در انتظار یک اثر عاشورایی متفاوت
به نویسندگی داوود میرباقری

صفحه 8

تأملی بر پیوند معارف قرآنی با نهضت عاشورا

تولد
یک نامیرا

قرآن عقبه تئور
قیام عاشورا

پنجشنبه  13مرداد  6 1401محرم  4 1444آگوست  2022سال چهاردهم شماره 8 3548صفحه  3000تومان

تیترهای امروز

گزارش «وطنامروز» از نتیجه کنترل اجارهبها
بر پایه دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار

اجاره
رام نشد

تیرماه اجارهبها در تهران  47.6درصد
و در دیگر شهرها  31.6درصد رشد کرد

صفحه 5

تاسوعا و عاشورای حسینی سالروز شهادت حضرت اباعبداهللالحسین علیهالسالم و یاران باوفایشان را تسلیت می گوییم
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سازمان فضایی روسیه اعالم کرد قرار است یک ماهواره ایرانی را در مدار زمین قرار دهد

خیام سوار بر موشک سایوز

صفحه 2

صفحه 3

 ۲۷۳نماینده در بیانیهای از عملکرد
دیوان محاسبات کشور تقدیر کردند

مجلس قدردان
محاسبات دیوان

سفر  ۱۹ساعته نانسی پلوسی به تایپه پایان یافت

چین چه واکنشی نشان میدهد؟

صفحه 3

تاوان تایوان

 ۷۵نفردیگر از هموطنان بر اثر ابتال به بیماری
«کووید »19-جانباختند

میدانمین کرونا

احتمال  3رقمی شدن مرگ و می ر کرونایی
صفحه 4

هیأتهای ایران 4+1 ،و آمریکا برای جمعبندی
درباره پیشنهاد جوزپ بورل عازم اتریش شدند

بازگشت به وین؟!
صفحه 2

سخنگوی قوه قضائیه:
کانادا پناهگاه مجرمان شده است

خاوری باید به
ایران بازگردد
صفحه 2

یادداشت

یارانه پنهان خودرو!

محمد نجارصادق�ی :وزارت
صنعت ،معدن و تجارت زیر
فشار رسانهها و طرح سوال و
استیضاحهایمکررنمایندگان
مجلسشورایاسالمیقیمت
کارخان��ه خودروهای داخلی را از ابتدای س��ال
تاکنون ثابت نگه داش��ت .این اتفاق در نگاه اول
امری مناسب و مورد تقدیر است اما نباید فراموش
کرد این ثبات قیمت ناشی از افزایش بهرهوری و
تهای خودروساز یا تعدیل نیروهای
کارایی شرک 
مازاد نیست ،بلکه اساسا نحوه عملکرد خودروسازها
همانند قبل اس��ت و هیچ اتف��اق تازهای در این
صنعت رخ نداده اس��ت و تنها خودروس��ازها به
صورت دستوری وادار شدهاند تحت نفوذ سیاسی
وزارت صمت ،قیمت خودروهای خود را ثابت نگه
داشته و برای هر خودرو میلیونها تومان ضرر و
زیان بدهند.
اخیرا ش��رکت ایرانخودرو در نامهای به اداره
نظارت بر ناشران گروه صنعتی  -معدنی سازمان
بورس و اوراق بهادار آورده اس��ت« :در سال مالی
منتهی به  ۲۹اسفند  ،۱۴۰۰شرکت ایرانخودرو
بابت فروش  51.936دستگاه از محصوالت خود
در ماههای بهمن و اسفند متحمل زیان به میزان
 19.557میلیارد ریال ش��ده است .زیان مذکور
ناشی از تفاوت قیمت تمام شده و قیمت مصوب
(دس��توری) فروش به ترتیب به مبالغ 99.809
میلیارد ریال و  80.252میلیارد ریال بوده اس��ت
که به موجب ماده  ۹۰قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل  ۴۴قانون اساسی ،محاسبه و به حساب
بدهی دولت منظور شده است».
در واق��ع آنطور که به نظر میرس��د ،در مدت
ذکرش��ده تنها برای ش��رکت ایرانخودرو مبلغ
19.557میلیارد ریال یارانه خودرو لحاظ ش��ده
است.
بدون در نظر گرفتن دیگر خودروس��از بزرگ
کشور با زیان یک ماهه ایرانخودرو به مشموالن
یارانه قری��ب به  16هزار تومان میتوان پرداخت
کرد .نکته تلخ ماجرا اینجاست که برنده این یارانه
پنهان خودرو عمدتا دالالنی هستند که میتوانند
موقعیتهای بیشتری در قرعهکشیها برای خود
ایجاد کنند .تلختر آنک��ه در روش قیمتگذاری
دس��توری کنون��ی و فروش به ش��کل التاری و
قرعهکشی ،هم تولیدکننده و هم متقاضی واقعی
از شرایط ناراضیاند.
به طور کلی چنانچه دولت بههر دلیل فروش
کااله��ا یا خدمات بنگاههای مش��مول واگذاری
یا س��ایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی
کمت��ر از قیمت بازار تکلیف کند ،مکلف اس��ت
مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمامشده را
تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال
اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاهها به سازمان
امور مالیاتی کسر کند.

صفحه 7

سیدمحس�ن دینپ�رور :یکی
تاریخ
از روزهای س��ال  ۳۵۹هجری
قمری ،خورش��ید ،گریبان ش��هر بغداد را چاك زد و با
لبخند پرمعنی به دلها فروغ و سرور بخشید.
اشعه طالیی خورش��ید ،درختان بلند و منارههای
سرافراز شهر را رنگ میزد و زیبایی و صفای مجدد را
به شهر برمیگرداند و از تولد نوزادی از خاندان علویان
خبر م��یداد که نامش به بلن��دای آفتاب نهجالبالغه
جاودانه میگشت.
آری! در شهر بغداد که در آن روزگاران از بزرگترین
پایگاههای علوم اسالمی بود ،در میان خانوادهای از آل
پیامبر ،طفلی متولد ش��د که از جانب پدر و همچنین
مادر ،شریف و با شخصیت بود.
ن��وزاد علوی که نامش را محم��د نهادند ،بعدها به
«شریف رضی» مشهور شد.
شریف رضی از سوی پدر با  ۵واسطه به امام هفتم
حضرت موس��ی بن جعفر(ع) میرسد و بدین سبب او
را موسوی خوانند.
ش��ریف رضی از جانب مادر نیز با  ۶واسطه ،به امام
چهارم حضرت علی بن الحسین(ع) مرتبط میگردد.
لذا بیجهت نبوده که همواره افتخار کرده و بدیشان
میبالید .او وقتی ریش��ه نس��ب خود را به پیامبر عزیز
اسالم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) میرساند از فرط شوق و
شعف گویا در عالم ملکوت پرواز کرده و به این موهبت
بزرگ الهی که ش��اخهای از درخت تناور رسول خدا و
علیبن ابیطالب(ع) است ،مباهات میکند .چنانکه در
اشعاری ،خود وی نیز با افتخار از نسب خویش یاد کرده
و بدان مباهات میکرد.
هوش سرشار «شریف رضی»

با اینکه خاندان ش��ریف رضی اع��م از زن و مرد از
شخصیتهای بزرگ و دارای استعداد عالی ،بیان و هوشی
سرشار بودند ولی سید رضی در میان آنان درخشندگی
خاصی دارد و چونان مهتاب در برابر ستارگان میدرخشد.
هنوز چند سالی از عمر خود را پشت سر نگذاشته
بود که آوازه هوش و اس��تعداد کمنظیرش به همه جا
رسید و زبانزد خاص و عام شد .وی از  10سالگی به بعد،
یكی از مشاهیر شد و همه ،آینده درخشانی را برایش
پیشبینی میکردند.
او از همان روزی که محضر اس��تاد راه یافت موجب
اعجاب و تحسین او و همدرسانش شد .شریف رضی به
نوشته ثعالبی ،از  10سالگی شعر میسرود و مقام ادبی
او از همه ش��اعران آلابیطالب ،بلكه از تمامی شعرای
قریش واالتر بود؛ قرآن مجید را بعد از  30س��الگی در
مدتي کوتاه حفظ کرد و معلومات بس فراوانی داشت ،او
همچنین عالم و نویسندهای گرانقدر بود.
هنگامی که پدر س��ید رضی را از قلعه ش��یراز -که
عضدالدوله او را زندانی کرده بود -به بغداد بردند ،سید
 ۹ساله بود ،او که پدر را بیاندازه دوستداشت و همواره
منزلت و علو مقام او را مینگریست ،زبان به ستایش او
گشود و قصیدهای بپرداخت و پدر به پاس آن استعداد
عالى و ذوق بینظیر ،صلهای به فرزندش بخش��ید ولی
سیدرضی نپذیرفت و گفت :پدر جان! من این شعر را از

به بهانه سالروز ارتحال عالمه «سید رضى» گردآورنده «نهجالبالغه»

فرزند پاك علوی

عالقه و عشقی که به شما داشتم سرودم ،نه به خاطر
جایزه و صله.
شکوفایی سید رضی

شریف رضی در علم حدیث ،استاد و چهره درخشانی
از چهرههای مذهب بود ،او در آنچه از تبار مطهرش به
ارث برده بود مقام اول را حائز شد :از علم سرشار ،سرشت
تابان ،اندیشه روشن ،مناعت طبع ،دودمان پاك و اصیل،
با تباری از نبی(ص) و شرافتی از على(ع) و عظمتي از
فاطمه(س) و سيادتي از كاظم(ع) و فضائلی چون سیل
خروشان و افتخاراتي چون موج بیکران.
شریف رضی همراه برادرش سید مرتضی در خردسالی
به اس��تفاده از علوم متداول عصر پرداختند ،نكته قابل
توجه آنكه ش��ریف رضی علوم یادش��ده را قبل از بلوغ
فراگرفت و در  17سالگی اقدام به تدریس و تأليف کرد
و در  20س��الگی از تمام علوم و فنون زمان ،فارغ شد.
از ویژگیه��ای او حریص بودن در فراگیری علم بود ،از
هر کس میتوانست بهره میبرد و در این راه فرقی بین
شیعه ،سنی و غیرمسلمان نمیگذاشت .شریف رضی در
خردسالی نزد سیرافي ،علم نحو میخواند و اختالف وی
در مذهب مانع این کار نمیشد.
سیدرضی از تملق و چاپلوسی بشدت پرهیز میکرد،
در قصایدی که برای هر کس میسرود از مرز حقیقت
تجاوز نمیکرد .او دارای مناصب مهم سیاسی -اجتماعی
مانند نقابت ،امارت حج و ریاس��ت دیوان مظالم و نیز
تأسیس و مدیریت مرکز علمی دارالعلم بود که درباره
آنها اشاره خواهد شد.
مادر سید رضی که بانویی عالمه بود به این نكته مهم
تربیتی توجه داش��ت که رشد زیر سایه یك شخصیت
واالی علمی و معنوی ،خود بزرگترین اثر را در تربیت
و س��ازندگی دارد؛ بنابراین ،نبود چنان پدر بافضیلتی
ممکن اس��ت نقص و کمب��ودی در تربیت فرزندانش
ایجاد کند ،پس باید کاری کرد که خأل تربیتی غیبت
پدر جبران شود .لذا این نكته مهم تربیتی او را واداشت
نزد بزرگترین عالم زمان یعنی «شیخ مفید» برود و از او
بخواهد فرزندانش را سرپرستی کند و سایه مهر پدری بر
سر آنان بگستراند و عنایت يك مربی سطح باال را نسبت
به فرزندانش اعمال کند.
از این کار مهم مادر شریف رضی کشف میشود که
چقدر این بانو از نظر مسائل علمی  -تربیتی هشیار بوده
و با چه شجاعت و همت واالیی عمل کرده است.
سرپرستی شیخ مفید

دانستیم که مادر سید رضی  ۲فرزند خود را خدمت
عالم بزرگ زمان مرحوم شیخ مفید برد و از او خواست
به آنان فقه بیاموزد ،در اینجا س��والی مطرح میش��ود
که چگونه ممکن اس��ت  ۲کودک را به مرجع تقلید و
بزرگترین فقیه و مجتهد زم��ان ،برای درس خواندن
سپرد؛ در حالی که معموال چنین وضعی غیرمعقول و
غیرعملی است و قطع نظر از گرفتاریها و کارهای زیاد

اجتماعی -سیاسی که مجال اینگونه کارها را نمیدهد،
اصوال آمادگی یک پیرمرد فقیه برای آموزش مقدمات،
بسیار بعید به نظر میرسد.
در پاسخ باید به این  ۲نكته اشاره کرد:
اولين مساله مهمی که در نظر مادر سیدرضی نسبت
به فرزندانش بود ،مس��اله سرپرستی يك مقام علمی و
معنوي بلندپایه در غیاب پدر بود؛ که اثرات مستقیم و
غیرمستقیم در رشد و پرورش فرزندان او بگذارد تا در آن
جو بسیار عالی تربیتی و در زیر پر و بال عالمی واالمقام،
به درجات باالیی برسند.
دومین نکته اینکه ،س��ید مرتضی و سید رضی در
سالهای  10-14سالگی دارای استعداد سرشاری بودند
و نیز مقدماتي را طی کرده و درسهایی خوانده بودند؛
اینط��ور نبوده که برای فراگیری مقدمات و درسهایی
در این سطح ،پیش استاد آورده شده باشند؛ از عبارت
«علمهما الفقه» برمیآید مقداری از علوم متداول حوزهها
را هم خوانده بودند.
اشعار سیدرضی در کودکی درباره پدرش نشاندهنده
این مدعاست.
ش��ریف رضی در عمر نسبتا کوتاه خود ،به مناصب
بزرگ و ارزندهای رس��ید .از قبیل :نقابت اشراف ،امارت
حاج و دیوان مظالم که هر کدام به تنهایی بهترین گواه
عظمت مقام و شهرت علمی او است و این همان مناصبی
است که ویژه برجستگان و دانشمندان ،بلكه مخصوص
سرحلقه ایشان بوده است .شگفت آنكه شریف رضی از
همان عنفوان جوانی به شایستگی موصوف بود ،چنانکه
میبینیم نخس��تینباری که منصب نقابت را دارا شد،
 21سال داشت.
معتقد به والیت فقیه

شریف رضی ،حکومت اسالمی را در دوران غیبت با
ولى فقیه میدانست و دیگران را ولو اوالد عباس عموی
یداشت؛هرچندچارهای
پیامبرباشند،غاصبمحسوبم 
جز مدارا با آنها نبود.
بنابر این از آنجا که دخالت در سیاست ،یعنی اداره
امور مسلمين جزو وظایف دینی هر مسلمان است ،و در
حقیقت سیاست از دیانت جدا نیست بلکه عین آن است؛
شریف رضی مانند پدرانش قسمتی از مناصب سیاسی و
دولتی را که درخور او بود ،بر عهده گرفت.
در زمان شریف رضی مناصب فراوانی وجود داشته
مانند :فرمان قضاوت ،سرپرس��تی مظالم (دادستانی)،
سرپرستی قبایل اشراف ،فرمان برگزاری نماز جماعت،
فرمان رهبری حجاج ،سرپرستی دفاتر مالی و حقوقی،
حفظ ناموس اجتماع ،از جمله دفاتر مخصوص شامل
دفتر سادات علوی و دفتر فقها .در این میان ،منصبی است
ویژه آن کس که تمام فضایل و کماالت را دارا باشد؛ مانند
سرورمان شریف رضی ،با این همه ،شخصیت مورد بحث
ما واالتر از آن است که با منصب و مقام شناخته شود.
عالمه شریف رضی با اینکه مسائل سیاسی -اجتماعی

اوقات او را اش��غال کرده ب��ود و آن را یک وظیفه مهم
اسالمی میدانست ،آثار علمی و ادبی گرانبهایی از خود
به یادگار گذارده که نام او را در تاریخ اس�لام و ادب با
حروف برجسته و طالیی ثبت کرده است.
سید رضی در زمان خود و پس از درگذشت ،بیشتر به
عنوان «شاعر» آن هم برازندهترین شعرای زمان شهرت
داش��ت تا به یك عالم دینی و دانشمند دارای تألیفات
متعدد در علوم اسالمی.
علت این امر  ۲چیز بوده است :اوالً اشعار سید رضی به
قدری از نظر لفظ و معنا ،زیبا و عالی بوده که هر قصیده و
غزل و مرثیهای که میسرود ،بالفاصله نقل مجالس خاص
و عام میش��د؛ لذا مردم او را بیشتر با این دید (شاعر)
مینگریستند .ثانيا به طوری که محدث بزرگوار مرحوم
حاجمیرزا حسین نوری اشاره کرده است ،شریف رضی
نظر به زهد و پارس��اییای که داشته ،و از خودنمایی و
شهرتپرستیسختبرکناربوده،دراندیشهنسخهبرداری
از تألیفاتش برنیامد.
همی��ن  ۲علت باعث ش��د ش��خصیت علمی وی
تحتالشعاع ذوق شعری و مقام ادبی او قرار گیرد.
کتابهای س��یره و تراجم از سید رضی ،تألیفات و
تصنیفات زیادی را نام بردهاند که متأسفانه از بیشتر آنها
اثری در دس��ت نیست .عالمه دهخدا  ۱۴کتاب را ذکر
میکند و مرحوم عالمه دوانی  ۱۵و مرحوم آيتاهلل عالمه
امینی  ،۲۰و دکتر معین گفته است بیش از  ۲۰تأليف
دارد و مرحوم مدرس تبریزی  ۲۶کتاب را برشمرده است.
اگر شریف رضی کارها و مناصب سیاسی  -اجتماعی
را کنار میگذاشت و فقط به کارهای علمی -تحقیقی-
تألیفی میپرداخت ،قطعا از برادرش سید مرتضی (اعلم
علمای عصر که  ۳۰سال پس از سید رضی از دنیا رفت)
از نظر مقام علمی و ش��هرت فقهی ،اصولی و کالمی،
کمتر نمیبود.
معروفترین کتابهای سید رضی

سیدرضی از نظر حسب و نسب خانوادگی ،شخصیت
برجستهای داشت که به آن اشاره شد ولی باید توجه
کرد عاملی که باعث زنده ماندن و درخشیدن نام ایشان
در عرصه تاریخ ش��ده ،حسب و نسب ،اشعار ،اساتید،
تأليفات ،رد یا قبول برخی مناصب و باالخره خبرگی
وی در علوم مختلف و مخصوصا علوم بالغی نبوده است،
زیرا تاریخ  1400ساله اسالم مملو است از کسانی که
کمو بیش این خصوصیات در آنها نیز یافت میش��ود
ولی تنها تعداد کمی از آنها درخش��ندگی و ماندگاری
شریف رضی را دارند.
کاری که س��ید رضی کرد ،جمعآوری بخش��ی از
سخنان و نامههای مولیالموحدین علی علیهالسالم در
یک مجموعه عظیم به نام «نهجالبالغه» بود.
پرواضح است اهمیت این کار به بلندای تأثیر این اثر
ش��ریف و ذيقیمت در شؤون مختلف زندگی فردی و
اجتماعی امت اسالمی است.

اگر نهجالبالغه نبود

اگر نهجالبالغه نبود بخش اعظمی از سخنان حضرت
على عليهالسالم به فراموشی س��پرده میشد و تاریخ
صدر اس�لام به صورتي وارونه و غیرواقعی به آیندگان
گزارش میشد.
اگر این میراث گرانبها نبود حكومت اسالمی فاقد يك
اساسنامه معتبر مدون و بینالمللی برای اداره جامعه بود.
در سایهسار نهجالبالغه است که اهلبیت(ع) به عنوان
مشعلداران هدایت و رهبری جامعه معرفی میشوند و
خصوصیات زمامداران جور و اهل نفاق نمایان میشود.
آری! نهجالبالغه اثری است که صدها و شاید بتوان
گفت هزاران عنوان کتاب پیرامون مسائل مختلف آن به
ن��گارش درآمده و هنوز زوایای زیادی از مطالب گهربار
آن نیاز به بررسی و تحقیق اهل نظر دارد و مؤلف بزرگ
آن ،کسی نیست جز «ابوالحسن محمد شریف رضی» که
بيشكمعروفترینکتاباونهجالبالغهاست.نهجالبالغه
از اعصار پیشین تا عصر حاضر مورد استفاده ،تحقيق و
شرح دانشمندان و محدثان بوده است و با دقت تمام به
حفظ این کتاب همت گماشتهاند.
از هم��ان آغازی��ن روزه��ای قرن پنج��م هجری،
دانشمندان به شرح این کتاب شریف پرداخته و تاکنون
بیش از  ۴۰حاشیه و شرح بر آن نوشتهاند که مهمترین
آنها را ذکر میکنیم.
 -١علي بن ناصر سرخسی« :اعالم نهجالبالغه»
 -۲سید ابوالرضا فضلاهلل بنعلی راوندی :تعليقاتي
بر نهجالبالغه
دانش��مند بزرگوار فقید آيتاهلل سیدمحسن امین
جبلعاملی در کتاب ارزشمند اعیانالشیعه مینویسد:
شرحهای نهجالبالغه خارج از حد احصاء است ،نهجالبالغه
افتخاری از بزرگترین افتخارات عرب و اسالم است.
وفات عالمه شریف رضی

عالمه شریف رضی  ۶محرم سال  ۴۰۶هجری به روز
یکشنبه در  ۴۷سالگی جهان را بدرود گفت.
ابوالحسن نحوی گفت روزی بر شریف مرتضی وارد
شدم و در آن روز ابیاتي را نظم کرده بود که بحر شعر ،او
را از پایان بردن اشعار بازداشته بود .مرا گفت این اشعار را
به برادرم شریف رضی برسان و بگو آن را تمام کند .من آن
ابیات را نزد شریف رضی بردم و او آن اشعار را کامل کرد
و نزد شریف مرتضی بردم .همین که آن اشعار را خواند،
سخت گریست و گفت برادرم را هوش و قریحه خواهد
کشت ،يك هفته نگذشت که شریف رضی رحلت کرد.
باری! وقتی خبر ارتحالش منتشر شد چنان شوری
برپا شد که فخرالملك ،وزیر و سایر وزرا و شخصیتها و
مردم و قضات پای برهنه در خانهاش آمدند و برادرش
شریف مرتضی از نهایت بیقراری و فراق برادر نتوانست
جنازه وی را بنگرد و به مرقد مطهر حضرت موسی بن
جعفر(ع) پناهنده شد.
شریف رضی در مسجد انبارین در محله کرخ مدفون
شد و بعدا جنازه وی را به حائر حسینی (کربال) منتقل
و در کنار پدر و ابراهيم مجاب (جد پدری وی) به خاك
سپردند.
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