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سکوالریسم ،اخالق
را به انزوا رانده است

...

سخناندیشه
به فریاد مردم رسیدن
کفاره گناهان بزرگ
حجتاالسالمدکترجواهری
عضوهیئتعلمیدانشگاهفردوسی

امکان دارد که انسانها با وسوسه شیطان
و پیروی از هــوای نفس ،گرفتار گناهان
بــزرگ شوند .چگونه مـیتــوان از گناهان
بزرگ رهایی یافت؟ کفاره گناهان بزرگ
چیست؟ امیرمؤمنان امام علی علیهالسالم
در یــک روایــــت ،دو راهــکــار مهم را بــرای
بخشش و آمرزش گناهان بزرگ نشان داده
ات ُّ
و فرمودهاندِ :
ار ِ
ام
الذنُوب ا ْل ِع َظ ِ
«م ْن َکفَّ َ
ِإ َغاث َُة ا ْل َم ْل ُه ِ
یس َع ِن ا ْل َم ْک ُروب؛
وف َو التَّ ْن ِف ُ
از کفارههای گناهان بزرگ ،به فریاد مردم
رسیدن و یــاری دادن ستمدیدگان و آرام
کــردن مصیبتدیدگان و حادثه دیدگان
و رنــجدیــدگــان ســخــت و نــاگــوار اس ــت».
(نهجالبالغه ،حکمت  )24در این حدیث
علوی« ،کفاره» گناهان بزرگ ،آموزش داده
شده است .کفاره ،به معنای ناچیز کردن،
پوشاندن،محووپاککردنوآمرزشگناهان
است .در این گفتار ،امیرمؤمنان امام علی
علیهالسالمدوراهبردرهاییازعذابوعقاب
گناهانبزرگرابهگناهکاراننشاندادهاند:
الف :اغاثه ملهوف« :اغاثه» به معنای یاری
رســانــدن ،کمک کــردن و پناه دادن است.
«ملهوف» ،ستمدیده و مظلومی اســت که
دادرسی میطلبد؛ انسانی که مالی یا کسی
را از دست داده است .باید توجه داشت که
خــدای مهربان ،راه آمــرزش گناهان بزرگ
را بر روی انسانهای گناهکار گشوده است
و هیچ بنبستی در راه بازگشت از گناهان
وجودندارد.هرگناهبزرگی،بایاریبینوایان،
نــاتــوانــان ،رنــج دیــدگــان ،مــال باختگان،
زجرکشیدگانوبیپناهانپاکمیشود.
ب :تنفیس مکروب« :تنفیس» ،به معنای
انـــدوه زدایـــی و آرامـــش بخشیدن اســت.
«مــکــروب» ،به انــدوهــنــاک ،دل سوخته و
دردمند و گرفتار حادثههای ناگوار اطالق
مــی شــود .بــا توجه بــه ایــن حدیث علوی،
گــنــاهــکــاران م ـیتــوانــنــد بــا فــریــادرســی
محرومان ،امید نجات و محو گناهان خود
را داشته باشند .هیچکس نباید از رحمت
الهی ناامید شــود .امــام علی علیهالسالم
با این دو شیوه ،روح امید را در کالبد اهل
معصیت دمیده و راه رهایی از جهنم را به
آنان نشان دادهاند .روش خدمت به مردم را
نیز ،باید از این حدیث فرا گرفت .پاک شدن
از گناهان ،افزون بر پشیمانی و تصمیم بر
ترک گناه و استغفار کردن ،نیازمند خدمت
به مردم در جامعه اسالمی است .خدمت به
همنوعان مظلوم ،حادثه دیده و اندوهگین
و حل مشکالت مــردم ،کفاره نافرمانیها
و گناهان سخت است« .الذنوب العظام»
بهمعنای گناهان بزرگ و جرمهای سنگین
است .میتوان از گناهان بزرگ و جرمهای
سنگین ،با خدمات بــزرگ به گرفتاران و
نیازمندان و محرومان پاک شد و اثر گناهان
بزرگ را پوشاند و از آن رهایی یافت.

عضوشورایعالیانقالبفرهنگیگفت:معمو ًالمیپنداریماندیشهسکوالریسم،اخالقرابهانزواراندهاست؛اینپندار،چندانبیجاهمنیست.بهگزارش
خبرگزاریمهر،دکتررضاداوریاردکانیافزود:لیبرالدموکراسیمالکخیروشرنیستوکسانیکهچنینمیانگارند،بدانندکهپندارشانبهتحققوبهبود
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روایتی تاریخی از روزهای پایانی حیات امیرمؤمنان(ع)

ایچاهخونگرفتهکوفه،علی ع کجاست؟
( )

جواد نوائیان رودسری

دیدار امام(ع) میآمدند و احوال میپرسیدند.
اثیر بن عمرو گفته بود که خوردن شیر میتواند
اثر زهــری را که با شمشیر شقیترین مــردم ،به
جسم مولیالموحدین(ع) وارد شده بود ،کاهش
دهد .از گوشه و کنار کوفه ،مستمندان و یتیمان،
با چشمانی اشکبار و کاسه شیر در دست ،به دیدار
امید محرومان میرفتند؛ امــا دیگر کــار از کار
گذشته بود.
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سحرگاه غمافزای  19رمضان سال  40هـ.ق،
سپری شد .امیرمؤمنان(ع) را ،با فرقی شکافته،
به خانه بردند .حال امام(ع) مساعد نبود .اهل
منزل و فرزندان و یاران نزدیک موالی متقیان،
اطراف او را گرفته بودند و نگران ،به چهره نورانی
او مینگریستند.
امام(ع) در نخستین اقدام پس از شکافتن فرق
مبارکش ،دستور داد که با ضارب ،مدارا پیشه
کنند و به او سختی شکنجه ،گرسنگی و تشنگی
را نچشانند .امام حسن مجتبی(ع) به دنبال اثیر
بن عمرو فرستاد؛ او حاذقترین جراح و طبیب
کوفه بود .اثیر آمد و زخم امام(ع) را معاینه کرد.
ش تازه گوسفندی
آ نگاه از سبط اکبر(ع)ُ ،ش ِ
خواست؛ حاضر کردند .اثیر رگی از میان ُشش
بیرون کشید و میان زخم امیرمؤمنان(ع) قرار
داد؛ نتیجه آزمایش ،ناامید کننده بود .اثیر سری
از روی تأثر تکان داد ،رو به موالی متقیان کرد و
صادقانه گفت :ای امیرمؤمنان! وصیت کن که
زخم شمشیر به مغز سر رسیده است و مــداوا،
افاقه نخواهد کرد.
▪واپسین وصایا

امام علی(ع) کاغذ و دوات خواست تا وصیت
کند؛ امام مجتبی(ع) کاتب آخرین سفارشهای
پدر بزرگوارش شدُ :
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دکــتــر مــهــدی مجتهدی -بــی شــک یکی از
مهم ترین رخــدادهــای تــاریــخ اســام شهادت
حضرت علی(ع) است .واقعه ای که در سال 40
هـ.ق ،جامعه مسلمانان را در یک شوک بزرگ فرو
برد و پیامدهایی بس ناگوار داشت .گرچه دوران
طالیی خالفت علی بن ابیطالب(ع) تا مدتها
تحت تأثیر اقــدامــات خصمانه و ناجوانمردانه
بنیامیه قــرار داشــت ،امــا از همان قــرن اول،
گزارشهای مربوط به شهادت آن حضرت ،ثبت
و مکتوب می شد .واضح است که شرح شهادت
امام(ع) در تمامی کتابهایی که به تاریخ صدر
اسالم پرداختهاند ،دیده میشود؛ اما کتابهایی
کهباعنوانمقتلمطرحهستند،بهصورتخاص،
به روایت شهادت امیرمؤمنان(ع) پرداختهاند.
جستوجو در کتابهای فهرستی همچون
الذریعه و الفهرست ابنندیم ،از یک سو و مراجعه
به منابع کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین(ع)
در مشهد ،از سوی دیگر ،ما را با شماری از مقاتل

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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▪اشعاری که از دل برآمدند

تقوا وتــرس از خــدا سفارش می کنم و اینکه
در پی دنیا نباشید ،گرچه دنیا به ســراغ شما
آید و بر آنچه از دنیا از دست میدهید ،تأسف
مخورید .سخن حق را بگویید و برای اجر وپاداش
[الهی] کار کنید؛ دشمن ستمگر و یاور ستمدیده
باشید ».امیرمؤمنان(ع) ،خویشان و فرزندان
و هر آنکسی را که وصیت وی به او میرسد ،به
آشتی دادن میان مردمان ،نظم در کارها ،توجه
به یتیمان و فقیران ،اقامه نماز و برپا داشتن شعائر
الهی سفارش فرمود .مورخان روایت کردهاند که
امام(ع) ،هنگام بیان وصیتش ،گاه بر اثر ضعف
ناشی از زخم ،از هوش میرفت و هنگامی که به
هوش میآمد ،وصیت کردن را از سر میگرفت.

▪رازهایی که آشکار شد

ضربت خوردن امام پارسایان و متقیان ،رازهای
ناگفتهای را برای مردم کوفه آشکار کرد؛ کوفیان
بیحمیت و سستعنصر ،دریافتند آنکــه در
شبهای تاریک کوفه ،کیسههای آرد و خرما به
دوشمیگیردوخانهیتیمانوفقیرانرادقالباب
میکند ،کسی جز فرزند ابوطالب نیست؛ پدری
مهربان و امامی دلسوز که لحظهای از پرداختن
و اندیشیدن به اوضاع مسلمانان غفلت نکرد .بعد
از شب  19ماه رمضان سال  ،40یتیمان کوفه
پدر خود را شناختند؛ فقیران با فریادرسشان
آشنا شدند و بر پیشانی برخی از یاوهگویان ،عرق
شرم نشست؛ اما چه سود .یاران دسته دسته به

گزارشی از کهن ترین مقتل امیر مؤمنان(ع)
آشنامیکندکهمیتوانباعنوان«شهادتنگاری
علوی» از آنها یاد کرد.
▪مقتل ابن ابی الدنیا

برخی از مقاتل حضرت علی(ع) باقی نمانده و
نسخهای از آن به دست ما نرسیده است؛ مانند آثار
جابر ُجعفیَ ،جلودی ،نَهمی ،کلبی ،ابومخنف،
غالبی ،ثقفی و  . ...اما شماری از مقاتل باقی
مانده اند؛ از جمله مقتل امیرالمؤمنین(ع) از ابن
ابی الدنیا .عبدا ...بن محمد بغدادی ،معروف به
ابن ابی الدنیا ،مورخ و محدث اهل سنت در قرن
سوم هجری است که بیش از  100کتاب داشته
که از آن میان ،تعداد کمی باقی مانده است .یکی
از کتابهای باقیمانده از وی ،همین کتاب مقتل
است که بر اساس نسخ خطی آن ،بارها تصحیح

و منتشر شده است .برای مخاطب فارسی زبان،
خبر خوب این است که این کتاب توسط دکتر
مهدوی دامغانی به فارسی ترجمه و در مشهد
منتشرشدهاست.کتابباگزارشمشهورتصمیم
ابن ملجم برای به شهادت رساندن امام(ع) آغاز
میشود .نویسنده ،گزارش های مختلفی از نحوه
ضربت خوردن حضرت علی(ع) ارائه میدهد.
آنچــه قابل توجه اســت ،گــزارش تشییع شبانه
و غریبانه امـــام(ع) اســت که از بیم بیحرمتی
خوارج ،مخفیانه انجام شد و فقط برخی از اعضای
خــانــدان آن حضرت ،مانند امــام حسن و امام
حسین علیهماالسالم ،محمد بن حنفیه ،عبدا...
بن جعفر و چند تن دیگر ،در این مراسم حضور
داشتند .نباید فراموش کرد که محل دفن امام
علی(ع) ،تا حدود یک قرن مخفی بود .در ادامه

در آن لحظات انــدوهــبــارُ ،حجر بن عــدی ،یار
باوفای امــام علی(ع) ،بر آن حضرت وارد شد.
هنگامی که چشمش به صورت مبارک امام(ع)
و پارچه خونینی که بر ســرش بسته شــده بود،
افتاد ،بیاختیار گریست و خواند« :فیا اسفی
علی المولی التقی /ابو االطهار حیدرة الزکی؛
افسوس بر حیدر پاک؛ آن امام متقی و پرهیزگار».
امیرمؤمنان(ع) چشم گشود و به چهره ماتمزده
ـال تو چگونه
ُح ْجر نگریست؛ آنگــاه فرمود« :حـ ِ
خــواهــد بــود و چــه خــواهــی گفت هنگامی که
بخواهند از من بــیــزاری بجویی؟» حجر بغض
خود را فروخورد و گفت« :ای امیرالمؤمنین! به
خدا سوگند اگر با شمشیر قطعه قطعه و با آتش
ســوزانــده شــوم ،از تو بیزاری نخواهم جست».
امام(ع) فرمود« :ای حجر! تو بر هر خیری توفیق
یافتی،خداتوراازجانباهلبیتپیامبرت،جزای
خیر دهــد 11 ».سال پس از شهادت مظلومانه
امیرمؤمنان(ع)،حجربنعدیرابهفرمانمعاویه،
در مرج عذرا ،نزدیک دمشق ،به همراه فرزند و
یارانش ،به شهادت رساندند.

این اثر کهن ،شاهد
متون نظم و نثر ،در
رثای موالی موحدان
هستیم و در پی آن،
اعترافاتیازدشمنان
امــام(ع) آمده است.
از عــجــایــبــی کــه در
کتاب نقل شده ،این
اســت کــه در بامداد
ش ــه ــادت مــــوال ،در
برخی از مناطق ،هر
سنگی را که از زمین برمیداشتند ،زیر آن خون
تازه بود .در پایان تعدادی از نقلها درباره فرزندان
امام علیهالسالم ذکر شده است .سرانجام باید
اشاره کرد که هم اکنون ،در اولین و جامعترین
کتابخانهتخصصیامیرالمؤمنینعلی(ع)مشهد،
بیش از  30عنوان کتاب مقتل و شهادت نامه
حضرت علی(ع) وجود دارد.

...

بازارکتاب
دست دوم فروش های کتاب
زیر خط فقر!

کتابفروشیهای دست دوم واقع در پاساژ
«ایــران» در تهران ،با وجود فراز و نشیبهای
صنعت چــاپ و نشر ،به فعالیت خــود ادامــه
میدهند و هنوز د ِر آن ها باز است .به گزارش
ایبنا ،احمدقربانی ،مدیر یکی از این کتاب
فروشیهامیگوید:رکودکلیبازارنشرکهباآن
مواجههستیم،عواملمختلفیدارد.چندسال
است که همزمانی نمایشگاه کتاب ،امتحانات
دانشآموزانودانشجویانودرادامه،تعطیلی
مدارس و دانشگاهها ،باعث میشود که برای
چندماه،فروشکتابهاوهمچنینکتابهای
دست دوم ،افت کند .قربانی با بیان اینکه
شرایط برای کارکنان داخل کتابفروشیها،
سختتر شده است ،افــزود :میتوان گفت تا
عید نوروز روی خط فقر بودیم ،اما بعد از عید،
زیرخطفقرقرارگرفتهایم!اینفروشندهکتاب
دسـتدوم ،با بیان اینکه به کمک هیچ فرد و
گروهی امیدی نیست و تنها راه بهبود شرایط،
ترویجکتابخوانیدرجامعهوتقویتنقداست،
افزود:اگردستمجالتونشریاتدرحوزهنقد
باز شود ،میتواند بزرگ ترین کمک به بهبود
وضعیت نشر و صنعت چاپ باشد .قربانی میل
باطنیانسانهارابرنخواندنکتابومطالعات
تفریحیوبدونهدفدانستوادامهداد:هرچه
بتوان برای کتاب خواندن تبلیغ کرد ،به نفع
آینده بشریت است .این فروشنده کتاب گفت:
عالقهمندانبهمطالعهمیتوانندبدونپرداخت
پول و خرید کتاب ،از کتابخانههای عمومی
استفاده کنند ،اما کتابخانههای ما معمو ًال
یوفقطدرزمانامتحاناتپایانسالاست
خال 
کهمیبینیمدانشجویانازمکانکتابخانهبرای
مطالعهاستفادهمیکنند.

