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مفهوم«زهدانقالبی»درسیرهسیدالساجدین

(ع)

ُ

سجاد(ع)،
گــروه اندیشه – دوران امامت امــام ّ
دورانیپراختناقودرظاهر،مأیوسکنندهبود.پس
از واقعه جانگداز کربال و در پی آن ،هجوم یزیدیان
به مدینه و مکه ،جهان اسالم در وضعیت عجیبی
قرار گرفت .سنت نبوی و مفاهیم عالی اسالمی
به فراموشی سپرده شد و مسلمانان در تنگناهای
اعتقادی،اقتصادیوسیاسیمتعددیقرارگرفتند.
در چنین شرایطی بود که امــام(ع) ،با وجود همه
محدودیتها ،باید دست به پــرورش دوبــاره امت
و بازگرداندن آنچــه از دســت رفته بــود ،مـیزد.
رویکردی که به روشــی کام ً
ال خاص نیاز داشت؛
آنگونه که حساسیت دشمنان را برنینگیزد و در
ذهن دوستان ،شائبه همراهی و سکوت در برابر
ظلم را تداعی نکند .به همین دلیل ،تحلیل سیره
نشواهد
سجاد(ع)،بدوندرنظرگرفت 
مبارزاتیامام ّ
تاریخیوبررسیهمهجانبهچراییوچگونگیاتخاذ
تصمیمات از سوی آن حضرت ،نمیتواند کامل و
کارآمد باشد .ازآنجا که این سیره را باید به مثابه
الگوی مبارزاتی موردتوجه و تد ّبر قرار دهیم ،ارائه
تحلیلی دقیق از آن ،الزم و ضروری است .در طول
تاریخبرخیازعلماومتفکرانجهاناسالموبهویژه
دوستداران اهلبیت(ع) ،در این مسیر گامهایی
برداشتندوکوشیدندتاغبارشبههوغفلترادراین
سجاد(ع) را
عرصه کنار بزنند و سیره مبارزاتی امام ّ
به عنوان یک نسخه بدیع ،در اختیار مسلمانان قرار
دهند.بااینحال،امواجدشمنیوجهالت،گاهباعث
میشدکهابرغفلتبرسردوستداراناهلبیت(ع)
سایهبیندازدومانعازدرکحقیقتمبارزهدرسیره
سجاد(ع) شود .رهبر معظم انقالب ،به عنوان
امام ّ
یکیازبرجستهترینمتفکرانجهاناسالموبهویژه
عالم تشیع ،در دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی،
سجاد(ع) را موردتوجه
موضوع بررسی سیره امام ّ
قراردادندودرمجموعهسخنرانیهایپرشوریکه

درآندورانایرادکردند،برداشتهاییریشهدارودر
عینحالبدیعازسیرهامامچهارم(ع)ارائهکردند.
آنچه امروز و در آستانه سالروز والدت باسعادت
امام سجاد(ع) با هم مرور میکنیم ،فرازهایی از
سخنرانی معظمله است که در سال  1351و در
مسجدکرامتمشهدایرادشدواخیر ًادرقالبکتابی
سجاد(ع)» توسط
ارزشمند ،با عنوان «حماسه امام ّ
انتشارات انقالب اسالمی ،به زیــور طبع آراسته
شدهاست؛ فرازهایی که در آن ،حضرت آیـتا...
خامنهای به بیان مفهوم واقعی ُزهد در سیره امام
سجاد(ع) پرداختهاند و متن آن ،در صفحات 127
ّ
تا 131کتابمنتشرشدهاست.
▪دعوتبهکدامزُهد؟

سجاد(ع) با این مردم میخواهد کار بکند و
«امام ّ
اینها را بسازد؛ چه کار میکند؟ گفتیم دعوتشان
ِ
پست
معمولی
میکند به زهــد؛ و زهد به معنای
ِ

ِ
ِ
محدود غلطی که امروز در ذهن دشمنان
کوچک
اسالم و بعضی از دوستان اسالم رسوخ پیدا کرده،
نیست؛ زهد یعنی« :ای مــردم کوفه! ای مردمی
حجاج( )1اینجور حرف میزنید!
که در مقابل ّ
و خورشیدهای عالم وجــود ،یعنی علی و حسن و
حسین و فاطمه علیهمالسالم را اینجور کوچک
میکنید و کوچک نام میبرید و از دوستی با اینها
تبری میجویید! این کار را برای
امتناع میکنید و ّ
چهمیکنید؟برایدنیا؛یابهخاطرطمعاینکهپول
دنیارابهتانبدهند،یاازترسآنکهراحتیدنیارااز
شما بگیرند .این دنیا چیزی ندارد ،این دنیا ارزشی
ندارد که آدم برای خاطر اینکه پولش را به دست
بیاورد یا از ترس آنکه راحتیاش را از دست بدهد،
این جور عقاید را کتمان و وارونه کند یا اینجور در
حجاج شیطان و شیطانصفت حرف بزند تا
مقابل ّ
حجاج را به دست بیاورد ».معنای زهد
بخواهد دل ّ
حجاج
و تزهید( )2امام این است که ای کسی که با ّ

اینجورصحبتکردهای!برایچهاینجورصحبت
کردی؟برایخاطراینکهازعطایشمحرومنمانی،
یا به خاطر اینکه از شالقش مصون بمانی؟ آن عطا
مال دنیا و پول دنیاست؛ این شالق نخوردن هم
مال دنیا و آسایش دنیاست .نه پول دنیا و نه آسایش
دنیا نمیارزد که انسان به خاطر آن اینجور جنایت
کند؛ راجع به حسن و حسین(ع) اینجور حرف
بزند ،از جگرگوشههای پیغمبر(ص) اینجور نام
بیاورد؛رهبرانهدایترااینجوردرگوشهگمنامی
بیندازدوازآنهاروبگرداند؛قیمتینداردایندنیا؛
زهدامامسجاد(ع)یعنیاین.هرچهدرکلماتامام
سجاد(ع)شمازهدوتزهیدمیبینید،یعنیاین.هر
کسی غیر از این بفهمد و معنا کند ،نفهمیده؛ یعنی
[فهمش]نیست».
▪بیزاریازکدامدنیا؟

سجاد(ع) دنیایی را از دست مردم و از دهان
«امام ّ
مردم بیرون میکشد و دور میاندازد که با آن دنیا
بناست آخــرت نابود بشود؛ لــذا حــرف زدن امام
ـدع هــذ ِه ا ُّل َ
ماظة
سجاد(ع) را ببینیدَ « :ا َوال ُحـ ٌّـر َیـ ُ
ّ
َالهلها؟»؛ آیا آزادهای ،آزادمــردی نیست که این
پسمانده دهان سگ را بیندازد جلوی آن کسی

که شایسته و درخــور آن اســت؟ پسمانده دهان
حجاج
سگ چیست؟ پسمانده سفره عشرت ّ
اســت ،باقیمانده عیش و نــوش عبدالملک()3
اســت .عبدالملک عیش و نوشهایش را کــرده،
غذاهایی که نباید را خــورده ،حرامها را در شکم
خود و نزدیکانش پرکرده ،آنچه هم زیاد آمده به
تو داده؛ این پسخورده سگ است؛ بینداز جلوی
خودش .نفْ س تو و جان تو و روح تو و کرامت انسانی
تووشخصیترحمانیتوباالترازاینهاست؛بینداز
یس ِلنفُ َس ُکم
جلوی خودش؛ از او نگیر و نخواهَ « .ف َل َ
الجنَّ ِة»؛ جان شما یک قیمت بیشتر ندارد
ث ٌ
َمن ّإل َ
و آن بهشت است .اگر بناست که خودت را بدهی،
به بهشت بده ،به کمتر راضی نشو؛ « َفال تَبیعوها
بِغَ ی ِرها»؛ به غیر بهشت مفروشید خود را ،به کمتر از
اینهابهامدهیداینگوهررا.بیچارۀدنیانشناس!به
حجاجدلخوشکردی؟این
پسماندهغذایسفره ّ
سجاد(ع)اینجوری
سجاد(ع)است؛امام ّ
زهدامام ّ
سجاد(ع) ،مراد از دنیا
حرف میزند.در عرف امام ّ
همین کاسبی و پول درآوردن نیست ،مــراد این
نیست که در دنیا کوشش نکنید ،حتّی برای کسب
مقامات عالی؛ [مراد این است که] یعنی آن دنیایی
که از ناحیه ظالم به شما میرسد ،زیرا دنیایی که
مجانینمیدهد،ازشمادین
ظالممیدهد،مفتیو ّ
وشرفووجدانوانسانیترامیگیردواینرابهشما
میدهد؛ یعنی این را نگیرید ،به ظالمین ُرکون()4
نکنید ،معنای ُرکون به دنیا [که در حدیثی از امام
سجاد(ع)دراینبارهآمده]همیناست.
ّ
پینوشت
-1حاکمخونریز ُامویاندرکوفه
-2زاهدکردن،پارساخواندن(فرهنگمعین)
 -3عبدالملک بن مروان ،دومین خلیفه اموی از
شاخهمروانیان
-4میلکردن(فرهنگمعین)

ناشنیدههایی از مقدمات پیروزی بزرگ مردم در  29اسفند 1329

مقاومت تاریخساز ایرانیان برای ملی شدن صنعت نفت
جوادنوائیانرودسری–ملیشدنصنعتنفت،
یک اتفاق تاریخی بزرگ بود؛ نقطهعطفی در تاریخ
ایــران؛ رویــدادی که باعث شد طعم خوب اتحاد و
توانستن،درذهنایرانیاننهادینهشود.ملیشدن
صنعت نفت ،یک اتفاق ناگهانی نبود؛ باید آن را
حاصلزنجیرهایازتجاربتلخوشیرینبدانیمکه
تقریب ًاازماجراینهضتتنباکوبهاینسو،باهزینهای
سنگینبهدستآمد.اگرچهبریتانیاسالهابودکه
با روشهای گوناگون ،به چپاول ثروتهای ملی
و معنوی سرزمین ما و تالش بــرای تجزیهکردن
خاک ایران مشغول بود ،اما در اواخر دهه،1320
این مسئله غارت منابع سرشار نفت و تحکمهای
استعمارگرانهانگلیسدرجنوبایرانبودکهغرور
ملی مردم را جریحهدار میکرد .در این نوشتار،
برآنیم تا به زوایایی کمتر شنیدهشده از چگونگی
وقوعاینپیروزیبزرگبپردازیم.
▪آذر1327؛اعتراضبهغارتعلنیمیشود

با سقوط دولت دستنشانده عبدالحسین هژیر،
ساعد مراغهای ،برای اجرای سیاستهای جدید
انگلیسدرایران،واردعرصهشد.اوتوانستدر17
آذرماهسال،1327ازمجلسپانزدهمرأیاعتماد

بگیرد .با وجود این ،همه میدانستند که این تغییر
کابینه به معنای تغییر سیاستهای نفتی نیست.
طرحموضوعغارتنفتایرانتوسطانگلیسیها،از
سویمهندساحمدرضویدرمجلسشورایملی،
ازدومتابیستوپنجمآذرماههمانسال،بااستقبال
مردمروبهروشد.کوتاهکردندستانگلیسازمنابع
نفتی ایران ،به مطالبهای عمومی تبدیل شده بود.
با ضرب و جرح احمدرضوی توسط یکی از افسران
ارتش،پسازآخریننطقشدرمجلس،غالمحسین
رحیمیان ،نماینده قوچان ،دولت ساعد را به دلیل
سیاستهای نفتی استیضاح و تلویح ًا موضوع
ملیشدن صنعت نفت را مطرح کــرد .در چنین
شرایطی ،کار تدوین قرارداد الحاقی برای انحراف
اذهان عمومی جامعه آغاز شد .هیئت انگلیسی
به ریاست «نویل گس» به تهران آمد و با «عباسقلی
گلشاییان» برای تهیه قــرارداد الحاقی به مذاکره
پرداخت .انگلیسیها حاضر شدند سهم ایران را از
4شیلینگدرهرتنبه6شیلینگافزایشدهند.در
حالی که در همان زمان ،کشور ونزوئال بابت امتیاز
نفتی خود ،بیش از 23شیلینگ در هر تن دریافت
میکرد .رویکرد منفعتطلبانه انگلیسیها در
قراردادجدید،سببواکنشهایفراوانیدرجامعه

شد.بانزدیکشدنروزهایپایانیمجلسپانزدهم،
دولــت ساعد تصمیم به تصویب هرچه سریعتر
قراردادالحاقیگرفت.حرکتنمایندگاناقلیتبا
حمایتمردم،ازروزاولمردادماهسال 1328آغاز
شد.بقایی،نمایندهکرمان،خواستارردفوریتماده
واحدهشد،اماکاریازپیشنبرد.امیرتیمورکاللی،
نمایندهمشهد،کهتازهبهاقلیتپیوستهبود،بهجعل
امضای خود پای قرارداد الحاقی شدید ًا اعتراض
کردوکوشیدباکمکحائریزاده،قانونانتخابات
راوارددستورکارمجلسکندوعم ً
الوقتمجلسرا
بگیرد.باوجوداین،بسیاریازنمایندگان،متمایل
به تصویب قــرارداد بودند .سیدحسین مکی ،به
استنادبند«ج»ماده89آییننامهنطقهایمجلس،
مدتزمانمجازسخنرانیدرردقراردادالحاقیرا
نامحدوداعالمکردونطقهایطوالنیاودرمجلس
آغاز شد .رئیس مجلس« ،ســردار فاخر حکمت»،
کوشید اقلیت را از ادامــه فعالیت بـــازدارد ،اما
نطقهای طوالنی مکی ،با حمایت اقلیت مجلس،
موجب التهاب جو در صحن علنی شد .در پی این
اتفاق،سخنرانیدکترمعظمی،جو رابیشازپیش
ملتهب کرد .حسین مکی در خاطرات خود درباره
وقایع آن روز نوشته است«:من و حائریزاده و دکتر
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بقاییازترساینکهمباداعدهبرایرأیکافیشود،
برایاحتیاطدرآخرینوهله،نقشهخطرناکیپیش
خود طرح کردیم [ ...قرار شد هرگاه] خواستند
برایالیحهرأیبگیرند،حائریزادهدراتاقکجنب
پارلمان ،که تمام سیمهای برق در آن متمرکز بود،
بهکمکدستمالولباسخودسیمهاراازجا َ
بک َند
وپاره ُکندوتمامچراغهایمجلسراخاموشنماید
...دکتربقاییمأموربودکهدرپشتگلشاییان،وزیر
دارایی ،بنشیند و به محض تاریک شدن پارلمان،
پروندهقطوریکهدرجلویگلشاییانبود،ازجایش

ربوده و با همان پرونده بر فرق وزیر دارایی بکوبد.
مأموریت من هم این بود که فوری از پشت تریبون
پایینآمده،بهطرفساعدبروموباچند ُمشت،مزد
خیانتاورادرکنارشبگذارم».باترفندهاییازاین
قبیل،دورهمجلسپانزدهمبهپایانرسیدوتصویب
قــرارداد الحاقی به دوره شانزدهم موکول شد؛
دورهای که در آن ،با حمایت ملت ،سرانجام قانون
ملی شدن صنعت نفت ایــران در اسفندماه سال
 ،1329به تصویب رسید و روند تصویب قرارداد
الحاقیعم ً
الباشکستمواجهشد.

7
مناسبت

عباس بن علی(ع)
اسوه وفاداری و شرافت

حضرت عباس بن علی(ع) ،چهره پــرفــروغ و از
قهرمانان ب ــزرگ آوردگــــاه نینواست .حضرت
ابوالفضل(ع) ،ســاالر رشید سپاه اباعبدا(...ع)
و علمدار لشک ِر ســرور جوانان اهــل بهشت بود.
فصلفصل تاریخ واقعه کربال ،مشحون از جانبازی
و وفاداری این فرزند برومند امیرمؤمنان(ع) است.
ابوالفضلالعباس(ع)برایتمامدوستدارانآزادی
وآزادگی،نمادشرافت،وفاداری،عزتوجوانمردی
اســت .با آنکــه بخشهای محدودی از زندگی و
حیات این اسوه ایثار و شهادت ،در تاریخ منعکس
شده اما شخصیت متعالی و برجسته او ،چنان بر
ذهن و اندیشه آزادیخواهان پرتو افکنده است که
محدودیت منابع و انــدک بــودن اطالعات ،کمتر
به چشم میآید .حضرت عباس بن علی(ع) ،روز
جمعه4،شعبانسال26هـ.ق،درشهرمدینهمتولد
شد .پدرش ،امیرمؤمنان ،امام علی(ع) و مادرش،
بانویی باتقوا و شجاع به نام فاطمه ،دختر حزام
بن خالد ،از قبیله بنیکالب ،ملقب به «امالبنین»
بود« .عبدا...مامقانی» در جلد دوم کتاب «تنقیح
المقال»،دربارهازدواجامیرالمؤمنین(ع)باامالبنین
مینویسد«:روایتشدهاستکهامیرالمؤمنین(ع)،
از برادرش عقیل ،که به علم انساب عرب آگاه بود،
خواست تا همسری بانسب برای او برگزیند تا برای
او پسری شجاع به دنیا آورد که یار و یــاور پسرش
حسین(ع) در کربال باشد .عقیل به ایشان گفت
که با امالبنین کالبی ازدواج کند چراکه در میان
عرب شجاعتر از اجــداد او سراغ نــدارد ».حضرت
ابوالفضل(ع) ،پس از شهادت امام علی(ع) ،حدود
 10ســال ،دوران امامت بــرادر ارجمندش ،امام
حسنمجتبی(ع)رادرککردوهموارهدرسختیها
و وقایع حزنانگیز دوران خالفت کوتاه ایشان در
کوفه و اقامتشان در مدینه ،همراه و یــاور بــرادر و
امــام خود بــود .حضرت ابوالفضل(ع)24 ،ساله
بود که برادر بزرگوارش ،امام حسن مجتبی(ع)،
نیز به شهادت رسید .زمانی که امــام حسین(ع)
بیعت با یزید را نپذیرفت و شبانه ،مدینه را به مقصد
مکه ترک فرمود ،حضرت ابوالفضل(ع) ،بیهیچ
درنگ و تردیدی همراه با امام(ع) حرکت کرد و تا
آخرینلحظهازموالومقتدایخودجدانشد«.شیخ
صدوق»،درکتابشریف«خصال»مینویسدَ «:ق َ
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ام ِة»؛ امام زینالعابدین(ع) فرمود :خداوند
َی ْو َم َا ْل ِق َی َ
عمویم عباس را رحمت کند که ازخودگذشتگی و
فداکاری کرد تا آنجا که هر دو دستش بریده شد؛
خدای تعالی به عوض آنها دوبال به او عطا فرمود
که با فرشتگان بهشت در پرواز است؛ همچنان که
با جعفر بن ابیطالب هم چنین کرده بود و عباس را
نزد خدای تعالی ،مقامی است که همه شهیدان در
روزقیامتآرزویآنرادارند.
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