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پیروزی قاطع در روسیه
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مغایرت دارد

صفحه11

وزیر اطالعات:

برای حفظ حکومت اسالمی
نباید مرتکب خالف شرع شد
سرمقاله

جمیل یا جمال؟!؛ معرفت افزایی عاشورایی
بهروز پورسینا

در چهارشنبه گذشته ،توفیق انتشار یادداشتی با
«محرم و صفر ،ماههای برکت» نصیب این قلم
عنوان
ّ
شد که در آن با روش عاشورا پژوهی ،برخی از بیانات
امام راحل در این باره تبیین شــد و فرازهایی مورد
تحلیل قرار گرفت که احیانا ،مســبوق به سابقهای
نبوده اســت .مصادف شدن نگارش یادداشت حاضر
با روز عاشورای حسینی نیز بهانهای شد تا با تمسک
به مدد الهی ،متن و عنوان یادداشــت حاضر نیز به
تحلیل دیگر مســائل مرتبط با عاشــورای حسینی
اختصــاص یابد .در آن یادداشــت عرض شــد که
حقیقت عاشــورا ،ظاهری دارد و باطنی و آن بطن
نیز بواطنی دیگر که دسترسی به هر سطح از حقایق
ظاهری و باطنی عاشــورا به سطح دانش و معرفت
افراد باز میگردد که البته ،معرفت کامل آن فقط نزد
خاندان عصمت و طهارت میباشد .در همین راستا
و برای درک بهتر از کالم بلند رسول اکرم (ص) که
در منابع معتبر اهل ســنت نیز بارها از لسان خاتم
االنبیاء نقل حدیث شــده است که فرمودند :حسین
م ّنی و انا من حسین؛ در فهم بخش اول این حدیث
گرانقدر نبوی ،افراد کمتر دچار چالش میشوند اما
بخش دوم یعنی انا من حسین که یعنی رسول اهلل از
حسین هستند را نمیتوان به صواب درک کرد مگر
با معرفت افزایی عاشورایی.
نگارنــده در این مجال کوتــاه و در حد بضاعت
مزجات ،ســه نکته دیگر از مسائل مرتبط با حقایق
ظاهــری و باطنــی عاشــورا را که شــاید در دیگر
مکتوبات نباشد ،مورد تحلیل و تفسیر قرار میدهد.
نکته اول :پیرامون بخشــی از سخنانی میباشد
که بین امام حســین (ع) و اصحاب عاشوراییشان
در خیمه و در شب عاشورا تبادل شده است در آنجا
که حضرت ابا عبداهلل الحســین خطاب به حضرت
قاسم ابن الحســن علیهم السالم سوال میفرمایند:
«کیف الموت عندک»؟ پســر بــرادرم مرگ در نزد
تو چگونه اســت و این نوجوان  ۱۳ســاله در جواب
حضرت میفرمایــد« :احلی من العســل»؛ تمامی
مستندات شــنیداری و مکتوب که این قلم در بیان
معنی این پاسخ به زبان فارسی به آنها مراجعه کرده
است عبارت «شیرینتر از عسل» را معادل احلی من
العســل ذکر کردهاند .نکتهای را که نگارنده در نظر
دارد تا توجه خوانندگان محترم یادداشــت را به آن
جلب کند نه صرفا ارائه بیان صحیحتر فارســی این
عبارت نورانی است بلکه به این مهم اشاراتی میشود
که شــرط الزم برای دریافت سطوح کاملتر و باالتر
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از حقایق عاشــورایی و ســایر معارف الهی و دینی،
داشتن امعان نظر و تدبّرهای بایسته و شایسته است.
نکتــه ظریفی که در این ترجمه تــا حدودی از آن
غفلت شده است اینکه معنی شیرینتر از عسل ،در
سمع و نظر شنونده پارسی زبان یک تبادر کاملی را
نمیکند زیرا هر چیزی اگر شیرینتر از عسل باشد
که لزوما شیرینی مطلوبی نیســت! پس برای بیان
فارسی احلی من العســل چه عبارتی را باید به کار
برد که عبارت کامال جامع و مانع باشــد؟ صحیح تر
این است که اینطور به فارسی بگوییم« ،طعم مرگ
در رکاب تو عمو جان گوارا تر از طعم گوارای شیرین
عسل است» یا «شیرنی مرگ در رکاب تو عمو جان،
گواراتر از عسل است»؛ پس دقت شود که در ترجمه
احلی من العســل از ترجمه «گواراتر از عســل» یا
عبارتهای فوق الذکر میبایست استفاده شود.
نکته دوم :در زیارت عاشــورا خطاب به حضرت
سید الشــهداء عرض میکنیم یا ثار اهلل و ابن ثاره.
به اســتناد به همین فراز از زیارت در کالم فارسی،
بســیاری واژه «ثار» را به خــون ترجمه کرده اند و
بالطبع امام حســین و امام علی علیهما السالم را به
خون خدا تعبیر میکنند .البته ،در نسخ معتنابهی از
ترجمههای مکتوب از بزرگان ،به درســتی آمده که
ثاراهلل یعنی کســی که منتقم خون به ناحق ریخته
اش ،خود خداوند تبارک و تعالی است و خون بهایش
را خداوند میگیرد .با این حال ،بسیاری بدون توجه
بــه تفاوت میان کلمه عربی « َدم» بــا «ثار» ،امام
حسین ع را خون خدا میخوانند .همین کم توجهی
باعث بیان خطا از قصد معصوم علیهالسالم در به کار
بردن کلمه ثار اهلل برای سیدالشهداء و امیرالمومنین
میشــود! پس بدون توجه به این دقایق ظریف در
فرهنگ اهل بیت و قیام عاشورا ،نمیتوان به مراتب
باالتری از معرفت الهی و عاشورایی رسید.
نکته سوم :پس از به اسارت گرفتن خاندان اهل
بیت و کاروان همراه ســید الشّ هداء ،ابن زیاد ملعون
خطاب به اســرای کربال بخصــوص حضرت زینب
ســام اهلل علیها چنین گفت که ســتایش خدا را
كه شــما خانواده را رسوا ســاخت و كشت و نشان
داد كه آنچه میگفتیــد دروغی بیش نبود .حضرت
زینب(س) خطاب به او فرمود« :ســتایش خدا را كه
ما را به واســطه پیامبر خود (كه از خاندان ماست)
گرامیداشــت و از پلیدی پاك گردانید؛ جز فاســق
رســوا نمیشــود و جز بدكار دروغ نمیگوید و بد
كار ما نیســتیم بلكه دیگرانند و ستایش مخصوص

خداست» .ابن زیاد لعنت اهلل علیه گفت :دیدی خدا
با خاندانت چه کرد؟! و حضرت زینب (س) در پاسخ
فرمودند« :مــا َراَیْ ُت ا ِ ّال َجمیال» .وارث مصائب کربال
و پیام آور عاشــورا زینب کبــری در همین عبارت
کوتاه ،بلندترین معارف الهی را در کالم تاریخیشان
بیان کردهاند منتها ،در تبیین آن دقت الزم معرفتی
نمیشــود .تقریبا همه ،این عبارت را چنین تعریف
میکنند که حضرت فرمودهاند که من چیزی ندیدم
بجز زیبایی و قلیل ترجمههایی هم که جمیال را به
درســتی زیبا و نه زیبایی ترجمه کرده اند باز چنین
تعبیر میکنند که آنچه براي ما اهل بیت اتفاق افتاد
رسوايي و مصیبت نبود بلكه همه زيبا و زیبایی بود؛
یعنی همــه کلمه «جمیل» را به حــوادث و وقایع
عاشورا و عاشورایی تعبیر و ترجمه و تفسیر میکنند؛
نگارنده تاکید میکند با آنکه این تعابیر غلط نیست
اما دقیق هم نیســت .قبل از بیــان دقیق مفهوم ما
رایت اال جمیال ،استشــهاد بــه روایتی میکنیم که
هــم از نبی اکرم (ص) و هــم از امیرالمومنین علی
ٌ
جمیل
(ع) نقل شده اســت که فرمودهاند« :إن اهلل
ب الجمال» یعنی خداوند زیبا اســت و زیبایی را
یُحِ ُّ
دوست دارد .اگر عقیله بنیهاشم میفرمودند که «ما
رایت اال جماال» ،آنــگاه ترجمههای متواتری که به
آن اشاره شد که من ندیدم جز زیبایی کامال درست
بود اما زینب ســام اهلل علیها ،در پاسخ فرمودند که
«مــا َراَیْ ُت ا ِ ّال َجمیال» .جمیــل در اینجا ،ذات باری
تعالی اســت ،یعنی من ندیدم بجــز خداوند تبارک
و تعالــی را به جلوه و صفــت جمیل؛ توضیح اینکه
خداوند دارای صفات جمالی و جاللی است که فضل
و نصرت ،رحمت ،مغفرت ،عفو و مانند آن در صفات
جمالــی و عدل ،انتقام ،عذاب و نظایر آن در صفات
جاللی خداوند بیان میشود .صفات جمالی و جاللی
البته تعاریف دیگری نیز دارد اما ورود به آن در این
مدخلیتی ندارد.
یادداشت،
ّ
پس میبینیم که کالم عقیله بنیهاشــم بسیار
بلندتــر از ترجمههــای رایج از مــا رایت اال جمیال
میباشــد .زینب کبری به والیت حضرت ابا عبداهلل
السالم به مقام و مرتبه شهود الهی به
الحسین علیه ّ
صفت جمیل رســیدهاند و از جمیل صادر نمیشود
مگــر جلوههای جمال و زیبایی .جلــوه و ظهور تا ّم
جمال از جمیل در واقعه عاشــورا ،خود امام حسین
(ع) میباشــند و وقایع عاشورا نیز برای کسی که به
مرتبه لقاء الهی به صفت جمیل رسیده است ،چیزی
نمیبیند جز جمال یعنی زیبایی.

امروز؛ آخرین مهلت ثبتنام بدون آزمون کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد

مهلت ثبتنام پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
نیمسال اول  ۹۸-۹۹دانشــگاه آزاد اسالمی ،امروز
(چهارشنبه)  ۲۰شــهریورماه به پایان میرسد .به
گزارش ایســنا ،متقاضیان تحصیل در رشــتههای
مقاطع کاردانی و کارشناســی پیوسته و ناپیوسته
دانشــگاه آزاد اســامی میتوانند بــا مراجعه به
ســامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به نشانی

 www.azmoon.orgضمــن دریافت دفترچه
راهنمــا و کســب آگاهیهای کامــل در خصوص
شــرایط ثبت نام و انتخاب رشته ،نسبت به خرید
کارت اعتبــاری و ثبــت نام خود اقــدام کنند .بر
اســاس اعالم روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی،
نتایج این دورهها ،اواخر شــهریور ماه اعالم خواهد
شــد .همچنین انتخاب رشــته داوطلبــان آزمون
کارشناسی ناپیوسته  ۱۳۹۸رشتههای علوم پزشکی

دانشگاه آزاد اسالمی هم امروز  ۲۰ ،شهریورماه به
پایان میرســد .تمام داوطلبان شــرکت کننده در
رشتههای گروه امتحانی علوم پزشکی که در آزمون
کارشناسی ناپیوسته ،رشته/گرایش آنها در دانشگاه
آزاد اسالمی ارائه شــده است ،میتوانند با مراجعه
به سامانه مرکز ســنجش و پذیرش دانشگاه آزاد
اسالمی به نشانی  www.azmoon.orgنسبت به
انتخاب یک رشته و حداکثر  ۲۰محل اقدام کنند.
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داود فتحعلیبیگی معتقد است :تعزیه از نظر کمی توسعه یافته اما
از نظر کیفی رو به ضعف اســت و ما متاســفانه در خیلی جاها شاهد
رفتارها و اتفاقاتی هســتیم که بــا اصالت تعزیه مغایرت دارد و دلیل
آن هم مشخص است ،برای این است که معلم و آموزشی وجود نداشته
است تا گام به گام این هنر را آموزش دهد.
ایسنا به مناسبت دهه محرم با برخی از تعزیهخوان پیشکوست
گفتوگو کرد که در این گفتوگوها درباره وضعیت کنونی تعزیه
و نبود برخی امکانات آموزشــی گالیههای مطرح شد.در پی
ایــن مباحث با داود فتحعلیبیگــی ،رییس انجمن تعزیه
ایران ،که تاکید دارد مدتی اســت از این سمت
کنارهگیری کرده است...
صفحه10

نگاه
کمپین جهانی ? who is Hussainدر  60کشور

یک کمپین جهانی به نام امام حسین (ع) در تمام
روزهای ســال و در بســیاری از نقاط جهان فعالیت
میکند تا نشان دهد نه تنها اعتقاد به امام حسین(ع)
منحصر به زمان و مکان خاصی نیست ،بلکه میتواند
نام امام حسین(ع) را فراتر از عزاداریهای معمول ،به
عموم جهانیان معرفی کند .به گزارش «مردم ساالری
آنالیــن» کمپین جهانــی  ?who is Hussainیا
«حسین کیست؟» در کشورهایی چون هند ،مکزیک
و برزیل تا قلب اروپا و آمریکا و کشورهای آفریقایی با
هر مذهب و آیینی فعالیت میکند .کمپینی که نه تنها
در ایام محرم و عاشورا بلکه در تمام سال «این حسین
کیســت که عالم همه دیوانه اوست» را فریاد میزند.
فعالیت آنها تنها محدود به ایام محرم و برپا کردن خیمه
عزا نیست ،آنها در ســرمای زمستان در خیابانهای
تورنتو و لندن و اســلو و آمستردام و  ...حسین(ع) را
به کسانی یادآوری میکنند که امام را تنها مختص به
عزاداری میدانند .آنها هدف این جنبش را شناساندن
امام به همه مردم جهان میدانند .آنها حســین(ع) را
بهعنوان یک مصلح اجتماعی و فردی عدالتطلب به
جهان معرفی میکنند .در این میان آنچه این حرکت
را منحصر میکند این است که اعضای کمپین هیچ
اصراری به تغییر دین و مذهب شنوندگان ندارد .گفته
میشــود در حال حاضر بسیاری از اعضای فعال این
جنبش جهانی مسیحی و هندو هستند ،اما در عین
حال ارادتشــان به امام عجیب است .کمپین جهانی
«حسین(ع) کیســت؟» چند سال قبل توسط چند
جوان باهدف شناســاندن امام به جهانیان راهاندازی
شــد و حاال فعالیت آن به روشــی متفاوت در بیش
از  60نقطه دنیا ادامه دارد .ســال  ۲۰۱۲چند جوان
شیعه انگلیســی در ماه محرم تصمیم گرفتند عالوه
بر برگزاری هیات عزاداری در پایتخت انگلیس ،دِین
خود به امام حسین(ع) را به روش دیگری ادا کنند و
کمپیــن  ?who is hussainرا در لندن راهاندازی
کردند .دغدغهها و ایدههایشــان را جمعبندی کردند
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و به این نتیجه رســیدند که سراغ کسانی بروند که
تابهحال حتی نام حسین(ع) را هم نشنیدهاند .هفت
ســال از تصمیم چند جوان شیعه انگلیسی برای راه
انداختن کمپین جهانی حســین کیست میگذرد و
حاال صدها نفر از مردم کشــورهای اروپایی ،آمریکا،
کانادا ،کشورهای آسیایی ،برزیل ،آفریقا با آیینهای
مختلف مبهوت شــخصیت امام حسین (ع) شدند و
داوطلبانه به این کمپین جهانی پیوستند.
اهدای خون هم یکی دیگر از فعالیتهای مرسوم
اعضای کمپین است .آنها در روزهای تعیین شده با
همان بازوبند معروف به مراکز اهدای خون میروند.
براســاس آمار موجود از ابتــدای فعالیت کمپین تا
سال میالدی گذشــته ،داوطلبان۲ ،هزار و  130بار
خون اهدا کرده و برنامه اطعام با غذای گرم را برای
 268هزار و 390نیازمند در شهرهای مختلف جهان
انجام دادهاند .اعضای کمپین ?who is hussain
رسالت خود را به روشهای دیگر نیز نشان میدهند،
یک روز در هر ماه به پایبندی به ارزشهای انسانی
اختصاص دارد .این ارزشهای انســانی یک روز در
همت جمعی برای شستوشــو و نظافت معابر شهر
خالصه میشــود و آنوقت است که در بیش از 60
نقطــه دنیا در یک روز مشــخص اعضای کمپین با
همان بازوبند طالیی  ?who is hussainجارو به
دست میگیرند و خیابانهای شهر را تمیز میکنند.
از دیگر اقدامات اعضای این کمپین که با هماهنگی
از طریق شبکههای اجتماعی انجام میشود رسیدگی
به کارتنخوابهای دنیا در شهرهای مختلف است.
آنها با لبخندی بر لب همراهشان میشوند .لباس گرم
به آنها هدیه میدهند .آرایشگاه سیار در خیابان راه
میاندازند و ســر و صورت ژولیده کارتنخوابها را
اصالح میکنند .بعد نوبت اطعام اســت .کنار آنها
مینشینند و به مشکالتشــان گوش میدهند .اگر
بیمار باشند همراهشان میشوند و آنها را به مطب
دکتــر یا بیمارســتان میبرند .اگــر کارتنخوابها

به دلیل فقر از خانوادههایشــان جدا شــده باشند
آنها را به خیران و حامیان مالی کمپین «حســین
کیســت؟» که همه آنها از مردم عادی هســتند
وصل میکنند و بارها پیشآمده که کارتنخوابها
در شــهرهای مختلف از آوارگی نجات پیداکردهاند.
داوطلبان کمپین معرفی امام حسین(ع) گاهی نیز
پناه پناهجویان دنیا میشــوند .پناهجویان ســوری
که به کشــورهای اروپایی پناه میآورند و تا مدتها
در کمپها و در بدترین شرایط زندگی میکنند .یا
پناهجویانی که از کشــورهای دیگر به شوق زندگی
بهتر به کشورهای اروپایی میآیند و آواره میشوند.
داوطلبان کمپین با همان بازوبند معروف سراغ آنها
میروند و برایشان وعد ه غذای گرم و لباس میبرند
و از این رهگذر واســطه آشــنایی آنها با پیام امام
میشوند.
چالــش  40روز  40کار خــوب یکــی دیگر از
فعالیتهای کمپین جهانی «حسین کیست؟» است.
 3ســال قبل چالــش  40روز  40کار خوب از روز
عاشــورا تا روز اربعین کلید خورد .پوســتر  40کار
خوبی کــه باید در هر روز انجام میشــد در پایگاه
اطالعرســانی  ?who is hussainمنتشــر شد و
اعضای کمپین میدانســتند برای مثال از روز اول
در روز ســوم باید ب ه صورت واحد چه فعالیتی انجام
دهند .حاال نوای «این حســین(ع) کیست که عالم
همه دیوانه اوست؟» تنها نوای آشنا محتشم کاشانی
نیست که با فرا رسیدن محرم به گوش میرسد .حاال
در بیش از  60نقطه از جهان صدها نفر با اسم امام به
زندگی بازگشتهاند و او را میشناسند .غروب عاشورا
شــاید روزگاری برای اهل بیت امام غروب غربت و
تنهایی بود ،اما حاال چراغ امیدی اســت که بسیاری
را نجات و به زندگی باز میگرداند .حاال طنین «هل
نص ُرنی» امام را نه تنها شــیعیان ،نه تنها
مِن ناصر یَ ُ
مســلمانان بلکه انسانهای جهان شنیدهاند و به آن
لبخند میزنند.

هادی خامنهای:

طرح حرفهای بی حساب بر منبرها موجب تمسخر ارزشها شده است
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت :اگر کمی
در فضای مجازی بگردیم یا کمی به رسانههای بیگانه
گوش بدهیم آن وقت متوجه میشویم که حرفهای
بی حساب و کتابی که بر منبرها درباره معصومان بر
زبان میآید ،چگونه سبب به سخره گرفتن ارزشهای
دینی ما میشوند.
به گزارش ایسنا ،سیدهادی خامنهای طی سخنانی
در مراسم ســوگواری دهه اول محرم در دارالزهرای
تهران با اشــاره به لزوم شناخت سیره پیامبر اسالم
و آگاهــی از ابعاد مختلف آن ،اظهــار کرد :در مورد
مســائل مربوط به ســیره پیامبر(ص) از آنجایی که
بحث عمل و رفتار مطرح است و گفتاری وجود ندارد
تا صراحتی داشته باشد ،علما گفتهاند که باید به قدر
متیقن عمل کرد .یعنی اگر رفتاری که از امام معصوم
یا پیامبر انجام شود ،در تفسیر آن رفتار و رسیدن به
یک نتیجه گیری کلی ،همه که حق ندارند این کار
را بکنند بلکه ضوابط و مقررات خاصی برای آن وجود

دارد .وی افزود :تشخیص قدر متیقنها در این زمینه
صرفا باید از سوی عدهای خاص انجام شود ،بنابراین
کسانی که حتی به صورت عادی حق تفسیر و تاویل
الفاظ ائمه را ندارند به طریق اولی حق تفسیر رفتارها
و ســیره پیامبر و ائمه را هم ندارند .این کار بســیار
حساس و مشکل است.
خامنهای با طرح این پرسش که رفتار چه کسانی
به طور کلی میتواند الگوی ما قرار گیرد ،ادامه داد:
فقط سیره معصومین است که میتواند الگوی ما قرار
گیرد چرا که آنان کسانی هستند که در سیره و الفاظ
و رفتارشان دچار خطا نمیشوند.
دبیرکل مجمع نیروهای خــط امام با تاکید بر
اینکه جامعه ما بایــد از تقلید و پیروی بی چون و
چــرا از افراد مختلف پرهیز کنــد ،تصریح کرد :ما
بایــد بدانیم برای تقلید و پیــروی بی چون و چرا
از افراد ما به طــور مطلق نمیتوانیم عمل کنیم و
عده خاصی این شــرایط را دارند .پس کسانی که

به عنوان چهرههای کاریزماتیک شناخته میشوند
کســانی نیستند که اسالم بر تقلید بی چون و چرا
از آنان راضی باشد.
خامنــهای تاکید کرد :گاهی در مســامحههای
گفتاری ،افرادی به میل خود ،به اشتباه یا با اغراض
مختلف اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ممکن است
تعابیری را برای کسانی به کار ببرند که اصال مجاز
نباشد .مثال اینکه فالن کس علی وار یا حسین گونه
عمل میکند .اینها حرفهای بسیار گزافی است به
این سادگی نیست که ما امام علی یا امام حسین را
آنقدر پایین بیاوریم که افراد را به آنان تشبیه کنیم.
دبیــرکل مجمع نیروهای خط امــام ادامه داد:
مثــا میگویند فالنی اســوه تقواســت که اصال
قابل قبول نیســت .برخورد افراطی با این موضوع
امروز باعث شــده که اوالً عدهای که در این زمینه
زیادهروی میکنند باعث شوند که دیگرانی که اصل
ارزشهای ما را قبول ندارند ،آن را به سخره بگیرند.

