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در طــول تاریــخ ،بــه ویــژه از زمــان پیامبــر بــزرگ اســام(ص) و ائمــه
اطهــار(ع) همیشــه بیــن حــق و باطــل درگیــری بــوده و خواهــد بــود و
کالم خداونــد متعــال نیــز در قــرآن بــه ایــن امــر تاکیــد مــی فرمایــد و
در ایــن میــان اگــر آیــه ای در مــورد حــق بیــان فرمــوده نــام پیامبــر(ص)
و ســایر پیامبــران الهــی را یــادآور فرمــوده و حــق را همســو بــا پیامبــران
الهــی اعــام فرمــوده اســت .بنابرایــن خداونــد متعــال مقــرر فرمــوده کــه
«حــق یعنــی خداونــد» حــق یعنــی پیامبــران الهــی ،حــق یعنــی پیامبــر
بــزرگ اســام .حــاال پیامبــران الهــی و پیامبــر مکــرم اســام(ص) چــه
کســانی را حــق مــی داننــد و مــردم را بــه تبعیــت از آنهــا امــر فرمــوده
انــد بــر همــگان مشــخص و معیــن مــی باشــد.
در ایــن مقالــه تبعیــت و مطیــع حــق بــودن از منظــر دیگــری مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی گیــرد .اینکــه معیارهــای نظــری تشــخیص
حــق از باطــل زیــاد دشــوار نمــی باشــد ،همــه مــی دانیــم خداونــد متعــال
حــق مــی باشــد ،همــه مــی دانیــم پیامبــر بــزرگ اســام حــق می باشــد،
امــا چــرا در عمــل تابــع حــق نیســتیم و اعمــال مــا در تمــام حــوزه هــا و
وظایــف کاری و ســازمانی مــا منطبــق بــا معیارهــای حــق نمــی باشــند.
مگــر نــه ایــن اســت کــه آمــوزه هــای اولیــه پیامبــر بــزرگ اســام(ص)
و ائمــه اطهــار(ع) و امــام حســین(ع) ،مبــارزه بــا ظلــم و ســتم ،عــدم
تعــدی بــه دیگــران ،عــدم ظلــم بــه دیگــران  ،حــق و حقــوق دیگــران
را نخــوردن و ادا کــردن ،درســت انجــام دادن وظیفــه ســازمانی و اداری
خــود ،نبــردن آبــروی دیگــران ،دوســتان و آشــنایان خــود را بــه کار
گمــاردن ،از انــواع رانــت اســتفاده نکــردن ،غیبــت نکــردن ،تهمــت و
بهتــان و افتــرا نــزدن ،خــود را حــق دانســتن و دیگــران را باطــل و
آبــروی مومــن را نبــردن و  ....مــی باشــد .چــرا همــه مــا اینهــا را خــوب
مــی دانیــم ولــی در عمــل کمتــر بــه آنهــا پایبنــد هســتیم؟!
بــرای اینکــه نمــی توانیــم از منافــع مــادی بگذریــم ،تمــام اینهــا در
جهــت رســیدن بــه قــدرت ،مــال و زر و زور و ثــروت مــی باشــد .کمتــر
کســی مــی توانــد وقتــی بحــث منفعــت و منافــع پیــش مــی آیــد از آن
بگــذرد .هــر کســی بــا ایــن معیــار مــی توانــد خــودش را بســنجد و بدانــد
کــه چقــدر مطیــع و تابــع حــق و ائمــه اطهــار(ع) مــی باشــد وگرنــه همــه
دم از حــق و حقیقــت مــی زننــد و خــوب بلــد هســتند حــرف بزننــد ولــی
در عمــل کمتــر از منفعــت مــادی خــود مــی گذرنــد.
مــا چقــدر تابــع فرمایشــات خداونــد متعــال ،پیامبــر بــزرگ اســام(ص)
و ائمــه اطهــار(ع) هســتیم؟

معارفه اولین بخشدار بخش جدید التاسیس
فیرورق شهرستان خوی

میــر حجــت یحیــی زاده طــی مراســمی بعنــوان اولیــن
بخشــدار فیــرورق معرفــی شــد.
بــه گــزارش هفتــه نامــه خــوی ،در اولیــن روز از هفتــه دولــت
بــا حضــور مصطفــوی معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
اســتاندار آذربایجــان غربــی ،ســید محمــد عابــدی فرمانــدار
شهرســتان خــوی ،اعضــای شــورای اداری و اقشــار مختلــف
مــردم در مســجد امــام خمینــی(ره) شــهر فبــرورق میرحجــت
یحیــی زاده اولیــن بخشــدار فیــرورق معرفــی شــد.
مصطفــوی معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار
آذربایجــان غربــی در ایــن مراســم ضمــن تبریــک هفتــه دولت
از افتتــاح  62طــرح اقتصــادی بــا  173میلیــارد تومــان اعتبــار
و بــا اشــتغال زایــی  1700نفــر در ســطح اســتان خبــر داد و
افــزود :همچنیــن  14طــرح بــا اعتبــار  170میلیــارد تومــان و
بــا اشــتغالزایی  2700نفــر کلنــگ زنــی خواهــد شــد.
وی در ادامــه از بهــره بــردای  912طــرح عمرانــی بــا اعتبــار
 1000میلیــارد تومــان خبــر داد و افــزود 75 :طــرح دیگــر نیــز
در هفتــه دولــت امســال بــا اعتبــار  1254میلیــارد تومــان
کلنــگ زنــی خواهــد شــد.
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار آذربایجــان
غربــی بــه تاســیس بخــش فیــرورق شهرســتان خــوی اشــاره
کــرد و افــزود :تاســیس بخــش فیــرورق بــا پیگیــری هــا و
تــاش هــای اســتاندار محتــرم در هیئــت دولــت مــورد
تصویــب قــرار گرفــت تــا بــا افتتــاح  41امیــن بخــش در
اســتان آذربایجــان غربــی شــاهد رشــد و توســعه بخــش
فیــرورق و شهرســتان خــوی باشــیم.

هســتند و تولیــد کلیــد حــل مشــکالت
کشــور اســت و تغییــر نــگاه مســووالن
بــه تولیدکننــدگان ضــروری مــی باشــد.

نشاط کودکان در شهر نشانگر سرزندگی،
امید به آینده و پویایی خانواده ها

مقام معظم رهبری ،اقتصاد
و فرهنگ را دو اولویت
امــام جمعــه خــوی افــزود :از ســوی
اصلی کشور می دانند
دیگــر بــه ضــرورت نــگاه ویــژه دولــت

حجــت االســام ســید رضــی موســوی
شــکوری گفــت :از منظــر رهبــر معظــم
انقــاب اســامی ،اقتصــاد و فرهنــگ دو
اولویــت اصلــی جامعــه هســتند و تولیــد
کلیــد حــل مشــکالت کشــور اســت.
بــه گــزارش هفتــه نامــه خــوی حجــت
االســام والمســلمین ســید رضــی
موســوی شــکوری در خطبــه هــای
نمــاز جمعــه ایــن هفته(یــک شــهریور)
شهرســتان خــوی گفــت :از منظــر رهبــر
معظــم انقــاب اســامی ،اقتصــاد و
فرهنــگ دو اولویــت اصلــی جامعــه

بــه بنگاههــای متوســط و کوچــک و
جلوگیــری از نفــوذ دشــمن در تولیــدات
فرهنگــی و برنامهریــزی جــدی در
مقابــل جبهــه دشــمن در فضــای مجازی
از تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری در
دیــدار خــود بــا هیئــت دولــت بــود.
وی اضافــه کــرد :امــروزه جهــان
شــاهد اســت کــه حاکمــان کشــورهای
غربــی بــرای رســیدن بــه اهــداف
و امیــال دنیــوی و شــیطانی خــود
انســانها را در ســطح جهــان قتــل

عــام میکننــد کــه بایــد بــا اتحــاد
و همدلــی ایــن حرکــت هــای غیــر
اخالقــی و وحشــیانه را از بیــن ببریــم.
شــکوری بــا توضیــح ایثــار در جامعــه،
گفــت :اگــر کمــک بــه دیگــران از
اضافــه ثــروت باشــد« ،انفاق،صدقــه
و اهــدا» و اگــر از ثــروت مــورد نیــاز
خویــش باشــد «مواســات» نــام دارد
و واگــذاری تمــام آنچــه خــود بــه آن
نیــاز دارد «ایثــار» نامیــده میشــود.

افتتاح و کلنگ زنی  ۱۰۶طرح عمرانی و صنعتی در خوی همزمان با هفته دولت
فرمانــدار خــوی گفــت  106 :طــرح
عمرانــی ،تولیــدی ،خدماتــی و صنعتــی
بــا اعتبــار  409میلیــارد تومــان در
هفتــه دولــت افتتــاح و کنلــگ زنــی
میشــود.
بــه گــزارش هفتــه نامــه خــوی ســید
محمــد عابــدی امــروز در گفتوگــو بــا
خبرنــگار خبرگــزاری بســیج در خــوی،
اظهــار کــرد 106 :طــرح عمرانــی،
تولیــدی ،خدماتــی و صنعتــی بــا اعتبــار
بالــغ بــر  409میلیــارد تومــان در هفتــه
دولــت در شهرســتان و بخــش هــای
تابعــه افتتــاح و کلنــگ زنــی میشــود.
وی افــزود :از بیــن طــرح هــای
مذکــور  84طــرح عمرانــی بــا اعتبــار
بالــغ بــر  122میلیــارد تومــان و ۲۲
طــرح خدماتــی ،تولیــدی و صنعتــی بــا
اشــتغال زایــی  1هــزار نفــر و ســرمایه
گــذاری  287میلیــارد تومــان آمــاده
افتتــاح و کلنــگ زنــی مــی باشــد.

یادواره شهدای
کارمند در خوی
برگزار شد

بــه گــزارش هفتــه نامــه خــوی بــه
نقــل از ایرنــا یــادواره  36شــهید
کارمنــد شهرســتان خــوی بــه مناســبت
هفتــه دولــت بــا حضــور جمعــی از
مدیــران و مســووالن ادارات ایــن
شهرســتان برگــزار شــد.
فرمانــدار خــوی عصــر روز پنجشــنبه
در ایــن آییــن کــه خانوادههــای
معظــم شــهدا و جانبــازان و مــردم
ایــن شهرســتان نیــز حضــور داشــتند
بــا اشــاره بــه لــزوم زنــده نگــه داشــتن
همیشــگی یــاد و نــام شــهدای انقــاب
اســامی و دفــاع مقــدس در جامعــه
اظهــار داشــت :خــون ایــن شــهدا،
همــواره حافــظ منافــع نظــام در طــول
عمــر بابرکــت انقــاب اســامی ایــران
بــوده و پــس از ایــن نیــز تقویــت ایــن
فرهنــگ در جامعــه مانــع از نفــوذ
فرهنــگ بیگانــه بــه داخــل کشــور
خواهــد شــد.
ســیدمحمد عابــدی ،بــا بیــان اینکــه
اقتــدار و امنیــت جمهــوری اســامی،

فرمانــدار خــوی در ادامــه بــه چندیــن
طــرح قابــل افتتــاح و کلنــگ زنــی
شــاخص اشــاره کــرد و گفــت :شــاخص
تریــن پــروژه ای کــه در هفتــه دولــت
افتتــاح میشــود بیمارســتان خیریــه
آیــت اهلل خویــی مــی باشــد.

وی ادامــه داد :بیمارســتان آیــت اهلل
خویــی در زمینــی بــه مســاحت ســه
هکتــار و زیربنــای  15هــزار مترمربــع
و در ســه طبقــه احــداث شــده اســت.
عابــدی افــزود :ایــن بیمارســتان
شــامل بخشهــای آی ســی یــو،
مرهــون جانفشــانی شــهدای گرانقــدر
میهــن اســت ،ادامــه داد :خــون شــهدا
همــواره پاســدار و حافــظ ارزشهــای
واالی نظــام اســامی و والیــت فقیــه
خواهــد بــود.
وی بــا گرامیداشــت یــاد شــهیدان
رجایــی و باهنــر اضافــه کــرد :هفتــه
دولــت فرصتــی مناســب بــرای
ارائــه گــزارش عملکــرد دولــت و
دســتاوردهای نظــام اســامی از ســوی
مســووالن اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هــدف اســتکبار
جهانــی از بیــن بــردن نظــام اســامی
در ایــران اســت گفــت :توســعه یافتگــی
کنونــی ایــران همــه اهــداف دشــمنان
ایــن نظــام را نقــش بــرآب کــرده و
بالندگــی نظــام و خدمــات ارزنــده
و زیربنایــی آن چشــم آنهــا را کــور
کــرده اســت.
عابــدی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه رغــم
همــه تحریمهــا ،توســط دولــت تدبیــر
و امیــد ،کارهــای ارزنــدهای در کشــور
انجــام میگیــرد گفــت :در هفتــه
دولــت امســال  110طــرح عمرانــی
و خدماتــی بــا مبلــغ چهــار هــزار و
 500میلیــارد ریــال در خــوی اجــرا
شــده اســت کــه ایــن نشــان از پویایــی
و ســرزندگی ایــن نظــام در برابــر
توطئههــای دشــمنان اســت.

ســی ســی یــو و دیالیــز مــی باشــد
کــه دارای  20بخــش اصلــی حــوزه
درمــان جراحــی مغــز و اعصــاب،
قلــب و عــروق ،کلیــه و مجــاری ادرار،
غــدد داخلــی ،امــراض عفونــی ،خــون،
ارتوپــدی ،ســوانح و ســوختگی ،چشــم
پزشــکی ،گــوش و حلــق و بینــی،
اعصــاب و روان و دنــدان پزشــکی
خواهــد بــود.
فرمانــدار خــوی بــا اشــاره بــه
افتتــاح دســتگاه آنژیوگرافــی در آینــده
خاطرنشــان کــرد :در هفتــه دولــت
افتتــاح واحــد تولیــدی شــمش طــا
و نقــره ،افتتــاح  42طــرح عمرانــی در
بخشهــای مختلــف مرکــزی و تابعــه
شهرســتان ،افتتــاح و کلنگزنــی 301
واحــد مســکونی شــهری و روســتایی
در برنامــه قــرار دارد.

امــام جمعــه خــوی نیــز در ایــن آییــن
گفــت :ویژگــی و خدمــات شــهدا بایــد
در ســطح جامعــه تبلیــغ شــود و همــه
مســووالن در انجــام ایــن امــر ،وظیفــه
خطیــری برعهــده دارنــد.
حجتاالســام ســیدرضی شــکوری
افــزود :از مســووالن و دولتمــردان
انتظــار مــیرود رفتــار شــهیدان
واالمقــام رجایــی و باهنــر را الگــوی
اخالقــی و رفتــاری خــود قــرار بدهنــد.
وی بــر لــزوم تــاش همگانــی بــرای
پیــاده کــردن اندیشــهها و طــرز
زندگــی شــهید رجایــی در زندگــی
روزمــره و عملــی جامعــه ایرانــی
اســامی تاکیــد کــرد.
آذربایجــان غربــی دارای  312شــهید
کارمنــد اســت کــه از ایــن تعــداد 36
شــهید در شهرســتان خــوی اســت.
هشــتم شــهریور یادگشــت شــهادت
شــهیدان محمدعلــی رجایــی و
محمدجــواد باهنــر اســت.

شرح حال اقدامات خداپسندانه حاج قربان رهنمون
در کتاب «حدیث  60سال خدمت بیمنت»

کتــاب «حدیــث  60ســال خدمــت
بیمنــت» کــه بــه شــرح اقدامــات
نیکوکارانــه و خداپســندانه «حــاج
قربــان رهنمــون» اختصــاص
دارد ،بــه فاصلــه چنــد روز پــس از
خیــر نیکاندیــش بــا
درگذشــت ایــن ّ
اقبــال عالقهمندانــش بــه ویــژه در
شهرســتان خــوی ،بــار دیگــر مــورد
توجــه جامعــه نیکــوکاری کشــور قــرار
گرفــت.
در ایــن کتــاب  413صفحــهای،
مرحــوم حــاج قربــان رهنمــون بــه
بیــان اقدامــات خــود بــه ویــژه در
حــوزه مدرسهســازی و همچنیــن
خاطراتــش میپــردازد کــه توســط
مرتضــی رســولیپور بــه رشــته تحریــر
درآمــده و در قالــب کتــاب حدیــث 60
ســال خدمــت بیمنــت ،روانــه بــازار
کتــاب شــده اســت.
رســولی پــور در مقدمــه ایــن کتــاب،
ســابقه آشــناییاش بــا مرحــوم
رهنمــون را بیــان کــرده و در ادامــه
شــرح حــال کوتاهــی از احساســش
نســبت بــه ایــن مــرد نیکــوکار را
اظهــار داشــته اســت.
در بخشــی از مقدمــه کتــاب
می خو ا نیــم :
آن انــدازه کــه صاحــب ایــن قلــم
جنــاب قربــان رهنمــون را شــناخته و
برخــی اوصــاف و خصائــل روحــی او
را دریافتــه ،بــه خوبــی دانســته کــه او
همــواره در جهــت خیــر عمومــی بــا
شــهامت حرفهــا و گلههــای خــود
را بــا مــردم و مســئولین در میــان
گذاشــته و هی ـچگاه در برابــر مقامهــای

حکومتــی رویــه محافظــهکاری
نداشــته؛ بــه وقــت مصلحــت در ســخن
کوشــیده و آنجــا کــه بایســته ،دم فــرو
بســته و صبــر ورزیــده .از ایــن جهــت
شــخصیت و منــش او مــرا بــه یــاد
ایــن گفتــه ســعدی در مقدمــه کتــاب
گلســتان میانــدازد«:دو چیــز طیــره
عقــل اســت؛ دم فــرو بســتن بــه وقــت
گفتــن و گفتــن بــه وقــت خاموشــی».
هرگــز ندیــدم یــا از کســی نشــنیدم
بــه قصــد خودنمایــی ســخنی گفتــه
باشــد.
در اجتماعــات عمومــی و در جمــع
همشــهریان چنــان چــه بنــا بــر اقتضــاء
و بــه اصــرار از او خواســته باشــند
ســخنانی ایــراد کنــد گویــی همــان
جــا بــا اســتمداد از قــدرت الیــزال
الهــی ،مطالــب مهــم و اساســی بــه
ذهــن او خطــور میکنــد بــه نحــوی
کــه تقریبــ ًا هیــچ نکتــهای از نظــرش
پنهــان نمیمانــد و در پایــان،
حاضــران از مهتــر و کهتــر حرفهــای
او را ســنجیده ،پختــه ،منصفانــه و در
عیــن حــال انتقــادات او از معایــب و
کاســتیها را بــا نظــر مثبــت ،قلمــداد
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کــرده و از برکــت انفــاس او مســتفید
میگر د نــد .
حساســیت و روحیــه انتقــادی او بــه
خصــوص در برابــر دســتاندرکاران و
مســئوالن ناشــی و کمتجربــه یکــی
از زمینههــای اســتعداد و قــدرت او بــه
شــمار میآیــد .در جمــع دوســتان نیــز
هرچنــد دیرگــوی امــا نکوگــوی بــوده
و اندیشــیده ســخن میگویــد.
گرچــه خدمــت اداری و شــغلی او
در ســنوات پیــش از انقــاب پایــان
یافــت بــا ایــن وصــف ادامــه خدمــات
اجتماعــی و فرهنگــی او در ســالهای
پــس از پیــروزی انقــاب در شــکل
دیگــری تــا کنــون همچنــان ادامــه
دارد.
مــروری بــر خدمــات او در وزارت
آمــوزش و پــرورش ،فعالیتهــای
ورزشــی و باشــگاه داری،
روزنامهنــگاری ،مدیریــت مراکــز
بهداشــتی ـ درمانــی و ارائــه خدمــات
درمانــی و توســعه آنهــا در ســالهای
پیــش از انقــاب؛ و بعــد تأســیس
انجمنهــای همیــاری و خیریه(ماننــد
هیئــت همیــاری بــا مســئوالن،
موسســه خیریــه آیــتاهلل العظمــی
خویــی ،عضویــت در هیئــت موســس
و هیئــت امنــای بیمارســتان آیــتاهلل
خویــی ،مدرسهســازی و ریاســت
مجمــع خیریــن مدرسهســاز و ...در
ســالهای پــس از انقــاب ،گــواه
روشــنی بــر ایــن مدعاســت کــه او
توانســته در دو رژیــم کام ـ ً
ا متفــاوت،
تجربــه خدمتــی موفقــی در کارنامــه
زندگــی خــود باقــی بگــذارد.

شــهردار خــوی گفــت  :نشــاط کــودکان در شــهر نشــانگر ســرزندگی ،امیــد بــه
آینــده و پویایــی خانــواده هاســت و بایــد زمینــه هــای الزم بــرای شــادی  ،طــراوت
روحــی و رشــد کــودکان فراهــم گــردد .
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه اســتان هــای باشــگاه خبرنــگاران جــوان از ارومیــه،
محــرم اکبــرزاده شــهردار خــوی
بابیــان اینکــه ،نشــاط کودکانــه در
شــهر نشــانگر ســرزندگی ،امیــد
بــه آینــده و پویایــی خانــواده
هاســت گفــت :بایــد زمینــه هــای
الزم بــرای شــادی کودکانــه در
شــهر بــرای ارتقــای ســامت
جســمی ،طــراوت روحــی و
زمینــه ســازی رشــد کــودکان ســالم فراهــم گــردد.
اکبــرزاده افــزود :در ســال جــاری بــا توجــه بــه برنامــه ریزی هــای صــورت گرفته
و تعریــف اهــداف جدیــد در حــوزه خانــواده هــا و نشــاط اجتماعــی ،شــهرداری نگاه
ویــژه ای بــه قشــر کــودکان داشــته و در بیــش از  15پــارک ســطح شــهر نســبت
بــه نصــب لــوازم و ســت هــای بــازی کودکانــه بــه همــراه ایجــاد فضــای ویــژه
بــازی و نصــب کــف پــوش هــای الزم اقــدام کــرد.
شــهردار خــوی اضافــه کــرد  :در راســتای ایجــاد اتــاق هــای ویــژه کــودک ،خانــه
بــازی کــودکان و فراهــم ســازی فضاهــای اختصاصــی بــرای انجــام فعالیتهــای
مختلــف تفریحــی ،ورزشــی و فرهنگــی کــودکان نیــز طــی ســالهای اخیــر
اقدامــات مختلفــی در دســتور کار قــرار داده شــده اســت .
وی گفــت :در اولیــن خانــه محلــه شــهرداری کــه در یکــی از مناطــق کــم
برخــوردار و منطقــه هــدف (جمشــید آبــاد -مالباغــی) احــداث و بــه بهــره بــرداری
رســید اقدامــات و برنامــه هــای مختلفــی بــرای کــودکان پیــش بینــی و در دســت
اجراســت.
اکبــرزاده گفــت  :بــه ایجــاد اتــاق بــازی و تجهیــز لــوازم ویــژه کــودکان اقــدام
نمــوده و آمــوزش هــای علمــی ،هنــری و فرهنگــی نیــز باحضــور مربیــان برجســته
حــوزه هــای مذکــور بــرای کــودکان و نوجوانــان در این خانــه محله اجرا می شــود.

برنامه سخنرانی شیخ حسین
انصاریان در ماه محرم

حجتاالســام انصاریــان در دهــه اول
محــرم بــه مــدت  10شــب در حســینیه
هدایــت بــه ســخنرانی میپــردازد.
بــه گــزارش هفتــه نامــه خــوی بــه نقــل از رســا ،یکشــنبه دهــم شــهریور
نخســتین روز از مــاه محــرم ســال  1441اســت .یــک ســال دیگــر گذشــت
و شــهر بــار دیگــر عطــر و بــوی محــرم و عــزای حضــرت سیدالشــهداء
(ع) گرفتــه اســت ،ایــن روزهــا هــر کســی در کوچــه پــس کوچههــای
شــهر در حــال برپــا کــردن خیمههــای عــزای امــام حســین (ع) و
خدمــت بــه عاشــقان و گریهکنــان آن حضــرت هســتند .حجتاالســام
والمســلمین شــیخ حســین انصاریــان از جملــه اســاتید برجســته اخــاق
کشــور اســت کــه همــه ســاله مســتمعین زیــادی در شــبهای مــاه
محــرم ،مــاه مبــارک رمضــان ،ایــام فاطمیــه و  ...پــای منبــر او مینشــینند
و از بیــان معــارف و آموزههــای دیــن توســط او اســتفاده میکننــد.
امســال نیــز ایــن ســخنران محبــوب کشــور در دهــه اول مــاه محــرم
بــه مــدت  10روز از ســاعت  8صبــح در حســینیه هدایــت واقــع در
میــدان قیــام ،خیابــان ری ســخنرانی میکنــد .وی بــه مــدت  10روز از
ســاعت  6صبــح نیــز در حســینیه حجتاالســام علــوی تهرانــی واقــع
در امیرآبــاد و همچنیــن بــه مــدت  10شــب از ســاعت  22در حســینیه
حضــرت ابوالفضــل (ع) واقــع در تهرانپــارس ســخنرانی خواهــد کــرد.
حجتاالســام انصاریــان در دهــه دوم محــرم در بقعــه شــیخ نوایــی
شهرســتان خــوی بــه مــدت  10شــب از ســاعت  21منبــر مــیرود.
ایــن اســتاد اخــاق دهــه ســوم محــرم بــار دیگــر در حســینیه هدایــت بــه
مــدت  10روز از ســاعت  6صبــح و بــه مدت  10شــب از ســاعت  21در بیت
الزهــرا (س) واقــع در فلکــه ســوم تهرانپــارس ســخنرانی خواهــد داشــت.
گفتنــی اســت ســخنرانیهای اســتاد انصاریــان در پایــگاه اطالعرســانی
وی بــه نشــانی  www.erfan.irبــه صــورت زنــده پخــش میشــود.

بانک رفاه حامی جشــنواره شــمس و موالنا شــد
بــه گــزارش هفتــه نامــه خــوی در راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعــی و بــه منظور
ارج نهــادن و ترویــج فرهنــگ و هنــر ایرانــی اســامی بــا تکیهبــر آموزههــای اخالقی،
دینــی و عرفانــی برگرفتــه از کالم شــمس و موالنــا ،دومیــن جشــنواره ملــی شــمس

و موالنــا بــا حمایــت مالــی بانــک رفــاه در اســتان آذربایجــان غربــی برگــزار شــد.
ایــن جشــنواره بــه عنــوان یکــی از  7رویــداد منتخــب ملّــی از ســوی ســازمان
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری در ســه بخــش موســیقی ،شــعر
و تایپوگرافــی از  24تــا  28مردادمــاه و بــا حضــور گســترده عالقــه منــدان بــه
عرفــان و ادب از اســتان هــای مختلــف کشــور ،جمعــی از هنرمنــدان و اســاتید و
پیشکســوتان ســینما و تئاتــر و موســیقی در محــل مــزار شــمس تبریــزی بــا
هــدف بلنــدآوازه کــردن شــمس و موالنــا در شهرســتان خــوی برگــزار شــد.
بنــا بــه اعــام دبیــر اجرایــی جشــنواره ،از مجمــوع  1286اثــر رســیده بــه دبیرخانــه
جشــنواره در  3بخــش ،بعــد از بررســی و نظــر هیــأت داوران  12گــروه موســیقی اصیل
از اســتان هــای مختلــف کشــور در رشــته موســیقی 14 ،اثــر منظــوم در بخــش شــعر
و  60اثــر تایپوگرافــی در رشــته گرافیــک بــه مرحلــه پایانــی و اجرایــی ایــن جشــنواره
راه یافتنــد کــه طــی  5روز برگــزاری جشــنواره ،آثــار برتــر در ســالن ارشــاد اســامی و
جــوار مقبــره شــمس تبریــزی بــه معــرض دیــد عمــوم مــردم و عالقــه مندان رســید.
بخــش موســیقی ایــن جشــنواره یکــی از مهــم تریــن بخــش هــا بــود
کــه بــا داوری اســتادان موســیقی ایــران آقایــان فریــدون شــهبازیان ،حســام
الدیــن ســراج و داود آزاد بــا اســتقبال پرشــور و گســترده مــردم برگــزار شــد.
تجلیــل از هنرمنــدان و چهــره هــای برجســته موســیقی و ســینمای ایــران فــراز
دیگــری از بخــش هــای برنامــه اختتامیــه جشــنواره ملّــی شــمس و موالنــا بــود.

فرهنگی
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اشاره

ارزیابی
حادثه
شهادت

هفتــه اول شــهریورماه ،بــه مناســبت
شــهادت دو دولــت مــرد بــزرگ
انقــاب اســامی ،شــهید محمدعلــی
رجایــی (رئیــس جمهــور) و شــهید
حجــت االســام والمســلمین دکتــر
محمدجــواد باهنــر (نخســت وزیــر)
هفتــه دولــت نــام گرفتــه اســت .در
طــی ایــن هفتــه ،مــردم بــا عملکــرد
و دســتاوردهای دولــت در زمینــه
هــای گوناگــون عمرانــی ،اجتماعــی،
اقتصــادی و فرهنگــی آشــنا مــی
شــوند .هیئــت دولــت بــا توجــه بــه
وصیــت نامــه سیاســی ـ الهــی امــام
خمینــی رحمــه اهلل و رهنمودهــای
مقــام معظــم رهبــری ،مــی کوشــد در
زمینــه هــای گوناگــون بــه موفقیــت
هــای بیشــتر و مهــم تــری دســت یابــد
و آینــده بهتــری بــرای ملــت بــزرگ و
پرافتخــار ایــران بــه وجــود آورد.

در تاریــخ هــر ملــت ،فــراز و نشــیب
هــای تلــخ و شــیرینی وجــود دارد که
تعییــن کننــده سرنوشــت و ســازنده
فرهنــگ آن ملــت اســت .نظــام
جمهــوری اســامی در ایــران بــه
رهبــری بــزرگ مــردی کــه جهــان
ماننــد او را کمتــر بــه خــود دیــده
اســت ،نیــز جــان فشــانی فرزنــدان
فــداکار ایــن مــرز و بــوم ،بــزرگ
تریــن بخــش تاریــخ ماســت کــه

مقــام معظــم رهبــری،
یک ســال بعــد از شــهادت
مظلومانــه رجایــی و باهنــر،
در مــورد ارزیابــی این حادثه
مــی فرمایــد« :مــا امــروز
از ایــن حادثــه درس مــی گیریــم کــه ضــد انقــاب بـرای
پیشــبرد اهـداف خــودش ،حاضــر اســت چهــره هایــی بــه
قداســت رجایــی و باهنــر را بــه آن شــکل فجیع نابــود کند.
مــا مــی فهمیم کــه ضــد انقالب بــا چهــره هــای منافقانه
ای حاضــر اســت در همــه جــا و حتــی اتــاق کار شــهید
رجایــی نفــوذ کنــد و به این وســیله ،جنایتــی را انجــام دهد؛
در صورتــی کــه شــهید ،بــا همــه زیرکــی و هوشــیاری او را
نشناســد و چهــره منافقانــه او را نتوانــد تشــخیص دهــد .ما
ایــن حادثــه را در تاریــخ گذاشــتیم ،اما یک بایگانی بســته و
متــروک نیســت ،بلکه هــر لحظه در مقابل چشــم ماســت
و بایــد از آن عبــرت بگیریــم و همچنــان کــه بارهــا گفتیم،
خودمــان را بـرای سرنوشــت افتخارآمیــز و غرورآمیــز این دو
شــهید عزیــز آمــاده کنیم».
پیام امام رحمه اهلل به مناسبت شهادت

هفته دولت

خاطــرات تلــخ و شــیرین بســیاری در
دل دارد .در ایــن میــان ،شــهادت دو
شــخصیت فــداکار اســام ،رجایــی و
باهنــر کــه بــه آتــش کیــن منافقــان
ســوختند ،فصلــی از شــهادت را
بــه نــام «هفتــه دولــت» در تاریــخ
انقــاب گشــوده اســت .علــت نــام
گــذاری چنیــن هفتــه ای ایــن اســت
کــه دولــت شــهید رجایــی ،نخســتین
دولــت و مکتبــی بــود کــه پــس از

حاکمیــت لیبــرال هــا بــر کشــور،
عهــده دار امــور گردیــد .ایــن دولــت
در آن دوره بحرانــی ،بیــش تریــن
حــد تــاش و کوشــش را بــرای
خدمــت بــه اهــداف مقــدس انقــاب
از خــود نشــان داد ،تــا آنجــا کــه
جــان خویــش را ســر آن نهــاد.

مع
رجایی و باهنر از زبان مقام ظم رهبری

مقــام معظــم رهبــری دربــاره ویژگــی هــای اخالقــی
شــهیدان رجایــی و باهنــر مــی فرمایــد« :شــهید باهنر،
مــرد بــی تظاهــری بــود کــه هیــچ کــس از ظاهــر آرام
او نمــی فهمیــد در باطــن و ذهــن و اندیشــه مـ ّواج او
چــه مــی گــذرد .وی یکــی از متفکریــن و تئوریســین
هــا و ایدئولــوگ هــای انقــاب بــود .نوشــته هــای
زیــادی داشــت و کتــاب هــای زیــادی را تنظیــم
کــرده بود....ارتباطــات نزدیکــی بــا شــهید مطهــری
و شــهید بهشــتی داشــت و هــر دوی اینهــا ،بــرای
عظمــت فکــری و قــدرت تفکــر عملــی او ارزش
زیــادی قائــل بودنــد ...نقــش شــهید رجایــی و باهنــر
در افشــا نمــودن ماهیــت لیبرالــی و منافقانــه بنــی

صــدر ،بســیار برجســته بــود .البتــه شــهید رجایــی در
درجــه اول و بعــد هــم شــهید باهنــر در ایــن مــورد
نقــش داشــتند.
شــهید رجایــی بــا صبــر خــود و متانــت و حوصلــه
عظیــم و بــا قبــول دردهــا و رنــج هــای قلبــی و غیــر
قابــل افشــایی کــه داشــت ،توانســت ـ بــا تعبیــر خــود
مــن ـ بــا نرمــش قهرمانانــه ای ،بنــی صــدر خائــن را
افشــا و رســوا کنــد و بــه زمیــن بکوبــد».

کارانهم رجایی و باهنر

زمانــی کــه دولت شــهید رجایــی از مجلــس رأی اعتمــاد گرفت و
کار خــود را شــروع کــرد ،مــردم ناراضــی و نگران از عملکــرد دولت

موقــت ،در پــی نخســت وزیری می گشــتند کــه عقده قلــب آنها
را بگشــاید و بــه انقــاب شــور و هیجانــی دوبــاره ببخشــد .این در

حالــی بــود کــه یک خط لیبرالیســتی خطرنــاک در زیر نقــاب ها و

حجــاب هــای گوناگون ،می کوشــید انقالب اســامی را از مســیر

خــود منحــرف کنــد ،آن را از حرکت بــاز دارد و به نابودی بکشــاند .ارزانــی کننــد و خدمــات شــایانی بــه همــه مــردم بــه ویــژه

شــهیدان رجایــی و باهنــر توانســتند عشــق و ایمــان را بــه مــردم محرومــان ارائــه دهنــد کــه بــرکات آن تــا کنــون نیــز ادامــه دارد.

امــام خمینــی رحمــه اهلل بــه مناســبت شــهادت شــهیدان
رجایــی و باهنــر فرمــود« :ملتــی کــه قیــام کــرده اســت در
مقابــل همــه قــدرت هــای عالــم ،ملتــی که بـرای اســام
قیــام کــرده اســت ،ب ـرای خ ـدا قیــام کــرده اســت ،ب ـرای
پیشــرفت احــکام قیــام کــرده اســت ،ایــن ملــت را بــا تــرور
نمــی شــود عقــب راند؛...گرچــه خــود واقعــه و خــود ایــن
افـرادی کــه شــهید شــده انــد ،در نظــر همــه مــا عزیــز و
ارجمندند.آقــای رجایــی و آقــای باهنــر هــر دو شــهیدی
هســتند کــه بــا هــم در جبهــه هــای نبــرد بــا قــدرت های
فاســد هــم جنــگ و هــم رزم بودنــد .مرحــوم رجایــی بــه
مــن گفتنــد کــه مــن بیســت ســال اســت کــه بــا آقــای
باهنــر همـراه بــودم و خـدا خواســت کــه با هــم از ایــن دنیا
بــه ســوی او هجــرت کننــد».
دولت ،امانت الهی

بش
نیاز رهبحکومت

در زندگــی اجتماعــی ،وجــود قانــون کــه حــدود و وظایــف
اجتماعــی افـراد را تعییــن کنــد ،امــری ضــروری اســت .از
ســویی ،قانــون بــدون پشــتوانه اجرایــی ،تأثیــر نـدارد .از این
رو ،الزم اســت فــرد یــا گروهــی بــر اجـرای قانــون نظــارت
کننــد و با بــه کارگیــری ابزارهــای الزم ،زمینه اجـرای آن را
فراهــم آورنــد .ایــن امــر همــان حکومــت و رهبــری جامعه
اســت کــه در طــول تاریــخ ،بــا اشــکال ســاده و پیچیــده در
میــان بشــر معمول بــوده اســت.

اندیشه دولت رد شریعت و فقه

دیــن ،دعــوت بــه اجتمــاع و دولــت را از زمــان حضــرت نوح
علیــه الســام آغــاز کــرده و برای نخســتین بار بر تشــکیل
جامعــه و دولت تأکیــد ورزیده اســت.
دیــن اســام نیــز از آغــاز ،بــا فریاد«قولــوا ال الــه اال اهلل
تفلحـوا» حرکــت سیاســی ،فکــری و اعتقــادی خویــش را
روشــن ســاخت و بــا همیــن رویکــرد ،بــه تشــکیل دولــت
الهــی پرداخــت .نامــه هــای پیامبــر اعظــم صلــی اهلل علیه
و آلــه بــر امــور مــردم ،و نیــز ســازمان دهــی اجتماعــی،
اقتصــادی ،حقوقــی ،و قضایــی ،مســئله ای بــود کــه پــس
از آن الهــام بخــش حکومــت هــای بعــدی شــد.

دولت،امانتالهی
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شاخصه های حکومت اسالمی از نظر مقام معظم رهبری

ـدا
ـن خـ
ـه دیـ
ـل بـ
ـدی کامـ
ـای بنـ
پـ
ـی
ـه الهـ
ـر اقامـ
ـرار بـ
و اصـ

«هــر حکومتــی که اســاس
کارش بــر اقامــه دیــن خدا
نباشــد ،علــوی نیســت.
اگــر در نظــام اســامی
کــه بــه نــام حکومــت
علــوی خــود را معرفــی
مــی کنــد ،اقامــه دیــن خــدا هــدف نباشــد ،مــردم
بــه دیــن خــدا عمــل بکننــد یــا نکننــد ،اقامــه
حــق الهــی بشــود یــا نشــود و بگوییــم بــه مــا چه
ربطــی دارد ،اگــر ایــن گونــه باشــد ،ایــن حکومت
علــوی نیســت .اقامــه دیــن الهــی ،اولیــن
شــاخصه اســت و ایــن ،مــادر همــه خصوصیــات
دیگــر زندگــی امیرالمؤمنیــن و حکومــت ایشــان
اســت .عدالــت او هــم ناشــی از ایــن اســت.
مــردم ســاالری و رعایــت مــردم در زندگــی
امیرمؤمنــان هــم مربــوط بــه همیــن اســت».

عدا لت طلبی

«دربــاره عدالــت علــوی بایــد بیشــتر از اینهــا
تدبّــر کنیــم؛ زیــرا ارزش یــک حکومــت ،بــه
اقامــه عــدل اســت .امیرمؤمنــان علیــه الســام
مــی فرمایــد :مــن آمــاده ام کــه ســخت تریــن
شــرایط زندگــی را بــرای خــودم فراهــم کنــم،
امــا خــدا را در حالــی کــه بــه یکــی از بنــدگان او
ظلــم کــرده ام مالقــات نکنــم .امــام علــی علیــه
الســام نســخه کامــل اســام اســت و حکومــت
وی ،یــک حکومــت صــد در صد اســامی اســت.
امــروزه عدالــت باید واقعیتــش را در جامعه نشــان
دهــد و کســی حــق نــدارد بگویــد چــون مــا نمــی
توانیــم مثــل امیرالمؤمنیــن عمــل کنیــم ،پــس
تکلیفــی نداریــم ،نــه ،بیــن آنچــه مــا مــی توانیــم
عمــل کنیــم و آنچــه امیرالمؤمنیــن بــود ،مراتــب
بســیاری فاصلــه اســت .مــا هــر چــه مــی توانیــم
بایــد ایــن مراتــب را طــی کنیــم و پیــش برویــم
و مســئوالن بایــد بــا اجــرای عدالــت ،جاذبــه
اســام را مضاعــف کننــد».
شعری در مورد هفته دولت /دکتر حسن حبیبی

در رثای رجایی و باهنر
همدالن نیکبخت
مرحباای
ِ
عز ِم حق کردید و بَربَستید رخت
رسم پاکتان
آفرین بر راه و ِ
سی ِر عرفانی سوی افالکتان

عشق دین خوش سوختید
سالها در
ِ
علم و ایمان را بهم بَردوختید
اُ ّمت از تقوایتان رهتوشه ساخت
قــرآن کریــم ،حاکم و سرپرســت اجتمــاع را ،امیــن و نگهبان
یکسر رنگ باخت
کفر ازرق جامعهَ ،
آن جامعــه مــی دانــد .امــام علــی علیــه الســام بــا الهــام از
ایــن آیــه ،در نامــه ای بــه حاکــم آذربایجــان مــی نویســد:
«مبــادا بپنـداری حکومتــی که به تو ســپرده شــده ،شــکاری ای عزیزان را ِه ما را ِه شماست
اســت کــه به چنگــت افتــاده اســت؛ خیــر ،امانتــی برگردنت چون ر ِه هموارتان ،را ِه خداست
گذاشــته شــده و باالدســت تــو ،از تــو حفــظ حقــوق مــردم
را مــی خواهــد .تــو را نرســد کــه بــه اســتبداد و دل خ ـواه،
با امام ِ اُ ّم ِت حقجوی خویش
میــان مــردم رفتــار کنــی ».حضــرت در جــای دیگــر ،ضمن
عهد میبندیم محکمتر ز پیش
بخشــنامه ای بــه مأمــوران مالیاتــی خــود مــی فرمایــد« :به
عــدل و انصــاف رفتــار کنیــد .به مــردم دربــاره خودتــان حق
تنگ
بدهیــد .پــر حوصله باشــید و در بــرآوردن نیازهــای آنها
چون رجایی ،باهنر ،بیگفتگو
حوصلگــی نکنید کــه شــما خزانــه داران رعیــت ،نمایندگان جان و َسر ،بازیم اندر را ِه «او»
ملــت و ســفیران حکومتید».

فرهنگی

دافع مقدس رد کالم رهبری

هفتــه دفــاع مقــدس نمــودار مجموعه
ای از برجســته تریــن افتخــارات ملــت
ایــران در دفــاع از مرزهــای میهــن
اســامی و جانفشــانی دالورانــه
در پــای پرچــم برافراشــته اســام
و قــرآن اســت .در ایــن مجموعــه
تابنــاک ،درخشــنده تریــن و نفیــس
تریــن نگیــن گرانبهــا یــاد و خاطــره شــهیدان اســت .آنهــا جوانــان و
جوانمــردان رشــید و پــاک سرشــتی بودنــد کــه بــا آگاهــی و درک واالی
خــود موقعیــت حســاس کشــور را تشــخیص دادنــد و وظیفــه ی بــزرگ
جهــاد در راه خــدا را مشــتاقانه پذیــرا شــدند .هــر ملتــی کــه چنیــن دالوران
آگاه و شــجاعی را در دامــان خــود پــرورده باشــد حــق دارد بــه آنــان ببالــد
و آنــان را الگــوی تربیــت جوانــان خــود در همــه دوران هــا بدانــد.

دافع مقدس و رغور ملی

هشــت ســال دفــاع جانانــه ملــت در برابــر تجــاوز وحشــیانه دشــمن منشــأ
غــرور ملــی پایــان ناپذیــری بــرای مــردم سلحشــور ایــران گردیــد و باعــث
شــد کــه توطئــه مشــترک شــرق و
غــرب بــرای بــه زانــو درآوردن ملــت
بــزرگ ایــران بــه فرصتــی بــرای
اثبــات توانمنــدی هــای اســام و
انقــاب و کشــور تبدیــل شــود.
رشــادت هــای جوانــان برومنــد،
انقــاب و نظــام را بیمــه کــرد و نشــان داد کــه بــا داشــتن پشــتوانه
مردمــی و در پرتــو حاکمیــت اســام و وحــدت نیروهــا مــی تــوان هــر
دشــمن خیــره ســری را نــاکام ســاخت.

دافع مقدس و والیت پذریی

ایــن روزهــا هنگامــی کــه یــادی از دفــاع مقــدس مــی شــود ،دنیایــی از
شــرف و حماســه ملتــی نجیــب و آزاده در اذهــان تداعــی مــی شــود کــه
عطــر معنویــت و صفــای خاصــی بــه مــا ارزانــی مــی دارد.
ملتــی کــه بــا پــرورش
رزمندگانــی حماســه آفریــن
مفهــوم روشــن «تعبــد در
برابــر والیــت» را بــه نمایــش
گذاشــتند و بــا انگیــزه «ادای
تکلیــف» در پــی «مرجــع
و رهبــر» خــود ســر از پــا
نشــناخته ،بــه جبهــه هــای
حــق علیــه باطــل شــتافتند و طلــوع عشــقی بــی بدیــل را ترســیم کردنــد
و بــه پیــروزی بزرگــی کــه حفاظــت از وجــب بــه وجــب ســرزمین اســامی
و صیانــت از مکتــب و عقیــده بــود دســت یازیدنــد.

)1هوالباقــی :هرچــه میگفتــی چیــزی دیگــر جــواب مــیداد.
غیــر ممکــن بــود مثــل همــه صریــح وســاده و همــه فهــم
حــرف بزنــد .بعــد از عملیــات بــود ،ســراغ یکــی از دوســتان را از
اوگرفتــم چــون احتمــال مـیدادم کــه مجروح شــده باشــد،گفتم:
«راســتی فالنــی کجاســت؟» گفــت بردنــش «هوالشــافی»
شســتم خبــردار شــد کــه چیزیــش شــده و بردنــش بیمارســتان.
بعــد پرســیدم« :حــال و روزش چطــوره؟» گفــت« :هوالباقــی»
میخواســت بگویــد کــه
وضعــش خیلــی وخیــم اســت
و مانــده بــودم بخنــدم یــا
گریــه کنــم.
 )2صــدام ،جــارو برقیــه:
صبــح روز عملیــات
والفجــر ۱۰در منطقــه
حلبچــه همــه حســابی خســته بودنــد ،روحیـ ه مناســبی در چهره
بچههــا دیــده نمیشــد از طرفــی حــدود ۱۰۰اســیر عراقــی را
پشــت خــط بــرای انتقــال بــه پشــت جبهــه بــه صــف کــرده
بودیــم بــرای اینکــه انبســاط خاطــری در بچههــا پیــدا شــود
و روحیههــای گرفتــه آنهــا از آن حالــت خــارج شــود ،جلــوی
اســیران عراقــی ایســتادم و شــروع بــه شــعار دادن کــردم و
بیچارههــا هنــوز ،لــب بــاز نکــرده از تــرس شــروع بــه شــعار
دادن میکردنــد .مشــتم را بــاال بــردم و فریــاد زدم«:صــدام جارو
برقیــه» و اونــا هــم جــواب مــی دادنــد .فرمانــده گروهــان بــرادر
قربانــی کنــارم ایســتاده بــود و مــی خندیــد .منــم شــیطونیم گل
کــرد و بــرای نشــاط رزمنــده هــا فریــاد زدم«:المــوت لقربانــی»
اســیران عراقــی شــعارم را جــواب میدادنــد بچههــای خــط
همــه از خنــده روده بــر شــده
بودنــدو قربانــی هــم دســتش را
تــکان مــیداد کــه یعنــی شــعار
ندهیــد! او میگفــت :قربانــی
مــن هســتم «انــا قربانــی» و
اســیران عراقــی هــم کــه متوجــه
شــوخی مــن شــده بودنــد رو بــه بــرادر قربانــی کردنــد و دســتان
خــود را تــکان میدادنــد و میگفتنــد«:ال مــوت ال مــوت»
یعنــی مــا اشــتباه کردیــم.
 )3آفتابــه مهاجــم :بیــن تانکــر آب تــا دستشــویی فاصلــه بــود.
آفتابــه را پــر کــرده بــود و داشــت مــی دویــد .صــدای ســوتی
شــنید و دراز کشــید .آب ریخــت روی زمیــن ولــی از خمپــاره
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هفته دافع مقدس

جنــگ هشــت ســاله كــه بــا تحريــك و حمايــت همــه جانبــه اســتكبار
جهانــي ،توســط رژيــم بعثــي عــراق بــر مــردم ايــران تحميــل شــد ،تنهــا
محــدود بــه خطــوط مقــدم جبهــه هــا نبــود ،بلكــه تمام ســرزمين اســامي
مــا اعــم از شــهرها و روســتاها را در برگرفــت.
تجــاوز عــراق بــه ايــران كــه در 31شــهريور (1359ســپتامبر  ،)1980آغــاز
شــد و بــه مــدت  8ســال ادامــه يافــت ،طوالنــي تريــن و بــي ســابقه تريــن
جنــگ متعــارف قــرن حاضــر بــه شــمار مــي رود ،چــرا كــه جنــگ جهانــي
اول و دوم مدتــي كمتــر از هشــت ســال ادامــه يافتنــد و جنــگ هــاي
ديگــر ،ماننــد جنــگ ويتنــام شــمالي و جنوبــي نيــز بــه عنــوان يــك جنــگ
متعــارف هماننــد جنــگ ايــران و عــراق شــناخته نشــده اســت .تاريــخ از
هشــت ســال جنــگ بــراي ايــران ،شــرف و آزادگــي و مقاومــت و ايمــان به
خــدا را در صفحــات خــود ثبــت كــرد ،امــا از متجــاوز و متحــدان او كــه
طــي هشــت ســال او را يــاري و تشــويق كردنــد ،جــز بــه زشــتي يــاد
نخواهــد كــرد.
امــام خمينــي قــدس ســره فرمودنــد :هــر روز مــا در جنــگ بركاتــي
داشــتهايم كــه در همــه صحنههــا از آن بهــره جســتهايم .مــا انقالبمــان
را در جنــگ بــه جهــان صــادر نمودهايــم مــا مظلوميــت خويــش و ســتم
متجــاوزان را در جنــگ ثابــت نمودهايــم .مــا در جنــگ پــرده از چهــره
تزويــر جهانخــواران كنــار زدهايــم.
مــا در جنــگ دوســتان و دشــمنانمان را شــناختهايم .مــا در جنــگ بــه
ايــن نتيجــه رســيديم كــه بايــد روي پــاي خودمــان بايســتيم.
مــا در جنــگ ابهــت دو ابرقــدرت شــرق و غــرب را شكســتيم .مــا در جنگ
ريش ـههاي انقــاب پربــار اســاميمان را محكــم كرديــم .مــا در جنــگ
حــس بــرادري و وطندوســتي را در نهــاد يكايــك مــردم مــان بــاور
كرديــم .مــا در جنــگ بــه مــردم جهــان و خصوصــا مــردم منطقــه نشــان
داديــم كــه عليــه تمامــي قدرتهــا و ابرقدرتهــا ميتــوان ســاليان
ســال دفــاع كــرد( .منشــور روحانيــت  -اســفند )67
جنــگ بــا تمــام فــراز و فرودهــاي فراوانــي كــه در طــول هشــت ســال
دفــاع مقــدس داشــت .بــه آتــش بــس ختــم شــد .ايــن آتــش بــس در
هالــه اي از ابهــام قراردارد.تكليــف بندهــاي قعطنامــه  598چــه شــد.؟كدام
يــك از بندهــاي قعطنامــه بطــوري جــدي پيگيــري شــد .ايــن دفــاع
مقــدس ازشــروع تهاجــم دشــمن تــا مقاومــت و تنبــه متجــاوز هــاي در
طــول هشــت ســال بيــش از  90عمليــات كوچــك وبــزرگ را در خــود
جــاي داده اســت.تلخي هــا وشــيرني هــاي بســياري را در يــاد هــا زنــده
ميكنــد.
هــر چنــد شــروع جنــگ تلــخ بــود .امــا ايــن تلخــي شــيرنيي را بــه ايــن
مــردم هديــه داد وكــه در حالــت عــادي بــراي رســيدن بــه آنهــا بايــد
قرنهــا تــاش كــرد.
برپايــه فرمايــش حضــرت امــام خمينــي قــدس ســره كــه فرمونــد
جنــگ تــا پايــان رفــع فتنــه بنابرايــن مــا نمــي توانيــم پايانــي بــراي
جنــگ (دفــاع مقدس)تصــور كنيم.امــام فرمونــد جنــگ نعمــت اســت.
آثــار ايــن بركــت نعمــت شــيرنيي ان همــان آغــاز جنگ(دفــاع مقــدس)
اســت نــه بــا پذيــرش قعطنامه.چــرا كــه عليرغــم پيــروزي قاطــع
رزمنــدگان اســام(جمهوري اســامي ايران)ايــن پيــروزي بــه ذائقــه
رزمنــدگان اســام وملــت ايــران خــوش وشــيرين نيامــد .زيــرا حضــرت

جلوه های دفاع مقدس
دفاع مقدس و انگیزه ما

مــردم ایــران بــا برخــورداری از رهبــری توانــا و آگاه،
هوشــمندانه و بــا انگیــزه هــای دینــی و ملــی در مقابــل
دشــمن متجــاوز بــه پاخاســت و صحنــه هــای زیبایــی
از وفــاق ملــی را بــه نمایــش گذاشــت .انگیــزه حضــور
مــردم مــا دینــی ،عقیدتــی و ملــی بــود .دفــاع مــا نبــردی
صددرصــد شــرافتمندانه بــود و بــه همیــن دلیــل حاضــر
نشــدیم مقــررات انســانی و اســامی را در ایــن جنــگ
زیــر پــا بگذاریــم.
پیام دفاع مقدس

امــام خمينــي(ره) پذيــرش قعطنامــه را بــه جــام زهروتلختــر از آن تعبيــر
كردنــد .و در قســتمي ديگــر ازســخنان خــود خطــاب بــه رزمنــدگان
مــي فرمايد«فرزنــدان انقالبــي ام ،اي كســاني كــه لحظــه اي حاضــر
نيســتيد كــه از غــرور مقدســتان دســت برداريــد ،شــما بدانيــد كــه لحظــه
لحظــه عمــر مــن در راه عشــق مقــدس خدمــت بــه شــما مــي گــذرد.
مــي دانــم كــه بــه شــما ســخت مــي گــذرد ،ولــي مگــر بــه پــدر پيــر
شــما ســخت نمــي گــذرد؟ مــي دانــم كــه شــهادت شــيرينتر از عســل
در پيــش شماســت ،مگــر بــراي ايــن خــادم تــان اينگونــه نيســت؟ ولــي
تحمــل كنيــد كــه خــدا بــا صابــران اســت».درحالي كــه شــروع جنــگ
وادامــه آن را نعمــت تلقــي كردند.رزمندگانــي كــه در طــول دفــاع مقــدس
حضــور داشــتند.به غيــر تكليــف شــرعي واحســاس مســئوليتي كــه نســبت
بــه دفــاع مقــدس داشــتند.بعداز رضــاي خــدا دوســت داشــتند رهبــر و
مــوالي آنهــا پايــان دفــاع مقــدس را شــيرين تلقــي كــرده تــا آنهــا بــه
ايــن شــيرنيي افتخــار كنند.درضمــن دفــاع مقــدس نــه درجنــگ بلكــه
درتمــام عرصــه هــاي درون انقــاب خــودرا نشــان داد .حتــي در عرصــه
هــاي امــروز كشــور خودنمايــي مــي كنــد.
حتــي حضــرت امــام(ره) 1367/12/3هفــت مــاه بعــد از پذيــرش قعطنامــه
درجمــع طــاب مــي فرماينــد :جنــگ مــا جنــگ حــق و باطــل بــود وتمــام
شــدني نيســت ،جنــگ ماجنــگ فقروغنــا بــود .جنــگ مــا جنــگ ايمــان
ورذالــت بــود وايــن جنــگ از آدم تــا ختــم زندگــي وجــود دارد.
حضــرت امــام رحمــت اهلل عليــه ميفرماینــد الزم اســت ملــت شــريف
ايــران عمومــا وخصوصــا دولتمــردان وگوينــدگان ونويســندگان وشــاعران
وهنرمنــدان ازايــن قشــرهاي فــداكار هريــك بــه ســهم خــود قدردانــي
نماينــد ومراحــل مختلــف پيــروزي ايــن حماســه آفرينــان را بــا
گفتارونوشــتار وكــردار خــود در معــرض نمايــش گذارنــد و در محافل«هفته
جنــگ» فوايــد ونتايــج وپيامدهــاي آن را برشــمارند و روح شــجاع ايــن
رزمنــدگان بــزرگ را هرچــه بيشــتر تقويــت كننــد.

چندخاطره خواندنی از جبهه
خبــری نبــود .برگشــت دوبــاره پــرش کــرد و بــاز صــدای
ســوت و همــان ماجــرا بــاز هــم داشــت تکــرار مــی کــرد کــه
یکــی فهمیــد ماجــرا از چــه قــرار اســت .موقــع دویــدن بــاد
مــی پیچیــد تــو لولــه آفتابــه ســوت مــی کشــید* .بــه نقــل از
غالمرضــا دعایــی
 )4محاســن بغــل دســتی :ایــام رجــب المرجــب بــود و هــر روز
دعــای «یــا مــن ارجــوه لــکل خیــر» را مــی خواندیــم .حــاج
آقــا قبــل از مراســم بــرای آن دســته از دوســتان کــه مثــل مــا
توجیــه نبودنــد ،توضیــح مــی داد کــه وقتــی بــه عبــارت “یــا
ـرم
ذوالجــال و االکــرام “رســیدید ،کــه در ادامــه آن جملــه “حـ ّ
شــیبتی علــی النــار ” مــی آیــد ،بــا دســت چــپ محاســن خــود
را بگیریــد و انگشــت ســبابه دســت دیگــر را بــه چــپ و راســت
تــکان دهیــد .هنــوز حــرف حاجــی تمــام نشــده ،یــک بچــه
هــای تخــس بســیجی از انتهــای مجلــس برخاســت و گفــت:
اگــر کســی محاســن نداشــت ،چــه کار کنــد؟ بــرادر روحانــی
هــم کــه اصــوال در جــواب نمــی مانــد گفــت :محاســن بغــل
دســتی اش را بگیــرد .چــاره ای نیســت ،فعــا دوتایــی اســتفاده
کننــد تــا بعــد!
 )5راهــکاری بــرای نجــات از ملــخ هــا :در جبهــه غــرب روی
تپــه ای مســتقر بودیــم .ملــخ هــا زاد و ولــد داشــتند و همــه
را بــه ســتوه آورده بودنــد .هــر کجــا را کــه پــا مــی گذاشــتی
پــر از ملــخ بــود .حتــی داخــل چکمــه و پوتیــن هــا و پاچــه
شــلوار و  ...خالصــه هــر کجــا کــه راهــی مــی یافتنــد وارد
مــی شــدند ،ظاهــراً چــاره نبــود جــز آن کــه بــه شــهر برویــم
و چنــد جوجــه خریــده و بــا خــود بــه منطقــه بیاوریــم .همیــن
کار را هــم کردیــم .جوجــه هــا آنقــدر ملــخ خــورده بودنــد کــه
شــکم هایشــان بــاد کــرده بــود .تــازه داشــتیم از شــر ملــخ هــا
تــا حــدودی خــاص مــی شــدیم کــه ســر و کله چنــد گربــه در
آن حوالــی پیــدا شــده و در کمیــن جوجــه هــا نشســته بودنــد ،و
حــاال مشــکل مــا دو تــا شــده بــود( .علــی اصغــر باقــری -یــزد
ســایت ســاجد ) )6اينطــوري لــو رفــت :دو تــا از بچههــاي گــردان ،غولــي
را همــراه خودشــان آورده بودنــد و هــاي هــاي ميخنديدنــد.
گفتــم« :ايــن كيــه؟» گفتنــد« :عراقــي» گفتــم« :چطــوري
اســيرش كرديــد؟» ميخنديدنــد .گفتنــد« :از شــب عمليــات
پنهــان شــده بــود .تشــنگي فشــار آورده بــا لبــاس بســيجيها
آمــده ايســتگاه صلواتــي شــربت گرفتــه بــود .پــول داده بــود!»
اينطــوري لــو رفتــه بــود .بچههــا هنــوز ميخنديدنــد.
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 )7بــوي پتــو يــا يــوي
شــيميايي :در عمليــات
خيبــر يــه روز شــيميايي
زدنــد .يكــي از بچههــا
گفــت« :شــنيدهام بــراي
جلوگيــري از شــيميايي
شــدن ،پارچــهاي را
خيــس كــرده و مقابــل دهــان و بينــي خــود ميگيرند».خيلــي
ســريع بــراي يافتــن دســتمال خيــس بــه ســمت ســنگر
دويديــم .داخــل ســنگر ،هركــس بــه دنبــال آب و دســتمال
ميگشــت كــه جــواد ظــرف آبــي را روي پتويــي ريخــت و
گفــت« :بچههــا بياييــد و هريــك گوشــهاي از ايــن پتــو را
جلــوي دهــان و بينيتــان بگيريــد».
ناگهــان متوجــه شــديم كــه بــوي پتــو از بــوي شــيميايي
هــم بدتــر اســت .چــون
ظهــر همــان روز مقــداري
آبگوشــت روي آن ريختــه
بــود و بچههــا آن را
همانطــور جمــع كــرده و در
گوش ـهاي گذاشــته بودنــد تــا
در فرصتــي مناســب بشــويند.
خالصــه ،جــواد در ايــن
موقعيــت بــا خنــده گفــت:
«اه اه! بــوي ايــن پتــو از
شــيميايي بدتــره!»
شليك خنده به هوا رفت!
 )8بنيصــدر! واي بــه حالــت!  :پــدر و مــادر ميگفتنــد بچـهاي
و نميگذاشــتند بــروم جبهــه .يــك روز كــه شــنيدم بســيج
اعــزام نيــرو دارد ،لباسهــاي «صغــري» خواهــرم را روي
لباسهايــم پوشــيدم و ســطل آب را برداشــتم و بــه بهانــهي
آوردن آب از چشــمه زدم بيــرون ،پــدرم كــه گوســفندها را از
صحــرا م ـيآورد داد زد« :صغــرا كجــا ؟»بــراي اينكــه نفهمــد
ســيفاهلل هســتم ســطل آب را بلنــد كــردم كــه يعنــي مـيروم
آب بيــاورم .خالصــه رفتــم و از جبهــه لباسهــا را بــا يــك
نامــه پســت كــردم .يــك بــار پــدرم آمــده بــود و از شــهر بــه
پــادگان تلفــن كــرد .از پشــت تلفــن بــه مــن گفــت« :بنــي
صــدر! واي بــه حالــت! مگــه دســتم بهــت نرســه».

هفتــه دفــاع مقــدس یــادآور خــون هــای مقدســی اســت
کــه در پــای شــجره طوبــای انقــاب اســامی ریختــه
شــد .فرزنــدان جبهــه و شــهادت اطاعــت را عبــادت مــی
بیننــد .وارثــان دفــاع مقــدس عــزت جهــاد را بــا ذلــت
در خانــه نشســتن عــوض نمــی کننــد .ایســتادگی آنهــا
نشســتگان تاریــخ را بــه قیــام وا مــی دارد و ایــن پیــام
بــزرگ دفــاع مقــدس اســت.
جبهه ،مدرسه ی عشق

چهــره ای شــاد و نورانــی
داشــت .خــوب کــه نگاهــش
مــی کــردی مــی توانســتی
آثــار خســتگی را در صورتــش
ببینــی .ولــی چشــمانش تــو
را بیشــتر مجــذوب خــود مــی
کــرد.
لبــاس خاکــی ،ســاده و تمیــزی
بــر تــن داشــت .هفــده ســاله
نشــان مــی داد .الغــر و باریــک
انــدام بــود و در چهــره اش
مظلومیتــی غریــب مــوج مــی زد.
اص ـ ً
ا بــه او نمــی آمــد کــه مــرد جنــگ و جبهــه باشــد؛
امــا نگاهــش مــی گفــت« :جبهــه بــزرگ و کوچــک نمــی
شناســد ،عشــق مــی شناســد».
بــه او مــی گویــم« :چــرا بــه مدرســه نرفتــی؟» .بــا اخــم
نگاهــم مــی کنــد و جــواب مــی دهــد« :جبهــه خــود
مدرســه اســت؛ آن هــم مدرســه عشــق و ایثــار؛ مدرســه
ای کــه انســان کامــل پــرورش مــی دهــد» .بعــد لبخنــدی
مــی زنــد .لبخنــدش سراســر معنــا بــود .ســال هــا بعــد
مــادرش عکســش را نشــانم داد و گفــت :در کربــای پنــج
کربالیــی شــد...

دلتنگ روزهای
خدایی
دلــم بــرای جبهــه تنــگ
شــده؛ روزهایــی کــه خــدا
نزدیــک بــود؛ آن روزهــا کــه
صــدای تــوپ و تفنــگ در
هــم پیچیــده بــود و نــوای
یــا زهــرا و یــا حســین شــهر
را پــر کــرده بود.دلــم بــرای غــروب هــای شــلمچه،
مــوج هــای خروشــان ارونــد ،دوکوهــه و حســینیه
حــاج همــت تنــگ شــده .دلــم هــوای نمــاز مســجد
جامــع خرمشــهر کــرده .کاش دوبــاره در زمیــن
صبحگاهــی مــی نشســتیم پــای دعــای «عهــد»
بچــه ها.دلــم هــوای ایســتگاه صلواتــی بــا آن چــای
همیشــه جــوش خــورده اش کــرده .دلــم بــرای
همــه چیــز جبهــه و جنــگ تنــگ شــده .از شــهر
و حصارهــای بلنــدش خســته ام .خدایــا دلــم تنــگ
روزهــای خدایــی اســت...
دفاع مقدس و استقالل نظامی
ایــران قبــل از انقــاب
اســامی کشــوری بــود
کــه در تمــام مســائل
نظامــی وابســته بــه
آمریــکا و غــرب بــود.
مستشــاران
حضــور
نظامــی آمریــکا در تمــام
ســطوح نیروهــای مســلح
آشــکار بــود.
امــا بــا وقــوع انقــاب
اســامی و اخــراج مستشــاران نظامــی و شــروع
جنــگ تحمیلــی ،نیروهــای نظامــی ،خــود ارکان
ارتــش و صنایــع نظامــی را در اختیــار گرفتنــد.
نیازهــای مختلــف جنــگ و تحریــم شــدید تســلیحاتی
باعــث شــد در صنایــع نظامــی نــوآوری هــای
مختلفــی بــروز کنــد.
ایــن رونــد بعــد از جنــگ نیــز ادامــه یافــت .ســاخت
موشــک هــا و تانــک هــای پیشــرفته و ناوهــای
کوچــک و بــزرگ از دســتاوردهای مهــم صنایــع
نظامــی در طــول دوران دفــاع مقــدس مــی باشــد.

اجتماعی

5

فرهنگی  ،اجتماعی  ،سیاسی  ،اقتصادی و ورزشی * سال بیست و دوم  ،شماره * 726یکشنبه  10شهریور  1 ، 1398محرم  1 ، 1441سپتامبر 2019

هوش هیجانی و هوش اجتماعی چیست؟

هــوش هیجانــی و هــوش اجتماعــی بــه توانایــی مــا در آگاهــی از احساســات
و هیجانــات خــود و احساســات دیگــران در لحظــه و اســتفاده از ایــن آگاهــی
در جهــت مدیریــت خــود و مدیریــت روابطمــان میگوینــد .سالهاســت کــه
علــم بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت آنچــه کــه از هــوش علمی-منطقــی
یــا همــان  IQاهمیــت بیشــتر و کاربــرد بیشــتری دارد هــوش هیجانــی و
هــوش اجتماعــی اســت و ایــن دو هــوش برخــاف هــوش علمی-منطقــی
(یــا همــان هــوش ذهنــی یــا بهــره هوشــی) یــاد گرفتنــی و تقویــت شــدنی
هســتند.

چرا هوش هیجانی و هوش اجتماعی از هوش ذهنی مهمتر
هستند؟
هــوش ذهنــی ( )IQبــاال اصــا متضمــن موفقیــت در زندگــی ،کار ،روابــط
بــا دیگــران و رابطــه بــا خــود نیســت .افــرادی میتواننــد از هــوش علمــی-
منطقــی ( )IQباالیــی برخــوردار باشــند امــا ایــن لزومــا بــه ایــن معنــا نیســت
کــه آنهــا قطعــا افــرادی باهوشــی هســتند IQ .فقــط یکــی از چندیــن نــوع
هــوش درون انســان اســت .هــوش علمــی  -منطقــی بــه ثبــت و ضبــط
اطالعــات ،اســتدالل ،برهــان ،اســتنتاج ،عــدد و رقــم و ...مربــوط میشــود
درحالیکــه هــوش هیجانــی و هــوش اجتماعــی بــه شــناخت و آگاهــی از
احساســات و هیجانــات خــود و دیگــران و مدیریــت خــود و روابــط معنــی
مییابــد .بنابرایــن ،تصــور کنیــد فــردی هــوش علمــی  -منطقــی و
اطالعــات بســیار باالیــی داشــته باشــد امــا نتوانــد احساســات و هیجانــات
خــود را بفهمــد ،نتوانــد هیجانــات دیگــران را تشــخیص دهــد ،نتوانــد خــود را
مدیریــت کنــد (افــرادی کــه نشــخوار ذهنــی ،خشــم ،اســترس ،واکنشهــای
آنــی و ...خــود را نمیتواننــد مهــار کننــد) و نتوانــد روابــط خــود بــا دیگــران
را مدیریــت کنــد ،آیــا میتوانــد علیرغــم دانــش بــاال در حــوزه کاری و
زندگــی شــخصی خــود موفــق باشــد؟ حتــی افــراد بســیار ثروتمنــد و مشــاهیر
دنیــا هــم اقــرار میکننــد کــه اگــر هــوش هیجانــی و هــوش اجتماعــی افــراد
پاییــن باشــد احتمــال اینکــه در کار خــود شکســت بخورنــد زیــاد اســت زیــرا
عــدم مدیریــت خــود یعنــی عــدم مدیریــت کار و پــول خــود!
مــا در جامعــه خــود افــراد بســیاری را داریــم کــه هــوش علمــی  -منطقــی
باالیــی دارنــد امــا در حــوزه کاری یــا در زندگــی شــخصی یــا حتــی در
هــر دوی آنهــا موفــق نیســتند .چــرا؟ جــواب در هــوش هیجانــی و هــوش
اجتماعــی افــراد اســت .داشــتن هــوش علمــی بــاال شــرایط خوبــی را بــرای
افــراد فراهــم میکنــد امــا هــوش هیجانــی و هــوش اجتماعــی بــاال یعنــی
ســفر از وضعیــت خــوب بــه وضعیــت عالــی .هــوش هیجانــی و هــوش
اجتماعــی از ســال  1995بیــش از هــر موضــوع دیگــری توجــه بســیاری از
مدیــران در آمریــکا را بــه خــود جلــب کــرد و یکــی از داغتریــن موضوعــات
در شــرکتهای آمریکایــی شــد .در حــال حاضــر بســیاری از شــرکتها و
کمپانیهــا ماننــد گــوگل ،فیسبــوک ،امریکــن اکســپرس ،ناســا و ...پیشــرفت
خــود را مدیــون تقویــت هــوش هیجانــی و هــوش اجتماعــی مدیــران و
نیــروی انســانی خــود هســتند .بهعنــوان مثــال ،شــرکت امریکــن اکســپرس
اذعــان دارد کــه فــروش آن دســته از کارکنانــش کــه آموزشهــای مربــوط
بــه هــوش هیجانــی و هــوش اجتماعــی را دیدهانــد تقریبــا  20درصــد نســبت
بــه آنهایــی کــه آمــوزش ندیدهانــد افزایــش داشــته اســت .هــوش هیجانــی
بــه ایــن مســاله مربــوط میشــود کــه شــما چــه وقــت و چگونــه هیجانــات
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خــود را ابــراز کنیــد و چگونــه آنهــا را مهــار کنیــد.
چند نکته مهم درباره فواید هوش هیجانی و هوش اجتماعی:

 -1استرس ،تمرکز و بازدهی مثبت شما را کاهش میدهد.
اســترس واکنشهــای شــما را تحــت تاثیــر خــود قــرار میدهد.یکــی از
مهمتریــن تاثیــرات تقویــت هــوش هیجانــی در افــراد کاهــش و مدیریــت
اســترس اســت .تاکنــون افــراد بیشــماری تالشهــای بســیاری بــرای
کاهــش و مدیریــت اســترس خــود بــه خــرج دادهانــد ،مربیــان و خــود افــراد
از تکنیکهــای زیــادی بــرای کاهــش اســترس اســتفاده کردهانــد ،برخــی
حتــی دارو مصــرف کردهانــد امــا گــزارش بســیاری از آنهــا مبنــی بــر ایــن
اســت کــه یــا در اثــر اســتفاده از داروهــای مختلــف دچــار عــوارض جانبــی
داروهــا شــدهاند ،یــا وضعیــت آنهــا وخیمتــر شــده اســت یــا هیــچ تغییــری
نکردهانــد .هــوش هیجانــی بــه افــراد ،مدیــران شــرکتها و ســازمانها
کمــک میکنــد تــا بتواننــد هــم اســترس و هیجانــات خــود را و هــم اســترس
و هیجانــات اطرافیــان خــود را مدیریــت کننــد.
 -2عــدم توانایــی در انجــام کار گروهــی باعــث بــروز مشــکالت زیــادی بــرای
شــما در محــل کارتــان میشــود.
اگــر نتوانیــد کار گروهــی انجــام دهیــد نمیتوانیــد در محــل کار رابطــه
خوبــی بــا همکارانتــان داشــته باشــید و محیــط کار بهتدریــج بــرای شــما
خســتهکننده و مــالآور میشــود .یکــی از مــواردی کــه مربــوط بــه هــوش
هیجانــی و هــوش اجتماعــی میشــود و بــا تقویــت ایــن دو هــوش تقویــت
میگــردد ،کار گروهــی اســت .مهــارت کار گروهــی ،توانایــی ،تولیــد ،فــروش
و بازدهــی مثبــت ســازمان را بــاال میبــرد.
 -3عــزت نفــس پاییــن و ناســالم بــه شــما احســاس بــیارزش بــودن و
ناالیــق بــودن میدهــد و مانــع موفقیــت یــا لــذت بــردن از دســتاوردهایتان
میشــود.
یکــی دیگــر از مســائلی کــه بــرای هــر انســانی الزم و واجــب اســت تــا
بتوانــد بــا وجــود آن زندگــی شــاد و ســالمی داشــته باشــد ،عــزت نفــس
بــاال و ســالم اســت .همانطــور کــه در مقــاالت پیشــین هــم ذکــر کردیــم،
عــزت نفــس احســاس ارزشــمندی و بــاور تواناییهــا و آگاهــی درون اســت.
بســیاری از افــراد خــود را ناالیــق ،ناکافــی ،دوســت نداشــتنی و بــی ارزش
میداننــد و همیــن احساســات و باورهــای مخــرب مانــع شــکوفایی و موفقیــت
آنهــا میشــود امــا تقویــت هــوش هیجانــی و هــوش اجتماعــی بــه افــراد
کمــک میکنــد تــا بــا عــزت نفــس باالتــری زندگــی کننــد.
 -4اگــر نتوانیــد واکنشهــا و رفتارهــای خــود را مدیریــت کنیــد بســیاری از
فرصتهــا را از دســت میدهیــد.
تقویــت هــوش هیجانــی و هــوش اجتماعــی بــه افــراد ایــن توانایــی را
میدهــد کــه رفتارهــای خــود و دیگــران را مدیریــت کننــد .ایــن افــراد از
قبــل یــاد میگیرنــد کــه ریشــه هیجاناتشــان را شناســایی و آنهــا را مدیریــت
کننــد .آنهــا پــس از اینکــه هیجانــات خــود را بهطــور کامــل میشناســند
و مدیریــت آنهــا را یــاد میگیرنــد ،میتواننــد هیجانــات دیگــران را نیــز
شناســایی و مدیریــت کننــد.
 -5اگــر معنــای مثبــت و گســتردهای از زندگــی نداشــته باشــید ،خســته و
افســرده میشــوید.
یکــی از تاثیــرات هــوش هیجانــی و هــوش اجتماعــی بــاال بهدســت آوردن
معنــای گســتردهتر و زیباتــری از زندگــی اســت.
تقویــت هــوش هیجانــی و هــوش اجتماعــی
در فــرد بــه او طــراوت ،پویایــی ،ذهنــی
تــازه و معنایــی مثبــت از زندگــی میدهــد.
علی محبعلی زاده
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

توسعه و عدالت اجتماعي در آموزه های دين اسالم
از دیدگاه دینی ،توسعه دارای
مفهوم وسیعی است که هم بار
مادی و معنوی و هم اجر اخروی
در پی دارد .در نگرش دینی،
رفتارهای انسانی باید همسو با
هدف های متعالی و در جهت
جلب رضایت باری تعالی باشد.
شایداز نظر معرفت دیني در
اسالم مناسب ترین واژه در مورد
توسعه واژه عمران باشد .قران می
فرماید « اوست که شما را آفرید
و در آن آبادانی به شما داد پس
به او استغفار کنید» (سوره هود،
 )61ابن خلدون دانشمند اسالمی
و مفسر تاریخ در تبین علم جامعه
شناسی از واژه«علم العمران»یاد
می کند و می توان آن را به جای
کلمه توسعه بکار برد(مرصوصي
و بهرامي .)8 :1388 ،توسعه
در اسالم بر این اساس استوار
است که خداوند خالق هستی و
اوست که انسان را در روی زمین
جانشین خود قرار داد تا بر اساس
قانون شریعت به عمران و آبادی
در آن بپردازد .دين اسالم توسعه
اقتصادی را به عنوان بخشی
از یک مسئله گسترده تر ،یعنی
توسعه انسان ،در نظر می گیرد.
رویکرد اولیه اسالم ،هدایت توسعه
در مسیری صحیح و جهتی مشروع
است .تمامی ابعاد توسعه اقتصادی
مد نظر اسالم است و همیشه آن
را در چار چوب توسعه همه جانبه
انسان مي نگرد .از این رو ،توسعه
اقتصادی عنصری ادغام شده
و الینفک از توسعه اجتماعی-
اقتصادی و اخالقی جامعه انسانی،
فرض می شود(حاجي حسيني،
.)96 -75 :1388
بنیان های فلسفی رهیافت
اسالمی به توسعه عبارتند از:
 -1توحید(یگانگی و حاکمیت
الهی)؛ زیر بنای تمامی اصول
مربوط به روابط بین انسان و خدا
و نیز روابط انسان ها با یکدیگر
است.
 -2ربوبیت؛ این اصل به الگوی
الهی توسعه کارآمد ،منابع،
نگهداری و حفاظت از آن پرتو می
افکند .در چارچوب این اصل الهی
است که اقدامات بشر در قالب آن
صورت می گیرد.
 -3خلیفه اهلل (نقش انسان به
عنوان جانشین خدا بر روی
زمین)؛ این اصل ،موقعیت و نقش
انسان را تعریف می کند ،بویژه بر
مسلمانان و مسئولیت های آنان
و نقش امت اسالمی به عنوان

سرآمدان این خالفت ،تأکید دارد.
از این اصل ،می توان به مفهوم
منحصر به فرد اسالمی از امانت
داری انسان ،نقش اقتصادی،
سیاسی و اخالقی وی و اصول
سازماندهی اجتماعی پی برد.
 -4تزکیه؛ رسالت تمامی انبیای
الهی ،عملی کردن تزکیه انسان در
حیطه تمامی روابط انسان با خدا،
با بقیه انسان ها ،با محیط طبیعی،
جامعه و دولت بوده است .می توان
گفت که مفهوم اسالمی توسعه ،از
مفهوم اسالمی تزکیه ،سر منشاء
گرفته است ،چرا که تزکیه ،فی
نفسه به مشکل توسعه انسانی در
تمامی ابعاد اشاره دارد و با رشد
و توسعه به سوی کمال از طریق
تهذیب نگرش ها و روابط ،اشاره
دارد .نتیجه تزکیه ،رستگاری و
سعادت در این دنیا و جهان آخرت
است .در پرتو این اصول بنیادین،
می توان عناصر مختلف مفهوم
توسعه را استنباط کرد .از این رو
می توان ویژگی های بنیادین زیر
را برای توسعه اسالمی بر شمرد:
الف) توسعه از دیدگاه اسالم،
مفهوم فراگیر بوده و ابعاد اخالقی،
معنوی و مادی را در بر می گیرد.
از این رو ،توسعه ،فعالیتی هدفمند
و ارزش محور تلقی می شود که
هدف از آن ،افزایش رفاه انسان در
تمامی ابعاد است .از نظر اسالم،
امور اخالقی ،مادی ،اقتصادی،
اجتماعی ،روحی و جسمانی
الینفک هستند .اسالم فقط به
دنبال رفاه در این دنیا نیست ،بلکه
در پی سعادت اخروی انسان نیز
هست و از نظر اسالم ،هیچگونه
تضادی بین این دو وجود ندارد.
ب) کانون اقدامات توسعه و
محور فرایند توسعه در اسالم،
انسان است .از این رو توسعه
اسالمی به معنای توسعه انسان
و بهبود محیط مادی و فرهنگی-
اجتماعی وی است .طبق برداشت
معاصر از توسعه ،این محیط مادی،
طبیعی و نهادی است که فضای
واقعی برای فعالیت های توسعه
ای را فراهم می آورد ولی اسالم
تأکید دارد که این فضای عمل ،به
انسان مرتبط است.
ج) در رهیافت اسالمی ،توسعه
اقتصادی نیز یک فعالیت چند
بعدی است .از آن جایی که
اقدامات توسعه ای باید به طور
همزمان در چند بعد انجام گیرند
پس تمرکز بر یک بعد و نادیده
گرفتن ابعاد دیگر ،از این نظر غیر

قابل دفاع است .اسالم در پی این
است که بین عوامل و نیرو های
مختلف ،تعادلی به وجود آورد.
د) توسعه اقتصادی ،شماری از
تغییرات کمی و کیفی را در بر
می گیرد .توجه به تغییرات کمی
گر چه در جای خود الزم و
موجه است ،ولی متأسفانه منجر
به غفلت از ابعاد کیفی توسعه و
به ویژه ابعاد کیفی زندگی است.
اسالم تالش دارد تا این عدم
تعادل را تصحیح کند.
عدالت خواهی اساسی ترین آموزه
پیامبران الهی است .می توان
گفت در فرهنگ قرآني پس از
توحید ،اصلی فراگیرتر از عدالت
وجود ندارد.
بعثت پیامبران الهی برای تحقق

قسط و عدالت اجتماعی بوده
است« .هر آینه ما پیامبران خویش
را با معجزات روشن فرستادیم و
به همراه آنان وحی و میزان را
فرستادیم تا آنان عدالت را در
جامعه بپا دارند»(حديد.)25 :
تعریف و مفهوم عدالت اجتماعي
از نظر دين اسالم ،این است که
حقوق افراد رعایت شود و هر
صاحب حقی به حق خود برسد.
این تعریف در همه عرصه ها؛
سیاسی (قدرت) ،اقتصادی(ثروت)،
اجتماعی(حیثیت) و نحوه توزیع
عادالنه آن ها و نیز بر خورد
قانوني با مردم در خور برابرسازی
است و کاربرد دارد(حاجي حيدر،
.)25 :1388
در نگرش دینی؛ عدالت شیوه
ي مدیریت و ربوبیت آفرینش
و مالک و معیار حکمت عملی
و قوام فضایل اخالقی وتبلور
«صراط مستقیم» و مالک
مشروعیت نظام سیاسی و نیز
مجوز احراز پست های سیاسی،
اجتماعی و دینی است .تشریع
عادالنه ،تنظيم مديريت عادالنه،
قضاوت و داوری عادالنه ،پاداش
و کیفر عادالنه و زندگی متعادل
در بعد فردی و اجتماعی اصول و
مبانی عدالت اجتماعی را تشكيل

مي دهد .در اسالم از«حق و
تعهد» به عنوان دو ركن اساسي
عدالت اجتماعي مي توان نام برد.
هر موجودی دارای جایگاه وجودی
ویژه با قابلیت ها و ظرفیت های
مناسب است که از آن قابلیت
به «حق» تعبیر می شود .رابطه
متقابل حق و تکلیف را«تعهد»
مشخص می کنند .همان طور که
میان عدالت و برابری نیز همین
رابطه بر قرار است در حقيقت
اجرای عدالت برای دستیابی به
برابری است(لطيفي.)95 :1387،
برابری را باید خمیر مایه عدالت
شمرد ،زیرا تنها مفهومی از عدالت
است که با همه معیارهای پیشنهاد
شده برای تمیز عدالت سازگار
است و همگان در باره آن به
توافق رسیده اند(كاتوزيان:1387،
.)56
اسالم تحقق جامعه اسالمی
نمونه را تنها در سایه عدل و میان
روی ،اجرای عدالت؛ یعنی قرار
گرفتن هر چیزی و هر کسی در
جای خودش می داند .پس در
اسالم عدالت یک حق سیاسی،
یک تکلیف حقوقی ،یک تکلیف
اقتصادی است .در اسالم راهكار
هاي دستيابي به عدالت اجتماعي
از طريق بر پايي نظام اسالمي
مبتني بر امامت عدل و قوانين
درست وعادالنه ،امكان پذير مي
گردد .اسالم اساس پلیديها را
ظلم و بی عدالتی و اساس پاکی
ها را رعایت عدالت میان خود و
خدا(توحید) و خود با خود(تقوا) و
خود با دیگران(انصاف) مي داند و
این تمام سخن در مبانی عدالت
اجتماعی است(لطيفي:1388 ،
.)110
عدالت اجتماعي مهمترين و
جدي ترين دغدغه نظام سياسي،
اقتصادي و فرهنگي ايران بعد از
انقالب اسالمي بوده است.
مؤلفه هاي توسعه و عدالت
اجتماعي را مي توان به دو روش
در قانون اساسي نظام جمهوري
اسالمي جستجو كرد(عليخاني،
.)1389

مقاله رسیده از نیروی انتظامی شهرستان خوی /معاونت اجتماعی
پيشگيري از سرقت منزل و اموال با رعايت نکات ساده

* رعايت نكاتي بسيار ساده و بديهي ميتواند در پيشگيري از سرقت اموالمان به
ما كمك كند و تبهكاران را در رسيدن به اهدافشان ناكام گذارد.
با جديگرفتن توصيههاي زير ،هم از يك بحران روحي شديد در خانوادة خود
جلوگيري خواهيد كرد و هم نقش غيرقابل انكار خود را در افزايش امنيت جامعه
به خوبي ايفا ميکنيد.
نفوذ سارقان به داخل منزل را غيرممكن کنيد
 .1نخستين نكته در زمينة پيشگيري از سرقت اين است كه هنگام ساختوساز،
همانقدر كه به زيبايي ساختمان اهميت ميدهيد ،به استحكام و ايمني آن نيز
توجه كنيد.
 .2زمانيكه خانه را ترك ميكنيد ،از بستهبودن همة راههاي ورودي اعم از درها
و پنجرهها اطمينان حاصل نماييد.
 .3اگر تمايل داريد كه پنجرهها را باز بگذاريد ،حتم ًا براي آنها حفاظ در نظر
بگيريد.
 .4روي ديوار حياط منزل خود حفاظ مقاوم نصب كنيد ،حفاظ را طوري تعبيه
كنيد كه اگر تير چراغ برق ،علمك گاز ،درخت يا خودرويي در كنار آن قرار
داشت ،سارقان نتوانند از آنها براي ورود به ساختمان استفاده كنند.

پشت در استفاده كنيد.
 .5از زنجير شببند براي ِ
 .6هنگام رفتن به مسافرت ،از بستهبودن تمام درها از جمله د ِر تراس ،نورگير و
پشتبام مطمئن شويد.
 .7از قراردادن نردبان و چهارپايه در داخل حياط بهويژه كنار ديوارها ،خودداري
نماييد.
 .8در صورت خاليبودن فضاي زير د ِر ورودي ،آن را با استفاده از سنگ يا هر
وسيلة محكم ديگر ُپر نماييد.
 .9فضاي خالي زبانة در را با استفاده از تكهاي چوب يا مقواي فشردهشده ُپر كنيد
تا باز نمودن آن با وسايلي مثل كارت تلفن غيرممكن شود.
 .10اگر توپي قفل د ِر ورودي يا پاركينگ ،بهصورت برجسته است ،حلقهاي آهني
دور آن جوش دهيد.
 .11براي درهاي دولنگه قفل اضافي تعبيه كنيد.
 .12نسبت به بازماندن در ورودي و پاركينگ ساختمان خود حساسيت به خرج
دهيد.
 .13اگر در مجتمع زندگي ميكنيد ،از طريق هماهنگي با همسايهها ،مراقبت از
ساختمان خود را به نگهبان محله يا سرايدار مورد اطمينان بسپاريد.
 .14چنانچه منزل شما وياليي است يا در مجاورت آن ،ساختماني نيمهساز وجود

دارد ،نكات ايمني را با دقت بيشتري رعايت كنيد.
از پول و اموال با ارزش خود بهدقت مراقبت كنيد
 .1قبل از ترك منزل براي مدت طوالني ،اموال با ارزش خود را به فرد مورد
اطمينان يا صندوق امانات بانك بسپاريد ،اين كار را زماني كه در منزل حضور
داريد نيز به شما توصيه ميكنيم.
 .2محل نگهداري پول نقد ،جواهرات و اشياي با ارزش خود را نزد همسايهها يا
افرادي كه مورد اعتمادتان نيستند ،افشا نكنيد.
 .3جواهرات و اشياي با ارزش خود را بهصورت يكجا نگهداري نكنيد.
روي د ِر ورودي چشمي نصب كنيد
اگر روي در ،چشمي داشته باشيد ،ميتوانيد ببينيد چه كسي در حال در زدن است
و اگر ناشناس بود يا به او مشكوك شُ ديد ،ميتوانيد در را باز نكرده و بهسرعت
با پليس تماس بگيريد.
به افراد ناشناس اجازة ورود به منزلتان را ندهيد
 .1از ورود افرادي كه بهعنوان مأمور پليس ،دارايي ،شهرداري ،كارگر خدماتي،
مأمور آب ،برق ،گاز ،تلفن و  ...مراجعه ميكنند ،پيش از شناسايي كامل ممانعت
نماييد.

در یک رابطه دو
نفره وقتی دو نفر
هیچ مشکلی
با هم ندارند حتما
یکی از آنها تمام
حرفهای دلش را نمی زند.

شکسپیر

توجه افراد را هنگام رفتن به مسافرت جلب نكنيد
 .1ساعت و تاريخ حركت خود را از اشخاص نامطمئن مخفي نماييد.
 .2وسايل را طوري داخل خودرو قرار دهيد كه توجه افراد را جلب نكند ،اين كار
را ميتوانيد در داخل پاركينگ انجام دهيد.
 .3همه با هم از منزل خارج نشويد ،خروج همزمان ساكنان و چندقفله نمودن
درها ،توجه ديگران را جلب مينمايد.

ادبی
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شاعران خویی

« َاورین
داغی »
منظومه
سی

کریم مالزاده خویی
(عادل)
دوققوزونجی بؤلوم
( کو ِه اَورین هرزمان در غرب خوی آید به دید
این چنین خوش َقد و باال کو ِه زیبا را که دید؟
نام زیبایش به ترکی بر «بزرگی» الیق است
بر سِ تی َغش برف بینی ،دائم ًا مِغ َفر سفید )

اوجال َاورین گونش قامتی گؤرسون
أته یینده چمن ساچالرین هؤرسون
***

ایل بایرامی گِئجه گوندوز یاریدی
یاز آیالری گؤزللیگ آیالری دی
گؤزللیگی یارادان دا تانری دی
َرحمتینده ن گؤندره ر بولودالری
تا اَلَنه صدفلر َدن میرواری
***

یاغمیر یاغار صفا وئره ر چؤللره
آخشام یئلی داراخ َچ َکر تِللره
گول بوداغی یاتاقدیر بولبوللره
صاباح یئنه گون عالَمی گولدوره ر
عاشق عشقین معشوقونا بیلدیره ر

«دعوت »
توآمدی به سرای غم -دریغ ودرد -ندیدم
غمین وخسته سر انگشت را زغصه گزیدم
ترا ندیدم و در اوج نامرادی و حسرت
طنین گام تو از کوچه های شهر شنیدم
صفای قلب تو نازم،بیاد گوشه نشینی
سفر نمودی واین لطف را زغیر ندیدم
به انتظار توأم،ای ندیده روی ترا سیر
که در جوانی تو چون غنچه،پیراهن بدریدم
عزیز رفته!به شهر من آی ،فصل بهاران
که من زدوری یاران به سان شاخه خمیدم

علیرضا ذیحق(آغ چایلی -ایشیق)
نویسنده ،شاعر ،مترجم
علیرضــا ذیحــق ( آغچایلــی) نویســنده ،شــاعر ،مترجــم و
پژوهشــگر فرهنــگ مــردم آذربایجــان کــه بــه ســال 1338
خورشــیدی در خــوی متولــد شــده اســت ،بهواســطۀ خلــق آثــار
داســتانی ،از شــهرت چشــمگیری برخــوردار اســت .علیرضــا
ذیحــق (ع .آغچایلــی) نویســنده ،شــاعر ،مترجــم و پژوهشــگر
فرهنــگ مــردم آذربایجــان کــه بــه ســال  1338خورشــیدی در
خــوی متولــد شــده اســت ،بهواســطۀ خلــق آثــار داســتانی ،از
شــهرت چشــمگیری برخــوردار اســت.
او کــه ســردبیری نشــریات دهده قورقــود (،)1361-1359
اَوریــن خــوی ( )1382 -1381و اندیشــۀ فرهنگــی (-1388
 )1389و ماهنامــۀ اینترنتــی مــارال ( )1390-1387را در
کارنامــۀ فرهنگ ـیاش دارد بــه عنــوان یــک ژورنالیســت نیــز
از نامــی در خــور برخــوردار اســت .وی مؤلــف بیــش از پنجــاه
کتــاب بــه زبانهــای فارســی و ترکــی آذری در حوزههــای
ادبــی اســت و آثــارش در کتــب دانشــگاهی ترکیــه و همچنیــن
توســط نویســندگان ایرانــی و جمهــوری آذربایجــان مــورد
نقــد و بررســی قــرار گرفتــه اســت .وی کــه مدیریــت وبــاگ
«مــارال» را بــه عهــده دارد ســالها اســت در ایــن وبــاگ
بــه نشــر آثــارش اقــدام میکنــد .غیــر از آثــار منتشرشــده از
وی در فضــای مجــازی ،تــا کنــون کتابهــای زیــر را منتشــر
کــرده اســت:
 .1قشــقائی ائــل ادبیاتــی ( .2 /)1361آذربایجــان گولوشــو
( 1361نشــر تــاش) .3 /غالمحیــدر داســتانی (.4 /)1376
زخــم شیشــه ( 1380نشــر زوفــا) .5 /ایتگیــن اولــدوز (1385
نشــر زوفــا) .6 /احمــد ایلــه عدالــت داســتانی (  1385نشــر
زوفــا) .7 /عــروس نخجــوان ( .8 /)1386زنــی بــه نــام آتــش
( 1392نشــر شــعر ســپید) .9 /خــوی ناغیـلالری ( 1393شــعر
ســپید) .10 /عطــش ( 1393مجموعــه شــعر ،نشــر شــعر ســپید)
از دیگــر آثــار انتشــار نیافتــۀ علیرضــا ذیحــق کــه در آینــدۀ
نزدیــک چــاپ خواهنــد شــد بــه کتابهــای زیــر میتــوان
اشــاره کــرد:
 .1ســعادت نامــه (ترجمــۀ داســتان) .2 /ایللــر گئتدیلــر (ترجمــۀ
شــعر) .3 /جوشــغون بــوالق (مقالههــا).4 /ســون پاریلتــی
(مجموعــۀ اشــعار ترکــی)  .5 /یئــر گــؤی عشــق (قصههــای
ترکــی) .6 /کنــد و کاوی در ادبیــات معاصــر ایــران و جهــان
وی در یکــی از گفتوگوهایــش چنیــن میگویــد:
«نوشــتههای پراکنــدۀ زیــادی دارم .بعضـ ًا شــده کــه در عــرض
یــک مــاه ،بیــش از ده نشــریه بهطــور همزمــان بــه چــاپ
شــعرها ،مقالههــا و قصههایــم اقــدام کردهانــد .شــانس
ایــن را داشــتم کــه آثــارم مــورد توجــه نویســندگان ،منتقــدان
و خواننــدگان فهیــم قــرار گرفتــه و بیشتــر کتابهایــم بــرای
دانلــود در ســایت «کتابنــاک» و وبــاگ «کتابســرا» موجــود
اســت .همچنیــن نــام و شــرح آثــارم بــه زبــان ترکــی آذری
در ویکیپدیــای آذربایجــان بــه تفصیــل درج شــده اســت».

***

چؤلون رنگی صوالر گون سوووشاندا
اَتَکلرین ییغیب داغدان آشاندا
قویونالرین سودو آشیب داشاندا
یئلین دولوب اَل یئماقدان اوزه ل َلر
چوبانیله کنده ساری سوزه ل َلر
***

گون گئدنده باتماغا یِئنه ر داغا
بیر قیرمیزی شافاق َسپه ر اوزاغا
شافاق کؤچوب پَلمه گئلر قاباغا
گون یورولوب اودا گره ک دینجله
گئدیر یاتا صاباح ا ِئرته دن گئله
***

َس َحر اولجاق یئنه گونش پارالیار
پارالغیندان وار عالَمه فایداالر
کیم دئییبدیر گؤزه للیگ تک آی دا وار؟
اوجال «اَورین» گونش قامتی گؤرسون
اَته یینده چمن ساچالرین هؤرسون
***

سؤیله میرم من ،مِئی و مِئیخانه دن
یازمیرام هئچ ساغر و پیمانه دن
َگئل سوروشاق عاقل و فرزانه دن
طبیعته چیخسان گویول شاد اوالر
مِئی ایچمه میش اوره گ عشقیله دوالر
***

«عادل» دِئییر داغالر سیزده گؤزوم وار
چوخداندیر بیر سوروشمالی سؤزوم وار
حیرت ده یم ن ِئجه سیزده دؤزوم وار
دئدیلر بیز زینه تیک بو دونیایا
دونیا تَکین یاشیمیز َگئل َمز سایا
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بهرام صاحبدل (هايم)
بوي محمد(ص)
مــي نــوازد گــوش جــان را صــوت نيكــوي محمــد
جــان عالــم ســرخوش از غاليــه بــوي محمــد
باعــث ايجــاد عالــم آن وجــود نازنينــش
محمــد
نيكــوي
نــور
آفرينــش
اوليــن
گيــرد از خورشــيد رويــش جــان تــازه چــرخ گــردون
كــون و امــكان بنــده طــاق دو ابــروي محمــد
شــام تاريــك جهالــت مــي شــود تســليم نــورش
تــا كــه خورشــيد رســالت ســر زد از كــوي محمــد
آب حيــوان شــرمگين چشــمه صــاف و زاللــش
مــرده هــا را زنــده ســازد بانــگ دلجــوي محمــد
تــا قيامــت چشــمه نوشــين قرآنــش بجوشــد
تــا شــود ســيراب مــردم از هميــن جــوي محمــد
گــر گلــي زيبــا شــكوفا گشــته در گلــزار هســتي
رنــگ و بــوي خــوش گرفتــه از گل روي محمــد
صورتــش شــمس ضحــي و كاكلــش ليــل ســجي شــد
عطــر گل هــا وامــدار بــوي گيســوي محمــد
آگــه از اســرار هســتي مــي شــود هــر كــس كــه باشــد
ريــزه خــوار خــوان وحــي و ســاكن كــوي محمــد
ســير اگــر كــرده شــبي از فــرش تــا عــرش معــ ّ
ا
كاخ اَواَدنــاي حــق شــد كاخ و مشــكوي محمــد
ديــدن خورشــيد تابــان كار هــر بينــا نباشــد
ســرمه مــا زاغ دارد چشــم جــادوي محمــد
عقــل عالــم عاشــق گلــزار روي جانفزايــش
پــاي بنــد جملــه دل هــا گشــته خــود مــوي محمــد
عتــرت و قــرآن دو ثقــل مانــده از او يــادگاري
نيســت ســنگين غيــر از ايــن هــا در تــرازوي محمــد
آل عصمــت رازدار گنــج پنهــان نبــي اســت
غيــر از آنهــا كــي گشــايد رمــز صــد تــوي محمــد؟
رمــز و راز راهيابــي بــر هدايــت ايــن دو تــا دان
در كنــار حــوض كوثــر هديــه كــن ســوي محمــد
حامــل گنــج رســالت صاحــب علــم امامــت
شــاخص اعمــال امــت زور بــازوي محمــد
گفتــه مــن كمتــر غــام حضــرت ختمــي مآبــم
مرتضــي شــاه واليــت شــير اردوي محمــد
ديــن احمــد جاودانــه گشــته بــا خــون حســينش
جــان فــداي نــو گالن و دخــت بانــوي محمــد
مكتــب او مكتــب ايمــان و تقــوي و صفاســت
اي خوشــا هــر كــس كــه گيــرد درس و الگــوي محمــد
هايمــا قاصــر زبانــي نعــت او را كــي توانــي
كــن رهــا ايــن دار فانــي شــو ثنــا گــوي محمــد
مــن غــام كمتريــن مصطفــي و مرتضايــم
ّ
ســكوي محمــد
تــا نشــينم در قيامــت پــاي

شعری از انزاب خویی
خشت بردريا

بيا كه عاقبت كار چرخ ناپيداست
بيار باده كه غم را شراب كهنه دواست
مكن به مردم منت كنار گردن كج
كه راهكار همه كارها بدست خداست
به چند روزه گردون چو اعتباري نيست
به عيش كوش و محبت چه جاي چون و چراست؟
به بي وفائي دنيا همه يقين دارند
ولي به گاه عمل مرد اين عقيده كجاست؟
به يك دو چشم زدن شصت و نه بهار گذشت
معاشران همه رفتند و حال نوبت ماست
وفا ز مردم نااهل باد بر ُمشت است
بگوش بي خردان بند خشت بر درياست
نشان معرفت از ناكسان ز بي خبريست
اُميد خير ز نامرد داشتن ،بيجاست
عزيزتر ز وجودي به دوستي سوگند
تو آن گزيده ،نگاري كه دل تو را مي خواست
مرو به حاشيه «انزاب» قصه كوته كن
كه پيش اهل سخن استطال كلمه خطاست

محمد آقاسي(دانش)
شعری از دانش خویی
بي سر و سامان
او رفــت و غمــي مانــد كــه پايــان نپذيــرد
دردي كــه نيارامــد و درمــان نپذيــرد
امشــب رســد از هجــر تــوأم عمــر بــه پايــان
امــا شــب هجــران تــو پايــان نپذيــرد
فرمــان تــو اي ناصــح مشــفق نكنــد ســود
بــا ايــن دل ديوانــه كــه فرمــان نپذيــرد
اي جــان كــه بــه قربانــي جانــان بــدر آئــي
ترســم بــه در آئــي تــو و جانــان نپذيــرد
نخواهــد
شــاداب
چهــره
آن
آرامشــم
آسايشــم آن صــف زده مــژگان نپذيــرد
بلبــل بــه چمــن كاش گل روي تــو بينــد
نپذيــرد
گلســتان
گلهــاي
منــت
تــا
بــا سلســله زلــف پريشــان بــدر آيــد
زيــن بيــش مــرا كاش پريشــان نپذيــرد
»دانــش» بــه جهانــي كــه نــدارد ســر و ســامان
آن بــه كــه ســر مــا هــم ســر و ســامان نپذيــرد
**********
لیال عیوضی
شعری از لیال عیوضی
تبعيد
اگر بيهوده بودن را /درون عشق مي ديدم
اگر قلب نمادين را /در آن صافي چشمانت
به يك تعبير مي ديدم /به يك تعبير مي ديدم
اگر آن لحظه كز غفلت /به صيد دامت افتادم
كالم پر ز مهرت را /به شيدايي
به باورها نمي دادم /محالش بود تقديرم
به آن غمخانه بديمن ليلي ها /كند اينگونه تبعيدم
كه در عصر دروغ و دام و حيلت ها /به دنبال نگاري كوهكن
باشم

شعری از عابد
فريادي بر شماي صفر
باشد كه آب يخ نزند زير پاي صفر
هرگز خيال بد نكند بيست جاي صفر
دنبالة تبسم گل را گالب برد
خار است اينكه نيش زند در عزاي صفر
سرو هزار قامت ما را كسي بريد
در باغ سبز عاطفه ديشب براي صفر
ديروز باغ ،با ِغ گل تا سپيده بود
امشب سپيده سر زده تا انتهاي صفر
گاهي نمانده ذائقه ام تلخ تر شود
وقتي به گوش جان من آيد صداي صفر
شرم نگاه سبز تو را مي توان شنيد
در زير چتر حادثه در البالي صفر
صد ره ستوده ايم چه غافل چه ناروا
شايد براي هيچ كمي در ازاي صفر
در ذهن داغ دشت عطش گل مچاله شد
باد است و الش و غارت شن در هواي صفر
پرخاش مي كند به يك و هفت و نه چرا؟
كاش هزار چهرة يك القباي صفر
ِ
ما را عدد به غايت يك عاشقي دل است
فرياد ما اثر نكند در شماي صفر

احمد شایا(آالو)
شعری از احمد شایا (آالو)
اؤلكهميزه دوشمن گلير
قوچ بابكه وئرين خبر /قيلينج چكيب ،آچسين سيپر /بذ داغينا
ييغسين لشكر /اؤلكهميزه دوشمن گلير /.كوراوغلونو چاغير گله/
الده قيلينج چيخسين چؤله /خبر وئرين چنلي بئله /اؤلكه ميزه
دوشمن گلير /.دوشمنلر ،يان ـ يانا ياتسين /آمريكانين آدي
باتسين /قوچ دليلر ،آت اويناتسين /اؤلكهميزه دوشمن گلير/.
دلي حسن ،آالي پوزان /دوشمنلره ،قبير قازان /كنده ،شهره،
هاي سال اوزان /اؤلكهميزه دوشمن گلير /.سسله گله ستارخاني/
جمع ائيلهسين ائل ـ اوباني /دوشمنه توتسون ديواني /اؤلكهميزه
دوشمن گلير /.كؤمك اوچون خان سرداري /چاغير ،ييغا دوستو،
ياري /ووراق ،ييخاق ايستعماري /اؤلكهميزه دوشمن گلير/.
قوجا ،جاوان كئچك صفه /توپچو قارداش وور هدفه /اجنبيني
ائدك خفه /اؤلكهميزه دوشمن گلير /.فحله ،كندلي اَل بير
اوالق /الده چكيش ،شنه ،اوراق /سرحدلره كئشيك دوراق/
اؤلكه ميزه دوشمن گلير.

شهریار گلوانی
جمشید واقف خویی
نامــش جمشــید ،نــام پــدرش علــی اصغــر و نــام فامیلیــش
واقــف بــود .او در ســال  ۱۳۱۶ه.ش در شــهر خــوی بدنیــا آمــد.
جمشــید واقــف از ســال ، ۱۳۳۴ســرودن شــعر را آغــاز نمــود و
تخلــص خــود را از نــام فامیلیــش گرفــت و«واقــف» انتخــاب
نمــود و کار شــاعری را بــا غــزل آغــاز کــرد .شــادروان واقــف
ازجملــه شــعرائی اســت کــه اشــعار پــر محتــوا وپــر احســاس
مــی ســرود.
کتابهای:رقــص باد،غریب،بــر دروازه هــای فــردا،از تهــی
سرشــار،از آغــاز تــا فرجــام از او بیــادگار مانــده اســت کــه بــه
چــاپ رســیده اســت ونیــز کتابهای:آوازهــای ممنــوع -تذکــره
شــعرای معاصــر آذربایجــان -بیراهــه از آن زنــده یــاد آمــاده ی
چــاپ بــود کــه اجــل مهلتــش نــداد.
مرحــوم جمشــید واقــف تحصیــات خــود را در شــهرهای
خوی،تبریــز بــه پایــان بــرده و موفــق بــه اخــذ لیســانس
ادبیــات وزبــان فارســی از دانشــگاه آذرآبــادگان تبریــز شــد.
او کــه در ســال ،۱۳۳۷بــا اســتخدام اداره فرهنــگ زادگاهــش
شهرســتان خــوی درآمــده بود،تاآخریــن لحظــات عمــر بــه
عنــوان یــک دبیــر ســخت کــوش و نمونــه در اداره ی فرهنــگ
شهرســتان خــوی ایفــای وظیفــه نمــود .واقــف خویــی از ســال
 ۱۳۳۴فســرودن شــعر را آغــاز نمــود و اشــعار او از ســال
،۱۳۳۶در مطبوعــات بــه چــاپ میرســید.از زنــده یــاد جمشــید
واقــف اشــعار فــراوان پــر احســاس وپــر مضمــون بجــا مانــده
اســت.او همــواره میکوشــید موضوعــات و مضامیــن جدیــدی را
در اشــعار خــود بــکار گیــرد.
از خصایــص برجســته اشــعار واقــف مــی تــوان به:بــکار گرفتــن
واژه هــا و ترکیبــات تازه،اســتخدام قالــب هــای کوتــاه بــرای
بیــان افــکار بــزرگ وتــاش بــرای یافتــن مضامیــن بکــر وتــازه
بــود.
زنــده یــاد واقــف پــس از آشــنایی بــا آثــار نوپردازان،بــه شــعر
امروزیــن روی آورد وبــه ســرودن شــعر نیمایــی بــا مصراعهــای
بلنــد وکوتــاه عالقمنــد شــد.
واقــف عــاوه بــر دیــوان شــعری چــاپ شــده دارای مجموعــه
ای نیــز بنام«بــزم ســخن»بود کــه در واقــع تذکــره الشــعرای
آذربایجــان محســوب میشــود کــه امیــد اســت هــر چــه زودتــر
بــه همــت خانــواده اش و دوســتداران شــعر وادب هــر چــه
زودتــر بــه زیــور آراســته گــردد.
واقــف دارای ســروده ای بــه ســبک نیمایــی تحــت عنــوان
«ســیمرغ» نیــز بود.اینــک نمونــه هایــی چنــد از اشــعار ایــن
شــاعر خــوش ذوق تقدیــم خواننــدگان محتــرم میشــود:
«برگ ریزان»
به دشت خاطر من بی تو -برگریزان است
به باغ چشم تو،زیبا بهار،خندان است
تو همچو چشمه زالل،پر از صفای سکوت
درون سینۀ من وای وای توفان است
تبسم گل،سینه ات سپیدِۀ صبح
لبت ّ
گالب اشگ تو چون دانه های باران است
چو آتشی که بماند به زیر خاکستر
هنوز داغ غم تو نشسته بر جان است
چگونه میروی از یادم ای بهار امیدم
که دل به شوق تو زنده به کنج زندان است
وفای درد ترا نازم ای نکرده وفا
که در سرای دل من همیشه مهمان است

شعری از شهریار گلوانی
سن و من
ترجمه :عليرضا ذيحق

عبدالعلی آیرملو(وفا)
شعری از زنده یاد وفا
قارا گيلهم
هيهــات ســن ســيز بــو دنيــادا بيــر ده گولــه م قــارا گيلــه م
اينانماكــي ســندن آيــري گولــه بيلــه م قــارا گيلــه م
اينانماكــي آتــام ســني أوزگــه لــره قاتــام ســني
ســن ســن منيــم ايكــي گــوزوم ايكــي گيلــه م ،قــارا گيلــه م
ينــه گويلــوم يامــان دوشــوب ســنيگورمك هوســينه
آز قاليــرام حســرتيندن دوشــه م اولــه م ،قــارا گيلــه م
...
بيرگــون منــي قونــاق چاغيــر قوينونداكــي نارباغينــا
قورخمــا نــه زنبيليــم واردي نــه ده ســله م قــارا گيلــه م
آخ كــي اگــر اليــم چاتســا بــو فلكيــن ياخاســينا
أونــو گــره ك آلماكيمــي ايكــي بولــه م قــارا گيلــه م
ســندن آيــري دوشــن گونــدن تــوي الردادا آغالميشــام
هئــچ اولماييــب گوزلريميــن ياشــين ســله م قــارا گيلــه م
وفــا جانــي هــردن هــردن بــو دنيانيــن ايشــلرينه
هئــچ بيلميــرم كــي آغليــام يــا كــي گولــه م قــارا گيلــه م

انزاب خوئي

غالمحسین والیی
شعری از غالمحسین والیی
لذت ديدار
نويد ،ساقي عيد آمد و شراب بهار
جهان جوان شد و گرديد موسم ديدار
روانه گشت در آوند خفته آب حيات
شكوفه ها بدريدند پرده استار
و يار غنچه به جنبيد در دل گلبن
لواي سبز برافراشت لشگر اشجار
هجوم سبزه چمن را چو فرض اخضر كرد
ظهور الله و زنبق كشيد نقش و نگار
بشست نم نم باران غبار برف ز دشت
ربود نيزه خورشيد لؤلؤ شهسوار
به بيدزار تو گوئي كه خون به رگ دارد
كه شاخه هاي لطيفش چو شاهد گلنار
خمار نرگس از آن باد يافت مستي را
صبوح ،جام گل آورد ،ساقي اسمار
سرود بدبدك از يونجه زار گشته بلند
فضاي باغ مسخّ ر ز شور لشگر سار
ز چشم چشمه ،تو گوئي گالب مي جوشد
كه پاي چشمه سراسر گل است و پونه و خار
ز خوشه هاي گل آراسته سمن چتري
رقيب گشته به طاووس هاي هند تبار
دو سوي جوي ،بنفشه بگوش قرقل آب
چنانكه قلقلي قليان به محضر سردار
چرا كبوتر دل رفت در نشيمن دود
بزن بكوه از اين مجلس گرفته حصار
نفس كشيدن آزاد در فضاي وسيع
بدون سرخي اهريمنان ناهنجار

هاشم عابد

خيــال الر ايلديريــم لــي قانــا دالرال /عاطيفــه نــي ايشــيل
ـ ايشــيل پارالتســادا /باخيــش الريــن كســكين لــي يــي /و
دوشــونجه نيــن دريــن لــي ديركــي /بيــر قلــم يــن رقصينــي/
شيمشــك لــره چئويريــر /.ســن ايلــه مــن /بيــر عؤمــوردي
يولالرداييــق /و آدديــم الريميــز بيــاض پــارالق ديلــك
لرتكيــن /آچيــق آيديــن اولســادا /هلــه بيــر ســير كيمــي
هونــدور داغ كيمــي /گيزلــي ديــر ايتيــب ديــر دومــان دا چــن
ده! /بــو قيزيــل توپراقيــن گــؤزل گؤيچــك قيــزالري« /اوريــن»
يــن ســئيرينه چيخــان آنــاردا /آدينــي بيــر ماهنــي تك سســله
يــه جــك لــر /و دوداقــاري بيــر غونچــه تــك /ســندن
آالراق ،گــول چيچــه ييــن عطرينــي /ياياجــاق الر عشــق يــن
رنگينــي! /اينســانالر اينســانليقي ياشــادان كيمــي /بــو ياشــار
تورپــاق دا دا /ياشــارليق وارســا /قلميــن ميــن لــر آت كيمــي
كيشــنه يــه رك /ســنين الل حنجــره نــي سســله ده جــك
لــر /.ســن ايلــه مــن /اوزون ـ اوزون يولالرداييــق /گؤرونمــز
ســئحيرلي بؤيــوك ســيرالرتكين!
**********
نرگس زينالي(ايالر)
شعری از نرگس زينالي(ايالر)
وقتــي كــه ســاعتم تلــخ اخــم مــي كنــد /منــم و پيچــك غــم/
شكســته هــاي خــط خطــي /دو ســه حــرف از حســي كــه از
دعــواي مــا جــا مانــده /مــن قابشــان مــي كنــم /اينجــا هيــچ
چيــز دور ريختنــي نيســت /ولــي /بهــار كــه بــه اتاقــم نمــي
آيــد /نــگاه منتظــرم گوشــه ي اتــاق خــاك مــي خــورد /بــا
تــوأم /ســكوت ســردترين دلهــره پاييــز /خيــال نــا تمــام /دروغ
گفتــي كــه مــن تعبيــر تمــام خوابهــاي خوشــبختي ات بــودم/
دروغ گفتــي /تــو كــه مــي دانســتي /مــن و توقســمت هــم
نمــي شــويم /حتــي اگــر فكــر آســمان را هــم از ســرمان بيــرون
كنيــم /بــه پــاي هــم پيــر نمــي شــويم /مــن و تــو شــايد/
غــروب شــويم /ورق بخوريــم /تمــام شــويم /تمــام شــويم
**********

علی هاشم زاده

شعری از علی هاشم زاده
دنياني نه توتدون

دنياني نه توتدون سني دنيا آتاجاخدور
هر نقشه چكيب سن بيراويونداقا تاجاخدور
اولدوز كيمي گويدن آخيب آخيرده باتان تك
سنلن ده منيماولدوزوم آخير باتاجاخدور
دنيابويي وار اولسادا بيرگون وارا صاحب
بوش اللرين بير قوري يئرده ياتاجاخدور
چوپدن قوروالن چارداقوا فخردن ال چك
بير باد مخالفله اوچارداق ياتاجاخدور
اوال ديوي نااهل بؤيوتسن بوني بول ها
اوالد سني بير پوچ هِل اوسته ساتاجاخدور
گرداده چاتيب سان بيري فرياد ائلينده
فرياديوه اُو داده چاتانالر چاتاجاخدور
سانما اؤقدر قدرتوه باتمري هيچ كيم
بير قادر ال آخير سنه راحت باتاجاخدور
قلبين باغينا «هاشما» وجلي گول آرتير
اُو لطف وصفايه عزيزسيم كيم چاتاجاخدور
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محرم ،تاسوعا ،عاشورا ،امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع)
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مطالب عینا مطابق با نوشته های منابع ذکر گردیده و از دخل و تصرف خودداری شده است لذا صحت و سقم آنها نیز بر اساس منابع ذکر شده می باشد.
ماه محرم
ــرم یــا محرمالحــرام نخســتین مــاه تقویــم اســامی (هجــری
مــاه ُم َح ّ
قمــری) و بــه اعتقــاد مســلمانان از جملــه ی ماههــای حــرام اســت .نــام
ایــن مــاه پیــش از اســام در دوران جاهلیــت مؤتمــر (در عربــیُ :م ْؤتَ ِمــر یــا
ـرم) نامــی
الم ْؤتَ ِمــر) بــوده اســت و در زمــان جاهلیــت محــرم (در عربــی ُ
ُ
:الم َحـ َّ
بــوده کــه بــه مــاه رجــب گفتــه میشــد .محــرم نخســتین مــاه از ماههــای
دوازدهگانــه قمــری و یکــی از ماههــای حــرام اســت کــه در دوران جاهلیــت
و نیــز در اســام ،جنــگ در آن تحریــم شــده بــود.
شــب و روز اول محــرم بــه عنوان اول ســال قمــری دارای نمــاز و آداب خاصی
اســت کــه در کتــاب مفاتیحالجنــان بیــان شــده اســت .محــرم ،مــاه حــزن و
انــدوه و عــزاداری شــیعیان در قتــل حســین بــن علــی اســت.
امام حسین علیه السالم
حســین بــن علــی بــن ابیطالــب زاده  ۳شــعبان ســال ۴قمــری در مدینــه
مصــادف بــا ۲۰بهمــن و شــهادت  ۱۰محــرم ســال  ۶۱قمــری مصــادف با۲۱
مهــر در کربــا .مشــهور بــه اباعبــداهلل و سیدالشــهداء ،امــام ســوم شــیعیان،
فرزنــد دوم امــام علــی(ع) و نــوه پیامبــر(ص) ،کــه در واقعــه عاشــورا بــه
شــهادت رســید.
حســین بــن علــی (ع) در دوره کودکــی از محبــت و عالقــه فــراوان پیامبــر
برخــوردار بــود .در دوره خالفــت امــام علــی در کنــار ایشــان بــود و در
جنگهــای آن دوره شــرکت داشــت .در زمــان امامــت امــام حســن(ع) پیــرو
او بــود و پــس از شــهادت وی نیــز ،تــا زمانــی کــه معاویــه در قیــد حیــات
بــود ،بــه پیمــان ایشــان بــا معاویــه وفــادار مانــد؛ امــا پــس از مــرگ معاویــه
بیعــت بــا یزیــد را مشــروع ندانســت.
فشــار یزیــد بــر حاکــم مدینــه کــه یــا از امــام حســین بیعــت بگیــرد یــا او را
بــه قتــل برســاند ،باعــث شــد حســین (ع) در  ۲۷رجــب ســال ۶۰ق رهســپار
مکــه شــود .بــا توجــه بــه دعــوت کوفیــان بــرای پذیــرش زمامــداری ،او از
مکــه بــه ســوی کوفــه رهســپار شــد .ورود عبیــداهلل بــن زیــاد از طــرف یزیــد
بــه کوفــه باعــث شــد امــام نتوانــد بــه کوفــه وارد شــود .امــام حســین در
کربــا بــا ســپاهیان عبیــداهلل بــن زیــاد مواجــه شــد و در جنگــی کــه در دهــم
محــرم ســال  ۶۱ق میــان دو لشــکر درگرفــت ،بــه همــراه یارانــش (حــدود ۷۲
نفــر) بــه شــهادت رســید .پــس از جنــگ ،خانــوادهاش بــه اســارت درآمدنــد و
بــه کوفــه و شــام فرســتاده شــدند.
شــهادت امــام حســین(ع) آثــار قابلتوجهــی بــر رفتــار مســلمانان و شــیعیان
در طــول تاریــخ داشــته و الهامبخــش مبــارزات ،انقالبهــا و قیامهــای
متعــددی بــوده اســت .شــیعیان بــر گریــه و ســوگواری بــر شــهادت امــام
حســین(ع) ،بــه ویــژه در مــاه محــرم ،تأکیــد دارنــد.
نام ،نسب ،القاب
امــام حســین(ع) فرزنــد امــام علــی(ع) و حضــرت فاطمــه(س) و نــوه حضرت
محمــد(ص) اســت .او از خانــدان بنیهاشــم و از قبلیــه قریــش اســت .امــام
حســن مجتبــی(ع) ،حضــرت عبــاس(ع) ،محمــد بــن حنفیــه از بــرادران و
حضــرت زینــب(س) از خواهــران او هســتند.
در منابــع شــیعه و ســنی آمــده اســت کــه پیامبــر(ص) نــام حســین را بــر او
نهــاد .بــر اســاس روایــات ،ایــن نامگــذاری بــه فرمــان خداونــد انجــام گرفــت.
دو نــام حســن و حســین ،کــه قبــل از اســام نــزد مــردم عــرب ســابقهای
ـبیر) ،نــام پســران هــارون اســت.
ـبر و شَ ــبیر (یــا شَ ـ ّ
نداشــت ،معــادل شَ ـ َّ
گزارشهــای دیگــری نیــز دربــاره نامگــذاری او ذکــر شــده اســت از جملــه
اینکــه ابتــدا امــام علــی(ع) او را حــرب یــا جعفــر نامیــد ولــی پیامبــر(ص)
نــام حســین را بــرای او برگزیــد .برخــی ایــن گونــه گزارشهــا را ســاختگی
خوانــده و دالیلــی در رد آن برشــمردهاند.
کنیــه او «ابوعبــداهلل» اســت .ابوعلــی ،ابوالشــهداء (پــدر شــهیدان) ،ابواالحــرار
(پــدر آزادگان) و ابوالمجاهدیــن (پــدر جهادکننــدگان) از دیگــر کنیههــای او
اســت.
حســین بــن علــی القــاب فراوانــی دارد کــه بســیاری از آنها بــا القاب بــرادرش
امــام حســن(ع) ،مشــترک اســت؛ ماننــد ســید شــباب أهــل الجنــة (ســرور
ـی ،طیــب ،وفــی،
جوانــان اهــل بهشــت) .برخــی از القــاب او عبارتانــد از :زکـ ّ
الل ،رشــید ،و التابــع لمرضــاة ّ
ســید ،مبــارک ،نافــع ،الدلیــل علــی ذات ّ
الل .ابــن
طلحــه شــافعی لقــب «زکــی» را مشــهورتر از دیگــر القــاب و لقــب «ســید
شــباب أهــل الجنــه» را مهمتریــن آنهــا دانســته اســت .در بعضــی احادیــث
نیــز امــام حســین(ع) بــا لقــب شــهید یــا سیدالشــهداء خوانــده شــده اســت.
زندگی نامه
حســین بــن علــی در مدینــه بــه دنیــا آمــد .برخــی تولــد او را در ســال ســوم
هجــری دانســتهاند؛ امــا قــول مشــهور ســال چهــارم هجــری اســت .دربــاره
روز والدت او اختــاف اســت .بنابــر قــول مشــهور والدت او ســوم شــعبان
بــوده ولــی شــیخ مفیــد تولــد او را پنجــم شــعبان دانســته اســت.
در گزارشهــای شــیعه و اهــل ســنت آمــده اســت پیامبــر هنــگام تولــد او
گریســت و از شــهادتش خبــر داد.
بــر پایــه روایتــی در کتــاب کافــی ،حســین(ع) نــه از مــادرش و نــه از هیــچ
زن دیگــری شــیر نخــورد .نقــل شــده اســت ا ّم فضــل همســر عبــاس بــن
عبدالمطلــب خــواب دیــد کــه قطع ـهای از بــدن پیامبــر جــدا و در دامــن او
(ام فضــل) گذاشــته شــد .پیامبــر در تعبیــر خوابــش گفــت فاطمــه پســری
بــه دنیــا خواهــد آورد و تــو دایــه او خواهــی بــود .وقتــی حســین متولــد شــد
امفضــل دایگـیاش را بــر عهــده گرفــت .نــام مــادر عبــداهلل بــن یقطــر نیــز
بــه عنــوان دایــه او گــزارش شــده ولــی گفتهانــد حســین از هیچیــک از آن
دو شــیر نخــورد.
در منابــع اهــل ســنت آمــده اســت رســول خــدا(ص) در میــان اهــل بیــت
خــود ،حســن و حســین را بیــش از بقیــه دوســت داشــت و ایــن عالقــه چنــان
بــود کــه گاه بــا ورودشــان بــه مســجد ،خطبــهاش را ناتمــام میگذاشــت،
از منبــر پاییــن میآمــد و آنــان را در آغــوش میکشــید .از پیامبــر نقــل
شــده اســت کــه محبــت بــه ایــن دو مــرا از محبــت بــه هــر کــس دیگــری
بازداشــته اســت.
اودر کنــار دیگــر اصحــاب کســاء در ماجــرای مباهلــه حضــور داشــت .هنــگام
رحلــت پیامبــر(ص) ،حســین(ع) هفــت ســال داشــت و از ایــن رو او را در زمــره
واپســین طبقــه ی اصحــاب رســول خــدا (طبقــه پنجــم) برشــمردهاند.
دوران خلفای سهگانه
 ۲۵ســال از عمــر امــام حســین(ع) در دوران خلفــای ســه گانــه ســپری شــد .او
ـت خلیفــه اول  ۷ســاله ،در آغــاز خالفــت خلیفــه دوم  ۹ســاله
در ابتــدای خالفـ ِ
و در شــروع خالفــت خلیفــه ســوم  ۱۹ســاله بــود .از جزئیــات زندگــی امــام
ســوم شــیعیان در ایــن دوران خبــر چندانــی در دســت نیســت کــه شــاید علت
آن انــزوای سیاســی امــام علــی(ع) و فرزندانــش باشــد.
بنابــر برخــی گزارشهــا ،در دوره خالفــت ابوبکــر ،حســین بــن علــی بــه
همــراه پــدر ،مــادر و بــرادرش امــام حســن شــبانه بــرای بــاز پــس گرفتــن
حــق خالفــت امــام علــی ،بــه د ِر خانــه اهــل «بــدر» میرفتنــد.
نقــل شــده اســت در اوایــل خالفــت عمــر روزی حســین(ع) ،کــه حــدود ۹
ســال داشــت ،وارد مســجد شــد و چــون عمــر را در حــال ســخنرانی بــر منبــر
رســول خــدا(ص) دیــد ،از منبــر بــاال رفــت و بــه او گفــت :از منبــر پــدرم فرود
آی و بــر منبــر پــدرت بنشــین! عمــر گفــت :پــدرم منبــری نداشــت .ســپس

او را کنــار خــود نشــاند.گزارشهایی از احتــرام ویــژه خلیفــه دوم بــه امــام
حســین رســیده اســت.
وقتــی عثمــان در دوره خالفتــش ابــوذر را بــه ســرزمین ربــذه تبعیــد و
همــگان را از بدرقــه و همراهــی او منــع کــرد ،امــام حســین(ع) همــراه پــدر،
بــرادرش امــام حســن(ع) و چنــد تــن دیگــر برخــاف دســتور خلیفــه ،ابــوذر
را بدرقــه کردنــد.
برخــی منابــع اهــل ســنت بــه حضــور امــام حســنین در نبــرد افریقیــه در
ســال ۲۶قمــری و نبــرد طبرســتان در ســال  ۲۹یــا ۳۰ق اشــارهای کردهانــد.
چنیــن گزارشــی در هیــچ یــک از منابــع شــیعه نیامــده اســت .بســیاری از
منابــع تاریخــی گفتهانــد نبردهــای مذکــور بــدون درگیــری بــه مصالحــه
انجامیــده اســت.گزارش حضــور حســنین در ایــن جنگهــا ،موافقــان و
مخالفانــی داشــته اســت .برخــی همچــون جعفــر مرتضــی عاملــی بــا توجــه
بــه اشــکاالت ســندی ایــن گزارشهــا و نیــز مخالفــت امامــان بــا شــیوه
فتوحــات ،آنهــا را ســاختگی دانســته و اجــازه نــدادن امــام علــی بــه حســنین
بــرای ورود بــه میــدان جنــگ در صفیــن را تاییــدی بــر آن شــمردهاند .برخــی
نیــز حضــور حســنین در ایــن فتوحــات را در راســتای مصالــح امــت اســامی
و بــا هــدف ارائــه اطالعــات دقیقتــر بــه امــام علــی از اوضــاع جامعــه و
همچنیــن آشــنا کــردن مــردم بــا اهــل بیــت دانســتهاند.
بنابــر برخــی گزارشهــای تاریخــی ،در اواخــر حکومــت عثمــان کــه گروهــی
ســر بــه شــورش برداشــتند و بــه قصــد کشــتن عثمــان بــه ســمت خانــه او
هجــوم بردنــد ،امــام حســن مجتبــی و امــام حســین ،بــه رغــم ناخرســندی
از عملکــرد خلیفــه ،بــه فرمــان امــام علــی(ع) بــه محافظــت از خانــه عثمــان
پرداختنــد .ایــن گــزارش موافقــان و مخالفانــی داشــته اســت .دوران
حکومــت امــام علــی(ع)
بــر اســاس گزارشهــای انــدک مربــوط بــه ایــن دوره ،امــام حســین پــس
از بیعــت مــردم بــا امیــر مومنان(،ع)خطبـهای خوانــده اســت .در جنــگ جمــل
فرماندهــی جنــاح چــپ ســپاه امــام علــی را بــر عهــده داشــته و در جنــگ
صِ فّیــن ،خطبـهای بــرای ترغیــب مــردم بــه جهــاد خوانــده و بــه همــراه امــام
حســن ،فرماندهــان جنــاح راســت ســپاه بودهانــد .گفتهانــد در صفیــن ،امــام
حســین در ماجــرای پسگرفتــن آب از شــامیان شــرکت داشــت و پــس از
آن امیرالمومنیــن فرمــود :ایــن نخســتین پیــروزی بــود کــه بــه برکت حســین
بــه دســت آمــد .بــه نقــل برخــی منابــع ،او در جنــگ نهــروان نیــز در حضــور
داشــت .بــر اســاس گزارشهــای مربــوط بــه جنــگ صفیــن ،امــام علــی(ع)
از جنگیــدن حســنین(ع) جلوگیــری میکــرد و علــت آن را حفــظ نســل
پیامبــر(ص) میشــمرد.
بســیاری از منابــع گفتهانــد امــام حســین در زمــان شــهادت امــام علــی(ع)
کنــار ایشــان بــود و در مراســم تجهیــز و خاکســپاری حضــور داشــت .ولــی در
کتــاب «انســاب االشــراف» آمــده اســت امام حســین(ع) هنــگام شــهادت پدر،
بــرای انجــامدادن مأموریتــی کــه علــی(ع) بــه او داده بــود ،در مدائــن بــه ســر
میبــرد و بــا نامــه امــام حســن(ع) از موضــوع آگاه شــد.
دوران امام حسن(ع)
گزارشهــای تاریخــی از ادب و احتــرام حســین بــن علــی(ع) بــه بــرادرش
امــام حســن(ع) حکایــت دارد .نقــل شــده اســت اگــر در مجلســی امــام
حســن حضــور داشــت ،او بخاطــر رعایــت احتــرام ســخن نمیگفــت .پــس از
شــهادت امــام علــی(ع) گروهــی از خــوارج کــه بــه جنــگ بــا شــامیان اصــرار
داشــتند ،بــا امــام حســن بیعــت نکردنــد و نــزد حســین(ع) آمدنــد تــا بــا او
بیعــت کننــد .وی گفــت :بــه خــدا پنــاه میبــرم کــه تــا زمانــی کــه حســن
زنــده اســت بیعــت شــما را بپذیــرم .در ماجــرای صلــح بــا معاویــه ،او در برابــر
شــیعیان معتــرض ،حامــی بــرادر بــود و اقــدام او را تاییــد کــرد و نقــل شــده
اســت کــه گفــت :او (امــام حســن) امــام مــن اســت.
بــر پایــه برخــی گزارشهــا ،پــس از برقــراری صلــح ،امــام حســین نیــز
همچــون امــام حســن ،بــا معاویــه بیعــت کــرد و حتــی پــس از شــهادت امــام
حســن نیــز بــر عهــد خــود باقــی مانــد .در مقابــل ،گزارشهایــی حاکــی از
بیعــت نکــردن حســین(ع) و ناخرســندی وی از صلــح بــا معاویــه اســت .برخی
محققــان ایــن گزارشهــا را بــا دیگــر گزارشهــا و قرائــن تاریخــی ناســازگار
دانســتهاند از جملــه اینکــه حســین(ع) در پاســخ بــه دســتهای از معترضــان بــه
صلــح ،کــه او را بــه گــردآوری شــیعیانش بــرای حملــه بــه معاویــه فراخواندند،
گفــت :مــا پیمــان بســتهایم و هرگــز پیمــان خــود را نمیشــکنیم .در گــزارش
دیگــری آمــده اســت کــه بــه معترضــان گفــت :تــا زمانــی کــه معاویــه زنــده
اســت منتظــر بمانیــد؛ هــرگاه او ُمــرد ،تصمیــم میگیریــم.
امــام حســین(ع) در ســال ۴۱ق ،همــراه بــرادرش از کوفــه بــه مدینــه
بازگشــت.
همسران و فرزندان
منابــع قدیمــی فرزنــدان امــام حســین(ع) را چهــار پســر و دو دختــر و منابــع
امــروزی شــش پســر و ســه دختــر نوشــتهاند.
در منابــع جدیــد نامهــای علیاصغــر فرزنــد شــهربانو ،محمــد فرزنــد ربــاب
و زینــب (بــدون ذکــر نــام مــادر) نیــز بــه عنــوان فرزنــدان امــام حســین
آمــده اســت.ابن طلحــه شــافعی در کتــاب مطالــب الســؤول فــی مناقــب آل
الرســول تعــداد فرزنــدان امــام را ده تــن شــمرده اســت .همچنیــن در برخــی
کتابهــای تذکــره و مراثــی متأخــر ،از دختــر چهــار ســاله امــام حســین بــه
نــام رقیــه ســخن بــه میــان آمــده اســت.
دوران امامت
امــام حســین(ع) پــس از شــهادت بــرادرش در ســال ۵۰ق بــه امامــت رســید
و تــا روزهــای آغازیــن ســال ۶۱ق رهبــری شــیعیان را بــر عهــده داشــت.
شــیخ مفیــد در کتــاب ارشــاد بــه برخــی نصــوص امامــت حســین بــن
ـذان امامــان قامــا
علــی(ع) اشــاره کــرده اســت از جملــه حدیــث «ا ِبنــای هـ ِ
او َق َعــدا (ترجمــه :ایــن دو پســرم [حســن و حســین] ،امــام هســتند خــواه قیــام
کننــد یــا نکننــد) » و همچنیــن وصیــت امــام علــی(ع) در هنــگام شــهادت.
وی بــا اســتناد بــه ایــن نصــوص ،امامــت امــام حســین را ثابــت و قطعــی
دانســته اســت .بــه گفتــه شــیخ مفیــد ،امــام حســین بــه خاطــر رعایــت تقیــه
و عهــدی کــه در ماجــرای صلــح امــام حســن کــرده بــود ،تــا زمــان مــرگ
معاویــه ،بــه خــود دعــوت نکــرد و امامتــش را آشــکار نســاخت ولــی پــس از
مــرگ معاویــه ،امامتــش را آشــکار کــرد و جایــگاه خــود را بــرای کســانی کــه
آگاه نبودنــد ،روشــن نمــود.
در منابــع آمــده اســت حســین(ع) پیــش از خــروج از مدینــه در ســال ۶۰ق،
بخشــی از وصیتهــا و ودایــع امامــت را بــه ام ســلمه و بخشــی دیگــر را
پیــش از شــهادت خــود در محــرم  ،۶۱بــه دختــر بزرگــش فاطمــه داد تــا آنهــا
را بــه امــام ســجاد(ع) بســپارند.
پایبندی به صلح امام حسن
بیشــتر دوران امامــت ســومین امــام شــیعیان بــا حکومــت معاویــه همزمــان
بــود .او در ایــن دوره بــه پیمــان صلحــی کــه بــرادرش بــا معاویــه بســته
بــود وفــادار مانــد و در پاســخ بــه نامــه برخــی از شــیعیان کــه بــرای پذیــرش
رهبــری او و قیــام در برابــر بنیامیــه اعــام آمادگــی کردنــد ،نوشــت:
اكنــون عقيــده مــن چنيــن نيســت .تــا هنگامــى كــه معاويــه زنــده اســت
اقدامــی نکنیــد و در خانههاتــان پنهــان شــوید و از كارى كــه بــه شــما
بدگمــان شــوند بپرهيزیــد .اگــر او ُمــرد و مــن زنــده بــودم ،نظــرم را برایتــان
مینویســم.
موضعگیری دربرابر اقدامات معاویه
هرچنــد امــام حســین در دوره حکومــت معاویــه اقدامــی عملــی بــر ضــد او
انجــام نــداد ،ولــی بــه گفتــه رســول جعفریــان «مناســبات امــام و معاويــه
و گفتگوهايــى كــه در مواقــع مختلــف صــورت گرفتــه ،نشــان از تســلي م
ناپذيــرى امــام از لحــاظ سياســى در برابــر پذيــرش مشــروعيت قطعــى معاويه
اس ـت ».نامههــای متعــددی کــه بیــن حســین بــن علــی(ع) و معاویــه رد و
بــدل شــد ،از آن جملــه اســت.
اعتراض به کشتن یاران امام علی

اقــدام معاویــه در کشــتن افــرادی چــون حجــر بــن عــدی ،عمــرو بــن حمــق
خزاعــی و عبــداهلل بــن یحیــی حضرمــی از مــواردی بــود کــه اعتــراض شــدید
امــام حســین(ع) را در پــی داشــت .او بنابــر گــزارش منابــع متعــدد ،نام ـهای
بــه معاویــه نوشــت و کشــتن یــاران امــام علــی را محکــوم کــرد و ضمــن
برشــمردن برخــی از کارهــای ناشایســت معاویــه ،او را نکوهیــد و گفــت :مــن
بــراى خــود و ديــن خــود چيــزى باالتــر از جهــاد بــا تــو نمیدانـم .در ادامــه
ایــن نامــه آمــده اســت :مــن فتنـهای بزرگتــر از حکومــت تــو بــر ایــن امــت
ســراغ نــدارم
همچنیــن نقــل شــده اســت وقتــی معاویــه در ســفر حــج بــا امــام رو در رو
شــد بــه او گفــت :آيــا شــنيدى مــا چه بــر ســر ُحجــر و اصحــاب او و شــيعيان
پــدرت آورديــم؟ امــام فرمــود :چــه كرديــد؟ معاويــه گفــت :آنهــا را كشــتيم،
كفــن كرديــم ،نمــاز بــر آنهــا خوانديــم و دفــن كرديــم .امــام فرمــود :امــا اگــر
مــا يــاران تــو را بكشــيم ،نــه آنهــا را كفــن میكنيــم ،نــه نمــاز بــر آنهــا
میخوانيــم و نــه دفنشــان میكنيــم.
اعتراض به والیتعهدی یزید
در ســال ۵۶ق معاویــه مــردم را بــه بیعــت بــا یزیــد بــه عنــوان جانشــین خــود
فراخوانــد .برخــی از شــخصیتها از جملــه امــام حســین از بیعــت خــودداری
کردنــد .معاویــه بــه مدینــه رفــت تــا نظــر بــزرگان را بــرای والیتعهــدی یزیــد
جلــب کنــد .امــام حســین در مجلســی کــه معاویــه و ابــن عبــاس و برخــی
از درباریــان و خانــدان امــوی حضــور داشــتند ،معاویــه را نکوهــش کــرد و بــا
اشــاره بــه خلــق و خــوی یزیــد ،معاویــه را از تــاش بــرای جانشــینی او برحذر
داشــت و ضمــن تاکیــد بــر جایــگاه و حــق خــود ،بــه ابطــال اســتداللهای
معاویــه بــرای جلــب بیعــت بــا یزیــد پرداخــت .همچنیــن در مجلــس دیگــری
کــه عمــوم مــردم در آن حضــور داشــتند ،امــام حســین در واکنــش بــه
ســخنان معاویــه دربــاره شایســتگی یزیــد ،خــودش را بــه لحــاظ فــردی و
خانوادگــی بــرای خالفــت ســزاوارتر دانســت و یزیــد را شــرابخوار و اهــل
هــوا و هــوس معرفــی کــرد.
سیاست معاویه در برابر امام(ع)
معاویــه ماننــد خلفــای ســه گانــه در ظاهــر احتــرام بســیاری بــرای امــام
حســین(ع) قائــل بــود .ایــن بــه آن جهــت بــود کــه میدانســت امــام
حســین(ع) نــزد مــردم مکــه و مدینــه جایــگاه ویــژهای دارد .بــا ایــن حــال،
امــام(ع) مانعــی بــزرگ بــر ســر راه حکومــت وی بــود کــه معاویــه پیوســته
نگــران قیــام او بــود؛ از ایــن رو معاویــه در ظاهــر بــه امــام احترام میکــرد و او
را بــزرگ میشــمرد و بــه کارگزارانــش دســتور داده بــود کــه متعــرض فرزنــد
رســول خــدا(ص) نشــوند و از بیاحترامــی نســبت بــه وی بپرهیزند و از ســوی
دیگــر ،مراقبــت پیوســته و شــبانهروزی از امــام(ع) را در دســتور کار خــود قــرار
داده بــود .معاویــه بــه فرزنــدش یزیــد نیــز ســفارش کــرده بــود در صــورت
غلبــه بــر امــام ،بــا او مــدارا کنــد و بــر بیعــت گرفتــن از او اصــرار نــورزد.
خطبه امام در منا
امــام حســین در ســال ۵۸ق ،دو ســال قبــل از مــرگ معاویــه خطبــهای
حماســی و اعتراضآمیــز در منــا خوانــد؛ در ایــن زمــان فشــار معاویــه بــر
شــیعیان بــه اوج رســیده بــود و در فضــای اجتماعــی سیاســی خفقــان حاکــم
بــود .امــام در ایــن خطبــه ضمــن برشــمردن فضائــل امیــر مؤمنــان و اهــل
بیــت و دعــوت بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و تأکیــد بــر اهمیــت این
وظیفــه اســامی ،وظیفــه علمــا و لــزوم قیــام آنــان در مقابــل ســتمگران و
مفاســد و نیــز مضــرات ســکوت عالمــان در مقابــل زورگویــان را گوشــزد کــرد.
واکنش امام(ع) در برابر یزید
یزیــد وقتــی بــه خالفــت رســید بــرای بیعــت گرفتــن اجبــاری از حســین
ـت مدینــه نامــه نوشــت .یزیــد
بــن علــی و چنــد تــن دیگــر بــه حاکــم وقـ ِ
همچنیــن در نامــهای دیگــر از حاکــم مدینــه خواســته بــود ســر حســین
بــن علــی را بــرای او بفرســتد؛ بنابرایــن امــام حســین(ع) و یارانــش در ۲۷
رجــب ،مدینــه را بــه قصــد مکــه تــرک کردنــد .بــه جــز محمــد بــن حنفیــه
بیشــتر خویشــاوندان امــام حســین(ع) از جملــه فرزنــدان ،بــرادران ،خواهــران
و برادرزادههــای امــام ،وی را همراهــی میکردنــد .عــاوه بــر بنــی هاشــم،
 ۲۱نفــر از یــاران امــام حســین(ع) نیــز در ایــن ســفر همــراه شــده بودنــد.
امــام حســین(ع) پــس از پنــج روز ،در  ۳شــعبان ســال ۶۰ق بــه مکــه رســید
و بــا اســتقبال مــردم مکــه و حاجیــان بیــت اهلل الحــرام روبــرو شــد .امــام
حســین(ع) بیــش از چهــار مــاه ـ از ســوم شــعبان تــا هشــتم ذی الحجــه ـ
در مکــه مانــد.
نامه کوفیان
شــیعیان عــراق از بیعــت نکــردن امــام حســین(ع) بــا یزیــد باخبــر شــدند .پس
ـرد خُ زاعــی گــرد آمدنــد و بــا نوشــتن نامـهای بــه
در منــزل ســلیمان بــن ُصـ َ
امــام حســین(ع) از او خواســتند بــه کوفــه بیایــد .دو روز پــس از فرســتادن این
نامــه ،کوفیــان  ۱۵۰نامــه دیگــر (کــه هــر نامــه شــامل امضــای یــک تــا چهار
نفــر بــود) بــه ســوی امــام حســین(ع) فرســتادند .دو روز بعــد نیــز نامههایــی
بــه امــام حســین(ع) رســید .محتــوای همــه ایــن نامههــا درخواســت از آن
حضــرت بــرای آمــدن بــه کوفــه بــود.
وقتــی حجــم نامههــا بســیار زیــاد شــد امــام حســین(ع) نام ـهای بــه مــردم
کوفــه نوشــت و آن را بــه پســر عمویــش مســلم بــن عقیــل داد تــا عــازم
عــراق شــود و اوضــاع و احــوال آنجــا را بررســی کنــد و بــه ایشــان گــزارش
دهــد .مســلم نامـهای بــه امــام نوشــت و پرشــماری بیعتکننــدگان را تأییــد
کــرد و امــام را بــه کوفــه فــرا خوانــد.
حرکت از مکه به سمت کوفه
امــام حســین(ع) در روز سهشــنبه ،هشــتم ذی حجــه (روز ترویــه) (همــان
روزی کــه مســلم بــه شــهادت رســید) بــه همــراه  ۸۲نفــر مکــه را بــه ســوی
کوفــه تــرک کــرد.
امــام حســین(ع) در بیــن راه مکــه بــه عــراق از کشــته شــدن مســلم و هانــی
و پیمانشــکنی مــردم کوفــه آگاه شــد و همراهــان خــود را نیــز آگاه ســاخت،
و بــه آنــان رخصــت داد اگــر میخواهنــد ،او را تــرک کننــد .گروهــی رفتنــد؛
امــا خویشــاوندان وی و تنــی چنــد از یــاران از او جــدا نشــدند.
وقتــی امــام بــه نزدیکــی کوفــه رســید ،در منطقـهای بــه نــام ذو ُح َســم بــا
ـپاهیان پســر زیــاد روب ـهرو شــد .ســردار ایــن لشــکر ُحــر
پیشقــراوالن سـ
ِ
بــن یزیــد بــود .او راه امــام را در ایــن منطقــه بســت .پیــک عبیــداهلل بــن
زیــاد نام ـهای بــرای حــر آورد کــه در آن خطــاب بــه حــر نوشــته بــود« :بــر
حســین(ع) ســخت گیــر ،و او را فــرود نیــاور مگــر در بیابــان بیحصــار و
بــدون آب» .حــر نامــه ابــن زیــاد را بــرای امــام حســین(ع) خوانــد و امــام
حســین(ع) بــه او فرمــود« :بگــذار در نینــوا یــا غاضریــه فــرود آییــم» .حــر
گفــت« :ممکــن نیســت؛ زیــرا عبیــداهلل آورنــده نامــه را بــر مــن جاســوس
گمــارده اســت!» .بــا هــم حرکــت کردنــد تــا بــه کربــا رســیدندُ .حــر و
یارانــش ،جلــوی کاروان امــام حســین(ع) ایســتادند و آنــان را از ادامــه مســیر،
بــاز داشــتند.
حاکــم کوفــه کــه از رســیدن امــام بــه نزدیکــی کوفــه خبــردار شــد ،لشــکری
را بــه ســرکردگی عمــر بــن ســعد بــه پیشــواز او فرســتاد.
واقعه کربال
ـرم را روز ورود امــام حســین(ع)به کربــا دانســتهاند.
ـ
مح
دوم
ـع،
بیشــتر منابـ
ّ
عمــر بــن ســعد نیــز فــردای آن روز بــه همــراه چهــار هــزار نفــر از مــردم
کوفــه وارد کربــا شــد .امــام حســین(ع) در جــواب پیــام عمــر بــن ســعد کــه
چــرا بــه اینجــا آمــده اســت ،فرمــود« :مــردم شــهرتان بــه مــن نامــه نوشــتند
کــه بدینجــا بیایــم .اکنــون اگــر مــرا نمیخواهنــد بــاز میگــردم ».عمــر بــن
ســعد نام ـهای بــه عبیــداهلل بــن زیــاد نوشــت و او را از ســخن امــام(ع) آگاه
کــرد .عبیـ َّ
ـدالل بــن زیــاد در جــواب نامــه عمــر بــن ســعد ،بیعــت حســین(ع) و
یارانــش بــا یزیــد بــن معاویــه را درخواســت کــرد.
گفتگوهــای امــام(ع) و ابــن ســعد ،ســه یــا چهــار بــار تکــرار شــد .بنــا بــر
برخــی منابــع امــام و عمــر ابــن ســعد توافــق کردنــد کــه امــام کربــا را ترک
کنــد؛ امــا ایــن گفتوگوهــا بــا مخالفــت عبیــداهلل عقیــم مانــد.

گردآورنده:
جواد ابدالی
روزهفتم :بستن آب به روی حسین(ع)
در روز هفتــم محــرم ،عبیــداهلل بــن زیــاد در نامــهای از عمــر بــن ســعد
خواســت کــه میــان آب و حســین(ع) و یارانــش جدایــی افکنــد تــا یــک قطره
از آن ننوشــند .چــون ایــن نامــه بــه دســت عمــر بــن ســعد رســید بــه عمــرو
بــن حجــاج زبیــدی فرمــان داد تــا بــا پانصــد ســوار بــه کنــار شــریعه فــرات
بــرود و مانــع دسترســی امــام حســین(ع) و یارانــش بــه آب شــوند.
روز تاسوعا
شــمر بــن ذی الجوشــن بعدازظهــر روز نهــم محــرم بــه عمــر بــن ســعد
پیوســت .شــمر (کــه از طایفــه ام البنیــن بــود) از ابــن زیــاد بــرای فرزنــدان ام
البنیــن اماننامــه گرفتــه بــود کــه فرزنــدان ام البنیــن آن را نپذیرفتنــد .وقتــی
امــام(ع) از نیــت دشــمن بــرای حملــه در روز تاســوعا آگاه شــد ،بــه بــرادرش
عبــاس فرمــود:
«اگــر میتوانــی آنــان را راضــی کــن کــه جنــگ را تــا فــردا بــه تأخیــر
اندازنــد و امشــب را بــه مــا مهلــت دهنــد تــا بــا خــدای خــود راز و نیــاز کنیــم
و بــه درگاهــش نمــاز بگزاریــم .خــدا میدانــد کــه مــن نمــاز و تــاوت قــرآن
را بســیار دوســت مـیدارم».
عبــاس نــزد ســپاهیان دشــمن رفــت و درخواســت امــام(ع) را بــه اطــاع
آنــان رســاند .ابــن ســعد بــا مهلــت یــک شــبه بــه امــام حســین(ع) و یارانــش
موافقــت کــرد .در ایــن روز خیمههــای امــام حســین(ع) و اهــل بیــت و
یارانــش محاصــره شــد.
شب عاشورا
امــام حســین(ع) در اوایــل شــب یــاران خــود را جمــع کــرد و رو بــه آنــان
گفــت:
آگاه باشــید کــه مــن بــه شــما اجــازه (رفتــن) دادم .پــس همــه بــا خیالــی
آســوده برویــد کــه بیعتــی از مــن بــر گــردن شــما نیســت .اکنــون که ســیاهی
شــب شــما را پوشــانده ،آن را َمرکبــی (ســوار) برگیریــد و برویــد.
در ایــن هنــگام ابتــدا اهــل بیــت امــام حســین(ع) و ســپس یــاران آن امــام
هــر یــک در ســخنانی حماســی ،اعــام وفــاداری کردنــد و بــر فــدا کــردن
جــان خویــش در دفــاع از امــام حســین(ع) تأکیــد کردنــد.
روز عاشورا
امــام حســین(ع) پــس از اقامــه نمــاز صبــح ،صفهــای نیروهــای خــود (۳۲
تــن ســواره و  ۴۰تــن پیــاده) را منظــم کــرد .امــام حســین(ع) بــرای اتمــام
حجــت بــا دشــمن ،ســوار بــر اســب شــد و همــراه بــا گروهــی از یــاران بــه
ســوی لشــکر دشــمن پیــش رفــت و آنــان را موعظــه کــرد.
یکــی از وقایــع صبــح عاشــورا کنارهگیــری حــر بــن یزیــد ریاحــی از لشــکر
عمــر بــن ســعد و پیوســتن بــه اردوگاه امــام(ع) بــود.
در ابتــدای جنــگ ،حمــات بــه صــورت گروهــی انجــام شــد .طبــق بعضــی
روایــات تاریخــی ،تــا  ۵۰تــن از یــاران امــام حســین(ع) ،در اولیــن حملــه بــه
شــهادت رســیدند .پــس از شــهادت اصحــاب غیرهاشــمی ،یــاران بنیهاشــمی
امــام حســین(ع) بــرای نبــرد پیــش آمدنــد .اولیــن کســی کــه از بنــی هاشــم
از امــام حســین(ع) اجــازه میــدان طلبیــد و بــه شــهادت رســید ،علــی اکبــر
بــود .پــس از او دیگــر خانــدان امــام نیــز یکــی پــس از دیگــری بــه میــدان
رفتنــد و بــه شــهادت رســیدند .ابوالفضــل العبــاس(ع) ،پرچمدار ســپاه و محافظ
خیمههــا نیــز در نبــرد بــا نگهبانــان شــریعه فــرات بــه شــهادت رســید.
پــس از شــهادت بنیهاشــم ،امــام حســین(ع) عــازم نبــرد شــد؛ امــا از ســپاه
کوفــه تــا مدتــی کســی بــرای رؤیارویــی بــا آن حضــرت پــا پیــش نمینهــاد.
پیــادگان تحــت امــر شــمر بــن ذی الجوشــن ،امــام(ع) را احاطــه کــرده بودند،
ولــی همچنــان پیــش نمیآمدنــد .شــمر آنهــا را بــه حملــه تشــویق میکــرد.
شــمر بــه تیرانــدازان دســتور داد امــام را تیربــاران کننــد .از فراوانــی تیرها ،بدن
امــام پــر از تیــر شــده بــود .شــمربن ذی الجوشــن بــا گروهــی از ســپاهیان،
از جملــه ســنان بــن انــس نخعــی و خولــی بــن یزیــد اصبحــی ،بــه ســوی
حســین(ع) آمدنــد .شــمر آنــان را بــه تمــام کــردن کار امــام(ع) تشــویق کرداما
کســی نمیپذیرفــت .او بــه خولــی بــن یزیــد دســتور داد تــا ســر حســین(ع)
را جــدا کنــد؛ امــا او نتوانســت ایــن کار را انجــام دهــد .شــمر و بــه نقلــی
ســنان بــن انــس از اســب پیــاده شــد و ســر امــام(ع) را جــدا کــرد و بــه
دســت خولــی داد.
تطبیق تاریخی عاشورا
عاشــورای ســال  ۶۱هجــری قمــری طبــق بعضــی محاســبات نجومــی بــا
توجــه بــه گاهشــماری هجــری قمــری هاللــی بــا ســه شــنبه ۲۰ ،مهــر ۵۹
هجــری خورشــیدی ( ۹اکتبــر  ۶۸۰میــادی) برابــر میباشــد امــا براســاس
محاســبات جدولــی گاهشــماری هجــری قمــری قــراردادی ایــن روز بــا
چهارشــنبه ۲۱ ،مهرمــاه خورشــیدی ( ۱۰اکتبــر میــادی) همــان ســال تطبیق
داده میشــود.
قیام عاشورا :دیدگاهها و پیامدها
قیــام امــام حســین(ع) باعــث بیــداری گروههــای بســیاری شــد .بالفاصلــه
پــس از شــهادت امــام حســین(ع) حرکتهــای انقالبــی و اعتراضــی آغــاز
شــد و تــا ســالیان دراز ادامــه یافــت .اولیــن اعتــراض ،برخــورد عبــداهلل بــن
عفیــف بــا ابــن زیــاد و پــس از آن قیــام مــردم سیســتان بــود .مــردم مدینــه
نیــز در اعتــراض بــه واقعــه عاشــورا علیــه یزیــد شــوریدند کــه بــه واقعــه حره
شــهرت یافــت .پــس از هالکــت یزیــد قیامهــا ادامــه یافــت کــه قیــام توابین،
قیــام مختــار ،قیــام زیــد بــن علــی(ع) و قیــام یحیــی بــن زیــد از آن جملــه
اســت .ابومســلم خراســانی نیــز بــا توجــه بــه قیــام امــام حســین(ع) ،قیــام
ســیاه جامــگان را بــا شــعار یــا لثــارات الحســین پایهریــزی کــرد کــه بــه
ســقوط امویــان انجامیــد.
قیامهــای علویــان علیــه عباســیان نیــز همگــی از قیــام امــام حســین(ع)
الگــو گرفتنــد ،از جملــه قیــام محمــد بــن عبــداهلل علیــه منصــور عباســی ،قیام
ابراهیــم باخمــرا ،قیــام شــهید فــخ.
حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم
عبــاس بــن علــی طبــق روایــات شــیعه بــه ادب معــروف اســت .نمــود اصلــی
ادب او ســکوت و فرمانبــری وی نســبت بــه بــرادر بزرگتــرش حســین بــن
علــی بــود .برخــی محدثیــن علــت کمبــود روایــات از زندگــی وی را تــا قبــل
از واقعــه کربــا ،همیــن ســکوت و ادب و عــدم عــرض انــدام وی میداننــد.
طبــری و بــاذری ،منابــع اولیــه نبــرد کربــا ،جزئیــات کشتهشــدن او را ذکــر
نکردهانــد .شــیخ مفیــد در االختصــاص عبــاس را بــا صفــت «ســقا» بــه
معنــی آبدهنــده توصیــف میکنــد .گفتهشدهاســت کــه عبــاس شــجاعت و
شــهامت را از پــدرش علــی ابــن ابــی طالــب بــه ارث بــرده بــود و در جنگهــا
ـم را بــا خــود حمــل میکــرد و بــه همیــن دلیــل بــه «علـمدار»
همیشــه او َعلَـ ِ
مشــهور بــود.
حرم حضرت عباس
محــل دفــن حضــرت عبــاس در شــهر کربــا کــه در  ۳۷۸متــری شــمال
شــرقی حــرم امــام حســین(ع) قــرار دارد ،یکــی از مهمتریــن زیارتگاههــای
شــیعیان اســت .حــد فاصــل حــرم حضــرت عبــاس و حــرم امــام حســین (ع)
را بیــن الحرمیــن مینامنــد.

