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باز کردن صدای بلندگوی مساجد
فقط در زمان پخش اذان جایز است

...

چرا عبیدا ...بن زیاد ،میثم تمار را به شهادت رساند؟

پیک اندیشه
پایان شهریورماه؛ آخرین مهلت ارسال اثر
به جایزه کتاب سال
آخرین مهلت ارسال آثار به سی و پنجمین دوره جایزه کتاب
سال جمهوری اسالمی ایــران ،پایان شهریورماه امسال
اعــام شد .به گــزارش خبرگزاری کتاب ایــران (ایبنا)،
دبیرخانه جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایــران ،از
پدیدآورندگان ،مترجمان ،مصححان و ناشران دعوت
کرد با ثبتنام در سایت کتاب سال ،کتابهای پیشنهادی
خود را تا پایان شهریورماه به دبیرخانه این جایزه معرفی
کنند .تنها آثاری در این جایزه داوری و ارزیابی می شوند
که پدیدآورنده یا ناشر کتاب ،کاربرگ ثبتنام را در تارنمای
جایزه تکمیل و به همراه دو نسخه از کتاب ارســال کند.
عالقهمندان بــرای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به
سایت« « »www.ketabsal.irمراجعه کنند.

...

تازه های نشر
جلوه هایی از مفهوم «زیبایی »

در متون اسالمی

کتاب «زیبایی در متون
اســامــی» ،زیبایی در
حـــوزه بــاورهــا ،صفات
و ســـجـــایـــای آدمـــــی،
رفتارهای انسان و حوزه
هنر را در متون اسالمی
به تصویر میکشد .به
گزارش ایبنا ،این کتاب
اثـــــر حـــجـــتاالســـام
مــحــمــدرضــا جــبــاران
اســت و در دو بخش با
عنوا نهای «کلیات و مبادی بحث» و «زیبایی در حوزه
باورها» ،زیبایی در حوزه باورها ،صفات و سجایای آدمی،
زیبایی در حوزه رفتارهای انسان و زیبایی در حوزه هنر را
در متون اسالمی بررسی می کند .بخش نخست کتاب
در پنج فصل ،شامل «مفهو مشناسی»« ،منشأ زیبایی»،
«اطــاق و نسبیت زیبایی»« ،ضــرورت بحث» و «پیشینه
بحث» تنظیم شده است .در این بخش از کتاب« ،اطالق و
نسبیت زیبایی» اینگونه تبیین شده است« :زیبایی و کمال
نوعیتناظردارند؛بهگونهایکههرچهکمالبیشتر،زیبایی
افزونتر است و برعکس».نخستین چاپ کتاب «زیبایی در
متون اسالمی» ،در  296صفحه ،شمارگان هزار و 100
نسخه و با بهای  21هزار تومان ،از سوی انتشارات بوستان
کتاب ،روانه بازار نشر شده است.

به گزارش خبرگزاری حوزه ،حضرت آیت ا ...مکارم شیرازی در دیدار جمعی از مداحان و فعاالن هیئت های مذهبی گفت :باز کردن صدای
بلندگو از مساجد ،فقط در زمان پخش اذان جایز است و برای سایر مراســم دینی ،چه عزاداری ها و چه جشن ها ،باید در خود مسجد پخش
شود؛ البته چند روز عاشورا و تاسوعا حسابش جداست لذا نباید برای مردم تولید دردسر کرد.

درماندگی امویاندربرابریکافشاگریتاریخی
شدید ،به ایشان بگویید در عرش اعلی به دیدارشان خواهم
رفت(».االصابه-صفحه  )251میثم می دانست که امویان
تحمل زبان حق گوی او را ندارند و برای خاموش کردنش
درنگ نخواهند کرد؛ به ویژه پس از مرگ معاویه و متشنج
شدن اوضاع عراق و دعوت کوفیان از امام حسین(ع) برای
هجرت به این سرزمین ،تحمل کردن میثم ،برای حکام
خونخوار اموی ،ناممکن بود .این بود که به محض ورود میثم
به کوفه ،مأموران ابن زیاد دستگیرش کردند.

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

در میان همه کسانی کــه بــا چشم بصیرت و معرفت
کامل ،دل به امیرمؤمنان(ع) و راه او بستند« ،میثم تمار»
جایگاهی ویژه دارد؛ آزادشده امام علی(ع) و تربیت یافته
ناب و خالص مکتب آن حضرت؛ مردی صریح اللهجه که
از بیان حقیقت بیم نداشت و هیچگاه حقیقت را فدای
مصلحت نمیکرد« .میثم» در روزگــاری فاش و بیپرده
از محبت و عشق به موالی متقیان سخن میگفت و راه و
مرام او را برای مردم بازگو میکرد که کمترین مجازات
اظهار چنین حقایقی ،بر دار کشیدن و قطع دست و پا بود.
به گواهی تاریخ« ،میثم» ،این یار باوفای امیرمؤمنان(ع)،
بر راه مــوالی خود پایدار ماند و حتی در آخرین دقایق
حیات پرثمرش ،از بیان ویژگیهای شخصیت الهی
امیرالمؤمنین(ع) غافل نشد« .میثم» ایــن شیفتگی
فو قالعاده را ،در پرتو بصیرت و معرفت یافته بود .او به
راستی جایگاه موالی خود را میشناخت و آنقــدر نزد
امــام(ع) ارج و ُقــرب داشــت که آن حضرت ،گاه اوقات
فراغت خود را با او میگذراند و «میثم» را که یاری صاحب
سر محسوب میشد ،با برخی رازها و معارف خاص ،آشنا
میکرد« .میثم» ،شور و شعور را توامان داشت و با این دو
بال قدرتمند ،در آسمان معرفت ،اوج گرفت.
ایرانی آزاد شده امیرالمؤمنین(ع)
▪
ِ

میثم بــن یحیی اســـدی ،در کــوفــه بــه دنــیــا آم ــد« .ابــن
َح َجرعسقالنی» درباره او نوشته است«:نزل الکوفة و له
بها ذریة»؛ میثم در کوفه زندگی می کرد و در این شهر از او
نسلی باقی مانده است(االصابه -صفحه  .)249نسب او
چندان آشکار نیست .مورخان و علمای علم رجال ،میثم را
بردهزنیازقبیلهبنیاسدمیدانندکهداراینسبیایرانی
بود .امام علی(ع) او را خرید و از قید بندگی آزاد کرد .میثم
پس از آزادی در زمره یاران خاص امیرالمؤمنین(ع) قرار
گرفتّ .
«کشی» در کتاب «رجال» خود ،به استناد حدیثی
«ح َوا ِر ُّی َع ِل ِّی ْب ِن
عنوان
با
میثم
از
کاظم(ع)،
موسی
از امام
َ
َأبی َطا ِلب(ع)»یادکردهاست(رجال ّ
کشی–صفحه)9این
مطلب نشان دهنده جایگاه و منزلت این یار دلسوخته ،نزد
امیرالمؤمنین(ع) است.
▪راز نامی که آشکار شد

به روایت «شیخ مفید» ،امام علی(ع) پس از آزاد کردن
میثم ،از او نامش را پرسید و میثم در پاسخ گفت« :نامم
سالم است ».امام(ع) فرمود«:رسول خدا(ص) مرا آگاه
کرده که نامی که پدر و مادرت تو را در عجم با آن نام گذاری
کرده اند ،میثم است ».میثم در پاسخ به موالی خود عرض

▪پنجه در پنجه ظالم ،تا آخرین لحظه

کرد«:خدا و پیامبرش و امیرمؤمنان جز راستی نگفته اند،
به خدا قسم نامم میثم است ».امام علی(ع) فرمود«:اینک
به نام اصلی خود بازگرد» و میثم چنین کــرد .او ُکنیه
«ابوسالم» را برای خود برگزید(االرشاد-صفحه .)313
ّ
«کشی»« ،مفید» و «طبرسی» برای میثم ُکنیه «ابوصالح»
را نیز ذکر کــرده اند و «ابــن شــاذان قمی» کنیه میثم را
«ابوجعفر» دانسته است .میثم برای تأمین مخارج زندگی
در بازار کوفه خرما می فروخت .به همین دلیل به «ت َّمار»
معروف شد(مناقب ابن شهرآشوب ،جلد ،2صفحه)329
ّ
«کشی» برآن است که وی مدتی در «باب الــرزق» کوفه
خربزه می فروخت .با این حال ،لقب «ت َّمار» گویای شهرت
و شغل اصلی وی است.
▪کشف جایگاه عروج

در میان تمام روایــت هایی که به حیات و شهادت میثم
تمار اشاره کرده اند ،روایت پیش بینی نحوه شهادت وی
توسط امام علی(ع) از شهرت فراوانی برخوردار است.
«ابــن َح َجرعسقالنی» در کتاب «االصــابــه» ایــن روایــت
پرشور را به نقل از «شیخ مفید» آورده است .دیگر علمای
رجال و مورخان نیز روایت شهادت میثم را تقریب ًا بی کم
و کاست و با جزئیاتی که «شیخ مفید» آورده است ،در
کتاب های خود ذکر کرده اند .بر اساس این روایت ،روزی
امیرالمؤمنین(ع) خطاب به میثم می فرماید« :تو را پس از
من دستگیر خواهند کرد و بر دار خواهند آویخت .آن گاه
تو را با خنجری مضروب خواهند کرد[تا به تدریج خون از
بدنت خارج شود] در روز سوم ،از دهان و بینی تو خون
جاری خواهد شد و محاسنت را رنگین خواهد کرد .تو را در
مقابل خانه عمرو بن ُح َریث به دار خواهند زد .تو دهمین

نفری هستی که بر چوبه دار آویخته می شوی .چوبه دار تو
از دیگران کوتاه تر است( ».االرشاد-صفحه )315امام
علی(ع) در ادامه به میثم فرمودَ :
«أ َال ُأ َب ِّش ُر َ
ک َیا ِمیث َُم َأ ْن
ّ
ّ
ُأ ِر َی َ
ک َا ْل َم ْو ِض َع َا َّلذی ُت ْص َل ُب ِف ِ
یه َو َال َن ّْخ َل َة َا َل ِتی ُت َع َل ُق َع َلی
ِج ْذ ِع َها؛ ای میثم! آیا دوست داری مکانی که در آن جا
تو را دار می زنند و درخت نخلی که تو را از شاخه هایش
می آویزند ،نشانت دهم؟»(الفضائل ابن شاذان-صفحه
 )103میثم مشتاقانه پاسخ داد«:آری ،ای امیرمؤمنان!»
آن گاه امام علی(ع) دست او را گرفت و میثم را به محلی
برد که بعدها در آن به شهادت رسید و نخلی را که چوبه دار
او بود ،نشانش داد و سپس فرمود« :میثم! تو را بر فراز این
نخل بر دار خواهند زد ».میثم وقتی بشارت شهادت و نحوه
آن را از زبان موالی خود شنید ،هر روز شادمان و خرسند به
کنار آن نخل می آمد و نماز می خواند و می گفت «:بورکت
من نخلة لک خلقت ،و لی غذیت؛ ای نخل! خداوند به تو
برکت دهد که مرا برای تو آفریده اند و به خاطر من پرورش
یافته ای(».االصابه -صفحه )250
▪وعده دیدار در عرش اعلی

ابن حجر عسقالنی ،شیخ مفید و برخی از مورخان و علمای
علم رجال ،در کتاب های خود آورده اند که میثم ت َّمار ،در
سالبهشهادترسیدنش،بهحجمشرفشد.درهمینسفر
بود که به دیدار ام سلمه ،همسر رسول خدا(ص) رفت .وقتی
وارد منزل ام سلمه شد ،همسر پیامبر گرامی اسالم(ص) از
ویپرسید«:توکیستی؟»،میثمپاسخداد«:نامممیثماست».
ام سلمه گفت«:به خدا سوگند نامت را از رسول خدا(ص)
شنیده ام .ایشان سفارش تو را به علی(ع) می کردند».
میثم به ام سلمه گفت«:اگر موفق به دیدار موالیم حسین

میثم را نــزد ابــن زیــاد آوردن ــد .برخی از اطرافیان پسر
مرجانه ،به او گفتند که میثم یکی از یاران محرم اسرار
امــام علی(ع) اســت .ابن زیــاد از سخن آنــان برآشفت و
گفت«:آیا این عجمی بی مقدار یار و محرم اســرار علی
است؟» ،آن گاه رو به میثم کرد و برای آن که فصاحت و
دانایی وی را بیازماید ،پرسید«:ای عجمی! بگو بدانم
پروردگار تو کجاست؟» ،میثم آرام و مطمئن پاسخ داد«:او
در کمین ظالمان اســت و تــو در زمــره همان ظالمان
هستی(».االصابه-صفحه  )251ابن زیاد که از سخن
«کارت به جایی رسیده
میثم سخت برآشفته شد ،فریاد زدَ :
است که این گونه با من درشتی می کنی؟!»(االرشاد-
صفحه  )315سپس بــا خشم پرسید«:بگو بــدانــم!
آقایت[امیرالمؤمنین(ع)] درباره رفتار من با تو چه گفته
اســت؟»؛ انگار ابن زیــاد پاسخ میثم را می دانست و در
پی سوءاستفاده از این پیشگویی برای اتهام زنی به امام
علی(ع) بود .میثم آن چه را از موالیش شنیده بود ،باز
گفت .ابن زیاد ،مزورانه ،گفت«:خالف آن چه گفتی رفتار
خواهم کــرد ».میثم لبخندی زد و گفت«:به خدا قسم
این خبری است که رسول خدا(ص) از فرشته وحی و او
از پروردگار عالم نقل کرده است و هرگز خالف آن واقع
نخواهد شد(».االصابه – صفحه  )251چند روز بعد ،بدن
میثم بر نخلی آویخته شد که سال ها با او نجواهای عاشقانه
خود را بازگفته بود .ابن زیاد دستور داد تنها او را بر دار
کشند و جراحتی بر او وارد نکنند؛ اما میثم بر فراز دار،
مردم را فرا خواند تا برایشان از فضایل امام علی(ع) بگوید.
عمروبن ُحریث سراسیمه خود را به ابن زیاد رساند و او را
از سخنان میثم مطلع کرد .ابن زیاد ،خشمگین از سخنان
میثم ،دستور داد لب و زبان او را ببرند و به حیاتش خاتمه
دهند .آن روز ،روز سوم بر دار زدن میثم بود 10 ،روز پیش
از ورود امام حسین(ع) به کربال(.شرح نهج البالغه ابن
ابی الحدید ،جلد ،2صفحه  )294پیکر پاکش چند روز بر
دار بود ،تا این که تعدادی از خرمافروشان کوفه ،مخفیانه،
آن را پایین آوردنــد و به خاک سپردند .امــروز ،آرامگاه
این عاشق دلسوخته اهل بیت(ع) در کوفه ،زیارتگاه
دوستداران خاندان رسول خدا(ص) است.

...
گزارش

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد:

همه استان ها تا پایان سال
میزبان نمایشگاه کتاب می شوند

سرپرست معاونت فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در مراسم افتتاحیه هشتمین
نمایشگاه استانی کتاب البرز
گفت :تا پایان ســال ،در همه
اســتــا نهــا ،نمایشگاه کتاب
بــرگــزار م ـیشــود .بــه گــزارش
خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ،به نقل از روابط عمومی
مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران ،مراسم افتتاحیه
هشتمین نمایشگاه استانی کتاب البرز با حضور محمد
سلگی ،سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و
ارشــاد اســامــی ،سیدحمید طهائی ،استاندار البرز،
امیرمسعود شهرامنیا ،مدیرعامل مؤسسه نمایشگاههای
فرهنگی ایران ،خیلدار ،سرپرست ادارهکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی البرز و اعضای شورای اسالمی شهر کرج ،در سالن
نمایشگاههای ادارهکــل فرهنگ و ارشــاد اسالمی البرز
برگزار شد .سلگی در این مراسم ،درباره تولید کتاب در
ایران اظهار کرد :در این زمینه در میان کشورهای منطقه و
جهان ،در جایگاه مطلوب و مناسبی قرار گرفتهایم .در سال
گذشته 88 ،هزار عنوان کتاب در کشور منتشر شد .در پنج
سالگذشته،میانگینچاپنخستکتابهایمنتشرشده
درکشور 60 ،درصد و کتابهای چاپ مجدد  40درصد
و بهطور میانگین ،حدود  75درصد تولید کتاب کشور در
تهران و  25درصد در استانها بوده است .وی ادامه داد:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آمادگی دارد مانند 10
استان دیگر ،صدور مجوز کتاب در استان البرز را به این
استان واگذار کند و البرز ،یازدهمین استانی باشد که اجازه
صدور مجوز کتاب در آن صادر میشود .سلگی با اشاره به
رشد تولید کتاب در کشور گفت :در زمینه تألیف و ترجمه
کتاب ،شاهد رشد 15درصدی هستیم؛ اما در عرضه کتاب
مشکالتی بهویژه در شمارگان کتاب طی سالهای اخیر
داریم که برگزاری نمایشگاههای استانی کتاب ،میتواند
در اینباره یاریگر ما باشد و با برگزاری این نمایشگاهها،
کتاب بهراحتی به دست عالقهمندان و مخاطبان برسد.
سرپرست معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با اشاره به اعطای تسهیالت برای گسترش کتابخوانی
در سراسر کشور ،گفت :در گام نخست اعطای تسهیالت
برای تأسیس یا نوسازی کتابفروشیها در سراسر کشور،
استانها در اولویت قرار دارند و تا به حال 80پرونده بررسی
شده است .سلگی با اشاره به قدمت نمایشگاههای کتاب
استانی گفت :در سال گذشته 29،نمایشگاه استانی کتاب
برگزار شد و امسال هم ،در تمام استانهای کشور نمایشگاه
کتاب برگزار میشود.
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