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ساپینتو و استقالل
رفاقت در آستانه رقابت

پایان تاخت و تاز مونسون
بارشهــای ســیالبی تابســتان امســال کــه از سیســتان و
بلوچســتان آغــاز و دامنــه آن بــه چندیــن اســتان و حتــی
پایتخت نیز کشــیده شــد ،دیگر به پایان رســیده و آنطور که
پیشبینیهای هواشناســی نشــان میدهد از فردا (جمعه)
دیگر خبری از تاخت و تازهای مونسون نخواهد بود.

 8روز دیگــر لیــگ برتــر فوتبال ایران دوباره ازســرگرفته میشــود
تــا دوبــاره رقابتــی داغ و نفســگیر میــان  16تیــم حاضــر در ایــن
مســابقات شــکل بگیرد ،اما یکــی از تیمهایی که نگاه بســیاری از
عالقهمندان را به خود جلب کرده ،استقالل است.
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«ایران» سهم کم دانشآموزان استانهای کشور
در مقابل تهرانیها در المپیادهای علمی را بررسی کرد

تعزیهخوانان با انتقال پایتخت صفویه
از شیراز ،به تهران آمدند

نگاهی به تاریخچه تعزیه

80درصدالمپیادیهاتهرانیاند
در مسابقات جهانی امسال سه نفر از دانشآموزان شرکت کننده از شهرستانها هستند
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ماهیت و کارکردهای اجتماعی خط
در گفت و گو با کاوه تیموری

هنر خوشنویسی در مسیر
نقش آفرینیهای جدید

فارس

ما وظیفه داریم که برای خوشنویسی نقشآفرینیهای تازه
انجام دهیم .برای این نقشآفرینیهای تازه گریزی نیست
کهاتاقفکریوجودداشــتهباشــدتاببینیمخوشنویســیچطور
میتوانددرطولزمانتداومیابد.اگرکارکردگراباشــیمبایدیک
عالمت سؤال بزرگ بگذاریم که خوشنویســی در دوران معاصر
کهکارکردهایگذشتهرانداردچطورمیتواندنقشآفرینیکند؟
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مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی
خبر داد:

جلوگیری از
صدور مجوز ساختوساز
در بستر رودخانهها

وزارت میراث فرهنگی یک روز پس از ورود سازمان بازرسی کل
کشور به موضوع خروج تابلو مظفرالدین شاه از کشور ،خبر داد
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تشکیل کمیته
مبارزه با
قاچاق اشیای تاریخی
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آیا لیست ساختمانهای ناایمن پایتخت علنی خواهد شد؟

اعتراف عامل گروگانگیری در آجودانیه:

میخواستم از مفسدان
اقتصادی انتقام بگیرم

زن و شــوهر تحصیلکرده کــه در خانهای واقــع در آجودانیه
تهران دســت به گروگانگیری مسلحانه زده بودند پس از 3
ساعت عملیات ویژه پلیس در حالی دستگیر شدند که...
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لیست پردردسر
پرخطرها!

شــهرداری تهران قول داده تا بزودی لیست ساختمانهای
پرخطر را علنی کنــد .این خبر را مهدی اقراریان ،یک عضو
شورای شهر تهران اعالم کرده است.
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معاون پرستاری وزارت بهداشت مطرح کرد

پرستاران در 
صدر
اعتماد اجتماعی در جهان

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت :ورود سازمانهای حرفهای
مانند نظام پرستاری و انجمنهای علمی در کنار مطالبات صنفی و
حتی جلوتر از آن ،باید داعیه دفاع از حقوق مردم باشد.
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پیامعاشورا،پاسداشتعزتوکرامتانسانیاست

مرگی که آبروی زندگی است
آیتاهلل عبداهلل جوادی آملی

از بارزترین پیامهای نهضت عاشورا ،تشخیص حق و باطل ،صدق و کذب ،حسن و
قبح ،ذلت و عزت ،کوری و بینایی ،کری و شــنوایی ،ســفاهت و خردورزی ،سرانجام،
مرگ و زندگی اســت .همه انســانها با این معانی و مفاهیم در ارتباطند و اگر آنها را
از هم تشــخیص دهنــد ،بهدنبال مصداق صحیح آن حرکــت میکنند وگرنه گرفتار
مغالطــه در عمل خواهند شــد .همه میخواهند بفهمند کــه حق یعنی چه و باطل
چیست تا حق را پذیرفته ،از باطل فاصله بگیرند .همگان درصدد هستند بدانند که
صدق و کذب چیســت تا صادق شــوند و از کذب پرهیز کنند .همچنین تمایل دارند
بفهمنــد که عزت و کرامت و ذلت و لئامت در چیســت تــا عزیزانه و کریمانه زندگی
کنند و از زندگی ذلت بار و لئیمانه بپرهیزند.
ëëواقعیت مرگ و زندگی
ریشــه همه این امور ،مرگ و زندگی اســت و همه میخواهند بدانند که حیات و
مرگ چیست؟ به ظاهر ،این گونه از الفاظ ،مفاهیم روشنی دارند و هر انسانی خیال
میکند که تشخیص معانی آنها آسان است .از این رو ،میپندارد که نیازی به راهنما
ندارد و خود را در تشخیص مصادیق آن موفق میبیند .چنین پنداری در بسیاری از
افراد وجود دارد ،هم آنها که سلطه گرند و هم کسانی که سلطه پذیرند.
سلطهگر میگوید :حق با من است و سخنم صادق است و من عزیز ،کریم ،بصیر،
خردورز و زنده ام .در مقابل ،سلطه پذیر نیز همین ادعا را دارد ،چنان که انسان ستم
ستیز نیز همین دعوا را دارد .بنابراین ،تشخیص این امور برای بسیاری از افراد آسان
نیست و باید در این کار از منبع اصلی شناخت ،یعنی قرآن و خاندان اهل بیت(ع)
بهــره گرفت .خداوند در قرآن فرموده اســت :عدهای را شــما ظاهراً خردمند ،بصیر

و شــنوا میپندارید ،اما آنها ســفیه ،کور و کرند و گروهی را راســتگو میدانید ،اما آنها
دروغگویند و برخی را محق میدانید ،ولی آنها باطل گرایند و ســرانجام میفرماید:
و گروهی را زنده میدانید ،حال آنکه آنها مرده اند؛ (لهم قلوب الیفقهون بها و لهم
أعین الیبصرون بها و لهم اذان الیسمعون بها) .سرانجام ،قرآن کریم همه این امور
را جمعبندی میکند و میفرماید :اینان مردهاند ،ولی شــما آنها را زنده میپندارید.
کافــر مرده اســت و کســی که میگویــد :همه هویــت انســان از گهواره تا گــور خالصه
میشــود و پس از آن هیچ خبری نیســت ،چنین کســی چون همه حیات را در قلمرو
طبیعــت خالصــه میکند ،از نظر جان مرده اســت .از این رو ،بصیر ،ســمیع ،محق،
صادق ،عزیز و کریم نیست؛ چون الشه صرف ،از این اوصاف کمالی بیبهره است.
ëëزندگی عزتمند در سایه حق
ســاالر شــهیدان(ع) مانند آبــای گرامی و خانــدان کریمش تا میتوانســتند از راه
تعلیم و تزکیه و پند و اندرز ،این گونه از معانی را برای عموم مردم تشریح میکردند.
در آن عصــر و زمــان ،داعیه داران فراوان بودند ،به گونهای که ســردمداران حکومت
اموی از یک سو سخن میگفتند و خاندان اهل بیت(ع) از سوی دیگر ،درست مانند
عصــر موســای کلیــم(ع) که خود موســی(ع) و بــرادر گرانقدرش هــارون(ع) به یک
ســبک سخن میگفتند و درباریان فرعون و ســخنگوی دربار فرعون نیز طرز دیگری
ســخن میگفتند .بر پایه سخن خداوند در قرآن ،فرعون به مردم میگفت :سخنان
موســای کلیــم را گوش ندهید؛ چون او میخواهد آشــوب کند؛ (إنــی أخاف أن یبدل
َ
دینکم أو أن یظهر فی األرض الفســاد)«من میترســم موســای کلیم دین شــما را از
َ
شــما بگیرد و با فتنهگری در کشــور آشــوب کند و امنیت و استقالل مملکت را بر هم
زند ».ســخنان موســای کلیم و حرفهای فرعون ،هر دو در جامعه طرفدار داشــت.
عدهای سخنان کلیم خدا را میپذیرفتند و برخی هم به سخنگویان دربار فرعونیها

دل میدادند .این دو نوع ســخن و ادعا همیشــه بوده و هســت؛ چه پیش از موســای
کلیم(ع) و چه پس از آن ،هم در زمان ساالر شهیدان و هم پس از آن.
وقتی حســین بن علی(ع) در چنین فضایی ســخنرانی و موعظه را بیاثر یافتند
و یقین کردند که تنها خون میتواند جامعه را روشــن کند ،دست به نهضت عاشورا
زدند و در جریان عاشورا آن مطلب کلیدی را به مردم فهماندند .وقتی کلید فرهنگ
در مکتب فرهنگ دین را باز میکنند و
دین به دســت مردم داده شــد ،مردم با آنِ ،
گنجینههــا را در این مکتب میبینند .آنگاه مصادیق عزت و ذلت ،لئامت و کرامت،
اســتقالل و وابســتگی و امنیــت و ناامنــی و ســرانجام ،حــق و باطــل را میشناســند.
بنابراین ،تشــخیص مــرگ و حیات واقعی ،قهراً تمییز صــدق و کذب ،حق و باطل،
عزت و ذلت ،لئامت و کرامت و ...را در پی دارد.
ëëمرگ کریمانه عین عزت است
حضرت حسین بن علی(ع) به یاران و سلحشوران خود فرمودند :دیگران مرگ
را پایــان خط زندگی میدانند ،ولی من آن را ســر پل و آغــاز حرکت جدید میدانم.

«فما الموت إال قنطره« »....مرگ ســر پل اســت و همه مزایا پس از پل است» .عبور
از این دریا و شط عظیم ،بدون پل امکان ندارد و همه کماالت مانند کرامت ،صدق،
بینایــی ،حق و ســرانجام ،کمال حیات در آن ســوی پل اســت .پس ،بایــد برای زنده
ماندن و ادراک همه این معارف و انتقال آنها به دیگران ،راه شهادت را برگزید.
آن حضرت فرمودند :آن ســینههایی که در کام ما شــیر ریختند ،اجازه نمیدهند
که طاعت لئام را بر مصارع کرام ترجیح دهیم .مرگ کریمانه ،عزیز است و زندگی
لئیمانــه ذلیل .من از ســینهای شــیر خورده و در دامنی رشــد کرده و در کنــار مائده و
مأدبه وحی ای تربیت شدهام که اجازه زندگی پست را به بشریت نمیدهند.
ســخن ساالر شــهیدان برگرفته ازاین آیات قرآن اســت( :و ال تحسبن الذین قتلوا
فی سبیلاهلل أمواتاً بل أحیاء عند ربهم یرزقون)( ،و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیلاهلل
ٌ
أموات بل أحیاء و لکن ال تشــعرون) .در این دو آیه ،از پندار مرده بودن شــهدا و نیز از
به زبان آوردن چنین سخنی نهی شده است؛ یعنی قرآن میفرماید :نه تنها نگویید،
بلکه خیالش را هم نکنید که شــهید به پایان خط رســید و از دنیا رفت؛ بلکه شــهدا
زندهاند و در نزد پروردگارشــان متنعم هســتند .اگر کســی عنداهلل بود ،مانند فرشته
زندگــی میکند .در بیــان نورانی امیرمؤمنان(ع) آمده اســت« :ســبحان اهلل» غذای
فرشته است ،چون او تن مادی ندارد تا غذای مادی و طبیعی طلب کند .اگر چیزی
مجرد و فراطبیعی شد ،غذای فراطبیعی دارد .بدن با نان و گوشت تغذیه میکند،
اما جان مجرد با علم و اندیشــه تغذیه میشود .فرشتهها با علم و اندیشه ،تسبیح،
تحمیــد ،تکبیر و تهلیل تغذیه میشــوند و شــهدا نیــز با این امور زندهانــد و نزد خدا
روزی میخورند .آنان بدن دارند ،اما ابدان آنان مناسب با نشئه حیات آنهاست.
برگرفته از سخنان حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی
گردآوریوتنظیم :حجتاالسالموالمسلمینامیرمیثم سعیدیاعال

سیریدرکتاب«ترجمةاالمامالحسینبنعلی»ابنعساکرو بهتصحیحواستدراکمرحومعالمهجعفرینجفی

عاشورا به روایت اهل سنت
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فاجعه جانگداز عاشــورا مشعل جاودانهای است که
اهل دل را به سوی خود میخواند و آموزههای هماره
مانــدگارش درســنامه انســانیت اســت که ماننــد کتابی
تا همیشــه به روی بشــر گشــوده اســت .بدین روی کمتر
عبدالحسینطالعی
دانشــوری از خیــل عالِمــان اقالیــم قبله میتــوان یافت
استاد دانشگاه قم کــه در باب این مهم از طریق قلــم یا بیان عرض ارادتی
نکرده باشد ،خواه به تکنگاری یا چند سطری در کتابی و خواه به مجلسی مستقل
یا بخشی از یک مجلس .و این همه در مورد دانشوران شیعی شدت میگیرد که هر
ساله با فرا رسیدن ماه محرم ،مرغ جانشان به سوی دشت خون رنگ «طف» پرواز
میکند و سراسر اقالیم شیعی رنگ حماسه و همدردی با شهیدان همیشه جاوید
نینوا میگیرند .در این میان هزاران هزار حماســه انســانی آفریده میشــود که توان
گردآوری آنها در صدها مجلد ممکن نیست.
در میان این حماســهها ،آثار مکتوب جایگاهی ویژه دارند ،از آن روی که درگذار
تاریــخ باقــی میمانند تا همراهی قلبی پدیدآورنــدگان این آثار با امــام نور و یاران
ظلمت ستیز حضرتش را گواهی دهند.
یکی از آثار مهم تاریخی در این زمینه ،بخش مربوط به ســومین امام از کتاب
گســترده «تاریخ دمشــق» اســت که ابن عساکر مورخ ســنی قرن ششم هجری
قمری به تفصیل تمام نوشــته اســت .او در این کتاب ،در باره هر کســی که کمترین
ارتباط با شــهر دمشق در کارنامه زندگیاش یافته ،سخن میگوید .البته مطالب او
گــردآوری متن روایات تاریخی بدون تحلیل و فقط با تقســیم موضوعــی ،غالباً ،از
گهواره تا گور ،اســت .ولی برای هر نقل تاریخی تمام ســند خــود تا گوینده اصلی را
میآورد .بدین سان دست آیندگان را برای نقد و بررسی هر مطلبی باز میگذارد.
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متــن کامــل این کتاب بارها در کشــورهای عربی منتشــر شــده و هر بــار بیش از
 60جلد را به خود اختصاص داده اســت .برخی از دانشــوران مانند ابن منظور نیز
منتخباتی از آن را فراهم آوردهاند که آن هم انتشار یافته است.
بخش امام شــهید از کتاب ابن عساکر شــامل  398خبر تاریخی و حدیث نبوی
اســت .با تقســیم موضوعــی که عناویــن زیر بخشــی از آن اســت :نســب ،والدت و
نامگــذاری ،کنیه ،شــباهت امام ســوم بــه پیامبر خاتم ،آیــات و روایــات در فضایل
حضرتــش ،ویژگیهــای اخالقــی آن امــام همــام ،که نزدیک بــه نیمــی از کتاب را
در بــر میگیــرد .نیمــه دوم کتــاب ،قضایــای مرتبط با عاشــورا را پوشــش میدهد،
مانند :پیشــگوییهای پیامبر در باره شــهادت سبط شــهید ،گزارشهای مربوط به
ســفر آســمانی حضرتش از مدینه تا کربال ،رویدادهای مرتبط با شــهادت ایشــان،
فرجام دنیایی و آخرتی اشــقیا ،محل و تاریخ شــهادت ،ماجــرای مزار حضرتش و
سرودههایی در رثای آن جناب.
مســتدرکات عالمه شیخ محمد رضا جعفری نجفی ( 1431 – 1350قمری)
بر این مجلد ،موضوع این قلمانداز است.
عالمــه شــیخ محمد رضــا جعفری اشــکوری در روز جمعه هفتم شــوال ســال
1350هـ.ق در نجف اشــرف متولد شــد .وی تحصیالت مقدماتی را به سرپرســتی
پدرشــان که از شــاگردان حضرات آیات سید ابوالحسن اصفهانی و محقق میرزای
نایینی بودند ،پشــت سر گذاشت .ایشان در ســال 1364هـ.ق و در حالی که چهارده
ســال از عمرشان نگذشته بود ،پدرشــان را از دست دادند ولی هیچگاه این ضایعه
باعــث رکــود و عقب ماندگی ایشــان در تحصیل نشــد .معظــم له بعــد از ورود به
حــوزه علمیــه ،درس «ادبیــات عــرب» را نزد «مــدرس افغانی»« ،منطــق» را نزد
«عبدالصمد یزدی» ،فلسفه را نزد«صدرا بادکوبی» و «فلک» را نزد «عبدالجلیل
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به چاپ رســیده اســت .همچنین ترجمه انگلیســی کتاب کافی و ترجمه انگلیسی
نهج البالغه نیز با اشراف ایشان و تعلیقات و حواشی ایشان به چاپ رسیده است.
رحلت ایشان در سال  1389شمسی روی داد.
محقق جعفری در مســتدرک خود بر کتاب ابن عســاکر ،گزارشهای تاریخی
و احادیثی را که در کتابهای اهل تســنن در باره شــهید کربال با زحمت و تتبع
فــراوان یافتــه ذیل مطالب مرتبــط با متن جای داده اســت کــه در مجموع حدود
ســه برابر متن کتاب را در ذیل صفحات آن جای داده اســت .به عبارت دیگر ،متن
کتاب ابن عساکر  398نقل تاریخی و اضافات عالمه جعفری به حدود  1200مورد
میرسد .در میان این اضافات ،گاهی  40نقل تاریخی مفصل (ذیل گزارش شماره
 )256میبینیم که خود ،حدود  40صفحه را در بر گرفته و در حد یک کتاب مستقل
به شــمار میآیــد .همچنین  36نقل که ذیل شــماره  277آمــده در حد یک کتاب
مستقل است .به عبارت دیگر ،در درون این کتاب ،چندین کتاب ریز و درشت وجود
دارد کــه میتوانــد در پژوهشهای حســینی مورد رجوع محققان قــرار گیرد .طبعاً
ارزیابی و ارج گزاری این کتاب ارزشمند ،مجالی دیگر میطلبد که در این یادداشت
نمیگنجد .شــایان توجه اســت که عالمه محقق معاصر جناب ســید محمد رضا
حسینی جاللی بر اساس کتاب ابن عساکر ،با حذف اسناد و تلخیص متن منقوالت،
کتابی با عنوان «الحسین علیهالسالم ،سماته و سیرته» نگاشته است که بارها منتشر
شــده و ترجمه فارسی آن به قلم استاد جویا جهانبخش با عنوان «سیره و سیمای
امام حسین علیه السالم» نیز انتشار یافته است.
این تالش علمی پیش از انتشار استدراکات عالمه جعفری بر کتاب ابن عساکر
بوده است .لذا بهجاست که با نشر این استدراکات ،یک بار دیگر تلخیصی عالمانه
مانند تلخیص پیشین تهیه و منتشر شود.
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عادلی» فرا گرفت.
استاد جعفری عالوهبر گذراندن دروس سطح خود نزد استادان بنامی همچون
آیات عظام ســید عبداالعلی ســبزواری ،میرزا محمد اردبیلی ،شــیخ علی کاشــی،
شیخ مرتضی الهیجی ،سید احمد اشکوری و حاج میرزا حسن یزدی ،به یادگیری
زبان انگلیسی نیز مبادرت فرمود .بهرهگیری از محضر آیات سید ابوالقاسم خویی و
عبدالحسین امینی نیز در کارنامه او دیده میشود.
عالمــه جعفری عالوهبر چندین ســفر بــه اروپا و قاهره ،در ســال  1382هـ.ق به
اندونزی مســافرت کرده و بالغ بر شــش ماه در آن محیط به ترویج احکام اسالمی
اشــتغال داشــته و ســپس به نجف اشــرف مراجعت و در آنجا مشغول به تدریس
شــدند .ایشان مدتها در دانشــگاه فقه نجف بهعنوان استاد ممتاز و در حوزههای
تاریــخ اســامی ،اصــول عقایــد ،اصول فقه و تفســیر قــرآن تدریس کــرده و صدها
دانشجو از دروس عالیه ایشان مستفیض شدند .استاد در سال  1392هـ.ق و در اثر
فشــار رژیم بعث عراق به تهران مراجعت کرده و نزدیک به ســه دهه مشــغول به
تدریس و تربیت جوانان متدین گشتند .معظم له دارای آثار متعدد در زمینههای
مختلف است که برخی از آنها بهصورت مقاله در مجله تراثنا و در هزاره شیخ مفید

