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فراخوان جشنواره
«کتاب های صوتی» منتشر شد

...

مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  12روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :خانمم مدتی است به خانه پدرش رفته و زندگی
مشترک را ترک کرده است .به دادگاه مراجعه و دعوای
طالق را مطرح کردم .آیا می توانم از دادگاه بخواهم به
من اجازه ازدواج بدهد؟ آیا در صورت ازدواج ،همسرم
میتواند از آن به عنوان دلیلی بــرای گرفتن حضانت
فرزندانماستفادهکند؟
پاسخ :ابتدابهدادگاهخانواده،علیههمسرخوددادخواست
«الزامبهتمکین»تقدیمکنید.درصورتیکههمسرشماپساز
صدوررایالزامبهتمکینوصدوراجراییه،همچنانازسکونت
در منزل مشترک و تمکین خــودداری کرد ،علیه ایشان به
دادگاهخانوادهدادخواست«تجویزازدواجمجدد»تقدیمکنید.
در این مرحله ،اگر برای دادگــاه ثابت شود که برای ازدواج
مجدد توانایی مالی کافی دارید ،به شما اجازه ازدواج مجدد
خواهدداد.ماده 16قانونحمایتخانواده،مصوب،1353
مقررمیکندکه«مردمتأهلنمیتواندهمسردوماختیارکند
مگردرمواردزیر:رضایتهمسراول؛عدمقدرتهمسراولبه
ایفای وظایف زناشویی؛ عدم تمکین زن از شوهر؛ ابتالی زن
به جنون یا امراض صعب العالج؛ محکومیت زن؛ ابتالی زن
به هرگونه اعتیاد مضر؛ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛
عقیمبودنزن؛غایبمفقوداالثرشدنزن».بااثباتهریکاز
مواردشمردهشدهدرماده،16دادگاهبهشوهراجازهازدواج
مجدد خواهد داد .عالوه بر این ،مرد باید اثبات کند که برای
ازدواجمجددتواناییمالیکافیداردومیتواندبینهمسران
خودبهعدالترفتارکند.برایاجازهازدواجمجدد«،متقاضی
باید تقاضانامهای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دالیل
تقاضایخودرادرآنقیدنماید.یکنسخهازتقاضانامهضمن
تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابالغ خواهد شد .دادگاه با
انجاماقداماتضروریودرصورتامکان،تحقیقاززنفعلی
و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک
ماده ۱۶اجازهاختیارهمسرجدیدخواهدداد.بههرحال،در
تماممواردمذکور،اینحقبرایهمسراولباقیاستکهاگر
بخواهدتقاضایگواهیعدمامکانسازشازدادگاهبنماید.
هرگاه مردی با داشتن همسر ،بدون تحصیل اجازه دادگاه
مبادرتبهازدواجنماید،بهحبسجنحهایازششماهتایک
سال محکوم خواهد شد؛ همین مجازات مقرر است برای
عاقدوسردفترازدواجوزنجدیدکهعالمبهازدواجسابقمرد
تهمسراولی،تعقیبکیفرییااجرای
باشند.درصورتگذش 
نجدیدموقوفخواهدشد(».ماده
مجازاتفقطدربارهمردوز 
 17قانونحمایتخانوادهمصوب)1353

فراخوانپنجمینجشنواره«تولیدکتابهایصوتی»برایکودکان،نوجوانانونابینایانمنتشرشد.بهگزارشایسنا،درفراخواناینجشنوارهآمدهاست:
برای رنگی کردن جهان کودکان ،به ویژه «کودکان و نوجوانان نابینا» و افزایش کتابهای صوتی کتابخانه ملی ایران ،به « افتتاح کتابخانه صوتی برای
کودکاننابینا»دعوتهستید.عالقهمندانمیتوانندبرایکسباطالعاتبیشتر،بهآدرساینترنتی«»www.ketabkhanimajazi.irمراجعهکنند.
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فرازهایی از مقدمه اثر جاودانه عالمه امینی

گزارش

قدر «غدیر» به روایت صاحب «الغدیر

»

گروه اندیشه

info@khorasannews.com

در میان آثاری که دربــاره واقعه بزرگ «غدیرخم» به رشته
تحریردرآمدهاست«،الغدیر»،تألیفعالمهامینی،جایگاهی
واال و ویژه دارد .آن مرحوم ،برای نگارش این کتاب سترگ،
رنجهای فراوانی را متحمل شد؛ از شهری به شهر دیگر و از
کشوریبهکشوردیگرسفرکردتابتوانداسنادومدارکمورد
نیازنگارشکتابراجمعآوریکند.حاصلاینمجاهدتها،
تألیف و تدوین کتاب ارجمند «الغدیر» بود؛ اثری که در آن،
واقعه«غدیرخم»،بهروایتصدهاتنازبزرگانهمهمذاهب
اسالمی نقل شده است .آنچه در پی میآید ،فرازهایی از
مقدمهاینکتاب،بهقلممرحومعالمهامینیاستکهدرآنبه
ضرورتپرداختنبهواقعه«غدیرخم»ونیز،معرفیتعدادیاز
علماومورخاننامدارجهاناسالمکهدرآثارشانبهنقلواقعه
«غدیرخم»پرداختهاند،اشارهکردهاست.
▪چهاحتیاجیاستبهبازخوانیتاریخ؟

تماماقوامومللجهان،ازهرطبقه،بهتاریخمحتاجاندواین
انگیزه در تمام طبقات و در هر قوم و ملت ،بدون کم و کاست
وجود دارد و هیچ مذهبی از مذاهب مسلمین ،نیازش به
تاریخ کمتر از دیگری نمیباشد؛ منتها هر صنفی ،مقصود
خود را از تاریخ میجوید و هر گروهی ،هدف مخصوص به
خودراتعقیبمیکند.تاریخگمشدههردانشمند،مطلوب
هر هنرمند ،سرمایه اهل تتبع و تحقیق ،مورد عالقه هر
متدین ،مقصد هر سیاستمدار و هدف هر ادیــب است.
بالجملهتاریخ،مورداحتیاجتمامجامعهبشریاست.اکنون،
بایددانستکهتاریخ[قابلاعتنا]،بااینارتباطوپیوستگی
که با تمام مقاصد و اغراض کلیه طبقات دارد ،آن تاریخی
استکهصحیحومبتنیبرحقایقوواقعیات[نوشتهشده]
باشد .آن تاریخی که بازیچه اغراض گوناگون قرار نگرفته و
تمایالتدستهمخصوصومقاصدمغرضانهوخودخواهانه
گروهخاصی،درتدوینآنراهنیافتهباشد.
واقعه تاریخی «غدیرخم» از جمله مهم ترین موضوعات

تاریخیدرجهاناسالماست.زیرااینواقعهمهم،بابسیاری
از برهانهای قاطعه ،مبنا و اساس مذهب کسانی است که
از آموزههای خاندان پیغمبر اسالم(ص) پیروی میکنند
که شامل میلیونها نفر از نفوس مسلمانان است .در این
گروه عظیم ،مظاهر دانش و بزرگی نمایان است و از میان
آنها،دانشمندانبنام،حکما،فالسفه،نوابغدرعلوموفنون
متنوع،سیاستمداران،فرماندهان،ادیبانوفضالیبسیار
برخاستهاند .بنابراین ،اگر مورخ خود از این گروه باشد ،بر
او فرض و واجب است که اخبار و مطالب مهم مربوط به دو
دعوتنبویرا،بهوسیلهثبتوضبطدر[کتاب]تاریخش،به
طورتفصیلیدردسترساستفادههمکیشانخودقراردهد
و اگر مورخ ،از غیر این گروه باشد ،باز هم ضمن بررسی در
تاریخجمعیتبزرگیماننداینگروه،ناچاراستکهنسبت
بهچنینواقعهمهمی،ذکریبیاورد.
▪مورخانیکهروایتغدیرراآوردهاند

برایمورخانمقدورومیسرنخواهدبودکهبرسندومدارک
اینقضیه[یعنیواقعه«غدیرخم»]،طعنیواردکنندویاآنرا
ضعیفبشمارند.زیراباآنجهدومشقتیکهپیغمبر(ص)،در
کیفیتزمانیومکانیابالغاینامر،درروزغدیرخم،برخود
هموارفرمود،وقوعاینقضیهطوریاستکهحتیدونفرهم
درآناختالفندارند.هرچند،بهعللاغراضوشائبههایی
که بر افراد آگاه و بینا پوشیده نیست ،در مدلول و مفاد آن
تشکیلاختالفدادهاند[.ازهمینرو]،اینکبهذکربرخی
از مورخانی که واقعه غدیرخم را در آثار و کتابهای تاریخی
خود ثبت کردهاند ،مبادرت میورزیم :بالذری(در کتاب
انساباالشراف)،ابنقتیبه(درکتاب«المعارف»و«االمامه
والسیاسه»)،طبری(درکتابیکهبهصورتویژهدراینباره
تألیفکردهاست)،ابنزوالقلیثیمصری(درتالیفخود)،
خطیببغدادی(درکتابتاریخخود)،ابنعبدالبر(درکتاب
االستیعاب)وغیراینهاازمشاهیرفنتاریخ.
▪نقلکنندگانروایتازمحدثاناهلسنت

این از نظر علم تاریخ و شأن مورخ و اما فن حدیث؛ در این فن

اثر جدید استاد بهاءالدین خرمشاهی منتشر شد

«از سبزه تا ستاره»؛ مقاالتی در باب قرآن پژوهی
«از سبزه تا ستاره» نوشته «بهاءالدین
تازه های نشر
خرمشاهی» ،کتابی با مقاالت پژوهشی
در زمینه قرآن ،حافظ ،فلسفه ،عرفان و
ن است .به گزارش خبرگزاری مهر« ،از سبزه تا ستاره»،
دی 

سیزدهمین مجموعه مــقــاالت اســتــاد «بــهــاءالــدیــن
خرمشاهی» است که در آن مقاالتی در حوزه قرآنپژوهی،
حافظشناسی ،فلسفه ،ادبیات و نقد ادبی گردآوری شده
است .بخش اول این کتاب ،شامل مجموعه مقاالت و

نیز موضوع استدالل ،به همان روشی که در علم تاریخ بیان
شد،بیکموکاستوارداست؛زیرامحدثنیز،بههرجانب
وهردستهازحدیث،باتوسعهایکهدردامنهآنوجوددارد،
توجهکند،روایاتصحیحومستندخواهدیافتکه ُم ْش َعربر
اینمزیتوتقدمبرایولیدین،علیعلیهالسالم،میباشد؛
به طوری که هر طبقه از طبقه قبل از خود ،این حدیث را
دریافت کرده است تا دور منتهی میشود به طبقه صحابه؛
یعنی آنان که خود [در «غدیر خم»] حضور داشته و این خبر
را از منبع وحی شنیده اند .با چنین کیفیت ،اگر محدث از
ذکر چنین حدیثی که تا این حد از اهمیت و عظمت را واجد
است،اهمالیاغفلتکند،ازایفایحقامتاسالمیکاسته،
مسلمانانراازروایتیدستاولازرسولخداصلیا...علیه
وآله،محروموبینصیبکردهوازراهیافتنبهشاهراهروشنی
که پیغمبرشان راهنمایی فرموده ،باز داشته است .اکنون
[در این مقدمه ]،نام برخی از محدثان بزرگ را که راوی
واقعه «غدیر خم» هستند ،نقل می کنیم :ابوعبدا ...محمد
بن ادریس شافعی(پیشوای مذهب شافعی ،طبق مذکور
در «النهایه» ابن اثیر) ،احمد بن حنبل(پیشوای مذهب
حنبلی ،در کتابهای «مسند» و «مناقب») ،ابن ماجه (در
کتاب سنن) ،ترمذی (در کتاب صحیح) ،نسائی (در کتاب
خصایص)وغیراینهاازمحدثانبزرگاهلسنت.
▪شرحواقعهغدیرخم

رسول خــدا(ص) ،در دهمین سال هجرت ،آهنگ زیارت
خانه خدا را فرمود .پس از آنکه رسول خدا(ص) مناسک
حجراانجامدادند،باجمعیتیکههمراهآنحضرتبودند،
آهنگ بازگشت به مدینه فرمودند .وقتی به غدیرخم که
در نزدیک جحفه است ،رسیدند ،جبرئیل امین فرود آمد
و از طرف خداوند ،آن حضرت را امر کرد که علی(ع) را به
والیــت و امامت معرفی و منصوب فرماید و آنچــه دربــاره
پیروی از او و اطاعت اوامر او از جانب خدا بر خلق واجب
آمده است ،به همگان ابالغ فرماید .در این هنگام ،آن ها که
از آن مکان گذشته بودند ،به امر پیغمبر بازگشتند و آن ها
هم که در دنبال قافله بودند ،رسیدند و در همانجا متوقف
مباحثی در زمینه قرآ نپژوهی ،حافظپژوهی ،فلسفه،
عرفان ،دینپژوهی ،ادبیات قدیم و جدید ،نقد کتاب و طنز
و بخش دوم کتاب ،در برگیرنده اشعار استاد خرمشاهی
در  ۴۵سال گذشته است که هم از حیث مضمون و هم از
نظر قالب شعری ،بسیار متنوع است .همچنین ،برخی از
مقاالت ایــن کتاب موضوعاتی مانند قــرآن و مثنوی،
کتابشناسی جهانی قرآن کریم ،دخالت عنصر تفسیر در
ترجمه کتاب مقدس ،حافظ و غزلیات شمس و ذهن و زبان

«کشمیری» چگونه جنایت
هشتم شهریور را رقم زد؟
برای مورخان مقدور و میسر نخواهد بود که
بر سند و مدارک واقعه «غدیر خم» ،طعنی
وارد کنند و یا آن را ضعیف بشمارند .زیرا
با آن جهد و مشقتی که پیغمبر(ص) ،در
کیفیت زمانی و مکانی ابالغ این امر ،در روز
غدیرخم ،بر خود هموار فرمود ،وقوع این
قضیه طوری است که حتی دو نفر هم در آن
اختالف ندارند
شدند .رسول خــدا(ص) ،پس از فراغت از نماز ،در میان
گروه حاضران ،بر محل مرتفعی که از جهاز شتران ترتیب
داده بودند ،قرار گرفت و آغاز خطبه فرمود :حمد و ستایش
مخصوصذاتخداست.یاریازاومیخواهیموبهاوایمان
داریم و توکل ما به او است و از بدیهای خود و اعمال ناروا،
به او پناه میبریم .آنگاه فرمود :آیا نه این است که شما به
یگانگی خداوند و اینکه محمد بنده و فرستاده اوست،
گواهیمیدهیدوبهاینکهبهشتودوزخومرگوقیامت،
تردید ناپذیر است و اینکه مردگان را خدا بر میانگیزد و
اینها همه راست و مورد قبول شماست؟ همگان گفتند:
آری؛ به این حقایق گواهی میدهیم .پیغمبر(ص) فرمود:
خداوندا!گواهباش.آنگاهادامهداد:پسازدرگذشتمن،
با دو یادگار گرانبها و ارجمند که در میان شما میگذارم،
چگونه رفتار میکنید؟ در این موقع ،یکی در میان مردم
بانگ برآورد که یا رسول ا !...آن دو چیز گرانبها و ارجمند
چیست؟ فرمود :آنکــه بــزرگ تر اســت ،کتاب خداست؛
بنابراین،آنرامحکمبگیریدوازدستندهیدتاگمراهنشوید
وآندیگر،اهلبیتمنمیباشدوهماناخدایمهربانودانا
مراآگاهفرمودکهایندو،هرگزازیکدیگرجدانخواهندشد
تا کنار حوض [کوثر در بهشت ]،بر من وارد شوند .سپس
دست علی(ع) را گرفت و آن را بلند کرد و مردم او را دیدند
وشناختند.آنگاهفرمود:هرکسکهمنموالیاویم،علی
موالی او خواهد بود .این سخن را سه بار و بنا به گفته احمد
بنحنبل،پیشوایحنبلیها،چهاربارتکرارفرمود.
حافظ را شامل میشود .آ نچه از ویژگیهای بارز این
کتاب به شمار م ـیرود ،قسمتهایی از مقاالت بخش
نخست کتاب است که به قرآنهایی که با خط خوش ،طی
سالهای اخیر ،نوشته شده است ،اختصاص دارد و از آن
میان ،نویسنده از قرآنهای جدیداالنتشار با خط میرزا
احمد نیریزی یاد میکند« .از سبزه تا ستاره» ،با بهای
هشت هزار تومان و در  ۴۱۶صفحه ،از سوی انتشارات
قطره منتشر شده است.

مرکز اسناد انقالب اسالمی به
مناسبت هشتم شهریور ،سالروز
شهادت شهیدان رجایی و باهنر،
گــزارشــی بــا عــنــوان «ســیــر نفوذ
کشمیری» در دفتر نخست وزیری
منتشر کرد .به گزارش خبرگزاری
ایــرنــا ،در متن ایــن گــزارش آمده
است :روز یک شنبه 22 ،شهریور
،1360دادستانکلکشوراعالم
کرد که عامل انفجار ساختمان نخست وزیــری« ،مسعود
کشمیری» بوده است .نفوذ کشمیری ،نفوذی تدریجی بود.
مهم ترین قسمتهایی که کشمیری موفق به نفوذ در آن ها
شد،عبارت بودند از :کمیته ضداطالعات اداره دوم ارتش،
ستادخنثیسازیکودتاینقاب(نوژه)ودفترنخستوزیری.
کشمیریدرنخستینماههایپسازپیروزیانقالباسالمی،
به عضویت کمیته مستقر در اداره دوم ارتش درآمد .شواهد
حاکیاستکهاین نفوذ،ازکانالرئیسدفترمهدیبازرگان
بودهاست .او پس از نفوذ در کمیته ضداطالعات اداره دوم
ارتش ،موفق شد به نخستوزیری نیز نفوذ کند .کشمیری،
اوایــل سال  ،1360از طریق «علی اکبر تهرانی» ،به دفتر
محسنسازگارا،معاونسیاسیواجتماعیبهزادنبویرفت
و به فعالیتهای خود ادامه داد.مرحوم آیتا ...مهدوی کنی
دربــاره چگونگی نفوذ مسعود کشمیری در نخستوزیری
میگوید« :کشمیری هم مدتی بود که توسط بهزاد نبوی و
آقای قنبری [ رئیس اداره اطالعات نخست وزیری] به عنوان
منشی و دبیر جلسه معرفی شدهبود .من اطالع از سابقه وی
نداشتم،ولیبعدهاگفتندکهاوازتوابیناستوقبالازاعضای
منافقینبودهوتوبهکردهاستوازاوتعریفمیکردند».نفوذ
کشمیریکهسرانجامبهشهادترئیسجمهورونخستوزیر
ایران منجرشد،میتوانستخسارتهایبسیارسنگینتری
را به نظام نوپای جمهوری اسالمی تحمیل کند .براساس
شواهد موجود ،نفوذی سازمان منافقین ،درصدد ترور رهبر
کبیرانقالباسالمیبود.مرحومسیداحمدخمینینقلکرده
است«:آنشخصکهبامنافقینکارمیکرد،یعنیکشمیری،
بنا بود یک چمدان مواد منفجره را بیاورد و در کنار حضرت
امام(ره) بگذارد؛ در زمانی که رئیسجمهور ،رئیسمجلس،
نخستوزیر و وزرا خدمت حضرت امام(ره) آمدند[ ،از محل]
سه راه بیت حضرت امام(ره) آمدند و گفتند آقای کشمیری
با یک ساک هست که در آن ساک وسایل و چیزهایی که
بناستیادداشتکند،قراردارد؛گفتمنهمااجازهنمیدهیم.
کشمیری از ترس اینکه نکند مسئله روشن شود ،به عنوان
اعتراض،همراهکیفشبرگشت.همانکیفدرنخستوزیری
جلویمرحومرجاییوباهنرگذاشتهشدوآنجارامنفجرکرد
وایندوشهیدبزرگوارراازدستماگرفت».
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