درهـاي رحـمت الـهي را با ذکر بسـماهلل بگـشاييد
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کلمه نخست
تاریخی برای فردا
شــیعه تاریخ زندگی درسآموز پیامبــر(ص) و امامان روشــنگر را فراموش
نمیکنــد .دورهای که بیش از دویســت و پنجاه ســال از تاریــخ را به خود
اختصاص داده و گنجینهای اســت برای بشــر تــا چراغــی از آن برافروزد
و راه خود را بیابد .جامعه انســانی چنانکه در حافظــه تاریخ حک گردیده،
بدون راهنمــا و معلم به بیراهههــا رفته و به گمــان اوج گرفتن در درههای
جهالت سکنی گزیده است .چنین اســت که بازخوانی و تدقیق در سیره این
بزگواران از جنبههای گوناگون مغتنم است .عالمان شیعه در طول چندقرن
مجاهدتهای بیبدیل و ممارســتهای طاقتفرســا به امید کشــف معناو
راز اقوال و رفتار معصومان کتابها نگاشــتهاند .بررســی زندگانی حضرات
معصومیــن(ع) مهمترین دغدغه این مجاهدان بوده اســت .اکنون شــیعه
میراثی ســترگ از کاوشهای فکری دانشــمندان پاکنهاد در دست دارد و
البته گاه قدر این گنج گرانسنگ را چنان که باید در نمییابد.
یکی از فرازهــای این تاریخ ،واقعه عاشوراســت .در فاصلــهای کوتاه پس از
رحلت پیامبر(ص) نــواده آن جناب در جنگ با جهالت و تزویر به شــهادت
میرســد و خانواده مکرمش رنج اســارتی دردناک را متحمل میگردد .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
جلوهای نو مینماید .در تبیین و تفســیر این رخداد عارفان ،متکلمان ،فقها،
تاریخنگاران ،فالسفه ،مفســران قرآن و ادبا هریک به قدر وسع علم و معرفت
خود آثاری پدید آوردهاند و بیش از همــه مصلحان وامدار این قیام ماندگار و
نامیرا هستند.
امام خمینی (ره) عالم و اسالمشــناس یگانه و مصلح بزرگ ،با تأسی به این
واقعه انقالب بــزرگ اســامی را پایهریزی 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 ظلمســتیز و اصالحگر ملت ایران
پیروزی معجزهآسای نهضت ایران را به دنبال داشت و از آن پس نیز پایداری
مظلومانه مردم ایران در هشت سال دفاع از هویت و مکتب خود جز با تمسک
به اصل اعتالی کلمه اهلل و اســتقامت دین محمد(ص) ممکن نبوده اســت.
شاید تفاوت ماهوی حرکت انقالبی مردم ایران با حرکتهای 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 ماههای 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 زینالعابدین (ع) و نیز رحلت رسول مکرم اسالم (ص)
در این دو ماه واقع گردیدهاند .به همین مناســبت در این شماره «مهر و ماه»
به وقایع این دو ماه پرداخته شــده و مطالبی برای آشــنایی بیشتر و عمیقتر
مخاطبان ارجمند با این حوادث فراهم آمده اســت .امید که این تالش مورد
توجه آن بزرگان و نیز مورد استفاده همکاران گرانقدر قرار گیرد.
سردبیر
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راهبرد
نهضتامامحسین

(ع)

درکالم رهـبرانقالب
مرور سخنان ایراد شده توسط حضرت
آیت اهلل خامنه ای درباره قیام عاشورا

خصوصیــت برجســته اربعین در
تداوم نهضت حسینی
اربعین در حادثه کربال یک شروع بود؛ یک آغاز
بود .بعد از آنکه قضیه کربال انجام گرفت ــ آن
فاجعه بزرگ اتفاق افتاد ــ و فداکاری بینظیر
اباعبدا(...ع) و اصحاب و یاران و خانوادهاش در
آن محیط محدود واقع شــد ،حادثه اسارتها
پیــام را بایــد منتشــر میکــرد و خطبهها و
افشــاگریها و حقیقتگوییهــای حضــرت
زینب(س) و امام ســجاد(ع) مثل یک رســانه
پرقدرت باید فکر و حادثه و هدف و جهتگیری
را در محدوده وسیعی منتشــر میکرد؛ و کرد.
خاصیت محیــط اختناق این اســت که مردم
فرصت و جرئــت ایــن را پیــدا نمیکنند که
حقایقی را که فهمیدهاند ،در عمل خودشــان
نشان بدهند؛ چون اوالً دستگاه ظالم و مستبد
نمیگذارد مــردم بفهمند و اگر فهــم مردم از
دست او خارج شــد و فهمیدند ،نمیگذارد به
آنچه فهمیدهاند ،عمل کنند .در کوفه ،در شام،
در بین راه ،خیلیها از زبــان زینب کبری(س)
یا امام ســجاد(ع) یا از دیدن وضع اسرا ،خیلی
چیزها را فهمیدند ،ولی کی جرئت می کرد ،کی

توانایی این را داشــت که در مقابل آن دستگاه
ظلم و استکبار و استبداد و اختناق ،آنچه را که
فهمیده است ،بروز دهد؟ مثل یک عقدهای در
گلوی مؤمنین باقی بود .ایــن عقده روز اربعین
اولین نشــتر را خورد؛ اولین جوشــش در روز
اربعین در کربال اتفاق افتاد.
تأثیر شــگرف کاروان اســرا در حفظ و
گسترش پیام عاشورا
مرحــوم ســیدبن طاووس ــــ و بــزرگان ــ
نوشتهاند که وقتی کاروان اســرا ،یعنی جناب
زینب(س) و بقیه در اربعین وارد کربال شــدند،
در آنجا فقط جابر بن عبــدا ...انصاری و عطیه
عوفی نبودند« ،رجال من بنی هاشم»؛ عدهای
از بنی هاشــم ،عــدهای 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
کربال ــ در مراجعت از شــام ــ به خاطر همین
بودکه این اجتماع کوچک اما پرمعنا ،در آنجا
حاصل شــود .حاال بعضی اســتبعاد کردند که
چطور ممکن اســت تا اربعین به کربال رسیده
باشند .مرحوم شهید آیتا ...قاضی یک نوشته
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مفصلی دارد ،اثبات میکنند که نه ،ممکن 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 آنجا حضور داشتند.
این نشــانه و نمونهای از تحقق آن هدفی است
که با شهادتها باید تحقق پیدا میکرد؛ یعنی
گســترش این فکر 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 بنیامیه ظالم و خبیث
بر اثر همین شد .البته بعد از او سلسله مروانیها
آمدند؛ اما مبــارزه ادامه پیدا کرد؛ راه باز شــد.
این خصوصیت اربعین اســت .یعنی در اربعین
افشاگری هم هســت ،عمل هم هست ،تحقق
هدفهای آن افشــاگری هم در اربعین وجود
دارد.
بیانات در دیدار جمعــی از مردم آذربایجان
شرقی ـ 1387/11/28
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راهبرد

میفرماید«:ما
رأیت اال جمیال».
اینهمهمصیبت
در چشم زینب
کبریزیباست؛
چون از سوی
خداست،چون
برای اوست ،چون
در راه اوست ،رد راه
اعالی کلمه اوست.
ببینیداینمقام،
مقامچنینصبری
و چنین دلدادگی
نسبت به حق و
حقیقت،چقدر
متفاوت است با
آن مقامی که قرآن
کریم از جناب
آسیه نقل می کند.
این،عظمتمقام
زینب را نشان
میدهد .کار برای
خدا اینجور است.
لذا نام زینب و
کار زینب امروز
الگوست و در دنیا
ماندگاراست
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اســتمرار نهضت امام حسین(ع):
مبارزهعلیهظلموسلطهویزیدهایزمان
محرم ،یکــی از همین مقاطع تاریخی اســت.
عاشورا را شــیعه ،با همه وجود نگه داشتند .شما
ببینید در طول ســالهای 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 نکردند؛ هرچند خیلی تالش شد .حاال شما
قضیه متوکل و بستن راه را شنیدهاید .اینها آن
کارهای چــارواداری ،مخالفتهای چارواداری
بوده اســت .مخالفتهای بســیار زیــادی در
طول زمان به شــکلهای ظاهرا ًعلمی ،به شکل
احساساتی ،به شکل تجربهای انجام دادند ،ولی
شیعهنگهداشتهاستوبایدنگهدارد.
زنده نگه داشتن نام و یاد امام حسین(ع)؛
راهعبورملتاسالمازهمهموانع
میگویند چرا ماتم و گریه و اشک را در بین مردم
رواجمیدهید؟اینماتمواشکبرایماتمواشک
نیست ،برای ارزشهاســت .آنچه پشت سر این
عزاداریها ،بر سر و سینه زدنها ،اشک ریختنها
وجــود دارد ،عزیزترین چیزهایی اســت که در
گنجینه بشریت ممکن است وجود داشته باشد؛
او همان ارزشهای معنوی الهی اســت .اینها را
میخواهند نگه دارند که حسین بن علی مظهر
این ارزشها بود .یاد آنهاست؛ زنده نگه داشتن
آنهاست.
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 مشکالت عبور خواهد کرد .لذاست
که ما در انقالب اســامی ،در نظــام جمهوری
اسالمی از صدر تا ذیل ،همه ــ مردم ،مسئولین،
بزرگان ،شخص امام بزرگوار ما ــ بر روی مسئله
امــام حســین و مســئله عاشــورا و همیــن
عزاداریهای مردمی ،تکیه کردند و جا دارد .این
عزاداریها جنبه نمادین دارد ،جنبه حقیقی هم
دارد؛ دلها را نزدیک میکند ،معارف را روشــن
میکند.
ســلطهگران دنیای امروز؛ شــمرها و
یزیدهایامروز
مجالس ما؛ مجالس حسینی ،یعنی مجالس ضد
ظلم ،مجالس ضد سلطه ،مجالس ضد شمرها و
یزیدها و ابنزیادهای زمان موجود ،زمان حاضر،
معنایش این است .این اســتمرار ماجرای امام

حسیناست.
و امروز دنیا پر از ظلم و جور است .شما ببینید چه
میکنند؛ در فلسطین چه میکنند ،در عراق چه
می کنند ،در کشورهای گوناگون چه میکنند ،با
ملتهایدنیاچهمیکنند،بافقراچهمیکنند،با
ثروتهایملیکشورهاچهمیکنند.ابعادعظیم
حرکتحسینبنعلی(ع)شاملهمهاینمیدان
وسیع می شود .امام حسین نه فقط برای شیعه،
نه فقط برای مســلمانها ،بلکه برای احرار عالم
درس دارد.
رهبر آزادیبخش 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؛ اص ً
ال مســلمان نبود .در بین مسلمین هم
همینطور است .ماجرای امام حسین این است.
شــما گنجینهدار یک چنین جواهر ذیقیمتی
هستید که همه بشــریت میتواند از او بهره برد
و اســتفاده کند .جهتگیری در عزاداری امام
حسین به این نحو باید باشد :گسترش تبیین،
بیان ،آگاهسازی ،محکم کردن ایمان مردم ،روح
تدین را در مردم گسترش دادن ،روح شجاعت
و غیرت دینــی را در مردم زیاد کــردن ،حالت
بیتفاوتی و ســکر و بیحالی را از مردم گرفتن؛
اینهاســت معنای قیام حسینی و بزرگداشت
عزاداری امام حسین در زمان ما .لذا زنده است،
همیشههمزندهخواهدبود.
جنبه عاطفی آن هم تأثیرگــذار بر روی عواطف
و احساســات همه مردم اســت .جنبه عمقی
و معنوی آن ،صاحبــان فکر و بصیــرت را آگاه
میکند؛ روشن میکند .بنده بارها در طول این
ســالها این جمله امیرالمؤمنیــن(ع) را عرض
کردهام که فرمود« :أال ال یحمل هذا العلم اال أهل
البصر و الصبر»؛ این پرچم ــ پرچم انســانیت،
اسالم ،توحید ــ را آن کســانی که دارای این دو
خصوصیتند،میتوانندبردستبگیرندوبلندنگه
دارند؛ «البصر و الصبر»؛ بصیرت و استقامت .امام
حسین(ع)مظهربصیرتواستقامتاست.
پیروزی ملت ایران بر استکبار با پیروی از
مکتبامامحسین(ع)
پیروان امام حســین هم همین را نشــان دادند
و بعــد از گذشــت قرنهــا ،آن روزی که رهبر
شایســتهای در میان آنها پیدا شد ،این حرکت
عظیم را به وجود آوردند .انقالب عظیم اسالمی
یک ماجرای عظیمی اســت؛ داستان عظیمی

اســت .ما در وســط قضیه قرار گرفتهایم ،ابعاد
عظیم این حادثه برای ما خیلی روشــن نیست؛
آیندگان تاریخ و کســانی که امروز بیرون از این
مجموعه هستند ،آنها بیشتر از ما ابعاد و عظمت
این حرکت را میبینند .در دنیایی که همه پول
و ثروت و قدرت و سیاســت و همــه چیز و همه
چیز در جهــت ضد ارزشهای انســانی و دینی
است ،ناگهان در یک نقطه حساس عالم ــ نقطه
حســاس جغرافیای عالم ــ یک نظامی سر بلند
کند ،یک ملتی قیام کند برای به دســت گرفتن
پرچم ارزشها؛ و ارزشهای 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 ،طاغوتها و طاغوتچهها
با همه توانشان بریزند ســر او ،و در این حال او نه
فقط شکست نخورد ،بلکه بســیاری از آنها را
شکست بدهد؛ آنها را عقب براند ،که امروز شما
دارید می بینید نشــانه عقب رفت استکبار را .در
اینمبارزهملتایرانپیروزشد.
بیانات در دیدار هزاران نفــر از مردم قم به
مناسبت سالروز قیام  19دی ماه 1386

مباهله عملی امام حسین(ع) در روز
عاشوراباهدفروشنگری
دیروز ،روز مبارک مباهله بود؛ چند روز دیگر ایام
محرم شروع خواهد شد؛  ...همه این مناسبتها
برای ما که کمربسته تبلیغ دین و ابالغ حقیقت
به دلها و ذهنها هستیم ،مناسبتهای مهم و
درسآموزیاست.
روز مباهله ،روزی اســت که پیامبر مکرم اسالم،
عزیزتریــن عناصر انســانی خــود را به صحنه
میآورد .نکتــه مهم در باب مباهله این اســت:
«و انفسنا و انفسکم» در آن هســت؛ و «نساءنا و
نساءکم» در آن هســت؛ عزیزترین انسانها را
پیغمبر اکرم انتخاب میکند و به صحنه میآورد
برای محاجهای 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،
فرزندان خود و دختر خــود و امیرالمؤمنین را ــ
که برادر و جانشین خود هست ــ بگیرد و بیاورد
وسط میدان؛ استثنایی بودن روز مباهله به این
شکل اســت .یعنی نشــاندهنده این است که
بیان حقیقت ،ابالغ حقیقت ،چقدر مهم اســت؛
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جواهرذیقیمت

رهبرآزادیبخشنهضتهنددرشصتسال،هفتادسالقبلاسمحسینبنعلی
را آورد؛ گفت من از او یاد گرفتم؛ در حالی که هندو بود ...شما گنجینهدار یک چنین
جواهرذیقیمتیهستیدکههمهبشریتمیتواندازاوبهرهبردواستفادهکند.

میآورد به میدان با این داعیه که میگوید بیاییم
مباهله کنیم؛ هر کدام بر حــق بودیم ،بماند ،هر
کدام بر خالف حق بودیم ،ریشــهکن بشــود با
عذابالهی.
همین قضیه در محرم اتفاق افتاده است به شکل
عملی؛ یعنی امام حســین(ع) هم بــرای بیان
حقیقت ،روشــنگری در طول تاریخ ،عزیزترین
عزیزان خود را برمیدارد میآورد وسط میدان.
امام حسین(ع) که میدانســت حادثه چه جور
تمام خواهد شــد؛ زینب را آورد؛ همسران خود
را آورد ،فرزندان خــود را آورد ،برادران عزیز خود
را آورد .اینجا هم مســئله ،مســئله تبلیغ دین
اســت؛ تبلیغ به معنای حقیقی کلمه؛ رساندن
پیام ،روشــن کردن فضا؛ ابعاد مســئله تبلیغ را
اینجوری میشود 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 شــکل آلوده میکند،
خراب میکنــد ،باید یا بــا فعل یا بــا قول آمد
روشنگری کرد .و امام حسین(ع) این کار را انجام
میدهد ،آن هم با این هزینه ســنگین؛ عیاالت
خود ،همســران خود ،عزیزان خــود ،فرزندان
امیرالمؤمنین ،زینب کبری ،اینها را برمیدارد
میآیدوسطمیدان.
بیانــات در دیدار بــا جمعــی از طالب و
روحانیون ـ 1388/9/22

مقایســه مقام حضرت زینب(س) با
همسرمؤمنهفرعون
این روزها ،روزهــای دهه آخر ماه صفر اســت؛
روزهای بعد از اربعین اســت .اگــر نگاهی کنیم
به تاریخ صدر اســام ،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 محنتها و زحمتهــا ،یک ابراز وجود
معنــوی و الهی دیــن در چهــره مصمم زینب
کبری(س) .خوب است بدانیم و بفهمیم حروف
تاریخگذشتهبسیارارجمندیراکهتاامروزمنشأ
برکات فکری و معرفتی شده اســت و انشاءا ...تا
آخردنیاهمخواهدبود.
زینــب(س) ،هــم در حرکت به ســمت کربال،
همراه امام حســین؛ هم در حادثه روز عاشــورا،

آن سختیها و آن محنتها؛ هم در حادثه بعد از
شهادتامامحسینبنعلی(ع)،بیسرپناهیاین
مجموعه به جا مانده کــودک و زن ،به عنوان یک
ولی الهی آنچنان درخشید که نظیر او را نمیشود
پیدا کرد؛ در طول تاریخ نمیشــود 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 اســامی و پیشرفت
تفکر اسالمی و پیش بردن جامعه اسالمی .برای
خاطر همین مجاهدت بزرگ ،زینب کبری(س)
در نزد خداوند متعال یک مقامی یافته اســت که
برایماقابلتوصیفنیست.
نمونههایزنانمؤمنهدرقرآنکریم
شما مالحظه کنید؛ در قرآن کریم ،به عنوان یک
نمونه کامل ایمان ،خــدای متعال دو زن را مثال
میزند؛ به عنوان نمونه کفر هــم دو زن را مثال
میزند« .ضرب ا ...مثال للذیــن کفرو امرأت نوح
و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا»؛ که
ایندومثال،مربوطاستبهزنانکهنمونهکفرند.
یعنی به عنوان نمونه ،از مــردان مثال نمیآورد؛
از زنان مثال مــیآورد؛ هم در بــاب کفر ،هم در
باب ایمان« .و ضــرب ا ...مثال للذین آمنوا امرأت
فرعون»؛ یکی زن فرعون را به عنوان نمونه کامل
ایمان مثال مــیآورد ،یکی هــم حضرت مریم
کبری؛«ومریمبنتعمران».
یک مقایسه کوتاه بین زینب کبری وبین همسر
فرعــون ،عظمت مقــام زینب کبری را نشــان
میدهد .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 شــکنجه فرعونی قرار گرفت ،که با همان
شکنجه هم ــ طبق نقل تواریخ و روایات ــ از دنیا
رفت ،شکنجههای 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؛ میخواست که
از دنیا برود« .و نجنی من فرعون و عمله»؛ من را از
دست فرعون و عمل گمراه کننده فرعون نجات
بده .در حالی که جناب آسیه ــ همسر فرعون ــ
مشکلش ،شکنجهاش ،درد و رنجش ،درد و رنج
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جسمانی بود؛ مثل حضرت زینب ،چند برادر ،دو
فرزند ،تعداد زیادی از نزدیکان و برادرزادگان را
از دســت نداده بود و در مقابل چشم خودش به
قربانگاه نرفتــه بودند .این رنجهــای روحی که
برای زینب کبری پیش آمد ،اینها برای جناب
آسیه ــ همسر فرعون ــ پیش نیامده بود .در روز
عاشــورا زینب کبری این همه عزیزان خود را در
مقابل چشــم خود دید که به قربانگاه رفتهاند و
شهیدشدهاند:حسینبنعلی(ع)ــسیدالشهدا
ــ را دید ،دیگر برادران را دید .بعد از شهادت ،آن
همه محنتها را دید :تهاجم دشــمن را ،هتک
احترام را ،مســئولیت حفظ کودکان را ،زنان را.
عظمت این مصیبتها را مگر میشــود مقایسه
کرد با مصائب جســمانی؟ اما در مقابل همه این
مصائب،زینببهپروردگارعالمعرضنکرد«:رب
نجنی»؛ نگفت پروردگارا! من را نجات بده .در روز
عاشورا عرض کرد :پروردگارا! از ما قبول کن .بدن
پارهپارهبرادرشدرمقابلدست،درمقابلچشم؛
دل به ســمت پروردگار عالم ،عــرض میکند:
پروردگارا! این قربانــی را از ما قبول کن .وقتی از
او سؤال میشــود که چگونه دیدی؟ میفرماید:
«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 میکند .این ،عظمت مقام
زینب را نشــان میدهد .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،
متکی 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 مشــکالت موجب شــد که
امروز شــما میبینید ارزشهای دینی در دنیا،
ارزشهایرایجاست.همهاینارزشهایانسانی
که در مکاتب گوناگون ،منطبق با وجدان بشری
اســت ،ارزشهایی اســت که از دین برخاسته
اســت؛ اینها را دین تعلیم داده است .کار برای
خداخاصیتشایناست.

میگویندچراماتم
و گریه و اشک را
در بین مردم رواج
میدهید؟اینماتم
و اشک برای ماتم
و اشک نیست،
برایارزشهاست.
آنچه پشت سر این
عزاداریها ،بر سر و
سینه زدنها ،اشک
ریختنهاوجود
دارد،عزیزترین
چزهایی است که
درگنجینهبشریت
ممکن است وجود
داشته باشد؛ او
همانارزشهای
معنویالهیاست.
اینهارامیخواهند
نگه دارند که حسین
بن علی مظهر این
ارزشها بود .یاد
آنهاست؛ زنده نگه
داشتنآنهاست
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ارزش هجرت امام حسین

گفتار

(ع)

هجرت یکی از مهمترین اصول در اســام اســت و مهاجرت یکی از ارزشهاست.
وقتیمانمیتوانیمدرمحیطیکههستیمکارمانراانجامدهیم،بایدحرکتکنیم.
لذاامامحسین(ع)حرکتکردوسختیهایمهاجرتراتحملكرد.

اثر :مسعود نجابتی

«عاشورا» به مثابه یک مکتب

«عاشورا» مکتب و حرکت همواره زایا و جاوید
حجتاالسالم و المسلمین عبدالحسین معزی
نماينده وليفقيه در جمعيت هاللاحمر

نوشتار پيش رو ،برگردان متن مصاحبه حجتاالسالم و المسلمین عبدالحسین معزی در قالب «يادداشت»
است .اين گفتوگو آبان ماه سال  1393با خبرگزاري بينالمللي شيعه (شــفقنا) به مناسبت ماه محرم و با
موضوع «درسهايي كه ميتوان از عاشورا گرفت» انجام شده است.
واقعه کربال که در سال  61هجرت رخ داد دو بخش
دارد؛ یکی محتوای حرکت امام حسین(ع) است و
بخشــی که ما میخواهیم 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 تمامشدنی
نبوده اســت .لذا اگر اینگونه نگاه کنیم که واقعه
10

کربال بین دو جریان و یا دو طرز تفکر و یا دو مکتب
بوده اســت ،بهتــر میتوانیم اين واقعــه عظيم را
تحلیل کنیم.
عاشورا بهمثابه یک مکتب
عاشــورا بهمثابه یک مکتب اســت کــه در این
مکتب هم شــیعه به احســن وجه و بــ ه عنوان
اینکــه نزدیکترین افراد به این مکتب اســت
میتواند از آن بهرهمند شــود و هم غیرشیعه و

مسلمانان دیگر میتوانند از آن بهره ببرند و هم
دیگر انسانهایی که مســلمان نیستند .مکتب
عاشــورا دارای مبانی ایدئولوژیک و اعتقادی و
دســتورالعملهای رفتاری اســت که در تکامل
انســانها نقش بنیادیــن دارد .همانطور که ما
معتقد هستیم ،اگر انســانی بخواهد کامل شود،
اســام و حقیقت اســام بهعنوان یــک تفکر،
اندیشه و مکتب او را رشد می دهد و در کشاکش
زندگی آزمــوده میکنــد ،عاشــورا همچنین
مکتبی اســت و چنین کارکــردی دارد .زیرا به
لحــاظ جنبههــای اعتقادی ،امام حســین(ع)
برای خداوند متعال و نه برای انســانها 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 قبیلهشــان و نه مردم عرب
در آن روزگار و نه انســانهای دیگــر در آینده،
هیچکــدام مطرح نبوده اســت .لذا ایــن اولین
مسئله در مکتب امام حســین(ع) و عاشوراست
که فقط خدا را در نظر گرفتهاند.
رسیدن انسانها به قله تکامل
دومیــن درس عاشــورا رســیدن انســانها به
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عزاداریهمراهباتعقل

اگرمیخواهیمعاشوراماندگارشود بایدیکسلسلهعزاداریهاداشتهباشیم
که جهان را بیدار کند .بعضی عزاداریها نهتنهــا عقل جهان را بیدار نمیکند،
بلکهعواطفانسانیوتعقلشرانسبتبهیکمکتبازبینمیبرد.

قله تکامل اســت .امــام حســین(ع) خطاب به
خداونــد میفرمایند؛ مــا اگر حرکــت کردیم
برای قدرتطلبــی و ثروت و مال نیســت .بلکه
میخواهیم کاری کنیم که نشــانههای تو بر سر
راه انســانها قرار گیرد و از بین نرود تا انسانها
بتوانند بهســوی تو حرکت کنند .این مکتب امام
حسین (ع) است که میخواهد انسانها به سمت
قله تکامل حرکت کنند؛ زیرا جــاده پرپیچوخم
است و نشانههایی بر سر این جاده نیاز داریم .امام
حسین(ع) میفرمایند؛ ما میخواهیم نشانههایی
که از بین رفتــه و در طی این  50ســال (بعد از
رحلت پيامبر (ص) ) سعی کردند از بین ببرند را
بازگردانیم تا مردم نشانههای حرکت بهسوی خدا
را پیدا کنند .هدف ما این اســت که انسانها در
پرتو عبودیت و بندگــی خداوند متعال بتوانند به
تضمین اسالم ،به سعادت و نیکبختی دست یابند
و نهتنها ســعادت این دنیا ،که سعادت جاودانه و
ابدی را به دست آورند.
هجرت به موقعیت برتر
مسئله سوم این اســت؛ (امام ميگويد) حاال که
میخواهیم حرکت کنیم جاده عاشــورا صاف و
هموار و آماده و بدون زحمت نیســت .اول اینکه
باید مهاجــرت کنند لــذا از مدینه بــه مکه و از
مکه به ســمت کربال آمدند .خود هجرت یکی از
مهمترین اصول در اسالم است و مهاجرت یکی از
ارزشهاست .وقتی ما نمیتوانیم در محیطی که
هستیم کارمان را انجام دهیم ،بايد حرکت کنیم
و جایی دیگر آن را به ســرانجام برسانیم .لذا امام
حسین(ع) حرکت و مهاجرت کرد و سختیهای
مهاجرت را تحمل كرد .به ایشان سفارش کردند
راه برای تو ســخت خواهد شــد .مردمی که شما
را دعوت کردند دارای ویژگی و ســابقه تاریخی
خوبي نيســتند و تو خود میدانی کــه با پدرت
امیرالمؤمنین(ع) و برادرت امام حسن(ع) چگونه
رفتار کردند .اباعبداهلل(ع) اما سختیها را به جان
خرید تا جایی که همه هســتی خود را از دســت
داد.
مساله جهاد
کســی که هدف و ایــده بزرگــی دارد ،دیگر
انســانها را هم حرکت میدهد و خود هادی و
رهنمون و پیشروی آنها میشود و سختیها
را به جان میخرد؛ 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
اینکه انســان با تمایالت خــود بجنگد .امام
حسین(ع) مانند دیگر انسانهاست و تمایالت
انســانی دارد .عالقهمند به خانــواده و فرزند
است و آســایش و امنیت خانواده و بهرهبری از
امکانات این جهان را میخواهد؛ اما کســی که
هدف دارد و میخواهــد حرکت کند و هجرت
هم کرده است ،کوشش و تالش و جهاد با نفس
خود میکند که بزرگترین جهــاد و به تعبیر
پیامبر جهاد اکبر است؛ و نیز آن را به انسانها
میآموزد.
مکتب عاشــورا هجرت کردن از یــک موقعیت به
موقعیت برتر و بهتر را میآموزاند .مکتب عاشــورا
میگوید که اگر انســان میخواهد 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 آنها را تحت تأثیر
قرار دهد و از بین ببرد و میل و خواســتهاش فراتر
از تمایالت شخصی و نفســانی باشد .مسئله دیگر
اینکه حرکت کــردن ،آســیبهای فراوانی دارد
و کمتریــن آن اینکه امام حســین(ع) در جریان
کربال به رنجهای جسمانی دست یافت که نظیر آن
نیست .ما در سخنرانیهای عاشورا بیان میکنیم
که امام حسین(ع) و فرزندان و یارانش چقدر دچار
مشکالت شــدند .اول اینکه میخواهند زندگی
کننــد؛ ولو چنــد روز در یک صحرا و بــا امکانات
محدود .اولین چیز و کمتريــن تقاضای آنها آب
اســت .اما آب که حیات بشــر به آن متکی است
را به روی آنهــا میبندند .شــاعر میگوید :زان
تشنگان هنوز به عیوق میرســد  /فریاد العطش ز
بیابان کربال .دشمن دنبال جنگ رواني هم هست.
خانواده ایشــان نگاه میکنــد و میبیند حداقل
جمعیتی که در برابر آنها ایســتاده  18هزار نفر
است و آنها فقط  72نفر هستند .این چه اضطراب
نفســانی و روحانی برای انسان پیش میآورد؟ چه
اضطرابی در بچهها و زنها ایجاد ميكند ؟
عمق عشــق امام(ع) بــه خانواده و
همنوعان
اشــاره شــد كه امام حســین(ع) ماننــد دیگر
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انسانهاست و تمایالت انســانی دارد؛ ايشان هم
به خانواده و فرزندانش عالقهمند اســت و آنها را
دوست دارد و به آنها عشق میورزد .براي تكميل
الزم اســت يادآوري كنم كه هرچقــدر ایمان و
خلوص و صفای باطن انســان بیشتر باشد ،اظهار
تعلق به هستی هم بیشــتر میشود؛ یعنی آنقدر
که پیامبر جهان و انســانها را دوســت میدارد،
دیگر انسانها نمیتوانند تصور کنند .امام رضا(ع)
به خانواده عالقه داشــتند و امیرالمؤمنین(ع) و
دیگر امامان هم همینطــور بودند .یک امام عالم
و آگاه به تمام حقایق عالم و انســانی که هســتی
در اختیار مقام والیت تکوینی اوســت ،نســبت
تعلقش بــه این جهان زیاد اســت و انســانها و
موجودات این جهان را دوســت مــیدارد .نمونه
آن این اســت که وقتی امام حســین(ع) در بین
راه مکه تا کربال میآمدند ،لشــگر هــزار نفری و
تشنه «حر» جلوی آنها را گرفت .امام گفتند که
همه آنها را سیراب کنید و به اسبها و حیوانات
آنها هم آب بدهید تا اذیــت و آزار نبینند .این از
رأفت امام است .حاال ببینید که نسبت به خانواده
چگونه است .این پدری که میبیند بچهها چقدر
مضطرب هســتند و نگــران فــردا و پسفردای
آنهاســت ،چه حالی دارد؛ زیــرا میداند که این
موجودات انســانیت خود را زیر پا گذاشتهاند .لذا
امام حسین (ع) میایستد و جهاد میکند.
مقاومت و صبر برای خدا
امام حســین(ع) روز عاشــورا هم میایستد و
تمام عزیزانش را به جنگ میفرســتد .حبیب
بن مظاهر از یاران و اصحــاب پیامبر(ص) بود.
چند نفر دیگــر هم از اصحــاب پیامبر(ص) در
کربال بودند که انسانهای برجستهای به لحاظ
معرفتی بودند .امام حســین(ع) میبینند که
آنها مانند برگ خزان روی زمین میریزند .به
تعبیر تاریخ وقتی اوج مصیبت را بیان میکنند
میگوینــد آنهــا قطعهقطعــه شــدند .امام
حسین(ع) نگاه میکند ،جوانی مانند علیاکبر
و قاسم بن حســن و خردســالی مانند عبداهلل
بن حســن را که  10ساله اســت را به شهادت
میرســانند و یا بچه شــیرخواره به شــهادت
میرســد و به صغیر و کبیر رحم نمیکنند .امام
حسین(ع) همه اینها را به جان میخرد و این
مصیبتها را در راه خدا تحمل میکند و توصیه
ایشان این اســت که میگوید :حاال که هجرت

بايد در ایام
عاشوراکاری
کنیمکهمعرفت
ما افزوده شود.
انسانهاباید
بهحقانیت
(ع)
امامحسین
و حرکت ايشان
شناختپیدا
کنند و اين
شناختبايد
جنبهعملیهم
داشتهباشد.
براي اين منظور
الزم است ابزار
مناسببرای
معرفیعاشورا
انتخابشود.
وقتيمعرفت
پیداکردیمطبعاً
بایدوسایل
و ابزاری بکار
بگیریمکهاین
مفاهیمبلندبه
طورعلنينشان
داده شود
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عبرتيبرايهمهانسانها

گفتار

خواسته و
رضایتپروردگار
متعالبرای
(ع)
امامحسین
مسئلهاول
بوده است.
نهخشنودی
و رضایت
قبیلهشانو
نه مردم عرب
در آن روزگار و
نهانسانهای
دیگر در آینده،
هیچکداممطرح
نبودهاست.
لذا این اولین
مسئلهدرمکتب
امام حسین(ع)و
عاشوراستکه
فقط خدا را در
نظرگرفتهاند
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کردید ،باید صبــر و مقاومت کنید و دســتور
مقاومت میدهــد .میگوید مقاومــت و صبر
کنید ای بزرگزادگان و انســانهای باکرامت و
انسانهای گرامی داشته شده در تاریخ بشریت.
و مکتب ما میگوید 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 نکشی و جا نزنی
و ترس و وحشت و اضطراب به تو راه ندهد و در
این مسیر عزت و انسانیت خودت را قدر بدان.
«میخواهم تو را بخرم» .بــه چه چیز خودت
را ای انسان میخواهی بفروشی؟ به جرعهای
آب و یا وعدهايغــذا و آینده و مقــام و پول؟
این تعبیر بر تارک تاریخ میدرخشــد که امام
فرمودند« :هیهات من الذله»؛ یعنی هرگز؛ ما
عزیز و محترم و باشخصیت هستیم.
عبرتي براي همه انسانها
یک شــیعه با باور اینکه امام حسین(ع) امام
سوم او و حجت خدا بر اوست ،درسهای بسیار
متعددی از مکتب عاشــورای امام حسین(ع)
میگیرد .البته برادران اهل سنت ما نسبت به
خاندان پیامبر(ص) عالقهمند هســتند .آنها
هم نهایت احتــرام را به ايشــان میگذارند و
برایشان دردناک است که در برههای از تاریخ
کســی که خود را بهعنوان خلیفه و جانشــین
پیامبر جازده است با پسر ايشان چنین رفتاری
میکند .لذا آنها همدرس میگیرند .حتي اگر
كسي شیعه و مسلمان هم نباشند و فقط انسان
باشند ،از عاشــورا عبرت ميگيرد ،چون درس
عاشورا این است که انسان برای هدفی که دارد
مقاومت کند .ما میگوییم انســانهایی از هر
چه داشتند گذشــتند و به هدفشان رسیدند و
این درســی برای همه است .وانگهي در مكتب
حسيني ،عزت بشری و کرامت انسانها بسیار
مهم است؛ امام حســین(ع) در روز عاشورا به
سیاهپوستان هم احترام میگذاشتند و آنها
را مانند جوانان هاشمی که از خانوادههای برتر
بودند میدانســتند .وقتي یکی از آنها را آزاد
میکنند ،او میایســتد و به شهادت میرسد.
امام حســین(ع) هم مانند فرزنــدش او را در
آغوش میگیــرد و احترام میکند .لذا بشــر
امروز میتواند از اين نكات استفاده کند و بداند
خــودش ارزش دارد و زیر بار ذلــت نرود و این

در مكتب حســيني ،عزت بشــری و کرامت انســانها بســیار مهم اســت؛
امام حسین(ع) در روز عاشورا به سیاهپوستان هم احترام میگذاشتند و آنها را
مانندجوانانهاشمیکهازخانوادههایبرتربودندمیدانستند.

درسی است که انســانها میتوانند از عاشورا
بگیرند.
آموزه آزادگی مکتب 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
میکند 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 میکشــاند .البته دین ما را به آزادگی
میکشاند ،اما امام حسین(ع) میفرماید که اگر
دین هم ندارید آزاده باشــید .خود را به مال دنیا
و یزید نفروشــید .چراکه همه آنها از ترس و یا
جهل و نادانی و یا وعدههایی کــه به آنها داده
شــده بود به جنگ آمده بودند و امام حسین(ع)
از آنها میخواست تا آزاده باشند و به معرفت و
شناخت دعوتشان میکردند .لذا مکتب عاشورا
مکتبی اســت كه حتی برای غیرمسلمانان هم
میتواند مفید باشد.
محرم دوران معرفتآموزی است
انسان باید معرفت داشــته باشد تا معنا و مفهوم
زندگی را دریافت كنــد .اگر حقیقتــاً به غرب
نگاه کنیم آنچه خســارت میبیند ،بشــر است
که معنا و مفهوم زندگی را از دســتداده است
و بدون درک از معنای زندگی ،شــب و روزش را
میگذراند؛ بنابراین عاشورا به ما معنای زندگی
را میفهماند که زندگی چیست .به تعبیر شاعر
«ان الحیات العقیــده و الجهاد.
عرب که گفتّ :
زندگی عقیده و کوشــش در راه عقیده است».
اگر ما امروز این مسئله را توانستیم به انسانها و
بشریت بیاموزیم موفق خواهیم شد؛ زیرا عقیده
و اعتقاد و باورها باید بر پایه معرفت و شــناخت
باشد.
بايد در ایام عاشــورا کاری کنیــم که معرفت ما
افزوده شــود .انســانها باید بــهحقانیت امام
حسین(ع) و حرکت ايشــان شناخت پیدا کنند
و اين شناخت بايد جنبه عملی هم داشته باشد.
براي اين منظور الزم اســت ابزار مناسب برای
معرفی عاشورا انتخاب شود .وقتي معرفت پیدا
کردیم طبعاً باید وسایل و ابزاری بکار 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 یکی از اهداف عزاداریها ماندگاری
عاشــورا بوده است ،اما بايد به شــكلي عزاداري
كنيم که با تعقل بشــری تضاد نداشــته باشد.
امام سجاد(ع) اگر  30ســال گریه کردند برای
این بوده اســت که عاشــورا فراموش نشود واال
حوادث بزرگی در تاریخ وجود داشــته که در آن
انســانهای با خلوص کشته شــدند ولي كسي
خبر ندارد .عاشورا با عزاداریها فراموش نشده.
اگــر میخواهیم عاشــورا ماندگار شــود باید
در دنیای خــود تعقــل کنیم و یک سلســله
عزاداریها داشــته باشــیم که جهان را بیدار
کند .بعضــی عزاداریها نهتنهــا عقل جهان را
بیدار نمیکند ،بلکه عواطف انســانی و تعقلش
را نســبت به یک مکتب از بیــن میبرد .قصد
نام بردن برخــی از انواع عزاداریهــا را ندارم،
اما برخــی رفتارها هســت کــه هیچکس آنها
را نمیپسندد و هیچ انســان عاقلی انجام نمی
دهد .برخی میگوینــد این نــوع عزاداریها
مانند عبادت ماســت .مث ً
ال نماز مــا را خیلیها
نمیپســندند و درعینحال همه میدانند که
در ادیان آســمانی یک سلســله عبادات وجود
دارد؛ اما آنچه از پیامبر نرسیده و فقط گفتهشده
است که عزاداری کنید را به شکلی باید انتخاب
کنیم که با تعقل بشــری تضاد نداشــته باشد و
بتواند ديگران را جلب کنــد و نه دفع،و موجب
این نشود که اســام را آیین بیخردی بدانند.
چراکه بهواقع اســام آیین خــرد و عقالنیت و
معرفت اســت و جنبههای 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،
عزاداریهــای گوناگونی دارد .امــا باید تالش
کنیم در دنیای امروز هجوم رســانهها ضربه و
خسارتی به قیام عاشــورا وارد نشود .امیدوارم
در ایام ماه محرم جزو عزاداران امام حسین(ع)
محسوبمان کنند و موفق شویم آنگونه 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 میکنیم
که تا تاریخ هســت و بشر هســت ،نمیمیرند و
همواره زنده و زندهکننده هستند.
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ثمرهماندگار

نسل بسیجی با تمامی وجود در جبههها ،سخاوتمندانه جان شیرین خود را
هدیهکردهتانهالاسالمدراینسرزمینبهثمربرسدواستقاللوآزادیبهعنوان
میوۀشیرینآنبهنسلامروزوفردایاینسرزمینوتمامیجهانارزانیشود.

تفکر و اراده بسیجی ،ضامن
(ص)
حاکمیت اسالم ناب محمدی
حجتاالسالم و المسلمین امیرحسین شاهانی
نماینده ولیفقیه در سازمان بسیج وزارتخانهها و ادارات کشور

پنجم آذرماه  1358امام راحل با صدور فرمان تشکیل بسیج مستضعفین در واقع نخستین سنگ بنای
مقاومت بسیجی را در دوران انقالب پایهگذاری کردند .پس از آن همواره شاهد رشد و تعالی و تکامل این
شجرۀ طیبه تا به امروز بودهایم.
توان قابلیت و کارایی بســیج در طول دوران
جنگ تحمیلی در بوتۀ آزمایش قرار گرفت و
آن را به عنوان جدیترین 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 جنگافزارها و دانش
جنگی نیســت که حرف آخر را میزند ،بلکه
این اراده و روحیه بســیجی اســت که تعیین
کننده اقتدار و بقای یک جبهه است.
امروز در آستانه فرارســیدن سالروز تشکیل
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بسیج مســتضعفین ،بســیج با کولهباری از
تجربیات ارزشــمند چند دهۀ اخیر ،به آیندۀ
روشــنی مینگرد که در انتظار تفکر بسیجی
اســت .بســیج ،تجربههــا ،ارزش و اعتبــار
خود را ارزان به دســت نیــاورده .این اقتدار و
محبوبیــت به برکــت خون شــهدا و با خون
دلخوردنهای یک ملت به دست آمده است؛
یک نسل بسیجی با تمامی وجود در جبههها،
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 بلکه تمامی جهان ارزانی شود.
بســیج یک تشــکیالت نظامی نیســت که
عدهای برچســب نظامیگری بــر آن بزنند.
بسیج یک تشــکل جناحی نیست که عدهای
تصور کنند میتوانند به آن برچسب جناحی
بزنند .بسیج یک اندیشه و تشکل فراجناحی
است که با آغوش باز همه انسانهای مخلص
و فداکار و عاشق اسالم و انقالب و کشور را در
برمیگیرد و با همۀ کســانی که عناد ،کینه و
ضدیتی با اســام و انقالب و کشــور دارند در
تقابل است.
شاید کسانی تصور کنند بسیج فقط در دوران
جنگ در جبههها آن هم در فاز نظامی کارایی
داشــت و چون امروز در ظاهر جنگی در کار
نیست پس نیازی به تفکر بســیجی نداریم،
لیکن تمامی شــواهد و قرائن موجود نشــان
میدهد کــه همان دشــمنان کینهتوزی 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
گروههــای داعش و تکفیری بهویــژه بر علیه
مسلمانان عراق ،ســوریه ،یمن و لبنان روی
آوردهاند .این تفکر 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 اســامی حاکم شــده و این
ترویج تفکر بسیجی بایستی بتواند زمینههای
الزم برای خنثی کردن توطئههای دشمن را
فراهم سازد و انشاءا ...باعث سرنگونی اسرائیل
غاصب و امریکای جنایتکار شود.
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یادبود

عالمخدمتگزار،سیدبزرگوار

یادبود سالگرد درگذشت آیت اهلل غیوری نماینده ولی فقیه
در جمعیت هاللاحمر
محمدرضا سرابندی

ب جوا 
ن
آیتاهلل غیوری از شاگردان بنام حضرت آیتاهلل بروجردی و حضرت آیتاهلل خمینی(ره) بود .ایشان مانند طال 
ی مرد
ن واحد 
ی با سید عبدالحسی 
ی قرارگرفت .و 
ی سیاســ 
ن کارها 
ن اسال م در جریا 
ی فدائیا 
ن سالها با فعالیتها 
آ
ی نهضت
ش از آنک ه اما م خمین 
ت میجست .پی 
ت شــرک 
ن جمعی 
تآ 
ط بود و در جلسا 
ن اسال م در ارتبا 
شماره  ۲فدائیا 

ی آغازین
ن روزها 
ت از هما 
ن الف 
ت پیدا کرد ه بود و ای 
ت و الف 
ت ب ه ایشــان اراد 
ی نسب 
ش را آغاز کند ،آیت اهلل غیور 
خوی 
یمشاهد هکرد.
تآیتاهللاراک 
تب هامام 
اقامهنمازجماع 
مدرسهفیضی هدرهنگا م 

مبودک هاما مرادر
شب هق 
ورود 
آیتاهلل غیوری در یکی از ســفرهای تبلغیا 
ش
به شــهر ری در عیــد غدیــر  ،۱۳۴۰به دعوت
هیئــت مالیریها مقدمات بنای مســجدی را
ت کوتاه
ن مســجد را در مد 
فراهم کرد .شبستا 
(حدود چهل روز) ساخت و با اجازه اما م در آنجا
ساکن شد و از این زمان همواره خود را نماینده
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امام در منطقه میدانست .غیوری مسجد را ک ه
با نا م امام حسن عســگری(ع) نامگذاری شده
ت اما م ساخت .مسجد
بود ،پایگا ه ترویج مرجعی 
امام حسن عســگری(ع) شــهر ری به رهبری
آیتاهلل غیــوری ،پیشــتاز مبارزه با مفاســد
ی نیز شد.
اجتماع 

ی عــاوه بــر آن ،دو دبســتان بــه نامها 
ی
و 
«سجادیه« و «رضویه» برای دختران و پسران
ی سرپرستی
ی را نیز برا 
ت و مکان 
منطقه ســاخ 
ی را هم
ایتا م ایجاد کرد و صندوق قرضالحسنها 
به همین منظور بنیــان نهاد .به همت او خیابان
«سیمان» شــهر ری که از لحاظ مفاسد شهره
ی فرهنگی و مذهبی شــد؛ چنانکه
بود ،محیط 
او با پول گزافی قهوهخانه مجاور مســجد را که
ب و تبدیل به کتابخانه کرد.
ل فساد بود ،خرا 
مح 
این اقدام بــه دلیل پرداخت پــول فراوان مورد
ل دوستانش واقع شد .در اثر فعالیتهای
استقبا 
ن کمتر فردی در منطقه یافت میشد که
ایشــا 
ل همهجانب ه از
مقلد امام نباشــد و این اســتقبا 
ت ب ه مقلدین
ک نســب 
ی ساوا 
شدت سختگیر 
ش و اســتقبال
اما م در محل کاســت .این تال 
ت امام موجب شد که
مردم شــهر ری از مرجعی 
م شده و غیوری
شــهریه امام از آنجا فراه 

اولین
ن شهریه متقاعد
ی داد 
ن را برا 
به اصرار ،ایشــا 
ی از هیچ
ســاخت .با شــرو ع نهضت امام ،غیور 
کوششــی فروگذا ر نکرد و در شــب  ۱۲محرم/
خ عباســعلی
 ۱۵خــرداد  ۱۳۴۲آیت اهلل شــی 
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مسجدیبرایاهدافانقالب

یدرعیدغدیر،۱۳۴۰ب ه
شب هشهرر 
یتبلغیا 
یازسفرها 
یدریک 
آیتاهللغیور 
نعسگری( ع )رافراهم
یمسجداما محس 
تبنا 
تمالیریهامقدما 
تهیئ 
دعو 
تاما مقرارداد.
جمرجعی 
یمسجدراپایگا هتروی 
کرد.غیور 

ن عسگری(ع )
اسالمی ،واعظ مسجد اما م حس 
ی دستگیر شد و آیتاهلل
ی شهر ر 
توسط شهربان 
ی امام،
غیوری به محض شنیدن خبر دستگیر 
مردم شهر ری را برای راهپیمایی اعتراضآمیز
ی که علمای
ت کرد .هنگام 
ت تهران دعو 
ب ه سم 
ی امام خمینی رو
بالد در اعتراض با دســتگیر 
م آورد ه و در آنجا
ب حضرت عبدالعظیــ 
ب ه جان 
ن شــدند ،منزل غیــوری مرکز فعالیت
متحص 
ی شد
ی به ویژه آیتاهلل منتظر 
روحانیون انقالب 
و بســیاری از علما ،برای گفتگو درباره حوادث
خانه وی میآمدند.
روز به 
با تبعید رهبر کبیر انقالب اســامی در  ۱۳آبا 
ن
ن مســجد امام حســن
ی همچنا 
 ،۱۳۴۳غیور 
ت فعال نگهداشت
عسگری(ع) را در مسیر نهض 
ی نظیر :آیتاهلل
و با دعوت از روحانیون انقالبــ 
م خزعلی ،آیــتاهلل محمــد امامی
ابوالقاســ 
کاشــانی ،علی اصغر مروارید و شهید محالتی
ی در این راه میکوشــید .تقید
برای ســخنران 
آیتاهلل غیــوری در این مورد چنــان بود که از
ســخنرانی روحانیون مخالف اما م در مســجد
ی دیگر با
ت بــه عمل مــیآورد .از ســو 
ممانع 
ی همچون آیات :مهدوی کنی ،امامی
روحانیون 
ی اصغر مروارید ،فضلاهلل محالتی
کاشــانی ،عل 
ی در
ت مخف 
ی جلســا 
و شــاهآبادی به برپایــ 
ی کمک به نهضت همت
روزهای پنجشنب ه برا 
ت نشر اعالمیه
ن جلسا 
ت ک ه محور ای 
میگماش 
ن و تبعیدشــدگان
ی زندانیا 
و کمک به خانواده 
بــود .او در ایــن مــورد از مســاعدت آیتاهلل
ی برخوردار بود .ب ه مرور
هاشــمی رفســنجان 
ت بیشتر شدند و
ن در این جلسا 
شرکتکنندگا 
ی و مفتح
آیات :ایروانی ،الهوتی ،بهشتی ،مطهر 
در این جلسات شرکت میکردند .این جلسات
جامعه روحانیت مبارز را

اولیه تشــکیل
هسته 
ن اهتمام
فراهم کرد .آیتاهلل غیوری در این میا 
ی کمک به خانواده زندانیان سیاسی
ی برا 
فراوان 
داشــت .تالش او در این مورد موجب شــد که
آیتاهلل طالقانی از زندان برای وی پیام تمجید
ی که در اختیار
فرستاد .عالو ه بر این ،او با وجوه 
ن منتظری و اندرزگو برای
داشــت ،به شــهیدا 
انجام فعالیت مسلحانه مساعدت میرساند.
این تالشها تا زمــان دســتگیری غیوری در
ســال  ۱۳۵۰ادام ه داشــت .وی در این سال به

ی در تقبی 
ح
دلیل انتشــار اعالمیه امام خمینــ 
تاجگذاری شاه ،دســتگیر و به زندان قزلقلعه
ن دور ه بر اثر سختی و مشقت
منتقل شد .و در ای 
ب ه کمر درد شدیدی مبتال شد .غیوری با وجود
شکنجه فراوان به نام فردی که اعالمیهها را به او
سپرده بود ،اشــاره نکرد ،تا اینکه با خروج سید
ی که اعالمیهها را به
ی از ایرانـ فرد 
محمود دعای 
ی یافت .این
او داده بود ـ از این مســئولیت رهای 
ب شد که از فشار بر او کاست ه شده و
مسئله موج 
ل در زندان
ک سا 
ب ه بند منتقل شود .در حدود ی 
س از آزادی بار دیگــر ب ه عرصه
بود؛ غیوری پــ 
ی گروه نظامی
ت تا اینک ه افشا 
مبارزه بازگشــ 
ب دستگیری تعداد
ابوذر در ســال  ۱۳۵۳موج 
ن از جمل ه وی شد.
ی از روحانیو 
زیاد 
ت به ســیرجان تبعید شد .در
او پس از بازداش 
ل ب ه طــول انجامید ،با
دوران تبعید که  ۳ســا 
مرد م منطقــ ه ارتباط برقرار کــرد و در کنار آن
ن همت گماشت .در
به تفســیر  ۱۳جزء از قرآ 
همین دوران بود که آیــتاهلل خامنهای با او در
تبعیدگاهش دیدار کرد.
ی در ســال  ۱۳۵۶پــس از اتما م
آیتاهلل غیور 
دوره تبعید ب ه تهران بازگشــت و فعالیتهای
سیاسی خود را پیگرفت .درآســتانه پیروزی
ن در
ی متحص 
ع علما 
ب اســامی ،در جم 
انقال 
مسجد دانشــگاه تهران که در اعتراض به بستن

فرودگاهها توســط دولت بختیار صورت گرفته
بود ،شرکت کرد.
س از پیروزی انقالب اسالمی شهر ری
غیوری پ 
را ترک نکــرده و به رتق و فتق امــور مرد م آنجا
ب شــد که به امامت
ق موج 
پرداخت .این سواب 
دوره چهارم
جمعه آن شهر برگزید ه شــود .در 
ن دورهای
ت مجلس نیز در انتخابات میا 
انتخابا 
س شورای
ن ب ه مجل 
به عنوان نماینده مرد م تهرا 
اسالمی راه یافت.
ایشــان تا آذز مــاه ســال 1393در جمعی 
ت
هاللاحمر بــ ه عنــوان نمایند ه مقــام معظم
ی فعالیتکرد و در این جمعیت منشــأ
رهبــر 
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 میپردازد.
منابع
ب اسالمی،
آرشــیو مرکز اســناد انقال 
شمارههای ۵۵۳-۵۵۲
ی غیوری،
هلل ســیدعل 
خاطرات آیــتا 
تدوین :محمدرضا ســرابندی ،تهران ،مرکز
ب اسالمی۱۳۸۶ ،
اسناد انقال 
ی با
ب اسالم 
مصاحبه مرکز اســناد انقال 

آیتاهلل غیوری

پیام
پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پی درگذشت آیت اهلل غیوری
بسم اهلل الرحمن الرحیم
رحلت عالم پرهیــزگار و خدمتگــزار مرحوم حجتاالســام و المســلمین آقای حاج
مکرم ایشان و به ارادتمندان و
ّ
سیدعلی غیوری رحمت اهلل علیه را به خاندان و بازماندگان ّ
عالقمندان این روحانی خدوم و مردمی و انقالبی و به روحانیت معظم تهران تسلیت عرض
میکنم .عمر با برکت این عالم روحانی یکسره به خدمت و تالش برای مردم بهویژه ضعفاء
و نیازمندان و درماندگان سپری شد .وفاداری به انقالب و نظام اسالمی و کوشش بیدریغ
سید بزرگوار بود و در این راه فرزند برومند خود را
در خدمت به آن نیز دیگر ویژگی بارز این ّ
هم تقدیم دفاع مقدس کرد .در مسئولیتهای گوناگون ،با همه وجود به اسالم و انقالب و
کشور خدمت کرد و زندگی را با نیکنامی به سر آورد ،عاش سعیدا ًو مات سعیداً.
از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات را برای ایشان مسئلت میکنم.
س ّید علی خامنهای
 /۲۹آذرماه۱۳۹۳ /
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باتبعیدرهبرکبیر
ی در
ب اسالم 
انقال 
 ۱۳آبا ن ،۱۳۴۳
یهمچنان
غیور 
مسجداما محسن
عسگری(ع)را
درمسیرنهضت
ت و با
فعا ل نگهداش 
ت از روحانیون
دعو 
ینظیر:
انقالب 
آیتاهللابوالقاسم
خزعلی،آیتاهلل
محمدامامی
کاشانی،علی
اصغر مروارید و
شهیدمحالتی
ی در
ی سخنران 
برا 
ن را ه میکوشید.
ای 
تقیدآیتاهلل
ی در این
غیور 
مورد چنا ن بود
ک ه از سخنرانی
روحانیو نمخالف
اما م در مسجد
تب هعمل
ممانع 
میآورد
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درنگ

همای مهر خداوندی

بازخوانی رحمت واسعه خداوند نسبت به بندگان خویش
(ع)
در قرآن کریم و کالم معصومین
محمد صالح احمدوند
پژوهشگر تاریخ اسالم

ذات اقدس ربوبی با رحمت واســعه خویش که بر تمام جهان سایه گسترده اســت «اللهم انی اسئلک
برحمتک التی وسعت کل شــیء» (دعای کمیل) و با این گســترده رحمت بر قامت انسان لباس کرامت
پوشــاند« .و لقد کرمنا بنی آدم» (اســراء )70/و او را بر بســیاری از آفریدههای خویش برتری داد« .و
فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیال» (همان) و او را بر احسن تقویم بیاراست «لقد خلقنا االنسان فی
احسن تقویم» (تین )4/تا شایسته خالفت الهی گردد« .انی جاعل فی االرض خلیفه» (بقره)30/
همای رحمت حضرت حق بر همــه دنیا و آخرت
سایه گسترده اســت ،اگرچه قسمت اعظم رحمت
خداوندی در عالم آخرت اســت چنانچه رســول
مکرم اســام(ص) که خود رحمه للعالمین است
می فرمایــد« :ان هلل عزوجل مأۀ رحمــه انزل منها
قسمهابینخلقهفیهایتعاطفون
واحدهالیاالرضو ّ
و یتراحمون و اخّ ر تسعاً و تسعین لنفسه یرحم بها
عباده یوم القیامه» خداوند را صد رحمت است؛ یکی
16

از آن را بر زمین فرو فرستاد و در بین تمام مخلوقات
تقســیم کرد با بهرهمندی 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
داشتهاست(.آثارالصادقین،ج،7ص)45
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 میخوانیم« :بسم اهلل الرحمن
الرحیم» این آیه مبارکه  114بار در قرآن شریف
وارد شده است و در آغاز همه کتابهای آسمانی
بوده اســت .امام صادق(ع) میفرماید« :خداوند
هیچ کتاب آسمانی را فرونفرستاده است جز این
که در آغاز آن بســم اهلل الرحمــن الرحیم را قرار
داده است( .نورالثقلین ،ج ،1ص  )6و 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  )8و باید هر
کار را با این نام آغاز کرد .این آیه مبارک اســت و
نورانی .رسول خدا(ص) میفرماید هر کار مهمی
که بدون نام خداوند شروع شــود نافرجام است.
(بحار ،ج ،16باب)58
امیرالمؤمنین علــی(ع) پس از نقــل این حدیث
میفرماید« :انسان هر کاری را آغاز میکند بسم اهلل
بگوید و با نام خدا شــروع کند و هــر عملی که با نام
خداوندشروعشودخجستهومبارکاست(.همان)
امام باقر(ع) میفرماید« :ســزاوار است هنگامی
که کاری را شــروع میکنیم چه بزرگ باشد چه
کوچکبسماهللبگوییدتامبارکباشد(».همان)
و در طوفان نــوح آن حضرت بــه همراهان خود
فرمان میدهد« :و قال ارکبوا فیها بسم اهلل مجراها
ومرساها»(وگفتبانامخداسوارشویددرحرکت
و توقف کشتی و پیاده شــدن آن نام خدا بر زبان
برید( ).هود )41/و آنگاه 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 نمیبینم آیا غایب است؟» «ألذبنه عذاباً
شــدیدا ً او ألذبحنه اولیأتیننی بسلطان مبین».
او را کیفر شــدیدی خواهم داد یا سرش را خواهم
برید .مگر ایــن که برای غیبتش دلیلی روشــن
بیاورد« .فمکــث غیر بعید فقــال احطت بمالم
تحط به و جئتک من سبأ بنبأ یقین» چندان طول
نکشید که هدهد آمد و گفت از سرزمین سبأ خبر
آوردهام که تو از آن بی-اطالعی« .انی وجدت امرأۀ
تملکهم و أوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم»
من یافتم که زنی بــر آنها حکومت میکند همه
چیز در اختیار اوست و دارای تختی بزرگ است.
«وجدتها و قومها یسجدون لشّ مس من دون اهلل
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مهرخداوندی

خداوند عزیز اعال قسم خورده است که در روز سخت قیامت آنانی که به یکدیگر
محبت کردهاند در سایه عرش خویش جای خواهد داد .خداوند رحیم و مهربان
بندگانخویشفراواندوستداردوبدانانمهرمیورزد.

وزینلهمالشیطاناعمالهمفصدهمعنالسبیلو
هم ال یهتدون» یافتم که او و ملتش برای خورشید
ســجده میکنند و خــدا را عبــادت نمیکنند.
شیطان کردار زشت آنها را در نظرشان زیبا جلوه
داده است و آنها را از راه حق بازداشته است و آنان
هدایتنمیشوند.
ســلیمان نامهای برای ملکه ســبأ نوشت و گفت:
«اذهب بکتابی هذا فالقه الیهم ثم ّ
تول عنهم فانظر
ماذا یرجعون» این نامه را برای آنان ببر و ببین چه
عکسالعملی نشان میدهند.ملکه ســبأ نامه را
دریافت کرد دید بر آن نامه نوشته شده است«.ان ّه
من سلیمان و ان ّه بسم اهلل الرحمن الرحیم».نامهای
است از ســلیمان و در آغاز آن نوشــته شده است
تعلوعلی و أتونی
«بسم اهلل الرحمن الرحیم«».أال
ّ
مسلمین( ».نمل )31-19 /بر من برتری نجویید
بهسویمنآییدوتسلیمحقشوید».
ســلیمان ملکه ســبأ و ســران حکومتش را با
رحمانیت و رحیمیت خداونــد میخواند از آنان
میخواهد تا از خوان رحمت خداوندی بهرهمند
گردند و در ّ
ظل عبودیت خالق هستی از موهبت
نعمت و کرامت الهی جان خویش سیراب کنند.
سرکش و نافرمان نباشــند ،از تعالیم پیامبر الهی
بهرهمند گردند ،با عطوفت و مهربانی و رحمت و
کرامتزندگیکنند.
رحمتحقبرجهانگستردهاست
برهمهکونومکانگستردهاست
رحمترحمانکهجانعالماست
برتمامجسموجانگستردهاست
«نگارنده»
خداوند خود رحیم و مهربان است و دوست دارد
هر آنکس را که مهربان باشد ،مهربان بودن مورد
توجه ذات مقدس خداوند است .رسول خدا(ص)
«ان اهلل عزوجل رحیــم یحب ّ
کل
میفرمایــدّ :
رحیم» (بحار ،ج  ،71ص  )394و 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
انسانرحیمومهربانفرودنیاورد.قلنایارسولاهلل
کلّنا رحیم راوی حدیث میگوید ما عرض کردیم
یا رسول اهلل همه ما مهربان و رحیم هستیم .قال
خاصه ولکن
لیس الرحیم الذی یرحم نفسه و اهله ّ
الرحیم الذی یرحم المسلمین( .آثار الصادقین ،ج
 ،7ص )4فرمودند رحیم و مهربان آنکس نیست

که تنها به خود و اهل بیت خود مهربان باشد بلکه
رحیم آن کس است که به همه مسلمین رحیم و
مهربانباشد.
«و موالی متقیان امیرالمؤمنین(ع) :من لم یرحم
الناس منعه رحمته» (غررالحکم ،ج  ،5ص )409
آن کس که به مردم رحم نکنــد خداوند رحمت
خویش از او دریــغ دارد.پیامبر رحمت رســول
معظم(ص) میفرماید« :رأس العقل بعد االیمان
با اهلل عزوجل التحبب الــی اهلل ».کمال عقل بعد
از ایمان به خداوند دوست داشــتن مردم است.
(خصالصدوق،بابالواحد)
امام کاظم(ع) که خود مظهر کظم غیظ ،مهربانی
و متانت و عطوفت اســت میفرماید« :التو ّدد الی
الناس نصف العقــل» (وســائل ،ج  ،5ص )433
و دوست داشــتن دیگران نشانه فضیلت و برتری
«ان المسلمین
است .امام صادق(ع) میفرمایدّ :
حباًلصاحبه» مسلمانان با
یلتقیان فأفضلهما ّ
اشد ّ
یکدیگر دیدار می کننــد درا ین میان آنکس که
به دیگری بیشــتر محبت کند برتر است( .اصول
کافی ،ج ،3ص)197
راهورودبهبهشتایمانومحبتاست.
رسول خدا(ص) میفرماید« :والذی نفسی بیده ال
تدخلوا الجنۀ حتّی تؤمنوا و التؤمنوا حتی تحابّوا»
قسم به آنکس که جانم در دست اوست تا ایمان
نیاورید داخل بهشــت نخواهید شد و ایمان شما
محکم نخواهد بود تا به همدیگر عشــق نورزید.
«اوال أدلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو
السالم»
آیا شما را راهنمایی نکنم به چیزی که چون انجام
دهیدمحبتبینشماافزونخواهدشد؟
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 یکدیگر محبت کردهاند
در ســایه عرش خویش جای خواهد داد .رسول
«ان اهلل یقول یوم
معظم اســام(ص) فرمودندّ :
القیامه أین المتحابّون؟ بجاللی الیوم اظلهم فی
ّ
االضل اال ظلّی ».خداوند میفرماید در
ظلّی یوم
روز قیامت کجایند اهل محبت؟ قســم به جالل
و عظمت خویش آنان را امروز در ســایه رحمت
خویش قرار خواهم داد که جز او سایهای نیست.
(همان) برآوردن حاجت و رفــع نیاز برادر مؤمن
خودعبادتیبزرگاست.
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امام صادق(ع) از پــدران بزرگوارش تا رســول
خــدا(ص) نقل میکنــد 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 ،74ص)302
طریقتبجزخدمتخلقنیست
بهتسبیحوسجادهودلقنیست
رهنیکمردانآزادهگیر
چواستادهایدستافتادهگیر
«سعدی»
خداوند رحیم و مهربان بندگان خویش را فراوان
دوست دارد و بدانان مهر میورزد آنکس به رفع
حوائج دگران همت گمــارد خداوند حاجت او روا
خواهد کرد و نیاز او خواهد برآورد .امام صادق(ع)
میفرماید«:منکانفیحاجتاخیهالمسلمکان
اهلل فی حاجته ما کان فی حاجۀ اخیه .هر آنکس
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 حاج ًۀ اال ناداه اهلل عزوجل
علی ثوابــک و ال ارضی لک بــدون الج ّنه ».هیچ
ّ
مسلمانی برای مســلمان دیگر حاجتی روا نکند
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 ،3ص)295
کسینیکبیندبههردوسرای
کهنیکیرساندبهخلقخدای
خدارابرآنبندهبخشایشاست
کهخلقازوجودشدرآسایشاست
«سعدی»
و نیز آن امــام از پدر بزرگــوارش نقل میکند 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
یکدیگرنــد و به رفــع حوائج همدیگــر اقدام
میکنند و خداوند بدین لحاظ حوائج آنان را در
قیامت برآورد( .امالی مفید ،ص )150
هرآنکسکهبرخلقنیکیکند
خداوندعالمهواداراوست
بهشتبرینشعطامیکند
وحوربهشتیخریداراوست

با نزول همان یک
جرعه رحمت بر
این جهان همه را
لباسعطوفتو
مهربانیپوشانده
است و سایه
رحمانیتشجهان
را سرشار از رحمت
کرده است و این
است که خداوند
رادر نخستین
آیه از کتاب وحی
چنینمیخوانیم:
«بسم اهلل الرحمن
الرحیم» اینآیه
مبارکه  114بار در
قرآن شریف وارد
شده و در آغاز همه
کتابهایآسمانی
بوده است
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تاریخچه وقف

()5

آیت اهلل ســید رضا فیروزآبادی نماینده چهار دوره مجلس در دوره پهلوی حقوق چهار ســاله خود را برای ســاخت
مریضخانه واگذار و مدیریت کرد اما رضاشاه می خواست مریضخانه را به پادگان نظامی تبدیل کند .این نمونه ای است
از تالش پهلوی برای تغییر در مسیر وقف.

جدایی وقف از دین!
تبارشناسی مؤسسات خیریه در ایران (پهلوی اول)
حسینحاجمحمدی

در سلســله مقاالتی با عنوان تبارشناسی مؤسسات خیریه در ایران ،تالش میشــود با بهرهگیری از نگاه
تاریخی و استفاده از اســناد و مدارک موجود ،به تبارشناسی مؤسســات خیریه ایران ــ اعم از دولتی و
مردمی ــ پرداخته شود و ضمن تحلیل اجتماعیـتاریخی ،عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری و تکوین انواع
مؤسسات خیریه در ایران بررسی شود .در این راستا سنت وقف به عنوان تبار فعالیتهای خیریه در این مرز
و بوم تا زمان پهلوی اول مورد بررسی قرار گرفت .بررسی مذکور بیشتر جنبه اقتصادی و اجتماعی داشت.
در این مقاله به ابعاد فرهنگی و دینی تعامل رضاشاه با مؤسسات خیریه پرداخته میشود.
نحوه برخورد رضاشاه با اوقاف و مؤسسات خیریه
را باید درون سیاستهای کالن رژیم پهلوی در
مبارزه با مذهــب و روحانیت تحلیل کرد .دوران
سلطنت رضاشاه را میتوان به چهار دوره تقسیم
و درهر دوره تعامل وی بــا امور مذهبی از جمله
مؤسســات خیریه را تبیین کرد .دوران سلطنت
18

رضاشاه عبارت است از:
 1299تا  :1304دوره شــکلگيري کودتا تا
صعود به سلطنت
 1304تا  :1306دوران تثبيت سلطنت
 1306تــا  :1313مقابلــه بــا مخالفــان و
زمينهسازي براي سياستهاي دينزدايي

 1313تا  :1320اوج ســلطنت استبدادي تا
ســقوط (دوران غربيسازي رســمي ـ مقابله با
مخالفان)
در دوره اول ودوم ،طرفداري رضاشــاه از مذهب
و تظاهر وي به ســنتهاي شــيعي ،بــه همراه
برخی عوامل خارج از ایران مثــل فتن ه وهابيت
باعث رغبت عموم روحانيت ،به جز عدهاي مانند
مدرس ،به رضاشــاه شــد .رضاخان در مراسم
محرم ســينهزني ميكرد ،به خانه علما ميرفت
و به آنها اظهار ارادت ميکرد .وی در 1305طی
مراسم تاجگذاري به عنوان شاه جدید ،سعي در
تظاهر بــه دينداري و همراهي بــا علما کرد و تا
ســال 1306برخورد حادی با مذهب نداشــت،
اما نوروز  ،1306حضور بدحجاب خانواده شــاه
در حرم حضرت معصومــه(س) موجب اعتراض
آيــتاهلل بافقي شــد و رضاخان بــا کتک زدن
آيتاهلل بافقي ،ایشان را تبعيد کرد.
دوره سوم سلطنت رضاخان به زمینهسازی برای
برخورد با مؤسســات و نهادهای مذهبی گذشت
و از ارديبهشت  ،1306با نابودي محاضر شرعي
و ايجاد دادگســتري و عدليه این سیاســت آغاز
شد .اجبار در لباس متحدالشکل ،استفاده از کاله
پهلــوی و محدوديت در مراســم ديني ،تخريب
مدارس علميه ،استعمال مشروبات الکلي و ايجاد
کارناوالهاي شــادي به خصــوص در روزهاي
عزاداري از دیگــر اقدامات این دوره اســت که
زمینهساز اقدامات تند بعدی بوده است.
دوره چهــارم که دوران غربيســازي رســمي
است از تير  1313و بهدنبال سفر به ترکيه آغاز
میشود .تأســيس کانون بانوان از سوي شمس
و اشرف ،کشــف حجاب و قيام مسجد گوهرشاد
از جمله سیاستهای رســمی و ضدمذهبی این
دوره بوده است که تا1320و استعفاي رضاخان
ادامه یافتند.
کشف حجاب توسط رضاخان
سياســت اصالحگرايانه به ســبک غربیسازی،
توسط مشــاورين غربزده رضاشاه القا میشد و
این سیاســت قطعاً درگيري جدي با ارزشهاي
اسالمي را به همراه داشــت ،چه اينكه رضاشاه
اصوالً فردي معتقد نبود.
ناسيوناليســم ،تجــدد و تمركــز قدرت ،ســه
اصــل بنیادین سیاســتهای رضاشــاه بود که
نتيجه قطعــي آنها اســامزدايي و درگيري با
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مصادر ه اوقاف

مصادر ه اوقاف پس از نادرشــاه ،برای دومين بار توســط رضاشــاه در دوره
چهارم ســلطنت وی صورت گرفت و وزارت معارف ،مالک یا ناظر موقوفات
شد .با اين قانون اوقاف كامالً به تصرف دولت درآمد.

روحانيت بود .وی برای رســیدن به این هدف از
روشهای متنوع وحسابشدهای همچون ترور،
قانون تغيير لباس ،کشــف حجــاب ،ممنوعیت
ســنتهای دینی و نهایتاً تصــرف اوقاف بهره
گرفت .برای بررســی روند تأثیرگذاری رضاشاه
بر ایجاد وگســترش مؤسســات خیریه ،باید به
سیاســتهای دولت در برابر وقــف و موقوفات
اشــاره کرد .برخی از نویســندگان ،آغاز مقابله
رضاشــاه با روحانیت را ناشــی از دستاندازی
وی به موقوفــات میدانند .این نــوع تحلیل از
پایین به باال از نــگاه غیرفرهنگی بــه اقدامات
فرهنگی رضاشاه نشــئت میگیرد در حالی که
مبارزه رضاشــاه با روحانیت در پرتو مبارزه او با
مذهب بــود که بهزعم وی عامــل عقبماندگی
ملت ایران بوده است .بهدست گرفتن اوقاف که
يكي از منابع درآمد حوزههــاي علميه در طول
تاريخ شــيعه بوده است در راســتای اضمحالل
روحانیت تحلیل میشــود .حتــي هالكوخان
مغول پس از تســلط بر قسمت اعظم كشورهاي
اسالمي ،خواجه نصيرالدين طوسي ،عالم شيعي
را منصوب كرد تا موقوفــات را به مصرف صحيح
خود برساند.
مصادر ه اوقاف
مصادره اوقاف پس از نادرشــاه ،برای دومين بار
توسط رضاشاه در دوره چهارم سلطنت وی (دي
 )1313صورت گرفت و وزارت معارف ،مالک یا
ناظر موقوفات شــد .با اين قانون اوقاف كام ً
ال به
تصرف دولت درآمد و دولت نيز به دلخواه خود،
درآمد آن را در مصارف غيروقف بهكار ميبرد.
دولــت کوچکتریــن عالقهای بــه تبلیغات و
شــعائر مذهبی نداشــت و بیمیــل به فروش
موقوفات نبود ،اما با توجه به خالف شرع بودن
فروش اوقاف ،ایــن کار در عمل غيرممکن بود
تا زمانــی که علــی منصور به نخســتوزیری
رسید و رضاشاه درصدد فروش امالك موقوفه
برآمد .ســرانجام ،قانون فــروش موقوفات در
ارديبهشت  1320به تصويب مجلس رسيد .در
اين قانون ،به وزارت دارايي اجازه داده شــد تا
قنوات موقوفه را بفروشد .وقتي اين اليحه را به
مجلس آوردند ،اكثريــت نمايندگان از تصويب
آن وحشت داشــتند .محتشمالسلطنه ،رئيس
مجلس چند بار با رئيس دادگســتري صحبت
كرد و مدعــي بود كه اين كار براي ســلطنت و

مملكت ميمنت ندارد .چند روز بعد رضا شخصاً
به رئيس مجلس گفت :اين قانون بايد تصويب
شود و شد.
مخالفت با اقدامات عامالمنفعه مذهبی
سیاســتهای دولت پس از  1313در راستای
عرفیســازی دولت بوده و دربخش خیریه نیز
هرکاری که با احساسات مذهبی و عامالمنفعه
افراد ســروکار داشــت مورد بیمهــری قرار
گرفته ونوعی خأل در این زمینــه بهوجود آمد.
دولت بــرای پرکردن خأل موجــود ،به حمایت
از مؤسسات و ســازمانهایی که در حوزههای
خیریه میگنجیدند ،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 فعالیتهای انجامشــده این دوره
داشت.
اقدامات خیریه درحوزه مؤسسات رفاهی
موضوع رفــاه اجتماعی مســئلهاي بســیار
مهم اســت که نه تنها در قرنهای اخیر مورد
توجه قرار گرفته اســت ،بلکه یکــی از اهداف
دین اسالم نیز به شــمار میرود .آبادانی دنیا
و بهرهمنــدی همگانی از نعمتهــای الهی از
مبــادی مهم برنامههای دین اســام اســت.
رفــاه اجتماعی مجموعه ســازمان یافتهای از
قوانین ،برنامهها و سیاســتهایی 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 بیســوادی ،رفــع نیازهای اولیــه مردم از
قبیل غذا ،مسکن ،اشــتغال ،امنیت اجتماعی
و حمایــت از محرومین از جملــه بخشهای
کاربردی و زمینهســاز رفاه اجتماعی هستند.
جامعه ایــران تا پیش از رضاشــاه خیزشــی
وسیع به سمت اقتصاد جهانی نداشت .گرچه
در موارد محدودی تالشهایی انجام میشــد؛
از جمله تأسیس شرکت اسالمیه توسط حاج
آقا نــوراهلل اصفهانی که دایــره فعالیت آن به
خارج از مرزها نیز رســیده بود اما بهطور کلی
جامعه ایــران ،جامعهای روســتایی و دارای
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نظامی کشاورزیـمعیشتی بود .در این جامعه
توجه به امــور رفاهی نیازمنــدان ،معلوالن و
خانوادههای بیسرپرســت ،در قالبی روزانه و
توسط سایر خانودهها انجام میشد و روحانیت
به عنوان تکیهگاه محرومین دست به اقداماتی
میزد که امروزه در حیطه رفاه اجتماعی قرار
میگیرند.
تغییر الگو
با جایگزین کــردن الگوهــای جدید فرهنگی
و رفاهی در دوره رضاشــاه ،الگوهای ســنتی
تحتالشــعاع قرار گرفتــه و از توجه اقشــار
جامعه به آنها اثری نمانده بود .در این راســتا
شــعارهای حاکمیت برای اجــرای برنامههای
مدرنیســم در ایران بر اســاس الگوهای غربی،
انجــام برنامههای رفاهی و بهداشــتی در ابعاد
مختلفی بود .او راه برونرفــت از عقبماندگی
ایران را اوالً از طریق توســعه اقتصادی و سپس
توسعه اجتماعی و فرهنگی میدانست و نتیجه
چنین رویکردی اتکا به الگوی کشورهای غربی
بود .در بعد اقتصادی ،بیشــتر به رشد اقتصادی
نظام حاکــم در ابعاد مختلف بــدون تغییر در
زیربنا توجه میشــد .این در حالی است که در
بعد غیراقتصادی که اساســاً هدف توســعه به
شمار میرود ،از وســیلهای تحت عنوان تأمین
اجتماعی اســتفاده میشــود تا راه رسیدن به
رفاه فراهم شــود .با این توصیف میتوان ابعاد
مختلف اقدامات رفاهی در دوره رضاشــاه را در
چند مورد ذکر کرد؛ تشــکیل بلدیه ،پرورشگاه
و شیرخوارگاه ،دارالمساکین و دارالعجزه و ساير
انجمنهای خیریــه در حمایت از اطفال و ایتام
از جمله این موارد اســت که در نوشتار بعدی
دربارهشان خواهیم نوشت.
ادامه دارد...
منابع
زاهدی اصل ،مبانی رفاه اجتماعی .1381
ملــکزاده ،الهــام ،مؤسســات خیریــه
رفاهیـبهداشــتی در دوره رضاشاه ،تاریخ
ایران.
مجموعه مقاالت ســمینار جامعهشناسی و
توسعه ،انتشارات سمت.1373 ،
بصیرتمنش ،علما و رژیم رضاشاه.
خاطرات تاجالملوک ،نشر آفرینه.

دولتپهلوی
کوچکترین
عالقهایبه
تبلیغاتوشعائر
مذهبینداشتو
بیمیلبهفروش
موقوفاتنبود،اما
با توجه به خالف
شرع بودن فروش
اوقاف ،این کار در
عملغيرممکن
بود تا زمانی که
علیمنصوربه
نخستوزیری
رسید و رضاشاه
درصدد فروش
امالكموقوفه
برآمد
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حقیقت
بر سر نیزه

گفتار
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امامحسین(ع)سرآمد
شوروشوق ّ
عشاق

یادداشت منتشر نشدهای از
عالمه آیتاهلل سید محمدحسین
(ره)
حسینی طهرانی

گفتوگو

کرامتالهیبرای
همهانسانها

مجالست«عقل»
و«احساس»
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1394و در
چيست
«شور» و «شعور»
با مرتضی جوادی آملی درباره
مراسم عزاداري امام حسين(ع)
فلسفه قیام عاشورا و شيوه
مقدم و مؤخر کدام است؟
ّ
درست عزاداري

نکته

عاشورا

اثر :حسن روح االمین

مصاحبه

«عاشورا»حقانیتتشیع
رااستمراربخشید

گفت وگو

عاشورا؛نقطهعطف
تمدنشیعی
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با محمدجعفر طاوسیمسرور
درباره آثار قیام امام حسین

(ع)

با دکتر علیرضا واسعی،
درباره تأثیرات فرهنگی و
اجتماعیعاشورا

راویان صادق و
پویشگرروزواقعه

زمینههایشکلگیریمقتلنگاری
و آسیبهایی که در طول تاریخ
متوجه این مقوله بوده

مقاله
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هركه ُحسينىاستچنيناست!

من ُح َسينم 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 بيتم را به همين منهاج
كهمشاهدهمىكنيدفداكنم!ايناسترويهمن!هركه ُحسينىاستچنيناست!

گفتار

امامحسین

(ع)

سرآمد سرمدی
شوروشوق ّ
عشاق

یادداشت زیر متن سخنرانی منتشر
نشدهای از عالمه آیتاهلل سید
محمدحسین حسینی طهرانی(ره) است
که توسط دفتر انتشارات ایشان در اختیار
نشریه «مهر و ماه» قرار گرفته است

منقصدكوىوىرادارم.خداوندمن،دلوجانمن،جان
وجانانمن،محبوبازلوابدمن،معشوقمنكهيكعمر
ن با او فقط نرد عشــق باختهام؛
از روى دامان پيامبر تا اآل 
او به من مىگويد :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
حكومتهاى پيشين و امروز را كه بر اساس ظلم و عدوان
است امضا كند .من ُح َسينم و ارزش جان من وقتى است
كه خودم را براى رهايى بشريت از چنگال اين ديوصفتان
فداكنم.آنوقــتارزشداردكهخودمبــااهلبيتمرابه
همينمنهاجكهمشاهدهمىكنيدفداكنم!ايناسترويه
من!هركه ُحسينىاستچنيناست!
كسى كه توقع لقاء خدا را دارد بايد كمر همت
بهجهادبربندد
[براساسآیات]لقاىخداوندامرىحتمىوبراىحصول
آن الزم و واجب است تا مردمان اميدوار ،بدان كمر همت
بر ميان بندند و پاى راستين در مِضمار اين ميدان بنهند
و با قدمى اســتوار و عزمى راســخ اين راه را طى كنند و از
هيچآفتىوعاهتىبههراسدرنيايندوازهيچ مشــكلو
رادعومانعىكهبرســرراهشــانقرارگيردازراهمتوقف
نشــوند و با حول و قوه الهى آن مانع را بر كنــار بنهند و از
امتحانهاى گوناگون كه الزمه طى اين طريق هستند در
وحشتنيفتندتابامددخداوندىبهوصالاونائلآيند.اين
راهاختصاصبهامتپيامبرآخرزمانندارد؛درجميعامم
سالفه و پيشينيان از مؤمنان به پيامبران ،مطلب از همين
قراربودهاست.
عاشقانلقاءخدا،ازهيچگزندىنمىهراسند
هرعقلسليمىحكممىكندكهبايدتنهادلرابهخداوند
سپرد و از تمام رسوم و عادات و آدابى كه انسان را از خدا به
غيرخدامشغولمىسازندچشمفروبستويكتنهوتنها
گرچهجميععالممخالفتكنندقدمدرجادهصدقوطى
طريقلقاءومرضاتحضــرتربودودنهاد.وبهمتابعت
ول َ
َان ل َ ُك ْم فِى َر ُس ِ
الل ِ أُ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة ل ِّ َم ْن
از پيغمبر اكرم :ل َ َق ْد ك َ
َ
َ
َانيَ ْر ُجوا َ
ِ
ِ
يرا«هرآينهتحقيقاازً
َ
ك َ
اللَ َوالْيَ ْو َماالخ َر َو َذك ََراللكث ً
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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 مىكند ».به نداى جان آفرين :قُلِ َ
اللُ ثُ َّم ذ َْر ُه ْم فِى
ون«.بگو :اهلل ،و پس آنگاه بگذار ايشان را كه
َخ ْو ِضه ِْم يَ ْل َعبُ َ
درامورسرگرمكنندهخودغوطهورشدهوبهبازىاشتغال
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
سروســويداىجانآنندارالبيكگفتوازارتدادبيرون
خافون فى َ
الل ِل َ ْو َم َة
آمده در گروه «يُ ِح ُّب ُه ْم َو يُ ِح ُّبون َ ُ
َ
ــه َو ال يَ
يــن َء َامنُوا َمن يَ ْرتَ َّد ِم ُ
نك ْم َعن
آلئ ِ ٍم» قرار گرفت« :يأيُّ َها ال َّ ِذ َ
َ
ِدينِ ِهف ََس ْو َفيَ ْأتِى َ
َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ين
ن
م
ؤ
م
ل
ا
ى
ل
ع
ة
ل
ذ
أ
ه
ن
و
ب
ح
ي
و
م
اللُب ِ َق ْو ٍميُ ِح ُّب ُه ْ َ ُ ُّ َ ُ َ ُ ْ َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
ُون ل ْو َم َة
ون فى َسبِيلِ الل َو ل يَ َخاف َ
ِين يُ َجه ُِد َ
أَ ِع َّز ٍة َع َلى الْك ِفر َ
ُ
َ
كف َْض ُل َ
آلئمذل ِ َ
يم».
ٍ
الل ِيُ ْؤتِي ِه َمنيَ َش ُ
آء َواللو ِس ٌع َعلِ ٌ
«اىكسانيكهايمانآوردهايد!هركدامازشماكهازدينش
برگردد ،به زودى خداوند گروهى ديگــر را مىآورد كه او
آنها را دوســت دارد و آنها هم او را دوست دارند .نسبت
رفتارشانبامؤمنين،نرموانعطافپذيروباكافرينسخت
وناهمواراست.ايشاندرراهخداجهادمىكنندوازمالمت
هيچ مالمتكنندهاى در خوف و هراس نيستند .آن است
فضل خداوند به هر كس كه بخواهــد مىدهد و خداوند
واسعوعليماست».
اخالصدرعمل،تنهاراهنجات
بارى[ ،بر اســاس روایات] معاينه و مشاهده خداوند در
دل ( َف َعايَ َن َرب َّ ُه فِى َقلْبِــهِ) پس از مجاهدتهاى عظيمه
نفسانى و روحانى اســت كه نتيجه و ثمره آن را نزول در
منزلت كبــرى و لقاى حضــرت پروردگار مشــخّ ص
كردهاند ،و در روايت مرويّه از «مصباح الشّ ريعه» 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
واقعاصابتكند،وباالخرهذوبروحوبذل محبت وخون
و جان در راه جانان را ميزان و معيار قبولى اعمال و كردار
بهشمارآوردهاست.
نيروىعشقحقيقى
راه ،راه پيامبران و برگزيدگان جهانيان اســت .بســيار
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عالمهطهرانی

آیتاهلل سید محمدحسین حسینی طهرانی معروف به عالمه طهرانی عارف ،حکیم،
فقیه و فرزند آیت اهلل ســید محمدصادق طهرانی اســت .ایشــان روز نهم ماه صفر
سال ۱۴۱۶هجریقمریدرمشهددرگذشت.

خطير و دقيق است .عشقبازى با خود مقام حضرت حى
ذوالجالل و الواحد الق ّهار است .چقدر عظيم و خطير و در
عين حال چقدر داراى شور و شوق عشــق و ت ََيمان است
كهنتيجــهوخالصهاعمــالكائناتوافضــلازعبادت
ثقَلين است .فقط نيروى عظيم عشق است كه موانع را از
سر راه بر مىدارد ،و سنگرها را در هم مىكوبد و از عقبات
وكريوههاى تنــگو تاريكعبور مىدهــدوازدرياهاى
حســرت و صحراهاى حيرت و فضاهاى بىپايان بُهت و
سرگشــتگى عبور مىدهد ،و گرنه جميع قواى ما سِ وى
اهللراگردآوريم،نمىتواندذرهاى انسانراجلوببرد.عشق
اوستكهحاللمشكالتاستوكليدرمزموفقيتوبس.
عشقبازىسرحلقهعاشقان
عالمه مجلسى از كتاب «خرائج و جرائح» راوندى روايت
مىكند از حضرت امــام أبوجعف ٍر الباقر(عليه الســام)
الس َل ُم
ازپدرش(عليهالســام)كهفرمــودَ :م َّر َعلِ ٌّى َع َل ْي ِه َّ
آلء فَ َق َ
ال :ل َ َّما َم َّر ب ِ ِه أَ ْص َحاب ُ ُه َو قَ ِد اغ َْر ْو َرق َْت َع ْينَا ُهيَ ْب ِكى
ب َِك ْرب َ َ
َويَ ُق ُ
اق
ولَ :هذَا ُمنَ ُ
اخ ِركَابِه ِْمَ ،و َهــذَا ُم ْل َقىر َِحالِه ِْمَ ،هي ُهنَا ُم َر ُ
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ِ
ِ
َ
ــير ب ِالنَّ ِ
َان
اسَ ،حتَّى إذَا ك َ
الْبَاقِ ُر َع َل ْي ِه َّ
السل ُمَ :خ َر َج َعل ٌّى يَس ُ
َ
َ
اف
آلء َع َلى ِمي َل ْينِ أ ْو ِميلٍ  ،تَ َق َّد َم ب َ ْي َــن أيْ ِديه ِْم َحتَّى َط َ
ب َِك ْرب َ َ
ال ل َ ُه :ال ْ ِم ْق َدفَانِ .فَ َق َ
ب َِم َكانٍ يُ َق ُ
ال :قُتِ َل فِي َهــا مائَتَا نَب ٍِّى َو مائَتَا
اخ ِرك ٍ
آءَ .ل
آء َ.و َمنَ ُ
َاب َو َم َصار ُِع ُعشَّ اقٍ ُش َه َد َ
ِس ْب ٍط ُك ُّل ُه ْم ُش َه َد ُ
ْ
َ
َ
َانق َْبل ُه ْم؛ َوليَل َح ُق ُه ْم َم ْنب َ ْع َد ُه ْم.
يَ ْسبِ ُق ُه ْم َم ْنك َ
السالم) در
حضرت اميرالمؤمنين عليبن ابيطالب(عليه ّ
وقت حركت بهسوى صفين ،مرورشان به كربال افتاد و در
حالي كه اصحابش بر وى مرور مىنمودند و دو چشمانش
از اشك سرشار گرديده بود و مىگريست ،مىگفت :اين
اســت محل خوابيدن مركبهاى ســوارى ايشان و اين
اســت محل فرود آمدن و بار انداختن خود ايشان ،اينجا
محل ريخته شدن خونهاى آنهاست؛ خوشا بر حال تو
اى خاك كه بر روى تو خونهاى محبوبــان بارگاه الهى
ريختهمىشود!
وحضرتامامباقر(عليهالسالم)فرمودند«:أميرالمؤمنين
على بن أبيطالب از كوفه بيرون شــد و مردم را براى نبرد
معاويهدرصفينكوچمىداد،تارسيدبهجايىكهتاكربال

دو ميل يا يك ميل بيشــتر فاصله نداشــت .در آنجا در
برابر لشكر به پيش آمد تا گرداگرد مكانى دور زد كه به آن
ِقدفان» مىگفتند .فرمود :در اينجا دويست پيغمبر و
«م َ
دويست سبط پيغمبر كشته شده است كه همگى آنها
شــهيدانند و محل خوابيدن مركبها و به زمين افتادن
عشاقىاستكهپيشينيانبرايشاننتوانستنددرعشقبر
آنانسبقتگيرندوپسينيانازايشاننتوانستنددرعشق
خودشانرابهآنانبرسانند».
روايت ابن عباس در كربال در وقت حركت به
ن
صفي 
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 مىکرد ،من در محضرش بودم.
هنگاميكهبهني َنواكهدرناحيه ّ
شطالفراتاسترسيد،با
بلندترين صداهاى خود مرا ندا كرد و گفت :يَا بْ َن َعبَّ ٍ
اس!
أَتَ ْعر ُِف َهذَا ال ْ َم ْو ِض َع؟! (اى پســر عباس! آيــا اين محل را
مىشناسى؟!)
به او گفتم :يا أميرالمؤمنين! نمىشناسم!حضرت فرمود:
ىكَبُ َكآئِى! (اگر
ل َ ْو َع َر ْفتَ ُه ك ََم ْع ِرفَتِى ،ل َ ْم تَ ُك ْن تَ ُجو ُز ُه َحتَّى تَ ْب ِك 
مىشناختى مانند شــناختن من ،اينطور نبود كه از آن
بگذرىمگرآنكهمثلگريهمنگريهكنى!)
ابن عباس مىگويد :حضرت گريــهاى طوالنى کرد ،تا به
جايي كه محاسنش را فرا گرفت و اشــكهايش بر روى
ســينهاش جارى گشــت ،و ما هم با او مىگريستيم ،و او
َ َ
ان؟! َمالِى َو ِل ِل َح ْر ٍب
سفْيَ َ
مىگفت :أ َّو ْه!أ َّو ْه! َمالِى َو ِل ِ َلبِى ُ
ِح ْز ِب الشَّ ْي َطانِ َو أَ ْولِيَآ ِء ال ْ ُك ْفرِ؟! يَا أَبَا َع ْب ِد َ
اللِ! فَ َق ْد ل َ ِق َى أَبُوكَ
ِم ْث َلال َّ ِذىتَ ْل َقى ِم ْن ُه ْم!«آهآه!مرابهآلأبوســفيانچهكار؟!
مرا با آل حرب چه كار؛ حزب شيطان و اولياى كفر؟! اى أبا
عبداهلل! تحقيقاً مثل آنچه را كه تو از آنها مىبينى پدر تو
نيزديدهاست!»
سپس آب وضو طلبيد و وضو ساخت براى نماز و تا جایی
كه مىخواست نماز بخواند نماز گزارد و پس از آن به مثل
گفتار نخســتينش مطلب را ادا نمود؛ مگــر آنكه بعد از
انقضاء نمازش و گفتارش ساعتى حالت خلسه وى را فرو
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گرفت ،و ســپس به حال آمد و گفت :اى پسر عباس! من
عباس!
گفتم:منمابن ّ
حضرت فرمود :أَ َل أُ َح ِّدثُ َ
ك ب ِ َما َرأَيْ ُت فِى َم َنامِى َءانِفًا ِع ْن َد
َر ْق َدت ِى؟! (آيا من براى تو بازگــو نكنم آنچه در عالم منام و
رؤيايماينككهخوابمرافراگرفتمشــاهدهكردهام؟!)
من گفتم :چشمانت را خواب ربود؛ و اى أميرالمؤمنين تو
مشاهدهخيرىنمودى!
حضرت فرمود« :گويا من ديدم مردانى را كه از آســمان
فرود آمدند و با ايشان پرچمهاى سپيدى بود ،در حاليكه
شمشيرهايشان را نيز كه سپيد بود و درخشش مىكرد با
خودشانحمائلكردهبودند.ايشاندورتادوراينزمينرا
ّ
خطىكشيدند.پسازآنمنديدمگوياايندرختانخرما
شاخههاىخودرابهزمينمىزدند،وآنشاخههادرخون
تازه به حركت درآمده و موج مىزدند .و گويا من حسينم
را كه كودك من و جوجه من و پاره گوشــت من و مغز من
مىباشدمشاهدهكردمكهدرآنخونهاغرقگشتهاست،
استغاثه مىكند و كسى به نداى وى پاسخ نمىگويد .و آن
مردان سپيد پوش از آسمان به زير آمدند و حسينم را ندا
مىدادندكه:شكيباباشــيداىآلرسول!بهجهتآنكه
شما در زير دستهاى شرار مردم كشته مىشويد .و اى أبا
عبداهلل! اين است بهشت كه مشتاق به سوى تو مىباشد.
و پس از آن مرا تسليت و تعزيت گفتند كه :اى أباالحسن!
بشــارت باد تو را! زيرا حقيقتاً خداوند به واسطه حسين
چشــمتورادرروزيكهمردمدرروزرستاخيزدرپيشگاه
ربالعالمين قيــام دارند ،تر و تازه كرده اســت.
حضرت ّ
پسازرويتاينداســتانمنبهحــالآمدمهمينطور
كه مىنگرى! سوگند به آنكه 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 مىدارند .و
(غصه و ابتالء) كه در آن حسين
اين است زمين َك ْرب و بَال ّ
السالم با هفده نفر مردانى كه از پسران من و پسران
عليه ّ
فاطمههستندمدفونخواهندشد.اينزميندرآسمانها
معروف و مذكور است به «ارض كرب و بال» به همانگونه
المقدسدر
كهبُق َعتَينحرمين(م ّكهومدينه)وبقعهبيت ّ
آسمانهامشهورومذكوراستتاآخرروايت».
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نخستینتاثیرشهادتامامحسین

حزب امویان با برنامه بلندمدت در زمان پیامبر(ص) کار خود را آغاز کرد .برنامهای
که معاویه طراحی کرد ،ادامه حکومت ابدی امویان بود .اما نخستين تأثير شهادت
امامویارانايشانتوقفکاملاینبرنامهاست.

گفت وگو

«عاشورا»؛ضامناستمرار
جوهره اسالم راستین

دیدار با محسن ادیب بهروز ،درباره زمینههاي قيام عاشورا و تأثیراتي كه
حركت امام حسين(ع) بر تاریخ ،فرهنگ و اسالم داشته است
سید حسین امامی
بهراستی چرا پس از  13قرن ،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 میآیند و در عزای حسین بن علی(ع) و یارانش
سوگوار میشوند؟ و چرا این واقعه تاریخی همچون صدها و هزاران رویداد تاریخی دیگر ،به دست فراموشی سپرده
نشده است؟ این همه ،سؤالهایی است كه در سرآغاز تأمل در قیام عاشــورا ،به ذهن خطور میکند .در گفتوگو با
حجتاالسالم محسن ادیب بهروز ،مدیر گروه تاریخ اســام حوزههای علمیه خواهران کشور و عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران به بررسی تأثیرات قیام عاشورا بر تاریخ پرداختهايم.
آقــای دکتــر! شــهادت امام
حســین(ع) و فرزندان و یارانش را با
یم»
توجه به آیه « َفدَ یْنــا ُه بِذِ ب ْ ٍح َعظِ ٍ
چگونه ارزیابی میکنید؟
24

(ع)

این آیه ســوره صافات ،مربوط به وجود پربرکت
حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع) است
ِيم».
ــرن َا ُه بِغ َُل ٍم َحل ٍ
که در ابتدای آن آمده « َف َبشَّ ْ
در این آیات ،بحث ذبح حضرت اســماعیل(ع)
مطرح هست که در رؤیا (با توجه به این که تمامی

رویاهای پیامبران صلواتاهلل علیهم صادقه است
از بهکارگیری قید صادقه پرهیز شــد) به وجود
مقدس حضــرت ابراهیم(ع) الهام میشــود که
حضرت اسماعیل(ع) را ذبح کند .وقتي خداوند
متعال حضرت ابراهیم(ع) را در اجرای دســتور
الهی مصمم ديد ،ایشان را از انجام قربانی فرزند
خویش منع كرد و برایشــان جایگزین فرستاد.
جایگزینی که فرســتاده شــده در این آیه آمده
یم» ،منتها برای اینکه
اســت « َف َدیْنا ُه ب ِ ِذب ْ ٍح َعظِ ٍ
به معنای صریح و همســو با قرآن دســت پیدا
کنیم بايد بــه کمک کالم منتســب به معصوم
رجوع كنيم.
وقتی بــه روایــات مراجعه میکنیــم کالمی از
وجود مبارک امام رضا(ع) نقل شــده اســت که
فرمودند« :خداوند متعال از حضرت ابراهیم(ع)
پرســیدند :چــه کســی در میــان مخلوقات
محبوبتریــن نزد شماســت؟ حضرت پاســخ
دادند :محبوبترین مخلوقــات عالم در نزد من
حبیب شما محمد(ص) است .بعد سؤال شد آیا
او برای شما عزیزتر اســت یا خودتان؟ حضرت
فرمودند :ایشــان از خود من محبوبتر اســت،
یعنی وجــود مقدس خاتم االنبیــاء(ص) از من
عزیزتر است .سؤال شد :فرزند ایشان محبوبتر
اســت یا فرزند خودت؟ حضرت جواب دادند که
فرزند ایشان از فرزند من محبوبتر است .اینجا
بود که خداونــد متعال فرمودنــد :فرزند پیامبر
خاتم(ص) بر اســاس ظلم به وســیله دشمنان
دین خدا کشته میشــود و به شهادت میرسد.
از حضرت ابراهیم(ع) سؤال شد وقتی این حادثه
را بشنوید ،شما را بیشتر متأثر میکند یا قربانی
کردن فرزند با دســت خودت بــه خاطر اطاعت
از من؟ حضرت ابراهیم(ع) پاســخ دادند :آنچه
مرا خیلی مورد تأثر قرار میدهد کشــتن فرزند
خاتم االنبیاء(ص) به وســیله دشــمنان است.
اینجا بود کــه خداوند به حضــرت ابراهیم(ع)
فرمودند :گروهی فرزنــد پیامبر خاتم(ص) را به
شهادت میرسانند و براســاس ظلم و دشمنی
این کار را انجام میدهند و اینها مستحق عذاب
میشوند».
پس وقتی که روایات همســو را میبینیم ،شأنی
که برای این آیه مطرح شــده اشــاره به ماجرای
شهادت امام حسین(ع) دارد .در واقع ارتباط این
آیه با ماجرای شهادت امام حسین(ع) اینگونه
اســت که ما در نظام هستی ،انســانی داریم که
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برنامهریزیبلندمدتدشمنان

پیامبر(ص) دارای دشــمنان ظاهری و باطنــی بودند .دشــمنان باطنی ،خصوصاً
ابوسفیان ،در زمان حیات پیامبر(ص) با تأسیس حزبی برای آینده برنامهریزی کرده
بودند.وقتیپیامبر(ص)بهشهادترسیدنددشمنبرنامهخودرابهاجراگذاشت.

خود را فدای ذات مقدس باری تعالی میکند .به
معنای واقعی و عالوه بر فدا کردن خود ،فرزندان
و اصحاب خودش را هم فدای ذات مقدس باری
تعالی میکنــد .به تعبیر دیگــر قربانی اصلی در
نظام هستی طبق مستندات ،وجود پربرکت امام
حســین(ع) اســت که اين امر براي قرب به خدا
انجام ميشود.
در روایات اسالمی شهادت امام
حســین(ع) چگونه پیشبینی شده
است؟ فرمايش پیامبر(ص) ،حضرت
علي(ع) و حضرت فاطمه(س) و  ...در
این باره چه بود؟
پاســخ به این ســؤال ممکن اســت شــبههای
ایجاد کند كه امام معصوم بر اســاس علم خود و
پیشبینیهایی که توسط پیامبر(ص) و دیگران
شده چگونه در راهی که میداند پایانش چیست
قدم برمیدارد .در کالم منتســب به پیامبر(ص)
درباره شــهادت امام حســین(ع) ،امام علی(ع)
و ســایر امامان معصوم(ع) فرمایشــاتی وجود
دارد .روایاتی درباره شــهادت امام حســین(ع)
از حضرت فاطمه زهرا(س) هــم داریم اما آنچه
میخواهــم به عنــوان دو مســتند مطرح کنم
یکی اطالعرسانی امام حســن(ع) از این ماجرا
و یکی هم اطالعرســانی خود امام حســین(ع)
است .در ارتباط با اطالعرســانی وجود مبارک
امــام حســن(ع) ،درصفحه 101کتــاب امالی
شــیخ صدوق روایتی از امام صادق(ع) هســت
که میفرماید« :روزی امام حســین(ع) خدمت
برادر بزرگترشــان رفتند وقتی که وارد شدند
دیدند امام حسن(ع) در حال گریستن هستند.
پرســیدند چرا گریه میکنید؟ فرمودند ســم
و زهری به من داده شــده و در آینده با ســم به
شــهادت میرســم .خطاب به امام حسین(ع)
فرمودند :ای أباعبداهلل(ع) روزی حدود سی هزار
نفر از امت جد ما که خود را مســلمان میدانند
با شــما مبارزه و هتک حرمت میکنند .خاندان
و اطفال شــما را به اســارت میگیرند و شما را
هم به شــهادت میرســانند ».اما مهمتر از این
روایت اطالعرســانی امام حســین(ع) اســت.
طبری (مورخ شــیعی) در صفحــه  183کتاب
دالیل االمامه مينويســد «:فردی به نام أباصالح
تمار نقــل میکند که من از حذیفه شــنیدم که
میگفت :من روزی از حسین بن علی این جمله
را شــنیدم که فرمود :به خدا قســم برای کشتن

من طغیانگران و ظالمان بنیامیه جمع میشوند
و رهبری آنها را فردی به نام عمر بن ســعد در
اختیار دارد .حذیفه میگویــد :در زمان حیات
پیامبر(ص) بود که ایــن کالم را از زبان کودک
خردسال شــنیدم ،از ایشان پرســیدم این خبر
را پیامبر(ص) به شــما داده حضــرت فرمودند:
نه! ذکر ایــن نکته مهم اســت که ما شــیعیان
معتقدیم امامان معصوم دارای علم لدنی هستند
کــه از لحظه تولد بــا آنها همراه اســت؛ یعنی
خداوند متعال علم را به آنهــا منتقل میکند.
حذیفه میگوید خدمت پیامبر(ص) رســیدم و
موضوع را به ایشــان اطالع دادم اما پیامبر(ص)
پاســخی عجیبی فرمود :علم من همان علم امام
حســین(ع) و علم او همان علم من است .امامان
معصوم(ع) ،علوم پیامبر(ص) را در حد خودشان
دارند و پیامبر(ص) با این پاسخ میخواهد تأیید
کند که اطالعرسانی امام حســین(ع) راجع به
ماجرای شهادت درست است».
چرا جامعه اســامی پنجاه سال
بعد از رحلــت پیامبر(ص) به گونهای
متشتّت میشــود که نوه ايشان را به
شهادت ميرسانند؟
پیامبر(ص) دارای دشــمنان ظاهــری و باطنی
بودنــد .دشــمنان ظاهــری مثل یهــود که به
طور رسمی دشــمنی خود را اعالم کرده بودند
و اســام را هم قبول نکردند و بــه همین خاطر
در دورهای هم بنا شــد جزیه بپردازند .دشمنان
باطنی آنهایی بودند که مســلمان شده بودند
اما دشمنی خودشان را کتمان کرده بودند؛ مثل
ابوســفیان که البته وجود مقدس پیامبر(ص) از
این موضوع باخبر بود .دشمنان باطنی ،خصوصاً
ابوسفیان ،در زمان حیات پیامبر(ص) با تأسیس
حزبی بــرای آینــده برنامهریزی کــرده بودند.
وقتی پیامبر(ص) به شــهادت رسیدند دشمن
برنامه خود را به اجرا گذاشــت .پیامبر در طول
 10ســال در مدینه مقدمات ايجاد امت ایدهآل
را فراهم کرد .تمام اقدامات را به اجرا گذاشــت
كــه در زمان حیــات مبارکش نتیجــه داد .اگر
کســی بخواهد بداند اقدامات پیامبر(ص) به چه
نتیجهای رسید ،کافی است جامعه مدینه و مکه
را پیش و پس از ورود پیامبر (ص) از نظر اخالقی،
تربیتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و حتی جایگاه جامعه در جهان آن روز را مقایسه
کند .این جامعه باید راه خودش را ادامه بدهد اما
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بهوسیله برنامه ســقیفه متوقف میشود .وقتی
که متوقف شــد طبیعی اســت برنامه ابوسفيان
و يهود اجرايي شود .شــما به یکباره میبینید
که در زمان خلیفه اول فردی به نــام معاویه بن
ابوســفیان به عنوان اســتاندار یا فرماندار یک
ناحیه مصونیت کامل سیاسی دارد ،هر استاندار
و فرمانداری باید مورد بازرســی قرار گیرد بجز
معاویــه .از آنســو معاویه حدود پنجاه ســال
حکومت میکند؛ بیســت و پنج سال در سِ مت
رهبری رسمی و بیســت و پنج ســال در قالب
رهبری حاشیهای .معاویه در این مدت جامعه را
به نقطهای میرساند که فرزند پیامبر(ص) را در
صحرای کربال به شهادت میرساند.
یعنی معاويه بر اساس يك برنامه
طوالنيمــدت كه توســط پدرش
پايهريزي شــده بود ،جامعه را از نظر
فكري به سمتي كشاند تا در حقاينت
امام حسين (ع) شك كند ؟
بلــه؛ معاویه حرکت چنــد جانبهای را شــروع
میکند تــا جامعه را بــه این نقطه میرســاند.
اولین اقدامی که او انجام میدهــد ــ از ابتدای
دوران پنجاه ســاله حکومت خود تا پایان ــ این
است که مالکها و شاخصهای جامعه را تغییر
میدهد و بدیلسازی ميكند؛ بدیلسازی برای
علی بن ابیطالب ،بدیلسازی برای شيوه زندگي،
بدیلســازی برای تفســیر قرآن ،بديلسازي
برای همه ارزشهایی که پیامبر(ص) به شــكل
رفتاری و کالمی در زمان خودشان مطرح کرده
بودند و  . ...معاویه با جعل ســخن و انتســاب به
پیامبر(ص) بــرای آنها بدیلســازی میکند.
از طــرف دیگر شــاخصها را در جامعــه تغییر
میدهد .عامل سوم این بود که رفاه را برای مردم
مدینه و نواحی موضوع مهم و مــورد توجه قرار
داد .در شب عاشورا حضرت دســتور داده بودند
که در پشت خیمهها آتش روشن کنند تا دشمن
از پشت سر حمله نکند و امنیت خیمهها تأمین
شود .شــخصی به وجود مقدس امام حسین(ع)
جســارت میکند و میگوید حســین! تو آتش
جنهم را برای خود زودتر روشــن کردی .یعنی
بیشتر ســپاه با این عقیده روبهروی حضرت قرار
گرفتند چون فکر میکردند فردی را میخواهد
بکشــند که او قطعاً به جهنم میرود و خود آنها
به بهشت میروند!
حتی وقتی امام حســین(ع) میخواســتند از

وقتیامام
(ع)
حسین
میخواستند
از مدینه خارج
شوندعدهای
از بنیهاشم با
ایشاننرفتند.
وقتیبررسیکنیم
میبینیمبرنامه
همهجانبهمعاویه
حتی روی خواص
همتأثیرگذاشت.
یعنی برای خواص
تردیدایجاد
کرد که اساساً
وجودمبارک
امامحسین(ع)
موردتأیید خدا
وپیامبر(ص)
نیست.وقتی
خواص به این
نتیجهو باور
رسیده باشند از
بقیهمردم چه
انتظاریمیتوان
داشت
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تربیت  72نفر برای بقای اسالم اصیل

گفت وگو

امام حسین(ع) در دوران حیات معاویه خواص را تربیت و آماده میکنند یعنی هفتاد
و دو تن تربیت میشوند .وقتی که این هفتاد و دو نفر به شهادت میرسند فرهنگ و
مالکهایمردمتغییرمیکند.

مدینه خارج شوند عدهای از بنیهاشم با ایشان
نرفتند .چرا محمد حنفیه با ایشــان نیامد؟! چرا
همسر حضرت زینب(س) جناب عبداهلل نیامد؟!
چرا ابنعباسها نیامدند؟! چرا جابرها نیامدند؟!
وقتی بررســی کنیم میبینیم برنامه همهجانبه
معاویه حتــی روی خواص هم تأثیر گذاشــت.
یعنی برای خواص تردید ایجاد کرد که اساســاً
وجود مبارک امام حســین(ع) مورد تأیید خدا و
پیامبر(ص) نیســت .وقتی خواص به این نتیجه
و باور رسیده باشــند از بقیه مردم چه انتظاری
میتوان داشت.
در چنين شرايطي كه حتي خواص
تحت تأثير دسایس و القائات معاويه
و يزيد قرار گرفته بودند ،ارزش قيام
امام حسين (ع) در تنبه مردم و زنده
نگه داشــتن اســام اصيل بيشتر
نمود مييايد .عالوه بر اين ،شهادت
امام چه تأثیراتی بر مكتب تشــيع
گذاشت؟
حــزب امویان بــا برنامــه بلندمــدت در زمان
پیامبر(ص) کار خود را آغاز کــرد .برنامهای که
معاویه طراحی کرد ،ادامه حکومت ابدی امویان
بود .اما نخستين تأثير شهادت امام و یاران ايشان
توقف کامل این برنامه اســت .اینکــه امویان
دیگر نمیتوانستند حکومت کنند و عباسیان با
طرح جدید (باشعار و ظاهر فریبنده و منافقانه)
میآیند ،به خاطر اینکه شهادت امام حسین(ع)
این مســیر را متوقف میکند یعنی مسیری که
دشمن برای حذف کامل مکتب پیامبر(ص) آغاز
کرده بود تا بتواند مکتــب جایگزین را به صورت
کامل اجرایی کند از بین رفت .و البته ،همچنان
مکتب اصلی در کنار مکتب بدلی ابوســفیانی ـ
یهودی باقی میماند.
اکنــون در جهان اســام دو مکتب
داریم :مکتب اصیل پیامبر(ص)
و مکتب بدلی .اگر عاشــورا
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اتفاق نمیافتاد ما االن از مکتب اصیل هیچگونه
ردپایی نداشــتیم .یعنی برنامهای که معاویه به
وســیله این حزب اجرا کرده بــود حذف کامل
همه عالئم و نشــانههای مکتب اصیل بود .امام
حســین(ع) این موضوع را به همه فهماند .بعد
از شــهادت ايشان تعداد شــیعیان افزایش پیدا
میکند و این ثمره عاشوراســت .ثمره عاشورا در
زمان امام جعفر صادق(ع) و امام محمد باقر(ع)
آشکار میشــود یعنی ثمره عاشوراست که امام
صادق(ع) در حوزه وسیع فرهنگی آثار متعددی
را بــرای این مکتب اصیل ایجــاد میکند ،چون
هرچــه آثار متعدد شــود حــذف مکتب اصیل
دشــوارتر میشــود .به همین خاطر عباسیان با
تمام اقدامات مکارانه و منافقانه خود نتوانستند
مکتب اصیــل را از بین برده و جامعــه را به دوره
معاویه برگردانند.
توگو نميتوان همه
در يــك گف 
جوانب قيــام عاشــورا و تاثيرات
متعدد آن را واكاوي كرد .اگر امكان
دارد به اختصار تأثیــرات قيام امام
حسين(ع) بر تاريخ و نيز بسترهای
فرهنگی و اجتماعــی اين حركت را
بيان كنيد.
الگویی که امام حســین(ع) ایجــاد میکند این
اســت که رو در روی دشــمن قرار میگیرد و با
همه وجود بــرای قرب به خدا مبــارزه میکند.
جنبشها و نهضتهایــی بعد از عاشــورا براي
مبارزه با باطل به وجــود میآید و هنوز هم ادامه
دارد .اگر جنبشهای حقخواه و حقجو در دنیا
را مســتندیابی کنیم از جهت الگــو و انگیزه به
عاشورا بر میگردد.
درباره تأثیــرات فرهنگی و اجتماعی عاشــورا
هم به طور مجمل عرض ميكنــم كه خواص و
یاران امام حســن(ع) به  10نفر هم نمیرسید.
مهمترین خــواص ،فریب معاویــه را خوردند.
امام حســین(ع) در دوران حیات معاویه خواص
را تربیت و آماده میکنند یعنــی هفتاد و دو تن
تربیت میشــوند .وقتی که هفتــاد و دو نفر به
شهادت میرســند فرهنگ و مالکهای مردم
تغییر میکنــد .براي همين در زمــان حاکمان
ظالم و منافق عباســیان ،علیرغم گســتردگی
قدرت و برنامههایشــان دو فرهنــگ در جامعه
دیده میشــود كه يكي از آنهــا فرهنگ اصیل
الهی و اسالمی است.
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آزادگیامامحسین(ع) عیندینداریاست

امام همه آزادگان ،قدرت را برای رسیدن به آزادی جسم و روح طلب میکرد .آنچه وی
در صحرای کربال تحت عنوان آزادگی اعالم کرد ،نه چیزی کمتر از دینداری ،بلکه عین
دینداریوعقالنیتبود.

«عشق» شد با «عقل» عجین!

درنگی بر جاودانگی باشکوه قیام امام حسین(ع)
دکتر رضا ماحوزی
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

چرا علیرغم 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 شگفتانگیز آن پیشــوای همة آزادگان،
احساس و شور و عقل و ذهن و روان دوستداران خود را ربوده و آنها را چنین شیدایی کرده
است؟ و چرا این شیدایی علیرغم تغییر در شکل و شمایل برگزاری مناسک و مراسمات و
علیرغم نقدها و خردهگیریهای ریز و درشت ،باز تداوم دارد؟ در این نوشتار کوتاه سعی
میشود در این خصوص بحثی ارائه و به این سؤاالت پاسخ داده شود.
قدرت برای آزادگی
ســر این همه جنبش و شــیدایی ،نه عقل
شاید ّ
است و نه عشــق ،بلکه ترکیبی غیرقابل تجزیه از
عقل و عشــق اســت که هم از عقل ابزاری صرف
بهدور است و هم از احساس قلبی و ایمانی صرف.
آنچه در وجود حســین(ع) و در گفتــار و کردار و
اخالق و اندیشــه وی نمود یافته است ،سطحی
از عقالنیت اســت که زمین و آسمان وی را به هم
متصل ساخته .امام حســین(ع) ،اگرچه اندیشه
حکمرانی کوفه را در ســر داشــت و بر چگونگی
ن درنگها کرد و نظرها پرسید ،اما
رســیدن به آ 
مسلماً خواســت وی نه قدرت برای قدرت ،بلکه
قدرت برای چیزی مقدستر بود که حصول گوهر
آدمی از مجرای عمل به قواعد آن حاصل میآید.
خواست آن امام همام ،نشــان دادن راه رهایی و
حریتی بنیادی بود؛ آزادی از هر علیت و
آزادی و ّ
الزام و جبری که تحقق جوهره انسانیت یا همان
آزادی معقول را سخت و حتی ناممکن میسازند.
در اینجا ،راه و مقصد به هم گره خورده است.
در هم تنیدگــی راه و مقصــد ،نشــانهای از در
هم تنیدگی عقل و عشــقی اســت که در وجود
شخص امام حســین(ع) و یاران صدیق و خاندان
عظیمالشــأن وی تجلی یافته اســت .امام همه
آزادگان ،قدرت را برای رســیدن به آزادی جسم
و روح طلب میکرد .آنچــه وی در صحرای کربال

تحت عنوان آزادگی اعالم کــرد ،نه چیزی کمتر
از دینداری ،بلکه عین دینــداری و عقالنیت بود.
آنچه وی در مرامنامه حرکت تاریخی خویش نیز
با عنوان امر به معروف و نهــی از منکر بیان کرد،
نه صرفــاً اصلی عمومی برای انتظــام اجتماعی،
بلکه قاعده و روشی برای رسیدن به همان آرمان
بزرگ بشــریت ،یعنی آزادی بود .ایــن آزادی یا
همان بازگشت به منزل اولیه و تشبه الهی و تقرر
در جوار حضرت حق ،همــان آزادی عقالنیای
است که عقل و عشق ،نه همچون دو مرکب جدا،
بلکه همچون پیکرهای واحد ،وجــود آدمی را به
غایتی هدایت میکند که هر انسانی باید تمامی
قابلیتها و استعدادهای خود را جهت نیل به آن
تقویتکند.
معجونیازدنیاوآخرت
آری ،قیــام امام حســین(ع) معجونــی از دنیا و
آخرت ،عقل و عشق ،سیاســت و انسانیت ،فرد و
حب الهی بــود .این وجود
جمع و شــور زندگی و ّ
آمیختــه ،همچون سرچشــمهای جوشــان از
معارف و اندیشههای متعالی و متعدد ،راز پویش
و جنبشی است که عاشــقان خود را چنین شیدا
و مجنون کــرده و همة آنها را پروانــهوار بر گرد
شمع خویش جمع آورده است .این حسین(ع)،
با همیــن پیچیدگی تــوأم با زیبایی ،توانســته
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در طول تاریخ ،عاقالن و فیلســوفان و عاشــقان
و عارفــان و بــزرگان اخالق و سیاســتمداران و
مبارزان و دینداران و مدبــران خانواده و ادیبان و
کاتبان و مورخان و هنرمنــدان و تعزیهگردانان و
تراژدینویسان و مصوران و معلمان و سخنوران
و بــه طورخالصه ،زن و مرد و بــزرگ و کوچک را
دیوان ه خود سازد.
مســلماً توجه به ابعاد متعدد آن شهید خدایی،
میتواند ما را از تکنگری و خوانشهای انحصاری
دورکند .لــذا هم خوانشــی که حســین(ع) را
محاســبهگری در ســودای رســیدن به قدرت
سیاســی به تصویر کشــیده اســت ،از تمامیت
حقیقت بدور است و هم خوانشی که او را بریده از
زمین و زمان ،در سودای شهادت و فنا شدن برای
غایاتی نــه در حال ،بلکه در آینــدهای نامعلوم به
تصویرمیکشد،بیبهرهازواقعیتتاریخیاست.
حقیقت آن است که آزادی و عقالنیت قدسیای
که تمامی انبیــاء و اوصیــاء الهی ،انســانها را
بدان دعوت کردهانــد ،نه آرمان این یــا آن فرد،
بلکه آرمان نوع بشــر اســت و راز جاودانگی امام
حســین(ع) و حرکت پرخون او و یارانش ،توجه
به آن آرمان و اقدام عملی برای دســت یافتن به
آن بود؛ چه آنگاه که درصدد بــود آن آرمان را از
طریق قدرت سیاسی محقق سازد و چه آنگاه که
راهها را بر رسیدن به قدرت سیاسی ،تنگ و بسته
دید و مشــتاقانه خون خود و یارانش را بیآنکه
به ننگی آلوده گرداند ،بــه پای آن آرمان ریخت تا
ایــن ارزش متعالی و الهی ـ انســانی ،ارزش خود
را از دســت ندهد .بدین طریق ،وی به طالبان آن
آرمان نشــان داد که آزادی روح و جسم و جان و
تشبه به آن ،فراتر
دست یافتن به محبوب الهی و ّ
از هرگونه قیمت سیاســی و مالی و عالیق دنیوی
و خانوادگی است .امام حســین(ع) خون خود را
به پای نهال انســانیت ریخت و آن نهال را چنان
پر ســر و صدا و با شــکوه و هیجانانگیز به سمت
خودنمایی و شــکوه و عظمت هدایت کرد و تناور
ساخت که ذیل سایهســار آن ،ادیبان و عارفان و
عاقالن و هنرمندان و شــیدایان عالم و آدم ،فکر
و زندگی خود را از خنکای آن بهرهمند ســاخته و
بر قامت بینش خود ،رنگ و معنای مفهوم آزادی
وانسانیتپاشیدهاند.

امامحسین(ع)
خون خود را به
پاینهالانسانیت
ریخت و آن نهال
را چنان پر سر و
صدا و با شکوه و
هیجانانگیزبه
سمتخودنمایی
و شکوه و عظمت
هدایت کرد و تناور
ساخت که ذیل
سایهسارآن،
ادیبان و عارفان و
عاقالنوهنرمندان
و شیدایان عالم و
آدم ،فکر و زندگی
خود را از خنکای
آنبهرهمند
ساخته و بر قامت
بینش خود ،رنگ
ومعنایمفهوم
آزادی و انسانیت
پاشیدهاند
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گفت وگو

«عاشورا» ظرفیتها و حقانیت
تشیع را استمرار بخشید

با محمدجعفر طاوسیمسرور درباره آثار قیام امام حسین(ع)
سیدهمعصومه محمدی

ن کرد و ب ه آ 
ن
ت شیعه را دگرگو 
ت و سیر 
ی ک ه صور 
ت بهطور 
ع اســ 
خ تشی 
قیا م عاشورا مهمترین واقعه در تاری 
خ معاصر و در رأس آن انقالب
ل كرد .در تاری 
ن مبد 
ب حماس ه و خو 
ی بخشید و ب ه مذه 
ی و عاطف 
پشتوانه حماس 
ی ایفا کرده است .در گفتوگو
ش خود را ب ه خوب 
ش الهامبخ 
ت نق 
اسالمي ايران نیز اما م حسین(ع) ،کربال و شهاد 
با محمدجعفر طاوسیمسرور دانشجوی دوره دکتری تاریخ اسالم در دانشگاه تهران به بررسی تأثیرات قیام
امام حسین(ع) پرداختهايم.
شــهادت امام حسین(ع) و
یارانش چه تأثیراتی بر تاریخ بعد
از خود گذاشت؟
تأثیرات متعدد آن در بیــان نمیگنجد ،اما

به برخی از آنها میتوان اشــاره کرد .مث ً
ال
مقدســی در «احسن التقاســیم» ،سقوط
امویان را نتیجه مســتقیم رفتار آنان با اهل
بیت(ع) میداند .انواع قیامها بعد از عاشورا

بلندهمتی
بستریبرای
ّ
و عزتساالری 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) میتوان برشمرد آثار ظاهری و بیرونی است ،این آثار
عبارت است از :ایجاد روحیه ظلم ســتیزی ،عدالتخواهی ،نهراسیدن از مرگ و کوچک شمردن امتیازات
ظاهری و نیز ایجاد روحیه بلندهمتی ،ایثار و خالصه تضمین همیشگی عزت اجتماعی و اسالمی..
شورحسینی
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
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میشود .ملتی که دارای چنین اسوهای 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.
نمیتوانبهملتیکهاینتابلوراداراستبازورسخنگفت.

از ســوی جریانهای مختلف سبب ضعف
تدریجــی بنیامیه و در نهایت ســقوط آن
شــد؛ مث ً
ال میتوان به قیام عبدالرحمن بن
محمد بن اشــعث در سیستان در سالهای
 81تا  83اشــاره کرد که برخی از شیعیان
نیز با او همکاری کردند ،یا قیام زید بن علی
بن الحســین(ع) و یحیی بن زید .این را هم
باید به خاطر آوریم که عباسیان نیز با شعار
الرضا من آل محمد(ص) به قدرت رسیدند.
به عالوه قیام عاشــورا برای همیشه آرامش
را از خلفای بعدی گرفت چون همیشه بیم
این را داشتند که حرکتی با الهام از عاشورا
علیه آنان انجام شود .اینکه متوکل عباسی
قبر مطهر امام حســین(ع) را تخریب کرد،
به خاطر تــرس از تبدیل نــام مقدس امام
حســین(ع) به نماد ظلمســتیزی و تشیع
بوده اســت وگرنه چرا وی به قبــور دیگر
امامان شیعه(ع) جســارت نکرده است؟ به
عالوه باید توجه داشت که عاشورا حقانیت و
ظرفیتهای تشیع در ابعاد مختلف سیاسی،

کافیاستیکنفرنداییاحسین(ع)سردهدواینپرچم
رابهدستگیردتاهمهجانومالخودرادرترازویاخالص
قرار دهند و به میدان بیایند .انقالب اســامی نمونه بارز
آن است .به محض برپایی پرچم عاشورا ،حرارت و عشق
درونیشیعیانبروزمیکندوسرازپانمیشناسند.
تأثیراتگریهبرمصائبامامحسین(ع)
وقتی ما برای حضرت أباعبداهلل(ع) گریه میکنیم ،نه
تنها این گریه سبب ارتقای باطنی ما میشود ،بلکه در
موقعیتهای خاص اجتماعی ،همین اشکها تبدیل به
حرکت اجتماعی میشود .همین اشکها جوانهای
پانزده و شانزده ســاله را به جبهه میفرستد که با آن
امکانات کم ،جنگ ســختی را تحمل میکنند ،چرا
در ملتهای دیگر این حرکتها رخ نداده است؟ قیام
حضرت أباعبداهلل(ع) این کار را انجام داده اســت که
وقتی کسی با نام ایشان حرکتی را شروع میکند همه
به حرکت در میآیند اعم از پیر و جوان و مرد و زن! این
یک سازماندهی تکوینی اســت که در قلوب شیعیان
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قیامعاشورا؛نمادظلمستیزی

عاشــورا برای همیشــه آرامش را از خلفای بعدی گرفت .اینکه متوکل عباسی قبر
مطهر امام حسین(ع) را تخریب کرد ،به خاطر ترس از تبدیل نام مقدس ایشان به نماد
ظلمستیزیو نیزقدرتتشیعبودهاست.

مبارزاتی ،اخالقی ،عرفانی و  ...را هویدا کرد و به آن
تا به امروز تداوم و استمرار بخشید.
شهادت امام حسین(ع) چه تأثیرات
فرهنگی و اجتماعی بر جامعه مسلمانان
و حتی غیرمسلمانان داشت؟
از مهمترین تأثیرات فرهنگی و اجتماعی عاشــورا،
مســئله عزاداری اســت که نهتنها بین شیعه رواج
دارد ،بلکه در بین اهل تســنن نیز رایج است و تنها
وهابیان و برخی اهل ســنت متمایل بــه آنان با آن
مبارزه میکنند .حتی غیرمسلمانان مانند هندوها،
ارامنه و زرتشتیان نیز برای امام حسین(ع) عزاداری
میکنند .عزاداری برای امام حسین(ع) آثار متعدد
فرهنگی و اجتماعی دارد و بــرای نمونه میتوان به
تأثیرات اخالقی و تربیتی آن اشــاره کــرد .باید به
شکلگیری آداب و رســوم مختلف حول عزاداری و
تأثیرات فرهنگی آنها نیز توجه کــرد؛ مث ً
ال مقوله
نذورات حســینی که حتی میتــوان از آن در حل
برخی مســائل اجتماعی و فرهنگــی کمک گرفت،
برای مثال پدیده نــذر کتاب در مــاه محرم که به
منظور ترویج کتابخوانی صورت میگیرد.

قیامهــای پــس از شــهادت امام
حســین(ع) چرا به هــدف واقعی خود
نرسید؟
مشــکل اصلی این قیامها یا ضعف رهبــری بوده؛
مانند قیام توابین که بــدون اذن از امام معصوم(ع)
انجام شــد و یک حرکت احساســی بود ،یا ضعف
امکانــات مانند نبــود عِــده و ُعده کافــی در قیام
مختار که به همین جهت وی مغلوب زبیریان شــد.
نکته دیگری که بایــد به آن توجه کرد این اســت
که اساســاً قیام در آن دوره به جهت نبو ِد شــرایط
فرهنگیـاعتقادی مناسب جواب نمیدهد و از این
رو ائمه اطهار(ع) بعد از فاجعه عاشورا جهاد فرهنگی
را وجهه همت خود قرار میدهند و مبارزه سیاســی
را در قالب مبارزه منفی یعنی تقیه ادامه میدهند.
چرا جامعه اســامي حتي با علم به
اينكه امام حســين(ع) نوه پيامبر(ص)
است ،بر روي ايشان تيغ ميكشد؟
برای پاسخ جامع به این ســؤال باید به کتاب پس از
پنجاه سال پژوهشــی تازه پیرامون قیام حسین(ع)
اثر عالمه فقید دکتر ســیدجعفر شــهیدی(رحمه

اهلل علیــه) مراجعه شــود اما مختصــر اینکه بروز
فاجعه ســقیفه و دوری مردم و حاکمــان از قرآن
ناطق و کمتوجهی به اهل بیت(ع) ،سبب بروز انواع
انحرافات بین امت پیامبر(ص) شــد که در واقع این
جامعه را از درون تهی کرد .فتوحات نیز به این فضا
دامن زد ،زیرا افرادی بدون شناخت درست از اسالم
وارد اسالم شــدند .دوره خلیفه ســوم هم که باعث
بروز نارضایتی عمومی و سرانجام سبب قتل خلیفه
به دست مسلمانان شــد و وقتی قبح خلیفهکشی از
بین رفت ،دیگر افراد بســیاری واهمهای از کشتن
امام علی(ع) و امام حسن(ع) نداشتند که شاهدش
جنگ صفین و جنگ امام حسن(ع) با معاویه است
که افراد بســیاری به جنگ ایــن دو بزرگوار آمدند.
خالفت معاویــه و یزید هم در بروز فاجعه عاشــورا
نقش بســیار پررنگــی دارد ،زیرا معاویه دســت به
اقدامات تبلیغی گســترده علیه اهــل بیت(ع) زد
چنان که در منابر جهان اســام امام علی(ع) را لعن
عثمانیمذهــب یزید در روز
میکردند ،لذا ســپاه
ِ
عاشورا بر کشتن امام حسین(ع) و سر بریدن ایشان
جسارت یافتند.

بنا شده .بنابراین اولین اثر از آثار ظاهری قیام حضرت
أباعبداهلل(ع) این است که شیعیان نیز به تبع ایشان در
راهحقازجانخودمیگذرندوبهاینوسیلهعزتابدی
خودراتضمینمیکنند.

میشود .به این ترتیب اســوههای فراوانی در حادثه
عاشــورا مییابیم  ...اگر همه مصائب را با هم و یک جا
لحاظ کنیم ،اسوه و نمونهای مانند حضرت زینب(س)
مییابیم که خود ربالنوع تحمــل ،مقاومت ،عزت،
پایمردی ،صالبت ،اســتواری و هر آنچه بتوان آن را از
صفاتکمالانسانییادکرد،بود.

کارآمدتر از گریه به کارمان نیایــد .البته منظور از گریه
حالت تضرع و ابتهال اســت؛ یعنی آنقدر حالت تضرع
و تذلل و خشوع انسان نســبت به حقیقت الهی بیشتر
شــودوآنقدرازدوریحضرتحق،حالتحزنوغمما
را فرابگیرد که این تضرع و غم در باالترین درجه به شکل
گریه متجلی شود .تأثیراتی که گریه بر انسان دارد ،هیچ
عملدیگریندارد.یعنیانساندرهرزمانیمناسباست
که در فراق حضرت حق حال بکاء داشته باشد .انسان به
عنوانسالکقویوعاشقبایدحالشبسیاررقیقولطیف
باشد .یکی از ویژگیهای منحصربهفردی که در ماجرای
شــهادت حضرت أباعبداهلل(ع) وجود دارد ،بحث گریه
اســت.گریهبایدمارابهمتع َلقگریهبرساند،یعنیمارابا
امامحسین(ع)مرتبطکند.بهیمنبرخورداریازموهبت
حضرت أباعبداهلل(ع) و آن قدم صدقی که ایشان در عالم
وجود برداشتند ،ما شیعیان از فضیلتی واال و چشمهای
خشکنشدنیبهرهمندهستیمکهدرعالمهیچطایفهای
بهایــنفراوانیوبهاینســهولتچنیــنموهبتیدر
اختیارندارد.

تحملمصائب
از دیگر آثار وضعی نهضت حســینی ،ترسیم تابلویی
کامل از انواع دشــواریها 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 میدهد .هر یک
از یاران حضرت أباعبــداهلل (ع) به عالیترین وجه آن
مصیبتها تحمل کردند و همه اینها به الگویی برای ما
شیعیان تبدیل شده است که تحمل هیچ حادثه دشوار
و مصیبت جانگدازی در راه خدا به چشــم و نظرمان
جلوهنمیکند.مث ً
الازدستدادنجوانبرایپدرومادر
امر بسیار دشواری اســت ولی در فرهنگ ما شیعیان
بالفاصله این حادثه را با مصیبتهای عاشورا مقایسه

اکسیرگریه
یکی از آثار و نتایج قیام حضــرت أباعبداهلل(ع) ،گریه
اســت .گریه از ویژگیهای خاص نفس انسانی است که
وقتیانساندراوجتألماتدرونیباشد،ایناحساستألم
را با گریه نشان میدهد .از سوی دیگر گریه مانند سوپاپ
عمل میکند که از فشــارهای درونی انسان میکاهد.
حال اگر این تألمات از سنخ روحی و معوی باشند ،انسان
با گریه بــرای دیگران ،با آنها وحدت شــخصیت پیدا
میکند .عنصر گریه در بین ســالکان راه حق ،اکسیری
اســت که نظیر ندارد .برای اینکه بتوانیــم به افقهای
باالتر وجودمان دست پیدا کنیم شــاید ابزاری مهمتر و
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شهادت امام حسین(ع) آغاز گر یک تمدن

گفت وگو

یکی ازآثار شهادت امام حسین(ع)شکلگیریتمدن خاصدر جهان اسالم بهویژهدر
جهان تشیع است .پیدایی حسینیهها ،تکایا و بارگاههای مقدس که محل برگزاری
مراسممربوطبهامامحسین(ع)استارزشباالییدارند.

اثر :میثم اشعری

عاشورا؛ نقطه عطف تمدن شیعی

با دکتر علیرضا واسعی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی درباره تأثیرات فرهنگی و اجتماعی عاشورا
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 گفتوگو با دکتر علیرضا واســعی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم
و فرهنگ اسالمی به بررســی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی عاشــورا پرداختهایم .واسعی همچنین از دالیل
فرهنگی و سیاسی که باعث شد جامعه اســامی پس از  50سال در برابر نوه رســول خدا (ص) قد علم کند و
ایشان را به شهادت برساند،گفته است.
شهادت امام حسین(ع) و یارانش
چهجایگاهیدرتاریخاسالمدارد؟
قیام امام حسین(ع) در ســال  61هجری به عنوان
یک پدیده تاریخــی در زمان خــودش اثراتی را به
لحاظ فکری ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی و حتی
دینی بر جای گذاشت .وقتی به تاریخ نگاه میکنیم
مشاهده میکنیم که پس از شهادت امام حسین(ع)
30

هم کوفه هم مدینه دچار تحول و دگرگونی عاطفی و
فرهنگی و اجتماعی شد؛ حتی شام و مرکز خالفت
اموی هم تحوالتی را به خود دیــد .بنابراین جریان
عاشورا و واقعه کربال نقطه عطفی در تاریخ اسالم به
شمارمیرود.
هرچه زمانه گذشت ،هم شــناخت مردم و معرفت
محققان نسبت به عاشــورا و قیام امام حسین(ع)

بیشتر شــد و هم تأثیرات آن معرفت و شناخت در
جامعه خودش را بیشــتر نشــان داد .در عین حال
چند وجه برجســته قیام امام حسین(ع) را از حیث
فرهنگی و اجتماعی بیان میکنــم :قیام أباعبداهلل
الحسین(ع) و شهادت ایشان در طول تاریخ ،ادبیات
خاصیراایجادکرد؛خاصهادبیاتعاطفی،احساسی
با محوریت ســوگواری و عزا .بدین ترتیب شاعران،
مدیحه سرایان و سوگواره سرایانی را به سمت خود
کشاند و آنها اشــعار بلند و ادبیات بسیار متمایزی
را در تاریخ خلق کردنــد .به گونهای کــه مردم در
طول تاریخ با این ادبیات پیوند خوردهاند .این تأثیر
شگرفی است که شــهادت امام حسین(ع) از حیث
فرهنگی در جامعه زمان خــودش و در ادوار بعدی
تاریخاسالمگذاشتهاست.
عالوه بر این حجم عظیمی از سنتها شکل گرفت
که همیشه تاثیرات شگرفی بر عقیده شیعی مردم
داشــته اســت؛ مثل روضه خوانی ،منبر رفتنها،
مداحیها ،عزاداریها که با دیدن آن به یاد عاشــورا
میافتیم .این تأثیرات فقط در ایران نیست ،بلکه در
کشورهای مختلف خودنمایی میکند حتی امروزه
در مرکــز کشــورهای اروپایــی و آمریکایی دیده
میشود .یعنی اگر حرکت امام حســین(ع) صرفاً
قیام سیاســی و اجتماعی بود هرگز چنین تأثیری
نمیگذاشت.
عالوه بر این شهادت امام حسین(ع) اثر مهم دیگری
را هم بر جای گذاشته و آن شکلگیری تمدن خاص
در جهان اسالم به ویژه در جهان تشیع است .پیدایی
حســینیهها ،تکایا و بارگاههــای مقدس که محل
برگزاری مراســم مربوط به امام حســین(ع) است
ارزش باالیی دارند .اگــر به نقطه نقطه ایران و برخی
از کشورهای شیعهنشــین بروید مشاهده میکنید
بناهایی به نام امام حسین(ع) شکل گرفته است که
معماری خاص خود را دارد و عمران جدیدی را ایجاد
کرده است و به تبع ،نگاههایی را به خودش معطوف
کردهاست.
بعد از شــهادت امام حســین(ع)
قیامهای متعددی شــکل گرفته که در
تاریخ اسالم تأثیرگذار بوده است .البته
برخی افراد و برخی قیامها از شــعار یا
لثارات الحسین سوءاستفاده کردند و
مردم را به شــورش واداشتند اما وقتی
قدرت را به دست گرفتند خودشان هم
جزءحکامجورشدندامابعضیهابهواقع
با نیت واقعی به قیام برخاستند ،اهمیت
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پس از پنجاه سال

مرحومسیدجعفرشهیدیدرکتاب«پسازپنجاهسال» توضیحمیدهدچهتحوالتی
درجامعهاسالمیآنزمانرخدادکهتوانســتندفرزندپیامبر(ص)،فرزندکسیکهبهآنها
هویتبخشیدهبودوبهآنهاارجومنزلتدادهبود،رابهبدترینشکلبهشهادتبرسانند.

اینقیامهاتاچهاندازهبودهاست؟
اگر بخواهیم نگاه واقعبینانهتــری به جریان کربال
و واقعه عاشــورا و تأثیرگذاری سیاسی این حرکت
داشته باشیم شــاید به راحتی نتوان گفت که بعد از
قیامامامحسین(ع)،قیامهاییشکلگرفتهکهقطعاً
ادامهدهنده همان قیام امام حسین(ع) بوده است.
چنین چیزی را به راحتی نمیتوان گفت ،اما بدون
هیچ تردیدی قیــام امام ،نمادی شــد برای اینکه
میتوان علیه دستگاه حاکمیت قیام کرد بیآنکه
خودآنهااینمسألهرابرزبانبرانند.
اولین قیــام بعد از عاشــورا ،قیام توابیــن بود .قیام
توابین کام ً
ال معطوف به عاشــورا بود و به این جریان
پیوند داشــت .عنایت دارید دســتهای از بزرگانی
که قیام توابین را طراحی کردند کســانی بودند که
امام حســین(ع) را به کوفه دعوت کرده بودند ولی
به دالیلی نتوانسته بودند وظیفه خودشان را انجام
بدهند .این افراد دچار بحــران روحی و درد وجدانی
شــده بودند و طبعاً برای ارضای خود باید دســت
به عملیاتی میزدند که در این راســتا قیام توابین را
انجام دادند .این قیام در جای خودش ارزشمند بود
اماقیامهایدیگرمانندقیاممختاربیشتربهرهگیری
از نام و یاد و فضای به وجود آمده در عاشورا بوده است
تا اینکه بخواهد ادامه دهنده راه امام حســین(ع)
باشد .شاید این حرف قدری گزنده باشد اما واقعیت
تاریخی همین اســت که عرض میکنم .به هر حال
قیام عاشورا به عنوان الگو در پستوی ذهن بسیاری
از افــراد قرار گرفت ولــی قیامــی را نمیبینیم که
قیامکنندگان آن بگویند چون امام حسین(ع) این
کار را کرد ما این کار را میکنیم یا ما میخواهیم راه
امامحسین(ع)رادنبالکنیم.
شعاریالثاراتالحسینهمچنداندرتاریخبرجسته
نشد؛ البته این گفته به این معنا نیست که قیام امام
حسین(ع) برای آنها کوچک بود یا به این معنا باشد
که این قیام نمیتوانست برای آنها سرمشق جدی
قلمداد شــود .بلکه چه در دوره امویان که به شدت
با بنیهاشــم و خاندان اهل بیت(ع) مخالف بودند
و چه در دوره عباســیان که به مرور زمان به صورت
رقیبان جدی اهل بیت(ع) درآمــده بودند ،موانعی
وجود داشــت لذا حتی در قیام حره که در مدینه رخ
داد و عده زیادی از مردم کشته شدند و هزینه زیادی
داشــت ،نامی از تداوم جریان عاشورا و واقعه عاشورا
نمیبینیم.
حتیقیامزید؟!
قیام زید هــم اینگونه بود .نخواســتم که تک تک

قیامها را نام ببرم ،به صورت کلی اشــاره کردم .زید
و یارانــش و بعدها یحیی بن زید هم هیــچگاه ابراز
نکردندکهبرایاینکهحرکتامامحسین(ع)یاقیام
امام حســین(ع) را تکمیل کنیم داریم وارد صحنه
میشــویم ،ولی بیگمان حرکت امــام که هیمنه
دستگاه حاکمیت را در هم شکسته بود اثر خود را در
جامعهاسالمیآنزمانگذاشتهبود.
چرا جامعه اسالمی پنجاه سال بعد
از رحلت پیامبــر(ص) به چنین وضعی
رسید که نوه پیامبر(ص) را این گونه به
شهادترساند؟
مرحوم ســیدجعفر شــهیدی کتابی خواندنی با
عنوان«پسازپنجاهسال»نوشته؛رویکردکتاباین
است که به راســتی چه تحوالتی در جامعه اسالمی
آن زمان رخ داد که توانســتند فرزند پیامبر(ص)،
فرزند کسی که به آنها هویت بخشیده بود و به آنها
ارج و منزلت داده بود ،را به بدترین شکل به شهادت
برسانند .دکتر شهیدی پاسخ نسبتاً خوبی را در این
کتاب عرضه میکند که من بسیار کوتاه به چند نکته
اشارهمیکنم:
چند عامــل را باید در نظــر گرفت ،یکــی از آنها
تغییرات فرهنگیای بود که در جامعه اسالمی پس
از دوره اقتدار ایجاد شــد .جامعه عرب قبل از اسالم
هیچ ارتباطی با جهان پیرامونی خودش نداشــت.
آنها در محدوده جغرافیایی خودشــان ،با امکانات
محدودی که در اختیارشــان بود و بر اساس آنچه به
عنوان ســنتها و آداب و فرهنگ در میان خودشان
داشــتند ،زندگی میکردند .بعد از اســام با نزول
قرآن که آکنده از مســائل فراوان ارزشــی و انسانی
است ،هم اطالعات تاریخی و هم اطالعات اخالقی
و فقهی و شریعتیشان باال رفت .به عالوه آنچه نبی
مکرم اســام(ص) برای آنها آورده بود به تدریج به
لحاظ فرهنگی تغییری در مــردم عرب ایجاد کرد.
یعنی میان مردم عرب که پیش از این به لحاظ ذهن
فرهنگی و عقل اجتماعی انسانهای کوچکی بودند
با اسالم و قرآن و روایات تغییرات و تحوالتی رخ داد.
پس از آن با ارتباطاتی که با جاهای دیگر پیدا کردند
تحت تأثیر فرهنگهای مناطق دیگر قرار گرفتند.
بهنظرممیآیداینتغییراتفرهنگیآنهاراازحالت
بسیط و سادگی سابق به مرحله جدیدی رساند که
میخواستند بگویند ما هم کســی هستیم و ما هم
میتوانیم.برایآنهااینغروروادعابسیارمهمبود.
به لحاظ روانشناســی این مسئله
هســت که اگر قومی زودتر از موعد،
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تغییر جایگاه و مســیر بدهد نمیتواند
به درستی در امورش تدبیر کند .یعنی
بایدپیشرفتجامعهسیرطبیعیداشته
باشد.
بله عربها دچار چنین مشــکلی شدند .در فاصله
نیم قرن دچار تغییر فرهنگی جدیای شده بودند.
عالوه بر این تغییرات زیستی و معیشتی هم پیش
آمد .فتوحات مســلمانان ،غنائم زیادی برای آنها
به ارمغان آورد و با عمران و آبادانی جدیدی (تمدن
ایرانی ،یونانی ،رومی و شــامی) آشــنا شدند .این
عوامل به یکباره زندگی آنهــا را عوض کرد؛ یعنی
عربهایی که با سادگی تمام زندگی میکردند ،به
یکباره به زندگیای روی آوردند که کام ً
ال متفاوت از
قبل بود .در این شرایط طبعاً اگر کسی میخواست
برخالف امور دنیایی با آنها سخن بگوید برایشان
مطلوب نبود چون تازه لــذت زندگی جدید را فهم
کردهبودند.
نکته دیگر اینکه تا پیش از اســام ،حجاز منطقه
ناشــناختهای بود .اســام این منطقه را برجسته
کرد تــا به تعبیــر امروزیها عربها دیده شــدند.
عربهایی که تا آن روز مورد عنایت نبودند ،با اسالم
دیده شدند .در جایی که انســانها دیده میشوند،
طبعاً برای خودنمایی بیشتر تالش میکنند ،یکی
از عــوارض خودنمایی رقابت و برخــورد با دیگران
است .عربها حس رقابت پیدا کردند که بگویند ما
هم برای خودمان کسی هستیم .پس حس تبعیت و
والیتپذیریوپیرویراازدستدادند.
مهمتر از همه اینها بحث رقابت سیاسی بود که بعد
از رحلت پیامبر(ص) پیدا شد .امروزه هم میبینیم
عرصه رقابتهای سیاسی ،عرصه بسیار خطرناکی
است و انسانها بیش از آنکه به ارزشها ،معیارها،
مالکها ،دیــن و دیانت و  ...بیندیشــند به قدرت و
مکنت و ثروت و دستیابی به جاه و مقام میاندیشند.
لذا وقتی امام حسین (ع) حرکت میکند دستهای
از افراد تصورشان این بود که ایشان به دنبال قدرت
است و گفتند به ما چه ارتباطی دارد؟ وقتی به تاریخ
پنجاه ساله بعد از رحلت پیامبر(ص) تا شهادت امام
حســین(ع) نگاه میکنیم میبینیم مســیری که
طی شد ،مســیر کام ً
ال متفاوتی بود با آنچه در زمان
پیامبر(ص) و حتی قبل از ایشان وجود داشته است.
لذا مردم دیگر نگاه دینمدارانه و ارزشمحورانه را از
دست داده بودند و به سمت و سوی رسیدن به قدرت
بیشتر و مقام باالتر و قدرت تأثیرگذارتر بودند .از این
منظرجبههگیریمردمچندانعجیبنیست.

وقتیبهتاریخ
پنجاه ساله بعد از
رحلتپیامبر(ص)
تا شهادت امام
حسین(ع)نگاه
میکنیممیبینیم
مسیریکه طی
شد،مسیرکامالً
متفاوتیبودبا
آنچه در زمان
پیامبر(ص)
و حتی قبل از
ایشانوجود
داشته است .لذا
مردمدیگرنگاه
دینمدارانهو
ارزشمحورانه
را از دست داده
بودند .از این منظر
جبههگیریمردم
چندانعجیب
نیست
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تبلیغروشنگرانهسکینه

(س)

(ع)
محمدیم» ،مرد ِم مسخ شده از
دختر امام حسین با سخن کوتاه «ما اســیران آل ّ
تفکّ
محمدند ،چرا
آل
ها
ن
ای
اگر
که:
واداشــت
ر
به
را
یزید
پرهیاهوی
تبلیغات پوچ و
ّ
اسیرشدهاند؟

نکته

بازیابی فضائل بانوی بزرگوار اسالم

حضرت سكينه بنت الحسين(ع) كه بود و چه کرد؟
سیدهمعصومه محمدی

سكينه دختر بزرگوار امام حســين(ع) ،مادرش رباب دختر امريء القيس از زنان نامي اسالم است .نام وي آمنه يا
اميمه ،امينه ،امامه ثبت شده است .سكينه لقب او است كه از ســوي مادرش رباب به او داده شده و يادآور آرامش و
وقار او اســت .در وجه نامگذاري وي به آمنه ،گفته شــده كه او را آمنه ناميدند تا يادآور جدهاش حضرت آمنه مادر
رسول خدا(ص) باشد .مورخان و نسبشنان اسالمي نوشتهاند ،سكينه عليها السالم از پردهنشينان خاندان رسالت
و از زنان نامي اســامي اســت كه داراي اخالق فاضله ،صفات حميده ،علم و دانش ،جود و كرم و بخشش ،و بانويي
جليلالقدروواالمقاموپاكبودهاست.درايننوشتاربهچندنمونهازويژگيهاياينبانويبزرگاشارهميكنيم.
سكينه در دوراني پا به عرصه وجود نهاد كه خاندان
وحي در غربت و انزوا بهسر ميبردند .شهادت امام
علي(ع) و ســپس در ســال( 50هـ .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 عالقهمند 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
موازینومعائیراسالميراآموخت.
نكتهسنج
ع ّ
المه سيد محسن امين نقل ميكند 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،صدايمؤذنبهگوشرسيدكهگفت«:اَشْ َه ُد
ا َ َّن ُم َح َّمدا ً َر ُس ُ
ول اهللِ» ،سكينه لب به سخن گشود
و فرمود« :اين نام كه برده ميشــود ،پدر من است
يا پدر تو؟» دختر عثمان كه جواب دندانشــكن
سكينه را دريافته بود گفت« :هيچگاه ديگر بر شما
فخرنخواهمفروخت».
مدافعواليت
حضرتسيكنهپسازحادثهكربالودرعصرامامت
برادرش ،امام علي بن الحســين(ع) نيز از مدافعان
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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
خطبههاي جمعه بــر فراز منبــر ،اميرالمؤمنين
ســب ميكند ،به همراه كنيزان خود به
علي (ع) را
ّ
مسجد ميآمد و مقابل ابن مطير موضع ميگرفت.
هرگاه آن خطيب ،حضرت را سب و دشنام ميداد،
حضرت سكينه به همراه كنيزان و همراهان خود،
ابن مطير را ســب و لعن ميكردند و جواب وي را
ميدادند .حاكم مدينه در مقابل شــجاعت فرزند
علي(ع) ناتوان شده بود .به خاطر موقعيت و پايگاه
اجتماعي او ،قــدرت رويارويي با وي را نداشــت،
دستورميدادتاكنيزانحضرترابزنند!
فنادربحرعظمتالهي
از ديگر مشــخصههاي روحي حضرت سكينه،
عبادت و معنويت بود كــه از وي چهرهاي ممتاز
ســاخت .او جز به خدا نميانديشــيد؛ چنانكه
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 ميگزينم كه بيش از
خواهرش به مادرم فاطمه دختر رسول خدا(ص)

شبيه اســت .در دينداري چنان است كه شب را
سراســر به عبادت ميپردازد .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
كسينيست».
درکاروانکربال
سکینه بالیای ســنگین روز عاشــورا را با دلی
تحمل كرد .این توان،
اســتوار و ارادهای پوالدین ّ
برخاســته از باطن پاک و توجه کامــل او به ذات
احدیّت بود .دختر امام حسین(ع) میدانست پدر
بزرگوارش به خاطر امــر به معروف و نهی از منکر
و مبارزه با بدعتها و انحرافات دینی و اجتماعی
قیام كرده ،بنابراین دیدن سر بریده امام بر نیزه،
او را نگران نســاخت؛ اما وقتی چشم نامحرمان
مقدس اهل حرم افتاد ،کوشــید از
به ســاحت ّ
آن نگاهها در امان بماند .اســیران آل رسول را در
حالی که به ریسمان بسته شــده بودند و از میان
جمعیت عبور میدادند ،وارد مجلس یزید کردند.
جفاکاران شام که از بزرگی ،شکوه و ابّهت آنها در
شــگفت مانده بودند ،پرسیدند :شما چه کسانی
هستید؟ سکینه فرمود :ما اســیران ،از خاندان
محمد صلیاهلل علیه وآله وســلم هستیم .تبلیغ
ّ
روشنگرانه ،با بیان موجز و مختصر براي بیداری
مهمبازماندگان
خفتگاندرغفلت،ازرسالتهای ّ
واقعه عاشورا بود .دختر امام حسین(ع) با سخن
محمدیم» ،مرد ِم مســخ
کوتاه «ما اســیران آل ّ
شده از تبلیغات پوچ و پرهیاهوی یزید را به تفکرّ
محمدند ،چرا اســیر
واداشــت که :اگر اینها آل ّ
شــدهاند؟ بنابراین ،یزید در مواقــف مختلف با
ِ
درست وابســتگان امام(ع)
اقدامات سنجیده و
رسوا میشد و جوانههای هوشــیاری در دلها و
افکار مردم شــام روییدن آغاز میکرد.حضرت
سکینه عالوه بر بیدارگریهای غیر مستقیم ،در
برابر دید همگان ،مقابل ظالمان میایستاد .وقتی
سر بریده پدر را مقابل یزید مشــاهده کرد که او
با جســارت بدان هتاکی میکند و شعر پیروزی
میسراید ،فریاد برآورد و گفت« :به خدا ،سخت
دلتــر از یزید ندیــدم و کافر و مشــرکی بدتر و
جفاکارترازاونیست».
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الزمهعشقحقیقی

بايد از يكسو 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
داشت،تاآتشعشقحقيقيشعلهوروچشموگوشوقلبباطننگر،بازشود.

مجالست «عقل» و «احساس»

«شور» و «شعور» چيست و در مراسم عزاداري
مقدم و مؤخر کدام است؟
امام حسين(ع) ّ
زهرا میرباقری

در عزاداري سيد الشهداء ،هم شور مهم است هم شــعور ،شوري كه از حواس ظاهري
متأثر و انســان را به تحرك وادارد و شــعوري كه انســان را به هدف ،اسرار ،نتايج و
پيامهاي نهضت امام حسين(ع) آگاه سازد .و اما معناي «شور» و «شعور» چيست؟
شعور به معناي فهم و ادراكي اســت كه مبتني بر
مشاعير و حواس باشــد .از راه حواس امور جزئي را
ميتوان درك كرد بر خالف عقل كه تنها امور كلي
را ادراك ميكند .از اين رو گفتهاند :شعور مترادف با
دركاستودركعبارتازفهممعانيجزئيهاست.
كليهاست.
چنانچهعقلوتعقلعبارتازفهممعاني ّ
البته معرفت شــعوري ،داراي مراتبي است .مرتبه
نخســتآنازراهحواساســت و مراتبديگرآن،
نيازمند چشم و گوش ديگري است ،غير از گوش و
چشمسر،يعنيابزارشناختينيازداردكههركسي
ازآنبرخوردارنيست.
معرفتيكهازشعورميآيد
فهم و ادراك يا معرفت و شــناختي كه از راه شعور
به دســت ميآيد چند ويژگــي دارد .يكي آن كه
«مسبوق به جهل» اســت .يعني شخص پيش از
بهكارگيري شــعور ،اطالعاتي درباره آن موضوع
نداشت .مفســر بزرگوار و فقيه نامدار شيعه يعني
شيخ طوسي ميگوید :شــعور ،ادراك اوليه است
كهمســبوقبهجهلباشــدولذااطالقبرخداوند
نميشود دوم اين كه معرفتي كه از راه بهكارگيري
«شــعوردروني»بهدستميآيد،نصيبهركسي

نميشود .معرفت مبتني بر شــعور دروني ،علم و
معرفتي است كه تنها از راه «تقوا و تعبد و تسليم»
به دست ميآيد ،زيرا نيازمند چشم و گوش و قلبي
استغيرازآنچهكهمردمعاديدارند.ازاينروقرآن
كريم منافقين را به افراد بيشــعور توصيف كرده
ون َو لك ِْن
اســت و ميفرمايد «أَال إِن َّ ُه ْم ُه ُم ال ْ ُمفْسِ ُد َ
ون» همچنين در مورد كساني كه ديدگاه
ال يَشْ ُع ُر َ
مادي دارند ،و كشته شــدگان در راه خدا را همانند
ســايرمردگانميپندارند،ميفرمايد :«كسانيرا
كه در راه خدا كشته ميشــوند مردگان مپنداريد،
آنها زندهاند ،شما شعور و قدرت درك و فهم آن را
نداريد».بههميندليلبعضيگفتهاند:شعورتوجه
به لطائف و دقائق امور اســت و از اين جهت شاعر را
شــاعرگفتهاندكهمتوجهبهدقائقولطائفمعاني
است.
شورچيست؟
«شور» عبارت است از عشــق و عالقهاي كه از راه
معرفتوشناختايجادشدهباشد.البتهمعرفتيكه
مبتني بر شعور باطني و دروني انسان
باشد .الزم است به اين نكته توجه
محبت و
شود :از آنجا كه عشقّ ،
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محبتوعالقهفرعمعرفتاست،
عالقهشديدوقوياست،و ّ
يعني تا معرفت نباشد ،محبت و عالقه پيدا نميشود ،عشق
نيز بيمعرفت ،عشق نخواهد بود .شناخت هر چيزي ،ريشه
ميل يا تنفر انسان نسبت به آن چيز است .اگر انسان چيزي
محبت پيدا
را براي خود سودمند بداند ،نسبت به آن ميل و ّ
ميكندوبرايجلبآنتالشميكند.
سهنوعشور
بر اساس تقســيم قواي ادراكي انســان به حسي ،خيالي
و عقلي ،ميتوان 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
ميشود و لذت ميبرد .عشق و شور خيالي ،عشقي است كه
ازقوهخياليووهميآدمينشــئتميگيرد،وتنهااينقوه
را تسكين ميدهد .ا ّما عشق و شور عقلي يا شعوري ،عشق يا
شوري است كه از عقل و شعور باطني سرچشمه ميگيرد ،و
بر اساس يافتههاي عقل و شعور ،معشوق و راه وصال به او را
ميشناسد .هر چند با شدت يافتن عشق و شور ،آدمي عقل
وشعورباطنيخودرانيزپشتســرميگذارد،وليبرايبار
يافتن به آن مرحله نيز بايد از مدخل عقل و شعور عبور كند.
ازآنجاكهقوهخيالاز قوهحسدرادراكامورقويتراست،
عشق خيالي از عشق حسي قويتر اســت و به دليل آنكه
دركعقلقويترازخيالوحساست،عشقعقليبهمراتب
قويتروكاملترازعشقحسيوخيالياست.بنابراينبراي
باال بردن شعور و تحصيل شــور و عشق حقيقي به معشوق
كربال كــه آيينهدار جمــال و جالل خــدا و ترجمان همه
عشقهايعالمهستياســت،بايدازيكسوسطحمعرفت
و شناخت خود را نســبت به خدا و چهارده معصوم ،به ويژه
ابا عبداهلل الحســين(ع) افزايش داد ،و از ســويي ديگربايد
تقواي جامع عملي داشــت ،تا آتش عشق حقيقي شعلهور
و چشم و گوش و قلب باطننگر ،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
رابههدف،اســرار،نتايجوپيامهاينهضتامامحسين(ع)
آگاهسازد.
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آگاهی به اراده الهی

گفت وگو

گرچه عقالنیت و اندیشــه ناب در متن دیــن کامالً وجــود دارد و مورد توصیه هم
هســت ،اما گاهی امر فراتر از این امور اســت و تنها با اراده الهی ممکن است قابل
تحلیلوتبیینباشد.

امام حسین(ع) کرامت الهی را
برایانسانهامیخواست

با مرتضی جوادی آملی درباره فلسفه قیام عاشورا و شيوه درست عزاداري
سید حسین امامی

درباره رویداد عاشورا بسیار گفته و نوشتهاند ،باز هم جاى گفتن و نوشــتن باقى است .چرا که این رویداد از چنان ابعاد
بزرگ و گستردهاى برخوردار است که هر چه بیشتر به تحلیل و بررسى آن پرداخته شود زوایاى تازهترى از آن آشکار
خواهد شد .عاشورا هیچگاه در محدوده زمان و جغرافیاى خاصى محصور نمانده است ،بلکه همواره الهامبخش تشیع در
راستاى حرکتها ،جنبشها و قیامهاى راستین شیعه و بسیارى از نهضتهاى دیگر در برابر کانونهاى ظلم و کفر و نفاق
توگو با حجتاالسالم والمســلمین دکتر مرتضی جوادی آملی رئیس بنياد بينالمللي علوم وحياني
بوده است .در گف 
اسرابهبررسیفلسفهعاشوراپرداختهايم.
آقای دکتر! در ابتدا بفرمایید فلسفه
قیامعاشوراچیست؟
چون ساالر شــهیدان حســین بن علی(ع) ،عصاره
همه انبیاء و وارث اولیاء و اوصیاء الهی است ،آنچه که
به عنوان نهضت آن حضرت مطرح اســت ،خالصه
همه ادیان الهــی خصوصاً رهآورد رســول گرامی
34

اسالم(ص) است .آنچه که به لحاظ انحراف و تحریف
درادیانگذشــتهبودهاســتدردیناسالمدرعهد
امویان خصوصاً معاویه و یزید در حال شــكلگيري
بود،لذاامامحســین(ع)فرمودکهســنترســول
الس َّن َه
گرامی اســام(ص) دارد از بین میرود« :ا َِّن ُ
َق ْد أُمیت َْت» .ساالر شهیدان نهضت و قیامش را برای

احیای سنت رسول گرامی(ص) و احیای قرآن قرار
داد و اکنون جا دارد که همه مسلمانان خصوصاً اهل
تسنن که خود را تابع سنت پیغمبر(ص) میدانند ،با
آشنایی با اندیشه و تفکری که در قیام ساالر شهیدان
حسین بن علی(ع) هســت ،بدانند که این حرکت و
نهضت مبتنی بر ســنت رســول اهلل(ص) اســت.
َ
ِسير ِة َج ّدی
سير ب َ
همانگونه که خود فرمود« :إِن ّی أ َ
َو أَبی َعل ِی ب ْ ِن أَبيطالب؛ مسیر حرکت و روش و شیوه
من براساس شیوه و روش رسول گرامی اسالم(ص)
و سنت علی بن ابیطالب(ع) است ».بنابراین آنچه را
کهبهعنوانفلســفهنهضتأبیعبداهلل(ع)میتوان
برشــمرد و در ســرآمد آنها قرار میگیرد ،احیای
حقیقت دین و مصــون نگه داشــتن آن از تحریف
و انحرافی اســت که دســتگاه ظلم اموی و خصوصاً
معاویهویزیدایجادمیکردند.
یکی از شبهاتی که درباره عاشورا
مطرح میکننــد این اســت که امام
حسین(ع) با وجود اینکه میدانستند
تعداد یارانشان اندک است و پیروزی
ظاهری به دســت نمیآید ،اما چگونه
خودشــان را به خطر انداختند .دالیل
حرکت امام یا جنــگ نابرابر امام را در
روز عاشورا بفرمایید.
از آنجایــی که دین مبتنــی بر وحی الهــی و اراده
پروردگار عالم شــکل گرفته اســت و منبع اصیل
دین چیزی جز اراده الهی نیســت ،همه کسانی که
خاســتگاهالهیدارندوازطرفپروردگارعالممأمور
به بیان ،ابالغ ،ترویج و اجرای دین هســتند طبعاً از
اراده الهی مدد میگیرند و منشأ حرکتها ،گفتارها
ورفتارهــایآنهافراتــرازآنچیزیاســتکهدر
ذهن بشــر عادی میآید؛ گرچه عقالنیت و اندیشه
ناب در متن دین کام ً
ال وجود دارد و مورد توصیه هم
هســت،اماگاهیامرفراترازایناموراســتوتنهابا
اراده الهی ممکن اســت قابل تحلیل و تبیین باشد.
وقتی به امام حســین(ع) عرض میکردند که رفتن
شــمابهکوفهومناطقیکهدرســلطهامویاناست
شایسته نیســت ،حضرت توضیح میدادند که این
دستهازانســانهابهاصلواساسدینحملهکردند
و ســنتها و بدعتهای ناروایی را بنا نهادند و آنگاه
کهجامعهاسالمیبهرهبریهمانندیزیدمبتالشود
السال ُم اذ قد
باید فاتحه اسالم را خواندَ « .علَی اإلسالم َّ
بليتاالمهبراعمثليزيد»وقتیچنینشرایطیبرای
اسالم پیش بیاید بایستی فاتحه اسالم خوانده شود.
اینجامأموریتویژهوامرخاصوارادهالهیبراینامر

مهروماه | ماهنامهفرهنگی،اجتماعی | شمارهپنجم | آبانوآذر1394

انسانصاحبکرامت

خدایعالمکرامتانسانیرادرپرتوخالفتانسانیمیداند.اگرانسانیدرمسیرخالفت
الهیگامبرداشــتواوصافالهیوعلمواخالقخداییراآموختوازمسیرعقالنیتو
شهودحقایقبرتررفتوباجلوههاییخداییمرتبطشد،اوصاحبکرامتخواهدبود.

حاکم است لذا أبی عبداهلل(ع) فرمود« :إ ِ َّن َّ
الل شَ ا َء أَ ْن
اك َقت ً
يَ َر َ
ِيل».
امامحسین(ع)برایتبییندین،امربهمعروفونهی
از منکر و دفاع از سنت رسول اهلل(ص) این حرکت را
آغاز کرده بودند و همه شرایط را برای اینکه این امر
به جنگ نیانجامد هم آماده کردند ،اما در عین حال
میدانستند که مســیری که انتخاب کردند امکان
داردکهبهجنگوجهادمنتهیشــود،ولیبراساس
اراده الهی حرکت کردند .وقتــی در نهایت مورد این
سؤالقرارمیگرفتندکهآیااینحرکتمعقولاست؟
میفرمودند :ارادهای برتر از اراده بشری و اندیشهای
فراترازاندیشهبشــریوجودداردكهاینکارراانجام
میدهد.یعنیاندیشهايازساحتپروردگارایناراده
را انجام داده است .پیغمبر گرامی اسالم(ص) فرمود:
ِيل و إ ِ َّن َّ
«إ ِ َّن َّ
اك َقت ً
الل شَ ا َء أَ ْن يَ َر َ
الل َق ْد شَ ا َء أَ ْن يَ َرا ُه َّن
َس َبايَا» .اسارت و شــهادت دو امری بودند که فراتر از
عقل و اندیشه بشــری اتفاق افتاد برای اینکه هیچ
چارهایوهیچراهیبــرایصیانتازآخریندینکه
همه ادیان الهی در آن خالصه هستند و همه صحوف
آسمانیدرقرآنشقرارگرفتهاندنبود.
این حرکت برای پاســداری از همه ادیان الهی و همه
صحوفآسمانیبودوخدایعالماینامرراارادهکرده
است و براساس اراده الهی ،آن انسانی که ولیاهلل و امام
ومفترضطاعهومعصومومنزهازهرنوعخطاواشتباه
و لغزش اســت حرکت میکند .بنابراین عقالنیتی
که نوع بشــر بدان توجه دارد ،عقالنیت متوســطی
اســت .اما عقالنیت پروردگار عالم در سخن و کالم و
ارادهاش با رسول اهلل ،انبیای الهی و اهل بیت عصمت
با معیارهای عقالنیت متوسط ســازگاری ندارد .این
رابهعنوانعقالنیــتوحیانییادمیکنیمکهضمن
برخــورداري از همه ویژگیهای عقالنیت بشــری،
مباحثوحقایقیرافراترازبشرعادیمیبیندوطبعاً
براساسآننگرشوسیعوعمیقیکهدرآنعقالنیت
متکی به وحی هست ،اموری دیده میشود که شاید
بشر عادی از آن بهرهای نداشــته باشد .لذا کسانی به
امام حســين(ع) اعتماد کردند كه میدانستند امام
عقل کل است و انسانها را بر اساس اراده الهی هدایت
میکند .بنابراین این دســته از رادمردان و پایمردان
و شــیعیان و مردان ویژهای کــه حواریون حضرت
حسینبنعلی(ع)بودند،هموارهدررکابآنحضرت
بودند؛ خصوصاً در عاشــورا وقتی بحــث فداکاری
مطرح شد ،آنها به چیزی جز عقالنیت وحیانی امام
حسین(ع) توجه نداشتند و همه وجودشان را در راه
آن امامی که عقل کل اســت و این عقل کل خود را به

ارادهالهیوابستهمیداند،فداکردند.
هدف حضرت ،هدایــت مردم بود و
در سخنرانیهای طول مسیر و کربال ،تا
آخرین لحظه سعی داشت مردم را نجات
دهد و هدایت کند و در واقع با این کار در
پیعزتوکرامتواقعیانســانبود.اما
از طرف دیگر دشــمنان عزت و کرامت
انســانیرازیرپانهادنــدوحتیبعداز
شهادتهمبدنهاراسربریدندو....عزت
و کرامت انسانی در میان امام حسین(ع)
ویارانشچگونهپاسداشتهشدهبود؟
گاهیاوقاتکرامتانسانیکهازناحیهپروردگارعالم
وادیانالهیتعریفوتوصیفمیشود،باآنچهکهبشر
عــادیازآنیادمیکندمتفاوتاســت.خدایعالم
کرامت انسانی را در پرتو خالفت انسانی میداند .اگر
انسانیدرمســیرخالفتالهیگامبرداشتواوصاف
الهی و علم و اخالق خدایی و آداب الهی را آموخت و از
مسیرعقالنیتوشهودحقایقبرتررفتوباجلوههایی
خدایی مرتبط شد ،او صاحب کرامت خواهد بود .اما
آنکرامتیکهبشــرعادیبهآنتوجــهداردکرامت
زمینیاست.کرامتزمینیبهاینمعناستکهانسان
نسبتبهسایرموجوداتبرتریورجحانیدارد.گرچه
به لحاظ طبیعی برای انسان زمینهساز کرامت الهی
است،امااينغايتديننيست.
بایستی کرامت را از منظر دین تعریف کرد بعد به این
بحث پرداخت که امام حســین(ع) که صاحب مقام
کرامتاستوکرامتازعطایایالهیبهرهدارد،دراین
خصوصبهدنبالچگونهکرامتیبودهاست.دشمنان
ساالر شهیدان کسانیبودند که اص ً
البویی از انسانیت
نبرده بودند و ددمنشــی و خوی درندگی در آنها در
اوجبود.امامحســین(ع)بااینافــرادازراههاوطرق
توگو داشت تا آنها را در مسیر
مختلف مذاکره و گف 
عقالنیتدینیقراردهد،اماچونآنهاوابستهبههوی
وهوسبودنداینمسیررادنبالنکردند.
اجازهدهيدكميهمدربارهانحرافاتي
كه گاهي در عزاداري ســاالر شهيدان
شاهد هستيم صحبت كنيم .امروزه به
نام عزاداری حضرت ،بدعتهایی ایجاد
شــده،اعمازموســیقیهایمبتذلو
آهنگهای نامناسب و شعرهای سبک و
بیمعنی و ...؛ چطور میتوان عزاداری را
ازآسیبهابرحذرداشت؟
نهضتامامحســين(ع) الهیاستوخاستگاهربانی
دارد .قدرت و صالبتی که در ایــن نهضت وجود دارد
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برای دشــمن و بدخواهان و منافقان و معاندان جای
مخالفتداشــته،برايهمينباشيوههايمختلفبا
اینحقیقتمخالفتمیکردنــد .تاآنجاکهممکن
بود به نفی و زدودن این حادثه پرداختند ،حتی خاک
قبرمطهرراصافوتسطیحکردندوآنمنطقهرابهآب
بستند و محل کشــتزار قرار دادند و اجازه نمیدادند
که برای زیارت و امثال آن کسی به آن منطقه نزدیک
شــود .وقتي ديدند این راه قابل زدودن نیست ،شيوه
تحریفوانحرافدرپیشگرفتنــد.یکیازاین راهها
بدعت در عزاداری اســت ،چون یکــی از مؤلفههای
عمده نهضت ابی عبداهلل(ع) عزاداری است .البته باید
جامعه ما عاقل و خردمند باشد و این عزاداری و گریه
و اشک و آه را به معرفت و عقالنیت اصیل دینی تکیه
دهد و اال اشــک بدون معرفت ،ضجه و آه و ناله بدون
آگاهی و شناخت ،هیچ ثواب و ارزشی نخواهد داشت.
عزاداری بر اساس فرهنگ اصیل دینی یک حقیقت
شناخته شده اســت که در طول ســالیان متمادی
مراجع ،علما و بزرگان دین بر اســاس سیره متشرعه
آن را اداره میکردند .متشــرعه کسانی هستند که با
مبانی دین و حقوق و اخالق آشنا هستند و بر مبنای
این شناخت و آگاهی که برگرفته از حقیقت کتاب و
سنتاستمسیریرابهعنوانمسیرعزاداریمعرفی
کردند .در بیانات امامان معصــوم(ع) و حتی پیامبر
گرامی اسالم(ص) هســت که باید عزاداری صورت
گیرد و باید نسبت به حضرت امام حسين(ع) عرض
ارادت و گریه و ناله داشته باشــیم ،اما برخي شیوهها
و گونههای عزاداری در طول سالیان متمادی توسط
كساني شکل گرفته كه متشرع نیستند و زمینههای
شریعت را به درستی نمیدانند .عزاداری ،کار و عملی
عبادی است و این را فقها و صاحبان شریعت بایستی
برای مردم بیان کنند و اال زمینههای عــزاداری را با
اینگونه مســائل آلوده کردن ،نتيجهاي جز تحریف
و انحراف در نهضت ابی عبــداهلل(ع) ندارد .بر همگان
اســت که با عزاداریهايي كه ریشه شــرعي ندارد و
برگرفته از منبع اصیل دینی نیست ،مخالفت كنند.
چرا که اگر مخالفت نکنند این چراغ و مصباح هدایت
مکدرمیشودوورودانســانهابهاینحوزهبانگرانی
خواهدبود.بايدباحرکتهاییکهامروزهباخلطکردن
موسیقیها و ابزار لهو و لعب و صوتها و غنا و مسائلی
کههیچشأنیتیبرایهیچبعدیازدیننداردچهرسد
به اینکه در حد عزاداری تلقی شــود ،مخالفت شود.
البتههمفقهاوهممراجععظامتقلیدوهمنظامبااين
حركتهامخالفتکردهاند.

تا آنجا که ممکن
بود به نفی و
زدودن واقعه
عاشوراپرداختند،
حتی قبر مطهر را
صافوتسطیح
کردند و آن منطقه
را به آب بستند و
محل‑کشتزار
قرار دادند و اجازه
نمیدادند کسی
برای زیارت به آن
منطقهنزدیک
شود.وقتيديدند
این راه قابل زدودن
نیست،شيوه
تحریفو انحراف
درپیشگرفتند.
یکی از این راهها
بدعت در عزاداری
است
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پرسشها و پاسخهای زیر از مرکز
پاسخگویی به سؤاالت دینی حوزه
علمیه قم اختصاصاً در اختیار
مهر و ماه قرار گرفته است.

چه شخص يا اشخاصي پیکر مطهر امام حسين(ع) را دفن كردند؟ آيا امام سجاد(ع) كه در
زندان كوفه محبوس بودند در مراسم تدفین حضور یافتند؟
نســبت به اين موضوع دادههاي تاريخي متفاوت
است.
الف)بنياسد
در برخي از منابع حديثي و تاريخي گفته شده وقتي
عمر سعد از كربال به طرف كوفه حركت كرد و از آن
مكان دور شــد ،گروهي از قبيله بني اسد كه ساكن
قريه «غاضريه» بودند بر حســين(ع) و اصحابش
نماز خواندند و پيكر ايشان را در همين مكاني كه هم
اكنون مرقد مطهرش است به خاك سپردند .علي بن
حسين را پایين پاي آن حضرت دفن كردند و براي
ديگر شــهداي اهل بيت و اصحاب كه در آن حوالي
بودند حفرهاي كندند از جانب پاي آن حضرت و همه
را با هم در يك جا به خاك سپردند و عباس بن علي را

در آنجا كه به شهادت رسيده بود در راه «غاضريه»
دفن كردند و اكنون قبــر او در آن مكان قرار دارد.
(شيخ مفيد ،االرشاد ،قم ،مؤسسه آل البيت الحياء
التراث ،ج ،2ص).114
ب)امامسجاد(ع)
نخست الزم اســت بيان كنيم كه برخي از احاديث
شيعه متضمن اين معنا است كه الزم است هر امامي
را هنگام كفن و دفن امام بعدي تجهيز و تدفين کند
و نماز بخواند.در احتجاج امام رضا(ع) بر واقفيه است
كه علي بن حمزه بــه آن حضرت گفت« :ما از پدران
تو روايت كردهايم كه متولي امر امام نميشود مگر
امامي مثل او ،حضــرت در جواب فرمودند :مرا خبر
ده كه حسين(ع) امام بود يا نبود گفت :امام بود ،امام

فرمود متولي امر او كه شد؟ علي بن حمزه گفت :علي
بن حسين(ع) .امام فرمودند :علي بن حسين كجا
بود؟ او كه در زندان و محبوس به دست عبيداهلل بود!
علي گفت :پنهان و پوشيده از كسان عبيداهلل بيرون
رفت و متولي امر پدر شد و بازگشت ،امام فرمود :آن
كسي كه علي بن حســين را قدرت داد كه به كربال
آمده و عهدهدار دفن و كفن شــهدا باشد ،قدرت
ميدهد صاحب اين امر به بغداد آمده و وظيفه كفن و
دفن پدر بزرگوار خودرا انجام دهد ،در حالي كه نه در
زندان بود و نه اسير .و آن حضرت را بدون غسل دفن
كردند .چون شهيد نيازي به غســل ندارد( .مقتل
الحسين(ع) ،عبد الرزاق ،مقرم ،بيروت ،دارالكتاب
االسالمي1399،ق ،ص 319و).320

معناي عبارت أنا قتيل العبرات چيست
و آيا اين جمله از امام حسين(ع) است؟
«أناقتيلالعبرات»يعنيمنكشتهاشكهايم.اين
سخن از امام حسينعليهالسالم است ،و احاديث
مختلفي از آن حضرت نقل شــده ،كه داراي اين
مضموناست،چنانكهدرحديثيفرمود«:أناقتيل
العبرۀ اليذكرني مؤمن اال بكي؛ من كشته اشكم،
هيچ مؤمني مرا ياد نميكند ،مگر آن كه اشك در
چشمانش سرازير ميشود»( .شيخ صدوق،أمالي،
 بيروت ،اعلمي ،چ پنجــم،1400ق، ص137؛ فتال
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نيشابوري ،روضه الواعضين ،قم ،انتشارات رضي،
چاول،بيتا،ج،1ص)387درواقع«قتيلالعبرات»
از لقبهاي حضرت سيد الشــهدا(ع) است .اين
واژه در زيارتنامههاي شــهيد كربال بسيار آمده
اســت ،از جمله« :و ّ
صل علي الحسين المظلوم،
الشهيد الرشــيد قتيل العبرات و أسير الكربات»
(شيخ عباس قمي ،مفاتيح الجنان ،زيارت امام در
روز عيد فطر و قربان؛ زيارت اربعين) در مورد زمان

صدور جمله «أنا قتيل العبرات» مطلبي به دست
نياورديم.
از امام صــادق(ع) نيــز روايت شــده ،كه امام
ِيل ال ْ َع ْب َره َل
حســين(ع) فرموده اســت« :أَن َا َقت ُ
ِن إِ َّل ب َ َكي » و ايشان در حديث ديگر
يَ ْذ ُك ُرن ِي ُم ْؤم ٌ
َ
َ
ِيلُ
نقل ميكند ،كه امام حسين(ع) فرموده« :أن َا قت 
ت َم ْك ُروب ًا» (ابن قولويه ،كامل الزيارات،
ال ْ َع ْب َره ُق ِت ْل ُ
نجف،مرتضوي،چاول1356،ق،ص)109
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پرسش و پاسخ
چرا عزاداري براي امام حسين(ع) را  10روز زودتر
از شهادت ايشان شروع ميكنند؟
عشق و محبت به حضرت باعث شده ،كه دوستداران امام
حسين(ع) پيش از عاشورا خود را آماده كنند و لباسهاي
سياه بپوشند ،نيز مساجد ،تكايا و حسينيهها را سياهپوش
كنند .عزاداري براي اباعبــداهلل(ع) يك عزاداري معمولي
نيست؛ بلكه تبديل به فرهنگي فراگير شده كه ديگر زمان
و مكان نميشناسد ،از اين رو تا نسيم محرم به مشام جان
ميوزد ،پوشيدن لباس عزا و ســياهپوش كردن كوچه و
خيابانها ،مساجد و تكيهها شــروع ميشود .البته در غير
محرم نيز عزاداري براي امام حســين(ع) در فرصتهاي
مناسب برگزار ميشود ،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 ميكنند .امام باقر(ع) در زمينه برپايي
عزا در خانهها براي امام حســين(ع) ميفرمايد« :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  ،312به نقل از كامل الزيارات ،ص ).175
در روايت ديگر ،يكي از ياران امام صادق(ع) نقل ميكند،
كه در محضر امام بوديم ،از حســين(ع) ياد و بر قاتالنش
لعن کردیم ،امام گريســت ،ما نيز گريه كرديم ،ســپس

حضرت سر را بلند كرد و گفت« :حسين(ع) فرمود أنا قتيل
العبره ،ال يذكرني مؤمن إ ّال بكي؛ من كشته سرشكم ،هيچ
مؤمني به ياد مــن نميافتد ،مگر اينكه اشــك ميريزد.
(مجلسي ،بحار األنوار ،تهران ،اسالميه ،چ دوم1363 ،ش،
ج  ،44ص )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 روضهها و با اين مصيبتها و با اين سينهزنيها (دين
اســام) را حفظ كردهاند»( .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 پوشيدهاند و آماده
جان باختن و فدا شدناند .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)
محرم ســال  61هجري وارد كربال شد ،بعد از آن
روز دوم ّ
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
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چون اصل گرفتاري حضرت از دهه اول محرم آغاز شــده
اســت ،پيروان حضرت از ا ّول محرم عــزاداري ميكنند.
از نظر تاريخــي آغاز عزاداري در دهــه اول محرم ،آن هم
به صــورت فراگير همانند عزاداري امــروزه را ميتوان در
عصر معزالدوله ديلمي از سلسله آل بويه دانست( .رسول
تشــيع در ايران ،قم ،انتشارات انصاريان،
جعفريان ،تاريخ
ّ
معزالدوله اولين كسي است،
كه
چرا
ص)364
 ،1375ج،1
ّ
كه فرمان داد ،مردم شــيعه بغداد در دهه ا ّول محرم براي
حضرت امام حسين(ع) سياه بپوشند و بازار را سياهپوش
كنند و در روز عاشــورا د ّكانهــا 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 اســامي از جمله ايران تا اوايل سلطنت
سلجوقيان معمول بود ،كه تا به امروز ادامه دارد( .فرهنگ
عاشورا ،پيشين ،ص )313
اصليترين دليل اين كار روايتي است كه امام كاظم (ع) از
ابتداي ماه محرم حالت حزيني بــه خود ميگرفتند و اين
كار را تا دهم محرم ادامــه ميدادند .اين روايت را امام رضا
محرم میرسید کسی پدرم
(ع) فرموده اســت« :چون ماه ّ
را خندان نمیدید .غم و اندوه بر او چیره بود تا آنکه ده روز
میگذشت .روز دهم روز ســوگواری و اندوه و گریه او بود و
میفرمود :این روزی اســت که حســین (ع) در آن کشته
شد( ».صدوق ،امالي ،ص )128
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اتفاقنظردربارهعاشورا

مقاله

اگرازداستانهاىساختگىسدههاىاخيركهازروىانگيزههاىسـياسى،اعـتقادى
وياعـاطفىبهآنحادثهنسبتدادهاندبگذريم،كمترواقعهاىدرتاريخمانندعاشورا
وجودداردکهدربارۀمفاداصـلىآنتـاايناندازهاتفاقنظرداشتهباشند.

راویان صادق و پویشگر روز واقعه

زمینههای شکلگیری مقتلنگاری و آسیبهایی که در طول تاریخ متوجه
این مقوله بوده .کدامیک اعتبار و سندیت دارند و کدام یک خیر؟
محمد جواد صاحبى
«مقتل»گرچه در لغـت بـه مـعنى قتلگاه ،كشتارگاه ،و محل كشتن آمده است ،ولى در فرهنگ اسالمى اين
واژه به اخبار و روايات حادثهاى خونين كه در آن شخصيتى بزرگ كشـــته شده باشد اطالق شده است .اما از
آنجا كه در ميان سرگذشتهاى قربانيان بـزرگ تاريخ ،ماجراى شهادت حـضرت امـام حسين(ع) و يارانش
از ديگران جانگدازتر بوده ،اين اصطالح در نقل رويدادهاى مربوط به مقتل آن حضرت منحصر شده است.
نخستين عاملى كه سبب رواج مقتلنویسی شد،
اهميت و بزرگى حـادثه و حماسهاى بود كه تاريخ
هرگز به خود نديده اســت .كشــته شدن فرزند
پيامبر ،بهدست 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 مىســاخت؛
بهويژه آنكه تنها  61سال پس از هجرت و پنجاه
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سال بعد از رحلت پيامبر(ص) اين فاجعه به وقوع
پيوست .محاصره دهها تن از خـــاندان پيامـبر و
پيروان آنها،كه به داشتن اخالص و صداقت در
ميان مسلمانان شــهره بودند ،بستن آب بر روى
آنها و اطفال ايشــان ،و سرانجام به قتل رساندن
يكيك آنها حتى خردســاالن ،اسب تاختن بر
پيكرهاى شهيدان ،آتش زدن خـيمههاى زنـان
و كودكان ،برافراشتن سرهاى كشتگان بر نيزهها
و شــكنجه اســيران و گرداندن آنان در شهرها و

مجالس ســتمكاران ،در برابــر تجلى عالىترين
خصلتها و صفات انسانى از سوى اهل بيت پيامبر
و ياران آنها در اين صحنهها ،آتشــى در دلهاى
مؤمنان بـــرانگيخت كه هـيچگـــاه خاموشى
ندارد.
دومين انگيزه ،رواياتـــى اســـت كه بـــهعنوان
پيشگويى و يا اخبار غيبى از پيامبر نقل شده است
و در آنها از كشــته شــدن مظلومانه حسين(ع)
و يارانــش ،و ثواب زنده نگه داشــتن ياد حماســه
جاودانهاشسخنرفـتهاسـت.
ســـوم ،برخورد عاطفى پيشوايان شــيعه با واقعه
كربال و بـرگزارى مـجالس سوگوارى براى حضرت
سيدالشهداء(ع) است که چنانکه در روایات آمده،
خود عامل مهمى براى حفــظ تاريخ و بر انگيختن
احساســات و الگو ساختن حماسه عاشورا بـــوده
اسـت.
رويدادهــاى عاشــورا چگونه ثبت و
ماندگارشد؟
بـىترديد حوادث بسيارى در طول تاريخ رخ داده
و كمتر رويدادى درست به دست نسلهاى پسين
رسيده اســت .حتى در عصر رسانهها ،چهبـــسا
واقـعهاى طـى چند روز به گونههاى متفاوت ثبت
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منشاءروضهخوانی

«روضـه الشهداء» نخستين كتابى است در مقتل كه به فارسى تصنيف شـده ،ذاكرين
مصايب اهل بيت آن كتاب را تلقى به قبول نمــوده و روى منابر آن را قرائت مىكردند.
بدينسببگروهذاكرينبهروضهخوانمـوسومشـدند.

و ضبط مىشود .شگفت آنكه به خـــاف هـــمه
تالشهايى كه براى به فراموشى سپردن و يا مسخ
و تحريف نهضت عاشــورا به كار گرفته شده ،باز هم
از همۀ رخـدادها روشـنتر و دقـيقتر به نسلهاى
بعدى گزارش شــده .اگر از داستانهاى ساختگى
ســدههاى اخير كه از روى انگيزههاى ســـياسى،
اعـتقادى و يا عـاطفى به آن حادثه نسبت دادهاند
بگذريم ،كمتــر واقعهاى در تاريخ وجــود دارد كه
متون نخستين دربارۀ مفاد اصـلى آن تـا اين اندازه
اتفاق نظر در متون
اتفاق نظر داشته باشند .علت اين ِ
نخستين را مىتوان راويان صادق و واثقى دانـست
كه خـــود در حماسه عاشــورا حضور داشتهاند و
مشــاهدات خويش را گزارش كردهاند كه افراد زير
از آن شمارند:
الف) خاندان امـــام حـــسين(ع) ،بـــازماندگان
حادثــه كربــا ،آزادگان و پيامآوران عاشــورا كه
صحنههاى گوناگون اين رويداد را به چشــم ديده
بودند و به هنگام عبور از شـــهرها در مـــجالس و
محافل گوناگون حقايق را به مردم ابالغ مىكردند،
كه از ميان آنــان خواهــران و فرزندان امـــام و از
هـــمه مـــهمتر حضرت على بن الحسين ــ زين
العابدين(ع)ــــ ا ز ديگران مؤثرتــر بودهاند .حتى
بزرگمــردى از اين خاندان به نام حـــسن بـــن
حســنبنعلى بن ابى طالب(ع) كه خود در صحنه
نبرد با دشـمن حـضور داشـته و متحمل زخمهاى
عميقى شده ،به وسيله بستگانش در لشكر دشمن
از معركه بيرون كشيده شده و جان ســـالم بـه در
برده( )5و بىترديد مشاهدات خويش را به ديگران
منتقلكردهاست.
ب) افراد راستگو و باشهامتى هـمچون ضـحاك بن
عبداهلل بن قيس مشــرقى و عقبۀ بن سمعان كه در
مراحل عمده و مهم نهضت حضور فعال داشــتند،
ولى بـه فـــيض شهادت نايل نشدند و بسيارى از
وقايع را بازگو كردهاند.
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 بـــودهاند ،بـراى
ديگران و ثبت در تاريخ نقل كردهاند كه حميد بـن
مـسلم ازدى به عنوان راوى بخشى از روايتها از آن
شماراست.
ت) امامان شــيعه كه خود فرزندان حســين(ع) و
وارثان آن حـــضرت بودهاند ،وقايــع اين نهضت را
براىمـحدثانوراويانحـديثكردهاند.

دورههــاى صفويــه و قاجاریه ،عهد
انحطاطمقتلنگارى
دورههاى صفويه و قـــاجاریه عـــهد انـحطاط
مقتلنگارى بودهاســت( .در ادامه بعــد به طور
مصداقی به آنها 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 حالها»كه زاده ذوق و گمان
افراد است به عنوان روايات به كتـــابهاى مقتل
راه پيدا كرده اســت .افزون بر اين ،شبيهسازى و
تعزيهخوانى كه نخست به منظور سرگرمى شاهان
و اميران اختراع شــده بود و گردانندگان ،رضايت
ايشان و ســپس عوام را از اين كار طلب مىكردند،
ســبب قوت و فزونــى خرافهها و تـــحريفها و
مـــطالب خالف واقع و فاصلــه گرفتن از نصوص
عتيقشد.
خوشــبختانه علماى غيور و روشــنفكر در برابر
اين پديده شــوم بىتفاوت نماندنــد و زود از خود
واكنش نشــان داده ،در مقابل تحريفات و مســخ
حقايق ايستادند و به روشنگرى پرداختند .نمونه
زيبـاي اين مـوضعگيرى كتاب«لؤلؤ و مرجان»
اثر محدث بزرگ ميرزا حســين نــورى صاحب
«مستدركالوسائل» است ...اين عالم بزرگوار در
پاسخ به نامه يكى از علماى هند كه از روضهخوانها
وذاكرينحـضرتسيدالشهدا(ع)شكايتمىكند
و اظهار مـــىدارد كه« :ايشـــان در دروغ گفتن
حريص و بىباكند و در نشر اكاذيب و مجعوالت پا
فشارى دارند و چهبسا كه اينگونه مطالب را مباح
و جايز مىشمارند ،پس درخواست مىشود كه آن
جناب ارشــاد و موعظهاى بنگارند» ،مىنويسد:
«شما فـكر كردهايد كه در عتبات عاليات و ايران از
اينگونه امـور خـبرى نيست و اين مسايل مربوط
بههندوستاناست؟»
ميرزاى نورى توصيههاى ائمه مبنى بر استحباب
تعزيــهدارى و گريســتن بــر مصائــب حضرت
سيدالشــهدا را نقل ،ولى خاطرنشان مىکند كه
نمىشــود به خاطر امرى مستحب كارهـــايى
حـــرام انجام داد ،چنانكه با تمســك به روايات
استحباب ادخال ســرور در قلب مؤمن ،نمىشود
براى خوشــحال كردن مؤمنان دســت به اعمال
زشت و منافى عفت زد .همچنين است استحباب
اداى حاجت مؤمن ،ولى آيا مىشود براى به دست
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آوردن ثـــواب دزدى كرد؟ بدون شـك خير ،زيرا
مستحب ،مشروط است بر انجام فعلى با وسايل و
اسبابمناسبومباح.
بنابراين ،كســب ثواب و استحباب گـــريستن
بر مصائب ساالر شــهيدان و اصحاب او نيز بايد از
طريق معقول و مشروع بـــاشند .پس چـــگونه
مـــىتوان پذيرفت كه دروغ بســتن بر خاندان
پيامبــر ــ كه عملــى حــرام و انجــام آن در ماه
مبارك رمضــان موجب بطالن روزه مىشــود ــ
سـتوده و مـستوجب اجر باشد؟ حركت اصالحى
دانشمندان و مصلحان غيرتمند بىنتيجه نماند و
تنقيحوتهذيباخبارمقاتلمطرحشـد.
البـــته پيش از اين ،مـــرحوم ميــرزا تقىخان
اميركبير اصالحاتى در اين زمينه به وجود آوردو از
آن پس نگارش مقتل با دقت بـيشترى دنبال شد.
کداممقتلهامعتبرندوکدامخیر؟
امامان شيعه كه خود فرزندان حسين (ع) و وارثان
آن حـــضرت بودهاند ،وقايع ايــن نهضت را براى
مـحدثان و راويان حـديث كردهاند .خـوشبختانه
اين روايات را دو تـن از شـــاگردان برجسته امام
صادق(ع) به نامهاى لوط بـــن يحـــيى معروف
به «ابى مخنف» ،و هشــام بن محمــد معروف به
«كلبى»كه هر دو از عـلماى ســـدۀ دوم هجرى
بودهاند ،در كتابهاى جداگانهاى بـــا نام «مقتل
الحسين»گـردآورىكردهاند.

1

«مقتل الحســين» نوشته لوط بن
يحـــيى ازدى (مـــتوفاى 157
قمرى) از مورخان و محدثان شيعه،
بيشتر مورد بهرهگيرى تاريخنگاران
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(.
كتابهاى او از جمله «مقتــل» مورد ذكر،گرچه
مفقــود شــده ولــى روايــات آن در كتابهاى
معاصرين و نويسندگان بعدى به تـفصيل آمـده
است.

ميرزاىنورى
توصيههاىائمه
مبنىبراستحباب
تعزيهدارى
وگريستن بر
مصائبحضرت
سيدالشهدارانقل،
ولىخاطرنشان
مىکندكه
نمىشودبهخاطر
امرىمستحب
كارهـايى
حـرامانجام
داد ،چنانكه با
تمسك به روايات
استحبابادخال
سرور در قلب
مؤمن،نمىشود
براىخوشحال
كردنمؤمنان
دست به اعمال
زشت و منافى
عفت زد
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انحطاطمقتلنگاری

دورههاى صفويه و قـاجاریه عـهد انـحطاط مقتلنگارى بودهاست .در اين چند
قرن آن انداره از خـرافات و تـحريفات در نـگارش مـقتل و مـراسم تـعزيه استفاده
شده،كهحقايقايننهضتمقدسازنظرهامكتومماندهاست.

مقاله

2

بخش عمدهاى از رويدادهاى مربوط
بـه نـــهضت امـام حـــسين(ع) را
تـاريخ نويسانى چون طـبرى ،ابـن
اثيــر ،ابوالفرج اصفهانى ،مســكويه
رازى ،ابوحنيفه دينورى ،شــيخ مفيد ،بالذرى«از
مقتل» ابو مخنف در كتابهاى«االمـم و المـلوك»،
«الكامـــل فى التاريخ»« ،تجارب االمم»« ،مقاتل
الطالبين»« ،اخـبار الطـــوال»« ،ارشـاد و انـساب
االشـراف» نـقل كردهاند .البته كتابى به نام مقتل ابو
مخنف هــم اكنون موجود اســت ،ولــى بىترديد
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( )9و...
تأكيد شده اســت .تطبيق رواياتى كه در كتابهاى
متقدمان نقل شــده به آنچه كه در اين كتاب آمده
است ،اين حقيقت را آشكار مىسازد)10( .

3

از هشــام بــن محمد مشــهور به
«كلبى» و هـــمچنين «مـدائنى»
گزارشهاى كوتاهــى درباره مقتل
امــام حســين(ع) بــه كتابهاى
تاريخى كهن راه يافته ،ولى كتابى مستقل از آن دو
ديده نشده است .پيش از دو كتاب ياد شده گفتهاند
كتابهايــى 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
نقلنكردهاند.

4

از جابر جـعفى (مـتوفاى  128هـ)
نيز به عنوان مـقتلنـــگار ياد شده،
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 جغرافىدان و ســياح مشــهور
مـسلمان در اوايل ســـدۀ سوم گزارش كوتاهى از
مـقتل امـام حسين(ع) را در تاريخ خود بدون سند
آورده است.

5
40

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

نهضت عاشورا داشتهاند .در همين عـصر ابـومحمد
احمد بن على ،نامور به «ابــن اعثم كوفى» (متوفاى
 314هـ) 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 كتـابهاى مـــعاصرين او موجود نـيست ،اما
پيداست كه در گزينش آنها دقت داشته.

6

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

7

در ســدۀ ششــم هجرى ابو المؤيد
خوارزمى (م  568هـــ) ،در اينباره
دست بـــه تأليفى مستقل و مفصل
زد و كتابى پديــد آورد كه به مقتل
خوارزمى نامور شــد .خوارزمى در بيشــتر نقلها
سـلسله راويان خبر را نام مىبرد .

8

على بن موســى بن جعفر بن محمد
بن طاوس(متوفاي  664هـ) در پى
كتــاب «مصبــاح الزائــر و جناح
المسافر» كه شــامل زيارات و آداب
مربوط بــه آنهاســت ،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 روایت و مصادر آنها
بسنده مىكند و آن را «الهوف على قتل الطفوف»
نام مىنهد .نجمالدين جعفر بن محمد بـن جـعفر
بن هبة الدين نماى حلى (م  841هـ) ،كتاب «مثير
االحزان» را به همين شيوه تأليف كرده است.

9

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

پديد آورده است .گروهى از تذكرهنويسان كاشـفى
را حـنفى و بـــرخى پيرو شافعى مىدانند .صاحب
«رياضالعـلما» مـىنويسد« :وى در هـرات و ساير
بالد ماوراء النهر به تشــيع و رفض مشهور بوده ،در
سبزوار و ساير بالد شيعهنشين به تسنن و تحنيف
معــروف ».همچنين مؤلــف «رياض العـــلما»
مـىنگارد« :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 مىكردند .بدين سبب گروه
ذاكرين به روضهخوان مـــوسوم شـــدند ،زيرا در
مـنابر مصايب اهل بيت را از كتاب «روضه الشهدا»
مىخواندند .اين كتاب شامل قـصهپردازيهـايى
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 كمالالدين ابن الخشــاب.
«روضه الشهدا» چون به زبـــان فـــارسى ساده و
شيرينى نگاشته شــده ،مورد توجه مردم و وعاظ و
روضهخوانهــا قــرار گرفــت و بـــسيارى از
دروغپردازى آن بـهعـنوان وقايع تاريخى در افواه و
كتابها راه يافت و منشــأ بســيارى از تحريفها و
انحرافهاشد.

10

در دوره صفويــه (ســده يازدهــم
هجرى)مـرحومعـالمهمجلسىنيز
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 كتابهاى ديگر مـــطلبى از آن ياد
نـــشده اســت .عبداهلل بحرانى اصفهانى ،معاصر
عالمه مجلسى« ،مقتل عوالم»را نيز به شيوه «بحار
االنوار»نگاشتهاسـت.

11

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

حركت اصالحى از سوى محدث بـزرگ مـرحوم شـيخ عباس قمى با نوشتن كتاب پر
ارج «نفس المهموم فى مصيبه سيدنا الحسين المظلوم» ادامه يافـت و در آن مراحل
حياتپرافتخارآنبـزرگوارراازتـولدتـاشهادتدنبالكردهاست.

آنمربوطبهمقتلسيدالشهداست.
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 نيمههاى وعظ ،از روى منبر
عمامهاش را بر زمـــين مـــىزده ،گريبان چاك
مىكرده و بر ســر خاك مىريخته ،تيغ زدن در روز
عاشورا نيز از يادگارهاى اوسـت كه افـزون بر اينكه
خود چنين مىكرده ،در مـيان مردم نيز اين كار را
رواج مـىداده .بـرخى از روضهخوانها كه از اين راه
ارتزاق مىكردند و رضـايت عـوام را پيوسته در نظر
داشــتند ،از قول و عمل او در ماه محرم ،بهويژه روز
عاشوراپيروىمىكردند.

12

از مقاتل دیگر«نـــاسخ التـواريخ»
نـــوشته سپهر كاشانى اســـت كه
الحـق از دو كتاب«روضه الشهدا» و
«اسـرار الشـهاده» سستتر 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
منعمىكردهاسـت.

13

از ميــان صدها كتاب كه در ســدۀ
سيزدهم در موضوع مقتل حضرت
سيدالشـــهدا نوشــته و چاپ شده
اســـت ،كتـــاب «قمقــام زخار و
صمصام بتار» تأليف فرهاد ميرزا فرزند عباس ميرزا
و نوه فتحعلىشاه قاجار كه از شاگردان ميرزا عيسى
قائم مقام فراهانى (صدراعظم) به شــمار مىآيد ،از
ديگران مشهورتر است و از نظر تتبع و تـــحقيق و
اســناد از اعتبار و دقت بيشــترى برخوردار است.
تأليف اين كتاب در ســال  1303آغاز و در ســال
 1304پايــان يافتــه و در دوم محرم به وســيله
محمدعلى منشــى علىآبادى 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

اســت ،زيرا اين امور بــه انــدازهاى رواج يافته كه
شناخت صحيح از سقيم ،جز براى عال ِم خبير و ناق ِد
بصيرممكننيست.
به همين سبب درصدد تأليف كتابى خالى از حشو
و زوايد در احـوال حـــضرت سيدالشهدا از والدت
تا شــهادت بوده ،اما آنگونه كه خود گفته سالها
آرزوى چنين كارى را در ســر داشــته ولى به علت
مشاغل و مناصب سياســى و اجرايى توفيق انجام
آن را نمىيافته اســت .ســرانجام در سال 1293
هجري ،به هـنگام بـازگشت از سفر حج در درياى
ســفيد ميان قبرس و رودس طوفانى عظيم دريا را
متالطم مىســازد ،به طورى كه خود را گرفتار بال
ديده از اينرو دست توسل به دامن اهل بيت عصمت
و طهارت زده و دوباره نــذر مىكند كه اگر فرصت و
مـهلتى دسـت دهـد ،كتاب مقتل را به پايان آورد.
پس مقدارى از تـربت حـــضرت سيدالشهدا را بر
دريا ميپاشد ،در پى آن دريا آرام مىگيرد و با عافيت
تمام به مقصد مىرســد .ولى باز هم گرفتاريهاى
مختلف او را ســالها از اين كار باز مىدارد تا اينكه
در سال 1303گـردآورى و تـــصنيف آن را آغـاز
مىكند .خود او در اين باره مىگويد:
«خداى داناســت كه با قـــلت بـــضاعت و عدم
استطاعت ،به قدر وســع و طاقت در ترجيح اقوال
و تنقيــح اخبار كه متــون كتب فرق اســاميه 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 يكهزار هجرى و بعد از آن به رشته تأليف در
آوردهاند ،درج و نقل نكرديم».
مؤلف ابتدا از تالشهاى 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 بىترديد تا آنزمــان 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
عمومغيرقابلاستفادهساختهاست.
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ايــن حركــت اصالحى از ســوى
محدث بـــزرگ مـــرحوم شـيخ
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.

15

در گذر سـالهاى اخـير ،نويسنده
و پژوهشــگر عراقى ،مرحوم سيد
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 كتابهاى«حيات االمام
حســين» از محقق بــزرگ عراقى باقر ســريف
القرشى« ،هـــفتاد دو تـــن و يك تن»يا «عنصر
شجاعت» اثر ميرزا خليل كمرهاى« ،زندگانى امام
حســين(ع)» از سيدهاشــم رســولى محالتى،
«درسى كه حـسين(ع) بـه انسانها آموخت» از
شهيد سيد عبدالكريم هاشــمىنژاد و دهها كتاب
ديگر از نويسندگان و مـــحققان فـــرهيخته و
اصالحطلب ،از آن شمارند.
پژوهشها و روشــنگريهاى استادان ،عـــامه
سـيدمـــحسن جبلعاملى در آثار متعدد و دكتر
محمدابـــراهيم آيتـــى در «سرمايه سخن» و
«تاريخ عاشورا» ،بهويژه شهيد مرتضى مطهرى در
سخنرانيهايى كه هم اكنون با عـنوان «حـماسه
حســينى» منتشــر شــده نقطه اوج حـــركت
اصـالحىدرزمينهمـقتلنـگارىبـودهاست.
البته كتابهايى كه در ساليان اخير نـگاشته شـده
گرچه بسيار خوب و ســودمندند ،اما بيشتر جنبه
تحليلى داشته و كمتر به گـــردآورى و تـحقيق
در وقايع پرداختهاند ،از ايــن رو اين جانب تالش
گـستردهاى 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 «مـقتلالشـمس»حاصل آن
كوششهاست».

از ميان صدها
كتاب كه در
سدۀسيزدهم
در موضوع
مقتلحضرت
سيدالشـهدا
نوشته و چاپ
شدهاسـت،كتـاب
«قمقام زخار و
صمصامبتار»
تأليففرهادميرزا
فرزندعباسميرزا
ونوهفتحعلىشاه
قاجار كه از
شاگردانميرزا
عيسىقائم
مقامفراهانى
(صدراعظم)به
شمار مىآيد ،از
ديگرانمشهورتر
است و از نظر
تتبعوتـحقيق
و اسناد از اعتبار
ودقتبيشترى
برخورداراست
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«كفالعباس»رانمیشناسند

حضار نه از عباس اطالع
دبیر علمى كنفرانس از بنده «كف العباس» خواست ،ولى ّ
دارند ونه از «كف العباس» .داســتان كربال و فداكاریها و جوانمردیهاى حضرت
عباس(ع)رابیانكردم،حضارتحتتأثیرقرارگرفتند.

خاطره

«کف العباس» در الجزایر
دکتر محمدعلی آذرشب
استاد دانشگاه تهران

در روزهاى  14ـ  17دسامبر سال 2008م كنفرانسى در كشور الجزائر تحت عنوان «فتوت» برگزار شد .براى شركت
در این كنفرانس دعوت شــدم ،و از من خواسته شــد تا درباره «فتوت» یا جوانمردى در فرهنگ ایران مقالهاى به
تحریر درآورمو برای تهیه مقاله به فتوتنامههاى فارســى مراجعه نمودم ،بزرگترین اثر در میان آنها «فتوتنامه
سلطانی» نوشته كمالالدین یا معینالدین حسین بن على كاشفى بیهقى هروى ،واعظ معروف به مالحسین كاشفى
نجاران و فتوت بنّایان و فتوت س ّقایان و....
متوفاى 910هـ .است که سخن از سلسلههاى فتوت آمده :فتوت ّ
پیروان این سلسلهها یا طریقهها افرادى داوطلب
جهت خدمــت مجانى در حرفه خــود براى یارى
مردمنــد .در واقــع زیباترین جامعــه مدنى در
این پیــروان تجلّى پیدا میكند.گزارشــى از پنج
فتوتنامه نگاشــتم و تصمیم گرفتــم روى یكى
از این طریقهها مطالعه بیشــترى جهت انعكاس
در مقالهام داشــته باشــم .نمیدانم چرا طریقه
«ســقایان» را انتخاب كردم .پس از مطالعه درباره
سلســله این طریقه دو چیز شــگفتآوری
یافتــم؛ که یكــى وجود «ســعدى
شیرازی» در میان سلسله سقایان
اســت .در تذكرها مینویسند

كه سعدى براى امرار معاش
در شام ســقایى میكرد و
معلوم شــد سعدى در
آن زمــان صاحب

اثر :الهه کریم زاده

42

مال و منال و خدم و حشــم بوده است ،پس سقایى
به جهت پیوستن او به طریقه سقایان است كه این
یك خدمت بزرگ مردمى است ،زیرا آب خانههاي
مردم فقط از راه ســقایان تأمین میشــد و همه
مردم قدرت پرداختن مزد ســقایان را نداشتهاند.
شگفتآورتر از آن این اســت كه سلسله سقایان
به حضرت اباالفضل العباس ســاقى كربال منتهى
میشود.

در فتوتنامه سلطانى آمده اســت :هر كه محنت
سقایان بهعهده بگیرد عاشق شهداى كربالست،
و پیرو عباس بن علی(ع) .مقالــهاى در این زمینه
نوشتم .قبل از سفر به الجزائر دبیر علمى كنفرانس
(دكتر زعیم خنشــاوی) از بنده خواســت براى
كنفرانس (كف العباس) بیاورم!! این درخواســت
مرا تــكان داد ،زیــرا از میان ُطرق فتــوت طریقه
سقایانراانتخابكردم،واتفاقاًمتوجهشدمكهاین
طریقه به عباس بن على منتهى میشود ،اكنون از
الجزائر از من (كف العباس) میخواهند! از شهر رى
كاســههاى داراى (كف) خریدم و به الجزائر بردم.
درآنجاهــمدیدم (بنر)كنفرانــسدارى تصویر
اسبسوارى اســت كه حامل پرچم الجزائر و روى
است .از دبیر علمى كنفرانس سؤال كردم
آن (كف) 
كف العباسى كه از من خواستید بیاورم براى شما
چه معنایى دارد ،و عباس كیست؟ گفت نمیدانیم
عباس كیســت فقط میدانیم (كف العباس) رمز
جوانمردىاست!!واینازدولتفاطمیانبراىمابه
ارثرسیدهاست.ریاستیكىازجلساتكنفرانس
بهعهدهامبود،ازفرصتاســتفادهكردم،وبهجمع
توضیح دادم كه دبیر علمــى كنفرانس ازمن كف
العباس خواســت و روى بنر كنفرانس تصویر كف

وجود دارد ،ولى نه از عباس اطالع دارند و نه از كف
العباس ،خواســتند توضیح بدهم .داستان كربال و
فداكاریهــا و جوانمردیهاى حضرت عباس(ع)
را بیان كردم ،حضار تحت تأثیر قــرار گرفتند و از
بنده خواســتند كه این مطالب را به مقالهام اضافه
رســید .مقاله ارائه شده

كنم ،و با این اضافه به چاپ
در كنفرانس فتوت الجزائر تحت عنوان (فتوت در
میراث زبان فارســی ،سعدی شــیرازی به عنوان
نمونه) بوده ،در این مقاله درباره فتوتنامههای زیر
توضیحاتیدادهشدهاست:
 1فتوتنامه نجمالدین ظاهری تبریزی معروف
بهنجمالدینزركوب(وفات712هـ).
 2فتوتنامــه عالءالدوله ركنالدیــن بیابانكی
(وفات736هـ).
 3فتوتنامه امیر ســیدعلی همدانــی (وفات
786هـ)
 4فتوتنامــه ســلطانی واعــظ معــروف به
مالحسین كاشــفی (وفات910هـ) كه مهمترین
تألیفدرنوعخوداست.
مشهورترین فتوتنامههای منظوم از فریدالدین
عطار شامل  822بیت است .سپس به بیان معنای
فتوت از دیدگاه شرقشناسان و محققان مسلمان
و درباره سعدی و فتوت به ایفاد محورهای گفتمان
سعدی شیرازی پیرامون فتوت پرداختم و در مورد
وابستگی سعدی به فتوت ســقایان مداركی ارائه
دادم.
محورهــای گفتمان فتوت ســعدی ـ چنانچه در
مقالهآمدهاستـعبارتنداز:
 1دعوتبهوحدتحوزهتمدنیجهاناسالم.
 2گفتمانمعتدلانسانی.
 3دعوتبهعزت.
 4تربیتذوقزیباگرا.
 5پرهیزاز(هوسدینی).
 6پیامهمدردیبامردم.
برای هر یــك از این محورهــا نمونههایی از متون
ســعدیبه فارســیهمراهبا ترجمهبهزبانعربی
آوردم .در خاتمــه نتیجهگیری مقالــه را متذکر
شــدم كه به اختصار :فتوت یكی از نمادهای مهم
تمدن اســامی بوده و باید این خصیصه را با توجه
به شــرایط روز زنده كرد تا بتوانیم حركت تمدن
اسالمیرابراساسنیازهایروزازسرگیریم.
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سیره

هزارانآفرین
برجانهایپاک

روایت تاریخ

آخرينروزهاي
(ص)
زندگانيپيامبر

گفتار

تحریفزداییاز
دین در قالب دعا
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مقالهای از آیت اهلل
سید هاشم رسولی محالتی

ظلمستیزیهای
مصلحانواقعی

مروری بر فعالیتهای سیاسی تأمالتی در راهبردهای اصالحگری
(ع)
(ع)
امام حسن(ع) و امام حسین
امام سجاد

یادداشت
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تربیتدانشمندان

ترجمه

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
روایاتبهدنبالآنبود،جلوگیریکرد.

سیاستصلح

مروری بر زندگی و فعالیتهای امام حسن(ع) پس از صلح با معاویه
نویسنده :سیدمنذر حکیم
مترجم :عباس جاللی

دراینیادداشتمروریداریمبرزندگانیامامحسنمجتبی(ع)پسازامضایقراردادصلحبامعاویهکهحضرتبهمدینه
النبی(ص)بازگشتندوتا زمانشهادتدراینشهرزندگیکردند.
امام حســن(ع) پس از قــرارداد صلح ،چند
روز در کوفــه اقامت كــرد و بعــد تصمیم
گرفت عراق را به قصد مدینة جدش رســول
خدا(ص) ترک کنــد .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
کرد و فرمود :ســپاس خدایی را که فرمانش
چیره است ،اگر همه مردم بخواهند قضای او
44

را دگرگون ســازند ،بر این کار قادر نخواهند
بود  ...به خدا سوگند! با تمام توان میکوشند
تا دوســتی ما را به خود جلب کنند .مسیب
و ظیبان از امام درخواســت کردند در کوفه
بماند ،حضرت درخواست آنان را نپذیرفت و
فرمود :راهی برای این کار وجود ندارد .آنگاه
که امام به اتفاق خانوادهاش رهســپار مدینه
بود ،گروهی از مردم گریهکنان و دســتهای
با تأسف ،در مراســم تودیع و خداحافظی آن

بزرگوار حضور یافتند .کاروان امام به حرکت
درآمد ،ولی هنوز از کوفــه فاصله نگرفته بود
که فرســتاده معاویه به آن حضرت رســید
تا او را بــه کوفــه بازگرداند و بــا گروهی از
خوارج که بر او شــوریده بودند بجنگد .امام
از بازگشــت امتناع ورزید و به معاویه نوشت:
اگر ترجیح میدادم با مســلمانی بستیزم ،از
تو شــروع میکردم ،اینکه میبینی دست از
تو برداشــتهام به جهت مصلحت مسلمانان و
جلوگیری از ریختن خون آنان است.
کاروان امــام بــه مدینه رســید .وقتی مردم
از تشــریففرمایی امام آگاه شــدند ،همه به
استقبال آن حضرت شــتافتند و بدین وسیله
خیــر و برکت به آنــان روآورد ،دیارشــان را
ســعادت و رحمت فراگرفت و خیر و برکاتی
که از هنگام شهادت جانسوز امیرمؤمنان(ع)
از آنان قطع شــده بود ،یکبــار دیگر به آنان
بازگشت .امام حســن(ع) همراه با برادران و
خانواده خویش وارد مدینه شد و  10سال در
آن سامان اقامت گزید و جای جای آن دیار را
از الطاف و مراحم و مهــر و محبت و بردباری
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صلح از موضع قدرت

امام حسن(ع) از موضع قدرت با معاویه از در صلح درآمد ،چنانکه در متن قرارداد صلح
به صراحت آمده که خالفت پس از معاویه به امام حسن(ع) میرسد و نباید درباره امام
حادثه ناگواری به بارآوردومکر و حیلهای به کار ببرد.

سرشار ساخت که 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 که دیــن و آيین الهی را
دســتخوش تغییر و دگرگونی ساخته بود ،به
مخالفت برخاست و از توطئه دگرگون ساختن
ســنت شــریف نبی اکرم(ص) که معاویه از
طریق فعال کــردن گردونه جعــل روایات و
جلوگیری از تدوین احادیث رسول خدا(ص)
برای آن طرح و برنامــه ریخته بود ،جلوگیری
کرد.
مکتب امام و فعالیت علمی
امام حســن(ع) در مدینه دســت به ایجاد
مکتب بزرگ خویش زد و در نشــر فرهنگ
و معــارف اســام در جامعه اســامی ،به
تــاش پرداخت .بســیاری از دانشــمندان
بزرگ و محدثان و راویان برجســته ،به این
مکتب گرایــش یافتند و امام آنــان را برای
انجام رســالت اصالحگرانــه جاوید خود که
عقــل و خرد جامعــه را تبلور میبخشــید،
مهیا کرد .مورخان نام برخی از شــاگردان و
راویان حدیث آن بزرگوار را یادآور شــدهاند
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 که همه کوفی بودند .شــهر
مدینه به فروغ وجود این اختــران و راویان
میدرخشــید و در علــم و دانــش و ادب و
فرهنگ و معارف ،بارورترین شهرهای اسالم
به شمار میآمد.
امام حسن(ع) همانگونه که مسئولیت نشر
علم و دانــش را در مدینه به عهده داشــت،
مردم را به فضایل اخالقــی و انجام کارهای
نیک و آراسته شدن به سنت نبی اکرم(ص)
فرامیخواند .این امام همام مشــعل فروزان

اخالق پسندیدهای که جد بزرگوارش رسول
خدا برای اصالح و تهذیب جامعه به ارمغان
آورده بــود ،شــعلهور نگاه داشــت .فضایل
بلند اخالقی امــام مجتبی(ع) بــه گونهای
بود که حتی نسبت به دشــمنان و مخالفان
خویش نیز ،نیکی و احســان روامی داشت.
وقتی اطــاع یافت ولید بن عقبــه مبتال به
بیماری شــده ،با اینکه ولید به کینهتوزی 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 که بین خود و تمام مردم وجود
داشته به پیشگاه خدا توبه میکنم جز آنچه
بین من و پدرت بــوده که از آن توبه نخواهم
کرد .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 پناهجويان ،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 میکرد
آنچه را داشــت به آنان میبخشید و با نیکی
و احسان خویش دلشــان را سرشار از سرور
و شادی میکرد ،در مورد کرم و بخشش امام
حسن(ع) آمده است که نیازمندی به ایشان
مراجعه کرد ،حضرت بــه او فرمود :نیاز خود
را در نامهای بنویس و به ما بده .آن شــخص
چنین کرد و حضرت دستور داد دو برابر آنچه
را خواســته بود به او بدهند .امام مجتبی(ع)
حامی مســتمندان و محرومــان ،پناه زنان
بیسرپرســت و یتیمان بود .ايشان در مدینه
ــ مرکز رسالت جدش رســول خدا(ص) ــ
برای رويآورنــدگان به آن حضــرت ،دژی
اســتوار و پناهگاهی شکســتناپذیر تلقی
میشد .اوقات شریف خود را به برآوردن نیاز
مردم و برداشتن ســتم و ظلم و بیداد از آنان
صرف میکرد.
مرجعیت سیاسی
امام حسن(ع) از موضع قدرت با معاویه از در
صلح درآمد ،چنانکــه در متن قرارداد صلح
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به صراحت آمده که خالفت پــس از معاویه
به امام حسن(ع) میرسد و نباید درباره امام
حادثه ناگواری به بار آورد و مکر و حیلهای به
کار ببرد .بنابرایــن طبیعی بود که امام محور
مخالف و قدرتی به شــمار آید که شــيريني
حکومت بنیامیه و معاویه را در کامشان تلخ
و زندگی آنها را تیره و تار ســازد .به همین
دلیــل در دعاها و دیدارهای امــام با حکام و
اطرافیان آنهــا و در نامهها و خطابههای آن
حضرت تالش سیاسی روشنی میبینیم که
در امور ذیل متبلور است:
الف) حضــرت مراقــب اوضــاع و رخدادها
بود و آنها را پی میگرفــت و رفتار حکام و
کارگــزاران آنــان را زیر نظر داشــت .امر به
معروف و نهی از منکــر میکرد ،چنانکه در
نامهاش به زیاد ،از او خواست دست از تعقیب
سعید بن ابی سرح بردارد و در هنگام طواف،
حبیب بن مسلمه را در مورد فرمانبرداریاش
از معاویه مورد نکوهش قرار داد.
امــام مجتبــی(ع) از فعالیتهای سیاســی
منظمی برخوردار بــود که در اســتقبال از
هیئتهای نمایندگــی مخالفــان ،توجیه،
راهنمایی و دعوت آنها بــه صبر و بردباری
و تصمیمگیری و انتظار صــدور فرمان امام
در وقت مناسب ،تجســم مییافت .چنانکه
همواره بــر نقش رهبــری اهل بیــت(ع) و
شایستگی خالفت و پیشوایی آنان نیز تأکید
داشت .دکتر طه حسین بر این باور است که
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 اینکه نظام حاکم ،ســعی در جلب رضایت
امام یا ســرپوش نهادن بر فعالیتهای وی و
یا محکوم ســاختن آنها داشــت ،حضرت
هیچگاه به ارکان آن نظام تمایل نشان نداد.
این بخش از موضعگیری امــام ،زمانی تبلور
یافت که حضرت به خویشــاوندی ســببی
امویان تن در نداد و طرح و نقشههای آنان را
فاش کرد و واقعیت انحرافی آنان و بیلیاقتی
معاویه را به خالفت ،آشــکارا بیان داشــت و
این حقیقت به روشنی در مناظرات حضرت
با معاویــه و اطرافیانش در مدینه و دمشــق
جلوهگر شده است.

امامحسن(ع)
همانگونهکه
مسئولیتنشر
علم و دانش را در
مدینهبهعهده
داشت ،مردم را به
فضایلاخالقی
و انجام کارهای
نیک و آراسته
شدن به سنت
نبیاکرم(ص)
فرامیخواند.این
امامهماممشعل
فروزان اخالق
پسندیدهایکه
جدبزرگوارش
رسول خدا
برای اصالح و
تهذیبجامعه
به ارمغان آورده
بود،شعلهورنگاه
داشت
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تدبیرامامحسن

(ع)

حدس امام حســن(ع) در مورد فرجام کار خود با دشمن تاریخیاش معاویه کامالً
معقول بود .به گمــان قوی دنباله این جنــگ به بزرگترین فاجعــه و قاطعترین
ضربههابهاسالمومسلمانانمیانجامید.

یادداشت
بارگاه امام حسن مجتبی (ع) قبرستان بقیع قبل از تخریب توسط آل سعود

مقایسه دوستان و یاران
بیعتشــکنی کوفیان در برابر امام حسین(ع)
پیش از آماده شــدن وی بــرای جنگ تحقق
یافت .به همیــن دلیل ،وقتی ســپاه کوچک
و یکپارچه او برای نبرد آماده شــد ،از شــائبه
گمانهای دغدغه آفرین برکنار بود و ســپاهی
فــداکار و دارای هدفهــای بزرگ به شــمار
میآمد .در حالی که در ماجرای امام حسن(ع)
ســپاه وی عامل اصلــی نومیــدی حضرت از
پیروزی نظامی بود.آنان که با امام حســن(ع)
بیعت کرده ،در اردوگاه حضور یافتند و سپس
بیعت شکستند ،از کســانی که پیش از روبهرو
شدن با امام حســین(ع) بیعت شکستند بسی
تندتر و خطرناکتر بودند .تفاوت در دوســتان
یکی از عوامل تفــاوت موقعیتهای آن دو امام
بزرگ است.

ظلمستیزیهایمصلحان
واقعیتاریخ

تأمالتی در راهبردهای اصالحگری امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در
مواجهه با حاکمیت ظلم و انحرافات اجتماعی
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)
متناســبتر اســت تا رفتار امام حســن(ع) و حال آنکه قطع ًا چنین نیست .امام حســن(ع) نیز در همه
موقعیتهای زندگیاش همتای پدر و برادر خود شــمرده میشود .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 راهحلهای 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 میآمد و گذشت زمان سودمندی و کارآمدیشان را آشکار ساخت .بیتردید موقعیتهای
متفاوت ،تدبیرهای گوناگــون میجوید و در نتیجه فرجامهــای مختلف به ارمغان مــیآورد .گفتهاند که
مظلومیت امام حسن(ع) در ســاباط کم از غربت و مظلومیت امام حســین(ع) در کربال نبود .در این نوشتار
شباهتهای صلح حسنی و قیام حسینی به اجمال بررسی میشود و مروی اســت بر شیوه اصالحگری امام
حسن(ع) و امام حسین(ع) در مواجهه با حکومت و انحرافات اجتماعی.
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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 که پسر را
کودنی احمق و پدر را سیاســتبازی تیزبین،
متظاهر و فرصتطلب معرفی کرده است ،کافی
مینماید .حدس امام حسن(ع) در مورد فرجام
کار خود با دشــمن تاریخــیاش معاویه کام ً
ال
معقول بود .بــه گمان قوی دنبالــه این جنگ
به بزرگترین فاجعــه و قاطعترین ضربهها به
اسالم و مسلمانان میانجامید و با نابودی همه
شــیعیان و آخرین ســربازی که دل به اسالم
اصیل ســپرده بود ،پایان مییافت .معاویه در
اجرای اینگونه نقشــهها و تصفیهحسابهای
تبحری عجیب داشت.
قدیمی و تاریخی ّ
دشمن امام حســین(ع) چنین نبود و فرجام
کارش را چنان نمیدیــد .او کودکی نازپرورده
بود که بههیچوجه از عهده حل مشکالت ،مهار
امواج مخالف و به کار بستن نقشههای وسیع بر
نمیآمد .آبرو و اعتبار پدر و پســر یکسان نبود.
معاویه خود را از مشاهدهگران رسول خدا(ص)
و نماینده خلفای پیشــین در شام میدانست،
ولی یزید چنان بیاعتبار بود که اخطل شــاعر
بدو گفــت :حقا کــه دین تو دیــن درازگوش
است  . ...امام حســین(ع) از اشتباههای معاویه
مانند هجوم به ســرزمینهای امن خدا ،روش
وی برابر مفــاد پیمان صلح ،مســموم کردن و
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مکر معاویه مانع قیام اما م حسین

(ع)

تجربه بسیج عمومی امام حسن(ع) نشان داده بود که اجتماع آن زمان شمشیر جهاد
را به آب عافیتطلبی شسته است .بیتردید در این اجتماع ،منطق معاویه که قیام امام
حسین(ع)راشورشینادرستوشیطانیمعرفیمیکرد،موردتأییدقرارمیگرفت.

به قتل رساندن امام حســن(ع) و یاران صدیق
وی و بیعت گرفتن برای یزید ،بهرهبرداری کرد
و بدین وســیله در برابر افکار عمومی بر قدرت
و اصالت خــود و انطباق نهضت ضــد اموی با
موازین اسالم افزود .او همچنین از لغزشهای
جانشین معاویه که در شــراب و بوزینهبازی و
انواع گناه غرق بود ،برای دستیابی به هدفش
بهره گرفت .با این بیان ،آیا به راستی تشخیص
اینکه کدام یک از دو بــرادر مجاهدتش مؤثر
بــود و در مســیر نابــودی دشــمن گامهای
سودمندتر برداشت ،دشوار نیست.
امام حســین(ع) و هدف بازگشت
حکومت به صالحان
برخی از موضوعات و مســائلی کــه میتواند
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 کربال ،آثار این پدیده فراموش ناشدنی،
مراد امام از حرکت به سوی منطقه زیر سلطه
دشــمن و مردم سســت ایمان کوفه ،امر به
معروف و نهی از منکر و آگاهی پیشــین امام
از فرجام خویش.
امام حسین(ع) پیش از نهضت
در جبهــه نبرد بــا ناکثین ،در کنــار برادرش
امام حســن(ع) فرماندهی جناح چپ سپاه را
بر عهده داشــت و در صحنه صفین ،با جهاد و
سخنرانیهای پرشور ،ســپاه علی را یاری داد.
او همچنیــن در نهروان شمشــیر اعتدال را بر
فرق مقدسان ناآگاه فرود آورد و در کندن چشم
فتنهای که جز علی(ع) کسی را یارای برکندن
آن نبــود ،شــرکت جســت .در دوران امامت
برادرش به طور کامل از سیاست وی دفاع کرد
و هنگام حرکت نیروهای امام به سمت شام ،از
پیشروان سپاه برادر بود .هنگامی که معاویه به
امام حسن پیشــنهاد صلح داد ،امام حسن(ع)،
او و عبداهلل بن جعفر را فراخوانــد و درباره این
پیشــنهاد با آنها گفتو گوکرد .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 حســن(ع) و ادامه سیاست مسالمتآمیز
برادر حتی  10ســال پس از شــهادت وی بر
یگانگی روش و عملکــرد این دو امــام در آن
مقطع زمانی خاص گواهی میدهد.
موانع قیام در دوران معاویه
معاویه که سالها از ســوی خلیفه دوم و سوم
اســتاندار منطقه شــام بود .پس از صلح با امام
حســن(ع) با تثبیت کامل 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 میکرد و از سوی دیگر ،با
احیای تبعیــض نژادی و رقابتهــا و نزاعهای
قبیلهای به تضعیف نیروها و مهار عوامل تهدید
حکومت میپرداخت .افــزون بر این او به یاری
عوامل مــزدور در جعل حدیــث و جهت دادن
تفســیر و تأویل آیات قرآن به ســوی خویش
میکوشــید و بدین وســیله افــکار عمومی را
تخدیر کــرده ،حکومتــش را مشــروع جلوه
میداد.
ترویج فرقههای باطلــی مانند جبریه و ُمرجئه
که از نظر عقیدتی با سیاســت اموی همســو
بودند ،نتایجی شــوم در جامعــه برجای نهاد.
مســلمانان با آنکه میدانســتند اسالم اجازه
اطاعــت از زمامــداران بیدادگــر را نمیدهد،
ناگزیــر از دربار شــام پشــتیبانی میکردند.
مقایســه واکنش مســلمانان در برابر سیاست
عثمــان و روش آنان در برابر سیاســت معاویه
نشاندهنده آثار شــوم این سیاست شیطانی
در جامعه اســامی است .مســلمانان در برابر
سیاســت عثمان واکنش همگانی نشان دادند
ولی در زمان معاویه ،با آنکه میزان قتل ،تهدید
و محرومیت گســترش یافت ،چنین واکنش
فراگیــری پدید نیامــد .البتــه اعتراضهای
پراکندهای مانند مخالفت حجر بن عدی و عمر
و بن َحمق خُ زاعی شــکل گرفت ولی پیش از
آنکه 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 میدانســتند امام
حســین(ع) نیز چون برادرش امام حسن(ع)
در پیمان صلح با معاویه متعهد شــده تا وقتی
معاویه زنده است و شرطهای پیمان را رعایت
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میکند ،ســکوت کرده و به حکومتش گردن
نهد .هرچند به دالیلی این معاهده میتوانست
از سوی امام حسین(ع) بیاعتبار معرفی شود
ولی بیتردید اگر امام حسین(ع) علیه معاویه
قیام میکرد ،این معاهده دســتاویز تبلیغاتی
خوبی برای معاویه قــرار میگرفت؛ چنانکه
نامه معاویه به امــام و تأکید بر لزوم پایبندی به
پیمان و  ...این مطلب را تأیید میکند .از سوی
دیگر تجربه بسیج عمومی امام حسن(ع) نشان
داده بود که اجتماع آن زمان شمشیر جهاد را به
آب عافیتطلبی شسته است .بیتردید در این
اجتماع ،منطق معاویه که قیام امام حسین(ع)
را شورشی نادرست و شیطانی معرفی میکرد،
مورد تأیید قرارمیگرفت.
یکــی دیگــر از موانــع قیــام در دوان معاویه،
شــخصیت دوگانه وی بود .به عقیده بسیاری از
صاحبنظران ،شــیطنت معاویه و روش خاص
او در حــل مشــکالت ،راز مهم عدم قیــام امام
حسین(ع) در آن زمان اســت .معاویه به خوبی
درک میکرد که چــون به نام دیــن و خالفت
اســامی حکومت میکند ،نباید بــه کارهایی
که مردم آن را مبارزه با دیــن تلقی میکنند یا
مشروع جلوه دادن آن مقدور نیست ،دست زند.
معاویه برای دینی جلــوه دادن مقام خود ابتدا
خونخواهی عثمان را عنوان میکرد و سپس در
جریان حکمیت و صلح با امام حسن(ع) خود را
شایسته خالفت شــمرد .بدین سبب به آسانی
میتوانست هر قیام مســلحانهای را اختالفی
سیاسی و کشمکش بر ســر قدرت معرفی کند
نه قیام حق در برابر باطل .او در این کار اســتاد
بود ،چنانکه شــهادت عمار یاســر ،صحابی
بزرگ و سرباز  90ساله و نستوه اسالم به دست
مزدوران خود را وارونه جلوه داد تا سخن پیامبر
اسالم که شــهادت عمار را به دست ستمگران
یاغی دانسته بود ،موجب بدنامی شامیان نشود.
داســتان ناقه و جمل و گزاردن نماز جمعه در
چهارشنبه نمونههایی از سیاست و نیرنگهای
معاویه است البته امام حسین(ع) در این دوره
از مبارزه دســت نکشــید و با ســخنرانیهای
افشــاگرانه و اعتراضآمیز حکومت در مســیر
جهاد گام برداشــت .دقــت در محتوای جواب
امام حســین(ع) به اظهــار نگرانــی معاویه
نشــاندهنده عمــق وخامت اوضــاع جامعه
اسالمی و سازشناپذیری امام است.

امامحسین(ع)
ازاشتباههای
معاویهمانند
هجومبه
سرزمینهایامن
خدا ،روش وی
برابرمفادپیمان
صلح،مسموم
کردن و به شهادت
رساندنامام
حسن(ع) و یاران
صدیق وی و بیعت
گرفتنبراییزید،
بهرهبرداریکرد
و بدین وسیله در
برابرافکارعمومی
بر قدرت و اصالت
خود و انطباق
نهضت ضد اموی
با موازین اسالم
افزود
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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
بسیارمهماست.دعاهایامامسجاد(ع)یکمکتباست.

گفتار

تحریفزدایی از دین
در قالب دعا
مروری بر فعالیتهای سیاسی امام سجاد

(ع)

حجتاالسالم والمسلمین دکتر محمدعلی مهدویراد
استاد دانشگاه تربیت مدرس
نوشتار پیش رو متن سخنرانی حجتاالسالم 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 سجاديه ایراد شده است.
دعاهای امام سجاد(ع)یک مکتب است
دوســتی در لبنان دارم به نام شــیخ محمد
معلمی کــه مشــغول ترجمه متــون دینی
شیعی به زبان اسپانیایی است .او سالها قبل
صحیفه سجادیه را به اسپانیایی ترجمه کرده.
میگوید :بعد از این که صحیفه ســجادیه را
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ترجمه کردم ،برای اینکه اشــتباه ساختاری
و جملهای نداشته باشــد ،به سفارت آرژانتین
در لبنــان رفتــم .ترجمه را به کشیشــی که
در آنجــا کارمند بــود نشــان دادم و گفتم
این ترجمه  10روز پیش شــما باشــد .الزم
نیســت همه آن را تطبیق دهید از هر جایی

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 کردم 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 برمیگردانم.
یک و ماه و نیم از این ماجرا گذشــت ،آخرین
باری که زنگ زدم،گفــت :دو هفته بعد قطعاً
من این متن را به شــما میدهم .دو هفته بعد
دوســتم برای گرفتن ترجمه رفت و پرسید:
چــرا مطالعه اجمالــی کتاب اینقــدر طول
کشید؟ گفت :این کتاب خیلی شگفتانگیز و
حیرتآور اســت .به این دلیل تطبیق را طول
دادم چون از طریق این کتاب به دعاهای ائمه
دیگر شما راهنمایی شــدم .رفتم همه دعاها
را از کتابفروشــیهای لبنان خریدم و همه را
مطالعه کــردم باز هم دعاهای این امام شــما
در مقایســه با دعاهای ائمه دیگرتان متفاوت
اســت .از جمله تفاوتهایش این است که در
هیچ دعایی از دعاهای ائمه به اندازه دعاهای
امام ســجاد ،صلوات وجود ندارد .امام مرتب
میفرماید :درود بر پیغمبر و خاندانش.
دوســت من شــب تمــاس گرفت و ســؤال
کشــیش را مطــرح کــرد و از صلواتها در
صحیفــه ســجادیه پرســید .جــواب دادم،
حضرت ســجاد(ع) ســرمایه عجیبی است.
این تعبیر عیــن الفاظ مقــام معظم رهبری
اســت که بعدها مکتوب هم شده است .زاویه
نگاهم به شــناخت اهل بیت(ع) صد در صد
تحت تأثیر این شخصیت بزرگ جهان اسالم
است .ایشــان میفرمودند که روزگار امامت
حضرت سجاد(ع) ســیاهترین ،تاریکترین،
ظلمانیتریــن و خفقانآمیزتریــن مرحلــه
تاریخ تشــیع و در عین حال درسآموزترین
و بیدارکنندهترین تاریخ شــیعه هم هســت.
حضــرت ســجاد(ع) رویارویی با دشــمن،
حکومت ،حاکمیت و امویت درنده را از مرحله
سکوت محض آغاز کرده تا به رویارویی محض
رســید .درک این نکته بســیار مهم اســت.
دعاهــای امام ســجاد(ع)یک مکتب اســت.
دعاهــای حضرت ســجاد(ع) یعنی تفســیر
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کتابشناسی صحیفه سجادیه
دوباره دین و رهایی دین از تحریف.
قیام ح ّره و امام سجاد(ع)
شاید برای کسانی که تاریخ اسالم را مطالعه
میکنند سؤال باشــد که چرا امام سجاد(ع)
حره چیــزی نگفتند ،نه تنها موضع
در قضیه ّ
نگرفتند حتی از شهر بیرون رفتند و در بیرون
مدینه خیمه زدند .مسلم بن عقبه (که بعدها
معروف شــد به مســرف بن عقبه) به دستور
یزید به مدینه حمله کرد 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 کردند ،همین
مسلم بیســروپای ظالم اعالم کرد :هر کس
زیر پرچم و چادر علی بن حســین قرار بگیرد
با او کاری نداریم.
متأســفانه عالمی را در تلویزیــون دیدم که
حقایــق را کامــ ً
ا برعکس اعــام میکرد.
او میگفــت مــردم مدینــه به خاطــر امام
حســین(ع) قیــام میکردند ،چنیــن نبود
وگرنه نباید امام سجاد(ع) ساکت میایستاد.
مردم مدینه به قدری نامــرد بودند که وقتی
امام ســجاد(ع) با قافله از کربال برگشــت به
اســتقبالش نرفتند .زنها و فقــط دو مرد به
استقبال رفتند.
متأســفانه شــهر مدینه در برههای از تاریخ
فاسدترین شــهر جهان اسالم اســت .مدینه
مرکز تنبور و غنا و هرزگی و عیاشــی اســت.
عــدهای از بــزرگان مدینه وقتــی دیدند که
فرماندارشــان هزار و یک جنایت میکند به
شــام رفتند که به یزید شکایت کنند .آنها را
به داراالماره پیش یزید بردند ،خلیفه را دیدند
که روی یک دستش میمون است ،طرف دیگر
هم رقاصه است .یکی شراب میریزد کمی به
بوزینه میدهد و کمی هم خودش میخورد.
وقتی برگشــتند مردم مدینه جمع شــدند و
گفتند :شــما که رفتید از فرماندار به خلیفه
شکایت کردید ،چه گفت؟پاسخ دادند :ما که
خلیفه ندیدیم ،ما رفتیم یک آدم هرزه ،زشت،
زناکار ،عیاش و شرابخوار دیدیم ،خلیفه نبود.
مردم مدینه که قیــام کردند ،خبــر از اهل
بیت(ع) نبــود .به این جمله امــام صادق(ع)
توجه کنیــد« :ارتد الناس بعد الحســین(ع)

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 کردند و گفتنــد معنا ندارد که
همه مرتد شوند فقط سه نفر بمانند .آنهایی
که این روایــت را تکذیب کردنــد ،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 اینکه
مردم نماز نمیخواندنــد ،روزه نمیگرفتند،
حج نمیرفتند ،بــه مســجد نمیرفتند ،به
مسجد میرفتند اما در کنار عبدالملک مروان
میرفتند .بــه حج میرفتند اما با هشــام بن
عبدالملک میرفتند.کسی که با هشام به حج
میرود به قول دکتر شریعتی فرقی نمیکند
که بر گرد كعبه بچرخد یا بر گرد سنگ.
امام سجاد(ع) مبارزه با ظلم و حکومت وقت
را از مرحله ســکوت شــروع کرد .در همین
ِ
روایت ذکر شــده امام صادق(ع) میفرمایند
که «ثم ان الناس لحقوا و کثــروا» با هدایت
امام ،یاران آرام آرام زیاد شــدند که میبینیم
بعد از شهادت امام سجاد(ع) ،پای درس امام
باقر(ع) انبوهی مفسر نشستهاند .اینها از کجا
آمدهاند؟ ،اینها با هدایتهای امام سجاد(ع)
آمدهاند.
تربیت بردهها
چنــد پدیــده در زندگــی امام ســجاد(ع)
قابــل توجــه اســت :گریــه ،بــردهداری،
دعــا و انفاق .چــرا بــرده میگرفتنــد ،در
حالــی کــه پیغمبــر(ص) فرمــوده بودند
بدترین انســانها کســی اســت کــه برده
میگیرد؟ چرا میگرفتند ،چــون آنها را در
منزل تربیت و بعد آزاد میکردند .یعنی عم ً
ال
منزل ائمه(ع) برای بردهها که امام سجاد(ع)
بیشترینشان را داشت ،مدرســه بود .بیشتر
قیام کننــدگان در کنار زیــد(ع) فرزند امام
ســجاد(ع) ،بردهها بودند .حضرت شب عید
فطر ،شب عید قربان ،شــب عید غدیر ،شب
جمعــه در را باز میکردند و میگفتند شــما
آزادید هــر کس میخواهد بــرود ،هیچکس
نمیرفت .اگر هم کســی میرفــت آنها را
حمایت مالی میکرد.
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راز عدد هشت

حجتاالسالم والمسلمین احمد عابدی
رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

صحیفه ســجادیه به عنوان زبــور آل محمد(ص) شــهرت دارد
و همانطور کــه در ابتدای آن آمده ،شــامل  75دعــا از امام زین
العابدین(ع) است .در حالی که صحیفه سجادیهای که در دسترس
ماست شامل  54دعاســت ،یعنی  21دعای آن کم است .این باعث
شدهکهعدهایازعلمابهدنبالدستیابیبهآن 21دعاباشند.
مرحوم شــیخ حر عاملی صاحب کتاب وسائلالشــیعه به این کار
همت گماشت و حتی بیشــتر از  21دعا پیدا کرد و کتابی نوشت به
نام صحیفه سجادیه ثانیه یعنی دومی .بعد از شیخ حر عاملی ،عالمه
افندی ،شاگرد عالمه مجلسی در قرن یازدهم ،به دنبال این کار رفت
که به دعاهای جدیدی عالوه بر دعاهای شیخ حر عاملی دست پیدا
کردوکتابینوشتبهنامصحیفهسجادیهسوم.
بعد از عالمه افندی مرحوم حاج میرزاحســین نوری ،پدر استاد آقا
شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح ،استاد ایشــان دنبال آن  21دعا
گشــت ،دعاهای جدیدی پیدا کرد و کتابی نوشــت به نام صحیفه
ســجادیه چهارمی .بعد از ایشان مرحوم مالمحســن امین جبل
عاملی صاحب کتاب اعیان الشیعه هم دنبال آن  21دعا میگشت،
او نيز دعاهای جدیدی از امام چهارم پیدا کرد و کتابی به نام صحیفه
سجادیه پنجم را نوشت .بعد از ایشان ،مرحوم کربالیی علی تبریزی
در تحقيقاتش دنبال آن  21دعا میگشــت ،دعاهای جدیدی پیدا
کرد و کتابی نوشــت به نام صحیفه سجادیه ششم .بعدا ًشیخ هادی
مکفر دنبال آن  21دعا میگشــت و دعاهای جدیــدی پیدا کرد و
کتابینوشتبهنامصحیفهسجادیههفتم.آقاشیخآقابزرگتهرانی،
اســتاد امام ،در جســتجوي همان  21دعا بود ،دعاهای جدیدی
پیدا کرد کتابی نوشت به نام صحیفه ســجادیه هشتم .یعنی االن
ما 8صحیفه ســجادیه داریم .آنچه در دســترس عموم مردم است
همان صحیفه سجادیه اول اســت که  54دعا دارد .دعاهایی که 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 که در سومی نیست .سومی
دعاهای جدیــدی دارد .دعاهایی که در صحیفه اول و دوم و ســوم
هست در چهارم نیست .صحیفه چهارم دعاهای جدیدی دارد .هر
يك از اين هشت صحیفه سجادیه كه داريم ،دعاهای خاصي از امام
زینالعابدین(ع) را در بر میگیرند .مثال دعای ابوحمزه ثمالی که در
ماه رمضان خوانده میشود متعلق به امام ســجاد(ع) است ولی در
صحیفه سجادیه نیست .اینها دعاهایی هستند که در صحیفه دوم
تاچهارمهستندودرصحیفهاولایندعاهانیست.
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روایت تاریخ
اثر :علی وزیریان

روزگاري كه در آن هستيد زيرا بهتر از روزگار
اين مردم است ،فتنهها همچون پارههاي شب
تيره پي در پي ميرسند و دنبالهاش مخوفتر
از آغازش است).
ابو المويهبه گويد :آنگاه به سمت من متوجه
شده فرمود :اي ابا مويهبه همانا كليد گنجهاي
دنيــا را براي مــن آوردند و مرا ميــان ماندن
هميشگي در دنيا و بهشت مخير ساختند و من
رفتن به بهشــت و ديدار پروردگارم را انتخاب
كردم ،ولــي در حديث اعالم الــوري مرحوم
طبرســي(ره) و ارشاد شــيخ مفيد(ره) است
كه اين جريان در روز اتفــاق افتاد و علي(ع) را
مخاطب ساخته و آن جمالت را فرمود ،سپس
به علي(ع)گفت :همانــا جبرئيل قرآن را در هر
ســال يك بار بر من عرضه ميكرد و امسال دو
بار عرضه كرد و اين نيســت مگــر براي آنكه
زمان مرگ من رسيده.

هزارانآفرینبرجانپاکش
آخرين روزهاي زندگاني پيامبر اسالم

(ص)

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 اســام به تناوب استفاده کنیم .از ایشان سپاســگزاریم .این مطلب به مناسبت
رحلت پیامبر اکرم(ص) و برگرفته از آثار ایشان منتشر می شود.
ســخنان پيغمبر(ص) و رفتــار آن حضرت در
روزهاي آخر عمر همه حكايت از اين داشت كه
مرگ خود را نزديك ميداند و با گفتار و كردار
از مرگ خود خبر ميدهد ،از آن جمله در چند
حديث آمده اســت كه در يكي از شــبهايي
كه بيماريش شــروع شــد ،نيمههاي شب با
ابوالمويهبه غالم خويش از خانه خارج شد و به
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قبرستان بقيع آمد و براي مردگان آنجا طلب
آمرزش كرد و ســپس آنها را مخاطب ساخته
چنين گفت« :الســام عليكم يا اهل المقابر،
ليهنئي لكم ما أصبحتــم فيه مما اصبح الناس
فيه ،اقبلــت الفتن كقطع الليــل المظلم يتبع
آخرها اولها ،اآلخرة شــر من االولي»( .درود بر
شما اي ســاكنان گورســتان ،گوارا باد بر شما

ســفارش آن حضرت درباره قرآن
و عترت
و از آن جملــه شــيخ مفيــد(ره) گويــد:
راويان شــيعه و اهل ســنت اتفــاق دارند كه
رســولخدا(ص) در روزهاي آخــر عمر خود
فرمود« :اي مردم من (در قيامت) پيشــاپيش
شما هســتم و شــما از دنبال نزد حوض كوثر
بر مــن در آييد ،آگاه باشــيد كه مــن درباره
«ثقليــن» (آن دو چيز گرانبها كــه در ميان
شما گذاردهام) از شما ســؤال ميكنم و(رفتار
شما را با آن دو) جويا ميشــوم پس بنگريد تا
چگونه پس از من با آن دو رفتار ميكنيد ،زيرا
خداي لطيف و خبير مــرا آگاه كرده كه آن دو
از يكديگر جدا نشــوند تا مرا ديدار كنند و من
نيز همان را از خداي خود خواســتم و آن را به
من عطا فرمود ،آگاه باشيد كه من آن دو را در
ميان شــما به جاي نهادم :يكي كتاب خدا ،و
ديگر عترت من (خاندانم) بر ايشــان پيشــي
نگيريد كه پراكنده و متالشــي خواهيد شد ،و
درباره آنان كوتاهي نكنيد كه هالك ميشويد،
به ايشــان چيزي تعليم نكنيد كه آنها از شما
داناترند ،اي گروه مردم چنان نباشــد كه پس
از رفتن من شــما را ببينم كه به كفر بازگشته
و گردن همديگر را بزنيد ...هان بدانيد كه علي
بن ابيطالب برادر و وصي من است ،پس از من
درباره تأويل قرآن بجنگد ،چنان كه من درباره
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رحلترسولخدا

بر طبق روايات مشهور ميان محدثين شيعه،رحلت رســول خدا(ص)در بيست و
هشتم صفر اتفاق افتاد،ولي مشهور نزد اهل سنت آن است كه آن مصيبت در روز
دوازدهم ربيع االول واقع شد.

تنزيل آن جنگيدم »...مفيــد(ره) گويد :نظير
اين گفتار را به طور مكرر و در مجالس متعدد
ميفرمود.
آخرين ســخنان پيغمبر در مسجد
مدينه
حال پيغمبر روز به روز بدتر ميشــد و مطابق
نقل ابن هشــام و ديگران ،حضرت براي اينكه
تب و حرارت بدنش تخفيف يابد و بتواند براي
وداع با مردم به مســجد برود دستور داد هفت
مشك آب از چاههاي مختلف مدينه بكشند و
بر بدنش بريزند ،سپس دستمالي بر سر بسته و
در حالي كه يك دست روي شانه اميرالمؤمنين
علي(ع) و دســت ديگرش را بر شانه فضل بن
عباس گذارده بود به مســجد آمــد و بر منبر
رفتــه و نشســت آنگاه مطابق نقــل مفيد و
طبرســي(ره) فرمود« ]1[ :اي مــردم نزديك
است كه من از ميان شــما بروم پس هر كس
امانتي پيش من دارد بيايد تا بــه او بپردازم و
هر كس به من وام و قرضي داده مرا آگاه كند،
اي مردم ميان خدا و بندگان چيزي نيست كه
ســبب وصول خير يا دفع شري شود جز عمل
و كردار ،ســوگند بدانكه مرا به حق به نبوت
برانگيخته ،رهايي ندهد كسي را جز عمل نيك
و رحمت پروردگار و من كــه پيغمبر اويم اگر
نافرماني او را بكنم هر آينــه به دوزخ ميافتم.
بار خدايا آيا ابالغ كردم!؟» آنگاه از منبر فرود
آمده نماز كوتاهــي با مردم خواند ســپس به
خانه امســلمه رفت و يك روز يا دو روز در اتاق
امسلمه بود ،سپس عايشه پيش امسلمه آمد و
از او درخواست كرد آن حضرت را به اتاق خود
ببرد و پرســتاري آن حضرت را خود به عهده
گيرد و همســران ديگر آن حضرت نيز با اين
پيشــنهاد موافقت كرده و حضــرت را به اتاق
عايشــه بردند .هنگام صبح بود و بالل مطابق
معمول اذان گفــت و مردم را بــه نماز دعوت
كرد ،پيغمبر فرمود :امروز ديگري با مردم نماز
بخواند .عايشــه گفت :به ابوبكر بگوييد برود و
حفصه گفت :به عمر بگوييد برود .رســول خدا
كه سخن آن دو را شنيد و حرص آن دو را براي
اين كار ديد كه هر يــك ميخواهد پدر خود را
به مسجد بفرســتد ،با اينكه رسول خدا(ص)
هنوز زنده اســت ،بدانها فرمود« :آرام باشيد
كه شما همانند زناني هستيد كه همدم يوسف

بودند .]2[ ».سپس از ترس آنكه مبادا آن دو
نفر(يعني ابوبكر و عمر) پيشدستي كرده و به
مســجد بروند با اينكه به آن دو دســتور داده
بود به همراه اســامه به جنگ روميان بروند ،با
كمال ضعف و نقاهتي كه داشت و نميتوانست
روي پاي خود بايســتد مانند روز قبل به شانه
علي(ع) و فضل بن عباس تكيه كرد و در حالي
كه پاهاي آن حضرت به زمين كشيده ميشد
به مســجد رفت و ابوبكر را مشــاهده كرد كه
شــتاب نموده و پيش ازآمدن آن حضرت خود
را به محراب رســانده است .رســول خدا(ص)
با دســت اشــاره كرد و او را از محراب به عقب
راند ،آنگاه در محراب ايستاده و نماز را از ابتدا
شروع كرد و چون سالم داد به خانه بازگشت و
ابوبكر و عمر و جمع ديگري را كه در مســجد
بودند خواســته و به آنها فرمــود :مگر من به
شما نگفتم با لشكر اسامه بيرون برويد؟ گفتند:
چرا اي رســول خدا ،فرمود :پس چرا دســتور
مرا انجام نــداده و نرفتيد؟ ابوبكــر گفت :من
رفتم ولي دوباره آمدم تا ديداري با شــما تازه
كنم .عمر گفت :اي رســول خــدا من كه اص ً
ال
نرفتم زيرا دوست نداشــتم كه احوال شما را از
مسافران بپرسم؟ پيغمبر سه بار فرمود« :نفذوا
جيش اسامة» به لشكر اسامه ملحق شويد! در
اينجا بود كه در اثر ضعــف و ناراحتي از عمل
مردم بيحال شد و ســاعتي به حال اغماء فرو
رفت ،در اين وقت صداي گريه مسلمانان بلند
شد و زنان و نزديكان آن حضرت نيز صداها را
به گريه بلند كردند.
عمر بن خطاب مانع نوشــتن نامه
رسول خدا(ص) ميشود
رســول خدا(ص) به هــوش آمــد و نگاهي به
اطراف خــود كرده فرمــود« :ايتونــي بدواه و
كتف ألكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده أبدا»]3[ .
(براي من دوات و كتفي [ ]4بياوريد تا نامهاي
براي شما بنويســم كه پس از آن هرگز گمراه
نشــويد ).برخي از حاضران برخاسته تا آنچه را
خواســته بود بياورد ،ولي عمر او را برگردانده
گفت :برگرد او هذيان ميگويد! كتاب خدا ما را
بس است .سر و صدا بلند شد برخي ميگفتند:
برويد و آنچه را خواســته بياوريد ،برخي نيز به
طرفداري عمر جنجال به راه انداختند و چون
سر و صدا زياد شد رسول خدا خشمناك شده و
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فرمود :برخيزيد كه اين اختالف در نزد پيغمبر
شايســته نيســت و در نقل ديگري است كه
برخي گفتند :اي رسول خدا آيا دوات و كتفي
كه خواستي براي تو نياوريم؟ فرمود :آيا پس از
اين ســخنان كه گفتيد؟! و سپس روي خود را
از آنها برگرداند و بديــن ترتيب كراهت خود
را از حضور آنان بدانها فهمانيــد .]5[ .مردم
برخاســتند و تنها نزديكان آن حضرت مانند
علــي(ع) و عبــاس و فرزندش فضل و ســاير
خاندان و نزديكانش ماندند .آنــان نيز پس از
ســاعتي رفتند .در اينجا گفتهانــد :پيغمبر
فرمود :برادرم و عمويــم را بازگردانيد و چون
علي(ع) و عباس حاضر شدند ،رسول خدا(ص)
رو بــه عمويش عباس كرده فرمــود :عموجان
آيا وصيت مرا ميپذيري ،و بــه وعدههاي من
عمل ميكني ،و دِين مرا ميپــردازي .عباس
گفت :اي رســول خدا من پيرمردي هســتم
عيالوار و تو مردي هســتي كه در كثرت جود
و بخشــش با باد برابــري ميكنــي ،من كجا
ميتوانم وعدههاي تو را به عهده گيرم؟ رسول
خدا(ص) رو به علــي(ع) كرده فرمود :اي برادر
تو وصيت مرا قبول ميكني؟ و همان ســخنان
را به وي فرمود ...علــي(ع) عرض كرد :آري اي
رســول خدا(ص) حضرت فرمود :پس نزديك
بيا .علي(ع) جلو رفت و رســول خدا(ص) او را
به سينه چسبانيد و انگشتر خود را بيرون آورد
و فرمود :پس اين را بگير و در دست كن ،سپس
شمشير و زره و لباس جنگ خود را خواسته به
آن حضرت داد و دستمال مخصوصي را نيز كه
در وقت جنگ بر دل خود ميبست به علي(ع)
داد و به او فرمود :اينك بــه نام خدا به خانهات
بازگرد.
علي و فاطمه در كنار بستر پيغمبر
و چون روز ديگر شد حال پيغمبر سخت شده
از حال رفــت و مالقات با آنحضــرت ممنوع
گرديد و چون به حال آمد فرمــود :برادر و يار
مرا پيش من آريد و دوباره از حال رفت .عايشه
گفت :ابوبكر را پيش او آريــد ،ابوبكر را احضار
كردند اما همين كه رســول خدا چشــمش را
باز و او را مشــاهده كرد روي خود را بگردانيد،
ابوبكر كه چنان ديد برخاســت و گفت :اگر به
من كاري داشــت بيان ميفرمود .چون ابوبكر
برفــت پيغمبر(ص) دوبــاره همــان جمله را

پیامبر (ص) :اي
مردم نزديك است
كه من از ميان شما
بروم پس هر كس
امانتيپيشمن
دارد بيايد تا به او
بپردازم و هر كس
به من وام و قرضي
داده مرا آگاه
كند،ايمردمميان
خدا و بندگان
چيزينيست
كه سبب وصول
خير يا دفع شري
شود جز عمل
وكردار،سوگند
بدانكهمرا به
حق به نبوت
برانگيخته،رهايي
ندهد كسي را
جز عمل نيك و
رحمت پروردگار و
منكهپيغمبراويم
اگر نافرماني او را
بكنم هر آينه به
دوزخميافتم!بار
خدايا آيا ابالغ
كردم!؟
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تدفینبایکدنیااندوه

روایت تاریخ
تكرار كــرد و فرمود :برادر و يــار مرا پيش من
آريد .حفصه گفت :عمــر را پيش او آوريد .عمر
را آوردند ولي رســول خدا(ص) همين كه او را
ديد روي خود از او بگردانيــد و عمر نيز برفت.
براي سومين بار رسول خدا(ص) فرمود :برادر
و ياور مرا نزد من بخوانيد .ام ســلمه برخاست
و گفــت :علي را نــزدش بياوريد كــه جز او را
نميخواهد ،از اين رو به نزد علي(ع) رفته او را
كنار بستر آن حضرت آوردند و چون چشمش
به علي افتاد اشــاره كرد و علــي پيش رفت و
سر خود را روي ســينه پيغمبر(ص) خم كرد،
رســول خدا(ص) زماني طوالني بــا او به طور
خصوصي و در گوشي ســخن گفت ،و در اين
وقت دوباره از حال رفت علي(ع) نيز برخاست
و گوشهاي نشست و سپس از اتاق آن حضرت
خارج شد .و چون از علي(ع) پرسيدند :پيغمبر
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 ديگــر را بر من
گشــود .به چيزي مرا وصيت كرد كه انشاءاهلل
تعالي بدان عمل خواهم كــرد ).و چون حالت
احتضار و هنگام رحلتش فرا رسيد به علي(ع)
فرمود :اي علي سر مرا در دامن خود گير كه امر
خدا آمد و چون جانم بيرون رفت آن را بدست
خود بگير و به روي خود بكــش ،آنگاه مرا رو
به قبله كن و كار غســل و نمــاز و كفن مرا به
عهده گيــر و تا هنگام دفن از من جدا مشــو و

امير المؤمنين(ع)داخل قبر شد و بند كفن را از طرف سر باز كرد و گونه مبارك
رسول خدا را روي خاك نهاد و لحد چيده خاك روي قبر ريختند و بدين ترتيب با
يك دنيا اندوه و غم بدن مطهر رسول خدا(ص)را در خاك دفن كردند.

بدين ترتيب علي(ع) سر آن حضرت را به دامن
گرفت و پيغمبر از حــال برفت .فاطمه(س)كه
اين جريانات را ميديد و در كناري نشسته بود
در اينجا ديگر نتوانست خودداري كند و پيش
آمده خود را روي ســينه پدر انداخت و شروع
بهگريستن نمود و اين شــعر را خواند :و ابيض
يستســقي الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمه
لالرامل [ .]6رســول خدا(ص) كــه از صداي
گريه دخترش به هوش آمد چشــمانش را باز
كرد و با صداي ضعيفي فرمــود :دختركم اين
گفتار عمويت 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
اعقابكم» .]7[ .فاطمه بسيار گريست ،پيغمبر
كه چنان ديد به او اشــاره كرد كــه نزديك بيا
و چون نزديك رفت آهسته به او سخني گفت
كه چهره فاطمه از هم باز و شــكفته شــد و به
دنبال آن رســول خدا(ص) از دنيــا رفت .و در
روايات بسياري اســت كه بعدها از فاطمه(س)
پرسيدند :كه پيغمبر چه چيز به تو گفت كه آن
بيتابي و اضطراب تو برطــرف گرديد؟ فرمود:
پيغمبر به من خبر داد نخســتين كسي كه از
خاندانش به او ملحق ميشــود من هســتم و
فاصله مرگ من و او چندان طول نميكشــد و
همين سبب رفع اندوه و بيتابي من شد.
رحلت رسول خدا
بر طبق روايات مشهور ميان محدثين شيعه،

پی نوشت
 1درباره ماجرای رحلت پیامبر(ص) روايات مختلفی نقل شــده و ما نقل اين دو محدث بزرگوار را كه جامعتر و در ضمن
معتبرتر بود انتخاب كرديم.
 2طريحي(ره) و ديگران احتمال دادهاند كه شــايد منظور آن حضرت اين بود كه همانگونــه كه زنان مصري هر كدام
ميخواســتند يوســف را بهتنهايي ديدار كرده و به نفع خود از آن پيغمبر پاكدامن بهرهبرداري كند ،شما نيز همانگونه
هستيد و احتماالت ديگري هم براي سخن آن حضرت ذكر كردهاند.
و در نقل ابن ابي الحديد اينگونه است كه فرمود« :ايتوني بداوه و صحيفه اكتب لكم كتابا ال تضلون بعدي.
 3و  4كتف ،استخوان پهني است كه در شانه حيوانات چهارپاســت و زمانهاي قديم براي نوشتن به جاي كاغذ از آنها
استفاده ميكردند.
 . 5بخاري و ديگران از ابن عبــاس نقل كردهاند كه بارها ميگفت« :ان الرزيه كل الرزيه ما حال بيننا و بين كتاب رســول
اهلل» (بزرگترين مصيبتها همان بود كه ميان مسلمانان و نامهاي كه پيغمبر ميخواست بنويسد حايل شدند).
 . 6مطلع قصيده ابوطالب است كه در مدح آن حضرت سرود و پيش از اين با ترجمهاش گذشت.
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رحلت رسول خدا(ص) در روز دوشنبه بيست
و هشتم ماه صفر اتفاق افتاد ،ولي مشهور نزد
اهل سنت آن اســت كه آن مصيبت بزرگ در
روز دوازدهــم ربيع االول واقع شــد و در آن
موقع شصت و ســه ســال از عمر شريف آن
حضرت گذشته بود .و چون امير المؤمنين(ع)
طبق وصيت رســول خدا(ص) خواست بدن
آن حضرت را غســل دهد فضل بن عباس را
طلبيد تا بــه او كمك كند و بدو دســتور داد
چشمان خود را ببندد و آب به دست علي(ع)
بدهد ،و بدين ترتيب علي(ع) جنازه را غســل
داد و حنوط و كفن كرد ،ســپس بهتنهايي بر
او نماز خواند ،آنگاه از خانه بيرون آمده و رو
به مردم كرد و گفت :همانا پيغمبر در زندگي
و پس از مرگ امام و پيشــواي ماست ،اكنون
دســته دســته بياييد و بر او نماز بخوانيد ،و
پس از انجام اين كار عبــاس بن عبدالمطلب
شــخصي را به نزد ابوعبيده جــراح كه براي
مردم مكه قبر ميكند فرســتاد تا او كار حفر
قبر آن حضرت را به عهده گيــرد و در همان
اتاقي كه پيغمبر از دنيــا رفته بود قبري حفر
كرده و همانجا آن حضــرت را دفن كردند.
و چون هنگام دفن شــد انصار مدينه از پشت
خانه صدا زدنــد :يا علي براي خــدا حق ما را
نيز در ايــن روز فراموش نكن و اجــازه بده تا
يكي از ما نيز در دفن رسول خدا شركت جويد
و ما نيز از اين افتخار ســهم و نصيبي ببريم.
علي(ع) اجازه داد اوس بــن خولي كه يكي از
شــركتكنندگان در جنگ بــدر و از بزرگان
قبيله بنيعوف بود در مراسم دفن آن حضرت
شركت جويد و چون اوس بن خولي به داخل
خانه آمد علي(ع) بــدو فرمود :تــو در ميان
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 زمين قبــر قرار
گرفت بدو فرمود :اكنون بيرون آي ،ســپس
اميرالمؤمنين(ع) داخل قبر شد و بند كفن را
از طرف سر باز كرد و گونه مبارك رسول خدا
را روي خاك نهاد و لحد چيده ،خاك روي قبر
ريختند و بدين ترتيب بــا يك دنيا اندوه و غم
بدن مطهر رســول خدا(ص) را در خاك دفن
كردند .صلوات اهلل عليه و علــي آله الطيبين
الطاهرين المعصومين و لعنه اهلل علي اعدائهم
اجمعين من اآلن الي يوم الدین.
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قرآن

کشف معنا

تأملی بر مفهوم «تدبر در قرآن» با
تكيه بر رويكرد ساختاری

تدبر

کشفوشناخت
معانیواال

توگو
گف 

ظرائف و دقائق
حفظقرآنکریم
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درنگی در مفهوم «تدبر در قرآن»
با تكيه بر رويكردهای ساختاری

پای صحبت سیدمحمد مهدی
طباطبایی  ،مؤسس جامعهالقرآن

تدبر،تفكرو
تفسير
ريشه يابي
يك معنی

یادداشت
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یک نکته

نمیتوانواژگانجانشــینرادرابتدابدونپیمودنگامهای موردنظرانتخابكرد،
چراكهاینواژگانازقبلازســویخداوندمتعالانتخابشدهاندووظیفهماكشف
صحیحآنهااستونهانتخابآنهابراساسترادفمعنایییاهرمقولهایدیگری.

تدبر

کشف و شناخت معانی واال

درنگی در مفهوم «تدبر در قرآن» با تكيه بر رويكردهای ساختاری
مرتضی سلماننژاد

كارشناسارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق

(ع)

واژه تدبر چهار مرتبه در قرآن کریم به کار رفته اســت .اولین آن در آیه  82ســوره نســاء است« :أَ َفال
ِن ِعنْدِ َغی ِر َّ ِ
ــدوا فِیهِ اختالفا كثیرا» كاربردی كه درصدد ترغیب به تدبر
الل ل َ َو َج ُ
آن َول َ ْو َ
رون ال ْ ُق ْر َ
یتدب ّ َ
كان م ْ
در قرآن و توبیخ از استمرار جهالت منافقان و پافشــاری آنان بر کفر و نفاق بهرغم فراهم بودن اسباب
تدبر است.
عــدهای از مفســران معتقدند کــه مخاطبان این
آیه مســلمانان سستایمان هســتند .آیه شریفه
میفرماید« :چرا در قرآن ـ نه صرف یک یا چند آیه
ـ تدبر نمیکنند تا به هماهنگــى آیات آن پى ببرند
و دریابند كه آن از جانب خدا نازل شــده است؟ اگر
قرآن از جانب غیر خدا بود ،قطعاً در آن ناسازگارى و
ناهماهنگى بسیارى مىیافتند ».همین هماهنگی
و نبود اختالف در همه آیات گواه این است که قرآن
کریم کالمی الهی اســت و از ناحیه خداوند متعال
نازلشدهاست.
54

دومین کاربرد تدبر در آیه  68ســوره مؤمنون است:
َــو َل أَ ْم جا َء ُه ْم ما ل َ ْم ْ
یــأتِ آبا َء ُه ُم
«أَ َفلَ ْم یدَّ ب َّ ُروا الْق ْ
ْالَ َّول ِین» .این آیه در ادامه آیه 54از ســوره مؤمنون
در پایان ســیاق قبل بود که مىفرمــودَ « :ف َذ ْر ُه ْم
ِین» در نتیجه ســیاق آیات
ــم َحتَّى ح ٍ
فِی َغ ْم َرت ِ ِه ْ
بیانکننده قطع کــردن عذرهــای محتملی بود
که کافران در برابر رســالت و دعــوت پیامبر(ص)
میآوردند و خداوند با بیــان اینها اتمام حجت را بر
کفار تمام کرده و این عذاب بر ایشــان حتمی شده
ن است که
است .اولین عذر محتمل ناظر به قرآن ای 

کفار در مقابل دعوت پیامبــر(ص) بگویند :ما کالم
حق را نفهمیدیم .خداوند در آیه 68سوره مؤمنون
در قالب اســتفهام توبیخی ،این عذر را قطع کرده و
میفرماید« :این قرآن برای هدایت ایشان نازل شده،
پس آیا در این قول (قــرآن) تدبر نمیکنند تا از این
طریق به حقانیــت این آیات و به صحت رســالت و
نبوتپیامبراکرم(ص)پیببرند؟».
در ادامه مــی فرمایدبه قطع عــذر محتمل دیگری
از ایشــان پرداختــه «أَ ْم جا َء ُه ْم ما ل َ ْم ْ
یــأتِ آبا َء ُه ُم
ْالَ َّول ِین» ،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 دليل باید آن را انکار کنند
و از آن احتراز جویند؟»کاربرد ســوم تدبر در آیه 29
ِتاب أَن ْ َزلْنا ُه إِل َ َ
بار ٌك لِیدَّ ب َّ ُروا
سوره ص است« :ك ٌ
یك ُم َ
آیات ِــ ِه َو ل ِیت ََذ َّكر أُول ُ ْ
واالَلْباب» در ســوره ص ،گفتار،
َ
پیرامون رســول اکرم(ص) اســت؛ اینکه حضرت
ب ه واســطهقرآن 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)
برنمیدارنــد ،بلکه نســبت به رســول خدا(ص)
اســتکبار میورزند و همیشــه در تالش هستند تا
از ایمــان آوردن مردم جلوگیری کننــد .به همین
دليل و به جهت پیشــبرد اهداف خود ،نسبتهای
ناروا به پیامبر اکرم(ص) و کتاب بــر حق او داده و در
تالشاند یک فضای مســموم را در جامعه گسترش
دهند .در آیه  29از همگان به ویژه از این کافرانی که
در کفر خود پافشاری کرده و نسبت سحر و کذب به
پیامبر اکرم(ص) میدادنــد و در مواجهه با دعوت و
پیامرسالتحالتتعجببهخودگرفتهوپیامبر(ص)
را رها میکردند ،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 ايشــان بزنند ولی حتی اگر به
الهی بودن آن اطمینان یابند و به حقانیتش اعتراف
نکنند ،در نتیجه این گروه بایــد منتظر عذاب الهی
باشندکههرچهسریعتردامنگیرشانخواهدشد.
آخرین مورد از کاربرد تدبّر در آیه  24ســوره محمد
آن أَ ْم َعلى ُق ُلوبٍ أَ ْقفالُها»
اســت« :أَ َفال یتدب ّ َ
رون الْق ُْر َ
مخاطب این آیــه منافقان بیماردل هســتند .این
بار نیز وقتی سورهای نازل شــده و صحبت از قتال
و جهاد میشود ،از شــدت ترس همچون کسی که
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پاسخ قرآن به عذر کفار

ناســتکهکفاردرمقابــلدعوتپیامبر
اولینعذرمحتملناظربهقرآنای 
بگویند :ما کالم حق را نفهمیدیــم .خداوند در آیه 68ســوره مؤمنون در قالب
استفهامتوبیخی،اینعذرراقطعکردهاست.

مرگ بر او ســایه افکنده اســت به پیامبر(ص) نگاه
میکنند ،از این رو ایشــان به جهــاد نرفته و در این
امتحان و آزمایش الهی تکلیف خود را به درســتی
انجام ندادند .این منافقــان افرادیاند که در آیه 23
همین ســوره خداوند ایشــان را لعن و نفرین کرده
است و شنواییشــان را از بین رفته و دیدگانشان را
نابینا معرفی نموده اســت .آیه  24سوره ،خطاب به
اینان ميفرماید« :آیا در قرآن تدبّر نمیکنند؟ بلکه
بردلهایآنانوهممسلکانشانقفلهایمخصوص
دلهای ایشان قرار گرفته اســت» .استفهام در آیه
توبیخی اســت ،لذا منافقان را به خاطر عدم تدبر در
قرآنورفتنبهسمتشقاوتسرزنشکردهاست.
البته ذیل آیه متذکر این نکته شده که اینان ابزار الزم
برای تدبر در قرآن را ندارند ،بــه عبارت دیگر قلوب
منافقان قفلهای مخصوصی دارد که اینها مانع از
تدبردرقرآنمیشود،
فرایندكشفمؤلفههایمعنایی
معناشناسی ساختگرا ،مبتنی بر اصول زبانشناسی
ســاختگرا پایهگذاری و بــه نوبه خــود گونهای از
معناشناســی زبانــی معرفی شــد كــه مبتنی بر
زبانشناسی ساختاری ،توانست در چارچوب روابط
معنایی به مطالعــه و توصیف معنا بپــردازد .بدین
ترتیب موضوع «روابط معنایی» چارچوب مطالعات
معناشناسی ساختاری را تشكیل میدهد (رهنما،
 ،1382ص.)18حال مبتنی بر رویكرد ســاختاری
و با تكیه بر روابط همنشــینی و جانشینی میتوان
به مدلی از دســتیابی به مؤلفههای معنایی واژگان
قرآنی اشاره داشت كه به خوبی قادر است به تحلیل
معناشناسانه یك واژه بپردازد .روش نامبرده در طی
چند گام منجر به تعیین مؤلفههای معنایی یك واژه
میشود.گام نخست انتخاب واژه مورد نظر و تالش
جهت استخراج موارد كاربرد آن در قرآن كریم است.
كلمه تدبر در قرآن ،چهار مرتبه در آیات ( ،82نساء/
 68مؤمنون ،29 /ص ،24 /محمد) به كار رفته است.
در نتیجه ادامه مســیر مبتنی بر این چهار واژه قرار
دارد.
گام دوم «احصاء واژگانهمنشین تدبر» در چهار آیه
مذکور ( 82نساء 68 ،مؤمنون 29 ،ص 24 ،محمد)
مبتنی بر روابط سهگانه (مكملی ،اشتدادی ،تقابلی)
اســت .نباید فراموش كرد كه آن دســته از واژگان
همنشــین ،اهمیت بیشــتری دارند که از بسامد
باالیی در همنشینی با واژه محوری (تدبر) برخوردار
ن است که
باشنداولین عذر محتمل ناظر به قرآن ای 

(ص)

کفار در مقابل دعوت پیامبــر(ص) بگویند :ما کالم
حق را نفهمیدیم .خداوند در آیه 68سوره مؤمنون
در قالب اســتفهام توبیخی ،این عذر را قطع کرده و
میفرماید« :این قرآن برای هدایت ایشان نازل شده،
پس آیا در این قول (قرآن) تدبــر نمیکنند 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 گامهــای بعدی
امكانپذیر نیست .پربسامدترین واژگان همنشین
«كلمه» به قرار ذیل اســت« :رب»  9بار« ،ســبق»
 6بار« ،حــقَّ » و «اهلل» نیز  5بار .بقیه موارد بســامد
پایینی داشته و نســبت به موارد مذكور فاصل ه قابل
مالحظهای دارند( .شــفیع زاده ،1391 ،ص)102
در این مرحله واژگان همنشین اصلی كشف شده و
مبتنیبرآنهاگامهایبعدیپیمودهمیشود.
گام سوم «احصاء همنشینهای واژگان همنشین
(منتخب) تدبر» مبتنی بر روابط سهگانه (مكملی،
اشتدادی ،تقابلی) اســت .در این بخش نیز واژگانی
در اولویت قــرار دارند كه از بســامد باالیی از جهت
میزان كاربرد برخوردار باشــند .از ایــنرو واژگانی
كه تعداد كاربرد آنها محدود اســت ،در این مرحله
كنار گذاشته میشــوند .بالطبع نتیجه این مرحله
کشف واژگان جانشین از بین پربسامدترین واژگان
همنشینمرتبطبامعنایموردنظرخواهدبود.
ِ
در این مرحله باید به نكته بسیار مهمی اشاره کرد كه
عدم رعایت آن به نوبه خود نتیجه را تحت تأثیر قرار
میدهد.آندستهازهمنشینهایواژگانهمنشین
منتخب در گام دوم میتوانند برای كشــف واژگان
جانشین به ما كمك كنند كه با واژه محوری (تدبر)،
ارتباط نحوی ـ معنایی (مكملی) داشته باشند .در
غیر این صورت با كلماتــی مواجه خواهیم بود كه به
عنوان واژگان جانشــین نمیتوانند جایگزین واژه
محوریباشند،چراكهمعنادارنخواهندبود.
گام چهــارم «احصــاء همنشــینهای واژگان
جانشــین» منتخب در مرحله قبل مبتنی بر روابط
ِ
سهگانه (مكملی ،اشتدادی ،تقابلی) است ،گامی که
اینامكانرافراهممیکندتاباتطبیقهمنشینهای
واژگانجانشینباهمنشینهایواژهمحوری(تدبر)
بتوان موارد اشــتراك و افتراق را به دست آورده و از
این طریق مؤلفههای معنایی واژه محوری (تدبر) را
برشمرد.
چهار گام مذكور همان چیزی اســت كه از آن به
روابط همنشینی و جانشینی یاد میشود .مراد از
«رابط ه همنشینی» ،رابطهای از نوع تركیب میان
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الفاظی است كه در زنجیره كالمی در كنار یكدیگر
قرار گرفتهانــد؛ رابطهای كــه در قالب گونههای
چهارگانه مكملی ،اشتدادی ،تقابلی و توزیعی در
بین واژگان هر یك از آیات قرآن دیده میشــود.
به عنوان مثال در آیه  29ســوره ص «كتاب انزلناه
مبارك لیدبروا آیاته و لیتذكــر اولوااللباب» میان
«كتاب» و «انزل» به عنوان دو همنشــین ارتباط
مكملی وجود دارد .همچنین بین واژگان «یدبر»
با «آیات» رابطه مكملی« ،یدبر» با «یتذكر» رابطه
اشتدادی« ،یتذكر» با «اولوااللباب» رابطه مكملی
وجوددارد.
«رابطه جانشــینی» نیز رابطهای از نــوع انتخاب و
جایگزینی میان هر یك از الفاظ یك زنجیره كالمی
اســت كه میتوانند جایگزین آن شوند .البته نباید
فراموش كرد كه مبنای انتخاب این واژگان براساس
واژگان اصلی همنشین با واژه محوری میباشد .به
عنوان مثال« ،تدبر» بــا افعالی همچون «یتلون» و
«یسمعون»رابطهجانشینیدارد.
نكتهای كه در اینجا باید در نظر داشت این است كه
نمیتوان واژگان جانشین را در ابتدا بدون پیمودن
گامهای مذكــور انتخاب كرد ،چرا كــه این واژگان
از قبل از ســوی خداوند متعال انتخاب شــدهاند و
وظیفه ما كشــف صحیح آنهااســت و نه انتخاب
آنها براساس ترادف معنایی یا هر مقولهای دیگری.
بهعنوان مثال در مواجهه اولیه با آیات تدبر چهبسا
محققی« ،تفكر»« ،عقلورزی»« ،فقه» و مواردی از
این قبیل را بهعنوان جانشــین فرض کند ،اگرچه از
زاویهای دیگر چهبســا بین این موارد ارتباطی باشد
و حوزه معنایی خاصی را در ســطح گســتردهای با
محوریت مقوله «فهم و ادراك» تشكیل دهد ،ولی
باید اذعان کرد كه جانشینهای اصلی واژه تدبر در
قرآن« ،تفكر»« ،عقلورزی»« ،فقــه» و مواردی از
اینقبیلنیستند.
بدین ترتیب مالحظه میشود كه میان جفتهای
لفظ و معنا در یك زنجیره كالمــی ،رابطهای افقی
و عمودی برقرار اســت؛ رابطه افقــی همان رابطه
تركیبی (همنشــینی) میان «لفــظ ـ معنا»های
زنجیره كالم اســت و رابطه عمودی ،رابطه انتخابی
(جانشــینی) میان «لفظ ـ معنا»های زنجیره كالم
با «لفظ ـ معنا»هایی اســت كه میتوانند جایگزین
آنها بشوند .پس این روابط در مجموع ،ساختاری
سطحگونه را تشكیل میدهند .محور افقی را در این
سطح ،محور همنشــینی و محور عمودی را محور
جانشینیمینامند.

«معناشناسی
ساختگرا»،
مبتنیبراصول
زبانشناسی
ساختگرا
پایهگذاری و به
نوبه خودگونهای
ازمعناشناسی
زبانیمعرفی
شدكهمبتنی
برزبانشناسی
ساختاری
توانستدر
چارچوبروابط
معناییبهمطالعه
وتوصیفمعنا
بپردازد
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شرط اول حافظ قرآن شدن

گفت وگو

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

ظرائفودقائقحفظقرآنکریم

پای صحبت سیدمحمد مهدی طباطبایی  ،مؤسس جامعهالقرآن الکریم
زینب ملکی
حجتاالسالم والمسلمین سیدمحمد مهدی طباطبایی ،مدیر و مؤســس جامعةالقرآن الکریم در قسمتی از
زندگینامه خود مینویسد :در سال  ۱۳۴۵در شهر مقدس قم متولد شدم ،تحصیالت خود را تا سوم دبیرستان
ادامه دادم و به علت عالقه زیادی که به علوم دینی داشتم در سال  ۱۳۶۲وارد حوزه علمیه قم شدم .از کودکی
با قرآن آشنا و در دوران تحصیل ،همیشه قاری مدرسه بودم و از سال  ۱۳۶۰به صورت حرفهای به سبک استاد
عبدالباسط و سپس استاد غلوش ،تالوت میکردم؛ استادم مرحوم سعیدی ،از اساتید قدیمی و با تجربه بود؛ از
سن  ۲۲سالگی به حفظ رو آوردم و  ۶سال طول کشید تا حفظ کل را به پایان رساندم .در کنار حفظ هم جلسات
هفتگی برای عالقهمندان به حفظ برگزار میکردم و بعض ًا کســانی که به جلســات ما میآمدند در مسابقات
کشوری و بینالمللی رتبههای خوبی هم به دســت آوردند .اولین حضور خودم در مسابقات ،در سال  ۶۴بود
که بعد از گذراندن مراحل مقدماتی به مسابقات کشوری راه یافتم؛ در سال  ۱۳۶۵به عنوان نماینده جمهوری
اسالمی به مسابقات بینالمللی حفظ و قرائت عربستان اعزام شدم و در ســال  ۶۷در مسابقات قرآن کشور
سوریه ،در رشته قرائت شرکت کردم ».در گفتوگویی با این استاد برجسته حفظ قرآن برخی از نکات کلیدی
و ظریف حفظ قرآن مورد توجه قرار گرفت ،الزم به ذکر است که اســتاد با توجه به مشغله زیاد و وقت کم ،به
اجمال به سؤاالت ما جواب داده است.
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به نظر شــما در این برهه زمانی،
افراد ممکن است با چه اهداف مادی و
معنوی به سمت حفظ کل قرآن بروند؟
از صدر اســام تاکنون قرآنآمــوزان به دو گروه
عمده تقســیم میشــوند؛ اول گروهی که برای
رضای خــدا و بهرهمندی از معــارف قرآن کریم
جهت نیل به ســعادت دنیوی و اخروی ،قرآن را
میآموزند و گروه دوم کســانی هستند که برای
امور مــادی و دنیوی ،قــرآن را فرامیگیرند .این
دو گروه در طول تاریخ و در تمــام زمانها وجود
داشته و خواهند داشت.
به عقیده بنده ،رتبهبنــدی ُحفاظ و ُقراء و تصویب
قوانین مختلف برای تشخیص و حمایت از قاریان
و حافظــان قــرآن ،همانگونه که باعث رشــد و
توســعه تعلیم و تعلم قرآن میشــود در مواردی
نیز باعث مخدوش شــدن خلوص نیت در برخی
از افراد شــده است .عرضم این اســت که عدهای
در دورههای حفظ کل شــرکت میکنند با قصد
رســیدن به فالن مدرک یا برخــورداری از فالن
امتیاز و این مطلب بســیار جای تأمــل دارد که
انتظار میرود اساتید محترم در جلسات مقدماتی
حفظ که بــا قرآنآمــوزان عزیز دارنــد ،آنها را
توجیه کنند تا از ابتدا با نیت خالص در این عرصه
وارد شوند.
در حال حاضر مؤسســات قرآنی
با چه اهدافی دورههای حفظ قرآن را
برپا میکنند؟
اکثر مؤسســات قرآن با هدف نشــر و توســعه
فرهنگ قرآن کریــم در جامعه اقــدام به برپایی
این دورههای حفظ میکنند 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 میزان روحیات و شــخصیت
فرد در حفظ قرآن دخیل 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 نياز داريم
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
همکالســیها و همدرسهایــی کــه قرآنآموز
بتواند با آنها ،قرآن را مباحثه کند .میتوان گفت
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ویژگیهاییکموسسهکارآمد

به نظر من یک مؤسسه حفظ کارآمد قرآن ،مؤسسهای است که مدیر و کادر
اجرایی و هم کادر آموزشــی آن ،حافظ قرآن باشــند .مخصوصاً اساتید آن
مجربباشند.

 70درصد از این مقتضیــات با حضور فرد در یکی
از مؤسسات معتبر حفظ قرآن ،حاصل میشود.
در مجموع در پرورش حافظ قرآن
چه مواردی تأثیرگذار 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 روشهای حفظ
قرآن در مؤسســات قرآنــی را بیان
کنید؟
به حمداهلل با گذشت سالها از تأسیس مؤسسات
معتبر قرآنی در عرصه حفظ قرآن و حاصل شدن
تجربیات فــراوان میتوان گفت کــه روشهای
موجود به حد استانداردهای جهانی بلکه باالتر از
آن رسیدند .به نظر بنده آنچه که باعث ضعف کار
در این مجموعهها شده ،کمبود نیروهای مجرب و
عدم فضاهای آموزشی مناسب و مشکالت مادی
است.
مؤسسه حفظ قرآن از چه شرایطی
باید برخوردار باشد؟
به نظر مــن یک مؤسســه حفظ کارآمــد قرآن،
مؤسســهای 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:
خاشع
قلب
«فقارئ القرآن يحتاج الي ثالثة اشيا َء ٍ
ٍ
خال.قاري قرآن به ســه
بدن فــار ٍغ و
موضــع ٍ
و ٍ
ٍ
خصلت نيازمند است .1 :قلب خاشع .2بدن فارغ
(از هر گرفتــاري و رنج)  .3مــکان خالي (از همه
گرفتاري ها و وسوسه ها»).
مؤسسات قرآن همچنین باید دارای برنامهریزی
آموزشی مناسب باشــند و از بهترین روشهای
حفظ اســتفاده کنند .کتب و محتوای درســی
و کمک درسی مناسب داشته باشــند .تمام این
عوامل اگر با هم جمع شــوند ،میتوان گفت این
مؤسسه ،مؤسسه کارآمدی در زمینه حفظ قرآن
کریم است.
به نظر شــما کدام روش یا روشها

بهترین است؟
همان طور که گفته شــد روشها ارتقا پیدا کرده
و تقریباً یکسانسازی شده اســت .آنچه که مهم
اســت این اســت که برخی از قرآنآموزان بدون
گذراندن دورههــای مقدماتی و هدایت تحفیظی
وارد دورههــای حفظ کل میشــوند ،که این امر
باعث بروز مشکالتی هم برای خودشان و هم برای
شرکتکنندگان دیگر حاضر در کالس میشود.
معنای هدایت تحفیظی این اســت که داوطلب
حفظ کل قرآن پس از احراز مقدمات در یک دوره
سه ماهه حفظ شرکت میکند و پس از این مدت
استاد به راحتی میتواند تشخیص دهد که آیا این
فرد توانایی حفظ کل را دارد یا نه؟ استاد تشخیص
میدهد که این فرد ،دوســاله یا سه ساله میتواند
قرآن را حفــظ کند یا کمتر از دو ســال .بعضیها
بدون گذرانــدن ایــن دوره وارد مقوله حفظ کل
میشــوند و در اين اثنا ممکن اســت نتوانند کار
حفظ را ادامه دهند.
چه مدت زمانی را برای حفظ قرآن
پیشــنهاد میدهید و دالیل خود را
بیان کنید؟
به نظر من ،دو ســال زمان مناســبی برای حفظ
کل قرآن اســت .اما با توجه به اینکه بسیاری از
دواطلبــان تنهــا میتوانند یک ســال مرخصی
تحصیلــی بگیرند و بــا ضمیمه شــدن چند ماه
و تعطیالت تابســتان ،میتوان 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.
بهترین 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 روانخوانــی ،تجوید و
ترتیلخوانی ،ترجمه و مفاهیــم .حفظ جزء  29و
 30بهعنوان مقدمه در کار حفظ قرآن محســوب
میشود که خود این مقدمات دو الی سه سال طول
میکشــد که به فرض اگر کودکی از هفت سالگی
شروع کند و تا  10ســالگی مقدمات حفظ را تمام
کند ،به نظر بنده از آن به بعد ـ البته با تأیید اساتید ـ
میتواند به حفظ کل قرآن اقدام کند.
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نکته

جذابیتهای قرآن
را درست بشناسیم
با مشــاهده کارهای انجام شــده ،بازهــم میبینیم که کار
ویژهای برای حفــظ ،مفاهیم ،تدبر و عمــل به قرآن صورت
نگرفته اســت ،تمام این زمینهها احتیاج بــه آموزش دارد،
ولی ما فقط به ســراغ تــاوت و الفاظ رفتهایــم .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 برنامهریزی مناســب بی ســوادی قرآن که همان ناتوانی
در صحیحخوانی است ریشهکن 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 قرآنیها نیز نتوانستهایم جذابیتهای قرآن را به مردم
نشــان دهیم ،امام رضا (ع) میفرمایند :اگر مردم زیباییهای
کالم خدا را میدانســتند همه طرفدار ما میشــدند ،پس در
نتیجه ما نتوانســتهایم اعجاز قرآن کریم را به خوبی به مردم
معرفــی کنیم.همچنیــن نخبــگان قرآنی نبایــد از حضور
فعال و پر رنگ در جامعه و رســانهها حیا کننــد ،باید خود و
تواناییهای خود را بیان کنند ،حضرت یوســف (ع) با آنکه
پیامبر خدا بودند ،همواره میگفتند که من علیم هستم ،من
دانا هستم و بســیار از خود تعریف میکردند .نخبگان قرآنی
باید همواره در صحنه باشــند و برای مأنــوس کردن مردم با
قرآن کریم تالش و کوشش کنند.
حضور کم نخبــگان در فعالیتهای جامعه هم به رســانهها
و مســئوالن مربوط اســت ،هم به خود نخبگان ،رسانهها به
نخبگان قرآنــی کمتر بها میدهند .شــما در مــاه رمضان
میبینید که پخش مراســمهای ترتیلخوانی از مشــهد و
قم و سایر شــهرها چقدر طرفدار دارد و بسیاری خانوادهها
برنامههای خود را با پخش زنده اینگونه مراسم ترتیلخوانی
هماهنگ میکنند ،اما در ســایر ماههــا اینگونه انعکاسها
کمرنگ میشــود؛ همچنین مسئوالن کشــور هم با سایر
خواص ،مانند ورزشکاران بهتر ارتباط برقرار میکنند.
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فاصله تدبرو تفسیر

در امر تدبر ،شخص ،خود را مخاطب آیات میبیند و درمان در ِد فكری و
قلبی خویش را میجوید ،اما در امر تفسیر مفسر خود را مبلغ و بیانگر
آیات میشناسد.

یادداشت

تدبر ،تفكر و تفسير
ريشه يابي يك معنی

حجتاالسالم والمسلین ولیاهلل نقیپورفر
استادیار دانشگاه قم

«ت ََدبُّر» از ریشه « ُدبُر» به معنی اندیشیدن در پشت و ماوراء امور است كه «ژرفاندیشی» و «عاقبتاندیشی» را در
نظر دارد و نتیجهاش «كشف حقایقی است كه در ابتدای امر و نظ ِر سطحی به چشم نمیآمد» .در «مفردات» میگوید:
األ ُمور» كه معنی «ت ََدبُّر» چنین خواهد بود« :ال َّت َف ُّكر فی ُدب ُ ِر ُ
«التَّدبیر» یعنی «ال َت ْفكیر فی ُدب ُ ِر ُ
األ ُمو ِر»( :اندیشیدن در
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
پشــت امور) «مختار الصحاح» میگوید« :التَّدبی ُر فی األ ْم ِر» یعنی «النَّظ ُر إِلی ما تَؤل إل ْیهِ عا ِق َب ُت ُه» ،و «التَّدبُّ ُر» یعنی
ِ
عاقبت امر به آن باز میگردد» ،و «تدبر» یعنی «تفكر
«ال َّت َف ُّكر فیه» كه «تدبیر» یعنی «با دقت نگریستن به آنچه كه
الدبُر :خِ ُ
ل َشــیءٍَ ،و ِم ْن ُه یُ ُ
الف ال ُق ُب ِل م ِْن ُك ِّ
ِ
أص ُل ُه
در
عاقبت امر» است« .مصباحالمنیر» میگویدُّ :
قال ِلخِ ِر ْال ْم ِر ُدب ُ ٌر َو ْ
ِ
خالف جلو از هر چیز
ْســان و «ت ََدب َّ ْرتُ ُه ت ََدبُّراً» یعنی «ن ََظ ْر ُت فی ُدب ُ ِر ِه َو ُه َو عا ِق َب ُت ُه َو آخِ ــ ُر ُه» كه « ُدبُر»
ن
إل
ا
ه
ن
ع
ر
ب
د
أ
ْ
ما ْ َ َ َ ُ ِ
ُ
اســت و از این رو به آخر امر « ُدبُر» گفته میشود و اصل آن ،هر آنچه انســان از آن اعراض نماید و به آن پشت كند و
ِ
پشت آن با دقت نگریســتم كه عاقبت و آخ ِر امر است» .در «مجمعالبیان»« ،اساسالبالغه»،
«ت ََدبَّرت ُه ت ََدبُّراً»« ،در
سللغه» معانی مشابهی ذکر شده است.
«غریبالقرآن» و «مجمع مقایی 
فرق تدبر و تفکر
در فــرق تدبــر و تفكر ابیهــال عســكری در
«فروقاللغویه» میگوید :تدبــر ،تصرف در قلب با
نظر كردن در عواقب امور ،اما تفكر ،تصرف در قلب
با نظر كردن در دالئل امور است كه «مجمعالبیان»
نیز همین نكته را ذكر میکند« :الت ََّدب ُّ ُر ت ََص ُّر ُف ال ْ ًقلْ ِب
ب ِال ْ َّن َظ ِر إلَیال ْ َعواق ِِبَ ،وال َّت َف ُّك ُر ت ََص ُّر ُف ال ْ َقلْ ِبب ِال ْ َّنظ ِر إلَی
الدَّالئ ِِل» پس تدبر به معنی تفكر و اندیشــیدن در
باطن امور جلوهگر شده
ورای ظواهر است تا چهره ِ
كاوش در باطــن و توجه به
عاقبتش برمال گــردد؛ ِ
اساسی تدبر است،
خصوصیت
نتایج و عواقب امر دو
ِ
اما تفكر اعم از بررسی ظواهر و بواطن امور و بررسی
علل و اســباب امور و نتایج و عاقبت آن است ،چرا
كه تفكر به راهیابیها و كشــف مجهولها ،به طور
ِ
كشــف عاقبت امور ،به
مطلق نظر دارد .تالش برای
ناچار انسان را از سطح به عمق میكشاند؛ این نكته
در آیات تدبر خصوصاً آیه  82نساء مورد نظر است،
بودن قــرآن ،نیاز به تعمق
چراكه پی بردن به الهی ِ
و ژرف اندیشــی دارد و اال در نظ ِر ســطحی ،آیات،
مركب از حروف و كلماتی اســت كــه عرب با آنها
تكلم میکند و تفاوتی در نظر ســطحی و ابتدایی با
كالم بشــر ندارد .نكته دیگر آنكه تدبر در قرآن به
پیگیری سیر آیات ،یكی پشــت س ِر دیگری و دقت
باطن ارتباط آنها نیز نظر دارد ،چرا كه كشــف
در ِ
انسجام و هماهنگی و عد ِم وجود اختالف ،نیازمند
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پیگیری و بررسی آیات در سور ه و آیات سوره با كل
قرآن دارد تا معلوم شود كتابی كه در طول  23سال
زندگی پیامبر(ص) در شرایط
در فراز و نشیبهای
ِ
بسیار متفاوت از یكدیگر نازل شده است ،نمیتواند
ذهن بشر بلكه هر موجود مادی
ساخته و پرداخته ِ
باشد كه پیوسته محكوم به تغییر و تحول و حركت از
نقض به سوی كمال نسبی خویش هستند .پس در
امر تدبر در قرآن ،كاوش و اندیشه در كشف مفاهیم
و روابط ناپیدای موجود در هر یك از آیات و ارتباط
آیات با یكدیگر و آن آیات با آیاتِ دیگر ســو ِر قرآن
مدنظراست.
فرق تدبر و تفسیر
با دقت نظر در آیات معلوم میشــود كه تدبر غیر از
تفســیر مصطلح اســت و میان آن دو تفاوتهای
بارزی وجود دارد:
الف) در تدبر در قرآن همه اقشار مردمی در هر رتبه
از فهم و درك و مراتب علمی و روحی كه باشــند،
شــركت دارند و صِ رف بهرهمندی از ترجمه ،برای
اصل تدبر كفایــت میكند حال آنكه تفســیر به
مجتهدین در فه ِم قرآناختصاص دارد كه حداقل
ِ
علمی تدبر مجهز هســتند .نكته فوق
به كلیدهایِ
ِ
در آیات دعوت به تدبر ،به روشــنی دیده میشود
كه عموم مردم حتی منافقین و مشــركین را مورد
خطاب قرار میدهد« :أَ َفلَ ْم یَدَّ ب َّ ُروا ال ْ َق ْو َل أَ ْم جا َء ُه ْم

آن
ون الْق ُْر َ
ِیــن»« .أَ َفال یَت ََدب َّ ُر َ
ما ل َ ْم یَ ْأتِ آبا َء ُه ُم ْالَ َّول َ
َ
َ
أَ ْم َعلی ُق ُلوبٍ أَ ْقفال ُ
ْ
َ
كان
و
ل
و
آن
ُر
ق
ل
ا
ون
ر
ب
َد
ت
ی
ال
ف
ها»«.أ
َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ
م ِْن ِع ْن ِد َغ ْی ِر َّ
اللِل َ َو َج ُدوافِی ِهاخْ تِالفاً َكثِیراً»
ب) در تدبــر ،فكر و دل هر دو شــركت دارند لیكن
تفسیر جریانی است فكری كه لزوماً ،با جریان قلبی
همراهنیست.
ت) در تدبر ژرفای آیات و نتایــج و پیآمدها و لوازم
آیات مورد بررســی واقع میشــود حال آنكه در
تفسیر،اینمسائللزوماًپیگیرینمیشود.
ث) در امر تدبر ،شــخص ،خــود را مخاطب آیات
میبینــد و درمــان در ِد فكری و قلبــی خویش را
میجوید ،اما در امر تفســیر مفســر خود را مبلغ و
بیانگر آیات میشناســد ،اگرچه خــود را مخاطب
آیات ،نبیند .بنابراین هر تدبــری میتواند تبلیغ را
در پی داشته باشد ،لیكن هر تفسیری با جریان تدبر
همراهنیست.
ج) تدبر ،جریانی روحی ـ فكری اســت كه با قرائت
آهنگین و یا استماع آیات ،زمینهســازی شده و با
كاوش در آیــات ادامه یافته ،به اســتخراج داروی
درد خویــش و بهكارگیری آن ختم میشــود كه
قرائتزمینه آن و عمل نتیجه آن اســت (قرائت ـ
فهم ـ عمل)؛ این مســأله با توجه به حدیث معصوم
توضیح معنی «حق تالوت» به روشــنی معلوم
در
ِ
میشــود ،حال آنكه در امر تفسیر آن مقدمه و این
نتیجهالزامینیست.
ح) در تدب ر كافر و مشــرك نیز شــركت دارند حال
آنكه تفســیر به مســلمان آن هــم مجتهدین،
اختصاصدارد.
خ) در بســیاری از موارد تدبر،رجوع به احادیث نه
تنها لزومی ندارد ،بلكه امــكان هم ندارد ،چرا كه به
تخصص نیاز دارد و گاهــی اص ً
ال معنی ندارد؛ آنجا
كه مدبر در آیات ،شــخص كافر و مشــرك باشد و
بخواهد به حقیقت دست یابد .حال آنكه در تفسیر،
رجوع به احادیث معصوم امری اساســی و ضروری
است و بدون احادیث و تسلط بر آنها ،نمیتوان به
تفسیرپرداخت.
تدب ِر در حد تخصصیبا حقیقت تفسیر وحدت دارد،
لیكنباواقعیتتفسیرلزوماًهمسانیندارد.بنابراین
تدبر با حقیقت تفسیر رابطه عموم و خصوص مطلق
دارد اما با تفسیر مصطلح رابطهاش عموم و خصوص
منوجه است كه نه هر تدبری ،تفسیر مصطلح را در
پی دارد و نه هر تفسیر مصطلحی با تدبر همراه است
بلكه بعضی از تفاسیر مصطلح ،تدب ِر تخصصی را در
ضمن خویش به همراه دارد.
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تعـزيه
موسيقي يانمايش؟

ســيداصغر نوربخش| روزهايي كــه تعزيه در كوچههــا ،گذرگاهها
و ميدانها اجرا ميشدند ،هر چند كه دور نيســتند ،اما اكنون ديگر
دستنايافتني شــدهاند .خاطرهشان از ياد كســاني كه اين تعزيهها
را در آن مكانها ديدهاند هرگز پاكشــدني نيســت .تعزيه ،بخشي
انكارناپذير از هويت ملي و مذهبي ما اســت .حساسيت نشان دادن
به آســيبهايي كه هويت فرهنگي ما وارد ميشــود وظيفه هر يك
از شــهروندان است .شــايد الزم باشــد كمي از تبليغات اقتصادي
و سياســتبازيها خارج شــويم و به هويت خودمان نگاه اندازيم.
كودكان ما بدون هويت ايراني ،نميتوانند ايراني باشــند .گفتن اين
نكته ضروري اســت كه اين گزارش حاوي نظرات بخشــي از جامعه
هنري و پژوهشــگران عرصه هنر اســت .اين گزارش ميتواند در
آينده گســتردهتر و كاملتر شــود .در اين راه نظرات كارشناسان و
دستاندركاران امر ميتواند راهگشاي نياز امروز فرهنگي ما باشد.
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آسیبهای تعزيه
محمدجوادبشــارتيمحققونويسندهعرصهموســيقيدربارههنرتعزيهچنين
ميگويد :در گذشته ،تعزيهخوان كسي بود كه موسيقي را خوب ميدانست و همه
خوانندگانماتعزيهخوانبودند.اماامروز،بهترينتعزيهخوانهايماالزاماًشناخت
باالي موسيقياييندارندوبيشتر،الحانيكهبايددر تعزيه اجراكنندرا ميشناسند،
مســلطبهچموخمآوازنيستندوبهصورتسنتيازگذشــتگانخودآموختهاند.
مادرحالحاضرســهگروهتعزيهخوانداريمكهنخست،تعزيهخوانانيهستندكه
بر موسيقي نيز اشراف دارند .اين دســته ضمن اينكه شغلشان تعزيهخواني است،
موسيقيدان هم هستند .تعداد اين گروه بسيار كم و انگشتشمار است .دسته دوم
به معناي شغلي ،غيرحرفهاي هستندو به خاطر اعتقادات مذهبيشان تعزيه اجرا
ميكنند.بهموسيقيتسلطندارندامابهخاطراعتقاداتشان،اجرايقويدارند.دسته
سومشغلشانتعزيهخوانياستوازاينراهامرارمعاشميكنند.ايندستهدرطول
سالبهصورتدورهگردي،تعزيهاجراميكنند.وقتيبهدنبالاينهستيمكهتعزيه
را به عنوان يك هنر نمايشي معرفي كنيم ،بنابراين شروع ميكنيم به نوشتن متن
نمايشيبرايآن.بعدمتونآنچاپميشــودودراختيارنمايشيهاقرارميگيرد.
هرچند اين كار از لحاظ پژوهشي كار مثبتي اســت اما به لحاظ اجرايي يك ضعف
محسوبميشود،چراكهديگرانرادراجرامحدودبهيكمتنميكنند.

تغييردر هويت تعزيه
ســعيد افزونتر ،يكي ديگر از پژوهشــگران عرصه موســيقي اســت كه
شايد كمتر شناختهشــده باشد اما آثارش نشــان از قوت كارش ميدهند.
او ميگويد :نام ديگر تعزيه« ،شــبيه» است يعني نشــان دادن و به نمايش
درآوردن وقايع و اتفاقاتي كه رخ داده اســت .امــا گفتوگوها و كالمهاي
آن توســط الحان موســيقي و به صورت موسيقايي ادا ميشــود .دو رشته
هنري هستند كه در رابطه با تعزيه خود را مدعي ميدانند؛ يكي تئاتر است
و ديگري موسيقي .اما امروز شــاخهاي كه متولي تعزيه شــده است تئاتر
است .تعزيه در دانشــكدههاي تئاتر تدريس ميشــود و در جشنوارههاي
نمايشي اجرا ميشــود .اما موســيقي از تعزيه غافل بوده است .در جايي كه
موسيقي تدريس ميشود نديدهايم كه حرفي از تعزيه به ميان آيد .بنابراين
اگر از نظر اداري و آموزشــي به اين موضوع نگاه كنيــم ميبينيم كه تعزيه
به تئاتر و نمايش نزديكتر اســت .قرار گرفتن هنر تعزيه زيرنظر سيســتم
نمايشــي ،هويت آن را دچار تغيير و تحول كرده اســت .تعزيه در گذشته از
بعد نمايشياش بسيار ساده برگزار ميشد .اما تعزيهخوانها امروز معتقدند
براي آنكه مردم بيشــتر به تعزيه توجه كنند بايد بار نمايشي آن را قويتر
كنيم .در نتيجه بعد موسيقايي آن كمرنگتر ميشود.

«تعزیه» :آیین یا...؟
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 آنكه پيشــينه اجراي تئاتر در ايران را به عقب
برگردانند ،در مقطعي از پژوهشهايشــان از تعزيه بــه عنوان يك نمايش
ايراني ياد كردند و بيشــتر هدف اين بود كه ســابقهاي براي تئاتر در ايران
ايجاد كنند .اين كار از مدخل يك انحراف بود .ما نميتوانيم 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 ميگوييم از مجموعه آداب ،ســنن ،باورداشت و پيشينه فرهنگي به
عالوه تمام عناصر فرهنگي در كنار هم ياد ميكنيم .هيچ فرهنگشناســي
عناصر يــك آيين را تجزيــه و آنهــا را هنرهای مختلف بذل و بخشــش
نميكند .وقتي از آيين صحبت ميكنيــم از يك خاطره قومي و خصوصيت
فرهنگي ياد ميكنيم كه همه عناصر آن با هم معنا مييابند .آيين ،جلوهاي
از اجتماع يا همسويي عناصر شكلدهنده فرهنگ يك جامعه است .اينكه
بخواهيم اين عناصر را از هم تجزيه كنيم يك اشتباه بزرگ مرتكب شدهايم.
در گذشته اهالي نمايش اين اشــتباه را كردهاند و اخيرا ً هم اهالي موسيقي
تعزيه را جزئي از موسيقي ميدانند و اين اشــتباه را تكرار ميكنند .تعزيه،
آييني اســت كه همه عناصر فرهنگي ايراني در آن نمايان است .آيين يك
موضوع از پيشتعيينشده نيســت .وقتي درباره موضوع آيين به نقطهاي
برســيم كه آن را در ســالن تئاتر يا سالن موســيقي ،بازتوليد كنيم،
آنجا آيين را تبديل به عنصر مــوزهاي كردهايم و از آن فاصله جدي
گرفتهايم .در واقع مرگ آيين با بازتوليد آن شكل ميگيرد .فرهنگ
در يك پروسه زماني هزاره ،تغيير جهت و موضع ميدهد و يك آيين،
در يك سير تكويني شــكل ميگيرد .آيين بايد در ناخودآگاه جمعي
مورد پذيرش قرار گيرد و نميتوان براساس يك قاعده هرمي درباره آن
تصميم گرفت .بلكه برعكس ،آيين از پايينترين سطح هرم به باالترين
سطح نفوذ ميكند .اما بازتوليد آيين ،همان نگاه از باال به پايين هرم است.
ما نميتوانيم هيچ اثري در شــكلگيري آيين و تغيير جهت آن داشــته
باشيم مگر آنكه به مرگ آيين رسيده باشــيم و ناگزير باشيم كه آن را
بازتوليد كنيم.

آيين را نبايد
تماشاخانهاي كرد

هوشنگ جاويد پژوهشگر هنرهاي آئینی ومؤلف و محقق در زمينه
موسيقي نواحي ميگويد :در تعزيه نميتوان 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 بخشهاي آن به عنوان بخشي از فرهنگ و
هنر اين كشور مورد توجه قرار گرفت .او تعزيه را يك هنر باورمدار
ايرانيـاســامي ميداند و ميگويد :ايرانيها 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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استقبالویژهازفیلم

سینما

میدانیدخوشحالیمنبیشترازچهبابتبود؟اینکهآنقدر«سفیر»سروصداکرده
بودکهشخصامامخمینی(ره)اینفیلمرادوباردیدند.بعدازآنهمآقایخامنهایکه
درآنزمانرییسجمهوربودند،بههمراههیئتهمراهاینفیلمرادیدند.

ميگفتند نميشود ولي شد!

با اسماعیل فریبرزصالح ،خالق «سفير» نخستین فیلم عاشورایی سینمای
ایران كه بعد از سه دهه همچنان اثري تراز محسوب ميشود
مریم قاضی زاده
«سفیر» از جمله فيلمهاي ارزشمندي است كه با موضوع قيام عاشورا ســاخته شده است .اين فيلم آغازگر
حرکتی جسورانه در حوزه فیلمســازی درباره قیام هم هســت كه اتفاق ًا به لحاظ هنري تحسين مخاطبان و
منتقدان را برانگيخته .فريبرزصالح پيش از كارگرداني «ســفير» يك سريال به شكل مشترك ساخته بود و
حضوري كوتاه در چند فيلم داشــت .با اين زمينه و در حالي كه تجربه كارگرداني سينمايي نداشت ،فليمنامه
كيهان رهگذر به او پيشنهاد شــد تا آن را در قالب فيلمي كوتاه نيم ســاعته و با فرمت  16ميليمتري بسازد.
صالح بعد از خواندن فيلمنامه تصميم ميگيرد آن را گسترش دهد كه نتيجهاش شد فيلم سينمايي «سفير».
فريبرزصالح در اين فيلم گوشهاي از زندگي قیسابن مســهر ،نماینده امام حسین(ع) را تصوير كرد .سراغ او
رفتيم تا خاطرات ساخت اين اثر سينمايي را برايمان بازگو كند.
پيش از شما چند نفر نامزد ساخت
«ســفیر» بودند چطور شــما انتخاب
شديد؟
ســفیر یک فیلمنامه نیم ساعته تلویزیونی
بود که قرار بــود عــدهای آن را به صورت
16میلیمتری بسازند .بعد فیلمنامه را به من
دادند که بسازم .من خیلی با مدیوم تلویزیون
آشنایی نداشتم ،اما وقتی فیلمنامه را مطالعه
کردم دیدم جای زیادی برای کار کردن دارد.
به همین دلیل پیش آقای حداد عادل که آن
زمان در تلویزیون بودند رفتم و این موضوع را
با ایشان در میان گذاشتم .ایشان هم موافقت
کردند و گفتند تا جایی که میشود ،مفصل به
اینماجرابپردازید.
چه شــد کــه شــهید کالهدوز
تهیهکنندگیفيلمرابرعهدهگرفتند؟
وقتی آقای حداد عــادل از تلویزیون رفتند،
نمیدانم از چه کانالی اما کار به دست شهید
کالهدوز رسیده بود و ایشان از من خواستند
کهکارساختاینفیلمرابرعهدهبگیریم.
و بــا کمک ایشــان کار در مدیوم
سینماییکلیدخورد.
بله .من به اتفاق چند نفر از دوســتان که در
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تلویزیون کار میکردنــد ،مأمور به خدمت
شــدیم که این فیلم را برای شهید کالهدوز
بسازیم .کار را شــروع کردیم و در نیمههای
راه بود که ایشان شهید شدند .بعد از آن ،سپاه
از ما خواست که کار را ادامه دهیم ولی بعد از
شــهید کالهدوز من تأمین بودجه را تقبل
نکردم.
مگر تا قبل از شهادت ایشان ،بودجه
دستخودتانبود؟
بله .با شهید کالهدوز یک قرار دیگر داشتیم.
این شــهید بزرگوار آنقدر با من خالصانه
صحبت کــرده بود که قرار مــا از حالت یک
قرارداد کاری خارج شده بود و بیشتر به یک
قول و قرار شباهت داشت .من به ایشان گفتم
که بودجه را قبول نمیکنم چون آنوقت باید
مدام فاکتور نشان بدهم اما ایشان گفتند که
من به تو اطمینان دارم و هرکاری که میدانی
برای بهتر شدن این فیلم الزم است انجام بده.
قرارداد ما هم همان دســتی بود که به نشانه
قولبههمدیگردادیم.
وقتي كاري ســابقه نداشته باشد
حساســيتها پيرامونش دو چندان
ميشود .وضع در زمان ساخت «سفير»

چگونهبود؟
زمان ســاخته شــدن این فیلم خیلیها
آیه یأس میخواندند که در این کشــور و با
امکاناتی که دارد نمیشــود فیلم ســاخت
یا اینکه حساســیتها روی این فیلم زیاد
خواهد بود و از این حرفها .اما من از ساختن
سفیر هدف داشتم و گوشــم به این حرفها
بدهکار نبود .من میخواســتم در شرایطی
که زمان قطبزاده بــود و خیلی از فیلمها را
از پرده ســینما پایین میکشیدند و به جای
آنها فیلمهــای فرصتطلبانه نمایش داده
میشد ،یک فیلم بســازم برای حکومت و
برآمده از حکومت؛ فیلمی که در خور انقالب
باشد .با تمام اینها این فیلم کار اول من بود و
من میخواستم طوری این فیلم را بسازم که
بتوانم فیلمهای دیگری هم در سینمای بعد از
انقالبکارگردانیکنم.
از ابتدا داســتان فيلــم با موضوع
قیسبن مســهر بــود يا بــه خاطر
محدوديتها سراغ روايت سرگذشت
شخصیت مسلم بن عقیل ،دیگر سفیر
امامحسین(ع)رفتيد؟
فیلمنامهای که به دســت من رسید از ابتدا
مربوط به همین شخصیت (قیس) بود ،مضاف
بر اینکه من جسته و گریخته از پدرم راجع
به شخصیت قیسبن مسهر شنیده بودم .اما
وقتی به متون تاریخــی مراجعه کردم دیدم
که راجع به این شخصیت چیز زیادی نوشته
نشد ه اســت و آنقدر این شخصیت مهجور
مانده که آدم احســاس وظیفه میکند او را
بیشتر بشناساند .اساس ًا میخواستم به این
شخصیتبپردازمنهکلوقایعیکهدرآنبرهه
از زمان رخ داده اســت به همین دلیل بود که
تصمیمگرفتمفیلمیوسیعترازیکفیلمنیم
ساعتهتلویزیونیبرایاینشخصیتبسازم.
خیلیها «سفیر» را با صحنه معروف
ســر زدن به خاطر دارنــد .آن را با چه
شيوهايضبطكرديد؟
هنوز خیلیها درباره این صحنه از من سؤال
میکنند.یکیازکارهاییکهدرآنفیلمانجام
دادم و بسیار ماندگار شد و تا به همین امروز
خیلیها میخواهند از آن شبیهسازی کنند
امانتوانستهاند،همینصحنهمعروفسرزدن
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مهجوریتشخصیتقیسبنمسهر

فیلمنامهای که به دست من رســید از ابتدا مربوط به شخصیت قیس بود ،مضاف بر
اینکه من جسته و گریخته از پدرم راجع به این شخصیت شــنیده بودم .اما وقتی به
متونتاریخیمراجعهکردمدیدمکهراجعبهاوچیززیادینوشتهنشد هاست.

اســت .به من میگفتند نمیشود و امکانات
نداریم ،من هم گفتم باید ایــن کار را انجام
بدهیم چرا که عادت من در سینما این است
که اگر کاری را بخواهم انجــام دهم ،آنقدر
پافشــاري میکنم تا آن کار را انجام دهم .به
نظرم در سینما غیرممکن وجود ندارد .برای
این صحنه هم تمام تالش خود را کردم و حتی
یادم هست که مسئول درست کردن این سر،
نتوانسته بود کاری را که به او گفتهام درست
انجام دهد برای همین ما تمــام صحنهها را
فیلمبرداری کردیم و بعد خــودم به همراه
گریمور سر را درســت کردم و نعمت حقیقی
صحنه را بدون کات فیلمبرداری کرد .روزی
که میخواستم این کار را بکنم ،به همه گفتم
که میخواهم سری بزنم که در سینمای ایران
کسی تا به حال نزدهاست و این کار را کردم! در
یک برداشت هم انجام شد .حتی یادم هست
که در اولین جشنواره فیلم فجر ،فیلم را زیر
موویال گذاشــتند و خیلی عقب و جلو بردند
تا ببینند من کجا یــک کات کردهام و دیدند
که این کار در یک حرکت انجام شــده و کات
نداشته به همین خاطر کلی تشویقم کردند؛
خیلیهابهمنگفتندکهشانسراازماگرفتی.
واكنشها بعد از اكران فيلم چطور
بود؟ انتظارش را داشتيد كه «سفير» تا
اينحدموردتوجهواقعشود؟
درست به خاطر دارم که در اولین شب اکران
فیلم «سفیر» در سینما آزادی ،شیشههای
ســینما آزادی به خاطر ازدیــاد جمعیت
شکسته شــد و مردم برای دیدن «سفیر»
از در و دیوار ســینما آزادی باال میرفتند و
در نهایت فروش بســیار خوبی هم داشت.
میدانید خوشحالی من بیشــتر از چه بابت
بود؟ اینکه آنقدر فیلم ســروصدا کرده بود
که شخص امام خمینی(ره) این فیلم را دوبار
دیدند .بعد از آن هم آقای خامنهای که در آن
زمان رییسجمهور بودنــد ،به همراه هیئت
همراه این فیلم را دیدند و جالب است بدانید
که ایشان تنها کسی بودند که آشنایی کامل با
شخصیتقیسبنمسهرداشتند.
بازخوردمنفیهمداشتید؟
خــود فیلم بازخــورد منفی نداشــت ،اما
دردسرهای زیادی برای من ایجاد کرد .فیلم

در زمانی ساخته شــد که بضاعت سینمای
ایران خیلی کم بود و فیلم «ســفیر» در نوع
خودش حرکت بسیار بزرگی انجام داده بود.
سروصداییکهفیلمبرپاکرد،دوستودشمن
را هم به من شناساند و این کمی دردسرساز
بود .یادم هست یک روز مرحوم مالقلیپور
به من گفت :وقتی این فیلم را دیدم خیلی دلم
میخواست که جای تو بودم؛ این فیلم خیلی
ارزنده اســت .خب این نهایت لطف ایشان
بود که به این شكل بروز داده شد اما در کنار
این کســانی هم بودند حسادت میکردند و
چیزهایی را علم کردند که فقط حاشیهساز
بود.
یعنــی از تکنیک یا محتــوا ایراد
میگرفتند؟
نه .مثال میگفتند هزینه ســاخت این فیلم
خیلیباالبوده.
واقعااینطوربود؟
باورتان میشــود اگر بگویم که ما با تعدادی
افغانیکارمیکردیمکهاینبندهخداهابهیک
نان و خیار برای ناهار یا شام راضی بودند؟ تازه
در کنار اینها تمام عواملی که کار میکردند،
مثل مهران یوســفزاده که دکوراتور بود،
کارمند تلویزیون بودند که در ازای دستمزد
برای این فیلم ،تنها حــق مأموریت دریافت
میکردند و خودم بهعنــوان کارگردان هم
هیچ مبلغی بابت این کار دریافت نکردم چون
هدفهمهمااینبودکهبهصورتافتخاریاین
فیلم را بسازیم .البته در پخش تلویزیونی هم
کملطفیهاییدربارهفیلمانجامدادند.
از لحاظ محتوایــی بازخورد منفی
نداشتید؟
مردم عادی خیلی خوب با این فیلم برخورد
کرده و خیلی به من لطف داشتند ،اما از میان
نزدیکان و همکاران ،خیلیها معتقد بودند که
فیلم ضداسالمی است .آنقدر این حرفها
گفته شــد تا آیتاهلل پاکــدل از دفتر امام
خمینی(ره) به دفتر ما آمده و فیلم را دید و از
من پرسید نظر همکاران حرفهایتان درباره
تکنیک این فیلم چیست؟ من گفتم همه این
فیلم را پسندیدهاند .ایشــان هم در جواب
گفت:بهحسابکسانیکهخبراشتباهدادهاند
خواهمرسید.
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گزارش
این«شهادتنامه»است،نهتراژدی

هادی مقدمدوست
فيلمنامه نويس و كارگردان

تراژدی یک رویداد نمایشــی غربی اســت ،با فلسفه
غربــی آمیــزش بنیــادی دارد و به نظرم مناســب
نیســت که بیاییــم و واقعه کربــا را بــا این محک
بســنجیم و محاســبه کنیــم و بگوییم پانــزده تا از
نوزده مؤلفه تــراژدی را دارد .واقعــه کربال را میتوان
«شــهادتنامه» نامید و نه تراژدی؛ تــراژدی با مرگ
قهرمان تمام میشــود اما کربال با شــهادت تازه آغاز
میشــود .برای همین اســتعدادهای نمایشی واقعه
کربال فقط به خــود دهم ماه محرم ختم نمیشــود و
مبدأ اندیشــه کردن در چند و چون کار نمایشــی
درباره واقعه کربال اساســاً بر پایــه تفکر «همه
روز عاشــورا /همه جا کربال» است .یعنی شما
میتوانیــد درباره پــژواک عاشــورا و یا خود
واقعــه عاشــورا فیلمنامهای جــذاب و کام ً
ال
تاثیرگذار بنویســید .اســتعداد نمایشی واقعه
کربال در اصل مرتبط با مضامینی اســت که در
خود این رویداد اســت .فیلمنامهنویسی چند
رکن دارد .رکن شــخصیت ،رکن ماجرا و رکن
محتوا ...یعنی شما از این ســه رکن میتوانید ورود
کنید به فیلمنامه و کاری را بنویســید .واقعه کربال
از هر سه وجه غنی اســت و خصوصاً از وجه محتوا و
مضمون ...یعنی شما میتوانید درباره شخصیت حر
ابن یزید ریاحی (رضی اهلل عنه) فیلمنامه بنویسید.
میتوانید درباره حضرت علی اصغر(علیه الســام)
فیلمنامه بنویســید .حتی میتوانیــد درباره رابطه
حضرت امام حســین(علیه الســام) و زمین کربال
و اقوامی که در آن نواحی ســاکن بودند ،فیلمنامه
بنویسید .حتی میتوانید درباره پژواکی که زندگی
حضرت امام حسین(علیه السالم) در مملکتی دیگر
داشــته ،در زمان حال فیلمنامه بنویسید .کافی است
بروید در منابع و مآخذ و در تاریخ اســام موشکافانه
جســتجو کنید و ماجراهای متعدد را استخراج کنید.
اما از حیث محتوا واقعه کربال معدن عظیمی اســت.
وقتی ماجراها را مطالعه میکنیــد و مفاهیم را درک
میکنید و قصد میکنید در حوزه آن مفهوم و محتوا و
یا آن تأثیر فیلمنامه بنویسید ،باز هم در حال استفاده
از امکانات نمایشــی ایــن واقعه هســتید .مبناهای
مطالعات تئوریــک ما در زمینه نمایــش اصوالً غربی
است .یعنی وقتی مینشــینیم یک چیزی بخوانیم تا
نمایش نوشتن را یاد بگیریم ،منابعمان همان منابعی
اســت که در غرب تولید شــده؛ تعاریفمــان همان
تعاریف اســت .تراژدی و کمدی و درام و حماسه را از
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روی آن منابع بلد شــدهایم .االن بیشتر اصطالحاتی
که ماها در محاورات تئوریکمان اســتفاده میکنیم
همان کلمات خارجی و التین اســت .انگار نه انگار که
درباره یک چیزی که مســتقیم بــا فرهنگ ربط دارد
حرف میزنیم انگار که مث ً
ال درباره تکنولوژی و صنعت
حرف میزنیم .مث ً
ال کلمه «پالت» را استفاده میکنیم
اما ســر معنیاش ابدا ً توافقی وجود نــدارد .یک جا به
معنی پیرنگ (که خودش درســت معنی نشده) و یک
جا بهعنوان موقعیت نمایشی و یک جا به عنوان طرح و
توطئه داستانی و ...میبینید!؟ حتی وقتی قرار است
یک کلمــه از واژگان ادبیات نمایشــی تدوین
شده در غرب ترجمه شــود ،کار به چاقوکشی
میانجامــد! اصوالً به نظرم مهمترین مشــکل
برای ترســیم کردن واقعه کربال که یک واقعه
شیعی محض اســت ،ورود از نواحی و مناطق
تئوریک غیرشــیعی اســت! نبود یک پشتوانه
درســی در عرصه تحلیل عناصر نمایشی واقعه
کربال ــ بومی و شــیعی ــ باعث ســردرگمی
و بالتکلیفــی در کار فیلمنامهنویس میشــود .هر
اتفاق خوبی هــم که بیفتد اتفاقاتی اســت که خود
افراد ایجاد میکنند اما اگر قرار باشد گسترش پیدا
کند ،باید مبانی ادبیات نمایشــی یکســان و قابل
ارجاع و اتکا شود .نپرداختن به واقعه کربال یک زیان
بزرگ برای ماســت .االن عالمــان و مورخان دینی
و شــاعران و مداحان اهل بیت دارنــد این تکلیف
را انجام میدهند .ســینما خیلی کم در این زمینه
تالش کردهاســت .جای فیلمهای ســینمایی این
وسط خیلی خالی اســت .تلویزیون بودجهای خود
را صرف راهبردهایی میکنــد که فیلم درباره واقعه
کربال در آن جای مهمــی دارد .یعنی هم بودجه و هم
راهبرد و هم همت اجرای راهبرد در تلویزیون در کنار
هم هستند و الزم و ملزوم یکدیگر .اما در سینما بودجه
و راهبرد مربوط به یک جا نیستند .راهبرد از یک جا و
بودجه از جاهای دیگر اســت .البته در سینما هم این
اتفاق افتاده اما جاهایی بوده که تأمین کننده بودجه و
مجریان راهبرد یا با هم اتفاق نظر داشتهاند یا بودجه و
همت اقتصادی و راهبردی کام ً
ال از سمت خود دولت
بودهاست .اگر در بخش خصوصی قرار باشد برای واقعه
کربال بودجهگذاری شــود باید رفت سراغ کسانی که
عاشق صرف هزینه برای امام حســین(علیه السالم)
هســتند .به نظرم ســینمای ما از لحاظ مالــی واقعاً
بیبضاعت است.
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سینمانیازبهقیامکربالدارد

ناصر هاشمزاده
فيلمنامه نويس

وقتــیراجعبــهفیلمنامهصحبتمیکنیم،یعنیدربــارهمتنیکهقابلیتتصویر
شدن را دارد حرف میزنیم .مسلماً هر واقعه تاریخی برخی قابلیتها دارد که باید
بهوسیله فیلمنامهنویس و بعد به وسیله کارگردان کشف شود .همین کشف است
کهموجببهوجودآمدنیکهنرمیشــود.ازهرحادثهبزرگوکوچکمیشــود
برایســینمااســتفادهکردواینبستگیبههنرنویسندهوکارگرداندارد.حادثه
کربالبهصورتبســیارمضاعفیاینقابلیترادرخوددارد؛آنقدرقابلیتداردکه
هرکدامازماجراهایآننیمروزعظیممیتواندداستانیکحماسهباشدوسینمای
ماچیزیکهنیازداردهمینمقوالتاست.امروزسینمادرجهانبهمعنیواقعیآن،
چیزی است که قابلیت دیده شدن را دارد .کاری به جریانات مبتذلی که در سینمای
دنیاراهافتادهومتأســفانهسینمایماهمداردبهآندچارمیشودندارم،امابخشمهم
سینمانیازبهموضوعاتیمثلقیامکربالدارد.
برای این کار هم نویســنده و هم کارگردان باید بضاعت پیدا کنند تا بتوانند در اینباره
بنویسندونوشتههارابهبهترینتصاویرتبدیلکنند.خودمهروقتبهسمتاینموضوع
رفتهامکهحتیبخواهمداستانیازداستانهایاینواقعهرابنویسم،دیدهامکهبضاعت
زیادیدراینراهنیازاســت.یعنیفقطمســئلهدانستنتاریخوحادثهنیست،بلکهفهم
بسیاریازمعارفاستکهبایدازآنهابهرهمندباشیمتابتوانیمبهسراغموضوعیبااین
عظمتبرویم.چطورمیشــودازاینحادثهدرســینماحرفبزنیم،آنوقتبگوییمکه
هدفتنهاروایتحادثهتاریخیبودهاست؟چنینچیزیمثلایناستکهیکداستان

خام بنویسیم و شخصیتها در داستان پرداخته نشوند .متن وقتی در سینما نوشته
میشود،برایسینمااست،آنچهکهبایدنسبتبهآناعتراضکنیموبرایمانسؤال
بهوجود بیاورد این است که چرا از این دست متنها در متون ادبیما هم کم است و
آنچهکهدرادبیاتداستانیدیدهمیشودصرفنقلتاریخاست؟اینکافینیست.
یــکرماننویسخوبدرغربهمبههماناندازهکهمعرفتداردمیتواندرمان
ارزنده و عمیق بنویسد .وقتی نویسندهای «آخرین وسوسه مسیح» را مینویسد،
ازهمانچیزیکهنوشــتهمیتوانیمبفهمیمکهایننویســندهچقدرمتنهای
مختلفخواندهتاتوانســتهبهقصهنویسیدربارهمسیحبرسد.ادبیاتداستانیما
نقلتاریخشــده،امارماندراینبارهوجودنداردیااگرهمباشــدآنقدرکمبودهکهبه
چشم نیامده است .همه اینها هم از این نشئت گرفته که بضاعت نویسندگان ما درباره
واقعهکربالآنقدرزیادنیستکهبتوانندآثارارزندهایرادراینزمینهتولیدکنند.خب
بااینشــرایطدرســینماهمنمیتوانیمانتظارفیلمنامههایفاخرداشتهباشیم.حاال
فرضکنیدکهیکرمانخوبهمنوشــتهشــودوقرارباشدبهفیلمنامهتبدیلشود،
زمانزیادیمیبرداینطورنیست؟امامتأسفانهدرجامعهماسرمایهگذاریهاییازاین
دســترخنمیدهد.قبولدارمکهحساسیتهایزیادیدربهتصویرکشیدنزوایای
مختلف این واقعه وجود دارد اما شک نداشه باشید که این حساسیتها در برخی جاها
بدهمنیســت.کمترینفایدهاینحساســیتهاایناستکهحداقلاجازهندادهکهاثر
مبتذلیدراینبارهبوجودبیاید.

جامعترينمنبعالهامبرايخلقفيلموقصه

علیرضا کاظمیپور
فيلمنامه نويس

به نظرم واقعــه کربال فقط یک واقعه در دل تاریخ نیســت .بلکه واقعیتی
در دل زمان اســت که هر ســال تکرار میشود و زنده اســت .به لحاظ
محتوایی این اتفاق حاوی پیامها و ارزشهایی ذاتی اســت .مثل آزادگی
و وارســتگی ،قیام علیه ظلم و حکومت فاســد به قصد اصالح ،پایمردی
و ایســتادگی بر ســر ایمان و عقیده ،وفاداری به آرمان و شهادت .اینها
ارزشهایی اســت که هیچوقت کهنه نمیشــوند و هر زمان میتوان با
همین درونمایهها داستانی نوشت و فیلمی ساخت .کربال برای ما تجسم
نهایت درام اســت .من بارها در مراســمهای عزاداری دیدهام که چطور
مداحان به تناســب مجلس و مصیبت صاحبان عزا ،بخشی از داستان کربال
را انتخاب میکنند و با تعریــف پرآبوتاب آن همه را به گریــه میاندازند و
باعث میشــوند که صاحبان عزا ناخودآگاه دســت به قیاس مصیبت خود با
عظمت آن واقعه زده و آرام بگیرند .این نشان میدهد که داستان کربال ابعاد
بیشماری دارد و میتواند منبع الهام قصهها و فیلمهای بسیاری قرار بگیرد.
من تا به حال دو ســریال «غریبانه» و «آخرین دعوت» را درباره این موضوع
نوشــتهام؛ با اين حال برخي حساســيتها اجازه نميدهــد فيلمنامهنويس
ســراغ اصل واقعه برود و قصههای خود را در حاشــیه آن واقعــه و با آدمها و
شخصیتهای فرعی آن ماجرا مينويســد .به غیر از آن ،بحث سرمایهگذاری
هم هست .ســاخت ســریالها و فیلمهای تاریخی بودجه و سرمایه عظیمی
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میطلبد که بدون کمک و حمایت صداوســیما و سایر ارگانهای دولتی
امکانپذیر نیســت و آنها نیز ترجیح میدهند که با افراد کاركشــته و
امتحان پسدادهای مثل آقای میرباقری به ســراغ چنین داستانهایی
بروند .البتــه اگر به خــود واقعــه کاری نداشــته باشــیم و بخواهیم
داســتانهای امروزی با الهام از آن واقعه بنویســیم قصیه فرق میکند.
اتفاقاً تلویزیون در طول ســالها ســریالها و تله فیلمهای بسیاری را با
مناسبت محرم تولید و پخش کردهاســت که بعضی از آنها مثل شب
دهم جزو کارهای ماندگار سیما هستند.
با اين حال کارهای خوبی در زمینه ســاخت آثار عاشورايي شده است .مثل
فیلم «روز واقعه»« ،شــب دهم»« ،معصومیت از دست رفته»« ،مختارنامه»
و اخیرا ً «رســتاخیز» .بنابراین میتوان کارهای خوبی در این زمینه نوشت.
شاید یکی از مشکالت ما نداشتن آدمهای متخصص و قابل اعتماد در ساخت
چنین آثاری اســت.نكته مهمتر اين كه فیلم ســینمایی بایــد بتواند هزینه
ساخت خود را از طریق فروش گیشه دربیاورد .هر چند که در ایران ما با پول
نفت فیلم میسازیم و فیلمساران دولتی ما با هزینههای سرسامآور کارهایی
میســازند که هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد .بخش خصوصی ما به خاطر
همین هزینهها خود را درگیر چنین پروژههایــی نمیکند .بنابراین میماند
حمایت دولتی و بعضی از فیلمسازان مورد تاییدشان.
65

مرور

واقعه در قاب
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مروریبر اندک تولیدات عاشورایی سینمای ایران
امید صبوری

پرداختن سینمایی به «عاشــورا» در ایران از «روایت واقعه» آغاز شــد ،از «ارجاعات» گذشت ،به «معجزه و
کرامات» رسید و این روزها آماده توجه دوباره به «واقعه» اســت .مرور فرازوفرود تولیدات سینمایی در این
حوزه در طول  3دهه پس از انقالب ،همزمان بــا تصور رویدادهای تاریخی هر دهه بــه نتایج جالب توجهی
میانجامد .نتایجی که موید این واقعیت است ک ه «کل یوم عاشورا و کل ارض کربال» .داستان «واقعه عاشورا»
داستان هر دهه و سده است؛ گویی این قافله را منزلگاهی نیست...
مستندسازی حوادث انقالب
از اصلیتریــن جریانهای
فیلمسازی در این سالها بود
که یکی از محورهای مشترک این مستندها ارجاع و
اینهمانییابیمیانانقالبایرانوقیامعاشورابود.
در ایــن ســال اســماعیل
فریبرزصالــح جدیتریــن
تولید ســینمایی با مضمون
عاشورا را مقابل دوربین برد .فیلم سینمایی «سفیر»
با داستان شهادت «قیس بنمس ّهر» از سفیران امام
حسین(ع) ،که تا به امروز هم از مهمترین تولیدات
یـمذهبیسینمایایرانمحسوبمیشود.
تاریخ 
تأثیر «سفیر» بر مخاطبان و
پیگیران سینما چنان بود که
دو سال پس از اکرانش رحیم
رحیمیپوردرفیلم«زنداندولهتو»کهدربارهشهادت
تعدادی از رزمندگان به دست عناصر ضد انقالب بود،
از سخنرانی قیس در فیلم «سفیر» الهام گرفت و یکی
از شــهدای آن واقعه به همین شــکل ســخنرانی
غیرمنتظرهایراعلیهضدانقالبابرازداشت.
در ســالهایی کــه یکی از
مهمتریندورنمایههایمورد
اســتفاده در تولیــدات
سینمایی دفاع مقدس بود ،رسول مالقلیپور «پرواز
در شب» را مقابل دروبین برد که شباهتهای جنگ
تحمیلیوواقعهعاشورامهمترینمحورداستانیاش
بود .زندهیاد مالقلیپور در فصــل حمله نریمان به
استحکامات دشمن ،با اســتفاده از عناصری مانند
رجزخوانی ،ســقایی ،شــهادت و نیز موســیقی
الهامگرفتــه از نوحهها و نغمههای عاشــورایی ،به
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داوود میرباقــری فیلــم
«مسافر ری» را در این سال
ســاخت .فیلمی کــه البته
درباره حضرت عبدالعظیم حســنی (از شاگردان و
مریدان امام هــادی) بود ،اما میرباقــری نقطه آغاز
اثرش را با رویداد تخریب مرقد امام حســین(ع) به
دســت خلیفه وقت عباسی شــکل داد تا با نمایش
سربرآوردن عبدالعظیم از زیر ویرانههای این مرقد،
بر تداوم این نهضت و نابودناپذیری اسوه حسین(ع)
درتاریخبشریتأکیدکند.
داریوش یاری در این ســال
فیلم «دخیل» را میســازد
که درباره مناسک آیینی ایام
محرموکراماتآناست.
«مصائب دوشیزه» ساخته
مسعود اطیابی هم بار دیگر
شــفا یافتــن در دســتگاه
اباعبدهلل را محــور روایت خــود قــرار داد .پرویز
شیخطادی هم در همین ســال سراغ مفهوم «شفا
یافتن» رفت اما با نگاهی متفاوت که حاصلش فیلم
«ســینه ســرخ» بود .فیلمی کــه کرامت حضرت
مسیح(ع) و امام حســین(ع) را به شکلی متقارن به
تصویرمیکشد.
همچنان «کرامات امام(ع)»
نســبت بــه اصــل «واقعه
عاشورا» در ســینمای ایران
اولویت دارد؛ «دستهای خالی» ساخته ابوالقاسم
طالبی یکــی از آخرین نمونههــای توفیقیافته در
زمینهبهتصویرکشیدناینمفهومبود.
با فیلم «دلشکســته» زاویه
نگاه به مقوله دفاع مقدس و
عاشــورا توأمان دستخوش
تحولی «عجیب» شد .پرداخت سوررئال و خیالی به
آیینهای عاشــورایی ،نقطه آغاز نــوع نگاهی بود.
«عصــر روز دهم» هم بــه عنوان یکی از واپســین
تولیــدات بــا محوریت «عــزاداری دوســتداران
اباعبدهلل» و نه «واقعه عاشــورا» در این سال مقابل
دوربینرفتودوسالبعدهمروانهاکرانشد.
«روز رســتاخیر» تازهترین
تالش یک سینماگر برای به
تصویــر در آوردن «واقعــه
عاشورا» اســت .احمدرضا درویش بیش از  2سال
درگیر پروســه تولید این فیلم بودهاســت اما فيلم
همچناندرپشتخطاكرانباقيماندهاست.

زیبایی به حماسهآفرینی حضرت عباس(ع) ارجاع
میدهد.
اســتفاده از «تشــنگی»
کاراکتر اصلــی ،از تمهیدات
ســینمایی بــرای ارجاع به
«کربال» و «عاشورا» است .محمدعلی نجفی در این
سال با استفاده از همین تمهید فیلم «پرستار شب»
را کارگردانــی کرد کــه در آن داســتان مراقبت
پرستاری مسیحی به نام ماری از رزمندهای زخمی
که امکان نوشــیدن آب ندارد و بســیار تشنه است
حکایتمیشود.
مهمترین رویــداد در حوزه
سینمای عاشــورایی در این
ســال به ثبت رســید« .روز
واقعه» درباره جوانی نصرانی بود که تازه اسالم آورده
ودرآستانهجشنازدواجخود،نداییغیبیمیشنود
که او را به یاری فرا میخواند .عبداهلل به دنبال این ندا
بیابان به بیابان و واحه به واحه تا کربال میتازد و عصر
عاشورا به آنجا میرســد تا «حقیقت را پاره پاره بر
نیزه» بیابد .در همین ســال ،کیومرث پوراحمد هم
فیلمی با دورنمایه عاشــورایی امــا در زمان حال
ســاخت« .به خاطر هانیه» درباره بشیرو پسر ناخدا
علو بود که برای شــفای خواهر هانیه نظــر در روز
عاشورادمامیمیکند.
پس از به خاطر هانیه ارجاع به
آیینهای مذهبی مرتبط با
ایــام ســوگواری امــام
حســین(ع) در برخی دیگر از آثار نمــود پیدا کرد.
«ســلطان» مســعود کیمیایــی یکــی از ایــن
نمونههاست.
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واقعه ای که هرگز کهنه نمی شود

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

عاشورا؛زیباترینآسماننیلگونتاریخ
پای صحبتهای عبدالحمید قدیریان درباره « نقاشی عاشورایی»
حسین سلیمی
نمایشگاه «آسمان حسین» و فیلم «محمد رسول اهلل (ص)» تازهترین فعالیتهای هنری عبدالحمید قدیریان است.
نمایشگاه «آسمان حسین» دربرگیرنده نقاشــیهای این هنرمند با موضوع عاشورا است که به مدت یک هفته در
خانه هنرمندان برای عالقهمندان به نمایش گذاشته شد و مورد اســتقبال قرار گرفت .قدیریان طراح صحنه فیلم
«محمد رسول اهلل (ص)» که این روزها اکران آن ادامه دارد ،هم بوده .او به خاطر عالقه به نقاشی در سال  1357وارد
دانشکده هنرهای زیبا شد .پس از آن به سینما آمد و در کنار نقاشــی ،طراحی صحنه بسیاری از فیلمها را به عهده
گرفت .بیشتر نقاشیهای قدیریان را آثاری با مضامین مذهبی و بهویژه عاشورایی تشکیل میدهد.
بیشتر نقاشیهای شما مضامین
مذهبی و بهویژه عاشــورایی دارند؛
علت یا علل گرایشتان به سمت این
مفاهیم چه بود؟
اواخر سال  56وارد دانشگاه هنرهای زیبا شدم؛
ورود به دانشگاه همزمان شد با وقایع انقالب .به
عبارت دیگر چشم عقلی من همزمان با انقالب

به این دنیا باز شــد .آن روح و حال و هوایی که
از طریق امــام (ره) به ما جوانها منتقل شــد؛
شوری بود که بعدها متوجه شدیم شور حسینی
است که ترکیب شده با شعور حسینی .به خاطر
همین حــال و هوا کــه از طریق انقــاب به ما
منتقل شده بود؛ به مباحث و نقاشی عاشورایی
گرایش پیدا کردم که البتــه تمام زندگی من را
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هم این مفاهیم عاشورایی فرا گرفت .جالب این
جاســت که بعدها متوجه شــدم خداوند وقتی
میخواســته عالم را خلق کند اولین چیزی که
در لوح محفوظ نوشت؛ واقعه عاشورا و مضامین
آن بود .به عبارت دیگر هر چیــزی که از زمان
خلقت خلق شــده در زیر مجموعه عاشورا قرار
میگیــرد .هر چقدر هــم که جلوتــر میروم و
درباره عاشورا تحقیق میکنم ،متوجه میشوم
که نهتنها زمان حال من و زمــان انقالب ،بلکه
در طول تاریخ بشــر؛ خدا همه چیز را بر مبنای
عاشورا تعریف کرده اســت .بنده به عنوان یک
فرد و نقاش هنوز هم به دنبــال مفاهیم عمیق
این واقعه هستم.
در کــوران انقــاب و در دوران
دفاع مقدس ،طبیعی بود که شــور
حسینی به شکل گسترده و پیوسته
در جامعه نمود داشته باشد .حاال هم
این شور هست (که در دهه محرم هر
سال به طور عینی شاهد آن هستیم)
ولی به خاطر تثبیت انقالب ،رویکرد
آن متفاوت اســت .شــما از اشکال
متنوع این شور حسینی چطور برای
خلق آثار عاشــورایی الهام و تأثیر
میپذیرید؟
شــور آن دوران دو جنبه داشــت یــک جنبه
اجتماعی و یک جنبه فردی .من چون چند سال
پس از انقالب به دنبال شــعور حســینی بودم،
احســاس میکنم که پرداختن به واقعه عاشورا
هنوز هم برایم تازه است .یعنی مفهوم این واقع
برایم امروزی اســت .این مفهوم برایم حکم یک
نوستالژی کهنه و قدیمی ندارد و این تصاویری
هم که از عاشورا میکشند ،که به انسان احساس
یک گذشــته خاطرهوار دست میدهد برای من
هیچ معنایی ندارد .عاشورا برای من یک گذشته
نیســت بلکه یک آینده جداب پرشــور و دست
یافتنی اســت .حسی که من نســبت به عاشورا
دارم و ســعی میکنم این حس را به مخاطبان
هم القا کنم یک حس شــعف است نه یک حس
حزن .احساس میکنم عاشــورا سکوی پرتابی
برای بشــریت در طول تاریــخ از زمان حضرت
آدم تــا زمان ظهــور امــام زمان(عج) اســت.
عاشــورا کالس بزرگی است برای هدایت انسان
به ســوی خلیفه اللّهی .در واقع مفاهیم عاشورا
انســان را آنقدر درگیر میکند کــه عزاداری
67

راز طراوت آثار

نقاشی

امام حســین(ع) تنها یک حس دلتنگی ایجاد
میکند .عاشــورا یــک مفهوم بســیار عظیم و
شیرین است .اگر شما عاشــورا را به چشم یک
مفهوم نگاه کنی بسیار داســتان عجیبی است،
ولی اگر به عنوان یک واقعه به آن نگاه کنی تنها
یک داســتان حزنانگیز دلخراشی بوده و بحثی
هم در آن نیست و البته همین حزنانگیز بودن
عاشــورا اســت که این واقعه را تا به امروز زنده
نگه داشته اســت .اما متوقف شدن در این حزن
خوب نیست ،باید عاشورا را فهم کرد و بر اساس
عبرتهای آن حرکت کرد.
این نگــرش در آثارتان نیز دیده
میشــود؛ یعنی میتوان بهراحتی
پیبرد که نقاشیها فقط برای ایجاد
حزن خلق نشد ه است.
القاء مفاهیم عاشــورا از طریق نقاشی کار بسیار
دشــواری اســت که به اعتقاد خودم ،من این
توانایی را ندارم .نقاشــی برای من حکم فرار از
یک «دلتنگی» دارد .وقتی راجع به این مفاهیم
تحقیق یا فکر میکنم ،به بنبســت میرســم؛
یعنی ظــرف وجودیام ظرفیــت گنجادن این
مفاهیــم را در درون خود ندارد .پس احســاس
ضعف میکنم و به سراغ نقاشــی میروم .زبانم
واقعــاً از بیان واقعه عاشــورا قاصر اســت .من
همیشه به دنبال شــناخت این مفاهیم هستم؛
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نقاشیهای عاشــوراییام را با رنگهای شــاد و جذاب ترسیم میکنم تا
بتوانم از واقعه عاشورا تصویری زنده خلق کنم .در واقع من دلتنگیهایم
رابانقاشیپرمیکنم.

حال چطور این شــناخت تبدیل به یک تصویر
شــود ،پروســه طوالنی را باید طی کند .هزار
نســل باید بیایند و فهم کنند و هزار نســل هم
باید مفاهیم را تصور کنند و این کار من نیست.
البته توقع زیــادی وجود دارد کــه یک نقاش
بتواند مفاهیم عاشــورایی را به تصویر بکشد؛ او
موفق نمیشود مگر این که خداوند لطف کند و
دریچهای را برایش به این مفاهیم بلند باز کند.
چیزی که در تابلوی من وجــود دارد و دیگران
هم بر آن صحه میگذارند ،حس امید است.
حس امید کــه میگویید در آثار
عاشورایی شما هســت و در آنها از
رنگهای شــاد زیاد استفاده شده.
دلیل اســتفاده از این رنگها برای
بیان واقعه عاشــورا نوعــی اغراق
نیست؟
نقاشــیهای عاشــوراییام را با بــا رنگهای
شاد و جذاب ترســیم میکنم تا بتوانم از واقعه
عاشــورا تصویری زنده خلق کنــم .در واقع من
دلتنگیهایم را با نقاشــی پر میکنم .این برای
نشان دادن اثرم نیســت ،بلکه نقاشی برای من
به نوعی یک فریاد درونی است .به همین خاطر
وقتی میخواهم یک تصویر از زیبایی بکشــم،
میگردم و میبینم که چه تصویــری زیباتر از
عاشــورا؟ وقتی میخواهم یک غیرت کامل را

به تصویر بکشــم سراغ عاشــورا میروم .وقتی
میخواهم والیت را به تصویر بکشم ،درمییابم
که عاشــورا اوج عدالتمحوری است .و یا وقتی
میخواهم دلدادگی را تصویر بکنم ،میبینم که
عاشــورا دلدادهترین آدمها را دارد .خالصه هر
موضوعی را که میخواهم تصویر کنم به عاشورا
میرســم .خیلی از این موضوعــات را میتوانم
به تصویر بکشــم و خیلی را هــم نمیتوانم ،به
همین خاطر است که بســیاری از تابلوهای من
را دیگران ندیدند .به اعتقاد من عاشورا قصهای
ناتمام اســت که با ظهور امام زمان(عج) کامل
میشود .یک از دوســتانم میگفت عاشورا اگر
داستانی ســی قسمتی باشــد فقط  12قسمت
آن تا به حال نمایش داده شــده و  18قســمت
آن باقی مانده است .یعنی تعالیمی که حضرت
یودو روز حرکت از مکه تــا کربال به
در آن ســ 
یارانشــان آموختند ،دقیقاً نیاز خوبانی است که
قرار است مســیر ظهور را طی کنند و در رکاب
آقا امام زمان (عج) باشند .حرکت اما حسین(ع)
یک آموزه بزرگ برای حرکت به آینده اســت.
من به عنوان یک هنرمند باید با مفهوم عاشــورا
درگیر بشــوم .این در حالی اســت که خیلی از
هنرمندان ما در این ســالها بیشــتر به واقعه
عاشورا پرداختهاند اما مفهومی نگاه نکردهاند.
یعنی نقاشان ما مفهوم عاشورا را
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وقتتغییراست

ما چیزی با عنوان هنر شیعه و عاشــورایی نداریم و جالب اینجاست که نیاز به
وجود چنین هنری را هم احساس نمیکنیم .هنرمندان ما هنوز احساس نکرده و
نخواستهاندکهدورهمجمعشوندومانیفستیبرایهنرعاشورابنویسند.

به درستی انتقال ندادهاند؟
نقاشی بســیار دشوارتر از ســخن گفتن است.
محققان ما که اهل ســخنوری هســتند و کار
آسانتری دارند ،نتوانســتهاند راجع به عاشورا
صحبت کنند چه به رسد به نقاشان ما که کاری
به مراتب دشوارتر دارند .متأســفانه عاشورا در
ســطح خیلی پایینی تحلیل شــده و محققان
ما نتوانستند در مورد عاشــورا ادای دین کنند.
هنرمند مفاهیــم را بایــد از محقــق بگیرد و
تحلیلهای حسی خود را نیز به آن اضافه کند و
تصویر را خلق کند .وقتی مواردی که به هنرمند
درباره عاشــورا منتقل میشود ،یکسری تاریخ
تولد و مســیر حرکت حضرت و از این دســت
موارد باشد ،آثار هم در همان حد خلق میشود.
ما اگر میخواهیم مســیرمان شــفاف شــود و
انقالبمان با قوت به جلو حرکت کند باید بیشتر
به مفهوم عاشورا فکر کنیم.
برخی معتقدند هنرمندان نقاش
در زمینه خلق آثار مرتبط با عاشورا
کــمکاری کردهاند .واقعــ ًا اینگونه
است؟
هنرمند هــر آنچه که دغدغه ذهنش باشــد به
تصویر میکشــد .باید شــرایط زندگی هنرمند
را هــم در نظر گرفت .هنرمنــدان متعهد ما که
حتی در میان مردم هم شناخته شدهاند ،نهایتاً
در نقاشیهایشــان از ظلــم اجتماعی صحبت
میکنند .متأسفانه فضای زندگی ما عاشورایی
نیست؛ ما مناسبتی عاشورایی زندگی میکنیم
و به همیــن خاطر دغدغــه هنرمند ،عاشــورا
نیست .محققان ما باید فضایی عاشورایی فراهم
کنند .یعنی اگر هنرمند بــه عنوان مثال به گل
فکر کند امام حســین(ع)را مقابل چشــمانش
ببیند و اگر میخواهد به نور و عدالت اجتماعی
فکر کند باز امام حسین(ع) را مقابل چشمانش
ببیند .وقتی فضای جامعه عاشــورایی باشــد،
نگاه اینچنینی هنرمند به عاشــورا ،ناخوداگاه
خواهد بود .چرا که معرفت را اجتماع و محققین
به هنرمنــد منتقل کردند .آن هنــگام هنرمند
میتواند ابعاد مختلف عاشورا را به تصویر بکشد.
در مالقاتی که گروهــی از هنرمندان با حضرت
آقا داشــتند ،ایشــان هم به همین نکته اشاره
کردند که «چــه به هنرمنــدان دادهاید و توقع
خلق چه اثری دادید؟» کســانی کــه پایههای
تفکری جامعه را میســازند کمکاری کردهاند.

نقاش جزو صادقترین افراد در اجتماع اســت و
همانند آیینه میماند که حقایق جامعه را بازگو
میکند و هر تصویری که بیندازی در این آیینه،
همان را منعکس خواهد کرد .هر هنرمندی در
ایران با هر تفکر سیاسی و اجتماعیای ،مطمئناً
احســاس لطیفی دربــاره عاشــورا دارد؛ دلیل
اینکه چرا نقاشی عاشورایی خلق نمیکند ،این
است که ما واقعه عاشورا را مناسبتی کردهایم.
هنرمندان دغدغهمند هم دنبال
هویتبخشــی به سبک«نقاشــی
عاشورایی» نبودهاند .اص ً
ال میتوان
برای نقاشی عاشورایی سبکی خاص
قائل شد؟
ما چیزی با عنوان هنر شیعه و عاشورایی نداریم
و جالب اینجاســت کــه نیاز به وجــود چنین
هنری را هم احســاس نمیکنیــم .هنرمندان
ما هنوز احساس نکرده و نخواســتهاند که دور
هم جمع شوند و مانیفســتی برای هنر عاشورا
بنویسند .هنوز این احساس نیاز شکل نگرفته،
چه برســد به این که بخواهد مکتبــی در باب
هنر عاشورا شــکل بگیرد .به خاطر اینکه فقط
واقعه عاشورا را میشناسیم و مفهوم را فراموش
کردهایم و عظمت عاشورا را نمیفهمیم و چون
از درک این مفهوم غافل ماندهایم ،به عاشــورا
فقط به چشــم یک روز معمولــی در تقویم که
ثبت شــده نگاه میکنیم .به همیــن خاطر هم
اســت که ما در بســیاری از آثار عاشورایی روح
دین را نمیبینیم و این هم به این خاطر اســت
که ما فقط موضوعات دینی را دســتمایه خلق
آثارمان قرار دادهایم و موضوعمحور هســتیم و
مفهوممحور نیستیم.
چرا شــمایلهای عاشــورایی
که بسیاریشــان برگرفته از خرافه
هســتند در جامعه رونق میگیرد و
رشد میکند ؟
مردم با تصویر ارتباط راحتــی برقرار میکنند.
مردم بــه نمــاد و تصویــر ذهنی نیــاز دارند.
میخواهند تجســمی از آنچه که دوست دارند
را داشته باشــند .این هنگام یک نیمههنرمند
میآیــد و از تصویری که مــردم در ذهن دارند
اســتفاده میکنــد و مــردم هم عالقه نشــان
میدهند .چنین اســت که این شــمایلها که
بسیاریشــان آثار ســخیفی هســتند شکل
میگیرد.
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تاریخچه

عاشورا و هنر نقاشی
واقعه عاشورا از دیرباز توســط هنرمندان مسلمان در قالب هنر
نقاشی تجلی پیدا کرده است .نقاشی عاشورایی از دوران زندیه تا
حال ،با خلق آثار متنوع از سوی هنرمندان تداوم و گسترش پیدا
کرده است؛ از نقاشیهای پشت شیشه که قدمت آنها به دوران
زندیه بازمیگردد و متأسفانه نمونههای کمی از آنها حفظ شده،
تا نقاشیهای قهوهخانهای که برگرفته از حماســه و رزم بود ...و
تا امروز که نقاشــان مدرن ،دنبالهروی پیشینیان خود برای ثبت
واقعه عاشورا هستند.
نقاشی پشت شیشه
نقاشیهای پشت شیشه جزو نخســتین نقاشیهای عاشورایی
دستهبندی میشــوند که در دوران زندیه و قاجار شکل گرفت.
هنرمندانی کــه به خلق این آثــار پرداختنــد در دورههای بعد
دنبالهرویی نداشتند و همین امر ســبب شد این شکل از نقاشی
تداوم نیابد .نماد در نقاشیهای پشت شیشه نقش مهمی داشت.
نقش اژدها در نقوش تمثیلی پردههای درویشــی و نقوش به کار
رفته در عالمتها از نقش این حیوان ،نماد عقوبت و سرانجام کار
فرعون ،یزیدیان زمانه و آتش جهنم دانسته شده است.
نقاشی قهوهخانهای
نقاشــان قهوهخانهای ســهم مهمی در خلق مضامین مذهبی
و بهویژه وقایع عاشــورا داشــتهاند .در دوره قاجار ،قهوهخانهها
همچون یک نهاد اجتماعی بودند؛ نقاالن و پردهخوانان ،ماجرای
کربال را بازخوانــی میکردند و مخاطبان بســیاری داشــتند.
قدیمیترین پرده عاشورا را «ناطق» نامی در دوره زندیه به تصویر
کشیده اســت .نقاشــی قهوهخانهای در دوره قاجار اوج گرفت و
چهرههای شــاخصی در مقاطع زمانی مختلف در این عرصه کار
کردهاند که از آن میان میتوان به علیرضا قوللرآغاســی ،فتحاهلل
قوللرآغاسی ،حسین قوللرآغاسی ،محمد مدبر ،حسین همدانی
و حسین تفتی اشاره کرد.
نقاشی مدرن
نقاشــیهای مدرن عاشــورایی نیز در دوران هنر مدرن شــکل
گرفت و موج سوم نقاشی عاشورایی آغاز شــد .در این دوره آثار
بیشتری با این مضمون شکل گرفت و تنوع بیشتری یافت .شاید
مشهورترین تابلو نقاشی عاشــورایی در دوران هنر مدرن توسط
استاد فرشچیان در سال  1355به تصویر کشیده شد که در سال
 1369به موزه آستان قدس رضوی هدیه شد.
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پاتوق
ِ
«س ّر نی» چگونه سروده شد؟

تخیلمقدس

پاتوق
نقد
شهیدعشق

نویسنده:
احمدتورگوت

«نویسنده ســنی مذهب اهل ترکیه» میتواند قالبی باشد تا
ذهن مخاطب را برای مطالعه یک رمان عاشورایی گیر بیندازد.
این دقیقاً همان ویژگی اســت که رمان «شهید عشق» دارد و
احمد تورگوت ،نویســنده حنفــی مذهب اهل ترکیــه ،آن را
نوشته و در ایران ترجمه شــده .رمان نگاهی عارفانه به ماجرای
هجرت عترت رســولاهلل(ص) از مدینه به مکــه و از آنجا به
سوی قتلگاه عشــق دارد .قتلگاهی که رسول گرانقدر اسالم و
موالی متقیان امیرمؤمنان خبر از آن دادهاند و ســرور جوانان
اهل بهشت آگاهانه پا در آن مسیر گذاشــت تا به مقصود خود
دســت یابد .رمان که میتوان آن را نمونه موفق تخیل مقدس
در نوشتن خطابش کرد ،توانسته با کمترین میزان تعریض به
تاریخ و اصل روایت مستند تاریخی تخیلی باورپذیر به خواننده
ارائه کند و بدون اینکــه تصویری مخدوش از اهل بیت آخرین
فرستاده الهی ارائه کند ،آنها را منطقی مجسم کند .هر چند در
برخی نقاط این روند تا حدودی کسلکننده شده و ممکن است
خواننده را ســرد کند ،ولی این روند همیشگی نبوده و رمان در
مجموع از سرعت خوانش خوبی برخوردار است .

آفتاب در حجاب

قطعه
ادبی
برشی از کتاب
سیدمهدی
شجاعی
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پاتوق
خاطره
قادرطهماسبی
شاعر

مگر نه بزرگترین آرزوى هر غریب ،رسیدن به موطن خویش است؟ و مگر
نه مقصد مدینه در پیش است؟ پس چرا تو مدام تداعى خاطرات گذشته را
مىکنى و در کجاوه تنهایى خودت ،اشک مىریزى؟ نمىتوان گفت که هر
چه بود ،گذشــت .ولى مىتوان گفت که فصل مصیبت ،سپرى شد .پس به
یاد بیاور اما گریه نکن ...
اکنون آرام آرام به مدینه نزدیک مىشــوى و رســالتى که در مدینه چشم
انتظار توســت ،از آنچه تاکنون بر دوش خود حمل کردهاى ،کمتر نیست...
به احترام حرم رســولاﷲ از محملها فرود بیایید! همه پیاده مىشــوند .و
امام فرمان مىدهد که همانجا خیمه را علم کنند .ســپس بشیربن جذلم
را صدا مىکند و به او مىگوید :پدرت شــاعر بود ،خدا رحمتش کند .تو نیز
شعر مىتوانى سرود؟ بشــیر مىگوید آرى یابن رسول اﷲ .امام مىفرماید:
پس ،پیش از ما به مدینه برو و شــهادت اباعبداﷲ را به اطالع مردم برسان.
بشیر به تاخت خود را به مدینه مىرســاند ،مقابل مسجد پیامبر مىایستد
و این دو بیــت را فریاد مىزند :اى اهــل یثرب! دیگر مدینــه جاى ماندن
نیست ،که حسین به شهادت رسیده اســت .پس همه چشمها باید هماره
بر او بگریند که حســین در کربال به خون تپید و سرش بر نیزهها چرخید .و
اعالم مىکند که :اى اهل مدینه! على ،فرزند حسین با عمهها و خواهرانش
به نزدیکى شهر رسیدهاند .من جاى آنها را به شما نشان خواهم داد .خبر،
به ســرعت باد در همه کوچه پس کوچهها و خانههــاى مدینه مىپیچید

ســال  69برایم گرفتاری پیش آمده بود .مقیم آســتان حضرت
ثامنالجج(ع) بودم که آقای اکبرزاده مشــهدی ،مداح اهل بیت
را دیدم .از من شــعری درباره حضرت زینب(س) خواست .سرم
را پایین انداختم گفتم شــعر دارم اما نه به صورت مستقل .دلم
گرفت و احساس شــرمندگی کردم .برای زیارت و به آستان امام
ــر نی در نینوا میماند
رضا(ع)رفتم که در بازگشت این بیت «سِ ّ
اگر زینب نبود/کربال در کربال میماند اگــر زینب نبود» در دلم
افتاد .زمزمه کنان و با حال خوشــی بیرون آمدم که تلفن زنگ
خورد و به تهران خوانده شدیم .بقیه شــعر را در طول مسیر در
قطار نوشتم:
سِ ّر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود
کربال در کربال میماند اگر زینب نبود
چهره سرخ حقیقت بعد از آن توفان رنگ
پشت ابری از ریا میماند اگر زینب نبود
چشمه فریاد مظلومیت لب تشنگان
در کویر تفته جا میماند اگر زینب نبود
زخمه زخمیترین فریاد ،در چنگ سکوت
از طراز نغمه وا میماند اگر زینب نبود

و شــهر یکپارچه ،ضجه و ناله مىشــود .زنان و دختــران از خانهها بیرون
مىریزند ،روى مىخراشند ،موى مىکنند ،بر سر و صورت مىزنند ،خاك
بر سر مىریزند و شــیون و فریاد مىکنند .مدینه جز هنگام ارتحال پیامبر،
چنین درد و داغ و آه و شــیونى را به خود ندیده اســت .زنــان مدینه ،زنان
بنىهاشــم که چند ماه پیش تو را بدرقه کردند اکنون تو را به جا نمىآورند
.باور نمىکنند همان زینبى باشى که چند ماه پیش ،از مدینه رفتهاى .باور
نمىکنند کــه درد و داغ و مصیبت ،در عرض چند مــاه بتواند همه موهاى
زنى را یکدست سپید کند ،بتواند چشــمها را اینچنین به گودى بنشاند،
بتواند رنگ صورت را برگرداند و بتواند کسى را اینچنین ضعیف و زرد و نزار
گرداند .تازه آنها چگونه مىتوانند بفهمند که هر مو چگونه ســپید گشته
است و هر چروك با کدام داغ ،بر صورت نقش بسته است...
امام در میان ازدحام مردم ،از خیمه بیرون مىآید ،بر روى بلندىاى مىرود
و در حالى که با دستمالى ،مدام اشکهایش را مىسترد ،براى مردم خطبه
مىخواند ،خطبهاى که در اوج حمد و ســپاس و رضایت و اقتدار ،آنچنان
ابعاد فاجعه را براى مردم مىشــکافد که ضجهها و نالههایشــان ،بیابان را
پر مىکند« :همینقــدر بدانید مردم که پیغمبر به جاى اینکه ســفارش
ما را کرد ،اگر توصیه کرده بود که با ما بجنگند ،بدتــر از آنچه که کردند در
توانشان نبود ».افتان و خیزان به سمت قبر پیامبر مىدوى ،خودت را روى
قبر مىاندازى و درد دلت را با پیامبر ،آغاز مىکنى...
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یوم اهلل  13آبان

آنچه به ســه واقعه  13آبان  1357 ،1343و  1358به صورت یک یوم اهلل و
در قالب اسطورهای استعمار و استکبارستیزانه هویتی مشترک میبخشد،
ماهیتعمیقامرتبطآنهاست.

تاریخ

سه رویداد،یک رویکرد
 13آبان؛ تاریخ شناسه انقالب اسالمی مردم ایران
علی آران
حتی پیش از آنکه  22بهمن به نماد انقالب اســامی ایران بدل شــود 13 ،آبان یک روز
انقالبی بود .اگرچه اهمیت  13آبان تنها از یک مناســبت سرچشمه نمیگیرد و یادآور سه
روز حساس و تاریخساز در مســیر انقالب 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 میشوند ،به شکلی
شگفتانگیز 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 میشود :استکبار ستیزی.

كاپیتوالسیون
در آیینه تاریخ

چه کشورهایی همچنان ذلیل آمریکاییها هستند؟
كاپیتوالسیون شــکل فرانسوی شــده واژه رومی باســتان(التین) کاپیتول به معنای
عطا کردن ،چشمپوشــیدن و همینطور سوگند خوردن اســت که در عین حال مفهومی
دیپلماتیک به قدمت روابط نخســتین میان رومیهــا و یونانیان دارد .در رم باســتان
كاپیتوالسیون به سوگندنامه امپراتوران گفته میشد و کاپیتولهای رمی مناطقی از یونان
و دیگر نقاط مدیترانه بودند که تحت سلطه مســتقیم این امپراتوری قرار میگرفتند .اما
در حقوق بینالملل امروزی این لغت اصطالح ًا به عهدنامه یا قراردادی اطالق میشــود كه
میان كنسولها و نمایندگان دولت بیگانه در كشور میزبان ،منعقد میشود تا به موجب آن،
اختیاراتی فراتر از قوانین كشور میزبان به آنان اعطا شود که به آن حق قضاوت كنسولی نیز
گفته میشود.
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یک مکانیزم ضد آمریکایی

 13آبــان تبدیل به یــک مکانیزم انقالبــی و ضدآمریکایی ســیال و پویا
شده است ،دســتکم تا وقتی که آمریکای مظهر ســلطه استکبار جهانی
پابرجاست.

تبعیــد مردی که خــود را بزرگترین دشــمن
اســتکبار آمریکایی قرن بیســتم معرفی کرد و
بعدها بزرگترین انقالب این قرن را رهبری کرد
یعنی امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ،1343
تظاهرات بیســابقه پاییز  1357دانشجویان و
دانشآموزان در پایتخت عليه رژيم پهلوي که به
نقطه بیبازگشت 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 برگهای از تقویم ما ثبت شــدهاند که متعلق
به سیزدهمین روز از هشتمین ماه تقویم هجری
شمسی یعنی آبان ماه است.
آنچه به ســه واقعــه  13آبــان  1357 ،1343و
 1358بــه صــورت یــک یــوم اهلل و در قالب
اسطورهای اســتعمار و استکبارستیزانه هویتی
مشــترک میبخشــد ،ماهیت عمیقــا مرتبط
آنهاســت .حتی ترتیب تاریخی این سه رویداد
به لحــاظ اسطورهشناســی تکامــل و بلوغ یک

در تاریــخ معاصــر نخســتینبار امپراتوری
مســلمان عثمانی بــود که در قــرن پانزدهم
چنین حــق صوری را بــرای اتباع مســیحی
پادشاهیهای ایتالیا و فرانســه قائل شد ،چرا
که فرض عثمانیها بر آن بود که باید همیشــه
با کافــران مســیحی در جنگ باشــند ،مگر
عهدنامهای مانع شود .نخستین پیمان رسمی
دنیا دربــاره موقعیت و وضعیت شــهروندان
خارجــی در  ۲۰مــارس  ۱۶۰۴بین 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
گستره وســیع قلمروی اسالمیشان ــ شامل
تمام کشورهای حوزه مدیترانه و بیتالمقدس
ــ قضــاوت نهایی راجع بــه اقدامات یك تبعه
خارجی مسیحی را نه بر اساس قوانین اسالمی،
بلكه بر عهده دولت متبوع آن فــرد بپذیرند تا
تجارت و مناسباتشــان با اروپا تســهیل شود.
کاپیتوالســیون ،به معنی مثبت کلمه چیزی
شبیه حقوق برونمرزی اســت که کشوری به

جریــان را از مرحله شکســت (تبعیــد امام) به
مبارزه (تظاهرات) و دست آخر پیروزی (تسخیر
النه جاسوســی) بــه نمایش میگــذارد .بدین
ترتیب  13آبان تبدیل به یک مکانیزم انقالبی و
ضدآمریکایی ســیال و پویا شده است ،دستکم
تا وقتی که آمریکای مظهر سلطه استکبار جهانی
پابرجاست .برخالف انقالب  22بهمن  1357که
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 ریشههای
اساسی آن انقالب را یادآوری و روحیه انقالبی را از
نو برانگیزد .به گونهای که جمهوری اسالمی ایران
در روند هر ساله برای بازخوانی پیشینه و بازبینی
هویت خود ،همانگونه که از مرجع ارزشی خود،
یعنی قیام عاشورا در ســال 61هجری به دوران
معاصر و انقالب ضد استبدادی مشروطه و سپس
قیامهای ضد استعماری قرن چهاردهم هجری
هجرت میکنــد ،باید در ایســتگاه آخر پیش از
فتح قله یعنی یادبود  13آبــان توقف کند و پس

اتباع کشور دیگر که در خاک آن سکنی دارند
اعطا و آنها را از حاکمیت محاکم محلی معاف
میکند .امروزه نمایندگان سیاســی دولتها
در کشــورهای دیگــر و نماینــدگان د َول در
ســازمان ملل متحد از چنین حق دیپلماتیکی
برخوردارنــد .امــا اســتعمارگران از حقــوق
برونمرزی سوءاســتفاده کردند و با گسترش
دامنه استعمار اروپاییان ،کاپیتوالسیون تبدیل
به یك امتیاز تحمیلی شــد که اتبــاع آنها را
در جهان اسالم و آســیا در صورت ارتکاب هر
جرمی ،مورد مصونیت قضایی قــرار میداد و
حتی این قراردادها ،گاهی از این هم فراتر رفته،
حقوق و امتیازات دیگری از قبیل معافیتهای
گمركی و مالیاتی یا حق مالكیت و فعالیتهای
تجارتی برای اتباع بیگانه را دربر میگرفت.
امــا بــا آغــاز دوران اســتعمارگری اروپــا و
آمریکاییان ،از قرن شــانزدهم ،کاپیتوالسیون
جنبــه اولیــهاش یعنــی تســهیلکنندگی
مناســبات بین کشــورهای غربــی و ممالک
آســیایی و آفریقایی را که حاال عمدتاً در زمره
مستعمراتشــان قرار میگرفتند را از دست داد
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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 هستهای ایران با خصم خود ،این حقیقتی
انکارناشــدنی اســت و نشــانه آن ،که با وجود
جذابیتهای مدرن آمریکاییهــا برای ایرانیان،
هنوز نفرت از رفتار متکبرانه حاکمان و نظامیان
آمریکایــی انگیزههــای انقالبی مــا را تحریک
میکند .نفرتی که از تحقیر کودتای  28مرداد و
سپس تحمیل کاپیتوالسیون به این ملت توسط
نظام وابسته ســلطنتی پیشــین آب میخورد.
در این فرصت به یــادآوری ابعــاد ننگینترین
تعهد خارجــی یک دولت ایرانــی معاصر پس از
عهدنامههای ترکمانچای و گلســتان با روسیه
تزاری در حدود یک قرن پیش از آن میپردازیم و
تأثیر آن را بر حرکت بزرگ و شکوهمند یک رهبر
بزرگ مذهبی از دل خشــم انقالبی ملت بررسی
میکنیم.

و به ســند رقیت یا بردگی ملتهای مستعمره
تغییر ماهیــت داد .این بار بهانــه و دلیل عقد
قراردادهای قضاوت کنسولی بین د َول اروپایی
و بعدها ایــاالت متحده با ممالك آســیایی و
آفریقایی این بود كه مراجع قضایی غربی ،این
کشورها را برای رسیدگی به دعاوی اتباع خود
صالح نمیدانستند و یا ادعا میكردند كه اتباع
آنها فقط در صورتی حاضرند در این كشورها
كار كنند كه تحت حمایت قوانین خود باشند.
ملتهای بزرگی چون مصر ،چین ،هندوستان
و ژاپن و البته ایرانیــان از این رهگذر برای چند
نســل متوالی طعم تحقیر اربابان چشمآبی را
چشــیدند .اما با رشــد هویتخواهی ملتها
در قــرن بیســتم ،کاپیتوالســیون تحمیلی
استعمارگران غربی یکی پس از دیگری ملغی
شد؛ ژاپن در سال  ،1899تركیه پس از عثمانی
در سال  ،1923تایلند در سال  ،1927ایران در
سال  ،1928مصر در سال  1937و در چین در
ســال  .1943با پایان جنگ جهانی دوم و افول
هژمونی بریتانیا به عنوان قدرت اســتعماری
برتر جهان ،عم ً
ال کاپیتوالسیون برای چند سال

ادامه صفحه بعد
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سهتعبیر امامازکاپیتوالسیون

تاریخ

امام 3تعبیر تلخ تاریخی را از شــرایط آن روزگار ماندگار ســاختند :شاه ایران
از آشــپز آمریکایی کمتر اســت»« ،این وکالی مجلس خائن هستند» و «تمام
گرفتاریماازاینآمریكاست».

چگونهمبارزهباکاپیتوالسیون
«خمینی» را «امام» کرد؟
شروین طاهری

برخالف باور عمومی ،نخســتینبار که کاپیتوالســیون ،این تحفه تحقیرگر فرنگی ،به سرزمین پارس
رســید ،نه در دوران فترت عهد قجری ،بلکه دســتکم دو قرن پیش از آن و در اوج اقتدار عصر صفوی
بود .بدین ترتیب زمانی که محمدرضا پهلوی زیر فشــار آمریکاییها که او را بــا کودتای  28مرداد 32
به قدرت بازگردانده بودند ،تن به بازگشت کاپیتوالسیون به کشــورمان در قالب الیحه ننگین قضاوت
کنســولی در مورد اتباع یانکی میداد ،نزدیک سه قرن و نیم از نخســتین قرارداد مشابه شاهعباس با
برادران شرلی انگلیسی میگذشت .این مقایســه تاریخی هشداری مهم به ملت ماست در مورد ضرورت
هوشیاری در مقابل نفوذ استعماری بیگانگان که به بهانههای مختلف حتی از در دوستی تالش میکنند 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 خفتبار حســنعلی منصور،
نخستوزیر وقت در مجلس سنای دستنشانده پهلوی ،فی الفور در چهارم آبان  1343گوشزد کرد.

ادامهازصفحه قبل
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به فراموشی سپرده شــد تا اینکه آمریکاییها
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
عم ً
ال در کشورهای متحد بلوک شرقیاش 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 شیخنشینها و
همینطور عراق و افغانستان را شامل میشود.
در ایــن بین قــرارداد حق قضاوت کنســولی
برای اتبــاع آمریکایی بــا دولت افغانســتان
بیســابقهترین و یکطرفهترین نــوع آن در
تاریخ به شــمار میرود 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 بهویژه در کشورهای

امام خمینی(ره) در شرایطی که همگان سکوت
اختیار کرده بودند و با اینکه 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 آمریكاست».
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
میرفت به ترکیه تبعید شدند تا  15سال بعد که
همراه با مژده انقالب ،به میهن بازگشــتند .پس
از تشــکیل حکومت جمهوری اســامی ایران،
یکی از اولین مصوبات دولت برخاســته از آن ،لغو
کاپیتوالسیون بود ،گویی در تمام سالهای تبعید،
انگیزهای که شــعله مبــارزه را در درون این پیر
انقالبی زنده نگاه میداشت ،زدودن لکه ننگی بود
که آمریکاییها توسط دستنشانده پهلویشان بر
دامان ایرانزمین نهاده بودند.

اسالمی در حالی اســت که خداوند در آیه 41
سوره نساء میفرماید« :هیچگاه 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 اســام معتقدند دین مقدس
اســام ،هرگز پذیــرای هیچگونه ســلطه
استعمار خارجی بر مسلمانها ،اعم از سلطه
نظامی اقتصادی ،امنیتی و فرهنگی نیست،
اما متأسفانه بســیاری کشورهای عربی در
عمل به این ورطه افتادهاند و با چشمبستن
بر شرع و قانون ،شــهروندان غربی را نسبت
به همــه تخلفــات قانونیشــان مصونیت
دادهاند.
مورد عجیب ژاپن
حتــی ملت پیشــرفتهای مثــل ژاپــن نیز از
جنگ جهانی دوم تاکنون به کاپیتوالســیونی
آمریکایی ــ بسیار شبیه آنچه در دوران پهلوی
شاهد بودیم ــ تن داده است .ژاپن پس از حمله
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انحطاطسیاسیقاجار

در دوره قاجار عهدنامه ننگیــن ترکمانچای با روسها ،نقطــه عطف انحطاط
سیاسی ایران در عرصه داخلی و بینالمللی بود .در دوران مشروطه و پس از آن،
آهنگمخالفتباکاپیتوالسیونآغازشد.

کاپیتوالسیون در ایران
بر خالف باور عمومی ایرانیان ،نخستینبار 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 عثمانیاش با فرنگیها شــد ،در سه مورد
به انگلیســیها ،هلندیها و فرانسویها 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 پرتغالیها 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 یکطرفه به بیگانگان ،پای
اســتعمار از همان زمان به درون دستگاه دیوانی و

حکومتی ایران و بهویژه ســواحل خلیج فارس که
در تملک مطلق صفویان بود گشوده شد .برادران
انگلیسی شــرلی در ســال  1623میالدی ،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 فرانسویها هم خواهان امتیازی مشابه رقیب
شدند و کنسول فرانسه در آخرین روزهای حکومت
سست شاه سلطان حســین صفوی و در حالی که
افغانها در حال برانــدازی صفویان بودند معاهده
کاپیتوالســیون دیگری را تحمیل کردند که البته
هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد.
در دوره قاجــار عهدنامــه ننگیــن ترکمانچای با
روسهــا ،نقطه عطف انحطاط سیاســی ایران در
عرصه داخلی و بینالمللی بود .با روشــن شــدن
ماهیت کاپیتوالسیون و آســیبهایی که در پی

داشــت ،در دوران مشــروطه و پس از آن ،آهنگ
مخالفت با کاپیتوالسیون آغاز شد و تقریباً تمامی
دولتهــا از آن پس به دنبال لغو کاپیتوالســیون
بودند .حتی مبارزات امیرکبیر با کاپیتوالســیون
که شــجاعانه به مجــازات خاطیان وابســته به
سفارتخانههای 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 مداخل ه در امور مملکت
برحذر میداشــت .ســپس با اوجگیــری نهضت
مشروطیت و بیداری مردم ،واکنشهای آگاهانهای
به پشــتوانه علما به کاپیتوالسیون صورت گرفت.
ســرانجام با انقراض سلســله قاجار ،انگلیسیها
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

اتمی آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم رســماً
شکســت را پذیرفت و دروازههایش را به روی
نظامیان آمریکایی گشــود .به موجب قرارداد
وضعیــت نیروهــا( )SOFAمیــان آمریکا
و ژاپن کــه در زمینه حق و حقــوق نیروهای
نظامی ایــاالت متحــده در پایگاههای 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 میتواند علیــه وی اعالن
جرم کند .تبعات این قانــون بارها باعث تحقیر
ملت ژاپن در موارد مختلفــی بهویژه تعرض و
تجاوز آمریکاییها در اطراف پایگاههایی مثل
اوکیناوا شده اســت .اما فریاد مردم خشمگین
در این مورد طی صدها مورد تظاهرات به جایی
نرسیده است.
آمریکاییها اخیرا ً برای آنکه کمی از خشــم
عمومی مردم ژاپن علیه حضــور نظامی خود
بکاهند با اصالحیه جدید قانون کاپیتوالسیون
خود در سرزمین آفتاب تابان موافقت کردهاند
که براســاس آن اگر تنها نیروهای غیرنظامی

پنتاگــون مســتقر در ژاپن ،مرتکــب جرم یا
تخلفی شــوند ،دولت ژاپن  ۳۰روز فرصت دارد
آنها را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
البته اخیرا ً «سوسومو اینامینه» شهردار ناگو
ــ شــهری در جزیره اوکیناوا که آمریکاییها
قصد دارنــد پایگاه نظامی جدیــدی را در آن
تأسیس کنند ــ با الهامگیری از انقالب ایران
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 حرفگوشکن
برای آمریکا را بازی کرده است .دولت مرکزی
درباره انتشــار تصاویر مربوط بــه اعتراضات
مردم در اوکیناوا بســیار ســختگیر است.
وقتی به اخبار تصمیمــات دولت ژاپن درباره
مــردم اوکینــاوا گــوش میدهید ،بــه نظر
میرســد که این مردم با مــردم دیگر ژاپن
متفاوت هستند».
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تاریخ

بدین وســیله ،بر اعتبار خود بیفزایند .یکی از این
امتیازها ،کاپیتوالسیون بود که سال  1306لغو شد
تا آنکه  37سال بعد ،یعنی سال  1343شاه دیگر
پهلوی ،بار دیگر به چنین ذلتی تن سپرد.
معاهده کاپیتوالســیون منعقده بیــن قاجارها
و تزارها  99ســاله بود و دســتور رضاخان برای
لغو این امتیاز درســت در پایان دوره ــ 1927
میالدی ـ صادر شــد حال آنکه روسیه شوروی
 5سال جلوتر و یک روز قبل از کودتای سیدضیاء،
به طور یکجانبه 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
 1307توســط رضاخــان به عنــوان اعالم لغو
کاپیتوالســیون انجام شــد ،صرفــاً پدیدهای
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 آنها وعــده داده که لغو
کاپیتوالسیون شامل حقوق ویژه اتباع آن کشور
نمیشده است.
76

پس از واکنش توهینآمیز شــاه به علما ،در آســتانه نــوروز  ،42امام اعالمیه
شــدیدالحنی با عنوان «روحانیت امســال عید ندارد» منتشر کرد که دستگاه
سلطنترابهتجاوزبهاسالموقرآنمتهممیکرد.

نهضت خمینی ملی میشود
 15خرداد  1342به حق مبدأ سلسله رویدادهای
زنجیرواری بود که  15ســال بعد در بهمن 1357
به انقالبی اســامی با رهبری آیتاهلل سیدروحاهلل
موسوی خمینی منتج شــد .با این حال خود قیام
 15خرداد بیشــتر یک واکنــش غیرتمندانه از
سوی جامعه مذهبی کشــور بود .در پی بازداشت
آیتاهلل ســیدروحاهلل خمینی ،چهره مبارز مرکز
حوزه علمیه جدید شــیعیان در قم توســط رژیم
پهلوی ،زمســتان  1341بود کــه مخالفتهای
بیســابقه مرجع نســتوه  61ســاله قم با الیحه
انجمنهای ایالتــی ووالیتی یکشــبه پایههای
سلطنت محمدرضاشــاه را به لرزه درآورد .قانون
جدید مصــوب میکرد «قید اســام از شــرایط
انتخابکنندگان و انتخابشوندگان برداشته شده
و در مراســم ســوگند به امانت و صداقت به جای
قرآن ،کتاب آسمانی آورده شود ».آیتاهلل خمینی
از همان ابتدا و پیش از آنکــه الیحه دولت َعلَم به
مجلس برود ،نقش اول مخالفت حوزه علمیه با این
بدعت غیراســامی 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

را تنها گذاشــته بودند اما پــس از تصویب الیحه،
علمای دیگری نیز به مخالفت برخاسته و مشترکاً
اعالمیهای علیه شــاه صادر کردند .پس از واکنش
توهینآمیز شاه به علما ،در آستانه نوروز  ،42امام
اعالمیه شــدیدالحنی با عنوان «روحانیت امسال
عید ندارد» منتشــر کرد که دستگاه سلطنت را به
تجاوز به اســام و قرآن متهم میکرد .پس از آن
رژیم با لشکرکشی به مجلس روضهخوانی 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
اینکه 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 ۱۱
تا  ۱۵خرداد  ۱۳۴۲به 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 .همانجا
بود که ســیدروحاهلل خمینی در  ۱۳خرداد ۱۳۴۲
به مناسبت عاشــورای حسینی آتشــینترین و
معروفترین خطابــهاش 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 میکنم
آقای شاه ،من به تو نصیحت میکنم دست از این
اعمال بردار ...از اســرائیل نشنو ،اسرائیل به درد تو
لوپنج ســال از
نمیخــورد ...بدبخت بیچاره چه 
عمرت مــیرود ،یک کمی تأمل کــن ،یک کمی
تدبیر کن »...همزمان صبح روز عاشورای ۱۳خرداد
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 میشود.
جمعیت در صفهای  ۸نفری بــه راه افتادند و در
مسیرهای ری ،امیرکبیر ،بهارستان ،مخبرالدوله،
اســتانبول ،فردوســی ،شــاهرضا ۲۴ ،اســفند،
ســیمتری ،ســپه و میدان توپخانه راهپیمایی
کردند.
در نهایت صبــح روز  ۱۵خرداد وقتــی مأموران
نیروی انتظامی در قم به منــزل آیتاهلل خمینی
رفتند و ایشان را دستگیر کرده و به تهران آوردند،
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قضاوتکنسولی اتباعآمریکایی

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

خبر این بازداشت پخش شد و دانشجویان با شعار
«خمینــی را آزاد کنید» به خیابانهــا ریختند.
در دانشــگاه و بازار و مقابل ســفارت انگلیس نیز
تظاهرات گســتردهای 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  ۱۹خرداد طی
اعالمیــهای به «مردم مســلمان ایران» ،شــمار
مقتولین و مجروحین در شهرهای مختلف را بیش
از ده هزار نفر تخمین زد.
این اتفــاق ،بیشــک بزرگتریــن حرکت ضد
اســتبدادی ملت ایران طی نیم قرن ( 54ســال)
از زمان فتح تهران به دســت مشــروطهخواهان
ضدقجری بــود .یک ماه بعد مظفــر بقایی رئیس
حــزب زحمتکشــان ،در نامه سرگشــادهای که
به عنوان آیــات عظام چاپ کرد نوشــت« :حزب
زحمتکشان ملت ایران با مطالعه فتوای شجاعانه و
عمیق حضرت آیتاهلل خمینی به این مضمون که
تقیه حرام است ،تشــخیص داد که شخص ایشان
صالحیت کامل مقام ریاست تامه شیعیان جهان
را احــراز کردهاند ».اینطور به نظر میرســید که
حکومت تصمیم داشت ایشــان را پس از محاکمه
اعدام کند ،اما اعالمیهای به امضای علما و مراجع
قم منتشر شــد که به صراحت مرجعیت آیتاهلل
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 آمریکاییها به
ایران پس از جنگ جهانی دوم و واگذاری امتیازات
قضایی و امنیتی به آنــان قوامالســلطنه بود ،اما
اتفاقات پس از کودتای  28مرداد با حمایت شخص
محمدرضا پهلوی بیســابقه 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 آمریکاییاش را کلید زد و پس از
آنکه بزرگترین سد در برابر آن یعنی سیدروحاهلل
خمینی را به حبس کشید ،ظاهرا ً خیال کاخ سفید
راحت شد و مهرهای را به محمدرضا معرفی کردند
که بیپرده در جهت منافعشان گام بردارد.
حسنعلی منصور اولین دبیرکل حزب ایران نوین

بود و طبق اســنادی که بعدها منتشر شد ،همان
مهره دســته اول کاخ ســفید در تهران محسوب
میشد و با سفارش مستقیم آمریکاییها به جای
امیر چاکر انگلیســیها ،اســداهلل َعلَم ،به پســت
نخستوزیری 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 میکــرد با روحانیت از
در ســازش درآید ،اما طرح الیحه کاپیتوالسیون
مسیر فعالیت سیاســی و زندگیاش 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  ،1340کنوانســیون ویــن در
مورد مصونیت ســفیران و مأموران کنســولی در
کشورهای خارجی را امضا کرده بود.
همچنیــن در  ۵آذر  ،۱۳۲۲در دوره دولــت علی
ســهیلی ،قراردادی یکســاله دربــاره «هیئت
مستشاری نظامی ایاالت متحده» امضا شده بود که
هر سال تنها برای یک سال دیگر تمدید میشد .اما
از آنجا که کنوانسیون وین تنها شامل دیپلماتها
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) نمیشد ،در
 ۲۸اسفند ماه  ۱۳۴۰برابر با  ۱۹مارس  ،۱۹۶۲در
دوره نخستوزیری دکتر علی امینی ،سفیر آمریکا
درخواســتنامهای در این مورد به وزارت خارجه
ایران نوشــت که مبنای احیای کاپیتوالسیون در
کشورمان شد .تقریباً دو سال پس از آنکه کابینه
امینی درخواست را مسکوت گذاشت ،دولت َعلَم
قانون اجازه اســتفاده مستشــاران آمریکایی در
ایــران از مصونیتها و معافیتهای قــرارداد وین
را به مجلس ســنا برد .در این میان اسداهلل علم از
پست خود کنارهگیری کرد و حسنعلی منصور در
فروردین  1343نخستوزیر شد.
توجیــه وزارت خارجه دولت منصــور این بود که
مستشاران نظامی آمریکا در  ۳۸کشور همپیمان
با واشنگتن مانند یونان و کشورهای عضو ناتو و به
ویژه کشورهای مســلمانی مثل ترکیه و عربستان
مصونیت یافتهاند و ایران نمیتواند مستثنی باشد.
یکی دیگر از دالیل تعجیل منصور حرص شاه برای
دریافت وام از آمریکا بود .تیر  ،1343شاه به آمریکا
سفر کرده و به کاخ ســفید قول داده بود تا درازای
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دریافت دویست میلیون دالر وام ،امتیاز کنسولی به
آنها 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 سالحهای آمریکا اختصاص دارد .محافل
سیاسی ،واگذاری این وام را نشانه پاداش به دولت
ایران به دلیل تصویب کاپیتوالسیون میدانستند.
منصور همه توانش را بهکار بست تا اینکه 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 بحثهای زیادی در
گرفت زیرا نمایندگان حزب مردم علیه این قانون
بودند ،امــا وکالی دســتبوس اعلیحضرت چنان
دراکثریت بودند که ســرانجام قانون ننگین با ۷۴
بلی در مقابل  ۶۱نه 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 قســمتهایی از آن در جزوهای که اول
آبان  ۱۳۴۳با عنوان «هســت یا نیست» (منظور
اینکه کاپیتوالسیون هست یا نیست) منتشر کرد،
از زنده کردن کاپیتوالسیون ســخن گفت و آن را
خفتبارتر 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 آیــتاهلل خمینی پس از
حصر دیگر در قم آرام گرفته ،اما ایشــان جلسهای
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،
جشنهای چهارم آبان را که به مناسبت تولد مادر
شــاه برپا شده و سمبل شــکوه و جالل ساختگی
ســلطنت پهلوی بود هدف قرار داد و آتشینترین
سخنرانیاش علیه استعمار و اســتکبار را به شاه
حواله داد.
خطابه چهارم آبان حضرت روحاهلل 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

تیر  ،1343شاه به
آمریکاسفرکرده
و به کاخ سفید قول
داده بود تا درازای
دریافتدویست
میلیون دالر وام،
امتیازکنسولی
به آنها بدهد.
یازده روز پس از
تصویبقانون
معافیتنظامیان
آمریکاییاز
شمولمقررات
قضاییایران،
منصور وام را در
یافتکرد
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کردند به پیمان وین ...که تمام مستشاران نظامی
آمریکا با خانوادههایشان ،با کارمندهای فنیشان با
کارمندان اداریشان ،با خدمهشان ...از هر جنایتی
که در ایران بکنند ،مصون هستند .ملت ایران را از
سگهای آمریکا پســتتر کردند .چنانچه کسی
سگ آمریکایی را زیر بگیرد از او مؤاخذه میکنند
اگر شــاه ایران یک ســگ آمریکایی را زیر بگیرد
مؤاخذه میکنند .چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه
ایران را زیر بگیرد ،بزرگتریــن مقام را زیر بگیرد،
هیچکس حق تعرض نــدارد .چرا؟ بــرای اینکه
میخواستند 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 میکنم ،ای
ارتش ایران من اعالم خطر میکنم ،ای سیاسیون
ایران من اعالم خطر میکنم ...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 خبیثهاست.
با آمریکاست .رئیسجمهور 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 دســتبردار 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
دستنشانده آمریکا هســتند .اگر نیستند چرا در
مقابل آن نمیایستند؟ چرا داد نمیزنند؟....آمریکا
جنایتکار است .مســلمانان جهان را به گرفتاری
انداخته .ایرانیها را هم گرفتار کرده اســت .اعراب
مسلمان فلســطین آواره شــدند .آمریکا مسئول
اســت .اینکه دولت ایران و مجلس ایــران اراده
ندارد و تسلیم اســت ،آمریکا مسئول است .اینکه
روحانیت ایــران در حبس و تعذیب اســت و به او
اهانت میشود ،آمریکا مسئول است».

ســخنرانی تاریخی امام خمینی :ملت ایران را از ســگهای آمریکا پستتر
کردند .چنانچه کسی ســگ آمریکایی را زیر بگیرد از او مؤاخذه میکنند ،اگر
شاهایرانیکسگآمریکاییرازیربگیردمؤاخذهمیکنند.

اعالن جهانی انقالب خمینی(ره)
آیتاهلل در همان روز بیانیهای نیز صادر کرد که به
مثابه نخستین اعالن انقالب اسالمی در جهان بود:
«دنیا بداند که هر گرفتاریای که ملت ایران و ملل
مسلمین دارند از اجانب است ،از آمریکاست .ملل
اســام از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر
اســت ».در این بیانیه از کاپیتوالسیون به عنوان
«سند بردگی ملت ایران» یاد شد.
گفته میشــود آن روز شاه با شــنیدن سخنرانی
امام در میانههای جشــنهای چهــارم آبان برای
دقایقی دچار حمله هیســتریک شــد و مجلس
را ترک کرد .او از ضربه خمینی بتشــکن به بت
آمریکاییاش گیج شــده بود .رژیم شاه با سانسور
شدید رســانههای گروهی ،میکوشید هیچگونه
خبری در مورد الیحه کاپیتوالسیون به بیرون راه
نیابد ،ولی سخنرانیهای امام خمینی نقشه آنها
را برمال کرده بود .ملت مسلمان ایران از این خیانت
آگاهی یافتنــد و علما و روحانیان با پشــتیبانی و
همراهی مــردم ،در نامههــا و طومارهایی ،الغای
کاپیتوالسیون را خواستار شــدند .سیل نامههای
اعتراضآمیز 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.
 9روز پس از آن در  ۱۳آبــان  ،۴۳آیتاهلل 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  13آبان 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 آنکه
را که نخستین مرگ بر آمریکا را ســر داده بود به
قلمروی ناتو حواله داد و تــوپ را اینگونه به زمین
خود آمریکاییها انداخت .غافــل از آنکه تبعید
خمینی از ایران به معنای شیوع انقالبش در جهان
خواهد شد و خود او سوار بر این موج  14سال بعد به
ایران بازخواهد گشت .با تبعید امام ،مشعل مبارزه
خاموش نشــد ،بلکه روز به روز شــعلهورتر شد تا

اینکه درخت انقالب در بهمن  57به ثمر رسید.
فرجام خیانت
آگاهیبخشــی 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 هیئتهای مؤتلفه اسالمی ،نقشه اعدام
انقالبی نخستوزیر آمریکایی را بهواسطه فتوایی
مذهبی بکشــند .نقشــهای که در روز اول بهمن
 ۱۳۴۳توسط 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 بخارايي ،رضا صفارهرندي و مرتضي
نيكنژاد و صادق اماني از اعضاي فداييان اســام
دستگير و محاكمه شدند و سرانجام سحرگاه 26
خردادماه  1344در ميدان تير حشمتيه ،تيرباران
شده و به شــهادت رســیدند .پس از منصور نیز
اميرعباس هويدا که نفر دوم تیم تحصيلكردگان
غربی دستچینشــده آمریکاییهــا در «كانون
مشــرقي» بود به نخستوزیری 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  1343پیش آمد.
یک درجهدار 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 پیشبینی امام در
مورد عواقب امتیاز ننگین بــه یانکیها برای ایران
تبدیل شد .ســفارت آمریکا با ارســال یادداشتی
بــرای وزرات خارجه ایــران در مــورد درجهدار
آمریکایی چنین نوشت« :ایشــان طبق ماده 37
کنوانســیون وین در مورد روابــط دیپلماتیک از
امتیازات و مصونیتهای سیاسی برخوردار است .از
آن وزارتخانه درخواســت میشود که به مقامات
ذیصالح 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  15ســال بعد امضا کند .قانون
موسوم به کاپیتوالســیون پس از پیروزی انقالب
اسالمی ،در  ۲۳اردیبهشــت  ،۱۳۵۸توسط نظام
جمهوری اســامی 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
مقدسهشتسالهنیزعمالًمتجاوزتکریتیرابهرغمجنگینابرابرشکستداد.

«خیر» و «شر» در تقابل
صیرورت تاریخی

نگاهی به رفتار هوشمندانه امام خمینی(ره) در مقابل صدام برای
پیشبرد مقاصد انقالبی و اسالمی ،زمانی که در کشور عراق در تبعید
به سر میبردند
رضا روشن
تقابل شخصیتهای قدرتمند تاریخی همواره جذاب بوده اســت ،به ویژه اگر دو طرف تقابل در دو منتهیالیه
خصلتهای بشری باشند؛ یک مرد خدایی و نورانی که قدرتش را در راه تعالی مردم به کار میگرفت در یک سو
و در سوی مقابل یک سیاستپیشه سفاک و ابنالوقت 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 ،نخســتوزیر و رئیسجمهور عراق در زمان تبعید رهبر انقالب در نجف و همچنین
دشمن بزرگ جمهوری اسالمی ایران پس از پیروزی انقالب بود به طوری که به شهادت تاریخ نهتنها پیر مبارز
نجف حصر خود توسط صدام و مطامع او از حضورش در عراق را به چالش کشیده و برای گسترش انقالب مردم
ایران او را بازی داد ،بلکه بعدتر ،طی دفاع مقدس هشت ساله نیز عم ً
ال متجاوز تکریتی را بهرغم جنگی نابرابر
شکست داد.
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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 .طاغوتیها
در آن زمــان میگفتنــد کــه اگــر آیتاهلل
خمینــی(ره) به نجف بــرود ،در آنجا ضعیف
میشود و نمیتواند حرف بزند زیرا نجف شهر
علم و اجتهاد اســت و آیتاهلل خمینی(ره) در
آنجا منزوی خواهد شــد .اما یکــی از یاران
نزدیک ایشان میگوید« :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 نهضتهایی آغاز شد که براساس نهضت
امام شکل گرفته بود».
وقتــی که آیــتاهلل خمینی در نجــف حضور
داشتند ،صدام از او بهشــدت متنفر بود .طارق
عزیز وزیر خارجه مشــهور صدام پس از اشغال
عراق توسط آمریکاییها در مصاحبهای مدعی
شد که بهرغم 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 میخواســتند ریشه اسالم و
حوزه را بخشــکانند و زیارتگاههای متبرکه را
به پارک تبدیل کنند ،این فرصتی مغتنم برای
انقالبیون پیرامون خمینی نســتوه بود .حتی
مراجــع عالیقدر نجف نظیر آیتاهلل 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 آنجا نداشتند .تنها اتکای ایشان
به ایمان بیکرانشــان 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
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رقابت صدام با شاه

تاریخ
مبارز به رابط با اســتخبارات میتوانست برای
مشکالت پیش آمده برای اطرافیان امام رایزنی
کند .بدین ترتیب امام برای پیشــبرد مبارزات
مردم ایران هوشــمندانه از دشمن خود صدام
هم سواری میگرفت.

شاکرمشاور
صدام باهمراهی
رئیساوقاف
نجف و رئیس
امنیتنجف
خدمتحضرت
امامرسیدند
امامگفتند:
صحیحنیست
کهانقالبیون
در پیروی از من
فعالیتکنندوبه
زندان بروند؛ اما
من ساکت باشم.
اما اگر برای شما
مالحظهای
هست ،من خارج
میشوم
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عدو شود سبب خیر
از بدو ورود حضــرت امام به نجف و اســتقرار
در آنجا ،دولت بغــداد کام ً
ال کنترل میکرد تا
جلوی هرگونه 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
فعالیتهای سیاسیشــان گرفته شود .اما امام
به وظایف خود عمل کــرده و تحت تأثیر هیچ
فشار یا شــرایطی قرار نمیگرفتند .ایشان بنا
ت و مصاحبه میکردند
به مناســبتها ،مالقا 
و اعالمیه مینوشــتند .البته به دلیل حرمت و
موقعیت مذهبی باالیی که داشــتند ،معموالً
جلوی ایشــان گرفته نمیشــد؛ اما از انعکاس
کارهای ایشــان جلوگیری به عمــل میآمد.
مث ً
ال اگر اعالمیهای مینوشــتند ،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
میکرد .این فعالیتها حــدود یک دهه بدین
ســبک ادامه یافت تا اینکه 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 فعالیتهای 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
میکند و شــما باید او را کنترل کنید ».اینجا
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 رئیسجمهور وقت الجزایر تفاهمنامه
مــرزی الجزیره را برای تقســیم شــطالعرب

طبقگفتههایحجتاالســاممحمود دعایــیدلیلمدارایاولیــه صدامبا
آیتاهللخمینیرقابتپنهاندیکتاتورعراقبــادیکتاتورایرانباهدفتضعیف
حکومتتهرانوسوءاستفادهبراینقضپیمانمرزیالجزیرهباایرانبود.

امضا کــرده و تعهد کرده بودنــد علیه یکدیگر
فعالیت سیاســی نکنند و مخالفان یکدیگر را
کنترل کنند .اما طبق گفتههای حجتاالسالم
محمد دعایی ــ همراه امام در سالهای تبعید
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 آیتاهلل 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  1979دست داد و صدام
سرانجام به خاک همســایه پارسی تجاوز کرد.
غافل از اینکه 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 میدانست)
و رئیس امنیــت نجف خدمت حضــرت امام
رسیدند .او خیلی باادب و احترام برخورد کرد و
گفت که ما مطلعیم شما یکی از شخصیتهای
بزرگ مبارزه با اســتعمار و دیکتاتوری هستید
و ما حرمت شــما را حفظ میکنیم .اما شــما
میدانید که ما با رژیم شــاه توافقاتی داریم و
قول دادهایم که فعالیت گروههای مخالف علیه
یکدیگر را کنترل کنیم و شــما اجــازه دهید
نســبت به تعهداتی که داریم وفادار باشــیم.
در ضمن فعالیتهای علنــی را انجام ندهید و
اگر اعالمیهای دارید اجــازه دهید در بیرون از
عراق منتشر شود و فرمایشات شما را در خارج
از عراق تکثیر کنند .یعنی میخواســت بگوید
محل دیگری را بــرای انعــکاس فعالیتهای
مبارزاتیتــان انتخاب کنید تا رژیم شــاه فکر
نکند با شما مساعدتی میشود».
اما پیر نجف از حربهای 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 میشــوم ».شاکر گفت :مث ً
ال

کجا میروید؟ امام گفتنــد« :جایی که تحت
تأثیر ایران نباشد».
تعبیرشان شــبیه این بود که جایی میروم که
مســتعمره ایران نباشــد .بعدها وقتی ایشان
در نوفللوشــاتو اقامت داشــتند نیز در پاسخ
درخواست مراعات سیاســی با پاریس از سوی
وزیر خارجه وقت فرانســه او را چنین خاموش
کردند« :نمیدانستم 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،
بعثیها تضییقاتی را برای امام فراهم کردند و
مراجعین به بیت امام را به بهانه خطر سوءقصد
دشــمنان دســتگیر میکردند یا جلوی آنها
را میگرفتند .وقتی امام ایــن رفتار را دیدند،
عکسالعمل نشــان دادند و در خانه تحصن ،و
تدریس را متوقف کردند ،بــرای نماز جماعت
به مســجد نمیرفتنــد و برای زیــارت حرم
امیرالمومنین(ع) نیز دیگر نرفتند.
با آغــاز غائله اخــراج ایرانیها تحــت عنوان
معاندین از عراق ،حتی شــیعیان این کشور از
ترس ســکوت کرده بودند و امام در این مورد
میگفتند« :مثل ایران نیســت کــه مردم از
تقابل با حکومت نترسند ،به همین دلیل بیش
از این نمیشود در اینجا کاری کرد .عراقیها
و ایرانیها ،از اين جنبه قابل قیاس نیســتند.
عراقیها در مسائل سیاسی پختگی ایرانیها
را ندارند .در زمینههای دینــی هم آنقدرها
محکم نیســتند ،به همین دلیــل حزب بعث
توانست در میان شــیعهها نفوذ کند ».این در
حالی بود کــه پس از رحلت آیــتاهلل حکیم
بعثیها فشارشــان را روی شــیعیان تشدید
کــرده و حتی آیــتاهلل خوئی ،بــا نفوذترین
مرجع عــراق ،حین اخــراج ایرانیهــا و آزار
علما و دســتگیری مراجع عم ً
ال خانهنشــین
شــده بود .پس از این اتفاق امام به بصره رفت
و همراهانشــان به کویت عزیمــت کردند تا
شرایط آنجا 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.
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فرهنگایثار

ترجمانایثار

برگیازخاطراتامدادگران
در هشتسالدفاعمقدس
گفتوگو

شوقغزه
و هاللاحمر

خاطره

روزهای
زندگی
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با حسين سحرخيز ،کارشناس
پرستاری ایستگاه جادهای

برگی از خاطرات امدادگران
در هشت سال دفاع مقدس

ازخاكريزتا
زندانهايصدام
خاطرات محمدرضا ورسیده،
آزاده رهاشده از بند رژیم بعث

روایت
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روح  امداد رسانی

گفت وگو

برای امداد رســانی فقط روحیهای به اســم مردانگي نیاز اســت كه اين را در
بچههاي هاللاحمر ديــدهام و دوســت دارم در همه انســانها ببينم و البته
مقداریهمفرهنگايثاروشهادتميطلبد.

بهشوقغزهعضوجمعيت
هاللاحمرشدم

حسين سحرخيز ،کارشناس پرستاری ایستگاه جادهای هاللاحمر در
شمیرانات ،از اين فعاليت ،ويژگيهاي پدر شهيدش و لزوم ترويج فرهنگ
ايثار در جامعه ميگويد
سامیه امینی

گذرگاه و گلوگاههای جادهای ،جایي اســت که جز با ایثار نمیتوان خدمت کرد .اگر روحیه ایثار و فداکاری
را در خود پرورش نداده باشــی ،هم موقعیت زمانی و مکانی تو را خســته میکند و هم اتفاقاتی که شب و
روز و سرما و گرما نمیشناسند در کمینت هســتند تا چند صباحی از شروع خدمتت نگذشته تو را میهمان
درمانگاههای بازتوانی افســردگی کنند! اما اگر خود را ساخته باشــی و همواره خدمت به خلق را سرلوحه
زندگیات قرار داده باشی ،در پس همه این اتفاقات خدا را میبینی و در راه رضای او نهتنها وظیفهات را خوب
اجرا میکنی که از خود و آسایشت نیز میگذری تا خلقی را آســوده ببینی .حسين سحرخيز ،کارشناس
پرستاری ایستگاه جادهای هاللاحمر در شــمیرانات ،رفتيم تا با او درباره فعاليتش و نيز ويژگيهاي پدر
شــهيدش گفتوگو كنيم .او فرزند پاسدار شــهيد حاج مصطفي سحرخيز و كارشــناس ارشد مديريت
پرستاري است كه از سال  1389عضو جمعيت هاللاحمر شد .سحرخيز افتخار ميكند كه هم فرزند شهيد
است و هم داماد شهيد حاج علياكبر رحمانيان ،فاتح والفجر.8
82

گام نخست
ســحرخیز که قبــل از عضويــت در جمعيت
هاللاحمــر كارمند رســمی دولــت بوده و
سابقه پرســتاري در بخشهاي مختلف مانند
اورژانس ،ايسييو و اتاق قلب را تجربه کرده،
با شــروع بمباران غــزه ،به شــكل داوطلبانه
وارد جمعيــت هاللاحمر میشــود .خودش
میگویــد« :در پی بمبارانهای شــدید غزه،
احســاس كردم حضورم در كنار مردم آنجا
ميتواند كمكي باشــد؛ البته حدود دو ســال
طول کشــید تا بتوانم وارد هاللاحمر شــوم.
از طریق ســایت ،مراحل ثبتنام را انجام دادم
و بعــد از طی انــواع آزمونها موفــق به ورود
داوطلبانه به هاللاحمر شــدم .در حال حاضر
حدود  5سال است كه در هاللاحمر هستم و
علیرغم تمام اشتیاقی که براي حضور در غزه
داشتم ،متأسفانه موفق نشدم .چراکه اعزام به
مناطق اشغالی ،شرایط بسیار سختی دارد که
شاید برای هر کســی فراهم نباشد .کسانی که
به عنــوان داوطلب وارد هاللاحمر شــدهاند،
نمیتوانند به راحتــی به غزه اعزام شــوند و
فقط کارمندان رســمی هاللاحمر این امتیاز
را دارند».
ایثار وقتی اســت که از «وظیفه»
پیشی بگیری
فعايت او و همكارانش در ایســتگاه جادهای
هاللاحمر ســؤال بعدي اســت .ســحرخيز
اينطور توضيح ميدهد« :در پايگاه جادهاي
به عنوان نجاتگر خدمت ميكنم .وظايفمان
کام ً
ال مشخص شده است و در دو بخش امداد
و نجــات فعالیت میکنیم .بــه عبارت دیگر،
مجموع اقدامــات  115و  125که در داخل
شهر انجام میشــود ،در هاللاحمر به عهده
ما گذاشــته شــده؛ اما در خارج از شهر .پس
کام ً
ال مشخص است که وســعت کار بيش از
حد معمول است .به همین دلیل نيروها بايد
آموزشهاي بيشتري را بگذرانند و بيشتر دل
به كار دهند .در بسياری از موارد ،خدماتی را
ارائه میدهیم که اص ً
ال وظیفهمان نیســت و
به همین دلیل این کار دارای حس شــفقت
خاصی اســت و وقتــی بیــش از وظیفهات
خدمت کنی ایثار کردهای ،وظیفه که وظیفه
است».
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گلولهوقلبپدرم

برایشهادتپدرمتاریخهایمتفاوتینقلشده،امامشخصترینآن 5مهرسال
 60است که در عملياتهاي راهگشايي در محور آبادان ـ ماهشهر حضور داشت.
ظاهرا ًپدرمبااصابتمستقيمگلولهبهقلببهشهادترسید.

تبلور روحيه مردانگي در هاللاحمر
صحبت كه به اينجا ميرســد ،از سحرخيز
ميخواهيــم به آرشــيو خاطراتــش رجوع
كند؛او ميگويــد موارد زيادي هســت كه
همگي نشــاندهنده وجود روحیه مردانگي
در بچههاي هاللاحمر اســت .بعد هم براي
نمونه تعريف ميكند كه« :امدادرســانی در
شبهاي سرد زمستان آن هم در دامنههای
کوه کار بسیار سختي اســت .مث ً
ال جانبازي
را به یــاد دارم که يك پيكان وانت داشــت و
زنجير چرخــش پاره شــده بــود .در برف
گیر افتــاده بود و به ســختي كارش را انجام
ميداد چراکه انگشــتان دستش را در جبهه
از دســت داده بود .آن روزها ،من بهتازگی در
هاللاحمر وارد شده بودم .یکی از دوستانم با
سعهصدر بســيار زیاد کار آن جانباز را انجام
داد .گرچه نصب زنجیر چرخ آنچنان سخت
به نظر نمیرســد ،اما در شــرايطي كه اص ً
ال
ايمن نيســتيد و یا در جاهايي گیر کردهاید
كه لباس مناسب نداريد و شــرايط مناسب
نيســت ،فقط روحیــهای به اســم مردانگي
نیاز اســت كه اين را در بچههاي هاللاحمر
ديدهام و دوست دارم در همه انسانها ببينم
و البته مقداری هم فرهنگ ايثار و شــهادت
ميطلبد».
به خونها پایبند باشیم
ســحرخيز روي «فرهنگ ايثار و شــهادت»
تأكيــد ميكنــد و بالفاصله ادامــه ميدهد:
«شهادت يك اتفاق نيست .اينطور نيست كه
يك نفر به جبهه برود و تیر دشــمن به صورت
اتفاقی و بر حسب شــانس به او اصابت کند و
شــهید شــود .شــهادت يك مقام است .این
توفيق از طرف كســي اســت كه مالك تمام
شئونات اســت؛ هم دنيا و هم آخرت و در اين
بازي به هركســي راه داده نميشود .تا كسي
عاشــقياش را اثبــات نكرده باشــد ،راهش
نميدهند ».بعد هم ميگويد« :ســازمانهاي
فرهنگي براي فراهم كــردن مقدمات ايثارگر
شــدن نيروها اعم از پرســنل و يــا داوطلب،
وظایفی دارنــد و بايد در ايــن زمينه زحمت
بيشتري بكشند ».ســحرخيز تلنگري هم به
خود و ديگــران ميزنــد« :هاللاحمر حدود
ســيصد شــهيد تقديم كرده اســت تــا اين

انقالب سر پا بايستد .مســئوالن و همه ما در
هر جايگاهي كه هســتيم بايد به كســاني كه
پيش از ما خون دلها خوردهاند و ســختيها
كشــيدهاند تا امروز لباسی به اسم لباس سرخ
هاللاحمر به بر تنمان باشد ،پايبند باشيم .به
عنوان عضوی از خانواده بزرگ جامعه ايثارگر،
از دوستانم و مســئولين فرهنگي تقاضا دارم
براي فرهنگســازي در جمعيت هاللاحمر
بيشتر هزينه كنند .اگر انتظار داريم ،فرهنگ
ايثار و شــهادت تقويت شــود ،باید الاقل به
قوانيــن پايبند باشــيم .اگر تصميــم گرفته
ميشود يك سازمان فالن كارها را انجام دهد،
اين كارها باید تدوين شــود .اگر در جمعيت
هاللاحمر ،چیزی تدوين شده ،پس باید اجرا
شود و اگر اجرا شده ،باید گزارش آن به دست
ما برسد».
درباره مصطفي سحرخيز
صحبت درباره فعاليتهاي حســين سحرخيز
و همكارانش به درازا كشــيد ،امــا بهانه اين
گپوگفت پدر شــهيدش هم بود .پس ادامه
صحبتمان درباره پاسدار شهيد حاج مصطفي
سحرخيز گذشت« :ما پنج برادر و یک خواهر
بودیم .من آخرین فرزند شــهیدی هستم که
زندگي شــرافتمندانه و کاملی را پشــت سر
گذاشــته بود و يك جوان كمتجربــه و تازه به
دوران رســیده نبود که بر اثر انقالب متحول
شده اســت .نام تمام فرزندانش را با نظر علما
انتخاب میكرد و نام خانوادگیمان را هم خود
او برگزید .در جهرم زندگی میکرد و همیشه با
آيتاهلل «شب زندهدار» ،آيتاهلل «دستغيب»
و دیگر علمای اســتان فارس در امور مختلف
مشورت ميكرد .در شهرســتان هم به عنوان
معلم قرآن فعالیت میکرد که نهایتاً در ســال
 60و در عمليات «شكســت حصر آبادان» به
شهادت رســيد .در آن زمان من فقط دو سال
داشتم .خانواده میگویند با اينكه حدود سه
ماه پیکر وي در منطقهاي افتاده بود که به آن
دسترسی نداشتند اما وقتي او را آوردند ،بدن
او كام ً
ال سالم بود».
نان حالل
روايت سحرخيز از پدر اين طور ادامه مييابد«:
شغل اصلي پدرم ،كوزهگري و سفالگري بود
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كه به «فخار» معروف اســت و انواع وسايل و
ملزومات مــردم را با خاك رس میســاخت
كه بيشــتر آنها گلــدان و كوزه و ســبو بود.
جالب اینجاســت که از  15سالگی سرپرست
خانــوادهاش شــد و بــه اعتراف بســیاری از
دوستان و آشــنایان ،بر نان حالل بسیار تأکید
میکرد .برادرم كه در كنــار پدر ،به كارگري و
شاگردي مشــغول بود نقل میکند؛ به دلیل
کیفیت باالی کــوزه ،مردم همیشــه از قبل
ســفارش میدادند .حرارت کوره سفالگری
بســیار باال بود و وقتی که پــدر از کوره بیرون
میآمــد ،پیراهنش آن چنان خیس میشــد
که گویا لباســي را از داخل ظرف آب برداشته
و پوشیده اســت .همیشــه تأكيد داشت هر
كاري كــه ميكنيــد بايد نانش حالل باشــد
و نان بــازوي خودتان را بخوريــد .در معلمی
قرآن بســیار جاافتاده بود و تمام اهالی شــهر
او را میشــناختند .گرچه من هنوز ســاكن
تهران هســتم ،اما گاهی که برای انجام کاری
به شهرســتان خودمــان مراجعــه میکنم،
اگر شخص مسنی باشــد که پدرم را به خاطر
بیاورد ،قطعاً ميگويد كه شاگرد حاج مصطفي
بوده است .حقیقت این است که معلمی قرآن و
آموزش احكام آن هم در دوران قبل از انقالب،
كار راحتي نبود .پدرم افتخار دستبوسي امام
خمینی(ره) را در نجف نیز داشت و با اينكه تا
کالس پنجم بيشــتر تحصیل نکرده بود ،اما از
درک باالیی برخوردار بود و ميدانست كه بايد
تحت امر ولي باشد».
گلوله و قلب پدرم
اين گپوگفت بــا صحبت دربــاره چگونگي
شهادت حاج مصطفي سحرخيز تمام ميشود:
«برای شــهادت پدرم تاریخهای متفاوتی نقل
شده است ،اما مشــخصترین آن  5مهر سال
 60اســت که در عملياتهاي راهگشــايي در
محور آبادان ـ ماهشــهر قبل از شكست حصر
آبادان حضور داشــت .ظاهرا ً پــدرم با اصابت
مســتقيم گلوله به قلب به شهادت رسید .حاال
اينكه به قلب خورده يا نه ،جســتجو نكردهام،
اما قرآني كه هميشــه با او بود و در جيب چپ
میگذاشتند ،به وسيله گلوله ،سوراخ شده بود.
اين قرآن مدتها به عنوان تبرك بين خانواده
و فاميل به امانت گذاشته ميشد».

امدادرسانیدر
شبهايسرد
زمستان آن هم
دردامنههای
کوهکار بسیار
سختياست.
مثالًجانبازي را
به یاد دارم که يك
پيكانوانتداشت
و زنجير چرخش
پاره شده بود .در
برف گیر افتاده بود
و به سختي كارش
را انجام ميداد
چراکهانگشتان
دستش را در جبهه
از دست داده بود.
یکی از دوستانم با
سعه صدر کار او را
انجام داد
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خاطره

روزهای زندگی

برگی از خاطرات امدادگران در هشت سال
دفاع مقدس
گرد آوری:امید شریفی

هشــت ســال دفاع مقدس را میتوان هر بار جور دیگــر دید؛ وقتی
خاطــرات را ورق میزنــی به نکتههــای ریزی میرســی که بدون
بزرگنمایی،کارآمدتریــن الگو برای زندگی در همه دورانهاســت.
روزگاری که «همت عالی» باعث میشــد رنج «نداری» تبدیل به یأس
نشــود و به عکس ،انگیزهها برای ادامه حیات دو چندان شود .فعالیت
امدادگران جبههها همپای رشــادت رزمندگان ارزشمند و پر از نکته
است .این «فرشتگان ســفیدپوش» زیر بمباران و با کمترین امکانات
«داوطلبانه» در خط مقدم و پشت خاکریز خدمت کردند .در این گزارش
گوشــهای از تاریخ معاصر را ورق میزنیم تا یادمــان نرود در زمانه ای
نفس می کشیم که «ایثار» معنای تازه ای یافت و مصادیقش حاال چون
گوهری گران قدر پیش 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 خوانید .این ها نمونه ای از هزاران هزار ایثار در هشــت
سال دفاع مقدس است.

گاهـیتاسهشب نمـیخوابیدیم
مینا كمایی

در مقطع دوم دبیرســتان بودم كه جنگ تحمیلی آغاز شــد .به دلیل اینكه از قبل سابقه
مبارزه با «خلق عرب و منافقین» و كمك به سیلزدگان آبادان را داشتم بار دیگر پیشقدم
شدم و به عنوان امدادگر به مجروحان در آبادان رسیدگی میكردم .دورههای امدادگری را
از قبل زمانی كه عضو بسیج بودم گذرانده بودم .پذیرش اینكه به عنوان امدادگر در آبادان
بمانم برای خانواده كمی مشــكل بود ،اما حضور برادرانم در جبهه و مقاومت و پافشــاریم
سبب شــد تا خانواده با تصمیم من موافقت كنند .در نتیجه از ابتدای جنگ تا سال 1364
در مناطق عملیاتی و بیمارســتانها حضور یافتم .با تعدادی از دوســتانم برای كمك به
مجروحین وارد بیمارســتان «شركت نفت» آبادان شــدیم .عراق از موقعیت «شلمچه»
به ســمت آبادان در حال پیشــروی بود تا اینكه خانوادهام آبادان را ترك كردند .اما من و
خواهر بزرگم «مهری» در خوابگاه بیمارستان شركت نفت ماندیم .تعداد خواهرانی كه در
آنجا به سر میبردند حدود  20نفر بود و در هر قسمت كه اعالم نیاز میشد از طرف سپاه و
هاللاحمر برای كمك حضور مییافتیم .در عملیات فتحالمبین به بیمارستان «شهدای
شوش»در شهرستان شوش اعزام شدیم .از آنجایی كه بخیه زدن ،رگگیری و كمكهای
اولیه را از قبل میدانســتیم ،هر یك از ما در بخشهای مختلف این بیمارســتان مشغول
انجام كار شــدیم .مجروحین آنقدر زیاد میشدند كه گاهی تا ســه شب نمیخوابیدیم.
شرایط بسیار خطرناك بود و نمیتوانســتیم مجروحین را به مدت طوالنی در بیمارستان
آبادان بســتری كنیم .چون دشمن آنجا را چندین بار موشــكباران كرده بود ،به همین
خاطر برای جلوگیری از آســیبدیدگی مجروحــان ،تمام پنجرههای بیمارســتان را با
گونیهایی كه داخلشــان پر از شن شــده بود پوشــانده بودیم .حمالت عراقیها در سال
 1364بسیار شدید شده بود و ساعتها گلولههای «كاتیوشا» یا همان «خمسه خمسه»
به ســوی ما شــلیك میكردند .بنابراین ما آبادان را تــرك كردیم ،اما بــار دیگر از طرف
هاللاحمر برای عملیاتهای «والفجر» به «بیمارســتان ســینا»ی اهواز رفتیم .با پایان
یافتن جنگ ادامه تحصیل دادم و موفق به كسب مدرك كارشناسی ارشد شدم .به دنبال
آن به خاطر عالقهام به شــغل معلمی روی آوردم و در دبیرستان حضرت فاطمه زهرا(س)
منطقه  14تهران به تدریس پرداختم.

قاب ایثار
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آننوجوان12ساله

صحـنههاییازشـجاعتوایثار
مریم کاتبی

ابتدا به صــورت داوطلبانه به جبهه نرفتم .وقتی غائله کردســتان اتفاق افتاد و ضد
انقالب در کردســتان شــروع به فعالیت کرد ،دکتر فیاضبخش از من خواست که
به ســنندج بروم ،اما من قبول نکردم .وی تصمیم گرفت این مســئله را با مادرم در
میان بگذارد تا شــاید اصرارمادرم بتواند مرا به رفتن ترغیب کند .ابتدا وقتی مادرم
به من اصرار کرد ،قبول نکردم؛ زیرا مایل نبودم که به کردســتان بروم و به او گفتم:
تو میخواهی مرا به کشــتن بدهی؛ اما با تمام این بیمیلیها به کردســتان رفتم و
در آنجا با شهید محمد بروجردی آشنا شــدم .او از من پرسید که به پاوه یا مریوان
میروید؟ من که از قبل میدانستم اوضاع امنیتی شهر پاوه بسیار خطرناک است،
بدون هیچ مکثی گفتــم به مریوان میروم .دیدن صحنههایی از شــجاعت ،ایثار و
مظلومیت رزمندگان باعث شد تا آخرین روز جنگ در جبهه بمانم و بعد از آخرین
عملیات یعنی عملیات مرصاد با اشــک جبهــه را ترک کردم و بعــد از پایان غائله
کردستان به عنوان ماما به جبهههای جنوب رفتم و در بیمارستان شهید کالنتری
اندیمشک شروع به کار کردم .هر کاری که میتوانستم انجام میدادم؛ از غذا دادن
به مجروحان تا پانســمان کردن .در یکــی از عملیاتها تعداد زیــادی مجروح به
بیمارستان منتقل شد که بر اثر انفجار مین از ناحیه دست و پا دچار آسیبدیدگی
شدیدی شــده بودند .در آن زمان مســئول بخش «ریکاوری» بودم و همزمان با
پانســمان مجروحین به آنها غذا ميدادم .در یکی از روزهای ماه رمضان وقتی به
آشــپزخانه بیمارســتان رفتم تا برای مجروحان غذا بیاورم ،متوجه شدم که ناهار
آنها قورمه سبزی است؛ از طرف دیگر من هم خیلی قورمهسبزی دوست داشتم و
با زبان روزه گفتم« :خدای من! چند ساعت دیگر باید تا افطار صبر کنم؟» پرستاران
مسئول غذا دادن به مجروحان بودند .در میان آنها رزمندهای بود که هر دو دست
و پاهایش شکســته بود؛ به همین دلیل باید به او غذا میدادم .در تمام لحظاتی که
من با قاشق به او غذا میدادم ،او اشک میریخت .از او پرسیدم :چرا گریه میکنی؟
گفت :خدا مرا بکشد ،شــما باید در حالی که روزه هســتید به من غذا بدهید و من
شرمنده میشوم.

صدیقه حنانی

یک سال پس از پیروزی انقالب اسالمی برای تحصیل رشته پرستاری وارد دانشگاه
شدم .ترم اول دانشگاه را گذراندم و با چند تن از دوستانم در انجمن اسالمی دانشگاه
به آبــادان رفتیم .از آنجایــی که هنوز دورههای علمی پرســتاری را در دانشــگاه
نگذرانده بودم در ابتدا به صورت امدادگر در بیمارستان کار میکردیم .پس از مدتی،
دورههای امدادگری و رسیدگی به مجروحان را سپری کردم و به همراه رزمندگان در
عملیات «الی بیتالمقدس» (آزادسازی خرمشهر) شرکت کردم و مدت  45روز در
منطقه ماندم .عالوه بر آن ،در عملیات «کربالی  »5نیز 21 ،روز در اهواز بودم .با آغاز
حمالت شیمیایی عراق علیه ایران و مجروحیت و شهادت بسیاری از رزمندگان ،به
عنوان گره مراقبت ویژه از مجروحان عملیاتهای آزادســازی مهران و «کربالی »4
به استادیوم آزادی تهران آمدیم .در اســتادیوم تعداد بسیاری از مجروحان را دیدم.
پرستاران و پزشکان برای آنکه این مجروحان از نظر روحی آسیب نبینند از ماسک
اســتفاده نمیکردند .عوامل شــیمیایی محیط را آلوده کرده بود و برخی از همین
پرستاران و پزشکان که از ماسک استفاده نمیکردند ریههایشان آسیب دید ...یکی
از خاطرههایم به حضور پنهانی نوجوانی  12ساله در جبهه بازمیگردد .به دلیل سن
کم ،اجازه نداده بودند به جبهه برود ،اما خود را داخل اتوبوس رزمندگان پنهان کرده
و به جبهه آمده بود .در یکی از درگیریها از ناحیه گــردن و کتف مورد اصابت گلوله
قرا گرفت و وقتی که او را پیش ما آورنــد ،تقاضا کرد که «من را به عقب منتقل نکنید.
بگذارید دوره بهبودی را در همین بیمارستان بگذرانم ».و حدود  30روز طول کشید
تا خوب شود .اواخر حضورش در بیمارســتان دیگر خودش یک امدادگر شده بود .بر
سر تخت مجروحان دیگر میرفت و به آنها رسیدگی میکرد .برخی از مجروحان از
این که یک پرستار زن جراحت آنها را پانسمان کند ناراحت میشدند ،بنابراین از ما
میخواستند که آن نوجوان زخمهایشان را ضدعفونی و پانسمان کند .عالوه بر این،
حضور او باعث تقویت روحیه دیگر مجروحان نیز شده بود .پس از اینکه آن نوجوان
مرخص شد دیگر از او خبر نداشــتم تا این که در پایان جنگ خبر دادند که او شهید
شده است.
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رفتارهایناجوانمردانهحزببعث

روایت

در 4سالاولمارابهشــدتاذیتکردندباغذایكموکتکزیاد!ایرانکهعملیات
میکردماراکتکمیزدند.گفتهبودیممیخواهیمنمازجماعتبخوانیم،لباس
داشتهباشیم،پزشکاحتیاجداریموليعراقیهااینامکاناترابهمانمیدادند.

تبلور«ايثار»؛ از خاكريز تا
زندانهاي صدام

خاطرات محمدرضا ورسیده ،آزاده رهاشده از بند رژیم بعث ،از
«عملیات رمضان تا آزادی» .او همچنين از آنچه در زندان صدام بر
آزدگان گذشته ،ميگويد
صالح اکبری

گاهی وظیفه حرف زدن اســت و گاهی وظیفه سکوت ،گاهی نوشتن ،گاهی شــادی کردن ،گاهی خشم ،گاهی
عطوفت ،گاهی ترحم اما زمانی که از محور خود درآیي ،دیگر وظیفهات حفظ خودت نیســت؛ از محور خودت که
بیرون آمدی به محور بزرگتری میرسی ،آنوقت وظیفهات حفظ محور بزرگتر میشود حال بستگی دارد چقدر
بزرگ شوی بهاندازه خانوادهات ،جامعهات و یا خدا .هرقدر که رشــد کردی وظیفهات هم افزایش پیدا میکند تا
جایی که برای خدا جانت را نثار میکنی و اسم وظیفهات میشــود «ایثار» .محمدرضا ورسیده هم کسی است که
در اوج جوانی خود رشــد کرد تا حدی که وظیفه خود را ایثار در راه معبودش دید و از جان و مال هستیاش چشم
پوشید .او متولد بهمنماه  1339در حومه خیابان پاستور تهران است .در دوره انقالب و جنگ بهاندازه سن خودم
نیروی فعالی بود .در کنار این فعالیتها چون عالقه به مسائل هنری هم داشت نقاشی رنگروغن هم انجام میداد.
ســراغ این آزاده جانباز ســالهای دفاع مقدس رفتيم تا از رخدادها و وقایع زندانهای بعــث برایمان بگوید.
روايتهاي او خواندني و عبرت آموز است:
86

از جبهه تا اسارت
ســال  1360برای عضویت در نیروی سپاه در
منطقه جمهوری ثبتنام کــردم .قبل از اینکه
به جبهــه بروم در ورزشــگاه نیرو ســپاه دفاع
شخصی ،دفاع شــخصی یاد گرفته بودم .شهید
همت و شــهید دســتواره میگفتند« :باید در
عملیات شــرکت کنی و به تیپ آموزش رزمی
بدهید چون الزم اســت بچهها دفاع شــخصي
بلد باشند ».حق هم داشــتند چون در عملیات
حصر آبادان شــرايط طوری شده بود که بچهها
تنبهتن میجنگیدند .ما هم به حكم وظيفه به
چندین گروهان و گردان آموزش دفاع شخصي
میدادیم.
دو مرحله عملیات رمضان قبل انجامشــده بود
و من در مرحله سوم عملیات به معرکه رسیدم.
این مرحله حــدود  18 ،17روز به علت اینکه
عراقیها منطقه پــرورش ماهــی را تبدیل به
باتالق کرده بودند ،به تعویق افتاد .در نهایت در
مرحله سوم عملیات رمضان توانستم به منطقه
بروم .آنجا منشــی گردان بــودم ،آمار نیروها
همدستم بود .البته شهید دستواره تأكيد داشت
كه من در اين عمليات نباشم؛ حتي تا پشت خط
آمد و گفت نباید بروي .گفتم اجازه دهيد در این
عملیات شــرکت کنم؛ برمیگردم به شما آمار
شــهدا ،جانبازان و مجروحان را اعالم ميكنم.
جالب آنكه خودم هم جــزو آمار بودم چون در
شب عملیات زخمی شدم( .با خنده)
شب عملیات فرماندهها بچهها را توجیه کردند
که در این عملیــات باید به دل دشــمن بزنیم
و چون خطرناك اســت ممكن اســت از هر ده
نفر یک نفر برگــردد و از هــر  100نفر  10نفر.
حتــی گفتند بهانــدازه  48ســاعت مهمات و
آذوقه با خودتان ببرید چون در این بازه از زمان
نمیتوانیم پشتیبانی بکنیم.
من همراه تعدادي از بچههــای آر.پی.جی زن
بودم .زمانیکه بــه خط دشــمن زدیم و خط
شکست ،یک تانک در حال فرار بود؛ دویدم تا به
آن برسم و نارنجک داخلش بیندازم؛ در همين
حين صدای صوت خمپاره را شــنیدم .وقتی به
هوش آمدم متوجه شــدم سرم ترکشخورده و
از ناحیه پشت ،به کمرم نیز ترکش اصابت کرده،
همینطور دست چپم و پای راستم از زانو تکان
نميخورد.
در شــب عملیات آتش بین ما و دشــمن بود .تا
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برکتحضورحاجآقاابوترابی

ابتدا که به اردوگاه رسیدیم وارد موصل  2شــدیم که شرايط بسيار بدي داشت.
حدود  9ماه گذشت که ما را به موصل  4بردند ؛ آنجا خیلی بهتر بود چون حاجآقا
ابوترابیتشریفداشتندوحضورشانمايهبركتبود.

صبح آنجا مانــدم و از ما ده نفــر 8 ،نفر در جا
بهواســطه اصابت خمپاره به شهادت رسيدند.
مــن نمیدانســتم عملیات شکســتخورده،
عراقیها دل لشــکر را بازکرده بودند و بهشكل
گازانبری ما را دور زده بودند .با تیمم نماز صبح
را بهجا آوردم ،آفتاب داشــت طلــوع میکرد
و جهت را تشــخیص دادم ،بــرای حرکت بلند
شــدیم .چفيه را با پايم بستم ولي خیلی از بدنم
خون میرفت .مرتب بیهوش میشــدم و روي
زمين میافتادم ،باز دوبــاره پیاده به راهم ادامه
میدادم و باز بیهوش میشدم و بلند میشدم.
فکر میکردم مســیر را درســت طی میکنم
درحالیکه داشــتم دقیقاً به ســمت دشــمن
میرفتم .دشــمن ما را دور زده بود و پشت سر
ما حضور داشــت که بعدا ً فهمیدم بچهها اسیر
شــدهاند و از هر طرف میرفتم دشمن بود .این
اولین عملیاتی بــود که بچههــا  375تانک را
منهــدم بودند و بعدا ًگفتنــد عملیات موفقیت
باالیی داشت ،اما نتوانسته بودند محل پرورش
ماهی را بگیرند.
خالصــه؛ مــن از صبــح زود در بیابانهــای
شــلمچه و بصره پیاده رفتم .خــون زیادی هم
ازدســتداده بــودم و عطش فراواني داشــتم
و بــرای آب لهله میزدم .در طول مســيري که
میرفتــم قمقمههاي آب ايرانيهــا و بعثيها
را نگاه ميكــردم كه اگــر در آن آبي هســت
بنوشــم؛ درحالیکه آب براي آدم مجروح مضر
و خطرناك اســت ولي عطش امان نميداد... .
ساعت سه بعدازظهر اسير شدم.
(خاطرات جناب آقاي ورسیده از لحظه اسارت
تا ورود به اردوگاه شــنیدنی است كه ان شاءاهلل
در شمارههاي بعد منتشر خواهد شد).
‑ باروهایبینصیبازقانونصلیبسرخ
تقریباً از زمان مجروح شدنم حدود ده تا دوازده
روز گذشــته بود تا اینکه به اردوگاه رسیدیم.
باروهــای بلند  9متــری آن که از ســنگهای
سنگین درست کرده بودند من را یاد فیلمهای
آلمانی ميانداخــت .بعثیهــا گفتند« :خب
رسیدید موصل دیگه راحتید!» و با خوشحالی
میگفتند دوســتانتان اینجا هستند .یکی دو
تا از عراقیها دستوپاشکسته فارسی صحبت
میکردند و راهنماي ما بودند.
زمانی که از اتوبوس پیاده شــدیم نه کفشی نه

دمپاییای داشــتيم ،ما را زیر یک ســایهبانی
ریختند و اسم و نشــانیمان را نوشتند .بعد هم
مصاحبه کردیم و گفتیم« :هرکســی صدای ما
را میشــنود به خانوادهمان خبر بدهد ،ما اسیر
هســتیم و زندهایم ».و این جــزء قانون صلیب
ســرخ بود .زیر ســایبان به ما گفتند بايد ده تا
ده تا داخل آسایشــگاهها برویــد .از در ورودی
تا آسایشگاهها مســافتی حدود  40متر فاصله
بود .روی شــنهای داغ راه میرفتیم طوری که
انگار داغــي آن به جگرمان میخــورد .یکی از
خاطراتی که در ذهن من نقش بسته ،راه رفتن
روی شنهای داغ از سایهبان تا آسایشگاه است
؛آن هم با پاي برهنه و بدن مجروح.
بچههــای آسایشــگاه از دزفول ،خوزســتان،
مشهد و تهران بودند .در ســه روز اول ،درهای
اردوگاه را بــاز نمیکردند ،حدود ســاعت یک،
دو شب میآمدند پشــت در آسایشگاه که چه
کســانی نیاز دارند بروند دستشویی .از بين 50
نفر تعداد كمي را میبردند ،در حالي كه اســرا
مریض بودند و مشــکالت خاص خود داشتند.
مث ً
ال پاي من چون ترکش به استخوان چسبیده
بود؛ چرک کرده بود و هرروز آن را مثل انار فشار
میدادم تا چرکها بیرون بيايد .شــب تا صبح
درد میکشــیدیم و آه و نالــه میکردیم .صبح
که آفتاب میزد یک مقدار دردم تســکین پیدا
میکرد.
تقریباً بعد از یک ماه پزشک آوردند .از هر اتاقی
که حــدودا ً  90نفر بود  5شــماره میدادند که
این تعداد بروند پیش دکتر ،یا از آن اتاق  10نفر
بروند پیش پزشک .چون خیلی چیزها بهمرور
زمان شــکل گرفت ،اوایل حدود سي ،چهل نفر
در مطب میایســتادند تا دکتر بیایــد و آنها
معاینه کند .دکتر  10نفــر را معاینه میکرد و
میگفت بقیــه برگردند .بچههــا یواشیواش
برنامه گذاشــتند آنهایی که حالشان وخیمتر
اســت پیش دکتر بروند .بعد آمدنــد گفتند به
هر آسایشــگاهی  5شماره بيشــتر نميدهيم.
درحالیکه پزشــک هم کار خاصی نمیکرد و
بیشتر مسکن میداد.
یک دســتم فلج بود كه بعد از یک ســال و نیم
ورزش دادن خوب شــد .پايم که مث ً
ال  10کیلو
باید باشد ،شــده بود  2کیلو .چون چرک کرده
بود نمیتوانســتم با آن راه بروم لنــگ بودم و
پشت بدنم میکشیدم.
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از موصل  2به 4
ابتدا کــه بــه اردوگاه رســیدیم وارد موصل 2
شدیم که شرايط بســيار بدي داشت .حدود 9
ماه گذشــت که ما را به موصــل  4بردند ؛ آنجا
خیلی بهتر بود چون حاجآقا ابوترابی تشــریف
داشتند و حضورشان مايه بركت بود .در طول 9
ماهی که در موصل  2بودیم درگیری سنگینی
بــا عراقیهــا داشــتیم و در همــان درگیری
عراقیها  7نفر از بچههای ما را شــهید کردند.
يك بار با بلوک بر ســر من زدنــد که بیهوش
شــدم و ســرم چند تا بخیه خورد .حرف ما این
بود که براي دستشويي رفتن دمپایی و به خاطر
سرمای هوا لباس میخواهیم .به بعضیها یک
پتو ميدادند که یا زیر یا روی خودشان بیندازند
در حالي كه شــهر موصل جزو شــهرهای سرد
عراق اســت .کف آسایشگاه هم ســیمان بود.
خیلی از بچهها کمردرد و رماتیسم گرفتند.
بياعتناييصدامبهقانونصليبسرخ
اســرا بهمرور زمان زیاد شــدند ،هر اتاق 160
نفره شــد درحالیکه صلیب ســرخ گفته بود
آنجا گنجایش  65نفر دارد امــا  160نفر در
هر اتاق زندگــی میکردند .بــرای همین هم
خطکشی کرده بودیم .اگر پتویی  2سانتیمتر
آنطرفتر میآمد ،حریم همســایه را گرفته
بودیم .مثــ ً
ا اگر بنده پایــم را جمع میکردم
میخورد به شکم دوســتم که کنارم خوابیده
بود؛ بچهها اینگونــه زندگی کردنــد .با این
اوصاف عراقیها ساعت  2بامداد در آسایشگاه
را باز میکردند با کابل ما را کتک میزدند که
مث ً
ال یکتکه نهجالبالغه یــا دعای کمیل از ما
بگیرند.
در  4ســال اول ما را بهشــدت اذیت کردند با
غذای كــم و کتک زیــاد! ایران کــه عملیات
میکرد مــا را کتــک میزدند .گفتــه بودیم
میخواهیــم نمــاز جماعت بخوانیــم ،لباس
داشــته باشــیم ،پزشــک احتیاج داریم ولي
عراقیها این امکانات را به ما نمیدادند.
اســرا اعتصاب کردند غذا نخوردند و دشــمن
 7روز در را بســته بود .در ایــن  7روز بهجایی
رســیده بودیم که مجبور شدیم یک قاشق2 ،
قاشــق آب بخوریم تا نمیریم .گاهی عراقیها
در آسایشــگاه را سه روز میبســتند .عملیات
که میشــد در را ســه ،چهار روز بر روی اسرا

 28کشور
مستقیمباایران
میجنگیدند.
بندهخودم
نیروهای اردنی و
یمنی را دیدم که
فرماندههایعراق
از آنها تشکر
میکردند؛همه
اینها را با چشم
دیدمتمامآنهایی
کهمستقیمو
غیرمستقیمدر
جنگشرکت
کردند.وليلطف
الهی شامل حال
ما بود كه سرافراز
باشيموكشورمان
سرافرازبماند
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بیتفاوتیصدامبهقوانینصلیبسرخ

روایت
میبســتند ،غــذا نمیدادنــد ،از توالت هم
خبری نبود .بچههــا قوطیهای خالی کمپوت
را بهعنوان ظرف آب میآوردنــد تا با آن وضو
بگیرنــد و آب بخورند و کارهایشــان را انجام
بدهند .مث ً
ال بــا یک عدد کمپــوت ظرف آب
اندازه یک لیوان آب میشــد ،ســه نفر وضو
میگرفتند .بعد طوری شــده بود با یک قاشق
آب میخوردند .به خاطر اين كه مدتها در را
ميبستند و كسي نميتوانست به توالت برود،
بچهها ناراحتی کلیه و مثانه گرفتند ،مشکالت
خون پیدا کردند دچار مشکالت روانی شدند.
نان با شپش!
روی تنمــان شــپش آنقدر زیاد شــده بود،
شبها خواب نداشــتیم .حتي شپشها وارد
ذخيره غذاييمان شــده بود .ذخيره غذايي؟
االن توضيــح ميدهــم .نانهایی کــه به ما
میدادند شبيه پيراشکیهای خودمان است؛
داخل آن پر از خمير بود که مثل آدامس کش
میآمد .چــون غذا کم بود آنهــا را در آفتاب
خشک میکردیم .یک کیسه پارچهای درست
کرده بودم تا مقداري از نانی كــه میدادند را
خشك كنم .مشکل معده داشتم و نصف شب

اسرا بهمرور زمان زیاد شــدند ،هر اتاق  160نفره شد درحالیکه صلیب سرخ
گفته بود آنجا گنجایش  65نفر دارد اما  160نفر در هر اتاق زندگی میکردند.
برایهمین بینخودمان راخطکشیکردهبودیم.

كمي از آن را ميخــوردم .روي اين اندك نان
پر ميشد از شــپشها؛ چيزي مثل کشمش
بود (چون شپشها ســیاه و خونی میشدند).
بعثيها از هر روشي براي شكنجه روحي اسرا
استفاده ميكردند؛ مث ً
ال ســاعت  6 ،5عصر ما
را به آشیانهشــان میبرند و در را میبســتند.
بعد هم پروژکتورهای نظامی روشــن میشد،
آسمان و شب را ندیده بودیم .بچههای اسرای
ایرانی آرزو داشتند شــب و ستارهها را ببینند.
اسرا در ســختترین شرایط ســعی کردند با
خويشتنداري آبروی جمهوری اسالمی ایران
را حفظ کنند.
ورزشتان قضا نشود
ورزش در اســارت از اهمیت خاصی برخوردار
بود .گروهی بودیم کــه ورزش میکردیم .من
و آقایــان ســیاهپوش ،وهابــی رنگینکمان،
قربانی ،ربیعی و ابراهیمــی در ایران رزمیکار
کرده بودیم .مرحوم حاجآقا ابوترابی سال 61
در عراق توصيهاي درباره ورزش كرد كه بارها
در مصاحبههایم گفتهام .ايشان ميگفت اگر
نماز بچهها قضا شد ورزششــان قضا نشود .تا
این حد ورزش در اسارت مهم بود .با توجه به

نکته
قاصدان کرامت انسانی
آزاده حمید اکبرنیا از آزادگان نوجوان دوران هشــت سال دفاع مقدس اســت .وی از رزمندگان «لشکر  ۷ولیعصر»
دزفول بود که ســال  ۱۳۶۱در منطقه «فکه» و در جریان «عملیات والفجر مقدماتی» اســیر میشود .اکبرنیا که آن
زمان  ۱۶سال هم نداشت ،حدود هفت ســال و نیم اسیر بود .او اعملکرد صلیب ســرخ در آن سالها را اینگونه روایت
میکند ۲۰ :روز از اسارتم نمیگذشت که صلیب ســرخ به اردوگاه «موصل  »۲آمد و مشخصات من و اسرای جدید را
به عنوان اســیر جنگی ثبت کرد .ثبت اسامی یعنی صاحب شناسنامه بینالمللی شدن اســرا و عراقیها نمیتوانند با
آنها رفتاری که خالف قوانین بینالمللی است داشته باشــند .عراقیها چند روز قبل از ورود اعضای صلیب سرخ ،در
اقدامی تبلیغاتی به سر و وضع اسرا و آسایشگاهها رســیدگی میکردند .به عنوان مثال کیفیت غ ذا ،پوشاک و ترمیم و
بازسازی آسایشگاه در کمترین زمان انجام میشد و َجوی آرام اردوگاه را فرا میگرفت .با ورود صلیبسرخ روحیه همه
بچهها در آسایشگاهها تغییر میکرد .هرچند که مدت حضورشان کوتاه بود اما اسرا آنها را به نوعی قاصد و پیامرسان
میپنداشــتند و بیشــتر از آنکه منتظر حضور خود اعضای صلیبسرخ باشــند ،بیقرار نامههایی بودند که هفت یا
هشت ماه بعد از نگارش از سوی خانوادههایشان ب ه دستشان میرســید .باورهای مختلفی درباره حضور صلیب سرخ
در آسایشگاهها وجود دارد و من هم از پشت پرده حضور اعضای صلیبســرخ در اردوگاههای بیخبرم ،اما آنچه که از
حضورشان در آسایشگاهها و اقداماتشان به چشــم میآید این بود که این فعالیتها کام ً
ال انساندوستانه ،در راستای
حفظ کرامت انسانی اسرا بود؛ چون وقتی که میآمدند برای مدتی نیازهای جسمی و روحی ما اسرا برطرف میشد .به
عنوان مثال در یک نمونه کتابهای که همراه خود میآوردند ،ما را از روزمرگی بیرون میآورد و ما میتوانستیم در آن
دوران از زمان که ارزشمندترین سرمایه انسانی هر کسی است ،استفاده بهینه کنیم تا به علم و دانش ما افزوده شود.
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صحبتهای حاجآقا ما یک سری کالسهای
ورزشــی گذاشــتیم؛ يك نفر هم نگهبان بود
تا بعثيها متوجه نشــوند .چــون حتی اگر 5
نفر مینشســتند کنار هم انگلیسی بخوانند،
باز باید نگهبان میگذاشــتیم کــه عراقیها
نفهمند و اگر میفهمیدند ما را زندان انفرادی
میبردند .بعد از مدتي عراقیها جلوي کالس
ورزش ما را گرفتند ،نگهبــان مارفته بود آب
بخورد مــا گیر افتادیم .آن تعــداد افرادی که
اسمشان را ذکر کردم را بهشدت تنبيه كردند.
یک هفته ما را دستبســته و بدون آب و غذا
تا شــب زیر آفتاب تند عراق مینشاندند .این
شــکنجهها تا جایــی ادامه داشــت كه من
و عدهای از بچهها مریض شــدیم و زیر ســرم
رفتیم .خدا خواست که قطعنامه قبولشود و
اال ما را میکشتند.
انگیزه دفاع
خطاب من به جوانان این است که ميپرسند
چه انگیزهای باعث شــده بود که مث ً
ال بنده با
 19سال سن ،دیگري با  16ســال و آن يكي
با  13ســال به جبهه بــرود؟ اول این رایحه
الهی اســت که ميخواهد قومی یــا ملتی را
بیــدار کند و بــا وجود قدم مبــارک حضرت
امام خمینی(ره) ایجاد شــد .ما ســربازهای
ایشــان بودیم .وقتی میخواســتند ایشان را
تبعید کنند به شاه گفته بودند که سربازهای
من یا دارند در کوچه خاکبــازی میکنند یا
در شکم مادرانشان هســتند .بعد از چند سال
در دفاع مقدس بســیجیها و رزمندههای در
جبهه که اکثرشــان جوان بودند ،نشان دادند
که ســربازهای امام هســتند .مملکتمان را
دوست داشــتیم .امام صادق(ع) میفرمایند:
حب الوطن مــن االیمان .دومــاً یک نظامی
مثــل طاغوت را کنــار زدیم .رهبرمــان امام
خمینی(ره) گفتند باید پایکار بایســتید .ما
هم ایســتادیم ،طوری که  28کشور مستقیم
با ایــران میجنگیدند .بنده خــودم نیروهای
اردنی و یمنی را دیدم کــه فرماندههای عراق
از آنها تشکر میکردند؛ همه اینها را با چشم
دیدم تمام آنهایی که مستقیم و غیرمستقیم
در جنگ شرکت کردند .ولي لطف الهی شامل
حال ما بود كه ســرافراز باشــيم و كشورمان
سرافراز بماند.
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هـالل

عزاداری هیئت امدادگران حسینی

امداد گری و
شورحسینی

آشنایی با دفتر نمایندگی ولیفقیه
در جمعیت هاللاحمر استان تهران
معرفی دفتر

لزوماستفادهدرست
ازفرصتها

داوطلبان

شیرینی ِ
کمک
داوطلبانه
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پای صحبت و خاطرات داوطلبان
با مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
جمعیتهاللاحمر
در جمعیت هاللاحمر استان تهران

کمکرسانیبه
شیعیانسوری
همزمان با تاسوعا و عاشورای
حسینی توسط هاللاحمر مح ّقق شد

گزارش
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فرصتشناسی

اگرازفرصتهابهدرســتیاســتفادهشــوددرهرشــرایطیمیتوانکارکرد.
محدودیتهایمالیواعتباریفراگیراســتوهمهبهنســبتیبااین مسئله
مواجههستند.

معرفی دفتر

لزوم استفاده درست از
فرصتهاباكمترينامکانات
با حجتاالسالم و المسلمين محمدعلی صادقی ،مسئول دفتر
نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر استان تهران
زهرافرآورده
براي آشنايي با دفتر نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هاللاحمر استان تهران سراغ مسئول آن ،حجتاالسالم و
المسلمين محمدعلی صادقی رفتيم .گفتوگو همزمان با نخستين روزهای ماه محرم انجام شد؛ زماني كه هیئت
امدادگران حسینی در ساختمان هاللاحمر استان تهران خود را براي پذيرايي از عزاداران ابا عبداهلل (ع) آماده
كرده بود .در بدو ورود به ساختمان ،شور عاشقان حســيني نظرها را به خود جلب ميكرد و همزمان خيليها از
ساعت شروع مراسم ميپرسيدند .كمي جســتجو كرديم و متوجه شديم هیئت امدادگران حسینی هر سال در
نمازخانه جمعیت هاللاحمر استان تهران به مدت  ۱۱شب ،مراسم عزاداري دارند و پذيراي خيل عاشقان ميشوند.
اين نكته را هم متوجه شــديم كه تمام هزینههای برپایی هیئت عزاداری امدادگران حسینی به همت خ ّیرین و
کارکنان جمعیت هاللاحمر تأمین ميشود.
این تصــور که دفتــر تهران به
دلیل حضــور در پایتخت از امکانات
بیشتری نسبت به ســایر استانها
بهرهمند اســت چه اندازه واقعیت
دارد؟
تصور اشــتباهی اســت که دفتر تهران به خاطر
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حضور در پایتخــت و نزدیکی به ســازمانها و
مســئولین از مزایای ویژهای 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 دسترســیها براي
دفتر استان تهران آسانتر اســت اما رسيدن به

هر هدفي ،پیگیریهای الزم نیــاز دارد .در واقع
دفتر تهران به عنوان یکی از استانهای جمعیت
هاللاحمر حکم مشــعلی را دارد که نورش را به
همه جا میرساند و اینطور نیست که با امکانات
و مزایای ویــژهای فعالیت کند .بــه قولی تهران
مظلومتریناستاناست.
برای همکاری و تبادل نظر درباره
فعالیتهاچه اندازه با سایر استانها
درارتباطهستید؟
با استانها تماس داریم و تجربیاتی که در حین کار
به دست آمده را ردو بدل میکنیم .سعی میکنیم
بعضی برنامهها که به شکل آزمایشی در یک استان
انجام میشود را با توجه به شرایط مناسب در سایر
دفاتر هم انجــام دهیم« .بوســتان کتاب» و «یک
لحظه تأمل» از طرحهایی بود که انجام شــد و بعد
ازموفقیت،خیلیازاستانهاآنهااجراکردند.طرح
به این شــکل بود که کتابهای مختصــر و مفید را
برای مراجعهکنندگان تهیه کردیــم ،تا زمانی که
برای انجام کاری منتظر هســتند ،از این کتابها
استفاده کنند و حتی این امکان را فراهم کردیم که
کتابرابهامانتببرندوبعدازخواندنبرگردانند.
برخــي اســتانها بهویــژه
اســتانهای محروم نبود بودجه و
امکانات را دلیلی بــرای جاماندن از
اهداف میدانند؛ به نظر شما امکانات
چقدر در رســیدن به اهداف نقش
دارد؟
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هیئتامدادگرانحسینی

هیئت امدادگران حسینی از 9ســال پیش در تهران به همت داوطلبان و امدادگران
راهاندازیشدوعالوهبراینکههرســالدرایامدههاولمحرمبرنامههایمفصلی
دارد،درطولسالهمباتوجهبهمناسبتهایمختلففعالیتمیکند.

مرور
اگر از فرصتها بهدرستی اســتفاده شود در هر
شرایطی میتوان کار کرد .محدودیتهای مالی
و اعتباری فراگیر اســت و همه به نســبتی با این
مسئله مواجه هســتند .الزاماً هر ایدهای بودجه
خاص نمیخواهد و بعضی کارها با تدبیر و هزینه
کم انجام میشود .تفکر سازمانی و همراه بودن،
در ارتقاي فعالیتها تأثیر زیادی دارد .چهبســا
برنامههایی در اســتان دیگری جواب داده باشد
کهمیتوانیمبهسایراستانهامنتقلکنیم.
به طور مثال در بحث آموزش ،ما در طرح «هالل
محرم» از این ظرفیت استفاده کردیم .در شعبی
که داریم عنوان کردیم امدادگرانی که عالقهمند
هستند ،در محله خودشان از هیئتها بخواهند
پنج تا ده دقیقه مطالب امدادی را اطالعرســانی
کنند .این کار ظرفیت خوبــی را فراهم میکند و
بدون نیاز به بودجهای خاص شــعار هر خانواده
یک امدادگــر عملی میشــود؛ پــس الزاماً هر
طرحــی امکانات خــاص نمیخواهد و ســایر
استانهاهممیتواننداینکارراانجامدهند.
با توجه به پراکندگی و مشکالت
رفت و آمدی که در تهران وجود دارد،
تمام فعالیتها در ایــن دفتر انجام
میشود؟
همه فعالیتها در اینجا که ســاختمان ستادی
است برنامهریزی و بررسی میشــود ،اما شعب
هم همــکاری میکنند .به طور مثــال ما در ماه
مبارک رمضان مســابقهای 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 اینکه
به راحتی در اختیار همه قرار نمیگرفت؛ ولی به
این شکل همهجا اجرا شــد بدون اینکه از کاغذ
استفادهکنیم.
هیئت امدادگران حسینی كه هر
ســاله در جمعیت هاللاحمر استان
تهران برپا ميشود ،از برنامههاي قابل
ستايشي است كه مورد اقبال عمومي
هم واقع شــده .درباره این مراسم
توضیحميدهيد؟
یکی از دســتوارتی که بزرگان دین به ما دادهاند
این اســت که از فرصتها 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

حســینی از  9ســال پیش در تهــران به همت
داوطلبان و امدادگران راهاندازی شــد و عالوه بر
اینکه هر سال در ایام دهه اول محرم برنامههای
مفصلــی دارد ،در طول ســال هم بــا توجه به
مناســبتهای مختلف فعالیت میکند .امسال
هم با شــروع ایام محرم این هیئت از شــب اول
شروع شده و انشــاءاهلل 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
میشود و بعد هم ســخنرانی و مداحی برپاست.
امسال اولین سالی اســت حجتالسالم غیوری
میان ما نیستند و هر شب شــرکت کنندگان از
ایشان یاد كردهاند .به طور متوسط در شبهای
اول نزیک به  500نفر شرکت کننده داشتیم که
روزهای آخر به  1000نفر میرســد .نکته قابل
توجه اینکه هیئت امدادگران حسینی کام ً
ال از
خیرین و عالقهمندان به امام حســین (ع)
ناحیه ّ
ادارهمیشود.
ظاهــرا ً در کنــار کارکنــان و
مسئولین هاللاحمر سایر مردم هم
استقبالخوبیازاینمراسمدارند.
در کنار امدادگران ،مسئولین و کارکنان جمعیت
هاللاحمر ،اهالی محل هم شــرکت میکنند .با
توجه به اینکه مراســم در نمازخانه ساختمان
جمعیت هاللاحمر اســتان تهران و سالنهای
مجاور برگزار میشــود و در خیابان نجاتاللهی
هم مسجد نزدیکی نیســت ،اهالی محل حضور
خوبیدارند.
غیر از برپایــی هیات امدادگران
حسینی برنامه دیگری هم برای این
ایامدارید؟
«هالل محرم» طرحی اســت که هر شب قبل از
برنامه عزاداري برگزار ميشــود و طي آن یکی
از مربیان امدادی با زبان ســاده مسائلی درباره
امداد و نجــات ارائــه میکند؛ ســیل ،زلزله و
حوادثی که نیاز است مردم نسبت به آن آگاهی
داشته باشــند و بدانند در موقعیتهای خاص
چه کاری باید انجام دهند از اين موارد اســت .در
واقع ما از شعار «هر خانواده یک امدادگر» بهطور
مستقیم اســتفاده کردیم و با ارائه آموزشهای
اولیــه بــه کســانی کــه در هیئت شــرکت
میکنند ســعی میکنیم اطالعرســانی مفید
داشته باشیم.
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عمده فعالیتهای
دفتر استان تهران
حجتاالســام محمدعلی صادقی ميگويــد بخش عمده
فعالیتهای دفتر اســتان تهران ،فرهنگی است ،اما یکی از
مهمترین کارها نظارت بر موقوفات اســت .سایر برنامههای
فرهنگی که در ایام مختلف سال انجام میشود به اين 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 هاللاحمر اســتان با تأثیرات نماز و قرآن
و افزایش سطح اطالعات و معارف دینی و فرهنگی و احکام
شــرعی بهویژه احکام مرتبط با روزه در طول ماه رمضان در
نمازخانه برگزار شد.
حزبخوانی قــرآن به همراه ترجمه و تفســیر برخی از
آیات جزء :پس از اقامه نماز جماعت با هماهنگیهای انجام
شــده ،قاریان  2حزب از قرآن را قرائت مي كنند و در پایان
آیات منتخب  ،توســط مســئول دفتر نمایندگی ولیفقیه
ترجمه و تفسیر میشود.
تهیه ویژهنامه تالوت نور :به صــورت روزانه ویژهنامهای
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.
راهاندازی ایســتگاه مطالعه :در راســتای افزایش سطح
مطالعه کارکنان ،داوطلبان و جوانــان و حتی مراجعین به
جمعیت هاللاحمر اســتان تهران ایســتگاه مطالعه کتاب
راهاندازی شد ،بدین شکل که کتابهای با حجم کم و کوتاه
در قفسههای تعبیه شــده قرار گرفت و همکاران میتوانند
کتاب را با خود برده و پــس از مطالعه ،مجددا ً 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
همافزایی ،قرائت روزانه یک صفحه قرآن که به صورت ورق
ورق و پِرسشده در ورودی ساختمان قرار دارد و همکاران
و حتی مراجعین هم میتوانند اســتفاده کننــد .با این کار
ماهانه چند ختم قرآن انجام میشود.
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داوطلبان

شیرینی ِ
کمکداوطلبانه

پای صحبت و خاطرات داوطلبان جمعیت هاللاحمر که میگویند عضویت
در این سازمان یکی از بهترین اتفاقهای زندگیشان بوده
آتنا نور اللهیان

سازمان داوطلبان وابسته به جمعیتهای ملی صلیبسرخ و هاللاحمر است که به منظور احیاء و تحقق اصل
خدمات داوطلبانه ،با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر از طریق سازماندهی و بهرهگیری از توان و مساعدت
افراد و اقشار توانمند تشکیل شده و از مردمیترین نهادهایی است که تأکیدش بر نیروی داوطلب است .شروع
فعالیت سازمان داوطلبان با این عنوان به سال ۱۳۵۱برمیگردد؛ تا سال  ۱۳۷۹خدمات متنوعی چون حمایت
ک به آسیبدیدگان از زلزله ،سیل و ســایر بالیای طبیعی ،مشارکت
از کودکان آســیبدیده از حوادث ،کم 
در ستاد جذب کمکهای مردمی برای کمکرسانی و ...را برعهده داشــت و در سال  ۱۳۷۹همزمان با تجدید
ساختار ،فعالیتهای خود را بر دو محور جذب نیروی انسانی و ارائه خدمات حمایتی متمرکز کرد .در طول این
سالها افراد زیادی بودند که بدون هیچ چشمداشتی با انگیزه خدمترسانی به همنوعان ،داوطلبانه راهی این
مسیر شدند و در مواقع نیاز به یاری دیگران شتافتند .ارمغان مهر از تازهترین اقدامات سازمان داوطلبان بوده
که داوطلبان زیادی در این طرح شرکت کردند .در ادامه با داوطلبانی آشنا میشویم که عالوه بر شرکت در این
طرح ،سالهاست با هدف خدمت به دیگران در این راه قدم برمیدارند.
کار برای خدا خستگی ندارد
حیــدر اســماعیلپور،
بازنشسته نیروی مقاومت
بسیج اســت که به محض
بازنشســته شــدن عضو
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داوطلب هاللاحمر شــده و میگوید« :از کوچکی
عشق به خدمت بیمنت داشتم .از دی ماه سال89
عضو داوطلــب هاللاحمر شــدم و در حال حاضر
مســئول خانه داوطلب جمعیت و همچنین عضو
شورای اجرایی هاللاحمر هســتم .عالقمندی به

خدمت به تمام انســانها مالک من است .داوطلب
یعنی کسی که در تمام مکانها و زمانها به همنوع و
غیرهمنوع در سطح شهر ،استان ،کشور و جهان با
جان و مال کمک میکند ».اســماعیلپور هدف از
حضور در طرح ارمغان مهر را خوشحال کردن افراد
مســتضعف و مســتمند که تــوان مالــی خرید
لوازمالتحریر و غیره را در اول سال تحصیلی ندارند،
میداند« :روزی در یکی از روستاها برای توزیع اقالم
ارمغان مهر رفته بودیــم ،بعد از توزیع لوازمالتحریر
مــردی گفــت :چقــدر حقــوق میگیریــد در
هاللاحمر؟ اگر حقوق خوبی میدهند من هم عضو
شوم .وقتی گفتیم ما داوطلب هستیم و خدمت ما
بدون حقوق و مزد اســت و مــزد خــود را از خدا
میگیریم تعجب کرد و گفت شــما که همیشه در
هاللاحمرهستید،زندگیندارید؟برویداستراحت
کنید .گفتم کار برای خدا و بندگان خدا خســتگی
ندارد .زمانی که اقالم و لوازمالتحریر یا مواد غذایی
توزیع میشود و افراد خوشحال میشون،د من یک
نفسراحتمیکشم».
همکاری بــا هاللاحمر ،نعمتی از طرف
خداوند
محمــد حســینی متولد
 ،1347فارعالتحصیــل
دانشــگاه علوم پزشــکی
تبریز از ساکنان شهرستان
تربت حیدریه اســت که از
دوران نوجوانی با جمعیت هاللاحمر آشنا شده و از
سال  1391به عنوان پزشک در درمانگاه جمعیت
هاللاحمر شهرســتان تربت حیدریه مشغول به
خدمت است .حسینی میگوید« :با توجه به اینکه
جمعیــت هاللاحمر یک ســازمان جهانی در امر
امدادرسانی و خدمترســانی به آسیبدیدگان و
قشرهای آســیبپذیر جامعه اســت ،همین امر
موجب شده که هر فردی که حس انساندوستی و
نوعدوستی داشــته باشــد ،عالقمند به این نهاد
مردمــی شــود .مــن از ســال  1372پــس از
فارغالتحصیل شدن از دانشــگاه ،هم به شکل ارائه
خدمات پزشــکی و هم در طرحهــا و برنامههای
جمعیت هاللاحمر مشارکت داشتهام .به نظر من
همکاری با جمعیت هاللاحمر برای خدمترسانی
به اقشار آسیبپذیر جامعه نعمتی است که خداوند
بر ما ارزانی داشته تا اینگونه با بهرهگیری از نعمت
علم و دانش و توان خود برای افــرادی که نیازمند
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هستند،شکرگزارایننعمتالهیباشیم.
حســینی درباره ارمغــان مهر میگویــد« :یکی
از اهــداف و آرمانهــای جمعیــت هاللاحمر،
محرومیتزدایی از مناطق محروم اســت که خانه
داوطلبان جمعیت هاللاحمر شهرســتان تربت
حیدریه در این راســتا بسیار فعال اســت .من در
طرح ارمغان مهر با حضور در مناطق محروم150 ،
نفر از دانشآموزان این مدارس را ویزیت و خدمات
پزشــکی ارائه کردهام .انشــاءاهلل روزی برسد که
هیچ قشر آسیبپذیر و نیازمندی در جامعه وجود
نداشته باشد ».بعد هم یک خاطره تعریف میکند:
«تمامی مدت حضور مــن در جمعیت هاللاحمر
برایم خاطره اســت ولی یکی از خاطراتم مربوط به
دوران حضورم در مناطق زلزلهزده رودبار بود .وقتی
ما به رودبار رسیدیم با یک منطقه کام ً
ال ویرانشده
مواجه شدیم .من در آنجا به ارائه خدمات پزشکی
به مصدومان پرداختم و از آن لحظه تنها چیزی که
به خاطر دارم چشــمان نگران کودکانی بود که به
دنبالوالدینخودبودند».

میکنم که با کلمات نمیتوان آن را توصیف کرد .به
نظر من همه کسانی که به دنبال آرامش در زندگی
هســتند میتوانند با کمک خیلی کم و کوچک به
یک فرد نیازمند به آرامش دســت یابند ».تأمین
قســمتی از هزینه خرید لوازم تحریر ،شناسایی
تعــدادی از دانشآمــوزان بیبضاعــت و توزیع
بســتههای فرهنگــی در میان دانشآمــوزان از
اقدامات خانم علیزاده در طرح ارمغان مهر اســت.
خانم علیزاده هــم خاطره کم نــدارد« :زیباترین
خاطرهام مربوط به تهیه یــک ویلچر برای کودک
کمتوان ذهنی و جســمی بود .بعد از طی مسافتی
طوالنی و طاقتفرسا ،باالخره خانه این نیازمند را
پیدا کردیم .بعد از ورود ،کودک  13ســالهای که
کمتوان ذهنی و جســمی بود را دیدم که با نگاهی
سرشار از شادی به من و ویلچر نگاه میکرد ،در آن
لحظه نمیدانستم 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
گرفتهبودونمیگذاشتبروم».

احساس خوب از یک لبخند
زهــرا علیــزاده ســاکن
شهرستان تربت حیدریه،
مدرس دانشگاه است که از
سال  88در یکی از مناطق
محــروم سیســتان و
بلوچستان بنا به موقعیت شغلی همسرش زندگی
میکرده .همانجا با هاللاحمر آشــنا شده و در
کالسها و برنامههای مختلف این سازمان شرکت
کــرده« :از ســال  88بــا عضویــت در جمعیت
هاللاحمر سیستان و بلوچستان و بعد از آن تربت
حیدریه ،در این ســازمان به این فعالیتها ادامه
دادهام .با کسب مدرک مربیگری پیشگیری از ایدز
و اعتیاد اقدام به برگزاری کالسهای آموزشی در
مناطق محــروم کردم و همچنیــن در طرحهای
مختلفیازجملههمایرحمت،فرشتگانرحمت،
ارمغان مهــر و  ...مشــارکت داشــتم .جمعیت
هاللاحمر یک سازمان خدمترسان 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 میدهــد ».او میگوید:
«وقتی که د ِر خانه یک نیازمند را میزنم و مردم با
خوشحالی از ما استقبال میکنند و لبخند بر روی
لبانشان نقش میبندد ،واقعاً احساس خوبی پیدا

در هاللاحمــر هیچچیــز مانــع
کمکرسانینمیشود
شــهین قورزهی  48ساله
اســت و همســرش از
کارمنــدان هاللاحمــر
خراســان رضوی« :من از
ســال  1379و از طریــق
همســرم که مددکار شــیر خوارگاه هاللاحمر
مشــهد بودند با جمعیت آشنا شــدم .ابتدا برای
کمک به فرزندان بیسرپرست کارهای خیریه را
انجام میدادم و از ســال  82که همســرم رءیس
شعبه هاللاحمر اسفراین شدند و زلزله غمانگیز بم
رخ داد ،با همکاری داوطلبــان هاللاحمر کمیته
زنان خانهدار را تشکیل دادیم و کمکهای مردمی
را تفکیــک و بســتهبندی و تبدیــل به احســن
میکردیــم و بــرای حادثهدیــدگان زلزلــه بم
میفرســتادیم .همچنین با همکاری کمیته زنان
خانهدار امور داوطلبان آشــپزخانهای تشــکیل
دادیم و در هفته دو بار بیــش از  800پرس غذای
گرم با شرایط ســخت و کمکهای مردمی تهیه و
بین نیازمندان توزیع میکردیم ».این داوطلب در
ادامــه میگوید« :امــور خیریه را پــس از انتقال
همسرم به جمعیت هاللاحمر سرخس هم دنبال
میکردم و با کمک داوطلبان نیکوکار ســرخس و
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حمایت مالی و کمکهای پوشاک و سایر ملزومات
خیرین مشــهد که از دوستان و
زندگی توســط ّ
آشنایانبودندتوسعهدادم».
او از اقدامات انجامشــده در طــرح ارمغان مهر هم
اینطور میگویــد« :در طرح ارمغان مهر امســال
ما با جلب مشــارکت خیرخواهانه ،پنجاه میلیون
لوازمالتحریر ،کیف ،هزینه مدرسه ،پوشاک ،کفش
و در برخی موارد هزینه ســرویس کتاب و  ...تهیه
و با همکاری هاللاحمر سرخس بین محرومترین
دانشآموزان در روستاهای دورافتاده و مرزی توزیع
شده اســت .این طرح بســیار خوب و خداپسندانه
باعث میشــود تعداد زیادی از دانشآموزان که در
آستانه ترک تحصیل هســتند امکان تحصیل پیدا
کنند .آرزو میکنم محرومین و مستضعفین در حد
معمول زندگی بسامانی داشته باشند ،دانشآموزان
امکان تحصیل برایشــان فراهم شــود و بیماران
ســامتی و شــفا پیدا کنند ،همچنین داوطلبان
بیشتری از نعمت کمک کردن به دیگران بهرهمند
شــوند و خداوند متعال و مهربان را حاضر و ناظر در
امورببینیم».
خانم قورزهی هــدف از فعالیــت در هاللاحمر
را اینطــور بیان میکنــد« :جمعیت هاللاحمر
قدیمیترین نهــاد خیریه اســت و فعالیتها در
آن به شــکل داوطلبانه انجام میشــود .به همین
دلیل مــردم عالقه دارند بــا هاللاحمر همکاری
کنند .همچنیــن هاللاحمر زمینــه انجام امور
خیریه را بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب فراهم
میکند و قید و بندهای اداری مانع کمکرســانی
نمیشــود ».پایان این گزارش خاطرهای اســت
از این داوطلــب« :یک روز بــا داوطلب دیگری به
همراه راننده ماشینی که داوطلبانه با ما همکاری
میکرد و صاحب فرزند هم نمیشد برای بازدید به
خانهای در یکی از روستاهای محروم که وضعیت
بسیار نامناسبی داشــت رفتیم .در آنجا نوزادی
با لباسهای خیس در پتویی پــاره ،بیمار و کبود
رها شده و دختر بچهای 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 بیحد خانواده
آنها شــد و دختر بچه را هم از طریق بهزیستی به
مراکز شبانهروزی در مشهد تحویل دادیم و شکاف
کامش و همچنین سوختگیای که داشت بهبود
پیدا کرد .ایــن دختربچه لبخندی داشــت که ما
میگفتیملبخندخداست».

سازمانداوطلبان
در سال ۱۳۷۹
همزمانبا
تجدیدساختار،
فعالیتهایخود
را بر دو محور
جذبنیروی
انسانی و ارائه
خدماتحمایتی
متمرکز کرد.در
طول این سالها
افراد زیادی بودند
که بدون هیچ
چشمداشتی
باانگیزه
خدمترسانی
بههمنوعان،
داوطلبانهراهی
اینمسیرشدند
و در مواقع نیاز
به یاری دیگران
شتافتند
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بازسازیشبکهبرقرسانیآسیبدیدهدرسیلالمرد
ب ه 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
بهنقطهموردنظربودند.

امدادرسانیبه5600سیلزدهدر11استان
دکتر ناصر چرخساز  ،رئیس ســازمان امداد و نجات
جمعیت هالل احمر آخرین آمار عملیات امدادرسانی
درســیلوآبگرفتگیاز 18آبانماهتاساعت 8صبح
روز  22آبان را این گونه تشــریح کــرد :امدادگران
جمعیت در این مدت به  5600تن امدادرسانی کرده و
340نفررانیزاسکاناضطراریدادند.

ابالغپیام

نماینده ولیفقیه در جمعیت هالل
احمر به عنوان نماینــده ویژه مقام
معظم رهبری از مناطق ســیل زده
ایالم بازدید کرد .حجت االســام
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
مردمشهیدپروراستانراابرازکنم.

رونمایــی از آرم،
پرچم و سرود دانش
آموزی

ســازمان جوانــان
هــال احمــر در
آذربایجانغربی
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عکـس خـبر
مانورساعتصفردرتهران

مانور سراسری «ساعت صفر» ،با هدف آمادگی پایتخت در
نب همنظور
برابرزلزلهاحتمالی،بافراخوان۶استانمعینتهرا 
برپاییاردوگاههایاسکاناضطراری،برگزارشد.اینمانوراز
ساعت  ۱۲نیمه شب پنج شنبه  14آبان آغاز شد و تا ظهر پنج
شنبهادامهداشت.

کشف جســد مفقود شده تنها
قربانیسیلتایباد

بارش باران و جاری شــدن ســیل
در شهرســتان مرزی تایباد در روز
 21آبان منجر به مفقود شــدن یک
خودروی سواری و سرنشین آن شد
که پس از  ۱۲ساعت جستجو توسط
نیروهایامدادیپیداشد.

خدماترسانیبهمناطقسیلزدهتاجیکستان

رئیسمرکزسالمتهاللاحمرایراندرتاجیکستانبااشارهبهاینکهجمعیتهاللاحمرایرانجزءاولینکشورهایامدادرسانبهسیلزدگان
تاجیکستانبود،گفت:تیمهایپزشکیمرکزسالمتجمعیتهاللاحمرایرانبرایارائهخدماتسالمتبهمناطقکمبرخورداراعزامشدند.به
گفتهدکترمنصوری درشهرستانرشتقشالقهائیت 284نفرازخدماتدارویی 42،نفرازخدماتتشخیصیو 98نفرازتستقندخونمرکز
سالمتجمعیتهاللاحمرایراندرتاجیکستانبهرهبردهاند.

مانورامدادونجاتدرمنطقهکهرودمحورهراز

روزسهشنبهپنجمآبانماه،مانورامدادونجاتکوهستان
در منطقه کهرود محور هراز با حضور نيروهاي هاللاحمر
در محور هراز برگزارشــد .رئيــس جمعيت هاللاحمر
شهرستان آمل در حاشيه اين مانور گفت :قريب به  40نفر
امدادگر از شهرهاي مختلف همراه با تجهيزات مختلف
از جمله آمبوالنس ،ســت نجات هيدورليک ،خودروي
دو کابين ،سگهاي جســتجوگر و خودروهاي اورژانس
راهداريدراينمانورشرکتکردند.

اردوی توان افزایی تیمهای امداد کوهســتان ویژه
خواهراندراستانکرمانشاه
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کالس آشنایی با مسمومیت های دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی
با تدریس مســئول واحد جوانان جمعیت هالل احمر شهرستان
سرایانبرگزارشد.
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دستان ُپرمهر

گزارش

عملیاتامدادرسانیماهاکتبرباهمکاری صلیبسرخوهاللاحمرایرانباسارک
(هاللاحمرسوریه)صورتگرفت.درحالحاضرهمکاریاینسهنهاددرسراسر
خاکسوریهازبروزفجایعانسانیبرایمیلیونهاسوریجلوگیریکردهاست.

کمکرسانی به شیعیان سوری

همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی توسط هاللاحمر مح ّقق شد

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 گروههای تروریســتی
مختلف اسیر شــده بودند .بدین ترتیب مسلمانان جنگزده ســوریه از زبدانی ،در حومه دمشق در جنوب
غربی تا شهرکهای شیعهنشین فوعه و کفریا در استان شمالی ادلب که ماههاست تحت محاصره و زیر آتش
جنایتکاران تکفیری هستند ،نخستین تماس را با جهان آزاد از طریق کاروانهای امدادی برقرار کردند .برای
حدود  50هزار شیعه سوری ســاکن فوعه و کفریا دریافت کمکهای فوری امدادی و بشردوستانه همزمان با
ایام سوگواری ساالر شهیدان و یاران وفادارش نوید بسیار خوبی بود.
منابع محلی در ســوریه گفتند که روز یکشــنبه
 26مهر ماه چندین کامیــون حامل کمکهای
بشردوســتانه وارد ســه منطقــه در ســوریه از
جملــه این دو شــهرک مجاور هــم در محاصره
تروریســتهای «جیــش الفتــح» شــدند که
مستقیماً زیر پوشش عربستان هستند .همچنین
کاروانهای امداد راهی مناطق جنگی الزبدانی و
حومه دمشق شدند .ورود کامیونهای حامل مواد
غذایی و کمکهای اولیه یک مــاه پس از اجرای
آتشبس بین طرفهای درگیر در سوریه صورت
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گرفت .یکی از دالیل اصلی این توافق مالحظاتی
بود که دولت دمشــق ،بهویژه با ســفارش تهران
در مورد جمعیت عمدتاً شــیعه حومههای 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
حومهشمالیدمشقمیآیند.
به گزارش العالــم برخی اقدامــات و تدابیر فنی
باعث تأخیر در اجرای مفــاد توافقنامه آتشبس
تا آستانه تاسوعا و عاشــورا شد .با این وجود دولت

سوریه با کمک هاللاحمر عربی این کشور تمام
تدابیر الزم برای پذیرش مجروحان فوعه و کفریا
و همراهان آنها در بیمارستانهای الذقیه اتخاذ
و شرایط الزم را برای اسکان غیرنظامیان و تأمین
نیازهای اولیــه آنها ،فراهم کــرد .در چارچوب
مفاد آتشبس همزمان با رسیدن آمبوالنسهای
هاللاحمر سوریه به منطقه مورک در ریف حماه
برای انتقال مجروحان فوعه و کفریا ،اتوبوسهای
ویژه حمل مجروحان گروههای تروریست نیز به
مقابــل کارگاه بقین در نزدیکــی زبدانی در ریف
دمشق رســید .هاللاحمر ســوریه  500زخمی
را به همراه اعضــای خانوادهشــان ،از این فوعه و
کفریا خارج کرد .در مجموع کمکهایی شــامل
 31دســتگاه کامیون و دهها دستگاه آمبوالنس
برای مردم فوعه و کفریا ارســال شدهاند .مردمی
که دستکم طی شش ماه گذشته محاصره و زیر
آتشتروریستهابودهاند.
این در حالی اســت که دو شــهرک شیعینشین
دیگــر نبل و الزهــراء بــه فاصله کمــی از ادلب
در شــمال حلــب و در نزدیکــی مرز بــا ترکیه
وضع بســیار وخیمتری دارند و نهتنها از ســوی
محاصرهکننــدگان تکفیــری ،بلکــه از طرف
ارتش ترکیه هم زیر فشــار قــرار گرفتهاند .گفته
میشود یکی از دالیل مهم مشــارکت راهبردی
و مستشــاری ایران در عملیات بزرگ آزادسازی
حلب ،نجات  40هزار شــیعه این دو شــهرک از
قتلعام احتمالی به دســت گروههای 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 روبهرو هســتند ،وضعیت معیشتی زیر
گلولههای خمپاره تروریستها بسیار حا ّد است.
بهویــژه زنان ،کــودکان و ســالمندان از کمبود
شــدید مواد غذایی ،آب آشــامیدنی و خدمات
بهداشــتی رنج میبرند و روزانه به دلیل نبود آب
و کمکهای اولیه ،بیماریهای جدیدی در میان
ساکنان شیوع پیدا میکند .عملیات امدادرسانی
مــاه اکتبر(محرم) با همکاری مســتقیم کمیته
بینالمللی صلیبســرخ و هاللاحمر جمهوری
اسالمی ایران با سارک (هاللاحمر عربی سوریه)
صورت گرفت .در حال حاضر همکاری این ســه
نهاد در سراسر خاک سوریه از بروز فجایع انسانی
برای میلیونها سوری که هنوز خاک این کشور را
ترک نکردهاند جلوگیری کرده است.
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خانـواده
آئینهمدلی

توگوومفاهمهبینهمسران
فقدانگف 
باعثگسستعاطفیآنهاشدهوبر
آیندهفرزندانهمتأثیراتمخربدارد

تغذیه

رفتار شناسی سخنهاو
پختشیرینی
همدلیهاییکه
بایکمیوهبهشتی
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نبایدبهپایانبرسد
باخرما چه چیزهایی
میتوان درست کرد؟

لباس مناسب
براینوزاد

نکاتی که هنگام خرید لباس
برای کوچولوها اهمیت دارد

راهنما
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مشـاوره

1

تمهیدات مدارا با کودکان
لجباز کدامند؟

مریم عطاریان
کارشناس ارشد روانشناسی

کودک هفت سالهای دارم که به شــدت لجباز است و سعی میکند
به هیچ یک از اصول خانوادگی ما عمل نکنــد .از همان ابتدا چنین
روحیهای داشت اما امسال که به مدرســه رفته است این ویژگی او
بیشتر به چشــم میخورد .فرزند من باهوش و دوست داشتنی است
اما نگران هستم در مدرســه با این روحیه دچار مشکل شود .چگونه
میتوانمرفتاراورااصالحکنم؟
لجبازی و نافرمانی کودکان یک مرحل ه اجتنابناپذیر از رشــد آنهاست .بارزترین
رفتارهای مقابلهای بین  18تا  24ماهگی نمود مییابد و در سه سالگی به اوج میرسد،
این وضعیت زمانی جنبه آسیبشــناختی پیــدا میکند که از نظر تداوم یا شــدت،
وضعیتی غیر عادی پیدا کند و فراوانی آن چشــمگیرتر شــود ،و به بیان روشنتر 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
مقابلهای در دو برهه از رشد؛ بین ســنین  18تا  24ماهگی و دیگری ابتدای نوجوانی،
برای برقراری خودمختاری و ایجاد هویت ضروری است و بیانگر تالش وی برای کسب
استقالل است.اما اینطور که شــما توضیح دادید ،نافرمانی در کودکتان بیش از حد
طبیعی است .در درجه اول به ویژگیهای روحی خود و همسرتان توجه کنید .ممکن
اســت برخی از این ابراز خشــمها و نافرمانیها در طول زمان آموخته شده باشد و یا
معلول بیتحملی 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 تنبیهها
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 کام ً
ال مشخص
باشد که چه انتظاری از او میرود و باید چه رفتاری داشــته باشد تا در ازای آن پاداش
دریافت کند .باید مطمئن باشــید که کودک کام ً
ال متوجه انتظارها شــده اســت.
رفتارهای هدف ممکن است شــامل رفتارهای نامطلوب که الزم است حذف شوند یا
رفتارهایمطلوبکهقراراستافزایشیابند،باشد.
گام دوم ،تعیین اینکه چگونه رفتارهای هدف اندازهگیری 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 مفا ّد 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
کلیداصلیموفقیتتاناست.
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2

بدبینی
در خانه ما

مریم عطاریان
کارشناس ارشد روانشناسی

همسر من بدبین است .خودش میگوید رفتارش به خاطر عالقهای است
کهبهمندارداماازاینوضعیتخستهشدهام.
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 آنطور که از سؤال شما متوجه شدم ،همســرتان اختالل روحی ندارد اما
ممکناستبهچنددلیلبدبینباشد:
این رفتار را از والدین خود آموخته و در کودکی در وی نهادینه شــده اســت .دوســتان و
اطرافیانی دارد که همسران خوبی نداشتهاند و داســتانهای زندگی آنها ذهن او را خراب
کرده است و یا واقعاًبهخاطر عالقهای که دارد ،ترس از دست دادن شما باعث شده که اینقدر
حساس باشد .دلیلش هرچه که باشد شما باید برای تغییر نگرش او تالش کنید .کار چندان
سادهای نیست چون رفتاری که نهادینه شده و در او شکل گرفته است را میخواهید تغییر
دهید .این رفتارها میتواند کمک کند تا در مرور زمان شــاهد کمشــدن بدبینی او باشید
اما دقت کنید که :به مرور زمان!همیشه ســعی کنید در هر موضوعی با همسر خود صادق
باشید .ریشه بســیاری از بدبینیها عدم صداقت در ابتدای زندگی است .زن یا مرد رازی را
در زندگی دارد که میکوشد آن را از همســرش پنهان کند که البته در بیشتر مواقع موفق
نمیشود و خود این پنهانکاری نقطه شــروع بدبینیها میشود.نسبت به قول و قرار خود
باهمسرتانخیلیحساسباشید.درمراوداتاجتماعیخودخیلیمراقبباشیدبهویژهاگر
طرف شما جنس مخالف باشد .هر نوع صحبت غیرکاری ،تماسهای بیمورد و روابط آزاد
در محیطهای کاری نتیجهای شــوم در بردارد که اگر شما هم فکری در سر نداشته باشید،
همسرتانجوردیگریبرداشتمیکند.اگرازشمامیخواهدراجعبهچیزیتوضیحدهید،
بدون جبههگیری و ناراحت شــدن ،به او بگویید.و از همه مهمتر اینکه مدام به او یادآوری
کنیدکهدوستشداریدوهیچچیزنمیتوانداورادرقلبشماکمرنگکند.
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شيوههاي مقابله
با عوارض «كبد چرب»

دکتر محمد ادیبان
متخصص طب سنتی

پدرم بهخاطر بیماری کبدچرب که درمــان نکرد ،از دنیا رفت.
با توجه به اینکه میگویند بیماری کبد چرب خیلی زیاد شــده
است ،میترسم من نیز به این بیماری مبتال شوم .چگونه از بروز
این بیماری پیشگیری 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  Eمیتواند مفید باشد.
مصرف روزانه یک لیوان سرکه انگبین تأثیرات شفابخشی در درمان کبد چرب
دارد و عرق کاســنی ،عرق خارشــتر ،عرق بید و عرق شــاهتره نیز مفید است.
نوشیدن دمکرده گل مریم نیز اثربخش است.
کاهش تدریجــی وزن و ورزش روزانه میتواند 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.
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چرا چشمهایم
درد میکند؟

دکتر مدرسی
متخصص چشم

کارم طوری اســت که باید مدام به کامپیوتر نگاه کنم ،بیشتر مواقع
مشــغول تایپ متنهای طوالنی هســتم .اصوالً از ظهر به بعد دچار
چشمدرد و گاهی هم سردرد میشوم ،برخی مواقع چشمهایم قرمز
میشود.چگونهاینمشکلرابرطرفکنم؟
هر فردي ممكن اســت عاليم متفاوتي از خستگي چشم نشــان دهد ،اما قرمزي ،پر
آب شدن و حساس شدن چشمها ،خستگي ،درد يا سنگيني پلكها ،سردرد و پشت
درد ،شايعترين عاليم خســتگي چشم اســت و اغلب اين عاليم با استراحت ،تغيير
شرايط محيط كار و در بعضي موارد اســتفاده از عينكهاي مناسب از بين ميروند.
اول از همه چشمهایتان را از نظر ضعیفشدن ،چک کنید .اگر ضعیف شده باشد ،حتماً
نیاز به عینک دارید در غیر این صورت میتوانید کارهای زیر را برای آســیب ندیدن
چشمهایتانانجامدهید.
موقعيت كامپيوتر به طور جزئي از محل نگهدارنده متون فاصله داشته باشد به طوري
كه محل قرارگيري متون نزديك به مانيتور باشــد تا حركات ســر و چشم و تغييرات
مولكوليچشمبهحداقلبرسد.
موقعيت باالي مانيتور در زير سطح چشم شما و يا كمي پايينتر از آن قرار گيرد.
خيرگي و انعكاس نور را به حداقل ممكن برسانید.
مانيتورتان تميز و عاري از گرد و غبار باشد.
استراحتهاي متناوب و منظم براي دوري از خستگي چشم رعايت شود.
با پلكزدن ،چشمهایتان تميز و مرطوب شده و مانع خشکی آن ها می شود.
فاصله مانيتور ،اندازه و رنگ حروف را طوری تنظیم کنید که چشم اذیت نشود.
چشمهایتان را شستشو دهید و هرازگاهی در حالی که چشمتان بسته است ،آن را به
اینطرف و آنطرف حرکت دهید که به نوعی ورزش چشم است.
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خـرماازمـنظرقـرآنکـریم
درقرآنمجیدنامبسیاریازمیوههاودرختانمیوهآمدهولینامنخل
بیش از همه تكرار شده است .كلمه نخل( جمع آن نخیل) و نخله
در بیست آیه قرآن ذکر شده اســت .این آیات نمونههایی از
تکرارکلمهنخلدرقرآنهستند:
«و اوســت كه باغهایی آفرید نیازمند به داربســت
و بینیاز از داربســت و درخت خرما و كشتزار ،با
طعمهایگوناگون،وزیتونوانار،همانند،در
عین حال ناهمانند .چــون ثمره آوردند
از آنهــا بخوریــد و در روز درو حق

پخت شیرینی
با یک میوه بهشتی

آن را نیز بپردازید و اســراف مكنید كه خدا اســرافكاران را دوست ندارد».
(انعام)141/
«وبررویزمینقطعههاییاستدركناریكدیگروباغهایانگوروكشتزارها
ونخلهاییكهدو تنهازیكریشهرستهاستیایك تنهازیكریشهوهمهبه
یك آب سیراب میشوند و در ثمره ،بعضی را بر بعضی دیگر برتری نهادهایم.
هرآینهدراینهابرایخردمندانعبرتهاست(».رعد)4/
«و با آن برایتان كشتزار و زیتون و نخلها و تاكستانها و هر نوع میوه برویاند،
دراینعبرتیاستبرایمردمیكهمیاندیشند(.نحل)11/
«نخلرابجنبانتاخرمایتازهچیدهبرایتفروریزد(».مریم)25/
«درآن(بهشت)دومیوههست،نخلوانار(».رحمن)68/

مربعهای خوشمزه خرمایی
مواد الزم:
خرما چه فوائدی دارد و چه چیزهایی میتوان
خرما بدون هسته و ریز خردشده :یک پیمانه
با آن درست کرد؟
گردو خردشده :یک پیمانه
آرد ۳ :قاشق غذاخوری
بکینگ پودر :یک قاشق مرباخوری
خرمامیوهمردمصحراست،مردمیکهبهخاطرامکاناتکمبایدازچیزیاستفادهکنندکهبیشترین
شکر :یک پیمانه
فایدهرابرایشاندارد.مردمصحراهستهدرختخرمارادرآوردهوازآننانمیپزند.اینهستهرابودادهو
تخممرغ زدهشده ۳ :عدد
ازآنبهعنوانقهوهاستفادهمیکنند،چراکهدمکردهآنبسیارمطبوعاست.درزمانهایقدیمهموارهخرمارا
پودرقند :به میزان کافی
برایقدرتوانرژیبهکارمیبردهاندوهنوزبهترینمیوهبرایبازیافتنانرژیوقدرتجوانیاست.درخرما،مقداری
طرز تهیه:فــر را روی  ۱۷۰درجه سلســیوس تنظیم کنید .یک
فیبرغذاییموجوداست،فیبرموجوددرخرمابرایسالمتدستگاهگوارشوتغذیهبسیارمناسباست،عالوهبرآن
طرف قالب مربع شــکلی را چرب کنید .در ظرف بزرگی خرما،
خرماحاویکاروتنوئیدهایاموادرنگیاستکهپیشسازویتامینAوآنتیاکسیدانمحسوبمیشودوجلویضایعاتو
گردو ،آرد ،بکینگ پودر ،شــکر و تخم مرغ را با هم مخلوط
سرطانیشدنسلولهارامیگیرد.خرمادردرمانیبوست،اختالالترودهای،مشکالتقلبیواسهالمفیداستوجزومواد
و در قالب آماده شده پهن کنید و به مدت  ۳۵دقیقه
و
بهتر
غذاییملینبهشمارمیآید.بههمیندلیلبرایافرادیکهازیبوسترنجمیبرند،مفیداعالمشدهاست.برایاینکههرچه
در فر بپزید .مواد را از فر درآورید و به مدت ۱۵
را
خورده
خیس
بیشترازاینخاصیتخرمااستفادهکنید،بهتراستخرمارایکشبکاملدرآبخیسکنیدوصبحروزبعدخرماهای
دقیقه روی پنجره شــیرینی قــرار دهید و در
زنان
و
است
الزم
بدن
به
مانندشربتمصرفکنید.خرمامقدارقابلتوجهیفوالتیاهماناسیدفولیکبهبدنمیرساندکهبرایخونرسانی
پودر قند بغلتانید و بگذاریــد کامال ً خنک
موجود
خرما
در
ساز
ن
خو
ماده
هنگامبارداریمجبورمیشوند،عالوهبردریافتفوالتازطریقغذا،قرصآنرانیزمصرفکنند.فوالتبهعنوان
شــود .پس از این که کامال ً خنک شــد
است،هرچندکهمقدارآهنخرماآنچنانزیادنیست،امابرایخونسازی،بدناحتیاجبهسهمادهمغذیفوالت،آهنوویتامینB۱۲داردکه
دوباره در پودر قند بغلتانید.

درغذاهایحیوانییافتمیشوند،بنابراینبرایاینمنظوربایدازغذاهایمتنوعاستفادهکرد.ویتامینCیکیدیگرازموادمغذیخرمااستکهاین
ویتامینبرایجلوگیریازبیماریهایخطرناکخونریزیدهندهیاهماناسکوربوتالزماستوبایدبدنهرفرددرطولروز۶۰،میلیگرمویتامینC
دریافتکندکهتقریباًدرهر۱۰۰گرمخرما۱۴میلیگرمویتامینCموجوداست.خرمادرتعادلاعصاب،سرزندهنگهداشتنسلولهايعصبي،تقويت
بينايي،سالمتيپوست،مو،ناخن،رشداندامكودكان،درمانبيماريقلبي،عروقيوكبدمفیداست.افرادیکهمیخواهندچاقشوندبامصرفروزانه
چندعددخرمامخصوصاًبعدازغذامیتوانندهمکالریزیادیبهبدنبرسانندوهماینکالریراازمیوهسالمیدریافتکنندوافرادیهمکه
میخواهندالغرشوندمیتوانندباخوردنمقدارکمآنهمازضعفخودجلوگیریکنندوهمازفوایدآنبهرهمندشوند.
حلواباخرما
اندازه
750گرم
500گرم
250گرم
250گرم
یکفنجان

مقدار
100گرم
100گرم
100گرم
100گرم
100گرم

کالری
240کالری
360کالری
688کالری
900کالری
400کالری

موادالزم
ترافل خرما ،دسری زیبا
خرما
مواد الزم:
آرد
خرما  200گرم
گردوکوبیدهشده
گردو  30گرم
کرهیاروغنجامد
بیسکوییت پتیبور  30گرم یا  5تا بیسکوییت
پودرقند
پودر نارگیل به مقدار الزم
گردو ،خالل پسته ،خالل بادام ،مروارید خوراکی برای تزئین
طرزتهیهحلواباخرما:
طرز تهیه:
روغن
و
آرد
سپس
و
کنید
چرخ
را
آن
و
گرفته
ابتداهستهخرمارا
ابتدا خرماها را برای  1تا  2دقیقــه داخل آب جوش بریزید .بعد آنها را آبکــش کنید و به این ترتیب
را کامال ًتفت داده تا طالیی شــود .بعــد آن را از روی حرارت
به راحتی پوستشــان را جدا کنید و هســته خرما را هم در بیاورید .گردو و بیســکوییت را داخل غذاســاز
برداشتهوگردویکوبیدهشــدهیاچرخشدهراباپودر
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
قند و خرمای چرخ شده مخلوط کنید و خوب به هم
و با چنگال کامال ًبه خورد همدیگــر بدهید .اگر تمایل داشــتید میتوانید در این مرحله به اندازه نوک قاشــق چایخوری
بزنید.بعدآنراورزدهیدتابهصورتخمیر
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
نسبتا ًسفتی درآید و روغن پس بدهد.
داخل پودر نارگیل بغلتانید .شما میتوانید از پودر پسته هم استفاده کنید و یا اینکه موادتان را شبیه خرما فرم بدهید و آنها
ســپس آن را در دیس گردی پهن
را داخل کپســول بگذارید و با گردو ،خالل پســته ،خالل بادام و مروارید خوراکی تزئین کنید .با این مقدار مــواد حدود  22ترافل به
کــرده و روی آن را بــا پــودر
دست میآید.
پستهترئینکنید.
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رفتار شناسی
بمانندالزموضروریاست.

سخنهاوهمدلیهاییکه
نبایدبهپایانبرسد

توگو و مفاهمه بین همسران باعث گسست عاطفی آنها شده و
فقدان گف 
بر آینده فرزندان هم تأثیرات مخرب دارد
ندا داودی
روزهای اول آنقدر حرف داشــتید که وقت کم میآوردید .هر چیزی بهانهای میشــد تا باهــم حرف بزنید .از
خواســتههایتان ،از آرزوهایتان ،از آیندهای که در انتظار هر دوی شما بود و از گذشــتهای که دوست داشتید
یکدیگر را در آن شریک کنید .گاهی اهالی خانه صدایشــان درمیآمد که چقدر تلفن را مشغول میکنید ،اما شما
حرفهایتان برای هم تمام نمیشد .شاید بزرگترین دلیل اینکه میخواستید با هم حرف بزنید ،لذت بودن در کنار
هم بود .شما و همسرتان سرفصلهای مشترک داشتید و موضوعاتی که برای هر دوشما جالب بود .روابط صمیمانه
روزهایاولمدیونهمینگفتوگوهایبابهانهوبیبهانهایاستکهشماوهمسرتانباهمداشتید،اماحاال...
بهتر اســت کمی به زندگی امروزتــان نگاه کنید.
هر چند قرار نیست شــرایط روزهای اول همیشه
همانطورباقیبماند،چونرابطهباپختهترشدندر
وضع دیگری قرار میگیرد ،اما قرار هم نیست تمام
اشتیاقوهیجانشــمابرایباهمبودنازبینبرود.
آخرین باری که با هم گفتوگــو کردید ،چند روز
102

قبلبود؟ســام،خداحافظ،سفارشلیستخرید
و صحبت درباره شارژ ساختمان را نمیگویم .البته
که گاهی همین حرف زدنهــای معمولی هم در
میان شلوغی زندگی گم میشــود ،اما حرف زدن،
بیان احساســات ،گوش کردن همدالنه ،برقراری
دیالوگ بــرای اینکه دو نفر بایکدیگر هممســیر

نظرروانشناس
خانواده مســتحکم خانواد ه ای اســت که اعضای
آن ســخن گفتن با یکدیگــر را دوســت دارند و از
همنشــینی و همصحبتی با یکدیگر لذت میبرند
و هیچ جمــع و کار دیگــری را به کنــار هم بودن
ترجیح نمیدهنــد .واقعیت این اســت که دنیای
امروز ــ خصوصــاً در نواحی پیشــرفته ــ با وجود
کم کردن زحمات و افزودن به اوقات فراغت ،امکان
گفتوگوی افراد را به حداقل رســانده است و شاید
بیاهمیت جلوه داده .دکتر انصاری ،روانشــناس
ومشــاورخانوادهدربارهلزومگفتوگویهمسران
میگویــد« :اگر زن و شــوهر بلد نباشــند به طور
صحیح باهم حرف بزنند ،به مرور زمان از هم فاصله
میگیرند .مانند دو خط که از یک نقطه شــروع به
حرکت میکنند و اگر هم مســیر نباشند هر کدام
به ســمتی میروند و روزبهروز دورتر میشوند ».او
بالفاصله این جمله را به گفته قبلی اضافه میکند:
«زنومــردبهخاطــرتفاوتهــایجنســیتیو
روانشناسی در میزان و نوع گفتوگو با هم متفاوت
هستند ،اما این دلیل نمیشود که همصحبتهای
خوبی برای هم نباشــند .فقط کافی است بخواهند
و وقت بگذارند و همچنان برای یکدیگر ارزش قائل
شوند».
حس صمیمت با تکنولــوژی منتقل
نمیشود
این روزها ما خــود را در ســرگرمیهای مختلفی
از جمله شــبکههای اجتماعــی و تکنولوژیها و
رسانههایدیداریغرقکردهایمتاکمترباهمحرف
بزنیم و مسایل مهم مربوط به خانواده را کمتر بازگو
کنیم .این کار به نوعی فرار از خود و واقعیت اســت.
تصور میکنیم با ارســال یک پیامک یا استفاده از
دیگرتکنولوژیهایدردســترسمیتوانیمحس
خود را منتقل کنیم ،اما غافلیــم که فقط صحبت
رودررو و بدون واسطه میتواند بر طرف مقابل مؤثر
باشد .این همان هشداری اســت که دکتر انصاری
رویآنتأکیــددارد«:تکنولوژیحسصمیمترا
انتقال نمیدهد و این شاید بدترین اتفاقی است که
در محیط خانواده میافتد .خانوادهها در یک فضای
کوچکبهشدتازهمفاصلهگرفتهاندواینفاصلهرا
میتواندرنتایجیکپژوهشمشاهدهکردکهنشان
میدهد میانگین زمان گفتوگــو در خانوادههای
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محتوایعاطفیگفتوگوها
خانمحوریهدادبه،کارشناسارشدروانشناسیودانشآموختهحوزهدربارهلزومگفتوگویمحبتآمیز
بین همسران میگوید :بیشتر اختالفاتی که بین همســران ایجاد میشود و بهانهگیریهایی که ممکن
است حتی تا مرز نابودی خانواده هم پیش برود ،به دلیل این است که همسران بلد نیستند با هم گفتوگو
کنند .اولین نیاز اساسی که باید بین زن و شوهر برطرف شود ،نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن
است ،خداوند میفرماید« :ما همسرانی برای شما خلق کردیم تا در کنار آنها آرامش بگیرید ».چقدر در
زندگیهایمان «ســکینه»ی یکدیگریم؟ چقدر با حرفهایمان باعث میشویم قلب همسرمان لبریز از
آرامش و دوست داشتن شود؟ به زن و شوهرها میگوییم با هم حرف بزنید ،به هم کنایه میزنند! آنوقت
میگویند رابطهمان بدتر شد .پیامبر اســام(ص) در حدیثی میفرمایند« :مردی که به زنش میگوید
دوســتت دارم یک عمر در خاطر او باقی میماند ».اما برخی از آقایان فکر میکنند این کار لزومی ندارد و
خیلیخشکورسمیباهمسرشانحرفمیزنند.البتهبرعکسآنهمصدقمیکند،زنیکهزبانمحبت
وابرازعشقنداشتهباشد،هرخدمتیهمکهبکند،بازهمشوهرشاحساسکمبودخواهدکرد.امامرضا(ع)
دراینموردمیفرمایند«:بعضیزنهابراىشوهرشــانبهترينهســتند،زنانيكهبهشوهرشاناظهار
محبت كنند ».زن و مرد باید با هم حرف بزنند اما یادشان نرود نوع خطاب کردنشان ،جمالتشان و مفهوم
حرفهایشانبایدمحبتآمیزباشد.
ایرانی15دقیقهاست».
همه،تقصیرتکنولوژینیست
نکته ظریفی این وســط وجود دارد و اینکه نباید
همه کاســه کوزهها را ســر تکنولوژی بشــکنیم.
همانطور که در شــماره قبل نوشــتیم باید آداب
استفاده از فناوری نوین را بلد باشیم و بدانیم چطور
ازآناستفادهکنیم.اگردریکخانوادهاصولوقواعد
درست حاکم باشد ،هم زن و شوهر میدانند چطور
توگوکنندوهمفرزاندشــانایناصول
باهــمگف 
ارزندهرایادمیگیرند.دکترملکیمشاورخانوادهدر
اینبارهچنیننظرمیدهد«:اینروزهاتالشزیادی
میشود که شــبکههای اجتماعی به عنوان عامل
توگو میان اعضای خانواده
اصلی کاهش زمان گف 
معرفی شود .اما این مسئله فقط به کشور ما محدود
نیستودر تمامدنیاکسانیهستندکهنگرانیخود
را در مورد نقش شــبکههای اجتماعی و تأثیر آن بر
گرمی روابط خانوادگی در قالب نوشتههای جدی،
طنز و کاریکاتور یا عکس بیــان کردهاند .اما معتقد
نیستم که صرفاً این شــبکهها باعث کاهش میزان
توگوی اعضای خانواده شدهاند؛ اتفاقاً در موارد
گف 
زیادی شاید شبکههای اجتماعی باعث شدهاند که
توگو با
افراد خانواده موضوعات بیشتری برای گف 
همپیداکنند.بهخصوصافــرادیکهقبلازظهور
این شــبکهها واقعاً حرفی برای گفتن به همدیگر
نداشتند».
توگونکردن
عواقبخطرناکگف 
اینروانشــناسمیگویدیکخانوادهســالم،هر
پدیدهای را برای زندگی بهتر خود بهکار میبرد .در
توگو
ضمن هشدار میدهد اگر پدر و مادر آداب گف 
را به فرزندان نیاموزند ،عواقب خطرناکی در انتظار
فرزندانشان است« :یک خانواده سالم ،خانوادهای
اســتکههرپدیدهجدیدیرابرایافزایشارتباط

و صمیمیت بین اعضا به خدمــت بگیرد .در چنین
خانوادهای ،هر اتفاقی کــه میافتد ،نمیتواند یک
تهدید ترســناک باشــد و در خانوادههای با روابط
مغشوشوآشفتهاستکههرپدیدهایدرحدحرف
یکهمسایههممیتوانددرآنهابحرانهایبزرگ
ایجاد کند چه برسد به شبکههای اجتماعی .گاهی
توگوکردندریکخانواده ایناست
علتکمترگف 
کهپدرومادرنتوانستهانداحساسهمبستگیرابین
اعضابهوجودآورندوافراداحســاسگسستدارند
و فکر نمیکنند که منافع ،عالیق و عشق مشترکی
بین آنهاست .تربیت خیلی از پدر و مادرها آنقدر
آسیبزاست که واقعاً بچهها به اینکه در این کانون
حرفیبزنند،عالقهایندارنــدومدامدرحالفراراز
آن هســتند .وقتی فرزندان این پدر و مادرها به20
سالگی میرسند ،تازه یادشــان میافتد به پزشک
مراجعهکنندوبپرسندچرادختریاپسرمانباماکم
صحبت میکند؟ وقتی هم شــرح حال میگیریم،
متوجهمیشویماز3-4سالگیبابچهشانصحبتی
نمیکردند و اگر هم حــرف میزدند ،غیر از توهین
یا از بین بردن اعتماد به نفس یا تخریبشــان نبوده،
بنابرایــنواکنشطبیعــیفرزندشــان،دوریاز
آنهاستومتأسفانهوقتیبهدنبالچارهمیگردند
توگــو را در خانواده برقرار
و میخواهند فضای گف 
کنند که دیگر سالها از زمان طالیی ایجاد این فضا
در خانواده گذشــته و فرزندان دوران کودکیشان
را طی کردهانــد و االن آدمهای بالغی شــدهاند که
دیگر حاضر نیســتند با پدر و مادرشــان به عنوان
توگویی داشــته باشند .اگر
همخانههای بالغ ،گف 
پدر و مادری میخواهند فرزندشان با آنها صحبت
کند ،باید از سالهای اول زندگی در خانواده ،فضای
توگوی سالم جریان داشته باشــد تا بچهها با
گف 
فضای ســخن گفتن ،مباحثه و درددل ،در خانواده
شرطی شوند و وقتی بزرگ شدند ،همین احساس
خوبراداشتهباشند».
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قواعد گفتوگو

اگر زن و شوهر آداب گفتوگو کردن را ندانند ،ممکن است بهخاطر
فقدان مهارتهــای الزم ،گفتوگوهایشــان به دعــوا و کدورت
بیانجامد .پس قبل از اینکه با همســرتان گفتوگو کنید این نکات
رابخوانید:
زمانی مناسب برای گفتوگو:وقتــی قراراست در چهاردیواری
خانه با هم صحبت کنید ،باید بر سر زمان آن به توافق برسید .برخی
دوست دارند به محض اینکه وارد خانه میشوند ،شروع به صحبت
کنند و برخی ترجیح میدهند بعد از مدتی اســتراحت و تجدید قوا
این کار را انجام دهند .گاهی مشــکلی بیرون از خانه پیش آمده که
یکی از طرفین فع ً
ال نمیخواهد در موردش صحبت کند ،گاهی یکی
بیمار اســت و یا دلیلی وجود دارد که زمان مناسبی برای گفتوگو
توگو تعیین کنید که هر دو راضی باشید.
نیست .زمانی را برای گف 
موضوع جلســه :هر چیزی جز زندگی مشترک:قانون اصلی
این اســت که درباره هر چیزی که میخواهید 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 روزمرهتان از یکدیگــر حمایت کنید .در
این موقعیت از اینکه از همســرتان حمایــت و او را درک میکنید،
فوقالعاده احســاس آرامش خاطر میکنید و در مقابل او نیز چنین
احساسی خواهد داشــت .حتی میتوانید 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
احتماالًدعوامیشود.
شما یک تیم هستید:در موقع گفتوگو نحوه صحبت کردن شما
طوری نباشــد که به طرف مقابلتان حس بــودن در تیم مقابل القا
شود .طوری درباره موضوعات حرف بزنید که حتی اگر نظرتان یکی
نیست ،اما در تقابل با هم نباشید.
گفتوگو بدون نصیحــت:در بســیاری از مواقع همســرتان
میخواهد 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 میکند ،به این معنی نیست که باید حتماً راهحلی ارائه دهید.
گاهی وجود دو گوش شــنوا و یک قلب همراه ،تنها چیزی است که
همسرتانمیخواهد.ازاودریغنکنید.
توجه شش دانگ :وقتی با همســرتان حــرف میزنید ،برای این
گفتوگو ارزش قائل باشید .با موبایلتان بازی نکنید و یا حواستان به
برنامهتلویزیوننباشد.کنارهمبنشینید،بهچشمهایهمنگاهکنید
و تنها مخاطب آن زمان یکدیگر باشید .گفتوگو 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 خالیاش را احساس کنید.
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لباسی برای نوزادها مناسب است؟
چه پوشاک
نکاتی که هنگام خرید لباس برای کوچولوها اهمیت دارد

سمیه تشکری| خرید لباس برای بچه اصــول خود را دارد .آنها پوست
حساسی دارند ،زود بزرگ میشــوند ،میخواهند بازی کنند و باید راحت
باشند و در کل لباس برای آنها تعریفی متفاوت از لباس برای بزرگترها
دارد .یکی از بزرگترین تفاوتها این اســت که زیبایی برای آنها آخرین
اولویت است و راحتی اولین اولویت .البته هر چه سن آنها باالتر میرود،
زیبایی هم اهمیت بیشتری پیدا میکند ،اما یادمان باشد تعریف کودکان
از زیبایی با چیزی که ما شیک و زیبا میدانیم ،متفاوت است.
لباس برای نوزادان
اگر میخواهیــد برای کودک تازه بــه دنیا آمده خود لبــاس تهیه کنید،
فراموش نکنید که این روزها محیط خانهها گرم اســت و مثل گذشــته با
کرسی گرم نمیشــود و تمام فضا دمای یکســانی دارد .الزم نیست چون
فصل پاییز اســت و زمســتان در راه ،لباسهای خیلی گــرم تهیه کنید.
نوزادان زود عرق میکنند و آب بدنشان را از دســت میدهند و این مانع
از وزنگیری مناسب آنها میشود .حتماً لباسها 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
بههم نمیریزد و کمرش ســرما نمیخورد .لباسهایی انتخاب کنید که از
الیاف نرم بافته شــده باشــند و در ناحی ه یقه و مچهای دست و پای آن از
کشدوزی و یا کشبافتهای سفت و محکم استفاده نشده باشد.
لباس نوزاد نباید دكمه ،زیپ یا اضافاتی داشــته باشــد كه باعث آزار بچه
شود .قبل از خرید ،درزهای لباس را هم چك كنید .دكمههای لباس نوزاد
باید چفتی و ظریف باشــند .لباس نوزاد باید به اندازه كافی دكمه داشته
باشد تا بتوانید آن را به راحتی به تن بپوشانید یا از تن درآورید .لباسهایی
كه جلوی آنها دكمه دارد بهتر از لباسهایی است كه از پشت دکمه دارد.
موقع خرید به ســایز لباس توجه کنید ،لباس نوزاد نباید به تن او بچسبد.
پزشــكان میگویند لباس نوزاد باید فقط یك الیه از لباســی كه شــما
میپوشید بیشتر باشد .بهتر اســت حتماً به نوزاد زیرپوش بپوشانید تا هم
گرم بماند و هم دكمه لباس رویی ،او را آزار ندهد .بــرای فصل پاییز باید
برای نوزاد یك لباس زیر نیمهگرم و یك لباس روی گرم انتخاب كنید .به
یك پتو كه نوزاد را موقع بیرون بردن در آن بپیچیــد هم نیاز دارید .كاله
را فراموش نكنید .لباسهای حولهای برای پاییز مناسب هستند و لطافت
آنها هم پوست نوزادتان را اذیت نخواهد کرد.

باید لباس راحت بخرید .لباسی كه به اندازه كافی گشاد باشد تا كودك
در آن مشكلی با تكان خوردن نداشته باشد .سعی كنید شلوار یا دامن
كودك شما به جای دكمه و كمر ،كش داشته باشد تا بچه در آن راحت
باشد.
بچهها در دو ســالگی شــروع بــه غذا خــوردن میکننــد و معموالً
لباسهایشان كثیف میشود .جنسهایی را انتخاب كنید كه به راحتی
در ماشین لباسشــویی شسته شــوند و لكهبری آنها آسان باشد .باید
رنگ لباس رویی را طوری انتخاب كنید كه زیاد كثیفی را نشان ندهد.
اگر قرار اســت كودك غذا بخورد حتماً روی لباس پیشبند 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
راحتتر باشد او زودتر یاد میگیرد چگونه این کار را انجام دهد.
بچهها در این سن به شکل چهاردست و پا راه میروند .به همین دلیل
لباسهایی برای آنها انتخاب كنید تا روی زانوهایشــان پوشیده باشد
و در عین حال زبر نباشد تا پای بچه موقع حركت آسیب نبیند .در این
ســن كودكان به رنگهای شــاد مثل قرمز واكنش نشان میدهند.
زیاد در قید و بند اینكه رنگ به او میآید یا نه نباشــید .ســعی
كنید رنگ لباس بچه شــاد و طرحهای رنگی داشته باشد.
در این ســن کودک شــما حتماً به یک کابشن برای
زمســتان و ژاکت برای پاییز نیاز خواهد داشــت.
دیگــر نمیتوانیــد پتــو دور او بپیچید .او
میخواهد بــازی کند و دســت و پایش
راحت باشــد .اما اگر بــرای پاییز او
ژاکت تهیــه میکنیــد کمی
بزرگتر بخرید که در بهار
هم بتواند بپوشد.

لباس برای وروجکهای چهاردست و پا
بچه پس از چند ماه میتواند شــیطانی كند .دست و پایش را
تكان دهد و چهاردست و پا برود .به همین دلیل برای او
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زندگیوخاستگاههای
عاطفی مالزمت با فرزند

رفتار پدر و مادر در برابر تحصیل کودکان چگونه است؟

نداداودی| سال تحصیلی شروع شد و بعد از اینکه به طور مفصل ،همشاگردی سالم از
تلویزیون پخش شد و بوی دفتر و کتابهای نو در خانه پیچید و ذوق و شوق بچهها برای
نشــان دادن مدادرنگی و کیف جدید به همدیگر تمام شد ،قسمت اصلی داستان شروع
میشود .حاال وظیفه ما به عنوان پدر و مادر در برابر تحصیل بچهها چیست؟
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فرزند شــما از همین روزها یــاد میگیرد که قــدر زمان را بداند و بــرای کارهایش
برنامهریزی کند .او هر روز بایــد تکلیفی را انجام دهد و درســی را بخواند و در عین
حال برنامههای مورد عالقهاش 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 خواســتههایش کند ،دیگران
جور وظایفش را حتی در حد رنگآمیزی کتابهایش خواهند کشــید .ممکن است
این روش در چند ماه اول سخت باشــد اما به مرور میآموزد که برنامهریزی صحیح
برای زمانش داشته باشد و این یعنی بیمه کردن آینده او.

دخالت به جدّ معقول
اگــر فرزندتان کالس اولی اســت ،شــما هنــوز چنــدان نمیدانید که چــه روزها و
ماههایی در انتظارتان خواهد بود و اگر چند ســالی از تحصیل فرزند شــما میگذرد،
دیگر به اندازه کافی تجربه دارید و شــاید شروع ســال تحصیلی برایتان با دلشورهای
پنهان همراه است .دلشــوره درسهایی که باید خوانده شــود ،نمراتی که باید گرفته
شود و سالهایی 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 بیبهره 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 تواناییهای 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 .مث ً
ال کاردستی قرار است مهارت بریدن و چسباندن او
را تقویت کند نه اینکه او بنشیند ،نگاه کند و شــما کارهایش را انجام دهید .شما یک
بار درس خواندهاید و مدرک گرفتهاید و اگر بهخاطر داشــته باشید ،والدینتان فرصت
و حوصله آن را نداشــتند که پابهپای شــما پیش بروند و این بــه خودکفاییتان کمک
میکرد ،اما حساســیت زیاد والدین در این زمان و همینطور خانوادههای تکفرزند و
یا کمفرزند ،نتیجهاش دخالت بیش از حد والدین است که نمیگذارد فرزندان خودکفا
شوند.
افزایش مهارتهای دیگر جز درس خواندن
یکی از مشــکالت والدین این اســت که فکر میکنند بچهها باید به مدرســه بروند ،در
کالس زبان و مهارتهای دیگر شرکت کنند ،در خانه درس بخوانند ،تست بزنند ،رقابت
کنند و وارد دانشگاه شــوند ،آنجا 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 آنهاست نه اینکه ماهی به آنها بدهید .روزگار بازیهای
زیادی دارد و معلوم نیســت تا چه زمانی شــما در کنار آنها حضور دارید الزم اســت.
پس از شروع ســال تحصیلی در کنار کمک به درس آنها ،دیگر مهارتهای الزم برای
زندگیشان را هم افزایش دهید.
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آوای خونیندالن

موسيقي

«خونیــندالن» آلبــوم صوتی اثر
حســین بابا مشــکین اســت که با
اشــعاری از عبــاس کیامــاری و
فرزندش فرهــاد کیاماری بازخوانی
شــده .اشــعار آیینی این نوحهها به
 150ســال پیش ،یعنی بــه زمان
قاجار بازمیگردد .مرحوم مشکین،
نوحهخوان و آهنگســاز بود که با عارف قزوینی حشــر و نشــر
داشــته اســت .او از نقالهای معروف بوده که وقتــی به تهران
میآیــد در امامزاده یحیــی ،پاتوقی درســت میکنــد به نام
حاجحسین بابای مشکین .از آنجایی فرزندش عباس کیاماری
در خدمت پدر بود ،این اشعار و نوحهها و سبک آنها در ذهنش
مانده بود ،تا اینکه  2سال پیش به پیشــنهاد حوزه هنری ،این
نوحهها ثبت و ضبط شــد و هماکنون بخش نخست آن منتشر
شده.

پیشنهادویژه

سينما
حكايت عاشقي
کارگردان :احمد رمضانزاده
بازیگران :بهرام رادان،
قطبالدین صادقی ،بهمن
زرینپور ،شیالن رحمانی و
شوان عطوف
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«حكايت عاشــقي» به شکل
صریح و مستندگونه به ماجرای
بمبــاران شــیمیایی حلبچه
پرداخته است .این فيلم داستان
یک عکاس را روایت میکند که
بالفاصلهبعدازبمبارانشیمیایی
حلبچه به این شهر وارد میشود
و از صحنههای تکاندهنده آن
عکاسی میکند؛ .فیلم با زبانی
تمثیلیمیخواهدبگویددرعین
رخ دادن فاجعهای بزرگ ،زندگی
جاری است« .حكايت عاشقي»
همچنین گوشــهای از فعالیت
امداد گران هاللاحمر در دوران
جنگرابهتصویرمیکشد.

«عشقیم َگل» اثر حسین علیزاده به
بازار موسیقی آمده .آلبوم «عشقیم
َگل» کــه عنوانی ترکــی دارد و به
معنی «عشــقم بیا» اســت ،دارای
هشــت قطعــه بــه نامهــای
«پیشدرآمد 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
آهنگســازی ســیدمحمد میرزمانی و با صــدای حاجصادق
آهنگــران روانه بــازار شــده .این آلبوم شــامل شــش قطعه
است با شــعرهایی از ابوالقاسم حســینجانی ،قیصر امینپور،
حسنعلی بای ،محمدعلی ریاضی یزدی ،داوری شیرازی و سیف
فرغانی.

سالنهای گرم در فصل سرد

«شــاهزاده روم» بــه کارگردانــی هادی
محمدیان ،یکی از معدود انیمیشنهای با
کیفیت سینمای ایران است که سال پیش
در جشنواره فجر با اســتقبال مواجه شد و
هماکنون 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 میآورد و در نهایت مادر
امام عصر(ع)میشود« .شــاهزاده روم» را
باید در سینما دید و به استعداد جوانهای
ایران تبریک گفت .فیلم عالوه بر جنبههای
تکنیکی ،داستانی گیرا دارد و مخاطب را در
سینماسرگرممیکند.
«پدر آن دیگــری» از روی رمانی به همین
نام ساخته شــده؛ داستانش اندکی قدیمی
اســت اما چون قصــهاش را بــدون لکنت
تعریف میکند ،فیلــم را واجد ارزش کرده.
یداهلل صمدی در این فیلم داســتان پسری
را روایت میکند که به غیر از مادرش هیچ
کس به او احترام نمیگذارد و همین باعث
شده او حرف نزند! حســین یاری ،هنگامه
قاضیانی ،شمسی فضلاللهی ،ثریا قاسمی
و اکبر عبدی از بازیگران «پدر آن دیگری»
هستند .زمان فیلم کمی باال است اما ریتم
مناسب آن باعث میشود مخاطب خسته

نشود.
«چهارشــنبه  19اردیبهشت» برای وحید
جلیلوند خوشیمن بوده .او که پیش از این
به عنوان مجــری و بازیگر فعالیت میکرد،
در نخستین فیلمش داستانی اجتماعی را
برگزیده« :یک آگهی غیرمتعارف در بخش
نیازمندیهای روزنامه همشهری ،جمعیت
کثیــری را در روز مشــخصی بــه خیابان
میکشاند .دخالت پلیس قائله را علیالظاهر
پایــان میدهــد امــا »...نیکــی کریمی،
امیرآقایی ،شاهرخ فروتنیان و برزو ارجمند
در این فیلم بازی میکنند« .چهارشنبه 19
اردیبهشت» زیادی تلخ است؛ پس اگر این
قســم فیلمها با روحیهتان سازگار نیست
سراغش نروید.
«جامه دران» نخســتین فیلم حمیدرضا
قطبی است .داستان این فیل ِم سه اپیزودی،
درباره زنی به نام شیرین است که در مراسم
ختم پدرش به روابط جدیدی در زندگی او
پی میبرد و حقایقی تازه را کشف میکند.
مهتاب کرامتی ،بــاران کوثری ،مصطفی
زمانی ،پــگاه آهنگرانی ،افســر اســدی،
محمود بهروزیــان ،فرزانه نشــاطخواه و
الهام نامی هم در آن بازی کردهاند« .جامه
دران» در مجموع فیلم خوبی اســت اما اگر
سختپسندهستید،پیشنهادنمیشود.
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پيشنهـاد
نمایش
خانگی

اینحماسه«زنده»است

مرور چند کتاب با موضوع عاشورا

«ضیافتبال»نوشتهسیدمحمدمهدیمیرباقریدر
دو فصل با عنوانهای «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 پیشبینی و پیشنهاد شده است ،راه نخست ،راه بزرگان و
علمای اخالق و برخی کتابهای معرفت به اســتناد آیات و روایت است و راه دوم
سلوک باشفاعت اولیای خدا و بالی آنهاست .اگر راه نخست را همچون عبادت
در ایام عادی سال فرض کنیم ،راه دوم به منزله شب قدر است و راهی کوتاهتر برای
رسیدن به لقای پروردگار است،که دعاهایی مانند زیارت عاشورا این راه را هموارتر
میکنند.
«حماســه حســینی» شــهید مرتضی مطهری
کهنهشدنی نیست و همیشه خواندنی و تازه است؛ دو
جلدی که تمامی ســخنرانیها و مقــاالت آیتاهلل
شهید را پیرامون عاشورا در بر میگیرد .مجموعه این
یادداشتها و سخنرانیها که تاکنون بیش از 50بار از
سوی انتشــارات صدرا منتشــر شــده ،در فاصله
ســالهای  47تــا  56توســط راوی بیان شــده و
جهتگیریعمدهآن،ارائهشناختیتازهومستندازواقعهعاشوراونیزمقابلهآشکار
با خرافات و تحریفات وارد شده به عزاداریها و منبرهای محرم است .تحریفهایی
که امروز هم همچنان با برخی از آنها 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
یکاحساستراژدیومصیبتکهاینروزهابسیاربهچشممیخورد.
«روضههای ناشناخته» کربال به قلم سیدعلیاصغر
علوی ،دریچهای اســت برای آغاز نگاهــی تازه به
روضههــای مدیریتــی ،روضههــای اجتماعــی،
روضههای سیاسی عاشورا و  ...که هرکدام مخاطب
خاص خود را دارد .در بخشــی از کتاب میخوانیم:
«اگر از کربال آنچنان که باید و شــاید بهره نبردهایم،
اگر زیباییهای کربال را آنچنان که باید و شاید درک
نکردهایم ،اگر لــذت بردنمان از کربال و فهممان از «گمگوشــهها»یش آنچنانی
نیست ،و اگر در روضهای جانســوزش آنچنان که باید اشک نریختهایم ،به این
خاطر اســت که با کربال زندگی نکردهایم .کســی که با کربال زندگی کرده است،
کسی که دردهایش را به افق دردهای کربال گره زده است ،کسی که مسائل روزمره
زندگیاشبامسائلامامحسین(ع)پیوندخوردهاست،اوستکهعاشوراوکربالی
امام حسین(ع) را بهتر میفهمد .در این کتاب به روضههایی میپردازیم که شاید
کمترشنیدهایموکمترفهمکردهایم».

متنوع اما کمفروغ

کتاب
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برای انتخاب محصوالت شبکه نمایش خانگی باید
دقت کرد! در این بازار ،تله فیلمی مثل «اوهام»که
بارها از تلویزیون پخش شــده را بــه نام فیلمی
سینمایی میفروشند و گاهی یک فیلم بیکیفیت
مثل «هتل ترانسیلوانیا  »۲را وارد بازار میکنند .از
آن طرف فیلم «گینس» که اکران موفقی داشت و
جزوپرفروشهایسینمابود،داستانجذابیندارد
و بعد از نود دقیقه حس پشــیمانی به آدم دست
میدهد! درباره فیلم «عصــر یخبندان» هم این
انتظار از مسئوالن بود که روی کاور آن محدودیت
سنی قید كنند .فیلم مناســب گروه سنی زیر 16
سالنیست.
«قصهها» بیشتر برای کســانی جالب است که از
میان فیلمهای رخشــان بنیاعتماد« ،گیالنه»،
«زیر پوست شهر»« ،خارج از محدوده»« ،نرگس»،
«روســری آبی»« ،خون بازی» را دیده باشند .در
واقع «قصهها» مجموعهای از چند قصه اســت که
سرنوشت قهرمانهای اين قصهها ،موضوع فيلم
اســت .البته بدون دیدن این فیلمها هم میشود
متوجهروایتقصههایاینفیلمشد.فیلمپرستاره
هم هست؛ گالب آدینه ،فاطمه معتمدآریا ،پیمان
معادی،فرهاداصالنی،بارانکوثریو ...دراینفیلم
بازیکردهاند.
«خداحافظی طوالنی» یک قدم موفق برای فرزاد
مؤتمن بود ،اما در اکران سینمایی آنطور که باید
به چشم نیامد .با وجوی فضای به نسبت تاریک و
ســیاهی که در آن حاکم است ،عنصر غافلگیری
را خیلــی خوب در خــودش جــا داده ..یکی از
جذابیتهای فیلم ،بازی سعید آقاخانی در نقشی
کام ً
الجدیاست.
«پوســته» ســاخته مصطفی آلاحمد و با بازی
حمید فرخنژاد ،الناز شاکردوست ،مريم كاوياني،
حمیدرضا فالحی و  ...شش ســال پیش ساخته
شد و چندی پیش ــ بعد از اکران ــ وارد شبکه
خانگی شد .داستان فیلم ،روایت سادهای دارد و
در مرز میان واقعیت و رؤیا اتفاق میافتد .اگر اهل
فیلمهای خاص هســتید ،ببینید ،اگر نه که اص ً
ال
سراغشنروید.
«رستم و ســهراب» از معدود تالشهای سینمای
ایران 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 این حال دیدن فیلم
راپیشنهادمیكنيم.
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آبـان

1

 1آبان  9 .1394محرم  23 .1437اکتبر 2015
تاسوعای حسینی

2

 2آبان  10 .1394محرم  24 .1437اکتبر 2015
عاشورای حسینی

3

 3آبان  11 .1394محرم  25 .1437اکتبر 2015
روز تجلیل از اسرا و مفقودین

8

4

 4آبان  12 .1394محرم  26 .1437اکتبر 2015
شهادت حضرت امام زینالعابدین(ع)
درباره تاريخ شــهادت امام زينالعابدين(ع) ،گرچه تمام مورخان و سيرهنگاران ،اتفاق
دارند بر اينكه در ماه محرم واقع شــد ولى در روز و ســال وقوع آن ،ميان آنان اتفاقى
نيست.برخى از آنان ،از جمله امين االسالم طبرسى گفتهاند كه شهادت آن حضرت در
روز دوازدهم محرم سال  95قمرى واقع شده است .برخى ديگر روز  18محرم و عدهاى
نيز  25محرم را ذكر كردهاند .همچنين صاحب كشفالغمه ،سال شهادت آن حضرت را
 94قمرى دانسته است .علت شهادت امام زينالعابدين(ع) بنا به روايت اكثر مورخان،
زهرى بود كه به دســتور وليد بن عبدالملك به آن حضرت خورانيده و وى را مســموم
کردند و بر اثر مسموميت به شهادت رسيد.
اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی(ره) علیه پذیرش کاپیتوالسیون
( 1343هـ.ش)

 8آبان  16 .1394محرم  30 .1437اکتبر 2015
شهادت بسیجی  13ساله محمدحسین فهمیده  /روز نوجوان و
بسیج دانشآموزی
«رهبر ما آن طفل  13سالهاي اســت که با قلب کوچک خود که ارزشش از صدها زبان
م ما بزرگتر است ،با نارنجک ،خود را زير تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود
و قل 
و خود نيز 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 بهرغم مخالفتها به جبهه میرود و خیلی زود شایســتگیهاي خود را
ثابت میکند .او به اتفاق دوســت شهیدش محمدرضا شــمس ،در یک سنگر بودند و
در هجوم عراقیها به خرمشهر محاصره میشــوند .محمدرضا شمس زخمی میشود و
حسین با سختی زیاد او را به پشت خط میرساند و به سنگر خود بر میگردد و میبیند
که تانکهای عراقی به طرف رزمندگان اســام هجــوم آورده و درصدد محاصره آنها
هستند .حســین در حالی که تعدادی نارنجک به کمرش بسته و در دستش گرفته بود
به طرف تانکها حرکت میکند .تیری به پای او میخورد و از ناحیه پا مجروح میشود.
اما زخم گلوله نمیتواند جلو اراده محکــم و عزم پوالدین او را بگیرد .بدون هیچ دغدغه
و تردیدی تصمیم خــود را عملی میکند و از البهالی امواج تیر که از هر ســو به طرف
او میآمد ،خود را به تانک پیشــرو میرســاند وآن را منفجر میکند و خود نیز تکهتکه
میشود .افراد دشمن گمان میکنند که حملهای از سوی نیروهای ایرانی صورت گرفته
است ،جملگی روحیه خود را میبازند و با ســرعت تانکها را رها کرده و فرار میکنند.
در نتیجه ،حلقه محاصره شکسته میشود و نیروهای کمکی هم میرسند و آن قسمت
را از وجود متجاوزان پاکسازی میکنند.

آذر
5

 5آذر  14 . 1394صفر  26 . 1437نوامبر 2015
روز بسيج مستضعفان
با پيروزي انقالب اسالمي  ،توطئهها عليه کشورمان روز به روز گسترش يافت .در
چنين شرايطي امام خميني (ره) در پنجم آذر  ،1358فرمان تشکيل بسيج را صادر کردند و
فرمودند :مملکتي که  20ميليون جوان دارد ،بايد بيست ميليون ارتش داشته باشد.

7

 7آذر  16 . 1394صفر  28 . 1437نوامبر 2015
روز نیروی دریایی

10

 10آذر  19 . 1394صفر  1 . 1437دسامبر 2015
شهادت آیت اهلل سيد حسن مدرس و روز مجلس

11

 11آذر  20 . 1394صفر  2 . 1437دسامبر 2015
اربعین حسینی
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12

 12آذر  21 . 1394صفر  3 . 1437دسامبر 2015
روز قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
روز جهاني معلوالن
روز جهانی معلولین از ســال  ۱۹۹۲که از ســوی مجمع عمومی ســازمان ملل
متحد اعالم شد ،هر ساله در  ۱۲آذر یا  ۳دسامبر برگزار میشود .هدف از تعیین
این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مســائل مربوط به معلولیتهای مختلف
است.

16

 16آذر  25 . 1394صفر  7 . 1437دسامبر 2015
روز دانشجو

18

 18آذر  27 . 1394صفر  9 . 1437دسامبر 2015
روز وقف
ســازمان اوقاف و امورخیریه برای تحکیم پایه های ســنت نبوی وقف  ،ترویج و
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تقویمماه
10

 10آبان  18 .1394محرم  .14371نوامبر 2015
شهادت آیتاهلل قاضی طباطبایی اولین شهید محراب به دست
منافقان در سال 1358
آیتاهلل ســیدمحمود قاضی طباطبایی اولین امام جمعه تبریز در سال  1333هجری قمری در
تبریز متولد شد .از آن شهید بزرگوار مقاالت ارزشــمندی به زبان فارسی و عربی به یادگار مانده
است .ایشان همانطور که در زمینه علمی کوشــا بودند ،در مبارزات سیاسی نیز شرکت فعاالنه
داشت .آن شــهید بزرگوار دارای روحیه انقالبی و ارادهای خللناپذیر بود و در پرونده قطوری که
ساواک در مورد ایشــان تهیه کرده ،این نکته مشهود است .شهيد قاضي طباطبايي اولین شهید
محراب در دهم آبان  1358شمسي ،مصادف با عيد قربان ،نماز عيد را اقامه کرد و در همان شب
در راه مراجعت به منزل توسط منافقين مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

13

 13آبان  21 .1394محرم  4 .1437نوامبر 2015
تســخیر النه جاسوســی آمریکا به دست دانشــجویان پیرو
خط امام(ره) در ســال  ،1358روز ملی مبــارزه با اســتکبار جهانی ،روز
دانش آموز

14

 14آبان  22 .1394محرم  5 .1437نوامبر 2015
روز فرهنگ عمومی

17

 17آبان  28 .1394محرم  8 .1437نوامبر 2015
شهادت حضرت امام سجاد(ع) به روایتی

نشر فرهنگ اســامی 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  27صفر را به عنوان روز وقف نامگذاری کرده
است .

19

 19آذر  28 . 1394صفر  10 . 1437دسامبر 2015
رحلت حضرت رســول اكرم (ص) ـ شــهادت حضرت امام حسن
مجتبي(ع)
تشكيل شــوراي عالي انقالب فرهنگي به فرمان حضرت امام خميني (ره)
در سال 1363

19

 19آبان  27 .1394محرم  10 .1437نوامبر 2015
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

24

 24آبان  3 .1394صفر 15 .1437نوامبر 2015
روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار
روز بزرگداشت عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی
 24آبان ،سالروز درگذشت فرزانهای فرهیخته و عارفی کامل است که عمر  79ساله خود را ،برای
شکوفایی معارف دینی و گسترش آن در جامعه انســانی هدیه کرده و با گذر از دانه و دام دنیایی،
سبکبال با توشهای گرانسنگ چون تفسیر المیزان ،به سوی یار پرکشید .بزرگداشت بزرگمردی
چون عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی ،ارجگزاری به تمامی عالمان و دانشمندان دینی است
که با سختکوشیهای خود ،دانش ،معنویت و روحانیت را به انسانها تقدیم میدارند.

28

 28آبان  7 .1394صفر 19 .1437نوامبر 2015
شهادت امام حسن مجتبی(ع) بنا بر قول معتبر
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 رنجهای فراوانی متحمل شد و در این راه
از هیچ خطری نهراسید .او پس از آشنایی با آیین مســیحیت و مهاجرتش به شام و از آنجا به
جزیرة العرب ،گمشده خود را در آنجا یافت و به دین اسالم گروید و پیامبر او را سلمان نامید.

21

 21آذر  30 . 1394صفر  12 . 1437دسامبر 2015
شهادت حضرت امام رضا (ع)

22

 22آذر  1 . 1394ربیع االول  13 . 1437دسامبر 2015
هجرت حضرت رسول اكرم (ص) از مكه به مدينه

27

 27آذر  6 . 1394ربیع االول  18 . 1437دسامبر 2015
شهادت آيت اهلل دكتر محمد مفتح در  1358ـ روز وحـدت حـوزه
و دانشـگاه
روز ملـي مبارزه با خشونت و افراطي گري

20

 20آذر  29 . 1394صفر  11 . 1437دسامبر 2015
شهادت آیت اهلل دستغيب ســومين شهيد محراب به دست منافقان
در سال1360
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29

 29آذر  8 . 1394ربیع االول  20 . 1437دسامبر 2015
شهادت حضرت امام حسن عسكري (ع)
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دنیای ما

نمایشی عظیم ازپیاده روی عاشقان
اباعبداهللالحسین(ع)

فلسطینیهاتیروکمان
بزرگیساختهاندتابتوانند
بهسوینظامیاناسرائیلی
سنگپرتابکنند.اینجا
راماهلل است.

در آریزونای آمریکا بارانهای
سیلآساباعثآبگرفتگی
معابر شد و این خیابان را به دو
یک توفان دریایی به بندر «جنووا» در ایتالیا نزدیک میشود.
تکهتقسیمکرد.

حوادث تروریستی در فرانسه دنیا را در بهت فرو برد.
110
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قـاب

سیل ناشی از شکسته شدن یک سد در برزیل دستکم  17نفرکشته برجا
گذاشت .تصویر امدادگران را در نبرد با گل و الی نشان میدهد.

دانشآموزان سوری هر روز صبح از جلوی خانههای
ویران در دمشق میگذرند تا به مدرسه بروند.

مهاجران سوری در یک
کمپپناهندگاندر
صربستان و در نزدیکی
مرز کرواسی خود را گرم
میکنند.

سه زن سالخورده در جزیره«لسبوس» یونان به یک کودک مهاجر غذا
میدهند.آنها روی نیمکتی نشستهاند که ناگهان صدای بچهای توجه
آنها را به خود جلب میکند.

بیروت در فتنه داعش

دستهای کبوتر اطراف هلیکوپتری از نیروهای
هوایی هند پرواز میکنند که به دلیل نقص فنی ناچار
شده است در منطقهای در بمبئی فرود اضطراری
داشتهباشد.
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آییـنمـهرورزی

خاستگاههای مهرورزی و نوعدوستی در اسالم راستین
كورش غفاري چراتي
روزنامهنگار وكارشناس روابط عمومي جمعيت هاللاحمر مازندران
نقش مؤثر نوعدوستي و مهرورزی در فرایند زندگی اجتماعی بشر بر کسی پوشــیده نیست .یکی از آثار نهانی
بشردوستي ،ایجاد انگیزه و جوشش در درون انسان است که گاه سبب ایجاد اراده و نیرویی عظیم در فرد میشود
و او را قادر میسازد بر بســیاری از مشکالت بزرگ فائق آید و به اهدافی بزرگ دســت یابد؛ رويكردهايي كه به
عنوان فلسفه وجودي تشــكيالت عظيم جمعيت هاللاحمر در اصول هفتگانه آن تصريح شده است .بهطور كلي
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 فرآیند زندگی اجتماعی محقق سازد.
ماهیتومفهومبشردوستي
مهرورزی ،عطوفت ،دوســت داشــتن دیگران و
تعابیر و مضامینی از این دست به فرآیندی اخالقی،
انسانی و اســامی اطالق میشود که در نتیحه آن،
انســانبهعنوانموجودیاجتماعــیودارای قوه
ادراکوشعورومعتقدبهروزقیامتورحمتواسعه
خداوند،بههمنوعانخوددردرجهنخستوبهتمام
موجودات به دیده رحمت و حسنه نگریسته و آنها
را یاوران خود در راه رســیدن به سرمنزل مقصود
فرض میکند  .مهرورزی و بشردوســتي به عنوان
یک حســنه اخالقی ،بســان درختی است که به
برگهای بسیار زیبا آراسته شــده است .بر اساس
آیات و روایات متواتر ،حســنات اخالقی که از آنها
مجموعاً به عنوان آیین مهرورزی تعبیر میشــود،
هر یــک دارای مزایــا و منفعتهــای گوناگونی
برای انسانها و جامعهای اســت که در آن زندگی
میکنند .بهطور کلی بر اســاس آنچه که در منابع
اخالقی ،روایــات و احادیث متعــدد و همچنین
در اقوال و افعال بزرگان علــوم اخالق تجلی یافته
اســت ،میتوان مهمترین جلوههای مهرورزی و
نوعدوستيرادرجامعهبهشرحذیلبرشمرد:
راســتی در گفتار ،انفاق و بذل و بخشــش مال به
تهیدســتان و نیازمنــدان ،تالفی کــردن خوبی
دیگران ،حفظ و صیانت از امانت ،بهجا آوردن صله
رحم ،حفظ عهد و پیمان ،رعایت حق همســایه و
رفیــق ،خوشرویی بــا همنوعان ،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
داشــتهاند ،رعایت انصــاف و عدالــت ،احترام به
بزرگتر ،ترحم به کوچکتر ،نــوازش ایتام ،دوری
از حســد ،کبر ،حرص ،ریا و خشــم و سختدلی از
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مهمترین جلوههای مهرورزی و نوعدوستي است
که چنانچه در پرتو تقوای الهــی در هر جامعهای
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)
میفرماید :برای اهل تقوا نشــانههایی از مهرورزی
اســت که به آنها شناخته میشــود و آن نشانهها
عبارتند از :راســتی در گفتار ،بذل اموال ،نیکی در
كردار،حسنخلقوسعهصدر».
بشردوستيدرسیرهبزرگان
در روایات و احادیث متواتر بر مهرورزی و عطوفت
انســانها 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 بهوضوح نشــان میدهد که
اســاس برنامههای تبليغی و ترویجی آن حضرت
برای فراهمســازي پذیرش اجتماعی دین مبین
اســام در عصر جاهلیــت ،بر مبنــای عطوفت و
مهرورزی تمرکز یافته بود و ایشــان تا جای ممکن
ازدســتیازیدنبههرگونهاقدامخشــناجتناب
میکردند و بر اثربخش بــودن اقدامات مبتنی بر
مهرورزیتأکیدداشتند.
از امام صادق(ع) نقل شده است که هر وقت رسول
خدا(ص) میخواست لشــکری را اعزام کند ،آنان
را به حضور میطلبید و میفرمــود« :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،
نخلســتانها را نســوزانید ،هرگز آب را بر دشمن
نبندیدویاآنراآلودهنسازید،حیلهوخیانتنکنید،
اسرا را نکشید ».همچنین آمده است :هنگامی که

در جنگ احد کفار دندان پیامبر(ص) را شکستند
و چهره مبــارک آن حضرت مجــروح و خونآلود
شد ،اصحاب بسیار ناراحت و متأثر شدند و عدهای
ازحضرتدرخواســتکردندکهپیامبر(ص)برای
نابودی کفار و دشــمنان نفرین کنــد .اما حضرت
فرمود«:منبرایلعنونفرینمبعوثنشدهام،بلکه
پیامبر رحمت هســتم و برای آنها دعا میکنم که
خدایاقوممراهدایتکن،زیراآناننادانهستند».
از عادات پیامبر اعظم(ص) بود که اگر سه روز یکی
از اصحاب و یاران را نمیدید احوال او را میپرسید و
اگر میگفتند به سفر رفته است ،برای او دعا میکرد
و اگر در خانــه بود ،به دیدار او میرفــت و اگر بیمار
بود ،از او عیــادت میکرد .همچنین روایت شــده
است که شــخصی خدمت پیامبر(ص) آمد و ازآن
حضرت تقاضا کرد که دین اسالم را برای او تعریف و
تفسیرنماید،حضرتفرمود«:دینمنعبارتاست
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 خصلتهایی که عامل
جدایی و نفاق و کینهورزی میان مردم میشد منع
میکرد و همواره بر حسن خلق ،سعه صدر و احترام
بهشخصیتوکرامتانسانهاتأکیدمیفرمود.
حضرت علی(ع) نیز در فرازهایی از وصیتنامهاش
به امام حســن مجتبــی(ع) درباره مهــرورزی و
عطوفت در برخورد با مردم و همنوعان میفرماید:
«در برابر رفتارهای ناهنجاری که احیاناً از دیگران
سر میزند ،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 کنارهگیری او ،تو نرمش
نشان بده .هنگام خطا عذر او را بپذیر ،آن چنانکه
گویا تو بنده او هســتی و او صاحب نعمت تو .نسبت
به همنوعان خود خالصانه خیرخواهی کن خواه او
نیک باشد یا بد .با کســی که با تو به خشونت رفتار
کرد ،نرمی پیشــه کن که او بهزودی در برابر تو نرم
خواهد شد .با دشــمن خود با فضل و کرم رفتار کن
که آن شیرینترین پیروزی اســت .کسی که با تو
گمان نیکی بــرد ،با عمل خود گمــان او را تصدیق
کن».
و همچنین در ادامه میفرماید« :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 میفرمایــد« :ای مالک! دلــت را از رحمت و
محبت و نرمش با مــردم لبریز کن ،مبادا که چونان
درندهای شکارشان را غنیمت شماری .زیرا آنان از
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باشـگاهمـهرومـاه
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 بهخاطر حســن
خلق و خوشرفتاری به بندهاش میدهد برابر است
با اجر و پاداش رزمنده و مجاهدی که از صبح تا شام
درراهخدامشغولجهاداست».
درباره تأکید و اهتمام امام امام خمینی(ره) نسبت
به مســئله مهرورزی و حســن خلق و معاشرت با
همنوعان نیز نقل شده اســت .در زمانی که ایشان
درفرانسهاقامتداشتندومردمفرانسهخودرابرای
جشنمیالدمسیح(ع)آمادهمیکردند،امامفرمود:
توآمدهای زیادی که
همسایههای ما بهواسطه رف 
به منزل ما میشود ،خیلی اذیت شدهاند .بهتر است
به مناسبت میالد حضرت مسیح(ع) هدایایی تهیه
کنیم و برایشان بفرســتیم و از قول من هم از آنها
عذرخواهی کنید .بعد از دستور امام ،هدایایی تهیه
شد و دستاندرکاران و اطرافیان امام خواستند به
آدرس همســایگان بفرســتند که امام فرمود :چه
تهیهشده؟بستههارابهامامنشاندادند.امامفرمود:
خارجیهابهگلعالقهزیادیدارند،چندشاخهگل
همبرایشانبفرســتید.همان شبهدایاباگلبین
همسایهها 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،نیرومندترینوسیلهنجات
کنکاش در آیات قرآن و روایــات متعدد اهل بیت
نشان میدهد که چهبســیار مردمی که محروم از
عباداتی چون نماز و روزه و حــج و زکات بودند ولی
به خاطر دارا بودن برخی از حسنات اخالقی بهویژه
مهرورزی به بندگان خدا ،توفیق خدا نصيبشــان
شــدوآنانراازگمراهیوســردرگمینجاتدادو
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
مینشستند و جمعه و جماعات را ترک نمیکردند،
ولی بهخاطر ســنگدل بــودن و اصرار بــر رذایل
اخالقی و عدم اهتمام به همنوعان از سعادت ابدی

و خوشبختی الهی محروم شدند و عباداتشان بقول
قرآن تباه و بیاثر و ضایع گردیــد و چون غباری در
برابر باد در هوا پراکنده گشــت و آنها مورد خشم
حضرت حق قرار گرفتند .فضایــل اخالقی بهویژه
بشردوســتي و مهــرورزی چنانچــه از روایات و
احادیث متواتر برمیآید ،عالوه بر زینت و آراستگی
ظاهروباطنانســان،ســببشستشــویگناهاز
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 میشود
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
وسیلهآنامتمنواردبهشتمیشوندوآندوچیز
عبارتند از« :رعایت تقواُ ،حسن خُ لق و مهرورزی به
همنوعان».
ریشههای اسالمي خدمات هاللاحمر
وصليبسرخ
با اندکــی تأمل در ســیره بــزرگان دیــن و ائمه
معصومین به روشــنی درمییابیم که آنچه امروزه
به عنوان خدمات متنوع جمعيتهاي هاللاحمر
و صليبسرخ در قلمروهاي مختلف جامعه جهاني
ارائه ميشــود ،داراي خاســتگاه و ریشه اسالمي
است و بسيار پيشتر از آنكه در قالب انديشههاي
«هانريدونان»بهعنوانيكانساننيكانديشويا
درقوانينموضوعهكنوانسيونهايمختلفصليب
سرخ جهاني تبلور يابد ،در آموزشهاي انسانساز
دين مبين اســام به زيباترين شكل ممكن تبيين
و تصريح شــده بــود .نگاهی به اصــول هفتگانه
جمعیت هاللاحمر به عنــوان میثاق جهانی برای
فعالیت در این بزرگترین سازمان مردمنهاد نشان
میدهد ماهیت تمامی این اصول انسانی ریشه در
تعالیم نورانی دین مبین اســام دارد .واقعیت این
است که اسالم برای انســانیت مرزی قائل نیست تا
جایی که نگاه مشــفقانه و از منظر عطوفت انسانی
حتیبهدشمناناسالموانساننیزبارهاموردتأکید
قرار گرفته اســت .این ترجمان نهایی همان اصول
هفتگانه جمعیت هاللاحمر و صلیبســرخ در
کوتاهترین عبارت اســت .ترديدي وجود ندارد كه
ایجاد یک جامعه مبتنی بر صلح ،اخالق انســانی
و تقویت پیوندهــای درونی و صیانــت از کرامت
انســان ب ه عنوان اشــرف مخلوقات ،هدف اصلی
خدمات متعدد و متنوع جمعیتهای هاللاحمر و
صلیبسرخدرمقیاسجهانی،فارغازهررنگونژاد
وزباناست.
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 950پیامک برای ســومین مســابقه مهر و ماه ارسال شد.
پس ازحــذف پیام های تکــراری و اشــتباه 40 ،نفر به قید
قرعه انتخاب شــدند .ضمن تبریک به برندگان شماره سوم
نشریه ،جوایز ایشــان توسط مســئوالن دفتر نمایندگی
ولی فقیه در استانها اهدا می شود.

برنده های شماره3
-1مهديسپهری تهران 09123031288
-2محبوبهبضاعتی خراسانرضوی09359704359
-3عصمتاحمدی گلستان09119695961
-4غالمرضاپرتو چهارمحالوبختیاری09138886832
-5صفرميرزايي آذربايجانشرقي 09143116104
-6رقیهیگانه گیالن09112308767
-7محبوبهحسینپور آذربایجانشرقی 09143025623
-8علیاکبرقاسمی فارس 09173117484
-9زهرهجوانمردی فارس09171095784
-10جعفرعباسی اصفهان 09131009278
 -11علیرضانخعینژاد خراسانجنوبی 09155475059
-12سعداهللمرادخاني ايالم 09188432437
-13مرضیهیوسفی اصفهان 09132708331
-14بهزادعسگرپور گیالن 09119849038
-15داریوشایزدی کرمانشاه 09181305102
-16سيدابوالفتحبهناميان کهگيلويهوبويراحمد 09218815820
- 17راضیهرادمنش خراسانجنوبی 09158664463
-18هادیجاشکی هرمزگان 09179761789
-19جوادنصیری زنجان 09124415843
-20محمدباقرنجاری زنجان 09123416636
-21رقیهنجفی البرز 09360717781
-22فرهادبرزگرقلعهسری مازندران 09366595120
-23ابراهیمبیاتی چهارمحالوبختیاری 09133815965
-24سهیلمتکی گلستان 09113733453
-25حسنشمشیری فارس 09178776832
-26شهنازاحسانبخش مرکزی 09189631480
-27مهدیهادی آذربایجانشرقی 09141001625
-28حسنشاهنظر ایالم 09188420464
-29رقيهبهروزپور مراغه 09146433384
 -30غالمحسینبستانافروز فسا 09171357781
- 31شرارهزمانیاسمعیلآبادی تهران 09121835059
-32بهزادعبدالهی چهارمحالوبختیاری 09133845528
-33احمداحمدیان تبریز 09144062292
-34غالمرضادوستی قزوین 09125823315
-35آمنهمعرفاوی بوشهر 09335993393
-36فریباحسینطالیی لرستان 09130593764
-37مریمآلبوغبیش بوشهر 09177752508
- 38سمیهمطهری قم 09197466541
- 39حسنعالیحسینی بوشهر 09173718801
-40اسماعیلصادقی گیالن 09194215235
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عالقمندان به شركت در مسابقه پيامكي مهروماه ميتوانند با مطالعه سواالت زير ،پاسخ آن
رادربخشهايمختلفمجلهپيداوبهسامانه 3000486644ارسالكنند.
پاسخ شما بايد يك عدد  10رقمي باشــد كه هر رقم آن گزينه صحيح هر يك از سواالت است.
بهطور مثال :در سوال يك ،پاسخ شــماره  2صحيح است و در ســوال  2گزينه شماره  4و در
سوال 3گزينه شماره 1و...عددگزينه ارساليشما اينخواهدبود241000:
ضمناهمراهعددهايارسالي،نامونامخانوادگيخود،ناماستانومحلخدمتتانراقيدكنيد.
بهبرگزيدگانجوايزياهداميشود.
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کتاب «پس از پنجاه سال» نوشته کیست؟
 -2شهید مطهری

		
 -1طریحی

 -3سید جعفر شهیدی -4محمدرضاحکیمی

سکینه لقب کدام یک از دختران امام حسین(ع) بود؟
 -2فاطمه

		
 -1آمنه

 -4اسماء

 -3رقیه

«انا قتیل العبرات» به چه معنی است؟

 -1من کشته فتنهها هستم

-3من کشته اشکها هستم

		
 -2من کشته بالها هستم

نخستین مقتل به زبان فارسی چه نام دارد؟
-1حماسهحسینی

 -3ناسخ التواریخ

 -2نفس المهموم

سسلسله سقایان به چهکسی می رسد؟
ن
 -1امام حسی 

(ع)

 -2حضرت عباس

(ع)

 -4روضه الشهدا

 -1سفیر

 -4سعدی

		
ن
 -3امام زینالعابدی 
(ع)

نخستین فیلم عاشورایی سینمای ایران چه نام دارد؟
 -2روز واقعه

 -4رستاخیز

-3مختارنامه

شعر «سرنی در نینوا میماند اگر زینب نبود» از کدام شاعر است؟

		
-1سیدمهدیشجاعی

		
 -2حمید رضا برقعی

واژه تدبر چند بار در قرآن بهکار رفته است؟

		
 -1پنج بار

		
 -2چهار بار

 -4من مظهر عبرتها هستم

		
 -3دو بار

 -3علی انسانی

 -4قادر طهماسبی

 -4شش بار

«عزت ما پایکوب شد »...امام خمینی(ره) این جمله را در چه تاریخی ایراد فرمودند؟

 -1سیزده آبان

 -2دوازده بهمن

 -3بیست و دوم بهمن

صحیفه سجادیه به چه عنوانی مشهور است؟
(ص)
		
 -1زبور آل محمد

 -4چهارم آبان
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 -4قرآن ثانی
		
 -3وسائل الشیعه
		
-2مفاتیحالجنان

