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رس
به نام خداوند لوح وقلم                         حقیقت  نگار وجود و عدم
خدایی که داننده ی رازهاست             نخستین سرآغاز آغازهاست

با عرض سالم و ادب و احترام خدمت شما عزیزان؛
ــا   و اهــدای ســپاس بــه درگاه ایــزد بــزرگ کــه بــه مــا فرصتــی داد. ت
بــا اولیــن شــماره از نخســتین نشــریه مذهبــی دانشــگاه وارســتگان 
تحــت عنــوان نشــریه دانشــجویی رضــوان در خدمــت شــما باشــیم. 
همان طورکــه اطــالع داریــد؛ امــروزه بــا تغییــر شــیوه نبــرد بیــن ملــل 
دنیــا و بــه راه انداختــن جنــگ نــرم علیــه کشــورمان از ســوی اســتکبار 
جهانــی می طلبــد، کــه مــا دانشــجویان همچــون دیگــر اقشــار جامعه 
درصحنه این امر حضوری فعال داشته باشیم. نشریات دانشجویی 
به عنوان یکی از رسانه های مکتوب نقش مهمی در بازگویی حقایق 
و برجســته کــردن باورهــا ایفــا می کننــد. و رویکــرد نشــریه رضــوان 
به عنوان یک نشریه دانشجویی هم دقیقاً همین موارد خواهد بود. 
اولیــن شــماره از نشــریه رضــوان را در شــرایطی رقــم می زنیــم. کــه 
بــا گســترش همه گیــری بیمــاری کرونــا امــکان حضــور بســیاری از 
مشــتاقان اباعبدهللا حســین )علیه الســالم( در سفر معنوی اربعین 
فراهم نیســت، اما شــما می توانید با خواندن این شــماره از نشــریه 

ایــن ســفر خــاص را از قــاب دل تماشــا کنیــد. همچنیــن بــا عنایت به 
کالم امام خمینی )ره( که می فرمایند: این محرم و صفر است؛ که 
اســالم را زنده نگه داشــته اســت، ضرورت دارد که وقایع مهم پایان 
مــاه صفــر نیــز همچــون مــاه محــرم و اربعیــن گرامی داشــته شــود. به 
همیــن دلیــل تــالش شــده تــا ایــن مــوارد نیــز ازنظــر دور نمانــد؛ و بــا 

ویژه نامه ای برای دهه ی پایانی ماه صفر در خدمت شما باشیم.
همچــون ســایر کارهــای دانشــجویی، قلــم زدن در نشــریه نیــز امــری 
خودجــوش و دلــی بــوده. و بــا مســاعدت شــما عزیــزان صــورت 
می پذیــرد. مــن به عنــوان ســردبیر نشــریه، از همــه دانشــجویان 
عالقه منــد و صاحب نظــر دعــوت بــه همکاری می نمایم. عملکرد ما 
به صــورت تعاملــی خواهــد بــود. و خواهشــمندیم پــس از مطالعــه ی 
نشریه، ما را از نظرات پر لطف خود محروم ننموده و در جهت بهتر 

شدن یاری نمایید.
انشــا هللا همــه ی مــا بتوانیــم نقشــی هرچنــد کوچــک در اعتــالی 
فرهنــگ قرآنــی و دینــی و آگاهــی بخشــی بــه افــراد در جامعــه و 
در مقیــاس کوچک تــر یعنــی دانشــگاه داشــته باشــیم. در انتهــا از 
دوستانی که به هر نحو در تهیه این شماره یاری دادند کمال تقدیر 
و تشکر رادارم. برای شما بزرگواران، آرزوی سالمتی و بهروزی دارم.

مهدی حسینی کفشدارمقاهل
رشته علوم تغذیه 97
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واژه ی عربــی اربعیــن در زبــان فارســی بــه معنــای چهــل اســت؛ و در 
اصطــالح نیــز بــه ســپری شــدن چهــل روز از مــرگ کســی و برگــزاری 
مراســمی بــرای بزرگداشــت او گفتــه می شــودکه تحــت عنــوان چهلــم یا 
اربعیــن می شناســیم. البتــه در مذهــب شــیعه اربعیــن مشــخصاًبه روز 
بیســتم مــاه صفــر یعنــی چهــل روز پــس از واقعــه عاشــورا و شــهادت 

امام حسین )علیه السالم( ویارانش گفته می شود.
امــا ســؤالی کــه مطــرح اســت ایــن اســت که چرا چهــل روز بعــد از فوت 

متوفی برای او مراسم یادبودی برگزار می کنیم؟
روی آوردن مســلمانان بــه برگــزاری مراســم چهلــم برای امــوات می تواند 
برگرفتــه از توجهاتــی باشــد کــه در قــرآن کریــم و روایــات بــه عــدد چهــل 
شــده اســت. ازجملــه مــواردی کــه برخــی به عنــوان اســرار عــدد چهــل 

می شمارندمی توان به نمونه های زیر اشاره کرد:
 *واژه اربعیــن بــه معنــای چهــل در چهــار آیــه از قــرآن ذکرشــده اســت.

*میان خداوند و حضرت موسی چهل شبانه روز وعده بود تا دیدار 
صورت گیرد و تورات نازل شود. )آیه ی 51 سوره ی بقره و آیه ی 142 

سوره ی اعراف(
*قــوم بنی اســرائیل چهــل ســال از ورود بــه ســرزمین موعــود منــع 

شدند. )آیه ی 26 سوره ی مائده(

*عــدد چهــل اشــاره بــه کمــال رشــد انســان دارد. )آیــه ی 15 ســوره ی 
احقاف(

* بنــا بــه روایــات حضــرت آدم چهــل شــبانه روز در کــوه صفــا راز و نیــاز 
کرد و در سجده به سر برد.

*حضرت محمد )ص( چهل شبانه روز در غار حرا عبادت کرد.
*آخرین پیامبر الهی در چهل سالگی به نبوت رسید.

*از پیامبــر اســالم نقل شــده اســت کــه هرکــس چهــل روز اعمــال خــود 
را بــرای خداونــد متعــال خالــص کنــد چشــمه های حکمــت از قلبــش بر 

زبانش جاری می شود.
* طبــق فرمــوده ی رســول خــدا )ص( کســی کــه یک لقمــه حــرام بخــورد 

تا چهل روز دعایش مستجاب نمی شود.
ً اسراری در این عدد و برخی اعداد دیگر  هرچند حکما می گویند،قطعا
ً چه اسراری در عدد چهل وجود دارد مشخص  وجود دارد، اما اینکه واقعا
نیســت. اینکه چرا چهل روز بعد از فوت کســی مراســم می گیرند هم 
یکــی از اســرار اســت. به هرحــال ایــن اتفــاق امــروزه عــرف شــده و در 
چهلمین روز درگذشــت متوفی مراســمی برای او برگزار می کنند که با 
توجه به منابع روایی و تاریخی برگزاری این مراسمات نه تنها بدعت در 

دین حساب نمی شود، بلکه مورد تأیید دین نیز می باشد.

زهرا سادات رضوی نسب
رشته علوم تغذیه 99
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چهل غروب به یاد تو زهرا نامور
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من دلم خوش بود با شوق وصال اربعین...
پناهم می شوی آقا؟

دوباره اربعینی رسید؛ و ما بازهم در پشت مرزها باقی ماندیم ... مگر 
چــه کردیــم آقاجــان کــه این گونــه گرفتــار شــدیم؟ از طرفــی مجنــون و از 

طرفی بیمار...
مــا بــه اربعینــت دل خــوش کــرده بودیــم و حــال، چشــم دوختیــم بــه قــاب 

تلویزیون...
نــور گنبــد حرمــت سوســو میزنــد و مــا را می خوانــد، چگونــه می شــود دل 

کند؟ و چگونه می شود آه نکشید؟ما روی اربعینت حساب بازکرده 
بودیم؛ برای حال خودمان، حال اطرافیانمان و حال جهانمان...

دیگــر اشــک امــان نمی دهــد. شــیعیان بعــد از چهــل روز حــزن و انــدوه، 
اینک در روز اربعین داغ دلشــان تازه شــده و می خواهنددر مســیری که 
بــه تــو ختــم می شــود قــدم بردارنــد، می خواهند اول و آخرشــان تو باشــی، 
می خواهند که آیینه ی دل را شست وشو دهند.اربعین نماد یکپارچگی و 
نماد یکی شدن دل هاست، سالیان درازیست که مردمانی از جای جای 

جهان به شوق دیدن تو، اربعین را با پای پیاده به سویت قدم برمی دارند، 
چون حال دلشان این گونه آرام تر است.در مسیر تو و باتو قدم زدن 

عجب صفایی دارد گویی بر آتش دلم خنک ترین آب را می ریزند و گویی 
بر ذهن آشفته ام آرام بخش ترین مرهم را می نهند.زائرانت یکی یکی از 

داخل خانه خود غسل کرده و توشه برداشته و از ارحام و دوستان و 
آشنایان حاللیت طلبیده و در مسیر زیارتت سختی ها را بر جان می خرند 

تا با دوستان دینی خود درراه تو و به عشق تو قدم بردارند؛ این نماد 
عشقی است که از زینب کبری )س( به یادگار مانده... خواهری که از 

شام تا کربال 
فقط به شوق دیدن تو و برای تسلی قلبش به سویتو آمد...

شــیعیان از تمامــی نقــاط دنیــا در ایــن تجمــع عظیــم گــرد هــم می آینــد 
تابــه جهانیــان ثابــت کننــد هنــوز هم صدای))هــل مــن ناصــر ینصرنــی(( 
تــو را می شــنوند و هنــوز هــم در میــان آن هــا وهبهــا، ظهیرهــا، حبیب هــا 
و مسلم هاســت؛ حــال آنــان آماده انــد تــا جان برکــف در مقابــل شــمر 
ً دراز شــده را کوتــاه  هــا و خولــی هــا قــد علــم کننــد و دســتی کــه قبــال
کننــد، اربعیــن نمــاد تقویــت ایــن هویــت اســت.در اربعیــن نویســندگان 
می نویســند از ایــن عشــق، از ایــن شــور و از ایــن دلباختگــی و ســر دادگــی 
آن هــا می نویســند از تفــاوت نســل هایی کــه پیــاده قــدم برمی دارنــد و 
می نویســند از عشــقی که جنس و ســن و نژاد نمی شناســد، اینجا فقط 

یک چیز شناخته شده است و آن دلدادگیست...
آن هــا از کســانی می نویســند کــه پدرشــان علــی )ع( و مادرشــان فاطمــه 
)س( است، اینان شیعیان علی )ع( و فاطمه )س( اندکه اربعین آنان را 
گرد هم می آورد تا جهانیان بدانند و ببینند که شیعه علی )ع( همیشه 
درصحنه حضور خواهد داشت.آقاجان ما همه محبتمان، شادی مان، 
و  آرامشــمان  آرزویمــان،  اميدمــان،  اندوهمــان،  شــوقمان، غممــان، 
رضايتمــان را از وجــود تــو و بــودن کنــار توداریــم؛ عشــق به تو مارا به کمال 

می رساند و ما این کمال را خواستاریم.
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شــاید ایــن روزهــا از پــس نــگاه بــه قــاب مســتطیلی تلویزیــون و چرخی 
چنــد در شــبکه های اجتماعــی بــا خــود فکــر کنیــد زیارت امام حســین 
)ع( در بیســتمین روز صفر ســنتی اســت که در چند ســال اخیر رواج 
یافتــه، امــا جالــب اســت بدانیــد؛ تاریــخ زیــارت اربعیــن برمــی گــردد بــه 
همان سال شصت ویک هجری. اگر با استفاده از منابع تاریخی در 
زمــان ســفر کنیــم بــه ســال شــصت ویک هجری،می بینیــم کــه پــس از 
واقعــه ی روز عاشــورا و قیــام امــام حســین )ع(، خبــر ایــن اتفــاق ناگــوار 
بــه شــهرهای بــزرگ جهــان اســالم ازجملــه مدینــه رســید و عــده ای از 
عاشــقان اهل بیــت و صحابــی پیامبــر اســالم کــه هنــوز در قیــد حیــات 
بودنــد و از منزلــت و شــأن نــوه ی پیامبــر اســالم آگاه بودنــد شــروع 
بــه عــزاداری کردنــد. آنچــه تاریــخ گویــای آن می باشــد ایــن اســت کــه 
صحابــی بــزرگ پیامبــر اکــرم )ص(، جابــر بــن عبــدهللا انصــاری اولیــن 

زائر امام حسین )ع( است که از مدینه خارج شد.و دربیستمین روز 
صفــر ســال شــصت ویک هجــری وارد کربــال شــد و چــون در آن زمــان 
نابینــا بــود عطیــه نیــز در ایــن ســفر او را همراهــی می نمــود. پــس ازآن 
در منابــع تاریخــی دو نقــل متفــاوت از بازگشــت اســرای کاروان امــام 
حســین )ع( از شــام وجود دارد که بعضی بازگشــت آنان را در اربعین 
همــان ســال و بعضــی در اربعیــن ســال بعد دانســته اند؛ به هرحــال در 
ادامه آنچه باعث تداوم این مسیر شد، تشویق ائمه اطهار )ع( بود؛ 
ازجمله در حدیثی از امام حسن عسکری )ع( که ایشان یکی از پنج 
عالمــت شــیعه را زیــارت اربعیــن می داننــد. در طــی ســال ها، ایــن رویه 
باوجودخفقان های حکومتی امویان و عباسیان ادامه یافت. پس ازآن 
در دوره هایــی از تاریــخ، زیــارت اربعیــن کمرنــگ و حتــی بــه فراموشــی 
سپرده شــده بود.تــا این کــه علمــا و بزرگانــی همچــون شــیخ انصــاری 
در دوره ی خــود بــرای احیــای ایــن ســنت تــالش کرده انــد. در دوره ی 
حکومــت صــدام حســین و رژیــم بعــث عــراق، ایــن رســم به طورکلــی 
ممنوع بود اما در این میان افرادی تحت عنوان دالل الطریق، زائران 
را به صــورت مخفیانــه از نخلســتان ها و راه هــای فرعــی عبــور می دادنــد 
تــا ســندی پنهــان و پرافتخــار از خادمــی امــام حســین )ع( را بــرای خــود 
رقــم زننــد. درهرصــورت ایــن مســیر ادامــه می یابــد تــا این کــه در چنــد 
ســال اخیــر، راهپیمایــی اربعیــن بــا ثبــت حضــور بیــش از ســی میلیون 
زائــر به عنــوان بزرگ تریــن اجتمــاع مذهبــی ســاالنه در جهــان شــناخته 
می شــود و ایــن محــور مغناطیســی، عــالوه بــر مســلمانان و شــیعیان، 
دوســتداران آزادی و آزادگــی را از سراســر دنیــا گــرد هــم مــی آورد. بنــا 
بــر آمــار رســمی در اربعیــن ســال گذشــته کــه بســیاری از اجتماعــات 
مذهبــی و غیرمذهبــی بــه دلیــل همه گیــری بیمــاری کرونــا تعطیــل یــا 
نیمــه تعطیل شــده بــود بیــش ازچهــارده میلیــون نفــر پــای در ایــن راه 
گذاشــتند؛ امــا تمــام ماجــرا بــه اینجــا ختــم نمی شــود. مســیر عاشــقی 
ــان ادامــه دارد؛ کافــی اســت باکمــی جســتجو در فضــای وب  همچن
و چنــد کلیــک ناقابــل، حریــم روحانــی ات را بــه موکب هــای مجــازی 
بیارایی، طعم چای عراقی را در دلت حس کنی و کنار قدم های جابر 

گام برداری تا به بهشت برسی.

امیرحسین محمد بیگی
رشته علوم آزمایشگاهی 97

کنار قدم های جابر
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گردهمایی سیاسی اربعین مهدی حسینی کفشدار
رشته علوم تغذیه 97

از یکــی از علمــای شــیعه پرســیده شــد. چــرا مراســم عاشــورا را 
این قــدر پرشــکوه برگــزار می کنیــد؟ او جــواب داد، مراســم غدیــر 
کــه 120 هــزار مســلمان شــرکت کردنــد. و ده هــا صحابــه پیامبــر 
نقــل کردنــد،را فرامــوش کرده ایــد، می ترســیم  را در کتــب  آن 
اگــر بــرای عاشــورا و اربعیــن امــام حســین مراســم برگــزار نکنیــم، 
ــا رفــت. در واقــع از  ــه مــرگ طبیعــی از دنی بگوییــد حســین )ع( ب
مهم تریــن مراســم آیینــی شــیعیان کــه در حفــظ و گســترش پیــام 

شــیعه نقش مهمی داشــته، راهپیمایی اربعین اســت. 
در طــول تاریــخ شــیعه، حرم هــای شــریف امامــان، 
مراکــز علــم، تبلیــغ و ترویــج دیــن، مبــدأ قیــام هــا 
و نهضت هــا، محــل عقــد پیمــان و هم قســم شــدن 

بــوده  اجتماعــی  جنبش هــای  و  انقالب هــا  بــرای 
نیــز  اربعیــن حســینی  بزرگداشــت  آییــن  اســت. 
صفــوف شــیعیان و مســلمانان را تقویــت می کنــد 
یکپارچــه  و  متحــد  دشــمنان  مقابــل  را  آنــان  و 
اهــل  نشــان می دهــد حضــور شــیعیان و حتــی 
ســنت و مســیحیان از سرتاســر جهان در اربعین، 

از کم نظیرتریــن اجتماعــات بشــری اســت، کمــا 
اینکــه حتــی در مراســم حــج نیــز حضــور بیســت 
میلیــون انســان در یــک نقطــه دیــده نمی شــود 
امــا جذبــه حســین )ع( پیــر و جــوان و ایرانــی و 

عراقــی و مســلمان و مســیحی را بــه بین الحرمیــن 
ــال ســوق  ــاده و ســواره مســیر کرب و طــی کــردن پی
حضــور  کــه  گذشــته  ســال های  طــی  می دهــد. 
گروه هــای تروریســتی در عــراق بســیار جــدی بــود، 

تهدیــدات امنیتــی داعــش بــرای پیــاده روی اربعیــن، 
مناســک  ایــن  از  را  حســینی  فرهنگــی  دوســتداران  نتوانســت 
نــرم  قــدرت  از  وصف نشــدنی  اقتــداری  لــذا  بــازدارد؛  عظیــم 
شــیعه را بــه دنیــا یــادآوری کــرد. تأثیــرات سیاســی اربعیــن کــه 
در نوشــته فــوق موضــوع اصلــی بحــث اســت بــه همیــن مــوارد 
خالصــه نمی شــود. بی تردیــد جریــان تکفیــر و ترورکــه منطقــه 
غــرب آســیا را هــدف قــرار داده بــه ایــن زودی هــا رخــت بــر نخواهــد 
بســت. مهم تریــن بســیج سیاســی شــیعیان همیــن راهپیمایــی 

قــدرت  مصــداق  بــه  را  آن  کــه  اســت  اربعیــن  بیســت میلیونی 
بســیج جهــان اســالم تبدیــل کــرده اســت، هنگامی کــه مرجعیــت 
عــراق فتــوای جهــاد علیــه داعــش را صــادر کــرد و هــزاران عراقــی 
در همــکاری بــا مستشــاران ایرانــی، توانســتند حکومــت داعــش 
در عــراق و ســوریه را نابــود کننــد و خالفــت خــود خوانــده آل 
شــد. محــو  تاریــخ  صفحــه  از  حســین  فرزنــدان  توســط  امیــه 

جهــان،  دینــی  تجمــع  بزرگ تریــن  سیاســی  پیــام  مهم تریــن 
وحــدت امــت اســالمی در ســایه محبــت بــه اهل بیــت پیامبــر 
فرمودنــد  ثقلیــن  حدیــث  در  پیامبــر  کــه  همان طــور  اســت، 
و  می گــذارم  یــادگار  شــما  بــرای  را  اهل بیتــم  و  قــرآن  کــه 
نخواهیــد  گمــراه  ورزیــد،  تمســک  دو  ایــن  بــه  مادامی کــه 
ســوار  شــیعیان،  وخصوصــاً  مســلمانان  این چنیــن  آری  شــد، 
کشــتی نجــات اربعیــن می شــوند و در ســایه بــرادری و برابــری 
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زیــادی  افــراد  می کننــد.  خنثــی  را  دشــمنان  شــوم  نقشــه های 
کــه  عراقی هامی گفتنــد  و  ایرانیــان  بــه  دروغ  تبلیغــات  بــا 
زائــران نــه بــه دنبــال زیــارت بلکــه دنبــال کار دیگــری هســتند 
بشــورانند. هــم  علیــه  را  کشــور  دو  این چنینمی خواســتند  و 
قطعــاً عبــارت »ایــران و العــراق ال یمکــن الفــراق« و دوســتی و 
همــکاری دو کشــور آنجایــی نمــود می یابــد کــه بالفاصلــه پــس 
از نابــودی صــدام در عــراق، رابطــه ایــران و عــراق بهبــود یافــت 
ــن  ــن شــرکای تجــاری و سیاســی ای و در حــال حاضــر از بزرگ تری
کشــور، ایــران اســت و رابطــه حســنه ای میــان دو کشــور برقــرار 

اســت. پیــاده روی اربعیــن عــالوه بــر تنظیــم روابــط ایــران و عــراق، 
نقــش مهمــی در آگاه ســازی مــردم ســایر کشــورها از تحــوالت 
بــا  اروپایــی  ملیت هــای  بــا  مــردم  از  بســیاری  دارد،  جهانــی 
پرچم هایشــان در راهپیمایــی شــرکت کردنــد و بــه دنبــال حقیقــت 
راه، تصمیــم می گیرنــد  می گردنــد. چه بســاخیلی ها در همیــن 
کــه شــیعه بشــوند. بــه عبارتــی خانــواده مســلمانان جهــان، ســالی 
یک بــار در حــج و ســالی یک بــار در اربعیــن گــرد هــم می آینــد و 

اشــتراکات و عالقــات خــود را بــا ســایر مســلمانان ابــراز می کننــد. 
ایــن حرکــت نــه صرفــاً دینــی و مذهبــی بلکــه تمدنــی اســت. 
می گــذرد،  کربــال  از  قــدس  راه  کــه  می گویــد  اربعیــن،  بینــش 
بــا  بــه مقابلــه  اربعیــن می گویــد کــه در ســایه وحــدت  بینــش 
اســتکبار بایــد رفــت و همان گونــه کــه رهبــری فرمودنــد، هــدف 
مــا بایــد ایجــاد تمــدن نویــن ایرانــی - اســالمی باشــد. از دیگــر 
نتایــج ایــن پیــاده روی، اصــالح امــت نبــوی را می تــوان اشــاره کــرد. 
هــدف قیــام عاشــورا، ترمیــم زخم هــا و بهبــودی انحرافاتــی بــود 
کــه غاصبــان خالفــت بــه وجــود آورده بودنــد، بنابرایــن ســعی 
امــام حســین)ع( در نابــودی بدعت هــا و مقابلــه باریشــه 
حکومــت  پوشــش  در  اســتبداد  و  ظلــم  کــردن 
جانشــین  اســم  بــه  کــه  کســانی  بــود.  دینــی 
پیامبــر، خالفــت را بــه ســلطنت تبدیــل کردنــد و 
تــا جایــی پیــش رفتنــد کــه يزيــد شــعر می ســرایید 
و می گفــت کــه بنی هاشــم بــا حکومــت بــازی کــرد 
در غیــر ایــن صــورت نــه پیامبــری وجــود داشــت 
و نــه وحــی. اربعیــن بایــد بــه مســلمانان ســبک 
درســت زیســتن و مقابلــه بــا ظلــم و بی عدالتــی 
را بدهــد؛ زیــرا کــه امت هــا اصــالح نشــوند مگــر 
بــه امربه معــروف و نهــی از منکــر. همانظــور کــه 
در  ســعی  حســین،  امــام  انسان ســازی  دســتگاه 
تربیــت انســان تــراز داشــت تــا جایــی کــه از ایــن 
دســتگاه، افــرادی چــون شــهید ســلیمانی و شــهید 
حججــی رشــد یافتنــد و مایــه مباهــات بشــر شــدند.
پس اگر از اربعین، روحیه جمع گرایی و همدلی 
و ایثار و مبارزه با ظالم گرفتیم می توانیم ادعا 

کنیم که حسینی شدیم.
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ً عجیب  روزی که فهمیدم خانواده بلیط گرفتن و قرار هست بریم کربال واقعا
بــود، خیلــی خوشــحال بــودم، پــدر و مــادرم دو ســالی بــود کــه می رفتــن و مــن 
و بــرادرم نشــده بــود بریــم، حــاال امســال بعــد همــه اصرارهایــی کــه کردیــم مــا 

ً خانوادگی بودیم، اول برای  هم داشتیم راهی می شدیم.یک کاروان حدودا
زیارت سامرا و کاظمین رفتیم و بعد رسیدیم نجف، از شلوغی نجف که نگم، 

همه اومده بودنکسب اجازه کنن برای شروع مسیر …
مــا هــم زیارتــی چندســاعته داشــتیم بعــد هم یک اســتراحت کوتــاه و شــروع 
مسیرمسیر، مسیر عجیبی ست.ما نصفه شب حرکت کردیم ولی هنوز 
هــم جمعیــت زیــاد بــود، دسته دســته افــراد باهــم حرکــت می کــردن، بعضی 
هاشون نوحه می خوندن، بعضی هاشون می گفتن »حسین یا حسین«
همین طور پیاده رفتیم تا اذان صبح. توی یکی از موکب ها نماز رو خوندیم 

و دوبــاره راه افتادیــم. دیــدن طلــوع آفتــاب تــوی مســیر فوق العــاده بــود. 
ایــن مســیر دو تــا الیــن داره یکــی تنــدرو و یکــی کنــدرو، تــوی 

ز مســیری کــه کنــدرو هســتش دو طــرف اون پــر  ا
موکــب هســت و تمــام مــدت غــذا 

میــدن، شــاید عجیــب 

ً همینطــوره. از شــب تــا صبــح دیگ هاشــون رو بــار میــزارن و  باشــه ولــی واقعــا
ً از ســاعتای ۶ و ۷ صبــح صبحانــه میدنــو از ســاعت ۱1 هــم توزیــع ناهار  دقیقــا
شروع میشه.اگر زوار بخوان تندتر راه برن و زیاد توقف نکنند از مسیر تندرو 
حرکــت می کنــن. فضــا فضــای عجیبیــه، از محبــت و مهربانــی عراقی هــا و 

موکب دارها گرفته تا حال و هوای زائرا.
ــاره ادامــه راه صحبــت  ــود. اونجــا داشــتیم درب ــا گــروه عمــود ۲۱۰ ب قــرار مــا ب
می کردیــم کــه یــک پیرمــرد دســت دایــی مــن روگرفــت؛ و اصــرار که باید ناهار 
بیایــن خونــه مــا. عراقی هابه قــدری زائربراشــون مهمــه و آرزو ایــن رو دارن کــه 
بیــاد تــوی خونشــون و ازش پذیرایــی کنن.یــک عادتــی کــه دارن ایــن هســت 
کــه چنــد جــور غــذا درســت می کنند ســفره رو میچینن و بعــد میــرن. درواقع 
قانون این هست که مهمان راحت باشه و غذاشو بخوره بعدخودشون میان 
ســر ســفره و می خورن. بعد از صرف نهار و چند ســاعت اســتراحت نزدیک 

غروب دوباره راه افتادیم.مسیر یک نکته جالب که داره اینه که فرق نداره تو 
چه اعتقاداتی داری یا وضعیت اقتصادیت چطوره یا از کدوم کشوری یا چه 

فرهنگی داری، امام حسین همه رو قبول میکنه؛ و همه جور آدم دیده میشه. 
از بچه سوسول تهرانی بگیر تا بسیجی و پیرمرد و پیرزن و بچه و جوان.یکی با 

کفش برند میاد و یکی با دمپایی پالستیکی، یکی با یک کیسه به دست یکی 
با کوله چرخ دار، برای امام حسین )ع( فرق نداره تو چجوری میای، اون همه رو 

تــوی ایــن مســیر می پذیره.نمــاز مغــرب گذشــته بــود و مــا تــوی مســیر بودیم 
صــدای »مــای الزائــر« یعنــی بفرمــا آب و صــدای »طعام الزائر« یعنی بفرما 
غذا از همه جامیومد. توی مســیر می رفتم. کمی پاهام خســته شــده بود 
ولی هنوز یک سوم مسیر رو رفته بودیم. برای اینکه انسجام گروه خراب 
نشــه هر بیســت عمود یک قرار داشــتیم و کمی اســتراحت.همین طور 
بــرای خــودم می رفتــم کــه دیــدم صــدای یــک مداحــی عجیــب میــاد ادامــه 
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دادم و به یک کاروان پاکستانی رسیدم که همه سربند داشتن که نشونه 
ی کاروانشون باشه، مداحی دل نشین و قشنگی بود به زبان اردو، باهاش 
همراهــی هــم می کــردن و ســینه مــی زدن. ســرعتم رو بیشــتر کــردم و رفتــم 
بینشــون قــرار گرفتــم، چــه حس جالبــی، عــزاداری بــه یک زبان دیگــه و با یک 
روش دیگه اسم نوحه رو هم فهمیدم »بادشاه حسین«.توی مسیر گاهی 
بچه هایــی رو می دیــدی کــه یــک جعبــه دســتمال کاغذی تعــارف می کنــن یــا 
ً چند عطر توی دستشون دارن و اگر بری نزدیک به چادرت یا دستت  مثال
عطر میزنن، از داییم پرسیدم داستان چیه؟ آخه دستمال کاغذی و عطر؟ 
ً تــوان نــدارن غــذا بــدن یــا خونــه رو در  گفتــش بعضــی خانواده هــا کــه واقعــا
اختیار بزارن و حتی شــده یک جعبه دســتمال نذر زائرا می کنن حتی شــده 
ً یــک پــارچ آب بــا لیــوان میــارن و  عطــر حتــی شــده میــان و ماســاژ میــدن مثــال
بــه زائــرا تعــارف می کنــن، نمیــذارن افتخــار خدمــت بــه زائــر رو از دســت بــدن، 
این اعتقاد محکمشون هم نسل به نسل بهشون رسیده وهرکدوم رزق و 
روزی رو توی خونه هاشــون بعد از اربعین می بینن، یاد خودمون افتادم که 
زائــرای امــام رضــا کــه پیاده از شــهرهای دیگر میان چقدر گاهی بی توجهیــم و 
مهمان نــوازی این هــا کجــا و مــا کجا.دیگــه شــب بــود و مــا قــرار بــود خونــه یــک 
آقایــی بــه اســم عمــو علــی بمونیــم، ســال های پیــش بــا داییــم دوســت شــده 
بــود. یــک خانــواده فــوق بی بضاعــت ولــی هرچــی کــه داشــتن رو تــوی ایــن 
مســیر وقف زائرا می کردن. رســیدیم خونشــون یک خونه کاهگلی و خیلی 
خــراب. ایــن خانــواده شــاید هیچ وقــت رنگ گوشــت رو ندیــده بودن ولی بــرای 
ما گوشت درست کرده بودن. یکی دیگه از عادات عراقی ها اینه که غذا رو 
تــوی ســینی های بــزرگ میــزارن و بایــد همــه از توی ســینی بخوریــم، گاهی به 
قاشــق هــم اعتقــادی نــدارن ولــی خــب اگــر قاشــق بخــوای میدن بهــت. واقعاً 
غــذای خوشــمزه ای بــود، ســنگ تمــوم گذاشــته بــودن، بعــد هم توی ماســت 
ً خــوب بــود. دیگــه می خواســتیم  انــار ریختــه بــودن و مثــل دســر بــود و واقعــا
چندســاعتی بخوابیــم و مســیر رو از صبــح نمــاز ادامــه بدیــم، مــادر خونــه کــه 
پیرزنــی خواســتنی بــود اومــد اصــرار کــه بزاریــد مــا پاهاتــون رو ماســاژ بدیــم. 
مــن کــه خیلــی خجالــت می کشــیدم، ولــی بقیــه کســایی کــه چنــد بــار اومده 

بــودن براشــون عــادی بــود، ایــن هــم مثــل همــون مهمــان کــردن زائــر براشــون 
افتخــاره. دســت و پــای زائــر امــام حســین رو ماســاژ بــدن و خســتگی راه رو 
دربیارن از تنش، به طرز عجیبی خالص و مخلص و امام حسینی هستن.
صبــح شــد نمــاز خوندیــم و راه افتادیــم، چــون هنــوز هــوا تاریک بود مســیر به 
نســبت خلوت تر بود. کمی که رفتم یک آقایی رو دادم که از وســط ســاق پا 
نداشــت، یعنــی معلــول بــود و بــه ســر زانوهــاش یــک مقوا بســته بــود و چهار 
دست وپا مسیر رو می رفت. خیلی عجیب و بااراده، ولی خب امام حسین 
از این جور عاشــقا کم نداره. این مســیر جوریه که هرلحظه میتونی منتظر 
یک ســورپرایز باشــی و عظمت و عشــق امام حســین لحظه به لحظه بهت 
ثابــت میشــه. امــروز دیگــه روز آخــر بــود ازیک طــرف غــم تمــوم شــدن مســیر 

ازیک طرف شوق رسیدن به کربال.یک چیزی که برام جالب بود موکب برلین 
بود، یعنی یکسری آلمانی که توی این مسیر موکب داشتن. دیگه حدودای 

ً خسته شده بودیم ازلحاظ  عصر بود و من و البته بقیه اعضای گروه واقعا
جسمی ولی چون می خواستیم شب اربعین به کربال برسیم و قرارمون این 
بود وقت استراحت نبود. نمیدونم دقیق عمود چند بود. بعد از قراری که با 
گروه داشتیم و حضور همه رو چک کردیم، راه افتادیم. از اینجای مسیر که 
دیگه چند کیلومتری بیشتر به کربال نمونده بود یک حس کشش عجیبی 

حس می کردم، در حدی که جلوتر از همه گروهمون می رفتم و پرچم رو دستم 
ً انگار دیگه خستگی توی پاهام نبود و سبک شده بود. از  گرفته بودم. اصال

حال و هوای ورودی کربال بخوام بگم، یکی کفشش رو درمیاره، یکی سجده 
ًنمی فهمه دور و برش چه  میکنه یکی انقدر تو حال و هوای خودشه که اصال
خبره و محو حسینه. با اشک شوق و کلی ذوق وارد کربال شدیم. بازهم قرار 

بود خونه یک کربالیی مستقر بشیم. اول رفتیم سمت حرم، از دور یک سالم 
دادیم و یک زیارت خوندیم. صبح اربعین دوباره راهی حرم شدیم.جمعیت 

زیادی بود در حدی که اگر کیفت رو نگه نمی داشتی کنده می شد و می رفت. 
رفتیم داخل حرم و توی صف ضریح، به طرز عجیبی موفق شدیم تا زیر قبه 
اباعبدهللا)ع( بریم؛ و حس سبکی حتی اون وسط که از شدت فشار داری 
له میشی هم بود. من که از لحظه لحظه این سفر لذت بردم، آرزو می کنم 

حداقل یک بار این سفرقسمت همه دلدادگان امام حسین)ع( بشه.
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ــا  ــوی نویســنده ب کتــاب »ســر برخــاک دهکــده«،  روایــت ســفریک بان
چهــار بادیــگارد قدبلنــدش بــه همــراه پــدرو مــادر و خواهــرش از پیــاده روی 
اربعیــن اســت. زنــی کــه روزی بــه دهکــده ی خــاک بــر ســر ســفر کــرده، 
ــر خاکــش  ــه دهکــده ای ســفر مــی کنــد کــه دوســت دارد ســر ب حــاال ب
بگذارد. دهکده ای که شــهردارش همان علمدار کربالســت.اواز ســفری 
مــی نویســد کــه سراســر رحمــت و اســت و جذبــه، رحمتــی واســعه از 
ســفره ی اربــاب کــه در عالــم پهــن شــده و جاذبــه ای مغناطیســی کــه کل 

عالم را به خود مجذوب کرده-است. 
خانم »فائضه غفّار حدّادی« متولّد 1364 در تبریز است. ایشان کتاب 
هــای زیــادی را بــه رشــته ی تحریــر درآوردنــد. از جمله ســفرنامه ی اربعین 
» ســر بــر خــاک دهکــده«.  ایــن کتــاب در ســال 1398 انتشــار یافتــه وبــا 
ــراژ 1000 نســخه، چهــار نوبــت چــاپ شــده اســت و نســخه ی چاپــی  تی
ــاد و  ــا وجــود مشــغله ی زی آن 168 صفحــه دارد. خانــم غفـّـار حــدّادی ب
مسئولیت3فرزند خود ونااُمید از سفر اربعین، به طور معجزه آسایی به 
این سفر از طرف امام حسین )ع( دعوت می شود و به همراه خواهرش 
بــه عــراق ســفر مــی کنــد تــادر آنجــا بــه خانــواده ی خود بپیوندد. ایشــان با 
قلم شیوایی در مورد حقایق، زیبایی ها و سختی های راه می نویسد و 
فــرد خواننــده را تشــویق بــه خوانــدن ادامــه ی مطلــب می کنــد. در ادامه، 

بخشی از صفحات کتاب را می خوانیم:
دو ساعت است که در ورودی کربال نشسته ایم؛ امّا دوستان هنوز پیدا 
نشــده اند. چرا جذب انتظار نداریم؟ هرکجا و هرجا که باشــند،باألخره 
می آیند. همینجا حرف ها تمام شــده و هرکس در ســکوت خودش به 
اطــراف نــگاه مــی کنــد. مــن نگاهــم روی راهپیمایــی مــردم اســت؛ حرکتی 
متراکــم و پرشور،خســته ولــی محکــم.دو ســاعت اســت کــه مــن اینجــا 
نشسته ام و این جمعیّت متراکم روان، یک دقیقه هم نشده که قطع 
بشــود، خلــوت بشود،بایســتد و برگــردد. مگــر یــک شــهر چقــدر ظرفیــت 
ّــام، امــام حســین کربــال رامــی ســپارد بــه علمــدارش.  دارد؟ شــاید ایــن ای
شــهردار که او باشــد، دیگر همه چیز ممکن اســت. شــهر اندازه ی یک 
کشــورکِش می آیــد و بعــد کــه همــه را بغــل کــرد، فشارشــان می دهــد. 
آنقــدر بــه هــم نزدیکشــان مــی کنــد کــه دل هایشــان بــه هــم گیــر کنــد، 
اخبار و احوالشان در هم گره بخورد واز غریبگی مسافت های دور و دراز 
دربیاینــد و مثــل مــردم یــک دهکــده بــه هــم نزدیــک شــوند؛ دهکــده-
ای کــه انــگار زادگاهشــان بــوده و خانــه ی پــدری را هنــوز هــم دلشــان 
نیامده بفروشند و هرسال اربعین، میعادگاهیست که همه ی رفته 

ــه  ــه هویتشــان، ب ــه وطنشــان، ب ــد ب هــا و هویتگــم کــرده هــا برمی گردن
خاکشان، به خاکی که برایشان مقدّس است.

ســاعت ســه و نیــم شــب اســت. در هیــچ جــای جهــان، در ســال نــوی 
ّــت در خیابــان هــا نیســتند کــه امشــب اینجا  میــالدی هــم ایــن همــه جمعی
هســت. بابــا راه را بــاز می کنــد و مــا عقبــش مــی رویــم. همزمــان بغــض و 
تصویــر قــرار می دهیــم. پالکاردهــای عــزاداری از همــه ی جهــان هســتند. 
اینجا انگار میعادگاه شیعیان دنیاست که نیمه شبی شیرین و محزون، 
اتّفاقــی بــه هــم رســیده اند و از دیــدن هــم بــه وجــد آمدنــد. اینکــه بدانــی تــو 
بــا ایــن غــم عظمــی تنهــا نیســتی، ایــن همــه آدم رنــگ بــه رنــگ بــا زبــان هــا 
ّــر شــده¬اند  ً از همــان چیــزی متأث و قیافــه هــا و ملّیت هــای متفــاوت دقیقــا
کــه تــو را غّصــه دار کــرده و همــان کســی را دوســت دارنــد کــه تــو دوســتش 
داری، حــس نابــی اســت کــه فقــط می شــود در ایــن نقطــه آن را شــهود 
کرد؛ برعکس حســی اســت که شــب عاشــورای اولی در »لوزان« داشــتم. 
شــهود ایــن کــه آن همــه آدم کــه فکــر مــی کــردم چقــدر شــبیه هــم هســتند 
و هــرروز حــس نزدیکــی بیــش تــری باهاشــان مــی کــردم، یــک فــرق عمــده و 
اســتراتژیک بــا مــن دارنــد. آن هــم ایــن کــه حســین )ع( را نمی شناســند. بــه 
چه فرقی از این باالتر همین هاســت که بغض را قاطی تصویر می کند و 

هردو با هم توی گلو گیر می کند و پایین نمی رود.
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امیرحسین محمد بیگی
رشته علوم آزمایشگاهی 97

کریم غریب
موالی ما کریم ولیکن غریب بود

او دست گیر خلق ولی بی حبیب بود
با او مدینه شد وطن بی نیازها

بعد از خدا سخاوت او بی رقیب بود
غیر از نمک به زخم دل خود دوا نداشت

با آنکه بر تمامیعالمطبیب بود
از دشمنان که کینه ی بسیار دیده است

در بین دوستان خودش هم غریب بود
در کوچه زخم خورده ی لبخند قنفذ و...

در خانه هم اسیر زنی نانجیب بود
شرحش هزار روضه ی مکشوفه می شود

در محضر امام مغیره خطیب بود
کابوس کوچه موی سرش را سفید کرد

از کودکی ز حادثه ای بی شکیب بود
دستی سیاه زندگی اش را سیاه کرد

دستی که از مروّت دل بی نصیب بود
دل خونِ روزگار که در آخرین نفس

پیش حسین راویِ شیب الخضیب بود

شاعر حسن کردی
به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی)ع(
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بررسی روایی شهادت پیامبر اکرم )ص( مهدی حسینی کفشدار
رشته علوم تغذیه 97

یکی از مهم ترین مســائل اعتقادی شــیعه، در باب شــهادت اهل بیت 
اســت و همیــن موضــوع، ســندی بــر حقّانیــت مذهــب تشــیّع اســت.
همانطــوری کــه بــزرگان دینــی گفتــه اند، باید با مخالفان بحث و محاجّه 
ــاد را در  ــرادری و اتّح ــره¬ی ادب خــارج نشــد و همــواره ب داشــتولی از دای
جامعه ی اسالمی حفظ کرد.اصل وحدت میان مسلمین امری قطعی 
و حتمــی اســت؛ امّــا شــیعه از اصــول اعتقــادی خــودش عقــب نشــینی 
نخواهــد کــرد و ایــن واقعیـّـت هــای مســلّم تاریخــی، منافاتــی بــا وحــدت 
اســالمی نــدارد. تنهــا مذهبــی کــه قــادر اســت حقّانیــت خــود را از کُتــب 
مخالفیــن اثبــات کنــد، مذهــب شــیعه اســت. فلــذا بــر آن شــدیم تــا یــک 
واقعــه ی مهــم تاریخــی کــه در سرنوشــت اســالم و مســلمین تــا بــه امــروز 

نقش داشته را توضیح دهیم. تمام مطالب، برگرفته از احادیث معتبر 
اهل سنت و اهل تشیّع است.

ً بــه  یکــی از مظلومیــت هــای حضــرت رســول)ص( اینســت کــه معمــوال
ً می گویند »رحلت«  کیفیت شهادت ایشان توجّه نمی شود و معموال
حضــرت رســول! وقتــی از دوســتان مــی پرســیم کــه پیامبــر اســالم)ص( 
شــهید شــدند، مــی گوینــد کــه اینطــور نیســت و وقتــی مــا از آنهــا ســؤال 
مــی کنیــم کــه ســند حرفتــان کجاست،ســریعاً تقویــم را نشــان داده مــی 
گوینــد در تقویــم آمــده ایشــان رحلــت کردنــد. پــس قصــد داریــم در 

رابطه با کیفیت شهادت و قاتلین آن حضرت صحبت کنیم: 
کتاب های سیره و حدیث، فوت شدن رسول خدا)ص( به وسیله ی سم 

را تأیید کرده اند و آن را با احادیث متواتر ذکر کرده اند. از جمله: 
بیهقی از عبدهللا بن مسعود روایت کرده است که وی گفت: اگر ۹بار 
قســم بخــورم کــه رســول خــدا)ص( کشــته شــده اســت، برایم محبــوب تر 
اســت از اینکــه 1 بــار قســم بخــورم کــه او کشتهنشــده اســت. بــه جهــت 
اینکــه خداونــد او را پیامبــر شــهید قــرار داده اســت. )الســیره النبویــه 

ابن کثیر دمشقی ج۴ص۴۴۹(
حاکم نیشابوری کشته شدن رسول خدا)ص( را تأیید کرده است. آنجا 
که می گوید: شعبی گفته است: به خدا قسم رسول خدا)ص( و ابوبکر 
با سم کشته شدند و عُمر و عثمان و علی بن ابیطالب با شمشیر کشته 
شــدند و حســن بــن علــی بــا ســم و حســین بــن علــی بــا شمشــیر کشــته 

شد.)المستدرک الحاكم النيشابوري ج۳ص۶۰(
ابــن مســعود کشــته شــدن پیامبــر)ص( را در ســنه ی ۱۱ هجــری تأییــد 
و تاکیــد کــرده است.)الســیره نبویــه ابــن کثیــر ج۴ص۴۴۹ و البدایــه و 

النهایه ج۶ص۳۱۷و۳۲۲(
رســول خــدا )ص( فرمــود: هیــچ پیامبــری یــا وصــی او نیســت مگــر آنکــه 

شــهید می شــود.)بصائرالدرجات ص۱۴۸و بحاراالنوار ج۱۷ص۴۰۵و 
ج۴۰ص۱۳۹(

و همچنین فرمودند: هیچ کس از ما )اهل بیت( نیست مگر آنکه 
مســموم یــا مقتــول خواهــد بــود. )کفایــه االثرخــراز قمــی ص ۱۶۲ و 

وسائل الشیعه ج۱۴ص۲ و بحاراالنوار ج۴۵ص۱ و من الیحضره-الفقیه 
ج۴ص۱۷(

عالمه حلی شــهادت رســول خدا)ص( را به وســیله ی ســم ذکر می کند.
)منتهی المطلب حلی ج۲ ص۸۸۷(

در کتــاب جامــع الــرواه آمــده اســت: پیامبــر)ص( در مدینــه مســموم 
درگذشت.)جامع الرواه محمد علی اردبیلی ج۲ص۴۶۳(

شیخ طوسی می گوید: رسول خدا)ص( دو شب باقیمانده از ماه صفر 
در ســال دهــم هجــری مســموم درگذشــت.)تهذیب االحــکام ج۶ص۱ و 

بحاراالنوار ج۲۲ص۵۱۴(
بنابرایــن طبــق ایــن روایــات، شــهادت حضــرت رســول)ص( توســط ســم 
قطعــی اســت؛ ولــی چــه کســی و در چــه زمانــی ایشــان را بــه شــهادت 

رسانده¬اند؟
ظاهــراً بیش¬تریــن فاصلــه ای کــه بیــن فرمــان حملــه بــه شــام بــه رهبری 
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اُســامه و شــهادت حضــرت رســول)ص( بیــان شــده اســت دو هفتــه 
می باشد.)المغازی واقدی ج۱ص۱۲۶(

به دلیل زیاد بودن روایات در این زمینه، بنده به بیان مصادر کفایت می 
کنم:«الطبقات الکبری ابنسعد جلد دوم و سیره ابن هشام و انساب 

االشراف جلد اول و عیون االثر جلد دوم« 
در تمامــی ایــن مصــادر، ۱۲ الــی ۱۴ روز فاصلــه بیــن دســتور حملــه به 

شــام و شــهادت بیان شــده اســت. شــهادت ایشــان در ســال۱۱هجری و 
در شصت و سه سالگی بوده است.

اوالً:از آنجایــی کــه حضــرت رســول )ص(  از شــهادت قریــب الوقــوع 
خودشان در غدیر خبر داده بودند.

ثانیاً:فاصله ی زمانی زیادی بین غدیر و دستور حمله به شام به رهبری 
اُسامه نبوده است.

ثالثاً: سرزمین شام در فاصله ی دوری از مدینه قرار داشت.
رابعاً: در غدیر، علی)علیه السالم( به عنوان جانشین معرفی شده بود.

عدّه اي از اطرافیان از پیوســتن به ســپاه اُســامه ســر باز زدند تا بتوانند به 
طور ســری، به گونه ای که رســوا نشــوند، از دســت پیامبر )ص( خالص 

شوند و نقشه های شوم خود را در بعد از شهادت حضرت اجرا کنند.
روایــت شــده اســت: پس)پیامبــر( بیهــوش شــد و چــون بــه هــوش آمــد، 

زن ها به او دارو خوراندند در حالی که او روزه دار بود. 
)الطبقات الکبری ج۲ص ۲۳۵(

در دو روایت بخاری و مسلم از قول يكي از زنان پيامبر)ص( آمده است: 

ما به رسول خدا)ص( در هنگام بیماری اش دارو دادیم. پس شروع کرد 
به اشاره کردن به ما که به من دارو ندهید. 

گفتیم: )مســئله ای نیســت( هر بیماری از دارو متنفر اســت. در بعضی 
روایات اینچنین آمده: )اهمّیتی ندهید( کراهیت مریض از دواست! 

اندکــی بعــد پیامبــر)ص( فرمــود: هرکــس در خانــه اســت، در برابــر چشــم 
مــن بایــد دارو بخــورد بــه جــز عمویــم عبــاس کــه در کنــار شــما حضــور 
نداشت.)صحیح البخاری ج۷ص۱۷ و ج۸ص۴۰ و صحیح مسلم ج۷ ص 

۲۴و۱۹۴و تاریخ طبری ج۲ص ۴۳۸(
اوالً: مگر اطاعت حضرت رسول)ص( در هرحالی طبق نصّ قرآن واجب 
نشده¬است؟ مگر قرآن نفرموده: که پیامبر )ص( از روی هوی و هوس 
ســخن نمــی گوید؟)وََمــا يَنْطـِـقُ عـَـنِ الْهـَـوَى  إِنْ هـُـوَ إاِلَّ وَحْيٌ يُوحَى – ســوره 

نجم آیات 3و4(
پــس چــرا وقتــی حضــرت خواســتند کــه بــه او دارو )ســم( را ندهند اطاعت 
نکردند و بلکه خالف دستور حضرت عمل شد؟ آیا پیامبر)ص( مصلحت 

خود را تشخیص نمی¬داد و آنها تشخیص می دادند؟
ثانیــاً: جملــه ی آخــر حضــرت )همــه ی اهــل خانــه در برابــر چشــم مــن از 
ایــن دارو بخورنــد( اشــاره بــه ایــن دارد کــه حضــرت مــی دانســتند کــه آن 
دارو نبــوده اســت؛ بلکــه ســم بــوده اســت کــه مــی خواســتند توســط آن، 
حضــرت را بکشــند. لهــذا منظــور حضــرت اینچنین بــوده اســت: اگــر دارو 
بوده اســت از آن بخورید! ولی خودشــان می دانســتند که دارو نبود و از 

آن نخوردند.
در الطــب النبــوی ابــن جــوزی )ج۱ص۶۶( مــی گویــد: بــه او دوا خوراندنــد 
در حالیکــه بیهــوش بــود و چــون بــه هــوش آمــد فرمــود: چــه کســی بــا من 
چنیــن کــرد؟ ایــن کار زن هایــی اســت کــه از آنجــا آمــده انــد. و بــا دســت 
ــات صحیــح آمــده کــه دو تــن از  ــه ســوی حبشــه اشــاره کــرد. و در روای ب
زنــان پيامبــر)ص( حبشــی بودند.عبدالصمــد بــن بشــیر از امــام صــادق 
)علیه السالم( روایت کرده که آن حضرت فرمود: می دانید پیامبر)ص( 
درگذشــت یا کشــته شــد همانطور که خدا می فرماید: )اگر او درگذرد یا 
کشــته شــود بــه جاهلیــت بازمــی گردیــد.( او قبــل از مــرگ مســموم شــد. 
آن دو زن بــه او ســم نوشاندند.)تفسیرالعیاشــی ج۱ص۲۰۰ و بحاراالنــوار 

ج۲۲ص۵۱۶وج۲۸ص۲۱(
حََسب روایات صحیح در کُتب فریقین، پس از خوراندن  آن سم،دیری 
نپایید که آن حضرت شهید شدند و کسانی که به دنبال مقاصد دنیوی و 

مقام و منصب بودند، برخالف دستورات مؤکّد ایشان در غدیر،مسیر 
ً اهل بیت پیامبر)ص( را کنار  خالفت را عوض کردند و عمال

گذاشتند.
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پناه بردن شتر به حرم امام رضا ) ع(
درســال۱۳۵۷، گروهــی ازشــتران راکــه ازســمت زاهــدان وارد کشــور کــرده 
بودنــد و قــرار بــود بــرای تهیــه ی گوشــت موردنیــاز زائــران امــام رضــا)ع( 
درکشــتارگاه بــزرگ مشــهد )درســمت جنــوب حرم - خیابان نــواب امــروزی( 
ذبــح شــوند. یکــی ازمســئوالن کشــتارگاه ذکــر کــرده اســت کــه هنگامیکه 
نوبــت ایــن شــتر بــود تــا ذبــح شــود متوجــه شــدیم کــه نیســت، بنابرایــن 
شــروع بــه گشــتن دنبــال شــتر کردیــم و بعــد از جســتجوهای فــراوان 
باخبــر شــدیم کــه شــتر بیچــاره بــه حــرم رفتــه ودر کنــار پنجــره فــوالد گریــه 
ونالــه می¬کــرد؛ بعــداز بررســی هــای انجــام شــده متوجــه شــدیم کــه شــتر 
بیچــاره حاملــه بــوده بــه همیــن خاطــر از کشــتارگاه فــرار کــرده اســت! 
حتمــا ایــن شــتر هــم میدانســته اســت کــه امــام رضــا )ع(، بــه ضامــن 
آهــو شــناخته مــی شــود و بــدون هیــچ تردیــدی بــه ایشــان پنــاه بــرده 
اســت. هــم اکنــون ایــن شــتر در مزرعــه امامرضــا)ع( تحــت مراقبــت مــی 

باشد.
خالصی از زندان

ســال ۹۵ کاروان خــدام بــه زنــدان زرنــد کرمــان می رونــد. در یکــی از دیدار ها 
جوانی بسیار منقلب می شود و می گوید ۱۳ سال است که به خاطر دیه 
در زندان گرفتارم و نامه ای به خادم همراه کاروان می دهد که درون ضریح 
حضــرت رضــا )ع( بینــدازد. بعــد از آن برنامــه دیــدار بــا خانــواده یــک شــهید 
مهیــا می شــود. وقتــی خــدام به دیــدار آن خانــواده می رونــد دو قاب عکس 
روی دیوار می بینند و پس از پرس و جو مادر شهید می گویدیکی متعلق 
به شــهیدم اســت و دیگری متعلق به یکی از فرزندانم که ۱۳ ســال پیش 
در یک درگیری کشته شده و االن قاتلش در زندان است. مشخص شد 
که قاتل همان جوان زندانی است. خدام ماجرا را برای مادر شهید تعریف 
می کنند و مادر با کمال بخشندگی می گوید به امام رضا )ع( بخشیدمش.

شیعه شدن خانم مسیحی
خانمــی مســیحی، نــزد حضــرت آیــت هللا میالنــی، بــه مذهــب شــیعه 
گرویــده بــود. نــام او »رانیــک اصالنیــان« بــود و حضرت آیت هللا میالنی 
او را فاطمــه نامیــده بودنــد. آن خانــم علــت شــیعه شــدن خــود را، عنایت 

امام رضا )ع( بیان کرده بود: »من گرفتار درد شــدیدی شــدم و مدت ها در 
یکی از بیمارســتان های تهران، بســتری شــدم. توان هر کاری از من ســلب 
شــده بود، باالخره به من اعالم کردند که ســه مهره کمر شــما ســیاه شــده 
است و کم کم به من فهماندند که این بیماری هیچ درمانی ندارد.معلوم 
است که چه حال و روزی داشتم، یکی از بانوان پرستار که از پرونده ام آگاه 
بــود، گفــت: شــما بــه زیــارت امــام رضا)ع( بروید، خوب می شــود. گفتم:من 
مسیحی هستم و ایشان امام شیعیان، چگونه نزد ایشان بروم وچه بگویم، 
بعــد هــم بیمــاری مــن کــه عــالج نــدارد.او گفــت: ایشــان طبیــب هــر دردی 
هستند و قدرت ایشان، مافوق انسان هاست، به عالوه ایشان امام رئوف 
هستند و کسی را ناامید نمی کنند، حال هر که می خواهد باشد. باالخره 
چــاره نداشــتم و از خانــواده خواســتم، هــر طــور شــده مــرا بــه مشــهد ببرنــد. 
آنان کوپه قطاری برایم گرفتند و مرا روی صندلی ها خواباندند و در مشهد 
نیــز بــه همــان صــورت مــرا بــه داخــل حــرم بردنــد و دخیــل بســتند. روز دوم، 
درعالم رویا آقایی را دیدم که از درون ضریح به بیرون تشریف آوردند و به 
مهره های کمرم اشاره کردند. من که نمی توانستم تکان بخورم، بالفاصله 
از جا بلند شدم و نشستم، سپس ایستادم و بعد از آن به راه افتادم.همه 
متحیــر مانــده بودنــد و بــه نــاگاه فریاد هــای خانــواده، اطرافیان و ســایر زائــران 
در فضــای حــرم طنیــن انــداز شــد و ســیل جمعیــت بــرای تبــرک لبــاس هــا، 
بــه ســمت مــن هجــوم آوردنــد. بــه هــر تقدیــر بــه تهــران برگشــتم و به همان 

ن  ســتا ر وعکــس بیما آزمایشــات  تمــام   ً مجــددا آنــان  رفتــم. 
را  انجــام دادنــد و ایــن بــار بــه صراحــت اعــالم کردند که برداری هــا 
عالجــی  از نظــر پزشــکی نداشــتید، االن هــم هیــچ مشــکلی شــما 

که اکنون عظمت و والیت این خاندان را درک نداریــد. مــن 
ام،  زندگی خود را مدیون عنایت ایشان می دانم و کــرده 
کرد از این پس شیعه ایشان باشم.«سعی خواهم 
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روایــات بســیاری دربــاره ی نحــوه ی شــهادتت نوشــته انــد؛ برخــی 
می¬گوینــد بــا خــوردن انگــور مســموم شــهید شــدهای و بنــا بــه نقلــی 
دیگر، با نوشیدن آب انار آغشته به سم. امّا شهادت پایان راه تو نبود؛ 
بلکــه شــروعی بودبــرای آزاده شــدن؛ تــو دیگرمحــدود بــه یــک مــکان و 
قوم و اقلّیت نیستی، تو در کنارتمام مردمی.خاک شاید بتواندجسم 
تــو را محبــوس کنــد؛ ولــی روح عظیمــت را هرگــز. چراکــه در ایــن خــاک 

پست نمی گنجد.
بــه ضریحــت کــه نــگاه مــی کنــم، پشــت آن حایــل، تــو را مــی بینــم کــه 
ازآنچه در دل زائرانت می گذرد باخبری و برایشان دعا می کنی. حرم 
تمامــاً بــوی تــو را مــی دهــد، کبوتــران به دور تو می چرخند، بیمــاران در 
بســتر از تو کمک می خواهند و ســوگواران در هیئت ها نام تو را ندا 

می دهند.
امــام رضــا! آنچــه هســتی ات را بــه مــا ثابــت مــی کنــد، شــفاعتهای 
بــی دریــغ توســت کــه نمونــه ای از آنهــا، شــفاعت اســتاد »محمــود 

فرشچیان«، یکی از بزرگترین نقّاشان ایرانیست.
روزی دست راست استاد در اثر برخورد به قطار آسیب شدیدی می 
بیند. پزشکان به او می گویند که می بایست دستت را جراحی کنی. 
در همــان روزهــا از »آســتان قــدس رضــوی« بــا او تمــاس مــی گیرنــد تــا 
طراحــی ضریــح حضــرت رضــا )ع( را بــه عهده بگیرد. اســتاد نور امیدی 
در دلش می تابد؛ با اینکه نگران اینست که دستش او را در این راه 
همراهــی نکنــد ولــی بــا توســل به امــام رضــا)ع( درخواستشــان را قبول 
می کند. سپس کاغذ بزرگی را روی میز می گذارد و قلم را در دست 
می گیرد؛ امّا بدون هیچ درد و ناراحتی شروع به کشیدن می کند. به 
گفته ی او:«دستم از دوران جوانی ام هم قوی تر شده است و هیچ 

آثاری از جراحت در آن نیست«.
درد را چاره ای جز عشق نیست 

  شاه مشهد هر نگاهش مرهمی ست
گر به سر کوبد کسی از ناخوشی

 تا رضا هست، دیگر ناله چیست؟

 مریم خانی
رشته علوم آزمایشگاهی 99
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�فصلنامه مذه�بی رضوان
ی�یز ۱۴۰۰ پا� سال اول،شماره اول،�

همه افرادی که در تولید این شماره مشارکت داشته اند

امیرحسین محمدبیگی

رشته: علوم آزمایشگاهی ۹۷
سمت:مدیر مسئول

مهدی حسینی کفشدار

رشته :علوم تغذیه ۹۷
سمت:سر دبیر

حکیمه رحیمی

رشته: علوم آزمایشگاهی ۹۸
سمت:نویسنده

زهرا نامور

رشته :علوم تغذیه ۹۹
سمت:نویسنده

حانیه باغنوی

رشته: علوم تغذیه ۹۶
سمت:نویسنده

زهراسادات رضوی نسب

رشته :علوم تغذیه ۹۹
سمت:نویسنده

فاطمه تفقدی

رشته: علوم تغذیه ۹۷
سمت:نویسنده

مریم خانی

رشته: علوم آزمایشگاهی ۹۹
سمت:نویسنده

امیررضا آفتاب طلب

رشته: علوم تغذیه ۹۸
سمت:ویراستار

جواد فتاحی الکوهی

رشته: مهندسی برق ۹۶
سمت:گرافیست و صفحه آرا

علی کوثری

رشته: علوم تغذیه ۹۷
سمت:ویراستار



ارتباط با نشریه:
maava_admin

پاییز ۱۴۰۰


