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حقیقتعاشورا

 ،1358دانشگاه تهران ،سیدمهدی طالقانی (نفر دوم از راست) در کنار آیتاهلل سیدمحمود طالقانی ،در حاشیه برگزاری نمازجمعه تهران

در روزهایی که بر ما گذشــت ،از چهل و سومین
سالروز اقامه نخستین نمازجمعه تهران ،به امامت
زندهیاد آیتاهلل سیدمحمود طالقانی عبور کردیم.
هم از این روی و در بازخوانی شــمهای از گفتهها
و ناگفتههای این رویداد تاریخی ،با ســیدمهدی
طالقانی ،فرزند آیتاهلل و از فعاالن برگزاری این آئین
عبادی -سیاسی ،به گفتوگو نشستهایم .امید آنکه
تاریخپژوهان انقالب اسالمی و عموم عالقهمندان را
مفید و مقبول افتد.
بهعنوان نخستین پرســش ،زند هیاد
آیتاهلل ســیدمحمود طالقانی ،از چه مقطعی در
اندیشه احیای نمازجمعه در ایران بودند؟

به نام خــدا .ابتدا باید اشــاره کنم از آنجــا که مرحوم
آیتاهلل طالقانی ،بهشدت قائل به اتحاد دین و سیاست
بودند ،همواره برگزاری شعائر اجتماعی اسالم ازجمله
نمازجمعه را ،پیگیری میکردند .ایشان حتی در دوران
زندان نیز به برپایی نمازجمعه عالقهمند بودند و گاهی
امکان برپایی آن را مییافتنــد .هرچند بهدلیل وجود
برخی شبهات شرعی و همچنین مزاحمتهای ساواک،
از ادامه برپایی آن در زندان بازماندند .بهعنوان مثال در
زمانی که آیتاهلل طالقانــی در زندان قصر زندانی بوده
و آنجا نمازجمعه برپا میکرده ،آیتاهلل خوانساری در
مسجد امامخمینی (ره) فعلی (شاه سابق) ،نمازجمعه
برگزار میکرده اســت .طبق ضوابط شــرعی ،فاصله
2محلی که نمازجمعه در آنها برگزار میشــود ،نباید
کمتر از 6کيلومتر باشــد .درحالیکه فاصله مســجد
امام(ره) و زندان قصر ،کمتــر از 6کیلومتر بود .لذا این
مسئله باعث شــد ،که نمازجمعههای آیتاهلل طالقانی
در زندان تعطیل شوند .البته ایشان دائما مسئله برپایی
نمازجمعه را در ذهن خود داشــتند و پس از پیروزی
انقالب اســامی ،با امام خمینی(ره) هــم در اینباره
صحبت میکردند .از ســوی دیگر شهیدمطهری هم
در موضوع برگزاری نمازجمعه ،اصرار زیادی داشــتند
و حتی پیشتر در کتابهایشــان هم این مســئله را
مطرح کرده بودند .با این همه تا چندماه پس از پیروزی
انقالب اسالمی ،این مسئله از سوی امام(ره) مسکوت
بود .بهنظر من ایشان در این دوره ،در حال ارزیابی این
موضوع بودند ،چون برگزاری این نماز در ایران ،چندان
هم مسبوق به سابقه نبود .این گذشت تا اینکه در روز
چهارشنبه سوم مردادماه  ،1358مرحوم حاج احمدآقا
از قم با پدر تماس گرفتــه و میگوید« :امام(ره) تأکید
کردند که روز جمعه پنجم مردادمــاه ،نمازجمعه در
تهران برگزار شود .عالوه بر این ایشان اصرار دارند که
خود شــما باید امامت نماز را برعهده داشته باشید».
آن روز پدر به احمدآقا گفتــه بودند« :اجازه دهید فرد
مناسبی را برای امامت نماز انتخاب کنیم» .اما احمدآقا
گفته بودند« :نه ،امام(ره) اصرار دارند که خود شما امام
جمعه تهران باشید».
برای برگــزاری نمازجمعه تهران ،از چه
روی زمین چمن دانشگاه تهران انتخاب شد؟

بعد از مطرحشدن موضوع برپایی نمازجمعه از سوی
امام خمینی(ره) ،آیتاهلل طالقانی زمانی خواســته
بودند که در رابطه با مکان برگزاری نماز ،مشورت و
تصمیمگیری کنند .از آنجا که در آن روز ،آقای احمد
جاللی (معاون صداوسیمای وقت) ،برای ضبط برنامه
«با قرآن در صحنه» در منزل ما بود ،دانشگاه تهران
را بهعنوان محل برگزاری نمازجمعه ،به پدر پیشنهاد
میکند .واقعا هم دانشگاه تهران ،بهترین محلی بود
که در آن شرایط بهنظر میرســید .البته پس از آن،
با اعضای شورای انقالب ،شــهيد بهشتی و بزرگان
دیگر هم درخصوص اینکه محل برگزاری نمازجمعه
دانشگاه تهران باشد ،مشورت صورت گرفت که آنها
هم برگزاری آن در این محل را ،بسیار پسندیدند.
با عنایت به فرصــت اندکی که تا جمعه
وجود داشــت ،مقدمات برگزاری این آئین چگونه
فراهم شد؟

واقعاً با آن فرصت کم ،تهیه وســایل مــورد نیاز برای
برپایی نخستین نمازجمعه ،بسیار دشــوار بود .لذا در
تهیه و تدارک امکانات ،به حداقــل اکتفا کردیم تا در
هفتههای بعد ،به مرور آنها را تأمین کنیم .آقای جاللی
هم عجالتا ،اطالعات و تبلیغات الزم برای تشویق مردم
به شرکت در آیین را ،از طریق تلویزیون انجام داد .ایشان
در همان شب سوم مردادماه ،با مدیران وقت تلویزیون
تماس گرفتند و به آنها اطــاع دادند که به فرمانامام
خمینی(ره) قرار اســت که آیتاهلل طالقانی در پنجم
مردادماه ،نمازجمعه برپا کنند .این مسئله در برنامهای
پس از بخشهای رسمی خبر ،توســط ایشان اعالم و
تبیین شد.

امام(ره) گفتند :عجب نمازی شد!

حتی ایــن گروه ،با پخــش نمازجمعههای ایشــان از
تلویزیون هم مخالفت کردند .این گروه معترض بودند
که چرا بخش مهمی از برنامههای تلویزیون ،باید به آقای
طالقانی اختصاص داشته باشد؟ چرا که در آن مقطع،
هر هفته برنامه «با قــرآن در صحنه» آیتاهلل طالقانی
از تلویزیون پخش میشد .حال پخش نمازجمعههای
ایشان نیز موجب آزار آن عد ه شده بود .البته آقای جاللی
در جواب این عده میگفتند« :این تلویزیون نیست که
به آیتاهلل طالقانی ارزش میدهد بلکه پخش سخنان
ایشان است که برای تلویزیون ارزش و اعتبار میآورد!».
با توجه به این زمان محدود برای برگزاری
نمازجمعه ،استقبال مردم از این آئین چطور بود؟

از آنجا که حضور مردم در این مراســم بسیار مهم بود،
آقای جاللی روز پنجشنبه با مرحوم آقای اشراقی (داماد
امامخمینی(ره)) تماس میگیرد و از ایشان میخواهد،
تا از حضرتامام(ره) حکمی بگیرد که در آن ،آیتاهلل
طالقانی را بهعنــوان امام جمعه تهــران معرفی کرده
باشند .بعد از گذشت 30دقیقه ،آقای اشراقی با ایشان
تماس میگیرد و میگوید« :امام(ره) فرمودهاند :امامت
آقای طالقانــی ،خودبهخود باعــث گرفتن نمازجمعه
خواهد بود و نیازی به حکم نیست» .همانطور هم شد و
مردم از نمازجمعه استقبال بسیار کردند .این استقبال در
تصویرهای تلویزیونی و عکسهای باقیمانده از آن روز،
کامال منعکس شده است .یادم میآید که در آن روز ،کل
پارک الله و بلوار کشاورز تا خیابان ولیعصر(عج) ،مملو
از جمعیت شده بود! حتی آقای حداد عادل بعدها برای
من تعریف میکرد که برای حضور در نماز آن روز ،خود
را با زحمت بسیار به نزدیک دانشــگاه تهران رسانده و
بهدلیل وجود جمعیت بسیار ،در کنار نردههای دانشگاه
نماز خوانده بود.
چه بود؟

بهنظر شما علل این اســتقبال پرشور

این استقبال دالیل متنوعی داشت .اوال :برگزاری این
مراسم در این گستره و در فضای اول انقالب ،بهخودی

خود مردم را برای شرکت در آن ترغیب میکرد .ثانیا:
نگاه ویژه آیتاهلل طالقانی به همه اقشــار ملت و تالش
ایشان برای ایجاد وحدت بین گروههای مختلف ،ازجمله
دالیل استقبال همه اقشــار از آن نمازجمعه بود .البته
یکی از ایرادهایی که آن روزها به آیتاهلل طالقانی گرفته
میشد هم همین مسئله بود که مث ً
ال ایشان ،دافعه برخی
از شخصیتها نسبت به گروههایی که با نظام زاویه پیدا
کردهاند ،را ندارد .این در حالی بــود که در آن مقطع،
هنوز گروههایی مانند ســازمان مجاهدین ،از ســوی
حضرتامام(ره) به صورت علني هم طرد نشده بود .تنها
کسی هم که تصور میکرد میتوان آنها را جذب کرد،
آیتاهلل طالقانی بود.
با توجه به اســتقبال مردم از مراســم
نمازجمعه ،برای حفظ امنیت آن و نیز شخص آیتاهلل
طالقانی ،چه تدابیری اندیشیده بودید؟

آن روز ما برای حفاظت از پدر و حفظ نظم در اصلیترین
نقطه برگزاری مراسم ،حدود 20نفر را بهعنوان انتظامات
جایگاه انتخاب کرده بودیم .البته از سوی سپاه هم برای
برقراری نظم در داخل دانشگاه ،پیشــنهادهایی ارائه
شد .ما از این دوستان درخواســت کردیم که حفاظت
و نظم خارج از محوطه اصلی و داخل و خارج دانشــگاه
را ،عهدهدار باشــند .آن روز برای جایگاه امام جمعه ،از
یک کانتینر استفاده کرده بودیم .این کانتینر در پایین
زمین چمن دانشــگاه قرار داده شــده و روی آن چادر
کشیده شده بود .برای رفتوآمد هم پلهای را در قسمت
پشت کانتینر قرار داده بودیم .همانطور که اشاره کردم،
امکانات ما برای برپایی نخســتین نمازجمعه ،بســیار
ابتدایی و محدود بود .حتی اقامــه آخرین نمازجمعه
آیتاهلل طالقانی در بهشــتزهرا هــم ،تقریبا با همین
وســایل و امکانات انجام گرفت .عالوه بر این ،ما در آن
روزها ،برای حفاظت از مرحوم پدر و برقراری نظم ،بسیار
تالش میکردیم ،چرا که ایشان مخالفان زیادی داشتند.
مث ً
ال حزب دمکرات که پس از پیروزی انقالب و در منطقه
کردستان ،شــیطنتهایی کرده و مردم را به تشکیل

دولت خودمختار تحریک میکردند ،در این زمره قرار
داشتند .سفر آیتاهلل طالقانی به کردستان و آرامکردن
تشنجات آن منطقه ،باعث ناخشنودی دمکراتها شده
بود .لذا امکان اینکه آن گروه تعرضی به جان ایشــان
کنند ،وجود داشت .این در حالی بود که شخص آیتاهلل
طالقانی نیز چندان زیر بار مســائل حفاظتی و امنیتی
نمیرفتند! همین مسئله هم بر نگرانی ما میافزود .لذا
در اغلب تصاویر نمازجمعههای مرحوم پدر ،سر بنده در
پایین جایگاه مشخص است که دائم در حال رفتوآمد
برای مراقبت از ایشان هستم.

دیدگاه امامخمینی(ره) پس از برگزاری
نخستین نمازجمعه تهران ،درباره حاشیه و متن این
آئین چه بود؟

آقای جاللی تعریف میکــرد :آن روز وقتــی تصاویر
ضبطشده توسط هلیکوپتر از نخســتین نمازجمعه
تهران ،از تلویزیون پخش شــد ،با حاج احمدآقا تماس
گرفتم که نظر حضرتامام(ره) را جویا شوم .احمدآقا
به ایشان گفته بود« :امام(ره) دستشان را به زمین تکیه
داده و در حالتی شــبیه به نیمخیز ،به خطبههای نماز
گوش میدادند و ما را هم تشــویق میکردند که به آن
گوش دهیم .زمانی که پخش نماز تمام شد ،از جایشان
بلند شدند و گفتند :عجب نمازی شد! .»...آقای جاللی
حتی ،در پــی برخی اعتراضات بعضی دوســتان که از
قول حضرتامــام(ره) نیز درباره پخــش نمازجمعه و
خطبههای آیتاهلل طالقانی ،نکاتــی را نقل میکردند،
به قم و نزد ایشان میروند و نظرشان را جویا میشوند.
امام(ره) در آن دیدار به آقــای جاللی میگویند« :اگر
شما از من مطلبی را شنیدید صحیح است ،در غیراین
صورت توجه نکنید!».
ارزیابی شــما از خطبههــای آیتاهلل
طالقانی ،در نخستین نمازجمعه تهران چیست؟

سیدمهدی طالقانی

مشکل خاصی نداشــتیم ،فقط عدهای با پخش دعوت
مردم به نمازجمعه در تلویزیون ،موافق نبودند! آن زمان
آقای جاللی بهعنوان معاون تلویزیــون ،در همه امور
مسئول بود ،غیر از بخش خبر .معاونت خبر وقت هم،
زیربار پخش پیام دعوت مردم به نمازجمعه نمیرفت!
اما در نهایت و بهدلیل حساســیت موضوع ،این پیام از
تلویزیون پخش شد و تأثیر خود را نیز گذاشت.

عدهای بودند کــه از دوران پیش از پیــروزی انقالب
اسالمی ،با آیتاهلل طالقانی مشکل داشتند .فکر میکنم
علت عمده هم این بود که مرحوم طالقانی ،بسیار بهروز
و خالق بودند .مثال ســالها قبل و پس از فوت جمال
عبدالناصر ،پدر در مســجد هدایت ،بــرای او مجلس
ختمی گرفتند .ایشان همچنین برای پیروزی انقالب
الجزایر در مسجد مراسم جشنی برپا کردند .عالوه بر
این ،ایشان نخســتین فردی بودند که خواستند برای
فلســطینیها فطریه جمعآوری شــود .این مسائل،
مجموعا باعث مخالفت برخی عناصر و جریانات میشد.

کتاب «حقیقت عاشورا» با زیر عنوان
«از عاشورای حسین(ع) تا تحریفات
عاشورا» نوشته محمد اسفندیاری از
سوی نشر نی منتشر شده است .در
مقدمه آن آمده است «:کتاب حاضر
عهدهدار بررسی نهضت امام حسین
علیهالســام اســت :از حماسه آن
حضرت تا کوشش او برای جلوگیری
از جنگ ،از ســتم ســتیزبودن امام
حسین(ع) تا عقالنی بودنش و پرهیزش از افراطگرایی ،از درسهایی
که از امام حسین(ع) میتوان آموخت تا عبرتهایی که از مخالفانش
باید فراگرفت ،از اینکه امام حســین(ع) چــه میگفت تا اینکه
مخالفانش چه میگفتند؛ و عاشورا نزاع چه با چه بود .نهضت عاشورا
 2ویژگی برجسته داشت؛ نخست اینکه حماسی (ظلمستیزانه)
بود و دوم اینکه عقالنی بود؛ یعنی همان دو ویژگیای که عدهای
در جمع آنها توفیق نمییابند .اما بعد 5 ،تحریف سهمگین دامنگیر
آن شد .۱ :تقلیل یافتن آن به عزاداری (با غفلت از ظلم ستیزی) .۲
تفسیرهای غیرعقالنی از آن .۳تفسیرهای فوق واقعی .۴تفسیرهای
افراطی و خشونتآمیز  .۵تفسیرهای عامیانه ».محمد اسفندیاری
(زاده  ،۱۳۳۸تهران) اسالمپژوه ،تاریخنگار ،کتابشناس و سرپرست
دانشنامه امامت (موسوعه االمامه فی نصوص اهل السنه) است .وی
در تهران و قم به فراگیری علوم حوزوی پرداخته و از استادانی چون
آیات یحیی نوری ،عبداهلل جوادی آملی ،رضا استادی ،محمدعلي
گرامی قمی ،قدرتاهلل وجدانی فخر و استاد محمدرضا حکیمی
بهرهبرده است .او عضو شورایعالی چندین نشریه و نهاد و مشاور
علمی برخی مؤسسههای علمی است .بعضی از کتابها و مقاالتش
بهعنوان آثار برگزیده کشوری ،ازجمله کتاب سال جمهوری اسالمی
ایران ،انتخاب شدهاست.

توگو با سیدمهدی طالقانی
«آیتاهلل سیدمحمود طالقانی و اقامه نمازجمعه تهران ،در آینه یادها و یادمانها» در گف 

در مسیر تمهید امکانات حداقلی الزم
برای برگزاری نمازجمعه ،با مشکل خاصی مواجه
نبودید؟

اشــاره کردید به پارهای از مخالفتها،
با اعالم اقامه نمازجمعه تهــران به امامت آیتاهلل
طالقانی .بهنظر شما علت این امر چه بود؟
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اعضــای ســازمان مجاهدین پــس از خطبه انتقــادی پدر ادعايــی ،چنــدان دور و بر

ایشان نیامدند! تا پیش از آن ،با هر مشکلی که در جامعه روبهرو میشدند ،به هر

نحو ممکن سعی میکردند تا خود را به آیتهللا طالقانی برسانند .البته پدر ادعايی
هم فرمــوده بودنــد که مالقاتهــای آنها محدود شــود .لــذا از هر 10نوبتــی که آنها

مراجعه میکردند ،موفق به یکبار مالقات میشدند! هر بار هم آیتهللا طالقانی
به آنها تذکر میدادند « :اگر من صحبتیکنم و شما عملکرد دیگری داشته باشید

و بخواهید آن را بهحساب من بگذارید ،نمیتوانم دفاعی داشته باشم»...

آن روز در خطبــه اول ،آیتاهلل طالقانــی در رابطه با
جایگاه ،ضــرورت و آداب نمازجمعــه صحبت کردند؛
چرا که در آن مقطع ،مردم آشــنایی چندانی با مسائل
نمازجمعه نداشــتند .حتی چند بــاری هم حین ایراد
خطبهها ،عدهای شعار ســردادند که باعث شد پدر به
ایشان تذکر دهند .با گذشــت زمان ،کمکم چگونگی و
آداب نمازجمعه برای مردم جا افتاد .در خطبههای دوم
هم ،پدر اغلب واقعیتها و مسائل روز جامعه را مطرح
میکردند .ایشان در طرح مشکالت مردم ،حتی مسائلی
مانند ترافیک را هم از نظر دور نمیداشــتند .خاطرم
هست پدر برای تشویق مردم به استفاده از وسایل نقلیه
عمومی و اهمیت مسئله ســوخت ،در یکی از نمازهای
جمعهشان به مردم گفتند« :چرا باید ماشینهای تک
سرنشین در شهر حرکت کنند که هم باعث آلودگی هوا
و هم مصرف بنزین شوند؟ باید از وسايل عمومی استفاده
شود ،تا مصرف سوخت کمتر شــده و همچنین باعث
شود تا هوای شهر پاکیزه و سالمتر باشد .»...این ازجمله
مسائل روز جامعه بود که آیتاهلل طالقانی در خطبههای
نمازشان به آنها اشارهکردند که البته و متأسفانه هنوز
هم در زمره مسائل روز اســت .من فکر میکنم که اگر
فیلم نمازجمعههای ایشــان ،همین امروز هم از صدا و
سیما پخش شود ،بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ چرا که
هنوز هم ،بخش بزرگی از جامعــه ،به آیتاهلل طالقانی
عالقه دارند ،حتی تصور میکنم که تأثیر این خطبهها
در میان جوانان کشور هم ،فراوان خواهد بود.
حملــه آیــتاهلل طالقانی بــه برخی
گروهکها-که البته اوصافــی که در اینباره بهکار
بردند ،شامل ســازمان مجاهدین هم میشد -در
یکی از خطبههای جمعه صــورت گرفت .زمینهها
و بازتابهای این موضعگیــری را چگونه ارزیابی
میکنید؟

آیتاهلل طالقانی در خطبههای نمــاز عیدفطر بود که
در برابر آنها موضعگیری کردند؛ چرا که ایشان متوجه
شــدند ،آنها نهتنها درصدد اصالح خود نیستند بلکه

تنها میخواهند قدرت را در دســت داشــته باشــند.
آیتاهلل طالقانی در خطبههای آن روز گفتند« :شــما
ادعای مردمیبــودن و حمایت از کارگــران را دارید،
آنها چه ربطی به شما دارند؟ شــما کجا مانند آنها رنج
بردهاید؟ بسیار به من گفتند :شما اصالحناپذیر هستید
اما من اعتقاد داشتم که میتوان شــما را اصالح کرد،
من داشتم خود را فدیه شما میکردم ،درحالیکه شما
اصالحناپذیــر بودید .اکنون که این رهبر را که ســراپا
دلسوزی برای مستضعفان است به خشم آوردید ،جزای
خود را بچشید! .»...البته همانطور که همگان میدانند،
گرایش اصلی آیتاهلل طالقانی ،به جذب دیگران بود و در
این باره ،سابقه طوالنی داشتند .پیش از انقالب هم اگر
فردی با طرز فکر خاصی نزد ایشان میآمد که افکارش
منطبق با اسالم نبود ،ایشان سعی میکردند آن فرد را
جذب کنند .بعد از پیروزی انقالب هم ایشان همچنان
سعی در جذب اینگونه افراد به سمت نظام داشتند .اما
زمانی که درمییافتند آن فــرد یا افراد لجاجت دارند و
نمیخواهند حقیقت را بپذیرند و یا از آن بدتر تنها برای
استفاده از نام و وجهه ایشــان آمدهاند ،با آنها برخورد
میکردند.
اشاره داشــتید به نگاه آیتاهلل طالقانی
به جریان منافقین در واپسین فصل حیات .در کل
مناسبات ایشان با این گروه ،چه فراز و فرودهایی
را پیمود؟

بانیان اولیه مجاهدین ،از شــاگردان تفسیری و فکری
پدر بودند .اعتماد ایشان به آنها ،نسبتا زیاد بود .پس از
اعدام آنها ،بعضا جانشینانشان را هم میشناختند اما
به آنها اعتمادپیش گفته را نداشتند! با این همه سعی
میکردند تا آنها را نیز در مسیر مبارزه و انقالب جذب
کنند .قبل از پیروزی انقالب و در مقطع صدور فتوا علیه
اعضای مارکسیست شــده مجاهدین در زندان اوین،
آیتاهلل طالقانی هم با برخی از اعضای این سازمان ،در
یک محل به سر میبردند .در آن زمان اعتقاد مجاهدین
همبند با آیتاهلل طالقانی ،متاثر از فتوای صادر شــده
این بود که ایشــان هم یک روحانی اســت مانند دیگر
روحانیان و تفاوتی بین آنان وجود ندارد! اما زمانی که
انقالب به ثمر رسید ،شعارهایی سر دادند مبنی بر اینکه
آیتاهلل طالقانی با ماست ،درحالیکه هدف پدر از مفتوح
نگاهداشتن باب گفتوگو با این گروه ،هدایت آنان بود.
ایشان اعتقاد داشت که برخی از اعضای این گروه بهدلیل
جوانی ،خام صحبتها و وعدههای سرانشان شدهاند و
باید به آنها ،راه صحیح را نشان داد .یادم هست یکبار
در مالقاتی که بنده نیز حضور داشــتم ،به آنها گفتند:
«پدران شما آدمهای خوبی بودند ،اما شما با رفتارهای
ناصواب خود ،به وجهه خودتان و من آسیب میزنید!.»...
آنها همچنیــن در ماجرای پسدادن اســلحهها و نیز
ساختمانی که اشغال کرده بودند هم مورد عتاب ایشان
قرار گرفتند.
بعد از نمازجمعهای که بدان اشاره رفت،
ارتباط سران و بدنه ســازمان با آیتاهلل طالقانی
چگونه بود؟

از آن به بعد ،اعضای سازمان چندان دور و بر پدر نیامدند.
البته از آن خطبه تا رحلت ایشان هم ،زمان زیادی طول
نکشید .تا پیش از آن ،با هر مشکلی که در جامعه روبهرو
میشدند ،به هر نحو ممکن سعی میکردند تا خود را به
آیتاهلل طالقانی برسانند .البته پدر هم فرموده بودند که
مالقاتهای آنها محدود شود .لذا از هر 10نوبتی که آنها
مراجعه میکردند ،موفق به یکبار مالقات میشدند! هر
بار هم آیتاهلل طالقانی بــه آنها تذکر میدادند« :اگر به
نصایح گوش فرادهید و براساس آن عملکنید ،حمایت
میشوید اما اگر من صحبتیکنم و شما عملکرد دیگری
داشته باشید و بخواهید آن را بهحساب من بگذارید ،آن
موقع من هم از شما نمیتوانم دفاعی داشته باشم.»...
با این همه و معموال ،سازمان سخنان پدر را ،بهصورت
دلخواه در جامعه منعکس میکردند.

تاریخ اسالم

تأملی در نهضت عاشورا
کتــاب «تاملــی در نهضــت
عاشورا» اثر رســول جعفریان
را نشر علم منتشر کرده است.
حجتاالســام والمسلمین
رســول جعفریان ،اســتاد و
پژوهشگر تاریخ علیالخصوص
تاریــخ دیــن اســام ،کتابی
همهجانبه و وسیع در باب قیام
امام حســین(ع) با نام تاملی در نهضت عاشورا منتشر
کرده است .نسخه ابتدایی این کتاب در دهه  80شمسی
منتشر شد و اکنون در ویرایش جدید آن حجم مطالب به
تقریبا دو برابر نسخه نخســت رسیده است .این افزایش
حجم نشان از پویایی امر تحقیقات و عالقه پژوهشگران
به تحلیل و درک جنبههای گوناگــون این قیام عظیم
داشته است .محتوای کتاب موضوعات مختلفی را شامل
میشود که وجه مشترک همه آنها قیام عاشورا و تفکر
امام حسین(ع) است .شروع اثر با معرفی منابع تاریخی
معتبر و مربوط به رویداد کربالست .سپس توضیحاتی
در باب زمینههای قیام و گزارشهایی مفصل و جزئی از
واقعه عاشــورا و اتفاقات کربال به مخاطب ارائه میشود.
یکی دیگر از جنبههای مورد توجه قیام امام حسین(ع)،
اتفاقات بعد از واقعه عاشورا و شهادت حضرت و یارانشان
است که رویدادهای صورت گرفته تا چهلمین روز پس از
واقعه و اربعین امام حسین(ع) را شامل میشود .این قیام
همچون یک مکتب بزرگ فکری اهداف و حکمتهایی
داشته که از دیگر نکات مورد بررسی کتاب است و پس از
آن آثاری را که این نهضت بزرگ فکری بر کلیت جهان
اسالم برجا گذاشت.

تاریخ اسالم

از مدینه تا مدینه
کتــاب «از مدینــه تــا
مدینه» اثــر محمدمهدی
تاجلنگرودی را انتشــارات
ســوره مهر منتشــر کرده
اســت .کتاب حاضــر که
به نقــد و بررســی روایات،
احادیــث و چگونگی واقعه
کربال میپــردازد مصایب و
مشکالت و آنچه بر حضرت
سیدالشهدا(ع) و خاندان و
یاران وی آمده را از زمان حرکت امام از مدینه تا بازگشــت
اهلبیت پس از شــهادت حضرت روی داده بیان میکند.
ازجمله عناوین و مباحث مطروحه عبارت است از :مقدمات
حرکت حضرت از مدینه به مکــه ،ورود به مکه ،مأموریت
مسلم و شهادت او ،شــهادت فرزندان مسلم ،حرکت امام
بهسوی عراق ،جریان حر بن یزید ریاحی در مسیر حجاز و
عراق ،ورود به کربال ،برخوردهای ارشــادی حضرت ،وقایع
شب عاشورا ،شهادت حر ،شــهادت اصحاب ،ذکر مصیبت
علیاکبر(ع) ،شهادت قاسم(ع) ،ابوالفضل(ع) ،علیاصغر(ع)،
وداع حضرت با زینالعابدین(ع) ،شهادت امام حسین(ع)،
صحنههای سوزناک عصر عاشورا ،ســر مطهر امام(ع) در
تنور خانه خولی ،دفن اجســاد طاهره ،ورود اسرا به کوفه،
خطبه حضرت زینب(س) ،ورود سرها به مجلس ابنزیاد،
عبداهلل بن عفیف مدافع حریم اهلبیت(ع) ،زندان کوفه و
اسیران اهلبیت ،اسیران در شام ،جریان دیر راهب ،خطبه
حضرت زینب(س) در مجلس یزید ،ذکر مصیبت حضرت
رقیه(س) ،خطبه حضرت زینالعابدین(ع) ،مجلس عزای
امام حسین(ع) در شام ،خواستههای حضرت زینب(س)،
زیارت جابر از کربــا ،گفتار مورخین درباره ســر مقدس
سیدالشهدا(ع) و بازگشت اهلبیت(ع) به مدینه.

