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نامههای عاشقانه قبله عالم!

مناسبت

قم چگونه مقصد
کریمه اهلبیت(س) شد؟

شهر مقدس قــم ،از نخستین قــرون اسالمی،
میزبان شیعیان و دوســتــداران اهـلبــیــت(ع)
بود هاست؛ نخستین شیعیان این شهر مقدس،
گروهی از اشعریان یمنی بودند که از کوفه به این
شهر کوچ کردند .قم ،به دلیل فعالیت اشعریان،
کــام ـ ً
ا رنــگ و بــوی شیعی بــه خــود گرفت و به
همین دلیل ،همیشه میزبان بسیاری از علما و
شخصیتهای نامدار جهان تشیع بوده و هست.
ظاهر ًا این ویژگی شهر ُقــم ،در میان دیگر بالد
اسالمی و به ویژه در میان شیعیان ،شهرت فراوانی
داشته اســت .شاید همین شهرت باعث شد که
وقتی حضرت معصومه(س) ،هنگام سفر به مرو،
در ساوه بیمار شد ،از همراهانش خواست تا وی را
به قم برسانند .چنان که میدانیم ،هجرت کریمه
اهلبیت(س) به ایران ،در پی رسیدن خبرهایی
مبنی بر ایجاد محدودیت برای امام رضــا(ع) از
سوی دستگاه خالفت عباسی و تهدید جان آن
حضرت ،آغــاز شد و آن بانوی بافضیلت ،همراه
کاروان حجاج منطقه «جبال» ،به ایران آمد تا خود
را به مرو برساند .به نظر میرسد که این هجرت
تاریخ ساز ،برخالف آنچه شهرت یافته ،غریبانه
و در کمال مظلومیت بوده است .استاد «یوسفی
غ ــروی» در کتاب ارزشمند «موسوعةالتاریخ
االسالمی» ،به بررسی چگونگی این هجرت ،بر
اساس اسناد و مدارک تاریخی پرداخته و معتقد
است که آنچه درباره ورود حضرت معصومه(س)
به قم ،همراه با کاروانی مجلل و متشکل از بزرگان
بنیهاشم ،در برخی منابع تاریخی ،نقل شده
است ،صحت ندارد .مورخان تقریب ًا متفقالقول
هستند که دلیل ورود کریمه اهلبیت(س) به
قم ،بیماری ایشان و نیاز آن حضرت به استراحت
بوده است .این شهر ،از هر جهت ،برای میزبانی
از بانوی کرامت ،مناسب و آمــاده بــود .شیعیان
قم ،به استقبال حضرت معصومه(س) رفتند و
میزبانی از آن بانوی بزرگوار را برعهده گرفتند.
مــدت اقامت خواهر ارجمند امــام رض ــا(ع) در
شهر قم ،طوالنی نبود .آن حضرت که به دلیل
بیماری و برای استراحت وارد این شهر شدهبود،
مدتی بعد ،رحلت فرمود و به این ترتیب ،حیات
ظاهریاشبهپایانرسید.اماحیاتمعنویکریمه
اهلبیت(س) در قم تداوم یافت و برکات فراوانی
برای مردم این ّ
خطه و همچنین ،سراسر ایران به
همراه آورد .رحلت حضرت فاطمه معصومه(س)
در قم و احترامی که قمیان و دیگر شیعیان برای
ایشان قائل بودند ،از یک سو و روایات و احادیثی
که دربــاره مقام ارجمند این بانوی بــزرگــوار ،از
معصومین(ع) نقل شده است ،از سوی دیگر ،توجه
و اقبال بیشتر شیعیان به شهر قم را در پی داشت.
مناطق همجوار این شهر ،به تدریج به مناطق
شیعهنشین و تفکرات شیعی نیز ،به اندیشه قالب
این نواحی تبدیل شد .مدتی بعد ،شخصیتهای
بــرجــســت ـهای هــمــچــون حــضــرت عبدالعظیم
حسنی(ع) به این مناطق هجرت کردند و حضور
آن ها ،بر نهادینه شدن فرهنگ و اندیشه شیعی
در این نواحی ،بسیار تأثیر گذاشت؛ به طوری که
کمتر از یک قرن بعد ،علمای بنامی همچون «شیخ
صــدوق» از میان مردم این خطه برخاستند و بر
ترویج تفکر ناب اسالمی و فرهنگ اصیل شیعی،
همت گماشتند؛ بزرگانی که اقدامات آن ها در پرتو
برکتحضورکریمهاهلبیت(س)،باعثگسترش
روزافزون آموزههای شیعی در ایران شد.
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ناصرالدینشاه چگونه دل همسرانش را به دست میآورد؟

جواد نوائیان رودسری – ناصرالدینشاه،
آخرین شاه ایران بود که حرمسرایی رسمی
داشت؛ این حرمسرا متشکل از چهار زن عقد
دایم و تعداد زیادی همسر موقت بود که شاه
قاجار ،به دلیل عشقهای متعدد و ابتالی
دایم به مرض عاشقی ،ناگزیر از وصلت با آن
ها شده بود! دربــاره تعداد این بانوان ،ارقام
دقیقی وجود ندارد؛ یا بهتر است بگوییم هنوز
تحقیق در دسترسی موجود نیست؛ اما روزنامه
خاطرات خـ ِ
ـود ناصرالدینشاه و نیز ،دیگر
درباریان مانند اعتمادالسلطنه و  ، ...گواه آن
است که شاه مستبد قاجار ،اشتهای فراوانی
به تجدید فــراش داشــت و بدبختانه اینکه،
بسیاری از زنــان عقد موقت وی ،خیلی زود
از چشمش میافتادند و ناچار ،در گوشهای
از حــرمــســرای مــخــوف شــاهــی ،در فضایی
خفقانآور ،پرتنش و سرشار از دودوزهبــازی،
عمر خود را میگذراندند تا جوانیشان به پیری
و پیریشان به مرگ بینجامد!
برخی از این خانمها مانند «جیران» که عمدت ًا
از طبقه رعیت بودند ،شانس میآوردند و پیش
از آنکه از چشم ناصرالدینشاه بیفتند ،دار
فانی را وداع میگفتند و داغشان بر دل شاه
قاجار میماند و گاه ،برایشان شعری میسرود
و آهی عاشقانه از ُس ِویدای دل میکشید .اما
معدود خانمهایی هم بودند که با سیاست
زنانه خــودشــان ،قــاپ شــاه را میدزدیدند و
میشدند سوگلی قبله عالم؛ آن وقت بود که
ناصرالدینمیرزا ،در سفر و َح َضر به یادشان
میافتاد و دلتنگشان میشد و سعی میکرد
هیچ وقت از دستش ناراحت نشوند.
▪ببریخان عرض بندگی میرساند!

یکی از راههایی که شاه معمو ًال برای به دست
آوردن دل این دسته از همسرانش برمیگزید،
نوشتن نامه بود .البته این عادت ،به صورت
دو طرفه در دربــار شاه قاجار جریان داشت؛
خانمها هم گاه به گاه برای شاه که در ییالق
یا سفر به سر میبرد ،نوشتهای را به صورت
نامه یا تلگراف ارســال میکردند و احوالش

را میپرسیدند .مث ً
ال «انیسالدوله» طی یک
تلگراف به ناصرالدینشاه که به قصد سفر
فرنگ وارد باکو شده بود ،برای وی نوشت« :از
نیاورانبهحضورمبارکاعلیحضرتقدرقدرت
 ...عــرض می شــود؛ از مــژدۀ سالمتی وجود
مبارک تشکر نمودم ،خاصه با ورود به انزلی .به
این مژده گر جان فشانم رواست .زبان کمینه
عاجز است به شکرانۀ این نعمت .نمیداند
چگونه شکرگزاری نماید که سزاوار خداوند
یگانه باشد .الحمدهلل کمینه هم با همراهان
نهایت صحت را داریــم ،هیچ یکی را ت ََک ُّسری
نیست .کمینه هم از دیر آمدن تلگراف مشوش
بود ،حاال آسوده شدم ،خاطرمبارک از هر بابت
آسوده باشد .انیس الدوله» یا «امینه اقدس»،
همسر مــورد توجه شــاه قاجار در نامهای به
وی که ظاهر ًا در پاسخ به نامه همسر است،
مینویسد« :از التفات حضرت اقدس شهریاری
 ...الحمدهلل احــوالــم بسیار خــوب اســت ،از
تشریف آوردن قبله عالم ،جان رفته دوبــاره
به تن آمد و از این خوشحالی ،ساعتی هزار
مرتبه شکرانه خدا را به جا مــیآورم .عکس
قبله عالم رسید ،قسمت شد ،عکس علی حده
که مرحمت فرموده بودید در روی صندلی
در میان حیاط گذاشتم ،خانمها عصرها
میآیند زیــارت میکنند .ببر یخان(گربه
ناصرالدینشاه!) عرض بندگی میرساند.
صبح تا شام مشغول درست کردن عکسخانه
خانه قبله عالم هستم».

فرستاده بــودی ،رسید .از سالمتی احــوال
شما بسیار بسیار خوشحال شدم؛ به خدا قسم
برای تو آنقدر دلم تنگ شده است كه حساب
نــدارد؛ التفات قلبی من نسبت به تو زیاده از
حد است .البته خودت هم می دانی چقدرها
تو را میخواهم .هیچ وقت از یادم فراموش
نمیشدی(نمی شوی؟) همیشه در خاطرم
بودی و هستی .ان شــاءا ...تعالی هیچوقت
از ما دور نشوی .ان شاءا ...همیشه در حضور
باشید .پس فــردا ،ان شـــاءا ...شما را
مالقات میكنیم و آسوده میشویم».
او در نــامــه دیـــگـــری بـــه همین
همسرش ،نوشته اســت« :خانم
جانم ،شنیدهام غصه میخوری؟
به خدا قسم یک تار موی كثیف تو را
به هزار نفر آدم اجنبی نمیدهم.
اگر بدانی چقدر محبت به تو دارم،
هرگز غصه نمیخوری .این دفعه
ای ـنطــور اتفاق
اف ــت ــاد ،تــو را
به َس ِر من ،به
جان من قسم

میدهم ،كه غصه نخور آســوده خاطر باش.
وا ...از برای اینكه تو غصه میخوری اوقات
ندارم؛ مثل سگ می گذرد[!] تو را به جان من
جواب خوب بنویس
قسم میدهم ،غصه نخور.
ِ
[تا] من آسوده شوم .یک انگشتر الماس برلیان
ـرو ر بگیر .تو
بــرای تو فرستادم .از حاجی َسـ َ
عایشه جان من هستی؛ تو را به یک دنیا برابر
نمیكنم ».این دو نامه پر احساس ،با ادبیات
دوره قاجار و لحن پر تبختر ناصرالدینشاه،
در دو صفحه تذهیب شده و زیبا ،با
خط شکسته نستعلیق نوشته
و چند ســال قــبــل ،عکس آن
در اختیار پژوهشگران قرار
گرفته است .به هر حال ،این
را نوشتیم تا فکر نکنید چهره
شاه قاجار ،چنانکه با واقعیت
هــم انــطــبــاق دارد ،ســراســر
کینه و وحشیگری است؛ نه!
ناصرالدینشاه هم
دل دارد!

▪تو را به یک دنیا برابر نمیکنم!

شاه نیز ،طی نامهها و تلگرا فهایی ،گاه و
بیگاه بــانــوان سوگلی دربــار را مینواخت
و دل آن ها را به دست مــیآورد .در بین این
نامهها ،دو نامه وی به عایشهخانم ،همسر
موقت اما محبوب شاه ،در خور توجه است؛
نثر سراسر احساس نامه ،اص ً
ال به شخصیتی
که از شاه بوالهوس قاجار در تاریخ میشناسیم،
نمیخورد .او در نــامـهاش مینویسد... «:
ـرو ر آمد ،كاغذ شما را
خانم جانم ،حاجی َسـ َ
رساند .سرداری(نوعی لباس) و قبا و غیره

قلعه 3هزارسالهایکهآدممیخورد!
«بوینی یــوغــون» ،قلعهای بسیار کهن سال
دیدنی های تاریخ
اســت که در کنار دهکده «کورعباسلو» ،در
 35کیلومتری شهر اردبیل قرار دارد .معنای
تحتاللفظی نام این قلعه« ،گردن کلفت» است! بوینی یوغون،
بیش از سه هزار سال قدمت دارد و ظاهر ًا ،سابقه آن به دوران
حضور مادها در منطقه و ابتدای دوره هخامنشی باز میگردد.
هرچند برای اطالع دقیقتر از قدمت آن ،باید کاوشهای باستان
شناسی بیشتری انجام گیرد .قلعه در گذر زمان ،آسیبهای
فراوانی دیده است؛ با این حال مصالح اصلی ،یعنی سنگ و
ساروج ،خوب دوام آورده است و مختصات قلعه را به وضوع نشان
میدهد .اما آنچه به جز قدمت طوالنی و رونق این قلعه در عصر
اشکانیان ،باعث شهرت آن شده ،شایعهای است که از خورده
شدن آدمها توسط قلعه خبر میدهد .مردم محلی معتقدند که
این قلعه نفرین شده است و بسیار بودند آدمهای عمدت ًا غریبهای

که وارد آن شده و دیگر بازنگشتهاند و به اعتقاد محلیها ،قلعه
آنها را خورده است! این شایعه ،البته به همین صورت ساده
باقی نمانده و دهها داستان و افسانه خوفناک حول این بنای مهم
تاریخی ،شکل گرفته است .هنوز کسی از راز آدم خواری بوینی
یوغون ،اطالع ندارد؛ اما دست کم از زمانی که این قلعه تاریخی
نظر باستان شناسان و مورخان را به خود جلب کرد ،دیگر آدمی
خورده نشد! کارشناسان برآنند که فاصله طوالنی قلعه از روستا
و مسیر صعبالعبور آن ،باعث میشد که بسیاری از جهانگردان،
قید بازگشت به روستا را بزنند و از مسیر پشت قلعه ،راه مناطق
دیگر آذربایجان را پیش گیرند .شاید هم بوینی یوغون ،روزی
روزگاری مأوای دزدان و راهزنانی بوده است که خواستهاند با
این روش ،مردم محلی را از اطراف مخفیگاه خود دور نگه دارند.
به هر حال ،امروزه بوینی یوغون جای امنی است که مسافران
طالب بازدید از آثار تاریخی را به نزد خود فرا میخواند.

تاریخ معاصر

اتحاد خراسانی – مازندرانی
و پیروزی مشروطیت

علمای نجف ،به دلیل مرجعیت حوزه علمیه این
شهر ،نقش مهمی در رویدادهای ایران معاصر
داشتهاند .یکی از این رویدادها ،انقالب مشروطه
است که بحثهای فراوانی را بین علمای این
حوزه برانگیخت و حتی به تضارب آرا میان آنها
انجامید .به گــزارش مؤسسه مطالعات تاریخ
معاصر ایران ،مالمحمدکاظم خراسانی معروف
به آخوند خراسانی ،یکی از حامیان سرسخت
مشروطه بود .وی و آی ـتا ...مازندرانی و میرزا
حسین خلیلی ــ از دیگر موافقان مشروطه ــ به
آیات ثالث معروف بودند .بااینحال ،به شهادت
تاریخ و اسناد بهجامانده ،آیــتا ...خراسانی
بیش از دیگر علما در انقالب مشروطه به ایفای
نقش پرداخت .این نقش هم از لحاظ فکری و
هم عملی بینظیر و منحصر به فرد بــود .تبلور
تالشهای فکری آخوند خراسانی را میتوان در
کالماومشاهدهکرد؛هرچندقیامدربرابرسلطان
جائر ،پدیده تــاز های نبود و پیش از خراسانی
هــم ،بارها رخ داده بــود ،امــا غیرشرعی اعالم
کردن نظام استبدادی دربرابر حکومتی دیگر،
از آن رو که مفسده کمتری دارد ،در میان فقیهان
شیعی،مقولهتازهوگفتمانبیسابقهایمحسوب
میشد .بعد از آغاز استبداد صغیر هم ،وی در
نوشتهای جداگانه به محمدعلیشاه ،بازگشت
به دوره استبداد را از «ممتنعات و محاالت» شمرد
و چاره پیشرفت و توسعه کشور را در اجـرای سه
اصل دانست« :اول ،اصلح کلی از کلیه متصدیان
و کارگزاران امور و تربیت آن ها؛ دوم ،حصول
اتــحــاد کامل بین دولــت و ملت؛ ســـــوم ،تـهیه
اسـباب اسـتغنا از مـصنوعات خارجه و احداث
کارخانجات و افتتاح مکاتب و مدارس کامله به
تعلیم و تعلم صنایع و علوم محتاج الیها با کمال
مراقبت و تحفظ بر عقاید و اخلق و اعمال اطفال
مسلمین» .آی ـتا ...عبدا ...مازندرانی نیز ،از
جمله علمای مبارز نجف در جریان مشروطه بود.
وی نیز ،مانند آخوند خراسانی از طریق فکری و
عملی ،نقش مهمی در پیروزی مشروطه ایفا کرد.
مازندرانی مشترک ًا به حل و فصل مسائل مهم
ایران ،هند و عراق با آخوند خراسانی میپرداخت
و غالب فتاوا را هر دو امضا مىکردند .مازندرانی
نیز مانند آخوند خراسانی ،در جریان استبداد
صغیر و در هــمــراهــی بــا مــشــروطـهخــواهــان،
اعــامــیـهای شدیداللحن در تقبیح اقــدامــات
محمدعلیشاهمنتشرکردونوشت«:الیوم،همت
در دفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض
و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به
گماشتگان او اعظم محرمات و بذل جهد و سعى
براستقرارمشروطیتبهمنزلهجهاددررکابامام
زمان است» .این اعالمیه نقش مهمی در ترغیب
مشروطهخواهان به ادامه مبارزه علیه استبداد
داشت؛چنانکهستارخانباشنیدنحکمعلمای
نجف ،کمر همت به اجرای آن بست و در این راه از
یاری باقرخان نیز بهره برد.

درباره پرویز ثابتی و اقدامات او درسازمان امنیت شاه

چرخیدن ساواک روی انگشت بهائیان
بازیگران تاریخ

پرویز ثابتی در ســال ،1315
در سنگسر ،از توابع سمنان،

در محله ای به نــام تپه سر و در یک خانواده
بهائی به دنیا آمد .به گزارش مؤسسه مطالعات
و پژوهشهای سیاسی ،وی دوران ابتدایی
را در سنگسر و دوران دبیرستان را در تهران
گذراند و در دانشگاه تهران ،در رشته حقوق
تحصیل کرد .ثابتی در بهمن ماه سال  ،1337با
معرفی ضرابی (مدیرکل اداره نهم) به استخدام
ساواک درآمد .وی با جاه طلبی و سرسپردگی
متظاهرانه ،خیلی زود در تشکیالت ساواک
ترقی کرد .ابتدا با حمایت فردوست ،قائم مقام
وقت ساواک و ناصر مقدم ،مدیرکل اداره سوم،

در سال  ،1345رئیس اداره یکم اداره کل سوم
شد .در همان سال ،ناگهان به اعتبار یک برنامه
تلویزیونی ،به شخصیتی سرشناس بدل شد و
به تدریج ابعاد قدرتش فزونی گرفت .ثابتی تا
آنجا پیش رفت که احراز همه مشاغل مهم ،از
پست وزارت گرفته تا استادی دانشگاه ،معلمی
و حتی کارمندی دولت ،در گرو دریافت اجازه
اداره ای بود که ریاستش را او برعهده داشت.
وی از کسانی بود که در رأس یک گروه از مأموران
ساواک ،به اسرائیل اعزام شد و به احتمال قوی
و با توجه به استقرار مرکز سرکردگان فرقه
بهائیت در فلسطین اشغالی ،در همان مأموریت
به استخدام موساد درآمد .او که در اوایل دهه
 1350به عنوان «سخنگوی ســاواک» و «مقام
امنیتی» شهرت یافت ،گرداننده اصلی سازمان

ســاواک محسوب میشد و با ارتباطاتی که با
«موساد» و عوامل این سازمان در ایران داشت،
حتی در امور مربوط به نمایندگیهای ساواک در
خارج از کشور نیز ،که خارج از حوزه اختیاراتش
بود ،مداخله می کرد .ثابتی در سال ،1352
توسط ارتشبد نصیری ،رئیس وقت ساواک ،به
سمت مدیرکل اداره سوم تعیین و عم ً
ال همه کاره
ساواک شد .پرویز ثابتی (با نام رمز بامداد) در
تمام عملیات پر سر و صدای ساواک در سالهای
 1352تا  ،1356نقش اصلی را برعهده داشت
و شبکه ساواک در وزارتخانه ها و سازمانهای
دولتی و حتی بخش خصوصی ،زیر نظر مستقیم
او عمل می کردند و کار امنیت داخلی ،یکسره
در دست وی بود که ریاست اداره سوم ساواک را
برعهده داشت .ثابتی از دوستان نزدیک هویدا

بودودرمالقاتهاییکههرچهارشنبهشبباوی
داشت ،اطالعاتی را در اختیار وی قرار میداد که
بی گمان یکی از ابزارهای تثبیت و تداوم قدرت
هویدا محسوب می شــد .ایــن رابطه نزدیک،
بیشتر در وابستگی هر دو نفر آن ها به فرقه ضاله
بهائیتریشهداشت.ثابتی،رئیسامنیتداخلی
ساواک ،بنا به خصوصیات شغلی اش ،صاحب
چند گذرنامه به اسامی مختلف بود .او  10روز
قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،به ژنو گریخت
و از آن جا به همراه همسرش به اسرائیل رفت.

