
مسافــــر آفتاب
)رحلت حضرت معصومه علیهاالسالم(

گوهرکویر 
در آس�مان تاریخ، ستاره ای تابیدن گرفت که زائران 
حرم شریفش، هر صبح و شام جرعه نوش انوار مقدسش 
می گردن�د و در ج�وار او ِمهر و وفا را از دامن س�خاوتش 
برمی گزینن�د. آری، او م�ه پ�اره ای از وج�ود تابناک باب 
الحوائج، موسی بن جعفر علیه السالم است؛ معصومه ای 
که نه فقط پیروان دین، پاسدار حرمت اویند، که بیگانگان 
نیز در آس�تان حضرتش زانوی ادب می نهند. او پرورش 
یافته مکتبی است که در آن، مهربانی موج می زند و عشق 
دیوانی اس�ت که زیباترین غزلش، سروده های عاشقانه 
خواه�ری اس�ت در ف�راِق روِی تاباِن برادر ک�ه غربت را 
گزید تا محمل نشین کوِی رضا گردد؛ ولی تقدیر، او را به 
آشیانه عاشقان کشانید تا زمینی نهان در دل کویر، هم چو 

خورشید بتابد و رو به قبله طوس نماِز عشق گزاْرد
وفات حضرت معصومه )س(

حض�رت فاطمه معصوم�ه )س( در روز اول ذیقعده 
س�ال 173 هج�ري، در ش�هر مدینه چش�م ب�ه جهان 
گش�ود. این بان�وي بزرگوار، از همان آغ�از، در محیطي 
پ�رورش یافت که پدر و مادر و فرزندان، همه به فضایل 
اخالقي آراس�ته بودند. عبادت و زهد، پارس�ایي و تقوا، 
راس�تگویي و بردباري، اس�تقامت در براب�ر نامالیمات، 
بخش�ندگي و پاکدامني و نیز یاد خدا، از صفات برجسته 
این خاندان پاک س�یرت و نیکو سرش�ت به ش�مار مي 
رفت. پدران این خاندان، همه برگزیدگان و پیش�وایان 
هدایت، گوهرهاي تابناک امامت و س�کان داران کشتي 

انسانیت بودند. 

سرچشمه دانش 
 حض�رت معصومه )س( در خانداني که سرچش�مه 
عل�م و تق�وا و فضایل اخالقي بود، پ�رورش یافت. پس 
از آنکه پدر بزرگوار آن بانوي گرامي به ش�هادت رسید، 
فرزند ارجمند آن امام، یعني حضرت رضا )ع( عهده دار 
امر تعلیم و تربیت خواهران و برادران خود شد و مخارج 
آن�ان را نی�ز بر عهده گرف�ت. در اثر توجه�ات زیاد آن 
حضرت، هر یک از فرزندان امام کاظم )ع( به مقامي واال 
دست یافتند و زبانزد همگان گشتند. ابن صباغ ملکي در 
این باره میگوید: هر یک از فرزندان ابي الحسن موسي 
معروف به کاظم، فضیلتي مشهور دارد. بدون تردید بعد 
از حض�رت رض�ا )ع( در میان فرزندان ام�ام کاظم )ع(، 
حض�رت معصومه )س( از نظر علمي و اخالقي، واالمقام 
ترین آنان است. این حقیقت از اسامي، لقب ها، تعریف 
ها و توصیفاتي که ائمه اطهار )ع( از ایش�ان نموده اند، 
آش�کار اس�ت و این حقیقت روشن مي سازد که ایشان 
نی�ز چون حض�رت زین�ب )س( عالمه غی�ر معلمه بوده 

است.  
مظهر فضایل

 حض�رت فاطم�ه معصوم�ه )س( مظه�ر فضایل و 
مقامات است. روایات معصومان )ع( فضیلت ها و مقامات 
بلندي را به آن حضرت نسبت مي دهد. امام صادق )ع( 
در این باره مي فرمایند: آگاه باشید که براي خدا حرمي 
اس�ت و آن مکه اس�ت؛ و براي پیامبر خدا حرمي است 
و آن مدینه اس�ت. و براي امیرمؤمنان حرمي است و آن 
کوفه اس�ت. بدانید که حرم م�ن و فرزندانم بعد از من، 

شماره55   
اسفند ماه 

1390

11

گی
هن

فر
 -

ی 
اد

تق
اع



قم اس�ت. آگاه باش�ید که قم، کوفه کوچک ماست، بدانید 
بهش�ت هشت دروازه دارد که سه تاي آن ها به سوي قم 
اس�ت. بانویي از فرزندان من به نام فاطمه، دختر موسي، 
در آن جا رحلت مي کند که با ش�فاعت او، همه شیعیان ما 

وارد بهشت  مي شوند.
مقام علمي حضرت معصومه )س(

 حض�رت معصومه )س( از جمله بانوان گرانقدر و واال 
مقام جهان تش�یع اس�ت و مقام علمي بلن�دي دارد. نقل 
ش�ده که روزي جمعي از ش�یعیان، به قصد دیدار حضرت 
موس�ي بن جعفر )ع( و پرسیدن پرسش هایي از ایشان، 
ب�ه مدینه منوره مش�رف ش�دند. چون ام�ام کاظم )ع( در 
مس�افرت بود، پرس�ش هاي خود را به حضرت معصومه 
)س( که در آن هنگام کودکي خردسال بیش نبود، تحویل 
دادن�د. فرداي آن روز براي ب�ار دیگر به منزل امام رفتند، 
ولي هنوز ایش�ان از س�فر برنگش�ته بود. پس ب�ه ناچار، 
پرس�ش هاي خود را باز خواس�تند تا در مس�افرت بعدي 
به خدمت امام برس�ند، غاف�ل از این که حضرت معصومه 
)س( جواب پرس�ش ها را نگاش�ته اس�ت. وقتي پاس�خ 
ه�ا را مالحظه کردند، بس�یار خوش�حال ش�دند و پس از 
سپاسگزاري فراوان، شهر مدینه را ترک گفتند. از قضاي 
روزگار در بین راه با امام موسي بن جعفر )ع( مواجه شده، 
ماجراي خویش را باز گفتند. وقتي امام پاس�خ پرسش ها 

را مطالعه کردند، سه بار فرمود: پدرش فدایش.
برگزیدن شهر قم

پ�س از آنک�ه حض�رت معصومه )ع( به ش�هر س�اوه 
رس�ید، بیمار ش�د. چون توان رفتن به خراسان را در خود 

ندید، تصمیم گرفت  به قم برود. 
زیارت حضرت معصومه )س( از منظر روایات 

 درباره فضیلت زیارت حضرت معصومه )س( روایات 
فراوان�ي از پیش�وایان معص�وم رس�یده اس�ت. از جمله، 
هنگامي که یکي از محدثان برجس�ته قم، به نام سعد بن 
سعد به محضر مقدس امام رضا )س( شرفیاب مي شود، 
امام هش�تم خطاب به ایش�ان مي فرماید: اي سعد! از ما 
در نزد ش�ما قبري است. سعد مي گوید: فدایت شوم! آیا 
قبر فاطمه دختر موسي بن جعفر )س( را مي فرمایید؟ مي 
فرماید: آري، هر کس او را زیارت کند، در حالي که به حق  

او آگاه باشد، بهشت از آن اوست. 
پیش�واي جهان تش�یع امام جعفر صادق )س( نیز در 
این باره مي فرماید: هر کس او را زیارت کند، بهش�ت بر 
او واجب گردد. و در حدیث دیگري آمده اس�ت: زیارت او، 

هم سنگ بهشت است. 
امام رضا )ع( و لقب معصومه 

 حضرت فاطمه معصومه )س( بانویي بهش�تي، غرق 
در عبادت و نیایش، پیراس�ته از زش�تي ها و ش�بنم معطر 
آفرینش است. ش�اید یکي از دالیل معصومه نامیدن این 
بانو، آن باش�د که عصمت م�ادرش حضرت زهرا )س( در 
او تجلي یافته اس�ت. بر اس�اس پ�اره اي از روایات، این 
لقب از س�وي امام رضا )ع( به این بانوي واالمقام اسالم 
وارد شده است؛ چنان که فقیه بلند اندیش و سپید سیرت 
ش�یعه، عالمه مجلس�ي )ع( در اینباره میگوی�د: امام رضا 
)ع( در جایي فرمود: هرکس معصومه را در قم زیارت کند، 

مانند کسي است که مرا زیارت کرده است. 
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شفاعت حضرت معصومه )س( 
 باالترین جایگاه شفاعت، از آن رسول گرامي اسالم 
اس�ت ک�ه در ق�رآن کری�م، از آن به مقام محم�ود تعبیر 
ش�ده اس�ت. همین طور دو تن از بانوان خاندان رس�ول 
مکرم اس�الم، شفاعت گسترده اي دارند که بسیار وسیع 
و جهان ش�مول اس�ت و مي تواند همه اهالي محش�ر را 
ف�را گیرد. این دو بانوي عالي قدر، صدیقه اطهر، حضرت 
فاطم�ه زه�را )س( و ش�فیعه روز ج�زا، حض�رت فاطمه 

معصومه )س( هستند. 
سّر قداست قم 

در احادیث فراواني به قداست قم اشاره شده است. 
از جمله ام�ام صادق )ع( قم را حرم اهل بیت )ع( معرفي 
و خ�اک آن را، پاک و پاکیزه تعبیر کرده اس�ت. همچنین 
ایش�ان در ضمن حدیث مشهوري که درباره قداست قم 
ب�ه گروهي از اهالي ري بیان کردن�د، فرمودند: بانویي از 
فرزندان من به نام فاطمه دختر موس�ي، در آن جا رحلت 
مي کند که با ش�فاعت، او همه ش�یعیان ما وارد بهش�ت 
مي ش�وند. او م�ي گوید: من ای�ن حدی�ث را هنگامي از 
امام صادق )ع( ش�نیدم که حضرت موس�ي بن جعفر)ع( 
هنوز دیده به جهان نگش�وده بود. این حدیث واال، از رمز 
ش�رافت و قداست قم پرده برمي دارد و روشن مي سازد 
که این همه فضیلت و ش�رافت این ش�هر که در روایات 
آم�ده، از ریحان�ه پیامبر، کریم�ه اهل بی�ت )س(، مهین 
بانوي اسالم، حضرت معصومه )س( سرچشمه مي گیرد 
که در این س�رزمین دی�ده از جهان فرو مي بندد و گرد و 
خاک این س�رزمین را، توتیاي دیدگان حور و مالیک مي 

کند.  
سرآمد بانوان

 فاطم�ه معصوم�ه )س( از جهت ش�خصیت فردي و 
کماالت روحي، در بین فرزندان موس�ي بن جعفر )ع( بعد 
از ب�رادرش، علي بن موس�ي الرضا )ع( در واالترین رتبه 
جاي دارد. این درحالي اس�ت که بنا بر مستندات رجالي، 
فرزن�دان دختر امام کاظم )ع( دس�ت کم هجده تن بوده 
اند و فاطمه در بین این همه بانوي گران قدر، سرآمد بوده 
است. حاج ش�یخ عباس قمي آنگاه که از دختران موسي 
بن جعفر )ع( س�خن م�ي گوید، درب�اره فاطمه معصومه 
)س( م�ي نویس�د: بر حس�ب آنچه به ما رس�یده، افضل 

آن ه�ا، س�یده جلیل�ه معظمه، 
فاطم�ه بنت امام موس�ي 

)ع( معروف به حضرت 
معصومه است. 

فضیلت بي نظیر  
 ش�یخ محم�د 
تق�ي ُتس�تري، در 
الرج�ال،  قام�وس 

معصوم�ه  حض�رت 
)س( را ب�ه عنوان 

اس�وه  بان�وي 
و  ک�رد  معرف�ي 

را  وي  فضیل�ت 
در میان دختران و پس�ران 

حض�رت موس�ي ب�ن جعف�ر )ع(، غی�ر از امام رض�ا )ع( 
بي نظیر دانس�ته اس�ت. ایش�ان در این زمینه چنین مي 
نویس�ند:  در می�ان فرزندان ام�ام کاظم )ع( ب�ا آن همه 
کثرتش�ان، بعد از امام رضا )ع( کس�ي هم شأن حضرت 
معصومه )س( نیس�ت.  بي گم�ان این گونه اظهار نظرها 
و نگرش به ش�خصیت فاطمه دختر موسي بن جعفر )ع( 
بر برداش�ت هایي استوار است که از متن و روایات وارده 
از ائمه اطهار )ع( به دس�ت آمده اس�ت. ای�ن روایت ها، 
مق�ام هایي را براي فاطمه معصومه )س( برش�مرده اند؛ 
مقامي ک�ه نظیر آن، براي دیگر ب�رادران و خواهران وي 
ذکر نکرده اند و به این ترتیب، نام فاطمه معصومه )س( 

درشمار زنان برتر جهان قرار گرفته است. 
غروب غمگین 

حضرت فاطمه )س( پس از  ورود به ش�هر قم، تنها 
هف�ده روز در قید حیات بود و س�پس دعوت حق را لبیک 
گفت و به س�وي بهش�ت برین پرواز کرد. این حادثه در 
س�ال 201 هجري رخ داد. س�الم بر این بانوي بزرگوار 
اس�الم از روز طلوع تا لحظه غروب. درود بر روح تابناک 
معصوم�ه )س( که اینک آفتاب حرم باصفایش، زمین قم 
را نوراني کرده است. سالم بر ساالر زنان جهان و فرزند 
پیام آوران مهر و مهتران جوانان بهش�تي. اي فاطمه! در 
روز قیام�ت، ش�فیع ما باش که تو در ن�زد خدا، جایگاهي 

ویژه براي شفاعت داري.

شماره55   
اسفند ماه 

1390

13

گی
هن

فر
 -

ی 
اد

تق
اع



مختار کیست؟
مختار بن ابى عبیدة بن مس��عود ب��ن عمرو بن عمیر 
بن عوف بن قس��ى بن هنبة بن بكر بن هوازن؛)1( از قبیله 
ثقیف؛ ك�ه قبیله مشه�ور و گسترده اى از ه�وازن، از اعراب 

منطقه طائف اس���ت، مى باش��د.)2( كنیه اش ابواسحاق)3(؛  و 
لق�بش ك�ی�س�ان بود كه ف�رق�ه ك�ی�س�انیه منسوب به او 

است. كیسان به معناى زیرك و تیزهوش است.)4( 
طب��ق روایت��ى، اص�ب���غ ب���ن ن�ب�ات���ه، از ی�اران 
ام�ی�رالم�ؤم�نی��ن مى گوید: »لقب كی��س را امیرالمؤمنین 

به مختار دادن�د.«)5( 
پ���در م�خ�ت���ار اب�وع�ب�ی�ده ث�ق�ف�ى اس��ت كه در 
اوای�ل خ�الف�ت ع�م�ر از ط�ائف ب�ه م�دی�ن�ه آم�د و در 
آنج�ا س�اكن شد.)6( وى یكى از س�رداران ب�زرگ ج�ن�گ 
ب�ا ارت�ش ك�س�رى)ای�ران( در زم�ان عمر بود. )7( ماجراى 
رش�ادت این دلیرمرد در واقعه یوم الجسر در جنگ با ارتش 

ایران در منطقه بصره معروف است.)8(
م�ادر م�خ�ت�ار دوم�ه است كه از زن�ان ب�ا شخصیت 
ب���ود و او را ص�اح���ب عق��ل و راى و بالغت و فصاحت 

دانسته اند.)9(
وى ادب و فضائ��ل اخالق��ى را از مكت��ب اهل بیت 

فلسفه قیام مختار
پیامبر)علیه��م الس��الم( آموخ��ت،)10( و در آغ��از جوان��ى، 
ه�م��راه ب��ا پدر و عموى خ��ود براى ش��ركت در جنگ با 
لش��كر ایران به عراق آمد و خاندان او همانند بس��یارى از 
مسلمانان صدر اس��الم، در عراق و كوفه ماندند. مختار در 
كن��ار امیرالمؤمنین)علیه الس��الم( بود و پ�س از ش��هادت 
آن حض�رت، ب�راى مدت��ى كوتاه به بصره آمد و در آنج�ا 

س�اك�ن شد.)11(
عالمه مجلسى)ره( مى فرماید:

م�خت��ار، فضایل اهل بیت پیامبر اكرم را بیان مى كرد 
و حت��ى مناقب امیرالمؤمنین و امام حس��ن و امام حس��ین 
)علیهم السالم( را براى مردم منتشر مى ساخت و معتقد بود 
ك��ه خاندان پیامبر از هر كس براى امامت و حكومت پس 
از پی�امب�ر س���زاوارت�رند و از مص�ای�بى ك�ه ب�ر خ�ان�دان 

پیامبر وارد شده، ناخشنود بود.)12(
خاندان مخت�ار از شیعیان مخلص و عالقه من�دان ب�ه 

اهل بیت رسالت)علیهم السالم( بودند. 
یاری رسانی به مسلم بن عقیل

بر اساس گواهى ت�اری�خ و ت�ص�ری�ح ش�ی�خ م�ف�ی�د 
و ط�ب�رى، پ�س از آن ك�ه م�س�لم ب�ن ع�قیل وارد كوفه 
ش��د، مس��تقیما به خانه مختار وارد شد، مختار او را گرامى 

داشت و رسما از او اعالم حمایت و پشتیبانى كرد.)13(
مختار به ابن غرق گفت: »هرگاه شنیدى كه من قیام 
كرده ام، ب�ه مردم بگو: مختار به خونخواهى ش��هید مظلوم 
و مقت�ول س��رزمین كربال و فرزند پیامبر خدا - حسین بن 
على)علیهم االسالم( - قیام كرده است. به خدا قسم، همه 
قاتالن حس��ین را از دم شمش��یر خواهم گذراند.«بالذرى 
مى نویس��د: خان�ه مخت�ار محل ورود مس��لم بود.)14( اما با 
ورود مزّوران��ه و غ�ی�رم�نتظره ابن زی��اد به كوفه، ناگهان 
اوض��اع به هم ریخت و مس��لم صالح دی��د از خانه مختار 
ب���ه خ�ان�ه ه�ان�ى ب�ن ع�روه، ك���ه مرد مقتدر و با نفوذ 

شی�ع�ه در كوفه ب�ود، نقل مكان كند.
مختار پس از ورود مسلم، آرام ننشست و پس از بیعت 
با مس��لم، به منطق��ه خطرنّیه و اطراف كوف��ه براى جمع 
آورى افراد و گرفتن بیعت براى مس��لم حركت كرد. اما با 
دگرگونى اوضاع كوفه و تس��لیم م��ردم در مقابل ابن زیاد، 

دوباره به كوفه بازگشت.
اب��ن زی���اد دس���تور داد كه دع��وت كنن��دگان امام 
حس��ین)علیه الس��الم( و حامیان مختار ب��ا او بیعت كنند، 
وگرنه دس��تگی�ر و اعدام مى ش��وند. ابن اثیر نوشته است: 
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هنگام دس��تگیرى مس��لم و هانى، مخت��ار در كوفه نبود و 
او ب��راى جذب نیرو به اطراف ش��هر رفته بود و وقتى خبر 
ناگوار دس��تگیرى مسلم را ش���ن�ی�د، ب�ا جمعى از افراد و 
یاران��ش به كوفه آم��د. هنگام ورود به ش��هر، با نیروهاى 
مس��لح ابن زیاد ب�رخ�ورد ك���رد و در پ�ى ی�ك گ�فت و 
گوى لفظى ش��دید، بین آنان و مختار و افرادش، درگیرى 
پ�ی�ش آم�د و ف�رم�ان�ده آن گ�روه م�س���لح ك�شته شد 
و اف��راد مختار متفرق ش��دند؛ زیرا مقاوم��ت را به ص�الح 
ن�دی�دن�د؛ م�خ�ت�ار از آن�ان خ�واست محل را ترك گویند 

تا ببینند چه پیش خواهد آمد.)15(
ابن زیاد پس از مسلط شدن بر اوضاع و شهادت مسلم 
و هانى، به ش��دت در جس��ت و جوى مخت��ار ب�ود و براى 

دستگیرى او جایزه اى معّین كرد.)16( 
دستگیری مختار توسط ابن زیاد

یك��ى از دوس��تان مختار ب�ه ن�ام هان��ى بن جّبه، نزد 
عمرو بن حریث، نماین��ده ابن زیاد رفت و ماجراى مخفى 
ش��دن مختار را به عمرو اطالع داد. عمرو به آن ش��خص 
گفت: به مختار بگوید مواظب خود باش��د كه تحت تعقیب 

است و در خطر مى باشد.
مخت��ار به حمایت عمرو نزد ابن زی��اد رفت.  وق�ت�ى 
چ�ش���م اب�ن زیاد به مختار افتاد، فریاد زد: »تو همانى كه 
به یارى پس��ر عقیل شتافتى؟ »مختار قسم یاد كرد كه من 
در ش��هر نبودم و ش��ب را هم نزد عمرو بن حریث به س��ر 

بردم.«)17(
ابن زی��اد كه عصبانى بود، عصاى خ��ود را محكم به 
ص��ورت مختار كوبید، به طورى كه از ن�احیه یك چش��م 
صدمه دید. عمرو برخاس��ت و از مختار دفاع كرد و شهادت 
داد ك��ه او در ماجرا نبوده و ب�ه وى پناهنده ش��ده اس��ت. 
اب��ن زیاد كم��ى آرام گرفت و گفت: »اگر ش��هادت عمرو 
نب��ود، گردنت را مى زدم.« و دس��تور داد مختار را به زندان 
افكندند. همچنان در زندان بود تا امام حسین)علیه السالم( 

به شهادت رسید.)18(
آزادی مختار از زندان

مختار، زائدة بن قدامه را محرمانه نزد شوهر خواهرش، 
عب��داهلل فرزند عمر ب��ن خّطاب، به مدینه فرس��تاد و به او 
گف��ت: كه ماج��را را به عبداهلل بگوی��د و او از یزید برایش 

تقاضاى عفو كند.
عبداهلل، ش��وهر صفیه - خواهر مختار - بود. یزی�د و 
دیگر اموى ها برایش احترام قائل بودند. او نامه اى براى یزید 

فرس��تاد و براى مختار، كه دامادش بود، تقاضاى بخشش 
كرد. یزید هم بالفاصله، نامه اى به ابن زیاد نوش��ت كه به 

محض رسیدن این نامه، مختار را از حبس آزاد كند.
مختار، كه در یك قدمى مرگ بود، با نامه یزید نجات 
یافت و ابن زیاد او را خواس��ت و به او گ�وش�زد ك�رد: اگر 
نامه امیرالمؤمنین)یزید(!! نبود، تو را مى كش��تم. حاال برو و 
در كوف��ه نمان. مختار به ابن زیاد گفت: بس��یار خوب، من 
ب��راى انجام عمره به مكه مى روم و با این بهانه به نزد ابن 

زبیر آمد.
مختار به ناچار به حجاز رفت؛ زیرا آنجا از س��لطه بنى 
امیه آزاد بود و به عبداهلل بن زبیر، كه خود را حاكم و خلیفه 

مى پنداشت، رفت.
ابن غرق مى گوید: در بی��ن راه عراق به طرف حجاز، 
مختار را دیدم كه یك چشمش ناقص شده ب�ود. ع�لت را 
از او پ�رس�یدم. گفت: »چیزى نیست، این زنازاده )ابن زیاد( 
با عصایش چشم مرا م�ع�ی�وب نمود.« و تاكید كرد)خداوند 
مرا بكش��د، اگر او را نكش��م.( مختار همچنین به ابن غرق 
گفت: »هرگاه ش��نیدى كه من قیام كرده ام، ب�ه مردم بگو: 
مخت��ار به خونخواهى ش��هید مظلوم و مقت�ول س��رزمین 
كربال و فرزند پیامبر خدا - حسین بن على)علیهماالسالم( 
- قیام كرده اس��ت. به خدا قسم، همه قاتالن حسین را از 

دم شمشیر خواهم گذراند.«)19(

بازگشت مختار به کوفه
همزمان با دعوت مختار و تهیه مقدمات قیام، عبداهلل 
بن زبیر، سیاس��تمدار كاركشته اى به نام عبداهلل بن مطیع، 
را كه س��ابقه دوستى با مختار داش��ت، به استاندارى كوفه 
منصوب نمود. ت�اری�خ ورود اس�ت�ان�دار جدید ب�ه ك�وف�ه، 

پنج شنبه بیست و پنجم رمضان سال 65 ه  .ق بود.
مختار پ�س از بریدن از اب�ن زب�ی�ر و تماس هایى كه 
ب��ا اهل بیت پیامبر)علیهم الس��الم( گرفت، مكه را به قصد 

عراق براى هدفى بزرگ ترك كرد؛ و به كوفه رفت.)20(
بالذرى نوشته است: مختار با قافله اش وارد كوفه شد 
و پیش از ورود به ش��هر، كنار رودخانه حیره رفت و غسل 
كرد، موهاى خود را روغن زد و خود را معطر كرد، لباس��ى 
مناس��ب پوشید و ع�مامه اى بر سر نهاد، شمشیر را حمایل 
كرد و س��وار بر اس��ب وارد شهر ش��د. در ابتداى ورود، ب�ه 
م�س���ج�د س�ك�ون - م�رك�ز تجمع مردم در محله كنده 
- رس��ید. مردم از او استقبال گرمى كردند. مختار مرتب به 
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مردم بشارت فتح و پیروزى 
مى داد.)21(

رهب��ران  ب��ا  مخت��ار 
شیعیان و یاران امیرالمؤمنین 
على)علیه السالم( و كسانى 
كه در حادثه عاشورا دخالت 
را  آن��ان  ك��ه   - نداش��تند 
 - مى گفتن��د  )حس��ینّیون( 
مالقات نم��ود و آنان را به 

بیعت و قیام دعوت كرد.)22(
م��ردم كوفه همگى به ص��ورت نیمه مخفیان��ه با مختار 
بیعت كردند. اساس این بیعت و هدف از آن قیام، خونخواهى 
ش��هداى كربال ب��ود.)23( خبر ورود مختار ب��ه كوفه و گرایش 
عمومى مردم به او ب�ه گوش ابن مطیع رس��ید و قاتالن امام 
حسین)علیه الس��الم( همچون شمر بن ذى الجوشن و شبث 
ب��ن ربعى و زید بن ح��ارث، كه از معاونان اس��تاندار ابن زبیر 
بودند، خطر مختار را به او گوشزد نمودند و پیشنهاد دستگیرى 

و حتى قتل مختار را به او دادند.
س��رانجام عمال ابن زبیر، مختار را دس��تگیر كردند و به 
زندان انداختند.)24( مختار ب�راى دوم�ی�ن ب�ار ب�ه زندان افتاد. 

گوین�د زندانى شدن مختار همزمان با قیام تّوابین بود.)25(
مج��ددا مختار از زندان براى ش��وهر خواهر خود، عبداهلل 
بن عمر نامه اى نوش��ت و همانند گذش��ته، از زندان آزاد شد، 

اما با قید ضمانت.
مخت��ار پس از چند ماه زندانى ش��دن توس��ط عمال ابن 
زبیر، خالصى یافت، و با یك حركت حس��اب ش���ده مشغول 
برنامه ریزى براى قیام ش��د و جمعى از س��ران شیعه و بقایاى 

توابین از طرف او مامور شدند تا از مردم بیعت بگیرند. 
فلسفه قیام مختار

ه���دف م�ه���م و اص�ل��ى م�خ�ت�ار از قیام��ش غیر از 
خونخواهى امام حس��ین)علیه السالم( و شهداى كربال و دفاع 
از اهل بیت پیامبر)علیهم السالم( نبود. براى اثبات این مطلب 
و درك فلس��فه قی��ام مختار، به طور خالص��ه، ادلّه ذیل بیان 

مى شود:
1- مخت��ار در مالقات با س��ران ش��یعه در كوفه، هدف 

دعوت و قیام خود را چنین بیان مى كرد:
همانا )محمد حنفّیه( فرزند على، وصى و جانشین پیامبر، 
مرا به عنوان امین و وزیر و فرمانده ب�ه س�وى شما فرستاده و 
به من دست�ور داده است تا ك�س�انى كه ریخت�ن خون حسین 
را ح�الل دان�س���ت�ن�د ب�ه قتل برس��انم و به خ�ونخ�واه�ى 
اه���ل بیتش و دفاع از ضعفا قیام كنم. پس ش��ما نخس��تین 

گروهى باشید كه به نداى من پاسخ مثبت مى دهید.)26(
2- در م�وض�ع���ى دی�گ���ر چ�ن�ی���ن گ�ف�ت: »م�ن 
ب���راى اق�ام�ه ش���ع�ار اه�ل ب�ی�ت و زن���ده ك�ردن م�رام 
آن�ان و گ�رف�ت�ن ان�ت�ق�ام خ�ون ش���ه�ی�دان ب�ه س���وى 

ش�م�ا آم�ده ام.«)27(
در  ك���ه  ه�ن�گ�ام���ى   -3
زن�دان ب���ود، م�ى گ�ف�ت: »ب�ه 
خ�دا س���وگ�ند، هر ستمگرى را 
خواهم كش��ت و دل هاى مؤمنان 
را ش��اد خواه��م ك��رد و انتق��ام 
اهلل  خون)فرزندان(پیامبر)صل��ى 
علی��ه و آله( را خواه��م گرفت و 
مرگ و زوال دنیا ه��م نمى تواند 

مانع من شود.«)28(
4- وى ن�ام�ه اى م�ح�رم�ان�ه از زن�دان ب�راى ت�ّواب�ی�ن 
ف�رس���ت�اد و ض�م�ن ت�ج�لی�ل از ح�رك���ت انقالبى آنان، 
بشارت داد كه »من به زودى به اذن خدا، از زندان آزاد خواهم 
ش��د و دش��منان ش��ما را از دم تیغ خواهم گذراند و نابودشان 

خواهم كرد.«)29(
5- در مالقات نمایندگان ش��یعیان عراق با محمد حنفّیه 
و امام س��جاد)علیه الس��الم( در حجاز، آنان اظهار داشتند كه 
مخت��ار ما را به خونخواهى ش��ما دعوت كرده اس��ت. امام و 
محمد حنفّیه در پاس��خ آنان، اظهار داشتند كه ما خواهان این 

كاریم و بر مردم واجب است او را یارى دهند.)30(
6- در ب�ازگ�شت سران ش��یعه از مدینه به كوفه، مختار 
در جمع آنان اعالم داش��ت: »مرا در جنگ با قاتالن اهل بیت 

و خونخواهى حسین)علیه السالم( یارى دهید.«)31(
7- م�خ�ت��ار ب��ه ابن غرق گفت: »به م��ردم بگو: هدف 
مختار و گروهى از مس��لمانان، كه قیام كرده ان�د، خ�ونخواهى 
ش��هید مظلوم و كشته شده كربال، حس��ین سرور مسلمین و 

فرزند دختر پیامبر سّید مرسلین مى باشد.)32(
8- در دی�دار م�ح�رم�انه س��ران شیعه با ابراهیم اشتر و 
دع��وت از او براى یارى مختار، یزید بن انس اظهار داش��ت: 
»ما ت��و را به كتاب خدا و س��ّنت پیامبر)صلى اهلل علیه و آله( 
و خونخواهى اهل بی��ت او و دفاع از ضعفا و مظلومان دعوت 

مى كنیم.«)33(
9- در ن�ام���ه اب���ن ح�ن�ف�ی�ّه ب�ه ابراهیم اش��تر آمده 
است: مختار، امین و وزیر و منتخب من است و به او دس�ت�ور 
داده ام با دش��منانم وارد نبرد شود و به خونخواهى ما برخیزد، 

خود و طایفه و پیروانت او را یارى كنید.)34(
10- مخت��ار در مراس��م بیع��ت مردم كوفه ب��ا او گفت: 
»بیعت مى كنید با من بر اساس كتاب خدا و سّنت پیامبرش و 

خونخواهى اهل بیت پیامبر)صلى اهلل علیه و آله(.« )35(
11- شعار قیام مختار »یا لثارات الحسین« بود.)36(

تصمیم سران کوفه
ع�بدالرحمن بن شریح مى گوید: جمعى از سران شیعه در 
خانه س��عد بن ابى سعر حنفى، كه از چهره هاى برجسته شیعه 

بود، جلسه اى تشكیل دادند. 
عبدالرحمن، كه از بزرگان كوفه بود، در آن جلسه چنین گفت: 
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»مختار مى خواهد قیام كند. و ما را ب�ه همكارى و یارى خویش 
دع��وت نموده و ما هم بیعت او را پذیرفته ایم، ولى نمى   دانیم كه 
واقعا او از ط��رف ابن حنفّیه ماموریت دارد یا خودش این چنین 
تصمیم گرفته است.« او پیشنهاد داد ج�م�ع�ى از س�ران ش�ی�ع�ه 
به حجاز بروند و با اهل بیت پیامبر و بازماندگان امام حسین)علیه 
الس��الم( به وی�ژه م�ح�م�د ح�ن�ف�ی�ّه، دی�دار ك�نند تا قضّیه 
روشن شود. آن جمع پیشنهاد را پذیرفتند و به حجاز رفتند و به 

مالقات محمد حنفّیه رفتند.
م�ح�م��د ع�لت آم�دن آن�ان را جویا ش��د. عبدالرحمن 
گفت:م�خ�ت�ار ثقفى به كوفه آمده و مّدعى است كه از طرف 
ش��ما ماموریت دارد و ما را به كتاب خدا و س�ن�ّت پ�ی�امبر و 
خونخواه��ى اهل بیت پیامبر و دفاع از مظلومان دعوت كرده 
است. مى خواستیم نظر شما را بدانیم. اگر چنین باشد، با همه 
وجود، از او حمایت خواهیم كرد و اگر چنین نباشد، او را ترك 

خواهیم نمود.
محم��د، فرزند امیرالمؤمنین)علیه الس��الم( پس از حمد 
و ثناى الهى گفت:گفتید كس��ى ش��ما را ب��راى خونخواهى 
ما دعوت كرده اس��ت. به خدا س��وگند، دوست دارم خ�دا ب�ه 
وسیله هر یك از بندگان خود كه بخواهد انتقام خون ما را از 

دشمنان مان بگیرد. این نظر من است. )37(
ع�اّلم�ه م�ج�لس��ى)ره( به نق��ل از فقیه بزرگوار عالمه 
ابن نما مى نویس��د: محمد حنفّیه به سران ش�ی�ع�ه گ�ف�ت: 
»درباره خونخواهى م��ا، برخیزید همه به نزد امام من و امام 
ش��ما، على بن الح�س�ین )علیهم االسالم( برویم. آنان همراه 
محمد حنفّیه خدمت امام سجاد)علیه السالم( شرفیاب شدند 

و محمد ماجرا را بیان كرد. امام در پاسخ آنان فرمود:
ع�م�وج�ان، اگ�ر كسى به حمایت ما اهل بیت برخیزد، 
ب��ر مردم واجب اس��ت او را ی��ارى دهند. من ت��و را در این 
امر)قیام به خونخواهى( نماین��ده خود قرار دادم؛ هر طور كه 

صالح دیدى، اقدام كن .
پ�اس���خ ص�ری�ح و ق�اط�ع ام�ام، ت�ك�لی�ف را روش��ن 
كرد و س��ران شیعه شاد ش��دند و با خود گفتند: امام و محمد 
حنفّیه به ما اجازه قیام دادند.)38( آنان به كوفه بازگش��تند و به 
م�خ�ت�ار ب�ش�ارت دادن�د و او را از م�اج�را آگ�اه س�اخ�ت�ند و 
مختار با شادى گفت: » اهلل اكبر، مرا اب�واس�ح�اق گ�وی�ن�د. 
ب�رخ�ی�زی�د و دس���ت ب�ه ك�ار ش���وی�د و ش���ی�ع�ی�ان را 

آم�اده ق�ی�ام كنید.«)39(
ش���عار یاران مختار، ش��هر كوفه را گرف��ت: »یا منصوُر 
اَِمت؛ اى پیروز، بمیران« و با شعار »یا لثارات الحسین« چهره 

كوفه منقلب گردید.)40(
ش��عار »یا منص�ور امت« ش��عار ی��اران پیامبر)صلى اهلل 
علی��ه و آله( در جنگ بدر ب��ود.)41( و در قیام زید بن على بن 

الحسین)علیهماالسالم( نیز همین شعار داده شد.)42( 
ش��هر كوفه چهره یك شهر جنگى به خود گرفت و این 
بار در تب خونخواهى امام حسین)علیه السالم( مى سوخت و 

فریاد »یا لثارات الحسین« در شهر جوش و خروش افكند. 
ب�ی�ش��ت�ر س���اك�نان عراق را ایرانیان تشكیل مى دادند و 
جمعّیتى عظیم بودند كه به آنان »جند الحمراء« یا »لشكر سرخ« 
مى گفتند؛ زیرا نس��بت به اعراب س��یه چهره، گونه هایى سرخ و 
س�ف�ی�د داش�ت�ن�د و ی�ا لب�اس س�رخ م�ى پ�وش�ی�دند. عمده 
لش��كر مختار را نیز ایرانیان یا »جند الح�م�راء« ت�ش���ك�ی�ل 
م�ى دادن�د. ای�ن�ان ب�ه دلی�ل ع�دالت گ�سترى حكومت حضرت 
على)علیه السالم( از طرفداران سرسخت خاندان پیامبر و فرزندان 
حضرت على)علیه السالم( به شمار مى آمدند.ن�ی�روهایى كه با 
مختار بیعت كرده بودند، فوج فوج وارد كوفه مى شدند: ابوعثمان 
ش��هدى، از س���ران ق�ب�ای�ل اطراف كوفه، با ش��عار یا لثارات 
الحسین« وارد شهر شد، نیروهاى مثّنى ب�ن م�خ�ربه نیز پس از 
درگیرى با نیروهاى ابن زبیر در بصره و شكستن محاصره شهر، 

به كوفه آمدند.
ب�ی�شت�ر س���اك�نان عراق را ایرانیان تشكیل مى دادند 
و جمعّیت��ى عظی��م بودن��د كه به آن��ان »جند الحم��راء« یا 
»لش��كر سرخ« مى گفتند؛ زیرا نس��بت به اعراب سیه چهره، 
گونه هایى س��رخ و س�ف�ی�د داش���ت�ن�د و ی�ا لب�اس س�رخ 
م�ى پ�وش�ی�دند. عمده لش��كر مختار را نیز ایرانیان یا »جند 
الح�م�راء« ت�ش���ك�ی�ل م�ى دادن���د. )43( ای�ن�ان ب�ه دلی�ل 
ع�دال��ت گ�س��ترى حكومت حض��رت على)علیه الس��الم( 
از طرفداران سرس��خت خان��دان پیامب��ر و فرزندان حضرت 

على)علیه السالم( به شمار مى آمدند.
قصر ابن زیاد به تصرف مختار در آمد، آنها ش��ب را آنجا 
ماندن��د و صب��ح روز بعد بزرگان و س��ران ق�بایل و مردم در 
مس��جد و مقابل قصر تجمع كردند. مختار خود را براى اداى 
نماز و س��خنرانى در م�سجد و اعالم رسمى پیروزى انقالب، 
مهّی��ا ك��رد.)44( ظاه��را آن روز، جمعه بوده اس��ت. م�خ�ت�ار 
ش���خ�ص�ا ن�م�از را اق�ام�ه ن�م�ود و در یك خطبه پرمحتوا 
و انقالبى، اهداف اصلى قیام را تش��ریح كرد. فرازى از كالم 

مختار: 
»اى م��ردم كوف��ه، م��ن از جان��ب اه��ل بی��ت پیامبر 
ماموریت یافته ام تا به خونخواهى امام مظلوم، ح�س�ی�ن بن 
على)علیهماالس��الم( و ش��هداى كربال قیام كنم و انتقام آن 
عزیزان را بگیرم و تا آخرین نفس، با ش��دت هر چه بیش��تر، 

این هدف مقدس را تعقیب خواهم كرد.«)45(
م�خ�ت�ار س��پس در خطبه دوم نماز، با تاكید و قسم یاد 
كردن، تصمیم خود را در ریش��ه كن نمودن عّمال ظلم و ستم 

و قاتالن امام حسین)علیه السالم( اعالم داشت .
در نهایت مختار حكومت خود را تاس��یس نمود و قاتالن 

شهداى كربال را به سزاى عمل خود رساند. 
مزار و زیارت نامه مختار

قبر مختار در صحن مس��لم ب���ن ع�ق�ی�ل، م�تصل به 
مسجد اعظم كوفه است.)46( 

ب�ر خ�الف ش��ایعات امویان و بعضى گزافه گویى ها، در 
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نهضت مختار، فقط قاتالن امام حس��ین )علیه الس��الم( و 
عامالن حادثه كربال كیفر دیدند و در تاریخ حتى یك مورد 
تعرض به زنان، كودكان و افراد بى گناه از سوى او مشاهده 
نش��ده است، بلكه آنچه از تاریخ به دست مى آید این است 
كه مختار و نیروهایش اصول انسانى و ارزش هاى الهى را 

رعایت مى كردند.
دی�ن�ورى، م�ورخ م�ش�ه�ور، ن�قل مى كند كه پس از 
كشته ش��دن ابن زیاد در جنگ خازر، همسر او به اس�ارت 
س���پ�اه م�خ�ت�ار درآم�د. ای�ن زن اس�ی�ر نزد اب�راه�ی�م 
)ف�رم�انده لش��كر مخت��ار( آمد و گفت: ام���وال او را ب�ه 
غ���ارت ب�رده ان���د، اب�راه�ی�م گ�ف�ت: چ���ه م�ق�دار از 
ام�وال ت�و غارت ش��ده اس��ت؟ گفت: پنج��اه هزار درهم. 
دستور داد یكصدهزار درهم به او دادند و و او را همراه صد 

سوار به بصره نزد پدرش رساندند. )48(
                               

پى نوشت ها:
1- ت�اری��خ طب��رى، محمد ب��ن جریر طب��رى، ج 6، ص 7؛ تاریخ 
یعقوب��ى، احمد بن اب��ى ی�ع�ق���وب، ج 2، ص 258؛ ك�ام�ل ف�ى 
الت�اری���خ، اب�ن اث�ی���ر، ج 4، ص 163؛ ب�ح�ار االن�وار، محمدباقر 

مجلسى ،ج 45، ص 350.
2- م�عج��م قبائل العرب، عم��ر رضا كحاله، ج 1، ص 148- 149؛ 
ش��رح نهج البالغه، ابن ابى الحدید معتزلى، ج 8، ص 

.303
3- بحاراالنوار، ج 45، ص 350؛ كامل ابن اثیر، 

ج 4، ص 171.
4- ب�ح�اراالن���وار، ج 45، ص 345؛ قاموس، 
محمد بن یعقوب فیروز آبادى، ج 1، ص 257؛ 

وفیات االعیان، ابن خلكان، ج 4، ص 172.
5- بحاراالن��وار، ج 45، ص 344؛ رج��ال كش��ى، ص 

.127
6- مروج الذهب، ج 2، ص 315؛ انس��اب االش��راف، ج 

6، ص 375.
7- الغ�ارات، اب�راه�ی�م ب�ن م�ح�م�د 
ث�ق�ف�ى، ج 2، ص 517؛ كامل ابن 

اثیر، ج 2، ص 433. 
8- انس��اب االش��راف، ج 6، ص 
ص   ،45 ج  بحاراالن��وار،  375؛ 

.350
9- همان .

10- م�ق�ت�ل الح�س���ی�ن، ع�ب�دالرزاق 
موس��وى مق��رم، ص 167؛ حی��اة االم��ام 

الحسین، باقر شریف القرشى، ج 3، ص  454.
11- االعالم، خیرالدین الزركلى، ج 8، ص 70.

12- بحاراالنوار، ج 45، ص 352.
13- االرشاد، ص 205؛ تاریخ طبرى، ج 5، ص 355.

14- انساب االشراف، ج 6، ص 376.
15- كامل ابن اثیر، ج 4، ص 169.

16- ت�اری�خ ط�ب���رى، ج 5، ص 381؛ ك�ام�ل اب�ن اث�ی�ر، ج 4، 
ص 36.

17- مقتل الحسین)ع( ، ابى مخنف، ص 270-268.
18- ان�س���اب االش���راف، ج 6، ص 376- 377؛ كامل ابن اثیر، 
ج 4، ص 116؛ مقت��ل اب��ى مخنف، ص 271؛ البدای��ة والنهایة، ج 

8، ص 249.
19- كامل ابن اثیر، ج 4، ص 170-169.

20- بحاراالنوار، ج 45، ص 356.
21- انساب االشراف، ج 6، ص 379.

22- م�روج الذه�ب، ج 3، ص 74؛ كامل ابن اثیر، ج 4، ص 172؛ 
تاریخ طبرى، ج 5، ص 579.

23- تاریخ طبرى، ج 5، ص 580؛ كامل ابن اثیر، ج 4، ص 172.
24- ت�اری���خ ط�ب���رى، ج 5، ص 581 و ج 5، ص 58؛ كامل ابن 

اثیر، ج 4، ص 173.
25- كامل ابن اثیر، ج 4، ص 173.

26- تاریخ طبرى، ج 5، ص 580؛ كامل ابن اثیر، ج 4، ص 172.
27- البدایة و النهایة، ابن كثیر، ج 8، ص 270.

28- كامل ابن اثیر، ج 4، ص 173.
29- تاریخ طبرى، ج 6، ص 7؛ كامل ابن اثیر، ج 4، ص 211.

30- بحاراالنوار، ج 45، ص 365.
31- تاریخ طبرى، ج 6، ص 15؛ كامل ابن اثیر، ج 4، ص 215.

32- همان، ج 4، ص 170.
33- تاریخ طبرى، ج 6، ص 15؛ كامل ابن اثیر، ج 4، ص 215.

34- انس��اب االشراف، ج 6، ص 386؛ تاریخ طبرى، ج 6، ص 16؛ 
بحاراالنوار، ج 45، ص 364- 365.

35- تاریخ طبرى، ج 6، ص 32؛ كامل ابن اثیر، ج 4، ص 226.
36- تاری��خ طب��رى، ج 6، ص 20؛ كامل ابن اثیر، ج 4، ص 218-

.210
37- تاریخ طبرى، ج 6، ص 13؛ كامل ابن اثیر، ج 4، ص 214.

38- تنقی��ح المق��ال، مامقان��ى، ج 3، ص 206؛ بحاراالنوار، ج 45، 
ص 365.

39- تاریخ طبرى، ج 6، ص 14؛ كامل ابن اثیر، ج 4، ص 214 .
40- تاریخ طبرى، ج 6، ص 20؛ كامل ابن اثیر، ج 4، ص 218.

41- مس��تدرك الوس��ائل، ج 2، ص 265؛ ف��روع كافى، ج 5، ص 
.47

42- مقاتل الطالبیین، ص 93.
43- االخبار الّطوال، احمد بن داود دینورى، ص 293.

44- تاریخ طبرى، ج 6، ص 32.
45- تاریخ طبرى، ج 6، ص 32، مصر.

46- تنزیه المختار، ص 14 � 13.
47- اخبار الطوال، ص 296.
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مردى جهانگردى ش��نید روحانى مقدسى در سرزمین خاور زندگى مى كند. وسایلش را جمع 
كرد تا برود و شكوه و عظمت او را ببیند. 

وقتى به خانه روحانى رسید او را در كلبه محقرى تنها یافت در حالى كه در آن خانه جز یك 
قفسه كتاب و میز و صندلى چیزى وجود نداشت. 

مرد جهانگرد از روحانى پرسید: » پس وسایل خانه شما كجاست؟«
روحانى پرسید: » وسایل تو كجاست؟«

مرد جهانگرد پاسخ داد: » من وسیله اى ندارم. اینجا مسافرم.«
روحانى نیز پاسخ داد: » من هم وسیله اى ندارم. چون در دنیا مسافرم ...« 

 

مسافر زندگى  
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تولد و تبار 
در ش��هر اسد آباد همدان در محله با سابقه » امامزاده 
احم��د« مردمان��ى نجیب از س��ادات حس��ینى زندگى مى 
گذرانن��د و پاكمردى از تب��ار پیامبر صل��ى اهلل علیه و آله 
رهبرى آنان را بر عهده دارد. س��ید صفدر عالمى پرهیزگار 
و دانشمندى پارساست كه ساكنان كوچه سیدان ، ساالرى 

آن بزرگوار را پذیرفته و دل به فرمانش سپردهاند.) 1 (
سید صفدر و همسرش )سكینه بیگم ( از یك ریشه و 
اصل بودند. او زنى باس��واد و آشنا به قرآن بود كه همچون 
ش��وهر خویش از تربیت خانوادگى و نجابت ذاتى برخوردار 

گشته، پیوسته در رونق كانون گرم زندگى مى كوشید.
آرى، س��ید جمال الدین در ماه شعبان 1254 ق. )آبان 

1217 ش ( در چنی��ن فض��اى پاك معنوى پ��ا به عرصه 
وجودنهاد. ) 2 (
تحصیالت 

س��ید از پنج س��الگى در نزد پدر و مادر آموزش قرآن 
را آغاز كرد و مقدمات عربى را طى س��الهاى اول تحصیل 

بخوبى فرا گرفت.
در همی��ن ایام به موجب اختالفات موجود میان قبایل 
آن دیار و همچنین تنگ نظرى بعضى و نیز در پى وسعت 
بخش��یدن به دانس��ته هاى خ��ود، زادگاه خویش را ترك 
مى گوی��د و در س��ال 1264 ق . به همراه پدرش»س��ید 
صفدر«وارد ش��هر قزوین مى ش��ود و چهار س��ال در آنجا 

غریو بیداری

محمد باقر مقدم
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