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این خلوت شيرین
است،  بي خبري  در  غرق  دشمن،  سپاه 
صداي معصيت، صداي عربده هاي مستانه  
و  تفكر  و  تامل  مجال  لحظه اي  آنها  به 
خود  به  كاش  نمي دهد.  گريز  و  پرهيز 
اين فتنه مي گريختند،  از  مي آمدند؛ كاش 
كاش دنيا و آخرتشان را خراب نمي كردند.

اين لحظات و هم  در اين شب غريب، در 
انگيز، در اين ديار فتنه خيز، در اين شبي 
كه آبستن بزرگترين حادثه آفرينش است، 
اندوه و مصيبت و  از  اين دشت آكنده  در 
نماز  تنها  ابتال،  و  درماندگي  اين  در  بال، 
بايست!  پس  باشد.  ساز  چاره  مي تواند 
خستگي  و  ماتم  و  برافراز  نماز  به  قامت 
نماز  كن.  مدفون  سجاده ات،  زير  در  را 
رستن از دار فنا و پيوستن به دار بقاست. 
عالم  به  اتصال  و  دنيا  دام  از  كندن  نماز، 
اين  مرهم  مي تواند  نماز  تنها  است.  عقبي 
باشد. خورده  دندان  جگر  و  افسرده  دل 

اين  به  نيز  مختصر  سپاه  اين  همة  انگار 
حقيقت شيرين دست يافته اند. خيمه هاي 
كوچك و به هم پيوسته شان مثل كندوي 
زنبورهاي عسل شده است كه از آنها فقط 
مي رسد.  گوش  به  قرآن  آواز  و  نماز  نواي 
معركه،  گيرودار  در  فردا  كه  نكند  راستي 
تنها  را  برادرت  نيز  اندك  سپاه  همين 
را  پدر  پشت  كه  خيانتي  نكند  بگذارند؟ 
مگر  بشكند؟  هم  را  فرزند  ،  دل  شكست 
معاويه  كه  نبود  پيش  صباح  چند  همين 
فرماندهان و نزديكان سپاه برادرت مجتي 
بي ياور  و  تنها  را  او  و  خريد  يكي  يكي  را 
اين  كرد؟  سكوت  و  عقب نشيني  به  ناچار 
را بايد به حسين بگويي. هم امشب بگويي 
كه دل نبندد به وعده هاي مردم اين دنيا. 
اين دست كه شهادت براي او رغم خورده 
اين  است  عزيمت  طالب  خود  و  است 

درست است كه براي شهيدي مثل او فرق 
نمي كند كه هم مسلخانش چند نفر باشند. 
اما بهر حال تجربه مكرر دلشكستگي پيش 
خوب  نيست.  شيريني  طعم  شهادت،  از 
حسين  به  سري  نمازها  ميانه  در  است 
بزني. هم ديداري تازه كني و هم اين نكته 
انگار  نه،   اما  بياوري.  نازنينش  خاطر  به  را 
اين بوي حسين است، اين صداي گامهاي 
نزديك  تو  خيمه  به  كه  است  حسين 
مي شود و اين دست اوست كه يال خيمه 
پس  از  شيرينش  تبسم  و  مي زند  كنار  را 
طور  همين  هميشه  مي كند.  طلوع  پرده 
كرده،  را  او  هواي  دلت  هربار  است.  بوده 
را  حيرت  و  شده  قدم  پيش  ظهور  در  او 
هم بر اشتياق و تمنا و شيدايي ات افزوده.

را  او  و  برمي خيزي  او  پاي  پيش  قد  تمام 
تمام  مي خواهي  مي نشاني.  سجاده ات  بر 
آكنده  او  حضور  بوي  از  سجاد  پود  و  تار 
شود. مي گويد: ))خواهرم در نماز شبهايت 
مرا فراموش نكني(( و تو بردلت مي گذرد: 
چه جاي فراموشي برادر؟ مگر جز تو قبلة 
ماهي حضور آب  ديگري هم هست؟ مگر 
زيستن  مگر  مي كند؟  فراموش  دريا  در  را 
بي ياد تو معنا دارد؟ مگر زندگي بي حضور 
مي كني  احساس  است؟  ممكن  خاطره ات 
كه خلوت، خلوت نيست و حضور غريبه اي 
هر چند خودي از حالوت خلوت مي كاهد، 
هر چند كه آن غريبه خودي نافع بن حالل 
باشد و نگران برادر،  بيرون در ايستاده باشد. 
در  چشم  مي زني،  زانو  حسين  پاي  پيش 
مي گويي:  و  مي دوزي  چشمهايش  آيينة 
به  برادرم! چقدر مطمئني  ))حسين جان! 
معركه  ميان  در  فردا  كه  امشب  اصحاب 
دلت  نگراني  حسين،  نگذارند؟((.  تنهايت 
عميق  مي يابد،  در  مژگانت  لرزش  از  را 

مي گويد:  و  مي كشد  نفش  آرامبخش  و 
ابتداي  از  مي كنم  كه  نگاه  ))خواهرم! 
هميشه،  تا  اكنون  از  و  تاكنون  خلقت 
اصحاب  از  مهربانتر  و  وفاتر  با  اصحابي 
كه  اينها  همه  نمي بينم.  فردا  و  امشب 
كنار  در  نيز  فردا  من اند،  سپاه  در  امشب 
از من دستشان  و پيش  ماند  من خواهند 
رساند((.  خواهند  جدمان  دامان  به  را 
خيمه،  پشت  سايه  كه  مي كني  احساس 
خلوت  و  مي شود  كنده  جا  از  بي تاب 
مي كني  آرزو  مي كند.  فراهم  را  مطلوبتان 
لحظه ها  مي شد.  متوقف  زمان  كاش  كه 
نمي گذشت و اين خلوت شيرين تا قيامت 
بيرون  ناگهاني  غلغلة  اما  مي يافت.  امتداد 
بيرون  به  و  برمي خيزاند  جا  از  را  حسين 
خيمه مي كشاند. تو نيز دل نگران از جا بر 
مي خيزي و از شكاف خيمه بيرون را نظاره 
مي كني. افراد، همه خودي اند. اما اين وقت 
شب در كنار خيمه تو چه مي كنند. پاسخ 
را حسين به درون مي آورد: خواهرم! اينها 
اصحاب من اند. و َسرشان حبيب بن مظاهر 
است. آمده اند تا با تو بيعت كنند كه هزار 
باره تا پاي جان به حمايت از حرم رسول 
دريافت  چه  بگويم؟!.  چه  اند.  ايستاده  ا... 
روشني دارد اين حبيب؟ دين را چه خوب 
امام  كه  نيست  بي جهت  است.  شناخته 
خبر  وقتي  است.  داده  او  به  را  فقيه  لقب 
از  را  سرت  شنيدي  را  كربال  به  آمدنش 
مرا  و گفتي: ))سالم  آوردي  بيرون  كجاوه 

به حبيب برسانيد((.
زينب،  كه  بگو  جان!  حسين   -
با  حشر  برايتان  و  شماست  دعاگوي 
و  خير  ابد  تا  و  مي طلبد  را  رسول اهلل 

سعادتتان را از خدا مسألت مي كن

سيد مهدی شجاعی
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كه  نميدانستند  بسياری  شايد  اول:  پرده 
اهلل  صلوات  اهلل  رسول  حج  آخرين  اين 
حج  به  زيادی  جمعيت  است.  آله  و  عليه 
آمده بودند. پس از اتمام حج، حضرت در 
تندروها كه  نگهداشت. چه  راه  غدير همه 
بودند، چه كندروها  افتاده  از حضرت جلو 
كه از حضرت عقب افتاده بودند و چه آنان 
كه پا جای پای حضرت می گذاشتند كه 
چه؟ بگويد: هركه من مواليم او را، اين علی 
است موال او را. همه هم در آن مقام و زمان 
و  كردند  تاييد  و  گفتند  تهنيت  و  تبريك 
رفتند و ... . پيامبر صلوات اهلل عليه و آله 
بود.  شده  غايب  جامعه  امام  رفت.  دنيا  از 
شيون  همه  و  بود  عزا  پوش  سياه  مدينه 
حتی  كرد.  می  گريه  داشت  زمين  كنان. 
اهلل  رسول  بيت  اهل  رفت.  مدينه  از  بالل 
عزا  اقامه  مشعول  آله  و  عليه  اهلل  صلوات 
بودند. سران جامعه نشستند و شورا تشكيل 
دادند و رای گرفتند و با كمال احترام برای 
پيامبر غايب در جمع شان، امام حاضر را 
كنار گذشتند. رای و نظر پيامبر غايب را به 
امام  و  تفسير كردند  نظر خودشان  و  رای 
امام  چنين  اين  و  نبردند  فرمان  را  حاضر 

حاضر خانه نشينش شد...
پرده دوم: در فراق نوه دردانه رسول اهلل 
صلوات اهلل عليه و آله كوفه بی تاب بود. 18 
هزار نامه نوشتند به امام غايب در جامعه 
شان كه بيا. بيا كه باغها و نخل ها ثمر دادند. 
الزهرا  يابن  بيا  بيا،  نه،  منت  ما  سر  بر  بيا 
)سالم اهلل عليها(، بيا. امام غايب به وظيفه 
امامت عمل كرد، هرچند از دو رنگی اين 
مردم خوب می دانست. امام غايب از نظر، 
اش  دارايی  با همه  شد.  داشت حاضر می 

امام حاضر، امام غایب...
نوشته يكی از اعضای هيات علمی دانشگاه علم و صنعت

داشت به اين مهمانی می آمد، با پسرانش، 
دخترانش، خواهرش... . زين العابدين بود، 
عباس بود، علی اكبر بود، زينب بود، رباب 
آمده  هم  اصغر  علی  حتی  بود،  رقيه  بود، 
بود، سالم اهلل عليهم اجمعين. در راه بودند. 
امام هنوز حاضر  برگشت.  خيلی زود ورق 
ای  مهمانی  راه  در  بود.  غايب  بود،  نشده 
فرمان   اما  بود،  آن دعوت شده  به  كه  بود 
بردنش هزينه داشت. نامه نوشتن و بيا بيا 
گفتن و ما همه سربازتوييم گفتن، هزينه 
قطره  چند  و  بود  كاغذ  وجب  يك  اش 
مركب. زر و زور و تزوير همه را به منجالب 
سكوت كشاند، همه را. همه ساكت شدند. 
امام به درخواست مردم حاضر شده بود. اما 
داشتند.  دوست  را  غايب  امام  انگار  مردم 
امامی كه از دور فقط آرزويش كنند و در 
فراقش روزها را شب و شب ها را روز كنند 
انتظار،  و  فراق  صواب  خودشان  برای  و 
اطاعت  بايد  را  امام  اما  كنند.  بافی  خيال 
كرد، با جان و مال و ناموس ... . و همه می 
دانيم كه شد آنچه نبايد می شد. عاشورا به 
به هم  تار شد. زمان  تيره و  پا شد. زمين 
ريخت. وحوش در كربال گريه كردند. ابرها 
و پرندگان سه روز سايه بان بدن مطهر امام 
شدند. اما مردم دم برنياورند. اصال انگار به 
درد اين مردم، همان امام غايب می خورد 
تفسير  را  او  نظر  و  رای  توانستند  می  كه 
كنند به تمايالت خودشان، و اصال سختی 
و رنج اطاعت نكشند. همين هم شد. هنوز 
چندی از داغ كربال نگذشته بود كه ندای 
امام  خواهی  خون  به  و  سردادند  يالثارات 
حاضر  وقتی  كه  امامی  برخاستند.  غايب 
بود، فرمانش را نبردند. اما االن فرمان بری 
الزم نبود، می  شد، خود فرمان ده بود و 

براساس  و  را تشخيص داد  درست و غلط 
را تفسير  امام غايب  و  تمايالت عمل كرد 

كرد. 
انقالب شد، بهمن 57. مردم  پرده سوم: 
بودند.  شناخته  خوب  را  شان  زمان  امام 
ساخت  داغ  های  سرب  برابر  در  خون  با 
دادند،  جان  ايستادند.  اورپا  و  آمريكا 
زندگی هايشان از هم پاشيد، مال باختند، 
را  امام  اما  غلطيدند،  خون  به  فرزندانشان 
رها نكردند. انقالب پيروز شد. مردم ماندند. 
امام شد امام حاضر، كه ديگر بايد در همه 
و  ها  طلحه  بردنش.  می  فرمان  ها  عرصه 
زبيرها، نهروانی ها و خيلی های ديگر دور 
تنها  حاضر  امام  اما  كردند.  خالی  را  امام 
نشد. با يك فرمان جهاد ساده، حتی زنها 
به جبهه ها رفتند و آن شد كه می دانيم. 
يك وجب هم خاك به دشمن ندادند. حتی 
يك وجب. بسياری از مردم قدر امام حاضر 

را می دانستند. 
الهی  به مشيت  امام حاضر  پرده چهارم: 
از ميان مردم رخت بربست. امام غايب شد. 
جامعه بدون امام نمی ماند. مرد ديگری از 
امام  گرفت.  دست  به  علم  خورشيد  قبيله 
امام حاضر را فرمان  بايد  حاضر شد. حال 
می بردند. بايد چشم به لبان او می دوختند. 
بايد سر به مسير و راه او می سپردند و خيلی 
ها سپردند مگر برخی خواص. خواصی كه 
امام غايب بودند، سعی در تفسير  صحابی 
برای  شود  می  را  غايب  امام  كردند.  امام 
تابعين تفسير كرد. تابعينی كه امام غايب 
با  شد  می  پس  بودند.  نديده  چشم  به  را 
تزوير، امام غايب را آنگونه كه نبود برايشان 
تفسير كرد. امام ايب را تفسير كردند و امام 
حاضر را فرمان  نبردند. مدام از خط و راه 
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امام حرف زدند و گوش فلك را پركردند. 
امامی كه برای گچ كاری سقف حسينه اش 
در جماران واوياليی به پا كرد و گچ كاری 
گذاشت،  تمام  نيمه  را  اش  حسينه  سقف 
و  رنگ  به  كاخی  ساختند.  كاخی  برايش 
دم  او  راه  و  او  نام  از  مدام  اشرافيت.  بوی 
زدند، اما فقط دم زدند. حاضر نشدند امام 
غايب  امام  تفسير  كنند.  اطاعت  را  حاضر 
پرمنفعت   و  تر  راحت  تر،  برايشان شيرين 
خوی  بود.  حاضر  امام  از  اطاعت  از  تر 
استكبارستيزی و آمريكاستيزی امام غايب 
را قلب كردند. امام را مرشد خود دانستند، 
در  ديپلماتيك  كردن  بش  و  خوش  از  اما 
نكردند.  ابا  با سران سلطه  و آشكار  پنهان 
به مردم نگفتند كه امام ناديپلمات، بدون 
شرق  ابرقدرت  نماينده  رسمی،  لباس 
)گورباچف( را به حضور پذيرفت و حتی با 
او دست نداد. گفتند نبايد با دنيا لجبازی 
گفتند  داشت.  سازنده  تعامل  بايد  و  كرد 
بايد حساب امكانات و توانايی های دشمن 
بعدها  البته  كه  نكرد  حماقت  و  كرد  را 
برايشان تور نظامی برگزار كردند و اندكی 

ترسشان ريخت...
برخی  است!   عجيبی  زمانه  پرده:  بی 
امام  نه   ، عاشقند  را  گذشته  امام  مردمان 
را  گذشته  امام  چرا؟  را...ميدانی  حاضر 
امام  اما  ميكنند  تفسير  بخواهند  هرگونه 
حاضر را بايد فرمان برند! و كوفيان عاشورا 

را اينگونه رقم زدند...« شهيد آوينی

قسمتی از پيام حضرت امام رضوان اهلل 
كشتار  سالگرد  در  ايران  ملت  به  عليه 
قطعنامه  قبول  پيام  )و  مكه  خونين 

)598
هر  جهانی  استكبار  منطق  در  آری،   ...
را  شرك  و  كفر  از  برائت  بخواهد  كه 
به شرك خواهد شد،  متهم  كند  پياده 
و مفتی ها و مفتی زادگان اين نوادگان 
حكم  او  كفر  و  قتل  به  باعوراها،  بَلَعم 
اسالم  تاريخ  در  باالخره  داد.  خواهند 
می بايست آن شمشير كفر و نفاقی كه  
در لباس دروغين احرام يزيديان و جيره 
- برای  خواران بنی اميه- عليهم لعنة اهللَّ
نابودی و قتل بهترين فرزندان راستين 
پيامبر اسالم، يعنی حضرت ابی عبداهللَّ 
الحسين- عليه السالم- و ياوران با وفای 
او، پنهان شده بود مجدداً از لباس همان 
و  درآيد  به  بنی سفيان  خواران  ميراث 

حسين-  ياوران  مطهر  و  پاك  گلوی 
عليه السالم- را در آن هوای گرم، در 
كربالی حجاز و در قتلگاه َحَرم، پاره 
كند؛ و همان اتهاماتی را كه يزيديان 
به فرزندان راستين اسالم زدند و آنان 
را »خارجی« و »ملحد« و »مشرك« 
و »َمهدورالدم« معرفی كردند، درست 
وارد  آنان  راه  رهروان  به  را  همان 
آورند؛ كه ان شاء اهللَّ ما اندوه دلمان 
را در وقت مناسب با انتقام از امريكا 
ساخت  خواهيم  برطرف  سعود  آل  و 
اين جنايت  داغ و حسرت حالوت  و 
بزرگ را بر دلشان خواهيم نهاد، و با 
جنود  بر  حق  پيروزی  جشن  برپايی 
دست  از  كعبه  آزادی  و  نفاق  و  كفر 
مسجدالحرام  به  نامحرمان  و  نااهالن 

وارد خواهيم شد ...
صحيفه امام، ، ج 21، ص: 76

انتقام از امریكا و 
آل سعود

عت
صن

 و 
علم

گاه 
نش

د دا
اتی

 اس
یج

بس
یه 

شر
ا، ن

نب

4

13
94

ماه 
ان 

  آب
هم،

فد
ه ه

مار
ش



خوش  روی  كه  است  سال ها  ايران  چرا 
عليرغم  چرا  است؟  نداده  نشان  آمريكا  به 
مستقيم  غير  و  مستقيم  درخواست های 
دوجانبه  روابط  ايجاد  برای  آمريكا  سران 
رهبر  به  اوباما  نامه  در  آنها  آخرين  )كه 
ايران  شد(  آشكار  اسالمي  انقالب  معظم 
نشان  از خود  روابط  ازسرگيری  به  تمايلي 
بعضاً  كه  است  سواالتي  اين  نمي دهد؟ 
و  ايراني  جوامع  فرهيختگان  برخي  ذهن 
است.  كرده  مشغول  خود  به  را  غيرايراني 
آری، جنايات تاريخي پيدا و پنهان آمريكا 
را  آن  نمونه های  كه  ايران  ملت  حق  در 
هواپيمای مسافربری  به  مي توان در حمله 
ايران بر فراز خليج هميشه فارس و حمايت 
از رژيم صدام در جنگ هشت ساله مشاهده 
كرد همواره از دالئل اصلي تداوم اين قطع 
بوده است. رذالت و سبوعيت حكام  رابطه 
در  همواره  تاريخي  وقايع  اين  در  آمريكا 
اذهان مردم ايرن باقي مانده است و الحق 
را  آمريكا  رژيم  از  تنفر  آن ها  يادآوری  كه 
در نزد هر انسان خردمندی بيش از پيش 
دو  بين  رابطه  مگر  ليكن  مي دهد.  افزايش 
كشور را در همه مقاطع زماني مي توان به 
اين  نه  مگر  اما  داد؟  نسبت  تاريخي  وقايع 
مورد  در  بعضاً  آمريكايي  مقامات  كه  است 
برخي جنايات گذشته خود مانند كودتای 
28 مرداد از ملت ايران عذرخواهي كرده اند. 
پس چرا بايد اين قطع رابطه علي رغم رغبت 

زائدالوصف آمريكا ادامه يابد؟
آری علت قطع رابطه و خشم ما در مقابل 
آمريكای سلطه طلب نه بر اساس يك حس 

سيزده آبان
 تجلي اسكتبارستيزی ملت ایران

گذشته،  تلخ  خاطرات  از  ناشي  عاطفي 
بلكه منبعث از عقايد استداللي اسالم ناب 
است. استكبارستيزی و برائت از مستكبران 
به صراحت  كه  است  تشيع  مهم  اصول  از 
قرار  تاكيد  احاديث مورد  آيات قرآن و  در 
گرفته است. نفي دوستي و اظهار مودت به 
آيات سوره  به  كفار مستكبر )رجوع كنيد 
مسلمانان  بر  آنان  سلطه  نفي  ممتحنه(، 
)سوره نساء آيه 141( و سخت گرفتن بر 
از  توبه(  سوره  آيات  به  كنيد  )رجوع  آنها 
بر  اسالم  مبين  دين  كه  است  دستوراتي 
آن همواره تاكيد داشته است. جالب اينكه 
اظهار  از  حتي  ممتحنه  سوره  اول  آيه  در 
مودت پنهاني )دور از ديد عموم مردم( به 
اين  البته  است.  شده  نهي  مستكبر  كفار 
رعايت  و  موقع  به  تدبير  نافي  دستورات 
مصالح مسلمين نيست. كما اينكه در قرآن 
به موسي كليم  كريم دستور حضرت حق 
اهلل )ع( در مورد سخن گفتن با قول لين با 
فرعون مستكبر )سوره طه آيه 44( با نيت 
تبيين شده است.  راه راست  به  او  هدايت 
قول  با  گفتن  سخن  دليل  بيان  در  البته 
تاكيد  آيه شريفه  اين  لين و هدف آن در 
و  هدايت  قصد  به  كار  اين  كه  است  شده 
خداوند  از  او  ترس  و  فرعون  پندپذيری 

متعال انجام مي گيرد.  
كوتاه  نيت  با  دشمن  مقابل  در  تواضع  اما 
مسلمانان  از  او  راضي شدن  يا  و  او  آمدن 
امری  مسلمانان  مشكالت  حل  حتي  يا  و 
پذيرش  مورد  قرآني  فرهنگ  در  كه  است 
نمي باشد. در واقع اين خيال خام و به دور 
تدبيری است كه حكام جوامع اسالمي  از 

فرض كنند با تواضع مقابل مستكبران آنها 
را از خود راضي و خشنود ساخته اند؛ كما 
اينكه در قرآن كريم آمده است )سوره بقره 
آيه 120( كه آنها از ما راضی نمی شوند و 
كه  اين  مگر  برنمی دارند  سرمان  از  دست 
از آنها تبعيت كنيم. در مقابل آنچه كه در 
فرهنگ قرآني در مقابل مستكبران شايسته 
شمرده شده است و به حضرت رسول هم 
امر شده است )سوره توبه آيه 73( سخت 

گرفتن و برخورد قاطع با آنان است.
حركت دانشجويان در سيزده آبان 58 برای 
فتح النه جاسوسي بزرگ مستكبر دوران، 
عطف  نقاط  از  يكي  جهان خوار،  آمريكای 
است  ايران  ملت  استكبارستيزی  مسير 
شاياني  كمك  آن  ساله  هر  يادآوری  كه 
استكبارستيزی  روحيه  تعالي  و  حفظ  به 
ايران كرده است. حركتي كه همچو  ملت 
خياالت  شكننده  هم  در  پرخروش  موجي 
آنهايي  و  كج انديشان  مسامحه گران،  باطل 
است كه در فكر باز كردن راه نفوذ استكبار 
انقالبي  بصيرت  بي شك  به كشور هستند. 
آنان  راسخ  عزم  و  )ره(  خميني  فرزندان 
نظام  در  استكبار  نفوذ  راه های  بستن  در 
جمهوری اسالمي ايران بار ديگر آمريكا و 
هم پيمانان داخلي و خارجي اش را ناكام تر 
در  آنچه  لكن  گذاشت.  خواهد  گذشته  از 
هوشياری  مي كند  جلوه  مهم  روزها  اين 
بيش از پيش خواص جامعه و به خصوص 
نقشه های  مقابل  در  دانشگاهي  جامعه 
رنگارنگ نفوذ استكبار در قالب حركت های 

به ظاهر خيرخواهانه مي باشد.

دكتر ميرسامان پيشوايی
عضو هيات علمی دانشكده صنايع
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قسمت اول
مرگ  از  پيش  سال  يك  هجرت   59 سال 
خيمه ي  ؛  ،منـا  سفيان  ابي  بن  معاويه 
از  نفر  دويست  علي)ع(،  ابن  حسيـن 
از تابعين گرد  اصحاب پيامبر و پانصد نفر 
شان  پيغمبر  پسر  سخنان  به  تا  آمده اند 
گوش كنند. حسين برمي خيزد، باالي منبر 
مي رود و مي گويد اين ياغي باما و شيعيان 

ما آن كرد كه شما
اينك   . شاهد يد...  و  دانسته ايد  و  ديده ايد 
صدق  بر  اگر  كه  دارم  سخني  شما  با  من 
نه  اگر  و  كنيد  تصديق  مرا  داريد  باور  آن 
و  را  خدا   كه  حقي  به  شما  از  و  تكذيب؛ 
رسول خدا را بر شماست و به قرابتي كه با  
رسول شما دارم ، مي خواهم كه اين مقام 
شهرهاي  به  شنيده ايد،  من  از  آنچه  در  را 
وعشاير  قبائل  ميان  در  و  بريد  باز  خويش 
و امانتداران و موثقين خويش باز گو كنيد 
بيت  اهل  ما  براي  كه  حقي  به  را  آنان  و 
مي ترسم  من  كه  كنيد  مي شناسيد،دعوت 
اين امر فراموش شود و حق از ميان برود 
و باطل  غلبه يابد... ،واهلل متم نوره ولو كره 

الكافرون؛
هر  را   نور خويش  تحقق  اگر چه خداوند 

چند كافران نخواهند به اتمام مي رساند.((
در آن وقت برايشان آيه اي از قران مي خواند 
؛ همه آياتي كه در شأن اهل بيت پيامبر 
اند و روايت از  پيامبر هر چه كه فرموده 
بود.صحابه همه اينها را شنيده اند و بر آن 

گواهي مي دهند.تابعين هم.
يادشان است كه علي برادر رسول خدا در 
دنيا و  آخرت است ))انت اخي و انا اخوك 
في الدنيا و االخره(( همه يادشان است كه 
مقام  به  خم  غدير  روز  در  را  علي  پيامبر 
واليت نصب مي كند. همه يادشان است كه 
پيامبر فرموده سخن مرا شاهدان به غائبان 
برسانند.و حسين را تصديق مي كنند كه )) 
اللهم نعم((. دستشان بسته ي عهد حسين 
و  قبائل  به  را  او  حرف  تا  ومي روند  است 

عشاير خود برسانند.
سال 60 هجرت يزيد براي سلطنت خود از 

مردم شام بيعت مي گيرد.

قسمت دوم
مرگ  شام.  هجرت.   60 سال  رجب  نيمه 
براي  معاويه  ارثيه  سفيان.  ابي  بن  معاويه 
پسرش يزيد، خالفت مسلمين است. بيشتر 
مردم بيعت مي كنند، اما چند نفري هستند 
بيعت  ازشان  و  فرستاد  دنبالشان  بايد  كه 

گرفت. 
بن  و حسين  زبير  عبدا...  عمر،  بن  عبدا... 
اين  مامور  را  مدينه  ولي  يزيد  علي)ع(. 
عافيت  نشين  راحت  مردي  مي كند؛  كار 
آنقدر  مي شناسد،  را  حسين)ع(  كه  طلب 
مي خواهد  يزيد  كه  آنگونه  او  با  نتواند  كه 

رفتار كند. 
و  مي گريزد  مدينه  از  شبانه  زبير  عبدا... 
خود را به مكه مي رساند. او روزي در جوار 
خانه خدا بست خواهد  نشست. براي بيرون 
خواهند  منجليق  به  را  ا...  بيت  آوردنش 
بست. همچنان كه روز ديگري حسين بن 
علي)ع( از مكه پاي بيرون خواهد گذاشت 
مبادا كسي بخاطر او حرمت حريم خانه خدا 
را بشكند. عبدا... عمر با علي ابن ابيطالب 
نيز بيعت نكرده و اتفاق خاصي هم نيفتاده 
است، مي ماند حسين بن علي)ع(،  عده اي 
و  دوست  مي كنند،  بيعت  به  تشويق  را  او 
دشمن. از دوستان، محمد بن حنفيه است 
در  ))اگر  مي فرمايد:  او  جواب  در  امام  كه 
با  نيابم  ماوايي  و  ملجا  جهان  اين  سراسر 
با يزيد بيعت نخواهم كرد(( و از دشمنان 
نصيحت  را  او  امام  كه  است  وزغ  بن  وزغ 
نبي  روزي  كه  حكم  بن  مروان  مي كند. 
رحمت پدرش و او را لعنت كرد و از مدينه 

روایت محرم
بر گرفته از كتاب فتح خون نوشته سيد مرتضي آويني
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تبعيدشان نمود و روز ديگري عثمان او را 
جواب  در  امام  و  كرد  خود  خاص  مشاور 
اله راجعون و علي  انا  و  ))انا هلل  او فرمود: 

االسالم  السالم((.  
امام نگران اسالم است. مي گويد از جدش 
آل  بر  ))حكومت  كه  است  شنيده  پيامبر 
ابي سفيان حرام است. پس آنگاه كه معاويه 
تكيه زده است،  بر منبر من  را ديديد كه 
و  قرص  معاويه  اما  بدريد((.  را  شكمش 
محكم بي آنكه به شكمش آسيب برسد بر 
چيزي  هم  كسي  و  زد  تكيه  پيامبر  منبر 
نگفت و نتيجه آن شد كه خدا به يزد فاسق 
كرد. شب 28 رجب سال 60  گرفتارشان 
هجرت مدينه. امام حسين)ع( پاي در راه 
مكه نهاده است؛ همراه اهل بيتش- جز دو 
تن؛ عبدا... بن جعفر و محمد بن حنفيه- 
و پس از زيارت قبور امام آيه اي مي خواند 
))و خرج منها خائفا يترقب قال رب نجني 
من  القوم الظالمين(( كريمه در شان موسي 
است آنگاه كه از مصر به مدينه هجرت كرد.

سازش  امام  اسالم.  براي  مي رود،   امام 
نمي كند، براي اسالم. حسن صالح مي كند، 
براي اسالم. علي)ع( سكوت مي كند، براي 
معادله   n امامي دستگاه  اسالم. گويي هر 
n مجهولي را در مقطع زندگي اش طوري 
حل مي كند كه نتيجه بهترين حركت در 
عمل  نتيجه  آن  به  بعد  و  است  اسالم  راه 

مي كند.

قسمت سوم
طوفان.  كوفه.  هجرت.   60 سال  شيعان 
سهم شيعيان علي )ع( از حكومت معاويه 
مرگ، زندان، سختي و فشار است. آنها كه 
علي )ع( را كشتند و معاويه را در ظلمش 
اعتنايي  بي  معاويه  از  آنقدر  كردند  ياري 
پسر  از  را  پدر  انتقام  بخواهند  ديده اند كه 
مي شود.  شروع  جلسه ها  و  حرفها  بگيرند. 
شيعيان در خانه سليمان بن صرر خزاعي 
جمع مي شود. سليمان سرد و گرم روزگار 
را چشيده،  از خوي رنگ پذيري همشريان 
مي گويد:  ايشان  به  است.  خبر  با  خود 
حسين)ع(  بي خود  نيستيد  كار  پاي  اگر 
ابداً.  كه  مي كنند  فرياد  ندهيد.  فريب  را 
مي گويند كه پيمان خون بسته اند كه يزيد 
را بكشند و حسين را به خالفت برسانند. 
برايش نامه مي نويسند كه ))سپاس خداي 
را كه دشمن ستمكار تو را در هم شكست. 
كشت  را  محمد  امت  نيكان  كه  دشمني 
المال  بيت  و  آورد.  كار  سر  بر  را  بدان  و 
گردنكشان  و  توانگران  ميان  را  مسلمانان 
راه  در  مانعي  هيچ  اكنون  كرد.  قسمت 
زمامداري تو نيست. نعمان بشير حاكم اين 
شهر در كاخ حكومتي بسر مي برد. ما نه با 
او حاضر  نماز  در  نه  و  انجمن مي كنيم  او 
كه  مي نويسند  نامه  آنقدر  و  مي شويم...(( 
حجت ظاهر تمام مي شود. امام معادالت را 
با پارامترها و ثابتهاي ملكوتي حل مي كند. 
معلوم، حجت ظاهر است كه تمام شده و 

آنچه براي امام مهم است ميثاق خداست.
امام كوفه را مي شناسد اما او همچون انبيا 
و اوصيايشان و علماء پيماني با خدا دارند. 
حضور ياروان حق، حجت را تمام مي كند؛ 
هر چند آن ياوران كوفيان باشند و هر چند 
ياوري شان همان گونه باشد كه علي ديد. 
امام پاسخ مي دهد. سخن شما اين بود كه 
ما را پيشوايي نيست و مرا انتظار مي كشيم 
كه خداوند  شايد  بيايم،  به سوي شما  كه 
و هدايت گرد  بر حق  را  بدين سبب شما 
آورد. اكنون برادر و عموزاده ام را كه سخت 
مورد وثوق من است به سوي شما گسيل 
نامه هاي  در  آنچه  از صدق  مرا  تا  مي دارم 
شما است بياگاهاند. و اگر اين چنين شد 

زود است كه به جانب شما شتاب كنم. 
آن  امام  كه  مي خورم  سوگند  خود  بجان 
كتاب  بر  مردم  ميان  در  كه  است  كسي 
خدا حكم كند و مجري عدالت باشد. حق 
را بپايد و خود را بر آنچه مرضي خداست 

حفظ كند. 
مسلم  كوفه.  هجرت.   60 سال  شوال 
روز  چند  مي شود.  كوفه  وارد  عقيل  بن 
كوفه  به  را  خود  نيز  زياد  بن  عبيدا...  بعد 

مي رساند. 

قسمت چهارم
با  بيعت  كوفه.  هجرت.   60 سال  شوال 

مسلم. 
شيعيان  است  آمده  كوفه  به  مسلم 
مي ايند، نامه حسين)ع( را كه مسلم آورده 
و  بيعت.  بعد  و  مي كنند  گريه  مي شنوند، 
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پيك حسين)ع( برايش نامه مي نويسد كه 
))مردم اين شهر گوش به فرمان در انتظار 
بيفتد  راه   تا حسين  تو هستند((.  رسيدن 
مسلم  محل  زود  خيلي  بيايد.  كوفه  به  و 
به  را  يارانش  قيام كند.  بايد  او  لو مي رود. 
چند دسته تقسيم مي كند. حتي يك عده 
به قصر ابن زياد هجوم مي برند. از فرياد ))يا 
منصور امت(( جارچيان در شهر فهمينده 

مي شود كه همه چيز روبه راه است.
دهان  به  دهان  كوفيان  بين  حرفي  اما 
به  ترس  است  راه   در  مي گردد؛ سپاه شام 
جانشان مي افتد آنچنان كه همه از دور و بر 
مسلم پراكنده مي شوند. پيك حسين تنها 

مانده است سپاهي در كار نيست. 
))ابن مخنف(( روايت كرده است: ))ما چهار 
هزار نفر بوديم كه همراه مسلم ابن عقيل 
هجوم  االماره  قصر  به  زياد  ابن  دفع  براي 
برديم. اما هنوز بدان جا نرسيده بوديم كه 
پراكنده  با شتاب  نفر شديم. مردم  سيصد 
مي شدند. و مسلم را وا مي گذاشتند، تا آنجا 
كه زنها مي آمدند و دست پسران و برادران 
خويش را مي گرفتند و به خانه مي بردند و 
را  فرزندان خويش  و  مي آمدند  نيز  مردان 
مي گفتند كه سر خويش گيريد و برويد كه 
فردا چون لشگر شام رسد، در برابر ايشان 

تاب نخواهيم آورد...
كار بدين سان گذشت تا هنگام نماز شد. 
آنگاه كه مسلم نماز مغرب را در مسجد ادا 
كرد از آن جماعت جز سي تن با او نمانده 
بودند. و آن سي تن نيز بعد از نماز پراكنده 
باب  از  پاي  آنجا كه مسلم چون  تا  شدند 

ِكنده بيرون نهاد هيچ كس با او نبود.((
خانه  از  سر  كه  تنهاست  آنقدر  مسلم 

مي آورد  در  اشعث  شده  آزاد  كنيز  طوعه، 
و كمي بعد صداي شيهه اسبها... مسلم را 

فروخته اند. 
نه ذي الحجه سال 60 هجرت. كوفه. بدن 
بي سر مسلم از باالي قصر ابن زياد به پايين 
دو  و  است  كوفه  راه  در  انداختند. حسين 

پسر مسلم همراهش. 
شيطان قشنگ حيله مي كند. سپاه موهوم 
شام، آمدها را مي ترساند، اگر قرار باشد در 
كي  رسد؟  مي  ما  به  چه  بميريم  حق  راه 
االن  كه  همين  مي شود.  بهتر  ما  زندگي 
است؟  بهتر  است.  بهتر  مردن  از  هست 
كه  رسيد  نتيجه  اين  به  زود  خيلي  كوفه 

بهتر نيست من و تو چطور؟

قسمت  پنجم
نه ذي الحجه سال شصت هجرت. مكه. امام 
حج را نيمه كاره گذارده، پاي در راه كوفه 
مكه  جز  جايي  او  گاه  قربان  است.  نهاده 
اوست  خود  قرباني  و  نينوا  صحراي  است: 

و اهل بيتش و يارانش: هفتادو چند نفر.
در راه كسي را مي بينند كه از عراق مي آيد، 
احوال خبر مي گيرد. مرد  اوضاع و  از  امام 
و  توست  با  دلهاشان  مي دهد:  جواب 
را  حرفش  امام  بني اميه.  با  شمشيرهاشان 
تصديق مي كند و به راه خود ادامه مي دهد.

وليد براي عبيداهلل بن زياد نامه مي نويسد كه 
كاري بكار حسين نداشته باشد. مي نويسد. 
مي نويسد حسين)ع( پسر فاطمه)س( است 
راست  وليد  محمد)ص(.  دختر  فاطمه  و 
برسد  زخمي  حسين)ع(  به  اگر  مي گويد: 
عبيدا...  اما  است.  حتمي  زياد  ابن  جهنم 
به  همچنان  حسين)ع(  نمي كند.  اعتنايي 

جانب عراق مي رود.
به  امام  مي كنند.  استراحت  منزلگاهي  در 
به  سواري  مي بيند  خواب  مي رود.  خواب 
به  رفتن  در  شما  اي حسين،  مي گويد:  او 
سوي عراق شتاب مي كنيد و مرگ در عقب 
شما مي تازد. و به تعجيل مي آيد تا شما را 
به بهشت برد. و امام مي فهمد كه اجلشان 
پدر  مي پرسد:  علي اكبر)ع(  است.  نزديك 
جواب  پدر  برحقيم؟  ما  كه  اين  نه  مگر 
مي گويد:  پسر  برحقيم.  بله  مي دهد: 
و  مرگ؟  از  ترسي  بر حقيم، چه  كه  حاال 
علي اكبرش خوشحال  از حرف  حسين)ع( 

مي شود. راهي تا قربانگاه نمانده است.
امام يك دنيا حرف و نصيحت مي شنود كه 
دليل  برايش  نرود.  كوفه  به  و  كند  بيعت 
مي آورند كه مصلحت نيست. مسلم را هم 
كه كشته اند. تازه حسين)ع( اميد مسلمانان 
و چه  است  يافتگان  راه  منير  است. سراج 
مردم  به  مي نويسد  نامه  هم  يزيد  چه.  و 
از  و  مي كند  تعريف  حسين)ع(  از  مدينه. 
او مي گويد. ازشان  با  خويشاوندي خودش 
جلوگيري  و  دوستي  بشر  براي  مي خواهد 
از روشن شدن آتش جنگ هم كه شده او 
را به بيعت راضي كنند. همه از حسين)ع( 
مي خواهند بيعت كند و به كوفه نرود. اما 
امام بيعت نمي كند و به سوي عراق به راه 
مي افتد. امام از راهش مطمئن است و خدا 

از هر چيزي برايش مهمتر است.

قسمت ششم
منزلي  هجرت.   61 سال  محرم  آستانه 
كربال.  راه  در  امام  كوفه.  و  مكه  راه  بين 
استراحت  براي  جايي  در  يارانش  با  امام 
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است  خيمه اي  طرفتر  آن  كرده اند.  توقف 
خيمه  صاحب  از  امام  اسبي.  و  شمشير  و 
جعفي  حر  بن  عبيدا...  نامش  مي پرسد: 
است. حضرت كسي را دنبال مي فرستد و 
از نعمتي كه خدا نصيب عبيدا...  فرستاده 
را خواسته  تو  كرده حرف مي زند: حسين 
بيرون  كوفه  از  مي گويد  عبيدا...  است. 
آمده؛ مبادا حسين)ع( بيايد و او آنجا باشد. 
لبه  مثل  برگشته،  حرفش  كوفه  مي گويد 
تيز شمشيرش و براي امام سالم مي فرستد.

حسين بن علي)ع( اين بار خودش مي آيد. 
مي آيد به خيمة عبيدا... برايش از نامه هاي 
زياد شد  آنقدر  كوفيان مي گويد. مي گويد 
بي اعتنايي  به شان  نمي شد  نامه ها كه  آن 
و  رفته اند  كه  مي داند  كه  مي گويد  كرد. 
ياري  او  از  و  پيوسته اند  زياد  ابن  سپاه  به 

مي خواهد.
شما  كه  بود  كسي  اگر  مي گويد  عبدا... 
راهت  در  از همه  جلوتر  كند من  ياري  را 
نيستند  آنها  كه  حاال  اما  مي جنگيدم. 
يك اسب دارم كه خيلي تيزرو است يك 
شمشير هم دارم كه به هرچه زده ام ازش 

گذشته،  اينها را مي دهم به شما.
امام فرمود: من به طمع اسب و شمشيرت 
نيامده ام... اگر به نفس خويش بر ما بخيلي 
مي كني ما را به مال تو حاجتي نيست و من 
از جد خويش محمد مصطفي)ص( شنيدم 
بيت من  اهل  ياري خواستن  كه هر كس 
بشنود و ايشان را ياري ندهد خداي تعالي 
اي  افكند.  روي  به  دوزخ  آتش  در  را  او 
تو چه  قيامت  فرداي  بينديش كه  عبيدا... 

جوابي خواهي داد مصطفي)ص( را؟
امام بر مي خيزد و مي رود.

شده  پشيمان  بعدها  عبيدا...  مي گويند 
است. 

-كسي نبود كه به عبيدا... بگويد: ولي خدا 
آمده دنبال خودت نه دنبال اسبت.

قسمت هفتم
 نزديك ظهر است. كسي ا... اكبر مي گويد؛ 
ديده  چه  آن  اما  است.  ديده  نخلستاني 
نخلستان نيست؛ حر بن يزيد رياحي است 
با هزار سوار مي آيد كه راه كاروان را ببندد. 
امام سعي مي كند از سپاه فاصله بگيرد ولي 

حر خودش را به كاروان مي رساند.
حسين بن علي)ع( مي پرسد: ))با ما يي يا 
بر ما؟(( ولي حر هنوز از آنها نشده است. 
امام  نيز.  اسبانشان  است،  تشنه  حر  سپاه 

سيراب شان مي كند.
امام  و  برگردد  كه  مي خواهد  امام  از  حر 
خورجين پر از نامه هاي كوفيان را جلويش 
كه  آنهايي  از  ))ما  مي گويد:  حر  مي ريزد. 
راست  نيستيم.((  نوشته اند  را  نامه ها  اين 
مي گويد. اما مامور است از امام جدا نشود 
عبيدا....  پيش  برد؛  كوفه  به  را  او  اينكه  تا 
به  خواسته  اين  از  مرگ  مي گويد  امام 
محرم  ايام  مي گويند  است.  نزديك تر  تو 
است.  بسته  را  او  راه  حر  و  كرده  برگشته 
امام به او گفته ))مادرت به عزايت بگريد. 
چه از ما مي خواهي؟(( حر جواب مي دهد: 
حرف  اين  ديگري  عرب  تو  جز  اگر  ))وا... 
را مي دادم ولي من حق  را مي زد جوابش 
بر  وجه  بهترين  به  جز  را  مادرت  تا  ندارم 

زبان بياورم.((
و از امام مي خواهد راهي بين كوفه و مكه 

جنگ  اگر  مي گويد  تازه  و  كند  انتخاب 
اما  مي شوند.  كشته  حتماً  كنند  شروع  را 
جواب مي دهد: ))مرا از مرگ مي ترساني؟ 
شما  از  كاري  من  كشتن  از  بيش  مگر  و 
نمي ترسد.  مرگ  از  امام  است...((  ساخته 
راه عزت  بار ظلم نمي رود و مرگ در  زير 

برايش همين زندگي است.
حركت مي كنند امام و كاروان و حر و سپاه 
اقتدا  امام  به  را  صبح  نماز  صبح.  تا  كفر: 

مي كنند.
حر باالخره به سپاه امام مي پيوندد.

• آدمها عجيب اند. مي توانند فرمانده سپاه 
كفر باشند اما هنوز نمرده باشند. حر يادش 
نرفته كه مادر اين كسي كه به او مي گويد؛ 
))مادرت به عزايت بنشيند.(( دختر پيامبر 

خداست. اما خيلي ها يادشان رفته

قسمت هشتم
كربال  به  كاروانش  با  علي)ع(  بن  حسين 
كمي  زدند.  خيمه  فرات  كنار  و  رسيدند 
استراحت مي كنند. كمي بعدتر حسين بن 
علي)ع(، شمشيرش را تيز مي كند و شعري 

زمزمه مي كند: 
   ))يا دهر اف لك من خليل   كم لك با 

اال شراق و اال صيل((.
و خواهران مي شنوند. شعر برادر بوي مرگ 
مي دهد. زينب)س( آشفته مي شود: كاهش 
مرده بود و اين روز را نمي ديد. داغ وفات 
جدش و شهادت پدر و مادرش و برادرش 
حسين)ع(  حاال  و  ديده  را  حسن)ع( 
رفتن  شعر  كسش،  تنها  برادرش،  امامش، 
مي خواند. زينب )س(، همه اينها را البالي 
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قصه هايش مي گويد. خواهرهاي ديگر اهل 
بيت هم گريه مي كنند. ام كلثوم مي گويد: 
))وا محمداه، وا علياه، بعدك يا اباعبدا...(( 
امام، دلداريشان مي دهد. ))صبر كنيد و به 
قضاي خدا راضي باشيد. خدا به هيچ كس 
عمر ابد نداده كل شيء هالك اال وجهه جد 
و پدر و مادر و برادر من از من عزيزتر بودند 
با اين حال طعم مرگ را چشيده اند.  ولي 
هر كسي به ياد مرگ محمد مصطفي)ص( 

بيفتد، مرگ را مي تواند بپذيرد.((
كشتند،  مرا  وقتي  ))خواهرانم  مي فرمايد: 
جامه پاره نكنيد. صورت نخراشيد و حرفي 

نزنيد كه در آن رضاي خدا نباشد.((
است.  افتاده  حرم،  اهل  جان  در  بي تابي 
گريه مي كند، اما هنوز دهم محرم نرسيده 

است.
هم  باز  مي نويسد؛  امام  به  نامه اي  عبيدا... 
حرف از بيعت. اما پيكي كه فرستاده جوابي 

از جانب حسين)ع( برايش نمي آورد:
حسين )ع( را بايد كشت.

رو به سپاهش مي كند ))كيست از شما كه 
او را بكشد و در  قبول اين خدمت كند و 
مقابل، هر شهر و واليتي كه بخواهد، بدو 

بدهم؟((
كسي جوابي نمي دهد.

• بر جانبي از ساحل فرات، عده اي از اندوه 
كه  روزي  در  حسين)ع(-  دادن  دست  از 
و  مي شود  پاره  دلشان  بند  آمد-  خواهد 
ديگر  جانبي  بر  و  جاري  اشكانشان  رشته 
براي كشتن او، واليت ري را وعده مي دهند 
و فرات در ميانه اين دو جاريست، خروشان 
و منتظر و دلتنگ. فرات آن روز نمي داند 
دلش  ولي  است  امامش  انتظار  در  چه 
را  دارد. چرايش  بغض  و كمي  است  تنگ 
مثل  بيابان،  ريگهاي  مثل  نمي داند؛  هم 

بوته هاي خار و هر چه  ابر،  خورشيد، ماه، 
كه فكرش را بكني... و بجز بعضي آدمها.

قسمت نهم         
حسين ديگر هيچ نداشت كه فدا كند، جز 
جان كه ميان او و اداي امانت ازلي فاصله 
بود... و اينجا سدره المنتهي است. نه... كه 
او سدره المنتهي را آن گاه پشت سر نهاده 
بود كه از مكه پاي در طريق كربال نهاد... 
المنتهي همسفر  تا سدره  تنها  و جبرائيل 
بار  آنجا  را  جبرائيل  است.  انسان  معراج 
آنجا  مي سوزانند.  بال  هيچ  كه  نمي دهند 

ساحت ))اني اَعلم ما ال تعلُمون(( است.
اين حسين است كه عرصات غايي خالفت 
آنجا پيموده است كه  تا  را  انسان  تكويني 
فاصله  مقصود  و  او  ميان  جان  جز  ديگر 
نيست. آنان كه با چشم ظاهر مي نگرند او 
را ديده اند كه بر بالين علي اكبر علي الدنيا 
بعدك العفا گفته است و با بالين قاسم عز 
اَو  و اهلل علي عمك اَن تدعوه فال يُجيبك 
بالين  بر  اكنون  و  ينفعك  ال  ثم  يُجيبك 

انكسر  االن  مي گويد:  عباس  ابالفضل 
نور  حجابهاي  اما  حيلتي،  قلت  و  ظهري 
و  دريده  هم  از  سان  كه چه  نمي بينند  را 
ماسوي اهلل چه  به  را  روح  پيوند  رشته هاي 
سان از هم گسسته ! نه ماسوي اهلل، كه اينجا 

كالم نيز فرشته سان فرو مي ماند. 
مردانگي و وفاي انسان نيز به تمامي ظهور 
يافت و آن قامت مردانة عباس بن علي با 
است  آيتي  فرات،  شريعة  و  بريده  دستان 
است  گذشته  نيز  منزلگاه  اين  از  روح  كه 
و عجيب آن است كه باطن چگونه در اين 
ظاهر جلوه مي كند. بعدها ام البنين)ع( در 

رثاي عباس سرود:

))اي آن كه عباس را ديدي در حالي كه بر 
گله هاي گوسفند حمله مي كرد.

و فرزندان حيدر همه، چون شيرهاي يالدار 
بدنبال او بودند.

به من خبر دادند كه بر سر فرزندم ضربتي 
رسيد در حالي كه دستان او بريده بود.

عمود  ضرب  از  پسرم  سر  كه  من  بر  واي 
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پيچيده شد.
اگر شمشيرت در دستانت بود احدي به تو 

نزديك نمي شد.((

كه  بود  قطع شده  علي  بن  عباس  دستان 
آن ملعون توانست گرز بر سر او بكوبد. اما 
تا دستان ظاهر بريده نشود، بالهاي بهشتي 
نخواهد رست. اگر آسمان دنيا بهشت است، 
آسمان بهشت كجاست كه عباس بن علي 

پرندة آن آسمان باشد؟

قسمت آخر
و  شد  آغاز  جنگ  كه  بود  آمده  باال  روز 
و  مردانگي  ساخت  تماشاگه  به  مالئك 
را  وفا  و  مردانگي  آمدند.  بني آدم  وفاي 
كجا مي توان آزمود، جز در ميدان جنگ، 
هاوية  بطن  از  صراط  همچون  راه   آنجاكه 
كه  است  آن  ديندار   ... مي گذرد؟  آتش 
در  گرنه،  و  بماند،  ديندار  بال  كشايش  در 
هنگام راحت و فراغت و صلح و سلم، چه 

بسيارند اهل دين، آنجا كه شرط دينداري 
جز نمازي غراب وار و روزي چند تشنگي 
و گرسنگي و طوافي چند بر گرد خانه اي 
خود  عبدا...  بن  ضحاك  نباشد.  سنگي 
گفته است: چون ديدم كه اصحاب حسين 
همه گشته افتاده اند و جز ))سويد بن عمر 
بن  ))بشير  و  خثئمي((  المطاع  ابي  بن  و 
است  نمانده   كسي  ديگر  عمرو حضرمي(( 
آن  مي داني  اهلل  رسول  بن  يا  گفتم:  او  به 
شرط  من  توست.  و  من  بين  كه  را  عهد 
بمانم  آنگاه  تا  تو  بودم كه در ركاب  كرده 
كه  اكنون  هست.  تو  با  جنگجويي  كه 
حالل  مرا  آيا  است،  نمانده  كسي  ديگر 
و  مي داري كه از تو انصراف كنم؟ 

حسين)ع( اذن داد كه بروم....
خيمه ها  از  يكي  در  پيش  از  كه  را  اسبي 
بدامن  و  شدم  سوار  بودم  داشته  پنهان 
دشت كه پر از دشمن بود زدم و گريختم...
از  عاشورا،  همه  عبدا...  بن  ضحاك  تن 
صبح تا غروب به همراه اصحاب عاشورايي 
امام عشق بود، اما جانش، حتي نفسي به 

ملكوتي كه آن احرار را بار دادند راه نيافت، 
نهاده  و حسين شرطي  خود  بين  كه  چرا 
ابريشمي  كرم  مشروط((  ))عبادت  بود، 
بالهاي  و  مي شود  خفه  پيله  در  كه  است 
اين  رست.  نخواهد  هرگز  رستاخيزي اش 
چه  اگر  و  حسين...  و  او  بين  بود  شرطي 
نبود،  آگاهي  آن  از  خداي  جز  را  ديگري 
اختيار  قلم  بر  ما  تقدير  لوح  كه  زنهار  اما 

مي رود!

تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مكن
         كه خواجه خود روش بنده پروي داند

اگر نه، آن شرط ْ تعلقي است كه   
به  پيوستن  از  را  تو  و  مي شود  را  حجاب 
جمع احرار باز مي دارد. آن شرط قالده اي 
است كه شيطان بر گردن تو انداخته است 
از ركاب  و  از صحراي كربال  را  تو  با آن  و 

حسين)ع( مي ربايد. 
ضحاك بن عبدا... همه روز را جنگيده بود 
اما شهادت همه روز را از او گريخته  بود... 
دهر نيز همه لوازم را جمع آورده بود تا او 
كه  معركه اي  بگريزد،  معركه  آن  از  بتواند 
كه  داشت  احاطه  آن  بر  آنچنان  دشمن 
كار  و سرانجام  انگشتر...  بر خاتم  حلقه اي 
ما، بالاستثناء، انعكاس چهره باطن ماست 

در آينة دهر.
بر گرفته از كتاب فتح خون
 نوشته سيد مرتضي آويني

عت
صن

 و 
علم

گاه 
نش

د دا
اتی

 اس
یج

بس
یه 

شر
ا، ن

نب

11

13
94

ماه 
ان 

  آب
هم،

فد
ه ه

مار
ش



توسط  برگزار شده  انديشی  در جلسه هم 
صراحت  به  دانشگاه  رئيس  با حضور  نهاد 
قرارداد  تمديد  نامه  آيين  مبنايی  ايرادات 
اعضای هيات علمی پيمانی را پذيرفتند و 
عجله  با  نامه  آيين  اين  كه  داشت  اذعان 
نوشته شده و بايستی در اسرع وقت اصالح 
شود. براين اساس بر آن شديم كه مواردی 
توسط  هم  الذكر  فوق  جلسه  در  كه  چند 
كنم.  مرور  را  شد  مطرح  ديگر  اساتيد 
همت  به  و  وقت  اسرع  در  آنكه  اميد  به 
اصالح  نامه مذكور  آيين  ذيربط  مسئولين 
شود. بديهی است كه هدف از اين نوشتار، 
نقد و بررسی آيين نامه بوده و اصل ارزيابی 
انكار  دانشگاه  علمی  هيات  اعضای  دقيق 

ناپذير است. 
-1 در ماده 2 آيين نامه به عنوان حداقل 
امتيازات الزم جهت تمديد قراردادر بخش 
آموزشی آمده است كه "ارزشيابی دروس 
ارائه شده عضو هيات علمی در هر درس 
باشد."  دانشكده  ارزيابی  ميانگين  از  باالتر 
كمك  با  را  مساله  بند،  اين  ارزيابی  برای 
بررسی  ابتدايی خوانديم  در  كه  رياضياتی 
دانشكده  يك  در  كنيد  فرض  كنيم.  می 
ميانگين ارزيابی اعضای هيات علمی جديد 
را x و ميانگين اعضای هيات علمی را y در 
نظر بگيريم. همچنين درصد اعضای هيات 

علمی  هيات  اعضای  كل  از  جديد  علمی 
هيات  اعضای  درصد  و   a با  را  دانشكده 
نشان دهيم.   b با  را  از كل  قديمی  علمی 
حال می توان اين بند آيين نامه را اينطور 

)a+b=1 بيان نمود)توجه داريد كه
)1-b(x+by<x

يا 
y<x
به عبارت ديگر برای تمديد قرارداد اعضای 
بايستی  دانشكده،  جديد  علمی  هيات 
اعضای  از  هميشه  شان،  ارزيابی  ميانگين 
خود  كه  باشد  باالتر  قديمی  علمی  هيات 
علمی  هيات  اعضای  به  آشكار  توهينی 
توان  می  چطور  است.  دانشگاه  قديمی 
پذيرفت كه در يك دانشگاه بزرگ و مادر 
ميانگين  صنعت،  و  علم  دانشگاه  مانند 
كيفيت آموزش اعضای هيات علمی جديد 
از اعضای هيات علمی قديمی و كاركشته 
بايستی باالتر باشد؟ پس جايگاه تجربه در 
مديريت و كالس داری و آموزش كه اتفاقا 
ارزش  بسيار  آن  برای  نيز  دانشگاه  رئيس 
قائل اند چه می شود؟ من فكر می كنم كه 
اعضای هيات علمی قديم و پيش كسوتان 
آشكار  توهين  اين  به  بايستی  دانشگاه 

واكنش نشان دهند. 
-2 در ماده 3 آيين نامه به عنوان حداقل 
امتيازات الزم جهت تمديد قراردادر بخش 

حداقل  داتشن   " كه  است  آمده  پژوهشی 
علمی  هيات  اعضای  ساالنه  ترفيع  امتياز 
امتياز   5 و  پژوهشی  امتياز   15 پيمانی 
قبل  سال  به  مربوط  )گرنت(  الف  بند  از 
برای  الزم  امتيازات  حداقل  جزو  ايشان" 
مرجع  آنكه  اول  باشد.  قرارداد می  تمديد 
بايستی  نامه  آيين  بخش  اين  دهی  امتياز 
يكی  شفافيت  عدم  اين  و  شود  مشخص 
آنچه  اما  است،  آن  اشكال  ديگر  موارد  از 
است،  گرفته  قرار  قضاوت  معيار  امسال 
ظاهرا آيين نامه ارتقا اعضای هيات علمی 
مصوب وزارت علوم می-باشد. همانطور كه 
در  بيش  و  كم  علمی  هيات  اعضای  همه 
عمده  نامه  آيين  اين  در  هستند،  جريان 
ويژه  به  مقاالت  بخش  به  مربوط  امتياز 
نسبت  آنكه  برای  باشد.  می   ISI مقاالت 
به كم يا زياد بودن اين امتياز ديدی پيدا 
نظر  به  ضروری  ادامه  توضيحات  كنيم، 
كه  ارتقا  نامه  آيين  براساس  رسد.  می 
ارائه  جدول  براساس  آن  در  امتيازبندی 
يك  شود،  تعيين می  بند 3-1  ذيل  شده 
مقاله ISI حداكثر 5 امتياز )در آيين نامه 
جديد ظاهرا به 7 ارتقا يافته است( را برای 
البته  كه  آورد  خواهد  ارمغان  به  نويسنده 
گرفتن اين 5 امتياز يعنی سقف امتياز در 
نظر گرفته شده بسيار مشكل می باشد. به 
عبارت ديگر، برای كسب 15 امتياز مندرج 

از رنجی که می بریم...

نوشته يكی از اعضای هيات علمی دانشگاه علم و صنعت

ارزیابی "آیین نامه اجرایی ارزیابی فعالیت  
اعضای هیات علمی پیمانی تمام وقت دانشگاه"
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در آيين نامه تمديد قرارداد، نياز به چاپ 
4 يا 5 مقاله ISI می باشد. اين در حالی 
دانشگاه   ISI مقاالت  ميانگين  كه  است 
گزارش  آخرين  بنابر  گذشته  سال  در 
معاونت پژوهشی از سيستم گلستان، 880 
حدود  فرض  با  كه  است  بوده   ISI مقاله 
مقاالت  ميانگين  علمی،  هيات  عضو   400
علمی،  هيات  عضو  هر  ازای  به  دانشگاه 
صريح  عبارت  به  بود.  خواهد   2/2 حدود 
تر، توقع آن است كه استاد جديد پيمانی، 
تكميلی  تحصيالت  دانشجوی  احتماال  كه 
داشته  كمی  خيلی  تعداد  يا  و  نداشته 
 5/1 حدود  در   ISI مقاله  خروجی  باشد، 
برابر ميانگين اساتيد قديمی داشته باشد، 
بعضا  كه  ای  باسابقه  و  ای  قديمی  اساتيد 
دانشجوی  دهها  و  دكتری  دانشجوی   5
با  آنكه  ديكر  نكته  دارند.  همزمان  ارشد 
يك حساب ساده اين استاد جديد، بايستی 
اتمام دوره  از 5 سال استخدام يعنی  پس 
با   ISI مقاله   15 از  بيش  مجاز،  پيمانی 
كيفيت خوب داشته باشد. جالب آنجاست 
كه بدانيد براساس تبصره 4 ماده 3 آيين 
نامه ارتقا، حداقل دو مقاله علمی پژوهشی 
است.  الزم  دانشياری  مرتبه  به  ارتقا  برای 
در  كه  اساتيدی  از  برخی  آنكه  تر  جالب 

تمامی  استاد  مرتبه  به  حتی  اخير  دوره 
)از  خود  علمی  كارنامه  در  اند،  شده  نايل 
 ISI مقاله   20 تنها حدود  كنون(  تا  ابتدا 
دارند. اين موضوع را می توانيد به راحتی 
در وبگاههای مراجع علمی مشاهده كنيد.  
يعنی ظرف مدت كوتاهی )مثال 10 سال( 
اعضای هيات علمی جديد احتماال همه به 
مرتبه استادی خواهند رسيد، مرتبه ای كه 
بسياری از مديران قديمی و جديد دانشگاه 
نيز هنوز به آن نائل نيامده اند. قصه كوتاه، 
نوعی  به  نيز  شرط  اين  آيد  می  نظر  به 
توهين به پيش كسوتان و اساتيد قديمی 
دانشگاه می باشد. چرا كه از شاگردان آنها 
انتظار می رود شده كه عملكردی چندين 

برابر بهتر از آنها داشته باشند.
-3 در ماده 3 آيين نامه به عنوان حداقل 
در  قرارداد  تمديد  جهت  الزم  امتيازات 
"ارائه  كه  است  آمده  آموزشی  بخش 
اين  نيمسال كه  حداقل يك درس در هر 
حداقل برای نيمسال اول ورود عضو هيات 
نكته  باشد".  نمی  الزم  دانشگاه  به  علمی 
برخی  برای  كه  است  اتفاقی  اهميت  حائز 
از  برخی  است.  آمده  پيش  همكاران  از 
و  علمی  رزومه  داشتن  وجود  با  همكاران 
آموزشی خوب )يعنی عبور از موانع صعب 

سد  به  فوق(،  بند  دو  در  مندرج  العبور 
آموزشی  گروه  اند.  كرده  برخورد  جديدی 
داليلی  به  گروه،  مدير  موارد  برخی  در  و 
به  ای  عالقه  ای،  حرفه  غير  و  نامعلوم 
تخصيص درس برای استاد ندارد! موضوع 
خيلی ساده است. بعد از دو ترم، براساس 
اين بند استاد عليرغم تمام  توانمندی ها، 
به دليل غرض ورزی ها فردی، امكان ادامه 

كار و فعاليت را نخواهد داشت. 
پذيرفتن  اگرچه  كه  آنكه،  سخت  كوتاه 
بسيار  نامه  آيين  نگارندگان  نيت  حسن 
رئيس  گفته  توان  می  اما  است،  سخت 
دانشگاه مبنی بر تعجيل در نگارش آن را 
گفته  اين  آنكه  اميد  گرفت.  نيك  فال  به 
ايشان، سريع تر توسط مديران مربوطه در 

دانشگاه جامعه عمل بپوشد.

والسالم علی من التبع الهدی

عت
صن

 و 
علم

گاه 
نش

د دا
اتی

 اس
یج

بس
یه 

شر
ا، ن

نب

13

13
94

ماه 
ان 

  آب
هم،

فد
ه ه

مار
ش



برای  او  از  خواستم  می  نبود،  من  استاد 
كنم.  دعوت  ام  دفاعيه  جلسه  در  شركت 
با استادهای دانشگاه خودم هنوز نتوانسته 
بودم هماهنگ كنم، هر كدام زمانی و وقتی 
توانستم  نمی  اصال  هايی.  محدوديت  و 
پيداشون كنم، چه برسد به ايشان كه اصال 
تا به حال نديده بودمش. چاره ای نبود. با 
ترس و لرز با او تماس گرفتم. جواب نداد. 
البته به جواب ندادن استادها به تماس يك 
شماره  يك  با  من  مثل  فنقلی  دانشجوی 
919 عادت داشتم. اين استاد كه مسئوليت 

هم داشت و استاد تمام هم بود و ...
غروب بود. گوشی ام زنگ خورد. ناشناس 
كرد  رسمی سالم  دادم. خيلی  بود. جواب 
شدم.  بلند  قد  تمام  يكهو  گفتم.  عليك  و 
بوديد.  گرفته  تماس  بنده  "با  بود.  دكتر 
پته  تته  با  شدم.  شوكه  داشتيد؟"  كاری 
همانجا  هم  ايشان  و  گفتم  رو  درخواستم 

و بدون حواله دادنم به دفتر و منشی اش 
و  گيج  صبح  تا  داد.  اختصاص  رو  وقتی 

منگ اين برخورد بودم. 

فرمانده من...
بود.  خودش  تقصير  شد.  بحثم  استاد  با 
با  كه  درسته  زد.  مطالعه حرف می  بدون 
سواده، اما من هم تو اين بحث خيلی كار 
روابطشون  ديدم.  رو  مقاله  چندين  كردم. 
رو چك كردم. نميشه، اصال اين ايده جواب 
قبول  اما  نيست.  سازگار  روابط  با  نميده. 
نمی كرد. می گفت بايد بنويسی و نشون 
جديد  روابط  استخراج  توان  ديگه  بدی. 
نداشتم. اصال از اول خودم اشتباه كردم به 
عنوان استاد مشاور انتخابش كردم. درسته 
ميده.  هم  گير  اما  كرد،  كمكم  خيلی  كه 
به  كار  ساختم،  راهنمام می  استاد  با  بايد 
كارم نداره و اصال نمی دونه من دارم روی 

چی كار می كنم. االن بايد اين مشاور رو 
قانعش كنم. خودم كردم كه .... يك هفته 
گذشت. دستم به كار نمی رفت. زدم به پر 
يادش  گفتم  پيشش.  رفتم  دوباره  و  رويی 
اين  كنم  می  قانعش  جوری  يه  و  رفته 
گفت  بفرمايی  و  زدم  در  رو.  مشاور  استاد 
با لحن حق به جانب و  اتاق شدم.  و وارد 
توجيهی گفتم و گفتم و گفتم و شنيد و 
شنيد و شنيد. ساكت كه شدم دست كرد 
توی كشوی كمدش و چند صفحه بهم داد. 
گفت حق با شماست، اين روابط اثبات می 
كنه كه نميشه. قرمز شدم، سفيد شدم. با 
تته پته رفتم بيرون از اتاقش. مبهوت كاغذ 
نوشته-هاش بودم. اگر بخوام اين روابط رو 
يكبار رونويسی كنم، چند ساعت طول می 
استاد  او  وقت گذاشته. كاش  كشه. چقدر 

راهنمای من بود...

در اين جنگ نرم ، شما جوانهاي دانشجو ، افسران جوان اين جبهه 
ايد .... شما كه استاد او هستيد، رتبه ي باالتر افسر جوانيد شما 

فرمانده اي هستيد. مقام معظم رهبری 8/6/1388

نگارش: يكی از اعضای هيات علمی
دانشگاه علم و صنعت 

فرمانده من...
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عوامل زيادی در سرنوشت انسان و شقاوت 
مهمترين  از  يكی  دارند.  اثر  او  سعادت  يا 
اين عوامل، دوست و رفيق و معاشر انسان 
است چرا كه خود يا نا خود آگاه اثر زيادی 
او  رفتار  و  افكار  و  انسان  شخصيت  بر 
می گذارند. اميرالمؤمنين علی )ع( يك راه 
به  نگاه  را،  افراد و جريان ها  موثر شناخت 
وضعيت دوستان و همراهان آنها می دانند. 
ايشان می فرمايند: "هر گاه وضع كسی بر 
شما مشتبه شد و دين او را نشناختيد به 
دوستانش نظر كنيد، اگر اهل دين و آئين 
خدا باشند او نيز پيرو آئين خدا است، و اگر 
بر آئين خدا نباشند او نيز بهره ای از آئين 
حق ندارد." )و من اشتبه عليكم امره و لم 
تعرفوا دينه، فانظروا الی خلطائه، فان كانوا 
، و ان كانوا  اهل دين اهللَّ فهو علی دين اهللَّ
.) علی غير دين اهللَّ فال حظ له من دين اهللَّ
و  جالب  نكات  قرآن،  آيات  بررسی  با 
انسان  دوست  مورد  در  زيادی  كاربردی 
حاصل می گردد كه در اينجا به چند مورد 

اشاره می شود:
-1 روز قيامت و حساب و كتاب هيچكدام 
از دوستی ها بدرد نمی خورند. هيچ دوستی 
َحميٌم  اليَْسَئُل  َو  نيست.  دوستش  فكر  به 
َحميماً )معارج/10، و هيچ دوست صميمی 
سراغ دوستش را نمی گيرد.(. ... يَْوٌم ال بَْيٌع 
نه  كه  روزی  )ابراهيم/31،  ِخالل   َو ال  فيِه 

در آن خريد و فروش است و نه دوستی (.
-2 روز قيامت دوستان به دشمنان تبديل 
عامل  به  متهم  را  يكديگر  چون  می شوند 

گمراهی و غفلت و سرانجام فالكت بار خود 
البته اين امر استثناء دارد و آن  می دانند. 
دوستان متقی و پرهيزگار هستند. اْلَِخالَُّء 
الُْمتَّقين   إاِلَّ  َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  بَْعُضُهْم  يَْوَمِئٍذ 
دشمن  روز  آن  در  دوستان  )زخرف/67، 
صادق  امام  پرهيزگاران( .  مگر  يكديگرند، 
)ع( می فرمايند: اال كل خلة كانت فی الدنيا 
عداوة  تصير  فانها  جل  و  عز  اهللَّ  غير  فی 
يوم القيامة )بدانيد هر دوستی كه در دنيا 
برای خاطر خدا نباشد در قيامت تبديل به 

عداوت و دشمنی می شود(.
تاسف  و  حسرت  ظالمين  قيامت  روز   3-
می خورند و از انتخاب دوستان خود اظهار 
آنها  دوستانشان  چون  می كنند.  پشيمانی 
را از ياد خدا و دين دور كرده اند. يَا َويْلَتیَ  
أََضلَّنِی  ََّقْد  ل  - َخلِياًل  ُفاَلنًا  ْذ  ِ أَتخَّ لَْم  لَْيَتنِی 
ْكِر بَْعَد إِْذ َجاَءنِی ... )فرقان/28، 29،  َعِن الذِّ
ای وای بر من، كاش فالنی را دوست خود 
يادآوری  از  مرا  او   - بودم  نكرده  انتخاب 
)حق( گمراه ساخت بعد از آنكه )ياد حق( 

به سراغ من آمده بود(.
-4 كسانی شايسته دوستی و محبت هستند 
كه جزو صادقين باشند. يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا 
اِدقين  )توبه/119(.  َ َو ُكونُوا َمَع الصَّ اتَُّقوا اهللَّ
گرچه مصداق اتم صادقين تنها معصومين 
)ع( هستند ولی از بعضی آيات قرآن چنين 
برداشت می شود كه صادقين افرادی دارای 
خدا،  قبيل  از  مقدسات  تمام  به  ايمان 
و  آسمانی  كتب  فرشتگان،  رستاخيز،  روز 
از  زمينه ها  تمام  در  عامل  نيز  و  پيامبران 

جمله به انفاق، اقامه نماز، پرداخت زكات، 
وفای به عهد، و استقامت در برابر مشكالت 

به هنگام جهاد هستند.
كه  گرفت  نتيجه  چنين  می توان  عليهذا 
در  بايد  انسان ها،  همه  به  احترام  كنار  در 
باشيم  دقيق  افراد  با  معاشرت  و  دوستی 
نگيريم.  سطحی  و  سرسری  را  امر  اين  و 
معاشرت،  و  دوستی  محور  اگر  كه  بدانيم 
نباشد، همين دوست  الهی  و  مبانی دينی 
باعث گرفتاری ما در آخرت می شود و  ما 
در آنجا دشمن هم خواهيم بود. در عوض 
باشد  الهی  معاشرت،  و  دوستی  محور  اگر 
انفاق و  ايمان و تقوی و  و دوست ما اهل 
جهاد و در يك كلمه از صادقين باشد، به 
سعادت ما در آخرت كمك شايانی خواهد 
معاشرت  و  باشيم  دوست  كسی  با  كرد. 
و  ياد  از  ما  غفلت  باعث  تنها  نه  كه  كنيم 

ما  بلكه  نباشد  دستورات خدا 
اين  كند.  نزديكتر  خدا  به  را 
جای  در  وسيعی  گستره  امر 
بعنوان  دارد.  زندگی  جای 
مهم،  ولی  ساده  بسيار  مثالی 
دوست ما بايد كسی باشد كه 
دقيقا هنگام بلند شدن صوت 
جماعت  نماز  به  دعوت  اذان، 
و نه صرف ناهار كند. اولی ما 
نزديكتر  خدا  به  قدم  يك  را 
می كند و دومی ما را از فيض 
جماعت  نماز  بركات  درك 

محروم می كند. قس عليهذا.

با چه کسی دوست باشيم؟
محمد خلج اميرحسينی
عضو هيئت علمی دانشگاه علم و صنعت ايران 
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در اين بخش بر آنيم تا طی سلسله مطالبی، 
با بهره بردن از آموزه ها و سيره حضرت رضا 
)ع( به عنوان يكی از كامل ترين الگوهای 
زندگی اسالمی و شيعی، گزاره هايی برای 
ارائه كنيم. در  اسالمی  زندگی  ارائه سبك 
نخستين شماره به معرفی برخی گزاره های 

كلی در اين ارتباط می پردازيم.
سبك زندگی به چه معناست و   •
از سيره  زندگی  نوی سبك  توانيم  آيا می 
و  بكشيم  بيرون  )ع(  رضا  امام  سخن  و 

سرلوحه خود قرار دهيم؟
سبك زندگی ناظر به مسائلی است كه متن 
زندگی انسان را در دنيا شكل می دهد. به 
از چگونگی زيستن مومنانه  عبارتی، وقتی 
سخن می گويند، تمام مسائلی را كه آدمی 
بايد  است،  مواجه  آن  با  زندگی  متن  در 
مد نظر قرار داد و از اين رو گسترة سبك 
با  آدمی  رفتار  از  وسيعی  عرصة  زندگی، 
خدا، خود، خانواده، جامعه و حتی طبيعت 

را در بر می گيرد.
با مفهوم »عقل معاش« كه  زندگی  سبك 
می  يكسان  است  زيستن«  »شيوه  همان 
گويد  انسان می  به  كه  عقلی  يعنی  باشد؛ 
عقل  اين  كاركرد  كند.  زندگی  بايد  چطور 
چاره  زندگی،  تدبير  چگونگی  راستای  در 
انديشی درباره معضالت و مشكالت زندگی، 
و  شرعی  قوانين  با  هماهنگی  برای  تالش 
زندگی  دهی  سامان  در  آنها  با  سازگاری 
مناسب و مطلوب قرار دارد تا انسان را به 
نوع  اين  از  كند.  رهنمون  مومنانه  حيات 
معاش  عنوان عقل  تحت  احاديث  در  عقل 

بر  دليل  »بهترين  است:  شده  برده  نام 
تصنيف  است،  تدبير  ُحسن  عقل،  زيادتی 
اين  به  همچنين   .»354 ص  الحكم،  غرر 
»مهربانی  بنگريد:  )ع(  رضا  امام  از  سخن 
با مردم نيمی از عقل است، تحف العقول، 

ص 444«.
سبك زندگی اسالمی و عقل معاش، توجه 
تمام  در  آن  ابعاد  با همه  اسالم  اجرای  به 
عرصه های زندگی آدمی است و می توان 
مالحضه  با  و  مشخص  بندی  دسته  در 
و  خود  خدا،  با  انسان  گانه  سه  ارتباطات 
خلق، زندگی مومنانه ای ساخت و با تكيه 
شيوه  معصومين،  سيره  و  سخن  متن  بر 

زيستن را مشق كرد.
)ع(  رضا  امام  سيره  از  وقتی   •
چه  و  چيست  منظور  شود  می  صحبت 
است  ممكن  زندگی  سبك  با  ارتباطی 

داشته باشد؟
»سير«  ماده  از  عربی  زبان  در  »سيره« 
و  رفتن،  راه  رفتن،  حركت،  يعنی  است؛ 
سيره يعنی نوع راه رفتن. به عبارتی سيره 
بر وزن »فعله« است كه در اين وزن، واژه 
»َجلَسه«  مثال  دارد.  داللت  عمل  نوع  بر 
و  سبك  يعنی  »ِجلَسه«  و  نشستن  يعنی 
به  سيره  معنای  تبيين  در  نشستن.  نوع 
»رفتار«،  »روش«،  »حالت«،  »هيئت«، 
اشاره شده  نيز  »سلوك«  و  رسم«  و  »راه 
و  نوع  به  توان  می  مجموع  در  كه  است 

سبك رفتار اطالق كرد. 
با توجه به شناخت مفهوم سيره، وقتی از 
سيره امام رضا )ع( ياد می كنيم، به واقع 

در پی شناخت مفهوم سبك و اسلوب رفتار 
در  هستيم.  مشخصی  های  حوزه  در  امام 
طلبيم:  را می  ها  اين پرسش  پاسخ  سيره 
امام در زندگی عبادی خود چگونه  سبك 
ياران  با  معاشرت  در  ايشان  سبك  بود؟ 
چگونه  خود  خانواده  با  امام  بود؟  چگونه 
ايشان  روش  و  سبك  كردند؟  می  رفتار 
روش  بود؟  چه  دشمنان  با  برخورد  در 
تبليغی حضرت چطور بود؟ سبك رهبری 
و مديريت جامعه توسط امام به چه نحوی 
بود؟ و ده ها پرسش ديگر در اين راستا. با 
اين توضيح، ارتباط سيره با سبك زندگی 
به  زندگی  سبك  شود.  می  روشن  نيز 
مسائلی بر می گردد كه متن زندگی انسان 
است  بديهی  می-دهد.  شكل  دنيا  در  را 
بر  مبتنی  اسالمی،  زندگی  بر سبك  تكيه 
بود و  های معصوم خواهد  سيره و توصيه 
امام،  زاوية متن زندگی  از  زندگی مومنان 
ترسيم  ايشان  توصيه  و حتی  رفتار، روش 

می شود.
آيا واقعا می توان با مطالعه سيره   •

حضرت رضا )ع( از ايشان الگوگرفت؟
سيره  از  استفاده  امكان  كه  است  طبيعی 
همگان  برای  معصوم  پيشوايان  منش  و 
تأسی  همچون  موظفيم  پس  است.  فراهم 
در  پروردگار  قول  مطابق  )ص(  پيامبر  به 
بهره  نيز  امام  از  كردار  و  گفتار  در  قرآن، 
بگيريم. وجود پيغمبر و اوصيای پس از او، 
كانونی است كه ما از آن بايد روش زندگی 
آنقدر  معصومين  رفتار  كنيم.  استخراج  را 
عميق است كه از جزئی ترين كارهايشان 

دريافتی از آموزه های امام رضا )ع(- شماره 1

قطره ای از
سبک زندگی اسالمی
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می توان قوانين زندگی را الگوبرداری كرد. 
معصوم همچون  كوچك  رفتار  يا  كار  يك 
چراغ، شعله و نوری است كه مسافت های 
بسيار دور را به انسان نشان می-دهد. شهيد 
مطهری در اين باره می نويسد: »ما ظلمی 
نظير ظلمی كه در مورد قرآن كرده ايم، در 
مورد سيره پيغمبر و ائمه اطهار كرده ايم. 
سيره انبيا و اوليا و مخصوصا سيره پيغمبر 
اكرم و ائمه را برداشتيم و به طاق آسمان 
كوبيديم. گفتيم او كه پيغمبر است. نتيجه 
اش اين شد كه اگر يك عمر برای ما تاريخ 
پيغمبر بگويند، برای ما درس نيست و مثل 
اين است كه مثال بگويند فرشتگان در عالم 
فرشتگان  كردند. خب  و چنان  باال چنين 
منبع  اين  يعنی  مربوط؟  ما چه  به  كردند 
صورتی  در  گرفتند.  ما  از  هم  را  شناخت 
كه اگر اين طور بود خدا به جای پيغمبر 
انسان  يعنی  پيغمبر  فرستاد.  می  فرشته 
حسين  كامل،  انسان  يعنی  علی  كامل، 
يعنی انسان كامل، زهرا يعنی انسان كامل، 
با كمال  را دارند  يعنی مشخصات بشريت 
بشر  يك  مانند  يعنی  ملكی؛  مافوق  عالی 
تشنه  خورند،  می  غذا  شوند  می  گرسنه 
می شوند آب می-نوشند، احتياج به خواب 
دارند، بچه های خودشان را دوست دارند، 
لهذا  و  دارند،  عاطفه  دارند،  غريزه جنسی 
می توانند مقتدا باشند، اگر اين جور نبود 
امام و پيشوا نمی شدند؛ سيره نبوی، ص 
31 و 43 و 46«. آنچه در زندگی امام رضا 
)ع( همچون ساير معصومين كامال آشكار 
به عنوان محوری  به آن  توان  است و می 
در الگوگيری تكيه كرد، اين است كه خلق 
گفتارشان  و  مانند سخن  و خوی حضرت 
جامع و همه جانبه بود. امام در همه ابعاد 

می  لذا  بود  تمام  و  كمال  حد  در  انسانی 
سياق  و  سبك  يك  برای  ای  آينه  تواند 

زندگی اسالمی محسوب شود.
اين سلسله مطلب،  از  بعدی  در شمارگان 
به صورت جزئی و موردی به برخی شئون 
مادی  های  جنبه  در  رضا  زندگی حضرت 
از  هايی  نشانه  تا  پردازيم  می  معنوی  و 
های  آموزه  بر  مبتنی  زندگی  سبك  يك 
گردد.  روشن  برايمان  دين  اوليای  ناب 
مورد  يك  به  تنها  اول،  شماره  انتهای  در 
در  زيستن  چگونه  آداب  متعدد  موارد  از 

سلوك حضرت رضا )ع( اشاره می كنيم:
هايی  ويژگی  و  آداب  چه  مسافرت  برای 

توصيه می شود؟
سير و سفر در فرهنگ اسالم تاييد و تشويق 
شده است و فوايدی همچون اندوه زدايی، 
و  آموزی،  ادب  افزايی،  دانش  درآمدزايی، 
را در پی دارد  افراد شرافتمند  با  همراهی 
 .)115 ج8،  الوسائل،  مستدرك  )نوری، 
پيشوايان دين درباره اهميت و ويژگی ها و 
آداب سفر، نكات مهمی بيان كرده اند كه 
موارد زير از فرمايشات امام رضا را می توان 

متذكر شد:

در  نكته  سه  همسفر:  به  توجه   1-
از  بخشيدن  است:  مردانگی  از  نشان  سفر 
توشه، خوشخويی، و شوخی جز در گناهان 

)عيون اخبارالرضا، ج2، ص27(.

دعا و ذكر به هنگام سفر: چون   2-
از منزل بيرون شدی، برای سفر يا در حضر 
بگو: بسم اهلل، توكلُت علی اهلل، ما شاء اهلل 
شدن  روبرو  با  باهلل.  اال  قوه  ال  و  حول  ال 
و  زنند  آنها  روی  به  ها  فرشته  شياطين، 

را  نام خدا  زيرا  نداريد  او  به  راهی  گويند: 
و  توكل كرده  و  آورده  ايمان  او  به  و  برده 
گفته است: ما شاء اهلل ال حول و ال قوه اال 

باهلل )بحاراالنوار، ج73، ص240(.

عقيق،  انگشتری:  داشتن  همراه   3-
است  سفر  خطر(  از  محافظ  و  )پناه  حرز 

)ابن فهد حلی، عده الداعی، ص129(.

روز  »در  مناسب:  زمان  انتخاب   4-
مسافرت  به  پيامبر  شنبه،  پنج  و  دوشنبه 
می رفتند )ابن طاووس، االمان من اخطار 
االسفار و االزمان، ص232(«. همچنين بر 
خالف گفتة آنان كه فال بد می زنند، آغاز 
سفر در چهارشنبه آخر ماه پسنديده است 

)كتاُب من اليحضرالفقيه، ج2، ص173(.

پرهيز از سفر معصيت: بر خالف   5-
سفر طاعت يا مباح، در سفر معصيت نماز 
بايد تمام خوانده شود. در اين روايت، امام 
سفری را كه برای ديدار ظالم و ارتباط با 
وی باشد، سفر معصيت می شمارند: دو مرد 
بر امام رضا )ع( در خراسان وارد شدند و از 
او درباره احكام نماز در سفر پرسش كردند. 
به يكی از آنان فرمود: چون تو آهنگ ديدار 
قصر  را  نمازت  است  واجب  داشتی،  مرا 
فرمودند  ديگری  به  و  بخوانی  )شكسته( 
توبايد نمازت را تمام بخوانی چون كه قصد 

تو، ديدار سلطان بوده است.
در  آن  آداب  و  سفر  سلوك  ترتيب،  بدين 
لمس  قابل  رضا  حضرت  رفتار  و  انديشه 
است. در شماره های بعدی، وجوه ديگری 
تبيين  ايشان  ديدگاه  منظر  از  زندگی  از 

خواهند شد.
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مراسم عزاداری محرم در دانشگاه
مطابق روال سنوات پيش و به همت هيئت 
اول  دهه  شبهای  دانشگاه،  گمنام  شهدای 
عزاداری  و  سخنرانی  مراسم  محرم،  ماه 
حضرت ابا عبدا... الحسين )ع( پس از نماز 
جماعت مغرب و عشاء در مسجد الشهدای 
دسته  همچنين  می گردد.  برگزار  دانشگاه 
دوشنبه  روز  دانشگاهيان  تمامی  عزاداری 
ظهر  جماعت  نماز  از  پس  محرم  پنجم 
خواهد  حركت  دانشگاه  سطح  در  عصر  و 

داشت.

ترمیم تصاویر شهداء
روی  كه  دانشگاه  عزيز  شهدای  تصاوير 
ديوار آمفی تئاتر دانشگاه نصب شده بودند 
بودند.  شده  استفاده  قابل  غير  و  معيوب 
در  دانشگاه  فرهنگی  معاونت  خوشبختانه 
اقدامی شايسته، اين تصاوير را بازسازی و 
بازنصب نمود. جا دارد از معاونت فرهنگی 
مواظب  بايد  ما  همه  البته  نماييم.  تشكر 
باشيم كه خدای ناكرده عكس شهدا عمل 
دانشگاه  شهدای  تمام  روح  شادی  كنيم. 

فاتحه مع الصلوات.

تسلیت حادثه منا
آورد.  بدرد  را  همه  دل  منا  غم بار  حادثه 
از  تعدادی  بستگان  از  شديم  مطلع 
بوده اند.  كنندگان  عروج  جزو  دانشگاهيان 
به همه  را  مراتب تسليت خود  بدينوسيله 
خداوند  از  و  می داريم  اعالم  عزيزان  اين 
متعال برايشان صبر و اجر مسئلت داريم. 
الرحمن  ضيوف  خون  بركت  به  اميدواريم 
جان باخته، بزودی شاهد سقوط آل سعود 
اماكن  آزادی  و  كودك كش  و  جنايتكار 
متبركه مكه و مدينه از دست آنها باشيم. 
فاتحه  معراجی  حاجيان  تمام  روح  شادی 

مع الصلوات.

حذف عبارات ارزشی
اخيرا صفحه اول سايت دانشگاه تغييراتی 
يافت. در اين تغييرات، تصوير ثابت ديدار 
معظم  مقام  با  صنعت  و  علم  دانشگاهيان 
ايشان  تمجيدآميز  سخن  نيز  و  رهبری 
درباره دانشگاه علم و صنعت حذف شدند. 
اين  افراد،  بعضی  جدی  تذكرات  از  پس 
تصوير را صرفا بصورت گذرا و البالی چند 
تصوير ديگر اضافه نمودند و سخن ايشان 
متن  در  ماند. همچنين  باقی  نيز محذوف 
طراحی شده جديد برای بيانيه چشم انداز و 

ماموريت دانشگاه تمامی عبارات و واژه های 
ارزشی و دينی و انقالبی متن قبلی حذف 
شده اند و تنها به يك عبارت ايرانی-اسالمی 
رضايت داده اند. البته چنين اقداماتی جای 
اخير  سخنرانی  در  كه  چرا  ندارد  تعجب 
يك  حتی  ملل،  سازمان  در  روحانی  آقای 
مورد هم به موضوع انقالب اسالمی و دين 
عوض  در  و  است  نشده  پرداخته  اسالم 
آوری  رای  به  قبل  همانند سخنرانی سال 

خودش اشاره شده است.

عدم کناره گیری از ریاست
با توجه به اعتراضات زيادی كه نسبت به 
رياست  مدت  طوالنی  و  اجباری  سفرهای 
خارج  به  ايشان  دفتر  رئيس  و  دانشگاه 
كشور شده است، ايشان در جلسه روز 13 
دادند.  توضيحاتی  دانشگاه  اساتيد  با  مهر 
استراحت  و  مسافرت  اينكه  ضمن  ايشان 
تالش  ضرورت  بر  دانستند  همه  نياز  را 
مديران  ايثارگرانه  و  جهادی  انقالبی، 
جمهوری اسالمی هم صحه گذاشتند ولی 
در ادامه گفتند )نقل به مضمون(: )با توجه 
به سن و سال و وضعيت جسمی من، نبايد 
و  پنجشنبه  مثال  و  زياد  كار  توقع  من  از 
جمعه را داشته باشيد. من مثل گذشته ها 

اخبار
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اينكه  نفر كار كنم.  اندازه دو  به  نمی توانم 
را  و جای خودت  برو  كنار  بگويند  من  به 
و  ندارم  قبول  را هم  بده  فرد جوانتری  به 
كار  كيفيت  است  مهم  آنچه  نمی پذيرم. 
را  زيادی  خدمات  من  كميت.  نه  است 
سالهای پيشين انجام داده ام و تجربيات و 
دانشگاه  برای  بايد  كه  دارم  زيادی  سوابق 
كنار  در  پيرها  بايد  هميشه  كنم.  استفاده 
برود.(  پيش  بهتر  كارها  تا  باشند  جوانان 
خاصی  تجربيات  چه  ايشان  نمی دانم  ما 
می دانيم  اما  ندارند،  ديگران  كه  دارند  را 
تجربيات، حضور  از  استفاده  حداقل شرط 
و  دانشگاه  در  وقت گذاری  و  فيزيكی 
خانواده  گرم  كانون  در  فكری  استراحت 

است.

مهربانی و شکایت کانون
اعضاء  از  يكی  اساتيد،  اخير  جلسه  در 
ايراد  به  صنفی  به  موسوم  كانون  ارشد 
صورت  اعتراضات  وی  پرداخت.  سخنانی 
با  برخورد  در  مديريت  عملكرد  به  گرفته 
دانست.  غيبت!!!  مصداق  را  جوان  اساتيد 
معترضان  دسترسی  چگونگی  طرح  با  او 
به ايميل اساتيد و همچنين پيش كشيدن 
وجود پليس فتا، بصورت ناشيانه ای به القاء 
درخواست  انتها  در  وی  پرداخت.  تهديد 
نمود تا با هم مهربان و همدل باشيم. يكی 
از  يكی  كه  شما  پرسيد  وی  از  اساتيد  از 
دسترسی  آيا  هستيد،  كانون  ارشد  اعضاء 
كانون به پرونده اساتيد جوان و شكايت به 
استخدام  به  نسبت  دانشگاه  خارج  مراجع 
اساتيد جوان را با مهربانی و همدلی سازگار 
ارشديت  وی  تعجب،  كمال  با  می بينيد؟ 
خود را انكار و از آن شكايت پر سر و صدا 
اظهار بی اطالعی نمود! البته رعايت ادب و 
اخالق در تمامی ايميل های با نام و بی نام 
امری الزم و ضروری است، اما بد نيست به 
اساتيد  ايميل كل  ايشان گفته می شد كه 
اولين  را  دانشگاه ها  ديگر  حتی  و  دانشگاه 
بار هتاكان اول و دوم در ايميل های خود 
بكار بردند. ثانيا اگر در پليس فتا آشنايی 
يا  نام  با  كه  ايميل هايی  به  نسبت  دارند، 
توهين  مقدسات  و  نظام  اركان  به  بی نام 
را  قانونی  اقدامات مناسب  آشكار می كنند 

انجام دهند.

کار صنفی یعنی این
می گفتند  غيرسياسی  كانون  تبليغ  در 

اساتيد جوان مسكن  برای  كه می خواهيم 
تهيه كنيم. اما اخيرا در يك اقدام حقوقی 
در  جوان  اساتيد  جذب  از  غيراخالقی 
سال های گذشته به مراجع خارج دانشگاه 
اخراج  موجبات  بلكه  تا  كرده اند  شكايت 
آنها فراهم گردد. باالخره معنی كار صنفی 
مديريت  از  سوال  اين  فهميديم.  هم  را 
منشی  بايد  چرا  كه  است  مطرح  دانشگاه 
تمام  به  كه  باشد  جايگاهی  در  كانون 
پرونده های اساتيد دسترسی داشته باشد؟ 
گفتنی است اين كانون در دفاع و پيگيری 
استخدام شده  پيمانی  اساتيد  از  يكی  كار 
در زمان خودشان كه در فتنه 88 دستگير 

شده بود سنگ تمام گذاشت.

بررسی صالحیت اساتید مدعو
جذب،  هيئت  آيين نامه  تصريح  به 
عمومی  و  علمی  صالحيت  می بايستی 
دانشگاه  جذب  هيئت  در  مدعو  اساتيد 
مورد بررسی و تاييد قرار گيرند. متاسفانه 
عمل  قانون  از  بخش  اين  به  است  مدتی 
لطمات  باعث  كار  اين  قطعا  نمی گردد. 
علمی و فرهنگی به دانشگاهمان می گردد 
همچنانكه اخبار نگران كننده ای از رفتار و 
گفتار بعضی مدعوين به گوش می رسد كه 

فعال به آن نمی پردازيم.

وضعیت فرهنگی دانشگاه
مدتی است وقتی از كنار بعضی اماكن مانند 
سلف  )شمال  يزدانپرست  شهيد  بوستان 
اساتيد( رد می شويم با صحنه های شرم آور 
دختر  قليلی  عده  توسط  كه  اندوه باری  و 
از  روبرو می شويم.  ايجاد می شوند،  پسر  و 
آقای رئيس بايد پرسيد اگر از منظر شرعی 
مسائلی  چنين  در  شما  آيا  بگذريم  هم 
منشور  همين  نداريد؟  قانونی  وظيفه 
اخالقی و يا قانون شورای فرهنگی مصوب 
دانشگاه  قوانين  جزو  مگر  شما  زمان  در 
با  كه  هستند  قليل  عده  همين  نيستند؟ 
جسارت  خود  به  شما  رفتار  نوع  به  توجه 
الورود  جديد  دانشجويان  بين  و  می دهند 
بيانيه ای پخش می كنند كه در آن توصيه 
به ارتباط با جنس مخالف شده است. پناه 
بر خدا اگر دوباره به فضاهای آلوده دوران 

موسوم به اصالحات برگرديم.

عمل به همه قوانین
در جلسه اساتيد، يكی از اساتيد به انتقاد 

از رياست دانشگاه پرداختند و گفتند چرا 
در اذيت اساتيد جوان پای قوانين را وسط 
می كشيد و آنها را تفسير ضيق می كنيد؟ 
داريد،  را  قوانين  اجراء  قصد  واقعا  اگر 
از  نه فقط بخش خاصی  و  را  قوانين  همه 
به  چرا  مثال  بعنوان  كنيد.  اجراء  را  آنها 
تا  نمی شود  عمل  حجاب  و  عفاف  قوانين 
باشيم؟  كنونی  ناشايست  اوضاع  شاهد 
كرديد،  اذيت  مقدار  اين  را   .... دكتر  چرا 
بهش  گرفتيد،  را  دكترايش  دانشجوی 
چرا  يا  نداديد؟  ارشد  دانشجوی  و  كالس 
هتاكان اول و دوم كه دارای حكم هستند، 
تعليق نشده اند و همچنان درس می دهند 
و باز هم به ايميل  پراكنی های خود ادامه 
در  عجيبی  تالش  است  گفتنی  می دهند؟ 
بزودی  اول و دوم  تا هتاكان  جريان است 
قطعا  كه  يابند!!!  ارتقاء  استادی  مرتبه  به 
داشت.  خواهد  دنبال  به  نامعلومی  عواقب 
آن  استادی  به  ارتقاء  موضوع  همچنين 
همين  نادر  جهشی  با  كه  خاصی  شخص 

يكسال پيش دانشيار شد، مطرح است.

کامال اتفاقی
با توجه به فضاسازی بعضی جرايد غرب گرا 
قبل از سفر آقای روحانی و تيم همراه به 
خاص  اقدام  يك  منتظر  همه  نيويورك، 
آقای  جناب  رسيد  خبر  اينكه  تا  بودند. 
با  اتفاقی  كامال  بطور  همراه  تيم  و  ظريف 
جناب آقای اوباما چشم در چشم شده اند. 
و  رفته  هم  دست  در  دستشان  بالفاصله 
اين  گيريم  داشته اند.  بشی  و  خوش  باهم 
آنجاست  تعجب  است،  بوده  اتفاقی  ديدار 
هم  ظريف  آقای  زبان  و  دست  مگر  كه 

اتفاقی عمل كرده اند؟

جذب  هیئت  وارسته  و  خوب  افراد 
دانشگاه

بخش اعظم جلسه اخير رياست با اساتيد به 
انتقاد از نحوه مواجهه مديريت دانشگاه با 
اساتيد جوان و توضيحات رياست دانشگاه 
در اين مورد گذشت. ايشان تالش زيادی 
مجاری  از  و  طبيعی  را  موضوع  تا  كردند 
بار  چندين  ايشان  دهند.  نشان  قانونی 
گفتند كه "اعضاء هيئت جذب افراد خوب 
و وارسته ای هستند و قطعا آنها قصد اذيت 
و اخراج اساتيد جوان را ندارند." اتفاقا نكته 
دقيقا همين جاست. بله اگر نبود استقامت 
همين افراد خوب هيئت جذب فعلی، قرار 
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در  اول هيئت جذب  بود در همان جلسه 
جوان  اساتيد  از  نفر  سی  حدود  ماه  تير 
رسما  كسی  تاكنون  هم  اگر  شوند.  اخراج 
اخراج نشده است به وارستگی و استقامت 
همين افراد برمی گردد. حال از آقای رئيس 
می پرسيم اگر اينقدر به خوبی و وارستگی 
پيگيری  اينقدر  چرا  معتقديد،  افراد  اين 
می كنيد تا آنها تعويض گردند؟ ضمنا شما 
كه عضو برجسته كانون موسوم به صنفی 
هستيد، چرا اجازه داديد تا آنها آن شكايت 
غير قانونی و غير اخالقی را در جهت اخراج 

اساتيد جوان انجام دهند؟

فعالیت های زیربنایی دانشگاه
جديد  مديريت  زمان  از  سال  دو  حدود 
دانشگاه گذشته است و تاكنون جز توسعه 
فعاليت  هيچ  رياست،  ساختمان  البی 
انجام  توجهی  قابل  توسعه ای  و  عمرانی 
نشده است. قطعا پيشرفت مداوم دانشگاه 
و  عمرانی  جديد  زيربنائی  كارهای  به  نياز 
و  آزمايشگاهها  تجهيز  قبيل  از  توسعه ای 
بعضی  دارد.  وجود  پژوهشكده ها  توسعه 
قبلی،  مديريت  زمان  عمرانی  فعاليت های 
نظير دانشكده های برق، صنايع، كامپيوتر، 
استخر،  همچنين  و  عمران  و  پايه  علوم 
بخش  شمالی،  پاركينگ  ياس،  مجتمع 
)مجموعا  غيره  و  مركزی  كتابخانه  اعظم 
تا حد خوبی  مربع(  متر  حدود 100 هزار 
توانست زيرساخت های دانشگاه را رو به راه 
كند ولی اينها كفايت نمی كند و از مديريت 
جديد و مديريت های بعدی انتظار می رود 
با توجه به هيات امنای غير دانشگاهی ولی 
تا  دارند  باال  همت  مالی،  منابع  به  متصل 
بيشتری  سرعت  با  و  بهتر  دانشگاه  چرخ 

بچرخد.

جذب اساتید جدید
خبرها حكايت از آن دارد كه تالش زيادی 
قابل  تعداد  سرعت  به  تا  است  جريان  در 
تعداد  شوند.  جذب  جديد  استاد  توجهی 
و  عمومی  و  علمی  مصاحبه های  جلسات 
جلسات هيئت جذب افزايش مشهودی پيدا 
كرده اند. اميدواريم بدون توجه به آشنايی و 
شاگردی متقاضيان با بعضی افراد داخل و 
خارج دانشگاه، به دقت صالحيت علمی و 
فرهنگی و اخالقی و اعتقادی آنها بررسی 
گردد و صرفا در صورت احراز غيرجانبدارانه 
اين صالحيت ها، دعوت به همكاری گردند.

رتبه علمی دانشگاه
طبق  كه  شد  زيادی  تبليغ  اخيرا 
www. تايمز  سايت  رتبه بندی 
 ،timeshighereducation .com
رتبه علمی دانشگاه علم و صنعت در سطح 
جهانی كمتر از 500 و بين كل دانشگاه های 
كشور اول است. مسلم است كه از شنيدن 
چنين خبری همه ما خوشحال می شويم. 
اما خبری واقعا خوش است كه ملموس و 
مشهود بوده و باورش هم برای همه آسان 
باشد. همانند قضيه خبر خوش عبور كشور 
بين  رتبه 1  اوال  نباشد.  اقتصادی  از ركود 
تمامی دانشگاههای كشور اعم از صنعتی و 
ثانيا سايت  تامل دارد.  واقعا جای  پزشكی 
تايمز تقريبا تازه تاسيس است و بر اساس 
اطالعات داده شده توسط خود دانشگاه ها 
و نه راسا رتبه بندی می كند. ثالثا در اكثر 
همچون  معتبری  و  باسابقه  سايت های 
http://www.leidenranking. اليدن
http:// جهانی  رنكينگ  مركز   ،com
www. وبومتريك  و   /cwur.org

علمی  رتبه   ،webometrics.info
و  جهانی  سطح  در  هم  متاسفانه  دانشگاه 
هم در داخل كشور رو به تنزل است و هم 

رتبه ای در حدود 1000 در جهان  اكنون 
صنعتی  دانشگاه های  فقط  بين  در   6 و 
محترم  معاونت  از  اينرو  از  دارد.  كشور 
پژوهشی درخواست می گردد، اين ابهامات 
و تناقضات اساسی را كه برای عده كثيری 
از اساتيد محترم مطرح است بررسی كنند 

و پاسخی درخور دهند.

قسم جالله و تهمت برای تایید توافق
تخصصی  جلسات  اسالمی  شورای  مجلس 
داد  تشكيل  روز  چهل  مدت  در  متعددی 
را  برجام  عديده  مضرات  و  اشكاالت  و 
بصورت كارشناسی تشخيص و اعالم نمود. 
عاطفی  شيوه های  به  برجام  مدافعان  اما 
به  تهمت ها  انواع  ايراد  يا  مظلوم نمائی  و 
مخالفان برجام روی آوردند. بعنوان نمونه، 
در جلسه دفاع از طرح برجام، آقای صالحی 
با چندين بار قسم جالله از اين طرح دفاع 
نمود و مزاح يكی از نمايندگان را دستاويز 
قرار  خود  شور  پر  و  عمومی  مظلوم نمائی 
پس  روحانی  آقای  جناب  همچنين  داد. 
منتقدان  به  قبلی  توهين های  همه  آن  از 
"افراطی"  را  آنها  روزها  اين  در  توافق، 
خواندند و تهمت "كاسب تحريم" هم زدند.
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صاحب امتياز: 
بسيج اساتيد دانشگاه علم و صنعت ايران

مدير مسئول: حسين صالح زاده
سردبير: محمد خلج اميرحسينی

انتقــاد،  هرگونــه  از  نبــأ  نشــريه 
ارسـالی  مطالـب  يـا  پيشــنهاد 
دانشـگاهيان محتـرم بــه ويــژه اســاتيد 
جهــت  كند.  می  اســتقبال  محتــرم 
بــه  را  آنهــا  خــود،  مطالــب  ارســال 
naba@iust.ac.ir آدرس الكترونيكــی

ارسال فرمائيد.

نشریه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و علمی 
بسیج اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران

مطالب منتشر شده در نشريه لزوماً موضع
بسيج اساتيد دانشگاه نيست.
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