
در آغاز راه 
ش��ب پنج  ش��نبه، دوازدهم خرداد 1384 هم��راه یک کاروان کوچک پن��ج نفری راهی 
زیارت کربال شدیم . تصمیم گیری برای این سفر، جمعه گذشته صورت گرفته بود؛ زمانی که 
با دوستان همس��فر در خدمت جناب حجت  االسالم  والمسلمین سید جواد شهرستانی � حفظه 
اهلل تعالی � بودیم . ایش��ان توصیه کرد که همگی با هم به س��فر عتبات  بروید و ما هم مشتاقانه 
پذیرفتی��م . این پنج نفر عبارت بودند از آقایان : محمدعلی مهدوي راد، محمدمهدی معراجي ، 
احمد عابدي ، مهدی مهریزی و این بنده خدا. این جمع، دست  کم ده بار در سفرهای خارجی 
به سوریه و مکه و مصر و مغرب که همگی با هدف خرید کتاب برای کتابخانه های تخصصی 

بوده، با یکدیگر همسفر بوده  اند.

گزارش يك سفر كوتاه به نجف و كربال
)12 ـ 16 خرداد 1384(

رسول جعفریان
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پس از انجام کارهای ویزا و زحماتی که آقای الجوردی برای این کار کش��ید، س��اعت 
یازده و نیم  شب پنج  شنبه از قم حرکت کرده، از سمت اراک و مالیر و نهاوند به کرمانشاه و 
از آن جا به ایالم رفتیم . ساعت  هفت صبح به این شهر رسیدیم . در ایالم سر چهارراه رسالت ، 
اندکی آن سوتر، مرکز اطالع رسانی امام جواد7 است . این مرکز که متعلق به دفتر آیت اهلل 
العظمی سیس��تانی اس��ت، به جز خدمات رایانه ای به  مردم این ش��هر محروم، سایتی هم دارد. 
طبقات باالی آن ساختمان هم برای میهمانانی است که از این مسیر عازم عراق هستند. پس از 

صرف صبحانه، به سمت مهران حرکت کردیم .
گ��روه دیگری هم با همراهی جناب آقای ش��یخ مهدی انصاری ع��ازم عتبات بودند. این 
گ��روه قرار بود چند دس��تگاه اتومبیل مدل باالی اهدایی را ب��رای حرم های مطهر ببرند تا در 
تش��ریفات آن جا مورد اس��تفاده قرار گیرد. فاصله حدودا 80 کیلومتری ایالم تا مهران را در 
حدود یک س��اعت  ونیم طی کردیم . از شب گذشته تاکنون ، آقای معراجی یکسره رانندگی 
کرده و الحق و االنصاف از عهده برآمده اس��ت . ماش��ین هم متعلق به آقای عابدی است که 

سخاوتمندانه آن را در اختیار این کاروان کوچک قرار داده بود.

در مهران 
وقتی به مهران رسیدیم ، با شهر کوچک و جمع  وجوری آشنا شدیم که سال های متمادی 
نامش را در فهرست ش��هرهای جنگ  زده و مصیبت  زده می شنیدیم . دوستانی که سابقا آن جا 
را دیده بودند، می گفتند وضع کلی شهر بهتر از گذشته شده است . پس از سقوط صدام ، این 
شهر میزبان صدها هزار زائر ایرانی بود که مشتاقانه برای ورود به خاک عراق، چند ساعت یا 
حتی چند روز در آن جا اقامت  می  کردند. اما در حال حاضر که هیچ زائری نیست ، شهر بسیار 
آرام اس��ت . مسلما با شروع سفرهای  زیارتی جدید، مهران وضع بهتری خواهد داشت . گروه 
ما پس از پرداخت عوارض خروج )سه  هزار تومان ( به اداره گذرنامه شهر رفت تا کار خروج 
انجام شود. سفر ما رسمی و با ویزا بوده و از آن  جا که در مرز دستگاه های کامپیوتری وجود 
ندارد، خروج مس��افران در این مرکز ثبت می ش��ود. یکی دو ساعت کارها به طول انجامید تا 
موفق ش��دیم با گرفتن یک ماش��ین فاصله ش��ش هفت کیلومتری را تا نقطه صفر مرزی طی 
کنیم . آش��کار است که هر دو طرف مشغول آماده کردن این مسیر هستند. سمت ایران تقریبا 

آماده شده، اما در آن سو کارها قدری عقب مانده به نظر می آمد.
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این نخس��تین س��فر من به ع��راق بود و حقیقت��ا تصویر روش��نی به جز آنچ��ه از کلیات 
درب��اره اش خوان��ده ب��ودم  نمي دانس��تم . تاری��خ قدی��م و جدی��د آن، هم��ه در ح��د همان 
مطالعات بود. داش��تن آن ذهنیت ها مرا س��خت بر آن داش��ته  بود تا از نزدیک این کش��ور را 
 ببینم . اینها جز عش��ق زیارت و س��ودای دیدار یار بود که کش��ش و کوش��ش م��ا را در این 

ساعات فزون کرده بود.
از آن طرف ، راهنمایی را به نام آقای فاضل خفاجی با یک راننده فرستاده بودند. کارهای 
گذرنامه ما قدری به طول انجامید. علت  آن بود که مرز ناگهان شلوغ شد و دلیلش هم این بود 
که دست  کم دویست روحانی از عراق عازم ایران بودند. حدس زدیم برای شرکت در مراسم 
س��الگرد امام خمینی)ره( است؛ اما فرصت صحبت با کسی دست نداد. سر و وضع بیشتر آنها 
چندان  مناس��ب نبود؛ هرچند در میان شان افراد ش��یک   پوش هم دیده می شدند. آنها به ما که 
عبایمان را در دس��ت گرفته  بودیم، نگاه می کردند؛ چرا که هیچ کدامشان با وجود آن هوای 
گرم، عبا از تن بیرون نیاورده  بود. می شد نژاد ایرانی را در برخی از چهره های آنان خواند، اما 

چهره های عربی هم فراوان بود.

در راه نجف 
آن  قدر خسته بودیم که به محض نشستن در ماشین خوابیدیم . ماشین مزخرفی بود. از شهر 
بدره گذش��تیم و مدتی بعد به کوت رس��یدیم . البته وارد شهر نش��ده و از اتوبانی که بغداد و 
بصره را به هم متصل می کند رد شدیم . ساعتی بعد به نعمانیه رسیدیم . ماشین ما بنزین نداشت 
و راننده در پی بنزین به داخل ش��هر رفت. وقتی پیدایش  کردیم، آن  قدر شلوغ بود که امکان 

معطل ماندن در آن جا نبود و مجبور به خرید بنزین آزاد شدیم .
نخس��تین تجربه دیدن مسیر و روستاها و ش��هرها ما را سخت ناراحت کرد. آن  قدر خاک 
و زباله و بی  نظمی بود که قابل وصف نبود. با خرید بیس��ت لیتر بنزین به مبلغ س��ه  هزار و اندی 
دین��ار به راه خود ادامه  دادیم . این در حالی بود که ش��صت لیتر بنزین دولتی فقط 750 دینار 
اس��ت . می گفتند این روزها بنزین کم ش��ده است . به عالوه از روغن و آرد هم خبری نیست . 
رانن��ده می گفت ما به لیس��ت ائتالف رأی دادیم، اما هنوز چیزی ندیده ایم . ش��اید امریکا در 
تالش است تا با ناکارآمد جلوه دادن ائتالف، راه را برای روی کار آمدن مجدد الئیک هایی 

مانند اَیاد عالوی هموار کند.
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جاده چندان مناس��ب نبود و گفتند به خاطر عبور کامیون ها و تانکرها و ماشین های حامل 
س��یمان ایران به  عراق تخریب شده اس��ت . کندی حرکت باعث می شد تا مسیر را طوالني تر 
احس��اس کنیم ؛ مخصوصا این  ماش��ین که فوق  العاده بود! بعدها دیدیم که صد رحمت به آن 
ماش��ین ! آن قدر ماشین قراضه در این کشور هست  که ما س��وار ماشین شاهزاده ها بوده ایم و 

نمی دانستیم . البته بهتر از آن هم فراوان بود.
مس��یری طوالنی را به س��مت دیوانیه ادامه دادیم . کنترل در وسط راه شدید است و هر از 
چندی پلیس عراق به  بازرس��ی ماشین ها می پردازد. معموال از خارجي ها گذرنامه می خواهند. 
دیوانیه مرکز استان القادسیه است . این جا دیگر از بیابان خبری نیست و کم  کم محیط سرسبز 

شده است . این مرکز استان به نظر قدری آباد می آمد.
در طول این مس��یر، تصاویر آیت  اهلل سیستانی روی شیشه بسیاری از مغازه ها دیده می شد. 
گاه در ورودی های شهرها تصاویر بسیار بزرگی از ایشان و برخی از علمای شهید دیگر مانند 

آیت اهلل شهید صدر و آیت اهلل سید محمدباقر حکیم دیده می شد.

اولین دیدار با نجف 
پس از پیمودن 60 کیلومتر راه، از دیوانیه به نجف رس��یدیم . در راه، مس��یر حیره را به ما 
نش��ان دادن��د که در آن نزدیکي ها بود. همین مس��یر را که از دیوانیه ب��ه نجف می آمد، ادامه 
دادیم؛، یعنی مس��یری که مدخ��ل خروجی برای رفتن به راه کربالس��ت . در همان جا بود که 
در کوچه ای در حّی الحس��ین توقف کردیم . معلوم شد این جا محل اسکان  چندروزه ماست . 
نزدیک ترین جای ش��ناخته شده به ما مسجد فاطمة الزهراء3 بود که سابقا یک سنی در این 
شهر شیعه  نشین ساخته و بعد از صدام، جماعت مقتدی صدر آن را تصرف کرده اند. پشت آن 

هم گوشه ای از وادی السالم بود.
از همان نگاه اول احساس کردیم که ساخت  وساز آغاز شده است ؛ اما این جا یعنی نجف 
که ما دیدیم، آن  قدرعقب مانده اس��ت که اگر تا ده س��ال دیگر هم یکسره همه مردم مشغول 

ساخت  وساز شوند، شهر نو نخواهد شد.
ناهار را س��اعت پنج و نیم خوردیم و دو س��اعتی اس��تراحت کردیم . مقرر شد تا پس از 
بیداری، به سمت کربال برویم و آخر شب برگشته، اگر فرصتی شد، به حرم امیرالمؤمنین 7 

مشرف شویم، بلکه در شب جمعه، هر دو مکان مقدس را درک کنیم .
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زیارت امام حسین7 در کربال
85 کیلومت��ر فاصل��ه نجف تا کربال را طی یک س��اعت و اندی آمدی��م . راننده ما برادر 
دوس��ت ارجمند جناب آقای احس��ان جواهری بود که در حال حاضر مسؤولیت مؤسسه اهل 
البیت را در نجف بر عهده دارد. در کربال عازم مرکز اطالع  رسانی کربال شدیم که آقای سید 
عباس شهرستانی آن جا را اداره می کند و سایت خوبی هم دارد. در این سایت که اندکی بعد 
مالحظه کردیم، عکس های تاریخی جالبی از کربالی قدیم و جدید هست که  دیدنی است . 

تصاویری هم از وضع انتفاضه در کربال در این سایت هست .
دقایقی بعد عازم زیارت شدیم و ابتدا به زیارت مرقد مطهر حضرت ابوالفضل العباس7 
رفتیم . همه فکرم مصروف زیارت بود و تقریبا به چیزی جز آن نمي اندیشیدم . بعد از زیارت، 
از حرم بیرون آمدیم . مس��یر بین  الحرمین را قدم  زنان و اشک  ریزان طی کردم . همه فکرم این 
بود که روز عاش��ورا در این دیار چه  مي گذش��ته است؟ زینب3 کجا ایستاده بود؟ عباس از 
کدام س��و به سمت ش��ط فرات می رفته؟ و سؤاالت بس��یار دیگر. حرم حضرت عباس7 به 

حدی خلوت بود که چسبیده به ضریح، زیارتنامه خواندیم .
سپس وارد حرم امام حسین7 شدیم . در آن جا هم پس از خواندن زیارت، به سمت قبر 
حبیب بن مظاهر و بعد هم قتلگاه رفتیم . این لحظات از جمله  شیرین ترین لحظات زندگیم بود. 

مسلما اولین زیارت چنین است و امید دارم این احساس برایم باقی بماند.
س��پس در گوشه ای از حرم ، اندکی نشستم و این چند سطر را درباره زیارت نوشتم . زمان 
کوتاه بود و ما باید هم به لحاظ امنیتی و هم امکان مش��رف شدن به حرم امیر المؤمنین 7 به 

نجف برمی گشتیم .
وقتی فاصله بین الحرمین را طی می کردم ، جمعیت زیادی را دیدم که در گوشه ای ایستاده 
و به  سخنرانی ای که از بلندگو پخش می شد گوش می دهند. دقت که کردم، حدس قوی زدم 
که گویا مراسم سالگرد امام راحل است و کسی مشغول سخنرانی برای این جماعت می باشد 

و از امام یاد می کند.
دریافتیم که در ش��ب های جمعه، تعداد زیادی روحانی ش��یعه به کربال می آیند. بنابراین  

نتیجه گرفتیم که کربال هم مانند نجف تعداد فراوانی روحانی دارد.
برای ورود به حرم، افراد بازرس��ی بدنی می ش��وند. با این حال کربال در حال حاضر جای 
امنی اس��ت . ماه هاست که خبری از انفجار و انتحار نبوده و حتی در اربعین گذشته هم اتفاقی 
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رخ نداده اس��ت . در تأمین امنیت، گروه های زیادی فعالیت می کنند. عالوه بر پلیس، »منظمه 
البدر« و نیروهای مردمی سخت تالش می کنند.

ش��هر کربال در حال حاضر محل نفوذ خاندان شیرازی  هاس��ت که از قدیم در این ش��هر 
بوده ان��د. مدرس��ي ها هم  برو بیایی دارند و یک ش��بکه خبری با نام »کرب��ال نیوز« راه اندازی 
کرده اند. تصاویری از مرحوم آیت اهلل س��ید محمد ش��یرازی و برادرش آیت اهلل س��ید صادق 
ش��یرازی در شهر بود. با این همه ، شهر از نفوذ طرفداران جماعت مقتدی صدر خالی است . به 
همین دلیل در این جا خبری از درگیري های نجف نیس��ت و هرچه بوده، از سوی طرفدارانی 

بوده که از شهرهای دیگر به این جا آمده اند.

بازگشت به نجف و زیارت امیر مؤمنان7
ساعت دوازده شب بود که عازم بازگشت شدیم . راننده مطمئن بود، اما برخی از دوستان 
برای رفتن در این  وقت شب تردید کردند. آقای سید عباس شهرستانی هم گفت که خودش 
در ای��ن وقت به نجف نمی  رود. با این حال حرکت کردیم . ش��ب جمعه بود و انتظار می رفت 
که این مسیر خلوت نباشد، اما چنان خلوت بود که یقین کردیم بسیاری مثل آقای سید عباس 

شهرستانی تصمیم می گیرند. چندین بار ما را نگه داشتند، اما سریع اجازه عبور می دادند.
تا این جا ما فقط یک ب��ار نیروهای امریکایی را دیدیم که فکر می کنم در همان نزدیکی 
دیوانی��ه ب��ود. وقت��ی نیروهاي امریکایی از جاده ها عب��ور می کنند، ماش��ین  هایی که از مقابل 
می آیند، باید کناری بایستند تا نیروهای امریکایی  رد شوند تا مبادا دست به عملیات انتحاری 
بزنن��د. اما گفتند که در مس��یر نجف و کربال یک پادگان متعلق به آنها هس��ت . فکر می کنم 
جاي های دیگری هم مستقر هستند، اما به دور از چشم مردمند و فقط در مواقع خطر خود را 

نشان می دهند.
باالخره با اضطراب به نجف رسیدیم . یکسره به خانه محل سکونت رفته، خوابیدیم . واقعا 
خسته بودیم . اما مشکل عمده، نبودن برق بود. چندین ساعت متوالی برق نیست و ژنراتورهای 
برق هم قادر به تأمین برق کولرهاي گازی نیستند. بنابرین یا باید در حیاط خوابید یا زیر پنکه . 

اما مشکل این بود که اغلب اوقات همین ژنراتور هم کار نمی کرد!
صبح ساعت 8.5 به سمت حرم شتافتیم . مسیری که می آمدیم، از شدت خرابی و ویرانی و 
عدم نظافت ، واقعا ناراحتمان کرد. از منطقه ای که ماه ها قبل میان نیروهای مقتدی و امریکایي ها 
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درگیری بوده، گذش��تیم . هنوز آثار ویرانی و جای گلوله ها روی در و دیوار و س��اختمان ها 
بود. در این بخش ساختمان  س��ازی هم  آغاز شده بود، اما به نظر می رسید متوقف شده است . 
به محل انفجاری که برای مرحوم ش��هید س��ید محمدباقرحکیم رخ داده بود رسیدیم . دیوار 
حرم در س��مت قبله ، به قدری  سوراخ  سوراخ  شده بود که حد نداشت . روبه روی باب قبله، 
شارع الرسول است که منزل آیت اهلل سیستانی هم در  اوایل همان  خیابان  قرار  دارد.  درست 
روبه روی محل انفجار هم خانه  هایی بوده که تخریب شده است ؛ یعنی بخشی از ابتدای خیابان 
ش��ارع الرس��ول  از بین رفته اس��ت . این جا خانه مقتدی صدر بوده که فعال ب��ه محله حنانه در 
نزدیکی همان حّی الحسین که ما اقامت داریم، منتقل شده است . آثار این تخریب ها که برخی 
بر اثر درگیری و بیش��تر آنها به قصد بازسازی اس��ت، فعال صورت شهر را ضایع کرده است .

وارد ح��رم ش��دیم . س��اعت خلوت��ی ب��ود؛ به  خص��وص االن که اساس��ا زائ��ر خارجی 
وج��ود ن��دارد. زی��ارات را مرحل��ه ب��ه مرحل��ه ب��ر اس��اس مفاتی��ح الجن��ان خواندیم که 
دوس��تمان آق��ای معراج��ی  در ابتدای س��فر به هر ی��ک از ما ی��ک جلد از آن اه��دا کرده 
ب��ود. زی��ارت آرام و دل نش��ینی بود. بع��د از زیارت، گش��تی در این ح��رم کوچک  زدیم . 
هر سه حرم ، شامل یک صحن است، با بنایی باشکوه در وسط آن و اتاق هایی در اطراف 
که برای دفن علما و شخصیت ها بوده است . در ابتدای ورودی باب قبله، سمت چپ، حجره ای 
قرار داش��ت که مدفن ش��یخ  انصاری بود ک��ه داخل آن را تعمیر می کردن��د. بعد از ورود به 
صحن، در س��مت راست ، اتاق س��وم ، محل دفن حاج ش��یخ عباس قمی بود. در اتاقی دیگر 
چس��بیده به مسجد خضراء آیت اهلل خویی دفن ش��ده و در نزدیکی یکی از کفشداري ها اتاق 
کوچکی بود که محل دفن آیت اهلل حاج آقا مصطفی خمینی بود که برای آنها فاتحه خواندیم .

دیدار با آیت  اهلل سید مهدی خرسان
قرار بود ساعت 10 صبح به دیدن آیت اهلل سید مهدی خرسان برویم . خانواده خرسان از خانواده های 
 مشهور روحانی در نجف هستند. پدر ایشان سید حسن خرسان بود که تصویرش در اتاق دیده می شد 
و زیرآن نوشته شده بود که صبح روز یکشنبه 12 جمادی االولی سال 1406 درگذشته است . در این 

اتاق تصاویر و خطوط جالب دیگری هم وجود داشت و فضا را تاریخی کرده بود.
آقای س��ید مهدی خرس��ان، فقیه و مصحح  آثار و متون شیعی اس��ت . کتاب مفصلی هم 
درباره ابن عباس دارد که در دست چاپ است . فارسی را به خوبی می  دانست و حتی تعبیرهای 
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جالبی مثل این جمله »کمیتم لنگ است « به کار می برد. این نمونه را مثال زدم که  معلوم شود 
فارسی تا چه اندازه در نجف رایج است . پسرش هم فارسی می دانست . سال گذشته کتاب او 
درباره امام علی7 با نام »علی، امام البررة« کتاب س��ال والیت ش��ناخته شد و جایزه گرفت 

که در همین روز آقای معراجی جایزه ایشان را به وی تحویل داد.
امان از کوچه های نجف  قدیم. واقعا وحش��تناک است . بسیار کثیف و تنگ و در شرایط 
ع��ادی، واقعا غیر قابل  تحمل . درس��ت روبه روی خانه آقای خرس��ان ، خانه ای بود که در آن 
مجلس درس برقرار بود؛ پرسیدیم: چیست ؟ گفتند: در این جا حجت   االسالم والمسلمین سید 
باقر سیس��تانی، فرزند آیت اهلل سیستانی تدریس می کند. گفتیم: امروز که جمعه است! گفتند: 
درس ایش��ان در هیچ روز هفته تعطیل نیس��ت . چند محافظ هم در کوچه برای وی ایس��تاده 
بودند. آقای  خرسان از آینده عراق سخت بیمناک بود و می گفت : آینده عراق تاریک است . 
البته  افزود که من غیب  نمی  دانم . س��الم آقای روضاتی را به ایشان رساندم و ایشان هم متقابال 

اظهار کرد به ایشان سالم خاص مرا برسانید.

دیدار با آیت اهلل العظمی سیستاني 
مطابق برنامه، قرار بود س��اعت 10 با آیت اهلل سیس��تانی مالقات کنیم . ما س��ر وقت وارد 
ش��دیم . با احت��رام برخورد کرده و بازرس��ی نکردند. در آن جا آقای س��ید محمدرضا فرزند 
آیت   اهلل سیس��تانی و نیز آقای حامد الخفاف  سخن گوی ایشان حاضر بودند. مالقات ما تقریبا 
دقایقی بعد از ساعت 10 آغاز شد و تا 15 دقیقه به 12 ادامه یافت . در تمام این مدت آقا سید 

محمدرضا ایستاده بود.
 ابتدا آقای معراجی دوس��تان را معرفی کرده، درباره کتابخانه حدیث توضیحاتی دادند و 
سپس آقای مهدوی از کتابخانه های تخصصی سخن گفت و این  که با لطف آقای شهرستانی 
این چند کتابخانه  تخصصی قوام گرفته و به صورت قفس��ه ب��از در اختیار محققان قرار دارد. 
بعد چند نمونه از نوش��ته های خود را به ایشان تقدیم کرد و درباره برخی از آنها توضیح داد؛ 
از جمل��ه »تاریخ تدوین حدیث« که  اصل آن در مقدم��ه »معجم بحار االنوار« بوده و آیت اهلل 
سیس��تانی ابراز کردند که آن مقدمه را دیده اند و از هر آنچه تا به حال ایرانی ها در این زمینه 
نوش��ته  اند، بهتر و ادق و امتن اس��ت. آقای مهدوی توضیح داد که بخشی از این کار از من و 

بخش دیگر آن از آقای عابدی است.
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نوبت به بنده رس��ید. چند کتاب از کارهای خودم را به ایش��ان تقدیم کردم . اولین کتاب 
»الش��یعة فی ایران« بود که درباره اش اندکی توضیح دادم . ایشان بالفاصله پرسید که در قرن 
نهم هجری کدام عالم مش��هور شیعه زندگی می  کرده است . پرسش جالبی بود و پیدا بود که 
از علم برمی خیزد. اش��اره به استرآبادی کردم . ایشان فرمود که مقصودم زمان صفوی نیست . 
بلکه پیش از آن است . عرض کردم در این دوره تصوف و تشیع مخلوط بوده و عالم چندانی 
نیس��ت . صحبت از ابن  فهد حلی ش��د که  گفتند مربوط به قبل از قرن نهم است، اما تأکید شد 
که وی در قرن نهم هجری می زیس��ته اس��ت . از ابن ابی  جمهور احس��ایی یاد شد و این که به 
مشهد و هرات آمده است . ایشان که گویی به تازگی »عوالی اللئالی« را خوانده بود، به  تفصیل 
درباره ابن ابی   جمهور س��خن گفت و ضمن تأیید این  که از علمای قرن نهم است ، اشاره کرد 
که وی  کتابش را به گونه ای نوش��ته است که نشان دهد اصول حدیثی شیعه در متون دیگران 
هم هس��ت؛ چون آن زمان  این اتهام رایج بوده اس��ت . ایش��ان اصرار داشت که از این کتاب 
برنمی  آید که او به هرات رفته و مذاکره او هم با آن عالم سنی در خانه یکی از سادات رضوی 

در مشهد بوده است . 
اندک��ی درباره تصوف و تش��یع بحث ش��د و این  که ابن ابی   جمهور ق��دری اینها را با هم 
درآمیخته اس��ت . به این مناسبت و با اش��اره به این که آقای عابدی مسؤولیت کتابخانه فلسفه 
و عرف��ان را دارد، بحث درباره عرفان تقریبا به تناوب در این دیدار مطرح گردید. ایش��ان به 
زمان حاضر اش��اره کرد که گویی در ایران قدری تصوف و افکار عرفانی رواج یافته اس��ت . 
آق��ای عابدی گفت: عرفان که در حال حاض��ر در دنیا خیلی رونق گرفته، این خوبی را دارد 
ک��ه می توان از آن طریق خیلي ها را ب��ه دین جذب کرد. آیت اهلل فرمود: البته عرفان وس��یله 
جذب به س��وي  همه ادیان است، نه فقط دین اس��الم . آقای عابدی گفت خوبی دیگر عرفان 
آن است که جلوی رشد وهابي ها را مي گیرد. ایشان فرمودند: این بدترین خوبی عرفان است 
ک��ه تصور کنیم کارش این اس��ت که جلوی نفوذ یک  مذهبی که ضد منطق و تفکر اس��ت 
را می گیرد؛ مثل ابن  تیمیه که کتاب در رد منطق نوش��ته اس��ت. ایش��ان تأکید کرد که عرفان 
محدودیت ندارد. یک بس��م اهلل الرحمن الرحیم بگویید و ادامه بدهید به جایی ختم نمي شود! 
اما فقه باالخره به جایی ختم می شود. در این میان گاه  دوستان می کوشیدند تا به شوخی آقای 
عابدی را تحت فش��ار قرار دهند، اما آقای سیس��تانی تأکید می کرد که من اصال به اصل فکر 
عرفان کاری ندارم؛ بحث درباره ظرفیت های اجتماعی آن است و نقشی که در جامعه و زمان 
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ما دارد. ایش��ان از نگ��رش تکثرگرایانه یاد کرد و چند بار 
هم از بسط تجربه نبوی سخن گفت و این  که این بحث ها 
چهارچوب ندارد. از این  که در ایران این قبیل افکار رشد 
کرده، اظهار نگرانی می کرد و می فرمود که برخی از افراد 
ابتدا آزاد گذارده می ش��وند که هر چی��زی بگویند و بعد 
جلوی آنها گرفته می شود. گویی مقصودشان این بود که 
از اول در این باره باید فکری کرد. ش��اید هم مقصود آن 
بود که این آقایان خودش��ان همین مبانی را قبول  دارند و 

زمینه اش همین است .
باز برگش��تیم به بحث از محقق کرکی در اول صفویه . 
من از تأثیر او در دولت صفوی سخن گفتم . ایشان اصرار 
داش��ت که روابط محقق کرکی با ش��اه اس��ماعیل اندک 
بوده اس��ت . اطالعات ایش��ان نش��ان می داد که از تواریخ 
این  دوره آگاه اس��ت و به حق اش��اره می کرد که او یک 
س��فر به ایران داش��ته که آن هم در زمان فتح هرات بوده 
و به داس��تان  کشته ش��دن نواده تفتازانی اشاره کردند که 
محقق کرکی به شاه اسماعیل اعتراض کرد که نباید او را 
می کش��ت و باید اجازه  می  داد با او مناظره کند تا مردم به 
تش��یع بگروند. به ایش��ان عرض کردم که یک بار هم شاه 
اس��ماعیل به ع��راق  آمده، با محقق کرکی و س��ید محمد 
کمونه مالقات داش��ته و آن��ان وی را همراهی می کردند. 
عرض کردم که در مقدمه »جامع المقاصد« هم از صفویه 
نام برده است . ایش��ان به حق فرمود که اسم شاه اسماعیل 
در آن جا نیامده  است . عرض کردم نیامده، اما وصف چند 
س��طری از س��لطنت صفوی شده اس��ت . با این حال قبول 
داشت که در دوره شاه طهماسب، رابطه محقق بیشتر شده، 
اما در همان دوره هم از پذیرفتن نقش��ی مهم ابا داش��ته  و 

ایش��ان ضمن صحبت  هایش 
به کار ابن ابی   جمهور اش��اره 
کردن��د و فرمودند که ما باید 
کتاب ه��ای قدم��ا را تقوی��م 
تاریخ��ی کنیم ؛ یعن��ی ببینیم 
در کج��ا و تحت چه ش��رایطی 
تألیف ش��ده و چ��ه هدفی را 
دنب��ال می کرده اس��ت؛ یعنی 
فض��ای حاکم ب��ر تألیف کتاب 
را بشناس��یم . نگاه ایشان به 
»عوالی اللئال��ی« هم که قبال 
از آن صحبت ش��د، درس��ت 
از همی��ن  زاویه بود. ایش��ان 
درب��اره کتاب ه��ای لغ��ت هم 
همی��ن مثال ه��ا را می زدن��د 
که ه��ر کدام ب��ا عنایتی و در 

فضایی نوشته شده است .
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نمونه  هایی را مثال زدند؛ از جمله این که چرا رفت و این که برخی از درباریان علیه او توطئه 
کردند. عرض  کردم به لحاظ فکری خیلی نقش داشته و از لحاظ سیاسی هم عنایت به او بوده 
اس��ت . ایش��ان فرمود که این  حکمی که برای او نوشته اند، فقط روی کاغذ بوده است . بعد به 
شوخی افزود که کارش مثل من بوده است . من  هم عرض کردم دقیقا همین   طور است . واقعا 
در ذهن من این  طور بود و اشاره ای هم کردم که یک عالم نجفی به  داد صفویه رسید. ایشان 
ش��رحی درباره شهید ثانی داد و این که او به ایران نیامد. در واقع این برای ایشان مهم  بود که 
چرا ش��هید ثانی حاضر شده به استانبول برود امتحان بدهد تا اجازه تأسیس مدرسه در بعلبک 

به او بدهند، اما حاضر به آمدن به ایران نشده است .
ایش��ان ضم��ن صحبت  هایش به کار ابن ابی   جمهور اش��اره کردن��د و فرمودند که ما باید 
کتاب های قدما را تقویم تاریخی کنیم ؛ یعنی ببینیم در کجا و تحت چه ش��رایطی تألیف شده 
و چه هدفی را دنبال می کرده است؛ یعنی فضای حاکم بر تألیف کتاب را بشناسیم . نگاه ایشان 
به »عوالی اللئالی« هم که قبال از آن صحبت ش��د، درس��ت از همین  زاویه بود. ایش��ان درباره 
کتاب های لغت هم همین مثال ها را می زدند که هر کدام با عنایتی و در فضایی نوش��ته ش��ده 

است .
در میان صحبت ها از عوام   زدگی صحبت کردند و با اشاره به نوشته آقای مطهری در این 
باره افزودند که هرچه هم از عوام  زدگی فرار کنیم، باز مقداری از آن باقی می ماند. در میان ما 
کسی جرأت نقد آثار گذشته را ندارد. مثال در »علل الشرایع« مطالبی هست که سند و متنش 
شبیه به مطالبی است که در »الهفت الشریف« آمده، اما کسی نمي تواند نقد کند. ایشان تأکید 

کردند که البته مقصودم از نقد، بررسی است .
آیت اهلل سیس��تانی اش��اره کردند که معموال به ماها گفته می ش��ود رأی خودتان را از قبل 
انتخاب کرده اید و بعد دنبال ش��اهد می گردید که این تا حدی درست است و یک مقدارش 

طبیعی است .
من از ایش��ان درباره آقای مطهری پرسیدم . ایشان فرمود که ما یک سال درحجره ایشان در 
فیضیه در درس  حضرت امام1 شرکت می کردیم . در آن یک سال، آقای منتظری و عده ای دیگر 

هم بودند که من االن اسامی دیگران را به خاطر ندارم . آن موقع همه موهای امام سیاه بود.
آنچه از مجموعه بحث ها به دس��ت  آمد، این بود که ایشان اطالعات جالبی درباره مسائل 
مختلف دارد و از جزئیات آگاه است  و پیداست که خیلی و متنوع مطالعه می کند. خود ایشان 
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درب��اره تصوف و فرقه های صوفي  می فرمود که درباره هر ی��ک ازآن ها چیزهایی می داند و 
همین  طور هم بود. مثال از  عبدالجلیل  قزوینی و کتاب نقض او نمونه هایی می آورد که جالب 

بود. حتی از تاریخ سیاسی شیراز پیش از صفویه و مکتب شیراز هم آگاهي هایی داشتند.
درباره عرفان که بحث ش��د، ایش��ان گفتند که البته من مخالف عرفان نیستم و خودم هم 
فصوص یا بخشی از آن را خوانده ام. با اهل عرفان هم بوده ام؛ اما عرفان تا حدی خوب است . 
مثال حضرت امام تا س��ال 60 قمری کارهای  عرفانی می کرد و بعد از آن کنار گذاشت . مثال 
در همین درس های والیت فقیه که در این جا یعنی نجف ارائه می دادند، گفتند که والیت از 
فقهاست، نه عرفا. آقای عابدی اشاره کرد که برخی از این مفاهیم مثال والیت، در عرفان هم 

بوده  که ایشان هم تأیید کرد و افزود که حتی کلمه »شاه« زمانی متعلق به آنها بوده است .
ایش��ان درباره عمومی کار کردن فرمودند که مطالعات عمومی و چندرش��ته ای تا حدی 
خوب است ، اما باید کار تخصصی باشد؛ مثال کسی که می خواهد در فقه و اصول کار کند، 
دیگر همزمان نمي تواند به صورت  اختصاصی در عرفان و فلسفه کار بکند. مطالعات عمومی 

خود ایشان خوب و می توان گفت برای یک مرجع تقلید در این سطح، عالی بود.
ایش��ان در جریان برخی از مس��ائل فکری جاری ایران هم بود و روش��ن بود که اخبار را 
هم دنبال می کردند. یک بار که از دوره شاه طهماس��ب صحبت شد، به هنر نقاشی در عهد او 
اشاره کردند و از شاهنامه طهماسبی صحبت  کرده افزودند: همین شاهنامه ای که اخیرا شماها 
خری��داری کردید. عرض کردم ش��ما از اینها هم خبر دارید؟! به  ش��وخی فرمودند که البته ، 

می خواهم بدانم پول ها کجا خرج می شود.
ایشان فرمود ما تا زمانی که صدام بود، از کتاب های ایران خبر نداشتیم . مثال من متن کامل 

قانون اساسي ایران را نمي شناختم، ولی بعد از صدام، کتاب های زیادی آمد و خواندیم .
چند بار اش��اره به کتاب های خاطرات چاپ ایران کردند که این اواخر منتش��ر می ش��ود. 
انتقادهایی به آنها داشتند؛ اما فرمودند که من گاه یک کتاب این جوری را سه بار می خوانم و 
حواشی می زنم که مثال فالن مطلبش با چیزی  که در فالن جا گفته شده، سازگار نیست . ایشان 
از کتابی که درباره مرحوم حاج ش��یخ عبدالکریم نوش��ته شده وهمه س��کوت های ایشان را 
سیاسی تفسیر کرده، انتقاد داشتند. همچنین اشاره کردند که در این کتاب های  خاطرات، پنبه 
متحجرین )این کلمه را با طعنه به کار بردند( زده ش��ده و چیزی برای آنها باقی نگذاش��ته اند. 

مقصودشان این بود که خیلی به آن قشر سنتی حمله شده است .
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یک بار هم بنده اش��اره به نقش ایش��ان در حوادث اخیر کردم و ستودم . ایشان افزود باید 
صبر کنیم ببینیم چه  مي شود: »شاهنامه را باید آخرش را خواند«.

توجه ایشان به آثار غربي ها هم جالب است . ایشان تأکید کرد که آثار آنها این تفاوت را با آثار ما 
دارد که آنها کارهای گذشته را تقویم تاریخی می کنند. به هر حال به نظر می آمد که هرچه از آن قبیل 
آثار دستشان بیاید، مطالعه می کنند. مجموعا تأکید داشتند: اصال نه در عرفان، نه افکار دیگر، بحث 

مخالفت و موافقت فعال در کار نیست. من همه  چیز را می خوانم. این یک مرحله مهم است .
توجه ایش��ان به تطور عقاید جالب بود. متأس��فانه ایش��ان اجازه ضبط ای��ن صحبت ها را 
نمی  دهند. حاضر به تحریر مجدد نوشته های چاپ نشده خود هم نیستند. اجازة گرفتن تصویر 
و فیلم هم به کسی نمی  دهند. سخنرانی هم برای مردم ندارند. درس ایشان هم  سال هاست که 

تعطیل شده است . همه اینها سبب شده تا افکار و شخصیت ایشان ناشناخته بماند.
آقای مهدوی راد چند بار از ایشان خواست که اجازه چاپ کتاب تعادل و تراجیح خودشان 
را بدهند. فرمودند که  اینها افکاری بوده که در همین حد من گفته یا نوشته ام  و نمي خواهم چاپ 
بشود. من ، وجودم و نوشته هایم  متعلق به امام زمان)عج( است . هر کس می خواهد، می تواند استفاده 
کند. ایشان روی نکته اخیر چند بار تکیه کرد و فرمود: اگر کسی می تواند، از همان ها استفاده کند، 
اما بیشتر از این نمي شود؛ یعنی اگر کسی آنها را به دست آورد و استفاده کرد، اشکالی ندارد. آقای 
 مهدوی درخواست دیگری را مطرح کرد و آن چاپ بحث تحریف قرآن بود که به هر حال انتشار 
آن از سوی  یک مرجع تقلید برای دفاع از شیعه، مهم است . ایشان فرمود: به عنوان نظر من می توانید 
نظرم را درباره عدم  تحریف قرآن اعالم کنید؛ اما چاپ آن بحث ها فعال مقدور نیست . ایشان افزود 
که زمان صدام هم کسی کتابی نوشت و عقاید اهل سنت را درباره تحریف به صورت تاریخی از 
اول به این طرف آورد؛ مثال آیه رجم و قصه  بز عایشه و... من گفتم چه لزومی دارد که اینها منتشر 
شود؟ آدمی که خانه اش شیشه ای است، نباید به خانه  همسایه سنگ بیندازد. مگر شما می خواهید 

این چند نفری هم که در نجف مانده اند را از بین ببرند؟!
آثار آقای مهریزی هم که درباره مسائل فقهی و مسائل مربوط به زنان بود به ایشان داده شد. 
ایشان به  شوخی فرمودند که چه حقوقی را به زن داده اید؟ مثال ریاست جمهوری یا ...؟ اما بدانید 

مسئله در این جا توقف ندارد و همین  طور جلوتر می رود و چیزهای دیگر می خواهند.
ضمن صحبت ها، آقای عابدی نام یکی از مراجع قم را بردند که ایش��ان شهرت را حجت 
می داند. آقای سیس��تانی  سکوت معناداری کرده، بحث را عوض کردند و فرمودند در بحث 
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علمی نام اشخاص نباید برده شود.
ایش��ان در آخر این دی��دار باز هم اش��اره کردند که 
برخ��ی از افکار حروفیه در حال انتش��ار در ایران اس��ت ، 
اما همچنان تأکید داش��تند که مقصودشان تأثیر اجتماعی 
این مباحث اس��ت، نه نقد علمی نسبت به اصل آن ها. البته 
مالحظه آقای عابدی را هم داش��تند که دوستان مرتب به 
ش��وخی می گفتند تکلیف کتابخانه فلسفه و عرفان روشن 
شد. ایشان  تأکید کردند که من مخالف نیستم ؛ مطالعه که 

باید باشد؛ بحث چیز دیگری است .
جلس��ه در کمال انس و محبت آغاز ش��ده و با همین 
وضع پایان یافت . دوس��تان ما بسیار خشنود بودند و ایشان 
هم به نظر مي آمد که راضی هس��تند. گویی مدت ها بوده 
که از این قبیل مباحث در جلساتش��ان نداش��تند. طوالنی 
شدن جلس��ه  هم نشان از همان داش��ت . برخی از دوستان 
مسؤول آن جا گفتند که جلسات به این طوالنی بسیار نادر 
است . به  هر حال جلسه بسیارخوبی برای ما بود که با افکار 
ایش��ان آشنا شویم؛ هرچند با یک جلسه نمي توان کامال با 
دیدگاه های ایشان آشنا شد. من شخصا هیچ زمانی با هیچ 
مرجعی این گونه خودمانی صحبت نکرده بودم. ش��گفت 

آن  که تازه مجلس اول بود!
آیت  اهلل سیستانی هویت ایرانی خود را کامال حفظ کرده 
و فارسی را بسیار روان صحبت می کند؛ حتی گاه اصطالحات 
مش��هدی را هم ب��ه کار می برد. آقای س��ید محمدرضا هم 
که اکنون 43 س��ال دارد، به همان روانی  فارس��ی را صحبت 
می کند. ایش��ان هم که به لحاظ علمی نیرومند است ، دو سه 
سالی است که درگیر سیاست  شده و به جز یک بحث علمی 

روزانه ، از درس فاصله گرفته است .

ایشان افزود که زمان صدام 
ه��م کس��ی کتابی نوش��ت و 
عقای��د اهل س��نت را درباره 
تحریف به ص��ورت تاریخی از 
اول به این ط��رف آورد؛ مثال 
آیه رج��م و قصه  بز عایش��ه 
و... من گفتم چه لزومی دارد 
که اینها منتش��ر شود؟ آدمی 
که خانه اش شیشه ای است، 
نباید به خانه  همس��ایه سنگ 
بیندازد. مگر شما می خواهید 
این چند نفری هم که در نجف 

مانده اند را از بین ببرند؟!
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پس از آن که از خدمت آیت اهلل سیس��تانی مرخص ش��دیم، در ای��ن اتاق قدری با آقای 
خفاف صحبت ش��د. سپس آقای س��ید محمدرضا آمد. درباره امکان استفاده بیشتر از ظرفیت 
علمی آقای سیس��تانی صحبت ش��د که  ایش��ان می فرمود: برخی از این امور با مس��ائل امنیتی 
سازگار نیست و برخی را هم خود ایشان رضایت  نمی  دهد. ایشان گفت که ما حتی یک نوار 
ویدئویی از ایشان نداریم . البته یک دوره و نیم اصول ایشان ضبط  شده که یک بار هم آقازاده 
ایش��ان آقاسیدباقر ش��روع به پیاده کردن آنها کرد. اما آقای سیستانی همان مطلب  را آن قدر 
دستکاری کردند که معلوم شد اگر از اول بنویسند بهتر و راحت تر است . آقا سید محمدرضا 
گفتن��د که آن اوایل که امکانش بود، آقا آرای امام را هم در درس مطرح می کردند، اما بعدا 

که اوضاع سخت شد، دیگر امکان  نام بردن از ایشان نبود.
درس اصول آیت اهلل سیس��تانی پس از انتفاضه عراق در ش��عبان س��ال 1991 تعطیل شده 
است . درس فقه هم پس از سقوط صدام تعطیل شده و در حال حاضر هم امکان شروع مجدد 
نیس��ت . البته به نظر می آمد که مالحظه و احتیاط زیاد است . مقصود فقط مسائل امنیتی نیست 
که به هر حال ، آیت اهلل سیستانی دش��منان قدرتمندی دارد؛ بلکه مقصود، مالحظات دیگری 

است که مانع از برقراری یک درس با شاگردان محدود هم شده  است .
ناهار را به مؤسس��ه آل البیت رفتیم که در نجف ش��عبه دارد و همان  طور که گفتم، آقای 
احس��ان جواهری آن را اداره می کن��د. آقای خفاف هم بود. راجع به برخی از مس��ائل کلی 
نجف هم صحبت شد. درباره مقتدی پرسیدم . گویا حدود دو هفته قبل دیداری بین آقای سید 
محمدرضا و خفاف با ایش��ان بوده است . آقای خفاف معتقد بود که مقتدی قابل جذب است 

و مشکل، اطرافیانش هستند که خود مقتدی هم روی آن تأکید داشت .
ب��ه نظرم مقتدی می داند که اقدام آیت اهلل سیس��تانی در بازگش��ت از لندن ، چه اندازه در 

حفظ جان این گروه  اهمیت داشت .

دیدار با استاد شیخ باقر شریف القرشي 
بعد از ناهار برای اس��تراحت به منزل رفتیم و دو س��اعتی استراحت کردیم . حوالی ساعت 
5/5 قراری برای دیدار با استاد شیخ باقر شریف القرشی داشتیم . منزل ایشان در »حّی العلماء« 
بود؛ نزدیک محل اقامت ما که » حّی الحس��ین« است و در س��مت دیگرش »حّی الحنانه«  که 
فعال مقتدی صدر هم آن جاس��ت. آقای القرش��ی خانه خوبی داشت؛ هرچند کوچه ها کثیف 
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اس��ت . خودش و شیخ مهدی پسرش به استقبال تا در خانه 
آمدند. مثل همیش��ه نکته ها و لطای��ف می گفت . فهمیدن 
صدای  ایشان قدری سخت اس��ت، اما نکات عالی است . 
از سیاست ضد شیعی صدام سخن گفت و این  که چه قدر 
اینها جنایت کردند و چه قدر آدم کش��تند. ایش��ان گفت 
فقط لطف خدا بود که کس��ی مانند من که همه اش برای 
اهل بیت  نوش��ته، س��الم بماند. این یک ش��به   معجزه بود. 
درباره آیت اهلل سیستانی گفت که ایشان بانی عراق جدید 
اس��ت . آقای قرش��ی روی ایرانی ها خیلی حس��اس است 
و فوق  الع��اده عالقه مند. این عالقه ح��د و حصری ندارد. 
درب��اره  کوفه قدیم گفت که نیمی از آن دس��ت ایراني ها 
بوده و برای همین جاحظ از »کوفة الحمراء« س��خن گفته 
است . در »البیان و التبیین« اصطالحات فارسی ایرانی رایج 
در عراق در دو صفحه فهرس��ت ش��ده است . ایشان گفت 

که ساکنان  کوفه یمنی بودند و ایراني .
این مالقات عصر جمعه س��اعت 6 بود و مقرر ش��د تا 
ظهر روز ش��نبه برای ناهار به منزل ایشان بیاییم . پسر ایشان 
شیخ مهدی هم که در قم است، در حال حاضر این جاست . 
یک مصاحبه با ایش��ان در مجله کتاب ماه دین شماره 72 

درج شده که حاوی اطالعاتی پیرامون زندگی اوست.
بای��د بیافزای��م برخ��ی از قمي هایی ک��ه اصالتا نجفی 
هس��تند ، در حال آمدن به این جا هستند؛ از جمله شیخ باقر 
ایروانی که درس فقه و اصول ، در مرحله س��طح و خارج  
دارد. امید می رود که به تدریج اوضاع درسی این جا بهتر 
هم بش��ود. همین االن هم ش��مار درس ها فراوان اس��ت و 
روش��ن است که فضای درس��ی نجف در حال گرم شدن 

و جدی شدن است.

آق��ای قرش��ی روی ایرانی ها 
و  اس��ت  حس��اس  خیل��ی 
این  عالقه من��د.  فوق  الع��اده 
عالقه ح��د و حصری ن��دارد. 
درباره  کوف��ه قدیم گفت که 
نیمی از آن دس��ت ایراني ها 
ب��وده و برای همی��ن جاحظ از 
»کوف��ة الحم��راء« س��خن گفته 
است . در »البیان و التبیین« 
اصطالح��ات فارس��ی ایران��ی 
رای��ج در ع��راق در دو صفحه 
فهرست ش��ده است . ایشان 
گفت که س��اکنان  کوفه یمنی 

بودند و ایراني .

آی��ت اهلل  اص��ول  درس 
سیس��تانی پ��س از انتفاضه 
عراق در شعبان سال 1991 
تعطی��ل ش��ده اس��ت . درس 
فقه هم پس از سقوط صدام 
تعطیل ش��ده و در حال حاضر 
هم امکان شروع مجدد نیست . 
البته به نظر می آمد که مالحظه 
و احتیاط زیاد اس��ت . مقصود 
فقط مسائل امنیتی نیست که 
به هر حال ، آیت اهلل سیستانی 
دش��منان قدرتمن��دی دارد؛ 
بلکه مقصود، مالحظات دیگری 
است که مانع از برقراری یک 
درس با شاگردان محدود هم 

شده  است .
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دیدار با آیت اهلل العظمی فیاض 
در همان عصر جمعه )13 خرداد( به دیدن آیت اهلل فیاض رفتیم . آقای محمد اسحاق فیاض 
)داماد مرحوم مدرس افغانی( به سبب تقریرات  درس آیت اهلل خویی که حدود سی سال قبل با 
نام »المحاضرات« چاپ شده، شناخته می شود. ایشان از مراجع  فعلی نجف است که در پاکستان 
و افغانستان و شاید جا های دیگر مقلدینی دارد. منزل ایشان روبه روی منزل  سید محمد بحرالعلوم، 
از اعضای مجلس حکم سابق است که پسرش هم وزیر نفت است . آن منطقه در حصار امنیتی 
قرار داش��ت . مجلس درس آقای فیاض هم همان جاس��ت . آقای فیاض با روی باز از ما استقبال 
کرد و بالفاصله از صدام و ش��دت س��خت گیری بر مردم سخن گفت و این   که در تاریخ، مانند 
او نیامده است . وی ازآدم  کشي های وحشتناک او سخن گفت و این که عالوه بر کشتن، مردم 
عراق را تحقیر کرد. با آنها برخورد انسانی نداشت . صدام عراق را نابود کرد. همه چیز را از بین 
برد. اگر کسی این جا نبوده باشد، نمي داند صدام  چه کرد. آنها مردم را هم فریب می دادند؛ مثال 
در مجله الفبا نوش��ته بودند که ُعدی می خواسته خانه بسازد، اما پولش تمام شده بود . از پدرش 
صدام درخواست پول کرده و او گفته بود که پولی ندارد. فقط چند گوسفند از طرف عشایر به  
او اهدا شده؛ همان ها را ببرد و بفروشد و خانه اش را تمام کند. آقای فیاض می گفت اینها آن  قدر 
ظلم کردند و دنیا هم ساکت بود. فقط هر سال اسم عراق در فهرست کشورهایی که حقوق بشر 
را رعایت  نمي کنند می آمد. او گفت : صدام مردم عراق را گداصفت بار آورده بود. این  قدر گدا 
زیاد شده بود و زائران را اذیت  مي کردند که حد و حصر نداشت . حقوق بسیار کمی به معلم ها 

می داد و همه آنها به دنبال گدایی بودند و فساد اداری هم باال بود.
آقای مهدوی از ایش��ان پرس��ید که آیا به جز تدریس، مش��غول تألیف هم هستند؟ ایشان 
گفت که مش��غول نوشتن اصول خودش است که تاکنون شش مجلد آن چاپ شده است . از 
فقه  ایش��ان هم ده جلد چاپ شده، اما فعال متوقف شده  اس��ت . ایشان یادداشتی را که درباره 
اعطای آثارشان در دفترم نوشتم، امضا کردند تا فرزندشان آن کتاب ها را در قم به ما بدهد تا 
در قم چاپ ش��ود؛ چون چاپخانه های این جا مال پنجاه سال پیش است. هنگام خارج شدن از 

منزل، ایشان، چند کتاب و کتابچه به ما هدیه دادند.
پس از خروج از منزل، برای نماز به حرم مش��رف شدیم . مع االسف هیچ نماز جماعتی نبود. 
همه مردم به  صورت فرادا مشغول خواندن نماز خودشان بودند. خیلی متأسف شدیم . خاطراتی که 
از نمازهای جماعت  حرم امیرالمؤمنین7 شنیده بودیم ، انتظار برگزاری نماز جماعتی پرشکوه را 
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در ما ایجاد کرده بود، اما فعال خبری از آنها نیست . حرم هم 
در حال بازسازی اس��ت و در گوشه و کنار آن مشغول کار 
هستند. اداره عمومي آن، به دست جوان  هاست که فعاالنه و با 
محبت برخورد می کنند. از گدا هم خبری نبود و معلوم شد 
که آنها را جمع کرده اند. شاید هم چون زائر ایرانی یا خارجی 

نیست، فعال از آنان خبری نیست .
من از آقای فیاض پرسیدم که درباره مسائل جدید فقهی 
هم کار می کند یا نه؛ ایشان فرمود: بله ، کتابی درباره  بانک ها 
نوشته اند. شب که به خانه آمدم، کتاب هایی را که به ما داده 
بودند مالحظه کردم . به جز کتابچه های  اعتقادی و تاریخی 
که از آیت اهلل شیخ جعفر س��بحانی بود و آن جا به ما هدیه 
کردند)!(، چند کتاب از خود ایشان بود. یک کتاب ایشان 
درباره احکام بانک ها ب��ود با این عنوان : »احکام البنوک و 
االسهم و السندات و االسواق المالیة و البورصات من  وجهة 
النظر االس��المیة« . کتاب دیگر ایش��ان درباره جایگاه زنان 
در نظام سیاس��ی اسالم بود با این عنوان : »نموذج لمجموعة  

أسئلة حول موقع المرأة فی النظام السیاسی االسالمي« .
در رس��اله دوم که پاس��خ به برخی پرس��ش ها درباره 
مسئله زن اس��ت ، مطالب متنوعی دیده می شود که گرچه 
 نامنظم ، اما مش��تمل بر دیدگاه های سیاسی ایشان است. از 

آن جمله درباره والیت فقیه است که می نویسد:
ان م��ا هو ثابت  فی االس��الم لنبی االک��رم9 و االمام7 
مرتبطا بالدین االسالمی فی مرحلة تطبیق الشریعة ، و اجراء 
الحدود، والحفاظ بما یری فیه مصلحة ، فهو ثابت للفقیه الجامع 
للش��رائط أیضا علی أساس أن الزعامة الدینیة تمتد بامتداد 
الشریعة الخالدة و الیحتمل اختصاصها بزمن الحضور، النه 

الینسجم مع خلود هذه الشریعة  )نموذج لمجموعة ...، ص10(.

او گفت : صدام م��ردم عراق 
را گداصف��ت ب��ار آورده بود. 
این  قدر گدا زیاد ش��ده بود و 
زائران را اذیت  مي کردند که 
ح��د و حصر نداش��ت . حقوق 
بسیار کمی به معلم ها می داد 
و هم��ه آنها به دنب��ال گدایی 
بودند و فس��اد اداری هم باال 

بود.

آق��ای فیاض ب��ا روی باز از ما 
اس��تقبال کرد و بالفاصله از 
صدام و شدت سخت گیری بر 
مردم سخن گفت و این   که در 
تاریخ، مانند او نیامده است . 
وی ازآدم  کشي های وحشتناک 
او سخن گفت و این که عالوه 
بر کشتن، مردم عراق را تحقیر 
ک��رد. با آنها برخورد انس��انی 
نداشت . صدام عراق را نابود 
کرد. همه چیز را از بین برد. 
اگر کسی این جا نبوده باشد، 
نمي داند صدام  چه کرد. آنها 
مردم را هم فریب می دادند.
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البته جای دیگر اش��اره می کند که بیشتر فقهای طائفه و متأخرین »الیقولون بالوالية العامة 
للفقیه الجامع للشرائط «.

نظریه آقای فیاض تقریبا شبیه نظریه نائینی در قدر مقدور است . یک حکومت ، حکومت 
اس��المی و دینی است  که والیت از باال به پایین است و همان نظریه الهی در سیاست اسالمی 
اس��ت . اگر آن قابل تحقق نباشد، باید به آرای مردم مراجعه کرد. در این جا حکومت، دیگر 
دینی نیس��ت . البته در این حکومت هم باید هر کس��ی وظایف  شرعی خود را انجام بدهد. در 
صورتی که حکومت اسالمی باشد، زن نمي تواند منصب قضا و افتا را داشته  باشد؛ اما در نظام 
الئیک که مبتنی بر رأی مردم است، زن می تواند همه مناصب را داشته باشد؛ چون در آن جا 
دیگر بحث والیت الهی نیس��ت تا واگذاری آن نیاز به مجوز داشته باشد. به نظر می رسد این 

حرف جدیدی  است .

بر سر مزار آیت اهلل شهید سید محمدباقر صدر =
روز ش��نبه 14 خرداد که روز رحلت امام راحل اس��ت ، س��اعت 10 صبح به سمت وادی 
السالم حرکت کردیم. قبرستانی که نه  فقط قبرستان نجف ، بلکه قبرستان شیعیان عراق، بلکه 
ش��یعیان بالد دیگر است . شاید بزرگ ترین قبرس��تان در جهان. بدون دیدن تصور روشنی از 
آن نمی توان  داش��ت . جای شگفت و بزرگی است . چندین کیلومتر در چندین کیلومتر. شاید 
هف��ت در پنج یا هفت در ش��ش  کیلومتر. همه پ��ر از قبر و تکیه و بقعه و حجره . بیش��تر آنها 
خانوادگی اس��ت و تاریخ مجسم شیعه در چهارصد سال گذشته . هر چه بگویم و بنویسم کم 

گفته ام .
ما به قصد زیارت قبر آیت اهلل شهید محمدباقر صدر رفتیم . در مسیر، مقبره شهدای جیش 
المهدی بود که مربوط به  کش��ته های درگیري های نجف با نیروهای امریکایی اس��ت . شاید 
بیش از دویس��ت نفر با پرچم های س��بز. از آن جا گذشتیم و. به مقبره شهید صدر رسیدیم که 
جن��ازه اش را هم��ان زمان صدام منتقل  کرده اند. تصاویری هم از کس��ی ک��ه جنازه را منتقل 
ک��رده بود و مراحل انتقال جنازه را انجام می داد، در آن جا نصب کرده بودند. تازه س��تون ها 
را باال برده بودند. هر چه باش��د، رهبران فعلی عراق ، بخشی از شاگردان و وابستگان به حزب 
الدعوه بوده اند. اما نمي دانم صدری ها آن جا را می س��ازند ی��ا این افراد. در فاصله چند متری 
آن جا قبر عزالدین سلیم، رئیس  شورای حکم عراق است که توسط گروه زرقاوی ترور شد. 
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وی نویسنده آثار متعددی درباره اهل بیت: بود و روی 
قبرش از او به عنوان متفکر اس��المی یاد شده بود. در کنار 
مرقد ش��هید صدر زیارتنامه ای هم تنظیم  شده بود که پس 
از سالم به معصومین: خطاب به شهید صدر آمده بود:

السالم علی من فّجر الثورة فی العراق 
السالم علی من حارب الکفر و النفاق 

السالم علی منبذ الفتنة و الشقاق 
السالم علیک من محتسب صابر
و لحب الدنیا و زخرفها هاجر....

بعد هم تاریخ تولد و ش��هادت چنی��ن آمده بود: ولد 
1935/2/28 و استشهد: 1980/4/9

یعنی ایشان تنها 45 س��ال داشته که با آن همه شهرت 
و نفوذ علمی، باید وی را از اعاجیب عالم تش��یع به شمار 

آورد.

برخی از مقابر اطراف حرم 
بعد از زیارت وادی الس��الم، راهی حرم مطهر شدیم . 
در مسیر، چند مقبره و مدرسه را زیارت کردیم. اول مقبره 
مرحوم آیت اهلل ش��یخ جعفر کاشف الغطاء )م 1228(. این 
قبیل مقابر معموال در محلی قرار دارد که یا مسجد )جامع( 
اس��ت یا مدرس . بعد مقبره صاح��ب جواهر که درب آن 
بس��ته بود، اما مدرس آن قابل رؤیت بود. مدرس��ه مهدیه 
در کنار آن بود که متعلق به  ش��یخ مهدی کاش��ف الغطاء 
اس��ت و هنوز در دس��ت خود این خانواده است . در حال 
حاضر شیخ عباس کاشف الغطاء عالم برجسته این خاندان 
است و تکاپوهای علمی وی کامال آشکار می باشد. آن جا 
مدرس��ه ای اس��ت کوچک و دو طبقه با حجرات . مدرسه 

ما به قصد زیارت قبر آیت اهلل 
شهید محمدباقر صدر رفتیم . 
در مس��یر، مقب��ره ش��هدای 
جیش المه��دی بود که مربوط 
ب��ه  کش��ته های درگیري های 
نجف ب��ا نیروه��ای امریکایی 
است . شاید بیش از دویست 
نفر با پرچم های سبز. از آن جا 
گذش��تیم و. به مقبره شهید 
صدر رس��یدیم که جنازه اش 
را همان زم��ان صدام منتقل 
 کرده ان��د. تصاوی��ری ه��م از 
کسی که جنازه را منتقل کرده 
ب��ود و مراحل انتقال جنازه را 
انجام م��ی داد، در آن جا نصب 

کرده بودند.
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قوام هم که از مدارس کهن نجف است، همان جا بود و افراد وابسته به جماعت مقتدي صدر 
آن را مدیریت می کردند . قصد راه دادن ما را نداشتند، اما به هر زبانی بود داخل شده، نگاهی 

به آن انداختیم .
س��پس به مقبره شیخ طوس��ی رفتیم  که باز بود و درس هم در کنار آن برقرار بود. مدرس 
آق��ای ش��یخ هادی آل راضی که تا این اواخر در قم اقامت داش��ت و اکن��ون به این جا آمده 
تدری��س می کند هم آن جا بود. پنج��اه نفری هم حاضر بودند. فاتح��ه ای خواندیم . به حیاط 
این مدرس آمدیم . در این س��مت، قبر آیت اهلل س��ید محمدمهدی  بحرالعل��وم عالم معروف 
بود. تصاویر بیست ودو نفر از شهدای خاندان بحرالعلوم به دیوار چسبیده بود. واقعا سوزناک 
ب��ود. اکثر قریب به اتفاق روحانی و جوان. همه اینها به دس��ت صدامي ها کش��ته ش��ده اند و 
معموال جنازه و مقبره ای هم ندارند. گفتند که آقای س��ید محمد بحرالعلوم که عضو شورای 
حکم بود، زمانی گفته بود که اگر ش��یطان هم حاضر باش��د، با او علیه صدام متحد می شویم ! 

خانواده ای که این قدر آسیب دیده، چه چیزی جز این می تواند بگوید؟

دیدار با آیت اهلل العظمی سید محمدسعید حکیم 
سپس برای زیارت امیر مؤمنان7 عازم حرم مطهر شدیم . مرقد حضرت یک بنای بزرگ 
اس��ت شامل یک صحن که ساختمانی در وسط آن  قرار دارد و ضریح هم در میان آن است . 
چندین در دارد که یک در س��مت مرقد ش��یخ طوسی اس��ت که به همین جهت به باب شیخ  
طوس��ی ش��ناخته می ش��ود. روبه روی آن، باب قبله اس��ت . دو طرف دیگر هم باب العمارة و 
باب الس��اعة . بازرس��ی بدنی شدیم ؛ البته از روحانیون چندان بازرس��ی نمي شود. موبایل ها را 
می گیرند. آقای معراجی یک زیارت امین اهلل خواند و قدری دعا و زیارت کرده، بازگش��تیم 
تا به منزل آیت اهلل  س��ید محمدسعید حکیم س��بط مرحوم حکیم برویم . ایشان از جمله مراجع 

کنونی نجف است .
جال��ب اس��ت بدانیم که از چه��ار مرجع فعلی مقی��م نجف یکی ایرانی اس��ت )آیت اهلل 
سیستاني ( یکی عرب است )آیت اهلل  محمدسعید حکیم (، یکی افغانی )آیت اهلل فیاض ( و یکی 
هم پاکستانی )آیت اهلل شیخ بشیر نجفي (. تقریبا همه چیز حکایت از آن دارد که مراجع نجف 
به طور دربس��ت مرجعیت آیت  اهلل سیس��تانی را به عنوان مرجعیت علیا پذیرفته  اند و کمترین 

ابهام و تردیدی در آن وجود ندارد.
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وقتی رسیدیم، گفتند اس��تاندار حله آمده و فعال باید 
منتظر باش��ید . نشستیم . برادر ایش��ان آقای سید محمدتقی 
حکیم  آن جا نشسته بود که فارسی هم حرف می زد. قدری 
با ایشان صحبت کردیم تا آن که در باز شد و داخل شدیم . 

ابتدا آقای مهدوی درباره کتابخانه ها صحبت کرد. 
س��پس آقای حکیم ش��روع به صحبت ک��رده، از این 
که در حال  حاضر ش��یعه از پرده تقیه درآمده و همه چیز 
آشکار شده سخن گفت . ایشان گفت: ما باید حرف های 
خودم��ان  را بزنی��م و اهل بیت را به مردم بشناس��انیم . اگر 
خوب بشناس��انیم، آنان به راه راست هدایت خواهند شد. 
من به  ایش��ان عرض کردم که درباره شیعه های افراطی و 
معت��دل چه باید ک��رد؟ کدام یک را باید به عنوان ش��یعه 
واقعی معرفي کرد؟ در توضی��ح خودم درباره تصورهایی 
که از ش��یعه در ایران امروز هست و چیزهایی که مداح ها 

می گویند مطالبی گفتم.
ایشان گفتند که حد ش��یعه همان است که در اصول و 
فروع کافی آمده اس��ت . همان روایات را باید مبنا گرفت . 
دوس��تان حاضر قدری درباره ضعیف بودن برخی روایات 
یا توجیه ناپذیر بودن آنها س��ؤال کردند، اما ایشان روی این 
مطلب اصرار داش��ت و خیلی حاضر به پذیرفتن ضعف آن 
روایات نبود. ایش��ان البته افزود که  باید خرافات و چیزهای 
اضافی را جدا کرد. آقای مهدوی اشاره کرد که مراجع باید 
در این باره یعنی افراط   کاری مداح ها توجه الزم را بدهند. 

این مجلس یک س��اعت و ده دقیق��ه به طول انجامید. 
ایش��ان کتابی هم با عنوان »فی رحاب العقیدة« دارد که در 
سه جلد )در یک مجلد( چاپ شده و پاسخ به پرسش های 
اعتقادی و تاریخی اس��ت . از اطالعاتی  هم که می داد پیدا 

ایش��ان گفتند که حد ش��یعه 
همان اس��ت ک��ه در اصول و 
فروع کافی آمده است . همان 
روای��ات را بای��د مبنا گرفت . 
دوس��تان حاضر قدری درباره 
ضعیف بودن برخی روایات یا 
توجیه ناپذیر بودن آنها سؤال 
کردن��د، اما ایش��ان روی این 
مطلب اصرار داش��ت و خیلی 
حاضر ب��ه پذیرفتن ضعف آن 
روایات نب��ود. ایش��ان البته 
اف��زود ک��ه  بای��د خراف��ات و 

چیزهای اضافی را جدا کرد.

از چهار مرجع فعلی مقیم نجف 
یکی ایرانی اس��ت )آیت اهلل 
سیس��تاني ( یکی عرب است 
)آیت اهلل  محمدسعید حکیم (، 
یکی افغانی )آیت اهلل فیاض ( 
و یکی هم پاکستانی )آیت اهلل 
شیخ بشیر نجفي (. تقریبا همه 
چی��ز حکای��ت از آن دارد که 
مراجع نجف به طور دربس��ت 
مرجعیت آیت  اهلل سیس��تانی 
را ب��ه عن��وان مرجعی��ت علیا 
پذیرفته  اند و کمترین ابهام و 

تردیدی در آن وجود ندارد.
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بود در این قبیل مطالب هم دستی دارد. چاپ پنجم این کتاب توسط دارالهالل )گویا در قم( 
منتش��ر شده و حاوی بسیاری از پرسش های تاریخی و اعتقادی و پاسخ به آنهاست. در برخی 
از موارد می توان گرایش معتدل این مرجع تقلید عالم تش��یع را به دست آورد؛ از جمله بحث 
مفصلی اس��ت که درباره صحابه، مواضع آنان و نیز مواضع اهل بیت و ش��یعیان نسبت به آنان 

آمده است.
آقازاده ایش��ان حجت  االسالم والمسلمین سید ریاض حکیم در ایران است . آقازاده دیگر 
همان جا بود که ایشان را هم زیارت کردیم . آیت  اهلل حکیم  فارسی می فهمید، اما عربی حرف 
می زد. بسیاری از خاندان های عرب نجف هم فارسی می دانند؛ چون گاه  زن های ایرانی همسر 
و یا خادمه آنها بوده اند و یا به بچه های آنها ش��یر می داده اند. بس��یاری از آنها هم فارسی را از 
طلبه های ایرانی یاد گرفته اند. تکلیف بازاري های کربال و نجف هم معلوم اس��ت؛ جز این   که 
بس��یاری از آنها اصال ایرانی بوده اند. دفتر آقای حکیم بسیار پر رفت و آمد بود؛ در حالی که 
در دفتر آقای فیاض خبری نبود. روشن  است که آقای حکیم عراقی است و طبیعی است که 

رفت و آمد بیشتری داشته باشد.

در میهمانی استاد آیت اهلل قرشی
ظهر برای ناهار می بایس��ت خدمت آقای باقر ش��ریف القرش��ی می رفتی��م . ابتدا به محل 
کتابخانه ایش��ان که  نزدیک حرم مطهر بود رفتیم . از تأخیری که کرده بودیم ، شرمنده شدیم . 
پیرمرد تمام این مدت، منتظر مانده و خس��ته شده بود. کتابخانه امام حسن مجتبی7 در سال 
1993 زمان صدام تأسیس ش��ده است ؛ اما به تازگی در زمین جدیدی ساختمان تازه ای برای 
آن بنا ش��ده و حتی زمینی هم خریداری ش��ده تا به آن افزوده شود. س��اختمان چندین طبقه 
داش��ت و ایش��ان می فرمود که بیش از یکصدهزار جلد کتاب دارند. بیش��تر چاپ های  قدیم 
نج��ف و مصر را آن جا دیدیم . خرید زمین کن��ار کتابخانه با کمک قابل مالحظه مقام معظم 

رهبری به انجام رسیده و ایشان خود به آن تصریح کرد.
پس بازدیدی س��ریع از کتابخانه ، به منزل ایش��ان که در حّی العلماء است آمدیم . نام این 
محل از زمان  حسن البکر درست شده است . سفره جانانه ای پهن شده بود و همه جور غذایی 
در آن یافت می شد. برای من که این چند روز درد معده داشتم ، نگاه به آن حسرت آمیز بود؛ 

اما به قاعده »قدر مقدور« بهره بردم .
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همان  جا سر سفره، دفتر خاطرات را به ایشان سپردم تا چیزی 
بنویسند. این متن را به پاس عالقه اش به ایراني ها نوشت :

بس��م اهلل منزل الکتاب هدی و رحمة و نفحات من 
روح اهلل تعالی الی رس��وله العظی��م مفجر العلم و 

الحکمة فی االرض و بعد:
و الیحظی بالوالء لهم اال خیار الخلق فان اهلل تعالی 
ق��د من علی عباده بأئمة اهل البیت علیهم الس��الم 
دعاة العدل االجتماعی فی دنیا االسالم و من حسن  
توفیق االیرانیین .... بالعترة الطاهرة فقد نالوا بذلک 
الحظ والتوفیق ، فقد جعلهم اهلل ساسة العباد و فخر 
بن��ی آدم الن االئم��ة )ع ( دعاة اهلل ف��ی االرض و 

الحمد هلل رب العالمین .  باقر شریف  القرشي 
آقای مهدوی هم از ایشان خواست تا خاطره ای را که یکی 

دو بار گفته بود، در دفتر بنده بنویسد. ایشان این را نوشت :
رفع بعض اهل العلم رسالة الی االمام السید ابي الحسن 

االصفهانی قبل مجي ء رمضان ، جاء فیها:
مسألة أعجز من حلها

و أنت فیها سیدی أخبر
رمضان شهر جاءنا مقبلة 
یصومه المفلس أم یفطر

فکتب الیه السید جواب الفتیا: یصوم المفلس بامداد 
من أبی الحسن . وأرسل الیه کمیة من المال .

و کتب بعض أهل العلم االیرانیین رس��الة الی االمام 
الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء، رسالة جاء فیها:

ش��هر رمضان آمد و لیس عندنا زغال . فما تقولون 
فی الصوم ؟

أجاب الش��یخ : المس��ألة مش��كلة جدا راجعوا فیها 
غیری من االعالم .

کتابخانه امام حسن مجتبی7 
در س��ال 1993 زمان صدام 
تأس��یس ش��ده اس��ت ؛ ام��ا 
ب��ه تازگی در زمی��ن جدیدی 
س��اختمان ت��ازه ای ب��رای آن 
بنا ش��ده و حت��ی زمینی هم 
خریداری شده تا به آن افزوده 
شود. ساختمان چندین طبقه 
داش��ت و ایش��ان می فرمود 
که بی��ش از یکصدهزار جلد 
کتاب دارند. بیشتر چاپ های 
 قدی��م نجف و مص��ر را آن جا 
دیدی��م . خری��د زمی��ن کنار 
کتابخانه با کمک قابل مالحظه 
مقام معظ��م رهبری به انجام 
رسیده و ایش��ان خود به آن 

تصریح کرد.
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این داس��تان مربوط به سخاوتمندی آیت اهلل س��ید ابوالحسن اصفهانی است که می گویند 
رمز موفقیتش در آن بالد عربی، همین سخاوتمندي اش بود.

گفتنی اس��ت که آقای باقر شریف قرشی پنجاه س��ال قبل کتاب امام حسن مجتبی7 را 
نوش��ت و آخرین کتابش ازحلقات معصومین راجع به پیامبر9 بود که امس��ال چاپ ش��د؛ 
یعنی یک دوره تاریخ معصومین را طی پنجاه س��ال  نوش��ته اس��ت . قرار است دبیرخانه کتاب 
س��ال والیت، این دوره را چاپ کند. خودش به آق��ای معراجی گفته بود بهترین آنها کتاب 
» موس��وعة االمام الصادق7« اس��ت که برای آن زحمت زیادی کش��یده اس��ت . کتاب امام 
حسن7  را فخرالدین  حجازی گویا با توصیه  آیت اهلل میالنی رحمة اهلل علیه پیش از انقالب 
ترجمه کرد. امروز آقای باقر ش��ریف مجددا از بش��ار عواد و این که ناصبی اس��ت و هر جا 

فضیلتی از اهل بیت بوده پاورقی زده که اینها درست نیست ، سخن  گفت .2 
بعد از ناهار به خانه آمدیم و اس��تراحت کردیم . نبود برق واقعا برای ما دش��وار اس��ت  و 
ش��ب ها بدتر. تا برق هست، داخل ساختمان می خوابیم، اما به محض آن  که برق می رود، همه 
به حیاط می روند و باز با روشن شدن کولر که عالمت آمدن برق است ، به اتاق برمی گردند. 
در همس��ایگی ما هم یک رس��توران  بزرگ هس��ت که مولد برق بزرگی باالی س��اختمانش 
گذاش��ته و معموال روش��ن است و آن قدر صدا دارد که همه جا را از صدا و دودش پر کرده 
اس��ت . در حال حاضر تقریبا هر کسی دستش به دهانش می رسد، یک ژنراتور کوچک برق 
ب��رای اوقات بی  برقی تهیه دیده که معموال صدای آن از منازل و مغازه ها به گوش می رس��د. 

هرچند در آخر شب معموال آن را خاموش می کنند تا کمتر مزاحم همسایگان باشد.

در خانه امیر المؤمنین7 در کوفه 
عصر روز ش��نبه ساعت 7 از خانه حرکت کردیم تا به زیارت مسجد جامع کوفه و مسجد 
س��هله برویم . من  گذرنامه برنداشته بودم که مجبور شدیم دقایقی برگردیم و دوباره حرکت 
کنیم . اتفاقا همان ابتدای راه از ما درخواست گذرنامه کردند. در این جا ایستگاه های بازرسی 
را »موقف الس��یطره« می نامند که نام عجیبی اس��ت و ش��اید نش��انی از دوره استبداد. یکی از 
دوس��تان قدری با مأمور عراقی مش��اجره کرد که نزدیک بود مش��کلی فراهم  شود. باالخره 

عذرخواهی شد و گذشتیم . 
وقتی وارد کوفه ش��دیم، من احساس عجیبی داشتم . انسان آن   قدر در تاریخ اسالم درباره 
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کوف��ه مطالعه کرده و حاال قرار اس��ت این ش��هر را ببیند. 
در محل کوفه اصلي ، مس��جد جامع اس��ت و داراالماره و 
خانه امیرمؤمنان7. ابتدا به مس��جد جامع رفتیم؛ بسته بود. 
گفتند: در حال تعمیر است . اصرار کردیم تا باالخره اجازه 
دادند که حیاط مرقد مس��لم و هانی و سپس مسجد جامع 
را زیارت کنیم . در مرقد مس��لم هم بس��ته بود. قبر مختار 
هم داخل همان جاست. پش��ت در نماز و زیارتی کردیم . 
س��پس وارد صحن مسجد کوفه ش��دیم که می گفتند قبال 
در همه جای آن اسامی هر قسمت نوشته شده بوده که در 
مفاتیح ، اعمال آنها آمده اس��ت ؛ اما در حال حاضر صحن 
مس��جد آماده برای فرش بود. وارد رواق مس��جد شده و 
نزدیک محراب امام علی 7 نماز خواندیم . یک محراب 
دیگ��ر هم که محل ضربت  خوردن یا محل نمازهای نافله 
حضرت بوده، در مسجد وجود دارد. بازسازی مسجد در 
حال حاضر با پول های »بُهره«هاس��ت ک��ه مقبره جعفر بن 
ابی  طالب7 را هم آنها درس��ت کرده اند. س��لطان برهان 
الدین مش��غول  انجام این کارهاس��ت . ای��ن فرقه یکی از 
فرقه های منسوب به اس��ماعیلیه است که بیشتر پیروان آن 

در هند هستند.
از مس��جد بیرون آم��ده، قدم  زنان به س��مت خانه امام 
عل��ی7 رفتیم . در واقع زمین پش��ت مس��جد داراالماره 
بوده  ک��ه فعال یک مخروبه اس��ت . گفتن��د این جا هرچه 
بس��ازند، خیلی س��ریع خراب می ش��ود. بعد از این زمین ، 
خانه امام  علی7 است که صحنی هم دارد. مغرب بود و 
متأس��فانه مردم همه به صورت فرادا مشغول خواندن نماز 
بودن��د. داخل خانه منس��وب به امام ش��دیم . همه دیوارها 
آجری اس��ت . حیاط کوچکی دارد. س��مت راس��ت ، دو 

م��ن  ش��دیم،  کوف��ه  وارد 
داش��تم .  عجیب��ی  احس��اس 
انسان آن   قدر در تاریخ اسالم 
درب��اره کوفه مطالع��ه کرده و 
حاال قرار اس��ت این ش��هر را 
ببیند. در مح��ل کوفه اصلي ، 
مسجد جامع است و داراالماره 
و خان��ه امیرمؤمنان7. ابتدا 
به مسجد جامع رفتیم؛ بسته 
ب��ود. گفتند: در ح��ال تعمیر 
است . اصرار کردیم تا باالخره 
اج��ازه دادند که حی��اط مرقد 
مسلم و هانی و سپس مسجد 

جامع را زیارت کنیم .

گفتن��ی اس��ت که آق��ای باقر 
شریف قرشی پنجاه سال قبل 
کت��اب امام حس��ن مجتبی7 
را نوش��ت و آخری��ن کتابش 
ازحلق��ات معصومین راجع به 
پیامبر9 بود که امسال چاپ 
ش��د؛ یعنی ی��ک دوره تاریخ 
معصومین را طی پنجاه س��ال 

 نوشته است .
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خروجي دارد. اولی به جایی می رود که محل غس��ل امیرالمؤمنین7 است . تختگاهی سنگی 
س��اخته اند و باالیش  نوش��ته اند: محل غسل . دو طرف آن هم جای نشس��تن امام حسن و امام 
حس��ین8 است که همه را با کاشی نوشته اند. آدم کاشی ها را که می بیند، فکر می کند واقعا 
از لحاظ تاریخی اینها درس��ت اس��ت. خروجی بعدی هم اندرونی بوده اس��ت . چاه آبی هم 
هس��ت که آب آن را با دلو می کشند و مي فروش��ند. می گویند این جا محل زندگی خانواده 

حضرت بوده است . چند اتاق کوچک در گوشه و کنار هست .
اصال نمي دانم اینها درس��ت است یا نه ، اما به هر حال خانه حضرت باید چنین جایی بوده 
باش��د. هر کس در این خانه قدم بگذارد، مخصوصا اگر دفعه اولش باش��د، اش��کش جاری 
می شود. زن و مرد همه داخل این خانه  رفت  وآمد می کنند. طبعا در زمان کثرت مسافر، این جا 
با ازدحام جمعیت و دش��واری رفت و آمد و زیارت مواجه می شود. نماز مغرب و عشاء را در 
همان خانه خواندیم و بیرون آمدیم . این مطالب را بعد از نماز در  همان خانه و کنار جایی که 

آن را محل غسل حضرت می دانند نوشتم .
از آن جا بیرون آمده، قدم  زنان به س��مت ماش��ین برگش��تیم . عازم مسجد سهله شدیم که 
آن هم مس��دود بود و هیچ  نش��انی از این  که باز ش��ود، در کار نبود. نوش��ته بودند که به دلیل 

تعمیرات، مسدود است .
هنگام قدم زدن در کوفه، همه اش در فکر کوفه قدیم بودم . ش��اید اس��م کوفه بیش از هر 
ش��هری در تاریخ طبري آمده باشد. این نش��ان از آن دارد که این شهر چه اندازه در حوادث 
صدر اس��الم از جایگاه باالیی برخوردار بوده اس��ت . از خود می پرسیدم که محل قبیله کنده 

کجا بوده ؟ مذحج چطور؟ یا حمراء کوفه در کجا ساکن بوده اند؟

سفر مجدد به کربال
صبح روز یکش��نبه س��اعت 5/5 به س��مت کربال حرکت کردیم . بنای ما این بود تا ظهر 
در آن جا بمانیم و برای ناهار به نجف برگردیم . ابتدا به س��اختمان »ش��بکة کربالء المقدسة«3 
رفتیم . اندکی بعد آقای س��ید عباس شهرستانی هم آمد. صحبت های متفرقه ای شد. من برخی 
از س��ایت ها را نگاه کردم . صحبت  ما درباره تصور فعلی عراقي ها از ایران و انتظاراتشان بود. 
ایشان گفت: البته فضای نجف و کربال با جاهای دیگر فرق دارد. مردم می دانند که ایران در 
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گذشته  چه قدر برای عتبات و آبادی آنها زحمت کشیده 
است ؛ اما در حال حاضر مردم بسیار فقیرند و نیاز به کمک  
دارند. ایراني ها هرچه می فرس��تند، برای حرم می فرستند؛ 
در حالی که مردم انتظار کمک دارند و می دانند ایراني ها 
دارن��د و می توانند کم��ک کنند. حرف ه��ای او را یک 
یادداش��ت کوتاه کرده، برای بازتاب فرس��تادم که با اسم 

 مستعار منتشر کرد. 
آقای شهرستانی می گفت: دو سال پیش که ما آمدیم، 
به قدری این جا ویران و کثیف بود که حد وحصر نداشت . 
وضع بهداش��تی قدری بهتر شده و مردم در انجام کارهای 
اقتصادی فعال تر ش��ده اند. آقای سیدعباس شهرستانی در 
جریان انتفاضه ش��عبان 91 در کربال بوده اس��ت . ایش��ان 
گفت که کربال س��یزده روز مقاومت کرد و از این جهت 
خیلی هم ش��هید داد. در آن زمان بخش��ی از بین  الحرمین 
خان��ه و مغازه بود که هم��ه را تخریب کردند. همان زمان 
یک دیواری هم دور بین  الحرمین کش��یدند و دو در برای 
آن گذاشتند تا بتوانند آن جا را کنترل کنند. بعدها آن  قدر 
فش��ار آوردند تا ای��ن دیوارها را برداش��تند و این فضا باز 
شد. تا به حال هم پول خانه ها و مغازه هاي تخریب شده را 
به مردم نداده اند. حاال هم صحبت توس��عه حرم است که 

هنوز به جایی نرسیده است .
ایشان از این  که در تغییرات جدید عراق، نوعی تمایل 
ب��ه غربزدگی در جوانان پدید آم��ده که قبال به خاطر فقر 
امکانش نبوده ابراز نگرانی می کرد. معلوم اس��ت که این 

حاالت روز به روز بیشتر خواهد شد.

آقای س��یدعباس شهرستانی 
در جریان انتفاضه شعبان 91 
در کربال بوده اس��ت . ایشان 
گف��ت ک��ه کربال س��یزده روز 
مقاوم��ت ک��رد و از این جهت 
خیلی هم ش��هید داد. در آن 
زمان بخش��ی از بین  الحرمین 
خان��ه و مغ��ازه بود ک��ه همه 
هم��ان  کردن��د.  تخری��ب  را 
زم��ان ی��ک دیواری ه��م دور 
بین  الحرمین کشیدند و دو در 
برای آن گذاشتند تا بتوانند 
آن جا را کنت��رل کنند. بعدها 
آن  قدر فش��ار آوردند تا این 
دیوارها را برداش��تند و این 

فضا باز شد.

هن��گام ق��دم زدن در کوفه، 
همه اش در فکر کوفه قدیم 
ب��ودم . ش��اید اس��م کوف��ه 
بیش از هر ش��هری در تاریخ 
طبري آمده باش��د. این نشان 
از آن دارد ک��ه این ش��هر چه 
اندازه در حوادث صدر اسالم 
از جایگاه باالیی برخوردار بوده 
است . از خود می پرسیدم که 
مح��ل قبیله کنده کج��ا بوده ؟ 
مذحج چطور؟ ی��ا حمراء کوفه 

در کجا ساکن بوده اند؟
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سپس به حرم مشرف شدیم . ابتدا به زیارت مرقد مطهر امام حسین7 رفتیم . زیارت  دلچسبی 
بود. بسیار خلوت ، و ما در حالی که نزدیک ضریح ایستاده یا نشسته بودیم ، زیارت کردیم . بعد 
هم به  زیارت قبر حبیب بن مظاهر و قتلگاه رفتیم . قبر ابراهیم مجاب هم در همان حاش��یه حرم 
مطهر و داخل رواق اس��ت  که آن را هم زیارت کردیم . بر اساس آنچه نوشته اند، وی نواده امام 

کاظم 7 و پسر محمد عابد است . بعد از نماز نشستم و این چند سطر را نوشتم .
از آن جا بیرون آمده، به س��راغ تّل زینبیه رفتیم . از در قبله که بیرون آمدیم ، دس��ت راست ، 
در گوشه ای تل  زینبیه است که ساختمانی است شاید بیش از دویست متر مربع . نماز خواندیم و 
آقای مهدوی راد هم بر اساس وعده ای که قبال داده بود، روضه ای برایمان خواند. گریه کردیم . 
از آن جا به س��مت مرقد حض��رت ابوالفضل العباس7 رفتیم . در بین راه قدری مهر و تس��بیح 
خریده، به محل امانات س��پردیم . بازار کربال با همه بزرگی، خلوت اس��ت و برای آمدن زائران 
خارجی و به  خصوص ایرانی روزشماری می کند. به حرم وارد شده، و زیارت و نماز خواندیم.

به نظرم کربال بس��یار آبادتر از نجف اس��ت . آقای سید عباس شهرستانی هم می گفت که 
این دو شهر مثل مشهد و قم است و از این جهت تشبیه بسیار خوبی است . ساعت یازده بود که 
این مطلب را بعد از نماز زیارت نوشتم  و از حرم خارج شدیم . از آقای سید عباس شهرستانی 

خوشمان آمد. دوستان می گفتند به دائیش رفته است .
هم��راه ب��ا آقای ماهر ک��ه راهنمای ما بود، به س��مت محل قطع ش��دن دس��تان حضرت 
ابوالفضل7 رفتیم . دو جا بود و نزدیک به هم . برای هر کدام جایی بسیار کوچک ساخته اند. 
اولی بنای جدیدش در سال 1997 بوده که این تاریخ و نام بانی با کاشی روی خود بنا نوشته 
ش��ده بود. این بنای کوچک کنار خیابان میان یک کوچه واقع شده بود. بنای دوم چسبیده به 
یک خانه بود. کاشی  کاری شده و یک نقاشی هم از صحرای کربال با کاشی روی دیوار بود؛ 

با تصویر دست بریده  در آن نقاشي .
از آن جا عازم مقام صاحب الزمان)عج( ش��دیم . مسجد بزرگی بود در حاشیه نهر حسینی 
که  بچه ها و مردها در حال شنا در آن بودند. بنای تازه و مدرن و تمییزی بود. جایی بود شبیه 
 به مس��جد جمکران یا مس��جد س��هله . آن جا هم نماز خواندیم و س��اعت یازده و ربع بود که

 خارج شدیم .
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وارد خیابان س��دره شدیم که روبه روی همان مقام است . در این خیابان، مغازه و هتل های 
بسیاری بود. در یک کوچه، مقام علی اکبر7 بود که نرفتیم . اندکی جلوتر، سر یک کوچه 
مقام علی اصغر7 قرار داش��ت که باالی آن نوش��ته بودند: محل ش��هادت  علی اصغر7. از 
آن جا به بین الحرمین برگشته، وسائل را از امانتداری گرفتیم و راهی بازاری شدیم که  آخرش 
به خیابان می رس��ید. واقعا خس��ته بودیم . دوستان برخی چیزهای کوچک خریداری کردند و 
من هم در گوش��ه ای نشس��تم . یک لحظه متوجه ش��دم که به خواب رفته ام و یکی از رفقا در 
همان حالت خواب، عکسی از من  گرفته است . بازار را تا آخر رفتیم . از اتفاق، خانه راهنمای 
ما یعنی ماهر در همان حدود بود. مي گفت با مادربزرگش در یکی از همین خانه های بسیاری 

قدیمی در حاشیه بین  الحرمین زندگی می کند.
به خیابان که رس��یدیم، ماشین گرفته، به مرکز اطالع  رسانی کربال رفتیم . دوستان پیشنهاد 
کردند که به س��وی مرقد حّر بن  یزید ریاحی برویم ؛ هم زیارت کنیم و هم نماز ظهر و عصر 
را آن جا بخوانیم . همین کار را کردیم . هفت کیلومتر فاصله داشت . رفتیم و زیارت کردیم و 
برگشتیم . ساختمانی دارد و ضریح بسیار کوچکي . حّر انسان بسیار بزرگی است و کمتر کسی 
است که ویژگي های آزادي خواهانه او را داشته باشد. می گویند بعد از واقعه کربال طایفه  اش 

جنازه او را به این جا آورده  اند.

آخرین زیارت حرم مطهر امیرمؤمنان7
باز به محل اطالع  رسانی آمده، ناهار خوردیم ، ساعتی استراحت کرده و به نجف برگشتیم . 
در آن جا اندکی تأمل کرده، راهی حرم ش��دیم ت��ا برای آخرین بار آن حرم مطهر را زیارت 
کنیم . س��ر راه به پاساژ کهنه ای رفتیم . همه اش مغازه عبافروش��ی و تسبیح و بعضا پارچه بود. 
عبایی برای خودم خریدم . از نوه آیت اهلل خویی هم  که آن جا مغازه پارچه  فروش��ی داش��ت ، 
چادری گرفتم . دوستان هم چیزهای دیگری خریدند. این جا هر 1650 دینار معادل یک  هزار 
تومان اس��ت . وسایل را در ماش��ین گذاشتیم و به حرم مشرف ش��دیم . هنگام مغرب بود. در 
همان صحن روی فرش ها نماز خواندم. برای اطمینان بیشتر، از طلبه ای محل مدفن حاج شیخ 
عباس قمی را پرس��یدم ؛ نمي دانست . گفت: من هم میهمان هستم و در سوریه درس خوانده ام 
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و فعال در اس��تان دیاله عراق س��اکنم و برای زیارت آمده ام . از دیگران پرسیدیم ؛ همان جایی 
را نش��ان  دادند که قبال نوش��تم . به مرقد آیت اهلل خویی و آیت اهلل حاج آقا مصطفی هم سری 

زده، فاتحه خواندیم .
عمده زیارات متعلق به امیرالمؤمنین7 را در این آخرین زیارت در داخل حرم خواندم و 
برخی را هم مرور کردم تا مضامین آنها را بدانم . لحظاتی عالی بود و زیارتی دلچسب . خلوتی 
آن ج��ا بیش از هر چیز برایم جالب بود. به راحتی زیارت کردیم  و نماز خواندیم و برای همه 
کسانی که التماس دعا گفته بودند دعا کردم . در یک زیارت که حاج شیخ عباس قمی آن  را 

از »مستدرک الوسائل« و آن هم از کتاب مزار قدیمی نقل کرده چنین آمده است :
»الّله��م ارزقن��ی عقال کامال، و لبا راجحا، و قلبا زاکیا، و عمال کثیرا، و ادبا بارعا، واجعل ذلک 

کله لي ، و التجعله علی  برحمتک یا أرحم الراحمین «.
نکته جالب دیگر، توحیدی اس��ت که در درون این زیارات هس��ت. چون الفاظ برخی از 
این زیارتنامه ها بسا ممکن است برای ناآگاهان درباره توحید شبهه ایجاد کند، به یکی از این 

ادعیه که بعد از نماز زیارت امیر مؤمنان7 آمده، اشاره می کنم:
»الّلهم لک صّلیت و لک رکعت ، و لک سجدت وحدک ال شریک لک، النه التکون الصلوة و 
الرکوع و الس��جود اال لک، النک أنت اهلل ال اله اال أنت ، الّلهم صّل علی محمد و آل محمد و 

تقبل منّی زیارتي ، و أعطنی سؤلی بمحمد و آله  الطاهرین «.
این مطالب را در حرم امیرالمؤمنین7 نوشتم و بیرون آمدیم .

بازگشت به ایران 
ش��ام را خ��ورده و خوابیدیم تا صبح زود حرکت کنیم . از آن جا ک��ه برق نبود، به حیاط 
رفتیم . با این که ابتدا هوا دم  کرده بود و س��خت آرام بود، اما ناگهان وزش باد آغاز ش��د و 
اندک��ی بعد تبدیل ب��ه طوفان گردید و خاک بود که به هوا می رفت . س��اعتی بعد احس��اس 
کردیم نفس کشیدن دشوار شده است . برخاستم و به داخل ساختمان رفتم . دیدم خاک همه 
جا را گرفته اس��ت . خوابیدم و صبح ساعت 5 که برخاستم ، دیدم تمام آسمان تیره و تار و پر 
از غبار خاک اس��ت . تمام روی زمین و فرش و کف��ش و همه جا پر از خاک بود. این همان 
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چیزی اس��ت که در این جا ب��ه آن »عّجه« می گویند و گاه 
چندان زیاد است که بازار تعطیل می شود.

سوار ماش��ین ش��ده، حرکت کردیم ؛ اما غبار مثل مه 
همه ج��ا را گرفته بود و تا فاصله  چن��د متری قابل رؤیت 
بود. س��ابقا درباره این خاک نجف که از سه تا ده روز به 
طول می انجامد، چیزهایی  شنیده بودم ، اما این بار به چشم 
دیدم . خوش  اقبالی ما آن بود که شب آخر این اتفاق افتاد. 
فضای پر از خاک  نرم تا نزدیک مرز ایران ادامه داش��ت ؛ 

حتی در این سوی مرز تا ایالم هم آثار آن دیده می شد.
دو تاکس��ی ما را تا م��رز آوردند و ب��ه دلیل خلوتی، 
کارها به س��رعت انجام ش��د و م��ا به مه��ران آمدیم . در 
اداره گذرنامه،  مهر خروج م��ا را ثبت کامپیوتري کردند 
و با ماش��ین آقای عابدی که جایی در پارکینگ گذاشته 

بودیم، به سمت  ایالم حرکت کردیم .
ساعت یک بود که به ایالم رسیده ، به همان ساختمان 
شبکه امام جواد7 رفته، ناهار خورده، خوابیدیم و ساعت 
س��ه بعد از ظهر به  سمت کرمانشاه حرکت کردیم . هشت 
ساعت بعد یعنی ساعت 11 شب )روز دوشنبه 16 خرداد( 
درست در همان ساعتی که از قم بیرون  رفته بودیم، به قم 

وارد شدیم . 
در این س��فر هم��ه ناراحتی ما از آن باب��ت بود که به 
دلیل مس��ائل امنیتی نتوانستیم به زیارت امامان در کاظمین 

وسامرا برویم و به زیارت از دور اکتفا کردیم .

نکت��ه جالب دیگ��ر، توحیدی 
است که در درون این زیارات 
هس��ت. چون الف��اظ برخی از 
ای��ن زیارتنامه ها بس��ا ممکن 
اس��ت درباره توحید ش��بهه 
ایج��اد کن��د، به یک��ی از این 
ادعیه که بع��د از نماز زیارت 
امیر مؤمنان7 آمده، اش��اره 

می کنم:
»اللّه��م ل��ک صلّی��ت و ل��ک 
رکعت ، و لک س��جدت وحدک 
ال ش��ریک ل��ک، الن��ه التکون 
الصلوة و الرکوع و السجود اال 
ل��ک، النک أن��ت اهلل ال اله اال 
أن��ت ، اللّهم صّل علی محمد و 
آل محمد و تقبل منّی زیارتي ، 
و أعطنی س��ؤلی بمحمد و آله  

الطاهرین «.
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پی نوشت ها:
1. تعبیر »حضرت امام« از خود آیت اهلل سیستانی بود.

2. پس از بازگش��ت، جس��ت وجو کردم و این مطلب را در »تهذیب الکمال« ، ج 20، ص 484 یافتم . بشار 
در پاورقی ذیل حدیث  غدیر نوش��ته اس��ت که این حدیث حتی یک طریق صحیح ندارد و اش��اره به 
نقلی کرده که در مجلد 19، ص 405 آمده که ابوحصین گفته اس��ت: ما این حدیث را نش��نیده بودیم 
تا آن  که ابواس��حاق از خراس��ان آن را آورد. بدتر از آن، کتابی با عنوان »علی و الخلفاء« از بشار دیدم 
که به دفاع از صدام و علیه ایران نوشته شده و با تعابیر بسیار زشتی از امام خمینی یاد شده بود. وی در 
این کتاب صدام را »القائد المجاهد« نامیده است و کوشیده تا افکار ایرانیان را به عنوان افکار الحادی 

و شعوبی معرفی کند.
.www.holykarbala.net :3. آدرس پایگاه اینترنتی
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