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اولین شامره از مصباح را تقدیم میکنیم به روح پر فتوح عالمه 

محمد تقی مصباح یزدی
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بیایید از همین ابتدا، خیلی رک و راســت کمی با هم صادق 
باشیم، فرض کنید همه ی ما می توانســتیم قالیچه ای مانند 
قالیچه ی حضرت ســلیمان داشــته باشــیم، هر روز از آن 
مراقبت می کردیم، نمی گذاشتیم خاک بر رویش بنشیند، و 
از پرواز با آن لذت می بردیم؛ حاال چه شــده است که قرآن، 
بزرگ ترین معجزه ی آخرین پیامبر الهی بر روی طاقچه های 
خانه هایمان خاک می خورد؟! چه شــده است که از مضامین 
بلند آن لذت نمی بریم و به ســمت خدا پرواز نمی کنیم؟! به 
راستی چه شــده اســت که قرآن را به فراموشی سپرده ایم؟ 
و پاســخ شــکایت نبی بزرگوار اســام را در روز قیامت چه 
ُســوُل یا َربِّ ان قومــی اتََّخُذوا هَذا  خواهیم داد؟! »و قاَل الرَّ
الُْقْرآَن َمْهُجــورا.« )فرقان/30( در آن روز که رســول مهر و 
محبت حضرت حق را خطاب قــرار دهد و گوید: »پروردگارا! 
این قوم من، قرآن را ترک گفتند و از آن دوری جستند.«، چه 
داریم که بگوییم؟! قرآنی که رمز حیات و وسیله نجات است، 
قرآنی که عامل پیــروزی و حرکت و ترقی اســت، قرآنی که 
مملّو از برنامه های زندگی می باشد؛ حال مهجور مانده است؛ 
در هرســطحی؛ از تاوتش گرفته تا عمل به فرامینش! قرآن 
در تاوت مهجور اســت به این دلیل که کم می خوانیمش و 
یا حتی نمی خوانیمش، حتی زمانی هم که می خوانیم آداب 

تاوت را رعایت نمی کنیم.
شــما خود قضاوت کنید که آیا هنگامی که قرآن می خوانیم 
به توصیه پروردگار در آیه ی ۲۹ ســوره ی مبارکه ی صاد که 
َُّروا آیاتِه«؛ )این  ب می فرماید: »ِکَتاٌب أَنَْزلَْناُه إِلَیــَک ُمَباَرٌک لِیدَّ
کتابی اســت پر برکت که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن 
تدبر کنند.( عمل می کنیم؟ چگونه ممکن است قرآنی را که 
کم می خوانیم و هنگام خواندن درباره  ی آن کم می اندیشیم 
را خوب بشناســیم و عمل کنیم؟ مگر غیر از این اســت که 
هدف از نزول قرآن عمل به فرامین آن اســت؟ »و َهَذا ِکَتاٌب 
أَنَْزلَْناُه مبارک فاتبعوه َواتَُّقــوا لعلکم ترحمون«؛ و این کتابی 
اســت پربرکت، که ما بر تو نازل کردیم؛ از آن پیروی کنید، 

و پرهیــزگاری پیشــه 
نمائید، باشــد که مورد 
رحمت خدا قرار گیرید! 

)انعام/155(
مقام معظــم رهبری نیز 
انزوای قــرآن را چنین 
توصیف می نمایند: »از 
وقتی کــه قدرت های 
مســلط بــر جوامــع 
اسامی از ارزش های 
اسامی، تهی دست و 
بیگانه شدند و قرآن 
را که ناطق به حق و 
فرقان حق و باطل 
بــود، مزاحم خود 
یافتنــد، تــاش 
بیــرون  بــرای 
کام  رانــدن 
خــدا از صحنه 
آغاز  زندگــی 
شد و به دنبال 
از  جدایی  آن 
زندگی  ایــن 
عــی  جتما ا
تفکیــک  و 

دنیــا از آخرت و 
تقابل دیــن داران واقعی 

با دنیاطلبان قدرتمند به وجود 
آمد، اســام از منصب اداره ی 
عرصه هــای زندگــی جوامع 
مسلمان پایین کشیده شد و 

به مســاجد و معابد و خانه ها و کنج دلها اختصاص 
یافــت و جدایی خســارت بار و بلند مــدت دین از 

زندگی پدید آمد.«
ای کاش بتوانیم این سخن امیرالمومنین علی علیه 
السام را همواره آویزه ی گوشــمان قرار دهیم که در 
واپســین لحظه های زندگی خود فرمودند: »اهلل، اهلل 
فی القرآن، الیســبقکم بالعمل به غیرکم! بترسید از 
خدا، بترســید از خدا درباره قرآن، مبادا دیگران در 
عمل به آن از شــما پیشــی گیرند!« کاش بتوانیم 
گامی برداریم در جهت رفع مهجوریت قرآن کریم. 
کاش در قیــد »کاش« و »اما« و »اگــر« نمانیم و 

عمل کنیم؛ کاش!

و یک مطلب دیگر؛ روزهایی که به همراه سردبیر، 
مشغول طراحی و آماده ســازی متن های اولین 
شــماره ی مصباح بودیــم، هنوز چــراغ وجود 
پربرکــت حضــرت آیــت اهلل مصبــاح یزدی، 
رضوان اهلل علیــه به خاموشــی نگراییده بود و 
سایه ی پرمهرش بر سرمان مستدام بود. برای 
انتخاب نام نشــریه، قرآن گشــودیم و آیه ی 
مشــهور »نور« آمد؛ ســی و پنجمین آیه از 
سوره روشــنایی. واژه ها را یکی یکی گشتیم 
و از مشــکات و زجاجه و الفاظ بیشتر شنیده 
شده ی آیه عبور کردیم و به مصباح رسیدیم. 
و عنوان نشریه مان شد مصباح. فکرش را هم 
نمی کردیم روزهایی که قرار است اولین شماره 
مصباح مان متولد شــود، دیگر پرچمــداری از عالمان 
مکتب حقیقت و شــریعت را در کنار خود نداشته باشیم. او 
که جامع فلســفه و عرفان بود، و بعد از فقدان استاد شهید 
مرتضی مطهری، مرجع و ملجا علم آموزان، دانشــجویان 
و طاب بــود. باری ما مصبــاح خودمان را بــا نام و یاد 

بزرگ مرد دین و انقــاب آغاز می کنیــم؛ مصباحی که قرار 
است گنجینه ای باشد و چراغ راهی برای هرچه بیشتر توشه 
برداشتن از شریعت مقدس اسام و مکتب بی بدیل اهل بیت 
علیهم السام؛ مصباحی که ان شــاءاهلل قرار است روز قیامت 
شــهادت دهد، که ما جزء مهجورکنندگان قرآن نبوده ایم و 
کوشــیده ایم در حد ســواد اندک و خامه ی ناتوان مان، مبلغ 
معارف گران بهای دین و مکتب و قرآن مان باشــیم. مصباح 
جایی است برای نوشتن از تاریخ اسام و آیات قرآن و قرآنیان 

و دین و دین باوران.
امید که ارواح طیبه اهل بیت علیهم الســام از ما راضی بوده 
و روح بلند مرحوم آیت اهلل مصباح نیز یاری گر قلم ناتوان مان 
باشــد. و امید که با ظهور حضرت صاحب الزمان، جای خالی 
علمای اعام، پر شود و چشــم ما به جمال پرنورش، روشن و 

منور.

»مصباح« روشن شد
محمدحسین جانقلی

کارشناسی کامپیوتر/دانشگاه شهید بهشتی
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رستگاری 
وخوشـبختی

 یا ترس و بدبختی؟!
محمدیوسف حموده

کارشناسی حقوق/دانشگاه شهید بهشتی

آگاهی و تعلق، منشا موضع گیری های انسان 
در زندگی

موضع گیری های انســان در مقابل مســائل مختلفی که در 
زندگی برای او بــه وجود می آید، که در اســام آن را اخاق 
می نامد، بر اثر دو عنصر مهم هستند؛ آگاهی و تعلق. مرحوم 
آیت اهلل حائری شــیرازی در کتاب تعلق با اشــاره به این که 
حرکات و جهت گیری های یک انســان در زندگی بستگی به 
چیزی دارد که انســان به آن تعلق دارد، می گویند: »انسان 
در جهت چیزی که به آن تعلــق دارد حرکت می کند. نفس 
حرکت به سوی آن هدف و مسیر و جهتی که برای رسیدن به 
هدف پیدا می کند برگرفته  از آن چیزی است که به آن تعلق 
دارد.« بنابراین، اگر انسان به یک چیز پست و بی ارزش تعلق 
داشته باشد، هدف خود را رســیدن به آن و حفظ آن می داند 
و حرکاتی که از خود نشان می دهد در راستای رسیدن به آن 
و حفظ آن تعلق اســت. برای مثال اگر کسی به یک وسیله ی 
نقلیه تعلقی دارد، تمام ذهنش به این مطلب هســت که باید 
به آن وسیله دســت پیدا کند و بنابراین برای رسیدن به آن 
برنامه ریزی می کند. بعد از رســیدن به تعلقــی که دارد نیز 
تمام هدفش حفظ و نگهداری از آن وســیله نقیله هســت. 
ممکن هســت در این برنامه ریزی کارهایی انجام دهد که با 
آگاهی نبوده و تبدیل به عمل بی اخاقی شود اما چون تعلق 
انسان، انسان را به سمت خود حرکت می دهد او به تحوالتی 

که در درونش اتفاق می افتد توجهی نمی کند.
آرزو ها، ریشه ترس و تزلزل دائمی

چنین انسانی در زندگی با مســائل مختلف رو به رو می شود. 
آیت اهلل حائری یکی از این مسائل را ترس و اضطراب دائمی 
می دانند و بیان می کنند که »ریشه ی ترس و تزلزل در انسان 
آرزوهای او است؛ و آرزو همان تعلقی است که انسان در ذهن 
خود به وجود آورده اســت.« وقتی انسان به چیزهای پستی 
که آســیب پذیر هســتند دل می بندد، )ماننــد مثال فوق(، 
خودش نیز آســیب پذیر می شــود. »وقتی انســان وحشت 
می کند باید ریشه ی آن وحشــت را پیدا کند و آن ریشه در 
آرزوی انسان است. وحشت از این دارد که چیزی که مدت ها 
در فکرش بوده و به خاطرش زحمت کشیده و قدم برداشته از 
بین برود. هر خطری که آن را تهدید کند، گویا خود آن انسان 

را تهدید کرده است.« 

حال فکر کنید که چه چیزهای آســیب پذیری در این دنیا 
هســت و ما به آن تعلق داریم. به لباس؟ به تلفن همراه چند 
میلیونی؟ به وســیله نقلیه؟ به خانه یا مســکنی خاص؟ به 
ســاعتی با برند خاص؟ به دانشــگاه یا مدرک تحصیلی؟ به 

پُست و مقام؟ یا اصا به خود دنیا با تمام اجزاء آن؟!
همه ی این ها آسیب پذیر هســتند و ممکن است در معرض 
خطر قرار بگیرند و انســان را برای بیــرون آمدن از آن خطر 
به هرگونــه کار خطایی وادار کند. به همین دلیل اســت که 
نیــا راس کّل َخطیئة«. ریشــه ی تمام  می گویند »ُحبُّ الدُّ
خطاها دوست داشتن دنیاست. دوســت داشتن چیزی که 

فانی است و از بین می رود.
باقی ترین تعلق

حال اگر انسان به چیزی تعلق داشــته باشد که تمام شدنی 
نیســت؛ بزرگترین است؛ زیبا ترین اســت؛ و همه بهترین و 
برترین های عالم در آن وجود دارد چه می¬شود؟ قطعا دیگر 
انسان متوقف نمی شــود. چون به چیزی مانند یک وسیله ی 
نقلیه دست پیدا نکرده اســت که روزی به آن برسد و متوقف 
شود، بلکه پیوسته در حال حرکت به ســمت اوست و دچار 
ترس و اضطراب هم نمی شــود، زیرا آن تعلق نابود شــدنی 
نیست و همیشه بوده و هســت. این متعلّق که فوق دنیاست 
و فوق همه عالم، خداســت. »اگر انسان تعلق به خاک داشته 
باشــد موجودی خاکی می شــود و اگر تعلق به ما فوق خاک 

داشته باشد، انسان ما فوق خاکی می شود.«
از این روســت که قرآن کریم می فرماید »قولوا ال إِلَه إاِل اهللَّ 
تُفلِحوا«. در اینجا قولوا صرفا به معنای گفتن نیست. بلکه به 
معنای شدن است. یعنی هم انســان باید به زبان بگوید که ال 
اله اال اهلل و هم سمت و ســوی حرکت انسان که همان تعلق 

است بگوید ال اله اله اهلل.
»رستگاری و تکامل انسان نتیجه تعلق او به ال اله اال اهلل است. 
رستگاری یعنی از بند رســتن. یعنی انسانی که در بند خاک 
اســت و به آن تعلق دارد با تغییر تعلق خود به ال اله اال اهلل از 

این بند رسته و جدا شود و در نتیجه رستگار و آزاد شود.«

* برگرفته از کتــاب »تعلّــق« از مرحوم آیــت اهلل حائری 
شیرازی، نشر معارف
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توماس هابز، فیلســوف و سیاستمدار 
بزرگ قرن هفدهمــی، دعوای جالب و 
مهمی در تاریخ علم و سیاست دارد که 
در زمان خود، مضحک و نشانه رذیلت 
شــخصیتی وی به شــمار می¬رفت؛ 
چرا که طــرف دیگر دعوا دانشــمند 
ساده ای بود، بویل؛ دانشمندی سرگرم 
با آزمایشــات و نظریــات علمی خود 
که اتفاقــا آزمایش هایــش، موجبات 
ســرگرمی بارون ها و خاندان سلطنتی 
را هم فراهم می کرد. اما آیا از نظر شما 
مسخره نیست که مشــاور امپراطوری 
بریتانیای کبیر با چنین فیزیک¬دانی 
که حکم دلقــک دربــار را دارد درگیر 
شــود؟! چرا هابز دائما چارلــز دوم را 
از خطر باالی ایــن فیزیک دان بر حذر 
می داشــت؟! شــخصی که نه بهره ای 
از قــدرت دارد و نه علقــه ای به منش 
سیاســی خاص، بــه عــاوه موضوع 
دانش وی طبیعیات اســت و به صورت 
مســتقانه نظرات علمی اش را مطرح 

می کند.
امــا نگارنــده لویاتــان در مقــام یک 
تحلیل گر سیاســی و اجتماعی چیزی 
را می دید و درک می کــرد که دیگران 
از فهمش عاجز بودنــد. هابز در تحلیل 
عناصر و ارکان قدرت اجتماعی، علم را 

یکی از بیســیس های آن بر می شمارد. 
آیا این بدان معناســت که دستیابی به 
علم برابر دستیابی به حداقل بخشی از 
قدرت است؟! خیر، منظور هابز از علم 
در اینجا مرجعیت علمی و معرفتی در 
جامعه اســت. اتفاقا خطــری که هابز، 
چارلز دوم را از آن بر حذر می داشــت 
هم ناشــی از همین تحلیل بود؛ خطر 
اینکه مرجعیت علمی و معرفتی جامعه 
جایی جز دربار باشــد حتــی اگر آن 
مرجع میلی به قدرت نداشته و بحثش 
طبیعیات اســت. از نظــر هابز »مرجع 
علمی جامعه باید پادشــاه باشد، اگر او 
بگوید ماست ســیاه و شب روشن است 
مردم بی تردید چنین انگارند. اگر امروز 
مرجعیت در ساینس را از دست دهیم، 
فردا مرجعیت نالج از ما گرفته می شود. 
تا دیروز مردم بــرای قضاوت ما مبنایی 
جز ما نداشتند، اما اگر مرجعی مستقل 
از قدرت پدید آید ممکن اســت روزی 
مردم بــه اســتناد آن، حاکمیت را بد، 
نامشروع و خاطی تشــخیص دهند و 

قدرت را از ما بگیرند.«
و  مراجع شــناختی  اهمیت 

معرفتی
اهمیت مرجع معرفتــی جامعه چیزی 

نیســت که بشــر آن را درک نکرده و 
ناگهــان هابــزی پیدا شــده، دعوایی 
شــکل گرفته و این مهم مطرح شــده 
باشــد؛ بلکه ما از صبــح تاریخ دعوای 
مراجع معرفتی مختلف برای دستیابی 
به قــدرت و تاش قدرت بــرای حفظ 
مرجعیــت علمــی خویش را شــاهد 
هستیم. مگر نه آن که در تاریخ تمدنی 
ما نیز به مصادیق متعدد این موضوع بر 
می خوریم؛ مگــر کانالیزه کردن روایت 
حدیث توسط خلفای راشــد خارج از 
این دعواســت؟ حتی قرن هــا پیش از 
هابز، یحیی بن اکثــم، قاضی القضات 
پایختت عباسی متوکل خلیفه عصر را 
مذمت می کند که چرا در پی پرســش 
هایت به علی بن محمد )حضرت هادی 
علیه الســام( مراجعــه می کنی؛ چه 
اینکه مراجعه ی نســنجیده تو موجب 
مشروعیت هادی می شود و مردم را از 

ما روی گردان می کند.
پس از این مقدمه مفصــل حال نوبت 
آن اســت دعوای میان حوزه و دانشگاه 
را یک بــار هم از این وجــه بنگریم. آیا 
دعوای میان این دو نهــاد تماما علمی 
و خالص از دخالت قدرت اســت؟! آیا 
حوزه مطلقا دغدغه ی دین و دانشــگاه 
صرفا دغدغــه ی علــم را دارد؟! یا باید 

بپذیریــم پــس از انتقال دانشــگاه به 
جامعه ما جنگ مراجع بر ســر قدرت 
و جنــگ قدرت هــا بر ســر مرجعیت 
شــکل گرفت، خودآگاه یا ناخودآگاه؟ 
نمی تــوان از قدرت فیزیکــی، معنوی 
و پشــتوانه ی اقتصادی حــول هر یک 
از آن ها چــه زمانی که خود بر مســند 
قدرت قرار گرفته اند و چــه زمانی که 
خدمت قــدرت را کرده اند غافل شــد. 
قطعا این بخشــی و وجهی از واقعیت 
این دو نهاد است. و چه مردان و جریان 
های برخواســته از هر کدام که به این 

ناخالصی ها تن نداده اند!
مداوای جامعه ای که اندام های 

درونی اش با هم درگیرند
جامعه ی ما در دو قرن اخیر بدنی بوده 
که اندام های درونی اش با هم درگیرند 
و مــداوای آن در گــرو راهکارهایــی 
است که مســئولیت اجرای آن ها هم 
متوجه این دو نهاد و هم متوجه ســایر 
اعضای جامعه اســت. در گذر مناسب 
از برزخ فعلی دغدغه مندان دانشگاهی 
و حــوزوی باید عــاوه بر نقــد درون 
گفتمانی بــه تقویــت اخاق مداری و 
تنزیه جبهه خویــش از قدرت طلبی و 
مریدپروری بپردازند. ســپس بکوشند 

چشم بند هایی که به نفی و انکار یکسره 
طرف مقابــل می انجامد، را برداشــته 
و بپذیرند که مــا با عقــول طرفیم نه 
یک عقــل؛ چنان که هــگل می گوید، 
در نتیجه با شــناخت دقیق و صحیح 
خود و طرف مقابل بــه نحوی که باری 
در جایگاه ســوژه و بار دیگر در جایگاه 
اوبــژه قــرار بگیرند، بــاب گفت وگو و 
تعامل را بگشایند. مردم نیز در مواجهه 
با ایشان بایســتی با نگاهی واقع گرایانه 
به موفقیت یا عدم موفقیت هرکدام در 
حل معضات اجتماعــی توجه کنند، 
این نه تنها یک مراجعه عقانی اســت 
بلکه به رشــد احد حوزه و دانشگاه در 

رقابتی سازنده خواهد انجامید.

پی نوشــت: با اقتباســی آزاد از کتاب 
»لویاتــان و پمــپ هوا؛ هابــز، بویل و 
زندگی تجربی« اثر اســتیون شــاپین 
و ســیمون شــافر؛ 1۹85، انتشارات 

دانشگاه پرینستون

میان این همه دانشمند، 
از من بپرس...!

احسان گردابی

کارشناسی حقوق/دانشگاه شهید بهشتی
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زهد در قرآن
زهد،  از اوصاف انســان های کمال یافتــه و متعالی که در 
نهج الباغه به شــدت به آن تاکید شــده است. زهد نسبت 
به دنیا امــا واژه ی زهد در قرآن فقط یک بار ذکر شــده آن 
هــم در جریان خرید و فروش حضرت یوســف: »َو َشــَرْوُه 
بَِثَمٍن بَْخٍس َدراِهَم َمْعُدوَدٍة َو کانُوا فِیــِه ِمَن الزاهدین.« به 
این موضوع اشــاره می کند که آن هایی که یوسف را خرید 
و فروش کردند نســبت به یوســف زهد داشــتند. )یعنی 
بی رغبت بودند(. واژه ی »رغبت« در مقابل واژه ی زهد قرار 
گرفته  اســت، پس می توانیم »زهد« را به معنای بی رغبتی 
و بی میلی نســبت به چیزی معنا کنیم. در یادداشــت زیر 
چند مورد از مواردی که کلمــه ی زهد در نهج الباغه مورد 

استفاده قرارگرفته  است را با هم خواهیم دید:
خطبه ی 10۹: »اجتمعت علیهم ســکره الموت و حســره 
الفوت، ففترت لهــا اطرافهم...« در این قســمت از خطبه، 
حضرت امیــر  لحظه ی جان دادن افــراد را تصویر می کنند. 
فرد در لحظه ی احتضار، آن چه را که برای آن در دنیا تاش  
کرده  است، برای دیگران می گذارد و آن چه از سختی ها بوده 
را خودش به دوش کشــیده. )فیکون المهنا لغیره و العبء 
علی ظهره( و آن حــاالت و اتفاقات و حــوادث هنگام جان 
دادن، موجب می شــود که فرد از رفتار خود پشیمان باشد 
و به تعبیر حضرت علی ، فرد انگشت ندامت می گزد. )یعّض 

یده( و آن لحظه نسبت به آن چه در تمام زندگی اش نسبت 
به آن توجه داشــته و به دنبال آن بــوده، زهد پیدا می کند. 

)یزهد فیما کان یرغب  فیه ای ام عمره(.

حکمت 451: »و قال علیه الســام: زهدک فی راغب فیک 
نقصان حظ و رغبتک فی زاهد فیک ذّل نفس.«

 اگر کسی به ما رغبت  داشته  باشد اما ما به او بی رغبت باشیم 
نشان از بی بهرگی اســت، و اگر ما به کســی رغبت داشته 
 باشیم و او نسبت به ما زاهد باشــد، این نشانه ی ذلت نفس 

است.
همانطور که در این حکمت هم مشاهده کردیم، این جا هم 

حضرت زهد را در مقابل رغبت قرار  می دهند.

امیرالمومنیــن هم چنیــن در حکمت 104 نهــج الباغه، 
زاهدین را وصف می کنند. ایشــان خطاب بــه نوف بکالی 
می فرمایند: »یا نوف طوبی للزاهدیــن فی الدنیا، الراغببین 
فی اآلخره.«؛ خوشا به حال کســانی که نسبت به دنیا زاهد 
هســتند و  نســبت به آخرت رغبت دارند. البته یک تعبیر 
اشــتباهی که وجود دارد و الزم است به آن اشاره کنیم، این 
اســت که برخی الزاهدین فی الدنیا را »زهد در دنیا« معنا 
می کنند، در حالی کــه در زبان عربی زهد بــا حرف اضافه 
»فی« به کار می رود به معنــای نسبت به چیزی زهد 

داشتن.

مورد بعدی، خطبه ی 150 نهج  الباغــه، خطاب به فردی  
اســت که از حضرت درخواســت موعظه می کند و ایشان 
چنین می فرمایند: »فی الدنیا بقول الزاهدین و یعمل فیها 
بعمل الراغبین...« از کســانی مباش که درباره ی دنیا مانند 
بی رغبتــان و زاهدان حرف می زنند، مثا نســبت به جاه و 
مال و آبروی دنیایی با میلی صحبت می کنند، اما زمانی که 

حرف از عمل می شــود، به گونه ی دیگری 
عمل می کنند. )یعنی قــول و عملش یکی 

نیست(.

زهد در خطبه همام
در خطبــه ی 1۹3 که به خطبــه ی متقین 

معروف اســت نیز از زهد ردپایی 
حضــرت  می بینیــم؛ 
صفات متقیــن را در این 

خطبــه ذکــر می کنند که 
یکی از آن ها زهد اســت. »إِِن 

اْسَتْصَعَبْت َعلَْیِه نَْفُسُه فِیَما تکره 
لَْم یُْعِطَها ســولها فِیَما تُِحبُّ 

قره عینه فیما اَل یَُزوُل 
َزَهاَدتُُه فِیَم ااَل  َو 
یَْبَقــی؛ یمــزج 

الِْحلَْم بِالِْعلِْم و القول 
بالعمل...«

منطبق بر آن چــه که در 
این خطبه ذکر شده 

اســت، انســان 
کســی  متقــی 

اســت کــه در زمان 
رغبت نفســش بــه یک 

چیزی، جلوی آن را می گیرد 
و در ادامه می فرمایند: »آن چه 

که مایه ی روشــنی چشــم 
و ذلت فرد می شــود، آن 
اموری اســت که زوالی 

ندارد و از طــرف دیگر زهد و 
بی رغبتی اش نسبت به چیزهایی است 

که باقی نیست. در این خطبه حضرت امیر زهد 
را در مقابل »قره عین« )مایه ی چشم روشنی( 

قرار داده اند.

انسان کامل در 
نهج البالغه: زهد

محمد عبدالله زاده

کارشناسی کامپیوتر/دانشگاه شهید بهشتی
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در ادامه می خواهیم به این مطلب بپردازیم که حضرت امیر 
زهد نسبت به چه چیزی را به ما سفارش می فرمایند.

در اولین گام، حضرت علی ما را به زهد و بی رغبتی نسبت به 
دنیا سفارش می کنند. )خطبه 103: أَیَُّها النَّاُس انُْظُروا إِلَی 
اِهِدیَن فِیَها(. حال این ســوال مطرح می شود  الدنَْیا نََظَر الزَّ
که این دنیا به صورت دقیق تر به چه معناســت؟! و چگونه 
و چه جور باید بود؟ آن چه از کام حضرت فهم می شود این 
اســت که نســبت به هرچه قبل از مرگ هست و هر آن چه 
فانی و زوال پذیر است، چه حال باشد و چه حرام باشد، 
باید بی رغبت بود. آن چه ما را نســبت بــه دنیا بی رغبت 
می کند توجه به این کام امام  علی اســت که می فرمایند: 
»التنالون منها نعمه اال بفراق اخری.« یعنی به هیچ نعمتی 
در این دنیا نمی رســیم مگر به قیمت از دست دادن نعمتی 

دیگر.

زهد در کالم امام علی الهادی
امام علی الهادی نیــز در زیارت غدیریه 
خطــاب بــه امیرالمومنیــن این طــور 

می فرمایند:
ًة  »انت القائل ال تَِزیُدنِي َکْثَرُة الَنّاِس َحْولِي ِعَزّ
َو ال تفرقهم َعِنّي َوْحَشًة.« یا امیرالمومنین! 
شما کسی هستی که فرمودی : »اگر 
اطرافیانم زیاد شــوند ذره ای بر 
عزت من اضافه نخواهد کرد و 
اگر همه ی آن ها از اطرافم پراکنده 
شــوند، ذره ای ترس و وحشــت بر من 

غلبه نمی کند.«
پس باتوجه به مــواردی که تا اینجا 
ذکر کردیم، اگــر بخواهیم از 
نمود هــای زهد در یــک فرد 
مثــال بزنیم، افــرادی خواهند بود 
که با گرفتن یک مقــام و یا محبوبیت و 
آبرو یا از دســت دادن آن ها، به دست  آوردن 
ثروتی زیاد یا ازدســت دادن آن، زیبا بودن یا 
زشت  شــدن و امثال آن، هیچ حسی اعم 
از خوشــحالی یا ناراحتی در آن ها ایجاد 

نشود.
آن چه که در مورد باید در مورد مســئله ی 
زهد به آن توجه داشــت، این اســت کــه زهد یک 
مسئله ی درونی  است و ارتباطی با داشته ها ندارد. من باب 
مثال ممکن اســت فردی ثروت زیادی داشــته باشد، ولی 
نسبت به آن زاهد باشد؛ اما فردی حتی یک تسبیح داشته 

باشد ولی به آن رغبت داشته باشد.
یا یک داستان زیبایی اســت که مرحوم آیت اهلل مجتهدی 
نقل می کردند که فردی یک کتابی نوشته بود، کتاب را گم 
می کند و بعدا می بیند کتابش را فــرد دیگری چاپ کرده. 
ایشــان جلد دوم کتاب را هم به آن فرد می دهــد تا به نام 
خودش چاپ کند و او می گوید: »کتــاب را چاپ کنید، که 
من نیتم این بود که مــردم از مطالب این کتاب اســتفاده 

کنند، فرقی نمی کند به نام شما باشد یا به نام من!«
همانطور که تا اینجای بحث اشــاره کردیم انسان کامل از 
منظر نهج الباغه فردی اســت که زاهد نسبت به هر چه که 
بقا ندارد. )َزَهاَدتُُه فِیَما الَ یَْبَقــی(،  و البته جواب آن چه باید 
بدان رغبت داشته باشــیم، را نیز می توانیم در آیه ی 14 تا 

1۷ سوره ی اعلی پیدا کنیم که خداوند متعال می فرمایند:
ِِّه َفَصلَّي؛ بَْل تُْؤثُِروَن الَْحیاَة  »َقْد أَْفلََح َمْن تََزکَّي؛ َو َذَکَر اْسَم َرب

نْیا؛ َو اآْلِخَرُة َخْیٌر َو أَبْقي .« الدُّ
به یقین کســانی رستگار می شــوند که تزکیه نفس )ذکر و 
یاد خدا و نماز( داشــته باشند اما مشــکل آن جاست که ما 
زندگی دنیا را به آخرت ترجیــح می دهیم، درحالی که باید 
آخرت قره العین ما باشــد. مشــکل ما »حب الدنیا« است! 
)امام علی علیه السام: »ایها الناس ایاکم و حب الدنیا! فانها 
راس کل خطیئه و باب کل سیئه و قران کل فتنه و داعی کل 
رزیه.« ای مردم! از دوستی دنیا بپرهیزید که آن سر هر خطا 
و درون هر با و مقرون با هر فتنه و کشــاننده هر مصیبتی 
است.( اما مع االســف، تمامی دعاها و خواســته های ما از 
خداوند دنیایی شده و از آخرت غافل شده ایم درحالیکه یک 
انسان کامل چون حضرت امیر یک مناجات کوفه دارند که 
مشحون از خواسته هایی اســت که تماما معطوف به آخرت 

است. 

راز بی رغبتی امیرمومنان به دنیا
اســتدالل امام علی برای بی رغبتی به دنیــا را می توان در 

خطبه 103 نهج الباغه دید که ایشان می فرمایند:
اِدفِیَن  اِهِدیَن فِیَها، الصَّ »ایها الناس انظروا الی الدنیا نََظــَر الزَّ
ا َقلِیــلٍ تُِزیُل الثَّاِوَي الســاکن َو تَْفَجُع  ََّها واهلل َعمَّ َعْنَهــا؛ َفإِن
ـی ِمْنَها َفَأْدبََر، َو اَل یُْدَری َما ُهَو  الُْمْتَرَف اآلِْمَن، الیْرِجُع َما تََولَـّ
آٍت منها َفُیْنَتَظَر. سرورها مشوب بِالُْحْزِن َو َجلَُد الرَِّجالِ  فِیَها 
َُّکــمْ کثره ما یُْعِجُبُکْم فِیَها لقله  ن الی الضعف و الَْوْهِن، َفَا یَُغرَّ

َما یَْصَحُبُکْم ِمْنَها.«
قســم به خدا دنیا تو را فانــی و زایل می کند و کســانی که 
در دنیا فقط دنبال امنیت و آســایش و نعمت هــا بودند را 
به ســختی می اندازد و آنچه که از دنیا پشــت کرده، دیگر 
برنمی گردد و آنچه که داده شده  اســت، شاید گرفته شود 
و همه ی شــادی های دنیا همراه با حزن اســت؛ پس باید 

حواسمان باشد که فریبمان ندهد زیرا این خوشی ها خیلی 
همراه مان نیست. مطالب بسیار زیاد دیگری از زبان حضرت 
علی برای بی رغبتی به دنیا ذکر شده  است که معروف ترین 
آن خطبه ســوم نهج الباغه معروف به خطبه ی شقشقیه 
اســت که حضرت در آن بعد از پرداختن به موضوع خافت 
خلفا و مســائل پیرامون آن، دنیا را کم ارزش تر از آب بینی  
بز می دانند. )ُدنَْیاُکــْم َهِذِه أَْزَهَد ِعْنِدي ِمــْن َعْفَطِة َعْنٍز ( و 
همچنین خطبات دیگری کــه پرداختن به آن ها از ظرفیت 

این مقال، خارج است اما درنهایت:
»در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست

در قید نام ماند اگر از نشان گذشت...«

پی نوشــت: با اقتباس از مباحث اســتاد دکتر مرصعی در 
حوزه دانشگاه صنعتی شــریف، پاییز 13۹۹ و خطبه های 

نهج الباغه امیرمومنان علی علیه السام
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به بهانه ی ســالروز ازدواج حضرت مصطفی صلــوات اهلل علیه با 
حضرت خدیجه، سام اهلل علیها به ســراغ چند سوال درباره ی 
این واقعه ی تاریخی پربرکت رفته ایم تا جواب های آن را روشن 

نموده و شک و شبهه ها را بزداییم. 

آشنایی حضرت خدیجه با رسول خدا
حضرت خدیجه، دختر خویلد و از طایفه بنی اسد قبیله قریش 
بود. گفته می شود پیش از آشــنایی با محمد دو بار با ابوهاله ی 
تمیمی و عتیق بن عائــذ ازدواج کرده اســت. همچنین از این 
ازدواج ها، فرزندانی را به دنیا آورده و از ثروتی که از همســرانش 

به ارث بــرده بــود، کســب و کار پررونقی داشــت. تمامی 
مستشرقان، از خدیجه با لفظ »بیوه ثروتمند« یاد کرده اند. 
در خصوص آشنایی مســتقیم خدیجه و رســول اهلل، دو 
دیدگاه در میان مستشــرقان رایج است. کلن معتقد است 

که خدیجه در جست وجوی فردی برای نظارت بر کاروان ها 
بود که ابوطالب به وی گفت: »بهتر از فردی از قریش 

که به وی امین می گویند، نمی توان پیدا کرد.« 
و خدیجه به محمد پیغامی فرستاد که کاروان 
او را به شــام برد. در دیدگاه دوم، ابوطالب به 
محمد پیشنهاد خدمت به خدیجه را می دهد. 
محمد به خوبی می دانســت که هیچ شخص 
قریشــی ای در مکه وجود ندارد که مشــتاق 
خدمت بــه خدیجه یــا تجارت با او نباشــد. 
به هر نحو، محمد در مقام مباشــر کاروان یا 
پیش کار کاالهای تجاری یــا عامل تجاری یا 

اجیر در خدمــت خدیجه درآمد. محمد همراه بــا کاروان برای 
تجارت به شــام رفت و خدیجه غام خود، میســره را به همراه 
او فرستاد. خدیجه مزد او را در این سفر دو برابر بیشتر از مزدی 
که به مردان قریش می داد، یعنی چهار شــتر به جای دو شتر، 
اختصاص داد. این تجارت بسیار موفقیت آمیز و پرمنفعت بود و 
سودی بسیار سرشار، بیش از حد معمول داشته و ایشان احتماال 
کاروان ها را مملــو از کاال، غات و درهم نقره برگردانده اســت. 
در بازگشت، میســره برای خدیجه نه درباره سفر این گونه بیان 

کرده است:
»راهبی من را به کناری کشــید و گفت این محمد شما، همان 
پیامبری است که عربستان مشــتاقانه منتظر اوست؛ چراکه دو 
فرشــته بر فراز ســر او، وی را از آفتاب محافظت می کردند.« 
خدیجه ســام اهلل علیها با مشــاهده ی حسابرسی دقیق و 
امانت داری وی متوجه شــد که گنجی پیدا کرده است و 
بهتر دید کــه او را در حصار امن خود قــرار دهد. وی این 
جریان را با پســرخاله ی خــود، ورقه بن نوفــل در میان 
گذاشــت و ورقه ســخن او را تأیید کرد. البته لینگز و 
لوبــون، از ورقه بن نوفــل به عنــوان عموزاده 
خدیجــه یاد می کننــد. پس از ایــن حادثه، 

اعتماد خدیجه به محمد بسیار بیشتر شد.

ازدواج حضرت خدیجه با رســول 
خدا

 جوانه هــای مهــر، اینک در وجــود حضرت 
خدیجه ســام اهلل علیها به بار نشســته بود؛ 
او جوانــی پاکدامن و امین پیــش روی خود 

داشــت که عرق نجابت از صورتش ریزان و پاکی دل، از صداقت 
سیمایش آشــکار بود. بانوی قریش به طور مســتقیم تقاضای 
ازدواج کرد. او بــه امین قریش چنین گفت: »یَابْــَن َعّم؛ اِنّی َقْد 
َرِغْبُت فِیَک لقرابَتک مّنی َو َشَرفَِک فی َقومَک َو اَمانَِتَک ِعنَدُهم 
َو ُحْسِن ُخلِْقک و ِصدِق َحِدیِثک.« ای پســر عمو، من به خاطر 
خویشاوندی و شرافت در میان مردم، امانت داری، خوش خلقی 
و راستگویی ات به شما تمایل پیدا کرده ام. حضرت محمد صلی 
اهلل علیه و آله و سلم، پیشــنهاد حضرت خدیجه سام اهلل علیها 
را پذیرفت و عمویش حضرت ابوطالب علیه الســام را از آن چه 
رخ داده بود آگاه ســاخت. حضرت ابوطالب علیه السام، همراه 
جمعی از بنی هاشــم به نزد عموی حضرت خدیجه ســام اهلل 
علیها، عمرو بن أســد رفت و تقاضــای ازدواج را مطرح کردند. 
ابوطالب علیه الســام هنــگام خواندن خطبــه ی عقد گفت: 
.»او بــه خدیجه و خدیجه بــه وی عاقه دارد و مــا اینجا جمع 
شــده ایم که با رضایت خودش خطبه بخوانیم.« به این ترتیب 
خورشــید مکه، در حالی که تنها بیســت و پنج سال از عمرش 
را پشت سر می گذاشت، بر بام بخت ســرور زنان قریش تابیدن 
گرفت، خدیجه سام اهلل علیها، همسر آفتاب شد و فصل نوینی 
در زندگی هر دو پدید آمد. خدیجه بــا حضرت محمد صلی اهلل 
علیه و آله و سلم پیوندی ابدی برقرار ساخت؛ هم¬دل، همسر و 

همراز وی شد.

آیا حضرت خدیجه قبل از پیامبر با کسی ازدواج کرده بود؟ 
معروف است اولین کسی که به خواستگاری خدیجه آمد، یکی 
از بزرگان عرب به نام عتیــق بن عائذ مخزومی بــود. او پس از 
ازدواج با خدیجه، در جوانی در گذشــت و اموال بسیاری برای 

خدیجه ارث گذاشت. پس از او ابی هاله بن المنذر االسدی که 
یکی از بزرگان قبیله خود او بود، با وی ازدواج کرد. ثمره ی 
این پیوند فرزندی به نام هند بود که در کودکی درگذشت. 
ابی هاله نیز پس از چنــدی، وفات یافت و ثروت بســیار از 
خویش بر جای نهاد. هرچند این مطلــب که پیامبر اکرم 

سومین همسر خدیجه بود و جز عایشه با دوشیزه ای 
ازدواج نکرد، نزد عامه و خاصه معروف اســت؛ 

ولی مورد تأیید همگان نیست.
جمعی از مورخــان و بزرگان، نظــر مخالف 
دارند؛ برای مثــال ابوالقاســم کوفي، احمد 
باذری، علم الهدی )ســید مرتضی( در کتاب 
»الشــافی فی االمامه« و شــیخ طوســی در 
تلخیص شافی، آشکارا معتقدند که خدیجه، 
هنگام ازدواج با پیامبر، عــذرا بود. این معنا را 
عامه مجلســی نیز تأیید کرده است. او می 

نویسد: »صاحب کتاب انوار و البده« گفته است که زینب و رتبه 
دختران هاله، خواهر خدیجه بودند. برخی از معاصران نیز چنین 

ادعا کرده اند و برای اثبات ادعای خود کتابهایی نوشته اند.
حضرت خدیجه هنگام ازدواج با رسول اهلل چند سال داشتند؟

این شــبهه را به صورت این ســوال مطرح کرده اند که حضرت 
زهرا 5 سال بعد از بعثت به دنیا آمدند، با توجه به این که پیامبر 
در 40 ســالگی مبعوث شــدند، بنابراین هنــگام تولد حضرت 
فاطمه، پیامبر 45 ســاله و حضرت خدیجه که 15 سال بزرگتر 
بود، ۶0 ساله بودند؛ آیا در عربستان آن روز، زنان ۶0 ساله امکان 

فرزندآوری داشتند؟
پاســخ: با توجه به اینکه زنان قریشــیه دیرتر به ســن یائسگی 
می رســند و این مســأله در کتب فقهی نیز مطرح شده است و 
حضرت خدیجه نیز قریشــیه بوده، بنابراین استبعادی ندارد که 

در سنین باال فرزند به دنیا بیاورد.
البته قول مشهور بین علمای شــیعه تولد حضرت زهرا 5 سال 
بعد از بعثت اســت. عاوه بر این، 40 ســالگی حضرت خدیجه 
مسلم نیست، بلکه مشهور اســت. در این باره اقوال دیگری هم 
هست و بعضی از محققان سن حضرت خدیجه را هنگام ازدواج 

با رسول اهلل، ۲8 سال نوشته اند.
مرحوم استاد دکتر سید جعفر شــهیدی در کتاب تاریخ اسام 

می نویسد:
»سن حضرت محمد هنگام ازدواج ۲5 ســال و سن خدیجه را 
40 سال نوشته اند، اما اضافه کرده است که با توجه به فرزندانی 
که حضرت خدیجه به دنیا آورد، می توان احتمال داد که سن او 
کم تر از این مقدار بوده است و تاریخ نگاران عرب، رقم چهل را به 

دلیل آن که رقم کاملی است، انتخاب کرده اند.

متن خطبه عقد حضرت خدیجه و رســول 
خدا

مرحوم صدوق در کتاب من ال یحضره الفقیه و شیخ کلینی 
در کتاب شــریف کافی بــا مقداری اختــاف خطبه ی 
عقدی را که به وســیله ابوطالب ایراد شده، نقل 
کرده اند که ترجمه ی متــن آن مطابق روایت 

شیخ صدوق این گونه است:
»سپاس خدای را که ما را از کشت و محصول 
ابراهیم و ذریه ی اسماعیل قرار داد و برای ما 
خانه ی مقدســی را که مقصود حاجیان است 
و حرم امنی اســت که میوه هر چیز به سوی 
آن گرد آیــد، بنا فرمود و ما را در شــهری که 
هستیم حاکمان بر مردم قرار داد. سپس برادر 
زاده¬ام محمد بن عبداهلل بــن عبدالمطلب، 

صبا گلنارکار

کارشناسی حقوق/پردیس خواهران دانشگاه امام صادق
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مردی اســت که با هیچ یک از مردان قریش هم وزن نشــود جز 
آن که از او برتر است و به هیچ یک از آنها مقایسه نشود، جز آن که 
بر او افزون اســت و او اگرچه از نظر مالی کم مال است ولی مال 
پیوسته در حال دیگرگونی و بی ثباتی و همچون سایه ای رفتنی 
است و او نســبت به خدیجه راغب و خدیجه نیز به او مایل است. 
مهریه ی او را نیز هر چه نقدی و غیر نقدی بخواهید، آماده است 
و محمد را داستانی بزرگ و شــانی واال و شهرتی عظیم خواهد 
بود.« در کتاب شریف کافی این گونه است که پس از این خطبه، 
عموی خدیجه سام اهلل علیها خواست به عنوان پاسخ ابوطالب 
سخن بگوید ولی به لکنت زبان دچار شد و نتوانست، از این رو ام 
المؤمنین خدیجه، خود به ســخن آمده و گفت: »عمو جان! اگر 
چه شما به عنوان گواه اختیاردار من هســتی، ولی در اختیار و 
انتخاب، من خود شایسته تر از دیگران هستم و اینک ای محمد 
من خود را به همسری تو در می آورم و مهریه نیز هر چه باشد به 
عهده ی خودم و در مال خودم خواهد بود، اکنون به عموی خود 
حضرت ابو طالب علیه السام دســتور ده تا شتری نحر کرده و 
ولیمه ای ترتیب دهد و به نزد همسر خود آی!« سپس ابوطالب 
فرمود: »گواه باشــید که خدیجه، محمد صلــی اهلل علیه و آله و 
سلم را به همســری خویش پذیرفت و مهریه را نیز در مال خود 
ضمانت کرد.« برخی از قریشــیان با تعجب گفتند: شــگفتا! که 
زنان مهریه مردان را به عهده گیرند؟! ابوطالب ســخت به خشم 
آمده روی پای خود ایســتاد و گفت: »آری اگــر مردی همانند 
برادر زاده من باشــد، زنان بــا گران بها تریــن مهریه های خود 
خواهانشان می شوند و اگر همانند شــما باشند، جز با مهریه ای 

گران بها حاضر به ازدواج نمی شوند!«

و در روایت خرائج راوندی اســت که چون خطبه ی عقد به پایان 
رسید و محمد صلوات اهلل علیه برخاســت تا به همراه عمویش 
ابوطالب به خانه برود، خدیجه بــه آن حضرت عرض کرد: »إلی 
بیتک فبیتــي بیتک و أنا جاریک؛ یعنی: به ســوی خانه ی خود 
بیا که خانه ی من خانه توســت و من هم کنیز توام!« و از کتاب 
المنتقی کازرونی نقل شــده که چون مراســم عقــد به پایان 
رسید، خدیجه به رسول خدا عرض کرد: »ای محمد به عمویت 
ابوطالب دســتور ده شتر جوانی از شــترانت را نحر کند و مردم 
را بر در خانــه اطعام کن و بیــا در کنار خاندانت، چاشــت را به 
اســتراحت بگذران.« ابوطالب این کار را کرد و رســول خدا نیز 
به نزد حضرت خدیجه آمــده و در کنار او به اســتراحت روزانه 
پرداخت و این دو حدیث، داللت بر کمال عاقه و عشق حضرت 
خدیجه سام اهلل علیها نسبت به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 
و ســلم می کند؛ چنان چه تا پایان عمر این عشق را نسبت به آن 

حضرت حفظ کرده بود. صلوات اهلل علیهما.

فرزندان حضرت خدیجه
از حضرت خدیجــه چهار فرزند متولد شــدند. پســری به نام 
قاســم به دنیا آمد که طاهر و طیب نیز لقب داشــت، و کنیه ی 
»ابوالقاسم« برای پیامبر اســام، از نام همین فرزند عزیز گرفته 
شده است. قاسم دوران نوزادی و شیر خوارگی را مدتی طی کرد 
و حتی تا مرحله ی پاگشــودن و به راه افتادن هــم زنده بود. اما 
هنوز از شیر گرفته نشــده بود که بنا بر تقدیر الهی از دنیا چشم 
پوشید و به سرای باقی شــتافت. غیر از این فرزند پسر، خدیجه 
دارای سه دختر نیز شد که اسامی آنان زینب، اّم کلثوم و فاطمه 
علیهم السام بود. آری شخصیت واالیی همچون خدیجه است 
که در دامان پاکش، پاکدامن تریــن و پاکیزه ترین بانوی جهان 
هســتی، یعنی حضرت فاطمه زهرا ســام اهلل علیها، پرورانده 
می شــود. آن خورشــید تابانی که بنا بر اراده و مشیت الهی، از 
میان تمام فرزندان پیامبر، برای پدر بزرگوارش باقی می ماند، تا 
برای مادری انوار الهی و سادات جهان، انتخاب شود، و در دامان 
گهربارش ائمه ی معصومین علیهم الســام را پرورش دهد که 
خود، مشعل داران ارشــاد و هدایت جهانیان باشند. آری فاطمه 
ســام اهلل علیها این چنین مادری داشــت که »خدیجه« نامور 
گشته بود. امام صادق علیه الســام نیز به آن اشاره فرموده اند: 
»عن مفضل بن عمر، قال: قلت البی عبداهلل الصادق علیه السام 
کیف کان والده فاطمه علیها الســام؟ فقــال: نعم؛ ان خدیجه 
علیها السام، لما تزوج بها رســول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم 
هجرتها نســوه مکه فهن ال یدخلن علیها وال یســلمن علیها وال 
یترکن امراه تدخل علیه فاستوحشــت لذلــک و کان جزعها و 
غمها حذرة علیه.« آری، چون خدیجه علیها الســام به ازدواج 
رســول خدا در آمد، زنان مکه رابطه ی خــود را با خدیجه قطع 
کردند و دیگر به خانه ی او نمی آمدنــد. و در هنگام ماقات به او 
سام نمی کردند. هم چنین رفت  و آمد دیگران به خانه خدیجه 
را مراقبت کرده و مانع رفتن آنان به خانه او می شدند. زنان مکه، 
خدیجه را تنها گذاردند، دیگر با او دوســتی نمی کردند. خدیجه 
از این موضوع غمگین و ناراحت بوده و وحشــت او را فرا گرفته 
بود. این ترک رفت و آمــد و محاصره ی روحی خدیجه با مبعوث 
شدن پیامبر به رسالت شدیدتر نیز شد. در این زمان چون رسول 
خدا را دشمن خود می دانســتند هر گونه ارتباطی را با خدیجه 
که حامی اصلی رســول خدا بود قطع کردند و خدیجه را در آن 

شرایط سخت تنهای تنها گذاردند.

شمه ای از فضایل حضرت خدیجه
اولین زنی که در نــزد پیامبــر از احتــرام و محبوبیت خاصی 

برخوردار بود. حدیث مشــهوری میان اهل شــیعه و اهل سنت 
است که پیغمبر فرمود: »از مردان گروه زیادی به کمال رسیدند، 
ولی از میــان زنان فقط چهــار زن که عبارتند از: آســیه دختر 
مزاحم )همســر فرعون(، مریــم دختر عمــران، خدیجه دختر 
خویلــد و فاطمه دختر محمــد صلی اهلل علیه و آله و ســلم.« و 
نیز فرمود: »بهترین زنان بهشــت چهار زن هستند: مریم دختر 
عمران، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد ص، آســیه 
دختر مزاحم.« در تفســیر عیاشــی از امام باقر علیه الســام، 
از رســول خدا روایت اســت که فرمود: »در شــب معراج چون 
بازگشتم، از جبرئیل پرسیدم آیا حاجتی داری؟! جبرئیل گفت: 
خدیجه را از طرف خداوند و از جانب من ســام برسان.« او یک 
همســر فداکار و ایثارگر، بهترین یاور برای رسول خدا و در تمام 
مشــکات و ســختی های پی در پی و تبعیدها و محاصره های 
پیامبر، قوی ترین پشــتیبان و همراه او بود. اموال خود را در راه 
اهداف الهی همسرش و گسترش و تقویت اسام، بخشش کرد و 
با ثروت بسیارش در راه تثبیت و پیشرفت اسام، بسیار موثر بود. 
او زنی با کمال و با شخصیت و با فضیلت بود و از همین رو از زنان 

دیگر ممتاز و پیامبر خدا او را بسیار دوست می داشت.

 به طور کلی برخی خصایل آن حضرت را می شــود در موارد زیر 
دسته بندی کرد:

1. قبول والیت امیرالمؤمنین علی علیه السام
امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السام از سن شش سالگی 
در خانــه پیامبر تحــت مراقبت ام المؤمنیــن حضرت خدیجه 
بودند و لذا خدیجه، نســبت به آن حضرت حق پرورش و مادری 
داشت. هنگامی که رســول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم مقام 
منیع والیت را به حضرت خدیجه بیان نمودند و از او درخواست 
کردند که به والیت امیر مؤمنان معتقد شود، حضرت خدیجه با 
صراحت تمام عرضه داشــتند: »من به والیت علی ایمان آوردم 
و بیعت نمودم.« مهرورزی خدیجه ســام اهلل علیها به حضرت 
علي علیه السام در ســطحی بود که در وصف امیر مؤمنان علیه 
السام آورده اند: »او برادر پیامبر، عزیز ترین مردمان در نزد او و 

نور چشم خدیجهی کبری سام اهلل علیها است.«
۲. بصیرت ژرف

از باالترین فضائل خدیجه ی کبری ســام اهلل علیها این اســت 
که از اندیشــه ای بلند و فکری عمیق و بصیرتی ژرف برخوردار 
بود؛ مخصوصا عقل عملــی او در اوج خود قرار داشــت. این امر 
را می توان از انتخاب پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و ســلم به 
عنوان شوهر آینده و شایســته خود از بین آن همه خواستگاران 
تاجر فهمید. او در چهره و رفتار محمد صلوات اهلل علیه، آینده ی 
درخشــان و ممتاز او را می دید، به همین جهت راز پیشــنهاد 

ازدواج با محمد صلی اهلل علیــه و آله و ســلم را )قبل از بعثت( 
چنین بیان می کند: »ای پسر عمو! من به خاطر خویشاوندی ات 
با من و شرف و امانتداری ات در میان قوم خود و به جهت اخاق 
نیکو، راســتگویی ات، به تو تمایل پیدا کــردم.« جمات فوق 
به خوبی نشــان می دهد که محبت و ارادت ایــن بانو به پیامبر 
اکرم بر اساس عشقی مجازی و محبت شــهوانی نبوده، بلکه بر 
اثر معرفت و شــناخت عمیقی بوده است که از شخصیت محمد 
صلوات اهلل علیه داشت. اما افرادی که چنین بصیرتی نداشتند، 
از جمله گروهی از زنان قریش سخت حضرت خدیجه سام اهلل 
علیها را مورد مامت و ســرزنش قرار دادند، تــا آنجا که گفتند: 
»او با این همه حشــمت و شــوکت با یتیم ابوطالب، که جوانی 
فقیر اســت تن به ازدواج داد. چه ننگی!« حضرت خدیجه سام 
اهلل علیها که انتخابش از ســر شــناخت و معرفت بود، محکم و 
قرص بر انتخاب خویش پای فشــرد و در جواب ســخنان ناشی 
از جهالت و بی خبری آنها گفت: »ای زنان! شــنیده ام شوهران 
شــما و خودتان در مورد ازدواج من با محمد خرده گرفته اید و 
عیبجویی می کنید، من از خود شما می پرسم آیا در میان شما، 
فردی مانند محمد وجود دارد؟! آیا در شــام و مکه و اطراف آن 
شخصیتی به سان ایشان و این چنین معروف به فضائل و اخاق 
نیک ســراغ دارید؟ من به خاطر این ویژگی ها با او ازدواج کردم 
و چیزهایی از او دیده ام که بســیار عالی اســت.« گذشت زمان، 
پیروزی های پی در پی پیامبر اکرم، گسترش اسام و فرزندانی 
که از ام المؤمنین حضرت خدیجه سام اهلل علیها به یادگار ماند، 
از جمله فاطمه ی زهرا ســام اهلل علیها که یازده امام معصوم از 
نسل اوســت، بر انتخاب زیبای حضرت خدیجه و بصیرت ژرف 
او تحسین گفت؛ هر چند مع االسف، خود شاهد ثمرات انتخاب 

شایسته ی خویش نبود.

3. ایمان و اسام محکم و پایدار
همان بصیــرت ژرف خدیجه که باعث انتخاب رســول اهلل برای 
همسری آیندهی او شــد، عامل ایمان و اســام او نیز گشت و 
باعث شد که لقب اول زن مسلمان را به خود اختصاص دهد. ابن 
عبدالبر به ســند خود از پدرش ابی رافع نقل می کند که پیامبر 
خدا در روز دوشــنبه )مبعــث( نماز گــذارد و حضرت خدیجه 
ســام اهلل علیها در ســاعات آخر همان روز نماز خواند. و علی 
علیه السام نیز بر ایمان و اســام ام المؤمنین حضرت خدیجه 
سام اهلل علیها این گونه صحه گذاشت که: » در آن زمان، اسام 
در خانه ای نیامده بود مگر خانه ی رســول خدا و خدیجه، و من 
سومین ایشان بودم؛ نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت 
را استشــمام می کردم.« خدیجه تا آخرین لحظــه بر آن ایمان 
پای فشرد و در راه اسام فداکاری و گذشت نمود و یک لحظه از 
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رهبر معظم اسام و حمایت او غافل نگشت.

4. از برترین بانوان دو سرا 
برترین زنان جهان هســتی را چهــار زن تشــکیل می دهند؛ 
چنان که ابن اثیر از انس بن مالک از پیامبر اسام صلی اهلل علیه و 
آله و سلم نقل کرده است که فرمودند: »برترین زنان عالم مریم، 
آسیه، خدیجه و فاطمه ســام اهلل علیها هستند.« همین ها که 
کوله بار کمال را در دنیا بستند، در بهشت نیز در صدر قرار دارند 
و از جمله ی آن ها خدیجه ی کبری اســت. عکرمه از ابن عباس 
نقل می کند که رســول اکرم فرمودند: »بهترین زنان بهشــت 
اینان اند: خدیجه دختــر خویلد، فاطمه دختــر محمد و مریم 

دختر عمران و آسیه دختر مزاحم، همسر فرعون.«

5. برترین همسر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم 
پیامبر اکرم همسران متعددی داشتند، ولی آنان از نظر درجات 
یکسان نبودند. یکی از آنها در حال حیات و بعد از رحلت پیامبر 
اکرم ســخت حضرت را اذیت و آزار داد و بر خاف دستورات او 
حرکت کرد، که همین امر باعث تنــزل مقام و منزلت او گردید، 
ولی برخی از آن ها مانند خدیجه ی کبری با تمام وجود و هستی 
خویش در راه اطاعت از پیامبر اکرم و جلب رضایت او کوشید و 
در نتیجه، در بین تمام همســران رتبه ی ممتاز را کسب نمود. 
مرحوم شــیخ صدوق از امام صادق علیه السام نقل می کند که 
آن حضرت فرمودند: »رســول خدا صلی اهلل علیه و آله و ســلم 
با پانزده زن ازدواج کرد که برترین آنــان خدیجه دختر خویلد 

بود.«

۶. مادر حضرت فاطمه زهرا سام اهلل علیها
طبق نّص قرآن کریم همســران پیامبر، مادران روحانی 
مؤمنان و »ام المؤمنین« هســتند: »و أزواجه أّمهاتهم؛ 

»همسران او )پیامبر( مادران مؤمنین هستند« و حضرت 
خدیجه از برترین مصادیق این آیه به شمار می رود و به 

راستی این سعادت در بین همه ی زنان حضرت، 
نصیب خدیجه ســام اهلل علیها گشــت که 
یــازده امام از نســل او از طریــق فاطمه ی 
زهرا ســام اهلل علیها پدید آید. به حقیقت 
که چنین مقامی نیاز به لیاقت و استعدادی 
باال دارد. از بین همه فرزندان حضرت محمد 
صلی اهلل علیه و آله و ســلم، فاطمه ی زهرا 
سام اهلل علیها نیز از مقام ممتازی برخوردار 
است؛ چرا که هم دارای عصمت است و هم 
امامت و وصایت از طریق نســل او استمرار 

یافت.

۷. سخاوت و انفاق بی بدیل
ثروت خدیجه ســام اهلل علیها در آن دوران زبان زد خاص و عام 
بود. ثروت این بانوی کاردان و عاقله به قدری زیاد بود که اموال 
مالداران درجه ی یک قریــش، چون ابو جهــل و عقبه بن ابی 
معیط در نزد او ناچیز به شــمار می رفت. مورخان ثروت خدیجه 
را بدین ترتیب شمرده اند: 1. هزاران شــتر ارزشمند که اموال 
تجارتی او را حمل می کردند. ۲. قبه ای از حریر سبز با طنابهای 
ابریشــمی بر بام خانه اش افراشــته بود. این امر نمایانگر ثروت 
فراوان او بود و فقرا نیز از روی این عامت برای استعانت و کمک 
مراجعه می کردند. 3. چهارصد غام و کنیز که خدمات ارجاعی 
او را انجام می دادند.  پس از ازدواج با پیامبر اکرم، خدیجه سام 
اهلل علیها تمامی ایــن ثروت را در اختیار رســول خدا قرار داد و 
عرض کرد: »این خانه، خانه ی توست و من هم کنیز تو هستم.«  
ورقه بن نوفل عموی ام المؤمنین خدیجه، بعد از این قضیه کنار 
کعبه آمد و بین زمزم و مقام ابراهیم ایســتاد و بــا صدای بلند 
گفت: »ای عرب! بدانید که خدیجه شــما را شاهد می گیرد که 
خود همه ی ثروتش را از غامان و کنیزان، اماک، دامها، مهریه 
و هدایایش را به محمد بخشیده اســت و همه ی آن ها هدیه ای 
است که محمد آن را پذیرفته است و این کار خدیجه، به خاطر 
عاقه و محبت او به محمد است. شــما در این باره گواه باشید و 
گواهی دهید.« پیامبر اکرم ســلم نیز از این اموال برای پیشبرد 
اسام و اهداف آن نهایت استفاده را بردند. به همین جهت خود 
آن حضرت فرمود: »هیچ ثروتی، هرگــز مانند ثروت خدیجه به 

من سود نرساند.«

8. صبر و بردباری بی مانند
فــردی مانند خدیجــه کــه در درون ثروت فــراوان بزرگ 
شــده، طبعا باید نازپرورده و کم تحمل باشد؛ اما حضرت 
خدیجه با برخورداری از نعمت ها بعــد از ازدواج و 
ایمان به پیامبر اکرم خود را برای تحمل همه ی 
ســختی ها آماده کرد؛ تحمل فشارهای مختلف 
مشرکان مکه، سرزنش های بستگان، محاصره ی 
اقتصادی در شــعب ابی طالــب و ... . مخصوصا 
محاصــره ی اقتصادی ســخت که او را بســیار 
اذیت و آزار داد. بنت الشاطی در این زمینه می 
گوید: »حضرت خدیجه سام اهلل علیها در سنی 
نبود که تحمل آن همه رنج برایش آســان باشد 
و از کســانی نبود که در جریان زندگی با تنگی 

معیشت خو گرفته باشد، اما در عین حال و با وجود کهولت سن، 
سختی هایی را که در اثر محاصره در شعب وارد می شد تا سرحد 

مرگ تحمل کرد.«

۹. حامی رسالت و محب امامت
چهار زن در این دنیا به حد کمال رســیده اند و بــه عنوان زنان 
نمونه و شایســته ی هســتی شناخته شــدند: آســیه، مریم، 
خدیجه، فاطمه ســام اهلل علیها. از مهمترین اشــتراکات این 
چهار زن، حمایــت و اطاعت از رهبری و پیشــوایان زمان خود 
بوده است. آســیه تا پای جان از رهبری و رســالت موسی علیه 
الســام حمایت نمود، مریم با تحمل تهمــت و رنج ها پایه های 
رسالت عیسی علیه الســام را محکم نمود، فاطمه ی زهرا سام 
اهلل علیها تا مرز شــهادت از امام خویش علی بن ابی طالب علیه 
السام پشــتیبانی و دفاع نمود و سرانجام شــهیده راه امامت و 
والیت گشت. و اما ام المومنین حضرت خدیجه سام اهلل علیها 
که از حامیان راستین رســالت بود. او نیز جان و مال خویش را 
تقدیم رســالت نمود. او هم رســالت مدار بود و هم امامت محور. 
هم حامی و همگام رســالت بود و هم محب و طرفدار امامت. در 
مورد حمایت از رسالت در بخش های پیشــین اشاراتی به میان 
آمد، در این بخش فقط به یک نکته اکتفا می شود: حضرت آدم 
در بهشــت نگاهی به زندگی محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم و 
خدیجه ســام اهلل علیها انداخت و گفت: »یکــی از برتری های 
محمد صلی اهلل علیه و آله و ســلم بر من این است که همسر او 
برای اجرای اوامر خداوند با شوهرش همکاری و مساعدت نمود 
و حال آن که همسر من، مرا در نافرمانی خداوند تشویق نمود.« 
اما در مورد محبــت و ارادت حضرت خدیجه ســام اهلل علیها 
نسبت به حضرت علي علیه السام ، مرحوم مجلسی رضوان اهلل 
علیه چنین نقل می کند: »پــس از ازدواج پیامبر اکرم با حضرت 
خدیجه و به دنیا آمدن علی علیه السام، آن حضرت، خدیجه را 
از دوستی و محبت علی علیه الســام خبر داد و خدیجه پس از 
آن به علی علیه الســام محبت فراوان داشت و برای آن حضرت 
به وســیله ی خدمتکارانش لباس، زیورآالت، کنیز و ملزومات 
می فرســتاد؛ به گونه ای که مردم می گفتنــد: علی برادر محمد 
و محبوب ترین افراد نزد اوست و نور چشــم خدیجه به حساب 
می آید. الطاف و محبتهای حضرت خدیجه سام اهلل علیها صبح 
و شــام به خانه ی ابوطالب روان بود.« هنــگام والدت حضرت 
فاطمه سام اهلل علیها، ام المؤمنین، بیشتر با والیت آشنا گشت؛ 
چرا که دخترش زهرا هنگام والدت، بعد از شــهادت به توحید و 
رسالت، این گونه شهادت داد: »و به راستی همسرم سّید اوصیا و 
فرزندانم سید و ساالر نوادگان رسول خدا هستند.« عاوه بر این 
خدیجه سام اهلل علیها، والیت حضرت امیرالمومنین و فرزندان 

او را صریحــا پذیرفته بود، با آن که در آن زمــان امامت حضرت 
هنوز به فعلیت نرسیده بود. عامه مجلسی قدس سره می گوید: 
»روزی رســول خدا خدیجه را نزد خود خواســت و فرمود: این 
جبرئیل است و می گوید: برای اسام شروطی است؛ اول: اقرار به 
یگانگی خداوند. دوم: اقرار به رسالت پیامبران. سوم: اقرار به معاد 
و عمل به اصول و مهمات شرع. چهارم: اطاعت اولی االمر یعنی 
علی و ائمه ی طاهرین از فرزندان او و برائت از دشــمنان آنها.« 
خدیجه ســام اهلل علیها هم به آنها اقرار نمود و آن ها را تصدیق 
کرد. در خصــوص امامت امیر مؤمنان، رســول اکرم به خدیجه 
فرمود: »علی موالی تو و موالی تمــام مؤمنان و امام آنها پس از 
من است. آن گاه دست خود را باالی دست امیرمؤمنان گذاشت 
و ام المؤمنین حضرت خدیجه ســام اهلل علیها، با دســت خود 
را باالی دست پیامبر صلی اهلل علیه و آله و ســلم قرار داد و این 
گونه بیعت ابدی والیت مداری خویش را نیز انجام داد.« درود و 
رضوان خدا بر این بزرگ بانوی مومن و صبور که ســالیان سال، 

مایه ی آرامش اشرف مخلوفات حضرت حق بود.
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8- نبوی، سیدمجید؛ غزالی اصفهانی، علی؛ خدیجه سالم 
اهلل علیها مادر مومنان، 139۰، مرکــز تحقیقات رایانه ای 

اصفهان.
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زمینه های ایراد خطبه فدکیه 
پس از رحلت پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه و آله، دو حادثه ی 
مهم و سرنوشت ســاز روی داد که تغییرات زیادی در جهان 
اسام ایجاد کرد؛ یکی از آن ها تشــکیل سقیفه برای تعیین 
خلیفه، و دیگری غصب فدک یا همــان قطعه زمین اهدایی 

پیامبر اسام به فرزندشان حضرت زهرا سام اهلل علیها بود.
پس از چندین بــار پیگیری برای بــاز پس گیری فدک و بی 
نتیجه بودن ایــن تاش ها، حضرت زهرا ســام اهلل علیها با 
حاضر شدن در مســجد النبی و ایراد خطبه ی رسایی، که به 
خطبه فدکیه معروف است، با استدالل های روشن که شامل 
روایاتی از پیامبر اســام و هم چنین آیات قرآن کریم بود، به 
یاوه سرایی ها پاســخ دادند و فرصت حیله گری را ازدشمنان 

اسام ستاندند.
مضامین بلند خطبه

این خطبه نه تنها به روشــنی، به مســئله ی فدک و غصب 
حق اهل بیت می پردازد، بلکه مشــتمل بــر مضامین بلندی 
در معــارف اعتقادی نیز می باشــد؛ که در ابتــدا از توحید و 
مراتب آن ســخن به میان آورده و در ادامه به نبوت، امامت و 
همچنین اسرار و احکام و اوامر و نواهی الهی، ذکر وضع مردم 
قبل از بعثت رســول خدا و همچنین مبارزات و سختی های 
حضرت علی برای تثبیت دین الهی، و فتنه هایی که علی رغم 
شــاهد بودن همه ی مردم حاضر در مســجد در روز غدیر، 
درباره ی موضوع جانشینی ایشان رخ داد. بعد از آن، ایشان به 
عهد شــکنی اصحاب پس ازرحلت پیامبر اکرم پرداخته و در 

نهایت به موضوع غصب فدک و مخالفت با احکام الهی و آیات 
قرآن و همچنین رد حدیثی جعلی که از رسول خدا نقل شده 

می پردازند.
در ابتدای این خطبه عبداهلل بن حســن از پدر بزرگوارشان 

نقل می کنند: 
 وقتی دو خلیفه راشــد تصمیم به غصب فدک گرفتند و این 
خبر به حضرت زهرا رســید؛ ایشــان بافاصله حجاب حفظ 
کردند و خود را به جلبــاب پیچیدند و حجاب کاملی گرفتند 
تا از نگاه مردان محفوظ باشــند و به همراه چند تن از بانوان 
راهی مسجد شــدند، و کاما با وقار همچون رسول خدا قدم 

برمی داشتند.
 بعد از ورود به مسجد میان ایشــان و مردم پرده ای انداخته 
شد تا ایشــان خطبه ی خود را ایراد کنند؛ ایشان در ابتدا به 
شــکر و حمد خداوند متعال پرداختند که بــر هر نعمتی که 
خداوند به ما عطا کرده یا ما درخواست کردیم باید شکر بجا 
آوریم تا بتوانیم مراتب بندگی را طی کنیم و اما بعد؛ عبادت و 
ثنای خداوند را ذکر می کنند که فلسفه ی عبادت و بندگی ما 
انسان ها رسیدن به کمال و قرب الهی می باشد و باری تعالی 
از عبادات ما بی نیاز اســت؛ این ما هســتیم که به عبادات و 
الطاف الوهیت نیازمند هستیم، زیرا سعادتمندی و کمال ما 
در گرو عبادات مخلصانه در برابر حق تعالی می باشد. و بعد بر 
توحید شهادت می دهند که نیست خدایی جز خداوند متعال 

و نتیجه ی شهادت بر وحدانیت؛ اخاص عملی می باشد.
هدف از خلقت

 در قســمت بعد به هدف آفرینش می پردازند و می فرمایند 

خلقت موجودات برای تثبیت حکمت خداوند متعال اســت 
و اینکه خداوند ما را خلق کرد تا ما را بر طاعتش آگاه ســازد 
و این آگاهی، یعنی انســان بداند عبادت خداوند به نفع خود 
اوســت و کمال او را در پی دارد که در نهایت ســعادتمندی 
پیش روی آدمی خواهد بود. سپس شهادت به رسالت خاتم 
النبیین که در اوال ایشــان مرحله ی بندگی را طی کرده و از 
بندگان مخلص حق تعالی بودند و ســپس به مرحله رسالت 
رســیده اند و این خود مقام واالی بندگی را نشــان می دهد. 
همچنیــن وضعیت مــردم جاهلی قبل از اســام را شــرح 
می دهند که تا زمانی که اســام بین مردم رسوخ نکرده بود، 
مردم در همان وضع اســف بار خــود باقی مانــده بودند و با 
مبعوث شدن پیامبر اکرم هدایت به شکل همگانی آغاز شد و 

آن حضرت چیزی جز حکم خداوند بیان نمی کردند.
 بعد از آن به رحلت پرداختند که پس از آن اتفاق به اهل بیت 
پیامبر هتک حرمت شد و خانه ی ایشان را به آتش کشیدند و 
حرمت ایشان را زیر پا گذاشتند و گویا به همان عقاید جاهلی 
خود بازگشــتند، که ضرر این کار گریبان خودشان را خواهد 

گرفت.
 در این بخش حضــرت زهرا جماعت حاضر یــا به طور کلی 
امت اســام را خطاب قرار می دهند: بعد از رحلت پیامبر در 
برابر این ظلم ها و هتک حرمت ها ســکوت اختیار کردید، در 
حالی که مهاجرین و انصار را حاملین دیــن و وحی خداوند 
خطاب می کنند و ایشان را متذکر می شوند که هم غدیرخم 
را فراموش کردند و با خلفا هم صدا شــدند )اعضای سقیفه( و 
هم آنها را مورد عتاب قرار دادند که در مورد هتک حرمت به 
عترت ایشان سکوت اختیار کردند. از نکات بسیار زیبای این 
خطبه آن بخش است که حضرت زهرا می فرمایند شما قرآن 
ناطق را فراموش کردید و در حق او ظلم روا داشــتید و قرآن 

ناطق کسی نیست جز امیرالمومنین علی ابن ابیطالب.
 این نکته به صورت غیر مســتقیم اشــاره می کند که حتی 
اگر به قرآن مبین نیز تمســک می جســتید به این گمراهی 
دچار نمیشــدید! و با اســتماع به آیات قــرآن )گوش دادن 
همراه با تأمل( می توانســتید خود را نجات دهید و این چنین 
فریب شــیاطین را نمی خوردید. در این بخش حضرت زهرا 
توطئه گران ســقیفه و غاصبان فدک را شیطان می خوانند و 
از امت اسام می خواهند با تمســک به قرآن و عترت از این 
شــیاطین پیروی نکنند و راه حق را برگزینند. در بخشــی 
از خطبه به آثــار برخی معــارف و احکام الهی بــه بهترین 
شیوه ی سخن-که همان اســتناد به آیات قرآن کریم است- 

می پردازند:
ایشــان ایمان را نوری می دانند که دل هــا را از کثافات پاک 

خطبه ی فدکّیه؛
 ندای مظلومیت اهل بیت

محمدجواد کریمی

کارشناسی علوم سیاسی/ دانشگاه شهید بهشتی
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می کند، نماز را عملــی می دانند که کبــر را از از بین می برد و 
انسان همه چیز را و همه کس را فناء در خداوند می بیند، زکات 
را وسیله ای برای تزکیه ی نفس و وسعت روزی می دانند و روزه 
را بهترین وسیله برای تثبیت اخاص معرفی می کنند، حج را 
وسیله ای برای رفعت دین و عدالت را وسیله ای برای هماهنگی 
دل ها. و هم چنین جهاد را کــه می فرمایند خداوند برای )عزت 
اســام و ذلّت اهل کفر و نفاق، آن را واجب قــرار داد و امر به 
معروف را وســیله ای برای مصلحت اجتماعــی می دانند و در 
ادامه مردم را به تقوای الهی و کســب معرفت دعوت می کنند 
و همواره ســعادت را در تقوا و اطاعت الهی می دانند. در بخش 
بعدی خطبه ایشــان خود را به واســطه پیامبر اسام معرفی 
ُد «. در  می کنند و می فرمایند: » اِعلَُموا أنّــي فاِطَمُة َوأبي ُمَحمَّ
این بخش از سختی هایی که بر پدرشــان در هدایت امت وارد 
شــده فرمودند و به آیات قرآن کریم اشــاره کردند که پیامبر 
اسام حریص ترین شــما در هدایت امت بود. سپس توصیفات 
پیامبر اکرم را ذکر می کنند که به امت هشــدار می دادند بابت 
سرای آخرتی که پیش روی آنهاســت و او کسی بود که آن ها 
از شــرک و بت پرســتی انذار داد. در ادامه، از حقارت معنوی 
و مادی مردم در دوران جاهلیت ســخن به میــان می آورند و 
می فرمایند شــما در لبه ی پرتگاه جهنم قرار داشتید و در همه 
حال نگران ربوده شــدن و برده داری هاتان بودید، و همیشــه 
زیردســت و ذلیل زندگی می کردید و این اسام بود که به شما 

عزت و آبرو داد.
ایشان به امت ســرپیچی از فرامین قرآن را گوشزد کردند که 
چگونــه از غصب مقام خافــت و همچنین غصــب فدک که 
ارثیه ی ایشــان بود و آیات متعددی هم در قــرآن در این باره 
ذکر شده، روی گردان شدند و در برابر این ظلم سکوت اختیار 
کردند و این اتفاق در حالی بود که آن ها قرآن و رسولش را دیده 
و به آن ایمان آورده بودند، اما متاســفانه ایــن ایمان زبانی به 

ایمان قلبی منجر نشده و در قلوب آنها رسوخ نکرده بود.
شکستن حرمت اهل بیت پیامبر

در جای دیگر خطبه می فرمایند شــما حرمت اهل بیت پیامبر 
را شکســتید و به آنها بی احترامی کردید و سپس به مهم ترین 
بخش خطبه غصب فدک می رســیم؛ که حضرت زهرا ســوال 
کردند که آیــا ما از پیامبــر اکرم ارث نمی بریــم؟! فدک جزو 
فتوحات اســامی نبود که به خلفا تعلق بگیــرد، بلکه از اموال 
شــخصی آن حضرت بوده و مربوط به مســلمانان نمی شود. 
یهودیان آن را به پیامبر اســام هدیه کردندو این سخن کاما 
روشن بود که حضرت زهرا، فرزند پیامبر اکرم هستند و صاحب 
االرث بعد از پیامبر می باشند. کسی نمی تواند منکر این مسئله 

شــود. ایشــان دالیلی  را از قرآن کریم نیز ذکــر کردند که 
همان طور که حضرت سلیمان از حضرت داوود ارث می برد، 
من نیز از پدرم ارث خواهم برد و کســی نمی تواند مانع این 
امر شود؛ زیرا حکم، حکم قرآن اســت. اگر فرزند کافر باشد 
و پدر مســلمان، در آن صورت فرزند از پدر ارثی نخواهد برد، 
این در حالی اســت که من و پدرم از یک دین واحد هستیم. 
ســپس غاصبان را به قیامت و حکم خداوند انــذار دادند. در 
این میان ســوالی ایجاد می شود که چرا ایشــان به شدت به 
دنبال این قطعــه زمین بودند؟ در جــواب باید گفت که این 
غصب در واقع مخالفــت با احکام الهی و قــرآن بوده و خود، 
آغازی بر غصب خافت می باشــد و در واقــع هدف حضرت 
زهرا احقاق حق والیت بود و نه چیز دیگری. در نهایت ایشان 
روی ســمت انصار می کنند که بازوی دیــن بودند و در برابر 
این ظلم ها ســکوت کردند و  این در حالی است که دشمنان 
به محل نزول وحی، و خانــدان عصمت و طهارت بی حرمتی 
کردند و ایشان سکوت اختیار کردند و از حق خافت و غصب 
فدک دفاع نکردند. حضرت زهرا سپس ایشان را امتی خطاب 
قرار می دهند که پس از رحلت پیامبــر اکرم )ص( به دوران 
جاهلیت خود بازگشتند و ضررشــان به خودشان باز خواهد 
گشــت. )آل عمران، آیه 144(. حضرت دلیل ســکوت این 
جماعت را راحت طلبی و منفعت طلبی آنها ذکر می کنند که 
اگر دین و حکومت الهی بر پا شــود بسیاری از ظلم ها آشکار 
و بســیاری از مال ها به حق اداء خواهد شد و منفعت طلب ها 
زیان خواهند کرد؛ و درنهایت ایشان اتمام حجت می کنند و 
می فرمایند این سخنان در شما تاثیری نخواهد داشت و من 
فقط مأمور به انجام تکلیف که همان »تبیین حق« می باشد، 
پرداختم و نهــی از منکرم را کردم. غصــب فدک را مخالفت 
با احکام الهی و فرمان قرآن دانســتند و به مجرمین عاقبتی 
دردناک را هشدار دادند. قســمت آخر خطبه، پاسخی است 
که خلیفه ی اول به حضرت زهرا می دهد: او ســخنان ایشان 
را تصدیق می کنند و مقام ایشــان را حفظ می کند و ایشان را 
فرزند بهترین انسان ها خطاب می کند، در صورتی که این کار 
از کثیف ترین کارها محســوب می شود که فرد کار خطائی را 
انجام می دهد و سپس خود را بی گناه در نزد عوام جلوه می ده 
و نشــان می دهد که طرفدار ســخنان حق است! در صورتی 
که این کار جز عوام فریبی نبوده و نخواهد بود؛ او ســپس دو 
دلیل برای غصب فدک ذکر می کند که یکی از آن ها؛ حدیثی 
است که از پیامبر اکرم جعل می کند که هیچ پیامبری برای 
فرزندان خود ارثی نمی گزارد و دلیل بعدی این است این کار 
را به خواسته امت اســامی انجام داده و مردم خواستار این 

کار بوده اند. در این میان حضرت زهــرا او را دروغگو خطاب 
می کنند؛ زیرا احادیث نبی اکرم بر اهل بیت پوشــیده نبود 
و آنان حتما از احادیث نبوی آگاه بودند و فی الواقع خلیفه ی 
اول، این حدیث را جعل کرده بود. در جواب قســمت بعدی 
که خلیفه بحث در خواســت مردم را مطرح می کند، حضرت 
زهرا در جواب می فرمایند که هیــچ چیزی نمی تواند حکم و 
فرمان خداوند را نقض کند و دیگــر چیز ها را در اولویت قرار 
دهد؛ و برای استناد به ســخن خود، پیامبر اسام را بهترین 
انسان ها در طاعت خداوند معرفی کردند که چیزی جز حکم 
و فرمان الهی اجراء نکردند. در نهایت حضرت زهرا سام اهلل 
علیها تنها راه در برابر این جماعــت دروغگو و جاعل را صبر 
معرفی کردند و فرمودند که صبر پیشه می کنند تا ضربه ای به 
پیکره ی امت اسامی و دین مبین اسام وارد نشود و وحدت 
حفظ شود و اسام خطری را احساس نکند و دشمنان اسام 

را به قیامت و حکم الهی وعده دادند.

منابع: 
* خطبه ی فدک، مرحوم آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی.

* فرهنگ سخنان حضرت زهرا سالم اهلل علیها، از مرحوم 
محمد دشتی.

* زهرا ســالم اهلل علیها، واالترین الگو و بزرگ ترین زنان 
جهان، از محّمدرضا باوفا
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آینهو آب  ـبانوان  رپونده 



می نویسم زینب، خیالمان پر می کشد به صحرای کربا 
و نوای »وا محمداه« در گوشــمان طنین انداز می شود. 
می نویســم زینب، وجودمان مچاله می شود، که چه ها 
که نکردند بــا دختر فاتح خیبــر...! انگار کــه غباری، 
می پوشــاند تمام روزهای خوب مدینــه را، آری غبار 
فتنه. مهربانی های پدر را، محبت های برادر را، صدای 
خنده های دخترکی دوست داشــتنی، همه و همه گم 
می شوند، یا شــاید همه شان پشــت در خانه فاطمه به 
آتش کشیده می شوند. چه شــد که شما را کعبه الرزایا 
)قبله رنج هــا( خواندنــد، بماند. از چــه زمانی، قرینه 
النوائب )هم دم و همراه ناگواری ها( شــدید هم بماند. 

سخن کوتاه باید؛ السام علیک یا جبل الراسخ!
بدون تعارف، آن هنگام که در زیارت عاشــورا کسی که 
به خاندان پیامبر ظلم کرد را لعن می کنیم و می گوییم: 
»خدایا لعنت کن نخســتین ســتم گری را کــه به زور 
گرفت حق محمــد و آل محمد را؛ و آخرین کســی که 
او را در ایــن زور و ســتم پیروی کرد«، ســخت نگران 
می شوم...! که نکند در ســتم به خاندان پیامبر شریک 
شده باشــم و خبر نداشته باشــم. به العجل های دعای 
عهد که فکر می کنــم، قلبم از بد عهــدی هایم مچاله 
می شــود. از همه ی نافرمانی هایی که کــرده ام و ظهور 
مهدی فاطمه را به عقب انداخته ام، شــرمنده ام و لبریز 
از هول و هراس و ترسم. به راســتی، چه ستم ها که به 
آل محمد روا داشــته و هر روز در زیارت عاشورا خودم 
را لعن می کنم...! آن چه برای مــا بینوایان و خطاکاران 
درگاه خــدای زینب، مایــه ی امید اســت، باب حطه 
الخطایا )دروازه آمرزش گناهان( بودن شما است...! کرم 

شماست و مهر و محبت بی اندازه ی شما.
یزید، با همه ی رذالت های آشکارش، شاهد خطبه های 
پر از شــجاعت و شهامت شماســت، که شاید هشدار و 
اندرزی، هدایت کند شنونده ای از شنوندگان بی شمار 
این خطبه ی تاریخی و ســتودنی را که انگار از حلقوم 
زینب، صدای حیدر را می شــنوند: »ای یزید! آیا گمان 
می بری این که اطراف زمین و آفاق آسمان را بر ما تنگ 
گرفتی و راه چاره را بر ما بستی که ما را به مانند کنیزان 
به اســیری برند، ما نزد خدا خوار و تو سربلند گشته و 
دارای مقام و منزلتی شــده ای؟! زود باشد که به اجداد 
خود ملحق شــوی و آرزو کنی کاش شل و گنگ بودی 

و نمی گفتی آنچــه را که گفتی و نمی کــردی آنچه را 
کردی…! به خدا سوگند نشکافتی مگر پوست خود را، و 
نبریدی مگر گوشت خود را. ای یزید! هر کید و مکر که 
داری بکن، هر کوششی که خواهی بنمای، هر جهد که 
داری به کار گیر، به خدا سوگند هرگز نتوانی نام و یاد ما 
را محو کنی. هرگز ننگ این ستم را از خود نتوانی زدود. 
روزهای قدرت تو اندک و جمعیــت تو رو به پراکندگی 
است، در آن روزی که منادی حق ندا کند که لعنت خدا 

بر ستمکاران باد.«

***

ای خاندان کرامت، و ای بزرگ بانوی کربا...! قســم تان 
می دهیم به لحظه های ســخت آرام کردن دل کوچک 
رقیه، قسم به غصه های ســکینه، قسم به لحظه وداع با 
موال حسین، دست ما را از دامان شــفاعت خود کوتاه 

مدارید، که سخت محتاجیم...! بسیار سخت.

منابع برخی شواهد تاریخی: 
1. منتهی اآلمال مرحوم شیخ عباس قمی.

۲. اللهوف علی قتلی الطفوف، سید بن طاووس.
3. نفس المهموم، مرحوم شیخ عباس قمی.

شعری طریقت منفرد

کارشناسی اقتصاد/دانشگاه شهید بهشتی

نجوایی با
 بانوی آزادگان
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ابوها فداها
حق است شهربانو نامیدن معصومه ای که زاده ی بیت امامت 
اســت و مونس و آرام جان برادر. بانویی کــه مظهر عصمت و 
پاکدامنی اســت، معصومه ای که پیش از تولد، نشــانه های 
عظمت و منزلتش را جد بزرگوارش، امام صادق علیه السام، 
بارها و بارها بیان کرده، این لعبت خاندان امامت را شفیعه ی 
شیعیان عالم خواندند و زیارت کنندگان مرقدش را، ساکنین 

بهشت.
دردانه ای که تنها شش سال عطر حضور پدر را استشمام کرد 
و پس از آن، چهار ســال را به انتظار رهایی سایه ی سر از بند 

ظلم نشست و در نهایت خبر شهادت پدر، غبار غم را بر وجود 
دلتنگش نشاند. زمانی که هنوز چنگال خلیفه ی عباسی وی 
را به فراق و هجر از پدر محکوم نساخته بود، امام کاظم علیه 
السام در ســتایش کماالت روحی جگرگوشه اش، حضرت 

فاطمه معصومه فرموده بودند: »ابوها فداها.«
پس از پرکشــیدن پدر، در ســایه والیت برادر، حضرت رضا 
علیه السام، رشد و تعلیم یافت و مونس، همراه و هم دل امام 
زمان خویش گشــت؛ اما این هم جواری تنها ۲۷ ســال دوام 
آورد، به فرمان مامون، بار دیگر مهر جانســوز هجران و فراق 
بر پیشانی نوشت حضرت معصومه نشســت و این بار، وداع با 

برادر شیره جان خواهر را ذره ذره و آرام آرام مکید.
»چون جان و دلم خون شد در درد فراق تو؛ بر بوی وصال تو 

دل بر سر جان تا کی؟«
و شاید این بیت عطار نیشابوری بتواند وصف حال بانوی دل 

سوخته ی حریم امامت باشد.
مسافر غریب دیار مرو

باری کریمه ی اهل بیت بیش از ســالی هجران برادر را تاب 
نیاورد و با کاروان عشق، راهی سفر مرو گشت تا در جوار برادر 
دلتنگی ها را از جان خود بشــویید و با دیدار برادر، سرمه بر 
مژگان خود کشد؛ اما دریغ که اصحاب شر، شرم نکردند و این 
قافله ی عشق را پیش از وصال به یار غرق در خون ساختند و 

دل غمگین حضرت معصومه را بیش از پیش داغدار کردند.
حال، شهربانوی غریب، که بیماری و یا مسمومیت بر جانش 
مستولی گشته اســت، به همراه باقی همراهان، عزم شهر قم 
می کنند؛ چرا که بنا بر فرمایش پدر بزرگوارشــان، قم مرکز 
شیعیان بود. این بانوی نجیب و پاکدامن، همانند عمه خود، 
حضرت زینب کبری ســام اهلل علیها، به سبب حب فراوانی 
که نســبت به برادر خود در دل داشــت ترک وطن کردند و 
ســختی راه را بر جان خریدند تا بتوانند به خدمت امام زمان 
خود برسند. گرچه از تاریخ دقیق والدت و نیز وفات حضرت 
معصومه ســام اهلل علیها اطاعات دقیقی در دست نیست، 
اما بنابر گواهی تاریخ آن حضرت بیست و هشت سال در این 
عالم خاکی زندگی کردند، با این حال بنا به روایت از بزرگان و 
علمای دین همچنان برکات و کرامات آن بانوی با جالت، در 
زندگی آدمیان این جهان فانی جاری و ساری است؛ چنانکه 
به نقل از قائم مقام فراهانی در ســال 1300 هجری قمری، 
بانوی افلیجی را به قصد شــفا یافتن به قــم در جوار حضرت 
معصومه آوردند، در نیمه شب، آن بانوی بیمار فریاد سر داد 
که حضرت مرا شفا داد و ســپس در شرح آن دگرگونی گفت 
که نیمه شــب، عطش بر من غلبه کرد، خجالت کشیدم آب 
بخواهم و با آن حالت به خــواب رفتم، حضرت معصومه جام 
آبی به من دادند و گفتند این آب را بنوش تا شفا یابی، آب را 

نوشیدم و از خواب برخاستم،  دیدم نه از عطش خبری است 
و نه از فلج اثری.

داستان یعقوب نصرانی
صد البته که لطــف و کرامات آن حضرت تنها شــامل حال 
شیعیان نمی شود و تمامی اهالی حق و صاحبان قلوب سلیم 
را در بر می گیرد؛ چنان که مرحــوم حاجی نوری رضوان اهلل 
علیه داســتانی را با این مضمون نقل می کننــد: »در بغداد 
مردی نصرانی به نام یعقوب مبتا به بیماری صعب العاجی 
شــده بود که همواره آرزوی مرگ می کرد؛ شــبی در عالم 
خیال ســیدی نورانی را می بیند که به او می گوید اگر شــفا 
خواهی، باید به کاظمین روی و زیارت کنی تا از این بیماری 
رها شوی. از خواب که بیدار می شــود ماجرا را برای مادرش 
تعریف می کند، مادر او که زنی نصرانی بود با اعتقاد به این که 
این خواب شیطانی بوده است، صلیبی برگردن وی می افکند. 
مجدداً یعقوب در عالم خواب بانوی با جالت و پوشیده ای را 
می بیند که تخت او را حرکت می دهــد و می گوید: »برخیز! 
مگر پدرم به تــو نفرمود که بــه زیارتش بروی تا تو را شــفا 
دهد؟!« یعقوب از بانو می پرســد که پدر شــما کیست؟ بانو 
جواب می دهد: »حضرت موســی بن جعفر.« یعقوب مجدداً 
می پرســد تو کیســتی و بانــو در پاســخ می فرمایند: »من 
معصومه، خواهر رضا هســتم.«یعقوب بعــد از این خواب به 
منزل سید راضی بغدادی می رود. به هنگام دق الباب، صدای 
سید را می شنود که خطاب به دخترش می گوید در را باز کن 
که یک نصرانی است و می خواهد مسلمان شود.یعقوب پس 
از شرف یابی از ســید می پرسد که شــما از کجا می دانستید 
که یک نصرانی آمده و می خواهد مسلمان شود؟! سید پاسخ 
می دهد: »جدم حضرت کاظم در خــواب مرا مطلع کردند.« 
ســپس یعقوب را به حرم مطهر می برند و دور ضریح طواف 
داده می شــود اما تاثیر مثبتی در حال وی ظاهر نمی گردد؛ 
اندکی بعد از آن تشنگی بر وی مستولی می شود و قدری آب 
می نوشد، ســپس حالش دگرگون می شود و به کلی کسالت 
و درد از وی مرتفــع می گردد. و این تنها قطــره ای از دریای 

کرامات آن حضرت است.
سرانجام شهربانوی ســرزمین قم، پس از تحمل هفده و یا به 
قولی نوزده روز درد جســمانی و رنج روحانــی، در حالی که 
بسیار مورد احترام و محبت مردم قم بودند، به دیدار حضرت 
حق شــتافتند تا زین پس در هم جواری پدر، دیــدار برادر 

خویش را انتظار کشند.

منبع: کتــاب بانوی ملکوت/ آیت اهلل علــی کریمی جهرمی/ 
انتشارات بوستان کتاب

شهربانوی غریب
پیشکشی به محضر بانوی آب و آیینه

زهرا غالمی

کارشناسی حقوق/دانشگاه شهید بهشتی
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هنگامی مقداری آب در خیام پیدا شد و هرکس به قدر کمی رفع 
عطش کرد؛ به درخواست پدر همراه عمه و عموجانتان ابالفضل 
تشــنه ماندی تا در ازای ایــن صبر خدای متعــال در صحرای 
محشر، وارثان کتیبه های محتشم را شامل شفاعت شما کند و 
هروله کنان سینه زنان به شوق دیدن حسین از جلوی دیدگان 

تمامی اهل آن دشت رد نماید.
سام بر تو ای باب الحوائج عمو! چقدر عباس بی تاب میدان بود؛ 
یک عمر یل ام البنین عزادار غم های کوچــه و در و دیوار بود و 
در هیئت تک نفره اش رجز می خواند و فریاد انتقام ســختی که 
باالخره از قاتلین مادر و محسن خواهد گرفت سر می داد و حال 
در گرماگرم روز خدا منتظر اذن میدان است، اما مگر صدای ناله 

ی اطفال حسین می گذارد؟!
هربار دلیل و بهانه ای را که برای عزم میدان داشت با خود زمزمه 
می کرد و سوی برادر می آمد، تا چشــمش به خواهر می افتاد و 
چادر خاکیش دست به قبضه ی شمشیر گوشه ای می ایستاد تا 
نکند دل خواهر بلرزد از نبود عباس و باز منتظر فرصتی که عمه 

ی سادات برود تا عباس عزم میدان کند؛ اما مگر می شد؟
تا آنکه شما آمدی باب الحوائج عمو؛ مشک به دست با چشمانی 
پر از اشک و درخواست آبی که برای لب های تشنه ی بردار شش 
ماهه داشتی؛ و آه و آه و آه از آن مشــک. تا آخرین لحظات عمر 
شریفت داغ آن مشک خشک، جگرت را ســوزاند و اصا همان 

مشک بود که شما را برد تا اعلی علیین.
چقدر در منزل صادق آل عبا به یاد آن لحظات اشــک ریختی تا 
جایی که بعد از روضه، روضه خوان از حضرت پرســید آقاجان  
صاحب صدای آن ناله های جان ســوز را کــه از میان بانوان می 
آمد را می شناســید که حضرت پاســخ دادند: آری، ایشان عمه 
ام سکینه بنت الحسین است.... هنوز هم منتظر است تا عمویم 
عباس بن علی آب را به خیام برســاند. آری بانو همان مشک که 
جگر سوز شما شد امان نامه ای بود برای عمو تا بتواند سربلند از 

محضر برادر اذن میدان بگیرد. سام بر تو ای وارث غم های پدر!
چقدر وداع حسین با شما ســخت بود بانو؛ به یاد داری؟! اشک 

هایت چه کرد با قلب ناظران؟! 
که به هنگام وداع بــا اهل حرم، آن لحظه کــه قلب ام المصائب 

نیازمند پناه بود و به امام خویش پناه آورد.
همان لحظه که اشــک در پیش چشــمان عمه ی سادات نمی 
گذاشت برای آخرین بار درست چهره ی معشوق را ببیند. همان 
لحظه که عرش به یاد وداع حسنین با مادر افتاد. همان لحظه ای 

که زینب کبری رو به علقمه عباس را صدا می زد. همان لحظات 
را می گویم بانو جان که تمام عرش و فرش در غم گذشت و پناه 
همه پدر شد. درســت همان لحظات را می گویم. چه کرد اشک 

هایت با قلب حسین!
سام بر تو ای وارث راز حضرت ثاراهلل!

چه کســی محرم تر از شــما؟ آخرین وصیت های خون خدا بر 
زمین را چه کســی جز دختر رباب ســام اهلل علیها می تواند به 
سرانجام برســاند؟! یک عمر هرگاه با لب تشــنه خنکای آبی را 
چشیدیم یاد گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود افتادیم، یاد تنها 
تر از مسیح کسی بر صلیب بود افتادیم، و همه آن یادها و اشک 
ها را مدیون شــمائیم. وارث به حقی که وصیت نامه ی شیعتی 

مهما شربتم ماء عذب فاذکرونی را به گوش جهانیان رساندی؛
وقتی قرار بر این شد که عمه ی ســادات پیغام کربا را به گوش 
جهانیان برســاند و نگذارد کربا در کربا بماند، شــما هم مبلغ 
وصیت پدر شــدی. اصا بگذار بگویم از بعد عاشورا حسین شد 

زینب سام اهلل علیها و عباس شد سکینه سام اهلل علیها
سام بر تو ای علمدار زینب کبری سام اهلل علیها؛ سام بر تو ای 

سرلشگر زینب کبری!
به فاتح خیبر ســوگند که کاروان زینب کبری، کاروان اســارت 
نبود و روزگارتان در شام روزگار اســیران نبود.  سپر و شمشیر 
و علمت شد اشک و تب؛ و سام بر تو ای ســوخته در تب فراق! 
سام بر تو و بر صبرت! سام بر تو که علم روضه حسین بر زمین 

شدی و به یاد تمام ایتام شهدا اشک در فراق پدر اشک ریختی.
سام بر تو ای محو در ذات مقدس خدا؛ این روضه ها و کتیبه ها 
و علم ها؛ این عرفان و دین و اســام؛ این انقاب و شهدا و انتظار 
فرج، همگی مدیون صبر عمه ســادات و اشــک شماست. ما که 
نتوانستیم وصفت کنیم حضرت بانو؛ شاید این دو بیت از »نخل 

میثم« بتواند:
تو کیستی؟ چراغ بهشت مدینه ای

آیینه دار ُحسن حسینی، سکینه ای
باید به رتبه زینب ثانی بخوانمت

چون عمه ات به صبر نداری قرینه ای!

پی نوشت: مطالب و مستندات تاریخی متن، برگرفته از کتاب 
اللهوف علی قتل الطفوف ســید بن طاووس و نفس المهموم 

شیخ عباس قمی است.

سالم بر وارث عـــــصمت فاطمه
چند کام حرف دل تقدیم بـــــــــــــه حضرت سکینه سام اهلل علیها

میالد امیدی

مهندسی مکانیک/ دانشگاه آزاد قزوین

بگذار بــی مقدمه از شــما بگویم بانــو؛ مگر در همیــن دین جد 
بزرگوارتان کم سفارش به رعایت حال دختران شده است؟! حال 

اگر پدر حسین باشد و دختر، شما چطور...؟!
سام بر تو که قلب موالیمان حســین بودی بر زمین. سام بر تو 
ای بانویی که خون خدا عاشقانه شــما و مادرتان را نظاره می کرد 
و شاید در هر نگاه حسرت به دل که ای کاش مادرم بود و دامادی 
پسرش را به تماشا می نشست که چه عروسی خدا نصیبش کرده؛ 
اهلل اکبر به این همه مظهر عشــق، چقدر حضرت پدر عاشقانه بی 
تاب شــما و مادرتان بود. و مادر... . چه بگویم از عروســی که یک 
تنه جور تمام بی مهری ها و بی وفایی هــای عروس های فاطمه 
را کشــید؟! و نگذاشــت حضرت ام ابیها بار دیگر نگران بی وفایی 
عروسی چون جعده شــود؛ که نکند باز جگر پاره ی تنش حسین 
اربا اربا بر روی زمین ریخته شود. آن قدر وفادار که بعد از آن غروب 
خونین، هرگز آبی گوارا ننوشــید و خنکای ســایه را به رخسار 
ندید. اصا مگر می شود از آن همه عشق پدری و وفای مادری، 

حاصلی جز سکینه سام اهلل علیها باشد؟!
آه که چقدر بی تاب پدر شــدی بانو؛ نــه از روز واقعه، که از 
همان شب که از مدینه به قصد حج همراه کاروان شدی؛ 
از همان شــب بود که داغ پدر بر دلت نشست، از همان 
شب بود که اسارت و تنهایی اهل حرم را بعد از علمدار 
دیدی. درست از همان شــب که با عمه جانتان رو 
به مزار مطهر جد بزرگوارتــان کردید، به محضر 
رسول اهلل صل اهلل علیه و آله و سلم سام دادید 
و  با غربت به یاد مادر پهلو شکســته دست بر 
چادر خاکی که بر ســر زینب کبری ســام 
اهلل علیها بود کشــیدید و با بغض و اشــک از 
عمویتان حسن مجتبی وداع کردید، آری 
از همان شــب درد غربت و تنهایی به 

سراغتان آمد.
ســام بر تو ای شــفیعه ی 
عزاداران پدر! تو آن قدر 
نزد خــدا محبوب و 
که  بودی  عزیز 
شب عاشورا 
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معنای سنت 
اهل لغت معموال ســنت را به معنای روش، سیره و طریقه 
بیان کرده اند. وقتی گفته می شــود »ســن الماء اذا والی 
صبر« یعنی آب را پیاپی و آســان و روان ریختن. بنابراین 
می توان گفت ســنت در لغت به معنای جریان مستمر و 
آسان یک شیء است. مفسرین نیز غالبا سنت را به همین 
معنای لغوی ذکر شده معنا کرده اند. از قضا اندیشه قرآنی 
سنت های تاریخ، در شــمار زیادی از آیات قرآن کریم، به 
شــکل های مختلف و زبان های متعدد بیان شــده است؛ 
در برخی آیات به صورت مفهــوم کلی، در برخی دیگر، در 
شکل ذکر مصداق ها و نمونه ها و در دسته ی سوم تاکید و 
تشویق بر استقراء و جست وجوی اســتقرائی برای یافتن 

شواهد تاریخی به منظور دستیابی به سنن تاریخی.
استمرار سنت ها

»استمرار« ویژگی اصلی ای اســت که توجه به سنت های 
الهی و مباحث مربوط به آن را برای جامعه ی مســلمانان 
ضروری می نمایاند. شــاید همین امر باعث شده تا علمای 
معاصر ضمن توجه به بحث ســنت الهی در قرآن کریم به 
تطبیق این سنت ها با اتفاقات تاریخی و حوادث و مسائل 
روز بپردازند. در واقــع علم به ســنت های الهی می تواند 
به نوعی کمکی الهی بــرای تصمیم گیــری های جوامع 

مسلمان باشد. و شاید به خاطر همین مسئله باشد که در 
کام امامین انقاب اسامی، مکررا تاکید برتوجه به سنت 

های الهی را در موضوعات مختلف مشاهده می کنیم. 
یکی از صحنه های مورد توجــه در تاریخ تمدن ها، انقاب 
های الهی می باشــند کــه در حال حاضر شــاهد انقاب 
اســامی در کشــور خودمان ایران و در پــی آن، نهضت 
بیداری اسامی در سایر کشورهای مســلمان جهان نیز 

بوده و می باشیم.

با توجه به مباحث مطرح شده، ضروری می نماید که با علم 
به ســنت های الهی قرآن به تطبیق آن ها با وقایع حساس 
انقاب های داعیه دار اســام بپردازیم تا در تصمیم گیری 
ها و جهت گیــری هایمان اقدامات درســت تری را انجام 
دهیم. کاری که به اذن خدا در چند شــماره به بررسی آن 

خواهیم پرداخت.

با اقتباسی آزاد از کتاب »ســنت های تاریخی در 
قرآن کریم« از شهید سید محمدباقر صدر

سنت های الهی و قرآنی در 
انقالب های الهی

سعید مظاهری

کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی/دانشگاه مذاهب اسالمی
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عامه سید محمدحســین طباطبایی فیلســوف، عارف و مفسر 
بزرگ  معاصر در ســال 1۲81 در تبریز متولد شــده و در 13۶0 
در قم وفــات یافتند. این عالــم بزرگوار مدتی بــرای تحصیل به 
نجف رفتند؛ آنجا نزد مرحوم آقا ســیدعلی قاضی و دیگر اساتید 
حوزه ی علمیه ی نجف، به تحصیل فلســفه، فقه، تفســیر قرآن و 
عرفان پرداختند. ایشان در ســال 13۲5 به قم مهاجرت می کند 
و در آنجا ساکن می شــوند. ما مرحوم عامه طباطبایی را بیشتر 
با تفسیر شــریف المیزان می شناســیم، که نوعی تفسیر جدید 
به سبک قیاسی است. ایشان از جمله فیلســوفانی هستند که به 
صورت مجزا دارای فلسفه ی سیاسی هســتند و نیازی نیست که 
فلسفه ی سیاسی ایشان را از اندیشه هایشان کشف کنیم. عامه 
در کتاب »والیت و زعامت« و »اصول فلســفه و روش رئالیسم« 
ذیل مباحثاتشــان با هانری کربن و هم چنین در تفسیر المیزان 
ذیل آیاتی مثل آیه ۲13 سوره بقره، و سوره آل عمران به مباحث 

سیاسی اشاره کرده اند.
عامه طباطبایی علی رغم داشــتن فلســفه ی سیاسی، خود فرد 
سیاسی ای نبوده اند؛ و نکته مهم در این جا، این است که فلسفه ی 
سیاســی را به عنوان ابزاری انتقادی می شناسند و از نظر ایشان، 
انتظاری که از فلســفه سیاســی می رود این اســت که رسالت 
اصاحی و انتقادی خود را انجام دهد و ما از فلســفه ی سیاســی 

توقع نداریم حکومت را برعهده بگیرد.
در منابعی آمده است که ایشان مخالف انقاب اسامی بوده اند؛ اما 
با بررسی اندیشه های ایشان به این مسئله پی می بریم که ایشان 
حکومتی را که فردی به تنهایی در راس آن حاکم باشــد، جائرانه 
می دانند؛ و در مقابل، قدرت سیاســی و حکومتی را که بر مبنای 

اجتماع است، حکومت عقائی می دانند.
در خاطرات ســید حســین نصــر هم آمده اســت که ایشــان 
مسئولیت هایی را در دربار پذیرفتند که هنگامی که عامه از این 
امر متوجه شدند، بســیار ناراحت شده و ناراحتیشــان را از نظام 
شاهنشــاهی مطرح کردند. در ادامه باید به نکاتی هم توجه کرد، 
در تحقیقاتی که در خارج از کشور شده است، آغاز انقاب اسامی 

را در دهــه ۲0 می دانند و این حرکت، یــک حرکت فرهنگی نیز 
بوده است و این حرکت فرهنگی را به عامه طباطبایی نسبت می 
دهند؛ و امام خمینی به عنوان محرک سیاسی شناخته می شوند. 

عالمه در اسناد ساواک
در اسناد ساواک، در دهه ی سی هجری، از امام خمینی، آیت اهلل 
شریعتمداری و عامه ی طباطبایی به عنوان مهم ترین سخنرانان 
سیاســی نام برده می شــود؛ هم چنین مرحوم عامه طباطبایی، 
استاد برجســته ترین تئوریسین های انقاب اســامی از جمله 
مقام معظم رهبری، حجج االســام اکبر هاشــمی رفسنجانی، 
شهید بزرگوار سیدمحمد حسینی بهشتی و استاد شهید مرتضی 
مطهری نیز بوده انــد. خود مرحــوم عامه نیز در مورد اســتاد 
شــهید مرتضی مطهری فرموده اند: »مرحوم مطهری هوش فوق 
العاده ای داشت و حرف نزد او ضایع نمی شد. حرفی که می گفتم، 
ایشــان ســریعا مطلب را می گرفت و به مغزش می سپرد. هر چه 
که می گفتم، به هدر نمی رفــت و مطمئن بودم که نمی رود. وقتی 
که ایشان در جلســه درسم حاضر می شــدند، )البته این عبارت، 
عبارت خوبی نیســت ولی مقصودم را بیان می کند( بنده از شوق 
و شعف، حالت رقص پیدا می کردم؛ به جهت اینکه می دانستم هر 
چه بگویم هدر نمی رود و محفوظ اســت. به همین ترتیب، ایشان 
خودش نیز مبدأ تحصیل دیگران شد و شــروع به تألیف کتاب ها 
کرد و انصافا هم کتابهایش خیلی عالی است. در زمانی که عده ای 
خواندن فلســفه را حرام می دانســتند، عمده ی کارهای اســتاد 

مطهری فلسفی بود.«
نگرانی های عالمه درباره انقالب

عامه طباطبایی مخالف حکومت اســامی نبوده اند، اما نگرانی 
هایی نیز درباره انقاب داشــته اند. گروه هایــی مثل مجاهدین 
خلق که دســت به ترور می زدند، موجب افزایش نگرانی ایشــان 
می شدند؛ زیرا ایشــان اصوال از تندروی های انقاب نگران بودند. 
این جا الزم اســت به ســخن امام خمینی رحمــه اهلل علیه، نیز 
اشاره ای داشــته باشــیم که فرموده اند: »حکومت اسامی بدون 
اشکال نیســت و ممکن اســت دارای مفاسدی باشــد، اما چون 

ممکن است مفاسدی داشته باشــد، قرار نیست از آن چشم 
بپوشیم.«

پیام های تسلیت حضرت امام، و رهبر انقاب به مناسبت 
درگذشت عامه طباطبایی

به عنوان حســن ختام این بحث، ذکر پیام های تســلیت 
حضرت امام و مقام معظم رهیری به مناســبت درگذشت 

ایشان، خالی از لطف نیســت: مرحوم امام خمینی پس از 
رحلت عامــه طباطبائــی، در طلیعه ی یکــی از بیانات 
خود فرمودند: »من قبا باید از ایــن ضایعه ای که برای 
حوزه های علمیه و مســلمین حاصل شــد و آن رحلت 
مرحوم عامه طباطبائی اســت، اظهار تاسف کنم و به 
شــما و ملت ایران و خصوصا حوزه های علمیه تسلیت 

عرض کنــم؛ خداوند ایشــان را بــا خدمت گزاران 
به اســام و اولیای اســام محشــور فرمایــد و به 
بازمانــدگان و متعلقین و شــاگردان ایشــان صبر 

عنایت فرماید.« فــردای روز رحلــت عامه، یعنی 
در ۲5 آبان 13۶0 نیز مجلس ترحیمی از ســوی امام 
خمینی برای ایشــان در مدرسه عالی شهید مطهری 
برگزار گردید. مقام معظم رهبری نیز پیام تســلیتی 

در ســوگ عامه خطاب به امام راحل، صادر نمودند که 
در فرازی از آن آمده بود: »محضــر مبارک رهبر انقاب و 
بنیانگذار جمهوری اســامی امام خمینی مد ظله العالی، 

ضایعه ی ارتحــال عالم ربانی و دانشــمند عظیم الشــان 
فیلسوف و مفسر کبیر قرآن، حضرت آیه اهلل عامه طباطبایی 

را که یکی از مفاخر کم نظیر عالم اسام بودند، به پیشگاه 
ولی عصر ارواحنا له الفداء و حضــرت امام خمینی رهبر 
کبیر انقاب و حوزه های علمیه، مخصوصا حوزه ی مقدس 

قــم و مراجع عظام تقلید و شــاگردان ایــن مرحوم و همه 
دانشمندان و عاشقان علم و فضیلت تسلیت عرض می کنم.« 

در نهایت می تــوان چنین از نظــرات و آرای عامــه طباطبایی 
استنباط کرد که ایشــان با انقاب اســامی مخالف نبوده اند، و 
ایشــان به عنوان یک فیلسوف سیاســی، به دنبال گذار از اوضاع 

موجود و رســیدن به وضع مطلوب بوده انــد. رضوان الهی بر 
روح پاک ایشان!

)منبع: برگرفته از ســخنرانی حجت االســام دکتر 
احمدرضــا یزدانــی مقــدم؛ عضو هیئــت علمی 

پژوهشــکده علوم و اندیشه ی سیاسی؛ در تاریخ 
۲۲ آبان ماه، اجرا شده توسط بسیج دانشکده 

علوم اقتصادی و سیاســی دانشــگاه شهید 
بهشتی.(

عالمه طباطبائی و 
نهضت اسالمی

نسبت صاحب المیزان با انقاب اسامی
حکیمه امینی

کارشناسی علوم سیاسی/دانشگاه شهید بهشتی
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قیاس فـــــقه و اخالق

تعریف فقه و تعریف اخالق
باب مقایســه فقه و اخاق، همیشــه باز بوده است؛ اما قبل 
از هرکاری، در ابتدا باید ببینیم منظورمــان از فقه و اخاق 
چیســت؟ »فقه« در لغت به معنای نــوع خاصی از فهمیدن 
است، یعنی یک درجه ی مشخص از فهم مطالب. در اصطاح 
اما، معانی متفاوتــی دارد، گاهی منظور، فهــم و آگاهی به 
»احکام شرعی فرعی« )فرع در مقابل اصول دین است، یعنی 
شــامل اصول پنج گانه ی دین نمی شود( است که این آگاهی 
می تواند از طریق اجتهاد خود فرد باشــد یا از طریق تقلید از 
یک مجتهد؛ و گاهی منظورمان علمی اســت که طبق روش 
خاص خود موسوم به »اصول فقه« به استخراج احکام شرعی 
فرعی از منابع فقه )معموال از چهار منبع کتاب یا آیات قرآن 

کریم، سنت یا روایات، عقل و اجماع( می پردازد.
گاهی منظور از آن »شریعت« اســت یعنی همه ی احکام و 
آموزه هایی که از طرف شارع یا خداوند اعام شده است؛ اما 
در این جا منظور ما از فقه همان معنای دوم اســت که آن را 

یک »رشته علمی« می دانند.
حال که مفهوم فقه مشخص شد به ســراغ اخاق می رویم؛ 
اخاق هم ماننــد فقه دارای معانی گوناگونی اســت، معنای 
موســع آن که در فرهنگ اســامی نیز رایج و شامل علمی 
است که به »شــناخت فضایل اخاقی و راه های رسیدن به 

آن ها و رذائــل اخاقی و روش های پیراســتن نفس از 
آن ها« می پردازد. ما نیز منظورمان از اخاق همین 

معناســت، کما این که معانی دیگری هم بــرای آن متصور 
می شود؛ مثا در غرب بیشــتر به علمی که »رفتارهای خوب 

را از بد تمییز می دهد«، اخاق می گویند.
مقایسه علم فقه و اخالق

اکنون که تعاریف مشــخص شــد به ســراغ مقایسه آن¬ها 
می رویم؛ ایــن دو علــم را از چند جهت می توان بررســی و 
ارزیابی کرد: از منظر »موضوعــی« در اخاق، افعال و گفتار 
ابتدائا و بالذات موضوع آن محسوب نمی شوند، بلکه به دلیل 
این¬که راه رســیدن به فضایل و پیراســتن رذائل هستند، 
اهمیت پیدا می کنند؛ در حالی که فقــه، اصالت را به افعال 
و رفتارها می دهد و اوصاف نفسانی که غیر از افعال صادره از 

سوی مکلف هستند از نظر فقهی حکمی ندارند.
از نظر »منابع« محتاج توضیح بیشــتری هســتیم چرا که 
هرکدام از این دو علم خــود دارای گرایش ها و زیرگروه های 
متفاوتی هســتند. در اخــاق، یک گرایش بــه نام »اخاق 

نقلی« صرفاً آیات و روایــات را منبع اخاق می داند، در 
مقابل گرایش »اخاقی عرفانی« 

شــهود را به عنوان 
منبع  تنها 

معرفی می کند و در نهایت نیز گرایش »اخاق فلسفی« عقل 
را منبع می داند.

گرایشات فقهی عقل گرا و نص گرا
در فقه نیز دو گرایش »نص گرا« و »عقل گرا« موجود اســت 
که اولی صرفا به کتاب و سنت )همان آیات و روایات( بسنده 
می کند، ولی عقل گرایــی افزون بر کتاب و ســنت، عقل را 
هم دخیل می کند. از پیــروان گرایش نص گــرا می توان به 
محدثان و اخباریان )در پیروان مذهب تشــیع( و حنبلی¬ها 
در اهل تســنن اشــاره کرد. گرایش عقل گرا نیز طرفدارانی 
مثل اصولیون شــیعه و سایر مذاهب اهل ســنت دارد. البته 
میان شدت و ضعف اعتبار این منابع، در بین فقهای مذاهب 
مختلف اختاف اســت که در این مقــال، فرصت طرح این 

مسئله فراهم نمی باشد.
از تطبیق و مقایسه گرایش های اخاقی و گرایش های فقهی 
می توان بین آنها تفاوت ها و تشابه هایی استخراج کرد. از نظر 
هدف این دو علم هم پوشانی های بیشتری دارند، با این 
تفاوت که جنبه دنیوی در احکام 
دارد؛  غلبــه  فقهی 
که  زیــرا 

یکی از رســالت های مهم فقه تنظیم روابط اجتماعی است، 
)از این منظر بســیار شبیه علم حقوق اســت( اما در اخاق 

جنبه ی اخروی و باطنی غلبه دارد.
در نهایت از نظر ضمانــت اجرا اخاق صرفــا دارای نظارت 
درونی اســت و هیچ گاه ضمانــت اجرای حقوقــی و قانونی 
نخواهد داشت، هرچه هســت، در درون خود افراد است؛ اما 
فقه اغلب مشمول ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر 
و به طبع دارای نظارت بیرونی اســت و حتی می توان برای 
برخی از احکام آن ضمانت اجرای بیرونی نیز وضع کرد، کما 

اینکه می کنند.
یک نکته ی جالب در این مقایســه این است که بعضا هدف 
عالی برخی احکام فقهی، می تواند کسب فضایل و ارزش های 
اخاقی باشد، اما هیچگاه رسیدن به احکام فقهی هدف هیچ 

آموزه ی اخاقی ای نیست. 
و در پایان بیان این نکته ضروری اســت که مطلقا نمی توان 
تمایزی میان این دو علم قائل شــد و همیشــه و از هر نظر، 

همپوشانی های خاصی با یکدیگر داشته و دارند.

منبع: کتاب »فلسفه علم فقه«؛ اثر دکتر سعید ضیایی فر

علیرضا قنربی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی/دانشگاه تهران
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آوای وحی



آســمان تاوت قرآن کریم در مصر، همواره ستارگان زیادی 
در خود داشته اســت؛ در این یادداشــت، از میان ستارگان 
درخشــان آســمان تاوت قرآن کریم، به ســراغ ستاره ای 
پرفــروغ می رویم و نمایــی از زندگی ایشــان و توضیحاتی 
بس مختصر در باب سبک و ســیاق تاوت و آثار ایشان را به 
عاقه مندان محترم تقدیم می نماییم و او کســی نیست جز 

»شیخ محمد احمد عمران.«
والدت در مصر

شــیخ محمد عمران در 15 اکتبر ســال 
1۹44 میادی، در شــهری از شــهرهای 
استان السوهاج کشور مصر به نام طهطا چشم 
به جهان گشود. در اوان کودکی بر اثر عارضه ای 
نور دو دیده را از دســت داده و نابینا گشت؛ در عین 
حال، نوری از جانب خداوند بر قلب او تابیده و در ســن 

10 سالگی موفق به حفظ کتاب الهی، قرآن، شد.
در همان ســن، مراحل ابتدائی تاوت قرآن، از جمله تجوید 
را نزد شــیوخ نام آشــنای آن عرصــه فراگرفت؛ و در ســن 
11 ســالگی جهت ادامه ی فرآیند یادگیــری علم تاوت به 
قاهره،پایتخت کشور مصر، ســفر کرد. در قاهره به مؤسسه 
مکفوفین )نابینایان( رفت و به یادگیری اصول قرائات و علم 
نغمات و موسیقی پرداخت. همزمان با فراگیری علم تاوت، 
به یادگیری اصول انشاد و ابتهال خوانی در محضر اساتید 
پرداخت و بعدها توفیقاتی ســتودنی در این حوزه 
کســب نمود که در ادامه به آن اشاره خواهیم 

کرد.
صاحب نوای »اسماء اهلل الحسنی«

محمد عمران پس از گذشت ســنوات متمادی، وارد 
مراحل باالتری از زندگی شخصی خود شد و برای تامین 
معیشــت خود، در همین حوزه یعنی تاوت، به ســاحت 
مقدس قرآن کریم خدمــت می کرد. او قاری مســجد یک 
شرکت ریخته گری در حلوان، شــهری در استان قاهره مصر 

بود و از آن طریق ارتزاق می نمود.
در گذر زمان، هنگامی که در علــوم تاوت و ابتهال به فردی 
زبردست تبدیل شد؛ برای امتحان به رادیو مصر رفت و پس 
از موفقیت در آزمون های مربوطــه به عنوان مبتهل در رادیو 
مصر پذیرفته شــد؛ که تعداد زیادی ابتهال و انشاد از وی در 
رادیو از جمله »اسماءاهلل الحســنی« و دیگر ابتهاالت ضبط 

شده است.
نکته¬ی حائز اهمیت در باب زندگی شیخ محمد عمران این 
اســت که او عاوه بر این که یک قاری توانا بود، مبتهل بسیار 
خوبی نیز بود. به گونه ای که توفیق خلق آثار بسیار ماندگاری 
نصیبش شد؛ چنان که هنوز هم در بین طرفداران این حوزه 

از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
از ویژگی هــای منحصر به فــرد او و وجوه تمایــزش با دیگر 
قراء هم عصر خود می توان به تســلط بســیار خــوب او در 
علم موسیقی اشــاره کرد؛ که دائماً هم در تاوت ها و هم در 
ابتهاالتش شــاهد ایجاد حماســه هایی عظیم هســتیم؛ به 
گونه ای که مستمعین و دوست دارانش جملگی به فنان بودن 
او اتفاق نظر دارند. به عنوان مثال از نظر موســیقایی می توان 
گفت، او با استفاده از اجناس نغمات مختلف و با تکیه بر معنا 
و مفهوم آیــات، به خوبی آیات را برای مســتمعین به تصویر 
می کشد؛ و از نظر صوتی هم توانایی باالی او در ارائه درجات 
مختلف صوتی با کیفیت بســیار خــوب و یکپارچه، و وجود 
حســی عمیق و مثال زدنی در عین حال همراه با هیجان باال 

در صدای او الزم به ذکر است.
برخی تالوت های ماندگار او

در باب آثار مانــدگار او می توان به تاوت های ســور مائده، 
بقره، زمر، یوسف، قیامه و واقعه اشــاره کرد که نکات مذکور 
به خوبی در این تاوت ها به چشم می خورد و البته این ها نمی 
در یم آثار فاخر او هستند. اما اتفاقی اســفناک در زندگی او 
رخ داد و آن این که با وجود نام آشنا بودن و تبحرش، به دلیل 
حســادت و از روی غرض،  مجوز تاوت در رادیو به او اعطاء 
نمی شد؛ در حالی که تاوت های او بســیار مورد توجه مردم 

بود.
شیخ محمد عمران پس از ســال ها تاش و فعالیت و خدمت 
در ســاحت مقدس قرآن کریم، در تاریــخ ۶ اکتبر 1۹۹4، 
یعنی دقیقا یک هفته قبل از پنجاهمین ســالروز میادش، 
چشم از جهان فروبست. این در حالی بود که مجوز تاوت او 
در رادیو کمتر از یک ماه بعد از مــرگ او مهیا و بنا بر تحویل 
به او بود، که به سرانجام نرســید و چه بسیارند افرادی که در 

زمان حیات خود درک نمی شوند!
به راستی چه عنایتی به او شــده بود که چنین تاوت¬های 
ماندگاری را از خود به یادگار گذاشــت و سالیان سال است 
که از ابتدای حیات خــود تا هم اکنون قلوب مشــتاقان را با 
کام خداوند و صوت ملکوتی خود جا می بخشد! طوبی له و 

حسن مئاب.

پی نوشــت: با اقتباس از زندگی نامه اســتاد محمد عمران، 
Mustafa- مندرج در تارنمای اینترنتی اکبرالقراء؛ به نشــانی

ismail.blog.ir

قاری تیره چشم 
روشن بین

امیرحسین رحمتی

کارشناسی علوم قرآن و حدیث/دانشگاه تهران
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کشاورزی از مصر، با تالوت هایی 
بر مدار شور و احساس

حرم حضرت عبدالعظیم می برد، یک شــب با اســتاد وعده 
گذاشت که قبل از تاوت ایشــان را به مغازه ی کله پاچه ای 
برده و ایشــان را مهمان کند؛ زیرا که اســتاد متولی عاشق 
کله پاچه بودند. اســتاد هم قبول کرده بودند و با هم به کله 
پاچه ای رفتند. گویا استاد 4 دســت کامل کله پاچه خورده 
بودند! به همین دلیل کمی هم با تاخیر به تاوت رســیدند. 
سپس ایشــان تعریف می کردند که اســتاد هر چه آن شب 
تاش کردند که فرازی در حد 10 الی 15 ثانیه هم بخوانند، 
نتوانســتند و گویا 3 تــا 5 دقیقه تاوت فرمودند و ســپس 
صدق اهلل گفتند. البته یکی از اســاتید نیز تعریف می کردند 
که سر ســفره افطار، اســتاد متولی خیلی خوب از همه چیز 
می خوردند. به ایشان گفتم استاد قبل از تاوت از نظر صوتی 
اذیت نمی شوید؟! ایشــان فرموده بودند به این مضمون، که 

قاری قرآن بایستی خوراک خوبی داشته باشد، زیرا که تاوت 
قرآن انرژی زیادی می خواهد.

سرانجام این ستاره ی نامدار آســمان قرائت قرآن کریم، در 
۲5 تیر 13۹4 و در ســن ۶8 سالگی درگذشت و پیکر وی در 
زادگاه اش به خاک سپرده شــد، اما عاقه مندان به عرصه ی 
تاوت قرآن کریم هنوز از صدا، لحن و حی و حال کم نظیر او 

بهره ها می برند. رضوان اهلل علیه!

)برگرفته از خاطرات منقول اســاتید ســلیمی و داوودی در 
جلسات قرآن کریم که خود از زبان آن عزیزان شنیده ام.(

محمدرضا زاهدی

کارشناسی ادبیات عرب/دانشگاه فرهنگیان

صاحب نوایی دل انگیز 
نوایش را بارها و  بارها از رادیو و تلویزیــون از کودکی، و یا در 
جلسات قرآن از مقلدان او می شــنیدم. تاوت های زیبای او 
مانند تاوت آیات پایانی ســوره ی مبارکه ی حشر، هنوز هم 
از دل انگیزترین نواهای قرآنی اســت که پخش شدن آن در 
وقت اذان¬گاهی و یا سایر اوقات، روح آدمی را جا می بخشد. 
نام صاحب این صوت آرامش بخش، الســید متولی عبدالعال 
است، زاده ی روســتای »الفدادنه«، شهرســتان فاقوس در 
استان الشــرقیه مصر و متولد ۲۶ آوریل 1۹4۷ که به تاریخ 

شمسی می شود ۷ اردیبهشت 13۲۶.
آن طور که از خود اســتاد منقول اســت؛ هر گاه که از ایشان 
می پرسیدند شغل شما چیســت؟! می فرمودند: »انا الفاح.« 
یعنی من یک کشــاورز هســتم. و این نشــان دهنده ی این 
موضوع اســت که برخاف بســیاری از قاریــان دیگر مصر، 

ایشان از یک روستا رشد کرده و به این جایگاه رسیدند.
درباره ی استاد متولی عبدالعال نوشــته اند که از همان اوان 
کودکی برای تحصیل به مکتب رفت و در آن جا با وجود سن 
اندک، 3 جزء از قــرآن را حفظ نمود و در این راه پیشــرفت 
شایانی کرد. وی در ابتدای عرصه ی تاوت، به تقلید از استاد 
عبدالباســط محمد عبدالصمد و هم چنین اکبر القراء، شیخ 
مصطفی اسماعیل پرداخت. ســید، در 1۲ سالگی به عنوان 
یک حافظ کل قرآن مطرح شــد و در همیــن دوران بود که 
شــیوه و احکام تجوید قرائت را آموخت و سپس در محافل و 

مجالس به تاوت آیات قرآن کریم اهتمام ورزید.
سفر به ایران

سید متولی عبدالعال در سال 13۷0 شمسی به کشور ایران 
نیز ســفر کرد و پس از آن در هشــتمین دوره ی مســابقات 

بین المللی حفظ و قرائــت قرآن که در دهــه ی فجر همان 
سال در حسینیه ی ارشــاد در جریان بود نیز عهده دار داوری 
بخشی از مسابقات شد. وی به شــهرهای قم، مشهد، کرمان 
و یزد نیز سفر کرد و در این شــهرها به تاوت قرآن مبادرت 
نمود. وی همچنین به بسیاری از کشورهای عربی و آفریقایی 

نیز برای تاوت قرآن سفر کرده  است.
سبک تالوت های مرحوم استاد

به شخصه همیشه مشتاق شنیدن خاطراتی درباره ی استاد 
عبدالعال و این کــه چگونه در تاوت خــود این همه حس و 
حال خوب به مستمع خود منتقل می کنند، بوده ام. شاید به 
جد بتوان گفت اســتاد متولی بیش از آن که در تاوت خود 
برای خواندن مقامات خاصی تاش کنند، حس و حال خوب 
ایشــان، خودش الحان را انتخاب کرده و بــه زیبایی هر چه 
تمام تر آن را به مستمع انتقال می دهد. یکی از مستندات این 
سخن من، فرمایش خود ایشان است که یکی از اساتید برای 
بنده تعریف می کردند که من به اســتاد گفتم: استاد من فکر 
می کردم شما نابینا هستید، چون در تاوت کاما چشم بسته 
قرائت می فرمایید! ایشــان در پاســخ فرموده بودند که خیر 
بنده در تاوت غرق می شوم و لذا چشمانم را می بندم و گویی 
در عالمی دیگر سیر می کنم. که واقعا این مسئله را می توانیم 

در تاوت های تصویری استاد به وضوح مشاهده کنیم.
کله پاچه در شهرری!

اســتاد متولی از قاریــان پر نفســی بودند که فــراز های 1 
دقیقه ای و قریب به 1 دقیقه ای از ایشــان بسیار فراوان یافت 
می شــود. خاطره ای نمکین، ذیل نفس بلند اســتاد از یکی 
اســاتید شــنیدم. ایشــان می فرمودند که راننده ای که 30 
شب در ماه مبارک رمضان، اســتاد را برای تاوت از هتل به 
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اســتاد حاج حســن ربیعیان، متولد 
1345 و نفــر اول مســابقات بیــن 
المللي قرآن کریم جمهوري اسامي 
ایران در سال 1380، از آن چهره های 

خوش اخــاق و خنــدان جامعه¬ی 
قرآنی اســت که لبخند صمیمانه اش 
هیچ گاه از ذهن پاک نمی شــود. اکثر 
اوقات ایشــان را با عنــوان داور، در 

مســابقات مختلفی دیده ایم و هر بار 
با متانــت مثال زدنی خــود، آرامش 
را به متســابقینی هدیــه داده اند که 
اســترس و اضطراب اجرای تاوت یا 

ارائه ی محفوظات، از ســر و رویشان 
می باریده. هم چنین چند ســالی هم 
هســت که در و دیوار و صحن آستان 
مقــدس امامزاده پنج تــن لویزان، با 
صدای زیبای این اســتاد متخلق به 
اخاق قرآنــی انس گرفتــه و مزین 

شده اســت. جلســات قرآن ایشان 
-البته قبل از شیوع ویروس منحوس 
کرونــا- از گرم ترین جلســات قرآن 
کریم در شهر تهران به شمار می آید 
و جوانان و نوجوانان زیادی با حضور 
در جلسه ی ایشان، از وجود پربرکت 
استاد، بهره مند شده و بر سر سفره ی 

قرآن کریم متنعم می شوند. 

* ضمن تشــکر از قبول دعوت 
ما برای انجام ایــن مصاحبه، به 
عنوان ســوال اول، بفرمایید که 
فعالیت قرآنی خودتان را از چه 

زمانی آغاز کردید؟
- ســام علیکم و رحمه اهلل؛ در ابتدا 
آموزش را از سنین کودکی در محیط 
خانواده آغــاز کردم و به واســطه ی 
برادران بزرگ ترم این مسئله جدی تر 
شــد و ســپس به صورت حرفه ای از 
سن 11 ســالگی، تاوت و آموختن 

فنون قرآنی را دنبال کردم.

* چه طور وارد فضــای قرآنی 
شدید؟

- به واســطه ی آشنا شــدن با استاد 
تاوت، ابوالشــهید مرحوم اســتاد 
علــی اربابی که خــود از اســاتید و 
افــرادی بودند کــه به مصــر رفته و 
از داوران بین المللــی قــرآن بودند. 
تشویقات ایشــان و هم چنین حضور 
اســتانی  و  در مســابقات محلــی 
منجر شــد که به فضــای حرفه ای 
مســابقات بین المللی نیــز راه پیدا 
کنم. همچنین تشــویق های دوست 
بــرادرم، که هروقــت با هــم دیدار 
داشــتیم، به من می گفت یک »بسم 
اهلل عبدالباسطی« بگویم و سپس به 
من هدیه ای می داد. کــه البته خود 
ایشــان هم از قاریان قرآن بودند که 
به فیض عظیم شــهادت نائل آمدند. 
عاوه بر تمامــی این هــا و حمایت 
خانواده و افراد قرآنی از استعداد بنده 

در این حــوزه، جذابیت های هنری و 
زیبایی های خود قرآن نیز باعث شد 
که با لطف خدا، بیش از پیش دراین 

مسیر ثابت قدم شوم.

* به واسطه رشد در فضای قرآنی 
چه موفقیت هایی در زندگی خود 

کسب کردید؟

- ارتباط بــا قــرآن و دارای وجهه و 
شخصیت قرآنی شــدن، جنبه های 
مثبت بســیار زیادی در ابعاد فردی، 
اجتماعــی و اخاقــی شــخصیت 
من داشــت و بــه همین دلیــل دارا 
شــدن هویت توحیدی و ارزشــی، 
موفقیت¬هــای  بزرگ¬تریــن  از 
بنده در جریــان انس با قــرآن بوده 
اســت. احترام ویژه ای که به اعضای 
جامعه ی قرآنی گذاشــته می شــود، 
باعــث افزایــش اعتماد بــه نفس و 
هدفمند شــدن جریان زندگی است 
که در فضای شــغلی هم، که در واقع 
تدریس قــرآن بود، اعتمــاد متقابل 
محیط و دانش آموزان و دانشجویان 
را در پی داشت. بحمداهلل، در همین 
فضا بــود که قریــب بــه 30 نوبت، 
به کشــورهای خارجــی من جمله 
عربستان سعودي، چین، هندوستان، 
تایلند، مراکش، پاکســتان، اتیوپي، 
یوگساوي، آفریقاي جنوبي، سوریه، 
لبنان، مالــزي و امــارات متحده ی 
عربی جهت تبلیغ، تــاوت و داوری 
مســابقات قرآن کریم اعزام شــدم 
و توفیــق اصاح اذهانی که توســط 
وهابیت خدشــه دار شــده بــود که 
شــیعیان ارتباطی با قــرآن ندارند و 
قرآن را مهجــور می داننــد، در حد 
توان نصیبم شد. حضور در بسیاری از 
مسابقات و کسب رتبه های مختلف 
نیز از دیگــر موفقیت های من در این 
مســیر بود؛ که شــاخص ترین آن ها 
به ترتیب زیر بودند: کســب رتبه ی 
اول مســابقات قرآن کریــم اوقاف و 

گفتگویی با قاری بین المللی قرآن کریم، استاد حسن ربیعیان 
تهیه و تنظیم: زهرا ربیعیان

کارشناسی علوم اجتامعی/دانشگاه شهید بهشتی

هر پرسش و ابهامی که در زندگی ما
 مطرح می شود، قرآن پاسخ گوی آن است
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امورخیریه اســتان تهران در سال 
1380، و هم چنین کســب رتبه ی 
اول مسابقات سراسري قرآن کریم 
اوقاف و امورخیریه در سطح کشور 
در همان ســال بــود. در عرصه ی 
مسابقات بین المللی نیز بحمداهلل، 
رتبه ی اول مســابقات بین المللي 
قرآن کریم هندوســتان در ســال 
13۶8، رتبه ی اول مســابقات بین 
المللي قرآن کریم کشور بنگادش 
در سال 13۷5، و در نهایت رتبه ی 
اول مســابقات بیــن المللي قرآن 
کریم جمهــوري اســامي ایران 
در ســال 1380 را کســب کردم. 
هم چنین به لطــف حضرت حق، 
توفیق تشرف ۷ سفر به مکه مکرمه 
جهت تبلیغ و قرائــت و هم چنین 
توفیق تاوت در عتبات عالیات نیز 
نصیبم شد. هم چنین چند دوره در 
محضر رهبــر معظم انقاب حفظه 
اهلل، تاوت داشــتم و ابــراز تفقد 
ایشــان نســبت به اینجانب برایم 

بسیار لذت بخش بود.
هم چنین کســب مدرک درجه ی 
1 تاوت، معادل دکتری از شورای 
عالی قرآن نیز جزء دســتاوردهای 
قرآنی من بوده اســت. بــه عاوه 
توفیــق تــاوت در کنــار قاریان 
مشــهور مصری از جمله: اســتاد 
راغب مصطفی غلوش، ابوالعینین 
شعیشع، شیخ احمد نعینع و... نیز 
جزء لحظات شیرین حیات قرآنی 
من بوده اســت. افزون بر این ها از 
جمله موفقیت های بنــده در این 
فضا، تربیت و آموزش شــاگردانی 

است که بســیاری از آن ها در زمره ی 
قاریان بین المللی و مدرســان قرآن 

کریم هستند.

* بســیار عالــی، توفیقات تان 

این که  روزافزون؛ و سوال دیگر 
زندگی  شــدن  قرآنــی  برای 
دانشجویان چه ایده و توصیه ای 

دارید؟
- بــاور قلبــی بــه اینکــه قــرآن 

هدایت گری است که هیچ گاه اشتباه 
نمی کند و هرکــس می خواهد بداند 
که خداوند متعال چه در نظر داشته 
و چگونه تدبیر می کــرده، با توجه به 
اینکه صفات خداوند عین ذات اوست 

و قرآن هم رشــحه ای از علم بی کران 
خداوند اســت، باید که قــرآن را در 
برنامه ی زندگی خــود قرار دهد. زیرا 
که قــرآن چکیده تفکــر خداوندی 
اســت و این باور که تفکر خداوند ما 

فوق تفکرات است، سبب می شود که 
بدانیم هرآن چه که امــر و نهی کرده 
اســت و باید ها و نبایدهایی که برای 
ما در قرآن آورده است، قطعا سازنده 
اســت و جز برای رستگاری و فاح ما 

نخواهد بود.
بسیار خوب اســت که روزانه انس با 
قرآن داشته باشیم و پیرامون فرامین 
و ســخنان خداوند کــه در قرآن در 
اختیارمان قرار داده شده است، خوب 
تفکر و تعقل کنیــم. »إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن 
یَْهِدي لِلَِّتــي ِهَي أَْقَوُم.« )ســوره ی 
مبارکه اســراء، آیه ۹( قرآن کریم ما 
را از گذشــته ها آگاه می کند و برای 
زندگی حال مــا و هم چنین آینده ی 
ما برنامــه دارد. هرچیز که در زندگی 
ما مطرح می شــود، قرآن پاسخ گوی 
آن است. چرا که علم بشر مؤید دین 
نیســت؛ به این معنا که در آینده ها، 
علم بشر خواهد توانست اندک اندک 
به عمق فرمایشات قرآن کریم برسد، 
زیرا قرآن دربرگیرنده ی تمام زمان ها 

و موقعیت هاست. 

* تشکر از شما که وقت خود را 
در اختیار ما قرار دادید.

- درپناه قرآن باشید.
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تاریخ زندگانی امامان شــیعه، یکی از موضوعات 
مورد توجه تاریخی

تاریخ اهل بیت عصمــت و طهارت، همــواره از موضوعات اصلی 
پژوهشــگران و مورخان مســلمانان شیعه و ســنی بوده است. 
حتی در مواقعی پژوهشگران غیرمســلمان نیز به آن پرداخته و 
کتاب هایی در این موضوع پدید آوردند، که شــاید معروف ترین 
آن ها کتاب »امام علی صدای عدالت انســانی« نوشــته ی »جرج 

جرداق« مسیحی باشد.
 اما آن ســیری که ما در اکثر کتــب مربوط به اهــل بیت، علی 
الخصوص آن کتاب هایی که زندگانی این چهارده اختر تابناک را 
در خود جمع کرده مشاهده می کنیم، اغلب سیری داستانی است 
که با والدت یک امام شروع شده و با شهادت او به پایان می رسد و 
به همین ترتیب، نویسنده در ادامه ی کتاب، می رود سراغ امامی 

دیگر و به شرح اعمال و رفتار و زندگی و خصال او می پردازد.
 لذا کمتر کتابی را می توانیم پیدا کنیم که زندگی این پیشــوایان 
معصوم را در یک مسیر جمع کرده باشد و در یک خط سیر نشان 
دهد. مدعی این نیستم که نویســندگان دیگر کتاب ها، مسیر هر 
امام را جــدای از امام دیگر می دانند. بلکه منظورم این اســت که 
نتوانسته اند این موضوع را به درستی مخاطب برساند که »کلهم 
نور واحد«. کتابی که مدنظر ماســت، اما در این مســیر به خوبی 
حرکت کرده است و به مخاطب می فهماند که بله؛ واقعا امامان ما 

نوری واحد هستند.
انسان دویست و پنجاه ساله

در کتاب »انسان ۲50 ســاله«، که به همت انتشارات »صهبا« به 
چاپ رسیده است، ناشر توانســته در 1۷ فصل، سخنان پراکنده 
رهبر معظم انقاب و عالم و دانشــمند برجسته، حضرت آیت اهلل 
العظمی ســیدعلی خامنه ای را که در طول 30 ســال )135۹-

138۹( در مناســبت های گوناگون، پیرامون زندگی اهل بیت و 
سیرت ایشــان بیان کرده اند، جمع آوری نموده و نظریه »انسان 

۲50 ساله« معظم له را در این کتاب مدون کند.
اما داســتان این نظریه چیســت؟ همانطور که گفته شد، اغلب 
پژوهشــگران به گونــه ای به نقــل و تدویــن تاریــخ اهل بیت 
پرداخته اند که گویا ســیرت و منش هر امامی، متفاوت و متمایز 
از امام دیگر اســت و نتوانســته اند آن ها را در یک مسیر و در یک 

چارچوب تعریف کننــد. لکن آیت اهلل خامنــه ای این نظریه را 
به صورتی حســاب شده و دقیق ترســیم کرده اند. نظر 

ایشان اجماال این است که شــاید از زمان رحلت 
رســول اکرم در ســال 11 هجری تا زمان 

شروع غیبت صغرا در سال ۲۶0هجری، 
۲50 ســال فاصله باشــد و در طول 

این مــدت، 1۲ امــام معصوم در 
شرایط متفاوت به امامت رسیده 

باشند؛ ولی نباید این دوره ها 
را متمایز و متفــاوت از هم 
دانست؛ بلکه ائمه ی شیعه 
علیهم السام مانند انسان 
واحدی هســتند که ۲50 
سال عمر کرده و در طول 
این ۲50 ســال، به سمت 
هدفی واحد و البته با اصول 
و قواعــدی واحــد حرکت 

کرده اســت. البته در طول 
این مسیر به تناســب زمان، 

تکنیک های خود را عوض کرده  
است. مانند انسانی که می خواهد 

به مقصدی برود؛ خــوب این فرد به 
اقتضای شــرایطی که در طول راه با آن 

مواجه می شــود، گاهی تند می رود و گاهی 
آهســته، گاهی پیاده می رود و گاهی سواره، ولی 

همواره راه و هدفش یکی است.
نکاتی در باب کتاب 

الزم است درباره این کتاب، نکاتی را مد نظر داشته باشیم. نکته ی 
اول اینکه تمام ســعی آیت اهلل خامنه ای در این کتاب بر این است 
که ذهن ها را از این گزاره، که ائمه اطهار گروهی از رهبران دینی 
بودند که معارف دین را به دیگران آمــوزش می دادند، دور کرده 
و وجهه ی سیاســی آن بزرگواران را برجســته کند. لذا در همان 
فصل های ابتدایی کتاب عنوان می دارد که امامان ما در طول این 
چند صد سال و علی رغم وجود شــرایط و مقتضیات متفاوت، در 

یک مبارزه ی حاد سیاسی با حکومت طاغوت بودند 
و هدف ایشــان از این حرکت ۲50 ســاله، 
چیزی جز »برپایی حکومت اســامی 
مورد نظر پیامبر گرامی اســام« 
نبوده است. در همین راستا، 
عمده ی تاش ائمه اطهار 
را در ذیــل مبــارزات 
جهــت  سیاســی، 
تشــکیل حکومت 
اســامی تعریف 

می کنند.
ســکوت  از   
ســاله ی   ۲5
منین  لمو ا میر ا
علیــه  علــی 
صلح  تا  السام 
حســن،  امــام 
حضــرت  قیــام 
 ، ء ا لشــهد ا سید
ادعیه ی امام ســجاد 
و تشکیات سازی های 
امــام باقر و امــام صادق 
علیهما الســام. ایشان تمام 
این هــا را در  ذیل یــک عنوان 
خاصــه می کننــد: »مبــارزه برای 
برپایی حکومت اســام«. البته جمع کردن 
این موارد، که برخی از آنها از ظاهر در مقابل هم قرار 
دارند، مانند صلح امام حسن و قیام مسلحانه امام حسین، نشان از 
تسلط عمیق حضرت آیت اهلل خامنه ای به زندگی، سیره و تاریخ 

اهل بیت دارد.
نکته ی بعــدی که در این کتــاب نظر مخاطب را بــه خود جلب 
می کند، بیان این موضوع اســت چون همه امامان و پیشــوایان 
شــیعه به مثابه یک انســان هســتند، لذا نمی توان با اقدام یک 
امام، اقدام و عمل امام دیگر را مورد نقــد قرار داد. به عنوان مثال 
نمی توان گفت که چرا امام حســین قیام کــرد ولی امام  مجتبی 

خیر؛ و یا اینکه بگوییم من عکس العمل امام حسین را قبول دارم 
و بیشتر می پســندم ولی اقدام امام مجتبی را نه!. با خواندن این 
کتاب خواهید فهمید که هر کدام از امامــان ما دارای چارچوب، 
اصول و قواعد رفتاری واحدی بودند که اگر هرکدام از ایشــان در 
شــرایط مشــابهی قرار می گرفتند، همان کاری را می کردند که 
امام دیگر انجام می داد. به عنوان مثال اگر امام مجتبی و امام باقر 
علیهما السام هم در شــرایط امام حسین قرار می گرفتند، همان 
کاری را می کردند که امام حســین کرد؛ با همان شــور و صابت 
و حماســه! و همین طور اگر حضرت اباعبداهلل هم در شرایط امام 
مجتبی قرار می گرفت، همان کاری را می کرد که امام برادر کرد. 
کما اینکه در هیچ جایی از تاریخ نیامده امام حســین علیه صلح 
با معاویه نقدی به امــام مجتبی کند؛ بلکه خود پاســخگوی نقد 

نقادان نیز بود!
 خاصه ی کام این که سیر این انسان ۲50 ساله با غیبت صغری 
تغییر پیدا می کند و وارد دوره ای می شــود که مــردم از حضور 
فیزیکی امام در بین خودشــان محروم هســتند. اما هر کس که 
اندکی منطق بداند، با توجه به سیر ۲50 ساله ی امامت در دوران 
حضور امام در بین مردم، نقشــه راه را در ایــن دوران غیبت نیز 
خواهد فهمید و در مســیر آن حرکت خواهد کرد و در این مسیر 
امام خویش را یاری خواهد نمود. مســیری که بــه دنبال احیای 

حاکم شدن دین حق الهی بر جهان و حکومت صالحین است.
 در انتها بیان این نکته ضروری اســت که این کتاب، در 3 حلقه و 
برای 3 دســته ی متفاوت از مخاطبین؛ نوجوانان و دانش آموزان، 
عموم مردم و جوانان، محققان و پژوهشگران تهیه و تنظیم شده 
است که متناســب با نیاز، ســطح دانش و آگاهی خود می توانید 
به هر یــک از آن ها مراجعه کنید. جالب آنکــه مطالب هیچ کدام 
از این حلقه ها تکراری نیســتند؛ بلکه هر کــدام، مکمل دیگری 
خواهد بود. با خواندن این کتاب دید تازه ای نسبت به تاریخ پرفراز 
و نشیب و نورانی اهل بیت عصمت و طهارت کسب خواهید کرد؛ 

به امید حضرت حق.

منبع: انسان 25۰ ساله؛ سیدعلی خامنه¬ای؛ انتشارات صهبا

کّلهم نور واحد
معرفی کتاب انسان ۲50 ساله

محمدامین مهرعلی تبار

کارشناسی حقوق/دانشگاه شهید بهشتی
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فضیلت یاسین از زبان آل یاسین
امام صادق علیه الســام می فرمایند: »هرکس سوره یس را 
قبل از خواب یا در روز قبل از آن که شام شود بخواند، در آن 
روز از محفوظین و بهره مندان باشــد و از هر آســیبی حفظ 
شــود.«   پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله هــم می فرمایند: 
»کسی که وارد قبرستان شود و سوره یس را بخواند، از عذاب 
اهل قبور کم می شــود و برای قاری آن نیز به تعداد مردگان 
حسنات و پاداش داده می شود.« هم چنین سیوطی از رسول 
اکرم اســام، روایت کرده است: »کســی که در شبی، برای 
طلب خشنودی خدا، سوره ی یس را بخواند، آمرزیده خواهد 
شــد.« به راســتی حکمت این همه تأکید بر تاوت سوره ی 

یاسین چیست؟!
دوستی می گفت قلب قرآن را مغتنم بدانید و اگر می خواهید 
از کل قــرآن، آیه و یا ســوره ای را از بر بدانید، »یاســین« را 
به حافظه بســپارید که همیشه و همه جا با شــما در قلب و 
حافظه تان باشــد. تاوت همه ی آیات قرآن ما را با این کتاب 
الهی مأنوس می کند تا همچون راه رویی خداجو، خود را میان 
آیات ببینیم و معنای زندگــی و راه زندگی را با تدبیر و تعمق 

در آیات الهی بیابیم؛ شاید آیات این سوره بیش تر.
چند وجهی بودن قلب قرآن

تاوت سوره مبارکه ی یاســین، و تدبر در آن مطابق روایات، 
ما را به فهم بهتر و روشــن تری از این سوره می رساند. معنای 
این ســوره عمیق، چند الیه و گســترده اســت و از همین 
روســت که آن را قلب تپنده قرآن نام نهاده اند. به نظر می آید 
تفســیر قرآن جاری در زمان و مکان است. آن گونه که عامه 
طباطبایی رحمه اهلل علیه می فرمود: پس از المیزان می توان 
هر بار تفسیر دیگری نیز نوشــت، چرا که هر زمان بر درک ما 
نسبت به قرآن افزوده می شــود. پس عجیب نیست که یک 

نوشته بر پشــت نیســانی آبی رنگ یا دیوار نوشته ای، 
کتابی یا حتی نگاهی ما را به شــناخت جدیدی از 

این سوره برســاند، آن گونه که برای من رخ داد. 
راننده گویا اهل معنا بود که بر پشــت ماشــین 
خود با خط خوشی نوشــته بود: »یس، همان 
یا حسین بی ســر اســت.« جالب است که در 
سوره نیز می توان ردپایی از سیدالشهداء یافت. 
آن جا که مصلحی می آید و قوم خویش را انذار 

می دهد: »و جاء من أقصی المدینه رجل یسعی 
قال یا قوم اتبعوا المرسلین.« و سپس نیز راضیه و 

مرضیه به سوی خدای خویش باز می گردد.

دعوتی به خود و خداشناسی
ســوره ی یاســین را دعــوت خــدا بــه خود آیی و 
خودشناســی بدانیــم که بــه حق مــا را بــه خود 
باز می گرداند. یکبار هم که شــده آیــات را به همراه 
معنای آن تاوت کنیم، خداونــد از عظمت و اهمیت 
قرآن تا سرگذشــت قــوم انطاکیــه و معــاد و توحید 

برای مان می گوید: »إنما امره اذآ أراد شیئا أن یقول به کن 
فیکون«. و امان از یوم الحســره، آن گاه که از رو ی گردانان 
پیام و پیامبران الهی باشیم، »یا حسره علی العباد ...«. در این 
سوره نیز گویا ابر و باد و مه و خورشید و فلک، هریک به سهم 
خود نشــانه ای می آورند تا ما را تکان دهند که سوار کشتی 
نجات الهی شــده و تحت امر خدا و ولی خدا رستگار گردیم. 
»فسبحان الذی بیده ملکوت کل شــی و الیه ترجعون«. و به 
حق، منزه است کسی که اختیار همه چیز در دستان اوست 

و همگی به سوی او باز خواهیم گشت.

یا حسین؛
 و القرآن الحکیم

جستاری در فضیلت تاوت قلب قرآن کریم
لیال عزیزی
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اندیشه سیاسی را می توان با مسائل و 
گزاره هایش تعریف کــرد و گفت این 
اندیشه به بررسی مســائلی که جامعه 
سیاســی مطرح می کنــد، می پردازد. 
در عین حال به جامعــه ای، جامعه ی 
سیاســی گفتــه می شــود کــه نهاد 
حاکمیت ویژه ای داشــته باشــد. به 
گونه ای که بتواند اعمــال اقتدار کند؛ 
یعنی هم قانون گذاری کند و هم اجرا 
و نظارت بــر قانون را بر عهده داشــته 

باشد.
در امور رویدادی عصر ائمه علیه اسام 
یعنی حد فاصل یک دوره ی ۲۷0 ساله 
همواره موارد مختلفی مطرح بوده که 
بررسی هرکدام یک ســیر مطالعاتی و 
تحقیقاتی گسترده ای را می طلبد. در 
متن حاضر به طور خاصه فرایندهای 
دولت سازی و نارســایی های آن را در 
جامعه ی اســامی، از عصر رسول خدا 
تا زمان حضرت سیدالشــهداء علیهم 

السام، بررسی خواهیم کرد.
 عصر نبوی

در عصر نبوی شاکله های فکرسیاسی 
و زیســت اجتماعی جامعــه محور با 
مجاهدت های حضرت رســول اکرم 
و یارانش پــی ریزی شــد. مهم ترین 
شاخصه ی موجود عبارت بود از ایجاد 
یک ســاز و کار اعمال اقتدار مشروع از 
طریق تاســیس نهاد دولت. اما دولت 
چیســت؟ ماکس وبر دولت را به نهاد 

دارای حق اعمال زور مشــروع تعریف 
می کند. اگر این مبنای نظری را قبول 
داشته باشــیم در حقیقت دولت ساز و 
کارهای اعمال حاکمیــت، یعنی حق 
قانون گذاری، اجــرای قانون و نظارت 

بر قانون را بر عهده دارد.
حجاز ما قبل دوره ی پیامبر ابدا ســاز 
و کاری به نام دولــت را در درون خود 
نداشت. لذا ســاخت دولت بین اعراب 
بدوی کاما یک امر بدیع و نو محسوب 
می شد. از طرفی رسول اکرم در کنار 

ایجاد این ســاختار فعالیت های 
نهادی خود را نیــز جلو برد. 

به این معنی که ایشان با 
اتکا به قرآن و وحی 

تــاش می کرد 
ســیر 

یا  اندیشه 
حقیقــت  در 

این  افــزار  نــرم 
ارائه  دولــت را نیــز 

کند. از ایــن منظر دوران 
نبی مکرم اســام از 4 پارامتر 

اساســی تاســیس دولــت یعنی 
حاکمیــت، حکومــت، جمعیت و 
ســرزمین برخوردار شــد. ذکر این 
مقدمه برای فهم تحوالت پســینی 
امری الزم اســت. از بعــد از رحلت 
رسول اکرم، در سقیفه با ایجاد یک 
سازوکار شــبه دموکراســی مسیر 
تبیین شــده از جانب رسول اهلل به 

انحراف کشیده شد.
مفهــوم  از  گوناگونــی  تعابیــر 

دموکراســی می شــود؛ مــن جمله 
تعبیری که ارسطو از دموکراسی 

دارد، بســی جالب توجه است. ارسطو 
دموکراســی را حاکمیــت اکثریت بر 
اقلیت، بدون در نظر گرفتن مبانی و 
المان های اخاقی عنوان می¬کند. 
از نگاه او دموکراســی بــد ترین نوع 

حکومت است.
جریان سقیفه البته که دموکراسی 
محورانه نیــز نبود. چــرا که رجوع 
مردم در غدیــر گواه ایــن مدعی 
است که اساســا مبنای دموکراسی 
در جهان اســام نه ســقیفه، بلکه 

واقعه¬ی غدیرخم بود.
عصر علوی

خلیفه¬ی  عصــر  در 
اول و دوم و سوم 
ساز وکار های 
ل  عمــا ا
ت  ر قد
گسترده تر 
و متنوع تر شد. 
پادشــاهی  تصرف 
انتقــال  و  ساســانی 
تجربیــات حکومت¬داری 
ایرانیان به داخل شــبه جزیره 
موجب شــد که دولت مکه از حیث 
تنوع سازمانی گسترش زیادی پیدا 
کند. این گســترش چون همراه با 
گســترش نرم افزاری عصر نبوی 
نبود، عامل تشــدد و تشتت های 

بعدی در جامعه¬ی اسامی شد.
در دوره¬ی حکومــت علی علیه 

الســام چالش های جامعه ی اسامی 
گسترده تر شده بود. از طرفی نارسایی 
هایی در حکومت ایجاد شده بود که حل 
و فصل هرکدام حجــم زیادی از وقت و 
توان دولت مســتقر را می¬طلبید. این 
فضای چالش¬خیز بــا 3 جنگ بزرگ 
جمل، صفین و نهروام توام شــد. بروز 
این جنگ¬ها خــود نماینگر وضعیت 

شکننده¬ی عصر علوی است.
دولت، در مفاهیم قرآنی با رجوع مردم 
بــه پیامبر و قــرآن شــکل می¬گیرد. 
دوره¬ی حضرت علی علیه الســام نیز 
در حقیقت بــا رجوع مجــدد مردم به 
ایشــان ایجاد شد. به بیان ســاده¬تر ، 
دولتی که علی علیه الســام تاســیس 

کرد دولتی تمام مشروع و مقبول بود.
اما این فرایند به تنهایی دیگر کارســاز 
نبود. چــرا کــه فرایند هــای فکری و 
ذهنی که رســول اهلل آغاز کــرده بود، 
در عصر خلفای ســه گانه متوقف شده 
بود. عدم توســعه¬ی نرم افــزاری در 
کنار توسعه¬ی گســترده¬ی سازمانی 
در ســال-های بعد، منتج به یک نوع از 
هم گســیختگی در جامعه¬ی اسامی 
شــد. دیگر مــاک برتری افــراد تقوا 
نبود. اصالت ارزشــی با ثروت و قدرت 
و تا حدی حفظ حدود ظاهری اســام 
و شــریعت بود. این موارد و بیشتر تنها 
بخشــی از تاثیرات منفی دولت سازی 
ناقص در بیــن مردم تحــت حاکمیت 

اسام بود.

دال، واو، الم، ت 
احمد موسی پوربررسی فرایند دولت سازی درصدر اسام
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اوج این نقصان دولت سازی در جنگ 
صفین  اســت. جنگی که در حقیقت 
اقتدار حاکم مشــروع مقبول با ضربه 
خوردن از نقصــان هــای موجود در 
دولت، دچار آســیب جدی می گردد. 
)اقتــدار در این جا یعنی حــق اعمال 

قانون مشروع(
انســان تنومندی را فرض کنید که از 
حیث قوای جســمانی و فرم بدنی در 
حالت اعا قرار دارد، اما مغزش همراه 
با رشد جسمانیش رشــد نکرده است. 
علی علیه الســام در حقیقت وام¬دار 

چنین دولتی بود.
عصر حسنی

دوره ی امام حسن مجتبی، وضع رو به 
وخامت قدم نهاد. لذا امام حسن علیه 
السام حتی توان جنگ و بهره برداری 
از امکانات ســخت افزاری دولت تحت 
حاکمیتش را نیز نداشــت. تفاوتی که 
بین عصــر علوی با عصــر حنی وجود 
دارد در این اســت کــه در عصر علوی 
ســازمان های دولت گرچه بسیارشان 
وجهه ی نهادی نداشــتند، اما کماکان 
اداره و بهــره بــرداری از آن در اختیار 
حاکم موجود یعنی علی علیه الســام 
بود، اما در دوره ی حسنی این سازمان 
هــای دولتی حتــی به ظاهــر هم در 

اختیار ایشان نبود.
در دوران امام حســن مجتبی برآیند 
ضعف نهــادی در دولت ســازی عصر 
خلفا و عصر علوی ســرریز گشت؛ که 
اگر با مدل تحلیل سیســتمی ایستن، 
این وقایع را مورد بررســی قرار دهیم، 
درواقــع صلح ایشــان با دولت شــام 
خروجی ضعف نهادی ایجاد شــده در 
طول حکومــت 4 خلیفه ی گذشــته 
بــود. هرچند کــه علی علیه الســام 
تاش بسیاری برای جبران فروکاستی 
های موجود داشــت، اما این گسل ها 
به اندازه ای گســترده بــود که جامعه 

تحت زعامــت ظاهری ایشــان حتی 
حاضر نبــود این ســختی و چالش را 
به جان بخرد و بــا او همراهی کند. آن 
جاست که موال علی که جانم فدای نام 
او باد، با مظلومیــت خطاب به کوفیان 
می فرمایــد: »خدایا مــرا از میان این 
مردمان ببر و بر اینها حکومتی مسلط 

کن که شایسته ی آن هستند...«
دوره ی امام حســن مجتبی از منظر 
آگاهــی تــوده ای نیز دچار شکســت 
بود، لذا امکان بســیج توده ای نیز برای 
حضرت فراهم نبود. صلح حســنی در 
حقیقت مولود دو علت اصلی بود: اول 
ضعف نهادی در فرایند دولت سازی و 

دوم عدم آگاهی توده ها.
عصر حسینی

وجهه ی آگاهی بخشــی امامت، بعد از 
عصر امام حسن علیه السام در اولویت 
قرار گرفت. امام حســین علیه السام 
با فهم این وضعیــت در حقیقت تاش 
خود را بر آگاه ســازی جامعه نسبت به 
مسیر طی شــده و فرایند پیش رو قرار 
دادند. اســتدالل ما بر این اصل استوار 
است که شــهادت سیدالشــهدا علیه 
الســام صرفا رویکرد جهاد فی سبیل 
اهلل نداشــت، بلکه جهاد فی ســبیل 
اللهی بود که با هــدف آگاهی جامعه 

انجام شد.
نثار خود در راه خدا عملی ارزشمند و 
کم نظیر اســت. اما نثار خون درجهت 
آگاهی امت اسامی عملی بی نظیر به 
نظر می آید. عصر حسینی در حقیقت 
دوره ی شــکل گیری یــک اختناق و 
خفقان آشــکار برای تغییر ارزش های 
بنیادینی بود که رســول خدا بنا نهاده 
بود. لذا در این جا مسئله ای که اولویت 
پیدا می کند، آگاه سازی جامعه نسبت 
به مسیر طی شــده و چشم انداز پیش 
رو اســت. شــهادت سیدالشــهدا در 

حقیقت سرآغاز این مسئله بود.

بــا نگاهــی به اندیشــه هــای مدرن 
حکومت امویــان در عصــر معاویه و 
یزید، در حقیقت رگه هــای پر رنگی 
از ایجاد و ســاخت لویاتن را مشاهده 
می کنیم. از نظر هابزی اگر این دو دوره 
یعنی دوره معاویه و یزیدی را بررســی 
کنیم، در حقیقــت به وضوع می بینیم 
که برای این که ایــن لویاتان بر تمامی 
شئون سیاسی و اجتماعی تسری پیدا 
کند، الجرم بایــد موانع پیش روی آن 
نیز حذف شــود. این امر، به هر روش 
ممکن باید رخ دهد، چرا که در غیر این 
صورت اعاده ی حاکمیت دولت اساسا 

ناقص می شود.
تاش در ایــن یادداشــت براین اصل 
و سوال اســتوار بود که نسبت دولت با 
اعصار اولیه ی اســام اختصاصا عصر 
نبوی تا دوره ی یزیدی چــه بود؟! آیا 
تحوالت سیاســی اجتماعــی که در 
جامعه ی اســامی رخ داده است یک 
رویدادی صرفا تاریخی اســت یا اینکه 
زوایای دیگری نیــز دارد؟ دال مرکزی 
این سیاهه بر این ماجرا تاکید می کرد 
که دولت ســازی یک فراینــد جامع 
االبعاد است و ضعف در هر بخش از آن 
منتج به ضعف و از هم گســیختگی در 

اجزای دیگر آن خواهد شد.

منابع و ماخذ:
* مبانی اندیشــه سیاسی در آیات 

مکی؛ عبدالقادر حامد تیجانی
سیاســت؛  علــم  بنیادهــای   *

عبدالرحمن عالم
* سیاســت شناســی )مبانی علم 

سیاست( ؛ سید عبدالعلی قوام
* اندیشه های سیاســی در اسالم و 

ایران؛ حاتم قادری

پاییز امسال انگار، بهار مسابقات قرآنی 
کشور بود. در ماه های مهر، آبان و آذر، 
سه مســابقه ی مهم در ســطح کشور 
برگزار شــدند که به ترتیب به بررسی 
مختصر آن ها می پردازیــم. مخصوصا 
این که یکی از آن ها، جشــنواره قرآن 

عتــرت  و 
نشــجویان  دا
کشور،  سراسر 
ص  مخصــو
ی  ه ها نشگا ا د
علــوم  وزارت 

بود. 
اول  چراغ 

مســابقات مجازی با سابقات 
سراسری دارالقرآن امام علی 

علیه السالم روشن می شود

نخســتین رویداد قرآنی پاییز امسال، 
مســابقات دارالقرآن امــام علی علیه 
الســام بود. به گــزارش خبرگزاری 
ایکنــا، چهاردهمین دوره مســابقات 

قرآن دارالقرآن امام علی، تنها مسابقه 
بخش مردمی کشــور، امسال متفاوت 
از ســال های گذشــته و بدون حضور 
فیزیکی متســابقان برگزار شد. فراهم 
کردن زیرســاخت های الزم به منظور 
برپایی بهتر مســابقات در بستر فضای 

مجــازی، نکتــه ی حائــز اهمیت این 
رقابت ها اســت. دارالقــرآن امام علی 
علیه الســام، امســال در خانه موزه 
شهید مدرس، یادگاری از عمارت های 
قدیمی تهــران، میزبان ایــن دوره از 
مســابقات بود. این دوره از مسابقات به 
سبب شرایط ویژه ی کرونایی کشور، به 
صورت مجازی و در بســتر اسکای روم 

برگزار شــد. پس از تماس پشتیبان با 
متسابق رشته ی حفظ از طریق اسکای 
 روم و آماده ســازی آنها برای ارتباط با 
داور، تماس تلفنی نیز برقرار می شــد 
تا محفوظاتشــان محک زده شــود. از 
حافظان 10 و ۲0 جزء، دو سؤال هشت 
از  و  ســطری 
کل،  حافظان 
ســؤال  ســه 
هشت  سطری 
ه  ســید پر
می شد. داوران 
در کنار تصویر 
در  حافظــان 
اسکای روم، صدای متسابق را از طریق 
تلفن ثابت نیز داشــتند تــا در صورت 
قطعی یا سرعت پایین اینترنت، حافظ 
با کمترین نگرانی به ارائه محفوظاتش 
و پاســخ به ســؤاالت بپردازد و سپس 
نمــرات در کارنامــه  اش درج شــود. 
همزمان بــا رقابت حافظــان، داوری 
فایل های ارســالی رشــته های قرائت 

بسته ی اخبار قرآنی
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تحقیــق و ترتیل نیــز در فضایی مجزا 
برگزار شد. گرچه شرایط کرونایی دنیا 
و به تبع آن در کشــور عزیزمان ایران، 
عموم مردم را از بســیاری فعالیت های 
تجمعــی و حضــوری محــروم کرد و 
مانع شــور و هیجانات در مســابقات و 
مباحث آموزشی شد، اما نباید از همت 
دارالقرآن امام علی علیه الســام برای 
در نظر گرفتــن تدبیری بــرای تداوم 
برگزاری این مســابقه چشم پوشــی 
کرد. مســابقه ای که هزینه های اسکان 
و پذیرایی زیادی را در پی داشــت و در 
کنار آن هزینه ی رفت و آمــد را نیز از 
دوش متســابقان برداشــت. در ادوار 
گذشــته بعضــا شــرکت کنندگان به 
دلیل بعد مســافت، از حضــور امتناع 
می کردنــد و تنهــا تا مرحلــه ی ثبت 
 نام پیــش می رفتند. مرحلــه ی فینال 
چهاردهمین دوره مسابقات سراسری 
دارالقرآن امام علی در بخش آقایان در 
دو مقطع سنی زیر 1۶ سال و باالی 1۶ 
سال، از شنبه، ۲۶ مهرماه با رقابت های 
رشــته های حفظ کل، 10 و ۲0 جزء و 
در بخش خواهران نیز از از اول تا سوم 
آبان مــاه در خانه موزه شــهید مدرس 
برگزار شــد. اختتامیه ی این مسابقات 
نیز در تاریخ 5 آبان برگزار شد و تکلیف 
رتبه های برتــر در رشــته های قرائت 
تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل، حفظ 
۲0 جزء و حفظ 10 جزء مشــخص، و 
قطار مســابقات دارالقرآن امام علی، به 

ایستگاه چهاردهم رسید.
رقابت دانشجویان دانشگاه های وزارت 
علوم سراسر کشور به میزبانی دانشگاه 

صنعتی اصفهان
سه رتبه برای دانشــگاه شهید بهشتی 
در رشته های حفظ کل، حفظ 10 جزء 

و صحیفه ی سجادیه
دومین رویداد مهم رقابتی در عرصه ی 
قرآن کریم، ســی و پنجمین جشنواره 
قرآن و عترت دانشجویان وزارت علوم 

بود که بــه میزبانی دانشــگاه صنعتی 
اصفهان و به صورت مجازی برگزار شد.

اداره  رئیــس  جعفرپــور،  رشــید 
فعالیت های دینــی و قرآنــی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری، در گفت وگو 
با خبرنــگار ایکنا، با اشــاره بــه انجام 
مرحله ی کشوری سی وپنجمین دوره 
جشــنواره قرآن و عترت وزارت علوم، 
گفت: مرحله کشــوری این جشنواره 
در دو بخــش بانوان و آقایــان از صبح 
روز 1۹ آبان ماه، آغاز شــد کــه تا ۲4 
همین ماه ادامه داشت. وی به برگزاری 
این دوره از جشــنواره به شیوه مجازی 

پرداخت و افزود: با توجــه به میزبانی 
دانشگاه صنعتی اصفهان در این دوره، 
تیم داوری در این دانشــگاه مســتقر 
شده و شــرکت کنندگان نیز به صورت 
مجازی رقابت خود را برگزار کردند. در 
این دوره به دانشــجویان پیشنهاد شد 
تا در صورت داشــتن زیرساخت الزم 
اینترنتی از منزل و یــا از طریق حضور 
در دانشگاه اســتانی که در آن سکونت 
دارند، در رقابت حضــور یابند. رئیس 
اداره فعالیت های دینی و قرآنی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: در 
این دوره از مســابقات نزدیک به ۲00 

دانشــجو در دو گروه بانوان و آقایان و 
در رشته های حفظ کل، حفظ ۲0 جزء، 
حفظ 10 جزء، حفــظ پنج جزء، قرائت 
تحقیق، قرائــت ترتیــل و اذان )ویژه 
آقایان( به رقابت با یکدیگر پرداختند. 
مراســم اختتامیه این مســابقات نیز 
یکشــنبه، ۲5 آبان ماه، ســاعت 18 با 
حضور مجازی وزیر علوم برگزار شــد. 
در ایــن مراســم تعداد محــدودی از 
برگزیدگان دعوت شــدند تا به صورت 
نمادیــن مــورد تجلیل قــرار گیرند. 
همچنین نفرات برتر بخش های ادبی، 
هنــری، فناوری، پژوهشــی و معارفی 
مشخص شده و در مراســم اختتامیه 
اســامی برگزیدگان تمامــی بخش ها 
و رشــته ها مــورد اطاع رســانی قرار 
گرفتند. الزم به ذکر است که دانشگاه 
شهید بهشتی نیز سه نماینده در میان 
برگزیــدگان ایــن دوره از جشــنواره 
داشت؛ و محمدمحســن جعفرزاده در 
رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم موفق 
به کسب رتبه ســوم، الهام بنی حسن 
در رشته ی صحیفه ســجادیه موفق به 
کسب رتبه دوم و محمدحسین بهزادفر 
در رشــته ی حفظ کل موفق به کسب 

رتبه اول این دوره از مسابقات شدند.

قرآنی  مهم ترین مســابقات 
ســایه ی  زیر  هم،  کشــور 

سنگین کرونا، مجازی شد
تهران و خراســان رضوی، رتبه ی اول 
رشــته ی قرائت و حفــظ را از آن خود 

کردند
سومین مســابقه ی فصل پاییز، شاید 
مهم ترین رویــداد قرآنی کشــور نیز 
باشــد که برگزاری چهل و ســومین 
دوره مسابقات سراســری قرآن کریم 
سازمان اوقاف و امور خیریه بود. جدول 
زمانبنــدی اجرای شــرکت کنندگان 
در بخــش بانــوان و آقایــان چهل و 

ســومین دوره مســابقات سراســری 
قرآن کریم اعام شــد که براساس آن 
شرکت کنندگان در بخش آقایان از 1۷ 
تا ۲۲ آبان و بانوان نیز از 18 تا ۲3 آبان 
رقابت خود را برگزار کردنــد. با توجه 
به مجازی شدن مســابقات در چهل و 
ســومین دوره، بانــوان از طریق ویدئو 
کنفرانســی و به صورت زنــده رقابت 
خود را در تاریخ های اعام شده برگزار 
نمودند و آقایان نیــز در تاریخ های یاد 
شــده صرفاً برای ضبط تــاوت و ارائه 
محفوظــات خود بــه مراکز اســتانی 
مراجعه کردند. داوری این مســابقات 
نیز در قالب پخــش تلویزیونی از تاریخ 
15 تا ۲1 آذر ماه انجام شــد و به مدت 
یک هفته، مســابقات به صورت زنده از 
شــبکه  قرآن ســیما و هم چنین رادیو 

قرآن پخش شد.
براســاس جدول منتشرشــده توسط 
مرکز امور قرآنی ســازمان اوقاف و امور 
خیریــه، در بخش بانــوان، رقابت ها از 
تاریــخ 18 آبان ماه و با رقابت شــرکت 
کنندگان استان های خراسان رضوی، 
خراسان شــمالی، ســمنان، قزوین، 
لرســتان و مرکزی آغاز شده و با رقابت 
نمایندگان اســتان های فارس البرز و 
اصفهان در روز ۲3 آبان ماه پایان یافت. 
در بخش آقایان نیــز ضبط تاوت ها از 
1۷ آبان ماه و با ضبط تاوت نمایندگان 
اســتان های قم، فارس، خوزســتان، 
چهارمحال و بختیاری، بوشــهر، البرز 
و اصفهــان آغــاز و در ۲۲ آبــان ماه با 
ضبط تاوت نمایندگان اســتان های 
آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، 
اردبیــل، ایــام، زنجــان، کرمــان، 
کهکیلویه و بویراحمــد و هرمزگان به 

پایان رسید.
شــیوه ی جدید برگزاری مسابقات در 
بخش آقایان به این ترتیب بود که پس 
از ضبط تاوت های صــورت گرفته در 

تاریخ اعام شــده، از 15 آذرماه لغایت 
۲1 آذرمــاه، به صورت زنــده و همراه 
بــا پخــش تلویزیونی مــورد قضاوت 
تیم داوری قــرار گرفــت. درنهایت و 
پس از یــک هفته رقابــت تلویزیونی، 
برترین های چهل وســومین  اســامی 
دوره مسابقات سراســری قرآن کریم 
جمهوری اسامی ایران در رشته های 
قرائــت تحقیق، قرائــت ترتیل، حفظ 
کل، حفــظ ۲0 جــزء قــرآن، اذان، 
دعاخوانی و همخوانی و هم ســرایی در 
بخش آقایان اعام شــد و رشــته های 
ایــن دوره از مســابقات رتبه های برتر 
خــود را شــناختند؛ که در رشــته ی 
قرائت تحقیق، هادی موحــد امین از 
اســتان تهران و در رشته ی حفظ کل، 
محمدرضا جاهدی نیا از استان خراسان 
رضوی حائز رتبه هــای اول این دوره از 

مسابقات شدند.
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شاخصه های یک تشکیالت قوی، بی نقص و 
پایدار

کتاب تشکیات بهشــتی، مجموعه ای از نظرات تشکیاتی 
شهید مظلوم، ســیدمحمد حسینی بهشــتی است که در 
جهت رســیدن به اهــداف و کارآمد شــدن هرچه بیش تر 
تشــکیات گردآوری شده اســت. این کتاب توسط جناب 
آقای محســن ذوالفقاری جمــع آوری شــده، و به همت 
دفتر نشــر معارف نیز به چاپ رســیده اســت. این کتاب 
شــامل ۷ فصل می باشــد و در هر فصل به طور متمرکز به 
بخش های مختلف یک تشــکیات می پــردازد. این کتاب 
شامل نکته های کاربردی برای کسانی است که می خواهند 
یک تشــکیات قوی، بی نقص و پایدار داشته باشند. کتاب، 
شــامل مباحثی هم چــون: چیســتی تشــکیات، اصول 
تشــکیات، باید های تشــکیات، اهداف تشکیات، رهبر 
تشــکیات، اعضای تشــکیات و آسیب شناسی تشکیات 

می باشد. 

یداهلل مع الجماعه
در بخشــی از ایــن کتــاب می خوانیــم: »تشــکل یعنی 
مجموعه ای از افراد که بر اســاس آرمان مشــترک و ایمان 
مشترک و باور مشــترک و نقطه نظرهای مشترک گرد هم 
می آینــد تا جماعت بشــوند که »ید اهلل مــع الجماعه«. به 
خصوص تا بتوانند زمینه را برای رشــد اخاق، کار دســته 
جمعی و برای رشد استعدادها و شــناخت و تربیت کادرها 
و تهیــه ی برنامه ها و قبول مســئولیت اجــرای برنامه ها، 
هموارتر کنند. تشکیات وسیله ای اســت برای بهتر انجام 
دادن مسئولیت ها و خودسازی و رشد اخاق دسته جمعی. 
عوامل الزم در ایجاد تشــکیات از نظر معنوی، ایمان و باور 

مشترک و از نظر مادی، انسان ها هستند.«
این کتــاب برای اولیــن بار در ســال 13۹۹ چاپ شــده 
اســت؛ و شــما می توانید آن را با قیمت 30 هزار تومان از 

کتاب فروشی های معتبر سراسر کشور تهیه فرمایید. 

تشکیالت بهشتی
محمدصادق ملکی تبار

کارشناسی حسابداری/دانشگاه شهید بهشتی

13
99

ن 
ستا

 زم
،1 

ره
ام

 ش
،1 

ال
 س

ح،
صبا

ی م
رآن

و ق
ی 

دین
ه 

ام
صلن

ف

13
99

ن 
ستا

 زم
،1 

ره
ام

 ش
،1 

ال
 س

ح،
صبا

ی م
رآن

و ق
ی 

دین
ه 

ام
صلن

ف

6061



13
99

ن 
ستا

 زم
،1 

ره
ام

 ش
،1 

ال
 س

ح،
صبا

ی م
رآن

و ق
ی 

دین
ه 

ام
صلن

ف

 سال اول، شامره اول

زمستان 1399

جهت ارائه انتقادات و پیشنهادات و همچنین  کسب اطالعات بیشرت 

برای  همکاری با ما به آیدی زیر مراجعه فرمایید.
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