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شــیعه تاریخ زندگی درس آموز پیامبــر)ص( و امامان روشــنگر را فراموش 
نمی کنــد. دوره ای که بیش از دویســت و پنجاه ســال از تاریــخ را به خود 
اختصاص داده و گنجینه ای اســت برای بشــر تــا چراغــی از آن برافروزد 
و راه خود را بیابد. جامعه انســانی چنان که در حافظــه تاریخ حک گردیده، 
بدون راهنمــا و معلم به بیراهه هــا رفته و به گمــان اوج گرفتن در دره های 
جهالت سكنی گزیده است. چنین اســت که بازخوانی و تدقیق در سیره این 
بزگواران از جنبه های گوناگون مغتنم است. عالمان شیعه در طول چندقرن 
مجاهدت های بی بدیل و ممارســت های طاقت فرســا به امید کشــف معناو 
راز اقوال و رفتار معصومان کتاب ها نگاشــته اند. بررســی زندگانی حضرات 
معصومیــن)ع( مهم ترین دغدغه این مجاهدان بوده اســت. اکنون شــیعه 
میراثی ســترگ از کاوش های فكری دانشــمندان پاک نهاد در دست دارد و 

البته گاه قدر این گنج گرانسنگ را چنان که باید در نمی یابد. 
یكی از فرازهــای این تاریخ، واقعه عاشوراســت. در فاصلــه ای کوتاه پس از 
رحلت پیامبر)ص( نــواده آن جناب در جنگ با جهالت و تزویر به شــهادت 
می رســد و خانواده مكرمش رنج اســارتی دردناک را متحمل می گردد. این 
حادثه چنــان تلخ و غمبار و نیز چنــان عظیم و رازآلود اســت که هم مردم 
عادی و هم اهل علم را در هزارتوی رازهای خود متحیر گردانده و هر ســال 
جلوه ای نو می نماید. در تبیین و تفســیر این رخداد عارفان، متكلمان، فقها، 
تاریخ نگاران، فالسفه، مفســران قرآن و ادبا هریک به قدر وسع علم و معرفت 
خود آثاری پدید آورده اند و بیش از همــه مصلحان وامدار این قیام ماندگار و 

نامیرا هستند. 
امام خمینی )ره( عالم و اسالم شــناس یگانه و مصلح بزرگ، با تأسی به این 
واقعه انقالب بــزرگ اســالمی را پایه ریزی کردند و از آغــاز نهضت خویش 
بر این الگو پای فشــردند و انقالب ایران را حســینی نامیدند. قدرت سترگ 
حادثه کربال در ســازمان دادن به نیروی ظلم ســتیز و اصالحگر ملت ایران 
پیروزی معجزه آسای نهضت ایران را به دنبال داشت و از آن پس نیز پایداری 
مظلومانه مردم ایران در هشت سال دفاع از هویت و مكتب خود جز با تمسک 
به اصل اعتالی کلمه اهلل و اســتقامت دین محمد)ص( ممكن نبوده اســت. 
شاید تفاوت ماهوی حرکت انقالبی مردم ایران با حرکت های بنیادگرایانه در 
جهان اسالم در همین است که عاشورا همه چیز را در خود دارد؛ هم زندگی 

را و هم جهاد را و هم اصالحگری را. 
»مهر و ماه« در این شــماره که ویژه ماه های محرم و صفر تدارک گردیده، به 
حوادث مهم این دو ماه پرداخته است. عاشورا و اربعین حسینی و شهادت امام 
حسن مجتبی)ع( و امام زین العابدین )ع( و نیز رحلت رسول مكرم اسالم )ص( 
در این دو ماه واقع گردیده اند. به همین مناســبت در این شماره »مهر و ماه« 
به وقایع این دو ماه پرداخته شــده و مطالبی برای آشــنایی بیشتر و عمیق تر 
مخاطبان ارجمند با این حوادث فراهم آمده اســت. امید که این تالش مورد 

توجه آن بزرگان و نیز مورد استفاده همكاران گرانقدر قرار گیرد. 
سردبير

تاریخی برای فردا

کلمه نخست
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راهبرد

نهضت امام حسین )ع( 
در کالم رهـبر انقالب

مرور سخنان ايراد شده توسط   حضرت 
آيت اهلل خامنه ای درباره قيام عاشورا

توانایی این را داشــت که در مقابل آن دستگاه 
ظلم و استكبار و استبداد و اختناق، آنچه را که 
فهمیده است، بروز دهد؟ مثل یک عقده ای در 
گلوی مؤمنین باقی بود. ایــن عقده روز اربعین 
اولین نشــتر را خورد؛ اولین جوشــش در روز 

اربعین در کربال اتفاق افتاد.
تأثير شــگرف كاروان اســرا در حفظ و 

گسترش پيام عاشورا
ـ  ـــ و بــزرگانـ  مرحــوم ســیدبن طاووسـ 
نوشته اند که وقتی کاروان اســرا، یعنی جناب 
زینب)س( و بقیه در اربعین وارد کربال شــدند، 
در آن جا فقط جابر بن عبــدا... انصاری و عطیه 
عوفی نبودند، »رجال من بنی هاشم«؛ عده ای 
از بنی هاشــم، عــده ای از یاران بــر گرد تربت 
سیدالشــهدا جمع شــده بودند و به استقبال 
زینب کبری آمدند. شــاید این سیاست والیی 
هم که زینب کبــری اصرار کرد کــه برویم به 
ـ به خاطر همین  ـ در مراجعت از شــامـ  کربالـ 
بودکه این اجتماع کوچک اما پرمعنا، در آن جا 
حاصل شــود. حاال بعضی اســتبعاد کردند که 
چطور ممكن اســت تا اربعین به کربال رسیده 
باشند. مرحوم شهید آیت ا... قاضی یک نوشته 

مفصلی دارد، اثبات می کنند که نه، ممكن است 
که این اتفاق افتاده باشــد. به هر حال آنچه در 
کلمات بزرگان و قدما هست، این است که وقتی 
زینب کبــری و مجموعه اهل بیــت وارد کربال 
شــدند، عطیه عوفی و جناب جابر بن عبدا... و 
رجالی از بنی هاشــم در آن جا حضور داشتند. 
این نشــانه و نمونه ای از تحقق آن هدفی است 
که با شهادت ها باید تحقق پیدا می کرد؛ یعنی 
گســترش این فكر و جرئت دادن بــه مردم. از 
همین جا بود که ماجرای توابین به وجود آمد؛ 
اگرچه ماجرای توابین ســرکوب شد؛ اما بعد با 
فاصله کوتاهی ماجــرای قیام مختــار و بقیه 
آن دالوران کوفــه اتفاق افتــاد و نتیجه در هم 
پیچیده شــدن دودمان بنی امیه ظالم و خبیث 
بر اثر همین شد. البته بعد از او سلسله مروانی ها 
آمدند؛ اما مبــارزه ادامه پیدا کرد؛ راه باز شــد. 
این خصوصیت اربعین اســت. یعنی در اربعین 
افشاگری هم هســت، عمل هم هست، تحقق 
هدف های آن افشــاگری هم در اربعین وجود 

دارد.
  بيانات در ديدار جمعــی از مردم آذربايجان 

شرقیـ  1387/11/28

  خصوصيــت برجســته اربعين در 
تداوم نهضت حسينی

اربعین در حادثه کربال یک شروع بود؛ یک آغاز 
ـ آن  بود. بعد از آن که قضیه کربال انجام گرفتـ 
ـ و فداکاری بی نظیر  فاجعه بزرگ اتفاق افتادـ 
اباعبدا...)ع( و اصحاب و یاران و خانواده اش در 
آن محیط محدود واقع شــد، حادثه اسارت ها 
پیــام را بایــد منتشــر می کــرد و خطبه ها و 
افشــاگری ها و حقیقت گویی هــای حضــرت 
زینب)س( و امام ســجاد)ع( مثل یک رســانه 
پرقدرت باید فكر و حادثه و هدف و جهت گیری 
را در محدوده وسیعی منتشــر می کرد؛ و کرد. 
خاصیت محیــط اختناق این اســت که مردم 
فرصت و جرئــت ایــن را پیــدا نمی کنند که 
حقایقی را که فهمیده اند، در عمل خودشــان 
نشان بدهند؛ چون اوالً دستگاه ظالم و مستبد 
نمی گذارد مــردم بفهمند و اگر فهــم مردم از 
دست او خارج شــد و فهمیدند، نمی گذارد به 
آنچه فهمیده اند، عمل کنند. در کوفه، در شام، 
در بین راه، خیلی ها از زبــان زینب کبری)س( 
یا امام ســجاد)ع( یا از دیدن وضع اسرا، خیلی 
چیزها را فهمیدند، ولی کی جرئت می کرد، کی 
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راهبرد

 اســتمرار نهضت امام حسين)ع(: 
مبارزه عليه ظلم و سلطه و يزيدهای زمان

محرم، یكــی از همین مقاطع تاریخی اســت. 
عاشورا را شــیعه، با همه وجود نگه داشتند. شما 
ببینید در طول ســال های متمادی، قرن های 
متمادی، یاد امام حسین، نام امام حسین، تربت 
امام حسین، عزای امام حسین هرگز از بین مردم 
پیرو اهل بیت و مؤمن به اهل بیت خارج نشد؛ این 
را رها نكردند؛ هرچند خیلی تالش شد. حاال شما 
قضیه متوکل و بستن راه را شنیده اید. این ها آن 
کارهای چــارواداری، مخالفت های چارواداری 
بوده اســت. مخالفت های بســیار زیــادی در 
طول زمان به شــكل های ظاهراً علمی، به شكل 
احساساتی، به شكل تجربه ای انجام دادند، ولی 

شیعه نگه داشته است و باید نگه دارد.
زنده نگه داشتن نام و ياد امام حسين)ع(؛ 

راه عبور ملت اسالم از همه موانع
می گویند چرا ماتم و گریه و اشک را در بین مردم 
رواج می دهید؟ این ماتم و اشک برای ماتم و اشک 
نیست، برای ارزش هاســت. آنچه پشت سر این 
عزاداری ها، بر سر و سینه زدن ها، اشک ریختن ها 
وجــود دارد، عزیزترین چیزهایی اســت که در 
گنجینه بشریت ممكن است وجود داشته باشد؛ 
او همان ارزش های معنوی الهی اســت. این ها را 
می خواهند نگه دارند که حسین بن علی مظهر 
این ارزش ها بود. یاد آن هاست؛ زنده نگه داشتن 

آن هاست.
و ملت اسالم اگر نام حسین را، یاد حسین را زنده 
نگه بــدارد و آن را الگو قرار بدهد بــرای خود، از 
همه موانع و مشكالت عبور خواهد کرد. لذاست 
که ما در انقالب اســالمی، در نظــام جمهوری 
ـ مردم، مسئولین،  اسالمی از صدر تا ذیل، همهـ 
ـ بر روی مسئله  بزرگان، شخص امام بزرگوار ماـ 

 امــام حســین و مســئله عاشــورا و همیــن 
عزاداری های مردمی، تكیه کردند و جا دارد. این 
عزاداری ها جنبه نمادین دارد، جنبه حقیقی هم 
دارد؛ دل ها را نزدیک می کند، معارف را روشــن 

می کند.
ســلطه گران دنيای امروز؛ شــمرها و 

يزيدهای امروز
مجالس ما؛ مجالس حسینی، یعنی مجالس ضد 
ظلم، مجالس ضد سلطه، مجالس ضد شمرها و 
یزیدها و ابن زیادهای زمان موجود، زمان حاضر، 
معنایش این است. این اســتمرار ماجرای امام 

حسین است.
و امروز دنیا پر از ظلم و جور است. شما ببینید چه 
می کنند؛ در فلسطین چه می کنند، در عراق چه 
می کنند، در کشورهای گوناگون چه می کنند، با 
ملت های دنیا چه می کنند، با فقرا چه می کنند، با 
ثروت های ملی کشورها چه می کنند. ابعاد عظیم 
حرکت حسین بن علی)ع( شامل همه این میدان 
وسیع می شود. امام حسین نه فقط برای شیعه، 
نه فقط برای مســلمان ها، بلكه برای احرار عالم 

درس دارد.
رهبر آزادی بخش نهضت هند در شــصت سال، 
هفتاد ســال قبل اسم حســین بن علی را آورد؛ 
گفت من از او یــاد گرفتم؛ در حالــی که هندو 
بود؛ اصاًل مســلمان نبود. در بین مسلمین هم 
همین طور است. ماجرای امام حسین این است. 
شــما گنجینه دار یک چنین جواهر ذی قیمتی 
هستید که همه بشــریت می تواند از او بهره برد 
و اســتفاده کند. جهت گیری در عزاداری امام 
حسین به این نحو باید باشد: گسترش تبیین، 
بیان، آگاه سازی، محكم کردن ایمان مردم، روح 
تدین را در مردم گسترش دادن، روح شجاعت 
و غیرت دینــی را در مردم زیاد کــردن، حالت 
بی تفاوتی و ســكر و بی حالی را از مردم گرفتن؛ 
این هاســت معنای قیام حسینی و بزرگداشت 
عزاداری امام حسین در زمان ما. لذا زنده است، 

همیشه هم زنده خواهد بود.
جنبه عاطفی آن هم تأثیرگــذار بر روی عواطف 
و احساســات همه مردم اســت. جنبه عمقی 
و معنوی آن، صاحبــان فكر و بصیــرت را آگاه 
می کند؛ روشن می کند. بنده بارها در طول این 
ســال ها این جمله امیرالمؤمنیــن)ع( را عرض 
کرده ام که فرمود: »أال ال یحمل هذا العلم اال أهل 
ـ پرچم انســانیت،  البصر و الصبر«؛ این پرچمـ 
ـ را آن کســانی که دارای این دو  اسالم، توحیدـ 
خصوصیتند، می توانند بر دست بگیرند و بلند نگه 
دارند؛ »البصر و الصبر«؛ بصیرت و استقامت. امام 

حسین)ع( مظهر بصیرت و استقامت است.
پيروزی ملت ايران بر استكبار با پيروی از 

مكتب امام حسين)ع(
پیروان امام حســین هم همین را نشــان دادند 
و بعــد از گذشــت قرن هــا، آن روزی که رهبر 
شایســته ای در میان آن ها پیدا شد، این حرکت 
عظیم را به وجود آوردند. انقالب عظیم اسالمی 
یک ماجرای عظیمی اســت؛ داستان عظیمی 

اســت. ما در وســط قضیه قرار گرفته ایم، ابعاد 
عظیم این حادثه برای ما خیلی روشــن نیست؛ 
آیندگان تاریخ و کســانی که امروز بیرون از این 
مجموعه هستند، آن ها بیشتر از ما ابعاد و عظمت 
این حرکت را می بینند. در دنیایی که همه پول 
و ثروت و قدرت و سیاســت و همــه چیز و همه 
چیز در جهــت ضد ارزش های انســانی و دینی 
ـ نقطه  است، ناگهان در یک نقطه حساس عالمـ 
ـ یک نظامی سر بلند  حســاس جغرافیای عالمـ 
کند، یک ملتی قیام کند برای به دســت گرفتن 
پرچم ارزش ها؛ و ارزش های انسانی را سر دست 
بگیرد، ندای توحید بدهد، معجزه است؛ معجزه 
زمان ما این اســت. بعد از همه طرف به او حمله 
کنند؛ بزرگ و کوچک، طاغوت ها و طاغوتچه ها 
با همه توانشان بریزند ســر او، و در این حال او نه 
فقط شكست نخورد، بلكه بســیاری از آن ها را 
شكست بدهد؛ آن ها را عقب براند، که امروز شما 
دارید می بینید نشــانه عقب رفت استكبار را. در 

این مبارزه ملت ایران پیروز شد.
  بيانات در ديدار هزاران نفــر از مردم قم به 

مناسبت سالروز قيام 19 دی ماه 1386
 

 مباهله عملی امام حسين)ع( در روز 
عاشورا با هدف روشنگری

دیروز، روز مبارک مباهله بود؛ چند روز دیگر ایام 
محرم شروع خواهد شد؛ ... همه این مناسبت ها 
برای ما که کمربسته تبلیغ دین و ابالغ حقیقت 
به دل ها و ذهن ها هستیم، مناسبت های مهم و 

درس آموزی است. 
روز مباهله، روزی اســت که پیامبر مكرم اسالم، 
عزیزتریــن عناصر انســانی خــود را به صحنه 
می آورد. نكتــه مهم در باب مباهله این اســت: 
»و انفسنا و انفسكم« در آن هســت؛ و »نساءنا و 
نساءکم«  در آن هســت؛ عزیزترین انسان ها را 
پیغمبر اکرم انتخاب می کند و به صحنه می آورد 
برای محاجه ای که در آن بایــد تمایز بین حق و 
باطل و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار 
بگیرد. هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ 
دین و بیان حقیقت، پیغمبر دست عزیزان خود، 
ـ  فرزندان خود و دختر خــود و امیرالمؤمنین راـ 
ـ بگیرد و بیاورد  که برادر و جانشین خود هستـ 
وسط میدان؛ استثنایی بودن روز مباهله به این 
شكل اســت. یعنی نشــان دهنده این است که 
بیان حقیقت، ابالغ حقیقت، چقدر مهم اســت؛ 

می فرمايد: »ما 
رأيت اال جميال«. 
اين همه مصيبت 
در چشم زينب 
کبری زيباست؛ 
چون از سوی 
خداست، چون 
برای اوست، چون 
در راه اوست، رد راه 
اعالی کلمه اوست.

ببينيد اين مقام، 
مقام چنين صبری 
و چنين دلدادگی 
نسبت به حق و 
حقيقت، چقدر 
متفاوت است با 
آن مقامی که قرآن 
کريم از جناب 
آسيه نقل می کند. 
اين، عظمت مقام 
زينب را نشان 
می دهد. کار برای 
خدا اينجور است. 
لذا نام زينب و 
کار زينب امروز 
الگوست و در دنيا 
ماندگار است
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آن سختی ها و آن محنت ها؛ هم در حادثه بعد از 
شهادت امام حسین بن علی)ع(، بی سرپناهی این 
مجموعه به جا مانده کــودک و زن، به عنوان یک 
ولی الهی آنچنان درخشید که نظیر او را نمی شود 
پیدا کرد؛ در طول تاریخ نمی شــود نظیری برای 
این پیدا کرد. بعد هم در حوادث پــی در پی، در 
دوران اسارت زینب، در کوفه، در شام، تا این روزها 
که روز پایان آن حوادث است و شروع یک سرآغاز 
دیگری است برای حرکت اســالمی و پیشرفت 
تفكر اسالمی و پیش بردن جامعه اسالمی. برای 
خاطر همین مجاهدت بزرگ، زینب کبری)س( 
در نزد خداوند متعال یک مقامی یافته اســت که 

برای ما قابل توصیف نیست.
نمونه های زنان مؤمنه در قرآن كريم

شما مالحظه کنید؛ در قرآن کریم، به عنوان یک 
نمونه کامل ایمان، خــدای متعال دو زن را مثال 
می زند؛ به عنوان نمونه کفر هــم دو زن را مثال 
می زند. »ضرب ا... مثال للذیــن کفرو امرأت نوح 
و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا«؛ که 
این دو مثال، مربوط است به زنان که نمونه کفرند. 
یعنی به عنوان نمونه، از مــردان مثال نمی آورد؛ 
از زنان مثال مــی آورد؛ هم در بــاب کفر، هم در 
باب ایمان. »و ضــرب ا... مثال للذین آمنوا امرأت 
فرعون«؛ یكی زن فرعون را به عنوان نمونه کامل 
ایمان مثال مــی آورد، یكی هــم حضرت مریم 

کبری؛ »و مریم بنت عمران«.
یک مقایسه کوتاه بین زینب کبری وبین همسر 
فرعــون، عظمت مقــام زینب کبری را نشــان 
می دهد. در قرآن کریم، زن فرعون نمونه ایمان 
شناخته شده است، برای مرد و زن در طول زمان 
تا آخر دنیا. آن وقت مقایسه کنید زن فرعون را که 
به موســی ایمان آورده بود و دلبسته آن هدایتی 
شده بود که موسی عرضه می کرد، وقتی در زیر 
فشار شــكنجه فرعونی قرار گرفت، که با همان 
ـ از دنیا  ـ طبق نقل تواریخ و روایاتـ  شكنجه همـ 
رفت، شكنجه های جســمانی او را به فغان آورد: 
»اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی 
من فرعون و عمله«؛ از خدای متعال درخواست 
کرد که پروردگارا! برای من در بهشت خانه ای بنا 
کن. در واقع، طلب مرگ می کرد؛ می خواست که 
از دنیا برود. »و نجنی من فرعون و عمله«؛ من را از 
دست فرعون و عمل گمراه کننده فرعون نجات 
ـ  ـ همسر فرعونـ  بده. در حالی که جناب آسیهـ 
مشكلش، شكنجه اش، درد و رنجش، درد و رنج 

جسمانی بود؛ مثل حضرت زینب، چند برادر، دو 
فرزند، تعداد زیادی از نزدیكان و برادرزادگان را 
از دســت نداده بود و در مقابل چشم خودش به 
قربانگاه نرفتــه بودند. این رنج هــای روحی که 
برای زینب کبری پیش آمد، این ها برای جناب 
ـ پیش نیامده بود. در روز  ـ همسر فرعونـ  آسیهـ 
عاشــورا زینب کبری این همه عزیزان خود را در 
مقابل چشــم خود دید که به قربانگاه رفته اند و 
ـ سیدالشهدا  شهید شده اند: حسین بن علی)ع(ـ 
ــ را دید، دیگر برادران را دید. بعد از شهادت، آن 
همه محنت ها را دید: تهاجم دشــمن را، هتک 
احترام را، مســئولیت حفظ کودکان را، زنان را. 
عظمت این مصیبت ها را مگر می شــود مقایسه 
کرد با مصائب جســمانی؟ اما در مقابل همه این 
مصائب، زینب به پروردگار عالم عرض نكرد: »رب 
نجنی«؛ نگفت پروردگارا! من را نجات بده. در روز 
عاشورا عرض کرد: پروردگارا! از ما قبول کن. بدن 
پاره پاره برادرش در مقابل دست، در مقابل چشم؛ 
دل به ســمت پروردگار عالم، عــرض می کند: 
پروردگارا! این قربانــی را از ما قبول کن. وقتی از 
او سؤال می شــود که چگونه دیدی؟ می فرماید: 
»ما رأیت اال جمیال«. این همه مصیبت در چشم 
زینب کبری زیباســت؛ چون از سوی خداست، 
چون برای اوست، چون در راه اوست، در راه اعالی 
کلمه اوست. ببینید این مقام، مقام چنین صبری 
و چنین دلدادگی نســبت به حــق و حقیقت، 
چقدر متفاوت است با آن مقامی که قرآن کریم 
از جناب آســیه نقل می کند. این، عظمت مقام 
زینب را نشــان می دهد. کار بــرای خدا اینجور 
اســت. لذا نام زینب و کار زینب امروز الگوست و 
در دنیا ماندگار است. بقای دین اسالم، بقای راه 
خدا، ادامه پیمودن این راه به وسیله بندگان خدا، 
متكی شده است، مدد و نیرو گرفته است از کاری 
که حســین بن علی)ع( کــرد و کاری که زینب 
کبری کرد. یعنی آن صبر عظیم، آن ایستادگی، 
آن تحمل مصائب و مشــكالت موجب شــد که 
امروز شــما می بینید ارزش های دینی در دنیا، 
ارزش های رایج است. همه این ارزش های انسانی 
که در مكاتب گوناگون، منطبق با وجدان بشری 
اســت، ارزش هایی اســت که از دین برخاسته 
اســت؛ این ها را دین تعلیم داده است. کار برای 

خدا خاصیتش این است.
  بيانات در ديدار فرمانده و پرســنل نيروی 

هوايی ارتشـ  1388/11/19

می آورد به میدان با این داعیه که می گوید بیاییم 
مباهله کنیم؛ هر کدام بر حــق بودیم، بماند، هر 
کدام بر خالف حق بودیم، ریشــه کن بشــود با 

عذاب الهی.
همین قضیه در محرم اتفاق افتاده است به شكل 
عملی؛ یعنی امام حســین)ع( هم بــرای بیان 
حقیقت، روشــنگری در طول تاریخ، عزیزترین 
عزیزان خود را برمی دارد می آورد وسط میدان. 
امام حسین)ع( که می دانســت حادثه چه جور 
تمام خواهد شــد؛ زینب را آورد؛ همسران خود 
را آورد، فرزندان خــود را آورد، برادران عزیز خود 
را آورد. این جا هم مســئله، مســئله تبلیغ دین 
اســت؛ تبلیغ به معنای حقیقی کلمه؛ رساندن 
پیام، روشــن کردن فضا؛ ابعاد مســئله تبلیغ را 
این جوری می شود فهمید که چقدر مهم است. 
در آن خطبه »من رأی ســلطانا جائرا مستحال 
لحرم ا... ناکثا لعهدا... و لم یغیــر علیه بفعل و ال 
قول کان حقا علی ا... این یدخله مدخله«؛ یعنی 
وقتی او دارد فضا را به این شــكل آلوده می کند، 
خراب می کنــد، باید یا بــا فعل یا بــا قول آمد 
روشنگری کرد. و امام حسین)ع( این کار را انجام 
می دهد، آن هم با این هزینه ســنگین؛ عیاالت 
خود، همســران خود، عزیزان خــود، فرزندان 
امیرالمؤمنین، زینب کبری، این ها را برمی دارد 

می آید وسط میدان.
  بيانــات در ديدار بــا جمعــی از طالب و 

روحانيونـ  1388/9/22
 

 مقايســه مقام حضرت زينب)س( با 
همسر مؤمنه فرعون

این روزها، روزهــای دهه آخر ماه صفر اســت؛ 
روزهای بعد از اربعین اســت. اگــر نگاهی کنیم 
به تاریخ صدر اســالم، این روزها روزهای زینب 
کبــری)س( اســت. آن کاری هم کــه زینب 
کبری)س( کرد، یــک کار از همین جنس بود؛ 
یعنی کاری محضاً برای خــدای متعال، در دل 
خطرها و محنت ها و زحمت هــا، یک ابراز وجود 
معنــوی و الهی دیــن در چهــره مصمم زینب 
کبری)س(. خوب است بدانیم و بفهمیم حروف 
تاریخ گذشته بسیار ارجمندی را که تا امروز منشأ 
برکات فكری و معرفتی شده اســت و انشاءا... تا 

آخر دنیا هم خواهد بود.
زینــب)س(، هــم در حرکت به ســمت کربال، 
همراه امام حســین؛ هم در حادثه روز عاشــورا، 

می گويند چرا ماتم 
و گريه و اشک را 

در بين مردم رواج 
می دهيد؟ اين ماتم 
و اشک برای ماتم 

و اشک نيست، 
برای ارزش هاست. 
آنچه پشت سر اين 
عزاداری ها، بر سر و 
سينه زدن ها، اشک 

ريختن ها وجود 
دارد، عزيزترين 

چزهايی است که 
در گنجينه بشريت 
ممکن است وجود 

داشته باشد؛ او 
همان ارزش های 

معنوی الهی است. 
اينها را می خواهند 

نگه دارند که حسين 
بن علی مظهر اين 

ارزش ها بود. ياد 
آن هاست؛ زنده نگه 

داشتن آن هاست

جواهر ذی قیمت
رهبر آزادی بخش نهضت هند در شصت سال، هفتاد سال قبل اسم حسين بن علی 
را آورد؛ گفت من از او ياد گرفتم؛ در حالی که هندو بود... شما گنجينه دار يک چنين 

جواهر ذی قيمتی هستيد که همه بشريت می تواند از او بهره برد و استفاده کند.
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گفتار

واقعه کربال که در سال 61 هجرت رخ داد دو بخش 
دارد؛ یكی محتوای حرکت امام حسین)ع( است و 
بخشــی که ما می خواهیم در یک قالب و فرم پیام 
آن را به دیگران منتقل کنیــم. معتقدم اگر با دید 
صحیح و درســت و عمیق بنگریم؛ عاشــورا یک 
درگیری نبوده است که بین دو فرد، یا دو گروه و یا 
دو جریان  رخ داده و تمام  شده باشد. گرچه بین دو 
جریان است، اما این مســئله کوچک و تمام شدنی 
نبوده اســت. لذا اگر این گونه نگاه کنیم که واقعه 

کربال بین دو جریان و یا دو طرز تفكر و یا دو مكتب 
بوده اســت، بهتــر می توانیم این واقعــه عظیم  را 

تحلیل کنیم.

   عاشورا به مثابه يک مكتب
عاشــورا به مثابه یک مكتب اســت کــه در این 
مكتب هم شــیعه به احســن وجه و بــه  عنوان 
این کــه نزدیک ترین افراد به این مكتب اســت 
می تواند از آن بهره مند شــود و هم غیرشیعه و 

مسلمانان دیگر می توانند از آن بهره ببرند و هم 
دیگر انسان هایی که مســلمان نیستند. مكتب 
عاشــورا دارای مبانی ایدئولوژیک و اعتقادی و 
دســتورالعمل های رفتاری اســت که در تكامل 
انســان ها نقش بنیادیــن دارد. همان طور که ما 
معتقد هستیم، اگر انســانی بخواهد کامل شود، 
اســالم و حقیقت اســالم به عنوان یــک تفكر، 
اندیشه و مكتب  او را رشد می دهد و در کشاکش 
زندگی آزمــوده می کنــد، عاشــورا همچنین 
مكتبی اســت و چنین کارکــردی دارد. زیرا به 
لحــاظ جنبه هــای اعتقادی، امام حســین)ع( 
برای خداوند متعال و نه برای انســان ها و مردم، 
حرکت کرده است؛ یعنی منافع مادی را در نظر 
نگرفته اســت و هر آنچه هست خلوص و خدایی 
محض است. خواسته و رضایت پروردگار متعال 
برای امام حسین)ع( مســئله اول بوده است. نه 
خشنودی و رضایت قبیله شــان و نه مردم عرب 
در آن روزگار و نه انســان های دیگــر در آینده، 
هیچ کــدام مطرح نبوده اســت. لذا ایــن اولین 
مسئله در مكتب امام حســین)ع( و عاشوراست 

که فقط خدا را در نظر گرفته اند.
     رسيدن انسان ها به قله تكامل

دومیــن درس عاشــورا رســیدن انســان ها به 

»عاشورا«  به مثابه یک مکتب

 نوشتار پيش رو، برگردان متن مصاحبه حجت االسالم  و المسلمين عبدالحسين معزی در قالب »يادداشت« 
است. اين گفت وگو آبان ماه سال 1393 با خبرگزاري بين المللي شيعه )شــفقنا( به مناسبت ماه محرم و با 

موضوع »درس هايي كه مي توان از عاشورا گرفت« انجام شده است.

حجت االسالم  و المسلمين عبدالحسين معزی
نماينده ولي فقيه در جمعيت هالل احمر

»عاشورا« مكتب و حركت همواره زايا و جاويد

ارزش هجرت امام حسین )ع(
هجرت يکی از مهم ترين اصول در اســالم اســت و مهاجرت يکی از ارزش هاست. 
وقتی ما نمی توانيم در محيطی که هستيم کارمان را انجام دهيم، بايد حرکت کنيم.  

لذا امام حسين)ع( حرکت کرد و سختی های مهاجرت را تحمل کرد. 

تی
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قله تكامل اســت. امــام حســین)ع( خطاب به 
خداونــد می فرمایند؛ مــا اگر حرکــت کردیم 
برای قدرت طلبــی و ثروت و مال نیســت. بلكه 
می خواهیم کاری کنیم که نشــانه های تو بر سر 
راه انســان ها قرار گیرد و از بین نرود تا انسان ها 
بتوانند به ســوی تو حرکت کنند. این مكتب امام 
حسین )ع( است که می خواهد انسان ها به سمت 
قله تكامل حرکت کنند؛ زیرا جــاده پرپیچ وخم 
است و نشانه هایی بر سر این جاده نیاز داریم. امام 
حسین)ع( می فرمایند؛ ما می خواهیم نشانه هایی 
که از بین رفتــه و در طی این 50 ســال )بعد از 
رحلت پیامبر )ص( ( سعی کردند از بین ببرند را 
بازگردانیم تا مردم نشانه های حرکت به سوی خدا 
را پیدا کنند. هدف ما این اســت که  انسان ها در 
پرتو عبودیت و بندگــی خداوند متعال بتوانند به 
تضمین اسالم، به سعادت و نیكبختی دست یابند 
و نه تنها ســعادت این دنیا، که سعادت جاودانه و 

ابدی را به دست آورند.

   هجرت به موقعيت برتر
مسئله سوم این اســت؛ )امام مي گوید( حاال که 
می خواهیم حرکت کنیم جاده عاشــورا صاف و 
هموار و آماده و بدون زحمت نیســت. اول این که 
باید مهاجــرت کنند لــذا از مدینه بــه مكه و از 
مكه به ســمت کربال آمدند. خود هجرت یكی از 
مهم ترین اصول در اسالم است و مهاجرت یكی از 
ارزش هاست. وقتی ما نمی توانیم در محیطی که 
هستیم کارمان را انجام دهیم، باید حرکت کنیم 
و جایی دیگر  آن را به ســرانجام برسانیم. لذا امام 
حسین)ع( حرکت و مهاجرت کرد و سختی های 
مهاجرت را تحمل کرد. به ایشان سفارش کردند 
راه برای تو ســخت خواهد شــد. مردمی که شما 
را دعوت کردند دارای ویژگی و ســابقه تاریخی 
خوبي نیســتند و تو خود می دانی کــه با پدرت 
امیرالمؤمنین)ع( و برادرت امام حسن)ع( چگونه 
رفتار کردند. اباعبداهلل)ع( اما سختی ها را به جان 
خرید تا جایی که همه هســتی خود را از دســت 

داد.

   مساله جهاد
کســی که هدف و ایــده بزرگــی دارد، دیگر 
انســان ها را هم حرکت می دهد و خود هادی و 
رهنمون و پیشروی آن ها می شود و سختی ها 
را به جان می خرد؛ بنابرایــن بعد از مهاجرت، 

مســئله جهاد امام حســین)ع( مطرح است. 
جهاد در اسالم مراتب بسیار عمیق و متعددی 
دارد؛ یک نوع جهاد همان است که همه مردم 
بــه آن توجه دارنــد و به معنــای جنگیدن با 
دشمن اســت؛ اما جهاد در اولین مرحله یعنی 
این که انســان با تمایالت خــود بجنگد. امام 
حسین)ع( مانند دیگر انسان هاست و تمایالت 
انســانی دارد. عالقه مند به خانــواده و فرزند 
است و آســایش و امنیت خانواده و بهره بری از 
امكانات این جهان را می خواهد؛ اما کســی که 
هدف دارد و می خواهــد حرکت کند و هجرت 
هم کرده است، کوشش و تالش و جهاد با نفس 
خود می کند که بزرگ ترین جهــاد و به تعبیر 
پیامبر جهاد اکبر است؛ و نیز آن را به انسان ها 

می آموزد.
مكتب عاشــورا هجرت کردن از یــک موقعیت به 
موقعیت برتر و بهتر را می آموزاند. مكتب عاشــورا 
می گوید که اگر انســان می خواهد بــه موقعیت 
برتر در هجرت برســد، باید تالش و کوشش کند. 
اولین مرحله کوشش این است که با آنچه تمایالت 
درونی اســت درگیر شــود و آن ها را تحت تأثیر 
قرار دهد و از بین ببرد و میل و خواســته اش فراتر 
از تمایالت شخصی و نفســانی باشد. مسئله دیگر 
این که حرکت کــردن، آســیب های فراوانی دارد 
و کم تریــن آن این که امام حســین)ع( در جریان 
کربال به رنج های جسمانی دست یافت که نظیر آن 
نیست. ما در سخنرانی های عاشورا بیان می کنیم 
که امام حسین)ع( و فرزندان و یارانش چقدر دچار 
مشكالت شــدند. اول این که می خواهند زندگی 
کننــد؛ ولو چنــد روز در یک صحرا و بــا امكانات 
محدود. اولین چیز و کم تریــن تقاضای آن ها آب 
اســت. اما آب که حیات بشــر به آن متكی است 
را به روی آن هــا می بندند. شــاعر می گوید: زان 
تشنگان هنوز به عیوق می رســد / فریاد العطش ز 
بیابان کربال. دشمن دنبال جنگ رواني هم هست. 
خانواده ایشــان نگاه می کنــد و می بیند حداقل 
جمعیتی که در برابر آن ها ایســتاده 18 هزار نفر 
است و آن ها فقط 72 نفر هستند. این چه اضطراب 
نفســانی و روحانی برای انسان پیش می آورد؟ چه 

اضطرابی در بچه ها و زن ها ایجاد مي کند ؟

   عمق عشــق امام)ع( بــه خانواده و 
هم نوعان

اشــاره شــد که امام حســین)ع( ماننــد دیگر 

انسان هاست و تمایالت انســانی دارد؛ ایشان هم 
به خانواده و فرزندانش عالقه مند اســت و آن ها را 
دوست دارد و به آن ها عشق می ورزد. براي تكمیل 
الزم اســت یادآوري کنم که هرچقــدر ایمان و 
خلوص و صفای باطن انســان بیشتر باشد، اظهار 
تعلق به هستی هم بیشــتر می شود؛ یعنی آن قدر 
که پیامبر جهان و انســان ها را دوســت می دارد، 
دیگر انسان ها نمی توانند تصور کنند. امام رضا)ع( 
به خانواده عالقه داشــتند و امیرالمؤمنین)ع( و 
دیگر امامان هم همین طــور بودند. یک امام عالم 
و آگاه به تمام حقایق عالم و انســانی که هســتی 
در اختیار مقام والیت تكوینی اوســت، نســبت 
تعلقش بــه این جهان زیاد اســت و انســان ها و 
موجودات این جهان را دوســت مــی دارد. نمونه 
آن این اســت که وقتی امام حســین)ع( در بین 
راه مكه تا کربال می آمدند، لشــگر هــزار نفری و 
تشنه »حر« جلوی آن ها را گرفت. امام گفتند که 
همه آن ها را سیراب کنید و به اسب ها و حیوانات 
آن ها هم آب بدهید تا اذیــت و آزار نبینند. این از 
رأفت امام است. حاال ببینید که نسبت به خانواده 
چگونه است. این پدری که می بیند بچه ها چقدر 
مضطرب هســتند و نگــران فــردا و پس فردای 
آن هاســت، چه حالی دارد؛ زیــرا می داند که این 
موجودات انســانیت خود را زیر پا گذاشته اند. لذا 

امام حسین )ع( می ایستد و جهاد می کند.

   مقاومت و صبر برای خدا
امام حســین)ع( روز عاشــورا هم می ایستد و 
تمام عزیزانش را به جنگ می فرســتد. حبیب 
بن مظاهر از یاران و اصحــاب پیامبر)ص( بود. 
چند نفر دیگــر هم از اصحــاب پیامبر)ص( در 
کربال بودند که انسان های برجسته  ای به لحاظ 
معرفتی بودند. امام حســین)ع( می بینند که 
آن ها مانند برگ خزان روی زمین می ریزند. به 
تعبیر تاریخ وقتی اوج مصیبت را بیان می کنند 
می گوینــد آن هــا قطعه قطعــه شــدند. امام 
حسین)ع( نگاه می کند، جوانی مانند علی اکبر 
و قاسم بن حســن و خردســالی مانند عبداهلل 
بن حســن را که 10 ساله اســت را به شهادت 
می رســانند و یا بچه شــیرخواره به شــهادت 
می رســد و به صغیر و کبیر رحم نمی کنند. امام 
حسین)ع( همه این ها را به جان می خرد و این 
مصیبت ها را در راه خدا تحمل می کند و توصیه 
ایشان این اســت که می گوید: حاال که هجرت 

بايد در ايام 
عاشورا کاری 

کنيم که معرفت 
ما افزوده شود. 

انسان ها بايد 
به  حقانيت 

امام حسين)ع( 
و حرکت ايشان 

شناخت پيدا 
کنند و اين 

شناخت بايد 
جنبه عملی هم 

داشته باشد. 
براي اين منظور 

الزم است ابزار 
مناسب برای 

معرفی عاشورا 
انتخاب شود. 
وقتي معرفت 

پيدا کرديم طبعاً 
بايد وسايل 

و ابزاری بکار 
بگيريم که اين 

مفاهيم بلند به 
طور علني نشان 

داده شود

عزاداری همراه با تعقل
اگر می خواهيم عاشورا ماندگار شود  بايد يک سلسله عزاداری ها داشته باشيم 
که جهان را بيدار کند. بعضی عزاداری ها نه تنهــا عقل جهان را بيدار نمی کند، 

بلکه عواطف انسانی و تعقلش را نسبت به يک مکتب از بين می برد.
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گفتار

 خواسته و 
رضايت پروردگار 
متعال برای 
امام حسين)ع( 
مسئله اول 
بوده است. 
نه خشنودی 
و رضايت 
قبيله شان و 
نه مردم عرب 
در آن روزگار و 
نه انسان های 
ديگر در آينده، 
هيچ کدام مطرح 
نبوده است. 
لذا اين اولين 
مسئله در مکتب 
امام حسين)ع( و 
عاشوراست که 
فقط خدا را در 
نظر گرفته اند

کردید، باید صبــر و مقاومت کنید و دســتور 
مقاومت می دهــد. می گوید مقاومــت و صبر 
کنید ای بزرگ زادگان و انســان های باکرامت و 
انسان های گرامی داشته شده در تاریخ بشریت. 
و مكتب ما می گوید در مسیر اعتقادی حرکت و 

تالش کردن الزم است.
و در ایــن راه از هر چــه داری بایــد بگذری و 
بایستی مقاومت کنی و عقب نكشی و جا نزنی 
و ترس و وحشت و اضطراب به تو راه ندهد و در 
این مسیر عزت و انسانیت خودت را قدر بدان. 
»می خواهم تو را بخرم«. بــه چه چیز خودت 
را ای انسان می خواهی بفروشی؟ به جرعه ای 
آب و یا وعده اي غــذا و آینده و مقــام و پول؟ 
این تعبیر بر تارک تاریخ می درخشــد که امام 
فرمودند: »هیهات من الذله«؛ یعنی هرگز؛ ما 

عزیز و محترم و باشخصیت هستیم.

   عبرتي براي همه انسان ها
یک شــیعه با باور این که امام حسین)ع( امام 
سوم او و حجت خدا بر اوست، درس های بسیار 
متعددی از مكتب عاشــورای امام حسین)ع( 
می گیرد. البته برادران اهل سنت ما نسبت به 
خاندان پیامبر)ص( عالقه مند هســتند. آن ها 
هم نهایت احتــرام را به ایشــان می گذارند و 
برایشان دردناک است که در برهه ای از تاریخ 
کســی که خود را به عنوان خلیفه و جانشــین 
پیامبر جازده است با پسر ایشان چنین رفتاری 
می کند. لذا آن ها هم  درس می گیرند. حتي اگر 
کسي شیعه و مسلمان هم نباشند و فقط انسان 
باشند، از عاشــورا عبرت مي گیرد، چون درس 
عاشورا این است که انسان برای هدفی که دارد 
مقاومت کند. ما می گوییم انســان هایی از هر 
چه داشتند گذشــتند و به هدفشان رسیدند و 
این درســی برای همه است. وانگهي در مكتب 
حسیني، عزت بشری و کرامت انسان ها بسیار 
مهم است؛ امام حســین)ع( در روز عاشورا به 
سیاهپوستان هم احترام می گذاشتند و آن ها 
را مانند جوانان هاشمی که از خانواده های برتر 
بودند می دانســتند. وقتي یكی از آن ها را آزاد 
می کنند، او می ایســتد و به شهادت می رسد. 
امام حســین)ع( هم مانند فرزنــدش او را در 
آغوش می گیــرد و احترام می کند. لذا بشــر 
امروز می تواند از این نكات استفاده کند و بداند 
خــودش ارزش دارد و زیر بار ذلــت نرود و این 

درسی است که انســان ها می توانند از عاشورا 
بگیرند.

    آموزه آزادگی مكتب عاشورا فراتر 
از مذهب است

گاندي تأکید داشت آنچه ما انجام دادیم درسی 
بود که از پســر پیامبر گرفتیم تا زیر بار استعمار 

نرویم و آزاد باشیم.
 امام حســین)ع( به لشــگریان یزیــد خطاب 
می کند که چرا خود را فروختید، آزاد باشید اگر 
دین هم ندارید آزاده باشید؛ یعنی آزادگی فراتر 
از آن اســت که بگوییم اعتقاد و دیــن، ما را به 
آزادگی می کشــاند.  البته دین ما را به آزادگی 
می کشاند، اما امام حسین)ع( می فرماید که اگر 
دین هم ندارید آزاده باشــید. خود را به مال دنیا 
و یزید نفروشــید. چراکه همه آن ها از ترس و یا 
جهل و نادانی و یا وعده هایی کــه به آن ها داده  
شــده بود به جنگ آمده بودند و امام حسین)ع( 
از آن ها می خواست تا آزاده باشند و به معرفت و 
شناخت دعوتشان می کردند. لذا مكتب عاشورا 
مكتبی اســت که حتی برای غیرمسلمانان هم 

می تواند مفید باشد.

   محرم دوران معرفت آموزی است
انسان باید معرفت داشــته باشد تا معنا و مفهوم 
زندگی را دریافت کنــد. اگر حقیقتــاً به غرب 
نگاه کنیم آنچه خســارت می بیند، بشــر است 
که معنا و مفهوم زندگی را از دســت  داده است 
و بدون درک از معنای زندگی، شــب و روزش را 
می گذراند؛ بنابراین عاشورا به ما معنای زندگی 
را می فهماند که زندگی چیست. به تعبیر شاعر 
عرب که گفت: »اّن الحیات العقیــده و الجهاد. 
زندگی عقیده و کوشــش در راه عقیده است.« 
اگر ما امروز این مسئله را توانستیم به انسان ها و 
بشریت بیاموزیم موفق خواهیم شد؛ زیرا عقیده 
و اعتقاد و باورها باید بر پایه معرفت و شــناخت 

باشد. 
باید در ایام عاشــورا کاری کنیــم که معرفت ما 
افزوده شــود. انســان ها باید بــه  حقانیت امام 
حسین)ع( و حرکت ایشــان شناخت پیدا کنند 
و این شناخت باید جنبه عملی هم داشته باشد. 
براي این منظور الزم اســت ابزار مناسب برای 
معرفی عاشورا انتخاب شود. وقتي معرفت پیدا 
کردیم طبعاً باید وسایل و ابزاری بكار بگیریم که 

این مفاهیم بلند به طور علني نشان داده شود.
   عزادراي ما همراه با تعقل

عزادراي ما باید همراه با تعقل باشــد. درســت 
اســت که یكی از اهداف عزاداری ها ماندگاری 
عاشــورا بوده است، اما باید به شــكلي عزاداري 
کنیم که با تعقل بشــری تضاد نداشــته باشد. 
امام سجاد)ع( اگر 30 ســال گریه کردند برای 
این بوده اســت که عاشــورا فراموش نشود واال 
حوادث بزرگی در تاریخ وجود داشــته که در آن 
انســان های با خلوص کشته شــدند ولي کسي 

خبر ندارد. عاشورا با عزاداری ها فراموش نشده.
اگــر می خواهیم عاشــورا ماندگار شــود باید 
در دنیای خــود تعقــل کنیم و یک سلســله 
عزاداری ها داشــته باشــیم که جهان را بیدار 
کند. بعضــی عزاداری ها نه تنهــا عقل جهان را 
بیدار نمی کند، بلكه عواطف انســانی و تعقلش 
را نســبت به یک مكتب از بیــن می برد. قصد 
نام بردن برخــی از انواع عزاداری هــا را ندارم، 
اما برخــی رفتارها هســت کــه هیچ کس آنها 
را  نمی پسندد و هیچ انســان عاقلی  انجام نمی 
دهد. برخی می گوینــد این نــوع عزاداری ها 
مانند عبادت ماســت. مثاًل نماز مــا را خیلی ها 
نمی پســندند و درعین حال همه می دانند که 
در ادیان آســمانی یک سلســله عبادات  وجود 
دارد؛ اما آنچه از پیامبر نرسیده و فقط گفته شده 
است که عزاداری کنید را به شكلی باید انتخاب 
کنیم که با تعقل بشــری تضاد نداشــته باشد و 
بتواند دیگران را جلب کنــد و نه دفع، و موجب 
این نشود که اســالم را آیین بی خردی بدانند. 
چراکه به واقع اســالم آیین خــرد و عقالنیت و 
معرفت اســت و جنبه های علمی و عاطفی هر 
دو را با هم دارد. عاشــورا هم دو بال دارد که یک 
بال عقالنیت اســت و دیگری بال احساسات و 
عواطف که هر کس متناســب با فرهنگ خود، 
عزاداری هــای گوناگونی دارد. امــا باید تالش 
 کنیم در دنیای امروز هجوم  رســانه ها ضربه و 
خسارتی به قیام عاشــورا وارد نشود.  امیدوارم 
در ایام ماه محرم جزو عزاداران امام حسین)ع( 
محسوبمان کنند و موفق شویم آن گونه به عزای 
امام)ع( بپردازیم که مقبول خــدا و ائمه اطهار 
قرار گیرد. درودمان را نثار حســین)ع( و یاران 
حســین)ع( و شــهدای کربال و آنانی می کنیم 
که تا تاریخ هســت و بشر هســت، نمی میرند و 

همواره زنده و زنده کننده هستند. 

عبرتي براي همه انسان ها
  در مکتب حســيني، عزت بشــری و کرامت انســان ها بســيار مهم اســت؛ 
امام حسين)ع( در روز عاشورا به سياهپوستان هم احترام می گذاشتند و آن ها را 

مانند جوانان هاشمی که از خانواده های برتر بودند می دانستند.
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توان قابلیت و کارایی بســیج در طول دوران 
جنگ تحمیلی در بوتۀ آزمایش قرار گرفت و 
آن را به عنوان جدی ترین وزنۀ تعیین کننده 
در موازنه نیروها با دشــمن متجاوز، در تاریخ 
معاصر به ثبت رسانید و در میدان عمل ثابت 

کرد که این تجهیزات و جنگ افزارها و دانش 
جنگی نیســت که حرف آخر را می زند، بلكه 
این اراده و روحیه بســیجی اســت که تعیین 

کننده اقتدار و بقای یک جبهه است.
امروز در آستانه فرارســیدن سالروز تشكیل 

بسیج مســتضعفین، بســیج با کوله باری از 
تجربیات ارزشــمند چند دهۀ اخیر، به آیندۀ 
روشــنی می نگرد که در انتظار تفكر بسیجی 
اســت. بســیج، تجربه هــا، ارزش و اعتبــار 
خود را ارزان به دســت نیــاورده. این اقتدار و 
محبوبیــت به برکــت خون شــهدا و با خون 
دل خوردن های یک ملت به دست آمده است؛ 
یک نسل بسیجی با تمامی وجود در جبهه ها، 
سخاوتمندانه جان شیرین خود را هدیه کرده 
تا نهال اسالم در این ســرزمین به ثمر برسد و 
اســتقالل و آزادی در پناه حاکمیت اسالم به 
عنوان میوۀ شیرین آن به نسل امروز و فردای 

این سرزمین و بلكه تمامی جهان ارزانی شود.
بســیج یک تشــكیالت نظامی نیســت که 
عده ای برچســب نظامی گری بــر آن بزنند. 
بسیج یک تشــكل جناحی نیست که عده ای 
تصور کنند می توانند به آن برچسب جناحی 
بزنند. بسیج یک اندیشه و تشكل فراجناحی 
است که با آغوش باز همه انسان های مخلص 
و فداکار و عاشق اسالم و انقالب و کشور را در 
برمی گیرد و با همۀ کســانی که عناد، کینه و 
ضدیتی با اســالم و انقالب و کشــور دارند در 

تقابل است.
شاید کسانی تصور کنند بسیج فقط در دوران 
جنگ در جبهه ها آن هم در فاز نظامی کارایی 
داشــت و چون امروز در ظاهر جنگی در کار 
نیست پس نیازی به تفكر بســیجی نداریم، 
لیكن تمامی شــواهد و قرائن موجود نشــان 
می دهد کــه همان دشــمنان کینه توزی که 
دیروز نتوانستند از طریق جنگ در فاز نظامی 
کاری از پیــش ببرند امروز بــه جنگ روانی و 
جنگ تبلیغاتــی، تهاجــم فرهنگی و جنگ 
نیابتی در خــارج از مرزهای ایــران در قالب 
گروه هــای داعش و تكفیری به ویــژه بر علیه 
مسلمانان عراق، ســوریه، یمن و لبنان روی 
آورده اند. این تفكر بســیجی و حماســه شور 
حسینی نشــأت گرفته از هشــت سال دفاع 
مقدس، امروز در برابر آنان ایستاده و مقاومت  
می کنــد و این اراده بســیجی امــروز خارج 
از مرزهای ایران اســالمی حاکم  شــده و این 
ترویج تفكر بسیجی بایستی بتواند زمینه های 
الزم برای خنثی کردن توطئه های دشمن را 
فراهم سازد و انشاءا... باعث سرنگونی اسرائیل 

غاصب و امریكای جنایتكار  شود.

تفکر و اراده بسیجی، ضامن 
حاکمیت اسالم ناب محمدی)ص(

پنجم آذرماه 1358 امام راحل با صدور فرمان تشكيل بسيج مستضعفين در واقع نخستين سنگ بنای 
مقاومت بسيجی را در دوران انقالب پايه گذاری  كردند. پس از آن همواره شاهد رشد و تعالی و تكامل اين 

شجرۀ طيبه تا به امروز بوده ايم.

حجت االسالم و المسلمين اميرحسين شاهانی
نماينده ولی فقيه در سازمان بسيج وزارتخانه ها و ادارات كشور

ثمره ماندگار
نسل بسيجی با تمامی وجود در جبهه ها، سخاوتمندانه جان شيرين خود را 
هديه کرده تا نهال اسالم در اين سرزمين به ثمر برسد و استقالل و آزادی به عنوان 

ميوۀ شيرين آن به نسل امروز و فردای اين سرزمين و تمامی جهان ارزانی شود.
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یادبود

آیت اهلل غیوری  در یكی  از ســفرهای  تبلغی اش  
به  شــهر ری  در عیــد غدیــر 13۴0، به  دعوت  
هیئــت  مالیری ها مقدمات  بنای  مســجدی  را 
فراهم  کرد. شبستان  مســجد را در مدت  کوتاه  
)حدود چهل  روز( ساخت  و با اجازه   امام  در آن جا 
ساکن  شد و از این  زمان  همواره  خود را نماینده   

امام  در منطقه  می دانست . غیوری  مسجد را که  
با نام  امام  حسن  عســگری)ع ( نامگذاری  شده  
بود، پایگاه  ترویج  مرجعیت  امام  ساخت . مسجد 
امام  حسن  عســگری)ع ( شــهر ری  به  رهبری  
آیت اهلل غیــوری ، پیشــتاز مبارزه  با مفاســد 

اجتماعی  نیز شد. 

وی  عــالوه  بــر آن ، دو دبســتان  بــه  نام های  
»سجادیه » و »رضویه« برای  دختران  و پسران  
منطقه  ســاخت  و مكانی  را نیز برای  سرپرستی  
ایتام  ایجاد کرد و صندوق قرض الحسنه ای  را هم  
به  همین  منظور بنیــان  نهاد. به  همت  او خیابان  
»سیمان« شــهر ری  که  از لحاظ  مفاسد شهره  
بود، محیطی  فرهنگی  و مذهبی  شــد؛ چنان که  
او با پول  گزافی  قهوه خانه   مجاور مســجد را که  
محل  فساد بود، خراب  و تبدیل  به  کتابخانه  کرد. 
این  اقدام  بــه  دلیل  پرداخت  پــول  فراوان  مورد 
استقبال  دوستانش  واقع  شد. در اثر فعالیت های  
ایشــان  کمتر فردی  در منطقه  یافت  می شد که  
مقلد امام  نباشــد و این  اســتقبال  همه جانبه  از 
شدت  سختگیری  ساواک  نســبت  به  مقلدین  
امام  در محل  کاســت . این  تالش  و اســتقبال  
مردم  شــهر ری  از مرجعیت  امام  موجب  شد که  
اولین  شــهریه   امام  از آنجا فراهم  شده  و غیوری  
به  اصرار، ایشــان  را برای  دادن  شهریه  متقاعد 
ســاخت . با شــروع  نهضت  امام ، غیوری  از هیچ  
کوششــی  فروگذار  نكرد و در شــب  12 محرم / 
15 خــرداد 13۴2 آیت اهلل شــیخ  عباســعلی  

عالم خدمتگزار، سید بزرگوار

آيت اهلل غيوری از شاگردان بنام حضرت آيت اهلل بروجردی و حضرت آيت اهلل خمينی)ره( بود. ايشان  مانند طالب  جوان  
آن  سال ها با فعاليت های  فدائيان  اسالم  در جريان  كارهای  سياســی  قرارگرفت . وی  با سيد عبدالحسين  واحدی  مرد 
شماره   2 فدائيان  اسالم  در ارتباط  بود و در جلسات  آن  جمعيت  شــركت  می جست . پيش  از آن كه  امام  خمينی  نهضت  
خويش  را آغاز كند، آيت اهلل غيوری  نسبت  به  ايشــان ارادت  و الفت  پيدا كرده  بود و اين  الفت  از همان  روزهای  آغازين  

ورودش  به  قم  بود كه  امام  را در مدرسه   فيضيه  در هنگام  اقامه   نماز جماعت  به  امامت  آيت اهلل اراكی  مشاهده  كرد.

محمدرضا سرابندی

 يادبود سالگرد درگذشت آيت اهلل غيوری نماينده ولی فقيه
در جمعيت هالل احمر
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اسالمی ، واعظ  مسجد امام  حسن  عسگری)ع(  
توسط  شهربانی  شهر ری  دستگیر شد و آیت اهلل 
غیوری  به  محض  شنیدن  خبر دستگیری  امام ، 
مردم  شهر ری  را برای  راهپیمایی  اعتراض آمیز 
به  سمت  تهران  دعوت  کرد. هنگامی  که  علمای  
بالد در اعتراض  با دســتگیری  امام  خمینی  رو 
به  جانب  حضرت  عبدالعظیــم  آورده  و در آن جا 
متحصن  شــدند، منزل  غیــوری  مرکز فعالیت  
روحانیون  انقالبی  به  ویژه  آیت اهلل منتظری  شد 
و بســیاری  از علما، برای  گفتگو درباره   حوادث  

روز به  خانه   وی  می آمدند. 

با تبعید رهبر کبیر انقالب  اســالمی  در 13 آبان  
13۴3، غیوری  همچنان  مســجد امام  حســن  
عسگری)ع ( را در مسیر نهضت  فعال  نگه  داشت  
و با دعوت  از روحانیون  انقالبــی  نظیر: آیت اهلل 
ابوالقاســم  خزعلی ، آیــت اهلل محمــد امامی  
کاشــانی ، علی  اصغر مروارید و شهید محالتی  
برای  ســخنرانی  در این  راه  می کوشــید. تقید 
آیت اهلل غیــوری  در این  مورد چنــان  بود که  از 
ســخنرانی  روحانیون  مخالف  امام  در مســجد 
ممانعت  بــه  عمل  مــی آورد. از ســوی  دیگر با 
روحانیونی  همچون  آیات : مهدوی  کنی ، امامی  
کاشــانی ، علی  اصغر مروارید، فضل اهلل محالتی  
و شــاه آبادی  به  برپایــی  جلســات  مخفی  در 
روزهای  پنج شنبه  برای  کمک  به  نهضت  همت  
می گماشت  که  محور این  جلسات  نشر اعالمیه  
و کمک  به  خانواده ی  زندانیان  و تبعیدشــدگان  
بــود. او در ایــن  مــورد از مســاعدت  آیت اهلل 
هاشــمی  رفســنجانی  برخوردار بود. به  مرور 
شرکت کنندگان  در این  جلسات  بیشتر شدند و 
آیات : ایروانی ، الهوتی ، بهشتی ، مطهری  و مفتح  
در این  جلسات  شرکت  می کردند. این  جلسات  
هسته   اولیه   تشــكیل  جامعه   روحانیت  مبارز را 
فراهم  کرد. آیت اهلل غیوری  در این  میان  اهتمام  
فراوانی  برای  کمک  به  خانواده   زندانیان  سیاسی  
داشــت . تالش  او در این  مورد موجب  شــد که  
آیت اهلل طالقانی  از زندان  برای  وی  پیام  تمجید 
فرستاد. عالوه  بر این ، او با وجوهی  که  در اختیار 
داشــت ، به  شــهیدان  منتظری  و اندرزگو برای  

انجام  فعالیت  مسلحانه  مساعدت  می رساند. 

این  تالش ها تا زمــان  دســتگیری  غیوری  در 
ســال  1350 ادامه  داشــت . وی  در این  سال  به  

دلیل  انتشــار اعالمیه   امام  خمینــی  در تقبیح  
تاجگذاری  شاه ، دســتگیر و به  زندان  قزل  قلعه  
منتقل  شد. و در این  دوره  بر اثر سختی  و مشقت  
به  کمر درد شدیدی  مبتال شد. غیوری  با وجود 
شكنجه   فراوان  به  نام  فردی  که  اعالمیه ها را به  او 
سپرده  بود، اشــاره  نكرد، تا این که  با خروج  سید 
محمود دعایی  از ایران ـ فردی  که  اعالمیه ها را به  
او داده  بودـ  از این  مســئولیت  رهایی  یافت . این  
مسئله  موجب  شد که  از فشار بر او کاسته  شده  و 
به  بند منتقل  شود. در حدود یک  سال  در زندان  
بود؛ غیوری  پــس  از آزادی  بار دیگــر به  عرصه   
مبارزه  بازگشــت  تا این که  افشای  گروه  نظامی  
ابوذر در ســال  1353 موجب  دستگیری  تعداد 

زیادی  از روحانیون  از جمله  وی  شد.
او پس  از بازداشت  به  ســیرجان  تبعید شد. در 
دوران  تبعید که  3 ســال  به  طــول  انجامید، با 
مردم  منطقــه  ارتباط  برقرار کــرد و در کنار آن  
به  تفســیر 13 جزء از قرآن  همت  گماشت . در 
همین  دوران  بود که  آیــت اهلل خامنه ای  با او در 

تبعیدگاهش  دیدار کرد.

 آیت اهلل غیوری  در ســال  1356 پــس  از اتمام  
دوره   تبعید به  تهران  بازگشــت  و فعالیت های  
سیاسی  خود را پی گرفت . درآســتانه   پیروزی  
انقالب  اســالمی ، در جمع  علمای  متحصن  در 
مسجد دانشــگاه  تهران  که  در اعتراض  به  بستن  

فرودگاه ها توســط  دولت  بختیار صورت  گرفته  
بود، شرکت  کرد.

غیوری  پس  از پیروزی  انقالب  اسالمی  شهر ری  
را ترک  نكــرده  و به  رتق  و فتق  امــور مردم  آنجا 
پرداخت . این  سوابق  موجب  شــد که  به  امامت  
جمعه  آن  شهر برگزیده  شــود. در دوره   چهارم  
انتخابات  مجلس  نیز در انتخابات  میان  دوره ای  
به  عنوان  نماینده   مردم  تهران  به  مجلس  شورای  

اسالمی  راه  یافت.

ایشــان  تا آذز مــاه ســال 1393در جمعیت  
هالل احمر بــه  عنــوان  نماینده  مقــام  معظم  
رهبــری  فعالیت کرد و در این جمعیت منشــأ 
خدمات فــراوان و ارزنده بود . مهــر و ماه ضمن 
عرض تسلیت ســالگرد درگذشــت این عالم 
مجاهد در شــماره آینده به طور ویژه به بررسی 

ابعاد زندگی پربار ایشان می پردازد. 

منابع 
 آرشــيو مركز اســناد انقالب  اسالمی ، 

شماره های  553-552
 خاطرات  آيــت اهلل  ســيدعلی  غيوری ، 
تدوين : محمدرضا ســرابندی ، تهران ، مركز 

اسناد انقالب  اسالمی ، 1386
 مصاحبه   مركز اســناد انقالب  اسالمی  با 

آيت اهلل غيوری  

مسجدی برای  اهداف  انقالب
آيت اهلل غيوری  در يکی  از سفرهای  تبلغی اش  به  شهر ری  در عيد غدير ۱۳۴۰، به  
دعوت  هيئت  ماليری ها مقدمات  بنای  مسجدامام  حسن  عسگری)ع (  را فراهم  

کرد. غيوری  مسجد را پايگاه  ترويج  مرجعيت  امام    قرار داد.

پیام

پيام تسليت رهبر معظم انقالب در پی درگذشت آيت اهلل غيوری
بسم اهلل الرحمن الرحیم

رحلت عالم پرهیــزگار و خدمتگــزار مرحوم حجت االســالم و المســلمین آقای حاج 
سّیدعلی غیوری رحمت اهلل علیه را به خاندان و بازماندگان مكّرم ایشان و به ارادتمندان و 
عالقمندان این روحانی خدوم و مردمی و انقالبی و به روحانیت معظم تهران تسلیت عرض 
می کنم. عمر با برکت این عالم روحانی یكسره به خدمت و تالش برای مردم به ویژه ضعفاء 
و نیازمندان و درماندگان سپری شد. وفاداری به انقالب و نظام اسالمی و کوشش بی دریغ 
در خدمت به آن نیز دیگر ویژگی بارز این سّید بزرگوار بود و در این راه فرزند برومند خود را 
هم تقدیم دفاع مقدس کرد. در مسئولیت های گوناگون، با همه  وجود به اسالم و انقالب و 

کشور خدمت کرد و زندگی را با نیكنامی به سر آورد، عاش سعیداً و مات سعیداً.
از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات را برای ایشان مسئلت می کنم.

سّيد علی خامنه ای
29/ آذرماه/ 1393

با تبعيد رهبر کبير 
انقالب  اسالمی  در 

۱۳ آبان  ۱۳۴۳، 
غيوری  همچنان  

مسجد امام  حسن  
عسگری)ع ( را 

در مسير نهضت  
فعال  نگه  داشت  و با 
دعوت  از روحانيون  

انقالبی  نظير: 
آيت اهلل ابوالقاسم  

خزعلی ، آيت اهلل 
محمد امامی  
کاشانی ، علی  

اصغر مرواريد و 
شهيد محالتی  

برای  سخنرانی  در 
اين  راه  می کوشيد. 

تقيد آيت اهلل 
غيوری  در اين  

مورد چنان  بود 
که  از سخنرانی  

روحانيون  مخالف  
امام  در مسجد 

ممانعت  به  عمل  
می آورد
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درنگ

همای رحمت حضرت حق بر همــه دنیا و آخرت 
سایه گسترده اســت، اگرچه قسمت اعظم رحمت 
خداوندی در عالم آخرت اســت چنانچه رســول 
مكرم اســالم)ص( که خود رحمه للعالمین است 
می فرمایــد: »ان هلل عزوجل مأۀ رحمــه انزل منها 
واحده الی االرض و قّسمها بین خلقه فیها یتعاطفون 
و یتراحمون و اّخر تسعاً و تسعین لنفسه یرحم بها 
عباده یوم القیامه« خداوند را صد رحمت است؛ یكی 

از آن را بر زمین فرو فرستاد و در بین تمام مخلوقات 
تقســیم کرد با بهره مندی از آن یک رحمت خلق 
خداوند با هم عطوفــت کنند و مهر ورزنــد و نود و 
نه قســم آن را برای بندگان خویش در قیامت نگاه 

داشته است. )آثار الصادقین، ج 7، ص۴5(

با نزول همــان یک جرعه رحمت بــر این جهان 
همه را لباس عطوفت و مهربانی پوشانده است و 

سایه رحمانیتش جهان را سرشار از رحمت کرده 
است و این اســت که خداوند را در نخستین آیه از 
کتاب وحی چنین می خوانیم: »بسم اهلل الرحمن 
الرحیم« این آیه مبارکه 11۴ بار در قرآن شریف 
وارد شده است و در آغاز همه کتاب های آسمانی 
بوده اســت. امام صادق)ع( می فرماید: »خداوند 
هیچ کتاب آسمانی را فرونفرستاده است جز این 
که در آغاز آن بســم اهلل الرحمــن الرحیم را قرار 
داده است. )نورالثقلین، ج1، ص 6( و این آیه اسم 
اعظم خداوند است، چنانچه صادق آل محمد)ع( 
فرموده است: »بسم اهلل الرحمن الرحیم اسم اهلل 
االکبر او قال اعظم« )بســم اهلل الرحمن الرحیم 
اسم اعظم خداوند است.( )همان، ص 8( و باید هر 
کار را با این نام آغاز کرد. این آیه مبارک اســت و 
نورانی. رسول خدا)ص( می فرماید هر کار مهمی 
که بدون نام خداوند شروع شــود نافرجام است. 

)بحار، ج 16، باب 58(
امیرالمؤمنین علــی)ع( پس از نقــل این حدیث 
می فرماید: »انسان هر کاری را آغاز می کند بسم اهلل 
بگوید و با نام خدا شــروع کند و هــر عملی که با نام 

خداوند شروع شود خجسته و مبارک است. )همان(
امام باقر)ع( می فرماید: »ســزاوار است هنگامی 
که کاری را شــروع می کنیم چه بزرگ باشد چه 

کوچک بسم اهلل بگویید تا مبارک باشد.« )همان(

و در طوفان نــوح آن حضرت بــه همراهان خود 
فرمان می دهد: »و قال ارکبوا فیها بسم اهلل مجراها 
و مرساها« )و گفت با نام خدا سوار شوید در حرکت 
و توقف کشتی و پیاده شــدن آن نام خدا بر زبان 
برید.( )هود/۴1( و آن گاه که سلیمان هدهد را در 
جمع مرغان ندید. »فقال ما لی ال اری الهدهد ام 
کان من الغائبین« گفت: »چرا هدهد را در جمع 
مرغان نمی بینم آیا غایب است؟« »ألذبنه عذاباً 
شــدیداً او ألذبحنه اولیأتیننی بسلطان مبین.« 
او را کیفر شــدیدی خواهم داد یا سرش را خواهم 
برید. مگر ایــن که برای غیبتش دلیلی روشــن 
بیاورد. »فمكــث غیر بعید فقــال احطت بمالم 
تحط به و جئتک من سبأ بنبأ یقین« چندان طول 
نكشید که هدهد آمد و گفت از سرزمین سبأ خبر 
آورده ام که تو از آن بی-اطالعی. »انی وجدت امرأۀ 
تملكهم و أوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم« 
من یافتم که زنی بــر آن ها حكومت می کند همه 
چیز در اختیار اوست و دارای تختی بزرگ است. 
»وجدتها و قومها یسجدون لّشمس من دون اهلل 

همای مهر خداوندی 

ذات اقدس ربوبی با رحمت واســعه خويش كه بر تمام جهان سايه گسترده اســت »اللهم انی اسئلک 
برحمتک التی وسعت كل شــیء« )دعای كميل( و با اين گســترده رحمت بر قامت انسان لباس كرامت 
پوشــاند. »و لقد كرمنا بنی آدم« )اســراء/70( و او را بر بســياری از آفريده های خويش برتری داد. »و 
فضلناهم علی كثير ممن خلقنا تفضيال« )همان( و او را بر احسن تقويم بياراست »لقد خلقنا االنسان فی 

احسن تقويم« )تين/4( تا شايسته خالفت الهی گردد. »انی جاعل فی االرض خليفه« )بقره/30(

محمد صالح  احمدوند
پژوهشگر تاريخ اسالم

  بازخوانی رحمت واسعه خداوند نسبت به بندگان خويش 
در قرآن كريم و كالم معصومين)ع(
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با نزول همان يک 
جرعه رحمت بر 
اين جهان همه را 
لباس عطوفت و 

مهربانی پوشانده 
است و سايه 

رحمانيتش جهان 
را سرشار از رحمت 

کرده است و اين 
است که خداوند 

را در نخستين 
آيه از کتاب وحی 

چنين می خوانيم: 
»بسم اهلل الرحمن 

الرحيم« اين آيه 
مبارکه ۱۱۴ بار در 

قرآن شريف وارد 
شده و در آغاز همه 
کتاب های آسمانی 

بوده است

که تنها به خود و اهل بیت خود مهربان باشد بلكه 
رحیم آن کس است که به همه مسلمین رحیم و 

مهربان باشد.
»و موالی متقیان امیرالمؤمنین)ع( :من لم یرحم 
الناس منعه رحمته« )غررالحكم، ج 5، ص ۴09( 
آن کس که به مردم رحم نكنــد خداوند رحمت 
خویش از او دریــغ دارد.پیامبر رحمت رســول 
معظم)ص( می فرماید: »رأس العقل بعد االیمان 
با اهلل عزوجل التحبب الــی اهلل.« کمال عقل بعد 
از ایمان به خداوند دوست داشــتن مردم است. 

)خصال صدوق، باب الواحد(
امام کاظم)ع( که خود مظهر کظم غیظ، مهربانی 
و متانت و عطوفت اســت می فرماید: »التوّدد الی 
الناس نصف العقــل« )وســائل، ج 5، ص ۴33(

و دوست داشــتن دیگران نشانه فضیلت و برتری 
است. امام صادق)ع( می فرماید: »اّن المسلمین 
یلتقیان فأفضلهما اشّد حّباً لصاحبه« مسلمانان با 
یكدیگر دیدار می کننــد درا ین میان آن کس که 
به دیگری بیشــتر محبت کند برتر است. )اصول 

کافی، ج 3، ص 197(
راه ورود به بهشت ایمان و محبت است.

رسول خدا)ص( می فرماید: »والذی نفسی بیده ال 
تدخلوا الجنۀ حّتی تؤمنوا و التؤمنوا حتی تحابّوا« 
قسم به آن کس که جانم در دست اوست تا ایمان 
نیاورید داخل بهشــت نخواهید شد و ایمان شما 
محكم نخواهد بود تا به همدیگر عشــق نورزید. 
»اوال أدلكم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو 

السالم« 
آیا شما را راهنمایی نكنم به چیزی که چون انجام 

دهید محبت بین شما افزون خواهد شد؟
همه به همدیگر سالم کنید. )سنن بیهقی، ج 2، 

ص 232(

خداوند عزیز اعال قســم خورده اســت که در روز 
سخت قیامت آنانی که به یكدیگر محبت کرده اند 
در ســایه عرش خویش جای خواهد داد. رسول 
معظم اســالم)ص( فرمودند: »اّن اهلل یقول یوم 
القیامه أین المتحابّون؟ بجاللی الیوم اظلهم فی 
ظلّی یوم االضّل اال ظلّی.« خداوند می فرماید در 
روز قیامت کجایند اهل محبت؟ قســم به جالل 
و عظمت خویش آنان را امروز در ســایه رحمت 
خویش قرار خواهم داد که جز او سایه ای نیست. 
)همان( برآوردن حاجت و رفــع نیاز برادر مؤمن 

خود عبادتی بزرگ است.

امام صادق)ع( از پــدران بزرگوارش تا رســول 
خــدا)ص( نقل می کنــد که رســول خدا)ص( 
فرمودند مــن قضی ألخیه المؤمــن حاجتاً کان 
کمن عبداهلل دهراً. هرکس حاجتی از برادر مؤمن 
خویش برآورد گویا همه عمــر خداوند را عبادت 

کرده است. )بحار، ج 7۴، ص 302(
طریقت بجز خدمت خلق نیست
به تسبیح و سجاده و دلق نیست

ره نیک مردان آزاده گیر
چو استاده ای دست افتاده گیر

»سعدی«

خداوند رحیم و مهربان بندگان خویش را فراوان 
دوست دارد و بدانان مهر می ورزد آن کس به رفع 
حوائج دگران همت گمــارد خداوند حاجت او روا 
خواهد کرد و نیاز او خواهد برآورد. امام صادق)ع( 
می فرماید: »من کان فی حاجت اخیه المسلم کان 
اهلل فی حاجته ما کان فی حاجۀ اخیه. هر آن کس 
به دنبال برآوردن حاجت برادر مسلمان خویش 
باشــد خداوند قادر متعال نیز به دنبال برآوردن 
حاجت اوست. )همان( و نیز آن حضرت فرمودند: 
»ما قضی مسلم لمسلم حاجًۀ اال ناداه اهلل عزوجل 
علّی ثوابــک و ال ارضی لک بــدون الجّنه.« هیچ 
مسلمانی برای مســلمان دیگر حاجتی روا نكند 
مگر آن-که خداوند به او نــدا دهد اجر و پاداش تو 
با من است و جز داخل شدن در بهشت را برای تو 

رضا ندهم. )کافی، ج 3، ص 295(
کسی نیک بیند به هر دو سرای 
که نیكی رساند به خلق خدای

خدا را بر آن بنده بخشایش است
که خلق از وجودش در آسایش است

»سعدی«
و نیز آن امــام از پدر بزرگــوارش نقل می کند و 
آن حضرت از رســول اهلل)ص( کــه فرمودند: 
»المؤمنــون اخــوه یقضــی بعضهــم حوائج 
بعــض فبقضاء بعضهــم حوائج بعــض یقضی 
اهلل حوائجهــم یــوم القیامه.« مؤمنــان برادر 
یكدیگرنــد و به رفــع حوائج همدیگــر اقدام 
می کنند و خداوند بدین لحاظ حوائج آنان را در 

قیامت برآورد. )امالی مفید، ص 150(
هر آن کس که بر خلق نیكی کند

خداوند عالم هوادار اوست
بهشت برینش عطا می کند

و حور بهشتی خریدار اوست  

و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و 
هم ال یهتدون« یافتم که او و ملتش برای خورشید 
ســجده می کنند و خــدا را عبــادت نمی کنند.

شیطان کردار زشت آن ها را در نظرشان زیبا جلوه 
داده است و آن ها را از راه حق بازداشته است و آنان 

هدایت نمی شوند.
ســلیمان نامه ای برای ملكه ســبأ نوشت و گفت: 
»اذهب بكتابی هذا فالقه الیهم ثم توّل عنهم فانظر 
ماذا یرجعون« این نامه را برای آنان ببر و ببین چه 
عكس العملی نشان می دهند.ملكه ســبأ نامه را 
دریافت کرد دید بر آن نامه نوشته شده است.»انّه 
من سلیمان و انّه بسم اهلل الرحمن الرحیم.«نامه ای 
است از ســلیمان و در آغاز آن نوشــته شده است 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم.«»أال تعلوعلّی و أتونی 
مسلمین.« )نمل/ 19-31( بر من برتری نجویید 

به سوی من آیید و تسلیم حق شوید.«
ســلیمان ملكه ســبأ و ســران حكومتش را با 
رحمانیت و رحیمیت خداونــد می خواند از آنان 
می خواهد تا از خوان رحمت خداوندی بهره مند 
گردند و در ظّل عبودیت خالق هستی از موهبت 
نعمت و کرامت الهی جان خویش سیراب کنند. 
سرکش و نافرمان نباشــند، از تعالیم پیامبر الهی 
بهره مند گردند، با عطوفت و مهربانی و رحمت و 

کرامت زندگی کنند.
رحمت حق بر جهان گسترده است
بر همه کون و مكان گسترده است
رحمت رحمان که جان عالم است
بر تمام جسم و جان گسترده است

»نگارنده«

خداوند خود رحیم و مهربان است و دوست دارد 
هر آن کس را که مهربان باشد، مهربان بودن مورد 
توجه ذات مقدس خداوند است. رسول خدا)ص( 
می فرمایــد: »اّن اهلل عزوجل رحیــم یحب کّل 
رحیم« )بحار، ج 71، ص 39۴( و نیز آن حضرت 
فرمودند: »والذی نفسی بیده ال یضیع اهلل الرحمه 
اال علــی رحیم« ســوگند به آن کــس که جانم 
در دست اوســت خداوند رحمت خویش را جز بر 
انسان رحیم و مهربان فرود نیاورد.قلنا یا رسول اهلل 
کلّنا رحیم راوی حدیث می گوید ما عرض کردیم 
یا رسول اهلل همه ما مهربان و رحیم هستیم. قال 
لیس الرحیم الذی یرحم نفسه و اهله خاّصه ولكن 
الرحیم الذی یرحم المسلمین. )آثار الصادقین، ج 
7، ص ۴(فرمودند رحیم و مهربان آن کس نیست 

مهر خداوندی
خداوند عزيز اعال قسم خورده است که در روز سخت قيامت آنانی که به يکديگر 
محبت کرده اند در سايه عرش خويش جای خواهد داد. خداوند رحيم و مهربان 

بندگان خويش فراوان دوست دارد و بدانان مهر می ورزد.
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تاریخچه وقف )5(

  1313 تا 1320: اوج ســلطنت استبدادي تا 
ســقوط )دوران غربي سازي رســميـ  مقابله با 

مخالفان(
در دوره اول ودوم، طرفداري رضاشــاه از مذهب 
و تظاهر وي به ســنت هاي شــیعي، بــه همراه 
برخی عوامل خارج از ایران مثــل فتنه  وهابیت 
باعث رغبت عموم روحانیت، به جز عده اي مانند 
مدرس، به رضاشــاه شــد. رضاخان در مراسم 
محرم ســینه زني مي  کرد، به خانه علما مي رفت 
و به آن ها اظهار ارادت مي کرد. وی در 1305طی 
مراسم تاج گذاري به عنوان شاه جدید، سعي در 
تظاهر بــه دینداري و همراهي بــا علما کرد و تا 
ســال 1306برخورد حادی با مذهب نداشــت، 
اما نوروز 1306، حضور بدحجاب خانواده شــاه 
در حرم حضرت معصومــه)س( موجب اعتراض 
آیــت اهلل بافقي شــد و رضاخان بــا کتک زدن 

آیت اهلل بافقي، ایشان را تبعید کرد.
دوره سوم سلطنت رضاخان به زمینه سازی برای 
برخورد با مؤسســات و نهادهای مذهبی گذشت 
و از اردیبهشت 1306، با نابودي محاضر شرعي 
و ایجاد دادگســتري و عدلیه این سیاســت آغاز 
شد. اجبار در لباس متحدالشكل، استفاده از کاله 
پهلــوی و محدودیت در مراســم دیني، تخریب 
مدارس علمیه، استعمال مشروبات الكلي و ایجاد 
کارناوال هاي شــادي به خصــوص در روزهاي 
عزاداري از دیگــر اقدامات این دوره اســت که 

زمینه ساز اقدامات تند بعدی بوده است.
دوره چهــارم که دوران غربي ســازي رســمي 
است از تیر 1313 و به دنبال سفر به ترکیه آغاز 
می شود. تأســیس کانون بانوان از سوي شمس 
و اشرف، کشــف حجاب و قیام مسجد گوهرشاد 
از جمله سیاست های رســمی و ضدمذهبی این 
دوره بوده است که تا1320و استعفاي رضاخان 

ادامه یافتند.

 كشف حجاب توسط رضاخان
سیاســت اصالح  گرایانه به ســبک غربی سازی، 
توسط مشــاورین غرب زده رضاشاه القا می شد و 
این سیاســت قطعاً درگیري جدي با ارزش هاي 
اسالمي را به همراه داشــت، چه این که رضاشاه 

اصوالً فردي معتقد نبود. 
ناسیونالیســم، تجــدد و تمرکــز قدرت، ســه 
اصــل بنیادین سیاســت های رضاشــاه بود که 
نتیجه  قطعــي آن ها اســالم زدایي و درگیري با 

رضاشاه عبارت است از:
  1299 تا 130۴: دوره شــكل گیري کودتا تا 

صعود به سلطنت
  130۴ تا 1306: دوران تثبیت سلطنت 

  1306 تــا 1313: مقابلــه بــا مخالفــان و 
زمینه سازي براي سیاست هاي دین زدایي

نحوه برخورد رضاشاه با اوقاف و مؤسسات خیریه 
را باید درون سیاست های کالن رژیم پهلوی در 
مبارزه با مذهــب و روحانیت تحلیل کرد. دوران 
سلطنت رضاشاه را می توان به چهار دوره تقسیم 
و درهر دوره تعامل وی بــا امور مذهبی از جمله 
مؤسســات خیریه را تبیین کرد. دوران سلطنت 

تبارشناسی مؤسسات خيريه در ايران )پهلوی اول(

جدایی وقف از دین!

   آيت اهلل ســيد رضا فيروزآبادی نماينده چهار دوره مجلس در دوره پهلوی حقوق چهار ســاله خود را برای ســاخت 
مريضخانه واگذار و مديريت کرد اما رضاشاه می خواست مريضخانه را به پادگان نظامی تبديل کند. اين نمونه ای است 

از تالش پهلوی برای تغيير در مسير وقف.

حسين حاج محمدی

در سلســله مقاالتی با عنوان تبارشناسی مؤسسات خيريه در ايران، تالش می شــود با بهره گيری از نگاه 
ـ اعم از دولتی و  تاريخی و استفاده از اســناد و مدارک موجود، به تبارشناسی مؤسســات خيريه ايرانـ 
ـ تاريخی، عوامل تأثيرگذار بر شكل گيری و تكوين انواع  ـ پرداخته شود و ضمن تحليل اجتماعی  مردمیـ 
مؤسسات خيريه در ايران بررسی شود. در اين راستا سنت وقف به عنوان تبار فعاليت های خيريه در اين مرز 
و بوم تا زمان پهلوی اول مورد بررسی قرار گرفت. بررسی مذكور بيشتر جنبه اقتصادی و اجتماعی داشت. 

در اين مقاله به ابعاد فرهنگی و دينی تعامل رضاشاه با مؤسسات خيريه پرداخته می شود.
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روحانیت بود. وی برای رســیدن به این هدف از 
روش های متنوع وحساب شده ای همچون ترور، 
قانون تغییر لباس، کشــف حجــاب، ممنوعیت 
ســنت های دینی و نهایتاً تصــرف اوقاف بهره 
گرفت. برای بررســی روند تأثیرگذاری رضاشاه 
بر ایجاد وگســترش مؤسســات خیریه، باید به 
سیاســت های دولت در برابر وقــف و موقوفات 
اشــاره کرد. برخی از نویســندگان، آغاز مقابله 
رضاشــاه با روحانیت را ناشــی از دست اندازی 
وی به موقوفــات می دانند. این نــوع تحلیل از 
پایین به باال از نــگاه غیرفرهنگی بــه اقدامات 
فرهنگی رضاشاه نشــئت می گیرد در حالی که 
مبارزه رضاشــاه با روحانیت در پرتو مبارزه او با 
مذهب بــود که به زعم وی عامــل عقب ماندگی 
ملت ایران بوده است. به دست گرفتن اوقاف که 
یكي از منابع درآمد حوزه هــاي علمیه در طول 
تاریخ شــیعه بوده است در راســتای اضمحالل 
روحانیت تحلیل می شــود. حتــي هالکوخان 
مغول پس از تســلط بر قسمت اعظم کشورهاي 
اسالمي، خواجه نصیر الدین طوسي، عالم شیعي 
را منصوب کرد تا موقوفــات را به مصرف صحیح 

خود برساند.

 مصادره  اوقاف
مصادره  اوقاف پس از نادرشــاه، برای دومین بار 
توسط رضاشاه در دوره چهارم سلطنت وی )دي 
1313( صورت گرفت و وزارت معارف، مالک یا 
ناظر موقوفات شــد. با این قانون اوقاف کاماًل به 
تصرف دولت درآمد و دولت نیز به دلخواه خود، 

درآمد آن را در مصارف غیروقف به کار مي برد.
دولــت کوچک تریــن عالقه ای بــه تبلیغات و 
شــعائر مذهبی نداشــت و بی میــل به فروش 
موقوفات نبود، اما با توجه به خالف شرع بودن 
فروش اوقاف، ایــن کار در عمل غیرممكن بود 
تا زمانــی که علــی منصور به نخســت وزیری 
رسید و رضاشاه درصدد فروش امالک موقوفه 
برآمد. ســرانجام، قانون فــروش موقوفات در 
اردیبهشت 1320 به تصویب مجلس رسید. در 
این قانون، به وزارت دارایي اجازه داده شــد تا 
قنوات موقوفه را بفروشد. وقتي این الیحه را به 
مجلس آوردند، اکثریــت نمایندگان از تصویب 
آن وحشت داشــتند. محتشم السلطنه، رئیس 
مجلس چند بار با رئیس دادگســتري صحبت 
کرد و مدعــي بود که این کار براي ســلطنت و 

مملكت میمنت ندارد. چند روز بعد رضا شخصاً 
به رئیس مجلس گفت: این قانون باید تصویب 

شود و شد.

 مخالفت با اقدامات عام المنفعه مذهبی
سیاســت های دولت پس از 1313 در راستای 
عرفی ســازی دولت بوده و دربخش خیریه نیز 
هرکاری که با احساسات مذهبی و عام المنفعه 
افراد ســروکار داشــت مورد بی مهــری قرار 
گرفته ونوعی خأل در این زمینــه به وجود آمد. 
دولت بــرای پرکردن خأل موجــود، به حمایت 
از مؤسسات و ســازمان هایی که در حوزه های 
خیریه می گنجیدند، پرداخت. درهمین راستا 
به نام ترقی جایگاه زنان، کانون بانوان تأسیس 
شــد. اقدامات آتاتورک که مهــره انگلیس در 
ترکیه بود، به عنوان الگوی رضاشــاه، بیشترین 
تأثیــر را در فعالیت های انجام شــده این دوره 

داشت. 

 اقدامات خيريه درحوزه مؤسسات رفاهی
موضوع رفــاه اجتماعی مســئله اي بســیار 
مهم اســت که نه تنها در قرن های اخیر مورد 
توجه قرار گرفته اســت، بلكه یكــی از اهداف 
دین اسالم نیز به شــمار می رود. آبادانی دنیا 
و بهره منــدی همگانی از نعمت هــای الهی از 
مبــادی مهم برنامه های دین اســالم اســت. 
رفــاه اجتماعی مجموعه ســازمان یافته ای از 
قوانین، برنامه ها و سیاســت هایی اســت که 
به منظور پاســخ به نیازهای مــادی و معنوی 
و تأمین ســعادت انســان در قالب مؤسسات 
رفاهــی و نهادهای اجتماعی تدوین شــده تا 
زمینه رشــد و تعالی وی فراهم آید. بهداشت 
و درمان ملی، تعلیــم و تربیت عمومی، مبارزه 
با بی ســوادی، رفــع نیازهای اولیــه مردم از 
قبیل غذا، مسكن، اشــتغال، امنیت اجتماعی 
و حمایــت از محرومین از جملــه بخش های 
کاربردی و زمینه ســاز رفاه اجتماعی هستند. 
جامعه ایــران تا پیش از رضاشــاه خیزشــی 
وسیع به سمت اقتصاد جهانی نداشت. گرچه 
در موارد محدودی تالش هایی انجام می شــد؛ 
از جمله تأسیس شرکت اسالمیه توسط حاج 
آقا نــوراهلل اصفهانی که دایــره فعالیت آن به 
خارج از مرزها نیز رســیده بود اما به طور کلی 
جامعه ایــران، جامعه ای روســتایی و دارای 

نظامی کشاورزی ـ معیشتی بود. در این جامعه 
توجه به امــور رفاهی نیازمنــدان، معلوالن و 
خانواده های بی سرپرســت، در قالبی روزانه و 
توسط سایر خانوده ها انجام می شد و روحانیت 
به عنوان تكیه گاه محرومین دست به اقداماتی 
می زد که امروزه در حیطه رفاه اجتماعی قرار 

می گیرند.

 تغيير الگو
با جایگزین کــردن الگوهــای جدید فرهنگی 
و رفاهی در دوره رضاشــاه، الگوهای ســنتی 
تحت الشــعاع قرار گرفتــه و از توجه اقشــار 
جامعه به آن ها اثری نمانده بود. در این راســتا 
شــعارهای حاکمیت برای اجــرای برنامه های 
مدرنیســم در ایران بر اســاس الگوهای غربی، 
انجــام برنامه های رفاهی و بهداشــتی در ابعاد 
مختلفی بود. او راه برون رفــت از عقب ماندگی 
ایران را اوالً از طریق توســعه اقتصادی و سپس 
توسعه اجتماعی و فرهنگی می دانست و نتیجه 
چنین رویكردی اتكا به الگوی کشورهای غربی 
بود. در بعد اقتصادی، بیشــتر به رشد اقتصادی 
نظام حاکــم در ابعاد مختلف بــدون تغییر در 
زیربنا توجه می شــد. این در حالی است که در 
بعد غیراقتصادی که اساســاً هدف توســعه به 
شمار می رود، از وســیله ای تحت عنوان تأمین 
اجتماعی اســتفاده می شــود تا راه رسیدن به 
رفاه فراهم شــود. با این توصیف می توان ابعاد 
مختلف اقدامات رفاهی در دوره رضاشــاه را در 
چند مورد ذکر کرد؛ تشــكیل بلدیه، پرورشگاه 
و شیرخوارگاه، دارالمساکین و دارالعجزه و سایر 
انجمن های خیریــه در حمایت از اطفال و ایتام 
از جمله این موارد اســت که در نوشتار بعدی 

درباره شان خواهیم نوشت.
ادامه دارد...

منابع
زاهدی اصل، مبانی رفاه اجتماعی 1381.

ملــک زاده، الهــام، مؤسســات خيريــه 
ـ بهداشــتی در دوره رضاشاه، تاريخ  رفاهی 

ايران.
و  جامعه شناسی  ســمينار  مقاالت  مجموعه 

توسعه، انتشارات سمت، 1373.
بصيرت منش، علما و رژيم رضاشاه.
خاطرات تاج الملوک، نشر آفرينه.

 مصادره  اوقاف
مصادره  اوقاف پس از نادرشــاه، برای دومين بار توســط رضاشــاه در دوره 
چهارم ســلطنت وی صورت گرفت و وزارت معارف، مالک يا ناظر موقوفات 

شد. با اين قانون اوقاف کامالً به تصرف دولت درآمد.

دولت پهلوی 
کوچک ترين 
عالقه ای به 

تبليغات و شعائر 
مذهبی نداشت و 
بی ميل به فروش 

موقوفات نبود، اما 
با توجه به خالف 
شرع بودن فروش 
اوقاف، اين کار در 

عمل غيرممکن 
بود تا زمانی که 
علی منصور به 
نخست وزيری 

رسيد و رضاشاه 
درصدد فروش 
امالك موقوفه 

برآمد
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 حقیقت
 بر سر نیزه

گفتار

یادداشت منتشر نشده ای از 
عالمه آیت اهلل سید محمدحسین 

حسینی طهرانی )ره(  

امام حسین)ع( سرآمد   
شور و شوق عّشاق

گفت وگو

با مرتضی جوادی آملی درباره 
فلسفه قیام عاشورا و شیوه 

درست عزاداري

 کرامت الهی برای
 همه انسان ها

نکته

»شور« و »شعور« چیست و در 
مراسم عزاداري امام حسین)ع( 
مقّدم و مؤخر کدام است؟ 

 مجالست »عقل« 
و »احساس«
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عاشورا

مصاحبه

با محمدجعفر طاوسی  مسرور 
درباره آثار قیام امام حسین)ع(

»عاشورا« حقانیت تشیع 
را استمرار بخشید

گفت وگو

 با دکتر علیرضا واسعی، 
درباره تأثیرات فرهنگی و 

اجتماعی عاشورا 

عاشورا؛ نقطه عطف  
تمدن شیعی 

مقاله

زمینه های شکل گیری مقتل نگاری 
و آسیب هایی که در طول تاریخ 
متوجه این مقوله بوده

راویان صادق و 
پویش گر روز واقعه

ین
الم

وح ا
ن  ر

حس
ر: 

     اث
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گفتار
هر كه ُحسینى است چنین است!

من ُحَسینم و ارزش جان من وقتى است كه خودم را براى رهايى بشريت از چنگال 
اين ديوصفتان فدا كنم. آن وقت ارزش دارد كه خودم با اهل بیتم را به همین منهاج 

كه مشاهده مى كنید فدا كنم! اين است رويه من! هر كه ُحسینى است چنین است!

من قصد كوى وى را دارم. خداوند من، دل و جان من، جان 
و جانان من، محبوب ازل و ابد من، معشوق من كه يك عمر 
از روى دامان پيامبر تا اآلن  با او فقط نرد عشــق باخته ام؛ 
او به من مى گويد: اى حســين! اين كار را بايد بكنى! اين 
است روش و منهاج تو! اين است سير و حركت تو! جان بر 
آن كس ارزش دارد كه براى حفظ آن تــن به ذلت دهد و 
حكومت هاى پيشين و امروز را كه بر اساس ظلم و عدوان 
است امضا كند. من ُحَسينم و ارزش جان من وقتى است 
كه خودم را براى رهايى بشريت از چنگال اين ديوصفتان 
فدا كنم. آن وقــت ارزش دارد كه خودم بــا اهل بيتم را به 
همين منهاج كه مشاهده مى كنيد فدا كنم! اين است رويه 

من! هر كه ُحسينى است چنين است!

  کسی که توقع لقاء خدا را دارد باید کمر همت 
به جهاد بربندد

]بر اساس آيات[ لقاى خداوند امرى حتمى و براى حصول 
آن الزم و واجب است تا مردمان اميدوار، بدان كمر همت 
بر ميان بندند و پاى راستين در ِمضمار اين ميدان بنهند 
و با قدمى اســتوار و عزمى راســخ اين راه را طى كنند و از 
هيچ آفتى و عاهتى به هراس درنيايند و از هيچ مشــكل و 
رادع و مانعى كه بر ســر راهشــان قرار گيرد از راه متوقف 
نشــوند و با حول و قوه الهى آن مانع را بر كنــار بنهند و از 
امتحان هاى گوناگون كه الزمه طى اين طريق هستند در 
وحشت نيفتند تا با مدد خداوندى به وصال او نائل آيند. اين 
راه اختصاص به امت پيامبر آخر زمان ندارد؛ در جميع امم 
سالفه و پيشينيان از مؤمنان به پيامبران، مطلب از همين 

قرار بوده است.

 عاشقان لقاء خدا، از هیچ گزندی نمی هراسند
هر عقل سليمى حكم مى كند كه بايد تنها دل را به خداوند 
سپرد و از تمام رسوم و عادات و آدابى كه انسان را از خدا به 
غير خدا مشغول مى سازند چشم فروبست و يك تنه و تنها 
گرچه جميع عالم مخالفت كنند قدم در جاده صدق و طى 
طريق لقاء و مرضات حضــرت رب ودود نهاد. و به متابعت 
َِّمْن  از پيغمبر اكرم: لََقْد َكاَن لَُكْم فِى َرُسوِل الَلِ أُْسَوةٌ َحَسنٌَة ل
َكاَن يَْرُجوا الَلَ َو الْيَْوَم االِخَر َو َذَكَر الَلَ َكثِيًرا »هر آينه تحقيقاً از 

براى شما در رسول خدا اسوه و الگوى زيبايى وجود دارد، 
براى كســي كه اميد به خدا و روز آخرت دارد و خداوند را 
زياد ياد مى كند.« به نداى جان آفرين: قُِل الَلُ ثُمَّ َذْرُهْم فِى 
َخْوِضِهْم يَْلَعبُوَن.»بگو: اهلل، و پس آن گاه بگذار ايشان را كه 
در امور سرگرم كننده خود غوطه ور شده و به بازى اشتغال 
ورزند«. گوش فراداد، و نه تنها با قدم بلكه با دست و سينه 
خود را روى زمين كشانيد و به ســمت او حركت كرد و با 
سر و ســويداى جان آن ندا را لبيك گفت و از ارتداد بيرون 
آمده در گروه »يُِحبُُّهْم َو يُِحبُّونَــهُ َو ال يَخافوَن فى الَلِ لَْوَمَة 
َِّذيــنَ َءاَمنُوا َمن يَْرتَدَّ ِمنُكْم َعن  آلئٍِم« قرار گرفت: »يأيَُّها ال
ٍَّة َعَلى الُْمْؤِمنِيَن  ِدينِِه فََسْوَف يَْأتِى الَلُ بَِقْوٍم يُِحبُُّهْم َو يُِحبُّونَُه أَِذل
ٍة َعَلى الْكِفِريَن يَُجِهُدوَن فِى َسبِيِل الَلِ َو اَل يََخافُوَن لَْوَمَة  أَِعزَّ

آلئٍم ذلَِك فَْضُل الَلِ يُْؤتِيِه َمن يََشآُء َو الَلُ وِسٌع َعلِيٌم. «
»اى كساني كه ايمان آورده ايد! هر كدام از شما كه از دينش 
برگردد، به زودى خداوند گروهى ديگــر را مى آورد كه او 
آن ها را دوســت دارد و آن ها هم او را دوست دارند. نسبت 
رفتارشان با مؤمنين، نرم و انعطاف پذير و با كافرين سخت 
و ناهموار است. ايشان در راه خدا جهاد مى كنند و از مالمت 
هيچ مالمت كننده اى در خوف و هراس نيستند. آن است 
فضل خداوند به هر كس كه بخواهــد مى دهد و خداوند 

واسع و عليم است.«

 اخالص در عمل، تنها راه نجات
بارى، ]بر اســاس روايات[ معاينه و مشاهده خداوند در 
َُّه فِى َقلِْبــِه( پس از مجاهدت هاى عظيمه  دل )َفَعايََن َرب
نفسانى و روحانى اســت كه نتيجه و ثمره آن را نزول در 
منزلت كبــرى و لقاى حضــرت پروردگار مشــّخص 
كرده اند، و در روايت مرويّه از »مصباح الّشريعه« ديديم 
كه نجات فقط اخالص در عمل است و بذل هر محبوبى 
را به طور صحيح و اصيل با علم به حركت و سكونى كه به 
واقع اصابت كند، و باالخره ذوب روح و بذل  محبت  و خون 
و جان در راه جانان را ميزان و معيار قبولى اعمال و كردار 

به شمار آورده است.

 نیروی عشق حقیقی
راه، راه پيامبران و برگزيدگان جهانيان اســت. بســيار 

یادداشت زیر متن سخنرانی منتشر 
نشده ای از عالمه آیت اهلل سید 

محمدحسین حسینی طهرانی )ره(  است 
که توسط دفتر انتشارات ایشان در اختیار 

نشریه »مهر و ماه« قرار گرفته است

امام حسین)ع( 
سرآمد   سرمدی 

شور و شوق عّشاق
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عالمه طهرانی
آيت اهلل سید محمدحسین حسینى طهرانى معروف به عالمه طهرانى عارف، حکیم، 
 فقیه و فرزند آيت اهلل ســید محمدصادق طهرانى اســت.  ايشــان روز نهم ماه صفر

 سال ۱۴۱۶ هجرى قمرى در مشهد درگذشت. 

خطير و دقيق است. عشقبازى با خود مقام حضرت حى 
ذوالجالل و الواحد القّهار است. چقدر عظيم و خطير و در 
عين حال چقدر داراى شور و شوق عشــق و تََيمان است 
كه نتيجــه و خالصه اعمــال كائنات و افضــل از عبادت 
ثَقلين است. فقط نيروى عظيم عشق است كه موانع را از 
سر راه بر مى دارد، و سنگرها را در هم مى كوبد و از عقبات 
و كريوه هاى تنــگ و تاريك عبور مى دهــد و از درياهاى 
حســرت و صحراهاى حيرت و فضاهاى بى پايان بُهت و 
سرگشــتگى عبور مى دهد، و گرنه جميع قواى ما ِسوى 
اهلل را گردآوريم، نمى تواند ذره اى انسان را جلو ببرد. عشق 

اوست كه حالل مشكالت است و كليد رمز موفقيت و بس .

 عشقبازی سر حلقه عاشقان
عالمه مجلسى از كتاب »خرائج و جرائح« راوندى روايت 
مى كند از حضرت امــام أبوجعفٍر الباقر)عليه الســالم( 
َلُم  از پدرش)عليه الســالم( كه فرمــود: َمرَّ َعلِىٌّ َعَلْيِه السَّ
ا َمرَّ بِِه أَْصَحابُُه َو قَِد اْغَرْوَرقَْت َعْينَاُهيَْبِكى  بَِكْربآَلَء فََقاَل: لَمَّ
َو يَُقوُل:َهَذا ُمنَاُخ ِرَكابِِهْم، َو َهــَذا ُمْلَقى ِرَحالِِهْم، َهيُهنَا ُمَراُق 
ِدَمآئِِهْم؛ ُطوبَى لَِك ِمْن تُْربَــٍة َعَلْيَها تَُراُق ِدَمآُء االِحبَِّة!َو قَاَل 
َلُم: َخَرَج َعلِىٌّ يَِســيُر بِالنَّاِس، َحتَّى إَذا َكاَن  الْبَاقُِر َعَلْيِه السَّ
َم بَْيــنَ أَيِْديِهْم َحتَّى َطاَف  بَِكْربآَلَء َعَلى ِميَلْيِن أَْو ِميٍل، تََقدَّ
بَِمَكاٍن يَُقاُل لَُه: الِْمْقَدفَاِن. فََقاَل: قُتَِل فِيَهــا مائَتَا نَبِىٍّ َو مائَتَا 
اٍق ُشَهَدآَء. اَل  ِسْبٍط ُكلُُّهْم ُشَهَدآُء.َو َمنَاُخ ِرَكاٍب َو َمَصاِرُع ُعشَّ

يَْسبُِقُهْم َمْن َكاَن قَْبَلُهْم؛ َو اَل يَْلَحُقُهْم َمْن بَْعَدُهْم.
حضرت اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب)عليه الّسالم( در 
وقت حركت به سوى صفين، مرورشان به كربال افتاد و در 
حالي كه اصحابش بر وى مرور مى نمودند و دو چشمانش 
از اشك سرشار گرديده بود و مى گريست، مى گفت: اين 
اســت محل خوابيدن مركب هاى ســوارى ايشان و اين 
اســت محل فرود آمدن و بار انداختن خود ايشان، اين جا 
محل ريخته شدن خون هاى آن هاست؛ خوشا بر حال تو 
اى خاك كه بر روى تو خون هاى محبوبــان بارگاه الهى 

ريخته مى شود!
و حضرت امام باقر)عليه السالم( فرمودند: »أميرالمؤمنين 
على بن أبيطالب از كوفه بيرون شــد و مردم را براى نبرد 
معاويه در صفين كوچ مى داد، تا رسيد به جايى كه تا كربال 

دو ميل يا يك ميل بيشــتر فاصله نداشــت. در آن جا در 
برابر لشكر به پيش آمد تا گرداگرد مكانى دور زد كه به آن 
»ِمقَدفان« مى گفتند. فرمود: در اين جا دويست پيغمبر و 
دويست سبط پيغمبر كشته شده است كه همگى آن ها 
شــهيدانند و محل خوابيدن مركب ها و به زمين افتادن 
عشاقى است كه پيشينيان بر ايشان نتوانستند در عشق بر 
آنان سبقت گيرند و پسينيان از ايشان نتوانستند در عشق 

خودشان را به آنان برسانند«.

 روایت ابن عباس در کربال در وقت حرکت به 
صفین 

عالم كبيــر و محقق عظيــم مرحوم حاج شــيخ جعفر 
شوشترى، از مجاهد از ابن عباس روايت كرده است كه او 
گفت: در سفرى كه حضرت أميرالمؤمنين)عليه السالم( 
به سمت صفين حركت مى كرد، من در محضرش بودم. 
هنگامي كه به نيَنوا كه در ناحيه شّط الفرات است رسيد، با 
بلندترين صداهاى خود مرا ندا كرد و گفت: يَا بَْن َعبَّاٍس! 
أَتَْعِرُف َهَذا الَْمْوِضَع؟! )اى پســر عباس! آيــا اين محل را 

مى شناسى؟!(
به او گفتم: يا أميرالمؤمنين! نمى شناسم!حضرت فرمود: 
لَْو َعَرْفتَُه َكَمْعِرفَتِى، لَْم تَُكْن تَُجوُزُه َحتَّى تَْبِكى َكبَُكآئِى! )اگر 
مى شناختى مانند شــناختن من، اين طور نبود كه از آن 

بگذرى مگر آن كه مثل گريه من گريه كنى!(
ابن عباس مى گويد: حضرت گريــه اى طوالنى كرد، تا به 
جايي كه محاسنش را فرا گرفت و اشــك هايش بر روى 
ســينه اش جارى گشــت، و ما هم با او مى گريستيم، و او 
ْه! َما لِى َو اِل ِلَبِى ُسْفيَاَن؟! َما لِى َو اِلِل َحْرٍب  ْه! أَوَّ مى گفت: أَوَّ
ْيَطاِن َو أَْولِيَآِء الُْكْفِر؟! يَا أَبَا َعْبِد الَلِ! فََقْد لَِقَى أَبُوَك  ِحْزِب الشَّ
َِّذى تَْلَقى ِمْنُهْم! »آه آه! مرا به آل أبوســفيان چه كار؟!  ِمْثَل ال
مرا با آل حرب چه كار؛ حزب شيطان و اولياى كفر؟! اى أبا 
عبداهلل! تحقيقاً مثل آنچه را كه تو از آن ها مى بينى پدر تو 

نيز ديده است!«
سپس آب وضو طلبيد و وضو ساخت براى نماز و تا جايى 
كه مى خواست نماز بخواند نماز گزارد و پس از آن به مثل 
گفتار نخســتينش مطلب را ادا نمود؛ مگــر آن كه بعد از 
انقضاء نمازش و گفتارش ساعتى حالت خلسه وى را فرو 

گرفت، و ســپس به حال آمد و گفت: اى پسر عباس! من 
گفتم: منم ابن عّباس!

ثَُك بَِما َرأَيُْت فِى َمَناِمى َءانًِفا ِعْنَد  حضرت فرمود: أاََل أَُحدِّ
َرْقَدتِى؟! )آيا من براى تو بازگــو نكنم آنچه در عالم منام و 
رؤيايم اينك كه خواب مرا فرا گرفت مشــاهده كرده ام؟!( 
من گفتم: چشمانت را خواب ربود؛ و اى أميرالمؤمنين تو 

مشاهده خيرى نمودى!
حضرت فرمود: »گويا من ديدم مردانى را كه از آســمان 
فرود آمدند و با ايشان پرچم هاى سپيدى بود، در حالي كه 
شمشيرهايشان را نيز كه سپيد بود و درخشش مى كرد با 
خودشان حمائل كرده بودند. ايشان دور تا دور اين زمين را 
خّطى كشيدند. پس از آن من ديدم گويا اين درختان خرما 
شاخه هاى خود را به زمين مى زدند، و آن شاخه ها در خون 
تازه به حركت درآمده و موج مى زدند. و گويا من حسينم 
را كه كودك من و جوجه من و پاره گوشــت من و مغز من 
مى باشد مشاهده كردم كه در آن خون ها غرق گشته است، 
استغاثه مى كند و كسى به نداى وى پاسخ نمى گويد. و آن 
مردان سپيد پوش از آسمان به زير آمدند و حسينم را ندا 
مى دادند كه: شكيبا باشــيد اى آل رسول! به جهت آن كه 
شما در زير دست هاى شرار مردم كشته مى شويد. و اى أبا 
عبداهلل! اين است بهشت كه مشتاق به سوى تو مى باشد. 
و پس از آن مرا تسليت و تعزيت گفتند كه: اى أباالحسن! 
بشــارت باد تو را! زيرا حقيقتاً خداوند به واسطه حسين 
چشــم تو را در روزي كه مردم در روز رستاخيز در پيشگاه 
حضرت ربّ العالمين قيــام دارند، تر و تازه كرده اســت. 
پس از رويت اين داســتان من به حــال آمدم همين طور 
كه مى نگرى! سوگند به آن كه جان على در دست قدرت 
اوست، حضرت أبوالقاسم راســتگوى به راستى تصديق 
شــده )صلّى اهلل عليه و آله( مرا خبر داد در اين خروجم به 
سوى اهل بغى و عدوان كه بر ما ســتم پيشه مى دارند. و 
اين است زمين َكْرب و باَل )غّصه و ابتالء( كه در آن حسين 
عليه الّسالم با هفده نفر مردانى كه از پسران من و پسران 
فاطمه  هستند مدفون خواهند شد. اين زمين در آسمان ها 
معروف و مذكور است به »ارض كرب و بال« به همان گونه 
كه بُقَعَتين حرمين )مّكه و مدينه( و بقعه بيت المقّدس در 

آسمان ها مشهور و مذكور  است  تا آخر روايت«. 
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گفت وگو

   آقــای دکتــر! شــهادت امام 
حســین)ع( و فرزندان و یارانش را با 
توجه به آیه »َفَدیْنــاُه بِِذبٍْح َعِظیٍم« 

چگونه ارزیابی می کنید؟

اين آيه ســوره صافات، مربوط به وجود پربركت 
حضرت ابراهيم)ع( و حضرت اسماعيل)ع( است 
ــْرنَاُه بُِغاَلٍم َحلِيٍم«.  كه در ابتداى آن آمده »َفَبشَّ
در اين آيات، بحث ذبح حضرت اســماعيل)ع( 
مطرح هست كه در رؤيا )با توجه به اين كه تمامى 

روياهاى پيامبران صلوات اهلل عليهم صادقه است 
از به كارگيرى قيد صادقه پرهيز شــد( به وجود 
مقدس حضــرت ابراهيم)ع( الهام مى شــود كه 
حضرت اسماعيل)ع( را ذبح كند. وقتي خداوند 
متعال حضرت ابراهيم)ع( را در اجراى دســتور 
الهى مصمم ديد، ايشان را از انجام قربانى فرزند 
خويش منع كرد و برايشــان جايگزين فرستاد. 
جايگزينى كه فرســتاده شــده در اين آيه آمده 
اســت »َفَديْناُه بِِذبٍْح َعِظيٍم«، منتها براى اين كه 
به معناى صريح و همســو با قرآن دســت پيدا 
كنيم بايد بــه كمك كالم منتســب به معصوم 

رجوع كنيم.
وقتى بــه روايــات مراجعه مى كنيــم كالمى از 
وجود مبارك امام رضا)ع( نقل شــده اســت كه 
فرمودند: »خداوند متعال از حضرت ابراهيم)ع( 
پرســيدند: چــه كســى در ميــان مخلوقات 
محبوب تريــن نزد شماســت؟ حضرت پاســخ 
دادند: محبوب ترين مخلوقــات عالم در نزد من 
حبيب شما محمد)ص( است. بعد سؤال شد آيا 
او براى شما عزيزتر اســت يا خودتان؟ حضرت 
فرمودند: ايشــان از خود من محبوب تر اســت، 
يعنى وجــود مقدس خاتم االنبيــاء)ص( از من 
عزيزتر است. سؤال شد: فرزند ايشان محبوب تر 
اســت يا فرزند خودت؟ حضرت جواب دادند كه 
فرزند ايشان از فرزند من محبوب تر است. اين جا 
بود كه خداونــد متعال فرمودنــد: فرزند پيامبر 
خاتم)ص( بر اســاس ظلم به وســيله دشمنان 
دين خدا كشته مى شــود و به شهادت مى رسد. 
از حضرت ابراهيم)ع( سؤال شد وقتى اين حادثه 
را بشنويد، شما را بيشتر متأثر مى كند يا قربانى 
كردن فرزند با دســت خودت بــه خاطر اطاعت 
از من؟ حضرت ابراهيم)ع( پاســخ دادند: آنچه 
مرا خيلى مورد تأثر قرار مى دهد كشــتن فرزند 
خاتم االنبياء)ص( به وســيله دشــمنان است. 
اين جا بود كــه خداوند به حضــرت ابراهيم)ع( 
فرمودند: گروهى فرزنــد پيامبر خاتم)ص( را به 
شهادت مى رسانند و براســاس ظلم و دشمنى 
اين كار را انجام مى دهند و اين ها مستحق عذاب 

مى شوند.«
پس وقتى كه روايات همســو را مى بينيم، شأنى 
كه براى اين آيه مطرح شــده اشــاره به ماجراى 
شهادت امام حسين)ع( دارد. در واقع ارتباط اين 
آيه با ماجراى شهادت امام حسين)ع( اين گونه 
اســت كه ما در نظام هستى، انســانى داريم كه 

»عاشورا«؛ ضامن استمرار 
جوهره اسالم راستین

سید حسین امامی 

به راستی چرا پس از 13 قرن، همچنان محرم با یاد حسین بن علی)ع( گره خورده و هنوز عاشورا از صفحه تاریخ کنار 
نرفته است؟ چرا هر ساله در سالروز قیام حسینی، مسلمانان گرد هم می آیند و در عزای حسین بن علی)ع( و یارانش 
سوگوار می شوند؟ و چرا این واقعه تاریخی همچون صدها و هزاران رویداد تاریخی دیگر، به دست فراموشی سپرده 
نشده است؟ این همه، سؤال هایی است که در سرآغاز تأمل در قیام عاشــورا، به ذهن خطور می کند. در گفت وگو با 
حجت االسالم محسن ادیب بهروز، مدیر گروه تاریخ اســالم حوزه های علمیه خواهران کشور و عضو هیئت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران به بررسی تأثیرات قیام عاشورا بر تاریخ پرداخته ایم.

دیدار با محسن ادیب بهروز، درباره زمینه هاي قیام عاشورا و تأثیراتي که 
حرکت امام حسین)ع( بر تاریخ، فرهنگ و اسالم داشته است 

نخستین تاثیر شهادت امام حسین )ع(
حزب امويان با برنامه بلندمدت در زمان پیامبر)ص( كار خود را آغاز كرد. برنامه اى 
كه معاويه طراحى كرد، ادامه حکومت ابدى امويان بود. اما نخستین تأثیر شهادت 

امام و ياران ايشان توقف كامل اين برنامه است.
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من طغيانگران و ظالمان بنى اميه جمع مى شوند 
و رهبرى آن ها را فردى به نام عمر بن ســعد در 
اختيار دارد. حذيفه مى گويــد: در زمان حيات 
پيامبر)ص( بود كه ايــن كالم را از زبان كودك 
خردسال شــنيدم، از ايشان پرســيدم اين خبر 
را پيامبر)ص( به شــما داده حضــرت فرمودند: 
نه! ذكر ايــن نكته مهم اســت كه ما شــيعيان 
معتقديم امامان معصوم داراى علم لدنى هستند 
كــه از لحظه تولد بــا آن ها همراه اســت؛ يعنى 
خداوند متعال علم را به آن هــا منتقل مى كند. 
حذيفه مى گويد خدمت پيامبر)ص( رســيدم و 
موضوع را به ايشــان اطالع دادم اما پيامبر)ص( 
پاســخى عجيبى فرمود: علم من همان علم امام 
حســين)ع( و علم او همان علم من است. امامان 
معصوم)ع(، علوم پيامبر)ص( را در حد خودشان 
دارند و پيامبر)ص( با اين پاسخ مى خواهد تأييد 
كند كه اطالع رسانى امام حســين)ع( راجع به 

ماجراى شهادت درست است.«
   چرا جامعه اســالمی پنجاه سال 
بعد از رحلــت پیامبر)ص( به گونه ای 
متشّتت می شــود که نوه ایشان را به 

شهادت مي رسانند؟
پيامبر)ص( داراى دشــمنان ظاهــرى و باطنى 
بودنــد. دشــمنان ظاهــرى مثل يهــود كه به 
طور رسمى دشــمنى خود را اعالم كرده بودند 
و اســالم را هم قبول نكردند و بــه همين خاطر 
در دوره اى هم بنا شــد جزيه بپردازند. دشمنان 
باطنى آن هايى بودند كه مســلمان شده بودند 
اما دشمنى خودشان را كتمان كرده بودند؛ مثل 
ابوســفيان كه البته وجود مقدس پيامبر)ص( از 
اين موضوع باخبر بود. دشمنان باطنى، خصوصاً 
ابوسفيان، در زمان حيات پيامبر)ص( با تأسيس 
حزبى بــراى آينــده برنامه ريزى كــرده بودند. 
وقتى پيامبر)ص( به شــهادت رسيدند دشمن 
برنامه خود را به اجرا گذاشــت. پيامبر در طول 
10 ســال در مدينه مقدمات ايجاد امت ايده آل 
را فراهم كرد. تمام اقدامات را به اجرا گذاشــت 
كــه در زمان حيــات مباركش نتيجــه داد. اگر 
كســى بخواهد بداند اقدامات پيامبر)ص( به چه 
نتيجه اى رسيد، كافى است جامعه مدينه و مكه 
را پيش و پس از ورود پيامبر )ص( از نظر اخالقى، 
تربيتى، فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى 
و حتى جايگاه جامعه در جهان آن روز را مقايسه 
كند. اين جامعه بايد راه خودش را ادامه بدهد اما 

به وسيله برنامه ســقيفه متوقف مى شود. وقتى 
كه متوقف شــد طبيعى اســت برنامه ابوسفيان 
و يهود اجرايي شود. شــما به يك باره مى بينيد 
كه در زمان خليفه اول فردى به نــام معاويه بن 
ابوســفيان به عنوان اســتاندار يا فرماندار يك 
ناحيه مصونيت كامل سياسى دارد، هر استاندار 
و فرماندارى بايد مورد بازرســى قرار گيرد بجز 
معاويــه. از آن ســو معاويه حدود پنجاه ســال 
حكومت مى كند؛ بيســت و پنج سال در ِسمت 
رهبرى رسمى و بيســت و پنج ســال در قالب 
رهبرى حاشيه اى. معاويه در اين مدت جامعه را 
به نقطه اى مى رساند كه فرزند پيامبر)ص( را در 

صحراى كربال به شهادت مى رساند.
   یعنی معاویه بر اساس یك برنامه 
طوالني مــدت که توســط پدرش 
پایه ریزي شــده بود، جامعه را از نظر 
فکري به سمتي کشاند تا در حقاینت 

امام حسین )ع( شك کند ؟
بلــه؛ معاويه حركت چنــد جانبه اى را شــروع 
مى كند تــا جامعه را بــه اين نقطه مى رســاند. 
ـ از ابتداى  اولين اقدامى كه او انجام مى دهــدـ 
ـ اين  دوران پنجاه ســاله حكومت خود تا پايانـ 
است كه مالك ها و شاخص هاى جامعه را تغيير 
مى دهد و بديل سازى مي كند؛ بديل سازى براى 
على بن ابيطالب، بديل سازى براى شيوه زندگي، 
بديل ســازى براى تفســير قرآن، بديل سازي 
براى همه ارزش هايى كه پيامبر)ص( به شــكل 
رفتارى و كالمى در زمان خودشان مطرح كرده 
بودند و ... . معاويه با جعل ســخن و انتســاب به 
پيامبر)ص( بــراى آن ها بديل ســازى مى كند. 
از طــرف ديگر شــاخص ها را در جامعــه تغيير 
مى دهد. عامل سوم اين بود كه رفاه را براى مردم 
مدينه و نواحى موضوع مهم و مــورد توجه قرار 
داد. در شب عاشورا حضرت دســتور داده بودند 
كه در پشت خيمه ها آتش روشن كنند تا دشمن 
از پشت سر حمله نكند و امنيت خيمه ها تأمين 
شود. شــخصى به وجود مقدس امام حسين)ع( 
جســارت مى كند و مى گويد حســين! تو آتش 
جنهم را براى خود زودتر روشــن كردى. يعنى 
بيشتر ســپاه با اين عقيده روبه روى حضرت قرار 
گرفتند چون فكر مى كردند فردى را مى خواهد 
بكشــند كه او قطعاً به جهنم مى رود و خود آن ها 

به بهشت مى روند! 
حتى وقتى امام حســين)ع( مى خواســتند از 

خود را فداى ذات مقدس بارى تعالى مى كند. به 
معناى واقعى و عالوه بر فدا كردن خود، فرزندان 
و اصحاب خودش را هم فداى ذات مقدس بارى 
تعالى مى كنــد. به تعبير ديگــر قربانى اصلى در 
نظام هستى طبق مستندات، وجود پربركت امام 
حســين)ع( اســت كه اين امر براي قرب به خدا 

انجام مي شود. 
   در روایات اسالمی شهادت امام 
حســین)ع( چگونه پیش بینی شده 
است؟ فرمایش پیامبر)ص(، حضرت 
علي)ع( و حضرت فاطمه)س( و ... در 

این باره چه بود؟
پاســخ به اين ســؤال ممكن اســت شــبهه اى 
ايجاد كند كه امام معصوم بر اســاس علم خود و 
پيش بينى هايى كه توسط پيامبر)ص( و ديگران 
شده چگونه در راهى كه مى داند پايانش چيست 
قدم برمى دارد. در كالم منتســب به پيامبر)ص( 
درباره شــهادت امام حســين)ع(، امام على)ع( 
و ســاير امامان معصوم)ع( فرمايشــاتى وجود 
دارد. رواياتى درباره شــهادت امام حســين)ع( 
از حضرت فاطمه زهرا)س( هــم داريم اما آنچه 
مى خواهــم به عنــوان دو مســتند مطرح كنم 
يكى اطالع رسانى امام حســن)ع( از اين ماجرا 
و يكى هم اطالع رســانى خود امام حســين)ع( 
است. در ارتباط با اطالع رســانى وجود مبارك 
امــام حســن)ع(، درصفحه 101كتــاب امالى 
شــيخ صدوق روايتى از امام صادق)ع( هســت 
كه مى فرمايد: »روزى امام حســين)ع( خدمت 
برادر بزرگ ترشــان رفتند وقتى كه وارد شدند 
ديدند امام حسن)ع( در حال گريستن هستند. 
پرســيدند چرا گريه مى كنيد؟ فرمودند ســم 
و زهرى به من داده شــده و در آينده با ســم به 
شــهادت مى رســم. خطاب به امام حسين)ع( 
فرمودند: اى أباعبداهلل)ع( روزى حدود سى هزار 
نفر از امت جد ما كه خود را مســلمان مى دانند 
با شــما مبارزه و هتك حرمت مى كنند. خاندان 
و اطفال شــما را به اســارت مى گيرند و شما را 
هم به شــهادت مى رســانند.« اما مهم تر از اين 
روايت اطالع رســانى امام حســين)ع( اســت. 
طبرى )مورخ شــيعى( در صفحــه 183 كتاب 
داليل االمامه مي نويســد:» فردى به نام أباصالح 
تمار نقــل مى كند كه من از حذيفه شــنيدم كه 
مى گفت: من روزى از حسين بن على اين جمله 
را شــنيدم كه فرمود: به خدا قســم براى كشتن 

وقتى امام 
حسین)ع( 

مى خواستند 
از مدينه خارج 
شوند عده اى 

از بنى هاشم با 
ايشان نرفتند.  

وقتى بررسى كنیم 
مى بینیم برنامه 

همه جانبه معاويه 
حتى روى خواص 
هم تأثیر گذاشت. 

يعنى براى خواص 
ترديد ايجاد 

كرد كه اساساً 
وجود مبارک 

امام حسین)ع( 
مورد تأيید خدا 

و پیامبر)ص( 
نیست. وقتى 
خواص به اين 

نتیجه و باور 
رسیده باشند از 
بقیه مردم چه 

انتظارى مى توان 
داشت

برنامه ریزی بلند مدت دشمنان
پیامبر)ص( داراى دشــمنان ظاهرى و باطنــى بودند. دشــمنان باطنى، خصوصاً 
ابوسفیان، در زمان حیات پیامبر)ص( با تأسیس حزبى براى آينده برنامه ريزى كرده 

بودند. وقتى پیامبر)ص( به شهادت رسیدند دشمن برنامه خود را به اجرا گذاشت.
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گفت وگو

اتفاق نمى افتاد ما االن از مكتب اصيل هيچ گونه 
ردپايى نداشــتيم. يعنى برنامه اى كه معاويه به 
وســيله اين حزب اجرا كرده بــود حذف كامل 
همه عالئم و نشــانه هاى مكتب اصيل بود. امام 
حســين)ع( اين موضوع را به همه فهماند. بعد 
از شــهادت ايشان تعداد شــيعيان افزايش پيدا 
مى كند و اين ثمره عاشوراســت. ثمره عاشورا در 
زمان امام جعفر صادق)ع( و امام محمد باقر)ع( 
آشكار مى شــود يعنى ثمره عاشوراست كه امام 
صادق)ع( در حوزه وسيع فرهنگى آثار متعددى 
را بــراى اين مكتب اصيل ايجــاد مى كند، چون 
هرچــه آثار متعدد شــود حــذف مكتب اصيل 
دشــوارتر مى شــود. به همين خاطر عباسيان با 
تمام اقدامات مكارانه و منافقانه خود نتوانستند 
مكتب اصيــل را از بين برده و جامعــه را به دوره 

معاويه برگردانند.
   در یــك گفت و گو نمي توان همه 
جوانب قیــام عاشــورا و تاثیرات 
متعدد آن را واکاوي کرد. اگر امکان 
دارد به اختصار تأثیــرات قیام امام 
حسین)ع( بر تاریخ و نیز بسترهای 
فرهنگی و اجتماعــی این حرکت را 

بیان کنید.
الگويى كه امام حســين)ع( ايجــاد مى كند اين 
اســت كه رو در روى دشــمن قرار مى گيرد و با 
همه وجود بــراى قرب به خدا مبــارزه مى كند. 
جنبش ها و نهضت هايــى بعد از عاشــورا براي 
مبارزه با باطل به وجــود مى آيد و هنوز هم ادامه 
دارد. اگر جنبش هاى حق خواه و حق جو در دنيا 
را مســتنديابى كنيم از جهت الگــو و انگيزه به 

عاشورا بر مى گردد.
درباره تأثيــرات فرهنگى و اجتماعى عاشــورا 
هم به طور مجمل عرض مي كنــم كه خواص و 
ياران امام حســن)ع( به 10 نفر هم نمى رسيد. 
مهم ترين خــواص، فريب معاويــه را خوردند. 
امام حســين)ع( در دوران حيات معاويه خواص 
را تربيت و آماده مى كنند يعنــى هفتاد و دو تن 
تربيت مى شــوند. وقتى كه هفتــاد و دو نفر به 
شهادت مى رســند فرهنگ و مالك هاى مردم 
تغيير مى كنــد. براي همين در زمــان حاكمان 
ظالم و منافق عباســيان، على رغم گســتردگى 
قدرت و برنامه هايشــان دو فرهنــگ در جامعه 
ديده مى شــود كه يكي از آن هــا فرهنگ اصيل 

الهى و اسالمى است.  

مدينه خارج شوند عده اى از بنى هاشم با ايشان 
نرفتند. چرا محمد حنفيه با ايشــان نيامد؟! چرا 
همسر حضرت زينب)س( جناب عبداهلل نيامد؟! 
چرا ابن عباس ها نيامدند؟! چرا جابرها نيامدند؟! 
وقتى بررســى كنيم مى بينيم برنامه همه جانبه 
معاويه حتــى روى خواص هم تأثير گذاشــت. 
يعنى براى خواص ترديد ايجاد كرد كه اساســاً 
وجود مبارك امام حســين)ع( مورد تأييد خدا و 
پيامبر)ص( نيســت. وقتى خواص به اين نتيجه 
و باور رسيده باشــند از بقيه مردم چه انتظارى 

مى توان داشت.
   در چنین شرایطي که حتي خواص 
تحت تأثیر دسایس و القائات معاویه 
و یزید قرار گرفته بودند، ارزش قیام 
امام حسین )ع( در تنبه مردم و زنده 
نگه داشــتن اســالم اصیل بیشتر 
نمود مي یاید. عالوه بر این، شهادت 
امام چه تأثیراتی بر مکتب تشــیع 

گذاشت؟
حــزب امويان بــا برنامــه بلندمــدت در زمان 
پيامبر)ص( كار خود را آغاز كــرد. برنامه اى كه 
معاويه طراحى كرد، ادامه حكومت ابدى امويان 
بود. اما نخستين تأثير شهادت امام و ياران ايشان 
توقف كامل اين برنامه اســت. اين كــه امويان 
ديگر نمى توانستند حكومت كنند و عباسيان با 
طرح جديد )باشعار و ظاهر فريبنده و منافقانه( 
مى آيند، به خاطر اين كه شهادت امام حسين)ع( 
اين مســير را متوقف مى كند يعنى مسيرى كه 
دشمن براى حذف كامل مكتب پيامبر)ص( آغاز 
كرده بود تا بتواند مكتــب جايگزين را به صورت 
كامل اجرايى كند از بين رفت. و البته، همچنان 
مكتب اصلى در كنار مكتب بدلى ابوســفيانىـ  

يهودى باقى مى ماند. 
اكنــون در جهان اســالم دو مكتب 
داريم: مكتب اصيل پيامبر)ص( 
و مكتب بدلى. اگر عاشــورا 

تربیت  72 نفر برای بقای اسالم اصیل
امام حسین)ع( در دوران حیات معاويه خواص را تربیت و آماده مى كنند يعنى هفتاد 
و دو تن تربیت مى شوند. وقتى كه اين هفتاد و دو نفر به شهادت مى رسند فرهنگ و 

مالک هاى مردم تغییر مى كند.
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   قدرت برای آزادگی
شايد ســّر اين همه جنبش و شــيدايى، نه عقل 
است و نه عشــق، بلكه تركيبى غيرقابل تجزيه از 
عقل و عشــق اســت كه هم از عقل ابزارى صرف 
به دور است و هم از احساس قلبى و ايمانى صرف. 
آنچه در وجود حســين)ع( و در گفتــار و كردار و 
اخالق و انديشــه وى نمود يافته است، سطحى 
از عقالنيت اســت كه زمين و آسمان وى را به هم 
متصل ساخته. امام حســين)ع(، اگرچه انديشه 
حكمرانى كوفه را در ســر داشــت و بر چگونگى 
رســيدن به آن  درنگ ها كرد و نظرها پرسيد، اما 
مسلماً خواســت وى نه قدرت براى قدرت، بلكه 
قدرت براى چيزى مقدس تر بود كه حصول گوهر 
آدمى از مجراى عمل به قواعد آن حاصل مى آيد. 
خواست آن امام همام، نشــان دادن راه رهايى و 
آزادى و حّريتى بنيادى بود؛ آزادى از هر عليت و 
الزام و جبرى كه تحقق جوهره انسانيت يا همان 
آزادى معقول را سخت و حتى ناممكن مى سازند. 

در اين جا، راه و مقصد به هم گره خورده است.
در هم تنيدگــى راه و مقصــد، نشــانه اى از در 
هم تنيدگى عقل و عشــقى اســت كه در وجود 
شخص امام حســين)ع( و ياران صديق و خاندان 
عظيم الشــأن وى تجلى يافته اســت. امام همه 
آزادگان، قدرت را براى رســيدن به آزادى جسم 
و روح طلب مى كرد. آنچــه وى در صحراى كربال 

تحت عنوان آزادگى اعالم كــرد، نه چيزى كمتر 
از ديندارى، بلكه عين دينــدارى و عقالنيت بود. 
آنچه وى در مرامنامه حركت تاريخى خويش نيز 
با عنوان امر به معروف و نهــى از منكر بيان كرد، 
نه صرفــاً اصلى عمومى براى انتظــام اجتماعى، 
بلكه قاعده و روشى براى رسيدن به همان آرمان 
بزرگ بشــريت، يعنى آزادى بود. ايــن آزادى يا 
همان بازگشت به منزل اوليه و تشبه الهى و تقرر 
در جوار حضرت حق، همــان آزادى عقالنى اى 
است كه عقل و عشق، نه همچون دو مركب جدا، 
بلكه همچون پيكره اى واحد، وجــود آدمى را به 
غايتى هدايت مى كند كه هر انسانى بايد تمامى 
قابليت ها و استعدادهاى خود را جهت نيل به آن 

تقويت كند.

 معجونی از دنیا و آخرت
آرى، قيــام امام حســين)ع( معجونــى از دنيا و 
آخرت، عقل و عشق، سياســت و انسانيت، فرد و 
جمع و شــور زندگى و حّب الهى بــود. اين وجود 
آميختــه، همچون سرچشــمه اى جوشــان از 
معارف و انديشه هاى متعالى و متعدد، راز پويش 
و جنبشى است كه عاشــقان خود را چنين شيدا 
و مجنون كــرده و همة آن ها را پروانــه وار بر گرد 
شمع خويش جمع آورده است. اين حسين)ع(، 
با هميــن پيچيدگى تــوأم با زيبايى، توانســته 

در طول تاريخ، عاقالن و فيلســوفان و عاشــقان 
و عارفــان و بــزرگان اخالق و سياســتمداران و 
مبارزان و دينداران و مدبــران خانواده و اديبان و 
كاتبان و مورخان و هنرمنــدان و تعزيه گردانان و 
تراژدى نويسان و مصوران و معلمان و سخنوران 
و بــه طورخالصه، زن و مرد و بــزرگ و كوچك را 

ديوانه  خود سازد.
مســلماً توجه به ابعاد متعدد آن شهيد خدايى، 
مى تواند ما را از تك نگرى و خوانش هاى انحصارى 
دور  كند. لــذا هم خوانشــى كه حســين)ع( را 
محاســبه گرى در ســوداى رســيدن به قدرت 
سياســى به تصوير كشــيده اســت، از تماميت 
حقيقت بدور است و هم خوانشى كه او را بريده از 
زمين و زمان، در سوداى شهادت و فنا شدن براى 
غاياتى نــه در حال، بلكه در آينــده اى نامعلوم به 

تصوير مى كشد، بى بهره از واقعيت تاريخى است.
حقيقت آن است كه آزادى و عقالنيت قدسى اى 
كه تمامى انبيــاء و اوصيــاء الهى، انســان ها را 
بدان دعوت كرده انــد، نه آرمان اين يــا آن فرد، 
بلكه آرمان نوع بشــر اســت و راز جاودانگى امام 
حســين)ع( و حركت پرخون او و يارانش، توجه 
به آن آرمان و اقدام عملى براى دســت يافتن به 
آن بود؛ چه آن گاه كه درصدد بــود آن آرمان را از 
طريق قدرت سياسى محقق سازد و چه آن گاه كه 
راه ها را بر رسيدن به قدرت سياسى، تنگ و بسته 
ديد و مشــتاقانه خون خود و يارانش را بى آن كه 
به ننگى آلوده گرداند، بــه پاى آن آرمان ريخت تا 
ايــن ارزش متعالى و الهىـ  انســانى، ارزش خود 
را از دســت ندهد. بدين طريق، وى به طالبان آن 
آرمان نشــان داد كه آزادى روح و جسم و جان و 
دست يافتن به محبوب الهى و تشّبه به آن، فراتر 
از هرگونه قيمت سياســى و مالى و عاليق دنيوى 
و خانوادگى است. امام حســين)ع( خون خود را 
به پاى نهال انســانيت ريخت و آن نهال را چنان 
پر ســر و صدا و با شــكوه و هيجان انگيز به سمت 
خودنمايى و شــكوه و عظمت هدايت كرد و تناور 
ساخت كه ذيل سايه ســار آن، اديبان و عارفان و 
عاقالن و هنرمندان و شــيدايان عالم و آدم، فكر 
و زندگى خود را از خنكاى آن بهره مند ســاخته و 
بر قامت بينش خود، رنگ و معناى مفهوم آزادى 

و انسانيت پاشيده اند. 

»عشق« شد با »عقل« عجین!

دکتر رضا ماحوزی
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چرا علی رغم مواجهه با شواهدی دال بر تالش امام حســین)ع( و یاران آن امام همام برای 
کسب قدرت سیاسی، حاضر نیستیم تمامیت حادثه کربال را به صرف این خواسته و هدف 
دنیوی محدود ســازیم و ماجرای به آن تلخی را به دعوایی سیاســی تقلیل دهیم؟ و چرا 
گفتمان عاشــقانه از حرکت تاریخی و سراسر شگفت انگیز آن پیشــوای همة آزادگان، 
احساس و شور و عقل و ذهن و روان دوستداران خود را ربوده و آن ها را چنین شیدایی کرده 
است؟ و چرا این شیدایی علی رغم تغییر در شکل و شمایل برگزاری مناسك و مراسمات و 
علی رغم نقدها و خرده گیری های ریز و درشت، باز تداوم دارد؟ در این نوشتار کوتاه سعی 

می شود در این خصوص بحثی ارائه و به این سؤاالت پاسخ داده شود.

درنگی بر جاودانگی باشکوه قیام امام حسین)ع( 

آزادگی امام حسین)ع( عین دینداری است
امام همه آزادگان، قدرت را براى رسیدن به آزادى جسم و روح طلب مى كرد. آنچه وى 
در صحراى كربال تحت عنوان آزادگى اعالم كرد، نه چیزى كمتر از ديندارى، بلکه عین 

ديندارى و عقالنیت بود.

امام حسین)ع( 
خون خود را به 

پاى نهال انسانیت 
ريخت و آن نهال 
را چنان پر سر و 

صدا و با شکوه و 
هیجان انگیز به 

سمت خودنمايى 
و شکوه و عظمت 

هدايت كرد و تناور 
ساخت كه ذيل 

سايه سار آن، 
اديبان و عارفان و 

عاقالن و هنرمندان 
و شیدايان عالم و 
آدم، فکر و زندگى 
خود را از خنکاى 

آن بهره مند 
ساخته و بر قامت 
بینش خود، رنگ 
و معناى مفهوم 

آزادى و انسانیت 
پاشیده اند
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گفت وگو

   شــهادت امام حسین)ع( و 
یارانش چه تأثیراتی بر تاریخ بعد 

از خود گذاشت؟
تأثيرات متعدد آن در بيــان نمى گنجد، اما 

به برخى از آن ها مى توان اشــاره كرد. مثاًل 
مقدســى در »احسن التقاســيم«، سقوط 
امويان را نتيجه مســتقيم رفتار آنان با اهل 
بيت)ع( مى داند. انواع قيام ها بعد از عاشورا 

از ســوى جريان هاى مختلف سبب ضعف 
تدريجــى بنى اميه و در نهايت ســقوط آن 
شــد؛ مثاًل مى توان به قيام عبدالرحمن بن 
محمد بن اشــعث در سيستان در سال هاى 
81 تا 83 اشــاره كرد كه برخى از شيعيان 
نيز با او همكارى كردند، يا قيام زيد بن على 
بن الحســين)ع( و يحيى بن زيد. اين را هم 
بايد به خاطر آوريم كه عباسيان نيز با شعار 
الرضا من آل محمد)ص( به قدرت رسيدند. 
به عالوه قيام عاشــورا براى هميشه آرامش 
را از خلفاى بعدى گرفت چون هميشه بيم 
اين را داشتند كه حركتى با الهام از عاشورا 
عليه آنان انجام شود. اين كه متوكل عباسى 
قبر مطهر امام حســين)ع( را تخريب كرد، 
به خاطر تــرس از تبديل نــام مقدس امام 
حســين)ع( به نماد ظلم ســتيزى و تشيع 
بوده اســت وگرنه چرا وى به قبــور ديگر 
امامان شيعه)ع( جســارت نكرده است؟ به 
عالوه بايد توجه داشت كه عاشورا حقانيت و 
ظرفيت هاى تشيع در ابعاد مختلف سياسى، 

»عاشورا« ظرفیت ها و حقانیت 
تشیع را استمرار بخشید

سیده معصومه محمدی

قیام  عاشورا مهم ترین  واقعه در تاریخ  تشیع  اســت  به  طوری  که  صورت  و سیرت  شیعه  را دگرگون  کرد و به  آن  
پشتوانه  حماسی  و عاطفی  بخشید و به  مذهب  حماسه  و خون  مبدل  کرد. در تاریخ  معاصر و در رأس آن انقالب 
اسالمي ایران نیز امام  حسین )ع(، کربال و شهادت  نقش  الهام  بخش  خود را به  خوبی  ایفا کرده  است . در گفت و گو 
با محمدجعفر طاوسی مسرور دانشجوی دوره دکتری تاریخ اسالم در دانشگاه تهران به بررسی تأثیرات قیام 

امام حسین)ع( پرداخته ایم.

با محمدجعفر طاوسی  مسرور درباره آثار قیام امام حسین)ع(

  شور حسینی
تمام وجود شیعیان، سرشار از شــیدایی و عشق و شور 
به نهضت امام حسین)ع( اســت. یعنی حرکتی که امام 
حسین)ع( انجام داده، باعث شده شــیعیان راهش را 
اسوه خود قرار دهند و روز به روز شور و شوقشان بیشتر 

می شود. ملتی که دارای چنین اسوه ای از نظر اجتماعی 
باشد، عزتش تضمین شده اســت. هر چه بگذرد باز هم 
روح مبارزه و روح پیروزی خون بر شمشــیر در ما وجود 
خواهد داشت زیرا تابلویی مانند عاشورا در مقابل ماست. 
نمی توان به ملتی که این تابلو را داراست با زور سخن گفت. 

کافی است یك نفر ندای یا حسین)ع( سر دهد و این پرچم 
را به دست گیرد تا همه جان و مال خود را در ترازوی اخالص 
قرار دهند و به میدان بیایند. انقالب اســالمی نمونه بارز 
آن است. به محض برپایی پرچم عاشورا، حرارت و عشق 

درونی شیعیان بروز می کند و سر از پا نمی شناسند.

   تأثیرات گریه بر مصائب امام حسین)ع( 
وقتی ما برای حضرت أباعبداهلل)ع( گریه می کنیم، نه 
تنها این گریه سبب ارتقای باطنی ما می شود، بلکه در 
موقعیت های خاص اجتماعی، همین اشك ها تبدیل به 
حرکت اجتماعی می شود. همین اشك ها جوان های 
پانزده و شانزده ســاله را به جبهه می فرستد که با آن 
امکانات کم، جنگ ســختی را تحمل می کنند، چرا 
در ملت های دیگر این حرکت ها رخ نداده است؟   قیام 
حضرت أباعبداهلل)ع( این کار را انجام داده اســت که 
وقتی کسی با نام ایشان حرکتی را شروع می کند همه 
به حرکت در می آیند اعم از پیر و جوان و مرد و زن! این 
یك سازماندهی تکوینی اســت که در قلوب شیعیان 

 بستری برای بلندهّمتی
 و عزت ساالری ابدی 

گریه بر مصائب امام حسین)ع( چه پیامدهایی دارد؟ 
دکتر حسین غفاری
استاد دانشگاه تهران

اولین بخش از آثاری که در قیام حضرت أباعبداهلل)ع( می توان برشمرد آثار ظاهری و بیرونی است، این آثار 
عبارت است از: ایجاد روحیه ظلم ســتیزی، عدالت خواهی، نهراسیدن از مرگ و کوچك شمردن امتیازات 

ظاهری و نیز ایجاد روحیه بلندهمتی، ایثار و خالصه تضمین همیشگی عزت اجتماعی و اسالمی..
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مبارزاتى، اخالقى، عرفانى و ... را هويدا كرد و به آن 
تا به امروز تداوم و استمرار بخشيد.

   شهادت امام حسین)ع( چه تأثیرات 
فرهنگی و اجتماعی بر جامعه مسلمانان 

و حتی غیرمسلمانان داشت؟
از مهم ترين تأثيرات فرهنگى و اجتماعى عاشــورا، 
مســئله عزادارى اســت كه نه تنها بين شيعه رواج 
دارد، بلكه در بين اهل تســنن نيز رايج است و تنها 
وهابيان و برخى اهل ســنت متمايل بــه آنان با آن 
مبارزه مى كنند. حتى غيرمسلمانان مانند هندوها، 
ارامنه و زرتشتيان نيز براى امام حسين)ع( عزادارى 
مى كنند. عزادارى براى امام حسين)ع( آثار متعدد 
فرهنگى و اجتماعى دارد و بــراى نمونه مى توان به 
تأثيرات اخالقى و تربيتى آن اشــاره كــرد. بايد به 
شكل گيرى آداب و رســوم مختلف حول عزادارى و 
تأثيرات فرهنگى آن ها نيز توجه كــرد؛ مثاًل مقوله 
نذورات حســينى كه حتى مى تــوان از آن در حل 
برخى مســائل اجتماعى و فرهنگــى كمك گرفت، 
براى مثال پديده نــذر كتاب در مــاه محرم كه به 

منظور ترويج كتابخوانى صورت مى گيرد.

   قیام هــای پــس از شــهادت امام 
حســین)ع( چرا به هــدف واقعی خود 

نرسید؟
مشــكل اصلى اين قيام ها يا ضعف رهبــرى بوده؛ 
مانند قيام توابين كه بــدون اذن از امام معصوم)ع( 
انجام شــد و يك حركت احساســى بود، يا ضعف 
امكانــات مانند نبــود ِعــده و ُعده كافــى در قيام 
مختار كه به همين جهت وى مغلوب زبيريان شــد. 
نكته ديگرى كه بايــد به آن توجه كرد اين اســت 
كه اساســاً قيام در آن دوره به جهت نبوِد شــرايط 
فرهنگى ـ اعتقادى مناسب جواب نمى دهد و از اين 
رو ائمه اطهار)ع( بعد از فاجعه عاشورا جهاد فرهنگى 
را وجهه همت خود قرار مى دهند و مبارزه سياســى 

را در قالب مبارزه منفى يعنى تقيه ادامه مى دهند.  
   چرا جامعه اســالمي حتي با علم به 
این که امام حســین)ع( نوه پیامبر)ص( 

است، بر روي ایشان تیغ مي کشد؟
براى پاسخ جامع به اين ســؤال بايد به كتاب پس از 
پنجاه سال پژوهشــى تازه پيرامون قيام حسين)ع( 
اثر عالمه فقيد دكتر ســيدجعفر شــهيدى)رحمه 

اهلل عليــه( مراجعه شــود اما مختصــر اين كه بروز 
فاجعه ســقيفه و دورى مردم و حاكمــان از قرآن 
ناطق و كم توجهى به اهل بيت)ع(، سبب بروز انواع 
انحرافات بين امت پيامبر)ص( شــد كه در واقع اين 
جامعه را از درون تهى كرد. فتوحات نيز به اين فضا 
دامن زد، زيرا افرادى بدون شناخت درست از اسالم 
وارد اسالم شــدند. دوره خليفه ســوم هم كه باعث 
بروز نارضايتى عمومى و سرانجام سبب قتل خليفه 
به دست مسلمانان شــد و وقتى قبح خليفه كشى از 
بين رفت، ديگر افراد بســيارى واهمه اى از كشتن 
امام على)ع( و امام حسن)ع( نداشتند كه شاهدش 
جنگ صفين و جنگ امام حسن)ع( با معاويه است 
كه افراد بســيارى به جنگ ايــن دو بزرگوار آمدند. 
خالفت معاويــه و يزيد هم در بروز فاجعه عاشــورا 
نقش بســيار پررنگــى دارد، زيرا معاويه دســت به 
اقدامات تبليغى گســترده عليه اهــل بيت)ع( زد 
چنان كه در منابر جهان اســالم امام على)ع( را لعن 
مى كردند، لذا ســپاه عثمانى مذهــِب يزيد در روز 
عاشورا بر كشتن امام حسين)ع( و سر بريدن ايشان 

جسارت يافتند. 

بنا شده. بنابراین اولین اثر از آثار ظاهری قیام حضرت 
أباعبداهلل)ع( این است که شیعیان نیز به تبع ایشان در 
راه حق از جان خود می گذرند و به این وسیله عزت ابدی 

خود را تضمین می کنند.

  تحمل مصائب
از دیگر آثار وضعی نهضت حســینی، ترسیم تابلویی 
کامل از انواع دشــواری ها و مصائبی است که ممکن 
است برای هر انسانی در طول زندگی اتفاق افتد ولی در 
صحنه عاشورا و در حوادث قبل و بعد از آن در باالترین 
شکل خود از نظر شدت و کیفیت رخ می دهد. هر یك 
از یاران حضرت أباعبــداهلل )ع( به عالی ترین وجه آن 
مصیبت ها تحمل کردند و همه این ها به الگویی برای ما 
شیعیان تبدیل شده است که تحمل هیچ حادثه دشوار 
و مصیبت جانگدازی در راه خدا به چشــم و نظرمان 
جلوه نمی کند. مثاًل از دست دادن جوان برای پدر و مادر 
امر بسیار دشواری اســت ولی در فرهنگ ما شیعیان 
بالفاصله این حادثه را با مصیبت های عاشورا مقایسه 

می شود. به این ترتیب اســوه های فراوانی در حادثه 
عاشــورا می یابیم ... اگر همه مصائب را با هم و یك جا 
لحاظ کنیم، اسوه و نمونه ای مانند حضرت زینب)س( 
می یابیم که خود رب النوع تحمــل، مقاومت، عزت، 
پایمردی، صالبت، اســتواری و هر آنچه بتوان آن را از 

صفات کمال انسانی یاد کرد، بود. 

   اکسیر گریه
یکی از آثار و نتایج قیام حضــرت أباعبداهلل)ع(، گریه 
اســت. گریه از ویژگی های خاص نفس انسانی است که 
وقتی انسان در اوج تألمات درونی باشد، این احساس تألم 
را با گریه نشان می دهد. از سوی دیگر گریه مانند سوپاپ 
عمل می کند که از فشــارهای درونی انسان می کاهد. 
حال اگر این تألمات از سنخ روحی و معوی باشند، انسان 
با گریه بــرای دیگران، با آن ها وحدت شــخصیت پیدا 
می کند. عنصر گریه در بین ســالکان راه حق، اکسیری 
اســت که نظیر ندارد. برای این که بتوانیــم به افق های 
باالتر وجودمان دست پیدا کنیم شــاید ابزاری مهم تر و 

کارآمدتر از گریه به کارمان نیایــد. البته منظور از گریه 
حالت تضرع و ابتهال اســت؛ یعنی آن قدر حالت تضرع 
و تذلل و خشوع انسان نســبت به حقیقت الهی بیشتر 
شــود و آن قدر از دوری حضرت حق، حالت حزن و غم ما 
را فرابگیرد که این تضرع و غم در باالترین درجه به شکل 
گریه متجلی شود.  تأثیراتی که گریه بر انسان دارد، هیچ 
عمل دیگری ندارد. یعنی انسان در هر زمانی مناسب است 
که در فراق حضرت حق حال بکاء داشته باشد. انسان به 
عنوان سالك قوی و عاشق باید حالش بسیار رقیق و لطیف 
باشد. یکی از ویژگی های منحصر به فردی که در  ماجرای 
شــهادت حضرت أباعبداهلل)ع( وجود دارد، بحث گریه 
اســت. گریه باید ما را به متعَلق گریه برساند، یعنی ما را با 
امام حسین)ع( مرتبط کند. به یمن برخورداری از موهبت 
حضرت أباعبداهلل)ع( و آن قدم صدقی که ایشان در عالم 
وجود برداشتند، ما شیعیان از فضیلتی واال و چشمه ای 
خشك نشدنی بهره مند هستیم که در عالم هیچ طایفه ای 
 به ایــن فراوانی و به این ســهولت چنیــن موهبتی در

 اختیار ندارد.

قیام عاشورا؛ نماد ظلم ستیزی
 عاشــورا براى همیشــه آرامش را از خلفاى بعدى گرفت. اين كه متوكل عباسى قبر 
مطهر امام حسین)ع( را تخريب كرد،  به خاطر ترس از تبديل نام مقدس  ايشان به نماد 

ظلم ستیزى و  نیز قدرت تشیع بوده است.
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گفت وگو

   شهادت امام حسین)ع( و یارانش 
چه جایگاهی در تاریخ اسالم دارد؟

قيام امام حسين)ع( در ســال 61 هجرى به عنوان 
يك پديده تاريخــى در زمان خــودش اثراتى را به 
لحاظ فكرى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى و حتى 
دينى بر جاى گذاشت. وقتى به تاريخ نگاه مى كنيم 
مشاهده مى كنيم كه پس از شهادت امام حسين)ع( 

هم كوفه هم مدينه دچار تحول و دگرگونى عاطفى و 
فرهنگى و اجتماعى شد؛ حتى شام و مركز خالفت 
اموى هم تحوالتى را به خود ديــد. بنابراين جريان 
عاشورا و واقعه كربال نقطه عطفى در تاريخ اسالم به 

شمار مى رود.
هرچه زمانه گذشت، هم شــناخت مردم و معرفت 
محققان نسبت به عاشــورا و قيام امام حسين)ع( 

بيشتر شــد و هم تأثيرات آن معرفت و شناخت در 
جامعه خودش را بيشــتر نشــان داد. در عين حال 
چند وجه برجســته قيام امام حسين)ع( را از حيث 
فرهنگى و اجتماعى بيان مى كنــم: قيام أباعبداهلل 
الحسين)ع( و شهادت ايشان در طول تاريخ، ادبيات 
خاصى را ايجاد كرد؛ خاصه ادبيات عاطفى، احساسى 
با محوريت ســوگوارى و عزا. بدين ترتيب شاعران، 
مديحه سرايان و سوگواره سرايانى را به سمت خود 
كشاند و آن ها اشــعار بلند و ادبيات بسيار متمايزى 
را در تاريخ خلق كردنــد. به گونه اى كــه مردم در 
طول تاريخ با اين ادبيات پيوند خورده اند. اين تأثير 
شگرفى است كه شــهادت امام حسين)ع( از حيث 
فرهنگى در جامعه زمان خــودش و در ادوار بعدى 

تاريخ اسالم گذاشته است. 
عالوه بر اين حجم عظيمى از سنت ها شكل گرفت 
كه هميشه تاثيرات شگرفى بر عقيده شيعى مردم 
داشــته اســت؛ مثل روضه خوانى، منبر رفتن ها، 
مداحى ها، عزادارى ها كه با ديدن آن به ياد عاشــورا 
مى افتيم. اين تأثيرات فقط در ايران نيست، بلكه در 
كشورهاى مختلف خودنمايى مى كند حتى امروزه 
در مركــز كشــورهاى اروپايــى و آمريكايى ديده 
مى شود. يعنى اگر حركت امام حســين)ع( صرفاً 
قيام سياســى و اجتماعى بود هرگز چنين تأثيرى 

نمى گذاشت.
عالوه بر اين شهادت امام حسين)ع( اثر مهم ديگرى 
را هم بر جاى گذاشته و آن شكل گيرى تمدن خاص 
در جهان اسالم به ويژه در جهان تشيع است. پيدايى 
حســينيه ها، تكايا و بارگاه هــاى مقدس كه محل 
برگزارى مراســم مربوط به امام حســين)ع( است 
ارزش بااليى دارند. اگــر به نقطه نقطه ايران و برخى 
از كشورهاى شيعه نشــين برويد مشاهده مى كنيد 
بناهايى به نام امام حسين)ع( شكل گرفته است كه 
معمارى خاص خود را دارد و عمران جديدى را ايجاد 
كرده است و به تبع، نگاه هايى را به خودش معطوف 

كرده است.
  بعد از شــهادت امام حســین)ع( 
قیام های متعددی شــکل گرفته که در 
تاریخ اسالم تأثیرگذار بوده است. البته 
برخی افراد و برخی قیام ها از شــعار یا 
لثارات الحسین سوءاستفاده کردند و 
مردم را به شــورش واداشتند اما وقتی 
قدرت را به دست گرفتند خودشان هم 
جزء حکام جور شدند اما بعضی ها به واقع 
با نیت واقعی به قیام برخاستند، اهمیت 

عاشورا؛ نقطه عطف  تمدن شیعی 

نسیم اسدپور

قیام امام حسین)ع( و یارانش در کربال، که به شــهادت آن حضرت منجر شد، نه تنها تأثیرات مستقیم دینی، 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر شــرایط دوران خود گذاشــته، بلکه در طول تاریخ نیز تأثیرات بلندمدت و 
عمیقی بر مسلمانان داشته است. در گفت وگو با دکتر علیرضا واســعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اسالمی به بررســی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی عاشــورا پرداخته ایم. واسعی همچنین از دالیل 
فرهنگی و سیاسی که باعث شد جامعه اســالمی پس از 50 سال در برابر نوه رســول خدا )ص( قد علم کند و 

ایشان را به شهادت برساند،گفته است. 

با دکتر علیرضا واسعی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی درباره تأثیرات فرهنگی و اجتماعی عاشورا 

شهادت امام حسین)ع( آغاز گر یک تمدن
يکى از آثار شهادت امام حسین)ع( شکل گیرى تمدن خاص در جهان اسالم به ويژه در 
جهان تشیع است. پیدايى حسینیه ها، تکايا و بارگاه هاى مقدس كه محل برگزارى 

مراسم مربوط به امام حسین)ع( است ارزش بااليى دارند.

رى
شع
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قيام ها را نام ببرم، به صورت كلى اشــاره كردم. زيد 
و يارانــش و بعدها يحيى بن زيد هم هيــچ گاه ابراز 
نكردند كه براى اين كه حركت امام حسين)ع( يا قيام 
امام حســين)ع( را تكميل كنيم داريم وارد صحنه 
مى شــويم، ولى بى گمان حركت امــام كه هيمنه 
دستگاه حاكميت را در هم شكسته بود اثر خود را در 

جامعه اسالمى آن زمان گذاشته بود.
   چرا جامعه اسالمی پنجاه سال بعد 
از رحلت پیامبــر)ص( به چنین وضعی 
رسید که نوه پیامبر)ص( را این گونه به 

شهادت رساند؟
مرحوم ســيدجعفر شــهيدى كتابى خواندنى با 
عنوان»پس از پنجاه سال« نوشته؛ رويكرد كتاب اين 
است كه به راســتى چه تحوالتى در جامعه اسالمى 
آن زمان رخ داد كه توانســتند فرزند پيامبر)ص(، 
فرزند كسى كه به آن ها هويت بخشيده بود و به آن ها 
ارج و منزلت داده بود، را به بدترين شكل به شهادت 
برسانند. دكتر شهيدى پاسخ نسبتاً خوبى را در اين 
كتاب عرضه مى كند كه من بسيار كوتاه به چند نكته 

اشاره مى كنم: 
چند عامــل را بايد در نظــر گرفت، يكــى از آن ها 
تغييرات فرهنگى اى بود كه در جامعه اسالمى پس 
از دوره اقتدار ايجاد شــد. جامعه عرب قبل از اسالم 
هيچ ارتباطى با جهان پيرامونى خودش نداشــت. 
آن ها در محدوده جغرافيايى خودشــان، با امكانات 
محدودى كه در اختيارشــان بود و بر اساس آنچه به 
عنوان ســنت ها و آداب و فرهنگ در ميان خودشان 
داشــتند، زندگى مى كردند. بعد از اســالم با نزول 
قرآن كه آكنده از مســائل فراوان ارزشــى و انسانى 
است، هم اطالعات تاريخى و هم اطالعات اخالقى 
و فقهى و شريعتى شان باال رفت. به عالوه آنچه نبى 
مكرم اســالم)ص( براى آن ها آورده بود به تدريج به 
لحاظ فرهنگى تغييرى در مــردم عرب ايجاد كرد. 
يعنى ميان مردم عرب كه پيش از اين به لحاظ ذهن 
فرهنگى و عقل اجتماعى انسان هاى كوچكى بودند 
با اسالم و قرآن و روايات تغييرات و تحوالتى رخ داد. 
پس از آن با ارتباطاتى كه با جاهاى ديگر پيدا كردند 
تحت تأثير فرهنگ هاى مناطق ديگر قرار گرفتند. 
به نظرم مى آيد اين تغييرات فرهنگى آن ها را از حالت 
بسيط و سادگى سابق به مرحله جديدى رساند كه 
مى خواستند بگويند ما هم كســى هستيم و ما هم 

مى توانيم. براى آن ها اين غرور و ادعا بسيار مهم بود.
   به لحاظ روانشناســی این مسئله 
هســت که اگر قومی زودتر از موعد، 

تغییر جایگاه و مســیر بدهد نمی تواند 
به درستی در امورش تدبیر کند. یعنی 
باید پیشرفت جامعه سیر طبیعی داشته 

باشد.
بله عرب ها دچار چنين مشــكلى شدند. در فاصله 
نيم قرن دچار تغيير فرهنگى جدى اى شده بودند. 
عالوه بر اين تغييرات زيستى و معيشتى هم پيش 
آمد. فتوحات مســلمانان، غنائم زيادى براى آن ها 
به ارمغان آورد و با عمران و آبادانى جديدى )تمدن 
ايرانى، يونانى، رومى و شــامى( آشــنا شدند. اين 
عوامل به يكباره زندگى آن هــا را عوض كرد؛ يعنى 
عرب هايى كه با سادگى تمام زندگى مى كردند، به 
يكباره به زندگى اى روى آوردند كه كاماًل متفاوت از 
قبل بود. در اين شرايط طبعاً اگر كسى مى خواست 
برخالف امور دنيايى با آن ها سخن بگويد برايشان 
مطلوب نبود چون تازه لــذت زندگى جديد را فهم 

كرده بودند.
نكته ديگر اين كه تا پيش از اســالم، حجاز منطقه 
ناشــناخته اى بود. اســالم اين منطقه را برجسته 
كرد تــا به تعبيــر امروزى ها عرب ها ديده شــدند. 
عرب هايى كه تا آن روز مورد عنايت نبودند، با اسالم 
ديده شدند. در جايى كه انســان ها ديده مى شوند، 
طبعاً براى خودنمايى بيشتر تالش مى كنند، يكى 
از عــوارض خودنمايى رقابت و برخــورد با ديگران 
است. عرب ها حس رقابت پيدا كردند كه بگويند ما 
هم براى خودمان كسى هستيم. پس حس تبعيت و 

واليت پذيرى و پيروى را از دست دادند. 
مهم تر از همه اين ها بحث رقابت سياسى بود كه بعد 
از رحلت پيامبر)ص( پيدا شد. امروزه هم مى بينيم 
عرصه رقابت هاى سياسى، عرصه بسيار خطرناكى 
است و انسان ها بيش از آن كه به ارزش ها، معيارها، 
مالك ها، ديــن و ديانت و ... بينديشــند به قدرت و 
مكنت و ثروت و دستيابى به جاه و مقام مى انديشند. 
لذا وقتى امام حسين )ع( حركت مى كند دسته اى 
از افراد تصورشان اين بود كه  ايشان به دنبال قدرت 
است و گفتند به ما چه ارتباطى دارد؟ وقتى به تاريخ 
پنجاه ساله بعد از رحلت پيامبر)ص( تا شهادت امام 
حســين)ع( نگاه مى كنيم مى بينيم مســيرى كه 
طى شد، مســير كاماًل متفاوتى بود با آنچه در زمان 
پيامبر)ص( و حتى قبل از ايشان وجود داشته است. 
لذا مردم ديگر نگاه دين مدارانه و ارزش محورانه را از 
دست داده بودند و به سمت و سوى رسيدن به قدرت 
بيشتر و مقام باالتر و قدرت تأثيرگذارتر بودند. از اين 

منظر جبهه گيرى مردم چندان عجيب نيست. 

این قیام ها تا چه اندازه بوده است؟
اگر بخواهيم نگاه واقع بينانه تــرى به جريان كربال 
و واقعه عاشــورا و تأثيرگذارى سياسى اين حركت 
داشته باشيم شــايد به راحتى نتوان گفت كه بعد از 
قيام امام حسين)ع(، قيام هايى شكل گرفته كه قطعاً 
ادامه دهنده همان قيام امام حسين)ع( بوده است. 
چنين چيزى را به راحتى نمى توان گفت، اما بدون 
هيچ ترديدى قيــام امام، نمادى شــد براى اين كه 
مى توان عليه دستگاه حاكميت قيام كرد بى آن كه 

خود آن ها اين مسأله را بر زبان برانند.
اولين قيــام بعد از عاشــورا، قيام توابيــن بود. قيام 
توابين كاماًل معطوف به عاشــورا بود و به اين جريان 
پيوند داشــت. عنايت داريد دســته اى از بزرگانى 
كه قيام توابين را طراحى كردند كســانى بودند كه 
امام حســين)ع( را به كوفه دعوت كرده بودند ولى 
به داليلى نتوانسته بودند وظيفه خودشان را انجام 
بدهند. اين افراد دچار بحــران روحى و درد وجدانى 
شــده بودند و طبعاً براى ارضاى خود بايد دســت 
به عملياتى مى زدند كه در اين راســتا قيام توابين را 
انجام دادند. اين قيام در جاى خودش ارزشمند بود 
اما قيام هاى ديگر مانند قيام مختار بيشتر بهره گيرى 
از نام و ياد و فضاى به وجود آمده در عاشورا بوده است 
تا اين كه بخواهد ادامه دهنده راه امام حســين)ع( 
باشد. شايد اين حرف قدرى گزنده باشد اما واقعيت 
تاريخى همين اســت كه عرض مى كنم. به هر حال 
قيام عاشورا به عنوان الگو در پستوى ذهن بسيارى 
از افــراد قرار گرفت ولــى قيامــى را نمى بينيم كه 
قيام كنندگان آن بگويند چون امام حسين)ع( اين 
كار را كرد ما اين كار را مى كنيم يا ما مى خواهيم راه 

امام حسين)ع( را دنبال كنيم.
شعار يا لثارات الحسين هم چندان در تاريخ برجسته 
نشد؛ البته اين گفته به اين معنا نيست كه قيام امام 
حسين)ع( براى آن ها كوچك بود يا به اين معنا باشد 
كه اين قيام نمى توانست براى آن ها سرمشق جدى 
قلمداد شــود. بلكه چه در دوره امويان كه به شدت 
با بنى هاشــم و خاندان اهل بيت)ع( مخالف بودند 
و چه در دوره عباســيان كه به مرور زمان به صورت 
رقيبان جدى اهل بيت)ع( درآمــده بودند، موانعى 
وجود داشــت لذا حتى در قيام حره كه در مدينه رخ 
داد و عده زيادى از مردم كشته شدند و هزينه زيادى 
داشــت، نامى از تداوم جريان عاشورا و واقعه عاشورا 

نمى بينيم. 
   حتی قیام زید؟!

قيام زيد هــم اين گونه بود. نخواســتم كه تك تك 

وقتى به تاريخ 
پنجاه ساله بعد از 

رحلت پیامبر)ص( 
تا شهادت امام 

حسین)ع( نگاه 
مى كنیم مى بینیم 

مسیرى كه طى 
شد، مسیر كامالً 

متفاوتى بود با 
آنچه در زمان 
پیامبر)ص( 

و حتى قبل از 
ايشان وجود 

داشته است. لذا 
مردم ديگر نگاه 

دين مدارانه و 
ارزش محورانه 
را از دست داده 

بودند. از اين منظر 
جبهه گیرى مردم 

چندان عجیب 
نیست

پس از پنجاه سال
مرحوم سیدجعفر شهیدى در كتاب»پس از پنجاه سال«   توضیح مى دهد چه تحوالتى 
در جامعه اسالمى آن زمان رخ داد كه توانســتند فرزند پیامبر)ص(، فرزند كسى كه به آن ها 

هويت بخشیده بود و به آن ها ارج و منزلت داده بود، را به بدترين شکل به شهادت برسانند.
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نکته

سكينه در دوراني پا به عرصه وجود نهاد كه خاندان 
وحي در غربت و انزوا به سر مي بردند. شهادت امام 
علي)ع( و ســپس در ســال)50 هـ. ق.(شهادت 
امام مجتبي)ع( غم عظيمي را بر آل علي به وجود 
آورده بود. از اين رو، وجود ســكينه خردسال مايه 
شادي و گرمي خانه بود. امام حسين)ع( سخت به 
او عالقه مند بوده است. ســكينه دوران كودكي و 
نيز نوجواني را در كنار پدرش سپري كرد و در اين 
دوران درس عفت و پاكدامني، احكام ديني و ساير 

موازين و معائير اسالمي را آموخت. 

    نکته سنج
عاّلمه سيد محسن امين نقل مي كند كه حضرت 
ســكينه در مجلس ختمي حضور يافــت. در آن 
مجلس دختــري از عثمان بن عفــان نيز حضور 
داشت. دختر عثمان براي فخرفروشي گفت: »من 
دختر شهيدم!« ســكينه چيزي نگفت. در همان 
ميان، صداي مؤذن به گوش رسيد كه گفت: »اَْشَهُد 
داً َرُسوُل اهللِ«، سكينه لب به سخن گشود  اَنَّ ُمَحمَّ
و فرمود: »اين نام كه برده مي شــود، پدر من است 
يا پدر تو؟« دختر عثمان كه جواب دندان شــكن 
سكينه را دريافته بود گفت: »هيچ گاه ديگر بر شما 

فخر نخواهم فروخت.«

 مدافع والیت
حضرت سيكنه پس از حادثه كربال و در عصر امامت 
برادرش، امام علي بن الحســين)ع( نيز از مدافعان 

امامت و واليت بود. بارها بــراي تقويت بنيه مالي 
امامــت، اموالي را تقديم امام ســجاد)ع( كرد، نيز 
هنگامي كه شنيد ابن مطير، خالدبن عبدالملك، 
حاكــم مدينــه در روزهــاي جمعه بــه هنگام 
خطبه هاي جمعه بــر فراز منبــر، اميرالمؤمنين 
علي )ع( را ســّب مي كند، به همراه كنيزان خود به 
مسجد مي آمد و مقابل ابن مطير موضع مي گرفت. 
هرگاه آن خطيب، حضرت را سب و دشنام مي داد، 
حضرت سكينه به همراه كنيزان و همراهان خود، 
ابن مطير را ســب و لعن مي كردند و جواب وي را 
مي دادند. حاكم مدينه در مقابل شــجاعت فرزند 
علي)ع( ناتوان شده بود. به خاطر موقعيت و پايگاه 
اجتماعي او، قــدرت رويارويي با وي را نداشــت، 

دستور مي داد تا كنيزان حضرت را بزنند!

 فنا در بحر عظمت الهي
از ديگر مشــخصه هاي روحي حضرت سكينه، 
عبادت و معنويت بود كــه از وي چهره اي ممتاز 
ســاخت. او جز به خدا نمي انديشــيد؛ چنان كه 
روايت شده است كه حســن بن مثني فرزند امام 
مجتبي)ع( براي خواســتگاري دختر عمويش، 
خدمت حضرت حســين بن علي)ع( رســيد. 
امام فرمود: هر يك از دخترانم فاطمه و ســكينه 
را خواستي انتخاب كن، حســن از شرم سرش را 
به زير انداخت و چيزي نگفت. امام حســين)ع( 
فرمود: »فاطمه را برايت بر مي گزينم كه بيش از 
خواهرش به مادرم فاطمه دختر رسول خدا)ص( 

شبيه اســت. در دينداري چنان است كه شب را 
سراســر به عبادت مي پردازد. روز را به روزه و در 
جمال انساني حورالعين را مانند است. اما سكينه 
غالب بر او چنان است كه با تمام وجود به آستان 
كبريايي حق تعالي پر كشــيده و سزاوار ازدواج با 

كسي نيست.«

 در کاروان کربال
سكينه بالياى ســنگين روز عاشــورا را با دلى 
اســتوار و اراده اى پوالدين تحّمل كرد. اين توان، 
برخاســته از باطن پاك و توجه كامــل او به ذات 
احديّت بود. دختر امام حسين)ع( مى دانست پدر 
بزرگوارش به خاطر امــر به معروف و نهى از منكر 
و مبارزه با بدعت ها و انحرافات دينى و اجتماعى 
قيام كرده، بنابراين ديدن سر بريده امام بر نيزه، 
او را نگران نســاخت؛ اما وقتى چشم نامحرمان 
به ســاحت مقّدس اهل حرم افتاد، كوشــيد از 
آن نگاه ها در امان بماند. اســيران آل رسول را در 
حالى كه به ريسمان بسته شــده بودند و از ميان 
جمعيت عبور مى دادند، وارد مجلس يزيد كردند. 
جفاكاران شام كه از بزرگى، شكوه و ابّهت آن ها در 
شــگفت مانده بودند، پرسيدند: شما چه كسانى 
هستيد؟ سكينه فرمود: ما اســيران، از خاندان 
محّمد صلى اهلل عليه وآله وســلم هستيم. تبليغ 
روشنگرانه، با بيان موجز و مختصر براي بيدارى 
خفتگان در غفلت، از رسالت هاى مهّم بازماندگان 
واقعه عاشورا بود. دختر امام حسين)ع( با سخن 
كوتاه »ما اســيران آل محّمديم«، مردِم مســخ 
شده از تبليغات پوچ و پرهياهوى يزيد را به تفّكر 
واداشــت كه: اگر اين ها آل محّمدند، چرا اســير 
شــده اند؟ بنابراين، يزيد در مواقــف مختلف با 
اقدامات سنجيده و درسِت وابســتگان امام)ع( 
رسوا مى شد و جوانه هاى هوشــيارى در دل ها و 
افكار مردم شــام روييدن آغاز مى كرد.حضرت 
سكينه عالوه بر بيدارگرى هاى غير مستقيم، در 
برابر ديد همگان، مقابل ظالمان مى ايستاد. وقتى 
سر بريده پدر را مقابل يزيد مشــاهده كرد كه او 
با جســارت بدان هتاكى مى كند و شعر پيروزى 
مى سرايد، فرياد برآورد و گفت: »به خدا، سخت 
دل تــر از يزيد نديــدم و كافر و مشــركى بدتر و 

جفاكارتر از او نيست.«  

بازیابی فضائل بانوی بزرگوار اسالم 
سیده معصومه محمدی

سکینه دختر بزرگوار امام حســین)ع(، مادرش رباب دختر امريء القیس از زنان نامي اسالم است. نام وي آمنه یا 
امیمه، امینه، امامه ثبت شده است. سکینه لقب او است که از ســوي مادرش رباب به او داده شده و یادآور آرامش و 
وقار او اســت. در وجه نامگذاري وي به آمنه، گفته شــده که او را آمنه نامیدند تا یادآور جده اش حضرت آمنه مادر 
رسول خدا)ص( باشد. مورخان و نسب شنان اسالمي نوشته اند، سکینه علیها السالم از پرده نشینان خاندان رسالت 
و از زنان نامي اســالمي اســت که داراي اخالق فاضله، صفات حمیده، علم و دانش، جود و کرم و بخشش، و بانویي 

جلیل القدر و واالمقام و پاك بوده است. در این نوشتار به چند نمونه از ویژگي هاي این بانوي بزرگ اشاره مي کنیم. 

حضرت سکینه بنت الحسین)ع( که بود و چه کرد؟ 

تبلیغ روشنگرانه سکینه)س(
دختر امام حسین)ع( با سخن كوتاه »ما اســیران آل محّمديم«، مردِم مسخ شده از 
تبلیغات پوچ و پرهیاهوى يزيد را به تفّکر واداشــت كه: اگر اين ها آل محّمدند، چرا 

اسیر شده اند؟
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مجالست »عقل« و »احساس«

زهرا میرباقری

در عزاداري سید الشهداء، هم شور مهم است هم شــعور، شوري که از حواس ظاهري 
متأثر و انســان را به تحرك وادارد و شــعوري که انســان را به هدف، اسرار، نتایج و 

پیام هاي نهضت امام حسین)ع( آگاه سازد. و اما معناي »شور« و »شعور« چیست؟

 »شور« و »شعور« چیست و در مراسم عزاداري
 امام حسین)ع( مقّدم و مؤخر کدام است؟ 

الزمه عشق حقیقی
بايد از يك سو سطح معرفت و شناخت خود را نســبت به خدا و چهارده معصوم، به 
ويژه ابا عبداهلل الحســین)ع( افزايش داد، و از ســويي ديگر بايد تقواي جامع عملي 

داشت، تا آتش عشق حقیقي شعله ور و چشم و گوش و قلب باطن نگر، باز شود.

شعور به معناي فهم و ادراكي اســت كه مبتني بر 
مشاعير و حواس باشــد. از راه حواس امور جزئي را 
مي توان درك كرد بر خالف عقل كه تنها امور كلي 
را ادراك مي كند. از اين رو گفته اند: شعور مترادف با 
درك است و درك عبارت از فهم معاني جزئيه است. 
چنانچه عقل و تعقل عبارت از فهم معاني كلّيه است.  
البته معرفت شــعوري، داراي مراتبي است. مرتبه 
نخســت آن از راه حواس اســت  و  مراتب ديگر آن، 
نيازمند چشم و گوش ديگري است، غير از گوش و 
چشم سر، يعني ابزار شناختي نياز دارد كه هر كسي 

از آن برخوردار نيست.
   معرفتي که از شعور مي آید

فهم و ادراك يا معرفت و شــناختي كه از راه شعور 
به دســت مي آيد چند ويژگــي دارد. يكي آن كه 
»مسبوق به جهل« اســت. يعني شخص پيش از 
به كارگيري شــعور، اطالعاتي درباره آن موضوع 
نداشت. مفســر بزرگوار و فقيه نامدار شيعه يعني 
شيخ طوسي مي گويد: شــعور، ادراك اوليه است 
كه مســبوق به جهل باشــد و لذا اطالق بر خداوند 
نمي شود دوم اين كه معرفتي كه از راه به كارگيري 
»شــعور دروني« به دست مي آيد، نصيب هر كسي 

نمي شود. معرفت مبتني بر شــعور دروني، علم و 
معرفتي است كه تنها از راه »تقوا و تعبد و تسليم« 
به دست مي آيد، زيرا نيازمند چشم و گوش و قلبي 
است غير از آنچه كه مردم عادي دارند. از اين رو قرآن 
كريم منافقين را به افراد بي شــعور توصيف كرده 
َُّهْم ُهُم الُْمْفِسُدوَن َو لِكْن  اســت و مي فرمايد »أاَل إِن
ال يَْشُعُروَن« همچنين در مورد كساني كه ديدگاه 
مادي دارند، و كشته شــدگان در راه خدا را همانند 
ســاير مردگان مي پندارند، مي فرمايد: »  كساني را 
كه در راه خدا كشته مي شــوند مردگان مپنداريد، 
آن ها زنده اند، شما شعور و قدرت درك و فهم آن را 
نداريد.« به همين دليل بعضي گفته اند: شعور توجه 
به لطائف و دقائق امور اســت و از اين جهت شاعر را 
شــاعر گفته اند كه متوجه به دقائق و لطائف معاني 

است.
  شور چیست؟

»شور« عبارت است از عشــق و عالقه اي كه از راه 
معرفت و شناخت ايجاد شده باشد. البته معرفتي كه 

مبتني بر شعور باطني و دروني انسان 
باشد. الزم است به اين نكته توجه 

شود: از آن جا كه عشق، محّبت و 

عالقه شديد و قوي است، و محّبت و عالقه فرع معرفت است، 
يعني تا معرفت نباشد، محبت و عالقه پيدا نمي شود، عشق 
نيز بي معرفت، عشق نخواهد بود. شناخت هر چيزي، ريشه 
ميل يا تنفر انسان نسبت به آن چيز است. اگر انسان چيزي 
را براي خود سودمند بداند، نسبت به آن ميل و محّبت پيدا 

مي كند و براي جلب آن تالش مي كند. 
   سه نوع شور

بر اساس تقســيم قواي ادراكي انســان به حسي، خيالي 
و عقلي، مي توان با تســامح گفت كه سه عشــق يا سه نوع 
»شور« حسي، خيالي و عقلي)شعوري( وجود دارد: عشق 
يا شور حسي بر معرفت حسي بنا شده اســت، و تنها قواي 
حسي)چشم، گوش، شامه، ذائقه و المســه( از آن مبتهج 
مي شود و لذت مي برد. عشق و شور خيالي، عشقي است كه 
از قوه خيالي و وهمي آدمي نشــئت مي گيرد، و تنها اين قوه 
را تسكين مي دهد. اّما عشق و شور عقلي يا شعوري، عشق يا 
شوري است كه از عقل و شعور باطني سرچشمه مي گيرد، و 
بر اساس يافته هاي عقل و شعور، معشوق و راه وصال به او را 
مي شناسد. هر چند با شدت يافتن عشق و شور، آدمي عقل 
و شعور باطني خود را نيز پشت ســر مي گذارد، ولي براي بار 
يافتن به آن مرحله نيز بايد از مدخل عقل و شعور عبور كند. 
از آن جا كه قوه خيال از قوه حس در ادراك امور قوي تر است، 
عشق خيالي از عشق حسي قوي تر اســت و به دليل آن كه 
درك عقل قوي تر از خيال و حس است، عشق عقلي به مراتب 
قوي تر و كامل تر از عشق حسي و خيالي است. بنابراين براي 
باال بردن شعور و تحصيل شــور و عشق حقيقي به معشوق 
كربال كــه آيينه دار جمــال و جالل خــدا و ترجمان همه 
عشق هاي عالم هستي اســت، بايد از يك سو سطح معرفت 
 و شناخت خود را نســبت به خدا و چهارده معصوم، به ويژه

 ابا عبداهلل الحســين)ع( افزايش داد، و از ســويي ديگر بايد 
تقواي جامع عملي داشــت، تا آتش عشق حقيقي شعله ور 
و چشم و گوش و قلب باطن نگر، باز شــود. در عزاداري سيد 
الشهدا، هم شور مهم است هم شــعور، شوري كه از حواس 
ظاهري متأثر و انسان را به تحرك وادارد و شعوري كه انسان 
را به هدف، اســرار، نتايج و پيام هاي نهضت امام حسين)ع( 

آگاه سازد. 
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گفت وگو

   آقای دکتر! در ابتدا بفرمایید فلسفه 
قیام عاشورا چیست؟

چون ساالر شــهيدان حســين بن على)ع(، عصاره 
همه انبياء و وارث اولياء و اوصياء الهى است، آنچه كه 
به عنوان نهضت آن حضرت مطرح اســت، خالصه 
همه اديان الهــى خصوصاً رهآورد رســول گرامى 

اسالم)ص( است. آنچه كه به لحاظ انحراف و تحريف 
در اديان گذشــته بوده اســت در دين اسالم در عهد 
امويان خصوصاً معاويه و يزيد در حال شــكل گيري 
بود، لذا امام حســين)ع( فرمود كه ســنت رســول 
َه  گرامى اســالم)ص( دارد از بين مى رود: »اَِنّ الُسَنّ
َقْد أُميَتْت«. ساالر شهيدان نهضت و قيامش را براى 

احياى سنت رسول گرامى)ص( و احياى قرآن قرار 
داد و اكنون جا دارد كه همه مسلمانان خصوصاً اهل 
تسنن كه خود را تابع سنت پيغمبر)ص( مى دانند، با 
آشنايى با انديشه و تفكرى كه در قيام ساالر شهيدان 
حسين بن على)ع( هســت، بدانند كه اين حركت و 
نهضت مبتنى بر ســنت رســول اهلل)ص( اســت. 
همان گونه كه خود فرمود: »إِنّى أَسيَر بِسيَرةِ َجّدى 
َو أَبى َعلِى بِْن أَبيطالب؛ مسير حركت و روش و شيوه 
من براساس شيوه و روش رسول گرامى اسالم)ص( 
و سنت على بن ابيطالب)ع( است.« بنابراين آنچه را 
كه به عنوان فلســفه نهضت أبى عبداهلل)ع( مى توان 
برشــمرد و در ســرآمد آن ها قرار مى گيرد، احياى 
حقيقت دين و مصــون نگه داشــتن آن از تحريف 
و انحرافى اســت كه دســتگاه ظلم اموى و خصوصاً 

معاويه و يزيد ايجاد مى كردند.
   یکی از شبهاتی که درباره عاشورا 
مطرح می کننــد این اســت که امام 
حسین)ع( با وجود این که می دانستند 
تعداد یارانشان اندك است و پیروزی 
ظاهری به دســت نمی آید، اما چگونه 
خودشــان را به خطر انداختند. دالیل 
حرکت امام یا جنــگ نابرابر امام را در 

روز عاشورا بفرمایید.
از آن جايــى كه دين مبتنــى بر وحى الهــى و اراده 
پروردگار عالم شــكل گرفته اســت و منبع اصيل 
دين چيزى جز اراده الهى نيســت، همه كسانى كه 
خاســتگاه الهى دارند و از طرف پروردگار عالم مأمور 
به بيان، ابالغ، ترويج و اجراى دين هســتند طبعاً از 
اراده الهى مدد مى گيرند و منشأ حركت ها، گفتارها 
و رفتارهــاى آن ها فراتــر از آن چيزى اســت كه در 
ذهن بشــر عادى مى آيد؛ گرچه عقالنيت و انديشه 
ناب در متن دين كاماًل وجود دارد و مورد توصيه هم 
هســت، اما گاهى امر فراتر از اين امور اســت و تنها با 
اراده الهى ممكن اســت قابل تحليل و تبيين باشد. 
وقتى به امام حســين)ع( عرض مى كردند كه رفتن 
شــما به كوفه و مناطقى كه در ســلطه امويان است 
شايسته نيســت،  حضرت توضيح مى دادند كه اين 
دسته از انســان ها به اصل و اساس دين حمله كردند 
و ســنت ها و بدعت هاى ناروايى را بنا نهادند و آن گاه 
كه جامعه اسالمى به رهبرى همانند يزيد مبتال شود 
الُم اذ قد  بايد فاتحه اسالم را خواند. »َعلَى اإلسالم الَسّ
بليت االمه براع مثل يزيد« وقتى چنين شرايطى براى 
اسالم پيش بيايد بايستى فاتحه اسالم خوانده شود. 
اين جا مأموريت ويژه و امر خاص و اراده الهى بر اين امر 

امام حسین)ع( کرامت الهی را 
برای انسان ها می خواست

سید حسین امامی

درباره رویداد عاشورا بسیار گفته و نوشته اند، باز هم جای گفتن و نوشــتن باقی است. چرا که این رویداد از چنان ابعاد 
بزرگ و گسترده ای برخوردار است که هر چه بیشتر به تحلیل و بررسی آن پرداخته شود زوایای تازه تری از آن آشکار 
خواهد شد. عاشورا هیچ گاه در محدوده زمان و جغرافیای خاصی محصور نمانده است، بلکه همواره الهام بخش تشیع در 
راستای حرکت ها، جنبش ها و قیام های راستین شیعه و بسیاری از نهضت های دیگر در برابر کانون های ظلم و کفر و نفاق 
بوده است. در گفت و گو با حجت االسالم والمســلمین دکتر مرتضی جوادی آملی رئیس بنیاد بین المللي علوم وحیاني 

اسرا به بررسی فلسفه عاشورا پرداخته ایم.

با مرتضی جوادی آملی درباره فلسفه قیام عاشورا و شیوه درست عزاداري

آگاهی به اراده الهی
گرچه عقالنیت و انديشــه ناب در متن ديــن كامالً وجــود دارد و مورد توصیه هم 
هســت، اما گاهى امر فراتر از اين امور اســت و تنها با اراده الهى ممکن است قابل 

تحلیل و تبیین باشد.
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اراده الهى وابسته مى داند،  فدا كردند.
   هدف حضرت، هدایــت مردم بود و 
در سخنرانی های طول مسیر و کربال، تا 
آخرین لحظه سعی داشت مردم را نجات 
دهد و هدایت کند و در واقع با این کار در 
پی عزت و کرامت واقعی انســان بود. اما 
از طرف دیگر دشــمنان عزت و کرامت 
انســانی را زیر پا نهادنــد و حتی بعد از 
شهادت هم بدن ها را سر بریدند و... . عزت 
و کرامت انسانی در میان امام حسین)ع( 

و یارانش چگونه پاس داشته شده بود؟
گاهى اوقات كرامت انسانى كه از ناحيه پروردگار عالم 
و اديان الهى تعريف و توصيف مى شود، با آنچه كه بشر 
عــادى از آن ياد مى كند متفاوت اســت. خداى عالم 
كرامت انسانى را در پرتو خالفت انسانى مى داند. اگر 
انسانى در مســير خالفت الهى گام برداشت و اوصاف 
الهى و علم و اخالق خدايى و آداب الهى را آموخت و از 
مسير عقالنيت و شهود حقايق برتر رفت و با جلوه هايى 
خدايى مرتبط شد، او صاحب كرامت خواهد بود. اما 
آن كرامتى كه بشــر عادى به آن توجــه دارد كرامت 
زمينى است. كرامت زمينى به اين معناست كه انسان 
نسبت به ساير موجودات برترى و رجحانى دارد. گرچه 
به لحاظ طبيعى براى انسان زمينه ساز كرامت الهى 

است، اما اين غايت دين نيست. 
بايستى كرامت را از منظر دين تعريف كرد بعد به اين 
بحث پرداخت كه امام حســين)ع( كه صاحب مقام 
كرامت است و كرامت از عطاياى الهى بهره دارد، در اين 
خصوص به دنبال چگونه كرامتى بوده است. دشمنان 
ساالر شهيدان كسانى بودند كه اصاًل بويى از انسانيت 
نبرده بودند و ددمنشــى و خوى درندگى در آن ها در 
اوج بود. امام حســين)ع( با اين افــراد از راه ها و طرق 
مختلف مذاكره و گفت و گو داشت تا آن ها را در مسير 
عقالنيت دينى قرار دهد، اما چون آن ها وابسته به هوى 

و هوس بودند اين مسير را دنبال نكردند.
   اجازه دهید کمي هم درباره انحرافاتي 
که گاهي در عزاداري ســاالر شهیدان 
شاهد هستیم صحبت کنیم. امروزه به 
نام عزاداری حضرت، بدعت هایی ایجاد 
شــده، اعم از موســیقی های مبتذل و 
آهنگ های نامناسب و شعرهای سبك و 
بی معنی و ...؛ چطور می توان عزاداری را 

از آسیب ها بر حذر داشت؟
نهضت امام حســين)ع(  الهى است و خاستگاه ربانى 
دارد. قدرت و صالبتى كه در ايــن نهضت وجود دارد 

براى دشــمن و بدخواهان و منافقان و معاندان جاى 
مخالفت داشــته، براي همين با شيوه هاي مختلف با 
اين حقيقت مخالفت مى كردنــد.  تا آن جا كه ممكن 
بود به نفى و زدودن اين حادثه پرداختند، حتى خاك 
قبر مطهر را صاف و تسطيح كردند و آن منطقه را به آب 
بستند و محل كشــتزار قرار دادند و اجازه نمى دادند 
كه براى زيارت و امثال آن كسى به آن منطقه نزديك 
شــود. وقتي ديدند اين راه قابل زدودن نيست، شيوه 
تحريف و انحراف در پيش گرفتنــد. يكى از اين  راه ها 
بدعت در عزادارى اســت، چون يكــى از مؤلفه هاى 
عمده نهضت ابى عبداهلل)ع( عزادارى است. البته بايد 
جامعه ما عاقل و خردمند باشد و اين عزادارى و گريه 
و اشك و آه را به معرفت و عقالنيت اصيل دينى تكيه 
دهد و اال اشــك بدون معرفت، ضجه و آه و ناله بدون 
آگاهى و شناخت، هيچ ثواب و ارزشى نخواهد داشت. 
عزادارى بر اساس فرهنگ اصيل دينى يك حقيقت 
شناخته شده اســت كه در طول ســاليان متمادى 
مراجع، علما و بزرگان دين بر اســاس سيره متشرعه 
آن را اداره مى كردند. متشــرعه كسانى هستند كه با 
مبانى دين و حقوق و اخالق آشنا هستند و بر مبناى 
اين شناخت و آگاهى كه برگرفته از حقيقت كتاب و 
سنت است مسيرى را به عنوان مسير عزادارى معرفى 
كردند. در بيانات امامان معصــوم)ع( و حتى پيامبر 
گرامى اسالم)ص( هســت كه بايد عزادارى صورت 
گيرد و بايد نسبت به حضرت امام حسين)ع( عرض 
ارادت و گريه و ناله داشته باشــيم، اما برخي شيوه ها 
و گونه هاى عزادارى در طول ساليان متمادى توسط 
كساني شكل گرفته كه متشرع نيستند و زمينه هاى 
شريعت را به درستى نمى دانند. عزادارى، كار و عملى 
عبادى است و اين را فقها و صاحبان شريعت بايستى 
براى مردم بيان كنند و اال زمينه هاى عــزادارى را با 
اين گونه مســائل آلوده كردن، نتيجه اي جز تحريف 
و انحراف در نهضت ابى عبــداهلل)ع( ندارد. بر همگان 
اســت كه با عزادارى هايي كه ريشه شــرعي ندارد و 
برگرفته از منبع اصيل دينى نيست، مخالفت كنند. 
چرا كه اگر مخالفت نكنند اين چراغ و مصباح هدايت 
مكدر مى شود و ورود انســان ها به اين حوزه با نگرانى 
خواهد بود. بايد با حركت هايى كه امروزه با خلط كردن 
موسيقى ها و ابزار لهو و لعب و صوت ها و غنا و مسائلى 
كه هيچ شأنيتى براى هيچ بعدى از دين ندارد چه رسد 
به اين كه در حد عزادارى تلقى شــود، مخالفت شود. 
البته هم فقها و هم مراجع عظام تقليد و هم نظام با اين 

حركت ها مخالفت كرده اند. 

حاكم است لذا أبى عبداهلل)ع( فرمود: »إَِنّ اهلَلَّ َشاَء أَْن 
يََراَك َقِتياًل«. 

امام حسين)ع( براى تبيين دين، امر به معروف و نهى 
از منكر و دفاع از سنت رسول اهلل)ص( اين حركت را 
آغاز كرده بودند و همه شرايط را براى اين كه اين امر 
به جنگ نيانجامد هم آماده كردند، اما در عين حال 
مى دانستند كه مســيرى كه انتخاب كردند امكان 
دارد كه به جنگ و جهاد منتهى شــود، ولى براساس 
اراده الهى حركت كردند. وقتــى در نهايت مورد اين 
سؤال قرار مى گرفتند كه آيا اين حركت معقول است؟ 
مى فرمودند: اراده اى برتر از اراده بشرى و انديشه اى 
فراتر از انديشه بشــرى وجود دارد كه اين كار را انجام 
مى دهد. يعنى انديشه اي از ساحت پروردگار اين اراده 
را انجام داده است. پيغمبر گرامى اسالم)ص( فرمود: 
»إَِنّ اهلَلَّ َشاَء أَْن يََراَك َقِتياًل و إَِنّ اهلَلَّ َقْد َشاَء أَْن يََراُهَنّ 
َسَبايَا«. اسارت و شــهادت دو امرى بودند كه فراتر از 
عقل و انديشه بشــرى اتفاق افتاد براى اين كه هيچ 
چاره اى و هيچ راهى بــراى صيانت از آخرين دين كه 
همه اديان الهى در آن خالصه هستند و همه صحوف 

آسمانى در قرآنش قرار گرفته اند نبود.
اين حركت براى پاســدارى از همه اديان الهى و همه 
صحوف آسمانى بود و خداى عالم اين امر را اراده كرده 
است و براساس اراده الهى، آن انسانى كه ولى اهلل و امام 
و مفترض طاعه و معصوم و منزه از هر نوع خطا و اشتباه 
و لغزش اســت حركت مى كند. بنابراين عقالنيتى 
كه نوع بشــر بدان توجه دارد، عقالنيت متوســطى 
اســت. اما عقالنيت پروردگار عالم در سخن و كالم و 
اراده اش با رسول اهلل، انبياى الهى و اهل بيت عصمت 
با معيارهاى عقالنيت متوسط ســازگارى ندارد. اين 
را به عنوان عقالنيــت وحيانى ياد مى كنيم كه ضمن 
برخــورداري از همه ويژگى هاى عقالنيت بشــرى، 
مباحث و حقايقى را فراتر از بشر عادى مى بيند و طبعاً 
بر اساس آن نگرش وسيع و عميقى كه در آن عقالنيت 
متكى به وحى هست، امورى ديده مى شود كه شايد 
بشر عادى از آن بهره اى نداشــته باشد. لذا كسانى به 
امام حســين)ع( اعتماد كردند كه مى دانستند امام 
عقل كل است و انسان ها را بر اساس اراده الهى هدايت 
مى كند. بنابراين اين دســته از رادمردان و پايمردان 
و شــيعيان و مردان ويژه اى كــه حواريون حضرت 
حسين بن على)ع( بودند، همواره در ركاب آن حضرت 
بودند؛ خصوصاً در عاشــورا وقتى بحــث فداكارى 
مطرح شد، آن ها به چيزى جز عقالنيت وحيانى امام 
حسين)ع( توجه نداشتند و همه وجودشان را در راه 
آن امامى كه عقل كل اســت و اين عقل كل خود را به 

تا آن جا كه ممکن 
بود به نفى و 
زدودن  واقعه 

عاشورا پرداختند، 
حتى قبر مطهر را 
صاف و تسطیح 

كردند و آن منطقه 
را به آب بستند و 
محل ‑كشتزار 

قرار دادند و اجازه 
نمى دادند  كسى 
براى زيارت به آن 

منطقه نزديك 
شود. وقتي ديدند 

اين راه قابل زدودن 
نیست، شیوه 

تحريف و انحراف 
در پیش گرفتند. 
يکى از اين  راه ها 

بدعت در عزادارى 
است

انسان صاحب کرامت
خداى عالم كرامت انسانى را در پرتو خالفت انسانى مى داند. اگر انسانى در مسیر خالفت 
الهى گام برداشــت و اوصاف الهى و علم و اخالق خدايى را آموخت و از مسیر عقالنیت و 

شهود حقايق برتر رفت و با جلوه هايى خدايى مرتبط شد، او صاحب كرامت خواهد بود.
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 نســبت به این موضوع داده هاي تاریخي متفاوت 
است.

الف( بني اسد
در برخي از منابع حدیثي و تاریخي گفته شده وقتي 
عمر سعد از کربال به طرف کوفه حرکت کرد و از آن 
مکان دور شــد، گروهي از قبیله بني اسد که ساکن 
قریه »غاضریه« بودند بر حســین)ع( و اصحابش 
نماز خواندند و پیکر ایشان را در همین مکاني که هم 
اکنون مرقد مطهرش است به خاك سپردند. علي بن 
حسین را پایین پاي آن حضرت دفن کردند و براي 
دیگر شــهداي اهل بیت و اصحاب که در آن حوالي 
بودند حفره اي کندند از جانب پاي آن حضرت و همه 
را با هم در یك جا به خاك سپردند و عباس بن علي را 

در آن جا که به شهادت رسیده بود در راه »غاضریه« 
دفن کردند و اکنون قبــر او در آن مکان قرار دارد. 
)شیخ مفید، االرشاد، قم، مؤسسه آل البیت الحیاء 

التراث، ج2، ص114.(
ب( امام سجاد)ع(

نخست الزم اســت بیان کنیم که برخي از احادیث 
شیعه متضمن این معنا است که الزم است هر امامي 
را هنگام کفن و دفن امام بعدي تجهیز و تدفین کند 
و نماز بخواند.در احتجاج امام رضا)ع( بر واقفیه است 
که علي بن حمزه بــه آن حضرت گفت: »ما از پدران 
تو روایت کرده ایم که متولي امر امام نمي شود مگر 
امامي مثل او، حضــرت در جواب فرمودند: مرا خبر 
ده که حسین)ع( امام بود یا نبود گفت: امام بود، امام 

فرمود متولي امر او که شد؟ علي بن حمزه گفت: علي 
بن حسین)ع(. امام فرمودند: علي بن حسین کجا 
بود؟ او که در زندان و محبوس به دست عبیداهلل بود! 
علي گفت: پنهان و پوشیده از کسان عبیداهلل بیرون 
رفت و متولي امر پدر شد و بازگشت، امام فرمود: آن 
کسي که علي بن حســین را قدرت داد که به کربال 
آمده و عهده دار دفن و کفن شــهدا باشد، قدرت 
مي دهد صاحب این امر به بغداد آمده و وظیفه کفن و 
دفن پدر بزرگوار خودرا انجام دهد، در حالي که نه در 
زندان بود و نه اسیر. و آن حضرت را بدون غسل دفن 
کردند. چون شهید نیازي به غســل ندارد. )مقتل 
الحسین)ع(، عبد الرزاق، مقرم، بیروت، دارالکتاب 

االسالمي، 1399ق، ص 319 و 320.(

 چه شخص يا اشخاصي پيکر مطهر امام حسين)ع( را دفن كردند؟ آيا امام سجاد)ع( كه در 
زندان كوفه محبوس بودند در مراسم تدفين حضور يافتند؟

»أنا قتیل العبرات« یعني من کشته اشك هایم. این 
سخن از امام حسین علیه السالم است، و احادیث 
مختلفي از آن حضرت نقل شــده، که داراي این 
مضمون است، چنان که در حدیثي فرمود: »أنا قتیل 
العبرۀ الیذکرني مؤمن اال بکي؛ من کشته اشکم، 
هیچ مؤمني مرا یاد نمي کند، مگر آن که اشك در 
چشمانش سرازیر مي شود«. )شیخ صدوق،  أمالي، 
  بیروت ، اعلمي، چ پنجــم،   1400ق،   ص137؛ فتال 

نیشابوري، روضه الواعضین، قم، انتشارات رضي، 
چ اول، بي تا، ج1، ص387( در واقع »قتیل العبرات« 
از لقب هاي حضرت سید الشــهدا)ع( است. این 
واژه در زیارت نامه هاي شــهید کربال بسیار آمده 
اســت، از جمله: »و صّل علي الحسین المظلوم، 
الشهید الرشــید قتیل العبرات و أسیر الکربات« 
)شیخ عباس قمي، مفاتیح الجنان، زیارت امام در 
روز عید فطر و قربان؛ زیارت اربعین( در مورد زمان 

صدور جمله »أنا قتیل العبرات« مطلبي به دست 
نیاوردیم.

از امام صــادق)ع( نیــز روایت شــده، که امام 
حســین)ع( فرموده اســت: »أَنَا َقِتیلُ  الَْعْبَره اَل 
یَْذُکُرنِي ُمْؤِمٌن إاِلَّ بََکي«  و ایشان در حدیث دیگر 
نقل مي کند، که امام حسین)ع( فرموده: »أَنَا َقِتیلُ  
الَْعْبَره ُقِتْلُت َمْکُروباً« )ابن قولویه، کامل الزیارات،   

نجف،   مرتضوي، چ اول، 1356ق، ص109(

  معناي عبارت أنا قتيل العبرات چيست 
و آيا اين جمله از امام حسين)ع( است؟

پرسش ها و پاسخ های زیر از مرکز 
پاسخگویی به سؤاالت دینی حوزه 

 علمیه قم اختصاصاً  در اختیار 
مهر و ماه  قرار گرفته است.
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پرسش و پاسخ

عشق و محبت به حضرت باعث شده، كه دوستداران امام 
حسين)ع( پيش از عاشورا خود را آماده كنند و لباس هاي 
سياه بپوشند، نيز مساجد، تكايا و حسينيه ها را سياهپوش 
كنند. عزاداري براي اباعبــداهلل)ع( يك عزاداري معمولي 
نيست؛ بلكه تبديل به فرهنگي فراگير شده كه ديگر زمان 
و مكان نمي شناسد، از اين رو تا نسيم محرم به مشام جان 
مي وزد، پوشيدن لباس عزا و ســياهپوش كردن كوچه و 
خيابان ها، مساجد و تكيه ها شــروع مي شود. البته در غير 
محرم نيز عزاداري براي امام حســين)ع( در فرصت هاي 
مناسب برگزار مي شود، شيعيان به دســتور اولياي دين 
مخصوصاً به دســتور امامان بعد از امام حســين)ع( براي 
زنده نگه داشتن اهداف امام حسين)ع( و فرهنگ عاشورا 
تالش و كوشــش مي كنند. امام باقر)ع( در زمينه برپايي 
عزا در خانه ها براي امام حســين)ع( مي فرمايد: »بايد بر 
حســين)ع( ندبه و عزاداري و گريه كنيــد و بر اهل خانه 
خود دســتور دهيد، كه بر او بگريند. با اظهــار گريه و ناله 
بر حســين)ع( مراســم عزاداري بر پا كنيد و يكديگر را با 
گريه و تعزيت در ســوگ حســين)ع( مالقــات كنيد«. 
)جواد محدثي ، فرهنگ عاشورا، قم، نشر معروف ، چ دوم، 

1417ق، ص 312، به نقل از كامل الزيارات، ص 175.(
در روايت ديگر، يكي از ياران امام صادق)ع( نقل مي كند، 
كه در محضر امام بوديم، از حســين)ع( ياد و بر قاتالنش 
لعن كرديم، امام گريســت، ما نيز گريه كرديم، ســپس 

حضرت سر را بلند كرد و گفت: »حسين)ع( فرمود أنا قتيل 
العبره، ال يذكرني مؤمن إاّل بكي؛ من كشته سرشكم، هيچ 
مؤمني به ياد مــن نمي افتد، مگر اين كه اشــك مي ريزد. 
)مجلسي، بحار األنوار، تهران، اسالميه، چ دوم، 1363ش، 

ج 44، ص 279(
رمز جاودانگي نهضت حســيني نيز زنده نگهداشــتن و 
بزرگداشت شعائر بوده است. امام خميني)ره( در اين باره 
فرمود: »اآلن هزار و چهارصد سال است كه با اين منبرها، 
با اين روضه ها و با اين مصيبت ها و با اين سينه زني ها )دين 
اســالم( را حفظ كرده اند«. )فرهنگ عاشورا، پيشين، ص 

)313
عزاداري، احياي خط خون و شــهادت و رساندن صداي 
مظلوميــت آل علي به گــوش جهانيان اســت. عزاداران 
حسيني پروانگان شــيفته نورند، كه شمع محفل خويش 
را يافته از شعله شمع، پيراهن عشــق پوشيده اند و آماده 
جان باختن و فدا شدن اند. نقش عزاداري در حفظ فرهنگ 
عاشورا مهم اســت و آثار و بركات خوبي براي بشر داشته 
و خواهد داشــت. افزون بر اين كاروان امام حســين)ع( 
روز دوم محّرم ســال 61 هجري وارد كربال شد، بعد از آن 
سپاه كوفيان به تدريج وارد شدند و عزا و مصيبت خاندان 
اهل بيت)ع( از همان زمان آغاز شــد. روز نهم )تاســوعا(، 
كاروان امام را محاصره كامل كرده و روز دهم )عاشــورا( 
آن بزرگــوار و يارانش را به شــهادت رســاندند. بنابراين 

چون اصل گرفتاري حضرت از دهه اول محرم آغاز شــده 
اســت، پيروان حضرت از اّول محرم عــزاداري مي كنند. 
از نظر تاريخــي آغاز عزاداري در دهــه اول محرم، آن هم 
به صــورت فراگير همانند عزاداري امــروزه را مي توان در 
عصر معزالدوله ديلمي از سلسله آل بويه دانست. )رسول 
جعفريان، تاريخ تشــّيع در ايران، قم، انتشارات انصاريان، 
1375، ج1، ص364( چرا كه معزالّدوله اولين كسي است، 
كه فرمان داد، مردم شــيعه بغداد در دهه اّول محرم براي 
حضرت امام حسين)ع( سياه بپوشند و بازار را سياهپوش 
كنند و در روز عاشــورا دّكان هــا را ببندنــد و از طباخي 
جلوگيري كنند و تعطيل عمومي نماينــد. او اين فرمان 
را در ســال 352ق صادر كرد و از آن تاريخ اين مراسم در 
تمام كشورهاي اســالمي از جمله ايران تا اوايل سلطنت 
سلجوقيان معمول بود، كه تا به امروز ادامه دارد. )فرهنگ 

عاشورا، پيشين، ص 313( 
اصلي ترين دليل اين كار روايتي است كه امام كاظم )ع( از 
ابتداي ماه محرم حالت حزيني بــه خود مي گرفتند و اين 
كار را تا دهم محرم ادامــه مي دادند. اين روايت را امام رضا 
)ع( فرموده اســت: »چون ماه محّرم مى رسيد كسى پدرم 
را خندان نمى ديد. غم و اندوه بر او چيره بود تا آن كه ده روز 
مى گذشت. روز دهم روز ســوگوارى و اندوه و گريه او بود و 
مى فرمود: اين روزى اســت كه حســين )ع( در آن كشته 

شد.« )صدوق، امالي، ص 128(

  چرا عزاداري براي امام حسين)ع( را 10 روز زودتر 
از شهادت ايشان شروع مي كنند؟
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مقاله

نخستين عاملى كه سبب رواج مقتل نويسى شد، 
اهميت و بزرگى حـادثه و حماسه اى بود كه تاريخ 
هرگز به خود نديده اســت. كشــته شدن فرزند 
پيامبر، به دست گروهى از مسلمانان كه نخست 
او را براى هدايت و امامت خويش فراخوانده بودند، 
و سپس به خاطر زبونى و ترس و طمع در بـرابرش 
ايسـتاده و كمر به قتلش بسته بودند، اين حادثه 
را از ديگر حــوادث تاريخى ممتاز مى ســاخت؛ 
به ويژه آن كه تنها 61 سال پس از هجرت و پنجاه 

سال بعد از رحلت پيامبر)ص( اين فاجعه به وقوع 
پيوست. محاصره ده ها تن از خـــاندان پيامـبر و 
پيروان آن ها،كه به داشتن اخالص و صداقت در 
ميان مسلمانان شــهره بودند، بستن آب بر روى 
آن ها و اطفال ايشــان، و سرانجام به قتل رساندن 
يك يك آ ن ها حتى خردســاالن، اسب تاختن بر 
پيكرهاى شهيدان، آتش زدن خـيمه هاى زنـان 
و كودكان، برافراشتن سرهاى كشتگان بر نيزه ها 
و شــكنجه اســيران و گرداندن آنان در شهرها و 

مجالس ســتمكاران، در برابــر تجلى عالى ترين 
خصلت ها و صفات انسانى از سوى اهل بيت پيامبر 
و ياران آن ها در اين صحنه ها، آتشــى در دل هاى 
مؤمنان بـــرانگيخت كه هـيچ گـــاه خاموشى 

ندارد.
دومين انگيزه، رواياتـــى اســـت كه بـــه عنوان 
پيشگويى و يا اخبار غيبى از پيامبر نقل شده است 
و در آن ها از كشــته شــدن مظلومانه حسين)ع( 
و يارانــش، و ثواب زنده نگه داشــتن ياد حماســه 

جاودانه اش سخن رفـته اسـت.
ســـوم، برخورد عاطفى پيشوايان شــيعه با واقعه 
كربال و بـرگزارى مـجالس سوگوارى براى حضرت 
سيدالشهداء)ع( است كه چنان كه در روايات آمده، 
خود عامل مهمى براى حفــظ تاريخ و بر انگيختن 
احساســات و الگو ساختن حماسه عاشورا بـــوده 

اسـت. 

   رویدادهــای عاشــورا چگونه ثبت و 
ماندگار شد؟

بـى ترديد حوادث بسيارى در طول تاريخ رخ داده 
و كمتر رويدادى درست به دست نسل هاى پسين 
رسيده اســت. حتى در عصر رسانه ها، چه بـــسا 
واقـعه اى طـى چند روز به گونه هاى متفاوت ثبت 

راویان صادق و پویش گر روز واقعه

محمد جواد صاحبی

»مقتل«گرچه در لغـت بـه مـعنی قتلگاه، کشتارگاه، و محل کشتن آمده است، ولی در فرهنگ اسالمی این 
واژه به اخبار و روایات حادثه ای خونین که در آن شخصیتی بزرگ کشـــته شده باشد اطالق شده است. اما از 
آن جا که در میان سرگذشت های قربانیان بـزرگ تاریخ، ماجرای شهادت حـضرت امـام حسین)ع( و یارانش 

از دیگران جانگدازتر بوده، این اصطالح در نقل رویدادهای مربوط به مقتل آن حضرت منحصر شده است. 

زمینه های شکل گیری مقتل نگاری و آسیب هایی که در طول تاریخ متوجه 
این مقوله بوده. کدامیك اعتبار و سندیت دارند و کدام یك خیر؟

اتفاق نظر درباره عاشورا
اگر از داستان هاى ساختگى سده هاى اخیر كه از روى انگیزه هاى سـیاسى، اعـتقادى 
و يا عـاطفى به آن حادثه نسبت داده اند بگذريم، كمتر واقعه اى در تاريخ مانند عاشورا 

وجود دارد  كه دربارۀ مفاد اصـلى آن تـا اين اندازه اتفاق نظر داشته باشند.
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   دوره هــای صفویــه و قاجاریه، عهد 
انحطاط مقتل نگاری

دوره هاى صفويه و قـــاجاريه عـــهد انـحطاط 
مقتل نگارى بوده  اســت. )در ادامه بعــد به طور 
مصداقى به آن ها اشــاره شــده( در اين چند قرن 
آن انداره از خـــرافات و تـــحريفات در نـگارش 
مـقتل و مـراسم تـعزيه استفاده شده، كه حقايق 
اين نهضت مقدس از نظرها مكتوم مانده اســت. 
بسيارى از تعبيرات، استعارات، مجازها، تشبيهات 
و به اصطالح »زبــان حال ها«كه زاده ذوق و گمان 
افراد است به عنوان روايات به كتـــاب هاى مقتل 
راه پيدا كرده اســت. افزون بر اين، شبيه سازى و 
تعزيه خوانى كه نخست به منظور سرگرمى شاهان 
و اميران اختراع شــده بود و گردانندگان، رضايت 
ايشان و ســپس عوام را از اين كار طلب مى كردند، 
ســبب قوت و فزونــى خرافه ها و تـــحريف ها و 
مـــطالب خالف واقع و فاصلــه گرفتن از نصوص 

عتيق شد.
خوشــبختانه علماى غيور و روشــنفكر در برابر 
اين پديده شــوم بى تفاوت نماندنــد و زود از خود 
واكنش نشــان داده، در مقابل تحريفات و مســخ 
حقايق ايستادند و به روشنگرى پرداختند. نمونه 
زيبـاي اين مـوضع گيرى كتاب»لؤلؤ و مرجان« 
اثر محدث بزرگ ميرزا حســين نــورى صاحب 
»مستدرك الوسائل« است... اين عالم بزرگوار در 
پاسخ به نامه يكى از علماى هند كه از روضه خوان ها 
و ذاكرين حـضرت سيدالشهدا)ع( شكايت مى كند 
و اظهار مـــى دارد كه: »ايشـــان در دروغ گفتن 
حريص و بى باكند و در نشر اكاذيب و مجعوالت پا 
فشارى دارند و چه بسا كه اين گونه مطالب را مباح 
و جايز مى شمارند، پس درخواست مى شود كه آن 
جناب ارشــاد و موعظه اى بنگارند«، مى نويسد: 
»شما فـكر كرده ايد كه در عتبات عاليات و ايران از 
اين گونه امـور خـبرى نيست و اين مسايل مربوط 

به هندوستان است؟«
ميرزاى نورى توصيه هاى ائمه مبنى بر استحباب 
تعزيــه دارى و گريســتن بــر مصائــب حضرت 
سيدالشــهدا را نقل، ولى خاطرنشان مى كند كه 
نمى شــود به خاطر امرى مستحب كارهـــايى 
حـــرام انجام داد، چنان كه با تمســك به روايات 
استحباب ادخال ســرور در قلب مؤمن، نمى شود 
براى خوشــحال كردن مؤمنان دســت به اعمال 
زشت و منافى عفت زد. همچنين است استحباب 
اداى حاجت مؤمن، ولى آيا مى شود براى به دست 

آوردن ثـــواب دزدى كرد؟ بدون شـك خير، زيرا 
مستحب، مشروط است بر انجام فعلى با وسايل و 

اسباب مناسب و مباح. 
بنابراين، كســب ثواب و استحباب گـــريستن 
بر مصائب ساالر شــهيدان و اصحاب او نيز بايد از 
طريق معقول و مشروع بـــاشند. پس چـــگونه 
مـــى توان پذيرفت كه دروغ بســتن بر خاندان 
ـ كه عملــى حــرام و انجــام آن در ماه  پيامبــرـ 
ـ  مبارك رمضــان موجب بطالن روزه مى شــودـ 
سـتوده و مـستوجب اجر باشد؟ حركت اصالحى 
دانشمندان و مصلحان غيرتمند بى نتيجه نماند و 

تنقيح و تهذيب اخبار مقاتل مطرح شـد.
البـــته پيش از اين، مـــرحوم ميــرزا تقى خان 
امير كبير اصالحاتى در اين زمينه به وجود آوردو از 

آن پس نگارش مقتل با دقت بـيشترى دنبال شد.

   کدام مقتل ها معتبرند و کدام خیر؟
امامان شيعه كه خود فرزندان حسين )ع( و وارثان 
آن حـــضرت بوده اند، وقايع ايــن نهضت را براى 
مـحدثان و راويان حـديث كرده اند. خـوشبختانه 
اين روايات را دو تـن از شـــاگردان برجسته امام 
صادق)ع( به نام هاى لوط بـــن يحـــيى معروف 
به »ابى مخنف«، و هشــام بن محمــد معروف به 
»كلبى«كه هر دو از عـلماى ســـدة دوم هجرى 
بوده اند، در كتاب هاى جداگانه اى بـــا نام »مقتل 

الحسين«گـردآورى كرده اند.

»مقتل الحســين« نوشته لوط بن  يحـــيى ازدى )مـــتوفاى 157 1
قمرى( از مورخان و محدثان شيعه، 
بيشتر مورد بهره گيرى تاريخ نگاران 
قرون نخستين اسالمى قرار گـــرفته اسـت. اين 
شــخص كه خود از اصحــاب امام صـــادق)ع( و 
جـدش مـــخنف بن سليمه )ســـليم( ازدى از 
اصـحاب على بن ابى طـالب)ع( بـوده و در جنگ 
جمل، علمدارى قبيله ازد را به عهده داشــته و در 
همان جنگ به شهادت رسيده، محدثى مـــورد 
اعـــتماد و وثوق بوده است و به گفته ابـن نـديم: 
»علما عـقيده دارنـد كه او پيش از ديگـران در امر 
عــراق و اخبــار و فـــتوح آشــنايى دارد«.)8( 
كتاب هاى او از جمله »مقتــل« مورد ذكر،گرچه 
مفقــود شــده ولــى روايــات آن در كتاب هاى 
معاصرين و نويسندگان بعدى به تـفصيل آمـده 

است.

و ضبط مى شود. شگفت آن كه به خـــالف هـــمه 
تالش هايى كه براى به فراموشى سپردن و يا مسخ 
و تحريف نهضت عاشــورا به كار گرفته شده، باز هم 
از همة رخـدادها روشـن تر و دقـيق تر به نسل هاى 
بعدى گزارش شــده. اگر از داستان هاى ساختگى 
ســده هاى اخير كه از روى انگيزه هاى ســـياسى، 
اعـتقادى و يا عـاطفى به آن حادثه نسبت داده اند 
بگذريم، كمتــر واقعه اى در تاريخ وجــود دارد كه 
متون نخستين دربارة مفاد اصـلى آن تـا اين اندازه 
اتفاق نظر داشته باشند. علت اين اتفاِق نظر در متون 
نخستين را مى توان راويان صادق و واثقى دانـست 
كه خـــود در حماسه عاشــورا حضور داشته اند و 
مشــاهدات خويش را گزارش كرده اند كه افراد زير 

از آن شمارند:
الف( خاندان امـــام حـــسين)ع(، بـــازماندگان 
حادثــه كربــال، آزادگان و پيام آوران عاشــورا كه 
صحنه هاى گوناگون اين رويداد را به چشــم ديده 
بودند و به هنگام عبور از شـــهرها در مـــجالس و 
محافل گوناگون حقايق را به مردم ابالغ مى كردند، 
كه از ميان آنــان خواهــران و فرزندان امـــام و از 
ـ زين  هـــمه مـــهم تر حضرت على بن الحسينـ 
العابدين)ع(ــــ از  ديگران مؤثرتــر بوده اند. حتى 
بزرگ مــردى از اين خاندان به نام حـــسن بـــن 
حســن بن على بن ابى طالب)ع( كه خود در صحنه 
نبرد با دشـمن حـضور داشـته و متحمل زخم هاى 
عميقى شده، به وسيله بستگانش در لشكر دشمن 
از معركه بيرون كشيده شده و جان ســـالم بـه در 
برده)5( و بى ترديد مشاهدات خويش را به ديگران 

منتقل كرده است. 
ب( افراد راستگو و باشهامتى هـمچون ضـحاك بن 
عبداهلل بن قيس مشــرقى و عقبة بن سمعان كه در 
مراحل عمده و مهم نهضت حضور فعال داشــتند، 
ولى بـه فـــيض شهادت نايل نشدند و بسيارى از 

وقايع را بازگو كرده اند.
پ( مخالفانى كه پس از شــهادت امام حسين)ع( 
عـذاب وجـدان آنان را وادار به اعتراف و رويدادهايى 
را كه خود آفريده و يا نـــاظر آن بـــوده اند، بـراى 
ديگران و ثبت در تاريخ نقل كرده اند كه حميد بـن 
مـسلم ازدى به عنوان راوى بخشى از روايت ها از آن 

شمار است.
ت( امامان شــيعه كه خود فرزندان حســين)ع( و 
وارثان آن حـــضرت بوده اند، وقايــع اين نهضت را 

براى مـحدثان و راويان حـديث كرده اند. 

میرزاى نورى 
توصیه هاى ائمه 

مبنى بر استحباب 
تعزيه دارى 

و گريستن بر 
مصائب حضرت 

سیدالشهدا را نقل، 
ولى خاطرنشان 

مى كند كه 
نمى شود به خاطر 

امرى مستحب 
كارهـايى 

حـرام انجام 
داد، چنان كه با 

تمسك به روايات 
استحباب ادخال 

سرور در قلب 
مؤمن، نمى شود 
براى خوشحال 

كردن مؤمنان 
دست به اعمال 
زشت و منافى 

عفت زد

منشاء روضه خوانی
»روضـه الشهداء« نخستین كتابى است در مقتل كه به فارسى تصنیف شـده، ذاكرين 
مصايب اهل بیت آن كتاب را تلقى به قبول نمــوده و روى منابر آن را قرائت مى كردند. 

بدين سبب گروه ذاكرين به روضه خوان مـوسوم شـدند.
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مقاله

بخش عمده اى از رويدادهاى مربوط  بـه نـــهضت امـام حـــسين)ع( را 2
تـاريخ نويسانى چون طـبرى ، ابـن 
اثيــر، ابوالفرج اصفهانى، مســكويه 
رازى، ابوحنيفه دينورى، شــيخ مفيد، بالذرى»از 
مقتل« ابو مخنف در كتاب هاى»االمـم و المـلوك«، 
»الكامـــل فى التاريخ«، »تجارب االمم«، »مقاتل 
الطالبين«، »اخـبار الطـــوال«، »ارشـاد و انـساب 
االشـراف« نـقل كرده اند. البته كتابى به نام مقتل ابو 
مخنف هــم اكنون موجود اســت، ولــى بى ترديد 
انتسابش به وى نادرست است و بر اين مطلب بارها به 
وســيله پژوهشــگران و مورخان و محدثان بزرگى 
چـون ميرزا حسين نورى و شيخ عباس قمى)9( و...

تأكيد شده اســت. تطبيق رواياتى كه در كتاب هاى 
متقدمان نقل شــده به آنچه كه در اين كتاب آمده 

است، اين حقيقت را آشكار مى سازد. )10(

از هشــام بــن محمد مشــهور به  »كلبى« و هـــمچنين »مـدائنى« 3
گزارش هاى كوتاهــى درباره مقتل 
امــام حســين)ع( بــه كتاب هاى 
تاريخى كهن راه يافته، ولى كتابى مستقل از آن دو 
ديده نشده است. پيش از دو كتاب ياد شده گفته اند 
كتاب هايــى در مقتل حضرت سيدالشــهداء)ع( 
نوشته شــده، از جمله »مقتل الحســين« تأليف 
اصـــبغ بن نباته از ُروات شيعه و از اصحاب خاص 
حضرت على)ع(، اما هيچ اثــرى از كتاب مزبور در 
دست نيست، حتى مورخان متقدم نيز چيزى از او 

نقل نكرده اند. 

از جابر جـعفى )مـتوفاى 128 هـ(  نيز به عنوان مـقتل نـــگار ياد شده، 4
ولى از كتاب او حتى گزارشــى به ما 
نرسيده است. در اين عصر احمد بن 
ابــى يعقــوب اصفهانى معــروف به »ابــن واضح 
يعقوبــى« مورخ و جغرافى دان و ســياح مشــهور 
مـسلمان در اوايل ســـدة سوم گزارش كوتاهى از 
مـقتل امـام حسين)ع( را در تاريخ خود بدون سند 

آورده است.

پس از او ابوالحســن على بن حسين  مسعودى )متوفاى 345 هـ( در كتاب 5
»مروج الذهب« و »معادن الجواهر«، 
به همان شــيوه، مــرورى بر حوادث 

نهضت عاشورا داشته اند. در همين عـصر ابـومحمد 
احمد بن على، نامور به »ابــن اعثم كوفى« )متوفاى 
314 هـ( محدث، شــاعر و مورخ شــيعى در كتاب 
»الفتوح« با تفصيل بيشــترى وقايــع و حوادث اين 
ماجرا را نقل كرده است. ابن اعثم گاه رواياتى را آورده 
كه در كتـاب هاى مـــعاصرين او موجود نـيست، اما 

پيداست كه در گزينش آن ها دقت داشته.

از نصــر بن مزاحم، واقــدى، محمد  عاليــى )م 298 هـــ(، ابراهيم بن 6
اسحاق )م 358(، شـيخ طوسى )م 
460(، و جمــع ديگرى بــه عنوان 
نويسندگان »مقتل الحسين« ياد شده، ولى تاكنون 
رسـاله اى از آنـان بـــا اين نام در جايى ديده نشده 
اســت. در جمع تأليفات محمد بن على بن بابويه 
مشهور به »صدوق« )م 381(، نيز كتـابى بـا عنوان 
»مقتل الحســين« آمده كه گرچه به طور مستقل 
موجود نيست، ولى شايد مفاد آن بـــا آنـچه كه در 

كتـاب »امالى« آمده يكسان باشد.

در ســدة ششــم هجرى ابو المؤيد  خوارزمى )م 568 هـــ(، در اين باره 7
دست بـــه تأليفى مستقل و مفصل 
زد و كتابى پديــد آورد كه به مقتل 
خوارزمى نامور شــد. خوارزمى در بيشــتر نقل ها 

سـلسله راويان خبر را نام مى برد .

على بن موســى بن جعفر بن محمد  بن طاوس)متوفاي 664 هـ( در پى 8
كتــاب »مصبــاح الزائــر و جناح 
المسافر« كه شــامل زيارات و آداب 
مربوط بــه آن هاســت، كتابــى در مقتل حضرت 
سيدالشــهدا فراهم آورد تا زائران حرم حسينى از 
ثـواب ذكر مـصايب حضرت اباعبد اهلل)ع( محروم 
نمانند. از اين رو چون قصد ايجاز و اختصار داشته، به 
نقل برخى از روايات بدون ذكر روايت و مصادر آن ها 
بسنده مى كند و آن را »الهوف على قتل الطفوف« 
نام مى نهد. نجم الدين جعفر بن محمد بـن جـعفر 
بن هبة الدين نماى حلى )م 841 هـ(، كتاب »مثير 

االحزان« را به همين شيوه تأليف كرده است. 

پر آوازه ترين اثر در ايــن موضوع را  مالحســين كاشفى ســبزواري )م 9
910 هـ( با نام»روضـــه الشهداء« 

پديد آورده است. گروهى از تذكره نويسان كاشـفى 
را حـنفى و بـــرخى پيرو شافعى مى دانند. صاحب 
»رياض العـلما« مـى نويسد: »وى در هـرات و ساير 
بالد ماوراء النهر به تشــيع و رفض مشهور بوده، در 
سبزوار و ساير بالد شيعه نشين به تسنن و تحنيف 
معــروف.« همچنين مؤلــف »رياض العـــلما« 
مـى نگارد: »روضـةالشهداء« نخستين كتابى است 
در مقتل كه به فارســى تصنيف شـــده، ذاكرين 
مصايب اهل بيت آن كتاب را تلقى به قبول نموده و 
روى منابر آن را قرائت مى كردند. بدين سبب گروه 
ذاكرين به روضه خوان مـــوسوم شـــدند، زيرا در 
مـنابر مصايب اهل بيت را از كتاب »روضه الشهدا« 
مى خواندند. اين كتاب شامل قـصه پردازي هـايى 
اسـت كه تا آن زمان سابقه نداشته، و مؤلف به خالف 
سيره ســلف، خود را مقيد به ذكر سند نـــساخته 
اســـت و اگر گاه خواسته به شــيوه معمول تظاهر 
نمايد، از افراد و آثارى نام برده كه نـاشـــناخته و يا 
گـــمنامند مانند كتاب»كنز الغرائــب«و يا كتاب 
 »شــواهد« از شــيخ كمال الدين ابن الخشــاب.

 »روضه الشهدا« چون به زبـــان فـــارسى ساده و 
شيرينى نگاشته شــده، مورد توجه مردم و وعاظ و 
روضه خوان هــا قــرار گرفــت و بـــسيارى از 
دروغ پردازى آن بـه عـنوان وقايع تاريخى در افواه و 
كتاب ها راه يافت و منشــأ بســيارى از تحريف ها و 

انحراف ها شد. 

در دوره صفويــه )ســده يازدهــم  هجرى( مـرحوم عـالمه مجلسى نيز 10
در كتاب »بحار االنــوار« فصلى را به 
ذكر مقتل حضرت ابــا عبد اهلل)ع( 
اخـتصاص داده و از تـمامى مـنابعى كه در آن عصر 
موجود بوده بهره گرفته است. در كتاب بحاراالنوار 
بارها از كتابى با عنوان »مقتل مـــحمد بـــن ابـى 
طالب« نام برده شــده كه داراى اخبار شاذ و نادرى 
اســت، اما در كتاب هاى ديگر مـــطلبى از آن ياد 
نـــشده اســت. عبداهلل بحرانى اصفهانى، معاصر 
عالمه مجلسى، »مقتل عوالم«را نيز به شيوه »بحار 

االنوار« نگاشته اسـت.

مـال آقا شيروانى مشهور به »فاضل  دربندى« )م 1286 هـ( از شاگردان 11
شــريف العلما آملى مـــازندرانى، 
كتـــابى با عنوان»اكسير العبادات 
فى اسرار الشـهادات« نـوشت كه بـخش بزرگى از 

انحطاط مقتل نگاری
دوره هاى صفويه و قـاجاريه عـهد انـحطاط مقتل نگارى بوده  است. در اين چند 
قرن آن انداره از خـرافات و تـحريفات در نـگارش مـقتل و مـراسم تـعزيه استفاده 

شده، كه حقايق اين نهضت مقدس از نظرها مکتوم مانده است.
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اســت، زيرا اين امور بــه انــدازه اى رواج يافته كه 
شناخت صحيح از سقيم، جز براى عالِم خبير و ناقِد 

بصير ممكن نيست.
به همين سبب درصدد تأليف كتابى خالى از حشو 
و زوايد در احـوال حـــضرت سيدالشهدا از والدت 
تا شــهادت بوده، اما آن گونه كه خود گفته سال ها 
آرزوى چنين كارى را در ســر داشــته ولى به علت 
مشاغل و مناصب سياســى و اجرايى توفيق انجام 
آن را نمى يافته اســت. ســرانجام در سال 1293 
هجري، به هـنگام بـازگشت از سفر حج در درياى 
ســفيد ميان قبرس و رودس طوفانى عظيم دريا را 
متالطم مى ســازد، به طورى كه خود را گرفتار بال 
ديده از اين رو دست توسل به دامن اهل بيت عصمت 
و طهارت زده و دوباره نــذر مى كند كه اگر فرصت و 
مـهلتى دسـت دهـد، كتاب مقتل را به پايان آورد. 
پس مقدارى از تـربت حـــضرت سيدالشهدا را بر 
دريا مي پاشد، در پى آن دريا آرام مى گيرد و با عافيت 
تمام به مقصد مى رســد. ولى باز هم گرفتاري هاى 
مختلف او را ســال ها از اين كار باز مى دارد تا اين كه 
در سال1303 گـردآورى و تـــصنيف آن را آغـاز 

مى كند. خود او در اين باره مى گويد:
»خداى داناســت كه با قـــلت بـــضاعت و عدم 
استطاعت، به قدر وســع و طاقت در ترجيح اقوال 
و تنقيــح اخبار كه متــون كتب فرق اســالميه از 
احاديث صحيحه و تواريخ مـعتبره بـدان مـحتوى 
و منطوى اســت اغفالى نرفت، و در جمع و ذكر آن 
اهمالى نيفتاد و از كتب مـحدثين و مورخين كه از 
ســنه يك هزار هجرى و بعد از آن به رشته تأليف در 

آورده اند، درج و نقل نكرديم«.
مؤلف ابتدا از تالش هاى معاويــه و حزب اموى در 
پيشـگيرى از ذكر فـضائل و مـــناقب على و آل او 
سخن گفته، و پس از آن از احاديثى كه در فضيلت 
خلفاى ديگر و معاويه، با تـــطميع و تـهديد جعل 
شــده پرده برداشــته و در پــى آن وارد نقل وقايع 
مربوط به زندگانى حضرت ابا عبد اهلل شــده است. 
افزون بـر ياد كرد وقـايع مـــربوط به قيام حضرت 
امام حسين)ع(، مروري دارد بر رويدادهاى پس از 
شهادت آن بزرگوار، مانند كاروان اســـيران اهـل 
بـــيت، نهضت توابين و قيام مختار، و نقل مراثى و 
فهرســت منابع،كه بى ترديد تا آن زمــان كارى به 
اين تـــفصيل و تـدقيق وجـــود نداشته است. اما 
نثر پرتكلف زمان قاجــار و نقل نصوص عربى بدون 
ترجمه و نيز عـدم تـنقيح روايات، اين كتاب را براى 

عموم غيرقابل استفاده ساخته است.

ايــن حركــت اصالحى از ســوى  محدث بـــزرگ مـــرحوم شـيخ 14
عباس قمى با نوشــتن كتاب پر ارج 
»نفس المهموم فى مصيبه سيدنا 
الحسين المظلوم« ادامه يافـت. مـحدث قمى در 
اين كتــاب به شــرخ زندگانى امام حســين)ع( 
پرداخته و مراحل حيات پر افتخار آن بـزرگوار را از 
تـــولد تـــا شهادت دنبال كرده و كتاب را با ذكر 
وقايع قيام توابين، خروج مختــار و مرگ يزيد به 

پايان برده است.

در گذر سـال هاى اخـير، نويسنده  و پژوهشــگر عراقى، مرحوم سيد 15
عبدالــرزاق مقــرم كتابــى بــا 
عنوان»مقتل الحـسين« نـگاشت 
كه گـــرچه مســتند و مبتنى بر تتبع اســت، اما 
متأســفانه روايات در آن خوب منقح نشده. از حق 
نبايد گذشــت كه كارهــاى پرارجـــى در دوره 
مـعاصر انـجام گرفته كه كتاب هاى»حيات االمام 
حســين« از محقق بــزرگ عراقى باقر ســريف 
القرشى، »هـــفتاد دو تـــن و يك تن«يا »عنصر 
شجاعت« اثر ميرزا خليل كمره اى، »زندگانى امام 
حســين)ع(« از سيدهاشــم رســولى محالتى، 
»درسى كه حـسين)ع( بـه انسان ها آموخت« از 
شهيد سيد عبدالكريم هاشــمى نژاد و ده ها كتاب 
ديگر از نويسندگان و مـــحققان فـــرهيخته و 

اصالح طلب، از آن شمارند.
پژوهش ها و روشــنگري هاى استادان، عـــالمه 
سـيدمـــحسن جبل عاملى در آثار متعدد و دكتر 
محمدابـــراهيم آيتـــى در »سرمايه سخن« و 
»تاريخ عاشورا«، به ويژه شهيد مرتضى مطهرى در 
سخنراني هايى كه هم اكنون با عـنوان »حـماسه 
حســينى« منتشــر شــده نقطه اوج حـــركت 

اصـالحى در زمينه مـقتل نـگارى بـوده است.
البته كتاب هايى كه در ساليان اخير نـگاشته شـده 
گرچه بسيار خوب و ســودمندند، اما بيشتر جنبه 
تحليلى داشته و كمتر به گـــردآورى و تـحقيق 
در وقايع پرداخته اند، از ايــن رو اين جانب تالش 
گـسترده اى به كار گرفت تا آنـــچه كه از مـنابع 
عتيق به يادگار مانده گـــرد آورد و مـــورد نقد و 
تحليل قرار دهد. يك دوره مقتل حضرت حسين 
بن على)ع(از آغاز قيام تا پايان آن بـه طـور مستند 
با نثرى روان به نـام »مـقتل الشـمس«حاصل آن 

كوشش هاست«. 

آن مربوط به مقتل سيدالشهداست.
دربـــندى در اين اثـــر خود از آوردن اخبار شاذ و 
نادر خوددارى نكرده و چون احساســات و عواطف 
بر عقل وى غلبه داشـته، بـه روايات سست استناد 
جسته است، ولى گـفتار و كردار وى هـمواره مورد 
قـبول عـوام بـوده؛ در نيمه هاى وعظ، از روى منبر 
عمامه اش را بر زمـــين مـــى زده، گريبان چاك 
مى كرده و بر ســر خاك مى ريخته، تيغ زدن در روز 
عاشورا نيز از يادگارهاى اوسـت كه افـزون بر اين كه 
خود چنين مى كرده، در مـيان مردم نيز اين كار را 
رواج مـى داده. بـرخى از روضه خوان ها كه از اين راه 
ارتزاق مى كردند و رضـايت عـوام را پيوسته در نظر 
داشــتند، از قول و عمل او در ماه محرم، به ويژه روز 

عاشورا پيروى مى كردند. 

از مقاتل ديگر»نـــاسخ التـواريخ«  نـــوشته سپهر كاشانى اســـت كه 12
الحـق از دو كتاب»روضه الشهدا« و 
»اسـرار الشـهاده« سست تر است. 
سپهر در اين اثر مطالبى را آورده كه در هيچ كتابى 
پيش از آن نيامده. او اعتنايى به اسناد روايات نداشته 
و بـعيد نـيست كه برخى از مجعوالت عصر خويش 
را كه در زبان اهـل مـــنبر متداول و يا زاده ذهـن 
خـــودش بـــوده نيز در اين مجموعه آورده باشد. 
مـــطالب اين كتاب در برخى مــوارد موجب وهن 
خاندان نبوت است. شــايد به همين دليل بوده كه 
سيدجـمال الدين اسـدآبادى خواندن اين كتاب را 

منع مى كرده اسـت. 

از ميــان صدها كتاب كه در ســدة  سيزدهم در موضوع مقتل حضرت 13
سيدالشـــهدا نوشــته و چاپ شده 
اســـت، كتـــاب »قمقــام زخار و 
صمصام بتار« تأليف فرهاد ميرزا فرزند عباس ميرزا 
و نوه فتحعلى شاه قاجار كه از شاگردان ميرزا عيسى 
قائم مقام فراهانى )صدراعظم( به شــمار مى آيد، از 
ديگران مشهورتر است و از نظر تتبع و تـــحقيق و 
اســناد از اعتبار و دقت بيشــترى برخوردار است. 
تأليف اين كتاب در ســال 1303 آغاز و در ســال 
1304 پايــان يافتــه و در دوم محرم به وســيله 
محمدعلى منشــى على آبادى خوشنويسى آن به 
انجام رســيده اســت مؤلف علت تأليــف را وجود 
اختالف در روايات مـــنقول و ورود تـــشبيهات و 
توصيفات شاعران و ذاكران در تاريخ عاشورا دانسته 

حرکت اصالحی مقتل نگاری
 حركت اصالحى از سوى محدث بـزرگ مـرحوم شـیخ عباس قمى با نوشتن كتاب پر 
ارج »نفس المهموم فى مصیبه سیدنا الحسین المظلوم« ادامه يافـت و در آن  مراحل 

حیات پر افتخار آن بـزرگوار را از تـولد تـا شهادت دنبال كرده است.

از میان صدها 
كتاب كه در 

سدۀ سیزدهم 
در موضوع 

مقتل حضرت 
سیدالشـهدا 

نوشته و چاپ 
شده اسـت، كتـاب 

»قمقام زخار و 
صمصام بتار« 

تألیف فرهاد میرزا 
فرزند عباس میرزا 
و نوه فتحعلى شاه 

قاجار كه از 
شاگردان میرزا 

عیسى قائم 
مقام فراهانى 

)صدراعظم( به 
شمار مى آيد، از 

ديگران مشهورتر 
است و از نظر 

تتبع و تـحقیق 
و اسناد از اعتبار 
و دقت بیشترى 
برخوردار است
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خاطره

پيروان اين سلسله ها يا طريقه ها افرادى داوطلب 
جهت خدمــت مجانى در حرفه خــود براى يارى 
مردمنــد. در واقــع زيباترين جامعــه مدنى در 
اين پيــروان تجلّى پيدا مى كند.گزارشــى از پنج 
فتوت نامه نگاشــتم و تصميم گرفتــم روى يكى 
از اين طريقه ها مطالعه بيشــترى جهت انعكاس 
در مقاله ام داشــته باشــم. نمى دانم چرا طريقه 
»ســقايان« را انتخاب كردم. پس از مطالعه درباره 
سلســله اين طريقه دو چيز شــگفت آورى 
يافتــم؛ كه يكــى وجود »ســعدى 
شيرازى« در ميان سلسله سقايان 
اســت.            در تذكرها مى نويسند 
كه سعدى براى امرار معاش 
در شام ســقايى مى كرد و 
معلوم شــد سعدى در 
آن زمــان صاحب 

مال و منال و خدم و حشــم بوده است، پس سقايى 
به جهت پيوستن او به طريقه سقايان است كه اين 
يك خدمت بزرگ مردمى است، زيرا آب خانه هاي 
مردم فقط از راه ســقايان تأمين مى شــد و همه 
مردم قدرت پرداختن مزد ســقايان را نداشته اند. 
شگفت آورتر از آن اين اســت كه سلسله سقايان 
به حضرت اباالفضل العباس ســاقى كربال منتهى 

مى شود.          
در فتوت نامه سلطانى آمده اســت: هر كه محنت 
سقايان به عهده بگيرد عاشق شهداى كربالست، 
و پيرو عباس بن على)ع(. مقالــه اى در اين زمينه 
نوشتم.  قبل از سفر به الجزائر دبير علمى كنفرانس 
)دكتر زعيم خنشــالوى( از بنده خواســت براى 
كنفرانس )كف العباس( بياورم!! اين درخواســت 
مرا تــكان داد، زيــرا از ميان ُطرق فتــوت طريقه 
سقايان را انتخاب كردم، و اتفاقاً متوجه شدم كه اين 
طريقه به عباس بن على منتهى مى شود، اكنون از 
الجزائر از من )كف العباس( مى خواهند! از شهر رى 
كاســه هاى داراى )كف( خريدم و به الجزائر بردم. 
در آن جا هــم ديدم )بنر( كنفرانــس دارى تصوير 
اسب سوارى اســت كه حامل پرچم الجزائر و روى 
آن )كف( است.     از دبير علمى كنفرانس سؤال كردم 
كف العباسى كه از من خواستيد بياورم براى شما 
چه معنايى دارد، و عباس كيست؟ گفت نمى دانيم 
عباس كيســت فقط مى دانيم )كف العباس( رمز 
جوانمردى است!! و اين از دولت فاطميان براى ما به 
ارث رسيده است. رياست يكى از جلسات كنفرانس 
به عهده ام بود، از فرصت اســتفاده كردم، و به جمع 
توضيح دادم كه دبير علمــى كنفرانس ازمن كف 
العباس خواســت و روى بنر كنفرانس تصوير كف 

وجود دارد، ولى نه از عباس اطالع دارند و نه از كف 
العباس، خواســتند توضيح بدهم. داستان كربال و 
فداكارى هــا و جوانمردى هاى حضرت عباس)ع( 
را بيان كردم، حضار تحت تأثير قــرار گرفتند و از 
بنده خواســتند كه اين مطالب را به مقاله ام اضافه 
كنم، و با اين اضافه به چاپ رســيد.         مقاله ارائه شده 
در كنفرانس فتوت الجزائر تحت عنوان )فتوت در 
ميراث زبان فارســى، سعدى شــيرازى به عنوان 
نمونه( بوده، در اين مقاله درباره فتوت نامه هاى زير 

توضيحاتى داده شده است:
1  فتوت نامه نجم الدين ظاهرى تبريزى معروف 

به نجم الدين زركوب )وفات 712هـ(.
2 فتوت نامــه عالء الدوله ركن الديــن بيابانكى 

)وفات 736هـ(.
3 فتوت نامه امير ســيدعلى همدانــى )وفات 

786هـ(
4 فتوت نامــه ســلطانى واعــظ معــروف به 
مالحسين كاشــفى )وفات 910هـ( كه مهم ترين 

تأليف در نوع خود است.
مشهورترين فتوت نامه هاى منظوم از فريدالدين 
عطار شامل 822 بيت است. سپس به بيان معناى 
فتوت از ديدگاه شرق شناسان و محققان مسلمان 
و درباره سعدى و فتوت به ايفاد محورهاى گفتمان 
سعدى شيرازى پيرامون فتوت پرداختم و در مورد 
وابستگى سعدى به فتوت ســقايان مداركى ارائه 

دادم.
محورهــاى گفتمان فتوت ســعدىـ  چنانچه در 

مقاله آمده استـ  عبارتند از:
1 دعوت به وحدت حوزه تمدنى جهان اسالم.

2 گفتمان معتدل انسانى.
3 دعوت به عزت.

4 تربيت ذوق زيباگرا.
5 پرهيز از )هوس دينى(.
6 پيام همدردى با مردم.

براى هر يــك از اين محورهــا نمونه هايى از متون 
ســعدى به فارســى همراه با ترجمه به زبان عربى 
آوردم. در خاتمــه نتيجه گيرى مقالــه را متذكر 
شــدم كه به اختصار: فتوت يكى از نمادهاى مهم 
تمدن اســالمى بوده و بايد اين خصيصه را با توجه 
به شــرايط روز زنده كرد تا بتوانيم حركت تمدن 

اسالمى را بر اساس نيازهاى روز از سرگيريم. 

»کف العباس« در الجزایر
دکتر محمدعلی آذرشب 

استاد دانشگاه تهران
در روزهای 14ـ  17 دسامبر سال 2008م کنفرانسی در کشور الجزائر تحت عنوان »فتوت« برگزار شد. برای شرکت 
در این کنفرانس دعوت شــدم، و از من خواسته شــد تا درباره »فتوت« یا جوانمردی در فرهنگ ایران مقاله ای به 
تحریر درآورمو برای تهیه مقاله به فتوت نامه های فارســی مراجعه نمودم، بزرگ ترین اثر در میان آن ها »فتوت نامه 
سلطانی« نوشته کمال الدین یا معین الدین حسین بن علی کاشفی بیهقی هروی، واعظ معروف به مال حسین کاشفی 

متوفای 910هـ.  است که سخن از سلسله های فتوت آمده: فتوت نّجاران و فتوت بّنایان و فتوت سّقایان و... .     

»کف العباس« را نمی شناسند
دبیر علمى كنفرانس از بنده »كف العباس« خواست، ولى حّضار نه از عباس اطالع 
دارند ونه از »كف العباس«. داســتان كربال و فداكارى ها و جوانمردى هاى حضرت 

عباس)ع( را بیان كردم، حضار تحت تأثیر قرار گرفتند. 
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 سید هاشم رسولی محالتی

مروری بر فعالیت های سیاسی 
امام سجاد)ع(

تأمالتی در راهبردهای اصالح گری 
امام حسن)ع( و امام حسین)ع(

آخرین روزهاي 
زندگاني پيامبر)ص(

تحریف زدایی از 
دین در قالب دعا

ظلم ستيزی های 
مصلحان واقعی 

یادداشتگفتار

 هزاران آفرین
 بر جان های پاک

سيره
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امام حســن)ع( پس از قــرارداد صلح، چند 
روز در كوفــه اقامت كــرد و بعــد تصمیم 
گرفت عراق را به قصد مدینة جدش رســول 
خدا)ص( ترک كنــد. وقتی این خبر همه جا 
پیچید، مســیب بن نجبه فزاری و ظیبان بن 
عماره تمیمی بــرای خداحافظی حضور آن 
بزرگوار شرفیاب شــدند. امام)ع( رو به آنان 
كرد و فرمود: ســپاس خدایی را كه فرمانش 
چیره است، اگر همه مردم بخواهند قضای او 

را دگرگون ســازند، بر این كار قادر نخواهند 
بود ... به خدا سوگند! با تمام توان می كوشند 
تا دوســتی ما را به خود جلب كنند. مسیب 
و ظیبان از امام درخواســت كردند در كوفه 
بماند، حضرت درخواست آنان را نپذیرفت و 
فرمود: راهی برای این كار وجود ندارد. آن گاه 
كه امام به اتفاق خانواده اش رهســپار مدینه 
بود، گروهی از مردم گریه كنان و دســته ای 
با تأسف، در مراســم تودیع و خداحافظی آن 

بزرگوار حضور یافتند. كاروان امام به حركت 
درآمد، ولی هنوز از كوفــه فاصله نگرفته بود 
كه فرســتاده معاویه به آن حضرت رســید 
تا او را بــه كوفــه بازگرداند و بــا گروهی از 
خوارج كه بر او شــوریده بودند بجنگد. امام 
از بازگشــت امتناع ورزید و به معاویه نوشت: 
اگر ترجیح می دادم با مســلمانی بستیزم، از 
تو شــروع می كردم، این كه می بینی دست از 
تو برداشــته ام به جهت مصلحت مسلمانان و 

جلوگیری از ریختن خون آنان است. 
كاروان امــام بــه مدینه رســید. وقتی مردم 
از تشــریف فرمایی امام آگاه شــدند، همه به 
استقبال آن حضرت شــتافتند و بدین وسیله 
خیــر و بركت به آنــان روآورد، دیارشــان را 
ســعادت و رحمت فراگرفت و خیر و بركاتی 
كه از هنگام شهادت جانسوز امیرمؤمنان)ع( 
از آنان قطع شــده بود، یک بــار دیگر به آنان 
بازگشت. امام حســن)ع( همراه با برادران و 
خانواده خویش وارد مدینه شد و 10 سال در 
آن سامان اقامت گزید و جای جای آن دیار را 
از الطاف و مراحم و مهــر و محبت و بردباری 

سياست صلح
نویسنده: سیدمنذر حکیم

مترجم: عباس جاللی
در این یادداشت مروری داریم بر زندگانی امام حسن مجتبی)ع( پس از امضای قرارداد صلح با معاویه که حضرت به مدینه 

النبی)ص( بازگشتند و تا  زمان شهادت در این شهر زندگی کردند. 

مروری بر زندگی و فعالیت های امام حسن)ع( پس از صلح با معاویه

تربيت دانشمندان
مرجعیت علمی و دینی امام مجتبی)ع( در تربیت جمع زیادی از دانشوران تجسم 
یافت. ایشان از توطئه دگرگون ساختن سنت شریف نبی اکرم)ص( که معاویه  باجعل 

روایات به دنبال آن بود، جلوگیری کرد. ترجمه
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اخالق پسندیده ای كه جد بزرگوارش رسول 
خدا برای اصالح و تهذیب جامعه به ارمغان 
آورده بــود، شــعله ور نگاه داشــت. فضایل 
بلند اخالقی امــام مجتبی)ع( بــه گونه ای 
بود كه حتی نسبت به دشــمنان و مخالفان 
خویش نیز، نیکی و احســان روامی داشت. 
وقتی اطــالع یافت ولید بن عقبــه مبتال به 
بیماری شــده، با این كه ولید به كینه توزی و 
بغض اهل بیت معروف بــود، امام به عیادت 
وی رفت. وقتی امــام)ع( در جای خود قرار 
گرفت ولید در مقابل او به پاخاست و گفت: 
من از اموری كه بین خود و تمام مردم وجود 
داشته به پیشگاه خدا توبه می كنم جز آنچه 
بین من و پدرت بــوده كه از آن توبه نخواهم 
كرد. امام از وی روگردانــد و با وی مقابله به 

مثل نکرد.

  مرجعیت اجتماعی
مرجعیــت اجتماعــی امام مجتبــی)ع( در 
مهربانی و احســان و نیکی و به مستمندان 
و پناه دادن بــه پناه جویان، بــرای رهایی از 
چنگال ظلم و ســتم و آزار و اذیــت امویان 
تجلی یافت. امام حســن)ع( نســبت به فقرا 
و تهیدستان بســیار نیکی و احسان می كرد 
آنچه را داشــت به آنان می بخشید و با نیکی 
و احسان خویش دلشــان را سرشار از سرور 
و شادی می كرد، در مورد كرم و بخشش امام 
حسن)ع( آمده است كه نیازمندی به ایشان 
مراجعه كرد، حضرت بــه او فرمود: نیاز خود 
را در نامه ای بنویس و به ما بده. آن شــخص 
چنین كرد و حضرت دستور داد دو برابر آنچه 
را خواســته بود به او بدهند. امام مجتبی)ع( 
حامی مســتمندان و محرومــان، پناه زنان 
بی سرپرســت و یتیمان بود. ایشان در مدینه 
ــ مركز رسالت جدش رســول خدا)ص( ــ 
برای روي  آورنــدگان به آن حضــرت، دژی 
اســتوار و پناهگاهی شکســت ناپذیر تلقی 
می شد. اوقات شریف خود را به برآوردن نیاز 
مردم و برداشتن ســتم و ظلم و بیداد از آنان 

صرف می كرد.

  مرجعیت سیاسی
امام حسن)ع( از موضع قدرت با معاویه از در 
صلح درآمد، چنان كــه در متن قرارداد صلح 

به صراحت آمده كه خالفت پــس از معاویه 
به امام حسن)ع( می رسد و نباید درباره امام 
حادثه ناگواری به بار آورد و مکر و حیله ای به 
كار ببرد. بنابرایــن طبیعی بود كه امام محور 
مخالف و قدرتی به شــمار آید كه شــیریني 
حکومت بنی امیه و معاویه را در كامشان تلخ 
و زندگی آن ها را تیره و تار ســازد. به همین 
دلیــل در دعاها و دیدارهای امــام با حکام و 
اطرافیان آن هــا و در نامه ها و خطابه های آن 
حضرت تالش سیاسی روشنی می بینیم كه 

در امور ذیل متبلور است:
الف( حضــرت  مراقــب اوضــاع و رخدادها 
بود و آن ها را پی می گرفــت و رفتار حکام و 
كارگــزاران آنــان را زیر نظر داشــت. امر به 
معروف و نهی از منکــر می كرد، چنان كه در 
نامه اش به زیاد، از او خواست دست از تعقیب 
سعید بن ابی سرح بردارد و در هنگام طواف، 
حبیب بن مسلمه را در مورد فرمانبرداری اش 

از معاویه مورد نکوهش قرار داد. 
امــام مجتبــی)ع( از فعالیت های سیاســی 
منظمی برخوردار بــود كه در اســتقبال از 
توجیه،  نمایندگــی مخالفــان،  هیئت های 
راهنمایی و دعوت آن ها بــه صبر و بردباری 
و تصمیم گیری و انتظار صــدور فرمان امام 
در وقت مناسب، تجســم می یافت. چنان كه 
همواره بــر نقش رهبــری اهل بیــت)ع( و 
شایستگی خالفت و پیشوایی آنان نیز تأكید 
داشت. دكتر طه حسین بر این باور است كه 
امام حســن)ع( در مدت اقامــت خویش در 
مدینه دست به تشــکیل حزب سیاسی زده 
و شــخصاً ریاســت آن را برعهده داشته و به 
تناسب شرایط زمان، آن را جهت داده است. 
با این كه نظام حاكم، ســعی در جلب رضایت 
امام یا ســرپوش نهادن بر فعالیت های وی و 
یا محکوم ســاختن آن ها داشــت، حضرت 
هیچ گاه به اركان آن نظام تمایل نشان نداد. 
این بخش از موضع گیری امــام، زمانی تبلور 
یافت كه حضرت به خویشــاوندی ســببی 
امویان تن در نداد و طرح و نقشه های آنان را 
فاش كرد و واقعیت انحرافی آنان و بی لیاقتی 
معاویه را به خالفت، آشــکارا بیان داشــت و 
این حقیقت به روشنی در مناظرات حضرت 
با معاویــه و اطرافیانش در مدینه و دمشــق 

جلوه گر شده است. 

سرشار ساخت كه به برخی از آن امور نگاهی 
گذرا خواهیم داشت:

  مرجعیت علمی و دینی
مرجعیت علمی و دینی امــام مجتبی)ع( در 
تربیت جمع زیادی از دانشوران تجسم یافت 
و با انحرافــات دینی كه دیــن و آیین الهی را 
دســتخوش تغییر و دگرگونی ساخته بود، به 
مخالفت برخاست و از توطئه دگرگون ساختن 
ســنت شــریف نبی اكرم)ص( كه معاویه از 
طریق فعال كــردن گردونه جعــل روایات و 
جلوگیری از تدوین احادیث رسول خدا)ص( 
برای آن طرح و برنامــه ریخته بود، جلوگیری 

كرد.

  مکتب امام و فعالیت علمی
امام حســن)ع( در مدینه دســت به ایجاد 
مکتب بزرگ خویش زد و در نشــر فرهنگ 
و معــارف اســالم در جامعه اســالمی، به 
تــالش پرداخت. بســیاری از دانشــمندان 
بزرگ و محدثان و راویان برجســته، به این 
مکتب گرایــش یافتند و امام آنــان را برای 
انجام رســالت اصالح گرانــه جاوید خود كه 
عقــل و خرد جامعــه را تبلور می بخشــید، 
مهیا كرد. مورخان نام برخی از شــاگردان و 
راویان حدیث آن بزرگوار را یادآور شــده اند 
از جمله: فرزندش حســن مثنی، مسیب بن 
نجبه، ســوید بن غفله، عال بن عبدالرحمن، 
شــعبی، مبیره بن بربکم، اصبغ بــن نباته، 
جابر بن خلد، ابو الجوزا، عیســی بن مأمون، 
بن زراره، نفاله بن مأموم، ابویحیی عمیر بن 
ســعید نخعی، ابومریم قیس ثقفی، طحرب 
عجلی، اسحاق بن یار پدر محمد بن اسحاق، 
عبدالرحمــن بن عوف، ســفین بــن لیل و 
عمرو بن قیس كه همه كوفی بودند. شــهر 
مدینه به فروغ وجود این اختــران و راویان 
می درخشــید و در علــم و دانــش و ادب و 
فرهنگ و معارف، بارورترین شهرهای اسالم 

به شمار می آمد.
امام حسن)ع( همان گونه كه مسئولیت نشر 
علم و دانــش را در مدینه به عهده داشــت، 
مردم را به فضایل اخالقــی و انجام كارهای 
نیک و آراسته شدن به سنت نبی اكرم)ص( 
فرامی خواند. این امام همام مشــعل فروزان 

امام حسن)ع( 
همان گونه که 

مسئولیت نشر 
علم و دانش را در 

مدینه به عهده 
داشت، مردم را به 

فضایل اخالقی 
و انجام کارهای 

نیک و آراسته 
شدن به سنت 
نبی اکرم)ص( 

فرامی خواند. این 
امام همام مشعل 

فروزان اخالق 
پسندیده ای که 

جد بزرگوارش 
رسول خدا 

برای اصالح و 
تهذیب جامعه 
به ارمغان آورده 

بود، شعله ور نگاه 
داشت

صلح از موضع قدرت
امام حسن)ع( از موضع قدرت با معاویه از در صلح درآمد، چنان که در متن قرارداد صلح 
به صراحت آمده که خالفت پس از معاویه به امام حسن)ع( می رسد و نباید درباره امام 

حادثه ناگواری به بار آورد و مکر و حیله ای به کار ببرد.
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   مقایسه دوستان و یاران 
بیعت شــکنی كوفیان در برابر امام حسین)ع( 
پیش از آماده شــدن وی بــرای جنگ تحقق 
یافت. به همیــن دلیل، وقتی ســپاه كوچک 
و یکپارچه او برای نبرد آماده شــد، از شــائبه 
گمان های دغدغه آفرین بركنار بود و ســپاهی 
فــداكار و دارای هدف هــای بزرگ به شــمار 
می آمد. در حالی كه در ماجرای امام حسن)ع( 
ســپاه وی عامل اصلــی نومیــدی حضرت از 
پیروزی نظامی بود.آنان كه با امام حســن)ع( 
بیعت كرده، در اردوگاه حضور یافتند و سپس 
بیعت شکستند، از كســانی كه پیش از رو به رو 
شدن با امام حســین)ع( بیعت شکستند بسی 
تندتر و خطرناک تر بودند. تفاوت در دوســتان 
یکی از عوامل تفــاوت موقعیت های آن دو امام 

بزرگ است. 

   وضع دشمنان 
دشــمن امام حســن)ع( معاویه و دشمن امام 
حسین)ع( یزید بود. برای روشن شدن تفاوت 
میان این پدر و پســر، گواهی تاریخ كه پسر را 
كودنی احمق و پدر را سیاســت بازی تیزبین، 
متظاهر و فرصت طلب معرفی كرده است، كافی 
می نماید. حدس امام حسن)ع( در مورد فرجام 
كار خود با دشــمن تاریخــی اش معاویه كاماًل 
معقول بود. بــه گمان قوی دنبالــه این جنگ 
به بزرگ ترین فاجعــه و قاطع ترین ضربه ها به 
اسالم و مسلمانان می انجامید و با نابودی همه 
شــیعیان و آخرین ســربازی كه دل به اسالم 
اصیل ســپرده بود، پایان می یافت. معاویه در 
اجرای این گونه نقشــه ها و تصفیه حساب های 

قدیمی و تاریخی تبّحری عجیب داشت.
دشمن امام حســین)ع( چنین نبود و فرجام 
كارش را چنان نمی دیــد. او كودكی نازپرورده 
بود كه به هیچ وجه از عهده حل مشکالت، مهار 
امواج مخالف و به كار بستن نقشه های وسیع بر 
نمی آمد. آبرو و اعتبار پدر و پســر یکسان نبود. 
معاویه خود را از مشاهده گران رسول خدا)ص( 
و نماینده خلفای پیشــین در شام می دانست، 
ولی یزید چنان بی اعتبار بود كه اخطل شــاعر 
بدو گفــت: حقا كــه دین تو دیــن درازگوش 
است ... . امام حســین)ع( از اشتباه های معاویه 
مانند هجوم به ســرزمین های امن خدا، روش 
وی برابر مفــاد پیمان صلح، مســموم كردن و 

محمد نصیری)رضی(
استاد دانشگاه ادیان و مذاهب قم

برخی از افراد به لحاظ نگرش خاص معتقدند روح سلحشــوری و شجاعت هاشــمی، با رفتار امام حسین)ع( 
متناســب تر اســت تا رفتار امام حســن)ع( و حال آن که قطعًا چنین نیست. امام حســن)ع( نیز در همه 
موقعیت های زندگی اش همتای پدر و برادر خود شــمرده می شود. نوشیدن جام شــهادت در موقعیت امام 
حسین)ع( و حفظ سرمایه زندگی به وســیله صلح در موقعیت امام حسن)ع( به عنوان دو تدبیر برای جاودان 
داشتن مکتب و محکوم ســاختن دشــمن، تنها راه حل های منطقی و عاقالنه آن وضعیت بودند و جز آن، راه 
دیگری وجود نداشــت. هریک از این دو راه در ظرف خود، برترین وســیله نزدیک شدن به خداوند و امتثال 
فرمان او به شمار می آمد و گذشت زمان سودمندی و کارآمدی شان را آشکار ساخت. بی تردید موقعیت های 
متفاوت، تدبیرهای گوناگــون می جوید و در نتیجه فرجام هــای مختلف به ارمغان مــی آورد. گفته اند که 
مظلومیت امام حسن)ع( در ســاباط کم از غربت و مظلومیت امام حســین)ع( در کربال نبود. در این نوشتار 
شباهت های صلح حسنی و قیام حسینی به اجمال بررسی می شود و مروی اســت بر شیوه اصالح گری امام 

حسن)ع( و امام حسین)ع( در مواجهه با حکومت و انحرافات اجتماعی.

تدبير امام حسن)ع(
حدس امام حســن)ع( در مورد فرجام کار خود با دشمن تاریخی اش معاویه کامالً 
معقول بود. به گمــان قوی دنباله این جنــگ به بزرگ ترین فاجعــه و قاطع ترین 

ضربه ها به اسالم و مسلمانان می انجامید.

ظلم ستيزی های مصلحان 
واقعی تاریخ

تأمالتی در راهبردهای اصالح گری امام حسن)ع( و امام حسین)ع( در 
مواجهه با حاکمیت ظلم و انحرافات اجتماعی
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امام حســن)ع( و ادامه سیاست مسالمت آمیز 
برادر حتی 10 ســال پس از شــهادت وی بر 
یگانگی روش و عملکــرد این دو امــام در آن 

مقطع زمانی خاص گواهی می دهد.

   موانع قیام در دوران معاویه
معاویه كه سال ها از ســوی خلیفه دوم و سوم 
اســتاندار منطقه شــام بود. پس از صلح با امام 
حســن)ع( با تثبیت كامل موقعیت خود به نام 
خلیفه مسلمین بر سرنوشــت جامعه اسالمی 
چیرگی یافت. او از یک ســو با فشار سیاسی و 
اقتصادی بر مسلمانان آزاده از هرگونه اعتراض 
و جنبش جلوگیری می كرد و از سوی دیگر، با 
احیای تبعیــض نژادی و رقابت هــا و نزاع های 
قبیله ای به تضعیف نیروها و مهار عوامل تهدید 
حکومت می پرداخت. افــزون بر این او به یاری 
عوامل مــزدور در جعل حدیــث و جهت دادن 
تفســیر و تأویل آیات قرآن به ســوی خویش 
می كوشــید و بدین وســیله افــکار عمومی را 
تخدیر كــرده، حکومتــش را مشــروع جلوه 

می داد. 
ترویج فرقه های باطلــی مانند جبریه و ُمرجئه 
كه از نظر عقیدتی با سیاســت اموی همســو 
بودند، نتایجی شــوم در جامعــه برجای نهاد. 
مســلمانان با آن كه می دانســتند اسالم اجازه 
اطاعــت از زمامــداران بیدادگــر را نمی دهد، 
ناگزیــر از دربار شــام پشــتیبانی می كردند. 
مقایســه واكنش مســلمانان در برابر سیاست 
عثمــان و روش آنان در برابر سیاســت معاویه 
نشان دهنده آثار شــوم این سیاست شیطانی 
در جامعه اســالمی است. مســلمانان در برابر 
سیاســت عثمان واكنش همگانی نشان دادند 
ولی در زمان معاویه، با آن كه میزان قتل، تهدید 
و محرومیت گســترش یافت، چنین واكنش 
فراگیــری پدید نیامــد. البتــه اعتراض های 
پراكنده ای مانند مخالفت حجر بن عدی و عمر 
و بن َحمق ُخزاعی شــکل گرفت ولی پیش از 
آن كه جنبشی فراگیر شــود، نابود شد. بر این 
اساس قیام و انقالب مسلحانه در زمان معاویه 

نه مقدور بود و نه مفید. 
عالوه بــر این همه مــردم می دانســتند امام 
حســین)ع( نیز چون برادرش امام حسن)ع( 
در پیمان صلح با معاویه متعهد شــده تا وقتی 
معاویه زنده است و شرط های پیمان را رعایت 

می كند، ســکوت كرده و به حکومتش گردن 
نهد. هرچند به دالیلی این معاهده می توانست 
از سوی امام حسین)ع( بی اعتبار معرفی شود 
ولی بی تردید اگر امام حسین)ع( علیه معاویه 
قیام می كرد، این معاهده دســتاویز تبلیغاتی 
خوبی برای معاویه قــرار می گرفت؛ چنان كه 
نامه معاویه به امــام و تأكید بر لزوم پایبندی به 
پیمان و ... این مطلب را تأیید می كند. از سوی 
دیگر تجربه بسیج عمومی امام حسن)ع( نشان 
داده بود كه اجتماع آن زمان شمشیر جهاد را به 
آب عافیت طلبی شسته است. بی تردید در این 
اجتماع، منطق معاویه كه قیام امام حسین)ع( 
را شورشی نادرست و شیطانی معرفی می كرد، 

مورد تأیید قرارمی گرفت.
یکــی دیگــر از موانــع قیــام در دوان معاویه، 
شــخصیت دوگانه وی بود. به عقیده بسیاری از 
صاحب نظران، شــیطنت معاویه و روش خاص 
او در حــل مشــکالت، راز مهم عدم قیــام امام 
حسین)ع( در آن زمان اســت. معاویه به خوبی 
درک می كرد كه چــون به نام دیــن و خالفت 
اســالمی حکومت می كند، نباید بــه كارهایی 
كه مردم آن را مبارزه با دیــن تلقی می كنند یا 

مشروع جلوه دادن آن مقدور نیست، دست زند.
معاویه برای دینی جلــوه دادن مقام خود ابتدا 
خونخواهی عثمان را عنوان می كرد و سپس در 
جریان حکمیت و صلح با امام حسن)ع( خود را 
شایسته خالفت شــمرد. بدین سبب به آسانی 
می توانست هر قیام مســلحانه ای را اختالفی 
سیاسی و كشمکش بر ســر قدرت معرفی كند 
نه قیام حق در برابر باطل. او در این كار اســتاد 
بود، چنان كه شــهادت عمار یاســر، صحابی 
بزرگ و سرباز 90 ساله و نستوه اسالم به دست 
مزدوران خود را وارونه جلوه داد تا سخن پیامبر 
اسالم كه شــهادت عمار را به دست ستمگران 
یاغی دانسته بود، موجب بدنامی شامیان نشود. 
داســتان ناقه و جمل و گزاردن نماز جمعه در 
چهارشنبه نمونه هایی از سیاست و نیرنگ های 
معاویه است البته امام حسین)ع( در این دوره 
از مبارزه دســت نکشــید و با ســخنرانی های 
افشــاگرانه و اعتراض آمیز حکومت در مســیر 
جهاد گام برداشــت. دقــت در محتوای جواب 
امام حســین)ع( به اظهــار نگرانــی معاویه 
نشــان دهنده عمــق وخامت اوضــاع جامعه 

اسالمی و سازش ناپذیری امام است.  

به قتل رساندن امام حســن)ع( و یاران صدیق 
وی و بیعت گرفتن برای یزید، بهره برداری كرد 
و بدین وســیله در برابر افکار عمومی بر قدرت 
و اصالت خــود و انطباق نهضت ضــد اموی با 
موازین اسالم افزود. او همچنین از لغزش های 
جانشین معاویه كه در شــراب و بوزینه بازی و 
انواع گناه غرق بود، برای دست یابی به هدفش 
بهره گرفت. با این بیان، آیا به راستی تشخیص 
این كه كدام یک از دو بــرادر مجاهدتش مؤثر 
بــود و در مســیر نابــودی دشــمن گام های 

سودمندتر برداشت، دشوار نیست.

   امام حســین)ع( و هدف بازگشت 
حکومت به صالحان

برخی از موضوعات و مســائلی كــه می تواند 
بســتر ورود به تحلیل زندگی امام حسین)ع( 
را فراهم آورد عبارت اســت از: موانع قیام در 
دوران معاویه و مقایســه شــخصیت معاویه 
و یزیــد، ماهیــت و علت یا علــل نهضت امام 
حسین)ع(، حکمت شهادت امام)ع(، ماهیت 
رخداد كربال، آثار این پدیده فراموش ناشدنی، 
مراد امام از حركت به سوی منطقه زیر سلطه 
دشــمن و مردم سســت ایمان كوفه، امر به 
معروف و نهی از منکر و آگاهی پیشــین امام 

از فرجام خویش.

   امام حسین)ع( پیش از نهضت
در جبهــه نبرد بــا ناكثین، در كنــار برادرش 
امام حســن)ع( فرماندهی جناح چپ سپاه را 
بر عهده داشــت و در صحنه صفین، با جهاد و 
سخنرانی های پرشور، ســپاه علی را یاری داد. 
او همچنیــن در نهروان شمشــیر اعتدال را بر 
فرق مقدسان ناآگاه فرود آورد و در كندن چشم 
فتنه ای كه جز علی)ع( كسی را یارای بركندن 
آن نبــود، شــركت جســت. در دوران امامت 
برادرش به طور كامل از سیاست وی دفاع كرد 
و هنگام حركت نیروهای امام به سمت شام، از 
پیشروان سپاه برادر بود. هنگامی كه معاویه به 
امام حسن پیشــنهاد صلح داد، امام حسن)ع(، 
او و عبداهلل بن جعفر را فراخوانــد و درباره این 
پیشــنهاد با آن ها گفت و گو كرد. سرانجام پس 
از انعقاد پیمان صلح، همراه برادرش در مدینه 
اقامت گزید. امتناع آن حضرت از اجابت دعوت 
رهبری شــیعیان افراطی و ناخشنود از موضع 

امام حسین)ع( 
از اشتباه های 
معاویه مانند 

هجوم به 
سرزمین های امن 

خدا، روش وی 
برابر مفاد پیمان 
صلح، مسموم 

کردن و به  شهادت 
رساندن امام 

حسن)ع( و یاران 
صدیق وی و بیعت 
گرفتن برای یزید، 
بهره برداری کرد 
و بدین وسیله در 

برابر افکار عمومی 
بر قدرت و اصالت 

خود و انطباق 
نهضت ضد اموی 

با موازین اسالم 
افزود

 مکر معاویه مانع قيام اما م حسين)ع(
تجربه بسیج عمومی امام حسن)ع( نشان داده بود که اجتماع آن زمان شمشیر جهاد 
را به آب عافیت طلبی شسته است. بی تردید در این اجتماع، منطق معاویه که قیام امام 

حسین)ع( را شورشی نادرست و شیطانی معرفی می کرد، مورد تأیید قرارمی گرفت.



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره پنجم   |       آبان و آذر 1394 48    

گفتار
مکتب  دعا

حضرت سجاد)ع( رویارویی با دشــمن، حکومت، حاکمیت و امویت درنده را از 
مرحله ســکوت محض آغاز کرده تا به رویارویی محض رسید. درک این نکته 

بسیار مهم است. دعاهای امام سجاد)ع(یک مکتب است.

یک صفحه، نیم صفحــه، یک خط، دو خط را 
ببینید تا مطمئن شــوم در ترجمه اشتباهی 
ندارم. دو هفته بعد به ایشــان زنــگ زدم تا 
ترجمه را بگیــرم. گفت: دو هفتــه دیگر بیا. 
دو هفته دیگر تماس گرفتــم، گفت دو هفته 
دیگر بیا. گفتم من به شــما عرض كردم الزم 
نیست همه متن را تطبیق دهید، فقط ببینید 
اشتباه نداشته باشم. گفت: اگر دو هفته دیگر 
به من وقت بدهید متن را به شما برمی گردانم. 
یک و ماه و نیم از این ماجرا گذشــت، آخرین 
باری كه زنگ زدم،گفــت: دو هفته بعد قطعاً 
من این متن را به شــما می دهم. دو هفته بعد 
دوســتم برای گرفتن ترجمه رفت و پرسید: 
چــرا مطالعه اجمالــی كتاب این قــدر طول 
كشید؟ گفت: این كتاب خیلی شگفت انگیز و 
حیرت آور اســت. به این دلیل تطبیق را طول 
دادم چون از طریق این كتاب به دعاهای ائمه 
دیگر شما راهنمایی شــدم. رفتم همه دعاها 
را از كتابفروشــی های لبنان خریدم و همه را 
مطالعه كــردم باز هم دعاهای این امام شــما 
در  مقایســه با دعاهای ائمه دیگرتان متفاوت 
اســت. از جمله تفاوت هایش این است كه در 
هیچ دعایی از دعاهای ائمه به اندازه دعاهای 
امام ســجاد، صلوات وجود ندارد. امام مرتب 

می فرماید: درود بر پیغمبر و خاندانش. 
دوســت من شــب تمــاس گرفت و ســؤال 
كشــیش را مطــرح كــرد و از صلوات ها در 
صحیفــه ســجادیه پرســید. جــواب دادم، 
حضرت ســجاد)ع( ســرمایه عجیبی است. 
این تعبیر عیــن الفاظ مقــام معظم رهبری 
اســت كه بعدها مکتوب هم شده است. زاویه 
نگاهم به شــناخت اهل بیت)ع( صد در صد 
تحت تأثیر این شخصیت بزرگ جهان اسالم 
است. ایشــان می فرمودند كه روزگار امامت 
تاریک ترین،  حضرت سجاد)ع( ســیاه ترین، 
ظلمانی تریــن و خفقان آمیزتریــن مرحلــه 
تاریخ تشــیع و در عین حال درس آموزترین 
و بیداركننده ترین تاریخ شــیعه هم هســت. 
حضــرت ســجاد)ع( رویارویی با دشــمن، 
حکومت، حاكمیت و امویت درنده را از مرحله 
سکوت محض آغاز كرده تا به رویارویی محض 
رســید. درک این نکته بســیار مهم اســت. 
دعاهــای امام ســجاد)ع(یک مکتب اســت. 
دعاهــای حضرت ســجاد)ع( یعنی تفســیر 

ترجمه كردم، برای این كه اشــتباه ساختاری 
و جمله ای نداشته باشــد، به سفارت آرژانتین 
در لبنــان رفتــم. ترجمه را به كشیشــی كه 
در آن جــا كارمند بــود نشــان دادم و گفتم 
این ترجمه 10 روز پیش شــما باشــد. الزم 
نیســت همه آن را تطبیق دهید از هر جایی 

 دعاهای امام سجاد)ع(یک مکتب است
دوســتی در لبنان دارم به نام شــیخ محمد 
معلمی كــه مشــغول ترجمه متــون دینی 
شیعی به زبان اسپانیایی است. او سال ها قبل 
صحیفه سجادیه را به اسپانیایی ترجمه كرده. 
می گوید: بعد از این كه صحیفه ســجادیه را 

 تحریف زدایی از دین 
در قالب دعا

حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدعلی مهدوی  راد
استاد دانشگاه تربیت مدرس

نوشتار پیش رو متن سخنرانی حجت االسالم والمســلمین دکتر محمدعلی مهدوی راد، استاد دانشگاه تربیت 
مدرس و پژوهشگر حوزه دین است که در قالب یادداشت تنظیم شده. این سخرانی در چند بخش حول شخصیت 

امام سجاد)ع( و صحیفه سجادیه ایراد شده است. 

مروری بر فعالیت های سیاسی امام سجاد)ع(
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اال ثالثه و خمســه...«  بعد از امام حسین)ع( 
همه مرتد شدند یا سه نفر یا پنج نفر یا هفت 
نفر ماندنــد. بعضی از علمای شــیعه در این 
روایت تردید كردند و گفتنــد معنا ندارد كه 
همه مرتد شوند فقط سه نفر بمانند. آن هایی 
كه این روایــت را تکذیب كردنــد، طبیعت 
تاریخ را نفهمیدند. در جزوه پیشــوای صادق 
یا زندگانــی حضرت ســجاد)ع( مقام معظم 
رهبری آمده، ایــن ارتداد، ارتداد سیاســی 
اســت نه ارتــداد اعتقادی، یعنی نــه این كه 
مردم نماز نمی خواندنــد، روزه نمی گرفتند، 
حج نمی رفتند، بــه مســجد نمی رفتند، به 
مسجد می رفتند اما در كنار عبدالملک مروان 
می رفتند. بــه حج می رفتند اما با هشــام بن 
عبدالملک می رفتند.كسی كه با هشام به حج 
می رود به قول دكتر شریعتی فرقی نمی كند 

كه بر گرد كعبه بچرخد یا بر گرد سنگ.
امام سجاد)ع( مبارزه با ظلم و حکومت وقت 
را از مرحله ســکوت شــروع كرد. در همین 
روایِت ذكر شــده امام صادق)ع( می فرمایند 
كه »ثم ان الناس لحقوا و كثــروا« با هدایت 
امام، یاران آرام آرام زیاد شــدند كه می بینیم 
بعد از شهادت امام سجاد)ع(، پای درس امام 
باقر)ع( انبوهی مفسر نشسته اند. این ها از كجا 
آمده اند؟، این ها با هدایت های امام سجاد)ع( 

آمده اند. 

 تربیت برده ها
چنــد پدیــده در زندگــی امام ســجاد)ع( 
قابــل توجــه اســت: گریــه، بــرده داری، 
دعــا و انفاق. چــرا بــرده می گرفتنــد، در 
 حالــی كــه پیغمبــر)ص( فرمــوده بودند

 بدترین انســان ها كســی اســت كــه برده 
می گیرد؟ چرا می گرفتند، چــون آن ها را در 
منزل تربیت و بعد آزاد می كردند. یعنی عماًل 
منزل ائمه)ع( برای برده ها كه امام سجاد)ع( 
بیشترینشان را داشت، مدرســه بود. بیشتر 
قیام كننــدگان در كنار زیــد)ع( فرزند امام 
ســجاد)ع(، برده ها بودند. حضرت شب عید 
فطر، شب عید قربان، شــب عید غدیر، شب 
جمعــه در را باز می كردند و می گفتند شــما 
آزادید هــر كس می خواهد بــرود، هیچ كس 
نمی رفت. اگر هم كســی می رفــت آن ها را 

حمایت مالی می كرد.  

دوباره دین و رهایی دین از تحریف.

 قیام حّره و امام سجاد)ع(
شاید برای كسانی كه تاریخ اسالم را مطالعه 
می كنند سؤال باشــد كه چرا امام سجاد)ع( 
در قضیه حّره چیــزی نگفتند، نه تنها موضع 
نگرفتند حتی از شهر بیرون رفتند و در بیرون 
مدینه خیمه زدند. مسلم بن عقبه )كه بعدها 
معروف شــد به مســرف بن عقبه( به دستور 
یزید به مدینه حمله كرد و ســه روز ناموس و 
جان و مال مردم بر او آزاد و مباح شد! در این 
حادثه امام ســجاد)ع( چیزی نگفت. امام در 
مدینه بودند، اما رفتند در بیرون مدینه چادر 
زدند و زیــر آن چادر زندگــی كردند، همین 
مسلم بی ســر و پای ظالم اعالم كرد: هر كس 
زیر پرچم و چادر علی بن حســین قرار بگیرد 

با او كاری نداریم.
متأســفانه عالمی را در تلویزیــون دیدم كه 
حقایــق را كامــاًل برعکس اعــالم می كرد. 
او می گفــت مــردم مدینــه به خاطــر امام 
حســین)ع( قیــام می كردند، چنیــن نبود 
وگرنه نباید امام سجاد)ع( ساكت می ایستاد. 
مردم مدینه به قدری نامــرد بودند كه وقتی 
امام ســجاد)ع( با قافله از كربال برگشــت به 
اســتقبالش نرفتند. زن ها و فقــط دو مرد به 

استقبال رفتند.  
متأســفانه شــهر مدینه در برهه ای از تاریخ 
فاسدترین شــهر جهان اسالم اســت. مدینه 
مركز تنبور و غنا و هرزگی و عیاشــی اســت. 
عــده ای از بــزرگان مدینه وقتــی دیدند كه 
فرماندارشــان هزار و یک جنایت می كند به 
شــام رفتند كه به یزید شکایت كنند. آن ها را 
به داراالماره پیش یزید بردند، خلیفه را دیدند 
كه روی یک دستش میمون است، طرف دیگر 
هم رقاصه است. یکی شراب می ریزد كمی به 
بوزینه می دهد و كمی هم خودش می خورد. 
وقتی برگشــتند مردم مدینه جمع شــدند و 
گفتند: شــما كه رفتید از فرماندار به خلیفه 
شکایت كردید، چه گفت؟پاسخ دادند: ما كه 
خلیفه ندیدیم، ما رفتیم یک آدم هرزه، زشت، 

زناكار، عیاش و شرابخوار دیدیم، خلیفه نبود.
مردم مدینه كه قیــام كردند، خبــر از اهل 
بیت)ع( نبــود. به این جمله امــام صادق)ع( 
توجه كنیــد: »ارتد الناس بعد الحســین)ع( 

صحیفه ســجادیه به عنوان زبــور آل محمد)ص( شــهرت دارد 
و همان طور كــه در ابتدای آن آمده، شــامل 75 دعــا از امام زین 
العابدین)ع( است. در حالی كه صحیفه سجادیه ای كه در دسترس 
ماست شامل 54 دعاســت، یعنی 21 دعای آن كم است. این باعث 

شده كه عده ای از علما به دنبال دستیابی به آن 21 دعا باشند. 
مرحوم شــیخ حر عاملی صاحب كتاب وسائل الشــیعه به این كار 
همت گماشت و حتی بیشــتر از 21 دعا پیدا كرد و كتابی نوشت به 
نام صحیفه سجادیه ثانیه یعنی دومی. بعد از شیخ حر عاملی، عالمه 
افندی، شاگرد عالمه مجلسی در قرن یازدهم، به دنبال این كار رفت 
كه به دعاهای جدیدی عالوه بر دعاهای شیخ حر عاملی دست پیدا 

كرد و كتابی نوشت به نام صحیفه سجادیه سوم.
بعد از عالمه افندی مرحوم حاج میرزاحســین نوری، پدر استاد آقا 
شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح، استاد ایشــان دنبال آن 21 دعا 
گشــت، دعاهای جدیدی پیدا كرد و كتابی نوشــت به نام صحیفه 
ســجادیه چهارمی. بعد از ایشان مرحوم مالمحســن امین جبل 
عاملی صاحب كتاب اعیان الشیعه هم دنبال آن 21 دعا می گشت، 
او نیز دعاهای جدیدی از امام چهارم پیدا كرد و كتابی به نام صحیفه 
سجادیه پنجم را نوشت. بعد از ایشان، مرحوم كربالیی علی تبریزی 
در تحقیقاتش دنبال آن 21 دعا می گشــت، دعاهای جدیدی پیدا 
كرد و كتابی نوشــت به نام صحیفه سجادیه ششم. بعداً شیخ هادی 
مکفر دنبال آن 21 دعا می گشــت و دعاهای جدیــدی پیدا كرد و 
كتابی نوشت به نام صحیفه سجادیه هفتم. آقاشیخ آقابزرگ تهرانی، 
اســتاد امام، در جســتجوي همان 21 دعا بود، دعاهای جدیدی 
پیدا كرد كتابی نوشت به نام صحیفه ســجادیه هشتم. یعنی االن 
ما 8 صحیفه ســجادیه داریم. آنچه در دســترس عموم مردم است 
همان صحیفه سجادیه اول اســت كه 54 دعا دارد. دعاهایی كه در 
صحیفه سجادیه اول است در صحیفه سجادیه دوم نیست. صحیفه 
سجادیه دوم دعاهایی دارد غیر از صحیفه سجادیه اول و دعاهایی در 
صحیفه سجادیه اولی و دومی هســت كه در سومی نیست. سومی 
دعاهای جدیــدی دارد. دعاهایی كه در صحیفه اول و دوم و ســوم 
هست در چهارم نیست. صحیفه چهارم دعاهای جدیدی دارد. هر 
یک از این هشت صحیفه سجادیه كه داریم، دعاهای خاصي از امام 
زین العابدین)ع( را در بر می گیرند. مثال دعای ابوحمزه ثمالی كه در 
ماه رمضان خوانده می شود متعلق به امام ســجاد)ع( است ولی در 
صحیفه سجادیه نیست. این ها دعاهایی هستند كه در صحیفه دوم 

تا چهارم هستند و در صحیفه اول این دعاها نیست.

راز عدد هشت 

کتاب شناسی صحیفه سجادیه

حجت االسالم والمسلمین احمد عابدی
رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم
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روایت تاریخ 

روزگاري كه در آن هستید زیرا بهتر از روزگار 
این مردم است، فتنه ها همچون پاره هاي شب 
تیره پي در پي مي رسند و دنباله اش مخوف تر 

از آغازش است.(
ابو المویهبه گوید: آن گاه به سمت من متوجه 
شده فرمود: اي ابا مویهبه همانا كلید گنج هاي 
دنیــا را براي مــن آوردند و مرا میــان ماندن 
همیشگي در دنیا و بهشت مخیر ساختند و من 
رفتن به بهشــت و دیدار پروردگارم را انتخاب 
كردم، ولــي در حدیث اعالم الــوري مرحوم 
طبرســي)ره( و ارشاد شــیخ مفید)ره( است 
كه این جریان در روز اتفــاق افتاد و علي)ع( را 
مخاطب ساخته و آن جمالت را فرمود، سپس 
به علي)ع(گفت: همانــا جبرئیل قرآن را در هر 
ســال یک بار بر من عرضه مي كرد و امسال دو 
بار عرضه كرد و این نیســت مگــر براي آن كه 

زمان مرگ من رسیده.

 ســفارش آن حضرت درباره قرآن 
و عترت

از آن جملــه شــیخ مفیــد)ره( گویــد:  و 
راویان شــیعه و اهل ســنت اتفــاق دارند كه 
رســول خدا)ص( در روزهاي آخــر عمر خود 
فرمود: »اي مردم من )در قیامت( پیشــاپیش 
شما هســتم و شــما از دنبال نزد حوض كوثر 
بر مــن در آیید، آگاه باشــید كه مــن درباره 
»ثقلیــن« )آن دو چیز گران بها كــه در میان 
شما گذارده ام( از شما ســؤال مي كنم و)رفتار 
شما را با آن دو( جویا مي شــوم پس بنگرید تا 
چگونه پس از من با آن دو رفتار مي كنید، زیرا 
خداي لطیف و خبیر مــرا آگاه كرده كه آن دو 
از یکدیگر جدا نشــوند تا مرا دیدار كنند و من 
نیز همان را از خداي خود خواســتم و آن را به 
من عطا فرمود، آگاه باشید كه من آن دو را در 
میان شــما به جاي نهادم: یکي كتاب خدا، و 
دیگر عترت من )خاندانم( بر ایشــان پیشــي 
نگیرید كه پراكنده و متالشــي خواهید شد، و 
درباره آنان كوتاهي نکنید كه هالک مي شوید، 
به ایشــان چیزي تعلیم نکنید كه آن ها از شما 
داناترند، اي گروه مردم چنان نباشــد كه پس 
از رفتن من شــما را ببینم كه به كفر بازگشته 
و گردن همدیگر را بزنید... هان بدانید كه علي 
بن ابیطالب برادر و وصي من است، پس از من 
درباره تأویل قرآن بجنگد، چنان كه من درباره 

قبرستان بقیع آمد و براي مردگان آن جا طلب 
آمرزش كرد و ســپس آن ها را مخاطب ساخته 
چنین گفت: »الســالم علیکم یا اهل المقابر، 
لیهنئي لکم ما أصبحتــم فیه مما اصبح الناس 
فیه، اقبلــت الفتن كقطع اللیــل المظلم یتبع 
آخرها اولها، اآلخرة شــر من االولي«. )درود بر 
شما اي ســاكنان گورســتان، گوارا باد بر شما 

ســخنان پیغمبر)ص( و رفتــار آن حضرت در 
روزهاي آخر عمر همه حکایت از این داشت كه 
مرگ خود را نزدیک مي داند و با گفتار و كردار 
از مرگ خود خبر مي دهد، از آن جمله در چند 
حدیث آمده اســت كه در یکي از شــب هایي 
كه بیماریش شــروع شــد، نیمه هاي شب با 
ابوالمویهبه غالم خویش از خانه خارج شد و به 

هزاران آفرین بر جان پاکش
آیت اهلل سید هاشم رسولی محالتی

توضیح مهر و ماه: جناب آیت اهلل رســولی محالتی چندی پیش در دیداری ، درباره نشریه مهر و ماه اظهار 
لطف کردند و در پاسخ به درخواســت ما برای بهره مندی از مطالب ایشان در نشــریه، موافقت کردند از 
آثارشان در زمینه تاریخ اســالم به تناوب استفاده کنیم. از ایشان سپاســگزاریم. این مطلب  به مناسبت 

رحلت  پیامبر اکرم)ص( و برگرفته از آثار ایشان منتشر می شود.

آخرین روزهاي زندگاني پیامبر اسالم)ص(
ان

یری
ی وز

 عل
ثر:

     ا
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رحلت رسول خدا
 بر طبق روایات مشهور میان محدثین شیعه،رحلت رســول خدا)ص(در بیست و 
هشتم صفر اتفاق افتاد،ولي مشهور نزد اهل سنت آن است که آن مصیبت در روز 

دوازدهم ربیع االول واقع شد.

بودند.« ]2[. سپس از ترس آن كه مبادا آن دو 
نفر)یعني ابوبکر و عمر( پیش دستي كرده و به 
مســجد بروند با این كه به آن دو دســتور داده 
بود به همراه اســامه به جنگ رومیان بروند، با 
كمال ضعف و نقاهتي كه داشت و نمي توانست 
روي پاي خود بایســتد مانند روز قبل به شانه 
علي)ع( و فضل بن عباس تکیه كرد و در حالي 
كه پاهاي آن حضرت به زمین كشیده مي شد 
به مســجد رفت و ابوبکر را مشــاهده كرد كه 
شــتاب نموده و پیش ازآمدن آن حضرت خود 
را به محراب رســانده است. رســول خدا)ص( 
با دســت اشــاره كرد و او را از محراب به عقب 
راند، آن گاه در محراب ایستاده و نماز را از ابتدا 
شروع كرد و چون سالم داد به خانه بازگشت و 
ابوبکر و عمر و جمع دیگري را كه در مســجد 
بودند خواســته و به آن ها فرمــود: مگر من به 
شما نگفتم با لشکر اسامه بیرون بروید؟ گفتند: 
چرا اي رســول خدا، فرمود: پس چرا دســتور 
مرا انجام نــداده و نرفتید؟ ابوبکــر گفت: من 
رفتم ولي دوباره آمدم تا دیداري با شــما تازه 
كنم. عمر گفت: اي رســول خــدا من كه اصاًل 
نرفتم زیرا دوست نداشــتم كه احوال شما را از 
مسافران بپرسم؟ پیغمبر سه بار فرمود: »نفذوا 
جیش اسامة« به لشکر اسامه ملحق شوید! در 
این جا بود كه در اثر ضعــف و ناراحتي از عمل 
مردم بي حال شد و ســاعتي به حال اغماء فرو 
رفت، در این وقت صداي گریه مسلمانان بلند 
شد و زنان و نزدیکان آن حضرت نیز صداها را 

به گریه بلند كردند. 

 عمر بن خطاب مانع نوشــتن نامه 
رسول خدا)ص( مي شود 

رســول خدا)ص( به هــوش آمــد و نگاهي به 
اطراف خــود كرده فرمــود: »ایتونــي بدواه و 
كتف ألكتب لکم كتابا ال تضلوا بعده أبدا«. ]3[ 
)براي من دوات و كتفي ]4[ بیاورید تا نامه اي 
براي شما بنویســم كه پس از آن هرگز گمراه 
نشــوید.( برخي از حاضران برخاسته تا آنچه را 
خواســته بود بیاورد، ولي عمر او را برگردانده 
گفت: برگرد او هذیان مي گوید! كتاب خدا ما را 
بس است. سر و صدا بلند شد برخي مي گفتند: 
بروید و آنچه را خواســته بیاورید، برخي نیز به 
طرفداري عمر جنجال به راه انداختند و چون 
سر و صدا زیاد شد رسول خدا خشمناک شده و 

فرمود: برخیزید كه این اختالف در نزد پیغمبر 
شایســته نیســت و در نقل دیگري است كه 
برخي گفتند: اي رسول خدا آیا دوات و كتفي 
كه خواستي براي تو نیاوریم؟ فرمود: آیا پس از 
این ســخنان كه گفتید؟! و سپس روي خود را 
از آن ها برگرداند و بدیــن ترتیب كراهت خود 
را از حضور آنان بدان ها فهمانیــد. ]5[. مردم 
برخاســتند و تنها نزدیکان آن حضرت مانند 
علــي)ع( و عبــاس و فرزندش فضل و ســایر 
خاندان و نزدیکانش ماندند. آنــان نیز پس از 
ســاعتي رفتند. در این جا گفته انــد: پیغمبر 
فرمود: برادرم و عمویــم را بازگردانید و چون 
علي)ع( و عباس حاضر شدند، رسول خدا)ص( 
رو بــه عمویش عباس كرده فرمــود: عموجان 
آیا وصیت مرا مي پذیري، و بــه وعده هاي من 
عمل مي كني، و ِدین مرا مي پــردازي. عباس 
گفت: اي رســول خدا من پیرمردي هســتم 
عیالوار و تو مردي هســتي كه در كثرت جود 
و بخشــش با باد برابــري مي كنــي، من كجا 
مي توانم وعده هاي تو را به عهده گیرم؟ رسول 
خدا)ص( رو به علــي)ع( كرده فرمود: اي برادر 
تو وصیت مرا قبول مي كني؟ و همان ســخنان 
را به وي فرمود... علــي)ع( عرض كرد: آري اي 
رســول خدا)ص( حضرت فرمود: پس نزدیک 
بیا. علي)ع( جلو رفت و رســول خدا)ص( او را 
به سینه چسبانید و انگشتر خود را بیرون آورد 
و فرمود: پس این را بگیر و در دست كن، سپس 
شمشیر و زره و لباس جنگ خود را خواسته به 
آن حضرت داد و دستمال مخصوصي را نیز كه 
در وقت جنگ بر دل خود مي بست به علي)ع( 
داد و به او فرمود: اینک بــه نام خدا به خانه ات 

بازگرد.

 علي و فاطمه در کنار بستر پیغمبر
و چون روز دیگر شد حال پیغمبر سخت شده 
از حال رفــت و مالقات با آن حضــرت ممنوع 
گردید و چون به حال آمد فرمــود: برادر و یار 
مرا پیش من آرید و دوباره از حال رفت. عایشه 
گفت: ابوبکر را پیش او آریــد، ابوبکر را احضار 
كردند اما همین كه رســول خدا چشــمش را 
باز و او را مشــاهده كرد روي خود را بگردانید، 
ابوبکر كه چنان دید برخاســت و گفت: اگر به 
من كاري داشــت بیان مي فرمود. چون ابوبکر 
برفــت پیغمبر)ص( دوبــاره همــان جمله را 

تنزیل آن جنگیدم...« مفیــد)ره( گوید: نظیر 
این گفتار را به طور مکرر و در مجالس متعدد 

مي فرمود.

 آخرین ســخنان پیغمبر در مسجد 
مدینه

حال پیغمبر روز به روز بدتر مي شــد و مطابق 
نقل ابن هشــام و دیگران، حضرت براي این كه 
تب و حرارت بدنش تخفیف یابد و بتواند براي 
وداع با مردم به مســجد برود دستور داد هفت 
مشک آب از چاه هاي مختلف مدینه بکشند و 
بر بدنش بریزند، سپس دستمالي بر سر بسته و 
در حالي كه یک دست روي شانه امیرالمؤمنین 
علي)ع( و دســت دیگرش را بر شانه فضل بن 
عباس گذارده بود به مســجد آمــد و بر منبر 
رفتــه و نشســت آن گاه مطابق نقــل مفید و 
طبرســي)ره( فرمود: ]1[ »اي مــردم نزدیک 
است كه من از میان شــما بروم پس هر كس 
امانتي پیش من دارد بیاید تا بــه او بپردازم و 
هر كس به من وام و قرضي داده مرا آگاه كند، 
اي مردم میان خدا و بندگان چیزي نیست كه 
ســبب وصول خیر یا دفع شري شود جز عمل 
و كردار، ســوگند بدان كه مرا به حق به نبوت 
برانگیخته، رهایي ندهد كسي را جز عمل نیک 
و رحمت پروردگار و من كــه پیغمبر اویم اگر 
نافرماني او را بکنم هر آینــه به دوزخ مي افتم. 
بار خدایا آیا ابالغ كردم!؟« آن گاه از منبر فرود 
آمده نماز كوتاهــي با مردم خواند ســپس به 
خانه ام ســلمه رفت و یک روز یا دو روز در اتاق 
ام سلمه بود، سپس عایشه پیش ام سلمه آمد و 
از او درخواست كرد آن حضرت را به اتاق خود 
ببرد و پرســتاري آن حضرت را خود به عهده 
گیرد و همســران دیگر آن حضرت نیز با این 
پیشــنهاد موافقت كرده و حضــرت را به اتاق 
عایشــه بردند. هنگام صبح بود و بالل مطابق 
معمول اذان گفــت و مردم را بــه نماز دعوت 
كرد، پیغمبر فرمود: امروز دیگري با مردم نماز 
بخواند. عایشــه گفت: به ابوبکر بگویید برود و 
حفصه گفت: به عمر بگویید برود. رســول خدا 
كه سخن آن دو را شنید و حرص آن دو را براي 
این كار دید كه هر یــک مي خواهد پدر خود را 
به مسجد بفرســتد، با این كه رسول خدا)ص( 
هنوز زنده اســت، بدان ها فرمود: »آرام باشید 
كه شما همانند زناني هستید كه همدم یوسف 

پیامبر )ص(: اي 
مردم نزدیک است 
که من از میان شما 
بروم پس هر کس 
امانتي پیش من 
دارد بیاید تا به او 
بپردازم و هر کس 

به من وام و قرضي 
داده مرا آگاه 

کند،اي مردم میان 
خدا و بندگان 

چیزي نیست 
که سبب وصول 

خیر یا دفع شري 
شود جز عمل 

و کردار،سوگند 
بدانکه مرا به 
حق به نبوت 

برانگیخته،رهایي 
ندهد کسي را 

جز عمل نیک و 
رحمت پروردگار و 

من که پیغمبر اویم 
اگر نافرماني او را 
بکنم هر آینه به 

دوزخ مي افتم!بار 
خدایا آیا ابالغ 

کردم!؟
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بدین ترتیب علي)ع( سر آن حضرت را به دامن 
گرفت و پیغمبر از حــال برفت. فاطمه)س(كه 
این جریانات را مي دید و در كناري نشسته بود 
در این جا دیگر نتوانست خودداري كند و پیش 
آمده خود را روي ســینه پدر انداخت و شروع 
به گریستن نمود و این شــعر را خواند: و ابیض 
یستســقي الغمام بوجهه ثمال الیتامي عصمه 
لالرامل ]6[. رســول خدا)ص( كــه از صداي 
گریه دخترش به هوش آمد چشــمانش را باز 
كرد و با صداي ضعیفي فرمــود: دختركم این 
گفتار عمویت ابوطالب اســت، آن را مگو و به 
جاي آن بگو: »و ما محمد اال رســول قد خلت 
من قبله الرســل أفان مات او قتل انقلبتم علي 
اعقابکم«. ]7[. فاطمه بسیار گریست، پیغمبر 
كه چنان دید به او اشــاره كرد كــه نزدیک بیا 
و چون نزدیک رفت آهسته به او سخني گفت 
كه چهره فاطمه از هم باز و شــکفته شــد و به 
دنبال آن رســول خدا)ص( از دنیــا رفت. و در 
روایات بسیاري اســت كه بعدها از فاطمه)س( 
پرسیدند: كه پیغمبر چه چیز به تو گفت كه آن 
بي تابي و اضطراب تو برطــرف گردید؟ فرمود: 
پیغمبر به من خبر داد نخســتین كسي كه از 
خاندانش به او ملحق مي شــود من هســتم و 
فاصله مرگ من و او چندان طول نمي كشــد و 

همین سبب رفع اندوه و بي تابي من شد.

 رحلت رسول خدا
بر طبق روایات مشهور میان محدثین شیعه، 

رحلت رسول خدا)ص( در روز دوشنبه بیست 
و هشتم ماه صفر اتفاق افتاد، ولي مشهور نزد 
اهل سنت آن اســت كه آن مصیبت بزرگ در 
روز دوازدهــم ربیع االول واقع شــد و در آن 
موقع شصت و ســه ســال از عمر شریف آن 
حضرت گذشته بود. و چون امیر المؤمنین)ع( 
طبق وصیت رســول خدا)ص( خواست بدن 
آن حضرت را غســل دهد فضل بن عباس را 
طلبید تا بــه او كمک كند و بدو دســتور داد 
چشمان خود را ببندد و آب به دست علي)ع( 
بدهد، و بدین ترتیب علي)ع( جنازه را غســل 
داد و حنوط و كفن كرد، ســپس به تنهایي بر 
او نماز خواند، آن گاه از خانه بیرون آمده و رو 
به مردم كرد و گفت: همانا پیغمبر در زندگي 
و پس از مرگ امام و پیشــواي ماست، اكنون 
دســته دســته بیایید و بر او نماز بخوانید، و 
پس از انجام این كار عبــاس بن عبدالمطلب 
شــخصي را به نزد ابوعبیده جــراح كه براي 
مردم مکه قبر مي كند فرســتاد تا او كار حفر 
قبر آن حضرت را به عهده گیــرد و در همان 
اتاقي كه پیغمبر از دنیــا رفته بود قبري حفر 
كرده و همان جا آن حضــرت را دفن كردند. 
و چون هنگام دفن شــد انصار مدینه از پشت 
خانه صدا زدنــد: یا علي براي خــدا حق ما را 
نیز در ایــن روز فراموش نکن و اجــازه بده تا 
یکي از ما نیز در دفن رسول خدا شركت جوید 
و ما نیز از این افتخار ســهم و نصیبي ببریم. 
علي)ع( اجازه داد اوس بــن خولي كه یکي از 
شــركت كنندگان در جنگ بــدر و از بزرگان 
قبیله بني عوف بود در مراسم دفن آن حضرت 
شركت جوید و چون اوس بن خولي به داخل 
خانه آمد علي)ع( بــدو فرمود: تــو در میان 
قبر برو، و علــي)ع( جنازه رســول خدا)ص( 
را برداشــته بر دســت او نهاد و اوس جنازه را 
در قبر نهــاد و چــون روي زمین قبــر قرار 
گرفت بدو فرمود: اكنون بیرون آي، ســپس 
امیرالمؤمنین)ع( داخل قبر شد و بند كفن را 
از طرف سر باز كرد و گونه مبارک رسول خدا 
را روي خاک نهاد و لحد چیده، خاک روي قبر 
ریختند و بدین ترتیب بــا یک دنیا اندوه و غم 
بدن مطهر رســول خدا)ص( را در خاک دفن 
كردند. صلوات اهلل علیه و علــي آله الطیبین 
الطاهرین المعصومین و لعنه اهلل علي اعدائهم 

اجمعین من اآلن الي یوم الدین.  

تکرار كــرد و فرمود: برادر و یــار مرا پیش من 
آرید. حفصه گفت: عمــر را پیش او آورید. عمر 
را آوردند ولي رســول خدا)ص( همین كه او را 
دید روي خود از او بگردانیــد و عمر نیز برفت. 
براي سومین بار رسول خدا)ص( فرمود: برادر 
و یاور مرا نزد من بخوانید. ام ســلمه برخاست 
و گفــت: علي را نــزدش بیاورید كــه جز او را 
نمي خواهد، از این رو به نزد علي)ع( رفته او را 
كنار بستر آن حضرت آوردند و چون چشمش 
به علي افتاد اشــاره كرد و علــي پیش رفت و 
سر خود را روي ســینه پیغمبر)ص( خم كرد، 
رســول خدا)ص( زماني طوالني بــا او به طور 
خصوصي و در گوشي ســخن گفت، و در این 
وقت دوباره از حال رفت علي)ع( نیز برخاست 
و گوشه اي نشست و سپس از اتاق آن حضرت 
خارج شد. و چون از علي)ع( پرسیدند: پیغمبر 
با تو چه گفت؟ فرمود: »علمنــي الف باب من 
العلم فتح لي كل باب الف بــاب و أوصاني بما 
انا قائم به انشــاءاهلل«. )هزار بــاب علم به من 
آموخت كه هــر بابي هزار باب دیگــر را بر من 
گشــود. به چیزي مرا وصیت كرد كه انشاءاهلل 
تعالي بدان عمل خواهم كــرد.( و چون حالت 
احتضار و هنگام رحلتش فرا رسید به علي)ع( 
فرمود: اي علي سر مرا در دامن خود گیر كه امر 
خدا آمد و چون جانم بیرون رفت آن را بدست 
خود بگیر و به روي خود بکــش، آن گاه مرا رو 
به قبله كن و كار غســل و نمــاز و كفن مرا به 
عهده گیــر و تا هنگام دفن از من جدا مشــو و 

تدفين با یک دنيا اندوه
امیر المؤمنین)ع(داخل قبر شد و بند کفن را از طرف سر باز کرد و گونه مبارک 
رسول خدا را روي خاک نهاد و لحد چیده خاک روي قبر ریختند و بدین ترتیب با 

یک دنیا اندوه و غم بدن مطهر رسول خدا)ص(را در خاک دفن کردند.

پی نوشت
1   درباره ماجرای رحلت پیامبر)ص( روایات مختلفی نقل شــده و ما نقل این دو محدث بزرگوار را كه جامع تر و در ضمن 

معتبرتر بود انتخاب كردیم.
2  طریحي)ره( و دیگران احتمال داده اند كه شــاید منظور آن حضرت این بود كه همان گونــه كه زنان مصري هر كدام 
مي خواســتند یوســف را به تنهایي دیدار كرده و به نفع خود از آن پیغمبر پاكدامن بهره برداري كند، شما نیز همان گونه 

هستید و احتماالت دیگري هم براي سخن آن حضرت ذكر كرده اند.
و در نقل ابن ابي الحدید این گونه است كه فرمود: »ایتوني بداوه و صحیفه اكتب لکم كتابا ال تضلون بعدي.

3 و 4  كتف، استخوان پهني است كه در شانه حیوانات چهارپاســت و زمان هاي قدیم براي نوشتن به جاي كاغذ از آن ها 
استفاده مي كردند.

5 . بخاري و دیگران از ابن عبــاس نقل كرده اند كه بارها مي گفت: »ان الرزیه كل الرزیه ما حال بیننا و بین كتاب رســول 
اهلل« )بزرگ ترین مصیبت ها همان بود كه میان مسلمانان و نامه اي كه پیغمبر مي خواست بنویسد حایل شدند.(

6 . مطلع قصیده ابوطالب است كه در مدح آن حضرت سرود و پیش از این با ترجمه اش گذشت.
7  سوره آل عمران،آیه 144
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تدبر
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 با تكيه بر رويكرد های ساختاری
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تدبر
یک نكته

نمی توان واژگان جانشــین را در ابتدا بدون پیمودن گام های  مورد نظر انتخاب كرد، 
چرا كه این واژگان از قبل از ســوی خداوند متعال انتخاب شده اند و وظیفه ما كشف 
صحیح آن هااست و نه انتخاب آن ها براساس ترادف معنایی یا هر مقوله ای دیگری. 

عــده ای از مفســران معتقدند کــه مخاطبان این 
آیه مســلمانان سست  ایمان هســتند. آیه شریفه 
می فرماید: »چرا در قرآنـ  نه صرف یک یا چند آیه 
ـ تدبر نمی کنند تا به هماهنگــی آیات آن پی ببرند 
و دریابند که آن از جانب خدا نازل شــده است؟ اگر 
قرآن از جانب غیر خدا بود، قطعاً در آن ناسازگاری و 
ناهماهنگی بسیاری می یافتند.« همین هماهنگی 
و نبود اختالف در همه آیات گواه این است که قرآن 
کریم کالمی الهی اســت و از ناحیه خداوند متعال 

نازل شده است. 

دومین کاربرد تدبر در آیه 68 ســوره مؤمنون است: 
َل أَْم جاَءُهْم ما لَْم یــأِْت آباَءُهُم  َُّروا الَْقــوْ ب »أََفلَْم یدَّ
اْلَوَّلِین «. این آیه در ادامه آیه54 از ســوره مؤمنون 
در پایان ســیاق قبل بود که می  فرمــود: »َفَذْرُهْم 
فِی َغْمَرتِِهــْم َحتَّی ِحیٍن« در نتیجه ســیاق آیات 
بیان کننده قطع کــردن عذرهــای محتملی بود 
که کافران در برابر رســالت و دعــوت پیامبر)ص( 
می آوردند و خداوند با بیــان این ها اتمام حجت را بر 
کفار تمام کرده و این عذاب بر ایشــان حتمی شده 
است. اولین عذر محتمل ناظر به قرآن این  است که 

کفار در مقابل دعوت پیامبــر)ص( بگویند: ما کالم 
حق را نفهمیدیم. خداوند در آیه68 سوره مؤمنون 
در قالب اســتفهام توبیخی، این عذر را قطع کرده و 
می فرماید: »این قرآن برای هدایت ایشان نازل شده، 
پس آیا در این قول )قــرآن( تدبر نمی کنند تا از این 
طریق به حقانیــت این آیات و به صحت رســالت و 

نبوت پیامبراکرم )ص( پی ببرند؟«.
در ادامه  مــی فرمایدبه قطع عــذر محتمل دیگری 
از ایشــان پرداختــه »أَْم جاَءُهْم ما لَْم یــأِْت آباَءُهُم 
اْلَوَّلِین«، کلمه »أم« در این آیه منقطعه و در معنای 
اضراب اســت. در نتیجه معنای آیه این خواهد بود 
که: »نه، بلکه آن طور نیســت. آیا اگــر چیزی برای 
ایشــان نازل شــود که در زمان پدران ایشان نازل 
نشــده بود، به صرف این دلیل باید آن را انکار کنند 
و از آن احتراز جویند؟«کاربرد ســوم تدبر در آیه 29 
َُّروا  ب سوره ص است: »ِکتاٌب أَنَْزلْناُه إِلَیَک ُمباَرٌك لِیدَّ
َر أُولُوااْلَلْباب« در ســوره ص، گفتار،  آیاتِــِه َو لِیَتَذکَّ
پیرامون رســول اکرم)ص( اســت؛ این که حضرت 
به  واســطه  قرآن کریم مردم را انذار کرده و به سوی 
توحید و اخالص در بندگی خدای تعالی دعوت کند. 
در مقابل این جریان حــق، کفار به عزت خیالی خود 
بالیده و نه تنها دست از دشمنی با پیامبر اکرم)ص( 
برنمی دارنــد، بلکه نســبت به رســول خدا)ص( 
اســتکبار می ورزند و همیشــه در تالش هستند تا 
از ایمــان آوردن مردم جلوگیری کننــد. به همین 
دلیل و به جهت پیشــبرد اهداف خود، نسبت های 
ناروا به پیامبر اکرم)ص( و کتاب بــر حق او داده و در 
تالش اند یک فضای مســموم را در جامعه  گسترش 
دهند.  در آیه 29 از همگان به ویژه از این کافرانی که 
 در کفر خود پافشاری کرده و نسبت سحر و کذب به 
پیامبر اکرم)ص( می دادنــد و در مواجهه با دعوت و 
پیام رسالت حالت تعجب به خود گرفته و پیامبر)ص( 
را رها می کردند، به نوعی خواســته شده که در آیات 
این کتاب برحق تدبر کنند تــا از این طریق معجزه 
الهی را دریافته و به دعوت حضرت گوش فرادهند و 
مهر تأیید را بر رسالت ایشــان بزنند ولی حتی اگر به 
الهی بودن آن اطمینان یابند و به حقانیتش اعتراف 
نکنند، در نتیجه این گروه بایــد منتظر عذاب الهی 

باشند که هرچه سریع تر دامنگیرشان خواهد شد. 
آخرین مورد از کاربرد تدبّر در آیه 24 ســوره محمد 
َعلی  ُقُلوٍب أَْقفالُها«  أَم ْ اســت: »أََفال یتدبّروَن الُْقْرآن َ
مخاطب این آیــه منافقان بیماردل هســتند. این 
بار نیز وقتی سوره ای نازل شــده و صحبت از قتال 
و جهاد می شود، از شــدت ترس همچون کسی که 

کشف و شناخت معانی واال
مرتضی سلمان نژاد 

كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق)ع(
واژه تدبر چهار مرتبه در قرآن كريم به كار رفته اســت. اولين آن در آيه 82 ســوره نســاء است: »أََفال 
وا ِفيِه اختالفا كثيرا« كاربردی كه درصدد ترغيب به تدبر  ِ لََوَجــدُ يتدبّروَن الُْقْرآَن َولَْوكاَن ِمْن ِعْنِدَغيِراللَّ
 در قرآن و توبيخ از استمرار جهالت منافقان و پافشــاری آنان بر كفر و نفاق به رغم فراهم بودن اسباب

 تدبر است. 

درنگی در مفهوم »تدبر در قرآن« با تكيه بر رويكرد های ساختاری
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پاسخ قرآن به عذر کفار 
اولین عذر محتمل ناظر به قرآن این  اســت كه كفار در مقابــل دعوت پیامبر)ص( 
بگویند: ما كالم حق را نفهمیدیــم. خداوند در آیه68 ســوره مؤمنون در قالب 

استفهام توبیخی، این عذر را قطع كرده  است.

کفار در مقابل دعوت پیامبــر)ص( بگویند: ما کالم 
حق را نفهمیدیم. خداوند در آیه68 سوره مؤمنون 
در قالب اســتفهام توبیخی، این عذر را قطع کرده و 
می فرماید: »این قرآن برای هدایت ایشان نازل شده، 
پس آیا در این قول )قرآن( تدبــر نمی کنند تا از این 
طریق به حقانیــت این آیات و به صحت رســالت و 
نبوت پیامبراکرم )ص( پــی ببرند؟« در نظر گرفتن 
همه این مــوارد بــرای پیمودن گام هــای بعدی 
امکان پذیر نیست. پربسامدترین واژگان همنشین 
»کلمه« به قرار ذیل اســت: »رب« 9 بار، »ســبق« 
« و »اهلل« نیز 5 بار. بقیه موارد بســامد  6 بار، »حــقَّ
پایینی داشته و نســبت به موارد مذکور فاصله  قابل 
مالحظه ای دارند. )شــفیع زاده، 1391، ص102( 
در این مرحله واژگان همنشین اصلی کشف شده و 

مبتنی بر آن ها گام های بعدی پیموده می شود.
گام سوم »احصاء همنشین های واژگان همنشین 
)منتخب( تدبر« مبتنی بر روابط سه گانه )مکملی، 
اشتدادی، تقابلی( اســت. در این بخش نیز واژگانی 
در اولویت قــرار دارند که از بســامد باالیی از جهت 
میزان کاربرد برخوردار باشــند. از ایــن رو واژگانی 
که تعداد کاربرد آن ها محدود اســت، در این مرحله 
کنار گذاشته می شــوند. بالطبع نتیجه این مرحله 
کشف واژگان جانشین از بین پربسامد ترین واژگان 

همنشیِن مرتبط با معنای مورد نظر خواهد بود. 
در این مرحله باید به نکته بسیار مهمی اشاره کرد که 
عدم رعایت آن به نوبه خود نتیجه را تحت تأثیر قرار 
می دهد. آن دسته از همنشین های واژگان همنشین 
منتخب در گام دوم می توانند برای کشــف واژگان 
جانشین به ما کمک کنند که با واژه محوری )تدبر(، 
ارتباط نحویـ  معنایی )مکملی( داشته باشند. در 
غیر این صورت با کلماتــی مواجه خواهیم بود که به 
عنوان واژگان جانشــین نمی توانند جایگزین واژه 

محوری باشند، چرا که معنادار نخواهند بود.
گام چهــارم »احصــاء همنشــین های واژگان 
جانشــیِن« منتخب در مرحله قبل مبتنی بر روابط 
سه گانه )مکملی، اشتدادی، تقابلی( است، گامی که 
این امکان را فراهم می کند تا با تطبیق همنشین های 
واژگان جانشین با همنشین های واژه محوری )تدبر( 
بتوان موارد اشــتراك و افتراق را به دست آورده و از 
این طریق مؤلفه های معنایی واژه محوری )تدبر( را 

برشمرد. 
چهار گام مذکور همان چیزی اســت که از آن به 
روابط همنشینی و جانشینی یاد می شود. مراد از 
»رابطه  همنشینی«، رابطه ای از نوع ترکیب میان 

الفاظی است که در زنجیره کالمی در کنار یکدیگر 
قرار گرفته انــد؛ رابطه ای کــه در قالب گونه های 
چهارگانه مکملی، اشتدادی، تقابلی و توزیعی در 
بین واژگان هر یک از آیات قرآن دیده می شــود. 
به عنوان مثال در آیه 29 ســوره ص »کتاب انزلناه 
مبارك لیدبروا آیاته و لیتذکــر اولوااللباب« میان 
»کتاب« و »انزل« به عنوان دو همنشــین ارتباط 
مکملی وجود دارد. همچنین بین واژگان »یدبر« 
با »آیات« رابطه مکملی، »یدبر« با »یتذکر« رابطه 
اشتدادی، »یتذکر« با »اولوااللباب« رابطه مکملی 

وجود دارد. 
»رابطه جانشــینی« نیز رابطه ای از نــوع انتخاب و 
جایگزینی میان هر یک از الفاظ یک زنجیره کالمی 
اســت که می توانند جایگزین آن شوند. البته نباید 
فراموش کرد که مبنای انتخاب این واژگان براساس 
واژگان اصلی همنشین با واژه محوری می باشد. به 
عنوان مثال، »تدبر« بــا افعالی همچون »یتلون« و 

»یسمعون« رابطه جانشینی دارد.
نکته ای که در اینجا باید در نظر داشت این است که 
نمی توان واژگان جانشین را در ابتدا بدون پیمودن 
گام های مذکــور انتخاب کرد، چرا کــه این واژگان 
از قبل از ســوی خداوند متعال انتخاب شــده اند و 
وظیفه ما کشــف صحیح آن هااســت و نه انتخاب 
آن ها براساس ترادف معنایی یا هر مقوله ای دیگری. 
به عنوان مثال در مواجهه اولیه با آیات تدبر چه  بسا 
محققی، »تفکر«، »عقل ورزی«، »فقه« و مواردی از 
این قبیل را به عنوان جانشــین فرض کند، اگرچه از 
زاویه ای دیگر چه بســا بین این موارد ارتباطی باشد 
و حوزه معنایی خاصی را در ســطح گســترده ای با 
محوریت مقوله »فهم و ادراك« تشکیل دهد، ولی 
باید اذعان کرد که جانشین های اصلی واژه تدبر در 
قرآن، »تفکر«، »عقل ورزی«، »فقــه« و مواردی از 

این قبیل نیستند.
بدین ترتیب مالحظه می شود که میان جفت های 
لفظ و معنا در یک زنجیره کالمــی، رابطه ای افقی 
و عمودی برقرار اســت؛ رابطه افقــی همان رابطه 
ترکیبی )همنشــینی( میان »لفــظـ  معنا«های 
زنجیره کالم اســت و رابطه عمودی، رابطه انتخابی 
)جانشــینی( میان »لفظـ  معنا«های زنجیره کالم 
با »لفظـ  معنا«هایی اســت که می توانند جایگزین 
آن ها بشوند. پس این روابط در مجموع، ساختاری 
سطح گونه را تشکیل می دهند. محور افقی را در این 
سطح، محور همنشــینی و محور عمودی را محور 

جانشینی می نامند.  

مرگ بر او ســایه افکنده اســت به پیامبر)ص( نگاه 
می کنند، از این رو ایشــان به جهــاد نرفته و در این 
امتحان و آزمایش الهی تکلیف خود را به درســتی 
انجام ندادند. این منافقــان افرادی اند که در آیه 23 
همین ســوره خداوند ایشــان را لعن و نفرین کرده 
است و شنوایی شــان را از بین رفته و دیدگانشان را 
نابینا معرفی نموده اســت. آیه 24 سوره، خطاب به 
اینان مي فرماید: »آیا در قرآن تدبّر نمی کنند؟ بلکه 
بر دل های آنان و هم مسلکانشان قفل های مخصوص 
دل های ایشان قرار گرفته اســت«. استفهام در آیه 
توبیخی اســت، لذا منافقان را به خاطر عدم تدبر در 

قرآن و رفتن به سمت شقاوت سرزنش کرده است. 
البته ذیل آیه متذکر این نکته شده که اینان ابزار الزم 
برای تدبر در قرآن را ندارند، بــه عبارت دیگر قلوب 
منافقان قفل های مخصوصی دارد که این ها مانع از 

تدبر در قرآن می شود، 

 فرايند كشف مؤلفه های معنايی
معناشناسی ساختگرا، مبتنی بر اصول زبان شناسی 
ســاختگرا پایه گذاری و بــه نوبه خــود گونه ای از 
معناشناســی زبانــی معرفی شــد کــه مبتنی بر 
زبان شناسی ساختاری، توانست در چارچوب روابط 
معنایی به مطالعــه و توصیف معنا بپــردازد. بدین 
ترتیب موضوع »روابط معنایی« چارچوب مطالعات 
معناشناسی ساختاری را تشکیل می دهد )رهنما، 
1382، ص18(.حال مبتنی بر رویکرد ســاختاری 
و با تکیه بر روابط همنشــینی و جانشینی می توان 
به مدلی از دســتیابی به مؤلفه های معنایی واژگان 
قرآنی اشاره داشت که به خوبی قادر است به تحلیل 
معناشناسانه یک واژه بپردازد. روش نامبرده در طی 
چند گام منجر به تعیین مؤلفه های معنایی یک واژه 
می شود.گام نخست انتخاب واژه مورد نظر و تالش 
جهت استخراج موارد کاربرد آن در قرآن کریم است. 
کلمه تدبر در قرآن، چهار مرتبه در آیات )82، نساء/ 
68 مؤمنون/ 29، ص/ 24، محمد( به کار رفته است. 
در نتیجه ادامه مســیر مبتنی بر این چهار واژه قرار 

دارد.
گام دوم »احصاء واژگان همنشین تدبر« در چهار آیه 
مذکور )82 نساء، 68 مؤمنون، 29 ص، 24 محمد( 
مبتنی بر روابط سه گانه )مکملی، اشتدادی، تقابلی( 
اســت. نباید فراموش کرد که آن دســته از واژگان 
همنشــین، اهمیت بیشــتری دارند که از بسامد 
باالیی در همنشینی با واژه محوری )تدبر( برخوردار 
باشنداولین عذر محتمل ناظر به قرآن این  است که 

»معناشناسی 
ساختگرا«، 

مبتنی بر اصول 
زبان شناسی 

ساختگرا 
پایه گذاری و به 

نوبه خود گونه ای 
از معناشناسی 

زبانی معرفی 
شد كه مبتنی 

بر زبان شناسی 
ساختاری 

توانست در 
چارچوب روابط 

معنایی به مطالعه 
و توصیف معنا 

بپردازد
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گفت وگو
شرط اول حافظ قرآن شدن

حافظ شــدن فرد احتیاج به مقتضیاتــی دارد كه ایــن مقتضیات باید 
موجود باشد. اول  اســتعداد ذاتی خود فرد مهم است كه در روایات به آن 

اشاره شده است.

   به نظر شــما در اين برهه زمانی، 
افراد ممكن است با چه اهداف مادی و 

معنوی به سمت حفظ كل قرآن بروند؟
از صدر اســالم تاکنون قرآن آمــوزان به دو گروه 
عمده تقســیم می شــوند؛ اول گروهی که برای 
رضای خــدا و بهره مندی از معــارف قرآن کریم 
جهت نیل به ســعادت دنیوی و اخروی، قرآن را 
می آموزند و گروه دوم کســانی هستند که برای 
امور مــادی و دنیوی، قــرآن را فرامی گیرند. این 
دو گروه در طول تاریخ و در تمــام زما ن  ها وجود 

داشته و خواهند داشت.
به عقیده بنده، رتبه بنــدی ُحفاظ و ُقراء و تصویب 
قوانین مختلف برای تشخیص و حمایت از قاریان 
و حافظــان قــرآن، همان گونه که باعث رشــد و 
توســعه تعلیم و تعلم قرآن می شــود در مواردی 
نیز باعث مخدوش شــدن خلوص نیت در برخی 
از افراد شــده است. عرضم این اســت که عده ای  
در دوره های حفظ کل شــرکت می کنند با قصد 
رســیدن به فالن مدرك یا برخــورداری از فالن 
امتیاز و این مطلب بســیار جای تأمــل دارد که 
انتظار می رود اساتید محترم در جلسات مقدماتی 
حفظ که بــا قرآن آمــوزان عزیز دارنــد، آن ها را 
توجیه کنند تا از ابتدا با نیت خالص در این عرصه 

وارد شوند. 
  در حال حاضر مؤسســات قرآنی 
با چه اهدافی دوره های حفظ قرآن را 

برپا می كنند؟
اکثر مؤسســات قرآن با هدف نشــر و توســعه 
فرهنگ قرآن کریــم در جامعه اقــدام به برپایی 
این دوره های حفظ می کنند و فرمایشــات مقام 
معظم رهبری در سال گذشته مبنی بر تربیت 10 
میلیون حافظ هم شور و نشــاط این امر را در بین 

مؤسسات قرآنی مضاعف کرده است. 
  چه ميزان روحيات و شــخصيت 

فرد در حفظ قرآن دخيل است؟
حافظ شــدن فرد احتیاج به مقتضیاتی دارد که 
این مقتضیات باید موجود باشــد. اول  اســتعداد 
ذاتی خود فرد اســت که در روایات به آن اشــاره 
شده است. بعد از آن، به اساتید مجربی نیاز داریم 
که خودشان این مســیر را طی کرده باشند. نکته 
بعدی وجود مکان مناسب و برنامه آموزشی منظم 
و تخصیص وقت مناسب برای این کار و همچنین 
همکالســی ها و هم درس هایــی کــه قرآن آموز 
بتواند با آن ها، قرآن را مباحثه کند. می توان گفت 

ظرائف  و دقائق حفظ قرآن کریم

زينب ملكی

حجت االسالم والمسلمين سيد محمد مهدی طباطبايی، مدير و مؤســس جامعة القرآن الكريم در قسمتی از 
زندگينامه خود می نويسد: در سال ۱۳۴۵ در شهر مقدس قم متولد شدم، تحصيالت خود را تا سوم دبيرستان 
ادامه دادم و به علت عالقه زيادی كه به علوم دينی داشتم در سال ۱۳۶2 وارد حوزه علميه قم شدم. از كودكی 
با قرآن آشنا و در دوران تحصيل، هميشه قاری مدرسه بودم و از سال ۱۳۶۰ به صورت حرفه ای به سبك استاد 
عبدالباسط و سپس استاد غلوش، تالوت می كردم؛ استادم مرحوم سعيدی، از اساتيد قديمی و با تجربه بود؛ از 
سن 22 سالگی به حفظ رو آوردم و ۶ سال طول كشيد تا حفظ كل را به پايان رساندم. در كنار حفظ هم جلسات 
هفتگی برای عالقه مندان به حفظ برگزار می كردم و بعضًا كســانی كه به جلســات ما می آمدند در مسابقات 
كشوری و بين المللی رتبه های خوبی هم  به دســت آوردند. اولين حضور خودم در مسابقات، در سال ۶۴ بود 
كه بعد از گذراندن مراحل مقدماتی به مسابقات كشوری راه يافتم؛ در سال ۱۳۶۵ به عنوان نماينده جمهوری 
اسالمی به مسابقات بين المللی حفظ و قرائت عربستان اعزام شدم و در ســال ۶۷ در مسابقات قرآن كشور 
سوريه، در رشته قرائت شركت كردم.« در گفت وگويی با اين استاد برجسته حفظ قرآن برخی از نكات كليدی 
و ظريف حفظ قرآن مورد توجه قرار گرفت، الزم به ذكر است كه اســتاد با توجه به مشغله زياد و وقت كم،  به 

اجمال به سؤاالت ما جواب داده است.

پای صحبت سيد محمد مهدی طباطبايی ، مؤسس جامعه القرآن الكريم
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ویژگی های یک موسسه کارآمد
به نظر من یک مؤسسه حفظ كارآمد قرآن، مؤسسه ای است كه مدیر و كادر 
اجرایی و هم كادر آموزشــی آن، حافظ قرآن باشــند. مخصوصاً اساتید آن 

مجرب باشند.

بهترين است؟
همان طور که گفته شــد روش ها ارتقا پیدا کرده 
و تقریباً یکسان سازی شده اســت. آنچه که مهم 
اســت این اســت که برخی از قرآن آموزان بدون 
گذراندن دوره هــای مقدماتی و هدایت تحفیظی 
وارد دوره هــای حفظ کل می شــوند، که این امر 
باعث بروز مشکالتی هم برای خودشان و هم برای 
شرکت  کنندگان دیگر حاضر در کالس می شود. 
معنای هدایت تحفیظی این اســت که داوطلب 
حفظ کل قرآن پس از احراز مقدمات در یک دوره 
سه ماهه حفظ شرکت می کند و پس از این مدت 
استاد به راحتی می تواند تشخیص دهد که آیا این 
فرد توانایی حفظ کل را دارد یا نه؟ استاد تشخیص 
می دهد که این فرد، دوســاله یا سه ساله می تواند 
قرآن را حفــظ کند یا کمتر از دو ســال. بعضی ها 
بدون گذرانــدن ایــن دوره وارد مقوله حفظ کل 
می شــوند و در این اثنا ممکن اســت نتوانند کار 

حفظ را ادامه دهند.
  چه مدت زمانی را برای حفظ قرآن 
پيشــنهاد می دهيد و داليل خود را 

بيان كنيد؟ 
به نظر من، دو ســال زمان مناســبی برای حفظ 
کل قرآن اســت. اما با توجه به این که بسیاری از 
دواطلبــان تنهــا می توانند یک ســال مرخصی 
تحصیلــی بگیرند و بــا ضمیمه شــدن چند ماه 
و تعطیالت تابســتان، می توان بــا تمرکز کامل 
طی یک ســال و نیم قرآن را حفظ کرد. البته این 
روش در حالت اضطرار اســت، اما همان طور که 
گفتم بهترین زمان برای حفظ قرآن از دو ســال 

به باالست. 
  بهترين ســن برای شروع حفظ از 

نظر شما  چند سالگی است؟
بهترین ســن برای یادگیری قرآن، سن کودکی و 
نوجوانی است. اما حفظ قرآن احتیاج به مقدماتی 
دارد ازجمله روخوانــی و روان خوانــی، تجوید و 
ترتیل خوانی، ترجمه و مفاهیــم. حفظ جزء 29 و 
30 به عنوان مقدمه در کار حفظ قرآن محســوب 
می شود که خود این مقدمات دو الی سه سال طول 
می کشــد که به فرض اگر کودکی از هفت سالگی 
شروع کند و تا 10 ســالگی مقدمات حفظ را تمام 
کند، به نظر بنده از آن به بعدـ  البته با تأیید اساتیدـ  

می تواند به حفظ کل قرآن اقدام کند. 

70 درصد از این مقتضیــات با حضور فرد در یکی 
از مؤسسات معتبر حفظ قرآن، حاصل می شود.

  در مجموع در پرورش حافظ قرآن 
چه موارد ی تأثير گذار است؟

در پاسخ به سؤال قبل گفته شد استعداد ذاتی فرد 
و اســتقامت و پایداری او در این مسیر بسیار مؤثر 
است، البته نقش استاد، خانواده در روحیه دادن به 
فردی که مشغول حفظ قرآن است بسیار اساسی 

و کلیدی است.
  نقاط قوت و ضعف روش   های حفظ 
قرآن در مؤسســات قرآنــی را بيان 

كنيد؟
به حمداهلل با گذشت سال ها از تأسیس مؤسسات 
معتبر قرآنی در عرصه حفظ قرآن و حاصل شدن 
تجربیات فــراوان می توان گفت کــه روش های 
موجود به حد استانداردهای جهانی بلکه باالتر از 
آن رسیدند. به نظر بنده آنچه که باعث ضعف کار 
در این مجموعه ها شده، کمبود نیروهای مجرب و 
عدم فضاهای آموزشی مناسب و مشکالت مادی 

است. 
  مؤسسه حفظ قرآن از چه شرايطی 

بايد برخوردار باشد؟
به نظر مــن یک مؤسســه حفظ کارآمــد قرآن، 
مؤسســه ای اســت که هم مدیر آن و هــم کادر 
اجرایــی آن و هــم کادر آموزشــی، حافظ قرآن 
باشــند. مخصوصاً اساتید آن از اســاتید مجرب 
باشند. همچنین مؤسســه دارای فضای آموزشی 
استاندارد باشــد. حفظ قرآن نیاز به مکان خاص 
دارد، در روایات هم اشــاره شــده که قاری قرآن 
به چند چیز احتیاج دارد؛ بدن فارغ، قلب خاشــع 
و موضع خاص. حضرت امام صادق)ع( فرمودند: 
»فقارئ القرآن یحتاج الي ثالثة اشیاَء قلٍب خاشٍع 
و بدٍن فــارٍغ و موضــٍع خاٍل.قاري قرآن به ســه 
خصلت نیازمند است: 1. قلب خاشع2. بدن فارغ 
)از هر گرفتــاري و رنج( 3. مــکان خالي )از همه 

گرفتاري ها و وسوسه ها.(«
مؤسسات قرآن همچنین باید دارای برنامه ریزی 
آموزشی مناسب باشــند و از بهترین روش های 
حفظ اســتفاده کنند. کتب و محتوای درســی 
و کمک درسی مناسب داشته باشــند. تمام این 
عوامل اگر با هم جمع شــوند، می توان گفت این 
مؤسسه، مؤسسه کارآمدی در زمینه حفظ قرآن 

کریم است.
  به نظر شــما كدام روش يا روش ها 

با مشــاهده کارهای انجام شــده، بازهــم می بینیم که کار 
ویژه ای برای حفــظ، مفاهیم، تدبر و عمــل به قرآن صورت 
نگرفته اســت، تمام این زمینه ها احتیاج بــه آموزش دارد، 
ولی ما فقط به ســراغ تــالوت و الفاظ رفته ایــم. در روایات 
مختلف نیز نهی شده که مبادا شــما روی الفاظ بمانید و به 
مراحل بعدی وارد نشــوید، باید با کار و جدیت از این مرحله 
گذر کنیم، زیــرا در این مرحله هم خوب و مفید کار نشــده 
است؛ بســیاری هنوز در روخوانی و الفاظ مشکل دارند، باید 
با برنامه ریزی مناســب بی ســوادی قرآن که همان ناتوانی 
در صحیح خوانی است ریشه کن شــود و پس از آن به سراغ 
معانی، تفســیر، تدبر و عمل به قرآن برویــم، ضمناً طی این 

مراحل باید به ترتیب  طی شوند.
خود ما قرآنی ها نیز نتوانسته ایم جذابیت های قرآن را به مردم 
نشــان دهیم، امام رضا )ع( می فرمایند: اگر مردم زیبایی های 
کالم خدا را می دانســتند همه طرفدار ما می شــدند، پس در 
نتیجه ما نتوانســته ایم اعجاز قرآن کریم را به خوبی به مردم 
معرفــی کنیم.همچنیــن نخبــگان قرآنی نبایــد از حضور 
فعال و پر رنگ در جامعه و رســانه ها حیا کننــد، باید خود و 
توانایی های خود را بیان کنند، حضرت یوســف )ع( با آن که 
پیامبر خدا بودند، همواره می گفتند که من علیم هستم، من 
دانا هستم و بســیار از خود تعریف می کردند. نخبگان قرآنی 
باید همواره در صحنه باشــند و برای مأنــوس کردن مردم با 

قرآن کریم تالش و کوشش کنند.
حضور کم نخبــگان در فعالیت های جامعه هم به رســانه ها 
و مســئوالن مربوط اســت، هم به خود نخبگان، رسانه ها به 
نخبگان قرآنــی کمتر بها می دهند. شــما در مــاه رمضان 
می بینید که پخش مراســم های ترتیل خوانی از مشــهد و 
قم و سایر شــهرها چقدر طرفدار دارد و بسیاری خانواده ها 
برنامه های خود را با پخش زنده این گونه مراسم ترتیل خوانی 
هماهنگ می کنند، اما در ســایر ماه هــا اینگونه انعکاس ها 
کم رنگ می شــود؛ همچنین مسئوالن کشــور هم با سایر 

خواص، مانند ورزشکاران بهتر ارتباط برقرار می کنند.

جذابیت های قرآن 
را درست بشناسیم

نکته
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یادداشت

    فرق تدبر و تفكر
در فــرق تدبــر و تفکر ابی هــالل عســکری در 
»فروق اللغویه« می گوید: تدبــر، تصرف در قلب با 
نظر کردن در عواقب امور، اما تفکر، تصرف در قلب 
با نظر کردن در دالئل امور است که »مجمع البیان« 
ُُّر تََصرُُّف الًْقلِْب  نیز همین نکته را ذکر می کند: »التََّدب
ُر تََصرُُّف الَْقلِْب بِالْنَّظِر إلَی  بِالْنََّظِر إلَی الَْعواقِِب، َو التََّفکُّ
الئِِل« پس تدبر به معنی تفکر و اندیشــیدن در  الدَّ
ورای ظواهر است تا چهره باطِن امور جلوه گر شده 
عاقبتش برمال گــردد؛ کاوِش در باطــن و توجه به 
نتایج و عواقب امر دو خصوصیت اساسِی تدبر است، 
اما تفکر اعم از بررسی ظواهر و بواطن امور و  بررسی 
علل و اســباب امور و نتایج و عاقبت آن است، چرا 
که تفکر به راهیابی ها و کشــف مجهول ها، به طور 
مطلق نظر دارد. تالش برای کشــِف عاقبت امور، به 
ناچار انسان را از سطح به عمق می کشاند؛ این نکته 
در آیات تدبر خصوصاً آیه 82 نساء مورد نظر است، 
چراکه پی بردن به الهی بودِن قــرآن، نیاز به تعمق 
و ژرف اندیشــی دارد و اال در نظِر ســطحی، آیات، 
مرکب از حروف و کلماتی اســت کــه عرب با آن ها 
تکلم می کند و تفاوتی در نظر ســطحی و ابتدایی با 
کالم بشــر ندارد. نکته دیگر آن که تدبر در قرآن به 
پیگیری سیر آیات، یکی پشــت سِر دیگری و دقت 
در باطِن ارتباط آن ها نیز نظر دارد، چرا که کشــف 
انسجام و هماهنگی و عدِم وجود اختالف، نیازمند 

پیگیری و بررسی آیات در سوره  و آیات سوره با کل 
قرآن دارد تا معلوم شود کتابی که در طول 23 سال 
در فراز و نشیب های زندگِی پیامبر)ص( در شرایط 
بسیار متفاوت از یکدیگر نازل شده است، نمی تواند 
ساخته و پرداخته ذهِن بشر بلکه هر موجود مادی 
باشد که پیوسته محکوم به تغییر و تحول و حرکت از 
نقض به سوی کمال نسبی خویش هستند. پس در 
امر تدبر در قرآن، کاوش و اندیشه در کشف مفاهیم 
و روابط ناپیدای موجود در هر یک از آیات و ارتباط 
آیات با یکدیگر و آن آیات با آیاِت دیگر ســورِ قرآن 

مدنظر است. 

    فرق تدبر و تفسير 
با دقت نظر در آیات معلوم می شــود که تدبر غیر از 
تفســیر مصطلح اســت و میان آن دو تفاوت های 

بارزی وجود دارد: 
الف( در تدبر در قرآن همه اقشار مردمی در هر رتبه 
از فهم و درك و مراتب علمی و روحی که باشــند، 
شــرکت دارند و ِصرف بهره مندی از ترجمه، برای 
اصل تدبر کفایــت می کند حال آن که تفســیر به 
مجتهدیِن در فهِم قرآن  اختصاص دارد که حداقل 
به کلیدهاِی علمِی تدبر مجهز هســتند. نکته فوق 
در آیات دعوت به تدبر، به روشــنی دیده می شود 
که عموم مردم حتی منافقین و مشــرکین را مورد 
َُّروا الَْقْوَل أَْم جاَءُهْم  ب خطاب قرار می  دهد: »أََفلَْم یَدَّ

َُّروَن الُْقْرآَن  «. »أَ َفال یََتَدب ما لَْم یَْأِت آباَءُهُم اْلَوَّلِیــنَ
َُّروَن الُْقْرآَن َو لَْو کاَن  أَْم َعلی ُقُلوٍب أَْقفالُها«.»أََفال یََتَدب

ِ لََوَجُدوا فِیِه اْخِتالفاً َکِثیراً«  ِمْن ِعْنِد َغْیِراهللَّ
ب( در تدبــر، فکر و دل هر دو شــرکت دارند لیکن 
تفسیر جریانی است فکری که لزوماً، با جریان قلبی 

همراه نیست. 
ت( در تدبر ژرفای آیات و نتایــج و پی آمدها و لوازم 
آیات مورد بررســی واقع می شــود حال آن که در 

تفسیر، این مسائل لزوماً پیگیری نمی شود. 
ث( در امر تدبر، شــخص، خــود را مخاطب آیات 
می بینــد و درمــان درِد فکری و قلبــی خویش را 
می جوید، اما در امر تفســیر مفســر خود را مبلغ و 
بیانگر آیات می شناســد، اگرچه خــود را مخاطب 
آیات، نبیند. بنابراین هر تدبــری می تواند تبلیغ را 
در پی داشته باشد، لیکن هر تفسیری با جریان تدبر 

همراه نیست. 
ج( تدبر، جریانی روحیـ  فکری اســت که با قرائت 
آهنگین و یا استماع آیات، زمینه ســازی شده و با 
کاوش در آیــات ادامه یافته، به اســتخراج داروی 
درد خویــش و به کارگیری آن ختم می شــود که 
قرائت  زمینه آن و عمل نتیجه آن اســت )قرائتـ  
فهمـ  عمل(؛ این مســأله با توجه به حدیث معصوم 
در توضیِح معنی »حق تالوت« به روشــنی معلوم 
می شــود، حال آن که در امر تفسیر آن مقدمه و این 

نتیجه الزامی نیست. 
ح( در تدبر  کافر و مشــرك نیز شــرکت دارند حال 
آن که تفســیر به مســلمان آن هــم مجتهدین،  

اختصاص دارد. 
خ( در بســیاری از موارد تدبر،  رجوع به احادیث نه 
تنها لزومی ندارد، بلکه امــکان هم ندارد، چرا که به 
تخصص نیاز دارد و گاهــی اصاًل معنی ندارد؛ آن جا 
که مدبر در آیات ، شــخص کافر و مشــرك باشد و 
بخواهد به حقیقت دست یابد. حال آن که در تفسیر، 
رجوع به احادیث معصوم امری اساســی و ضروری 
است و بدون احادیث و تسلط بر آن ها، نمی توان به 

تفسیر پرداخت. 
تدبِر در حد تخصصی  با حقیقت تفسیر وحدت دارد، 
لیکن با واقعیت تفسیر لزوماً همسانی ندارد. بنابراین 
تدبر با حقیقت تفسیر رابطه عموم و خصوص مطلق 
دارد اما با تفسیر مصطلح رابطه اش عموم و خصوص 
من وجه است که نه هر تدبری، تفسیر مصطلح را در 
پی دارد و نه هر تفسیر مصطلحی با تدبر همراه است 
بلکه بعضی از تفاسیر مصطلح، تدبِر تخصصی را در 

ضمن خویش به همراه دارد.  

تدبر، تفكر و تفسير
حجت االسالم والمسلين ولی الل نقی پورفر

استاديار دانشگاه قم 
»تََدبُّر« از ريشه »ُدبُر« به معنی انديشيدن در پشت و ماوراء امور است كه »ژرف انديشی« و »عاقبت انديشی« را در 
نظر دارد و نتيجه اش »كشف حقايقی است كه در ابتدای امر و نظِر سطحی به چشم نمی آمد«. در »مفردات« می گويد: 
ُر فی ُدبُِر اأُلُموِر«: )انديشيدن در  »التَّدبيُر« يعنی »الَتْفكيُر فی ُدبُِر اأُلُمور« كه معنی »تََدبُّر« چنين خواهد بود: »التََّفكُّ
پشــت امور( »مختار الصحاح« می گويد: »التَّدبيُر فی األْمِر« يعنی »النََّظُر إِلی ما تَُؤُل إلَْيِه عاِقَبُتُه«، و »التَّدبُُّر« يعنی 
ر فيه« كه »تدبير« يعنی »با دقت نگريستن به آنچه كه عاقبِت امر به آن باز می گردد«، و »تدبر« يعنی »تفكر  »التََّفكُّ
بُر: ِخالُف الُقُبِل ِمْن ُكلِّ َشــیٍء، َو ِمْنُه يُقاُل ِلِخِر اأْلْمِر ُدبٌُر َو أْصُلُه  در عاقبِت امر« است. »مصباح المنير« می گويد: الدُّ
َّْرتُُه تََدبُّراً« يعنی »نََظْرُت فی ُدبُِرِه َو ُهَو عاِقَبُتُه َو آِخــُرُه« كه »ُدبُر« خالِف جلو از هر چيز  ما أْدبََر َعْنُه اإِلنْســاُن و »تََدب
اســت و از اين رو به آخر امر »ُدبُر« گفته می شود و اصل آن، هر آنچه انســان از آن اعراض نمايد و به آن پشت كند و 
»تََدبَّرتُه تََدبُّراً«، »در پشِت آن با دقت نگريســتم كه عاقبت و آخِر امر است«. در »مجمع البيان«، »اساس البالغه«، 

»غريب القرآن« و »مجمع مقاييس   للغه« معانی مشابهی  ذكر شده است. 

ريشه يابي يك معنی 

فاصله تدبرو تفسير
در امر تدبر، شخص، خود را مخاطب آیات می بیند و درمان درِد فكری و 
قلبی خویش را می جوید، اما در امر تفسیر مفسر خود را مبلغ و بیانگر 

آیات می شناسد.
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گفتوگو

 با فریبرزصالح، خالق »سفير« 
نخستين  فيلم عاشورایی ایران

ميگفتندنميشود
وليشد!

مصاحبه

پای صحبت های عبدالحميد قدیریان 
درباره » نقاشی عاشورایی«

عاشورا؛زیباترین
آسماننیلگونتاریخ

گزارش

 سيری در یک ميراث  
فراموش شده

تعـزیه؛
موسیقيیانمایش؟
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تعـزیه آسیب های تعزيه 
 محمدجواد بشــارتي محقق و نويسنده عرصه موســيقي درباره هنر تعزيه  چنين موسیقيیانمایش؟

مي گويد: در گذشته، تعزيه خوان كسي بود كه موسيقي را خوب مي دانست و همه 
خوانندگان ما تعزيه خوان بودند. اما امروز، بهترين تعزيه خوان هاي ما الزاماً شناخت 
باالي موسيقيايي ندارند و بيشتر، الحاني كه بايد در تعزيه اجرا كنند را مي شناسند، 
مســلط به چم و خم آواز نيستند و به صورت سنتي از گذشــتگان خود آموخته اند. 
ما در حال حاضر ســه گروه تعزيه خوان داريم كه نخست، تعزيه خواناني هستند كه 
بر موسيقي نيز اشراف دارند. اين دســته ضمن اين كه شغلشان تعزيه خواني است، 
موسيقيدان هم هستند. تعداد اين گروه بسيار كم و انگشت شمار است. دسته دوم 
به معناي شغلي، غيرحرفه اي هستندو به خاطر اعتقادات مذهبي شان تعزيه اجرا 
مي كنند. به موسيقي تسلط ندارند اما به خاطر اعتقاداتشان، اجراي قوي دارند. دسته 
سوم شغلشان تعزيه خواني است و از اين راه امرار معاش مي كنند. اين دسته در طول 
سال به صورت دوره گردي، تعزيه اجرا مي كنند.وقتي به دنبال اين هستيم كه تعزيه 
را به عنوان يك هنر نمايشي معرفي كنيم، بنابراين شروع مي كنيم به نوشتن متن 
نمايشي براي آن. بعد متون آن چاپ مي شــود و در اختيار نمايشي ها قرار مي گيرد. 
هرچند اين كار از لحاظ پژوهشي كار مثبتي اســت اما به لحاظ اجرايي يك ضعف 

محسوب مي شود، چرا كه ديگران را در اجرا محدود به يك متن مي كنند. 

ســيداصغر نوربخش| روزهایي كــه تعزیه در كوچه هــا، گذرگاه ها 
و ميدان ها اجرا مي شدند، هر چند كه دور نيســتند، اما اكنون دیگر 
دست نایافتني شــده اند. خاطره شان از یاد كســاني كه این تعزیه ها 
را در آن مكان ها دیده اند هرگز پاك شــدني نيســت.  تعزیه، بخشي 
انكارناپذیر از هویت ملي و مذهبي ما اســت. حساسيت نشان دادن 
به آســيب هایي كه هویت فرهنگي ما وارد مي شــود وظيفه هر یک 
از شــهروندان است. شــاید الزم باشــد كمي از تبليغات اقتصادي 
و سياســت  بازي ها خارج شــویم و به هویت خودمان نگاه اندازیم. 
كودكان ما بدون هویت ایراني، نمي توانند ایراني باشــند. گفتن این 
نكته ضروري اســت كه این گزارش حاوي نظرات بخشــي از جامعه 
هنري و پژوهشــگران عرصه هنر اســت. این گزارش مي تواند در 
آینده گســترده تر و كامل تر شــود. در این راه نظرات كارشناسان و 

دست اندركاران امر مي تواند راه گشاي نياز امروز فرهنگي ما باشد.
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»تعزيه«: آيین يا...؟تغییردر هويت تعزيه

  آيین را نبايد 
تماشاخانه اي كرد

 ســعيد افزون تر، يكي ديگر از پژوهشــگران عرصه موســيقي اســت كه 
شايد كمتر شناخته  شــده باشد اما آثارش نشــان از قوت كارش مي دهند. 
او مي گويد: نام ديگر تعزيه، »شــبيه« است يعني نشــان دادن و به نمايش 
درآوردن وقايع و اتفاقاتي كه رخ داده اســت. امــا گفت وگوها و كالم هاي 
آن توســط الحان موســيقي و به صورت موسيقايي ادا مي شــود. دو رشته 
هنري هستند كه در رابطه با تعزيه خود را مدعي مي دانند؛ يكي تئاتر است 
و ديگري موسيقي. اما امروز شــاخه اي كه متولي تعزيه شــده است تئاتر 
است. تعزيه در دانشــكده هاي تئاتر تدريس مي شــود و در جشنواره هاي 
نمايشي اجرا مي شــود. اما موســيقي از تعزيه غافل بوده است. در جايي كه 
موسيقي تدريس مي شود نديده ايم كه حرفي از تعزيه به ميان آيد. بنابراين 
اگر از نظر اداري و آموزشــي به اين موضوع نگاه كنيــم مي بينيم كه تعزيه 
به تئاتر و نمايش نزديك تر اســت. قرار گرفتن هنر تعزيه زيرنظر سيســتم 
نمايشــي، هويت آن را دچار تغيير و تحول كرده اســت. تعزيه در گذشته از 
بعد نمايشي اش بسيار ساده برگزار مي شد. اما تعزيه خوان ها امروز معتقدند 
براي آن كه مردم بيشــتر به تعزيه توجه كنند بايد بار نمايشي  آن را قوي تر 

كنيم. در نتيجه بعد موسيقايي آن كمرنگ تر مي شود. 

محسن شهرنازدار، پژوهشــگر و نويسنده عرصه موســيقي  معتقد است:  
تعزيه يك نمايش يا يك اجراي موزيكال يا تعابيــري همچون اپرت ايراني 
نيســت. اهالي نمايش براي آن كه پيشــينه اجراي تئاتر در ايران را به عقب 
برگردانند، در مقطعي از پژوهش هايشــان از تعزيه بــه عنوان يك نمايش 
ايراني ياد كردند و بيشــتر هدف اين بود كه ســابقه اي براي تئاتر در ايران 
ايجاد كنند. اين كار از مدخل يك انحراف بود. ما نمي توانيم به صرف وجود 
عناصر نمايشــي در موضوعي به نام تعزيه، آن را به عنوان سابقه نمايش در 
ايران بدانيم. آن هم متناسب با نمايشي كه ســابقه چندهزارساله در غرب 
دارد. معتقدم با اين هنر بايد به عنوان يك آيين برخورد كنيم. وقتي از آيين 
سخن مي گوييم از مجموعه آداب، ســنن، باورداشت و پيشينه فرهنگي به 
عالوه تمام عناصر فرهنگي در كنار هم ياد مي كنيم. هيچ فرهنگ شناســي 
عناصر يــك آيين را تجزيــه و آن هــا را هنرهای مختلف بذل و بخشــش 
نمي كند. وقتي از آيين صحبت مي كنيــم از يك خاطره قومي و خصوصيت 
فرهنگي ياد مي كنيم كه همه عناصر آن با هم معنا مي يابند. آيين، جلوه اي 
از اجتماع يا همسويي عناصر شكل دهنده فرهنگ يك جامعه است. اين كه 
بخواهيم اين عناصر را از هم تجزيه كنيم يك اشتباه بزرگ مرتكب شده ايم. 
در گذشته اهالي نمايش اين اشــتباه را كرده اند و اخيراً هم اهالي موسيقي 
تعزيه را جزئي از موسيقي مي دانند و اين اشــتباه را تكرار مي كنند. تعزيه، 
آييني اســت كه همه عناصر فرهنگي ايراني در آن نمايان است. آيين يك 
موضوع از پيش تعيين شده نيســت. وقتي درباره موضوع آيين به نقطه اي 
برســيم كه آن را در ســالن تئاتر يا سالن موســيقي، بازتوليد كنيم، 
آن جا آيين را تبديل به عنصر مــوزه اي كرده ايم و از آن فاصله جدي 
گرفته ايم. در واقع مرگ آيين با بازتوليد آن شكل مي گيرد. فرهنگ 
در يك پروسه زماني هزاره، تغيير جهت و موضع مي دهد و يك آيين، 
در يك سير تكويني شــكل مي گيرد. آيين بايد در ناخودآگاه جمعي 
مورد پذيرش قرار گيرد و نمي توان براساس يك قاعده هرمي درباره آن 
تصميم گرفت. بلكه برعكس، آيين از پايين ترين سطح هرم به باالترين 
سطح نفوذ مي كند. اما بازتوليد آيين، همان نگاه از باال به پايين هرم است. 
ما نمي توانيم هيچ اثري در شــكل گيري آيين و تغيير جهت آن داشــته 
باشيم مگر آن كه به مرگ آيين رسيده باشــيم و ناگزير باشيم كه آن را 

بازتوليد كنيم.

هوشنگ جاويد پژوهشگر هنرهاي آئينی  ومؤلف و محقق در زمينه 
موسيقي نواحي مي گويد: در تعزيه نمي توان بين موسيقي و نمايش 
تفكيك ايجاد كرد. آيين، هم موسيقي دارد و هم نمايش و از ادبيات 
خاص خود برخوردار اســت. تعزيه زماني كه بــه عنوان يك هنر 
آييني ثبت شــد همه بخش هاي آن به عنوان بخشي از فرهنگ و 
هنر اين كشور مورد توجه قرار گرفت. او تعزيه را يك هنر باورمدار 
ايراني ـ  اســالمي مي داند و مي گويد: ايراني ها براي يافتن بهترين 
راه تبليغ مذهب شيعه انديشه كردند و همه هنرها اعم از ادبيات، 
شــعر، موســيقي، نمايش و طراحي صحنه را به كار گرفتند و در 

زمان مناسب، آن را به عنوان هنر تعزيه بروز دادند. 
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سینما

چگونه بود؟
زمان ســاخته شــدن این فيلم خيلی ها 
آیه یأس می خواندند كه در این كشــور و با 
امكاناتی كه دارد نمی شــود فيلم ســاخت 
یا این كه حساســيت ها روی این فيلم زیاد 
خواهد بود و از این حرف ها. اما من از ساختن 
سفير هدف داشتم و گوشــم به این حرف ها 
بدهكار نبود. من می خواســتم در شرایطی 
كه زمان قطب زاده بــود و خيلی از فيلم ها را 
از پرده ســينما پایين می كشيدند و به جای 
آن ها فيلم هــای فرصت طلبانه نمایش داده 
می شد، یک فيلم بســازم برای حكومت و 
برآمده از حكومت؛ فيلمی كه در خور انقالب 
باشد. با تمام این ها این فيلم كار اول من بود و 
من می خواستم طوری این فيلم را بسازم كه 
بتوانم فيلم های دیگری هم در سينمای بعد از 

انقالب كارگردانی كنم.
   از ابتدا داســتان فيلــم با موضوع 
قيس بن مســهر بــود یا بــه خاطر 
محدودیت ها سراغ روایت سرگذشت 
شخصيت مسلم بن عقيل، دیگر سفير 

امام حسين)ع( رفتيد؟
فيلمنامه ای كه به دســت من رسيد از ابتدا 
مربوط به همين شخصيت )قيس( بود، مضاف 
بر این كه من جسته و گریخته از پدرم راجع 
به شخصيت قيس بن مسهر شنيده بودم. اما 
وقتی به متون تاریخــی مراجعه كردم دیدم 
كه راجع به این شخصيت چيز زیادی نوشته 
نشده  اســت و آن قدر این شخصيت مهجور 
مانده كه آدم احســاس وظيفه می كند او را 
بيشتر بشناساند. اساساً می خواستم به این 
شخصيت بپردازم نه كل وقایعی كه در آن برهه 
از زمان رخ داده اســت به همين دليل بود كه 
تصميم گرفتم فيلمی وسيع تر از یک فيلم نيم 

ساعته تلویزیونی برای این شخصيت بسازم.
   خيلی ها »سفير« را با صحنه معروف 
ســر زدن به خاطر دارنــد. آن را با چه 

شيوه اي ضبط كردید؟
هنوز خيلی ها درباره این صحنه از من سؤال 
می كنند. یكی از كارهایی كه در آن فيلم انجام 
دادم و بسيار ماندگار شد و تا به همين امروز 
خيلی ها می خواهند از آن شبيه سازی كنند 
اما نتوانسته اند، همين صحنه معروف سر زدن 

تلویزیون كار می كردنــد، مأمور به خدمت 
شــدیم كه این فيلم را برای شهيد كالهدوز 
بسازیم. كار را شــروع كردیم و در نيمه های 
راه بود كه ایشان شهيد شدند. بعد از آن، سپاه 
از ما خواست كه كار را ادامه دهيم ولی بعد از 
شــهيد كالهدوز من تأمين بودجه را تقبل 

نكردم.
   مگر تا قبل از شهادت ایشان، بودجه 

دست خودتان بود؟
بله. با شهيد كالهدوز یک قرار دیگر داشتيم. 
این شــهيد بزرگوار آن قدر با من خالصانه 
صحبت كــرده بود كه قرار مــا از حالت یک 
قرارداد كاری خارج شده بود و بيشتر به یک 
قول و قرار شباهت داشت. من به ایشان گفتم 
كه بودجه را قبول نمی كنم چون آن وقت باید 
مدام فاكتور نشان بدهم اما ایشان گفتند كه 
من به تو اطمينان دارم و هركاری كه می دانی 
برای بهتر شدن این فيلم الزم است انجام بده. 
قرارداد ما هم همان دســتی بود كه به نشانه 

قول به همدیگر دادیم.
   وقتي كاري ســابقه نداشته باشد 
حساســيت ها پيرامونش دو چندان 
مي شود. وضع در زمان ساخت »سفير« 

   پيش از شما چند نفر نامزد ساخت 
»ســفير« بودند چطور شــما انتخاب 

شدید؟
ســفير یک فيلمنامه نيم ساعته تلویزیونی 
بود كه قرار بــود عــده ای آن را به صورت 
16ميليمتری بسازند. بعد فيلمنامه را به من 
دادند كه بسازم. من خيلی با مدیوم تلویزیون 
آشنایی نداشتم، اما وقتی فيلمنامه را مطالعه 
كردم دیدم جای زیادی برای كار كردن دارد. 
به همين دليل پيش آقای حداد عادل كه آن 
زمان در تلویزیون بودند رفتم و این موضوع را 
با ایشان در ميان گذاشتم. ایشان هم موافقت 
كردند و گفتند تا جایی كه می شود، مفصل به 

این ماجرا بپردازید.
   چه شــد كــه شــهيد كالهدوز 

تهيه كنندگی فيلم را برعهده گرفتند؟
وقتی آقای حداد عــادل از تلویزیون رفتند، 
نمی دانم از چه كانالی اما كار به دست شهيد 
كالهدوز رسيده بود و ایشان از من خواستند 

كه كار ساخت این فيلم را بر عهده بگيریم.
   و بــا كمک ایشــان كار در مدیوم 

سينمایی كليد خورد.
بله. من به اتفاق چند نفر از دوســتان كه در 

ميگفتندنميشودوليشد!

مریم قاضی زاده

»سفير« از جمله فيلم هاي ارزشمندي است كه با موضوع قيام عاشورا ســاخته شده است. این فيلم آغازگر 
حركتی جسورانه در حوزه فيلمســازی درباره قيام هم هســت كه اتفاقًا به لحاظ هنري تحسين مخاطبان و 
منتقدان را برانگيخته. فریبرزصالح پيش از كارگرداني »ســفير« یک سریال به شكل مشترك ساخته بود و 
حضوري كوتاه در چند فيلم داشــت. با این زمينه و در حالي كه تجربه كارگرداني سينمایي نداشت، فليمنامه 
كيهان رهگذر به او پيشنهاد شــد تا آن را در قالب فيلمي كوتاه نيم ســاعته و با فرمت 16 ميليمتري بسازد. 
صالح بعد از خواندن فيلمنامه تصميم مي گيرد آن را گسترش دهد كه نتيجه اش شد فيلم سينمایي »سفير«. 
فریبرزصالح در این فيلم گوشه اي از زندگي قيس ابن مســهر، نماینده امام حسين)ع( را تصویر كرد. سراغ او 

رفتيم تا خاطرات ساخت این اثر سينمایي را براي مان بازگو كند.

با اسماعيل فریبرزصالح، خالق »سفير« نخستين فيلم عاشورایی سينمای 
ایران كه بعد از سه دهه همچنان اثري تراز محسوب مي شود

استقبالویژهازفیلم
 می دانید خوشحالی من بیشتر از چه بابت بود؟ این که آن قدر» سفیر« سروصدا کرده 
بود که شخص امام خمینی)ره(   این فیلم را دوبار دیدند. بعد از آن هم آقای خامنه ای که 

در آن زمان رییس جمهور بودند، به همراه هیئت همراه این فیلم را دیدند.
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در زمانی ساخته شــد كه بضاعت سينمای 
ایران خيلی كم بود و فيلم »ســفير« در نوع 
خودش حركت بسيار بزرگی انجام داده بود. 
سروصدایی كه فيلم برپا كرد، دوست و دشمن 
را هم به من شناساند و این كمی دردسرساز 
بود. یادم هست یک روز مرحوم مالقلی پور 
به من گفت: وقتی این فيلم را دیدم خيلی دلم 
می خواست كه جای تو بودم؛ این فيلم خيلی 
ارزنده اســت. خب این نهایت لطف ایشان 
بود كه به این شكل بروز داده شد اما در كنار 
این كســانی هم بودند حسادت می كردند و 
چيزهایی را علم كردند كه فقط حاشيه ساز 

بود.
   یعنــی از تكنيک یا محتــوا ایراد 

می گرفتند؟
نه. مثال می گفتند هزینه ســاخت این فيلم 

خيلی باال بوده.
   واقعا این طور بود؟

باورتان می شــود اگر بگویم كه ما با تعدادی 
افغانی كار می كردیم كه این بنده خداها به یک 
نان و خيار برای ناهار یا شام راضی بودند؟ تازه 
در كنار این ها تمام عواملی كه كار می كردند، 
مثل مهران یوســف زاده كه دكوراتور بود، 
كارمند تلویزیون بودند كه در ازای دستمزد 
برای این فيلم، تنها حــق مأموریت دریافت 
می كردند و خودم به عنــوان كارگردان هم 
هيچ مبلغی بابت این كار دریافت نكردم چون 
هدف همه ما این بود كه به صورت افتخاری این 
فيلم را بسازیم. البته در پخش تلویزیونی هم 

كم لطفی هایی درباره فيلم انجام دادند.
    از لحاظ محتوایــی بازخورد منفی 

نداشتيد؟
مردم عادی خيلی خوب با این فيلم برخورد 
كرده و خيلی به من لطف داشتند، اما از ميان 
نزدیكان و همكاران، خيلی ها معتقد بودند كه 
فيلم ضداسالمی است. آن قدر این حرف ها 
گفته شــد تا آیت اهلل پاكــدل از دفتر امام 
خمينی)ره( به دفتر ما آمده و فيلم را دید و از 
من پرسيد نظر همكاران حرفه ای تان درباره 
تكنيک این فيلم چيست؟ من گفتم همه این 
فيلم را پسندیده اند. ایشــان هم در جواب 
گفت: به حساب كسانی كه خبر اشتباه داده اند 

خواهم رسيد. 

اســت. به من می گفتند نمی شود و امكانات 
نداریم، من هم گفتم باید ایــن كار را انجام 
بدهيم چرا كه عادت من در سينما این است 
كه اگر كاری را بخواهم انجــام دهم، آن قدر 
پافشــاري می كنم تا آن كار را انجام دهم. به 
نظرم در سينما غيرممكن وجود ندارد. برای 
این صحنه هم تمام تالش خود را كردم و حتی 
یادم هست كه مسئول درست كردن این سر، 
نتوانسته بود كاری را كه به او گفته ام درست 
انجام دهد برای همين ما تمــام صحنه ها را 
فيلمبرداری كردیم و بعد خــودم به همراه 
گریمور سر را درســت كردم و نعمت حقيقی 
صحنه را بدون كات فيلمبرداری كرد. روزی 
كه می خواستم این كار را بكنم، به همه گفتم 
كه می خواهم سری بزنم كه در سينمای ایران 
كسی تا به حال نزده  است و این كار را كردم! در 
یک برداشت هم انجام شد. حتی یادم هست 
كه در اولين جشنواره فيلم فجر، فيلم را زیر 
موویال گذاشــتند و خيلی عقب و جلو بردند 
تا ببينند من كجا یــک كات كرده ام و دیدند 
كه این كار در یک حركت انجام شــده و كات 
نداشته به همين خاطر كلی تشویقم كردند؛ 
خيلی ها به من گفتند كه شانس را از ما گرفتی. 

   واكنش ها بعد از اكران فيلم چطور 
بود؟ انتظارش را داشتيد كه »سفير« تا 

این حد مورد توجه واقع شود؟
درست به خاطر دارم كه در اولين شب اكران 
فيلم »سفير« در سينما آزادی، شيشه های 
ســينما آزادی به خاطر ازدیــاد جمعيت 
شكسته شــد و مردم برای دیدن »سفير« 
از در و دیوار ســينما آزادی باال می رفتند و 
در نهایت فروش بســيار خوبی هم داشت. 
می دانيد خوشحالی من بيشــتر از چه بابت 
بود؟ این كه آن قدر فيلم ســروصدا كرده بود 
كه شخص امام خمينی)ره( این فيلم را دوبار 
دیدند. بعد از آن هم آقای خامنه ای كه در آن 
زمان ریيس جمهور بودنــد، به همراه هيئت 
همراه این فيلم را دیدند و جالب است بدانيد 
كه ایشان تنها كسی بودند كه آشنایی كامل با 

شخصيت قيس بن مسهر داشتند.
   بازخورد منفی هم داشتيد؟

خــود فيلم بازخــورد منفی نداشــت، اما 
دردسرهای زیادی برای من ایجاد كرد. فيلم 

مهجوریتشخصیتقیسبنمسهر
فیلمنامه ای که به دست من رســید از ابتدا مربوط به شخصیت قیس بود، مضاف بر 
این که من جسته و گریخته از پدرم راجع به این شخصیت شــنیده بودم. اما وقتی به 

متون تاریخی مراجعه کردم دیدم که راجع به  اوچیز زیادی نوشته نشده  است.
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گزارش

تراژدی يك رويداد نمايشــی غربی اســت، با فلسفه 
غربــی آميــزش بنيــادی دارد و به نظرم مناســب 
نيســت كه بياييــم و واقعه كربــال را بــا اين محك 
بســنجيم و محاســبه كنيــم و بگوييم پانــزده تا از 
نوزده مؤلفه تــراژدی را دارد. واقعــه كربال را می توان 
»شــهادت نامه« ناميد و نه تراژدی؛ تــراژدی با مرگ 
قهرمان تمام می شــود اما كربال با شــهادت تازه آغاز 
می شــود. برای همين اســتعدادهای نمايشی واقعه 
كربال فقط به خــود دهم ماه محرم ختم نمی شــود و 
مبدأ انديشــه كردن در چند و چون كار نمايشــی 

درباره واقعه كربال اساســاً بر پايــه تفكر »همه 
روز عاشــورا/ همه جا كربال« است. يعنی شما 
می توانيــد درباره پــژواک عاشــورا و يا خود 
واقعــه عاشــورا فيلمنامه ای جــذاب و كاماًل 
تاثيرگذار بنويســيد. اســتعداد نمايشی واقعه 
كربال در اصل مرتبط با مضامينی اســت كه در 
خود اين رويداد اســت. فيلمنامه نويسی چند 
ركن دارد. ركن شــخصيت، ركن ماجرا و ركن 

محتوا... يعنی شما از اين ســه ركن می توانيد ورود 
كنيد به فيلمنامه و كاری را بنويســيد. واقعه كربال 
از هر سه وجه غنی اســت و خصوصاً از وجه محتوا و 
مضمون... يعنی شما می توانيد درباره شخصيت حر 
ابن يزيد رياحی )رضی اهلل عنه( فيلمنامه بنويسيد. 
می توانيد درباره حضرت علی اصغر)عليه الســالم( 
فيلمنامه بنويســيد. حتی می توانيــد درباره رابطه 
حضرت امام حســين)عليه الســالم( و زمين كربال 
و اقوامی كه در آن نواحی ســاكن بودند، فيلمنامه 
بنويسيد. حتی می توانيد درباره پژواكی كه زندگی 
حضرت امام حسين)عليه السالم( در مملكتی ديگر 

داشــته، در زمان حال فيلمنامه بنويسيد. كافی است 
برويد در منابع و مآخذ و در تاريخ اســالم موشكافانه 
جســتجو كنيد و ماجراهای متعدد را استخراج كنيد. 
اما از حيث محتوا واقعه كربال معدن عظيمی اســت. 
وقتی ماجراها را مطالعه می كنيــد و مفاهيم را درک 
می كنيد و قصد می كنيد در حوزه آن مفهوم و محتوا و 
يا آن تأثير فيلمنامه بنويسيد، باز هم در حال استفاده 
از امكانات نمايشــی ايــن واقعه هســتيد. مبناهای 
مطالعات تئوريــك ما در زمينه نمايــش اصوالً غربی 
است. يعنی وقتی می نشــينيم يك چيزی بخوانيم تا 
نمايش نوشتن را ياد بگيريم، منابع مان همان منابعی 
اســت كه در غرب توليد شــده؛ تعاريف مــان همان 
تعاريف اســت. تراژدی و كمدی و درام و حماسه را از 

روی آن منابع بلد شــده ايم. االن بيشتر اصطالحاتی 
كه ماها در محاورات تئوريك مان اســتفاده می كنيم 
همان كلمات خارجی و التين اســت. انگار نه انگار كه 
درباره يك چيزی كه مســتقيم بــا فرهنگ ربط دارد 
حرف می زنيم انگار كه مثاًل درباره تكنولوژی و صنعت 
حرف می زنيم. مثاًل كلمه »پالت« را استفاده می كنيم 
اما ســر معنی اش ابداً توافقی وجود نــدارد. يك جا به 
معنی پيرنگ )كه خودش درســت معنی نشده( و يك 
جا به عنوان موقعيت نمايشی و يك جا به عنوان طرح و 
توطئه داستانی و... می بينيد!؟ حتی وقتی قرار است 
يك كلمــه از واژگان ادبيات نمايشــی تدوين 
شده در غرب ترجمه شــود، كار به چاقوكشی 
می انجامــد! اصوالً به نظرم مهم ترين مشــكل 
برای ترســيم كردن واقعه كربال كه يك واقعه 
شيعی محض اســت، ورود از نواحی و مناطق 
تئوريك غيرشــيعی اســت! نبود يك پشتوانه 
درســی در عرصه تحليل عناصر نمايشی واقعه 
ـ باعث ســردرگمی  ـ بومی و شــيعیـ  كربالـ 
و بالتكليفــی در كار فيلمنامه نويس می شــود. هر 
اتفاق خوبی هــم كه بيفتد اتفاقاتی اســت كه خود 
افراد ايجاد می كنند اما اگر قرار باشد گسترش پيدا 
كند، بايد مبانی ادبيات نمايشــی يكســان و قابل 
ارجاع و اتكا شود. نپرداختن به واقعه كربال يك زيان 
بزرگ برای ماســت. االن عالمــان و مورخان دينی 
و شــاعران و مداحان اهل بيت دارنــد اين تكليف 
را انجام می دهند. ســينما خيلی كم در اين زمينه 
تالش كرده  اســت. جای فيلم های ســينمايی اين 
وسط خيلی خالی اســت. تلويزيون بودجه ای خود 
را صرف راهبردهايی می كنــد كه فيلم درباره واقعه 
كربال در آن جای مهمــی دارد. يعنی هم بودجه و هم 
راهبرد و هم همت اجرای راهبرد در تلويزيون در كنار 
هم هستند و الزم و ملزوم يكديگر. اما در سينما بودجه 
و راهبرد مربوط به يك جا نيستند. راهبرد از يك جا و 
بودجه از جاهای ديگر اســت. البته در سينما هم اين 
اتفاق افتاده اما جاهايی بوده كه تأمين كننده بودجه و 
مجريان راهبرد يا با هم اتفاق نظر داشته اند يا بودجه و 
همت اقتصادی و راهبردی كاماًل از سمت خود دولت 
بوده  است. اگر در بخش خصوصی قرار باشد برای واقعه 
كربال بودجه گذاری شــود بايد رفت سراغ كسانی كه 
عاشق صرف هزينه برای امام حســين)عليه السالم( 
هســتند. به نظرم ســينمای ما از لحاظ مالــی واقعاً 

بی بضاعت است. 

این»شهادتنامه«است،نهتراژدی
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وقتــی راجع بــه فيلمنامه صحبت می كنيم، يعنی دربــاره متنی كه قابليت تصوير 
شدن را دارد حرف می زنيم. مسلماً هر واقعه تاريخی برخی قابليت ها دارد كه بايد 
به وسيله فيلمنامه نويس و بعد به وسيله كارگردان كشف شود. همين كشف است 
كه موجب به وجود آمدن يك هنر می شــود. از هر حادثه بزرگ و كوچك می شــود 
برای ســينما اســتفاده كرد و اين بستگی به هنر نويسنده و كارگردان دارد. حادثه 
كربال به صورت بســيار مضاعفی اين قابليت را در خود دارد؛ آن قدر قابليت دارد كه 
هركدام از ماجراهای آن نيم روز عظيم می تواند داستان يك حماسه باشد و سينمای 
ما چيزی كه نياز دارد همين مقوالت است. امروز سينما در جهان به معنی واقعی آن، 

چيزی است كه قابليت ديده شدن را دارد. كاری به جريانات مبتذلی كه در سينمای 
دنيا راه افتاده و متأســفانه سينمای ما هم دارد به آن دچار می شود ندارم، اما بخش مهم 

سينما نياز به موضوعاتی مثل قيام كربال دارد. 
برای اين كار هم نويســنده و هم كارگردان بايد بضاعت پيدا كنند تا بتوانند در اين باره 
بنويسند و نوشته ها را به بهترين تصاوير تبديل كنند. خودم هر وقت به سمت اين موضوع 
رفته ام كه حتی بخواهم داستانی از داستان های اين واقعه را بنويسم، ديده ام كه بضاعت 
زيادی در اين راه نياز اســت. يعنی فقط مســئله دانستن تاريخ و حادثه نيست، بلكه فهم 
بسياری از معارف است كه بايد از آن ها بهره مند باشيم تا بتوانيم به سراغ موضوعی با اين 
عظمت برويم. چطور می شــود از اين حادثه در ســينما حرف بزنيم، آن وقت بگوييم كه 
هدف تنها روايت حادثه تاريخی بوده است؟ چنين چيزی مثل اين است كه يك داستان 

خام بنويسيم و شخصيت ها در داستان پرداخته نشوند. متن وقتی در سينما نوشته 
می شود، برای سينما است، آنچه كه بايد نسبت به آن اعتراض كنيم و برايمان سؤال 
به وجود بياورد اين است كه چرا از اين دست متن ها در متون ادبی  ما هم كم است و 
آنچه كه در ادبيات داستانی ديده می شود صرف نقل تاريخ است؟ اين كافی نيست. 
يــك رمان نويس خوب در غرب هم به همان اندازه كه معرفت دارد می تواند رمان 
ارزنده و عميق بنويسد. وقتی نويسنده ای »آخرين وسوسه مسيح« را می نويسد، 
از همان چيزی كه نوشــته می توانيم بفهميم كه اين نويســنده چقدر متن های 
مختلف خوانده تا توانســته به قصه نويسی درباره مسيح برسد. ادبيات داستانی ما 
نقل تاريخ شــده، اما رمان در اين باره وجود ندارد يا اگر هم باشــد آن قدر كم بوده كه به 
چشم نيامده است. همه اين ها هم از اين نشئت گرفته كه بضاعت نويسندگان ما درباره 
واقعه كربال آن قدر زياد نيست كه بتوانند آثار ارزنده ای را در اين زمينه توليد كنند. خب 
با اين شــرايط در ســينما هم نمی توانيم انتظار فيلمنامه های فاخر داشته باشيم. حاال 
فرض كنيد كه يك رمان خوب هم نوشــته شــود و قرار باشد به فيلمنامه تبديل شود، 
زمان زيادی می برد اين طور نيست؟ اما متأسفانه در جامعه ما سرمايه گذاری هايی از اين 
دســت رخ نمی دهد.قبول دارم كه حساسيت های زيادی در به تصوير كشيدن زوايای 
مختلف اين واقعه وجود دارد اما شك نداشه باشيد كه اين حساسيت ها در برخی جاها 
بد هم نيســت. كم ترين فايده اين حساســيت ها اين است كه حداقل اجازه نداده كه اثر 

مبتذلی در اين باره بوجود بيايد. 
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به نظرم واقعــه كربال فقط يك واقعه در دل تاريخ نيســت. بلكه واقعيتی 
در دل زمان اســت كه هر ســال تكرار می شود و زنده اســت. به لحاظ 
محتوايی اين اتفاق حاوی پيام ها و ارزش هايی ذاتی اســت. مثل آزادگی 
و وارســتگی، قيام عليه ظلم و حكومت فاســد به قصد اصالح، پايمردی 
و ايســتادگی بر ســر ايمان و عقيده، وفاداری به آرمان و شهادت. اين ها 
ارزش هايی اســت كه هيچ وقت كهنه نمی شــوند و هر زمان می توان با 
همين درونمايه ها داستانی نوشت و فيلمی ساخت. كربال برای ما تجسم 
نهايت درام اســت. من بارها در مراســم های عزاداری ديده ام كه چطور 

مداحان به تناســب مجلس و مصيبت صاحبان عزا، بخشی از داستان كربال 
را انتخاب می كنند و با تعريــف پرآب و تاب آن همه را به گريــه می اندازند و 
باعث می شــوند كه صاحبان عزا ناخودآگاه دســت به قياس مصيبت خود با 
عظمت آن واقعه زده و آرام بگيرند. اين نشان می دهد كه داستان كربال ابعاد 

بی شماری دارد و می تواند منبع الهام قصه ها و فيلم های بسياری قرار بگيرد.
من تا به حال دو ســريال »غريبانه« و »آخرين دعوت« را درباره اين موضوع 
نوشــته ام؛ با اين حال برخي حساســيت ها اجازه نمي دهــد فيلمنامه نويس 
ســراغ اصل واقعه برود و قصه های خود را در حاشــيه آن واقعــه و با آدم ها و 
شخصيت های فرعی آن ماجرا مي نويســد. به غير از آن، بحث سرمايه گذاری 
هم هست. ســاخت ســريال ها و فيلم های تاريخی بودجه و سرمايه عظيمی 

می طلبد كه بدون كمك و حمايت صداوســيما و ساير ارگان های دولتی 
امكان پذير نيســت و آن ها نيز ترجيح می دهند كه با افراد كاركشــته و 
امتحان پس داده ای مثل آقای ميرباقری به ســراغ چنين داستان هايی 
بروند. البتــه اگر به خــود واقعــه كاری نداشــته باشــيم و بخواهيم 
داســتان های امروزی با الهام از آن واقعه بنويســيم قصيه فرق می كند. 
اتفاقاً تلويزيون در طول ســال ها ســريال ها و تله فيلم های بسياری را با 
مناسبت محرم توليد و پخش كرده  اســت كه بعضی از آن ها مثل شب 

دهم جزو كارهای ماندگار سيما هستند.
با اين حال كارهای خوبی در زمينه ســاخت آثار عاشورايي شده است. مثل 
فيلم »روز واقعه«، »شــب دهم«، »معصوميت از دست رفته«، »مختارنامه« 
و اخيراً »رســتاخيز«. بنابراين می توان كارهای خوبی در اين زمينه نوشت. 
شايد يكی از مشكالت ما نداشتن آدم های متخصص و قابل اعتماد در ساخت 
چنين آثاری اســت.نكته مهم تر اين كه فيلم ســينمايی بايــد بتواند هزينه 
ساخت خود را از طريق فروش گيشه دربياورد. هر چند كه در ايران ما با پول 
نفت فيلم می سازيم و فيلمساران دولتی ما با هزينه های سرسام آور كارهايی 
می ســازند كه هيچ گونه توجيه اقتصادی ندارد. بخش خصوصی ما به خاطر 
همين هزينه ها خود را درگير چنين پروژه هايــی نمی كند. بنابراين می ماند 

حمايت دولتی و بعضی از فيلمسازان مورد تاييدشان. 

جامعترینمنبعالهامبرايخلقفیلموقصه
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مرور

فيلــم  ميرباقــری  داوود  »مسافر ری« را در اين سال 1379 
ســاخت. فيلمی كــه البته 
درباره حضرت عبدالعظيم حســنی )از شاگردان و 
مريدان امام هــادی( بود، اما ميرباقــری نقطه آغاز 
اثرش را با رويداد تخريب مرقد امام حســين)ع( به 
دســت خليفه وقت عباسی شــكل داد تا با نمايش 
سربرآوردن عبدالعظيم از زير ويرانه های اين مرقد، 
بر تداوم اين نهضت و نابودناپذيری اسوه حسين)ع( 

در تاريخ بشری تأكيد كند.
فيلم »دخيل« را می ســازد 1380 داريوش ياری در اين ســال 
كه درباره مناسك آيينی ايام 

محرم و كرامات آن است. 
مسعود اطيابی هم بار ديگر 1385 »مصائب دوشيزه« ساخته 
شــفا يافتــن در دســتگاه 
اباعبدهلل را محــور روايت خــود قــرار داد.  پرويز 
شيخ طادی هم در همين ســال سراغ مفهوم »شفا 
يافتن« رفت اما با نگاهی متفاوت كه حاصلش فيلم 
»ســينه ســرخ« بود. فيلمی كــه كرامت حضرت 
مسيح)ع( و امام حســين)ع( را به شكلی متقارن به 

تصوير می كشد.
نســبت بــه اصــل »واقعه 1386 همچنان »كرامات امام)ع(« 
عاشورا« در ســينمای ايران 
اولويت دارد؛ »دست های خالی« ساخته ابوالقاسم 
طالبی يكــی از آخرين نمونه هــای توفيق يافته در 

زمينه به تصوير كشيدن اين مفهوم بود. 
نگاه به مقوله دفاع مقدس و 1387 با فيلم »دلشكســته« زاويه 
عاشــورا توأمان دستخوش 
تحولی »عجيب« شد. پرداخت سوررئال و خيالی به 
آيين های عاشــورايی، نقطه آغاز نــوع نگاهی بود. 
»عصــر روز دهم« هم بــه عنوان يكی از واپســين 
توليــدات بــا محوريت »عــزاداری دوســتداران 
اباعبدهلل« و نه »واقعه عاشــورا« در اين سال مقابل 

دوربين رفت و دو سال بعد هم روانه اكران شد.
»روز رســتاخير« تازه ترين  تالش يك سينماگر برای به 1390
تصويــر در آوردن »واقعــه 
عاشورا« اســت. احمدرضا درويش بيش از 2 سال 
درگير پروســه توليد اين فيلم بوده اســت اما فيلم 

همچنان در پشت خط اكران باقي مانده است. 

زيبايی به حماسه آفرينی حضرت عباس)ع( ارجاع 
می دهد.

كاراكتر اصلــی، از تمهيدات 1366 اســتفاده از »تشــنگی« 
ســينمايی بــرای ارجاع به 
»كربال« و »عاشورا« است. محمدعلی نجفی در اين 
سال با استفاده از همين تمهيد فيلم »پرستار شب« 
را كارگردانــی كرد كــه در آن داســتان مراقبت 
پرستاری مسيحی به نام ماری از رزمنده ای زخمی 
كه امكان نوشــيدن آب ندارد و بســيار تشنه است 

حكايت می شود. 
سينمای عاشــورايی در اين 1373 مهم ترين رويــداد در حوزه 
ســال به ثبت رســيد. »روز 
واقعه« درباره جوانی نصرانی بود كه تازه اسالم آورده 
و در آستانه جشن ازدواج خود، ندايی غيبی می شنود 
كه او را به ياری فرا می خواند. عبداهلل به دنبال اين ندا 
بيابان به بيابان و واحه به واحه تا كربال می تازد و عصر 
عاشورا به آن جا می رســد تا »حقيقت را پاره پاره بر 
نيزه« بيابد. در همين ســال، كيومرث پوراحمد هم 
فيلمی با دورن مايه عاشــورايی امــا در زمان حال 
ســاخت. »به خاطر هانيه« درباره بشيرو پسر ناخدا 
علو بود كه برای شــفای خواهر هانيه نظــر در روز 

عاشورا دمامی می كند.
پس از به خاطر هانيه ارجاع به  آيين های مذهبی مرتبط با 1375
امــام  ســوگواری  ايــام 
حســين)ع( در برخی ديگر از آثار نمــود پيدا كرد. 
»ســلطان« مســعود كيميايــی يكــی از ايــن 

نمونه هاست. 

مستندسازی حوادث انقالب  از اصلی تريــن جريان های 1360
فيلم سازی در اين سال ها بود 
كه يكی از محورهای مشترک اين مستندها ارجاع و 

اين همانی يابی ميان انقالب ايران و قيام عاشورا بود.
در ايــن ســال اســماعيل  فريبرزصالــح جدی تريــن 1361
توليد ســينمايی با مضمون 
عاشورا را مقابل دوربين برد. فيلم سينمايی »سفير« 
با داستان شهادت »قيس بن  مسّهر« از سفيران امام 
حسين)ع(، كه تا به امروز هم از مهم ترين توليدات 

تاريخی ـ مذهبی سينمای ايران محسوب می شود.
تأثير »سفير« بر مخاطبان و  پيگيران سينما چنان بود كه 1363
دو سال پس از اكرانش رحيم 
رحيمی پور در فيلم »زندان دوله تو« كه درباره شهادت 
تعدادی از رزمندگان به دست عناصر ضد انقالب بود، 
از سخنرانی قيس در فيلم »سفير« الهام گرفت و يكی 
از شــهدای آن واقعه به همين شــكل ســخنرانی 

غيرمنتظره ای را عليه ضدانقالب ابراز داشت.
مهم ترين دورنمايه های مورد 1365 در ســال هايی كــه يكی از 
توليــدات  در  اســتفاده 
سينمايی دفاع مقدس بود، رسول مالقلی پور »پرواز 
در شب« را مقابل دروبين برد كه شباهت های جنگ 
تحميلی و واقعه عاشورا مهم ترين محور داستانی اش 
بود. زنده ياد مالقلی پور در فصــل حمله نريمان به 
استحكامات دشمن، با اســتفاده از عناصری مانند 
رجزخوانی، ســقايی، شــهادت و نيز موســيقی  
الهام گرفتــه از نوحه ها و نغمه های عاشــورايی، به 

واقعهدرقاب
اميد صبوری

پرداختن سينمایی به »عاشــورا« در ایران از »روایت واقعه« آغاز شــد، از »ارجاعات« گذشت، به »معجزه و 
كرامات« رسيد و این روزها آماده توجه دوباره به »واقعه« اســت. مرور فرازوفرود توليدات سينمایی در این 
حوزه در طول 3 دهه پس از انقالب، همزمان بــا تصور رویدادهای تاریخی هر دهه بــه نتایج جالب توجهی 
می انجامد. نتایجی كه موید این واقعيت است كه  »كل یوم عاشورا و كل ارض كربال«. داستان »واقعه عاشورا« 

داستان هر دهه و سده است؛ گویی این قافله را منزلگاهی نيست...

مروری  بر اندك توليدات عاشورایی سينمای ایران
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هم اين مفاهيم عاشورايی فرا گرفت. جالب اين 
جاســت كه بعدها متوجه شــدم خداوند وقتی 
می خواســته عالم را خلق كند اولين چيزی كه 
در لوح محفوظ نوشت؛ واقعه عاشورا و مضامين 
آن بود. به عبارت ديگر هر چيــزی كه از زمان 
خلقت خلق شــده در زير مجموعه عاشورا قرار 
می گيــرد. هر چقدر هــم كه جلوتــر می روم و 
درباره عاشورا تحقيق می كنم، متوجه می شوم 
كه نه تنها زمان حال من و زمــان انقالب، بلكه 
در طول تاريخ بشــر؛ خدا همه چيز را بر مبنای 
عاشورا تعريف كرده اســت. بنده به عنوان يك 
فرد و نقاش هنوز هم به دنبــال مفاهيم عميق 

اين واقعه هستم.
  در كــوران انقــالب و در دوران 
دفاع مقدس، طبيعی بود كه شــور 
حسينی به شكل گسترده و پيوسته 
در جامعه نمود داشته باشد. حاال هم 
این شور هست )كه در دهه محرم هر 
سال به طور عينی شاهد آن هستيم( 
ولی به خاطر تثبيت انقالب، رویكرد 
آن متفاوت اســت. شــما از اشكال 
متنوع این شور حسينی چطور برای 
خلق آثار عاشــورایی الهام و تأثير 

می پذیرید؟
شــور آن دوران دو جنبه داشــت يــك جنبه 
اجتماعی و يك جنبه فردی. من چون چند سال 
پس از انقالب به دنبال شــعور حســينی بودم، 
احســاس می كنم كه پرداختن به واقعه عاشورا 
هنوز هم برايم تازه است. يعنی مفهوم اين واقع 
برايم امروزی اســت. اين مفهوم برايم حكم يك 
نوستالژی كهنه و قديمی ندارد و اين تصاويری 
هم كه از عاشورا می كشند، كه به انسان احساس 
يك گذشــته خاطره وار دست می دهد برای من 
هيچ معنايی ندارد. عاشورا برای من يك گذشته 
نيســت بلكه يك آينده جداب پرشــور و دست 
يافتنی اســت. حسی كه من نســبت به عاشورا 
دارم و ســعی می كنم اين حس را به مخاطبان 
هم القا كنم يك حس شــعف است نه يك حس 
حزن. احساس می كنم عاشــورا سكوی پرتابی 
برای بشــريت در طول تاريــخ از زمان حضرت 
آدم تــا زمان ظهــور امــام زمان)عج( اســت. 
عاشــورا كالس بزرگی است برای هدايت انسان 
به ســوی خليفه اللّهی. در واقع مفاهيم عاشورا 
انســان را آن قدر درگير می كند كــه عزاداری 

به اين دنيا باز شــد. آن روح و حال و هوايی كه 
از طريق امــام )ره( به ما جوان ها منتقل شــد؛ 
شوری بود كه بعدها متوجه شديم شور حسينی 
است كه تركيب شده با شعور حسينی. به خاطر 
همين حــال و هوا كــه از طريق انقــالب به ما 
منتقل شده بود؛ به مباحث و نقاشی عاشورايی 
گرايش پيدا كردم كه البتــه تمام زندگی من را 

  بيشتر نقاشی های شما مضامين 
مذهبی و به ویژه عاشــورایی دارند؛ 
علت یا علل گرایش تان به سمت این 

مفاهيم چه بود؟ 
اواخر سال 56 وارد دانشگاه هنرهای زيبا شدم؛ 
ورود به دانشگاه همزمان شد با وقايع انقالب. به 
عبارت ديگر چشم عقلی من همزمان با انقالب 

عاشورا؛زیباترینآسماننیلگونتاریخ

حسين سليمی

نمایشگاه »آسمان حسين« و فيلم »محمد رسول اهلل )ص(« تازه ترین فعاليت های هنری عبدالحميد قدیریان است. 
نمایشگاه »آسمان حسين« دربرگيرنده نقاشــی های این هنرمند با موضوع عاشورا است كه به مدت یک هفته در 
خانه هنرمندان برای عالقه مندان به نمایش گذاشته شد و مورد اســتقبال قرار گرفت. قدیریان طراح صحنه فيلم 
»محمد رسول اهلل )ص(« كه این روزها اكران آن ادامه دارد، هم بوده.  او به خاطر عالقه به نقاشی در سال 1357 وارد 
دانشكده هنرهای زیبا شد. پس از آن به سينما آمد و در كنار نقاشــی، طراحی صحنه بسياری از فيلم ها را به عهده 

گرفت. بيشتر نقاشی های قدیریان را آثاری با مضامين مذهبی و به ویژه عاشورایی تشكيل می دهد. 

پای صحبت های عبدالحميد قدیریان درباره » نقاشی عاشورایی«

واقعهایکههرگزکهنهنمیشود
 من چون چند سال پس از انقالب به دنبال شعور حسینی بودم، احساس می کنم 
که پرداختن به واقعه عاشورا هنوز هم برایم تازه است. یعنی مفهوم این واقع برایم 

امروزی است. این مفهوم برایم حکم یک نوستالژی کهنه و قدیمی ندارد.
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نقاشی

حال چطور اين شــناخت تبديل به يك تصوير 
شــود، پروســه طوالنی را بايد طی كند. هزار 
نســل بايد بيايند و فهم كنند و هزار نســل هم 
بايد مفاهيم را تصور كنند و اين كار من نيست. 
البته توقع زيــادی وجود دارد كــه يك نقاش 
بتواند مفاهيم عاشــورايی را به تصوير بكشد؛ او 
موفق نمی شود مگر اين كه خداوند لطف كند و 
دريچه ای را برايش به اين مفاهيم بلند باز كند. 
چيزی كه در تابلوی من وجــود دارد و ديگران 

هم بر آن صحه می گذارند، حس اميد است. 
  حس اميد كــه می گویيد در آثار 
عاشورایی شما هســت و در آن ها از 
رنگ های شــاد زیاد استفاده شده. 
دليل اســتفاده از این رنگ ها برای 
بيان واقعه عاشــورا نوعــی اغراق 

نيست؟
نقاشــی های عاشــورايی ام را با بــا رنگ های 
شاد و جذاب ترســيم می كنم تا بتوانم از واقعه 
عاشــورا تصويری زنده خلق كنــم. در واقع من 
دلتنگی هايم را با نقاشــی پر می كنم. اين برای 
نشان دادن اثرم نيســت، بلكه نقاشی برای من 
به نوعی يك فرياد درونی است. به همين خاطر 
وقتی می  خواهم يك تصوير از زيبايی بكشــم، 
می گردم و می بينم كه چه تصويــری زيباتر از 
عاشــورا؟ وقتی می خواهم يك غيرت كامل را 

به تصوير بكشــم سراغ عاشــورا می روم. وقتی 
می خواهم واليت را به تصوير بكشم، درمی يابم 
كه عاشــورا اوج عدالت محوری است. و يا وقتی 
می خواهم دلدادگی را تصوير بكنم، می بينم كه 
عاشــورا دلداده ترين آدم ها را دارد. خالصه هر 
موضوعی را كه می خواهم تصوير كنم به عاشورا 
می رســم. خيلی از اين موضوعــات را می توانم 
به تصوير بكشــم و خيلی را هــم نمی توانم، به 
همين خاطر است كه بســياری از تابلوهای من 
را ديگران نديدند. به اعتقاد من عاشورا قصه ای 
ناتمام اســت كه با ظهور امام زمان)عج( كامل 
می شود. يك از دوســتانم می گفت عاشورا اگر 
داستانی ســی قسمتی باشــد فقط 12 قسمت 
آن تا به حال نمايش داده شــده و 18 قســمت 
آن باقی مانده است. يعنی تعاليمی كه حضرت 
در آن ســی و دو روز حركت از مكه تــا كربال به 
يارانشــان آموختند، دقيقاً نياز خوبانی است كه 
قرار است مســير ظهور را طی كنند و در ركاب 
آقا امام زمان )عج( باشند. حركت اما حسين)ع( 
يك آموزه بزرگ برای حركت به آينده اســت. 
من به عنوان يك هنرمند بايد با مفهوم عاشــورا 
درگير بشــوم. اين در حالی اســت كه خيلی از 
هنرمندان ما در اين ســال ها بيشــتر به واقعه 

عاشورا پرداخته اند اما مفهومی نگاه نكرده اند. 
  یعنی نقاشان ما مفهوم عاشورا را 

امام حســين)ع( تنها يك حس دلتنگی ايجاد 
می كند. عاشــورا يــك مفهوم بســيار عظيم و 
شيرين است. اگر شما عاشــورا را به چشم يك 
مفهوم نگاه كنی بسيار داســتان عجيبی است، 
ولی اگر به عنوان يك واقعه به آن نگاه كنی تنها 
يك داســتان حزن انگيز دلخراشی بوده و بحثی 
هم در آن نيست و البته همين حزن انگيز بودن 
عاشــورا اســت كه اين واقعه را تا به امروز زنده 
نگه داشته اســت. اما متوقف شدن در اين حزن 
خوب نيست، بايد عاشورا را فهم كرد و بر اساس 

عبرت های آن حركت كرد. 
  این نگــرش در آثارتان نيز دیده 
به راحتی  می توان  یعنی  می شــود؛ 
پی برد كه نقاشی ها فقط برای ایجاد 

حزن خلق نشده  است.
القاء مفاهيم عاشــورا از طريق نقاشی كار بسيار 
دشــواری اســت كه به اعتقاد خودم، من اين 
توانايی را ندارم. نقاشــی برای من حكم فرار از 
يك »دلتنگی« دارد. وقتی راجع به اين مفاهيم 
تحقيق يا فكر می كنم، به بن بســت می رســم؛ 
يعنی ظــرف وجودی ام ظرفيــت گنجادن اين 
مفاهيــم را در درون خود ندارد. پس احســاس 
ضعف می كنم و به سراغ نقاشــی می روم. زبانم 
واقعــاً از بيان واقعه عاشــورا قاصر اســت. من 
هميشه به دنبال شــناخت اين مفاهيم هستم؛ 

رازطراوتآثار
نقاشی های عاشــورایی ام را با رنگ های شــاد و جذاب ترسیم می کنم تا 
بتوانم از واقعه عاشورا تصویری زنده خلق کنم. در واقع من دلتنگی هایم 

را با نقاشی پر می کنم.
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نقاش جزو صادق ترين افراد در اجتماع اســت و 
همانند آيينه می ماند كه حقايق جامعه را بازگو 
می كند و هر تصويری كه بيندازی در اين آيينه، 
همان را منعكس خواهد كرد. هر هنرمندی در 
ايران با هر تفكر سياسی و اجتماعی ای، مطمئناً 
احســاس لطيفی دربــاره عاشــورا دارد؛ دليل 
اين كه چرا نقاشی عاشورايی خلق نمی كند، اين 

است كه ما واقعه عاشورا را مناسبتی كرده ايم. 
  هنرمندان دغدغه مند هم دنبال 
به سبک»نقاشــی  هویت بخشــی 
می توان  اصاًل  نبوده اند.  عاشورایی« 
برای نقاشی عاشورایی سبكی خاص 

قائل شد؟ 
ما چيزی با عنوان هنر شيعه و عاشورايی نداريم 
و جالب اين جاســت كــه نياز به وجــود چنين 
هنری را هم احســاس نمی كنيــم. هنرمندان 
ما هنوز احساس نكرده و نخواســته اند كه دور 
هم جمع شوند و مانيفســتی برای هنر عاشورا 
بنويسند. هنوز اين احساس نياز شكل نگرفته، 
چه برســد به اين كه بخواهد مكتبــی در باب 
هنر عاشورا شــكل بگيرد. به خاطر اين كه فقط 
واقعه عاشورا را می شناسيم و مفهوم را فراموش 
كرده ايم و عظمت عاشورا را نمی فهميم و چون 
از درک اين مفهوم غافل مانده ايم، به عاشــورا 
فقط به چشــم يك روز معمولــی در تقويم كه 
ثبت شــده نگاه می كنيم. به هميــن خاطر هم 
اســت كه ما در بســياری از آثار عاشورايی روح 
دين را نمی بينيم و اين هم به اين خاطر اســت 
كه ما فقط موضوعات دينی را دســت مايه خلق 
آثارمان قرار داده ايم و موضوع محور هســتيم و 

مفهوم محور نيستيم. 
  چرا شــمایل های عاشــورایی 
كه بسياری شــان برگرفته از خرافه 
هســتند در جامعه رونق می گيرد و 

رشد می كند ؟
مردم با تصوير ارتباط راحتــی برقرار می كنند. 
مردم بــه نمــاد و تصويــر ذهنی نيــاز دارند. 
می خواهند تجســمی از آنچه كه دوست دارند 
را داشته باشــند. اين هنگام يك نيمه هنرمند 
می آيــد و از تصويری كه مــردم در ذهن دارند 
اســتفاده می كنــد و مــردم هم عالقه نشــان 
می دهند. چنين اســت كه اين شــمايل ها كه 
بسياری شــان آثار ســخيفی هســتند شكل 

می گيرد. 

به درستی انتقال نداده اند؟
نقاشی بســيار دشوارتر از ســخن گفتن است. 
محققان ما كه اهل ســخنوری هســتند و كار 
آسان تری دارند، نتوانســته اند راجع به عاشورا 
صحبت كنند چه به رسد به نقاشان ما كه كاری 
به مراتب دشوارتر دارند. متأســفانه عاشورا در 
ســطح خيلی پايينی تحليل شــده و محققان 
ما نتوانستند در مورد عاشــورا ادای دين كنند. 
هنرمند مفاهيــم را بايــد از محقــق بگيرد و 
تحليل های حسی خود را نيز به آن اضافه كند و 
تصوير را خلق كند. وقتی مواردی كه به هنرمند 
درباره عاشــورا منتقل می شود، يك سری تاريخ 
تولد و مســير حركت حضرت و از اين دســت 
موارد باشد، آثار هم در همان حد خلق می شود. 
ما اگر می خواهيم مســيرمان شــفاف شــود و 
انقالبمان با قوت به جلو حركت كند بايد بيشتر 

به مفهوم عاشورا فكر كنيم. 
  برخی معتقدند هنرمندان نقاش 
در زمينه خلق آثار مرتبط با عاشورا 
كــم كاری كرده اند. واقعــًا این گونه 

است؟
هنرمند هــر آنچه كه دغدغه ذهنش باشــد به 
تصوير می كشــد. بايد شــرايط زندگی هنرمند 
را هــم در نظر گرفت. هنرمنــدان متعهد ما كه 
حتی در ميان مردم هم شناخته شده اند، نهايتاً 
در نقاشی هايشــان از ظلــم اجتماعی صحبت 
می كنند. متأسفانه فضای زندگی ما عاشورايی 
نيست؛ ما مناسبتی عاشورايی زندگی می كنيم 
و به هميــن خاطر دغدغــه هنرمند، عاشــورا 
نيست. محققان ما بايد فضايی عاشورايی فراهم 
كنند. يعنی اگر هنرمند بــه عنوان مثال به گل 
فكر كند امام حســين)ع(را مقابل چشــمانش 
ببيند و اگر می خواهد به نور و عدالت اجتماعی 
فكر كند باز امام حسين)ع( را مقابل چشمانش 
ببيند. وقتی فضای جامعه عاشــورايی باشــد، 
نگاه اين چنينی هنرمند به عاشــورا، ناخوداگاه 
خواهد بود. چرا كه معرفت را اجتماع و محققين 
به هنرمنــد منتقل كردند. آن هنــگام هنرمند 
می تواند ابعاد مختلف عاشورا را به تصوير بكشد. 
در مالقاتی كه گروهــی از هنرمندان با حضرت 
آقا داشــتند، ايشــان هم به همين نكته اشاره 
كردند كه »چــه به هنرمنــدان داده ايد و توقع 
خلق چه اثری داديد؟« كســانی كــه پايه های 
تفكری جامعه را می ســازند كم كاری كرده اند. 

 واقعه عاشورا از ديرباز توســط هنرمندان مسلمان در قالب هنر 
نقاشی تجلی پيدا كرده است. نقاشی عاشورايی از دوران زنديه تا 
حال، با خلق آثار متنوع از سوی هنرمندان تداوم و گسترش پيدا 
كرده است؛ از نقاشی های پشت شيشه كه قدمت آن ها به دوران 
زنديه بازمی گردد و متأسفانه نمونه های كمی از آن ها حفظ شده، 
تا نقاشی های قهوه خانه ای كه برگرفته از حماســه و رزم بود... و 
تا امروز كه نقاشــان مدرن، دنباله روی پيشينيان خود برای ثبت 

واقعه عاشورا هستند.

   نقاشی پشت شيشه
نقاشی های پشت شيشه جزو نخســتين نقاشی های عاشورايی 
دسته بندی می شــوند كه در دوران زنديه و قاجار شكل گرفت. 
هنرمندانی كــه به خلق اين آثــار پرداختنــد در دوره های بعد 
دنباله رويی نداشتند و همين امر ســبب شد اين شكل از نقاشی 
تداوم نيابد. نماد در نقاشی های پشت شيشه نقش مهمی داشت. 
نقش اژدها در نقوش تمثيلی پرده های درويشــی و نقوش به كار 
رفته در عالمت ها از نقش اين حيوان، نماد عقوبت و سرانجام كار 

فرعون، يزيديان زمانه و آتش جهنم دانسته شده است.

 نقاشی قهوه خانه ای
نقاشــان قهوه  خانه ای ســهم مهمی در خلق مضامين مذهبی 
و به ويژه وقايع عاشــورا داشــته اند. در دوره قاجار، قهوه خانه ها 
همچون يك نهاد اجتماعی بودند؛ نقاالن و پرده خوانان، ماجرای 
كربال را بازخوانــی می كردند و مخاطبان بســياری داشــتند. 
قديمی ترين پرده عاشورا را »ناطق« نامی در دوره زنديه به تصوير 
كشيده اســت. نقاشــی قهوه خانه ای در دوره قاجار اوج گرفت و 
چهره های شــاخصی در مقاطع زمانی مختلف در اين عرصه كار 
كرده اند كه از آن ميان می توان به عليرضا قوللرآغاســی، فتح اهلل 
قوللرآغاسی، حسين قوللرآغاسی، محمد مدبر، حسين همدانی 

و حسين تفتی اشاره كرد. 

 نقاشی مدرن
نقاشــی های مدرن عاشــورايی نيز در دوران هنر مدرن شــكل 
گرفت و موج سوم نقاشی عاشورايی آغاز شــد. در اين دوره آثار 
بيشتری با اين مضمون شكل گرفت و تنوع بيشتری يافت. شايد 
مشهورترين تابلو نقاشی عاشــورايی در دوران هنر مدرن توسط 
استاد فرشچيان در سال 1355 به تصوير كشيده شد كه در سال 

1369 به موزه آستان قدس رضوی هديه شد.

عاشورا و هنر نقاشی

تاریخچه

وقتتغییراست
ما چیزی با عنوان هنر شیعه و عاشــورایی نداریم و جالب این جاست که نیاز به 
وجود چنین هنری را هم احساس نمی کنیم. هنرمندان ما هنوز احساس نکرده و 

نخواسته اند که دور هم جمع شوند و مانیفستی برای هنر عاشورا بنویسند.
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پاتوق

مگر نه بزرگ ترين آرزوی هر غريب، رسيدن به موطن خويش است؟ و مگر 
نه مقصد مدينه در پيش است؟ پس چرا تو مدام تداعی خاطرات گذشته را 
می كنی و در كجاوه تنهايی خودت، اشك می ريزی؟ نمی توان گفت كه هر 
چه بود، گذشــت. ولی می توان گفت كه فصل مصيبت، سپری شد. پس به 

ياد بياور اما گريه نكن ... 
اكنون آرام آرام به مدينه نزديك می شــوی و رســالتی كه در مدينه چشم 
انتظار توســت، از آنچه تاكنون بر دوش خود حمل كرده ای، كمتر نيست... 
به احترام حرم رســول اهلل از محمل ها فرود بياييد! همه پياده می شــوند. و 
امام فرمان می دهد كه همان جا خيمه را علم كنند. ســپس بشيربن جذلم 
را صدا می كند و به او می گويد: پدرت شــاعر بود، خدا رحمتش كند. تو نيز 
شعر می توانی سرود؟ بشــير می گويد آری يابن رسول اهلل. امام می فرمايد: 
پس، پيش از ما به مدينه برو و شــهادت اباعبداهلل را به اطالع مردم برسان. 
بشير به تاخت خود را به مدينه می رســاند، مقابل مسجد پيامبر می ايستد 
و اين دو بيــت را فرياد می زند: ای اهــل يثرب! ديگر مدينــه جای ماندن 
نيست، كه حسين به شهادت رسيده اســت. پس همه چشم ها بايد هماره 
بر او بگريند كه حســين در كربال به خون تپيد و سرش بر نيزه ها چرخيد. و 
اعالم می كند كه: ای اهل مدينه! علی، فرزند حسين با عمه ها و خواهرانش 
به نزديكی شهر رسيده اند. من جای آن ها را به شما نشان خواهم داد. خبر، 
به ســرعت باد در همه كوچه پس كوچه ها و خانه هــای مدينه می پيچيد 

و شــهر يكپارچه، ضجه و ناله می شــود. زنان و دختــران از خانه ها بيرون 
می ريزند، روی می خراشند، موی می كنند، بر سر و صورت می زنند، خاک 
بر سر می ريزند و شــيون و فرياد می كنند. مدينه جز هنگام ارتحال پيامبر، 
چنين درد و داغ و آه و شــيونی را به خود نديده اســت. زنــان مدينه، زنان 
بنی هاشــم كه چند ماه پيش تو را بدرقه كردند اكنون تو را به جا نمی آورند 
.باور نمی كنند همان زينبی باشی كه چند ماه پيش، از مدينه رفته ای. باور 
نمی كنند كــه درد و داغ و مصيبت، در عرض چند مــاه بتواند همه موهای 
زنی را يك دست سپيد كند، بتواند چشــم ها را اينچنين به گودی بنشاند، 
بتواند رنگ صورت را برگرداند و بتواند كسی را اينچنين ضعيف و زرد و نزار 
گرداند. تازه آن ها چگونه می توانند بفهمند كه هر مو چگونه ســپيد گشته 

است و هر چروک با كدام داغ، بر صورت نقش بسته است... 
 امام در ميان ازدحام مردم، از خيمه بيرون می آيد، بر روی بلندی ای می رود 
و در حالی كه با دستمالی، مدام اشك هايش را می سترد، برای مردم خطبه 
می خواند، خطبه ای كه در اوج حمد و ســپاس و رضايت و اقتدار، آن چنان 
ابعاد فاجعه را برای مردم می شــكافد كه ضجه ها و ناله هايشــان، بيابان را 
پر می كند: »همين قــدر بدانيد مردم كه پيغمبر به جای اين كه ســفارش 
ما را كرد، اگر توصيه كرده بود كه با ما بجنگند، بدتــر از آنچه كه كردند در 
توانشان نبود.« افتان و خيزان به سمت قبر پيامبر می دوی، خودت را روی 

قبر می اندازی و درد دلت را با پيامبر، آغاز می كنی...

آفتابدرحجاب

برشی از كتاب 
سيد مهدی 

شجاعی

قطعه
ادبی

»نويسنده ســنی مذهب اهل تركيه« می تواند قالبی باشد تا 
ذهن مخاطب را برای مطالعه يك رمان عاشورايی  گير بيندازد. 
اين دقيقاً همان ويژگی اســت كه رمان »شهيد عشق« دارد و 
احمد تورگوت، نويســنده حنفــی مذهب اهل تركيــه، آن را 
نوشته و در ايران ترجمه شــده. رمان نگاهی عارفانه به ماجرای 
هجرت عترت رســول اهلل)ص( از مدينه به مكــه و از آن جا به 
سوی قتلگاه عشــق دارد. قتلگاهی كه رسول گران قدر اسالم و 
موالی متقيان اميرمؤمنان خبر از آن داده اند و ســرور جوانان 
اهل بهشت آگاهانه پا در آن مسير گذاشــت تا به مقصود خود 
دســت يابد. رمان كه می توان آن را نمونه موفق تخيل مقدس 
در نوشتن خطابش كرد، توانسته با كمترين ميزان تعريض به 
تاريخ و اصل روايت مستند تاريخی تخيلی باورپذير به خواننده 
ارائه كند و بدون اين كــه تصويری مخدوش از اهل بيت آخرين 
فرستاده الهی ارائه كند، آن ها را منطقی مجسم كند. هر چند در 
برخی نقاط اين روند تا حدودی كسل كننده شده و ممكن است 
خواننده را ســرد كند، ولی اين روند هميشگی نبوده و رمان در 

مجموع از سرعت خوانش خوبی برخوردار است .

ســال 69 برايم گرفتاری پيش آمده بود. مقيم آســتان حضرت 
ثامن الجج)ع( بودم كه آقای اكبرزاده مشــهدی، مداح اهل بيت 
را ديدم. از من شــعری درباره حضرت زينب)س( خواست. سرم 
را پايين انداختم گفتم شــعر دارم اما نه به صورت مستقل. دلم 
گرفت و احساس شــرمندگی كردم. برای زيارت و به آستان امام 
رضا)ع(رفتم كه در بازگشت اين بيت »ِســّر نی در نينوا می ماند 
اگر زينب نبود/كربال در كربال می ماند اگــر زينب نبود« در دلم 
افتاد. زمزمه كنان و با حال خوشــی بيرون آمدم كه تلفن زنگ 
خورد و به تهران خوانده شديم. بقيه شــعر را در طول مسير در 

قطار نوشتم:
ِسّر نی در نينوا می ماند اگر زينب نبود 

 كربال در كربال می ماند اگر زينب نبود
چهره سرخ حقيقت بعد از آن توفان رنگ

پشت ابری از ريا می ماند اگر زينب نبود
چشمه فرياد مظلوميت لب تشنگان

 در كوير تفته جا می ماند اگر زينب نبود
زخمه زخمی ترين فرياد، در چنگ سكوت 

 از طراز نغمه وا می ماند اگر زينب نبود

»ِسّرنی«چگونهسرودهشد؟تخیلمقدس

شهيد عشق
نویسنده:

احمد تورگوت

پاتوق
نقد

قادر طهماسبی  
شاعر

پاتوق
خاطره



    71مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره پنجم   |       آبان و آذر 1394

چگونه مبارزه با بازخوانی
کاپیتوالسیون 

»خمینی« را »امام« کرد

عبرت

چه کشورهایی همچنان  ذلیل 
آمریکایی ها هستند؟

 کاپیتوالسیون
 در آیینه تاریخ

تحلیل

نگاهی به رفتار هوشمندانه امام 
خمینی)ره( در مقابل صدام

»خیر« و »شر« در تقابل 
صیرورت تاریخی

 مبارزه تاریخی امام خمینی)ره(
 با کاپیتوالسیون

 آن که گفت 
مرگ بر آمریکا

تاریـخ
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تاریخ
یوم اهلل 13 آبان

آنچه به ســه واقعه 13 آبان 1343، 1357 و 1358 به صورت یک یوم اهلل و 
در قالب اسطوره ای استعمار و استکبارستیزانه هویتی مشترک می بخشد، 

ماهیت عمیقا مرتبط آن هاست.

سه رویداد،یک رویکرد

علی آران
حتی پیش از آن که 22 بهمن به نماد انقاب اســامی ایران بدل شــود، 13 آبان یک روز 
انقابی بود. اگرچه اهمیت 13 آبان تنها از یک مناســبت سرچشمه نمی گیرد و یادآور سه 
روز حساس و تاریخ ساز در مســیر انقاب معاصر مردم کشــورمان علیه ظلم و استعمار 
است، اما این سه روز و ســه رویداد که در تقویم با عناوین »تبعید امام در اعتراض به قانون 
کاپیتوالسیون«، »روز دانش آموز« و »تسخیر النه جاسوســی« یاد می شوند، به شکلی 
شگفت انگیز یک رویکرد داشتند، همان رویکردی که هر سال در بزرگداشت این یوم اهلل 
حقیقی در خیابان طالقانی تهران در مقابل ساختمان سفارت سابق ایاالت متحده در ایران 

یادآوری می شود: استکبار ستیزی. 

13 آبان؛ تاریخ شناسه انقاب اسامی مردم ایران 

 کاپیتوالسیون
 در آیینه تاریخ

چه کشورهایی همچنان  ذلیل آمریکایی ها هستند؟
کاپیتوالسیون شــکل فرانسوی شــده واژه رومی باســتان)التین( کاپیتول به معنای 
عطا کردن، چشم پوشــیدن و همین طور سوگند خوردن اســت که در عین حال مفهومی 
دیپلماتیک به قدمت روابط نخســتین میان رومی هــا و یونانیان دارد. در رم باســتان 
کاپیتوالسیون به سوگندنامه امپراتوران گفته می شد و کاپیتول های رمی مناطقی از یونان 
و دیگر نقاط مدیترانه بودند که تحت سلطه مســتقیم این امپراتوری قرار می گرفتند. اما 
در حقوق بین الملل امروزی این لغت اصطاحًا به عهدنامه یا قراردادی اطاق می شــود که 
میان کنسول ها و نمایندگان دولت بیگانه در کشور میزبان، منعقد می شود تا به موجب آن، 
اختیاراتی فراتر از قوانین کشور میزبان به آنان اعطا شود که به آن حق قضاوت کنسولی نیز 

گفته می شود.
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یک مکانیزم ضد آمریکایی
13 آبــان تبدیل به یــک مکانیزم انقالبــی و ضدآمریکایی ســیال و پویا 
شده است، دســتکم تا وقتی که آمریکای مظهر ســلطه استکبار جهانی 

پابرجاست.

از رمی شیطان بزرگ با شــعار مشهور »مرگ بر 
آمریکا« در مقابل خانه سابق واشنگتن در تهران 
به سوی گرامیداشت پیروزی انقالب اسالمی 22 
بهمن در میدان آزادی پیشروی کند. حتی پس از 
توافق هسته ای ایران با خصم خود، این حقیقتی 
انکارناشــدنی اســت و نشــانه آن، که با وجود 
جذابیت های مدرن آمریکایی هــا برای ایرانیان، 
هنوز نفرت از رفتار متکبرانه حاکمان و نظامیان 
آمریکایــی انگیزه هــای انقالبی مــا را تحریک 
می کند. نفرتی که از تحقیر کودتای 28 مرداد و 
سپس تحمیل کاپیتوالسیون به این ملت توسط 
نظام وابسته ســلطنتی پیشــین آب می خورد. 
در این فرصت به یــادآوری ابعــاد ننگین ترین 
تعهد خارجــی یک دولت ایرانــی معاصر پس از 
عهدنامه های ترکمانچای و گلســتان با روسیه 
تزاری در حدود یک قرن پیش از آن می پردازیم و 
تأثیر آن را بر حرکت بزرگ و شکوهمند یک رهبر 
بزرگ مذهبی از دل خشــم انقالبی ملت بررسی 

می کنیم. 

جریــان را از مرحله شکســت )تبعیــد امام( به 
مبارزه )تظاهرات( و دست آخر پیروزی )تسخیر 
النه جاسوســی( بــه نمایش می گــذارد. بدین 
ترتیب 13 آبان تبدیل به یک مکانیزم انقالبی و 
ضدآمریکایی ســیال و پویا شده است، دست کم 
تا وقتی که آمریکای مظهر سلطه استکبار جهانی 
پابرجاست. برخالف انقالب 22 بهمن 1357 که 
نقطه سرانجام یک مبارزه دینی و ملی در زمان و 
مکان و شرایط تاریخی خاصی است، 13 آبان این 
حقانیت را دارد که هر سال مفاهیم و ریشه های 
اساسی آن انقالب را یادآوری و روحیه انقالبی را از 
نو برانگیزد. به گونه ای که جمهوری اسالمی ایران 
در روند هر ساله برای بازخوانی پیشینه و بازبینی 
هویت خود، همان گونه که از مرجع ارزشی خود، 
یعنی قیام عاشورا در ســال61 هجری به دوران 
معاصر و انقالب ضد استبدادی مشروطه و سپس 
قیام های ضد استعماری قرن چهاردهم هجری 
هجرت می کنــد، باید در ایســتگاه آخر پیش از 
فتح قله یعنی یادبود 13 آبــان توقف کند و پس 

تبعیــد مردی که خــود را بزرگ ترین دشــمن 
اســتکبار آمریکایی قرن بیســتم معرفی کرد و 
بعدها بزرگ ترین انقالب این قرن را رهبری کرد 
یعنی امام خمینی)ره( به ترکیه در سال 1343، 
تظاهرات بی ســابقه پاییز 1357 دانشجویان و 
دانش آموزان در پایتخت علیه رژیم پهلوي که به 
نقطه بی بازگشت روند انقالب بدل شد و درست 
یک سال بعد از آن، تسخیر ســفارت آمریکا در 
تهران توسط همان دانشجویان انقالبی که رسماً 
بت استکبار را در جهان آن روز شکست، هر سه 
پای برگه ای از تقویم ما ثبت شــده اند که متعلق 
به سیزدهمین روز از هشتمین ماه تقویم هجری 

شمسی یعنی آبان ماه است.
آنچه به ســه واقعــه 13 آبــان 1343، 1357 و 
1358 بــه صــورت یــک یــوم اهلل و در قالب 
اسطوره ای اســتعمار و استکبارستیزانه هویتی 
مشــترک می بخشــد، ماهیت عمیقــا مرتبط 
آن هاســت. حتی ترتیب تاریخی این سه رویداد 
به لحــاظ اسطوره شناســی تکامــل و بلوغ یک 

و به ســند رقیت یا بردگی ملت های مستعمره 
تغییر ماهیــت داد. این بار بهانــه و دلیل عقد 
قراردادهای قضاوت کنسولی بین دَول اروپایی 
و بعدها ایــاالت متحده با ممالک آســیایی و 
آفریقایی این بود که مراجع قضایی غربی، این 
کشورها را برای رسیدگی به دعاوی اتباع خود 
صالح نمی دانستند و یا ادعا می کردند که اتباع 
آن ها فقط در صورتی حاضرند در این کشورها 

کار کنند که تحت حمایت قوانین خود باشند.
ملت های بزرگی چون مصر، چین، هندوستان 
و ژاپن و البته ایرانیــان از این رهگذر برای چند 
نســل متوالی طعم تحقیر اربابان چشم آبی را 
چشــیدند. اما با رشــد هویت خواهی ملت ها 
در قــرن بیســتم، کاپیتوالســیون تحمیلی 
استعمارگران غربی یکی پس از دیگری ملغی 
شد؛ ژاپن در سال 1899، ترکیه پس از عثمانی 
در سال 1923، تایلند در سال 1927، ایران در 
سال 1928، مصر در سال 1937 و در چین در 
ســال 1943. با پایان جنگ جهانی دوم و افول 
هژمونی بریتانیا به عنوان قدرت اســتعماری 
برتر جهان، عماًل کاپیتوالسیون برای چند سال 

اتباع کشور دیگر که در خاک آن سکنی دارند 
اعطا و آن ها را از حاکمیت محاکم محلی معاف 
می کند. امروزه نمایندگان سیاســی دولت ها 
در کشــورهای دیگــر و نماینــدگان دَول در 
ســازمان ملل متحد از چنین حق دیپلماتیکی 
برخوردارنــد. امــا اســتعمارگران از حقــوق 
برون مرزی سوءاســتفاده کردند و با گسترش 
دامنه استعمار اروپاییان، کاپیتوالسیون تبدیل 
به یک امتیاز تحمیلی شــد که اتبــاع آن ها را 
در جهان اسالم و آســیا در صورت ارتکاب هر 
جرمی، مورد مصونیت قضایی قــرار می داد و 
حتی این قراردادها، گاهی از این هم فراتر رفته، 
حقوق و امتیازات دیگری از قبیل معافیت های 
گمرکی و مالیاتی یا حق مالکیت و فعالیت های 

تجارتی برای اتباع بیگانه را دربر می گرفت.
امــا بــا آغــاز دوران اســتعمارگری اروپــا و 
آمریکاییان، از قرن شــانزدهم، کاپیتوالسیون 
جنبــه اولیــه اش یعنــی تســهیل کنندگی 
مناســبات بین کشــورهای غربــی و ممالک 
آســیایی و آفریقایی را که حاال عمدتاً در زمره 
مستعمراتشــان قرار می گرفتند را از دست داد 

در تاریــخ معاصــر نخســتین بار امپراتوری 
مســلمان عثمانی بــود که در قــرن پانزدهم 
چنین حــق صوری را بــرای اتباع مســیحی 
پادشاهی های ایتالیا و فرانســه قائل شد، چرا 
که فرض عثمانی ها بر آن بود که باید همیشــه 
با کافــران مســیحی در جنگ باشــند، مگر 
عهدنامه ای مانع شود. نخستین پیمان رسمی 
دنیا دربــاره موقعیت و وضعیت شــهروندان 
خارجــی در 2۰ مــارس 16۰4 بین پادشــاه 
فرانســه هنری چهــارم و احمد اول ســلطان 
عثمانی بســته شــد. این قرارداد دارای چند 

فصل، یا به زبان التین »کاپیتول« بود.
بدین ترتیب ترکان عثمانــی پذیرفتند که در 
ـ شامل  گستره وســیع قلمروی اسالمی شانـ 
تمام کشورهای حوزه مدیترانه و بیت المقدس 
ــ قضــاوت نهایی راجع بــه اقدامات یک تبعه 
خارجی مسیحی را نه بر اساس قوانین اسالمی، 
بلکه بر عهده دولت متبوع آن فــرد بپذیرند تا 
تجارت و مناسباتشــان با اروپا تســهیل شود. 
کاپیتوالســیون، به معنی مثبت کلمه چیزی 
شبیه حقوق برون مرزی اســت که کشوری به 

ادامه صفحه بعد
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تاریخ

اسالمی در حالی اســت که خداوند در آیه 41 
سوره نساء می فرماید: »هیچ گاه خداوند راهی 
برای پیروی و تســلط کافران بر مسلمانان قرار 
نداده اســت.« این آیه که به آیه »نفی سبیل« 
معروف است، سلطه غیرمسلمان را بر مسلمان 

ممنوع کرده است.
اغلب علمای اســالم معتقدند دین مقدس 
اســالم، هرگز پذیــرای هیچ گونه ســلطه 
استعمار خارجی بر مسلمان ها، اعم از سلطه 
نظامی اقتصادی، امنیتی و فرهنگی نیست، 
اما متأسفانه بســیاری کشورهای عربی در 
عمل به این ورطه افتاده اند و با چشم بستن 
بر شرع و قانون، شــهروندان غربی را نسبت 
به همــه تخلفــات قانونی شــان مصونیت 

داده اند.

 مورد عجیب ژاپن
حتــی ملت پیشــرفته ای مثــل ژاپــن نیز از 
جنگ جهانی دوم تاکنون به کاپیتوالســیونی 
ـ بسیار شبیه آنچه در دوران پهلوی  آمریکاییـ 
ـ تن داده است. ژاپن پس از حمله  شاهد بودیمـ 

به فراموشی سپرده شــد تا این که آمریکایی ها 
در مقام جایگزین بریتانیا، درصدد احیای این 
حق استعماری برآمدند و بریتانیا و فرانسه نیز 
سیاست نژادپرستانه ســابق را از سر گرفتند. 
اتحاد جماهیر شوروی نیز برای مدت سه دهه 
عماًل در کشورهای متحد بلوک شرقی اش حق 
مشابهی برای مستشاران و اتباع خود قائل شد. 
متأسفانه در برخی کشورهای عربی و آفریقایی 
و اقیانوسی، مصونیت اتباع اروپایی و آمریکایی 
از محاکمه در محاکم بومی هنوز هم رواج دارد 
که در میان کشــورهای مســلمان، عمان )در 
قالب قرارداد رســمی( و دیگر شیخ نشین ها و 
همین طور عراق و افغانستان را شامل می شود. 
در ایــن بین قــرارداد حق قضاوت کنســولی 
برای اتبــاع آمریکایی بــا دولت افغانســتان 
بی ســابقه ترین و یک طرفه ترین نــوع آن در 
تاریخ به شــمار می رود و تنها با دوران استعمار 
انگلیس و فرانســه بــر ممالک نیمــه متمدن 
آفریقای غربــی و جنوبی در قــرون هفدهم و 

هجدهم قابل قیاس است.
رواج انواع کاپیتالیســم به ویژه در کشورهای 

سه تعبیر  امام از کاپیتوالسیون
امام3 تعبیر تلخ تاریخی را از شــرایط آن روزگار ماندگار ســاختند: شاه ایران 
از آشــپز آمریکایی کمتر اســت«، »این وکالی مجلس خائن هستند« و »تمام 

گرفتاری ما از این آمریکاست«. 

امام خمینی)ره( در شرایطی که همگان سکوت 
اختیار کرده بودند و با این که توسط دربار تهدید 
شــده بودند، 3 تعبیر تلخ تاریخی را از شرایط آن 
روزگار ماندگار ســاختند: »شــاه ایران از آشپز 
آمریکایی کمتر است«، »این وکالی مجلس خائن 
هستند« و »تمام گرفتاری ما از این آمریکاست«. 
تعبیراتی صریح که در گوش زمــان پیچیدند و 
گویی هنوز تاریخ مصرفشــان پایان نیافته است. 
پس از آن بود که امام برای بار دوم توسط رژیم شاه 
دستگیر شدند و در حالی که حتی بیم اعدامشان 
می رفت به ترکیه تبعید شدند تا 15 سال بعد که 
همراه با مژده انقالب، به میهن بازگشــتند. پس 
از تشــکیل حکومت جمهوری اســالمی ایران، 
یکی از اولین مصوبات دولت برخاســته از آن، لغو 
کاپیتوالسیون بود، گویی در تمام سال های تبعید، 
انگیزه ای که شــعله مبــارزه را در درون این پیر 
انقالبی زنده نگاه می داشت، زدودن لکه ننگی بود 
که آمریکایی ها توسط دست نشانده پهلوی شان بر 

دامان ایران زمین نهاده بودند.

چگونه مبارزه با کاپیتوالسیون 
»خمینی« را »امام« کرد؟

شروین طاهری

برخاف باور عمومی، نخســتین بار که کاپیتوالســیون، این تحفه تحقیرگر فرنگی، به سرزمین پارس 
رســید، نه در دوران فترت عهد قجری، بلکه دســت کم دو قرن پیش از آن و در اوج اقتدار عصر صفوی 
بود. بدین ترتیب زمانی که محمدرضا پهلوی زیر فشــار آمریکایی ها که او را بــا کودتای 28 مرداد 32 
به قدرت بازگردانده بودند، تن به بازگشت کاپیتوالسیون به کشــورمان در قالب الیحه ننگین قضاوت 
کنســولی در مورد اتباع یانکی می داد، نزدیک سه قرن و نیم از نخســتین قرارداد مشابه شاه عباس با 
برادران شرلی انگلیسی می گذشت. این مقایســه تاریخی هشداری مهم به ملت ماست در مورد ضرورت 
هوشیاری در مقابل نفوذ استعماری بیگانگان که به بهانه های مختلف حتی از در دوستی تاش می کنند در 
نظام و سلســله مراتب حکومتی ما دخالت کنند تا منافع بلندمدتشان تأمین شود. این همان خطری بود 
که نیم قرن پیش رهبر بزرگی چون امام خمینی)ره( به محض تصویب الیحه خفت بار حســنعلی منصور، 

نخست وزیر وقت در مجلس سنای دست نشانده پهلوی، فی الفور در چهارم آبان 1343 گوشزد کرد. 

ادامه ازصفحه  قبل
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پنتاگــون مســتقر در ژاپن، مرتکــب جرم یا 
تخلفی شــوند، دولت ژاپن 3۰ روز فرصت دارد 

آن ها را تحت پیگرد قضایی قرار دهد. 
البته اخیراً »سوسومو اینامینه« شهردار ناگو 
ــ شــهری در جزیره اوکیناوا که آمریکایی ها 
قصد دارنــد پایگاه نظامی جدیــدی را در آن 
ـ با الهام گیری از انقالب ایران  تأسیس کنندـ 
و با اتکا به شعارهای ضدآمریکایی، بار دیگر با 
رأی مردم به عنوان شهردار این شهر  انتخاب 
شده و متعهد شده اســت تمام تالش خود را 
برای جلوگیری از  تأسیس پایگاه مزبور انجام 
دهد. او بــا کنایه به حقــارت توکیو در مقابل 
واشنگتن به خبرگزاری مشــرق گفته است: 
»ژاپن همیشه نقش یک بچه حرف گوش کن 
برای آمریکا را بازی کرده است. دولت مرکزی 
درباره انتشــار تصاویر مربوط بــه اعتراضات 
مردم در اوکیناوا بســیار ســخت گیر است. 
وقتی به اخبار تصمیمــات دولت ژاپن درباره 
مــردم اوکینــاوا گــوش می دهید، بــه نظر 
می رســد که این مردم با مــردم دیگر ژاپن 

متفاوت هستند.« 

اتمی آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم رســماً 
شکســت را پذیرفت و دروازه هایش را به روی 
نظامیان آمریکایی گشــود. به موجب  قرارداد 
وضعیــت نیروهــا)SOFA(  میــان آمریکا 
و ژاپن کــه در زمینه حق و حقــوق نیروهای 
نظامی ایــاالت متحــده در پایگاه های نظامی 
مستقر در ژاپن منعقد شده، هنگامی که یکی از 
نظامیان یا حتی غیرنظامیان آمریکایی هنگام 
انجام وظیفــه مرتکب تخلف یا جرمی شــود، 
فقط ارتــش آمریکا می تواند علیــه وی اعالن 
جرم کند. تبعات این قانــون بارها باعث تحقیر 
ملت ژاپن در موارد مختلفــی به ویژه تعرض و 
تجاوز آمریکایی ها در اطراف پایگاه هایی مثل 
اوکیناوا شده اســت. اما فریاد مردم خشمگین 
در این مورد طی صدها مورد تظاهرات به جایی 

نرسیده است.
آمریکایی ها اخیراً برای آن که کمی از خشــم 
عمومی مردم ژاپن علیه حضــور نظامی خود 
بکاهند با اصالحیه جدید قانون کاپیتوالسیون 
خود در سرزمین آفتاب تابان موافقت کرده اند 
که براســاس آن اگر تنها نیروهای غیرنظامی 

انحطاط سیاسی قاجار
در دوره قاجار عهدنامه ننگیــن ترکمانچای با روس ها، نقطــه عطف انحطاط 
سیاسی ایران در عرصه داخلی و بین المللی بود. در دوران مشروطه و پس از آن، 

آهنگ مخالفت با کاپیتوالسیون آغاز شد.

داشــت، در دوران مشــروطه و پس از آن، آهنگ 
مخالفت با کاپیتوالسیون آغاز شد و تقریباً تمامی 
دولت هــا از آن پس به دنبال لغو کاپیتوالســیون 
بودند. حتی مبارزات امیرکبیر با کاپیتوالســیون 
که شــجاعانه به مجــازات خاطیان وابســته به 
سفارت خانه های خارجی پرداخت نیز نتوانستند 
به این تحقیر تاریخی قجری پایان دهد. به دستور 
او، یکی از مأموران ســفارت روس را کــه در برابر 
دیدگان مردم بدمستی کرده بود، دستگیر کردند 
و در میدان ارگ تهران شالق زدند. امیر همچنین 
کنسولگری انگلیس را از مداخله  در امور مملکت 
برحذر می داشــت. ســپس با اوج گیــری نهضت 
مشروطیت و بیداری مردم، واکنش های آگاهانه ای 
به پشــتوانه علما به کاپیتوالسیون صورت گرفت. 
ســرانجام با انقراض سلســله قاجار، انگلیسی ها 
که خیالشــان از بابــت وجود حکومــت مرکزی 
ضدکمونیستی در ایران راحت شــده بود، مانعی 
ندیدند که رژیم رضاخان، بعضی از امتیازهایی را که 
بیگانگان در قرن نوزدهم گرفته بودند، لغو کند تا 

حکومتی ایران و به ویژه ســواحل خلیج فارس که 
در تملک مطلق صفویان بود گشوده شد. برادران 
انگلیسی شــرلی در ســال 1623 میالدی، شاه 
عباس را در ازای جلب حمایــت نظامی و تجاری 
پادشــاهی بریتانیا ترغیب به امضای نخســتین 
قرارداد مصونیــت اتباع هند شــرقی)انگلیس( و 
آزادی فعالیت مبلغان مســیحی در ایران کردند 
و کمی بعد قرارداد مشــابهی با پادشاهی هلند به 
عنوان متحد بریتانیا امضا شــد.کمتر از یک قرن 
بعد فرانسوی ها هم خواهان امتیازی مشابه رقیب 
شدند و کنسول فرانسه در آخرین روزهای حکومت 
سست شاه سلطان حســین صفوی و در حالی که 
افغان ها در حال برانــدازی صفویان بودند معاهده 
کاپیتوالســیون دیگری را تحمیل کردند که البته 

هیچ گاه به مرحله اجرا درنیامد.
در دوره قاجــار عهدنامــه ننگیــن ترکمانچای با 
روس هــا، نقطه عطف انحطاط سیاســی ایران در 
عرصه داخلی و بین المللی بود. با روشــن شــدن 
ماهیت کاپیتوالسیون و آســیب هایی که در پی 

 کاپیتوالسیون در ایران
بر خالف باور عمومی ایرانیان، نخستین بار که این 
تحفه تحقیرگر فرنگی به سرزمین پارس رسید نه 
در دوران فترت عهد قجری بلکه دست کم دو قرن 
پیش از آن و در اوج اقتدار عصر صفوی بود. شــاه 
عباس بزرگ وقتی متوجه قرارداد کاپیتوالسیون 
رقبای عثمانی اش با فرنگی ها شــد، در سه مورد 
به انگلیســی ها، هلندی ها و فرانسوی ها به صورت 
رسمی یا غیررسمی حقوق مشابهی اعطا کرد تا هم 
به تجارت بین پارس و شرق و غرب رونق ببخشد و 
هم در مواقع لزوم حکومت خود را در مقابل حمالت 
بیگانگانی مثل پرتغالی ها و عثمانیان بیمه کند. از 
یک طرف تجار اروپایی نگران اختالفات حقوقی و 
کیفری بین خود و بازرگانان کشورهای شرقی که 
قوانین خاص خود را داشتند، بودند و از طرف دیگر 
توازن تقریباً برابر قدرت بین صفویان و اروپا مشکل 
خاصی برای ایران به وجود نیاورد. اما در حقیقت با 
اعطای نخستین حقوق یک طرفه به بیگانگان، پای 
اســتعمار از همان زمان به درون دستگاه دیوانی و 
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تاریخ

را تنها گذاشــته بودند اما پــس از تصویب الیحه، 
علمای دیگری نیز به مخالفت برخاسته و مشترکاً 
اعالمیه ای علیه شــاه صادر کردند. پس از واکنش 
توهین آمیز شاه به علما، در آستانه نوروز 42، امام 
اعالمیه شــدیدالحنی با عنوان »روحانیت امسال 
عید ندارد« منتشــر کرد که دستگاه سلطنت را به 
تجاوز به اســالم و قرآن متهم می کرد. پس از آن 
رژیم با لشکرکشی به مجلس روضه خوانی شهادت 
حضرت زهرا)ع( در مدرسه فیضیه قم که به محل 
وعظ و تفسیر پیرامون »بیانیه آقای خمینی« بدل 
شده بود به محاصره و اخالل در مراسم پرداخت تا 
این که زد و خورد شدیدی بین طالب و مزاحمین 
درگرفت و بعد طبق برنامه قبلی نیروهای نظامی 
به فیضیه ریختنــد. از آن پس عزاداری شــهدای 
فیضیه با عــزای ماه محرم در هــم آمیخت. از 11 
تا 15 خرداد 1342 به مناســبت ایام عزاداری ماه 
محرم تظاهراتی در مشــهد، قم، شــیراز، تبریز و 
تهران روی داد که البته جنبه سیاســی داشت. به 
دنبال ایــن تظاهرات، بعضی از علمــا و روحانیان 
این پنج شهر تبعید و بازداشــت شدند. همان جا 
بود که ســیدروح اهلل خمینی در 13 خرداد 1342 
به مناسبت عاشــورای حسینی آتشــین ترین و 
معروف ترین خطابــه اش را علیــه محمدرضای 
پهلوی ایراد کرد. ایشــان حادثه مدرسه فیضیه را 
به کربال تشبیه کرد و سپس آن کلمات تاریخی بر 
لبانش جاری شد: » ... من به شما نصیحت می کنم 
آقای شاه، من به تو نصیحت می کنم دست از این 
اعمال بردار... از اســرائیل نشنو، اسرائیل به درد تو 
نمی خــورد... بدبخت بیچاره چهل و پنج ســال از 
عمرت مــی رود، یک کمی تأمل کــن، یک کمی 
تدبیر کن...« همزمان صبح روز عاشورای 13خرداد 
هزاران تن از مردم تهران به ویژه بازاریان دست به 
راهپیمایی زدند و در برابــر کاخ مرمر توقف کرده 
و فریاد مرگ بر دیکتاتور ســر دادند. این نخستین 
صحنه از تظاهرات انقالبی بزرگی بود که از آن روز 
تا بیش از نیم قرن مدام در ایران مشاهده می شود. 
جمعیت در صف های 8 نفری بــه راه افتادند و در 
مسیرهای ری، امیرکبیر، بهارستان، مخبرالدوله، 
اســتانبول، فردوســی، شــاهرضا، 24 اســفند، 
ســی متری، ســپه و میدان توپخانه راهپیمایی 

کردند. 
در نهایت صبــح روز 15 خرداد وقتــی مأموران 
نیروی انتظامی در قم به منــزل آیت اهلل خمینی 
رفتند و ایشان را دستگیر کرده و به تهران آوردند، 

   نهضت خمینی ملی می شود
15 خرداد 1342 به حق مبدأ سلسله رویدادهای 
زنجیرواری بود که 15 ســال بعد در بهمن 1357 
به انقالبی اســالمی با رهبری آیت اهلل سیدروح اهلل 
موسوی خمینی منتج شــد. با این حال خود قیام 
15 خرداد بیشــتر یک واکنــش غیرت مندانه از 
سوی جامعه مذهبی کشــور بود. در پی بازداشت 
آیت اهلل ســید روح اهلل خمینی، چهره مبارز مرکز 
حوزه علمیه جدید شــیعیان در قم توســط رژیم 
پهلوی، زمســتان 1341 بود کــه مخالفت های 
بی ســابقه مرجع نســتوه 61 ســاله قم با الیحه 
انجمن های ایالتــی ووالیتی یک شــبه پایه های 
سلطنت محمدرضاشــاه را به لرزه درآورد. قانون 
جدید مصــوب می کرد »قید اســالم از شــرایط 
انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برداشته شده 
و در مراســم ســوگند به امانت و صداقت به جای 
قرآن، کتاب آسمانی آورده شود.« آیت اهلل خمینی 
از همان ابتدا و پیش از آن کــه الیحه دولت َعلَم به 
مجلس برود، نقش اول مخالفت حوزه علمیه با این 
بدعت غیراســالمی را بر عهده داشت و حتی علیه 
این الیحــه فتاوایی صادر کرد. هر چنــد که ابتدا 
برخی آیات عظام در مواجهه با دربار و دولت، ایشان 

بدین وســیله، بر اعتبار خود بیفزایند. یکی از این 
امتیازها، کاپیتوالسیون بود که سال 13۰6 لغو شد 
تا آن که 37 سال بعد، یعنی سال 1343 شاه دیگر 

پهلوی، بار دیگر به چنین ذلتی تن سپرد.
معاهده کاپیتوالســیون منعقده بیــن قاجارها 
و تزارها 99 ســاله بود و دســتور رضاخان برای 
ـ 1927  لغو این امتیاز درســت در پایان دورهـ 
میالدیـ  صادر شــد حال آن که روسیه شوروی 
5 سال جلوتر و یک روز قبل از کودتای سیدضیاء، 
به طور یک جانبه کاپیتوالسیون را به عنوان نهاد 
استعماری دوران تزارها لغو کرده بود و رضاشاه 
در حقیقت قانونی را ملغی کــرد که دیگر وجود 
خارجی نداشــت. به هرحال، آنچه که در ســال 
13۰7 توســط رضاخــان به عنــوان اعالم لغو 
کاپیتوالســیون انجام شــد، صرفــاً پدیده ای 
تبلیغاتی بود و هرگز مشــخصات مبارزه سالم 
و صادقانه علیه این پدیده ظالمانه اســتعماری 
را در بر نداشــت . ضمناً از مکاتبــات دولت وقت 
ایران با ســفارتخانه انگلیس در آن زمان آشکار 
اســت که رضاخان به آن ها وعــده داده که لغو 
کاپیتوالسیون شامل حقوق ویژه اتباع آن کشور 

نمی شده است.

نخستین اعالمیه امام علیه شاه
پس از واکنش توهین آمیز شــاه به علما، در آســتانه نــوروز 42، امام اعالمیه 
شــدیدالحنی با عنوان »روحانیت امســال عید ندارد« منتشر کرد که دستگاه 

سلطنت را به تجاوز به اسالم و قرآن متهم می کرد.
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دریافت دویست میلیون دالر وام، امتیاز کنسولی به 
آن ها بدهد. یازده روز پس از تصویب قانون معافیت 
نظامیان آمریکایی از شمول مقررات قضایی ایران، 
حســنعلی منصور، الیحه دریافت وام دویســت 
دالری از یک بانک آمریکایــی را با تضمین دولت 
ایاالت متحده به مجلس برد و تصویب کرد؛ این وام 
به خرید سالح های آمریکا اختصاص دارد. محافل 
سیاسی، واگذاری این وام را نشانه پاداش به دولت 

ایران به دلیل تصویب کاپیتوالسیون می دانستند.
منصور همه توانش را به کار بست تا این که سرانجام 
قبل از نیمه شب سوم مرداد همان سال، قانونی که 
به کاپیتوالسیون معروف شد از تصویب مجلس سنا 
گذشت و به مجلس شورای ملی فرستاده شد. در 
مجلس شورا درباره این قانون بحث های زیادی در 
گرفت زیرا نمایندگان حزب مردم علیه این قانون 
بودند، امــا وکالی دســتبوس اعلیحضرت چنان 
دراکثریت بودند که ســرانجام قانون ننگین با 74 
بلی در مقابل 61 نه به تصویب رســید و رسمیت 
یافت. اما بار دیگر دکتر مظفــر بقایی رهبر حزب 
زحمتکشان برای رژیم مزاحمت ایجاد کرد. او پس 
از تصویب قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی 
آمریکا از بند دو کنوانسیون وین، صورت مذاکرات 
مجلس را از اداره تندنویسی مجلس به دست آورد 
و با نوشتن قســمت هایی از آن در جزوه ای که اول 
آبان 1343 با عنوان »هســت یا نیست« )منظور 
این که کاپیتوالسیون هست یا نیست( منتشر کرد، 
از زنده کردن کاپیتوالسیون ســخن گفت و آن را 

خفت بارتر از عهدنامه ترکمانچای خواند.
این متن به مثابه انفجار بمبــی در جامعه بود، اما 
هنوز بمب اصلی مانده بــود. در حالی که رژیم در 
این خیال باطــل بود که آیــت اهلل خمینی پس از 
حصر دیگر در قم آرام گرفته، اما ایشــان جلسه ای 
با حضور مراجع تشکیل داد و بالفاصله نمایندگانی 
را به شــهرها برای اعتراض به این قانون گســیل 
کرد. سپس تنها ســه روز پس از افشاگری بقایی، 
جشن های چهارم آبان را که به مناسبت تولد مادر 
شــاه برپا شده و سمبل شــکوه و جالل ساختگی 
ســلطنت پهلوی بود هدف قرار داد و آتشین ترین 
سخنرانی اش علیه استعمار و اســتکبار را به شاه 

حواله داد.
خطابه چهارم آبان حضرت روح اهلل با این جمالت 
آغاز شد: »... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از 
بین رفت، عظمت ارتش ایــران را پایکوب کردند. 
قانونی را بــه مجلس بردند کــه در آن ما را ملحق 

بود و طبق اســنادی که بعدها منتشر شد، همان 
مهره دســته اول کاخ ســفید در تهران محسوب 
می شد و با سفارش مستقیم آمریکایی ها به جای 
امیر چاکر انگلیســی ها، اســداهلل َعلَم، به پســت 
نخست وزیری رسید. او که دستور داشت اصالحات 
و تغییراتی را در جهت انقالب به اصطالح ســفید 
برای بســط نفوذ ابرقدرت جدید یانکــی در ایران 
انجام دهد، در ابتدا تالش می کــرد با روحانیت از 
در ســازش درآید، اما طرح الیحه کاپیتوالسیون 
مسیر فعالیت سیاســی و زندگی اش را تغییر داد. 
او حامی بزرگ طرح الیحه کاپیتوالسیون )اعطای 
حق قضاوت کنسولی( به اتباع آمریکایی بود که در 

حقیقت توسط خود شاه تحمیل شده بود. 
ایــران در ســال 134۰، کنوانســیون ویــن در 
مورد مصونیت ســفیران و مأموران کنســولی در 

کشورهای خارجی را امضا کرده بود.
همچنیــن در 5 آذر 1322، در دوره دولــت علی 
ســهیلی، قراردادی یک ســاله دربــاره »هیئت 
مستشاری نظامی ایاالت متحده« امضا شده بود که 
هر سال تنها برای یک سال دیگر تمدید می شد. اما 
از آن جا که کنوانسیون وین تنها شامل دیپلمات ها 
و مأموران کنســولی بود و شامل شهروندان عادی 
مقیم کشور خارجی از جمله شــامل مستشاران 
آمریکایی در اســتخدام دولــت ایــران )و نه در 
اســتخدام ســفارت آمریکا در ایران( نمی شد، در 
28 اسفند ماه 134۰ برابر با 19 مارس 1962، در 
دوره نخست وزیری دکتر علی امینی، سفیر آمریکا 
درخواســت نامه ای در این مورد به وزارت خارجه 
ایران نوشــت که مبنای احیای کاپیتوالسیون در 
کشورمان شد. تقریباً دو سال پس از آن که کابینه 
امینی درخواست را مسکوت گذاشت، دولت َعلَم 
قانون اجازه اســتفاده مستشــاران آمریکایی در 
ایــران از مصونیت ها و معافیت های قــرارداد وین 
را به مجلس ســنا برد. در این میان اسداهلل علم از 
پست خود کناره گیری کرد و حسنعلی منصور در 

فروردین 1343 نخست وزیر شد.
توجیــه وزارت خارجه دولت منصــور این بود که 
مستشاران نظامی آمریکا در 38 کشور هم پیمان 
با واشنگتن مانند یونان و کشورهای عضو ناتو و به 
ویژه کشورهای مســلمانی مثل ترکیه و عربستان 

مصونیت یافته اند و ایران نمی تواند مستثنی باشد.
یکی دیگر از دالیل تعجیل منصور حرص شاه برای 
دریافت وام از آمریکا بود. تیر 1343، شاه به آمریکا 
سفر کرده و به کاخ ســفید قول داده بود تا درازای 

خبر این بازداشت پخش شد و دانشجویان با شعار 
»خمینــی را آزاد کنید« به خیابان هــا ریختند. 
در دانشــگاه و بازار و مقابل ســفارت انگلیس نیز 
تظاهرات گســترده ای در حمایت از قیام امام برپا 
شــد. تظاهرات در شــهرهای مختلف با سرکوب 
مأموران شــهربانی به خاک وخون کشــیده شد؛ 
به طوری کــه نهضــت آزادی در 19 خرداد طی 
اعالمیــه ای به »مردم مســلمان ایران«، شــمار 
مقتولین و مجروحین در شهرهای مختلف را بیش 

از ده هزار نفر تخمین زد.
این اتفــاق، بی شــک بزرگ تریــن حرکت ضد 
اســتبدادی ملت ایران طی نیم قرن )54 ســال( 
از زمان فتح تهران به دســت مشــروطه خواهان 
ضدقجری بــود. یک ماه بعد مظفــر بقایی رئیس 
حــزب زحمتکشــان، در نامه سرگشــاده ای که 
به عنوان آیــات عظام چاپ کرد نوشــت: »حزب 
زحمتکشان ملت ایران با مطالعه فتوای شجاعانه و 
عمیق حضرت آیت اهلل خمینی به این مضمون که 
تقیه حرام است، تشــخیص داد که شخص ایشان 
صالحیت کامل مقام ریاست تامه شیعیان جهان 
را احــراز کرده اند.« این طور به نظر می رســید که 
حکومت تصمیم داشت ایشــان را پس از محاکمه 
اعدام کند، اما اعالمیه ای به امضای علما و مراجع 
قم منتشر شــد که به صراحت مرجعیت آیت اهلل 
خمینی را تأیید کردند که به معنای مصونیت امام 
بود. ایشان تا پایان عید سال بعد در حصر بود ولی 

اسارت نیز نتوانست شخصیت بزرگش را بشکند.

 نخستین مرگ بر آمریکا
اگرچه بانی اصلی باز شــدن پــای آمریکایی ها به 
ایران پس از جنگ جهانی دوم و واگذاری امتیازات 
قضایی و امنیتی به آنــان قوام الســلطنه بود، اما 
اتفاقات پس از کودتای 28 مرداد با حمایت شخص 
محمدرضا پهلوی بی ســابقه بود. با این حال یک 
دهه پس از کودتا، متولیــان آمریکایی آن هنوز از 
بابت بسط کامل استعمار نوینشان در ایران راضی 
نبودند. ســرانجام شــاه با اعالم انقالب سفید )یا 
انقالب شاه و مردم( و اصالحات ارضی در سال42 
فاز نهایی مأموریت آمریکایی اش را کلید زد و پس از 
آن که بزرگ ترین سد در برابر آن یعنی سید روح اهلل 
خمینی را به حبس کشید، ظاهراً خیال کاخ سفید 
راحت شد و مهره ای را به محمدرضا معرفی کردند 

که بی پرده در جهت منافعشان گام بردارد.
حسنعلی منصور اولین دبیرکل حزب ایران نوین 

قضاوت کنسولی  اتباع آمریکایی
حســنعلی منصور اولین دبیرکل حزب ایــران نوین حامی بــزرگ طرح الیحه 
کاپیتوالســیون )اعطای حق قضاوت کنســولی( به اتباع آمریکایی بود که در 

حقیقت توسط خود شاه تحمیل شده بود.

تیر 1343، شاه به 
آمریکا سفر کرده 

و به کاخ سفید قول 
داده بود تا درازای 
دریافت دویست 
میلیون دالر وام، 
امتیاز کنسولی 

به آن ها بدهد. 
یازده روز پس از 
تصویب قانون 

معافیت نظامیان 
آمریکایی از 

شمول مقررات 
قضایی ایران، 

منصور وام را در 
یافت کرد
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تاریخ

این که درخت انقالب در بهمن 57 به ثمر رسید.

  فرجام خیانت
آگاهی بخشــی خمینی بزرگ کار خودش را کرده 
بود و حدود دو ماه و نیم پس از تبعید امام، خشــم 
مردمی از تصویب کاپیتوالسیون باعث شد پیروان 
جوان او در هیئت های مؤتلفه اسالمی، نقشه اعدام 
انقالبی نخست وزیر آمریکایی را به واسطه فتوایی 
مذهبی بکشــند. نقشــه ای که در روز اول بهمن 
1343 توسط محمد بخارایی به اجرا درآمد. البته 
بعدها مشخص شــد امام این فتوا را از تبعید صادر 
نکرده و حتــی صریحاً با چنیــن اقدامی مخالفت 
کرده بود. بجز بخارایي، رضا صفارهرندي و مرتضي 
نیک نژاد و صادق اماني از اعضاي فداییان اســالم 
دستگیر و محاکمه شدند و سرانجام سحرگاه 26 
خردادماه 1344 در میدان تیر حشمتیه، تیرباران 
شده و به شــهادت رســیدند. پس از منصور نیز 
امیرعباس هویدا که نفر دوم تیم تحصیل کردگان 
غربی دست چین شــده آمریکایی هــا در »کانون 
مشــرقي« بود به نخست وزیری رســید و تا کمی 

پیش از انقالب در قدرت بود.
به هر روی قانون کاپیتوالسیون هم در غیبت امام 
در ایران به اجرا درآمد و اولین مورد سوءاســتفاده 
از این مصونیــت،12 اســفند 1343 پیش آمد. 
یک درجه دار آمریکایی به نــام »چارلز. ال. گری« 
در هنــگام رانندگی، با دختر جوانــی بنام »ایران 
سلیمی« تصادف کرد که این دختر کشته شد. نام 
قربانی در افکار عمومی به نماد پیش بینی امام در 
مورد عواقب امتیاز ننگین بــه یانکی ها برای ایران 
تبدیل شد. ســفارت آمریکا با ارســال یادداشتی 
بــرای وزرات خارجه ایــران در مــورد درجه دار 
آمریکایی چنین نوشت: »ایشــان طبق ماده 37 
کنوانســیون وین در مورد روابــط دیپلماتیک از 
امتیازات و مصونیت های سیاسی برخوردار است. از 
آن وزارت خانه درخواســت می شود که به مقامات 
ذی صالح ایــران اطالع دهد که گــری مصونیت 

سیاسی دارد.« 
اما مقدر بود که همان پیر نستوهی که َعلم مبارزه 
با ذلت ایرانیان را برافراشته بود به دست خود الغای 
این قانون ننگین را 15 ســال بعد امضا کند. قانون 
موسوم به کاپیتوالســیون پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، در 23 اردیبهشــت 1358، توسط نظام 
جمهوری اســالمی ایران لغو شد تا وعده خمینی 

صادق بماند. 

  اعان جهانی انقاب خمینی)ره(
آیت اهلل در همان روز بیانیه ای نیز صادر کرد که به 
مثابه نخستین اعالن انقالب اسالمی در جهان بود: 
»دنیا بداند که هر گرفتاری ای که ملت ایران و ملل 
مسلمین دارند از اجانب است، از آمریکاست. ملل 
اســالم از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر 
اســت .« در این بیانیه از کاپیتوالسیون به عنوان 

»سند بردگی ملت ایران« یاد شد.
گفته می شــود آن روز شاه با شــنیدن سخنرانی 
امام در میانه های جشــن های چهــارم آبان برای 
دقایقی دچار حمله هیســتریک شــد و مجلس 
را ترک کرد. او از ضربه خمینی بت شــکن به بت 
آمریکایی اش گیج شــده بود. رژیم شاه با سانسور 
شدید رســانه های گروهی، می کوشید هیچ گونه 
خبری در مورد الیحه کاپیتوالسیون به بیرون راه 
نیابد، ولی سخنرانی های امام خمینی نقشه آن ها 
را برمال کرده بود.  ملت مسلمان ایران از این خیانت 
آگاهی یافتنــد و علما و روحانیان با پشــتیبانی و 
همراهی مــردم، در نامه هــا و طومارهایی، الغای 
کاپیتوالسیون را خواستار شــدند. سیل نامه های 
اعتراض آمیز به سوی هیئت حاکمه سرازیر شد و 
رژیم شاه را سخت نگران کرد. حسنعلی منصور به 
منظور توجیه این خیانت به مجلس سنا شتافت و 
خیانت خود را نوعی خدمت جلوه داد. دولت آمریکا 
دریافت که برای حفظ نفوذ خود باید روابط میان 
امام و مردم مــرا از بین ببرد و دســتور تبعید او به 

تهران صادر شد.
9 روز پس از آن در 13 آبــان 43، آیت اهلل بار دیگر 
در منزلــش در قم دســتگیر شــد و در حالی که 
رژیم جرئت اعــدام رهبر مذهبی چنین محبوب و 
کاریزماتیکی را نداشت، با ژست پادرمیانی رئیس 
وقت ســاواک، مســتقیماً با هواپیمای نظامی به 
ترکیه تبعید شد. همچنین از صبح 13 آبان شهر 
قم به اشــغال نظامیان شــاه درآمد تا از هرگونه 
قیام مردمی بــر ضد تبعید امام جلوگیری شــود 
و جکومت نظامی این شــهر کمابیش تا بهمن 57 
ادامه داشــت. در حقیقت با تبعید امام، شاه آن که 
را که نخستین مرگ بر آمریکا را ســر داده بود به 
قلمروی ناتو حواله داد و تــوپ را این گونه به زمین 
خود آمریکایی ها انداخت. غافــل از آن که تبعید 
خمینی از ایران به معنای شیوع انقالبش در جهان 
خواهد شد و خود او سوار بر این موج 14 سال بعد به 
ایران بازخواهد گشت. با تبعید امام، مشعل مبارزه 
خاموش نشــد، بلکه روز به روز شــعله ورتر شد تا 

کردند به پیمان وین... که تمام مستشاران نظامی 
آمریکا با خانواده هایشان، با کارمندهای فنی شان با 
کارمندان اداری شان، با خدمه شان... از هر جنایتی 
که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از 
سگ های آمریکا پســت تر کردند. چنان چه کسی 
سگ آمریکایی را زیر بگیرد از او مؤاخذه می کنند 
اگر شــاه ایران یک ســگ آمریکایی را زیر بگیرد 
مؤاخذه می کنند. چنان چه یک آشپز آمریکایی شاه 
ایران را زیر بگیرد، بزرگ تریــن مقام را زیر بگیرد، 
هیچ کس حق تعرض نــدارد. چرا؟ بــرای این که 
می خواستند وام بگیرند از آمریکا. آمریکا گفت باید 
این کار بشــود. ایران خودش را فروخت. برای این 
دالرها؛ یعنی اســتقالل ما را فروختند در ازای وام 
دویســت میلیونی. آقا من اعالم خطر می کنم، ای 
ارتش ایران من اعالم خطر می کنم، ای سیاسیون 
ایران من اعالم خطر می کنم... واهلل گناهکار است 
کسی که فریاد نکند. ای سران اسالم به داد اسالم 
برســید. ای علمای نجف به داد اسالم برسید. ای 

علمای قم به داد اسالم برسید.«
در همین سخنرانی تاریخی بود که امام در حقیقت 
پایه نخســتین »مرگ بر آمریکا«ی ملــت را بنا 
گذاشت و دشمن اصلی مردم ایران را معرفی کرد: 
»آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیــس از آمریکا بدتر، 
شــوری از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم 
پلیدتر. اما امروز ســر و کار ما با این خبیث هاست. 
با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا 
را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما... تمام 
گرفتاری ما از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از 

این اسرائیل است، اسرائیل هم از آمریکاست.«
سخنرانی چهارم آبان امام در قم همچنین بار دیگر 
نشان داد که امام خمینی حقیقتاً یک رهبر انقالبی 
اســت و از اصول خود دســت بردار نیســت. روی 
ســخن امام با ارتش، نمایندگان مجلس، بازاریان، 
دانشــجویان و روحانیون بود: »ایــن وکال هم از 
آمریکا هستند، این وزرا هم از آمریکا هستند، همه 
دست نشانده آمریکا هســتند. اگر نیستند چرا در 
مقابل آن نمی ایستند؟ چرا داد نمی زنند؟....آمریکا 
جنایتکار است. مســلمانان جهان را به گرفتاری 
انداخته. ایرانی ها را هم گرفتار کرده اســت. اعراب 
مسلمان فلســطین آواره شــدند. آمریکا مسئول 
اســت. این که دولت ایران و مجلس ایــران اراده 
ندارد و تسلیم اســت، آمریکا مسئول است. این که 
روحانیت ایــران در حبس و تعذیب اســت و به او 

اهانت می شود، آمریکا مسئول است.«

شاه ایران و سگ آمریکایی
ســخنرانی تاریخی امام خمینی: ملت ایران را از ســگ های آمریکا پست تر 
کردند. چنان چه کسی ســگ آمریکایی را زیر بگیرد از او مؤاخذه می کنند، اگر 

شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه می کنند.

مقدر بود که همان 
پیر نستوهی 
که َعلم مبارزه با 
ذلت ایرانیان را 
برافراشته بود به 
دست خود الغای 
این قانون ننگین را 
15 سال بعد امضا 
کند. قانون موسوم 
به کاپیتوالسیون 
پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، 
در 23 اردیبهشت 
1358، توسط 
نظام جمهوری 
اسالمی ایران 
لغو شد تا وعده 
خمینی صادق 
بماند
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اما م در برابر صدام
پیر مبارز نجف حصر خود توســط صدام و مطامع او از حضــورش در عراق را به 
چالش کشیده و برای گسترش انقالب مردم ایران او را بازی داد، بلکه بعدتر طی دفاع 

مقدس هشت ساله نیز عمالً متجاوز تکریتی را به رغم جنگی نابرابر شکست داد.

  تبعید به نجف، حکمت الهی
با گذشــت یازده ماه از تبعید امام خمینی)ره( 
در ترکیه فشار افکار عمومی در این کشور نیمه 
اروپایی چنــان بر دولت آنــکارا و حتی تهران 
فزونی گرفت که ایشــان را به نجف فرستادند. 
اما این اقدام یک حکمت الهی بود. طاغوتی ها 
در آن زمــان می گفتنــد کــه اگــر آیت اهلل 
خمینــی)ره( به نجف بــرود، در آن جا ضعیف 
می شود و نمی تواند حرف بزند زیرا نجف شهر 
علم و اجتهاد اســت و آیت اهلل خمینی)ره( در 
آن جا منزوی خواهد شــد. اما یکــی از یاران 
نزدیک ایشان می گوید: »وقتی امام وارد نجف 
شــد کرســی درس خود را دایر کرد و سپس 
مجتهدین پای درس ایشــان آمدند و بنابراین 
علم اجتهاد امام در نجف صدا کرد. از آن طرف 
در کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان و 
لبنان نهضت هایی آغاز شد که براساس نهضت 

امام شکل گرفته بود.«
وقتــی که آیــت اهلل خمینی در نجــف حضور 
داشتند، صدام از او به شــدت متنفر بود. طارق 
عزیز وزیر خارجه مشــهور صدام پس از اشغال 
عراق توسط آمریکایی ها در مصاحبه ای مدعی 
شد که به رغم نفرت متقابلی که این مرد الهی 
از دیکتاتور عراق داشــتند، گویا به شاگردشان 
شــیخ محمود دعایی توصیه کــرده بودند که 
فرصت تبلیغات علیه رژیــم پهلوی را در رادیو 
فارسی بغداد در پوشــش همکاری با دستگاه 
اســتخبارات عراق از دســت ندهد و حداکثر 
استفاده را از حســادت صدام به شاه ببرد. در 
شرایطی که حوزه علمیه نجف و شیعیان عراق 
زیر فشــار روزافزون حزب بعث قرار داشتند و 
به قول خود امام می خواســتند ریشه اسالم و 
حوزه را بخشــکانند و زیارتگاه های متبرکه را 
به پارک تبدیل کنند، این فرصتی مغتنم برای 
انقالبیون پیرامون خمینی نســتوه بود. حتی 
مراجــع عالی قدر نجف نظیر آیت اهلل محســن 
حکیم نیز در آن زمــان در حصر خانگی بودند 
و امام در حالی که مردم عراق نیز از هوشیاری 
سیاسی ایرانیان برخوردار نبودند، تقریباً هیچ 
پشتیبانی در آن جا نداشتند. تنها اتکای ایشان 
به ایمان بی کرانشــان و شــخصیت قدرتمند 
خودشــان بود. همکاری با رادیو فارسی عراق 
هم فرصتی برای تبلیغ علیه شــاه و آمریکا بود 
و هم آقای دعایی به عنوان سخنگوی روحانیت 

 رضا روشن

تقابل شخصیت های قدرتمند تاریخی همواره جذاب بوده اســت، به ویژه اگر دو طرف تقابل در دو منتهی الیه 
خصلت های بشری باشند؛ یک مرد خدایی و نورانی که قدرتش را در راه تعالی مردم به کار می گرفت در یک سو 
و در سوی مقابل یک سیاست پیشه سفاک و ابن الوقت که حرصش برای قدرت به جنون بدل شد. یکی سربلند 
تاریخ و دیگری بازنده. یکی از وجوه قدرت شــخصیتی حضرت امام خمینی)ره( برتــری او  در تقابل دوگانه 
با صدام حســین ملعون، نخســت وزیر و رئیس جمهور عراق در زمان تبعید رهبر انقاب در نجف و همچنین 
دشمن بزرگ جمهوری اسامی ایران پس از پیروزی انقاب بود به طوری که به شهادت تاریخ نه تنها پیر مبارز 
نجف حصر خود توسط صدام و مطامع او از حضورش در عراق را به چالش کشیده و برای گسترش انقاب مردم 
ایران او را بازی داد، بلکه بعدتر، طی دفاع مقدس هشت ساله نیز عمًا متجاوز تکریتی را به رغم جنگی نابرابر 

شکست داد.

نگاهی به رفتار هوشمندانه امام خمینی)ره( در مقابل صدام برای 
پیشبرد مقاصد انقابی و اسامی، زمانی که در کشور عراق در تبعید 

به سر می بردند

 »خیر« و »شر« در تقابل
 صیرورت تاریخی



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره پنجم   |       آبان و آذر 1394 80    

تاریخ

کجا می روید؟ امام گفتنــد: »جایی که تحت 
تأثیر ایران نباشد.«

تعبیرشان شــبیه این بود که جایی می روم که 
مســتعمره ایران نباشــد. بعدها وقتی ایشان 
در نوفل لو شــاتو اقامت داشــتند نیز در پاسخ 
درخواست مراعات سیاســی با پاریس از سوی 
وزیر خارجه وقت فرانســه او را چنین خاموش 
کردند: »نمی دانستم فرانســه مستعمره ایران 
است!« این تاکتیک وزیر دولت ژیسکار دیستن 
را به موضع انفعال کشــاند و تلویحاً چراغ سبز 
داد که رهبر انقالب ایران در فرانســه هر کاری 
خواســت بکند. اما در عراق موضوع به همین 
سادگی نبود. پس از تهدید امام به ترک عراق، 
بعثی ها تضییقاتی را برای امام فراهم کردند و 
مراجعین به بیت امام را به بهانه خطر سوء قصد 
دشــمنان دســتگیر می کردند یا جلوی آن ها 
را می گرفتند. وقتی امام ایــن رفتار را دیدند، 
عکس العمل نشــان دادند و در خانه تحصن، و 
تدریس را متوقف کردند، بــرای نماز جماعت 
به مســجد نمی رفتنــد و برای زیــارت حرم 

امیرالمومنین)ع( نیز دیگر نرفتند.
با آغــاز غائله اخــراج ایرانی ها تحــت عنوان 
معاندین از عراق، حتی شــیعیان این کشور از 
ترس ســکوت کرده بودند و امام در این مورد 
می گفتند: »مثل ایران نیســت کــه مردم از 
تقابل با حکومت نترسند، به همین دلیل بیش 
از این نمی شود در این جا کاری کرد. عراقی ها 
و ایرانی ها، از این جنبه قابل قیاس نیســتند. 
عراقی ها در مسائل سیاسی پختگی ایرانی ها 
را ندارند. در زمینه های دینــی هم آن قدرها 
محکم نیســتند، به همین دلیــل حزب بعث 
توانست در میان شــیعه ها نفوذ کند.« این در 
حالی بود کــه پس از رحلت آیــت اهلل حکیم 
بعثی ها فشارشــان را روی شــیعیان تشدید 
کــرده و حتی آیــت اهلل خوئی، بــا نفوذترین 
مرجع عــراق، حین اخــراج ایرانی هــا و آزار 
علما و دســتگیری مراجع عماًل خانه نشــین 
شــده بود. پس از این اتفاق امام به بصره رفت 
و همراهانشــان به کویت عزیمــت کردند تا 
شرایط آن جا را بســنجند. قرار بر این بود که 
امام از عراق مهاجرت کنند اما پس از مشورت 
با حاج احمد فرزندشــان تصمیمشان عوض 
شــد و پاریس در قلب اروپا بــه عنوان مقصد 

ایشان انتخاب شد.  

امضا کــرده و تعهد کرده بودنــد علیه یکدیگر 
فعالیت سیاســی نکنند و مخالفان یکدیگر را 
کنترل کنند. اما طبق گفته های حجت االسالم 
ـ همراه امام در سال های تبعید  محمد دعاییـ 
و نخستین ســفیر جمهوری اسالمی در عراق 
ـــــ و همچنیــن مدارکی که بعد از ســقوط 
صدام حســین از اســتخبارات عراق کشــف 
شدند، دلیل مدارای اولیه او با آیت اهلل خمینی 
رقابت پنهان دیکتاتور عــراق با دیکتاتور ایران 
با هدف تضعیف حکومت تهران و سوءاستفاده 
از چنیــن موقعیتی برای نقــض پیمان مرزی 
الجزیره با ایران بود. موقعیتی که اتفاقاً پس از 
انقالب ایران در سال 1979 دست داد و صدام 
سرانجام به خاک همســایه پارسی تجاوز کرد. 
غافل از این که همان پیر نجف این بار در نقش 
پیر جماران بار دیگر با پشــتیبانی ملت ایران 

جلویش ایستاد.

 تهدید صدام برای ترک عراق
به هر حال به گفته همــراه امام »یک روز عصر 
که نجف خلوت بود، شــاکر با همراهی رئیس 
اوقاف نجف )کردی بود که فارسی می دانست( 
و رئیس امنیــت نجف خدمت حضــرت امام 
رسیدند. او خیلی باادب و احترام برخورد کرد و 
گفت که ما مطلعیم شما یکی از شخصیت های 
بزرگ مبارزه با اســتعمار و دیکتاتوری هستید 
و ما حرمت شــما را حفظ می کنیم. اما شــما 
می دانید که ما با رژیم شــاه توافقاتی داریم و 
قول داده ایم که فعالیت گروه های مخالف علیه 
یکدیگر را کنترل کنیم و شــما اجــازه دهید 
نســبت به تعهداتی که داریم وفادار باشــیم. 
در ضمن فعالیت های علنــی را انجام ندهید و 
اگر اعالمیه ای دارید اجــازه دهید در بیرون از 
عراق منتشر شود و فرمایشات شما را در خارج 
از عراق تکثیر کنند. یعنی می خواســت بگوید 
محل دیگری را بــرای انعــکاس فعالیت های 
مبارزاتی تــان انتخاب کنید تا رژیم شــاه فکر 

نکند با شما مساعدتی می شود.«
اما پیر نجف از حربه ای استفاده کرد که بعدها 
در مورد وزیر خارجه فرانســه هم به کار بست. 
ایشان گفتند: »صحیح نیست که انقالبیون در 
پیروی از من فعالیت کنند و به زندان بروند؛ اما 
من ساکت باشم. اما اگر برای شما محظوریتی 
هست، من خارج می شــوم.« شاکر گفت: مثاًل 

مبارز به رابط با اســتخبارات می توانست برای 
مشکالت پیش آمده برای اطرافیان امام رایزنی 
کند. بدین ترتیب امام برای پیشــبرد مبارزات 
مردم ایران هوشــمندانه از دشمن خود صدام 

هم سواری می گرفت.

  عدو شود سبب خیر
از بدو ورود حضــرت امام به نجف و اســتقرار 
در آن جا، دولت بغــداد کاماًل کنترل می کرد تا 
جلوی هر گونه فعالیت ایشان علیه رژیم شاه را 
بگیرد. زیرا ایشــان با توافق رژیم شاه به عراق 
تبعید شــده بودند و رژیم اصرار داشت ایشان 
در عــراق بمانند، امــا کنترل شــوند و جلوی 
فعالیت های سیاسی شــان گرفته شود. اما امام 
به وظایف خود عمل کــرده و تحت تأثیر هیچ 
فشار یا شــرایطی قرار نمی گرفتند. ایشان بنا 
به مناســبت ها، مالقات  و مصاحبه می کردند 
و اعالمیه می نوشــتند. البته به دلیل حرمت و 
موقعیت مذهبی باالیی که داشــتند، معموالً 
جلوی ایشــان گرفته نمی شــد؛ اما از انعکاس 
کارهای ایشــان جلوگیری به عمــل می آمد. 
مثاًل اگر اعالمیه ای می نوشــتند، امکان توزیع 
آن در عراق نبود )مگــر به صورت مخفی و دور 
از چشم مسئوالن( اما همان اعالمیه در داخل 
ایران و گاهی در ســطح جهانــی غوغایی به پا 
می کرد. این فعالیت ها حــدود یک دهه بدین 
ســبک ادامه یافت تا این که مبارزات مردم اوج 
گرفت و رژیم تازه متوجه اهمال همتای عراقی 

خود شد.
رژیم شــاه برای ممانعت از تأثیرگذاری بیشتر 
امام در نجــف بر جریانات مبارز و پیشــگیری 
از فعالیت های ایشــان، به بغداد متوسل شد و 
پیغام فرســتاد که »ما با هم توافق داشتیم که 
اجازه ندهید مخالفان سیاسی ما فعالیت کنند. 
اما رهبر مخالفــان، علناً در عــراق کار خود را 
می کند و شــما باید او را کنترل کنید.« این جا 
بود که نمایندگانی از ســوی دولــت از جمله 
سعدون شاکر مشاور صدام و از مسئوالن عالی 
امنیتی عراق و عضو شورای بعث، توسط آقای 
دعلیی از امام وقت مالقات خواست که ایشان 

هم وقتی را تعیین فرمودند.
این زمانی بود که شــاه و صدام با میانجیگری 
بومدین رئیس جمهور وقت الجزایر تفاهم نامه 
مــرزی الجزیره را برای تقســیم شــط العرب 

رقابت صدام با شاه
طبق گفته های حجت االســالم محمود   دعایــی دلیل مدارای اولیــه  صدام با 
آیت اهلل خمینی رقابت پنهان دیکتاتور عراق بــا دیکتاتور ایران با هدف تضعیف 

حکومت تهران و سوءاستفاده برای نقض پیمان مرزی الجزیره با ایران بود.

شاکر مشاور 
صدام با همراهی 
رئیس اوقاف 
نجف و رئیس 
امنیت نجف 
خدمت حضرت 
امام رسیدند 
امام گفتند: 
صحیح نیست 
که انقالبیون 
در پیروی از من 
فعالیت کنند و به 
زندان بروند؛ اما 
من ساکت باشم. 
اما اگر برای شما  
مالحظه ای 
هست، من خارج 
می شوم
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گفتوگو

با حسين سحرخيز، کارشناس 
پرستاری ایستگاه جاده ای

 برگی از خاطرات امدادگران
در هشت سال دفاع مقدس

خاطرات محمدرضا ورسيده، 
آزاده رهاشده از بند رژیم بعث

شوقغزه
وهاللاحمر

روزهای
زندگی

ازخاكريزتا
زندانهايصدام

روايتخاطره

 برگی از خاطرات امدادگران
در  هشت سال دفاع مقدس

ترجمانايثار

فرهنگايثار
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گفت وگو
روحامدادرسانی

برای امداد رســانی فقط روحیه ای به اســم مردانگي نیاز اســت كه اين را در 
بچه هاي هالل احمر ديــده ام و دوســت دارم در همه انســان ها ببینم و البته 

مقداری هم فرهنگ ايثار و شهادت مي طلبد.

   گام نخست
ســحرخيز که قبــل از عضويــت در جمعيت 
هالل احمــر کارمند رســمی دولــت بوده و 
سابقه  پرســتاري در بخش هاي مختلف مانند 
اورژانس، اي سي يو و اتاق قلب را تجربه کرده، 
با شــروع بمباران غــزه، به شــكل داوطلبانه 
وارد جمعيــت هالل احمر می شــود. خودش 
می گويــد: »در پی بمباران های شــديد غزه، 
احســاس کردم حضورم در کنار مردم آن جا 
مي تواند کمكي باشــد؛ البته حدود دو ســال 
طول کشــيد تا بتوانم وارد هالل احمر شــوم. 
از طريق ســايت، مراحل ثبت نام را انجام دادم 
و بعــد از طی انــواع آزمون ها موفــق به ورود 
داوطلبانه به هالل احمر شــدم. در حال حاضر 
حدود 5 سال است که در هالل احمر هستم و 
علی رغم تمام اشتياقی که براي حضور در غزه 
داشتم، متأسفانه موفق نشدم. چراکه اعزام به 
مناطق اشغالی، شرايط بسيار سختی دارد که 
شايد برای هر کســی فراهم نباشد. کسانی که 
به عنــوان داوطلب وارد هالل احمر شــده اند، 
نمی توانند به راحتــی به غزه اعزام شــوند و 
فقط کارمندان رســمی هالل احمر اين امتياز 

را دارند.« 

  ایثار وقتی اســت که از »وظيفه« 
پيشی بگيری

فعايت او و همكارانش در ايســتگاه جاده ای 
هالل احمر ســؤال بعدي اســت. ســحرخيز 
اين طور توضيح مي دهد: »در پايگاه جاده اي 
به عنوان نجات گر خدمت مي کنم. وظايفمان 
کاماًل مشخص شده است و در دو بخش امداد 
و نجــات فعاليت می کنيم. بــه عبارت ديگر، 
مجموع اقدامــات 115 و 125 که در داخل 
شهر انجام می شــود، در هالل احمر به عهده 
ما گذاشــته شــده؛ اما در خارج از شهر. پس 
کاماًل مشخص است که وســعت کار بيش از 
حد معمول است. به همين دليل نيروها بايد 
آموزش هاي بيشتري را بگذرانند و بيشتر دل 
به کار دهند. در بسياری از موارد، خدماتی را 
ارائه می دهيم که اصاًل وظيفه مان نيســت و 
به همين دليل اين کار دارای حس شــفقت 
خاصی اســت و وقتــی بيــش از وظيفه ات 
خدمت کنی ايثار کرده ای، وظيفه که وظيفه 

است.« 

بهشوقغزهعضوجمعيت
هاللاحمرشدم

ساميه امينی

گذرگاه و گلوگاه های جاده ای، جایي اســت که جز با ایثار نمی توان خدمت کرد. اگر روحيه ایثار و فداکاری 
را در خود پرورش نداده باشــی، هم موقعيت زمانی و مکانی تو را خســته می کند و هم اتفاقاتی که شب و 
روز و سرما و گرما نمی شناسند در کمينت هســتند تا چند صباحی از شروع خدمتت نگذشته تو را ميهمان 
درمانگاه های بازتوانی افســردگی کنند! اما اگر خود را ساخته باشــی و همواره خدمت به خلق را سرلوحه 
زندگی ات قرار داده باشی، در پس همه این اتفاقات خدا را می بينی و در راه رضای او نه تنها وظيفه ات را خوب 
اجرا می کنی که از خود و آسایشت نيز می گذری تا خلقی را آســوده ببينی. حسين سحرخيز، کارشناس 
پرستاری ایستگاه جاده ای هالل احمر در شــميرانات، رفتيم تا با او درباره فعاليتش و نيز ویژگي هاي پدر 
شــهيدش گفت وگو کنيم. او فرزند پاسدار شــهيد حاج مصطفي سحرخيز و کارشــناس ارشد مدیریت 
پرستاري است که از سال 1389 عضو جمعيت هالل احمر شد. سحرخيز افتخار مي کند که هم فرزند شهيد 

است و هم داماد شهيد حاج علي اکبر رحمانيان، فاتح والفجر8. 

حسين سحرخيز، کارشناس پرستاری ایستگاه جاده ای هالل احمر در 
شميرانات، از این فعاليت، ویژگي هاي پدر شهيدش و لزوم ترویج فرهنگ 

ایثار در جامعه مي گوید
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گلولهوقلبپدرم
برای شهادت پدرم تاريخ های متفاوتی نقل شده، اما مشخص ترين آن 5 مهر سال 
60 است كه در عملیات هاي راه گشايي در محور آبادانـ  ماهشهر حضور داشت. 

ظاهراً پدرم با اصابت مستقیم گلوله به قلب به شهادت رسید. 

انقالب سر پا بايستد. مســئوالن و همه ما در 
هر جايگاهي که هســتيم بايد به کســاني که 
پيش از ما خون دل ها خورده اند و ســختي ها 
کشــيده اند تا امروز لباسی به اسم لباس سرخ 
هالل احمر به بر تن مان باشد، پايبند باشيم. به 
عنوان عضوی از خانواده بزرگ جامعه ايثارگر، 
از دوستانم و مســئولين فرهنگي تقاضا دارم 
براي فرهنگ ســازي در جمعيت هالل احمر 
بيشتر هزينه کنند. اگر انتظار داريم، فرهنگ 
ايثار و شــهادت تقويت شــود، بايد الاقل به 
قوانيــن پايبند باشــيم. اگر تصميــم گرفته 
مي شود يك سازمان فالن کارها را انجام دهد، 
اين کارها بايد تدوين شــود. اگر در جمعيت 
هالل احمر، چيزی تدوين شده، پس بايد اجرا 
شود و اگر اجرا شده، بايد گزارش آن به دست 

ما برسد.« 

  درباره مصطفي سحرخيز 
صحبت درباره فعاليت هاي حســين سحرخيز 
و همكارانش به درازا کشــيد، امــا بهانه اين 
گپ و گفت پدر شــهيدش هم بود. پس ادامه 
صحبت مان درباره پاسدار شهيد حاج مصطفي 
سحرخيز گذشت: »ما پنج برادر و يك خواهر 
بوديم. من آخرين فرزند شــهيدی هستم که 
زندگي شــرافت مندانه و کاملی را پشــت سر 
گذاشــته بود و يك جوان کم تجربــه و تازه به 
دوران رســيده نبود که بر اثر انقالب متحول 
شده اســت. نام تمام فرزندانش را با نظر علما 
انتخاب می کرد و نام خانوادگی مان را هم خود 
او برگزيد. در جهرم زندگی می کرد و هميشه با 
آيت اهلل »شب زنده دار«، آيت اهلل »دستغيب« 
و ديگر علمای اســتان فارس در امور مختلف 
مشورت مي کرد. در شهرســتان هم به عنوان 
معلم قرآن فعاليت می کرد که نهايتاً در ســال 
60 و در عمليات »شكســت حصر آبادان« به 
شهادت رســيد. در آن زمان من فقط دو سال 
داشتم. خانواده می گويند با اين که حدود سه 
ماه پيكر وي در منطقه اي افتاده بود که به آن 
دسترسی نداشتند اما وقتي او را آوردند، بدن 

او کاماًل سالم بود.« 

  نان حالل
روايت سحرخيز از پدر اين طور ادامه مي يابد:» 
شغل اصلي پدرم، کوزه گري و سفال گري بود 

که به »فخار« معروف اســت و انواع وسايل و 
ملزومات مــردم را با خاك رس می ســاخت 
که بيشــتر آن ها گلــدان و کوزه و ســبو بود. 
جالب اين جاســت که از 15 سالگی سرپرست 
خانــواده اش شــد و بــه اعتراف بســياری از 
دوستان و آشــنايان، بر نان حالل بسيار تأکيد 
می کرد. برادرم که در کنــار پدر، به کارگري و 
شاگردي مشــغول بود نقل می کند؛ به دليل 
کيفيت باالی کــوزه، مردم هميشــه از قبل 
ســفارش می دادند. حرارت کوره سفال گری 
بســيار باال بود و وقتی که پــدر از کوره بيرون 
می آمــد، پيراهنش آن چنان خيس می شــد 
که گويا لباســي را از داخل ظرف آب برداشته 
و پوشيده اســت. هميشــه تأکيد داشت هر 
کاري کــه مي کنيــد بايد نانش حالل باشــد 
و نان بــازوي خودتان را بخوريــد. در معلمی 
قرآن بســيار جاافتاده بود و تمام اهالی شــهر 
او را می شــناختند. گرچه من هنوز ســاکن 
تهران هســتم، اما گاهی که برای انجام کاری 
به شهرســتان خودمــان مراجعــه می کنم، 
اگر شخص مسنی باشــد که پدرم را به خاطر 
بياورد، قطعاً مي گويد که شاگرد حاج مصطفي 
بوده است. حقيقت اين است که معلمی قرآن و 
آموزش احكام آن هم در دوران قبل از انقالب، 
کار راحتي نبود. پدرم افتخار دست بوسي امام 
خمينی)ره( را در نجف نيز داشت و با اين که تا 
کالس پنجم بيشــتر تحصيل نكرده بود، اما از 
درك بااليی برخوردار بود و مي دانست که بايد 

تحت امر ولي باشد.« 

  گلوله و قلب پدرم 
اين گپ و گفت بــا صحبت دربــاره چگونگي 
شهادت حاج مصطفي سحرخيز تمام مي شود: 
»برای شــهادت پدرم تاريخ های متفاوتی نقل 
شده است، اما مشــخص ترين آن 5 مهر سال 
60 اســت که در عمليات هاي راه گشــايي در 
محور آبادانـ  ماهشــهر قبل از شكست حصر 
آبادان حضور داشــت. ظاهراً پــدرم با اصابت 
مســتقيم گلوله به قلب به شهادت رسيد. حاال 
اين که به قلب خورده يا نه، جســتجو نكرده ام، 
اما قرآني که هميشــه با او بود و در جيب چپ 
می گذاشتند، به وسيله گلوله، سوراخ شده بود. 
اين قرآن مدت ها به عنوان تبرك بين خانواده 

و فاميل به امانت گذاشته مي شد.« 

  تبلور روحيه مردانگي در هالل احمر
صحبت که به اين جا مي رســد، از سحرخيز 
مي خواهيــم به آرشــيو خاطراتــش رجوع 
کند؛  او مي گويــد موارد زيادي هســت که 
همگي نشــان دهنده وجود روحيه مردانگي 
در بچه هاي هالل احمر اســت. بعد هم براي 
نمونه تعريف مي کند که: »امداد رســانی در 
شب هاي سرد زمستان آن هم در دامنه های 
کوه کار بسيار سختي اســت. مثاًل جانبازي 
را به يــاد دارم که يك پيكان وانت داشــت و 
زنجير چرخــش پاره شــده بــود. در برف 
گير افتــاده بود و به ســختي کارش را انجام 
مي داد چراکه انگشــتان دستش را در جبهه 
از دســت داده بود. آن روزها، من به تازگی در 
هالل احمر وارد شده بودم. يكی از دوستانم با 
سعه صدر بســيار زياد کار آن جانباز را انجام 
داد. گرچه نصب زنجير چرخ آن چنان سخت 
به نظر نمی رســد، اما در شــرايطي که اصاًل 
ايمن نيســتيد و يا در جاهايي گير کرده ايد 
که لباس مناسب نداريد و شــرايط مناسب 
نيســت، فقط روحيــه ای به اســم مردانگي 
نياز اســت که اين را در بچه هاي هالل احمر 
ديده ام و دوست دارم در همه انسان ها ببينم 
و البته مقداری هم فرهنگ ايثار و شــهادت 

مي طلبد.« 

  به خون ها پایبند باشيم
ســحرخيز روي »فرهنگ ايثار و شــهادت« 
تأکيــد مي کنــد و بالفاصله ادامــه مي دهد: 
»شهادت يك اتفاق نيست. اين طور نيست که 
يك نفر به جبهه برود و تير دشــمن به صورت 
اتفاقی و بر حسب شــانس به او اصابت کند و 
شــهيد شــود. شــهادت يك مقام است. اين 
توفيق از طرف کســي اســت که مالك تمام 
شئونات اســت؛ هم دنيا و هم آخرت و در اين 
بازي به هرکســي راه داده نمي شود. تا کسي 
عاشــقي اش را اثبــات نكرده باشــد، راهش 
نمي دهند.« بعد هم مي گويد: »ســازمان هاي 
فرهنگي براي فراهم کــردن مقدمات ايثارگر 
شــدن نيروها اعم از پرســنل و يــا داوطلب، 
وظايفی دارنــد و بايد در ايــن زمينه زحمت 
بيشتري بكشند.« ســحرخيز تلنگري هم به 
خود و ديگــران مي زنــد: »هالل احمر حدود 
ســيصد شــهيد تقديم کرده اســت تــا اين 

امداد رسانی در 
شب هاي سرد 
زمستان آن هم 
در دامنه های 
كوه كار بسیار 
سختي است. 

مثالً جانبازي را 
به ياد دارم كه يك 
پیكان وانت داشت 
و زنجیر چرخش 
پاره شده بود. در 

برف گیر افتاده بود 
و به سختي كارش 

را انجام مي داد 
چراكه انگشتان 

دستش را در جبهه 
از دست داده بود. 

يكی از دوستانم  با 
سعه صدر كار او را 

انجام داد
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خاطره

روزهایزندگی

 گرد آوری:اميد شریفی

هشــت ســال دفاع مقدس را می توان هر بار جور دیگــر دید؛ وقتی 
خاطــرات را ورق می زنــی به نکته هــای ریزی می رســی که بدون 
بزرگ نمایی،کارآمدتریــن الگو برای زندگی در همه دوران هاســت. 
روزگاری که »همت عالی« باعث می شــد رنج »نداری« تبدیل به یأس 
نشــود و به عکس، انگيزه ها برای ادامه حيات دو چندان شود. فعاليت 
امدادگران جبهه ها همپای رشــادت رزمندگان ارزشمند و پر از نکته 
است. این »فرشتگان ســفيدپوش« زیر بمباران و با کم ترین امکانات 
»داوطلبانه« در خط مقدم و پشت خاکریز خدمت کردند. در این گزارش 
گوشــه ای از تاریخ معاصر را ورق می زنيم تا یادمــان نرود در زمانه ای 
نفس می کشيم که »ایثار« معنای تازه ای یافت و مصادیقش حاال چون 
گوهری گران قدر  پيش روی مان است. راستی آن همه از خودگذشتی و 
خدمت بی مزد و منت ریشه در چه داشت؟ بخشی از پاسخ این سوال در 
خاطرات امدادگران جبهه نهفته است. سه خاطره را گزینش کرده ایم  
که در ادامه می خوانيد. این ها نمونه ای از هزاران هزار ایثار در هشــت 

سال دفاع مقدس است.

 برگی از خاطرات امدادگران  در هشت سال 
دفاع مقدس

قاب ایثار

گاهـیتاسهشبنمـیخوابیدیم

 در مقطع دوم دبيرســتان بودم که جنگ تحميلی آغاز شــد. به دليل اين که از قبل سابقه 
مبارزه با »خلق عرب و منافقين« و کمك به سيل زدگان آبادان را داشتم بار ديگر پيش قدم 
شدم و به عنوان امدادگر به مجروحان در آبادان رسيدگی می کردم. دوره های امدادگری را 
از قبل زمانی که عضو بسيج بودم گذرانده بودم. پذيرش اين که به عنوان امدادگر در آبادان 
بمانم برای خانواده کمی مشــكل بود، اما حضور برادرانم در جبهه و مقاومت و پافشــاريم 
سبب شــد تا خانواده با تصميم من موافقت کنند. در نتيجه از ابتدای جنگ تا سال 1364 
در مناطق عملياتی و بيمارســتان ها حضور يافتم. با تعدادی از دوســتانم برای کمك به 
مجروحين وارد بيمارســتان »شرکت نفت« آبادان شــديم. عراق از موقعيت »شلمچه« 
به ســمت آبادان در حال پيشــروی بود تا اين که خانواده ام آبادان را ترك کردند. اما من و 
خواهر بزرگم »مهری« در خوابگاه بيمارستان شرکت نفت مانديم. تعداد خواهرانی که در 
آن جا به سر می بردند حدود 20 نفر بود و در هر قسمت که اعالم نياز می شد از طرف سپاه و 
هالل احمر برای کمك حضور می يافتيم. در عمليات فتح المبين به بيمارستان »شهدای 
شوش«در شهرستان شوش اعزام شديم. از آن جايی که بخيه زدن، رگ گيری و کمك های 
اوليه را از قبل می دانســتيم، هر يك از ما در بخش های مختلف اين بيمارســتان مشغول 
انجام کار شــديم. مجروحين آن قدر زياد می شدند که گاهی تا ســه شب نمی خوابيديم. 
شرايط بسيار خطرناك بود و نمی توانســتيم مجروحين را به مدت طوالنی در بيمارستان 
آبادان بســتری کنيم. چون دشمن آن جا را چندين بار موشــك باران کرده بود، به همين 
خاطر برای جلوگيری از آســيب ديدگی مجروحــان، تمام پنجره های بيمارســتان را با 
گونی هايی که داخلشــان پر از شن شــده بود پوشــانده بوديم. حمالت عراقی ها در سال 
1364 بسيار شديد شده بود و ساعت ها گلوله های »کاتيوشا« يا همان »خمسه خمسه« 
به ســوی ما شــليك می کردند. بنابراين ما آبادان را تــرك کرديم، اما بــار ديگر از طرف 
هالل احمر برای عمليات های »والفجر« به »بيمارســتان ســينا«ی اهواز رفتيم. با پايان 
يافتن جنگ ادامه تحصيل دادم و موفق به کسب مدرك کارشناسی ارشد شدم. به دنبال 
آن به خاطر عالقه ام به شــغل معلمی روی آوردم و در دبيرستان حضرت فاطمه زهرا)س( 

منطقه 14 تهران به تدريس پرداختم.

مینا كمایی
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صحـنههاییازشـجاعتوایثار

ابتدا به صــورت داوطلبانه به جبهه نرفتم. وقتی غائله کردســتان اتفاق افتاد و ضد 
انقالب در کردســتان شــروع به فعاليت کرد، دکتر فياض بخش از من خواست که 
به ســنندج بروم، اما من قبول نكردم. وی تصميم گرفت اين مســئله را با مادرم در 
ميان بگذارد تا شــايد اصرارمادرم بتواند مرا به رفتن ترغيب کند. ابتدا وقتی مادرم 
به من اصرار کرد، قبول نكردم؛ زيرا مايل نبودم که به کردســتان بروم و به او گفتم: 
تو می خواهی مرا به کشــتن بدهی؛ اما با تمام اين بی ميلی ها به کردســتان رفتم و 
در آن جا با شهيد محمد بروجردی آشنا شــدم. او از من پرسيد که به پاوه يا مريوان 
می رويد؟ من که از قبل می دانستم اوضاع امنيتی شهر پاوه بسيار خطرناك است، 
بدون هيچ مكثی گفتــم به مريوان می روم. ديدن صحنه هايی از شــجاعت ، ايثار و 
مظلوميت رزمندگان باعث شد تا آخرين روز جنگ در جبهه بمانم و بعد از آخرين 
عمليات يعنی عمليات مرصاد با اشــك جبهــه را ترك کردم و بعــد از پايان غائله 
کردستان به عنوان ماما به جبهه های جنوب رفتم و در بيمارستان شهيد کالنتری 
انديمشك شروع به کار کردم. هر کاری که می توانستم انجام می دادم؛ از غذا دادن 
به مجروحان تا پانســمان کردن. در يكــی از عمليات ها تعداد زيــادی مجروح به 
بيمارستان منتقل شد که بر اثر انفجار مين از ناحيه دست و پا دچار آسيب ديدگی 
شديدی شــده بودند. در آن زمان مســئول بخش »ريكاوری« بودم و همزمان با 
پانســمان مجروحين به آن ها غذا مي دادم. در يكی از روزهای ماه رمضان وقتی به 
آشــپزخانه بيمارســتان رفتم تا برای مجروحان غذا بياورم، متوجه شدم که ناهار 
آن ها قورمه سبزی است؛ از طرف ديگر من هم خيلی قورمه سبزی دوست داشتم و 
با زبان روزه گفتم: »خدای من! چند ساعت ديگر بايد تا افطار صبر کنم؟« پرستاران 
مسئول غذا دادن به مجروحان بودند. در ميان آن ها رزمنده ای بود که هر دو دست 
و پاهايش شكســته بود؛ به همين دليل بايد به او غذا می دادم. در تمام لحظاتی که 
من با قاشق به او غذا می دادم، او اشك می ريخت. از او پرسيدم: چرا گريه می کنی؟ 
گفت: خدا مرا بكشد ، شــما بايد در حالی که روزه هســتيد به من غذا بدهيد و من 

شرمنده می شوم.

مریم كاتبی 

آننوجوان12ساله

يك سال پس از پيروزی انقالب اسالمی برای تحصيل رشته پرستاری وارد دانشگاه 
شدم. ترم اول دانشگاه را گذراندم و با چند تن از دوستانم در انجمن اسالمی دانشگاه 
به آبــادان رفتيم. از آن جايــی که هنوز دوره های علمی پرســتاری را در دانشــگاه 
نگذرانده بودم در ابتدا به صورت امدادگر در بيمارستان کار می کرديم. پس از مدتی، 
دوره های امدادگری و رسيدگی به مجروحان را سپری کردم و به همراه رزمندگان در 
عمليات »الی بيت المقدس« )آزادسازی خرمشهر( شرکت کردم و مدت 45 روز در 
منطقه ماندم. عالوه بر آن، در عمليات »کربالی 5« نيز، 21 روز در اهواز بودم. با آغاز 
حمالت شيميايی عراق عليه ايران و مجروحيت و شهادت بسياری از رزمندگان، به 
عنوان گره مراقبت ويژه از مجروحان عمليات های آزادســازی مهران و »کربالی 4« 
به استاديوم آزادی تهران آمديم. در اســتاديوم تعداد بسياری از مجروحان را ديدم. 
پرستاران و پزشكان برای آن که اين مجروحان از نظر روحی آسيب نبينند از ماسك 
اســتفاده نمی کردند. عوامل شــيميايی محيط را آلوده کرده بود و برخی از همين 
پرستاران و پزشكان که از ماسك استفاده نمی کردند ريه هايشان آسيب ديد... يكی 
از خاطره هايم به حضور پنهانی نوجوانی 12 ساله در جبهه بازمی گردد. به دليل سن 
کم، اجازه نداده بودند به جبهه برود، اما خود را داخل اتوبوس رزمندگان پنهان کرده 
و به جبهه آمده بود. در يكی از درگيری ها از ناحيه گــردن و کتف مورد اصابت گلوله 
قرا گرفت و وقتی که او را پيش ما آورنــد، تقاضا کرد که »من را به عقب منتقل نكنيد. 
بگذاريد دوره بهبودی را در همين بيمارستان بگذرانم.« و حدود 30 روز طول کشيد 
تا خوب شود. اواخر حضورش در بيمارســتان ديگر خودش يك امدادگر شده بود. بر 
سر تخت مجروحان ديگر می رفت و به آن ها رسيدگی می کرد. برخی از مجروحان از 
اين که يك پرستار زن جراحت آن ها را پانسمان کند ناراحت می شدند، بنابراين از ما 
می خواستند که آن نوجوان زخم هايشان را ضدعفونی و پانسمان کند. عالوه بر اين، 
حضور او باعث تقويت روحيه ديگر مجروحان نيز شده بود. پس از اين که آن نوجوان 
مرخص شد ديگر از او خبر نداشــتم تا اين که در پايان جنگ خبر دادند که او شهيد 

شده است.

صدیقه حنانی
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روایت
رفتارهایناجوانمردانهحزببعث

در 4 سال اول ما را به شــدت اذيت كردند با غذای كم و كتك زياد! ايران كه عملیات 
می كرد ما را كتك می زدند. گفته بوديم می خواهیم نماز جماعت بخوانیم، لباس 

داشته باشیم، پزشك احتیاج داريم ولي عراقی ها اين امكانات را به ما نمی دادند.

    از جبهه تا اسارت
ســال 1360 برای عضويت در نيروی سپاه در 
منطقه جمهوری ثبت نام کــردم. قبل از اين که 
به جبهــه بروم در ورزشــگاه نيرو ســپاه دفاع 
شخصی، دفاع شــخصی ياد گرفته بودم. شهيد 
همت و شــهيد دســتواره می گفتند: »بايد در 
عمليات شــرکت کنی و به تيپ آموزش رزمی 
بدهيد چون الزم اســت بچه ها دفاع شــخصي 
بلد باشند.« حق هم داشــتند چون در عمليات 
حصر آبادان شــرايط طوری شده بود که بچه ها 
تن به تن می جنگيدند. ما هم به حكم وظيفه به 
چندين گروهان و گردان آموزش دفاع شخصي 

می داديم.
دو مرحله عمليات رمضان قبل انجام شــده بود 
و من در مرحله سوم عمليات به معرکه رسيدم. 
اين مرحله حــدود 17، 18 روز به علت اين که 
عراقی ها منطقه پــرورش ماهــی را تبديل به 
باتالق کرده بودند، به تعويق افتاد. در نهايت در 
مرحله سوم عمليات رمضان توانستم به منطقه 
بروم. آن جا منشــی گردان بــودم، آمار نيروها 
هم دستم بود. البته شهيد دستواره تأکيد داشت 
که من در اين عمليات نباشم؛ حتي تا پشت خط 
آمد و گفت نبايد بروي. گفتم اجازه دهيد در اين 
عمليات شــرکت کنم؛ برمی گردم به شما آمار 
شــهدا، جانبازان و مجروحان را اعالم مي کنم. 
جالب آن که خودم هم جــزو آمار بودم چون در 

شب عمليات زخمی شدم. )با خنده(
شب عمليات فرمانده ها بچه ها را توجيه کردند 
که در اين عمليــات بايد به دل دشــمن بزنيم 
و چون خطرناك اســت ممكن اســت از هر ده 
نفر يك نفر برگــردد و از هــر 100 نفر 10 نفر. 
حتــی گفتند به انــدازه 48 ســاعت مهمات و 
آذوقه با خودتان ببريد چون در اين بازه از زمان 

نمی توانيم پشتيبانی بكنيم.
من همراه تعدادي از بچه هــای آر.پی.جی زن 
بودم. زمانی که بــه خط دشــمن زديم و خط 
شكست، يك تانك در حال فرار بود؛ دويدم تا به 
آن برسم و نارنجك داخلش بيندازم؛ در همين 
حين صدای صوت خمپاره را شــنيدم. وقتی به 
هوش آمدم متوجه شــدم سرم ترکش خورده و 
از ناحيه پشت، به کمرم نيز ترکش اصابت کرده، 
همين طور دست چپم و پای راستم از زانو تكان 

نمي خورد.
در شــب عمليات آتش بين ما و دشــمن بود. تا 

تبلور»ايثار«؛ازخاكريزتا
زندانهايصدام

صالح اکبری 

گاهی وظيفه حرف زدن اســت و گاهی وظيفه سکوت، گاهی نوشتن، گاهی شــادی کردن، گاهی خشم، گاهی 
عطوفت، گاهی ترحم اما زمانی که از محور خود درآیي، دیگر وظيفه ات حفظ خودت نيســت؛ از محور خودت که 
بيرون آمدی به محور بزرگ تری می رسی، آن وقت وظيفه ات حفظ محور بزرگ تر می شود حال بستگی دارد چقدر 
بزرگ شوی به اندازه خانواده ات، جامعه ات و یا خدا. هرقدر که رشــد کردی وظيفه ات هم افزایش پيدا می کند تا 
جایی که برای خدا جانت را نثار می کنی و اسم وظيفه ات می شــود »ایثار«. محمدرضا ورسيده هم کسی است که 
در اوج جوانی خود رشــد کرد تا حدی که وظيفه خود را ایثار در راه معبودش دید و از جان و مال هستی اش چشم 
پوشيد. او متولد بهمن ماه 1339 در حومه خيابان پاستور تهران است. در دوره انقالب و جنگ به اندازه سن خودم 
نيروی فعالی بود. در کنار این فعاليت ها چون عالقه به مسائل هنری هم داشت نقاشی رنگ روغن هم انجام می داد.

ســراغ این آزاده جانباز ســال های دفاع مقدس رفتيم تا از رخدادها و وقایع زندان های بعــث برایمان بگوید. 
روایت هاي او خواندني و عبرت آموز است:

خاطرات محمدرضا ورسيده، آزاده رهاشده از بند رژیم بعث، از 
»عمليات رمضان تا آزادی«. او همچنين از آنچه در زندان صدام بر 

آزدگان گذشته، مي گوید
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بركتحضورحاجآقاابوترابی
ابتدا كه به اردوگاه رسیديم وارد موصل 2 شــديم كه شرايط بسیار بدي داشت. 
حدود 9 ماه گذشت كه ما را به موصل 4 بردند ؛ آن جا خیلی بهتر بود چون حاج آقا 

ابوترابی تشريف داشتند و حضورشان مايه بركت بود.

دمپايی ای داشــتيم، ما را زير يك ســايه بانی 
ريختند و اسم و نشــانی مان را نوشتند. بعد هم 
مصاحبه کرديم و گفتيم: »هرکســی صدای ما 
را می شــنود به خانواده مان خبر بدهد، ما اسير 
هســتيم و زنده ايم.« و اين جــزء قانون صليب 
ســرخ بود. زير ســايبان به ما گفتند بايد ده تا 
ده تا داخل آسايشــگاه ها برويــد. از در ورودی 
تا آسايشگاه ها مســافتی حدود 40 متر فاصله 
بود. روی شــن های داغ راه می رفتيم طوری که 
انگار داغــي آن به جگرمان می خــورد. يكی از 
خاطراتی که در ذهن من نقش بسته، راه رفتن 
روی شن های داغ از سايه بان تا آسايشگاه است 

؛ آن هم با پاي برهنه و بدن مجروح.
بچه هــای آسايشــگاه از دزفول، خوزســتان، 
مشهد و تهران بودند. در ســه روز اول، درهای 
اردوگاه را بــاز نمی کردند، حدود ســاعت يك، 
دو شب  می آمدند پشــت در آسايشگاه که چه 
کســانی نياز دارند بروند دستشويی. از بين 50 
نفر تعداد کمي را می بردند، در حالي که اســرا 
مريض بودند و مشــكالت خاص خود داشتند. 
مثاًل پاي من چون ترکش به استخوان چسبيده 
بود؛ چرك کرده بود و هرروز آن را مثل انار فشار 
می دادم تا چرك ها بيرون بيايد. شــب تا صبح 
درد می کشــيديم و آه و نالــه می کرديم. صبح 
که آفتاب می زد يك مقدار دردم تســكين پيدا 

می کرد.
تقريباً بعد از يك ماه پزشك آوردند. از هر اتاقی 
که حــدوداً 90 نفر بود 5 شــماره می دادند که 
اين تعداد بروند پيش دکتر، يا از آن اتاق 10 نفر 
بروند پيش پزشك. چون خيلی چيزها به مرور 
زمان شــكل گرفت، اوايل حدود سي، چهل نفر 
در مطب می ايســتادند تا دکتر بيايــد و آن ها 
معاينه کند. دکتر 10 نفــر را معاينه می کرد و 
می گفت بقيــه برگردند. بچه هــا يواش يواش 
برنامه گذاشــتند آن هايی که حالشان وخيم تر 
اســت پيش دکتر بروند. بعد آمدنــد گفتند به 
هر آسايشــگاهی 5 شماره بيشــتر نمي دهيم. 
درحالی که پزشــك هم کار خاصی نمی کرد و 

بيشتر مسكن می داد.
يك دســتم فلج بود که بعد از يك ســال و نيم 
ورزش دادن خوب شــد. پايم که مثاًل 10 کيلو 
بايد باشد، شــده بود 2 کيلو. چون چرك کرده 
بود نمی توانســتم با آن راه بروم لنــگ بودم و 

پشت بدنم می کشيدم.

     از موصل 2 به 4
ابتدا کــه بــه اردوگاه رســيديم وارد موصل 2 
شديم که شرايط بســيار بدي داشت. حدود 9 
ماه گذشــت که ما را به موصــل 4 بردند ؛ آن جا 
خيلی بهتر بود چون حاج آقا ابوترابی تشــريف 
داشتند و حضورشان مايه برکت بود. در طول 9 
ماهی که در موصل 2 بوديم درگيری سنگينی 
بــا عراقی هــا داشــتيم و در همــان درگيری 
عراقی ها 7 نفر از بچه های ما را شــهيد کردند. 
يك بار با بلوك بر ســر من زدنــد که بی هوش 
شــدم و ســرم چند تا بخيه خورد. حرف ما اين 
بود که براي دستشويي رفتن دمپايی و به خاطر 
سرمای هوا لباس می خواهيم. به بعضی ها يك 
پتو مي دادند که يا زير يا روی خودشان بيندازند 
در حالي که شــهر موصل جزو شــهرهای سرد 
عراق اســت. کف آسايشگاه هم ســيمان بود. 

خيلی از بچه ها کمردرد و رماتيسم گرفتند.

    بي اعتنایي صدام به قانون صليب سرخ
اســرا به مرور زمان زياد شــدند، هر اتاق 160 
نفره شــد درحالی که صليب ســرخ گفته بود 
آن جا گنجايش 65 نفر دارد امــا 160 نفر در 
هر اتاق زندگــی می کردند. بــرای همين هم 
خط کشی کرده بوديم. اگر پتويی 2 سانتی متر 
آن طرف تر می آمد، حريم همســايه را گرفته 
بوديم. مثــاًل اگر بنده پايــم را جمع می کردم 
می خورد به شكم دوســتم که کنارم خوابيده 
بود؛ بچه ها اين گونــه زندگی کردنــد. با اين 
اوصاف عراقی ها ساعت 2 بامداد در آسايشگاه 
را باز می کردند با کابل ما را کتك می زدند که 
مثاًل يك تكه نهج البالغه يــا دعای کميل از ما 

بگيرند.
در 4 ســال اول ما را به شــدت اذيت کردند با 
غذای کــم و کتك زيــاد! ايران کــه عمليات 
می کرد مــا را کتــك می زدند. گفتــه بوديم 
می خواهيــم نمــاز جماعت بخوانيــم، لباس 
داشــته باشــيم، پزشــك احتياج داريم ولي 

عراقی ها اين امكانات را به ما نمی دادند.
اســرا اعتصاب کردند غذا نخوردند و دشــمن 
7 روز در را بســته بود. در ايــن 7 روز به جايی 
رســيده بوديم که مجبور شديم يك قاشق، 2 
قاشــق آب بخوريم تا نميريم. گاهی عراقی ها 
در آسايشــگاه را سه روز می بســتند. عمليات 
که می شــد در را ســه، چهار روز بر روی اسرا 

صبح آن جا مانــدم و از ما ده نفــر، 8 نفر در جا 
به واســطه اصابت خمپاره به شهادت رسيدند. 
مــن نمی دانســتم عمليات شكســت خورده، 
عراقی ها دل لشــكر را بازکرده بودند و به شكل 
گازانبری ما را دور زده بودند. با تيمم نماز صبح 
را به جا آوردم، آفتاب داشــت طلــوع می کرد 
و جهت را تشــخيص دادم، بــرای حرکت بلند 
شــديم. چفيه را با پايم بستم ولي خيلی از بدنم 
خون می رفت. مرتب بی هوش می شــدم و روي 
زمين می افتادم، باز دوبــاره پياده به راهم ادامه 
می دادم و باز بی هوش می شدم و بلند می شدم. 
فكر می کردم مســير را درســت طی می کنم 
درحالی که داشــتم دقيقاً به ســمت دشــمن 
می رفتم. دشــمن ما را دور زده بود و پشت سر 
ما حضور داشــت که بعداً فهميدم بچه ها اسير 
شــده اند و از هر طرف می رفتم دشمن بود. اين 
اولين عملياتی بــود که بچه هــا 375 تانك را 
منهــدم بودند و بعداً گفتنــد عمليات موفقيت 
بااليی داشت، اما نتوانسته بودند محل پرورش 

ماهی را بگيرند.
خالصــه؛ مــن از صبــح زود در بيابان هــای 
شــلمچه و بصره پياده رفتم. خــون زيادی هم 
ازدســت داده بــودم و عطش فراواني داشــتم 
و بــرای آب له له می زدم. در طول مســيري که 
می رفتــم قمقمه هاي آب ايراني هــا و بعثي ها 
را نگاه مي کــردم که اگــر در آن آبي هســت 
بنوشــم؛ درحالی که آب براي آدم مجروح مضر 
و خطرناك اســت ولي عطش امان نمي داد. ... 

ساعت سه بعدازظهر اسير شدم.
)خاطرات جناب آقاي ورسيده از لحظه اسارت 
تا ورود به اردوگاه شــنيدنی است که ان شاءاهلل 

در شماره هاي بعد منتشر خواهد شد.(

‑   باروهای بی نصيب از قانون صليب سرخ
تقريباً از زمان مجروح شدنم حدود ده تا دوازده 
روز گذشــته بود تا اين که به اردوگاه رسيديم. 
باروهــای بلند 9 متــری آن که از ســنگ های 
سنگين درست کرده بودند من را ياد فيلم های 
آلمانی مي انداخــت. بعثی هــا گفتند: »خب 
رسيديد موصل ديگه راحتيد!« و با خوشحالی 
می گفتند دوســتانتان اين جا هستند. يكی دو 
تا از عراقی ها دست وپاشكسته فارسی صحبت 

می کردند و راهنماي ما بودند.
زمانی که از اتوبوس پياده شــديم نه کفشی نه 

28 كشور 
مستقیم با ايران 

می جنگیدند. 
بنده خودم 

نیروهای اردنی و 
يمنی را ديدم كه 

فرمانده های عراق 
از آن ها تشكر 

می كردند؛ همه 
اين ها را با چشم 

ديدم تمام آن هايی 
كه مستقیم و 

غیرمستقیم در 
جنگ شركت 

كردند. ولي لطف 
الهی شامل حال 

ما بود كه سرافراز 
باشیم و كشورمان 

سرافراز بماند
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روایت
بیتفاوتیصدامبهقوانينصليبسرخ

اسرا به مرور زمان زياد شــدند، هر اتاق 160 نفره شد درحالی كه صلیب سرخ 
گفته بود آن جا گنجايش 65 نفر دارد اما 160 نفر در هر اتاق زندگی می كردند. 

برای همین  بین خودمان  را خط كشی كرده بوديم.

کمي از آن را مي خــوردم. روي اين اندك نان 
پر مي شد از شــپش ها؛ چيزي مثل کشمش 
بود )چون شپش ها ســياه و خونی می شدند(. 
بعثي ها از هر روشي براي شكنجه روحي اسرا 
استفاده مي کردند؛ مثاًل ســاعت 5، 6 عصر ما 
را به آشيانه شــان می برند و در را می بســتند. 
بعد هم پروژکتورهای نظامی روشــن می شد، 
آسمان و شب را نديده بوديم. بچه های اسرای 
ايرانی آرزو داشتند شــب و ستاره ها را ببينند. 
اسرا در ســخت ترين شرايط ســعی کردند با 
خويشتن داري آبروی جمهوری اسالمی ايران 

را حفظ کنند.

    ورزشتان قضا نشود
ورزش در اســارت از اهميت خاصی برخوردار 
بود. گروهی بوديم کــه ورزش می کرديم. من 
و آقايــان ســياه پوش، وهابــی رنگين کمان، 
قربانی، ربيعی و ابراهيمــی در ايران رزمی کار 
کرده بوديم. مرحوم حاج آقا ابوترابی سال 61 
در عراق توصيه اي درباره ورزش کرد که بارها 
در مصاحبه هايم گفته ام. ايشان مي گفت اگر 
نماز بچه ها قضا شد ورزششــان قضا نشود. تا 
اين حد ورزش در اسارت مهم بود. با توجه به 

صحبت های حاج آقا ما يك سری کالس های 
ورزشــی گذاشــتيم؛ يك نفر هم نگهبان بود 
تا بعثي ها متوجه نشــوند. چــون حتی اگر 5 
نفر می نشســتند کنار هم انگليسی بخوانند، 
باز بايد نگهبان می گذاشــتيم کــه عراقی ها 
نفهمند و اگر می فهميدند ما را زندان انفرادی 
می بردند. بعد از مدتي عراقی ها جلوي کالس 
ورزش ما را گرفتند، نگهبــان مارفته بود آب 
بخورد مــا گير افتاديم. آن تعــداد افرادی که 
اسمشان را ذکر کردم را به شدت تنبيه کردند. 
يك هفته ما را دست بســته و بدون آب و غذا 
تا شــب زير آفتاب تند عراق می نشاندند. اين 
شــكنجه ها تا جايــی ادامه داشــت که من 
و عده ای از بچه ها مريض شــديم و زير ســرم 
رفتيم. خدا خواست که قطع نامه قبول شود و 

اال ما را می کشتند.

    انگيزه دفاع
خطاب من به جوانان اين است که مي پرسند 
چه انگيزه ای باعث شــده بود که مثاًل بنده با 
19 سال سن، ديگري با 16 ســال و آن يكي 
با 13 ســال به جبهه بــرود؟ اول اين رايحه 
الهی اســت که مي خواهد قومی يــا ملتی را 
بيــدار کند و بــا وجود قدم مبــارك حضرت 
امام خمينی)ره( ايجاد شــد. ما ســربازهای 
ايشــان بوديم. وقتی می خواســتند ايشان را 
تبعيد کنند به شاه گفته بودند که سربازهای 
من يا دارند در کوچه خاك بــازی می کنند يا 
در شكم مادرانشان هســتند. بعد از چند سال 
در دفاع مقدس بســيجی ها و رزمنده های در 
جبهه که اکثرشــان جوان بودند، نشان دادند 
که ســربازهای امام هســتند. مملكتمان را 
دوست داشــتيم. امام صادق)ع( می فرمايند: 
حب الوطن مــن االيمان. دومــاً يك نظامی 
مثــل طاغوت را کنــار زديم. رهبرمــان امام 
خمينی)ره( گفتند بايد پای کار بايســتيد. ما 
هم ايســتاديم، طوری که 28 کشور مستقيم 
با ايــران می جنگيدند. بنده خــودم نيروهای 
اردنی و يمنی را ديدم کــه فرمانده های عراق 
از آن ها تشكر می کردند؛ همه اين ها را با چشم 
ديدم تمام آن هايی که مستقيم و غيرمستقيم 
در جنگ شرکت کردند. ولي لطف الهی شامل 
حال ما بود که ســرافراز باشــيم و کشورمان 

سرافراز بماند. 

می بســتند، غــذا نمی دادنــد، از توالت هم 
خبری نبود. بچه هــا قوطی های خالی کمپوت 
را به عنوان ظرف آب می آوردنــد تا با آن وضو 
بگيرنــد و آب بخورند و کارهايشــان را انجام 
بدهند. مثاًل بــا يك عدد کمپــوت ظرف آب 
اندازه يك ليوان آب می شــد، ســه نفر وضو 
می گرفتند. بعد طوری شــده بود با يك قاشق 
آب می خوردند. به خاطر اين که مدت ها در را 
مي بستند و کسي نمي توانست به توالت برود، 
بچه ها ناراحتی کليه و مثانه گرفتند، مشكالت 

خون پيدا کردند دچار مشكالت روانی شدند.

    نان با شپش!
روی تن مــان شــپش آن قدر زياد شــده بود، 
شب ها خواب نداشــتيم. حتي شپش ها وارد 
ذخيره غذايي مان شــده بود. ذخيره غذايي؟ 
 االن توضيــح مي دهــم. نان هايی کــه به ما 
می دادند شبيه پيراشكی های خودمان است؛ 
داخل آن پر از خمير بود که مثل آدامس کش 
می آمد. چــون غذا کم بود آن هــا را در آفتاب 
خشك می کرديم. يك کيسه پارچه ای درست 
کرده بودم تا مقداري از نانی کــه می دادند را 
خشك کنم. مشكل معده داشتم و نصف شب 

نکته

قاصدان کرامت انسانی
آزاده حميد اکبرنيا از آزادگان نوجوان دوران هشــت سال دفاع مقدس اســت. وی از رزمندگان »لشكر 7 ولی عصر« 
دزفول بود که ســال 1361 در منطقه »فكه« و در جريان »عمليات والفجر مقدماتی« اســير می شود. اکبرنيا که آن 
زمان 16 سال هم نداشت، حدود هفت ســال و نيم اسير بود. او اعملكرد صليب ســرخ در آن سال ها را اين گونه روايت 
می کند: 20 روز از اسارتم نمی گذشت که صليب ســرخ به اردوگاه »موصل 2« آمد و مشخصات من و اسرای جديد را 
به عنوان اســير جنگی ثبت کرد. ثبت اسامی يعنی صاحب شناسنامه بين المللی شدن اســرا و عراقی ها نمی توانند با 
آن ها رفتاری که خالف قوانين بين المللی است داشته باشــند. عراقی ها چند روز قبل از ورود اعضای صليب سرخ، در 
اقدامی تبليغاتی به سر و وضع اسرا و آسايشگاه ها رســيدگی می کردند. به عنوان مثال کيفيت غذ ا ، پوشاك و ترميم و 
بازسازی آسايشگاه در کم ترين زمان انجام می شد و َجوی آرام اردوگاه را فرا می گرفت. با ورود صليب سرخ روحيه همه 
بچه ها در آسايشگاه ها تغيير می کرد. هرچند که مدت حضورشان کوتاه بود اما اسرا آن ها را به نوعی قاصد و پيام رسان 
می پنداشــتند و بيشــتر از آن که منتظر حضور خود اعضای صليب سرخ باشــند، بی قرار نامه هايی بودند که هفت يا 
هشت ماه بعد از نگارش از سوی خانواده هايشان به  دستشان می رســيد. باورهای مختلفی درباره حضور صليب سرخ 
در آسايشگاه ها وجود دارد و من هم از پشت پرده حضور اعضای صليب ســرخ در اردوگاه های بی خبرم، اما آنچه که از 
حضورشان در آسايشگاه ها و اقداماتشان به چشــم می آيد اين بود که اين فعاليت ها کاماًل انسان دوستانه، در راستای 
حفظ کرامت انسانی اسرا بود؛ چون وقتی که می آمدند برای مدتی نيازهای جسمی و روحی ما اسرا برطرف می شد. به 
عنوان مثال در يك نمونه کتاب های که همراه خود می آوردند، ما را از روزمرگی بيرون می آورد و ما می توانستيم در آن 

دوران از زمان که ارزشمندترين سرمايه انسانی هر کسی است، استفاده بهينه کنيم تا به علم و دانش ما افزوده شود.
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معرفی دفتر

با  مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان تهران

لزوم استفاده درست 
از فرصت ها

داوطلبان

پای صحبت و خاطرات داوطلبان 
جمعیت هالل احمر 

شیرینی کمِک 
داوطلبانه

گزارش

همزمان با تاسوعا و عاشورای 
حسینی توسط هالل احمر محّقق شد

کمک رسانی به 
شیعیان سوری

 آشنایی با دفتر نمایندگی ولی فقیه
 در جمعیت هالل احمر استان تهران

 امداد گری و
 شور حسینی

هـالل
نی

سی
ن ح

گرا
داد

ت ام
هیئ

ی 
دار

عزا
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معرفی دفتر

هر هدفي، پیگیری های الزم نیــاز دارد. در واقع 
دفتر تهران به عنوان یکی از استان های جمعیت 
هالل احمر حکم مشــعلی را دارد که نورش را به 
همه جا می رساند و این طور نیست که با امکانات 
و مزایای ویــژه ای فعالیت کند. بــه قولی تهران 

مظلوم ترین استان است. 
  برای همکاری و تبادل نظر درباره 
فعالیت هاچه اندازه با سایر استان ها 

در ارتباط هستید؟
با استان ها تماس داریم و تجربیاتی که در حین کار 
به دست آمده را ردو بدل می کنیم. سعی می کنیم 
بعضی برنامه ها که به شکل آزمایشی در یک استان 
انجام می شود را با توجه به شرایط مناسب در سایر 
دفاتر هم انجــام دهیم. »بوســتان کتاب« و »یک 
لحظه تأمل« از طرح هایی بود که انجام شــد و بعد 
از موفقیت، خیلی از استان ها آن ها اجرا کردند. طرح 
به این شــکل بود که کتاب های مختصــر و مفید را 
برای مراجعه کنندگان تهیه کردیــم، تا زمانی که 
برای انجام کاری منتظر هســتند، از این کتاب ها 
استفاده کنند و حتی این امکان را فراهم کردیم که 

کتاب را به امانت ببرند و بعد از خواندن برگردانند. 
   برخــي اســتان ها به ویــژه 
اســتان های محروم نبود بودجه و 
امکانات را دلیلی بــرای جاماندن از 
اهداف می دانند؛ به نظر شما امکانات 
چقدر در رســیدن به اهداف نقش 

دارد؟

حضور در پایتخــت و نزدیکی به ســازمان ها و 
مســئولین از مزایای ویژه ای برخوردار است. به 
هر حال حســن و عیب در هر جایــی وجود دارد 
و تنها شــکلش متفاوت اســت. درست است که 
نزدیکی به امکانات و بعضی دسترســی ها براي 
دفتر استان تهران آسان تر اســت اما رسیدن به 

   این تصــور که دفتــر تهران به 
دلیل حضــور در پایتخت از امکانات 
بیشتری نسبت به ســایر استان ها 
بهره مند اســت چه اندازه واقعیت 

دارد؟
تصور اشــتباهی اســت که دفتر تهران به خاطر 

لزوم استفاده درست از 
فرصت ها با کمترین امکانات

براي آشنایي با دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان تهران سراغ مسئول آن، حجت االسالم و 
المسلمین محمدعلی صادقی رفتیم. گفت وگو همزمان با نخستین روزهای ماه محرم انجام شد؛ زماني که هیئت 
امدادگران حسینی در ساختمان هالل احمر استان تهران خود را براي پذیرایي از عزاداران ابا عبداهلل )ع( آماده 
کرده بود. در بدو ورود به ساختمان، شور عاشقان حســیني نظرها را به خود جلب مي کرد و همزمان خیلي ها از 
ساعت شروع مراسم مي پرسیدند. کمي جســتجو کردیم و متوجه شدیم هیئت امدادگران حسینی هر سال در 
نمازخانه جمعیت هالل احمر استان تهران به مدت ۱۱ شب، مراسم عزاداري دارند و پذیراي خیل عاشقان مي شوند. 
این نکته را هم متوجه شــدیم که تمام هزینه های برپایی هیئت عزاداری امدادگران حسینی به همت خّیرین و 

کارکنان جمعیت هالل احمر تأمین مي شود.

با حجت االسالم و المسلمین محمدعلی صادقی، مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان تهران

زهرا فرآورده

فرصت شناسی
اگر از فرصت ها به درســتی اســتفاده شــود در هر شــرایطی می توان کار کرد. 
محدودیت های مالی و اعتباری فراگیر اســت و همه به نســبتی با این  مسئله 

مواجه هستند.
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حســینی از 9 ســال پیش در تهــران به همت 
داوطلبان و امدادگران راه اندازی شــد و عالوه بر 
این که هر سال در ایام دهه اول محرم برنامه های 
مفصلــی دارد، در طول ســال هم بــا توجه به 
مناســبت های مختلف فعالیت می کند. امسال 
هم با شــروع ایام محرم این هیئت از شــب اول 
شروع شده و انشــاء اهلل تا روز یازدهم ادامه دارد. 
سعی شده روند مراسم به نحوی باشد که بهترین 
اســتفاده را از این فرصت ببریم. بعد از اقامه نماز 
جماعت مغرب و عشا، ابتدا زیارت عاشورا خوانده 
می شود و بعد هم ســخنرانی و مداحی برپاست. 
امسال اولین سالی اســت حجت السالم غیوری 
میان ما نیستند و هر شب شــرکت کنندگان از 
ایشان یاد کرده اند. به طور متوسط در شب های 
اول نزیک به 500 نفر شرکت کننده داشتیم که 
روزهای آخر به 1000 نفر می رســد. نکته قابل 
توجه این که هیئت امدادگران حسینی کاماًل از 
ناحیه خّیرین و عالقه مندان به امام حســین )ع( 

اداره می شود. 
   ظاهــراً در کنــار کارکنــان و 
مسئولین هالل احمر سایر مردم هم 

استقبال خوبی از این مراسم دارند.
در کنار امدادگران، مسئولین و کارکنان جمعیت 
هالل احمر، اهالی محل هم شــرکت می کنند. با 
توجه به این که مراســم در نمازخانه ساختمان 
جمعیت هالل احمر اســتان تهران و سالن های 
مجاور برگزار می شــود و در خیابان نجات اللهی 
هم مسجد نزدیکی نیســت، اهالی محل حضور 

خوبی دارند.
    غیر از برپایــی هیات امدادگران 
حسینی برنامه دیگری هم برای این 

ایام دارید؟
»هالل محرم« طرحی اســت که هر شب قبل از 
برنامه عزاداري برگزار مي شــود و طي آن یکی 
از مربیان امدادی با زبان ســاده مسائلی درباره 
امداد و نجــات ارائــه می کند؛ ســیل، زلزله و 
 حوادثی که نیاز است مردم نسبت به آن آگاهی

 داشته باشــند و بدانند در موقعیت های خاص 
چه کاری باید انجام دهند از این موارد اســت. در 
واقع ما از شعار »هر خانواده یک امدادگر« به طور 
مستقیم اســتفاده کردیم و با ارائه آموزش های 
 اولیــه بــه کســانی کــه در هیئت شــرکت 
می کنند ســعی می کنیم اطالع رســانی مفید 

داشته باشیم. 

اگر از فرصت ها به درستی اســتفاده شود در هر 
شرایطی می توان کار کرد. محدودیت های مالی 
و اعتباری فراگیر اســت و همه به نســبتی با این  
مسئله مواجه هســتند. الزاماً هر ایده ای بودجه 
خاص نمی خواهد و بعضی کارها با تدبیر و هزینه 
کم انجام می شود. تفکر سازمانی و همراه بودن، 
در ارتقاي فعالیت ها تأثیر زیادی دارد. چه بســا 
برنامه هایی در اســتان دیگری جواب داده باشد 

که می توانیم به سایر استان ها منتقل کنیم.
به طور مثال در بحث آموزش، ما در طرح »هالل 
محرم« از این ظرفیت استفاده کردیم. در شعبی 
که داریم عنوان کردیم امدادگرانی که عالقه مند 
هستند، در محله خودشان از هیئت ها بخواهند 
پنج تا ده دقیقه مطالب امدادی را اطالع رســانی 
کنند. این کار ظرفیت خوبــی را فراهم می کند و 
بدون نیاز به بودجه ای خاص شــعار هر خانواده 
یک امدادگــر عملی   می شــود؛ پــس الزاماً هر 
طرحــی امکانات خــاص نمی خواهد و ســایر 

استان ها هم می توانند این کار را انجام دهند.
   با توجه به پراکندگی و مشکالت 
رفت و آمدی که در تهران وجود دارد، 
تمام فعالیت ها در ایــن دفتر انجام 

می شود؟
همه فعالیت ها در این جا که ســاختمان ستادی 
است برنامه ریزی و بررسی می شــود، اما شعب 
هم همــکاری می کنند. به طور مثــال ما در ماه 
مبارک رمضان مســابقه ای داشتیم که به شکل 
اتوماسیون اداری برگزار شد. به خاطر پراکندگی 
استان تهران، اگر این کار قرار بود به شکل مکتوب 
انجام شــود هم هزینه باالیی داشت و هم این که 
به راحتی در اختیار همه قرار نمی گرفت؛ ولی به 
این شکل همه جا اجرا شــد بدون این که از کاغذ 

استفاده کنیم.
   هیئت امدادگران حسینی که هر 
ســاله در جمعیت هالل احمر استان 
تهران  برپا مي شود، از برنامه هاي قابل 
ستایشي است که مورد اقبال عمومي 
هم واقع شــده. درباره این مراسم 

توضیح مي دهید؟
یکی از دســتوارتی که بزرگان دین به ما داده اند 
این اســت که از فرصت ها برای تبیین امور دینی 
استفاده شــود و چه فرصتی بهتر از ایام محرم و 
صفر؛ ایامی که به گفته امــام خمینی )ره( باعث 
زنده مانــدن دین اســت. هیئــت امدادگران 

هیئت امدادگران حسینی
هیئت امدادگران حسینی از 9 ســال پیش در تهران به همت داوطلبان و امدادگران 
راه اندازی شد و عالوه بر این که هر ســال در ایام دهه اول محرم برنامه های مفصلی 

دارد، در طول سال هم با توجه به مناسبت های مختلف فعالیت می کند.

حجت االســالم محمدعلی صادقی مي گویــد بخش عمده 
فعالیت های دفتر اســتان تهران، فرهنگی است، اما یکی از  
مهم ترین کارها نظارت بر موقوفات اســت. سایر برنامه های 
فرهنگی که در ایام مختلف سال انجام می شود به این شرح 

است:
  ســخنرانی مذهبی: از قبــل از ماه رمضان به اشــکال 
گوناگــون زمینه حضــور حداکثــری کارمنــدان در نماز 
جماعت فراهم شد. این برنامه با هدف آشنایی هرچه بیشتر 
کارکنان جمعیت هالل احمر اســتان با تأثیرات نماز و قرآن 
و افزایش سطح اطالعات و معارف دینی و فرهنگی و احکام 
شــرعی به ویژه احکام مرتبط با روزه در طول ماه رمضان در 

نمازخانه برگزار شد.
  حزب خوانی قــرآن به همراه ترجمه و تفســیر برخی از 
آیات جزء: پس از اقامه نماز جماعت با هماهنگی های انجام 
شــده، قاریان 2 حزب از قرآن را قرائت مي کنند و در پایان 
آیات منتخب ، توســط مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 

ترجمه و تفسیر می شود.
  تهیه ویژه نامه تالوت نور: به صــورت روزانه ویژه نامه ای 
متشــکل از دعای روز، حدیث مناســب با ایام ماه مبارک 
رمضان و آیات منتخب از جزء و ترجمه و تفسیر کوتاه آن و 
همچنین احکام شرعی ویژه ماه رمضان طراحی و از طریق 

اتوماسیون برای تمامی کارکنان ارسال شده است.
  راه اندازی ایســتگاه مطالعه: در راســتای افزایش سطح 
مطالعه کارکنان، داوطلبان و جوانــان و حتی مراجعین به 
جمعیت هالل احمر اســتان تهران ایســتگاه مطالعه کتاب 
راه اندازی شد، بدین شکل که کتاب های با حجم کم و کوتاه 
در قفسه های تعبیه شــده قرار گرفت و همکاران می توانند 
کتاب را با خود برده و پــس از مطالعه، مجدداً به غرفه مورد 
نظر برگردانند. در نظر اســت در تمام طبقات و انشاءاهلل با 

تأمین اعتبار الزم در شعب این طرح اجرا شود.
  قرائت روزانه قرآن: برگزاری نمــاز جماعت، بیان احکام 
شــرعی بعد از نماز ظهر و عصر، برگزاری جلســاتی برای 
هم افزایی، قرائت روزانه یک صفحه قرآن که به صورت ورق 
ورق و پِرس شده در ورودی ساختمان قرار دارد و همکاران 
و حتی مراجعین هم می توانند اســتفاده کننــد. با این کار 

ماهانه چند ختم قرآن انجام می شود.

عمدهفعالیتهای
دفتراستانتهران

مرور
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داوطلبان

خدمت به تمام انســان ها مالک من است. داوطلب 
یعنی کسی که در تمام مکان ها و زمان ها به هم نوع و 
غیرهم نوع در سطح شهر، استان، کشور و جهان با 
جان و مال کمک می کند.« اســماعیل پور هدف از 
حضور در طرح ارمغان مهر را خوشحال کردن افراد 
مســتضعف و مســتمند که تــوان مالــی خرید 
لوازم التحریر و غیره را در اول سال تحصیلی ندارند، 
می داند: »روزی در یکی از روستاها برای توزیع اقالم 
ارمغان مهر رفته بودیــم، بعد از توزیع لوازم التحریر 
مــردی گفــت: چقــدر حقــوق می گیریــد در 
هالل احمر؟ اگر حقوق خوبی می دهند من هم عضو 
شوم. وقتی گفتیم ما داوطلب هستیم و خدمت ما 
بدون حقوق و مزد اســت و مــزد خــود را از خدا 
می گیریم تعجب کرد و گفت شــما که همیشه در 
هالل احمر هستید، زندگی ندارید؟ بروید استراحت 
کنید. گفتم کار برای خدا و بندگان خدا خســتگی 
ندارد. زمانی که اقالم و لوازم التحریر یا مواد غذایی 
توزیع می شود و افراد خوشحال می شون،د من یک 

نفس راحت می کشم.«

 همکاری بــا هالل احمر، نعمتی از طرف 
خداوند 

محمــد حســینی متولد 
فارع التحصیــل   ،1347
دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریز از ساکنان شهرستان 
تربت حیدریه اســت که از 
دوران نوجوانی با جمعیت هالل احمر آشنا شده و از 
سال 1391 به عنوان پزشک در درمانگاه جمعیت 
هالل احمر شهرســتان تربت حیدریه مشغول به 
خدمت است. حسینی می گوید: »با توجه به این که 
جمعیــت هالل احمر یک ســازمان جهانی در امر 
امدادرسانی و خدمت رســانی به آسیب دیدگان و 
قشرهای آســیب پذیر جامعه اســت، همین امر 
موجب شده که هر فردی که حس انسان دوستی و 
نوع دوستی داشــته باشــد، عالقمند به این نهاد 
مردمــی شــود. مــن از ســال 1372 پــس از 
فارغ التحصیل شدن از دانشــگاه، هم به شکل ارائه 
خدمات پزشــکی و هم در طرح هــا و برنامه های 
جمعیت هالل احمر مشارکت داشته ام. به نظر من 
همکاری با جمعیت هالل احمر برای خدمت رسانی 
به اقشار آسیب پذیر جامعه نعمتی است که خداوند 
بر ما ارزانی داشته تا این گونه با بهره گیری از نعمت 
علم و دانش و توان خود برای افــرادی که نیازمند 

داوطلب هالل احمر شــده و می گوید: »از کوچکی 
عشق به خدمت بی منت داشتم. از دی ماه سال89 
عضو داوطلــب هالل احمر شــدم و در حال حاضر 
مســئول خانه داوطلب جمعیت و همچنین عضو 
شورای اجرایی هالل احمر هســتم. عالقمندی به 

   کار برای خدا خستگی ندارد
اســماعیل پور،  حیــدر 
بازنشسته نیروی مقاومت 
بسیج اســت که به محض 
بازنشســته شــدن عضو 

شیرینی کمِک داوطلبانه

آتنا نور اللهیان

سازمان داوطلبان وابسته به جمعیت های ملی صلیب سرخ و هالل احمر است که به منظور احیاء و تحقق اصل 
خدمات داوطلبانه، با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر از طریق سازماندهی و بهره گیری از توان و مساعدت 
افراد و اقشار توانمند تشکیل شده و از مردمی ترین نهادهایی است که تأکیدش بر نیروی داوطلب است. شروع 
فعالیت سازمان داوطلبان با این عنوان به سال ۱۳۵۱برمی گردد؛ تا سال ۱۳۷۹ خدمات متنوعی چون حمایت 
از کودکان آســیب دیده از حوادث، کمک  به آسیب دیدگان از زلزله، سیل و ســایر بالیای طبیعی، مشارکت 
در ستاد جذب کمک های مردمی برای کمک رسانی و... را برعهده داشــت و در سال ۱۳۷۹ همزمان با تجدید 
ساختار، فعالیت های خود را بر دو محور جذب نیروی انسانی و ارائه خدمات حمایتی متمرکز کرد. در طول این 
سال ها افراد زیادی بودند که بدون هیچ چشم داشتی با انگیزه خدمت رسانی به هم نوعان، داوطلبانه راهی این 
مسیر شدند و در مواقع نیاز به یاری دیگران شتافتند. ارمغان مهر از تازه ترین اقدامات سازمان داوطلبان بوده 
که داوطلبان زیادی در این طرح شرکت کردند. در ادامه با داوطلبانی آشنا می شویم که عالوه بر شرکت در این 

طرح، سال هاست با هدف خدمت به دیگران در این راه قدم برمی دارند. 

پای صحبت و خاطرات داوطلبان جمعیت هالل احمر که می گویند عضویت 
در این سازمان یکی از بهترین اتفاق های زندگی شان بوده
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سازمان داوطلبان 
در سال ۱۳۷9 

همزمان با 
تجدید ساختار، 

فعالیت های خود 
را بر دو محور 
جذب نیروی 

انسانی و ارائه 
خدمات حمایتی 

متمرکز کرد. در 
طول این سال ها 

افراد زیادی بودند 
که بدون هیچ 
چشم داشتی 

با انگیزه 
خدمت رسانی 

به هم نوعان، 
داوطلبانه راهی 
این مسیر شدند 

و در مواقع نیاز 
به یاری دیگران 

شتافتند

هستند، شکرگزار این نعمت الهی باشیم.
حســینی درباره ارمغــان مهر می گویــد: »یکی 
از اهــداف و آرمان هــای جمعیــت هالل احمر، 
محرومیت زدایی از مناطق محروم اســت که خانه 
داوطلبان جمعیت هالل احمر شهرســتان تربت 
حیدریه در این راســتا بسیار فعال اســت. من در 
طرح ارمغان مهر با حضور در مناطق محروم، 150 
نفر از دانش آموزان این مدارس را ویزیت و خدمات 
پزشــکی ارائه کرده ام. انشــاءاهلل روزی برسد که 
هیچ قشر آسیب پذیر و نیازمندی در جامعه وجود 
نداشته باشد.« بعد هم یک خاطره تعریف می کند: 
»تمامی مدت حضور مــن در جمعیت هالل احمر 
برایم خاطره اســت ولی یکی از خاطراتم مربوط به 
دوران حضورم در مناطق زلزله زده رودبار بود. وقتی 
ما به رودبار رسیدیم با یک منطقه کاماًل ویران شده 
مواجه شدیم. من در آن جا به ارائه خدمات پزشکی 
به مصدومان پرداختم و از آن لحظه تنها چیزی که 
به خاطر دارم چشــمان نگران کودکانی بود که به 

دنبال والدین خود بودند.«

   احساس خوب از یک لبخند 
زهــرا علیــزاده ســاکن 
شهرستان تربت حیدریه، 
مدرس دانشگاه است که از 
سال 88 در یکی از مناطق 
و  سیســتان  محــروم 
بلوچستان بنا به موقعیت شغلی همسرش زندگی 
می کرده. همان جا با هالل احمر آشــنا شده و در 
کالس ها و برنامه های مختلف این سازمان شرکت 
کــرده: »از ســال 88 بــا عضویــت در جمعیت 
هالل احمر سیستان و بلوچستان و بعد از آن تربت 
حیدریه، در این ســازمان به این فعالیت ها ادامه 
داده ام. با کسب مدرک مربیگری پیشگیری از ایدز 
و اعتیاد اقدام به برگزاری کالس های آموزشی در 
مناطق محــروم کردم و همچنیــن در طرح های 
مختلفی از جمله همای رحمت، فرشتگان رحمت، 
ارمغان مهــر و ... مشــارکت داشــتم. جمعیت 
هالل احمر یک سازمان خدمت رسان است که این 
خدمات خود را چه به شکل خدمات امداد و نجات 
در حوادث و بالیای طبیعی و چه در قالب خدمت به 
نیازمندان جامعــه ارائه می دهــد.« او می گوید: 
»وقتی که دِر خانه یک نیازمند را می زنم و مردم با 
خوشحالی از ما استقبال می کنند و لبخند بر روی 
لبانشان نقش می بندد، واقعاً احساس خوبی پیدا 

می کنم که با کلمات نمی توان آن را توصیف کرد. به 
نظر من همه کسانی که به دنبال آرامش در زندگی 
هســتند می توانند با کمک خیلی کم و کوچک به 
یک فرد نیازمند به آرامش دســت یابند.« تأمین 
قســمتی از هزینه خرید لوازم تحریر، شناسایی 
تعــدادی از دانش آمــوزان بی بضاعــت و توزیع 
بســته های فرهنگــی در میان دانش آمــوزان از 
اقدامات خانم علیزاده در طرح ارمغان مهر اســت. 
خانم علیزاده هــم خاطره کم نــدارد: »زیباترین 
خاطره ام مربوط به تهیه یــک ویلچر برای کودک 
کم توان ذهنی و جســمی بود. بعد از طی مسافتی 
طوالنی و طاقت فرسا، باالخره خانه این نیازمند را 
پیدا کردیم. بعد از ورود، کودک 13 ســاله ای که 
کم توان ذهنی و جســمی بود را دیدم که با نگاهی 
سرشار از شادی به من و ویلچر نگاه می کرد، در آن 
لحظه نمی دانستم از شادی این کودک شاد باشم و 
یا با غمی که ســایه به زندگــی او افکنده بود گریه 
کنم. وقتی قصد بازگشت کردیم، کودک دستم را 

گرفته بود و نمی گذاشت بروم.« 

   در هالل احمــر هیچ چیــز مانــع 
کمک رسانی نمی شود

شــهین قورزهی 48 ساله 
از  همســرش  و  اســت 
کارمنــدان هالل احمــر 
خراســان رضوی: »من از 
ســال 1379 و از طریــق 
همســرم که مددکار شــیر خوارگاه هالل احمر 
مشــهد بودند با جمعیت آشنا شــدم. ابتدا برای 
کمک به فرزندان بی سرپرست کارهای خیریه را 
انجام می دادم و از ســال 82 که همســرم رءیس 
شعبه هالل احمر اسفراین شدند و زلزله غم انگیز بم 
رخ داد، با همکاری داوطلبــان هالل احمر کمیته 
زنان خانه دار را تشکیل دادیم و کمک های مردمی 
را تفکیــک و بســته بندی و تبدیــل به احســن 
می کردیــم و بــرای حادثه دیــدگان زلزلــه بم 
می فرســتادیم. همچنین با همکاری کمیته زنان 
خانه دار امور داوطلبان آشــپزخانه ای تشــکیل 
دادیم و در هفته دو بار بیــش از 800 پرس غذای 
گرم با شرایط ســخت و کمک های مردمی تهیه و 
بین نیازمندان توزیع می کردیم.« این داوطلب در 
ادامــه می گوید: »امــور خیریه را پــس از انتقال 
همسرم به جمعیت هالل احمر سرخس هم دنبال 
می کردم و با کمک داوطلبان نیکوکار ســرخس و 

حمایت مالی و کمک های پوشاک و سایر ملزومات 
زندگی توســط خّیرین مشــهد که از دوستان و 

آشنایان بودند توسعه دادم.«
او از اقدامات انجام شــده در طــرح ارمغان مهر هم 
این طور می گویــد: »در طرح ارمغان مهر امســال 
ما با جلب مشــارکت خیرخواهانه، پنجاه میلیون 
لوازم التحریر، کیف، هزینه مدرسه، پوشاک، کفش 
و در برخی موارد هزینه ســرویس کتاب و ...  تهیه 
و با همکاری هالل احمر سرخس بین محروم ترین 
دانش آموزان در روستاهای دورافتاده و مرزی توزیع 
شده اســت. این طرح بســیار خوب و خداپسندانه 
باعث می شــود تعداد زیادی از دانش آموزان که در 
آستانه ترک تحصیل هســتند امکان تحصیل پیدا 
کنند. آرزو می کنم محرومین و مستضعفین در حد 
معمول زندگی بسامانی داشته باشند، دانش آموزان 
امکان تحصیل برایشــان فراهم شــود و بیماران 
ســالمتی و شــفا پیدا کنند، همچنین داوطلبان 
بیشتری از نعمت کمک کردن به دیگران بهره مند 
شــوند و خداوند متعال و مهربان را حاضر و ناظر در 

امور ببینیم.«
خانم قورزهی هــدف از فعالیــت در هالل احمر 
را این طــور بیان می کنــد: »جمعیت هالل احمر 
قدیمی ترین نهــاد خیریه اســت و فعالیت ها در 
آن به شــکل داوطلبانه انجام می شــود. به همین 
دلیل مــردم عالقه دارند بــا هالل احمر همکاری 
کنند. همچنیــن هالل احمر زمینــه انجام امور 
خیریه را بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب فراهم 
می کند و قید و بندهای اداری مانع کمک رســانی 
نمی شــود.« پایان این گزارش خاطره ای اســت 
از این داوطلــب: »یک روز بــا داوطلب دیگری به 
همراه راننده ماشینی که داوطلبانه با ما همکاری 
می کرد و صاحب فرزند هم نمی شد برای بازدید به 
خانه ای در یکی از روستاهای محروم که وضعیت 
بسیار نامناسبی داشــت رفتیم. در آن جا نوزادی 
با لباس های خیس در پتویی پــاره، بیمار و کبود 
رها شده و دختر بچه ای که شــکاف کام داشت و 
بســیار نامرتب بود تنهــا مانده بود. بــا همکاری 
شورای روستا نوزاد را به راننده تاکسی که فرزندی 
نداشتند دادیم که باعث خوشحالی بی حد خانواده 
آن ها شــد و دختر بچه را هم از طریق بهزیستی به 
مراکز شبانه روزی در مشهد تحویل دادیم و شکاف 
کامش و همچنین سوختگی ای که داشت بهبود 
پیدا کرد. ایــن دختربچه لبخندی داشــت که ما 

می گفتیم لبخند خداست.« 
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  امدادرسانی به ۵600 سیل زده در ۱۱ استان  
دکتر ناصر چرخساز ، رئیس ســازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر آخرین آمار عملیات امدادرسانی 
در ســیل و آبگرفتگی از ۱8 آبان ماه تا ساعت 8 صبح 
روز 22 آبان را این گونه تشــریح کــرد: امدادگران 
جمعیت در این مدت به ۵600 تن امدادرسانی کرده و 

۳40 نفر را نیز اسکان اضطراری دادند.

بازسازی شبکه برق رسانی آسیب دیده در سیل المرد
به  علت برخــورد صاعقه با پایه برق فشــار قوی در 
شهرستان المرد و آسیب دیدن آن، نیروهای تعمیر 
شــبکه برق و امدادونجات هالل احمر برای رساندن 
تجهیزات، مجبور به طی مسیر طوالنی وصعب العبور 
به نقطه مورد نظر بودند.

ابالغ پیام
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمر به عنوان نماینــده ویژه مقام 
معظم رهبری از مناطق ســیل زده 
ایالم بازدید کرد. حجت االســالم 
والمسلمین معزی درباره این سفر  
گفت: به نمایندگــی از مقام معظم 
رهبری مدظله العالــی  وظیفه پیدا 
کردم تا در منطقــه حضور پیدا کنم 
و مراتب تاثر و دلجویی ایشــان و 
همچنین عنایت حضرت نسبت به 

مردم شهید پرور استان را ابراز کنم. 

آرم،  از  رونمایــی 
پرچم و سرود دانش 

آموزی 
ســازمان جوانــان 
در  احمــر  هــالل 

آذربایجان غربی
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عکـس خـبر

مانور امداد و نجات در منطقه کهرود محور هراز
روز سه شنبه پنجم آبان ماه، مانور امداد و نجات کوهستان 
در منطقه کهرود محور هراز با حضور نیروهاي هالل احمر 
در محور هراز برگزار شــد. رئیــس جمعیت هالل احمر 
شهرستان آمل در حاشیه این مانور گفت: قریب به 40 نفر 
امدادگر از شهرهاي مختلف همراه با تجهیزات مختلف 
از جمله آمبوالنس، ســت نجات هیدورلیک، خودروي 
دو کابین، سگ هاي جســتجوگر و خودروهاي اورژانس 

راهداري در این مانور شرکت کردند.

کشف جســد مفقود شده تنها 
قربانی سیل تایباد  
بارش باران و جاری شــدن ســیل 
در شهرســتان مرزی تایباد در روز 
2۱ آبان منجر به مفقود شــدن یک 
خودروی سواری و سرنشین آن شد 
که پس از ۱2 ساعت جستجو توسط 
نیروهای امدادی پیدا شد.

مانور ساعت صفر در تهران
مانور سراسری »ساعت صفر«، با هدف آمادگی پایتخت در 
برابر زلزله احتمالی، با فراخوان 6 استان معین تهران  به  منظور 
برپایی اردوگاه های اسکان اضطراری، برگزار شد. این مانور از 
ساعت ۱2 نیمه شب پنج شنبه ۱4 آبان آغاز شد و تا ظهر پنج 

شنبه ادامه داشت.

خدمات  رسانی به مناطق سیل زده تاجیکستان
رئیس مرکز سالمت هالل احمر ایران در تاجیکستان با اشاره به اینکه جمعیت هالل احمر ایران جزء اولین کشورهای امدادرسان به سیل زدگان 
تاجیکستان بود، گفت: تیم های پزشکی مرکز سالمت جمعیت هالل احمر ایران برای ارائه خدمات سالمت به مناطق کم برخوردار اعزام شدند.به 
گفته دکتر منصوری  در شهرستان رشت قشالق هائیت 284 نفر از خدمات دارویی ، 42 نفر از خدمات تشخیصی و۹8 نفر از تست قندخون مرکز 

سالمت جمعیت هالل احمر ایران در تاجیکستان بهره برده اند.

اردوی توان افزایی تیم های امداد کوهســتان ویژه 
خواهران در استان کرمانشاه 

کالس آشنایی با مسمومیت های دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی 
با تدریس مســئول واحد جوانان جمعیت هالل احمر شهرستان 

سرایان برگزار شد.
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گزارش
دستان ُپر مهر

عملیات امدادرسانی ماه اکتبربا همکاری  صلیب سرخ و هالل احمر ایران با سارک 
)هالل احمر سوریه( صورت گرفت. در حال حاضر همکاری این سه نهاد در سراسر 

خاک سوریه از بروز فجایع انسانی برای میلیون ها سوری جلوگیری کرده است.

سوریه با کمک هالل احمر عربی این کشور تمام 
تدابیر الزم برای پذیرش مجروحان فوعه و کفریا 
و همراهان آن ها در بیمارستان های الذقیه اتخاذ 
و شرایط الزم را برای اسکان غیرنظامیان و تأمین 
نیازهای اولیــه آ ن ها، فراهم کــرد. در چارچوب 
مفاد آتش بس همزمان با رسیدن آمبوالنس های 
هالل احمر سوریه به منطقه مورک در ریف حماه 
برای انتقال مجروحان فوعه و کفریا، اتوبوس های 
ویژه حمل مجروحان گروه های تروریست نیز به 
مقابــل کارگاه بقین در نزدیکــی زبدانی در ریف 
دمشق رســید. هالل احمر ســوریه 500 زخمی 
را به همراه اعضــای خانواده شــان، از این فوعه و 
کفریا خارج کرد. در مجموع کمک هایی شــامل 
31 دســتگاه کامیون و ده ها دستگاه آمبوالنس 
برای مردم فوعه و کفریا ارســال شده اند. مردمی 
که دست کم طی شش ماه گذشته محاصره و زیر 

آتش تروریست ها بوده اند.
این در حالی اســت که دو شــهرک شیعی نشین 
دیگــر نبل و الزهــراء بــه فاصله کمــی از ادلب 
در شــمال حلــب و در نزدیکــی مرز بــا ترکیه 
وضع بســیار وخیم تری دارند و نه تنها از ســوی 
محاصره کننــدگان تکفیــری، بلکــه از طرف 
ارتش ترکیه هم زیر فشــار قــرار گرفته اند. گفته 
می شود یکی از دالیل مهم مشــارکت راهبردی 
و مستشــاری ایران در عملیات بزرگ آزادسازی 
حلب، نجات 40 هزار شــیعه این دو شــهرک از 
قتل عام احتمالی به دســت گروه های تروریستی 
احرارالشام و جبهه النصره است. جدای از این که 
نیروهای مقاومت مردمی نبل و الزهراء نیز همانند 
برادرانشان در فوعه و کفریا با کمبود شدید سالح 
و مهمات روبه رو هســتند، وضعیت معیشتی زیر 
گلوله های خمپاره تروریست ها بسیار حاّد است. 
به ویــژه زنان، کــودکان و ســالمندان از کمبود 
شــدید مواد غذایی، آب آشــامیدنی و خدمات 
بهداشــتی رنج می برند و روزانه به دلیل نبود آب 
و کمک های اولیه، بیماری های جدیدی در میان 
ساکنان شیوع پیدا می کند. عملیات امدادرسانی 
مــاه اکتبر)محرم( با همکاری مســتقیم کمیته 
بین المللی صلیب ســرخ و هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران با سارک )هالل احمر عربی سوریه( 
صورت گرفت. در حال حاضر همکاری این ســه 
نهاد در سراسر خاک سوریه از بروز فجایع انسانی 
برای میلیون ها سوری که هنوز خاک این کشور را 

ترک نکرده اند جلوگیری کرده است. 

گرفت. یکی از دالیل اصلی این توافق مالحظاتی 
بود که دولت دمشــق، به ویژه با ســفارش تهران 
در مورد جمعیت عمدتاً شــیعه حومه های ادلب 
و حلــب و همچنین زائرانی داشــت کــه در ایام 
سوگواری حسینی ابتدای ماه محرم برای زیارت 
بارگاه حضرت زینب )س( از سراسر نقاط جهان به 

حومه شمالی دمشق می آیند.
به گزارش العالــم برخی اقدامــات و تدابیر فنی 
باعث تأخیر در اجرای مفــاد توافق نامه آتش بس 
تا آستانه تاسوعا و عاشــورا شد. با این وجود دولت 

منابع محلی در ســوریه گفتند که روز یکشــنبه 
26 مهر ماه چندین کامیــون حامل کمک های 
بشردوســتانه وارد ســه منطقــه در ســوریه از 
جملــه این دو شــهرک مجاور هــم در محاصره 
تروریســت های »جیــش الفتــح« شــدند که 
مستقیماً زیر پوشش عربستان هستند. همچنین 
کاروان های امداد راهی مناطق جنگی الزبدانی و 
حومه دمشق شدند. ورود کامیون های حامل مواد 
غذایی و کمک های اولیه یک مــاه پس از اجرای 
آتش بس بین طرف های درگیر در سوریه صورت 

کمک رسانی به شیعیان سوری
 از اواسط مهر ماه )اوایل اکتبر( عملیات بزرگ آزادســازی نیروهای ارتش سوریه در محورهای مختلف تحت 
پوشش هوایی روســیه و با هدایت راهبردی ایران، جدای از دســتاوردهای نظامی و امنیتی برای این کشور 
به یک تحول بزرگ در امدادرســانی به مردمی انجامید که در مناطق تحت اشــغال گروه های تروریســتی 
مختلف اسیر شــده بودند. بدین ترتیب مسلمانان جنگ زده ســوریه از زبدانی، در حومه دمشق در جنوب 
غربی تا شهرک های شیعه نشین فوعه و کفریا در استان شمالی ادلب که ماه هاست تحت محاصره و زیر آتش 
جنایتکاران تکفیری هستند، نخستین تماس را با جهان آزاد از طریق کاروان های امدادی برقرار کردند. برای 
حدود ۵0 هزار شیعه سوری ســاکن فوعه و کفریا دریافت کمک های فوری امدادی و بشردوستانه همزمان با 

ایام سوگواری ساالر شهیدان و یاران وفادارش نوید بسیار خوبی بود.

همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی توسط هالل احمر محّقق شد



    97مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره پنجم   |       آبان و آذر 1394

تغذیه

 باخرما چه چیزهایی 
می توان درست کرد؟

 پخت شیرینی
 با یک میوه بهشتی

سخن ها و رفتار شناسی
همدلی هایی که 

نباید به پایان برسد

راهنما

 نکاتی که هنگام خرید لباس 
برای کوچولوها اهمیت دارد

لباس  مناسب 
برای نوزاد 

فقدان گفت و گو   و مفاهمه بین همسران 
باعث گسست عاطفی آن ها شده و بر 

آینده فرزندان هم تأثیرات مخرب دارد

آئین همدلی

خانـواده
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مشـاوره

کودک هفت ساله ای دارم که به شــدت لجباز است و سعی می کند 
به هیچ یک از اصول خانوادگی ما عمل نکنــد. از همان ابتدا چنین 
روحیه ای داشت اما امسال که به مدرســه رفته است این ویژگی او 
بیشتر به چشــم می خورد. فرزند من باهوش و دوست داشتنی است 
اما نگران هستم در مدرســه با این روحیه دچار مشکل شود .چگونه 

می توانم رفتار او را اصالح کنم؟
لجبازی و نافرمانی کودکان یک مرحله  اجتناب ناپذیر از رشــد آن هاست. بارزترین 
رفتارهای مقابله ای بین 18 تا 24 ماهگی نمود می یابد و در سه سالگی به اوج می رسد، 
این وضعیت زمانی جنبه آسیب شــناختی پیــدا می کند که از نظر تداوم یا شــدت، 
وضعیتی غیر عادی پیدا کند و فراوانی آن چشــمگیرتر شــود، و به بیان روشن تر با 
وضعیت رشدی و ســنی کودک همانند نباشد. واقعیت این اســت که دفاع از امیال 
خود و مقابله با خواسته دیگران برای رشد طبیعی اهمیت اساسی دارد و همین رفتار 
مقابله ای در دو برهه از رشد؛ بین ســنین 18 تا 24 ماهگی و دیگری ابتدای نوجوانی، 
برای برقراری خودمختاری و ایجاد هویت ضروری است و بیانگر تالش وی برای کسب 
استقالل است.اما این طور که شــما توضیح دادید، نافرمانی در کودکتان بیش از حد 
طبیعی است. در درجه اول به ویژگی های روحی خود و همسرتان توجه کنید. ممکن 
اســت برخی از این ابراز خشــم ها و نافرمانی ها در طول زمان آموخته شده باشد و یا 
معلول بی تحملی و صبر کم شما باشد. اگر منصفانه نگاه کردید و مشکلی در برخورد 
تربیتی خودتان پیدا نشد، حال باید یک برنامه تغییر رفتار را در خانه پیاده کنید. یک 
پیشنهاد ساده تغییر رفتار، بستن قرار داد همبستگی است.قرارداد همبستگی یعنی 
تنظیم قرارداد رفتاری روزانه برای مشخص کردن انتظارهای رفتاری، جوایز و تنبیه ها 
برای رفتارهای فرزندتان. در این روش فرزند شما هر روز به ازای هر رفتار مثبت، پاداش 
و برای رفتار منفی، تنبیهی مالیم خواهد داشــت. انجام این قرارداد شامل چهار گام 

است: 
گام اول، مشــخص کردن انتظارهای رفتاری. به این معنا که در این مرحله شما باید 
انتظار خود را از کودک واضح و شفاف  بیان کنید، به طوری که برای او کاماًل مشخص 
باشد که چه انتظاری از او می رود و باید چه رفتاری داشــته باشد تا در ازای آن پاداش 
دریافت کند. باید مطمئن باشــید که کودک کاماًل متوجه انتظارها شــده اســت. 
رفتارهای هدف ممکن است شــامل رفتارهای نامطلوب که الزم است حذف شوند یا 

رفتارهای مطلوب که قرار است افزایش یابند، باشد.
گام دوم، تعیین این که چگونه رفتارهای هدف اندازه گیری خواهد شد. شما باید قادر 

به ثابت کردن وقوع یا عدم وقوع رفتارهای هدف باشید.
گام سوم، تعیین زمانی که رفتار باید اجرا شود. هر قرارداد باید چارچوب زمانی داشته 
باشد تا در زمان الزم رفتار انجام شــود.در کنار انجام مفاّد این قرار داد، با معلمان او هم 
در ارتباط باشید. اگر تغییری ایجاد نشد و این نافرمانی در مدرسه هم خود را نشان داد، 
بهتر است با یک مشاور به صورت حضوری در تماس باشید. فراموش نکنید صبر شما 

کلید اصلی موفقیت تان است.

تمهیدات مدارا با کودکان 1
لجباز کدامند؟

مریم عطاریان 
کارشناس ارشد روان شناسی

همسر من بدبین است. خودش می گوید رفتارش به خاطر عالقه ای است 
که به من دارد اما از این وضعیت خسته شده ام.

بدبینی بین همسران یکی از عوامل شایع مشکالت زناشــویی است. اگر بدبینی ناشی از 
اختالل پارانوئید باشد خیلی آزاردهنده اســت و باید درمان بالینی تحت نظر روانپزشک 
انجام شــود اما آن طور که از سؤال شما متوجه شدم، همســرتان اختالل روحی ندارد اما 

ممکن است به چند دلیل بدبین باشد:
این رفتار را از والدین خود آموخته و در کودکی در وی نهادینه شــده اســت. دوســتان و 
اطرافیانی دارد که همسران خوبی نداشته اند و داســتان های زندگی آن ها ذهن او را خراب 
کرده است و یا واقعاً به خاطر عالقه ای که دارد، ترس از دست دادن شما باعث شده که این قدر 
حساس باشد. دلیلش هرچه که باشد شما باید برای تغییر نگرش او تالش کنید. کار چندان 
ساده ای نیست چون رفتاری که نهادینه شده و در او شکل گرفته است را می خواهید تغییر 
دهید. این رفتارها می تواند کمک کند تا در مرور زمان شــاهد کم شــدن بدبینی او باشید 
اما دقت کنید که: به مرور زمان!همیشه ســعی کنید در هر موضوعی با همسر خود صادق 
باشید. ریشه بســیاری از بدبینی ها عدم صداقت در ابتدای زندگی است. زن یا مرد رازی را 
در زندگی دارد که می کوشد آن را از همســرش پنهان کند که البته در بیشتر مواقع موفق 
نمی شود و خود این پنهان کاری نقطه شــروع بدبینی ها می شود.نسبت به قول و قرار خود 
با همسرتان خیلی حساس باشید.در مراودات اجتماعی خود خیلی مراقب باشید به ویژه اگر 
طرف شما جنس مخالف باشد. هر نوع صحبت غیرکاری، تماس های بی مورد و روابط آزاد 
در محیط های کاری نتیجه ای شــوم در بردارد که اگر شما هم فکری در سر نداشته باشید، 
همسرتان جور دیگری برداشت می کند. اگر از شما می خواهد راجع به چیزی توضیح دهید، 
بدون جبهه گیری و ناراحت شــدن، به او بگویید.و از همه مهم تر این که مدام به او یادآوری 

کنید که دوستش دارید و هیچ چیز نمی تواند او را در قلب شما کم رنگ کند.

 بدبینی 2
در خانه ما

مریم عطاریان
 کارشناس ارشد روان شناسی
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پدرم به خاطر بیماری کبدچرب که درمــان نکرد، از دنیا رفت. 
با توجه به این که می گویند بیماری کبد چرب خیلی زیاد شــده 
است، می ترسم من نیز به این بیماری مبتال شوم. چگونه از بروز 

این بیماری پیش گیری کنم؟
اولین توصیه اصالح تغذیه و شیوه زندگی است. کاهش مصرف گوشت، چربی 

و مواد قندی و مصرف بیشتر میوه و سبزیجات توصیه کلی بسیار مفیدی است.
جایگزینی گوشت با سویا، جایگزینی شــام با ساالدی شامل هویج، کلم، کاهو، 
ترب، تربچه، سرکه سیب، آبغوره، پرهیز از آب خوردن بین غذا، استفاده بیشتر 
از سیر، پیاز، ســبزیجات تازه، لیموترش و ســیب در رژیم غذایی روزانه بسیار 

مفید است.
زنجبیل و زردچوبه تأثیر مفیدی بر روند بهبود کبد چرب دارد. مصرف مقطعی 

و کوتاه مدت ویتامین E می تواند مفید باشد. 
مصرف روزانه یک لیوان سرکه انگبین تأثیرات شفابخشی در درمان کبد چرب 
دارد و عرق کاســنی، عرق خارشــتر، عرق بید و عرق شــاه تره نیز مفید است. 

نوشیدن دم کرده گل مریم نیز اثربخش است. 
کاهش تدریجــی وزن و ورزش روزانه می تواند به گونه چشــمگیری در درمان 
کبد چرب مفید باشــد. البته توجه داشته باشــید کاهش ناگهانی وزن ممکن 

است این مشکل را تشدید کند.
طب سنتی تدابیر خوبی برای درمان کبد چرب دارد، البته برای درمان آن حتماً 
به پزشــک متخصص مراجعه کنید، زیرا  انواع  گیاهان و درمان تجویزشــده بر 

اساس شرایط و مزاج فرد متفاوت است.

 شیوه هاي مقابله 3
با عوارض »کبد چرب«

دکتر محمد ادیبان 
 متخصص طب سنتی

کارم طوری اســت که باید مدام به کامپیوتر نگاه کنم، بیشتر مواقع 
مشــغول تایپ متن های طوالنی هســتم. اصوالً از ظهر به بعد دچار 
چشم درد و گاهی هم سردرد می شوم، برخی مواقع چشم هایم قرمز 

می شود. چگونه این مشکل را برطرف کنم؟
هر فردي ممکن اســت عالیم متفاوتي از خستگي چشم نشــان دهد، اما قرمزي، پر 
آب شدن و حساس شدن چشم ها، خستگي، درد یا سنگیني پلک ها، سردرد و پشت 
درد، شایع ترین عالیم خســتگي چشم اســت و اغلب این عالیم با استراحت، تغییر 
شرایط محیط کار و در بعضي موارد اســتفاده از عینک هاي مناسب از بین مي روند. 
اول از همه چشم هایتان را از نظر ضعیف شدن، چک کنید. اگر ضعیف شده باشد، حتماً 
نیاز به عینک دارید در غیر این صورت می توانید کارهای زیر را برای آســیب ندیدن 

چشم هایتان انجام دهید.
موقعیت کامپیوتر به طور جزئي از محل نگهدارنده متون فاصله داشته باشد به طوري 
که محل قرارگیري متون نزدیک به مانیتور باشــد تا حرکات ســر و چشم و تغییرات 

مولکولي چشم به حداقل برسد. 
موقعیت باالي مانیتور در زیر سطح چشم شما و یا کمي پایین تر از آن قرار گیرد. 

خیرگي و انعکاس نور را به  حداقل ممکن برسانید. 
مانیتورتان تمیز و عاري از گرد و غبار باشد. 

استراحت هاي متناوب و منظم براي دوري از خستگي چشم رعایت شود. 
با پلک زدن، چشم هایتان تمیز و مرطوب شده و مانع  خشکی آن ها می شود.

فاصله مانیتور، اندازه و رنگ حروف را طوری تنظیم کنید که چشم اذیت نشود. 
چشم هایتان را شستشو دهید و هرازگاهی در حالی که چشم تان بسته است، آن را به 

این طرف و آن طرف حرکت دهید که به نوعی ورزش چشم است.

 چرا چشم هایم 4
درد می کند؟

دکتر مدرسی
 متخصص چشم
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 پخت شیرینی
 با یک میوه بهشتی

 خرما چه فوائدی دارد و چه چیزهایی می توان
با آن درست کرد؟

خرما میوه مردم صحراست، مردمی که به خاطر امکانات کم باید از چیزی استفاده کنند که بیشترین 
فایده را برای شان دارد. مردم صحرا هسته درخت خرما را در آورده و از آن نان می پزند. این هسته را بو داده و 

از آن به عنوان قهوه استفاده می کنند، چرا که دم کرده آن بسیار مطبوع است. در زمان های قدیم همواره خرما را 
برای قدرت و انرژی به کار می برده اند و هنوز بهترین میوه برای بازیافتن انرژی و قدرت جوانی است. در خرما، مقداری 
فیبر غذایی موجود است، فیبر موجود در خرما برای سالمت دستگاه گوارش و تغذیه بسیار مناسب است، عالوه بر آن 

خرما حاوی کاروتنوئیدها یا مواد رنگی است که پیش ساز ویتامین A و آنتی اکسیدان محسوب می شود و جلوی ضایعات و 
سرطانی شدن سلول ها را می گیرد. خرما در درمان یبوست، اختالالت روده ای، مشکالت قلبی و اسهال مفید است و جزو مواد 

غذایی ملین به شمار می آید. به همین دلیل برای افرادی که از یبوست رنج می برند، مفید اعالم شده است. برای این که هرچه بهتر و 
بیشتر از این خاصیت خرما استفاده کنید، بهتر است خرما را یک شب کامل در آب خیس کنید و صبح روز بعد خرماهای خیس خورده را 

مانند شربت مصرف کنید. خرما مقدار قابل توجهی فوالت یا همان اسیدفولیک به بدن می رساند که برای خون رسانی به بدن الزم است و زنان 
هنگام بارداری مجبور می شوند، عالوه بر دریافت فوالت از طریق غذا، قرص آن را نیز مصرف کنند. فوالت به عنوان ماده خون ساز در خرما موجود 
است، هرچند که مقدار آهن خرما آن چنان زیاد نیست، اما برای خون سازی، بدن احتیاج به سه ماده مغذی فوالت، آهن و ویتامین B ۱۲ دارد که 

در غذاهای حیوانی یافت می شوند، بنابراین برای این منظور باید از غذاهای متنوع استفاده کرد. ویتامین C یکی دیگر از مواد مغذی خرما است که این 
 C ویتامین برای جلوگیری از بیماری های خطرناک خونریزی دهنده یا همان اسکوربوت الزم است و باید بدن هر فرد در طول روز، ۶۰ میلی گرم ویتامین
دریافت کند که تقریباً در هر 1۰۰ گرم خرما 14 میلی گرم ویتامین C موجود است. خرما در تعادل اعصاب، سرزنده نگه داشتن سلول هاي عصبي، تقویت 

بینایي، سالمتي پوست، مو، ناخن، رشد اندام کودکان، درمان بیماري قلبي، عروقي و کبد مفید است. افرادی که می خواهند چاق شوند با مصرف روزانه 
چند عدد خرما مخصوصاً بعد از غذا می توانند هم کالری زیادی به بدن برسانند و هم این کالری را از میوه سالمی دریافت کنند و افرادی هم که 

می خواهند الغر شوند می توانند با خوردن مقدار کم آن هم از ضعف خود جلوگیری کنند و هم از فواید آن بهره مند شوند. 

طرز تهیه حلوا با خرما :
ابتدا هسته خرما را گرفته و آن را چرخ کنید و سپس آرد و روغن 

را کامالً تفت داده تا طالیی شــود. بعــد آن را از روی حرارت 
برداشته و گردوی کوبیده شــده یا چرخ شده را با پودر 

قند و خرمای چرخ شده مخلوط کنید و خوب به هم 
بزنید. بعد آن را ورز دهید تا به صورت خمیر 

نسبتاً سفتی درآید و روغن پس بدهد. 
ســپس آن را در دیس گردی پهن 

کــرده و روی آن را بــا پــودر 
پسته ترئین کنید.

حلوا با خرما 
کالری مقداراندازهمواد الزم

240 کالری100 گرم750 گرمخرما 
360 کالری100 گرم500 گرمآرد 

688 کالری100 گرم250 گرمگردو کوبیده شده 
900 کالری100 گرم250 گرمکره یا روغن جامد

400 کالری100 گرمیک فنجانپودر قند 

 مربع های خوشمزه خرمایی 
مواد الزم:

    خرما بدون هسته و ریز خرد شده: یک پیمانه
  گردو خرد شده: یک پیمانه

  آرد: 3 قاشق غذاخوری
  بکینگ پودر: یک قاشق مرباخوری

  شکر: یک پیمانه
  تخم مرغ زده شده: 3 عدد
  پودرقند: به میزان کافی

طرز تهیه:فــر را روی 170 درجه سلســیوس تنظیم کنید. یک 
طرف قالب مربع شــکلی را چرب کنید. در ظرف بزرگی خرما، 
گردو، آرد، بکینگ پودر، شــکر و تخم مرغ را با هم مخلوط 
و در قالب آماده شده پهن کنید و به مدت 35 دقیقه 
در فر بپزید. مواد را از فر درآورید و به مدت 15 
دقیقه روی پنجره شــیرینی قــرار دهید و در 
پودر قند بغلتانید و بگذاریــد کامالً خنک 
شــود. پس از این که کامالً خنک شــد 

دوباره در پودر قند بغلتانید.

 ترافل خرما، دسری زیبا 
مواد الزم:

    خرما 200 گرم 
    گردو 30 گرم 

    بیسکوییت پتی بور 30 گرم یا 5 تا بیسکوییت 
    پودر نارگیل به مقدار الزم 

    گردو، خالل پسته، خالل بادام، مروارید خوراکی برای تزئین 
طرز تهیه:

ابتدا خرماها را برای 1 تا 2 دقیقــه داخل آب جوش بریزید. بعد آن ها را آبکــش کنید و به این ترتیب 
به راحتی پوستشــان را جدا کنید و هســته خرما را هم در بیاورید. گردو و بیســکوییت را داخل غذاســاز 
بریزید و پودر کنید. اگر غذاساز ندارید با رنده یا هر وسیله دیگری خوب خرد کنید. بعد از منتقل کردن مخلوط 
بیســکوییت و گردو به ظرف دیگر، خرما را له کنید. خرمای پوره شــده را به مخلوط بیســکوییت و گردو اضافه کنید 
و با چنگال کامالً به خورد همدیگــر بدهید. اگر تمایل داشــتید می توانید در این مرحله به اندازه نوک قاشــق چایخوری 
دارچین به موادتان اضافه کنید. دســتتان را با روغن مایع خیلی کم چرب کنید و یک مقدار از مواد را در دستتان گرد کنید و 
داخل پودر نارگیل بغلتانید. شما می توانید از پودر پسته هم استفاده کنید و یا این که موادتان را شبیه خرما فرم بدهید و آن ها 
را داخل کپســول بگذارید و با گردو، خالل پســته، خالل بادام و مروارید خوراکی تزئین کنید. با این مقدار مــواد حدود 22 ترافل به 

دست می آید. 

خـرما     از مـنظر قـرآن کـریم
در قرآن مجید نام بسیاری از میوه ها و درختان میوه آمده ولی نام نخل 
بیش از همه تکرار شده است. کلمه نخل) جمع آن نخیل( و نخله 
در بیست آیه قرآن ذکر شده اســت. این آیات نمونه هایی از 

تکرار کلمه نخل در قرآن هستند:
»و اوســت که باغ هایی آفرید نیازمند به داربســت 
و بی نیاز از داربســت و درخت خرما و کشتزار، با 
طعم های گوناگون، و زیتون و انار، همانند، در 
عین حال ناهمانند. چــون ثمره آوردند 
از آن هــا بخوریــد و در روز درو حق 

 آن را نیز بپردازید و اســراف مکنید که خدا اســراف کاران را دوست ندارد.« 
)انعام/ 141(

»و بر روی زمین قطعه هایی است در کنار یکدیگر و باغ های انگور و کشتزارها 
و نخل هایی که دو تنه از یک ریشه رسته است یا یک تنه از یک ریشه و همه به 
یک آب سیراب می شوند و در ثمره، بعضی را بر بعضی دیگر برتری نهاده ایم. 

هر آینه در این ها برای خردمندان عبرت هاست.« )رعد/ 4(
»و با آن برایتان کشتزار و زیتون و نخل ها و تاکستان ها و هر نوع میوه برویاند، 

در این عبرتی است برای مردمی که می اندیشند. )نحل/ 11(
»نخل را بجنبان تا خرمای تازه چیده برایت فرو ریزد.« )مریم/ 25(

»در آن )بهشت( دو میوه هست،نخل و انار.« )رحمن/ ۶8(
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رفتار شناسی

بمانند الزم و ضروری است.

   نظر روان شناس
خانواده مســتحکم خانواده  ای اســت که اعضای 
آن ســخن گفتن با یکدیگــر را دوســت دارند و از 
همنشــینی و هم صحبتی با یکدیگر لذت می برند 
و هیچ جمــع و کار دیگــری را به کنــار هم بودن 
ترجیح نمی دهنــد. واقعیت این اســت که دنیای 
ـ با وجود  ـ خصوصــاً در نواحی پیشــرفتهـ  امروزـ 
کم کردن زحمات و افزودن به اوقات فراغت، امکان 
گفت وگوی افراد را به حداقل رســانده است و شاید 
بی اهمیت جلوه داده. دکتر انصاری، روان شــناس 
و مشــاور خانواده درباره لزوم گفت وگوی همسران 
می گویــد: »اگر زن و شــوهر بلد نباشــند به طور 
صحیح باهم حرف بزنند، به مرور زمان از هم فاصله 
می گیرند. مانند دو خط که از یک نقطه شــروع به 
حرکت می کنند و اگر هم مســیر نباشند هر کدام 
به ســمتی می روند و روز به روز دورتر می شوند.« او 
بالفاصله این جمله را به گفته قبلی اضافه می کند: 
»زن و مــرد به خاطــر تفاوت هــای جنســیتی و 
روان شناسی در میزان و نوع گفت وگو با هم متفاوت 
هستند، اما این دلیل نمی شود که هم صحبت های 
خوبی برای هم نباشــند. فقط کافی است بخواهند 
و وقت بگذارند و همچنان برای یکدیگر ارزش قائل 

شوند.«

   حس صمیمت با تکنولــوژی منتقل 
نمی شود

این روزها ما خــود را در ســرگرمی های مختلفی 
از جمله شــبکه های اجتماعــی و تکنولوژی ها و 
رسانه های دیداری غرق کرده ایم تا کمتر با هم حرف 
بزنیم و مسایل مهم مربوط به خانواده را کمتر بازگو 
کنیم. این کار به نوعی فرار از خود و واقعیت اســت. 
تصور می کنیم با ارســال یک پیامک یا استفاده از 
دیگر تکنولوژی های در دســترس می توانیم حس 
خود را منتقل کنیم، اما غافلیــم که فقط صحبت 
رودررو و بدون واسطه می تواند بر طرف مقابل مؤثر 
باشد. این همان هشداری اســت که دکتر انصاری 
روی آن تأکیــد دارد: »تکنولوژی حس صمیمت را 
انتقال نمی دهد و این شاید بدترین اتفاقی است که 
در محیط خانواده می افتد. خانواده ها در یک فضای 
کوچک به شدت از هم فاصله گرفته اند و این فاصله را 
می توان در نتایج یک پژوهش مشاهده کرد که نشان 
می دهد میانگین زمان گفت وگــو در خانواده های 

قبل بود؟ ســالم، خداحافظ، سفارش لیست خرید 
و صحبت درباره شارژ ساختمان را نمی گویم. البته 
که گاهی همین حرف زدن هــای معمولی هم در 
میان شلوغی زندگی گم می شــود، اما حرف زدن، 
بیان احساســات، گوش کردن همدالنه، برقراری 
دیالوگ بــرای این که دو نفر بایکدیگر هم مســیر 

بهتر اســت کمی به زندگی امروزتــان نگاه کنید. 
هر چند قرار نیست شــرایط روزهای اول همیشه 
همان طور باقی بماند، چون رابطه با پخته تر شدن در 
وضع دیگری قرار می گیرد، اما قرار هم نیست تمام 
اشتیاق و هیجان شــما برای با هم بودن از بین برود. 
آخرین باری که با هم گفت وگــو کردید، چند روز 

سخن ها و همدلی هایی که 
نباید به پایان برسد

ندا داودی  

روزهای اول آن قدر حرف داشــتید که وقت کم می آوردید. هر چیزی بهانه ای می شــد تا باهــم حرف بزنید. از 
خواســته های تان، از آرزوهای تان، از آینده ای که در انتظار هر دوی شما بود و از گذشــته ای که دوست داشتید 
یکدیگر را در آن شریک کنید. گاهی اهالی خانه صدای شــان درمی آمد که چقدر تلفن را مشغول می کنید، اما شما 
حرف های تان برای هم تمام نمی شد. شاید بزرگ ترین دلیل این که می خواستید با هم حرف بزنید، لذت بودن در کنار 
هم بود. شما و همسرتان سرفصل های مشترک داشتید و موضوعاتی که برای هر دوشما جالب بود. روابط صمیمانه 

روزهای اول مدیون همین گفت وگو های بابهانه و بی بهانه ای است که شما و همسرتان با هم داشتید، اما حاال... 

فقدان گفت و گو و مفاهمه بین همسران باعث گسست عاطفی آن ها شده و 
بر آینده فرزندان هم تأثیرات مخرب دارد
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و صمیمیت بین اعضا به خدمــت بگیرد. در چنین 
خانواده ای، هر اتفاقی کــه می افتد، نمی تواند یک 
تهدید ترســناک باشــد و در خانواده های با روابط 
مغشوش و آشفته است که هر پدیده ای در حد حرف 
یک همسایه هم می تواند در آن ها بحران های بزرگ 
ایجاد کند چه برسد به شبکه های اجتماعی. گاهی 
علت کمتر گفت و گو کردن در یک خانواده  این است 
که پدر و مادر نتوانسته اند احساس همبستگی را بین 
اعضا به وجود آورند و افراد احســاس گسست دارند 
و فکر نمی کنند که منافع، عالیق و عشق مشترکی 
بین آن هاست. تربیت خیلی از پدر و مادرها آن قدر 
آسیب زاست که واقعاً بچه ها به این که در این کانون 
حرفی بزنند، عالقه ای ندارنــد و مدام در حال فرار از 
آن هســتند. وقتی فرزندان این پدر و مادرها به 2۰ 
سالگی می رسند، تازه یادشــان می افتد به پزشک 
مراجعه کنند و بپرسند چرا دختر یا پسرمان با ما کم 
صحبت می کند؟ وقتی هم شــرح حال می گیریم، 
متوجه می شویم از 4-3 سالگی با بچه شان صحبتی 
نمی کردند و اگر هم حــرف می زدند، غیر از توهین 
یا از بین بردن اعتماد به نفس یا تخریبشــان نبوده، 
بنابرایــن واکنش طبیعــی فرزندشــان، دوری از 
آن هاست و متأسفانه وقتی به دنبال چاره می گردند 
و می خواهند فضای گفت و گــو را در خانواده برقرار 
کنند که دیگر سال ها از زمان طالیی ایجاد این فضا 
در خانواده گذشــته و فرزندان دوران کودکی شان 
را طی کرده انــد و االن آدم های بالغی شــده اند که 
دیگر حاضر نیســتند با پدر و مادرشــان به عنوان 
همخانه های بالغ، گفت و گویی داشــته باشند. اگر 
پدر و مادری می خواهند فرزندشان با آن ها صحبت 
کند، باید از سال های اول زندگی در خانواده، فضای 
گفت و گوی سالم جریان داشته باشــد تا بچه ها با 
فضای ســخن گفتن، مباحثه و درددل، در خانواده 
شرطی شوند و وقتی بزرگ شدند، همین احساس 

خوب را داشته باشند.« 

ایرانی 15 دقیقه است.«

   همه، تقصیر تکنولوژی نیست
نکته ظریفی این وســط وجود دارد و این که نباید 
همه کاســه کوزه ها را ســر تکنولوژی بشــکنیم. 
همان طور که در شــماره قبل نوشــتیم باید آداب 
استفاده از فناوری نوین را بلد باشیم و بدانیم چطور 
از آن استفاده کنیم. اگر در یک خانواده اصول و قواعد 
درست حاکم باشد، هم زن و شوهر می دانند چطور 
با هــم گفت و گو کنند و هم فرزاندشــان این اصول 
ارزنده را یاد می گیرند. دکتر ملکی مشاور خانواده در 
این باره چنین نظر می دهد: »این روزها تالش زیادی 
می شود که شــبکه های اجتماعی به عنوان عامل 
اصلی کاهش زمان گفت و گو میان اعضای خانواده 
معرفی شود. اما این مسئله فقط به کشور ما محدود 
نیست و در تمام دنیا کسانی هستند که نگرانی خود 
را در مورد نقش شــبکه های اجتماعی و تأثیر آن بر 
گرمی روابط خانوادگی در قالب نوشته های جدی، 
طنز و کاریکاتور یا عکس بیــان کرده اند. اما معتقد 
نیستم که صرفاً این شــبکه ها باعث کاهش میزان 
گفت و گوی اعضای خانواده شده اند؛ اتفاقاً در موارد 
زیادی شاید شبکه های اجتماعی باعث شده اند که 
افراد خانواده موضوعات بیشتری برای گفت و گو با 
هم پیدا کنند. به خصوص افــرادی که قبل از ظهور 
این شــبکه ها واقعاً حرفی برای گفتن به همدیگر 

نداشتند.«

   عواقب خطرناک گفت و گو نکردن
این روان شــناس می گوید یک خانواده ســالم، هر 
پدیده ای را برای زندگی بهتر خود به کار می برد. در 
ضمن هشدار می دهد اگر پدر و مادر آداب گفت و گو 
را به فرزندان نیاموزند، عواقب خطرناکی در انتظار 
فرزندان شان است: »یک خانواده سالم، خانواده ای 
اســت که هر پدیده جدیدی را برای افزایش ارتباط 

اگر زن و شوهر آداب گفت وگو کردن را ندانند، ممکن است به خاطر 
فقدان مهارت هــای الزم، گفت وگوهایشــان به دعــوا و کدورت 
بیانجامد. پس قبل از این که با همســرتان گفت وگو کنید این نکات 

را بخوانید:
زمانی مناسب برای گفت وگو:وقتــی قراراست در چهاردیواری 
خانه با هم صحبت کنید، باید بر سر زمان آن به توافق برسید. برخی 
دوست دارند به محض این که وارد خانه می شوند، شروع به صحبت 
کنند و برخی ترجیح می دهند بعد از مدتی اســتراحت و تجدید قوا 
این کار را انجام دهند. گاهی مشــکلی بیرون از خانه پیش آمده که 
یکی از طرفین فعاًل نمی خواهد در موردش صحبت کند، گاهی یکی 
بیمار اســت و یا دلیلی وجود دارد که زمان مناسبی برای گفت وگو 

نیست. زمانی را برای گفت و گو تعیین کنید که هر دو راضی باشید.
موضوع جلســه: هر چیزی جز زندگی مشترک:قانون اصلی 
این اســت که درباره هر چیزی که می خواهید صحبــت کنید، اما 
خارج از موضوعات زندگی مشترکتان. در این زمان نباید درباره هیچ 
تعارضی بین خود بحث کنید. این مدت فرصتی است تا در خصوص 
مواضع دیگــری از زندگی روزمره تان از یکدیگــر حمایت کنید. در 
این موقعیت از این که از همســرتان حمایــت و او را درک می کنید، 
فوق العاده احســاس آرامش خاطر می کنید و در مقابل او نیز چنین 
احساسی خواهد داشــت. حتی می توانید با هم در مورد فیلمی که 
امشب نگاه کردید، صحبت کنید. به شــرطی که فالن فامیل که در 
فیلم رفتار نامناسب داشــت را به زندگی خودتان ربط ندهید چون 

احتماالً دعوا می شود.
شما یک تیم هستید:در موقع گفت وگو نحوه صحبت کردن شما 
طوری نباشــد که به طرف مقابل تان حس بــودن در تیم مقابل القا 
شود. طوری درباره موضوعات حرف بزنید که حتی اگر نظرتان یکی 

نیست، اما در تقابل با هم نباشید. 
گفت وگو بدون نصیحــت:در بســیاری از مواقع همســرتان 
می خواهد با شما حرف بزند که هم شــما در احساسش با او شریک 
شوید و هم کمی سبک شــود. اگر از اتفاقی که سر کار برایش افتاده 
تعریف می کند، به این معنی نیست که باید حتماً راه حلی ارائه دهید. 
گاهی وجود دو گوش شــنوا و یک قلب همراه، تنها چیزی است که 

همسرتان می خواهد. از او دریغ نکنید.
توجه شش دانگ :وقتی با همســرتان حــرف می زنید، برای این 
گفت وگو ارزش قائل باشید. با موبایلتان بازی نکنید و یا حواستان به 
برنامه تلویزیون نباشد. کنار هم بنشینید، به چشم های هم نگاه کنید 
و تنها مخاطب آن زمان یکدیگر باشید. گفت وگو کردن نیاز به تمرین 
دارد تا قواعد آن آموخته شــود و به مرور زمان تبدیل به یک عادت 
گردد. باید کاری کنید که اگر یک روز فرصــت نکردید با هم حرف 

بزنید، جای خالی اش را احساس کنید. 

قواعدگفتوگو

محتوای عاطفی گفت وگوها
خانم حوریه دادبه، کارشناس ارشد روان شناسی و دانش آموخته حوزه درباره لزوم گفت وگوی محبت آمیز 
بین همسران می گوید: بیشتر اختالفاتی که بین همســران ایجاد می شود و بهانه گیری هایی که ممکن 
است حتی تا مرز نابودی خانواده هم پیش برود، به دلیل این است که همسران بلد نیستند با هم گفت وگو 
کنند. اولین نیاز اساسی که باید بین زن و شوهر برطرف شود، نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن 
است، خداوند می فرماید: »ما همسرانی برای شما خلق کردیم تا در کنار آن ها آرامش بگیرید.« چقدر در 
زندگی هایمان »ســکینه«ی یکدیگریم؟ چقدر با حرف هایمان باعث می شویم قلب همسرمان لبریز از 
آرامش و دوست داشتن شود؟  به زن و شوهرها می گوییم با هم حرف بزنید، به هم کنایه می زنند! آن وقت 
می گویند رابطه مان بدتر شد. پیامبر اســالم)ص( در حدیثی می فرمایند: »مردی که به زنش می گوید 
دوســتت دارم یک عمر در خاطر او باقی می ماند.« اما برخی از آقایان فکر می کنند این کار لزومی ندارد و 
خیلی خشک و رسمی با همسرشان حرف می زنند. البته بر عکس آن هم صدق می کند، زنی که زبان محبت 
و ابراز عشق نداشته باشد، هر خدمتی هم که بکند، باز هم شوهرش احساس کمبود خواهد کرد. امام رضا)ع( 
در این مورد می فرمایند: »بعضی زن ها برای شوهرشــان  بهترین هســتند، زناني که به شوهرشان اظهار 
محبت کنند.« زن و مرد باید با هم حرف بزنند اما یادشان نرود نوع خطاب کردنشان، جمالتشان و مفهوم 

حرف هایشان باید محبت آمیز باشد.
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پوشاک

سمیه تشکری| خرید لباس برای بچه اصــول خود را دارد. آن ها پوست 
حساسی دارند، زود بزرگ می شــوند، می خواهند بازی کنند و باید راحت 
باشند و در کل لباس برای آن ها تعریفی متفاوت از لباس برای بزرگ ترها 
دارد. یکی از بزرگ ترین تفاوت ها این اســت که زیبایی برای آن ها آخرین 
اولویت است و راحتی اولین اولویت. البته هر چه سن آن ها باالتر می رود، 
زیبایی هم اهمیت بیشتری پیدا می کند، اما یادمان باشد تعریف کودکان 

از زیبایی با چیزی که ما شیک و زیبا می دانیم، متفاوت است.

لباس برای نوزادان
اگر می خواهیــد برای کودک تازه بــه دنیا آمده خود لبــاس تهیه کنید، 
فراموش نکنید که این روزها محیط خانه ها گرم اســت و مثل گذشــته با 
کرسی گرم نمی شــود و تمام فضا دمای یکســانی دارد. الزم نیست چون 
فصل پاییز اســت و زمســتان در راه، لباس های خیلی گــرم تهیه کنید. 
نوزادان زود عرق می کنند و آب بدنشان را از دســت می دهند و این مانع 
از وزن گیری مناسب آن ها می شود. حتماً لباس ها از جنس نخی باشد که 
ایجاد حساست نکند. اگر »ســرهمی« یا »بادی«بخرید، یعنی لباسی که 
باالتنه و پایین تنه آن وصل باشد، بهتر اســت و موقع بغل کردنش لباس 
به هم نمی ریزد و کمرش ســرما نمی خورد. لباس هایی انتخاب کنید که از 
الیاف نرم بافته شــده باشــند و در ناحیه  یقه و مچ های دست و پای آن از 

کش دوزی و یا کشبافت های سفت و محکم استفاده نشده باشد.
لباس نوزاد نباید دکمه، زیپ یا اضافاتی داشــته باشــد که باعث آزار بچه 
شود. قبل از خرید، درزهای لباس را هم چک کنید. دکمه های لباس نوزاد 
باید چفتی و ظریف باشــند. لباس نوزاد باید به اندازه کافی دکمه داشته 
باشد تا بتوانید آن را به راحتی به تن بپوشانید یا از تن درآورید. لباس هایی 
که جلوی آن ها دکمه دارد بهتر از لباس هایی است که از پشت دکمه دارد.

موقع خرید به ســایز لباس توجه کنید، لباس نوزاد نباید به تن او بچسبد. 
پزشــکان می گویند لباس نوزاد باید فقط یک الیه از لباســی که شــما 
می پوشید بیشتر باشد. بهتر اســت حتماً به نوزاد زیرپوش بپوشانید تا هم 
گرم بماند و هم دکمه لباس رویی، او را آزار ندهد. بــرای فصل پاییز باید 
برای نوزاد یک لباس زیر نیمه گرم و یک لباس روی گرم انتخاب کنید. به 
یک پتو که نوزاد را موقع بیرون بردن در آن بپیچیــد هم نیاز دارید. کاله 
را فراموش نکنید. لباس های حوله ای برای پاییز مناسب هستند و لطافت 

آن ها هم پوست نوزادتان را اذیت نخواهد کرد.

لباس برای وروجک های چهاردست و پا
بچه پس از چند ماه  می تواند شــیطانی کند. دست و پایش را 

تکان دهد و چهاردست و پا برود. به همین دلیل برای او 

باید لباس راحت بخرید. لباسی که به اندازه کافی گشاد باشد تا کودک 
در آن مشکلی با تکان خوردن نداشته باشد. سعی کنید شلوار یا دامن 
کودک شما به جای دکمه و کمر، کش داشته باشد تا بچه در آن راحت 

باشد.
بچه ها در  دو ســالگی شــروع بــه غذا خــوردن می کننــد و معموالً 
لباس هایشان کثیف می شود. جنس هایی را انتخاب کنید که به راحتی 
در ماشین لباسشــویی شسته شــوند و لکه بری آن ها آسان باشد. باید 
رنگ لباس رویی را طوری انتخاب کنید که زیاد کثیفی را نشان ندهد.

اگر قرار اســت کودک غذا بخورد حتماً روی لباس پیش بند ببندید. در 
این ســن یکی از عالیق اصلی کودکتان لباس پوشیدن و درآوردن آن 
است و شــما باید به صورت نامحســوس او را یاری کنید. هرچه لباس 

راحت تر باشد او زودتر یاد می گیرد چگونه این کار را انجام دهد.
بچه ها در این سن به شکل چهاردست و پا راه می روند. به همین دلیل 
لباس هایی برای آن ها انتخاب کنید تا روی زانوهایشــان پوشیده باشد 
و در عین حال زبر نباشد تا پای بچه موقع حرکت آسیب نبیند. در این 

ســن کودکان به رنگ های شــاد مثل قرمز واکنش نشان می دهند. 
زیاد در قید و بند این که رنگ به او می آید یا نه نباشــید. ســعی 

کنید رنگ لباس بچه شــاد و طرح های رنگی داشته باشد. 
در این ســن کودک شــما حتماً به یک کابشن  برای 

زمســتان و ژاکت برای پاییز نیاز خواهد داشــت. 
دیگــر نمی توانیــد پتــو دور او بپیچید. او 

می خواهد بــازی کند و دســت و پایش 
راحت باشــد. اما اگر بــرای پاییز او 

ژاکت تهیــه می کنیــد کمی 
بزرگ تر بخرید که در بهار 

هم بتواند بپوشد. 

چه لباسی برای نوزادها مناسب است؟ 
 نکاتی که هنگام خرید لباس برای کوچولوها اهمیت دارد
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نداداودی| سال تحصیلی شروع شد و بعد از این که به طور مفصل، همشاگردی سالم از 
تلویزیون پخش شد و بوی دفتر و کتاب های نو در خانه پیچید و ذوق و شوق بچه ها برای 
نشــان دادن مدادرنگی و کیف جدید به همدیگر تمام شد، قسمت اصلی داستان شروع 

می شود. حاال وظیفه ما به عنوان پدر و مادر در برابر تحصیل بچه ها چیست؟

دخالت به جّد معقول
 اگــر فرزندتان کالس اولی اســت، شــما هنــوز چنــدان نمی دانید که چــه روزها و

 ماه هایی در انتظارتان خواهد بود و اگر چند ســالی از تحصیل فرزند شــما می گذرد، 
 دیگر به اندازه کافی تجربه دارید و شــاید شروع ســال تحصیلی برای تان با دلشوره ای

 پنهان همراه است. دلشــوره درس هایی که باید خوانده شــود، نمراتی که باید گرفته 
شود و سال هایی که آرزو دارید فرزندتان با موفقیت پشت سر بگذارد. با توجه به رقابت 
فشرده و توقعاتی که مدارس دارند، شما هم از روند تحصیل فرزندتان بی بهره نخواهید 

بود.
چیزی که باید به عنوان پدر و مادر بدانید این اســت که چگونــه و چقدر دخالت کنید 
تا هم به تحصیل فرزندتان کمک و هم توانایی های دیگرش شــکوفا شود. اگر قرار است 
در انجام کاری با فرزندتان همراه شــوید، مدیریت کار را به او واگذار کنید و خودتان به 
عنوان یک مشاور کنارش باشید. مثاًل کاردستی قرار است مهارت بریدن و چسباندن او 
را تقویت کند نه این که او بنشیند، نگاه کند و شــما کارهایش را انجام دهید. شما یک 
بار درس خوانده اید و مدرک گرفته اید و اگر به خاطر داشــته باشید، والدین تان فرصت 
و حوصله آن را نداشــتند که پا به پای شــما پیش بروند و این بــه خودکفایی تان کمک 
می کرد، اما حساســیت زیاد والدین در این زمان و همین طور خانواده های تک فرزند و 
یا کم فرزند، نتیجه اش دخالت بیش از حد والدین است که نمی گذارد فرزندان خودکفا 

شوند. 

افزایش مهارت های دیگر جز درس خواندن
یکی از مشــکالت والدین این اســت که فکر می کنند بچه ها باید به مدرســه بروند، در 
کالس زبان و مهارت های دیگر شرکت کنند، در خانه درس بخوانند، تست بزنند، رقابت 
کنند و وارد دانشگاه شــوند، آن جا هم بخوانند تا در کنکور ارشد هم قبول شوند و این 
روند تا زمانی که در خانه والدین خود هستند، ادامه داشــته باشد. در حالی که شما به 
عنوان پدر و مادر باید فرزندتان را برای درست زندگی کردن تجهیز کنید. وظیفه اصلی 
شما یاد دادن ماهیگیری به آن هاست نه این که ماهی به آن ها بدهید. روزگار بازی های 
زیادی دارد و معلوم نیســت تا چه زمانی شــما در کنار آن ها حضور دارید الزم اســت. 
پس از شروع ســال تحصیلی در کنار کمک به درس آن ها، دیگر مهارت های الزم برای 

زندگی شان را هم افزایش دهید.  

زندگی و خاستگاه های 
عاطفی مالزمت با فرزند

رفتار پدر و مادر در برابر تحصیل  کودکان چگونه است؟

ارزشمندی زمان
فرزند شــما از همین روزها یــاد می گیرد که قــدر زمان را بداند و بــرای کارهایش 
برنامه ریزی کند. او هر روز بایــد تکلیفی را انجام دهد و درســی را بخواند و در عین 
حال برنامه های مورد عالقه اش را در تلویزیون ببیند و یا بازی هم بکند. شما باید به او 
یاد بدهید که چگونه بین عالیق و وظایفش تعادل ایجاد کند و این کاری است که بر 
عهده شماست. اگر بعد از چند بار تذکر، نتوانســت تعادل ایجاد کند، بگذارید نتیجه 
کارش را ببیند. برای مثال وقتی مجبور اســت تا دیروقت برای انجام کارهایش بیدار 
بماند، او را کمک نکنید تا حس کند اگر زمانی را صرف خواســته هایش کند، دیگران 
جور وظایفش را حتی در حد رنگ آمیزی کتاب هایش خواهند کشــید. ممکن است 
این روش در چند ماه اول سخت باشــد اما به مرور می آموزد که برنامه ریزی صحیح 

برای زمانش داشته باشد و این یعنی بیمه کردن آینده او.
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»شــاهزاده روم« بــه کارگردانــی هادی 
محمدیان، یکی از معدود انیمیشن های با 
کیفیت سینمای ایران است که سال پیش 
در جشنواره فجر با اســتقبال مواجه شد و 
هم اکنون در ســینماها اکران شده است. 
داستان انیمیشــن شــاهزاده روم درباره 
پرنسسی مسیحی و پاکدامن به نام ملیکا نوه 
قیصر کبیر روم است که دست سرنوشت او 
را به بالد اسالمی می آورد و در نهایت مادر 
امام عصر)ع(می شود. »شــاهزاده روم« را 
باید در سینما دید و به استعداد جوان های 
ایران تبریک گفت. فیلم عالوه بر جنبه های 
تکنیکی، داستانی گیرا دارد و مخاطب را در 

سینما سرگرم می کند.
»پدر آن دیگــری« از روی رمانی به همین 
نام ساخته شــده؛ داستانش اندکی قدیمی 
اســت اما چون قصــه اش را بــدون لکنت 
تعریف می کند، فیلــم را واجد ارزش کرده. 
یداهلل صمدی در این فیلم داســتان پسری 
را روایت می کند که به غیر از مادرش هیچ 
کس به او احترام نمی گذارد و همین باعث 
شده او حرف نزند! حســین یاری، هنگامه 
قاضیانی، شمسی فضل اللهی، ثریا قاسمی 
و اکبر عبدی از بازیگران »پدر آن دیگری« 
هستند. زمان فیلم کمی باال است اما ریتم 
مناسب آن باعث می شود مخاطب خسته 

نشود.
»چهارشــنبه 19 اردیبهشت« برای وحید 
جلیلوند خوش یمن بوده. او که پیش از این 
به عنوان مجــری و بازیگر فعالیت می کرد، 
در نخستین فیلمش داستانی اجتماعی را 
برگزیده: »یک آگهی غیرمتعارف در بخش 
نیازمندی های روزنامه همشهری، جمعیت 
کثیــری را در روز مشــخصی بــه خیابان 
می کشاند. دخالت پلیس قائله را علی الظاهر 
پایــان می دهــد امــا...« نیکــی کریمی، 
امیرآقایی، شاهرخ فروتنیان و برزو ارجمند 
در این فیلم بازی می کنند. »چهارشنبه 19 
اردیبهشت« زیادی تلخ است؛ پس اگر این 
قســم فیلم ها با روحیه تان سازگار نیست 

سراغش نروید.
»جامه دران« نخســتین فیلم حمیدرضا 
قطبی است. داستان این فیلِم سه اپیزودی، 
درباره زنی به نام شیرین است که در مراسم 
ختم پدرش به روابط جدیدی در زندگی او 
پی می برد و حقایقی تازه را کشف می کند. 
مهتاب کرامتی، بــاران کوثری،  مصطفی 
زمانی،  پــگاه آهنگرانی، افســر اســدی، 
محمود بهروزیــان، فرزانه نشــاط خواه و 
الهام نامی هم در آن بازی کرده اند. »جامه 
دران« در مجموع فیلم خوبی اســت اما اگر 

سخت پسند هستید، پیشنهاد نمی شود.

سالن های گرم در فصل سرد

»خونیــن دالن« آلبــوم صوتی اثر 
حســین بابا مشــکین اســت که با 
اشــعاری از عبــاس کیامــاری و 
فرزندش فرهــاد کیاماری بازخوانی 
شــده. اشــعار آیینی این نوحه ها به 
150 ســال پیش، یعنی بــه زمان 
قاجار بازمی گردد. مرحوم مشکین، 
نوحه خوان و آهنگ ســاز بود که با عارف قزوینی حشــر و نشــر 
داشــته اســت. او از نقال های معروف بوده که وقتــی به تهران 
می آیــد در امامزاده یحیــی، پاتوقی درســت می کنــد به نام 
حاج حسین بابای مشکین. از آن جایی فرزندش عباس کیاماری 
در خدمت پدر بود، این اشعار و نوحه ها و سبک آن ها در ذهنش 
مانده بود، تا این که 2 سال پیش به پیشــنهاد حوزه هنری، این 
نوحه ها ثبت و ضبط شــد و هم اکنون بخش نخست آن منتشر 

شده.

 »عشقیم َگل« اثر حسین علیزاده به 
بازار موسیقی آمده. آلبوم »عشقیم 
َگل« کــه عنوانی ترکــی دارد و به 
معنی »عشــقم بیا« اســت، دارای 
نام هــای  بــه  قطعــه  هشــت 
»پیش درآمد بیات شیراز«، »ساز و 
آواز«، »عشقیم َگل«، »بداهه نوازی 
کمانچه و تار«، »ســاری گلین«، »بداهه نــوازی قانون و تار«، 

»سن سیز« و »گل اوینا« است. 
»عطش و آتــش« از تولیدات مرکزموســیقی حــوزه هنری به 
آهنگ ســازی ســیدمحمد میرزمانی و با صــدای حاج صادق 
 آهنگــران روانه بــازار شــده. این آلبوم شــامل شــش قطعه

 است با شــعرهایی از ابوالقاسم حســی نجانی، قیصر امین  پور، 
حسنعلی بای، محمدعلی ریاضی یزدی، داوری شیرازی و سیف 

فرغانی.

آوای خونین دالن 

»حکايت عاشــقي« به شکل 
صريح و مستندگونه به ماجرای 
بمبــاران شــیمیايی حلبچه 
پرداخته است. اين فیلم داستان 
يک عکاس را روايت می کند که 
بالفاصله بعد از بمباران شیمیايی 
حلبچه به اين شهر وارد می شود 
و از صحنه های تکان دهنده آن 
عکاسی می کند؛. فیلم با زبانی 
تمثیلی می خواهد بگويد در عین 
رخ دادن فاجعه ای بزرگ، زندگی 
جاری است. »حکايت عاشقي« 
همچنین گوشــه ای از فعالیت 
امداد گران هالل احمر در دوران 

جنگ را به تصوير می کشد.

پیشنهاد ويژه

حکايت عاشقي
کارگردان: احمد رمضان زاده

بازيگران: بهرام رادان، 
قطب الدین صادقی، بهمن 

زرین پور، شیالن رحمانی و 
شوان عطوف 

سینما

موسیقي
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پيشنهـاد

متنوع اما کم فروغ

نمایش 
خانگی

برای انتخاب محصوالت شبکه نمايش خانگی بايد 
دقت کرد! در اين بازار، تله فیلمی مثل »اوهام«که 
بارها از تلويزيون پخش شــده را بــه نام فیلمی 
سینمايی می فروشند و گاهی يک فیلم بی کیفیت 
مثل »هتل ترانسیلوانیا ۲« را وارد بازار می کنند. از 
آن طرف فیلم »گینس« که اکران موفقی داشت و 
جزو پرفروش های سینما بود، داستان جذابی ندارد 
و بعد از نود دقیقه حس پشــیمانی به آدم دست 
می دهد! درباره فیلم »عصــر يخبندان« هم اين 
انتظار از مسئوالن بود که روی کاور آن محدوديت 
سنی قید کنند. فیلم مناســب گروه سنی زير 16 

سال نیست. 
»قصه ها« بیشتر برای کســانی جالب است که از 
میان فیلم های رخشــان بنی اعتماد، »گیالنه«، 
»زير پوست شهر«، »خارج از محدوده«، »نرگس«، 
»روســری آبی«، »خون بازی« را ديده باشند. در 
واقع »قصه ها« مجموعه ای از چند قصه اســت که 
سرنوشت قهرمان های اين قصه ها، موضوع فیلم 
اســت. البته بدون ديدن اين فیلم ها هم می شود 
متوجه روايت قصه های اين فیلم شد. فیلم پرستاره 
هم هست؛ گالب آدينه، فاطمه معتمدآريا، پیمان 
معادی، فرهاد اصالنی، باران کوثری و ...  د راين فیلم 

بازی کرده اند.
»خداحافظی طوالنی« يک قدم موفق برای فرزاد 
مؤتمن بود، اما در اکران سینمايی آن طور که بايد 
به چشم نیامد. با وجوی فضای به نسبت تاريک و 
ســیاهی که در آن حاکم است، عنصر غافلگیری 
را خیلــی خوب در خــودش جــا داده.. يکی از 
جذابیت های فیلم، بازی سعید آقاخانی در نقشی 

کاماًل جدی است.
»پوســته« ســاخته مصطفی آل احمد و با بازی 
حمید فرخ نژاد، الناز شاکردوست، مريم کاوياني، 
حمیدرضا فالحی و ... شش ســال پیش ساخته 
ـ وارد شبکه  ـ بعد از اکرانـ  شد و چندی پیشـ 
خانگی شد. داستان فیلم، روايت ساده ای دارد و 
در مرز میان واقعیت و رؤيا اتفاق می افتد. اگر اهل 
فیلم های خاص هســتید، ببینید، اگر نه که اصاًل 

سراغش نرويد. 
»رستم و ســهراب« از معدود تالش های سینمای 
ايران در زمینه ســاخت انیمیشن است که توسط 
کیانوش دالوند به بارنشســته. کارگردان با تغییر 
درسرنوشــت قصه قهرمان مشــهور شاهنامه، 
خواسته آن را تلطیف کند! با اين حال ديدن فیلم 

را پیشنهاد می کنیم.

این حماسه »زنده« است
مرور چند کتاب با موضوع عاشورا

»ضیافت بال« نوشته سید محمد مهدی میرباقری در 
دو فصل با عنوان های »ســیر و ســلوک متعارف« 
و»مقاالت ســلوکی از زیارت عاشورا« تنظیم شده و 
مباحثی مانند »عزم و تصمیــم انتخاب معبود«، » 
محاسبه«، »توبه« و »رجوع الی اهلل«، »سالم به ولی 
خدا« و »علت عقــب ماندن افراد مختلــف از قافله 
عاشورا« را بررسی کرده است. به نظر نویسنده کتاب 
»هدف از خلقت چیزی جز قرب و لقاء حضرت حق نیست، لذا شناخت راه وصول 
به این هدف بزرگ برای رسیدن به آن بسیار مهم و ضرورری است و برای رسیدن 
به این راه دو نوع مسیر پیش بینی و پیشنهاد شده است، راه نخست، راه بزرگان و 
علمای اخالق و برخی کتاب های معرفت به اســتناد آیات و روایت است و راه دوم 
سلوک باشفاعت اولیای خدا و بالی آن هاست. اگر راه نخست را همچون عبادت 
در ایام عادی سال فرض کنیم، راه دوم به منزله شب قدر است و راهی کوتاه تر برای 
رسیدن به لقای پروردگار است،که دعاهایی مانند زیارت عاشورا این راه را هموارتر 

می کنند.
»حماســه حســینی« شــهید مرتضی مطهری 
کهنه شدنی نیست و همیشه خواندنی و تازه است؛ دو 
جلدی که تمامی ســخنرانی ها و مقــاالت آیت اهلل 
شهید را پیرامون عاشورا در بر می گیرد. مجموعه این 
یادداشت ها و سخنرانی ها که تاکنون بیش از 50 بار از 
سوی انتشــارات صدرا منتشــر شــده، در فاصله 
ســال های 47 تــا 56 توســط راوی بیان شــده و 
جهت گیری عمده آن، ارائه شناختی تازه و مستند از واقعه عاشورا و نیز مقابله آشکار 
با خرافات و تحریفات وارد شده به عزاداری ها و منبرهای محرم است. تحریف هایی 
که امروز هم همچنان با برخی از آن ها مواجهیم. شهید مطهری با تأکید بر استفاده 
از کلمه »حماسه« برای واقعه عاشورا و نه عباراتی چون نهضت، قیام یا شورش، در 
این اثر تالش وافری داشــته تا نشان دهد شخصیت حســین بن علی)ع( صبغه 
حماسی دارد و باید با وجود و سرگذشت او یک احساس حماسی داشته باشیم، نه 

یک احساس تراژدی و مصیبت که این روزها بسیار به چشم می خورد.
»روضه های ناشناخته« کربال به قلم سیدعلی اصغر 
علوی، دریچه ای اســت برای آغاز نگاهــی تازه به 
روضه هــای مدیریتــی، روضه هــای اجتماعــی، 
روضه های سیاسی عاشورا و ... که هرکدام مخاطب 
خاص خود را دارد. در بخشــی از کتاب می خوانیم: 
»اگر از کربال آنچنان که باید و شــاید بهره نبرده ایم، 
اگر زیبایی های کربال را آنچنان که باید و شاید درک 
نکرده ایم، اگر لــذت بردنمان از کربال و فهممان از »گم گوشــه ها«یش آنچنانی 
نیست، و اگر در روض های جانســوزش آنچنان که باید اشک نریخته ایم، به این 
خاطر اســت که با کربال زندگی نکرده ایم. کســی که با کربال زندگی کرده است، 
کسی که دردهایش را به افق دردهای کربال گره زده است، کسی که مسائل روزمره 
زندگی اش با مسائل امام حسین)ع( پیوند خورده است، اوست که عاشورا و کربالی 
امام حسین)ع( را بهتر می فهمد. در این کتاب به روضه هایی می پردازیم که شاید 

کمتر شنیده ایم و کمتر فهم کرده ایم.«

کتاب
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آبـان

آذر

1 آبان 1394. 9 محرم 1437. 23 اکتبر 2015    تاسوعای حسینی1

2 آبان 1394. 10 محرم 1437. 24 اکتبر 2015    عاشورای حسینی2

3 آبان 1394. 11 محرم 1437. 25 اکتبر 2015    روز تجلیل از اسرا و مفقودين3

  شهادت حضرت امام زين العابدين)ع( 4 4 آبان 1394. 12 محرم 1437. 26 اکتبر 2015 
درباره تاریخ شــهادت امام زین العابدین)ع(، گرچه تمام مورخان و سیره نگاران، اتفاق 
دارند بر این که در ماه محرم واقع شــد ولی در روز و ســال وقوع آن، میان آنان اتفاقی 
نیست.برخی از آنان، از جمله امین االسالم طبرسی گفته اند که شهادت آن حضرت در 
روز دوازدهم محرم سال 95 قمری واقع شده است. برخی دیگر روز 18 محرم و عده ای 
نیز 25 محرم را ذکر کرده اند. همچنین صاحب کشف الغمه، سال شهادت آن حضرت را 
94 قمری دانسته است. علت شهادت امام زین العابدین)ع( بنا به روایت اکثر مورخان، 
زهری بود که به دســتور ولید بن عبدالملک به آن حضرت خورانیده و وی را مســموم 

کردند و بر اثر مسمومیت به شهادت رسید.
   اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی)ره( علیه پذيرش کاپیتوالسیون 

)1343 هـ.ش(

8 آبان 1394. 16 محرم 1437. 30 اکتبر 2015    شهادت بسیجی 13 ساله محمدحسین فهمیده / روز نوجوان و 8
بسیج دانش آموزی

 »رهبر ما آن طفل 13 ساله اي اســت که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان 
و قلم  ما بزرگ تر است، با نارنجک، خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود 
و خود نیز شربت شــهادت نوشــید.« این جمله حضرت امام درباره شهید فهمیده در 
حافظه تاریخ به عنوان چراغ راه ثبت شــده. در همان روزهای نخست جنگ تحمیلی، 
محمدحســین به رغم مخالفت ها به جبهه می رود و خیلی زود شایســتگی هاي خود را 
ثابت می کند. او به اتفاق دوســت شهیدش محمدرضا شــمس، در یک سنگر بودند و 
در هجوم عراقی ها به خرمشهر محاصره می شــوند. محمدرضا شمس زخمی می شود و 
حسین با سختی زیاد او را به پشت خط می رساند و به سنگر خود بر می گردد و می بیند 
که تانک های عراقی به طرف رزمندگان اســالم هجــوم آورده و درصدد محاصره آن ها 
هستند. حســین در حالی که تعدادی نارنجک به کمرش بسته و در دستش گرفته بود 
به طرف تانک ها حرکت می کند. تیری به پای او می خورد و از ناحیه پا مجروح می شود. 
اما زخم گلوله نمی تواند جلو اراده محکــم و عزم پوالدین او را بگیرد. بدون هیچ دغدغه 
و تردیدی تصمیم خــود را عملی می کند و از البه الی امواج تیر که از هر ســو به طرف 
او می آمد، خود را به تانک پیشــرو می رســاند وآن را منفجر می کند و خود نیز تکه تکه 
می شود. افراد دشمن گمان می کنند که حمله ای از سوی نیروهای ایرانی صورت گرفته 
است، جملگی روحیه خود را می بازند و با ســرعت تانک ها را رها کرده و فرار می کنند. 
در نتیجه، حلقه محاصره شکسته می شود و نیروهای کمکی هم می رسند و آن قسمت 

را از وجود متجاوزان پاک سازی می کنند. 

5 آذر  1394 . 14 صفر 1437 . 26 نوامبر 2015   روز بسیج مستضعفان 5
با پیروزي انقالب اسالمي ، توطئه ها علیه کشورمان روز به روز گسترش یافت. در 
چنین شرایطي امام خمیني )ره( در پنجم آذر 1358، فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند و 

فرمودند: مملکتي که 20 میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون ارتش داشته باشد.

 روز نیروی دريايی7 7 آذر  1394 . 16 صفر 1437 . 28 نوامبر 2015 

10 آذر  1394 . 19 صفر 1437 . 1 دسامبر 2015   شهادت آيت اهلل سید حسن مدرس  و روز مجلس10

11 آذر  1394 . 20 صفر 1437 . 2 دسامبر 2015  اربعین حسینی11

12 12 آذر  1394 . 21 صفر 1437 . 3 دسامبر 2015  
   روز قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  

 روز جهاني معلوالن
 روز جهانی معلولین از ســال 1992 که از ســوی مجمع عمومی ســازمان ملل

 متحد اعالم شد، هر ساله در 12 آذر یا 3 دسامبر برگزار می شود. هدف از تعیین 
این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مســائل مربوط به معلولیتهای مختلف 

است.

16 آذر  1394 . 25 صفر 1437 . 7 دسامبر 2015  روز دانشجو16

18 آذر  1394 . 27 صفر 1437 . 9 دسامبر 2015  روز وقف18
ســازمان اوقاف و امورخیریه برای تحکیم پایه های ســنت نبوی وقف ، ترویج و 
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تقویمماه

10 آبان 1394. 18 محرم 14371. نوامبر 2015      شهادت آيت اهلل قاضی طباطبايی اولین شهید محراب به دست 10
منافقان در سال 1358 

آیت اهلل ســیدمحمود قاضی طباطبایی اولین امام جمعه تبریز در سال 1333 هجری قمری در 
تبریز متولد شد. از آن شهید بزرگوار مقاالت ارزشــمندی به زبان فارسی و عربی به یادگار مانده 
است. ایشان همان طور که در زمینه علمی کوشــا بودند، در مبارزات سیاسی نیز شرکت فعاالنه 
داشت. آن شــهید بزرگوار دارای روحیه انقالبی و اراده ای خلل ناپذیر بود و در پرونده قطوری که 
ساواک در مورد ایشــان تهیه کرده، این نکته مشهود است. شهید قاضي طباطبایي اولین شهید 
محراب در دهم آبان 1358 شمسي، مصادف با عید قربان، نماز عید را اقامه کرد و در همان شب 

در راه مراجعت به منزل توسط منافقین مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

13 آبان 1394. 21 محرم 1437. 4 نوامبر 2015     تســخیر النه جاسوســی آمريکا به دست دانشــجويان پیرو 13
 خط امام)ره( در ســال 1358، روز ملی مبــارزه با اســتکبار جهانی، روز

 دانش آموز

14 آبان 1394. 22 محرم 1437. 5 نوامبر 2015    روز فرهنگ عمومی14

17 آبان 1394. 28 محرم 1437. 8 نوامبر 2015    شهادت حضرت امام سجاد)ع( به روايتی17

19 آبان 1394. 27 محرم 1437. 10 نوامبر 2015  19 
 روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه  

24 آبان 1394. 3 صفر1437. 15 نوامبر 2015    روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار 24
  روز بزرگداشت عالمه سیدمحمدحسین طباطبايی 

24 آبان، سالروز درگذشت فرزانه ای فرهیخته و عارفی کامل است که عمر 79 ساله خود را، برای 
شکوفایی معارف دینی و گسترش آن در جامعه انســانی هدیه کرده و با گذر از دانه و دام دنیایی، 
سبکبال با توشه ای گران سنگ چون تفسیر المیزان، به سوی یار پرکشید. بزرگداشت بزرگ مردی 
چون عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی، ارج گزاری به تمامی عالمان و دانشمندان دینی است 

که با سخت کوشی های خود، دانش، معنویت و روحانیت را به انسان ها تقدیم می دارند.

28 آبان 1394. 7 صفر1437. 19 نوامبر 2015    شهادت امام حسن مجتبی)ع( بنا بر قول معتبر28
     روز بزرگداشت سلمان فارسی 

هفتم ماه صفر همزمان با سالروز حفر خندق، چند سالی است در تقویم کشورمان به عنوان روز 
سلمان نامگذاری شده. سلمان فارسی که نام او پیش از مسلمان شدن، روزبه بود، در روستای 
جی اصفهان در یک خانواده زرتشــتی به دنیا آمد. او از همان دوران نوجوانی، به جســتجوی 
حقیقت برآمد و تا رسیدن به آن تالش بســیار کرد و رنج های فراوانی متحمل شد و در این راه 
از هیچ خطری نهراسید. او پس از آشنایی با آیین مســیحیت و مهاجرتش به شام و از آن جا به 

جزیرة العرب، گمشده خود را در آن جا یافت و به دین اسالم گروید و پیامبر او را سلمان نامید.

نشر فرهنگ اســالمی وقف ، معرفی نقش وقف در توســعه فرهنگی ، اقتصادی ، 
اجتماعی آموزشی ، بهداشتی و ... و همچنین ایجاد انگیزه در خیرین ، با تصویب 
شــورای عالی انقالب فرهنگی روز 27 صفر را به عنوان روز وقف نامگذاری کرده 

است .

19 آذر  1394 . 28 صفر 1437 . 10 دسامبر 2015  رحلت حضرت رســول اکرم )ص( ـ شــهادت حضرت امام حسن 19
مجتبي)ع(

 تشکیل شــوراي عالي انقالب فرهنگي به فرمان حضرت امام خمیني )ره( 
در سال 1363 

20 آذر  1394 . 29 صفر 1437 . 11 دسامبر 2015   شهادت آيت اهلل دستغیب ســومین شهید محراب به دست منافقان 20
در سال1360 

21 آذر  1394 . 30 صفر 1437 . 12 دسامبر 2015 21 
 شهادت حضرت امام رضا )ع( 

22 آذر  1394 . 1 ربیع االول  1437 . 13 دسامبر 2015  هجرت حضرت رسول اکرم )ص( از مکه به مدينه22

27 آذر  1394 . 6 ربیع االول  1437 . 18 دسامبر 2015  شهادت آيت اهلل دکتر محمد مفتح  در 1358 ـ  روز وحـدت حـوزه 27
و دانشـگاه 

  روز ملـي مبارزه با خشونت و افراطي گري 

29 آذر  1394 . 8 ربیع االول  1437 . 20 دسامبر 2015  شهادت حضرت امام حسن عسکري )ع(29
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فلسطینی ها تیر و کمان 
بزرگی ساخته اند تا بتوانند 
به سوی نظامیان اسرائیلی 

سنگ پرتاب کنند. اينجا 
رام اهلل است.

حوادث تروريستی در فرانسه دنیا را در بهت فرو برد.

نمايشی عظیم ازپیاده روی  عاشقان 
اباعبداهلل الحسین)ع(

در آريزونای آمريکا باران های 
سیل آسا باعث آبگرفتگی 

معابر شد و اين خیابان را به دو 
يک توفان دريايی به بندر »جنووا« در ايتالیا نزديک می شود.تکه تقسیم کرد.

دنيای ما
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مهاجران  سوری در يک 
کمپ پناهندگان در 

صربستان  و در نزديکی 
مرز کرواسی خود را گرم 

می کنند.

سه زن سالخورده در جزيره»لسبوس« يونان به يک کودک مهاجر غذا 
می دهند.آن ها روی نیمکتی نشسته اند که ناگهان صدای بچه ای توجه 

آن ها را به خود جلب می کند.

دسته ای کبوتر اطراف هلی کوپتری از نیروهای 
هوايی هند پرواز می کنند که به دلیل نقص فنی ناچار 

شده است در منطقه ای در بمبئی فرود اضطراری 
داشته باشد.

بیروت  در فتنه داعش

سیل ناشی از شکسته شدن يک سد در برزيل دستکم  17 نفرکشته برجا 
گذاشت. تصوير امدادگران را در نبرد با گل و الی نشان می دهد.

دانش آموزان سوری هر روز صبح از جلوی خانه های 
قـابويران در دمشق می گذرند تا به مدرسه بروند. 
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  ماهیت و مفهوم بشردوستي 
مهرورزی، عطوفت، دوســت داشــتن دیگران و 
تعابیر و مضامینی از این دست به فرآیندی اخالقی، 
انسانی و اســالمی اطالق می شود که در نتیحه آن، 
انســان به عنوان موجودی اجتماعــی و دارای قوه 
ادراک و شعور و معتقد به روز قیامت و رحمت واسعه 
خداوند، به همنوعان خود در درجه نخست و به تمام 
موجودات به دیده رحمت و حسنه نگریسته و آن ها 
را یاوران خود در راه رســیدن به سرمنزل مقصود 
فرض می کند . مهرورزی و بشردوســتي به عنوان 
یک حســنه اخالقی، بســان درختی است که به 
برگ های بسیار زیبا آراسته شــده است. بر اساس 
آیات و روایات متواتر، حســنات اخالقی که از آن ها 
مجموعاً به عنوان آیین مهرورزی تعبیر می شــود، 
هر یــک دارای مزایــا و منفعت هــای گوناگونی 
برای انسان ها و جامعه ای اســت که در آن زندگی 
می کنند. به  طور کلی بر اســاس آنچه که در منابع 
اخالقی، روایــات و احادیث متعــدد و همچنین 
در اقوال و افعال بزرگان علــوم اخالق تجلی یافته 
اســت، می توان مهم ترین جلوه های مهرورزی و 

نوع دوستي را در جامعه به شرح ذیل برشمرد:
راســتی در گفتار، انفاق و بذل و بخشــش مال به 
تهیدســتان و نیازمنــدان، تالفی کــردن خوبی 
دیگران، حفظ و صیانت از امانت، به جا آوردن صله 
رحم، حفظ عهد و پیمان، رعایت حق همســایه و 
رفیــق، خوش رویی بــا هم نوعان، شــجاعت در 
گفتار و عمل، صبر، عفت و حیــا، نرمی و مالطفت 
در برخوردهــای روزمــره، حفظ آبــروی مردم، 
گذشت از کســانی که نسبت به انســان ستم روا 
داشــته اند، رعایت انصــاف و عدالــت، احترام به 
بزرگ تر، ترحم به کوچک تر، نــوازش ایتام، دوری 
از حســد، کبر، حرص، ریا و خشــم و سخت دلی از 

مهم ترین جلوه های مهرورزی و نوع دوستي است 
که چنان چه در پرتو تقوای الهــی در هر جامعه ای 
تحقق یابد، ســعادت دنیا و عقبی نصیب ساکنان و 
افراد آن جامعه خواهد شــد. از حضرت امام محمد 
باقر)ع( روایت شده که فرمود: »امیرالمؤمنین)ع( 
می فرماید: برای اهل تقوا نشــانه هایی از مهرورزی 
اســت که به آن ها شناخته می شــود و آن نشانه ها 
عبارتند از: راســتی در گفتار، بذل اموال، نیکی در 

کردار، حسن خلق و سعه صدر.«

  بشردوستي در سیره بزرگان
در روایات و احادیث متواتر بر مهرورزی و عطوفت 
انســان ها در جامعه و در فرآیند زندگی اجتماعی 
تأکید فراوان شده است. ســیری در سیره اخالقی 
پیامبر اعظم)ص( بــه عنوان مظهــر مهرورزی و 
رحمت واســعه الهی به وضوح نشــان می دهد که 
اســاس برنامه های تبلیغی و ترویجی آن حضرت 
برای فراهم ســازي پذیرش اجتماعی دین مبین 
اســالم در عصر جاهلیــت، بر مبنــای عطوفت و 
مهرورزی تمرکز یافته بود و ایشــان تا جای ممکن 
از دســت یازیدن به هرگونه اقدام خشــن اجتناب 
می کردند و بر اثربخش بــودن اقدامات مبتنی بر 

مهرورزی تأکید داشتند. 
از امام صادق)ع( نقل شده است که هر وقت رسول 
خدا)ص( می خواست لشــکری را اعزام کند، آنان 
را به حضور می طلبید و می فرمــود: »به نام خدای 
متعــال حرکت کنید و بــرای اهلل جهــاد کنید، از 
غنایم ســرقت نکنید، کفار را مثله نکنید، اطفال و 
زنان و پیرمردان را نکشید، درختان را از بیخ نکنید، 
نخلســتان ها را نســوزانید، هرگز آب را بر دشمن 
نبندید و یا آن را آلوده نسازید، حیله و خیانت نکنید، 
اسرا را نکشید.« همچنین آمده است: هنگامی که 

در جنگ احد کفار دندان پیامبر)ص( را شکستند 
و چهره مبــارک آن حضرت مجــروح و خون آلود 
شد، اصحاب بسیار ناراحت و متأثر شدند و عده ای 
از حضرت درخواســت کردند که پیامبر)ص( برای 
نابودی کفار و دشــمنان نفرین کنــد. اما حضرت 
فرمود: »من برای لعن و نفرین مبعوث نشده ام، بلکه 
پیامبر رحمت هســتم و برای آن ها دعا می کنم که 

خدایا قوم مرا هدایت کن، زیرا آنان نادان هستند.«
از عادات پیامبر اعظم)ص( بود که اگر سه روز یکی 
از اصحاب و یاران را نمی دید احوال او را می پرسید و 
اگر می گفتند به سفر رفته است، برای او دعا می کرد 
و اگر در خانــه بود، به دیدار او می رفــت و اگر بیمار 
بود، از او عیــادت می کرد. همچنین روایت شــده 
است که شــخصی خدمت پیامبر)ص( آمد و ازآن 
حضرت تقاضا کرد که دین اسالم را برای او تعریف و 
تفسیر نماید، حضرت فرمود: »دین من عبارت است 
از حســن خلق، محبت و مهرورزی.« در احادیث 
مختلف درباره پیامبر اعظم)ص( آمده است که: آن 
حضرت همواره اصحاب و یاران خود را به اجتناب از 
برخوردهای تند و خشــن و خصلت هایی که عامل 
جدایی و نفاق و کینه ورزی میان مردم می شد منع 
می کرد و همواره بر حسن خلق، سعه صدر و احترام 

به شخصیت و کرامت انسان ها تأکید می فرمود.
حضرت علی)ع( نیز در فرازهایی از وصیت نامه اش 
به امام حســن مجتبــی)ع( درباره مهــرورزی و 
عطوفت در برخورد با مردم و هم نوعان می فرماید: 
»در برابر رفتارهای ناهنجاری که احیاناً از دیگران 
سر می زند، تو این کارها را انجام بده: به هنگام قطع 
رابطه از ناحیه او، تو پیوند نما. در برابر بخلش، بذل 
و بخشش نما. هنگام قهر و کناره گیری او، تو نرمش 
نشان بده. هنگام خطا عذر او را بپذیر، آن چنان که 
گویا تو بنده او هســتی و او صاحب نعمت تو. نسبت 
به هم نوعان خود خالصانه خیرخواهی کن خواه او 
نیک باشد یا بد. با کســی که با تو به خشونت رفتار 
کرد، نرمی پیشــه کن که او به زودی در برابر تو نرم 
خواهد شد. با دشــمن خود با فضل و کرم رفتار کن 
که آن شیرین ترین پیروزی اســت. کسی که با تو 
گمان نیکی بــرد، با عمل خود گمــان او را تصدیق 

کن.«
و همچنین در ادامه می فرماید: »بر شما الزم است 
پیوندهای دوســتی و محبت را محکم دارید و بذل 
و بخشــش را فراموش نکنید و از پشــت کردن به 
هم و قطع رابطه بر حذر باشــید.« حضرت علی)ع( 
همچنین در فرازی از فرمان معروف خود به مالک 
اشتر در باب حسن معاشرت و مهرورزی با بندگان 
خدا می فرمایــد: »ای مالک! دلــت را از رحمت و 
محبت و نرمش با مــردم لبریز کن، مبادا که چونان 
درنده ای شکارشان را غنیمت شماری. زیرا آنان از 

آییـن مـهرورزی
خاستگاه های مهرورزی و نوع دوستی در اسالم راستین

کورش غفاري چراتي  
روزنامه نگار وکارشناس روابط عمومي جمعیت هالل احمر مازندران

نقش مؤثر نوع دوستي و مهرورزی در فرايند زندگی اجتماعی بشر بر کسی پوشــیده نیست. يکی از آثار نهانی 
بشردوستي، ايجاد انگیزه و جوشش در درون انسان است که گاه سبب ايجاد اراده و نیرويی عظیم در فرد می شود 
و او را قادر می سازد بر بســیاری از مشکالت بزرگ فائق آيد و به اهدافی بزرگ دســت يابد؛ رويکردهايي که به 
عنوان فلسفه وجودي تشــکیالت عظیم جمعیت هالل احمر در اصول هفتگانه آن تصريح شده است. به طور کلي 
وجود انسان منبع سرشار و پتانســیل عظیمی از عاطفه و مهرورزی اســت که در صورت به فعل درآمدن و بروز 

عینی قادر است تحوالت شگرفی را در فرآيند زندگی اجتماعی محقق سازد. 
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باشـگاهمـهرومـاه

  1- مهدي سپهری        تهران           09123031288
 2- محبوبه بضاعتی    خراسان رضوی09359704359

  3- عصمت احمدی     گلستان09119695961
  4- غالمرضاپرتو     چهارمحال وبختیاری09138886832

  5- صفر میرزایي      آذربایجان شرقي  09143116104
  6- رقیه یگانه       گیالن09112308767

  7- محبوبه حسین پور     آذربایجان شرقی     09143025623
 8- علی اکبر قاسمی      فارس     09173117484
  9- زهره جوانمردی      فارس09171095784

  10- جعفرعباسی     اصفهان     09131009278
  11-  علیرضا نخعی نژاد      خراسان جنوبی       09155475059

  12- سعداهلل مرادخاني        ایالم          09188432437
  13- مرضیه یوسفی       اصفهان        09132708331
  14- بهزاد عسگرپور       گیالن       09119849038

  15- داریوش ایزدی       کرمانشاه         09181305102
 16- سید ابوالفتح بهنامیان       کهگیلویه وبویراحمد        09218815820

  17 - راضیه رادمنش        خراسان جنوبی        09158664463
  18- هادی جاشکی        هرمزگان         09179761789

  19- جواد نصیری      زنجان        09124415843
  20- محمدباقر نجاری        زنجان      09123416636

  21- رقیه نجفی      البرز         09360717781 
  22- فرهاد برزگر قلعه سری        مازندران         09366595120

  23- ابراهیم بیاتی       چهارمحال وبختیاری       09133815965
  24- سهیل متکی        گلستان         09113733453

 25- حسن شمشیری           فارس       09178776832
 26- شهناز احسانبخش      مرکزی        09189631480

  27-مهدی هادی        آذربایجان شرقی         09141001625
 28- حسن شاه نظر           ایالم           09188420464
  29- رقیه بهروزپور         مراغه        09146433384

  30-  غالمحسین بستان افروز         فسا        09171357781
 31 - شراره زمانی اسمعیل آبادی         تهران       09121835059

 32- بهزاد عبد الهی          چهار محال و بختیاری       09133845528
  33- احمد احمدیان       تبریز        09144062292

 34- غالمرضا دوستی         قزوین              09125823315
  35- آمنه معرفاوی           بوشهر                09335993393

 36- فریبا حسین طالیی          لرستان             09130593764
 37- مریم آلبوغبیش       بوشهر                09177752508

 38 - سمیه مطهری           قم       09197466541
  39 - حسن عالی حسینی          بوشهر          09173718801

 40-   اسماعیل صادقی           گیالن            09194215235

برنده های شماره3

دو دسته بیرون نیســتند: یا در دین با تو برادرند و یا 
در آفرینش با تو برابر.«  از امام صادق)ع( نیز درباره 
ارزش و قداست محبت و مهرورزی نقل شده است: 
»پاداش و ثوابی که خداوند بزرگ به خاطر حســن 
خلق و خوش رفتاری به بنده اش می دهد برابر است 
با اجر و پاداش رزمنده و مجاهدی که از صبح تا شام 

در راه خدا مشغول جهاد است.«
درباره تأکید و اهتمام امام امام خمینی)ره( نسبت 
به مســئله مهرورزی و حســن خلق و معاشرت با 
هم نوعان نیز نقل شده اســت. در زمانی که  ایشان 
در فرانسه اقامت داشتند و مردم فرانسه خود را برای 
جشن میالد مسیح)ع( آماده می کردند، امام فرمود: 
همسایه های ما به واسطه رفت و آمدهای زیادی که 
به منزل ما می شود، خیلی اذیت شده اند. بهتر است 
به مناسبت میالد حضرت مسیح)ع( هدایایی تهیه 
کنیم و برایشان بفرســتیم و از قول من هم از آن ها 
عذرخواهی کنید. بعد از دستور امام، هدایایی تهیه 
شد و دست اندرکاران و اطرافیان امام خواستند به 
آدرس همســایگان بفرســتند که امام فرمود: چه 
تهیه شده؟ بسته ها را به امام نشان دادند. امام فرمود: 
خارجی ها به گل عالقه زیادی دارند، چند شاخه گل 
هم برایشان بفرســتید. همان شب هدایا با گل بین 
همسایه ها تقسیم شــد. فردای آن روز عده زیادی 
از مردم و خبرنگاران برای دیدن امام به منزل ایشان 
آمدند و امام هم در مصاحبه با خبرنگاران در رابطه 
با هدایای ارســالی و همچنین گرامیداشت میالد 
مسیح)ع( توضیحاتی دادند که بازتاب مثبت بسیار 
زیادی داشــت و باعث تقویت بیش از پیش روابط 
عاطفی و اخالقی همســایگان با امام و اطرافیانش 

شد.

 مهرورزی، نیرومندترين وسیله نجات 
کنکاش در آیات قرآن و روایــات متعدد اهل بیت 
نشان می دهد که چه بســیار مردمی که محروم از 
عباداتی چون نماز و روزه و حــج و زکات بودند ولی 
به خاطر دارا بودن برخی از حسنات اخالقی به ویژه 
مهرورزی به بندگان خدا، توفیق خدا نصیبشــان 
شــد و آنان را از گمراهی و ســردرگمی نجات داد و 
به گردونه عبادت و بندگی حق وارد کرد و ســبب 
نجات آنان از زندان هوای نفس و اســارت شیطان 
شــد تا جایی که به جبران گذشــته برخاستند و 
توبه نصوح بجای آوردند و قضای عبادات از دســت 
رفته را بجا آورده و خود را بــه آمرزش مغفرت حق 
رساندند . همچنین چه بسیار مردمی بودند که اهل 
نماز و روزه بودند و گاهی بر ســجاده تهجد شبانه 
می نشستند و جمعه و جماعات را ترک نمی کردند، 
ولی به خاطر ســنگ دل بــودن و اصرار بــر رذایل 
اخالقی و عدم اهتمام به هم نوعان از سعادت ابدی 

و خوشبختی الهی محروم شدند و عباداتشان بقول 
قرآن تباه و بی اثر و ضایع گردیــد و چون غباری در 
برابر باد در هوا پراکنده گشــت و آن ها مورد خشم 
حضرت حق قرار گرفتند. فضایــل اخالقی به ویژه 
بشردوســتي و مهــرورزی چنانچــه از روایات و 
احادیث متواتر برمی آید، عالوه بر زینت و آراستگی 
ظاهر و باطن انســان، ســبب شستشــوی گناه از 
پرونده اعمال و عامل مهمــی  برای جلب رحمت و 
مغفرت حضرت حق و موجب ارتقای جایگاه انسان 
در نزد خدای تبارک و تعالی اســت. از حضرت امام 
صادق)ع( نقل شده است که فرمود: »چهار خصلت 
است که اگر در کسی باشد، ایمانش کامل می شود 
و آن چهار خصلت عبارتند از: صــدق، ادای امانت، 
حیا و مهــرورزی.« همچنیــن از پیامبر اعظم)ع( 
روایت شــده اســت که فرمود: دو چیز است که به 
وسیله آن امت من وارد بهشت می شوند و آن دو چیز 
عبارتند از: »رعایت تقوا، ُحسن ُخلق و مهرورزی به 

هم نوعان.«

 ريشه های اسالمي خدمات هالل احمر 
و صلیب سرخ  

با اندکــی تأمل در ســیره بــزرگان دیــن و ائمه 
معصومین به روشــنی درمی یابیم که آنچه امروزه 
به عنوان خدمات متنوع جمعیت هاي هالل احمر 
و صلیب سرخ در قلمروهاي مختلف جامعه جهاني 
ارائه مي شــود، داراي خاســتگاه و ریشه اسالمي 
است و بسیار پیش تر از آن که در قالب اندیشه هاي 
»هانري دونان« به عنوان یک انسان نیک اندیش و یا 
در قوانین موضوعه کنوانسیون هاي مختلف صلیب 
سرخ جهاني تبلور یابد، در آموزش هاي انسان ساز 
دین مبین اســالم به زیباترین شکل ممکن تبیین 
و تصریح شــده بــود. نگاهی به اصــول هفت گانه 
جمعیت هالل احمر به عنــوان میثاق جهانی برای 
فعالیت در این بزرگ ترین سازمان مردم نهاد نشان 
می دهد ماهیت تمامی این اصول انسانی ریشه در 
تعالیم نورانی دین مبین اســالم دارد. واقعیت این 
است که اسالم برای انســانیت مرزی قائل نیست تا 
جایی که نگاه مشــفقانه و از منظر عطوفت انسانی 
حتی به دشمنان اسالم و انسان نیز بارها مورد تأکید 
قرار گرفته اســت. این ترجمان نهایی همان اصول 
هفت گانه جمعیت هالل احمر و صلیب ســرخ در 
کوتاه ترین عبارت اســت. تردیدي وجود ندارد که 
ایجاد یک جامعه مبتنی بر صلح، اخالق انســانی 
و تقویت پیوندهــای درونی و صیانــت از کرامت 
انســان به  عنوان اشــرف مخلوقات، هدف اصلی 
خدمات متعدد و متنوع جمعیت های هالل احمر و 
صلیب سرخ در مقیاس جهانی، فارغ از هر رنگ و نژاد 

و زبان است. 

950 پیامک برای ســومین مســابقه مهر و ماه ارسال شد. 
پس ازحــذف پیام های تکــراری و اشــتباه، 40 نفر به قید 
قرعه انتخاب شــدند .ضمن تبريک به  برندگان شماره  سوم 
 نشريه، جوايز ايشــان توسط مســئوالن دفتر نمايندگی

 ولی فقیه در استان ها اهدا  می شود.
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مسابقه پيامكي مهروماه

عالقمندان  به شركت در مسابقه پيامكي مهروماه مي توانند با مطالعه سواالت زير، پاسخ آن 
را در بخش هاي مختلف مجله پيدا و به سامانه 3000486644 ارسال كنند.

پاسخ شما بايد يك عدد 10 رقمي باشــد كه هر رقم آن گزينه صحيح هر يك از سواالت است. 
به طور مثال: در سوال يك، پاسخ شــماره 2 صحيح است و در ســوال 2 گزينه شماره 4 و در 

سوال 3 گزينه شماره 1 و ... عدد گزينه ارسالي شما اين خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهاي ارسالي،نام و نام خانوادگي خود، نام استان و محل خدمت تان را قيد كنيد.

به برگزیدگان جوایزي اهدا مي شود.
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