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برداشت اول: آزادگان در کالم امام خمینی
اعتراف به عجز

... ما را چه رسد كه با این قلمهاى شكسته و بیان هاى نارسا 
در وصف شــهیدان و جانبازان و مفقودان و اســیرانى كه در 
ه جان خود را فدا كرده و یا سالمت خویش  جهاد فى سبیل اللَّ
را از دســت داده اند یا به دست دشمنان اسالم اسیر شده اند 
مطلبى نوشته یا سخنى بگوییم. زبان و بیان ما عاجز از ترسیم 
مقام بلندپایه عزیزانى است كه براى اعتالى كلمه حق و دفاع 
از اسالم و كشور اسالمى جانبازى نموده اند. الفاظ و عباراْت 
تــوان توصیف آنانى را كه از بیــت ُمظلم]تاریک[ طبیعت به 
سوى حق تعالى و رسول اعظمش هجرت نموده، و به درگاه 
مقدســش بار یافته اند، ندارد. از مجاهدینى كه ســنگرهاى 
نبرد را تبدیل به مســاجد و میدانهاى جهاد را با بانگ تكبیر 
ه نموده اند، چگونه سخن توان  مهبط]محل نزول[ مالئكه اللَّ
گفت؟ در اقدام شــریف مادران بزرگــوارى كه در دامن هاى 
مطهر خود چنین فرزندانى را براى اســالم تربیت كرده اند، 
چه مى توان نثار كرد؟ و براى اسیرانى كه در زندانهاى مخوف 
دشمن شــجاعانه بر سر دشمنان بشــریت فریاد مى كشند 
چگونــه توان تعّظــم نمود؟ پس بــا اعتراف به عجــز، براى 
شــهیدان آرزوى رحمت خاص الهى و بــراى جانبازان، این 
شــهیدان زنده، سالمت و براى اسرا و مفقودین عزیز و دلیر، 

آرزوى بازگشت به میهن و براى مادران و پدران و همسران و 
فرزندانشان، این نمونه هاى صبر و مقاومت، صبر و سعادت 
دارْین ]دو جهان دنیا و آخرت[ و براى رزمندگان در جبهه هاى 
حق علیه باطل، پیروزى درخواست مى نماییم. )صحیفه امام، 

ج 19، ص41 (
دعای امام در حق اسرا

 بارالها، اسراى ما اسیر جانى ترین دژخیم زمان مى باشند، 
مقاومت آنها دنیا را شگفت زده كرده است، هر چه زودتر آنها 
را براى خدمت به تو و بندگانت آزاد فرما؛ و به خاندان محترم 
همه صبر و اجر و ســالمت و مغفرت عنایت فرما؛) صحیفه 

امام، ج 18، ص348 (
پایمردی و استقامت

اســرا با اســتقامت و پایدارى و پایمردى خویش به بنیانى 
مرصوص مبدل گشــته اند كه نه تهدید ابرقدرتهــا آنان را به 
هــراس مى افكند، و نــه از محاصره ها و كمبودهــا به فغان 
مى آینــد، و نه از خیانت و وحشــیگرى هاى صــدام دیوانه و 
افسارگسیخته رو به زوال در زدن شهرها و ویران كردن خانه ها 
و مساجد و بیمارستانها و مدارس خم به ابرو مى آورند، و چون 
گذشته به راه خود، كه همان راه اسالم عزیز و عزت و شرف و 
انسانیت است، ادامه مى دهند؛ و زندگى با عزت را در خیمه 
مقاومــِت صبْر بر حضور در كاخهاى ذلت و نوكرى ابرقدرتها 

و ســازش و صلح تحمیلى ترجیح مى دهند. )صحیفه امام، 
ج 20، ص 198(

سالم بر شما که رنج زندان را تحمل می کنید
... من ناراحتى شما عزیزان دربند را احساس مى كنم. شما 
هم ناراحتى پدرتان را كه فرزندان عزیزش دور از وطن هستند 
احساس كنید. عزیزان من ســید و موالى همه ما، حضرت 
موســى بن جعفر )ع(، بیش از همه شــماها و ماها در رنج و 
گوشه زندان به سر بردند. براى اسالم عزیز شما صبر كنید. 
ه تعالى نزدیك مى نماید؛ و پدر پیر  خداوند فرج را ان شــاء اللَّ
شــما را با دیدن شما شــاد مى فرماید. به همه عزیزان دربند 
سالم مرا برســانید. من از دعاى خیر فراموشتان نمى كنم. 
خداوند حافظ شما باشد. پدر پیرت )خ( )صحیفه امام، ج 20، 

ص: 109(  
آبروی اسالم

شما ذخیره بزرگ الهى و یک ثروت عظیم انسانى هستید 
كه در دست دشمن غصب شــده بودید. خداى متعال شما 
را به مّلت و به این كشور اسالمى برگرداند. سازندگى زندان 
و اســارت، سازندگى مخصوصى اســت آن را در جاى دیگر 
نمى شــود پیدا كرد. صبرو اســتقامت  شــما به اســالم آبرو 
بخشید)مقام معظم رهبرى،مجله آزادگان، شماره 22، مرداد 

۷۶، ص۶(

اگر روزي اسراء برگشتند ومن نبودم، سالم مرا به آنها برسانید و بگویید خمیني در فكرتان بود. )امام خمیني( 

 2۶ مرداد 13۶9، آســمان ایران آفتابى و شــاهد پرواز كبوتران سبكبالى بود كه سال ها در 
اســارتگاه دژخیم به آشیانه باز مى گشتند. ســرزمین این كبوتران هم چراغانى بود؛ شعف و 
ســرورى وصف ناپذیر بازگشِت رســوالن انقالب و جنگ، همه ایران را فراگرفت. براستى كه 
خاک این سرزمین بوسیدن دارد. سرزمینى كه با فداكارى جوانانش معطر شد. سرزمینى كه 
فقط عطِر حضوِرخمینى بهنگام بازگشت این دریادالن در آن جارى بود. آنها بوقِت بازگشت 
مقتدا و امام خویش را ندیدند، اما با نایب بر حق وى میعادى همیشگى بستند و بر عهد خویش 
پایبند ماندند.  بیست و ششم مرداد روز شكیبایى مادران، پدران، همسران و فرزندان این آزاد 
مردان به بار نشست و سال هاى نگرانى و شوق دیدار به پایان رسید و وعده الهى تحقق یافت: 
»و بشر الصابرین«. آنانى كه بر قامت خود رداى استقامت و پایمردى پوشیدند و فرهنگ ایثار 
و شهادت را كه برگرفته از فرهنگ سیاسى شیعه و برخاسته از حماسه عاشورا است و در صدر 
آموزه هاى دینى، نقش اساســى در رشد و تقویت سرمایه اجتماعِى جامعه ما دارد، را ترجمه 
كردند. آزادگان با تكیه بر این ســرمایه جاودانه و با ایمان راســخ خود در برابر همه فشارهاى 
جسمى و روحى دشمنان ایستادند و روابط اجتماعى جامعه كوچك اردوگاهى خود را بر پایه 
اخالق، یاد رهبر و مقتداى خود بنا كردند و از شكنجه هاى مزدوران بعث هراسى به خود راه 
ندادند. حّس غریبى بود. عشق خودنمایى مى كرد. موسم پاییز اسارت و بهار آزادى بود. آن روز 
عشق طلوع كرد. چشم ها اشک بار بود، نه به خاطر غم و اندوه، بلكه این بار از شوق وصال؛ »ِانَّ 
َمَع اْلُعْسِر ُیْسرا؛ به درستى كه پس از هر سختى آسانى است. عابدان عرصه ایثار برگشتند. 
به قول موالیشان مسیركماالت پیمودند؛ موالیى كه باالترین چهره عبادت را عبادت آزادگان 

مى داند و مى فرماید: مردمانى خدا را به امید بخشش پرستیدند، این پرستش بازرگانان است. 
گروهى او را از روى ترس عبادت كردند و این عبادت بردگان است و گروهى وى را براى سپاس 
پرستیدند و این پرستش آزادگان است. )نهج البالغه، حكمت 23۷(. آنچه كه دل هایشان را 
زنده و پرامید نگه مى داشــت، یاد چهره و روحیه پر صالبت امام عزیزمان بود. آن بزرگوار هم 
خیلى به یاد اسرا بودند. حال پدرى را كه فرزندانش به این شكل از او دور شده باشند، راحت 

مى شود فهمید. )مقام معظم رهبرى،مجله آزادگان، شماره 22، مرداد ۷۶، ص 8(
امام راحل چه زیبا و شایسته در توصیف فرزندان خود فرموده اند: اسرا در چنگال دژخیماْن 

خود سرود آزادى اند، و احرار جهان آنان را زمزمه مى كنند. )صحیفه امام، ج 21، ص: 148(
این نوشــتار با هدف مرورى گذرا بر دلدادگى آزادگاِن عرصه جهاد و شهادت به امام راحل 
براســاس خاطرات آنان تنظیم شده و تنها گوشه اى از مجاهدت و مقاومت وصف ناپذیر این 
رسوالن انقالب را بقلم جارى ساخته تا كلید راه هدایت براى نسل آینده و همه بیداردالن و 
آزادگان جهان باشد. همچنین این نوشتار با هدف بازنمایى فرهنگ اسارت بعنوان گنجینه 
انقالب، و نیمه پنهان دفاع مقدس كه كوله بارى از خاطرات تلخ و شیرین كه هركدام درس 
بزرگِى استقامت و آزادگى است، تنظیم شده و شامل ارائه بخشى كوچک)از منابع در اختیار( 
دلدادگى آزادگان نســبت به امام خمینى، نقش و حضور امام در جان و دل اســراى ایرانى، 
عشق متقابل میان امام و آزادگان و... مورد بررسى و تحقیق قرار گرفته است. براى تدوین این 
مقاله از منابع مختلف از جمله آثار ارزشمند روایت هجران، رنج غربت و داغ حسرت استفاده 

شده و در دو  برداشت تدوین شده كه از نظر مى گذرد: 

به مناسبت 26مرداد سالروز ورود آزادگان به وطن

آرزوی بازگشت
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برداشت دوم: سفیران خمینی
گوهــر غرورآفرین فرزنــدان دربند این ملت بــزرگ در برابر 
بیداد، روایتى است كه تا همیشۀ تاریخ خواندنى و شنیدنى 
است. در خاطراِت دالوراِن سرزمین ایران پاسداشت عشق به 
امام در سنگر ایثار بیش از همه خودنمایى مى كند. دالورانى 
كه رنج مى  بردند، درد مى  كشیدند، زخم مى  خوردند اما خم 
نمى  شــدند و تعظیم نمى  كردند. دالورانى كه زخمهایشان 
را به مرهم عشــق مداوا مى  كردند. دالور مردانى كه حتى به 
ـ دریغ  ـ حتى زبانى  قیمت مرگ نیز از گفتن سخنى به ناسزا 
مى كردند. اینان عاشق بودند و عشــق را به عقل چه كار؟ و 
چنین است كه اسیران آزادۀ ایرانى در زندانهاى مخوف خصم 
شالق مى  خورند، شكنجه مى  شدند، شبهاى سرد زمستان در 
آبهاى یخ بسته انداخته مى  شدند، جیرۀ آب و غذایشان قطع 
مى شد، گلوله مى  خوردند و گاه به شهادت مى  رسند، اما به 
امام خویش توهین نمى  كردند و هرگاه نام امام بر زبان دشمن 
جارى مى شد، موج بلند صلواتهایشان هیبت دروغین دشمن 
را مى  شكســت. آنچــه در ادامه مى آید گوشــه هایى از دفتر 

دلدادگى است: 
پدرجان جواب بده!

 پروانه  وجودم فدای شمع جانسوزت!
... پدر جان، ســالم؛ امیدوارم حالتان خوب باشــد. راضى 
نمى شــدم مزاحم اوقات شــریفتان گردم، لكن دیگر قدرت 
تحمل دورى را نداشتم، و دلم بسیار برایتان تنگ شده بود؛ 
لذا تصمیم به نوشتن نامه برایتان گرفتم. تا كنون شنیده اید 
پســرى به مدت چهار سال از پدرش جدا شود، و بعد از چهار 
سال جدایى براى پدرش نامه بنویسد، و پدر نامه فرزندش را 
جواب نگوید. پدرم باور كنید تحمل سختى راحت است، اما 
تحمل بر فراق یار دشوار است. پدرم من از بالد غربت از گوشه 
زندان غم غبار آلود از هجر دوســت، با چشمانى غمزده، در 
انتظار رؤیت نامه را مى نویســم. پدرم نامه ام را اجابت كن. با 
جواب خویش گرد و غبــار غم را از چهره زردمان پاك كن، تا 
ت نور گیرد، روشن و منور گردد. پدرم  چشــم ما با دیدن َخطَّ
پروانه هاى وجودمان فداى شــمع جانســوزت باد. فرزندان 
افسرده خویش را با كالم مسیحایى ات جانى دوباره بخش، 
و دل خسته دالن در راه مانده را جالیى تازه ده. به امید اینكه 
این نامه به دســتت برسد و جوابش را هر چه زودتر بنویسى. 
پدرم براى دریافت جواب لحظه شــمارى مى كنم. )نامه یك 

اسیر ایرانى دربند در عراق، صحیفه امام، ج 20، ص: 109(
عشق باشد اعتصاب هم هست!

ما براى سالروز پیروزى انقالب اسالمى یک نوع شیرینى از 
خرما و آرد تهیه كردیم. به افسر اطالعات عراق تعارف كردیم. 
پرسید: »این شیرینى به چه مناسبتى است؟« گفتیم: »به 
مناسبت پیروزى انقالب اسالمى و به یاد شهداى انقالب.« 
او شــروع كرد به بدگویى از انقالب، شهدا، امام و....  تمامى 
1200 نفرى كه در اردوگاه بودیم، رفتیم داخل آسایشگاه و 
همگى اعتصاب غذا كردیم.  با كتک زدن مى خواستند كه ما 
اعتصاب غذا را بشكنیم. با  اینكه در بین ما پیرمرد، نوجوان 
چهارده  ساله و مجروحان بودند، اما كسى زیر بار حرف زور آنها 
نمى  رفت. چهار روز از اعتصاب ما مى  گذشت، كسى حاضر 
نبود تن به ذلت بدهد و از حرفش برگردد. یكى از برادران نانى 
داشت كه آن را بین 54 نفر تقسیم كرد. به هر نفر ذره  اى نان 
رسید. با تاریک شدن هوا، باران شروع به باریدن كرد. نخى به 
تّكۀ ابرى بستیم و از پنجره دادیم پایین. روى زمین مقدارى 
آب جمع شده بود. ابر را مى  دادیم پایین، وقتى كه آب به خود 
مى  گرفت، آن را باال مى كشیدیم و مى  چالندیم. چند بار كه 
این كار را كردیم، دو - سه لیوان آب گل  آلود به دست آوردیم و 
بین همه تقسیم كردیم. به هر نفر، فقط به اندازه خیس كردن 
لبها رسید. روز پنجم و ششم را هم پشت سر گذاشتیم و وارد 
روز هفتم شدیم. از شــدت ضعف، به زور حرف مى  زدیم. در 
این روز بود كه از بغداد یک افسر عالیرتبه با تعدادى سرباز وارد 
اردوگاه شد و به تک  تک آسایشگاهها رفت. وارد آسایشگاه كه 
شد، كسى قدرت و توان حركت نداشت. نفسمان به زور باال 
مى  آمد. افســر كه وضع ما را دید، پرســید: »علت اعتصاب 

شــما چیســت؟« یكى از برادران گفت: »شــما یک عراقى 
هســتید و رهبرتان را دوست دارید، درســت است؟« افسر 
عراقى گفت: »بله« او گفت:   »آیا تحمل مى  كنید ما به رهبر 
و رئیس  جمهور شــما توهین كنیم؟« افســر عراقى كه گیج 
شده بود، با بى  حوصلگى گفت:   »نه، تحمل نمى  كنم.«  آن 
برادر گفت: »چرا افســر اطالعات اردوگاه به رهبر ما توهین 
كرده؟ ما ایرانى هستیم و رهبرمان را دوست داریم. اگر ما را 
تكه  تكه كنید، هر تكه از وجودمان مى  گوید،   خمینى. اگر ما به 
رهبر شما توهین كنیم، آیا شما دست   روى   دست مى  گذارید 
و هیچ عكس  العملى نشان نمى  دهید؟ درست است ما اسیر 
هستیم، اما وقتى دیدیم كارى از دستمان بر نمى  آید، دست به 
اعتصاب غذا زدیم تا شاید كسى پیدا شود و حرفمان را گوش 
كند.« وقتى كه افسر عراقى این حرفهاى منطقى را شنید، 
گفــت: »من از طرف افســر اطالعــات اردوگاه عذرخواهى 
مى  كنم و قول مى  دهم دیگر این مسئله تكرار نشود.« ما هم 
اعتصاب غذا را شكستیم. حدود چهارصد نفر را به بیمارستان 
بردند و ِســُرم وصل كردند. به این ترتیب، در دیار غربت و در 
بند اســارت، از رهبر انقالب و خون شهدایمان دفاع كردیم. 
)كتاب روایت هجران،چاپ دوم، موسســه تنظیم و نشر آثار 

امام، ص2(
هدیه سخاوتمندانه از پیرمرد یزدی 

پیرمردى یزدى   با سنگ سیاه، تسبیحى بسیار ظریف و زیبا 
درست كرد و از طریق صلیب   سرخ به ایران فرستاد تا به رهبر 
ـ   كه خود  عزیزش امام خمینى، تقدیم شود. این پیرمرد یزدى 
كشاورز بود و دستهاى پینه  بسته  اش از دورانى سخت حكایت 
ـ حاصل ماهها زحمت و چشم درد خود را تقدیم امام  مى  كرد 
كرد تا شــاید ذره  اى از محبت و عشقش را به او ابراز كند. در 
حالى كه عراقیها براى آن تسبیح پول زیادى مى  دادند كه در 
آن تنگنا مى  توانست كمک خوبى براى پیرمرد باشد. ) همان، 

ص ۶( 
توهین کنی آزاد می شی!

بعد از اینكه با نگهبان اردوگاه همكارى نكردم، چند فحش 
ناموســى به من داد و مرا به زندان انفرادى فرســتاد. بعد از 
بیست روز مرا به استخبارات بغداد بردند. در استخبارات هم 
چند روز بازجویى و شكنجه شدم. در یكى از این بازجوییها، 
افســر بازجو گفت: »به خمینى توهین كن تــا آزادت كنم.«  
گفتــم: حتى اگــر بخواهى مرا بكشــى، به رهبــرم توهین 
نمى  كنم. ناگهان چنان با باتوم زد توى سرم كه از هوش رفتم. 
وقتى كه چشــم باز كردم، در بیمارستان »الرشید«   بسترى 
بودم.  درمان من در این بیمارســتان شش ماه طول كشید و 

بعد از بهبود به اردوگاه بازگشتم.  )همان، ص13(
اوج قصاوت با حوض یخ!

یک روز هوا به شدت سرد بود حوضى در وسط اردوگاه بود، 
كه به عمق یک متر و نیم آب داشت و كامال یخ زده بود. شاهد 
بودم كه در آن روز بشدت سرد عراقى ها به یكى از اسرا دستور 
داده بودند، تا علیه خمینى شعار بدهد؛ ولى او امتناع كرد و در 
پاسخ گفت: خون جارى در بدن من اگر بر روى زمین ریخته 
شود، نام »خمینى« را خواهد نوشت و هر چه شما مرا شكنجه 
كنید، این كار را نمى كنــم. او را لخت كردند و به او گفتند : 
یا شــعار بده و یا اینكه تو را داخل حوض یخ مى اندازیم! او به 
خواسته بعثى ها عمل نكرد وآنها او را لخت كردند تا به درون 
حوض بیاندازند. او ابتدا مقدارى فرصت خواســت و سپس 
به باالى حوض رفته و ســوره »والعصر« را تالوت كرد . بعد با 
صداى بلند گفت: »انا لله و انا الیه راجعون« و به درون حوض 
پرید. وقتى او را بیرون آوردند بدن او كامال یخ زده بود و شهید 

شد.)همان،ص 24(
شستشوی مغزی به سبک 

آخوندهای ایرانی!
به ما اطالع دادند كه قرار اســت یكــى از دولتمردان عراق 
به اردوگاه براى ســخنرانى بیاید. او وقتى در بین سخنانش 
نــام امام خمینــى را مى بــرد، بچه ها ســه تا صلــوات بلند 
مى فرستادند. او بعد از پایان صحبتش گفت: این همه براى 
شما صحبت كردم، باز هم براى خمینى شعار مى دهید؟! با 

وجود اینكه صحبت كردن بچه ها را قدغن كرده بودند، یكى 
بلند شد و گفت: ببین جناب! من كه نمى دانم شما چه كاره 
صدام هســتى! ولى این را مى دانم بعد از رفتن شما بخاطر 
این صحبت مرا حســابى خواهند زد؛ امــا این را بدان كه تو 
كوچكتر از آن هستى كه بخواهى با صحبت هایت ما را نسبت 
به اماممان بدبین كنى! ما فرزندان خمینى هستیم! او چنان 
عصبانى شــد كه گفت: اگر بدانم در یک گوشــه از دنیا یک 
صابونى وجود دارد كه با آن مى شود مغز هاى شما را شستشو 
داد، حتى اگر تمام دارایى هاى صدام را هم بفروشم، مى روم و 
آن صابون را تهیه مى كنم! ولى مى دانم فایده اى ندارد، چون 
مغز هاى شما را آخوند هاى ایرانى چنان پر كرده اند و شستشو 
دادند كه شما درست شدنى نیستید! بعد رو كرد به فرمانده 
اردوگاه و گفــت: توى ایــن اردوگاه فقط باید با كابل با اینها 

برخورد كرد.)همان، ص1۶2(.   
سرکار گذاشتن عراقی ها به سبک یزدی! 

صــادق كــه از دریا دالن اهل یزد بود گفت: اگر شــما براى 
رهبرتان ارزشــى قائل نیســتید، من به رهبرم ایمان دارم و 
حاضرم برایش بمیرم، اما به امامم توهین نكنم! هنوز حرفش 
تمام نشــده بود كه عراقى ها به جانش افتادند...  در یكى از 
روزهاى سخت اسارت صادق را به داخل حیاط بردند و شروع 
به زدن او كردند. عراقیها از صادق مى خواســتند كه به امام 
ناســزا بگوید. اما او زیر بار نمى رفت و مى گفت: مگر شما به 
رهبر خودتان توهین میكنید؟كــه از من توقع دارید این كار 
را بكنم؟! عراقیها براى اینكه جلوى دیگر بچه ها كم نیاورند 
و بــراى اینكه صادق را متقاعد كننــد، چند فحش به صدام 
دادند و گفتند: خب حاال تو شــروع كــن ! صادق گفت: اگر 
شما براى رهبرتان ارزشى قائل نیستید، من به رهبرم ایمان 
دارم و حاضرم برایش بمیرم، اما به امامم توهین نكنم! هنوز 
حرفش تمام نشده بود كه عراقى ها به جانش افتادند و تا حد 
مرگ او را زدند. آخر سر هم جسم  كوچک و نحیفش را داخل 
آسایشگاه انداختند. البته آنها همیشه از ما مى خواستند كه 
علیه حضرت امام شعار بدهیم . ما هیچگاه راضى به این كار 
نمى شــدیم براى دست به ســر كردن آنها مى گفتیم: » َمرد 
باد خمینى«.آنها اوایــل نمى فهمیدند؛ و فكر مى كردند كه 
ما فحش مى دهیم! اما به لطف گوشهاى جاسوسان متوجه 
شــدند... حتما مى دانید كه ســزاى این سر پیچى چه بود؟ 

)همان، ص 159(
نماز خمینی!

شــبى از شبها، یكى از اســرا به نام بیات كه اهل ماكو بود و 
لیسانس داشت و در اسكاتلند تحصیل كرده بود، نیمه شب 
برخاست و نماز شب خواند. فرداى آن روز »خیرالله« سر كرده 
بعثى ها به عراقى ها گزارش داده بود:» فالنى نصف شــب، 
نماز خمینى خوانده«! آنها هم او را خواسته و سیلى محكمى 
به او زدند كه چرا نماز خمینى مى خوانى؟! بنده خدا هاج و 
واج به آنها نگاه مى كرد و نفهمیده بود كه منظورشان نماز شب 

است.) همان، ص 89(
گرگ همیشه تنهاست! 

در زمان اسارتمان در یكى از آسایشگاههاى عراقى ها كه چند 
نفر از آزادگان قهرمان بودند، منافقى هم بود. آن آسایشگاه 
پنجره اى هم داشــت كه یک تورى كهنه و رنگ و رو رفته اى 
روى آن نصب شده بود. آن منافق با یک چوب كبریت روى آن 
شعارى علیه امام نوشت . یک سرباز عراقى متوجه شد و آمد 
داخل آسایشگاه  و پرسید: »چه كسى این شعار را نوشته؟!«  
آن منافق سینه اش را جلو انداخت و با خوشحالى تمام گفت 
:»من، من این شعار را نوشتم«. ما بر خالف انتظارمان دیدیم 
كه چهره آن ســرباز سرخ شد و با اندوه بسیار به او گفت: »تو 
امام را نشــناخته اى؛ تو قدر او را نمى دانى«. و بعد رو كرد به 
ما وبا صداى حزن انگیزى گفت: قــدر امامتان را بدانید. او 
موالى ما اســت. او سید ماست. او امید ماست. ما منتظریم 
كه انشاالله روزى او و سپاهش بیایند و ما را از زیر ظلم نجات 
دهند. و بعد سوره فتح» اذا جاء نصرالله...« مى خواند وگریه 
مى كرد.)منبع: كتــاب خاطرات و نامه هاى دوران اســارت 

آزادگان، ص۶۶(
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 پاسخ دندان شکِن بسیجِی مجروِح 15 ساله
 به بازجوی عراقی

یک روز افســر عراقى از اســیر مجروحى كه یک بســیجى 
پانزده ساله بود، پرسید: تو چه اندازه پدر و مادرت را دوست 
دارى؟ گفت: به اندازه چشمانم. پرسید: خوب تو كه بسیجى 
هستى، رهبرت خمینى را چه قدر دوست دارى؟ گفت: امام 
خمینى قلب من است، او را به اندازه قلبم دوست دارم. انسان 
بدون چشــم مى تواند زندگى كند، امــا زندگى بدون قلب، 
زندگى ممكن نیســت.)رنج غربت، داغ حسرت،چاپ اول، 

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ص109(
زمانی که کارآیی مرکب و ذغال از دوربین 

بیشتر است! 
ما براى اكثر مراسم هایمان عكسى از حضرت امام داشتیم 
كه اغلب به صورت كلیشــه بود و آن را با استفاده از فیلمهاى 
رادیولوژى تهیه مى كردیم. این كار توسط بعضى از بچه ها كه 
نقاش یا طراح بودند انجام مى شد. ما كلیشه ها را با استفاده 
از مركــب یا زغال یا مــواد رنگى دیگر بــر روى كاغذ یا روى 
دیوارها مى كشــیدیم و از آن در مجالس استفاده مى كردیم. 

)همان،ص 112(
بهای سنگین

گاهى عراقى ها در بازرســى هایى كه داشــتند عكسهاى 
حضرت امام را پیدا مى كردند و به شــدت و به عنوان یك جرم 

خیلى بزرگ، با صاحب آن طرح یا عكس برخورد
مى كردند. آنها كســى را كه عكس حضرت امام یا طرح امام 
را نزد خود نگه مى داشت خیلى شكنجه مى كردند و به زندان 
انفرادى مى بردند. آنها معمواًل مى گفتند: عكس حضرت امام 
را در دســت هر كس پیدا كنیم، سرش را مى شكنیم، دست 
و پاهایش را مى شــكنیم؛ و همین كار را هم مى كردند. با این 
حال، بچه ها به خاطر عشــق و ارادتى كه به امام داشتند این 
بهاى ســنگین را مى پرداختند و كنار جزواتشان یا چیزهاى 
دیگر )مثل كارهاى دســتى، جانماز و تســبیحى كه درست 
مى كردند( عكس حضرت امام یا نقش ایشان را مى انداختند 
تا همیشه به عنوان یك یادگار ارزشمند نزد آنان باشد. )همان، 

ص 89(
چرا توهین کنم؟! سرم را می دهم!

مــا از حاج آقا ابوترابى در باره درخواســت عراقى ها در باره 
توهین به امام سوال كردیم؛ ایشان فرمودند: به خاطر اینكه 
رفع شكنجه بشود و جان خود را نجات دهید، گفتن یك حرف 
صورى به امام اشــكالى ندارد. یكى از رفقا ســؤال كرد: اگر 
خودتان در چنین شرایطى قرار بگیرید و از شما بخواهند به 
امام توهین كنید، شما این كار را مى كنید؟ حاج آقا فرمودند: 
العیاذ بالّله ! من هرگز این كار را نمى كنم. من اگر سرم از تنم 
جدا بشــود هیچ وقت به امام توهین نمى كنــم! یكى از رفقا 
گفتند: خوب، چطور خودتان مى پسندید كه به امام چیزى 
نگویید، ولى ما به امام اهانت كنیــم؟ حاج آقا گفت: من در 
عراق  شناخته  شده هستم و ممكن است از كالم من بر ضد 
نظام استفاده شود و خدشه اى به آبروى بسیجیها و روحانیون 
و رزمندگان و انقالب وارد شــود. شــاید عراقى ها حرف مرا 
ضبط كنند و بعد براى تخریب نظام پخش كنند. با این حال، 
توجیهات حاج آقا براى بچه ها قابل قبول نبود و مى گفتند: 
مــا مى خواهیم مقاومت كنیم. ایــن را مى خواهم بگویم كه 
آزادگان ما را به هیچ شــكل نمى شد از امام جدا كرد؛ اگر چه 
اسارت طوالنى تر مى شد یا شكنجه ها و محرومیتها زیادتر و 

سخت تر مى شد.)همان، ص124(
مقداری خرت و پرت برای تطمیع!

آن اوایــل كــه مــا در اردوگاه موصــل دو بودیــم، عراقى ها 
فهمیدند بین ما دو نفر مســیحى وجود دارد. بعد، افســران 
مسیحى عراقى آمدند و یكى از آن مسیحیها را با خود بردند 
و با او صحبت كردند كه تو مســیحى هستى و آنها مسلمان 
هستند. بنابراین، ما و شما از آنها جداییم و مى توانیم همكارى 
كنیــم و ... . خالصه، براى او لبــاس و غذا و چیزهاى خاص 
آورده بودند. با این حال، ســر آخر او گفته بود: درست است 
كه من مسیحى ام، ولى ایرانى هستم و به مردم خودم خیانت 

نمى كنم. درســت است كه من مســیحى ام و آنها مسلمان، 
ولى خداى ما یكى اســت و فقط پیامبر ما فرق مى كند. من 
هنوز هم یك ســرباز ایرانى هستم و تا زمانى كه زنده ام فكر و 
ـ سه بار این بنده خدا را  عقیده ام همین اســت. خالصه، دو 
بردند و آوردند و تطمیع كردند و آخر ســر هم او را به شــدت 
زدنــد و گفتند: تو باید با ما همكارى كنى. ولى او مى گفت: 
من ایرانى هستم و مسیحى، و هیچ وقت علیه بچه ها با شما 
همكارى نمى كنم. در نهایت، عراقى ها از او مأیوس شــدند. 

)همان،ص 12۶(
انگیزه حرکت

در تمام مدت اسارت، یاد امام همیشه یك انگیزه قوى  براى 
حركت در مســیر صحیح بود. بچه ها از كوچك ترین مسائل 
گرفتــه تا مهم ترین آنها نظــرات امام را در نظر داشــتند وبه 
همدیگر ســفارش مى كردند كه به عنوان سربازان و فرزندان 
امام باید نظرات ایشــان رادر نظر داشته باشند و تحت تأثیر 
عراقى ها قرار نگیرند. حتى در مســائل جزئى مثل ســیگار 
كشــیدن هم مى گفتند كه امام فتوا داده اند سیگار كشیدن 
صحیح نیســت. در مسائل مختلف نیز، حكم و نظر و فتواى 
امام با استقبال عملى دوســتان مواجه مى شد.)همان،ص 

)12۶
زندگی با خاطرات سبز

در اسارت، بعضى از دوستان بودند كه آرزو داشتند دوباره به 
ایران برگشته و به محضر امام برسند. بعضى هم از خاطرات 
گذشــته خود با امــام صحبت مى كردند. از جملــه، یكى از 
دوستان بسیجى مى گفت: در جماران محضر امام رسیدیم. 
یك لحظه من خیره شــدم و چشــمم به چشــم امــام افتاد. 
همان لحظه، احســاس خاصى به من دست داد، طورى كه 
نمى توانستم آن حالت را تحمل كنم و حالت سستى در من به 
وجود آمد و لرزشى در دل من ایجاد شد. ُابهت امام مرا گرفته 
بود. وقتى ماجــرا را به پدرم گفتم، گفت: مگر نمى دانى كه 
بزرگان ُابهتى دارند كه نمى شــود در چشمانشان نگاه كرد؟ 

)همان(
حرف مشترک همه مأموران اردوگاه:

 توهین کن!
بعد از اینكه عراقى ها ما را اسیر كردند، گفتند بگویید: الموت 
للخمینى. اولین حرفشان این بود. بعد هم مى گفتند بگویید: 
الموت للهاشمى رفســنجانى. ولى ما ابا مى كردیم و هر چه 
مى گفتند بگویید، ما نمى گفتیم و آنها هم مشغول كتك زدن 
ما مى شــدند و این برنامه تا مدتها ادامه داشت. بعضى جاها 
هم مى گفتند با انگشت بنویسید: الموت للخمینى، ولى ما 
باز هم ابا مى كردیم و آنها بچه ها را زیر ضربه هاى چوب و كابل 

مى گرفتند. )همان،ص 143(
نقش آخوندهای درباری 
در بازگویی سجایای صدام!

سال ۶2 یا ۶3 بود كه عده اى از آخوندهاى دربارى را از نجف 
یا كربال یا جاهاى دیگر بــه اردوگاه ما آورده بودند. آنها براى 
بچه ها صحبت مى كردند. وقتى آنها مى آمدند، همه ما را در 
حیاط جمع مى كردند و با اجبار پاى صحبت آنها مى نشاندند. 
حاج آقا هم مى آمد و باال مى نشست و صحبت مى كرد. اول، 
از سجایاى صدام مى گفت كه صدام فالن و فالن و فالن. بعد 
دربارۀ ایران حرف مى زد. البته، آنها اســم امام را نمى آوردند 
و جرأت نمى كردند جلوى اســرا به امــام توهین كنند، ولى 
مى خواستند با سخنرانى خود، امام را بكوبند. آشكارا توهین 
نمى كردند، ولى مى گفتند: حكومت ایــران فالن و فالن، و 
نظام جمهورى اسالمى را زیر سؤال مى بردند. یك روز، یكى 
از اینها در وسط صحبتهایش تا كلمه خمینى را بر زبان آورد، 
بچه ها سه تا صلوات بلند فرستادند كه اردوگاه را تكان داد. آن 
فرد گفت: من اسم پیغمبر را نیاوردم كه شما اینطور صلوات 
فرستادید؟ همین كه اسم پیغمبر را آورد، بچه ها باز صلوات 
فرستادند و جلســه را به هم زدند. بعد از آن هم بلند شدند و 
رفتنــد. دفعه هاى بعد كه اینها مى آمدند. مى گفتند: »رهبر 
ایران« و اســم امام را نمى آوردند، ولى باز هم بچه ها صلوات 
مى فرستادند. خالصه، چند بار اینها را آوردند تا به اصطالح 

بچه ها را شستشوى مغزى دهند، ولى نتیجه معكوس گرفتند 
و هر چه از امام بد گفتند تاثیرى نداشت. )همان، ص150(

تعجب عراقی ها
یكى از عراقى ها مى گفت: من متحیرم كه چطور شما خبرى 
از ایران ندارید و اینجا هم تحت فشــار هســتید، ولى به امام 

اینطور عالقه دارید؟ )همان( 
امام فتوا داد

 که ایرادی ندارد به من توهین کنید!
با اینكه بچه هــا از فتواى امام كه فرمــوده بودند: در جایى 
كه جانتان در خطر اســت یا شما را مجبور مى كنند، اشكال 
ندارد به من توهین كنید، باخبــر بودند، ولى به امام توهین 

نمى كردند.
بچه ها قداســت عجیبــى براى امــام قائل بودنــد. در كل 
دنیا، اگر اردوگاه هاى اســیران جنگى را مى گشــتید، شاید 
به ندرت كســانى مثل بچه هاى ایرانى پیدا مى كردید كه زیر 
شكنجه هاى عجیب و غریب دشمن، اینگونه به رهبر و عقاید 
خود پایبند باشند. بچه هاى ما واقعًا به تفكرات و فرامین امام 

پایبند بودند. )همان،ص 15۶(
جایی بودیم که آدم فروشی هم بهایی داشت!  
یك بار یكى از بچه هــاى دزفول را بلند كردند و گفتند: باید 
به خمینى توهین كنى و بگویى: خمینى دّجال. تأكید هم 
كردند كه باید پنج بار این جمله را پشت سر هم بگویى. این 
دوست ما كه بچۀ بسیار معتقد، و مؤمن و مقاومى هم بود، بلند 
شد و ایستاد. بچه ها تعجب كردند كه چطور ایشان یكمرتبه 
بلند شد. چون به هر كه مى گفتند بلند شو، بلند مى شد، ولى 
سرش را پایین مى انداخت و هیچ نمى گفت. آنها هم سكوت 
او را تحمل نمى كردند و او را مفصل مى زدند؛ اما این دوست ما 
ایستاد و پشت سر هم پنج بار گفت: خمینى نّجار، و نشست. 
عراقى ها هم خوششان آمد و خندیدند. متأسفانه، یك اسیر 
ایرانى سســت ایمان در میان ما بود كه هنــگام آمارگیرى با 
عراقى ها مى آمد و با آنها از آسایشگاه خارج مى شد، چون اتاق 
او از ما جدا بود. این شــخص كه متوجه گفتۀ دوست ما شده 
بود به عراقى ها ماجرا را  گفت. و به قولى آدم فروشــى كرد! 
در نتیجه، سرباز عراقى آمد و به این دوست دزفولى ما گفت: 
ـ پنج بار همین كلمه نجار را به جاى  دوبــاره بگو! او باز چهار 
كلمه دجال تكرار كرد. عراقى ها كه متوجه مسأله شده بودند 
او را به شدت كتك زدند، ولى این دوست عزیز ما حاضر نشد 

كوچكترین توهینى به امام بكند. )همان،ص 158( 
عشق ابدی و احساس خوش!

نكته اى كه در بین اســرا بسیار مشــهود بود این بود كه آنها 
سالهاى اســارت را با عشق به امام تحمل مى كردند. بچه ها 
زیر شكنجه هاى سخت دشمن مقاومت مى كردند و با شنیدن 
ســخنى از ســخنان امام جان تازه اى مى گرفتند و رنجها و 
سختیها را فراموش مى كردند كه این به خاطر عشق و عالقه 
فراوان ابدى به امام بود. اصاًل، این احســاس كه ما به دنبال 
فرمان امــام آمده ایم و به فرمان او گوش داده ایم، احســاس 
خوش و لذت بخشى بود كه در مواقع سختى و شكنجه براى 

ما  روحیه دهنده بود. )همان،ص 1۶5(
حکم امام، عین ثواب!

قباًل هم گفتم كه امام بــراى ما تنها یك مرجع تقلید نبود. 
براى ما رهبر و بلكه فرشتۀ نجات بود. براى ما امام یك وجود 
مقــدس بود، لذا اگر امام كســى را عزل مى كرد یا كســى را 
نصب مى كرد، اصاًل براى ما سؤالى پیش نمى آمد. ما چنین 
روحیــه اى داشــتیم. در آن ایام، یــك روز خبر آمــد كه امام 
نایب خودشــان را عزل كرده اند. در اردوگاه ما، شاید حدود 
ـ سیصد نفر از اهالى نجف آباد و اصفهان بودند و ما  دویســت 
نگران بودیم كه به خاطــر عالقه این عده به آقاى منتظرى، 
جبهه گیرى یا تنشــى در بین بچه ها ایجاد شود، ولى دیدیم 
این دوستان هم متوجه هستند و لذا اختالف و دودستگى اى 
بین بچه ها ایجاد نشد و براى بچه ها هم یك ذره سؤال پیش 
نیامد كه چرا اینگونه شد. حضرت امام هر كارى مى كردند، 
بــراى ما عین ثواب بود. امام ممكن نبود كار غیر ثواب انجام 

بدهند. )همان،ص 181(
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در ابتدا از لزوم و اهمیت وصیت کردن، مطالبی 
بیان کنید و بفرمایید. 

تعیین وصى و وارث از سوى انبیاء سنت مرسوم پیامبران 
الهى بود؛ همان گونه كه حدیث منزلت كه از قطعیات و 
مسلمات است بر همین معنا داللت دارد. همین حقیقت 
در روایــات متعددى از طریق اهل بیــت آمده؛ از جمله 
روایتى كه از حضرت امام صادق علیه الســالم از پیامبر 
اكرم صلى الله علیه و آله نقل فرموده است: »رسول الله 
فرمود: من آقا و سرور همۀ پیامبران و جانشینان من آقا 
و ســرور همۀ جانشینان هستند. حضرت آدم از خداوند 
عزوجل خواست تا براى او جانشین صالحى قرار دهد. به 
همین رو، خداوند به او وحى فرمود كه من انبیا را به نبوت 
كرامت بخشــیده و آن ها را براى مخلوقات خود اختیار 
نموده و از میان بهترین مخلوقات خویش، جانشین براى 
پیامبران برگزیده است. ســپس خداوند به آدم فرمود: 
»شیث« را جانشــین خود قرار ده! شــیث »شبان« را و 
شبان »محلث« را و محلث »محوق« را و محوق »عمیش« 
را و عمیش »اخنوخ« را كه همان ادریس پیامبر اســت و 
ادریس »ناحور« را جانشین خود ساخت... . تا آن جا كه 
پیامبر فرمود: اى على! من نیز وصایت و جانشینى خود 
را به تو مى ســپارم و تو نیز به جانشین خود مى سپارى تا 
یكى پس از دیگرى به فرزندان تو رسد... تا آن كه این امر 

به دست بهترین اهل زمین پس از تو خواهد رسید... .«
کسانی که والیت و امامت امیرالمؤمنین پس از 
پیامبر اکــرم را قبول ندارند، این تناقض در عقیده و 

روایت را چگونه حل می کنند؟!
در جواب باید گفت مگر آنكه بگویند در میان پیامبران 
الهى، پیامبر ختمى مرتبت اســتثناء شــده و بر خالف 
سنت همۀ پیامبران از این نعمت بى بهره مانده است. در 
حالى كه قرآن كریم پس از بردن نام گروهى از پیامبران 
ِذیَن  ِئَك اَلّ وَلٰ

ُ
بزرگ خطاب به آن حضرت مى فرمایــد: »أ

ــُه َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه؛ به هدایت پیامبران پیش از  َهَدى الَلّ
خود كه خداوند آن ها را هدایت كرده اقتدا كن.« 

آیــا خداوند كه پیامبر صلى الله علیه و آله را به پیروى از 
امور هدایت آمیز پیامبران پیش از خود امر مى فرماید از 
مهم ترین موضوع، بــراى هدایت امت او یعنى برگزیدن 

جانشین منع فرموده است؟
حــال آنكه قرآن كریــم در تأكید بر امــر وصیت به همۀ 
مسلمانان چنین دستور مى دهد: »ُكِتَب َعَلْیُكْم ِإَذا َحَضَر 
ْقَرِبیَن 

َ
ُة ِلْلَواِلَدْیِن َواْل َحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْیًرا اْلَوِصَیّ

َ
أ

ِقیَن؛ بر شــما مقّرر و الزم شده  ا َعَلى اْلُمَتّ ِباْلَمْعُروِف ۖ َحًقّ
چون یكى از شــما را مرگ در رســد، اگر مالى از خود به 
جا گذاشــته اســت، براى پدر و مادر و خویشــان به طور 
شایسته و پسندیده وصیت كند. این حّقى است بر عهده 

پرهیزكاران.«
مهم تــر آنكه خود پیامبــر مســلمانان را چنین توصیه 
فرموده اســت: »وظیفۀ هر مسلمانى است كه سه شب 
از عمرش نگذرد مگر آنكه وصیتش در كنارش باشــد.« 
به گونه اى كه عبدالله بن عمر مى گوید: »پس از آنكه این 
حدیث را از پیامبر شنیدم، هیچ شبى را بدون وصیت نامه 
سپرى نكردم.« خداوند سبحان در قرآن كریم مسلمانان 
را نهى مى فرماید كه سخنى به زبان جارى كنند كه خود 
به آن عمل نمى كنند: »اى كســانى كه ایمان آورده اید! 
چرا ســخنى مى گویید كه عمل نمى كنیــد؟! نزد خدا 
بســیار موجب خشم است كه ســخنى بگویید كه بدان 
عمل نمى كنید.« همچنین در جاى دیگر مى فرماید: »آیا 
مردم را به نیكى دعوت مى كنید، اما خودتان را فراموش 
مى كنید؟« آنچه گفته شــد را با این جمله عایشه كه در 
بسیارى از متون اهل سنت آمده مقایسه و قضاوت كنید: 
»پیامبر پس از خود نه دنیا، نه درهم، نه گوسفند، نه شتر 
و نه هیچ چیز دیگرى ارث باقى نگذاشــت و به چیزى و 
كسى هم وصیت نكرد.« با توجه به آنچه در قرآن كریم و 
سنت نبوى مالحظه شد، چند پرسش مطرح مى شود: 
اواًل، در حالــى كه وصیت كردن، توصیه قرآنى و توصیۀ 
مكرر پیامبر به مسلمانان است و آن حضرت، خود از زمان 
رحلت خویش باخبر بود و دیگران را از آن آگاه ســاخته 

آیت اهلل العظمی عباس محفوظی:

سکوت حضرت امیرالمؤمنین 
به خاطر مصلحت اسالم بود 

پیامبر در حجة الوداع دو ماموریت داشت
آموزش حج و تعیین جانشین بعد از خود

آیت الله العظمی عباس محفوظی، از مراجع معظم تقلید  
هستند که در زمان حیات مرحوم آیت الله العظمی بهجت، 
رئیس شوراى استفتاء و مشاور نزدیک ایشان بود و از همراهان 
امام و مبارزان نهضت به شمار می آید. وى پس از انقالب، 
سابقه عضویت در مجلس خبرگان رهبرى، جامعه مدرسین، 
شوراى عالی حوزه علمیه قم و شوراى عالی انقالب فرهنگی 
را داشته است. از ایشان آثار متعددى در زمینه  فقه، اصول، 

عقاید و اخالق منتشر شده است.

به مناسبت هجدهم ذی الحجه؛ عید سعید غدیر خم
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بود،آیا قبول ادعاى اهل سنت مبنى بر وصیت 
نكردن پیامبــر در موضوع تعییــن رهبر امت، 

خالف دستور قرآن كریم نیست؟!
ثانیا، آیا آن حضرت سخنى مى گوید كه خود به 

آن عمل نمى كند؟!
ثالثا، آیا نعوذ بالله عبدالله بن عمر در موضوع 
نوشتن وصیت بیش از پیامبر اكرم پاى بند بود؟!
این تناقض به قدرى روشــن اســت كه برخى 
از راویان اهل ســنت و مورد قبــول وهابیت به 
توجیهى بى دلیل و غیرقابل قبول روى آورده و 

گفته اند: »پیامبر به قرآن وصیت كرده است.«!
واقعًا اگر پیامبر به قرآن وصیت كرده بود، پس 
چرا دوباره درخواست دوات و قلم كرد تا وصیتى 
بنمایــد تا از گمراهى امت پیشــگیرى كند؟ و 
اساسًا با وجود قرآن چه نیازى به عترت بود كه 

آن را هم وزن و هم سنگ قرآن قرار دهد؟
رابعا، واقعًا اگر پیامبر نســبت به هدایت امت 
خویش بى تفاوت بود و نیازى به وصیت در این 
زمینه نمى دید، پس ماجرایى كه در ســه جا از 
كتاب صحیــح بخارى و دو جا از كتاب مســلم 
آمده و صراحت دارد كه پیامبر در ساعات پایانى 
عمر خویش درخواســت قلــم و دوات نمود تا 
نوشته اى بنویســد كه امت به هیچ وجه گمراه 
نشود، اما عمر بن خطاب از این كار جلوگیرى 
كرد و گفت: »درد بر پیامبر غلبه كرده، هذیان 
مى گویــد و كتاب خــدا ما را بس اســت.« چه 

مى گوید؟
خامســًا، طبق نقل پیشــین در كتاب بخارى 
مبنى بر وصیت پیامبر به قرآن، آیا درخواســت 

قلم و دوات براى وصیت نمودن معنا دارد؟
از حجه الوداع براى ما بفرمایید. انگیزۀ 

اصلی پیامبر از این سفر چه بود؟
پیامبر در ســال دهم هجرى از سوى خداوند 
متعال مأمور شــد تــا همۀ مســلمانان را براى 
شركت در بزرگ ترین مناسک با شكوه عبادى، 
سیاسى و اجتماعى اســالم در طول تاریخ فرا 

خواند.
اِس  ْن ِفي الَنّ ِذّ

َ
برخى مفســران، خطاب آیۀ »َوأ

ِتیَن ِمْن 
ْ
ُتوَك ِرَجــااًل َوَعَلٰى ُكِلّ َضاِمٍر َیأ

ْ
ِباْلَحِجّ َیأ

ُكِلّ َفــٍجّ َعِمیــٍق؛ و در میــان مــردم براى حج 
بانگ زن تا پیاده و سوار بر هر شتر باریک اندام 
]چابــک و چاالک[ كه از هر راه دور مى آیند، به 
ســوى تو آیند.« را پیامبر دانســته اند. حضرت 
به دنبال این مأموریت الهى، در ماه ذى القعده 
سال دهم هجرى، دستور داد تا در شهر مدینه 
و میان قبایل عرب اعالن كنند كه رســول خدا 
عازم خانۀ خداست تا مناسک و آداب حج را به 
مسلمانان آموزش دهد. به دنبال این فراخوان 
عمومى، هزاران نفر از دورترین مناطق جهان 
اسالم، آمادگى خود را براى همراهى با پیامبر 

و شركت در مراسم حج اعالن كردند.
پیامبر شخصى از صحابه را جانشین خود در 
مدینه قرار داد و در حالى كه بیش از ۶0 نفر شتر 
براى قربانى همراه داشت، به سوى مكه حركت 

كرد.
با اینكه هنگام حركت حضرت، بیمارى َحصبه 
مدینه را فرا گرفته بود و بســیارى از خانواده ها 
مشغول مداواى بیماران خود بودند. عدۀ زیادى 
از مسلمانان نتوانســتند نبى اكرم را همراهى 
كنند؛ با این حال، حدود 120 هزار نفر از مدینه 

و اطراف مدینه آن حضرت را همراهى كردند.
از آنجا كه پیامبر اشــاره فرموده بود كه امسال 
ســال آخر حیات من اســت، ایــن موضوع نیز 
باعث شركت بیشتر مردم در سفر حجه الوداع 
شد. به همین خاطر مهاجرین، انصار و قبایل 
اطراف مدینه، مكه و حتى بالد یمن و غیر آن به 
سوى مكه سرازیر شدند تا جزئیات احكام حج 
و آخرین تحوالت روزهاى پایانى حیات شریف 

حضرت را از نزدیک شاهد باشند.
امیرالمؤمنیــن هــم كه مدتى پیــش از حجه 
الوداع براى جمع آورى خمس، زكات و جزیه از 
سوى پیامبر به سرزمین یمن و نجران عزیمت 
كــرده بود به همراه گروه 12 هزار نفرى از اهل 

یمن خود را براى حج به مكه رساند.
در این ســفر دو مقصد اساسى در نظر پیامبر 
اكــرم بود: یكى آموزش مناســک حج و دیگر، 

طرح موضوع خالفت و جانشینى پس از خود.
اهل سنت بر این باورند که وقتی پیامبر 
در اواخــر عمــرش در بســتر بیمــارى بود، 
ابوبکر را به جاى خود مأمور به اقامۀ جماعت 
کرد و همین مسئله را دلیل بر این می دانند 
که پیامبر هــم بر جانشــینی ابوبکر پس از 
خود نظر داشت. پاسخ حضرت عالی به این 

مسئله چیست؟
در اینجا سه نكته قابل بحث است:

اول اینكه به كســانى كــه مدعى اند پیامبر در 
روزهاى آخر حیات خود به سبب شدت بیمارى، 
ابوبكــر را براى اقامۀ نماز جماعت به مســجد 
فرســتاد و آن را یكى از دالیل شایســتگى وى 
براى تصدى خالفت وى مى دانند، مى گوییم: 
اگر چنین است باید ام مكتوم نابینا كه سیزده 
مرتبه و بسیارى دیگر از صحابه اى كه براى چند 
مرتبه به این منصب برگزیده شده اند، سزاوارتر 

از ابوبكر در جانشینى پیامبر باشند.
دوم اینكه، آیا معقول اســت پیامبرى كه براى 
خــروج یک روزه از مدینه، مانند جنگ ُاحد كه 
در یک مایلى مدینــه بود یا براى جنگ خندق 
كه در كنار مدینه بود، براى خود جانشین معین 
كند ولى امت اسالم را بدون جانشین رها كرده 

و جانشین معرفى نكرده باشد؟!
ســوم اینكه آیــا پیامبر هیــچ گاه براى تعیین 
جانشــین یک روزه یا چند روزه خــود با مردم 
مشــورت كرد؟ یا آن را به شــورا و انتخاب خود 

آن ها گذاشت؟
كســانى كه امامــت و والیــت امیرالمؤمنین 
علیه الســالم در غدیــر خــم را نپذیرفته اند از 
یک ســو معتقدند موضوع امامــت، خالفت و 
جانشینى پس از پیامبر امرى است كه بر عهدۀ 
مردم و شورا واگذار شده و آن حضرت امت خود 
را بدون تعیین جانشین، به حال خود رها كرده 
و از ســوى دیگر در متــون روایى خود از پیامبر 

چنین روایت مى كنند:
»ســلمان فارســى مى گویــد: به رســول الله 
عرض داشتم اى پیامبر خدا براى هر پیامبرى 
جانشینى هست؛ جانشین شما كیست؟ پیامبر 
پاســخى نداد. اما مرتبۀ بعد كــه حضرت، مرا 
صدا زد و من به ســوى وى شتافتم و ندایش را 
لبیک گفتم، حضرت فرمود: مى دانى جانشین 
موسى علیه السالم كه بود؟ عرض كردم: آرى، 
یوشــع بن نون. فرمود: مى دانــى چرا؟ عرض 

كردم: چون او داناترین آن ها بود. در این هنگام 
حضرت فرمود: جانشــین من، آگاه به اســرار 
من، بهترین شــخص از امت من پس از من كه 
وعده هاى مرا وفا و دین مرا ادا خواهد كرد على 

بن ابى طالب است.«
همچنین این روایت كه ُبریده از پیامبر روایت 
مى كنــد:  »پیامبر فرمود: هــر پیامبرى وصى 
و وارثــى دارد. وصــى و وارث مــن نیز على بن 

ابى طالب است.«
ایــن ســؤال هم مطرح اســت کــه چرا 
اینکــه  بــا  علیه الســالم  امیرالمؤمنیــن 
می دانســت خــود جانشــین پیامبــر اکرم 
صلی الله علیه و آله هســت، پــس از وفات 
ایشــان ســکوت کرد و ادعــاى امر خالفت 

نفرمود؟
سكوت حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم به 
خاطر مصلحت اسالم و امت رسول الله بود كه 
دچار تفرقه و فتنه نشوند و اسالم از بین نرود. در 
واقع ایشان به خاطر حفظ اسالم سكوت كرد. 
البته بعدها وقتى به خالفت رسید سكوت خود 
را شكست و از ظلمى كه بر حقش شده سخن 

فرمود.
پس از آنكه صحابه رسول الله بر عثمان شوریده 
و او را كشــتند و با امیرالمؤمنین علیه الســالم 
بیعت كردند، امام خطبه اى خواند و در بخشى 

از آن فرمود: 
كســى را با خاندان پیامبر نمى شــود مقایسه 
كرد. والیت حق مسلم آل محمد است و همانا 
وصى و وارث پیامبر هستند و هم اكنون با قبول 
خالفت من، حق به حق دار رسید و حقیقت به 

جایگاه اصلى خویش بازگشت.«
همچنین در خطبۀ ۶ نهج البالغه مى فرماید: 
»به خدا ســوگند از زمان قبضــۀ روح گردیدن 
رسول الله تاكنون از حقم محروم مانده و مورد 

ظلم و ستم قرار گرفته ام.«
خطبۀ دیگرى كه آن حضرت به هنگام بیعت 
با عثمان و شــوراى شــش نفــره ایــراد كرد و 
در آن حقایقــى دربارۀ شایســتگى خود براى 
خالفت ظاهرى بیان فرمود: »همانا مى دانید 
كه ســزاوارتر از دیگران به خالفت من هستم. 
ســوگند به خدا به آنچه انجــام داده اید، گردن 
مى نهم تا هنگامى كه اوضاع مســلمانان رو به 
راه باشد و از هم نپاشد و جز من به دیگرى ستم 
نشود و به پاداش این گذشت، سكوت و فضیلت 
را از خــدا انتظار دارم و از آن همه زر و زیورى كه 

به دنبال آن حركت مى كنید، پرهیز مى كنم.«
در جاى دیگــر مى فرماید: »اما افســوس كه 
آن ها پس از رحلت رســول الله به گذشته خود 
بازگشتند و با پیمودن راه هاى گوناگون گمراه 
شــدند و به دوســتان و همفكران فاســد خود 
اعتماد و از غیر خویشاوندان پیامبر پیروى كرده 
و از وســیله اى كه به دوســتى آن مأمور بودند، 
جدا گشتند. از ریسمان هدایت فاصله گرفته، 
بناى استوار دین را از جایگاه اصلى خود انتقال 
داده و آن را در جــاى دیگرى نهادند. جایى كه 
مركز هر گونه گناه و فســاد بود و آغاز هر فتنه و 
فتنه جویى و پناه و گمراهانى كه از این سو بدان 
سو سرگردان اند در غفلت، به سنت فرعونیان از 
همه بریده و به دنیا دل بسته اند یا پیوند خود را با 

دین گسسته اند.«

سلمان فارسی 
می گوید: به رسول الله 
عرض داشتم اى پیامبر 
خدا براى هر پیامبرى 

جانشینی هست؛ 
جانشین شما کیست؟ 
پیامبر پاسخی نداد. اما 
مرتبۀ بعد که حضرت، 

مرا صدا زد و من به 
سوى وى شتافتم 
و ندایش را لبیک 

گفتم، حضرت فرمود: 
می دانی جانشین 

موسی علیه السالم که 
بود؟ عرض کردم: آرى، 
یوشع بن نون. فرمود: 
می دانی چرا؟ عرض 

کردم: چون او داناترین 
آن ها بود. در این 

هنگام حضرت فرمود: 
جانشین من، آگاه به 
اسرار من، بهترین 

شخص از امت من پس 
از من که وعده هاى 
مرا وفا و دین مرا ادا 
خواهد کرد علی بن 

ابی طالب است
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موضوع گفت وگوى ما دربارۀ واقعۀ تاریخی 
غدیر اســت. در ابتدا بــراى ما بفرمایید که آیات 
مربوط به غدیر را باید چگونه بفهمیم و تفسیر 
کنیم تا ان شاءالله به منزلت و جایگاه تاریخی این 

واقعۀ مهم برسیم.
آیات غدیر در ســوره مائــده آخرین ســوره نازل از 
قرآن كریم در حجة الوداع پیامبر اكرم در اواخر سال 
دهم هجرى نازل شــد؛ بنابر خبر تفسیر عیاشى از 
امیرالمؤمنین على علیه السالم: »نزلت سورة المائده 
عشیه عرفه«. در حالى كه پیامبر اكرم آماده بازگشت 
از عرفات به مشعر الحرام مزدلفه بود، یعنى اواخر روز 
عرفه نهم ذى الحجه، وحى بر ایشان نازل شد و سوره 
مائده را تالوت كرد. البته گویا منظور كل سوره مائده 
نیســت كه در آن روز بر پیامبر نازل شده باشد. بلكه 
قسمتى از سوره، شاید از ابتدا تا آیات ۶۶ كه سه آیه 
مربوط به غدیر در همین بخش از سوره است، در آن 
روز نازل شــد. آیه 3 و آیه 55 آیات والیت و آیه ۶۶ كه 

آیۀ تبلیغ غدیر است.
 آنچه در مجالس و محافل ما معمول شــده اســت 
طبق برخى اخبار طــورى ماجراى نزول آیات غدیر 
بازگو مى شــود كه گویا اول فقط آیه تبلیغ بر پیامبر 
اكرم نازل شده، یعنى آخرین آیه از سه آیه مربوط به 
َك َوِإن  ِبّ نِزَل ِإَلْیَك ِمن َرّ

ُ
ْغ َما أ ُسوُل َبِلّ َها الَرّ ُیّ

َ
غدیر؛ »َیا أ

اِس  ْغَت ِرَساَلَتُه َوالّلُه َیْعِصُمَك ِمَن الَنّ ْم َتْفَعْل َفَما َبَلّ َلّ
ِإَنّ الّلَه اَل َیْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِریَن« و بعد كه در روز غدیر 
خم وقتى پیامبر توقــف كرد و خطبه غدیر را ایراد و 
ابــالغ فرمود؛ یعنى به مضمون ایــن آیه عمل كرد. 
این بار جبرئیل نازل شــد و آیه سوم از سوره مائده را 
كَمْلُت َلكْم دیَنكْم َو 

َ
بر حضرت نازل كرد كه »َاْلیْوَم أ

ْسالَم دینًا« ْتَمْمُت َعَلیُكْم ِنْعَمتى َو َرضیُت َلُكُم اْلِ
َ
أ

َما  اما آیــۀ 55 كه به آیــه والیت معروف اســت: »ِإَنّ
اَلَة  ِذیَن ُیِقیُموَن الَصّ ِذیَن آَمُنوْا اَلّ ُكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َواَلّ َوِلُیّ
َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن« آنچه در مجالس و محافل  َوُیْؤُتوَن الَزّ
ما معروف و مشهور شده و تكرار مى شود كه انگار از 
یكى از سوره هاى مدنى قبل است كه در مدینه نازل 
شده اســت. خبر مشــهور و معروفى هم كه در این 
زمینه نقل مى كنند غالبًا خبرى است كه زمخشرى 
در تفســیرش به نام »الكشــاف عن وجوه االعجاز 

القرآن« آورده است.
آیات مربوط به غدیر و والیت امیرالمؤمنین 
علیه السالم در سورۀ مائده در منابع اهل سنت 

چگونه تفسیر می شود؟
زمخشــرى گرچه سنى اســت، اما تابع مذهبى از 
مذاهب اربعه اهل ســنت نیســت. چون خودش را 
فقیه مستقلى مى دانست كه مذهب فقهى مستقل 
داشــت و یكى از مذاهب بیــش از ده گانه اى كه با 

حصر اجتهاد و تقلید در مذاهب اربعه كنار گذاشته 
شد، مذهب فقهى جارالله زمخشرى است.

زمخشرى یكى از خیل اهل سنتى است كه حدیث 
غدیــر را نقل كرده و البتــه آن توجیه و تأویل خاص 
معروف از اهل ســنت كه در »َمْن ُكْنُت َمْوالُه، َفهذا 
َعِلــٌىّ َمْوالُه« موال فقط به معناى دوســت و رفیق و 
ابن عم باشد را ذكر نكرده است؛ اما نگفته است كه 
تأویلش هم از این حدیث چیست. نقل هم راجع به 
آیه والیت بود نه حدیث غدیر؛ یعنى موضع یا كیفیت 
نقل زمخشرى از آیه والیت كه آیه پنجاه و پنج سوره 
مائده اســت، روایت را از جابر انصارى نقل مى كند 
كه عبدالله بن ساّلم یهودى و چند نفرى از یهودیان 
همــراه او بر پیغمبر اكرم وارد و مســلمان شــدند و 
عبدالله بن ســاّلم عــرض كرد كه: »یا رســول الله 
فإن كان كــون فالى من؟« اگر حادثه اى پیش بیاید 
-كنایه از حادثه وفات پیامبر- به چه كسى پناهمان 
مى دهیــد؟ حالت وحــى پیامبر را گرفــت و بعد از 
برطرف شدن این حالت با علم به این كه مضمون آیه 
والیت به خاتم اشــاره دارد، لذا اشاره كرد كه این ها 
از حجره برخیزند و همراه پیامبر به ســمت مسجد 
پیامبر حركت كنند. فراموش نكنیم كه زمخشرى 
از جابــر انصارى نقل مى كند و گویــا جابر انصارى 
نمى داند و نادیده مى گیرد كه غالبًا نشست پیامبر 

محمد هادی یوسفی غروی:

آیه والیت و اکمال دین، روز عرفه و در مکه نازل شده است
ـ پژوهشی امام خمینی است، وى به دلیل پژوهش در حوزه مقتل شناسی و تاریخ  آیت الله محمد هادى یوسفی غروى، محقق و از اساتید موسسه آموزشی 

کربال، اثر ارزنده اى با عنوان وقعة الطف و نیز یک دوره خالصه و روشمند در تاریخ اسالم و ائمه)ع( با عنوان موسوعة التاریخ االسالمی  منتشر نموده است. 

به مناسبت هجدهم ذی الحجه؛ عید سعید غدیر خم
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یا در مسجد در قسمت »روضه مباركه« یعنى 
فاصله بین حجــرات و محراب و منبرشــان 
بوده كه پیــش از نمازها و بعد از نمازها براى 
پاسخگویى به مراجعات مردم بوده  یا در خود 
حجره با برطــرف كردن پرده وارد مســجد 
مى شــد. این خبر طورى تصویر مى كند كه 
انگار حجره بیرون درب مســجد قرار داشته 
و از آنجا وارد درب اصلى مســجد مى شوند. 
مثاًل باب جبرئیل كه بنابر معروف محل ورود 

و خروج پیامبر و اكثر مسلمانان بود.
 وقتــى داشــتند وارد مى شــدند فقیــرى 
انگشترى در دست داشت و به فروش گذاشته 
بود تــا حاجت خود را روا كنــد و گویا پیامبر 
اكرم ملتفت شده بود كه آن آیه اشاره به این 

انگشترى دارد و لذا از این شخص پرسید:
 این انگشترى چیست و از كجاست؟

 و او اشــاره كرد به على علیه الســالم كه در 
مسجد پیامبر مشغول نماز غیرجماعت و غیر 
فریضه بود. گفت من در مسجد از مردم كمک 
خواستم. كسى اجابت نكرد. ایشان در حال 
ركوع به من اشاره كرد و من رفتم و انگشتر را 

از دستشان در آوردم.
 بنابراین این قضیه مربوط است به مدینه و 
مســجد النبى و با این كیفیتى كه نقل شده 

است.
با توجــه به اینکــه ســوره هاى قرآن 
یک باره بر قلب پیامبر نازل می شدند، این 
تقدم و تأخر زمانــی برخی از آیات مربوط 
به والیت و رسالت در سورۀ مائده چگونه 

قابل توضیح است؟
ســوره هاى قرآن همه اش یک بــاره بر قلب 
پیامبر نازل نشدند. ســوره هاى كوتاه اواخر 
قرآن یعنى جزء ســى ام قرآن یعنى جزء عم 
غالبًا یک باره نازل شده مگر بعضى از سوره ها 
مثاًل ســوره علق كه تصریح شده پنج آیه اول 
اوایل بعثت نازل شده است و بقیه آیاتش هم 
در مدینه نازل شده و اكثر دیگر سور غالبًا سور 
قصار یک باره نازل شده، چون سوره طوالنى 
نیست كه چندین بار و به چند مناسبت نازل 
شــده باشــد؛ اما هر چه به طرف سوره هاى 
طوالنى تــر برویــم در دفعــات متعــدد نازل 
شــده اند. هر دفعه قطعه اى از آیات با سبب 
نزولى یا شــأن نزولى خاص. مثاًل سورۀ بقره 
دومین ســورۀ نازل بعد از هجــرت به مدینه 
منــوره بوده و دو جزء و نیم قرآن را تشــكیل 
مى دهد و نزول آن حدود دو سال و نیم طول 
كشید؛ یعنى به طور معدل سالى یک جزء از 

دو جزء و نیم نازل مى شد.
 یكى از سوره هایى كه دفعتًا واحده نازل شده 
با اینكه از سوره هاى بلند محسوب مى شود و 
سوره پنجم از مصحف شریف در ترتیب فعلى 
اســت و پنجمین سوره در طول است، سوره 

مائده است.
 صحابــه و مهاجرین مكــى در جمع آورى و 
ترتیب سوره ها، سوره هاى طویل نازل بعد از 

هجرت در مدینه را جلو انداختند.
فلــذا مى تــوان گفت كــه پنجمین ســوره 

همان طــور كــه در ترتیــب فعلــى مصحف 
پنجمین سوره است پنجمین سوره در مقدار 
طول هم همین سوره مائده است؛ اما در عین 
حال از این ســوره هاى اوایل قرآن كه نسبتًا 
سوره هاى طوالنى هستند و در علوم قرآنى از 
آن ها به » مطوالت« تعبیر مى شود، دو سوره 
دفعتًا واحده نازل شده اند. یكى سوره انعام و 

دیگرى سوره مائده.
بنابراین این دو خبر یكى خبر زمخشرى از 
جابر انصارى راجع به نــزول آیه والیت یا آیه 
تصدق بــه خاتم از مفادش دانســتیم كه در 
مســجد النبى در مدینه نازل شده است؛ اما 
تفسیر خبر عیاشى از امیرالمؤمنین گویاى 
این بود كه این آیه از ســوره مائده است كه از 
سوره هاى نسبتًا طوالنى است و آخرین سوره 
نازل بر پیغمبر اكرم است و دفعتًا واحده نازل 
شده است نه به دفعات متعدد؛ بنابراین هیچ 

قسمتش در مدینه نازل نشده است.
بنابرایــن، این دو خبــر با هم تفــاوت پیدا 
مى كنند بلكــه »تهافت« یعنى تضــاد پیدا 

مى كنند.
 دلیل بر نزول این آیه به طور استثنا از سورۀ 
مائــده در مدینه چندان قوى نیســت. اصل 
در ترتیب ســوره ها این نیست كه هر بخش 
آن مربوط به یک تاریخ و یک جا باشد. اصل 
بر این اســت كــه متصل به یكدیگر باشــند 
مخصوصًا زمانى كه محتواى كلى یكدست و 

معانى آیات به هم متصل اند.
 ظاهر این است كه همان خبر امیرالمؤمنین 
در تفسیر عیاشــى را ارجح بدانیم كه سوره 
مائده دفعتًا واحده نازل شــده و این سوره در 

حجة الوداع در مكه نازل شده است.
 در علوم قرآنى در مالک اینكه چه سوره هایى 
را مكى و چه سوره هایى را مدنى اعالم كنند 
محل نــزول را مالک قرار ندادند؛ بلكه تاریخ 
نزول را مالک قرار دادند. سوره هایى كه بعد 
از هجرت نازل شــده را »مدنى« نامیدند، نه 

اینكه در غیر مدینه نازل شده باشد.
 مثاًل ســوره مائــده را مدنــى مى دانند در 
صورتى كه همه قبول دارند در مكه مكرمه در 
عرفات در روز عرفه نازل شده است. خواستم 
بگویم كــه اگر كســى دید كه ســوره مائده 
»مدنى« معرفى مى شود، برایش سؤال پیش 
نیاید كه چطور در تفسیر عیاشى نزول آن را 
در حجة الوداع و در مكــه اعالم كردند؛ ولى 
این سوره در مكه نازل شده است. چون نزول 
آن پس از هجرت بوده آن را مدنى دانسته اند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، قبل 
از خطبۀ معروف خــود در روز غدیر خم، 
خطبۀ دیگرى هم در حجة الوداع دارد که 
در آنجــا هم به نوعی به امت خود وصیت 
می کند به کتاب الله و اهل بیت تمســک 
بجوینــد. در ایــن باره هــم مطالبی بیان 
کنید. اینکه این خطبه مشــخصًا در کجا 
ایراد شده و ناقالن و راویان این خطبه چه 

کسانی هستند؟
بله. برمى گردیم بــه دو روایتى كه در مقابل 

ایــن خبــر از جابر انصــارى، مرحوم ســید 
ابــن طاووس در »اقبــال« یكى از حذیفه بن 
یمــان و دیگرى ظاهــرًا از عمار یاســر نقل 
كرده كه آیه والیت در مكه نازل شــده اســت 
و مناسبتش همین اســت كه پیامبر قبل از 
شروع حجة الوداع، امیرالمؤمنین علیه السالم 
را به یمن فرستاد و بعد هم پیغام فرستاد كه 
مأمور به حجة الوداع شدم و تو اى على همراه 
ما باش. البته تعبیر الــوداع در تعبیر پیامبر 
نبود و مــا به آن حجة الــوداع مى گوییم. هر 
چند این تعبیر در خطبۀ مسجد خیف آمده 
است. تا آن وقت مسجد خیف ساخته نشده 
بود و بعــد از اینكه پیامبر اكــرم در آن مكان 
نماز و خطبه خواند، مسلمانان به یاد و خطبۀ 
پیامبر اكرم مسجدى در آنجا ساختند. تا قبل 
از آن مســجدى در آنجا ســاخته نشده بود. 
دامنۀ كوه را َخیــف مى گویند؛ چون از مادۀ 
خوف است. كســى كه از دامنۀ كوه سرازیر 
مى شود خوف این دارد كه بیفتد و با احتیاط 
باید از كوه نازل بشود. لذا از آن تعبیر به َخیف 
كردند و اشاره به خوف دارد. اینكه بعضى ها 
از آن تعبیر به ِخیف تعبیر مى كنند، اشــتباه 
مى باشد و صحیح آن َخیف با فتح است. در 
آن خطبه پیامبر اكرم اشاره مى كند كه اواخر 
عمرش هست و فرمود: »ِاّنى ُاوِشُک َاْن ُاْدعى 
قَلیِن ِكتاَب اللِه َو  َفُاجیُب َو ِاّنى تاِرٌک فیُكْم الثِّ
ِعْتَرتى َاْهِل َبْیتى« اوشک در عربى به معناى 
نزدیک است؛ یعنى نزدیک است كه خداوند 
مرا دعوت كند و من اجابت كنم. این مطلب 
اشــاره به اواخر عمرشــان اســت كه قاعدتًا 
باید مطالبى در این خطبه شــان بفرماید كه 
متناسب با اواخر عمرشان باشد و به خصوص 
متناسب با وضعیت اسالم و مسلمانان پس از 
خودشان باشــد. ولى متأسفانه این انعكاس 
مناســب با آن حــد از اعــالم را نمى بینیم و 
جایش در روایات خالى است؛ اعم از روایات 

شیعه و اهل سنت.
در مطالــب خــود اشــاره کردیــد که 
وقتــی پیامبــر عــازم حجة الوداع شــد، 
امیرالمؤمنین علیه السالم همراه کاروان 
ایشان نبود و در یمن به سر می برد. اینکه 
چگونه به کاروان پیامبر ملحــق و در روز 
غدیر خم حاضر شد هم توضیح بفرمایید.
بله. پیامبر اكــرم بــه امیرالمؤمنین پیغام 
فرســتاد كه مأمور به حج شــدم و تــو هم از 
یمن عازم به مدینه نشو، بلكه عازم مكه بشو. 
البته مكه در نیمه راه یمن به مدینه اســت و 
بنابراین معنایش این اســت كه در نیمه راه 
بازگشت از یمن به مدینه در مكه به ما ملحق 
بشو. امیرالمؤمنین علیه السالم بنا بر آنچه 
مرحوم شــیخ مفید در كتاب ارشــاد فرمود 
كه البته مــن هم این ها را در كتابم با عنوان 
موســوعه التاریخ االســالمى نقل كرده ام، 
پــس از ماجــراى مباهله به یمــن عزیمت 
كرد. این كتاب به فارســى با عنــوان تاریخ 
تحقیقى اسالم با كوشش آقاى »حسینعلى 
عربى« ترجمه شده است. این قضیه چون 

 آیات غدیر در 
سوره مائده آخرین 

سوره نازل از 
قرآن کریم در حج 
الوداع پیامبر اکرم 

در اواخر سال 
دهم هجرى نازل 

شد؛ بنابر خبر 
تفسیر عیاشی 
از امیرالمؤمنین 

علی علیه السالم: 
»نزلت سورة 

المائده عشیه 
عرفه«. در حالی که 

پیامبر اکرم آماده 
بازگشت از عرفات 

به مشعر الحرام 
مزدلفه بود، یعنی 

اواخر روز عرفه 
نهم ذى الحجه، 

وحی بر ایشان نازل 
شد و سوره مائده 

را تالوت کرد
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بعد از جریان مباهله نصــاراى نجران یمن 
بود، امیرالمؤمنین در یمن به ســر مى برد. 
نجراین یمن اولین شــهر ورودى ســرزمین 
یمن هســت. از آن طرف مى توانیم بگوییم 
كه آخرین شهر خروجى از یمن به صحراى 
حجاز است و البته در قدیم نجران جزو یمن 
بود؛ اما بعدها و در عصر اخیر كه انگلیسى ها 
طرفدار آل ســعود و مملكت ســاز بــراى آل 
سعود شدند، در آن نقشه هاى جغرافیایى كه 
كشیدند، به نفع آل سعود، نجران را در داخل 
نقشۀ سیاسى جغرافى سعودى قرار دادند. 
در صورتــى كه ایــن برخالف تاریــخ دراز و 
طوالنى نجران و یمن است. به هر حال شهر 
نجران از قدیم مركز نصرانى یمن بود و از آنجا 
به هر جهت حركت كردند و به مدینه آمدند 
و خدمت پیامبر اكرم رســیدند و این قضیه 
منتهى شد به مباهله. همچنین منتهى به 
این شــد كه به تعبیر خودمان پرچم سفید 
برداشتند و تسلیم شدند؛ یعنى تسلیم این 
شدند كه با توافقى میان پیامبر و مسلمانان 
در اقلیتى مورد احترام اسالم و تحت پرچم 
اسالم قرار بگیرند. لذا با آنان قرارداد صلح و 
جزیه بسته شد كه سالى مقادیر معینى ُبرد 
یمنى به حاكم اسالم بدهند. چون خیلى از 
بافت هاى پارچه اى مكه و مدینه و شهرهاى 
دیگر از یمن تأمین و در یمن بافته مى شــد 
و ُبرد یمانى به همین معنا اســت. آن ها هم 
كه از یمن بودند و لذاست كه با آن ها چنین 
قراردادى بسته بشود؛ اما براى تخفیف هم 
این جزیه قسط بندى شد تا بتوانند حداقل 
در طول ســال دو قسط  پرداخت كنند. یک 
قسط  در انتهاى محرم و صفر هر سال تحویل 
بدهند و یک قســط  را در نیمۀ سال قمرى. 
پیامبر اكرم امیرالمؤمنین علیه السالم را به 
یمن فرستاده بود تا قسط اول را از یمانى ها 
تحویل بگیــرد؛ یعنى در اواخر ســال دهم 
هجــرى. امیرالمؤمنین جزیه هــا را تحویل 
گرفتــه بود تا به حجاز بیــاورد. لفظ جزیه را 
لغتنامه ها، مثل لغتنامۀ دهخدا گفته اند كه 
اصلــش از كلمۀ یونانى جزیــت بود؛ یعنى 
مالیات ســرانه. مالیات ســرانه را یونانى ها 
جزیت مى گفتند و این به فارسى و از طریق 
فارس هــا به عرب ها منتقل شــد و به جزیه 
تعبیر شــده اســت. باالخره امیرالمؤمنین 
جزیه ها را دریافت كرد و طبق دستور پیامبر 
اكــرم با خود آورد و به نزدیكى مكه رســید. 
در جایــى كــه نامش یلملــم بــود؛ یكى از 
میقات هاى حج اهل یمن. معمواًل حاجیان 
یمنى كه از مكه به حج مشرف مى شوند در 
سرزمینى به نام یلملم كه نزدیک مكه است، 
در آنجا پیاده مى شــوند و احرام مى بندند و 
مشغول مناسک مى شــوند. امیرالمؤمنین 
این هــا را آنجا متوقف كرد تا برود و از پیامبر 
اكرم كسب تكلیف كند. چون پیامبر در پیغام 
خود نفرمود كه از ســه نوع حج در اســالم، 
كدام حج را خود انجام مى دهد و كدام حج 
را امیرالمؤمنیــن و همراهانــش باید انجام 

بدهنــد. لذا امیرالمؤمنین علیه الســالم به 
طرف حضرت رفت تا كســب تكلیف كند. 
وقتى به مكه رسید، دید حضرت زهرا سالم 
الله علیها در حال احرام نیست و تعجب كرد. 
حضرت زهرا سالم الله علیها به ایشان گفت 
كه رسول الله به ما دســتور داده حج را حج 
تمتع قرار بدهیم. معناى حج تمتع هم این 
اســت كه عمــرۀ اول تمام بشــود و از احرام 
عمره بیــرون بیایند و بعد بــراى حج تمتع 
احــرام مجددى ببندند و بــه عرفات بروند؛ 
بنابراین در این روزها و در این فاصله بى احرام 
هستند و بنابراین اینكه حضرت زهرا لباس 
رنگى پوشــیده و لباس احرام نپوشــیده به 
این خاطر بــود. البته بــراى امیرالمؤمنین 
علیه الســالم نقل كرده كه رسول الله این را 
نقل فرموده است. به هر حال معلوم مى شود 
كه پیامبر اكرم خودشــان حج دیگرى دارد. 
شــیعه و ســنى نقل كردند كه اگر حج را از 
ســر مى گرفتند، من هم حــج تمتع انجام 
مى دادم. لذا علماى ما بدون اختالف نظر بر 
این باورند كه از این سه حج، به استناد همین 

سخن پیامبر اكرم، حج تمتع افضل است.
امیرالمؤمنین علیه الســالم پس از كســب 
تكلیف به یلملم برگشت و دید كه افراد، غیبت 
ایشان را غنیمت شمردند و این جزیه ها را كه 
همان برد یمانى بود، از بارها درآوردند و احرام 
بستند؛ یعنى به خودشــان چنین اجازه اى 
دادنــد. امیرالمؤمنیــن از ایــن عمــل آن ها 
ناراحت شد كه چرا بدون اجازۀ پیامبر این كار 
را كردند. لذا با ناراحتى جزیه ها را از دستشان 
گرفــت و به بارهــا برگردانــد. در تاریخ گفته 
نشده كه بعد آیا پیامبر به آن ها اجازه داده تا از 
برد یمانى استفاده كنند یا خیر. خبر تاریخى 
تا همین جا نقل شده و بعد احرام بستند و به 

پیامبر اكرم ملحق شدند.
و آیۀ معروف به والیت در همین ایام بر 

پیامبر نازل شد؟
نكته اى كه در این باره هست، اینكه در این 
چند روز قبل از اولین موقف حج، یعنى شاید 
روز هفتم یا هشتم بود كه امیرالمؤمنین وارد 
مكه و مسجدالحرام شــد. وقتش هم عصر 
بود و نه وقت فریضۀ نماز. امیرالمؤمنین در 
مسجد الحرام بنا بر خبر حذیفه ابن یمان كه 
خودش یمنى بود، بر نماز ایستاده بود و آن 
نیازمند در همان مسجد الحرام از مردم طلب 
كمک كرد و كسى كمک نكرد و حضرت در 
حالت ركوع به انگشتان دستش اشاره كرد 
تا انگشترى كه با خودش از سفر یمن آورده 
بود، از دســتش بردارد و ببــرد. لذا با فاصله 
یــک روز یا دو روز كه روز عرفه شــد، ســورۀ 
ِذیَن  ُه َوَرُســوُلُه َواَلّ ُكُم الَلّ َما َوِلُیّ مائده و آیۀ »ِإَنّ
َكاَة  ــالَة َوُیْؤُتوَن الَزّ ِذیَن ُیِقیُموَن الَصّ آَمُنوا اَلّ
َوُهْم َراِكُعوَن« نازل شــد كه در واقع اشاره به 
حادثۀ روز گذشتۀ آن بود. این طور نیست كه 
این حادثه در مدینه رخ داده باشد و آیه اشاره 
به حادثۀ مدینه كند. آیۀ 55 سورۀ مائده در 
واقع اشــاره به این است كه ولى شما خدا و 

رســولش هست و آن كســى كه این ویژگى 
را پیدا كرده اســت؛ یعنى كسى كه در حال 
ركــوع خاتم خود را به نیازمند مى بخشــد. 
پس از آن پیامبر اكرم مأموریت پیدا مى كند 
تــا این والیت را طبق آیه اى كه ده آیه پس از 
این آیه نازل شد، به گوش امت خود برساند. 
آیۀ والیت آیۀ 55 سورۀ مائده است و آیۀ ۶۶، 
آیۀ تبلیغ این موضوع است. این موضوعى كه 
با نشان مشخص شد ولى امر مسلمانان بعد 
از خدا و رســول چه كسى است، باید طبق 
آیۀ ۶۶ سورۀ مائده تبلیغ بشود. البته تبلیغ 
كردن موكول به صالحدید پیامبر اكرم بود؛ 
مثل باقى تبلیغ هــا. اینكه چه وقت و كجا و 
چگونه ابالغ بفرماید و البته نظر پیامبر بر این 
بود كه االن وقت مناسک حج است. مناسک 
حــج هم باید تمام بشــود، از حج برگردند و 
بعد تا غدیر خم رسیدند و آنجا به نظر پیامبر 
آمد كه شــرایطش مهیا اســت تــا حضرت 
امیرالمؤمنین را به جانشــینى خود معرفى 
بفرماید. آن شرایط هم از نظر زمانى و هم از 
نظر مكانى مناسبت ترین جایى است براى 
عمل به آیۀ تبلیغ؛ و روز هجدهم ذى الحجه 

واقعۀ غدیر رخ داد.
چرا آیۀ معروف به اکمال دین در سورۀ 
مائده، آیۀ سوم است؟ در آیه تعبیر »الَیوم « 
ذکر شــده؛ در حالی که وقتی آن آیه نازل 

شد، هنوز روز غدیر خم نرسیده بود؟
آیۀ سوم ســوره كه همان آیۀ اكمال است: 
»الَیوم َ َاكَملت  َلُكم دیَنُكم و َاتَممت  َعَلیُكم 
ِنعَمتي « اغلب ایــن »الَیوم َ« را به امروز معنا 
مى كنند؛ در حالى كــه معناى دیگرش در 
عربى امروزه اســت؛ یعنى مــن در این ایام 
دین شــما را تكمیل مى كنم. این به معناى 
تكمیل كردن نیســت. الزمش این نیست 
كه این آیه حتمًا بعد از تمام شدن تبلیغ در 
روز غدیر باشد. در عربى این الفاظ طبیعى 
است و در بسیارى از زبان ها این گونه است 
كه وقتى مســئله اى قطعى الوقع اســت، 
به لفــظ ماضى تعبیر مى شــود؛ اما منظور 
مضارع و آینده اســت. »الَیــوم َ َاكَملت  َلُكم 
دیَنُكــم« یعنى امروزه دین شــما را تكمیل 
مى كنــم. چگونه؟ به همیــن مأموریت روز 
غدیــر كه بر عهــدۀ پیامبر اكرم قــرار داده 
شده اســت؛ بنابراین آیه ممكن است، اول 
سوره نازل شده باشد، به معناى آنچه واقع 
مى شــود، است. در عین حال ممكن است 
در روز غدیر هم مجددًا جبرئیل نازل شده و 
آیه را بر پیامبر، تالوت كرده باشــد؛ اما نه به 
صورت نزول اولى و تأسیسى. چون در نزول 
اولى و تأسیسى چنانچه در تفسیر عیاشى 
هم آمده، ســوره دفعتًا و آنى نازل مى شود؛ 
بنابرایــن این آیه در روز غدیر نازل نشــده و 
در روز عرفه نازل شــده است. این وضعیتى 
است كه آیات سورۀ مائده دارد و منافاتى با 
ترتیب نزول سوره و این خبر امیرالمؤمنین به 
نزول آنى سوره و همچنین منافاتى با واقعۀ 

غدیر ندارد.

روز هفتم یا هشتم بود 
که امیرالمؤمنین وارد 
مکه و مسجدالحرام 

شد. وقتش هم عصر بود 
و نه وقت فریضۀ نماز. 

امیرالمؤمنین در مسجد 
الحرام بنا بر خبر حذیفه 

ابن یمان که خودش 
یمنی بود، بر نماز 

ایستاده بود و آن نیازمند 
در همان مسجد الحرام 
از مردم طلب کمک کرد 

و کسی کمک نکرد و 
حضرت در حالت رکوع 

به انگشتان دستش 
اشاره کرد تا انگشترى 

که با خودش از سفر یمن 
آورده بود، از دستش 
بردارد و ببرد. لذا با 

فاصله یک روز یا دو روز 
که روز عرفه شد، سورۀ 
ُکُم  َما َوِلُیّ مائده و آیۀ »ِإَنّ

ِذیَن آَمُنوا  ُه َوَرُسوُلُه َواَلّ الَلّ
الَة  ِذیَن ُیِقیُموَن الَصّ اَلّ

َکاَة َوُهْم  َوُیْؤُتوَن الَزّ
َراِکُعوَن« نازل شد که در 
واقع اشاره به حادثۀ روز 

گذشتۀ آن بود
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موضــوع گفت وگــوى ما دربارۀ غدیر اســت. 
در ابتــدا این را عرض کنیم که نمی خواهیم بحث 
به نحــوى پیش بــرود که تکــرار مکررات باشــد. 
می خواهیم ببینیم که تاکنون آیا به منطق حقیقی 
غدیر رسیده  و عمل کرده ایم یا خیر؟ غدیر قرار بود 
ما را چگونه بسازد و ما در قبال غدیر تا چه اندازه به 

وظیفۀ خودمان عمل کرده ایم؟ 
خدا را بر همه نعمت ها شــاكریم  و من خدا را شــكر 
مى كنم كه در  اوایل ذى الحجه، ازدواج ملكوتى صدیقه 
طاهره سالم الله علیها، ام االئمه و عشق عالم موال على 
علیه السالم و در آستانۀ عید سعید انسانیت، معنویت، 
رشــد و كمال، عید غدیر هســتیم. این مناسبت هارا 
خدمتتان تبریک مى گویــم و صمیمانه از تالش هاى 
مجموعۀ مجلــۀ وزین حریم امام رحمــت الله علیه - 
كســى كه با تمام وجودش تالش كرد كه منطق موال 

 على و منطق غدیر در جامعه حاكم شود- متشكرم.
 نكتــۀ خوبى فرمودید. ما متأســفانه دچار یكســرى 
مناســک زدگى و ظاهر گرایى محض شده ایم و بهاى 

سنگینى هم برایش پرداخت كرده ایم.
 یعنى نه تنها جامعه اسالمى را در برخى موارد تقویت 
نكرده ایم، بلكه حتى رو به ضعف رفته ایم. و مهم ترین 
ثروت عالم را كه اندیشــه و فرهنگ اهل بیت، تمثل و 
تجســم  اصلى قرآن است، را قربانى مى كنیم كه باید 
حتمًا با تالش بیشتر، نوآورى ها و فعالیت هاى جدید 
ســعى كنیم فرهنگ اهــل بیت را آنچنان كــه بوده و 

هست، ارائه دهیم.
 من نسبت به بحث غدیر و آیۀ معروفى كه بعد از جریان 
ْتَمْمُت 

َ
كَمْلُت َلكــْم دیَنكْم َو أ

َ
غدیر نازل شــد: »اْلیْوَم أ

ْســالَم دینًا« نكاتى به  َعَلیُكْم ِنْعَمتى َو َرضیُت َلُكُم اْلِ
ذهنم رسید كه خدمت شما عرض مى كنم. ما باید یک 
شــیفت پارادایمى و اندیشه اى نسبت به چند مسئله 

داشته باشیم:
 یكى شــیفت پارادایمى از دین مناســكى، هویتى و 
ظاهرســازى كه متأسفانه چون ســاده و آسان است، 
بســیارى به دنبالش رفته اند، به دین حقیقى و واقعى 
داشته باشیم؛ به دینى كه تمثل آن على علیه السالم 
و اهل بیت علیهم الســالم است؛ خانواده اى كه مربا و 
عصارۀ وجود حضرت رســول الله صلى الله علیه  و آله 
هستند؛ خانواده اى كه حســین علیه السالم تربیت 
مى كند، زینب سالم الله علیها تربیت مى كند، حسن 
علیه السالم تربیت مى كند، ام كلثوم سالم الله علیها 

تربیت مى كند.
 در واقع باید شــیفت پارادایمى از دین مناســكى به 
دینــى كه تمثل اصلــى آن اهل بیت علیهم الســالم 

هستند داشته باشیم.
 به قول شــاعر: »اصل دین اى خواجــه  روزن كردن 
اســت« اصل دین آن اســت كه مــا را با حقیقت عالم 
باال آشــنا كند. من این را به طور تمثیل بارها گفته ام 
همان طور كه چند قلوهایى در شكم مادرى هستند كه 
روزنه اى رو به عالم خارجى ندارند؛ حال آنكه در همین 
عالــم واقع اند و از همین دنیــا ارتزاق مى كنند و هیچ 
تصویرى هم از این عالم ندارند، وقتى روزنه اى گشوده 
مى شــود و به دنیا مى آیند و نفســى مى كشند با چه 
جهان زیباترى روبه رو مى شوند، آنجا خون مى خوردند، 
اینجا انواع غذاها را تجربه مى كنند، آنجا محدود بودند 
و نهایتًا حركت اندكى داشتند، اینجا این همه وسعت 
براى حركت در اختیار دارند. ما هم حكم همان چند 
قلوها را داریم كه در رحم دنیا هستیم. انبیاء آمدند كه 
روزنه اى براى ما به عالم باال بگشایند؛ اما ما آن را كور 

كردیم.
ْتَمْمُت َعَلیُكْم 

َ
كَمْلُت َلكْم دیَنكــْم َو أ

َ
 در آیه »اْلیــْوَم أ

ِنْعَمتى َو َرضیُت َلُكُم اْلِ ْســالَم دینًا« مقصود از دین، 

دینى اســت كه روزنه باز كند؛ دینى كه ما را با حقایق 
آشنا كند.

 نكتۀ مرتبط با بحــث را در اینجا الزم مى دانم عرض 
كنم. شــما ببینید ما االن وقتى مى خوابیم، در عالم 
خواب چه رؤیایى مى بینیم؟ مى دانیم كه عمومًا جنس 
خواب هایمان چگونه است و حال آنكه خواب یكى از 
هفتاد جزء نبوت است. پیامبر كه اسوۀ ماست، صبح 
كه از خواب برمى خاســت به یارانش مى فرمود: »هل 
من مبشرات« به شــما چه هدیه دادند؟ خواب مانند 

نماز، معراج مؤمن است. در قرآن آمده است:
ْنَیا َوِفــي ااْلِخَرِة« براى  »َلُهُم اْلُبْشــَرٰى ِفي اْلَحَیاِة الُدّ
انسان ها بشارت در حیات دنیا و آخرت است. در ذیل 
ایــن آیه آمــده »الرؤیا الصالحة«. ما چــه خواب هایى 
مى بینیم؟ خواب روزنه اى به عالم ملكوت است. صبح 
پیامبر به یارانش مى گفت: دیشب كه باال رفتى و به آن 
درجه رســیدى چه هدیه گرفتى؟ ما این روزنه را كور 

كردیم.
ما تغذیه قرآنى نداریم؛ ما اخالق قرآنى نداریم؛ منش 
ما متناسب با اهل بیت علیهم السالم نیست و لذا اگر 
مى خواهیم بــه غدیر نگاه كنیم، باید دینمان را كه در 
مراسم و مناسک خالصه شده به سمت دین حقیقى 

سوق دهیم. دین حقیقى عین رحمت است. 
ِذیَن َیْمُشوَن  ِن اَلّ ْحَمٰ خدا در قرآن مى گوید: »َوِعَباُد الَرّ
ْرِض َهْوًنا َوِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما« 

َ
َعَلى اْل

ســورۀ الرحمن پاســخى است به بت پرســت ها. لذا 
ُكَما  ِيّ آاَلء َرِبّ

َ
حدودًا سى و شش بار قرآن مى گوید: »َفِبأ

َباِن« این عالم ُپر از نعمت اســت. االن بزرگ ترین  ُتَكِذّ
ثروتمند عالــم، قیمت چشــمش را مى تواند بدهد؟ 
خوب چشــم را چه كســى به ما داده؟ پدر و مادر ما؟ 

كسى دیگر؟
 پس خدا این نعمت چشــم را به رایگان در اختیار ما 

علی رضایی بیرجندی:

باید از دین اموی به دین علوی برسیم
ما دچارمناسک زدگی و ظاهر گرایی محض شده ایم

امام خمینی نگاه رحمانی و هوشیارانه و غیرتمندانه مسئلۀ غدیر
      را احیاء کرد

اگر قرآن را مجسم کنند، می شود موال علی علیه السالم
     اگر علی را بنویسند، می شود قرآن

واقعًا آن قدر که به روسری برخی خانم های جامعه حساس هستیم
     به نیازهای عدیدۀ آن جوانان حساس هستیم؟

موال علی علیه السالم ذوالفقار هم دارد
     اما ذوالفقارش مثل چاقوی جراحی یک پزشک است

باید شیفت پارادایمی از دین مناسکی 
     به دینی که تمثل اصلی آن اهل بیت علیهم السالم هستند داشته باشیم

حجت االسالم والمسلمین علی رضایی بیرجندى،  مدرس حوزه علمیه، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند،  امام جمعه سابق بیرجند، نویسنده و پژوهشگر و 
استاد دانشگاه است. ایشان در این گفت وگو از لزوم تغییر بینش و نگرش نسبت به غدیر و شناخت بهتر دین اسالم سخن گفت.

به مناسبت هجدهم ذی الحجه؛ عید سعید غدیر خم
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گذاشته است. ما كدام نعمت خدا را مى توانیم 
تكذیب كنیم؟

پس باید یک شیفت پارادایمى به دین خدا 
داشــته باشــیم. دین حقیقى، دیــن خداى 
مهربان اســت. اما متأسفانه اسم اهل بیت و 
موال على علیه الســالم را مى آوریم، اما روش 
و منش ما با خشــونت همراه اســت. االن به 
دنبال روش كسانى هستیم كه تازیانه شان از 
شمشیر حجاج ترسناک تر است. مى خواهیم 
مهربانى را كنار بگذاریم و بترسانیم. حال آنكه 
َم اْلُقْرآَن َخَلَق  ْحَمُن َعلَّ قرآن مى فرماید: »الرَّ
ْحمُن َعَلى  َمُه اْلَبَیاَن ... .« و »الَرّ ال ْنَســاَن َعلَّ
اْلَعْرِش اْســَتوى... .« یعنى بــر مركز قدرت 
این عالم مهربانى تكیــه زده  و این عالم ُپر از 

مهربانى است.
االن روابط ما چگونه اســت؟ یخ شــده ایم. 

مولوى اینگونه مى سراید :
»چون جمادند و فسرده تن شگرف

 مى جهد انفاسشان از تل برف«
 على علیه السالم كه بحث حكومت نداشت 
كه مثاًل چند روزى قدرت ظاهرى را به دست 
بگیرد. على علیه السالم در حالى كه ایران ما 
یک اســتان حكومتى اش بود، مى فرمود: »َو 
ِقیَم َحّقًا 

ُ
ْن أ

َ
َحُبّ ِإَلَىّ ِمْن ِإْمَرِتُكْم ِإاَلّ أ

َ
ِه َلِهَى أ الَلّ

ْدَفَع َباِطاًل« یعنى این یک لنگه كفش پاره 
َ
ْو أ

َ
أ

از حكومت براى من برتر اســت. صعصعه بن 
َت اْلِخالَفة  صوحان به حضرت مى گفت: »َزینَّ
و ما زاَنْتَک، و َرَفْعَتها َو ما َرَفَعْتَک، َو ِهَى ِاَلیَک 

َاْحَوج ِمنَک ِاَلیها«
علــى، تو خالفــت را زینــت دادى نه اینكه 
خالفت تو را زینت دهد. این خالفت بود كه به 

تو نیاز داشت نه تو به خالفت.
 همین جا بگویم آقایى از جماعت روشنفكران 
نكته اى را مى گوید كه من قبول ندارم. ایشان 
مى گوید پیامبر شــیرین كام ترین فرد بود در 
زندگى و حكومت و موال على علیه السالم تلخ 
كام ترین. با اینكه على علیه السالم جان پیامبر 
بود و فرقى میانشــان نیســت؛ ولى مى توان 
گفت بعد از رســول الله شیرین كام ترین فرد 
این عالم على علیه السالم بود. در اوج عشق 
بــود. اگر مخالفــان نبودند، اگر قاســطین و 
مارقیــن و ناكثین نبودند، اصاًل عظمت موال 

على مشخص نمى شد.
 موالنا مى گوید:

»كان عودى در تو گر آتش زنند
 این جهان از عطر و ریحان آگنند«
 على علیه السالم براى حكومت نمى جنگید؛ 
على علیه السالم مایۀ زینت حكومت بود؛ چرا 
چون مظهر رحمت الهى بــود. فلذا صدیقه 
طاهره كه فرمود: »الجار ثم الدار«. همان هایى 
كه آزارش داده بودند را دعا مى كرد. على علیه 
السالم مظهر مهربانى خدا بود. اتفاقًا همین 
جریان ها عظمت على را شناســاند. این طور 
على علیه السالم در عالم مطرح شد كه كسى 

مثل موالنا مى گوید:
 »اى على كه جمله عقل و دیده اى

شمه اى واگو از آنچه دیده اى

یا تو واگو آنچه عقلت یافته
 یا بگویم آنچه بر من تافته

تو ترازوى احد خو بوده اى
بل زبانۀ هر ترازو بوده اى

 تیغ حلمت جان ما را چاک كرد
آب حلمت خاک ما را پاک كرد«
اگر على نبود ما چه داشتیم؟ اگر غدیر نبود 
ما چه داشــتیم؟ دیگران بگوینــد آخر! فاقد 
شىء كه نمى تواند معطى شــىء باشد. این 
همه معارف و عرفان از كجا سرچشمه گرفته؟ 
بزرگ ترین شخصیت كه امروز در دنیا مطرح 
اســت و به ویژه در غرب این همه در برابرش 
زانــو زده اند، یعنى موالنا، مى گوید: »من هر 
چــه دارم از على اســت. خورشــید حقیقت 
بر على تابیــده و انعكاس این نور نصیب من 
شده است.« بنابراین یک شیفت پارادایمى 
باید داشته باشیم از دین هویتى؛ كه به ظاهر 
مى گوییم شیعه و دوستدار على )ع( هستیم 
و در واقــع حتى خودمــان را در برابر مذاهب 
اهل ســنت مى دانیم؛ حال آنكه اگر به دین 
علوى و دین رحمانى واقعى شیفت پارادایمى 
كنیم این دین آنچنان در اوج قرار مى گیرد كه 
نه تنها همه انسان ها كه همه عالم را زیر چتر 
خود مى گیرد. این نكتۀ بسیار مهمى است. 
یعنى نگاه به مــوال على و غدیر و بحث اینكه 
آقا حضرت رســول آنجا دغدغــه دارد كه در 
میان آن همه جمعیت آن خطبه را ایراد كند 
و در آخریــن حجش، حجة الــوداع این گونه 
مى جوشــد و مى ســوزد براى یک حكومت 
ظاهرى كه معنا ندارد. اصاًل شــأن آقا رسول 
الله این نیســت. بحث انسانیت و رحمانیت 
است. من نمى گویم رحمانیت صرف؛ در كنار 
گل خار هم هســت. موال على علیه الســالم 
ذوالفقار هم دارد؛ اما ذوالفقارش مثل چاقوى 
جراحى یک پزشــک اســت. حاذق و دلسوز 
است و براى جراحى از آن استفاده مى كند. 
نمى توانیم كار یک پزشــک حاذق دلسوز را 
كه ســالمتى را گســترش مى دهد صرفًا به 
یک چاقو به دســت تعریف كنیم. ما االن در 
جامعه على علیه الســالم را بــه ذوالفقار دو 
دم مى شناســیم. جالب است كه مسیحیت 
حضرت مسیح و كشیش را به عنوان پدر كه 
نماد مهربانى هاست معرفى كرده است؛ آن 

وقت ما على را با ذوالفقار معرفى مى كنیم.
آقا، این چاقو باید باشد، درست؛ اما این چاقو 
باید زیرمجموعۀ مهربانى باشد. بنابراین باید 
شیفت پارادایمى اندیشه اى اصیل و جامعى 
كَمْلُت َلكْم دیَنكْم َو 

َ
داشته باشیم و از »َاْلیْوَم أ

ْسالَم  ْتَمْمُت َعَلیُكْم ِنْعَمتى َو َرضیُت َلُكُم اْلِ
َ
أ

دینًا« باید از دین اموى به دین علوى برسیم. 
از آن باالتر به دین رحمانى و انسانى برسیم. 
دینــى كه روزنه اى باز كنــد و ما را با حقیقت 

هستى ارتباط بدهد.
االن در عصر انفجار اطالعات و در عصر بلوغ 
آگاهى انسان، واقعًا مى خواهیم بفهمیم كه 
دعواى ما سر چه چیزى است؟ اگر دعواى ما 
بر سر حكومت خلفا بوده، كه تاریخ این قضایا 

گذشــته اســت. آن جریان مربوط به 1400 
سال پیش اســت و دعوایى بوده و تمام شده 
است؛ اینكه مثاًل موال على علیه السالم حاكم 
باشد یا دیگران. تاریخ این قضیه گذشته است 
و در عمــل به درد امروز مــا نمى خورد؛ چون 
كارى هم نمى توانیم انجام بدهیم. اساسًا نزاع 
این نیست. بحث حكومت نبود و همان طور 
كه عــرض كــردم، از خود فرمایشــات على 
علیه الســالم این برمى آید؛ آنجــا كه فرمود: 
ِة ِبُوجوِد  »َلــوال ُحُضوُر الحاِضِر، و ِقیــاُم الُحجَّ
وا  الناِصِر، و ما أَخَذ الّله ُ َعَلى الُعَلماِء أن ال ُیقارُّ
لَقیُت 

َ
ِة ظاِلٍم، و ال َســَغِب َمظلوٍم، ل على ِكظَّ

حبلها على غارِبِها؛
اگر نبــود حضور آن جمعیت و تمام شــدن 
حّجت با وجود یار و یاور و اگر نبود كه خداوند از 
دانایان پیمان گرفته است كه بر سیرى ستمگر 
و گرسنگى ستمدیده رضایت ندهند، هر آیینه 
مهار شتر خالفت را بر شانه اش مى انداختم.«
ما االن در فیزیک به این رســیده ایم كه كل 
موجودات مادى ملموس 4 درصد هســتند؛ 
2۶ درصد هم ســیاه چال و ۷0 درصد انرژى 
ســیاه اســت. این فیزیک اســت. موال على 
متافیزیک و عالم ماورا را تشریح مى كند. چرا 

باید سطح ایشان را این قدر پایین بیاوریم؟
بــراى مــا بفرمایید که حضــرت امام 
خمینــی)ره( بــا نهضت عظیمــی که به 
راه انداخــت و منجــر به پیــروزى انقالب 
اسالمی شد، چه تأثیرى در احیاى منطق 

حقیقی غدیر در جامعه ما گذاشت؟
واقعــًا امام خمینــى آمد و نــگاه رحمانى و 
مهربانانه و هوشــیارانه و غیرتمندانه مسئلۀ 
غدیر را احیاء كرد؛ اما بعد نتوانستیم به وظیفۀ 
خودمان عمل كنیم. در رابطه با همین مسئله 
االن برخى گمان مى كنند كه مثاًل ما باید به 
هر قیمتى حكومت كنیم. توجه نمى كنند كه 
موال على علیه الســالم خودش فرمود كه اگر 
مردم به سمت من نیامده بودند، من حكومت 

را رها مى كردم.
یكــى از دالیلــى كــه امــام خمینــى )ره( 
جمهورى اسالمى را مطرح كرد، همین است. 
»جمهورى« را به منزلۀ جنس و »اسالمى« را 
به منزلۀ فصل دانست. معاویه جملۀ معروفى 
دارد كه در تاریخ ثبت شده است. گفت: »اگر 
یک ســر تار مو دست من باشد و سر دیگرش 
دســت مردم باشــد، مردم هم بكشند و من 
هم بكشم، پاره نمى شــود! چون من اصل و 
بنیانى ندارم. من به ســاز مــردم مى رقصم. 
هر موقع مردم این مو را بكشــند، من شل و 
رهایش مى كنــم. هر وقت دیدم مردم این مو 
را شل و رها كردند، من مى كشم. پس هم من 
مى كشم و هم آن ها مى كشند و این تار مو پاره 

نمى شود.«
امــام  بنیــان حركــت  و  اســاس  و  اصــل 
خمینى )ره( اسالم بود. اسالمى هم كه اراده 
مى كرد، اســالم غدیرى به معنایى كه عرض 

كردم، بود.
یک نویســندۀ خارجى مقاله اى بــا نام »ده 

 علی علیه السالم 
که بحث حکومت 

نداشت که مثاًل چند 
روزى قدرت ظاهرى 
را به دست بگیرد. 

علی علیه السالم در 
حالی که ایران ما یک 
استان حکومتی اش 

ِه  بود، می فرمود: »َو الَلّ
َحُبّ ِإَلَیّ ِمْن 

َ
َلِهَی أ

ِقیَم َحّقًا 
ُ
ْن أ

َ
ِإْمَرِتُکْم ِإاَلّ أ

َع َباِطاًل« یعنی 
َ
ْدف

َ
ْو أ

َ
أ

این یک لنگه کفش پاره 
از حکومت براى من 
برتر است. صعصعه 

بن صوعان به حضرت 
َت  می گفت: »َزینَّ

ة و ما زاَنْتَک، و 
َ
اْلِخالف

َعْتَک، َو 
َ
ْعَتها َو ما َرف

َ
َرف

ِهَی ِاَلیَک َاْحَوج ِمنَک 
ِاَلیها«

علی، تو خالفت را 
زینت دادى نه اینکه 

خالفت تو را زینت دهد. 
این خالفت بود که به 
تو نیاز داشت نه تو به 

خالفت
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ســالى كه بــه عالم شــوک وارد شــد« و در آن 
مقاله بین ده سال حكومت امام خمینى )ره( 
با ده سال حكومت رسول الله )ص( را مقایسه 
كرده است؛ اینكه هم در زمان رسول الله دو ابر 
قدرت وجود داشت و هم در زمان امام. هم امام 
یاران مخلصى داشت و هم رسول الله. در هر دو 
زمان هم منافقانى وجود داشتند. امام خمینى 
)ره( واقعًا اسالم را احیاء كرد. ایشان در حوزۀ 
روحانیت حداقل ما را چهارصد سال جلو برد 
و به قول آن نویســنده، امام یک شوكى به دنیا 
وارد كــرد. همۀ این ها از آن جــان مایۀ غدیر و 
عرفانى است كه حضرت امام داشت. لذا تأكید 
امام بر مردم بود. شهید مطهرى مى گفت امام 
چهارتا »آمن« داشــت: آمن بربه، آمن بهدفه، 
آمن بسبیله، آمن بامته. ایشــان واقعًا به مردم 

مؤمن بود.
ایدۀ امام این بود كه مردم زنده بشــوند و همه 
كاره باشــند. اگر هم در پى رفــاه مردم بود، به 
خاطر اینكه راهى بــه ملكوت باز كنند. اینكه 
اسالم حاكم بشــود، به این معنا نیست كه ما 
در ضعــف قــرار بگیریم؛ بلكه مــا برویم قله را 
فتح كنیم و در اوج قرار بگیریم؛ نه اینكه فقط 
نظاره گر باشــیم. همیشــه گفته ام كه شأن ما 
این اســت در مقابل حــزب و منطق اموى هم 
بایستیم؛ همان كارى كه موال على كرد. آن قدر 

منطق علوى قوى و زیبا بود كه عالم گیر شد.
در حــال حاضر وظیفــۀ اصلی ما براى 
احیــاى منطق صحیــح غدیــر در جامعه 

چیست؟
عرض من این اســت كــه ما از دیــن هویتى 
محــدود باید به یــک دین رحمانــى الهى كه 
بتواند حتى روزنه اى براى عالم ملكوت باز كند، 
برویم. از اســالم در مقابل ادیان یک شــیفت 
پارادایمى باید بكنیم و به اسالمى كه به معناى 
تسلیم است. اساسًا منشأ كفر در مقابل اسالم 
است. كفر یعنى وجودى مثل سراب؛ وجودى 
مثل خاكســتر؛ وجودى مثل تاریكى. ما باید 
از اســالم هویتى و محدود به یک اسالمى كه 
عمل مســلمان مومن به آن مثــل نور،خاک و 

آب،نورانیت زندگى و آبادانى مى دهد برسیم. 
همچنیــن باید یک شــیفت پارادایمى كنیم 
از اســالم وظیفه گرا به اسالم بر محور نیازها. 
كَمْلُت 

َ
خود خدا در قرآن مى فرمایــد: »َاْلیْوَم أ

ْتَمْمــُت َعَلیُكْم ِنْعَمتى« نعمت 
َ
َلكــْم دیَنكْم َو أ

براى چیست؟ براى اینكه ما یكسرى نیازهایى 
داریــم. اگر ما به آب نیاز نداریم، پس آب به چه 
دردى مى خورد كه خــدا بخواهد به من منت 
بگــذارد و بگویید كه من به تو نعمــت دادم؟! 
نعمت خدا بر اســاس نیازهاى ما بوده است. 
ما یكسرى نیازهاى نباتى و یكسرى نیازهاى 
حیوانى و یكســرى نیازهاى انسانى و متعالى 
قدسى و ملكوتى داریم. االن ما واقعًا نیازهاى 
نباتى و حیوانى جوانان را درک مى كنیم؟ واقعًا 
آن قدر كه به روســرى برخى خانم هاى جامعه 
حساس هستیم، به نیازهاى عدیدۀ آن جوانان 
حساس هستیم؟ وقتى موال على علیه السالم 
جوانى را مى بیند كه خودارضایى مى كرد، به 

دست او زد فقط به حدى كه دستش یک مقدار 
قرمز شد و بعد دستور داد كه از بیت المال هزینۀ 
ازدواج او را فراهــم كننــد. امــروزه یک جوان 
بخواهــد وام ازدواج بگیرد، دمــار از روزگارش 
در مى آید. میلیاردها پول دزدى مى شــود، اما 
جوانان نمى توانند هزینۀ ازدواج خود را فراهم 
كننــد. بنابراین آیــا ما واقعًا نیازهــاى نباتى و 
حیوانى انســان ها، به خصوص جوانــان را در 
نظر مى گیریم؟ نیازهاى انسانى انسان آزادى، 
احساس عزتمندى و... است. این ها را هم در 
نظر نمى گیریم. پارادایم غدیرى این است كه بر 
محور این نیازها بنیادین باشند. نه اینكه فقط 
دستور داده بشود باید فالن كار را انجام بدهید. 
با این رویكرد دیــن دارى راه به جایى نخواهد 

برد.
در نهایت یک شــیفت پارادایمى باید بكنیم  
ْنَیا َحَســَنًة فقط« و از »َوِفى  َنا آِتَنا ِفى الُدّ از »َرَبّ
ْنَیا  َنا آِتَنــا ِفى الُدّ اآلِخَرِة َحَســَنًة فقط« به »َرَبّ
اِر«.  َحَسَنًة َوِفى اآلِخَرِة َحَســَنًة َوِقَنا َعَذاَب الَنّ
بعضى ها فقط از خدا دنیاى آباد خودشــان را 
مى خواهنــد. این منطق غدیرى نیســت وما 
این را قبول نداریم؛ كما اینكه قبول نداریم كه 
از خــدا بخواهیم فقط آخرت ما را آباد كند و از 
دنیا غفلت كنیم. چه كسى گفته است كه دنیا 
ارزشى ندارد؟ خوارج مظهر این بودند كه دنیا 
را رها كنند و فقط به آخرت بچســبند. دنیا را 
ترک كرده بودند و با این گمان كه دارند آخرت 
خود را آباد مى كنند! ما ایــن پارادایم را قبول 
نداریم و باید از آن شیفت كنیم به پارادایمى كه 
هم آبادى دنیا را داشــته باشیم و هم آخرت را. 
در واقع نه منطق اموى را قبول داریم كه فقط 
دنیا را قبول دارد و از آخرت غفلت مى كند و نه 
منطق خــوارج را كه دنیا را رها كرده و فقط به 
آخرت چسبیده است. بلكه منطق علوى دنیاى 
زیبا در كنار آخرتى زیبا به دور از هر گونه آتش، 
حتى به اندازۀ كشتن یک مورچه. زیرا به قول 
استاد الهى قمشه اى هر كس دلى دارد / یک 
مور را نیازارد / كان مــور هم از دلبر دارد اثرى 

بر دل.
اگر این شــیفت پارادایمــى را انجام بدهیم، 
بــه نظرم به منطــق غدیر نزدیک مى شــویم و 
مى توانیم بگوییم كه ما غدیرى هستیم یا دست 
كم در این راستا حركت مى كنیم. یعنى عاشق 

اهل بیت علیهم السالم  هستیم.
پیــام غدیــر را در چند جملــه به طور 

خالصه براى ما تبیین کنید.
غدیر یعنى انسانیت، رشد، كمال؛ ما متأسفانه 
خیلى بد موال على علیه السالم را معنا كردیم. 
اگر قرآن را مجســم كنند، مى شود موال على 
علیه الســالم. اگر على را بنویســند، مى شود 
قرآن؛ و دغدغۀ رسول الله )ص( قرآن بود و على 
علیه السالم تربیت یافتۀ حضرت رسول الله بود. 
لذا غدیر یعنى انســانیت، رشــد و كمال. كما 
ْكَمْلُت 

َ
اینكه در قرآن ذكر شــده است: »اْلَیْوَم أ

ْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم 
َ
َلُكْم ِدیَنُكْم َوأ

ْساَلَم ِدیًنا« این همان معنایى است كه من از  اْلِ
غدیر مى فهمم.

در پایــان اگــر نکتــۀ خاصــی دربــارۀ 
پیــام واقعۀ غدیر یا شــخص حضرت علی 
علیه الســالم باقی مانده و ضــرورت دارد 
گفته بشــود، آن را به عنوان حســن ختام 

گفت وگو بیان بفرمایید. 
موال على علیه السالم مى فرماید:

ْنَیا  ِذیَن َنَظُروا ِإَلى َباِطِن الدُّ ِه ُهُم الَّ ْوِلَیاَء اللَّ
َ
»ِإنَّ أ

اُس ِإَلى َظاِهِرَها َو اْشَتَغُلوا ِبآِجِلَها ِإَذا  ِإَذا َنَظَر النَّ
ْن 

َ
َماُتوا ِمْنَها َما َخُشوا أ

َ
اُس ِبَعاِجِلَها َفأ اْشَتَغَل النَّ

ُوا 
َ
ُه َسَیْتُرُكُهْم َو َرأ نَّ

َ
ُیِمیَتُهْم َو َتَرُكوا ِمْنَها َما َعِلُموا أ

اْسِتْكَثاَر َغْیِر ِهْم ِمْنَها اْسِتْقاَلاًل َو َدَرَكُهْم َلَها َفْوتًا 
اُس ِبِهْم  اُس َو ِسْلُم َما َعاَدى النَّ ْعَداُء َما َساَلَم النَّ

َ
أ

ُعِلــَم اْلِكَتاُب َو ِبِه ُعِلُموا َو ِبِهــْم َقاَم اْلِكَتاُب َو ِبِه 
َقاُمــوا اَل َیَرْوَن َمْرُجّوًا َفْوَق َما َیْرُجوَن َو اَل َمُخوفًا 

َفْوَق َما َیَخاُفوَن؛
دوستان خدا آن اند كه به درون دنیا نگریستند، 
هنگامى كه مردم برون آن را دیدند، و به فرداى 
آن پرداختند آن گاه كه مردم خود را ســرگرم 
امروز آن ساختند، پس آنچه را از دنیا ترسیدند 
آنان را بمیراند، میراندند، و آن را كه دانستند به 
زودى رهاشان خواهد كرد راندند و بهره گیرى 
فراوان دیگــران را از جهان خوار شــمردند، و 
دست یافتنشان را بر نعمت دنیا، از دست دادن 

آن خواندند.
دشــمن آن اند كه مردم با آن آشتى كرده اند. 
و با آنچه مردم با آن دشــمن اند در آشتى به سر 

برده اند.
كتاب خدا به آنان دانســته شد و آنان به كتاب 
خــدا دانایند. كتاب به آنان برپاســت و آنان به 

كتاب برپایند.
بیــش از آنچه بــدان امید بســته اند، در دیده 
نمى آرند. و جز از آنچه از آن مى ترسند از چیزى 

بیم ندارند.«
 بعضى هــا همیــن روایــت را با نــگاه منفى 
مى فهمند. اساســًا باطن دنیا بسیار زیباست. 
هــم ظاهرش زیبا اســت و هــم باطنش؛ ولى 
رویكرد اولیا به دنیا همراه با توجه است و فقط 

در ظاهر نمى مانند.
حكیم فردوسى به زیبایى همین معنا را سروده 

است:
اگر خلد خواهى به دیگر سراى 

بنزد نبّى و وصّى گیر جاى
 گرت زین بد آید گناه من است

 یقین دان كائن راه، راه من است
یكى از معجزات تاریخ این اســت كه ملت 
بزرگ ایران با همۀ هوشــمندى و اندیشۀ 
خودش از میــان این همــه كاخ ها، تخت 
جمشــیدها، ایــوان مدائن ها، رفــت و در 
خانۀ ِگلــى على و فاطمه زانو زد؛ به خاطر 
اینكه انسانیت، رشــد، كمال و اوج عرفان 
و معنویت را در آنجا دید.  متأســفانه امروزه 
ما از این معارف آن گونه كه باید اســتفاده 

نمى كنیم.
امیدواریم انقالب اســالمى ما كه مدیون امام 
راحل و خون هزاران شهید گلگون كفن است 
زمینه ســاز حاكمیت انســان كامل )ولى الله 

اعظم ارواحنا لمقدمه الفدا( شود.

باید یک شیفت 
پارادایمی به دین 

خدا داشته باشیم. 
دین حقیقی، دین 

خداى مهربان است. 
اما متأسفانه اسم 
اهل بیت و موال 

علی علیه السالم را 
می آوریم، اما روش و 
منش ما با خشونت 
همراه است. االن به 
دنبال روش کسانی 

هستیم که تازیانه شان 
از شمشیر حجاج 
ترسناک تر است. 

می خواهیم مهربانی 
را کنار بگذاریم و 

بترسانیم. حال آنکه 
قرآن می فرماید: 

َم اْلُقْرآَن  ْحَمُن َعلَّ »الرَّ
َمُه  َخَلَق اإل ْنَساَن َعلَّ

ْحمُن  اْلَبَیاَن ... .« و »الَرّ
َعَلی اْلَعْرِش اْسَتوى... 
.« یعنی بر مرکز قدرت 
این عالم مهربانی تکیه 

زده  و این عالم ُپر از 
مهربانی است
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کدام یــک از زنان، واقعۀ غدیر و خطبۀ کامل 
حضرت رسول الله را نقل کردند و نامشان هم در 
کتب تاریخی به عنوان ناقالن حدیث غدیر ثبت و 

ضبط شده است؟ 
برخــى از زنان، از جمله همســران پیامبــر اكرم در 
حجة الوداع حضور داشتند. همۀ آن ها به عنوان ناقالن 
واقعۀ غدیر مى توانســتند در طول تاریخ نقش داشته 

باشند.
 دربــارۀ بعضى از ایــن خانم ها مداركى هســت كه 
حدیث غدیر را نقــل كرده اند و اولین فردى هم كه از 
ناقالن واقعى غدیر هست، خانم حضرت فاطمه زهرا 
ســالم الله علیها است كه به  افراد  حاضر در مسجد، 
واقعۀ غدیر و خطبۀ رســول الله)ص( را یادآورى كرد 
و فرمود: »مگر نه این اســت كه پدرم فرمود من كنت 
مواله فهذا على مــواله؟« این فرمایش حضرت زهرا 
كه فرمود: »أنســیتم قول رســول الله صلى الله علیه 
و آلــه یوم غدیرخم؟« در آنجا خطبۀ پیامبر را یادآورى 
مى كند. مدركى كه این مطلب را یادآورى مى كند خود 
كتاب الغدیر اســت در جلد یكم؛ و این كالم حضرت 
زهرا ســالم الله علیهــا در طول تاریخ، توســط خانم 
فاطمه، دختر امام رضا علیه السالم از طریق  فاطمه و 
زینب دختران حضرت موسى ابن جعفر علیه السالم 
نقل شده است. به عبارتى فرمایش حضرت زهرا اول 
توسط ام كلثوم دختر آن بانوى گرامى نقل شده و بعد 
فاطمه و سكینه دختران امام حسین علیه السالم از ام 
كلثوم این حدیث را نقل مى كنند و ناقل بعد از این ها 

در  تاریخ،  فاطمه بنت على ابن الحسین علیه السالم 
اســت و بعد از ایشــان فاطمه بنت محمــد ابن على 
علیه السالم دختر امام باقر كه از عمه اش نقل مى كند 
و بعد از ایشان در طول تاریخ فاطمه دختر امام صادق 
علیه السالم كه از عمه اش این حدیث را نقل مى كند 
و بعــد آن بزرگوار هم فاطمه و زینب دختران موســى 
ابن جعفر ناقالن این حدیث هستند كه فاطمه بنت 
على ابن موسى الرضا علیه السالم از عمه هایش این 
حدیث را نقل كرده اســت. به ایــن ترتیب مى توانیم 
بگوییم كه در طول حداقل نزدیک به دویســت سال 
خود دختران اهل بیت ناقالن حدیث غدیر هســتند 
و ایــن نقل حدیث خودش اثر دارد براى نســل هایى 
كه هم عصــر آن بزرگواران بودند و نســل هاى آینده؛ 
بنابراین با نقل شان حدیث غدیر را زنده نگه داشتند 
و به نسل هاى بعد منتقل كردند و ما هم از طریق نقل 
این بزرگواران كه در كتاب ها ثبت شده و به دستمان 
رسیده، از نظر علمى هم مى توانیم به این منابع استناد 
كنیم. به طور كلى باز در بین اصحاب رســول الله نام 
خانم اسما بنت عمیس هم قید شده كه ایشان حدیث 
غدیر را نقل كرده است. خانم هاى صحابى پیامبر اكرم 
بودنــد و حدیث غدیر را نقل كردند و ما در هیچ كتاب 
رجالى نفــى و رد این زنان رواى را نداریم. یعنى هیچ 
كتاب رجالى این زنان را به عنوان اینكه كذاب یا جاعل 
حدیث باشند، نیاورده است؛ نه در منابع اهل سنت و 
نه در منابع شیعى. بنابراین این زنانى كه راوى حدیث 
غدیر بودند، كالمشان مورد تأیید و معتبر است و تكرار 

این حدیث توسط این روایان در هر طبقه، اعتبار باالى 
حدیث غدیر را نشــان مى دهد. اصل مســئلۀ والیت 
آقا امیرالمؤمنین علیه السالم بعد از رسول الله است 
و البته پس از ایشــان هم فرزندان بر حقش كه اولیا و 
ائمۀ الهى هستند و بر همۀ مسلمانان والیت دارند و در 

جایگاه پیامبر اكرم مطرح  اند.
حضرت فاطمه زهرا ســالم الله علیها براى 
حفــظ و حمایــت از غدیر و پیام حقیقــی آن چه 

نقشی ایفا فرمود؟
اولین شخصى كه بر حمایت حدیث غدیر و فرمایشات 
پیامبر اكرم مؤثر واقع شد، خانم حضرت فاطمه زهرا 
سالم الله علیها بود. گزارش هاى دربارۀ ایشان نشان 
دهندۀ این اســت كه حضــرت در حقیقت جانش را 
براى همین امر والیت فدا كــرد. طلب فدک و اموال 
خود از خلیفۀ اول، به خاطر حمایت از همین مسئلۀ 
والیت و امامت بود. حضرت مى دانســت با فرمایش 
پیامبر اكرم)ص( مبنى بر اینكه اولین كســى كه مرا 
مالقات مى كند، تو هستى، خیلى زود رحلت مى كند؛ 
اما براى حمایــت از والیت و امامت فدک و اموالش را 
طلب كرد تا آن اموال پشــتوانۀ اقتصــادى امر والیت 
و امامت باشــند؛ هم بــراى امیرالمؤمنین و هم براى 
فرزندانش و این نهایت حمایت خانم حضرت فاطمه 
زهرا سالم الله علیها بود. مى خواست به مسجد برود 
و فــدک و حق خود را طلب كنــد و از والیت و امامت 
امیرالمؤمنین علیه السالم هم دفاع نماید. آن حضرت 
واقعًا الگویى براى همۀ زنــان و مردان در طول تاریخ 

نهله غروی نائینی:

اولین کسی که به واقعه غدیر تمسک کرد صدیقه طاهره)س( است
خانم دکتر نهله غروى نائینی نوه پسرى مرحوم میرزاى نائینی، استاد  دانشگاه تربیت مدرس در رشته گروه علوم قرآن و حدیث، پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 
13۸3، استاد نمونه دانشکده علوم انسانی درسال 1393، مدیر گروه علوم و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، مدیر گروه رشته مطالعات زنان و نویسنده پنج جلد 

کتاب و بیش از پنجاه مقاله است.

به مناسبت هجدهم ذی الحجه؛ عید سعید غدیر خم
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بوده اســت كه براى حمایت از والیت و امامت 
جــان خود را فدا كرد. اقــدام حضرت فاطمه 
زهرا سالم الله علیها به خاطر این اهمیت دارد 
كه ایشــان دختر پیامبر اكرم صلى الله علیه و 
آله بود و همه ایشــان را مى شناختند. همگى 
حضرت زهــرا را به وثاقت و درســتى و پاكى 
مى شناختند و بنابراین كالم و حمایت ایشان 
نهایت اتمام حجت براى همۀ مردان و زنان آن 

عصر قلمداد مى شد.
یعنی حضرت فاطمه زهرا ســالم الله 
علیها فدک را براى پشــتوانۀ اقتصادى از 

امر والیت طلب کرد؟
بلــه؛ براى حمایــت از امر اقتصــادى والیت 
امیرالمؤمنیــن بــود. خــود حضــرت زهــرا 
مى دانســت كه به زودى از دنیا خواهد رفت؛ 
چون پیامبر اكرم این وعده را به ایشــان داده 
بود. اما به خاطر مسئلۀ اقتصادى امامت، آن 
اقدام تاریخى را انجام داد. امر امامت و والیت 
نیاز به حمایت اقتصــادى دارد؛ همچنان كه 
پیامبــر اكــرم)ص( هم با حمایــت اقتصادى 
حضرت خدیجه توانســت بخشــى از رسالت 
الهى خود را پیش ببرد. اگر حمایت و سرمایۀ 
حضرت خدیجه نبود، موفقیــت پیامبر اكرم 
بسیار سخت و تقریبًا ناممكن مى شد. در باب 
امر امامت و والیت و حكمرانى در جامعه، امور 
اقتصادى بســیار مهم است و حضرت زهرا به 
این خاطر فدک و میراث خود را از خلیفۀ اول 

طلب كرد.
زنــان حامی والیــت و امامــت از نظر 

تاریخی به چند دسته تقسیم می شوند؟
آن هایــى كه حامــى والیت بودنــد و بعد هم 
با خلیفــۀ وقت بیعــت نكردنــد و دنباله روى 
امیرالمؤمنیــن بودنــد، در یــک دســته قرار 
مى گیرنــد. از جمله این افراد حضرت فاطمه 
زهرا ســالم اللــه علیهــا اســت. آن هایى كه 
به والیــت امیرالمؤمنیــن اعتقاد داشــتند و 
دنباله روى امیرالمؤمنین بودند و بعد از شهادت 
ایشان حتى در دربار معاویه در پى احقاق حق 
بودند و از على ابن ابیطالب حمایت كردند با 
اینكه معاویه با تمام قدرتش و دستگاه حكومتى 
كه داشــت، زنــان آن شــهامت را داشــتند و 
امیرالمؤمنین را حمایت كردند و كالم حق را 
دربارۀ على گفتند. این ها یک دسته هستند. 
دستۀ بعدى، زنانى هستند كه در طول تاریخ 
احادیث نقل كردند و باعث شــدند مسلمانان 
را در طول تاریخ براى امر والیت و امامت بیدار 
كنند. چــون اگر حدیث فقط در یک مقطعى 
نقل بشود و بعد ادامه پیدا نكند و راویان بعدى 
هم آن را ادامه ندهند، ممكن اســت خیلى ها 
به راحتى بگویند این حدیث ســاخته شــدۀ 
یک شخص غیر از ائمه بود؛ اما وقتى حدیثى 
تكرار مى شــود خود نشــان دهندۀ این است 
كه آن حدیث اصالــت دارد و از جانب معصوم 
صادر شــده اســت و راویان معتبر و موثقى آن 
را نقل كردنــد. در واقع در این عرصه دو گروه 
بودند؛ یكى اخبار زنان صحابى در رأس آن ها 
حضرت زهرا ســالم الله علیها، ام سلمه و... 

بودند و گــروه دوم زنانى هســتند كه حدیث 
غدیــر و فرمایش هاى حضرت رســول الله را 
سینه به سینه در طول تاریخ نقل مى كردند و 
حافظ و حامى وثوق این حدیث بودند. بودن با 
امیرالمؤمنین خودش نشان دهندۀ حقانیت 
حضــرت بود كه به جامعه نشــان بدهند حق 
با ایشــان اســت و نه با دستگاهى كه خالفت 
را به دســت گرفته است. زنانى كه پس از این 
دوران آمدند، با نقل  احادیث مسئلۀ حقانیت 
و واقعۀ غدیر را همچنان ثابت نگه داشتند. در 
واقع راویان زن كه حدیث غدیر و فرمایش هاى 
حضرت رســول اللــه را نقل كردنــد، پس از 
حضرت زهرا سالم الله علیها ادامه پیدا كردند.

آیــا این زنــان عالوه بر حدیــث غدیر، 
احادیث دیگر را هم نقل می کردند؟

بله؛ عالوه بر حدیث غدیــر، حدیث معروف 
»یــا علي أنت مني بمنزلة هارون من موســى 
إال أنــه ال نبي بعــدي« هم در اثبــات والیت و 
امامت حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم نقل 
مى كردنــد. تمام آن زنــان راوى حدیث غدیر 
كه نامشان را عرض كردم، این قبیل احادیث 
را هم نقل مى كردند. نقل شده كه اسما بنت 
عمیس شصت روایت از پیامبر اكرم نقل كرده 
كه بیشتر آن روایات در منزلت امیرالمؤمنین 
علیه السالم هســتند. باالخره در یک دورانى 
همسر حضرت هم بود و طبیعتًا تمامًا و با كمال 

وجود، جایگاه امیرالمؤمنین را درک مى كرد.
گفته می شود عایشــه همسر پیامبر 
اکرم، هم یکی از راویان واقعۀ غدیر است. 

این قضیه آیا صحت دارد؟
من روى عایشــه، دختر ابوبكر كار نكرده ام و 
نخواســتم كار كنم و بیشتر تمركزم روى زنان 
شیعه بوده است. همین قدر مى دانم كه طبق 
جمــع آورى ابن عقده در مســئله والیت كه از  
105 راوى جمــع كرده اســت عایشــه دختر 
ابوبكر  را در زمرۀ راویان حدیث غدیر ذكر كرده 
است. ابن شهر آشــوب گزارشگر این مطلب 
است. عالمه امینى هم در جلد اول الغدیر این 
مطلب را ذكر كرده اســت و گفته مى شود كه 

عایشه هم در حجةالوداع جزو حاضران بود. 
پیام مهم غدیر براى زنان جامعۀ ما چه 

بوده است؟
 مسئلۀ اطاعت از امیرالمؤمنین علیه السالم و 
ائمه علیهم السالم یكى از پیام هاى مهم غدیر 
بــراى زنان ما بوده اســت. اینكه جایگاه ائمه 
اطهار بعد از پیامبــر اكرم براى همۀ ما مطرح 
است و طبیعتًا مسئلۀ اطاعت كردن از سنت 
ائمه از جمله وظایف ما زنان است. همان طور 
ِذیَن  َهــا اَلّ ُیّ

َ
كه خدا در قــرآن مى فرماید: »َیا أ

ْمِر 
َ
وِلي اْل

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوا الَرّ

َ
َه َوأ ِطیُعوا الَلّ

َ
آَمُنوا أ

ِمْنُكْم« بنابراین وظیفه داریم كه از آن بزرگواران 
اطاعت كنیم. در مسائل مختلف مى توانیم آنان 
را الگوى خودمان قرار بدهیم و اطاعت نماییم.

وظیفۀ اصلی مــا در قبال واقعۀ غدیر 
چیست؟

توجه بیشتر به جایگاه اهل بیت علیهم السالم 
از وظایــف همۀ ما مســلمانان اســت. زیارت 

جامعه به ما كمــک مى كند تا جایگاه ائمه در 
نزد خداوند را بیشــتر و بهتر درک كنیم. ائمه 
مانند افراد معمولى نبودند. آنچه انجام دادند 
و گفتند مورد رضاى خداوند بود. رفتارشــان 
را با علم لدنى كه داشــتند انجــام مى دادند و 
طبیعتًا هر چه مى گفتند حــق بود و جز حق 
هم نبود؛ چون باقى انسان هاى معمولى این 
امــكان را دارنــد كه دچار خطا بشــوند؛ ولى 
آن بزرگــواران چون دچار خطا نمى شــدند، 
بــه اذن الهــى تمامًا بر حــق و حقیقت بودند 
و اطاعــت از فرمایش هاى آنان باید ســرلوحۀ 
زندگى خودمان باشد. در این صورت است كه 
مى توانیم به آگاهى بهتر از واقعۀ غدیر و ارزش 

حقیقى آن برسیم.
زنان جامعه امروز ما براى درک بهتر و 
صحیح تر واقعۀ غدیر باید چه کارى انجام 

بدهند؟
 زنان جامعۀ ما باید بیشتر و بهتر دربارۀ واقعۀ 
غدیر مطالعه كنند. خود خطبۀ حضرت رسول 
الله صلى الله علیه و آلــه را دقت نمایند كه به 
چه معنایى ایراد شــده است. در ابتدا حضرت 
رســول الله صلــى الله علیه و آلــه از امت خود 
درباره والیت خویش بر آنان از آنها بیعت گرفت 
و وقتى جایگاه امیرالمؤمنین علیه الســالم را 
بیان فرمود، بیعت را تكرار فرمود. بنابراین باید 
هر لحظه به فكر این قضیه باشیم و در این فكر 
باشــیم كه واقعۀ غدیر تعیین كنندۀ سرنوشت 
جامعۀ اسالمى است. اینكه حق باید بر باطل 
پیروز باشد و باطل نتواند زمام جامعۀ اسالمى را 
در دست بگیرد. امروزه وقتى انتخابات مى شود 
و مــا قصد داریم كه مســئولیت اجرایــى را به 
دســت كسى در جامعه اسالمى بسپاریم، باید 
این را در نظر بگیریــم افرادى را انتخاب كنیم 
كه شایســتگى و ویژگى هایشان بیشتر به اهل 
بیت علیهم السالم نزدیک باشد به جاى  اینكه 
مســائل مادى یا تحصیالت دانشگاهى آنان را 
در نظر بگیریم. اصل و اعتقادات و اخالق و علم 
صحیح دینى افراد هم مهم است. همچنین در 
رفتار خودمان باید از اهل بیت علیهم الســالم 
اطاعــت كنیــم. هدف پیامبــر اكــرم و هدف 
خداوند جز سعادت بشر نبود. بنابراین بهترین 
سعادت پیروى از زندگانى اهل بیت است. اگر 
آنان را ســرلوحۀ زندگى خودمــان قرار بدهیم 
و راه صحیــح پیروى را بــه فرزندانمان آموزش 
بدهیم و هر لحظه خودمان به یاد داشته باشیم 
و به اطرافیان خودمان هم با زبان و رفتار صالح 
یادآورى كنیم كه جایگاه اهل بیت علیهم السالم 
تا چه اندازه است، ان شاءالله چنین رویكردى 

مى تواند در رفتار همۀ ما مؤثر باشد.
ما باید هــم روایت غدیــر را درک كنیم و هم 

درایت آن را.
امیــدوارم خداونــد بــه مــا بصیــرت بدهد تا 
بتوانیم معناى حقیقى غدیر و والیت اهل بیت 
علیهم الســالم را درک كنیــم و در زندگى خود 
واقعًا پیاده نماییم و به نســل بعدى هم آموزش 
بدهیــم تــا ان شــاءالله خداوند مــا را از بالها و 

شیاطین حفظ كند.

در طول حداقل 
نزدیک به دویست 
سال خود دختران 

اهل بیت ناقالن 
حدیث غدیر هستند 

و این نقل حدیث 
خودش اثر دارد براى 
نسل هایی که هم عصر 

آن بزرگواران بودند 
و نسل هاى آینده؛ 

بنابراین با نقل شان 
حدیث غدیر را زنده 

نگه داشتند و به 
نسل هاى بعد منتقل 

کردند و ما هم از طریق 
نقل این بزرگواران که 
در کتاب ها ثبت شده 
و به دستمان رسیده، 

از نظر علمی هم 
می توانیم به این منابع 

استناد کنیم
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چــه ضرورتــی در پرداختن بــه موضوع غدیر 
می بینید و جایگاه امامت در مذهب شیعه چیست؟

از اّولین روز بعثت پیامبــر اكرم )صّلى الله علیه و آله و 
سّلم(، على علیه الّســالم تنها حامى و طرفدار پیامبر 
اكرم بوده اســت و دردوران 23 ساله نبّوت، پیامبر اكرم 
در سفر و حضر پیوسته خالفت امیرمومنان على علیه 
الّســالم را براى مردم بیان نموده است. كتب و مدارک 
شــیعه و سّنى پر است از بیان احادیث و روایات معتبره 
در ایــن مورد؛ از جمله در حدیث یوم اّلدار كه مربوط به 
آیه انذار است، و مطابق آن پیامبر اكرم در خانه ابوطالب 
دست هاى على را فشرد و فرمود: »إنَّ هذا أِخى َو َوِصیى 
َو َخِلیَفِتى فیُكم َفاسَمُعوا َلُه و أِطیعوه« یعنى این]آقا[، 
برادر، وصى و جانشــین من در میان شماست، پس به 

حرف او گوش دهید و او را اطاعت كنید.
نَت ُمنِذٌر َو ِلُكلِّ َقوٍم َهاٍد« 

َ
ما أ در تفســیر آیه شــریفه»ِإنَّ

َنا الُمنِذُر« انذار دهنده ام؛ و سپس به دستش 
َ
فرمود:»أ

نَت الَهاِدى َیا 
َ
به دوش على)ع( اشــاره كرد و فرمــود: »أ

َعلىُّ َیهَتِدى ِبَک الُمهَتُدوَن ِمن َبعِدى« یعنى اى على! 
تو هدایــت كننده اى و پس از من به وســیله تو هدایت 

شدگان، هدایت مى شوند. 
ضرورت و لزوم جانشــینى امیرمومنان پس از حضرت 
رسول)ص( را قرآن در سوره مائده به خوبى بیان كرده 
نِزَل ِإَلیَک 

ُ
غ مآ أ ُسوُل َبلِّ َها الرَّ یُّ

َ
اســت كه مى فرماید: »یآ أ

غَت ِرساَلَتُه َو اللُه َیعِصُمَک  َک َو ِإن َلم َتفَعل َفَما َبلَّ ِمن َربِّ
اِس« یعنى اى پیامبر! آن چه را كه به تو نازل شده  ِمَن النَّ
است به مردم برســان و اگر نرسانى، رسالتش را انجام 
نداده اى و خداوند تو را از ]شر[ مردم محفوظ مى دارد. 

سّید رضى در كتاب»مناقب فاخره« ازمحّمد بن اسحاق 
از امام باقر از پدرش از جّدش امام حسین)ع( در تفسیر 
این آیه نقل كرده اســت كــه آن حضرت فرمود: »چون 
پیامبر اكرم)ص( از حّجه الــوداع )آخرین حج او( فارغ 
شــد، در سرزمینى به نام »ضوجان« پیاده شد و این آیه 

نازل گشت«.
ما چند نكته از آیه فوق مى فهمیم:
1. این آیه خطاب به پیامبر است.

2. خدا به پیامبر امر كرده اســت كه به مردم برســان 
)یعنى بر او واجب نموده است( و اگر نرساندى پیامبریت 

را انجام نداده اى و ناقص گذاشته اى.
3.اگر از حسودان و منافقان مى ترسى، خداوند تو را از 
]شر[ آن ها محافظت مى كند؛ چون خیلى از صحابه و 
بزرگان نسبت به على)ع( حسادت مى ورزیدند كه قرآن 
اَس َعَلى َمآ َءاَتیُهُم اللُه ِمن  م َیحُسُدوَن النَّ

َ
مى فرماید:»أ

َفضِله...« یعنى آنان به مردم ]منظور پیامبر و خاندان او 
هستند[ به خاطر آن چه خداوند از فضلش به آنان عطا 

كرده است، حسادت مى ورزند.
 والیت و جانشینى پیامبر اكرم)ص( آن قدر مهم است 
كه حّتــى در روایات آن را از نمــاز، روزه، حج، خمس، 
زكات و... مهم تر دانســته اند. در وسائل الّشیعه )ج 1، 
ص 121( أبى حمزه از امام محّمدباقر)ع( روایت مى كند 
اَلِه َو  كه فرمود: »ُبِنَى االســالُم على خمٍس َعَلــى الصَّ
وِم َو الَحِجّ َو الَوالَیِه َو َلم ُیناَد ِبَشىٍء َكما ُنوِدَى  َكاِه َو الصَّ الزَّ
ِبالَواَلَیه« یعنى اسالم بر پنج پایه استوار است: بر نماز، 
زكات، روزه، حــج و والیت و به هیچ چیزى مانند والیت 
ندا نشده و اهمیت داده نشده است. پرواضح است كه 

والیت ســبب تحكیم نماز، زكات و دیگر اعمال واجب 
اســالم اســت، و والیت و امامت متكّفل بیان شریعت و 
احكام خمســه از وجوب، اســتحباب، كراهت،اباحه و 
حرمت اســت. اگر امام باقر و امام صادق)ع( نبودند ما 
یک دوره فقه اســالمى مبسوط نداشتیم و پیامبر اكرم 
در خطبه غدیر مى فرماید: »من از دنیا مى روم و دو چیز 
گران بها را در میان شما مى گذارم یكى ثقل اكبر است 
كه آن كتاب خداســت و دیگرى عترت و اهل بیت من 
هستند كه این ها بیان كننده احكام قرآن مى باشند؛ اگر 
به این دو چنگ زدید و متوّســل شدید گمراه نخواهید 
شــد«. با توّجه به این مــوارد و موارد مشــابه، ضرورت 
پرداختن به موضوع غدیر مشــّخص مى شود و جایگاه 

امامت پس از پیامبر اكرم)ص( روشن مى شود.
می توانید واقعه غدیر را به اجمال بیان فرمایید.

واقعــه غدیر و داســتانش از این قرار بــود كه حضرت 
رســول)ص( پس از انجام حّجه الــوداع كه آخرین حج 
غ مآ  ُســوُل َبلِّ َها الرَّ یُّ

َ
آن حضــرت بود، وقتى نزول آیه»یآ أ

َک...« را از طرف خدواند به وســیله  نــِزَل ِإَلیَک ِمن َربِّ
ُ
أ

جبرئیل دید، مأمور شد كه پیامبرى خود را با جانشینى 
امیر مومنان على)علیه الّســالم( به كمال برساند چون 
خداى متعال بــا تأكید فراوان از آن حضرت خواســته 
بود كه على)ع( را جانشین خود گردان كه رسالت تو را 
تكمیل نماید و إاّل رسالتت ناقص خواهد بود. حضرت 
هم مردم را در جایى به نام غدیر-كه چهار راهى بود كه 
مسلمانان از هم جدا مى شدند - جمع كرد و فرمود من 
به زودى دعوت حق را لّبیــک مى گویم و دو چیز گران 
بها در میان شــما باقى مى گذارم كــه اگر به آن دو چیز 

مرتضی احمدیان نجف آبادی:

وظیفه ما در عید غدیر شاد بودن
 شاد کردن و تبیین حقایق این واقعه است

حجت االسالم والمسلمین مرتضی احمدیان نجف آبادى نویسنده مذهبی در این مصاحبه ضمن بیان برخی دالیل قرآنی و روایی حقانیت وصایت حضرت 
علی)ع(، از داستان عید غدیر و دالیل مخالفت دیگران با این قضیه مهم  و نیز پیام هاى عید غدیر و وظایف فردى و اجتماعی شیعیان در قبال آن سخن گفت و 

در پایان به جایگاه محّبت اهل بیت)علیهم الّسالم( نزد فرق اهل سّنت پرداخت.

به مناسبت هجدهم ذی الحجه؛ عید سعید غدیر خم
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تمّسک كردید ]و عمل نمودید[، گمراه نخواهید 
شد؛ و این سخنان حضرت را شیعه و سّنى به نام 
»خطبه غدیر« آورده اند؛ و آن گاه جهاز شترها 
را روى هم گذاشــتند كه به صــورت منبرى در 
آمد و دست حضرت على)ع( را باال برد كه همه 
مردم زیر بغل هاى آن حضرت را دیدند و حضرت 
رسول)ص( در برابر حدود صد هزار نفر فرمود: 
لّلهمَّ واِل َمن 

َ
»َمن ُكنُت َموالُه َفهذا َعِلىٌّ َموالُه أ

واالُه و عاِد َمن عــاداُه َو انُصر َمن َنَصَره َو اخُذل 
َمن َخَذَله« یعنى هر كه تاكنون من موال و رهبر او 
بودم، هم اكنون على موال و رهبر اوست؛ خدایا 
دوست بدار هر كه او را دوست دارد و دشمن بدار 
هر كه او را دشــمن دارد و یــارى كن هر كه او را 

یارى نماید و خوار كن هر كه او را خوار كند!
اگر دالیل غدیــر واضح اند،پس چگونه 
غیر شیعیان منکر آن می شوند؟ آیا همگی 

عناد دارند؟!
دالیل غدیر بسیار روشــن و واضح است چون 
حضرت در برابر صد هزار نفر حاجى كه اعمال 
خود را انجام داده بودند،آن را بیان كرد و حّتى 
عمر و ابوبكر و دیگر صحابه آمدند و دست بیعت 
با حضرت على دادنــد و گفتند:»َبٍخ َبٍخ یا علىُّ 
صَبحَت َموالَى و َمولى ُكلِّ ُمومٍن و ُموِمَنٍه« یعنى 

َ
أ

تبریــک تبریک اى على! موالى مــن و و موالى 
هر مرد مومن و هر زن مومنى شــدى!  منتهى 
به تعبیر قرآن، به خاطر حقد و كینه هاى دیگر»َو 
نُفُسهم ُظلمًا و ُعُلّوًا« 

َ
َجَحُدوا ِبها َو اســَتیَقَنتها أ

آن ها با این كه در دل یقین داشتند، از روى ظلم 
و دشمنى منكر شدند؛ و یا به خاطر حسادت كه 
اَس  م َیحُسُدوَن النَّ

َ
قرآن بیان فرموده اســت:»أ

َعَلــى َمآ  آتاُهُم اللُه ِمــن َفضِله...« یعنى آنان به 
مردم ]منظــور پیامبر و خاندان او هســتند[ به 
خاطر آن چه خداوند از فضلش به آنان عطا كرده 

است، حسادت مى ورزند. 
پیام غدیر براى زندگی فردى و اجتماعی 

امروز ما چیست؟
پیــام غدیر براى زندگى امروز ما این اســت كه 
هر چه خدا و رسولش)ص( فرمود ما باید مطیع 
ِطیُعوا اللَه 

َ
آنان باشیم چون قرآن مى فرماید: »أ

مِر ِمنُكم« یعنى از 
َ
وِلــى ال

ُ
ُســوَل و أ ِطیُعوا الرَّ

َ
َو أ

خداوند اطاعت كنید و نیز از پیامبر و اولى االمر- 
یعنى ائمه معصوم- اطاعت كنید؛ و اگر پیرو خدا 
و پیامبر اكرم و دیگر ائمه هستیم، باید دستورات 
كامل آن ها را انجام دهیم  و عدم پیروى از پیامبر 
باعث این همه اختالفات شده است كه مى بینیم 
كه همه جز تعداد بسیار اندكى پس از رحلت آن 
حضــرت، از عقیده خود درباره جانشــینى آن 
حضرت برگشــتند و اگر از قرآن و عترت پیروى 
كرده بودند، این همه اختالف به وجود نمى آمد. 
مرحوم آیت الله العظمى منتظــرى)ره( از قول 
اســتادش آیت الله العظمى بروجردى)ره( نقل 
كردنــد كه »اختالف مهم ما در این نیســت كه 
امیرمومنان على)ع( خلیفه اّول بودند یا خلیفه 
چهارم بودنــد؛ اختالف مهم در این اســت كه 
این ها برنامه هاى فقهى دیــن را از بین بردند و 
چهار مذهب شافعى، مالكى، حنفى و حنبلى 
درســت كردنــد كه هیچ كــدام از روســاى این 
مذاهــب چهارگانه در زمان پیامبــر نبودند، در 
صورتى كه حضرت على تمام معالم و برنامه هاى 

دینــى را از پیامبر آموخت و از كودكى در دامان 
آن حضرت رشــد و نمو یافت و حضرت رســول 
در هنگام احتضار هزار باب به آن حضرت تعلیم 
نمود  و دیگر ائمه یكى پس از دیگرى علوم خود 
را از آن حضــرت آموخته انــد و به دیگران تعلیم 
نمودند و فروع فقهیه ما دچار مشكل نیست بلكه 
فروع فقهیه اهل تســّنن- از اعمال روزه، نماز و 

حج و...- دچار مشكل شد«.
وظیفــه ما در عید غدیر در ُبعد فردى و 

اجتماعی چیست؟
وظیفه ما در عید غدیر شاد بودن خود و مسرور 
كردن مومنان است؛ چون روایت دارد»شیعُتنا... 
َیحَزُنوَن ِلُحزِننا و َیفَرُحوَن ِلَفَرِحنا« یعنى شیعیان 
مــا در غم و انــدوه ما اندوهگین و درشــادى ما 

شادند.
مــا در مجالس خود باید مســئله غدیر را براى 
شــیعیانى كه آگاهــى ندارند، روشــن كنیم تا 
دیگــران نتوانند فرزند مومن و شــیعه ما را به و 
سیله رســانه هاى گروهى خود منحرف كنند و 
جوانان ما را دین گریز كنند، همان طورى كه هر 
روز به تعداد جوانان دین گریز ما اضافه مى شود.

چه دلیلــی داریم که در تاریــخ غدیر و 
احادیــث غدیر، »مــوال« به معناى دوســت 

نباشد؟
مرحوم سّید محّمد باقر ســبزوارى در صفحه 
580 جلد سّوم كتاب»سرمایه سخن« در جواب 
این ســوال مى فرماید:»اهل ســّنت و جماعت 
گویند چون فعل صحابــه را حّتى المقدور باید 
حمل بر صّحت كــرد، از این جهت مى گوییم، 
لغت»مولى« در قــرآن به معانى مختلفى آمده 

است. 
1. گاهــى به معناى اولى به تصّرف به كار رفته 
است؛ مانند »مأواكم الّنار هى موالكم« أى اولى 

بكم.
2. گاهــى بــه معناى ناصر اســتعمال شــده 
اســت؛مانند آیه ى»ذلک باّن الله مولى اّلذین 

امنوا و اّن الكافرین ال مولى لهم«
3. گاهى به معناى وارث آمده اســت؛مانند »و 

لكل جعلنا موالى مما ترک الوالدان و االقربون«
4. گاهى به معنــاى وارثان و به معنى عصبه و 
خویشاوندان پدرى ذكر شده است؛ مانند »و اّنى 

خفت الموالى من ورائى«
5. گاهى به معناى دوســت آمده است؛ مانند 

»یوم الیغنى مولى عن مولى شیئا«
و خالصه اهل تسّنن مى گویند چه زیان و ضررى 
داشــت كه ما مــوال را در این جا حمل به معناى 
دوســت یا نظائر این ها بگیریم تــا به مقام خلفا 

جسارت نشود و خالفت آن ها لّكه دار نشود؟!« 
آیا منطقى اســت كه پیامبر اكــرم )ص( در آن 
گرماى سوزان كه همه مردم پس از انجام حج در 
حال برگشتن به اوطان شان بوده اند، این پیام را 
از خداى متعال به مردم برساند كه »پس از من 
على را دوست داشته باشــید و اگر او را دوست 
نداشته باشید، دین ناقص مى ماند و با دوستى او 
دین كامل مى گردد«؟! مسّلمًا هیچ عقلى چنین 
مطلبــى را باور نمى كند؛ بلكــه مقصود این آیه 

اهّمّیت به جانشینى آن حضرت است.
بیشــتراهل ســّنت موال را به معناى»دوست« 
گرفته اند و قندوزى حنفى مذهب كتاب َقطورى 

به نام»ینابیع الموّده« یعنى چشمه هاى محّبت و 
دوستى،  نوشته است. حّتى خیلى از اهل سّنت 
در دوستى ائّمه غلوكرده اند؛ مخصوصًا محّمد 

بن ادریس شافعى، كه گوید:
و ماَت الّشاَفعى و َلیَس َیدَرى                     

ُه اللُه؟ م َربُّ
َ
ُه أ                                         علٌى َربُّ

یعنى شافعى ُمرد در حالى كه نمى داند»على« 
پروردگار اوست یا»الله« پروردگار اوست؟!

و باز محّمد بن ادریس شافعى با تكیه بر آیه»ُقل 
َه ِفى الُقرَبى«،  جرًا إاّل الَمــَودَّ

َ
ســَئُلُكم َعَلیِه أ

َ
ال أ

درباره محّبت داشتن به اهل بیت گوید:
ُكم یا آَل بیِت َرسوِل اللِه ُحبُّ

فرٌض ِمَن اللِه فى القرآِن أنَزَله
ُكم َكفاُكم ِمن َعظیِم الَفخِرِإنَّ

َمن َلم ُیَصلِّ َعَلیُكم ال َصالَه َلُه
یعنــى اى آل بیت پیامبر! حب شــما در قرآنى 
كه خدا آن را نازل كرده اســت، واجبى از سوى 

خداست.
این افتخار بزرگ براى شما كافى است كه هر 
كس بر شــما صلوات نفرســتند، نمازش، نماز 

نیست .
و یا شیخ جلیل شمس الّدین ابن العربى درباره 
محّبت بــه امیرالمومنین و اهلبیت طاهرینش 

گوید:
رأیُت ِوالء آل طه فریضٌه

على رغم اهل الُبعد یوِرُثنى القربى
فما طلب المبعوث اجرًا على الهدى        

                           بتبلیغه إاّل الموّده فى القربى 
محّبت آل طه را واجب دیدم كه به رغم عقیده 
اهل ُبعد ]كه محّبت اهل بیت را سبب دورى از 
خدا مى دانند[، بــراى من نزدیكى به خدا را به 

ارث مى آورد.
پیامبر مبعوث شــده اجرى را بــراى هدایت و 

تبلیغش طلب نكرد به جز موّدت نزدیكان را.
)الّصواعق المحرقه،ص 1۶8(

و ابن ابى الحدید معتزلى سّنى قصیده اى بسیار 
زیبا و شیوا دارد كه ظاهرًا بهترین اشعارى است 
كه در مدح و دوستى موال امیرمومنان گفته است 
و در زیر گنبد آن حضرت و در اطراف ضریح آن 
حضرت منّقش گشته است. چهار بیت اّول این 

قصیده چنین است:
قد قلُت للبرق اّلذى شقَّ الّدجى

ُع فكأن زنجیا هناک یجدَّ
یا برق إن جئَت الغرىَّ  فقل له

أتراک تعلم من بأرضک مودع
فیک ابن عمران الكلیم و بعده

عیسى یقّفیه و احمد یتبُع
بل فیک جبریٌل و میكاٌل  و إسرا

س أجمع  المقدَّ
ُ
فیل و المأل

به برقى كه تاریكى را شكافت گفتم گویى سیاه 
پوستى را بینى بریده باشند و خون بر چهره اش 

دویده باشد.
اى برق اگــر به ســرزمین غّرى-یعنى نجف- 
رفتى، به او بگو آیا مى دانى چه كسى در زمین تو 

به ودیعه گذاشته شده است؟
در تو موسى بن عمران كلیم الله است و بعد از او 

عیسى به دنبال اوست و احمد)ص(.
بلكه جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و همه عالم 

قدس آن جایند. 

مرحوم 
آیت الله العظمی 
منتظرى)ره( از 
قول استادش 

آیت الله العظمی 
بروجردى)ره( نقل 
کردند که »اختالف 

مهم ما در این نیست 
که امیرمومنان علی)ع( 

خلیفه اّول بودند یا 
خلیفه چهارم بودند؛ 

اختالف مهم در 
این است که این ها 

برنامه هاى فقهی دین 
را از بین بردند و چهار 

مذهب شافعی، مالکی، 
حنفی و حنبلی 

درست کردند که هیچ 
کدام از این روساى 

مذاهب چهارگانه در 
زمان پیامبر نبودند، 

در صورتی که حضرت 
علی تمام معالم و 

برنامه هاى دینی را 
از پیامبر آموخت و از 
کودکی در دامان آن 
حضرت رشد و نمو 

یافت
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طلوع نهضت مشروطه و سرفصل حضور 
روحانیت در عرصه سیاست

در ســپهر سیاســت ایران ]حداقل[ بعد ازشــروع حكومت 
قاجار، روحانیون بعد از یــك دوره مبارزات فكرى، به صحنه 
سیاســت وارد شــدند و وقت آن رســیده بود كه به مبارزات 
سیاسى براى رهابخشى كشور از یوغ استعمار گام بردارند. 
براى تبیین چگونگى شروع مبارزات علماى اسالمى در این 
دوره كافیســت اشاره شود به اینكه جنگهاى اول و دوم ایران 
و روس در عهد فتحعلیشــاه، اولین میــدان آزمون روحانیت 
شیعه محســوب شــده كه با فتواى خود براى دفاع از حریم 
اسالم و مسلمین و ســرزمین مقدس ایران به پا خاستند و با 
حضور و ظهور خیره كننده خود در میادین نبرد، تواِن حضور 
در سیاســت و حیات زنده و پویــاى خود را نویــد  دادند؛ اّما 
حكومت ناتوان و ضعیف قاجار، نه تنها از این ظرفیت عظیم 
بهره اى نبرد، بلكه با كارشــكنى و تخطئه،  سعى مى كرد تا 
مبارزات علما را سركوب كند. )بصیرت منش، حمید، علما 
و رژیم رضاشــاه، تهران،عروج،13۷۶،ص3( حماسه تاریخ 
ساز جنبش تنباكو به رهبرى مرجع بزرگ، آیت الّله  میرزاى 
شــیرازى و اعالم فتواى تحریم تنباكو، در صدر این خیزش 

قرار دارد. )همان،ص22(  
طلوع نهضت مشــروطیت با رهبرى مراجــع بزرگ نجف و 
ایران، آغاز حركت جدیدى از روحانیت بود كه رسما دولت و 
حكومت را به مبارزه مى طلبید. علما در جمع بندى جدید، 
استبداد قاجار را مانع هرگونه تحول اساسى در ساختارهاى 
ـ اجتماعى جامعه دانســته و با آن به مبارزه عملى  سیاســى 
برخاستند؛ اگرچه جمعى دیگر از علما بر اساس دل نگرانى 
هایى كــه از مواضِع غــرب بویژه دو قــدرت حاكم بر عرصه 
سیاست ایران)روس ها و انگلیس( داشتند، مبارزه با حكومت 
را صالح ندانسته و نتیجه آن را استیالى بیش از پیش غرب 
بر كشور مى دانستند. بدون شــك شروع مبارزات به رهبرى 
علما و دســتاورد هاى نهضت مشروطه دستمایه اى عظیم و 
غنى در مبارزات ضداستعمارى در صده اخیر بوده و بر اساس 
شــواهدى كه در ادامه ارائه مى گــردد، به عنوان پایه انقالب 

اسالمى محسوب مى گردد.
اولین اتفاِق مثبِت شــروِع جنبِش مشــروطه متحد كردن 
علما براى مبارزه و نقش آفرینى هاى مذهبى- سیاسى بود. 
بدین ترتیب جریان مبارزه روحانیون با همراهى مردم مسیر 
خود را بازیافت. این دوران عرصه بروز آراى سیاســى مراجع 
بزرگ ایران و نجف بود؛ اما آنچه كه مانع حركت جدى علما 

براى مبارزه با حكومت را سبب مى شد، ناامیدى علما از روند 
تحوالت سیاسى و نفوذ روشنفكران غربگرا والبته نگرانى از 
بروز بیش از پیش اختالفات درونى در كشور و بطبع آن فراهم 
شدن زمینه وسیعتر گســترش حضور غربى ها در ایران بود. 
از طرفدار این نظریه مى توان به مواضع آیت الله شیخ فضل 
الله نورى اشاره كرد كه از نظریه"مشروطه مشروعه" حمایت 
مى كــرد و خطر نفوذ غرب را تذكر مى داد. عرصه دیگرى كه 
همگرایى بیشتر علما را به همراه داشت، جنگ جهانى اول 
و آثــار و تبعات آن در ایران و عتبات عالیــات بود كه بار دیگر 
تحرك گسترده اى در بین جامعه روحانیت ایجاد كرد؛ علماى 
بزرگى همچون ســید محمد كاظم یزدى، میرزا محمدتقى 
شیرازى، شریعت اصفهانى و شمارى دیگر از علما، در صف 
اول مبارزه با متفقین حضورى چشمگیر و مؤثر داشتند و به 
لحاظ ایدئولوژیك با روشن بینى خاصى براى درهم كوبیدن 
قــدرت روس و انگلیس، جواز همكارى بــا عثمانى و آلمان 
و پیوســتن به صفوف آنان را صادر نمودند. در ادامه روحانى 
برجسته و روشــنفكر، مرحوم مدرس به عنوان حامى جبهه 
عثمانى علیه متفقین وارد كارزار شده بود. بدین ترتیب علما 
در خیزشى بى نظیر و تاریخى، جبهه متحد و قدرتمند خود را 
در برابر قدرت هاى غربى حاكم بر كشور و حكومت مركزى به 

نمایش گذاشتند.
رویداِد مهِم تاریِخ ایران

آنچه مسلم است در این دوره جنبش مشروطه علیه استبداد، 
نداى حریت و آزادگى بــود كه بعنوان یک رویداد مهم تاریخ 
ایران در آغاز قرن بیســتم محسوب مى شود كه خیزش هاى 
سیاســى و اجتماعى را به همراه داشت. جنبشى برآمده از 
عزم و اراده ملت با مرجعیت شیعه و علماى اسالم كه متاسفانه 
در ادامه راه با انشقاق و اختالفى كه در پیكره واحد و منسجم 
رهبران دینى حاصل شد، از مضامین و اهداف انقالبى خالى 
شــد. امام خمینى رهبر بى بدیل جنبش اســالمى در قرن 
بیستم، از نادر كســانى است، كه در متن حادثه مشروطیت 
تولــد یافــت )1281 ش( و در كوران حوادث بعــدى، دوران 
كودكــى و جوانى خود را ســپرى نمود. در آســتانه كودتاى 
رضاخان، در حالیكه بیست سال از عمر وى مى گذشت، پس 
از شــهادت پدرش بدست خان ها، شخصا به همراه برادران 
و بســتگان در دفاع از مردم بى پناه منطقه در زد و خوردهاى 
مسلحانه حضور داشت و با این پیشینه در دو مقطع تاریخى 
و در توضیح و تبیین قدرت یابى رژیم پهلوى و عدم پایبندى 
این رژیم به اصول و مبانى مشروطیت، بحثها و اشارات مهمى 

پیرامون عبــرت آموزى انقالب اســالمى از حوادث تاریخى 
داشــته است. در اوایل سقوط رضاشاه و تبعید وى به آفریقا، 
امام خمینى در بخشى از كتاب كشف االسرار به این موضوع 

پرداخته اند.
 با شــروع نهضت اسالمى در ســال 1341 و در حوادث 15 
خرداد تا تبعید امام به تركیه، براى بار دوم امام در مناســبت 
هایى به موضوع حادثه مشروطیت اشارات مهمى داشته اند. 
سرانجام امام در بحث مستوفائى پیرامون "حكومت اسالمى" 
در سال 1348 ش و در نجف اشرف باز هم حادثه مشروطیت 
را به عنوان تجربه ارزشمند مثال زده اند. )فصلنامه حضور، 
شماره 20، ص 13۷( با شناختى كه حضرت امام از آفت هاى 
انقــالب برانــداز در قبل و بعــد از پیروزى انقالب اســالمى 
داشــتند همگان را از نادیــده گرفتن اراده و عــزم ملى، دو 
دستگى بین نیروهاى انقالبى و صفوف مردم، توطئه نیروهاى 
ضدانقالب، به عبرت آموزى از تجارب ارزشمندمشــروطیت 
دعوت مى كردنــد و با اطالع از حوادث پیش آمده در انقالب 
مشروطیت، آن را رویكردى مثبت و در جهت استبدادزدایى 
معرفى نموده و رهبران دینى را در هدایت آن موثر مى دانند: 
علماى اســالم در صدر مشروطیت، در مقابل استبداد سیاه 
ایســتادند و براى ملت آزادى گرفتند. )صحیفــه امام، ج1، 
ص28۶( به بیانى دیگر امام خمینى  به عنوان فقیهى وارسته 
و سیاستمدارى برجسته و از منظر و افقى و متعالى، به روند 
حوادث پیش آمده نظر داشته است و درخالل دوران مبارزات 
همواره نســبت به عبرتهایى كه از حوادث باید گرفت تاكید 
داشته اند. از دید امام، تالش اجانب براى شكستن روحانیت 
و متعاقبا شكستن صفوف متحد ملت، اولین عامل در انحراف 
مشروطیت به حساب مى آید: شما وقتى كه تاریخ مشروطیت 
را بخوانید مى بینید كه در مشــروطه بعد از اینكه ابتدا پیش 
رفت، دست هایى آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه تقسیم 
بندى كرد. نه ایران تنها، از روحانیون بزرگ نجف یک دسته 
طرفدار مشــروطیت، یک دسته دشمن مشــروطه، علماى 
خود ایران یک دســته طرفدار مشروطه، یک دسته مخالف 
مشــروطه. اهل منبر یک دســته بر ضد مشــروطه صحبت 
مى كردند، یک دسته بر ضد استبداد. ... یک دسته از همان 
مستبدین، مشروطه خواه شدند و افتادند توى مردم. همان 
مستبدین بعدها آمدند و مشروطه را قبضه كردند و رساندند به 

آنجایى كه دیدید و دیدیم. )همان، ج 18، ص1۷0(
در فرازى دیگر مى فرمایند: در جنبش مشروطیت، همین 
علما در رأس بودند و اصل مشــروطیت اساسش از نجف به 

به مناسبت 28 مرداد؛ سالگرد کودتا

کودتای 28 مرداد؛ انقالب خاموش شده

داود رضایی

رشد شتابنده تجدد در غرب و هجوم آن به سرزمین هاى اسالمی، بویژه کشورهاى صاحب ذخائر، از ویژگی هاى جغرافیاى سیاسی دهه بیست بشمار می رود. 
کشور ایران به سبب موقعیت سوق الجیشی، و ذخائر عظیم زیرزمینی هیچگاه از این هجوم در امان نماند. در این میان طمع کشور انگلیس و هجوم آن به ایران 
بیشتر از دیگر کشورها بوده وبصورت خزنده با قراردادهاى رژى و رویتر و با استفاده از موقعیت جنگ جهانی اول وارد سرزمین ایران شد. زمانه اى که حکومت 
قاجار در اوج ناتوانِی سیاسی قرار داشت ودر مقابِل تهاجِم فرهنگی و نظامی)حمله روس ها به ایران، وقوع جنگ اول و دوم روس ها با ایران در زمان صدارت 
فتحعلیشاه( و متوقف شدن در میان کشمکش دو قدرت روس وانگلیس بر سر ذخائر زمینی و فرهنگی، دستاوردهاى تمدن و عزت دینی ایران را به تسهیم به 
تاراج میداد. نبود وفاق ملی، فعال نبودن احزاب، ترس مردم از رویارویی با حکومت موانعی بود که قدرت مبارزه سیاسی را از جامعه و احزاِب ایران سلب می کرد؛ 
حکومت قاجار در ِخالل اعطاى منابع و بخشی از سرزمین ایران، به کمک دو کشور انگلیس و تزارها، به سرکوب صداهاى اعتراض آمیز درگوشه و کنار کشور 
پرداخت و نارضایتی هاى عمومی را به اوج رساند. نبوِد وفاِق عمومی نیز مانِع توفِق نداهاى مخالف با حکومت شده و قاجارها به کمک دو قدرت حاکم بر پهنه 
سیاست ایران به ترک تازى خود ادامه می دادند. ایجاِد اتحاِد فکرى و جلوگیرى از حاتم بخشی هاى قاجار کار چه گروهی می توانست باشد؟ با طرح این سوال 
تاریخی خوانندگان گرامی نشریه"حریم امام" را به مطالعه ادامه این نوشتار دعوت کنم، قبل از آن الزم است اشاره کنم که هدف از این نوشتار تحلیل و بررسی 
کودتاى آمریکایی 2۸ مرداد نبوده؛ بلکه مرورى کوتاه بر دیدگاههاى بنیانگذار جمهورى اسالمی ایران بر این رویداد و حوادث و اتفاقات قبل و بعد از آن و کیفیت 

حضور علما در این حوادث است.
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دســت علما و در ایران به دست علما شروع شد و 
پیــش رفت؛ این قدرى كه آنها مى خواســتند كه 
مشــروطه تحقق پیدا كند و قانون اساسى در كار 

باشد شد. )همان، ج 15، ص 328( 
امام به صراحت تاســیس مشروطیت را به علما 
نسبت مى دهند و آن را جز سرفصلهاى مهم حضور 
روحانیت در عرصه سیاست مى دانند: علماى ما 
در طول تاریخ این طور نبود كه منعزل از سیاست 
باشند. مسئله مشــروطیت یک مسئله سیاسى 
بود و بــزرگان علماى ما درش دخالت داشــتند، 

تأسیسش كردند. )همان، ج 20، ص 11۷(
با توجه به اهمیت حادثه مشــروطه و عبرت هاى 
برخاســته از آن، در وصیتنامه سیاسى الهى امام 
نیز بازهم بر جنبه هاى عبرت آموزى آن واقعه تاكید 
و اصرار داشــته اند و در آن میان به نقش محورى و 
كلیدى علما در جنبش مشروطیت اشاره نموده 
اند: نســل آتیه خواهد شــنید كه دست سیاست 
بازان پیرو شــرق و غرب، روحانیون را كه اســاس 
مشــروطیت را با زحمات و رنجها بنیان گذاشتند 
از صحنه خارج كردند. )همان، ج 21، ص 420( 

همچنین در تایید قانون اساسى مشروطه و متمم 
آن نیز چنین نظــر داده اند: قانون ســابق كه در 
صدرمشروطیت تصویب شده بود به وسیله ملت، 
ه  و متمم قانون را، با جدیت مرحوم شیخ فضل اللَّ
نورى، بــه آن ضم كردند و ملت بــه او رأى دادند. 
)همــان، ج 14، ص،45۷(  از مواضع امام چنین 
برمى آید كه قانون اساسى مشروطه و متمم آن را، 
نتیجه مبارزات مردم به رهبرى علما دانسته و آن 
را حاصل خونهاى ریخته شده و زجرهاى تاریخى 
ملت ایران مى داننــد و به پهلوى كه ملتزم به این 
قانون نبودند نهیب مى زدند كه: به این متمم قانون 
اساسى، شما عمل كنید كه علماى اسالم در صدر 
مشــروطیت جان دادند براى گرفتــن این، و رفع 
كردن اســارت ملتها؛ شما بنشینید به این قانون 

اساسى عمل كنید. )همان، ج 1، ص 288( 
از منظر امام عدم دخالت روحانیون در اســتمرار 
و تــداوم مشــروطیت  بزرگترین عامل شكســت 
مشروطیت و خرابى ملک و زایل شدن عزت ملت 
بــود: اگر درصدر مشــروطه علما آمــده بودند در 
میدان، مومنین آمده بودند، روشنفكرهاى متعهد 
آمده بودند و مســلمان هاى متعهــد آمده بودند و 
قبضه كرده بودند مجلس را و نگذاشــته بودند كه 
دیگران بیایند و مجلس را بگیرند، ما به این روزگار 
نمى رسیدیم، ما مملكت مان خراب نمى شد، ما 
عزتمان از بین نمى رفت لكن شیاطینى كه در آن 
قت بودند، بیخ گوش اینها خوانده اند كه شما در 
سیاست داخل نشــوید، سیاست است این، شما 
را به سیاســت چه و آنها بــاور كردند كه خیرخواه 

هستند. )همان، ج 12، ص ۷( 
آنچه در چندســطر پیش روى مى خوانید اشاره 
امام به ضعــف اصلى این دوران كــه  فقدان یک 
مجلس قوى و كارآمد بود تا بتواند امور سیاســى 
و اجتماعــى را ســامان دهــد، مى باشــد: ... هر 
چه به ســر این ملت مظلوم در طول زمان، پس از 
مشروطیت تا دوره آخر انتصابات ستمشاهى آمد، 
به طور قاطع از مجلســهاى فاسد بود كه ملت در 
انتخــاب نمایندگانش یا هیچ دخالت نداشــت، 
یــا دخالت بســیار ناچیزى داشــت. روحانیون را 
یكســره از دخالت بر كنار كردند؛ و با توطئه هاى 
موذیانه و تبلیغات مسموِم ُملهم از غرب، كه توسط 
روشــنفكران و غرب و شــرق زدگان خائن یا نفهم 
صورت مى گرفت، مجلــس را در نظر روحانیون و 

متدینین به گونه اى ســاخته بودند كه دخالت در 
انتخابات از معاصى بــزرگ و اعانت به ظلم و كفر 
بود! و روحانیت بكلى از صحنه خارج شد و به انزوا 

كشیده شد... )همان، ج 18، ص 335(
نورسیده ای از سیاهه ظلم

جامعه متالشــى شده ایران ناشى از بى كفایتى 
حكومت مركزى و خسته از جنگ و كشمكشهاى 
درونى و ظهور جنبش هــاى آزادى خواه در دوره 
حكومــت قاجــار، از جمله نهضت جنــگل، و در 
زمانه اى كه جنگ جهانى به پایان رســیده كشور 
مستعد حوادث بسیارى بود. با پیدایش تحوالت 
جدیــد سیاســى در اروپــا، و بروز بیــش از پیش 
نشــانه هاى ضعــف در حكومت مركــزى ایران، 
خستگى مردم از جنگهاى فرسایشى و فرسودگى 
ذهنى حاكمان ایران از نگاه اتاق فكر پیراستعمار 
مخفى نماند و با كودتایى نظامى علیه احمدشاه 
قاجار، رضاخان را به قدرت رساندند. انگلیسى ها 
در این كودتا تالش كردند تا در كنار كنترل عوامل 
درونــى ایــران از جمله ســركوب علمــاى دینى 
وسركوب نهضت هایى مانند شیخ محمد خیابانى، 
میرزا كوچک خان جنگلى و دستیابى به منابع، از 
گسترش نفوذ كمونیسم كه آن زمان خطر جدى 
براى جامعه ســرمایه دارى محسوب مى شد، نیز 

جلوگیرى كنند.
رضاخان به كمک انگلیســى ها در ابتدا با تبعید 
احمد شــاه، بــه تحكیم پایه هــاى حكومت خود 
پرداخت؛ از اول كودتا تا به چنگ آوردن سلطنت، 
تالش كرد كه از خــود چهره اى طرفدار مذهب و 
شریعت نشــان دهد و در این جهت حتى نظرات 
مثبــت بعضى از علمــا را نیز به خــود جلب كرد. 
تاریخ بیست ساله، حسین مكى، صورت مذاكرات 

مجلس موسسان 
اما اساسى ترین مخالفت ها با رضاخان از دو ناحیه 
بود: اول روحانیت شــیعه كه رضاخان تصمیم به 
نابودى آنها در خفا داشت. روحانیت شیعه داراى 
انســجام كامل و مراكز آموزش دینى بود. قبل از 
رضاخان در امور سیاسى و اقتصادى و اجتماعى 
دخالت داشــت و لــذا هیچگاه در ایــران مردم به 
تحــّزب گرایش نیافتند و در قالب مذهب شــیعه 
فعالیت سیاسى مى كردند. انگلیسى ها نسبت به 
اهمیت تشكیالت شیعه شناخت و وقوف داشتند. 
شــاپور جى زمانى در ســال 1338 برایم از قدرت 

شیعه سخن گفت و توضیح داد كه در طول تاریخ 
ایران، هرگاه روحانیت با پادشــاهى درگیر شده 
سبب ســقوط او شده اســت. رضاخان به دستور 
انگلیســى ها تصمیم به نابودى این تشــكیالت 
داشت. به دســتور او به مقامات روحانى به شدت 
توهین مى شد. )ظهور و سقوط سلطنت پهلوى از 

ارتشبد فردوست، ج1، ص481(
 معذلک تنها مجتهــدى كــه از اول كودتا با وى 
ضدیــت و مخالفت داشــت مرحوم مــدرس بود. 
رضاشاه بعد از تصرف كامل قدرت، تالش زیادى 
كرد كه وى را به خود نزدیک و حتى تطمیع نماید 
اما مدرس هیچگاه با سیاســت هاى حكومتى او 
همراه نشده و تا مرگ مبارزه كردند. دیرى نپائید 
رضاخان كه به پشــتوانه اســتعمار پیر به زدودن 
آثــار و مظاهر مذهب، و رواج بى پروایى به ســبک 
اروپایى ها و كشف حجاب، مبارزه با شعائر مذهبى 
و روحانیت پرداخــت و زمینه هاى مخالفت علما 
را بیش از پیش فراهم كرد. از بین بردن مســجد 
گوهرشــاد كه مركزى مذهبى و مقدس محسوب 
مى شد از جمله این اقدامات بود. امام خمینى  در 
این باره مى فرمایند: ...قتل عام مسجد گوهرشاد 
را من به خاطر دارم، و كسانى كه به سن من هستند 
به خاطر دارند كه در مسجد و معبد مسلمین- كه 
مركز اقامه نماز بود، عبادت خدا بود- اینها ریختند 
و یك عده از مظلومین كه بــراى دادخواهى آنجا 
مجتمع شده بودند، قتل عام كردند و از بین بردند. 

)صحیفه امام، ج 11،ص 32(
...آن جنایاتى كه در مســجد گوهرشاد واقع شد 
و دنبــال آن علماى خراســان را گرفتند آوردند به 
تهران حبس كردند؛ علماى بزرگ را حبس كردند 
و بعضى شان ]را[ هم محاكمه كردند و بعضى شان 

]را[ هم كشتند.... )همان، ج 3، ص 300(
 ... ما در زمان شاه سابق شاهد كشتارها، چپاول 
ها، اختناق هاى طاقت فرســا بودیم. ما شــاهد 
قتل عام مسجد گوهرشاد جنب حرم مطهر ثامن 
االئمه- علیهم الســالم- بودیم. ما شاهد اسارت 
علماى بزرگ خراسان و آذربایجان و قتل بعض از 
آنها بودیم. ما شاهد چیزهایى بودیم كه به تفصیل، 
آن در تاریخ آتیه ثبت خواهد شــد. و در زمان شاه 
فعلى شاهد فجایعى بوده و هستیم كه روى چنگیز 

را سفید كرد. )همان، ج 3، ص 255(
...قضیه قیام مســجد گوهرشــاد، تمام علماى 

امام خمینی رهبر بی بدیل 
جنبش اسالمی در قرن 

بیستم، از نادر کسانی است، 
که در متن حادثه مشروطیت 
تولد یافت )12۸1 ش( و در 
کوران حوادث بعدى، دوران 

کودکی و جوانی خود را سپرى 
نمود. در آستانه کودتاى 

رضاخان، در حالیکه بیست 
سال از عمر وى می گذشت، 

پس از شهادت پدرش بدست 
خان ها، شخصا به همراه 

برادران و بستگان در دفاع از 
مردم بی پناه منطقه در زد و 
خوردهاى مسلحانه حضور 

داشت و با این پیشینه در دو 
مقطع تاریخی و در توضیح و 

تبیین قدرت یابی رژیم پهلوى 
و عدم پایبندى این رژیم به 
اصول و مبانی مشروطیت، 

بحثها و اشارات مهمی 
پیرامون عبرت آموزى انقالب 

اسالمی از حوادث تاریخی 
داشته است. در اوایل سقوط 
رضاشاه و تبعید وى به آفریقا، 

امام خمینی در بخشی از 
کتاب کشف االسرار به این 

موضوع پرداخته اند



20

پنجشنبه  24 مرداد ماه 1398| سال هفتم | شماره 382    

خراســان را كــه در این قیــام دخالت داشــتند و 
سرشــناس بودند گرفتند و آوردند تهران و حبس 
كردند و محاكمه كردند... )حادثه خونین مسجد 
گوهرشاد در سال 1314 هجرى شمسى روى داد و 
به دستور رضا خان، افرادى را كه به عنوان اعتراض 
بــه صــدور فرمان كشــف حجاب در این مســجد 
اجتماع كــرده بودند به گلوله بســتند(. )همان، 
ج 9، ص 1۷3( از دســت نشــاندگى رضا خان به 
انگلیــس همین بس كه تاج الملوك مى نویســد: 
»بعدها شــنیدم كه »نورمن« وزیر مختار )ســفیر( 
انگلیس در تهران شخصًا به مالقات احمدشاه رفته 
و گفته بود براى حفظ امنیت پایتخت و جلوگیرى 
از حمله متجاســیرین و جمعیت هاى بالشویكى 
رضاخان تحت امر كلنل»اســمایس« وارد خواهد 
شــد. )ملكه پهلــوى، ص139؛ و پایان5۷ســال 

اسارت،بشارتى،على محمد،ج10،ص10(
  ظرف زمان پرشد! 

حاکم حقیقی ایران کیست؟
جامعه ایران از ظلمها و دیكتاتورى هاى رضاخان 
خسته بود. هرج و مرج سیاسى و دخالت بیگانگان 
در كشــور در نقطه اوج اســت. در این شرایط اتاق 
فكر پیر اســتعمار بدنبال دمیدن خــون تازه اى در 
رگ هاى اســتعمارى خــود در ایران افتــاد. تاریخ 
مصرف رضاخــان براى انگلیس به پایان رســید؛ 
تصمیم گرفتند او را كــه دو دهه بر ایران حكومت 
كــرد از ایران خارج و پســر وى را بر مســند قدرت 
بنشــانند. در این بین آغاز جنگ جهانــى دوم بر 

شتاب این تصمیم افزود. 
امــام خمینى ، جنایتها و توطئه     هاى شــیطانى 
رضاخــان را از نزدیــک دیده بــود و در  عین حال، 
ماهیــت رژیــم پســرش، محمدرضا را بــه خوبى 
مى شناخت و بدین جهت آنچه را كه توسط عمال 
رژیم به اسم آزادى و آزادیخواهى صورت مى گرفت، 
كافى نمى دانست. از این رو، در سال 1322 یعنى 
دو سال پس از فرار رضاخان با نوشتن كتاب »كشف 
االســرار« ]براساس مطلب پیش گفته[ نخستین 
گامها را براى اعتراض به اوضاع آن زمان برداشت 
و از غفلت و كم توجهى روحانیان به مســائل روز، 
شدیدًا انتقاد كرد و رفتن رضاخان و روى كار آمدن 
پسرش، محمدرضا را چنین بیان مى كند:   »رضا 
خان رفت. دورۀ تاریک دیكتاتورى ســپرى شــد. 
گمــان مى رفت كه ملت، درد خــود را فهمیده و از 
بیست سال فشــارها و دســت  درازى ها به جان و 
مال و ناموسشان عبرت مى گیرند و بقیه معدودى 
از ورشكسته     هاى عصر طالیى را خود آنها به سزاى 
خود مى رسانند و طرفداران ترک آیین و مراسم آن 
را پایمال مى كنند، ولى باز خوابند و روزگار ســیاه 
خــود را فراموش كردند. ملت چون به حقوق حقۀ 
خود قیام نكرد، ماجراجوها فرصت به دست آوردند 
تا از مالها تجاوز كردند و یكسره با دین و دیندارى 
طرف شــدند و محكمات قــرآن را پایمال اغراض 
مسمومه كردند تا با دل گرم بتوانند صفحه مملكت 
را میدان اجراى نیات فاســدۀ خود كنند و دوباره 
آن سیاه بختیها و روزگارهاى تلخ را عودت دهند.

) كشف اسرار؛ ص 10(
 ایشــان در باره محمدرضا مى فرماید: شما به هر 
بخشى كه در مملكت ایران فكر بكنید این آدم كه 
از پدرش بدتر است كه پدرش از شمر هم بدتر بود. 
ایــن آدم... به ما ضرر زده اســت، از مذهب گرفته 
تا سیاســت گرفته تا مســایل اجتماعى گرفته تا 
مسایل اقتصادى گرفته تا فرهنگى گرفته تا نظامى 
گرفته این )شاه( خیانتكار است....) صحیفه امام، 

ج4،ص۶5(   
 البته حضرت امام نسبت به شیوه مبارزات در دهه 
بیست هم انتقاد كرده و مى فرماید: ...یادمان است 
مثل قضیه نفت، چون اسالمى نبود، ملى تنها بود، 
به اســالم كارى نداشتند، از این جهت نتوانستند 
كارى انجام بدهند، آن كارهاى نصفه كاره اى هم 
كه انجام دادند، بعدش از دستشــان گرفته شــد و 
رفت كنار. اگر اسالم در كار باشد و مكتب اسالم در 
كار باشد در این قشر نظامى و غیر نظامى، ما پیروز 
خواهیم شد و اگر این مكتب را ما فراموش بكنیم 
و هر كس بخواهد دنبال كار خودش باشــد و فكر 
خودش باشد، این آسیب پذیر خواهد بود. )همان، 

ج13،ص39(  
حالوت فرار از بین رفت!

شــروع فعالیت حزب توده در ایران كه از ســوى 
شوروى حمایت مى شد، شروع جنگ جهانى دوم 
و اشغال ایران توسط متفقین، اشغال شمال كشور 
توسط روس ها حالوت فرار رضاخان را براى مردم 
از بین برد. در این دوران روحانیت در انفعال و انزوا 
قرار گرفــت و غیر از آیت الله كاشــانى، راهبردى 
واحد از سوى علما براى مبارزه با حكومت مشاهده 
نمى شود. امام خمینى در این باره مى فرمایند: یك 
رأســى كه بتواند آنها را جمع بكند، نبود. )همان، 
ج13،ص381( البته تالش هایى در رابطه با متحد 
كردن علما تحت زعامــت واحد صورت مى گرفت 
اما اثربخش نبود چراكه مسئله اصلى آن روزهاى 
سپهر سیاست ایران ملى شدن صنعت نفت بود كه 
دلمشغولى همه علما و جریانات سیاسى- مذهبى 

بود.
دفاع از حق حاکمیت ملی نفت

 در الهه
دكتر محمد مصدق با نگاه ملى گرایانه كه دشمنِى 
سیاسِى او با بیگانگان زبانزد بود در عرصه سیاسى 
ایــران ظهور كــرد و در دوره چهاردهــم انتخابات 
مجلس شوراى ملى) ۶ اسفند 1322( با سخنرانى 
در مجلس شــوراى ملى با طرح "موازنه منفى"كه 
امتیاز اســتخراج نفت را از دولتهاى بیگانه سلب 
مى كــرد سیاســت خــود را دنبال كــرد. مصدق 
با نزدیــک كــردن دیدگاههاى ملى گراهــا كه از 
روزنامه نگاران، فعاالن سیاسى، بیگانه ستیزها، و 
...تشكیل مى گردید، ملى سازى صنعت نفت ایران 
را بــه قانون تبدیل كرد. پس از تصویب قانون ملى 
شدن صنعت نفت در ایران دكتر مصدق در اتفاقات 
بعدى و ترور رزم آرا به دســت فدائیان اسالم و پس 
از دوره صدارت كوتاه اعالء، به نخست وزیرى رسید 
و على رغم فشارهاى دولتهاى غربى تسلیم نشد و 
حتى در الهه به دفاع از حق مالكیت مردم ایران بر 
منابع ســرزمین خود پرداخت. انگلیسى ها بعد از 
این اتفاق بركنارى مصدق از طریق مجلس شوراى 
ملى و افزایش فشــار داخلى را در برنامه هاى خود 
قرار دادند؛ اما دكتر مصدق توانست در مقابل این 
فشارها نیز پایدارى كند. اقدامات دولت مصدق كه 
یک دولت ملى به شــمار مى رفت، سبب دشمنى 
دولتهاى بزرگى چون انگلیس وآمریكا شد. یكى از 
دالیل مخالفت انگلیس با دولت مصدق و تصمیم 
بر ســرنگونى وى، ملى شدن صنعت نفت توسط 
تالش هــاى دكتر مصدق بود. زیرا »تصویب قانون 
ملى شدن نفت، موجب درگیرى مستقیم مصدق، 
با دولت بریتانیا گردید. انگلیسى ها، 50 درصد از 
سهام شركت نفت انگلیس و ایران را مالک بودند و 
نمى خواستند ملى شدن را به طور كامل بپذیرند. بر 
این اساس ملى شدن نفت ایران سبب كوتاه شدن 

دست انگلیس از نفت ایران شد و این خود بر اقتصاد 
انگلیس تأثیر بسیارى داشته است. چنانكه در این 
رابطــه در آن زمان روزنامه اكونومیســت نوشــت: 
كمبود درآمد دولت اینروزها درست برابر درآمدى 
اســت كه از نفت ایران نصیب انگلستان مى شده 
است و ما به ســبب بى لیاقتى دو سال است كه از 
آن محرومیم. )زندگینامه و مبارزات سیاسى دكتر 
محمد مصدق، دكتر نصرالله شــیفته، ص191(

در این راستا انگلیســى ها در ابتدا عملیات موفق 
آژاكس)اولین عملیات قهرى براندازى برون مرزى 
سازمان سیا(، با هدف ایجاد آشوب و هرج و مرج در 
ایران كلید خورد و سپس با حمایت مستقیم آمریكا 
و با كمک طرفداران حكومت محمدرضا پهلوى، كه 
نخست وزیر وقت را به نقض قانون اساسى مشروطه 
متهم و از بركنارى او توسط شاه با همراهى ارتش 
دفاع مى كردند، كودتا ضد دولت مصدق به رهبرى 
سرلشكر فضل الله زاهدى انجام شد. گفتنى است 
از نظر طرفداران حكومت محمدرضا شــاه نقش 
دولت هاى خارجى در این كودتا مردود بوده و این 
كودتا را »قیام و رستاخیز ملى« نامیدند! همانگونه 
كه پیش تر اشاره گردید، در اواسط جنگ جهانى 
دوم و در تابســتان ســال 1320 رضاخان تبعید و 
محمدرضاشــاه بجاى پدر توسط آمریكایى ها و به 
كمک انگلیسى ها به سلطنت رسید. از دوران بى 
اقتدارى دهه اول حكومت محمدرضا همین كافى 
است اشاره شــود به اینكه كشــور پانزده نخست 
وزیر)قوام، سهیلى، ســاعد، حكیمى، هژیر و ...( 
را به خود دیده اســت. تغییرات وســیع و ســریع 
در عرصه هــاى سیاســى و برپایى محــدود اصول 
مشروطه از برنامه هاى دهه اول حكومتش بود.  با 
پایان یافتن جنگ جهانى دوم تفكر استقالل طلبى 
و ضدامپریالیســتى در دنیا رو به گســترش نهاد و 
ســپهر سیاســت ایران نیز مبارزات مردمى و ورود 
موثرتــر علماى بالد به عرصه سیاســى و تمایالت 
ملى گرایانه را شاهد بود. جریان فدائیان اسالم به 
رهبرى روحانى جوان، شهید نواب صفوى از جمله 
آن بود. در شرایط بى ثباتى دولت، ناتوانى رهبران 
سیاســى، كودتــاى 28 مرداد با هدف بازگشــت 
محمدرضا شاه به وقوع پیوست. زمانه اى كه كم كم 
قدرت آمریكایى به تدریج جایگزین قدرت انگلیسى 
مى شــد. ملكــه ثریــا در خاطراتش مى نویســد: 
چهارشنبه 28 مرداد از اتاقمان بیرون مى آییم تا به 
اتفاق ســرهنگ خاتمى در سالن غذا خورى هتل 
اكسلسیور ُرم، ناهار بخوریم. تازه نشسته ایم كه یک 
خبرنگار جوان آسوشویترپرس به سوى ما مى دود 
و هیجان زده تلگرامى را كه همان لحظه از تلكس 
آژانس درآمده به دســت شاه مى دهد. شاه به سوِء 
ظن آن را مى گیرد و مى خواند: مصدق سقوط كرد 
- تهران در كنترل نظامیان و طرفداران شاه است 
- سرتیپ زاهدى نخست وزیر شــده است.) كاخ 

تنهایى، ترجمه همدانى، ص 181(
حلقه های مخالفین

حلقه هاى اولیه مخالفین دكتر مصدق وابستگان 
شــركت نفت ایران و انگلیس و هواداران سیاست 
انگلیس در ایران بودند. فارغ از همه فشارهایى كه 
در موضوع ملى شدن نفت بر مصدق وارد گردید؛ 
اما دلیل استعفاى او در 25تیر1331 بر سر تعیین 
وزیر جنگ رقــم خورد اما با حمایــت همه جانبه 
آیت الله كاشــانى، وى مجــدد در 30 تیر1331 با 
اختیارات بیشترى به قدرت برگشت. در این دوره 
شــاه بدنبال جلب نظــر قدرت هــاى غربى براى 
سرنگونى دولت قدرتمند مصدق برآمد؛ هر چند 

در مصاحبه با محمد حسنیْن 
هیکل، نویسنده و روزنامه نگار 

مصرى که پرسید: من در 
سال هاى 1950 و 1951 

)در اوج مبارزات مردم، علیه 
انگلیسی ها( در ایران بودم 
و اولین کتاب خود )ایران، 
بر قله آتشفشان، پس از 

کودتاى 1332( را درباره ایران 
نوشتم. نظر شما در مورد 

تفاوت مبارزات، در آن سالها 
و مبارزات کنونی چیست؟ و 
چرا امپریالیسم جنبش را در 
آن سالها شکست داد؟ امام 

چنین پاسخ می گویند: جنبش 
فعلی خیلی عمیقتر است، 
تا جنبش زمان مرحوم دکتر 
مصدق. جنبش در آن وقت 
صرفًا سیاسی بود؛ و اآلن در 

جنبش جنبه دینی غلبه دارد... 
این جنبش داراى یك معناى 
اسالمی- سیاسی است؛ و 

جنبش گذشته فقط سیاسی 
بود. جنبش کنونی عمقش 

بیشتر، و امید به پیروزى اش 
بیشتر است؛ امید که این 

نهضت را نتوانند خاموش سازند



21

پنجشنبه  24 مرداد ماه 1398| سال هفتم | شماره 382    

كه با دیده مشــكوک به ایــن همكارى، بخصوص 
همــكارى دولت انگلیــس مى نگرد. شــاه در 31 
اردیبهشت 1332 به منابع سفارت آمریكا در تهران 
گفتــه بود: انگلیســى ها خاندان قاجــار را بیرون 
انداختند و پدرم را ســر كار آوردنــد. آن ها پدرم را 
بیرون انداختند و مى توانند من را هم بیرون بیندازند 
و اگر انگلیسى ها مى خواهند كه من بروم، باید فورًا 
بدانم تا بى ســر و صدا بروم.)حسینیان، روح الله، 
بازخوانى نهضت ملى ایران، مركز اســناد انقالب 
اسالمى، تهران، چ اول، ص29۷( به همین دلیل 
از امضاى فرمان عزل مصدق و انتصاب سرلشــكر 
فضل الله زاهدى به نخست وزیرى طفره مى رفت. 
شــاه اراده و جرئت اقدام علیه مصدق را نداشــت 
وانگهــى محبوبیت ملى و بیــن المللى مصدق به 
حدى رســیده بود كه آمریكا و انگلیس را مصمم و 
مجاب مى كــرد تا كودتایى را طرح ریزى كنند. در 
این میان نقشــى كه براى شاه در نظر گرفته شده 
بود امضاى فرمان عزل مصدق و نیز امضاى فرمان 

نصب سرلشكر زاهدى به نخست وزیرى بود.
امضاء فرمان عزل و فرار بر فراز ُرم!

ســرانجام شــاه پس از تردیدهاى اولیــه، فرمان  
عــزل مصــدق را امضا كــرد. در 25 مــرداد دكتر 
مصــدق صدور فرمــان عزل را خــالف روح قانون 
اساسى مشروطه و پادشــاهى مشروطه دانست و 
متوجه كودتاى شاه علیه خود شــد و در برابر این 
كودتــا مقاومت كــرد. این حركت، منجــر به فرار 
شــاه، كه قبل از آن در كالردشــت بــود، به بغداد 
و ســپس به رم شد. )زندگى سیاســى شاه، قبل 
از كودتــاى 28 مرداد، پایــگاه جامع تاریخ معاصر 
ایران؛ ظهور و ســقوط سلطنت پهلوى، خاطرات 
حسین فردوست، موسسه مطالعات و پژوهش ها ى 

سیاسى، ج1، ص 1۷8(
خانه مصدق، میدان جنگ!

تهران در 28 مرداد آبستن حوادث بسیارى بود؛ 
از ســاعات اولیه صبح، جمعیتى از سمت جنوب 
به سمت مركز شــهر تهران به راه افتادند. عوامل 
كودتــا با پیگیرى و خرج كردن مبلــغ زیادى پول، 
نیروهایــى از اوباش و نیروهــاى نظامى را مجاب 
كردند كه با ســر دادن شــعار"جاوید شــاه"، دفتر 
احزاب و نشریات طرفدار دكتر مصدق و حزب توده 
را به آتش بكشــند. در بعد از ظهر آن روز، درگیرى 
بین طرفــداران و مخالفان مصدق به اطراف خانه 
او كشــیده شــد كه با تانک و مسلسل مورد حمله 
نیروهاى نظامــى كودتا قرار گرفت. عده اندكى از 
نظامیان وفادار به مصدق با همه توان در برابر یورش 
جمعیت و نظامیان حامى كودتــا مقاومت كردند 
اما او دســتور بــه عدم مقاومت به نیــروى محافظ 
نخست وزیرى را صادر كرد؛ ولى تصرف ساختمان 
رادیو، پایان واقعى ماجرا بود. در ساعات پایانى روز، 
مقاومت در اطراف خانه نخست وزیر درهم شكسته 
شد، كودتاچیان خانه مصدق را غارت كردند و او از 
طریق پشت بام  به خانه همسایه اش پناه برد و جان 
خود را نجات داد. اما با تهدید كودتاچیان مبنى بر 
تیرباران دوستان دستگیر شده مصدق، وى روز بعد 
خود را تسلیم كرد و بازداشت و زندانى شد.)همان(

نامه امام به آیت اهلل کاشانی
مســتنداتى كــه در ادامه ارائه مى گــردد نظرات 
امام را در باره عملكــرد و خدمات دكتر مصدق به 
كشور و همچنین اشــتباهات و كوتاهى هاى وى 
و تفاوت هــاى ماهــوى حركت مصــدق با انقالب 
اســالمى را بیــان مى كند؛ امام خمینــى  در باره 
غفلت رجال سیاســى مانند قوام السلطنه و دكتر 

مصــدق  فرمــود: ...قدرت دســت دكتــر مصدق 
آمد لكن اشتباهات هم داشــت. او براى مملكت 
مى خواست خدمت بكند لكن اشتباه هم داشت. 
یكى از اشــتباهات این بود كه آن وقتى كه قدرت 
دستش آمد، این ]محمدرضا شاه[ را خفه اش نكرد 
كه تمام كند قضیه را. این كارى براى او نداشت آن 
وقت، هیچ كارى براى او نداشت، براى اینكه ارتش 
دست او بود، همه قدرتها دست او بود... )صحیفه 

امام، ج 4، ص3۷1(
و یا در پاسخ به خبرنگارى كه مى پرسد: مبارزات 
خلق ایران را نسبت به مبارزات زمان حكومت دكتر 
مصدق چگونه مى بینید؟ اینگونه پاسخ مى گوید: 
مبارزات كنونى ایران یك حركت كاماًل اسالمى و 
در جهت تغییر كامل نظام شاهنشاهى و استقرار 
حكومت جمهورى اسالمى اســت. )همان، ج 4، 

ص: 333( 
در مصاحبه با محمد حسنیْن هیكل، نویسنده و 
روزنامه نگار مصرى كه پرســید: من در ســال هاى 
1950 و 1951 )در اوج مبــارزات مــردم، علیــه 
انگلیســى ها( در ایــران بودم و اولیــن كتاب خود 
)ایران، بر قله آتشفشــان، پس از كودتاى 1332( 
را درباره ایران نوشــتم. نظر شــما در مورد تفاوت 
مبارزات، در آن ســالها و مبارزات كنونى چیست؟ 
و چرا امپریالیســم جنبش را در آن سالها شكست 
داد؟ امام چنین پاســخ مى گویند: جنبش فعلى 
خیلى عمیقتر است، تا جنبش زمان مرحوم دكتر 
مصــدق. جنبش در آن وقت صرفًا سیاســى بود؛ 
و اآلن در جنبــش جنبــه دینى غلبــه دارد... این 
جنبش داراى یك معناى اسالمى- سیاسى است؛ 
و جنبش گذشته فقط سیاسى بود. جنبش كنونى 
عمقش بیشتر، و امید به پیروزى اش بیشتر است؛ 
امید كه این نهضت را نتوانند خاموش ســازند.... 

)همان، ج 5، ص: 2۶۷ (
حضــرت امــام  از انجام مكاتبه خود بــه آیت الله 
كاشــانى اشــاره مى كنــد و مى فرمایــد: در زمان 
كاشــانى- مصدق، اصْل سیاست بود. جنبه هاى 
سیاســى جنبش قوى بود. در زمان كاشانى، هم 
به وى نوشتم و هم گفتم، كه باید جنبه هاى دینى 
را توجه كنید. نتوانستند و یا نخواستند. ایشان به 
جاى تقویت جنبه هاى دینى و به جاى آنكه جهات 
دینى را به جهات سیاسى غلبه بدهند، خودشان 
سیاسى شــدند؛ رئیس مجلس شدند، كه اشتباه 
بود. من گفتم كــه باید براى دین كار كنند نه آنكه 
سیاسى بشــوند. اما حاال جنبش در همه جهات، 
دینى است، اسالمى است؛ سیاست هم داخل آن 
است. اسالم، دین سیاسى است؛ سیاست در بطن 

این جنبش است .... )همان، ج 5، ص 2۶8(
من و روزهای تلخ حبس!

محمد مصــدق در روزهاى آخر عمر در باره كودتا 
مى گوید: كمونیسم را بهانه كرده اند كه نفت ما را 
100 سال دیگر هم غارت كنند. دادگاه نظامى مرا 
به سه سال حبس مجرد محكوم كرد كه در زندان 
لشــكر 2 زرهى آن را تحمل كــردم. روز 12 مرداد 
1335 كه مــدت آن خاتمه یافت بــه جاى این كه 
آزاد شــوم به احمدآباد تبعید شدم و عده اى سرباز 
و گروهبــان مأمور حفاظت من شــدند. اكنون كه 
ســال 1339 خورشیدى هنوز تمام نشده مواظب 
من هستند و من محبوسم و چون اجازه نمى دهند 
بدون اســكورت به خارج ]قلعه[ بروم در این قلعه 
مانده ام و با این وضعیت مى ســازم تا عمرم به سر 
آید و از این زندگى خالصى یابم. )مجله چشم انداز  

ایران، مرداد138۶،ص۶4(

آیت اهلل طالقانی در احمدآباد
پس از پیروزى انقالب 135۷ و در تاریخ 15 اسفند 
5۷ یكــى از بزرگترین گردهمایى هاى سیاســى 
در ســالروز درگذشــت رهبر نهضت ملى نفت بر 
مزار وى دراحمدآباد برگزار شــد. در این مراســم 
كه آیت الله طالقانى ســخنران آن بود، به نوشــته 
روزنامــه اطالعات یــک میلیون نفر بــه احمدآباد 
رفتند. اطالعات در شــماره همان روز در توصیف 
این مراسم نوشت: امروز ایران پس از دوازده سال 
خون دل خوردن و خاموشى بخاطر عجز از برپایى 
مراسم تجلیل از شادروان دكتر محمد مصدق رهبر 
ملى خود باشكوهى خیره كننده یاد آن بزرگ مرد 
تاریخ مبارزات ضد استعمارى ملل شرق را گرامى 
داشت. مراسم تجلیل از این ابرمرد چندان باشكوه 
بود كه بى شــک پرتو پرجاللش قرون متمادى بر 
صفحات تاریخ جدید ایــران پرتو خیره كننده اى 

داشت.) روزنامه اطالعات،5۷/12/15(
کمک های مالی آمریکا به ایران رسید!

 سرلشكر زاهدى نیز كه در این مدت نزد مأموران 
آمریكایى مخفى بود از مخفیگاه بیرون آمد. مردم با 
سكوت و حیرت ناظر پیروزى كودتا بودند. مذاكرات 
نفت با شركت نفت ایران و انگلیس و چند شركت 
آمریكایى و اروپائى شروع شد كه در آخر به قرارداد 
كنسرسیوم منجر شد. كمک هاى مالى آمریكا به 
دولت ایران رسید و در تقویت حكومت شاه بسیار 
مؤثر بود. دكتر مصدق در دادگاه نظامى محاكمه و 
به سه سال حبس محكوم شد. پس از پایان زندان 
به زادگاه خود روستاى احمدآباد )كرج( تبعید شد و 
در همانجا نیز از دنیا رفت. زاهدى فرمانده كودتا به 
محمدرضا شاه تلگراف زد و از وى خواست تا به ایران 
بازگردد، شاه نیز در جواب فضل الله زاهدى اعالم 
كرد بى درنــگ به ایران بازمى گردد بدین ترتیب با 
این كودتاى آمریكایى، شاه به كشور برگردانده شد 
و شروع به سركوب مخالفان خود كرد. محمدرضا 
با شعار مدرنیزه كردن كشور به جنگ تمام عیار با 
مبانى ارزشــهاى ملى و اسالمى پرداخت و منابع 
كشــور را به تــاراج داد و روحانیــون و علما را یكى 
پس از دیگرى از سر راه برداشت تا اینكه به سدى 
محكم بنام امام خمینى  برخورد كه پرچم برافراشته 
علماى قدیــم را بر دوش كشــید و دودمانش را به 
حق برباد داد. شخصیتى كه حكومتى اسالمى بر 
ویرانه هاى حكومت طاغوتى شاهنشاهى و تفكر 
سكوالریستى و ماتریالیستى بنا كرد. حادثۀ خونین 
پانزده خرداد، صداى بظاهرخفته ملت ایران در زیر 
چكمه هاى رضاخان و فرزندش به گوش جهانیان 
رساند. این صدا برآمده از فرهنگ مذهبى مردم و 
حاصل مبارزات ظلم ســتیزى تاریخى آنان بود. از 
آن پس، تئورى هاى مادیگرایانه غرب و شــرق، در 
رابطه با افول مذهب، سست و بى پایه گردید. تبعید 
امام بعــد از اعتراض متهورانۀ ایشــان به تصویب 
قانون كاپیتوالســیون، نقطه عطف و آغاز مبارزات 
جدید ملت ایران بود و این مبارزه مســتمر و پایدار 
دو دهه دیگر به رهبرى امام خمینى  در شــرایطى 
به ثمر نشســت كه جامعۀ سیاسى ایران با عبور از 
گذرگاههاى حساس تاریخى و آكنده از تجربیات 
و مبارزات سیاســى، رهبرى جدید و توانمندى را 
انتظار مى كشــید. پذیرش این رهبرى  و محتواى 
ایدئولوژیــك انقالب، امرى دفعى و تصادفى نبود، 
بلكه انتخابى بود كه در فرآیند مبارزات ملت ایران 
در تاریــخ دویست ســالۀ معاصر و در بســتر آزمون 
رهبران و شیوه هاى مختلف سیاسى و مبارزاتى به 

دست آمد. 

حضرت امام نسبت به شیوه 
مبارزات در دهه بیست هم 

انتقاد کرده و می فرماید: 
...یادمان است مثل قضیه 
نفت، چون اسالمی نبود، 

ملی تنها بود، به اسالم 
کارى نداشتند، از این جهت 

نتوانستند کارى انجام 
بدهند، آن کارهاى نصفه 

کاره اى هم که انجام دادند، 
بعدش از دستشان گرفته شد 
و رفت کنار. اگر اسالم در کار 
باشد و مکتب اسالم در کار 
باشد در این قشر نظامی و 

غیر نظامی، ما پیروز خواهیم 
شد و اگر این مکتب را ما 
فراموش بکنیم و هر کس 
بخواهد دنبال کار خودش 

باشد و فکر خودش باشد، این 
آسیب پذیر خواهد بود
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اقوال مشهور پیرامون میالد امام کاظم)علیه 
الّسالم( کدام اند و آیا در این باره قول قطعی وجود 

دارد؟
با تشــّكر از شــما و همكاران ارجمندتان و تبریک 
میالد مســعود موســى بن جعفر)علیه الّســالم( به 
عرض مى رســانم قول مشــهور در میان موّرخین و 
محّدثین درباره میالد مسعود موسى بن جعفر)علیه 
الّســالم( هفتم ماه صفر سال 128 در سرزمین ابواء 
-منطقه اى میان مكه و مدینه - بود. اّما اخیرًا بعضى 
از فضال و مراجع معاصر معتقدند كه والدت موســى 
بن جعفر در دهه ســّوم ذى الحّجه یعنى بعد بیستم 
ماه ذى الحّجه اســت و طى ســوالى كه از دو مرجع 
عالى قدر آیت الله العظمى شبیرى زنجانى و آیت الله 
سبحانى)حفظهما الله( شــده است، این دو بزرگوار 
فرموده اند والدت آن حضرت در بیستم به بعد ماه ذى 
الحّجه اســت. به نظر مى رسد كه روایتى كه خدمت 
تان خواهم خوانــد، قّوت بیشــترى دارد. ابو بصیر 
مى گوید همراه امام صادق علیه الّسالم در سالى كه 
فرزندش موسى بن جعفر علیهما الّسالم متوّلد شد، 
براى شــركت در مراسم حج به سوى مّكه رفتیم؛ به 
سرزمین ابواء-منطقه اى میان مكه و مدینه -رسیدیم 
امام صادق علیه الّسالم صبحانه مفّصلى را براى ما 
تهّیه فرمودند و مشغول خوردن غذا بودیم كه فردى 
از ســوى ُحَمیده-كه معمواًل َحمیده مى گویند ولى 
بعضى ازضبط ها به صورت ُحَمیده اســت - همسر 
با فضیلت امام صادق علیه الّســالم آمد و عرض كرد 
كه حمیده مى گوید حالم منقلب است. حضرت بال 

فاصله بلند شــدند و به دنبال فرستاده رفتند؛ پس 
از مّدتى برگشــتند و شادمان بودند و وقتى اصحاب 
پرسش كردند كه عّلت شادمانى چیست؟  حضرت 
فرمود خداوند حمیده را به ســالمت داشت و به من 
پسرى عنایت فرمود و حمیده نقل عجیبى را از لحظه 
والدت او نقل كرد و تصّور مى كرد كه من نمى دانم،كه 
او گفت وقتى متوّلد شد دست هاى خود را روى زمین 
گذاشت و سرش را به طرف باال بردو این آیه شریفه را 
وُلوالِعلِم 

ُ
ُه ال ِإلَه ِإاّل ُهَو َو الَمالِئَكُه و أ نَّ

َ
خواند: »َشِهَد اللُه أ

َقآِئمًا ِبالِقسِط آلِإلَه إالَّ ُهَو الَعِزیُز الَحِكیُم«؛ بعد فرمود 
من به حمیده گفتم این نشــانه براى رســول خدا و 
وصّى اوست.)اصول كافى، جلد 1، صفحه 385-۶(. 
در فضیلت و مکانت آن بزرگوار از آباء و اجداد 

طاهرینش آیا مطلبی رسیده است؟
فیض بن مختار مى گوید در محضر امام صادق)علیه 
الّســالم( بودم؛ موســى بن جعفر كه كــودک بود، 
آمد و من او را بوســیدم؛امام صادق)علیه الّســالم( 
ُحها« یعنى شــما  ــِفیَنُه و َهَذا َمالَّ نُتــُم السَّ

َ
فرمود:»أ

كشتى هســتید و این عزیز، ناخداى كشتى است. 
بعد دنباله اش هســت كه فیض بن مختار مى گوید 
ســال بعد در مراسم حج شــركت كردم و هزار دینار 
به امام صادق و هزار دینار به موســى بن جعفر)علیه 
الّسالم( دادم؛ حضرت فرمود مساوى كردى؟ عرض 
كردم شما فرمودید ]كه او امام است[ و من از این باب 
ایــن كار را كردم؛ حضرت فرمود خــدا او را تعیین و 
به امامت منصوب كرده است و از طرف من نیست.

)كافى، جلد 1، صفحه ى3- 352(.

در ایــن باب بد نیســت این نكتــه را عرض كنم كه 
امام صادق)علیه الّسالم( داراى ۷ پسر بود، از جمله 
موســى بن جعفــر؛ و امام صادق)علیه الّســالم( در 
مواردى مختلف از برترى اش نسبت به سایر فرزندان 
و امامتش پس از خود، سخن گفت كه از جمله معاذ 
بن كثیر مى گوید به امام صادق )علیه اّلسالم( عرض 
كردم از درگاه خداوند كه این مقام را به شما مرحمت 
كرده اســت، مى خواهم قبل از رحلت شما فرزندى 
كه شایسته این مقام باشد به شما مرحمت فرماید؛ 
حضرت فرمود: خداوند این عنایت را فرموده است؛ 
عرض كردم او كیســت؟ فرمود همین كه در خواب 
است. نگاه كردم دیدم موسى بن جعفر علیه الّسالم 
اســت كه آن وقت كودک بود.)اعالم الورى، صفحه 

.)288
آخریــن روایت كــه در ایــن باب تقدیــم مى كنم از 
انوارالبهیه مرحوم حاج شیخ عّباس قمى)ره( است 
كه واقعًا فوق العاّده عجیب است. از امام صادق علیه 
الّسالم پرســیدند چه قدر فرزندت موسى را دوست 
دارى؟ فرمود: »دوســت داشــتم غیــر از او فرزندى 
دیگر نداشــتم تا هیچ كس را در عالقه به او شــریک 

نمى دانستم«.)انوار البهیه، صفحات 2۷8-9 (
با توّجه به مصادف شدن امامت آن حضرت 
بــا دوره اختنــاق بنــی العّباس، تــالش علمی و 
فرهنگی ایشــان براى ارشاد و هدایت مسلمین 

چگونه بود؟
مستحضرید كه درخشــان ترین آثار ماندگار دوران 
34 ساله پدرش امام صادق)علیه الّسالم(، تأسیس 

محمود رستگاری نجف آبادی:

امام کاظم)ع( نهضت علمی و فکری پدربزرگوارشان را ادامه دادند

حّجت االسالم والمسلمین محمود رستگارى نجف آبادى نویسنده و خطیب دینی در این مصاحبه ضمن بیان اقوال وارد شده پیرامون میالد امام موسی 
کاظم)ع(، به برخی فّعالّیت هاى علمی، فرهنگی و سیاسی آن حضرت و نیز نفوذ شیعیان در دستگاه حکومت عّباسی اشاره کرد.

نگاهی به زندگی و زمانه امام کاظم)ع( به مناسبت سالروز میالد آن حضرت
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دانشــگاه جعفرى بود كــه حوزه هاى علمى 
جهان اسالم بالخص تشّیع - از جمله حّتى 
بعضى از بزرگان مى گویند حوزه مقّدسه قم 
-نشأت گرفته از آن دانشگاه جعفرى است؛ 
امام كاظم)علیه الّسالم( با آغاز امامت خود در 
تداوم و توسعه دانشگاه پدر كوشید و شاگردان 
پدر را جمع كرد و با تشــكیل مراكز علمى و 
برگزارى مناظره هاى متعّدد با دانشندان اهل 
سّنت، نهضت علمى و فكرى پدر را ادامه داد. 
ســّید بن طاووس مى گوید:»گــروه زیادى 
از یــاران خــاص امام كاظم و رجــال خاندان 
هاشــمى در محضر آن حضرت گرد آمدند و 
ســخنان گهربار و پاسخ هاى آن حضرت را به 
پرســش هاى حاضران یادداشت مى نمودند 
و هر حكمــى را كه در مــورد هر پیش آمدى 
صادر مى نمود، ضبط مى كردند «.)پیشوایان 
اسالم، پیشوایى به نقل از انوارالبهیه محّدث 

قمى(. 
ســّید امیرعلى مى نویســد: »در سال 148 
امام صادق در شــهر مدینه درگذشــت ولى 
خوشبختانه مكتب علمى او تعطیل نشد بلكه 
به رهبرى و جانشــینى فرزندش موسى بن 
جعفر شكوفایى خود را حفظ كرد«.)مختصر 

تاریخ العرب، صفحه 209(.
ابن حجر هیثمــى محّدث مشــهور جهان 
تسّنن مى نویسد:»موسى كاظم وارث علوم 
و دانش هــاى پدر و داراى فضل و كمال او بود 
و وى در پرتــو عفو و گذشــت و بردبارى فوق 
العاّده اى كه در رفتار با مردم نادان داشت و از 
خود نشان داد، كاظم لقب یافت و در زمان او 
هیچ كس در معارف الهى و دانش و بخشش 
بــر پایه او نمى رســید«.)الّصواعق المحرقه، 

صفحه 203(
بعضى از بزرگان مى گویند امام كاظم)علیه 
الّسالم( عالوه بر آن زیربال گرفتن شاگردان 
پــدرش امام صــادق در دانشــگاه جعفرى، 
خــودش هم در یــک فرصتى شــاگردانى را 
تربیت كرد كه نام این شــاگردان را مورخان و 

محدثان نقل كرده اند.
بر نخبگان و فرهیختگان مخفى نیست كه 
باید بخشــى از علوم و معــارف كاظمى را در 
سخنان نورانى آن حضرت به هشام بن حكم 
كه مرحوم ابن شــعبه عالم بزرگوار قرن سّوم 
هجرى در»تحف العقول« نقل كرده اســت، 
دنبال نمود كه با تعبیر یا هشام یا هشام، مهم 
ترین مباحث عقلــى را در منطق و نگاه امام 
هفتــم، در آن جا خواهیم دید و الزم مى دانم 
نمونــه اى از آن را عــرض بكنــم كــه حدیث 
عجیبى است و به نظرم نكات جالبى دارد كه 
در زمان ما خیلى مهم هست، حضرت فرمود: 
»َیا ِهَشاُم ُنِصَب الَخلُق ِلطاَعة اللِه و الَنجاَة ِإاّل 
ُم  َعلُّ ِم و التَّ َعلُّ ِبالّطاَعة و الُطاَعُة ِبالِعلِم َو الِعلُم ِبالتَّ
اِنٍىّ َو  ِبالَعقِل ُیعَتَقــُد و ال ِعلَم ِإاّل ِمن َعاِلــٍم َربَّ
َمعِرَفــُة الَعاِلِم ِبالَعقِل« یعنــى- به تعبیر روز- 
فلســفه خلقت - همان طور كه در آیات قرآن 
است و در كلمات دیگر معصومان هم هست 
- براى بندگى و طاعت پروردگار است و نجات 

نیســت براى آدمى مگر به طاعت؛ ]اّما كدام 
طاعت؟نكته مهم این جاست[ و طاعت باید 
همــراه با علم و آگاهى باشــد و علم با دانش 
آموزى به دست مى آید و یادگیرى با ِخَرد گره 
خورده است ]یعنى نتیجه آگاهى باید تقوّیت 
خرد باشد[ و شــناخت عالم به ِخَرد حاصل 

گردد. 
شــیوه مقابله آن بزرگوار با طواغیت 

بنی العّباس چگونه بود؟ 
سیره نویســان و محّدثان در سیره و بررسى 
شــخصّیت موســى بن جعفر)علیه الّسالم( 
ابعــادى را براى آن بزرگــوار نقل كرده اند كه 
مى شود گفت شامل ُبعد سیاسى، ُبعد عبادى 
و ُبعد علمى اســت كه حّتــى من مى خواهم 
عــرض كنم یكى از محّققین مــا كتابى دارد 
كه دعاهاى موســى بن جعفر علیه الّســالم 
را نقــل كرده اســت. اّما بعضــى از بزرگان و 
مفّســران، تفســیر و ترجمان بعضى از آیات 
قــرآن را از آن امــام نقل كرده انــد؛ از جمله 
پیرامون این آیه شــریفه سوره فتح كه خداى 
ِذیَن  بزرگ مى فرماید:»ُمَحّمٌد َرُسوُل اللِه َو الَّ
اِر ُرَحَمآَء َبیَنُهم«، ُخب  آُء َعَلى الُكفَّ ِشــدَّ

َ
َمَعه أ

شــما مى دانید كه در بخش»ُرَحَمآَء َبیَنُهم«، 
موسى بن جعفر چه قدر در سخاوت و در توّجه 
به نیاز مندان و حاجت مندان عنایت داشت؛ 
كه حّتى امروز هم موسى بن جعفر به پاس آن 
همه رنج هایى كه براى اسالم كشید به عنوان 
»بــاب الحوائج« معروف اســت و هر حاجت 
مندى كه به ســاحت مقــّدس و آســتان آن 
بزرگوار متوّسل بشود، بى نتیجه بر نمى گردد.
 اّما ُبعد دیگرى كه مفّسران براى شخصّیت 
امام موســى بن جعفــر ذكر كرده انــد، ُبعد 
جهادى و مبارزاتى اوســت. اساســًا قرآن به 
پیغمبر، پیروان پیامبر و پیشوایان دین دستور 
مى دهد كه در مقابل كّفار، منافقان و معاندان 
چهره اى جّدى و خشمگینانه داشته باشند 
كه آیه شــریفه »َو ال َترَكُنوا ِإَلى اّلِذیَن َظَلُموا 
ــُكُم الّناُر« نمونه اى از آن آیات اســت.  َفَتَمسَّ
موسى بن جعفر علیه الّســالم در دوران 35 
ســاله امامتش با 4 خلیفه طاغوت عّباســى 
یعنى منصور،مهــدى، هادى و هارون مواجه 
بــود كه هر كــدام از این هــا را اگــر در تاریخ 
ببینیم، قابل توّجه است. آن بزرگوار وقتى به 
امامت رسید 22 ساله بود و امامتش 10 سال 
در دوران خالفــت منصور دوانقى، 10ســال 
در دوران خــالف مهدى عّباســى ،1 ســال 
دوران هــادى عّباســى و 15 ســال در دوران 
خالفت هارون الّرشید بود. در ده ساله دوران 
منصور به دلیل خفقان شدید و قتل و شنكجه 
شیعیان، امام كاظم به پاسدارى از میراث پدر 
بزرگوارش امام صادق و دانشــگاه جعفرى  و 
تربیت شــاگردان پرداخت و شرایط به قدرى 
امنیتى شــده بود كــه به دســتور منصور در 
جست و جوى شیعیان بودند و حّتى فردى را 
كه مشهور بود كه نام شیعیان را مى دانست، 
زندانى كردند و شكنجه دادند تا اعتراف كند و 
شیعیان را ُلو دهد. منصور پس از اّطالع یافتن 

از شهادت امام صادق)علیه الّسالم(-كه گفته 
بود امام صادق استخوانى در گلوى من بود و 
با مرگ او آسوده شدم - به محّمد بن سلیمان 
فرماندار مدینه دســتور داد كه اگر جعفر بن 
محّمد به شخص معّینى وصّیت كرده است، 
او را احضار كن و گردنش را بزن. او در پاســخ 
نوشت جعفر بن محّمد به  5 نفر وصّیت كرده 
كه عبارت اند از: 1. منصور دوانقى 2. محّمد 
بن سلیمان حاكم مدینه 3. عبد الله موسى 
4. موســى بن جعفر 5. حمیده همسر امام 
و مادر موســى بن جعفر ؛ كــه وقتى این ها را 
گفت، منصورگفت كه نمى شود همه این ها 
راكشت. منصور دوانقى كه با همین تفرعن 
از دنیــا رفت، بعــد از او مهدى عّباســى 10 
ســال حكومت كرد كه به قول معروف در اّول 
خالفتش چراغ ســبزى به مردم نشــان داد، 
ولى پس از مّدتى  چهره كریه و ظالمانه خود را 
نشان داد و پس از مّدتى امام كاظم را چندین 
بار به بغداد آورد و حّتى زندانى كرد و حّتى یک 
بار در اوائل خالفتش تصمیــم گرفت او را به 
قتل برساند و از حمید بن َقحَطِبه خواست كه 
او را به قتل برساند كه همان شبش خواب دید 
امیر المومنین على )علیه الّسالم( آیه»َفَهل 
رِض و 

َ
ن ُتفِســُدوا ِفى ال

َ
یُتم أ َعَصیُتــم ِإن َتَولَّ

رحاَمُكــم« را به او فرمود؛ كه مهدى 
َ
ُعوا أ ُتَقطِّ

عّباسى ترسید و از قتل آن حضرت منصرف 
شد. در یک ســال خالفت هادى عّباسى، او 
با امام كاظم درگیرى پیدا نكرد ولى در عصر 
هادى قیام قهرمانانه شــهید َفخ حسین بن 
على از نــوادگان امام حســن مجتبى)ع( بر 
ضد حكومت طاغوتى عّباســیان اتفاق افتاد 
كه غیر مستقیم مورد تایید امام كاظم هم بود 
كه صاحب مقاتل الّطالبّیین آورده اســت كه 
»شــهید فخ گفت ما به نهضت دست نزدیم 
مگر با مشــورت با امام كاظم كه او به نهضت 
فرمان داد«. قیام شــهید فخ در هشــتم ذى 
الحّجه ســال  1۶9  در سرزمین فخ در حدود 
یک فرسخى مّكه اّتفاق افتاد كه همان جا او و 
برخى از یاران را شهید كردند و وقتى سر هاى 
آن ها را به مدینه آوردند، امام كاظم فرمود:»إّنا 
لله و إّنا إلیَه راِجعوَن حســین درگذشت ولى 
ســوگند به خدا او مســلمانى شایسته، روزه 
دار در روز و شــب زنــده دار درشــب بــود؛ او 
امــر به معروف كرد و نهــى از منكر و در میان 
دودمانش بــى نظیر بود«. امــام جواد)علیه 
الّســالم( فرمود: »بعد از ماجراى عاشــوراى 
ابى عبدالله هیــچ حادثه اى براى ما بزرگ تر 
از حادثه قتل شهید فخ و یارانش نبود«. امام 
كاظم بعــد از هادى با حكومت هارون مواجه 
بود كه شخصّیت دو چهره و دوگانه اى داشت؛ 
نقل كرده اند كه این شخصّیت دو ُبعدى گاهى 
زاهدان زمان را دعوت مى كرد یا شب ها پیش 
آن هــا مى رفت و در خلوت آن هــا، آن ها را به 
موعظه وادار مى كرد؛ مخصوصًا نقل مى كنند 
فضیل بن عیاض- همان شخصّیتى كه توبه 
كرد و با توبه در او تحّولى ایجاد شد و از عارفان 
و صاحب نظران شد - پیش هارون مى آمد و 

سّید امیرعلی 
می نویسد: »در سال 
14۸ امام صادق در 

شهر مدینه درگذشت 
ولی خوشبختانه مکتب 

علمی او تعطیل نشد بلکه 
به رهبرى و جانشینی 

فرزندش موسی بن جعفر 
شکوفایی خود را حفظ 

کرد«.)مختصر تاریخ 
العرب، صفحه 209(.

ابن حجر هیثمی محّدث 
مشهور جهان تسّنن 

می نویسد:»موسی کاظم 
وارث علوم و دانش هاى 
پدر و داراى فضل و کمال 
او بود و وى در پرتو عفو 

و گذشت و بردبارى فوق 
العاّده اى که در رفتار با 

مردم با مردم نادان داشت 
و از خود نشان داد، کاظم 

لقب یافت و در زمان او 
هیچ کس در معارف الهی 
و دانش و بخشش بر پایه 
او نمی رسید«.)الّصواعق 
المحرقه، صفحه ى203(
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هارون به او مى گفت مرا موعظه كن و او نكاتى 
را مى گفت و جالب اســت كه هــارون گاهى 
ایــن مواعظ را كه مى شــنید، گریه مى كرد یا 
غش مى كرد! از طرفى هارون در حیف و میل 
كــردن بیت المال و عّیاشــى بى نظیر بود كه 
من وقتى به عّیاشــى هاى او در تاریخ مراجعه 
كردم، عددهاى 300 كنیز و ســفره هایى كه 
هر سفره اى هزینه اش میلیونى مى شد، براى 
هارون نوشته اند و وقتى رئیس تشریفات دربار 
مى گفت هزینه این غذا كه شما خواسته اید، 
چند میلیون شده است، هارون باكى نداشت. 
از طرفى هم او در كشتار افراد نقش عجیبى 
داشــت ؛ آن داســتان حمید بــن قحطبه را 
شــنیده اید كه خــود مى گوید هــارون من را 
خواســت و گفت:»چه قدر در راه من گذشت 
مى كنى؟!« و رفت و برگشت؛ تا عاقبت گفتم: 
»از دینم گذشت مى كنم«؛ و هارون لبخندى 
زد و شمشــیرى به او داد و او ۶0 نفر از جوان، 
میانســال و پیرمردان از ســادات را سر برید و 
در چاهــى انداخت. بنابرایــن هارون چنین 
شخصّیت عجیبى است. اّما یک جمله خیلى 
جالب است و آن این است كه مأمون عّباسى 
مى گفت پدرم مرا با تشّیع آشنا كرد و معتقد 
كــرد و آن داســتان معروفــى دارد كه مامون 
مى گوید:»در مدینــه باِر عامى بــود؛ هارون 
آمده بود و همه آمدند و موســى بن جعفر هم 
كه سوار بر حمارى بود،آمد. وقتى او وارد شد 
پدرم از جایگاه خودش به استقبال او آمد و او را 
كنار خود نشاند و با او صحبت كرد- داستانى 
تفصیلى دارد كه ما از آن صرف نظر مى كنیم 
– و هنگان رفتــن او، پدرم  هارون به من گفت 
تــا در خانه مــالزم ركابش بــاش! من وقتى 
برگشــتم به او گفتم این كى بــود؟ گفت این 
موسى بن جعفر است و امامت او بر حق است 
و من غاصبم. به او گفتم گفت خب اگر بر حق 
اســت، چرا حكومت را غصب كردى؟! پدرم 
گفت تو هم كه پسر من هستى، اگر باخالفت 
و ریاست من مخالفت كنى، دو چشمت را در 
كف دستت خواهم گذاشت و آن جمله معروف 
را گفت كه »الملک عقیــٌم« یعنى قدرت نازا 
اســت]كنایه از این كه ملک و قــدرت دنباله 
ندارد و در فرد متمركز و منحصر مى شود[ «. 
بدترین زندان ها، زندان ِسندى بن شاِهک بود 
كه مى گویند یک دفعه هارون به سندى گفت 
برو به موسى بن جعفر بگو از من  سوالى بكند 
و چیزى بخواهد؛ حضــرت فرمود:»خداوند 
من را ســوال كننده نیافریده اســت«. حّتى 
شاگردان خود را به تقابل با او دعوت مى كرد؛ 
نمونه اش صفان بن مهران َجّمال است كه از 
نزدیكان، یاران و شــاگردان امام بود، وقتى او 
شترانش را به هارون اجاره داده بود، حضرت 
او را سرزنش كرد و به او فرمود كه تو چرا چنین 
كردى و شترانت را به او اجاره دادى؟! صفوان 
گفت: آقا براى سفر حج است. حضرت فرمود 
مگر تو نصف كرایــه را از او نگرفته اى و نصف 
دیگر را در بازگشــت از او مى گیرى؟ صفوان 
گفت: بله. حضرت فرمود از پیغمبر شــنیدم 

فرمود:»من أَحبَّ َبقاَءُهم َفُهَو ِمنُهم َو َمن كاَن 
ِمنُهم كاَن َوَرَد الّنار«)وســائل الّشــیعه، جلد 
دوازدهم، صفحه2-131( یعنى هر كس بقاى 
آن ها را دوســت بدارد،از آنان است و هر كه از 

آنان باشد،به دوزخ مى رود. 
موسى بن جعفر در زمان خودش تمام نقطه 
چینى ها را در حكومت داشت  و از جمله على 
بن یقطین كه شــیعه خالصى بــود، وزیر- به 
اصطالح امــروز معاون اّول یا نخســت وزیر- 
هارون بــود و هارون به او اطمینان داشــت و 
امام هم او را نگه مى داشت و گاهى یارى اش 
مى كرد و فقط فرموده بــود كه »تو در معرض 
قــدرت باش تا شــیعیان مــا را كمک كنى«. 
خیلى جالب اســت از یک طرف موســى بن 
جعفر به صفوان جّمــال مى گوید تو در ظالم 
هارون شــریكى و از طرفــى على بن یقطین 
را مى فرســتند كه او براى رسیدگى به مردم، 
در حكومت باشــد. عالوه بر على بن یقطین، 
بعضى فرماندارها و بعضى استاندارها هم از 
عوامل موسى بن جعفر بودند، منتهى با یک 
روش اســتتار و خیلى پوشــیده و پنهانى و به 
قول امروزى ها چریک ها و نیروهاى زیرزمینى 
بودنــد اّمــا در اوج قــدرت بودنــد. در این جا 
خیلى سعایت گران هم كار مى كردند و تالش 
مى كردند ولى عجیب است موسى بن جعفر 
نیروهاى خود را كمک مى كرد؛ مخصوصًا یک 
بار رفتند نزد هارون سعایت كردند كه على بن 
یقطین تكّتف در نماز ندارد یعنى بر اساس فقه 
حنفى نماز نمى خواند و به سبک رافضى ها و 
شیعه ها نماز مى خواند؛ كه موسى بن جعفر 
متوّجه شــد و به على بــن یقطین گفت كه تا 
فرمان بعد به سبک اهل سّنت وضو بگیر و به 
سبک اهل سّنت هم نماز بخوان. وقتى سعایت 
گران ســعایت على بن یقطیــن را نزد هارون 
نمودنــد، هارون بــاور كرد و مأمــوران مخفى 
فرستاد تا او را زیرنظر داشته باشند. مأموران 
دیدند نه چنین نیست و گزارش كردند كه او 
به همان سبک و فقه اهل سّنت وضو مى گیرد 
و نماز مى خواند. هارون مطمئن شد و حّتى در 
تاریخ دارد كه هارون قربان صدقه اش مى رفت 
و گفت من قطعًا نسبت به تو تردیدى ندارم و 
سعایت كردند. بعد از این كه قضیه تمام شد، 

امام فرمود حاال به همان سبک نماز بخوان.
قضیه پس دادن فدک در زمان هارون 

الّرشید چگونه بود؟
آقاى پیشــوایى - یادى هم از این عزیز شده 
باشــد- در این كتــاب خیلى زیباى »ســیره 
پیشــوایان« در حاالت موسى بن جعفر)علیه 
الّســالم(  و این كه هارون، موسى بن جعفر را 
خواســت و صحبت فدک را كرد، یک عبارت 
جالبى دارد كه خیلى قشنگ است و من هر چه 
فكر كردم دیدم نمى توانم بهتر از آن نقل كنم؛ 
عنوانش این اســت »آرمان تشكیل حكومت 
اسالمى«؛  بعد به دنبالش مى نویسد:» هارون 
مى دانســت كه موسى بن جعفر علیه الّسالم 
و پیروانــش وى را غاصــب خالفــت پیامبر و 
زمام دار ستمگرى مى دانند كه با زور و قدرت 

سرنوشت مسلمانان را در دست گرفته است و 
اگر روزى قدرِت رزم با او را به دســت آورند، در 
نابودى حكومت او لحظه اى درنگ نخواهند 
كرد. گفت و گوى زیر كه میان پیشواى هفتم 
و هــارون رخ داده بــه خوبــى از اهداف عالى 
امام در زمینه تشكیل حكومت اسالمى و نیز 
از نّیــات پلید هارون پرده بر مــى دارد: روزى 
هــارون به منظور آزمایش و كســب آگاهى از 
آرمان پیشواى هفتم به آن حضرت عرض كرد 
كه حاضر اســت فدک را به او برگرداند؛ امام 
علیه الّسالم فرمود در صورتى حاضرم فدک را 
تحویل بگیرم كه آن را با تمام حدود و مزایایش 
پس بدهى. هارون پرسید حدود و مرزهاى آن 
كدام است؟ امام فرمود اگر حدود آن را بگویم 
هرگــز پس نخواهى داد.هــارون اصرار كرد و 
ســوگند یاد نمودكه ایــن كار را انجام خواهد 
داد. امام حدود آن را چنین تعیین فرمود:حد 
اّول عدن حد دّومش ســمرقند حد ســّومش 
آفریقا و حد چهارمــش نیز مناطق اقلیمیه و 
بحر خزر اســت ]یعنى تمــام قلمرو حكومت 
اسالمى در زمان هارون[. با شنیدن هر یک از 
این حدود كه رنگ او تغییر مى كرد و به شّدت 
ناراحت مى شد ]در بحار روایت دارد مى گوید 
شید  َرت لوُن الرَّ هر نكته اى را كه مى گفت َتَغیَّ
یعنى رنگ هارون الّرشــید عوض مى شــد[ و 
باشــنیدن حدود چهارگانه نتوانست خود را 
كنترل كند و با خشم و ناراحتى گفت تو چیزى 
براى ما باقى نگذاشتى ]در روایتى كه من در 
بحار دیدم مى گوید َفَلم َتبَق لنا شىٌء [ كه امام 
فرمود مى دانستم كه نخواهى داد و به همین 
دلیل از گفتــن آن امتناع كــردم«. در روایت 
دارد»َفِعنَد ذلک َعَزَم َعلى َقتِله« یعنى این جا 

بود كه هارون تصمیم گرفت بر شهادت او.
جریان تبعید آن حضرت چگونه بود؟

مرحــوم ابــن شــعبه در تحف العقــول یک 
جملــه اى دارد مى گویــد موســى بــن جعفر 
فرمود:»اگر شیعیان ما رازدارى مى كردند فرج 
آل محّمد نزدیک شده بود اّما رازدارى نكردند 
و اســرار را برمأل كردند«. برمالكردن اسرار به 
این شكل بوده است كه بعضى شیعیان كه در 
كارهاى شان در دستگاه حاكمّیت گشایشى 
مى شد وكمک مى شد، مى گفتند كه بله قربان 
آقا موسى بن جعفر بروم، این ها شیعیان اند؛ و 
كم كم راز باز شد و لذا هارون تصمیم قاطعانه 
گرفت و به مدینه آمد و مقابل قبر پیغمبر ایستاد 
! پسر عمو من  و به رســول الله گفت یا ابَن عمِّ
بــراى حفظ امنّیت جهان گســترده اســالم 
چاره اى ندارم جز ایــن  كه فرزندت را زندانى 
كنم؛ و همان جا امام را گرفتند و ســجن بعد 
از ســجن یعنى زندان بعد از زندان او را حبس 
كردند كه در آن صلوات موسى بن جعفر هست 
جوِن و ُظَلِم الَمطامیِر ِذى  ِب فى َقعِر السُّ »الُمَعذَّ
الّساِق الَمرُضوِض« و آن حوادث دلخراشى رخ 
داد كه به شهادت آن حضرت منجر شد. به روح 
آن امام مظلوم سالم مى كنیم الّسالم علیک یا 
َها الكاِظُم یا بَن  َاَبالحسِن یا موسى بَن جعفٍر َایُّ

َرُسوِل اللِه و رحمه الله و بركاته. 

مأمون عّباسی می گفت 
پدرم مرا با تشّیع آشنا کرد 
و معتقد کرد و آن داستان 

معروفی دارد که مامون 
می گوید:»در مدینه باِر عامی 
بود؛ هارون آمده بود و همه 

آمدند و موسی بن جعفر هم 
که سوار بر حمارى بود،آمد. 

وقتی او وارد شد پدرم از 
جایگاه خودش به استقبال 
او آمد و او را کنار خود نشاند 
و با او صحبت کرد- داستانی 

تفصیلی دارد که ما از از آن 
صرف نظر می کنیم – و هنگان 
رفتن او، پدرم  هارون به من 
گفت تا در خانه مالزم رکابش 
باش! من وقتی برگشتم به 
او گفتم این کی بود؟ گفت 

این موسی بن جعفر است و 
امامت او بر حق است و من 

غاصبم. به او گفتم گفت 
خب اگر بر حق است، چرا 
حکومت را غصب کردى؟! 
پدرم گفت تو هم که پسر 

من هستی، اگر باخالفت و 
ریاست من مخالفت کنی، 

دو چشمت را در کف دستت 
خواهم گذاشت و آن جمله 
معروف را گفت که »الملک 

عقیٌم«



روزى من در نوفل لوشاتو به علت ارزانی در حدود 2کیلو پرتقال     خریدم. فکر کردم که هوا خنک است و براى سه 
الی چهار روز پرتقال     خواهیم داشت. امام با دیدن پرتقال ها فرمودند: این همه پرتقال براى چیست؟     من هم براى 
اینکه کار خودم را توجیه کرده باشم، عرض کردم پرتقال ارزان     بود، براى چند روز اینقدر خریدم، ایشان فرمودند: 
شما مرتکب دو گناه  شدید؛ یک گناه اینکه ما نیاز به این همه پرتقال نداشتیم و دیگر اینکه شاید     امروز در نوفل 
لوشاتو کسانی باشند، که تا به حال به علت گران بودن پرتقال،     نتوانسته اند آن را تهیه کنند و شاید با ارزان شدن 
آن، می توانستند مقدارى از     آن را تهیه کنند، در حالی که این مقدار پرتقال را براى سه یا چهار روز آن هم     به جهت 
ارزان بودن آن خریده اید. ببرید مقدارى از آن را پس بدهید. گفتم:     پس دادن آنها ممکن نیست. ایشان فرمودند: 
باید راهی پیدا کرد. عرض کردم     چه کار می توانیم بکنیم؟ ایشان فرمودند: پرتقالها را پوست بکنید و به افرادى   

  بدهید که تا حاال پرتقال نخورده اند. شاید از این طریق خداوند از سرگناه شما     بگذرد. 

خانم مرضیه حدیده  چی )دباغ(

آئینه
     ُحسن

به خاطــر دارم زمانی که حاج آقا مصطفی عروســی کردند، امــام به عنوان     هدیۀ 
عروسی یک تخته قالی 4×3 نیم دار و کهنه براى ایشان خریدند. 

آیت اهلل صادق خلخالی

خودشان  غذایی  هر  بودند،  آمده  نجف  به  امام  که  اوایلی 
می خوردند، از     همان غذا هم به افرادى که در بیرونی بودند از 
مشهدى  دادند.  می  عبدالعلی     قرهی  شیخ  حاج  آقاى  جمله 
حسین نقل می کرد که ماه رمضانی بود، چند نفرى هم     در بیرونی 
بودند و مقدار غذا هم مانند گذشته هیچ فرق نکرده بود. روزى   
  آقاى حاج شیخ عبدالعلی به من گفتند: این همه آدم که در بیرونی 
هستند و     افطار و سحرى هم می خواهند بخورند، این مقدار 
که شما گوشت تهیه     می کنید خیلی کم است مقدارى بیشتر 
بگیرید )مثاًل اگر یک کیلو می گرفته     است، نیم کیلو اضافه کند(. 
من هم بنا به توصیۀ ایشان، آن روز بیشتر گوشت     گرفتم. مطابق 
معمول هرشب خدمت امام رسیدم و صورتحساب را ارائه     دادم. 
آن شب، امام با تعجب پرسیدند: چطور شد که گوشت بیشتر از 
گذشته     گرفتی؟ گفتم: آقاى شیخ عبدالعلی دستور دادند. امام 
با اینکه احترام زیادى     براى وى قائل بودند ولی فرمودند: همان 
مقدار که همیشه می گرفتی، بگیر.     آقاى حاج شیخ عبدالعلی اگر 

می خواهند غذایشان را جدا کنند! 

آیت اهلل سیدعباس خاتم یزدی

منزل ما 3 اتاق دارد؛ یکی براى آقا و یک اتاق 5 / 1 × 5 / 1 متر براى من که   
  درش توى اتاق آقا باز می شود و اگر احتیاجی شود، من )براى رعایت حال   
  آقا( از پنجره به حیاط می روم و باید مواظب باشم که افسر روبه رویی ام تیرم   

  نزند، به عنوان یک تروریست. 

حجت االسالم والمسلمین حاج سیداحمد خمینی

امام در ایام تبعیدشان در ترکیه، از غذاهاى آنجا پرهیز می کردند. این امر     به 
چند عامل بستگی داشت. یکی رعایت مسائل بهداشتی بود و امام به هرحال   
  احتیاط می کردند که هر غذایی را نخورند. عالوه بر این، امام در مصرف     برخی 
از غذاها پرهیز داشــتند. با این حال از فروتنی و تواضعی که بر وجود  ایشــان 
حاکم بود، به کسی دستور یا سفارش غذاى دیگرى را نمی دادند. در     نتیجه با 
اندک غذایی که برایشان تدارک شده بود می ساختند. مثاًل با نان و پیاز     سر می 

کردند، بدون اینکه کسی بفهمد. 

همسر حضرت امام یک مقدار پارچه و پرده گرفته بودند تا مثالً     تعویضی 
در پــردۀ اتاقها صورت دهند. حضرت امام به ایشــان فرمودند شــما که   
  پســرهایت را داماد و دخترهایت را عروس کــرده اى، دیگر چه ضرورت 
دارد     به اینکه این تعویض ها صورت گیرد. یعنی حضرت امام، ضرورت هر 
چیزى     را درنظر داشتند و تا این اندازه در هزینه ها تأمل به خرج می دادند 

و به قناعت     پایبند بودند.  

حجت االسالم والمسلمین سیدمحمود دعائی

حجت االسالم والمسلمین محمدرضا رحمت

امــام آن ایامی که در پاریس بودند، با نصب بخارى در اتاق محل     اقامتشــان 
موافق نبودند و می گفتند در ایران خیلی ها هســتند که بخارى ندارند     لذا 

اجازه ندادند، در اتاقشان بخارى نصب کنند. 

حجت االسالم والمسلمین علی دوانی

منبع: کتاب آئینه حسن
گردآورندگان: اصغر میرشکارى، حمید بصیرت منش

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
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در ابتدا خودتان را معرفی کنید و اینکه اهل کجا 
هستید؟

بنده ابن على واعظ از كشــور هندوســتان، شهرســتان 
قاضى آباد هستم.

امــام  حضــرت  انقالبــی  مبــارزات  جریــان  در 
خمینی)ره( چه فعالیت هایی داشتید؟

در اوج مبارزات حضرت امام خمینى و ایستادگى در مقابل 
شاه، ما هم ایشان و فعالیت هایشان را در سخنرانى هایمان 
به مردم معرفى مى كردیم تا مردم با واقعیت انقالب آشــنا 
بشــوند. آن زمانى كه انقالب اوج گرفــت و نزدیک بود كه 
شاه سقوط كند و امام به عنوان شخصیت ممتاز و برجسته 
در جهان مطرح شــد، مجموعه اشعارى به نام امام انقالب 
ســرودم. در اشــعار خودم از تعبیر امام خمینى اســتفاده 
نكردم، بلكه از اصطالحات دیگرى بهره گرفتم. از نظر من 
بهترین تعبیر براى ایشان، امام انقالب است. چنین امامى 
در پــى حكومــت و دولت و ثروت و قدرت نیســت، بلكه در 
پى راه اندازى انقالب فكرى و معنوى در جامعه اســت تا به 
واسطۀ آن اسالم به كل مردم جهان معرفى بشود و در نهایت 
همین طور هم شــد. در مجالس و سخنرانى هایم دائم این 
مسئله را براى مخاطبان خود یادآور مى شوم. تا آن زمان به 
هیچ وجه مسئلۀ شیعه و سنى مطرح نبود. به واسطۀ اینكه 
شاه با دشمن همراه شد، شاه را نشانه مى گرفتیم. هدف ما 

سقوط شاه و برپایى اسالم حقیقى بود و نه مذهبى خاص.
درس و مکتــب خود را در کجا و نزد چه کســانی 

شروع کردید؟
تحصیالت من از آغوش مادر شروع شد. مادرم مرثیه خوان 
بود و موقعیتش این طور بود كه اگر ایشان نمى آمد، مراسم 
آغاز نمى شد. مادرم خیلى از مسائل را به من آموزش داد و 
تشویقم كرد كه پیشرفت كنم. در آن زمان فرهنگ مجالس 
آزاد و مراسم عزادارى امام حسین علیه السالم این طور بود 

كه ابتدا سخنرانى مى كردند و بعد مداحى و مرثیه خوانى. 
بعد از آن زیــارت را از روى كتاب مى خواندند. این فرهنگ 

آن زمان ما بود.
پدرم از بزرگان و علماى منطقۀ ما و معروف به موالنا صاحب 
بود و مســئولیت هاى مختلف منطقه را بر عهده داشــت. 
سخنرانى مى كرد و روضه مى خواند. هر موقع نوزادى متولد 
مى شد، ایشان را مى بردند تا در گوشش اذان بگوید. این ها 

از ویژگى هاى پدرم بود.
پدرتان در کجا تحصیل کرده بود؟

پدر من آموزش دینى و علوم مختلف را در همان قریه نزد 
یكى از علماى بزرگوار و اهل علم به نام ســید مشیت الله، 
معروف به ســید ناصر على خوانده بود. سید ناصر على به 
قریه ما رفت و آمد داشت و پدرم نزد ایشان علوم مختلفى را 
آموخت. افرادى كه هم عصر پدر من بودند نیز علوم مختلف 

دینى را از ایشان آموختند.
آیا خودتان علوم دینی را در حوزۀ علمیه تحصیل 

کرده اید؟
تحصیل دروس دینى را از منزل آغاز كردم. برادر بزرگوار من 
عالمه منصور حسین در آن زمان مشغول تحصیل در حوزۀ 
علمیه لكهنو بود. ایشان تعطیالت تابستان به منزل مى آمد 
و به من آموزش زبان فارســى مى داد. بعد از تابستان براى 
ادامۀ تحصیل به شهر لكهنو برمى گشت. ایشان همزمان 
عــالوه بر تحصیل، به طالب علوم دینى ســطح پایین تر از 
خــودش درس مى داد؛ در واقع همزمان هم اســتاد حوزه 
بود و هم طلبه. ویژگى هاى منحصربه فردى داشت و حتى 
اساتید براى ایشان احترام زیادى قائل بودند؛ چون انسان 
زحمت كش و دلســوزى بود. در آن زمان آقاى احمد على، 
فرزند مفتى میرعباس، مدیر حــوزۀ ناظمیه بود و در زمان 
خودش صاحب فتوا و مرجع تقلیــد بود. فضاى معنوى و 
علمى حوزۀ ناظمیه به نحوى بود كه انسان احساس مى كرد 

از آسمان بر آن علم مى بارد. البته این ها ویژگى هاى آن زمان 
حوزۀ علمیه ناظمیه بود و نه زمان فعلى. چون فضاى علمى 

و معنوى در آن حاكم بود.
برادرتان در قید حیات است؟

خیر. ایشان به رحمت خدا رفته است.
تا چه سطحی از علوم دینی را تحصیل کردید؟ آیا 

فقه و اصول را خوانده اید؟
من در حوزۀ مبارک ناظمیه تا مكاســب و رسائل تحصیل 
كردم. موضوع مكاسب فقه و موضوع رسائل اصول است. در 
كنار این ها، علوم دیگر ادبیات، عقاید و تاریخ خواندم. وقتى 
از جامعه ناظمیه فارغ التحصیل شدم، در مدرسۀ واعظین 
كه مدرسۀ معروفى است، پذیرش شدم و در آنجا هم كتاب 
احقاق الحق، نوشتۀ قاضى نورالله را خواندم. مطالعۀ این 
كتاب جزء برنامه هاى درسى ما در آن زمان بود. در كنار آن 
فعالیت هاى تبلیغى و فرهنگى در مناطق مختلف را ادامه 
دادم. به ایالت ها و شهرها و روستاهاى متعددى براى تبلیغ 
رفتم و سخنرانى ایراد كردم و فعالیت هاى گوناگونى انجام 
دادم تا اینكه از مدرسۀ واعظین فارغ التحصیل شدم. كل 
مدت زمان تحصیل و برنامه هاى ما در مدرسۀ واعظین پنج 

سال بود. در واقع سه سال آموزش بود و دو سال تبلیغ.
در حــال حاضــر مهم تریــن فعالیــت شــما در 

هندوستان چیست؟
در حــوزۀ علمیۀ باقرالعلوم تدریــس مى كنم. بنده خودم 
بنیان گذار و مدیر حوزۀ علمیۀ باقرالعلوم هستم. این حوزه 
علمیه به تازگى تأســیس شده است و حدودًا بیست طلبۀ 

برادر دارد.
ســفرهاى تبلیغى زیادى به كشورها و شهرهاى مختلفى 
داشتم؛ از جمله پاكستان و كنیا. اخیرًا از من دعوت شده 
و قصد دارم كه به آلمان هم بروم تا پیام اسالم حقیقى را به 

آنجا هم برسانم.

ابن علی واعظ )هندی(:

امام در پی انقالب فکری و معنوی در جامعه بود 
جناب آقاى موالنا ابن علی واعظ، اهل هندوستان و ساکن شهر قاضی آباد، موسس و مدیر حوزه علمیه باقر العلوم است. پدر ایشان از عالمان و شخصیت هاى 
موثر در منطقه بوده و اولین معلم علوم دینی ابن علی به شمار می آید. ابن علی واعظ از آغاز شکل گیرى نهضت حضرت امام و مبارزات ایشان با رژیم پهلوى در 
کشور هندوستان از طریق فعالیت هاى تبلیغی و منبر و پس از انقالب با ترجمه بسیارى از آثار حضرت امام به زبان اردو، به معرفی شخصیت حضرت امام پرداخته 

است. 

گفت وگو با مترجم کتاب دیوان شعر امام خمینی به زبان اردو
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از تألیفات خــود براى ما بگوییــد. در چه 
زمینه اى و چه تعداد هستند؟

تألیفــات متعــددى دارم و كتاب هــاى مختلفى 
نوشــته ام. اولین كتابى كه نوشــتم در دورانى بود 
كه به تازگى از مدرســۀ واعظیــن فارغ التحصیل 
شدم و براى تبلیغ به منطقۀ كشمیر رفتم. با مردم 
كشــمیر مالقات كردم و به طبع مــردم آنجا هم از 
من ســؤال هاى دینى خود را مى پرسیدند. اغلب 
ســؤال هاى مردم آن منطقه دربارۀ حدیث و واقعۀ 
رزیة الخمیس بود كه رســول خدا یــک روز قبل از 
رحلتشان فرمودند قلم و دوات بیاورید تا كتابى براى 
شما بنویســم كه بعد از من گمراه نشوید. مردم در 
این باره ســؤال هاى مختلفى از من مى كردند. به 
ذهنم رسید كه حتمًا یک كتاب در این باره بنویسم 
تا همین مردم و هم مردم دیگر، به آن كتاب مراجعه 
كنند و پرسش هاى خود را پیدا كنند و با واقعۀ رزیه 
الخمیس به خوبى آشنا بشوند. من همیشه در میان 
آنان نیســتم و پس از دورۀ تبلیــغ از آنجا مى روم و 
ممكن است سؤال هاى آنان بى جواب بماند. كسى 
هم در آن منطقه نیســت كه به سؤاالتشــان پاسخ 
بگویــد. همان جا تصمیم گرفتم كــه این كتاب را 
بنویسم؛ اما منابع زیادى در اختیار نداشتم، جز دوتا 
كتاب: كتاب صحیح بخارى و مشكات. خدا كمكم 
كرد و كتاب را به وســیلۀ همان منابع در دسترس، 
نوشــتم و تكمیل كردم. خدا به من عنایت فرموده 
و هنرى به مــن عطا كرده اســت. من خطاط هم 
هستم؛ یعنى خط خوبى دارم و در آن زمان كتابم را 
به خط زیبایى نوشتم كه مورد استقبال قرار گرفت و 
مدرسۀ واعظین آن را به چاپ رساند. این اولین اثر 

تألیفى بنده است.
پــس از آن مقاالت زیــادى در مجالت مختلف آن 
زمان نوشتم و منتشر كردم؛ از جمله الواعظ، پیام 
اســالم و... كه مجالت علمى و تخصصى آن زمان 
بودند و مقاالت زیادى در موضوعات مختلف از من 

در آن ها چاپ و منتشر شدند.
براى آثــار حضرت امــام چــه کارى انجام 

داده اید؟ 
ســخن گفتن در باب آثــار حضرت امــام براى ما 
ســخت است. من در آن زمان در كشور كنیا، شرق 
قارۀ آفریقا بودم و فعالیت تبلیغى فرهنگى داشتم. 
در آنجا شــخصى به نام موالنا حســین بــود كه به 
من اســتاد مى گفت؛ ولى من نمى دانستم كه چه 
وقت نزد مــن درس خوانده بود. وقتى آنجا حضور 
داشتم، به احترام من سخنرانى نمى كرد. در آنجا 
به مناســبت هاى مختلف برنامه داشتیم كه اقشار 
مختلف مردم از شــیعه و ســنى و مذاهب دیگر در 
برنامه هاى ما شركت مى كردند. یک نفر به نام سید 
مهدى موســوى رایزن فرهنگى آن كشور بود و در 
مراسم ما حضور داشت. ایشان خبردار شد كه من 
یک غــزل از دیوان حضرت امام خمینى را به زبان 
اردو ترجمــه كرده ام. آن غزل معروف حضرت امام 

خمینى كه به زبان اردو ترجمه كردم این است:
»من به خال لبت اى دوست گرفتار شـدم 

 چشم بیمـار تـو را دیـدم و بیمار شـدم 
 فارغ از خود شدم و كوس اناالحق بزدم 

 همچو منصور خریدار سر دار شدم 
 غم دلدار فكنده است به جانم، شـررى 

 كه به جان آمدم و شهره بازار شدم 
 دِر میخانه گشایید به رویم، شـب و روز

 كه من از مسجد و از مدرسه، بیزار شدم
 جامه زهد و ریا َكندم و بر تن كـردم

خرقه پیر خراباتى و هشیار شـدم 

 واعظ شهر كه از پند خــــود آزارم داد 
 از دم رند مى آلوده مددكار شدم 

 بگذارید كه از بتكده یادى بكنم 
 من كه با دست بت میكده بیدار شدم«

آقاى سید مهدى موسوى، رایزن فرهنگى ایران در 
كنیا، عالقه مند شد كه با من مالقات كند. وقتى به 
دیدارم آمد، دیدم آقاى جوانى است. از او استقبال 
كردم و نزد من نشست. مختصر گپ و گفتى باهم 
داشتیم. ایشــان به من گفت: »شنیده ام كه شما 
غزل حضــرت امام را ترجمه كرده اید.« من گفتم: 
»بله.« به من گفت: »مى توانید كل دیوان اشعار امام 
خمینى را به زبان اردو ترجمه كنید؟« من آن موقع 
اطالع نداشــتم كه امام دیوان شعر دارد. به همین 
خاطــر با تعجب گفتم: »یعنى امام خمینى دیوان 
شعر دارد؟!« ایشان گفت: »بله. دیوان بزرگ شعر 
دارد و از شما مى خواهیم كه كل آن را ترجمه كنید.« 
ابتدا این كار برایم قدرى دشوار بود. به همین خاطر 
گفتم: »قول نمى دهم كل دیــوان را ترجمه كنم. 
اما مى توانم دیوان ایشــان را تلخیص كنم. ســعى 
مى كنم كارى در این زمینه انجام بدهم.« خدا به من 
توفیق داد و توانستم كار دیوان شعر امام خمینى را 
ترجمه و تفسیر كنم كه حدود بیست سال پیش در 
مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار حضرت امام به چاپ رسید 
و بنده این افتخار را دارم اولین مترجم دیوان اشعار 

حضرت امام خمینى)ره( هستم.
ترجمــه اى که روى دیوان اشــعار حضرت 

امام انجام داده اید چه ویژگی هایی دارد.
یكى از ویژگى هــاى كار انجام شــده روى دیوان 
اشعار حضرت امام، این بود كه من به جاى ترجمۀ 
خالى، سعى كردم تفســیرى از اشعار ایشان ارائه 
بدهم. در واقع یكى از ویژگى هاى كار من بیشــتر 
مفهوم گرایى اســت و نه فقط ترجمه لفظى. هنر 
كار من در همین است كه خواننده به عمق اشعار 
حضرت امام پى ببرد؛ براى مثال همین غزل »من 
به خال لبت اى دوست گرفتار شدم... « سعى كردم 

مفهوم آن را به خواننده منتقل كنم.
به غیر از دیوان اشعار، کدام یک از آثار امام 

یا احیانًا آثار دیگر فارسی را ترجمه  کرده اید؟
من به غیر از دیوان اشعار حضرت امام، كتاب آداب 
الصاله ایشان را ترجمه  كرده ام كه مؤسسۀ تنظیم و 
نشر آثار امام خمینى آن را چاپ و منتشر كرده كه در 

حال حاضر به چاپ سى و دوم رسیده است.
كتاب نهضت هاى اســالمى در صد ســال اخیر، 
نوشتۀ شهید مرتضى مطهرى را نیز ترجمه كرده ام 
كه در خانه فرهنگ جمهورى اسالمى در دهلى نو 

به چاپ رسید.
كتاب فــدک را هم ترجمه كردم كه هنوز به چاپ 
نرسیده اســت. مرحوم آقاى هاشمى رفسنجانى 
یک بار در ســفر به مكه و مدینــه، به باغ فدک رفته 
بود. تصاویر ایشــان در حین بازدید از باغ فدک، در 
كتاب فدک آمده است. نویسندۀ كتاب فدک یكى 

از همراهان مرحوم آقاى هاشمى رفسنجانى بود.
از وضعیت شیعیان هندوســتان براى ما 
بگویید. آیا در ابراز و ترویج و تبلیغ عقاید خود 

آزاد هستند؟
بلــه. حتى بعضى از شــیعیان هندوســتان جزء 
مقامات كشورى هستند. آقاى مختار عباس نقوى 
وزیر امور اقلیت هاى مذهبى اســت. افراد دیگرى 
هم در پست هاى مختلف حكومتى هستند كه شاید 
چندان شناخته شده نباشند، اما شیعه هستند. از 
شیعیان افرادى كه در مناطق مختلف نفوذ داشته 
باشند، زیادند و از نظر قدرت سیاسى و ثروت مالى 

در وضعیت باال و خوبى قرار دارند.
وضعیت دینی و دنیوى ایران را در مقایسه 
با هندوســتان چگونه ارزیابــی می کنید؟ اگر 
اختیار با خود شــما بود، براى زندگی، ایران را 

انتخاب می کردید یا هندوستان؟
كشــور ایران ویژگى هاى خاص خــودش را دارد 
و كشــور هندوســتان همین طور. ایــران به اعتبار 
جمهورى اســالمى و حاكمیت ولى فقیه شیعى، 
ویژگى هاى منحصربه فردى دارد. از این لحاظ، نظر 
مثبتى به ایران دارم؛ اما از آن جهت كه هندوستان 
وطن ما محســوب مى شــود، آن را بیشتر دوست 
دارم. با این حال ترجیح مى دهم هر كجا مأموریت 
دارم و مى توانم مؤثر واقع بشــوم، همان جا ساكن 

باشم.
بفرمایید که مرحوم حضرت امام خمینی 
در میان مردم هندوستان، اعم از شیعه و سنی 

و مذاهب غیر اسالمی چه جایگاهی دارند؟
عموم مردم هندوستان به دیدۀ احترام به حضرت 
امام خمینى مى نگرند. به هر حال امام شخصیت 
بزرگى بود و كارهاى بزرگى را انجام داد؛ از جمله 
اینكه ظلم و ســتم را در ایران از بیــن برد. از خود 
شجاعتى نشان داد كه انســان مى تواند كارهاى 
بزرگــى انجام دهد. هم ســنى و هم شــیعه و هم 
مذاهب دیگر هندو، احترام زیادى به شــخصیت 
امام خمینى قائل هستند. البته به جز افراد جاهل 
كه در میان اهل علم و فرهنگ و اندیشه جایگاهى 
ندارند. در این باره از شــعر عالمــه اقبال الهورى 
استفاده مى كنم كه این قبیل اشخاص را اندک و 
بى اهمیت مى شمارد. اقبال الهورى مى گوید این 
افراد غیر از دو ركعت نماز، چیز دیگرى بلد نیستند. 
از نظــر من هم ایــن افراد بى اعتبــار و بى اهمیت 
هســتند. این ها چه مى دانند كه امام خمینى چه 
شــخصتى عظیمى داشت و با ظلم و ستم چگونه 

مبارزه كرد.
خود حضرت عالی شخصیت حضرت امام 

خمینی را براى ما توصیف کنید. 
بعد از ائمۀ معصوم، خمینى ها بودند كه جانشین 
آنان قرار گرفتند و كارهــاى ائمه را دنبال كردند. 
در این میان حضرت امام خمینى جایگاه بســیار 
ویــژه اى داشــت. اصحــاب و یــاران ایشــان هم 
انسان هاى شریف و بزرگى بودند. آنچه براى من 
مهم اســت، اینكه امام خمینى، دیــن را آن طور 
مى شــناخت كه حــق بود. هــر وقت وقــت نماز 
مى شــد، هیچ كس را نمى شناخت. حتى اگر در 
زندان مى بود، به وقت نماز از خود بى خود مى شد 
و توجه خالصانه به خداى متعال داشت. تا جایى 
كه نقل شــده، وقتى امام را دســتگیر كردند و به 
تهران بردنــد، در میانۀ راه به مأموران رژیم شــاه 
گفت كــه اجازه بدهید نمــازم را بخوانــم و آن ها 
اجازه ندادند. تا اینكه به خواست خدا ماشینشان 
خراب شــد و ایشــان هم از این فرصت استفاده 
كرد و پیاده شــد و نماز اول وقت را به جا آورد. این 
مســئله براى من بسیار جالب و مهم است. از این 
مهم تر لحظات پایانى عمر حضرت امام خمینى 
بود كه در بیمارستان با وجود نصب دستگاه هاى 
مراقبت و ُسرم به دستان ایشان، در همان حالت 
نماز مى خواند. در این شرایط هم به خودش اجازه 
نداد كه نشسته نماز بخواند. بلكه در همان حال و 
با همان وضعیت ایستاده نماز خواند. آن تصاویر 
براى من بســیار فوق العاده هستند و هیچ گاه از 
ذهنم پاک نمى شوند. من متأسفانه از نزدیک امام 

خمینى را زیارت نكردم.

من به غیر از دیوان 
اشعار حضرت امام، 
کتاب آداب الصاله 

ایشان را ترجمه  کرده ام 
که مؤسسۀ تنظیم و 
نشر آثار امام خمینی 
آن را چاپ و منتشر 

کرده که در حال حاضر 
به چاپ سی و دوم 

رسیده است.
کتاب نهضت هاى 

اسالمی در صد سال 
اخیر، نوشتۀ شهید 

مرتضی مطهرى را نیز 
ترجمه کرده ام که در 

خانه فرهنگ جمهورى 
اسالمی در دهلی نو به 

چاپ رسید.
کتاب فدک را هم 

ترجمه کردم که هنوز 
به چاپ نرسیده است
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بحراِن هوّیت 
1. والدین و هویت یابی نوجوانان:

هر زمان كه والدین بتوانند حمایت عاطفى و روحى خود را از فرزندان شان 
دریغ نكنند، مى توانند این ادعا را داشته باشند كه در تزریق درک درستى به 

آن ها موفق عمل كرده اند.
در حقیقت، شخصیت یک نوجوان تنها زمانى شكل مى گیرد كه از سمت 
خانواده براى او پایگاه امنى ایجاد شده باشد. تنها در صورت وجود چنین 
شرایطى است كه مفهوم رشد شخصیتى براى نوجوان معنا پیدا مى كند و 

آینده ى جدى براى  او رقم مى خورد.
دلبستگى فرزندان به والدین نیز، فقط در شرایطى مى تواند یک جایگاه 
شخصیتى را براى نوجوان به ارمغان بیاورد كه با آزادى در بیان اعتقادات 

همراه شود.
به  عنوان یک قاعده ى كلى مى توان این طور گفت كه:

اگر شرایط به گونه اى باشد كه والدین و فرزندان بین خودشان صمیمیتى 
احساس نكنند، بى شک فرزندان از وجود هر گونه هویت و جایگاه شخصیتى 

در نزد والدین بى بهره هستند.
ارتباط آزاد و صمیمانه و بیان اعتقادات در خانواده، 
از ضرورى ترین مباحثى است كه مى تواند موجبات 

شكل گیرى هویت براى فرزندان را فراهم كند. 
اعطاى شخصیت و هویت به نوجوانان، راه هاى 
رسیدن به یک زندگى مطلوب و رضایت بخش را 

براى آنان هموار مى كند.
2. خروج از نقش کودکی:

بى تردید یكى از مراحل مهم در رشد هویت آدمى، 
و  كودكى  آن،  در  كه  دوره اى  است.  نوجوانى  دوره ى 
دوران ضعف و ناتوانى رخت بربسته و زندگى با طعم 
بزرگى و توانمندى و پذیرفتن نقش ها و مسئولیت ها 

شروع شده است. 
مى توان این طور گفت كه چون بلوغ جسمى از 
جهت رشد، بر بلوغ روانى تقدم دارد، جسم هم 

بر روح تسلط دارد. 
به  بلوغ روانى یک نوجوان  شروع دوره ى 
معناى آغاز تنش ها و درگیرى هاى ذهنى 
و روانى اوست. به عبارت دیگر، از ملزوماِت 

دور ه ى نوجوانى، مى توان نگرانى و اضطراب را نام برد كه موجبات قرار گرفتن 
یک نوجوان را در تنگناهاى مختلف فراهم مى كنند.

شكاكیت و تردید در این دوره از زندگى شكل مى گیرد ؛ وجود استقالل از 
نیازهاى اصلى دوره ى نوجوانى محسوب مى شود؛ فرزندان در نوجوانى از 
وابستگى كودكانه شان به والدین خارج مى شوند و به حاِل استقالل طلبى قدم 

مى گذارند.
با این همه، در صورتى كه والدین به دوره ى نوجوانى فرزندشان و تغییر و 
تحوالتى كه در او رخ مى دهد،  آگاهى و نگاه عمیق نداشته باشند، خواسته یا 

ناخواسته فرزندانشان را دچار تنش و دوگانگى خواهند كرد.
3. آگاهی از شرایط نوجوانان:

خصوصیات دوران نوجوانى به گونه اى است كه مى طلبد كه پدر و مادر، در 
امور مختلف زندگى، مشورت خواهى را با آن ها آغاز كنند و به هر روى از  تحقیر 

و سرزنش آن ها دورى كنند.
باید دانست كه یكى دیگر از ویژگى هاى نوجوان در این دوره، احساس نیاز 
به توجه و مهربانى است؛ احساس و تمایلى كه هر پدر و مادر موفق و آگاهى 
به برآورده كردن آن مى پردازد. طبیعى است كه والدین با امر و نهِى خارج از 

حوصله ینوجوتنشان، به تدریج عرصه را بر خودشان و او تنگ مى كنند.
4. نیاز به آرامش روحی و روانی:

فرزندان در دوره ى نوجوانى و در مواجهه با سن بلوغ، عالوه بر رشد جسمى 
با رشد روحى هم مواجه هستند؛ لذا والدین در چنین شرایطى باید مراقب 
شرایط جدید جسمى و روحى فرزند نوجوانشان باشند؛ تا بتوانند با درایت و 
بردبارى، مشكالت و تعارض هاى مابین خودشان و فرزند شان را مدیریت كنند.
بى تردید فراهم كردن امنیت روانى براى فرزندان از جانب والدین، در چنین 
برهه ى حساسى، مى تواند حس امنیت و آرامش را در نوجوانشان تقویت كند. 
به طور كلى، اصلى ترین دلیل عدم اعتماد به نفس و ناتوانى، نبود شرایط 

روحى و روانى ثابت و امن براى یک نوجوان است.
5. دوستان و هویت یابى فرزندان:

نقش دوستان در تصمیم گیرى هاى نوجوانان، اثبات شده و حائز اهمیت 
است؛ لذا در چنین شرایطى، بسیار طبیعى خواهد بود كه والدین خواهان 
نظارت و كنترل بیشتر بر رفتار فرزندان خود باشند. بدیهى است كه این نظارت 
و كنترل نباید به صورتى باشد كه به فرد نوجوان، از مواجهه ى خانواده با 

دوستان حس بدى القا شود.



29 مهم ترین مقطع سنی در شکل دهی فرایند رشد شخصیتی و هویتی، میزان اثرگذارى 
والدین بر رشد شخصیتی نوجوانشان، تأثیر یا عدم تأثیر نوجوان از شخصیتی به نام الگو 
در رشد شخصیتی و تعیین قالب هویتی او و نیز معرفی و تشریح مهم ترین و اثرگذارترین 
عامل در پربار کردن قالب شخصیتی و مجهز شدن نوجوان به یک هویت مستحکم از جمله 
موضوعاتی بود که در موردشان در این شماره از مجله، با حجت االسالم والمسلمین سید 
محمد باقر ابطحی، طلبه  و مدرس ُپرکار این  روزها، نوجوان ُپردغدغه ى روزگاران پیش، و 
مجرى مسابقات، بازى ها و پروژه هاى فرهنگی کودکان و نوجواناِن امروز، طراح و برنامه ریِز 
ده ها ابزار کمک آموزشی ارائه شده و حدود 200 ابزار آماده ى چاپ در حوزه ى معارف اسالمی 
گفت و گو کردیم.

به نظر شــما فرایند رشــد شخصیتی و هویتی 
اصواًل در سنین نوجوانی اتفاق می افتد یا خیر؟

با كمى تأمل درمى یابیم كه رفتارهاى یک نوجوان، اعم 
از مســئله آفرینى، بحران هویت، آرمان گرایى و تحوالت 
جســمى و خلق و خویى، نشــان از رشــد شخصیتى و 

هویتى در دوران نوجوانى دارد.
در سخنان اهل بیت علیهم السالم نیز با توجه به روایت 
»سبع ســنین«، تمایز دوران وزیرى از نوكرى و آقایى به 

خوبى شاهد این مدعاست.
از لحاظ علمى نیز، با توجه به آثار روان شناسان مطرح 
دنیا، همچون اریكسون، هال و میلر نیوتون، مى توان به 
این نتیجه رســید كه همه به اتفاق، خبر از چنین رشــد 

شخصیتى اى در این دوران داده اند.
امام على )ع( نیز در بخشــى از نامه ى خود به فرزندش 
امام مجتبى )ع( به ایشان این طور فرمودند كه: » فرزندم! 
در دوره ى نوجوانــى به تربیت و ادب تو پرداختم؛ قبل از 

آنكه قساوت و سختى، قلبت را فراگیرد.
و یا پیامبر)ص( كه در مورد دعوتش اینچنین مى فرماید 
كه آن ها)نوجوانان( قلبى فضیلت پذیرتر و دلى رقیق تر 
و حساس تر دارند. خداوند مرا به پیامبرى برانگیخت تا 
مردم را به رحمت الهى بشارت دهم و از عذابش بترسانم؛ 
جوانان و نوجوانان ســخنانم را پذیرفتند و با من پیمان 
محبت بستند، ولى پیران از قبول دعوتم سرباز زدند و به 

مخالفتم   برخاستند.
والدین یک نوجوان تا چه انــدازه می توانند در 

رشد شخصیت نوجوانشان اثرگذار باشند؟ 
فرزندان درســت مانند درختانى هســتند كــه در آب و 
خاک خانه رشد مى كنند؛ و بنابر این متناسب با همان 
آب و خــاک هم میــوه مى دهند؛ و به تعبیــرى دیگر، از 
كوزه همان برون تراود كه در اوســت. پس نقش والدین 
در این رشد، درســت مانند نقش آب و خاک خانه، یک 
نقش كلیدى است. یعنى پس از نقش والدین، به عنوان 
پررنگ ترین نقش، باید به سراغ نقش اجتماع و مدرسه 
رفت. بنابر این، بیشترین تأثیرات بر رشد شخصیت یک 
نوجوان از محیط خانه سرچشــمه مى گیرد . بى تردید، 
نحوه ى رفتار والدین با نوجوانان، الگویى مهم و تأثیرگذار 

براى آنان است. 
امام صادق علیه السالم به یكى از  یاران خود، كه در امر 

تعلیم و تربیت فعال بود این طور فرمود ه اند: توجه خود را 
به نوجوانان معطوف دار؛ كه آن ها ســریع تر به سمت هر 

خیر و صالحى گرایش پیدا مى كنند .
این توجه، یعنى والدین با دقت و تأمل در رفتارهایشان 
بدانند كه نوجوانانشان همان خواهند شد كه والدین در 
زندگى و تعامالتشان هستند. به عنوان مثال، بسیارى از 
نوجوانان حیا و خوش زبان بودن و عــزت نفس و... را از 

والدین خود به ارث مى برند.
آیــا الگوگیرى نوجــوان از یک شــخصیت، که 
عمومًا در غالب نوجوانان هم اتفاق می افتد، می تواند 
در رشــد شــخصیتی و تعیین قالب هویتی او مؤثر 

باشد؟ 
به یاد دارم كه در دهه ى هفتاد، با نوجوانان محل ســر و 
كله مى زدم. گاهى آنان چنان تحت تأثیر یک مربى قرار 
مى گرفتند كه حتى سر و وضع و شكل ظاهر و لباس، و 
حتى از آن هم مهم تر، خلق و خوى آن مربى را شــیوه و 
مرام خودشان مى كردند. حتى نوجوانانى را سراغ دارم 
كه شغل مربیانشــان را انتخاب مى كردند. و یا حتى در 
جزئیات، مثاًل در انتخاب خواننده ى مورد عالقه شــان، 
همان خواننده ى مورد نظر مربیشان را انتخاب مى كردند.

در ایام جنگ تحمیلى، دانش آموز هرزه زبانى را ســراغ 
داشــتم كه با رفتن به جبهه و حشــر و نشــر بــا جوانان 
رزمنده چنان مؤدب شــده بود كه دیگــر نوجوانان او را 

نمى شناختند .
امروزه یكــى از مشــكالت جوامع غربــى تأثیر پذیرى 
نوجوانانشان از شخصیت هاى فیلم ها و بازى ها و به طور 
كلى، تأثیرپذیریشان از سلبریتى هاى مشاغل مختلف و 

خصوصًا هنرى است.
در ســیره ى اهل بیت علیهم الســالم هم مى بینیم كه 
امیرالمؤمنین علیه السالم، چنان تحت تأثیر شخصیت 
و تعالیــم پیامبر صلى الله علیه و آله قرار گرفته بود كه با 

تواضعى خاص مى فرمود: انا عبد من عبید محمد.
البته اسالم آوردن امیرالمؤمنین علیه السالم را كه در بدو 
نوجوانى آن حضرت اتفاق افتاد و نیز شجاعت ایشان در 
داوطلب شدن در مبارزه با عمر بن عبدود را هم مى توان 

ذكر كرد.
مهم تریــن و اثرگذارترین عامــل در پربار کردن 
قالب شخصیتی و مجهز شدن نوجوان به یک هویت 

مستحکم را چه می دانید؟
بهترین و تأثیرگذارترین عامل، از زبان پیامبر اكرم )ص(، 
تكریم آنان است. پیامبر )ص( فرموده اند كه من به تمام 
شما مسلمانان توصیه مى كنم كه نســبت به جوانان با 
نیكى و نیكوكارى رفتار كنید و شخصیت آنان را گرامى 

و محترم بدارید.
اما امــروزه بیشــتر آه و نالــه ى نوجوانان، عــدم درک 
آنان توســط والدین اســت. وقتى یک نوجوان در انواع 
شــک و تردیدها و انواع بحران هاى نوجوانى قرار دارد، 
در طوفان هــاى فكــرى اى كــه هر كدامش بــه تنهایى 
مى تواند ذهن او را در خودش غرق كند؛ در این شرایط 
بحرانى، نوجوان دنبال یک همراه اســت كه با دوستى 
صمیمانــه اش پشــتوانه ى او باشــد و مرهمــى بر قلب 
متالطمش؛ اما چیزى كه در حقیقت از والدینش دریافت 
مى كند، نه تنها مرهم نیســت، بلكــه زخم هاى عمیق 
است. نوجوانان غالبًا مى گویند هیچكس مرا نمى فهمد. 
اگر نوجوانى نظرى بدهد مسخره اش مى كنیم، تازه اگر 
از او نظرخواهى كنیم. در حالیكه طبق حدیث »ســبع 
سنین«، در نوجوانى، تازه دوران وزیرى و نظرخواهى از 
نوجوان شروع شده است آن هم در مقام و رتبه ى یک وزیر 

محترم و قابل اعتنا.
امــا والدین چــون این دوران را پشــت ســر گذاشــته 
كرده انــد،  فرامــوش  را  دوران  آن  حساســیت هاى  و 

نوجوانانشان را درک نمى كنند. 
نوجوانــى برایــم درد دل مى كرد و مى گفــت كه در 
جمع فامیل، وقتى براى مشكل یكى از آقایان فامیل 
راهكارى معرفى كردم، پدرم بالفاصله توى ذوقم زد و 
گفت نیاز به سفارشــات شما نیست! آقایان خودشان 
بهتر مى دانند كه چكار كنند! این در حالى اســت كه 
پیامبر )ص(، اســامه بن زید را در ســن 18 سالگى به 
مقام فرماندهى سپاه مسلمین انتخاب كرد؛ این یعنى 

تكریم.
امیرالمؤمنیــن، عباس و شــجاعتش را در نوجوانى در 
مقابل ابوالشــعثا و فرزندانش در جنگ صفین رونمایى 

كرد. این یعنى تكریم.
به نوجوانمان اجازه ى ســخن گفتن نمى دهیم. او را 
عددى به حســاب نمى آوریم. ســؤاالتش را بى پاسخ 

مى گذاریم. در جمع به او بى احترامى مى كنیم و... .

نوجوان و رشد شخصیتی 
سید محمدباقر ابطحی: 

امروزه بیشترین آه و ناله ی نوجوانان 
از عدم درک آنان توسط والدین است!
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یک.
در غالب تعاریف، شخصیت را ویژگى هاى نسبتًا 
باثبات و پایدار فرد تعریف مى كنند كه در مجموع 
در  مى سازند.  را  او  رویه ى  و  رفتارها  خصایص، 
واكاوى هر خصیصه، آن را مركب از الگوهاى معین 
و  هیجان  اندیشه،  و  تفكر  نحوه ى  از  مشخصى  و 
رفتار مى یابیم كه در مجموع، سبک خاص فرد را در 
ارتباطات او با دنیاى درونى خودش و در تعامالتش 
از  پاره اى دیگر  با دنیاى بیرون شكل مى دهد. در 
تعاریف نیز، شخصیت را جنبه هاى عقلى، عاطفى، 
تعریف  فرد  فیزیولوژیک  و  اخالقى  انگیزشى، 
كرده اند؛ اما به عبارت ساده مى توان شخصیت را 
آن چیزى دانست كه موجب تمایز یک انسان نسبت 
به انسان دیگر مى شود و به فردیت او معنا مى دهد. 
در این معنا، به نظر مى رسد كه هیچ دو انسانى را 
نمى توان یافت كه شخصیت هاى كاماًل یكسانى با 

هم داشته باشند.
دو.

حال كه شخصیت مى تواند تا این اندازه مهم باشد، 
به نظر مى رسد كه شناسایى عوامل مؤثر بر آن بتواند 
و  یافته  رشد  شخصیت  یک  خلق  براى  را  شرایط 

متعالى فراهم تر كند. 
در  مى توان  را  بسیارى  عوامل  كلى،  طور  به 
مؤثر  انسان  یک  شخصیت  تكّون  و  شكل گیرى 
و  ارثى  عوامل  قالب  در  گاه  كه  عواملى  دانست. 
غیرارثى تقسیم بندى مى شوند و گاه در قالب امورات 
فطرى و محیطى. گرایشات فطرى و غریزى، بنیه 
مثل  صفات  از  بسیارى  حتى  و  جسمانى  مزاج  و 
یا  روان رنجور خویى  درون گرایى،  روان پریشى، 
برون گرایى، ارثى و فطرى هستند. در مقابل، عوامل 
و  آرزوها  یعنى  ناهشیار،  از جمله، عوامل  بسیارى 

امیال سركوب شده و نیز انگیزه ها و هیجانات فرد، 
اراده، خانواده، دوستان و گروه همساالن، مدرسه و 
جامعه از عوامل غیرارثى و محیطى مؤثر بر شخصیت 

به شمار مى روند.
بدیهى است كه میزان تأثیرگذارى هر یک از این 
عوامل بر شخصیت، به تناسب اهمیتى كه دارند 
مى تواند متفاوت باشد. اگر بپذیریم كه هر انسانى 
متشكل از ابعاد متفاوت عقالنى، جسمانى، عاطفى 
و اخالقى است، آشكار خواهد شد كه هر عاملى 
كه بتواند ابعاد بیشترى از وجود او را تحت تأثیر قرار 
بدهد، مى تواند اثرات پررنگ ترى نیز بر شكل گیرى 
تأثیرپذیرى  زمان  باشد. مدت  داشته  او  شخصیت 
فرد از عامل اثرگذار و نیز نوع ارتباط عامل اثرگذار با 
فرد، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، مى تواند مالک 
دیگرى براى تعیین میزان اثرگذارى یک عامل بر 

روى شخصیت فرد باشد. 
اما مهم ترین عامل را شاید بتوان مقطع مشخصى 
از سن دانست كه در آن بیشترین میزان تأثیرپذیرى 
اتفاق مى افتد. اما آیا مى توان با قاطعیت آن مقطع 

سنى را مشخص كرد؟ كودكى یا نوجوانى؟
سه.

بنیان  اینكه  از  جداى  روان شناسان،  اعتقاد  به 
شخصیتى یک فرد مدت ها پیش از تولد او)یعنى از 
زمان انعقاد نطفه تا تولد( تعیین مى شود، اما رشد 
شخصیت به هیچ عنوان محدود به آن دوران و نیز 
موقعیت  آن  و محیطِى  ژنتیكى  عوامل  به  محدود 
نیست. در فرایند رشد شخصیت در دوران پس از تولد، 
چندین دوره ى مهم وجود دارد كه مى توان آن ها را به 
دوره ى شیرخوارگى، دوره ى پیش دبستانى، دوره ى 
كودكى و دوره ى بلوغ تقسیم كرد. هر گونه كاستى 
در عوامل اثرگذار بر شخصیت، مى تواند زمینه ساز 

بروز اختالل در شخصیت فرد و شكل گیرى الگوهاى 
ناسالم فكرى، هیجانى و رفتارى در او باشد.

جمله  از  صفات  از  بسیارى  تحقیقات،  طبق 
و  امنیت  اعتماد،  عدم  یا  دیگران  به  اعتماد  حس 
خوش بینى و یا ناامنى و بدبینى، استقالل، اعتماد 
به نفس و یا كج خلقى، خیره سرى، منفى گرایى، و 
نیز هدف گرایى، رهبرى و همكارى، همه در سنین 
قبل از نوجوانى شكل مى گیرند. اما آنچه كه دوران 
نوجوانى را در این میان از سایر دوران متمایز مى كند 
حساسیت این دوران است. در این دوران، نوجوان 
در پى یافتن هویت مستقل خویش و به دنبال درک 
برابر  در  را  خود  جهان،  و  خود  هستى  و  ماهیت 
انبوهى از سؤاالت مى یابد. سؤاالتى كه مى توانند 
به اعتبار پاسخشان، مسیر شخصیتى او را شكل 
بدهند. بسیارى، بر این مبنا، نوجوانى را تولد ثانى 

مى دانند. اما چرا؟
چهار.

دوران نوجوانى را به تعبیرى مى توان دوران بلوغ 
تعریف كرد. اما آشكار است كه این بلوغ، تنها محدود 
به تحوالت و دگرگونى هاى جسمانى فرد نوجوان 
نیست. در حقیقت، بحرانى ترین دوره ى جسمانى 
یک انسان دقیقًا با دوران شخصیتى او نیز مصادف 
است. تحوالتى كه در روان و ابعاد شخصیتى یک 
نوجوان اتفاق مى افتد به حدى بنیادین و اساسى 
است كه گاه از آن به بحرانى ترین دوران شخصیتى 

انسان یاد مى شود.
ابعاد این تغییرات مى تواند دامنه ى گسترده اى از 
پختگى، هوش، درك مفاهیم اخالقى، كمال اراده و 
سایرخصوصیات ذهنى را در بر بگیرد.  بدیهى است 
كه هر اندازه كه این تغییرات در جهت رشد و ارتقاى 
شخصیتى و هویتى نوجوان اتفاق بیفتند، مى توانند 
وجود  به  شخصیتى  نظر  از  را  متعادل ترى  فرد 
بیاورند. بى بهره ماندن نوجوان  از پاره اى از ساحات 
شخصیت، موجبات ناهماهنگى خصایص، صفات و 
الگوهاى رفتارى و فكرى او مى شود و شرایط را براى 
بروز رفتارهاى غیرعادى در او و یا نمایش جنبه هایى 

از بى تعادلى روانى هموار خواهد كرد.
پنج.

پرتالطمى،  و  پرتنش  دوران  چنین  حقیقت،  در 
جداى از اینكه مى تواند به دلیل غلیان احساسات 
شراب زدگى  و  مستى  و  جنون  دوران  عواطف،  و 
نوجوان باشد، مى تواند دوره ى قوت و توانایى او براى 

تصاحب سرمایه هاى بزرگ سعادت نیز باشد. 
اگر دوران نوجوانى به طور صحیح طى شود، یعنى 
عقلى،  منطقى،  نظر  از  شرایطى  در  نوجوان  فرد 
اخالقى و جسمانى قرار بگیرد كه بتواند براى انتخاب 
از میان چند دیدگاه، از مالک هاى منطقى استفاده 
كند، به طور قطع، در پایان دوران نوجوانى خودش 
و در آغاز ورود به دوران جوانى، شاهد یكپارچگى 

هویتى خود خواهد بود. 

نوجوان و رشد شخصیتی )کارشناس اخالق و تربیت(فاطمه پژمان "
Fateme_pezhman@yahoo.com



در جستجوی
 هویت

نوجوانى دوران بسیار حساس و ُپر تالطمى است. در طبقه بندى دوران هاى زندگى 
از نظر سختى و پیچیدگى، بسیارى از والدین هم، دوران نوجوانى را سخت تر از 
دوران كودكى دانسته و توصیف كرده اند .به اعتقاد والدین، درک حال و هواى 

نوجوانان بسیار سخت و پیچیده است .
از  یكى  مى شود.  ایجاد  نوجوانان  درون  در  زیادى  تغییرات  نوجوانى  دوران  در 
مهم ترین این تغییرات را مى توان بروز تغییر در رفتار و نحوه ى برخورد نوجوان با 

اطرافیان و خانواده دانست.
شاید بتوان این طور گفت كه شخصیت واژه اى است كه بسیارى از انسان ها در 
طول تاریخ، به دنبال درک مفهوم آن بوده اند. علت چنین امرى را مى توان در 

عالقه ى فطرى همه ى انسان ها به باشخصیت قلمداد شدن دانست.
در حقیقت، شخصیت شامل رفتارها، سبک هاى تفكر، روش هاى سخن گفتن، 
میزان درک و سازگارى محیطى و تعامل هاى بین فردى است كه به طور مداوم و بر 

اساس یک الگوى قابل تشخیص و پیگیرى، در یک فرد قابل مشاهده است.
در این یادداشت سعى داریم به عوامل مؤثر بر نحوه ى شكل گیرى شخصیت 

نوجوانان بپردازیم:
1. خانواده:

خانواده، اولین و مهم ترین محیطى است كه كودک در آن رشد مى كند .یک كودک 
مى تواند در درون خانه رفتار مناسب با دیگران را بیاموزد؛ احترام گذاشتن به بزرگترها 
را یاد بگیرد؛ نحوه ى برخورد با اطرافیان و روش زیستن با انسان هاى دیگر و نیز عوامل 
مؤثر بر امتیازدهى به شخصیت افراد را فرا بگیرد؛ اما همه ى این ها چیزهایى هستند 

كه در خانواده و توسط پدر و مادر به كودک آموخته مى شوند.
یک كودک، به طور كلى، پایه هاى تربیتى و آموزشى خودش را در خانواده و به كمک 
اعضاى آن استوار مى سازد. به طور قطع، براى كودكى كه آغوش گرم مادرش را 
چشیده باشد و از محبت هاى گاه و بى گاه پدرش سیراب شده باشد، احتمال كمترى 

وجود دارد كه به انحراف و تضعیف شخصیتى دچار شود.
در این میان، فقط والدینى مى توانند نوجوانشان را تا قله هاى موفقیت ببرند كه با 
احترام گذاشتن به او و ارج و قرب قائل شدن براى شخصیت اش، به او پر پرواز بدهند. 
پس ناگفته پیداست كه شخصیت والدین مى تواند به طرز شگفت آورى در طرز فكر و 

رفتار نوجوانشان اثرگذار باشد.
در بررسى ها اثبات شده است كه بسیارى از نوجوانان موفق، رابطه ى دوستانه  و 
پسندیده اى با والدین خود داشته اند. در حقیقت، مهر و محبت از شاخصه هاى 

برجسته ى روابط مطلوب بین دو طرف یک رابطه است.
وجود رابطه ى آزاد و دوستانه در محیط خانوادگى مى تواند شرایط را براى تكامل 
شخصیت نوجوان فراهم و مساعد كند تا به این ترتیب نوجوانان بتواند خواسته ها و 
درونیات خود را با آزادى كامل بیان كند. پژوهش ها اثبات كرده اند كه نوجوانانى كه 
در بستر خانوادگى مطلوب و در شرایط خوب رشد مى كنند به نسبت نوجوانان دیگر، 

مسؤلیت پذیرتر وداراى رشد شخصیتى مطلوب تر هستند.
 2. دوستان: 

خود  براى  هم بازى  و  دوست  دنبال  به  كودكى  دوران  ابتداى  همان  از  انسان ها 
هستند تا بدین ترتیب بتوانند اوقات فراغتشان را با شادى و نشاط پر كنند. این حس 
دوست یابى در دوران نوجوانى نسبت به دوران دیگر زندگى بیشتر است. عالوه بر 
این، حس استقالل طللبى دوران نوجوانى و احساس بزرگ شدن و جدا شدن از 
بستر خانواده هم، مى تواند زمینه را به سمت دوستى و دوست یابى بیشتر یک نوجوان 

بیشتر فراهم كند.
از آنجایى كه دوست نقش بسیار چشم گیرى در زندگى نوجوانان دارد، حرف شنوى 

نوجوانان از دوستانشان، بعضًا از خانواده و بزرگترها نیز بیشتر است. این امر مى تواند 
تأثیر انكارناپذیر گروه دوستان و هم ساالن را بر رشد شخصیتى نوجوان اثبات كند.

در این میان، برخى از نوجوانان به علت مشكالت خانوادگى و نیز به علت درگیرى با 
بعضى معضالت روحى، در انتخاب دوست دچار مشكل مى شوند. غالب این نوجوانان 
به علت كم تجربگى به راحتى به هر فردى كه به آن ها ابراز محبت كند اعتماد مى كنند 

و از این جهت مشكالت فراوانى را براى خود و خانواده شان به وجود مى آورند.
3. اجتماع:

یكى دیگر از مواردى كه مى تواند به شدت در رشد شخصیتى نوجوانان اثرگذار باشد 
محیط اجتماع است. در حقیقت، نوجوانان با ورود به اجتماع و روبه رو شدن با افراد 
مختلف، كه هر كدام ویژگى ها و شخصیت هاى منحصر به فرد خودشان را دارند،  

تأثیرات بسیارى را از آن ها براى انتخاب نحوه ى عملكرد خودشان مى پذیرند.
4. مدرسه:

یكى دیگر از عوامل مهم و مؤثر در رشد شخصیتى نوجوانان مدرسه است. یک 
نوجوان عمومًا نیمى از سن خود را در خانه و نیمى از آن را در مدرسه گذرانده است. 
هر دوى این محیط ها براى یک نوجوان محیط آموزشى هستند. در واقع، بعد از 
خانواده، مدرسه دومین بستر زندگى نوجوانان است. از این رو، معلمان دلسوز و 
كاردان، مى توانند عالوه بر آموزش كتب درسى، با نوجوانان طرح دوستى بریزند و به 

این ترتیب آن ها را در پیدا كردن مسیر زندگى و هویت فردیشان كمک كنند.
5. فضاى مجازى:

این روزها، عالوه بر خانه و خانواده و مدرسه، فضاى مجازى نیز سهم بسیار زیادى 
در شكل گیرى شخصیت نوجوانان ایفا مى كند. در این میان، نوجوانانى كه ساعات 
زیادى از وقتشان را صرف فضاى مجازى مى كنند و بر این عقیده هستند كه بدون 
فضاى مجازى، سپرى كردن اوقات برایشان بسیار سخت است، بیشتر به تضاد 

شخصیتى دچار مى شوند.
نوجوانى، سن آموزش دیدن و تأثیرپذیرى است. سن فرصت هاى مهم براى شناخت 
واقعیت هاى دنیا و برنامه ریزى براى قبول مسئولیت و ایفاى نقش در بزرگسالى. 
دردنیاى امروز، كودكان و نوجوانان غالبًا از منابعى اطالعات را مى آموزند كه غیرواقعى 
و مجازى هستند. بنابراین، هر آنچه را كه عمومًا براى زندگى واقعیشان طرح ریزى 
مى كنند بیهوده، تخیلى و دور از واقعیت است؛ پس دراین میان، آنچه كه به هدر 
مى رود، عمر مخاطب نوجوان و انرژى و شور او در طالیى ترین دوران زندگیش است.
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