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اخبار هيأت رزمندگان اسالم

4 اخبار هيأت هاي رزمندگان اسالم  سراسر كشور در ماه گذشته 

 به مناســبت ســالگرد عمليات والفجر 8  نگاهي انداخته ايم به ابعاد مختلف اين 
عمليات مهم دوران دفاع مقدس

6 والفجر 8؛ عمليات منحصر به فرد 

گفتوگو با مسئول هيأت شهداي گمنام واليت رزمندگان اسالم استان تهران
8 آستان شهداي گمنام قطب فرهنگي شده است 

ويژه نامه شهادت حضرت زهرا سالم اهلل عليها

داليل بر عصمت  حضرت زهرا سالم اهلل عليها چيست؟
10 حتي دور از  خطا 

مروري كوتاه بر زندگي بانوي دو عالم
12 بانوي خوبي ها 

هادي جانفدا، شاعر آييني كشور  از ضعف ها و قوت هاي اشعار فاطمي مي گويد
14 شعر فاطمي زاييده انقالب اسالمي 

چند شعر ناب فاطمي از شاعر نام  آشنا »حاج علي انساني«
16 چند شعر ناب فاطمي از شاعر نام  آشنا »حاج علي انساني« 

نگاهي تاريخي به ماجراي روز  به آتش كشيدن خانه حضرت زهرا سالم اهلل عليها
18 روز واقعـه 

گفت وگو با حجت االسالم و المسلمين  محمد لطفي نياسر، مديركل صدا و سيماي 
استان قم 

20 الگويي براي  تغيير زندگي 

10كتاب براي شناخت بيشتر حضرت زهرا سالم اهلل عليها
22 در ستايش بانوي دو عالم 

چرا حضرت زهرا سالم اهلل عليها وصيت كردند كه ايشان را شبانه غسل و كفن كرده 
و به خاك بسپارند؟

24 پنهان از چشم دشمنان 

بخشي از بيانات رهبر معظم انقالب درباره حضرت زهرا سالم اهلل عليها
26 چند كالم در باب عظمت يك بانو 

پاسخ به چند سؤال براي آشنايي بيشتر با فضايل حضرت زهرا سالم اهلل عليها
28 بانويي كه فرشته ها با او سخن مي گفتند 
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نگاهي به اوضاع منطقه در ماه گذشته

77 سوريه؛ دخالت نظامي تركيه 
78 آفريقا؛ به دنبال جايگاه در سياست بين الملل 
79 شبه جزيره كره؛ گشايش مذاكره ميان دو كره 
80 اسرائيل؛ تهديد موشكي حزب اهلل 

ويژه نامه   چهلمين سالگرد  انقالب اسالمي

اعالميهها،مهمترينرسانهانقالببود،رسانهايكهدستبهدستميچرخيد
30 اين بـرگه هاي تاريخ ساز 

قدمبهقدمباامامازفرودگاهتامدرسهرفاهدرروز۱۲بهمن۵۷
32 مسير سرنوشت انقالب 

وقتيكهبهواسطهاختناقموجود،دستانقالبيونازاشاعهتفكرشانكوتاهبود،
ديوارنوشتههانقشمهميايفاميكردند

34 ديـوارهاي انقالبي 

منبرهايسخنرانيرسانهايدردستروحانيون
36 قيـام  بـا واژه هـا 

علياننژاد،پژوهشگرانقالب،ازنوارهايانقالبوانقالبيوندردههپنجاهميگويد
38 داشتن اين نوارها عواقب سنگيني داشت 

نيمنگاهيبهفيلمهاييكهانقالبرا،موضوعاصليخودشانقراردادند
40 نگاتيـوهاي معترض 

باكتابهايخاطرهوشعردورانوقوعانقالباسالميبيشترآشناشويد
42 خاطره بازي با انقالب 

مرورســريعمهمتريــناخبــاروعكسهايــيكــهدرروزنامــهكيهان
روزهايانقالبچاپميشدوبهدستانقالبيونميرسيد

44 تيترهاي داغ عكس هـاي داغ 

ازسال4۲تاسال۵۷،اتفاقهاييدربعضيازمسيرهاافتادهاستكهسرانجامش،
پيروزيانقالببوده؛اتفاقاتيكهاينمسيرهارا،ماندگاركرده

46 مسيرهاي انقالب؛ مسيرهاي آزادي 

رسالتنوارهايصوتيدرمبارزاتانقالبچهبودوچگونهردوبدلميشدند؟
48 نوارهايي كه پا داشتند روح داشتند 

سبك زندگي

بادعاوانواعآنبيشترآشناشويد
50 مثل يك سـالح  براي مومنان 

گفتوگوييباحاجغالمرضاسازگارپيرغالمآستاناهلبيتعليهمالسالم:
52 خود اهل بيت  روزي ما را مي دهند 

چيزهاييكهبايددربارهيكيازگناهانكبيرهرايجبدانيد،دربارهغيبت
56 درگوشـي هاي شيطاني 

گفتوگوباحجتاالسالمكدخدارستمپيرامونوظايفمنبريهاوجايگاهمنبر
58 منبري ها بايد تاريخ را  به مقتضاي  زمان تفسير كنند 

دركنارهيأتهاومراسمهايعزاداريميتوانيدخودتانهممقتلخوانيكنيد
60 خودمان روضه بخوانيم 

آيتاهللممدوحي،عضوسابقمجلسخبرگانرهبري:
62 هيچ جاي دنيا  ظرفيت هيأت هاي ما را ندارد 

حجتاالسالمثمريكارشناسمذهبي:
64 مادحين و ذاكرين در كالم و رفتار خود مراقبت كنند 

نشست سخنرانان

حجتاالسالموالمسلميندكتررفيعي:
68 به اصول زندگي حضرت زهرا عمل كنيم 

حجتاالسالموالمسلمينحيدريكاشاني:
69 خانواده علوي فاطمي و تربيت مهدوي 

حجتاالسالموالمسلمينمحسنقرائتي:
70 چطور در منبـرها  تفسير بگوييم؟ 

حجتاالسالموالمسلمينباقرزاده:
72 زواياي زندگي حضرت زهرا بايد روشن شود 

حجتاالسالموالمسلمينپناهيمقدم:
74 نكاتي درباره  بحث نقد معصوم 

حجهالسالموالمسلمينصفدري:
76 خيلي ها با حقايق قرآن آشنا نيستند 
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 اخبار هيأت هاي رزمندگان اسالم 
سراسر كشور در ماه گذشته

����������������������������������������������������� ورامين

معاينه پزشكي 300 نفر
7 پزشــک متخصص چشــم و اپتومتر و ۵ پزشــک 
متخصص داخلــی، عمومــی و اطفال از پزشــکان 
بیمارســتان بقیه اهلل االعظم ، عوامل بهداری سپاه و 
خیريه حضرت ولیعصر عج اهلل تعالي فرجه الشريف با 
حضور در هیأت رزمندگان اسالم ورامین؛ ۳۰۰ بیمار را 

مورد معاينه پزشکی قرار دادند.

جشن قامت دختران بي بضاعت
برگزاری اولین جشن قامت دختران 9 ساله بی بضاعت 
در جوار حرم با صفای حضرت معصومه سالم اهلل علیها 
به هّمت هیأت پیروان عترت شهرستان ورامین برگزار 
شد. اين مراسم توسط واحد خواهران هیأت رزمندگان 
اسالم و با همیاری مؤسسه خیريه بشارت مهر برگزار 
شد. در اين مراسم 72 دختر 9 ساله به همراه مادران 
خود شرکت داشتند. اهدای چادرنماز، سجاده وکیف 
بهمراه چادر و همچنین زيارت مسجد مقدس جمکران 

از ديگر برنامه های اين مراسم بود.

��������������������������������������������������� كرج

 برگزاري عزاداري 
براي حضرت معصومه سالم اهلل عليها

مراســم وفات حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل 
علیها در هیأت فاطمیون رزمنــدگان غرب کرج 

برگزار شد.
قرائت قرآن کريم و حديث شــريف کساء توسط 
ســرکار خانم ابراهیمی، ســخنرانی سرکار خانم 
شیری در ارتباط با صفات حضرت معصومه سالم اهلل 
علیها، مداحی سرکار خانم گودرزی و پذيرايی در 

ايستگاه صلواتی از برنامه ای اين مراسم بود.

������������������������������������������������� داراب

برپايي جشن حضرت زينب 
سالم اهلل عليها

جشــن میالد حضرت زينب ســالم اهلل علیها در 
حسینیه شهدای گمنام با سخنرانی سرکار خانم 
صادقی با موضوع شخصیت شناسی حضرت زينب 
سالم اهلل علیها و ارتقاء آستانه صبر در زندگی برگزار 
شد.مولودی خوانی مداحان ازديگر برنامه های اين 

مراسم بود.

�������������������������������������������������� رشت

اهداي كمك هزينه سفر كربال
جشــن بزرگ میالد حضــرت زينب ســالم اهلل 
علیها با ســخنرانی ســرکار خانم دکتر مهدوی و 
مولــودی خوانــی بــرادر عارفی در شهرســتان 
رشــت برگزارگرديد. اهداء کمک هزينه ســفر 
کربال و کارت هديه به شــرکت کنندگان از ديگر 

برنامه های اين مراسم بود.

���������������������������������������������� كردكوي

تجليل و تقدير از پرستاران نمونه
مراســم میالد حضرت زينب ســالم اهلل علیها در 
هیات رزمندگان اســالم پیروان عترت کردکوی 
برگزار شد. مراســم میالد حضرت زينب سالم اهلل 
علیها با ســخنرانی حجت االســالم والمسلمین 
ســیدرضاطاهری و مداحــی حجــت االســالم 
والمســلمین اويس فراتی در شهرستان کردکوی 
استان گلســتان برگزار شــد. تجلیل و تقدير از 
پرستاران نمونه از ديگر برنامه های اين مراسم بود.

����������������������������������������������� سلطانيه

تقدير از بانوان شهرستان سلطانيه
میالد حضرت زينب سالم اهلل علیها و روز پرستار 
در فاطمیه شهرستان سلطانیه برگزار گرديد. در 
اين مراسم از تعدادی از بانوان تقدير به عمل آمد و 

جوايزی اهدا گرديد.

������������������������������������������������� سمنان

قرآن خواني كنار مزار شهدا
جلسه هفتگی هیأت عاشقان ثاراهلل رزمندگان اسالم 
استان سمنان با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
اکرمی در گلزار شهدای امامزاده يحیی علیه السالم و 
با قرائت يک حزب قرآن کريم و حديث شريف کساء 

انجام شد.

دزفول�������������������������������������������������

راهيابي به مرحله نهايي بهترين 
كتاب دفاع مقدس

يک افتخار ديگــر در عرصه ادبیات دفــاع مقدس برای 
پايتخت مقاومت دزفول قهرمان توسط يکی از فرزندان 
اين ديار همیشه اســتوار رقم خورد. کتاب زندگی نامه 
سردار سرافراز شهید اسالم حاج عظیم محمدی زاده به 
مرحله پايانی هفدهمین دوره انتخاب بهترين کتاب دفاع 
مقدس در بخش زندگینامه به قلم سرکار خانم سلیمانی 
از خادمین هیأت رزمندگان اســالم و گروه روايتگران 
شهدای دزفول، راه پیدا کرد. مجموعه  هیأت رزمندگان 
اسالم کسب اين موفقیت را به تمامی فرهیختگان عرصه 
دفاع مقدس و به ويژه سرکار خانم سلیمانی تبريک عرض 
کرده و از درگاه خداوند متعال برای ايشان آرزوی سالمتی 

داشته و سعادت روز افزون خواستار است.

ديداري براي بيان برنامه هاي 
نوجوانان و جوانان

سید عزيزاهلل پژوهیده، مدير اجرايی هیأت رزمندگان و 
محمد دباغ، مسئول واحد نوجوانان و جوانان دزفول با 
حجت االسالم والمسلمین  رضا پناهیان مسئول واحد 
نوجوانان و جوانان عاشورايی هیأت رزمندگان اسالم 
ديدار کرد. در اين ديدار که در شهرستان دزفول انجام 
گرفت، سید عزيزاهلل پژوهیده و محمد دباغ گزارشی از 
برنامه های هیأت رزمندگان اسالم شهرستان دزفول 

بخصوص واحد نوجوانان و جوانان بیان کردند.

������������������������������������������������ برخوار
جشن ميالد حضرت زينب سالم اهلل عليها

زهرا قناد، مدير هیأت پیروان عترت شهرستان برخوار 
اعالم کرد: مراسم جشن والدت حضرت زينب سالم اهلل 
علیها همراه باســخنرانی حجت االســالم مطلبی و 
مولودی خوانی و مديحه ســرايی مداحان منطقه و 
برگزاری مسابقه فرهنگی و اهداجوايز به نفرات برتر 
و زينب نام ها و تقدير از پرســتاران فعــال هیأتی در 

شهرستان برخوار اجرا شد.
همچنین قناد در جمع خواهران در مراســم والدت 
حضرت زينب ســالم اهلل علیها با اشاره به رشادت ها و 
رسالت آن بزرگوار در کربال آن حضرت را نه تنها پرستار 
امام سجاد علیه السالم بلکه پرســتار و محافظ قیام 
حسینی دانستند؛ بدينگونه که روز به روز به شاگردان 
مکتب حسینی و زينبی افزوده می شود. بانويی چون 
زينب را مي نگريم که در کمال شجاعت و عزت نفس و 
تدبیر در کنار امام زمان خويش به يک قیام ملّی اقدام 
نموده و در مدرســه عالم و مکتب جهان عماًل فضائل 
اخالقی را به جهانیان مي آموزد. اين خواهر و برادر با هم 
قیام کرده و حرکت هر کدام مکمل ديگری بود، يعنی 
اگر پیام زينب سالم اهلل علیها نبود استعمارگران قیام 

حسین علیه السالم را محو مي کردند.

����������������������������������������� استان گلستان

بازديد از عملكرد هيأت ها
بازديد از عملکرد و فعالیت هیأت های پیروان عترت 
در استان گلستان به مدت سه روز توسط مسئولین 
واحد خواهران ســتاد مرکزی هیــأت رزمندگان 
اسالم انجام شــد. در اين بازديد عملکرد بیش از 

ده شهرستان اين استان مورد بررسی قرار گرفت.

����������������������������������������������� كازرون

پخش شير و شيريني در كازرون
پخش شیر و شیرينی در شــام والدت با سعادت 
عقیله بنی هاشــم حضرت زينب کبری سالم اهلل 
علیها توســط خادمیــن موکب احبــاب الرضا 
علیه الســالم و انصارالحســین علیه الســالم در 

شهرستان کازرون انجام شد.
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���������������������������������������������� بهارستان

تكريم همسر جانباز 70 درصد
دیدار مســئولین و اعضای هیــات پیروان عترت 
و جوانان عاشــورایی با حضور  شــهردار و اعضای 
محترم شورای اسالمی شــهر و تجلیل و تکریم از 
همسر جانباز ۷۰ درصد؛ کاووس امانی در سالروز 
میالد حضرت زینب ســالم اهلل علیها برگزار شد. 
همچنین تکریم پرســتاران درمانــگاه مهربد به 
مناسبت میالد با سعادت حضرت زینب سالم اهلل 
علیها و بزرگداشــت روز پرســتار توسط اعضاء و 
مدیران هیأت پیروان عترت و جوانان عاشــورایی 
هیأت رزمندگان اســالم شهرســتان بهارستان 
با حضور شــهردار و اعضای شــورای اسالمی این 

شهرستان از دیگر برنامه هاي ماه گذشته بود.

مأمونيه����������������������������

برگزاري جشن ميالد
برگزاری مراسم جشن میالد حضرت زینب سالم اهلل 
علیها با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین ابراهیمی 
و ذاکر اهل بیت علیهم السالم استاد ولی الهی، به هّمت 
واحد عترت هیات رزمندگان اسالم شهرستان مأمونیه 
و با همکاری حوزه بسیج در پایگاه های تزکیه ۳ و ۴ و 

۸ انجام شد.

 اشكفتك�����������������������������������������������

روخواني قرآن همراه با سخنراني
مراسم جشن والدت حضرت زینب سالم اهلل علیها به 
هّمت هیات جوانان و نوجوانان عاشــورائی رزمندگان 
اسالم اشکفتک همزمان با برگزاری جلسه هفتگی، بعد 
از تالوت و روخوانی کالم اهلل مجید با سخنرانی و خواندن 
اشعاری در وصف حضرت زینب  سالم اهلل علیها انجام 
شد. در ادامه جناب اقایان کربالیی حمیدرضا رئیسی 

و کربالیی مهدی توسلی به مولودی خوانی پرداختند .

���������������������������������������������������� ازنا

اهداي جوايز به صاحبان نام  زينب
مراسم جشــن والدت حضرت زینب  سالم اهلل علیها 
با ســخنرانی حجت الســالم والمســلمین مهدوی 
)مسئول معاونت تعلیم وتربیت سپاه حضرت ابوالفضل 
علیه السالم استان لرستان( در حسینیه شهرستان ازنا 
برگزار شد. مولودی خوانی و اهداء جوایز به صاحبان نام 

زینب از دیگر برنامه های این مراسم بود.

��������������������������������������������� پارس آباد

يادواره شهداي شهرستان 
پارس آباد

برگزاری مراســم شــهادت امام حســن عســگری 
علیه السالم و یادواره شــهدای شهرستان پارس آباد با 
حضور فرماندهان نظامی وانتظامی، مسئولین هیات 
رزمندگان اســالم و مردم شهیدپرور در محل مسجد 

جامع برگزار گردید.

������������������������������ استان آذربايجان شرقي

تهيه جهيزيه براي نوعروسان 
نيازمند

به مناست سالروز میالد امام حسن عسگری علیه السالم 
تهیه اقالم جهیزیه با همکاری واحد خواهران پیروان 
عترت هیأت رزمندگان اســالم آذربایجان شرقی به 
نوعروســان نیازمند در یکی از روستاهای شهرستان 

هوراند اهداء شد.

يزد�����������������������������������������������������
بازديد از هيأت رزمندگان استان يزد

بازدید مدیر ســتاد مرکزي هیات رزمندگان اســالم 
)آقاي مداحي( به همراه مدیر امور اســتان هاي ستاد 
مرکزي )آقاي حبیب زاده( از هیأت رزمندگان استان 
یزد صورت گرفت. در این بازدید، جلساتي با هیأت امناء 
هیأت رزمندگان اسالم استان با حضور فرمانده محترم 
استان، مدیر صدا و سیمای استان، مسئول شواری شهر 
یزد و تني چند از مسئولین استان برگزار شد. همچنین 
جلسه اي با مدیران هیات هاي شهرستان ها و مدیران 
پیروان عترت و نوجوانان عاشورایی و مداحان برتر استان 
تشکیل گردید. در این جلســات پس از تبادل نظر و 
گزارش شهرستان ها تصمیماتی جهت تقویت و پیشبرد 

برنامه های هیأت رزمندگان اسالم استان اتخاذ شد.

������������������������������������������������������ لنجان
 ثبت نام بازديد 

از مناطق عملياتي جنوب
هیأت رزمندگان اســالم شهرستان لنجان از بین 
مردم شهید پرور و غیور لنجان براي اعزام به مناطق 

عملیاتي جنوب ثبت نام می کند.
پیروان عترت هیأت رزمندگان اسالم شهرستان 
لنجان از خواهران جهت اعزام به مناطق عملیاتی 
جنوب از تاریــخ 96/۱۲/۲۲ لغایت96/۱۲/۲6 به 
همراهی خانواده های معزز شهید محسن حججی 

و شهید ابراهیم هادی ثبت نام می کند.
جهت کسب اطالعات بیشــتر مي توانید با شماره 
۰99۰۲۸۲96۰۷ خانم میریادگاری تماس حاصل 
فرمائید. هزینه سفر مبلغ۸۰.۰۰۰ تومان است و 
اولویت با کسانی خواهد بود که  تاکنون به مناطق 

عملیاتی سفر نکرده باشند.

�������������������������������������������������� اهواز

برگزاری نشست استانی مديران 
نشســت اســتانی مدیران هیأت نوجوانان و جوانان 
عاشورایی استان خوزســتان، روز چهارشنبه ۴ بهمن 
96 با حضور حجت االســالم و المسلمین حاج احمد 
پناهیان، مدیر هیأت نوجوانان و جوانان عاشــورایی 
هیأت رزمندگان اســالم در اهواز برگزار شــد. در این 
نشســت که در محل قرارگاه کربال برگزار شــد، ابتدا 
سردار مواساتی، جانشین قرارگاه کربال و مسئول هیأت 
رزمندگان شهرستان بهبهان ضمن عرض خیر مقدم، با 
یادآوری عظمت این مکان و شهدای بزرگی که در این 
قرارگاه جنگ نظامی آن روز را برنامه ریزی و فرماندهی 
مي کردند، تأکید کرد شما نیز در سنگر فرهنگی جای 
آن عزیزان نشسته اید و جنگ امروز نیز کمتر از جنگ 
آن روز نیســت. در ادامه مدیران هیأت های نوجوانان 
عاشورایی ۱5 شهرســتان حاضر در همایش )هویزه، 
بهبهان، دزفول، بخش مرکزی، حمیدیه، ماهشــهر، 
رامهرمز، اندیمشک، خرمشهر، امیدیه، شوشتر، اللی، 
هندیجان، آبــادان و اهواز( گزارشــی از عملکرد خود 
ارائه کردند.  حجت االسالم حاج احمد پناهیان، مدیر 
نوجوانان و جوانان عاشورایی هیأت رزمندگان اسالم 
نیز در این نشســت صمیمی، ضمن تذکــر این نکته 
که گزارشات بایســتی حول محور میثاق ۱۴ ماده ای 
ما در پایان همایش سراسری امســال در مشهد داده 
شــود، بر توجه جدی به برنامه هایی که به طور خاص 
مورد توجه رهبر معظم انقالب هستند )مثل اردوهای 
جهادی، اردوهای راهیان نور، تشکیل هیأت اندیشه ورز و 
رصدگر و...( تأکید ویژه کردند. ایشان خطاب به مدیران 
هیأت نوجوانان و جوانان عاشورایی استان خوزستان 
افزودند: همانطور که افراد طرف مقابل شما در فتنه اخیر 
جریان سازی کردند و گاه با تعدادی معدود، یک شهر و 
حتی استان را درگیر کردند، شما هم باید در طرف مقابل 
و در جهت مثبت بتوانید با همین تعداد کم در سطح 
شهرستان و استان جریان سازی کنید. حجت االسالم 
پناهیان، همچنین با تأکید بر توجه به اردوهای راهیان 
نور، گفتند: درست است که خوزستان خودش منطقه 
عملیاتی است، اما نوجوانان امروز که در آن فضا نبوده اند! 
حال که از همه استان ها در اردوهای راهیان نور شرکت 
مي کنند، نباید این حرکت در خود اســتان خوزستان 
کمرنگ شود. ایشان کالس های باشکوه و پر رونق قرآن 
را از دیگر سرمایه های معنوی استان خوزستان شمردند 
و به هیأت های نوجوانان و جوانان عاشورایی پیشنهاد 
دادند به طور ویژه در این زمینه سرمایه گذاری کنند. 
مدیر نوجوانان و جوانان عاشــورایی هیأت رزمندگان 
اسالم، ضمن تأیید گله های هیأت شهرستان ها مبنی 
بر کمبود بودجه و امکانات و با یادآوری مشکالت مالی 
ستاد مرکزی در شرایط کنونی، گفتند: حسینیه های 
فعلی ثاراهلل و هیأت رزمندگان سراسر کشور را جوانان 
هم سن و سال شما در آن سال ها کلید زده اند و به اینجا 
رسانده اند. ایشان با یادآوری بیانات حضرت آقا به سردار 
نجات مبنی بر »کارســتان« بودن تشکیل این هیأت 
نوجوانان و جوانان عاشــورایی، اظهار داشــتند: حال 
نوبت شما جوان هاست که در خودتان، انجام کارهای 
بزرگ را ببینید و کارهای بزرگتر از قبل را کلید بزنید. 
جناب آقای زکی پور، مدیــر اجرایی هیأت رزمندگان 
استان خوزستان نیز در این نشســت با تأکید بر تأثیر 
و جایگاه خاص هیأت رزمندگان در مســائل مختلف 
استان خوزستان و شهر اهواز، هیأت نوجوانان و جوانان 
عاشورایی شهرستان ها را نیز به فعالیت بیشتر و شرکت و 
تأثیرگذاری در امور شهرستان خود  با همکاری نهادهای 
دیگر تشویق کردند. در پایان حجت االسالم والمسلمین 
آلبوعطیوی به عنوان مسئول جدید نوجوانان و جوانان 
عاشورایی استان خوزستان معارفه و از زحمات جناب 

آقای هادی توکل در این مسئولیت تقدیر به عمل آمد.
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 به مناسبت سالگرد عمليات والفجر 8 
 نگاهي انداخته ايم به ابعاد مختلف اين 

عمليات مهم دوران دفاع مقدس

والفجر 8؛ عمليات 
منحصر به فرد

عمليات والفجر 8 اوج خالقيت و برنامه ريزی فرماندهان در انديشه دفاعی و 
نظامی برآمده از انقالب اسالمی به شمار می رود. ويژگی های منحصر به فرد و 
تأثيرات مهمی كه اين عمليات در روند جنگ عراق و ايران برجای گذاشت از 
ابتكار عمل و طراحِی ويژه از نكات حائز اهميتی است كه اين عمليات را نسبت 
به ساير عمليات ها در جنگ تحميلی عليه ايران متمايز ساخته است. اين 
عمليات در ميان رويدادها و عمليات های دوران دفاع مقدس؛ جايگاه مهم 
و برجسته يی دارد؛ چنانچه اقدامات قبل و بعد خود را معنا و جهت بخشيده 
است. می توان گفت؛ اين عمليات به لحاظ پيچيدگی، تفكر و انديشه رهبردی، 
با هيچ يك ازعمليات های جمهوری اسالمی ايران و عراق در دوران جنگ 
تحميلی قابل مقايسه نيست. به مناسبت سالگرد اجراي اين عمليات، در اين 

دو صفحه نكاتي براي آشنايي با ابعاد مختلفش بيان شده است.

پيشينه اي در عمليات هاي خيبر و بدر
پيشينه عمليات والفجر 8 و فتح فاو به همت نيروهای سپاه پاسداران 
را بايد در دستاوردهای تجربی، روشی، سازمانی و انديشه ای عمليات های 
خيبر و بدر جست و جو كرد. قبل از عمليات خيبر و بدر، سپاه تجربه عمليات 
آبی خاكی نداشت و پس از ورود سپاه به هورالهويزه و حدود 27 ماه فعاليت 
درون آب  های راكد هور و هوا، تست عملی و ذهنی فرماندهان با قايق و غواص 
و نيز آموزش و عادت و انطباق پذيری عبور از-  فرماندهان و رزمندگان با 
زندگی و جنگ در آب سبب شد كه سير تكاملی راهبرد عملياتی، يعنی در 
ذهن فرماندهی عالی سپاه جا باز كند و تجربه استفاده از قايق و آشنايی با 
ابزارهای غواصی-  اروندرود به فرماندهان سطوح مختلف و رزمندگان، اين 
امكان را داد كه پر ريسك ترين اقدام دوران جنگ را رقم بزنند. عمليات 
فاو در 23  ارديبهشــت 1364 كليد خورد و حدود 9 ماه بعد در 20 بهمن 
1364 در ســاعت 22:10  توسط فرمانده كل سپاه با قرائت رمز عمليات به 
اين شرح، صادر شد: »بسم اهلل ارحمن الرحيم. ال حول و ال قوة اال باهلل العلی 
العظيم. قاتلو هم حتی ال تكون فتنه. يــا فاطمه الزهرا، يا فاطمه الزهرا، يا 

فاطمه الزهرا.«

فرماندهی عمليات چگونه 
صورت گرفت؟

در اين عملیات فرماندهی واحد و اجرای عملیات 
توســط يک ســازمان، جايگزين روش مرسوم در 
عملیات های گذشــته شد و ســپاه و فرمانده آن به 
طراحی و برنامه ريزی عملیــات پرداختند و ارتش 
با پشتیبانی هوايی، دفاع ضد هوايی و به کارگیری 
هوانیروز و توپ خانه به عملیات کمک کرد. ســپاه 
پاسداران با تشــکیل قرارگاه خاتم االنبیاء  صلی اهلل 
علیه وآله وســلّم هدايت و اجــرای عملیات را با دو 
قرارگاه عملیاتی کربال و نوح بر عهده داشــت. چهار 
قرارگاه فرعی با مأموريت های جداگانه تشکیل شدند 
و قرارگاه قدس نیز به سه تیپ امام رضا  علیه السالم، 
7 سیدالشهدا و ۸ الغدير ماموريت تک پشتیبانی در 

محور بوارين را بر عهده گرفت.

اهداف عمليات والفجر 8 چه بود؟
عمليات والفجر 8 به لحاظ موقعيت جغرافيايی در شمال خليج فارس و 
منطقه فاو، از اهداف سياسی نظامی ويژه ای برخوردار بود. حضور نظامی 
ايران در فاو، نشانگر بی ثباتی حكومت بغداد و ضعف و ناتوانی ارتش عراق به 
شمار مي رفت. مهمترين هدف های سياسی نظامی اين عمليات؛ تصّرف فاو، 
تسّلط بر اروندرود، تهديد بندر اّم القصر، هم مرزی با كويت، مسدود كردن 
راه ورود عراق به خليج فارس، تأمين خور موسی و امكان تردد كشتی ها به 
بندر امام خمينی )ره( و انهدام سكوهای پرتاب موشك عراق در منطقه فاو 
بود. لذا فرماندهان سطوح مختلف حدود 722 روز وقت صرف كردند تا دقيق 
ترين عمليات نظامی دفاع مقدس انجام گيرد. موفقيت عمليات والفجر 8 
كه در پی طراحی و برنامه ريزی مناسب حاصل شد، افق جديدی در جنگ 

گشود كه در روند آتی جنگ در ابعاد گوناگون مؤثر افتاد.

ويژگی های منطقه عملياتی چه بود؟
انتخاب منطقه رأس البيشه و فاو تا كارخانه نمك برای اجرای عمليات 
بعنوان زمين عرصه نبرد نيز بدليل عدم توازن در قدرت نظامی، تسليحات 
و تجهيزات ارتش عراق، از ديگر نكات ابتكاری در عمليات والفجر 8 است. 
منطقه عملياتی فاو از ســه طرف در آب محصور بود. انتخاب منطقه ای 
كه سه طرف آن برای حمله دشــمن قابل استفاده نباشد، يك خالقيت به 
شمار مي رفت و نشان مي داد كه فرماندهان سپاه در انتخاب زمين، هدف 
استراتژيك و منطبق بر توان نظامی ايران، دارای مهارت هستند. رودخانه 
اروند كه ابتكار و خالقيت عمليات محسوب می شد، كانون دلهره و نگرانی نيز 
بود. وجود حالت جزر و مد، ورود آب از خليج فارس به داخل رودخانه و ورود 
آب رودخانه به خليج فارس، لزوم شناخت و تسّلط بر موقعيت های مختلف 
آب بويژه در حالت جزر كه حدود 3 ساعت در روز آب چندين متر از سطح 
كاهش مي يافت و مي بايست به انتظار حالت مّد نشست همگی دشواری هايی 
بود كه عبور از رودخانه اروند را امری محال نشــان می داد. نتيجه چنين 
ديدگاهی در دشمن نيز، غافلگيری ارتش عراق بود و آنچه به اين غافلگيری 
عمق بخشيد دو ابتكار فرماندهان سپاه يعنی مبادرت به عمليات فريب در 
منطقه هورالهويزه كه دو عمليات بزرگ خيبر و بدر در آن انجام شده بود و 
بر اثر تجمع و ستون كشی، ارتش عراق را به اين گمان انداخته بود كه ايران 
عملياتی در اين منطقه در پيش خواهد داشت و دوم اجرای تك پشتيبانی در 
جزيره اّم الرصاص كه بدليل داشتن موقعيتی استراتژيكی ذهن فرماندهان 

عراقی را به خود منعطف و از فاو منحرف مي نمود.
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نتايج عمليات والفجر 8 چه بود؟
جمهوری اســالمی ايران در عمليات والفجر 8 توانست پيروزی های 
چشمگير و مواضع استراتژيكی را به دست آورد. پيروزی هايی كه بسيار حائز 
اهميت و در سرنوشت جنگ بسيار تعيين كننده بود. از جمله ويژگی های مهم 
عمليات همانطور كه شرح آن ذكر شد: غافلگيری و فريب، موقعيت زمين، 
آتش توپخانه، دفاع ضدهوايی، عبور غواصان از اروند و شكستن خط و وحدت 
فرماندهی بود. پيروزی های ايران در اين عمليات، بازتاب گسترده ای در 
محيط بين المللی و منطقه ای داشت. در فرايند بيش از 22 روز نبرد گسترده 
كه صحنه واقعی رويارويی نيروی نظامی و ماشين جنگی حزب بعث عراق با 
توان قوای ايرانی بود، ايران بر سواحل شمالی خورعبداهلل در شبه جزيره فاو 
)شهر فاطميه( مسّلط و راه ورود عراق به خليج فارس بسته شد. در مجموع؛ 
آزادسازی و تصرف 947 كيلومتر مربع شامل: سرزمين خودی در اروندرود، 
ساحل خليج فارس در خور عبداهلل، منطقه آبی آزاد شده و تصرف شده در 
خليج فارس و خشكی تصرف شده از دشمن؛ از دستاوردهای اين عمليات 
بود. همچنين بيش از 27 فروند هواپيما و چرخ بال، صدها دستگاه تانك، نفربر 
و خودروی نظامی، توپ صحرايی، توپ ضدهوايی و ناوچه موشك انداز منهدم 
شد و ده ها دستگاه تانك و نفربر، 87 دستگاه خودرو، 7 عراده توپ صحرايی، 
7 عراده توپ ضدهوايی، 3 دستگاه رادار موشك و 34 دستگاه مهندسی از 

ميان تجهيزات ارتش عراق به غنيمت قوای ايران درآمد.

اجرای عمليات چگونه صورت گرفت؟
چگونگی شكستن خط، موضوعی مهم بود و بعبارتی طی كردن ديگر 
مراحل و تحقق اهداف مورد نظر در گرو عبور از رودخانه اروند و شكستن 
خط عراق در حاشيه ســاحل غربی اين رودخانه بود. در طراحی عمليات 
مسئوليت شكستن خط به غواص ها واگذار شد. در طراحی عمليات ورود 
به شهر فاو، منتفی و تصميم گرفته شد كه لشگرهای 72 كربال و 14 ثاراهلل 
از شمال و جنوب شهر، آن را دور بزنند و خود را به پايگاه موشكی، جاده اّم 
القصر و جاده استراتژيك برسانند و از آن جا به تدريج وارد شوند و در صورت 
مقاومت احتمالی به پاك ســازی آن بپردازند. با اين حال، همان روز اول 
رزمندگان وارد شهر و مسجد آن شدند، زيرا مردم در شهر حضور نداشتند. 
دفاع ضد هوايی، يكی از شروط موفقيت عمليات و حفظ پيروزی محسوب 
مي شد. به همين دليل، از نيروی هوايی ارتش خواسته شد كه سايت هاوك 
را در منطقه ايجاد كند. اما سايت در صورت روشن و فعال شدن در معرض 
حمله گروهی هواپيماهای عراقی و انهدام قرار مي گرفت. برای مصون ماندن 
سايت از حمالت احتمالی، افسران نيروی هوايی ارتش تصميم گرفتند سايت 
را خاموش كنند و فعال شدن آن را منوط به اعالم سايت مستقر در اميديه 
بدانند و با اعالم آن سايت، سايت مستقر در منطقه را روشن كنند تا به شليك 
مبادرت ورزد. اين تاكتيك و ابتكار عمل مؤثر افتاد و 12 هواپيمای عراقی در 
آسمان عملياتی فاو سرنگون  شد.  برای فرماندهان و مديران ستادی مبهم 
بود كه چگونه وسايل سنگين مهندسی شامل لودر، بلدوزر، گريدر، كمپرسی 
و تجهيزاتی چون توپ و تانك و خودرو ، جيپ 423 ، جيپ تاو و ساير نيازهايی 
از اين دســت را به آن طرف رودخانه منتقل كنند. در برنامه ريزی چنين 
فرض شــد كه از صبح روزعمليات، دستگاه های مهندسی، لودر و بلدوزر 
و دستگاه های پشــتيبانی، با قرار گرفتن روی دوبه و بارج ولنديكرافت از 
ماهشهر و از داخل خليج فارس به اروندرود برود و در فاو تخليه شود. برای 
اين انتقال به شناسايی نياز بود. عالوه بر اين، برای اتخاذ روش مناسب به 
منظور حمله و هجوم به دشمن، به شناسايی پشتيبانی هم نياز بود.  به هر 
حال، با شناسايی مسير ماهشهر به اروندرود و انتخاب نقطه يی مناسب به 
عنوان ساحل برای پياده كردن دستگاه ها و نيز پذيرش ريسك خطر بمب 
باران هوايی دوبه ها و بارج ها در خليج فارس؛ اين اقدام بزرگ انجام شد. تا 
حدود دو ماه پس از شروع عمليات كه هنوز روی رودخانه اروند پل نصب نشده 
بود - به همين سختی و با همين وسعت، پشتيبانی های سنگين و سبك از 
منطقه عملياتی انجام شد. - نصب پل روی رودخانه از روز اول عمليات به طور 
جدی پیگيری شد. پس از روزها شمع كوبی درون رودخانه، پل بعثت روی 
رودخانه اروند نصب شد. نصب پل با امكانات آن زمان، توانايی های محدود 
علمی، تجربی و در زمانی كوتاه، اقدامی خارق العاده و بزرگ به شمار می رفت 
و بدون شك درون هريك از اين مؤلفه ها ذكر شده، از خالقيت و ابتكار عمل، 

طراحی و برنامه ريزی، ده ها متغير رفتاری، برنامه يی و ابتكاری وجود دارد.

غواصان 
در روز اول 

عمليات؛ 
ساحل اروند 

عمليات 
والفجر 8

 عمليا ت 
والفجر  8

 حسين خرازی، 
فرمانده 

لشكر 41 امام 
حسينعليه السالم  

هنگام صحبت با 
غواص ها
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گفتوگو با مسئول هیأت شهداي گمنام واليت رزمندگان اسالم استان تهران

آستان شهداي گمنام قطب فرهنگي شده است
در شماره پيشين ماهنامه فرهنگي - مذهبي هيأت رزمندگان اسالم گزارشي از حضور هيأت شهداي گمنام واليت در مناطق زلزله زده كرمانشاه منتشر شد. 
در اين خصوص گفت وگويي كوتاه و صميمانه با حسن رستگار، مسئول هيأت شهداي گمنام واليت رزمندگان اسالم انجام داديم. او در اين گفت وگو پيرامون 

فعاليت هاي اين هيأت در ايام اربعين حسيني و نيز اعزام خادمين به مناطق سرپل ذهاب نكاتي مطرح كرده است.

هيأت شــهداي گمنام واليت هيأت 
رزمنــدگان اســالم به عنوان يكــي از برترين 
هيأت هاي استان تهران شــناخته شده است. 
خواهشــمندم ضمن معرفي خودتــان راجع به 
فعاليت هايــي كه در اين آســتان مقدس انجام 

مي گيرد، توضيح بفرمائيد.
حسن رستگار هســتم که در هیأت رزمندگان شمال 
تهران، هیأت رزمندگان شــهداي گمنام واليت، در 
آستان مقدسي که ۸شهید گمنام آرمیدند و البته الزم 
به ذکر است که دو تن از اين شــهداء امسال از طريق 
آزمايش DNA شناسايي شدند؛ افتخار همکاري دارم.

آستان شهداي گمنام با فعالیت هاي هیأت رزمندگان 
اسالم به يک قطب فرهنگي تبديل شده است تا جائي 
که ما نام اين مکان را قرارگاه فرهنگي نامیديم. با توجه 
به جمعیتي که در اين منطقه وجود دارد، برنامه هاي 
هیأت رزمندگان در تمام ايام ســال برگزار مي شود، 
برنامه هاي مناسبتي شهادت و والدت اهل بیت علیهم 
السالم، به ويژه در شب هاي قدر باالي ده هزار جمعیت 
وجود دارد. برنامه هفته دفاع مقدس هر شــب بالغ بر 
سه هزار نفر جمعیت شــرکت دارند. هر ساله يکي از 
عملیات هاي دفاع مقدس در ايــن مکان برنامه ريزي 
مي شــود. براي ايام تابســتان مبلّغین روحاني براي 
خانواده ها برنامه ويژه داشتند. هیأت جوانان و نوجوانان، 
همچنین برنامه هايي براي خواهــران به طور ويژه و 

مشترك انجام مي شود.
براي مدارسي که در اين منطقه وجود دارند، برنامه هاي 
فرهنگي در آســتان مقدس شــهداء انجام مي شود. 
ما مکان آســتان را براي برگزاري برنامــه در اختیار 
دانش آموزان قرار داديم و ارتباط خوبي در اين زمینه 
وجود دارد. ارتباط همسويي با بسیج، ادارات و ارگان ها 
براي برگزاري برنامه هاي فرهنگي وجود دارد. سعي ما 
در هیأت شهداي گمنام در اين بوده که براي برنامه ها 
سخنراناني دعوت کنیم که نیازهاي روز را در منطقه 

برطرف کنند.
هیأت رزمندگان اســالم شــهداء گمنام ارتباطي با 
کمیته امداد امام خمیني)ره( در مــورد خیريه دارد. 
برنامه ريزي هايي در زمان بازگشــايي مدارس در اول 
مهر)جشن شکوفه ها( و ايام نوروز داريم. حدود ۱۵۰نفر 
از فرزندان خانواده هاي نیازمند، تحت پوشش خّیرين 
هســتند. طي هماهنگي هايي دو بار طي سال امکان 
مالقات خّیرين با خانواده هاي تحت پوشــش فراهم 

مي شود.
اقالمي براي اهداي جهیزيــه داخل کانکس در محل 
آستان، جمع آوري مي شــود و با تشکیل جلساتي در 
کمیته تشخیص، شناسايي هاي الزم صورت گرفته و 
در اختیار خانواده هاي نیازمند قرار مي گیرد. کمک ها 

به صورت نقدي و پرداخت وام و يــا توزيع اقالم انجام 
مي شود.

 خادمين هيأت شهداي گمنام واليت بعد 
از دريافت پيام مقام معظم رهبري)دامت بركاته( 
پيرامون كمك رساني عموم مردم به مناطق زلزله 
زده كرمانشاه و ســرپل ذهاب و بالفاصله پس از 
خدمت رســاني به زائرين حضرت سيدالشهداء 
عليه الســالم  در ايام اربعين به مناطق زلزله زده 
اعزام شدند؛ ابتداء راجع به فعاليت هاي خادمين 
در ايام اربعين و سپس حضور در مناطق زلزله زده 

توضيح بفرمائيد.
خادمین هیأت شهداي گمنام در ايّام اربعین حسیني 
در عمود 7۵۳در خدمت زائرين اباعبداهلل الحســین 
علیه السالم بودند. برنامه هاي منسجم و منظمي براي 
حضور در ايام اربعین در سال 96با توجه به بررسي هاي 
صورت گرفته و براســاس نیاز از ابتداي سال 9۵انجام 
شد. جلساتي پیرامون برنامه ها از حدود ۴۵روز قبل از 
حضور انجام گرفت. اقداماتي براي جمع آوري نذورات 
مردمي و برنامه ريزي هايي بــراي خادمیني که به دو 
شکل ثابت )7۰نفر( و موقتي )6۰نفر( همکاري داشتند، 
صورت گرفت. اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
در موکب بر مبناي اقدامات فرهنگي بود. ازجمله اقامه 
نماز جماعت در هر سه نوبت، قرائت زيارت عاشورا بعد 
از نماز صبح، بیان مسائل شرعي بین نماز، سخنراني و 
مرثیه ســرايي بعد از نماز، ختم قرآن کريم که روزانه 
6تا ۱۰ختم قرآن انجــام گرفت، توزيع اقالم فرهنگي 
تأمین شده از ســتاد مرکزي هیأت رزمندگان اسالم، 
پاسخ به مسائل شرعي در غرفه فرهنگي توسط مبلّغین 
روحاني و همچنین برگزاري نماز با همکاري دو موکب 
از موکب هــاي عراقي که در مجــاورت موکب هیأت 
شهداي گمنام واليت بودند بسیار باشکوه انجام مي شد. 
مستند سازي  و تهیه عکس و فیلم از فعالیت هاي موکب، 
تبلیغات محیطي و پذيرايــي از زائرين، پخش کلیپ 
شــناخت و معرفت اهل بیت علیهم السالم برگرفته 
از کتاب انسان 2۵۰ســاله مقام معظم رهبري)دامت 
برکاته(، برپايي غرفه ماساژ و ايستگاه سالمت مربوط 
به مراجعات درماني زائرين، کمک رساني به موکب هاي 
مجاور براي مثال در برپايي چادر و يا امور تاسیساتي، از 
ديگر فعالیت هاي انجام شده در موکب کربال بود. قرارگاه 
جهادي هیأت شهداي گمنام با هماهنگي صورت گرفته 
با قرارگاه خاتم سپاه پاسداران در منطقه آغاز به کار کرد. 
هماهنگي هاي بسیار مطلوب و شايسته اي با دانشگاه 
افسري و تربیت پاسداري امام حسین علیه السالم انجام 
گرفت و دانشــجويان اين دانشگاه در تمامي روستاها 
جهت احداث کانکس ها و کمک رساني به مردم زلزله 

زده مشغول به فعالیت شدند.

همچنین ســتاد امدادرســاني جهــت جمع آوري 
کمک هاي مردمي در آستان شهداء گمنام مستقر شد 
و با توجه به نیازسنجي از منطقه بین روستائیان تقسیم 
شد. هم اکنون هم خادمیني از ستاد اربعین و تعدادي از 

دانشجويان در مناطق حضور دارند.
نزديک بــه ۳۰میلیون تومان کمــک نقدي مردمي 
جمع آوري شده که با توجه به شرايط فعلي که ساخت 
سرويس هاي بهداشتي و حمام همچنان در دستور کار 
قرارگرفته است؛ تا امروز ۳۰۰سرويس ساخته و اقالمي 

نظیر آبگرمکن هاي برقي به منطقه وارد شده است.
 نقش هيأت رزمندگان اسالم به عنوان 
يك مجموعه عظيم فرهنگي در پيشبرد اهداف 
فرهنگي و همچنين نهادينه سازي  منويات مقام 
معظم رهبري)دامت بركاته( در جامعه چيست؟ 
خواهشــمندم به عنوان صحبت پاياني چنانچه 

نكته اي مدنظر هست، بفرمائيد.
آســتان مقدس شــهداي گمنام صرفاً اختصاص به 
برنامه هايي که از ســمت ما، انجام مي گیرند، ندارد. 
ارتباط ما با هیأت هاي ديگر انجام شده؛ برخي از هیأت ها 
و دانشــگاه ها با هماهنگي در اين مکان برنامه برگزار 
مي کنند. تمامي فعالیت ها به معجزه حضور شهداي 
گمنام در اين آستان و در پناه هیأت رزمندگان اسالم 
انجام مي شــود. از طرفي ظرفیت ايــن مکان با توجه 
به جمعیتي که از مردم در برنامه ها شرکت مي کنند 
باال است؛ پتانسیل اين منطقه بیش از پیش بايستي 
ديده بشود. آستان مقدس شهداي گمنام واليت براي 
برگزاري برنامه هاي بزرگ ازجمله پخش زنده دعاي 
ندبه، دعاي کمیل با حضور مداحان و سخنرانان برتر 

اعالم آمادگي مي کند.
نکته حائز اهمیت ديگر اينکه در اين منطقه دانشگاه ها 
قرار گرفتند. از ۴طرف دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه 
امام حسین علیه السالم، دانشگاه آزاد، دانشگاه سازمان 
آب. اين منطقه بیش از اينکه هم اکنون در فعالیت است 

جاي رشد دارد.
در بحث فرهنگي، واقعیت اين است که بايستي هیأت ها 
از سمت ستاد مرکزي تغذيه شوند. بايستي انتظارات 
ونیاز جامعه از سمت ســتاد به هیأت ها اعالم بشود، 
ضعف ها شناسايي شوند، ما هم در بحث آسیب شناسي 
اين منطقه اقداماتي انجام داديم، مــا اعالم آمادگي 
مي کنیم هم از نظر علمي قادر به پاسخگويي هستیم، 
هم از نظر معنويت مکان. حضور اين شــهداء در اين 
آســتان مقدس يک معجزه اســت. اين مکان افراد را 
به خود جذب مي کند. که ان شاء ا... به حول و قوه الهي 
تمام تالش و ظرفیت خودمــان را در آنچه مربوط به 
دغدغه فرهنگي، جنگ نرم و نفوذ مي شود، بکاربگیريم.
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 ويژه نامه  شهادت 
حضرت زهرا سالم اهلل عليها
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 داليل بر عصمت 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها چیست؟

 حتي دور از 
خطا

 كسي كه متون وارده در قرآن و سنت شريف 
درباره اهل بيتـ  عليهم الســالمـ  و ازجمله 
فاطمه زهراـ  سالم اهلل عليهاـ  را مورد بررسي 
قرار دهد جز اقرار به عصمت و بلندي مقام و 
عظمت ايشان در دوري از گناه و معصيت، راه 
ديگري در پيش پاي خود نمي بيند. در مورد 
حضرت فاطمه زهراـ  ســالم اهلل عليهاـ  بايد 
معتقد بود كه ايشان، صاحب واليت كبري است 
يعني همانطور كه بايد به واليت رسول اكرم 
ـ صلي اهلل عليه و آله و سلمـ  و اميرالمومنين 
ـ عليهم السالم  ـ و حسنين  ـ عليه السالم  علي 
ـ ايمان داشت، مي بايست به واليت حضرت 
ـ نيز همانگونه  ـ سالم اهلل عليها  صديقه طاهره 
اعتراف كرد و معتقد بود اين نوع ديدگاه جزء با 
عصمت ايشان نمي سازد و اينكه آن حضرتـ  
سالم اهلل عليهاـ  همچون ديگر ائمه معصومين 
ـ از هرگونه گناه و پليدي به دور  ـ عليهم السالم 
است و حتي به سهو هم دچار نمي شوند. در اين 
دو صفحه سعي شــده نگاهي كوتاه به داليل 
اثباتي عصمت حضرت زهرا سالم اهلل عليها 

انداخته شود.

آيه 
تطهير و عصمت حضرت

يک دلیل که شايد مهم ترين دلیل 
باشد و در حديث کساء هم مطرح شده است 

همان آيه تطهیر است »انما يريد اهلل لیذهب عنکم 
الرجس اهل البیت و يطهرکم تطهیرا« اين آيه شريفه 
درباره پنج تن آمده است و خداوند اراده کرده است که 
پلیدي، ناپاکي و خطا را از آنها دور کند. اگر خداوند 

اراده کرده است که از اين پنج تن هیچ کس 
رجسي نداشته باشد آنها معصوم هستند و 

حضرت زهرا سالم اهلل علیها به اين 
دلیل معصوم است.

آيه 
مباهله، دليل معصوم بودن

دومین دلیل معصوم بودن حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
آيه مباهله است که زمخشري آن را بیان کرده است. در تاريخ 

صدر اسالم تنها يک بار مباهله انجام شده است. در زمان پیغمبر اسالم 
صل اهلل علیه و آله و سلم تنها تهديد به مباهله بوده است. هرکس حضرت زهرا 

سالم اهلل علیها را لعن کند؛ مورد لعن خدا قرار مي گیرد. يک قاضي اهل سنت در شهر 
موصل عراق بوده است که به شیعیان گفته بود شما براي چه در زيارت عاشورا بیش از 

۳۰مرتبه بني امیه را لعن مي کنید؟!! سهوان ابن عوان گفت: آنچه در زيارت عاشورا آمده 
است حق است و من در اين موضوع مباهله مي کنم و دو سه روز روزه گرفتند و به يکديگر 
دست دادند. سهوان ابن عوان گفت: خدايا من مي گويم بايد بني امیه را لعن کرد و ادامه داد 
خدايا هر کدام از ما دروغ مي گويد عذابي بر ما نازل کن. به محض اينکه آنها دستشان را از 

يکديگر جدا کردند، دست قاضي موصل سیاه شد و پس از چند روز به هالکت رسید 
و اين مورد ديگري است که در آن مباهله انجام شده است. در آيه شريفه »أَبَْناَءنَا 

َوأَبَْناءَُکْم َونَِساءَنَا َونَِساءَُکْم َوأَنُْفَسَنا َوأَنُْفَسُکْم« گفته مي شود که روح فاطمه 
زهرا سالم اهلل علیها با روح رسول اکرم صل اهلل علیه و آله و سلم يکي 

است. اين به اين معناست که پنج تن در يک روح هستند 
و فاطمه زهرا سالم اهلل علیها بايد معصوم 

باشد.
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ملكه اي 
از جانب خداوند

اولین شرط عصمت داشتن يک معصوم اين است که 
ملکه اي درون آن از جانب خداوند متعال وجود داشته باشد که باعث 

مي شود انسان نه تنها گناهي نداشته باشد؛ بلکه هیچ گونه خطا، نسیان و غفلت 
هم نداشته باشد. اگر فردي در خواب حرفي زد و اشتباه بود معصوم نیست. معصوم کسي 
است که کلمه اشتباهي از دهانش خارج نشود و هیچ خطا و اشتباهي از او سر نزند. معصوم 

نه تنها گناهي نمي کند؛ بلکه خطا هم نمي کند. اگر کسي انسان عادلي باشد ممکن است اشتباه 
کند، اما کسي که معصوم است نه تنها گناهي ندارد؛ بلکه اشتباه هم ندارد. ممکن است امام جمعه خطا 

کند و سهوا غذايي را بخورد، اما معصوم کسي است که هیچ کدام از آنها در زندگیش وجود ندارد.حضرت 
رسول اکرم صل اهلل علیه و آله و سلم در کودکي مي خواست با کودکان ديگر به يک مجلس عروسي برود 
که در آن موسیقي وجود داشت. پیغمبر اکرم صل اهلل علیه و آله و سلم مي  گويد: عصر آن روز خوابم برد 
و نیمه شب هنگامي که بیدار شدم، عروسي تمام شده بود. معصوم کسي است که از ابتداي کودکي تا 

آخر عمر هیچ خطايي از او سر نزند. عادل براي کسي که مي خواهد به حرف او عمل کند، حرفش 
حجت است. وقتي مي گويیم بايد از صحبت يک مرجع تقلید اطاعت کنیم يعني اينکه اطاعت از 
مرجع تقلید بر مقلد آن واجب است. اگر کسي معصوم باشد مي گويیم کالم او کالم خداست. 

ممکن است مرجع تقلید اشتباه کند، اما خطايي ندارد. آنچه را که امام صادق علیه السالم 
مي گويد: کالم خداست. اطاعت از مرجع تقلید واجب است، اما کالمش کالم خدا 

نیست. در کتاب ها به دلیل مختلف نوشته شده است که حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها معصوم است اما در هیچ کتابي نديدم که دلیل 

عصمت حضرت زهرا را عنوان کرده باشد.

 او 
»حورا االنسيه« است

يکي ديگر از داليل آن نحوه واليت حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها است که رسول خدا صل اهلل علیه و آله و سلم 

فرمودند: فاطمه زهرا سالم اهلل علیها »حورا االنسیه« است که اصل 
آن درختي است از بهشت و حور بهشتي است و چیزي که در بهشت 

باشد هیچ گاه در آن خطا و اشتباه وجود ندارد. دلیل ديگر آن اين است که 
اهل سنت تمامي صحابه پیامبر را عادل مي دانند اما شیعیان تعدادي را عادل 
و تعدادي را فاسق مي دانند. اهل سنت مي گويند هر کس پیغمبر را يک بار 
در عرش ديده باشد پس عادل است. حضرت زهرا سالم اهلل علیها هم جزء 
صحابه پیغمبر است و بايد سخن حضرت زهرا سالم اهلل علیها را سخن 
پیامبر صل اهلل علیه و آله و سلم بدانیم. هر کس عدالت صحابه را قبول 

دارد بايد عدالت مافوق قدرت صحابه را نیز قبول کند. نتیجه 
مي گیريم که فاطمه زهرا معصومه، مطهره، راضیه و 

مرضیه است.

او سيده النساء العالمين است
دليل سوم در اين آيه »يا مريم ان اهلل اصطفاك و 
طهرك و اصطفاك علي نساء العالمين« كه در اين 
آيه از چند جهت به عصمت حضرت زهرا سالم اهلل 
عليها داللت مي كند. اي مريم خدا تو را برگزيده و 
مطهر گردانيده و تو برگزيده بر زنان عالم هستي. 
اهل ســنت تعدادي از پيغمبران را زن مي دانند 
درحالي كه ما شيعيان تمام پيامبران و امامان را 
مرد مي دانيم و هركسي پيغمبر باشد، بايد معصوم 
باشــد. در روايات فراوان داريم كه حضرت زهرا 
سالم اهلل عليها بر حضرت مريم ارجحيت دارد و در 
روايات بيان شده است كه شخصيت حضرت زهرا 
سالم اهلل عليها از حضرت مريم باالتر است. در اين 
آيه عنوان مي شود كه حضرت زهرا سالم اهلل عليها 
معصوم است. در تعدادي از روايات نيز شخصيت 
حضرت زهرا سالم اهلل عليها را با شخصيت حضرت 
مريم يكي مي دانند. اگر حضرت مريم معصوم است 
حضرت زهرا سالم اهلل عليها نيز بايد معصوم باشد. 
حضرت مريم سيده النساء العالمين خودش بوده 
است و حضرت زهرا سالم اهلل عليها از ابتدا تا انتهاي 
خلقت سيده النساء العالمين است و حضرت زهرا بر 
حضرت مريم برتري دارد و دليل هاي قرآني بسياري 
بر عصمت حضرت زهرا سالم اهلل عليها وجود دارد..
يكي ديگر از داليل معصــوم بودن حضرت زهرا 
سالم اهلل عليها اين است كه رسول خدا صل اهلل عليه 
و آله و سلم فرمود: »فاطمه بضعه مني« حضرت 
زهرا سالم اهلل عليها بخشي از من است. هنگامي كه 
پيامبر اكرم صل اهلل عليه و آله و سلم معصوم است 
دست و چشم پيامبر نيز معصوم است همين كه 
پيامبر گرامي اسالم كاري را انجام مي دهد از حكم 
خداوند است و فاطمه زهرا سالم اهلل عليها نيز جزئي 
از رسول خداست. اگر دست پيغمبر معصوم است؛ 

حضرت زهرا نيز سالم اهلل عليها نيز معصوم است.
 دليل ديگر عصمت حضرت زهرا سالم اهلل عليها اين 
است كه خداوند با خشنودي حضرت زهرا سالم اهلل 
عليها خشنود مي شود و با ناراحتي حضرت زهرا 
سالم اهلل عليها غمگين مي شود. هيچ دليلي باالتر از 
عصمت نيست براي آنها كه اگر كسي هر چه را خدا 
دوست دارد، معصوم هم دوست دارد و اگر چيزي را 

دوست ندارد او هم دوست ندارد.
در حديثي آمده اســت كه اگــر حضرت علي 
عليه الســالم نبود براي حضرت فاطمه سالم اهلل 
عليها كفوي پيدا نمي شد. فاطمه زهرا سالم اهلل 
عليها هرگاه مي خواهد ازدواج كند تنها حضرت 
علي عليه السالم هم كفو اوســت و اين دليلي 
براي عصمت حضرت علي عليه السالم است. در 
كتاب هاي مختلف دربــاره عصمت حضرت علي 
عليه السالم مطالب فراواني نوشته شده است كه 
حضرت علي عليه السالم با حضرت فاطمه سالم اهلل 

عليها مساوي است.
دليل ديگر از تفســير قمي كــه از امام صادق 
عليه الســالم نقل شده اســت كه حضرت زهرا 
ســالم اهلل عليها »حجت علي الحجت« است. در 
صلواتي كه براي حضرت رسول صل اهلل عليه و آله 
و سلم فرستاده مي شود 13معصوم را ذكر مي كنند 
كه تمام اين 13معصوم به جز حضرت زهرا سالم اهلل 
عليها حجت رب العالمين بودند. به اين معني كه 
12امام و رسول اكرم صل اهلل عليه و آله و سلم حجت 
خدا بر مردم هستند. كالم حضرت زهرا سالم اهلل 
عليها بر امام صادق عليه السالم حجت است و كالم 
امام صادق عليه الســالم بر ما حجت است. كالم 

فاطمه زهرا سالم اهلل عليها بايد فوق حجت باشد.
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مروري کوتاه بر زندگي بانوي دو عالم

بانوي خوبي ها
آنچه مي خوانيد گزيده اي از زندگي نامه نخســتين مظلوم ستمديده اهل بيت رسالت است، 
سّومين معصومي كه آفرينش جهان هستي به بركت وجود مقّدس اوست، همانطوري كه در 
حديث قدسي خطاب به رســول خدا صّلي اهلّل عليه و آله چنين آمده است: »اي محّمد! اگر تو 
نبودي، جهان با اين عظمت را نمي آفريدم و اگر علي عليه السالم نبود، تو را نمي آفريدم و اگر 

فاطمه زهراء سالم اهلل عليها نمي بود، شماها را نمي آفريدم.«

تولد بهشتي
حضرت فاطمه سالم اهلل علیها روز بیست جمادي 
االخر سال پنجم بعثت در مکه مکرمه بدنیا آمد. 
حديثي از پیامبر صلي اهلل علیه و آله و سلم درباره 
دخترش حضرت فاطمه سالم اهلل علیها نقل شده 
است که فرموده: »خلق اهلل نور فاطمیه ان يخلق 
االرض والسماء؛ خداوند نور فاطمه را قبل از اينکه 
زمین و آسمان را بیافريند آفريده است.« حديثي 
از پیامبر نقل شده است که از ايشان پرسیدند چرا 
رفتار محبت آمیزي که با فاطمه سالم اهلل علیها 
داري با ديگر فرزندانت نداري؟ پیامبر فرمود: قبل 

از اينکه نطفه فاطمه ايجاد شود جبرئیل براي من 
سیبي از بهشــت آورد. من آن سیب را خوردم و 
سپس با خديجه همبستر شدم و بعد از آن فاطمه 
سالم اهلل علیها بدنیا آمد. به همین جهت است که 
هرگاه او را مي بوسم و مي بويم از وي بوي بهشت را 
استثشام مي کنم. در جايي ديگر از پیامبرصلي اهلل 
علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمود: قبل از 
اينکه آدم از بهشت هبوط کند، نور فاطمه سالم اهلل 
علیها به سیبي تابیدن گرفت و آدم آن را خورد و 
آن نور بعدها در فرزندش هابیل تجلي کرد. سپس 

ادامه داد براي امت من بگويید که نور فاطمه قبل 
از آفرينش زمین و آســمان آفريده شده است. 
درموقع وضع حمل خديجه گويند فرشتگان از 
آســمان به زير آمدند تا در تولد فاطمه سالم اهلل 
علیها او را ياري دهند. فرشتگان او را به دنیا آوردند 
و در ملحفه سفیدي پیچیدند و به مادرش سپرده 
و به آسمان بازگشتند. گويند نخستین زناني که 
پاي به بهشت مي گذارند،  حضرت فاطمه سالم اهلل 
علیها و حضرت مريم علیها الســالم هستند. آنها 

پاك ترين زنان عالم و سرور همه ايشان هستند.

ازدواج آسماني 
 علي علیه السالم ســر به زير انداخته و از نهايت 
حیا با سرانگشتان خود زمین را لمس مي کند و از 
گفتن درخواست خود خجالت مي کشد تا اينکه 
رسول خدا سکوت را مي شکند و از او مي خواهد 
درخواســتش را بر زبان آورد. علي علیه الســالم 
درحالي که عرق شــرم بر جبین مبارکش چون 
شبنمي بر ُگل نشسته بود، با خجلت و کم رويي 
و با جمالتــي زيبــا و سرشــار از ادب، فاطمه 

علیهاالسالم را از پدرش خواستگاري کرد.
وقتي رسول گرامي اســالم صلي اهلل علیه و آله 
وسلم تقاضاي امیرالمؤمنان علیه السالم را شنید 
فرمود: »علي جان! خواســته تــو را با فاطمه در 
میان مي گذارم و نظرش را پرسیده، به تو جواب 
مي دهم«. آنگاه نزد فاطمه ســالم اهلل علیها فت 
و فرمود: »دختــرم فاطمه، مي دانــي که من تو 
را دوســت دارم و پســر عمويم علي را هم خوب 
مي شناسي، که در فضل و تقوي و صدق و صفا و 

اخالص هیچ کس به پاي او نمي رسد. اينک او براي 
خواستگاري تو آمده است. آيا اجازه مي دهي به او 

پاسخ مثبت بدهم؟«
مسلّم است که فاطمه سالم اهلل علیها خواستگاران 
بســیاري داشــت. گروهي از مهاجران و انصار و 
بســیاري از ثروتمندان ازجمله عبــد الرحمن 
بن عوف کــه ثروتمندترين مــرد منطقه بود از 
خواســتگاران فاطمــه علیهاالســالم بودند. اما 
حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم که شايسته ترين 
بانوي هستي است به مالکي جز تقوا و فضیلت، 
در انتخاب همسر نمي انديشــد؛ از اين رو وقتي 
پدر بزرگوارش نظــر او را دربــاره ازدواج با علي 
علیه الســالم جويا شد. سکوت ســراپاي فاطمه 
علیهاالســالم را فرا گرفت و از شــرم و حیا هیچ 
نگفت. پیامبر خــدا صلي اهلل علیه و آله وســلم 
رضايــت دختــرش را از حالــت او دريافــت و 
درحالي که خنده نمکیني بر لبانش نقش بسته 

بود، علي را از سکوت فاطمه که در حقیقت نشانه 
رضايت او بود خبر داد. در مراسمي ساده و دور از 
هرگونه هیاهو و با نیکوتريــن کالم، خطبه عقد 
جاري شد و فاطمه علیهاالسالم به همسري علي 
علیه السالم در آمد. سپس پیامبر صلي اهلل علیه و 
آله وسلم خطاب به مردم فرمودند: »شما را گواه 
مي گیرم که من طبق سّنت پايدار اسالم فاطمه را 
همسر او مي گردانم. امیدوارم خداوند در بین آنها 
مهر و محّبت قرار داده، پراکندگي شان را سامان 
دهد و اين وصلت را برايشــان فرخنده گرداند و 
از لطف خويش به آنان فرزنــدان پاك و پاکیزه 
مرحمت فرمايد و نسلشان را سبب رحمت و برکت 
و گنج علم و حکمت و موجب امنیت ملّت اسالم 
قرار بدهد. از خداوند براي خود و دخترم و دامادم 
و شما آمرزش مي طلبم«. سپس علي علیه السالم 
نیز خطبه اي ايراد کرد و دوباره پیامبر آنان را دعا 

کرد و همه آمین گفتند.
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ماجراي فدك
فدك دهکده کوچکي از اراضي يهوديان طايفه 
بني قريضه بود که در نزديکــي قلعه خیبر قرار 
داشت. بعد از تسخیر آنجا توســط مسلمانان و 
اخــراج يهوديان از فدك، به تصرف مســلمانان 

درآمد.
فدك بعد از اينکه به تصرف ايشــان درآمد جزء 
اموال غیرمنقول پیامبرصلي اهلل علیه و آله و سلم 
درآمد و او آن دهکده را که نخلســتان بزرگي در 

اطراف خود داشــت به دخترش فاطمه سالم اهلل 
علیها بخشــید. بعد از ماجراي انتخاب خلیفه و 
خالفت ابوبکر، مســلمانان به گروه هاي مختلف 
تقسیم شدن و اختالفاتي در بین ايشان روي داد 
که بزرگ ترين آنها قیام مسلمیه کذاب بود که در 
اواخر عمر پیامبر آغاز شــد و ابوبکر به آن خاتمه 
داد. بعد از اين وقايع حضرت فاطمه سالم اهلل علیها 
مشاهده کرد که درآمد حاصله از فدك را براي او 

نمي آورند. به همین جهت کساني را نزد خلیفه 
فرستاد و علت را از او پرســید. ابوبکر پاسخ داد: 
مگر نشنیده اي که پیامبر بارها فرموده بود: نحن 
معاشر االنبیاء النورث، يعني ما جماعت پیامبران 

از خود میراثي باقي نمي گذاريم.
هنگامي که اين خبر را به حضــرت دادند او که 
در فراق پدر ســوگوار بود، آهي از ته دل کشید و 
سپس خطبه پرشوري خطاب به ابوبکر ايراد کرد.

در منزل همسر
فاطمه ســالم اهلل علیها بعد از دومین سال 
هجرت زندگي مشــترك خويش را با علي 
علیه الســالم آغاز کرد که مدت آن را برخي 
از مورخان قريب به 9سال ذکر کرده اند. اين 
زن و شوهر شادي ها و سختي هاي زندگي 
را با هم تحمل کردند و بدون آنکه در خالل 
اين 9سال کوچکترين اختالفي با هم داشته 
باشند به زندگي مشترك خويش ادامه دادند. 
از يک طرف علي علیه السالم افتخار مي کرد 
که دختر پیامبر صلي اهلل علیه و آله و ســلم 
همسر اوست و از طرف ديگر فاطمه سالم اهلل 
علیها از داشتن چنین شوهر نمونه اي به خود 
مباهات مي کرد. از حضرت علي علیه السالم 
روايت شده اســت: فاطمه که عزيزترين و 
محبوبترين کســان پیامبــر صلي اهلل علیه 
و آله و ســلم بود گاهي آنقدر با مشک آب 
مي آورد که سینه اش مجروح مي شد و آنقدر 
با دستان خود آسیاب مي کرد که دستانش 
پینه بســته و خشن شــده بود. آنقدرخانه 
را جارو مي زد کــه لباس هايش خاك آلود 
بود، آنقدر زير ديگ را روشــن مي کرد که 
جامه هايش سیاه و دود آلود شده و در بعضي 

از روزها بسیار الغر و ضعیف مي نمود.

رحلت پيامبر اكرم
تا هفت روز بعد از رحلت پیامبر صلي اهلل علیه و آله و 
سلم، فاطمه سالم اهلل علیها از خانه بیرون نیامد، روز 
هشتم به عنوان زيارت قبر پیامبر صلي اهلل علیه و آله 
و سلم از خانه بیرون آمد با گريه و ناله به طرف قبر 
رسول خدا صلي اهلل علیه و آله و سلم رهسپار شد، )از 
شــّدت ناراحتي( دامنش بر زمین کشیده مي شد، 
و چادرش بر پاهايش مي پیچید، از شــّدت گريه و 
ريزش اشک، چشم هايش چیزي را نمي ديد، تا کنار 
قبر آمد، همین  که چشمش به قبر پدر افتاد، از حال 
رفت و خود را به روي قبر افکند، زن هاي مدينه به 
سوي او شتافتند، آب به صورتش پاشیدند تا اينکه به 
هوش آمد، آنگاه صدا به گريه بلند کرد و خطاب به 
پدر گفت: قوتم رفت، صبرم تمام شد و بي تاب شدم، 
دشمنم شــاد گرديد، اندوه جان کاه مرا مي کشد، 
اي پدر بزرگوار تنها و حیران و بي کس باقي ماندم، 
صدايم گرفت، کمرم شکست، زندگیم دگرگون و 
تیره شد، بعد از تو اي  پدر، انیسي در وحشت ندارم، و 
کسي نیست که مرا آرام کند. سپس با ناله جانسوز، 
اين اشعار و گفتار را به زبان آورد و گفت: اي پدر جان 
حزن من هر روز در مصیبت تو تازه است، و قلبم به 
خدا قسم، سوزان و دگرگون است، هر روز اندوه من 
از مصیبت تو زياد مي شــود و حزن من از فراق تو 

هرگز تمام نمي شود.
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هاديجانفدا،شاعرآيينيكشورازضعفهاوقوتهاياشعارفاطميميگويد

شعر فاطمي زاييده انقالب اسالمي

برايمان از سابقه شعر فاطمي كه يكي از 
پديده هاي شعر اييني است بگوييد و اينكه از كجا و 

چگونه شروع شد؟
شعرفاطميبهاينمعناييكهامروزبيناهاليادب
واهاليشــعرمطرحاست،شــعرنوظهورياست،
البتهسنايي،ناصرخسروودقيقيطوسيازصديقه
كبرينامبردهاندامانهبهاينمفهوميكهامروزشعر
فاطميميدانيم.همچنينســناييدرقصيدهاي
بهنامحضرتزهراســاماهللعليهااشارهميكندتا
درآنجاتشــيعخودشراابرازكندوازاعتقاداتش
بحقســخنميگويدكهميفرمايد:»مرمراباري
نكونايدزروياعتقاد/حقزهرابردنودينپيمبر
داشتن/آنكهاورابرســرحيدرهميخوانيامير/
كافرمگرميتواندكفشقنبرداشتن«دراينبيتاز
اعتقاداتشوازمذهبشبهصراحتوشفافيتسخن
ميگويددرستاستكهاينبيت،بيتفاطمياست
اماهنوزشعرفاطمياينجامتولدنشدهاستوبعداز
آنهمناصرخسروبسياربهنامشريفخانمحضرت
زهراساماهللعليهاومخصوصاغصبفدكوقضيه
خافتاشارهميكند.شايدايننخستينرگههاي
بيتهايفاطمياســتكهدرتاريخوجوددارد.اما
آنچيزيكهمدنظرماستمويدبعدازانقاباست،
انقاباساميهمانطوركهبرخيليازشئونزندگي
مردمتأثيرگذاشت،درحوزهفرهنگيبرادبياتتأثير
ويژهايداشــت،مضافبراينكهخودحضرتزهرا
ساماهللعليهاشخصيتياستكهدرطولتاريخقله
وجوديايشان،مهآلودورازآلودبودهاستوتقريباً
نزديك20سالاستكهدرتقويمهايرسميكشور
ماروزشهادتايشــان،ازرحلتبهشهادتتبديل
شدهاســت.چراكهماازنظركاميوازنظرروايي
بابرادراناهلتسننبرسرشــهادتحضرتزهرا

اختافداريم.

پيش از اين هم در بين شــيعيان اين 
اختالف بود كه شهادت ايشان را رحلت مي دانستند 

درست است؟
بلهايناختافدربينشــيعيانهمبود.بههمين

خاطراستكهشعرفاطميمويد20،15سالاخير
استويكشعرنوپايياست.منخيلياصراردارم
نوپابودنرابگويمچوننوپابــودنيكجرياندر
قضاوتشمؤثراست،شــماهيچوقتيككودكرا
ماننديكمردمعاقلوكاملقضاوتنميكنيدچرا
كهنوظهوربودندرقضاوتهامؤثراست.اينمدل
شعرفاطمي،شعرنوظهورياستوماهمهبايددر
قضاوت،بررسي،نقدشعرفاطميايننوجوانبودن

شعررادرنظربگيريمودرذهنداشتهباشيم.

تأثير هيأت بر ترويج شعر فاطمي چقدر 
است؟با توجه به اينكه ما قبل از انقالب هم مجامع 
هيأتي داشتيم اما بروز شعر فاطمي بعد از انقالب 

اتفاق مي افتد.
قطعاًخيليمؤثراســت،شــرايطقبلازانقابرا
نميتوانيمباشــرايطبعدازانقابمقايسهكنيم،
مخصوصاًباســالهاياخيــر،بابهوجــودآمدن
رسانههايمختلف،رسانههايجمعي،سيرتحوالت
قاعدتاًسريعترميشود،يكنفرشايددرزمانيكه
اينامكاناتواينرسانههانبود،يكشعريدرمورد
اهلبيتميگفتوشعرخوبيهمبود،شايديكماه
طولميكشيد،تاآنشعربهدستمردمبندرعباس
برسد،امروزشايداينزمانبهزير1ساعتتقليلپيدا
كردهاست،سرعتزيادتحوالتوسرعتزياداشاعه
اطاعات،رويخيليچيزهااثرگذاشت،البتهاثرش
همبايدبررسيشود،يكجاهاييضرركرديمويك

جاهاييبهنفعمابودهاست.
هيأتهمهمينگونهاســت،هيأتمهمترينرسانه
شيعهاســت.معارفاهلبيتراشمابايديكييكي
بهانســانهاانتقالبدهيد.امايكجلســههيأت
كهبرگزارميشــود،2هزارنفــر،100نفر،50نفر،
بدونهيچممانعتيدرهيأتجمعميشوند،حتي
افكارعمومياينهاراتشــويقهمميكنددرنتيجه
صددرصدبهترويجآنگونهازشعرهمكمكميكند،
منبهايناذعانميكنمكهممكناســتادبياتو
ادباازاشــعارفاطميكهدرهيأتخواندهميشود
نصفشراهمقبولنداشــتهباشــندواينهاراطبق

موازينشــعروادبياتندانند،همچنينبركيفيت
فنياشوبهحرفهاييكهگفتهميشــود،امابايد
نوظهوربودنشعرفاطميرااينجاهملحاظبكنيم
وهيأتخاستگاهعرضهاينگونهشعرهاست.هيأت
فضاورسانهاياستكهشاعرشعرشراآنجاعرضه
ميكندوفوقالعادهمؤثراســتايــنمؤثربودن،
همانطوركهميتوانديكنقطۀقوتبرايماباشد،
ميتوانديكنقطهضعفهمباشد،چوناگريكشعر
ضعيفييايكحرفيكهدرشأناهلبيتنيستبه
آنسرعتمنتشرشودسرعتتخريبباالترميرود.
پسبلههيأتهمدراينفضاتأثيرداشــتهاســت
وليهنوزشعرفاطميباآنچيزيكهنقطهآمالو

آرزوهايماستخيليفاصلهدارد.

چرا اكثر اشعار فاطمي در حوزه مرثيه و 
محدوده شهادت حضرت زهرا است و باقي شئون 

زندگي ايشان را در برنمي گيرد؟
ادبياتزاييدهغماســت،شــماازهمهمردمسؤال
كنيدبگوييديكبيتشــعربخوانند،شعرغمناك
ميخوانند،حافظهمنميگويدبياتاگلبرافشانيم
وميدرساغراندازيم،ميگويدمنازديارحبيبمنه
ازبادغريب،اصًاشيرينيادبياتبهغماست،همه
جايدنيااينگونهاست.ادبياتبِشگنزدننيست،
انســانيكهميروددنبالادبياتبهجستوجوي
گمشــدههايشميرود،آدميهمگمشدهداردكه
غمناكاست،ذاتادبياتاينطوراست.شاعروجدان
بيدارانســانيتاســتچونوجدانشبيداراست
اينبرمبنايفطرتسليماســت،شاعرگيرندهها
وِسنســورهاياوحساستراســتوبهمطلبيكه

حساستراستبيشترميپردازد.
عباسصفايييكشــعرداردكهمنخيليدوست
دارمميگويد:»زمستانرابيشترازهرفصلديگري
دوســتدارم،چونتودرصفتئاترهرچقدرهم
لباسبيشترپوشــيدهباشــي،خودترابيشتربه
منميچســباني«اينيكعشــقزمينياست،
حاالفرضكنيدشــاعرمحبوبشراازدستبدهد،
آيااينغمهمهخاطراتخــوشراتحتتأثيرقرار

شعر فاطمي از زير مجموعه هاي شعر واليي است كه در هيأت هاي امروزي روزبه روز رشد مي كند و دل هاي مستمعين بيشتري را با خود همراه مي كند اما در عين 
حال به دليل نوظهور و محل اختالف بودن جايگاه حساسي است. بر همين مبنا با شاعر آييني گرانقدر هادي جانفدا به گفت وگو نشسته ايم تا برايمان از ضعف ها 

و قوت هاي اشعار فاطمي بگويد.
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نمي دهد؟ اينجا وجود حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
با احدي قابل قیاس نیســت، اين بانويي که از روز 
اول مونســش غم بوده، شــیرين ترين لحظه براي 
مادر زماني اســت که بچه دار مي شــود، اين لذت 
را ما هیچ وقت متوجــه نمي شــويم، در آن لحظه 
گريه مي کند، رســول اهلل مي گويد دخترم براي چه 
گريه مي کني؟ مي گويد کودك دارد با من ســخن 
مي گويد و سخنانش حزن آلود است، چطور مي شود 
جز غم چیزي بگويید؟ يــا اگر يک چیز ديگري هم 
میگ ويید باز يک غمي است که همه اين شادي ها را 
تحت تأثیر قرار مي دهد، مدتي نمي گذرد که رسول 
خدا از دنیا مي رود، باالخره يک حادثه اي اســت که 
کل عالم هســتي را تحت تأثیر قرار مي دهد، چطور 
شعر را تحت تأثیر قرار ندهد؟! جلوتر غصب خالفت 
و آزارهايي که به خانم رسیده، باالخره اين اتفاقاتي 
است که تمام زندگي انســان ها را تحت الشعاع قرار 
مي دهد، شــهادت صديقه طاهره ســالم اهلل علیها 
اتفاق عظیمي اســت که همه  چیز را تحت تأثیر قرار 
مي دهد. حضرت امیر علیه الســالم مي فرمايد اين 
مصیبتي اســت که هیچ جايگزيني ندارد و چیزي 
جاي اين مصیبت را پر نمي کند ولي اين حرف هم 
در عین حال درست است که شهادت حضرت  زهرا 
ســالم اهلل علیها يکي از ابعاد وجودي حضرت زهرا 
ســالم اهلل علیها اســت، خانم ابعاد وجودي ديگري 
هم دارد، اين هم درست اســت ولي ما نمي توانیم 
به يک شاعر بگويیم اينطور شــعر بگو، مانند اينکه 
من به مولوي بگويم چرا تو از ايــن تأثیر گرفته اي 
بايد مي آمدي از اين تأثیر مي گرفتي! شاعر خودش 
دريافت دارد و متاثر مي شــود و براساس تاثراتش 

شعر مي گويد.

تا چه حددر حوزه مرثيه به آن اليه هاي 
مخفي شهادت حضرت زهرا سالم اهلل عليها را طبق 
آن چيزهايي كه در روايات به دست ما رسيده است، 

پرداخته است ؟
ما در موضع حق طلبي و ظلم ستیزي صديقه طاهره 
ســالم اهلل علیها موفق بوديم، ما وقتي در مورد شعر 
صحبت مي کنیم خواه ناخواه توقع هنرمندانه بودن 
داريم، با اينکه در بُعد مرثیه آثار هنرمندانه اي هم در 
اين سال ها شکل گرفته است، ولي متأسفانه آنطوري 
که بايد بــه هیأت ها راه پیدا نکرده اســت در مورد 
عموم صحبت مي کنیم همیشه مستثنايي در قضیه 

وجود دارد، آن چیزي که در عموم محافل مذهبي 
خوانده شده اســت، به نظرم با آن مرثیه هنرمندانه 

فاصله دارد.

به عنوان بحثي كــه فكر مي كنم خيلي 
مهم باشد اينكه باالخره ماجراي شهادت حضرت 
زهرا سالم اهلل عليها يك ماجرايي است كه پرداختن 
به آن خيلي حساس و خطرناك است و چه شاعر و 
چه كسي ديگر بايدخيلي نكات ريز را هم رعايت 
كندتا با توجه به جمله مقام معظــم رهبري ايام 
فاطميه محل اختالف مسلمين نشود. بايد چگونه 
بود كه هم حق را بگوييم و هــم از اين طرف دچار 

افتادن در پرتگاه نشويم؟
خیلي اين سؤال خوب است. درست است ماجراي 
شهادت صديقه طاهره سالم اهلل علیها جاي حساسي 
است و تقريبا ۱میلیارد نفر روي کره زمین هستند 
که قاتلین حضرت زهرا ســالم اهلل علیها را مقدس و 
پیشوا مي دانند و شما نمي توانید اين موضوع را به 
آنها بقبوالنید پس بايد که حداقل اختالف درست 
نکنیم، اين اختالف درست نکنیم به معناي نگفتن 
حق و حق طلبي نیست، هیچ کس به اندازه حضرت 
زهرا ســالم اهلل علیها و امام علي علیه الســالم براي 
وحدت مسلمین زحمت نکشیده است، تاريخ اين 
را شهادت مي دهد، 7۰بار رفت به خلیفه دوم کمک 
کرد ولي ما الگويمان حضرت زهرا ســالم اهلل علیها 
اســت که در عین حال که نگران وحدت مسلمین 
است و نمي خواهد تفرقه ايجاد شود، در عین حال 
حق طلبي را تعطیل نمي کند، روايت است از وجود 

مبارك ايشان که مي فرمايد براي زن هیچ چیز بهتر 
از اين نیست که او نامحرمي را نبیند و نامحرمي او را 
نبیند، ببینید چقدر حق و حقیقت مهم که حضرت 
زهرا را از خانه خارج مي کند و بر شتر مي نشاند تا با 
حسنن برود در خانه ها را بزند بگويد به علي کمک 
کنید، اين بايد باشد، همین امروز هم ما بايد بگويیم 
بیايید به علي کمک کنید، همین امروز هم ما بايد 
بگويیم علي تنهاست، اين حق طلبي است، همین 
امروز هم بايد بگويیم حق با علي اســت، ولي اين با 
ايجاد اختالف و تفرقه متفاوت است واينجا هنر به 
کمک ما مي آيد، استعاره هايي که در شعر شاعران 
زياد است مثال شــب، ظلمت. اين کار هنر است که 
شما حرفي بزنید که اهلش متوجه شوند و در عین 
حال گزکي دست کســاني که مي خواهند بهانه اي 
پیدا کنند و باعث اختالف بین مســلمانان بشوند 
ندهید. اصاًل اينجا فرق شاعر با آدم عادي مشخص 
مي شــود. مي گويد: »مردآفرين زنــي که خلیالنه 
مي شکســت بتخانه خالف خالفت ز شــیونش/تا 
کعبه را ز چشــم شــرافت نیفکند از چشم روزگار 
معان است مدفنش«شــعر آقاي خسرو احتشامي؛ 

اين زبان هنر است.

در اين سال ها شاعري براي اهل بيت و 
صديقه طاهره سالم اهلل عليها نوشتيد، طبعااز طرف 
اهل بيت باكراماتي مواجه شــده ايد كه يا واضح و 
آشــكار يا در لفافه بوده است، اگر صالح مي دانيد 

يكي را كه قابل گفتن است براي ما بگوييد.
شما وقتي با عشق حرکت مي کنید لحظه لحظه آن 
واقعا خاطره است، واقعا همه لحظاتش شیرين است، 
همین که ما زنده هســتیم و داريم نفس مي کشیم 
در اين شــرايط مادي و اقتصادي و فرهنگي واقعاً 
کرامت اهل بیت است. کسي که ماهي يک میلیون 
تومان حقوق مي گیرد و ماهي ۴میلیون تومان هزينه 
زندگي اش است و زندگي مي کند اين به جز کرامت 
چیســت مثال اهل بیت به ما کمک کردند و ما خانه 
داريم، من نه کاسبي بلد هستم و نه تجارت ولي خانه 
خريدم. خود شاعري يک نوع کرامت است همچنین 
بحث معنوي اش هم اين اســت کــه همین که نام 
علي بن ابیطالب مي آيد دلمان مي لرزد، چه معجزه اي 
باالتر از اين؟ حاال مردم دنبــال چیزهاي عجیب و 
غريب هستند مثال انتظار دارند يک فوت بکنند، يک 

چیزي پول بشود، نه اينطور اعتقادم نیست.

 شعري از هادي جانفدا در 
رثاي حضرت زهرا سالم اهلل علیها

اگر بانو خودت هر بيت را گلچين نميكردي

خالفت ننگ مطلق بود تو تمكين نميكردي
و عصمت را فداي بيعتي ننگين نميكردي

از آوار ستم شايد قد توحيد خم ميشد
اگر تو دستهايت را ستون دين نميكردي

تو را بياخم ميبينيم٬ زخم مهربانيها
كه از اندوه پر بودي ولي نفرين نميكردي

سفر پايان سختيهاست اين را خوب ميفهمم
ولي اي كاش وقتش را خودت تعيين نميكردي

يقينا باد عالم را به سمت نيستي ميبرد
اگر تو با وجودت خاك را سنگين نميكردي
و من از شعرهايم مصرعي جايي نميخواندم
اگر بانو خودت هر بيت را گلچين نميكردي
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چند شعر ناب فاطمي از شاعر نام  آشنا »حاج علي انساني«

بار غم بر شانه ها بگذاشتند
فاطمه عليها السالم نزد مسلمانان برترين و واالمقام ترين بانوي جهان در تمام 
قرون و اعصار است. فاطمه عليها السالم، صبر اليزال نبوي بود كه در هيأت 
عفتي سر به فلك كشيده، چادر به ســر مي كشيد و در كوچه هاي مدينه، در 
تمام رهگذرهاي هستي، حضور خدا را به كائنات، يادآور مي شد. در »فرهنگ 
فاطمي«، هنر شعر جلوه و نمودي روشن و نمايان دارد و نقشي آگاهي بخش 
ايفا مي كند. شــعر متجلي در فرهنگ فاطمي، شعر »متعهد« است. وقتي از 
تعهد و مسئوليت در شعر سخن مي گوييم به مفاهيم بلند و ارزشمندي نظر 
مي گستريم كه مجموعه آنها، اصل تعهد و مســئوليت در شعر را به تثبيت 
مي رساند و در عملكرد شاعران به تســري درمي آورد.  اشعاري كه در ادامه 

مي آيد قطعه هاي بسيار زيبا و نابي است از لسان شاعر خوش سابقه آييني 
حاج علي انساني. اين شاعر و مداح نام آشناي اهل بيت عليهم السالم ملقب 
به محترق الزهرا سالم اهلل عليها در دوران معاصر به علت قصيده ها، مثنوي و 
غزل هاي خاصش در باب مصيبت هاي حضرت صديقه شهيده فاطمه الزهرا 
سالم اهلل عليها مورد توجه دوست داران اهل بيت عليهم السالم قرار گرفته 
است. وي اشعار نغزي را در اين رابطه به رشته تحرير در آورده كه گوياي حس 
دلسوختگان آل اهلل عليهم السالم است. ابياتي از مثنوي 266بيتي آينه ها و 
چند غزل مشهور اين شاعر آييني از كتاب »گالب و گل«، »دل سنگ آب شد«، 

»چراغ صاعقه« در ادامه آمده است.

نه تنها , روز كس بر ديدن زهرا نمي آيد
 كه بر ديدار چشمم خواب هم شب ها نمي آيد

 به موج اشك من الفت گرفته مردم چشمم
 چنان ماهي كه بيرون از دل دريا نمي آيد

 مريز اينقدر پيش چشم زهرا اشك مظلومي
 ببين اي دست حق , دستم دگر باال نمي آيد

 نگويد كس چرا بانو گرفته دست بر زانو
 به روي پا ستادن ديگر از زهرا نمي آيد

چه مي بينند حال مادر خود كودكان گويند
كه مي سوزيم و غيراز سوختن از ما نمي آيد

 شما اي اهل يثرب مي شويد آسوده از دستم
 صداي نالۀ زهرا دگر فردا نمي آيد

نيمه شب تابوت را برداشتند
بار غم بر شانه ها بگذاشتند

هفت تن، دنبال يك پيكر، روان
وز پي  آن هفت تن، هفت آسمان

اين طرف، خيل ُرُسل دنبال او
آن طرف احمد به استقبال او
ظاهراً تشييع يك پيكر ولي

باطناً تشييع زهرا و علي
امشب اي َمه، مهر ورزو، خوش بتاب

تا ببيند پيش پايش آفتاب
دو عزيز فاطمه همراه شان

مشعل سوزان شان از آه شان
ابرها گريند بر حال علي

مي رود در خاك آمال علي
چشم، نور از دست داده، پا، رمق

اشك، بر مهتاب رويش، چون شفق
دل، همه فرياد و لب، خاموش داشت

ُمرده اي تابوت، روي دوش داشت
آه، سرد و بغض، پنهان در گلوي
بود با آن عّده، گرم گفت وگوي

آه آه اي همرهان، آهسته تر
مي بريد اسرار را، سر بسته تر

اين تِن آزرده باشد جان من
جان فدايش، او شده قربان من

همرهان، اين ليله قدر من است
من هالل از داغ و اين بدر من است

اشك من زين گل، شده گلفام تر
هستي ام را مي بريد، آرام تر

وسعت اشكم به چشم ابر نيست
چاره اي غيراز نماز صبر نيست

چشم من از چرخ، پُر كوكب ترست
بعد از امشب روزم از شب، شب ترست

زين گل من باغ رضوان نفحه داشت
مصحف من بود و هجده صفحه داشت

مرهمي خرج دل چاكم كنيد
همرهان، همراه او خاكم كنيد

يافتم ميقات من پشت در است
حفظ » رّب البيت « از حج برتر است

رمي شيطان كردم از امر جليل
تابگيرم كعبه از اصحاب فيل

بسته بودم پشت در اِحرام خود
رهسپر كردم به مسجد گام خود

سعي كردم تا نماند فاصله
از صفا تا مروه كردم هروله

گفتم او شمع است و من پروانه ام
بر نگردم بي علي در خانه ام

حج من رخسار حيدر ديدن است
طوف من، دور علي گرديدن است

آنقدر اي قبله بيت الحرام
دور تو گشتم كه شد حّجم تمام
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باز هم رو بر اين در آوردم 
بهر اين آستان، سر آوردم 
گفتم از پا فتاده ام، گفتند 

رو بر اين در بياور آوردم 
چه جز آلودگي، به همراهم؟ 

در حريمي مطهر آوردم 
باغ طاعت ز خشكسالي سوخت 

شاخ بي برگ و بي بر آوردم 
همه جا، تيربار و آتش بود 
الجرم، رو به سنگر آوردم 

گر چه تر دامنم ز كرده، وليك 
اشك را دامني تر آوردم 

هر زمان زد هواي قم به سرم 
گويي از شوق، پر در آوردم 

بر حريمت كه باب حاجات ست 
داورم داده، باور آوردم 

از جوار رضا رسيده، سالم 
از برادر به خواهر آوردم 

دل نباشد درون سينه كه من 
با خود اسپند و مجمر آوردم 

وز دل خون چكان خود، شب و روز 
ديده اي خون فشان تر آوردم 

مرهمي نه، به روي زخم دلم 
پدرم، داغ دختر آوردم 

دست، خاليست ليك با شعرم 
حب زهرا و حيدر آوردم 

بيت بيت ام به ياد اهل البيت 
يك سبد گل معطر آوردم 

شعرم از سوز روز عاشوراست 
بوي گل هاي پرپر آوردم 

مورم و خوشه چين خرمنشان 
توشه اي بهر محشر آوردم

يافتم ميقات من پشت در است
حفظ » رّب البيت « از حج برتر است

رمي شيطان كردم از امر جليل
تابگيرم كعبه از اصحاب فيل

بسته بودم پشت در اِحرام خود
رهسپر كردم به مسجد گام خود

سعي كردم تا نماند فاصله
از صفا تا مروه كردم هروله

گفتم او شمع است و من پروانه ام
بر نگردم بي علي در خانه ام

حج من رخسار حيدر ديدن است
طوف من، دور علي گرديدن است

آنقدر اي قبله بيت الحرام
دور تو گشتم كه شد حّجم تمام

يافتم ميقات من پشت در است
حفظ » رّب البيت « از حج برتر است

رمي شيطان كردم از امر جليل
تابگيرم كعبه از اصحاب فيل

بسته بودم پشت در اِحرام خود
رهسپر كردم به مسجد گام خود

سعي كردم تا نماند فاصله
از صفا تا مروه كردم هروله

گفتم او شمع است و من پروانه ام
بر نگردم بي علي در خانه ام

حج من رخسار حيدر ديدن است
طوف من، دور علي گرديدن است

آنقدر اي قبله بيت الحرام
دور تو گشتم كه شد حّجم تمام

اظهار درد دل به زبان آشنا نشد
دل شد زخون لبالب و اين غنچه وا نشد
آن جا از زمان كه جدا از تنم شده است

يكدم سر من از سر زانو جدا نشد
با آنكه دست دشمن دو بازويم شكست

ديدي كه دامن تو زدستم رها نشد
شرمنداه ام , حمايت من بي نتيجه ماند
دستم شكست و بند زدست تو وا نشد

بسيار ديده اند كه پيران خميده اند
اّما يكي چو من به جواني دو تا نشد

از ما كسي سراغ ندارد غريب تر
در اين ميانه درد ز پلو جدا نشد
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 نگاهي تاريخي به ماجراي روز 
به آتش کشیدن خانه حضرت زهرا سالم اهلل علیها

روز واقعـه
شهادت حضرت زهرا سالم اهلل عليها و وقايع پس از وفات پيامبر صلي اهلل عليه و آله و 
سلم نه تنها در منابع موثق شيعي كه در منابع موثق اهل سنت آمده است. آتش زدن 
دِر خانه حضرت فاطمه و سيلي زدن به آن حضرت در منابع تاريخي و روائي شيعه آمده 
است و براي آن كس كه شيعه است، همين مأخذ كافي است. در منابع و مأخذ اهل سّنت 
نيز آمده است و سّني ها مي توانند به آن معتقد باشند. براي نمونه به چند روايت از منابع 

شيعه و اهل سنت در اينجا اشاره مي كنيم.

وقتي در را سوزاندند
پس از آنکه کار بیعت گرفتن از مردم تمام شد و علي علیه السالم و عده اي بیعت نکردند، 
 به خانه آن حضرت حمله کردند. در را ســوزاندند، علي را بــه زور بیرون آورند، حضرت 
فاطمه ســالم اهلل علیها را تحت فشــار در قرار دادند و کار به جايي رسید که محسن او 
سقط شد. علي را به مسجد بردندولي بیعت نکرد و آنان گفتند: بیعت نکني تو را به قتل 
مي رسانیم. روزها و ماه ها گذشــت. آنان تصمیم به قتل علي علیه السالم گرفتند و قرار 
گذاشتند که خالد قتل آن حضرت را به عهده بگیرد. اسماء بنت عمیس از اين توطئه آگاه 
شد و کنیز خود را فرستاد تا آن حضرت را از توطئه آگاه سازد. اصل توطئه چنین بود که 
وقتي ابوبکر نماز را تمام کرد و سالم گفت، خالد با شمشیر علي علیه السالم را بکشد ولي 
وقتي نماز ابوبکر تمام شد گفت: اي خالد آنچه را دستور دادم نکن. )بحاراالنوار، ج 2۸، ص 

۳۰۸ به نقل از اثبات الوصیه(

به روايت اهل سنت
اهل ســنت نیز در کتاب هاي کالمي، تاريخي و حديثي مســئله آتــش زدن در خانه را 

آورده اند. براي نمونه، به چند روايت اشاره مي کنیم.
   بالذري مي گويد: ابوبکر کسي را دنبال علي علیه السالم فرستاد تا بیايد و بیعت کند ولي 
حضرت علي نیامد. پس از آن عمر بن خطاب درحالي که آتش به همراه داشت، به سوي 
خانه علي رفت. فاطمه سالم اهلل علیها، عمر را در خانه مالقات کرد و گفت: اي پسر خطاب! 
آيا مي خواهي خانه ما را آتش بزني؟! عمر بن خطاب گفت: بله. )انساب االشراف، ج 2، ص 

۱2، تحقیق محمود الفردوس العظم، دار الیقظه العربیه(
  ابن عبد ربّه مي گويد: آنان که از بیعت سرباز زدند عبارتند از: علي علیه السالم، عباس، 
زبیر و سعد بن عباده. علي، عباس و زبیر در خانه فاطمه سالم اهلل علیها نشستند. ابوبکر، 
عمر را فرستاد تا آنها از خانه فاطمه سالم اهلل علیها بیرون بیاورد. ابوبکر به عمر گفت: اگر 
سرباز زدند با آنان بجنگ. عمر به همراه آتش به خانه فاطمه سالم اهلل علیها آمد تا خانه را 
بر سر آنان آتش بزند. فاطمه او را ديد و گفت: اي پسر خطاب! آيا آمده اي خانه ما را آتش 
بزني؟! عمر گفت: بله، مگر اينکه بیعت کنید. )العقد الفريد، ج ۵، ص ۱2، چاپ مصر، چاپ 

دّوم، تحقیق محمدسعید العربان(

زود بر پيامبر دروغ بستند
ابن قتیبه دينوري آورده است: ابوبکر عمر را به سوي کساني که بیعت نکردند و در خانه علي 
علیه السالم تحّصن کردند، فرستاد. عمر به خانه علي علیه السالم آمد و صدا زد ولي کسي 
بیرون نیامد. عمر هیزم خواست و گفت: قســم به آنکه جان عمر در دست اوست، يا بايد 
بیرون بیايید و بیعت کنید يا خانه را بر سر آنانکه در آن هستند آتش مي زنم. به او گفتند: 
فاطمه سالم اهلل علیها در آن است. عمر گفت: و لو فاطمه سالم اهلل علیها در آن باشد. همه 
بیرون آمدند، ولي علي بیرون نیامد. عمر نزد ابوبکر رفت و گفت: آيا نمي خواهي از علي که 
از بیعت سرباز زده بیعت بگیري؟ ابوبکر به قنفذ گفت: برو علي را بیاور. قنفذ آمد و علي به 
او گفت: چه کار داري؟ قنفذ گفت: خلیفه رسول خدا تو را مي خواهد. علي علیه السالم به 
او گفت: زود بر پیامبر دروغ بستید. قنفذ پیام علي را به ابوبکر رساند. ابوبکر گريه طوالني 
کرد. عمر گفت: علي را رها نکن. ابوبکر به قنفذ گفت: دوباره نزد علي برو و بگو: با خلیفه 
رسول خدا بیعت کن. علي علیه السالم گفت: سبحان اهلل، آنچه را که از آن او نیست براي 
خودش ادعا کرده است. قنفذ پیام علي را به ابوبکر رساند. ابوبکر باز هم بسیار گريه کرد. 
پس از آن عمر برخاست و گروهي با او همراه شــدند و به در خانه فاطمه آمدند. در زدند. 
وقتي فاطمه صداي آنها را شنید، با صداي بلند فرياد کرد: »يا ابتاه« يا »رسول اهلل« پس از 
تو از پسر خطاب و پسر ابي قحافه چه ها که نکشیديم. وقتي که گروه مهاجم گريه فاطمه 
را شنیدند. درحالي که گريه مي کردند برگشتند و دلشان به حضرت فاطمه سالم اهلل علیها 
سوخت ولي عمر و عده اي ماندند. علي را بیرون آوردند و گفتند بیعت کن. علي گفت: اگر 

بیعت نکنم چه مي کنید؟ گفتند: به خدا سوگند گردنت را مي زنیم.

بخشي از تاريخ كه بيان نشد
از ســؤاالت اساســي در ماجراي آتش زدن خانه حضرت علي 
علیه الســالم و اهانت به آن بزرگوار اين اســت که: آيا چنان که 
شیعیان مي گويند به ســاحت حضرت فاطمه زهرا علیها السالم 
نیز جسارت کردند؟ و بر آن حضرت صدماتي وارد شد که منجر 
به شهادت او و فرزندش گرديد يا خیر؟ برخي از دانشمندان اهل 
سنت براي حفظ موقعیت خلفا از بازگو کردن اين قطعه از تاريخ 
خودداري کرده اند؛ ازجمله ابن ابي الحديد در شرح خود مي گويد: 
»جساراتي راکه مربوط به فاطمه زهرا علیهاالسالم نقل شده، در 
میان مسلمانان تنها شیعه آن را نقل کرده است. « البته برخي از 
دانشمندان و مورخان اهل سنت، در اين بخش، از بیان واقعیات 
تاريخي شانه خالي کرده  اند؛ چنان که سیدمرتضي رحمۀ اهلل علیه 
در اين زمینه مي گويد: »در آغاز کار، محدثان و تاريخ نويســان 
از نقل جســارت هايي که به ســاحت دختر پیامبرگرامي اسالم 
صلي اهلل علیه و آله و سلم وارد شده امتناع نمي کردند. اين مطلب 
در میان آنان مشهور بود که مأمور خلیفه با فشار، در را بر فاطمه 
علیهاالسالم زد و او فرزندي را که در رحم داشت سقط کرد. قنفذ 
به امر عمر، فاطمه زهرا علیهاالسالم را زير تازيانه گرفت تا او دست 
از علي بردارد؛ ولــي بعدها ديدند که نقل ايــن مطالب با مقام و 
موقعیت خلفاء سازگاري ندارد؛ لذا از نقل آنها خودداري کردند.« 
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نظر دانشمندان شيعه و روايات نقل شده 
از سوي آنان چنين اســت: هنگامي كه 
خواستند علي عليه السالم را به مسجد 
ببرند با مقاومت فاطمه عليهاالســالم 
روبه رو شدند و فاطمه عليهاالسالم براي 
جلوگيــري از بردن همســر گرامي اش 
صدمه هاي روحي و جسمي فراواني ديد 
كه بيان همه آنها از توان زبان و قلم خارج 
است. فقط به گوشه اي از آن در يك نقل 
تاريخي اشــاره مي كنيم؛ وگرنه در اين 
موضوع، نقل هاي تاريخي فراوان است. 
خالصه ماجرا همان است كه در نامه خود 
عمر به معاويه آمده است. در بخشي از آن 

چنين مي نويسد:

...»وقتي در خانه را آتــش زدم )آنگاه 
داخل خانه شدم( ولي فاطمه در خانه را 
حجاب خود قرار داد و مانع از دخول من 
و اصحابم شد. با تازيانه آنچنان بر بازوي 
او زدم كه مانند دملــج )بازوبند( اثر آن 
بر بازوي او ماند؛ آنگاه صداي ناله او بلند 
شد؛ چنان كه نزديك بود به حال او رقت 
كنم و دلم نرم شود؛ ولي به ياد كشته هاي 
بدر و اُحد كه به دســت علي كشته شده 
بودند افتادم، آتش غضبم افروخته تر شد 
و چنان لگدي بر در زدم كه از صدمه آن 
جنين او )به نام محسن( سقط شد. »َفِعْنَد 
ذلك َصَرَخْت فاِطَمــُۀ َصْرخًۀ... َفقالَْت يا 
اَبَتاُه يا َرُسولَ اهلل هكذا كاَن يْفَعَلِبَحبيَبِتك 

َو اِبَْنِتك... ؛ در اين هنگام، فاطمه چنان ناله 
زد، پس فرياد زد: اي پدر بزرگوار! اي رسول 
خدا! اين چنين بــا عزيز دلت و دخترت 
رفتار كردند.« سپس فرياد كشيد: فضه 
به فريادم برس كه فرزندم را كشــتند. 
سپس به ديوار تكيه داد و من او را به كنار 
زده، داخل خانه شدم. فاطمه در آن حال 
مي خواست مانع )بردن علي( شود، من از 
روي روسري چنان سيلي به صورت او زدم 
كه گوشواره از گوشش به زمين افتاد.«... 
آنچه بيان شد و قلم با صد شرمساري آن 
را بر صفحه كاغذ آورد، تنها گوشه هايي از 
ستم هايي است كه بر آن بانوي دو جهان 

رفته است.

منابع شيعه

مقاتل بن عطیه مي گويد: »ابابکر بعد از آنکه با تهديد و ترس و شمشــیر از مردم 
بیعت گرفت، عمر و قنفذ و جماعتي را به در خانه علي و زهرا علیهماالسالم فرستاد. 
عمر هیزم را دِر خانه فاطمه جمع کرد و در خانه را به آتش کشــید، هنگامي که 
فاطمه زهرا علیهاالسالم پشت در آمد، عمر و اصحاب او جمع شدند و عمر آنچنان 
حضرت فاطمه علیهاالسالم را پشت در فشار داد که فرزندش را سقط کرد و میخ 
در به سینه حضرت فرو رفت )و بر اثر آن صدمات( حضرت به )بستر( بیماري افتاد 

تا آنکه از دنیا رفت.« 
ابن ابي الحديد نقل کرده اســت: »ابو العاص، شــوهر زينب، دختر پیامبر اکرم 
صلي اهلل علیه و آله و سلم در جنگ از طرف مسلمانان به اسارت گرفته شد؛ ولي بعدا 
مانند اسیران ديگر آزاد شد. ابو العاص به پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم وعده داد 
که پس از مراجعت به مکه، وسائل مسافرت دختر پیامبر صلي اهلل علیه و آله و سلم 
را به مدينه فراهم سازد. پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم به زيد حارثه و گروهي از 
انصار، مأموريت داد که در هشت مايلي مکه توقف کنند و هر موقع کجاوه زينب 
به آن جا رسید، او را به مدينه بیاورند. قريش از خروج دختر پیامبر صلي اهلل علیه و 
آله و سلم از مکه آگاه شدند. گروهي تصمیم گرفتند که او را از نیمه راه باز گردانند. 
جبار بن االسود )يا هبار ابن االسود( با گروهي خود را به کجاوه زينب رساند و نیزه 
خود را بر کجاوه دختر پیامبر صلي اهلل علیه و آله و سلم کوبید. از ترس آن، زينب، 
کودکي را که در رحم داشت، سقط کرد و به مکه بازگشت. پپامبر صلي اهلل علیه 
و آله و سلم از شنیدن اين خبر سخت ناراحت شد و در فتح مکه )با اينکه همه را 

بخشید و آزاد کرد( خون قاتل فرزند زينب را مباح شمرد.
ابن ابي الحديد مي گويد: »من اين جريان را براي استادم ابو جعفر نقیب خواندم، 
او گفت: وقتي که پیامبر صلي اهلل علیه و آله وسلم خون کسي که دخترش زينب را 
ترسانید و او سقط جنین کرد را مباح شمرد، قطعا اگر زنده بود خون کساني را که 
دخترش فاطمه علیهاالسالم را ترسانیدند که باعث شد فرزندش )محسن( را سقط 
کند، حتما مباح مي شمرد.« ابن ابي الحديد مي گويد، به استادم گفتم: »آيا از شما 
نقل کنم آنچه را مردم مي گويند که فاطمه بر اثر ترس )و ضرباتي که براو وارد شد( 
فرزندش را از دست داد؟« پس گفت: »نه! از طرف من نقل نکن! و همینطور رد و 
بطالن آن را نیز از طرف من نقل نکن! چون اخبار در اين زمینه متعارض است.« 
اين ماجرا، به خوبي نشان مي دهد که اخبار موافق با نظريات شیعه در بین روايات 

اهل سنت نیز وجود داشته است.
 
 

منابع اهل سنت 
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در اين ايام چقدر مناســبت دارد تا ما 
خودمان را به سيره اهل بيت عليهم السالم به ويژه 
سبك زندگي حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل عليها 

نزديك كنيم؟ 
ما ايراني ها سر سفره اهل بیت علیهم السالم بزرگ 
شــده ايم و به اين موضوع هم افتخار مي کنیم. براي 
همین ما دهه فاطمیه را نبايد تنها عزاي فاطمي بدانیم. 
يعني در اين ايام مناسب است تا به فکر توسعه فرهنگ 
فاطمي در جامعه مان باشیم. همانگونه که شما به آن 
اشاره کرديد، فرهنگ ايراني ما در بسیاري از وجوه خود 
همراهي زيادي با دستورات اعتقادي اسالم دارد. مثال 
ما در فرهنگمان داريم صله رحم را داريم و سر زدن به 
بزرگ ترها را داريــم. در ضمن مثال در فرهنگ ما جا 
افتاده که در مناسبت هاي مختلف قرآن بخوانیم، مثال 
در لحظه تحويل سال يا به شکل روزانه و.... حاال اگر به 
سیره و سبک زندگي حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل 
علیها نگاه کنید متوجه اين تشابه ها مي شويد. ايشان 
فرموده اند، من در اين دنیا 2 چشم روشني دارم؛ يکي 
خواندن قرآن و ديگــري ديدن روي پیامبر صلي اهلل 
علیه و آله و سلم. خوب، پس سبک زندگي ما ايراني ها 
انطباق زيادي با سبک زندگي و فرمايشات حضرت 

فاطمه زهرا)س( دارد.
اصوال فرهنگ فاطمي چه سرفصل هايي 
دارد و كدام آداب از زندگي آن حضرت را مي توانيم 

 گفت وگو با حجت االسالم و المسلمین 
محمد لطفي نیاسر، مديرکل صدا و سیماي استان قم 

 الگويي براي 
تغيير زندگي

ماه هاي پاياني امســال مصادف با ايام پر بركت 
فاطميه است و بعد هم در اسفندماه به والدت آن 
حضرت ختم مي شود. قطعا ايراني هايي كه دلشان 
ماالمال از عشــق اهل بيت عليهم السالم است 
اين روزهايشــان را با بركت سياهي عزاي مادر 
امامت مي گذرانند. بزرگان ديني ما بارها تأكيد 
كرده اند كه بايد حضرت زهرا سالم اهلل عليها، تبديل به 
الگوي براي تغيير در سبك زندگي ما قرار گيرد. 
با حجت االسالم و المسلمين محمد لطفي نياسر، 
مديركل صدا و سيماي استان قم در اين خصوص 
گفت وگوي كوتاهي انجام داديم. مهمان ما معتقد 
است كه به بركت آن بانوي مكرم مي توان فصلي 

به عنوان يك تغيير رفتار وارد زندگي خودمان كنيم؟ تازه را در سبك زندگي به وجود آورد.
يکي از مسائلي که در ســبک زندگي و سنت ايشان 
ذکر شده اين است که حضرت فاطمه زهراسالم اهلل 
علیها در ديدار هايشان با زنان مدينه سعي مي کردند 
حتما حديثي از پیامبر اکرمصلي اهلل علیه و آله و سلم 
بخوانند و نسبت به اين موضوع نیز حساسیت خاصي 
داشتند. حتي ايشان در جايي مي فرمايند که احاديث 
پیامبر برابر است با حسن و حسین من! آن حضرت 
با اين سخن نکته مهمي را به ما مي آموزند که توجه 
بیشتري به احاديث نبي اکرمصلي اهلل علیه و آله و سلم 
داشته باشیم. وقتي به ديدار هم مي رويم خوب است 
که ذکر و حديثي از حضرت محمدصلي اهلل علیه و آله 
و ســلم را بیاموزيم و در دورهمي هايمان نقل کنیم. 
سنت ديگر آن حضرت، اداي احترام به کوچک تر ها 
به موازات احترام به بزرگ ترهاست. همچنین يکي 
ديگر از سنت هاي حضرت فاطمه زهراسالم اهلل علیها 
توجه ويژه به مهمان است، ايشــان اگر غذايي را در 
خانه آماده مي کردند و نیازمندي به در خانه شــان 
مي رفت، همان غذاي خود و خانواده شان را به عنوان 
صدقه به نیازمند مي دادند. در همین ايام آخر سال 
که خیلي هاي خودشان را براي استقبال از نوروز و ديد 
و بازديدهاي آن آماده مي کنند برخي ها، وضع مالي 
چندان مناسبي ندارند. اگر به دنبال پیاده کردن سیره 
عملي ائمه اطهارعلیهم السالم در زندگیمان هستیم 
اين روز ها بهترين فرصت برايمان فراهم شده است. 

بايد يادمان باشد رضايت امامان و پیشوايان ما در اين 
است که بتوانیم خودمان را به آنها نزديک کنیم و اين 

تنها با انجام دستورات آنها امکان پذير است.
اين ســبك زندگي مي تواند شــكلي 

اجتماعي تر هم به خود بگيرد؟ 
بله. مثال در زمینه حمايــت از واليت و جايگاه واالي 
آن، ببینید که بي بي فاطمه زهراسالم اهلل علیها حتي 
در شــديد ترين حالت هاي بیماريشان هم دست از 
اين کار نمي کشند. پس چطور مي شــود که ما در 
خوشي هايمان يادمان مي رود که اين مملکت صاحبي 
هم دارد و بايد براي او دعا کنیم! يا نخستین مشکل 
در زندگیمــان پیش مي آيد همه  چیــز را فراموش 
مي کنیم. اگر زن و مرد ما در تمام حوزه هاي فردي و 
يا اجتماعي سبک زندگي آن حضرت را به عنوان الگو 
براي خودشان تعريف کنند مطمئن باشید بسیاري از 
مشکالتي که االن در جامعه ما ديده مي شود از بین 
مي رود. مسئوالن ما نگاه کنند که رفتار آن حضرت 
با مردم چگونه بوده و   همان را مبناي کارشــان قرار 
دهند. اين اتفاق ســربلندي مملکت ما و روسیاهي 
آنهايي را که نمي خواهند عظمت اسالم را ببنید در 

پي خواهد داشت.
شايد در شناخت مردم نسبت به حضرت 
فاطمه زهراسالم اهلل عليها كمي كوتاهي شده باشد، 
مردم از چه راه ها و روش هايي مي توانند نسبت به سبك 

زندگي آن حضرت شناخت بيشتري به دست آورند؟ 
طي ســال هاي اخیر کتاب هاي خوبي به بازار آمده 
است. ما االن چندين دانشنامه داريم که توضیحات 
کاملي درباره سیره و سبک زندگي حضرت فاطمه 
زهراســالم اهلل علیها ارائه مي دهد. به نظرم آخرين 
دانشــنامه نیز در اين خصوص مربــوط به آيت اهلل 
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بزرگان را الگو قرار دهيم
درباره مشكي پوشيدن در فاطميه

كتاب هايي براي معرفي فاطمهسالم اهلل عليها 

سطح توقع همسران از يكديكر

حجت االسالم و المسلمین لطفي نیاسر، درباره 
مشــکي پوشــیدن در ايام فاطمیه مي گويد: 
»مطابق دســتورات اسالمي پوشــیدن لباس 
مشکي در اصل مکروه اســت، مگر در مراسم 
عزاي اهل بیت علیهم اســالم به ويژه شــهادت 
حضرت امام حســین علیه السالم که سفارش 
هم شده است. در اينجا هم نکته ظريفي وجود 
دارد و اينکه، برخي ها مي خواهند از روي نیت 
خیر و براي نشــان دادن محبت بیشتر به ائمه 
اطهارعلیهم اســالم چند دهه سوگواري کنند. 
واقعا در ســیره هیچ وقت نداريــم که مثال در 
شهادت حضرت فاطمه زهراسالم اهلل علیها  ۴۰ 
روز عزاداري کنید يا مشکي بپوشید. بله، در روز 
شــهادت و يکي دو روز مانده به آن و يکي- دو 
روز پس از آن   همان لباس مشــکي را به نشانه 
عزاداري مي پوشیم. اما نمي توانیم انتظار داشته 
باشــیم که همه ۴۰روز لباس مشکي بپوشند، 
شکل عزا به خودشان بگیرند و نگويند و نخندند! 
حاال يکي مي خواهد اينگونــه رفتار کند، نبايد 
خواسته هايش را به ديگران تحمیل کند. اسالم 
دين اعتدال است و همین راه نجات است. شما 
نگاه کنید به شیوه رفتار مقام معظم رهبري در 
چنین روزهايي. در بیت مکرم ايشــان، از شب 

قبل از شــهادت حضرت فاطمه زهراسالم اهلل 
علیها  تا ۳ روز بعد از آن مراسم باشکوهي برگزار 
مي شود و اقشار مختلف مردم هم در آن حضور 
مي يابند تا براي مادر امامت اقامه عزا کنند. اما 
ديگر قبل و بعد از آن مراسمي وجود ندارد. حاال 
به میزان مشکي پوشــیدن مراجع تقلید ما هم 
نگاه کنید مي بینید که آنها هم در پوشششــان 
يــک موضوعاتي را رعايت مي کننــد و اينطور 
نیست که همیشه لباس مشکلي تنشان باشد. 
باالخره ما دينمان را از اين بزرگواران آموخته ايم 
و بايد مطابق آنها رفتار کنیم. آن لباس مشکلي 
که در   همان چند روز هم پوشیده مي شود بايد 
حکايت از عزاداري ما داشته باشد و نه جلوه گري 
ما! اگر به همین مســائل به ظاهر ساده توجه 
نشان دهیم نسل امروز و فرداي ما دين را بهتر 
مي فهمد و آن را دوست خواهد داشت. ولي اگر 
در دستورات ديني که توسط ما پیاده مي شود، 
عمل و دستور نامعقول ببیند از دين زده مي شود. 
بعد، معلوم نیست که بتوانیم پاسخ دين گريزي 
آنها را بدهیم يا نه. خالصه اينکه همه کار هايمان 
را بايد براساس ســیره اهل بیت علیهم اسالم و 
مطابق با رفتار بزرگان دينمان انجام دهیم، نه 

اينکه بگويم من اينطور دوست دارم!«

 حجت االسالم محمد لطفي نیاسر چند کتاب را 
که درباره حضرت فاطمه سالم اهلل علیها  به رشته 
تحرير درآمده بــه مخاطبین معرفي مي کند. 
او مي گويد: »بزرگ تر ها و افراد باســواد فامیل 
کتاب هاي بســیار ســاده اي مانند »فرهنگ 
ســخنان حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها « 
نوشته مرحوم حجت االســالم دشتي را تهیه 
کرده و هنگام دور هم جمع شــدن ها، حديثي 
از آن حضــرت را براي جمع فامیــل بخوانند 
تا ان شــاء اهلل بــه برکت حضرت زهــرا)س(، 
زندگي هاي ما نیز پربرکت شــود. کتاب هاي 

متعدد ديگري هم در اين زمینه نوشته شده؛ 
ازجمله کتاب »کشــتي پهلو گرفته« نوشــته 
سید مهدي شــجاعي. کتاب »بیت االحزان« 
نیــز مي تواند در ايــن زمینه مفید باشــد که 
درخصــوص تاريخ نــگاري زندگــي حضرت 
فاطمهســالم اهلل علیها  بــوده و روزهاي تولد 
تا شــهادت آن حضرت را ثبت کرده اســت. 
همچنین کتابي بــا عنــوان زندگاني فاطمه 
الزهراســالم اهلل علیها  نیز به قلم آيت اهلل ناصر 
مکارم شــیرازي که به بیان سبک زندگي آن 

حضرت پرداخته است.«

حجت االسالم لطفي نیاســر، به نکته مهمي 
درخصوص سطح توقع همســران از يکديگر 
اشاره مي کند و مي گويد: »موضوع ديگري که 
مي تواند در همین روز ها مورد توجه قرار بگیرد 
الگو قرار دادن حضرت فاطمه زهراســالم اهلل 
علیها  در بحث ســاده زيستي اســت. يک روز 
حضرت امیرالمومنین علي علیهم الســالم به 
خانه مي آيند و سراغ چیزي را مي گیرند. خانم 
فاطمه زهراسالم اهلل علیها  مي فرمايند که آن را 
در خانه نداريم. حضرت علي مي پرسند که چرا 

زود تر نگفته بوديد تا آن را فراهم کنم. حضرت 
فاطمه ســالم اهلل علیها  نیز پاسخ مي دهند که 
نمي خواســتم از شــما چیزي بخواهم. چون 
نمي دانستم که قادر به تأمین و تهیه آن هستید 
يا نه و براي همین شرمنده شويد. باز هم اين يک 
نکته اخالقي اســت که مي تواند به يک الگوي 
رفتاري براي ما تبديل شــود. اگر اين سنت در 
خانواده هاي ما رواج پیدا کند و سطح توقعات 
همسران پايین تر بیايد، خیلي از مشکالتي که 

در زندگي ها وجود دارد رخت برمي بندد.«

ري شهري باشد که مقام معظم رهبري نیز از چاپ 
آن ابراز خوشنودي کردند. خوب، اين دانشنامه ها 
براي کساني که مي خواهند تحقیقات و مطالعات 
بیشتر و عمیق تري داشته باشند مناسب است. اما 
يک پیشنهاد ديگر، کتابي ساده، روشن، دقیق و کم 
حجم به نام »فرهنگ حضرت فاطمهسالم اهلل علیها« 
به قلم مرحوم دشتي است. ما حتي مي توانیم اين 
کتاب که حاوي احاديث حضرت فاطمه و ترجمه 
روان آن اســت را به ديگران هديه بدهیم. از سوي 
ديگر، رسانه هاي ديداري، شنیداري و مکتوب نیز 
بايد تالش جدي بکند تا تعريفي صحیح و روشن از 
سیره و سبک زندگي حضرت فاطمه زهراسالم اهلل 

علیها به مردم ارائه شود.
نقش هيأت هاي مذهبي را كه در اين ايام 
رونق بيشتري مي گيرند را در تبيين سبك زندگي آن 

حضرت چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
هیأت هاي عــزاداري ما مي توانند يکــي از مباني و 
پايه هاي افزايش شناخت نسبت به ائمه معصومین 
علیهم الســالم و بي بي فاطمه زهراســالم اهلل علیها 
باشند. عزاداري بخش مهم و جدايي ناپذير ما در اين 
هیأت هاست و بايد هم اين اتفاق در روزهاي شهادت 
معصومین ما رخ بدهد. اما اين خوب نیست که ما در 
يک هیأت جمع شــويم و پس از اتمام جلسه درباره 
سبک زندگي و سیره عملي آن حضرات چیزي ياد 
نگیريم. اينجا مسئولیت خطباي ما به عنوان کساني که 
مسائل اسالمي را در هیأت ها مطرح مي کنند پررنگ تر 
است. بايد کاري کنیم که همراه با شور عزا، شعور و 
معرفتمان نیز ارتقا يابد. اين شعور کمک مي کند تا 
زندگیمان نزديک تر به خواسته هاي حضرت حجت 

ابن الحسن اهلل تعالی فرجه الشريف شود.



22

يك راه آشنايي با بزرگان ديني، مطالعه سيره آنها در كتاب هاي مختلف است. از كتاب هاي تخصصي تاريخي در مورد حضرت زهرا سالم اهلل عليها تا كتاب هاي 
رمان و شعر، همه نويسندگان سعي داشته اند كه به نحوي ارادت خود را به اين بانوي بزرگوار اسالم نشان دهند. ايام فاطميه امسال بهانه اي شده است تا تعدادي 

از كتاب هاي فاخر با محوريت حضرت زهرا سالم اهلل عليها را معرفي كنيم. در اينجا به معرفي 10كتاب در اين زمينه خواهيم پرداخت.

۱۰کتاب براي شناخت بیشتر حضرت زهرا سالم اهلل علیها

در ستايش بانوي دو عالم

 آيین همسرداري در زندگي حضرت فاطمه سالم اهلل علیها
نويسنده: اسداهلل محمدي نيا 

انتشارات: سبط اكبر
اين کتاب با موضوع نحوه زندگي زناشــويي و تعامالت داخل 
خانه حضرت زهرا ســالم اهلل علیها با ديگر اعضــاي خانه به 
نگارش درآمده است. نويسنده در اين کتاب با بیان احاديثي از 
ائمه اطهارعلیهم السالم و آياتي از قرآن کريم پیرامون ازدواج 
و همســرداري تالش کرده اســت تا راه تکامل زن و شوهر و 
چگونگي ايجاد آرامش در خانواده و زندگي مؤفق را براي آنها 
به تصوير بکشد. در بخشي از کتاب »آيین همسرداري« درباره 
»آثار ازدواج در ابتداي جواني«، آمده اســت: يکي از راه هايي 
که شیطان مي تواند انسان را به گناه و آلودگي بکشاند، زنان 

بي حجاب و بي تقوا هستند. زناني که با آرايش و ناز و عشوه گري دل مردان به ويژه جوانان را 
مي ربايند و غريزه جنسي آنان را تحريک مي کنند.

 بحثي کوتاه پیرامون خطبه فدك 
نويسنده: مرحوم آيت اهلل العظمي حاج آقا مجتبي تهراني 

انتشارات: مصابيح الهدي
تصاحب »فدك« که قطعه زمین اهدايي پیامبر گرامي اســالم 
صلي اهلل علیه و آله و سلم به حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها بود، 
از وقايع تلخي است که به همراه موضوع ناديده گرفتن جانشیني 
و خالفت حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم جان و روح زهراي 
مرضیه را مي آزرد، به گونه اي که آن بانوي معصوم و دلخسته را به 
دفاع از فدك، و نیز دفاع از مظلومیت حضرت علي علیه السالم با 
از دست رفتن مقام و منصب الهي اش وامي داشت.فقیه و مرجع 
آگاه مرحوم آيت اهلل العظمي حاج آقا مجتبي تهراني مباحثي را در 
موضوع فدك تشريح کرده اند که به صورت کتابي ارزشمند منتشر 

شده است. در مقدمه اين کتاب که توسط مؤسسه فرهنگي مصابیح الهدي تنظیم شده است در 
اين باره اينگونه توضیح داده مي شود: اهمیت اين خطبه تا بدانجاست که ائمه اطهارعلیهم السالم 
آن را نقل کرده اند و علماي دين بر حفظ و فراگیري آن تأکید داشته اند. علماي بزرگوار شیعه در 
طول تاريخ، اسناد و مدارك اين خطبه و شرح هايي از آن را تحرير و براي جامعه مسلمین به يادگار 
نهاده اند تا جايي که غیراز ده ها کتاب به زبان عربي و فارسي، ترجمه هايي از اين خطبه به زبان هاي 

اردو، ترکي و فرانسوي صورت گرفته است.

   شرحي بر دعاهاي روزانه 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها

نويسنده: استاد علي صفائي حائري
انتشارات: ليله القدر

اين نوشتار به شرح دعاهاي حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها در روزهاي هفته 
پرداخته و نشــان داده که چطور با 
توجه به مفــردات و ترکیب و روابط 
و فضايي که جمله ها در آن شــکل 
مي گیرد، روشي به دست مي آيد که 
زمینه ساز تامل در همین جمالت به 
ظاهر ساده مي گردد. و همچنین به 
مباحثي در زمینه هاي: رحمت، رزق، 

شکر، افتقار، غنا و تعفف، فالح و نجاح و صالح، عبادت و عبوديت، 
محیط ها و موضع گیري ها، حفاظت و ستر، هدايت و تقوا، قرب و 
وجاهت، رويت و لقاء و رضايت و اخــالص و محبت و... پرداخته و 
زمینه هايي را براي تامل بیشتر فراهم آورده است. روزهاي فاطمه 
سالم اهلل علیها دست نوشته اي است مختصر از مرحوم استاد صفايي 
حائري و در آن به دو شکل حمايت فاطمه سالم اهلل علیها از ولي خدا 
و احقاق حق علي علیه السالم به صورت مختصر و مفید توضیحي 
آمده است.در قســمت دوم اين کتاب به شرحي از خطبه حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها در مسجد مدينه)خطبه فدك(، پرداخته شده 
است. در اين قسمت، از زيبايي و قدرت و پیام و ارتباط و انسجام اين 
خطبه، نمونه هايي آورده شده و نشان داده شده که تفاوت اين خطبه 
با خطبه هايي که از فصحاء و بلغاي عرب مثل: صهبان وائل و غیره، 
نقل مي کنند، چقدر زياد است و مقايســه ها، مع الفارق. البته اين 
قسمت از مجموعه نوارهاي ايشان در دهه محرم سال ۱۳7۸، بعد 
از پیاده کردن و تحقیق کامل، تهیه و تنظیم و به صورت نوشتاري 
درآمده که خدمتتان عرضه مي شود. در اين کتاب اين عناوين به 
چشم مي خورد: روزهاي فاطمه، تربیت رسول، وضعیت عرب قبل 
از بعثت، تحوالت بعد از رحلت رسول، فقه فاطمه سالم اهلل علیها، 
عوامل اعراض از رسول، انصار در نگاه فاطمه سالم اهلل علیها، جايگاه 

گفت وگوي تمدن ها، فدك از اموال فاطمه سالم اهلل علیها و...
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  عروسي مهر و ماه: ماجراي ازدواج امیر 
المؤمنینعلیه السالم و فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 

نويسنده: غالمرضا حيدري ابهري 
انتشارات: جمال

زندگاني فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 
و امیرمومنان علیه الســالم چنان 
درخشــان، جذاب و باشکوه است 
که چهارده قرن همه انديشمندان 
را به خــود خیــره کــرده و الگوي 
آرماني همه پاکان عالــم گرديده 
اســت. لحظه به لحظــه زندگاني 
اهل بیــت علیهم الســالم ديدني، 
شنیدني و درس گرفتني است.در 

اين میان خاطره بسیار شیرين ازدواج دو گل پر ثمر خاندان پاك 
پیامبرصلي اهلل علیه و آله و سلم، يعني فاطمه زهرا سالم اهلل علیها 
و امیر مومنان علیه السالم است. اين کتاب با نثري روان و شیوا، 
شهد اين ماجراي دلنشین را به کام واليت دوستان مي چشاند و 
آنان را با يکي از جالب ترين قطعات زندگي فاطمه سالم اهلل علیها و 
علي علیه السالم آشنا مي سازد. آنچه اين اثر را از ساير نوشته هاي 
همانندش متمايز مي سازد شیوايي، زيبايي و غناي تاريخي متن 
آن اســت. توجه نويســنده به آثار تربیتي ازدواج حضرت زهرا 

سالم اهلل علیها، ديگر امتیاز اين کتاب است.

 زندگي فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها
نويسنده: سيدجعفر شهيدي

انتشارات: دفتر نشر فرهنگ 
اسالمي

روايــت زندگــي حضــرت زهرا 
سالم اهلل علیها از قلم محققي بزرگ 
مانند ســیدجعفر شــهیدي قطعا 
جذابیت هاي خاص خــود را دارد. 

اين کتاب را از دست ندهید.

  فرهنگ فاطمیه: 
الفباي شخصیتي حضرت زهرا سالم اهلل علیها

نويسنده: مهدي نيلي پور 
انتشارات: مركز فرهنگي شهيد مدرس

نويســنده، ويژگي هاي اخالقي و 
رفتاري و نیز جنبه هــاي مختلف 
زندگي حضرت زهراي ســالم اهلل 
علیها را براســاس حروف الفبا در 
کتاب تنظیم کرده اســت. وي در 
مقدمه مي گويد:»الفباي شخصیتي 
زهرا سالم اهلل علیها فرهنگي عظیم 
و بي انتهاســت، لکن به قدر توان، 
قطره اي از زالل کوثر او را چشیديم. 

آرزوي فاطمي بودن و تالش براي فاطمي شدن و بسط فرهنگ و 
مرام فاطمه سالم اهلل علیها بر زندگي جوان و پیر، زن و مرد ما الزم 
است. در بخشي از کتاب آمده است: حضرت مجتبي علیه السالم 
در پنج سالگي هر روز به مســجد مي رفت و از کلمات و مواعظي 
که پیغمبر صلي اهلل علیه و آله در مسجد بیان مي فرمود، همه را 
به ذهن مبارك خود مي سپرد، به خانه مي آمد )و به اقتضاي اداي 
حق علم که نشر است( براي مادر بزرگوار خود حرف به حرف بیان 
مي کرد و چون امیرالمؤمنین علیه السالم به خانه تشريف مي آورد، 
حضرت صديقه طاهره سالم اهلل علیها آنها را براي آن جناب بازگو 
مي کرد. روزي حضرت علي علیه السالم پرسید: اي فاطمه، تو به 
مسجد حاضر نبودي ازکجا اين کلمات را فهمیدي؟ گفت: فرزندم 
حسن هر روز آنچه پدر بزرگوارم بر منبر مي گويد، بي کم و کاست 

به همان ترتیب برايم بیان مي کند.

کوثريه)اشعار حضرت 
فاطمه زهرا( 

نويسنده: ميرعلي محمدنژاد 
انتشارات: سنا

اشعار عربي ترجمه شده به فارسي 
حضرت زهرا سالم اهلل علیها در اين 

مجموعه منتشر شده است.

 مقام لیله القدري 
حضرت فاطمه سالم اهلل علیها 

نويسنده: اصغر طاهرزاده
انتشارات: لب الميزان

کتابي که در پیش رو داريد سلسله 
بحث هاي استاد طاهرزاده در رابطه 
با وجه باطني حضرت زهرا سالم اهلل 
علیها اســت. طاهرزاده با توجه به 
متون روايي و وقايــع تاريخي ما را 
دعوت مي کند کــه بايد از دو منظر 
به حضرت زهرا سالم اهلل علیها نظر 
افکند. يکي نظر به حقیقت باطني 
آن حضرت و روايات دقیقي که اين 

بعد از حضرت را معرفي مي کند و يکــي هم به نقش تاريخي که 
حضرت سالم اهلل علیها به خصوص پس از رحلت پیامبرصلي اهلل 

علیه و آله و سلم ايفاء کردند.

کشتي پهلو گرفته
نويسنده: سيدمهدي شجاعي

انتشارات: نيستان
ايــن کتــاب اثــري جــاودان از 
سیدمهدي شجاعي است. »کشتي 
پهلو گرفته« شــرح حالي است از 
زبان اهل بیت در ســوگ عالم سوز 
حضرت صديقه طاهره علیها السالم 
که با قلمي شیوا، رسا و از دل برآمده 
بر کاغذ تصوير شده است. اگر اين 
کتاب را نخوانديد فاطمیه امســال 

فرصت بسیار خوبي است که اين کتاب را مطالعه کنید.

 رازهاي شعله ور)مجموعه شعر( 
نويسنده: زهرا هنرمند قمي 

انتشارات: خورشيد باران
مجموعۀ حاضر، حاوي شــعرهايي در قالب هاي چهارپاره، غزل، 
مثنوي، دوبیتي و رباعي، با مضمون هاي مذهبي و عارفانه است. 
برخي از شعرها با توجه به آيات قرآني سروده شده است. هنرمند 
قمي در اين سروده ها الهامات و احساسات خود را در رابطه با ائمه 
اطهار علیهم السالم و واقعه عاشورا با زباني عاطفي به نظم درآورده 
اســت. »گفت وگو با خدا«، »رازها«، »قنوت«، »عطر بســم اهلل 
الرحمن الرحیم«، »حمايت از واليت« و »کاروان الله« از عناوين 

کتاب 2۰۴صفحه اي »رازهاي شعله ور« است.
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چرا حضرت زهرا سالم اهلل علیها وصیت کردند که ايشان را 
شبانه غسل و کفن کرده و به خاك بسپارند؟

پنهان از چشم دشمنان
فلســفه اصلي مخفي بودن قبر حضرت زهرا ســالم اهلل عليها مربوط مي شــود به وقايع و 
جسارت هايي كه در آن زمان به آن بزرگوار وارد شــده بود. در اين زمينه نقل شده است كه 
حضرت زهرا سالم اهلل عليها زماني كه وقت رحلتشان نزديك شد و در بستر به حالت احتضار 
بسر مي بردند، حضرت علي عليه السالم بر باالي بسترشان آمدند و بعد از صحبت هايي كه با 
همديگر كردند، حضرت فاطمه سالم اهلل عليها اجازه خواستند تا چند وصّيت به همسرشان علي 
عليه السالم كنند. ازجمله وصاياي حضرت زهرا سالم اهلل عليها به علي عليه السالم اين بود كه 
فرمودند: »اي پسرعمو! اگر تا چند ســاعت ديگر از دنيا رفتم، جنازه ام را شبانه تشييع كن و 
مراسم تشييع مرا اعّم از غسل و كفن و نماز خواندن و دفن كردن بايد در محيطي مخفي و پنهان 
انجام دهيد و فقط به كساني اجازه در تشييع دهيد كه ظلم و جفا نسبت به من روا نداشته اند.«

بيدار كردن افكار خفته مدينه
حال بحث در اين  اســت که علّت اجازه ندادن حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها در مراسم تشییع پیکرشان، بیانگر 
چیست؟ يقیناً حضرت زهرا سالم اهلل علیها با اين کارشان 
مي خواســتند بار ديگر همانند جريان »فدك« مبارزه 
جديدي را با وصیت نامه سیاسي خويش شروع کنند که 
ضربه سهمگیني به حکومت وقت وارد سازند. فاطمه اطهر 
سالم اهلل علیها با وصیت خويش افکار خفته مردم مدينه را 
بیدار مي ساختند و توّجه افکار عمومي را نسبت به پايمال 
کردن حّق خويش جلب مي کردند. از امام رضا علیه السالم 
درباره شیخین سؤال شد. فرمودند: »ما يک مادر نیکوکار 
داشتیم که وقتي از دنیا رفت، از آنان خشمگین بود. ما 

راضي نمي شويم تا او از آنان راضي شود.«

دفاع از امامت، نه مسئله شخصي
بدين ترتیب روشن مي شود که حضرت زهرا سالم اهلل 
علیها آن بانوي مطّهره معصوم که خداوند از خشنودي 
او خشنود مي شود و از خشم او خشم مي گیرد، با اين 
موضع آگاهانه اش به همگان در تمام تاريخ فهمانید که 
اين قضیه يک مسئله شخصي نبود؛ بلکه قضیه اسالم 
و دين و تجاوز به حريم خدا و رســول خدا صلي اهلل 
علیه و آله و سلم و حّق و انسانیت و اسالم مجّسم در 
او بود؛ زيرا هدف از تجاوز به حريم زهرا سالم اهلل علیها 
منع وي از دفاع از امامت بود. امامت، قوام دين است 
و يک تصمیم الهي قاطع و حّق اّمت مسلمان و حّق 
همه انسان ها. زهرا سالم اهلل علیها پس از آنکه از آن 
دو اقرار صريح گرفت که تعّدي و تجاوز نسبت به او، 
تجاوز به ســاحت پیغمبر اکرم صلي اهلل علیه و آله و 
سلم و در نتیجه تجاوز و جســارت به حريم ملکوتي 
پروردگار است و او حق ندارد که چنین متجاوزي را 
مورد عفو و گذشت خود قرار دهد و با بیان اين جمله 
که از اينان نزد رسول خدا صلي اهلل علیه و آله و سلم 
شکايت خواهد کرد، آنان را از اين حقیقت آگاه کرد؛ 
آري، زهرا سالم اهلل علیها پس از اين، آن موضع کوبنده 

خود را اتّخاذ کرد.

برهاني درخشان براي روي گرداني 
 آن بانوي بزرگوار سپس براي آنکه به مردم گفته نشود که زهرا سالم اهلل علیها پس از آن به خويشتن بازگشت 
يا به فالني پیغام داد که از آنان راضي شده است، وصیت کرد که شبانه دفن شود و از آنجا که مبادا اّدعا شود 
که چون دفن شبانه سّنت است و ناراحتي حضرت زهرا سالم اهلل علیها از آنها کم رنگ شود، حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها وصیت کرد که بر جنازه اش حاضر نشوند و بر پیکرش نماز نگزارند و قبرش پنهان بماند. آنها 
نیز کوشیدند چند قبر را نبش کنند تا به جنازه حضرت دست يابند و بر او نماز گزارند؛ اّما علي علیه السالم 
مانع آنها شد. در بعضي از منابع آمده: فاطمه سالم اهلل علیها از علي علیه السالم به خدا و رسولش پیمان گرفت 
که جز ام سلمه، ام ايمن، فّضه، حسنین علیه السالم، ســلمان، عّمار، مقداد، ابوذر و حذيفه کسي بر جنازه 
حضرت حاضر نشوند؛ اّما مخفي ماندن قبر فاطمه سالم اهلل علیها تا امروز و عدم قدرت احدي بر شناخت دقیق 
آن محل، برهاني درخشان، بر روي گرداني زهرا سالم اهلل علیها از آنان است. تمام شواهد تاريخي صحیح و 

معتبر بر کذب پندار تحريف کنندگان تاريخ و دشمنان حق تأکید دارد.
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 به زيارت 
حضرت معصومه سالم اهلل عليها برويد

مرحــوم آيــت اهلل مرعشــي نجفــي)ره( از پدر 
بزرگوارش، مرحوم حاج ســیدمحمود مرعشــي 
نقل مي کردند که آن مرحــوم درصدد بود که به 
هر وسیله اي که ممکن باشد، محّل دفن حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها را به دست آورد، به اين منظور 
ختم مجّربــي را آغاز مي کند و چهل شــب آن را 
ادامه مي دهد تا در شب چهلم به خدمت حضرت 
باقر علیه الســالم يا حضرت صادق علیه الســالم 
شرفیاب مي شــود، امام علیه الســالم به ايشان 
مي فرمايند: »علیک بکريمه اهل البیت ؛ به دامن 
کريمه اهل بیت پنــاه ببريد.« عرض مي کند: بلي 
من هم اين ختم را براي ايــن منظور گرفته ام که 
قبر شريف بي بي را دقیقاً بدانم و به زيارتش بروم. 
امام علیه السالم فرمودند: »منظور من قبر شريف 
حضرت معصومه ســالم اهلل علیها در قم است.« 
ســپس ادامه داد: براي مصالحــي خداوند اراده 
فرموده که محّل دفن حضرت فاطمه ســالم اهلل 
علیها همواره مخفي بماند و بنابراين قبر حضرت 
معصومه سالم اهلل علیها را تجلّیگاه قبر آن حضرت 
قرار داده اســت. هر جالل و جبروتي که براي قبر 
شــريف حضرت زهرا ســالم اهلل علیها مقّدر بود، 
خداونــد متعال همان جالل و جبــروت را بر قبر 
مطّهر حضرت معصومه ســالم اهلل علیها قرار داده 

است.

سؤالي كه در اذعان عموم شكل گرفت
بدين ترتیب روشن مي شــود که زهرا ســالم اهلل علیها حّتي مرگ و 
تشییع جنازه اش را وسیله جهاد و مبارزه در راه خدا و براي خدا و دين 
و در راه توضیح حقايق براي نسل ها قرار داد. نتايج اين مبارزه از همان 
لحظه هاي اّول آشکار شد. روايت شده: به محض انتشار خبر دفن زهرا 
سالم اهلل علیها، مردم ناله و فرياد سر دادند و همديگر را سرزنش کردند. 
کسي گفت: پیامبرتان فقط يک دختر در میان شما گذاشت، اين دختر 
مي میرد و دفن مي شود؛ ولي احدي از شما، نه در وفات و دفنش حاضر 
است و نه در نماز بر جنازه اش و هیچ کدام قبرش را نمي شناسید تا آن را 
زيارت کنید؟ امیرالمؤمنین علیه السالم با عمل به وصیت زهرا سالم اهلل 
علیها اذهان جامعه را دچار شک و ترديد کردند و مشروعیت خلیفه را 
زير سؤال بردند و مظلومیت حضرت زهرا سالم اهلل علیها را بیشتر آشکار 
ساختند و اين سؤال را همیشه براي همگان مطرح کردند که چرا قبر 

زهرا سالم اهلل علیها مخفي مانده است.

تشييع در نيمه شب به همراه ياران
زماني که حضرت زهرا سالم اهلل علیها از دنیا رفتند، مردم سراسیمه به 
خانه حضرت زهرا سالم اهلل علیها مي آمدند و منتظر بیرون آمدن جنازه 
بودند که علي علیه السالم به ابوذر فرمودند: »برو و با صداي بلند اعالم 
کن که برگردند؛ زيرا تشییع جنازه دختر رســول خدا امشب صورت 
نمي گیرد و به تأخیر افتاده  است.« مردم که متفّرق شدند، حضرت علي 
علیه السالم با کمک اسماء، بدن حضرت را غسل و کفن کردند و در نیمه 
شــب با عّده اي از نزديکان و ياران خويش که عبارت بودند از: سلمان، 
ابوذر، مقداد، عّمار و چند تن ديگر جنازه دختر رسول  خدا صلي اهلل علیه 
و آله و سلم را شبانه تشییع کردند و شبانه به خاك سپردند و حضرت 
علي علیه السالم قبر حضرت فاطمه سالم اهلل علیها را هم سطح زمین 
کردند و حّتي روايت شده در چند نقطه در بقیع، قبر درست کردند تا 
دشمنان متوّجه نشوند که قبر حضرت فاطمه سالم اهلل علیها کدامیک 
است. اين راز مخفي  ماندن قبر فاطمه سالم اهلل علیها براي همیشه پنهان 
مانده است و کساني هم که حضور داشتند، ديگر بعدها محّل اختفاي 

قبر فاطمه سالم اهلل علیها را بیان نکردند.

علت مخفي بودن قبر مطهر در روايات
مرحوم شیخ صدوق درباره علّت دفن شبانه آن حضرت مي نويسد: »َعِن 
الَْحَسِن بِْن َعلِي بِْن أَبِي َحْمَزَۀ َعْن أَبِیِه َقاَل َسَألُْت أَبَا َعْبِداهللِ علیه الّسالم 
ََّها  ِلَي ِعلٍَّۀ ُدفَِنْت َفاِطَمُۀ )علیها الّسالم( بِاللَّیِل َو لَْم تُْدَفْن بِالنََّهاِر َقاَل ِلَن
أَْوَصْت أَْن ال يَصلِّي َعلَیَها رَِجاٌل ]الرَُّجالِن [؛ علي بن ابوحمزه از امام صادق 
علیه السالم پرسید: چرا فاطمه را شب دفن کردند نه روز؟ فرمود: فاطمه 
سالم اهلل علیها وصیت کرده بود تا در شب، وي را دفن کنند تا ابوبکر و عمر 
بر جنازه آن حضرت نماز نخوانند.« مرحوم صاحب »مدارك« مي گويد: 
ََّها  الم( ما ُرواه الُمخالِِف َو المؤالِف ِمْن أَن »إِنَّ َسَبِب ِخفاَء َقْبِرها )َعلَیِها السَّ
الم( أْن يْدَفُنها لَیالً لَِئال  الم( أَْوَصْت إِلي أمیِرالُمؤِمِنیَن )َعلَیِه السَّ )َعلَیَها السَّ
يَصلَّي َعلَیها ِمْن آذاها َو َمَنْعها میراثَِها ِمْن أبیها )َصلَّي اهلل َعلَیِه َو آلِِه(؛ علّت 
مخفي بودن محّل دفن فاطمه سالم اهلل علیها آنگونه که مخالف و موافق 
نقل کرده اند اين است که آن حضرت به امیرمؤمنان علیه السالم سفارش 
کرد تا او را شــبانه دفن کند تا آنان که او را اذيت کرده  و از ارث پدرش 

محروم کرده بودند، بر وي نماز نخوانند.«

چند دليل مشخص
بنابراين با توّجه به 

مطالبي كه عرض شد، 
عّلت مخفي ماندن 
قبر آن حضرت را 

مي توان در اين موارد 
خالصه كرد؛ اينكه، 
دشمنان و غاصبان 

حّق آن مظلومه به قبر 
آن حضرت دسترسي 

نداشته باشند تا 
روزي درصدد نبش 
آن برنيايند. اينكه، 

خود آن حضرت 
خواستند كه شبانه و 
مخفيانه، دفن شوند 

كه به تبع آن قبرشان 
مخفي بماند؛ با توّجه 

به محتواي وصيت 
ايشان در مورد دفن 
آن حضرت؛ مي توان 

گفت كه مي خواستند 
با اين كار، افكار 

عمومي را بيدار كرده 
و مردم را نسبت به 

ظلم حكام زمانشان 
نسبت به ايشان و 
علي عليه السالم، 

آگاه سازند. بنابراين 
اين سؤال را كه چرا 
قبر حضرت فاطمه 

سالم اهلل عليها مخفي 
ماند؟ براي هميشه در 
اذهان مردم زنده نگه 

دارند.
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اسالم درباره زنان چه مي گويد؟
زن در اوج

بخشي از بیانات رهبر معظم انقالب درباره حضرت زهرا سالم اهلل علیها

چند كالم در باب عظمت يك بانو
رهبر معظم انقالب بارها در ديدار با گروه هاي مختلف جامعه، درباره عظمت حضرت فاطمه سالم اهلل عليها و نقش بسيار مهم ايشان در دوره كوتاه 
زندگي پربركت شان اشاره كرده اند. اين در حالي است كه معظم له بارها فرموده اند كه زبان از تجليل اين بانوي بزرگوار قاصر است: »...من حقيقتاً، 
نه به عنوان تعارف، نه به عنوان يك حرف هزاران بار تكرار شده، واقعاً قاصرم؛ زبان قاصر است، دل قاصر است، ذهن قاصر است كه بخواهد از اين 
مقام بلند تعريف و تجليل كند...«. آنچه در اين اين صفحه مي خوانيد بخشي از بيانات ايشان درباره حضرت زهرا سالم اهلل عليها و همچنين الگو 

بودن ايشان براي همه اقشار جامعه است.

رضاي او رضاي خدا
اين موجود انساني، اين دختر جوان، اين همه فضیلت، اين همه درخشندگي، 
اين همه کبريا و عظمت؛ که کسي مثل پیغمبر وقتي فاطمه زهرا بر او وارد 
میشــد، »قام الیها« ؛ نه فقط بلند مي شد، بلکه بلند مي شــد و به سمت او 
مي رفت. يک وقت يکي وارد اتاق مي شود، شما به احترامش بلند مي شويد؛ 
يک وقت کسي وارد اتاق مي شود، شما با اشتیاق به طرفش مي رويد. اينها مگر 
شوخي است؟ اين بحِث پدر - فرزندي نیست. پیغمبر خدا اينجور از فاطمه 
زهرا تجلیل مي کند؛ رضاي او را رضاي خود، رضاي خود را رضاي خدا؛ سخط 
او را سخط خود، سخط خود را سخط خدا اعالم مي کند؛ اينها مقامات فاطمه  
زهرا اســت. آن زندگي با امیرالمؤمنین، آن تربیت آن فرزندان. خب، مگر 

مي شود درباره اين بزرگوار، امثال ما حرف بزنیم؟

كوهي از معرفت
ما اين بزرگوار، حضرت فاطمه  زهراسالم اهلل علیها را خواسته ايم به عنوان الگو 
میان خودمان مطرح کنیم. يک زن جوان، يک دختر جوان، که زندگي اش، 
زندگي معمولي؛ لباسش، لباس فقرا؛ کارش در خانه جمع و جور کردن بچه ها 
و مديريت خانه و کدبانويي اين خانه  کوچک و دستاس کردن است و آن کوه 
معرفت و درياي عظیم علم و دانش در وجود اوست. شما ببینید تعامل اين زن 
و شوهر چگونه است و دو بزرگ خارج از ابعاد ذهن انسان، چگونه با هم حرف 
مي زنند؛ چگونه زندگي مي کنند؛ چگونه اين زندگي الگو و نمونه  تاريخ را اداره 

مي کنند و چگونه هرکدام نقشي به عهده مي گیرند! اينها تصادفي نیست.

بندگي خدا
ارزش فاطمه  زهراسالم اهلل علیها  به عبوديت و بندگي خداست. اگر بندگي 
خدا در فاطمه زهرا سالم اهلل علیها نبود، او صديقه  کبري نبود. صّديق يعني 
چه؟ صّديق کسي است که آنچه را مي انديشد و مي گويد، صادقانه در عمل آن 
را نشان دهد. هرچه اين صدق بیشتر باشد، ارزش انسان بیشتر است؛ مي شود 
صّديق. اين بزرگوار صديقه کبري است؛ يعني برترين زن صديق. اين صديق 
بودن به بندگي خداست. اگر بندگي خدا نمي کرد، صّديقه  کبري نمي شد. 

اساس، بندگي خداست.

دختر كارگشاي پيامبر
زندگي فاطمه زهرا ســالم اهلل علیها از همه ابعاد، زندگــي اي همراه با کار و 
تالش و تکامل و تعالي روحي يک انسان است. شوهر جوان او دائماً در جبهه 
و میدان هاي جنگ است؛ اما در عین مشکالت محیط و زندگي، فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها، مثل کانوني براي مراجعات مردم و مسلمانان است. او دختِر 
کارگشاي پیغمبر است و در اين شرايط، زندگي را با کمال سرافرازي به پیش 
مي برد: فرزنداني تربیت مي کند مثل حسن و حســین و زينب؛ شوهري را 
نگهداري مي کند مثل علي و رضايت پــدري را جلب مي کند مثل پیغمبر! 
راه فتوحات و غنايم که باز مي شــود، دختر پیغمبر ذّره اي از لّذت هاي دنیا 
و تشــريفات و تجّمالت و چیزهايي را که دل دختران جوان و زن ها متوّجه 
آنهاست، به خود راه نمي دهد. عبادت فاطمه زهرا، سالم اهلل علیها، يک عبادت 

نمونه است.

در جامعه بشــري از ديرباز تاکنون، نظرات و عقايد 
مختلفــي در ارتباط با تفاوت هاي مــرد و زن وجود 
داشته است. متأسفانه اغلب اين تفکرات و تئوري ها 
بر مبناي برتري مرد بر زن استوار است و هرگز نگاهي 
واقع بینانه به زن به عنوان نوع بشر نشده است. اما با 
ظهور اسالم، رسول اکرم صل اهلل علیه و آله و سلم با 
رفتار و گفتارش مقام زن را ارج نهاد و با معرفي برترين 
و واالترين الگوي زن مسلمان به جهانیان – فاطمه 
زهرا سالم اهلل علیها-، ديدگاه اسالم را نسبت به زن 

تبیین کرد. قرآن کريم هــم ويژگي هاي منحصر به 
فردي را براي زنان بر مي شمارد که برخي از آنها در 

ادامه آمده است.

زن و ايجاد آرامش
خداوند متعال در آيات متعددي زن را مايه آرامش 
زندگي معرفي مي کند: »ِمْن َءايَاتِِه أَْن َخلََق لَکُم ِمّْن 
أَنُفِسُکْم أَْزَواًجا لَِّتْسُکُنواْ إِلَْیَها« »و از نشانه هاي او اينکه 
همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در کنار 

آنان آرامش يابید.«
خداوند متعــال در اين آيات، آفرينــش زنان را که 
مايه آرامش بخشي به زندگي اســت را از نشانه هاي 

خود معرفي مي کند. به راســتي وجود همسران با 
اين ويژگي ها، براي انسان ها که مايه  آرامش زندگي 
است يکي از مواهب بزرگ الهي محسوب مي شود و 
اگر کسي تفکر و تعقل کند متوجه مي شود که اين دو 
جنس مکمل يکديگرند و مايه  شــکوفايي و نشاط و 
پرورش يکديگر هستند و زن است که کانون خانواده 
را گرم و با نشــاط نگه مي دارد و باعث رشد و کمال 

انسان مي شود.

زن و مقام مادري
از ديگر ويژگي هاي ممتاز زنان که سیمايي انساني و 
رحماني به آنها بخشیده،  شان و منزلت مادري است. 
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هم زنان درس بگيرند، هم مردان
حاال مي خواهیم از ايشــان درس بگیريم؛ زن ها هم درس بگیرند، مردها هم 
درس بگیرند؛ همه -عالم و جاهل- درس بگیرند. ببینیم درباره  اين بزرگوار در 
کلمات ائّمهي معصومین، آنچه ذکر مي شود از مدايح، چه چیزهايي است. در 
زيارت امام رضاعلیه السالم وقتي نوبت به حضرت زهرا مي رسد براي صلوات 
-آن زيارتي که سر تا پا صلوات اســت- مي گويد: اللهمَّ َصلِ  َعلي  فاِطَمَۀ بِنِت 
نَبیک؛ اين يک خصوصیت. خب، اين خصوصیت خیلي مهّمي است؛ البّته قابل 
تأّسي نیست؛ همه دختر پیغمبر نمي شوند؛ اّما انتساب به پیغمبر به صورت 
دختر او، نشان دهنده  رفعت مقام است. َو َزوَجِۀ َولِیک، اين هم دّومي؛ البّته اين 
هم قابل دست گیري نیست و همه نمي توانند زوجه  ولي خدا بشوند؛ اّما رفعت 
بَطیِن  مقام، رفعت شان و جاه و جالل اين بزرگوار را نشــان مي دهد. وَ ام السِّ
الَحَسِن َو الُحَسیِن َسیَدي َشباِب اَهِل الَجنَّۀ؛ جنبه کاربردي اين خصوصیت، 
بیشتر از آن دو صفت قبلي است؛ جنبه  کاربردي تربیت سبَطین. سبَطیني 
که »َسیَدي َشباِب اَهِل الَجنَّۀ« هســتند، مادرشان اين بزرگوار است؛ دامان 
پاکیزه  اين مادر است که توانسته اينها را تربیت بکند. اين آن چیزي است که 
هَرۀِ الّطاِهَرِۀ  مي تواند براي ما به عنوان الگو، به عنوان اسوه مطرح بشود. بعد، »اَلطُّ
َرۀِ التَّقیِۀ النَّقیِۀ الرَّضیِۀ الزَّکیۀ« که همه  اينها کاربردي است؛ طهارت، با  الُمَطهَّ
سه بیان که البته اين سه بیان »طهر«، »طاهر« و »مطّهر« تفاوت هايي از لحاظ 
معنا با هم دارند. البته هر سه تعبیر اشاره  به طهارت و پاکیزگي است: طهارت 
روح، طهارت دل، طهارت مغز، طهارت دامان، طهارت سرتاسر زندگي. خب 
اين کاربردي است، اين براي ما درس است؛ بايد سعي کنیم خودمان را پاکیزه 
کنیم، بايد تطهیر کنیم خودمان را؛ بدون طهارت باطن نمي شود به مقامات 
رسید؛ به حريم واليت اين بزرگوارها هم نمي شود رسید؛ طهارت باطن الزم 

است. طهارت باطن، با تقوا است، با ورع است، با مالحظه است.

شناخت حضرت فاطمه سالم اهلل عليها
عظمت فاطمه زهرا سالم اهللَّ علیها، در ســیره آن بزرگوار آشکار است. يک 
مسئله اين است که ما چه شناختي از فاطمه زهرا سالم اهللَّ علیها داريم؟ اين 
يک حرف است. بالخره دوســتان اهل بیت علیهمّ السالم، در طول زمان، تا 
آن جا که توانستند سعي کردند به حقِ ّ دختر پیغمبر، فاطمه زهرا سالم اهللَّ 
علیها معرفت پیدا کنند. چنین هم نیست که کسي خیال کند همانطور که در 
زمان ما، اين بزرگوار اين قدر در دل ها عزيز و در چشم ها شیرين است، همیشه 
همینطور بوده است. امروز بحمداهللَّ دوراِن اسالمي است، دوراِن حکومت قرآن 
است، دوراِن حکومت علوي و حکومت اهل بیت علیهم الّسالم است و آنچه در 
دل هاست، بر زبان ها جاري مي شود. قديمي ترين دانشگاه اسالمي در دنیاي 
اسالم - مربوط به قرن سوم و چهارم - به نام فاطمه زهرا سالم اهللَّ علیهاست. 
نام دانشگاه معروف »االزهر« در مصر از نام فاطمه زهرا سالم اهللَّ علیها گرفته 
شده است. در گذشــته به نام فاطمه زهرا ســالم اهللَّ علیها دانشگاه تأسیس 
مي کردند. حّتي خلفاي فاطمي که بر مصر حکومت مي کردند، شیعه بودند. 
قرن هاست که شیعه ســعي کرده به حقِ ّ اين بزرگوار معرفت پیدا کند. اين، 

يک مسئله است.

ْیَنا اْلِنْساَن  خداوند متعال در اين باره مي فرمايد: »َو َوَصّ
ُه ُکْرهاً َو َوَضَعْتُه ُکْرهاً َو َحْمُلُه  بِوالَِديِْه إِْحساناً َحَملَْتُه أُُمّ
َو فِصالُُه ثاَلثُوَن َشْهراً...« »ما به انسان توصیه کرديم 
که به پدر و مادرش نیکي کند، مادرش او را با ناراحتي 
حمل مي کند و با ناراحتي بر زمین مي گذارد و دوران 

حمل و از شیر بازگرفتنش ۳۰ ماه است.«
در اين آيه لزوم حق شناسي در برابر مادر يادآور 
شــده و بر ســه محور اساســي تأکید مي شود: 
دوران حمل که قرآن کريــم در اين آيه رنج ها و 
مرارت هاي مادران را در اين دوران بیان مي کند. 
وضع حمل که براساس اين آيه مادران به هنگام 
وضع حمل نیز ســختي و رنج فراواني را متحمل 

مي شوند و دوران شــیردهي که دوران طوالني 
مدت شیردهي نیز يکي ديگر از مقاطع پر زحمت 
دوران زندگي مادران اســت که در اين آيه مورد 
تأکید قرار گرفته است. مسئله نیکي به پدر و مادر 
از اصول مهم انساني اســت که حتي کساني که 
پايبند به دين مذهبي نیستند نیز به طور فطري 
والدين را محترم مي شــمارند. بنابراين به فرمان 
خداوند بايد در مقابــل خدمات بزرگ پدر و مادر 

نیکي هاي بزرگ و برجسته انجام شود.
در حديث آمده که مردي نزد رسول خدا صل اهلل علیه 
و آله و سلم آمد و عرض کرد: »َمن اَبَّر؟ قال اُمک قال ثَُمّ 
َمن؟ قال: اّمک. قال: ثَُمّ َمن؟ قال: اّمک. قال: ثَُمّ َمن؟ 

قال: اباك.« اي رســول خدا به چه کسي نیکي کنم؟ 
فرمود: به مادرت، عرض کرد بعد از او به چه کســي؟ 
فرمود: به مادرت، براي ســومین بار عرض کرد: بعد 
از او؟ فرمود به مــادرت، و در چهارمین بار وقتي اين 

سئؤال را تکرار کرد فرمود: به پدرت.
نتیجه اينکه، يک زن، نقش عظیمي در ايجاد آرامش و 
محبت در زندگي و نقش پرورش جنین سالم و تربیت 
صحیح فرزندان در مسیر الهي، مي تواند داشته باشد. 
و به دلیل همین اســت که اسالم تأکید بر ماندن زن 
در جايگاه عظیم انساني اش دارد. در تاريخ شاهد آن 
هستیم که مردان بزرگ جهان، موفقیت شان، مرهون 
پاکي والدت آنها و تربیت صحیح شان توسط مادران 
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جايگاه ايشان در ميان ساير زنان چگونه است؟
د صلي اهلل علیه و آله  رسول خدا مي فرمايد: »أَْفَضُل نَِساءِالَْجنَِّۀ أَْربٌَع: َخِديَجُۀ بِْنُت ُخَويلٍِد َو َفاِطَمُۀ بِْنُت ُمَحمَّ
و سلم َو َمْريُم بِْنُت ِعْمَراَن َو آِسیُۀ بِْنُت ُمَزاِحٍم، إْمَرأَُۀ فِْرَعْون«: »برترين زنان اهل بهشت چهار نفرند: خديجه 
دختر خويلد و فاطمه دختر محمد صلي اهلل علیه و آله و ســلم و مريم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم، 
همسر فرعون«. از امام صادق علیه السالم پرسیدند که حضرت مريم را سیده نساء مي نامند و مادر شما را نیز 
به همین نام مي خوانند، آيا آنها در يک مرتبه هستند؟ حضرت فرمودند؟ »مريم سرور زنان زمان خود بود 

اما فاطمه سرور همه بانوان جهان از نخستین و آخرين است«.

پاسخ به چند سؤال براي آشنايي بیشتر با فضايل حضرت زهرا سالم اهلل علیها

بانويي كه فرشته ها با او سخن مي گفتند
كتاب ها درباره فضايل حضرت فاطمه سالم اهلل عليها نوشته شده، اما باز هم بزرگان ديني ما درخصوص شخصيت حضرت زهرا سالم اهلل عليها مي گويند كه فضايل 
و مناقب اين بانوي بزرگوار بسيار زياد است و از فكر، عقل و درك ما خارج است. نام حضرت، فاطمه است و صديقه، طاهره، زهرا و... جز القاب ايشان است كه به 
مناسبت ها و فضيلت هاي متفاوت در وصفشان بيان شده اســت. در زيارت جامعه كبيره كه شامل بيان صفاتي درباره اهل بيت عليهم السالم است مي خوانيم: 
ُ [ َو بُِكْم يَُنزُِّل الَْغْيَث:  »ال أُْحِصي ثََناَءُكْم َو ال أَبُْلُغ ِمَن الَْمْدِح ُكْنَهُكْم َو ِمَن الَْوْصِف َقْدَرُكْم َو أَنُْتْم نُوُر اْلَْخَياِر َو ُهَداُة اْلَبَْراِر َو ُحَجُج الَْجبَّاِر بُِكْم َفَتحَ اهلل َو بُِكْم يَْخِتُم ]اهللَّ
نمي توانم ثناي شما را شماره كنم و در امر مداح گفتن قدرت رسيدن به حقيقت شما را ندارم، و در مقام وصف كردن، توانايي بيان منزلت شما در من نيست، و حال 
آنكه شما نور خوبان و هاديان نيكان و حّجت هاي خداي جّباريد، خدا با شما آغاز كرد، و با شما ختم مي كند و به خاطر شما باران فرو مي ريزد.« اينجا با پاسخ به چند 

سؤال، ابعاد ديگري از شخصيت اين بانوي بزرگوار اسالم را بيان كرده ايم.

نقش ايشان در دفاع از واليت چيست؟
حضرت زهرا سالم اهلل علیها حقیقتا شهیده 
واليت است. همچنان که در دفاع از واليت 
و امامت مضروب شده و در میان در و ديوار 
فرزند خود را از دســت دادنــد. حضرت 
به دلیل رتبه وااليشــان تنها بانويي بودند 
که مي توانســتد به عنوان همسر امام علي 
علیه السالم انتخاب شوند. حديث دارد که 
اگر علي علیه الســالم نبود، همسري براي 
زهرا ســالم اهلل علیها پیدا نمي شد؛ يعني 
تنها کسي که لیاقت همسري حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها را داشت المیرالمومنین علي 

علیه السالم بود.

ايشان داراي چه القابي هستند؟
نام حضرت، فاطمه است و صديقه، طاهره، زهرا و... 
جز القاب ايشان است که به مناسبت ها و فضیلت هاي 
متفاوت در وصفشان بیان شده است. در اين میان، 
لقب »محدثه« بزرگ ترين دلیل بر  شــأن حضرت 
اســت. امام خمیني رحمت اهلل علیه فرمودند: بعد از 
رحلت پیامبر صلي اهلل علیه و آله و ســلم، حضرت 
بسیار ناراحت بوده و گريه مي کردند و خداوند براي 
تسکین حضرت، جبريیل را مي فرستادند که براي 
ايشــان ســخنراني کند و در ايام عزاداري حضرت 
جبريیل از تاريخ و سرنوشت فرزندان ايشان گفته و به 
نوعي تسکین دهنده حضرت بودند به همین دلیل به 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها محدثه مي گويند 
يعني کســي که براي او ســخنراني کرده و حديث 
مي گويند. )قول حق اين است که حضرت فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها در رحم مادرش خديجه سالم اهلل علیها 
که بود در فضايي که مادر داشت او را دلداري مي داد و با 
او سخن مي گفت و به همین دلیل در ادامه به او محدثه 
گفته شده است. در بیت االحزان شیخ عباس قمي 
مفصل اين قول آمده است( همچنین طبق روايتي از 
ُث َفُهَو  ا الُْمَحدَّ امام صادق علیه السالم مي خوانیم: »وَ أَمَّ
الَِّذي يَْسَمُع َکاَلَم الَْملَِک وَ اَل يََري وَ اَل يَأْتِیِه فِي الَْمَنام«: 
»محدث« کسي است که سخن فرشته را مي شنود اما 
او را نمي بیند و در خوابش هم نمي آيد. بر اين اساس، 
حضرت بدين خاطر به اين نام خوانده مي شــود که 
مالئکه با حضرت سخن گفته اند، چنان که در روايات 

زيادي آمده است.

كدام آيات قرآن در شان ايشان نازل شده اند؟
آيات متعددي از قرآن در شــان حضرت صديقه 
طاهره سالم اهلل علیها نازل شده اند ازجمله سوره 
کوثر است. کوثر به معناي خیر کثیر و يا به معناي 
فرزندان زياد است. بعد از آنکه دشمنان به پیامبر 
صلي اهلل علیه و آله و ســلم توهیــن مي کردند و 
ايشان را نعوذباهلل، محمد ابتر مي خواندند، حضرت 
بسیار ناراحت و متاثر شدند؛ در اين هنگام خداوند 
با نزول ســوره کوثر وعده اعطاي خیر کثیر را به 
حضرت دادند و مشخص شد دشمنان ايشان ابتر 
هستند. سوره مبارکه انسان نیز در  شأن حضرت 
زهرا ســالم اهلل علیها و البتــه امیرالمومنین علي 
عاَم  علیه السالم نازل شده است که: »َو يْطِعُموَن الطَّ

َعلي ُحبِِّه ِمْسکیناً َو يتیماً َو أَسیراً«.



 ويژه نامه   چهلمين سالگرد  
انقالب اسالمي 
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اين بـرگه هاي 
تاريخ ساز

اعالميه ها در تاريخ انقالب اســالمي ايــران نقش مؤثري داشــته اند. از چگونگي 
شكل گيريشــان گرفته تــا انتشارشــان، از مهم ترين شــان تا اولين شــان و از 
تأثيرگذارترين شان تا تقلبي هاشان همه جريان هاي تاريخي منحصر به فرد و شنيدني 
خودشان را دارند كه به گفته پژوهشگران تاريخ معاصر ايران براي شرح هر كدام شان 
مي توان صفحات بي شــماري را اختصاص داد. اما شــما تنها با مطالعه اين دو صفحه 
مي توانيد اسرار زيادي از تأثير اعالميه ها در شكل گيري تاريخ معاصر ايران كشف كنيد 
و در جريان تالش هاي بي شمار مردم انقالبي براي انتشار اين برگه هاي تاريخ ساز قرار 

بگيريد.

|  مهدي واعظي|

به دست مي چرخیدرسانه اي که دست رسانه  انقالب بود، اعالمیه ها ، مهم ترين 
اعالميه توسط چه كساني نوشته مي شد؟

اعالمیه ها توسط افراد معروف نوشته مي شدند. اعالمیه هايي که از 
طرف امام خمیني رحمت اهلل علیه و ديگر مراجع منتشر مي شدند 
از طريق مهر مخصوصشان روي برگه ها مشخص مي شدند. جامعه 
مدرسین هم از ديگر گروه هايي بودند که اعالمیه منتشر مي کردند 
که افرادي مثل آيت اهلل مشکیني در آن عضويت داشتند. اعضاي 
جامعه مدرسین از چهره هاي برجسته ديني و سیاسي در کشور 
بودند، لذا حرف هايشان براي مردم حجت تلقي مي شد. اين گروه 
از جامعیت بیشــتري نســبت به ديگر گروه ها برخوردار بود و در 
شهر قم مرکزيت داشت. شهید مطهري، شهید بهشتي، آيت اهلل 
خامنه اي، آيت اهلل موسوي اردبیلي و... نیز ازجمله افرادي بودند که 
در تهران و شهرستان ها به عنوان رهبران انقالب شناخته مي شدند 
و سخنراني ها و گفته هايشــان به صورت اعالمیه منتشر مي شد. 
تمام اعالمیه هايي که در کشور منتشر مي شد هم راستا با روش امام 
رحمت اهلل علیه  بود. اگر گاهي بعضي از افراد اعالمیه هايي منتشر 
مي کردند که با روش امام خمیني رحمت اهلل علیه تعارض داشت، 
آن اعالمیه به سرعت جمع مي شد و به دســت مردم نمي رسید. 
شناسايي اين دست از اعالمیه ها هم کار سختي نبود، چراکه روش 

امام خمیني رحمت اهلل علیه از   همان ابتدا مشخص و واضح بود.

اعتبار اعالميه ها چگونه تأييد مي شد؟
وقتي اعالمیه اي به صورت يک تکه کاغذ قرار است بین مردم منتشر شود 
بايد براي مخاطب نشاني از اعتبار داشته باشد. از ۳طريق اعالمیه هايي 
که به دست مردم مي رسید از لحاظ اعتبار قابل تأيید بود. يکي از اين 
روش ها مهري بود که زير نوشته ها مي خورد. امام خمیني رحمت اهلل 
علیه و مراجع، نوشته هاي خود را با مهر هاي مخصوص به خود، تأيید و 
معتبر مي کردند. مهر مراجع بین مردم به عنوان يک حجت تلقي مي شد. 
دومین روش اين بود که اعالمیه ها بايد توســط گروه هاي مورد تأيید 
انقالب و مردم چاپ و منتشر مي شد. گروه هايي مثل فرياد اسالم، نداي 
امام، نداي امت و... گروه هايي بودند که به دلیل اينکه شناسايي نشوند 
با اسم هاي مستعاري که بین مردم شــناخته شده بود به چاپ و نشر 
اعالمیه ها مي پرداختند. سومین روش براي مطمئن شدن از اعتبار يک 
اعالمیه رجوع به پخش کننده ها بود. يعني مردم با توجه به اعتبار و نام و 
نشاني که از پخش کننده ها سراغ داشتند به اعالمیه هايي که از جانب آنها 
مي رسید اعتماد مي کردند. اما اهداف و خطمشي انقالب به قدري توسط 
امام خمیني رحمت اهلل علیه و انقالبیون واضح و شفاف شده بود که مردم 
مي توانستند يک اعالمیه جعلي را از يک اعالمیه واقعي تشخیص بدهند.

تنها اعالميه جعلي چرا و كجا منتشر شد؟
طي چندين سالي که اعالمیه ها نقش رسانه هاي گروه هاي انقالبي را بین مردم ايفا مي کردند 
تنها يک مورد پیش آمد که اعالمیه اي دروغین منتشر شود. اين اعالمیه که به دست ساواك 
و با قصد و منظور از پیش تعیین شده منتشر شد، به نام امام خمیني رحمت اهلل علیه بود. اما 
از آنجايي که اهداف انقالب و مســیر حرکت هاي آن به روشني از سوي امام رحمت اهلل علیه 
مشخص شده بودند اهداف شوم اين اعالمیه به زودي در بین مردم آشکار شد و قضیه جعلي 
بودن آن لو رفت. وقتي مردم به مطالب درج شده در اين اعالمیه مشکوك شدند براي اطمینان 
بیشــتر آن را پیش امام خمیني  رحمت اهلل علیه بردند. امام هم فرمودند که اين کار، بايد کار 
ساواك باشد و مردم بايد هوشیار باشند که گاهي ممکن است که دشمن چنین کارهاي موازي 
انجام دهد. بعد از استفتا از امام رحمت اهلل علیه اين اعالمیه به سرعت جمع آوري شد. چون 
ساواك در بین جريانات مذهبي نفوذي نداشت اين اعالمیه در اماکن مذهبي منتشر نشد، غیراز 
تعدادي از مساجد که آنها هم به سرعت جمع آوري شدند. تمام اعالمیه هايي که از سوي امام 
رحمت اهلل علیه و افراد و گروه هاي انقالبي منتشر مي شدند مستقیم خود شاه را مورد انتقاد قرار 
مي دادند. اگر اعالمیه اي منتشر مي شد که به جاي شخص شاه به ديگر گروه ها مي پرداخت 

معلوم بود که اين اعالمیه متعلق به امام رحمت اهلل علیه و گروه هاي انقالبي نیست.
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اعالميه چگونه تكثير و منتشر مي شد؟
اعالميه ها بعد از نوشته شدن بايد تكثير مي شــدند. تكثير اعالميه ها هم از 
طريق چاپ آنها اتفاق مي افتاد كه چاپ هم در آن زمان به وسيله دستگاه هاي 
استنسيل يا از طريق كپي كردن آنها انجام مي شد. در بعضي موارد براي تكثير 
اعالميه ها از دستگاه هاي كپي ادارات و مدارس استفاده مي شد البته به صورت 
مخفيانه. در موارد ديگر هم از دستگاه هاي مغازه هاي تكثير استفاده مي شد كه 
با دادن پول قابل توجي به مغازه دار به صورت شبانه از دستگاه هاي آنها استفاده 
مي شــد. البته گاهي هم خود مغازه دار ها كه از نيروهاي انقالبي محسوب 
مي شدند امكانات خود را رايگان براي چاپ اعالميه اختصاص مي دادند و 
نيروهاي انقالبي به طور مخفيانه و پشــت درهاي بسته از شب تا صبح را به 
تكثير اعالميه ها مشغول مي شدند. اعالميه ها بعد از تكثير بايد براي انتشار به 
بخش هاي مختلف شهر منتقل مي شد. افرادي كه كارتن اعالميه ها را دريافت 
مي كردند افراد مشخصي بودند. غيراز اين افراد، كارتن هاي حاوي اعالميه ها 
به مســاجد، زيارتگاه ها، حرم امامزاده ها و مكان هايــي كه مردم به صورت 

جمعيتي در آنجا حضور داشتند مثل هيأت ها و مجالس، منتقل مي شدند.

 
مهم ترين اعالميه تاريخ 

انقالب اسالمي
هر يک از اعالمیه هايي که در طول تاريخ شکل گیري انقالب اسالمي 

ايران منتشر شد در جايگاه خودش مهم و تأثیر گذار بود، اما بعضي از اين 
اعالمیه ها نقش خاصي داشتند. اعالمیه اي که ضربه شديدي به دستگاه حاکمیت 
شاهنشاهي وارد کرد اعالمیه تعطیلي ۱۵ خرداد در سال ۱۳۵7 بود. براي حکومت 

غیرقابل تصور بود که همزمان در سراسر ايران بازار ها و مغازه ها تعطیل شوند. اعالمیه اي 
که در نیمه شعبان سال ۵7 منتشر شد و امام خمیني رحمت اهلل علیه طي اين اعالمیه 

جشن در اين روز را تحريم اعالم کردند، يکي از مهم ترين اعالمیه هاي تاريخ انقالب اسالمي 
به شمار مي رود. ساواك برنامه هايي را ضمن اجراي اين جشن طراحي کرده بود که با اين 

کار تمام نقشه و برنامه هايشان خنثي شد. اعالمیه منصوب به ۱7 شهريور يکي ديگر 
از اعالمیه هاي تاريخ ساز است. با اتفاقي که در ۱7 شهريور افتاد و کشتار و خونريزي 

که حکومت به بار آورد همه وحشت کرده بودند و فکر مي کردند که مبارزه به 
بن بست مي رسد. اما با انتشار اعالمیه امام خمیني رحمت اهلل علیه که در آن 

بیان داشته بودند که اي کاش در بین شما بودم و به شهادت مي رسیدم 
و مقايسه اي که بین شهداي ۱7 شهريور با شهداي کربال 
داشتند باعث شد نهضت انقالب جان دوباره اي بگیرد 

ومنفي بافي ها از بین برود.
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قدم به قدم با امام از فرودگاه تا مدرسه رفاه در روز ۱2 بهمن ۵7

مسير سرنوشت انقالب
هوا سرد است، خيلي سرد، اما انگار در دل ملت چشم و چراغي روشن شده كه گرم و با حرارت آخرين 
دقايق انتظار 14 ساله را سپري مي كنند. همه نگران هستند، اما آن را با كسي تقسيم نمي كنند، مبادا ته دل 
استقبال كنندگان خالي شود. دلواپسي از ربوده شدن هواپيماي حامل امام، بيم از سوء قصد به جان ايشان 
و تهديد هاي مختلفي كه از گوشه و كنار به گوش مي رسد، بر نگراني ها دامن مي زند. شاپور بختيار گفته 
كه از فرود هواپيماي حامل امام جلوگيري خواهد كرد و مردم با شعار »واي به حالت بختيار، اگر امام فردا 
نياد« پاسخ اين تهديد را مي دهند. بيشتر مردم شب 12 بهمن را در خيابان ها سپري مي كنند و بي توجه به 
سرماي چند درجه زير صفر هوا، در پي تدارك پرشكوه ترين استقبال تاريخ هستند. مي گويند براي اين 
استقبال برنامه ريزي هاي دقيق و حساب شده اي توسط نزديكان امام و ستاد استقبال انجام شده است، 
اما استقبال بي سابقه مردم اين برنامه ها را تغيير مي دهد. آنچه در ادامه مي آيد لحظه نگاري ورود امام از 

فرودگاه تا مستقر شدن ايشان در مدرسه علوي است.

فرودگاه
انتظار به پايان رسيد

هواپيماي حامل امام رأس ساعت 9/30در باند 
فرودگاه مهر آباد تهران به زمين مي نشيند و 

چند لحظه بعد ايشان بعد از 14 سال دوري 
هواي وطن را تنفس مي كنند. مردم با ديدن 
ايشــان، فرياد »اهلل اكبر« سر مي دهند و 
عــده اي از دانش آمــوزان درحالي كه 
صدايشان مي لرزد و اشك به چشم دارند 
براي نخستين بار سرود »خميني  اي امام« را 
مقابل ايشان اجرا مي كنند. امام در فرودگاه 

با ديدن ازدحام مردم مي فرمايند: »من از 
عواطف مختلف ملت تشكر مي كنم. عواطف 

ملت بردوش من بار گراني است كه نمي توانم 
جبران كنم.« ايشان طرد شاه از كشور را نخستين 

گام پيروزي مي دانند و همه را به وحدت كلمه و ادامه 
مبارزه تا قطع كامل ريشه هاي فساد ترغيب مي كنند. 
ماشــين حامل امام يك بليزر اســت. »محسن رفيق 
دوســت« راننده خودروي امام در آن روز تاريخي در 
خاطراتش مي نويسد: »در روز پنجم بهمن كه خبردار 
شديم امام به تهران مي آيد، همراه ياران امام جلسه اي 
تشكيل داديم. ماشين بليزر هم جلوي در پارك شده بود. 
شهيد مفتح با ديدن آن گفتند چه كسي رانندگي خودرو 
امام را بر عهده گرفته؟ گفتــم هنوز تعيين نكرده ايم. 
ايشان گفتند چه كسي بهتر از خود شما، بالفاصله شهيد 
بهشتي عنوان كردند كه آقاي مفتح درست مي گويند، 
خودتان رانندگي را انجام دهيــد و در اين خصوص به 
كســي مطلبي نگوييد. در فرودگاه، امام آمدند و كنار 
من نشستند. حاج احمد آقا نيز پشت سرمان بودند. تا 
ميدان فرودگاه در اسكورت خودروهاي كميته استقبال 

بوديم.«

ميدان انقالب
تغيير محل سخنراني

طبق برنامه كميته استقبال قرار است امام در دانشگاه تهران 
نخستين ســخنراني را انجام دهد، اما ازدحام بيش از اندازه 
استقبال كنندگان مانع از حركت خودروي امام در ميدان انقالب 
مي شود. مردم از شــب پيش، تمام طول مسير حركت امام را 
گلباران و آذين بندي كرده اند. خبرنگاران خارجي، جمعيت 
مردم در خيابان ها را بيش از 6 ميليون نفر اعالم مي كنند. طول 
مسير گلباران شده نيز به 32 كيلومتر مي رسد. عده اي از چند 
روز پيش در دانشگاه تحصن كرده اند و مي خواهند همزمان با 
ورود امام به دانشــگاه، تحصن را بشكنند. جمعيت به قدري 
زياد است كه خودروي امام حركت نمي كند. امكان سخنراني 
نيست، به همين دليل به دستور كميته استقبال، خودروي امام 

از ميدان انقالب به سمت بهشت زهرا حركت مي كند.

ورودي بهشت زهرا
خودرو خراب مي شود

آقاي ناطق نوري نيز يكي از اعضاي كميته استقبال است و تمام زمان 
را در كنار امام سپري مي كند. ايشان در خاطراتش مي نويسد: »اگر 
بگويم جوان هايي، دسته در خودرو امام را گرفته بودند و از فرودگاه 
تا خود بهشت زهرا مي دويدند، حقيقت دارد. نزديك بهشت زهرا و 
حدود 100 متر مانده به هلي كوپتر، خودروي حامل امام خراب شد. 
شايد در حدود يك ساعت و نيم طول كشيد تا آن را هل دهيم و به 
هلي كوپتر برسانيم. محمدرضا طالقاني از كشتي گيران معروف، 

همراه مان بود. خيلي كمك كرد تا از اين مخمصه   رها شويم.« 

باقر شهر
انتقال امام با آمبوالنس

در مسير بازگشت از جايگاه به محل استقرار هلي كوپتر در اثر ازدحام و فشار جمعيت حال امام بد مي شود. 
مردم پايه هاي بالگرد را گرفته اند و اوضاع بحراني شده اســت. هلي كوپتر بدون امام از روي زمين بلند 
مي شود. ناطق نوري در خاطراتش مي نويسد: »زماني كه سخنراني امام به پايان رسيد، در اثر فشار جمعيت 
حال ايشان بد شد. كار از دست همه مان   رها شده بود. مي خواستيم سوار بالگرد شويم كه از زمين كنده شد. 
عاجز مانده بوديم و نمي دانستيم چه كنيم. امام به جايگاه بازگشتند. عمامه هم از سرشان افتاده بود. نگاهم 
به آمبوالنسي افتاد كه در نزديكي مان بود. امام را سوار آمبوالنس كرديم. كنار راننده نشستم و به مردم گفتم 
كنار بروند، حال يكي از علما بد شده است. اگر مي فهميدند امام داخل آمبوالنس است ماشين را تكه تكه 
مي كردند.«  آمبوالنس به سمت محله باقر شهر حركت مي كند. بالگرد آمبوالنس را دنبال مي كند و جايي در 
حومه باقر شهر، امام دوباره سوار بالگرد مي شوند. ناطق نوري در ادامه خاطراتش مي نويسد: »بعد از اينكه 
سوار بالگرد شديم، نمي دانستيم كجا برويم. خلبان با اشتياق گفت برويم نيروي هوايي، گفتم مي خواهي 
ما را به النه زنبور ببري؟   همان زمان يادم آمد ماشينم را كنار بيمارستان هزار تخت خوابي )امام خميني 
فعلي( پارك كرده ام. به خلبان گفتم مي تواني به آنجا بروي؟ گفت: هر جايي بخواهيد مي توانم فرود بيايم.« 
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قطعه شهداي بهشت زهرا
نطق تاريخي در قطعه شهدا

شهيد مطهري مسئول مراسم بهشت زهراست و مدام از مردم مي خواهد 
آرام باشند تا امام به راحتي به جايگاه سخنراني برسد. امام در اين سخنراني 
معروف پرده از وابستگي و دسيسه هاي انگليس و آمريكا بر مي دارد و ضمن 
تسليت به خانواده شهداي انقالب، از مردم مي خواهد به مبارزه شان ادامه 
دهند: »من به مادر ها و پدران جوان از دســت داده تسليت مي گويم و در 
غمشان شريك هستم.« ايشان در ادامه مي فرمايند: »من دولت تعيين 
مي كنم. من به پشتيباني اين ملت دولت تعيين مي كنم. من توي دهن اين 
دولت مي زنم. مي گويد در يك مملكت كه دو تا دولت نمي شود. خب واضح 
است اين، لكن دولت غيرقانوني بايد برود. تو غيرقانوني هستي، دولتي كه 
ما مي گوييم دولتي است متكي بر آراي ملت، متكي به حكم خدا...« مردم با 
شنيدن اين سخنراني ها به وجد مي آيند. شعار »اهلل  اكبر، خميني رهبر« از 

گوشه و كنار قطعه شهداي 17 شهريور بلند مي شود.

بيمارستان هزار تخت خوابي
هلي كوپتر امام در بيمارستان

به محض فــرود هلي كوپتر امام در بيمارســتان هزار 
تخت خوابي، پزشكان و پرستاران به محوطه مي ريزند. 
تصورشان اين اســت كه درگيري شده و مجروحان را 
با بالگرد به بيمارســتان آورده اند. به محض اينكه امام 
را مي بينند، ولوله اي برپا مي شــود. امام و همراهانش 
به زحمت سوار خودروي رئيس بيمارستان مي شوند. 
خودرو بالفاصله از بيمارســتان خارج مي شود و پس 
از مدتي مي رسند به بن بســتي كه آقاي ناطق، صبح 

خودرواش را در آن پارك كرده بود.

منزل اقوام
ديدار با برادر زاده

بعد از بيمارســتان هزار تخت خوابي، پيشنهادهاي 
مختلفي براي محل استقرار بعدي مطرح مي شود. امام 
در راه مي گويند كه براي اقامه نماز به منزل برادر زاده شان 
)دختر آقاي پسنديده( مقابل سينما صحرا مي روند. پس 
از نماز مغرب و عشا، امام استراحت مي كنند. حاج احمد 
آقا به كميته استقبال خبر مي دهد كه نگران امام نباشند. 
خودرويي از طرف كميته استقبال به محل استقرار امام 

مي آيد تا او را به مدرسه رفاه منتقل كنند.

  مدرسه رفاه
سخنراني روي پله ها

خودروي كميته استقبال امام را به مدرســه رفاه مي رساند. امام با وجود خستگي زياد، 
به محض ورود به مدرسه سخنراني مي كنند و خطاب به افسران و درجه داران مي گويند 
كه از حمايت دولت بختيار خودداري كنند؛ »اينجانب به واسطه رهبري مبتني بر شرع و 
آراي اكثريت قريب به اتفاق ملت، دولت موقت را براي تشكيل مجلس مؤسسان و ديگر 
امور مقدماتي معرفي مي كنم تا ارتش به وظيفه قانوني و ملي اش رفتار كند.«  مقام معظم 
رهبري كه آن شب در كميته استقبال از امام بود، درباره ورود امام و احساسات اعضاي 
كميته استقبال از رؤيت ايشان مي فرمايند: »در ستاد استقبال، در دبستان علوي نشسته 
بوديم. مشغول تنظيم روزنامه اي بودم كه آن روز ها به مناسبت ورود امام در   همان ستاد 
منتشر مي كرديم. داشتم مي نوشتم كه خبر آوردند كسي در پشت حياط كوچك مدرسه 
را مي زند. آن موقع اسلحه نداشــتيم. از آن در با چوب حفاظت مي شد. خالصه در را باز 
كرديم و ديديم امام هستند. يادم نيست كه تنها بودند يا حاج احمد آقا نيز با ايشان بود. 
صداي شوق انگيز »امام آمد، امام آمد« به همه رسيد. 10، 20 نفر از كساني كه آن شب در 
مدرسه رفاه بودند امام را دوره كردند. امام نيز با وجود خستگي زياد با روي خوش همه را 
مورد مرحمت قرار دادند. من تعجب مي كردم كه ايشان با وجود آن همه خستگي مسافرت 
و رفتن به بهشت زهرا و ســخنراني چطور مي توانستند اين چنين با روي خوش با مردم 
مواجه شوند. من هم جلو تر رفته بودم دم در و از فاصله يكي، دو متري مشغول تماشاي 
ايشان شدم. سال ها بود امام را نديده بودم، البته نزديك نرفتم كه مزاحمتي براي ايشان 
ايجاد نكنم. امام آمدند و به طرف پله هاي سرسرا كه منتهي به طبقه دوم مي شد، رفتند. 
حدود 50 تا 60 نفر پايين پله مشتاقانه رهبرشــان را نگاه مي كردند. ايشان از پله ها باال 
رفتند و همين كه به پاگرد رسيدند، رويشان را به طرف جمعيت چرخاندند و چهار زانو 
روي زمين نشستند. اين حركت بســيار جالب بود. امام شروع به صحبت كردند. آن 10، 
15 دقيقه اي كه امام روي پله ها با آن تبسم زيبايشان برايمان صحبت كردند، از خاطرات 

جالب و فراموش نشدني من است.«
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شعارنويســي يكي از گويا ترين و در دسترس ترين رسانه هاي 
مبارزاتي در شكل گيري انقالب اسالمي بود. ديوارنوشته هاي 
انقالب به صورت گويا ترين و صادق ترين زبان مسلمانان مبارز و 
همچنين اصليترين و معتبر ترين اسناد و مدارك انقالب اسالمي 
در آمدند. در اين دو صفحه مي توانيد نكات مهمي درباره ديوار 
نوشته ها مطالعه كنيد كه بيانگر نكات مهم و ارزشمندي از نوع 
مبارزه، انديشه و نوع نگرش مردم در زمان مبارزه با رژيم شاه 

است.

|؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟|

وقتي که به واسطه اختناق موجود، دست انقالبیون از اشاعه 
تفکرشان کوتاه بود، ديوارنوشته ها نقش مهمي ايفا مي کردند

ديـوارهاي انقالبي

ننگ با رنگ پاك نمي شود

ي گوناگوني نوشته شده و حتي بعضي 
ي ديوارنوشته  با ابزارها

شعار ها

ک ديوار 
تر از ظرفیت ي

از نوشــته ها با خون نقش مي بســتند که فرا 

طره ديوارهايي است 
ر شاه، خا

 اکبر يا مرگ ب
بودند. شعارهايي مثل اهلل

هر عبور مي کنید، آنها را 
که هنوز هم وقتي از محله هاي قديمي شــ

د و دوباره 
ها با شعار هايي که مدام نوشته شده ان

مي بینید. بعضي ديوار 

با رنگ پاك شده اند به گونه اي پوشیده شده اند که انگار رنگ شده اند. 

یار گويا هستند 
 قرار گرفته اند بس

 در کنار هم
دستخطها و تصاويري که

د. ديوارنوشــته هاي 
و بیانگر وضعیت و حس و حال مردم آن زمان ان

و معتبر ترين اسناد و مدارك انقالب اسالمي هستند. 
انقالب اصلیترين 

دشمن از   همان ابتدا به تأثیرگذار بودن اين سالح مردمي پي برد و همه 

رد. مأموران حکومتي 
 خود را براي مقابله با آن بسیج ک

نیروهاي امنیتي

مسئولیت محو کردن آنها را از صفحات شــهر ها و روستا ها برعهده 

 و ديوارنويسي معروف با اين مضمون که ننگ با 
ن رو شعار

داشتند. از اي

رنگ پاك نمي شود از اين اينجا شکل گرفت و روي ديوار ها نقش بست.

ابزارها عليه حاكميت 
براي شعارنويســي روي ديوار از ابزار هاي مختلفي اســتفاده مي شد. 

رايج ترين آنها فیکســاتور بود که به صورت اسپري رنگ از آن استفاده 

مي شد. اســتفاده همه جانبه از فیکســاتور به دلیل سرعت و وسعت 

عمل و قدرت پوششي آن بوده اســت. دومین وسیله مورد استفاده در 

شعارنويسي ماژيک بود که به خاطر استفاده راحت و امکان اختفاي آن 

بیشتر مورد استفاده قرار مي گرفت. به همین خاطر مردمي ترين ديوار 

نوشته ها و البته خوش خطترين آنها با ماژيک نوشته مي شدند. سومین 

ابزار قلم مو بود که وسیله اي بود که هرکسي به راحتي نمي توانست با آن 

کار کند و بیشتر توسط هنرمندان استفاده مي شد و قلم مو ها از طرف 

خوشنويسان و در زمان هايي که آرامش نسبي برقرار بود، بسیار محدود 

به کار گرفته مي شده است. شابلن چهارمین ابزار براي ديوارنويسي بود. 

شــابلن ها به خاطر نبود امکانات کافي و البته وجود افراد متخصص در 

ساخت شابلن کمتر مورد استفاده قرار مي گرفته است. نقوش شابلن ها 
را بیشتر تصاوير شخصیت هاي مبارز و شهدا تشکیل مي دادند.

ديوار عليه اختناق
شعارنويسي بر ديوارهاي شهر تهران پس از سال هاي سیاه اختناق و خفقان 
در دوران شريف امامي، مصادف با ۴ شهريور تا ۴ آبان سال ۵7، به اوج خود 
رسید و مردم بي سالح را در مقابل قدرت متمرکز دستگاه حاکم ياري کرد. 
در اين روز ها که دستگاه هاي ارتباط جمعي تحت سانسور شديد حکومت 
بود، ديوارهاي شهر زبان گوياي مردم مبارز انقالبي بودند. آنچه به دور از 
چشم حاکمان وقت بر ديوارهاي شهر نقش مي بست، گاهي محرك بود، 
گاهي آگاه کننده و گاهي هم تهديد کننده. انقالب در مسیر پیشرفت خود 
ابزارهاي رسانه اي و مبارزاتي خود را مي شناخت، ابزارهاي ساده و پیش پا 
افتاده اي که در زندگي روزمره نقشي ابتدايي و ارزان داشتند، اما به سالحي 
تبديل شده بودند که بسیار مؤثر و کارساز بود. هیچ فن و هنري در ديوار 
نوشته هاي آن زمان وجود نداشت چرا که نويسندگان آنها را مردمان عادي 
تشکیل مي دادند. البته نکته مهم در شعارنويسي و ديوار نويسي ها اين است 
که مجموعه شعارنويسي بر ديوار ها بیشتر متوجه افراد باسواد جامعه بوده 
تصوير با بیاني آشنا براي عموم مردم کارساز تر بود.است وگرنه براي استفاده توده هاي کم سواد و بي سواد جامعه، استفاده از 
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شعارها در ميانه و پايين شهر

ع و درگیري ها، کمترين 
ت دور بودن ذهني و مکاني از وقاي

باالي شهر به عل

ديوار نوشته ها را داشت. میان شهر چون مرکز تجمعات و راهپیمايي ها 

ت. در پايین شهر يه 
ن ديوار نوشــته ها را داش

و تظاهرات بوده، بیشتري

ل درگیريهاي سیاسي، اجتماعي و مذهبي و البته کشتارهايي که در 
دلی

اين مناطق صورت مي گرفت، تعداد ديوارنوشته ها نسبتاً زياد بود. مردم 

پايین شهر به صورت منظم، هم براي راهپیمايي و هم براي شعار نويسي 

در مناطق میان شهر حضور داشتند. امنیتي که به خاطر راهپیمايي ها و 

ن شعار نويسي در آن مناطق را 
نظاهرات در میانه شهر وجود داشت، امکا

 در تو امنیت را براي 
رد. در پايین شهر هم وجود کوچه هاي تو

بیشتر مي ک

ديوارنويسي تضمین مي کرد. از آنجايي که خیابان ها مسیر راهپیمايي 

 و مرور مردم به حســاب مي آمدند، 
د و معبر اصلي عبور

و تظاهرات بودن

ي بود. شعار هاي 
ديوار هايشان محل مناسبي براي نوشتن شعار هاي انقالب

اًَ متأثر از 
کوچه بیشتر توســط افراد   همان محل نوشته مي شد که عموم

ت بود و البته کارايي محدودتري هم داشت.
شعار هاي خیاباني و تظاهرا

نوار كه پا نداره
ديوارنوشته ها سه گونه بودند. يا شعر بودند يا نقاشي و در مواردي هم 

حديث و سخن بزرگان مضمون ديوار نوشته هاي را تشکیل مي دادند. 

بخشي که شعر و کاريکاتور و نقاشي بود، بیشتر در هجو رژيم پهلوي 

و جريانات مخالف با انقالب بود که تالش در تمسخر و تضعیف کردن 

چهره آنها در ذهن مردم داشت. ديوارنوشته هاي سال ۱۳۵7 نشان 

مي دهد که بیش از 9۰ درصد شــعار ها در حمله به رژيم پیشــین و 

کارگزاران آن، حمايت از امام، تأيید اسالم، تأيید حکومت اسالمي، 

تمجید از شــهدا و تالش در جهت وحدت مردم براي تداوم مبارزه 

است. يکي از معروف ترين ديوارنوشته ها مربوط مي شد به جرياني که 

در آن ازهاري، نخست وزير وقت براي اينکه بگويد در تهران خبري از 

اعتراض و معترضان نیست و نیروهاي مبارز را کوچک و ناچیز نشان 

دهد، گفته بود من با همسرم به پشت بام رفتیم و ديديم که صدا ها از 

ضبط صوت ها بیرون مي آيد. اما فرداي   همان روز ديوار ها پر بود از اين 
شعار »ازهاري گوساله، بازم بگو نوارِه، نوار که پا نداره.« 

»ديوار نوشــته ها، حکايــت مبارزات 
جواناني است که شب ها مخفیانه فرياد 
انقالب را روي ديوار ها ثبت مي کردند تا 
روز ها مردم با ديدن آنها از حقايق باخبر 
شوند. زماني که انقالبیون هیچ وسیله اي 
براي نشــر افکار خود نداشتند، ديوار ها 
حرف هاي بسیاري را بر چهره خود ثبت 
کرد.« اين عبارت بخشي از کتاب »ديوار 
نوشته هاي انقالب« است، متني که به 
خوبي ارزش ديوار نوشــته ها را در آن 
زمان مطرح مي کند. اين کتاب مجموعه 
عکس هايي است که در دوران مبارزات 
انقالب اســالمي از ديوار نوشــته هاي 
انقالبیون گرفته شــده است. اين کتاب 
گزيده اي است از آلبوم مرتضي ممیز و 
کارهاي او که در موزه هنرهاي معاصر 
ايران نگهداري مي شود. دو جلد کتاب 
هم از سوي مرکز بررسي اسناد تاريخي 
تحت عنوان ديوارنوشــته ها و شعار ها 
منتشر شده است. البته مستندات اين 
کتاب ها از اسنادي برداشته شده است 
که توســط ســاواك جمع آوري شده 
بودند و به صورت يــک پرونده در آورده 
شده بود. در کل درباره ديوار نوشته ها و 
اهمیت شان تحقیقات خوبي انجام شده 
است که همه بیانگر تأثیرات اين رسانه 
در شکل گیري انقالب هاي مردمي است.
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 منبرهاي سخنراني
رسانه اي در دست روحانیون

 قيـام 
بـا واژه هـا

شايد براي شما عجيب باشد كه چرا در روزهاي انقالب، سخنراني و منبر، به چنين رسانه برنده اي تبديل 
شد. براي درك اين نكته، بايد به شرايط ارتباطي و اجتماعي و فرهنگي آن روزها برگرديد تا درك كنيد 
كه چرا منبرها، رسانه هاي رسمي و راديو و تلويزيون رژيم وقت را به سخره  گرفتند و باعث و باني تسريع 
اين انقالب شدند. دست روحانيون مبارز انقالبي از رسانه هايي مثل راديو و تلويزيون كوتاه بود و آنها از 
رسانه منبر براي بيان انديشه ها و همچنين اطالع رساني به مردم از شرايط جامعه و آنچه قرار بود اتفاق 
بيفتد، استفاده مي كردند. مساجد و منبرهاي سخنراني از پايگاه هاي مردمي بود و سخناني كه روحانيون 
در اين محافل به زبان مي آوردند، از هر رسانه و تريبوني تأثيرگذار تر بود. قبل و بعد از انقالب، سخنراني هاي 
تأثيرگذار زيادي انجام شدند كه امروز نيز از آنها به عنوان سخنراني هاي تاريخي ياد مي شود. بسياري از 
اين سخنراني ها به صورت مكتوب در كتاب ها به چاپ رسيدند و هنوز هم مخاطبان خاص خود را دارند. 
مردم در پاي اين سخنراني ها به دنبال شــنيدن حرف ها و درد دل هاي خود بودند كه بيخ گلويشان باال 

مي آمد اما جسارت ابراز آن را نداشتند.

 از كي 
شروع شد؟

اينکــه نخســتین ســخنراني ها بــر 
ضد حکومت دقیقاً توسط چه کسي و در 
کجا انجام شد مشخص نیست. اما سال 
۱۳۴۱، و مطرح شدن اليحٔه انجمن هاي 
ايالتي و واليتي بهانه آغاز سخنراني ها در 
تهران و شهرهاي ديگر بود. جشن هاي 
ملي که در اين سال ها برگزار مي شد و 
مراودات دربار با انگلیس و اســرائیل و 
آمريکا هم از موضوع هــاي ديگري بود 
که در اين ســخنراني ها به آن پرداخته 

مي شد.
حکومــت در پي ايــن ســخنراني ها به 
روحانیون هشدار مي داد تا جايي که ساواك 
عده اي از روحانیون را احضار کرده و از آنها 
خواسته بود درباره ســه موضوع صحبت 
نکنند؛ شاه، اسرائیل و در خطر بودن دين. 
اين موضوع يکي از بحث هايي بود که امام 
خمیني در سخنراني تاريخي خود در ۱۳ 
خرداد ۱۳۴2 بــه آن پرداخت. روحانیون 
در آن سال ها به واسطه سخنراني هايشان 
معموالً ممنوع المنبر مي شــدند. ساواك 
به آنها مي گفت که ديگر حــق باال رفتن 
از منبر و ســخنراني را ندارند. بســیاري 
از روحانیون با بازي کــردن با کلمه هاي 
حکم هايي که برايشان صادر مي شد، دوباره 
سخنراني را از ســر مي گرفتند؛ يا پايین 
منبر به سخنراني مي نشستند يا از واعظ 
و سخنران ديگري براي ادامه صحبت شان 
کمک مي گرفتند. اين موضوع باعث خشم 
ساواك مي شــد. روحانیون با توجیه هايي 
اينچنیني سخنراني در مساجد و محافل 

را ادامه مي دادند.
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در سخنراني هاي انقالبي 
چه مي گفتند؟

محتــواي ســخنراني ها از دهه چهل، 
کم کم به ســمت انتقــاد از حکومت و 
تصمیم هاي سیاسي شــاه روي آورد. 
مــردم از زمان مشــروطه همــواره با 
حکومت اختالف داشــتند. جرأت ابراز 
ايــن اختالف ها به دلیــل برخوردهاي 
شــديد حکومت در مــردم کمتر ديده 
مي شد. روحانیون که اين اختالف ها را 
به خوبي احساس مي کردند، پاي منبر ها 
و ســخنراني ها به انتقاد مي پرداختند و 
مردم از اين جرأت استقبال مي کردند. 
اختالف هاي علني حکومت و روحانیون 
و در پي آن مردم، از همین سخنراني ها 
آغاز شد. محمدرضا شاه هم در مقابله با 
اين سخنراني ها، ســخنراني هايي علیه 

روحانیت انجام داد.
ساواك گزارشــگراني در بین جمعیت 
در مســاجد و پاي مجالس سخنراني ها 
داشــت که رفت وآمد هــا را تحت نظر 
داشتند و به سخنراني ها گوش مي دادند 
و بعد آن را تجزيــه و تحلیل مي کردند 
که مثاًل چرا اين سخنران امروز از فقر يا 

موضوع ديگري صحبت کرد.
آخرين تحوالت و اتفاق هاي سیاسي از 
طريق منبر ها به اطالع مردم مي رسید. 
محتواي اين سخنراني ها براي حکومت 
به قدري ناخوشــايند بود که از راه هاي 
مختلف در آن اخالل ايجاد مي کرد. مثاًل 
در ســخنراني امام خمیني در مدرسه 
فیضیه، دولت برق ها را قطع کرده بود و 
براي اينکه سخنراني امام به گوش مردم 

برسد، از موتور برق استفاده کردند.

پاي منبرهاي فلسفي 
واعظ

»محمدتقي فلسفي« به واسطه منبر ها 
و سخنراني هايي که داشت به »فلسفي 
واعظ« مشهور شــد. او که منبر رفتن و 
وعظ و خطابــه را از دوران کودکي آغاز 
کرده بــود، بیاني نافذ و صريح داشــت 
و در ســخنراني هايش از بیــان هیــچ 
موضوعي ابايي نداشــت. مرحوم شیخ 
فلسفي سبک جديدي را در سخنوري و 
منبر رفتن ابداع کرده بود که مخاطبان 
زيادي داشت؛ مطالعه کتاب هاي به روز 
در زمینه روانشناسي و جامعه شناسي 
و اخالق و تعلیم و تربیــت و...، در کنار 
مطالعه و تحقیق بر احاديث و مقايســه 
اين دو با هم، به او کمک مي کرد تا بتواند 
موضوع هاي مــورد نظــرش را بازباني 

گويا تر و امروزي تر به مردم انتقال دهد.
همین روش هاي نوين منبرهاي او را از 
گرايش هاي عوامانه و بیان مطالب خرافي 
دور کرد و با بررسي معضالت اجتماعي 
و نقد عملکرد مسئوالن حکومتي، براي 
منبر يک رســالت اجتماعي و سیاسي 
قائل شد. اين روش او در وعظ و سخنراني 
به تدريج مورد توجه و تقلید بســیاري 
از وعاظ کشــور قرار گرفت. سخنراني 
در مســاجد محله بــازار کــه به دلیل 
تأثیــر اقتصادي زياد، مورد توجه شــاه 
بود، از فعالیت هاي فلســفي واعظ بود. 
سخنراني هاي معروف و به ياد ماندني اي 
از ايشــان در زمان قبل از انقالب باقي 
است. اين سخنراني ها از سال هاي ۱۳2۰ 
آغاز شد و بیانات کوبنده و مستقیمي به 

اتفاق هاي روز مملکت داشت.

سخنراني هاي تاريخي 
يك پيشوا

امــام خمیني ازجملــه افــرادي بود که 
سخنراني هاي تندي بر ضد حکومت انجام 
مي داد. ســخنراني او در سیزدهم خرداد 
سال ۱۳۴2، که با عاشوراي حسیني هم 
مقارن بود، به عنوان سخنراني اي تاريخي 
شناخته شــده اســت و جرقه اي بود که 
شــعله هاي انقالب را روشــن کرد. اتفاق 
حمله به مدرســه فیضیه قم و دستگیري 
امام و جمعــي از روحانیون در پي همین 
سخنراني اتفاق افتاد. ســاواك در اسناد 
خود، سخنراني ۱۳ خرداد امام خمیني در 
مدرسه فیضیه را اينگونه روايت مي کند: 
»روز عاشــورا عصر خمیني به مدرســه 
فیضیه قم آمــد. جمعیت تمــام صحن 
مدرســه فیضیه، صحن بزرگ حضرت، 
میدان جلوي صحن را گرفته بود... تعداد 
جمعیــت را در حدود دويســت هزار نفر 
مي گفتند و اظهار مي داشتند در تاريخ قم 
چنین جمعیتي ديده نشده است. دوازده 
بلندگو در مســجد اعظم مدرسه فیضیه، 
صحن بزرگ جلوي میــدان نصب کرده 
بودند... خمیني را مثل امام وارد کردند و 
تمام جمعیت آنچنان صلوات مي فرستادند 
که تــا دو کیلومتر صــداي آن مي رفت، 
خمیني منبر رفت و بالفاصله گفت بسم اهلل 
الرحمن الرحیم و شروع کرد به صحبت و 
بدگويي شديد... )خطاب به شاه( مي گفت 
بیچاره، چرا اين کار ها را مي کني، سر عقل 
بیا و مرتب کلمه بیچاره بیچاره را با لحن 
دلسوزي تکرار مي کرد. يک ساعت صحبت 
کرد و از منبر پايین آمده است. از نطق او 
هم نوار تهیه کرده اند و به تهران آورده اند.« 

تربيت انقالبي در اطراف منبرها
مساجد و منبرهاي ســخنراني مدارسي بودند که 
به تربیت نیروهاي انقالبي همت گماشــته بودند. 
تفاوت فرهنگ حاکم بر جامعه و فرهنگ خانواده ها 
خأليي در جامعه ايجاد کرده بود. مردم اين تفاوت ها 
و تضادها را به خوبي احســاس مي کردند. مساجد، 
کانون هايي بودند که مباني فکري و ديني آنها را با 
خود داشتند. الگوهاي زندگي غربي به هر بهانه اي سر 
از گوشه و کنار شهر در مي آورد. روزنامه ها، سینما ها 

و هنر دور از آموزه هاي مذهبي فعال بودند. منبرهاي 
سخنراني در مساجد اين خألها را جبران مي کردند. 
افراد زيادي تربیت يافته منبرهاي سخنراني مساجد 
در اين دوره بودند. روحانیــون و طالب هم در اين 
جلسه ها حاضر مي شدند و از آن درس مي گرفتند. 
اســتادان بزرگ علوم و فقه و فلســفه مثل آيت اهلل 
سیدمحمود طالقاني، شهید مرتضي مطهري، شهید 
دکتر باهنر، دکتر شــريعتي و ديگر بزرگان انقالبي 

منبر ها را سنگرهاي مبارزٔه خود انتخاب کرده بودند 
و مسائل سیاســي روز، دستمائه سخنراني هايشان 
بود.  در خاطراتي که از سخنراني هاي مرحوم فلسفي 
واعظ ياد مي شود، آمده اســت که مردم، قبل و بعد 
از منبرهاي سخنراني ايشان پاکت هاي يادداشتي 
را به دست ايشــان مي دادند که در آن تقاضاي دعا 
براي شفاي بیمار و گله و شکايت از وضعیت جامعه و 

مدارس و بي عدالتي هاي جامعه بود.
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نوارهــاي صوتي با محتوايــي ازجمله 
سخنراني حضرت امام يا ديگر بزرگان انقالب يا متن 
اعالميه ها و بيانيه ها و مواردي از اين دست، قبل از 
انقالب بين مردم و انقالبيون دست به دست مي شد. 

دليل استفاده از اين نوارها چه بود؟
در آن زمــان تعداد رســانه ها زياد نبــود و ابزارهاي 
اطالع رســاني مثل تلويزيون در اختیــار انقالبیون 
قرار نداشــت. در عوض فضاي اين رسانه ها در دست 
ضد انقالب بود و شــرايط خوبي براي تبلیغات منفي 
و جوســازي علیه مبارزه هاي انقالبي براي حکومت 
فراهم مي کرد. از طرفي نشريات هم بُرد زيادي نداشت 
تا آنچه درنظر انقالبیون اســت را برآورده کند. البته 
در نجف، موج راديــوي »نهضت روحانیون ايران« در 
اختیار انقالبي ها بود و از طريــق آن پیام هاي امام از 
نجف به گوش مي رســید که آن هم محدوديت هاي 

خاص خود را داشت.
در آن زمان نوارهاي صوتي در دسترس بود و استفاده 
از اين ابزار در برخي شرايط به خوبي راهگشا بود. يعني 
گاهي تنها راه همین اســتفاده از نوارهاي صوتي بود. 
مثاًل تلگراف هاي امام خمیني در زمان تبعید به دست 
مخاطبانش نمي رسید يا گوش دادن به موج نهضت 
روحانیون ايران به راديو نیاز داشــت که در دسترس 
همه نبود. بنابراين پیام ها روي نوارها ضبط مي شد و به 

تهران و از آن به ساير شهرها ارسال مي شد.
در آن زمان براي اينكه اين نوارها از مبدأ 
خود به مقصدهاي از پيش تعيين شــده برسد، چه 
نيازهايي وجود داشــت و چه دشواري هايي بر سر 

اين راه بود؟
ضبط ايــن نوارهاي صوتي در نجف يا نوفل لوشــاتو 
انجام مي شــد. در نتیجه نگراني هاي زيادي در رابطه 
با اين مرحله وجود نداشت و کار در محیطي مطمئن 
انجام مي گرفت. اما براي توزيع آن در ايران مشکالت 
زيادي بر سر راه وجود داشت. اين مشکالت هم نشأت 
گرفته از حساسیت ساواك بود و دستگیري هايي که 
در پي کشف اين نوارها صورت مي گرفت. براي انجام 
چنین کاري به حلقه هــاي مرتبطي نیاز بود تا توزيع 
نوارها همانطور که بايد انجام شود. نیازهاي اين کار، 
تا حدودي قابل برآورده کردن بودند. طبیعي است که 
به يک دستگاه ضبط صوت براي ضبط صدا نیاز بود و 
نوار کاست. از طرفي مخاطبان هم به ضبط صوت براي 
گوش دادن به نوار نیاز داشتند. يک نوار ضبط شده به 
تهران مي رســید و از روي آن نوارهاي ديگري ضبط 

مي شد و به شهرها و شهرستان هاي ديگر مي رفت.
ساواك با كساني كه اين نوارها را با خود به 

همراه داشتند، چگونه برخورد مي كرد؟
ساواك نسبت به اين موضوع حساسیت زيادي داشت. 

طبعاً کســي هم که اين نوارهاي 
صوتي را همراه خود داشت به عنوان 

يک انقالبي دستگیر مي شد و اين نوارها 
نشانه انقالبي بودنش بود. دســتگیري ها تنها به 

بازداشت فرد منتهي نمي شــد و اگر نوارهاي صوتي 
از کسي کشف مي شــد، تحت بازجويي شديد قرار 
مي گرفت. ساواك به دنبال اين بود تا با اعتراف گرفتن 
از متهمان، به سرشــاخه هاي تکثیر و توزيع نوارها و 

اعالمیه ها برسد.
آيا در توزيع نوارهاي صوتي و آوردن اين 
نوارها از نجف يا پاريس به تهران تنها از افراد مرتبط 
با حلقه  انقالبيون استفاده مي شد يا از مردم عادي هم 

كمك مي گرفتند؟

 علیان نژاد، پژوهشگر انقالب، از نوارهاي 
انقالب و انقالبیون در دهه پنجاه مي گويد

 داشتن اين نوارها
عواقب سنگيني داشت

میرزا باقر علیان نژاد، پژوهشگر انقالب که درحال حاضر در دفتر پژوهش هاي انقالب حوزه  هنري سرگرم کار است، 
به داليل استفاده  انقالبي ها از نوارهاي صوتي سخنراني ها و... به کاستي هاي ارتباطي موجود در آن زمان اشاره 
مي کند و مي گويد: »فضاي رسانه ها در دست ضد انقالب بود و شرايط خوبي براي تبلیغات منفي و جوسازي علیه 
مبارزه هاي انقالبي براي حکومت فراهم مي کرد. از طرفي نشريات هم بُرد زيادي نداشت تا آنچه درنظر انقالبیون 

است را برآورده کند.« با او درباره  چند و چون تکثیر و توزيع اين نوارها به گفت وگو نشسته ايم.

دكتر محمدصادق كوشــكي، 
عضو هيأت علمي دانشگاه 
تهران و تحليلگر مسائل 
سياســي نظــرات 
جالبي درباره شيوه 
فعاليــت مطبوعات 
در ماه هــاي منتهي 
بــه پيــروزي انقالب 
اسالمي دارد. او معتقد 
اســت كه مطبوعات آن 
زمان برعكس آنچه ديده 
مي شد براي انقالب چندان 
جريان ساز نبود و هدايت آنها 
را عوامل غيرمنطقه اي به عهده 

داشتند.

وضعيت مطبوعات كشور را در سال هاي پيش 
از پيروزي انقالب اسالمي چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

بررسي ماهیت مطبوعات در عصر پهلوي نشان مي دهد 
که در اين دوران حداقل آزادي براي انعکاس ديدگاه هاي 
مختلف وجود داشت. فضاي بســته و تحت نظارت اجازه 
نمي داد تا کمترين نقد علیه حاکمیت مطرح شــود. شما 
اگر به پیشخوان روزنامه ها طي ســال هاي ۳2 تا ۵۰ نگاه 
بیندازيد به طور کامل متوجه اين قضیه خواهید شد. پس از 
آن روزنامه ها به دو دسته حکومتي و خصوصي تبديل شدند. 
مستقل ها هم رويکردهاي غیرسیاسي و غیرايدئولوژيک 
داشتند و خنثي به حســاب مي آمدند. حتي در جلسه اي 
که میان اهالي مطبوعات و هويدا برگزار مي شد، او تلويحاً 
به اصحاب رســانه اشــاره کرد و گفت، اين همه روزنامه 
مي خواهیم چکار؟ بیايید امتیاز روزنامه تان را بفروشید و 
برويد دنبال يک کار ديگر. آنها مطبوعات کم و بدون منتقد 
مي خواستند و تا حدي هم از اين جهت موفق بودند. اما پس 
از شهريور سال ۵7 به ويژه بعد از سیاست فضاي باز که از 
سوي دولت دمکرات کار تر در ايران به وجود آمد، مي بینیم 
که يک فضاي حداقلي براي مطبوعات به وجود مي آيد. در 
ماه هاي دي و بهمن هم آزادي هاي هدايت شــده اي اعطا 
مي شود و مطبوعات با دخالت عوامل خارجي و بهره گیري از 
شور انقالبي مردم تصمیم دارند تا انقالب پیش رو را مصادره 

کنند و يک جريان موازي با رهبري به وجود بیاورند. يعني 
اين آزادي بیشتر از آنکه در اختیار مردم باشد در خدمت 

دولت هاي فرامنطقه اي بود.
اما تيترهاي اول آن زمان اين مسئله را نشان 
نمي دهد و روزنامه ها همسو با حركت مردمي و همصدا با 

جريان انقالب اسالمي هستند؟ 
بله، ظاهراً اينطور نشان مي دهد. به همین جهت آنها قصد 
دارند با استفاده از شور انقالبي و تیترهايي نظیر شاه رفت 
و امام آمد صف هاي چندصدمتري مقابل کیوسک روزنامه 
فروشي ها ايجاد کنند و تیراژشان را به بیش از ۱ میلیون 
افزايش دهند. اما همه اين کار ها در خدمت عوامل بیگانه 
براي بهره گیــري از فرصت انقالب مردمي اســت. نمونه 
بارزش هم يکي از روزنامه هاي اسم و رسم دار آن زمان که از 
سوي حزب توده هدايت مي شد. البته اين نکته را هم بگويم 

که بســیاري از روزنامه نگاران در آن روز ها 
همصدا با مردم بودند و نیت شان تحقق 
انقالب بود. اما مديريت کالن روزنامه ها 
به دست عوامل خارجي بود که به صورت 

هوشمند اداره مي شد. همانطور 
که گفتم آنها با مردم همصدا 
بودنــد تــا بــه نیت هاي 

بعديشان برسند.

گفت و گو با دکتر محمدصادق کوشکي درباره 
نقش مطبوعات در سیر انقالب اسالمي 

رسانه اصلي انقالب 
رهنمون هاي امام بود
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پس چــرا آنها با در اختيار داشــتن 
تريبون هاي رسمي كشور نتوانستند به مقاصدشان 

برسند؟ 
چــون آنها تصــور مي کردنــد که رســانه اصلي 
انقالب هســتند، درحالي که مرجع تعیین کننده 
و خط دهنده اصلي   همــان رهبري امام رحمت اهلل 
علیه و سازوکارهاي مذهبي بود. گوش مردم بیشتر 
به اعالمیه ها و شب نامه ها توجه داشت تا خبرهاي 
داغ روزنامه ها. اشتباه آنها هم همین جا بود و تصور 
مي کردند مي توانند افکار عمومي را با خودشــان 
همراه سازند و به مصادره انقالبي که به دست مردم 

پیروز شده بود بپردازند.
اين جريان تا كي ادامه داشت و دست 

آنها چه زماني رو شد؟ 
پس از انقالب جريان کامالً باز سیاسي بر مطبوعات 
کشور حاکم شد. به گونه اي که بیشتر به آشفتگي 
شباهت داشت تا آزادي بیان. در اين برهه رفتارهاي 
خالف اعتقادات و حتي امنیت ملي از سوي برخي 
نشريه ها صورت مي گیرد. اما با شناخت برخي عوامل 
و هوشیاري انقالبي هاي واقعي نیت خیلي ها آشکار 
مي شود و سهم خواهي آنها و مصادره انقالب به نام 

خودشان علني مي گردد.

تمام افرادي که نوارهاي صوتي را از خارج از کشور و 
از نزد امام به تهران مي آوردند و در شهرستان ها آن را 
توزيع مي کردند از افرادي بودند که مستقیماً با جريان 
انقالب در ارتباط بودند و فعالیت هاي انقالبي داشتند. 
در انجام چنین کارهايي از افــراد عادي غیرمرتبط 
استفاده نمي کردند. چون هم احتمال به خطر افتادن 
مأموريت خودشان زياد بود، هم احتمال دستگیري 
افراد. کســاني که براي ديدن امام به پاريس يا نجف 
مي رفتند يا به واسطه  مأموريت هاي انقالبي راهي اين 
شهرها مي شدند، از افرادي بودند که نوارهاي صوتي 
حاوي پیام ها و صحبت ها و اعالمیه هاي امام را با خود 

به تهران و ساير شهرها م  آورند.

پژوهشگر تاريخ معاصر 
از نقش اعالمیه ها در شکل گیري انقالب مي گويد 

اعالميه  حرف اول را مي زد
به زماني بينديشيد كه هيچ تلفن همراه، ماهواره و كامپيوتري وجود نداشت. پس پيام ها، سايت ها، 
اي ميل ها، شــبكه هاي اجتماعي، تاالرهاي گفت و گو و هر آنچه از طريق اين سيستم ها امكان 
اطالع رساني را فراهم مي كردند نيز وجود نداشتند. آن وقت يك گروه انقالبي را تصور كنيد كه 
بدون در دست داشتن روزنامه يا شبكه هاي تلويزيوني مي خواهند اهداف خود و دشمنانشان را 
به گوش يك ملت برساند. درست در زمان وقوع انقالب اسالمي ايران، گروه هاي انقالبي از هيچ يك 
از امكانات اطالع رساني برخوردار نبودند، اما يك رسانه منحصر به فرد و ويژه داشتند كه به آن 
اعالميه مي گفتند. اعالميه ها گرچه تنها كاغذ هايي ساده بودند، اما يك انقالب بزرگ و تأثيرگذار 
در سطح خاورميانه را رقم زدند. بررسي رسالت اعالميه ها در وقوع انقالب اسالمي ايران هدف ما 

در گفت و گو با يكي از معروف ترين پژوهشگران تاريخ معاصر، يعني قاسم تبريزي بود.
اعالميه ها قبل از انقالب اســالمي نقش يكي از رسانه ها را در بحث اطالع رساني ايفا 
مي كردند. با توجه به اين نكته از تاريچه شكل گيري و چگونگي ايجاد اين رسانه و ترويج آن در 

بين اقشار مختلف مردم بگوييد؟ 
بايد ابتدا موقعیت نیروهاي مذهبي در آن زمان را بیان کنیم. انقالبیون در آن دوران نه روزنامه اي 
داشتند، نه مجله اي و نه امکانات رسانه اي به معناي امروزي مثل سايت و وبالگ که بتوانند با کمک 
آن پیامشان را به مردم برساند. از اين رو تنها 2امکان براي رساندن پیامشان وجود داشت که يکي 
اعالمیه بود و ديگري نوارهاي کاســت. اعالمیه ها را مي توان در ۳بخش تقسیم کرد اعالمیه هاي 
حضرت امام رحمت اهلل علیه که از نجف و پاريس مي آمد، اعالمیه مراجع تقلید و جامعه مدرسین 
و روحانیت و مواردي که خطبا و شخصیت ها مي نوشتند، سوم اعالمیه هايي بودند که در جريانات 
اسالمي و در مسیر روش امام رحمت اهلل علیه توسط گروه هايي مثل فجر اسالم، نداي اسالم، نداي 
امت و اخوان المسلمین نوشته مي شدند. در حقیقت اينها اسم هايي بودند که وقتي افرادي در يک 
گروه با هم يک کار مشترك را شروع مي کردند براي خود مي گذاشتند. لذا سیستم اطالعاتي ساواك 
نمي توانست آنها را پبدا کند. اعالمیه ها توسط همین جريانات اسالمي تکثیر مي شدند و افراد خاص 
با ارتباطات خاصي که داشتند آنها را منتشر مي کردند. محل انتشار هم اکثرا در مساجد، حسینه ها، 
اماکن مقدس و گاهي در هیأت ها بود، از اين رو افراد پخش کنند همیشه نا شناس بودند مثال اگر 
کسي را با اعالمیه دستگیر مي کردند مي گفت من از جا مهري مسجد يا از الي مفاتیح برداشتم. 
اعالمیه ها در بین رسانه هاي انقالبیون حرف اول را مي زد و توانسته بود در سطح وسیعي نفوذ پیدا 
کند و بعد از آن نوار ها بودند که در مرتبه دوم اطالع رساني قرار داشتند. با توجه به تشنگي مردم و 

عطششان به دانستن، اعالمیه ها با استقبال خوبي از سوي آنها مواجه مي شد.
انقالبيون چرا براي اطالع رســاني از اعالميه استفاده مي كردند؟ اصال اعالميه ها چه 

ويژگي داشت كه از باقي رسانه ها تأثيرگذار تر بودند؟ 
در آن زمان انقالبیون رســانه ديگري در اختیار نداشــتند و کتاب هم متعلق بــه خواص بود. اما 
اعالمیه ها تک صفحه اي بودند يا در   نهايت به ۳صفحه مي رسیدند از اين رو مطالعه آنها راحت و سريع 
بود و به سادگي هم مي شد آنها را به ديگري منتقل کرد. انتقال و جابه جايي سريع، سرعت انتقال 
پیام و دسترسي راحت از ويژگي هاي اعالمیه ها بودند مثال کساني که اعالمیه همراه داشتند حتي 
اگر به پست ساواکي ها مي خوردند به راحتي مي توانستند آن را از بین ببرند، اما مثال مطالعه کتاب 

چندين ساعت وقت الزم داشت و انتقالش سخت تر بود.
اعالميه ها شامل چه نوع اطالعاتي مي شدند و در پي چه نوع آگاهي بخشي و تأثيراتي 

بر افراد و جامعه بودند؟ 
اعالمیه ها در آن دوران ۳ويژگي داشتند. يک اينکه تحلیلي از اوضاع روز مي دادند و حوادث، وقايع 
و جريانات را روشن مي کردند، دوم اينکه راه مبارزه را نشان مي دادند و سوم اينکه ضريب هوش، 
نگرش و بینش افــراد را عمیق مي کردند. لذا حتي وقتي امروز هم مــا براي تحقیقات تاريخي به 
اعالمیه ها رجوع مي کنیم متوجه مي شويم که اعالمیه تا چه اندازه به صورت فشرده در خود اطالعات 
جاي داده اند. براي اينکه بفهمیم يک اعالمیه در چه دوره اي، با چه موضوعي، براي چه قشــري و 
در رابطه با چه جرياني انتشار پیدا کرده اســت نزديک به چندين صفحه اطالعات 
مي توان درباره يک اعالمیه نوشت، چراکه افرادي که اعالمیه هاي را در آن زمان 

مي خواندند خودشان در جريان حوادث و کوران وقايع بودند.
با توجه به خاص بودن اعالميه ها پس بايد نگارش آنها از دستور 

خاصي طبعيت مي كرد يا به دست افراد خاصي نوشته و تنظيم مي شدند؟ 
نويسنده اعالمیه نه تنها بايد يک فرد سیاسي و آگاه باشد، بلکه بايد هم 
مخاطب را بشناسد، هم دشمن را و هم راه عمل را فراروي مخاطب 
قرار دهد. نويسنده اعالمیه بايد از طريق اعالمیه اي که مي نويسد 
بتواند ضريب هوش مخاطب خود را نسبت به جريان سازي 
موازي که ممکن بود دشــمن انجام دهد باال ببرد لذا هر 

کسي نمي تواند اعالمیه بنويسد.
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نیم نگاهي به فیلم هايي که انقالب را، موضوع اصلي خودشان قرار دادند

نگاتيـوهاي معترض

بحران
داســتان اين فیلم ماندگار در آخريــن روزهاي 
حکومت پهلــوي و در بحبوحه انقالب اســالمي 
مي گذرد. وقتي کاخ ها مورد هجوم نیرو هاي انقالبي 
مردمي قرار مي گیرد، چند تن از وابستگان به دربار 
و صاحب منصبان شاه در کاخي به دام مي افتند و 
نمي توانند از آن خارج شوند. کیف هاي آنها حاوي 
اسناد و مدارك و جواهرات است. آنها نمي خواهند 
اين کیف به دست نیرو هاي انقالبي بیفتد؛ به همین 
دلیل آن را در محوطه کاخ مخفي کرده و بعد از آن 
اقدام به خودکشي دسته جمعي مي کنند. يکي از 
اين افراد به طور اتفاقي زنده مي ماند و موفق مي شود 
از کاخ بیرون بیايد. او بعد از مدتي از کشور خارج 
مي شود و به آمريکا مهاجرت مي کند. در آنجا او با 
ديگر عمال رژيم نقشه اي مي کشند تا بتوانند کیف 
حاوي اسناد و مدارك و جواهرات را از محوطه کاخ 
خارج کنند اما هنگام اين عملیات توسط نیرو هاي 
انقالبي شناسايي و کشته مي شوند. کارگرداني اين 
فیلم را علي اصغر شادروان به عهده داشته است و 
بازيگراني مانند محمد کاسبي، جعفر دهقان، علي 
پويان، فريد کشن فالح، اکبر منصور فالح، محمد 
رضا باقري، اعظم بهرامي و نازيه شــاملو در آن به 

نقش آفريني پرداخته اند.

تشريفات 
اين فیلم يکــي از خاطره انگیز ترين ســاخته هاي 
سینمايي کارگردان و بازيگر سینما، مهدي فخیم زاده 
به حساب مي آيد. تشريفات درباره جواني به نام حسن 
مطرب است که براي دزدي به خانه اعیاني مي رود. در 
خانه کناري روحاني به نام توحید در حال سخنراني 
کردن براي مردم اســت. او آنها را به مخالفت با رژيم 
ستمشاهي مي شوراند. در همین هنگام محله توسط 
نیرو هاي امنیتي محاصره مي شود و حسن مطرب نیز 
هنگام فرار دستگیر شده و در زندان به علت شباهت 
با روحاني مذکور، مورد شــکنجه قرار مي گیرد. بعد 
از انجام بازجويي مأموران پــي مي برند که او توحید 
نیســت اما او را با دعده و وعید يک زندگي مرفه به 
شکل توحید در مي آورند و در يک مصاحبه تلويزيوني 
شرکت مي دهند. او نقشش را به خوبي ايفا مي کند و 
به تعريف از رژيم شــاه مي پردازد و از زندگي مرفهي 
برخوردار مي شود. اما برخورد هاي مردم کوچه و بازار 
و پدر توحید به او تلنگر مي زند و او علیه رژيم شــاه 
سخنراني مي کند. حسن مطرب را زنداني مي کنند و 
پس از مدتي به دار مي آويزند. مهدي فخیم زاده، احمد 
هاشمي، علي شعاعي، مهوش صبرکن، نعمت حقیقي، 
احمد قدکچیان و هوشنگ نیک رفتار از بازيگران اين 

فیلم به ياد ماندني هستند.

جاي امن
جاي امن يکي از نخستین فیلم هايي بود که با پیرنگ 
داستاني تظاهرات مردمي ســاخته شد. داستان اين 
فیلم درباره خواهــر و برادري به نام ســعید و فاطمه 
اســت که قصد فیلمبرداري و عکاسي از صحنه هاي 
خونینن تظاهرات مردمي انقالب را دارند. سعید هنگام 
فیلمبرداري مورد اصابت تیر قرار مي گیرد و دوربین را 
به فاطمه مي سپارد. مردم سعید را به بیمارستان منتقل 
مي کنند. ثابت پور که از مأموران ساواك است، شاهد 
اين ماجرا است و به تعقیب فاطمه مي پردازد. فاطمه 
به خانه اي پناه مي برد و دوربیــن را در آنجا به امانت 
مي گذارد. ثابت پور که از پیــدا کردن فاطمه در مانده 
شده، خلع مقام مي شود و به بیمارستان مي رود. سعید 
در بیمارستان شهید مي شــود. ثابت پور براي يافتن 
فاطمه به بهشت زهرا سالم اهلل علیها مي رود و در آنجا 
با گزارش يک مأمور مخفي ساواك به فاطمه برخورد 
مي کند و به دلیل کینه اي که از او دارد، او را مورد اصابت 
تیر قرار مي دهد. در   نهايت فاطمه هم که در آســتانه 
شهادت اســت، ثابت پور را مي کشد و از پا در مي آورد. 
جاي امن به کارگرداني مجتبي راعي ساخته شده است. 
محمود پاك نیت، سودابه آقاجانیان، فرانک آراسته جو، 
فريبرز سمندر پور، حســن جوهر چي و حسین ياري 
هم از بازيگراني هستند که در آن ايفاي نقش کرده اند.
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اي ايران
ماجراي اين فیلم ناصر تقوايي، کارگردان صاحب 
نام سینماي ما، هم در بحبوحه انقالب مي گذرد. 
لوکیشن اين فیلم ماســوله است و داستان جذاب 
آن هنوز هم در خاطر بســیاري از ما زنده و دست 
نخورده باقي مانده اســت. هنــگام اوج تظاهرات 
مردمــي گروهبان مکوندي به ماســوله مي رود و 
مردم را مورد آزار قرار مي دهد. او براي اينکه منطقه 
تحت نفوذش از ديگر شهر ها کم نیاورد، در ماسوله 
هم اعالم حکومت نظامي مي کند. مردم اين شهر 
کوچک که از اين همه اســتبداد به تنگ آمده اند، 
اعتراض ها را آغاز مي کنند. معلم مدرســه، کسبه 
بازار، دانش آموزان و زنان کوچه و بازار با هم يکصدا 
مي شوند و به وضع موجود اعتراض مي کنند و اين 
يکصدايي گروهبان را بر سر جاي خود مي نشاند. به 
گمان بسیاري از منتقدان بر تر سینما، اکبر عبدي 
درخشان ترين بازي خود را در اين فیلم به نمايش 
گذاشته است. حسین سرشار، ثريا حکمت، مهران 
محمدي، حمید جبلي و غالمحسین نقشینه هم 
از ديگر بازيگران بنام اين فیلم سینمايي ماندگار 
شدند. کلیپ اين فیلم با آهنگســازي عالي ناصر 
چشم آذر هم تبديل به يکي از خاطره انگیز ترين 

آواهاي انقالبي شد که در خاطره ها مانده است.

حرفه اي 
داســتان فیلم حرفه اي هم به سرشــت مبارزه علیه 
رژيم ستمشــاهي مي پــردازد. ســرگرد تیموري از 
طرف تیمسار براي کشتن يک ســرهنگ نیرو هاي 
کماندو به دلیل ســرکوب نکردن مخالفــان رژيم در 
شهر قم، مأمور مي شود. سرگرد تیموري بعد از به قتل 
رساندن سرهنگ، زنداني و با يک مخالف و مبارز به نام 
حاج هاشم هم سلول مي شود. تیمسار در يک مالقات 
از تیموري مي خواهد خود را به عنوان يک مبارز معرفي 
کند و با حاج هاشم طرح دوســتي بريزد. تیموري در 
راه انتقــال از زندان به زنداني ديگر حاج هاشــم را به 
قتل مي رساند تا به عنوان نفوذي با دوستان او همراه 
شود. اما دوستان حاج هاشــم به او ثابت مي کنند که 
متوجه نفوذي بودن او شــده اند. از طرفي تیمســار 
به علت مصلحت هاي سازماني تصمیم به قتل تیموري 
مي گیرد و ســرگرد مهدوي را مأمور اين کار مي کند. 
تیموري از اين نقشــه اطالع پیدا مي کند و به جرگه 
مبارزان مي پیوندد. در   نهايت هنگام فرار با خانواده اش، 
تیمسار و مهدوي را به قتل مي رساند و خود نیز توسط 
نیرو هاي ساواك کشته مي شود. کارگرداني اين فیلم پر 
حادثه را اسماعیل فالح پور به عهده داشته و بازيگراني 
چون چنگیز وثوقي، پرويز  پور سیني، حسن خان بیک 

و... در آن نقش آفريني کرده اند.

تير باران
اين فیلم برگرفته از زندگي واقعي و مبارزات انقالبي 
شهید سیدعلي اندرزگو اســت. از آنجا که داستان 
زندگي اين شهید واال مقام مورد استقبال زياد مردم 
قرار گرفت، فیلم تیرباران بیــش از ديگر فیلم هاي 
انقالبي از شبکه هاي مختلف صدا و سیما به نمايش 
در آمده. شهید ســیدعلي اندرزگو ازجمله مبارزان 
انقالبي بود که هیچ باکي از شکنجه و زندان و مرگ 
نداشت. او زندگي در کنار زور و اســتبداد را خاري 
مي دانست و به پیروي از سیدو ســاالر شهیدان به 
قیام پرداخــت و به طور مخفیانــه اعالمیه هاي امام 
خمیني را در میان مردم پخــش مي کرد و در جمع 
بر ضد حکومت ستمشاهي سخنراني مي کرد. او بار ها 
براي فرار از دستگیري و ادامه مبارزات خود به تغییر 
چهره پرداخت. به طوري که حاال در اسناد محرمانه 
ساواك بیش از ۱2 چهره مختلف از او به ثبت رسیده. 
اين تغییر چهره جذابیت ويژه اي به داســتان فیلم 
تیرباران بخشیده. شهید اندرزگو در   نهايت به محاصره 
نیرو هاي ســاواك درآمد و توسط آنان تیرباران شد. 
کارگرداني اين فیلم را علي اصغر شــادروان به عهده 
داشته است و بازيگران به نامي مانند مجید مجیدي، 
جعفر دهقان، رضا چراغي، ناصر فروغ و مسعود نیک 

نام در آن به ايفاي نقش پرداخته اند.

سريال هايي که در بستر انقالب شکل گرفتند
وقتي تصوير فرياد مي زند

ساخت ســريال هايي با موضوع انقالب اســالمي كمي فرا تر از آثار 
مناسبتي است. متوليان رسانه ملي در سال هاي گذشته ثابت كرده اند 
كه حساسيت زيادي در ساخت اين سريال ها نشان مي دهند و همين، 
باعث توفيق اين ســريال ها از نگاه مردم شــده است. بعضي از اين 
سريال ها به دليل داشتن قصه اي محكم و استفاده از بازيگران مطرح، 
درنظرسنجي هاي مردمي اقبال بيشتري داشته اند. ساخت اين دست 
سريال ها همچنان ادامه دارد تا نســل امروز هم با روزهاي پر حادثه 

انقالب آشنا شوند.
تا صبح

اين سريال در زمان پخش خود با اقبال عمومي زيادي همراه شد. فیلمنامه 
اين اثر کار عباس نعمتي است و کارگرداني آن را مجید جوانمرد و محمد 
باشه آهنگر به عهده داشته اند. بخشي از اين سريال در دوران پیش از انقالب 
و بخش ديگرش مربوط به سال هاي پس از انقالب اسالمي مي شود. پروانه 
معصومي، محمد کاسبي، مجید مظفري، امین زندگاني، ستاره اسکندري 
و زنده ياد عسل بديعي از بازيگران مطرحي بودند که در اين سريال به نقش 

آفريني پرداختند.

ارمغان تاريكي
کارگرداني اين سريال موفق را جلیل سامان به عهده داشته است. ارمغان 
تاريکي محصول سال ۱۳۸9 اســت و در زمان پخش خود توانست عده 
زيادي را با خود همراه کرده و به سال هاي ابتدايي پیروزي انقالب اسالمي 
ببرد. داستان اين سريال درباره دانشجوي رشــته عکاسي به نام مجید 
است که در سال هاي ابتدايي پیروزي انقالب جذب گروهک هاي سیاسي 
ضد انقالب مي شود و به دلیل هوش و ذکاوتي که دارد، مورد اعتماد سران 
آن قرار مي گیرد و مأموريت مهمي را به او واگذار مي کنند. آرش مجیدي، 
امیر آقايي، ســودابه بیضايي، لیال زارع، مجید مشــیري، سعیده عرب، 
حمیدرضا هدايتي و امیر غفارمنش از بازيگران شناخته شده اين سريال به 
ياد ماندني هستند. تیتراژ اين سريال با شعري از عبدالجبار کاکايي، شاعر 

و ترانه سراي معروف و صداي زيباي محمد اصفهاني خیلي ها را به ديدن 
اين اثر تشــويق کرد. اين تیتراژ به دلیل هماهنگي زيادي با اثر و لطافت 

هنري به عنوان يکي از تیتراژ هاي برگزيده سال هاي گذشته معرفي شد.

يك مشت پر عقاب
خیلي از منتقدان بر اين باور هســتند که سريال يک مشت پر عقاب با 
قصه محکمي که در اختیار داشت، توانست تحولي در سريال هاي انقالبي 
به وجود آورد. استفاده از بازيگران مطرح سینما، شخصیت پردازي هاي 
دقیق، بازي بدون اغراق و باورپذير و فیلمنامه روان و داراي ساختار، از 
مؤلفه هايي بود که باعث استقبال مردمي از اين سريال شد. اين سريال 
با فیلمنامه فرهاد توحیدي در ۱۴ قسمت ۵۰ دقیقه اي روي آنتن رفت. 
حضور بازيگران شناخته شده اي مانند رضا کیانیان، حامد بهداد، خزر 
معصومي، فريبا کامران، پرويز  پورحسیني، احمد آقالو، آهو خردمند، 
ســاره بیات و اشــکان خطیبي جذابیت ويژه اي به اين سريال خاطره 

انگیز بخشید.

روزهاي اعتراض 
زمان پخش اين سريال در بهمن سال ۱۳۸۴ با ماه محرم تالقي پیدا کرد. با 
اين حال نظرسنجي ها نشان دادند که مخاطبان اين سريال از آن رضايت 
داشــته اند و قصه آن را تا پايان دنبال کردند. طرح اين ســريال از سوي 
علیرضا کاظمي پور به حسین سهیلي زاده داده شد و او کارگرداني اين اثر را 
به عهده گرفت. روايت داستان سريال روزهاي اعتراض به سال هاي پیش از 
انقالب اسالمي بر مي گردد. زماني که بیشتر افراد در قشر روشنفکر جامعه 
دچار بحران هويت شــده بودند و هر يک به دنبال راهي براي فرار از اين 
بحران مي گشتند و کمتر آن را مي يافتند. اين دستمايه داستاني باعث شد 
روزهاي اعتراض داستان چند بعدي داشته باشد. شخصیت پردازي هاي 
دقیق و حساب شده، کارگرداني خوب و حرفه اي، فیلمنامه هوشمندانه 
و موسیقي زيباي اين اثر تلويزيوني باعث شد اين سريال از محبوب ترين 
سريال هاي مناسبتي در سال ۸۴ شود. پژمان بازغي، مینا الکاني، حبیب 
دهقان نسب، رضا توکلي، سارا خويیني ها و عبدالرضا اکبري از بازيگراني 

بودند که در اين سريال به ايفاي نقش پرداختند.
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خاطره هاي پررنگ يك نوجوان
انقالب در هنگام تولدش از همه ســو قابل مشاهده و 
خاطره سازي بود. هر كجا كه مي ايستادي و به جمعيت 
نگاه مي كردي بعد ها مي توانســتي روايت گر بخشي از 
اين تاريخ براي نسل هاي بعدي باشي. اما روايت انقالب 
از زبان يك نوجوان كه همه اين اتفاق ها را از پشت بام 
خانه شان تماشا كرده، مي تواند براي نوجوانان امروزي 
جالب باشــد. مجموعه »باالي پشت بام« عنوان كتابي 
است كه خاطرات يك دختر نوجوان از روزهاي شهريور 
تا بهمن ســال 57 را روايت مي كند. اين كتاب توسط 
افسانه گيويان نگارش شــده كه حوادث ذكر شده از 
زبان دختري نوجوان را شــامل مي شود. جالب ترين 
بخش از اين كتاب به خاطره ديدار حضوري اين دختر 
نوجوان با حضرت امام خميني )ره( در روز 15 بهمن سال 
57بازمي گردد. كتاب باالي پشت بام يك مجموعه سبك 
80 صفحه اي اســت كه با قلم و تنظيم ويژه گروه سني 
نوجوانان نگارش شده و مي تواند اطالعات مناسبي از 
اتفاقات انقالب اسالمي را براي اين نسل تصويرسازي 
كند. كتاب باالي پشتبام مي تواند منبعي مناسب براي 
ساده نويسي خاطراتي باشد كه در خودشان رخدادهاي 
پيچيده اي را به صورت نهفته دارند. خواندن اين كتاب 

براي نوجوانان امروزي خالي از لطف نخواهد بود.

 با کتاب هاي خاطره و شعر 
دوران وقوع انقالب اسالمي بیشتر آشنا شويد

خاطره بازي با انقالب 
شايد خاطره ها تنها ميراث معنوي باشد كه از گذشته براي انسان ها باقي مي ماند. ميراثي كه همچون ماديات 
اين دنيا قابل تقسيم اند. خاطره ها همانند فيلم هايي هستند كه در ذهن ما ذخيره شده اند. كافي است بر اين 
مجموعه فيلم هايي كه هر كدام قصه بخشي از عمر شما را روايت مي كنند، سرك بكشيد و ببينيد كه چگونه 
همه  چيز مثل   همان روز اول در آرشيو باقي مانده است. خاطره ها  گاه اندوه را به ياد مي آورند و  گاه شادي و در 
برخي مواقع تركيبي از هر دو. انسان ها يك جورهايي بخشي از هويت و بودن شان را از همين خاطره ها مي گيرند. 
سروش صحت در اين باره تعبير زيبايي دارد: »ما   همان چيزهايي هستيم كه در خاطره هايمان به ياد داريم و 
مي خواهيم.« بخشي از اين خاطره هابازمي گردد به بزرگ ترين كارهايي كه در عمرمان كرده ايم، به يك حادثه 
بزرگ كه در زندگيمان رخ داده يا يك تغيير اساسي. انقالب اسالمي را مي توان در اين بخش گنجاند. پديده اي 
كه در خاطره هاي چند نسل به خوبي حك شده و هرگز فراموش نشدني نيست. براي ديدن انقالب و به خاطر 
سپردن آن كافي بود به خيابان ها مي آمدند و دوربين چشمشان را روي جمعيت زوم مي كردند. حاال خاطره ها 
به همين راحتي در حال ذخيره شدن بودند. عده اي اما كاري فرا تر كردند، آنها اين تصاوير را به فيلمنامه هايي 
از جنس خاطرات كاغذي بدل ساختند تا ميراث شان را با ديگران به اشتراك بگذارند. در اين گزارش با چند 

مجموعه خاطره از ايان پر تب و تاب انقالب آشنا مي شويم.

من زنده ام
معصومه آباد، عضو شــوراي اسالمي شهر تهران همين 
اواخر كتابي از مجموعه خاطرات ســال هاي كودكي تا 
پايان دوران اسارتش در جنگ تحميلي را منتشر كرده 
اســت. نام كتاب با عنوان »من زنده ام« برگرفته از متن 
يكي از نامه هايي است كه پس از اســارت در جنگ به 
خانواده اش نوشته است. فصل سوم با عنوان »انقالب« 
مجموعه خاطرات آباد از رخدادهاي سياسي، اجتماعي و 
فرهنگي روزهاي پيش و پس از انقالب را روايت مي كند. 
معصومه آباد متولد آبادان است و به همين دليل اتفاقات 
و حوادث مربوط به اين شهر در دوران انقالب اسالمي را 
به خوبي شرح مي دهد. كتاب من زنده ام در 552 صفحه 
توسط انتشارات بروج روانه بازار شده است. در بخشي از 
اين كتاب آمده: »بعضي ها فكر مي كردند مثل مرداد 1332 
باز هم شاه بر مي گردد. او فرار كرده بود، اما هنوز مأموران 
نظامي دور مجسمه اش مسلح ايستاده بودند. در خيلي از 
شهر ها مجسمه شاه را انداخته بودند، اما در آبادان به زور 
اسلحه از مجسمه محافظت مي شد. عصر يكي از روزهاي 
دي ماه بود. سلمان و محمد شتاب زده به خانه آمدند و با 
سرعت با ماشين رحيم به ميدان مجسمه رفتيم. لحظه به 
لحظه به جمعيت تظاهركنندگان افزوده مي شد و سرانجام 

فريادهاي مردم مجسمه سنگي شاه را فروريخت.«

يادداشت هاي يك رئيس جمهور 
مركز اسناد انقالب اسالمي كه به فرمان حضرت امام )ره( 
متولي تدوين تاريخ انقالب اسالمي شده، در سال هاي 
گذشته اقدام به ضبط خاطرات رجال سياسي و مذهبي 
انقالب اسالمي كرده است. يكي از چهره هايي كه پس از 
چندين سال پيگيري مكرر، موفق به ضبط خاطرات او 
گرديد، حجت االسالم دكتر حسن روحاني، رئيس جمهور 
كشور اســت. او خاطرات خود را در چند جلد منتشر 
كرده و جلد اول آن از تولد تا مقطع زماني تسخير النه 
جاسوسي را شامل مي شــود. اين مجموعه خاطرات را 
مي توان يكي از اسناد مهم شكل گيري انقالب اسالمي 
ياد كرد، چرا كه روحاني در آن رخدادهاي سال 41 تا 57 
را به خوبي آورده است. در جلد اول كتاب »خاطرات دكتر 
حسن روحاني« 11 فصل وجود دارد كه سه فصل پاياني با 
عنوان هاي اوج گيري و پيروزي انقالب اسالمي، هجرت 
امام خميني )ره( به پاريس و تثبيت انقالب آمده است. 
حسن روحاني نخستين كسي بود كه واژه »امام« را براي 
آيت اهلل خميني به كار برد، عنواني كه خيلي زود توسط 
مردم پسنديده شد و از آن پس همه سيدبزرگوارشان را 
با عنوان امام مي شناختند. اين كتاب از دل مصاحبه هايي 
بيرون آمده كه اولينشان در ارديبهشت سال 1381 انجام 

شده است.
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آيتاهللازانقالبميگويد
مجموعهكتابهاي»سالهايبيقرار«،»از
تبعيدتاپيروزي«و»برايتاريخميگويم«
عنوانسهكتابياستكهتوسطانتشارات
ســورهمهربهموضوعخاطرهنگاريانقالب
اســالميپرداختهاســت.كتابسالهاي
بيقرار،دربردارندهخاطراتجوادمنصوري،

نخستينفرماندهسپاهاستكهدرآنشــرحمبارزاتاوعليهرژيم
شاهوفعاليتهايمنصوريپسازپيروزيانقالبدرروزهاينخست
راشاملميشــود.علياننژاد،كارنگارشوتدوينمجموعهخاطرات
آيتاهللمكارمشيرازيرابهعهدهداشتهاســت.اوكتابراباعنوان
»ازتبعيدتاپيروزي«بهچاپرساندهودرآنبهنقلخاطراتاينعالم
برجستهازروزهايپرهيجانانقالبوپيروزيآننوشتهاست.دراين
كتابمجموعهخاطراتآيتاهللدرسالهايپيشازانقالبوتبعيدبه
شهرهايانارك،مهابادوچابهاروفعاليتهاياونيزاشاراتيشدهاست.
كتاب»برايتاريخميگويم«نيزاثرياستدربارهخاطراتمحسنرفيق
دوست،كهچندروزپسازپيروزيانقالبمسئوليتكميتهاستقبالاز
امام)ره(رابهعهدهداشــت.دراينكتابميتوانيدردپايپررنگياز
حوادثوشرحماوقعآنچهبرپايتختكشورگذشترابخوانيد.مجموعه
اينسهكتاب،اززبانسهشخصمختلفدربرگيرندهاطالعاتجالبي
ازروزهايپرحادثهانقالباست؛اطالعاتيكهخواندنشبرايهركسي،

جالبتوجهاست.

گفتمبزن،ترسيدونزد
حجتاالسالمحســنيراميتوانيكياز
چهرههايتأثيرگذاردررويدادهايانقالب
بخششمالغربكشوردانست.اودرزمان
حياتشمجموعهخاطراتــشرابهنگارش
درآوردهكهآنراميتوانروايتتاريخشفاهي

روزهايپرشورقموشهرهايشــمالغربكشوردانست.شجاعت
مرحومحسني،امامجمعهشــهراروميهدرهمهدورههايزندگياش
زبانزدبودهواينموضوعراميتواندرخاطراتشهمجستوجوكرد.
خودشدريكيازخاطراتمربوطبهدورانپيشازانقالباســالمي
ميگويد،»مارابهشهربانيبردند،سرهنگيبهاوگفتكهاينشخص
مخالفاعليحضرتاست.منگفتم:باشخصخاصبدنيستمبااعمال
خالفشرعمخالفم.يكمرتبهيكيازپاسبانهاشهربانياسلحهاشرا
كشيدولولهآنرابيخگوشمقراردارد.همهجاسكوتبود.بدوناينكه
خودمراببازملبخنديزدموگفتم:مننصفمكردســتانياستچون
بزرگشدهكردستانهستموبابرادرانكردارتباطدارم.نصفديگرم
آذربايجانياســتچونتباروزبانمآذرياست.دركردستانمعمول
استميگويند:مردنبايداسلحهبكشد.اگركشيدبايدبزندواگرنزد
اززنكمتراست.ميدانستمجرأتنداردوميخواهدمرابترساند.اوبا
آنغروروتكبرش،آتشگرفت.يكيديگربلندشدوسيليمحكمي

بهگوشمنزد.«

روايتمسلمانازپروازامام)ره(
شايدبرايتانجالبباشدكهپسوند»مسلمان«
جزوفاميليمرحومحبيباهللعسگراوالدي
است.خودشدركتابخاطراتشميگويد،
»مندرمحلهامامــزادهيحييكوچهصاحب

ديوانمتولدشدم.بهايندليلپسوندفاميليمامسلماناستكهدر
محلهماغيرازمسلمانان،افراديهوديزيادينيززندگيميكردند.لذا
ادارهثبتاحوالمنطقهبهخاطرمشخصشدننوعمذهبافراد،آنرا
درشناسنامهوقبلازاســمافرادقيدميكرد.«عسگراوالديازجمله
افرادفعالدردورانانقالباسالميبودوهموارهتالشميكردتادركنار
حضرتامام)ره(قراربگيرد.سفربهپاريس،ديداربااماموبازگشتبه
ايرانباپروازانقالبپايانبخشكتابخاطراتعسگراوالدياستكه
دربخشهاييازآنآمده،»حركتامامبهسمتايرانبايددرروزپنجم
بهمنصورتميگرفت،وليچونفرودگاهمهرآبادبستهبود،پروازانجام
نشد.امامدرروزنهمفرمودندكهمابهتهرانميرويم.خدمتايشان
عرضكردندكهآقاراهبستهاســتوممكناستمارابزنند،وليامام
مصممبودكهبهايرانبازگردد.روزدهمدوستانتالشزياديكردندو
دوهواپيماتهيهكردند.امامپرسيدندكهمگرچهتعداديهستيم،عرض
كرديمتعدادمانازيكهواپيمابيشتراستوناچارشديمدوتاهواپيما

بگيريم.امامفرمودنديكهواپيماكافياست،تعداديراكمكنيد.«

 مجموعه اشعار انقالب اسالمي 
رودخانه جاري احساسات ادبي است

شعر، حماسه، انقالب 
پسازوقوعانقالباسالميموجنوينيازاشعارحماسيوانقالبيبامحوريت
حوادثسياسيدراواخردهه۵۰ايجادشد.موجيكهتأثيراتشتاچنددهه
بهصورتملموسقابلمشاهدهبودوتوانستبخشيازپيامانقالبرابهدنيا
وديگرنسلهايكشورمنتقلكند.حاالدراينعرصهكتابها،مجموعههاو
اشعارزيبايبسياريسرودهوبهچاپرسيدهاست.دراينبخشباتعدادياز

اينآثارآشناخواهيمشد.

مجموعهايهمراهبانقد
مجموعه شعر انقالب كه به واكاوي و تحليل شــعر انقالب اسالمي مي پردازد، 
ازجمله آثار اخير محمدرضا ســنگري اســت. او در اين كتاب تــالش كرده تا 
مجموعه اي تقريباً كامل از كتاب هاي شعر حوزه انقالب اسالمي را جمع آوري 
كرده و بررسي قطعات آن را به عهده بگيرد. او معتقد است كه در چند دهه گذشته 
تالش ها و رويش هاي شعر و ادبيات فارسي با شتاب بيشتري گسترش يافته و با 
دوره هاي گذشته قابل مقايسه نيست. سنگري معتقد است كه در سال هاي اخير 
تنها در حوزه انقالب اسالمي حدود ۱۰۰۰ شاعر به توليد شعر پرداخته اند. كتاب 

مجموعه شعر انقالب اخيراً به چاپ رسيده است.

بهيادسلمانهراتي
حوزه شعر انقالب اســالمي با نام هايي گره مي خورد كه نمي توان بي تفاوت از 
كنارشان گذشت. سلمان هراتي ازجمله اين نامهاست، شاعر جواني كه متأسفانه 
بهار عمرش زود به خزان گراييد و به ديار باقي شــتافت. به همين دليل اشعار 
زيادي از او به ثبت نرسيده اســت. اما   همان اشــعار باقيمانده مي تواند فضاي 
اجتماعي و حال و هواي انقالب را به خوبي متجلي سازد. اشعار انقالبي اين شاعر 
متعهد را مي توان جزو بر ترين اشــعار مرتبط با پديده انقالب اسالمي برشمرد. 

مجموعه كامل اشعار اين شاعر انقالبي در دو دوره متفاوت چاپ شده است.

قيصربرايانقالبميسرايد
پس از انقالب به تدريج، شعر در وزن هاي نيمايي در حاشيه قرار گرفت و شاعران 
به شكل هاي شعري حاصل از اين وزن ها، چه در حالت شكسته و تركيبي و چه 
در حالت غيرشكسته و غيرتركيبي، اقبال چنداني نشان ندادند. قيصر امين پور 
ازجمله معدود شاعراني بود كه در شــعر به وزن هاي نيمايي هم پايبند ماند و 
آن را وارد اشعار حماسي و انقالبي خود كرد. امين پور حدود يك ربع قرن شعر 
گفت و اندك اندك خوانندگان در خور توجهــي را به آثارش جلب كرد. برخي 
از اين خوانندگان به داليل ادبي و برخي ديگر به داليل اجتماعي- فرهنگي به 
سروده هاي او عالقه داشتند. يعني به آن جلوه هايي از آثار وي كه در دوره نخست 
شعرگويي وي، متوجه فضاي جنگ و آرمان هاي ديني و انقالبي شد. مجموعه 
اشعار او در حوزه انقالب هنوز هم جزو منابع اصلي تاريخ موزون اين برهه از تاريخ 
كشورمان به شمار مي رود. خود قيصر درباره اشعار انقالبي اش مي گويد: »شايد 
شعر، اصاًل نقطه شروع نداشته باشد، بلكه خط شروع داشته باشد. و آدم موقعي 
بفهمد دارد شعر مي گويد كه روي خط شروع افتاده باشد. و شايد آن موقع هم 
نفهمد، و فقط در نقطه پايان بفهمد كه دسته گلي را كه به آب داده يا سنگي را 
كه در چاه انداخته است، شعر مي گويند. و شايد هم شعر، نه نقطه و نه خط، بلكه 
حجم شروع داشته باشد. اصاًل وقتي كه نقطه، هيچ باشد خط هم مجموعه اي از 
حاصل جمع هيچ هاست، يعني هيچ است. و شايد هم شعر خطي بي آغاز و انجام 
باشد. نمي تواند با او اداري برخورد كند و بگويد فردا بياييد. چون اگر رفت، معلوم 

نيست كه دوباره كي برگردد.« 

شعرانقالببااوبيداراست
سيدعلي موسوي گرمارودي شــاعر متعهد و انقالبي نيز ازجمله كساني است 
كه توانســت با آثارش رنگ و بوي حماســه مردمي را تغيير دهد. به طوري كه 
خيلي ها او را با اشعار انقالبي و آييني اش مي شناسند و به جا مي آورند. او ۴ سالي 
را در زندان هاي رژيم سابق سپري كرده و در   همان ايام نيز به سرايش اشعارش 
مي پرداخته اســت. گرمارودي كه در قالب هاي غزل، قصيده، رباعي و شعر نو 
توانسته طرحي نو دراندازد توانسته نسخه اي از ترجمه قرآن كريم را نيز به دوست 

داران كالم وحي هديه كند.
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 مرور سريع مهم ترين اخبار و عکس هايي که در روزنامه کیهان 
روزهاي انقالب چاپ مي شد و به دست انقالبیون مي رسید

 تيترهاي داغ
عكس هـاي داغ

خواب و خوراكي وجود نداشت، كه شب و روز معنايي داشته باشد. فقط حواس شان به حول و حوش ساعت 
4و 5بعدازظهر بود كه روزنامه هاي عصر از راه مي رسيدند؛ كيهان و اطالعات. راديو و تلويزيون زيرنظر 
رژيم بود و خبري از انقالب به دست مردم نمي داد، اينترنت هم كه هنوز به دنيا نيامده بود، مي ماند فقط 
روزنامه ها كه آن روزها حكم كيميا را داشت. جلوي دكه روزنامه فروشي، غلغله مي شد. انقالبي ها صف 
مي كشيدند تا خبرهاي داغ روزهاي انقالب را از دست ندهند. كيهان آن موقع آنقدر طرفدار داشت كه 
نسخه هاي روزنامه اصالً به كيوسك هم نمي رسيد و دكه دار، همان ميانه راه آنها را توزيع مي كرد. ساختمان 
روزنامه اطالعات هم در نزديكي ميدان امام خميني)ره(، ميدان شاه سابق، بود. اين روزنامه هم از منطقه 
ما به ديگر نقاط تهران مي رفت. اگر مي خواهيد اخبار آن روزها تبديل نشود به يك مشت خاطره گنگ و 

محو، با ما در مرور مهم ترين اخبار آن روزهاي اين روزنامه همراه شويد.

كيهان – شماره 10618- 1 بهمن 57
اولين خبر مربوط به بازگشت امام خميني 
)ره( به ايران، امــروز در روزنامه كيهان و 
اطالعات منتشر مي شود. عكس يك امروز 
روزنامه كيهان، تصويري از امام را نشــان 
مي دهد كه ميان گروهــي از ژاندارم هاي 
فرانسوي و عالقه مندانش قرار گرفته است. 
تحريريه كيهان، تيتر»امام خميني جمعه در 
تهران نماز مي خوانــد« را براي صفحه اول 
انتخاب كرده و در صفحه هاي داخلي به نقل 
يكي از نزديكان امام، نوشــته كه رهبر 78 
ساله شيعيان ايران براي نماز مغرب و عشا 
در مسجد اصلي شهر روز جمعه وارد تهران 
مي شود و ســپس در پيشاپيش جمعيت به 

بهشت زهرا سالم اهلل عليها خواهند رفت.

كيهان – شماره 10620- 3 بهمن 57
امروز نخســتين مصاحبه امــام خميني 
رحمت اهلل عليــه با خبرنــگاران ايراني در 
روزنامه كيهان منتشر شــده است. امام در 
بخش هايي از اين گفت و گو درباره آزادي بيان 
و عقيده مي فرمايند:»اگر مضر به حال ملت 
نباشــد، بيان همه  چيز آزاد است. چيزهايي 
آزاد نيســت كه مضر به حال ملت ما باشد.« 
ايشان همچنين درباره نقش زنان در حكومت 
اسالمي مي گويند:»زنان همچون مردان در 
ساختن جامعه اسالمي فردا شركت دارند. آنان 
از حق رأي دادن و رأي گرفتن برخوردارند. در 
مبارزات اخير ايران، زنان هم ســهمي چون 
مردان دارند. ما همه گونــه آزادي را به زن 

خواهيم داد. البته جلوي فساد را مي گيريم.«

كيهان – شماره 10621- 4 
بهمن 57

خبر منتشر شده در روزنامه هاي 
امروز، موجي از نگراني را ميان 
انقالبيون ايجاد مي كند. روزنامه 
كيهان تيتر يــك امروزش را به 
محاصره فرودگاه مهرآباد توسط 
تانك ها اختصاص داده و عكسي 
جذاب و البته از راه دور را كه اين 
محاصره را نشان مي دهد، منتشر 
كرده اســت. مهندس بازرگان 
هم در مصاحبــه اي مطبوعاتي، 
نقطه نظراتش را درباره حكومت 
اسالمي و نحوه تشكيل شوراي 
انقالب و دولت موقت بيان كرده 
است. او مي گويد:»بهترين راهي 
كه در برابر شاهپور بختيار قرار 
دارد اين اســت كه استعفا كند. 
همانگونه كه چند تن از وزيرانش 
استعفا كرده اند يا به زودي استعفا 

خواهند كرد.«

كيهان – شماره 10623- 8 بهمن 57
امروز خبر سفر بختيار به پاريس براي ديدار با 
امام رحمت اهلل عليه در روزنامه ها منتشر شده 
اســت. اما تيتر يك روزنامه كيهان به واكنش 
رهبر انقالب ايران نسبت به اين خبر اختصاص 
دارد؛ »امام خميني: بختيار را تا استعفا ندهد، 
نمي پذيريم.« عكس هاي صفحه اول هم مربوط 
به تشييع شهداي تظاهرات روز جمعه گذشته 
از مقابل بيمارستان مصدق و مبارزات مسلحانه 
مردم با مأموران ارتش اســت. روزنامه كيهان، 
خبر بازداشت 5 روزنامه نگار روزنامه هاي كيهان، 
اطالعات و آيندگان در منطقه ما توسط فرماندار 

نظامي تهران را نيز امروز منتشر كرده است.

كيهان – شماره 10625- 10 بهمن 57
تيتر»نزن، ســرباز...« هم يكي از تيترهاي 
ماندگار روزنامه كيهــان در روزهاي قبل از 
پيروزي انقالب به حساب مي آيد كه به پيشنهاد 
محمد بلوري، معاون سردبير وقت در صفحه 
اول روزنامه امروز قرار مي گيرد. قرار گرفتن اين 
تيتر كنار عكسي از يك سرباز، كه يك دانشجو 
را مقابل دانشگاه با اسلحه نشانه گرفته، باعث 
جذاب شدن صفحه اول شــده است. همين 
عكس و تيتر باعث مي شود كه كيهان امروز، 
خيلي سريع و زود تر از شــماره هاي قبل به 
چاپ دوم برسد. خبر سنگربندي خياباني در 
تهران در روزنامه هاي امروز منتشر مي شود كه 

نشان دهنده شدت مبارزات است. 

كيهان – شماره 10626- 11 بهمن 57
آمدن امام رحمت اهلل عليه قطعي شده است و 
روزنامه كيهان با تيتر بزرگ »امام صبح فردا در 
تهران است« به استقبال اين خبر مي رود. نقشه 
مسير حركت امام رحمت اهلل عليه از فرودگاه 
تا بهشت زهرا ســالم اهلل عليها در صفحه اول 
كشيده شــده و خبرهاي مربوط به استقبال و 
حفاظت از رهبر انقالب، به چاپ رسيده است. 
چاپ اول روزنامه به ســرعت ناياب مي شود و 
خيلي زود، چاپ دوم به دست مردم مي رسد. 
تهران روزهاي شلوغ تري را نسبت به روزهاي 
قبل تجربه مي كند، چون ميليون ها نفر از سراسر 
كشور، خودشان را به اطراف فرودگاه مهرآباد 

رسانده اند تا از پير و مرادشان استقبال كنند.

كيهان – شماره 10628- 13 بهمن 57
»من توي دهن اين دولت مي زنم« تيتري است 
كه روزنامه كيهان روز 13 بهمن ماه در صفحه 
اول خود ثبت مي كند. درباره اين تيتر، مهدي 
فرقاني، سرپرست گروه خبري آن زمان كيهان 
در بهشت زهرا سالم اهلل عليها مي گويد: »آن 
روز بايد اخبار مربوط به حضور امام و سخنراني 
ايشان را پوشش مي دادم. هر لحظه اخبار ضد و 
نقيض مي رســيد و همه در انتظار حادثه اي 
بزرگ بودند. ناگزير بودم به حالت ايســتاده 
تمام سخنراني را يادداشت كنم. غروب بود كه 
توانستيم به روزنامه برگرديم و وقتي كه چاپ 
سوم روزنامه و آن تيتر را ديديم خستگي از تن 

بيرون رفت.«
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تیتر »شاه رفت« يکي از ماندگار ترين تیترهاي انقالب ۱۳۵7 است که در 26دي ماه در صفحه 
نخست روزنامه اطالعات نقش مي بندد.

مرحوم غالمحسین صالحیار، سردبیر وقت روزنامه اطالعات در خاطرات شفاهي خود که سیدفريد 
قاسمي آن  را نقل مي کند، مي گويد: »چون رفتن شاه قطعي است و توانسته ايم تاريخ و حتي ساعت 
پرواز را هم به دست بیاوريم بايد پیش بیني کار ها را بکنم. مي دانم در ساعتي که پرواز انجام مي شود، 
رساندن عکس به روزنامه و انعکاس جزئیات چگونگي انجام اين حادثه مهم مقدور نیست. از اين رو 
از فرصتي که پیش آمد استفاده کردم و عباس مژده بخش، رئیس شعبه صفحه بندي و مسئول 
آرايش صفحه اول روزنامه را به کنج خلوت مي کشــم و با او به صحبت مي نشینم. از مدتي قبل 

مسئله تیتر اول روزنامه در روز رفتن شاه فکر مرا به خود مشغول کرده است.
همان دو کلمه را روي يک تکه کاغذ کوچک نوشتم و دادم دست مسئول فني و پرسیدم: مي تواني 
اين دوکلمه را با دستگاه »آگران« طوري بزرگ کني که تمام عرض باالي صفحه اول را بپوشاند؟ 
يکه خورد و گفت مگر تمام شد؟ گفتم: مي شود، اما فعالً فقط بین من و تو باشد. مي خواهم کارمان 

را جلو بیندازيم.
ضمناً هم خودت در آرشیو بگرد و يک عکس از شاه و فرح با لباس زمستاني در فرودگاه مهرآباد پیدا 
کن که آنها را پشت به دوربین درحال نزديک شدن به هواپیما نشان دهد. طوري باشد که دارند 
مي روند، دور مي شوند. آن را هم سه ستوني بساز. فیلم تیتر و گراور را هم، بعد از که به من نشان 

دادي، بگذار در کشويت و درش را هم قفل کن. فکر نمي کنم زياد در کشور بماند.
به عباس مژده بخش اطمینان صد درصد داشتم. هنوز 2ساعت نگذشــته بود که اين بار او مرا 
به   همان کنج خلوت کشاند و نمونه کار را نشان داد. درست   همان چیزي بود که خواسته بودم. 

خنديدم و از هم جدا شديم...
26 ديماه از   همان نخستین ساعات صبح، خبرهاي رسیده از دربار، نخست وزيري، فرودگاه مهرآباد 
و منابع ديگر نشان مي دهد که امروز خروج شاه قطعي است. مهم ترين قسمت تدارك کار امروز قباًل 
ديده شده و فقط مسائلي نظیر استقرار خبرنگار و عکاس در فرودگاه و نظاير آن باقي مانده است... 
ناگهان صداي رئیس دفترم بلند شد که گوشي ديگري را به دستم داد و گفت: فرودگاه... صداي 

خبرنگار مستقر در فرودگاه را شنیدم و کلماتش را به اين شرح يادداشت کردم.
هواپیماي بوئینگ 727 شهباز حامل شاه و فرح سر ساعت ۱2:۳۰از زمین بلند شد و من االن دارم 
با چشم مسیر اوج گرفتن آن را در آسمان دنبال مي کنم. گوشي را گذاشتم و عین جمله اي را که 
يادداشت کرده بودم در گوشي تلفني که به دانشجويان ايراني وصل بود با صداي بلند براي آنها 
و همچنین جماعتي که دور میزم و در سالن تحريريه اجتماع کرده بودند، قرائت کردم. صداي 
نماينده دانشجويان خطاب به دوســتانش با فرياد بلند شد: بچه ها! خبر رسمي، شاه رفت. غريو 
شادماني را از يک سو به وسیله خط تلفني از هزاران کیلومتر دور تر در لس آنجلس مي شنیدم و 
از سوي ديگر از اجتماعي که در ســالن تحريريه و به خصوص کنار میز من حلقه زده بود. در اين 
میان قیافه مژده بخش جلب نظر مي کرد که از پشت حلقه جمعیت با حرکات دست و سر و گردن 
مي خواست مرا متوجه خود کند. وقتي ديدم چشمم به او افتاده  است فرياد زد: برم؟! جواب دادم: 

برو. او کار اصلي اش را در صفحه اول، براي نخستین بار دو روز زود تر انجام داده بود.«
تیتر »رژيم متالشي شد« هم از تیترهاي مهم دوران انقالب است. عضو شوراي سردبیري روزنامه 
اطالعات درباره اين تیتر گفته است: »تیترهاي مهم دوران انقالب به جز تیترهاي »شاه رفت« و 
»امام آمد«، تیتر »رژيم متالشي شد« بود که سقوط رژيم سلطنتي در ايران را در تاريخ 22بهمن با 
تیتر درشت نشان مي داد. آن همزماني بود که تمام دژهاي حکومتي فرو ريخته بود و براي روزنامه 

مسجل شد که دوران سلطنت به پايان رسیده است.«

كيهان – شماره 10629- 15 بهمن 57
امروز دولت بختيار از شــوك اوليــه ورود امام 
رحمت اهلل عليه و اســتقبال ميليوني از ايشان 
خارج شده اســت و نخستين واكنش هايشان در 
روزنامه ها ديده مي شود. تيتر يك روزنامه كيهان، 
به گفته هاي نخست وزير رژيم پهلوي اختصاص 
دارد و شايد به همين دليل از روزنامه امروز زياد 
استقبالي نمي شود و كيهان به چاپ دوم نمي رسد. 
بختيار گفته است كه در برخي از اصول، نه با شاه 
سازش مي كند، نه با خميني. اكثر شهرستان هاي 
ايران همچنان صحنه نبردهاي خياباني اســت و 
خبرهاي مربوط به آمار شــهدا و مجروحان روز 
گذشته در روزنامه هاي امروز به چاپ رسيده است.

كيهان – شماره 10630- 16 بهمن 57
تصوير در آغوش كشيدن يك كودك توسط امام 
رحمت اهلل عليه، عكس يك روزنامه كيهان است 
كه مردمي بودن نهضتي را نشــان مي دهد كه در 
ايران به پا شده است. روزنامه نگاران كيهان، امروز 
براساس شنيده ها و تحليل هايشان، پيش بيني 
كرده اند كه امام، فردا رئيس دولت موقت را معرفي 
مي كند. بخش هايي از گفت و گوي شــب گذشته 
شــاهپور بختيار با راديو تهران هم منتشر شده 
است. او مي گويد:»من ميل دارم كه رژيمي در اين 
مملكت استوار شود كه نه رژيم ديكتاتوري شاه 
است و نه شبيه جمهوري ليبي و پاكستان. متأسفم 

كه آيت اهلل خميني به پيام هايم توجه نكردند...«

كيهان – شماره 10632- 18 بهمن 57
خبر معرفي بازرگان به عنوان نخست وزير موقت، 
تقريبًا به گوش همه رسيده است. مردم تهران هم 
براي حمايت از اين فرمان مهم امام رحمت اهلل عليه 
به خيابان ها آمده اند. عكس يك روزنامه كيهان 
امروز هم به همين حضور گســترده راهپيمايان 
اختصاص دارد كه در حال حركت به سمت مدرسه 
رفاه هســتند. كيهان در مطلب اول امروز با تيتر 
»مذاكرات پشــت پرده درباره سرنوشت شاه« 
نوشــته اســت: »منابع آگاه مي گويند به زودي 
مذاكرات پشت پرده مهمي درباره سرنوشت شاه 
آغاز خواهد شد... يك ســوءظن مهم اين است 
كه ارتش بخواهد براي بازگشــت شاه دست به 

كودتا بزند...«

كيهان – شماره 10632- 19 بهمن 57
امروز همافران نيروي هوايي در مدرســه علوي 
با لباس نظامي حاضر مي شوند و با فرمان رژه، از 
برابر امام رژه مي روند و با او بيعت مي كنند. حسين 
پرتوي، عكاس روزنامه كيهان، عكسي از پشت سر 
در اين مراســم مي گيرد كه در صفحه نخســت 
روزنامه امروز چاپ مي شود. پرتوي با تيزهوشي 
خاصي كه داشت، توانست تنها عكاسي باشد كه 
در مراسم بيعت همافران با امام حضور پيدا مي كند. 
او به مسئوالن حفاظت مدرسه علوي قول مي دهد 
كه در عكسش صورت هيچ كس از همافران ديده 
نشود. بعد از چاپ اين عكس در روزنامه كيهان، به 

همافر ها حمله مي شود.

كيهان – شماره 10632- 21 بهمن 57
بختيار، شب گذشته اعالم كرده كه عكس روزنامه 
كيهان از رژه همافران در مقابل امام رحمت اهلل عليه 
يك مونتاژ بچگانه بوده است. اما امروز اعالميه اي 
از طرف كميته تبليغات دفتر امام درباره اين عكس 
كيهان منتشر مي شود كه تأييد كردن اين عكس 
توسط امام را بيان مي كند. ماجراي چاپ عكس 
بازتاب هاي ديگري هم در روزهاي قبل داشــته 
كه مهم ترين آن ها، جنگ خونين لشــكر گارد 
شاهنشاهي با مأموران نيروي هوايي بوده است. 
كيهان خبر مي دهد كه در مبارزات مربوط به نيروي 
هوايي، ده ها نفر شهيد و صد ها نفر به شدت مجروح 

شده اند. مردم مسلح به ياري همافران رفته اند.

درباره يکي از مهم ترين تیتر هاي آن روزهاي روزنامه اطالعات

تيتر: »شاه رفت«



46

مسيرهاي انقالب؛ 
مسيرهاي آزادي

از سال ۴2تا سال ۵7، اتفاق هايي در بعضي از 

مسیرها افتاده است که سرانجامش، پیروزي انقالب 

بوده؛ اتفاقاتي که اين مسیرها را، ماندگار کرده

هيچ انقالبي توي خانه هــا به پيروزي 
نمي رســد. انقالب ها، توي خيابان  ها و 
ميدان ها بوده كه به پيروزي و سرانجام 
رسيده اند. تا وقتي كه بسياري از مردم، 
وارد خيابان ها و ميدان ها نشــده و عماًل 
حضور خودشان را،  به رغم همه مخاطرات، 
اعالم نكنند، اتفاقي نخواهد افتاد. انقالب 
اسالمي ايران نيز، از درون مساجد و خانه ها 

و... شروع شد و در مسيرها و خيابان ها به 
سرانجام رســيد؛ آنجا كه سيل خروشان 

مردم، به رغم همــه خطرها، اعالم كردند كه 
رژيم پهلوي را نمي خواهند و طالب حكومت 

اسالمي هستند. حاال كه سالروز پيروزي انقالب 
است، بازخواني چند مسير اصلي انقالب، خالي از 

لطف نخواهد بود.

بيدارسازترين مسير
13 شهريور، نماز عيد فطر در تپه هاي قيطريه

در ايران، سال ۵7، واقعه اي رخ داد که در مسیر شــکل گیري انقالب و تاريخ 
ايران بسیار مؤثر بوده است. در ۱۳ شهريور سال ۵7، تهران بزرگ ترين تظاهرات 
تا آن روز را تجربه کرد. جمعیت تظاهر کنندگان کــه به بیش از چند میلیون 
نفر مي رســید، خیابان هاي تهران را به ســمت محل برگزاري نماز عید فطر 
پوشانده بودند. رژيم شــاه که تا آن زمان از عمق فاجعه و نارضايتي مردم خبر 
نداشت، يکباره از خواب غفلت بیدار شد. در روز ۱۳ شهريور سال ۱۳۵7، نماز 
و راهپیمايي میلیوني تاريخي عید فطر، به امامت حجت االسالم دکتر مفتح در 
تپه هاي قیطريه برگزار شد. رهبري اين تظاهرات را روحانیت مبارز تهران به عهده 
داشت. اين تظاهرات بسیار آرام برپا شد و سربازان مستقر در بین راه با شاخه هاي 
گل مردم مســلمان روبه رو شدند. بعد از نماز شــرکت کنندگان در خیابان ها 
علیه رژيم دست به راهپیمايي زدند. آنچه در تهران موجب وحشت رژيم شد، 
حضور میلیوني مردم در خیابان هاي تهران بود. تهران، هرگز چنین جمعیتي 
به خود نديده بود. درباريان درباره اين روز در خاطراتشان نقل کرده اند که شاه 
با هلي کوپتر از باال، با چشم خود مي ديد که سیل بي پايان جمعیت پس از اقامه 
نماز عید فطر، فرياد زنان به مرکز شهر رسیده اند. او هنگام بازگشت، حاضران 
ازجمله فرماندهان نظامي و هويدا و درباريان را به سخت ترين ناسزا ها گرفت. 
سرانجام از شدت خشم، لگدي بر بدنه اتومبیل کورسي المبورگیني محبوبش 
کوفت. سوار بر آن شده و رفت. گويا صداي آن يک میلیون تن در گوشش بود 
که تا فردا هیچ کس را نپذيرفت. در اين زمان، حتي فرح نیز امکان مالقات با او 
را نیافت. نماز عید فطر و تظاهرات پس از آن، مسیري بود براي تعيين هويت 
مبارزات مردمي. اين مســیر هويت انقالب ايران را کاماًل اسالمي به جهانیان 

معرفي کرد و بین مبارزه و مذهب پیوند برقرار کرد.

خونين ترين مسير
17 شهريور، ميدان ژاله

نماز عید فطر، موجب شد تا شاه مقابله خشونت آمیز با انقالب اسالمي را انتخاب 
کند که نتیجه آن کشتار مردم در جمعه سیاه يعني ۱7 شهريور ۵7 بود. اين واقعه به 
قدري خونبار و تأسف بار بود که مسیري هموار و گشوده براي پايان يافتن سلطنت 
را در ۵ ماه مي سر کرد. دعوت کننده اصلي راهپیمايي روز هفده شهريور روحاني اي 
به نام عالمه يحیي نوري بود. اين فرد از مبارزين ضد نظام شاهنشاهي بود که اطراف 
میدان ژاله زندگي مي کرد. از نخستین ساعات صبح روز جمعه، مردم براي شرکت 
در راهپیمايي و نمازجمعه به امامت عالمه يحیي نوري راهي میدان ژاله شدند. غافل 
از آنکه از ساعت 6 صبح، حکومت نظامي توسط فرماندار تهران ارتشبد غالمعلي 
اويسي اعالم و درحال اجرا و اجتماع بیش از سه نفرهم ممنوع بود. در صبح جمعه، 
۱7 شهريور سال ۱۳۵7، مردم تهران پس از اداي فريضه صبح، براي چهارمین روز 
متوالي از خانه ها بیرون آمده و سیل آسا به سمت خیابان ها آمدند. مرکز تجمع آنان 
میدان ژاله )میدان شهداي کنوني( بود. همین که مردم به خیابان ها رسیدند، ناگهان 
با ديدن تانک ها و زره پوش هاي نظامي و مأموران مسلسل به دست حکومت، غافلگیر 
شدند، ولي بدون اعتنا به سربازان، به حرکت خود ادامه دادند. از خیابان هاي اطراف، 
سیل انبوه جمعیت با سر دادن شعارهاي انقالبي، به سمت میدان ژاله در حرکت 
بود. مأموران مســلح پس از چندبار اخطار، از زمین و هوا جمعیت را ناجوانمردانه 
هدف رگبار مسلسل قرار دادند. حضرت امام خمیني رحمت اهلل علیه، در ۱۸ شهريور 
سال ۱۳۵7، با ارسال پیامي به ملت شريف و شجاع ايران، ضمن ابراز همدردي با 
ملت، کشتار وحشیانه رژيم شاه را محکوم اعالم کردند و اجر شهداي اين واقعه را با 
شهداي کربال قیاس کردند. از اين رو مردم وحشت زده دوباره جرأت و توان خود را 
بازيافتند و به شکلي جدي تر به مبارزات خود ادامه دادند به گونه اي که مسیر  خونبار 

۱7 شهريور را با فاصله ۵ ماه به مقصد انقالب رساندند.
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موفق ترين مسير
22 بهمن، تهران در تسخير مردم

روز 22 بهمن را مي توان اصلي ترين و گسترده ترين مسیر طي شده توسط 
ملت ايران براي رسیدن به پیروزي نهايي دانست. اين مسیر در گام هاي 
متوالي توســط ملت طي شــد تا آنها را به مقصد پیروزي قطعي رساند. 
نخستین گام صبح 22 بهمن ۱۳۵7 بود که فرماندهان ارتش آماده شدند 
تا در جلسه شــوراي عالي ارتش حاضر شوند. طي اين جلسه فرماندهان 
به تشريح وضعیت نیروهاي ارتش و مشــکالت آنها پرداختند. آنچه در 
اين جلسه گفته شد، همه حکايت از ناتواني ارتش در برابر موج خروشان 
انقالب داشت. گام دوم در ســاعت يک بعدازظهر بود که اعالمیه ارتش 
مبني  بر بي طرفي از راديو پخش شد. شوراي عالي ارتش در اين اعالمیه 
از سربازان خواست تا به پادگان ها بازگردند. امام خمیني رحمت اهلل علیه 
نیز در پیامي خطاب به ملت ايران از آنان خواســت در عین هوشیاري و 
مراقبت و آمادگي براي در هم کوبیدن هر نوع حمله تازه اي از سوي ارتش، 
از حمله، آزار و درگیري با آنها در پادگان هايشان خودداري شود. گام سوم 
وقتي بود که نمايندگان مجلس شــوراي ملي به سفارش رئیس مجلس 
به طور دسته جمعي استعفا دادند. تمام مسیر ها يک به يک براي رسیدن به 
هدف نهايي به سوي انقالبیون گشوده مي شدند.   همان روز مراکز حساس 
دولتي يکي يکي به تصرف انقالبیون در  آمدند. راديو تهران که از ساعت 
۱۱ ظهر 22 بهمن در محاصره نیروهاي مردمي قرار داشت، در گام چهارم، 
ساعت 2 بعدازظهر کاماًل در اختیار آنان قرار گرفت. در ساعت ۵/۴۵پیام 
امام خمیني رحمت اهلل علیه از راديو پخش شد و امام در اين پیام مردم 
را از اعمال غیرقانوني برحذر داشت. گام پنجم بعدازظهر 22 بهمن اتفاق 
افتاد. زماني که سپهبد رحیمي، فرماندار نظامي تهران، نیک پي، منصور 
روحاني و نصیري، رئیس سازمان اطالعات و امنیت کشور )ساواك( توسط 
مردم دستگیر شدند. گرچه شهیدان بســیاري در اين روز تقديم اهداف 
واالي انقالب شــدند، اما پیروزي نهايي بعد از 2۵۰۰ سال تحمل رژيم 

شاهنشاهي به سرانجام رسید.

اولين مسير
15 خردا 57، بازار و ادارات تهران

قیام ۱۵ خرداد ســال ۴2 نقطه عطفي در مبارزه با رژيم پهلوي بود. از 
اين مقطع ديگر کاماًل آشکار شــد که حکومت، بنا ندارد هیچ گونه حق 
انتقاد و اعتراضي را براي منتقدان و مخالفانش به رسمیت بشناسد. از 
اين رو اين قیام مسیر جديدي براي ادامه مبارزات انقالبیون گشود. امام 
خمیني طي پیامي ۱۵ خرداد را تعطیل اعالم کردند. در خرداد سال ۵7 
از چند روز قبل اعالمیه هايي در مشهد و چند شهر ديگر پخش شد که در 
آن، از مردم خواسته شده بود روز دوشنبه، پانزدهم خرداد در خانه هاي 
خود متحصن شوند و تا ســاعت ۵ بعد از ظهر، تدارك آذوقه ببینند تا 
مجبور به خروج از خانه نشوند. در اين اطالعیه آمده بود »سکوت باشکوه 
سراســر مملکت، گويا ترين زبان ملت و کوبنده ترين مشــت بر دهان 
استبداد خواهد بود. بهانه از دست دشمن گرفته و مجال براي خرابکاري 
و میدان براي آدمکشي به او ندهیم.«  با انتشار اعالمیه هاي مختلفي که 
مخفیانه میان مردم پخش مي شد، بازاريان، کارمندان و دانشجويان نیز 
اعالم کردند که روز دوشــنبه به محل کار و درس خود نخواهند رفت. 
دولت طي بخشنامه شديد اللحني به کارمندان اخطار کرد چنانچه روز 
دوشــنبه در محل کار خود حضور نیابند، اخراج خواهند شد. جمشید 
آموزگار، نخست وزير وقت نیز گفت: »مردم اتفاقاً بايد در اين روز بیشتر 
به خیابان بیايند. بايد مغازه ها باز باشــند تا نشــان بدهند که يک عده 
معدود گمراهي نمي توانند پیشرفت يک مملکت را متوقف سازند.« اين 
اعتصاب، بخش هايي زيادي از شهر تهران و بسیاري از شهر هاي کشور 
را به صورت نیمه تعطیل درآورد. دانشجويان نیز در بعضي از دانشگاه ها 
دســت به اعتصاب زدند و کالس ها را تعطیل کردند. هیچ گاه حکومت 
تصور نمي کرد که به يکباره شهر تعطیل شود. اين اعتصاب و تعطیلي که 
کل کشور را درگیر کرده بود، نشان داد که عده بسیاري همگام با انقالب 

پیش مي روند و وحدت مردم انقالبي را بیش از پیش آشکار کرد.

دانش آموزي ترين مسير
13 آبان، دانشگاه تهران

۱۳ آبان سال ۱۳۵7 نیز مســیري ديگر از مسیرهاي پر افتخار انقالبیون 
است که اين بار توســط دانش آموزان و دانشــجويان ايراني گشوده شد. 
در روز ۱۳ آبان ســال ۱۳۵7، دانش آموزان مدارس تهران در حمايت از 
حضرت امام خمیني رحمت اهلل علیه مدارس خــود را تعطیل کرده و به 
سمت دانشگاه تهران حرکت کردند. آنها به همراه دانشجويان و گروه هاي 
ديگري از مردم در محوطه دانشگاه گرد آمدند تا از حقوق خود دفاع کرده و 
اعتراض خود به حکومت شاه را آشکار کنند. مأموران دولتي که از اين اقدام 
باخبر شده بودند، دانشگاه را به محاصر خود درآوردند تا هرگونه حرکت 
و اعتراضي را همانجا سرکوب کنند. ســاعت يازده صبح، دانش آموزان و 
دانشجويان با شعارهاي کوبنده »اهلل اکبر«، »درود بر خمیني« و »مرگ بر 
شاه« اعتراضات خود را آغاز کردند. مأموران براي آنکه تجمع کنندگان را 
پراکنده سازند، ابتدا چند گلوله گاز اشک آور در میان دانش آموزان پرتاب 
کردند، اما تجمع کنندگان نه تنها پراکنده نشدند، بلکه با تمام توان به شعار 
دادن ادامه دادند تا اينکه تیراندازي آغاز شــد و دانش آموزان يکي پس از 
ديگري در خون غلتیدند. در اين واقعه ناگوار، ۵6 تن شــهید و صد ها تن 
ديگر مجروح شدند. مسیري که دانش آموزان پیمودند، گرچه خونبار و تلخ 
بود اما براي همیشه در تاريخ ايران و در ذهن ديگر دانش آموزان اين مرز 
و بوم ثبت شد. مسیر آنها راهي گشــوده به سوي دانش آموزان علیه ظلم 
و مبارزه با تمام بي عدالتي ها است. حضرت امام خمیني رحمت اهلل علیه 
زماني که اين خبر ناگوار را در پاريس شنیدند، در پیامي براي امت ايران 
فرمودند: »عزيزان من صبور باشید که پیروزي نهايي نزديک است و خدا 
با صابران است. ايران امروز جايگاه آزادگان است... من از اين راه دور چشم 
امید به شــما دوخته ام... صداي آزاديخواهي و استقالل طلبي شما را به 

گوش جهانیان مي رسانم.« 

عاشورايي ترين مسير
19 آذر، محرم از پيچ شميران تا ميدان آزادي

مسیري که امام حسین علیه السالم براي همیشه در تاريخ شیعیان گشود 
هیچ گاه به بن بست نخواهد رســید و در تاريخ کشور ما نقطه عطف تمام 
مبارزات به شمار مي رود. مسیر امام حسین علیه السالم همان مسیري است 
که خون را بر شمشــیر پیروز کرد. در محرم سال ۵7 مصادف با وقايع روز 
نوبت ايراني ها بود تا اين مسیر را به سمت پیروزي نهايي بپیمايند.در آن سال 
جامعه روحانیت مبارز، آيت اهلل طالقاني و جمعیت ايراني دفاع از حقوق بشر 
به وسیله اعالمیه هايي، از مردم دعوت کردند تا در راهپیمايي روز تاسوعا 
و عاشورا شرکت کنند. آيت اهلل طالقاني گفته بود که در ساعت 9صبح روز 
يکشنبه از مقابل منزل خود در پیچ شمیران حرکت خواهد کرد. مطبوعات 
در اعتصاب به سر مي بردند و راديو و تلويزيون در دست دولت نظامي بود، اما 
اعالمیه ها، ديوار نوشته ها و جوانان با نوشتن خبر روي مقوا و چرخ در شهر 
اين اخبار را در تهران به گوش مردم رساندند.از اين رو صبح عاشورا عزاداري 
مردم به تظاهرات ضد دولتي تبديل شــد. دولت نظامي اعالم کرد برپايي 
عزاداري در تاسوعا و عاشورا آزاد است و يک ساعت نیز از ساعات منع عبور و 
مرور کم کرد، اما مردم که به جاي علم و کتل، هزاران پالکارد با جمله هايي 
تند علیه حکومت و هزاران عکس از دشمنان تاريخي شاه و مبارزين و شهدا 
را حمل مي کردند، هر لحظه منتظر وقوع حادثه اي تازه يا آغاز درگیري يا 
تیراندازي بودند. آنها حتي اسم، نشــاني خود و کودکانشان را نوشته و در 
جیب لباس هايشان گذاشته بودند تا درصورت درگیري يا شهادت، قابل 
شناسايي باشند. مسیر اصلي راهپیمايي در تهران از پیچ شمیران تا میدان 
شهیاد، که مردم آن را آزادي مي نامیدند، بود.آن  روز اين  راه پیمايي  عظیم ، 
که  يک  رفراندوم  باشکوه  بود، به  پايان  رســید و همه  وعده  دادند که  فردا 
)عاشورا( نیز به  اين  حرکت  ادامه  دهند. رفراندوم  تاسوعا، عمق  نفوذ حضرت  
امام  رحمت اهلل علیه، بر مردم  را نشان  داد و مشخص  کرد انقالب مردم ايران 

يک انقالب مذهبي است و با دين گره خورده است.
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 رسالت نوارهاي صوتي 
در مبارزات انقالب  چه بود و چگونه رد و بدل مي شدند؟

 نوارهايي كه پا داشتند
روح داشتند

نوارهاي صوتي از ابزارهايي بودند كه در زمان مبارزات انقالبي، به كمك مبارزين آمدند و بخشي از بار اطالع رساني 
و انتقال پيام ها را به دوش كشيدند. صاحبان انديشه هاي انقالبي در مساجد سخنراني مي كردند و نوارهاي ضبط 
شده  اين سخنراني ها دست به دست و شهر به شهر مي گشت و گوش به گوش مي پيچيد. مردم در مساجد به 
اين نوارها گوش مي دادند و بعد از خارج شدن از مسجد، محتواي اين سخنراني ها و پيام ها را به گوش ديگران 
مي رساندند و آن را براي همديگر نقل مي كردند. محتواي اين نوارها گاهي هم اعالميه اي مي شد كه از يك صبح 

تا شب، توي تمام خيابان ها و خانه هاي شهر پخش شده بود.

محتواي نوارهاي صوتي انقالبي
استفاده  عمده از نوارهاي صوتي براي انتقال پیام ها 
در زمان انقالب، از آنجايي شــروع شــد که امام 
خمیني رحمت اهلل علیه بــه نجف و بعد به پاريس 
تبعید شــد. يعني دلیلي که باعث شد استفاده از 
نوارهاي صوتي بین انقالبیون رواج پیدا کند، دوري 
از امام بود و نیاز به ابزاري کــه بتواند امانتدارانه، 
صحبت هاي ايشان را به مردم منتقل کند. محتواي 
اين نوارها، صحبت ها و سخنراني هايي بود که امام 
خطاب به مردم داشتند. محتواي اين نوارها گاهي 
تلفني به دست انقالبیون در داخل کشور مي رسید 
يا سوغاتي بود که از سفر برگشته ها با خود به ايران 
مي آوردند. زمــان اقامت امــام خمیني در نجف، 
نوارهايي با محتواي درســي براي شاگردان امام 
به ايران مي رسید. شــاخص ترين نوارهاي صوتي 
انقالبي متعلق به سخنراني هاي امام خمیني است. 
با اين حال محتواي ســخنراني هاي افرادي مثل 
دکتر علي شــريعتي، آيت اهلل محمود طالقاني و 
ديگر انديشمندان و انقالبي ها هم دست به دست 

میان مردم مي گشت.
در ســال ۱۳۵7، با نزديک شــدن به ســرنگوني 
حکومت شاهنشاهي، ســرودهاي انقالبي هم به 
محتواي نوارهاي انقالبي اضافه شد. حسینیه  ارشاد 
جايي بود که سرود معروف »خمیني اي امام« در 
آن ضبط شد و با بازگشت امام به ايران، اجرا شد. 
البته پیش از تبعید امام خمیني هم استفاده هايي 
از نوارهاي صوتي به عنوان رسانه هايي براي انقالب 
صوت گرفت. بارزترين نمونه ي آن هم در جريان 
سخنراني تاريخي امام خمیني رحمت اهلل علیه در 

خرداد سال ۱۳۴2اتفاق افتاد.

معروف ترين نوار انقالبي
معروف ترين نوار صوتي اي کــه در جريان انقالب 
دســت به دســت مي شــد و هیاهوي زيادي هم 
در شــهرهاي مختلف ايجاد کرد، نوار سخنراني 
امام خمیني رحمت اهلل علیه در ۱۳خرداد ســال 
۱۳۴2در قم بود. آن ســال ها قم به مرکزي براي 
مبارزه  روحانیت علیه رژيم تبديل شــده بود. امام 
خمیني رحمت اهلل علیه در اعتــراض به تصويب 
اليحه  انجمن هاي ايالتي و واليتي ســخنراني تند 

و کوبنده اي علیه شاه در مدرسه  فیضیه انجام داد.
نمونه اي از نوار صوتي اين ســخنراني به زودي در 
تمام استان هاي شهر توزيع شد و طالب در مدارس 
علمیه و مســاجد به آن گوش مي دادند. مأموران 
امنیت و اطالعات تمام استان ها به جست و جوي 
اين نوارها برآمده و نامه نگاري هاي بسیاري در اين 
زمینه از استان هاي کشور به تهران صورت گرفت.

امام خمیني در اين سخنراني که در عصر عاشورا 
اتفاق افتــاد، ضمن اخطارهــا و نصیحت هايي به 
شــاه، حکومت را همدست اســرائیل خواند و از 
بي حرمتي ها نســبت به روحانیت گاليه کرد. اين 
سخنراني موجب دســتگیري امام خمیني و قیام 

پانزده خرداد شد.
امــام خمینــي در بخشــي از ايــن ســخنراني 
مي گويد:»گفته اند شــما ســه چیز را کار نداشته 
باشــید، ديگر هر چه مي خواهیــد بگويید، يکي 
شاه را کار نداشته باشــید، يکي هم اسرائیل را کار 
نداشــته باشــید، يکي هم نگويید دين در خطر 
است... خوب اگر اين سه تا امر را ما کنار بگذاريم، 
ديگر چه بگويیم؟! ما هر چه گرفتاري داريم از اين 

سه تاست...«

توزيع نوارهاي صوتي انقالبي
توزيع نوارهاي انقالبي، به اندازه  توزيع اعالمیه ها و 
شب نامه ها دشوار بود. نوارهايي که در زمان حضور 
امام خمیني در نجف و نوفل لوشــاتو پر مي شد، 
توسط مسافران به داخل کشور آورده مي شد. براي 
اينکه محتواي اين نوارها شناسايي نشود، روي اين 

نوارها برچسب مي زدند »موسیقي شرقي«.
نوارها در تهران به دســت انقالبي ها مي رسید. از 
روي آن نوارهاي ديگري، حدود بیســت، ســي 
نوار کاست، تکثیر مي شــد و به استان هاي ديگر، 
به دست روحانیون و معتمدان مي رسید. مساجد 
و حوزه هاي علمیه ازجمله جاهايي بودند که اين 
نوارها در آنجا توزيع مي شد و طالب و مردم به آن 

گوش مي دادند.
از مهر ماه ســال ۱۳۴۴تا ســال ۱۳۵6، به دلیل 
کم شدن فعالیت هاي سیاســي، حجم نوارها هم 
کمتر شد. از سال ۱۳۵6با از سرگیري فعالیت ها، 
نوارها هم دوباره دست به دست مي شد؛ اين بار در 
تظاهرات ها و راهپیمايي ها هم مي شــد سراغي از 

نوارهاي صوتي گرفت.
گاهي نوارهاي ســخنراني را روي نوارهاي ديگر 
ضبط مي کردند؛ ابتداي نوار موسیقي بود و همین 
باعث مي شد تا درصورت دســتگیري و لو رفتن 
نوارها، شانسي براي فرار از دست مأموران ساواك 
وجود داشته باشد. بعد از مدتي از تکثیر نوارهاي 
سخنراني، ســاواك اين موضوع را مي فهمد. اين 
موضوع باعث مي شــود تا مأموران ساواك هر نوار 
صوتي مشــکوکي را از ابتدا تا انتها با دقت گوش 
کنند؛ اين موضوع از اسناد و گزارشات ساواك به 

خوبي روشن است.

اعالميه هاي صوتي؛ كوتاه و برنده
اعالمیه هاي صوتــي، پیام هاي کوتاهــي بودند 
که حضرت امام خمیني رحمــت اهلل علیه در نوار 
کاســت ها به ايران مي فرســتادند. اين پیام هاي 
کوتاه براي توزيع راحت تر، روي کاغذ پیاده  شده 
و به سرعت در تمام کشــور توزيع مي شدند. اين 
صحبت ها معموالً با امضاي گروه هاي انقالبي مثل 
»فجر اســالم« و مواردي از اين دســت به صورت 
اعالمیه توزيع مي شدند؛ گروه هايي که به صورت 
محلي، در مساجد شــکل مي گرفتند و روحانیون 

نقش اساسي اي در هدايت آنها داشتند.
اواخر ســال ۱۳۵7بود و اوج تظاهــرات  مردمي. 
پاي نوارهاي صوتي انقــالب از مراکز راهپیمايي 
به دانشگاه ها هم باز شــده بود. دانشجوها دسته 
دسته کنار هم جمع مي شدند و به اين نوارها گوش 

مي دادند و درباره  آنها بحث و گفت وگو مي کردند.
تکثیر نوار کاســت هاي انقالبي، سخنراني هاي امام 
خمیني و دکتر شريعتي و اســتاد مطهري و ديگر 
بزرگان، با سرعت و تعدد بیشتري انجام مي گرفت. 
نمايشــگاه هايي از عکس هاي شــهداي انقالب در 
گوشه و کنار شــهر برپا مي شد. اين نمايشگاه ها هم 
به محل هاي عرضه  نوارهــاي صوتي انقالبي تبديل 
شده بودند. اواخر ســال ۱۳۵7، دشواري هاي توزيع 
نوارهاي صوتي کمتر شــده بود و اين ابــزار انتقال 
ديدگاه ها، راحت تر به دست مردم مي رسید. گاهي در 
نمايشگاه هاي عکس شهداي انقالب يا محل هايي اين 

چنیني، اين نوارها به فروش هم مي رسید.
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سبك زندگي
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مثل يك سـالح  براي مومنان
با دعا و انواع آن بیشتر آشنا شويد

دعا كردن و درخواست از خداوند متعال، بخشي از زندگي همه ماست. يعني حتي كساني كه به ظاهر اهل دين و دينداري هم نيستند، هنگامي كه مضطر شوند 
دست به دعا بلند مي كنند. حتما بارها هم درباره آثار دعا كردن چيزهاي مختلفي شنيده ايم، فضيلت هايي كه همگي از دل روايات مختلف معصومين عليه السالم 
بيرون آمده است. مثال گفته شده كه دعا محبوب ترين اعمال نزد خداوند است، يا انسان را از گزند دشمنان و مخالفان نجات مي دهد يا درهاي روزي را به روي او 
مي گشايد. از رسول خدا صل اهلل عليه و آله و سلم نقل شده است كه دعا، سالح مؤمنين و ستون دين و علت روشنايي آسمان ها و زمين است. خب حاال كه دعا 

اين همه فضيليت و اهميت دارد، ما بايد با دعا و انواع آن بيشتر آشنا شويم و درباره آن بيشتر بدانيم. در اين صفحه نكات مهمي در اين زمينه بيان شده است.

دعاهاي قرآني چيست؟
حتما تا به حال دعاي »امن يجیب...« را در هیأت ها 
و مراســم هاي مذهبي خوانده ايد. خب اين دعا، 
بخشي از آيات قرآن است که همان دعاهاي قرآني 
محسوب مي شــوند. در قرآن دعاهاي فراواني از 
پیامبران الهي نقل شده اســت؛ ازجمله آدم، نوح، 
ابراهیم، لوط، يوســف، موسي، ســلیمان، زکريا، 
عیسي علیه السالم و.... درضمن در قرآن دعاهاي 
متعددي به پیامبراکرم صل اهلل علیه و آله و ســلم 
تعلیم داده شده اســت. اين دعاها طیف وسیعي 
از درخواســت ها را دربرمي گیرد که ازجمله آنها 
مي توان به طلب عفو، غفران و رحمت الهي؛ طلب 
غفران براي خــود، والدين و مؤمنان، پوشــاندن 
گناهان، مؤاخذه نکردن بر نسیان و خطا، استواري 
در ايمان و هدايت، صبر و ثبــات قدم، پیروزي بر 
کافران و... اشاره کرد. از اين ادعیه قرآني به خوبي 
معلوم مي شود که از ديدگاه قرآن  دعا در همه اديان 
وجود داشته است. يادتان باشد بسیاري از دعاهاي 
قرآني با کلمه هاي »ربنا« و »رب« شروع مي شود.

تقسيم بندي دعاهاي مأثور 
دعاهاي مأثور هم داراي تقســیم بندي مشخصي 
میان علما دين ما هســتند. يک تقســیم بندي از 
نظر زمان است. يعني يک دســته دعاهاي مأثور 
موقت است و يک دسته از دعاهاي مأثور غیرموّقت 
هســتند. موقت يعني دعاهايي که بايد در زمان 
خاصي خوانده شــود. مثاًل دعاهايي که ما در ماه 
مبارك رمضان داريم؛ در روز اول مــاه اين دعا را، 
روز دوم اين دعا را و روز ســوم اين دعا را بخوان! 
اينها موقت هســتند؛ يعني وقت خاصي برايشان 
تعیین شــده اســت. بعضي دعاهاي مأثور براي 
»روز« خاصي بیان شده و بعضي ديگر براي »شب« 
خاصي، مثل شب قدر. تقسیم بندي بعدي از نظر 
مکان خواندن دعاست. همان طور که ما از نظر زمان 
خاص مي بینیم که بعضي دعا هاي مأثور براي زمان 
خاص اســت، براي مکان هاي خاص هم دعاهايي 
آمده است؛ يعني در چه مکاني چه بگو و چه دعايي 
بخوان. مثال در روايات آمده هنگامي که وارد مسجد 

مي شوي، فالن دعا را بخوان.

آيا مي توان در مأثور تغييري داد؟
اين موضوع هم بســیار مبتالبه است که متأسفانه 
برخي به اشتباه در دعاهاي مأثور تغییراتي مي دهند 
و فکر مي کنند که مضمون دعــا را بهتر کرده اند. 
حضرت آيت اهلل مجتبي تهراني رحمت اهلل علیه در 
اين خصوص گفته است: »ما مي بینیم که بعضي در 
ادعیه مأثوره دست مي برند. اينجا جاي تعبد است. 
تعبد معنايش همین است، عبوديت معنايش همین 
است که همان آدابي را که گفته اند من بايد حفظ 
کنم. از نَفسم بايد مراقبت کنم و نگذارم که در دعاي 
معصومین دخالت کند. حفظ قالــب يعني اينکه 
همان چیزي که رسیده است را تکرار کني. چرا که 
از معصومین اينطور رسیده است. پس چیزي به آن 
اضافه نکن. معصومین علیه السالم بهتر از من و تو 
رابطه بین دعا و اثر مترتبــه بر دعا را مي دانند. آنها 
رابطه و اثرگذاري دعــا و آن حاجت درنظر گرفته 
من و تو را خوب مي دانند.« محدثین ما هم در اين 
زمینه بسیار دقت کرده اند که حتي يک واو پس و 

پیش نشود.

 تفاوت دعاهاي 
مأثور و غيرمأثور 

در يک تعريف کلي بايد گفت که دعاي مأثور يعني 
دعايي که از معصومین نقل شــده اســت و دعاي 
غیرمأثور هم يعني دعايي که خودمان مي کنیم که 
مضمون و قالب آنها، ربطي به دعاهاي مأثور يا احاديث 
معصومین ندارد. حضرت آيــت اهلل مجتبي تهراني 
رحمت اهلل علیه درباره دعاهايي که از ائمه معصومین 
علیه السالم نقل شده اند مي گويد: »دعاهايي هست 
که از معصومین براي ما نقل شــده که شخص اگر 
اين دعا را بخواند، ثوابي هم بر آن مترتب شده است. 
تا اينجا اتفاق نظر است که آن ثواب را به او مي دهند 
مي خواهد سندش آن دعا تمام باشد، يا سندش تمام 
نباشد. اين مورد اتفاق نظر است.« ايشان همچنین 
درباره دعاهاي غیرمأثور گفته اند: »دعاي غیرمأثور 
عبارت از آن دعايي است که قالب ريزي آن در دست 
بنده است. يعني مي تواني دعايت را در هر قالبي و در 
هر عبارتي بريزي. مثل حاجت هايي که به هر لفظي و 

به هر زباني از خدا مي خواهیم.«
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آيا خواندن دعا و شنيدن آن اثر يكسان 
دارد؟

اولین نکته اين اســت که بدانیم دعاي جمعي در روايات سفارش 
شده است و ســريع تر از دعاي فردي به اجابت مي رسد. اما درباره 
اين سؤال که آيا خواندن و شــنیدن دعا، اثر يکسان دارد يا نه بايد 
گفت؛ واژه »دعا« به معناي خواندن و حاجت خواستن و استمداد 
است و حتي گاهي آن را مطلق خواندن معني کرده اند. درست است 
که خداوند متعال به هر آنچه در اعماق قلب بندگان خود مي گذرد، 
آگاه است، اما با وجود اين، بر زبان آوردن دعاها و خواسته هاي آنان 
را به عنوان موضوعي اعالم مي کنند که مورد پسند پروردگار بوده 
و پاداش فراواني را به دنبال خواهد داشــت. بنابراين نبايد به دلیل 
راحت طلبي، شــنیدن دعا را جايگزين خواندن آن کرد. البته اگر 
موانعي وجود داشته باشد مثل بي سوادي که خواندن دعا را ناممکن 
مي کند، شنیدن دعا نیز اگر با توجه و خشوع انجام شود، مي تواند 

انسان را به خداي خود نزديک کند.

تفاوت زيارت با دعا در چيست؟
قطعا وقتي به کتاب هاي ادعیه مثل مفاتیح الجنان مراجعه کنید، 
از برخي مطالب به عنوان دعا نام برده شده و برخي ديگر به عنوان 
زيارت. مثل ما هم دعاي ندبه داريم و هم زيارت عاشــورا يا زيارت 
جامعه کبیره و امین اهلل و.... خب تفاوت اين دو در چیست؟    تفاوت 
دعا با زيارت در همین است که زيارات با سالم شروع مي شود و ادعیه 
با اللهم و مانند آن شروع مي شود. در دعا، درخواست از خداوند است، 
ولي در زيارت مخاطب امام معصوم علیه الســالم و يا بزرگان ديگر 
است. ما در اين زمینه اصطالحات ديگري هم مثل نیايش، مناجات 
و نجوا هم داريم. فرقي اساسي بین معناي دعا و نیايش نیست، زيرا 
نیايش نوعي دعا کردن است. گفته شده که معاني مناجات و نجوا 
نیز از همديگر جدا نیستند، بلکه ريشــه واحد دارند و شايد نوعي 
دعا و نیايش باشند که همزمان با پنهاني و خصوصي بودن است و 

گفت وگويي بین عبد و موال در خلوت دل محسوب مي شود.

چرا گاهي دعاهاي ما مستجاب نمي شود؟
حتما براي شــما هم پیش آمده که دعا کنید و مســتجاب نشود، 
درحالي که خود خداوند فرموده اند که مرا بخوانید تا شما را اجابت 
کنم. اما در مورد اجابت  نشدن دعا، بزرگان داليل متعددي را بیان 
کرده اند که ازجمله مهم ترين آنها مي توان به اين موارد اشاره کرد؛ 
گاهي ما خدا را به زبان مي خوانیم، اما در قلب چشم امیدمان به خلق 
خداست. خب اين مانعي براي اســتجابت دعا محسوب مي شود. 
گفته شــده که هنگام دعا بايد واقعا »مضطر« بود. مضطر نبودن 
هم مي توان دلیل اجابت نشدن باشد. دعا کردن آدبي دارد که اگر 
رعايت شود دعا در معرض اجابت قرار مي گیرد، خب وقتي اين آداب 
را رعايت نکنیم نبايد توقع اجابت داشته باشیم. دعا درصورتي اجابت 
مي شود که خود شــخص تمام تالش خود را براي هدف اش کرده 
باشد و در اين زمینه کوتاهي صورت نگرفته باشد. درضمن اجابت 
ممکن اســت تا مدتي به تأخیر بیفتد و اين به معناي عدم اجابت 
نیست. در نهايت بايد گفت که وقتي دعا مي کنیم بايد باور داشته 

باشیم که خداوند اگر مصلحت بداند حتما حاجت ما را مي دهد.

توصیه هاي آيت اهلل مجتبي تهراني براي دعا کردن

چند كليد دعا
وقتي قرار است از دعا براي خواستن درخواست هايمان از خداوند استفاده 
كنيم، بايد درست دعا كردن را هم ياد بگيريم. براي ياد گرفتن دعا، يك راه 
اين است كه ببينيم بزرگان ديني ما چه توصيه هايي در اين زمينه داشته اند. 
اينجا چند توصيه را از زبان حضرت آيت اهلل آقا مجتبي تهراني)ره( برايتان 

آورده ايم كه حتما براي دعا كردن به كارتان مي آيد.

چطور دعا كنيم؟
وقتي مي خواهي از خدا تقاضا کني، نگاهي هم به سوابق گذشته ات بکن. اگر 
اشــتباه کرده اي، اول معذرت خواهي کن و بگو: خدايا! مرا ببخش و بعد هم 
وقتي که مي گويي بد کرده ام، نیتت اين باشد که ديگر خطايي مرتکب نشوي 

و بعد با صدق نیت، استغفار کن.

راه ها مسدود نيست
وقتي در شدت گرفتاري قرار گرفته اي، خیال مي کني که همه راه ها به سوي 
تو مسدود شده. درحالي که به هیچ وجه اين طور نیست. وقتي به باال رو کني و 
سراغ آن موجودي که محدود نیست و اليتناهي است بروي، خواهي ديد که 

هیچ راهي براي او مسدود نیست.

از خدا زياده طلبي نكنيد
ما بحث »جمیع حوائج دنیا و آخرت« را داريم؛ اّما مســئله اين است که اين 
حوائج مادي سقف دارد. انسان نبايد در امور دنیايي از خدا زياده طلبي کند. 
چون اثر سوء دارد و بدترين اثر سوئش، تعلّق قلبي به دنیا است. وقتي انسان 

مي خواهد از اين دنیا برود، دل بستگي به دنیا او را بیچاره مي کند.

در اجابت دعا عجله نكنيد
شخص در اجابت اســتعجال دارد و بعد به تأخیر مي افتد مأيوس مي شود. 
مأيوس که شد، دعا را کنار مي گذارد. اگر کســي دعا را ترك کند، خدا به او 
غضب مي کند و از او خشمگین مي شود. اگر در اجابت کمي تأخیر شده، نبايد 

سرخورده بشوي و دعا را کنار بگذاري.

به خدا اطمينان داشته باشيد
داعي، آنچه را از خدا درخواست مي کند، بايد نسبت به آن توجه داشته باشد. 
به هر مقدار قلب او متوجه به خدا و امید او به خدا بستگي داشته باشد، خدا 
دعاي او را رد نمي کند. به تعبیر من، نسبت به دريافت حاجتش حالت قطعیت 

داشته باشد که به اجابت نزديک است.

مقابل مخلوق اصرار نكنيد
آن   طور که خدا در ابتدا براي بنده  اش، مراجعه کردن به مخلوق را دوست ندارد 
و مي  گويد: بايد سراغ من بیايي، همانطور هم اصرار کردن در مقابل مخلوق 
را دوست ندارد؛ يعني اينکه سراغ مخلوقي بروي و بعد هم مرتب اصرار کني. 

اصل رفتن و پافشاري بعدش را بدش مي آيد.

راه استجابت دعاها
يکي از دستوراتي که در شــیوه دعا کردن وارد شده، اين است که اگر انسان 
بخواهد دعايش مستجاب شود، اول خودش را از گناهان تطهیر کند و بعد دعا 
کند. من اين نکته را غالباً تذکر مي دهم که اول صلوات بفرستید، بعد استغفار 

کنید، بعد دوباره صلوات بفرستید و بعد حاجت هاي خودتان را بخواهید.
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 خود اهل بيت 
روزي ما را 
مي دهند

 گفت وگويي با 
حاج غالمرضا سازگار 
پيرغالم آستان 
اهل بيتعليهم السالم:

| نفيسه خانلري|
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حاج آقا! وقتي حرف از استاد سازگار به 
ميان مي آيد، خيلي ها دوست دارند روايت ورود 
اين پيرغالم به دستگاه اهل بيت را بدانند، لطفااين 

موضوع را برايمان شرح دهيد.
عالقه به هیأت و مداحي ريشه در کودکي من دارد. 
آن زمان هــا پدر و مادر ارادت زيــادي به اهل بیت 
داشــتند و از راهي براي معرفي ايــن بزرگواران 
استفاده مي کردند که يکي از مهم ترين اين راه ها، 
بردن ما بــه روضه و هیأت بود. هــر وقت به روضه 
مي رفتند، مرا با خــود مي بردند. البتــه ما عالوه 
بر روضه ها، هرشــب به نماز جماعت مي رفتیم و 
روزهاي جمعه نیز در نمازجمعه شرکت مي کرديم 
تا در فضاهاي معنوي رشد کنیم، بنابراين توفیقاتي 
که امروز به دســت آورده ام را تاحد زيادي مديون 

خانواده خود هستم.

و خودتــان از چه زمانــي وارد عرصه 
مداحي شديد؟

از سن ۱۰، ۱2سالگي، عشق به خوانندگي براي امام 
حسین علیه السالم در من جان گرفت. همه  چیز از 
آنجايي شروع شد که در يکي از روضه ها با مداحي 
نوجواني هم سن و سال خودم، بسیار منقلب شده و 
همان جا از امام حسین علیه السالم خواستم تا مرا در 
اين راه قرار داده و دستم را بگیرد که اين اتفاق افتاد 

و از همان دوران نوجواني مداحي را شروع کردم.

البته شنيده ايم كه آن دوران عالوه بر 
مداحي در مشاغل ديگري هم فعاليت داشته ايد.

همینطور است. شغل هاي ديگري هم داشتم. مثل 
کار در چاپخانه و نانوايي اما حدود ۴۰سال پیش بود 
که از همه اين مشاغل دل کندم و تمام زندگیم شد 
امام حسین علیه الســالم. البته اين اتفاق به همین 
ســادگي ها نبود. براي حضور تمام قد در دستگاه 
اهل بیت ۴۰هفته تمام به حرم حضرت عبدالعظیم 
رفتم، تا اينکه باالخره در هفته چهلم، درهاي رحمت 
به رويم باز و مهر ورودم زده شد. آن روز حاج احمد 
رحیم زادگان که خود نانوا و از ســخنرانان مذهبي 
بود، بدون هرگونه اطالع از تصمیمي که گرفته بودم، 
نزد من آمد و عبايي جلويم گذاشت. او به من گفت 
که تو براي خدمت به اهل بیت ساخته شده اي و ديگر 
نبايد به نانوايي بروي! همانجا بود که تصمیم نهايي 
خود را گرفتم؛ براي همیشــه با شغلم خداحافظي 

کردم و شدم خادم اهل بیت علیهم السالم.

يعني مداحي شد شغلتان؟
هیچ گاه به ديد شــغل به آن نگاه نکرده و نمي کنم 
و معتقدم که خود اهل بیــت روزي ما را مي دهند. 
همیشه در ســخنراني هايم براي مداحان، رئساي 
هیأت ها و حتي مستمعین نیز گفته ام که اگر يک 
مداح بداند، خداوند چه قداستي به او داده و مستع 
بداند که چه سعادتي نصیبش شده، هیچ وقت از بعد 
مادي به مراســم ها نگاه نمي کند و قدر اين نعمت 

الهي را بیشتر و بیشتر مي داند.

حاج آقا! سال هاي ســال است براي 
اهل بيت مي خوانيد و در وصف آنها شعر مي گوييد. 
فكر مي كنيــد در جهت خدمت بــه اهل بيت به 

اهدافتان رسيده ايد؟
در طول تمام اين سال ها هدفي نداشته ام جز رضاي 
خدا. من فقط و فقط به عشق اهل بیت شعر گفته ام 
و تمام کتاب هايم نیز آيیني، انقالبي و يا مربوط به 
شهداست که امیدوارم خداوند راضي باشند. درست 
است که به لطف خدا تا به امروز، جامعه مرا به عنوان 
مداح و شاعري پرکار پذيرفته، اما مهم تر اين است 

که خداوند مرا بپذيرد.

خود شما، غالمرضا سازگار را در قالب 
شاعر بيشتر دوست داريد يا مداح؟

هر دوي اينهــا خدمت به اهل بیت اســت اما من 
شاعري را بیشتر دوســت دارم، زيرا شعر ماندگار 
است و صدا فاني. امروز بیش از ۳۵جلد کتاب شعر 

دارم که بعد از من هم باقي خواهند ماند.

به عنوان يك اســتاد در عرصه شعر 
آييني، برايمان از ويژگي هاي يك شــعر خوب 
بگوييد و توضيح دهيد كه چرا امروزه جاي خالي 

شعر خوب در هيأت ها بسيار احساس مي شود؟
شعر آيیني خوب بايد چند خصلت داشته باشد که 
مهم ترين آن، حفظشان و گفتار اهل بیت است. شعر 
آيیني بايد در چارچوب شعر گفته شده و موردپسند 
خاص و عام باشد، درســت مثل اشعار سعدي که 
همه از قبیل عارف و عابد و عامي، به آن احســنت 
مي گويند. همچنین در يک شعر آيیني بايد اخالص 
باشد و شعر سست نباشد، زيرا يک شاعر آيیني، با 
خدا معامله مي کند و شعرا بايد خودشان را آنقدر 
باال ببرند تا به ممدوح برسند. ما هم اکنون با کمبود 
شاعر و شعر خوب مواجه نیســتیم اما واقعا جاي 
تأسف اســت که با اين حال برخي مداحان، شعر 
خوب ندارند. در اين خصوص، مشکل از مداح است 
که به دنبال شــعر خوب نمي رود، درحالي که يک 
مداح موظف به انتخاب شعري اســت که مفید و 

مؤثر باشد.

باتوجه بــه ضعفي كــه از آن صحبت 
كرديد، اوضاع و احوال كلــي جامعه مداحي را 

چطور مي بينيد؟
درست اســت که شــرايط غیرخوب هم داريم اما 

من معتقدم که آمار خوب هايمان بیشــتر است. ما 
مداحان خوبي داريم که يک مقتل ســیار هستند 
اما در مقابل وجود دارند کساني که آشنا به روايات 
و آيات نبــوده و مطالعه اي در ايــن زمینه ندارند. 
متأســفانه برخي از مداحان جوان، فکر مي کنند 
که هرچه بگويند و مردم گريه کنند، خوب اســت 
اما واقعا اينطور نیســت و بايد از آفت هاي مداحي 
يعني بي استادي، بي سوادي و بي تقوايي دوري کرد.

مطمئن باشید که اگر درب اين ۳کوچه را ببنديم، 
هیچ آفتي وارد مداحي نمي شود.

 اســتاد! اخالص نيز به عنوان يكي از 
ويژگي هاي اصلي مداحان خوب مطرح مي شود. 

در اين باره برايمان توضيح دهيد.
اخالص يک چیز عجیب و غريب نیســت. اخالص 
اين اســت که من مداح يا من شاعر، براي آنچه که 
مي خواهم بســرايم و آنچه که مي خواهم بگويم، 
اول رضايــت خــدا را درنظر بگیــرم. يعني وقتي 
مي خواهم  چیزي را در منبر بگويــم، قبل از آنکه 
جمعیت رادرنظربگیرم، خدارادرنظربگیرم. منبرکه 
مي خواهم بروم، دربین راه بســم اهلل گفته، توسل 
پیدا کرده ودردل بگويم که خداياچیزي رابرزبانم 
جاري کن که خودت مي خواهي. به واقع اينهاست 

که اخالص مي آورد وانسآن رامي سازد.

به طوركلي مداحان براي داشتن منبري 
خوب و مؤثربايد به چه نكاتي توجه داشته باشند؟

ما ۴نوع منبر داريم. منبري که مردم مي پسندند و 
خدا نمي پسندد. منبري که خدا مي پسندد و مردم 
نمي پسندند. منبري که نه خدا مي پسندد و نه مردم 
و نهايتا منبري که هم مردم مي پسندند و هم خدا 
که طبیعتا بهترين منبر هم، همین منبر است. در 
اين منبر، هم هنر به کار رفته، هم علم، هم مطالعه و 
هم صداي خوب. البته صداي خوب در رده آخر قرار 
مي گیرد. درست همانطور که رهبر هم مي فرمايند: 
»صدا از مستحبات است و مي شود با حرف خوب و 

بدون صدا هم، روي مردم اثر گذاشت.«

حاال كــه از مقام رهبري يــاد كرديد، 
مي خواهيم اشاره داشته باشيد به ديدارهايتان 

همه آن هايي كه ارادت خاصي به خاندان اهل بيت عليه السالم دارند، به خوبي 
مي دانند كه گرچه ورود به دستگاه اهل بيت به لطف بزرگواري اين خاندان كار 
چندان دشواري نيست اما ماندن در اين وادي و كسب عزت و آبرو به راحتي 
نصيب هركسي نمي شود و آنچه اين ارزش هاي گرانقدر را براي يك خادم واقعي 
به ارمغان مي آورد، چيزي نيست جز اخالص و معرفت در راه خدمت به خاندان 
اهل بيت. ويژگي هاي منحصر به فردي كه ريشه در اعتقاداتي عميق دارد و با 
باورهاي قلبي خادمان گره خورده است.چه بسا اگر امروز شاهد حضوربزرگاني 

همچون حاج غالمرضا سازگار در اين عرصه هستيم، نبايد از رموز معنوي او 
و اساتيد امثال او در مسير خدمت به اهل بيت غافل شده و ماهيت پيرغالمي 
آن ها را ناديده بگيريم. استاد سازگار مداح و شاعر بنام اهل بيت عليهم السالم 
از آن دسته افرادي اســت كه براي اذن ورود به اين دستگاه، به معناي واقعي 
رياضت كشيده و عزت امروز خود را نيز مديون 60سال خدمت خالصانه در اين 
راه پربركت است. به سراغ اين پيرغالم اهل بيت رفته ايم تا روايت او را از زبان 

خودش برايتان نقل كنيم.
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زهیر سازگار:

 براي پدر 
 يك آفرين از

 امام حسين مساوي 
است با تمام دنيا

زهیر پسري اســت که به لطف بزرگ شدن 
در آغوش پــدري همچون حــاج غالمرضا 
ســازگار، از کودکي عالقه زيادي به مداحي 
داشته و سرانجام نیز توانسته قدم در مسیر 
او بگذارد. کســي که تمام داشــته هايش را 
مديون پدر است و از داشتن چنین استادي 
به خــود مي بالــد. او در توصیــف پدر خود 
مي گويد: »ايشــان هرکاري مي کنند و هر 
قدمــي برمي دارند، فقط و فقــط براي امام 
حسین علیه الســالم و رضاي خداوند است. 
ايشــان خودشــان را کامال وقف اهل بیت 
کرده اند و به هیچ عنوان درگیر دنیاي مادي 
امروزي نشده اند. چه بســاکه خلوص نیت 
و تواضع، مهم ترين درســي است که از حاج 
آقا گرفتــه ام.« او ادامه مي دهد: »ايشــان 
آنقدر متواضع هســتند که عاري از هرگونه 
خودســتايي و تکبر با مردم رفتار مي کنند 
و واقعا هیچ وقت نديده ام که روي کســي را 
زمین بیندازند.گاهي مي بینیم که ايشــان 
ســاعت ها در حال مکالمه تلفني با کســي 
هســتند که خیلي هم او را نمي شناســند. 
به واقع هیــچ وقت نديده ام کــه اصطالحا 
براي کســي کالس بگذارند و روي کســي 
را زمیــن بیندازند، درحالي که بســیاري از 
مداحان بنام، حتي وقت مالقات هم به کسي 
نمي دهند؛ شــايد باورتان نشود اما حاج آقا 
هیچ وقت بین من و جوانان نزديک به خود، 
فرق نگذاشته اند، به طوريکه خیلي ها پدرم را 
حتي بیشتر از پدر خود دوست دارند و به اين 

موضوع اذعان مي کنند.«

و ديگر؟
خلوص نیت. ايشان هرکاري مي کنند و هر 
قدمــي برمي دارند، فقط و فقــط براي امام 
حسین علیه الســالم و رضاي خداوند است. 
براي حاج آقــا، يک آفرين از امام حســین 

مساوي است با تمام دنیا.
زهیر سازگار که در برابر پدر پیرغالمش، خود 
را قطره اي در مقابل دريا مي داند، در اين باره 
مي گويد: »توانايي من درشاعري، آنقدري 
نیســت که هر وقت اراده کنم، بتوانم شعر 
بگويم اما دلم مي خواهدشعرهايم جوششي 
باشد نه کوششي؛ درست مثل پدرم که مورد 
عنايت قرارگرفته اند و همه شعرهايشــان 
جوششي بوده و  واقعا به دل مردم مي نشیند. 
امیدوارم با دعاي خیر پدرم که صاحب اعتبار 
نزد ائمه هستند، اين بزرگان، نگاهي هم به 

بنده حقیر داشته باشند.«

با ايشان و خاطراتي كه از اين ديدارها داريد.
يکبار که نزد حضرت آقا رفته بودم با بیان حکايتي 
براي ايشان عرض کردم که روزي فردي خدمت 
امام موسي ابن جعفر علیه السالم رسید وعرض 
کرد: يابن رســول اهلل! من چیزي نداشتم که به 
خدمت شما بیاورم، جز سه خط شعر که در رثاي 
امام حسین علیه السالم سروده ام. لذا به اذن امام 
علیه السالم شعر را قرائت کرد و امام علیه السالم 
نیز در جواب اين ســروده و اظهــار ارادت، تمام 
هدايايي که از صبح نزد ايشان آورده بودند را به 
او داد. پس از نقل اين حکايت به آقا )مقام معظم 
رهبري( عرض کردم که من نیز ۳۰خط شــعر 
سروده ام که ايشان نیز با شوخ طبعي همیشگي 
خودشــان، آب پاکي را روي دســتم ريختند و 

فرمودند: »ولي براي ما هديه نیاورده اند!«

البته شما هميشــه يكي از شاعران 
موردتوجه ايشان هستيد.

به لطف خداوند همینطور است. در يک مالقات 
خصوصي که به همــراه جمعــي از مداحان با 
حضرت آقا داشتیم، به ايشــان عرض کردم که 
من ديگر پیر شده  و آن صداي جواني را ندارم که 
بتوانم در محضر شما از عهده مجلس بربیايم که 
ايشان در پاسخ حرف من فرمودند: »عوضش 

از برکات اشعار شــما همه مداحان استفاده 
مي کننــد.« همچنین ايشــان در يکي از 
سخنراني هايشان فرمودند: »شعر بايد مثل 
شعر آقاي سازگار باشد که هنرمندانه عرش 
و فرش به هم متصــل کند.« به واقع اين 
فرمايشات آقا، براي بنده بسیار ارزشمند 

است و واقعا باعث دلگرمیم مي شود.

 حاج آقا! مي خواهيــم كمي هم از 
خانواده تان برايمان بگوييد. يعني چهره استاد 

غالمرضا سازگار در قاب خانواده.
قبل از هرچیز بايد به اين نکته اشاره کنم که من 
واقعا مديون خانواده ام هستم، چون در همه حال 
همراهیم کرده اند. حتي زماني که مي خواستم 
کتاب هايم را چاپ کنم، همه اشعارم پراکنده بود 
و جمع آوري اين اشعار، اصال کار ساده اي نبود اما 
خانمم زحمت زيادي کشــید تا کتب شعرهايم 
به چاپ برسد. خود ايشــان از خادمان اهل بیت 
هســتند و خیلي خوب مــرا درك مي کنند. به 
همین خاطر هرگاه که مي خواهم شعر جديدي 
بگويم، محیط مناسبي را برايم فراهم مي کنند تا 

در آرامش به کارم برسم.

در بســياري از مواقع سبك زندگي 
مداحان موردتوجه قرار دارد و خصوصا مردم 
دوست دارند كه خانواده هايشان از پيرغالمان 
اهل بيت الگو بگيرند، بنابراين مي خواهيم كمي 

از روابطتان با اهل خانه برايمان بگوييد.
خدا را شکر همسرم بیشــتر از من به اهل بیت 
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حاج خانم منصوري از همسرش 
حاج غالمرضا سازگار مي گويد:

در اخالق و 
زندگي حرف 

ندارند
قطعا زندگي با يک مداح آنهم مداحي که تمام 
زندگیش را وقف ائمه اطهار علیهم الســالم 
کرده است، کار آساني نیست اما حاج خانم 
منصوري سال هاي سال در چنین شرايطي 
زندگي کرده و همواره از بودن در کنار حاج 
آقا ســازگار خوشــحال و راضي بوده است.

حاج خانم منصوري کــه خود نیز از خادمان 
اهل بیت به شمار مي رود به تفسیر و سخنراني 
در روضه ها مي پردازد.او در رابطه با همســر 
خود مي گويد: »همیشــه دلم مي خواست با 
يک روحاني ازدواج کنم که خداوند ايشــان 
را پیش رويم قرار دادند، بنابراين در تمام اين 
سال ها نه تنها مشــکلي با کارشان نداشتم، 
بلکه از اين اتفاق بســیار راضي بودم. ايشان 
تمام زندگیشان را وقف اهل بیت علیهم السالم 
کرده اند که البته در اين زمینه با هم بســیار 
تفاهم داريم. حــاج آقا نــگاه مذهبي فوق 
العاده اي دارند و دســتورات ائمــه اطهار را 
سرلوحه خود قرار داده اند که همین مسائل 
باعث مي شود تا همسر و پدر ايده آلي براي 
خانواده باشند. به واقع ايشــان در اخالق و 
زندگي، حرف ندارند و همیشه درپي رضايت 
اطرافیان بوده اند.« او با اشــاره به مهم ترين 
ويژگي هاي حاج آقا سازگار مي گويد: »ايشان 
آنقدر خوش اخالق و خوش رفتار هســتند 
که گاهي فکر مي کنم اصال به اين دنیا تعلق 
ندارند. به نظر من، کسي که خداترس باشد، 
خواه ناخواه به انساني نمونه تبديل مي شود 
و همه از مصاحبت با او لذت مي برند. حاج آقا 
در قبال همه، حتي آن هايي که قبال به ايشان 
بدي کرده اند نیز همینطور هستند. گذشت 
و صبر از خصوصیات اصلي شــان به شــمار 
مي رود. چه بسیار پیش آمده که چشمشان 
را به روي بدي ها بســته و حتــي براي کنار 
گذاشتن کدورت ها پیشقدم شده اند. گاهي در 
اين مواقع به ايشان اعتراض مي کنم اما ايشان 
در پاسخم مي گويند که هدفشان رضاي خدا 
بوده اســت.من فکر مي کنم، لطف خداوند 
اســت که مي توانند اين چنین با رفتارشان، 
درس زندگي و گذشت به اطرافیان بدهند.« 
حاج خانم منصوري ادامه مي دهد: »ايشان 
همچنین در برابر مشکالت بسیار سرسخت 
هســتند و همانطور که ائمه مي فرمايند در 
سخت ترين مشکالت مثل کوه باشید، حاج 
آقا نیز در چنین شــرايطي فقط مي گويند: 
»اين نیز بگذرد« که قطعا اين ديدگاهشان 
از ايمان قوي و صبوري نســبت به مصلحت 

خداوند نشأت مي گیرد.«

عالقه دارند و انســان مومني هستند، بنابراين 
تفاهم زيادي داريم و کمتر با اختالف ســلیقه 
مواجه مي شــويم. البته اختالف ســلیقه میان 
زوج ها همیشــه بخشــي از زندگي اســت که 
رويارويي بــا آن، اهمیت زيــادي دارد. خود ما 
درصورت وجود چنین شرايطي، پس از صحبت 
کردن به توافق مي رســیم و هیــچ وقت پیش 
نیامده که کار به بحث هاي بزرگ و جدي برسد.

پس خانواده خوشبختي هستيد.
به لطف خدا همینطور است. همه دلخوشي ما، 
حاصل همین تفاهمي اســت که با هم داريم. 
من واقعا از انتخابم احســاس رضايت مي کنم و 
خدا را شاکرم که همیشه مرا به سمت بهترين 
انتخاب ها سوق داده است. درست مثل همین 
قدم گذاشتن در راه اهل بیت که سعادت بسیار 

بزرگي است.

براي رسيدن به خوشبختي توصيه اي 
هم براي جوان ها داريد؟

خداونــد در قــرآن مي فرمايند کــه زن و مرد 
بايد لباس يکديگر باشند. لباس به انسان ها 
زيبايي مي دهد و آبــرو، بنابراين جوان ها 
بايد به اهمیت اين مسئله پي برده و قدر 
يکديگر را بدانند. به نظــر من اگر زن و 
مرد، با هم رفیق باشــند و همديگر را 
درك کنند، تمام تــالش خود را براي 
برآورده ساختن انتظارات طرف مقابل 
بــه کار مي گیرند و کمتــر و کمتر با 
اختالف مواجه مي شوند و خوشبختي 
را احســاس مي کنند.متأســفانه 
امروز مي بینیم که زن و شــوهرها در 
دوران جوانــي هیچ نشــاطي ندارند و 
تمام وقتشان را به دعوا مي گذرانند. اين 
جوان ها زماني به خــود مي آيند که فرصت 
عشق ورزيدن را از دست داده اند و هیچ لذتي از 

زندگیشان نبرده اند.

حاج آقا! از آقا زهير هم برايمان 
بگوييد. پســري كه تنها وارث راه پدر 

خواهد بود.

آقا زهیر از همــان دوران کودکي، عالقه زيادي 
به مداحي داشت و خوشبختانه با همت و تالش 
فراوان توانســت به مداحي نامي و البته شاعري 
توانمند تبديل شود. او ۳۴سال سن دارد و امروز 
يک مداح مطرح اســت، درحالي که خود من در 
سن او، از چنین جايگاهي برخوردار نبودم که با 
اين شرايط، آينده بســیار خوبي را پیش روي او 
مي بینم. البته آقا زهیر در راه شاعري نیز موفق 

خواهد بود.

آقا زهير در انتخاب اين راه آزاد بود يا 
از جانب شما هم اصرار و اجباري وجود داشت؟

نوکر امام حسین علیه الســالم بايد خودش به 
اين کار عالقه داشته باشد و مهم تر اينکه، امام 
حسین علیه السالم بايد او را انتخاب کند که به 
لطف اهل بیت علیهم السالم، آقا زهیر به اين کار 
عالقه داشت و من هم تشويقش کردم.همه  چیز 
فقط تشويق بود و هیچ اجباري وجود نداشت. 
البته بايد بگويم که امروز واقعا از ورود پسرم به 
اين وادي خوشحالم و حس خوبي دارم از اينکه 
مي دانم بعــد از من، آقا زهیر نام امام حســین 

علیه السالم را زنده نگه مي دارد.

زنده نگه داشــتن نام امام حسين 
عليه السالم توسط پدر و پسري كه تنها مداحان 

خانواده سازگار هستند.
بله همینطور اســت. برادرهــاي من همگي در 
کار فرش هستند و راه من از آنها سواست. اتفاقا 
گاهي که با آنها صحبت مي کنیم، به شوخي به 
برادرهايم مي گويم شما در فرش هستید و من 

در عرش! 

به عنوان ســؤال پاياني مي خواهيم 
بدانيم كه چه كسي بيش از همه حق استادي بر 

گردنتان دارد؟
امروزم را مديون لطف خداوند و اهل بیت هستم 
اما مي خواهم يادي هم بکنم از اســتاد مرحوم 
حسین مولوي که در تکامل و ترقي من، زحمت 
بسیاري کشیدند. ايشــان هم مداح بودند و هم 
شــاعر که هیچ وقت زحماتشــان را فراموش 

نمي کنم.
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چیزهايي که بايد درباره يکي از گناهان کبیره رايج بدانید، درباره غیبت

درگوشـي هاي شيطاني
يكي از معروف ترين آيه هاي قرآن در نكوهش گناهان كبيره، آيه 21سوره مباركه حجرات است، آنجا كه خداوند متعال مي فرمايد:  »...و ال يغتب بعضكم بعضا اءيحب 
احدكم اءن ياءكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه ؛... و برخي از شما از ديگري غيبت نكند. آيا هيچ يك از شما دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ البته از آن 
كراهت داريد و...« خيلي ها اين آيه را در مذمت غيبت كردن شنيده اند. غيبت جزو گناهان كبيره است كه اين آيه به خوبي ميزان زشتي و بزرگي آن را در مقايسه 
با خوردن مردار نشان مي دهد. يك جست وجوي ساده اينترنتي هم انجام بدهيد به كلي روايات از پيامبرصل اهلل عليه و آله و سلم و ائمه اطهار عليهم السالم در 
نكوهش اين گناه كبيره مي رسيد. اما شايد خيلي از ما با جزئيات مربوط به اين موضوع آشنا نباشيم و مصداق هاي آن را ندانيم. يا ندانيم كه وقتي ديگران مقابل 

ما غيبت مي كنند وظيفه ديني ما چيست. در اين صفحه سعي شده اين جزئيات بيان شود.

غيبت چيست و چه شرايطي دارد؟ 
تعريف: غیبت يعني در غیاب يک نفر، عیب پنهان او را به قصد 
مذمت و بیان نقص هايش بگويیــم. جزئیات اين تعريف اهمیت 
خاصي دارد و بايد مدنظر قرار گیرد. چون اگر شرايط گفته شده 
در تعريف محقق نشود، عنوان غیبت که يک گناه کبیره است به 

آن گفته نخواهد شد.
نكته 1: گناه کبیره بودن غیبت بســیار اهمیت دارد. چون اگر 
عملي از نظر اسالم جزو گناهان صغیره باشد، نه از گناهان کبیره، 
با يک بار انجام دادن آن، يک فرد از عدالت نمي افتد. ولي اگر بر اين 
گناه صغیره اصرار کند، از عدالت مي افتد. اما اگر عملي از گناهان 
کبیره باشد، با يک بار انجام دادن، فرد از عدالت ساقط مي شود. 
عدالت هم شرط بسیاري از مسائل در احکام شرعي است. مثال 

يکي از شروط امام جماعت، داشتن عدالت است.
نكته 2: کسب درآمد از راه غیبت هم جزو درآمدهاي حرام در 

احکام شرعي بیان شده است.

آيا بيان چيزي كه همه مي دانند غيبت است؟
همانطور که در تعريف غیبت گفته شد، بايد بیان چیزي باشد که از ديگران 
پنهان است. بنابراين اگر بیان يک عیب شخص غايب طوري باشد که همه 
بدانند ديگر غیبت محسوب نمي شود. البته ممکن است گناهان ديگري مثل 
مسخره کردن ديگران باشد. يک نکته مهم هم اين است که پنهان يا ظاهر 
بودن اين عیب بايد عرفي باشد، نه براساس مخاطب شما. پنهان عرفي زماني 
است که معموال کسي از آن عیب خبر ندارد يا بیشتر مردم اطالعي ندارند. 
ظاهر عرفي هم آن است که مردم معموال مي دانند اين شخص دچار اين عیب 

يا نقص است؛ اگرچه عده  اي هم بي اطالع باشند.

گفتن خوبي يك نفر هم غيبت است؟
در غیبت بايد عیب يک نفر گفته شود، اما آيا گفتن خوبي يک نفر 
با وجود راضي نبودن طرف هم غیبت محسوب مي شود؟ پاسخ 
فقها به اين سؤال اين است اين موضوع غیبت محسوب نمي شود. 
در حقیقت بیان يک ويژگي فرد که جزو موارد خوب است، ولي 
پنهان بوده و گفتن آن هم باعث ناراحتي فرد مي شــود، غیبت 
به حساب نمي آيد. حتي اگر يک فرد قصدش از بیان اين خوبي، 
مزمت شخص غايب باشــد باز هم غیبت نیست. مثال بگويد که 
فالني هر چه دارد به فقرا مي دهد و به همین دلیل همیشه جیبش 
خالي است. يادتان باشد که يک خصوصیت زماني عیب است که 

از نظر شرع و عرف ناروا باشد.

آيا تقليد لهجه شهرهاي ديگر غيبت است؟
اين هم يکي از موارد مبتالبه باشــد که زياد در زندگــي روزمره با آن مواجه 
مي شويم. در پاسخ کلي به اين ســؤال بايد گفت که اين کار غیبت محسوب 
نمي شود، چون نه لهجه يک شهر از کسي پنهان اســت و نه اصال براي افراد 
آن شهر يک عیب محسوب مي شود. اما تقلید از لهجه هاي مناطق مختلف، 
درصورتیکه براي تمسخر و استهزاء باشد، در حرام بودن آن هیچ شکي نیست. 
فرقي هم نمي کند که لهجه  عمومي شهري را تقلید کند، يا شخص خاصي را. 
فقط فرقش در حاللیت طلبیدن است، يعني در تقلید لهجه يک شخص بايد 
فقط از همان شــخص حاللیت بطلبد. اين نکته را هم بدانید که گاهي تقلید 

لهجه براي تمسخر نیست، خب در اين صورت اين کار حرام نخواهد بود.

چه چيزهايي در تعريف غيبت، عيب است؟
همانطور که گفته شد اين عیب بايد مبناي عرفي و ديني داشته 
باشد. اگر اين مبنا وجود داشت، بیان هر نقصي از يک فرد غايب، 
غیبت به حساب مي آيد. حاال ممکن است اين عیب و نقص در دين 
او باشد يا در دنیاي او، مي تواند خصوصیتي از او باشد يا کارهايي 
که انجام مي دهد. حتي اين عیب مي تواند درخصوص حرف هايي 
که او مي زند باشد. يا اينکه بدن او داراي عیبي است و آن را بیان 
کند. در ضمن ممکن است شما عیب متعلقات يک نفر را در غیاب 
او بگويید. اگر بیان اين عیب متعلق، به نوعي بیان عیب خود فرد 
غايب بشود غیبت خواهد بود، مثال بگويید که لباس هاي يک نفر 
کثیف است و منظور هم اين باشد که طرف فرد کثیفي است. خب 
اين غیبت است. اما زماني که گفتن عیب يک متعلق، بیان عیب 

فرد غايب نباشد غیبت نخواهد بود.

بيان عيب فرد، بدون قصد گفتن بدي او غيبت است؟
اين هم در مواردي است که در تعريف غیبت به آن اشاره شده است. يعني اگر 
شما از بیان عیب يک نفر، قصد بیان بدي او و مزمت کردنش را نداشته باشید 
غیبت محسوب نمي شود. شــايد با يک مثال بیشتر مشخص شود که چنین 
چیزي چطور ممکن است. مثال يک نفر به پدري بگويد که فرزند تو فالن گناه را 
انجام مي دهد. اينجا قصد فرد بیان بدي آن فرزند نیست، بلکه قصد اصالح او به 
کمک پدرش را دارد. يا مثال به يک نفر اتهام انجام جنايتي داده شده است و شما 
مي گويید که فالني آنقدر ترسو است که چنین کاري نمي تواند انجام بدهد. شما 
داريد ترسو بودن فرد را به عنوان يک عیب بیان مي کنید، اما قصدتان مزمت و 

بیان بدي او نیست، بلکه مي خواهید او را از اين اتهام نجات دهید.

غيبت مي تواند در مورد يك گروه هم باشد؟
نکته مهم در اين زمینه اين است که شما بدانید غیبت شونده بايد مشخص 
باشند. اگر عیبي غايبي بیان شود که شنونده میان چند نفر مردد باشد که 
منظور چه کسي است، اين غیبت محسوب نمي شود. مثال شما بگويید که 
يک نفر از میان آن جمع دروغگو است. اما اگر شما عیب را به تمام آن جمع 
غايب نسبت دهید اين غیبت به حساب مي آيد. مثال بگويید که همه اعضاي 

آن خانواده دروغگو هستند.
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غيبت كودك و آدم ديوانه جايز است؟
اگر کودك به سني رسیده باشــد که بفهمد از او بدگويي مي کنند و از اين 
بدگويي ناراحت شود و چنانچه از او تعريف و ستايش کنند، خوشحال  شود، 
بدگويي از او غیبت و حرام است. اما اگر آنقدر کوچک باشد که از بدگويي اش 
ناراحت نشود. غیبت کردن فرد ديوانه هم درست مثل همین کودك است. 
اگر فرد ديوانه بدگويي را مي فهمد و ناراحت مي شــود بدگويي در غیاب او 

غیبت خواهد بود، در غیراين صورت غیبت نیست.

آيا غيبت را بايد گفت، يعني بايد به زبان باشد ؟
در پاسخ به اين سؤال هم بايد گفت که غیبت، ظاهر کردن عیب يک فرد غايت 
است، حاال يا با زبان يا با هر کار ديگر. مثال چنانچه با اشاره دست، عیب کسي بیان 
شود، مثال کم  عقل بودن کسي را بفهمانند؛ اين اشاره غیبت محسوب مي شود. يا 
با کاريکاتور، بخل يا سارق بودن کسي را بفهمانند يا در کتابي نوشته شود؛ هرچند 
اين کتاب هم اکنون خواننده ندارد، اما چند سال ديگر منتشر شده، خواننده پیدا 
مي کند، اين هم غیبت است. مثال کسي که از عیب يک نفر فیلم مي گیرد و آن را 
به ديگران نشان مي دهد اين هم نوعي غیبت است. يا مثال در فضاي مجازي، عیب 

يک نفر را براي ديگران بیان مي کند که باز هم حکم غیبت را دارد.

آيا غيبت غيرمسلمان را مي توان كرد؟
حرام بودن غیبت مربوط به غیبت مسلمانان است. پس شما اگر عیب يک فرد 
غیرمسلمان را بگويید غیبت محسوب نمي شود. حاال شايد اين سؤال مطرح 
شود که آيا گفتن عیب فرد غايبي که سني است و شیعه نیست هم غیبت 
محسوب مي شود؟ در پاسخ به اين سؤال گفته اند که غیبت مسلمان به طور 
کلي حرم است، چه شیعه ۱2امامي باشد يا سني و غیرامامي. البته فرقه هايي 
از میان مسلمانان که محکوم به کفر هستند در اين حکم استثنا شده است.

آيا غيبت حالل هم داريم؟
پاسخ اين سؤال »بله« است، اما بحث آن بسیار مفصل خواهد بود که شايد در آينده 
صفحه اي را به اين موضوع اختصاص دهیم. اما به طور کلي بدانید که غیبت فاســق 
متجاهر، يعني کسي که ابايي نداشته باشد از اينکه مردم گناهش را ببینند يا بفهمند 
جايز اســت. اگر فردي مورد ظلم قرار گرفته هم مي تواند به عنوان مظلوم غیبت آن 
ظلم ظالم را بکند که همان شکايت کردن است. يک مورد ديگر هم وجود دارد که در 
اصطالح فقهي به آن »تزاحم بین دو حکم« مي گويند. يعني هرگاه بین حرام بودن 
غیبت و حکم ديگري تداخل وجود داشته باشد، به گونه  اي  که مصلحت آن حکم مهم تر 
از مصلحت ترك غیبت، يا مهم تر از مفسده  غیبت باشد، در اينجا آن حکم اولويت دارد. 

آيا غيبت رجال سياسي جايز است؟
اگر مقصود برمال كردن عيب هايي در امور شخصي و خصوصي يك فرد سياسي 

به قصد مزمت او باشد قطعا غيبت خواهد بود. اما گاهي در مقام مشورت و نصيحت 
در بحث هاي سياســي، ما درباره رجال مختلف صحبت مي كنيم. اگر كسي درباره  

امري با شما مشورت مي كند و اين امر مستلزم غيبت از فرد ديگري است؛ مثال كسي 
در مورد خواستگار دخترش با شما مشورت مي كند، اگر بخواهيد به او مشورت بدهيد و 
نصيحت كنيد، ناچاريد از خواستگار غيبت كنيد. يا كسي مي خواهد با ديگري شراكت 
مالي داشته باشد و با شما مشورت مي كند. يا شخصي درنظر دارد فردي را در منصب 
مهمي بگمارد و با شما مشورت مي كند. در اينجا الزم است كه از آن شخص غيبت كنيد. 
درضمن غيبت كردن اگر براي اطالع دادن به مسئولي كه مي تواند جلوي يك تخلف 
را بگيرد، جايز است. يا اگر در انتخابات، براي انتخاب اصلح اگر در مورد شخصي سؤال 
بكنند گفتن آن مســائلي كه مربوط و مؤثر در آن انتخاب است و مرتبط با مسئو ليت 

خواهد بود اشكالي ندارد.
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در اين سال هاي اخير وضعيت منبرها و 
استقبال مخاطبين در هيئات را چطور مي بينيد؟

 در هیأت هايمــان در مورد منبر دو نــوع برخورد 
مي شود ابتدا يک سري هیأت هاي قديمي را داريم 
که هیأت هاي اصطالحا خیلي مطرحي نیستند اما 
سالیان سال است که برقرار هســتند و به تعبیري 
شايد شصت هفتاد سال قدمت دارند. در اين هیأت ها 
عموما منبر رکن است. مردم به منبر توجه مي کنند 
و اما متأسفانه يک پديده اي که اخیراً به وجود آمده 
اين اســت که بعضي هیأت ها منبر درحاشیه قرار 
مي گیرد. در واقع به رغم شــعاري که داده مي شود 

و مي گويند منبر محوري واقعیت اين اســت که نه 
سخنراني محوري است نه منبر محوري بلکه مداح 
محوري است و اگر منبري هم هست مقدمه اي براي 
جمع شدن يک عده از دوستان و طرفداران اهل بیت 
براي مداحیست.که البته آنهم مورد قبول است. اين 
دو ديدگاه وجود دارد اما ديدگاهي که در هیأت هاي 
محلي و مســاجد داريم تقريباً منبر محور است و 
برنامه اصلیشان منبر است. بعد منبر حدود ده دقیقه 
عزاداري انجام مي دهنــد.در ديدگاه دوم منبري يا 
واعظ فرد مطرحي هم است همچنین صاحب سخن 

ولي بدون تعارف بگويیم منبر جايگاهي ندارد.

آيا اين ايراد به منبري ها وارد است؟بايد 
براي جذب مستمع چه كرد؟

بنده ايراد را خیلي اوقات بــه منبري نمي گیرم به 
امنا مي گیرم.آياپیش آمده که يک هیأتي منبري 
را دعوت کنــد و به او بگويد کــه در فالن موضوع 
صحبت کنید؟بلکه فقط دعوت مي کنند و نشــده 
که موضوع صحبت را انتخاب کنند. به طور مثال من 
يک مبحثي انتخاب مي کنم که دهه اول در مورد 
آن ســخنراني کنم منبري دوم با من ارتباط ندارد 
و او همان مبحث را در قالب ديگري مي گويد ولي 

گفت وگو با حجت االسالم کدخدا رستم پیرامون وظايف منبري ها و جايگاه منبر

 منبري ها بايد تاريخ را 
به مقتضاي  زمان تفسير كنند

اين روزها به مناسبت فرارسيدن ايام فاطميه و شهادت بانوي دو عالم حضرت صديقه كبري سالم اهلل عليها دوباره هيأت هاي مذهبي رونق گرفته اند و در گوشه گوشه 
شهرها مي توان بيرق عزاي فاطمي را ديد. قطعا يكي از مهم ترين اجزاي هيأت هاي عزاداري، منبرها هستند. درباره نقش و كاركردهاي منبر در هيأت كه از اصلي ترين 

اركان تبليغ دين از زمان رسول مكرم اسالم صلي اهلل عليه و آله و سلم بوده با حجت االسالم كدخدارستم به گفت وگو نشسته ايم كه در ادامه اين گفت وگو را مي خوانيد.
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 منبر جاي 
تئوري دادن نيست

حجت االسالم كدخدا رستم به يكي 
از آسيب هاي منبرها در سال هاي 
اخير اشاره مي كند و مي گويد: »يك 
نكته اي كه بارها هم در جلســات 
مختلف با خود دوستان عرض كردم 
اين است كه منبر به جايگاه تئوري 
پردازي تبديل شده است و باالي 
منبر تئوري ارائه مي دهند. كاري 
به موضوعش نداريم درصورتي كه 
منبر جاي تئوري دادن نيست. منبر 
كه دانشــگاه تهران يا مثال حوزه 
علميه نيست كه مخاطبينت خاص 
باشند شما يك چيزي را مي گويي 
و مــي روي و به قول حــاج اقاي 
مجتهدي كه مي گفتند: سنگي را 
مي اندازي و مي روي اين بيچاره چه 
جور اين را بلند بكند كاري نداريد 
و اين مي شود يك مصيبت يكي از 
ايرادهاي ديگــري گفتن احاديث 
معنوي و معرفتي باالي منبر است 
كه اينها نياز بــه مقدماتي دارد. 
جايش باالي منبر اســت اما اينها 
كالس درس مي خواهد من اعتقادم 
اين اســت كه اگــر مي خواهيم 
بحث هــاي معرفتــي، بحث هاي 
عرفاني اهل بيت را بگوييم خيلي 
بايد حواسمان جمع باشد چراكه 
مخاطب منبر ما مخاطب عام است.«

اصل همان است و چیزي عوض نشده پس بايد به 
مستمع حق بدهید که گوش ندهد چراکه مستمع 
حرف تکراري با چهار داســتان و روايت متفاوت را 
مي شنود ولي موضوع ثابت است.در نتیجه مستمع 
بي رغبت مي شود. پس راه جذب مستمع چه جوان 
چه غیرجوان اين اســت که امنــاي هیأت ها يک 
چارچوب و برنامه درازمدتي داشــته باشند. مثال 
مي زنم شما االن دعاي جوشن کبیر را آشنا هستید 
همه مردم حداقل ســالي يک بار مي خوانند. هزار 
اسم خداوند در آن بیان شده و صد بند دارد. اگر شما 
صد منبري را دعوت کنید و هر منبري يک بند را در 
موردش شرح بدهند شما صد منبر نو داريد. درست 
است شرح اسما الحسني خداســت ولي موضوع 
جديدي است. اين جذب مي کند اما وقتي ما چنین 
دستورالعملي نداريم و تکرار پشت تکرار خب حق 
بدهید که مستمع جذب نشود. من مي خواهم اينجا 
از مداحي دفاع کنم چرا مستمع به سمت مداحي 
مي رود؟ چراکه شعر و سبک نو دارد که جذب کننده 
است و سبک يک مداح در اين دهه با دهه قبل فرق 
دارد. من عرضم اين است اگر کسي مي خواهد کاري 
کند بايد ابتدا يک تصمیم گیري و يک برنامه ريزي و 
براساس آن برنامه منبري دعوت کند. معتقدم بايد 
در اين قضايا حتما امنا فعال باشند که مستمع هم 
جذب شود. چراکه آن کسي که ثابت در اين هیأت 

حضور دارند امنا هستند.

وظايف امنا هيئات را چه مي دانيد؟

وظیفه امنا دو چیز کلي است، اول آسیب شناسي 
؛ آسیب شناسي از آن جمع و مکاني که در آن قرار 
گرفته اند تا براساس آن آسیب شناسي بتوانند جذب 
داشته باشند و اگر مي گويیم آسیبي نیست ببینیم 
چه چیزي باعث رشد و تعالي است آن را شناسايي 
کنیم براســاس آن دوبــاره برنامه ريزي کنیم اين 
دوکار عمده است که بايد امنا انجام بدهند به رغم 

کارهاي ديگري که انجام مي دهند.

آيا مخاطب شناســي در منبر ها اتفاق 
افتاده است؟

مخاطب ممکن است جوان، مســن، زن، مرد و يا 
مخلوطي از اينها باشد و اين ديگر هنر آن منبري 
است که مخاطب شناسي کند که اين بحث را چطور 
ارائه بکند تا به دل بنشــیند و به نظرم دوستان تا 

حدي در اين زمینه موفق بوده اند.

آيا جمله سياســت ما عين ديانت ما و 
ديانت ما عين سياســت ماست در منبرها تجلي 

پيدا كرده است؟
من معتقدم احکام هم مي تواند سیاســي باشــد. 
همینطور تاريخ، اخالق و... منتهي اين هنر منبري 
است که تطبیق به زمان کند.به قول مرحوم عالمه 
طباطبايي که مي فرمايند »تاريخ في نفسه به درد ما 
نمي خوردبلکه اين فلسفه تاريخ است که به دردمان 
مي خورد. يعني از اين تاريخي که ما مي گويیم چه 
برداشــتي مي خواهیم بکنیم چه الگويي خواهیم 
گرفت. اينجا بايد منبــري بتواند از دل تاريخ آنچه 
مقتضاي زمان است را بیرون بکشد. سال ها پیش 
يکي از خطباي جمعه مي فرمــود که اوايل خطبه 
که مي خوانديم خطبه اول سیاســي و خطبه دوم 
هم سیاسي بود امام اعتراض کرد و فرمودند اينکه 
نمي شود شــما دو خطبه نمازجمعه را همه اش را 
سیاســي کرده ايد. يک خطبه الاقل عبادي باشد. 
و بعد تقسیم شد که يک بخشي به سیاست و يک 
بخشي به اخالق و ديانت بپردازد.نبايد منبر دچار 
سیاست زدگي بشود.بنده معتقدم که سیاست ما 
بايد چاشني منبر باشــد.در مقابل وقتي که ما از 

مردم مي گیريم بايد در روز قیامت جوابگو باشیم.

به نظر شما علت اينكه براي شروع منبر 
استقبال و شور كم است چيست؟

نکته اول اينکه منبري بايد همیشــه مطلب براي 
گفتن داشته باشد و مطلبش هم نو باشد، مردم يک 
شــبه در مورد واعظ يا منبري نظر نمي دهند بلکه 
چندين جلسه پاي منبر من نوعي نشسته اند. وقتي 
که مستمع مي بیند که من حرف هايم تکراري شده 
و حرف نو براي گفتن نــدارم و تنها يک دوره اي به 
قول معروف در دهان ها افتاده ام متوجه مي شــود 
که همان حرفي کــه در يک هیأتــي زده ام اينجا 
هم مي زنــم و حرف هايم تکراري اســت بايد حق 
بدهیم که مستمع برود. نکته دوم اين است که يک 
زماني ســخنران حرف نو دارد اما مستمع اعتماد 
و اعتنا نمي کند بهتر اســت که يــک نوع ترتیب 
اثرهايي بدهند مثل کارهايي که استاد قرائتي براي 
سخنراني مي کنند مسابقه بگذارند و جايزه بدهند 
يا مثال ملزم به اينکه مستمع قبل از سخنراني بداند 
سخنران چه خواهد گفت براساس آن سه تا چهار 

سؤال طرح کرده باشند و پخش شود.



60

 در کنار هیأت ها و مراسم هاي عزاداري
مي توانید خودتان هم مقتل خواني کنید

خودمان روضه بخوانيم
اين روزها، نيازي نيست كه دنبال مجلس عزاداري بگرديد؛ همه جاي شهر، مجلس عزاداري است. 
كافي است پايتان را بيرون بگذاريد، آن وقت اســت كه مي بينيد همه جا، حسيني شده است. حتي 
نيازي نيست پاي تان را بيرون بگذاريد؛ دسته هاي عزاداري داخل كوچه و محله تان مي آيند و روضه اي 
و عزاداري اي و..... حتي اگر پنجره دوجداره هم داشته باشيد، كافي است تلويزيون و راديو را روشن 
كنيد، آن وقت است كه مي توانيد پاي روضه ها و عزاداري ها و... بنشينيد. گفتيم كه؛ همه جا حسيني 
شده است. اما مي دانيد، گاهي وقت ها آدمي، همه اينها را مي رود، اما دلش مي  خواهد كه خودش بخواند 
و خودش بگريد. گاهي وقت ها، حتي از مجلس روضه و عزا و مسجد هم كه بر مي گرديم، باز هم دل مان 
مي خواهد بخوانيم و بگرييم. و نيز وقت هايي هم هست كه مجلس ها، به حالت استراحت اند تا بتوانند 
خودشان را براي مراسم و مجلس بعدي آماده كنند؛ مثل ساعت هايي در تاسوعا و عصر عاشورا و نيز 
روزهاي بعدترش. پيشنهاد ما، اين اســت كه براي چنين لحظه هايي، در كنار مجالس روضه و عزا و 

مساجد، به روضه خواني هاي شخصي هم فكر كنيد.

حال روح تان را ميزان كنيد
يادتان باشد که مستحبات، زوري نیستند. حضرت امیر علیه السالم، حديثي 
دارد بدين منوال که حال روح شما، بعضي وقت ها خیلي خوب است و خیلي 
سرحال اســت، و بعضي وقت هاي ديگر هم حال روح شــما، خوب نیست. 
وقت هايي که حال روح تان خوب اســت و نشــاط دارد، آن را به مستحبات 
ببنديد. وقتي هم که روح شما نشــاط ندارد، به واجبات اکتفا کنید و بیشتر 
از آن انجام ندهید؛ چون زده مي شويد. روضه خواني هم يک مستحب موکد 

است؛ پس اگر نشــاط روحي نداشــتید، نبايد انجامش دهید؛ چون اثري 
ندارد. لحظه هايي که خواستید روضه خواني شخصي کنید، ببینید وضعیت 
روحي تان چطور است. اگر نشاط روحي داشتید، روضه خواني شخصي کنید. 
در اين صورت، روضه خواني روي شما حسابي اثر مي گذارد و اشک هايتان را 
جاري مي کند. چنین روضه خواني، حسابي هم به شما مي چسبد و روح تان 

را،  تر و تازه مي کند.

جاي ساكتي را انتخاب كنيد
معموالً اعمال معنوي، جدا از ذکرهايي که 
در همه احوال گفته مي شود، بايد با حضور 
قلب و ســکوت و تمرکز همراه باشد. وقتي 
که مي خواهید در ساعت هاي آزاد ماه محرم، 
براي خودتان روضه خواني کنید، بهتر است 
که جاي ساکتي را انتخاب کنید. حاال يا اتاقي 
جدا باشــد، يا اگر خانه تان شلوغ و کوچک 
اســت، به بیرون خانه برويد و جاي خلوتي 
را که به شــما تمرکز و حضور قلب مي دهد، 
انتخاب کنید. ســعي کنید کــه باوضو هم 
باشید. اگر قبل از روضه خواني هم يک زيارت 
عاشورايي بخوانید، که ديگر فوق العاده است. 
اما حتي اگر زيارت عاشورا را هم نخوانديد، 
بهتر است که وضو داشــته و جاي ساکتي 
را انتخاب کنید. حتــي مي توانید به اعضاي 

خانواده بسپاريد که سکوت را رعايت کنند.

نگران اشك هاي زيادي نباشيد
يک نکته طب سنتي را هم اگر بدانید، خیلي به شما 
کمک مي کند. طبق گفته متخصصان طب ســنتي، 
مغز انسان طبیعتي مرطوب و سرد دارد. طبق گفته 
همین اشــخاص، گريه هم 2 مــدل دارد؛ گريه اي 
که ســرد و تر اســت و نیز گريه اي که گرم و تر است. 
گريه هاي سرد و تر، گريه هايي هستند که بر مصیبت 
خودمان مي کنیــم؛ در نتیجه بر ســردي و رطوبت 
مغز اضافه مي کنند. هرچقدر ســردي و رطوبت مغز 
افزايش پیدا کند، غمي هم که احســاس مي کنیم، 
بیشتر مي شــود. در اين صورت، حتي ممکن است 
به افسردگي هم برسیم. اما اشک بر اهل بیت، نه تنها 
افسردگي نمي آورد، که حتي نشاط و شعف به همراه 
دارد. چرا؟ اين متخصصان اين مدل اشک ها را، اشک 
گرم مي نامند که هدفدار بوده، ابتدا با سوز همراه است 
و سپس، به اشک منتهي مي شود. پس زياد نگران زياد 

شدن اشک هاي اهل بیتي تان نباشید.

درباره فلسفه عاشورا مطالعه كنيد
پیش از روضه خواني، کمي هم بايد از فلسفه عاشورا و قیام حسیني بدانید. در طول 
تاريخ، مظلومان بسیاري قرباني ظالمان شده اند؛ با شدت کم و زيادتر از واقعه عاشورا. 
حتي برهه هايي داشته ايم که جمعیت ده ها هزار نفري از مردم شهري، به علت اينکه 
تسلیم نشده اند، قتل عام شده اند. يا در همین عصر ما، سربازان داعشي مردان را، جلوي 
همسران شان سر مي برند! اما چرا عاشورا و چرا امام حسین علیه السالم؟ مگر اين قیام، 
چه تفاوتي با ديگر قیام ها دارد؟ بايد اين تفاوت ها را بدانیم و بشناسیم. در اين صورت 

است که مي توانیم هم شور داشته باشیم و هم شعور. در اين صورت، روضه هايي که 
مي خوانیم، برايمان ملموس تر است. به اين منظور، مي توانید کتاب هايي را مطالعه 
کنید؛ مانند امام حسین شهید فرهنگ پیشرو انسانیت از عالمه جعفري، حسین 
علي اثر م.مويد، جلد شانزدهم نقش ائمه در احیاي دين از عالمه عسکري، 72سخن 
عاشــورايي از مقام معظم رهبري، فتح خون از آويني، حماسه حسیني از عالمه 

مطهري و....
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 چه كتاب هايي 
براي روضه خواني خوب اند؟

و اما بعد، مي رســیم به کتاب هايي که الزم است 
داشته باشید تا بتوانید از روي آن ها، روضه خواني 
کنید؛ کتاب هايي که حتي مي توانید از ديگران، به 
عاريت بگیريد. البته وقتي مي گويیم روضه خواني، 
منظورمان روضه هاي به سبک مداحان ما نیست؛ 
که مثالً  با لحن و صوت خاصي باشد و دستگاه هاي 
موسیقي خاصي هم داشته باشد. منظور، اين است 
که باالخره اين روضه ها، خوانده شوند؛ توسط خود 
شما و به سبک معمولي يا کمي نزديک به سبک 
ترتیل وار؛ همین. مطالعه کتاب زيتون، که ترجمه 
الخصائص الحسینیه دانشمند شهیر شیخ جعفر 
شوشتري است، مي تواند گزينه خوبي براي شروع 
باشــد. اين کتاب، هم مي تواند هدف قبلي شما را 
عملیاتي کند، هم هدف روضه خواني را. يعني در 
آن، هم درباره مقام بلند امام حســین علیه السالم 
سخن گفته شده است، هم درباره وقايع روز عاشورا 

و رفتارها و سختي هايي که به او وارد شده است.

ديگر چه كتاب هايي بخوانيم؟
و ديگر کتاب هايــي که مي توانــد منابع معتبري 
براي روضه خواني شما باشــند، مي توان به کتاب 
مقتل جامع سیدالشهدا علیه السالم که پیشوايي 
نوشته اســت، اشــاره کرد. اين کتاب را، پیشوايي 
همراه با گروه محققان نوشــته و منبع نابي براي 
اين کار محسوب مي شــود. آيت اهلل ري شهري هم 
کتاب هاي خوبي در حوزه تاريخ اسالم و موضوعات 
مذهبي دارد؛ ازجمله کتاب شهادت نامه امام حسین 
علیه السالم. به کتاب  کامل الزيارات ابن قولويه قمي 
هم مي توان به عنوان منبعي ناب براي مرثیه سرايي 
و روضه خواني مراجعه کرد. عالوه بــر اين منابع، 
مي توانید به کتاب  روضه الشهداي مال حسین واعظ 
کاشفي هم مراجعه کنید. يکي از داليل نامگذاري 
مراسم هاي امام حسین به مراسم روضه خواني، به 
اين موضوع بر مي گردد که در گذشته، کساني که 
مي خواستند مداحي امام حســین علیه السالم را 
بکنند، از روي اين کتــاب مي خواندند. بازخواني 
کتاب هــاي از مدينه تا مدينــه محمدمهدي تاج 
لنگرودي، منتهي اآلمال شیخ عباس قمي و مقتل 
مقرم سیدعبدالرزاق مقرم هم خالي از لطف نیست.

لهوف را حتما بخوانيد
شايد معروف ترين مقتلي را که بتوان نام برد، لهوف 
ابن طاووس باشد. بیشتر مداحان و مرثیه خوانان و 
روضه خوانان، به اين کتاب مراجعه مي کنند. اين 
کتاب را، ابن طاووس، جمع آوري کرده است؛ که 
فقیهي بزرگ و مورد اطمینان فقها و علماي شیعه 
بوده. اين مقتل، بســیار خالصه و البته گوياست. 
وقتي هم که آمد، آن قدر سر و صدا کرد و مقبولیت 
و محبوبیت يافت که ديگــر مقتل هايي که در آن 
زمان وجود داشتند، زير سايه اش رفتند. مي توانید 
اين کتاب معروف و البته معتبــر را، تهیه کنید و 
همراه تان داشته باشید. به راحتي خوانده مي شود. 
البته پیشنهاد مي کنیم همه را، يکباره نخوانید و 
براي هر نشست، يکي، دو مجلس را انتخاب کنید تا 
خوب هضمش کنید. فارسي اين کتاب هم در بازار 

موجود است و بیشتر کتاب فروشي هاي دارندش.

روضه همراه

يك پيشنهاد براي 
اين روزهاي شما

اگر نيت كرده ايــد كه هر از چندي، در 
كنار هيأت و مســاجد و مراسم هاي 
عزاداري، روضه اي هم بخوانيد و اشك 
بيشــتري هم بريزيد، البته همه  چيز، 
به كتاب هاي چاپي ختم نمي شود. اين 
روزها تلفن هاي همراه، واقعًا مي توانند 
در بسياري از زمان ها، همراهان خوبي 

هم براي شما باشند.

 ازجملــه اينکه مي توانیــد فايل هاي 
صوتــي روضه هاي مختلــف را، دانلود 
کنید روي گوشي هايتان و در وقت هاي 
آزاد، از آنها استفاده کنید. مي توانید هر 
فايل صوتي را هم نامگذاري کنید تا در 
هر نشســتي، يک يا دو روضه را گوش 
کني. متأسفانه فايل هاي صوتي روضه ها 
را، غالب مــردم درهم گوش مي کنند و 
نظم خاصي در اين کار ندارند؛ شما اين 

اشتباه را نکنید.

 کتاب هــاي الکترونیکي هــم، جزو 
امکانات ديگري هستند که مي توانید از 
آنها استفاده کنید. همین مقتل هايي که 
معرفي کرديم، بعضي هاشان به صورت 
پي دي اف در اينترنت موجود هســتند 
و مي توانیــد دانلودشــان کنید. ضمن 
اينکه برخي از مراکز مثل صدا و ســیما 
و نیز سازمان تبلیغات و... نیز، پکیج هاي 
مجــازي تولید کرده اند کــه مي توانید 
در دســتگاه هاي همراه هوشــمند يا 

گوشي هايتان، از آنها استفاده کنید.

 مراجعــه بــه ســي دي فروش ها، 
نمايشــگاه هاي محصــوالت فرهنگي، 
بورس هايي مثل پاساژ مهستان و انقالب 
و... نیــز، مي تواند شــما را در معرض 
جديدترين روضه خواني ها و محصوالت 
فرهنگي عاشــورايي قرار دهد که غالباً 
هوشمند هم هســتند. ضمن اينکه با 
مراجعه به پورتال هايــي چون تبیان و 
عقیق و راسخون و آويني و... در فضاي 
مجازي، مي توانید فايل هــا و امکانات 

بیشتري را هم دريافت کنید.
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اگر منبر و عرصــه مداحي را به عنوان 
دو بال پرواز براي حركت در مســير دين و ديانت 
در  هيأت مذهبي درنظر بگيريم، به نظر مي رسد 
يكي از اين بال ها يعني منابر مذهبي آنطور كه بايد 
در راستاي ارائه محتواي پربار و جذب حداكثري 
مخاطب گام برنمي دارند. همين عامل زمينه حركت 
 هيأت هاي مذهبي به سوي مداح محوري را فراهم 
كرده است. تا چه اندازه با اين نگاه موافق هستيد؟

همينطور است. به نظر مي رسد طي دو دهه 
اخير ضعف هايي شامل حال منبرهاي مذهبي 
ما شده است كه البته جاي بررسي و واكاوي 
جدي دارد و بايد يك آسيب شناسي دقيق 
در اين زمينه صورت گيــرد. به نظر من براي 
رفع اين مسئله نيازمند ارشاد و ارائه تذكر 
هستيم. اين تذكرها مي تواند بخشي از جامعه 
روحانيت ما را در بر گيرد و بخشــي از آن 
هم شــامل حال  هيأت هاي محترم و افرادي 
است كه به نوعي  هيأت داري مي كنند. نكته 
عيان و بديهي اين اســت كه هيأت هاي ما 
نقش اساسي در احياي فرهنگ عاشورايي و 
حماسه حسيني حضرت اباعبداهلل الحسين 
عليه السالم دارند. با توجه به ميدان اثرگذاري 
حيف است كه به واســطه برخي مسائل و نه 
معضالت، نتوانيم آنطور كه بايد مستمعين را 

از اين خوان نعمت سيراب نكنيم.
 به نظرتان چطور بايد اين معضل را در 
هيأت هاي مذهبي برطرف كرد؟ در حقيقت براي 

منابر بايد چه فكري انديشيده شود؟
يك نكته مهم و حياتي، آموزش هايي است 
كه بايــد جامعه منبري مــا از آن بهره مند 
شــود. جامعه ما هم اكنون با مسائل روز و 
گرفتاري هاي مختلف روبه رو است، روحاني 
حاضــر در  هيأت هاي مذهبي و مســاجد 
مي بايســت اين نكته را درنظر داشته باشد 
كه بر مبناي نيازهاي امــروز مردم جامعه 
صحبت هاي خود را تنظيم كند تا از بيشترين 
اثرگذاري برخوردار باشد. آگاهي بخشي و 
دغدغه مندي يكي از مهم ترين شاخصه هاي 
يك منبري اســت. حال اگر خود شــخص 
روحاني نسبت به مسائل روز جامعه آگاهي 
الزم را نداشته باشد و از رخدادهاي پيرامون 
خود در دنيا بي خبر باشد و مطالعه الزم را براي 
ارائه محتوا به مستعمين نكرده باشد، بدون 
ترديد نمي تواند آنطور كه شايسته است در 
مســير ارتقاي مختصات اخالقي در جامعه 

گام بردارد.
 اگر مسائلي كه مانعي بر سر راه تشديد 
اثرگذاري مثبت  هيأت هاي مذهبي بر اصالح سبك 
زندگي جامعه اســت، حل شود، مي توانيم شاهد 

بهبود وضعيت اخالق در جامعه نيز باشيم؟
حتمــا همينطور اســت. قطع بــه يقين 
فعاليت هاي روحانيون ما مي تواند اثرات مثبت 
خود را در جامعه و حتي سبك زندگي مردم 
بگذارد. كمااينكــه در پيش و پس از انقالب 

شاهد بيشــترين اثرگذاري در اين بخش 
بوديم. ما چنيــن كاري را بايد حتما صورت 
بدهيم و بسترهاي الزم براي رشد و ارتقاي 
محتوايي هر چه بيشتر منبرهاي مذهبي مان 
فراهم كنيم تا اثرات مثبت آن را در جامعه به 
نظاره بنشينيم. ما هيأت را داريم و بايد هم 
داشته باشــيم. بركاتي كه در اين  هيأت ها و 
در اين تجمعات مذهبي عايد مردم و كشور 
مي كند قابل وصف نيســت. در حقيقت اين 
 هيأت ها هستند كه بناي شكل گيري حركت 
عظيم و حماسي اربعين را به شكل گسترده و 
جدي در بين عموم مردم پايه گذاري و بسط 
دادند. مراسم باشكوهي كه پير و جوان و حتي 
اقليت هاي مذهبي را به خود مي بيند از دل 
همين  هيأت ها به مردم منتقل شده است. لذا 
اين را به هيچ وجه نبايد فراموش كنيم و بايد 
به ياد داشته باشيم كه زمينه ارتقاي سطح 
منبرها را افزايش دهيم، حتي به وسيله تذكر 
برخي از آنها را آگاه كنيم تا اين گرفتاري هايي 

كه با آن روبه رو هستيم برطرف شود.
 به نظر مي رسد برخي از روحانيون ما كه 
در  هيأت هاي مذهبي و يا حتي مساجد حضور دارند 
نياز به باال بردن غناي محتوايي خود دارند. شايد 
بخشي از آن به نشناختن ذائقه مخاطب بازگردد. 
همانطور كه فرموديد در بســياري از  هيأت ها يا 
مساجد، مستمع سختي راه را به جان مي خرد و 
براي استفاده از بيانات منبري، خود را به محل مورد 

آيت اهلل ممدوحي، عضوسابق مجلس خبرگان رهبري:

 هيچ جاي دنيا 
ظرفيت هيأت هاي ما را ندارد

بدون ترديد  هيأت هاي مذهبي نقش بزرگي در شكل گيري و پيروزي انقالب اسالمي داشتند. حتي در دوران دفاع مقدس اين  هيأت مذهبي بودند 
كه به واسطه ارتباط نزديك، صميمي و مخلصانه اي كه با مردم داشتند، به تبيين درست شرايط براي مردم جامعه پرداختند و زمينه حفظ وحدت 
جامعه و پيروزي در جنگ هشت ساله را فراهم كردند. اما از دهه 70بود كه با رشد كمي  هيأت مذهبي، بعضا با ضعف هايي در بعد كيفي روبه رو بوديم. 
ضعف هايي كه بيشتر خود را در منابر مذهبي متجلي مي كرد. در گفت وگو با آيت اهلل ممدوحي، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم و همچنين 
نماينده سابق مردم كرمانشاه در مجلس خبرگان رهبري به آسيب شناسي هيأت مذهبي پرداختيم. متن كامل اين گفت وگو پيش روي شماست.
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نظر مي رساند. اما بعضا هم ديده مي شود برخي از 
مستمعين در هنگام سخنراني روحاني منبري، 
گعده هايي را تشــكيل مي دهند يا از محل خارج 
مي شوند و موقع مداحي و سينه زني خودشان را 

به  هيأت مي رسانند.
بله. همانطور كه گفته شد اينها مسائلي است 
كه بايد هم به  هيــأت امناي  هيأت ها و هم به 
روحانيون  هيأت ها و مساجد تذكر داد. اين 
موارد با تذكر قابل حل اســت. انصافا ابقاي 
عزاداري و ابقاي اين سيستم عظيم وحدت 
بخش در جامعه نيازمند همت و تالش است. 
نبايد سيستم را به حال خود گذاشت. بايد از 
بعد معنوي از سوي نهادهايي كه كار محتوايي 
انجام مي دهند حمايت هاي الزم صورت گيرد.
 كاركرد تربيتي  هيأت تا به كجاست؟ آيا  
هيأت ها مي توانند در سبك زندگي مردم و جوانان 

هم اثرگذار باشند؟
قطعا بايد اينطور باشــد و اگر به اين شكل 
نباشد قطعا بايد تعجب كرد و در راستاي رفع 
مشكالت موجود گام هاي الزم را برداشت. من 
خيلي از جوانان را ديدم كه قدري آزاد هستند 
و شــايد در ظاهر هم چندان مذهبي به نظر 
نرسند، اما فقط و فقط افتخارشان اين است كه 
بچه  هيأتي هستند. باالخره ماهيت  هيأت هاي 
مذهبي در بســياري از جوان ها تأثير مثبت 
دارد، منتهي نه تأثير تام، بلكه تأثير ناقص. 
وليكن قالبا جوان هايي كه با  هيأت ها ارتباط 

دارند، نماز مي خوانند و به اصول نظام معتقد 
هستند. حتي اگر برخي از آنها به اين مباني 
هم پايبند نبوده باشند، كاركرد مثبت  هيأت 
آنها را با اين مباني آشنا كرده و چشم آنها را 
رو به حقايق گشوده است. صد در صد بايد از 
 هيأت اين انتظارات را داشت و اگر  هيأت ها 
نتوانند اينگونه كاركردها و ظرفيت هاي خود 

را بالفعل كنند بايد تعجب كرد.
 حرف پاياني تان به هيأتي ها چيست؟

مردم ما مردم متدين و معتقدي هســتند، 
مردماني انقالبي و دوستدار اهل بيت و دين 
و مخالف قطعي و صددرصدي دشمن. البته 
بايد بدانيم در راستاي بهبود اوضاع  هيأت ها 
يا حتي جامعه انتقاد و نگاه سلبي به تنهايي 
چاره ساز نيست و به درد نمي خورد، داشتن 
نگاه سلبي صرف غلط اســت و به تضعيف 
مجالس اباعبداهلل الحســين و ائمه معصوم 
عليهم الســالم مي انجامد. در شرايطي كه 
شاهديم رسانه هاي بيگانه تمام تالش شان را 
در افزايش و رشد تصاعدي شبيخون فرهنگي 
به كار گرفته اند بايــد براي بهبود وضعيت از 
ظرفيت  هيأت هاي مذهبي نهايت استفاده 
را برد.  هيأت هاي مذهبي مي تواند بهترين 
دستاورد ما و بزرگ ترين پتانسيل ما محسوب 
شود، پتانسيلي كه در هيچ جاي دنيا نمي توان 
آن را يافت و يا حتي با اين وسعت و قدرت آن 

را به دست بياورد.

هنوز منبري ها حرف 
اول را مي زنند

آيت اهلل ممدوحي معتقد است كه 
مداح محوري  هيأت هاي مذهبي 
هنوز تبديل به يك تهديد نشده 
اســت. او مي گويد: »ببينيد. اين 
به خودي خود و هم اكنون مبدل به 
تهديد نشده است. اما بايد بگوييم 
كه اگر شــرايط فعلي تدام يابد 
قطع به يقين با يك تهديد روبه رو 
خواهيم شــد. به لطف خدا هنوز 
بسياري از جوانان و نوجوانان به 
واسطه منبرهاي قدرتمند و پربار، 
خود را به مســاجد و  هيأت هاي 
مذهبي مي رسانند. هنوز منبرهاي 
ما در بسياري از نقاط كشور حرف 
اول را در هدايــت جامعه و افكار 
عمومي مي زنند و بسياري از افراد 
از جاهاي دور و نزديك فقط براي 
استفاده از بيانات برخي روحانيون 
ما در منبرهاي مذهبي خود را به 
مســجد يا  هيأت مورد نظر خود 
مي رسانند. اين يك بركت است. 
اما بايد اين نكته را درنظر داشت 
كه بايد به  هيأت ها از بعد محتوايي 
كمك كرد، دست آنها را گرفت و 
آنها را با آسيب هاي مداح محوري 

آگاه كرد.« 
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| ميثم آخوندي|

حجت االسالم ثمري، کارشناس مذهبي:

مادحين و ذاكرين در كالم و رفتار 
خود مراقبت كنند

برخي هيأت ها به واســطه شــور و احســاس 
جوانان بســتر را براي حضور پررنگ مادحين 
فراهم مي كنند و از ســوي ديگــر نقش منبرها 
را كم رنگ جلوه مي دهند. ايــن كار عامدانه يا 
غيرعامدانه آســيب هاي مختص به خود را دارد 
كه به طور مستقيم در جامعه نمود مشخص دارد. 
مي توان برش هايي از آن را در سطح جامعه به نظاره 
نشست. واقعا تا چه اندازه مي توان از هيأت هاي 
مذهبي در راستاي ارتقاي سطح اخالق در جامعه 
و ايجاد نشاط و زندگي بهتر براي خانواده ها ناظر به 
اصالح سبك زندگي، انتظار داشت؟ موانعي كه بر 
سر راه تحقق اين مهم وجود دارد چيست؟ در اين 
خصوص با حجت االسالم علي ثمري، كارشناس 
مسائل مذهبي به گفت وگو نشستيم. متن كامل 

شور و شعور دو مقوله مهم و اساسي در اين گفت وگوي تفصيلي پيش روي شماست.
مجموعه هيأت هاي مذهبي به حساب مي آيد. در 
اين ميان به نظر مي رسد طي دو دهه اخير مقوله 
شور زلف محكم تري با هيأت ها گره زده و در اين 
بين مسائل معرفتي در برخي از محافل و مجالس 
عزارداري اباعبداهلل الحســين و ائمه معصومين 
كم رنگ تر شده است. ريشه اين موضوع را در چه 

مي دانيد؟
يکي از پديده هايي که متأســفانه امــروز نه فقط 
هیأت هاي ما را، بلکه مســاجد و نسل جوان ما را 
تهديد مي کند و بايد نســبت به آن توجه و دقت 
داشته باشــیم، ارائه محتوا براساس احساسات و 
شور صرف اســت. گاهي اوقات مي بینیم حرکت 
کردن بدون توجه به اينکه اين احساســات و شور 
بايد به شعور و معرفت تبديل شود به يک مبناي 
کلي مبدل شده اســت. بايد همه جا به اين معنا 
توجه شود. باالخره محبت آل محمد با همه وجود 
جامعه ما عجین شــده اســت. مردم ما مردمي 
واليت محور هستند و کســي هم با مقوله شور 
مخالفتي ندارد. جواني کــه با مختصات خاص 
خودش در اوج حس و توجه قــرار دارد ابتدا به 
ساکن مقدس و خوب اســت، مشروط بر اينکه 
همین جا نمانــد و درجا نزند. آن احساســات 
مقدس و پاك و ارزشمند بايد به معرفت تبديل 
شود. اين شورهاي آن چناني در هیئات مذهبي 

بايد مقدمه اي براي شعور باشد.

يعني معتقديد كه بايد اين شور، هدايت 
شده و در نهايت به شعور برسد، همينطور است؟

بله دقیقا. نکته اي که به عنــوان تهديد بايد به آن 
نگاه شود و مي بايســت از آن ترسید، اينکه جوان 
با اين شور و احساسات در مسجد و هیأت حضور 
مي يابد، آن وقت ما اين شــعور و حس مقدس را 
نتوانیم درست هدايت کنیم. اين مقوله يک وظیفه 
ســنگیني بر دوش هیأت ها محســوب مي شود. 
مديريت اين احساســات مقدس و اين شــورها 
الزمه اش تربیت مداح پربــار از جهت محتوايي و 
اهل مطالعه است. کنار دست هیأت ها و متولیان 
هیأت ها خود بــرادران عزيز مداح مــا بايد به اين 
معنا توجه داشته باشــند که جهت دهي به شور 
و احساسات جوانان در راســتاي تکامل معرفتي 
يکي از وظايف حیاتي آنها به حســاب مي آيد. در 
اين زمینه بايد مراعات شود و همه با هم هماهنگ 

شوند.

قبل از پيــروزي انقالب، منابر مذهبي 
نقش بسيار حياتي در شــكل گيري مسير و در 
نهايت پيروزي انقالب اســالمي داشتند.در آن 
دوران، پس از پيــروزي انقالب و حتي در دوران 
هشت ساله دفاع مقدس، منابر به عنوان رسانه اي 
قدرتمند، اثرگذار و پويا نقش جدي در شكل گيري 
و پيروزي انقالب اســالمي داشت. منتهي بعد از 
دوران دفاع مقدس به نظر مي رسد منبرها از بعد 
محتوايي، ديگر اثرگذاري آن دوران را نداشت. آيا 
نبايد منابر ما در ارتقاي سطح اخالقي جامعه و در 
راستاي اصالح سبك زندگي و حتي بهبود جنبه 

تربيتي جامعه گام بردارد؟
اکنون با دو مبحث روبه رو هستیم. يک مسئله اين 
است فضايي که در برخي هیأت هاي ما غالب شده 
فضاي درستي نیســت. هیأت ها به نوعي مديران 
خود را نمي شناســند و اصال معلوم نیست کي به 
کي هست. برخي رفتارهاي غلط، حرکت کساني 
را که دغدغه دارند هم تحت الشعاع قرار مي دهد. 
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حوزه هاي علميه و مراكز مرتبط پژوهشي
از حجت االسالم علي ثمري مي پرسیم که حوزه هاي علمیه و مراکز مرتبط پژوهشي در بعد تولید 
محتوا و خوراك معنوي براي هیأت ها چه کرده اند؟ او در پاسخ مي گويد: »امروز به برکت خون 
شهدا بعد از ۴۰ســال انقالب واقعا ما متن ها و محتوايي داريم که غني و حساب شده است و از 
فیلترهاي متعدد و درستي رد شده. اما متأسفانه اين مواد غني دست آشپزهاي ناشي افتاده است، 
لذا نگاه کنید در هیأتي که مراقبت مي شــود و روي انتخاب متن و مداح درست پیش مي روند 
خروجي هاي خوبي نیز پیدا مي کنند.« او به کارکردهاي خوب مجالس مذهبي هم اشاره کرده 
و مي افزايد: »با همه اين تفاسیر آنچه در فتنه ها دشمن را ناکام گذاشته خروجي همین مساجد 
و هیأت هاي ماست. ما ناشــکري نمي کنیم، منتهي مي گويم اين کافي نیست و به نظر مي رسد 
اگر يک سر و ســاماني خصوصا در جامعه مداح ما صورت پذيرد قطعا شرايط از ايني که هست 
بهتر خواهد شد. متأسفانه االن بعضي از ترانه هاي زمان طاغوت را با بعضي از اشعاري که بعضي 
از ذاکرين ما مي خوانند و شور مي گیرند کنار هم بگذاريم، مي بینیم که هیچ فرقي با هم ندارند. 
حاال که تريبون دستتان است هر چیزي را نخوانید، آن شخص در اوج شور منتظر است ببیند من 
چه مي گويم تا با من باال و پايین کند. نیم ساعت نه، گاهي دو ساعت. بعضي از جلساتي که خودم 
منبر مي رفتم گاهي تا يک يا دو شب عزاداري مي کردند و جمعیت قابل توجهي شان همگي صبح 
نمازشان قضا بود. خب من مي نشینم باالي منبر نصیحت مي کنم به عنوان منبري که ان شاهلل 
دلسوز باشم و مي گويم پسر خوب، عزيزم. تو که تا دو شب اينجا میماني مگر زن و بچه يا پدر و 
مادر نداري؟ مگر صبح نماز نداري؟ در هســته مرکزي بعضي جلسات وارد شويم، مي بینیم که 
بعضي از آدم هاي پايه ثابت هیأت، خانواده شان را از دست داده اند. برخي خانواده ها هم که انگار از 
درون پوکیده و از اين جهت که بچه شان تا سحرگاه هیأت است نگران نیستند. برايم جالب است 
که وقتي نصیحت مي کنم يک وقت نماز صبحت قضا نشود، آن شخص مداح براي اينکه بازارش 
تعطیل نشود، مي گويد نماز صبح که قضا شد خیالي نیست قضاي نماز چوب ندارد. گفتن قضايش 
را بخوان، تو حواست به امام حسین علیه السالم باشد که يک وقت عزاداري قضا نشود. حاال که به 
برکت خدا و خون شهدا اين بستر فراهم شده نبايد همینطور باالي منبر برويم و سخنان اشتباه 

بر زبان جاري کنیم.

بايد فکري به حال کساني شود که میکروفون در 
دست مي گیرند و هر چه به دهانشان آمد را بر زبان 
جاري مي کنند. معموال پاي تريبون ها اين افراد را 
مي ببینید. آدم جا افتاده اي که منطق و عقل برايش 
مفهوم و معناي آن چناني داشــته باشد کم ديده 
مي شود. متولیان هیأت ها بايد توجه کنند کساني 
که به هر دلیلي صاحب تريبون مي شوند مديريت 

شوند تا هر مفهوم اشتباهي را نخوانند.

شايد برخي بگويند كار مداح ساخت 
شور اســت و تنها مي تواند يك بال مستمع را به 
سوي معرفت كامل كند و بال ديگر وظيفه منبر 

است.
نه. اين منطقي نیست. بله، مداحي و منبر مکمل 
هم هســتند، ولي همه يک هدف عالي دارند و آن 
رسیدن به نقطه هويتي اســت. اگر شوري ايجاد 
مي شود، بايد مقدمه اي براي شعور باشد. اگر يک 
مداحي توانست شور ايجاد کند، اما نتوانست آن را 
در مسیر درســت قرار دهد و به شعور برساند، اين 

مداح کار را خراب کرده است.

خب اين موضوع درخصوص منبر هم 
صدق مي كند، اينطور نيست؟

همانطور که اشاره کرديد برخي خطبا و اهل منبر 
ما گاهي نســبت به آن وظايف و رسالت آسماني 
و الهي که بــر عهده دارند بي توجهــي مي کنند. 
گاهي اوقات مي بینیم که مخاطب شناســي اين 
بزرگواران صفر است. جواني که به تعبیر حضرت 
آقا از قتلگاه فضاي مجازي پاي منبر من آمده بايد 
برايش جاذبه ايجاد کنم تا در اينجا ماندگار شود. 
البته اين مهم يک سري ريزه کاري دارد. بسته به 
نوع مباحثي که مطرح مي شود، بیان و شیوه گفتار 
و ارتباطي که با مستمع برقرار مي شود. متأسفانه 
در هیأت ها با آفات مختلفي روبه رو هستیم. گاهي 
اوقات مي بینیــم يک دخمه درســت کرده اند و 
عده اي داخل هستند. مداح و روحاني را - تازه اگر 
منبري داشته باشند - از ســوراخي وارد و مقابل 
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جمع مي آورند. بعد هم مي نشیند يک سري حرف 
که ان شااهلل حساب شده است، مي زند و بعد تمام 
مي شــود. قديم اينطور نبود. يادم هست در هیأت 
بعد از پناه پدر و مادري که باالي ســر ما بودند نام 
روحاني هیأت مطرح بود که به عنوان مربي تربیتي 
و پرورشــي پا به پاي ما مي آمد. االن متأســفانه 
اينطور نیســت. مطلق اين حرف را نمي زنم، ولي 

اکثرا دنبال کار خودشان هستند.

خب چه بايــد كــرد، منبري ها چه 
وظيفه اي برعهده دارند؟

قطعا من به اندازه وقتي که مي خواهم از مســتمع 
بگیرم بايد زمان بگذارم، مطالعه کنم و نیازسنجي 
دقیق از مخاطب خودم داشته باشم. شما ببینید؛ 
امروز چند درصد بچــه هیأتي هاي ما بچه مذهبي 
هستند؟ اول وقت مقیدند نماز بخوانند؟ من آخوند 
و آن بــرادر مداح هر دو وظیفه مان اين اســت که 
مشوق جوانان باشیم و بگويیم، برادر و خواهر من 
مقدمه همه عزاداري ها براي اباعبداهلل علیه السالم 
و هیأت گرفتن ها، نماز است. اگر نماز پذيرفته شود 
يعني شور و احساسات تو، سکوي پرتاب تو مي شود. 
ولي بعضا مي بینیم که گاهي اوقات متأسفانه هیأت 
قتلگاه نماز مي شود.تازه بعضي از مداح هاي موجه 
و چهره ما هم مي گويند، وقتي خوابیديد قضا شد 
که مواخذه ندارد، مگر مي شــود اينقدر بي رمق و 
بي تعهد. با اين گوش هاي خودم شــنیدم گفت تو 
کارت را بکن، عزاداري بکن، صبح نمازت قضا شد، 
اشکالي نیســت، به خاطر نماز قضا کسي را چوب 

نمي زنند.

استنباط من از سخنان شما اين است كه 
شايد روحانيت شناخت و ارزيابي دقيق از ذائقه 
جوان امروز ندارد. محتوايي كه ارائه مي شــود با 
اقبال نوجوانان و جوانان از منابر مذهبي نسبت 
مستقيم دارد. يك سري افراد بر اين نكته تأكيد 
مي كنند كه شرايط جامعه تغيير كرده و اساسا با 
منبر ديگر نمي توان ارتباط برقرار كرد، اما عكس 

اين موضوع را مي بينيم. منابري كه در ايام محرم 
و ماه مبارك رمضان برگزار مي شــود و يك سري 
از سخنرانان را به خود مي بيند كه همچون آهنربا 
جمعيت جوان و نوجوان را به خود جذب مي كند. 
با توجه به شرايط امروز در عرصه فضاي مجازي 
مي توانيم از هيأت هاي مذهبي اين انتظار را داشته 
باشيم كه عرصه تبيين ســبك زندگي ايراني– 
اسالمي را در دستور كار قرار دهند و ما نيز شاهد 

اثرپذيري جامعه از اين مهم باشيم؟
شــکي در اين نیســت و چنین توقعي کامال بجا و 
درست است. خوب اســت در اين خصوص آسیب 
شناســي کرد و جايگاه منابــر را در هیأت ها ارتقا 
داد. من مي خواهم از تعبیر مداح محوري که شما 
فرموديد فراتر بروم و از اين بگويم که چه شده ما با 
نسل جوان نمي توانیم ارتباط برقرار کنیم؟ ما با شور 
و احساسات اينها چه کار کرديم؟ چرا برخي از آنها 
به حرف ولي خود گوش نمي کنند و چشم شان در 
دهان مداح است؟ اين آفت خطرناکي است. چه کار 
کرديم؟ چه قواره اي براي اين جايگاه پر نور دوختید 

که آش اينقدر شور شد که آشپز هم صدايش درآمد. 
يک وقت هايــي حضرت آقا در ديــدار با ذاکرين و 
مادحین سیدالشهدا علیه السالم حرف هاي اساسي 
و نابي را فرمودند، ولي متأسفانه به يک شکلي در 
فضايي افتادند که اصال به روي خودشان نمي آورند. 
اين تکلیفي اســت که بــه دوش جامعه مادحین 
ذاکرين و اهل منبر اســت و آن اينکه جلســات، 
مقدمه اي براي بندگي خدا و تبلیغ سبک زندگي 
درست ايراني و اسالمي باشد، نه اينکه جلسات را 

محل تسويه حساب هاي قومي و شخصي کنیم.

خب باالخره چه كنيم تا هيأت ها، كاركرد 
اصلي خود را پيدا كنند؟

برخي از هیأت ها به واســطه منیت هــا، مقابل 
همديگر قــرار گرفتنــد. هم اکنون هر کســي 
مي خواهد طرحي نو درانــدازد و يک عده اي را 
جمع کند. ريشــه گرفتن عوامل ناپسند در بدنه 
برخي هیئات مذهبي سبب شــده براي جذب 
مخاطب بیشتر و شهرت افزون تر، قالب هیأت ها 
را از بار شــعور و محتوايي تهي کنند و هیأت را 
میداني براي رقابت بپندارند. در همین راســتا 
نیز مقام معظم رهبري هر ســال بیاناتي دارند. 
اگر بیانات ايشــان را درباره هیأت و هیأت داري 
از اواخر دهه 6۰مورد ارزيابي قرار دهید، مالحظه 
خواهید کرد که ايشــان بارها و بارها نســبت به 
انحــراف در مقوله هیأت و هیــأت داري و نحوه 
برگزاري مراســم تذکــرات الزم را داده اند. اگر 
اينطور شد و گره ها رفع شد، آن وقت آن کارکرد 
مدنظر شــما نیز قطعا به وقوع خواهد پیوست. 
حضرت آقا مي خواهند ما مسیر را اشتباه نرويم. 
چون دلخور هستم اين را مي گويم که حضرت آقا 
فرمودند و تذکر دادند که قلبــي و زباني با لخت 
شدن مخالف هستند. يک عده از اين بزرگواران 
مداح گوش نکردند و بعدا هم براي خودشان محل 
شرعي درست کردند که آقا فتوا نداده است. اين 
يعني ما در فضايي غیرمعنوي افتاده ايم که سبب 

شده مسیر اصلي را گم کنیم.
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 هجدهمین نشست سخنرانان 
مرتبط با هیأت رزمندگان اسالم برگزار شد

 در ستايش 
سبك زندگي فاطمي

فاطميه فرصتي است براي شناخت شخصيت و جايگاه حضرت زهرا سالم اهلل عليها، حضرت 
زهرا سالم اهلل عليها محور هدايت ها و درس هاست. آفرينش و زندگي زهرا سالم اهلل عليها اين 
نكته را به اثبات رساند كه مي توان احساسات و انعطاف زنانه را با شعور و درايت حماسي پيوند 
زد. مي توان از محيط خانه منشأ تحوالت اجتماعي و تاريخي شد. مي توان در محراب عبادت 
با ملك همنوا شد و از آنجا پاي به مسجد گذاشت و بالغت را در ادبيات سياسي و فرهنگي به 
اوج رساند، مي توان اوج اقتدار زنانه را در خضوع به همسر، پرورش فرزند، خانه داري، توجه به 
علم و معرفت و حضور مؤثر در مهم ترين عرصه هاي سياسي و اجتماعي تعريف كرد و عمركوتاه 
زندگي مادي را تا هميشه تاريخ جاودانه ساخت. در هجدهمين نشست سخنرانان مرتبط با 
هيأت رزمندگان اسالم كه توسط مديريت آموزش در اوايل بهمن ماه برگزار شد تعداد 85نفر 
از سخنرانان مرتبط با هيأت رزمندگان اسالم از شهرستان ها حضور داشتند. اينجا بخشي از 
سخنان عزيزاني كه در اين نشست و گردهمايي به ايراد سخن و ارائه نظرات خود پرداختند 

مي خوانيد.

نشست سخنرانان
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حجت االسالم و المسلمین دکتر رفیعي

 به اصول زندگي 
حضرت زهرا عمل كنيم

وي برخــي فضايــل را اختصاصي حضــرت زهرا 
سالم اهلل علیها  خواند و عنوان داشت: روزي حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها برخي رفتارهاي مردم را براي 
رســول خدا صلي اهلل علیه و آله و سلم نقل کردند. 
رســول خداصلي اهلل علیه و آله و ســلم به ايشان 
فرمودند: بهترين پیامبران منم و من پدر تو هستم؛ 
بهترين اوصیاء علي است و شوهر تو است، بهترين 
شهداء حمزه اســت و عموي تو است، سبطان اين 
امت حسن و حسین هستند که فرزندان تو هستند و 
قسم به خدايي که جانم در دست اوست، مهدي اين 
امت از فرزندان تو اســت«. مانند اين سخن را امیر 
المؤمنین علیه السالم در نامه اي خطاب به معاويه 

در معرفي فضائل خاندان خود آورده اند.
اين کارشناس ديني با اشاره به شکوه ايام فاطمیه 
بعد از انقالب اســالمي اظهار داشت: در جلسه اي 
محضر مقام معظم رهبري بوديم و ايشان فرمود: من 
از دو چیز بعد از انقالب راضي هستم. يکي فاطمیه، 
دوم مهدويت. اين دو موضــوع اصال قبل از انقالب 
مطرح نبود و به برکت انقــالب اآلن از رونق خوبي 

برخوردار هستند.
حجت االسالم رفیعي حضور عالمانه در ايام فاطمیه 
را الزم دانســت و در اين رابطه چند کتاب معرفي 
کرد: ۱. دانشــنامه فاطمي 2. فاطمــه بهجۀ قلب 
المصطفي ۳. در مکتب فاطمه ۴. فاطمه از تولد تا 
شهادت ۵. فاطمه در آيینه القاب 6. گفتار فاطمي 

7. فرهنگ فاطمي.
وي با اشــاره به مادر گرامي حضرت زهرا سالم اهلل 
علیهما گفت: خوب است که مبلغان در منبرهاي 
خود به حضرت خديجه سالم اهلل علیها بپردازند. از 
مقام معظم رهبري شنیدم که مي فرمود: حضرت 
خديجه مظلوم اســت. برخي فضائل و کماالت در 

وجود ايشان هست که در هیچ کس ديگري نبوده 
و نیست.

حجت االســالم رفیعي سپس به تقســیم بندي 
کماالت در انسان پرداخت و عنوان داشت: کماالت 
انسان دو قسم است: کماالت غیراختیاري و ذاتي، 
کماالت اختیاري و اکتســابي. برخي کماالت در 
ذات انسان اســت؛ مثل اينکه در روايت داريم سه 
چیز در هر که باشد کامل اســت. عقل و جمال و 
فصاحت کالم و اين ســه در بخــش زيادي ذاتي 
هســتند. حضرت موســي براي رفتن به ســوي 
فرعون از خدا طلــب مي کند که اجازه دهد هارون 
را با خود ببرد زيرا او افصح اســت. خديجه کبري 
سالم اهلل علیها بنابر روايات، زيباترين، عاقل ترين 
و تصمیم گیرنده تريــن زنان بود. دســته دوم که 
کماالت اختیاري هســتند، خود دو قســم دارد: 
انحصــاري و غیرانحصاري. مثــل اينکه فقط يک 
نفر در طول يکســال مي تواند در کنکور اول شود. 
حضرت خديجه داراي برخي صفــات انحصاري 
بودند که در کســي جز ايشــان نمي توان يافت. 
مثل اينکه ايشان نخستین زن مســلمان بودند، 
مادر حضرت زهرا سالم اهلل علیها بودند، مادر همه 
ائمه بودند و حتي به جهتي مــادر امیرالمومنین 
علیه السالم هم بودند زيرا ايشان را بزرگ کردند. 
ايشان حائز صفات غیرانحصاري مانند زهد و تقوا 
و ايمــان و... نیز بودند تا جايي کــه برخي علماي 
بزرگ شیعه ايشان را »مجمع االضداد« دانستند. 
ثروتمندي که زاهد بــود، زني که شــجاع بود و 
بسیاري صفات متضاد ديگري که در وجود ايشان 
بود و نشــان از درجات رفیع کمال ايشان داشت. 
البته در همین صفات نمره داريم و حضرت خديجه 
باالترين نمره را در اين صفات داشــتند. همه اين 

صفات در حضرت زهرا ســالم اهلل علیها نیز وجود 
داشت و ايشان داراي صفات ممتاز ذاتي و غیرذاتي 

انحصاري و غیرانحصاري بودند.
وي در ادامه به بررســي ســه گونه الگو در قرآن 
پرداخت و ابراز کرد: ما در قرآن سه نوع الگو داريم 
که عبارتنــد از الگوي عام: ماننــد صادقین در آيه 
»کونوا مع الصادقین.«، الگوي خاص: مانند ادريس 
و آسیه زن فرعون و الگوي اخص: مانند رسول اهلل که 
اسوه حسنه معرفي شده اند. حضرت زهرا سالم اهلل 
علیها کسي است که الگوي اخص دست او را بوسیده 
است. در روايات آمده وقتي حضرت زهرا سالم اهلل 
علیها بر پیامبر وارد مي شــدند، پیامبر چهار کار را 
انجام مي داد؛ خوش آمد مي گفت، بلند مي شــد و 
به استقبال او مي رفت، او را در جاي خود مي نشاند، 

دست او را مي بوسید.
اين کارشناس ديني به تغییرات مردم در طول زمان 
اشــاره کرد و گفت: مردم امروز هم سخت گیرتر 
شــده اند و هم دقیق تر. از اين رو بدون فکر و دقت 
نبايد منبر رفت؛ از طرف ديگر بايد توجه داشــت 
که مردم به منبرهاي کاربردي نیــاز دارند. اگر در 
منبر خود از فضائل حضرت زهرا سالم اهلل علیها و 
شخصیت ايشان مي گويید، طوري بیان نکنید که با 

يک غیرمعصوم يکسان به نظر برسند.
حجت االســالم رفیعي با تأکید بر لزوم کاربردي تر 
شدن منبرها اظهار داشــت: زندگي حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها متعلق به ۱۴ قرن پیش بوده است. 
الگو گرفتن از زندگي ايشان به اين معني نیست که 
ما هم برويم و از کاسه گلي و حصیر استفاده کنیم. 
ســبک زندگي فاطمي به معني اســتفاده از مواد 
آن نیســت، بلکه اصول حاکم بــر زندگي حضرت 

زهراست.

مردم امروز هم سخت گيرتر شده اند و هم دقيق تر. از اين رو بدون فكر و دقت نبايد منبر رفت؛ از طرف ديگر 
بايد توجه داشت كه مردم به منبرهاي كاربردي نياز دارند. حجت االسالم رفيعي با بيان روايتي از كتاب 
»ينابيع المودة« بحث خود را آغاز كرد و گفت: رسول خدا  صلي اهلل عليه و آله و سلم فرمودند: »اگر خدا 
علم داشت كه در زمين كساني باالتر از اين پنج نفر وجود دارد، مرا امر مي كرد كه با آنها به مباهله بروم؛ 
اما مرا امر به مباهله به اين پنج تن كرد و آنها برترين خلق خدا هستند.« اين روايت و رواياتي از اين دست 

نشان از فضيلت اهل بيت  عليهم السالم دارد.
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خانواده علوي فاطمي و 
تربيت مهدوي

۱۵آيه پاياني ســوره فرقان منشــور ويژگي عباد 
الرحمن و سیماي آنها اســت. آيه 7۴سوره فرقان 
به اهتمام عبادالرحمن به خانــواده مي پردازد که 
باالترين بیشــترين و پرتکرارتريــن دعاي قرآني 
موالي ما امام علي علیه السالم هم همین آيه بوده 
اســت؛ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرۀ اعین 
و اجلعنا للمتقین اماما. که بايد بیشــترين دعاي 
قرآني ما در مقام مهدي ياوري، در مقام يارپروري 

همین باشد.
دو مقام واالي خانوادگي از اين آيه تمنا مي شــود؛ 
يکي مقام آرامش خانوادگي کــه مقام قرۀ العیني 
نامیده مي شود. زمینه ســاز تربیت خانوادگي آن 
هم در افق امام المتقیني، رهبــري، طاليه داري، 
الگو بودن، مقتدا بودن بــراي متقین عالم، آرامش 

خانوادگي است که ۱2زير شاخه دارد.
دومین مقام مقام پیشــوايي پارســايان به صورت 
خانوادگي اســت که مقام امــام المتقیني نامیده 
مي شــود. ۱2الگوي قرآني داريــم از خانواده هاي 

رحماني.
اما رمز پیوند اين دو مقام خانوادگي اين اســت که 
پرورش رهبــران آينده جهــان در جايگاه مهدي 
ياوران که نجعلهم ائمه آنها را امامان قرار داديم در 
 شأن مهدي ياوران و ياران حضرت حجت هست. 

رمز پرورش رهبران آينده جهــان در مقام مهدي 
ياوران، آن آرامش خانوادگي و مقام امام المتقیني 
اســت، رمز پیوندش و اين دوازده الگوي قرآني از 

خانواده هاي رحماني.
يك مقدمه اي دارد خانواده هاي سه گانه قرآني:

۱- خانواده هاي شیطاني که ســرآمدش خانواده 
ابولهبي است.

2- خانواده نیمه رحماني و نیمه شیطاني که نیمي 
از فضا شیطاني اســت مثل خانواده حضرت لوط و 

حضرت نوح.
۳- خانواده رحماني که حرف اصلي ما اينجاســت 
و در ايــام فاطمیه که بحث اســتحکام بنیان هاي 
خانواده الگوهاي خانواده هاي علوي فاطمي به عنوان 
جامع ترين، کاملترين، زيباترين، پیشــرفته ترين 
خانواده جهان بايد مــورد تأکید قــرار بگیرد در 
شرايطي که دستگاه ابلیس بنیان خانواده ها را مورد 

هجمه جدي قرار داده است.
اولین خانواده، خانواده آدمي حوايي است، با سلوك 
تائبانه. نقش توبه، استغفار، استمرار توبه و استغفار. 
هنوز فرهنگ استغفار آنگونه که از ساحت نبوي به ما 
رسیده در متن خانه ها و خانواده ها و جامعه ما جاري 

و ساري نشده است.
دوم خانواده ابراهیمي با ســلوك بت شــکنانه و 

شیطان ستیزانه.
سوم خانواده يعقوبي با سلوك منتظرانه.

چهارم خانواده يوسفي با ســلوك عفیفانه و گناه 
گريزانه.

پنجم خانواده شعیبي با سلوك حیا محورانه؛ تمشي 
علي استحیاء توصیف مي کند دختر اين خانواده را 

که حتي راه رفتن او حیاگونه است.
ششم خانواده موسوي با ســلوك دريادالنه، شرح 
صدر در خانواده ها. خیلي از طالق ها نوعي بي صبري 

است. دوري از فضاي شرح صدر است.
هفتم خانواده ايوبي با سلوك صبورانه.

هشتم خانواده داوودي با سلوك سحرخیزانه.
نهم خانواده سلیماني با سلوك شاکرانه.

دهم خانواده زکريايي با سلوك سابقانه و خاشعانه؛ 
يسارعون في الخیرات.

يازدهم خانــواده محمدي با ســلوك محبوبانه و 
محبانه.

دوازدهم که کاملترين خانواده است و نمي توانیم 
يک ســلوك خاص نام آن را بگذاريم، جامع تمام 
ســلوك هاي تربیتي پیامبران و خوبان عالم است 
خانواده علوي فاطمي است که اگر بخواهیم نامي 
بگذاريم که حقش ادا شــود بايد بگويیم ســلوك 

عاشورايي.

خانواده علوي فاطمي و تربيت مهدوي موضوع بحث ما است. جايگاهش در موضوع بحث ما كه زندگي 
جهادي حضرت زهرا سالم اهلل عليها هست، در قسمت جهاد كبير، جهاد فرهنگي و تربيتي كه به ويژه در 
خانواده ها بايد سامان بپذيرد. جهاد اكبر داريم كه جهاد اخالقي و تهذيبي ماست. جهاد كبير داريم كه 
جهاد فرهنگي و تربيتي ماست. جهاد صغير داريم كه جهاد اقتصادي ماست و جهاد اصغر داريم كه جهادي 

نظامي است.
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حجت االسالم و المسلمین محسن قرائتي:

 چطور در منبـرها 
تفسير بگوييم؟

بعضي از سخنراني هاي ما بدنه اش شعر است و خواب است و قصه است و تحليلي سياسي است و روضه. 
اينطور نيست كه وقتي از پاي منبر ما بلند مي شوند دوتا آيه قرآن هم بلد شده باشند. گاهي هم كه تفسير 
نقل مي كنيم اينقدر اقوال را نقل مي كنيم كه باز مزه قرآن را نمي چشند. من فكر كردم آياتي از سوره بقره 
را بررسي كنيم تا شيوه و سبك بيان تفسير را بگوييم. بعد از ماجراي فرعون و موسي و غرق شدن فرعون، 
يك طاغوت ديگر پيدا شد به اسم جالوت. عده اي از بني اســرائيل آمدن نزد پيامبرشان و درخواست 
فرمانده كردند كه به جنگ جالوت بروند. پيغمبر فرمود من كه نمي توانم به هر شــعاري گوش بدهم من 
نگرانم قول شما قول نباشد. گفتند چرا؟ چرا به ما سوء ظن داريد؟ ما خونمان به جوش آمده است، اينها 

بچه ها را ازما گرفته اند، خانه و زندگي ما را گرفتند مي خواهيم بجنگيم و تنها مشكل ما فرمانده است.

سوره البقرة، آيه 246
أَ لَمْ تر إِلَي الَْمَلِ ِمْن بَِني إِْسرائِیَل ِمْن بَْعِد ُموسي إِْذ 
قالُوا لَِنِبيٍّ لَُهُم ابَْعْث لَنا َملِکاً نُقاتِْل فِي َسِبیلِ اهلل قاَل 
َهْل َعَسْیُتْم إِْن ُکِتَب َعلَْیُکُم الِْقتاُل أاَلَّ تُقاتُِلوا قالُوا َو 
ما لَنا أاَلَّ نُقاتَِل فِي َسِبیلِ اهلل َو َقْد أُْخِرْجنا ِمْن ِدياِرنا 
َّْوا إاِلَّ َقلِیاًل ِمْنُهْم  ا ُکِتَب َعلَْیِهُم الِْقتاُل تََول َو أَبْنائِنا َفلَمَّ

الِِمیَن  وَ اهلل َعلِیٌم بِالظَّ
آيا نديدي گروهي از بزرگان بني اسرائیل را که بعد 
از موسي به پیامبر خود گفتند: براي ما زمامدار )و 
فرماندهي( برانگیز تا )تحــت فرماندهي او( در راه 
خدا پیکار کنیم، او گفت: آيــا احتمال مي دهید 
که اگر دستور جنگ به شــما داده شود )نافرماني 
کرده و( پیکار و جهاد نکنید؟ گفتند: چگونه ممکن 
است در راه خدا پیکار نکنیم، درحالي که از خانه و 
فرزندانمان رانده شده ايم؟ پس چون دستور جنگ 
بر آنان مقّرر گشت، جز عّده اندکي، سرپیچي کردند 

و خداوند به ظالمان آگاه است.

نكته ها:
۱- مسلمانان بايد با دّقت تاريخ را بنگرند طوري که 

انگار االن داستان را مي بینند »أَ لَْم تََر«
2- فرمانــده کل قوا انبیاء بوده انــد، از همین آيه 
مي توان فهمید که رهبر بايد فرمانده کل قوا باشد. 
پیامبر فرمانده کل قوا بود که از او فرمانده خواستند 

براي جنگ.
۳- جهاد براي رفع ظلــم و دفاع از وطن، جهاد در 
راه خداســت. »َو ما لَنا أاَلَّ نُقاتَِل فِي َسِبیلِ اهلل َو َقْد 

أُْخِرْجنا ِمْن ِدياِرنا َو أَبْنائِنا«
درست اســت که اين حرف بني اسرائیل است اما 
هرجا قرآن سخني را نقل کرد و بعد از آن کال يا بل 

نیاورد يعني آن حرف را تأيید مي کند.
۴- انقالبي بودن مهم نیســت بلکه انقالبي ماندن 
مهم است. کساني که شعار مي دهند به هر شعاري 

تکیه نکنید.
۵- در اين داســتان چهار ريزش است. نخستین 
ريزش در اين آيه است که مي فرمايد تولوا.. اينجا 

ريزش مکتبي است.
6- پیمان شــکنان و شــعار دهندگان بي عمل، 
ظالمند. هر کس شعار بدهد و پاي آن نايستد ظالم 
است چون در آيه غیراز اين ظلمي در کار نبود که 

الِِمیَن« آيه مي گويد »َعلِیٌم بِالظَّ

سوره البقرة، آيه 247
 »2۴7« َو قاَل لَُهْم نَِبیُُّهْم إِنَّ اهلل َقْد بََعَث لَُکْم طالُوَت 
َّي يَُکوُن لَُه الُْملْــُک َعلَْینا َو نَْحُن أََحقُّ  َملِکاً قالُوا أَن
بِالُْملِْک ِمْنُه َو لَْم يُْؤَت َســَعًۀ ِمَن الْماِل قاَل إِنَّ اهلل 
اْصَطفاُه َعلَْیُکْم وَ زاده بَْسَطًۀ فِي الِْعلِْم َو الِْجْسِم وَ اهلل 

يُْؤتِي ُملَْکُه َمْن يَشاُء وَ اهلل واِسٌع َعلِیٌم 
وپیامبرشان به آنها گفت: همانا خداوند »طالوت« 
را براي زمامداري شــما مبعوث )وانتخاب( کرده 
است، گفتند: چگونه او بر ما حکومت داشته باشد 
درحالي که ما از او به فرمانروايي شايسته تريم و به 
او ثروت زيادي داده نشده است؟ پیامبرشان گفت: 
خداوند او را بر شما برگزيده و توان علمي و جسمي 
او را افزون نموده است وخداوند ملکش )فرماندهي 
ورهبري( را به هر کس بخواهد مي بخشد وخداوند 
)احســانش( وســیع و )به لیاقت ها و توانايي هاي 

افراد( آگاه است.

نكته ها:
۱- در ايــن آيه ريــزش دوم اتفاق افتــاد ريزش 

سیاسي؛ قالوا اني يکون له الملک
2- رهبر بايد مخ داشته باشد براي مديريت و تدبیر 
و بازو براي اجرا »بَْسَطًۀ فِي الِْعلِْم َو الِْجْسِم«؛ شما به 
جیبش چه کار داريد؟ خدا مي خواهد او رهبر باشد. 
خدا خواست تار عنکبوت جان پیامبر را نجات داد، 

يک هدهد سبب مسلمان شدن يک کشور شد.

سوره البقرة، آيه 248
َو قاَل لَُهْم نَِبیُُّهْم إِنَّ آيََۀ ُملِْکــهِ أَْن يَْأتَِیُکُم التَّابُوُت 
ا تََرَك آُل ُموسي َو  ُِّکْم َو بَِقیٌَّۀ ِممَّ فِیِه َسِکیَنٌۀ ِمْن َرب
آلُ هاُروَن تَْحِمُلُه الَْمالئَِکُۀ إِنَّ فِي ذلَِک آَليًَۀ لَُکْم إِْن 

ُکْنُتْم ُمْؤِمِنیَن 
وپیامبرشان به آنها گفت: نشانه حکومت او اين است 
که تابوت )عهد( به سوي شما خواهد آمد، )همان 
صندوقي که( آرامشي از پروردگارتان و يادگاري 
از میراث خاندان موســي وهارون در آن اســت، 
درحالي که فرشتگان آن را حمل مي کنند، همانا 
در اين موضوع، نشانه روشني براي شما است، اگر 

ايمان داشته باشید.

نكته ها:
براي اينکه يهود بــه فرماندهي طالوت اطمینان و 

يقین پیدا کنند، پیامبرشان به آنها گفت:
مراد از تابوت همان صندوق چوبــي بود که مادر 
موســي، نوزاد خود را در آن گذاشــت و به فرمان 
خدا در آب نیل انداخت و مأموران فرعون صندوق 
را گرفته و نوزاد را با آن به نــزد فرعون بردند. آن 
صندوق همچنان در دربار فرعون بود. وقتي موسي 
علیه السالم به پیامبري رسید، الواح تورات را در آن 
قرار داد و به هنگام رحلت نیز زره و ساير يادگارهاي 
خود را در آن گذاشــت و به وصي خود »يوشع بن 
نون« ســپرد. اين صندوق، به صــورت صندوقي 
مقّدس که صندوق عهد نــام گرفته بود، در میان 
بني اســرائیل بود و آن را در جنگ ها پیشــاپیش 
ســپاه حمل مي کردند، ولي کم کم قداســت آن 
شکسته و مفقود شد. اين صندوق ربوده شده را در 
زمان رياســت طالوت، خداوند از طريق مالئک به 
آنان بازگرداند تا موجب آرامش و اطمینان خاطر 

آنان باشد.

پيام ها:
اگر صندوقي که با بدن موسي و الواح تورات تماس 
داشته، مقّدس و آرام بخش اســت، پس مقّدس 
شمردن صندوقي که روي قبر اولیاي الهي است، 
خالف قرآن نیست. زيرا در همه آن صندوق هايي 
که در مشاهد مشّرفه اســت، »بقّیۀ مّما ترك آل 
ا  محّمد صلي اهلل علیه و آله« قــرار دارد. »بَِقیٌَّۀ ِممَّ

تََرَك آُل ُموسي َو آلُ هاُروَن« قابل توجه وهابي ها.
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سوره البقرة، آيه 249
ا َفَصَل طالُوُت بِالُْجُنوِد قاَل إِنَّ اهلل ُمْبَتلِیُکْم بَِنَهٍر  َفلَمَّ
َُّه  َفَمْن َشــِرَب ِمْنُه َفلَْیَس ِمنِّي َو َمْن لَْم يَْطَعْمُه َفإِن
ِمنِّي إاِلَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًۀ بَِیِدِه َفَشِربُوا ِمْنُه إاِلَّ َقلِیاًل 
َِّذيَن آَمُنوا َمَعُه قالُوا ال طاَقَۀ  ا جاَوَزُه ُهَو َو ال ِمْنُهْم َفلَمَّ
َُّهْم  َِّذيَن يَُظنُّوَن أَن لََنا الَْیْوَم بِجالُوَت َو ُجُنوِدِه قاَل ال
ُمالُقوا اهلل َکْم ِمْن فَِئٍۀ َقلِیلٍَۀ َغلََبْت فَِئًۀ َکِثیَرًۀ بِإِْذنِ اهلل 

ابِِريَن  وَ اهلل َمَع الصَّ
پس هنگامي که طالوت، سپاهیان را با خود بیرون 

برد، به آنها گفت:
خداوند شــمارا به يک نهر آب آزمايش مي کند، 
پس هر که از آن بنوشــد از من نیست و هرکس از 
آن نخورد از من هست، مگر آنکه با دست، مشتي 
برگیرد )و بیاشــامد.( پس )همین که به نهر آب 
رســیدند،( جز اندکي همه از آن نوشیدند، سپس 
هنگامي که او و ياوران با ايمان او از آن نهر گذشتند، 
)و دشمن را ديدند( گفتند: امروز ما توانايي مقابله 
با جالوت و سپاهیان او را نداريم. اّما آنها که اعتقاد 
داشتند خدا را مالقات خواهند کرد )و به روز قیامت 
ايمان داشتند( گفتند: چه بسا گروهي اندك که با 
اذن خدا بر گروهي بسیار پیروز شدند و خداوند با 

صابران )و استقامت کنندگان( است.

پيام ها:
۱- ريزش سوم در اينجا اتفاق افتاد ريزش اقتصادي 

که نتوانستند جلوي خود را از آب خوردن بگیرند.
2- ريزش چهارم هم در مواجهــه با جالوت اتفاق 
افتاد يعني ريزش رواني. تا آنها را ديدند گفتند: ال 

طاقۀ لنا الیوم بجالوت و جنوده.
۳- فراواني ِعّده و ُعّده دشمن در برابر اراده خداوند 
چیزي نیست. از نظر قرآن بیست نفر شما در مقابل 
دويست نفر اســت؛ »َکْم ِمْن فَِئٍۀ َقلِیلٍَۀ َغلََبْت فَِئًۀ 

َکِثیَرًۀ بِإِْذنِ اهلل«

سوره البقرة، آيه 250
َّنا أَْفِرْغ َعلَْینا  ا بََرُزوا لِجالُوَت َو ُجُنوِدِه قالُــوا َرب َو لَمَّ

َصْبراً َو ثَبِّْت أَْقداَمنا َو انُْصْرنا َعلَي الَْقْوِم الْکافِِريَن 
و هنگامي که در برابر جالوت و ســپاهیان او قرار 
گرفتند، گفتند: پروردگارا صبر و شکیبايي بر ما فرو 
ريز و قدمهاي ما را ثابت و استوار بدار و مارا بر گروه 

کافران پیروز فرما.

پيام ها:
۱- همیشه و به خصوص در جبهه ها، دعا همراه با 
حرکت الزم اســت، نه دعا به جاي حرکت. »بََرُزوا 

َّنا أَْفِرْغ...« لِجالُوَت... َرب
سوره البقرة، آيه 251

َفَهَزُموُهْم بِإِْذنِ اهلل َو َقَتــلَ داوود جالُوَت َو آتاهُ اهلل 
ا يَشــاُء َو لَْو ال َدْفعُ اهلل  الُْملَْک َو الِْحْکَمَۀ َو َعلََّمُه ِممَّ
النَّاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لََفَسَدِت اْلَْرُض َو لِکنَّ اهلل ُذو 

َفْضٍل َعلَي الْعالَِمیَن 
سپس آنها )طالوت و ياران او( به اذن خداوند، سپاه 
دشمن را درهم شکســتند و داوود )که جواني کم 
سن و سال، ولي مؤمن، شــجاع و از ياران طالوت 
بود،( جالوت را )که فرمانده ســپاه دشــمن بود( 
کشت، و خداوند حکومت و حکمت به او عطا نمود 
و از آنچه مي خواســت به او آموخت. و اگر خداوند 
)فساد( بعضي از مردم را به وسیله بعضي ديگر دفع 
نکند، قطعاً زمین را فساد مي گرفت. ولي خداوند 

نسبت به جهانیان لطف و احسان دارد.

نكته ها:
براساس روايات، داوود علیه الســالم بر اثر همین 
شجاعت و دالوري به مقام نبّوت رسید و فرزندش 
ســلیمان علیه الســالم نیز از انبیاي الهي گرديد. 
داوود يک نوجوان ۱۵، ۱6ســاله بود که شجاعت 
از خود نشــان داد. اگر داوود که جالوت را کشت 
خدا به او ملک و حکمت و علم داد، امیرالمؤمنین 
هم عمرو بن عبدود را کشت، خدا هم به او ملک و 

حکمت و علم داد.

 توصیه هاي 
حجت االسالم و المسلمین قرائتي به 

منبري ها

قرآن معدن است
ما در ۳7دقیقه دو صفحه قــرآن را بیان 
کرديم و نکاتش را هم گفتیم. بايد يک دور 
تفســیر کل قرآن را مطالعه کنید. آخوند 
بي قرآن يعني آخوند بي نــور و نمي تواند 

يخرج الناس من الظلمات الي النور باشد.
از فیلم ديدن ها و کارهاي غیرضروري کم 

کنید و به مطالعه بپردازيد.
ژســت علمايي به خود نگیريد اول تفسیر 
نمونه را ببینید و بعد تفســیر نور را. چون 
تفسیر نور مال من اســت و من مال نبودم 
بلکه معلم بودم لذا خیلــي روان گفته ام 
که همه بفهمند. تفسیر نمونه مثل تاريخ 
کربال است و تفســیر نور مثل شعارهاي 

کربال.
مثال: ابراهیــم به عمويش گفــت اينها 
چیست که مي پرستید ما هذه التماثیل. 

از اين آيه بايد اصول درآوريم مثل:

اصل اول: در اصالح و امر به معروف و نهي 
از منکر سن شرط نیست؛ قال البیه.

اصل دوم: در اصالح و امر به معروف و نهي 
از منکر، تعداد شرط نیســت؛ ابراهیم به 

تنهايي به عمو و قومش گفت.

اصل سوم: در اصالح اول از بستگان خود 
شــروع کن، اول به عمويش گفت، و انذر 

عشیرتک االقربین.

اصل چهارم: در اصــالح و امر به معروف 
منکــرات اصلي را بگو؛ ان الشــرك لظلم 

عظیم.

اصل پنجم: در اصالح و امر به معروف، از 
خود شخص اقرار بگیر، نگو سیگار نکش 
بگو ســیگار چه فايــده اي دارد؟ حضرت 

ابراهیم گفت ما هذه التماثیل.
بعد از آن يک دور نهج البالغه را بخوانید.

به اين آيه عمل کنید: خذ الکتاب بقوۀ.
ما بايد يک نگاه جديدي داشــته باشیم، 
از الفاظ قرآن خارج نشــويم ولي از الفاظ 
قرآن نکته بیرون بکشیم. »هن لباس لکم 
و انتم لباس لهن«، ۵۰نکته از اين آيه در 

يادداشت هاي من است.
قــرآن معدنــي اســت! اگر خــواب هم 
مي گويیم خواب قرآن را بگويیم، تاريخ هم 

تاريخ قرآن بگويیم.
در تفسیر قرآن به قرآن، المیزان حرف اول 
را مي زند، در ادبیات زمخشري حرف اول 
را مي زند، در روايات نورالثقلین و البرهان 
حرف اول را مي زنند. همانطور که پارچه ها 
جنسشان مختلف است تفاسیر هم مختلف 
است. قرآن مي گويد آخوند رباني، آخوند 
قرآني است. دلیلش اين آيه است که؛ کونوا 
ربانیین بما کنتم تعلمــون الکتاب و بما 

کنتم تدرسون.
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اصل ايمان و معنويت
اصول جمع اصل، به معناي اساس و بیخ و بن است. 
اصول حاکم بر زندگي انســاني که نه تنها الگوي ما، 
بلکه الگوي بزرگ ترين اولیاي الهي،  امامان معصوم و 
امام زمان ما است، اصولي قابل توجه و با اهمیت، که 

مي تواند تعالي بخش ديگر زندگي ها باشد.
۱.۱- معناي ايمان

2.۱- آثار ايمان
۳.۱: نمونه ايمان حضرت زهرا سالم اهلل علیها

۱.۳.۱- عبادت
2.۳.۱: باور به قیامت

۱-۳-۳: اُنس با قرآن کريم

اصل ساده زيستي
ســاده زيســتي با مفهوم زهد و بي رغبتي، ارتباط 
تنگاتنگي دارد. استاد مطهري مي گويد: »زهد، حالتي 
اســت روحي و زاهد از آن نظر که دل بستگي هاي 
معنــوي و اخــروي دارد، به مظاهر مــادي زندگي 
بي اعتناست. اين بي اعتنايي و بي توجهي تنها در فکر 
و انديشه و احساس قلبي نیست و در مرحله ضمیر 
پايان نمي يابد. زاهد در زندگي عملي خويش، سادگي 
و قناعت را پیشه خود مي سازد و از تنّعم تجمل و لذت 
گرايي پرهیز مي نمايد. ُزّهاد جهان آنها هستند که به 

حداقل تمتع و بهره گیري از ماديات اکتفا کرده اند.
۱.2: ساده زيستي حضرت

۱.۱.2: حضرت زهرا ســالم اهلل علیها در شب پیوند 
آســماني اش با امیر مؤمنان، لباس عروسي اش را به 
ســائل مي دهد و با تنها پیراهن کهنه اي که دارد به 

خانه شوهرمي رود.
2.۱.2: حضرت زهرا سالم اهلل علیها زماني به ازدواج 
با امام علي علیه الســالم پاســخ مثبت داد که علي 
علیه السالم هیچ سرمايه اي نداشت و تنها دارايي او 
براي ازدواج، يک زره بود که آن هم صرف تهیه وسايل 
ضروري زندگي مشترکشان شــد که عبارت بود از: 
حصیر، لیوان، گلیم، کوزه، آســیاب دستي، مشک، 

پوست گوسند، پرده و…
۳.۱.2: مراســم ازدواج حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
همراه دعا و اطعام فقرا و صدقه و نیز تهلیل و تکبیر 

بود. مراسم عروسي هم خالي از سرور و شادماني نبود، 
پیامبر صل اهلل علیه و آله و سلم هنگام بردن عروس 
به خانه داماد، به دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر 
و انصار فرمان داد که همراه فاطمه ســالم اهلل علیها 
بروند، شــادماني کنند و تکبیر و تحمید بگويند، اما 

چیزي نگويند که خداوند راضي نباشد.
۴.۱.2: سلمان، روزي به خانه دختر پیامبر صل اهلل 
علیه و آله و سلم مي رود و مي بیند که ايشان چادري 
کهنــه و وصله دار به ســر دارد ســلمان متعجب و 
اندوهناك مي شود و به ياد شــاهزاده هاي ايراني و 
شــکوه و جالل آنها مي افتد، درحالي که يگانه دختر 
رسول خدا صل اهلل علیه و آله و سلم چادرش فرسوده 
اســت. گريه کنان مي گويد: غم و اندوه بــر ما باد، 
دختران پادشــاهان ايران و روم بــر تخت هاي طال 
مي نشینند و پارچه هاي زربفت و حرير بر تن مي کنند 
و اين دختر محمد صل اهلل علیه و آله و سلم است که 
چادري ساده با دوازده وصله به ســر دارد. حضرت 
زهرا سالم اهلل علیها در پاسخ من فرمود: »يا سلمان! 
ان اهلل ذّخر لَنا الثیاب و الکراسي لیوم آخر؛ اي سلمان! 
خداوند بزرگ، لباس هاي زينتي و تخت هاي طاليي 

را در روز قیامت براي ما ذخیره کرده است.«
۵.۱.2: يکي ديگر از جلوه هاي ايثار و از خودگذشتگي 
که ثمره و محصول ساده زيســتي است، در زندگي 
مشــترك حضرت علي علیه الســالم و فاطمه زهرا 
ســالم اهلل علیها زماني محقق مي شــود که آن دو 
بزرگوار همراه با فرزندانشان، سه روز، روزه مي گیرند 
و در هر سه روز، هنگام غروب ســائلي در خانه علي 
علیه السالم مي رســد و طلب کمک مي نمايد. علي 
علیه السالم و زهرا سالم اهلل علیها شکر خدا را به جا 
آورده، مختصر غذايي را که تهیه ديده بودند، به سائل 
مي دهند و خودشان سه شبانه روز گرسنه مي مانند؛ 
 و در اين باره، خداي سبحان آياتي را نازل مي فرمايد. 
نمونه هاي ساده زيستي زندگي حضرت زهرا سالم اهلل 
علیها تمام شدني نیست و اينک اين وظیفه ماست که 
با الگوبرداري از زندگي حضرت، ساده زيستي را براي 
زندگیمان انتخاب کنیم، از دل بستگي هاي دنیوي 
دور شويم و با افتخار نسبت به اين انتخاب آرامش و 

آزادگي را براي خود به ارمغان آوريم.

متأسفانه امروزه، اشکاالت زيادي در زندگي هاي ما 
وجود دارد که ما را از مســیر صحیح سبک زندگي 
اســالمي خارج کرده اســت. تجمل گرايي و تمايل 
به زندگي هاي تشــريفاتي و پر زرق و بــرق، از اين 
جمله است که آثار ناگواري را براي زندگي فردي و 

اجتماعي شهروندان ما رقم زده است.
تجمل گرايي در زبان بــزرگان ديني مورد مذمت و 
نکوهش قرار گرفته اســت. روايتي از امیر المومنین 
علي علیه السالم هست که فرمودند: »زخارف الدنیا 
تفسد العقول الضعیفۀ؛ زرق و برق هاي دنیا عقل هاي 

ضعیف را فاسد مي کند.«
2.2: عوامل تجمل گرايي

اين مشکلي اســت که در جامعه ما هست و عوامل 
مختلفي در آن نقش دارد:

۱.2.2: رسانه ها
2.2.2: جامعه)بستگان و اطرافیان(

۳.2: پیامدهاي تجمل گرايي
۱.۳.2: غفلت از خدا.

2.۳.2: محرومیت از برنامه هاي هدفمند در زندگي.
۳.۳.2: از بین رفتن استعدادها.

اصل عفت ورزي و عفاف محوري
يکي از عوامل اســتحکام خانــواده و اجتماع، ملکه 
نفساني عفاف اســت که اگر در جان پرورانده شود 
به ثمر نشســته و حاصل آن مصونیت و در نتیجه 
قرب و نزديکي به خداوند خواهــد بود. دين مبین 
اسالم، به عنوان آيین جامع و کامل خداوند متعال، 
در حمايت از شخصیت انساني و معنوي زن در جهت 
حفظ عّفت عمومي، دستورهاي حکیمانه اي مبتني بر 

حجت االسالم والمسلمین باقرزاده:

زواياي زندگي حضرت 
زهرا بايد روشن شود

يكي از سؤاالت مهم و اساسي در زندگي حضرت صديقه زهرا »عليها السالم« كه بايد به شكلي تفصيلي 
و مستند به نسل امروزي پاسخ داده شود روشن شــدن زواياي زندگي و اصول حاكم بر زندگي حضرت 
زهرا »عليها السالم« در حد يك الگو و زندگي ايده آل است. چرا كه بعضي از كج انديشان از طرفي و بعضي 
از دوستان مشتاق پيروي از آيين زندگي حضرت زهرا »عليها السالم« سؤال مي كنند كه زندگي فاطمه 

»عليها السالم« چگونه مي تواند براي ما الگو باشد. اينك به مواردي اشاره مي كنيم.
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لزوم رعايت عّفت و حیا در ابعاد گوناگون صادر نموده 
اســت. »البته عفاف مخصوص زنان نیست و مردان 
نیز بايد عفیف باشــند ولیکن چون مردان به دلیل 
داشتن قدرت جسماني و برتري جسماني اين توانايي 
را دارند که به زن ظلم کنند و برخالف میل او رفتار 
نمايند، از اين رو اسالم روي عّفت زن تأکید بیشتري 

نموده است«.
۱.۳: عفاف در آيات و روايات

2.۳: زهراي اطهر نمونه بارز عفت
۱.2.۳: حضرت زهرا سالم اهلل علیها و عفاف در گفتار

۳.2.۳: عفت در پوشش
۴.2.۳: عفت در کردار

اصل تفاهم در زندگي مشترك
زن و مرد، يک عمر شريک هم در زندگي هستند و 
اکثر اوقات را با هم مي گذرانند. پس تحت تأثیر عقايد 
و افکار و اخالق يکديگر قــرار خواهند گرفت. بدون 
ترديد، مرد يا زن معتقد و ديندار و پايبند به اخالق، 
نه تنها همســر خود را به دينداري، تقوا و پیشرفت 
تشــويق مي کند، بلکه مي تواند فضاي خانواده را به 
محیطي امن، با نشاط و دور از گناه يا درگیري و تنش، 
تبديل کند. امیرالمؤمنین علي علیه السالم مي فرمايد: 
»به خدا سوگند)در سراسر زندگي مشترك با فاطمه 
ســالم اهلل علیها تا آنگاه که خداي عزيز و جلیل او را 
قبض روح فرمود هرگز او را خشمگین نساختم و بر 
هیچ کاري او را اکراه و اجبار نکردم، و او نیز مرا هرگز 
خشمگین نساخت و نافرماني من نکرد؛ هر وقت به 

او نگاه مي کردم رنج ها و اندوه هايم برطرف مي شد.

موارد تفاهم در زندگي:
۱.۴: تقسیم کار منزل با همسر
2.۴: خوب شوهرداري کردن
۳.۴: تربیت و رفتار با فرزندان

۴- ۴: حاکمتیت روح مشورت بر زندگي
۵.۴: پاك نگه داري محیط خانه و خانواده از گناه

اصل دفاع همه جانبه از حريم واليت و امامت
فاطمه سالم اهلل علیها شیداترين پروانۀ شمع امامت 
بود؛ پروانۀ عاشقي که با سوختن و فداسازي خويش، 
به همگان آموخت که امام بر حق چونان کعبه است؛ 
»َمَثُل االماِم َمَثُل الکعَبِۀ إذ تُؤتي َو ال تَأتي« کعبه اي 
که مردم بايستي بر ِگردش طواف نمايند؛ نه او بر ِگرد 
مردم. اين، فاطمه بود زيباترين شعار واليت مداري 
را در گوش جان پیروان خويش طنین انداز ساخت: 
»يا اَبَاالَحَسِن! رُوحي لِرُوِحک الِفداُء َو نَفسي لَِنفِسک 
الِوقاُء. إن کنَت في َخیٍر کنُت َمَعــک َو إِن کنَت فِي 
َشرٍّ کنُت َمَعک« اي أباالحســن! روحم به فداي روح 
تو و جانم سپر بالي تو! هماره همراه تو خواهم بود؛ 
چه در خیر و نیکي به سر بري و چه در سختي و بال 

گرفتار شوي!
يکي ازضروري ترين عرصه هايي که درآن بايستي به 
فاطمه زهرااقتدانمودعرصه دفاع ازحريم واليت است. 
درفرهنگ شیعیان به ويژه پس ازانقالب اسالمي ايران 
حضرت صديقه طاهره سالم اهلل علیها به عنوان حامي 
وفدايي واليت لقب گرفته اند، چرا که او درکوتاه دوره 
زندگاني خويش پس ازهجران رســول خدا صل اهلل 
علیه و آله و ســلم زيباترين جلوه پاسداري ازحريم 
واليت را به تصويرکشانید و يگانه ترين اسوه گري را 

در اين گستره بر تارك تاريخ جاودانه گردانید.

پس ازرحلت پیامبرعظیم الشــان اســالم به رغم 
همه سفارشــات پیامبر واليت و امامت درمخاطره 
قرارگرفت و باند منافقین فرصت طلب بااســتفاده 
ازشــیوه ها وشــعارهاي قابل تأثیر در توده مردم 
خواســته هاي خودرا محقق ســاختند و انحرافي 
خســارت بار را پايه ريزي نمودند. در اين شــرايط 
قوي تريــن و مؤثرتريــن و انقالبي ترين واکنش ها 
از ســوي فاطمه زهرا ســالم اهلل در ابعاد گوناگون 
فرهنگي و مبارزاتي در جامعه بروز و ظهور داشــته 

است.
امام صادق علیه الســالم مي فرمايد: درآن لحظه که 
امام علي علیه السالم را به سوي مسجد مي کشیدند 
و هیچ کــس درآن غربت و تنهايــي دفاع نمي کرد. 
حضرت زهرا خــود را به امام رســانید و دامن عمر 
را گرفت و ســخت کشــیدو فرمود: اي پسرخطاب 
ســوگند به خدا اگرکراهت نداشــتم که بیگانگان 
مدينه گرفتار بــالي الهي شــوند نفرين مي کردم 
وآنگاه مي فهمیديدکه نفرين من خیلي زود تحقق 

مي پذيرد.
ودربعضي اخبــار وارد شــده کــه امیرالمومنین 
علیه السالم تا حضرت فاطمه زنده بود هرگزبا خلیفه 
و هوادارانش بیعت نکرد چنــان که محدث بزرگ 
حاج شیخ عباس قمي درکتاب بیت االحزان به نقل 
از ابن قتیبه درباره چگونگي بیعت با امیرالمومنین 
علیه السالم مي نويسد درآخرين لحظاتي که وصي 
رسول خدا درمقابل ابوبکر قرارگرفت. ابوبکر ساکت 
بود وســخني نمي گفت عمربه اوگفت: آيا علي را به 
بیعت امر نمي کنــي. ابوبکرگفت: تا فاطمه نزد علي 

است او را به چیزي اجبار نمي کنم.
دفاعیات ومبارزات حضرت فاطمه زهرا ســالم اهلل 
علیها به عنوان نخستین ياور حضرت علي علیه السالم 
پس از رحلت پیامبراکرم از آن جهت مهم وسرنوشت 
ســاز بودکه الگويي براي مبارزه وجود نداشت وآن 
حضرت، طــراح مبــارزه باتحريف گرديــد. بعدها 
مسلمانان راه را شــناختند، توطئه هارا فهیدند و با 

آن مقابله کردند.
همچنین درشرايطي که جناح هاي سیاسي جامعه 
نمودارشد و درگیري هاي جناح مخالفان جبه هاي که 
خواستار به قدرت رسیدن حضرت علي علیه السالم 
بودند، شدت يافتند؛ دختر رسول خدا فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها يکي ازسرسخت ترين و نیرومندترين 
مدافعان حضرت علي علیه الســالم بود اگر چه آن 
حضرت پس از پدربزرگوارش مدت چنداني زندگي 
نکرد و نخستین کسي بود که به پدرخود ملحق شد 
اما مخالفت هاي دلیرانه او راه مبارزه را دربرابر ياران 
امام گشود و بدين سان به آنان روش مبارزه آموخت 

و عزم آنان را استوارکرد.
۱.۵: ويژگي هاي افراد واليت مدار

انسان کامل قرآني که مصداق بارز آن ولي اهلل است 
پنج ويژگي دارد که عبارتند از:

۱.۱.۵: عشق و محبت آتشین به حضرت حقـ  جلت 
عظمۀـ  و اولیاي خاص او.

2.۱.۵: تعقل و معرفت برتر )علم عالي(
۳.۱.۵: قدرت و توانايي برتر

۴.۱.۵: وحدت در عین کثرت )تــالزم با اجتماع و 
لوازم آن(

۵.۱.۵: حماسه يا ستیز با ضد ارزش ها



74

ما در کشور معصوم نداريم ولي به خاطر اينکه رهبر 
نايب معصوم است نايب عام، احکام عصمت را دارد؛ 
واجب االطاعه است، حق تنفیذ دارد، حق تشکیل 
حکومت دارد اينها مي خواهند اينها را بزنند وگرنه 

کسي ادعا نکرده در کشور معصوم هست.
و بعد تطهیر آقاي هاشمي، چون ايشان از کساني 
است که در موارد بسیاري- سالگردش هم بود و اين 
چیزها در بیرون مطرح شد- از حضرت امام و رهبر 
انقالب اطاعت نداشته، دردسرهايي درست کرده، 
اينها مي خواهند بگويند ما اگر نقد مي کنیم ايشان 

که معصوم نیست، اگر ما اطاعت نکرديم.
مسئله ســوم تثبیت راه و رســم خودشان که در 

جلسات مخفي اينها را گفته اند.
در قســمت دوم صحبتش مي گويد حاال اگر يک 
وقتي امــام دوازدهم هم ظهور کنــد آن وقت هم 
مي شود نقد کرد. از اين قســمت گوينده براي جا 
انداختن ادعاي قبلیــش مي خواهد نقد را تعمیم 
بدهد. ببرد سراغ معصومین علیهم السالم و بگويد 
خب وقتي آنها قابل نقد هستند وقتي منوب عنه 
قابل نقد است پس نايب هم قابل نقد است. درواقع 
چنین کسي بايد با مسئله عصمت کنار نیاد. آدمي 
که اين حرف را مي زند. عنوان حضرت را اينطوري 
مي گويد يک امام دوازدهمي!! اين پیدا اســت که 
مســئله مهم اســت و مي خواهد بگويد آنها قابل 
نقد هستند، درحالي که اعتقاد شیعه اين است که 
مدارکش را در قسمت دوم بحث آورده ايم که از نظر 
مدارك مسلم، معصومین چه شرايطي دارند و آيا 
قابل نقد هستند يا نه. آن وقت نقد به اين معنا که 
يک کسي بگويد شما اشــتباهت اين است به اين 
دلیل و اين دلیل حرف من درســت اســت اين با 

عصمت مي سازد؟ 
در قســمت ســوم مي گويد پیامبر هم اجازه نقد 
مي داد. ديگر باالتر از پیامبــر که در تاريخ نداريم. 

اين قسمت هم مي خواهد دلیل قسمت دوم شود. 
در اين قســمت دو اشــکال اصلي متوجه سخن 
اوســت؛ يکي اينکه اصال چنین ســخني از هیچ 
معصومي صادر نشده، اگر کسي سراغ دارد بیاورد 
که معصومي گفته باشــد بیايید من را نقد کنید. 
البته اجازه پرسش داده اند اما اجازه نقد نداده اند. 
مثال امیرالمؤمنین فرموده ســلوني. اشکال دوم 
اينکه اصال اين حرف غلط است کسي که خودش 
را معصوم مي داند مي تواند بگويد بیايید من را نقد 
کنید؟ از يک طرف به مــردم بگويد از من اطاعت 
کنید از طرف ديگــر بگويد من اشــتباه هم دارم 

بیايید بگويید!
در قسمت چهارم مي گويد وقتي پیغمبر صحبت 
مي کرد طرف بلند مي شد مي گفت امن اهلل ام منک؟ 
آيا نظر خدا است يا نظر خودت. اگر مي گفت من اهلل 
قبول مي کرد و اگر مي گفت مني، نقد مي کرد. در 
اين قسمت گوينده دارد يک واقعه تاريخي را نقد 
مي کند. باز مقصود اصلي اش اين اســت که بگويد 
معصومین قابل نقد هســتند. در اين قســمت در 
سؤآل آن شخص دو بخش مطرح است يکي اينکه 
از حضرت سؤآل کرده امن اهلل ام منک و بعد گفته 
اگر منک است قبول ندارم. قسمت اول را چندبار 
در تاريخ داريم ولي قسمت دوم را نداريم که کسي 
گفته باشد اگر منک است بگويد من قبول ندارم. اما 
قسمت اول يکي در روز غدير است در قضیه حارث 
بن نعمان که درخواست عذاب کرد و سنگي آمد و 
او را هالك کرد. يکي هم وقتي پیامبر امر کردند که 
علي را با لقب امیرالمؤمنین خطاب کنند و بعضي 
سختشــان بود از پیامبر ســؤآل کردند امن اهلل ام 
منک؟ حضــرت محکم کاري کردنــد و فرمودند 

من اهلل و رسوله.
نتیجه اينکه در اين قسمت هم دلیلي بر اين مسئله 
وجود ندارد و به عالوه کار حارث بن نعمان اعتراض 

بود نه نقد.
يک مورد ديگر تفســیر نمونه جلد ۳ص ۱۴۳که 
حضرت در جنگ بدر اردوگاه را مشــخص کردند. 
حباب بن منذر ســؤآل کرد از خودتان اســت يا 
از خــداي متعال؟حضرت فرمود در اين مســئله 
دستوري نرسیده. گفت آقا به نظر من برويم کنار 
آب اردو بزنیم بهتر است. البته اينجا ندارد که حرف 
او درست درآمد يا نه؛ ولي باز اينجا ندارد که طرف 
گفته باشد اگر از خودت هســت من قبول ندارم، 
يعني قسمت دوم سؤال اينجا نیست. حاال در اين 

نقل ندارد که آيا حرف آن طرف درست در آمد.
صدق اين قضیه هم اين بوده اســت که پیغمبر 
صلي اهلل علیه و آله همه نطقشــان ما ينطق عن 
الهوي ان هو اال وحي يوحي اين نطق مطلق است 
چه وحي و چه غیروحي، زندگي پیغمبر همه اش 
قول و فعل و تقريرش حجت است. اما حضرت در 
امور جزئي نه در کلیات افراد را دخالت مي دادند 
تا براساس و شاورهم في االمر اينها را در میدان 
بیاورند و زمینه مي دادند، نظرخواهي مي کردند 
و عمل هم مي کردند و گاهي هم متحمل زحمت 
هم مي شــدند. مرحوم میرزاي نايیني در تنبیه 
االمه نقل کرده اند که در احــد هم نظر حضرت 
اين بود که داخل شــهر بماننــد و بجنگند ولي 
نظرخواهي کردند و نظر نهايي اين شد که بیرون 
شــهر بروند و به همین هم عمل شد و متحمل 
زحمت زيادي شدند، ولي مي خواستند ياد بدهند 
اينطوري بايد زندگي کرد. و باز هم اين ربطي به 
صحبت اين آقا ندارد که بگويد اگر از خودت است 
من قبول ندارم. اين نشان مي دهد که در مسائل 
جزئي اهل بیت علیهم الســالم مثل مردم داخل 
مردم زندگي مي کردند و در مســئله قضاوت از 
علوم خود استفاده نمي کردند تا به مردم زندگي 
ديني را ياد بدهند. و اين هم اســمش نقد و قابل 

حجت االسالم والمسلمین پناهي مقدم:

 نكاتي درباره 
بحث نقد معصوم

به نظرم مي آمد كه جلسه ما نبايد خالي از اين موضوع باشد. مستقيم سراغ مباحث اصلي مي روم. شخص 
گوينده )روحاني( صحبتش را در چند قسمت تنظيم كرده بود. در قسمت اول مي گويد همه بايد نقد شوند 
همه مسئولين استثناء ندارد. ما در كشور معصوم نداريم. در اين قسمت چندان بحثي نيست چون مسئله 

مسلم هم هست. كسي هم ادعا نكرده ما در كشور معصوم داريم.
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حجت االسالم والمسلمین کاردان:

زندگي فاطمي
زندگي جهادي

اگر بخواهیم در مورد خود حضرت زهرا سالم اهلل علیها بحث 
کنیم بايد تاريخ را مطالعه کنیم. اما من معتقدم در اين بحث 
اول بايد جهاد را روشن کرد که اصال جهاد چیست بعد زندگي 

جهادي حضرت زهرا سالم اهلل علیها.
خیلي جالب اســت کتاب زندگي به سبک جهادي از بیانات 
و فرمايشــات رهبر معظم انقالب کتاب خوبي است در اين 
موضوع که آقاي محمدي نوشته اند. آنجا در موضوعات بسیار 
مختلف اول دسته بندي کرده که زندگي به سبک جهادي 
يعني چه؟ اصالجهاد يعني چه؟ يعني انســان تمام تالش و 
کوشش خود را براي مبارزه با دشمن قرار بدهد در هر سطح 
حال دشمن يا دشمن ظاهر است يا نفس است يا شیطان و 
همه قسم خورده هستند و همه با هم تداخل دارند يعني همه 
دست به دست هم مي دهند براي دشمني. که معناي خاص 
جهاد را از لسان مقام معظم رهبري آورده است، حال اين يا 
مبارزه آشکار است يا پنهان، يا اقتصادي است يا سیاسي يا 
نظامي، مبارزه اقتصادي همان اولش بود چون مي دانستند 
اگر چیزي در دست اهل بیت باشد قطعا اينها به فقرا مي رسند 
چون خود امیرالمؤمنین فرمودند از آنچه آفتاب بر آن مي تابد 
فقط يک باغچه ســهم ما بود و آن را هم نتوانستند ببینند 
چرا؟ چون تمام عايدات فــدك در اختیار فقراي مدينه قرار 
مي گرفت. لذا راه اقتصادي را بســتند. حاال حضرت بايد چه 
مي کردند؟ با همین مطالبه فدك اوال احقاق حق کردند ثانیا 
چهره هاي که در مقابل اســالم قرار گرفت را بايد مشخص 
مي کردند. يا در رابطه با مســئله سیاسي همان احتجاجاتي 
که کردند در خطبه حضرت. شما قبل و بعد خطبه يا ضمن 
خطبه اگر نگاه کنید حضرت احتجاجاتي کردند که نشــان 
مي دهد آن کساني که بر ســر کار آمدند از نظر سیاسي هم 
هیچ چیزي بلد نیســتند. از نظر نظامي هم همینطور. خود 
بي بي دفاع کردند، درســت در مقابل آنها وقتي آمدند خانه 
را آتش بزنند گفتند در اين خانه فاطمه اســت گفتند و ان.. 
يعني هر چند فاطمه باشد، در اينجا چه کسي بايد بیايد؟ خود 
امیرالمؤمنین بايد بیايد؟ نه اينجا آن کسي که بايد دفاع کند 

آمد پشت در و دفاع کرد.
زندگي جهادي حضرت براي چه انجام شــد؟ براي اينکه در 
بعد نظامي، اقتصادي، سیاسي حضرت زهرا سالم اهلل علیها 

فعالیت کرد.
نکته دوم: خصوصیات فردي جهادگر و مجاهد است.

نکته سوم اين اســت که جهاد يکي از پايه هاي ايمان از نظر 
اسالم اســت، يعني اگر جهاد نباشد ايمان هم نیست. کسي 
که نظريه نقد معصوم را داد براي اين است که اين عناوين از 
بین برود، يعني جهاد از بین برود. وقتي که اولش مي گويند 

کدخدا براي اين است که جلوي مبارزه با کدخدا را بگیرند.
و اما اين مبارزه و جهاد تا کي ادامه خواهد داشت؟ تا وقتي که 
انسان ها از کابوس دشمني با دشمناني که در مقابلشان هستند 
در بیايد. اگر يک روز احساس کرديم مايي که در جامعه هستیم 
به عنوان رهبران يا هاديان جامعه اين احساس در ما خاموش 
شد يقین کنیم که جامعه از دست رفته و به انحطاط کشانده 
شــده. هرگاه روح مبارزه در رهبران و هاديان جامعه خاموش 

شود يقینا آن جامعه به انحطاط کشیده خواهد شد.

نقد بودن معصوم نیست. اين استفاده اصحاب از 
يک فرصت تمريني است که معصومین علیهم 
السالم مي دادند و اين هم در امور جزئیه بوده، نه 
در مسائل اصولي و مهم؛ پس اين کجا و اينکه آقا 
دارد به طور کلي مي گويد.خب اگر اينطور بوده 
پس چطور کارها پیش رفت؟ اگر بناست واجب 
االطاعه بودن که قرآن مي گويد عمل شود که با 
اين جور درنمي آيــد! معصوم اگر واجب االطاعه 
نبود که کار پیش نمي رفت. قصه اين امور معلوم 

است قصه معصوم اين است.
طرح اصلي اينها اين است که حزبي در کشور راه 
افتاده است بسیار اساسي، بسیاري از افرادش در 
قم هستند از آيت اهلل العظماي صاحب رساله دارند 
تا پايین تر و به هیچ چیز کار ندارند و فقط حمايت 
مي کنند. لذا اين حرف ها را مي زنند که جا بیفتد و 
هر کس هم صحبت کند مي گويند تو داري حزبي 
کار مي کني، تو مشکل انتخاباتي داري براي اينکه 
جواب ندهند. يک عده هم در حوزه راه افتاده اند 
مي گويند اصالۀ الصحه جــاري کنید. درحالي که 
اگر همه قابل نقد هستند پس چرا اين همه نقد به 
هاشمي هست، ولي شما بي چون و چرا از او تبعیت 
مي کنید. ســروش هم مي گفت همه  چیز نسبي 
اســت اما به حرف خودش که مي رسید مي گفت 
قطعي است. به عالوه ما اين جور اعتراضات را در 
تاريخ داريم و اهل بیت علیهم السالم در بخش دوم 
اين بحث مي آيد. ان شاءاهلل که معصومین به قدري 
با شــدت برخورد کرده اند با ايــن افراد معترض، 
آن وقت شــما بايد بیايي کارهاي اين افراد را که 
ضد ارزشي بوده اند و اهل بیت با اينها تند برخورد 

کرده اند اين را به عنوان ارزش مطرح کنید؟! 
جمله آخر اينکه اين مسئله دارد مسکوت گذاشته 
مي شــود. اگر خطبا ســکوت کننــد اينها موفق 

مي شوند.
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يک مقدار صبغه معرفتي و توحیــدي و قرآني و 
تفسیري را بايد در مباحثمان بیشتر کنیم. در سوره 
مبارکه اســراء فرمود؛ و بالحق انزلناه و بالحق نزل 
و ما ارسلناك اال مبشرا و نذيرا. تعبیر بزرگان اين 
است که اين قرآن صورت تنزل يافته آن حقیقت 
علمي عرشي آسماني است. همه جا بحث از نزول 
است بحث از تنزل است بحث از پايین آمدن است، 
تعبیر عالمه طباطبايي هم نزول قرآن به حق است 
و هم انزال آن. شايد در اوايل سوره مبارکه زخرف 
باشــد که مي فرمايد و جعلناه قرآنــا عربیا لعلکم 
تعقلون اين مرجع ضمیر جعلناه کجاست؟ مرحوم 
عالمه مي گويد قرآن همین متن مقُرّو است، اين 
متني که قابل قرائت اســت، مرحوم عالمه از اين 
صنف آيات اســتفاده مي کنند که حقیقت قرآن 
اين الفاظ نیســت، باطن قرآن و ملکوت اين قرآن 
اين الفاظ نیست. آن حقیقت و باطن و ملکوت در 
اين الفاظ ريخته شده و تنزل يافته است. اين قرآن 
صورت تنزل يافته آن حقیقت آســماني است که 
خدا در اين الفاظ مبارکات و اين متن قرار داد تا ما 

در آن بینديشیم.
نکته اي که خودم در ســخنراني هاي حضرت امام 
يادم هست امام جمله اي فرمودند که اگر قرار شود 
که اين کلمات و الفاظ به حالــت عین تعین پیدا 
کند و تشــخص، آن تعین و تشخص خارجي اين 
الفاظ و واژه هاي قرآن مي شود وجود خاتم االنبیاء 
صلي اهلل علیه و آله و اگر قرار باشد حضرت در عالم 
الفاظ در آيد مي شود اين قرآن. اين براي اهل بیت 
هم هست از حديث ثقلین خوب بر مي آيد که اينها 
در هیچ مقامي از مقامات و هیچ مرتبه اي از مراتب 
عرشي و معرفتي از هم جدا نبوده اندو جدا نیستند 
و جدا نخواهند شــد. لذا هر مرتبه نوري که براي 

قرآن اثبات کنیم براي اهل بیت هم ثابت شده است.
در ايام فاطمیــه با توجه به قــرآن و حضرت زهرا 
سالم اهلل علیها بحث کنیم.مثال: قرآن مي فرمايد؛ 
التبطلــوا صدقاتکم بالمــن و االذي: من در قرآن 
مذموم شمرده شده ولکن در جاهايي براي اينکه 
وزن يک نعمت را معرفي کننــد تعبیر من به کار 
مي برند، يکي نعمت وجود نازنین خاتم االنبیاء که 
مي فرمايد؛ لقد من اهلل علي المؤمنین اذ بعث فیهم 
رسوال. و يکي وجود خاتم االوصیاء است و نريد ان 
نمن علي الذين اســتضعفوا در اين فضا که نعمت 
خاتم االنبیاء و نعمــت خاتم االوصیاء حلقه اتصال 
نبوت و واليت است. سوره مبارکه حجر مي فرمايد؛ 
و لقد آتیناك ســبعا من المثاني و القرآن العظیم. 
مرحوم عالمه طباطبايي مي نويسند هذه اآليه في 
مقام االمتنان علي النبي صلي اهلل علیه و آله؛ پس 
پیغمبر که خودش منت است بر همه عوالم به پیامبر 
که قرآن را عنايت مي کند با تعبیر آتیناك مي آورد. 
يکي هم نعمت کوثر است انا اعطیناك الکوثر باز هم 
عالمه مي نويســند االعطاء بمعني االمتنان خیلي 
لطیف است و خیلي قابل توجه است. قرآن کريم دو 
نعمت را با اين عبارت بیان کرد. و لقد آتیناك سبعا 
من المثاني و القرآن العظیم؛ حال اينکه سوره فاتحه 
مي دانید چه عظمتي دارد که کل قرآن است، تجلي 
تمام آيات قرآن و عصاره قرآن اســت. بنابر روايتي 
که فرمود انا النقطۀ تحت الباء و مرحوم عالمه حاج 
شیخ محمد حسین غروي اصفهاني بسمله صحیفه 
فضل و کمال و معرفت را حضرت زهرا ســالم اهلل 

علیها معرفي کردند.
جاهايي که واليت و توحید التقاء پیدا مي کند خیلي 
جاي بحث دارد. اگر بحــث اجتماعي داريم، بحث 
اخالقي داريم، بحــث خانوادگي داريم، بحث هاي 

حجه السالم والمسلمین صفدري:

 خيلي ها با حقايق قرآن 
آشنا نيستند

مقام معظم رهبري در جمع ائمه جماعات تهران فرمودند سعي كنيد براي جوان ها جذابيت ايجاد كنيد 
بالفاصله فرمايش خود را توضيح دادند كه منظورم اين نيســت كه ميز پينگ پنگ بياوريد، تا ورزش و 
فعاليت بدني كند، اگر اينها را بخواهند ورزشگاه مي رود بلكه سعي كنيد جوان ها را با بحث هاي توحيدي و 
عرفاني جذب كنيد. اين متن فرمايش حضرت آقا است. فرمود دل جوان از هر دلي بيشتر مجذوب عشق 

به خدا و معرفت حق است.

سیاسي داريم بتوانیم و تالش کنیم اينها را در ذيل 
آيات قرآن و با بیان قرآني بگويیم با اينکه روايات 

مفسر و مبین قرآن است.
آيه نور با همه لطافت هايي که دارد امام وقتي که 
آيه نور را خواندند فرمودند متأســفانه دست همه 
مفســرين از لطايف قرآن کوتاه مانده اســت بعد 
فرمودند همین تفســیر مجمع البیان که تفسیر 
خوبي هم هســت؛  اهلل نور الســموات و االرض را 
منور الســموات و االرض معنا کرده است. اين آيه 
نور خیلي جاي بحــث دارد که ارتباطش با واليت 
چیست بعد مي فرمايد: في بیوت اذن اهلل ان ترفع 
في. بیوت را اهل ســنت و در المنثور گفته اند اين 
بیت حضرت زهرا ســالم اهلل علیها است. نعم من 
افاضلها اين آيه دارد بیت فاطمــه زهرا را معرفي 
مي کند و آيه بعد رجال ال تلهیهم؛ تربیت فاطمي 
را بیان مي کند. برويد شاخصه هاي قرآني تربیت 

فاطمي را پیدا کنید.
من تنبه را مي دهم که ضمن اينکه ما بايد فضاي 
سیاسي اجتماعي کشور را توجه کنیم ولي واقعیت 
اين اســت که خیلي از انحرافات نسل جوان ما با 
حقايق قرآن و مباحث معرفتــي و باورهاي ديني 
آشنا نیستند. شما فرمايشــات امام را ببینید که 
در طول ده سال بعد از انقالب که براي ما صحبت 
کردند و همچنیــن مقام معظم رهبــري چقدر 
مباحث معرفتي اســت، نه فقــط توحید. يعني 
شــناخت و معرفت و افزايش معرفت مردم خیلي 
جوان ها نیــاز دارند، ضمن اينکــه بنده در ضمن 
همین مباحث قرآني بحث؛ فان تنازعتم في شيء 
را در آيه واليت را مي گويد حضرت زهرا سالم اهلل 
علیها در اين تنازع به شهادت رسیدند. اين قرآن 
فقط در يک جا طرح تنــازع کردند، در بحث نماز 
نیامده چون نماز دعوا نــدارد، فرمود حج، روزه اما 
هیچ کجا بحث تنازع را نفرمود، ولي به بحث واليت 
که رســید طرح اين دعوا را کرد فان تنازعتم في 
شــيء فردوه الي اهلل و در اين تنازع حضرت زهرا 

سالم اهلل علیها به شهادت رسیدند.
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سوريه
دخالت نظامي تركيه

يک هفته است که شمال سوريه شاهد حمله نظامي ارتش ترکیه و 
تجاوز نظامیان آن به شهرهاي اين کشور ازجمله »عفرين«)شهر کرد 
نشین در شمال حلب( است. بهانه ترکیه، افزايش تحرکات گروه هاي 
تروريستي کرد مانند پ ك ك است. ترکیه مي گويد اين گروه ها نبايد 
در مرزهاي ترکیه حضور داشته باشند. حدود دو سال پیش نیز در 
اوج فعالیت داعش در عراق، ترکیه براي سرکوب کردها تا مرزهاي 
شمالي شهر موصل در خاك عراق پیشروي کرد. اما چه عواملي باعث 

دخالت ترکیه در سوريه شده است.
يکي از داليل دخالت نظامي ترکیه، ناکارآمــدي گروه هايي مانند 
»ارتش آزاد« و »جبهه النصره« به دلیل ضعف در امکانات نظامي و 
شرکت در مذاکرات ژنو با دولت سوريه است که عمال از کنترل ترکیه 
خارج شده و نمي خواهند اهداف آنکارا در ســوريه را اجرا کنند. به 
همین دلیل ترکیه براي جلوگیري از حذف شدن از صحنه سیاسي 

سوريه ناچار به دخالت و حضور نظامي در اين کشور شده است.
از سوي ديگر پیشروي هاي ارتش ســوريه و همپیمانان آن نیز در 
مدت دو هفته گذشــته توانست تا جنوب اســتان حلب را از وجود 
گروه هاي مسلح پاك کند. اما پیشروي ارتش سوريه نکته جديدي 
نیست بلکه نحوه اين پیشــروي ها باعث نگراني ترکیه شده است. 
ارتش سوريه براي جلوگیري از خونريزي در مناطق مختلف از راهکار 
»آشــتي ملي« و اجراي عفو عمومي براي گروه هاي مسلح مستقر 
در اين مناطق اســتفاده کرد. ترکیه نیز به دلیل تــرس از مصالحه 
میان گروه هاي تحت ســیطره آنکارا و ارتش سوريه سعي در ايجاد 
منطقه حائل میان آنان دارد. اساسي ترين بهانه حمله ارتش ترکیه به 
شهرهاي سوريه، جلوگیري از قدرت گیري گروه هاي کرد در شمال 
اين کشور اســت. ترکیه اعالم کرده اســت که نیروهاي آمريکايي 
مستقر در شــمال ســوريه در حال آموزش ارتش ۳۰هزار نفري از 
گروه هاي کرد براي استقرار در مرزهاي سوريه و ترکیه هستند و اين 
موضوع امنیت آنکارا را تهديد مي کند. اما اين نکته قابل تأمل است 
که نیروهاي تحت آموزش آمريکا در استان »حصکه« واقع در شمال 
شرق سوريه هســتند ولي ارتش ترکیه به منطقه عفرين در شمال 
غرب سوريه حمله کرده است. شايد کسي نداند که کردهاي ساکن 
شهر »عفرين« بیشترين همکاري نظامي و اطالعاتي را با نیروهاي 
ارتش سوريه و روســیه داشتند و در حقیقت ســاکنان اين شهر از 
همپیمانان جريان مقاومت هســتند. آنچه تا اينجاي کار مشخص 
شده اين است که ترکیه برنامه اي براي آينده جنگ خود در سوريه 
ندارد و همین موضوع باعث شــده تا نگراني ها درباره رشــد مجدد 
گروه هاي تروريســتي در خأل امنیتي به وجود آمده به دلیل حمله 
ترکیه افزايش يابد. همچنین دخالت نظامي ترکیه در سوريه بدون 
اخذ مجوز از شوراي امنیت ســازمان ملل باعث ايجاد بي ثباتي در 
روابط شکننده بین الملل خواهد شد و اين دخالت ها در مورد سوريه، 
که اکنون صحنه بازي ده ها کشور شده است، ممکن است باعث بروز 

درگیري هاي گسترده تري در منطقه شود.

عراق
دست و پنجه با مشكالت

تحوالت عراق همیشــه غیرقابل پیش بیني اســت. روزي اين کشور با 
مشکالتي دست و پنجه نرم مي کند مانند داعش و استقالل طلبي کردها 
در شمال اين کشــور که هر کدام به تنهايي مي توانند کشوري را نابود 
کنند و روزي هم از آرامش، مسئولین اين کشور دست به خلق مشکل 
جديدي مي زنند. وضع امنیتي در عراق بسیار مستقر شده و نیروهاي 
امنیتي و ارتش با قدرت به دنبال نابودي گروه هاي باقي مانده داعش در 
گوشه و کنار اين کشور هستند. اما پس از اتحاد بزرگي که میان دولت 
و مردم عراق براي مقابله با داعش شــاهد بوديم؛ صحنه سیاسي عراق 
شاهد منفعت طلبي هاي جناحي و مذهبي پیش از انتخابات پارلماني در 
اين کشور است. حتي گروه هاي شیعي عراق که جزوي از ارتش مردمي 
علیه داعش بودند به دنبال کنار زدن همرزمان خود براي گرفتن جايگاه 
باالتري در پارلمان هستند. جريان صدر عراق به رياست مقتدي صدر 
يکي از مهم ترين جريان هاي سیاسي – نظامي شیعه در عراق محسوب 
مي شــود اما اين جريان به دلیل ارتباط با عربستان و اردن و ديدارهاي 
مکرر با مقامات اين کشورها درصدد اســت تا با تأثیرگذاري بر دولت 
بغداد، ديگر جريان هاي مقاومت در عراق به خصوص حشد الشعبي را 
خلع سالح کند. برخي معتقد هستند که خلع سالح حشد الشعبي که 
گروهي متشکل از تمام فرقه ها و مذاهب عراق است، مي تواند زمینه را 
براي نفوذ و گسترش مجدد داعش در عراق آماده کند. در جريان هاي 
سیاسي اهل تسنن عراق هم وضعیت به همین صورت است. گروه هاي 
سیاسي که از عربستان حمايت مي شوند سعي دارند تا ديگر گروه هاي 
اهل تسنن را کنار زده و خود را به عنوان نمايندگان اهل تسنن در عراق 
معرفي کرده تا از اين طريق منافع کشورهاي حامي خود را تأمین کنند. 
روند سیاسي فعلي عراق آينده روشني براي اين کشور را رقم نخواهد زد. 
مهم ترين دلیل اين موضوع اين است که عراق به دلیل وجود سالح در 
دست مردم، هر اختالف سیاسي میان احزاب به درگیري مسلحانه در 
خیابان ها منجر خواهد شد. اما مي توان امیدوار بود که مرجعیت ديني 
در عراق مانند زماني که داعش بدون هیچ محدوديتي به اشغال مداوم 
مناطق مختلف عراق مي زد با صدور فتوايي ديني، اختالفات سیاسي را 

برطرف کرده و مردم را به آرامش دعوت کند.

نگاهي به 
اوضاع منطقه
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عربستان
تغييرات بي سابقه قرن

به نظر نمي رسد که ديگر در کوچه و خیابان کسي مانده باشد که درباره 
تغییرات در عربستان چیزي نداند. اين کشور طي دو ماه گذشته تغییراتي 
را تجربه کرده است که در قرن گذشته اين تغییرات را نداشت. مهم ترين 
تغییر در عربستان، انتخاب پســر پادشاه فعلي يعني محمد بن سلمان 
به عنوان ولیعهد بود. در عربستان نظام پادشاهي به صورت پلکاني است 
به اين ترتیب که برادر کوچک تر جاي برادر بزرگ تر مي نشیند و بعد از 
برادران، پسران آنان به ترتیب فرزندان برادر بزرگ تر به قدرت مي رسند. 
اما محمد بن ســلمان در رتبه قدرت گیري در پايین ترين جايگاه قرار 
داشت و تنها با ۳۵سال سن، شب صد ساله را يک شبه طي کرد. ولیعهد 
عربستان پس از جانشیني اقدام به بازداشت تمامي شاهزادگان قدرتمند 
عربســتان کرد و حتي دو نفر از آنان را که در برابر بازداشــت مقاومت 
مي کردند؛ کشت. عربستان به دلیل خريد ســالح از آمريکا و پرداخت 
۴۵۰میلیارد دالر با کســري بودجه شديد مواجه شــد و اين کسري 
بودجه را از طريق اخاذي از شــاهزادگان بازداشت شده تأمین کرد. از 
سوي ديگر عربســتان در صحنه بین المللي نیز اقدامات بي سابقه اي را 
انجام داد ازجمله حمله نظامي به يمن و قطع روابط با قطر. در حمله به 
يمن قرار بود که اين جنگ چند ماه بیشتر به طول نیانجامد درحالي که 
تاکنون چهارسال از اين جنگ گذشته و نیروهاي ائتالف عربي به رهبري 
عربستان که به يمن حمله کردند، هم اکنون دچار اختالف شده و علیه 
هم دست به انجام عملیات مي زنند. از سوي ديگر جريان هاي مردمي 
و مقاومت يمن که در ابتداي جنگ با سالح هاي سبک مقابل پیشروي 
عربستان ايستادگي کردند، هم اکنون و با وجود تمام تحريم ها و محاصره 
مرزهاي خود توانسته اند در ساخت موشک هاي دور برد به پیشرفت هاي 
قابل توجهي دست پیدا کرده و در جنگ با عربستان دست برتر را داشته 

باشند.

آفريقا
به دنبال جايگاه در سياست بين الملل

کشــورهاي آفريقايي ماه گذشــته چندين جلســه مهم و تصمیمات مهم تر 
درخصوص جايگاه خود در سیاست بین الملل داشتند. مهم ترين اقدام کشورهاي 
آفريقايي اتخاذ موضع صريح درباره توهین اخیر رئیس جمهور آمريکا بود. دونالد 
ترامپ در يکي از ســخنراني هاي خود، مردم آفريقا را بي مصرف خطاب کرد و 
کشورهاي آفريقايي را زباله دان و توالت خوانده بود. ترامپ گفته بود که ما پول 
کشورهاي آفريقايي را مي دهیم و آنها بايد در اختیار ما باشند. گفته هاي ترامپ 
به قدري براي آفريقايي ها سنگین بود که آنها تصمیم گرفتند که در سازمان ملل 
ديگر از طرح هاي آمريکا حمايت نکنند و به طور دسته جمعي، خواستار دريافت 
غرامت از آمريکا شدند. سخنان ترامپ بسیاري از منافع آمريکا و همپیمانش 

به خصوص اسرائیل را در آفريقا به خطر انداخته است. يکي از مهم ترين ضربه ها 
به منافع آمريکا، توافق کشــورهاي آفريقايي بر سر سد النهضه بود. اسرائیل و 
آمريکا سال ها است با سرمايه گذاري در اتیوپي در حال ساخت يکي از بزرگ ترين 
سد هاي آفريقا بر سر راه سرچشمه رود نیل هستند. قرار بر اين بود تا آمريکا و 
اسرائیل با کنترل آب، کشورهاي عربي شمال آفريقا مانند سودان و مصر را در 
ازاي آب رود نیل، با سیاست هاي خود همراه کنند. اما توهین ترامپ باعث شد 
تا اتیوپي، مصر و سودان بر سر مديريت آب سد النهضه توافق کرده و تقسیمات 
آبي میان خود را منظم کنند. اين موضوع باعث شد تا اسرائیل يکي از مهم ترين 

اهرم هاي فشار خود در آفريقا را از دست بدهد.

قطع ارتباط با قطر
عربستان در جريان تأمین کســري بودجه صدها میلیارد دالري خود 
از کشورهاي عضو شــوراي همکاري خلیج فارس خواست تا بخشي از 
ذخیره ارزي خود را در اختیار عربستان قرار دهند. در میان سه کشور 
کويت، قطر و عمان از پرداخت مبالغ درخواستي عربستان امتناع کردند 
و تنها بحرين و امارات به عربســتان پول پرداخت کردند. اما چرا قطر 
مورد خشم عربستان قرار گرفت؟ نکته مهم اين است که قطر همواره 
در منطقه به عنوان يک رقیب مهم اقتصادي براي عربســتان به شمار 
مي رفته است. قطر سومین دارنده ذخاير گازي جهان بعد از روسیه و 
ايران است و از اين طريق سرمايه بســیار زيادي کسب کرده و حجم 
ذخاير ارزي آن طي يک دهه اخیر به اندازه تمام اندوخته عربســتان 
شده و نزديک به ۳9۰میلیارد دالر رسیده است. عربستان براي تنبیه 
قطر تمام راه هاي مواصالتي با قطر را بست و از امارات و بحرين خواست 
تا حريم هوايي خــود را بر خطوط هوايي قطر و بنــادر خود را ببندند. 
قطر در ابتداي اقدامات عربســتان از نظر اقتصادي فلج شــده بود. اما 
ايســتادگي ايران، عمان و ترکیه در کنار قطر توانست اين کشور را در 
کمتر از يک ماه به وضعیت سابق بازگرداند. عربستان در زمان پادشاهي 
سلمان بن عبدالعزيز تمام سرمايه گذاري خود را بر رياست جمهوري 
ترامپ گذاشته است و تمام کشــورهاي همراه خود ازجمله قطر را که 
در تمام برنامه هاي اين کشور ازجمله اقدام علیه سوريه به رياض کمک 
مي کرد از دست داد و در حقیقت در کشورهاي عضو شوراي همکاري 
خلیج فارس دو دستگي به وجود آورده است. برخالف تمام نشانه هايي 
که نشان از قدرت گیري عربستان است؛ اين کشور در جبهه داخلي با 
مشکالت بزرگي ازجمله احتمال کودتاي شاهزادگان علیه محمد بن 
سلمان و همچنین شروع اعتراضات مردمي به دلیل افزايش قیمت ها و 

گراني زندگي، دست و پنجه نرم مي کند.



79

اروپا
مواضع مستقل بعد از ترامپ

اروپا، قاره اي که در تقسیم جهان در بلوك غرب و سیاست هاي آمريکا 
قرار مي گیرد و همیشه زماني که از سیاست هاي آمريکا انتقاد مي شود 
ناخواســته از اروپا نیز به دلیل پیروي خواسته يا ناخواسته از واشنگتن 
انتقاد مي شود. اما از زمان به قدرت رسیدن ترامپ در آمريکا، کشورهاي 
اروپايي سعي کردند تا مواضع مستقلي نســبت به آمريکا بگیرند. اين 
موضوع داليل مختلفي دارد که مهم ترين آن، اقدام ترامپ در جداسازي 
اقتصاد آمريکا از اروپا و اهمیت ندادن به امنیت کشورهاي اتحاديه اروپا 
ازجمله آلمان و فرانسه بود. در اروپا هم با روي کار آمدن سیاستمداران 
مســتقل مانند امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه، شاهد موضع 
گیري هايي علیه آمريکا هستیم. اختالفات زيادي میان اروپا و آمريکا 
به وجود آمده که مهم ترين آنان اختالف بر سر پرونده هسته اي ايران يا 
همان برجام و بي توجهي آمريکا به توافقنامه هاي تجاري و محیط زيست 
با اروپا، افزايش تنش میان آمريکا و روســیه و خــروج انگلیس از اين 
اتحاديه است. اروپا هم اکنون با بحران هاي مهمي ازجمله موج مهاجرت 
از کشورهاي آســیايي و آفريقايي و همچنین بازگشت تروريست هاي 
اروپايي عضو داعش از عراق و سوريه و فعالیت آنان در کشورهايي مانند 
فرانسه و آلمان روبه رو است که اين بحران ها باعث تصمیم گیري هاي 
مهمي میان کشورهاي اروپايي ازجمله بستن مرزها و ايجاد گذرگاه هاي 
مرزي براي کنترل تردد شده ولي اين موضوع ضربه بسیار سنگیني به 
اقتصاد آزاد در اين قاره زده است. از ديگر مشــکالت مهم اروپا، تنش 
میان آمريکا و روسیه است که تنها اروپا بايد تبعات آن را به دوش بکشد. 
آمريکا به بهانه هاي مختلف علیه دولت و مقامات روســیه تحريم هاي 
مهمي اعمال مي کند و اروپا بايد از اين تحريم ها تبعیت کند اما مشکل 
اصلي اروپا اين است که روسیه بزرگ ترين و تنها تأمین کننده گاز براي 
اروپا است و درصورت واکنش نشان دادن روسیه به تحريم هاي آمريکا، 
اروپا در سرما و خاموشي فرو مي رود و به همین دلیل اروپا مي خواهد تا 
خود را از درگیري میان روسیه و آمريکا خارج کند. در حوزه اجتماعي 
نیز اروپا شاهد تغییراتي بوده است. طبق آمارهاي اتحاديه اروپا، گرايش 
به اسالم در کشورهاي اروپايي روند ســريعي داشته است. دلیل اثبات 
اين موضوع مسلمان شــدن يکي از اعضاي ارشــد حزب افراط گراي 
راست آلمان است. »آرتور واگنر« که خود يکي از تئورسین هاي جريان 
ضد مســلمانان در آلمان بود پس از ۳ ماه تحقیق درباره اسالم، از حزب 
راست گراي آلمان اســتعفا داده و مسلمان شدن خود را به طور رسمي 
اعالم کرد. برخي از کشورها ازجمله فرانسه سعي دارند تا با اين جريان 
مقابله نرم انجام دهند. رسانه هاي فرانسوي از طرح دولت اين کشور براي 
غربالگري مسلمانان و دادن فضاي باز براي فعالیت به مسلمانان سکوالر 
و به حاشیه راندن مسلمانان مذهبي خبر دادند و نوشتند که خطاب هاي 
اخیر رئیس جمهور فرانســه درباره آزادي دادن به مسلمانان تنها براي 

آرايش وجهه ضد اسالمي فرانسه است.

شبه جزيره كره
گشايش مذاكره ميان دو كره

شبه جزيره کره در حالي سال 2۰۱۸ آغاز کرد که تغییر موضع کره شمالي 
درباره مذاکره با کره جنوبي بسیار سر و صدا کرد. »کیم جونگ اون« رهبر 
کره شمالي طي سخنراني هاي آغاز سال نو میالدي با ابراز امیدواري به 
بهبود روابط با سئول و گشايش مذاکره میان دو کره، دست دوستي خود 
را به سمت کره جنوبي دراز کرد و اندکي بعد از آمادگي اين کشور براي 
مشــارکت و حضور در بازي هاي المپیک کره جنوبي و اتحاد احتمالي 
با سئول ســخن گفت. اين تغییر لحن کره شــمالي پس از ماه ها تنش 
شديد در شبه جزيره کره بسیار سؤال برانگیز است. ا نگاهي به گذشته 
درمي يابیم که اتخاذ اين ژست از جانب کیم جونگ اون مورد انتظار بوده 
است و اين اتفاق تاکنون چندين بار در تاريخ تکرار شده و هربار زمانیکه 
اوضاع کره شمالي به نقطه اي خطرناك رسیده، پیونگ يانگ به منظور 
تضعیف جبهه متحد دشمنانش، با کارت کره جنوبي بازي کرده و اينک 
نوبت دولت »مون جائه اين« رئیس جمهوري کره جنوبي اســت که به 

اين بازي تن دهد..
به اعتقاد اين کارشناس، اين اقدام نه تنها به کاهش فشار جامعه بین الملل 
بر کره شمالي کمک کرده، بلکه پیونگ يانگ با القاي وجود راه حلي ديگر 
براي حل وفصل اوضاع جاري، خیال همسايگان خود را نیز راحت کرده 
است. نکته مهم اين است که کره جنوبي ينبار بدون توجه به سیاست هاي 
آمريکا درباره کره شــمالي اقدام به مذاکره کرده و به طور يکجانبه تمام 
مانورهاي نظامي با آمريکا را لغو کرد تا از اين طريق بتواند زمینه را براي 
مذاکره آماده کند. امــا آمريکا در مقابل اقــدام کره جنوبي را بي فايده 
خوانده و تنها راه گفت وگو با کره شــمالي را راه حل نظامي عنوان کرده 
است. واشنگتن به سئول گفته است که حذف گزينه نظامي در برخورد 
با کره شمالي، مذاکرات دو کره را به شکست مي کشاند. اما کره جنوبي 
کماکان درباره حل و فصل مسالمت آمیز مسائل اختالفي میان دو کره 

تأکید دارد.
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حزب اهلل بار ديگــر تأکید کرد که قواعــد بازي و 
درگیري با دشمن صهیونیستي پس از پايان جنگ 
دوم در ســال 2۰۰6، تغییر کرده است. خبرنگار 
شــبکه ۱۳تلويزيون رژيم صهیونیستي به نقل از 
منابع سیاسي و امنیتي بلندپايه تل آويو اعالم کرد 
که حزب اهلل بواسطه نیروهاي »يونیفل« )نیروهاي 
حافظ صلح ســازمان ملل مســتقر در مرز لبنان( 
پیامي شــديد اللحن به تل آويو فرستاده و تهديد 
کرده که اگر اســرائیل از بناي »ديــوار حائل« در 
امتداد مرزهاي لبنان دست بر ندارد، حزب اهلل در 
شلیک موشــک به اين منطقه براي جلوگیري از 

ادامه ساخت اين ديوار، درنگ نخواهد کرد.
يونیفل پــس از دريافت اين پیــام و بخاطر اينکه 
تنش هاي امنیتــي در منطقه به وجــود نیايد، به 
ســفراي انگلیس و آمريکا پیامي فرســتاد تا اين 
پیام ها را به »بنیامین نتانیاهو« نخست وزير رژيم 

صهیونیستي منتقل کنند.
اين شــبکه تأکید کرد که پاسخ اسرائیل در مقابل 
تهديد حزب اهلل پاسخي قوي و جدي بود. اسرائیل 
در اين پیام در واکنش به حزب اهلل اعالم کرد که اگر 
حزب اهلل همانطور که تهديد کرده به سوي مرزهاي 
اسرائیل موشکي شلیک کند، پاسخي شديد خواهد 
ديد. مقامات اسرائیلي تأکید کردند که ساخت ديوار 

حائل همچنان ادامه دارد.
به نقل از روزنامه هاآرتز، وزارت دفاع اســرائیل، در 
حال ساخت ديوار حائل جديدي در دو منطقه در 
مرز لبنان است همانند ديوارهايي که در مرزهاي 
مصر، سوريه و اردن ساخته شده است. ديوار اول در 
نزديکي منطقه »راس الناقوره« در ساحل درياي 
مديترانه قرار دارد درحالي که ديگري در نزديکي 
منطقه مرزي »المطله« اســت. فرماندهي منطقه 
شمالي ارتش صهیونیستي اين طرح را اولويت اول 
ارتش دانست. اين طرح 2۸میلیون دالر هزينه دارد.

وزارت دفاع اســرائیل در اظهاراتــي گفت که يک 
ديوار پیشرفته در دو منطقه در مرز لبنان و اسرائیل 
ساخته خواهد شــد. اين اظهارات درست چند ماه 
پس از اينکه يک شــهروند لبناني از طريق منطقه 
المطله وارد اسرائیل شد و به شهر »کريات شمونا« 
که در چند کیلومتري مرز لبنان است، رسید. اين 
امر منجر به برکناري معاون فرمانده منطقه شد و 
اقدامات تنبیهي علیه دســتیار او انجام شد. عالوه 
بر اين چهار سرباز اسرائیلي نیز با اقدامات تنبیهي 
مواجه شدند ولي ارتش اســرائیل تا به حال هیچ 

جزئیاتي درباره نقش آنها در اين اتفاق، ارائه نکرد.
بر اين اساس قرار اســت ديوار حائل به طول شش 
متر در برخي مناطق در امتداد مرز اسرائیل-مصر و 
بلندي هاي جوالن ساخته شود. اين ديوار از فوالد و 
سیم خاردار تشکیل مي شود و تکنولوژي پیشرفته  
اسرائیلي در آن به کار مي رود. در بخشي از مناطق 

ديوارهاي بتني نصب مي شود.
يکي از افســران که در نزديکي مرز لبنان خدمت 
کرده بو، ديوار مرزي فعلي را براي مقابله با تهديدات 
نامناسب توصیف کرد. اين افســر افزود که طرح 
ســاخت اين ديوار جديد در واقع واکنش جدي به 
تحوالت و تغییرات ايجاد شده در اين منطقه است. 
مانند ايجاد نیروي ويژه رضوان حزب اهلل که هدف از 
آنم اين بود که توانايي مبارزه در اسرائیل را داشته 

باشد نه تنها در لبنان.
براساس اين روزنامه مدت طوالني است که ارتش 
اسرائیل اماده مي شــود براي تالش هايي محتمل 
براي ورود به مجتمع هاي مسکوني اسرائیلي نزديک 
مرز اماده مي شود و موانع بتني در امتداد مرز ايجاد 
کرده است. همچنین پســتي و بلندي زمین را به 
شکلي تغییر داده است تا بتواند هر کسي که با پاي 
پیاده وارد اين منطقه شود را کشف کنند همچنین 
موانعي را کنده است و پســت هاي کنترل مرزي 

اضافي را ساخته است.
امر قابل توجه اين اســت که اين نشــت اسرائیلي 
همزمان با هفتمین ديدار نتانیاهو به موسکو آمده 
است. که درباره تالش هاي مســتمر او براي مهار 
کردن اثرات پیروزي محــور مقاومت بر گروه هاي 
تروريستي و تکفیري متمرکز بود. اين چیزي است 
که تل آويو از گســتردگي و بزرگي توانايي دفاعي 
وتهاجمي آن هــراس دارد. و از آن به عنوان مقابله 
با تمرکز ايراني در ســوريه و حمايــت حزب اهلل با 
توانايي موشکي که توانست يک چتر محافظتي و 
دفاعي خوبي باشــد و آن را طي سال هاي گذشته 
از محیط عربي متمايز کرد. به اين منظور نتانیاهو، 
هرتسي هلیفي، رئیس اطالعات نظامي اسرائیل را 
با خود به روسیه برد به امید اينکه درکي و کمکي 

در اين باره بگیرد.
در مقابله با رشــد محور مقاومت که تل آويو خود 
را در مقابــل انتخــاب زيادي مي بیند، اســرائیل 
تالش مي کند که از روســیه کمک بگیرد که هیچ 
منفعتي در درگیري وسیعي با اسرائیل ندارد. پس 
از ديدار نتانیاهو تأکید کرد کــه به پوتین توضیح 
دادم که ما علیه تمرکز ايراني در سوريه کار خواهیم 
کرد ولي طبق تلويزيون عبري، نتانیاهو به بشــار 
اسد رئیس جمهور ســوريه پیامي فرستاد و در آن 
نوشته بود که ايران در حال کار بر ساخت کارخانه 
موشک پیشرفته و بســیار دقیق در لبنان است و 
تأکید کرد که اســرائیل به هیچ وجه اجازه اين کار 
را نخواهد داد و اشــاره کرده که از نیروهاي نظامي 
براي جلوگیري از پروژه ايراني استفاده خواهد کرد. 
اما آنچه مشخص است اســرائیل در حال محاصره 
کردن خود در داخل خاك فلسطین است زيرا تمام 
جبهه شمالي و شرقي آن را گروه هاي مقاومت در 
اختیار داشته و هر لحظه ممکن است علیه اسرائیل 

اقدام کنند.

اسرائيل
تهديد موشكي حزب اهلل


