
چه كنيم ربات ها كارمان را ندزدند؟
كانال تلگرامي »من« نوشت: اگر اين 10 مهارت را در خود تقويت كنيد، 
شغل شما توس��ط ربات ها تصاحب نخواهد ش��د: 1. توان حل مسائل 
پيچيده؛ 2. تفكر انتقادي؛ 3. خالقيت؛ 4. توان مديريت انسان ها؛ 5. كار 
تيمي و همكاري با ديگران؛ 6. هوش هيجاني؛ 7. قضاوت و تصميم گيري؛ 
8. سرويس گرايي )ارائه خدمات با ارزش افزوده به مشتريان(؛ 9. مذاكره؛ 
10. انعطاف پذيري شناختي )فصل مشترك آگاهي، تطبيق پذيري و 
اعتماد به نفس(؛ دانش م��ان را افزايش دهيم و روي اين موضوعات كار 

كنيم تا براي عصر ربات ها آماده باشيم!
.......................................................................................................................

موذي گري هاي آدم هاي ضعيف
سيدياس��ر جبرائيلي در كانال تلگرامي خود نوشت: وندي شرمن عضو تيم 
مذاكره كننده دولت امريكا شهريورماه 1397 طي يك رشته توئيت، خاطراتي 
را از مذاكرات خود با تيم ايراني بيان كرد كه خيلي معروف شد. آن گونه كه 
شرمن روايت كرد، او حين گفت و گو س��ر يك موضوع مهم با طرف ايراني، 
وقتي با اعتراض آقاي عراقچي مواجه مي شود، چشمانش از اشك پر مي شود 
و در نتيجه اين اظهار ضعف و زبوني، آقايان عراقچي و تخت روانچي مبهوت 
شده بودند. آنها براي اولين بار طي يك ماه، ساكت شده بودند... بعد از يك 
لحظه طوالني سكوت، عراقچي اعتراض خود را پس گرفت. همان شهريور 
97، اين ماجرا را همه شنيديم و خوانديم و تحليل هايي هم انجام شد. اما در 
اين داستان يك نكته حيرت انگيز وجود دارد كه من امشب با آن مواجه شدم: 
اسفند 1393 يعني 16 ماه پيش از امضاي برجام رهبر حكيم انقالب اسالمي 

درباره چنين خدعه هايي از طرف امريكا هشدار داده بودند!
امشب مش��غول مطالعه بيانات حضرت آقا در ديدار اسفندماه 93 با اعضاي 
مجلس خبرگان رهبري بودم. همان ديداري كه ايشان مذاكره كنندگان ايراني 
را امين و دلسوز خواندند . اما نكته اينجاست كه بالفاصله پس از متصف كردن 
تيم ايراني به اين صفات، از يك مسئله بسيار مهم ابراز نگراني كرده و هشدار 
دادند كه به ماجراي گريه شرمن مربوط است: »در عين  حال من نگرانم؛ چون 
طرف مقابل، طرف حيله گري است. از جمله چيزهايي كه غالباً پنهان مي ماند 
از چشم ها، حيله گري اشخاص يا جهاتي است كه داراي ظاهر بزرگ و فربهي 
هستند؛ آدم فكر نمي كند كه اينها هم حيله گر باشند. خب امروز امريكا ظاهر 
فربهي دارد؛ قدرت مالي، قدرت اقتصادي، قدرت سياس��ي، قدرت نظامي، 
قدرت امنيتي، و غفلت مي شود از اينكه همين دستگاه صاحب قدرت، اهل 
موذي گري هاي آدم هاي ضعيف هم باش��د، ولي هست.« آگاهي و هشياري 
درباره امكان تمسك امريكا به »موذي گري هاي آدم هاي ضعيف«، كليدواژه اي 
بود كه اگر به آن دقت مي شد، گريه شرمن آقايان عراقچي و تخت روانچي را 
مبهوت نمي كرد و دچار غفلت نمي شدند. انس با بيانات رهبر فرزانه انقالب، و 

ايمان به راهي كه ايشان نشان مي دهد، شرط پيروزي است.  
.......................................................................................................................

 توئيتر و فيسبوك پست ترامپ 
درباره كرونا را حذف كردند

به گزارش كانال تلگرامي »عرصه اي ارتباطي« شبكه هاي اجتماعي توئيتر 
و فيسبوك فايل تصويري مصاحبه دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا با 
شبكه فاكس نيوز را كه در آنها ادعا مي كند كودكان در مقابل ويروس كرونا 
مصونيت دارند، حذف كردند. توئيتر از انتشار توييت دونالد ترامپ در مورد 
مصونيت كودكان در مقابل ويروس كرونا جلوگيري كرد و از او خواست 

قبل از فعالسازي حساب خود توئيتش را حذف كند.

آيتاهللسيدعبداهللفاطمينيا:
اهلل اكبر از عظمت اميرالمؤمنين)ع(! حقيقتاً انسان در وصف 
اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب )ع( چه مي تواند بگويد؟! )ها 
علّي بشٌر كيف بش��ر/ ربّه فيه تجلّي و ظهر( اميرالمؤمنين 

مظهر و آيينه اسماءاهلل است!
احساننجفي:

تو جريانات رسانه اي و جنگ نرم اين حديث بايد سرلوحه 
باش��ه؛ امام عل��ي )ع(: انديش��يدن همانند ديدن نيس��ت 
زيرا گاه��ي چش��م ها دروغ مي نماياند اما آن كس��ي كه از 
عقل نصيح��ت خواهد به او خيانت نمي كن��د )نهج البالغه 

حكمت281(.
جنبشمصاف:

جورج جرداق نويسنده و دانشمند مسيحي مي گويد: علي يك 
انسان است اما قدرت ايش��ان در ايجاد نوعي بيداري و نوعي 
آگاهي جهاني در زمينه حقوق و برابري و عدل و عفو و تسامح 

باعث شده است تا وي در نظر برخي افراد فراانسان باشد.
ف.جهاني:

خطبه 41 امام علي)ع( در نهج البالغه:  اي مردم، وفا همزاد 

راستگويي است )و اين دو هرگز از هم جدا نمي شوند( و من 
س��پري محكم تر و نگهدارنده تر از آن سراغ ندارم. آن كس 
كه از چگونگي رس��تاخيز آگاه اس��ت هرگز پيمان شكني 

نمي كند.
سيدنظامالدينموسوي:

پيرمردي نابينا در ب��ازار گدايي مي كرد. عل��ي)ع( فرمود: 
اين كيست؟ گفتند: مردي است مس��يحي. فرمود: او را در 
جواني ب��ه كار گرفتيد اما اكن��ون كه پير و ناتوان ش��ده از 
معاش محرومش كرده ايد؟ معاش او را از بيت المال بپردازيد 

)وسايل الشيعه، ج11، ص49(.
وحيدچريكي:

حضرت على )ع( فرمود: هركس ك��ه فرمانروايى يابد خود 
را بر ديگ��ران ترجيح دهد و هركه خودكامگى پيش��ه كند 
در گرداب نابودى درافتد و هر كه با مردم مش��ورت كند در 

انديشه آنان شركت ج�ويد )نهج البالغه، الكلمات: 152(.
محمدحسينپويانفر:

به قول آيت اهلل كوهس��تاني)ره( خدا يك علي)ع( داش��ت 
الحمدهلل آن هم امام ما شد.

مرتضيجليلي:
امام علي )ع(: خدايا مي دانى كه مجاه��دت ما به خاطر عالقه 
به كسب حكومت و كس��ب متاع دنيا نبود ليكن خواستيم با 
برگرداندن و احي��اى معالم دينت، اصالح و س��اماندهى را در 
شهرهايت آشكار سازيم تا بندگان مظلومت در امنيت باشند و 
احكام تعطيل شده دينت برپا شوند )نهج البالغه، خطبه131(.

نادرابراهيمي:
در دش��وارترين لحظه ه��اي زندگ��ي، در اوج خس��تگي و 
واماندگي، كالمي از مواليم علي را به ي��اد مي آورم لرزش 
از زانوهايم مي رود، ترديد از قلبم. م��ن بارها، كالم )علي( 
را كاس��ه آب كرده ام، تكيه گاه كرده ام، عص��ا كرده ام، نيرو 

كرده ام، داروي مسكن كرده ام و سرپناه.
حامدعسكري:

از بازار رد مي شد، ديد دو س��بد خرما جلوي مغازه است، يكي 10 
درهم و يكي 8 درهم، پرس��يد جريان چيس��ت؟ فروشنده گفت: 
10درهمي خرماي مرغوب تري است و 8 درهمي ضعيف، فرمود: يك 
كاسه شان كن و همه را بفروش 9 درهم، جامعه اي كه علي حكمران 

آن است نبايد طبقه 8 درهمي و 10 درهمي داشته باشد.
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بههمتكاربرانشبكههاياجتماعيهشتگ#LiveLikeAliدرمياننخستينترندهايجهانيتوئيترقرارگرفت

خدا يك علي)ع( داشت كه الحمدهلل امام ما شد
كارب�رانش�بكههاياجتماع�يدرس�الروزعيدس�عيدغدي�ري�كدلويكصدا
توئيتهاييراباهش�تگ#LiveLikeAliمنتش�ركردندواينهش�تگرابهترند
جهانيتوئيتربدلس�اختند.آنهاتوئيتهاييرابازبانهايمختلفدروصفخصال
اميرالمؤمني�ننوش�تندوازفضائلعلي)ع(ب�هجهانيانگفتند.كارب�راناحاديثو

روايتهايگوناگون�یاززندگانيحضرتعل�ي)ع(رابهزبانهايمختلفنوش�تند
تاازطري�قتوئيتروس�ايرش�بكههاياجتماعيحضرتراهرچهبيش�تردرش�ب
عيدغدي�ربهجهاني�انمعرف�يكنن�د.درمجموعهقريبب�ه2ميلي�ونتوئيتدر
ش�بعيدغديربااينهشتگزدهش�د،درادامهبخش�يازاينتوئيتهارابخوانيد.

اينصفحهپيامه�ا،متنها،عكسنوش�تهاوخبرهايكوتاه
منتشرشدهدرفضايمجازيرابازنشرمیدهد.تالشبراين
اس�تكهديدگاههاونظراتكاربرانانديش�مندش�بكههای

اجتماعیدرعرصهمكتوبهمديدهشود.

علي)ع( اسب رزمنده نمي خواهد...
آيتاهللجواديآملي:

به اميرالمؤمنين)ع( عرض كردند شما فرمانده كل قوايي؛ تمام 
دشمن ها براي از بين بردن ش��ما صف آرايي كرده اند بايد اسب 
رزمنده تنانور تندرو در ميدان جنگ داش��ته باش��ي. حضرت 
فرمود: »براي من همين مركبي كه عادي است، كافي است. زيرا 
مركب رزمي، رزمجو و بدو ، براي سواركاري است كه او بخواهد 
در ميدان جنگ بدود. نه من از مي��دان جنگ فرار مي كنم و نه 

كسي كه فرار كرده را تعقيب مي كنم!«
منبع:صفحهاينستاگرامباكاروانغدير

   سبوي دوست

.............................................................................................................................................................

به گزارش كانال تلگرامي »ايرن��ا« به نقل از 
تارنماي روزنامه نشنال، يك گردشگر اتريشي 
هنگام سلفي گرفتن با مجسمه خواهر ناپلئون 
بناپارت در موزه اي در ايتاليا، بخشي از آن را 
تخريب كرد. اين بانوي اتريشي كه نام و هويت 
او رسانه اي نشده است قصد داشت با مجسمه 
پائولين بناپارت ساخته آنتونيو كانووا )1822-

1757( هنرمند ايتاليايي دوره نئوكالسيك 
عكس سلفي بگيرد كه موجب كنده شدن دو 

انگشت  پاي اين تنديس شد.
اين ماجرا روز 31 ژوئيه )10 مرداد 99( در موزه 
آنتونيو كانووا در پوسانيو واقع در شمال شرق 
ايتاليا اتفاق افتاد. به نقل از صفحه فيسبوك 
اين موزه، نگهبانان چن��د دقيقه پس از آنكه 
گردشگر اتريش��ي با عجله موزه را ترك كرد، 
متوجه خس��ارت به بار آمده شدند. كاركنان 
موزه با بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته 
به ماجرا پي بردند و متوجه ش��دند همه چيز 
س��ر گرفتن يك عكس س��لفي اتفاق افتاده 
است. به موجب ش��يوه نامه هاي جلوگيري از 
شيوع كرونا، گردشگران خارجي براي بازديد 
از موزه هاي ايتاليا الزم اس��ت قبل از ورود نام 
خود را ثبت كنن��د. اين امر باعث ش��د موزه 
آنتونيو كانووا فوراً شخص مقصر را شناسايي 

كند. مويرا ماس��كوتو مدير موزه در گفت وگو 
با رس��انه هاي اتريش اعالم ك��رد كاركنانش 
موفق شده اند تكه هاي شكسته شده مجسمه 
را پيدا كنن��د، امري كه ب��ه ترميم آن كمك 
خواهد كرد. متوليان اين موزه ايتاليايي ضمن 
اعالم اين خبر از بازديدكنندگان درخواست 
كردند بيش��تر مراقب باش��ند. اين اولين بار 
نيست كه سلفي گرفتن در موزه خسارت به 
بار مي آورد. در فوريه سال 2017، زيرپاي يك 
بازديدكننده هنگام عكس گرفتن خالي شده و 
يكي از كدوتنبل هاي مجموعه يايويي كوساما 
از دستش رها شد و به مجموعه اتاق آيينه هاي 
بي كران اين هنرمند مع��روف ژاپني خورد. با 
وجود آنكه خس��ارت وارده جزئي بود اما اين 

اتاق به طور موقت تعطيل شد.
در همان سال سلفي گرفتن يك بازديدكننده 
در نمايشگاه Factory 14th امريكا، 200 
هزار دالر خسارت برجاي گذاشت. يك خانم 
هنگام عكس گرفتن با يكي از مجسمه هاي اين 
نمايشگاه به پايه آن تكيه داده بود اما سست و 
ضعيف بودن اين پايه باعث شد مجسمه روي 
تنديس كناري س��قوط كند و در يك چشم 
به ه��م زدن تقريباً يك چهارم مجس��مه هاي 

نمايشگاه روي زمين افتاده و شكستند.

هادي خسروش��اهين در كان��ال تلگرامي 
پايش امريكا نوش��ت: برايان هوك نماينده 
دولت امري��كا در امور اي��ران در هفته هاي 
اخير تالش بس��يار زيادي براي جلب نظر 
اعضاي دائم و غيردائم شوراي امنيت براي 
به تصويب رس��اندن قطعنامه پيشنهادي 
امريكا در ارتباط با تمديد ممنوعيت فروش 
تسليحات به ايران انجام داد. اين پيشنهاد 
واشنگتن قرار اس��ت در جلسه هفته آينده 

شوراي امنيت به رأي گذاشته شود. 
پ��س مي ت��وان مهم ترين دليل اس��تعفاي 
غيرمنتظ��ره ه��وك را ب��ه ن��اكام مان��دن 
تالش هاي��ش در همي��ن زمين��ه مرتب��ط 
دانس��ت. به عب��ارت بهت��ر او در مذاكرات 
فش��رده هفته ه��اي اخي��ر نتوانس��ته نظر 
همه اعض��اي غيردائم ش��ورا را جلب كند و 
همچنين احتمال وتوي چين و روسيه نيز در 
روزهاي اخير باال گرفته است. حال مأموريت 
اليوت ابرام��ز جايگزين ه��وك و از بازهاي 
جمهوري خواه اس��تارت پروژه اسنپ بك يا 

بازگرداندن قطعنامه ها و تحريم هاي سابق 
ش��وراي امنيت حداقل تا پايان آگوس��ت و 
حداكثر تا ماه سپتامبر خواهد بود. او در هنر 
مذاك��ره ديپلمات كهنه كار و چيره دس��تي 
است و با اين ويژگي مي تواند حتي كشورهاي 

اروپايي را با اين پروژه واشنگتن همراه كند.
اين استعفا به نظر مي رسد نشانه اي از پايان 
اس��تراتژي اوليه و كم هزينه تر واشنگتن و 
آغاز استراتژي ثانويه و جايگزين است. آيا 
ظرف ظريف برجام طي دو ماه آينده و قبل 
از انتخابات رياست جمهوري امريكا در سوم 

نوامبر خواهد شكست؟ 

سلفي اي كه 2 انگشت پاي خواهر ناپلئون را َكند

چرا برايان هوك استعفا كرد؟

پيشنهاد مكرون به ترامپ براى كاهش تحريم هاي ايران جهت ترغيب و كشاندن 
ايراني ها به ميز مذاكره زمينه س��از يك فاجعه ديگر ش��ده بود! پ��س از برنامه هاي 
متداول دفتر رياس��ت جمهوري جهت مراسم اهداى اس��توارنامه سفيران جديد، 
من ماندم تا از ترامپ بخواهم جزئيات بيشتري از گفت وگو و توافق خود با مكرون 
برايم بگويد. ترامپ، ابتدا كم��ي مكرون را كوچك كرد اما بع��دش گفت به نظر او 
آدمي اس��ت كه مي تواند ما را به توافق برس��اند. ترامپ گفت با كاهش دادن بخش 
كوچك��ي از تحريم هاي نفتي آن هم ب��راي مدت زماني محدود موافق اس��ت. اين 
بهتر از س��اير طرح هايي بود كه با مكرون صحبت كرده ب��ود. من بالفاصله تصميم 
ترامپ را به همتاي فرانس��وي خود، امانوئل بونو، منتقل كردم. ترامپ گفت: »نفت 
اهميت چنداني براي من ندارد و ما هر وقت اراده كنيم مي توانيم تحريم هاي نفتي 
را بازگردانيم.« اين حرف هاي ترامپ كه البته 180 درجه مخالف حرف هايي بود كه 
پيش از اين به من و پمپئو  زده بود، پمپئو را برانگيخت تا بگويد با گراهام، كروز و تام 

كاتن تماس مي گيرد تا مخالفت جمهوري خواهان را با مذاكره برانگيزد.
روز بعد با پمپئو مجدد در اين باره صحبت كردم. كاه��ش تحريم هاي نفتي ايران 
از تصور ما خارج بود. واقع��اً ترامپ نمي فهميد كه باال و پايي��ن كردن دم به دقيقه 
تحريم ها در سياس��ت فش��ار حداكثري ضربات جبران ناپذيري را به اين سياست 
مي زند. اين تصميم ترامپ باعث شده بود كه پمپئو يك بار ديگر آماده استعفا شود. 
او گفت نياز به كمي زمان دارد تا تصميم قطعي بگيرد. پمپئو معتقد بود شايد ما با 
اس��تعفا آتش درون مان را بيرون بريزيم اما ممكن است نه تنها كارها درست نشود 
بلكه نفر بعدي كه به جاي ما مي آيد كارها را بدتر هم كند. تنها اميد ما به ايران بود 

كه يك بار ديگر كاري انجام و ما را از اين مخمصه نجات دهد.
البته من در اي��ن تصميم منفعل هم نبودم و نتانياه��و را ترغيب كردم كه با ترامپ 
تماس بگيرد. اميد داشتم با اين تماس حساب كار دست ترامپ بيايد و جالب اينكه 
به فاصله دو ساعت از اين تماس ترامپ توئيت كرد: »ايران مدت هاست كه توافق نامه 
وحش��تناكي را كه دولت اوباما و جان ك��ري در آن 150 ميلي��ارد دالر به ايراني ها 
بخشيدند، نقض كرده و به طور پنهاني در حال غني سازي است! تازه به ياد داشته 
باشيد كه قرار بود آن توافق در مدت زمان كوتاهي به اتمام برسد. تحريم ها به زودي 

به شكل قابل توجهي افزايش خواهند يافت!« 

پاورقي»جوان«
از»اتاقحوادث«جانبولتون

34
ترجمه: محمدصادق عبد اللهي

 تغيير نظر ترامپ 
با تماس نتانياهو

حجت االس��الم دكتر رس��ول جعفريان در 
كان��ال تلگرامي خ��ود در خص��وص كتاب 
»الغدير« توضي��ح داد: جل�داول الغدير 
اختصاص به اصل واقعه غدير و حديث غدير 
دارد. واقعه غدي��ر در آغاز و به ش��كل هاي 
مختلف ك��ه در منابع ب��وده، در ادامه آمده 
اس��ت. پ��س از آن، راوي��ان آن از صحابه و 
تابعين، و محدث��ان بزرگ ب��ه تفصيل و با 
ذكر سند و مأخذ آنها معرفي شده اند. بخش 
ديگري به كس��اني كه درب��اره غدير كتاب 
نوش��ته اند، اختصاص داده شده است. سير 
تاريخي احتجاج استدالل به غدير از سوي 
امام علي)ع( در ادامه آمده است. آيات غدير 
»اليوم اكملت« و »بلغ ما انزل اليك« و اقوال 
مفسران ذيل آنها به تفصيل در ادامه بحث 
شده است. عيد غدير و منابعي كه در اين باره 
هست، به دنبال آن آمده، و بررسي سندي 
شده اس��ت. مفاد حديث غدير، بحثي است 
كه به تفصيل درباره كلم��ه »ولي« صورت 
گرفته و اين جست وجو در بسياري از متون 
دنبال ش��ده و اقوال مربوطه نقد و بررس��ي 
شده اس��ت. اين قسمت بس��يار طوالني، و 
گس��ترده و البه الي آنها اطالع��ات جالبي 
درباره ديدگاه ه��ا پيرامون غدي��ر از منابع 

مختلف گزارش شده است.
مجلددوم، با اهميت ش��عر و ش��اعري در 
قرآن و س��نت، و از نگاه امامان آغاز ش��ده 
است. هدف آن است تا در نخستين مرحله 
به ش��اعراني بپردازد كه در باره غدير ش��عر 
گفته اند. در واقع، كتاب الغدي��ر از اينجا به 
بعد، اختصاص به شرح حال شاعراني دارد 
كه درباره غدير شعر گفته اند. اين بحث، به 
ترتيب قرون بوده و در باره هر شاعري، شرح 
حال، اخبار و جايگاه وي در تشيع، و اشعار و 
شرح آنها آمده است. در مجلد دوم از شاعران 
غدير تا قرن سوم بحث شده و اگر توجه كنيم 
كه در چنين مجلدي با اين حجم از صفحات، 
چه مقدار اطالعات درباره اين شاعران آمده 
و اين داده ها چه اندازه در روشن كردن تاريخ 
تشيع اهميت دارد، آنگاه اهميت »الغدير« را 
درخواهيم يافت. براي مثال درباره شاعري 
مانند كميت طي صفح��ات 265 تا 308 و 
درباره ش��اعري مانند سيد حميري يكصد 
صفحه از 309 تا 409 بحث ش��ده، و ضمن 
آن اخبار آنها كه غالباً به نوعي به تاريخ تشيع 

مربوط است، بحث شده است.
مجلدسوم، درباره باقي شعراي قرن سوم، 
و شماري از شاعران قرن چهارم كه شعري 
درباره غدير شعر سروده اند، تأليف شده است. 
اسامي شاعران ناشناخته و اطالعات بسيار 
عالي درباره آنها كه هر كدام در گوشه اي از 
بالد اسالمي و از قبيله اي و خانداني بودند، 
در اين شرح حال ها آمده، و در روشن كردن 

تاريخ شيعه بسيار سودمند است.
مجلدچهارم هم باقي شعراي قرن چهارم، 
و ادامه آن قرن پنجم است، دو قرني كه بايد 
آن ها را قرن شيعه دانست. حجم اين اشعار 
درباره غدير در قرن هاي سوم و چهارم و پنج 
به قدري گسترده است كه به خوبي مي توان 

بسط مذهب را در اين قرن مشاهده كرد.
مجلدپنجم الغدير ش��اعران ش��يعه قرن 
ششم و هفتم و مجلدششم شاعران قرن 
هشتم است، اما به مناسبت، از صفحه 120 
مجلد ششم، بحث مستوفايي تحت عنوان 
»نوادر االثر ف��ي علم عمر« درج ش��ده كه 
ضمن آن به يك ص��د م��ورد از اجتهادات 
خليفه دوم كه در برابر نص قرآن يا حديث 
نبوي صورت گرفته، پرداخته ش��ده است. 
اين بحث تا صفحه 460 ادامه يافته اس��ت. 
منبع اين بخش، به طور كام��ل منابع اهل 
سنت است، و مؤلف ديدگاه تاريخي شيعه 
را در نق��د و رد بر مخالفان خود، به س��بك 
كاماًل تازه  اي مورد توجه قرار داده است. اين 
بحث بيش��تر از اين حديث كه روش فكري 
شيعه و مخالفانش را در بررسي فقه و حديث 
نشان مي دهد، يك روش نو به شمار مي آيد. 

سبك بحث، تقريباً همان است كه در كتاب 
االجتهاد و النص شرف الدين دنبال شده و از 
نظر تاريخي ادامه ادبيات ردنويسي است كه 
در شناساندن تاريخ شيعه از اين زاويه بسيار 
مهم است. پس از تمام شدن بحث از موارد 
مزبور، به ادامه بحث از ش��عراي قرن هشتم 

پرداخته شده است.
مجلدهفتم به شاعران قرن نهم اختصاص 
داده شده اس��ت. اميني در مواردي كه در 
شعري، اشاره به يك حديث يا واقعه تاريخي 
شده باشد، درباره منابع آن هم بحث مي كند. 
در اين زمينه، طبق يك سنت هميشگي در 
ادبيات رديه نويس��ي، از مص��ادر مخالفين 
اس��تفاده مي كند تا بتواند بر آنان احتجاج 
كند. زماني كه وي از اش��عار رجب برس��ي 
بحث مي كند، بحثي هم درباره غلو دارد )ج 
7 ص 91(. در اينجا پس از شرح مفهوم غلو، 
بحثي را درباره غلو پيرامون ابوبكر در مصادر 
حديثي و تاريخي اهل سنت آورده و موارد 
بسيار فراوان و گسترده اي را در اين زمينه 
مورد بحث ق��رار داده اس��ت. اين بحث كه 
عماًل تاريخ ابوبكر و بيان ديدگاه هاي شيعه 
در اين باره اس��ت از صفحه 97 آغاز شده و 
تا صفحه 444 ادامه مي يابد. در اين قسمت 
مي توان با تمامي ديدگاه هاي تاريخي شيعه 
در زمينه خالفت پس از رس��ول)ص( آشنا 
ش��د. در واقع مي توان گفت، عمده مبحث 
مجلد هفتم در اين زمينه اس��ت، چنان كه 
مجلد ششم، عمده اش، درباره تاريخ خليفه 
دوم و ديدگاه هاي او نقدهاي شيعي بر آنها 
بود. صفحه 445 تا انتهاي اين مجلد يعني 

صفح��ه 550 در باره ش��خصيت ابوطالب، 
اش��عار او، و ديدگاه هاي ج��اري و نقد آنها 

درباره اوست.
ادامه بحث از ابوطالب در مجلدهشتم الغدير 
تا صفحه 45 آمده و پس از آن، داس��تان غلو 
در روايات فضائل خلفا مورد توجه قرار گرفته، 
و به همان سبك به رواياتي كه اهل سنت در 
فضائل ابوبكر، و به خصوص عثمان آورده اند، 
پرداخته شده است. اميني در اين مجلد، تاريخ 
دوره عثمان، رفتارهاي او كه سبب اعتراض و 
شورش ديگران شد، و در نهايت، برخورد او با 
ابوذر را از منابع اهل س��نت آورده است. اين 
بحث تا صفحه 433 ادامه يافته است. پس از 
آن، شرح حال ابوذر و زندگي او به عنوان يكي 
از چهره هاي برجسته ميان شيعيان نخستين 
بر اساس منابع گسترده گزارش شده است. 
در اين بخش، به بي��ان ديدگاه هاي ابوذر در 
مسائل مالي پرداخته شده و به اين نكته كه 
او سوسياليست بوده- بحثي كه آن زمان در 
مصر ش��ايع بود- به تفصيل پرداخته ش��ده 
است. بحث از ابوذر تا پايان اين مجلد يعني 

صفحه 534 ادامه يافته است.
مجلدنهم الغدير ب��ا ادامه بح��ث در باره 
عثمان، موارد تخلف او در رعايت امور ديني و 
مسائل فقهي اختصاص يافته است. اين مجلد 
همچنان با بحث از خليفه سوم و سپس بيان 
برخي از فضائل شگفت كه درباره سه خليفه 

نقل شده، پايان يافته است.
مجلددهم، باز به تاريخ معاويه اختصاص 
يافته و ضمن تاريخ او، تخلفات وي از شريعت 
و رواياتي كه در فضائل او ساخته شده، ادامه 
يافته است. اهميت اين مباحث، با توجه به 
نقل هاي فراوان تاريخي در رفتارهاي معاويه 
با مخالفان، و تالشي كه او در جهت تثبيت 
ديدگاه هاي خ��ود در تاريخ مذهبي جامعه 

داشته، روشن مي شود.
بحث از فضائل معاويه و تاريخ وي در مجلد
يازده�م الغدير هم ادام��ه مي يابد. در اين 
مجلد به بيان شرح حال ش��اعران غدير در 
قرن هاي دهم يا زدهم هجري هم پرداخته 
شده اس��ت. نيز ادب شيعي در قرن يازدهم 
مورد توجه قرار گرفته و بخش��ي به ادبيات 
شيعي امامي جنوب عراق و ايران و شاعران 
عرب زبان ش��يعي از خاندان مشعش��عي، 

جزائري و غيره پرداخته شده است. 

11 مجلد كتاب »الغدير« شامل چه مباحثي است؟
   گزارش


