان علیا ولی اهلل.

اسلحه بر زانوی رسول افتاد و گفت: 
ین خونی  من نمی توانم. بگذار آخر

دی پلید باشد.  یزم، از آن یهو که می ر
من نمی توانم به تو شلیک کنم برادر!

سرباز برخاست و به طرف در قدم 
ین نقطه  برداشت. می خواست تا آخر

د و از بار سنگین نگاه  دنیا را بدو
د؛ اما همه چیز را کنار  رسول، دور شو
هم گذاشت و چاره ای جز این ندید. 

صدای شلیک، این را به سرباز ثابت 
کرد. 

د  بوی خون تازه، سرباز را در خو
د. ق کرده بو غر

مشت های او بر در، کلیدی برای 
دن آن شد.  گشو

فرمانده در چارچوب در ایستاده 
وی اجساد حرکت  د. چراغ قوه ر بو

کرد و فرمانده با نگاهی تشویق آمیز 
بر شانه سرباز زد و گفت: بعد از 

این، هرگز هیجانی نشو. باورهایت را 
باال ببر تا هرگز به آرمان های داعش 

مشکوک نشوی. اسالم، سربازهایی 
مثل تو می خواهد که بر هر احساس 
بدون عقلی، غالب شوند. حاال بیا 
تا تو را به ژنرال معرفی کنم و برایت 
ترفیع بگیرم. از ماه بعد می توانی به 

یه اعزام شوی. سور

انگشت های سرباز ماشه را لمس 
می کرد؛ لمسی سراسر عطش و 

لحظه شمار زمان مالقات با ژنرال.

وی فلزی، در میان دو  ون از راهر بیر
ستون محافظ، ژنرال بر صندلی 

د.  گردان لم داده بو

پشت سر فرمانده، به او نزدیک 
وب را  می شد و بوی تند مشر

نزدیک تر احساس می کرد.

وی ژنرال ایستاد و  وی در ر فرمانده، ر
به عبری، مشغول معرفی سرباز شد.

لحظه تبسم ژنرال، لحظه تالقی 
د؛  انگشت های سرباز با ماشه بو

وپاشیدن مغز ژنرال؛  لحظه فر
د  لحظه ای که سرباز توانسته بو

پوستین برعکس را به حالت درستش 
برگرداند. 
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o  احمد نبوی

د. بــوی خــون،  جنــگ تمــام شــده بــو
آمیختــه بــا خــاک، بــه مشــام می رســید. 
احــد  کــوه  دامنــه  بــر  کشــته ها  بــدن 
د و تعــداد بســیاری نیــز فــرار  افتــاده بــو

دنــد. کــرده بو
د و  زخم این شکست، سخت بو

کمرشکن. در این هنگامه زار، دشمن 
د  ذ عقاید خو فرصت را برای نفو

مغتنم شمرد و سران قبیله های 
وزی در  جاهلی، مست از پیر

پا  جنگ، رقص شمشیر بر
کردند و در حالی که بت های 

رگ را بر دوش می کشیدند،  بز
یاد  ور و نخوت، فر با غر

می کشیدند: 
»ُاعُل ُهبل، اعل ُهَبل؛ سربلند 

باد هبل«.
پیامبر 

د جراحت های وارده  ؟ص؟ نیز با وجو
و بیمهری یاران و صحابه، برنامه 

خطرناك دشمن را خنثی کرد و فورًا 
به علی ؟ع؟ و تعداد یاران باقی مانده 

د، دستور داد تا پاسخ این منادی  خو
شرك را چنین بگویند: 

»اهلُل أعلی  و اجّل، اهلُل أعلی  و أَجل؛ 
تر است«. تر و واال خداوند باال

ابوسفیان باز دست به کار شد و 
نعره زد: 

»َنحُن َلنا الُعّزی و ال ُعّزی َلُکم؛ ما ُبِت 
ید«. یم و شما چنین بتی ندار ُعّزی دار

پیامبر ؟ص؟ دستور داد که همگی در 
میان دّره با آهنگ رسا بگویند: 

»اهلُل َموالنا و ال َمولی  َلُکم؛ خدای یکتا 
موالی ماست، نه تکیه گاه شما«.
گرچه همه دانشجویان، دو واحد 

دند، اما  یخ اسالم را پاس کرده بو تار
بیان این ماجرا در احد و مدینه، همان 

د و  یخ اسالم، دلنشین بو فضای تار
یارت  د برای ز و عبرت آموز؛ صبح ز

دیم و در کنار  مجدد به احد آمده بو
شعب احد و درست کنار همان غاری 

که بدان »مهراس« می گفتند و مرکز 
فرماندهی و استقرار پیامبر اکرم ؟ص؟ 

د، این واقعه پایانی جنگ احد را  بو
برای همراهان، بازگو کردم. 

وزهای اقامت، بچه های  چون در ر
وان مرتب از شرک و مشرک  کار

یبی  دند، یک احساس غر شنیده بو

دند.  نسبت به این واژه پیدا کرده بو
خلوتی کنار غار، فرصت را برای برخی 

از دانشجویان پیش آورد که در این 
باره سخن بگویند. در اینجا هم زمینه 

د و گفت: درباره  ساز، احسان بو
پرستش بت ها از سوی مشرکین 

بگویید؛ به ویژه درباره هبل؟
د و به  هبل یکی از بت های همگانی بو
یش،  جز این بت همگانی، در میان قر

د که در خانه بتی نداشته  کسی نبو
باشد. عرب جاهلی، دیوانه وار شیفته 
د و هرکس  به  فراخور  پرستش بتان بو

توان  مالی و جایگاه  اجتماعی اش ، 
بتی ویژه  فراهم  می آورد و آن  را در 

جایی از کعبه نصب  می کرد و به  آن  
تقرب  می جست . برخی دیگر، بتشان  

را در خانه  می گذاشتند و چون  به  
سفر می رفتند، آن را مسح می کردند 

و در بازگشت  از سفر نیز همین  
وتمندان  برای  کار را می کردند. ثر

بتشان  محفظه  می ساختند. آنها که  
نمی توانستند، به  داشتن  بت  بسنده  

می کردند و ناتوانتر از آنها کسانی 
دند که سنگی را، بی آنکه  پیکره ای  بو

باشد، می یافتند و همان  را در برابر 
حرم  یا جایی دیگر نصب  و بر گرد آن  

طواف  می کردند.1
در این میان، هبل یک اعتبار خاصی 
برای همگان داشت. ُهَبل، یعنی بتی 

که عبادت او ُمغتنم می باشد. این 
د که  بت، بت قبیله »بنی کنانه« بو

یش نیز آن را می پرستیدند و قبیله  قر

رقص شمشیر 
جاهلی 

در دامنه احد
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کنانه نیز بت های »الت« و »ُعّزی « 
د، عبادت  یش بو را که مربوط به قر

می کردند و دیگر اقوام عرب هم 
مجموع آنها را حرمت می نهادند و در 
هر سال، اجتماعی از آنها بر گرد این 

یش،  بتان تشکیل می شد. بت های قر
دند  در داخل کعبه و در اطراف آن بو
یش، بت  ین بت ها از نظر قر رگ تر و بز
ْیَمه بن َمْدَرَکه« آن را  د که »ُخَز ُهَبل بو

و  د و از این ر در کعبه نصب کرده بو
یمه می گفتند و هدایایی  به آن ُهبل خز

به آن تقدیم و در کنار آن قرعه کشی 
می کردند.

شکوری خواست از فرجام هبل و 
سایر بت ها بگویم. با حرکت سرم، به 

او جواب مثبت دادم.
رسول خدا ؟ص؟ در فتح مکه، زمانی که 

وارد آن شهر شد، در اطراف کعبه، 
سیصد و شصت تعداد 

داشت که برخی را بر بت قرار 
دند. ُسرب،  محکم کرده بو

د آن  و حضرت پس از ور
به مسجدالحرام، با 

د، طوافی  مرکب خو
کرد و با کمان خویش 

بر چشم و صورت بت ها 
د:  می زد و می فرمو

 َوَزَهَق الباِطُل ِإّنَ 
ُ

»جاَء الَحّق
الباِطَل کاَن َزُهوقًا؛2 حق آمد و 
باطل از میان رفت. همانا باطل 

از میان رفتنی است«. 
وقتی پیامبر اکرم ؟ص؟ نماز ظهر را به 
جای آورد، دستور داد همه بت هایی 

که پیرامون کعبه قرار داشتند، یك جا 
جمع شوند؛ آنها را جمع کرده، آتش 

زدند و شکستند. آن گاه علی ؟ع؟ ُهَبل 
یر افکند و سپس  را از بام کعبه به ز
دستور داد که در درگاه »باب بنی 
یر پای زائران کعبه( دفن  شیبه« )ز

کنند.3 
پیامبر ؟ص؟ دستور داد هبل را در حالی 

دند،  که ایستاده قرارش داده بو
بشکنند. پس از اجرای دستور پیامبر 

بیر به ابوسفیان  در شکستن هبل، ز
گفت: ای ابوسفیان بن حرب! هبل 

دی  شکسته شد. مگر این تو نبو
وز احد، این بت  را به رخ  که در ر

دی که به تو  می کشیدی و مدعی بو
عنایت ویژه ای دارد؟ ابوسفیان گفت: 
دست بردار ابن عوام! به نظر من اگر 
محمد، همراه و یاور دیگری جز خدا 

داشت، اتفاق دیگری می افتاد.4
دیم و  همگی منتظر آمدن اتوبوس بو
وان، تصمیم داشت که در  مدیر کار

بازگشت به هتل، سواره برگردیم. 
و به من کرد و گفت: بهتر  احسان ر

است تا آمدن ماشین، همین مطلبی 
را که مطرح کردید، دنبال کنیم. قبول 

کردم و خواستم که دانشجویان 
د  سوال کنند و من جواب دهم. خو

احسان این سوال را مطرح کرد:
اعتقاد به  بت ها و پرستش  آنها، 

ین  گونه   ین  و جّدی تر ونق تر ر پر
د  و حتی  پرستش  در میان  مشرکان بو

رگ  آن   در قرآن  نیز نام  چند بت  بز
وزگار، مثل َمنات، الت  و ُعّزی آورده   ر

شده است ؛5 اما انگیزه و حتی نوع 
ده است؟ نگاه آنان به بت ها چگونه بو

گفتم: هر یك  از بت ها به  قبیله  یا 
د و به   تیره ای از یك  قبیله ، منسوب  بو

نام  آن  خوانده  می شد. برخی بت ها 
مثل عّزی، نزد همه  قبایل  محترم  

دند60 بتها نگاهبان  و حامی قبیله  و  بو
افراد آن  به شمار می رفتند. اهل  قبیله ، 

بت ها را در جنگ ها و مسافرت ها با 
د می بردند تا از آنها یاری بگیرند  خو

و دشمنان  قبیله  را از تعرض  به  قبیله  
یش در احد  باز دارند که مشرکان قر

نیز با همین انگیزه، بت های مهم را 
د  د داشتند. افراد قبیله ، خو همراه خو
زند بتشان  می خواندند و وانهادن   را فر

پرستش  بت  قبیله  را نشانه  رها کردن  
پیوند قبیله ای می شمردند. 

غیاثی که از بچه های خوب مشهد 
د، از من پرسید: قبال اشاره کرده  بو

دید که مشرکان به نوعی موحد  بو
دند. منظورتان در مسئله خالقیت  بو

است؟
گفتم: بله؛ اما آنان در عین حال، در 

مسئله تدبیر و ربوبیت جهان، مشرک 
دند و به جای اعتقاد به خدای  بو

یگانه، به رب های متعدد باور داشتند. 
ویکرد مشرکان هم  - آیا قرآن به این ر

اشاره کرده است؟
حضور ذهن غیاثی و دقت حفظ 

د؛ در پاسخ  دنی بو مطالب او ستو
گفتم:

آیات چندی بر این مطلب اشاره 
دارند؛ یک نمونه را ذکر می کنم؛ البته 
به صورت تطبیقی؛ به اعتقاد انسان 

وزی و یاری رسانی به  موحد، پیر
ْصُر إاّل 

َ
دست خداوند است: »َو َما الّن

یای  یِز الَحِکیِم؛7 یار ِمْن ِعْنِداهلِل الَعِز
وزمند  نیست؛ مگر از سوی خدای پیر
و دانا«؛ اما به اعتقاد انسان مشرك، 
وزی و یاری رسانی به دست الهه  پیر
و خدایان ساختگی است: »َواّتَخُذوا 
وَن؛8 و  ِمْن ُدوِن اهلِل آِلَهًه َلَعّلُهْم َیْنُصر

به جای اهلل، خدایانی اختیار کردند، 
بدان امید که یاری شان کنند«.

دانشجویی دیگر، نوع واکنش پیامبر 
؟ص؟ به رفتار مشرکان را در پرستش 
د و  بت ها پرسید. چهره اش آشنا بو
بی خوب صحبت  می دانستم که عر
می کند؛ اما نامش را به یاد نداشتم؛ 

پیش از اینکه به سئوالش جواب دهم، 
نامش را پرسیدم.

گفت: عبدالحسین خرمی.
احسان گفت: هم کالسی هستیم و 

اینجا هم، هم اتاقی!
در پاسخ به پرسش عبدالحسین 
وز نخست،  گفتم: پیامبر ؟ص؟ از ر
زشتی شرکشان را عیان کرد؛ اما 
نکته ای که مهم است، این است 

که آن حضرت، به گونه ای با آنان 
سخن می گفت که عقلشان را به 

چالش می کشاند تا مشرکان با فکر و 
د  اندیشه، نه احساس، بت پرستی خو

یر سوال برند. به یک نمونه اشاره  را ز
می کنم:

وی به مشرکان  »پیامبر خدا ؟ص؟ ر
عرب کرد و گفت: چرا شما این بت ها 
را به جای خدا به پرستش گرفتید«؟ 

گفتند: ما بدین وسیله، به خدای 
تعالی نزدیکی می جوییم.

د: آیا این بتها شنوا و فرمانبردار  فرمو
د هستند و برای او  وردگار خو پر

رگداشت  عبادت می کنند که شما با بز
آنها به خدای تعالی نزدیك شوید؟

گفتند: نه.
د: پس این شمایید که آنها را با  فرمو

د تراشیده اید؟  دستهای خو
گفتند: آری.

وا  د: پس اگر برای این بت ها ر فرمو
د که عبادت کنند، شایسته تر آن  می بو

د که آنها شما را عبادت می کردند؛  بو
تا شما آنها را و بنابراین، کسی که به 
مصالح شما و عواقبتان آگاه است و 

ید، حکم می کند،  در اختالفاتی که دار
به شما امر نکرده است که این بتها را 

ید. رگ دار بز
چون پیامبر این سخن را گفت، آنها با 

یکدیگر به اختالف درآمدند.9
٭٭

وان  د و مدیر کار اتوبوس آمده بو
دم  خواست که سوار شویم. منتظر بو

که بچه ها سوار شوند؛ در حالی که 
د، احساس  احسان کنارم ایستاده بو

د را به او واگویه کردم: ونی خو در
احسان! صبح ماندگاری شد؛ یک 

ساعت تمام از باوری گفتیم که 
دنمایی  دورهای در این مکان خو

دی  داشت و در برابر پیامبر ؟ص؟ خو
نشان می داد؛ اما اکنون اثری از آن 

نیست؛ نه از تاک خبری است و نه از 
تاک نشان؛ اما رفتار مشرکان را در 

ویجگران حاکم وهابی  منش کنونی تر
می توان دید.

احسان این سخن برایش سؤال 
برانگیز شد؛ اینکه وهابیت، ما را به 

شرک متهم می کند؛ اما حاال از زبان 
د که آنان رفتاری شرک  من می شنو
د دارند. وقتی به سمت اتوبوس  آلو

حرکت کردیم، پاسخ تعجب احسان 
را این گونه دادم:

قرآن، »تمام عزت را از آن خدا 
می داند«؛10 اما مع االسف سال هاست 

دی، عزت و  که حاکمان وهابی سعو
د را از آن دشمنان خدا  استقرار خو

یخ  می جویند. اگر کمی درنگ کنی و تار
پیشین و کنونی آنان را جست وجو 

نمایی، به راحتی خواهی یافت که 
استقرار و حیات کنونی آنان، مرهون 

وز  دولت های استعماری است. دیر
یکا. رقص  وز آمر انگلستان و امر

د با سران سلطه،  شمشیر آل سعو
نشان از پیوند جاهلیت قبیلگی با 

ن است. مشکل وهابیتی  جاهلیت مدر
که ادعای نمایندگی جهان اسالمی 
را می کند، »شرک« است؛ یعنی تن 

دادن به سلطه بیگانه به هر قیمتی. به 
د آوردن آنان نسبت  و کرنش و سرفر

یکایی بنگر. رفتار  به حاکمان آمر
جاهلی آنان، همچون رفتار اجداد 

مشرکان است که:
َخُذوا ِمْن ُدوِن اهلِل آِلَهًه ِلَیُکوُنوا َلُهْم 

َ
»َو اّت

ا؛11 غیر از خدا خدایانی گرفته اند که  ِعّزً
د«. مایه عزتشان شو

اما چه پندار خامی...  
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6. کتاب االصنام، ص 15ـ16.
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کعبه  کعبه تنهاست 
مظلوم است

l زهرا بشری موحد

داغ ما مستدام می ماند
بغض ما بی کالم می ماند

عاشقان می دوند سمت وصال
عشق در ازدحام می ماند

یب دِ  همیشه غر حجر االسو
در غمِ  استالم می ماند

کعبه تنهاست، کعبه مظلوم است
کعبه مثل امام می ماند

کربالیی دوباره در راه است
حج اگر ناتمام می ماند

زخم چندین هزار ساله ی ما
تا دم انتقام می ماند

دل امت در انتظار فرج
بین رکن و مقام می ماند

کنید فتنه ی آل سعود را رسوا 
l قادر طهماسبی )فرید(

د را سر بشکنید فتنه گر بی وجو
د را رسوا کنید فتنه ی آل سعو

د مگر می توان شکست با چند بی وجو
د را آرامش طالیی و شهر شهو

از داعش خبیث گرفتیم »عین« و »شین«
د را ین قافله بکند تار و پو ز

تهران داغدار در این غم صبور باش
د را یان حسو ایران من بخند و بگر

آهسته تر خرام در این دشت ای صبا
د را له کاشته ایم این حدو ما بذر ال

تعبیر های تازه ی خواب پیمبرند
l محمد مهدی خان محمدی

د باید به رنگ خون، قلم شاعران شو
د باید شهید شد که مناسک بیان شو
د بنویسند شاعران باید به خون خو

مثل شهید اول از احرام زائران
وقتی که خاک سرخ یمن شد عقیق تر

زخم عمیق گرده ی ما شد عمیق تر
د کرد و حکم جهاد بین مناسک، ور

د کرد این از حکومتی ست که آل سعو
یز شد دی عز این گونه شد که گرِگ یهو

یز شد یز ر در حج، لباِس یوسِف ما ر
د موسی همین که عازم میقات می شو

د گوساله ای برای خدا الت می شو
دا حالل شد عیسی، دمش به حکم یهو

یون همگی پایمال شد خوِن حوار
وقتی که بندگان هبل های شش پرند

قربانیان تازه برایش می آورند
باور نمی کنم که چنین سوخت جبرئیل

یا این که حاجیان همه ُمردند بی دلیل
این قصه آب می خورد از کینه ی غدیر

از دشمناِن بی صفت حضرت امیر
اینان که بازمانده ی جمع سقیفه اند

در سایه ی حکومت شیطان، خلیفه اند
ینگان دوباره به باالی منبرند بوز
تعبیر های تازه ی خواب پیمبرند

هر سال فتنه های پیاپی به پا کنند
تا عید را برای من و تو عزا کنند

وز کربالست این یک حقیقت است که هر ر
حج خلیل، حج حسینی در انتهاست
یم و لشگر ما نیز مثل عون و وهب جز

یم پس نیزه ها کجاست که قاری می آور
بر خاک مانده نعش بدن ها هنوز هم

وز هم ید گذشت از سه ر مقتل بیاور
وند در ازدحام جمعیت از حال می ر

وند دال می ر یعنی که با امام به گو
یا رسیده اند د به در و ُحجاج مثل ر
پس در منا به وادی ِمّنا رسیده اند

تمثالی از معاویه، آل سعود 
شد

l محمد مهدی خان محمدی

ید آتش، گلوله، سنگ برایم بیاور
ید جای قلم تفنگ برایم بیاور

باید که توپخانه بسازم به جای شعر
باید که مثل بمب بپیچد صدای شعر

باید قلم به رقص بیاید جنون کند
د، »فتح خون« کند باید که مرتضی بشو

زم بپوشد صدای من باید لباس ر
د واژه های من باید سپاه قدس شو

پیغمبران شعر اگر نعره ای بلند
در گوش جاهلیت این عصر می شدند-

وز حرف لیلی و مجنون نمی زدند... هر ر
یتون نمی زدند آتش به پای شاخه ی ز

وی یار ماند از بس خیال در خم ابر
زمین قبله فقط یک نوار ماند از سر

یز شد دی عز این گونه شد که گرگ یهو
یز شد یز ر یوسف میان معرکه ها ر

این گونه شد که بال و پر جبرئیل سوخت
برعکس معجزات در آتش خلیل سوخت

یان گرفت قصه ی تلخ سقیفه ها جر
افتاد تاج و تخت به دست خلیفه ها

د شد تمثالی از معاویه، آل سعو
د شد وقتی غالم حلقه به دوش یهو

وقتی بنای اصلی دین، استقامت است
د را بفشاری، حماقت است دست یهو

ید آتش، گلوله، سنگ برایم بیاور
ید... جای قلم، تفنگ برایم بیاور
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لشگر ابرهه از سوی 
حجاز آمده است
l سید حمیدرضا برقعی

یز است باز از بام جهان بانگ اذان لبر
یز است مثنوی بار دگر از هیجان لبر

وشان شده است بحر آرام دگر باره خر
ساحل خفته پر از لولو مرجان شده است

دشمن از وادی قرآن و نماز آمده است
لشگر ابرهه از سوی حجاز آمده است

با شماییم شمایی که فقط شیطانی است
دین اسالم نه اسالم ابوسفیانی است
د را خبری می دانید با شماییم که خو

و زمین را همه ارث پدری می دانید
د شدید د دو با شماییم که در آتش خو

د شدید و فخر کردید که هم کاسه نمر
گرد باد آتش صحراست بترسید از آن

آه این طایفه گیراست بترسید از آن
وش آمده است یا به خر هان! بترسید که در

خون این طایفه این بار به جوش آمده است
صبر این طایفه وقتی که به سر می آید

دیگر از خرد و کالن معجزه بر می آید
د می فهمید سنگ این قوم که سجیل شو

د می فهمید ق ابابیل شو آسمان غر
پاسخت می دهد این طایفه با خون اینک

ون اینک ذوالفقاری ز نیام آمده بیر
هان! بخوانید که خاقانی از این خط گفته است

شعر ایوان مدائن به نصیحت گفته است
هان بترسید که این لشگر بسم اهلل است

هان بترسید که طوفان طبس در راه است
یا محمد! تو بگو با غم و ماتم چه کنیم

وز خوش بی تو ندیدیم به عالم چه کنیم ر
پاسخ آینه ها بی تو دمادم سنگ است

یا محمد! دل این قوم برایت تنگ است
بانگ هیهات حسینی است رسیده از راه

هر که دارد هوس کرب و بال بسم اهلل

نفتتان روزی به پایان می رسد آل سقوط!
l سیدمحمد جواد شرافت

با شمایم ای شمایان بشکه ی دشداشه پوش
وی فرش نفت و خون می ایستید با وقاحت ر

ای شما الت و هبل های ابوسفیان تراش
یستید سال ها در خانه ی امن الهی ز

وی جنگتان ننگ بر نیرنگتان با ماست ر
ما که می دانیم اینک در هراس از چیستید

سید ما آفتابی از تبار مصطفاست
دمان کیستید؟ ای شیوخ شب زده! از دو

وزی به پایان می رسد آل سقوط! نفتتان ر
وز اگر هستید، فردا نیستید بی گمان امر

آل یهود! آل تالویو! آل دیو!
l مهدی جهاندار

آل سقوط! مکر خدا را چه می کنید
آل هبوط! زلزله ها را چه می کنید

آل ُهبل! جواب خدا را چی می دهید
ید! کرب و بال را چه می کنید  آل یز

د! آل تالویو! آل دیو! آل یهو
آل علی و آل کسا را چه می کنید

آه یمن که دامنتان را گرفته است
ین کشتگان منا را چه می کنید نفر

یب موساست اینکه می رسد از راه عن قر
اعجاز اژدها و عصا را چه می کنید

گیرم که قبله را به اسیری گرفته اید
مقصد خداست، قبله نما را چه می کنید
وان بپرس وی از سار وان که می ر ای کار

با گرگ، آشتی و مدارا چه می کنید؟
یبیم، خسته ایم یز! غر یا ایها العز

یب خسته، نگارا! چه می کنید؟ با این غر
عباس های تشنه به خون آرمیده اند

أدرک أخاک؛ پاسخ ما را چه می کنید؟

نسبتشان می رسد 
به هند جگرخوار
l محمدعلی مجاهدی

یشه در مباهله دارد باور ما ر
وین سند شیعه پنج منگله دارد

در شب مظلم طالیه دار ظهور است
شیعه که از نور وحی مشعله دارد

د ل مقصو وان به منز می رسد این کار
تا چو پیمبر امیر قافله دارد

نفس نفیس پیمبر است به قرآن 
نام علی حکم باء بسمله دارد

خلقت ناموس کردگار چو زهرا
بانوی صدیقه ای مجلله دارد

ینت عرشند قدر حسین و حسن که ز
د که نافله دارد مثل نمازی بَو

منزلت پنج تن به قدر شناسد 
آن که خبر از حدیث منزله دارد

خفته ی بی درد را مگو هله برخیز
د از هال و از هله دارد مرده چه سو
مذهب این بندیان الت و هبل، آه
تا به حقیقت چه قدر فاصله دارد

دی ست داعش وحشی که خانه زاد سعو
د چنان عبث گله دارد از گله ی خو

نسبتشان می رسد به هند جگرخوار
ایل و تباری که شمر و حرمله دارد

عترت پیغمبرند تالی قرآن
یشه در مباهله دارد باور ما ر
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  جواد محدثی

عالمه در یک نگاه  

رگوار، زنده یاد عبدالحسین امینی )۱۳۲0- عالمه بز
۱۳۹0ق.( مؤلف کتاب عظیم و جهانی »الغدیر«، 
دانه، با غیرت علوی و حماسه  رگ مردی جاو بز

فاطمی و شور حسینی، از دلباختگان اهل بیت و 
عالمان تالشگر و مخلص و از فانیان در محبت و 

د. او را که در طول عمر  والیت امیرالمؤمنین ؟ع؟ بو
خویش، مردانه به میدان دفاع از والیت پای نهاد، از 

مصلحان فکری در جهان اسالم برشمرده اند.
عشق موال، او را به هجرت به حوزه علمیه نجف وا 

داشت تا در دفاع از آرمان شیعه و فرهنگ غدیر و 
رد تهمت ها و اثبات حقانیت تشیع و مکتب اهل بیت 

د را نثار کند. ؟مهس؟، هستی خو
وی عالوه بر تالش های قلمی و تألیفی، بیانی قوی و 
خطابه ای مهیج داشت و در محافل مختلف، منبر 

می رفت و نطق پرشور و منطق استوارش، مخاطبان 
را تحت تأثیر قرار می داد.

وی سرانجام در ۱۲ تیر ماه ۱۳۴۹ش. در ۷0 سالگی، 
دن، در تهران  پس از مدتی بیماری و بستری بو

درگذشت و پس از تشییع باشکوه، به عراق منتقل 

شد. مدفن او در نجف اشرف، کنار کتابخانه 
خویش قرار دارد.

ورت   قلم در خدمت نیاز و ضر

عالمه امینی، با ذوالفقار کالمش، با تیغ بیانش، با 
وی منطق استوارش، مردی  شعله سخنش و با نیر

وبخش خطه تألیف و  و جاده تکلیف و آبر د رهر بو
یف. رسواگر اهل تحر

د؛ اگر قلم می زد، از سر درد و سوز بو
اگر کتاب می نگاشت، برای پاسخ گویی به شبهات 
یب کاری قلم به دستان و  و رد تهمت ها و افشای فر

د. یخی و حدیثی بو یف در متون تار جعل و تحر
به حق، او را می توان نّقاد پهنه حدیث و افشاگر 

یف کنندگان متون  وغ های کذابان و رسواگر تحر در
دینی نامید.

وقتی احساس کرد نام و خاطره عالمانی که در 
راه دفاع از عقیده و پافشاری بر حقانیت شیعه به 

شهادت رسیده اند، در معرض فراموشی و گمنامی 
است، کتاب »شهداء الفضیله« را نگاشت.

وقتی دید نسبت به جایگاه خاندان رسالت، 
د، به تألیف »العتره  بی مهری و بی اعتنایی می شو

یز« پرداخت. الطاهره فی الکتاب العز

وان اهل بیت نسبت به  زمانی که دید سیره پیر
یم اولیای الهی،  یارت و شفاعت و عزاداری و تکر ز

از سوی معاندان به مخالفت با سیره نبوی تفسیر 
د، با نگاشتن »سیرُتنا و سّنتنا«، به تبیین  می شو
وش با سیره و مرام خاندان  تطابق این سیره و ر

رسالت اقدام کرد.
یخ  ین حادثه تار ین و قطعی تر وقتی دید واضح تر

اسالم )غدیر خم( را انکار می کنند یا برای »مولی« و 
»والیت«، معنای دیگری ترسیم می کنند، »الغدیر« 

را نوشت.
د و اولویت  ها را در  همواره در پی خألها و رفع نیازها بو

وهش و نگارش، در نظر داشت و چون احساس  پژ
وهشگران، نیازمند به مرجع و جایگاهی غنی  کرد پژ

برای تحقیقات علمی و سندی خویش هستند، 
با تأسیس کتابخانه ای غنی و عمومی در نجف 

)مکتبه االمام امیرالمؤمنین العامه(، به رفع این نیاز 
پرداخت.

اثر ماندگار الغدیر  

ین اثر تألیفی عالمه  ین و مشهورتر برجسته تر
د؛ تا آنجا که بسیاری، عالمه را  امینی، »الغدیر« بو
با عنوان »صاحب الغدیر« می شناسند. این کتاب 

درنگی در آستانه »الغدیر« عالمه امینی و تماشای این برکه دریاییامین والیت
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  جواد محدثی

عالمه مجاهد ما، اینک
در مرقدش به خاک نجف خفته است

یادش به خیر باد، که هرگز نمرده است
»هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به 

عشق«.
گسترده سینه اش،

د از چشمه سار عشق علی ؟ع؟ پر بو
نامش ز یادها

مهرش ز قلب ها
هرگز نرفته است و نخواهد رفت

سیمای آسمانی و پر نورش،
د وزان بو همواره تابناک و فر

رگ داشت به آن پیشوای عدل عشقی بز
او زندگی به راه علی بنهاد

د صد نکته در نگاه عمیقش بو
در چهره خدایی و جذابش،
د خّط نهان عشق، هویدا بو

در راه عشق پاک علی ؟ع؟، 
چون شمع

عمری دراز سوخت
یخ، در کوره راه پرخطر تار

وخت شمعی برای اهل نظر افر
شاهد بر این سخن،

»شهداء الفضیله « اش
»سیرتنا و سّنتنا« هم نیز

وشن این حرف است دیگر گواه ر
از »الغدیر« او چه بگویم من؟

آنها که خوانده اند، همی دانند
د د تفاهم بو و هر جلد آن، سر

بنیاد اجتماعی وحدت را

در جلوه غدیر بباید یافت
د »وحدت اسالمی« در تار و پو

گنجینه »الغدیر« گرانقدرش
با نقش غیر قابل انکارش

د ده و خواهد بو رکنی عظیم بو
این گفته هم کالم امینی است

وزها سپری گردید آن قدر ر
آن قدر ماه و سال تولد یافت

وب فصول سال آن قدر آفتاب غر
دامن کشان به دامن مغرب پناه برد

در دست های او،
آن قدر گشت اشک قلم جاری
تا اینکه »الغدیر« نگارش یافت

وز این اثر پرارج در زادر
یا خشکید یاچه های کذب و ر در
در کاخ جعل، کنگره ها بشکست

بت های اتهام، نگون گردید
اکنون محّققان

با دست پرنیاز و سری پرشور
با قلب سوزناک و لبی تشنه

در ساحِل »غدیر امینی« نشسته اند
ون! وشنگر قر عبدالحسین امینی! ر

ن های سیاهی زا در قلب قر
وهشگر مردان تشنه کام و پژ

بعد از بسی تالش، چشیدند عاقبت
از زمزم غدیر تو، آب حیات را

دیگر چه تشنگی؟
کس را دگر ز ظلمت این ره، هراس نیست

وختی با مشعلی که در ره حق، بر فر
در دخمه های تیره، در غارهای سرد

ن، سوختی. اوراق هر گزافه و نیر

رسی  گران سنگ، درباره اثبات امامت حضرت علی ؟ع؟ و بر
وایات مربوط به غدیر خم و فضایل امیرمؤمنان از منابع اهل  ر

سنت است. 
عالمه برای تألیف این کتاب، چهل سال تحقیق و مطالعه 

و یادداشت برداری کرد و بیش از ده هزار جلد کتاب را تمام 
ر داشت و  د صد هزار کتاب، مراجعه مکر خواند و به حدو
سفرهای متعدد او برای یافتن منابع و کتب به کشورهای 

مختلف، از جمله هند، شام، ترکیه، ایران، عراق و... گواه این 
د. شوق تحقیق و شور والیی او بو

شاکله الغدیر، بر پایه انعکاس واقعه غدیر و فضایل امام علی 
؟ع؟ در اشعار شاعران از زمان پیامبر تا عصر حاضر است. 

این مجموعه، دایره المعارفی از اطالعات گسترده پیرامون 
یخی، اعتقادی، رجال، کتاب شناسی، شعر و  موضوعات تار

ادب، نقد دیدگاه ها و آثار است.
تعابیری که عالمان و ناقدان از کشورهایی چون مصر، 

یه، عراق، لبنان، ایران و... درباره این کتاب عظیم  سور
د عالمه درباره انگیزه  داشته اند، جای بسی تأمل است. خو

این تالیف، می فرماید:
یس پرداختم. یک  »من سال ها در نجف، به تحصیل و تدر
وز به حرم حضرت امیر ؟ع؟ مشرف شدم و عرض کردم:  ر

یس  دم و به تحصیل و تدر آقا! من سال ها در خدمت شما بو
دم؛ اما شما یک کاری محول کنید. به دنبال این  مشغول بو

ون آمدم، به فکر نوشتن کتاب الغدیر  توسل، وقتی از حرم بیر
افتادم و این کار به نتیجه رسید« )به نقل از حجت االسالم 

ور(. دین پر

یا   غدیر نه، در

یایی  هرچند غدیر، به معنای برکه آب است، اما »الغدیر«، در
گسترده از معارف، علوم و فضایل است که امواج آن، همواره 

به ساحل اندیشه ها می خورد و حقیقت جویان را سیراب 
و، برخی ادیبان، شاعران و نویسندگان، نقبی  می کند. از این ر

یا زده اند. یکی از شاعران، شعری دارد با  از این برکه به در
ون برکه ای« و دیگری، عنوان شعرش  یا از در عنوان »هفت در
یا دل غدیری« قرار داده است و شاعری  را »سالم قطره به در

ده اش، می گوید:  و وزکوهی(، در بیتی از سر دیگر )امیری فیر
غدیر خم شد از او بحر بی نهایت علم

د د به علم و ادب، بحر بی نهایت بو که خو
کاری که عالمه در الغدیر انجام داده و وسعت تحقیقاتش و 
وهشگران گفته اند:  عمق بیان و تبیین او، چنان است که پژ

این کار، شبیه کاری است که مجموعه ای از محققان 
سخت کوش، سال ها عمر بر سر آن گذاشته باشند؛ نه 

محصول کار یک نفر!
باری... عالمه امینی، خورشیدی از کهکشان عالمان شیعه، 

د که  وهش و قلمزنی بی  سکوت و سازش بو غواص بحر پژ
قلمداران، از قدرت قلمش، متحیرند و سخنوران، از جادوی 

کالمش، مبهوت.
یایی مواج از حقایق است. غدیرش، نه برکه، که در

آن چه دل ها را اسیر سلسله محبت او ساخته و جان ها را به 
یایی و عاشق اوست. کمند عشقش انداخته، دل در

وز، الغدیر را که نگارستان والیت است، در  یان امر ما غدیر
وز، از افق این کتاب، به تماشای  قاب دلمان نهاده ایم و هر ر

خورشید می نشینیم؛ باشد که گرمی جانمان باشد و قوت 
ایمان و اعتقادمان.

35

35 | زمزم  | نشریه  داخلی ستاد عمره  وعتبات دانشگاهیان  | شماره سی ودو

عالمه مجاهد ما
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... در سال 1339 ش به هندوستان رفت... تمام 
کوچک و بزرگ را در حیدرآباد،  کتابخانه های 
کانپور، جاللی و رامپور، زیر پا  َدَکن، الیگره، لکنهو، 
کتابخانه ها  گذاشت و ساعت های متوالی در این 
به تحقیق و پژوهش پرداخت. در سال 1343...

الغدیر 
چگونه نگاشته 

شد؟



      آیت اهلل شیخ عبدالحسین امینی، در سال 
یز متولد شد. مقدمات را در  ۱۲۸۱ش. در تبر

محضر پدرش فرا گرفت و پس از مدتی برای 
تکمیل دانش دینی، راهی نجف شد. وی در مدت 

زمان اندکی، موفق به اخذ درجه اجتهاد شد. 
زای نائینی و شیخ  زا ابوالحسن اصفهانی، میر میر

دند که بر  یم حائری، از جمله افرادی بو عبدالکر
رگ عالمه  اجتهاد وی، ُمهر تأیید زدند. شاهکار بز

امینی، تألیف کتاب »الغدیر«، به عنوان دایره 
المعارف واقعه غدیر و والیت امیرالمؤمنین ؟ع؟ 

ده است. وی اسناد این کتاب را از هزاران کتاب  بو
وایی شیعه و اهل سنت، جمع آوری کرده است.  ر

وز جمعه، ۱۲  این عالم پرتالش، سرانجام ظهر ر
تیرماه سال ۱۳۴۹ش درگذشت و پس از تشییع 

یف آن عالم ربانی پس از تشییع  باشکوه پیکر شر
باشکوه، در کتابخانه امیرالمؤمنین ؟ع؟ در نجف 

اشرف، به خاک سپرده شد.

ده هزار کتاب برای یک کتاب  

عالمه امینی می گوید: من برای نوشتن الغدیر، ده 
هزار کتاب را از آغاز تا پایان خوانده ام و به صد 

وشن است که  ر داشتم و ر هزار کتاب، مراجعه مکر
تمامی این کتاب ها در یک کتابخانه یا یک شهر، 

دند و به همین دلیل، عالمه امینی برای  د نبو موجو
دست یابی به اسناد جدید، بار سفر بست و برای 

د، به شهرهای مختلف، سفر  رسیدن به مقصو
کرد. سرگذشت جمع آوری اسناد کتاب »الغدیر«، 

ین و شگفت آور از تالش های خستگی  حکایتی شیر
ناپذیر دانشمندی توانا و متعهد است. عالمه در 

دورانی تصمیم به نگارش کتاب سترگ »الغدیر« 
وزی برای جمع  گرفت که از فنون پیشرفته امر

د. آوری اطالعات، خبری نبو

یک عمر سفر برای الغدیر  

وی در ابتدای کار، تمام کتابخانه های خصوصی 
و عمومی نجف اشرف را جست وجو کرد. کار بر 

وی نسخه های خطی و چاپی کتابخانه های سید  ر
بحرالعلوم، محمدحسین کاشف الغطاء و حسینیه 

شوشتری ها، عالمه امینی را با منابع جدیدی آشنا 
دند و به این  د نبو کرد که در آن کتابخانه ها موجو

وهشی او برای یافتن منابع  ترتیب، سفرهای پژ
ینه و  بیشتر، آغاز شد. این سفرها با حداقل هز

امکانات ممکن، انجام می گرفت. طی این سفرها، 
همسر عالمه، نقش همکار تحقیقاتی وی را ایفا 

می کرد و گاهی نسخه برداری از برخی کتاب ها را 
برعهده می گرفت. بسیار پیش می آمد که عالمه 

امینی اجازه خارج کردن کتاب از کتابخانه را پیدا 
نمی کرد و ناچار می شد ساعت ها در کتابخانه 

بماند و کار نسخه برداری را تمام کند و وی در 
هوای گرم تابستان و در محیط بسته کتابخانه، 

کار تحقیق و استنساخ را ادامه می داد.

عالمه امینی پس از تکمیل جست وجو و تحقیق 
در کتابخانه های نجف، راهی کربال شد و مدتی را 

در این شهر مقدس، به مطالعه و تحقیق گذراند. 
وی پس از آن به ایران آمد و شهر به شهر را برای 

یر پا گذاشت. عالمه در تهران  یافتن اسناد تازه، ز
به کتابخانه های ملی، مدرسه سپهساالر، ملک و 

وهش پرداخت و بعد  مجلس رفت و به مطالعه و پژ
از آن، راهی مشهد شد؛ تا از گنجینه نسخه های 

خطی و چاپی آستان قدس رضوی، استفاده 
کند. او حتی فرصت مطالعه در کتابخانه آیت اهلل 

وجرد و سردار کابلی در کرمانشاه  وجردی در بر بر
را از دست نداد. 

او در سال ۱۳۳۹ ش به هندوستان رفت؛ سفری 
سخت و سنگین که سالمت او را به خطر انداخت. 
رگ  در هندوستان، تمام کتابخانه های کوچک و بز
را در حیدرآباد، َدَکن، الیگره، لکنهو، کانپور، جاللی 

یر پا گذاشت و ساعت های متوالی در  و رامپور، ز
وهش پرداخت. در  این کتابخانه ها به تحقیق و پژ

یه رفت و در کتابخانه های  سال ۱۳۴۳، به سور
قدیمی شهرهای حلب، حمص و دمشق، به 

د در آنها پرداخت.  رسی کتاب ها و اسناد موجو بر
در سال ۱۳۴6، راهی ترکیه شد و از کتاب ها و 

د در این کشور نیز نسخه  نسخه های خطی موجو
برداری کرد. عالمه امینی برای دست یابی به اسناد 

بیشتر، مدتی به مصر رفت و در کتابخانه های 
وهش پرداخت.  قاهره و فوعه، به تحقیق و پژ

وهشی  او شرح این سفرهای طوالنی و سخت پژ
را در کتابی دو جلدی با عنوان »ثمرات االسفار 

یر درآورد. ره آورد این  الی االمطار«، به رشته تحر
زشمند  مسافرت های تحقیقاتی، کتاب سترگ و ار

ده است. »الغدیر« بو

د تنها به تحقیق  عالمه امینی در مسافرت های خو
و تتبع نمی پرداخت؛ بلکه ارتباط با دانشمندان 

هر شهر و گفت وگو و مناظره با آنها، از برنامه های 
د. عالمه امینی در  همیشگی وی در این سفرها بو
همین مجالس گفت وگو، گاهی به اسناد تازه ای 

د دست پیدا می کرد. برای کتاب خو

خوشحالی عالمه   

زندش که در برخی سفرهای علمی با عالمه  فر
ور وی،  د، می گوید: نهایت خوشحالی و سر بو
د که به سندی مهم، از اسناد حدیثی،  وقتی بو

د را صرف  وز از عمر خو دست می یافت. گاهی ده ر
وایت  شناخت راوی حدیثی یا تصحیح لفظ یک ر

می کرد.

وز   بیست ساعت مطالعه در شبانه ر

وزی عالمه امینی  دکتر شهیدی گفته است: ر
در کتابخانه یکی از شهرهای عراق، به مطالعه 

وز  د و چون این کتابخانه در هر شبانه  ر پرداخته بو
د و او نمی توانست بیش از  تنها چهار ساعت باز بو
وز در آن شهر بماند، با توافقی که میان وی  چهار ر

وز  د، امینی هر ر و رئیس کتابخانه برقرار شده بو

هنگام ظهر، یعنی ساعت تعطیل کتابخانه، وارد 
وی او می بست  آن جا می شد و کتابدار در را به ر
ویش  وز بعد ساعت هشت صبح، در را به ر و تا ر

وزی بیست ساعت  د و در نتیجه، او ر می گشو
در این کتابخانه کار می کرد و با لقمه نانی که 

همراه داشت و جرعه آبی که کتابدار در اختیارش 
می گذاشت، توانست از میان چهار هزار نسخه 

خطی، منابع الزم را بیابد. به گواهی، مرحوم 
وز  سیدجعفر شهیدی مرحوم عالمه امینی، هر ر

د شانزده ساعت در تهیه مطالب »الغدیر«  در حدو
همت گماشت.

توسل به امیرالمؤمنین ؟ع؟  

د: در یك شب جمعه در حرم  عالمه امینی می فرمو
دم و از  یارت و دعا بو امام علی ؟ع؟، مشغول ز

خدا می خواستم به خاطر حضرت امیر ؟ع؟، کتاب 
د و  ُر السمطین« را که در آن زمان کمیاب بو »ُدَر

در تکمیل مباحث کتاب الغدیر به آن نیاز داشتم، 
برای من مهیا کند. در این زمان، یك عرب دهاتی 
یارت مشرف شد و از حضرت می خواست  برای ز

د، شفا دهد.  یض بو که گاوش را که مر

یك هفته گذشت و کتاب را پیدا نکردم. بعد از 
یارت مشرف شدم،  یك هفته که دوباره برای ز
دم، دیدم همان دهاتی  یارت بو وقتی مشغول ز

به حرم مشرف شد و از حضرت تشکر کرد که 
حاجت او را بر آورده کرده است. وقتی کالمش را 

ون شدم؛ چون دیدم امام، حاجت  شنیدم، محز
د؛ ولی حاجت مرا برآورده  او را برآورده کرده بو
ون آمدم.  یه کردم و از حرم بیر نکرده، پس گر

آن شب از ناراحتی، چیزی نخوردم و خوابیدم. 
در عالم خواب، دیدم خدمت حضرت امیر ؟ع؟ 

د: آن مرد،  مشرف شده ام و حضرت به من فرمو
د و نمی توانست صبر کند. از  ضعیف االیمان بو
دم که در  خواب، بیدار شدم. صبح سر سفره بو

زده شد. وقتی در را باز کردم، دیدم همسایه ای که 
د، داخل شد و سالم کرد و بعد  شغلش بنایی بو

یده ام و بیشتر اساس  گفت: من خانه جدیدی خر
خانه را به آن جا منتقل کرده ام و این کتاب را در 
گوشه خانه  پیدا کردم. خانمم گفت: این کتاب 

به درد شما نمی خورد و شما آن را نمی خوانی؛ 
پس آن را به همسایه مان شیخ عبدالحسین امینی 
هدیه کن؛ شاید او استفاده کند. کتاب را گرفتم و 

ر  غبارش را پاك کردم، دیدم همان کتاب خطی »در
دم. السمطین« است که دنبالش بو

o
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٭٭

یارت و  ۱. از اهّم مهّمات، اخالص زائران در ز
یارت فقط  نیز پاکسازی نیت هاست و این که ز
برای اجرای امر خداوند جّل جالله باشد، پس 

یارت  عبادت برای خداوند جّل جالله به واسطه ز
و طاعت برای خداوند در موافقت با حق تعالی 

وح هر  یارت است. مسّلم است ر رگداشت ز در بز
دی  یارت، اخالص و رضا و خوشنو عملی به ویژه ز
حضرت حق تبارک و تعالی است و بسیار شایسته 

است که زائر از ابتدای سفر، نیت نیابت از قطب 
د) ع( کند تا سفری  عالم امکان، امام مهدی موعو

پرثمر در پیش داشته باشد.

۲. هنگامی که خواستی به سوی قبر امام حسین 
وز چهارشنبه، پنج شنبه و  )ع( حرکت کنی، پس ر

وزه بگیر، وقتی شب جمعه شد، نماز شب  جمعه ر
بخوان، پس به اطراف آسمان نگاه کن و قبل از 

مغرب آن شب، غسل کن، سپس با حال طهارت 
بخواب.

د  ۳. قبل از ا ین که از میان اهل و خانواده خو
خارج شوی غسل کن. 

وتنی خارج  د با حالت خشوع و فر ل خو ۴. از منز
شو و بسیار تهلیل )گفتن ال اله اال اهلل(، تکبیر 

)گفتن اهلل اکبر(، تحمید )گفتن الحمد هلل( و تمجید 
)گفتن ال حول و ال قوه اال باهلل( کن و صلوات بر 

پیامبر بگو.

۵. بر تو باد به سکینه و وقار و بر تو الزم است از 
دداری کنی. آنچه برایت الزم نیست، خو

6. الزم است چشمت را از دیدن آنچه دیدنش 
برایت الزم نیست بپوشانی. به طور کّلی مراقبه در 

وحی بر زائر سید الشهداء)  همه ابعاد جسمی و ر
ع( الزم است به ویژه حفظ نگاه، که زائر، هم باید 
د را از نگاه به محّرمات حفظ کند و هم  چشم خو
ده و از آنچه  د را از دیدن امور بیهو باید چشم خو

خالف توّجه قلبی می باشد، حفظ کند.

۷. بر تو الزم است، هنگامی که برادر نیازمندت، از 
راه بازمانده، بازگردی و به او مواسات و ایثار کنی.

۸. الزم است بر تو، تقیه ]که قوام و نظام دینت 
به آن است[ و ورع و پرهیز از آنچه نهی شده ای؛ 
یاد قسم خوردن و از  نیز از خصومت و دعوا و ز

مجادله ای که قسم در آن است، بپرهیز.

۹. و الزم است کم سخن بگویی مگر این که خیر 
باشد. 

۱0. بر تو باد دوری از مزاح و شوخی.

ینی و حلوا و  ۱۱. بر تو باد دوری از حمل سفره شیر
مانند آنها.

۱۲. از لهو و لعب کناره گیر و از غذا و نوشیدنی لذیذ 
بپرهیز.

۱۳. بر تو الزم است با همراهان مصاحبت نیکو 
داشته باشی.

۱۴. بر تو باد کثرت ذکر خداوند.

۱۵. بر تو الزم است لباست تمیز باشد.

د را  ۱6. چون به مقصد رسیدی، رحل اقامت خو
د آر و تا زمانی که در آنجا اقامت داری، گوشت  و فر

نخور و نان و شیر بخور.

یارت کردی، غسل کن. اگر  ۱۷. چون قصد ز
و به قبر مطّهر  برایت امکان داشت به آب فرات و ر

غسل نما.

یارت قبور ائمه معصومین ؟مهس؟ و به ویژه تربت پاک حضرت سیدالشهدا ؟ع؟،  در باب آداب ز
بوط به  یادی نگاشته شده است و در آنها، به طور مفصل، آداب، اعمال و اذکار مر کتاب های ز

ل، آورده شده است. یکی  یارت تا لحظه بازگشت به منز ل به قصد ز وج از منز یارت، از لحظه خر ز
ین این کتاب ها، کتاب »ادب  الزائر لمن یمم  الحائر« نوشته عالمه عبدالحسین امینی است  از بهتر
یف،  که با عنوان فارسی »آداب کوی جانان« منتشر شده است. عالمه، در مقدمه این کتاب شر

چنین می نویسد:
وشن است که اگر کسی بر کسی وارد شود، بر وارد شونده، رعایت آدابی که با مقام میزبان  »ر

تناسب دارد و نیز مراعات سّنت هایی که ا و را به میزبان نزدیک و مقّرب سازد، الزم است، چراکه 
یارت دو فرد، ایجاد محّبت و دوستی دو سویه است و این مقصود جز  تنها هدف و ثمره دیدار و ز

یارت شونده و تخّلق به آنچه که- به حسب اختالف  با آگاهی از آداب مورد رغبت و خوشایند ز
یارت شونده( آن را می طلبد و می پسندد؛ میّسر  ور )ز اشخاص و مراتب و مقامات- شخصیت َمُز

یارت موالیمان امام سبط شهید )ع( در کربالی مشّرفه را  و ممکن نمی باشد؛ ما بخشی از آداب ز
که در حدیث مذکور آمده است یا اعتبار صحیح، مساعد آن است یاد می کنیم و آنچه را از لفظ 

حدیث، از مصادر مورد وثوق، به دست آورده ایم ذکر کرده، به آن اشاره می کنیم«.
ین آداب ذکر شده در این کتاب، اشاره می  در این مطلب، صرفا جهت آشنایی، به عناوین مهمتر

یارت را به خوانندگان متن، واگذار  ح مفصل هر یک از آداب ز کنیم و مراجعه به اصل کتاب و شر
می کنیم.

50 نکته از عالمه امینی 
در آداب زیارت

 اباعبداهلل الحسین ؟ع؟

کوی  آداب 
جانان
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د، به جای آن وضو  ۱۸. اگر غسل برایت ممکن نبو
بر تو الزم است.

۱۹. هنگامی که از غسل فراغت یافتی، دو لباس 
پاکیزه و تمیز بپوش و چون لباس پوشیدی، ۳0 بار 

»اهلل اکبر« بگو.

و  یان راه بر ۲0. آن گاه با قلبی خاشع و چشمی گر
و حرکت کن و بسیار ذکر »ال اله ااّل اهلل«، »اهلل 

اکبر«، »ال حول و ال قّوه ااّل باهلل« و »الحمد هلل« بگو 
و بسیار خداوند و پیامبرش را ثنا و ستایش کن و 

د و صلوات  و رگ بدار و به ویژه بر حسین )ع( در بز
بفرست و بر قاتالن و کشندگان آن حضرت بسیار 
لعن کن و از کسانی که پایه گذار ظلم و جور بر آن 

دند، برائت و بیزاری بجوی. حضرت بو

د را از پای درآور و با پای برهنه  ۲۱. کفش های خو
و چرا که تو در حرمی از حرم های خدا و  راه بر

و. در  پیامبرش هستی و بسان بنده ای ذلیل راه بر
د را کوتاه کن و بر تو باد به  راه رفتن، گام های خو

سکینه و وقار.

یف رسیدی،  ۲۲. هنگامی که به در صحن شر
بایست و چهار بار »اهلل اکبر« بگو.

یف برای تحیت مشهد حسینی  ۲۳. در صحن شر
)ع( دو رکعت نماز بخوان.

۲۴. پس آن گاه حرکت کن تا قبر مطّهر را ببینی، 
پس هنگامی که قبر را دیدی، چهار بار »اهلل اکبر« 

وی آن حضرت قرار ده. د را مقابل ر وی خو بگو و ر

۲۵. بر در مشهد مقّدس حسینی )ع( بایست و 
مطابق مأثور، طلب اذن کن، پس اگر قلبت خاشع 

و چشمانت اشکبار شد، پس این عالمت اذن و 
اجازه است، پس وارد شو.

یفه را ببوس و در  ۲6. عتبه مبارکه و آستانه شر

د  د را بر پای چپ خو د، پای راست خو و هنگام ور
مقّدم بدار.

۲۷. از جانب شرقی، وارد حائر مقّدس شو و بر تو 
باد به سکینه و وقار.

د را برای او )آن حضرت( فارغ ساز و  ۲۸. عقل خو
د، متوّجه او باش. با تمام وجو

۲۹. هنگامی که امام )ع( را دیدی و در برابرش 
ایستادی تکبیر بگو.

یارت. برای  ۳0. بر تو باد به ایستادن در هنگام ز
یارت، ایستاده باشد  زائر سزاوار است که هنگام ز

چنانکه این حالت به ادب سزاوارتر است، پس اگر 
طوالنی شد اشکالی ندارد که با ادب و بر دو زانو 

ده،  بنشیند و در مقام هیبت و اجالل، با دلی آسو
د، جاللت  و افکند و با قلب خو د را فر چشم خو

د را و این که پیامبر ]و در سایر مشاهد،  موقف خو
امامان[ زنده اند و ناظر احوال او و آگاه بر او، 

استحضار کند.

و  و به ر ۳۱. هنگام ایستادن کنار قبر آن حضرت، ر
و مقابل قبر مطّهر بایست و ایستادن تو مقابل قبر، 

یه و تضّرع باشد. با خشوع و گر

یارت کن و آنها بسیار است. یارات مأثوره ز ۳۲. با ز

یارت می کنی با انگشت مسبحه  ۳۳. هنگامی که ز
)همان انگشت سّبابه دست راست( به سوی قبر 

یف اشاره کن و دست چپ را بر آن قرار ده و در  شر
هنگام دعا آنها را به سوی آسمان بلند کن.

۳۴. بر تو باد به بسیار نماز گزاردن نزد قبر مطّهر 
یف که با  و بر تو باد به نمازهای وارده در حرم شر

کیفیات مخصوص می باشد و نزد قبر مطّهر،، نماز 
جعفر طیار بخوان.

۳۵. در کنار قبر مطّهر، دو رکعت نماز مستحّبی یا 
د بگزار. بیشتر، برای درخواست حوایج خو

د و خانواده ات و پدر و مادر و  ۳6. برای خو
برادرانت بسیار دعا کن که در مشهد امام حسین 

)ع( دعای هیچ دعاکننده ای و درخواست هیچ 
د. درخواست کننده ای رّد نمی شو

۳۷. نزد سر مطّهر و نزد دو پای آن حضرت و پشت 
رگوار، دعاهای مأثوره و غیر مأثوره را  سر آن بز

بخوان.

۳۸. نزد سر مطّهر، خدای را به »تسبیح 
امیرالمؤمنین )ع(« هزار بار تسبیح کن و نزد پای 
حضرت، هزار بار تسبیح فاطمه )س( را بخوان.

۳۹. برای تو، سکوت، جز از سخن خیر و نیکو، 
در حایر مقّدس حسینی )ع( الزم است، چرا که 

هنگامی که شما سخن می گویید، فرشتگان 
یز! چه  مشغول شما می شوند. پس ای زائر عز

نیکوست در جایی که محّل ترّدد فرشتگان و 
قدسیان ملکوت است، به جای سخنان بی ثمر یا 

وزمّره و نرخ  گفتگوهای دنیایی و یا گزارش های ر
یداری شده، سکوت اختیار  اجناس و اشیای خر
د مشغول تفّکر و ذکر و دعا و  کنیم و با تمام وجو

مراقبه و محاسبه و توبه و استغفار و توّجه و تضّرع 
ور سالکان و واصالن کوی  به ساالر شهیدان و سر

دوست باشیم و با اشتغال به سخنان دنیایی، مانع 
د نشویم. د و موجب قساوت قلب خو ق خو ز ر

د آوردن صدا در مشهد حسینی  و ۴0. بر تو باد به فر
)ع( و در تمامی مشاهد مشّرفه. نباید زائر در 

د را باال ببرد و نباید صدای  یارت، صدای خو ز
د را مخفی کند، بلکه اعتدال را رعایت کند. خو

۴۱. بر تو باد به کوشش بسیار در ثنا و ستایش 
خداوند و صلوات بر محّمد و آل محّمد )؟مهع؟( و به 

ویژه صلوات بر امام حسین )ع(

یف بیفکن  د را بر قبر شر ۴۲. قبر را لمس کن. خو
ن و  یان بر آن بوسه بز و با دلی خاشع و چشمی گر

یف آن حضرت  د را با تربت قبر شر گونه های خو
د کن ]در شرایط  یه - خاک آلو - با تضّرع و گر

یارت، امکان پذیر نیست[. کنونی، انجام این ادب ز

یح مطّهر بگرد و از چهار جانب، بر آن  ۴۳. دور ضر
ن.  بوسه ز

۴۴. بر تو باد به اتمام نماز نزد امام حسین )ع( 
]البته در این موضوع، باید به نظر مراجع معّظم 

تقلید عمل کرد[.

۴۵. هر اندازه دوست داری در حائر حسینی، نزد 
د  آن حضرت، اقامت کن؛ اّما آنجا را خوابگاه خو

قرار مده. 

یم و  ۴6. بر تو باد به تالوت مقداری از قرآن کر
اهدای ثواب آن به صاحب مشهد.

۴۷. سپس قبر حضرت عّباس بن علی ؟امهع؟ را که 
در کنار فرات در مقابل حائر حسینی )ع( است 

یارت کن. ز

داع  یارت و یارت مأثوره، ز ۴۸. پس از فراغت از ز
کن.

داع، از کربال باز گرد و آنجا را  یارت و ۴۹. پس از ز
د وطن مگیر. برای خو

وج از حائر حسینی، »اّنا هلل و اّنا  ۵0. در هنگام خر
الیه راجعون« را بسیار بگو تا از قبر نهان شوی و در 
حالی که خداوند را حمد می کنی و تسبیح و تهلیل و 

تکبیر می گویی، باز گرد.
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در رابطه با این مسئله باید چند نکته مورد توّجه 
قرار گیرد:

یخ، متناسب با رشد  ۱. دین خداوند در طول تار
وند  علمی، اجتماعی، فکری و مقتضیات زمان، ر

تکاملی داشته است؛ تا آنجا که بشر، به حدی 
از بلوغ رسید که بتواند برنامه تکاملی مربوط به 

یافت دارد و قرآن - که  یخی را در تمام دوره های تار
اساسنامه و برنامه تکامل نهایی بشر برای همه 

ل  زمان ها و مکان هاست - بر پیامبر اکرم ؟لص؟ ناز
دان و زنده، برای  گردید و به عنوان سندی جاو

یت باقی ماند. بشر
ل  ۲. قرآن، در میان مردمی بدوی و عرب زبان ناز
ق است بین اینکه چیزی در میان قومی  شده و فر
خاص ظهور یابد، با این سخن که »مخصوص 
آنها پدید آمده باشد«. جالب این است که قرآن 

د را فقط اعراب قرار نداده،  هیچ گاه مخاطب خو
همواره خطاب همگانی »ناس« )جمیع مردم( و یا 

»الذین آمنوا« را به کار برده 
است که هر انسان خداجوی 

در هر عصر و مکان و 
وابسته به هر نسلی را شامل 

د. می شو
از نظر فهم پذیری نیز آیات 

قرآن، چند دسته هستند:
۱. برخی از آیات قرآن، هم 

برای اعراب بدوی آن زمان 
دند و هم در عین  فهم پذیر بو

سادگی بیان، دارای چنان 
استواری علمی و منطقی 

هستند که برای دانشمندان 
وزی نیز جالب  برجسته امر

توجه و درخور دقتند.
۲. بعضی از آیات، چه در 

ول و چه در زمان ما،  زمان نز
رف کاوی های  جز با تعّمق و ژ

وشمند، قابل درك  دقیق و ر
نیستند.

۳. بسیاری از حقایق علمی و فلسفی و مباحث 
اجتماعی قرآن، تنها در پرتو دانش کنونی یا آینده 

یت، قابل درك هستند.۱ بشر
یادی، فراتر  ۴. بسیاری از آیات قرآن نیز تا حد ز

ده، تنها در سایه  از عقل و فهم عادی بشر بو
پرتوافشانی های پیامبر اکرم و ائمه اطهار ؟مهع؟، فهم 
پذیر هستند و تفاسیر رسیده از آنان، گنجینه های 

زشمندی است که حقایق واالی قرآن را به  ار
یت قرار می دهد.  ین شکل، در اختیار بشر نیکوتر

این نکته چیزی نیست که تنها شیعه بدان معترف 
باشد؛ بلکه اهل تسنن نیز در بسیاری از تفاسیر 

د به این احادیث تمّسك کرده اند. خو
د اشاره کرده،  ۵. اینکه قرآن به وقایع زمان خو
یرا قرآن  آن را منحصر به آن عصر نمی سازد؛ ز

یخی گذرا  منحصر به ذکر چند حادثه و نکته تار

دان در باب  نیست؛ بلکه مشتمل بر معارفی جاو
خداشناسی، کیهان شناسی، انسان شناسی، راه 

شناسی، راهنماشناسی و مجموعه گسترده ای از 
احکام، اخالق و... است که همه زمان ها را پوشش 
یت به سوی سعادت را در هر  می دهد و هدایت بشر

یخی، تأمین می کند. مقطع تار
یخی نیز که در قرآن به آنها اشاره شده،  وقایع تار

هر چند مربوط به گذشته هستند، ولی کارکرد آنها 
مربوط به آینده است. به عبارت دیگر، هر یك از 

یخی یا حکم  آنها، بیانگر نوعی سنت تغییرناپذیر تار
و قانونی است که دارای کّلیت و شمول است.

برای مثال، وقتی قرآن درباره بنی اسرائیل می گوید: 
»آنان پس از رهایی از چنگال فرعون، اظهار 

نارضایتی از غذای آسمانی کرده، بهانه جویی های 
متعددی داشتند و در نتیجه، گرفتار غضب 

الهی گردیدند«،۲ نشان می دهد که رفاه طلبی، 
ون خواهی و نافرمانی در برابر فرستاده خداوند،  افز

سرانجام به تباهی و تیره بختی خواهد انجامید. 
رگی برای همه کسانی است که پس  این درس بز

از رهایی از بند حکومت های استبدادی و ظالمانه، 
زند و  در برابر اندك دشواری، صبوری نمی ور
در جست وجوی خواست های مادی، بی تابی 

و، با اطمینان می توان گفت که  می کنند. از این ر
قرآن برای هدایت انسان ها، از هر نژاد و ملت و با 

وند  ل شده است و همگان، ر هر سطح فرهنگی، ناز
د را می توانند از  تمدن سازی و راهکار نجات خو

این کتاب آسمانی به دست آورند. 
وشنی می توان اثبات کرد که تمام گزاره های  به ر

ول  به کار رفته در قرآن، نگاهی به مردم معاصر نز
یخ  قرآن و نگاهی به سایر انسان ها در طول تار

دارد.

پی نوشت:
یس، مقایسه  ۱. برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ك: بوکای، مور

ای میان تورات انجیل قرآن و علم، ترجمه ذبیح اهلل دبیر.
۲. ر.ك: بقره ۲، آیه 6۱.

۱. امام و جانشین پیامبر، تبیین گر معصومانه دین 
یف و  پس از پیامبر و بازدارنده از انحراف، تحر

کژفهمی در دین است.
۲. امام به لحاظ درك معصومانه از دین، یگانه 

مرجع حل اختالف در عرصه فهم و عمل دینی و 
حافظ انسجام جامعه و بازدارنده از تشتت ها و 

یان بار است. پراگندگی های ز
۳. حکومت و سیاست در اسالم حکومتی دینی 

و رهبری کسانی  دن آن در گر است و کمال دینی بو

است که در فهم آموزه های اسالم و التزام به آن در 
ین سطح، یعنی در حد عصمت باشند. عالی تر

از طرف دیگر شناخت معصوم امری عرفی و عادی 
نیست و تنها با معرفی از سوی خدا امکان پذیر 

د که پیامبر ؟لص؟ امر الهی  و الزم بو است. از این ر
را در این باره به امت گوشزد نماید و کسانی را 

که دارای شایستگی های الزم اند به امت معرفی و 
نصب الهی آنان را ابالغ کند.

از دیگر سو، چنان که در مباحث پیشین گذشت 
د  پیامبر ؟لص؟ در این مسأله اختیاری از خو

نداشته اند. خداوند متعال با توجه به اهمیت فراوان 
این مسأله، تعیین جانشینی مناسب و ادامه دهنده 
راه پیامبر را عنصر نهایی اکمال دین و فقدان آن را 

مساوی با عدم انجام رسالت الهی قلمداد کرده و 
ده است. پیامبر را مأمور به ابالغ آن نمو

ق

ض

مختصر
و مفید

قرآن و 
پیشرفت 

زمان

که بیش از 14 قرن پیش، در میان اعراب بدوی و برای  چگونه قرآنی 
آنان نازل شده، امروزه و با پیشرفت فراوان عقل و دانش بشر، هنوز 

هم می تواند به عنوان راهنمای بشر مورد استفاده قرار بگیرد؟

ضرورت 
تعیین جانشین 

که پیامبر ؟لص؟ کسی را به  چه ضرورتی داشت 
عنوان جانشین خود تعیین و معرفی نماید؟

مختصر
و مفید

40

40 | زمزم  | نشریه  داخلی ستاد عمره  وعتبات دانشگاهیان  | شماره سی ودو



نخست باید دانست هر مجموعه نظام 
مندی تابعی از هدفمندی ها و ابزارهای 
الزم برای رسیدن به آن اهداف است. 
پس از بیان این واقعیت به خوبی قابل 
درك است که زندگی در دنیا و برآوردن 

وحی  نیازهای مختلف جسمی و ر
وابط با دوستان و  انسان و چگونگی ر
وها  مقابله با دشمنان و... نیازمند نیر
و ابزارهایی ویژه است و اگر با نگاهی 

همه جانبه به زندگی انسان در دنیا 
وها و  د همه نیر د وجو یسته شو نگر

یف شده و نمایانگر هندسه  غرایز، تعر
مستحکم نظام هستی و مطابق با 

دی انسان است. ساختار وجو
و کارکرد غضب و خشم  از این ر

وش بر علیه بدها و  می تواند برای خر
بدی ها قرار بگیرد و سرچشمه غیرت 

دینی و ملی باشد به گونه ای که اگر 
د  وی خشم نبو انسان  دارای نیر

د و  دی ترسو و وامانده می بو موجو
کارکرد شهوت نیز می تواند برای تمایل 

به خورد و خواب و پیوند خانوادگی 
و اظهار عالقه و محبت کاربرد داشته 

د و  باشد که بدون آن انسان خمو
د. بنابراین خداوند  وی خواهد بو منز
د غرایز را برای گناه کردن  اصل وجو

یده است. نیافر
و این که »خداوند انسان را از ناحیه 

یزه جنسی و دیگر غرایز آسیب  غر
یده« تعبیر دقیقی نیست.  پذیر آفر

خداوند انسان را با دو دسته کنش 
ومند )معنوی و مادی(  و واکنش نیر

د انسان است  یده است و این خو آفر
ومندی  که می تواند با تکیه بر اراده نیر

که خداوند به او داده است، کاربرد هر 
یك از آن ها را بر دیگری غلبه دهد و به 

پیچی از هر کدام اقدام  وی یا سر پیر

کند. بنابراین، آسیب پذیری انسان 
تابع خواست و اراده او است. آنچه 

د،  مستقیمًا به کار خدا مربوط می شو
ومندی در  یزه نیر قرار دادن چنین غر
انسان است و آسیب پذیری انسان، 

به جهت سستی و یا سوء استفاده 
د اوست. خو

د سلول اصلی همین  شاید گفته شو
و و  د که چرا خداوند چنین نیر بو
توانمندی دو سویه را در انسان 

قرار داده آیا نمی شد تنها توانایی بر 
خوبی ها را داشته باشیم؟

در پاسخ باید گفت معنای قدرت و 
توانمندی همین است که انسان در دو 

جهت متخالف، امکان فعالیت داشته 
باشد. در غیر این صورت، قدرت و 

توانمندی معنا ندارد. انتساب حدوث 
یبایی به هر کس و اثبات قابلیت و  ز

لیاقت برای هر چیز آن گاه معنا دارد که 
او توانایی بر زشتی و قدرت بر نافرمانی 

داشته باشد.
نکته مهم تر آن که شکل گیری خوبان 

د  و بدان انجام نمی پذپرد مگر با وجو
غرایزی چون شهوت و غضب که 

دارای دو چهره خوبی و بدی اند و 
دی ما ساخته و پرداخته  ظرفیت  وجو

د مگر آن که در کنار عقل و  نمی شو
وی شهوت و غضب نیز  قلب، دارای نیر

باشیم تا لیاقت راه یابی به بهشت را 
پیدا کنیم و یا با نگون بختی جهنم را 

یرا بهشت و جهنم  یم؛ ز د بساز برای خو
د  ما باید با گذر از این دنیا ساخته شو

و شکل گیرد.
و به عنوان یك اصل کلیدی  از این ر
د که »دنیا محل حدوث  گفته می شو

و اثبات قابلیت ها است و آخرت 
جایگاه ظهور و ثبات قابلیت ها؛« 

به عبارت دیگر، دنیا 
بستر»شدن«ها است 

و آخرت استقرار در 
»شده«ها. این گونه 

نیست که »درجات 
بهشتی« یا »درکات 

جهنمی« ما از قبل ساخته 
شده باشد. باید آن را 

یم و ساخته شدن  بساز
وهای  د نیر آن به وجو

شهوت و غضب در کنار 
عقل و قلب وابسته است. 

بنا بر آنچه گفته شد، 
یبایی ها آن گاه  چهره ز

د که در کنار زشتی ها  آشکارتر می شو
قرار گیرد و هنر مردان خدا آن گاه 

د که با سست  بیش تر جلوه گر می شو
دگان به شهوت مقایسه  عنصران و آلو

شوند و در برابر حق ستیزان قرار 
و، با نگاهی کالن به  گیرند. از این ر

د شهوت و غضب  زندگی انسان ها وجو
یبایی ها و حّتی به فعلیت  در تجلی ز
رساندن خوبان نقش محوری دارد.

د این  د با وجو در پایان شاید گفته شو
که اکثر انسان ها در برابر غرایز جنسی 
و خشم نقطه ضعف دارند، آیا سزاوار 

است خداوند این غرایز را در انسان 
قرار دهد؟

در پاسخ باید یادآور شد، زمینه های 
فساد فراوان است و دغدغه آن 

رده می کند؛  بسیاری از جوانان را آز
وش شهوت  اما باید دانست که خر

وختگی غضب، در برابر عزم  و برافر
و اراده جوانان و جوان دالن نه تنها 

وکشی است؛ بلکه حّتی با یك  قابل فر
بار ایستادگی در برابر شهوت می توان 
ین به مقامات  چون یوسف و ابن سیر

دست یافت و از رسوایی ها دور ماند و 
خاطره  خوش آن تجربه نورانی را در 

زندگی ماندگار ساخت.
در این مسیر لطف خداوند و امدادهای 

غیبی او نیز همیشه همراه و راه گشا 
است؛ خداوند می فرماید:

ُهْم ُسُبَلنا 
َ
ِذیَن جاَهُدوا ِفینا َلَنْهِدَیّن

َ
»َو اّل

َو ِإّنَ اهلَل َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن؛۱ و کسانی که 
در راه ما کوشیده اند به یقین راه های 
د را بر آنان می نماییم و در حقیقت  خو

خدا با نیکوکاران است«.

پی نوشت:
۱. عنکبوت، آیه 6۹.

م
خ

مختصر
و مفید

مختصر
و مفید

ین  ین دین و پیامبر اسالم ؟لص؟ آخر دین اسالم آخر
رسول برای بشر است؛ دینی که در تمام ابعاد زندگی 
فردی و اجتماعی بشر نظر داشته و برای تمام مّلت ها 

فرستاده شده است. ولی از طرف دیگر می بینیم 
د است. مّدت بعثت پیامبر ؟لص؟ محدو

یجی  از سوی دیگر از امتیازات ادیان و شرایع، تدر
دن بیان احکام و تکالیف است. بو

وهی  ورت مرجعیت دینی گر از این جا به ضر
یم که با بیان احکام اسالمی در  معصوم پی می بر
یعت را از تبیین کّلی که  موقعّیت های مناسب، شر

ون ساخته  توسط رسول خدا ؟لص؟ انجام گرفته بیر
و به نحو وسیع و جزئی تبیین و توضیح دهند ولی از 

آن جا که اهل سنت این دوره و عصر را قبول نکرده 
و تنها به سنت پیامبر ؟لص؟ در بیان احکام اکتفا 

می کنند، بعد از وفات رسول خدا ؟لص؟ به سرعت به 
دالیل قیاسی، استحسانی و ظّنی نیاز پیدا کردند، 

د را جبران نمایند. ولی شیعه  تا بتوانند خأل موجو
امامیه با اعتقاد به اهل بیت ؟مهع؟ و گرفتن احکام از 

د افراد معصوم  رگواران، عصر تبیین را با وجو آن بز
د. سپری نمو

 
؟مهع؟

چرا شیعه معتقد به مرجعیت علمی اهل بیت ؟مهع؟ مرجعیت اهل بیت 
بعد از پیامبر ؟لص؟ است؟

خودسازی 
و شهوت

که می داند بیشتر مردم در  خداوند 
برابر شهوت و غضب و غریزه جنسی 

آسیب پذیر هستند، چرا این غرایز 
گناه  را در وجود انسان قرار داده تا 

کند؟! کند و نتواند خودسازی 
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اول l
د. عبادات  انجام حوائج مردم برای او بسیار مهم بو

دش را برای کار مردم و حاجت آنان،  مستحب خو
تعطیل یا مختصر می کرد. یکی از اراداتمندان 

ایشان از حرم  مطهر حضرت رضا ؟ع؟ تلفنی با 
یح  وی صحبت کرد و گفت: االن من در مقابل ضر

د: دوستانت را دعا کن. مطهر هستم؛ چه کنم؟ فرمو

دوم l

ید  ز به مردم عشق می ور

و به آن اعتقاد داشت و 
می گفت: اینها خلق خدا 
هستند. خداوند خلقش 

را دوست دارد؛ پس ما 
هم باید آنها را دوست 

یم؛ چون کسی که  بدار
کسی را دوست دارد، آثار 

او را هم دوست می دارد.

سوم l

نسبت به گناه غیبت، 
د؛  سخت حساس بو

یرا به واسطه غیبت،  ز
همه اعمال آدمی بر باد 

د. در اوایل جوانی،  و می ر
د  از کسی غیبت می شنو

د  و امکان پیدا نمی شو
که از او دفاع کند. 

د که از غیبت  یر بو ناگز
د. او حاضر  و شده، حاللیت بطلبد. به نزد او می ر

یه افتادم و  د: به گر د که حالل کند. می فرمو نمی شو
دم که دست و پای او را ببوسم؛ تا اینکه  حاضر بو

مرا حالل کند. وقتی او این قدر اصرار و تواضع مرا 
دید، از من گذشت کرد.

چهارم l

د تالوت  به قرائت قرآن توصیه می کرد و معتقد بو
قرآن، قلب را منور می کند و حجابها و زنگ ها را 

وی قلب برمی دارد؛ به ویژه اگر انسان با تدبر  از ر
بخواند. او به مطالعه تفاسیر قرآن تاکید داشت 

د: ببینید کدام یک با ذوق شما موافقت  و می فرمو

  ناصر مدنی

یم حق شناس )زاده ۱۲۹۸، تهران/ درگذشته ۲ مرداد ۱۳۸6، تهران( فقیه   زا عبدالکر آیت اهلل میر
سخت کوش و معلم اخالق در دوره معاصر بود که آشنایی با ویژگی های اخالقی و بهره گیری از 

توصیه ها و نکات اخالقی ایشان، برای شما تشنگان قرب به خدا، راهگشاست.

هشت نکته از 
میرزا عبدالکریم حق شناس
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پرسش های روزمره
کارشناس: سید محمدتقی علوی   

می کند، آن را انتخاب کنید. 

پنجم l

یارت عاشورا توصیه می کرد  به خواندن ز
یارت،  و تاکید داشت پس از خواندن ز

دو رکعت نماز هدیه به محضر حضرت 
د. سیدالشهدا ؟ع؟ خوانده شو

ششم l

همواره به سه نکته توصیه می کرد: نماز به جماعت 
در اول وقت، نماز شب و پیگیری و جدیت در درس.

هفتم l

هیچ گاه دستور ذکر نمی داد و بیشتر به مراقبه 
توصیه می کرد؛ آنکه مراقب چشمت باش؛ مراقب 

گوشت باش؛ مراقب زبانت باش که آن را چگونه به 
د که چیزی را   کار می بری. البته هیچ گاه نشده بو

دش عمل نکرده، به دیگران توصیه کرده باشد. خو

هشتم l

به مردم سفارش همسرانشان را می کرد و اگر اطالع 
می یافت کسی نسبت به همسرش بدرفتاری می کند، 

ناراحت می شد. احترام خاصی نسبت به همسر 
خویش داشت و  درباره او می گفت: »من کمال 

د را موظف  د را در خدمت به خانم می دانم و خو خو
می دانم که آنچه ایشان می خواهد، فراهم کنم.

۱. کسی که موهای جلوی سرش بلند است و آن را باالی سر جمع می کند، چگونه در 
هنگام وضو مسح نماید؟

ق سر را باز کرده، پوست سر را مسح نماید. o یا باید بیخ موها را مسح کند و یا فر

۲. اگر بعد از وضو، در اعضا مانعی ببینیم، چه کنیم؟

ده یا بعد پیدا شده، وضویتان صحیح است؛ ولی اگر در وقت  o اگر ندانید موقع وضو بو
ید. وضو، به مانع توجه نداشته اید، بنابراحتیاط واجب، دوباره وضو بگیر

یمل، در هنگام وضو چه حکمی دارد؟ ۳. مداد چشم و ر

د؛ ولی  ون چشم – اگر ِجرم داشته باشد – باید برطرف شو یمل و مداد بیر o برای وضو، ر
مقداری که داخل چشم است، برطرف کردن آن الزم نیست.

4. با چه غسلهایی می توان نماز خواند؟

o تنها با غسل جنابت می توان نماز خواند؛ ولی با غسل های دیگر باید وضو هم گرفت.

5. حکم تماس بدن با اسمای جالله، بدون وضو چگونه است؟

o لمس اسمای باری تعالی – به هر زبان و کیفیتی که نوشته شده باشد – بدون وضو 
جایز نیست.

6. آیا می توان تسبیحات اربعه را به عمد، کمتر یا بیشتر از سه بار خواند؟

د و  o ذکر تسبیحات اربعه، یک مرتبه کافی است؛ ولی بهتر است سه بار خوانده شو
خواندن آن بیش از سه مرتبه به قصد ذکر، اشکال ندارد.

7. نماز خواندن در هواپیما و قطار در حال حرکت چگونه است؟

ورت دیگری،  o مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد. بلی، اگر به واسطه تنگی وقت یا ضر
ناچار باشد که در هواپیما یا قطار در حال حرکت نماز بخواند، باید استقرار و قبله را در 

حد ممکن رعایت کند و در حال چرخش به طرف قبله، چیزی نخواند.

۸. در چه صورتی تکلیف نماز از انسان برداشته می شود؟

د. اگر نمی تواند ایستاده  o در هیچ حالتی، تکلیف نماز از شخص مکلف ساقط نمی شو
و به  نماز بگزارد، باید نشسته بخواند و اگر نشسته نمی تواند، خوابیده و به پهلوی راست ر

قبله بخواند. اگر به پهلوی راست نمی تواند، به پهلوی چپ بخواند. در غیر این صورت، 
و به قبله باشد. حتی در اتوبوس یا هواپیما اگر  به پشت بخوابد؛ به طوری که کف پای او ر

د اقدام کند. وقت نماز تنگ باشد، باید در حد مقدور نسبت به قبله و رکوع و سجو

۹. آیا به پول درآمد دانشجویی که تحت تکفل خانواده است، خمس تعلق می گیرد؟

o چنانچه از درآمد کسب، تهیه شده و یک سال از آن گذشته باشد، خمس دارد.

یافت می شود،  ینه در ۱0. آیا به پولی که در مدت تحصیل در دانشگاه به عنوان کمک هز
خمس تعلق می گیرد؟

o خیر، خمس ندارد.
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خبرهای کوتاه 
ازعتبات دانشگاهیان "

شانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان در یک 
نگاه

در دوره شانزدهم عتبات دانشگاهیان که از اول بهمن ماه 
د  سال ۹۵ آغاز و تا ۸ اردیبهشت ماه ۹6 ادامه پیدا کرد، حدو

وان به عتبات عالیات  ۱۳000 دانشگاهی در قالب ۳۴۴ کار
مشرف شدند. 

ین  تر دند. باال وه اعزامی، متاهلین دانشجو بو ین گر بیشتر
وان و بعد از آن استانهای  اعزام از استان تهران با 66 کار

ین اعزامها را داشتند.  فارس و خراسان رضوی، بیشتر
وان به صورت  وان اعزامی، ۲۵۸ کار از مجموع ۳۴۴ کار

وان هم به صورت زمینی به عتبات عالیات  هوایی و ۸6 کار
مشرف شدند.

نتایج قرعه کشی هفدهمین دوره عتبات 
دانشگاهیان اعالم شد

قرعه کشی متقاضیان هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان به 
صورت اینترنتی انجام شد و نتایج آن در سامانه عتبات در 
سایت ir.labbayk.www اعالم شد. متقاضیان گرامی 

می توانند با مراجعه به لینک مشاهده نتایج قرعه کشی در 
د  سایت لبیک، از نتایج قرعه کشی با خبر شده و وضعیت خو

را مشاهده نمایند.
یک به نفرات  ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با تبر

یده، برای متقاضیانی که نامشان به عنوان زائر اصلی  برگز
وی توفیق سفر به عتبات  ز و یا ذخیره اعالم نشده است، آر

عالیات در دوره های بعدی اعزام را دارد. کسانی که به 
عنوان زائر اصلی و یا ذخیره اعالم شده اند می بایست 

اقدام به نهایی کردن ثبت نام در سامانه عتبات نمایند. 
یخ مذکور به معنای  بدیهی است نهایی نشدن ثبت نام تا تار

ین خواهند شد. ین ذخیره جایگز انصراف می باشد و زائر

۹۶۱۴۷ نفر در هفدهمین دوره عتبات 
کردند دانشگاهیان ثبت نام 

حجت االسالم والمسلمین سید محمدرضا فقیهی، 
رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: ثبت نام از 

دانشگاهیان متقاضی تشرف به عتبات عالیات از ۱0 تیر ماه 
در سایت لبیک آغاز شد و ۹6۱۴۷ نفر برای اعزام این دوره 

ثبت نام کردند. 
دی از استقبال بی نظیر  فقیهی ضمن ابراز خشنو

دانشگاهیان از هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان گفت: 

یم که با استقبال بی نظیر قشر  خداوند متعال را شاکر
و شدیم که این نشان از عالقمندی  وبر دانشگاهی کشور ر

جوانان به دین و اهل بیت علیهم السالم است. 
د: شعار ستاد این است که کیفیت را فدای کمیت  و وی افز

ین  نکنیم و از تمام ظرفیتها برای ارائه خدمات مطلوب به زائر
دانشگاهی استفاده کنیم. 

وه ثبت نام کنندگان با  ین گر فقیهی ادامه داد: بیشتر
دانشجویان متاهل ۵0 و بعد به پسران ۱۷ و دختران دانشجو 

۱6 درصد اختصاص دارد و باقی ثبت نام کنندگان را 
کارمندان و اساتید دانشگاهها تشکیل می دهند. 

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان یادآور شد: در این 
دوره بیش از ۱۴ هزار نفر از دانشگاهیان کشور از ۱۵ مرداد به 

عتبات عالیات اعزام خواهند شد. 

اعالم اسامی منتخبان بخش ادبی و عکاسی 
مسابقه چراغ راه هدایت دوره شانزدهم

یدگان بخش های ادبی و عکاسی سومین دوره مسابقه  برگز
ین شانزدهمین دوره عتبات  چراغ راه هدایت ویژه زائر

دانشگاهیان اعالم شدند.
سومین دوره مسابقه چراغ راه هدایت در شانزدهمین دوره 

د که از  ین دانشگاهی بو عتبات دانشگاهیان میزبان زائر
بهمن ماه ۹۵ تا اردیبهشت ماه سال ۹6 به عتبات عالیات 
دند. این مسابقه در  د را ارسال نمو اعزام شدند و آثار خو

شانزدهمین دوره عتبات دانشگاهیان در ۴ فصل حین و بعد 
از سفر طراحی و اجرا شد که بخش کتابخوانی این مسابقه 

زانگان حرم« و »چهارفصل  از کتب »هشت بهشت«، »فر
عاشقی« به صورت حضوری در هتل های محل استقرار 

دانشگاهیان در کربالی معلی و نجف اشرف برگزار و نفرات 
یده آن نیز اعالم شدند. برگز

فصل های بعدی این مسابقه که ویژه بعد از سفر عتبات 
است؛ شامل شعر، داستان، سفرنامه، خاطره نگاری 

یت  و عکاسی در دو بخش یادگاری و حرفه ای با محور
"حضور در عتبات مقدسه" برگزار گردید و از بین آثار ارسال 

شده در بخش های مختلف داوری انجام شد و نفرات 
یر معرفی شدند: یده به شرح ز برگز

سفرنامه نویسی
حسن یعقوبی/ هدیه فرهنگی
پیمان بیگدلی/ هدیه فرهنگی

محمد سعید حیدری/ هدیه فرهنگی
یبا شیرازی/ هدیه فرهنگی ز

ینب حق شناس/ هدیه فرهنگی ز
سید مهدی سادات حسینی/ هدیه فرهنگی

وز پور/ هدیه فرهنگی معصومه نور
عنایت احمدی/ هدیه فرهنگی

لیال حاجی/ هدیه فرهنگی
شعر

وحید پوالیی/ هدیه فرهنگی
هادی ساالری/ هدیه فرهنگی

زهره شفیعی/ هدیه فرهنگی
یم مهدویان/ هدیه فرهنگی مر

محمد حسن احمدیان/ هدیه فرهنگی
مهدی پشاآبادی/ هدیه فرهنگی
وی/ هدیه فرهنگی ابراهیم کسر

فاطمه سادات طبایی/ هدیه فرهنگی
یدگان بخش عکاسی برگز

الف. بخش یادگاری
مهدی یوسفیان/ نفر اول بخش یادگاری

جواد سلیمانی/ نفر دوم بخش یادگاری
علی عبدی/ نفر سوم بخش یادگاری

ب. بخش حرفه ای
محدثه اصغری/ نفر اول بخش حرفه ای
دانیال ساقزایی/ نفر دوم بخش حرفه ای

ابوالفضل احمدی راد/ نفر سوم بخش حرفه ای
نسیبه طاهایی/ شایسته تقدیر

برنده سفر رایگان طرح دعوت اعالم شد
وابط عمومی ستاد عمره و عتبات  ن لطفی، مدیر ر بیژ

یارت  ویج فرهنگ ز دانشگاهیان گفت: ستاد در راستای تر
در بین دانشگاهیان سراسر کشور در این دوره اقدام به 

د.  برگزاری طرح دعوت نمو
لطفی گفت: در این طرح به ثبت نام کنندگان در عتبات 

دانشگاهیان لینکی داده می شد که با ارسال آن به دانشگاهی 
یق این لینک،  شخص ارسال  دیگر و ثبت نام آن فرد از طر

یافت می کرد و در نهایت بین شرکت  کننده، امتیاز در
یده، یک  کنندگان در این طرح قرعه کشی شد و به نفر برگز

سفر رایگان به عتبات تعلق گرفت. 
وی ادامه داد: ۴ هزار نفر از ثبت نام کنندگان در عتبات 

دند و لینک ثبت نام  دانشگاهیان در طرح دعوت شرکت نمو
را برای دیگر دانشگاهیان ارسال و ۸۳6۸ نفر جدید، با لینک 

های ارسالی آنان ثبت نام کردند. 
لطفی گفت: قرعه کشی طرح دعوت، با حضور رئیس و 

معاونین ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان برگزار شد و علی 
رمضانی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر تهران برنده این طرح 

اعالم شد. 

کاروانهای ویژه به دختران دانشجو اختصاص 
وان های مجزا  دختران دانشجو از سراسر کشور در قالب کار

به عتبات عالیات اعزام خواهند شد. 
در هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان نیز همانند دوره قبل، 

دختران دانشجو بدون محارم و با هم دانشگاهیها و هم 
د به عتبات مشرف می شوند.  استانیهای خو

بنابر این گزارش، برای رفاه حال دانشجویان دختر، تمامی 
اعزام های دختران دانشجو از سراسر کشور به صورت 

زی به صورت زمینی  د و فقط استانهای مر هوایی خواهد بو
اعزام می شوند. بدین ترتیب دختران دانشجوی سراسر 
د به  کشور می توانند با دانشجویان استان تحصیل خو
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برای ثبت اشتراك

برگه اشتراك
نشریه زمزم

نشریه داخلی
ستاد عمر ه و عتبات دانشگاهیان

 هزینه اشتراك یک ساله
 )6 شماره(:

10000 تومان

 مبلغ اشتراك )یك ساله 10000 تومان برای شش شماره( را به
  حساب سیبای بانک ملی به شماره   0106644868006

 به نام فقیهی - واعظی واریز کنید و پس از ثبت مشخصات
 فردی و نشانی کامل در برگ اشتراك ضمیمه، آن را به همراه

فیش بانكی به دفتر نشریه زمزم ارسال نمایید.

د رقم بزنند. عتبات عالیات مشرف شوند و سفری سرشار از معنویت را برای خو

برگزاری ده ها ختم قرآن کریم تا هزاران زیارت نیابتی درکاروان های دانشگاهی 
عتبات

حجت االسالم والمسلمین منصورآبادی، معاون 
فرهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، اهم 

برنامه های فرهنگی دوره شانزدهم را به صورت 
یر توضیح داد: ز

وان های دانشگاهی در کربال:  داع کار ۱. برنامه و
داع دانشجویان، برنامه پرباری است.  برنامه و

عالوه بر اینکه دانشجویان در آن شرکت دارند، 
ین هم در آن حضور می یابند.  دیگر زائر

۲. مسابقات حین و پس از سفر: مسابقاتی که در 
د دارد، مسابقه عکاسی و مسابقات  طول سفر نمو

مکتوب است که مسابقه مکتوب از بسته فرهنگی 
د،  ین اهدا می شو و کتابهایی که قبل از سفر به زائر

د.  طراحی و در کربال و نجف برگزار می شو
مسابقات کتابخوانی حین سفر هم از کتابهایی 

بیت، خانواده،  وف در حوزه تر از نویسندگان معر
مشاوره و... که در البی هتل قرار داده شده، به 

صورت تلگرامی برگزار می گردد. 

۳. طرح قرائت قرآن در هتلها: در این طرح، هر فرد 
یم را قرائت کند  می توانست یک صفحه از قرآن کر

د. در  یم سهیم شو و درثواب ختم جمعی قرآن کر
یم در مدت چهار ماه  این دوره ۵۸ ختم قرآن کر

ین  در هتل دانشجویی جابر در کربال توسط زائر
دانشگاهی انجام شد. 

یارت نیابتی، دو  یارت نیابتی: در طرح ز ۴. طرح ز
وانها و یکی هم  طرح داشتیم؛ یکی برای کلیه کار
عیدانه لبیک. در طرح اول، برنامه ای که در نظر 
د  د که هر زائری که اعزام می شو گرفتیم، این بو

یاره ۳0 نفر از کسانی باشد که اعزام  نایب الز
وابط عمومی  نشدهاند. طرح دوم هم توسط ر

وز  ستاد در قالب بسته عیدانه لبیک در ایام نور
دند به نیت از  انجام شد و کسانی که عالقه مند بو
د، ثبت نام  یارت نیابتی در عتبات انجام شو آنها ز

کردند که این طرح هم به خوبی برگزار شد. 

حجت االسالم و المسلمین فقیهی طی دیداری با 
حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی، 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری گزارشی از برنامه 

های اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات ارائه کرد. 
حجت االسالم والمسلمین فقیهی در این دیدار که 

در حرم امام حسین؟ع؟ انجام شد، اظهار داشت: 
وانهای متعددی  وزانه کار در دوره شانزدهم، ر
از دانشگاهیان، راهی عتبات عالیات شده اند 

یارت عتبات مقدسه و  و جوانان دانشگاهی به ز
زمین عراق رفته اند.  یفین در سر حرمین شر

وی با بیان اینکه در مدت حضور دانشگاهیان در 
کربالی معلی، همایشی تحت عنوان »احلی من 

العسل« با همکاری بعثه مقام معظم رهبری برای 

وایتگری  د: در برنامه ر و د، افز آنان برگزار می شو
ویدادهای  این همایش، پیوندی میان شهدا و ر

عاشورای حسینی با نهضت امام خمینی و 
دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم برقرار 

یخی آشنا  د و دانشجویان با این سیر تار می شو
می شوند. 

حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی، 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری نیز در پایان این 

دیدار اظهار داشت: سالم دانشگاهیان اعزام شده 
در دوره شانزدهم به عتبات عالیات را به محضر 
یارت  مقام معظم رهبری می رساند و گزارشی از ز

نیابتی دانشگاهیان برای ایشان در عتبات عالیات 
را نیز ارائه می کند. 

گزارش زیارت دانشجویان به نیابت از مقام معظم رهبری به حجت االسالم  ارائه 
گلپایگانی والمسلمین 
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صفحه
عکس های 

یادگاری
لطفا عکسهای خود را با ذکر نام و تاریخ و 

محل عکسبرداری برایمان بفرستید

عکس از: نرگس جاللت

عکسها از:
سمانه الماسی

نجف اشرف

کربال، بین الحرمین

کربال، بین الحرمین

مسجد کوفه در راه سامرا

تبرک حرم ارباب وی اربعین پیاده ر
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عکسها از:
فاطمه شاه 

بندری قوجانی

عکسها از:
محمدرضا متین 

نصر

F

F
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مسابقه ویژه 
نشریه زمزم 

شماره ۳۲

  نکات قابل توجه:  
کنید. هر پرسش فقط یک پاسخ صحیح دارد.      ۱. پاسخ پرسش ها را از مجله زمزم 32 پیدا 
  2. مشخصات خود را دقیق و خوانا نوشته، به همراه پاسخ نامه ارسال نمایید.  
کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و ده ها هدیه نفیس    کمک هزینه و سهمیه سفر به عتبات عالیات،    3. با ارسال به موقع پاسخ نامه، از جوایزی همچون 

دیگر بهره  مند شوید.
ک 38،      ۴. جهت شرکت در مسابقه، پاسخ نامه را به همراه مشخصات خود به نشانی »قم، بلوار شهید صدوقی، خیابان حضرت ابوالفضل )ع(، پال

گرفته، آنرا به آدرس تلگرامی   ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان« و یا به ایمیل zamzam@labbayk.ir  ارسال نمایید و یا از پاسخ نامه خود عکس 
rahiyaneaseman@  بفرستید.

  5. مهلت ارسال پاسخ نامه تا پایان آبان ماه ۱3۹6 می باشد.  

نام و نام خانوادگی : 

نشانی محل سکونت:

کدپستی:                                                تلفن ثابت:                                                                       تلفن همراه:

123۴۵6۷۸۹۱0

الف
ب
ج
د

1. حضرت زهرا ؟اهس؟   در هر جمعه، به زیارت قبر 
کسی می رفت؟ چه 

کرم ؟ص؟ الف. رسول ا
ب. حضرت عبدالمطلب ؟ع؟  

ج. حضرت ابوطالب ؟ع؟  
د. حضرت حمزه ؟ع؟  

گریه بر شهید، شرکت  کیست؟  2. این سخن از 
در حماسه او، هماهنگی با روح او و موافقت با 

نشاط و حرکت اوست.

الف. امام خمینی
ب. شهید مطهری

ج. شهید بهشتی
د. رهبر معظم انقالب

که در جنگ احد، مرکز استقرار و  3. غاری 
کرم بود، چه نام داشت؟ فرماندهی پیامبر ا

الف. ثور
ب. نور

ج. مهراس
د. حرا

4. در جنگ احد، در جواب شعار »اعل هبل« 
کرم دستور داد تا مسلمانان  مشرکان، پیامبر ا

چه شعاری را فریاد بزنند؟

الف. اهلل اعلی و اجل

ب. ال اله اال اهلل
ج. اهلل موالنا و ال مولی لکم
د. و ما النصر اال من عنداهلل

که دید سیره پیروان  5. عالمه امینی زمانی 
اهل بیت نسبت به زیارت و شفاعت و 

عزاداری و تکریم اولیای الهی،
از سوی معاندان، به مخالفت با سیره نبوی 

کرد؟ کتاب را تالیف  کدام  تفسیر می شود، 

الف. الغدیر
ب. سیرتنا و سنتنا

ج. شهداء الفضیله
د. العتره الطاهره فی الکتاب العزیز

کتاب الغدیر،  6. عالمه امینی برای تألیف 
کتاب را تمام خواند و به  بیش از .... هزار جلد 

کتاب، مراجعه مکرر داشت. حدود .... هزار 

الف. صد – ده
ب. پنجاه – پنج

ج. ده – صد
د. پنج – پنجاه

کتاب »ادب الزائر لمن  7. عالمه امینی در 
یمم الحائر« در یکی از آداب زیارت می نویسد: 

که زائر در هنگام زیارت، .....  سزاوار است 
باشد؛ چنانکه این حالت به ادب سزاوارتر 

است.

الف. ایستاده
ب. نشسته

ج. دست بر سینه
د. رو به ضریح

8. مرحوم حضرت آیت اهلل حق شناس معتقد 
کدام عمل، قلب را منور می کند و حجابها  بود 

و زنگها را از قلب برمیدارد؟

الف. نماز
ب. زیارت 

ج. عزاداری امام حسین ؟ع؟  
د. تالوت قرآن

9. با چه غسلهایی می توان نماز خواند؟

الف. غسل جمعه
ب. غسل زیارت
ج. غسل جنابت

د. غسل مس میت

کدام یک از  کبیره، از جانب  10. زیارت جامعه 
گردیده است؟ ائمه ؟مهع؟ صادر 

الف. امیرمومنان ؟ع؟  
ب. امام زین العابدین ؟ع؟  

ج. امام رضا ؟ع؟  
د. امام هادی ؟ع؟  
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