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پــروردگارا! به آنچه فرو فرســتادهای ایمان
آوردیم و از این پیامبر پیروی کردیم پس ما را
دعا به
در شمار گواهان بنگار( .آل عمران )53 /
لسان وحی
پــروردگارا تو بــه فرعون و ســرکردگانش
آراســتگی و دارایــی در دنیا بخشــیدی که
ســرانجام (مردم را) از راه تو بیراه میگردانند.
پروردگارا! داراییهایشــان را نابود و دلهایشان را در بند کش ،چندان
که ایمان نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند( .یونس )88 /
وتو ما را کیفر نمیدهی مگر برای آنکه ما به نشانههای پروردگارمان
هنگامی که به ما رســید ایمــان آوردیم .پروردگارا! ما را از شــکیب
سرشارکن و ما را مسلمان بمیران( .اعراف )126 /
ترجمه دکتر سید علی موسوی گرمارودی

در مکتب
قرآن

فرازهایمنتشرنشدهازگفتارهای
تفسیریشهیدآیتاهللدکتربهشتی()3

عوامل انحطاط فضیلت

ëëقبح دروغ
معنای امر به معروف و نهی از منکر این اســت :کوششــی همگانی
برای ســاختن محیطی ســالم ،چون در محیط ســالم ،امکان رشــد
انســانهای سالم خیلی بیشتر اســت .در لجنزار هم ممکن است گل
بروید ،اما چه مقدار؟ البته گلهایی هســتند کــه در لجنزار برویند و
اگر نبودنــد گلهایی که در لجنزار برویند ،هرگز در جامعه ما حرکتی
به وجود نمیآمد .درست است که شرایط اجتماعی باید آبستن تحول
باشد ،اما نقش انسانهای روشــنبین رهبر را نمیتوان نادیده گرفت:
همان گلهای پرعطر و خوشبوی روییده در لجنزار هستند که در موقع
خود تجلی میکنند ،آن لجنزار را به یک گلستان تبدیل میکنند .اما تا
لجنزار هست ،چند گل در آن خواهد رویید؟ خیلی کم .اگر میخواهید
براســتی در جامعه بیشتر گل بروید ،باید تمــام نیرو و تمام آنچه در
کردن دستکم
اختیار دارید را با توجه و هشــیاری در راه مســاعدتر
ِ
نسبی برای پیدایش و رشد گلها به کار بگیرید ،وگرنه نشستن و دست
روی دست گذاشتن و به تقدیر حواله کردن ،ما را به جایی نمیرساند.
جد و جهد گرفتند دست دوست
قومی به ّ
قومی دگر حواله به تقدیر میکنند
ما االن شــاهد این هستیم که در میان افراد پایبند به دین ،اهمیت
کافــی به قبــح دروغ و دروغگویی و نقش عجیب آن در فســاد داده
نمیشــود .نه فقط خودش دروغ میگوید ،بلکه به دروغگو هم میدان
میدهــد .چطور میتوانیــم در یک گروهی امید نجــات و به مقصود
رسیدن داشــته باشــیم که در آن گروه ،دروغگو و دروغپرداز جایگاه
دارد؟ چرا با وجود اینکه دروغ گفتن از نشــانههای بارز فســاد و افساد
است ،به آن بها میدهیم؟
امید خیر به مردمی میرود که الاقل از دروغ پرهیز داشــته باشند.
این داســتان را حتماً شــنیدهاید که مردی خدمت پیغمبر اکرم(ص)
رســید و عرض کرد :یا رسولاهلل! من مردی هستم که خطاهای زیادی
دارم .چه کار کنم که به راه راســت بیایم؟ فرمود :دروغ نگو .گفت فقط
دروغ نگویم؟ اما من خیلی کارهای نادرســت دیگر هم انجام میدهم.
فرمود :فع ً
ال دروغ نگو .ملتزم باش که دروغ نگویی ،آن کارهای دیگر هم
کمکم درست میشود .آن فرد با خود فکر کرد که میتواند برای دروغ
نگفتن با پیامبر عهد و پیمان ببندد .پس پیمان بست که دروغ نگوید.

بندگان مؤمن خداوند ،چنان افق فکرشان بلند است که از تکیه بر مخلوقات ضعیف و ناتوان هر چقدر
هم به ظاهر عظمت داشــته باشــند ابا دارند .آنها آب را از سرچشمه میگیرند و هرچه میخواهند و
زالل
میطلبند از اقیانوس بیکران عالم هستی یعنی از ذات پاک پروردگار میطلبند .البته مفهوم توکل این
معرفت
نیســت که انسان دست از کار و تالش و کوشــش بردارد و به گوشه انزوا بخزد و بگوید تکیه گاه من
خداســت بلکه مفهوم آن این اســت که با ارادهای قوی و بدون خلل ،به پیش میرود و در انجام کارها
امید سوماری
دچار اضطراب و دودلی نمیشود .عالمه طباطبایی میفرماید « :دست یافتن به هدف و مقصد در این
عالم احتیاج به اســبابی طبیعی و اسبابی روحی دارد و اینگونه نیست که اسباب طبیعی تمام تأثیر را
یکجا داشته باشد  .پس اگر انسان بخواهد در موضوعی وارد شود که بسیار مورد اهتمام اوست و همه اسباب طبیعی آن را که
آن موضوع نیازمند به آن اسباب است فراهم کند و با این حال به هدف خود نرسد قطعاً اسباب روحی و معنوی تمام نبوده و
همین تمام نبودن آن اســباب نگذاشــته است که وی به هدف خود برسد .مث ً
ال ارادهاش سست بوده و یا می ترسیده یا اندوه و
غم مانعش شده یا حرص و یا سفاهت به خرج داده یا سوءظن یا چیز دیگری از این قبیل مانع از به هدف رسیدنش شده است.

استاد سید علی موسوی گرمارودی در گفتوگو با «ایران»:

امانتداری نخستین گام برای ترجمه متون قدسی است

مرجان قندی

دوشنبه ســاعت  5بعدازظهر به اتفاق عکاس روزنامه برای
دیدار و مصاحبه با سیدعلی موســوی گرمارودی به خانهاش
رفتیم .از همــان طبقه همکف پلههای ســاختمان را که باال
میرفتیم دیدن کتابخانههایی که از پایین تا باال دیوارهای راه
پله را پوشــانده بود هر بینندهای را سر ذوق میآورد .خودش
باالی پلهها مثل همیشــه آرام و خوشرو ایستاده بود .در اتاق
پذیرایی فضایی را ایجاد کرد تا دقایقی را با هم گفتوگو کنیم.
کتاب نهجالبالغه با آن جلد بنفش خوشرنگ که رویش نوشته
شده ترجمه دکتر سیدعلی موسوی گرمارودی موضوع اصلی
قرار مصاحبه ما با استاد است .این شاعر و نویسنده نام آشنا
بعد از ترجمه «قرآن» و «صحیفه سجادیه» ترجمه نهجالبالغه
امام علی(ع) را هم انجام داده اســت تا مجموعه کارش کامل
شود .درگفت و گو با او درباره ترجمه این کتاب سخن گفتهایم
که حاصل آن پیش روی شماست.
ëëتاکنون ترجمههای متعددی از
نهجالبالغه به قلم نویســندگانی
چــون فیضاالســام ،دکتــر
سیدجعفر شهیدی ،جواد فاضل،
محمــد دشــتی و محمدمهدی
جعفری صورت گرفته است ،هدف
و انگیزه شما از ترجمه مجدد این
اثر چه بود؟
من اعتقادم این اســت که ترجمه
مثل شعر گفتن یک هنر است و اینکه
اگر اشخاصی این هنر را به خرج دادند
مفهومش این نیست که افراد دیگر آن
کار را انجام ندهند .همین االن ما باالی
 100شاعر در مملکت داریم که برخی
از آنها خیلی خوب هستند و هیچکدام
جــای دیگری را تنــگ نکردهاند .من
معتقــدم به اینکه همانطــور که هر
شــعری رنگ و بوی خــودش را دارد،
ترجمه هم همان طور است .حتی در
یک موضوع ممکن است افراد به طرق
مختلف شعر بگویند ،یک ترجمه هم
ممکن اســت با عبارات مختلف عرضه
شود .البته در کار ترجمه ویژگیهایی
وجــود دارد و قواعدی کــه باید حتماً
حفظ شود .از جمله امانت در معناست؛
یعنــی آنچه در زبان اول اســت وقتی
به زبان دوم میآیــد ،باید عین همان
معانی را منتقل کنــد اما میتواند با
عبارات مختلف باشد .مثل اینکه یک
لباس به هر تن ممکن است قالبهای
مختلف داشته باشد .ترجمه برای یک
متن معین هــم میتواند در قالبهای
مختلف باشد .ما مســلمان هستیم و
اولین متن قدسی ما قرآن است ،دومی
نهجالبالغه که شامل  241خطبه79 ،
نامــه و  480حکمت یــا جمله قصار
است .صحیفه سجادیه و نهجالفصاحه
از دیگر متون قدسی ما است.
اولین قاعدهای که در ترجمه متون

قدسی باید رعایت کرد امانت است .اگر
شــما این قاعده را رعایت نکنید چون
این متون جنبه دینی و مذهبی دارند
در واقع مثل این است که به دین لطمه
زدهایــد .از این جهــت باید بگویم که
ترجمه متون قدسی خیلی مشکلتر از
ترجمه متون معمولی است .در متون
معمولی شما یک پاراگراف را هر بالیی
ســرش بیاورید همین قدری که اصل
آن معنا در آن باشد کافی است اما در
متون قدسی اینطور نیست.
ëëاز میــان ترجمهها ،شــرح و
تفسیرهای نهج البالغه و همچنین
سایر آثار موجود در باب شخصیت
و افکار آن حضرت کدام را بیشتر
میپسندید ،آیا در روند ترجمه
از سایر ترجمههای این کتاب نیز
بهره بردهاید؟
مأخذ من در ترجمــه نهجالبالغه
تصحیــح کتاب دکتــر صبحی صالح
اســت .با اینکه به مقدمــه او و برخی
از گزینههــای او در متــن ،ایرادهای
جــدی دارم اما بــا این حــال آن را
انتخاب کــردهام نه از آن جهت که آن
را میپسندیدهام بلکه به آن جهت که
در ایران ،متداولتر از سایر متون است.
من متن تصحیح شــده مرحوم شیخ
فارس الحسون چاپ شده در مؤسسه
البالغ بیروت را میپسندم.
ëëنثــر و زبانی کــه در ترجمه
انتخــاب کردهاید ،به چه صورت
است و مهمترین ویژگیهای این
ترجمه را در چه میدانید؟
مــن اول قرآنکریــم را ترجمــه
کردم که چاپ چهارمش برنده جایزه
ســال هم شد .بعد صحیفه سجادیه را
ترجمه کردم ،بعد نهجالبالغه حضرت
علــی(ع) ،نهجالفصاحــه کــه بیانات
پیامبر اکرم(ص) اســت را هم با اینکه

در ترجمه
نهج البالغه سعی
کردم معانی کلمات
را از قدیمیترین
فرهنگهای عربی به
فارسی پیدا کنم .برای
اینکه خیلی از کلمات
عربی هستند که االن
دیگر معنی تازهای
پیدا کردهاند .همچنین
سعی کردم از متون
چاپی فرهنگ عربی
به عربی هم از  150تا
 200سال پیش به این
سو بوده است استفاده
نکنم.

دیگران ترجمه کردنــد اما اگر خدا به
من توفیقی داد شاید آن را هم ترجمه
کنم .در کل شــیوه من در ترجمه هر
ب یکی بوده است؛ یعنی نثری
سه کتا 
که نثر معیار اســت به اضافه کمی از

آرکاییســم یا همان باســتانگرایی.
ترجمه من از کتاب نهجالبالغه  7سال
طول کشید .بخشی از این مدت صرف
تعلیقات و حاشی ه شــد .مث ً
ال اگر امام
علی (ع) شــعری را در سخنانشان به
کار بردهاند ،من تاریخچهای از آن شاعر
و شــعر را پیدا و ســعی کردم بخشی
از زندگینامــ ه آن شــاعر را در پاورقی
بنویسم .همچنین در ترجمه آن سعی
کردم منابعم منابع دســت اول باشد و
لذا از متون و منبعهای عربی مصر هم
خیلی استفاده کردم .از کارهای دیگری
که در ترجمه این کتاب انجام شد این
اســت که سعی کردم معانی کلمات را
از قدیمیتریــن فرهنگهای عربی به
فارســی پیدا کنم .برای اینکه خیلی
از کلمات عربی هستند که االن دیگر
معنی تــازهای پیدا کردهاند .همچنین
ســعی کردم از متــون چاپی فرهنگ
عربی به عربی هم از  150تا  200سال
پیش به این ســو بوده است استفاده
نکنم .درحقیقت این دقت را داشتم که
مفاهیم را به همان معنایی که در همان
 1400سال پیش بهکار رفته استفاده
کنم نه معنی امروزی آنها.
ëëکتاب برای چه قشــری بیشتر
قابل استفاده است و استقبال از
کتاب چطور بوده است؟
میتوانم بگویم برای همه قشــرها
خوب است اما از دانشجو به باال بیشتر
میتوانند از آن بهره ببرند .استقبال از
آن هم تا به اینجا خیلی خوب بوده و
قرار است ناشــر بزودی چاپ جدیدی

دو زانو در محضر موال

وفاق ،شرط بهرهوری از آموزههای علوی

در رکاب
نهج البالغه

حجت االسالم عبدالحمید معادیخواه

ســهم این قلــم در بهرهوری
این روزنامــه از فرصت رمضان،
یادآوری یکی از آموزههای علوی
اســت .مخاطب این قلم میداند
در نخستین گام ،درآمد گونهای
را پیشــکش کــردم کــه در آن
از دشــواری کار این قلم ســخن
رفت و نوشــتم:میدانم که نسل
کنونی از هیاهو خســته و شاید
تنگ حوصله اســت .باید افزود
که این سخن هم آموزهای علوی
بود؛ چنانکه در پرتو آن میتوان
نتیجه گرفت که در میدان ستیز،
تقوا قربانی میشــود! اگر تقوا را

از آن را با ویراست دوم من آماده کند.
ëëشما به دلیل انسی که با ترجمه
متن نهجالبالغــه دارید ،بهتر از
دیگران با زیر و بمهای آن آشنا
هســتید ،به نظر شــما اهمیت
این کتــاب بهویژه برای خواننده
امروزی چیست؟
به نظر من بســیار با اهمیت است
به دلیل اینکه کســی اگر فقط همان
ترجمه فارســی کتاب را بخواند از آن
بهرههای فراوان میبرد .من در مقدمه
کتاب ســعی کردم خواننــده قبل از
شــروع بــه خوانــدن نهجالبالغه این
مطلــب را بداند کــه از معجزات امام
علی (ع) در نهجالبالغه این اســت که
در سخن او ،ســجع ،تابع معناست نه
معنا تابع ســجع ،یعنی امام (ع) بدون
قربانی کردن معنا ،کالمشــان مسجع
اســت و در تمام نهجالبالغه حتی یک
مورد هم نمیتوان پیــدا کرد که امام
(ع) بهخاطــر رعایت ســجع ،مفهوم
کالم خــود را تغییــر داده باشــند .از
مطالب دیگر در نهجالبالغه این اســت
که امام(ع) مرگاندیشی دارند؛ یعنی
بسیار به مردم یادآوری میکنند که به
فکر این باشــند که جاودانه نیستند و
سر و ت ه زندگی آنها در این دنیا بیشتر
از  100ســال نیست اما بعد از آن باید
به طور جاودانه پاســخگو باشند .البته
امام (ع) چون خطبهها ،سخنرانیها و
نامههایشان بیشتر در طول سالهای
حکومت کردنشان بوده ،در حوزههای
مختلفی خطبه ،نامه و ســخن دارند و

لذا شما در گفتههایشان همه موارد را
میبینید .برخی قسمتهای این کتاب
را که می خوانید لرزه بر اندا م میافتد
و مو بر بدن راســت میشود .وقتی که
ایشــان به قدری بعضی از قســمتها
را به دقت تشــریح کــرده و گفتهاند
که آدم شــگفتزده میشــود .مث ً
ال
توصیــف بیماری کــه در حالت مرگ
است ،آنقدر خوب بیان شده است که
همه آن لحظههای جــان کندن او را
میتوان دیــد .همین توصیفات دقیق
را در مــورد طاووس هم انجام دادهاند،
در نهجالبالغه ما بــه توصیفهایی از
طاووس ،خفاش و  ...هم برمیخوریم.
این توصیفها آنقدر دقیق است که آدم
شگفتزده میشود.
ëëمســأله ســبک زندگی این
روزها از اهمیت باالیی برخوردار
شده است ،از گفتههای حضرت
علی(ع) در نهــج البالغه درباره
سبک زندگی بگویید.
نصیحتــی که به امام حســن (ع)
داشــتهاند و خیلی هم طوالنی است
از مواردی اســت که میتــوان در این
مورد توصیه کرد .اگر کســی همان را
بخواند کافی اســت چه برسد به اینکه
از اول تــا آخر نهجالبالغــه را بخواند.
شــما همینطور کتاب را باز کنید ،هر
کدام از صفحاتی که بیاید ســخنی در
این ارتبــاط پیــدا میکنید(.کتاب را
برمیدارد و به طور تصادفی صفحهای
را باز میکند) مثل اینکه االن من این
صفحه را باز کــردم و این کلمه قصار
آمد« :دل مانند بدن افسرده میشود،
برای آن سخنهای نغز و ناب دست و
پا کنید ».این کلمه قصار  197اســت.
بقیه صفحات هم همینطور است ،هر
کجــای کتاب را باز کنیــد یقیناً یک
راهنمایی ،راهگشــایی در فاخرترین
کلمات خواهید یافت.
ëëیکــی از چهرههایــی که در
ایران در زمینــه پژوهش درباره
نهجالبالغه میشناسیم ،مرحوم
عالمــه محمدتقــی جعفــری
است ،ایشــان در این روند چه
تأثیرگذاریهایی داشتند؟
من خدمــت ایشــان ارادت دارم.
ایشان از بزرگانی هستند که در زمینه
شــروح نهجالبالغه زحمت کشیدند و
آثار ازشمندی دارند .ایشان بهخصوص
چون نــگاه حکیمانه و فلســفی هم
داشتند و از طرفی هم به مثنوی مولوی
عالقهمند بودند ،شــرح ایشــان برای
عدهای که در ایــن حوزهها عالقهمند
هستند بسیار راهگشاست.

به یاد بزرگ حامی پیامبر ،جناب ابوطالب
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با دروغ میتوان به هدف رسید!

درس های
بسیار شــنیدهایم که سیاست پدرو مادر ندارد،
زندگی
بر دوز و کلک اســتوار اســت و اصول اخالقی
در آن محترم شــمرده نمیشود .ماکیاولی هم
در کتاب شــهریار بر این سخن صحه گذاشته
وبسیاری از سیاستمداران در عمل آن را تأیید
میکنند.
اما سیاست امیرالمؤمنین علی علیه السالم
دکتر منصور پهلوان
مبتنی بر راســتی و درســتی است .در خطبه
 ٢٠٠نهــج البالغه میفرماید :به خدا ســوگند
معاویه سیاستمدارتر از من نیست اما او نیرنگ
میکند و فســق و فجور مرتکب میشود و اگر
کراهت نیرنگ نبود من از او سیاستمدارتر و هشیارتر بودم.
جملهای هم وجود دارد که بســیاری از سیاســتمداران آن را تأیید
میکنند و آن این اســت که میگوید :هدف وســیله را مباح میکند.
یعنی اگر هدف واالیی داشتی میتوانی از هر وسیله ممکن برای تحقق
آن استفاده کنی ،دروغ ،خیانت ،نیرنگ ،ستم ،شکنجه و هر اقدام دیگر.
اما امام علی علیه الســام در خطبه  ١٢٦نهج البالغه میفرماید :آیا به
من میگویید پیروزی را با جور و ســتم بهدســت آورم؟ أ تأمرونی أن
اطلب النصر بالجور؟ هدف خوب وسیله خوب هم میخواهد ،نمیشود
از هر وســیلهای برای تحقق بخشیدن به اهداف  -و لو مقاصد عالی -
استفاده کرد.
آری جمله هدف وســیله را مباح میکنــد در مکتب علوی کالمی
ناصحیح و ناروا است.

عکس :رضا معطریان  /ایران

ون َمآ أَ َم َر ا ُ
هلل ب ِ
یوص َل
ی ْق َط ُع َ
ِه أَن َ
و از همــان کــه خــدا دســتور داده بدان
بپیوندند ،میبُرند( .بقره)27/
هرجــا خــدا گفته بــرو ،آنجا نمــیرود .خدا
میفرماید :به مردم ستمدیده بپیوند و از ستمگران ب ُِبر ،او برعکس عمل
میکند :به ســتمگر میپیوندد و از ســتمدیده میبُرد! خدا میفرماید
بــه مردم پــاک بپیوند و از مردم ناپاک دور بــاش ،مگر در خودت آن
صالحیت را ببینی که مربّی آنها باشــی و آنها را به راه راســت جذب
کنی .او برعکس رفتار میکند ،با ناپاکان ســر الفت دارد و با پاکان سر
بیمهری و کم مهری!
دوســتان عزیز! یکی از بدترین و مؤثرترین عوامل انحطاط فضیلت
در جامعه ما این اســت که آنهایی که کم و بیش در دلشان دوستدار
فضیلتاند و گرایشــی به فضل و فضیلت و پاکی و تقوا هم دارند ،عم ً
ال
در زندگی ،در لشکر ناپاکان بیشتر پیدایشان میشود تا در لشکر پاکان!
چطور میشود انتظار داشــت در جامعهای فضل و کمال و تقوا باال
رود و صاحبان فضیلت تعدادشان بیشتر شود ،در حالی که همانهایی
کــه میگوینــد چه خوب میشــد جامعه ما رو بــه فضیلت میرفت،
خودشان در صف ناپاکان باشند؟!
بنشینند و حساب ساالنه زندگیشــان را تنظیم کنند و ببینند در
طول ســال چند برخــورد تقویت کننــده روح و دل و جان با پاکان و
صاحبان فضیلت داشــتند و در زندگیشــان چند تجلّی تقویت کننده
جنــاح ناپاکان داشــتند؟ با حرف نمیشــود ،باید عمل کرد .انســان
موجودی اســت که از محیط خودش تأثیر میپذیرد .این چه انتظاری
اســت که ما داریم؟ از انســانی که خدا خواسته با محیط زندگی کند،
انتظار داریم خودش را از محیط جدا و تفکیک کند و بگوید محیط هر
چه هست ،من همانم!
درســت است که انسان پاک میکوشد به این چیزها اهمیت ندهد،
امــا از تأثیر ناخودآگاه این عوامل در محاســبات اجتماعی نمیشــود
غفلــت کرد .وقتی در جامعهای هر کس هر قــدر ریاکارتر ،متظاهرتر،
پردهپوشتر و از گفتن حق خوددارتر است حتی در میان مردم پاک و
فضیلت دوست موقعیت و جایگاهش بهتر باشد ،چگونه میتوان انتظار
داشت در چنین جامعهای فضیلت رشد کند؟!

ماه مهر
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ارج میگذاریم ،باید از هر میدان
ستیزی فاصله بگیریم!
ëëغفلــت ســخنوران و
قلمداران از یک نکته!
شاید بتوان گفت ،هیاهوزدگی
که بر رســانههای سنتی و مدرن
این کشور سایهای سنگین داشته
است ،ریشــه در غفلت سخنوران
و قلمداران ما از این نکته داشــته
است!
به بیانــی دیگر بســیاری از
رســانهداران ما  -دیروز و امروز-
فراموش کردند که شــأن رسانه،
پرهیز از کشــمکشهایی است
که بیارتباط با سیاســت نیست!
چ و خم
اینک مخاطب را به این پی 
نمیکشــانم که ،آیا نمیتوان در
عرصههای سیاســی نقش داشت
بیآنکه با حریف و رقیب ،درگیر
ستیز شد!
ëëفلسفه روزه در رمضان!
میدانیــم کــه این مــاه در
پیونــدی تنگاتنگ با تقواســت؛
چنانچه قرآنکریم از این اکسیر
انسانســاز -در پیا م گرامیداشت
زمان پرتوافکنی وحــی با روزه-
چنــان یاد میکند کــه میتوان

نتیجــه گرفــت؛ راز ارزش مــاه
رمضان در ارتباطش با قرآن است؛
چونان :ظــرف زمانی پرتو افکنی
این کتاب! و برای گرامیداشــت
چنان زمــان برکتخیــزی ،به
انجام روزه دســتور یافتهایم؛ تا:
خویشتنبانیبیاموزیم!
ëëتقوا رمز آشــنایی با این
متن!
بر نکتههــای گذشــته باید
ایــن نکتــه را هــم بیفزاییم که
در نخســتین آیههــا در ســوره
دوم قــرآن -با نام بقــره -بر تقوا
بهنام کلیــد قرآن تأکید شــده
اســت؛ چنانکه اگر بر آنیم که از
مخاطبهای آشنای قرآن باشیم،
باید :خویشتنبانی بیاموزیم!
ëëجمعبندی
آنچهگذشت،چنینجمعبندی
ش ماه
میکنم که :نمیتوان از ارز 
رمضان ســخن گفت و به «وفاق
ملی»نیندیشید!
چرا که در پرتو آموزهای علوی
آموختیم که :در فضای ســتیز و
تخاصم ،این تقواســت که قربانی
میشود!
بر ایــن پایه آنان که همچنان

بزرگداشت
بر طبل اختــاف میکوبند ،چه
پاسخی برای این پرسشها دارند:
آیا باور ندارند که :فلسفه روزه
تقواست؟
آیا در نخستین آیههای کتاب
خدا  -پــس از فاتحــه الکتاب-
نخواندهاند که :این کتاب ،هدایتگر
کســانی اســت که تقوا را تجربه
کردهاند؟
بــا این همــه اگر به ســتیز
دل خوشانــد و برای رســیدن
این جامعــه به «وفــاق» گامی
بــر نمیدارنــد ،با این ســخن و
آموزه علــوی چه میکنند که :او
کــه در میدان تخاصــم میتازد،
خویشتنبانی را نمیتواند؟!
مخاطبهای این قلم ،آیا اینک
با من همدلانــد که :تالش برای
«وفاق ملــی» بیش از هر چیزی
 در ماه رمضان -دارای اولویت وبایستگی است؟!
تــا کار این قلــم عقیم نماند،
ناگزیر باید بــه هیاهو پایان داد و
توگو را تجربه کرد!
گف 
تا با چنین نگاهی به آموزههای
علــوی  -در فرصت آینده -با هم
بنگریم ،بدرود.

مجاهد مظلوم

دکترعبدالحسینطالعی تاریخ – این پیر کهنسال سپیدموی – در گذر عمر
دراز خود ،بســی روزها و شورها و سوزها دیده است.
برگهایی را دیده و از آنها گذر کرده و گزارش هایی به
ما داده است .روزی در گذر ایام ،به رویدادی شگفت رسید به نام ظهور پیامبری
که ســخنی تازه ولی آشــنا آورده بود؛ تازه نسبت به شبه فرهنگ – بلکه ضد
فرهنگ – جاهلی آن روزها ،ولی آشنای فطرت و درون انسانها ،در هر زمین و هر
زمان .بدین روی ،بر جان نشست و جانها و جهانها را عوض کرد؛ تغییری که
ظلمت پرستان را خوش نیامد و آنها را در کمین کینههای تازه نشاند .حامیان
این حرکت آسمانی در آن روز دشوار ،حقی بزرگ در این روزها بر پیروان این
دعوت الهی دارند .در شــمار نخستین و مهمترین این حامیان ،باید از جناب
ابوطالب – عموی بزرگوار پیامبــر – یاد کرد .بزرگ مردی که با بهرهگیری از
جایگاه خود در قبیله بنی هاشم یک تنه در برابر مشرکان ایستاد ،در درون ایمان
آورد ،ولی به ظاهر آن را نشان نداد ،مگر در اشعار جاودانه اش ،آن هم با لطافتی
مثال زدنی .با درایتی معنوی دفاع خود از رســول رحمت را ادامه داد؛ خدمتی
شــایان که بروز آن در روزهای دشوار محاصره «شعب ابیطالب» به اوج رسید.
سالها گذشت و حاکمانی ستم پیشه ،با سوءاستفاده از نام پیامبر رحمت ،خوان
قساوت و خشونت خود را گستردند .گروهی از سادات در برابر این ستمگریها
ایستادند که حاکمان اموی و عباسی آنها را به حبس بردند و کشتند ،گرچه نام و
مرامشان در تاریخ ماند .امویان و عباسیان در کنار مقابله جسمی با آن معارضان،
آنها را «طالبیین» نامیدند ،و همزمان با آن آزارها ،به نیای واالیشان نسبت شرک
و کفر دادند تا اعتبار معارضان را هدف گیرند و دســت خود را از جنایات شان
بشویند .پیش از همه اینها باید از کینه دیرینهای یاد کنیم که نسبت به قهرمان
توحید ،حضرت علی مرتضی در دل میپروراندند و پیوسته بیشتر میشد .بدین
گونه در یک سوی ،گفتارها و نوشتارهایی با درونمایه انکار ایمان ابوطالب پدید
آمــد و ادامه یافــت که تا کنون نیز تداوم دارد .در ســوی دیگر ،امامان نور ،تا
توانستند ،به دفاع از این مجاهد مظلوم برخاستند و عظمت مقام او را بازنمودند.
گاهی جناب او را با «اصحاب کهف» همانند دانســتند که ایمان خود را نهان
داشت تا لوای توحید در برابر توفان شرک بر زمین نیفتد .گاهی جایگاه واالی او
در شفاعت امت را بیان کردند و گاهی به تشریح تاریخی اقدامهای او پرداختند.

