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︦ ﹝﹠ــــ︊︣  ︨︣و

در ﹨﹠﹍︀م ﹡﹞︀ز ﹝﹢︀︋﹏ ︠﹢د را ︠︀﹝﹢ش ﹋﹠﹫︡
بلندگو كه آمد، مقّدس ها با ترديد بدان نگريستند و گفتند: خير، اين صداى شيطان است و جايى در مسجد و منبر ندارد. زمانه گذشت و 

فهميدند هر چيزى كه از آن طرف مى آيد زياد هم بد نيست. 
امروز ولى هر تكنولوژى اى كه از آن ور آب مى آيد، هم به سرعت به دست اين ور آبى ها مى رسد، هم به سرعت مقبول مى افتد و ديگر 
خبرى از آن همه وسواس نيست. تكنولوژى از بس خودش را تحميل كرده، هر وقت به بازار مى آيد، پذيرفته مى شود بى آنكه كسى بگويد 
اين صداى شيطان است يا چشم و زبان او. ولى مثل هميشه البد قديمى ها يك چيزى مى دانستند كه با هر چه از آن طرف مى آمد اين 
طرف، به ديده ترديد نگاه كنند. مى گفتند: مگر آنها دلشان به حال ما سوخته كه اين چيز را براى ما فرستاده اند، حتما كاسه اى زير نيم كاسه 

شان دارند. هر چند كه نبايد وسواسى بود ولى نگاه ترديد آميز به محصوالت آن ورى ها زياد هم بد نيست. 
بهره مندى از فن آورى هاى روز دنيا خوب است ولى الزمه اش مطالعه كافى درباره هر محصول و تاثيرات آن است. چه بسا يك نرم افزار 
يا برنامه كامپيوترى يا موبايلى چشم شيطان باشد يا مثال گوش او. يا اينكه بخواهد از خودمان براى اهداف خودشان بهره بردارى كنند.

اگر فرض را بر اين بگذاريم كه همه ائمه جماعات از روش هاى نوين و به روز استفاده مى كنند، بايد درباره هر يك بررسى الزم به عمل آيد 
كه آيا مضرات فالن محصول بيشتر است يا فوايد آن؟ آيا آن برنامه بازى رايانه اى، فقط وقت جوان را پر مى كند يا نا خود آگاه به خوراك 

مسموم مى دهد؟
اگر توانايى ما در زمينه بازى هاى رايانه اى و كارتون و فيلم و شــبكه هاى اجتماعى و برنامه هاى چت موبايل در حد و اندازه هاى آن ور 
آبى ها نيست حداقل با فن آورى هاى روز دنيا آشنا شويم تا مضرات احتمالى آن را گوشزد كنيم. محصوالتى كه امروز به راحتى در اختيار 

جوانان قرار گرفته اند و حتى پاى منبر و بين دو نماز، هوش و حواس او را به خودش معطوف كرده است.

در ميان حلقه اى از بانوان مدينه وارد مسجد النبى شدند. 
پس از جلوس بر فراز منبر رسول خدا  ناله اى جانسوز 
ســر دادند كه انگار تمامى مسجد به لرزه درآمد و صداى 
شيون همگان بلند شد! همچون رسول خدا آغاز صحبت 
خويــش را با حمد و ثناي الهى آغاز نمودند. به شــكلى 
ظريف و زيبا جايگاه بلند و هدايتگر پدر بزرگوارشــان را 
تبيين كردند و سپس شروع به گفتن حقايقى نمودند كه 
دل هاى حسود تاب تحمل شنيدن آن را نداشتند. اما آنچه 
كه مهم اســت اين نكته اســت كه حتى در آن شرايط 
سخت، بيان برترين بانوى جهان چيزى جز هدايت نوع 
انسان و ارائه يك روش واال براى زيست بهتر او نيست.

عصر جديد با همــه امتيازات منحصربه فــرد خود و با 
همه تعاريف فريبنده اش از ســبك زندگــى، ناتوان از 
ارائه يك تعريف جامع وكامل از ســبك زندگى متعالى 
و رو به رشــد است. هر چند كه رشد ابزارى سبك زندگى 
مدرن فوق العاده اســت، اما در هيچ بخشى اين سبك، 
عمق فوق العاده اى را براى زندگى روزمره انســان ايجاد 

نمى كند.
خطبــه فدكيــه حضرت صديقــه طاهرهr بــا وجود 
آنكه خطبــه اى دادخواهانه اســت، داراى خصوصيات 
منحصربه فردى از توصيف سبك زندگى دينى است. حتى 
روش آن حضرت در ورود به مسجد و نيز پرده نشينى، روشى 
ويژه در ارائه سبك زندگى در مسجد به عنوان محل اجتماع 
مؤمنان است. شايد معناى اين رفتارها اين باشد كه مسجد 
عالوه بر خصوصيت عبادى جايى براى ترويج حيا، مكانى 

براى حق خواهى و... است.
متن خطبه نيز گوياى نكات فراوانى از ســيره و ســبك 
زندگى مسجدى و مؤمنانه است. در بخشى از اين اعجاز 
بيانى، ايشان ترســيم ويژه اى از حكمت جعل حقيقت 
ايمان و اعمال و مناسك دينى مى نمايد كه در آن حقايق 

ژرف زندگى دينى نهفته است:
﹑َة  ُ︭ ِک، َو ا﹜ ــْ︣ ِ︪ «﹁َ︖َ︺َ﹏ ا﹜﹙ُُ﹥ ا﹜︀ْ﹞︀َن َ︑ْ︴﹫︣اً ﹜َُ﹊ْ﹛ ِ﹝َ﹟ ا﹜
ِ︦ َو ِ﹡﹞︀ًء ِ﹁﹩  ﹀ْ ُ﹠﹚ِ﹛ ﹥ً﹫َ﹋ِ ْ︤ ﹋︀َة َ︑ ُ︤ ، َو ا﹜ــ ِ︣ ْ︊ ︀ً ﹜َُ﹊ْ﹛ َ︻ِ﹟ ا﹜ِْ﹊ ︤﹠ْ︑َ
 ،﹟ِ ّ︡ ﹫﹫︡اً ﹜ِ﹙ ْ︪ ︑َ ُ︕َْ﹛ِص، َو ا﹑ ْ︠ ِ︀ ﹚ِْ﹛ ً︀ ﹫︀َم َ︑ْ︓︊﹫︐ ِ︭ ْزِق، َو ا﹜ ِ︣ ا﹜
︀ً ﹜ِْ﹙ِ﹞﹙ُِ﹤، َو اِ﹝︀ َ﹝َ︐﹠︀  ︀ً ﹜ِْ﹙ُ﹆ُ﹙﹢ِب، َو ︵︀َ︻َ︐﹠︀ ِ﹡︷︀﹝ َل َ︑ْ﹠︧ــ﹫﹆ ْ︡ َو ا﹜َْ︺
 ﹩﹚َ︻َ ﹥ً﹡َ﹢︺ُ﹞َ َ︣ ْ︊ ُ︭ ــ﹑ِم، َو ا﹜ ْ︨ ِ︀ اً ﹜ِْ﹙ ّ︤ َ﹇ِ﹤، َو ا﹜ِْ︖︀َد ِ︻ ْ︣ ﹀ُ﹚ِْ﹛ ً︀ اَ﹝︀﹡
 ُ︣ ِ︋ ِ﹤، َو  ُ﹞︀︺﹚ِْ﹛ ﹥ًَ﹚ِ ْ︭ وِف َ﹝ ُ︣ ︺ْ﹝َْ﹛︀ِ︋  َ︣ ﹞َْ︀ ِ︣ َو ا﹜ْ ︗َْ︀ ــ︐﹫︖︀ِب ا﹜ْ ْ︨ ا
︀َْر︀ِم َ﹝ْ﹠︧ــ︀ًء ِ﹁﹩  َ﹙َ﹤ ا﹜ْ ِ︮ ــَِ︳، َو  ُ︧ ِْ﹟ ِو﹇َ︀ً﹤ ِ﹝َ﹟ ا﹜ َ︡ ا﹜ْ﹢ا﹜ِ
﹝︀ِء، َو ا﹜َْ﹢﹁︀َء  ِ︡ ﹚ِ﹛ ً︀ ِد، َو ا﹜ِْ﹆︭︀َص ِْ﹆﹠ــ َ︡ ِ︣ َو َ﹝ْ﹠﹞ــ︀ًة ﹜ِْ﹙َ︺ ا﹜ُْ︺ْ﹞
ِة، َو َ︑ْ﹢ِ﹁َ﹫َ﹤ ا﹜َْ﹞﹊︀﹫ِ﹏ َو ا﹜َْ﹞﹢ازِ﹟ َ︑ْ︽﹫﹫︣اً  َ︣ ﹀ِ︽ْ﹝َ﹚ِْ﹛ ً︀ ︱︣︺ْ︑َ ِر ْ︢ ُ﹠﹛︀ِ︋
 ، ِ︦ ︗ْ ِ︣ ︀ً َ︻ِ﹟ ا﹜ ︤﹠ْ︑َ ِ︣ ﹝َْْ﹛ِب ا ْ︣ ــ ُ︫ ِ︦ وا﹜﹠ُْ﹥َى َ︻ْ﹟  ْ َ︊ ﹚ِْ﹛
 ً︀ ︋︀︖ا ﹥ِ﹇َ ْ︣ ِ︧ َک ا﹜ ْ︣ ︀ً َ︻ِ﹟ ا﹜﹙ُْ︺َ﹠ِ﹤، َو َ︑ ︋︀︖ِ ِف ْ︢ َو اْ︗ِ︐﹠︀َب ا﹜َْ﹆
ِ﹤: پس  ُ﹫ِ︋ ﹢ُ︋ ّ︣ ﹛︀ِ︋  ﹤َُ﹛ ً︀ ︮﹑ ْ︠ َک اِ ــْ︣ ِ︪ َم ا﹜﹙ُُ﹥ ا﹜ ُ︣ َ َو ،﹥ِ﹝َ ْ︭ ︺ِ﹚ِْ﹛

خداى بزرگ ايمان را براى پاك كردن شــما از شرك، 
و نماز را براى پاك نمودن شــما از تكّبر، و زكات را براى 
تزكيه نفــس و افزايــش روزى، و روزه را براى تثبيت 
اخالص، و حج را براى استحكام دين، و عدالت  ورزى را 
براى التيام قلب ها، و اطاعت ما خاندان را براى نظم يافتن 
ملت ها، و امامت مــان را براى رهايى از تفرقه، و جهاد را 
براى عزت اسالم، و صبر را براى كمك در به دست آوردن 
پاداش قرار داد، و امر به معروف را براى مصلحت جامعه، 
و نيكى به پدر و مادر را براى رهايى از غضب الهى، و صله 
ارحام را براى طوالنى شــدن عمر و افزايش جمعيت، و 
قصاص را وسيله حفظ خون ها، و وفاى به نذر را براى در 
معــرض مغفرت الهى قرار گرفتن، و دقت در كيل و وزن 
را براى رفع كم  فروشى مقرر فرمود، و نهى از شرابخوارى 
را براى پاكيزگى از زشــتى، و حرمت نسبت ناروا دادن را 
براى عــدم دورى از رحمت الهى، و ترك دزدى را براى 
پاكدامنى قرار داد، و شرك را حرام كرد تا در يگانه  پرستى 

خالص شوند».
در بخش توصيفى ايشــان از زندگــى جاهلى از روش 
مقايسه اي به صورت   زيركانه و ظريف استفاده شده است 
كه براى خواننده برترى توصيف زندگى دينى به خوبى 

قابل لمس و احساس است:
َة  َ︤ ْ﹡ُ ︀ِرِب، َو ُ︪ َ﹇َ﹤ ا﹜ ْ︢ ︀ِر، ُ﹝ ٍة ِ﹝َ﹟ ا﹜﹠ُ َ︣ ﹀ُْ ︀﹀ــ َ︫ «َو ُ﹋ْ﹠ُ︐ْ﹛ َ︻﹙﹩ 
︋ُ﹢َن  َ︣ ْ︪ ︀َْ﹇︡اِم، َ︑ ــَ﹤ ا﹜ِْ︺ْ︖﹑ِن، َو َ﹝ْ﹢ِ︵﹩ َء ا﹜ْ َ︧ ْ︊ ︀ِ﹝ِ︹، َو ُ﹇ ا﹜︴ُ
ــ︑َ ،﹟َ﹫︀ُ﹁﹢َن اَْن  ِ︨ ︀ ، اَِذ﹜ًُ﹤︠  ُ︡ َق، َو َ︑ْ﹆︐︀ُ︑﹢َن ا﹜ِْ﹆ــ ْ︣ ــ ا﹜︴ُ
َ﹀ُ﹊ــُ﹛ ا﹜﹠ُ︀ُس ِ﹝ْ﹟ َْ﹢﹜ُِ﹊ْ﹛: و شما بر كناره پرتگاهى  ُ︴َ︐ََ
از آتش قرار داشته و مانند جرعه  اى آب بوده و در معرض 
طمع طّماعان قرار داشتيد، همچون آتش زنه اى بوديد كه 
بالفاصله خاموش مى  گرديد، لگدكوب روندگان بوديد، 
از آبى مى  نوشــيديد كه شتران آن را آلوده كرده بودند، و 
از پوست درختان به عنوان غذا استفاده مى  كرديد، خوار 
و مطرود بوديد، مى  ترســيديد كه مردمانى كه در اطراف 

شما بودند شما را بربايند!».
اين واقعيتها آيا به ذهن آشنا نيست؟ آيا امت امروز اسالم 
بازگشتى قهقرايى به اين زندگى جاهلى نداشته است؟ در 
  rحسرتيم نه فقط بدان جهت كه سيده نساء عالميان
آن گونه مظلومانه طالب حق خويش است! در حسرتيم 
نه فقط بدان جهت كه حق شوهر مظلوم او، اميرالمؤمنين

q پايمال گشــته است! در حســرتيم نه فقط به دليل 
شهادت محسن شــش ماهه اش! بلكه شايد بيشترين 
حسرت براى آن است كه روش و سيره عالي ترين مكتب 
سبك زندگى انســان مكّرم، در پيچ وتاب هاى تاريخى 
گم و فراموش شده است. اما شايد بتوان از همين خطبه 
شــاهراه هاى فراوانى براى ســبك زندگى مسجدى و 

دينى به دست آورد.

﹡︧ــ﹥ ای ︋︣ای ز﹡︡﹎﹩ ﹝︧︖ــ︡ی
﹤﹛︀﹆﹞︨︣

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٢︑︣و



﹝﹠︊︣ ﹞ ︀رت

ابزارهاى  و  وســايل 
ارتباط گيرى:  

  ٣. ا﹠︐︣﹡ـ️ در 
حـال حاضـر اينترنـت 
آن قـدر در زندگـى همه 
اقشـار جامعه نفوذ كرده 
اسـت كـه نمى تـوان از 
پتانسيل باالى كاربران 
آن غافل ماند؛ كاربرانى 
كـه مى داننـد اينترنـت 
مى توانـد چـه ابـزار پـر 
قدرتـى اسـت و از آن 
روزمـره  صـورت  بـه 

مى كننـد.  اسـتفاده 
بايد براى ايجاد ارتباط با مخاطبين مرتبط با 
اين وسيله و ابزار برنامه ريزى كرد؛ قبل از آنكه 
ديگران و نااهالن بتوانند با دانش آموزان و 
دانشجويان، نوجوانان و جوانان از اين طريق 
ارتباط گرفته، آنان را از مســير و صراط حق 

دور نمايند. 
مزايا و فوايد:  

1. در دسترس همگان است؛ 
2. مورد استفاده اكثر گروه هاى سنى است؛ 

3. هزينه و سرمايه زيادى نمى خواهد؛ 
4. بــراى مخاطبين مختلــف مخصوصًا 

نوجوان و جوان بسيار جذاب است؛ 
5. استفاده از اين ابزار مقبوليت را باال مى برد؛ 
6. در وقــت و زمان، بســيار صرفه جويى 

مى شود؛ 
7. بهترين وســيله و ابزار براى 
پاسخگويى به سؤاالت شرعى 

است؛ 
8. سرعت باال براى پاسخگويى 

به سؤاالت. 
آسيب ها:  

ارتباط گيــرى در اينترنت به 
جهت تأثيرگذارى بر مخاطبين 
و جذب آنان به دين مبين اسالم 
داراى آسيب هاى زيادى است 
و مبلّغيــن براى مصون ماندن 
از آنها الزم اســت نهايت دقت 

خويش را بــه كار گيرند تا تبليغ آنان به ضد 
تبليغ تبديل و يا كم تأثير نگردد. 

1. بدبين شدن همسر به دليل ارتباط تبليغى 
با جنس مخالف؛ 

2. امكان اثرگذارى مطالب انحرافى اخالقى 
يا اعتقادى بر همسر و فرزندان؛ 

3. امكان دسترسى فرزندان بزرگ مجرد به 
اينترنت؛ 

4. اعتياد به اينترنت؛ 
5. كم توجهى به خانواده و توجه به اينترنت؛ 
6. گرفتار شــدن به آســيب هاى عاطفى و 

جنسى؛ 
7. ايجاد علقه و محبت كه زمينه ايجاد ارتباط 
منفى شود؛ با به كار بردن كلمات ايجاد كننده 

صميميت در برخورد با مخاطب مؤنث؛ 
8. پاســخ دهى بدون تفكــر و اطمينان از 

صحت پاسخ؛ 
9. پاسخگويى به مسائل خارج از تخصص و 

عدم ارجاع آن به متخصص؛ 
10. پاســخ هاى سســت يا نامربوط و غير 

مناسب با فهم مخاطب؛ 
11. وقت نگذاشتن براى تهيه پاسخ به مقدار 

الزم؛ 
12. جدل بى ثمر با مخاطب. 

محيط هـاى ارتبـاط اينترنتـى و شـرايط 
اسـتفاده از هـر كـدام 

ا﹜︿) و︋﹑گ 
1. معرفــى وبــالگ خود به افــرادى كه 
مى خواهد با آنها ارتباط بگيرد؛ در مســجد، 

كالس، پارك و... .
2. تعريف متناسب، واقعى و بجا از وبالگ؛ 

3. عدم تعريف نابجا از وبالگ ها؛ 
4. قرار ندادن لينك هاى منافى با شــئونات 

اسالمى  و طلبگى؛ 
5. تبليغ مطلب نوشته شده خود در وبالگ 

ديگران. 
️ و﹎﹢  ب) ︑︀﹐ر﹨︀ی ﹎﹀

1. ايجاد و گسترش ارتباط با 
مخاطبان؛ 

2. نوشــتن مطالب جالب يا 
طرح ســؤال در محل حضور 

مخاطبان؛ 
3. شركت در بحث هاى جنجالى. 

 ️ (ج
1. نوشتن مطالب جالب يا طرح سؤال؛ 

2. مســتغنى نشــان دادن خود از مخاطب 
(به محــض اينكه نخواســت ادامه دهد، 

خداحافظى كند)؛ 
3. ســعى در عدم تأخير براى جواب دادن به 
چت؛ چون ممكن است ارتباط قطع شود يا 
مخاطب فكر كند مبلّغ جواب را نمى داند و...؛ 
4. پيدا كردن يا تكميل جواب و پيام گذاشتن 

براى مخاطب در زمان جهل به جواب و 
اقرار به جهل در وقت نداشتن جواب؛ 

5. سعى در ريشــه يابى مشكل مخاطب و 
پاسخ دادن بر اساس آن؛ 

6. آماده ســازى موضوعات مناسب براى 
طرح در زمانى كه مخاطب حرفى ندارد؛ 

7. پيدا كردن نقاط مشترك مثل همشهرى 
بودن و...؛ 

8. ارســال پيام هــاى جالب دينــى براى 
دوستان؛ 

9. دعا كــردن براى مخاطــب؛ مانند خدا 
مشكلت را رفع كند. ان شاءا للّـه به آرزويت 

برسى؛ 
د) ا ،﹏﹫﹝﹫︗ ،﹏﹫﹝﹫﹞﹫﹏(︀︎︀ر) و...

1. معرفــى ايميل خــود به افــرادى كه 
مى خواهد با آنها ارتباط بگيرد؛ در مســجد، 

كالس، پارك و...؛
2. هر روز به ايميل خود سركشى كند؛ 

3. به ســؤاالت و تقاضاهــاى افراد مرتبط 
جواب فورى بدهد؛ 

4. در صورتى كه جواب آماده ندارد، با پيامى 
مانند «تــا دو روز ديگر جــواب مى دهم» 

مخاطب را از دست ندهد؛ 
5. با مخاطبين مشكوك ارتباط را قطع نمايد:  
مثًال كســى كه عباراتش خيلى عاشقانه به 

نظر مى رسد. 
نكات اجرايى:  

1. برخورد محترمانه و مؤّدبانه با كمال 
آرامش، حتى با فحاشان؛ 

2. طرح مباحث رفع كننده مشكالت 

عمومى؛ 
3. ايجاد سؤال در ذهن مخاطب؛ 

4. عكس العمل زيبا نسبت به مطلب 
طرف مقابل؛ 

5. ارسال پيام هاى گروهى. 
  ٤. ︑﹙﹀ـ﹟ ﹨﹞ـ︣اه    امـروزه اسـتفاده 
از تلفـن همـراه بـراى تمـام افـراد جامعـه 
ضـرورى و اجتناب ناپذيـر اسـت و معمـوًال 
همـه تلفـن همراه دارنـد. اين وسـيله صرفًا 
يـك وسـيله ارتباطى اسـت؛ لذا بايـد از اين 
وسـيله و ابـزار مهم بـراى ايجـاد ارتباط بين 
مبلّـغ و مخاطبيـن مختلـف به نحو احسـن 

بهـره بـردارى نمود. 
مزايا و فوايد:  

1. در دسترس همگان است؛ 
2. مورد استفاده اكثر گروه هاى سنى است؛ 

3. هزينه و سرمايه زيادى نمى خواهد؛ 
4. بــراى مخاطبين مختلــف، مخصوصًا 

نوجوان و جوان بسيار جذاب است؛ 
5. تأثيرگذارى زيادى مى تواند داشته باشد؛ 

6. زود بازده است؛ 
7. بهترين وسيله و ابزار براى پاسخگويى به 

سؤاالت شرعى است؛ 
بــراى  بــاال  ســرعت   .8

پاسخگويى به سؤاالت. 
شرايط:  

1. شماره تماس را به هر كسى 
نبايــد داد و با هر كســى نبايد 
ارتباط گرفت؛ چه بسا بعضى ها 
بخواهند سوء استفاده و اذيت 

نمايند. 
2. در ارتبــاط با جنس مخالف 
بايد خيلــى دقت شــود؛ اگر 
احساس شــد كه رابطه خيلى 
عاطفى شده، حتماً قطع شود. 

3. براى ارتباط يا پاســخگويى به سؤاالت 
زمان مخصوصى قرار داده و اعالم شــود تا 

زندگى را مختل ننمايد. 
4. استفاده از قابليت هاى مختلف و متفاوت و 
جذاب تلفن همراه براى ارتباط گيرى مانند:  
پخش صوت و تصوير، گرفتن عكس، ضبط 

صدا و تصوير، بولوتــوث، پيام كوتاه، 
ايميل، WatsApp و... 

و  ا︋ـ︤ار  از  د﹍ـ︣  ﹊ـ﹩   .٥   ...ـ︣ی﹫﹎ ار︑︊ـ︀ط   ﹏︀و︨ـ
 مزايا و فوايد:  

1. مربوط به همه زمان هاست؛ 
2. مربوط به همه مكان هاست؛ 

3. نسخه عمومى دارد و براى همه قوميت ها 
و فرهنگ ها و زبان ها و... قابل اســتفاده و 

تأثيرگذار است؛ 
4. در قرآن كريم به آن اشاره شده است؛ 

5. يكى از رموز موفقيت پيامبر 
گرامى اسالم شــمرده شده 

است؛ 
6. كوچك و بزرگ نمى شناسد؛ 
7. معمــوًال همــه در برابر آن 

تسليم هستند:  
 ︀﹝َ ِ︊ خداوند در قرآن كريــم مى فرمايد:  «َ﹁
 ً︀ ︷ّ﹁َ َ️ ️َ ﹜َُْ﹛ َو﹜َْ﹢ ُ﹋﹠ــ َرَْ﹞ٍ﹤ ِ﹝ــَ﹟ ا﹜ّ﹙ِ﹥ ﹜ِ﹠ــ
﹢ا ِ﹝ْ﹟ َْ﹢﹜َِ﹈: اى پيامبر ّ︱﹀َ﹡︀َ﹛ ِ︉ َ︾ِ﹙﹫َ︶ ا﹜َْ﹆ْ﹙

 به ســبب لطف و رحمــت خدا بود كه 
با آنان نرمخويــى و مهربانى كردى، و اگر 
درشتخوى و سختدل بودى، قطعا از گرد تو 

پراكنده شده بودند».  1
... مهربانــى و خوش اخالقى 
است كه اگر باشد ايجاد ارتباط 
راحت تــر و تأثيرگذارتر و اگر 
نباشــد با هر وســيله ديگرى 
ارتباط گيرى سخت خواهد شد. 

تذكر مهم:  
با توجه به آيه فوق اســتفاده از 
ابزار و وســايل مطرح شده در 
صورتى منجر به ارتباط گيرى و 
تأثيرگذارى خواهد بود كه لطف 
و رحمت و اراده الهى شــامل آن شود؛ پس 
قبل از ارتباط گيرى با هر وسيله اى اوًال بايد 
ارتباط با خدا را تقويت نمود و ثانياً در ارتباط 
گيرى اخالص(فقط و فقــط براى رضاى 

خدا) رعايت شود. 
پى نوشت:

١. آل ︻﹞︣ان: ١٥٩. 

︀﹏ در ︑︊﹙﹫ـ︼ ︤ار و ︨و ا︨︐﹀︀ده از ا︋
صمد نظرى(استاد مركز تخصصى تبليغ)

بايد براى ايجاد ارتباط 
با مخاطبين مرتبط 
با اين وسيله و ابزار 
برنامه ريزى كرد؛ 
قبل از آنكه ديگران 
و نااهالن بتوانند 
با دانش آموزان 
و دانشجويان، 
نوجوانان و جوانان 
از اين طريق ارتباط 
گرفته، آنان را از 
مسير و صراط حق دور 
نمايند. 

 ︡ ︀︋ ︡ ﹝︧︖ــــ
︫︡︀︋ ︡ ﹠﹝ ﹢︫﹨

به كوشش ياسر دهاقان

اشاره:
هدف از فراگيرى دروس حوزوى چيزى 
جز ارشاد و هدايت مردم توسط حقايق 
الهى نيست. تبليغ رساالت خدايى وظيفه 
اصلى تمام انبيا و اولياي الهى بوده و هست. 
تبليغ در هر عصري شرايط و ضوابط ويژه 
خود را مى طلبد؛ هر ســخن جايى و هر 
نكته مكانى دارد. امروزه تبليغ در غوغاى 
تبليغــات و هياهوى رســانه اى، امرى 
حياتى و خطير است. براى ترويج معارف 
اهل بيتt بايد از ابزارهاى مناســب و 
كارآمد بهره بــرد. درباره نقش ابزارهاى 
تبليغى و ميزان تأثير آنها با حجت االسالم 
على اكبر محمد قاســمى، امام جماعت 
محترم مســجد باب الحوائجشهر 

قدس، به گفت وگو نشستيم.
حجت االسالم على اكبر محمد قاسمى 
هفت سال است كه امام جماعتي مسجد 
باب الحوائج شهر قدس را عهده دار است. 
وى مقدمات را از مدرسه باقر العلوم تهران 
شــروع كرد و تحصيل خود را در حوزه 
علميه قم ادامه داد. ايشان در همايش ائمه 
جماعات استان تهران، شايسته تقدير و 

تشكر شد.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٤٥



از آنجا كه تبليغ دين مديريت 
انديشه ها و رفتارها در حيطه دين 
و بارور كردن ذهن و عمل با تعاليم دينى 
است، الزم اســت اين امر توسط كسانى 
صورت گيرد كه نه تنها بهره مند از هنر تبليغ 
و ارشاد هستند، بلكه به خوبى با متون و منابع 
دينى آشنايند و براى اين كار تربيت شده اند. 
ايشان با شاگردى در مكتب امام صادق

براى خود وظيفه اى فراتر از پيام رسانى قائل 
نيستند.

در تبليغ دانســتن تكنيك  هــاى تبليغى و 
شــيوه  هاى تأثيرگذار بر مخاطب اهميت 
فراوانــى دارد. در تبليغ محتوا بايد مطابق با 
شــرايط زمان و تحوالت ذهنى و اجتماعى 
مخاطبين در شيوه اى بسيار هنرمندانه ارائه 
گردد. همان گونــه كه رهبر معظم انقالب 
فرمودند مبلغ دين بايــد دائماً در قالب  ها و 
فرم  هاى تبليغى خود تجديد نظر كند و آن 
را با شــرايط متحول زمان و جامعه پوياى 
مخاطب هماهنگ ســازد و متناســب با 

موقعيت پيام دهى نمايد.
تعطيالت نوروزى بســتر بســيار خوب و 
مناســبى اســت براى مبلغان  ارجمند تا از 
اوقات فراغت خود و ديگران به نحو احسن 
استفاده كنند؛ به خصوص ايام نوروز امسال 
كه مصادف شــده اســت با ايام سوگوارى 
صديقــه طاهره و ويژگــى خاصى پيدا 
كرده است. نوروز خود از ويژگى  هاى خاصى 
برخورد است، اين موضوع نيز وظيفه مبلغان 
را سنگين تر مى كند. ويژگى اول نوروز اين 
اســت كه اكثر مبلغان و طالب علوم دينى 
به شهر خود هجرت مى كنند. ويژگى دوم 
برخوردارى از فضاى شاد و دل انگيزى 
است كه همه با ساليق مختلف 

در آن شــركت مى كننــد. ســوم اينكه در 
مناسبت  هاى تبليغى محرم و رمضان معموًال 
كسى مبلغان را نمى شناسد؛ چون هر كدام از 
آنها به مناطق مختلفى اعزام مى شوند؛ ولى 
در اين ايام مبلغان معموًال بين اقوام و دوستان 
و آشنايان خود قرار دارند و با رسم و رسومات 
و فرهنگ اقوام خود آشنا هستند. از اين اهرم 

مى توان بهترين بهره را برد.
نوروز و بســيارى از رســم  هايى كه در آن 
وجود دارد، معموًال مورد تاييد شارع مقدس 
اســت. سنت  هاى زيبايى كه اسالم آن را نه 
تنها پذيرفته، بلكه تشــويق به آن هم كرده 
است. سنت خانه تكانى كه قبل از ايام نوروز 
انجام مى شــود، نظافتى اســت كه اسالم 
به آن اهميت فــراوان مى دهد؛ تا جايى كه 
آن را جــزء ايمان مى داند. در نوروز قهرها را 
كنار گذاشــته، با سنت زيباى صله رحم اين 
شكاف  ها را وصله مى كنيم. بر مبلغان است 
كه ســنت  هاى زيباى اين روزها را در قالب 
تبليغ چهره به چهره و با روش  هايى كه بيان 

مى شود زنده كنند.
1. روش تكريم انســان  ها؛ تكريم افراد در 
برخوردهــا و ديد و بازديد  هــا براى جذب 
افراد؛ چراكه هر انســانى براى خود احترام و 
شخصيتى قائل است كه با تكريم او مى توان 

او را جذب كرد و بر او تأثير گذاشت.
2. روش تدافعى؛ دفاع صحيح از مسلمات 
اسالم؛ چراكه گاهى ديده مى شود با بد دفاع 
كردن نه تنها كســى جذب نمى شود، بلكه 
اثرى معكوس و نامطلوب بر جاى مى گذارد.
3. روش پرسش و پاسخ؛ مبلغ خوش فكر و 
هنرمند مى تواند در جمع خانواده به گونه اى 
سؤالى را مطرح كند كه هم مخاطب را وادار 
به فكر كردن كند و هم فتح بابى باشد براى 

جواب دادن به سؤاالتى كه 
در ذهن مخاطبش، به خصوص 

جوان  ها وجود دارد.
4. روش تبيين مطالب؛ گاهى ســؤالى 

در كار نيست، ولى مبلغ مى تواند با مناسبت 
برخى مطالب را به طور واضح بيان كند؛ مثل 
اينكه از ايــام فاطميه كه مصادف با ايام 
نوروز اســت اســتفاده كند و جريان غربت 
و مظلوميت حضرت فاطمــه زهرا را با 

استفاده از منابع اهل سنت تبيين كند.
5. اســتفاده از هيجانات؛ استفاده از عناصر 

بشــارت و انذار و تنوع در سخن 
گفتن و همراهــى با جوانان در 
برپايى مسابقات دسته جمعى. 
نيز استفاده از طبيعت و تلنگر به 

انسان غافل با بيدارى طبيعت.
گاهــى  تأخيــر؛  روش   .6
اوقــات برخى ســؤاالت را به 
دليل اهميت شــان يــا عدم 
اهميت شان بايد با تأمل پاسخ 
داد؛ چراكه هر ســخن جايى و 

هر نكته مكانى دارد.
در كنار اهتمام به تمام شيوه  ها 

و روش  هاى تبليغى، شــايد هيچ چيز به 
اندازه نقش عمــل خالصانه مبلغ به آنچه 
اظهار مى كند نتواند در مخاطبين و عموم 
مردم تأثيرگــذار باشــد و موجب جذب 
قلوب و توفيق الهى در پيشــبرد امر تبليغ 

باشد؛ چنان كه ســيره معصومين و 
عالمان بزرگ دينى سرشــار از چنين 

تأثيرگذارى  ها و توفيقاتى است.

﹝﹠︊︣ ﹞ ︀رت

︫﹞﹫ــــــ﹛ ︋︪ــــــــــــــــــــ︀رت  در ﹡﹢روز
﹝︀رت ﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽﹩ در ا︀م ﹡﹢روز

حميدرضا گودرزى(استاد سطوح عالى حوزه علميه قم)

مبلغ دين بايد دائمًا 
در قالب  ها و فرم  هاى 
تبليغى خود تجديد 

نظر كند و آن را با 
شرايط متحول زمان و 
جامعه پوياى مخاطب 

هماهنگ سازد، 
شناورى در اقيانوس 

مواج زمان كند و 
متناسب با موقعيت 

پيام دهى نمايد.

  1.شما از چه وسايل و ابزارهايى براى 
اهداف تبليغى خود استفاده مى كنيد؟ تا چه 

اندازه آنها را كارآمد و به روز مى دانيد؟
اســتفاده از اينترنــت در مســاجد يكى از 
ضرورت هاست. ما در مسجد اينترنت داريم 
و مردم در فضاى مسجد از اينترنت به صورت 
رايگان اســتفاده مى كننــد. البته به علت 
احتمال سوء استفاده و مسائل امنيتى عالوه 
بر نصب نرم افزارهاى خاص، متخصصى را 
براى نظارت بر كار كاربران به كار گرفته ايم.

عالوه بر آن از هنرهاى نمايشى مانند تئاتر 
و ســرود براي انتقال مفاهيم دينى استفاده 
مى كنيم. مسئول تئاتر شهر قدس، مسئول 
تئاتر مســجد ماســت. برخى از بازيگران 
معروف نيز اعــالم آمادگــى كرد ه اند كه 
به صــورت رايگان در مســجد ما آموزش 
بازيگرى بدهند. بنده در محتواى ســناريو 
دخل و تصرف دارم و متن ديالوگ ها را حذف 
و اضافه مى كنيم كه دچــار افراط و تفريط 
نشود. تا كنون نمايشنامه هايى با موضوعات 
شــهادت حضرت زهرا، آموزش وضو و 
ســاير موضوعات دينى برگزار كرده ايم كه 
با استقبال بى نظير مردم روبه رو شده است. 
ما سال گذشــته در سالن تئاتر شهرمان نيز 
نمايشنامه اى را با موضوع «ام هالل» اجرا 
كرديم كه بيش از دو هزار نفر بيننده داشت. 

يكى ديگر از كارهايى كه كرديم ايجاد شبكه 
نيكوكارى با محوريت محله است. ما افراد 
نيازمند و خّير ســه محله نزديك مسجد را 
شناســايى كرده ايم و با آنان ارتباط داريم.  
همچنين ما كتابخانه عمومــى داريم كه 
داراى 400 عضو است. درهاى سالن مطالعه 

در طول روز بر روى همگان باز است.
  2.رابطه اســالم و مبلغين باوسايل 

ارتباطى جديدچگونه بايدباشد؟
مبلّغان ديني كــه در مجالس و گروه هاي 
مردمي حاضر مي شوند، بايد از اطالعات الزم 

و صحيح برخوردار باشند و شيوة انتقال مؤثر 
و اصولي پيام هاي ديني را شناخته، با در نظر 
گرفتن شرايط روز و نيازهاي اقشار مختلف، 
مطالب را ارائه دهند تــا پيام از تأثيرگذاري 
مناســبي برخوردار و در ارتقاء معرفت ديني 
مؤثر باشــد. تبليغ در اسالم اهميت ويژه اي 
دارد. درك اصول، شرايط، ويژگي ها و ابزار 
تبليغ اسالمي مي تواند راهگشاي ما در اين 

عصر باشد. 
پيامبر اكرم با به كارگيري يك ســيرة 
تبليغي منسجم و هماهنگ توانست ايده هاي 
ناب و زالل الهي را به گوش جهانيان برساند. 
براي ما كه در عصر ارتباطات به سر مي بريم، 
درك ماهيت اين حركت ضروري اســت؛ 
زيرا تبليغ محتاج الگويي ســالم است كه در 
صورت فقــدان آن، هرگونه فعاليت تبليغي 
به ضد تبليغ تبديل مي شود. البته پاي بندي 
به ســّنت، مانعي براي نوآوري و شكوفايي 
نيست. نوآوري در خصوص مفاهيم ديني، 
تبيين معارف و پيام هــاي ديني، كاربردي 
بــس دامنــه دار دارد. در روزگاري كه نبرد 
فرهنگ و تمّدن در دنياي جديد باال گرفته 
اســت، فرهنگ و تمّدني باقي مي ماند و به 
شكوفايي مي رســد كه به دنبال راه هاي نو 
براي پاســخ به نيازهاي آحاد جامعة بشري 
باشد. بي ترديد، فرهنگ و تمّدن انسان ساز 
اسالم از 1400 سال پيش تاكنون توانسته 
متناســب با نيازهاي انســان در هر عصر، 
راه هاي نو و بديعي را براي زندگي و نزديكي 
هرچه بيشتر به معبود ارائه و به تعالي نوع بشر 
كمك نمايد. بهترين ابزار ابزاري است كه به 
ما كمك كند مفاهيم ديني در مساجد براي 
عــوام قابل فهم و براي خواص پســنديده 

باشد.
  3.ابزارهــاى جديد تبليغى ـ  از ويدئو 
پروژكتور گرفته تــا برنامه هاي ارتباطي 
موبايلـ  نتيجه فناورى غرب هستند و در 
محيطي غيراسالمى با فرهنگ مخصوص 
خود به  وجود آمده اند. درباره لزوم بررسى 
هر كدام از اين ابزارها پيش از به كارگيرى 

آنها توضيحاتى بفرماييد. 
اجــازه دهيد پاســخ اين ســؤال را از كالم 
رهبر فرزانه انقالب بدهم ايشان فرمودند: 
«اينترنــت كه به وجــود آمد، يــك ابزار 
اختصاصي نبــود. ما هــم مي توانيم از آن 
اســتفاده بكنيم؛ يعني يــك راه دو طرفه 
است. اگر دشمن مي تواند از علوم ارتباطات 
و از پيشرفت ها و تازه هاي علمي اين رشته 

استفاده كند، ما هم مي توانيم استفاده كنيم. 
از همان شــيوه هايي كه ضاللت منتشــر 
مي كنند، ما استفاده كنيم و هدايت را منتشر 

كنيم». 
از هر وسيله اى در مسجد نمى توان استفاده 
كرد. از طرفى تقدس مســجد نبايد مانعى 
براي استفاده از ابزارهاى روز باشد. در گذشته 
در برابر بلندگو مقاومت مى شد؛ ولى امروزه 
يك وسيله ضرورى اســت. نبايد قداست 
مسجد را به قدري بزرگ كنيم كه هيچ ابزار 
جديدي نتواند به آن راه يابد؛ البته بايد درباره 

آنها مطالعه و بررسى الزم به عمل آيد.
  4.چگونه مى تــوان ابزارهاى نوين را 
به استخدام اهداف دينى درآورد و آنها را 

بومى  كرد.
امروزه نــوآوري در همة عرصه ها ضروري 
اســت و با رويكردي نو و خالقانه به مسائل 
مختلف مي تــوان از چالش هاي پيش روي 
بشــر به ســالمت عبور كرد و به سر منزل 
مقصود رسيد. در شرايطي كه انواع و اقسام 
رسانه هاي ديداري و شنيداري با بهره گيري 
از فناوري هــاي نويــن در دهكده جهاني 
به ايفــاي نقش مي پردازنــد و بعضاً اثرات 
مخّرب و غيرقابل جبراني نيز دارند، ضرورت 
به كارگيري نوآوري در تبليغ دين دو چندان 

به نظر مي رسد.
امروزه افرادي كه در تعامل با دنياي صنعتي 
و مدرن هستند از آسيب هاي احتمالي آن در 
امان نيستند. بنابراين بجاست با بهره گيري 
از فرصت هــا و ظرفيت هايــي كه در عصر 
ارتباطات در اختيار انســان اســت، نهايت 
استفاده شود و با استفاده از روش هاي نو در 
حيطة تبليغ حضــوري موفق و هدفمند به 

عمل آيد.
  5.به نظر شــما ائمه جماعات استان 
تهران چه انــدازه دغدغه بهره مندى از 

ابزارهاى كمك تبليغى را دارند؟
متأسفانه بســيارى از مساجد با اين مسائل 
غريبه انــد و از ورود ابزارهاى جديد ممانعت 
مى كنند. در اين شــهر جز مســجد ما هيچ 
مسجدي هوشمند نيست. مسجد هوشمند 
مســجدى اســت كه داراى اينترنت است 
و مردم به راحتى در آن از اينترنت اســتفاده 
مى كنند. براى استفاده از اينترنت هيچ منعى 
وجود ندارد و تمام سايت هايى كه جمهورى 
اســالمى ايران آزاد اســت براى ما هم آزاد 

است. 
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دفتــر تاريخ را ورق زدم، 
هرجا نامــى از عفت و 
حجاب و پاكدامنى آمد 
ردپايــى از نــام زينب 
كبرى را به وضوح ديدم. 
آيا زينِب سال هاى دور 
مى تواند براى زن و دختر امروزى در ســال 
2013 الگو باشد؟ آيا زنى كه امروزه حضور 
خود را در جامعه و اجتماع به هزار و يك دليل 
ضرورى مى داند مى تواند همچون زينبى را 

براى خودش الگو بداند؟
متأســفانه امروزه تشخيص و انتخاب الگو 
در زندگى رنگ و لعاب شــعار به خود گرفته 
اســت. امروزه به  دليل كم بودن اطالعات 
فردى ما از شــخصيت هاى بزرگ اسالمى 
از انتخــاب آنان به عنوان الگــو با داليلى 
همچون «قديمى بودن»، «به روز نبودن»، 
«فرق كردن زمانه امروز با گذشته»، طفره 

مى رويم.

برداشت اكثر جوانان امروز، به خصوص بانوان، از معناى عفت و 
حجاب در معانــى محدوديت آزادى، محروميت از همه لذت ها، 
امروزى نبودن، فرق داشتن با پسرها و عقب ماندن از دنياى مدرن 
خالصه مى شود. غافل از اينكه عفت و حجاب مهم ترين فاكتور 

اعتماد اطرافيان و جامعه به فرد است.
حجاب براى زن امنيت را به ارمغان مى آورد. اين حجاب و عفاف 
اســت كه امنيت اخالقى و حتى جنسى را براى زن تضمين مى كند و هزاران آثار مثبت 
ديگر كه كمترين آن آرامش درونى است. امروزه افرادى هستند كه مبالغ كالنى را براى 
رسيدن به همين آرامش هزينه مى كنند؛ در حالى كه خداوند آرامش را در عفت و حجاب 

قرار داده است.

اكنون ذكر كسانى كه در اوج نعمت و شهرت و فضاى مسموم 
جامعه خود عفاف و حجاب را انتخاب كردند به عنوان بزرگانى 

از تازه مسلمانان جهان خالى از لطف نيست:
1. مسلمان شدن سرشناس ترين مجرى آلمان خانم «كريستيانا 
بيكر». او مى گويد: «پيش از اينكه دين اسالم را انتخاب كنم، 
هرآنچه يك زن غربى آرزوى آن را دارد در اختيار داشتم؛ معروف 
بودم، ثروت داشتم، زيبا بودم و مردان را جذب خود مى كردم؛ اما در مجموع به هيچ وجه 
احساس خوشبختى و آرامش نمى كردم تا اينكه مسلمان شدم. اكنون واقعاً احساس 

خوشبختى مى كنم».
2. مسلمان شدن «سارا بوكر»؛ هنر پيشه، مدل و مانكنى كه شهرتش جهانى است. او 
در اوج شهرت و ثروت پس از مسلمان شدن حجاب را براى خود انتخاب كرد و به همه 

زرق و برق هاى دنيا پشت كرد.
3. مسلمان شدن مانكن پرطرفدار فرانسوى خانم «فا بيان» كه قراردادهاى كالن او 
به دليل چهره زيباى وى در عرصه تبليغات شهره جهان بود. او با اختيار اسالم حجاب 

را انتخاب كرد تا نشان دهد زيبايى اصلى زن در عفاف و حجاب اوست؛ نه برهنگى او.
4. و ديگر نام هاى آشناى جهان:

ـ ميالنى جورجياديز معروف به ديامز؛ ستاره سرشناس رپ فرانسه.  
ـ الرن بوث، خواهر زن تونى بلر، نخست وزير اسبق انگليس.

ـ ليندا فهمى،  خواننده معروف مصرى كــه پس از اختيار حجاب با دنياى خوانندگى 
خداحافظى كرد. 

ـ ديا مس، خواننده و نوازنده معروف فرانســوى كه در كتاب خود بيان كرده خالصى از 
افسردگى را در نماز و قرائت قرآن يافتم و با اسالم آوردن و اختيار حجاب به آرامش رسيدم.
ـ فليپ ســندرس، بازيكن تيم ملى فوتبال سوئيس و عضو باشگاه فوالم انگليس كه 
سابقه بازى در آرسنال را نيز دارد. او با حضور در مركز اسالمى منچستر به دين اسالم 

و مذهب شيعه روى آورد. 
ـ و هزاران تازه مسلمان ديگر كه در اوج آزادى و ثروت و اقتدار اسالم را برگزيدند و خود 

را مصداق بارز آيه هاى «اهدنا الصراط المستقيم و يهدى من يشاء» نمودند.3

براى نهادينه كردن عفت 
و حجــاب مى تــوان از 
راهكارهاى زير بهره برد:

1. ابتــدا تصوير خوبى از 
عفت و حجاب داده شود 
و بعــد از مضرات بى عفتى و بى حجابى با ذكر 

مصاديق گفته شود؛
2. معرفى الگويى مناســب به افــراد؛ اعم از 

الگوهاى دينى و اجتماعى؛
3. ذكر مصاديق متعدد از كســانى كه با علم 

وآگاهى عفاف و حجاب را انتخاب كرده اند؛ 
4. اســتفاده از الگوها، همچــون زنانى كه در 
جامعه غربى اعم از مسلمان و غيرمسلمان با 
بدترين شرايط و در نهايت آزادى زندگى كردند 
و در پايان عفاف و حجاب را انتخاب كرده اند؛

5. قابل توجه كسانى كه قبول راهكارهاى قرآنى 
براى شان سخت است. قانون طبيعت را همه قبول 
دارند و همه اعتقاد به انتقام طبيعت دارند؛ يعنى 
خانمى كــه با بى عفتى و بى حجابى كانون گرم 
خانــواده اى را دچار خطر و تهديد مى كند منتظر 

خطر و تهديدى براى زندگى خودش هم باشد.  
6. زن مســلمان امروزى به خود بگويد اگر با 
 پوشــش امروزى خود در مقابل امام زمان
بايستد آيا نتيجه اى جز خجالت به همراه دارد؟ 
يا نه با افتخار و سر بلندى پرچم عفاف و حجاب 
خود را برافراشــته نگه مى دارد و به امام زمان 

خود زينب وار لبيك مى گويد؟

ايشان در دوران كودكى، جوانى و همسردارى عالوه بر كسب علم 
و مدارج تقوا، عفت و حجاب بهترين الگوى زمانه خود بوده است. 
زينب كبرىدر دوران اسارت تنها يك خواسته از دشمن داشت؛ 
آن هم برگرداندن چادر و حجاب هاى به غارت رفته بود. آنجا كه 
يزيد ملعون را خطاب قرار داد: «اى پسر آزاد شده هاى جدمان! آيا 
اين از عدالت است كه زنان و كنيزكان خويش را پشت پرده نشانى 
و دختران رســول خدا را به صورت اســير به اين سو و آن سو 
بكشــانى؟ نقاب آنــان را دريدى و صورت هاى آنان را آشــكار 

ساختى».1
زينبوقتى حضور اجتماعى خــود را، آن هم در مجلس يزيديان، ضرورى ديد فرياد 
خود را به گونه اى بلند كرد كه همه حاضران احســاس كردند صداى على بن ابى طالب
اســت كه از گلوى پر رنج دخترش زينب كبرىبه گوش همگان مى رسد. تمام 
سختى هاى كربال را جميل توصيف مى كند و نداى ما رأيت اال جميالى خود را در تاريخ 
ثبت مى كند؛ چون خدا را ناظر بر همه اين اتفاقات مى ديد و تكليف خود را خوب شناخت 

و خوب عملى كرد.
زينب كبرىعفت خويش را حتى در سخت ترين شرايط به نمايش گذاشت. مورخان 
نوشــته اند: «او صورت خود را با آستينش مى پوشاند؛ چون روسرى اش از او گرفته شده 
بــود».2 بعضى از اهل تحقيق در معناى جمله «دخلت زينب على ابن زياد و هى تســتر 
وجه ها بكّمها (﹐ّن ﹇﹠︀︻︀ ﹇︡ ا︠︢ ﹝﹠︀)» گفته اند، جهت پوشاندن صورت به آستين، همانا 
عدم تحمل ديدن دشمنان برادر خود حسينبوده است؛ نه اينكه آن حضرت صورت 
مباركش باز بوده باشد. نيز «قناع» پارچه اى است كه دور سر مى پيچند و ربطى به صورت 

ندارد كه به واسطه بردن آن، بى روپوش بمانند.
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روزى امام علىفرمود:« فاطمه جان! آيا غذايى 
ی  ِ︢ موجود است كه بياورى؟». پاســخ شنيد: «َو ا﹜ُ
 ﹤ِِ︋ ﹈َ︑ُ ْ︣ ْ﹩ ٌء آَ︔ َ︫ ُ︢ َ︔َ﹙︀ٍث إِ﹜︀ُ  ﹠ْ﹞ُ ︀﹡َ َ︡ َ﹈ َ﹝︀ َ﹋︀َن ِ︻ْ﹠ ُ﹆َ ﹜َ ُ︷︻َ
ِ︑ِ﹠﹩ : سوگند به خداوندى كه حق و قدر  ْ︣ َ︊ ْ︠ َ﹇︀َل أَ َ﹁َ﹙︀ َأ
تو را بزرگ شــمرد! سه روز است كه غذاى كافى در 
منزل نداريم و همان مقدار ناچيِز خوراكى را به شما بخشيدم و خود گرسنگى 

را تحمل كردم». امام علىفرمودند: «چرا اطالع ندادى؟».
 ﹟َْ︋ ︃َ﹜ِ﹩ ا ْ︧ ︀ً َ﹁َ﹆︀َل ﹜َ︀ َ︑ ﹫ْ َ︫  ﹈ََ﹛َ︃ ــ ْ︨ حضرت زهرا جواب دادند: «َ﹡َ︀ِ﹡﹩  أَْن  َأ
︃َ﹜ِ﹫﹥ : رسول خدا مرا نهى  ْ︧ ــْ﹩ ٍء َ︻ْ﹀﹢اً َو إِ﹜︀ُ َ﹁َ﹙︀ َ︑ َ︪ ︀ً إِْن َ︗︀َءِك ︋ِ ﹫ْــ َ︫  ﹈ِ ِ﹝︻َ
نمود از تو چيزى درخواســت كنم و به من سفارش كرد كه دخترم، چيزى از 
پسرعمويت درخواست نكن، اگر چيزى برايت آورد بپذير، واال تو درخواست 

چيزى را نداشته باش».7 
 ︀﹞َ ﹈َ َ︧ َ︐ِْ﹫﹩  ِ﹝ْ﹟ إِ﹜َِ﹩ أَْن ُ︑َ﹊﹙َِ︿ َ﹡ْ﹀ ْ︨ َ︃ ِ﹟ إِ﹡ِ﹩ ﹜َ َ︧ َْ﹛ا ︀َ︋ همچنين فرمود: « َ︀ َأ
ُر َ︻َ﹙ْ﹫﹥: اى اباالحسن! من از پروردگار خود حيا مى كنم چيزى را كه تو بر  ِ︡ ﹆ْ︑َ ︀َ﹛

آن توان و قدرت ندارى، از تو درخواست كنم».8
4.هنر فرزنددارى

هنر فرزنددارى، يكى ديگر از هنرهايى است كه بانوان ممتاز دارا هستند. در 
ســيره حضرت زهرا محبت به فرزندان و شخصيت بخشى و تشويق به 

علم آموزى مشهود است. 
حضرت زهرا به فرزندش امام حســنكه هفت ساله بود  فرمود: «به 
مسجد برو، آنچه را از پيامبر شنيدى فراگير و نزد من بيا و براى من بازگو كن».

سلمان فارســى مى گويد: «روزى حضرت فاطمه را ديدم، كه مشغول 
آسياب كردن غله است. فرزندش حسينبه گريه افتاد و بى تابى مى كرد. 
عرض كردم: براى كمك به شــما، غله را آسياب كنم يا بچه را آرام نمايم؟ 
حضرت فرمود: من به آرام كردن فرزند اولى هستم. شما آسياب را بچرخانيد».

اما چه گذشــت بر اميرالمؤمنين، آنگاه كه خبر شــهادت همسرش را به او 
رســاندند؛ آنگاه كه او راصدا بزند، اما ديگر جوابى از همســرش نشنود. چه 
مى گذرد در آن لحظاتى كه بى بى را شــبانه غســل و كفن كند و شبانه دفع 
نمايند. چقدر اندوهناك اســت لحظه اى كه همسرش را داخل قبر قرار داد، 
وقتى حضرت امير بر لب قبر نشست و فرمود: «اى قبر! من امانت خود را بتو 
مى ســپارم، اين جنازه دختر رسول خدا است». اما چه كردند با امانت رسول 
خدا؟كســى  كه پيامبر از او بوى بهشت را استشــمام مى كرد. چه كردند با 
خانه اى كه وقتى رســول خدا مى خواســت بر آن وارد شود اذن مى گرفت. 
آيا وقتى كه رســول خدا از ميان امت مى رفت صورت امانتش نيلى بود؟ آيا 

پهلويش شكسته بود؟

︋︀﹡﹢ی ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢︲﹢ع: ﹨﹠︣﹨︀ی ︋︀﹡﹢ان ﹝﹞︐︀ز
از دـــــــــ︡﹎︀ه
 ︨︣ور ز﹡︀ن ︻︀﹜﹛
حسن هرمز(طلبه سطح سه مركز تخصصى تبليغ)

چهار هنر در سيره اين بانوى ممتاز عبارت انداز:
1.هنر خويشتندارى

هنر خويشتندارى و خودكنترولى از زيباترين 
هنرهايى است كه حضرت زهرا به بانوان 
آموخت. برخى از جلوهاى اين هنر حفظ عفت 
و عصمت و حجاب بود. جريان پوشــش ايشان در برابر مرد نابينا كه 
َ: اگر او مرا  ِ︣ ﹛ّ ا﹜ ُ︪ َ ﹢َ﹨ُ أََراُه َو ﹩ِ﹡ِ︅ اِ﹡﹩ َ﹁ َ︣ َ ﹟ْ﹊َُ ﹜َْ﹛ مى فرمايند: «إِْن
نمى بيند، من او را مى بينم و او بو[ى زن نامحرم] را حس مى كند».1 
َم  َ︤ َِ︋︀ أَْن َ︑ْ﹙ همچنين در جايى ديگر مى فرمايند: «أَْدَ﹡﹩ َ﹝︀ َ︑ُ﹊﹢ُن ِ﹝ْ﹟ َر
َ︣ ︋َْ﹫ِ︐َ︀: نزديك ترين حاالت يك زن به خداوند متعال زمانى است  ︺ْ﹇َ
كه در منزل مى ماند[و به امور خانه دارى و تربيت فرزند مى پردازد]».2
متأسفانه در عصر ما، شياطين جن و انس تالش مى كنند به هر وسيله 
زنان مســلمان را از هويت خود جدا كنند و به معرض ديد نامحرمان 
بكشانند. ِقصه ُپر ُقصه تلخ الجزاير و اصالحات آتاترك و كالهى كه 
پهلوى بر ســر عده اى از زنان مسلمان گذاشت، تجربه  تلخ دورى از 

سبك زندگى اسالمى است. 
2.هنر شوهردارى

هنر شوهردارى يعنى اينكه زن كارى كند كه وقتى مرد پس از برخورد 
با مشكالت و سختى ها و كار روزانه با تنى خسته و روحى گرفته و پر 
مالل به خانه آمد، با ديدن چهره همسرش و شنيدن سخنان او و نيز 

مشاهده وضع خانه خستگى هايش برطرف شود.
 َ︣ ُه اذا َ﹡َ︷ ُ︣ ُ︧ ُ︣ ا﹜ِ﹠︧︀ِء ا﹜ِ︐﹩ َ︑ ﹫ َ︠ پيامبر گرامى اسالم مى فرمايند: «
ُه: بهترين زنان  ِ︣ ﹊ُ ︀﹝َِ︋ ︀ِ﹛︀﹞َ ﹐ َو ︀︧﹀ِ﹡َ ﹩﹁ِ ﹤ُ﹀ُِ﹛︀︑ُ ﹐ و ُ︣ َو ُ︑ِ︴﹫ُ︺ُ﹥ اِذا اََ﹝
آن است كه وقتى مرد به او نگرد مسرور شود و وقتى به او فرمان دهد 

اطاعت كند و با تن و مال خود بر خالف رضاى شوهر كارى نكند».3

شــخصيتى  ابعــاد  در  انديشــيدن 
حضرت فاطمه و نقش سازنده ايشان در 
صحنه هاى پاسدارى از فضيلت و ديانت، از 
آن رو داراى اهميت است كه آموزگارش نبى 
گرامى اســالم و تعاليمــش، تعاليم 
 انسان ساز قرآن كريم است. توجه به سبك و سيره حضرت زهرا
در عصر كسادى بازار ايمان، براى انسان هاى گريزپا و سرگردان، 
راهگشاست كه روح پرتالطم انسان را، در سايه سار نخل وجودش 
آرامش مى بخشــد و جان تشنه سراب زده را، از شراب طهور كوثر 
وجودش ســيراب مى نمايد. بهانه آفرينش، نه تنهاى سرور تمام 
بانوان عالم است، بلكه سيره رفتارى اش، سبكى پويا براى هر زمان 
خواهد بود. از اين رو هر زنى كه به دنبال كســب هنرهاى مادى و 
معنوى اســت، ناگزير بايد هنرهايى كه اين بانوى بهشتى داشته 

است را در سبك زندگى خود نهادينه كند.

 امام علىدرباره فاطمه
 مى فرمايند: «قسم به 
خدا! من فاطمه را هرگز 
خشمگين و مجبور به كارى 
نكردم، او هم هيچ گاه مرا خشــمگين و از دستورم 

سرپيچى نكرد».4
روزى اميرالمؤمنينوارد منزل شــد و فرمود: 
«فاطمه جان، ابوبكر به همراه عمر پشت در خانه 
منتظر اجازه ورود هســتند نظر شــما چيست؟». 
︋َْ﹫ُ︐َ﹈  َو    ُ️ ﹫ْ َ︊ ايشان به شــوهر خويش فرمود: «ا﹜ْ
ــ︀ء؛ خانه، خانه توست  َ︪ ُة َزْوَ︗ُ︐َ﹈ َ﹁︀ْ﹁َ︺﹏ َ﹝︀ َ︑ ُ︣ ُْ﹛ا
و من همسر تو هستم. هر آنچه مى خواهى انجام 

ده».5
3.هنر خانه دارى

يكى از حياتى ترين هنرهايى كه هر بانوى نمونه 
بايد داشــته باشد، هنر اداره امور خانه و تدبير منزل 
اســت تا موجبات آرامش خاطر و آســودگى بقيه 
اعضاى خانواده، به ويژه همسر فراهم شود. تقسم 
امور منزل و قناعت از جمله شئون خانه دارى است.
امام باقرفرمود: «حضرت فاطمه كارهاى 
منزل را بــا حضرت علىاين گونه تقســيم 
مى كردنــد كه خمير كردن آرد و نان پختن و تميز 
كردن و جارو زدن خانه بر عهده فاطمه باشد و 
كارهاى بيرون از منزل، از جمله جمع آورى هيزم و 

مواد اوليه غذايى را علىعهده دار شود».
امام صادقفرمود: «اين تقسيم كار با رهنمود 
رسول خدا انجام گرفت. آن گاه كه رسول خدا
 فرمود: كارهاى منزل را فاطمه و كارهاى 
بيرون منــزل را علىانجام دهد. حضرت زهرا

 ﹟َ﹞ِ ﹩﹠ِ﹚َ َ︠  با خوشحالى فرمودند: َ﹁َ﹙︀ َْ︺َ﹙ُ﹛ َ﹝︀ َد
﹙﹩ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ ︻﹙﹫﹥  ﹢ُل ا﹜﹙ُِ﹥︮  ُ︨ ︅ِْ﹋َ﹀ِ︀﹩ َر ِ︋ وِر إِ﹜︀ُ ا﹜﹙ُُ﹥  ُ︣ ّ︧ ا﹜
َ︗︀ِل: جز خدا كسى نمى داند  ِ︣ َ﹏ أَْرَ﹇︀ِب ا﹜ ّ﹝َ︑َ ﹤﹛و آ
كه از اين تقســيم كار تا چه اندازه خوشحال شدم؛ 
زيرا رسول خدا مرا از انجام كارهايى كه مربوط 

به مردان است، بازداشت».6 

︀ر ا﹔﹡ــ﹢ار؛ ج ٤٣،  ١. ︻﹑﹝ــ﹥ ﹝︖﹙︧ــ﹩؛︋ 
ص٩١. 

٢. ﹨﹞︀ن؛ ص٩٢. 
٣. ﹡︕ ا﹜﹀︀︭﹥؛ ص٤٦٩. 

﹫︪﹫﹟؛ ج٤٣، ص١٣٤.  ٤. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︎ 

ــ﹟ ﹇﹫︦ ا﹜﹑﹜ــ﹩؛ ج ٢،  ــ﹙﹫﹛︋  ٥. ﹋︐︀ب︨ 
ص٨٦٩.

٦. و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج ٢٠، ص١٧٢. 
٧. ︑﹀︧﹫︣ ا﹜︺﹫︀︫﹩؛ ج ١، ص١٧١. 
٨. ︑﹀︧﹫︣ ﹁︣ات ا﹜﹊﹢﹁﹩؛ ص٨٣. 

پى نوشت:

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

١٠١١



﹥ ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر      ورود ا﹝ــ︀م ر︲︀︋ 
امام رضادر دوم جمادى االول سال 201 
هجرى قمرى وارد نيشــابور شدند و مورد 
استقبال بى نظير مردم، به ويژه علماى اهل 
ســنت آن ديار قرار گرفتند و حديث متواتر 
︨﹙︧﹙﹤ الذهب را به اصرار و التماس محدثين 
بيــان فرمودند. در ايــن جريان نكات قابل 
توجهى در مصادر اهل سنت نقل شده است 

كه به آنها اشاره مى شود:  
﹙︧ـ﹙﹤ ا﹜︢﹨ـ︉ مورخين   ︨︒︡     
و محدثيـن اهـل سـنت از جملـه واقـدى، 
حاكـم نيشـابورى شـافعى، ابـن جـوزى 
حنبلـى جريـان ورود امـام و صـدور حديث 
︨﹙︧ـ﹙﹤ الذهـب را بـا اندكـى اختـالف، اين 
گونـه گـزارش كرده اند:  اباصلـت مى گويد:  
هنگامـى كـه على ملقب بـه رضا، خـدا از او 
خشـنود بـاد، سـوار بر اسـترى خاكسـترى 
مايـل بـه سـياه، از نيشـابور خـارج مى شـد 
همراهـش بـودم كـه در ايـن هنـگام احمد 
بن حـرب و يحيـى بن يحيـى و اسـحاق 
لـگام  دانشـمند  تعـدادى  و  بن راهويـه 
اسـترش را گرفتنـد و با حالت تضـرع و گريه 
و تبـرك بـه خـاك پاى اسـتر امـام، عرضه 
داشـتند:  اى فرزنـد رسـول خـدا ! بـه حـق 
پـدران پاكـت، حديثى بـراى مـا روايت كن 
كـه آن را از پـدرت از پدرانت شـنيده اى. پس 
سـر مباركـش را بيـرون آورد و فرمـود: پدرم 
موسـى از پـدرش جعفـر از پـدرش محّمد از 
پـدرش علـى از پـدرش حسـين از پـدرش 
علـى بـن ابى طالـب از رسـول خـدا روايت 
كـرد كـه فرمـود از جبرئيـل شـنيدم كـه 
مى گفـت كـه از خداوند شـنيدم مى فرمود:  
«إّ﹡ـ﹩ أ﹡ـ︀ ا﹜ّ﹙ـ﹥  ﹐ إ﹜ـ﹥ إّ﹐ أ﹡ـ︀ ﹁︀︻︊︡و﹡ـ﹩ َ﹝ـ﹟ 
︀﹖︠﹑ص  ︪ـ︀دة اَْن ﹐ إ﹜ـ﹥ إّ﹐ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︋  ︗ـ︀ء︋ 
ـَ﹏ ︭﹠ـ﹩، ﹁﹞ـ﹟ د︠ـ﹏ ︭﹠ـ﹩ اَِ﹝َ﹟  َ︠ َد
﹝ـ﹟ ︻︢ا︋ـ﹩: بـه راسـتى كـه مـن خداوندم 

خدايـى جـز من نيسـت؛ پس مرا بپرسـتيد. 
هـر كـه بـا شـهادت و گواهـى مخلصانه به 
ال الـه اّال اهللاّ  بيايـد در دژ مـن وارد مى شـود 
و هركـه در دژم داخـل شـود از عذابـم در 
امـان مى مانـد». و در روايتـى چـون كاروان 
 ︀︵حركـت كـرد، به ما فرمـود:  « اَ﹐︋ ︪ـ︣و
 ︀︵ـ︣و ـ︣و︵︀ ﹇﹫ـ﹏:  ِ﹝ـْ﹟︫  وأ﹡ـ︀ ﹝ـ﹟︫ 
︃ّ﹡ـُ﹥ إ﹝ـ︀م ﹝﹀︐ـ︣ض ا﹜︴︀︻ـ﹤: آگاه  ا﹖﹇ـ︣ار︋ 
باشـيد، شـروطى دارد و مـن از شـروط آن 
هسـتم. گفتـه شـده اسـت:  از شـروط كلمه 
اخـالص، اقـرار به واجـب بـودن اطاعت از 

اوسـت». 
 ﹥﹚︧﹚  ︨️برخى از منابع اهل سنت ادامه روا
الذهب(االبشروطها و انا من شروطها) را نقل 

نكرده اند. 
﹙︧ـ﹙﹤ ا﹜︢﹨ـ︉  تعـداد      ﹋︀︑︊ـ︀ن︨ 

گزارشـگران جريـان باشـكوه ورود امـام 
رضـا در نيشـابور را ده هزار، 
بيسـت هزار و سـى هزار تن نيز 
گـزارش كرده انـد كـه روايـت 
بيسـت هزار، مشـهور اسـت. 

و  ﹝ـ︣دم  ﹝﹢ا︲ـ︹       
ـ﹠️ تفصيل  ︻﹙﹞︀ی ا﹨﹏︨ 
جريـان ورود امـام رضـا  به 
نيشـابور و واكنش هـاى مـردم 
و علمـاى اهـل سـنت آن ديار را 
به ترتيـب، واقـدى، ابن جوزى 
حنبلـى و حاكـم نيشـابورى 
كرده انـد.  گـزارش  شـافعى 
نـكات گزارش هـاى يادشـده، 
بـه دو بخش تقسـيم مى شـود:  

الف) واكنش مردم 

﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

︎︀ ︋﹥ ︎︀ی آ﹁︐︀ب
︉ در ﹝﹠︀︋︹ ا﹨﹏ ︨﹠️ ︋︣ر︨﹩ ︡︒ ︨﹙︧﹙﹥ ا﹜︢﹨

محمد محسن مروجى طبسى
(مدرس و پژوهشگر تاريخ وكالم تطبيقى )

گروهى از علماى 
اهل سنت مانند 
خنجى اصفهانى 

شافعى شفابخشى 
اين حديث را مجّرب 

دانسته است.
او مى گويد:  «تجربه 

كرده ام كه به عيادت 
هر بيمارى كه رفتم و 
اجل او نرسيده بود، 

من به صدق، اين 
اسناد را بر او خواندم، 

حق به او در روز شفا 
كرامت فرمود و اثر 

صّحت، بى درنگ در او 
ظاهر گشت». 

﹝﹠︊︣  ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹁﹫︩ رو︲﹥

سيد محمد مهدى هاشمى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

مقدمه با زيارت نامه 
ا﹜︧ــ﹑م ︻﹙﹫﹈ ︀ ︨ــ﹫︡ة ﹡︧︀ء 
 ️﹠  ︋︀ ﹈﹫﹚︻ ا﹜︺︀﹜﹞﹫﹟ ا﹜︧ــ﹑م
 ︀ ﹈﹫﹚︻ ر︨﹢ل ا ﹜ّ﹙ـــ﹥ ا﹜︧ــ﹑م
زو︗﹤ و﹜﹪ ا ﹜ّ﹙ـــ﹥ ا﹜︧﹑م ︻﹙﹫﹈ 
﹫︡ي   ︨﹟﹫︧﹛︧ــ﹟ وا﹛أم ا ︀
︫︊︀ب أ﹨﹏ ا﹜︖﹠﹤ ا﹜︧﹑م ︻﹙﹫﹈ 
أ︐︀ ا﹜︭︡﹆﹤ ا﹜︪﹫︡ة ا﹜︧﹑م 
︻﹙﹫﹈ ا︐︀ ا﹜﹞︷﹙﹢﹝﹤ ا﹜﹞︽︭﹢︋﹤

گر نگاهى به ما كند زهرا
دردها را دوا كند زهرا

بر دل و جان ما صفا بخشد
گوشه چشمى به ما كند زهرا
كم مخوان عطاى بسيارش
آنچه خواهى عطا كند زهرا

نه عجب گر به وصف او گويند
خاك را كيميا كند زهرا

روز محشر كه از شفاعت خويش 
حشر ديگر به پا كند زهرا

اوج روضه 
يـك وقـت ديدنـد بابا دسـت از غسـل كشـيد. 
سـرش را بـه ديـوار گذاشـت و بلنـد بلنـد گريه 
كرد. اسـماء سـؤال كرد: چه شـده آقا؟ فرمودند: 

دسـتم بـه ورم بـازوى زهرايـم خورد.
ببين بشكسته پهلويش سيه گرديده بازويش

بريز آب روان رويش ولى آهسته آهسته
بود خون جارى ، اى اسماء هنوز از سينه زهرا

بنالم زين مصيبت ها، ولى آهسته آهسته
همه خواب و على بيدار سرش بنهاده بر ديوار

بگريد با دل خون بار، ولى آهسته آهسته
وقتــي حضرت زهرا را غســل دادند و كفن 
پوشــاندند، ديدند بچه ها بى صبرى مى كنند. 
صدا زد: «﹨﹙ّ﹞﹢ا ︑ــّ︤ودوا ﹝﹟ أّ﹝﹊﹛ ﹁︢ا ا﹜﹀︣اق 
وا﹜﹙﹆︀ء ﹁﹪ ا﹜︖ّ﹠﹤». حسنين آمدند، زينبين آمدند، 
سر را روى ســينه مادر گذاشتند و گريه كردند. 
حضرت علىمى فرمايند: «إّ﹡﹪ أ︫︡ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ 
ّ︡ت ︡︀ و︲ّ﹞︐﹞︀ إ﹜﹩  اّ﹡ ︡﹇ ︀ّ﹠️ وأّ﹡️ و﹝
︮︡ر﹨︀»؛ يعني خدا را شاهد مى گيرم كه فاطمه 
ناله اى كرد و دست هاى خود را گشود و حسنين را 
در آغوش گرفت و در اين حال شنيدم كه هاتفى 
 ︀﹠︻ ︀﹝︺﹁إر ﹟︧﹛أ︋︀ ا ︀ :از آسمان فرياد مى زد
﹁﹙﹆︡ أ︋﹊﹫︀ وا ﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝﹑﹊﹤ ا﹜︧﹞︀ء؛ يا على حسنين 
را از سينه مادر جدا كن. به خدا سوگند فرشتگان 

آسمان را به گريه انداختند.

پرورش مرثيه 
امام صادقفرمودنـد: «مادرم 
زهـرا فقـط مادر سـادات نيسـت؛ 
بلكـه مادر تمام شـيعيان اسـت». 
حـاال ببينيد اگـر مادرى جـوان در 
خانـه اى از دنيا بـرود اهل خانه چه 
حالـى دارند؟ صداى گريـه و زارى 
از آن خانـه بلنـد اسـت. اما خانه اى 
در مدينه هسـت كه مادر از دسـت 
داده انـد؛ ولـى حتـى نمى تواننـد 
بلنـد گريـه كننـد. حضـرت على
بـه بچه هـا سـفارش كردنـد 
كـه آهسـته گريـه كننـد. بچه ها 
آسـتين به دهـان گرفتـه آرام آرام 

دارنـد اشـك مى ريزنـد. 

گريز مصيبت 
خدايـا، اينجـا فرشـتگان گريـه و 
نالـه ايـن دو نازدانـه را نتوانسـتند 
تحمل كننـد؛ دل ها بسـوزد براى 
نـاز دانـه اباعبدا لّلــه، آن زمانـى 
كـه بـدن چاك چـاك و غـرق به 
خـون پـدر را ديـد و نالـه و شـيون 
كـرد؛ اما پاسـخ ناله هـاى او كعب 

نـى و تازيانـه بـود.
ا﹐ ﹜︺﹠﹤ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ ︻﹙﹪ ا﹜﹆﹢م ا﹜︷︀﹜﹞﹫﹟ 
و︨﹫﹙︺﹛ ا﹜︢﹟ ︸﹙﹞﹢ا أي ﹝﹠﹆﹙︉ 

﹠﹆﹙︊﹢ن.
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١٢١٣



1. استقبال با شكوه و بى نظير مردم هنگام 
ورود؛ 

2. ناله و فرياد و بى قرارى مردم؛ 
3. به خاك افتادن گروهى از مردم؛ 

 .4. بوسيدن جاى پاى مركب امام رضا
ب) واكنش علماى نامى اهل سّنت
1. تبّرك جستن علما به امام ؛

2. استقبال علماى نامدار اهل سّنت به همراه 
شاگردان و ساير دانشوران از امام ؛

3. التماس و گريه و زارى علماى اهل سّنت 
به پيشــگاه امام براى نماياندن چهره 

مبارك؛ 
4.  ا لتماس و گريه و زارى علماى اهل سّنت 
به امام براى نقل حديثى از اجداد طاهرينش؛ 
5. حضور ده يا بيســت و يا ســى هزار تن از 

خبرنگاران و گزارشگران اين جريان؛ 
6. سبقت گرفتن و چنگ زدن علماى نامى 

 .اهل سّنت به مركب امام
ـ﹠︀︠️ ︗︀ـ﹍︀ه ︻﹙﹞ـ︀ى ا﹨ـ﹏   ︫  

︨ـ﹠️ آن دـ︀ر
1.ابو زكريا يحيى بن يحيى تميمى ِمْنَقرى 

نيشابورى(226 ه. ق)
اهل ســنت از او به شــيخ االســالم، عالم 
خراسان، پيشواى مردم، امين و حجت تعبير 

كرده اند. 
2.ابــو عبــداهللاّ  احمد بن حــرب بن فيروز 

نيشابورى(234 ه. ق)
او پيشــوا و اســوه اهل حديث، رهبر دينى 
نيشــابور، از فقها، بزرگ عابــدان و فردى 

كم نظير بوده است. 
3.ابو يعقوب اسحاق بن راهَوْيه َمْرَوزى(238 

ه. ق)
او از پيشوايان اهل سّنت و علماى دينى است 
كه به تعبير اهل ســنت، حديث، فقه، حفظ، 
راست گويى و پرهيزكارى در وى جمع شده 

است. 
در︋ـ︀ره  ︨ـّ﹠️  ا﹨ـ﹏  دـ︡﹎︀ه     
حديـث  ا﹜︢﹨ـ︉  ︨﹙︧ـ﹙﹤  ︡ـ︒ 
︨﹙︧ـ﹙﹤ ا﹜︢﹨︉ از معدود احاديثى اسـت كه 
اكثـر بـزرگان اهـل سـّنت را بـه اعترافات و 
تأييـد اين حديث شـريف، واداشـته اسـت. 
احمد بن حنبل(241 ه. ق):  «اگر اين اســناد 
را بر ديوانه اى بخوانم از ديوانگى اش شــفا 

مى يابد». 
ابونعيم اصفهانى شافعى، قشيرى شافعى، 

ديلمى شافعى، زمخشرى حنفى، ابن قدامه 
مقدسى حنبلى، ســبط ابن جوزى حنفى، 
زرندى حنفى، ســيوطى شافعى و خنجى 
اصفهانى شــافعى با تكرار ســخنان احمد 
﹙︧﹙﹤ ا﹜︢﹨︉  بن حنبل، قاطعانه از حديث︨ 

دفاع كرده اند. 
گروهى از علماى اهل ســنت مانند خنجى 
اصفهانى شافعى شفابخشى اين حديث را 

مجّرب دانسته است.
او مى گويد:  «تجربه كرده ام كه به عيادت هر 
بيمارى كه رفتم و اجل او نرســيده بود، من 
به صدق، اين اســناد را بر او خواندم، حق به 
او در روز شــفا كرامت فرمود و اثر صّحت، 

بى درنگ در او ظاهر گشت». 
منابع:

١.ا︋﹟ ︗ــ﹢زى ﹠︊﹙﹩، ا︋﹢ا﹜﹀ــ︣ج ︻︊︡ا﹜︣﹞﹟؛  ا﹜﹞﹠︐︷﹛ ﹁﹩ 
﹫︣وت: دارا﹜﹀﹊︣(١٤١٥ق).  ︑﹢ار ا﹜﹞﹙﹢ك و اُ﹐َ﹝﹛؛︋ 

 ︉︢︑ ــ﹩؛﹚︻ ﹟  ︋︡﹝ــ︀﹁︺﹩، ا ٢.ا︋﹟ ︖︣ ︻︧ــ﹆﹑﹡﹩︫ 
ا﹜︐︢︉؛︋ ﹫︣وت: دارا﹜﹀﹊︣(١٤٠٤ق). 

 ︡﹝ّ﹞ ﹟ ﹟ ﹝ّ﹞ــ︡︋   ︋︡﹝ــ︀﹁︺﹩، ا ٣.ا︋﹟ ︖ــ︣ ﹨﹫︓﹞﹩︫ 
﹝﹣︨︧ــ﹤  ︋﹫ــ︣وت:  ا﹜ُ﹞ْ︣﹇ــ﹤؛  ا﹜︭﹢ا︻ــ﹅  ︋﹟ ︻﹙ــ﹩؛  

︀﹜﹤(١٤١٧ق).  ا﹜︨︣
︊ّ︀غ ﹝︀﹜﹊﹩؛ ا﹜﹀︭﹢ل ا﹜﹞ّ﹞﹤ ﹁﹩ ﹝︺︣﹁﹤ أ﹢ال ا﹔ّ﹞﹤؛  ٤.ا︋﹟ ︮

︋﹫︣وت: دارا﹐︲﹢اء(١٤٠٩ق). 
٥.ا︋﹟ ُ﹇︡ا﹝﹥ َ﹝ْ﹆︨︡﹩ ﹠︊﹙﹩، ﹝﹢﹁﹅ ا﹜︡﹟ ا︋﹢﹝ّ﹞︡ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥  
﹫︣وت:  ﹟ ﹝ّ﹞︡؛  ا﹜︐︊﹫﹫﹟ ﹁﹩ أ﹡︧ــ︀ب ا﹜﹆︫︣﹫﹫﹟؛︋   ︋︡﹝ا ﹟︋

﹝﹊︐︊﹤ ا﹜﹠︱﹤ ا﹜︺︣︋﹫﹤(١٤٠٨ ق). 
 ︊︡ا﹜ّ﹙ــ﹥ ؛  ︑︀ر︻ ﹟  ︋︡﹝ــ︀﹁︹ى، ا  ︫﹩﹡︀﹀︮٦.ا︋﹢ُ﹡︺﹫ــ﹛ ا

ا︮﹀︀ن؛︋ ﹫︣وت: دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹫﹞﹤(١٤١٠ق). 
﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ؛  ِ﹙﹫﹤ ا﹔و﹜﹫︀ء و   ︋︡﹝ا ،﹩︺﹁︀  ︫﹩﹡︀﹀︮٧.ا︋﹢ُ﹡︺﹫﹛ ا

︵︊﹆︀ت ا﹔︮﹀﹫︀ء؛︋ ﹫︣وت: دارا﹜﹀﹊︣(١٤١٦ق). 
﹟ ﹝ّ﹞︡؛  ﹁︣ا︡ ا﹜︧﹞︴﹫﹟ ﹁﹩  ــ︀﹁︺﹩، ا︋︣ا﹨﹫﹛︋   ︫﹩﹠﹢ِ︗ُ.٨
﹁︱︀﹏ ا﹜﹞︣︑︱﹩ وا﹜︊︐﹢ل و ا﹜︧ــ︊︴﹫﹟ و ا﹔﹞﹤ ﹝﹟ ذر︐﹛؛ 

︋﹫︣وت: ﹝﹣︨︧﹤ ا﹜﹞﹞﹢دی(١٤٠٠ق). 
﹟ ︧﹫﹟؛  ︑︣︗﹞﹥ و   ︋︡﹝ّ﹞ ،﹩︺﹁︀ــ ٩.︠﹙﹫﹀﹥ ﹡﹫︪ــ︀︋﹢رى︫ 

︑﹙﹫︬ ︑︀ر ﹡﹫︪︀︋﹢ر؛ ︑︣ان: ﹡︪︣ آ﹎﹥(١٣٧٥). 
︀ن؛   ــ﹟ روز︋  ــ︀﹁︺﹩، ﹁︱﹏ ا﹜ّ﹙﹥ ︋   ︫﹩﹡︀﹀︮ــ﹩ ا︖﹠ْ ُ︠ .١٠
﹠ــ﹍︀ه ︑︣︗﹞﹥ و ﹡︪ــ︣  ــ︀را؛ ︑︣ان: ﹡︪ــ︣︋  ﹝﹞︀ن ﹡︀﹝ــ﹥︋ 

﹋︐︀ب(︋﹩ ︑︀). 
︀ن؛ و︨﹫﹙﹤  ﹟ روز︋  ︀﹁︺﹩، ﹁︱﹏ ا﹜ّ﹙﹥ ︋   ︫﹩﹡︀﹀︮ا ﹩︖﹠ْ ُ︠ .١١
﹙﹢ات ︀رده ﹝︺︭﹢م؛ ﹇﹛:  ــ︣ح︮  ا﹜︀دم إ﹜﹩ ا﹜﹞︡وم در︫ 

ا﹡︐︪︀رات ا﹡︭︀ر︀ن(١٣٧٥). 
﹟ ︻﹞︣؛ ر︋﹫︹  ١٢.ز﹝︪ــ︣ى ﹠﹀﹩، ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ﹛ ﹝﹞ــ﹢د︋ 
﹫ــ︣وت: ﹝﹣︨︧ــ﹤ ا﹐︻﹙﹞﹩  ا﹔︋ــ︣ار و ﹡︭ــ﹢ص ا﹔︠︊︀ر؛︋ 

﹜﹙﹞︴︊﹢︻︀ت(١٤١٢ق). 
 ︣﹋ْ ِ︢ ١٣.︨ــ︊︳ ا︋﹟ ︗﹢زى ﹠﹀﹩؛ ︑︢﹋︣ة ا﹜﹢اص ﹝﹟ ا﹔ّ﹝﹤ ︋ِ

︀︭︬︠ ا﹔ّ﹞﹤؛︋ ﹫︣وت: ﹝﹣︨︧﹤ ا﹨﹏ ا﹜︊﹫️(١٤١٧ق). 
﹟ ﹝﹣﹝﹟؛  ﹟ ︧ــ﹟︋   ︋﹟﹞﹣﹞ ﹫ ــ︀﹁︺﹩،︫   ︫﹩︖﹠﹚َ ْ︊ ــ َ︫ ﹫︣وت: ١٤. ﹫ــ️ ا﹜﹠︊﹩ ا﹜﹞︐ــ︀ر؛︋  ﹡﹢را﹔︋︭ــ︀ر ﹁ــ﹩ ﹝﹠︀﹇︉ آل︋ 

دارا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤(١٤١٨ق). 
﹟ ︧﹫﹟؛ ا﹔﹝︀﹜﹩   ︋﹩﹫ ،﹩﹀﹠ ١٥.︫ــ︖︣ى ︗︣︗︀نى

ا﹜﹞﹫ّ︧﹫﹤؛︋ ﹫︣وت: دار ا﹜﹊︐︉ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤(١٤٢٢ق). 
١٦.︵︊︧﹩، ﹞ ︡﹝﹞︧ــ﹟؛  ا﹝︀م ر︲︀︋﹥ روا️ ا﹨﹏ 

︨﹠️؛ ﹇﹛: د﹜﹫﹏ ﹝︀(١٣٨٨). 
 ️روا ﹤ ﹙︧﹙﹤ ا﹜︢﹨︉︋   ︨︒︡ ؛﹟︧﹞ ︡﹝﹞ ،﹩︧︊︵.١٧

﹠️؛ ﹇﹛: د﹜﹫﹏ ﹝︀(١٣٨٩).  ا﹨﹏︨ 
﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛؛ ﹠︀︋﹫︹ ا﹜﹞﹢ّدة  ﹙﹫﹞︀ن︋   ︨︡﹫  ︨،﹩﹀﹠ ١٨.ُ﹇ْ﹠︡وزى

﹜︢وی ا﹜﹆︣بى؛ ﹇﹛: دار ا﹐︨﹢ة(١٤٢٢). 
︪︣ح   ︋︣︡﹆﹛؛ ﹁﹫︰ ا﹩﹚︻ ﹟ ︀﹁︺﹩ ︻︊︡ا﹜︣ؤوف︋  ١٩.َ﹝ّ﹠︀وى︫ 

ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜︭︽﹫︣؛︋ ﹫︣وت: دارا﹜﹀﹊︣(١٣٩١ق).

ابراهيم فرزند برومند مالك اشتر يار صميمى 
و صحابى خــاص اميرالمؤمنين على
اســت. ابراهيم از قبيله نخع و از فرماندهان 
شريف و با سيادتى بود كه به شجاعت و تدبير 
مشــهور بود. هر چند در منابع رجالى از وى 
ســخن چندانى به ميان نيامده است؛ اما به 
نظر شخصيت ابراهيم از نگاه فريقين داراى 
ابهاماتى است. در مجموع مى توان گفت در 
نگاه معاصرين و بسيارى از مورخان او داراى 
شــجاعت و تدبير بوده اســت. حضور او در 
جنگ صفين از مواردى اســت كه مورخان 
در وصف شجاعتش سخن بسيار گفته اند. 
به مناسبت كشته شدن «ابراهيم بن مالك 
اشــتر» در نبرد با خاندان اَُموى در سيزدهم 
جمادى االول به بررسى اين شخصيت مى 

پردازيم.
ـ︖︀ع  ابراهيـم نـه تنهـا       ا︋︣ا﹨﹫ـ﹛︫ 
در شـجاعت و شـهامت، بلكه در سـخاوت، 
جوانمـردى، ايمـان، اخـالق و محبـت بـه 
عـراق  مـردم  برتريـن  اهل بيتنيـز 
شـناخته مى شـده اسـت. ايـن بيـان را 
مى تـوان از جمـالت عالمه سـيد محسـن 
اميـن در كتـاب «اعيـان الشـيعه» بـه 
دسـت آورد. ايشـان در خصـوص ابراهيـم 
شـجاع،  مـردى  «ابراهيـم  مى نويسـد:  
سلحشـور، با شـهامت، صف شكن و رئيس 
بـود. او داراى طبعـى عالـى و همتـى بلنـد و 
طرفـدار حق بـود و داراى طبع شـعر و زبانى 
فصيـح و هوادار و دوسـتدار خاندان عصمت 
و طهـارت؛ همـان گونـه كه پـدرش مالك 
اشـتر نيـز داراى چنيـن صفـات و امتيـازات 
عالـى اى بـود و حـق هـم هميـن اسـت كه 
چنيـن فرزنـدى مجسـمه چنيـن پـدرى 

باشـد»1. 
ـ︐﹢ن ﹇﹫ـ︀م ﹝︐ـ︀ر        ا︋︣ا﹨﹫ـ﹛︨ 
ابراهيـم يكـى از شـخصيت هاى مؤثـر 
در قيـام مختـار اسـت. از نـگاه مورخيـن، 
ابراهيـم بـه هنـگام بيعت بـا مختار بسـيار 
 بـر قبـول ايـن قيـام از سـوى اهـل بيت
تأكيد داشـت؛ بـه همين دليل ابتـدا از بيعت 
بـا مختـار سـرباز زد؛ اما پـس از ديـدن نامه 

محمـد حنفيه در تأييد قيـام مختار، پذيرفت 
و بيعـت كرد 2 و همراه او قيام بزرگ شـيعيان 
عـراق را بـه راه انداخت. ابراهيم پـس از آغاز 
قيـام و به دسـت گرفتن امـور كوفه، فرمانده 
كل سـپاه مختار شـد و اقدامات بسـيارى در 

كوفـه و عـراق انجـام داد. 
︸ـ﹢ر  ︻︣︮ـ﹥  ︋︀رز︑︣ـ﹟        
ا︋︣ا﹨﹫ـ﹛ بـدون شـك مهم تريـن بخش 
زندگـى ابراهيـم از نگاه علمـاى علم رجال 
و مورخـان همراهـى ابراهيـم بن مالـك 
اشـتر با مختار اسـت. فرماندهى او درجنگ 
نهـر خـازر بارزتريـن عرصـه ظهـور و بروز 
قابليت هاى فرماندهى اين فرمانده شـجاع 
بـود. وى در شـمال عراق، با سـپاهيان شـام 
بـه جنـگ بزرگـى پرداخـت و پيروزى هاى 
فراوانـى بـه دسـت آورد. در اين جنگ سـپاه 
بيسـت هزار نفـرى عراق بر لشـكر 83 هزار 
نفرى شـام به فرماندهى عبيدا لّلــه بن زياد 
فائـق آمـد. ابن زيـاد نيز در نبـردى تن به تن 
بـا ابراهيـم به هالكت رسـيد. بديـن ترتيب 
انتقام خون شـهداى كربال از سـپاهيان شام 
گرفته شـد. شـايد قتـل ابـن زياد ملعـون با 
شـيوه اى بسـيار زيركانـه و ماهرانه توسـط 
ابراهيـم، مهم ترين دليل كسـانى باشـد كه 

او را تأييـد كرده انـد. 
︭ـ﹢ص ا︋︣ا﹨﹫﹛       ا︋︀﹝︀︑ـ﹩ در︠ 
حضـور نداشـتن ابراهيـم در كوفـه يكـى 
از داليـل عمـده شكسـت مختـار از سـپاه 
مى آيـد.  حسـاب  بـه  بن زبيـر  مصعـب 
اختالفـات ابراهيـم مالـك اشـتر و مختـار 
ثقفى بسـيار عميـق و جدى بـود؛ به طورى 
كـه بعـد از قتـل مختـار، ابراهيم بـا مصعب 

بيعـت كـرد. 
ابراهيم پس از كشتن ابن زياد از نهضت مختار 
كناره گرفته بود. از اين رو در پى حادثه حمله 
مصعب بن زبير در پيوستن به مختار تعلل و 
سســتى كرد. حتى گفته شده به نامه هاى 
مكرر و پشت سر هم مختار پس از شكست 

اوليه اش از قواى مصعب توجهى نكرد. 
از وى پس از قتل مختار به دست سپاهيان 
عبدا للّـــه بن زبيــر، از دو جناح متخاصم 

باقيمانده، يعنى ســپاه شــام به فرماندهى 
عبدالملك بن مروان و ســپاه حجاز و عراق 
به فرماندهى عبدا للّـــه بن زبير، دعوت به 
همكارى شد. او ترجيح داد به سپاه عبدا للّـه 
بن زبيــر بپيوندد، تا هدف هاى خويش را در 
ريشه كن كردن شجره خبيثه بنى اميه، جامه 

عمل بپوشاند. 
همين اقدام ابراهيم در تنها گذاشتن مختار 
و ســپس بيعت با زبيريان باعث ترســيم 
چهره اى منفى از ابراهيــم در ميان برخى 
علماى رجال شيعه شده است كه به همين 

دليل او را نكوهش كرده اند. 
در مقابل همراهى ابراهيم با مصعب از سوى 
كتب عامه مورد تحســين و در برخى موارد 
تنهــا رشــادت هاى او در ميدان هاى نبرد 
زبيريان ذكر شده اســت. زركلى در كتاب 
 ︡︀﹇ ﹜﹫﹨االعالم» خود مى نويسد:  «ا︋︣ا»
︫ــ︖︀ع، ﹝﹟ أ︮︀ب ﹝︭︺︉ ا︋﹟ ا﹜︤︋﹫︣، 
︫ــ︡ ﹝︺﹥ ا﹜﹢﹇︀︹ وو﹜﹩ ﹜ــ﹥ ا﹜﹢﹐︀ت و﹇︀د 
︗﹫﹢︫﹥ ﹁﹩ ﹝﹢ا︵﹟ ا﹜︪ــ︡ة. ﹋︀ن ﹝︭︺︉ 

 .3«﹤ ︋﹅︓و ﹤﹫﹚︻ ︡﹝︐︺
ـ︡ن ا︋︣ا﹨﹫ـ﹛ پـس از        ﹋︪ـ︐﹥︫ 
بـه  اشـتر  بن مالـك  ابراهيـم  پيوسـتن 
مصعب، شـاميان به وحشـت افتادند و براى 
جنگ بـا آنان بـه فرماندهـى عبدالملك به 
سـوى عـراق هجـوم آوردنـد. سـرانجام دو 

سـپاه در غرب عراق و در ناحيه «ِمسـكن»، 
در كنـار نهـر ُدجيـل، در نزديكى سـامرا، به 
هـم رسـيدند و بـه نبـرد خونيـن پرداختند. 
عبدالملك لشـكرى به فرماندهى برادرش 
محمـد بن مـروان، بـه جانب عراق گسـيل 
داشـت و سـپاه ديگـرى بـراى جنـگ بـا 

عبـداّهللا بن زبيـر بـه مكه فرسـتاد. 
تاريخ از خيانت زبيريان به ابراهيم حكايت دارد؛ 
چراكه مصعب حتى به هشدارهاى ابراهيم 
در خصوص شــيوه نبــرد و دقت در انتخاب 
فرماندهان توجهى نكرد. دست آخر ابراهيم 
در دام لشكر عبدالملك گرفتار شد و او را كه به 

شدت مقاومت مى كرد به قتل رساندند. 
قتل ابراهيم بن مالك اشــتر در 13 جمادى 
االولى سال 72 هجرى قمرى و در سن 40 

سالگى بيان شده است.4 
منابع روايى شيعه و سنى از ابراهيم بن مالك 
اشــتر به عنوان يكــى از روات حديث نام 
برده اند. او يكى از راويان روايت  هاى پدرش 
مالك اشتر بود كه حديث وفات ابوذر در ربذه 

از آن جمله است. 
پى نوشت:

١. ا︻﹫︀ن ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج٢، ص٢٠٠.
 ︡﹝﹞ از ﹡︀م ︡︺ ﹥ ︗️ ︻﹠﹢ان ﹡︀م «﹝︡ی»︋   ٢. ا﹜︊︐﹥ ا︋︣ا﹨﹫﹛︋ 
️ ﹡︀﹝﹥ ︑︣د︡ ﹋︣د؛ ا﹝︀ ﹝︐︀ر و︋ ︤ر﹎︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹨﹞︣اه  ﹠﹀﹫﹥، در︮ 

︀دت داد﹡︡. ️ ﹝﹀︀د ﹡︀﹝﹥︫   ︮﹤ ﹢د﹡︡،︋  ﹝︐︀ر آ﹝︡ه︋ 
٣. ا﹐︻﹑م؛ ج١، ص٥٨. 

︀﹜﹢﹁﹫︀ت؛ ج٦، ص٦٥.  ٤. ا﹜﹢ا﹁﹩︋ 

﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

سيد مهدى رضوى
(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)
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درخــت در ميان آفريده هاى الهى نشــانه 
صفت حيات خداوند و مظهر وصف جمال 
اوســت، در ميان ســوره بلند و بى نهايت 
آفرينشــش. درخت مظهر آفريدگارى خدا 
براى انسان هاست و زايش و ميرايى انسان ها 
را فراروى ديدگانشــان قرار مى دهد. در اين 
نوشتار به مناسبت روز درختكارى به اختصار 
جايگاه درخت و درختكارى و ميزان اهتمام 

بدان را در قرآن و روايات بررسى مى كنيم. 
   در︠ـ️ در ﹇ـ︣آن بـه لحـاظ لغـت 
شناسـى قـرآن كريـم واژه شـجر را در 
بيشـترين كاربـردش بـراى درخت بـه كار 
بـرده اسـت؛ گرچـه از ايـن واژه در برخـى 
مـوارد در معانـى ديگـرى نيـز اسـتفاده 
شـده اسـت؛ امـا پركاربردتريـن معنا همين 

معنـاى مـورد نظـر از درخـت اسـت. 
در قرآن درخت بر خداوند ســجده كرده و او 
را تسبيح مى كند. درخت در زندگى مؤمنان 
و اولياى الهى نقش به سزايى دارد و در موارد 
زيادى از آن براى رساندن معانى بلند قرآن 
استفاده شده اســت. از ماجراى خلقت آدم 
و حوا و رانده شــدن ايشان از بهشت برين 
گرفته1 تا ماجراى تولد حضرت عيســى كه 
در نزديكــى درخت نخلى رخ داد و حضرت 
مريم ضعف باردارى خود را با خوردن ثمره 
آن برطرف نمود، درخت نقش اساســى در 

آيات قران ايفا كرده است.2
عــالوه بر ايــن خــدا از درختــان براى 
عبرت آموزى مؤمنان و يادآورى 
معاد نيز بهره برده اســت. معاد 
كه به گفته برخى يك ســوم از 
آيات قرآن بدان اختصاص دارد 
و از مهم ترين معانى اى بوده كه 
خداوند به انتقال آن التفات داشته 
اســت. در برخى از آيات معاد با 
تمثيل به درخت و زندگى دوباره 
آن قياس شده اســت تا براى 

منكران حجتى قاطع باشد. 

   در︠ـ️ و در︠︐ـ﹊︀ری در روا︀ت 
توجـه ويـژه بـه درخـت و آثـار حيات بخش 
آن در زندگـى انسـان سـبب شـده اسـت تا 
در آموزه هـاى اسـالمى تأكيـد ويـژه اى بر 
درخـت و درختـكارى شـود. بر ايـن مهم در 
آموزه هـاى اسـالمى و به ويـژه در روايـات 
صـادره از اهل بيـت بـه حـدى اصـرار 
شـده اسـت كه هيچ مكتب و ديـن ديگرى 
را نمى تـوان از ايـن لحـاظ با اسـالم، به ويژه 
مكتـب حقه تشـيع، قياس كـرد. در رواياتى 
كـه از اهل بيـت و پيامبـر اعظـم صـادر 
شـده اسـت، براى درختـكارى پاداش هاى 
خاصـى نيز شـمرده شـده اسـت. در ادامه به 
برخـى از رواياتـى كـه در آنهـا ابعـاد دنيوى 
و اخـروى درختـكارى و حراسـت از محيط 
زيسـت آمـده اسـت، اشـاره مختصـرى 

مى كنيـم.
ًة  َ︣ ︖َ َ︫  َ︉ َ︭ پيامبر مى فرمايند: «َ﹝﹟ َ﹡
 ﹩︐َّ ︀﹫﹚َ︻َ وا﹜ِ﹆﹫ــ︀ِم ︀︷ِ﹀ِ ﹩ــ﹚︻َ َ︣ َ︊ َ︮ و 
 ︀﹨ ِ︣ ﹩ ٍء ُ︭︀ُب ِ﹝﹟ َ︔َ﹞ َ︫ َ︣ ﹋︀َن ﹜َُ﹥ ﹁﹩ ُ﹋﹏ِ  ﹝ِ︓︑ُ
ا﹜﹙ُ﹥ِ: هر كس درختى بكارد و در  َ︡ َ﹇ــٌ﹤ ِ︻﹠ َ︡ َ︮
نگهدارى آن بكوشــد تا ميوه دهد، در برابر 
هرچه از آن ميوه به دســت آيد، پاداشى نزد 
خدا خواهد داشت».3 رسول گرامى اسالم در 
 ﹥ُ︻َ︀ ُ︧ ️ِ ا﹜ حديث ديگرى فرمودند: «إن ﹇︀َ﹝
ُ﹋﹛ َ﹁︧ــ﹫َ﹙ٌ﹤، ﹁︅ِن ا︨ــَ︐︴︀َع أْن  ِ︡ َأ ِ︡ َ ﹩﹁ِ و
︀: اگر قيامت  ْ︨ ِ︣ ︽﹫َ﹚﹁َ ،︀ َ︨ ِ︣ ︽َ ﹩︐َّ َم﹢﹆َ﹐
فرا رسد و در دست يكى از شما نهالى باشد، 
چنانچه بتواند بكارد، فرصتى براى كاشتن 
داشــته باشــد بايد آن را بكارد».4 ايشــان 
همچنين در بيــان ديگرى تأكيد مى كنند: 
︉َ ا﹜﹙ُُ﹥  ︀ً إّ﹐ َ﹋َ︐ ُس َ︾︨︣ــ ِ︣ ︽َ ﹏ٍ︗ُــ﹟ َر﹞ِ ︀﹞»
ِ︣ ذ﹜َِ﹉  ُج ِ﹝﹟ َ︔َ﹞ ُ︣ ِ︣ َ﹇َ︡ر ﹝︀ َــ ﹜َــُ﹥ ِ﹝َ﹟ ا﹔︗
ا﹜َ︽ِ︣س: ﹨︣ ﹋﹥ ﹡︀﹜﹩︋ ﹊︀رد، خداوند به مقدار 
ميوه اى كه از آن درخت به دست مى آيد، در 

نامه اعمال او پاداش مى نويسد».5
امام صادق نيــز در بيانات خويش قطع 
درخت را مساوى با نزول عذاب خدا دانسته اند: 

«﹐َ︑﹆َ︴ُ︺﹢ا ا﹜︓ِ﹞︀َر َ﹁َ﹫︊َ︺َ︒ ا﹜﹙ُُ﹥ َ︻َ﹙﹫ُ﹊﹛ ا﹜َ︺︢اَب 
︀: درختان ميوه را قطع نكنيد كه خداوند  ْ︊ َ︮
بر شما عذاب فرو مى ريزد».6 ايشان در بيان 
﹢ا َوا﹜﹙ُِ﹥  ُ︨ ِ︣ ديگرى مى فرمايند: «اِزَرُ︻﹢ا و ا︾
 :﹤ُ﹠﹞ِ َ︉ ﹝︀ َ︻ِ﹞َ﹏ ا﹜ّ﹠ــ︀ُس َ︻َ﹞ً﹑ اََ︗﹏ُ و ﹐أ︵َ﹫
كشــت كنيد و درخت بنشانيد؛ به خدا قسم 
آدميان كارى برتر و پاك تر از اين نكرده اند».7
عالوه بر روايات فــوق در كتب حديثى به 
تفصيل درباره اهميت درخت و درختكارى 
بحث شده است كه رجوع به آن براى كشف 
ميزان اهتمام دين اسالم و مذهب حقه تشيع 
به فضاى سبز، محيط زيست، خاصه درخت 

و درختكارى پيشنهاد مى شود. 
     در︠︐ـ﹊︀ری ﹡﹫︀ز ا﹝ـ︣وز ︗︀﹝︺﹥ 
امـروزه بـا توجه به آلوده شـدن بيش از پيش 
هوا كه در نتيجه نابودى اكوسيسـتم طبيعى 
پيرامـون زميـن بـه  وسـيله آالينده هـاى 
شـيميايى و صنعتى از سويى و صنعت حمل 
و نقـل از سـوى ديگـر اسـت، اهميـت ايـن 
تصفيـه كننده هاى طبيعى و خـدادى براى 
مـردم روشـن تر شـده اسـت. ايـن مسـئله 
سـبب شـده كه در كشـورهايى مانند ايران 
سـازمانى ماننـد محيـط زيسـت و در برخى 
كشـورها حتـى وزارتخانـه اى به ايـن نام در 
نظر گرفته شـود. باالترين مقامات مسـئول 
در كشـورها نيـز بـراى نشـان دادن اهميت 
ايـن امـر اقدامات نمادينى در راسـتاى تبليغ 
درخـت و درخـت كارى انجـام مى دهنـد؛ 
چنان كـه در جمهـورى اسـالمى ايـران نيز 
مقـام معظـم رهبـرى هر سـاله توجـه خود 
بـه اين مسـئله مهـم را با كاشـتن يك اصله 
درخـت نشـان مى دهنـد و سـعى در الگـو 

سـازى بـراى آحـاد مـردم ايـران دارند. 
ايشان در مراسم درختكارى سال گذشته با 
كاشتن دو نهال يادآورى كردند: «گاليه اى 
كه از مســئوالن مرتبط با موضوع درخت و 
درختكارى وجود دارد، اين اســت كه گاهى 
صدهــا درخت در جاهايى كــه نبايد قطع 

بشوند، قطع مى شوند». 
عالوه بر غصب زمين هاى اطراف شهرها و 
آبادى ها و از بين رفتن پوشش گياهى توسط 
برخى افراد سودجو كه سبزى اين مناطق را 
به سيمان و ساختمان هاى بلندمرتبه تبديل 
مى كنند، مجموعه  جنگل هاى كشور نيز در 

معرض تهديد قرار دارد. 
حضرت آيت ا للّـــه خامنه اى بــا تأكيد بر 
ضرورت شــكل گيرى عزم و اراده  راســخ 
براى جلوگيرى از تصرف غيرقانونى مناطق 
اطراف شــهرهاى بــزرگ تصريح كردند: 
«از بين رفتن محيط ســبز اطراف شهرها ، 
به خصوص جنگل ها، مشــكالت متعدد 
بشــرى را به دنبال دارد كه همه  مسئولين 
مرتبط با موضوع در دولــت، مجلس، قوه  
قضائيه و شهردارى ها بايد براى جلوگيرى 
از پيشرفت اين حركت غلط، اقدام جدى به 

عمل آورند».8
اين در حالى است كه هواى اين روزهاى اكثر 
مناطق كشور به علل پيش گفته در شرايط 
بحرانى قــرار دارد و تنها راه حل اين معضل 
توجه به روايات و آيات روشنگر دين اسالم 
و جلوگيرى از نابودى بى رويه فضاى ســبز 
و قطع درختان است. با مراجعه اى كوتاه به 
مراكز خبر رسانى مى توان از عمق فاجعه اى 
كــه به علت كوتاهى از حراســت از محيط 
زيست، به ويژه درختان رخ داده است و نتايج 

مخرب آن مطلع شد. 
پى نوشت:
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﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

︐ـــــــ﹩ ﹝﹩ ﹡︪ـ ﹡ــ﹛ ️ ︠﹢د د︠ر ︋﹥ د︨

دين مبين اســالم نسبت به آداب و رسوم هر ملتى رفتار مناســبى دارد. اين دين در برخورد با 
فرهنگ هاى ملت هاى مختلف هيچ گاه به دنبال بر چيدن و از بين بردن همه سنت هاى قومى 
و ملى نبوده، بلكه در پى جهت دهى مناسب به آن سنت ها براى رسيدن به تكامل معنوى بشر 

است. نوع برخورد اسالم با سنت هاى عصر جاهليت به روشنى اين مطلب را اثبات مى كند. 
نوروز در بين ايرانيان از اهميت خاصى برخوردار اســت؛ به طورى كه در اين روز آداب و رسوم 
خاصى در بين آنان متداول است. اين نوشتار به دنبال بررسى جايگاه نوروز در روايات شيعه و نوع 

برخورد معصومين در قبال اين عيد باستانى ايرانيان و آداب و رسوم آن است. 

﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

﹤﹠︧ ️ ﹠︨ ﹉ روز﹢﹡
حسين زمان پور كياسرى (طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

در جمهورى اسالمى 
ايران نيز مقام معظم 
رهبرى هر ساله توجه 
خود به اين مسئله 
مهم را با كاشتن يك 
اصله درخت نشان 
مى دهند و سعى در 
الگو سازى براى آحاد 
مردم ايران دارند. 
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   تاريخچـه نـوروز نـوروز و مهـرگان، دو عيـد بزرگ 
ايرانيـان هسـتند. نـوروز در روزگار جمشـيد، چهارميـن 
پادشـاه دوره پيشـدادى پديـد و در پادشـاهى او به صورت 
آييـن در آمـده اسـت.1 در اينكـه نـوروز دقيقـاً بـه كـدام 
روز در تقويـم ايرانيـان اطـالق مى شـود؛ اختـالف نظـر وجود 
دارد، امـا قـول مشـهور و معروف همـان روز اول فروردين اسـت. 
شـيخ انصـارى در ايـن باره مى نويسـد:  «﹁ـ︀ن ا﹐﹇﹢ال ﹁ـ﹩ ︑︺﹫﹫﹟ 
ا﹜﹠﹫︣وز﹝︐﹙﹀﹥ و ا﹜﹞︪ـ﹢ر ا﹜﹞︺ـ︣وف ا﹒ن ﹨﹢ ﹢م ا﹡︐﹆︀ل ا﹜︪ـ﹞︦ 
ا﹜ـ﹩ ا﹜﹞ـ﹏».2 افـراد ديگـرى هم ماننـد ابن فهد حلى، مجلسـّيين 
و... كـه تعدادشـان در بيـن علمـا كم نيسـت، همين قول را مشـهور 

مى داننـد. 
   نـوروز در متـون روايـى بعد از جمع آورى و بررسـى احاديثى كه 
دربـاره نـوروز سـخن گفته اند، مى تـوان ايـن احاديث را به دو دسـته 
تقسـيم كـرد:  الـف) احاديثـى كه عيـد نـوروز و اعمـال در آن را تأييد 
مى كننـد؛ ب) احاديثـى كـه ايـن روز و سـنت هاى در آن را مـردود 

مى داننـد و قبـول ندارنـد. 
دسته اول 

بســيارى از كتب روايى شيعه و حتى اهل سنت در بر دارنده احاديثى 
هســتند كه به نحوى اين روز را تأييد مى كنند. كتاب كافى،3 من ال 
يحضره الفقيه4 و تهذيب5 از كتب اربعه و كتاب هاى ديگرى همچون 
دعائم االسالم،6 مصباح المتهجد،7 وســائل الشيعه،8 بحار االنوار،9 
مستدرك الوسائل 10 و... از جمله اين كتب هستند. مضمون روايات 
اين دســته قبول اصل نوروز و سفارش به انجام برخى كارها در اين 

عيد است. 
دسته دوم 

مضمون اين دســته از روايات مردود دانستن چنين عيدى در اسالم 
است. جناب ابن شهر آشوب در المناقب روايتى را از امام كاظمدر 
همين ارتباط نقل مى كنند كه مضمون آن اين است كه اين اعياد در 

اسالم نابود شده اند.11
   بررسـى روايـات از آنجايـى كـه برخـى مقـاالت 12 بـه شـكل 
مفصـل بـه بحث سـندى و حديثـى اين روايـات پرداخته انـد، در اين 
قسـمت اجمـاًال بـه ايـن موضـوع مى پردازيـم. بسـيارى از علما در 
مقايسـه ايـن دو دسـته از روايـات، احاديـث دسـته اول را مشـهورتر 
مى داننـد؛13 امـا طرفداران دسـته دوم ايراداتى را به ايـن احاديث وارد 
كرده انـد كـه ضعف سـندى، تناقض در محتـوا، عدم تطبيـق وقايع 
ذكـر شـده بـا واقعيت خارجـى، معلـوم نبودن نـوروز و ترويج شـعائر 

مجـوس، از جملـه ايـن ايرادات اسـت. 
گروه اول به اين ايرادات پاسخ داده اند و شهرت را جابر ضعف سند 
دانسته اند و زمان دقيق نوروز را اول فروردين عنوان كرده اند و 
گفته اند مراســم نوروز هيچ گونه تأييدى بر مجوس نيست. از 
طرفى احتمال اينكه روايت مناقب تقيه اى صادر شده باشد هم 

زياد است. 
    جمع بنـدى پايانـى روايـات  در اينكـه روايـات دسـته اول(تأييد 

نـوروز) از شـهرت بيشـترى نسـبت بـه دسـته دوم برخـوردار اسـت 
شـكى وجـود نـدارد؛ اما حتـى اگر بخواهيـم به دليل ضعف سـندى 
هـر دو دسـته ايـن روايـات را كنـار بزنيم، بـاز اصل اولـى و مقتضاى 
قاعـده عمومى  اقتضـاى قبول اين عيد و تأييد سـنت هاى آن را دارد؛ 
چـرا كـه از ناحيه شـارع ردعـى مبنى بر انـكار يا برهم زدن رسـوم آن 
نيامـده اسـت و تـا زمانـى كه چنين منعـى از ناحيه شـارع نيايد، يعنى 
مـورد قبـول اسـالم اسـت. علـىدر نامه خود بـه مالك اشـتر به 
هميـن اصـل اولـى اسـالم در مواجـه بـا سـنن و آداب مـردم اشـاره 
مى كننـد و مى فرماينـد «و ال تنقـض سـنه صالحه عمـل بها صدور 

هذه االمـه».14
   آداب نـوروز علمـاى زيـادى از قديـم تـا به حال در مـورد اعمال 
و آداب ايـن روز سـخن گفته انـد و بـه اعمال خاصى در اين روز اشـاره 
كرده انـد. بنابرايـن در اصـل انجـام اين اعمال بين علما شـكى وجود 
نـدارد. لكـن تنهـا تفاوتى كـه در بيـن اين اقوال مشـاهده مى شـود 
در ايـن اسـت كـه اين اعمـال با قصـد تقرب انجـام گيرد يـا به قصد 
رجـا؟ برخـى تصريـح دارنـد كه ايـن اعمال بايـد به قصد رجـا انجام 
شـود.15 چراكـه دليل محكمـى بر اثبـات آن در روايـات نداريم و بايد 

از راه تسـامح در ادلـه سـنن آن را قبـول كنيم. 
در ادامــه به روايت معلى بن خنيس اشــاره مى كنيم كه در بردارنده 

بسيارى از اين اعمال است:  
 «امام صادقدر باره روز نوروز فرمود:  هنگامى كه نوروز شد، غسل 
كن و لباس پاكيزه بپوش و خودت را خوشبو ساز و آن روز را روزه بدار. 
پــس هنگامى كه نماز ظهر و عصر و نافله هاى آن را به جاى آوردى، 
نمازى چهار ركعتى بگزار كه در ركعت اّول آن، سوره حمد و ده مرتبه 
سوره قدر را مى خوانى؛ در ركعت دوم آن، سوره حمد و ده مرتبه سوره 
كافرون را مى خوانى؛ در ركعت سوم آن، سوره حمد و ده مرتبه سوره 
توحيد را مى خوانى و در ركعت چهارم، سوره حمد را با سوره هاى فلق 
و ناس. پس از نماز هم سجده شكر مى گزارى و دعا مى كنى. [بدين 

ترتيب] گناهان پنجاه ساله ات بخشوده مى شود».
در اعمال نوروز بايد به اين نكته توجه داشــت كه دعاى ابتداى سال 
تحويل از دعاهاى مأثوره در اين روز نيســت؛ بلكه به دليل محتواى 
مناسب آن با آغاز سال نو و سفارش به دعا در اين روز، در اول تحويل 

سال و نوروز خوانده مى شود.  
پى نوشت:
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 ︀ر︑ ️﹞︡﹇ ﹤  ﹝︧︖︡ی︋ 
مســجد جامع بازار تهران يكــى از كهن 
ســال ترين مســاجد ايران و قديمى ترين 
مســجد تهران اســت. به جرئت مى توان 
گفت شــكل گيرى بــازار تهــران و بافت 
مسكونى تهران قديم بر محور اين مسجد 
بوده اســت. مسجدى با شش شبستان كه 
«چهل ستون» با 2000 متر مربع بزرگترين 
آنهاســت. آيت ا للّـــه ميرزا مسيح مجتهد 
تهرانى كه فرزند قاضى سعيد استرآبادى بود، 
سنگ بناى اين شبســتان را در زمان قاجار 
نهاد و از آن پس فرزند دانشــمندش ميرزا 
عبدا للّـه مجتهد تهرانى آن را بازسازى كرد 
و رونق بخشــيد. حاج شيخ حسن آقا سعيد 
تهرانى نوه ميرزا مسيح مجتهد با اقتدا به تبار 
پاك خود، اين مسجد را تبديل به يك مركز 
بزرگ فرهنگى و مذهبى كرد. مسجدى كه 
محل نشر معارف تشيع و قطعه اى نورانى در 
شب هاى سياه طاغوت شد. او كتابخانه اى 
عظيــم در 2600 متر بنا و 900 متر ســالن 
مطالعه ســاخت كه در سه طبقه چهل هزار 
جلد كتاب را در خود جاى داده است. بخشى 
از اين بناى بزرگ گنجينه قرآن كريم است 
با بيش از هزار جلد قرآن نفيس به زبان هاى 
مختلف دنيا. آيت ا للّـه آقا شيخ حسن سعيد 

تهرانى امام جماعت اين مسجد نيز بود. 
  ﹝ـ︣دی از ︑︊ـ︀ر ︋ـ︤رگ ﹝ـ︣دان 

︮﹫︀﹡ـ️  و  د︀﹡ـ️ 

آيـت ا لّلــه شـيخ حسـن سـعيد تهرانـى( 
چهل سـتونى) در سـال 1296 هجـرى 
شمسـى در تهـران و در خانـدان فقاهـت و 
اجتهـاد بـه دنيـا آمـد. وى فرزند آيت ا لّلــه 
العظمـى حـاج ميـرزا مسـيح مجتهـدى 
تهرانى( اسـتر آبادى) اسـت كـه در نهضت 
امـام خمينـى(ره) بـه حمايـت از نهضـت 
روحانيـت پرداخـت. ميـرزا مسـيح فرزنـد 
قاضـى اسـترآبادى اسـت كـه پـس از 
مهاجـرت از گـرگان و ادامـه تحصيل در قم 
و نجـف، به تهـران آمد و بـه مجتهد تهرانى 
معـروف گشـت. ميرزا مسـيح در واقعه ظلم 
و سـتم روس هـا دسـتور حملـه به سـفارت 
روس را صـادر كـرد كـه به قتـل وزير مختار 
روس گريبا ديدوف منجر شـد. ميرزا مسـيح 
را هجـده سـال بـه نجـف تبعيد كردنـد و به 
جـاى وى فرزند دانشـورش ميرزا عبدا لّلــه 
بـه امامـت جماعـت مسـجدى كه پـدر بنا 

نهـاده بـود همت گماشـت. 
آقا شيخ حســن تحت نظارت پدر در تهران 
و قم دروس مقدمات و ســطح را فرا گرفت. 
استعداد شــگرف و حافظه فوق العاده وى 
باعث شد به سرعت مدارج علمى را طى كند. 
در 25 ســالگى به دانشگاه معقول و منقول 
رفت و ليسانس الهيات را اخذ كرد. سپس به 
نجف اشرف مهاجرت كرد و به مدت پانزده 
سال از محضر بزرگان حوزه نجف، حضرات 
آيات شيخ حسين حلى، سيد محسن حكيم 
و سيد ابوالقاســم خويى بهره ها برد كه در 
اين بين خود را بيشــتر مديون شيخ حسين 
حلى مى دانست و از وى به عظمت علمى و 
مقامات روحانى ياد مى كرد. حاصل زحمات 
علمى او تقريرات فقه و اصول شيخ حسين 
حلى، تقريرات اصول فقه مرحوم آيت ا للّـه 
خويى و تقريرات فقه (حج) مرحوم آيت ا للّـه 
حكيم اســت. در بين تأليفات ايشان دليل 

﹤︺﹫︫ ﹌﹠﹨︣ ︀ن ﹁ ﹝︣︋ز
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︻︣وة ا﹜﹢︔﹆﹩ در دو جلد و موسوعه المكاسب 
در چهار جلد جايگاه ويژه اى دارند.

﹢د    د︾︡︾﹥ ا︮﹙﹩ او د﹁︀ع از ︑︪﹫︹︋ 
او را بايـد در زمـره عالمـان درد آشـنايى 
دانسـت كه در ظلمـات دوران ستمشـاهى 
تـوان علمـى، قـوت انديشـه، قلـم و بيـان 
رسـاى خـود را محـدود بـه مخاطبـان 
كم شـمار نكردنـد؛ آثـار وى گـواه ايـن ادعا 
هسـتند: اصـول ديـن؛ حسـين از ديـدگاه 
وحـى و اهل بيـت؛ حكومت از ديـدگاه قرآن 
و عتـرت؛ دائـره المعـارف دوازده جلـدى 
قرآن؛ سـيره رسـول ا لّلــه سـنت ا لّلــه؛ ما 
بـا خـدا كار داريـم؛ مهـدى مـا راهگشـاى 
عالـم؛ واليـت فقيـه ره آورد غدير؛ الرسـول 
يدعوكم؛ الرسـول و الشـيعه؛ الرسـول يحد 
ثنـا و .... . برخـى از ايـن آثـار بـه زبان هـاى 
فارسـى و عربـى و ديگـر زبان ها بـه تحرير 
در آمده انـد. در همـه ايـن آثـار دغدغـه يك 
چيز اسـت: دفاع از حريم تشـيع و مرزبانى از 

.عقايـد مذهـب راسـتين اهل بيـت
 ﹏ ︨ـ︐﹢ن، ﹝︧ـ︖︡، ﹝︡ر︨﹥، 

 ﹤﹡︀︋︀︐﹋
او بـه امـور فرهنگـى مـردم و مسـلمانان 
غصـه  داشـت.  ويـژه اى  حساسـيت 
هميشـگى اش نسـل جـوان و آينده سـاز 
بـود؛ از ايـن رو در كنـار اقامـه نمـاز جماعت 
در شبسـتان چهل سـتون بـه وعظ و ارشـاد 
عمـوم مـردم مى پرداخـت. همـت واالى 
خـود را بر رفع نياز نيازمندان وگره گشـايى از 
آنـان مى گذاشـت. وى بـراى تربيت طالب 
مدرسـه اى بنا نهاد. او از طلبه ها دسـتگيرى 
علمـى  و معنـوى مى كـرد. طلبه پـرورى و 

شـاگرد پرورى از خصيصه هـاى بـارز او بود. 
با اين همه شــيخ حسن ســعيد باز هم آرام 
نداشــت. اوايل دهه چهل كتابخانه مسجد 
چهل ســتون را بنيان نهــاد. او براى جذب 
جوانان همه  كار مى كرد؛ جلســات بحث و 
بررسى، پرسش و پاسخ، برگزارى مسابقات 
گوناگــون، برگزارى جشــن هاى بزرگ 
مذهبى، و دعوت از بزرگانى مانند شــهيد 
مطهرى، آيت ا للّـــه سبحانى، آيت ا للّـــه 
مكارم شيرازى از نمونه اقدامات وى بود. او 
جوانان و دانشجويان را به نوشتن و مطالعه 
تشويق مى كرد. نشــريه «بررسى جوانان 
درباره مسايل سياســى» در هفت شماره، 

ثمره آن تالش ها است. 
شــهيد مطهرى درباره ابتــكارات مرحوم 
سعيد تهرانى مى گويد: «من اين كار جناب 
آقاى ســعيد را كه با وارد كــردن جوانان در 
بررسى هاى اسالمى گام مثبت و مفيدى در 
راه نشر تعالم اسالمى برداشته اند به معظم له 

تبريك مى گويم».
حضرت آيت ا للّـــه مكارم در اين باره گفته 
است: «يادم نمى رود، در اين مكان و در زمان 
طاغوت تالش هاى آبرومندى براى نسل 
جوان كه آن روز به شــدت در معرض خطر 
بــود، مى شــد.كالس هاى درس و ارتباط 
نسل جوان با كتابخانه ايشان، بدون مبالغه 

چشمگير و قابل مالحظه بود».
بــه دليل فعاليت ها بارها مــورد اذيت و آزار 
ساواك قرار گرفت. نفوذ وى باعث مى شد 
نتوانند وى را براى مدت زيادى در زندان نگاه 
دارند. او فعاليت هايش را در قالب جزوه هايى 
كوچك نشــر مى داد. نامه هــا، كتاب ها، 
ســخنرانى ها و نشــريات او به كشورهاى 
آســيايى، اروپايــى و آفريقايــى ارســال 
مى شــد؛ آن چنان كه نام مسجد و كتابخانه 
چهل ستون در تراز مراكز فرهنگى برجسته 

جهان تشيع قرار گرفت.
﹏ ︨ـ︐﹢ن،  ﹇ـ︣آن  ﹎﹠︖﹫﹠ـ﹥    
﹝︣﹋ـ︤ ﹡︪ـ︣ ﹁︣﹨﹠ـ﹌ ﹇ـ︣آن اكثـر 
كتاب هاى كتابخانه مسـجد چهل سـتون، 
اختصـاص بـه تفسـير قـرآن و علـوم قرآن 
دارد. وى اهتمـام فراوانـى بـه جمـع آورى 
قرآن در زبان هاى مختلف داشـت. گنجينه 
قرآن كتابخانه مسـجد چهل ستون از اولين 
موزه هـاى قرآنـى كشـور اسـت كـه بدون 
هيچ گونه پشـتوانه مالى از سـوى حكومت و 
على رغـم همـه مانع تراشـى هاى طاغوت، 

پـا گرفـت. رهاورد ايـن مركز بـزرگ قرآنى 
دايره المعـارف دوازده جلـدى قـرآن اسـت. 
وى از هميـن گنجينـه قـرآن را در چهـارده 
شـكل متفـاوت، منتشـر و به جهان اسـالم 

ارسـال كـرد.
︀ ︵︀︾﹢ت     ﹋︀﹡﹢ن ﹝︊︀رزه︋ 

ايـن مسـجد خاطـرات زيـادى از مبـارزات 
علمـى تهران بـه يـاد دارد؛ از جنبـش مردم 
تهـران عليـه اسـتعمار روس بـه رهبـرى 
ميـرزا مسـيح تهرانى تـا ايفاى نقـش فعال 
در حمايـت از نهضت امـام و پيروزى انقالب 
اسـالمى. نام آيت ا لّلــه شـيخ حسـن سعيد 
و والـد بزرگـوارش پاى همـه اعالميه هاى 
حمايـت از امـام خمينـى وجـود دارد. ارتباط 
عاطفـى وى بـا امـام و عالقه حضـرت امام 
بـه ايشـان و پـدر بزرگـوارش در البـه الى 
سـطور تاريـخ ايـران اسـالمى آمده اسـت.

︣واز  ︧︐﹍﹩ ﹡︢︎︀︣ ︑︀ ز﹝︀ن︎   ︠  
هشـتاد سـال عمـر بابركـت كـه بيـش از 
شـصت سـال از آن در تحصيـل و تدريس و 
تبليـغ معارف الهى گذشـت. بيـش از چهل 
سـال امامـت مسـجد كهن و بـزرگ تهران 
بـا عمـرى تـالش، روحيـه اى شـاد، طبعى 
آرام، تواضعـى مثـال زدنـى، و بـا حضـورى 

هميشـگى در بيـن مردم سـپرى شـد.
فرزندش مى گويد: «ايــن اواخر يك روز از 
بــازار آمد، خيس عرق بود. گفتم: آقا! چرا به 
بازار مى رويد؟ چرا به مسجد مى رويد؟ گفت: 
اگر كار نكنم ، بگو بايد بميرم! كسى كه مال 
امام زمان را مى خورد بازنشستگى ندارد؛ 

بايد تا زمانى كه زنده است كار كند».
روز چهارشنبه، ساعت 17:30، روز نوزدهم 
شعبان 1416 برابر با 21 دى ماه سال 1374، 
روح پاك دانشــمند مجاهد، چراغ محفل 
گرفتاران و مرهم دل هاى پريشان، مرحوم 
آيت ا للّـــه شيخ حسن ســعيد تهرانى به 
ملكوت پرواز كرد. مقام معظم رهبرى از آن 
عالم جليل القدر تجليل كرد و پيكر مطهرش 
پس از تشييع با شكوه به قم منتقل شد و در 
حوالى مقبره ميرزاى قمى آرام گرفت؛ عاش 

سعيداً و مات سعيداً .
منابع:

١. ﹎﹠︖﹫﹠﹥ دا﹡︪﹞﹠︡ان؛ ج٣، ص٤٨٣. 
٢. ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︺﹩؛ ︪ــ﹞﹥ رو︫﹟؛ ا﹢ال و آ︔︀ر آ️ ا ﹜ّ﹙ـــ﹥ 
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︀﹍︀﹨︀ی ا﹠︐︣﹡︐﹩ «︑︊﹫︀ن»، «را︨﹢ن» و «وار︔﹢ن».  ︎.٣

 ︡﹫︺  ︨﹟︧ ﹫ــ ﹥ آ️ ا ﹜ّ﹙ـــ﹥︫  ︡ر︋  ٤. ﹡︀﹝﹥ ا﹝︀م ﹝﹢︨ــ﹩︮ 
︣ا﹡﹩. ︑

﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨  ︣︊﹠﹞

«آغاز مى كنم به نام خداى بســيار بخشنده بى اندازه مهربان* اينكه بر من بزرگى 
مكنيد و نزد من بياييد در حالى كه مسلمان و فرمانبر باشيد»؛1 تماِم پيام در همين دو 
جمله خالصه مى شود. پيامى كه قرار است دعوتى مهم براى تصميمى مهم را با خود 
داشــته باشد. سليمان پس از شنيدن خبر ُهدُهد تصميم مى گيرد در نامه اى زنى كه 
حكومت شــهرى بى ايمان را بر عهده دارد دعوت به يكتاپرستى كند. متن نامه بايد 
دقيق و حساب شده انتخاب شود؛ زيرا در صورتى كه پاسِخ نامه مثبت باشد نه تنها يك 
زن كه شهر و ديارى ايمان خواهند آورد و در صورتى كه جواب منفى باشد عده زيادى 
جان خود را از دست مى دهند. با اين حال، پيام بسيار موجز و مختصر است. نامه با نام 
خدا آغاز شده و بدون طول و تفصيلى، اصل مطلب را روشن و واضح بيان كرده است. 

﹇ـــــ﹢ل ﹝︺︣وف
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اگرچه در برخى از تفاسير لزوم ساده گويى و خالصه نويسى را دليل اين 
نوع نامه نگارى بيان كرده اند،2 با اين حال شــايد بتوان يكى از داليل 
كوتاه و مختصر بودن اين پيام را مخاطب نامه، يعنى بلقيس دانست. 
در نتيجه بايد اين كار سليمانرا منطبق با روش و سيره كلى قرآن 
كريم در برخورد با نامحرم دانست. گفت وگو بر اساس خير،3 مراقبت 
از ديده و نگاه،4 نهى از خيانت،5 اطالع از فرمان هاِى ناپســنِد نفس،6 
عدم پيروى از مسير شيطان7 و پناه بردن به خداوند در موقعيت هايى 
اين چنين8 كلياتى اســت كه قرآن به عنوان چارچوب هاى برخورد با 
نامحرم براى مؤمنين معرفى مى كند. هشدارها و تحذيرهاى كتاب و 
سنت و تأكيدات دين بر رعايت چارچوب ها و موازين، حساسيت هاى 
ارتباط با جنس مخالف را به خوبى نشان مى دهد كه گاه به تصريح و 
گاه با كنايه بيان مى شود.9 نكته قابل توجه اين است كه التزام به اين 
چارچوب و الزامات استثناء ناپذير است و حتى ميان پيامبران خدا و مردم 
به دليل يك سان بودن ايشان در انسان بودن و بعد بشرى شان تفاوتى 
وجود ندارد؛ چنان كه در قرآن اعترافى از زبان يوسفبر اين مطلب 
نقل شده است.10 عالوه بر اينكه هيچ هدفى هرچند مقدس نمى تواند 
اطالق اين حدود را محدود به موارد خاصى كند؛ چرا كه هدف هرگز 

وسيله را توجيه نخواهد كرد. 
بنابراين بايد توجه داشــت كه رعايت اين نــكات براى مبلغان، به 
خصوص طالبى كه محل رجوِع بانوان محترم هســتند در اولويت 
بيشــترى قرار دارد؛ زيرا عمل زشت از سوى منسوبين معصومين و 
جانشينان ائمه طاهرين زشت تر و ناپسنديده تر خواهد بود.11 در اين 
ميان اطالع از تجارب تبليغى و سيره علما مى تواند مسير روشنى را در 

مقابل مبلغان عزيز و گرامى قرار دهد. 
در اين شماره به طور مختصر، گزيده اى از نكات و در شماره هاى آينده 

تجارب تبليغى و سيره علما در اين موضوع را بررسى خواهيم كرد. 
1. در پاســخگويى به حد ضــرورت اكتفا كنيم:  قــرآن جريان 
گفت وگوى موسى و دختران شعيب را هنگام اولين ديدارشان اين گونه 
روايت مى كند:  «چه چيزى شــما را وامى دارد؟ گفتند:  ما 
[به دام هايمان] آب نمى دهيم تا شبانان برگردانند و پدر 
ما پيرى كهنسال است* پس [موسى ] دام هايشان را آب 
داد، سپس به سوى سايه برگشت».12 اختصار در كلمات، 
گفت وگو پيرامون مسئله اصلى و پرهيز از حواشى و زوائد 

از ويژگى هاى مهم اين پرسش و پاسخ است. 
2. در انتخاب كلمات دقت داشــته باشيم:  غالباً كلمات 
بار معنايى خاصى را با خود به همراه دارند؛ معناهايى كه 
حكايت از حالت خاصى در روح دارد. صميمى بودن، جدى 
بودن، باوقار بودن و... بــه راحتى از نوع لفظى كه به كار 
گرفته مى شــود قابل تشخيص است. كلمات، پيامبران 
معانى و حاالت درونى هستند؛ پس بايد در انتخاب آنان 

دقت داشت. 
3. از داشــتن حالتى منفعالنه بپرهيزيم:  از جمله رسوم 

خوبى كه قديم االيام در برخى از مساجد وجود داشت «چاى مسئله» 
بود. ُمبلِّغ هنگام شــنيدن سؤاالت شرعى و غيرشرعِى بانوان با چاى 
خود را مشغول مى كرد تا هم مخاطب راحت تر سؤالش را بپرسد و هم 
خوِد او بهانه اى براى نگاه نكردن به مخاطب داشته باشد؛ بهانه اى كه 

او را مشغول كارى نشان مى داد.
4. از شــوخى و مزاح با مخاطب بپرهيزيم: «در كوفه به زنى قرآن 
مى آموختم و اتفاقاً روزى بر ســر مسئله اى با او شوخى و مزاح كردم. 
روزى كه براى ديدار امام باقر به مدينه و نزد ايشان رفته بودم حضرت 
بســيار مرا سرزنش كرد و فرمود:  كســى كه در خلوت مرتكب گناه 
مى شود خدا به او اعتنايى نمى كند. سپس فرمود: به آن زن چه گفتى؟ 
من از خجالت چهره خود را پوشاندم و توبه كردم. حضرت فرمود:  ديگر 
تكرار مكن».13 اين نقل از زبان ابوبصير نشان دهنده حساسيت بيش 
از حد امامنسبت به شوخى و مزاح با نامحرم است. اين حساسيت به 
اين دليل است كه مزاح و شوخى فضاى علمى و گفت وگوى جدى را 
از بين مى برد و صميميتى گاه پنهان را ميان دو شخص ايجاد مى كند. 
5. سعى كنيم جلسات گفت وگو و مشاوره را در فضايى خصوصى 
برگزار نكنيم:  «مدتى بود كه در مدينه به دنبال خانه اى اجاره اى براى 
سكونت مى گشتم، تا اينكه باالخره خانه مناسبى پيدا شد. خانه داراى 
دو اتاق بود كه اگرچه با يك درب به هم متصل مى شد، اما هر كدام از 
آنها ورودِى مستقلى داشت. خانه براى من مناسب بود؛ اما يك مشكل 
وجود داشــت و آن اين بود كه يكى از اتاق ها را زن جوانى اجاره كرده 
بود. از اجاره كردن خانه منصرف شدم. زن تعهد داد كه هرگز درب بين 
دو اتاق را باز نكند. به هر تقدير در آن منزل ساكن شدم. پس از مدتى 
زن جوان تعهد خود را به كلى فراموش كرد و به بهانه تغيير هواى اتاق 
درب ميانى دو اتاق را باز مى گذاشت. وقتى اصرارهاى من بى نتيجه 
بود خدمت امام صادقرفتم و از حضرت چاره جويى كردم. حضرت 
فرمود:  از آن خانه اثاث به جاى ديگرى نقل مكان كن؛ زيرا هيچ مرد و 
زنى در مكانى خلوت نمى كنند مگر آنكه شيطان نفر سوم آنهاست».14
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﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٧
دی ﹝ـــــ︀ه
١٣٩٢

︦ رواق ︨︣وـــ

امروزه يكى از انحرافات در سلوك و معنويت، جايگزين كردن قدرت هاى غيرالهى به  جاى قدرت خداوند يگانه و هستى بخش است. غالب 
جريان هاى انحرافى معنوى نوپديد با در نظر گرفتن انرژى هاى كيهانى و كنار نهادن قدرت خداوند، معتقدند كه اين انرژى ها مى توانند 
به صورت مستقل هستى را اداره كنند. آنها وظيفه  سالك را تنها كشف انرژى هاى مزبور و راه هاى استفاده از آن  براى رسيدن به آرامش 
مى دانند. در اين نوع معنويت ها، خداوند نه هدف ســلوك خواهد بود و نه راهنما و نه نردبانى براى سالك؛ اگر كورسويى از خداوند هم در 

اين مسلك ها رؤيت شود، در غبار تاريكى خواهد بود.
اوج نگرانى زمانى اســت كه اين گروه ها با چراغ خاموش در شــهرهاى بزرگ كشور در ســايه برگزارى كالس هاى مختلفى همچون 
«راه هاى موفقيت»، «خانواده موفق»، «كسب آرامش» و... در حال تبليغ هستند. چندى پيش در يكى از شهرهاى مهم كشور كالسى 
تحت عنوان تندخوانى برگزار شده است كه بيشتر شبيه جلسه تبليغاتى براى برگزاركنندگان بوده است. ظاهراً آموزش رسيدن به آرامش 

يكى از مهم ترين كليد واژه هاى اين كالس حدوداً هزار نفرى بوده است!
روى سخن با تمام متدينانى است كه گاهى اين خطر تا بيخ گوششان هم مى آيد، اما هيچ مقابله اى با اين انحرافات نمى كنند. مسئله جايى 
تأسف بارتر مى شود كه مى بينيم در ميان ايشان هيچ دركى از اين انحرافات وجود ندارد و متأسفانه از سِر ناآگاهى حتى به تبليغ اين نوع انحرافات 
هم مى پردازند. در شماره هاى پيش رو تالش كرده ايم براى ارتقاى سطح آگاهى مخاطبان تصويرى ناچيز از سيماى مخوف اين گروه ها ارائه 

دهيم.

گفت وگو بر اساس 
خير،3 مراقبت از 
ديده و نگاه،4نهى 
از خيانت،5 اطالع از 
فرمان هاِى ناپسنِد 
نفس،6عدم پيروى از 
مسير شيطان7و پناه 
بردن به خداوند در 
موقعيت هايى اين 
چنين8كلياتى است 
كه قرآن به عنوان 
چارچوب هاى برخورد 
با نامحرم براى 
مؤمنين معرفى 
مى كند. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٢٢︑︣و



رواق  آ︀﹝﹩ دا﹡﹫︡؟

آ︀ ﹝﹩ دا﹡﹫︡؟
رواق ︑﹙﹫﹏ و﹡﹆︡

 به طور كلى فرقه هاى معنوى نوظهور را 
معرفى كنيد و جايگاهشان در جهان كنونى 

را بيان بفرماييد.
 فرق نوظهور با عناوين مختلفى مانند عرفان هاى 
نوظهور، عرفان هــاى كاذب، معنويت هاى 
دروغين، جنبش هــاى دروغين، جنبش هاى 
معنوى نوظهور(جمن ها)، جنبش هاى شــبه 
معنــوى نوپديد و شــبه جنبش هاى معنوى 

پسامدرن شناخته مى شوند.
اصطالحى كه بــراى اين فــرق در محافل 
علمى غــرب عنوان مى شــود جنبش هاى 
(NRM) است كه از سرواژه هاى جنبش هاى 
New Religion move-) معنوى نوپديد

ment) اتخاذ شــده اســت كه در كشور ما با 
عنوان عرفان هاى نوظهور شناخته مى شوند. 
در برخى ديگر از محافل علمى فارســى زبان 
نيز شــبيه همين نام، با عنوان جمن  از سرواژه 
جنبش هاى معنوى نوپديد بومى سازى شده 
اســت. در درستى يا نادرستى اين واژه ها ميان 
انديشمندان دين شناسى اختالف نظر وجود 
دارد. محققين اعتقــاد دارند اطالق عرفان بر 
اين فرق صحيح نيســت؛ زيرا اساس برخى از 
فرقه هايى كه آموزه هاى شــيطان پرستى را 
ابالغ مى كنند با اصول عرفانى مغايرت كامل 
دارد؛ لذا مناســب ترين واژه در اين زمينه واژه 

«معنويت» است.
برخى محققين اطالق واژه «نوظهور» يا 
«نوپديد» را براى اين فرق قبول ندارند. 
همچنين برخى براساس بررسى هاى 

جامعه شناسانه عبارت «جنبش» را براى اين 

حجت االسالم سيد محمدرضا طباطبايى، 
فارغ التحصيل سطوح عالى حوزه علميه قم، 
مدرس تاريخ اديان در حوزه و دانشگاه، عضو 
هيئت مديره برخى از مراكز فعال در عرصه 
اديان بوده و تاليف چند عنوان كتاب از ديگر 
فعاليت هاى علمى ايشان است. بررسى و نقد 
فرقه هاى نوپديد، اين توفيق را پديد آورد 
كه دوباره، ساعتى را نزد ايشان زانوى ادب 

بزنيم.

كدام  پيــرو 
مذهبيــم، مهم 

اين است كه همه 
دنبــال خوشــبختى 

هستيم! و خوشبختى جز 
در ماديات نيست!».


آ︀ ﹝﹩ دا﹡﹫︡ بنياد خانواده مهم ترين 

دشــمن و جدى تريــن مانع ســر راه 
عرفان هــاى نوظهــور بوده و هســت؟ 

رويكرد اغلب گروه هاى اين چنينى، مقابله با 
اين نهاد كوچك، اما بســيار تأثيرگذار در جوامع 

دينى بوده است. اُشو به عنوان كسى كه كتاب هاى 
او در ايران ترجمه شده است به صراحت ازدواج را تقبيح 

مى كند!! هرچند وى اعتراف مى كند كه ازدواج انسان را به 
ثبات و آرامش دائمى مى رساند، اما اين آرامش را به «قناعت 

به يك اسباب بازى» تشبيه مى كند!
پائوكوئيلو هم با نسخه  به اصطالح عرفانى و معنوى خود، پوششى 

براى هرزگى هاى جنسى براى پيروانش به وجود مى آورد. جالب است 
كه كتاب هاى وى هم به فارســى ترجمه شــده، و شايد خود ما هم آنها را 

مطالعه كرده باشيم!


آ︀ ﹝﹩ دا﹡﹫︡ اين جمله كه «فقط به عشق وفادار بمانيد» چه زندگى  هاى مشتركى را 
از هم پاشانده است؟ غالب عرفان هاى نوپديد معتقدند كه ازدواج سبب اسارت مى شود 

و زن و مرد بعد از مدتى، از آن نشــاط و شادى اوليه دور مى شوند؛ پس بهترين راه اين است 
كه آن هنگام كه جذابيت زندگى از بين رفت، شــريك زندگى عوض شود تا هيچ گاه آرامش، 

نشاط و شادى از جامعه رخت برنبندد! رشد چشمگير طالق در جوامع جديد، چيزى جز پيامد شوم 
اين نوع تفكرات نيست.


آ︀ ﹝﹩ دا﹡﹫︡ كه َتنَتَره يا تنتريسم، از اديان بوميان هند قبل از مهاجرت آريائيان به هند بوده است كه نمادهاى 

دينى ايشــان آالت جنسى انسان است؟ عقايد آنان بسيار شبيه به اديان ابتدايى است و بنابر اعتقاد دينى خود، 
هرچند وقت يك بار (شايد هر چند سال )، براى رهايى از عوامل مرگ  و مير، خشكسالى، زلزله و... مراسم اجتماعات 

جنسى را برگزار مى كنند. البته اين گونه مناسك كامًال در تاريكى و بدون شناخت است و پس از مراسم حتى سخن 
گفتن از آن، جرم تلقى مى شود! پيروان اين فرقه، دور از مردم عادى زندگى مى كنند و هيچ كسى را به محيط زندگى خود 

راه نمى دهند. انسان مدرن براى ارضاى اميال نفسانى خود، از مجموعه عقايد سخت گيرانه  تنتريسم، فقط به همين عمل 
شنيع، زشت و قبيح چنگ انداخته است. سران فرق نوپديد درصدند با ايجاد پوشش عرفانى و رنگ معنوى به اشاعه  اين اعمال 

ناشايســت بپردازند و براى خود، پيرو جذب كنند كه در آثار افرادى چون اُشو، پائلوكوئيلو و... كامًال نمايان است. براى نمونه، اُشو 

آ︀ ﹝﹩ دا﹡﹫︡ كه انســان معاصر براى رســيدن بــه آرامش، به 
هرچيزى حتى دين، نگاه ابزارى دارد؟ در عصر مدرن، دين بر 
اساس اغراض و اهداف شخصى تفسير مى شود؛ از  همين رو 
شاهد رشد روزافزون رويكردهاى خلسه محور در معنويت 

و ديندارى هســتيم. آنچه در جنبش هــاى نوظهور به 
اصطالح دينى، بيشــترين جذابيت را دارند عبارت اند 
از: 1. توجه به جنبه هاى مادى شــادى و آرامش؛ 2. 
شريعت ســتيزى و فقه گريزى؛ 3. مباحث جنسى؛ 

4. آزادى زن.


آــ︀ ﹝﹩ دا﹡﹫︡ توجــه بيش از حد به مســائل 
مــادى در جامعه، باعث ايجــاد قارچ گونه  
عرفان هاى جديد و جنبش هاى نوظهور 
بســيارى شده است. ســاى بابا، عرفان 
تبتــِى دااليى المــا، عرفــان حلقه، 
اِِكنكار، ســاهاجايوگا، عرفان عشقى 
پائولوكوئيلــو، بهائيت، جيزز اونلى 
(فقط مســيح)، ارتش عيســى، 
مديتيشــن، ام.تى، معنادرمانى، 

شيطان پرستى  شفابخشــى، 
و... فقط تعداد معدودى از اين 
فرقه ها هستند كه با داعيه 
«آرامش و خوشــبختى» 
درصــدد جــذب پيرو 
نمونه  يك  هســتند. 
از شــعارهاى تقريبًا 
ميــان  مشــترك 
اينها اين است كه 
نيســت  «مهم 
دين  به  معتقد 
باشــيم يــا 
يا  نباشيم، 

اعمال جنســى بى قاعده و خارج از خانواده را بهترين مراقبه و 
بزرگ ترين پيشكش تنتره، به پيروان خود معرفى مى كند!


آــ︀ ﹝﹩ دا﹡﹫ــ︡ فرقه اهل حق يــا يزيديه يــا ايزديه و يا 
على ا للّـهى ها در منطقه كردستان ايران و عراق، جزء 
اولين گروه هاى مشهور به شيطان پرستى بوده اند، ولى 
همچون مسلمانان، پنج بار در روز نماز مى خوانند؟ 
اين فرقه، از اين نام گذارى ناراحت مى شــوند؛ اما 
جالب اســت بدانيد كه در نظر ايشــان شيطان 
دشمن اصلى بشريت نيست؛ بلكه مقرب ترين 
فرشــته نزد پروردگار و اولين آفريده  خداوند 
بوده است و ملك طاووس نام دارد. خداوند 
براى آزمايش اين فرشــته، دستور سجده 
كردن بــر آدم را داد؛ اما وقتى وى از اين 
فرمان سرباز زد، قرب بيشترى به درگاه 
ايــزدى پيدا كرد! و خدا اداره  جهان را 
از آن پــس به وى ســپرد! جالب تر 
اينكه بر ســر دِر عمــارت مقبره  
شــيخ عدى(مؤسس اين فرقه) 
كه محل حج گذارى اين فرقه 
هم هســت، عبارت «ملك 
طاووس» حك شده است 
و كســى از اهل حق، حق 
ندارد نام شــيطان را بر 

زبان براند!

︋︀ ︵︺ــــــ﹞﹩   ️ ﹢﹠︺﹞
﹏ ا︔︊︀ت! ︣﹇ـــــــــ︋︀ ﹫︾
️ ِ﹨﹢س) (﹜︖︀م در د︨

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٢٤٢٥



فرق صحيح ندانسته، عبارت «شبه جنبش» 
را صحيــح  مى داننــد. برخى نيــز عبارت 
جنبش هاى شبه معنوى نو ظهور را صحيح 
مى دانند. در بيان علمى صحيح ترين عبارت 
«شــبه جنبش هاى معنوى پســامدرن» 
اســت؛ اما در افواه عموم جامعه كه نگاهى 
غير تخصصى دارند، عرفان هاى نو ظهور نيز 

مى تواند به طور نسبى گويا باشد. 
عرفان هــاى نو ظهــور پيــش از آنكه در 
محافل علمى ايران بررســى 
شوند، سال ها در غرب بررسى 
دين پژوهانه مى شدند. به اين 
دليــل كه جامعه مســيحيت 
به دليــل وجود مشــكالت 
زياد در الهيــات، اصول دين، 
كتــاب مقــدس، آموزه هاى 
كاركردگرايانــه و... به دنبال 
جريان هاى معنوى نوپديد رفته 
و بدان گرايش پيدا كرده است. 
اين جريانات التقاطى هستند و 
عالوه بر داشتن فرهنگ غالب 
مبتنى بر مســيحيت، برخى از 
آموزه هاى اديان شــرق را نيز 
دارند. بيشــتر آموزه هاى آنها 
سمت و ســوى رفتارى و كاركردگرايى در 
جهت كســب آرامش و كســب ثروت در 
زندگى دارند. بنابرايــن در غرب در مقابله 
بــا عرفان هاى نو ظهور تعــارض و چالش 
بيشــترى وجود داشته است. به قطع برخى 
از مبانى اين رويارويى با اســالم سازگارى 
ندارد؛ مانند بسيارى از فرق نوظهور مسيحى 

كه از ادعاى مكاشفه، شفا و معجزه صحبت 
مى كنند. جهان غــرب به خصوص برخى 
جريانات مسيحى، بحث شفا و معجزه را با 
نقدى درون گروهى رد كرده اند و بر اساس 
افشاگرى فريب كارى شفاگرايان به مقابله با 
آنها پرداخته اند. در اين ميان برخى جريانات 
روشنفكر مســيحى و نيز آتئيست ها شفا و 
معجــزه را رد مى كنند. در صورتى كه اصل 
وجود معجزه و شــفا،  از مسائلى است كه در 

اسالم از اعتقادات مسلم است. 
در نقدهاى درون سازمانى و درون گروهى در 
روش غربى بدين گونه عمل مى شود كه از 
تعارضات و تناقضات يك فرقه يا رهبر فرقه 
عليه خودش استفاده مى شود؛ براى مثال در 
نقد پال توئيچــل، يكى از افراد تاثيرگذار در 
جنبش «اكنــكار»  ابتدا تاريخ زندگى وى را 
بررسى، تناقضات زندگينامه وى را مشخص 
كرده، سپس ادعاهاى دروغين وى را بر مال 
مى كنند. در ايران چنين نقدهايى،  هنوز به 

مرحله مطلوب خود نرسيده است. 
براى شكل گيرى جنبش هاى معنوى 

نوظهور چه داليلى مى توان ذكر كرد؟
 براى بررســى چرايى شــكل گيرى اين 
جنبش ها در سطح بين الملل داليل متعددى 
وجود دارد؛ از آنجايى كه بشر تشنه معنويت 
اســت مهم ترين عامل گرايش به اين فرق 
معنويت اســت؛ معنويتى كه سختگيرانه 
نيســت و بيشــتر به دنبال تأمين هوس و 

نيازهاى حيوانى فرد است.
 امروزه بشــرـ  به ويژه در فضاى مسيحى ـ  
از عقل دور و به ســمت وهم و خيال و دنياى 
ماورايى نزديك شده است؛ لذا مبنايى كه بر 
اساس آن مى تواند تشخيص دهد چه اصولى 
از فرقه هاى موجود درست است و چه اصولى 
غلط را، از دســت داده است. از طرف ديگر 
مسيحيت به پيروان خويش بر عقل گريزى 
و توجــه به ايمان محض دعوت مى كند. در 
اين صورت خأل درونى فرد پر نمى شــود و 
سبب پيوســتن فرد به جريان هاى نوپديد 
مى شود كه وى را به ورطه نابودى اعتقادات 
و معنويت مى كشاند. كتاب مقدس مى گويد 
كره زمين مركز عالم اســت. يك مسيحى 
نمى تواند اين را بپذيرد؛ لذا در دنياى علمى 
دچار تحير و دين زدگى مى شود. اما در منابع 
اوليه و صحيح اســالمى چنين تعارضاتى 

وجود ندارد.
راه حلى كه علماى اسالم براى مقابله با اين 

جنبش ها، چه در كشور ايران و چه در درون 
اســالمـ  با توجه بــه اينكه چندين جنبش 
نوپديد اسالمى فقط در كشور آمريكا داريمـ  
ارائه مى دهند،  متفاوت است. اسالم به مردم 
مالك تشخيص حق و باطل مى دهد. اولين 
مالك و مهم ترين آنها ارائه روش صحيح به 
مردم است كه براى عدم انحراف بايد از افقى 
فرادينى بيان شود. مثًال براى شكل گيرى 
اين مالك بايد از ابزارى چون «عقل و علم» 
اســتفاده كنيم كه مالك هايى بين المللى 
و فرا دينى هســتند. قرار دادن مالك هاى 
صحيح فرادينى بايد به شــكلى باشــد كه 
انسانـ  فارغ از هر نوع اعتقادىـ  در آن رابطه 
فكر كرده، مالك خود را براى انتخاب دين، 

ميزان قرار دهد.
راه حل هاى ديگر علماى اســالم براى دور 
ماندن از انحراف دينى، شناســاندن «شبه 
مالك ها» به افراد است؛ مثًال براى پيروان 
فرقه اى كه بى بندوبــارى را مالك آزادى 
مى دانند، تبييــن مى كند كه آزادى حقيقى 
چيست. در جهان معاصر بايد اين فريب كه 
هر مسئله اى را مى توانند مالك قرار داد را بر 
مال كرد و شــبه مالك يا مالك واره ها را به 

مردم شناساند.
آموزه هاى جنبش هاى معنوى نوظهور 

را شرح دهيد.
آموزه هاى جنبش هاى نوپديد عمدتاً متأثر از 
اديان شرقى است. آموزه هايى كه از فضاى 
عقالنيت فاصله گرفتــه، در فضاى ماوراء 
روح،  غيرقابل اثبــات و بعضاً غيرعقالنى 
شــكل مى گيرند؛ مانند رؤيا، مكاشفه، سفر 

روح، شعور كيهانى و... .
از طرف ديگر برخى از مبانى روانشناســى و 
فراروانشناسى توسط اين جنبش هاى جديد 
به عنوان ابزار به كار گرفته شده، تحت عنوان 
آموزه عرضه مى شوند؛ مانند آنچه به عنوان 
 NLP قانون جذب در روانشناسى موفقيت يا

شناخته مى شود.
در باورهــا و آموزه هاى جنبش هاى نوپديد 
رنگ و بويى از توحيد، نبوت و معاد نيســت 
و به جاى آنها جايگزين هايى ارائه شده است؛ 
به طور مثال به جاى اصل توحيد، آموزه همه 
خدايى ارائه مى شــود، به جاى اصل نبوت و 
امامت، ارتباط مستقيم فرد با خدا در دريافت 
وحى و كســب تجربه هاى دينى به عنوان 
جايگزين معرفى شده است.به عبارت ديگر 
در جنبش هاى نوپديد چيزى به عنوان نبى و 

امام وجود ندارد و خود شخص مرتبط با خدا 
است. نيز جايگزين اصل معاد در اين فرق، 
اصل تناسخ اســت كه بر تمام ابعاد زندگى 

پيروان اين فرق سايه افكنده است.
در فروعات و احكام عملى اين فرق، شريعت 
جايى ندارد. اين فرق هرچند قوانين محدود 
كننده خود را دارند، اما به واقع شريعت گريزـ  

بلكه شريعت ستيزـ  هستند.
روش هاى تبليغ فرقه هاى نوظهور را 

بيان كنيد.
جنبش هــاى معنــوى نوپديــد اساســًا 
روش محور هســتند و بر چنــد روش كلى 
براى تبليغات آموزه هــا و اصول دين خود 
تكيه مى كنند. مهم ترين روش  اين فرقه ها 
اســتفاده از فضاى چندرســانه اى و رسانه 
مكتوب اســت. در اين راســتا مى توان به 
شبكه هاى ماهواره اى، اينترنت، تلويزيون و 
راديو اشــاره كرد. در رسانه هاى مكتوب نيز 
بايد به كتاب ها، نشريات، مجالت و... اشاره 
كرد. براى مثال فرقه اى مسيحى از طريق 
يكى از شبكه هاى راديو شكل گرفت. رئيس 
اين فرقه در همان شبكه راديويى ادعا كرد 
كه حضرت مســيح در مكاشفه اى بر وى 
ظاهر شــده و به او دستور داده است كه پيام 
حضرت مسيح را از طريق راديو به مردم ابالغ 
كند. در صورتــى كه نه تنها آموزه هاى اين 
فرقه با مسيحيت متفاوت است، بلكه متن 
انجيل و كتاب مقــدس آنها نيز با تغييراتى 
بسيار ارائه مى شود. اين نوع از جنبش هاى 
معنوى نوپديد به اندازه اى وابسته به رسانه 
هســتند كه اگر رســانه از آنها گرفته شود، 
چيزى از آنها باقى نمى ماند. محوريت رسانه 
در جنبش هــاى معنوى نوپديــد آنها را در 
اين زمينه بســيار قدرتمند ساخته است؛ لذا 
بــا توانمندى باال در به كارگيــرى اين ابزار 

فعاليت   ميكنند. 
در زمينه رسانه، اسالم عزيز نيز بايد در فضاى 
تبليغى با رويكــردى متفاوت و قوى ظاهر 
شود؛ روحانيون مســاجد مى توانند با يك 
دوربين كوچــك و حتى با تلفن همراه خود 
ســخنرانى ها، كالس ها و ديگر آموزه هاى 
شــنيدارى و گفتارى خود را ضبط كرده، در 
رسانه هاى گوناگون در فضاى مجازى ارائه 

دهند.
در رابطه با جنبش هاى معنوى نوظهور 

در ايران توضيحى بفرماييد. 

در داخل كشور ايران به دليل محدوديت هاى 
مختلف در فضــاى فعاليت هاى فرهنگى، 
هر جنبشــى نمى تواند فعاليــت كند، لذا 
جنبش هاى معنــوى نوظهــورى كه در 
ايران هســتند، اوًال به صــورت زيرزمينى 
فعاليت مى كنند و ثانياً فقط قشــر خاصى را 
مى توانند جذب كنند. در عين حال در ايران 
جنبش هاى بسيار خطرناكى وجود دارد كه با 
بومى سازى اعتقادات و اصول فرقه خويش 
توانايى فعاليت چشــم گيرى در جذب افراد 

دارند. 
در جنبش هاى نوظهــور ايرانى نيز همان 
مبانى اعتقادى در حذف خدا و نبوت و معاد 
را شــاهد هســتيم. به عنوان مثال در فرقه 
انحرافى عرفان حلقه يــا عرفان كيهانى، 
عقيده به تناســخ را مشاهده مى كنيم. اين 
در حالى اســت كه در آموزه هاى اسالمى  
همانطور كه امام رضامى فرمايند «َ﹝﹟ 
ٌب  ِّ︢ ︋ِ︀﹜َ﹙ِّ﹥ ا﹜َْ︺ِ︷﹫ِ﹛ ُ﹝َ﹊  ٌ︣ ﹁ِ︀﹋َ ﹢َُ﹁ َِ ُ︨ ︀﹠َ ّ︐َ﹛︀ِ︋ َ﹇︀ل 
ِ﹤ َو ا﹜َ﹠ّ︀ر» تناسخ به طور كامل رد شده  ّ﹠َ︖َْ﹛︀ِ︋
است. در عرفان حلقه در عين اعتقاد به تناسخ 
در جلســات خود از قــرآن و معنويت براى 
اثبات ســخن خود استفاده مى كنند و حتى 
در جلسات خود تفســير قرآن دارند. در اين 
فرقه ها فرد در يك فرايند بسيار آهسته طى 
زمان بندى اى مشخص و برنامه ريزى شده، 
اعتقاد اصلى خود به اســالم را از دست داده، 

يكى از پيروان اين فرق مى شود.
يكى ديگر از زمينه هاى فعاليت جنبش هاى 
معنوى نوظهــور در ايــران فعاليت هاى 
اقتصادى خرد و كالن است. مثًال در همين 
عرفــان حلقه دوره هايى برگزار مى شــود 
كه طى جلســات متعدد شخص از مرحله 
مقدماتى تا پايانى به مرحله َمســتر شــدن 
مى رســد. شــخص در اين مقطع از اعتبار 
الزم براى برگذارى همين دوره ها برخوردار 
مى شود؛ به اين صورت كه هر شخصى براى 
شركت در دوره هاى يك مستر، بايد هزينه 
قابل مالحظه اى پرداخت كند. بديهى است 
كه افراد زيادى براى كسب ثروت به مستر 
شــدن در عرفان حلقــه روى مى آورند. در 
حالى كه اگر همين افراد كه بعضاً ريشه هاى 
اعتقادى اســالمى نيز دارنــد، در برگزارى 
كالس هاى قرآنى اهتمام ورزند، براى شان 
سودمندتر خواهد بود. در اين زمينه نكته قابل 
توجه اين اســت كه شخص شايد به مبانى 
عرفان حلقه به طور قلبى هم اعتقاد نداشته 

باشد، اما به دليل منفعت اقتصادى ناشى از 
برگزارى اين كالس ها آن را طى برگزارى 
دوره هاى مشخص تبليغ كند. خداوند متعال 
در قرآن كريم در سوره بقره آيه16 مى فرمايد: 
ى َ﹁َ﹞︀  َ︡ ُْ﹛︀ِ︋ ﹥ََ﹛﹑َ ُواْ ا﹜︱ُ ُ︣ ︐َ ْ︫ َ﹟ ا ِ︢ «ُأْو﹜َـَِ﹈ ا﹜ُ
َ﹟»؛ به اين  ِ︡ ︐َْ﹞ُ َْوَ﹝︀ َ﹋︀ُ﹡﹢ا ﹜ُْ︑ُ︀َر︖َِ︑ ️َِ︋ َر
معنا كه آنها كســانى هستند كه گمراهى را 
به بهاى هدايت خريدند، پس نه تجارتشان 

سود داد و نه از ره يافتگان بودند.
از ديگر ابزار هاى جنبش هاى معنوى نوظهور 
داخل ايران مى توان به ابزار جذاب موسيقى 
اشــاره كرد كه در جذب مخاطبين جوان و 
نوجوان تأثير به سزايى دارد. مى توان به برخى 
موسيقى  هاى هوى متال، دس متال، بلك 
متال و برخى از موسيقى هاى رپ اشاره كرد. 
آنها آموزه هايى از طريق موســيقىـ  چه به 
شكل نوشتارى در متن آهنگ و چه به شكل 
ســمبل هاى گوناگون بصرىـ  به جوانان 

القاء مى كنند.
«اثبات مبانى خود از قرآن و روايات» از ديگر 
ابزار هاى جنبش هــاى معنوى نوظهور در 
ايران است؛ براى مثال آنها مى خواهند بحث 
قانون جذب را از آثار اســالمى اثبات كنند. 
مولوى براى اين جنبش هاى شــخصيت 

محبوبى است. بيشتر جنبش ها 
مثنوى و آثار مولوى را منبع خوبى 
براى ايرانى كــردن اعتقادات 
خود مى دانند. در اين راســتا از 
اشــعار مولوى با تفســيرهاى 
خود ســاخته، استفاده بسيارى 
مى برند. در ايــن بومى كردن 
جريان هــاى كالن غربى نيز 
سرمايه گذارى مى كنند. براى 
مثال بسيارى از فرق مسيحيت 
در طول قرن ها تالش بسيارى 
براى نفــوذ در ايران و شــيعه 
داشــتند؛ اما به دليل مخالفت 

قلبــى و عقلى ايرانيان بــا تثليث، موفقيت 
خاصى به دست نياوردند. مسيحيت امروزه با 
ايجاد جنبش هاى معنوى نوظهور مسيحى 
براى نفوذ در ايران، تثليث خود را حذف كرده 
اســت و از نزديك كردن آموزه هاى خود به 
قرآن و روايات به كشــور ايــران نفوذ كرده 
اســت. از جمله اين فــرق مى توان به فرقه 
جيســس اونلى، برانهاميست ها و شاهدان 

يهوه اشاره كرد.

از آنجايى كه بشر 
تشنه معنويت 

است مهم ترين 
عامل گرايش به 

اين فرق معنويت 
است؛ معنويتى كه 
سختگيرانه نيست 
و بيشتر به دنبال 

تأمين هوس و 
نيازهاى حيوانى فرد 

است.

محققين اعتقاد 
دارند اطالق عرفان 
بر اين فرق صحيح 
نيست؛ زيرا اساس 
برخى از فرقه هايى كه 
آموزه هاى شيطان 
پرستى را ابالغ 
مى كنند با اصول 
عرفانى مغايرت 
كامل دارد؛ لذا 
مناسب ترين واژه 
در اين زمينه واژه 
«معنويت» است.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٢٦٢٧



﹩︨︀﹠  ︫﹤﹇︣﹁  رواق

در تقســيم بندى جنبش هاى نوپديد دينى 
و عرفان هاى كاذب، مشــكالت فراوانى 
ديده مى شــود. بســيارى از اين اشكاالت 
به عدم تعريف جامــع و مورد پذيرش همه 
از جنبش هاى نوپديد دينــى باز مى گردد. 
اصطالح مذكور از ســه قســمت تشكيل 
شده اســت «جنبش»، «نوپديد يا جديد» 
و «دينــى». خود واژه جنبش دينى تا حدى 
متناقض نما است. جنبش ها، سست و اغلب 
انفجارى و نوآورانه هستند و به سمتى پيش 
مى روند كه با حالت رسمى مخالفت كنند؛ 
در مقابل اديان و ســازمان هاى دينى كامًال 
سازمان يافته اند و اغلب داراى قواعد روشن 
هستند كه مشخص مى كنند كه چه كسى 
به آنها تعلق دارد و چه كســى به آنها تعلق 
ندارد.1 مطلب بعــدى واژه جديد يا نوپديد 
در اين اصطالح اســت كه تعريف جامع و 
مانعى نمى توان از آن ارائه كرد. تعيين دوره 
زمانى صدســاله و يا 150 ساله يكى از قابل 
قبول ترين تعاريف اســت. در به كارگيرى 
كلمه عرفان به عنــوان مبنايى به كار رفته 
در بســيارى از جنبش هــاى نوپديد دينى 
نيــز بحث هايى وجــود دارد. بايد گفت كه 
عرفــان در اديان الهى با كاربرد آن در برخى 
از جنبش هاى نوپديــد دينى تفاوت دارد؛ از 

اين رو آنها را عرفان هاى كاذب مى نامند.
نكته بعدى سرشت دينى (واقعى يا فرضى) 
جنبش هاى دينى است. نقد مشترك   به همه 
جنبش هاى نوپديد دينى، اين است كه آنها 
اديان ساختگى هستند كه وانمود مى كنند 
دين هستند تا از امتيازاتى برخوردار باشند.2 
بايد توجه داشت كه مهم ترين خطر، متوجه 
مفهوم دين است. اديان جديد با فروكاستن 
مفهــوم ديــن، زدودن قــدرت االهى و 
جايگزينى خود محورى به جاى خدامحورى 
بزرگ  تريــن ضربــه را بــر 

دين باورى بشر وارد مى كنند. 
اكثــر جنبش هــاى نوظهور 
دينى بر مبنــاى نوعى تكثر و 
التقاط  در اديــان قديمى تر به 
وجود آمده انــد. در اين روند به 
طور كلى سيرى فروكاهشى 
در جنبش هــاى نوپديد دينى 

رخ داده اســت. برخى عرفان هاى كاذب يا 
جنبش هاى نوپديد دينى را به هفت دســته 
كلى تقســيم كرده اند: عرفان هاى شرقى؛ 
عرفان هاى آمريكايى؛ عرفان مســحيت؛ 
عرفان يهود؛ جريان هــاى الحادى؛ پديده 
فراعلم يا فراروانشناســى؛ سينماى ماوراء. 
مهم ترين جريان هايى كه در ايران فعال اند 

شامل موارد زير هستند: 
اُشـو  ︫ـ︣﹇﹩   ︻︣﹁︀ن ﹨ـ︀ی   .١  
(باگوان شـرى راجنيش): او بر لذت جنسـى 
و شـادمانى اين جهانى تأكيـد دارد و هرچند 
ناپايـدارى آن را پذيرفتـه اسـت، امـا خـدا 
را در خوشـى ها و كامجويى هـاى مـادى 
مى جويـد. او توصيـه مى كنـد بايـد عشـق 
جنسـى را بـا مراقبـه و نيايـش آميخـت كه 
لطـف آن افزايـش يابد. او خود مدعى اسـت 
ايـن تعليمـات را از مذهـب تنتـره اقتبـاس 
كـرده اسـت.3 مذهبـى تركيبى از اسـالم و 
ويشـنو رام ا لّلــه است. رام ا لّلــه، تركيبى از 

خـداى ويشـنو و خـداى اسـالم اسـت. 
كريشنا، يكى ديگر از عرفان هاى نوظهور 
اســت. مؤســس اين فرقه در خانواده اى 

برهمن زاده شد. 
ساى بابا، نيز تعاليمش را از كتاب هاى مقدس 
هندوها و اســالم گرفته بــود. وى با تعاليم 
ساده اش و برخى امور خارق العاده كه براى او 

ادعا مى كنند، طرفداران زيادى يافت. 
همچنين جرياناتى چون فالون دافا با پيشينه 
تائويســتى و داالى الما كه مذهب بوداى 
تبتى است نيز در دسته عرفان هاى شرقى 

قرار دارند. 
آ﹝︀﹊︣ـ﹩   ︻︣﹁︀ن ﹨ـ︀ی   .٢    
عرفـان  سرخ پوسـتى كارلـوس كاسـتاندا 
كـه برگرفته از انديشـه هاى سـرخ پوسـتى 
اسـت بيشـتر بـه توصيه هـاى اخالقـى 
مى پردازنـد. آنهـا بـه اعتقـادات مربـوط به 
خـدا و آخـرت كارى ندارنـد و بـا اسـتفاده از 
گياهـان دارويـى و حالت هـاى توهـم زا 
انسـان ها را از واقعيت هـا دور مى سـازند.4 
عرفــان اِكنكار يكى ديگــر از عرفان هاى 
نوظهور آمريكايى اســت كه توســط پال 
توئيچل پديــد آمد. در سراســر اين آيين 

ادعاهايى درباره نظام دينى و مذهبى و حتى 
فلسفى ديده مى شود. دخالت كردن در تمام 
شئون زندگى بشر از عالم سياست گرفته تا 
تدبير منزل و جامعه شناسى و روان شناسى، 
نمــودى از ادعاى دين و مذهب بودن آيين 

اكنكار است.5 
عرفان عشــقى پائولوكوئيلو يكى ديگر از 
عرفان هاى آمريكايى اســت. وى پس از 
مشــكالت متعدد با خانــواده و تحصيل، 
جنبش هاى هيپى گرى و ماركسيســتى و 
بحران معنويــت و مذاهب گوناگونى مانند 

كريشنا، بودا، يوگا، هندو و... را تجربه كرد. 
اين جريان هــاى نوپديد دينى وارد مباحث 
عرفان نظرى ماننــد: وحدت وجود، اعيان 
ثابته و تعين اول و ثانى و... نشده است؛ بلكه 
عرفان و معنويــت را با زندگى پيوند زده و از 

روان شناسى موجود هم استفاده  مى كنند. 
  ٣. ︻︣﹁︀ن ﹨︀ی ﹁︣اروا﹡︪ـ﹠︀︠︐﹩  
و  سـكوالر  عرفان هـاى  از  دسـته اى 
پسـت مـدرن اسـت كـه متأسـفانه مدتـى 
اسـت در ايـران گسـترش پيـدا كـرده 
اسـت. فعاليت هايـى ماننـد معنا درمانـى، 
هيپنوتيسـم،  پـى،  ال.  ان.  طالع بينـى، 
مديتيشـن و تـى ام در ايـن عرفان هـا  وجود 
دارد. در ايـن عرفان هـا مراقبـه، تمركـز، 
آرامـش، رهايـى از رنـج زندگى وجـود دارد؛ 
امـا صحبتـى از آموزه هـاى الهـى و دينـى 
نيسـت. اومانيسـم و سكوالريسـم از مبانى 

ايـن عرفان هـاى كاذب اسـت. 
و  ا﹜ـ︀دی  ︗︣︀ن ﹨ـ︀ی   .٤  
گرايش هـاى  ايـن    ﹩︫ـ﹫︴︀ن ﹎︣ا
نوسـاخته، نمونه اى اسـت از فعاليت اربابان 
زر و زور كـه در ادامـه نقشـه مذهب سـازى 
بـه كار رفتـه اسـت و بـراى مبـارزه بـا 
خداپرسـتى و مشـغول  كـردن جوانـان بـا 
انـواع لهـو و لعـب اسـت تـا در كنـار چپاول 
معنويـت بشـر، منافع مـادى خـود را تأمين 

كننـد. 
جرج د. كريســايدز از بزرگ ترين محققان 
جنبش هــاى نوپديــد دينــى در يــك 
تقســيم بندى علمى اين جريان ها را به پنج 

دسته كلى تقسيم  مى كند:

1. گروه هاى معنوى اى هســتند كه مى توان 
آنها را اديان جديد يا سازمان هاى نوپديد دينى 
دانست. آنها در قالب زمانى 150 سال گذشته 
مى گنجند. خارج از اديان اصيل اند و آن سطح 
از سازمان و توسعه كه ويژگى يك دين رسمى 
است را دارند. نمونه هاى اين دسته عبارت اند از: 

كليساى اتحاد، ارتش عيسى و بهائيت. 
2. جنبش هــاى معنوى اى هســتند كه فاقد 
سازمان رسمى هســتند و پيروان آنها اصوًال 
تمايل دارند كه از معنويت بگويند تا از دين. آنها 
دين سازمان يافته را رد مى كنند. به عنوان نمونه 
مى توان به جنبش عصر جديد، بت پرســتى و 

شيطان پرستى هاى جديد اشاره نمود. 
3. گروه هاى نوآور و اصالح گرايى هستند كه 
در درون اديان سازمان يافته وجود دارند. البته 
در درون تمام اديان زنده جهان گروه هاى نوآور 
و اصالح طلب وجود دارد؛ ولى جنبش هايى كه 
وضع موجود را نقــد مى كنند و چيزى بيش از 
يك تحول اندام وار طبيعى هســتند و معموًال 
شيوه هاى رسمى عبادت را به چالش مى كشند 

در اين دسته قرار مى گيرند. 
4. دســته اى عاليق كه نوعاً بــا معنويت در 
ارتباط اند مانند شفا بخشــى، مراقبه، تجسم 
بخشى، تمرين هايى كه اغلب رازورزانه ناميده 
مى شوند و احضار ارواح، هرچند ممكن است از 
نظر بسيارى در طبقه يك دين قرار نگيرند، ولى 
يك پديده دينى جالب توجه و تقريباً ســازمان 

يافته در دوره معاصر است. 
5. ســازمان ها و جنبش هايى وجود دارند كه 
مهارت ها و خدمات خاصى را ارائه مى كنند كه 
زير چتر اصطالح «جنبش هاى بالقوه بشرى» 
جمع مى شــوند. هرچند پديده دينى بودن اين 
جنبش هــا مورد ترديد اســت، ولى اغلب اين 
جنبش ها معتقدند كه اين فعاليت ها يا مهارت ها 

يك بعد روحانى مهم هستند.
پى نوشت:

️ ﹎︣ا︡︗ ﹩︡»؛ ︑︣︗﹞﹥︋ ︀﹇︣  ﹢﹠︺﹞ ︿︣︺︑» ︡ز؛︀︧︣﹋ .١. ︗︣ج د
﹞︀ره ١٩ (١٣٨٢)؛ ص١٣٧. ︵︀﹜︊﹩ دارا︋﹩؛ ﹨﹀️ آ︨﹞︀ن︫ 

٢. ﹨﹞︀ن؛ ١٣٥.
٣. ﹝︷︀﹨︣ی ︨﹫︿، ﹞﹫︡ر︲︀؛ راه و︋ ﹩ را﹨﹥ ﹨︀ی ︻︪﹅ (﹡﹆︡ی︋ ︣ 

︀ب ا﹜︡﹟(١٣٨٩)؛ ص١٧. ا﹡︪︡﹥ ﹨︀ی ا︫﹢)؛ ﹇﹛:︫ 
︀︣ی ﹋︀ر﹜﹢س   ︨﹟﹫︧ــ﹫﹟؛ آ﹛︊︤واری، ︻︊︡ا ٤. ﹝︪ــ﹊︀﹡﹩︨ 

︀ب ا﹜︡﹟(١٣٨٩)؛ ص١١ و ٢٦. ﹋︀︨︐︀﹡︡ا؛ ﹇﹛:︫ 
︉ ﹨︀؛ ﹇﹛:  ٥. ﹝︪﹊︀︑﹩ ﹁︣، ر︲︀؛ ا﹋﹠﹊︀ر د︡﹎︀ه ﹨︀ و آ︨﹫

︫︀ب ا﹜︡﹟(١٣٨٩)؛ ص١٢.

︡ د﹠ـ﹩ ︡︎﹢﹡ ︀ی﹨ ︩ ︗﹠︊ــ
احسان جندقى(دانشجوى دكترى تصوف و عرفان اسالمى)

به موازات مسير مستقيم و راه راستى كه انبياى الهى و اولياى هدايتگر به آن بشارت داده اند، 
همواره راه هاى انحرافى و شيطانى نيز وجود داشته كه شيطان با كمك سربازانش انسان هاى 
غافل را به سمت آن سوق داده است. مسيرى كه در نهايت جز به پوچى، قتل، غارت، فساد 
جنســى و دورى از رحمت خداوند نمى انجامد.1 در اين نوشــته به اختصار به نقد و بررسى 
شيطان پرســتى مى پردازيم. از يك سو انحطاط و انحراف درونى شيطان پرستى و از سوى 
ديگر ستيزه اديان الهى، به ويژه اسالم كه با حق طلبى و توحيد و خداپرستى مطابق با فطرت 

انسانى به مبارزه با اين انحرافات رفته اند را بررسى خواهيم كرد.
اسالم دين فطرت و حق طلبى

اســالم دينى است كه با توجه به نيازهاى فطرى و ذاتى انسان تعاليمى را براى او به ارمغان 
آورده اســت؛ آموزه هايى كه تطبيق با فطرت به روشــنى در آن ديده مى شود. قرآن كريم 
شهادت مى دهد كه انســان ها در ابتداى خلقت و در عالم ذر همگى به وحدانيت و ربوبيت 
 ﹩﹚َ︻َ ﹜ْ﹨ُ َ︡ َ ْ︫ َ︐ُْ﹛ و َأ ُ ︋َّ﹈ ِ﹝﹟ ︋َِ﹠﹩ َءاَدَم ِ﹝﹟ ُ︸ُ﹢ِرِ﹨ْ﹛ ُذرِ َ︢ َر َ︠ خداوند اذعان كرده اند: «َو إِْذ اَ
ا ︾ِ﹀ِ﹙﹫َ﹟  أَوَ︑ُ﹆﹢﹜﹢ا  َ︢ ﹨َ ﹟ْ︻َ ︀ َ﹡︁ أَن َ︑ُ﹆﹢ُ﹜﹢ا َْ﹢َم ا﹜ِْ﹆﹫َ﹞ِ﹤ إِ﹡ُ︀ ُ﹋﹠ُ ْ︡ ِ َ︫  ﹩﹚ََ︋ ︋ُِ﹊ْ﹛ َ﹇︀ُ﹜﹢ا  َ︣ ِ︋  ُ️ ْ︧ ِْ﹛ أَ﹜َ ِ︧ أَْ﹡ُ﹀
ِ︴ُ﹙﹢َن».2 خداوند متعال  ْ︊ ︋ِ﹞︀ ﹁َ︺َ﹏ ا﹜ُ﹞ ︀﹠﹊ُ﹚ِْ︐ُ﹁ََأ ﹜ْ﹨ِ ِ︡ ︺َْ︋ ﹟ْ﹞ِ ﹥ًَُك َءا︋︀ُؤَ﹡︀ ِ﹝ْ﹟ ﹇︊ُ﹏ و ﹋ّ﹠︀ ُذّر َ︣ ْ︫ ا﹡ُ﹞︀ أ
 ﹟ِ ِ︡ ﹚ِ﹛ ﹈ََ︗َْو ﹜ْ﹇َِ︃ در قرآن ذكر مى كند نياز انسان به دين مطابق با خواست فطرت است: «َ﹁
ُ﹛ َو ﹜ِ﹊﹟ُ  ُ﹟ ا﹜َ﹆﹫ِ ِ︡ َِ﹛ ﹏َْ﹙ِ﹅ ا ﹜ّ﹙ـِ﹥، ذ﹜َِ﹈ ا﹜ ِ︡ ْ︊ ︑َ﹐ ،︀َ﹫ْ﹚َ︻َ ا﹜﹠ُ︀َس َ︣ ى َ﹁َ︴ ِ️ َت ا ﹜ّ﹙ـِ﹥ ا﹜ُ َ︣ ︴ْ﹁ِ ً︀ ﹀﹫﹠َ
︃َ﹜َ﹝ََْ︀ ُ﹁ُ︖﹢َرَ﹨︀ و َ︑ْ﹆﹢اَ﹨︀»؛4 همان خدايى كه انسان را آفريد و  َ︣ ا﹜﹠ُ︀ِس َ﹐َْ︺َ﹙ُ﹞﹢َن».3 «َ﹁ أَْ﹋َ︓
فطــرت او را متوجه حق طلبى و خداجويى كرد، وى را متوجه ديندارى و دورى از شــرك و 

 ﹟ِ︻َ ︀﹠ ِذا﹜ٌ﹆︣︋﹩ َو ﹩︁︐︧︀ِن َوا﹐ِ︋ِ︀ا﹜︺ِ︡ل َوا ُ︣ ﹞ُ︀ ﹤َمنكر كرده است؛ «اِنُ ا ﹜ّ﹙ـ
﹋ُُ︣ون».5 َ︢ ︑َ ﹜﹊ُ﹚︺ََ﹛ ﹜﹊ُ︷ُ︺ِ ﹩︽َ︊ ِ︣ َو ا﹜ ا﹜َ﹀︪︁ِ، َو ا﹜ُ﹞﹠َ﹊

گويى از پيش معلوم بود كه عده اى از مســير حق خارج و به راه شيطان متمايل 
مى شــوند؛ چنان كه امير بيان حضرت علىدر خطبه هفتم نهج البالغه در 
رابطه با ايشان فرموده اند: «منحرفان، شيطان را معيار كار خود گرفتند، و شيطان 
نيــز آنها را دام خود قرار داد و در دل هاى آنان تخم گذارد و جوجه هاى خود را در 
دامانشان پرورش داد. با چشم هاى آنان مى نگريست و با زبان هاى آنان سخن 
مى گفت. پس با يارى آنها بر مركب گمراهى سوار شد و كردارهاى زشت را در 
نظرشــان زيبا جلوه داد، مانند رفتار كسى كه نشان مى داد در حكومت شيطان 

شريك است و با زبان شيطان، سخن باطل مى گويد».6
تطبيق اســالم با فطرت خداجو و حق طلب انســانى به ميزانى است كه حتى 
مستشرقانى مانند لوبون و مورخانى چون دورانت نيز به صراحت خروج اروپاى 
مســيحى از توحش را مرهون اسالم و مسلمانان دانسته اند.7 با اين حال غفلت 
مسلمانان از تعاليم عاليه اسالم، آخرين دينى كه خدا براى سعادت بشر آموزه هاى 

آن را فرو فرستاده8 و توجه به عرصه هاى منحط تمدن غرب در كنار چشم پوشى از عوامل و 
عرصه هاى پيشرفت تمدن غرب، سبب ورود و توسعه مبانى الحادى فرق انحرافى و ترويج 

عقايد شيطان گرايانه در ممالك اسالمى شده است.
پى نوشت:

١. ︮︊ــ﹢ری راد، ر︲ــ︀؛ 
︨︣︐﹩؛  ﹫︴︀ن︎  ︫﹫︴︀ن و︫ 
ــ︀ران  ︋﹫ــ︡﹎﹏:  و  آران 
﹝︡ی(١٣٩٠)؛ ص٢٩٧-

.٣١٦

٢. ا︻︣اف: ١٧٢ـ١٧٣.
٣. روم:٣٠.

.٨ :︦﹝  ︫.٤
.٩٠:﹏﹡ .٥

 ﹤︊︴ ٦. ﹡ــ︕ ا﹜︊﹑︾ــ﹥؛︠ 

.﹜︐﹀﹨
٧. ﹝︴ــ︣ی، ﹝︣︑︱ــ﹩؛ 
︨︣﹡﹢︫ــ️؛  و  ا﹡︧ــ︀ن 
︑ــ︣ان: د﹁︐︣ ا﹡︐︪ــ︀رات 
؛  (١ ٣ ٦ ٣ )﹩﹞ ︨ــ﹑ ا

ص٤ـ٧.
٨. ﹝︴ــ︣ی، ﹝︣︑︱ــ﹩؛ 
ا︨ــ﹑م و ﹝﹆︐︱﹫︀ت ز﹝︀ن؛ 
ــ︡را(١٣٧٤)؛  ︑ــ︣ان:︮ 

ج١، ص١٣ـ١٥.

رواق ︠︡اوا﹡︧︀ن

﹡︀د ﹁︴︣ت
محمدصادق احمدى(دانشجوى دكترى دين پژوهى)

منحرفان، شيطان 
را معيار كار خود 

گرفتند، و شيطان 
نيز آنها را دام خود 

قرار داد و در دل هاى 
آنان تخم گذارد و 

جوجه هاى خود را در 
دامانشان پرورش 

داد. با چشم هاى 
آنان مى نگريست 
و با زبان هاى آنان 

سخن مى گفت.

عرفان در اديان 
الهى با كاربرد آن در 
برخى از جنبش هاى 
نوپديد دينى تفاوت 
دارد؛ از اين رو آنها 
را عرفان هاى كاذب 
مى نامند.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٢٨٢٩



از بدو پيدايش انسان بر روى اين كره خاكى، 
همواره زنان و مردان با تشكيل كانونى به نام 
خانواده، عمرى را در كنار هم سپرى كرده اند. 
اين نهاد، از مهم ترين مؤلفه هاى قدرت در 
جامعه  اســت كه با تخريب آن هيچ ارزشى 
در جامعه شكل نخواهد گرفت. هرچقدر اين 
كانون قوى تر عمل كنــد، بازدهى بهترى 

خواهد داشت. 
اشــو به عنوان يكى از رهبران عرفان هاى 
شــرقى معاصر، بيش از همــه اين نقطه 
قوت را درك كرده اســت. او خانواده را يك 
نهاد منسوخ شــده، مى داند. به زعم وى با 
ازبين رفتن خانواده كه سنگ بناى تشكيل 
مليت ها و نژادها اســت، مى توان حكومت 
واحد جهانى را پايه ريزى كرد. اشو عقيده دارد 
ازدواج ريشه همه مشكالت و عامل اصلى 
ازبين رفتن بركت و ســعادت كل بشريت 
است و بسيارى از بيمارى هاى روانى و جنون 
سياسى نتيجه برقرارى اين پيوند است. وى 
بناى ازدواج را يك امر صورى و شكل گرفته 

بر ويرانه هاى عشق مى داند.1
 ازدواج و تشــكيل بنياد خانواده، بهترين راه 
براى غلبه عقل و خرد بر خواسته هاى نفسانى 
است. اشو براى بى اعتبار كردن آن و گرفتار 
كــردن افراد به روابــط آزاد و بدون ضابطه، 
اين كانون مقدس را يك واژه تاريخ گذشته 
معرفى مى نمايد.2 وى با اين نگرش، به دنبال 
ايجاد سبك هاى جديدى از زندگى گروهى 
اســت و براى پرهيز از تداخــل واژه ها، اين 

زندگى گروهى جديد را «كمون» مى نامد.3
 اشو رابطه هاى لحظه اى و موقت در كمون ها 
را از عوامــل ايجاد پيوندى عميق بين افراد 
مى داند؛ «كمون، نمونه پيوند يا تجمعى از 
روح هاى آزاد است».4 «جايى كه مردم فقط 
با هم زندگى نمى كنند بلكه ارتباط و پيوندى 

عميق با يكديگر دارند».5
او انس و الفت خانواده كه گاه از شــدت زياد، 
باعث شبيه شدن رفتار همسران به هم مى شود 
را كامًال ناديده گرفته است و پيوستن به كمون 
را پيشنهاد مى كند. از سوى ديگر وى رابطه 
جنسى را مسئله اصلى و تمام سلول هاى بدن 
را جنسى مى داند. او اصرار دارد كه اين نيروى 
جنسى بايد به طور طبيعى و آزاد ارضاء گردد6 
و براى رسيدن به اين مقصد چاره اى نيست، 

جز اينكه همة موانع از سر راه برداشته شود. از 
نظر وى يكى از بزرگ ترين مسائلى كه مانع 
رسيدن به اين هدف مى شود، كانون خانواده 
و پيوند رسمى و قانونى بين زن و مرد است. از 
اين رو آن را زير سؤال برده، هرزگى را ترويج 

و به بى اخالقى ها توصيه مى كند. 
وى تصــور مى كند دليل ســفارش اديان 
مختلف به تشــكيل چنين نهــادى، پليد 
شمردن نيروى جنســى و در نهايت هدف 
ســركوب كردن آن اســت. در صورتى كه 
اين غريزه جزو خلق وخوى انســان است 
كه برقرارى پيونــد ازدواج براى مديريت و 
جلوگيرى از ســركوبى و ناكامى آن اتخاذ 

شده است. 
 بنابراين اگر هدف از كنار گذشــتن خانواده 
مسائل جنسى باشــد، بايد گفت كه كانون 
گرم خانواده بهترين جايگاه، براى پذيرايى 
و مديريت اين غريزه است و اگر براى لذت 
بيشــتر  باشــد، بايد گفت كه هر هيجانى 
لذت نيست. لذتى كه هر شخص از همسر 
مشروع خود مى برد، با لذتى كه از مصاحبت 
با زن و مرد هرجايى مى برد، تفاوت مى كند.7 
بنابرايــن اگر فردى با چنيــن ديدگاهى، از 
روابط آزاد در جامعه امساك كند، يقيناً نسبت 
به همســر خود مشتاق تر مى شود و به لذت 
بيشــترى كه يكى از اهداف اشو نيز هست، 

بهتر و راحت تر خواهد رسيد. 
با بررســى مسائل ياد شده مى توان دريافت 

كه اشو با كوته نظرى، 
انسانى  نيازهاى  همه 
را در مســائل مربوط 
به جســم و جنسيت 
خالصه كرده اســت و 
با راه اندازى كمون ها 
قصــد رفــع چنيــن 

نيازهايى دارد. 
از ديگــر داليل تأكيد 
وى بــراى زندگى در 
شناختن  بهتر  كمون، 
اشو  است.  همسايه ها 
نگران اين است كه در 
شــهرهاى كوچك و 
بزرگ مردم در كنار هم 
زندگى مى كنند، ولى از 

يكديگر هيچ شناختى ندارند.8 گويا هيچ راه 
بهترى جز رابطه آزاد براى آشنايى و ارتباط با 

همسايه ها نيافته است!
اما سؤال اينجاست كه آيا روح آدمى در اين 
شرايط نياز به تغذيه ندارد؟ و آيا در مسير رشد 

و كمال، انسان به همراه نياز ندارد؟
 اشــو ـ  به زعم خودـ  بــا ارائه 
شــيوه هاى مختلف مراقبه! به 
دنبال ايجاد آرامشــى عميق 
اســت. از ســوى ديگر ثبات و 
آرامش ايجاد شــده به واسطة 
ازدواج و رابطــة زوجيت مورد 
پسند وى نيســت؛ بنابراين از 
هر راهى تالش مى كند تا اين 
كانون مقدس را سركوب نمايد. 
اشــو مى گويد: «من از ازدواج 
دل خوشــى ندارم؛ چون موفق 

مى شــود به تو ثبات و آرامش دائمى بخشد 
و خطر همين جاســت. تو به يك اســباب 
بازى راضى مى شــوى با شيئى پالستيكى 
و مصنوعى و دســت ســاخته بشــر اقناع 

مى گردى».9
اشــو، رابطه جنســى را نوعــى مراقبه و 
بزرگ ترين هنر و پيشــكش َتنَتَره به دنيا 
معرفى مى كنــد.10 او مى خواهد با عرضة 
بى بندوبــارى، آرامش را به جهانيان عرضه 
نمايد؛ غافــل از اينكه هدفش هموار كردن 

مسير لهو است. 

رواق ︑﹙﹫﹏ و﹡﹆︡
﹩︨︀﹠  ︫﹤﹇︣﹁  رواق

پس از پشت سرگذاشتن دو دوره مهم تاريخ 
بشرى يعنى دوره ســنت و مدرنيته، انسان 
معاصر بعد از سال ها كه خود را بى نياز از دين و 
معنويت تصور مى كرد، امروزه دوباره به دنبال 
معنويت است. شــدت عالقه انسان معاصر 
بــه معنويت و باورهاى شــبه دينى درحدى 
است كه بسيارى دوره معاصر را عصر ايمان 
ناميده اند. انســان پس از پشت سرگذاشتن 
دوره مــدرن با ويژگى هاى جديدى به دنبال 
اين معنويت است. انســان معاصر با مبانى 
متافيزيكى و جهان شناسى خاصى به دنبال 

مفاهيم دينى و معنويت است. 
دراين راستا بايد بپذيريم مفاهيم دينى همانند 
هر مفهوم ديگرى به دو روش متفاوت قابل 
تحليل و تصور هســتند. در روش نخست، 
مفاهيــم را عكس، رونوشــت و يا تصويرى 
ذهنى از واقعيــت خارجى مى دانيم. بنابراين 
بــراى اين مفاهيم قائل به وجودى خارجى و 
واقعى هســتيم كه مطابقت و وحدت مفهوم 
ذهنى خــود را با واقعيت خارجى، «حقيقت» 
مى دانيم. ايــن برداشــت در دوره معاصر، 
توسط انديشــمندان مدرن به 
چالش كشيده شده است. انسان 
مدرن مفاهيــم را حاصل جعل 
و اختراع ذهــن آدمى مى داند 
و آنهــا را همچون ابزارى براى 
مواجهه بشــر با عالم مى داند. 
مهم ترين حاصل اين انديشــه  
را بايــد اين گونــه تعريف كرد 
كه انســان مدرن از درســت يا 
نادرستى مفاهيم يعنى درستى 
و نادرستى ابزار هاى ذهنى سخن نمى گويد؛ 
چرا كه اساساً ســخن از درست و يا نادرست 
بودن ابزار ها غلط اســت و بايد از كارآمدى يا 

ناكارآمدى ابزار سخن گفت. 
در همين ديدگاه مدرن است كه نگاه ابزارى به 
دين وجود دارد. اين ديدگاه دين را براى اهداف 
و اغراض خود مى خواهد. انسان معاصر دين 
را ابزارى مى داند براى رسيدن به آرامش؛ به 
همين دليل روز به روز به جنبه هاى خلسه آميز 
و آرامش بخــش معنويت و ديندارى تأكيد و 
توجه مى شود. رشد عرفان ها و اديان نوپديد را 
بايد در اين چارچوب فهميد. اين جنبش هاى 
نوپديد دينى با تأكيد بر برخى مســائل سعى 

درگسترش تعداد پيروان خود دارند. در ادامه 
مهم ترين مســائلى كه موجب جذابيت اين 

جريان ها مى شود را بررسى مى كنيم.
1.توجـه بـه جنبه هـاى مـادى شـادى و 

آرامـش
يكى از ويژگى هاى دوران جديد سكوالريسم 
است. به همين دليل هدف نهايى بسيارى از 
عرفان هاى كاذب، امور مادى و دنيوى است؛ 
شادى و آرامش و اميد به زندگى اين جهانى.1 
همان گونه كه پيش از اين اشــاره شد انسان 
مدرن به دين به عنوان ابزارى براى رسيدن 
به آرامش و شادمانى نگاه مى كند. هرچند در 
اديان الهى و اســالم نيز رسيدن به آرامش و 
شــادمانى دنيوى و اخــروى امرى مطلوب 
برشمرده مى شود، ولى اين آرامش در پرتو باور 
ِ︣ ا﹜ّ﹙ِ﹥  ﹋ْ ِ︢ درست به خدا امكان پذير است؛ «َأَ﹐ ︋ِ

َ︑ْ︴َ﹞ِ﹟ّ ا﹜ُْ﹆ُ﹙﹢ُب».2
عرفان هــاى كاذب بر مبناى اومانيســم و 
سكوالريســم بــه دنبال آرامش هســتند؛ 
همچون ســاى بابا كه مى گويد: «مأموريت 
من اعطاى شوق و شــادى به شما است كه 
از ضعف و تــرس دورتان كنم».3 داالى الما 
چنين مى گويد: «من بر اين باور هســتم كه 
هدف اصلى زندگى جست وجوى خوشبختى 
اســت؛ اين امرى بديهى است. اينكه معتقد 
به دين باشــيم با نباشــيم و اينكه پيرو كدام 
مذهب هستيم، تفاوت زيادى نمى كند؛ همه 
ما در زندگى خود بــه  دنبال چيزى مطلوب 
مى گرديم. به همين دليل، به نظر من حركت 
زندگى رو به خوشبختى و شادمانگى است».4 

2.شريعت ستيزى و فقه گريزى
شــريعت گريزى وجــه مشــترك همــه 
جنبش هاى نوپديد شــرقى و غربى اســت. 
براى نمونه اشو اصوًال با دين مخالف است و 
ديندارى واقعى را بى دينى مى داند. او شريعت 
را بُعــد بيرونى دين مى دانــد كه هيچ گونه 
طراوتى نــدارد و كارى جز اختالف افكنى از 
آن ساخته نيست.5 اين شريعت گريزى و نفى 
آموزه هاى فقهى در ساير مكاتب نوپديد نيز به 

وضوح قابل جست وجو است.6 
همه ايــن مكاتب دروغين و بشرســاخته، 
على رغم انكار شــريعت اديان الهى، داراى 
دســتورالعمل ها و قوانين ويژه خود هستند. 

واضح اســت كه همه اينها از ســنخ احكام 
عملــى و دســتورالعمل هاى رفتارى اند و از 
حيث دستورالعمل بودن با آموزه هاى فقهى 
تفاوت ندارند. تنها تفاوت آنها اين اســت كه 
دستورالعمل هاى فقهى اسالم از سوى خداوند 
متعال بيان شــده، ولى دســتورالعمل هاى 
موجود در عرفان هاى كاذب توســط افرادى 
بشــرى و منحرف و يا دست كم افرادى كه 
احتمال اشــتباه در آنها وجــود دارد مطرح 
شده است. متأسفانه ظاهر اباحه گرايانه اين 

جنبش ها موجب جذب بسيارى شده است.
3.مباحث جنسى

جنبش هاى نوپديد دينــى و يا عرفان هاى 
كاذب، برخالف عنوان دينى كه مدعى فرضى 
آن هستند، يكى از جدى ترين مباحث مورد 
توجــه در اديان يعنى همان محدوديت هاى 
فطرى و الهى روابط جنســى را زير ســؤال 
مى برند. اين جريان هاى انحرافى با توجيهات 
غيرقابل قبول سعى در ترويج بى بندبارى در 
روابط جنســى دارند. براى نمونه پائلو كوئليو 
پيروان خود را به ســوى مســائل جنسى و 
شــهوانى مى كشــاند و مى كوشد پوششى 
معنــوى و عرفانى به هرزگى هاى جنســى 
بدهد7 و حتى تسليم در برابر روابط نامشروع 
را زمينه ساز رسيدن به نور مى داند.8 اشو نيز بر 
لذت جنســى تأكيد دارد و هرچند ناپايدارى 
آن را مى پذيــرد، اما خدا را در خوشــى ها و 
كامجويى هاى مادى و جنســى مى جويد. او 
توصيه مى كند بايد عشق جنسى را با مراقبه 

و نيايش آميخت كه لطف آن افزايش يابد.9 
پى نوشت:

︀︭︠﹥ ﹨︀ی ︻︣﹁︀ن  ﹋︀ذب؛ ﹇﹛:  ــ︣﹀﹩، ا︡﹝︧﹫﹟؛︫   ︫.١
﹝﹣︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ﹝︧﹫︀﹋﹫︩(١٣٨٩)؛ ص٢٢.

٢. ر︻︡: ٢٨.
︡او﹡︡؛ ︑︣︗﹞﹥ ︵︀﹨︣ه  ﹫﹞︀؛ ︑︣اش ﹨︀ی ا﹜﹞︀س︠  ٣. ﹋﹢﹡︡ار،︨ 

آ︫﹠︀؛ ︑︣ان: ︑︺︀﹜﹫﹛ ﹝﹆︡س(١٣٧٧)؛ ص١٦٨.
﹥ روا️ اچ. ﹋︀︑﹙︣؛ ︑︣︗﹞﹥  ︀د﹝︀﹡﹍﹩؛︋  ٤. دا﹐﹩ ﹐﹝︀؛ ﹨﹠︫︣ 

 ﹩﹚︻︡﹝﹞﹞﹫︡ر﹁﹫︺﹩؛ ︑︣ان: ︑﹠︡︦(١٣٨٠)؛ ص٩.
٥. ا︫ــ﹢؛ آواز ︨ــ﹊﹢ت؛ ︑︣︗﹞ــ﹥ ︗ــ﹢اد ︨﹫︧︡ــ﹫﹠﹩؛ 

︑︣ان:(١٣٨٤)؛ ص٨٠.
︀﹜﹉؛ ︑︣︗﹞﹥   ︨﹉ ؛ ا︻︐︣اف﹢﹚︀  ︎،﹢﹚﹫﹢﹋ :٦.︋ ︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ رک

︖️؛ ص٣٣-٣٤. دل آرا ﹇︣﹝︀ن؛ ︑︣ان:︋ 
︀﹙﹢؛︋ ︣︡ا؛ ︑︣︗﹞﹥ آرش ︖︀زی و︋ ︣ام ︗︺﹀︣ی؛   ︎،﹢﹚﹫﹢﹋ .٧

︑︣ان: ﹋︀روان(١٣٨٢)؛ ص١٩٢-١٩٣.
︀﹙﹢؛ ︀زده د﹇﹫﹆﹥؛ ص٩٨.  ︎،﹢﹚﹫﹢﹋ .٨

﹩ را﹨﹥ ﹨︀ی ︻︪ــ﹅  ٩. ﹝︷︀﹨︣ی ︨ــ﹫︿، ﹞﹫︡ر︲︀؛ راه و︋ 
ــ︀ب ا﹜︡﹟(١٣٨٩)؛  ︣ ا﹡︪︡ــ﹥ ﹨︀ی ا︫﹢)؛ ﹇﹛:︫  (﹡﹆︡ی︋ 

ص١٧.

️ ﹨︀ی ﹋︀ذب ︗︢ا︋﹫
احسان جندقى(دانشجوى دكترى تصوف و عرفان اسالمى)

️ ا︫﹢  ﹢﹠︺﹞ ک ﹨﹢س  در﹢﹚︨
معصومه رادپور(طلبه حوزه علميه و كارشناس جنبش هاى شبه معنوى)

به زعم وى با 
ازبين رفتن خانواده 

كه سنگ بناى 
تشكيل مليت ها 

و نژادها است، 
مى توان حكومت 

واحد جهانى را 
پايه ريزى كرد. 

انسان مدرن مفاهيم 
را حاصل جعل و 
اختراع ذهن آدمى 
مى داند و آنها را 
همچون ابزارى براى 
مواجهه بشر با عالم 
مى داند. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٣٠٣١



وى عقيده دارد رابطه جنسى مسئله اصلى و 
سرچشمه همه دشوارى ها است 11 و مى گويد: 
«اگر نيروى جنسى به بى راهه كشيده شود، 

جاى خود را به كينه و بيزارى مى دهد».12
اشو روش خود را ژرف و دانشمندانه مى داند 
و ادعــا دارد كه همه چيزها مى توانند پاك و 
مقدس گردند؛ فقط بايد روش كار را بدانيم 
و با راه تقدس بخشــيدن به همه چيز آشنا 
باشيم.13 راهكار مقدس او چيزى جز رابطه 

جنسى نيست. 
اشــو بدترين و زشــت ترين روش ها را با 
برچسب تقدس، بسيار خوب جلوه مى دهد. 
او مريدان خــود را تشــويق مى كند كه با 
به كارگيرى روش هاى ارائه شــده از جانب 
وى، مى توانند نيروهاى زندگانى خويش را 

دگرگون كنند.14
تمام اين توجيهات به اين دليل اســت كه 
اشو، خانواده و پيوند زوجيت را مانعى بر سر 
راه بوالهوسى هاى خود و مريدانش دانسته 
اســت و از هر راهى سعى در رد چنين كانون 

مقدسى دارد. 
خداوند متعال در قرآن كريم يكى از مهم ترين 
كاركردهاى معنوى ازدواج و تشكيل خانواده 
را ايجاد آرامش در بين اعضاى خود مى داند. 
يك خانواده ســالم با ايجاد محيطى گرم و 
آرام مى تواند سكوى پرتابى براى رسيدن به 
قله هاى كمال باشد. خانواده مى تواند افراد را 
ارشاد نمايد و تحت حمايت عاطفى خود قرار 
دهد. خانواده صفا و صميميتى برقرار مى كند 
كه در دوران پيرى و خاموشى قوه شهوت، 
مهر و محبت بين افراد نــگاه دارنده پيوند 
است.15 انسان براى حركت نيازمند آرامش 
است و يكى از مهم ترين سرچشمه هاى اين 

نيرو پيوند ازدواج است. 
پى نوشت:

١. ا︫ــ﹢؛ آ﹠︡ه ︵﹑ــ﹩؛ ﹝︐︣︗﹛: ﹝︣︗ــ︀ن ﹁︣︗﹩؛ ︑︣ان: 
﹁︣دوس(١٣٨١)؛ ص٩٦-٩٩. 

٢. ﹨﹞︀ن؛ ص٩٥. 
٣. ﹨﹞︀ن. 

٤. ﹨﹞︀ن؛ ص٩٨. 
٥. ﹨﹞︀ن؛ ص٩٥.
٦. ﹨﹞︀ن؛ ص٣٧.

︑ــ︣ان:  ︗﹠︧ــ﹩؛  ا︠ــ﹑ق  ﹝︣︑︱ــ﹩؛  ﹝︴ــ︣ی،   .٧
︮︡را(١٣٩١)؛ ص٩٩. 

٨. ا︫﹢؛ آ﹠︡ه ︵﹑﹩؛ ص٩٦.
٩. ا︫﹢؛ ا﹜﹞︀س ﹨︀ی ا︫ــ﹢؛ ﹝︐︣︗﹛: ﹝︣︗︀ن ﹁︣︗﹩؛ ︑︣ان: 

﹁︣دوس(١٣٨٢)؛ ص٢٣٠. 
١٠. ﹨﹞︀ن؛ ص١١٧.

ــ︣ور؛ ﹝︐︣︗ــ﹛: ﹁︣ا﹝︣ز  ١١. ا︫ــ﹢؛ ﹝︣ا﹇︊ــ﹥ ﹨﹠︣ و︗ــ︡ و︨ 
︗﹢ا﹨︣ی ﹡﹫︀؛ ︑︣ان: ﹁︣دوس(١٣٨٠)؛ ص٧٩. 

١٢. ﹨﹞︀ن؛ ص٨٤.

١٣. ﹨﹞︀ن؛ ص٨٥.
١٤. ﹨﹞︀ن. 

١٥.﹝︴︣ی،﹝︣︑︱﹩؛ ا︠﹑ق ︗﹠︧﹩؛ ص٩٩. 

﹩︨︀﹠ رواق  ﹝︊︡أو﹁︣︗︀م︫ 

اعتقاد بــه معاد و زندگى پــس از مرگ، از 
موضوعاتى است كه همواره در ذهن بشر، 
مورد بحث بوده اســت و همــواره عده اى 
مخالف و عده اى موافق چنين آموزه اى بوده 
اند. براى هر چيزى غايت و نهايتى اســت و 
براى رسيدن به اين غايت تالش هايى الزم 
است؛ حيات دنيوى هم از اين مسئله  مستثنا 

نيست. 
انكار معاد و جايگزين كردن آموزه تناسخ يا 
بازگشت هاى متوالى به جهان به جاى آن، 
يكى از مشخصه هاى بارز فرقه هاى نوظهور 
در بعد انسان شناســى است. اين مسئله امر 
جديدى نيست و از ويژگى هاى مشهور اديان 
و آيين هاى هندى است. مدعاى تناسخيان 
اين است كه روح انسان به هنگام مرگ يك 
سلســله توالد را سپرى مى كند و به صورت 
متوالــى از عالمى به عالم ديگر مى رود و بار 
ديگر به پيكرى ديگر منتقل مى شود و اين 

چرخه تا بى نهايت ممكن است تداوم يابد. 
 در كنار اين عقيده، عقيده ديگرى نيز در اديان 
هند مطرح است به نام قانون كارما يا كرمه 
كه بر اســاس آن كيفيت و چگونگى توالد 
ثانوى و علت انتقال روح يك فرد به جسدى 
مافوق يا مادون را توضيح مى دهند. براساس 
اين قانون، كردار يــا گفتار و يا پندار هر فرد 
سرنوشت حيات بعدى او را معين مى كند.1 

يكى از آموزه هاى انحرافى 
عرفان هاى  در  مشــترك 
نوظهور مســئله تناســخ 
است كه موجب بهره كشى 
از پيــروان ايــن مكاتب در 
مسائل سياسى، اجتماعى و 
اقتصادى شده است. بدين 
گونه كه رهبر اين فرقه هاى 

ساختگى با بيان اينكه وضعيت اقتصادى و 
اجتماعى انسان ها معلول زندگى قبلى شان 
در قالب جســمى ديگر بوده است، مسئله 
تناســخ و قانون كارما را بــراى آنان توجيه 
مى كنند. بر اســاس اين اعتقاد، افراد بايد در 
زندگى خود به وضع موجود راضى باشــند 
و هيچ راهى براى تغيير شــرايط اجتماعى 
خود نخواهند داشت؛ لذا پيروان اين فرقه ها 
نبايد به فكر انقالب و تغيير وضع سياسى و 
اجتماعى خود باشــند. انزوا طلبى و پرهيز از 
حضور در اجتماع از ديگر آموزه هاى بيشتر 
عرفان هاى نوظهور است كه اثرات مخربى 

را نيز در ساخت اجتماعى كشورها دارد.2
اعتقاد به زنده شدن پس از مرگ ظاهرى و 
حيات دوباره نه تنها ريشه در فطرت انسان ها 
دارد، بلكه در سرلوحه برنامه هاى فرهنگى 
و تبليغى پيامبران الهى قرار داشــته است. 
تمامى راهنمايان آســمانى، انسان ها را به 
«باور قيامــت» فرا خوانده اند، به طورى كه 
تبيين و تعميق اعتقاد به معــاد، به موازات 
اعتقاد به مبدأ، فصل مشترك برنامه تمامى 
پيامبران توحيدى بوده اســت. قرآن كريم 
در بيش از ثلث آيات به اين مســئله اشــاره 
كرده اســت و علت انكار معــاد را در برخى 
آيات يادآور شــده است.3 از نظر قرآن علت 
عدم اعتقاد بــه معاد دو چيز اســت: يكى 
شبهه علمى است و ديگرى 
شهوت عملى. شبهه علمى 
آن است كه چگونه خداوند 
اجــزاى پراكنــده را دوباره 
جمع مى كند و به آنها حيات 
عملى  شهوت  مى بخشد.4 
آن اســت كه اندوخته هاى 
علمى را ناديــده انگارد و با 

علم به حّقانيت معاد و قيامت عمال ً دست به 
شهوت رانى و هواپرستى بزند.5

ابن ســينا و مشائيان بر اساس مبانى نظرى 
خود در علم النفس، دو استدالل براى ابطال 
تناســخ ذكر مى كنند. «نفس زمانى به بدن 
تعلق مى گيرد كه بدن به حدى از رشد و بلوغ 
رسيده باشــد كه براى دريافت نفس آماده 
باشد. بر اين اساس دانسته مى شود هر مزاج 
بدنى خاصى كه ايجاد مى شود همراه با آن 
نفس مخصوص آن نيز ايجاد مى گردد. حال 
اگر قائل به تناسخ باشيم الزمه اش اين است 
كه يك بدن داراى دو نفس باشــد كه اين 
محال است؛ چرا كه نفس يعنى مدبر بدن و 
متصرف در بدن و هر حيوانى حضوراً مى يابد 
كه يك چيز است كه بدن او را تدبير مى كند 

و در آن تصرف مى نمايد».6
استدالل مالصدرا نيز در حكمت متعاليه اين 
چنين اســت كه بر اساس حركت جوهرى 
هم نفس و هم بدن با يكديگر در حركت اند. 
هر دو در ابتدا بالقوه بودند؛ ولى بعد از پيدايش 
همــواره در حال حركت به ســوى فعليت 
بخشيدن به كماالت خود هستند. بنابراين 
نفس در اين عالم بــا توجه به كارهايى كه 
انجام مى دهد به فعليت مى رســد و امكان 
ندارد اين چنين نفسى بار ديگر به درجه قوه 
محض نزول كند و به بدنى تعلق گيرد كه در 

حالت جنينى و قوه محض است.
پى نوشت:

﹩ ﹡︀س، ︗ــ︀ن؛ ︑︀ر ︗︀﹝︹ ادــ︀ن؛ ︑︣︗﹞﹥ ︻﹙﹩ ا︮︽︣   ︋.١
﹊﹞️؛ ص١٥٥.

 .١٧ ﹤﹀ ﹞︀ره ٧٣٤٢ (٩٠/٥/٢٩)؛︮  ٢. روز﹡︀﹝﹥ ر︨︀﹜️،︫ 
٣. آ️ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝︭︊︀ح ︤دی؛ آ﹝﹢زش ︻﹆︀︡؛ ص٣٣٩-٣٤٠.

٤. وا﹇︺﹥: ٤٧ـ  ٤٨؛ ﹇﹫︀﹝️: ٤.
.٥. ︗︀︔﹫﹥: ٢٣

٦. ا︫︀رات و ︑﹠︊﹫︀ت؛ ج٣؛ ص٣٥٦.

 ️ ﹆﹫﹆ ︡ ﹡︡︡﹡ ن﹢
ره ا﹁︧︀﹡﹥ زد﹡︡... 

رواق ︑﹙﹫﹏ و﹡﹆︡محمد ادهمى(كارشناس ارشد اديان ابراهيمى)

در مكتب اشــو، واژه «آزادى» تحريف شده 
و بســيارى از ارزش هاى انسانى در قالب اين 
شــعار، ناديده گرفته شده اســت. وى تصور 
مى كند با اين شــعارها امرى حيات بخش و 
زندگى ســاز براى زنان به ارمغان آورده است. 
در واقع او مى خواهد به نام آزادى، نوعى هرج 
و مرج و يله و رهــا بودن را جايگزين ازدواج و 

خانواده نمايد. 
وى اســاس ســاختار خانواده را بر مالكيت 
دانسته، شوهر را مالك زن و زن را اسير دست 
همسرش مى داند. به مردان نهيب مى زند كه 
شما مالكيت، آزادى و انسانيت زن را از او سلب 
كرده و همة زيبايى هاى او را گرفته ايد.  او را در 
قفس زيبايى اسير كرده ايد كه آن قفس هاى 
طاليى نمى توانند جاى آسمان و آزادى پرواز 
در فضاى اليتناهى آسمان را براى او پر كنند.1
او براى احقاق حقوق پايمال شدة زنان به دنبال 
ايجاد نهضتى عظيم است. ازدواج، روابط سالم 
و قانونى بين زن و مرد را نمى پسندد و متعهد 
شــدن براى زندگى با همسر مشروع را نوعى 
اســارت براى زنان معرفــى مى كند؛ آن هم 

اسارتى به طول تاريخ. 
اين در حالى است كه زن، در زندگى مشترك 
بــا اراده و اختيــار خود مرد را بــراى زندگى 
برمى گزيند و در همه مزايا با او شريك است. 
زن نه خود را اســير و برده مرد مى داند و نه مرد 
خود را ساالر و موالى زن؛ زيرا هركدام از اينها 
انحراف از مســير اصلى و طبيعى است. عهد 
بين زوجين يك نوع قرارداد و تعهدى اســت 
كه بر اساس همســردارى بنا شده است؛ نه 
برده دارى. همزيستى آزاد، برگشت از جريان 
طبيعى است. هرزه زندگى كردن يك سبك 
زندگى است؛ اما از نوع نابود كننده كه انسان ها 
را به وادى بردگى نفس و هوس هاى زودگذر 

مى كشاند. 
اينكه آزاد باشم و با هر كسى به منظور شادى 
و لذت ارتباط برقرار كنم، چيزى جز ســراب و 
رضايتى كودكانه نيست. دل خوشى به لذت 
آنى و زودگذر يك ُمسكن است كه در ازاى آن 
خيلى چيزها را بايد از دست داد. خويشتن دارى 
و كنترل نفس آزادى حقيقى است و آزاده كسى 
است كه از شهوت و فرهنگ هاى منحط رها 
باشد. اميرالمومنين علىمى فرمايد: «عبد 

شهوت پست تر از عبد به بند است». 
در واقع اشــو دچار يك برداشــت سطحى و 
ناشــيانه از زندگى مشترك شده است و آن را 
تنها سودرسانى به مردان مى داند. در صورتى 
كه در دين مبين اسالم هر دو جنس، از حقوقى 
برابــر برخوردارند و همواره مردان به احترام و 
خوش رفتارى با زنان ســفارش مى شوند. آية 
نوزده سوره نساء به اين مطلب اشاره دارد؛ «و 
عاشروهن بالمعروف» .در روايات معصومين 
هم كسى كه حقوق افراد تحت سرپرستى اش 

را ضايع كند مورد لعن واقع شده است.2
اشــو در جايى ديگر براى ترغيــب به روابط 
آزاد، محدوديت هايــى كه در اســالم براى 
افراد تعريف شــده است را به باد نقد مى گيرد 
و مى گويد: «مسلمانان معتقدند زنان و مردان 
نبايد باهم مراوده داشته باشند. در حقيقت اگر 

مى توانســتند با يكديگر مراوده 
داشته باشــند از انرژى مثبت و 
منفــى زن و مرد هر دو برخوردار 
مى شدند؛ زيرا زن و مرد هر كدام 
يك نيمه هســتند و در دسترس 
بودن هر دو انرژى سبب مى شود 

تا كليت حاصل شود».3
 در جــواب بايد گفت اگر از جانب 
دين بــراى انســان ها قانون و 

︣ز﹎﹩ زن و ︨︊﹉ ﹨
معصومه رادپور(طلبه حوزه علميه و كارشناس جنبش هاى شبه معنوى)

هرزه زندگى كردن 
يك سبك زندگى 

است؛ اما از نوع 
نابود كننده كه 

انسان ها را به وادى 
بردگى نفس و 

هوس هاى زودگذر 
مى كشاند. 

انكار معاد و جايگزين كردن 
آموزه تناسخ يا بازگشت هاى 

متوالى به جهان به جاى 
آن، يكى از مشخصه هاى 

بارز فرقه هاى نوظهور در بعد 
انسان شناسى است. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٣٢٣٣



در نيمه دوم قرن بيســتم سلســله نهضت هايى در 
اعتراض به مدرنيته و وضع موجود جامعه بشــرى 
در مغرب زمين و پس از چند دهه به شــكل جســته 
و گريخته در شــرق آسيا ظهور كرد. جنبه بارز و وجه 
مشــخصه غالب اين نهضت هــا فروكاهش دين 
به آنچه انســان بدان مى انديشــيد، بود. يكى از اين 
جنبش ها «شيطان پرســتى» بود كه به مرور زمان 
به شــكل هاى مختلفـ   بســته به ناحيه فرهنگى 
اجتماعىـ  عرضه شده و تئورى هاى رهبران خود را 

به رخ ديگر رقيبان مى كشيد. شيطان پرستى نوين درصدد جايگزينى تام و كامل انسان محورى و 
به فرش كشاندن خدايى بود كه جايگاهش در عرش بود. يكى از علل اساسى اين چرخش فكرى 
در اين جوامع، سرخوردگى از تبعات جنگ جهانى و آشفتگى هاى ايدئولوژى هاى دينىـ  سياسى 
مانند فاشيسم بود كه اين جوامع را به روى گردانى از باورهاى پيشين راند. در كنار همه اين مسائل، 
سرمايه داران و صاحبان قدرت نيز از اين اوضاع نهايت بهره را بردند و به ترويج مبانى شيطان پرستى 

براى ترويج سرمايه دارى و دنيامحورى پرداختند.1
شــهرت ابليس در اسالم به دليل ســرپيچى از فرمان خدا در سجده بر آدم بود. قرآن ماجراى او را 
 ﹟﹞ِ ﹤ُ︐َ﹆ْ﹚َ َ︠ َ﹙ْ﹆َ︐ِ﹠﹩ ِ﹝﹟ ﹡ُ︀ٍر َو َ︠  ﹤ُ﹠ْ ِ﹞ ٌ︣ ﹫ْ َ︠  ْ︀ ُ︑َ﹈ َ﹇︀َل أََ﹡ ْ︣ َ︡ إِْذ أََ﹝ ︖ُ ْ︧ چنين شرح مى دهد: «َ﹇︀َل َ﹝︀ َ﹝َ﹠َ︺َ﹈ أَ﹐ُ َ︑
ِ︵﹫ٍ﹟: فرمود چون تو را به سجده امر كردم چه چيز تو را باز داشت از اينكه سجده كنى؟ گفت من از 
او بهترم. مرا از آتشى آفريدى و او را از گل آفريدى».2 در ساير اديان نيز شيطان مركز تجسم بدى 
شناخته مى شود و به دليل غرور و تكبر بيش از حد از درگاه خدا رانده شده است. هم عهد قديم و هم 
عهد جديد رواياتى در باب ملعون بودن شيطان و طرد او از سوى خدا ذكر كرده اند.3 در ديگر اديان 

نيز همين تيرگى و دورى از نور و رحمت درباره شيطان ديده مى شود. 
چگونه ممكن است انســان هاى خردمند به سوى پرستش و تقديس اين موجود ملعون حركت 
كنند؟ پاسخ به اين پرسش نيازمند بررسى است. در ادامه به اختصار خواهيم ديد كه شيطان پرستان 
با چه مبانى نظرى و عملى اى به پرستش شيطان و تقابل با آفريدگار يكتاى جهان روى آورده اند. 

︡ا شيطان پرسـتى شـكل هاى گوناگونـى دارد. گرچه به لحاظ ظاهـرى اختالفات     ﹝ـ︣گ︠ 
بسـيارىـ  هـم از بعـد ظاهـرى و هـم از نظـر فرهنگـىـ  در ميـان نحله هـاى گوناگـون آن ديده 
مى شـود، امـا برخـى محورهـاى اساسـى در تمامـى ايـن نحله هـا (شيطان پرسـتى فلسـفى يا 
الويسـم، گوتيـگ، دينـى، آته ايسـتيك و...) ديـده مى شـود كـه مبنـاى ايـن حـركات انحرافى 

قلمـداد مى شـود. يكـى از نـكات كليـدى در ايـن زمينه تئـورى مرگ خداسـت. 
شــيطان پرســتان براى توجيه باورها و  لذت گرايى ابتدا خدا را نفى 
مى كنند و هر انســانى را خــداى خود مى داننــد. در ادامه جهان را 
جهانى آلوده و لجن زار توصيف مى كنند و در نتيجه دو اصل پيشين 
شيطان پرســتان به هدف اصلى خويش كه همانا لذت گرايى است، 
دســت مى يابند. از نظر ايشان تمام خوشى ها در لذات دنيايى است و 
اين لذت پرســتى كه به ويژه در خوشى هاى جنسى نمود زيادى پيدا 
مى كند، انگيزه الزم براى كارهاى روزانه را فراهم مى كند؛ بنابراين 
به هرشكلى انجام آنها الزم و ضرورى است. بيشتر شيطان پرستان 
براى رسيدن به اين هدف با سياه نمايى و پوچ نشان دادن دنيا به دنبال 
مرگ خدا و خدايى خود هستند تا در نهايت به لذات و خوشى هاى خود 
برسند.4 الوى مؤسس كليساى شيطان در جمله مشهور خويش در 
اين باره چنين آورده است: «خداى با عظمت و باشكوهى وجود ندارد و 
جهنمى كه در آن گناهكاران كباب مى شوند هم نيست. اينجا و حاال، 
روز شكنجه و سختى ماست. حاال و اينجا، روز خوشى ماست. اينجا و 

شيطان پرستان 
براى توجيه باورها و و 
لذت گرايى ابتدا خدا 
را نفى مى كنند و هر 
انسانى را خداى خود 
مى دانند. در ادامه 
جهان را جهانى آلوده 
و لجن زار توصيف 
مى كنند و در نتيجه 
دو اصل پيشين 
شيطان پرستان به 
هدف اصلى خويش 
كه همانا لذت گرايى 
است، دست مى يابند

مقرراتى شده است، براى آسان زندگى كردن 
و انســانى زيستن اســت. هر محدوديتى در 
اسالم، منفعت شــخص و جامعه را به همراه 

دارد. 
روابط زن و مرد در دين ما در چارچوب قوانين 
الهى و تحت كنترل عقل انجام مى گيرد. اگر 
سفارش به تقوا و پاك دامنى مى شود، هدفى 
جز حفظ عزت و حريت انسان ها، به خصوص 

زنان ندارد. 
جاى سؤال اســت، كه آيا اسالمى كه مقابل 
هر گونه بهره بردارى مردان از زنان مى ايستد، 
عفاف و تقوا را امرى الزم براى خانم ها مى داند 
و به آنان ســفارش مى كند كه خود را رايگان 
در اختيار مردان قرار ندهند، زنان را به اسارت 
كشــانده؟ يا اشويى كه به مريد خود سفارش 
مى كند اگر زنى را دوســت دارى با آن زندگى 
كن، با او باش؛ اما نســبت به عشق صادق و 
وفادار بمان، نه نســبت به شخص! از همان 
لحظه اى كه احســاس مى كنيــد از چيزى 
خوشتان نمى آيد، آن چيز گيرايى و جاذبه اش 
را از دست داده و شما را خوشحال نمى كند، از 

آن دست برداريد و فقط بگوييد متأسفم.4
با اين توصية اشو تمام حيثيت زنان زير سؤال 
مى رود. او سفارش مى كندكه آنها چيزى جز 
يك كاال نيستند و به راحتى مى توانيد آنان را 
دست به دســت كنيد. تا زمانى 
كه به عنوان يك ابزار، بســاط 
شــادى و لذت شــما را فراهم 
كردند با آنان باشيد و به محض 
از بين رفتن جاذبه و مطلوبيت، 
مانند يك شئ بى مصرف آن را 
كنار گذاريد. او با اين سفارش ها 
بزرگ ترين خدمت را به مردان 
هوسران كرده است. او مثل يك 
شكارچى دام پهن كرده است و 
روح بى تعهدى و بى مسئوليتى را 

در افراد رشد مى دهد. 
حال بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا متعهد 
شدن به همســر مشروع اسارت است و يا هر 
لحظه به ميل مردان بوالهوس جابه جا شدن 

و تباه گرديدن؟!
پى نوشت:

١. ا︫ــ﹢؛ آ﹠ــ︡ه ︵﹑ــ﹩؛ ﹝︐︣︗ــ﹛: ﹝︣︗︀ن ﹁︣︗ــ﹩؛ ︑︣ان: 
﹁︣دوس(١٣٨١)؛ ص٩٧. 

٢. ﹡ــ﹢ری، ︧ــ﹫﹟؛ ﹝︧︐︡رک ا﹜﹢︨ــ︀﹏؛ ﹇ــ﹛: ﹝﹣︨︧ــ﹥ 
آل ا﹜︊﹫️(١٤٠٧ق)؛ ج١٤، ص١٧٠. 

ــ﹠﹊︀﹩؛ ︑ــ︣ان:  ٣. ا︫ــ﹢؛ ﹝ــ︤ه ای از ﹝﹙﹊ــ﹢ت؛ ﹝︣︲﹫ــ﹥︫ 
آ︋﹍﹫﹠﹥(١٣٧٩)؛ ص١٤. 

ــ︀را﹨︀(︑︺﹙﹫﹞︀ت ︑︀﹡︐ــ︣ا٣)؛ ﹨﹞︀ ارژ﹡﹍ــ﹩؛ ︑︣ان:  ٤. ا︫ــ﹢؛︨ 
﹁︣دوس(١٣٨٣)؛ ص١٠٧. 

︡اوا﹡︧︀ن  ︠ رواق
حاال، فرصت ماست. اين روز و اين ساعت را انتخاب كن كه زندگى رهايى بخش وجود 

ندارد!».5
ـ﹥ ︻﹠ـ﹢ان ا﹜﹍ـ﹢ از مهم تريـن مبانـى شيطان پرسـتى دو اصل خود  ـ﹫︴︀ن︋   ︫   
خدايـى انسـان و مـرگ و نفـى خـداى متعال اسـت. اين مسـير مسـيرى دهشـتناك 
بـراى انسان هاسـت؛ زيـرا از نبـرد بـا خالق عالم كـه ظاهـراً او را نفى مى كننـد، هراس 
دارنـد و دقيقـاً بـه همين منظور اسـت كه اين دسـته از انسـان ها نيازمنـد الگويى براى 
ايـن كـورراه پيـش رويشـان هسـتند. پـر واضح اسـت كه هيچ كسـى بـراى اين مهم 
سـزاوارتر از شـيطان نيسـت؛ همو كه مطابق تعاليم همه اديان براى نخسـتين مرتبه 
در برابـر خـداى خالـق و متعـال ايسـتادگى كـرد و او را از عـرش 
خدايـى به فرش كشـيد و خـود را در مقامى باالتر از خـدا قرار داد. 
از مكاتـب مهمـى كه بـا روش هاى شيطان پرسـتانه و اسـتفاده 
از رياضت هـاى شـيطانى بـه ترويـج 
فسـاد و فحشـا در دنيـا مشـغول اند، 
گونـه اى عرفان يهودى اسـت كـه با نام 
«كابـاال» شـناخته مى شـود. بسـيارى 
از شـخصيت هاى مشـهور به فسـق در 
سراسـر دنيا بـه عضويـت آن در آمده اند 
و بـه ابزارى براى تبليغ هرچه بيشـتر آن 

بـدل شـده اند.6
    ︻︣﹁ـ︀ن ﹙﹆ـ﹥ از جملـه فـرق 
جمهـورى  در  اخيـراً  كـه  انحرافـى 
اسـالمى ايران شـاهد بـروز و ظهورش 
«حلقه»اسـت  عرفـان  هسـتيم، 
كـه بـا اسـتفاده از طـرق شـيطانى و 
شـيطان گرايى در آموزه هـا درصـدد تهـى كردن زندگى مسـلمانان ايرانـى از معنويت 
و خداپرسـتى اسـت. مؤسسـان ايـن فرقـه ضاله با اسـتفاده از اجنـه و شـياطين و ورود 
نيروهـاى مرمـوز سـعى در تغييـر نگرش مـردم دارنـد. عرفـان حلقه گرچـه در ظاهر 
منكـر وجـود جـن و جن گيرى اسـت، اما ايـن حقيقـت را بسـيارى از فريب خوردگانى 
كـه از ايـن كـورراه فاصلـه گرفته اند فـاش كردند. يكـى از اين فريب خـوردگان اظهار 
داشـته كـه: «وقتى در جلسـات آنها تشعشـع گرفتيم؛ جن بـه زندگى ما آمده اسـت. ما 
عينـاً حضـور نيروهاى مرمـوزى را در زندگى درك مى كنيم. به طور مثـال در خانه مان 
نشسـته ايم ناگهـان پـرده و لوسـتر تـكان مى خـورد و يا اجسـام خـود به خـود جا به جا 
مى شـوند و يـا صداهـاى عجيـب و غريـب و ناله مى شـنويم».7 اين در حالى اسـت كه 
فايل هـاى صوتـى كـه از مؤسـس ايـن فرقه در دسـت اسـت، نشـان مى دهد كـه او از 
همدسـتان خـود مى خواهـد كه نشـانه هاى وجـود جن و اسـتفاده اش از جـن را پنهان 

نماينـد و اصـل وجـود آن را در ايـن گـروه انـكار كننـد.8
سخن از شيطان، شيطان پرستى و شــيطان گرايى و آفات، شيوه هاى مبارزه و آسيب 
شناسى آن بسيار است؛ اما در اين مختصر نمى توان به همه اين امور پرداخت. متوليان 
و مســئولين در قدم اول كه مهم  ترين گام اســت بايد به شناسايى دقيق و بنيادين اين 
انديشــه هاى انحرافى بپردازند تا بتوانند در مرحله بعد به تصميم گيرى صحيح درباره 

مبارزه و انهدام آنها نائل شوند. 

١. ﹝︡﹞ ︀ ︋﹤︊︀︭︣ ﹎︣وه ︻︣﹁︀ن ﹨︀ی ﹡﹢︸﹢ر ﹡︀د ر﹨︊︣ی، 
︣﹀﹩ دو︨️ ١٣٩١/٢/٤؛ ﹞︤ه︫ 

www. shia-news. com/fa/news/ 34250
٢. ا︻︣اف: ١٢. 

︣وج: ٣؛ ﹝︐﹩: ٤.  ٣. ﹋︐︀ب ﹝﹆︡س؛︠ 
﹫︴︀ن ︎︨︣︐﹩؛ آران و  ــ﹫︴︀ن و︫  ︊﹢ری راد، ر︲︀؛︫   ︮.٤

︋﹫︡﹎﹏: ︀ران ﹝︡ی(١٣٩٠)؛ ص١٥١-١٥٣. 

︨︣︐﹩؛ ص  ﹫︴︀ن︎  ︀︫ــ︀﹋﹩، ︻﹙﹩؛ ︗﹠﹢ن︫   ︎﹩﹆︡  ︮.٥
 .٤٤-٤٥

﹫︪﹫﹟؛ ص١٤٤-١٤٨.  ︊﹢ری راد، ر︲︀؛︎   ︮.٦
︀️ ︑︊﹫︀ن ﹥ ﹡﹆﹏ از︨   ︋.٧

www. tebyan. net/newindex. aspx?pid= 244314
٨. ﹨﹞︀ن.

پى نوشت:

﹝ـــــ︣گ ︠ـ︡ا
محمدصادق احمدى(دانشجوى دكترى دين پژوهى)

همان لحظه اى كه 
احساس مى كنيد 
از چيزى خوشتان 
نمى آيد، آن چيز 
گيرايى و جاذبه اش 
را از دست داده و شما 
را خوشحال نمى كند، 
از آن دست برداريد و 
فقط بگوييد متأسفم.

︡︖︧﹞ ﹤﹡︀︋︀︐﹋  رواق

شريفى دوست، حمزه؛ كاوشى 
در معنويت هاى نوظهور؛ تهران: 
دفتر نشر معارف، وابسته به نهاد 
نمايندگى مقام معظم رهبرى در 

دانشگاه ها (1392).
مؤلف در اين كتاب با رويكردى 
نقادانه و آسيب شناسانه به طرح 
مباحث پرداختــه و تالش كرده 
اســت تا با قلمى روان و به  دور از مباحث پيچيده كالمى 

و فلسفى، كتاب خود را در سطح فهم عمومى قرار دهد.
در فصل اول كتاب نويســنده به طــرح مباحث كلى و 
شناسايى شاخص هاى معنويت هاى نو در ايران پرداخته 
اســت و سپس با بررسى تاريخچه  و سوابق جريان هاى 
منحرف عرفانى، مبانى اين جريان ها را نقد كرده است. 
وى در فصول بعدى پنج جريان فعال شبه عرفانى جديد 
در ايران كه كمتــر مورد توجه محققين قرار گرفته اند را 

بررسى كرده است. 
نويسنده با اشاره به عرفان «حلقه» به بررسى ادعاى اين 
جريان در وابستگى خود به عرفان اسالمى پرداخته است 
و با ظرافت نشان مى دهد كه مبانى اين جريان برگرفته 
از مكاتب و عرفان هاى وارداتى اســت و قرابت كمى با 
معارف اســالم دارد. معرفى آسيب هاى روحى و روانى 
تعاليم اين جريان كه با ورود نيروهاى شــيطانى به نام 
درمان و تشعشع دفاعى در افراد به وجود مى آيد و منجر به 
تحريف چراغ خاموش باورهاى دينى مى شود، از مباحث 

اين فصل گسترده  كتاب است.
در بخش ديگرى از كتــاب، قانون جذب كه نماد عرفان 
مدرن است بررسى شده و ريشه هاى اومانيستى اين جريان 
به خواننده معرفى مى شود. نويسنده نشان مى دهد كه اين 

ايده، چگونه به جنگ طلبى آمريكا كمك كرده است.
فصل ديگر كتاب مربوط به روش هاى جذب و گسترش 
شيطان پرســتى و نيز شناســاندن آموزه ها و تعاليم اين 
جريان اســت. مؤلف به نقش صنعت سينمايى هاليوود 
در ترويج اين نوع معنويت نگاهــى عميق دارد. وى در 
همين بخش به نقد و تحليل كتاب انجيل شيطانى (كتاب 

مقدس شيطان پرستان) پرداخته است.
تحليل، نقد و آسيب شناسى آموزه هاى اكهارت توله به 
عنوان بزرگ ترين رهبر معنوى جهان مدرن و وين داير 
كه فعال ترين جريان مدعى معنويت در كشــور است، از 

ديگر فصول مهم اين كتاب به شمار مى آيد.
جريان هاى معنوى قديمى تــر در ايران همچون يوگا، 
اُشــو، پائلو كوئيلو، دااليى الما و عرفان سرخ پوستى هم 
از بخش هاى ديگر كتاب اســت كه با نگاهى نقادانه به 

تحليل آنها پرداخته شده است.

︣﹁﹩ ﹋︐︀ب  ︺﹞
فاطمه سادات ميررحيمى

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٣٤٣٥



رســانه هاى تصويرى در انتقال پيام بســيار 
مؤثرتر و گيراتر از ساير رسانه ها هستند. در اين 
ميان ســينما به عنوان طاليه دار در دهه هاى 
اخير نمود و بروز بيشترى داشته است. بى شك 
ســينما عالوه بر تأمين ســرگرمى مورد نياز 
جامعه، اهداف تبليغاتى را نيز به شدت پيگيرى 
مى كند. اين امر در توليدات ســينمايى غرب 
به وضوح مشــاهده مى شــود. كمپانى هاى 
ســينمايى در هاليوود با توليد ســاالنه بيش 
پانصــد فيلم نقش مهمــى در تبليغ منويات 
صاحبان خود ايفا مى كنند. در اين تبليغ دين 
و اخالق جايگاه ويژه اى دارند. سينما ابزارى 
مناسب براى گسترش افكار و عقايد نوظهور 
است. زمانى كه به انبوهى از توليدات سينماى 
غرب دقت مى كنيم در البه الى بســيارى از 
آنها ســعى در تغيير باورهاى دينى جوامع، به 

خوبى پيداست. 
آنچــه بيش از ديگر موارد خطرناك اســت، 
تالش مرموز ســينماگران بــراى دگرگون 
ساختن اصول اعتقادى جوامع خداباور است. 
اگر از نمادشناسى اديان در فيلم ها كه تحقيقات 
مســتند و بعضاً غيرمستند و خيال پردازانه در 
مورد آنها شده است، بگذريم، بايد گفت طرح 
دگرگونــى افــكار، در توليدات 
ســينمايى بســيار ظريــف و 
نا محسوس پى گيرى مى شود و 
مجموعه تبليغات به گونه اى در 
يك سياست كلى نهفته است؛ 
به اين معنا كه مجموعه مضامين 
مشــتركى در تعداد زيادى فيلم 
جاى مى گيرنــد؛ به طورى كه 
اين كليت بدون اينكه مخاطب 
متوجه باشــد در انديشه او قرار 

مى گيرد. 
چندى پيش به دنبال طرحى به 
نام «خدا در ســينما» بودم. پس 
از جست وجوهاى متعدد تعداد 
فيلم هايى كه براى بررسى يافتم 
از عدد انگشتان يك دست تجاوز نمى كرد. اما 
اگر سوژه را بر عكس كنيم و به دنبال موضوع 
«شيطان» در سينما برويم با ده ها فيلم مواجه 
مى شويم. توليدات سينمايى اى كه در رابطه با 
شيطان يا به صورت كلى تر نيروهاى شر ساخته 
مى شود، آن  قدر زياد است كه شايد نتوان همه 
آنها را ديد. اين آثار دو دسته اند: دسته اى كه در 
آنها به صورت مستقيم به شيطان پرداخته اند و 

دسته ديگر درباره نيروهاى شر كه نوع بشر را 
تهديد مى كنند. رويكرد دسته اول كامًال واضح 
و مشخص است. در اين قبيل فيلم ها عمومًا 
شيطان و يا ظلمت كه تداعى گر نيروى اهريمن 
است، تجسمى انسانى يافته، در ميان مردمان 
ظهور مى كند و به قتــل و تباهى و يارگيرى 
مى پردازد. چنــد نمونه از اين قبيل عبارت اند 
از: «بچه رزمارى» محصول ســال 1968 به 
كارگردانى رومن پوالنســكى. داستان فيلم 
درباره زن و شوهر جوانى است كه با برنامه اى 
طراحى شده از طرف عده اى شيطان پرست 
قرار است فرزندى از شيطان را به دنيا بياورند. 
در نهايــت اين كودك به دنيا مى آيد. مادر كه 
فردى اخالق گراســت، بر اســاس عواطف 
مادرانه مجبور به بزرگ كردن او مى شود. آنچه 
در اين فيلم جالب توجه است شعار «خدا ُمرد» 
اســت كه در چند سكانس شاهد آن هستيم. 
«گابريل» (Gabriel) محصول سال 2007 
به كارگردانى شين ايبس. داستان فيلم درباره 
«گابريل» قدرتمندترين فرشته خداست كه 
براى نجات زمين از تاريكى، فســاد و ظلمت 
مأمور مى شود. وى بعد از نزول به زمين متوجه 
مى شود، قبل از او فرشتگان ديگرى كه مأمور 
اين كار بوده اند در برابر قدرت عظيم شيطان 
درمانده، تسليم و يا شكست خورده اند. در پايان 
فيلم او متوجه مى شــود كه فرمانده شياطين 
براى آزادى انسان ها قيام كرده و عامل از بين 
رفتن فرشــتگان قبلى، خود خدا بوده است. از 
اين دست فيلم ها در تاريخ سينما زياد هستند 
و اشاره به تأثيرگذارترين آنها يعنى فيلم اول 
و ضعيف ترين آنها «گابريل» در اين نوشــتار 

كافى است. 
دسته دوم اما به نظر بسيار مهم ترند، زيرا شايد 
اشاره مستقيم به شــيطان نداشته باشند، اما 
عــدم وجود خدا و باور هاى اخالقى و دينى در 
آنها پررنگ تر است. اين دسته فيلم ها اگرچه 
اصطالحاً گيشــه اى و فاقد ارزش هستند، اما 
با توجه به مؤلفه «گيشــه» داراى زرق و برق 
و جذابيت هاى كاذب هستند. چاشنى اكشن، 
ترس و غافل گيرى چيزى اســت كه در همه 
اين قبيل آثار وجود دارد كه در جذب مخاطب 
جوان و با معلومات پايين مؤثر است. فيلم هايى 
با موضوعــات جن گيرى، خون آشــام ها، 
زامبى ها و ديگر موجــودات خارق العاده كه 
به جان گروهى از انســان ها افتاده اند و ترس 
و وحشــت را بر جامعه حاكم مى كنند، در اين 

 The) «دسته قرار دارند. فيلم هاى «جن گير
Exorcist) محصــول ســال 1973، بــه 
كارگردانى ويليام فريدكين، «طالع نحس» 
بــه  محصــول 1976   (The Omen)
كارگردانى ريچارد دانر كه البته در سال 2006 
توسط جان مور بازسازى شد، «كنستانتين» 
(Constantine) محصول سال 2005 به 
كارگردانى فرانسيس الرنس، «جنگ جهانى 
ِزد» (World War Z) محصول سال 2013 
به كارگردانى مارك فورســتر، از آثار شناخته 
شده و برتر اين دسته اند كه عموماً اهالى سينما 
با آنها آشنايى دارند. فيلم هاى درجه پايين ترى 
نيز از اين نوع فراوانند كه مراجعه به آرشيوها و 
سايت هاى دانلود فيلم مى تواند گواه شيوع آنها 

در بين مخاطبان سينما باشد. 
آنچه به طور كلى در هر دو دســته اين قبيل 
توليدات ســينمايى وجود دارد و خواســته يا 
نا خواســته در ذهن مخاطب جاى مى گيرد، 
عدم وجود محسوس خداوند است و اينكه در 
دنيا هميشه قدرت هاى مادى  و خارج از اراده 
انسان وجود دارند كه وى را تهديد مى كنند. قدر 
مشترك در اين فيلم ها چند مطلب است؛ اول 
اينكه شيطان يا نيروى شر تجسمى انسانى 
يافته  اند و قدرتى فوق تصور و بى نهايت دارند؛ 
ثانياً اگر راه نجاتى وجود داشته باشد منحصراً 
در قدرت خود انسان است و راهكارى ماورائى 
وجود ندارد. قهرمانان داســتان «انســان» 
هســتند؛ البته نه از جنس قهرمانان قديم كه 
موجودى وارسته و يا نمونه اخالقىـ  اجتماعى 
باشــند. حذف ماوراء و در نتيجه تأثير قدرت 
الهى همان مفهوم كلى اى است كه در ابتداى 
مطلب اشاره شد و اثر مخرب اين گونه فيلم ها 

است. 
بــا عدم باور  به ماوراء، راه براى ورود تفكرات و 
قرائت هاى جديد از ديندارى باز مى شــود كه 
اعتقاد به شيطان پرستى يك نمونه از آن است. 
اعتقاد به باور  فرقه هايــى كه تقويت درون و 
ارتقاء روح بشــرى را زينت تبليغات خويش 
مى كنند در چنين فضايى بســيار آســوده تر 

خواهد بود. 
به نظر مى رسد به جاى تحليل هاى سطحى 
درباره نمادشناســى فرقه ها و شكل دادن به 
توهمات نمادسازى براى هر فيلم يا انيميشن، 
كه چه بسا تبليغ اين فرقه ها نيز خواهد بود، بايد 
به اين دسته از آثار سينمايى پرداخت و آنها را 

به بوته نقد كشيد. 

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٧
دی ﹝ـــــ︀ه
١٣٩٢

︣اب ﹞ ︦ ︨︣وـ

زندگى به سبك مسجد
در كنار تمام ارگان هاى دولتى و غير دولتى كه اين روزها به شدت به دنبال تشكيل كارگروه در حوزه سبك زندگى هستند، مهم ترين نقش را 

رسانه ايفا مى كند. در تعريف رسانه گفته شده كه، افراد، ابزار يا موقعيت هايى هستند كه به وسيله آن پيام ارائه مى شود.
مسجد به عنوان يك رسانه و پايگاه اجتماعى كه با گروه هاى مختلف خانواده در ارتباط است در كنار برنامه هاى عبادى خود بايد سهمى در اين 
حوزه داشته باشد. ترويج سبك زندگى دينى بايد ازمسجد شروع شود؛ تغيير و اصالح نگاه و سليقه مردم در حوزه هاى مختلف زندگى از تولد، 
تربيت، ازدواج، مرگ، آداب و رسوم رفت و آمد، مهمانى گرفتن، جشن عروسى، شيوه كار كردن و انواع و اقسام مسائل شخصى  كه مى تواند 

جامعه را از مشكالت و آسيب هايى كه در مسئله ازدواج، طالق، كار، سالمت، اخالق و اعتياد دچار آن شده است نجات دهد.
پرداختن به موضوع كسب حالل و آسيب هايى كه محرمات در زندگى از خود به جاى مى گذارند در كنار ارائه الگوى صحيح زندگى در 
عرصه هاى اقتصادى و اجتماعى و همچنين برگزارى دوره هاى مشــاوره آســيب هاى اجتماعى در خانواده ها از جمله گام هاى مؤثر در 

سبك زندگى دينى است.

قدر مشترك در 
اين فيلم ها چند 
مطلب است؛ اول 
اينكه شيطان يا 
نيروى شر تجسمى 
انسانى يافته  اند و 
قدرتى فوق تصور و 
بى نهايت دارند؛ ثانيًا 
اگر راه نجاتى وجود 
داشته باشد منحصراً 
در قدرت خود انسان 
است و راهكارى 
ماورائى وجود ندارد. 

رواق ︑﹙﹫﹏ و﹡﹆︡

︣ده ︨﹫︀ه ︎ ︀︋  ︀﹝﹠﹫︨
طاهره سميه ئى(كارشناس حوزه رسانه)

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٣٦︑︣و



﹢﹍︐﹀﹎  ︣اب﹞

در بين مردم به «حاج آقا مقدس» معروف اند. 
«آيت ا للّـــه ابوالقاسم مقدس خيابانى» در 
ســال 1346 براى امامت جماعت مسجد 
«خاتم االوصيا» دعوت شدند. اين مسجد 
و امام جماعت محترم چندين بار به عنوان 
مسجد و امام جماعت نمونه معرفى شد ه اند. 
به دفتر مسجد كه مى رسيم، «آقاى واقفى» 
رئيس هيئت امناى مسجد لوح يادبودى كه 
حاج آقا حاج على اكبرى به مناسبت برگزيده 
شدن مســجد و امام جماعت مسجد خاتم 
االوصيا تقديم كرده اند را نشانمان مى دهد. 
حاج آقا مهمان دارد؛ از قم. مردى جوان كه 
دو ســال پيش از همسرش جدا شده و حاال 
پشــيمان اســت. آمده تا حاج آقا كمكش 
كنــد و دوباره به زندگى اش برگردد. حاج آقا 
مقدس به او قول مى دهد يكشــنبه به قم 

برود و با همســر سابق آن مرد صحبت كند 
تا ان شا للّـه پيوند دوباره ايجاد شود. با خودم 
فكر مى كنم حاج آقا مقدس 78 ساله كه به 
دليل تصادف اخيرش كسالت دارد، آن مرد 
را نااميد نكرد و مى خواهد براى كمك به او 

كه اصًال نمى شناسدش به قم برود! 
 حاج آقا مقدس با هر كس روبه رو مى شود، 
در سالم كردن ســبقت مى گيرد و لبخند 
مى زند. كارش را راه مى اندازد و گره از كارش 
باز مى كند. در آخر مطابق ســن مخاطب، 

تبركى مى دهد.
  وقتى ســوار اتومبيل است و نگاهش با 
نگاهى تالقى پيدا مى كند با روى گشــاده 
ســالم مى كند. چه بسا اتفاق افتاده كه اين 
نگاه و ســالم از راه دور آن فرد ناآشــنا را به 

آشنايى ديرينه تبديل كرده است. 

 سال ها پيش چند جوان به سبك و سياق 
جوان هاى آن دوران سركوچه ايستاده بودند. 
حاج آقا مقدس از ماشين قديمى خود پياده 
شد. جلو رفت و گفت: سالم بچه ها. حالتان 
چطور اســت؟ چه خبر؟ چه كار مى كنيد؟ 
جوان ها پاسخ دادند. حاج آقا پرسيد: بچه ها 
مى توانيد به من در كارهاى مســجد كمك 
كنيد؟ جوان ها با حاج آقا همراه شــدند اما 
حاج آقا آنها را به ســمت چلوكبابى برد. در 
جواب نگاه هاى متعجب و پرسشــگر آنها 
خنديد و گفــت: اول با هم ناهار مى خوريم 
و بعد مى رويم ســر كارمان. موقع ناهار حاج 
آقا و بچه ها حسابى گپ زدند و با حال و روز 
هم بيشتر آشنا شدند. اين شروع يك رفاقت 
خوب شد. امروز آن جوان ها روحانى، پزشك، 

نظامى و افراد موفق جامعه هستند. 
 حــاج آقا مقدس هيچ وقت نســبت به 
بچه هــاى كوچك كه به چشــم كســى 
نمى آينــد، بى توجه نبود. آن ســال ها كه 
كوچه هــا خاكى بودند، از كثيــف و ناپاك 
شدن بدن و لباسش نمى ترسيد و بى توجه 
به تذكرات همراهان هميشه راهش را كج 
مى كرد و با بچه ها خوش و بش مى كرد و به 
آنها شكالت مى داد. حاال هم بچه هايى كه 
در كوچه مشغول بازى هستند با ديدن حاج 
آقا مقدس با خوشحالى به پيشوازش مى آيند 
و به شوق نوازش هاى محبت آميزش با پدرو 
مادرشان به مسجد مى آيند؛ بچه هايى كه 

فكر مى كنيم با روحانيون آشنايى ندارند.
 چه بسيار اتفاق مى افتد كه موقع رفت و 
آمد خانم يــا آقايى جوان با فرزند كوچكش 
راهشــان را كج مى كنند و با شــوق و ذوق 
جلو مى آيند و احوال ايشــان را مى پرسند و 
مى گويند: حاج آقا شــما هميشه به مدرسه 
مــا مى آمديد و برايمان صحبت مى كرديد. 
صحبت هــا و رفتــار محبــت آميزتان را 

فراموش نمى كنيم. 
 چندى پيش حاج آقا مقدس بيمار شده بود. 
پزشك شيفت بيمارستان بوعلى به محض 
ديدن حاج آقا ايشــان را در آغوش كشيد و از 
ديدار ايشان اظهار محبت و خوشحالى كرد 
و گفت: حاج آقا شما شايد من را نشناسيد؛ اما 
من خاطرات زيادى از شما دارم. وقتى توى 
كوچه فوتبال بازى مى كرديم، شما با ديدن 
ما از اتومبيل خود پياده مى شديد و با ما فوتبال 
بازى مى كرديد. بعد از بــازى هم برايمان 
بستنى مى خريديد و همه با هم مى خورديم. 

او ︋︀ ﹜︊ـــــــــــ﹠︡
︣دم ﹝ـ﹩ رود  ︋ـــ﹥ در﹝︀ن ﹝ـــ

︀︑﹛ ا﹐و︮﹫︀ء ︀ ا﹝︀م ︗﹞︀︻️ ﹝︧︖︡︠  ﹎︤ار︫﹩ از ﹎﹀︐﹍﹢︋ 
به كوشش: على اصغر غالمى

ديدن شخصيت و خوبى هاى شما انگيزه اى 
براى من و دوستانم شد تا تالش كنيم افراد 

مفيدى براى جامعه باشيم. 
ـ يكــى از نقاط مثبــت كار حاج آقا مقدس 
حضور در هر ســه وعده نمــاز در همه اين 
سال هاســت. حاج آقا هميشــه بعد از نماز 
برمى گردد و با مردم صحبت مى كند. ايشان 
هميشه بسيار پرانرژى ظاهر مى شوند و اين 
ســرزندگى روى جوانان بسيار مؤثر است. 
بين نمازها و بعــد از نماز صبح بعد از قرائت 
قرآن، حاج آقا تفســير و احكام مى گويند، 
موقعيت هــاى مختلف اجتماعى را تحليل 
مى كنند و موضوعات و مسائل روز را با مردم 
مطرح مى كند و ســعى مى كنــد مردم را از 
لحاظ سطح علمى، فقهى، سياسى، اخالقى 

و مسئوليت هاى شرعى باال ببرند. 
 «آقاى واقفى» مى گويد: من از نوجوانى با 
حاج آقا مقدس آشــنا شدم و در دامن پر مهر 
ايشان بزرگ شدم. اخالق نيك، بزرگوارى 
و صبر و گذشــت حاج آقا مثال زدنى اســت. 
بارها اتفاق افتاده كه در انجام كارى كوتاهى 
كرده ايم. فكر مى كرديم با حاج آقا كه روبه رو 
شويم حتماً اوقات تلخى مى كنند و ما را توبيخ 
خواهند كرد؛ اما حاج آقا اصًال بروز نمى دادند 
و باز هم مثل هميشــه با روى گشاده و مهر و 
محبت با ما برخورد مى كردند كه ما را شرمنده 
مى كرد. در تمام اين سال ها رفتارى از حاج آقا 
 نديده ايم كه با آنچه از اخالق و رفتار پيامبر

شنيده و خوانده ايم مغايرت داشته باشد. 
 حــاج آقا به همه توجه دارند. نســبت به 
آدم هاى اطرافشان از پدر مهربانترند. امروزه 
كه والدين و فرزندان، همديگر را نمى فهمند، 
گاهى مى بينيم حــاج آقا با جوانى صحبت 
مى كند. آن جوان مشــكلى داشته است كه 
حاج آقا متوجه شده و به عنوان پدر روحانى 
و معنوى و اخالقى برخورد مى كند و در پى 
حل آن اســت. حاج آقا براى جوانان مجرد، 
دختر مناســب معرفى مى كند. جوانان در 
دفتر مسجد همديگر را مى بينند و صحبت 
مى كنند و در صورت موافقت دختر و پســر 
براى ازدوج، در تهيه جهيزيه و مخارج ازدواج 

از صندوق مسجد كمكشان مى كند. 
 رفاقت، سخاوت و توجه حاج آقا به جوانان 
و نوجوانان در برخورد هاى روزمره مثال زدنى 
است. ايشــان به بهانه هاى مختلف مانند 
اردوهاى مشــهد، بعد از كمك به دوستان و 
نيازمندان، بعد از شــب  زنده دارى، يا داشتن 

يك گپ و گفت مطابق با ذائقه نوجوان با آنها 
ارتباط برقرار  و آنها را تبديل به مردان بزرگى 
كرد كه مدارج بااليى را طى كردند و بعضاً به 

شهادت رسيدند. 
 حــاج آقا بعد از نمــاز ظهر و عصر براى 
اســتراحت به منزل مــى رود. بعد از رفتن 
ايشــان زن و شوهرى پريشــان به دفتر 
مى آينــد. آقاى واقــف با روى گشــاده 
پاسخگوى آنهاست. خانم توضيح مى دهد 
كه شوهرش بازنشســته است. فرزندش 
دانشجوى دانشگاه آزاد و تا شهريه را واريز 
نكنند سايت ثبت نام برايش باز نمى شود. 
اجاره خانه بايد پرداخت شود و چند مشكل 
ديگــر. در اين ميان موتور اتومبيل قديمى  
خانواده كه همســرش با آن مسافركشى 
مى كرده سوخته اســت و كسى حاضر به 
دادن وام به آنها نيســت. بــا هم كه فكر 
كرده اند ديده اند تنها اميدى كه دارند، حاج 
آقا مقدس است. پنج شنبه بعدازظهر است. 
آقاى واقف مى گويد شنبه تشرف بياورند و 
با حاج آقا مقدس صحبت كنند تا دســتور 
پرداخــت وام از صندوق قرض الحســنه 
مســجد را براى شــان بدهد. زن و شوهر 

باخيال راحت به خانه باز مى گردند. 
 آقــاى واقف براى مــان تعريف مى كند 
كــه خانم بدحجابى اينجا آمــد و از حاج آقا 
تشــكر  كرد و گفت: «من يك سؤال داشتم 
و مى خواســتم از يك روحانى بپرسم. من 
روحانى را در محل ديدم و به سمتش رفتم؛ 
اما او به محــض ديدن من از من فرار كرد و 
رفت. تا اينكه حاج آقا مقدس را ديدم خدمت 
ايشان كه رســيدم مثل پدرى مهربان من 
را پذيرفتنــد، حرف هايم را با صبر و حوصله 
گوش دادند و پاســخ دادنــد. در پايان مرا 

نصيحت كردند كه آويزه گوشم كردم». 
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گزارشگر: على اصغر غالمى

مسجد «خاتم االوصيا» در خيابان دماوند، 
ايستگاه فرودگاه قرار دارد. تأسيس مسجد 
برمى گردد به ســال 1331 كه آن محل باغ 
بوده اســت و 250 متر از آن زمين توســط 
مرحوم ناظم بكايى وقف شد. شخصى كلنگ 
ساخت مسجد را مى زند و زيرزمينى ساخته 
مى شود و مردم محل، نماز را در آن زيرزمين 
به امامت « شهيد آيت ا للّـه  هادى غفارى» 
اقامه مى كردند. ســال 1346 با حضور آيت 
ا للّـه غفارى مسجد را تجديد بنا كردند. آيت 
ا للّـــه غفارى براى امامت جماعت مسجد 
الهادى رفتند و دايى ايشــان «آيت ا للّـــه 
مقدس» امام جماعت مسجد خاتم االوصيا 
شد. امسال، يعنى سال 1392 به دليل كمبود 
جا در مسجد و در مضيقه بودن نمازگزاران 
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كه به دليل عالقه به حاج آقا مقدس از راه دور 
و نزديك به مسجد خاتم االوصيا مى آيند، 
سه منزل مسكونى همجوار مسجد جهت 
توسعه مســجد، خريدارى و پروژه تخريب 
ساختمان قديمى  مسجد و ساخت دوباره آن 
با توجه به نياز آغاز شــد. بخش هاى متنوع 
مسجد مانند حوزه علميه، مؤسسه فرهنگى، 
پايگاه بسيج، صندوق قرض الحسنه، هيئت 
شهدا، واحد امدادالمؤمنين و بخش ورزشى 

نياز به توسعه مسجد را ضرورى كرده بود.
آن طور كه هيئت امناى مسجد پيش بينى 
كرده اند قرار اســت ســاختمان مسجد در 
شش طبقه شــامل شبستان ها، سالن هاى 
اجتماعات، صندوق قرض الحسنه، بخش 
آموزشــى، كتابخانه، آشــپزخانه و ســاير 
ملحقات با حفظ اســتقالل ورود و استفاده 
بانوان و آقايان و البته آسانســور، سيســتم 
گرمايشى و سرمايشى و تهويه ساخته شود. 
مسئوالن مســجد عالقمندند كه معمارى 

مسجد با الگوى معمارى اسالمى باشد. 
اكنون كه بناى مسجد در حال ساخت است، 
حياط ساختمان مؤسسه خاتم االوصيا مسقف 
و مفروش شده است و نماز هاى جماعت در 
اين مكان كوچك برگزار مى شــود. شب ها 
در نمازخانه جاى سوزن انداختن نيست؛ از 
بچه هاى دوـ  سه ساله تا 
پيرمرد و پيرزن نود ساله 
به سبب اخالق نيك حاج 
آقا مقدس، در مســجد 

جمع مى شوند. 
 مســجد خاتم االوصيا 
موقوفــه نــدارد و بــا 
و  مردمى  كمك هــاى 
خيرين مخارجش تأمين 
مى شود. مديريت و اداره 
مالى مسجد توسط خود 
حاج آقا انجام مى شــود. 
بروشــورى به وســيله 
هيئت امنا چاپ شده كه 
در آن تاريخچه كوتاهى 

از مسجد و ســاختمان جديد مسجد آمده 
اســت. در انتهاى آن شــماره حساب براى 
واريز كمك هاى نقدى و شماره تلفن براى 
كمك هاى غير نقدى مردمى  داده شــده 

است. 
  امام جماعت و بسيج مسجد 

بســيج اصــل و اســاس انقالب اســت. 
فعاليت هاى جوانان مســجد به سال هاى 
پيــش از انقالب مربوط مى شــود. حاج آقا 
مقــدس رهبر معنوى جوانــان و نوجوانان 
بودند. خصوصيت جذب بسيار باالى حاج 
آقا جوانان را گرد ايشــان جمع كرد. حاج آقا 
اتاقى را در اختيار جوانان گذاشت كه ظاهراً 
تشك هاى كشتى و وســايل ورزشى را در 
آن چيده بودند و در پوشش آن فعاليت هاى 
انقالبى خود را با هدايت حاج آقا مقدس انجام 
مى دادند؛ نوارهاى سخنرانى و اعالميه هاى 
امام را تكثير مى كردند و در اختيار مردم قرار 
مى دادند. چند بار ساواك آمد و اتاق را گشت 
و از آنها پرس وجو كرد؛ اما نتوانست چيزى 
پيدا كند و رفت. بعد از انقالب با شروع جنگ 
جوانان مســجد به جبهه ها اعزام  شدند. 95 
شهيد از اين مسجد تقديم انقالب شد كه از 
ثمرات جذبه و اخالق نيكو و پرمهر حاج آقا 

مقدس بوده اند. 
بســيج اين مسجد از بسيج هاى فعال است 
كه هميشــه در مأموريت هاى فرهنگى و 
عملياتى جزو فعال ترين ها و برترين ها بوده  
اســت. چندى پيش منزلى در كنار مسجد 
براى فعاليت هاى مسجد مهيا شد كه در سه 
مقطع ابتدايى، دبيرستان و دانشگاه در طرح 
صالحين فعال است. يكى از برنامه هاى اخير 
بسيج به مناسبت هفته دفاع مقدس بود كه 
طــى آن از خانواده هاى محل عكس هاى 
زمان جنگ را جمع كردنــد، بزرگ كردند 
و قاب گرفتند و در نمايشــگاه جنگ در ديد 

عموم قرار دادند. 
  امام جماعت و هيئت امناى مسجد

رئيس هيئت امناى مســجد خاتم االوصيا 

و ديگــر اعضاى هيئت امنا كه از افراد فعال 
مسجد هستند، فعاليت هاى مستمر مسجد 
به عالوه طرح توسعه مسجد را به طور جدى 

پيش مى برند.
اعضاى هيئــت امنــا از بچه هاى قديمى  
مســجد تا افرادى چهل ساله هستند كه به 
گفته خودشان همه شــان زير نظر حاج آقا 
بزرگ شــده اند و حاج آقا پدر معنوى ايشان 
اســت. همه كارها زير نظر شخص حاج آقا 

مقدس انجام مى شود. 
  مؤسسه خاتم االوصيا

مسجد خاتم االوصيا فعاليت هاى فرهنگى 
متنوعــى دارد. در ســال 1381 مجتمــع 
فرهنگى (مؤسسه فرهنگى خاتم االوصيا و 
كانون فرهنگى) و حوزه علميه خاتم االوصيا 
در كنار ســاختمان مســجد در طبقه هاى 
همكف و اول ساخته شــد. طبقه همكف 
بــه چندين مغازه دار فروخته شــد تا صرف 
هزينه هاى ساخت مؤسسه شود و قسمتى 
از آن صندوق قرض الحسنه مسجد جا داده 
شد. طبقه اول به حوزه اختصاص داده شد و 
زيرزمين ساختمان هم بخش هاى مختلف 

مؤسسه و كانون فرهنگى مستقر شدند. 
مؤسســه فرهنگى خاتم االوصيا، مؤسسه 
فرهنگى، علمى، هنرى تبليغات اســالمى 
اســت كه در دو بخش خواهران و برادران 
فعاليت دارد. اين مؤسسه بنا به موقعيت هاى 
مختلــف برنامه هاى مختلفــى دارد. اين 
مؤسســه بخش هاى مختلفى دارد كه در 

ادامه به آن مى پردازيم.  
 حوزه علميه 

در ســال 1383 يكــى از آرزوهاى بزرگ 
حاج آقا مقدس كه تأســيس حوزه علميه و 
تربيت جوانان در راه اســالم و انقالب بود به 
وقوع پيوست. اين حوزه هر سال طلبه هاى 
با ارزشــى را به پايه هاى باالتر مى فرستد و 
آنها كه سطح يك دارند براى ادامه تحصيل 
به قم مى روند. بســيارى از طلبه هاى اين 
مدرسه يا به سمت استادى در مراكز علمى 

و حوزوى رسيده اند يا امام جماعت شده اند. 
اساتيد مجربى در حوزه علميه مسجد خاتم 
االوصيــاء تدريس مى كنند؛ مثل اســتاد 
حميديه كه دكتراى ادبيات عرب هســتند. 
مديريــت حوزه با آقاى صبورى اســت كه 
در حوزه هــم تدريس مى كنند. اين حوزه از 
نظر علمى يكى  از حوزه هاى علميه مطرح 
در سطح تهران است كه حدود 84 نفر طلبه 
دارد. شهرستانى ها در حوزه حجره دارند و از 
نظر فضا در مضيقه هستند كه ان شا للّـــه با 
توسعه مسجد اين مشكل حل مى شود. حوزه 

زير نظر حاج آقا مقدس اداره مى شود. 
  دارالقرآن

در دارالقرآن مسجد خاتم االوصيا اساتيدى 
بزرگ مانند اســتاد اعاليى و محسن حاج 
عباسى تدريس مى كنند. اين دارالقرآن پانزده 

حافظ از مقطع ابتدايى و دبيرستان دارد. 
  صندوق قرض الحسنه

اين صندوق از سال 58 با همدلى و همكارى 
خيرين و مردم محل تشــكيل شد. از همان 
زمان با كمك خود اهالى محل فعاليت مستمر 
و خوبى دارد. وام براى ازدواج، تهيه جهيزيه، 
درمان، مسائل اضطرارى و... از كمك هايى 
است كه صندوق به مردم مى كند. براى وام 
درخواست كننده ها در نوبت قرار مى گيرند و 

وام به آنها تعلق مى گيرد. 
  باشگاه ورزشى

محيط ورزشــى ســالم و پاكيزه كه براى 
مردم و خانواده ها قابل اعتماد باشد در سال 
1381 تأسيس شد. خانواده ها به خصوص 
خانم ها مى توانند با آرامش و اطمينان كامل 
و احســاس امنيت از اين فضاى ورزشــى 
استفاده كنند و به عنوان يك دختر مسلمان 
و يا مادر خانواده با سالمت و نشاط كافى در 
خانواده ايفاى نقش كنند و فعاليت ورزشى 
مســائل و مشــكالت جانبى براى آنها به 
همراه نداشــته باشد. محل باشگاه ورزشى 
در زيرزمين مؤسســه است كه در دو بخش 
مجزا براى خانم ها و آقايان، فضاى مناسبى 

را براى اهالى ايجاد كرده است. اين باشگاه 
در رشــته هاى مختلفى مانند بدنســازى، 
ايروبيك، پيالتس، ووشو، كيك بوكسينگ، 
كاراته، يوگا و... با هزينه اى مناسب ثبت نام 

مى كند. 
    امدادالمؤمنين

گروه امدادالمؤمنين مسجد خاتم االوصيا از 
زمان انقالب كه جوان ها ملحفه و وســايل 
بــراى مجروحان و انقالبيــون مى بردند، 
تشكيل شد. بچه هاى گروه زمان كمبود نفت 
در صف نفت مى ايستادند تا براى خانواده ها، 
افراد پير و بيماران نفت ببرند. همان گروه، بعد 
از پيروزى انقالب براى پشتيبانى از جبهه ها 
مشغول كار شدند. اين پايگاه از پايگاه هاى 
مطرح تهران بود. شست وشوى ملحه هاى 
مجروحان، تهيه ارزاق و وســايل مورد نياز 
جبهه از فعاليت هاى اين گــروه بود. بعد از 
جنگ اين فعاليت ها به چهار واحد تقسيم شد؛ 
واحد ارزاق: تهيــه ارزاق براى خانواده هاى 
نيازمند محل، به خصــوص در ماه مبارك 
رمضان، شروع ســال تحصيلى، شب عيد 
و... . واحد درمان: هجده خانواده كه بيماران 
صعب العالج مانند سرطان، ام اس و... دارند 
را اين واحد پوشش داده است. واحد جهيزيه: 
اين واحــد در تهيه جهيزيه به خانواده هايى 
كــه اعالم نياز مى كنند كمــك مى كند يا 
وام جهيزيه براى شــان آماده مى كند. واحد 
مشــاوره: هفته اى دو روز در مؤسسه حاضر 
مى شــوند و به نيازهاى مددجويان پاسخ و 
به مراجعه كنندگان مشاوره هاى تربيتى و 
فرهنگى (ازدواج، مشكالت خانوادگى و... 

) مى دهند. 
كانون فرهنگى خاتم االوصيا

به دليل اينكه مسجد خاتم االوصيا از مساجد 
فعال تهران در موضوعات فرهنگى شناخته 
شد، ستاد عالى مســاجد وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، يكى از كانون هاى فرهنگى 
خــود را در اين مســجد تأســيس كرد كه 
فعاليت هاى متنوعى دارد؛ مانند كالس هاى 

نهضت، احكام، حفظ خردســاالن تا بزرگ 
ســاالن، تربيت مربى قرآن، تفسير قرآن، 

آموزش رايانه و نرم افزار و اينترنت و... 
سايت كانون: بخشى در زير زمين ساختمان 
مؤسســه به كانون اختصاص داده شــده 
اســت. در يك اتاقش كه نسبتا بزرگ است 
و مفروش تعدادى رايانه چيده شــده است 
كــه هم آموزش رايانه  داده مى شــود و هم 
كافى نت اختصاصى خانم هاست. تابلوى 
كوچكى كه روى آن نوشته شده «كافى نت 
ويژه بانوان»، توجه هر خانم عابرى را به اين 

مسجد جلب و وى را دلگرم مى كند. 
طرح زبان آموزى بشــارت: اين مؤسسه 
يكى از موفق ترين مؤسسات قرآنى است. 
اخيراً زبان آموزى قرآن به زبان انگليســى 
انجام مى شود. مديريت اين بخش با آقاى 
رزاق است كه از اســاتيد بزرگ، مطرح و با 
ســابقه در اين حوزه هستند. آموزش مربى 
قرآنى در رشــته هاى مختلف قرآنى مانند 
قرائت، روخوانى، روان خوانى، تفسير، حفظ، 
ترجمه قرآن به انگليسى، مربى خردساالن، 
صوت و لحن، صرف، لحن و مكالمه از جمله 

فعاليت هاى اين مؤسسه است. 
 سخن پايانى

در پايان گفــت وگويمان آقاى واقف كمى 
به برنامه هاى محرم و صفر مســجد اشاره 
كرد كه عالوه بر برنامه هاى دهه اول محرم 
پنج دهه ديگــر برنامه دارند؛ دو دهه محرم 
و ســه دهه صفر. هر شب سخنرانى دارند و 
بعد از عاشورا بساط عزادارى امام حسين
جمع نمى شود. در اين موضوع هم مثل تمام 
بخش ها و موضوعاتى كه صحبت كرديم با 
افسوس و دريغ از كمبود جا و نبود امكانات 
حرف زده شدكه اگر فضا و جا و بودجه الزم 
براى ســاخت بناى مســجد وجود داشت 
مى توانستيم اين طرح خوب و مورد نياز مردم 
محل را اجرا كنيم. ان شا للّـــه اين مسجد و 
امام جماعت خــوب و مردمى بتواند بودجه 

الزم براى توسعه مسجد را كسب كند. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
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تربيت يكى از مهم ترين مقوله هاى مطرح و 
قابل توجه براى تحصيل كماالت روحانى و 
نفسانى است كه اهل بيت نيز بر آن بسيار 
ســفارش نموده اند. مسئله تربيت از همان 
نوزادى و چه بســا از دوران بــاردارى آغاز 

مى گردد.
نمــاز ســتون ديــن و سرچشــمه همه 
نيكى هاست. هرچند اين امر مهم همزمان با 
سن تكليف بر انسان واجب مى شود؛ اما هر 
چه زودتر فرزندان با آن آشنا گردند، سريع تر 
در راه كســب فضايل اخالقى گام خواهند 
گذاشت. انسانى كه از كودكى با نماز آشنا و 
مأنوس شود، زودتر شيرينى عبادت و ارتباط 
با پروردگار را مى چشــد و ديگر هرگز ذائقه 

دلش طعم تلخ گناه را نمى پسندد. 
از بُعد اجتماعى نيز نماز، نوجوان را به جماعت 
نيك رفتاران و پسنديدگان پيوند مى دهد و 
از فرو رفتن در گرداب آشــنايى با آلودگان و 
تبهكاران باز مى دارد. نماز در نوجوانى و قبل 
از تكليف، تجربه اى شــيرين و جذاب است 
كه هنگام تكليف، احساس سختى فرايض 
 را از انسان دور مى سازد. بدين جهت ائمه
فرزندان خود را قبل از ســن تكليف، با نماز 
آشنا مى ساختند. امام كاظمفرمود: «﹝︣وا 
ــ﹠﹫﹟:  ــ︊︹︨  ︀﹜︭﹑ة اذا ﹋︀﹡﹢ا︨   ︋﹜﹊﹡︀﹫︊︮
هنگامى كه فرزندانتان به سن هفت سالگى 

رسيدند، آنها را به نماز فرمان دهيد». 
اين نكته نيز از فتنه هاى آخرالزمان بر شمرده 
شــده اســت كه به نام دين، بى دينى را به 
مردم مى آموزند. پس نگذاريم به نام مسجد 
فرزندانمــان را به جاهــاى ديگر ببرند؛ اگر 
چه به نام مذهب و دين باشــد. هيچ جا مانند 
مســجد در حفظ فرزندان از گزند اين گونه 

باليا مناسب نيست.
بنابراين بايــد به ايــن اصلى ترين پايگاه 
توحيدى رو كرد. ساختن خاطره اى خوش 
و برخوردى مهربانانه با كودكان در مسجد، 
مانند نقش بر سنگ است كه حالوت حضور 
در مسجد را ذهن كودك تا هميشه ماندگار 

خواهند داشت. 

﹋﹢د﹋︀ن ا︧︀س
سيد مرتضى موسوى

پروردگار عالم كه در زمان آفرينش انســان از 
مقام خالفت ا للّـهى او گفت وگو مى كند «إّ﹡﹩ 
﹙﹫﹀﹤»1 و در نحوه آفرينش  ︗︀︻﹏ ﹁﹩ ا﹔رض︠ 
او از مبدأ واحد انسانى ســخن مى گويد «إّ﹡︀ 
︠﹙﹆﹠︀﹋﹛ ﹝﹟ ﹡﹀︦ وا︡ة»،2 در مقام تعريف 
و توصيف كماالت انسانى، اوصاف مرد و زن 
را يك سان و هماهنگ كنار هم بيان مى كند؛ 
«إّن ا﹜﹞︧ــ﹙﹞﹫﹟ وا﹜﹞︧ــ﹙﹞︀ت وا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ 

وا﹜﹞﹣﹝﹠︀ت وا﹜﹆︀﹡︐﹫﹟ وا﹜﹆︀﹡︐︀ت...».3
همان گونــه كه هنگام اصطفــاء و انتخاب، 
عده اى از مردان را براى رسالت و تحقق اراده 
الهى برمى گزيند،4 گروهى از زنان را نيز براى 
تحقق ﹋﹙﹞﹤ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ و ظهور مشّيت ربوبى انتخاب 
و معرفى مى كند؛ «︣﹞ ︀﹛ إّن ا ﹜ّ﹙ـ﹥ ا︮︴﹀︀ك 
و︵ّ︣ك وا︮︴﹀︀ك ︻﹙﹩ ﹡︧︀ء ا﹜︺︀﹜﹞﹫﹟».5 نيز 
آن چنان كه برخى از رادمردان عرصه توحيد و 
ستم ستيزى را از بين مردان برگزيده و معرفى 
مى كند،6 بعضى از زنــان توحيدى و نمونه را 
به جامعه اسالمى مى شناساند؛ «︲︣ب ا ﹜ّ﹙ـ﹥ 
﹝︓ً﹑ ﹜﹙︢﹟ ا﹝﹠ــ﹢ا ا﹝︣أت ﹁︣︻﹢ن إذ ﹇︀﹜️ رّب 
ا︋﹟ ﹜﹩ ︻﹠︡ك».7 همچنين در عرصه خانواده 
و اجتماع، اين دو صنف از نوع انســانى را كفو 
و شــريك يكديگر معرفى كرده است؛ «﹨ّ﹟ 

8.«﹟ّ﹛ وأ﹡︐﹛ ﹜︊︀س ﹜﹊﹛ ︊︀س﹛
درباره مبحث حضور زنان در مسجد به عنوان 
پايگاه وحدانيت، بايــد بدانيم كه يكى از ادله 
تأثيرگزارى مســجد را آداب متفاوت هنگام 
حضــور و ورود به آن دانســته اند كه تذكرى 
است براى حاضرين؛ تذكر اين نكته كه بدانند 
به كجا آمده اند و فرمان چه كســى را اطاعت 
مى كنند. در اين آداب زنان به نسبت مردان بايد 
مراقبت بيشترى داشته باشند كه نشان دهنده 
اين مطلب است كه تأثيرپذيرى و اثرگزارى 
اجتماعى و فرهنگى آنان نيز بيشتر خواهد بود. 
نكته اى به آن توجه نمى شود و بيشتر از اينها 

بايد درباره اش سخن گفت.
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ادب ︱﹢ر
سيد مرتضى موسوى

﹝︣اب  ﹝︧︖︡︵︣از
﹝︣اب  ﹝︧︖︡︵︣از ︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞

سبك زندگى واژه اى است كه اين روزها در 
ذهن، كالم و انديشــه ها رسوخ كرده است. 
استفاده از آن در فرهنگ اسالمى جاى تأمل 
و تفكر دارد. تعاريف گوناگونى از سبك زندگى 
به فراخور استفاده و برداشت از آن شده است؛ 
از جمله مى توان به اين تعريف از فرهنگ نامه 
رندم   هاوس اشاره كرد كه در تعريف سبك 
زندگى چنين مى نويســد: «مفهوم سبك 
زندگى به نســبت رويكرد هايــى كه بدان 
پرداخته مى شــود تعاريف متعــددى دارد؛ 
شيوه زندگى يا سبك زيستن منعكس كننده 
گرايش ها و ارزش هاى يــك فرد يا گروه 
است، مجموعه اى از طرز تلقى ها، عادات ها، 
نگرش ها، ســليقه ها، معيار هاى اخالقى، 
سطح اقتصادى و... كه همه اينها در مجموع 

روش زيستن فرد يا گروه را مى سازند. 
آنچه از سبك زندگى غربى بر مى آيد توجه 
خــاص و ارجحيــت انتخاب فرد اســت و 
هدف آنها در ارائه مؤلفه هاى سبك زندگى 
برجســته كردن «مــن» در انتخاب هاى 
فرد اســت كه مهم ترين اثر آن در اجتماع، 
فردگرايى و لذت گرايى است. فردگرايى از 
بطن ايدئولوژى انسان محورى(اومانيسم) 
پديد آمده است. با حاكميت اين ايدئولوژى 
بر شيوه هاى رفتارى و ارزش هاى اجتماعى 
غرب، انســان محور ســبك زندگى قرار 

مى گيرد. 
ايــن تمدن با ارائه و حاكــم نمودن مكتب 

اومانيســم به دنبــال تقدس زدايى 
از دين و زمينى نمــودن تمام امور مقدس 
است. غرب در پى آن است كه سبك زندگى 
بشر را در انسان مدارى صرف خالصه كند 
تا انســان را از زندگى و مفاهيم دينى فاصله 
بگيرد و توجه بيشترى به دنيا و استفاده از آن 
داشته باشــد. بر اين اساس در چنين سبك 
زندگى اي توجه بر رفتار مصرفى خواهد بود. 
مؤلفه هايى مانند نوع پوشاك، دكوراسيون، 
بهداشت، غذا و... در اولويت هاى مؤلفه هاى 
سبك زندگى قرار مى گيرد كه سبك زندگى 
را محدود در نوع مصرف مى كنند. اينكه فرد 
چه نوع لباسى را بپوشد، چه غذايى بخورد، 
در چه مكانى زندگى كند و... اهميت دارد و 

براى آن برنامه ريزى مى كنند. 
ســبك زندگى در اســالم بر محور «خدا» 
تعريف مى شــود و مفهومى گسترده تر از 
ســبك زندگي غربي نســبت به انسان و 
ارزشمندى او دارد. در سبك زندگى غربى، 
ارزشمندى به انسان از طريق كاال و مصرف 
منتقل مى شود؛ اما در سبك زندگى اسالمى 
خود «ارزشمند بودن انسان» مورد تأكيد قرار 
گرفته است. اينكه خداوند روح با شرافتى را 
در انســان دميد،1 او را خليفه خود در زمين 
قرار داد،2 اســرار آفرينش را كه به هيچ يك 
از مالئكه نگفته بود به او آموخت،3 مالئكه را 
به سجده كردن بر او واداشت،4 به او كرامت و 
فضيلتى بخشيد كه به ديگران نبخشيده بود5 

و موجودات را به تســخير 
او درآورد و همــه چيز را براى 

او آفريد و... همه و همه از ارزشمندى 
و حرمت نفس انســانى در ديدگاه اســالم 
حكايت دارد. اســالم نفس انسانى را بدون 
توسل به هيچ شئ و كااليي، ارزشمند و قابل 
احترام معرفى مي كند و فرهنگ، لباس، مقام 
و نژاد بر عزت نفس انسان اثرگذار نيستند و 
كمال انسان در قرب او به خداست. انسان در 
سبك زندگى اسالمى مى تواند هر انتخابى 
در نوع پوشش، دكوراســيون، نوع غذا و... 
داشته باشــد؛ اما از ميان همه آن انتخاب ها 
مؤلفه هايــي را مد نظر قــرار مى دهد كه 
بيشــترين بندگى و بيشترين هماهنگى را 
براى دســتيابى به قرب الهى داشته باشد و 
در زندگى فردى و اجتماعى مطلوب باشد؛ 
مثــًال در انتخاب لباس و نوع پوشــش به 
رضاى خدا و تقويــت صفت بندگى توجه 
مى كند. در حالى كه در سبك زندگى غربى 
به  راحتى و لذت جويى توجه مى كند و لباسى 
تنگ و ُتُنك و كوچــك انتخاب مى كند با 
تركيبى از پوشيدگى و برهنگى كه بيشترين 

خيال انگيزى و التذاذ را پديد آورد.
در ســبك زندگى اسالمى انســان با تمام 
ارزشمندى اش محور نيست؛ بلكه خداوند 
محورى ترين مسئله است. انسان در سايه 
توحيد و رســيدن به قرب الهى با راهنمايى 
پيامبران مورد توجه قــرار مى گيرد. اما در 

سبك زندگى غربى انسان را موجودي 
قائم بــه خود فرض مي كننــد كه اين 
موجود قائم به خود، هم محوريت دارد و هم 
اصالت. در فرهنگ غربي اگر از خدا يا جهان 
بحث شود، ذيل انسان و اصالت انسان مطرح 
مى شود. اين دو سبك زندگى در طراحى و 
برنامه ريزى سبك زندگى از جهان بينى خود 
تاثير خواهند پذيرفت و بر روى انسان تأثير 

خواهند گذارد.
با توجه به اين توضيحات مشــخص است 
كه اگرچه اين دو در لفظ «ســبك زندگى» 
مشترك اند، تضادي بسيار جدى بين سبك 
زندگى غربى و اسالمى در مبناى آن، يعنى 

خدامحورى و انسان محورى، وجود دارد. 
پى نوشت :
 .٢٩ :︣︖ .١

﹆︣ه: ٣٠.  ︋.٢
﹆︣ه: ٣١  ︋.٣

﹆︣ه: ٣٤.  ︋.٤
٥. ا︨︣اء: ٧٠.

منابع: 
١. ا︋︀ذری، ﹢︨﹀︺﹙﹩ و ︀و︫﹫︀ن، ︧﹟؛ «از ︵︊﹆﹥ 
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ا︗︐﹞︀︻﹪(١٣٨١). 
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﹡︀د ر﹨︊︣ی(١٣٩١)؛ ص٣٣. 
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︥و﹨︪﹍︀ه ﹢زه و دا﹡︪﹍︀ه(١٣٩٢).  آن؛︎ 
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︤ان ﹉ ﹝﹟ در دو ﹝﹫
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الهام صباحى(كارشناسى ارشد تعليم و تربيت اسالمى)
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︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢
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اگرچه مسجد نيز بايد قواعدى را نسبت به 
همســايه رعايت كند و صداى مراسمش 
به همسايه آزار نرســاند؛ اما دانستن برخى 
فضائل مغفول مانده درباره اين خانه نورانى 
انگيزه اى براى مردم است تا در انتخاب خانه 
خود، به نزديك بودن يا دور بودن به مسجد 
نيز توجه كنند. نكاتى مانند آنچه در روايات 
درباره شوم بودن يا مبارك بودن خانه ها آمده 
 ︀َ﹛ ِ︡ ︖ِ ْ︧ ًة َ︻ِ﹟ ا﹜َْ﹞ َ︡ اُر ︋َِ︺﹫ ُ︡ ️ِ ا﹜ است؛ «إَِذا َ﹋︀َ﹡ــ
﹢َ﹝ٌ﹤ َو  ُ︪ ﹞َ ﹩َِ﹁َ ﹥ُ﹞َ︀﹇َِ︅ ︃ََذاُن َو ا﹜ْ ــَ﹞ُ︹ ِ﹁﹫َ︀ ا﹜ْ ْ︧ ُ
︀َرَ﹋︀ٌت:  اگر  َ︊ ﹞ُ ُ﹟ُ﹁َ ︿ِ ْ︮ ا ا﹜َْ﹢ َ︢ ﹨َ ِ︣ ﹫ْ︽َِ︋ إَِذا ُ﹋﹟ُ 
خانه اى از مســجد دور باشد به طورى كه 
صداى اذان و اقامه در آن شنيده نشود شوم 
است و اگر اين وصف را نداشته باشد مبارك 

است».1
اين روايت در كنــار روايتى ديگر كه حدود 
همسايگى مســجد را تا جايى مى داند كه 
صداى اذان به آنجا برســد، بيانگر اين نكته 
است كه هر خانه اى كه در همسايگى مسجد 
نباشد شــوم و نا مبارك است؛ «َ﹁ِ﹆﹫َ﹏ َو َ﹝ْ﹟ 
َ︣ ا﹜ُْ﹞ْ﹣ِ﹝ِ﹠﹫َ﹟ َ﹁َ﹆︀َل َ﹝ْ﹟  ِ︡ َ︀ أَِ﹝﹫ــ ــِ︖ ْ︧ َ︗︀ُر ا﹜َْ﹞

اء».2 َ︡ ِ﹞َ︹ ا﹜﹠ِ َ︨
البته اين مطلب دليــل و مجوزى براى هر 
گونه صوت و صدايى در مسجد نيست. بنا بر 
آنچه فقها در كتب خود آورده اند حتى قرآن 
خواندن و تدريس نيز نبايد ايذاء براى كسى 

باشد.3
كسب فضيلت همسايگى مسجد و رستن 
از منقصــت دورى از آن جاى اين را دارد كه 
ايذاءهاى احتمالى را تحمل كنيم و به چنين 
فضيلتى نائل شــويم و مسجد را از آن خود 
بدانيم. همان طور كه همســايه از همسايه 
براى رفع حوائجش كمك مى خواهد ما نيز 
در بر طرف كردن احتياجات مســجد پيش 

قدم باشيم.
پى نوشت:

︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج٦١، ص١٨٨.   ١. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 
٢. ﹝︧︐︡رک ا﹜﹢︀︨﹏؛ ج٣، ص٣٥٦.  

٣. ﹝﹀︐︀ح ا﹜﹊︣ا﹝﹥؛ ج٦، ص٣٠٠.  

﹤︀︧﹝﹨
️﹚﹫︱﹁ ︀︋  

سيد مرتضى موسوى

ساخت مسجد در هر جايى جايز است، حتى 
مكانى كه زمانى سرويس بهداشتى بوده.1 
مسجد سازى به هر ميزانى كه باشد محبوب 
و مورد پسند است؛ «و ﹜﹢ ﹋﹞﹀︬ ﹇︴︀ه2» 

حتى اگر به اندازه النه پرنده اى باشد.3
برخــى از فقها اين تعبير در مورد ســاخت 
مسجد را  مبالغه در كوچكى دانسته اند؛4 اما 
برخى نيز آن را اين گونه توضيح داده اند كه 
اگر حتى به اندازه قرار گرفتن يك انسان به 
طور كامل در حال نماز هم نباشــد، باز هم 
فضيلت ســاخت مسجد و نماز در مسجد را 
دارد. صاحــب جواهرالكالم بعد از ذكر چند 
روايت از جمله روايتى كه كلمه «النه پرنده» 
در آن آمده است مى فرمايد: «︸︀﹨︣اً ﹝﹠︷﹢ر 
︊︣﹨︀ [﹋﹞﹀︬ ﹇︴︀ة] براى مبالغه   ︠﹟از ا
در كوچكى مسجد اســت و چه بسا در اين 
تشبيه اشاره اى به اين مطلب نيز باشد كه در 
تحقق مسجد بودن يك مكان الزم نيست 
كه مكان شــامل نمازگــزار در همه احوال 
نمازش باشد؛ يعنى حتى اگر به اندازه جاى 
ايستادن يا جاى ســجده نيز باشد، مسجد 

بودن تحقق پيدا كرده است».5
اگر چه قيدى در تحقق مسجد بودن به لحاظ 
بزرگى و كوچكى وجود ندارد؛ اما در نقل هاى 
تاريخى آمده است كه پيامبر اسالم بر قومى 
گذشتند كه براى خود مسجدى مى ساختند. 
ايشان فرمودند وسيع و جادار بنايش كنيد كه 

در آينده آن را پر خواهيد كرد.6
پى نوشت:

﹫︡ ﹝﹞︡ ﹋︀︸﹛؛ ا﹜︺︣وه ا﹜﹢︔﹆﹩؛ ج١، ص٥٩٩.  ١. ︤دی،︨ 
︣﹡︡ه ای ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹞﹩ از ﹋︊﹢︑︣ ﹋﹢﹉ ︑︣ ا︨️. ٢. ﹇︴︀ه ﹡︀م︎ 

﹫ ︣ ︻︀﹝﹙﹩؛ و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج ٥، ص٢٠٤.  ︫.٣
 ﹫︋︀︭﹞ ــ︡ ﹋︀﹝﹏؛﹝﹞ ﹟︋︣﹇︀  ︋︡﹝﹞ ،﹩ــ﹡︀︊  ︋︡﹫٤. و

ا﹜︷﹑م؛ ج٦، ص١٠٧.
 ︹ــ︣ا ــ︣ح︫  ٥. ﹡︖﹀﹩،  ︡﹝﹞︧ــ﹟؛ ︗﹢ا﹨︣ ا﹜﹊﹑م ﹁﹩︫ 

ا﹐︨﹑م؛ ج١٤، ص١٢٤.
﹫﹆﹩؛ ج٢،  ــ﹠﹟︋  ﹟ ︧ــ﹟؛︨   ︋︡﹝ــ﹩، ا︋﹢︋﹊ــ︣ ا﹆﹫  ︋.٦

ص٤٣٩. 

﹩︀︗
︋﹥ ا﹡︡ازه ...

سيد مرتضى موسوى

﹝︣اب  ﹝︧︖︡︵︣از﹝︣اب  ﹝︧︖︡︵︣از

︣و﹡︡ه و︥ه  ︎ ︣اب﹞

با نگاهى به تحوالت عظيم ارتباطاتى كه در 
دنيا به وجود آمده است مى توان دريافت كه 
جنگ فرهنگى به عرصه اى با ابعاد مختلف، 
فراگير و پيچيده تبديل شــده است. جنگى 
كه براى تثبيت فرهنگ مســتبد، مبتذل 
و دل خواه غرب بر پاســت و امــروز با ابزار 
رســانه اى گوناگون، قالب هاى جديدى به 
خود گرفته است. اين جنگ بى رحمانه تا قيام 
قيامت ادامه خواهد داشــت و شيطان بر سر 
قسم خود، بسيار محكم ايستاده است: «﹇︀َل 
ُْ﹛ أْ︗َ﹞︺﹫﹟»؛1 و به يقين هر  ُ﹠َ﹢ِ︾ُْ︀ َ﹛ ﹈َ︑ِ ُ︤ ︺ِ ِ︊ ﹁َ
لحظه، راه و روش نوينى را براى اعوان خود 

پيشنهاد خواهد داد.
با توجه به اين دشــمنِى روشن و البته جبهه  
پر غبار آن، چه كســانى در اردوگاه حق بايد 
مجاهده  فرهنگى كنند؟ رزمندگان فرهنگى 
در برابر عهدى كه بر ذمه  بنى آدم است؛ «أ﹜َْ﹛ 
ْ﹫︴︀َن  ُ︪ وا ا﹜ ُ︡ ُ︊ ْ︡ إِ﹜َْ﹫ُ﹊ْ﹛ ︀ ︋َ﹠﹩ آَدَم أْن ﹐ َ︑ْ︺ َ︻ْأ
وآ ُ﹝︊﹫﹟»،2 چه وظيفه اى دارند؟  ُ︡ إِ﹡ُــُ﹥ ﹜َُ﹊ْ﹛ َ︻

در گام نخســت، بايد قبول 
كنيم و باور داشته باشيم كه 
جبهه  جهاد فرهنگى، يك 
قرارگاه مركزى است. كار 
فرهنگى، يك كارزار واقعى 
است كه مجاهدان آن بايد 
با تالش مضاعف و همت 
واال، در برابر دشمنى اردوگاه 

طاغوت صف آرايى كننــد؛ در اين صورت 
اســت كه مى توان قرارگاهى مستحكم و 
جاويد بنا كرد كه ماحصل آن منشأ خيرات 

و بركات ابدى خواهد بود. 
ما الگوى اين بناى مقدس و قرارگاه نورانى 
را ديده ايــم؛ هنگامى كه حضرت معصومه
 به قم آمدند، پايه گذار و پديد آورنده  يك 
قرارگاه و حركت عظيم فرهنگى بودند. از آن 
روز پايگاه معارف اهل  بيت در اين شهر 
تشكيل شد و صدها عالم، محدث، مفسر و 
مبّين احكام اســالمى و قرآنى را به شرق و 

غرب دنياى اسالم فرستاد.
هســته هاى مردمى و اجتماعى مساجد، از 
جمله كانون هاى فرهنگى و بسيج، به عنوان 
واحدى هاى عملياتى قرارگاه مركزى جهاد 
فرهنگى، نقش تعيين كننده اى در اين دوران 
حساس تاريخى بر دوش دارند. مهم ترين 
برنامه اى كــه اردوگاه طاغوت در مقابله  با 
قرارگاه فرهنگى حــق برنامه ريزى و اجرا 
كرده، تغيير ذائقه ها و تحميل سبك زندگى 
غربى و طاغوتى بوده است. 

ســبك زندگــى غربــى، 
مردم را دچــار خودكم بينى، 
خودباختگى و حقارت پذيرى 
مى كنــد؛ از ايــن رو بايد در 
سياست، فلسفه، ابتكارهاى 
مردمى، ارزش هاى اخالقى 
و ســبك زندگى اسالمى، 

خودباورى ايجاد كرد. ما براى زندگى دنيايى 
خود سّنت و سبكى داريم كه منطق و فلسفه 
دارد و آن را هم پذيرفته ايم و تنها راه سعادت 
مى دانيم؛ اما نبايد در انجام دادن آن خجالت 
بكشيم. ديگران يك حركت ابلهانه  ديوانه وار 
مثــل «گاوبازى» در خيابان هايشــان راه 
مى اندازند، تلفات جانى مى دهند و خودشان 
را مسخره مى كنند؛ اما افتخار هم مى كنند 
كه اين ســّنت ملى ماست. هرچقدر هم كه 
اين كار غلط باشــد؛ اما سرشار از خودباورى 

است. 
يكــى از مبارزاتى كه بايــد همواره اهميت 
داشــته باشــد و در كانون هاى فرهنگى 
مســاجد و بســيج بــراى آن برنامه ريزى 
شــود، مبارزه  فرهنگى دائم با خودباختگى 
مزمن اســت كه چند ده سال بر اين كشور 
و مردم، تحميل شده است. اولين پيشروان 
قافله  روشن فكرى كشور ما و معروف ترين 
سياستمداران دوران قاجار و پهلوى،  طورى 
عمل كردند كه خودباختگى در برابر سبك 
زندگى طاغوتى و غربى در جامعه  ما نهادينه 
شد؛ حتى امروزه هم بقاياى اين بيمارى در 

رفتار، گفتار و ذائقه  مردم ديده مى شود.
يكى از الگوهاى بســيار ارزشمند، آزموده 
شده و جاويدان سبك زندگى اسالمى، دفاع 
مقدس و شــهداى واال مقام آن هستند كه 
بســيارى از مردم دل در گرو آن دارند. بسيج 
مســاجد كه خود يك نهاد شهيدپرور است 

و همچنين كانون هاى فرهنگى مساجد در 
كنار خيل فعاليت هاى فرهنگى مفيد، براى 
معرفى اين الگو بايد همت داشــته باشــند 
و بــر آن تأكيد كنند. عزت، اعتمادبه نفس و 
احساس اقتدارى كه در دوران دفاع مقدس 
وجود داشــت، يكى از بزرگ ترين نيازهاى 
جامعه امروز است. اينها ارزش ها را بايد حفظ 
كنيم و در مقابل  تالشى كه جبهه  باطل براى 
به فراموشى سپردن آنها مى كند، مقاومت 

كنيم.
زمينه  ايجاد و ترويج فرهنگ و سبك زندگى 
الهى در مساجد بســيار مهياست. بسيج و 
كانون هاى فرهنگى در طول ســال، محل 
مراجعه  اقشار جوان جامعه هستند. آنان با هر 
نيتى كه به اين عرصه وارد شــوند، موقعيت 
مناســبى براى تربيت شــان به  وجود آمده 
است. مى توان از آنان سربازان فرهنگى تازه 

نفسى ساخت. 
رحمت الهى و كمك الهى به حركت و تالش 
انسان مؤمن بستگى دارد؛ به عمل صالح او. 
بايد در ميدان باشــيم، بايد احساس وظيفه 
را فراموش نكنيم؛ مجاهــدت را فراموش 
نكنيم. جهاد در صحنه هاى مختلف، وظيفه  
ماست و ضامن پيشرفت و پيروزى ما خواهد 

بود؛ إن شاءا للّـه.  
پى نوشت:

١. ص: ٨٢.
.٦٠ :︦ .٢

︣ار﹎︀ه ز﹡︡﹎﹩ ﹇
︩ ﹨︧︐﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︧︀︗︡ (﹋︀﹡﹢ن و ︋︧﹫︕) در ︑︣و︕ ︨︊﹉ ز﹡︡﹎﹩ ا︨﹑﹝﹩ ﹆﹡

مرتضى اسدى

كار فرهنگى، يك كارزار 
واقعى است كه مجاهدان آن 
بايد با تالش مضاعف و همت 
واال، در برابر دشمنى اردوگاه 

طاغوت صف آرايى كنند.
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︣و﹡︡ه و︥ه  ︎ ︣اب﹞

  مقدمــه  دين براى آنكه بتواند جايگاهى در 
ميان توده  مردم داشته باشد، نياز به محلى براى 
انجام شــعائر و مناسك خود دارد. از اين جهت 
معابد مى توانند اديان را در اين راستا يارى كنند. 
به همين دليل معابد نقشى مهم نزد ارباب دين 
دارد؛ زيرا مى توانند اقبال عمومى را به ســوى 
خود جلب نموده، باعث گسترش پيروان دين 
شوند. همچنين دين در ساحت اجتماعى خود 
داراى قدرتى شــگرف اســت كه نمى توان از 
آن غافل ماند. پــس جاى تعجب نخواهد بود 
كه دين در تار و پود زندگى مردم نقشــى اساسى بازى  كند؛ تا جايى 
كه اساساً تفكيك ســبك زندگى مردم از دين دشوار است. تاكنون 
تعريف هاى متعددى از سبك زندگى ارائه شده است كه مجالى براى 
ذكر آن در اين نوشته نيست؛ اما به صورت خالصه بايد گفت سبك 

زندگى، توصيفى از نحوة زيست انسان ها است. 
   سـبك زندگـى بـه مـوازات اختـالف در تعريـف سـبك زندگى، 
مؤلفه هـاى آن نيـز مختلـف اسـت. در يـك نـگاه كلـى مى تـوان 

مؤلفه هـاى سـبك زندگـى را در پنـج بخـش سـامان داد: 
1.نمادهاى منزلتى؛ مسكن و امالك، اتومبيل، تلفن همراه، تزئينات 

و دكوراسيون، پوشش ظاهرى. 

2.ارزش هاى اجتماعى؛ شــيوة گذارن اوقات فراغت، تفريحات و 
ورزش، لحن و گفتار، نوع بيان و لهجه، ظاهر، طرز آرايش و پيرايش 

مى شود. 
3.نمادهــاى رفتــارى؛ نمادهاى بومىـ  محلــى، نمادهاى ملى، 

نمادهاى فراملى و بين المللى، نمادهاى سنتى، نمادهاى مدرن. 
4.مؤلفه هاى فرهنگــى؛ جمع گرايى و فردگرايــى، آينده گرايى 
و گذشــته گرايى، كار و تــالش جمعــى و فردى، تقســيم كار، 
تخصص گرايى، ثروت و دارايى، امنيت و آسايش، معنويت گرايى، 
دنيا گرايى، قدرت مدارى، خوشــبختى و سعادت، حرمت و احترام، 

قانون گرايى و... . 

  معابد و سـبك زندگى دسـتورالعمل در ذات اديان نهادينه شـده 
اسـت. ديـن در سـاده ترين تعريـف يعنـى تحـت فرمـان كسـى يا 
چيـزى بـودن. پـس جـاى تعجـب نخواهـد بـود كـه اربـاب اديان 
نسـبت بـه چگونگى زيسـت متدينان خود حساسـيت به خـرج داده 
و در بسـيارى از مواقـع بـراى آنهـا دسـتورالعمل صادر كرده اسـت. 
در اســالم برخالف اديان ديگر مســجد تنها كاركرد عبادى ندارد؛ 
بلكه مســجد پيوند ناگسستنى با موضوع تربيت مسلمانان و سبك 
زندگى آنان دارد. از اين رو پرداختن به نحوة ترويج ســبك زندگى از 
ســوى معابد اديان ديگر، آن گونه كه در مساجد اسالمى مى بينيم 
كارى ســخت و دشوار اســت؛ زيرا عوامل بسيارى در شكل گيرى 
سبك زندگى آدمى تأثير دارد. حتى در درون يك دين نيز نمى توان 
زيست متدينان را يگانه و همانند دانست. براى نمونه تعاليمى كه در 
كليساهاى اروپايى ترويج مى شود از آنچه در كليساهاى آفريقايى يا 
آسيايى اتفاق مى افتد بسيار متفاوت است. با اين حال سعى مى شود به 
نمونه هايى از نقش معابد اديان ديگر در شكل دهى به سبك زندگى 

متدينان اشاره شود. 
در بســيارى از موارد متون مقدس اديان نقش خالقانه ايى در سبك 
زندگى افراد دارند. اديان همواره در سراســر تاريخ به دنبال دســتور 
العمل هايى براى يــك زندگى دينى و اخالقى بوده اند. براى نمونه 
اديان جهان از نمادهاى منزلتــى غافل نبودند و هركدام به فراخور 
تعليمات عقيدتى و اســطوره ايى خود، توصيه هايى را در مواجهه با 
نمادها ارائه داده اند. از اين زاويه، معابد مى توانند واسطة انتقال سبك 
زندگى دينى به توده  مردم باشــند. از آن جا كه متون مقدس نقشى 
پررنــگ در ميان برنامه هاى معابد دارنــد، اين امكان براى پيروان 
وجود خواهد داشت كه سبك زندگى خود را از اين منبع دريافت كنند. 
يكى ديگر از مؤلفه هاى ســبك زندگى منزلت و طبقات اجتماعى 
اســت. در ميان متفكران غربى ماكس وبر بسيار بر موضوع طبقه 
و كاســت تأكيد دارد: «يك گــروه منزلتى گروهى اســت كه به 
واســطة ســبك زندگى معين، ادراكات قــراردادى و خاصش از 
احترام و فرصت هاى اقتصادى، كه بــه صورت قانونى به انحصار 
خود درآورده اند، جامعه پذير مى شــوند. يك گروه منزلتى هميشه تا 
حدودى جامعه پذير شــده؛ اما لزوماً به صورت يك انجمن سازمان 
نمى يابــد». طبقه افراد يكى از مؤلفه هايى اســت كه جريان آن را 
حتى مى توان در چگونگى شــكل گيرى معابد نيز مشــاهده كرد. 

زرتشتيان در ايران قبل از اسالم سه آتشكده در 
مناطق مختلف ايران به نام هاى آذرفرنبغ، 
آذر ُگشنســب و آذر برزين مهر داشتند كه 
به طبقات اجتماعى شــاهان، روحانيان، 

كشاورزان و صنعت گران اختصاص داشت. 
يكــى ديگر از مواردى كــه مى توان ردپــاى آن را در معابد يافت، 
مؤلفه هاى رفتارى است. بارزترين اين جريان را مى شود در معمارى 
و نقاشــى هايى ديد كه در معابد اديــان گوناگون وجود دارند. اگر به 
كليسا رفته باشيد حتماً منظره اى از مراسم عشاى ربانى و تابلوى شام 
آخر را مشــاهده كرده ايد. معمارى تجسمِى عروج بنيان گذاران و يا 
بزرگان اديان امرى اساسى و مهم در القاى سبك زندگى دينى است 
كه زعماى اديان به منظور شباهت و تقرب جستن به بزرگان دينى 
آن را بــه درون معابد راه داده اند؛ تا جايى كه چنين معمارى اى گاه بر 
كل معمارى يك عصر غلبه كرده و آن را تحت تأثير قرار داده است. 
اديان تالش دارند تا با استفاده از ظرفيت معابد، سبك زندگى مورد 
نظر خود را به مؤمنين القا كنند. آنچه در كنيســه هاى يهودى اتفاق 
مى افتــد وراى تصور انجام يك عمل عبادى اســت. آن هنگام كه 
متدينان يهودى قبله خود در يك كنيســه را اورشليم قرار داده، اوراد 
ذكر شده را بر لب زمزمه مى كنند، به زعم خود مرورى بر تاريخ پر از 
رنج خود دارند. تاريخى كه پر از آشوب است؛ اما در نهايت براى آنان 

خوشى را به ارمغان خواهد آورد. اين نماز هرچند 
يك عمل عبادى اســت، اما حكايــت از نگاه به 

گذشته و آينده دارد. 
بررسى چگونگى و كيفيت سبك زندگى ارائه شده 
در معابد اديان طرحى بزرگ است كه گنجايش آن 
در اين نوشتار نيست. اين نوشتار تنها تلنگرى است 
براى تحرك و پويايى مســاجد در زمينة شناخت 
جايگاه خود در ترويج سبك زندگى اسالمى. باشد 

كه مورد رضاى حضرت حق قرار گيرد. 

︣ۀ ﹝︺ـــــــــــ︊︡ در دا ️ ز︧ـــــــ
︣ ﹝︺︀︋︡ در ︨︊﹉ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︐︡﹠︀ن ︩ و ︑︃︔﹫ ﹆﹡ ﹤︋ ﹩﹨︀﹍﹡

محمدرضا نظرى
آنچه در كنيسه هاى يهودى اتفاق 

مى افتد وراى تصور انجام يك 
عمل عبادى است. آن هنگام 

كه متدينان يهودى قبله خود در 
يك كنيسه را اورشليم قرار داده، 

اوراد ذكر شده را بر لب زمزمه 
مى كنند، به زعم خود مرورى بر 

تاريخ پر از رنج خود دارند. 

اديان همواره در سراسر تاريخ به 
دنبال دستور العمل هايى براى 
يك زندگى دينى و اخالقى بوده اند. 
براى نمونه اديان جهان از نمادهاى 
منزلتى غافل نبودند و هركدام 
به فراخور تعليمات عقيدتى و 
اسطوره ايى خود، توصيه هايى را در 
مواجهه با نمادها ارائه داده اند.
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﹝︣اب  ﹝﹫︤﹎︣د﹝﹊︐﹢ب

«اگر از منظر معنويت نگاه كنيمـ  كه هدف انسان، رستگارى و فالح 
و نجاح اســتـ  بايد به سبك زندگى اهميت دهيم؛ اگر به معنويت و 
رســتگارى معنوى اعتقادى هم نداشته باشيم، براى زندگى راحت، 
زندگــى برخوردار از امنيت روانى و اخالقى، باز پرداختن به ســبك 
زندگى مهم است. بنابراين  اين مسئله، مسئله اساسى و مهمى است. 
بحــث كنيم درباره اينكه در زمينه ســبك زندگى چه بايد گفت؛ چه 
مى توان گفت. عرض كرديم؛ اين سرآغاز و سرفصل يك بحث است» 

(بيانات در ديدار جوانان استان خراسان شمالى  23/07/1391). 
سبك زندگى مفهومى وسيع و عميق است كه شامل تمام جنبه هاى 
زندگى مى شــود. منشأ ســبك زندگى هر گونه تفكر، دين و آيينى 
مى تواند باشــد. اســالم نيز به عنوان يك دين جامع و كامل، براى 
زندگى بشر سبكى را مطرح كرده است كه هدف و غايت آن سعادت و 

پيشرفت مادى و معنوى انسان در دنيا و آخرت است. 
مسجد به عنوان يكى از پايگاه هاى اسالم در ارتباط با ترويج احكام و 
آداب اسالمى مى تواند در ارائه سبك زندگى به جامعه تأثير گذار باشد. 
درباره اينكه آيا در عمل و در طى اين سال ها مساجد توانسته اند در ارائه 
سبك و الگوى زندگى دينى به جامعه موفق باشند يا نه، با سه تن از ائمه 

جماعات تهران به گفت وگو نشسته ايم. 

حجت االسالم سيد نصرا لّلـه برهانى
امام جماعت مسجد نظام مافى

مسجد در درجه اول يك مكان معنوى و پرستشگاه است و در درجه بعد 
مركز نشر معارف اسالمى. حضور در مسجد براى نماز جماعت تأثير 
به سزايى در توجه به خداوند و پاكى روح دارد و باعث بازدارندگى از گناه 
مى شود؛ چنان كه قرآن مى فرمايد: «ان الصاله تنهى عن الفحشاء و 
المنكر». اگر فضاى ذهن انسان مشغول به خدا باشد ديگر جايى براى 
شيطان و افكار شيطانى نخواهد بود؛ بنابراين فضاى مسجد مكانى 
است كه انسان را به ياد خدا مى اندازد. عالوه بر اينكه انسان با قرآن و 

معارف نيز آشنا خواهد شد. 
مسجد در سبك زندگى اجتماعى بسيار مؤثر است. انسان بر اساس 
اعتقادات خود رفتار مى كند و تفكر انسان در سيره اجتماعى و سياسى 
وى تأثير دارد. قرآن مى فرمايد: «رجال ال تلهيهم تجاره و ال بيع عن 
ذكر ا للّـه»؛ يعنى مردمانى هستند اهل كار و تالش، اما هرگز زندگى، 
ايشان را از ياد خدا باز نمى دارد. اين اعتقادات انسان است كه باز دارنده 

︡︖︧﹞ ﹜︺︵ ︀︋ ز﹡︡﹎﹩ 
︋︀ ︨﹥ ︑﹟ از ا﹞﹥ ︗﹞︀︻︀ت ︑︣ان ️ و﹎﹢  ︣ ﹝︧︀︗︡ در ︨︊﹉ ز﹡︡﹎﹩ د﹠﹩ در ﹎﹀ ﹫︔︃︑

به كوشش حميد شكارى

از گناه اســت. اعتقاد به خدا در همه جا خود را نشــان مى دهد. قواى 
بازدارنده در جامعه تأثيراتش محدود است؛ تا زمانى كه حضور نيروى 
نظامى درك شود بازدارنده  است؛ ولى زمانى كه اين مراقبت ها برداشته 
شود ديگر انسان خودش را ملزم به رعايت نمى داند، مگر اينكه نيروى 
دورن، مراقب او باشد. بنابراين هيچ نيرويى به اندازه ايمان مؤثر نيست؛ 
زيرا هيچ قانونى به خلوتگاه انسان نمى تواند نفوذ كند. اين ايمان به خدا 
و وجود خداوند اســت كه در تمام حاالت ناظر و قاضى انسان است. 
بنابراين مذهب به مراتب از مسائل ديگر تأثيرگذارتر است و در مقابل 

انحرافات از قدرت بازدارندگى بيشترى برخوردار است. 
در اين زمينه ســازمان هاى مختلفــى مى توانند كمك كنند؛ مركز 
رسيدگى به امور مساجد، سازمان تبليغات و... . همه اينها نقش تبليغاتى 
و ارشادى را مى توانند داشته باشد. مردم ممكن است از رسانه ها تأثير 
بگيرند؛ اما  اينها از نظر روحى و معنوى انســان را بى نياز نمى كند. در 
مسجد، چشــم مى بيند و گوش مى شنود و انسان گوينده را در جمع 
خود مشاهده مى كند و به گوينده و به امام جماعت اعتقاد دارد كه اين 
روش تأثيرش به مراتب بيشــتر است. فضاى مسجد بدون تبليغات 
دينى تأثيرگذار است. امام جماعت مسجد هم با حركات و سلوك خود 
مى تواند تأثيرگذار باشد، هم با سخنرانى هاى خود. البته تأثير عمل او 
به مراتب بيشتر از سخن اوست؛ «كونوا دعات الناس بغير السنتهم»؛ 
يعنى مردم را با غير زبان به خدا دعوت كنيد. بنابراين تأثير هيچ كدام 
از اين ارگان ها كه البته در حد خود تأثيرگذارند و اى بســا كمبودهاى 
مسجد را جبران مى كنند، به اندازه مسجد، اين پايگاه روحانى و معنوى 

نخواهد بود. 

حجت االسالم و المسلمين ابومحمد مرتضوى 
qامام جماعت مسجد امام على

برداشت بنده اين است كه ما بعد از انقالب در مورد مسائلى مانند مسائل 
سياسى و يا نظامى توفيقاتى داشته ايم؛ ولى در مورد موضوعى كه شايد 
همه اينها را پشتيبانى مى كند و هدف انقالب هم همين بود كه همان 
زندگى تعريف شــده دينى است، نتوانستيم توفيق به دست بياوريم. 
در اينجا يا درجا زديم و يا انحطاط داشــتيم. اين يك واقعيت است كه 
به حق از طرف مقام معظم رهبرى هم مطرح شده است. چنانچه در 
اين عرصه و حوزه شكســت بخوريم، قطعاً موفقيت در عرصه هاى 
ديگر براى ما فايده اى ندارد و نمى توانيم براى انقالبمان مشترى هاى 

جدى داشته باشيم. بنده اعتقادم اين است كه مساجد توفيق جدى در 
اين خصوص نداشته اند. غير از نماز بقيه كارهايى كه در مسجد انجام 
مى شود، فعاليت هايى معمولى است كه نتوانسته مردم را جذب كند 
و مفاهيمى كه دين به دنبالش هســت را به زندگى منتقل كند. دين 
اســالم يك نظام منسجم است. اگر ما در اجراى آن چيزى كه نشان 
دهندة آن سيســتم است خأل و يا مشكلى داشته باشيم، بقيه آن هم 
ديده نمى شود؛ فكر مى كنم دچار چنين مشكلى هستيم. براى حل اين 
مشكل و تأثيرگذارى مسجد بر زندگى افراد جامعه، نمى شود سليقه اى 
عمل كرد. تمام ارگان هاى فرهنگى بايد بر اساس يك برنامه ريزى 
واحد حركت كنند؛ با آشفته كارى نمى شود كار را پيش برد. امور مساجد 
برنامه ريزى خودش را داردـ  البته دنبال ارزش گذارى نيستمـ  و حوزه 
علميه قم سياست گذارى فرهنگى خودش را دارد و مبلغ مى فرستد و 
آنها هم بر اساس سليقه خودشان فعاليت مى كنند؛ سينماگرها هم كه 
قشرى تأثيرگذارند سياست هاى خودشان را دارند؛ همين طور وزارت 
ارشــاد و... هر كدام از اينها كار خودشــان را انجام مى دهند. ما براى 
برنامه ريزى كنار هم ننشسته ايم و مشتركات را پيدا نكرده ايم تا حول 
آنها فعاليت  كنيم. بايد مشتركات را پيدا كنيم، بعد ببينيم چقدر توفيق 
داشته ايم. مشكل ما به اين است كه هر كسى سليقه اى عمل مى كند. 
ممكن اســت من كار موفقى انجام دهم؛ ولى بايد توجه كرد كه كار 
موفق به سبك زندگى نمى انجامد. مثًال ژاپن و يا كشور هاى اروپايى 
براى خودشــان سبك زندگى شناخته شــده دارندـ  به دنبال ارزش 
گذارى نيستمـ  و تمام شئونات زندگى در آنجا با هم منطبق و سازگار 

است؛ ولى متاسفانه ما سبك زندگى شناخته شده نداريم. 
يك مســجد به تنهايى خيلى تأثير كمى دارد و آنچه ما به دنبال آن 
هستيم هرگز اتفاق نمى افتد. در بسيارى از موارد همين كارهاى جزئى 
هم انجام نشده است و مســاجد نتوانسته اند مأمن خانواده ها باشند. 
امروزه بيشترين تأثير را روى جوان ها فيلم ها و دوستان و... مى گذارند. 
نكتة  ديگر اينكه مسجد بايد اعتماد مردم را جلب كند. ما نمى توانيم 
كسانى كه تفكر و افكار مختلف دارند را نپذيريم و تحملشان نكنيم. 
بچه مذهبى ها كه به مســجد مى آيند به اين دليل نيســت كه امام 
جماعت او را مســجدى كرده است؛ خانواده هايشان اينها را مذهبى 
تربيت كرده اند كه مسجد مى آيند. در عين حال فكر مى كنم در قدم 
اول بايد سعه صدر امام جماعت باال باشد تا اعتماد مردم منطقه توسط 
مسجد جلب شود و همسايگان مساجد را محرم راز بدانند. بعد آرام آرام 

مى شود روى آنها تأثير گذاشت. 
 حجت االسالم و المسلمين فضائل آقازاده
امام جماعت مسجد جامع المهدى

از نگاه دينى زمانى جامعه مى تواند كمبودهاى خود را برطرف كند كه با 
مسجد در ارتباط باشد. مسجد محلى است كه معارف الهى در آن بيان 
مى شود. مشكل ما در جامعه، نبود اخالق اسالمى است. اگر بخواهيم 
اين نقص را برطرف كنيم بايد با مســجد مرتبط باشيم. مشكالت و 
ناهنجارى هاى اجتماعى به دليل كمبود اخالق اسالمى و نبود نقش 
دين در بين خانواده هاست. در اين ميان مسجد مى تواند نقش مهمى 

ايفا كند. ائمه جماعات نيز بايد توانايى جذب جوانان به مساجد را داشته 
باشــند. اگر بتوانيم مسجد را به محلى تبديل كنيم كه فرد براى رفع 

مشكالتش به مسجد مراجعه كند، قطعاً مى توانيم موفق باشيم. 
اگر بگوييم بعد از انقالب، مســجد در مقطعى فراموش شد، صحيح 
اســت. به عبارتى بهتر اهتمام الزم به مساجد توسط مسئولين انجام 
نشد. براى مثال ما فرهنگ استقامت را در مسجد ترويج كرديم. همه 
ما مردم را به اســتقامت تشويق كرديم؛ در مقابل هشت سال جنگ، 
در مقابل مشــكالت اقتصادى و در مقابل كمبودها. مردم مقاومت 
كردند، مردم گرســنه ماندند؛ ولى از انقالب روى برنگرداندند. همه 
مسئولين و علما در رابطه با فرهنگ استقامت كار كردند و نتيجه همين 
شــد كه روح استقامت در كشور ما تقويت شد؛ بنابراين اگر مسئولين 
امر بخواهند مشــكالت حل شود بايد مشكالت جامعه را در مساجد 
مطرح و همان جا حل كنند. اگر خانواده اى با مســجد ارتباط داشــته 
باشد با موضوعاتى مانند قناعت، اصراف و... آشنا مى شود. بسيارى از 
مشــكالتى كه در جامعه وجود دارد ريشه در اين موضوع دارد كه فرد 
كيفر عملــش را نمى داند؛ مثًال دروغ مى گويد و نمى داند كيفر دروغ 

چيست؛ اگر با مسجد ارتباط داشته باشد دروغ نمى گويد. 
وجود اين مشــكالت دليل بر اين است كه كار مطلوب انجام نشده 
است؛ مســاجد كار كرده اند، ولى مطلوب نبوده اســت. اگر بنده در 
محدوده مســجد خودم با مشكل اخالقى مواجه شوم بايد سعى كنم 
اين مشــكل را بر طرف كنم. اين گونه مشكالت با ارتباط رو در رو بر 
طرف مى شوند. در دين و قرآن براى تمام اين مشكالت راهكار وجود 
دارد و ارتباط با مســجد بسيارى از اين مشكالت را حل مى كند. مقام 
معظم رهبرى بحث شبيه خون فرهنگى را مطرح كردند. شبيه خون 

فرهنگى زمانى مطرح مى شود كه مردم از مساجد روى برگردانند. 
من در برابر اين مشكالت خودم را مذمت مى كنم؛ من ائمه جماعات را 
مقصر مى دانم. مردم در هشت سال دفاع مقدس امتحان خود را پس 
دادند. آنها همان مردمى هســتند كه شاه را بيرون كردند و در مقابل 
تحريم ها و مشكالت و در مقابل مشكالتى كه وجود دارد ايستادگى 
كردند. ما هســتيم كه بايد باورهاى دينى را تقويت كنيم و بايد سعى 
كنيم به هر طريقى كه شده مردم را به مساجد بياوريم. ريشه و باور هاى 
اعتقادى مردم درســت است؛ مسجد بايد باور هاى اعتقادى مردم را 

تقويت كنند.
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به نام خدايى كه ما به او محتاجيم و او به ما مشتاق
فنــاورى اطالعات و انقالب كامپيوترى و اينترنتى در چند ســال 
اخير تغييرات وســيع و سريعى در جنبه هاى مختلف زندگى اعم از 
فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى پديد آورده است. به گمان 
بســيارى از انديشمندان تأثيرات شگرف اين پديدة نوين در امنيت 
و اســتقالل ملى تا به آنجا است كه كشورهاى پيشتاز اين عرصه، 
فاتحان جهان نوين خواهند بود. آن دســته از كشــورها كه از اين 
مهم غافل باشــند، در زمرة مغلوبان اين دوره از تاريخ هســتند كه 
منابع آنها دستخوش تاراج مى شود و سرنوشت شان توسط ديگران 
رقــم خواهد خورد. از اين رو، ورود توانمند به اين عرصه، ديگر يك 

انتخاب نيست و الزامى تاريخى است.
طى 35 سال گذشته، انقالب اسالمى ايران همواره با انواع دشمنى 
ها از جمله تقابل نظامى، سياسى، فرهنگى، استفاده از عوامل داخلى، 
تحريك همسايگان و دشــمنان خارجى، مورد تهاجم بوده است. 

واين دشمنى همچنان در صدد ضربه زدن به نظام اسالمى است.
آخرين اقدام آنها به طور رســمى  موضوع جنگ نرم اســت كه در 
عرصه هاى جديدى مانند فضاى مجازى طراحى و اجرا  مى شــود. 
از جمله آنكه كميته نيروهاى مســلح مجلس نمايندگان آمريكا در 
اليحه بودجه سال 2010 پنتاگون براى براندازى نرم و شبكه سازى 
اينترنتــى، بودجه 55 ميليون دالرى تصويب كــرد. اين بودجه و 
سياســت هاى مندرج در آن بيانگر تغيير رويكرد از جنگ سخت به 

جنگ نرم عليه نظام جمهورى اسالمى ايران است.
بر همين اساس و با توجه به تأكيدات 
مكــرر رهبرى معظــم انقالب كه 
طالب و دانشــجويان را افســران 
جنگ نرم معرفــى نمودند و تعابير 
ايشان از تهاجم فرهنگى به شبيخون 
فرهنگى، قتل عام فرهنگى و وتوى 
فرهنگــى كه زنگ خطــر را براى 
همه مسئوالن و دلســوزان نظام و 
انقالب به صدا در آورد، مسجد باب 
الحوائجاقدام به راه اندازى سايتى 
تحت عنوان كانون فرهنگى هنرى 
جواداالئمهنمود كه خوشبختانه 
با اســتقبال بسيار گســترده مردم 

مواجه شد.
به فضل الهى به دليل محتواى غنى 
و متنوع و نوآورى در فضاى سايبرى 
درســال 1391 به  عنــوان برترين و 
پربازديدتريــن ســايت كانون هاى 
مســاجد اســتان تهران مورد تقدير 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى 

قرارگرفت. 
اكنون بيش از هفتاد هزار خبر متنوع 

در ســايت موجود است و روزانه بيش از هزار نفر از اين سايت بازديد 
مى كنند.

 برخى از سرفصل ها به اين شرح است:
1.بخش فرهنگ شــهادت با گرايش شــهداى جنگ تحميلى و 

وصيت نامه شهدا
2.بخش دانلود شامل كليپ و سخنرانى هاى بسيار متنوع با موضوع 

مقابله با شيطان پرستى
3. بخــش كتابخانه الكترونيكــى داراى4500 جلد كتاب و مقاله 

مرتبط با حوزه فرهنگ و ارشاد
4.بخش پيوندها كه قابليت دسترسى به سايت هاى مراجع تقليد و 

سايت هاى مرتبط با شهرستان قدس را دارد
5.بخش ورزشى با قابليت دسترسى به اخبار روز ورزش دنيا

6.بخش مهدويت با موضوع امام زمان و راه رسم سربازى براى 
 ايشان

7.بخش آيا مى دانيد: شــامل متنوع ترين اخبار پزشكى و آناتومى 
بدن انسان

8.بخش سياسى شامل جديدترين اخبار سياسى ايران و جهان
9.بخش پاسخ به شبهات، خاصه شبهات مربوط به وهابيت

10.بخش شــبكه نيكوكارى با هدف ترويج احسان و نيكوكارى 
به عنوان اصلى از ارزش هاى اسالمى و ترويج سنت حسنه وقف.

11.بخش مشــاوره حقوقى كه توسط وكالى مجرب مسجد باب 
الحوائجبه زودى راه اندازى خواهد شد. 

همزمان با گسترش فعاليت در فضاى 
سايبرى، كتابخانه عمومى مسجد نيز 
راه اندازى شد كه به فضل خدا اكنون 
چهارصد نفر عضــو و بيش از چهل 
ميليون تومان كتــاب دارد كه مورد 
استفاده نماز گزاران عزيز قرار گرفته 

است.
فضاى مســجد در ســاعات صبح و 
بعدازظهر به عنوان سالن مطالعه مورد 
استفاده عموم مردم اعم از خواهران و 
برادران قرار مى گيرد كه ان شاءا للّـه 
مقبــول درگاه حضــرت احديت و 
رضايت خاطر رهبــر فرزانه انقالب 

قرار گيرد.
آدرس سايت:

 www.qds-javadolaeme.ir
على اكبر محمد قاسمى امام جماعت 
مسجد باب الحوائجو مدير كانون 
فرهنگى جواد االئمه
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︦ ︫︊︧︐︀ن ︨︣و

فرهنگ از بزرگان است مانند گذشت كه از بزرگان بود
پيراهنى از كرباس بر تن داشت و عمامه اى از همان پارچه بر سر؛ ظاهر ساده و بى آاليشش حجابى بود بر باطن محكم و با صالبتش؛ همين امر 
سبب شد دستخوش تمسخر شخصى نادان قرار گيرد. سرش را به زير افكند و راهش را به سوى مسجد كج كرد. شايد در آن لحظه با خودش 
َ︣ ا﹜ّ﹙ُ﹥ ﹜َُ﹊﹛» و چه جايى بهتر از مسجد براى بخشيدن. زمانى كه شخص مسخره كننده  ﹀ِ︽َ َن أْن﹢ّ︊ ِ︑ُ ﹐ا أ﹢﹀︭﹫َ﹛ زمزمه مى كرد «و ﹜﹫︺﹀﹢ا َو
فهميد با مالك، فرمانده سپاه اسالم چه بر خوردى كرده، نه به خاطر اشتباه شخصى خود بلكه به خاطر ترس از فرمانده اى فاتح و پرقدرت به 

معذرت خواهى شتافت. 
رفتار  انســان هاى سرشــناس در جامعه، به فرهنگ جامعه سمت و سو مى بخشد. كسانى كه به هر دليلى در جامعه اسالمى صاحب اسم و 
رسم شده اند، به همان اندازه كه در رفتار هاى فردى خود دقت نظر دارند، بايد در رفتار هاى اجتماعى خود نيز توجه كنند. براى چنين افرادى 
گاهى گذشت و چشم پوشى از خطاى ديگران، كه در قبال آنها رخ داده،  تاثير بسيار مثبتى در روابط ديگر افراد خواهد گذاشت؛ و اما زمانى كه 
اشخاص سرشناس از قوانين تعدى كنند مانند ديگر افراد جامعه بايد با آنها برخورد شود و اگر خدايى ناكرده چنين نشود اين به معنى از دست 

دادن ارزش ها و معيارهاى اسالمى و انسانى خواهد بود. 

 www.qds-javadolaeme.ir
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جنگ جمل در دهم جمادى االول سال 36 
هجرى آغاز شد. روزى كه براى اولين بار بعد 
از وفات پيامبر دو گروه مسلمين در مقابل 
يكديگر با شمشير قرار گرفتند؛ در حالى كه 
حق واضح و آشــكار بود. طرفينى كه زمانى 
در كنار يكديگر عليه كفر و ظلم شمشــير 
مى زدند اكنــون در مقابل هم ايســتادند. 
اميرالمؤمنيندر برخورد با مخالفان خود 
راه هاى متعددى را در پيش گرفتند كه البته 
هر كــدام از اين راه ها در واقع عكس العملى 
بود در مقابل رفتارهاى سياسى، اجتماعى و يا 
نظامى مخالفان. برخوردهاى ايشان شامل 
خطابه، نامه نگارى، گفت وگوى مستقيم يا 
با واسطه با مخالفان بود. تمام برخوردهاى 
حضرت برخاسته از منطق اسالمىـ  انسانى 

در جهت حفظ نيروهاى جبهه اســالم بود. 
با توجه به رفتارهاى مخالفان، حضرت امير 
با خطابه شــروع مى كردند و در نهايت و در 
صورت زيــر پا نهادن قوانين جامعه و ايجاد 
و ظلم و فعاليت هاى نظامى، ايشان با قدرت 

قهريه خود با آنها مبارزه مى كردند. 
امام علــىدر نظر و عمل قائل به جذب 
حداكثرى و دفع حداقلى بودند. چنان كه در 
برخورهاى ايشان با مخالفان ديده مى شود، 
ايشان در برخورد با مخالفان سعى در جذب 
و نگه دارى خواص در جبهه خودى داشتند 
و تــالش بر اين بود تا دفــع آنها به حداقل 
ممكن برســد. براى مثال در حادثه جمل 
حضرت، ابن عباس را به سوى طلحه و زبير 
فرستاد تا با ايشــان مذاكره كردند و آنها را 

بازگرداند.1 همچنين جريربن عبدا للّـــه را 
به ســوى معاويه و حرث بن مره عبدى را 
به سوى خوارج فرستاد.2 ايشان حتى بعد از 
توهين ها و تكفيرهايى كه از سوى خوارج 
شــدند با حلم و ســعه صبر علوى خويش 
حقوق آنها را از بيت المال به همان شــكلى 
كه در گذشــته پرداخت مى شد، پرداخت 
مى كردند.3 همچنين نقل است كه ايشان به 
آنها فرمودند: «سه حق مسلم شما در نزد ما 
محفوظ است: ما هرگز شما را از گزاردن نماز 
در مسجد جامع شهر و شركت در اجتماعات 
خود منع نمى كنيم، حقوق شــما را از بيت 
المال تا هنگامى  كه با ما هستيد مى پردازيم، 
تا شما بر ما شمشــير نكشيد و آغاز جنگ 
نكنيد، نبرد نمى كنيم».4 مرحله بعدى كه 

حضرت در مقابل مخالفان انجام مى دادند 
تهديــد، انذار و نصيحيت آنها بود؛ چنان كه 
در نامه اى به طلحه و زبير چنين مى نويسد: 
«به راه راست و رأى درست برگرديد كه اگر 
چنين نكنيــد، بزرگ ترين ضربه اى كه به 
شما مى خورد، عار و ننگ است. بازگرديد، 
پيش از آنكه عار و نار دوزخ با هم بر شما جمع 
شود». همچنين در مورد خوارج مى فرمايند: 
«به خدا ســوگند، ده كــس از آنان از مرگ 
نرهد و از شما ده تن بيش تر كشته نشود».5 
بعد از گذشــت از تمام اين مراحل چنانچه 
مخالفان وارد صحنه هاى نظامى مى شدند 
حضرت به شــدت با آنها برخورد مى كرد؛ 
ولى در عين حال هرگز شــروع كننده هيچ 
يك از جنگ ها نبــود و حتى در آغاز جنگ 

با سخن رانى هاى متعددى در صدد جذب 
آنها بودنــد. براى مثال در جنگ با خوارج با 
فرستادن ابوايوب انصارى به همراه پرچمى 
مى فرمايند: «هر كه زير اين پرچم پناه آورد 
در امان است، اگر كسى را نكشته و به هيچ 
يك از مسلمانان تعرض نكرده باشد، و نيز 
هر كس به كوفه يا مدائن روى آورد، در امان 
اســت و جانش محفوظ خواهد ماند» و بعد 
از آن امر به گشــودن راه هاى فرار كردند. 
حضرت با اين كار خود باعث شدند كه حدود 
800 نفر از خوارج از سپاه خود جدا شوند.6 در 
جنگ جمل نيز حضرت به مخالفان سه روز 
فرصت داد تا خصومت ها را برطرف كنند و 
حتى با وجود اصرار آنها به جنگ و حمله هاى 
آنها، حضرت بازهم دستور حمله صادر نكرد. 

در آخر نيز با فرســتادن يكى از 
اصحابش به همراه قرآنى از آنها 
خواســت كه قرآن را داور خود 
قرار دهند كه متأسفانه دشمن 
حامل اين كتاب را به شــهارت 

رسانيد.7 
آنچه از برخــورد اميرالمؤمنين 
علىبــا مخالفيــن ديده 
مى شود شــكى را براى انسان 
باقى نمى گذارد كه ايشــان به 
دنبال جــذب حداكثرى و دفع 
حداقلــى بودند و تــا زمانى كه 
خون كســى ريخته نشده بود و 
ظلمى توسط مخالفين صورت 
نگرفته بود با آنها مدارا مى كردند 

︣ و د﹁ـــــــ︹ ا﹇﹏ ︗︢ب ا﹋︓ــــ
︣ ︋﹫︀﹡︀ت ر﹨︊︣ی ﹝︺︷﹛ ا﹡﹆﹑ب(﹝︡︸﹙﹥ ا﹜︺︀﹜﹩) در ︗︢ب و د﹁︹ ا﹁︣اد  ﹎︢ری ︋

سمانه بغيرى
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را همه توجه بكنند. 
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مخالف دارند، نظرات 

مخالف با نظرات 
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خودشان را مقايسه 

كنند. اگر كسى با 
مبانى نظام معارضه 
كند، با امنيت مردم 

مخالفت كند، نظام 
مجبور است در مقابل 

او بايستد
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اصحابش به همراه قرآنى از آنها 
خواســت كه قرآن را داور خود 
قرار دهند كه متأسفانه دشمن 
حامل اين كتاب را به شــهارت 
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و همــواره به دنبال ترغيب آنها براى توبه و 
بازگشت به اردوگاه حق بودند. 

ادبيات و برخورد مقــام معظم رهبرى نيز 
در مقابل مخالفين نظام با تأســى از روش 
اميرالمؤمنينبر مبناى جذب حداكثرى 
و دفع حداقلــى بوده اســت: «مخالفينى 
هســتند، نظراتى دارند، نظرات خودشان را 
بيان مى كنند؛ نظام برخورد نمى كند. بناى 
نظام در اينجا، جذب حداكثرى و دفع حداقلى 
است. اين روش نظام است؛ اين را همه توجه 
بكنند. آن كسانى هم كه نظر مخالف دارند، 
نظرات مخالف با نظرات رســمى دارند، در 
اين چارچوب مى توانند خودشان را مقايسه 
كنند. اگر كسى با مبانى نظام معارضه كند، با 
امنيت مردم مخالفت كند، نظام مجبور است 

در مقابل او بايستد».8 
وجود عقايــد مخالف در هر جامعه اى امرى 
طبيعــى و حتى الزم اســت. مخالفت ها با 
حركت هاى اجتماعى، سياســى و... باعث 
رشــد فكرى مردم جامعه مى شود. گاهى 
اين مخالفت ها در قالب نقد در جوامع مطرح 
مى شود و گاهى به شكل تشكيل تشكل هاى 
اجتماعى. در هر صــورت وجود صداهاى 
مختلف هر چند مى تواند معايبى داشته باشد 
و ممكن اســت فضاى جامعه را از شفافيت 
خارج كند، ولى در عين حال در 
جامعه اى كه معصومدر آن 
حكومت نمى كند و نيروهاى 
اجرايى در عمل و نظر از عصمت 
به دور هســتند وجود اين گونه 
مخالفت ها و شــايد به عبارتى 
انتقادات اجتماعىـ  سياســى 
براى اين گونه حكومت ها الزم 
است. البته خروج از قوانين يك 
كشــور كه بر اساس رأى مردم 
و با تكيه بــر نيروهاى داخلى 
خود شــكل گرفتــه، كارى 

غيرعقالنى است و بالتبع 
هر نظامــى با افرادى 
كه از دايره قوانين خارج 

شوند، مخالفت خواهد 

كرد. البته شدت و ضعف برخوردها از طرف 
نظام سياسى يك كشور نيز بستگى به مرام 
و منش حاكمان، قوانين و فرهنگ عمومى 

آن جامعه دارد. 
مخالفين يك نظام اســالمى كه در درون 
نظام فعاليت دارنــد، بايد به اين نكته توجه 
داشته باشند كه مخالفت هاى آنها در موارد 
مختلف نبايد باعث شــود كه فعاليت هاى 
ايشــان رنگ و بوى مبارزه با نظام بگيرد. 
ايــن مبارزه نه تنها آنها را از دايره نظام خارج 
مى كند، بلكه باعث برخورد توده هاى مردم و 
قوه قهريه نظام با آنها خواهد شد. مقام معظم 
رهبرى در اين رابطه مى فرمايد: «من هيچ 
اعتقادى ندارم به دفع... اعتقاد من به جذب 
حداكثرى و دفع حداقلى اســت؛ اما بعضى 
كأنه خودشــان اصرار دارند بر اينكه از نظام 
فاصله بگيرند. يك اختالف درون خانوادگى 
را، درون نظام را... يك عده اى تبديل كردند 
به مبارزه ى با نظــامـ  البته اينها اقليت اند، 
كوچك اند؛ در مقابــل عظمت ملت ايران 
صفراند؛ لكن به نام اينها شعار مى دهند، اينها 
هم دل خوش مى كنند به اينـ  اين بايد مايه  

عبرت باشد».9 
بنابراين رهبر معظم انقالب اسالمى 

همواره بر اين امــر تأكيد دارند كه 
به دنبال بيرون كردن افراد از دايره 

نظام جمهورى اسالمى نيستند. حتى 
با مخالفت هاى شــديد نيز از طرف افراد 

مختلف در وهله اول ايشــان به دنبال دفع 
نبودند و در سخنرانى هاى متعدد به اين نكته 
اشاره داشته اند؛ «ما هيچ كس را از نظام بيرون 
نمى كنيم؛ اما كسانى هستند كه خودشان، 
خودشان را از نظام خارج مى كنند و صالحيت 
حضور در چارچوب نظام اسالمى را از دست 

مى دهند».10 
مالك و معيار جذب و دفع در نظام اسالمى 
واضــح اســت. معيار همــان فرامين و 
دســتورات قرآن، پيامبر و ائمه 
هدى است. مخالفت ها گاهى، 
مخالفت هاى سياسى است، گاهى 
اجتماعى، فرهنگــى و گاهى نيز 

دينى. در برخورد با هر يك از اين دسته ها نيز 
بايد هم از هنر جذب استفاده كرد و هم دفع را 
به حداقل رساند. كسانى كه در داخل سيستم 
اجرايى، انتظامى، قضايى و... قرار دارند بايد 
بدانند، كسانى كه صداى مخالفت شان بلند 
است، كسانى كه ايمانشان شايد ضعيف تر 
باشد، كسانى كه پوشش هاى اجتماعى شان 
با پوشــش هاى آنها فرق داشته باشد و... به 
معنى بى دينى آنها نيســت. اينها به معنى 
عدم دلدادگى به عدالت اسالمى، به اخالق 
اسالمى نيســت؛ بلكه بسيارى از اين گونه 
رفتارها ريشه در جهل دارد كه بايد با روش 
خود برطرف شود. رهبر فرزانه نظام در اين 
رابطه مى فرمايد: «ما عرض كرديم جذب 
حداكثرى، دفع حداقلى. البته معيار و ميزان، 
اصول و ارزش هاســت. انسان ها از لحاظ 
ايمان در يك حد نيستند. ما در بين خودمان 
آدم هايى داريم ضعيف االيمان، آدم هايى 
داريم كه ايمانشــان قوى تر است؛ بايد راه 
بياييم. نمى شود ضعيف االيمان را دفع كرد، 
نمى شــود فقط به كسانى چشم دوخت كه 
قوى االيمان اند؛ نه، ضعفا را هم بايد در نظر 
داشت. كســانى كه خودشان را قوى 
مى دانند، آن كسانى را كه ضعيف 
مى دانند، مالحظه كنند، مراعات 
كنند، دفع نكنند. آن كســانى كه 
جزو مجموعه هســتند، ليكن بر اثر 
اشتباه و غفلت كنار افتادند، جدا افتادند، اينها 
را به خود بياورنــد؛ اينها را نصيحت كنند، 
داللت كنند، راه را به آنها نشان بدهند، آنها 
را برگردانند. اينها مسائل اساسى است».11 
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٢. ﹝︧︺﹢دی؛ ﹝︣وج ا﹜︢﹨︉؛ ج٢، ص٤٠٠. 
٣. ا﹜﹊︀﹝﹏ ﹁﹩ ا﹜︐︀ر؛ ج٢، ص٣٩٨.

٤. ﹝︡ث ﹡﹢ری؛ ﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︀︨﹏؛ ج١١، ص٦٥. 
 .٥٩﹤︊︴ ٥. ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥؛︠ 

﹙︺﹞﹩؛ ︑︀ر ﹡︀﹝﹥ ︵︊︣ی؛ ج٢، ص٦٥٩.   ︋.٦
﹢ارز﹝﹩؛ ا﹜﹞﹠︀﹇︉؛ ص١٨٦.  ︠.٧

﹫︀﹡︀ت ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی (20/0۶/1388).   ︋.٨
﹫︀﹡︀ت ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی در د︡ار ︵﹑ب (٨٨/٨/٢٢).   ︋.٩

︀ ا︻︱︀ی ﹝︖﹙︦  ﹫︀﹡︀ت ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊ــ︣ی در د︡ار︋   ︋.١٠
︠︊︣﹎︀ن (٨٨/١٢/٦).

﹫︀﹡︀ت ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی (٨٩/٥/٢٧).  ︋.١١

︫︊︧︐︀ن
 

 ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩
پيروزى انقالب اســالمى و برپايى نظام جمهورى 
اسالمى نويد بخش حضور فّعال دين در عرصه هاى 
سياسىـ  اجتماعى بود. انقالب مبتنى بر مجموعه اى 
از دانش هايى است كه بر مرجعيت دين و نصوص 
دينى در زندگى سياسىـ  اجتماعى استوار است. يكى 
از اين دانش ها «فقه سياســى» است. فقه سياسى 
بخشــى از فقه است كه به تكاليف زندگى سياسى 
فرد مسلمان اختصاص دارد كه بر اجتهاد و استنباط 
از منابع معتبر شرعى اســتوار است. فقه سياسى با 
توجه به پيوند دين و سياســت در انديشه اسالمى، 
جايگاه ويژه اى در طبقه بندى علوم اسالمى دارد و 
همزاد با تمدن اسالمى است.1 به عبارت ديگر دانش 
فقه مهم ترين فرآورده فكرى مســلمين در تمدن 
اسالمى است كه براساس منابع و روش شناسى آن 
هيچ رقيبى در ساير تمدن ها نداشته است؛ زيرا اكثر 
مباحث مدنى و اجتماعى اسالم در دانش فقه مطرح 
شده است. از اين رو، فقه سياسى مسلمين جايگزين 

فلسفه سياسى يونانيان است. 
مراحل تكوين فقه سياسى تشيع

فقه سياسى در تمدن اسالمى مراحل مختلفى داشته 
است. در مرحله اول فقه سياسى در ميان اهل سنت و 
تشيع مسير متفاوتى داشته است. نزديكى اهل سنت 
به مراكز قدرت و سياســت موجب شد كه آنان آثار 
مستقلى را در فقه سياسى توليد كنند؛ اما اهل تشيع 
در مرحله اول كه از عصر غيبت آغاز مى شود به علت 
دورى از سياست و قدرت در البه الى آثار به مباحث 
متعدد سياسى و اجتماعى پرداخته اند. در مرحله دوم 
كه همزمان با تأسيس حكومت صفوى است تحرك 
فقهاى شيعه در موضوعات و مسائل مدنى و سلطانى 
شدت گرفت و توسط فقها و علما رسائل متعدد درباره 
برخى از امور حكومتــى مثل خراج، نماز جمعه و... 
نگاشته شد. مرحله سوم از مراحل رشد فقه سياسى 
شــيعه، همزمان با جنگ هاى ايران و روس بود كه 
در حاشــيه فتاواى جهاد مباحثى در باب سياست و 

نائينى بر اساس 
اين هدف مى خواهد 

اثبات كند كه دين 
اسالم در اداره جامعه 

ناتوان نيست و 
مى تواند سعادت 
دنيا و آخرت را به 
دور از استبداد و 

استعمار و با تأكيد بر 
شورا و آزادى براى 

مردم تأمين كند؛ 
به نوعى كه بتوان 

تمدن اسالمى  ايجاد 
كرد. بدين جهت كار 
نائينى پس از رساله 

مستقل نراقى، كارى 
بديع و نوين در فقه 

سياسى تشيع است. 

در جنگ جمل نيز 
حضرت به مخالفان 
سه روز فرصت داد تا 
خصومت ها را برطرف 
كنند و حتى با وجود 
اصرار آنها به جنگ 
و حمله هاى آنها، 
حضرت بازهم دستور 
حمله صادر نكرد. در 
آخر نيز با فرستادن 
يكى از اصحابش به 
همراه قرآنى از آنها 
خواست كه قرآن را 
داور خود قرار دهند 
كه متأسفانه دشمن 
حامل اين كتاب را به 
شهارت رسانيد.
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حكومت مطرح شد. در همين دوره نظريات 
سياسى علما پررنگ تر شد. رسائل متعددى 
در باب جهاد و حق فقيه در اذن جهاد ابتدايى 
مطرح شد و همين مســئله باعث شد مال 
احمد نراقى فصل مستقلى از كتاب «عوائد 
االيام» را بــه واليت فقيه اختصاص دهد. 
نهضت مشــروطه زمينه ساز ظهور مرحله 
چهارم از تطورات فقه سياسى شيعه است. 
در اين دوره به طور بى ســابقه اى بسيارى 
از مراجع تقليد و فقهاى برجســته به عرصه 
سياسى ورود كردند و مباحث مختلفى درباره 
سياسات اسالم شكل گرفت. از مهم ترين 
ويژگى هاى اين دوران نگارش رسائل فقهى 
متعدد در اطراف مسئله حكومت و سياست 
بود كه از جمله مهم ترين آنها كتاب «︑﹠︊﹫﹥ 
ا﹐﹝﹥ و ︑﹠︤﹥ ا﹜﹞﹙﹤» مرحوم آيت ا للّـه ميرزا 
محمد حسين نائينى در سال 1327 قمرى 
است كه به تعبير شهيد مطهرى:  «انصاف 
اين اســت كه تفسير دقيق از توحيد عملى، 
اجتماعى و سياســى اسالم  را هيچ كس به 
خوبى عالمه بزرگ و مجتهد سترگ مرحوم 
ميرزا محمد حسين  نائينى قدس سره، توأم با 
استدالل ها و استشهادهاى متقن از قرآن و 
نهج البالغه، در كتاب ذى قيمت "︑﹠︊﹫﹥ ا﹐﹝﹤ 
و ︑﹠︤﹥ ا﹜﹞﹙﹤" بيان نكرده  است. آنچه امثال 
كواكبى مى خواهند، مرحوم نائينى به خوبى 
در آن كتاب  از نظر مدارك اسالمى به اثبات 

رسانيده است».2
نائينـى نظريه پـرداز بـزرگ 

در دوره چهـارم
آيت ا للّـه ميرزا محمد حسين 
نائينى يكى از فقيهان صاحب 
نام و تأثيرگذار بــر حوزه هاى 
علميه بود كه به اصالح شئون 
جامعه نظر داشت. شيخ محمد 
حسين كاشــف الغطا درباره او 
مى نويسد:  «او دخالت روحانيان 
و حجج اسالم و علماى اعالم 
را ضرورى مى دانست و شركت 
آنان را جهت اصالح امور و أخذ 
تصميم و ايجاد نظم و انتظام در 
مملكت، برابر معيارى شرعى، 
واجب مى شــمرد؛ از اين روى 
فرصــت را مغتنم شــمردند و 
در اين امر دخالــت كردند».3 
نائينى بر اساس همين دغدغه 

اجتماعى و سياسى آنگاه كه ديد تفسيرهاى 
مختلفى از مشــروطه ارائه مى شــود كه 
مشروطه را با اســالم مخالف جلوه دهند و 
احكام سياسىـ  اجتماعى اسالم را ناكارآمد 
معرفى كنند، در صدد برآمد كه با استفاده از 
قرآن و روايات، به خصوص نهج البالغه، به 
تبيين اجتهادى حكومت، سياست و آزادى 
بپردازد؛ «مأخوذ بودن اصول مشروطيت را از 
شريعت حقه استفاده و حقيقت كلمه مباركه 
بمواالتكم علمنا ا للّـه معالم ديننا و اصل ما 
كان قد فسد من دنيانا را به عين يقين ادراك 
نماينــد».4 نائينى در تنبيــه االمه به نقل از 

آخوند خراسانى مى نويسد:  
«اين ســيل عظيم بناء تمدن بشرى كه از 
بالد غرب به سمت ممالك اسالميه سرازير 
است، اگر ماها رؤســاى اسالم جلوگيرى 
نكنيم و تمدن اســالم را كامًال به موقع اجرا 
نگذاريم، اساس مسلمانى تدريجاً از آثار آن 

سيل عظيم محو و نابود خواهد بود».5
نائينى بر اساس اين هدف مى خواهد اثبات 
كند كه دين اســالم در اداره جامعه ناتوان 
نيســت و مى تواند سعادت دنيا و آخرت را به 
دور از استبداد و اســتعمار و با تأكيد بر شورا 
و آزادى بــراى مردم تأميــن كند؛ به نوعى 
كه بتوان تمدن اســالمى  ايجاد كرد. بدين 
جهت كار نائينى پس از رســاله مســتقل 
نراقى، كارى بديع و نوين در فقه سياســى 
تشيع است. رساله اى بسامان كه بر منظومه 
فقهى و فكرى مســتحكمى استوار است 
كه از مفروضــات مذهبى و تمدنِى ويژه اى 
شروع مى شــود و با طى مسير استداللى و 
استنباطى، نتايج نظرى و توصيه هاى عملى 
تعيين كننده اى در راستاى سياست روز ارائه 
مى دهد.6 نائينى در اين رساله، واليت فقيه در 
امور سياســى و حكومتى را براساس نظريه 
امور حســبه مى پذيرد و ايجاد نظم و حفظ 
مملكت اسالمى را از مصداق هاى قطعى و 
واضح امور حسبه در دوره غيبت مى داند كه از 
باب قدر متيقن از وظايف فقها در عصر غيبت 
است.7 وى متناســب با زمانه اى كه امكان 
تحقق واليت فقيــه وجود ندارد، نيز نظريه 
سياسى سلطنت مشــروطه را ارائه مى دهد 

كه بر اساس مصالح نوعيه شكل مى گيرد.8 
نائينــى در تنبيه االمه به نقطه ضعف اصلى 
حوزه هــاى تشــيع پى برده اســت و آن را 
بى توجهى بــه تعاليم بلند زندگى ســاز و 

سياسى قرآن و نهج البالغه مى داند و معتقد 
است:  «چگونه از "التنقض اليقين بالشك"، 
آن همه قواعد لطيفه استخراج نمودند؛ ولى 
آن همه تعاليم بلند و زندگى ساز اجتماعى و 
سياسى قرآن و سنت و نهج البالغه را ناديده 
گرفته و با كمال سر به زيرى، از ديگران كه 
راه و رسم قانون گذارى را از ما آموخته اند، راه 
مى گيريم».9 او همچنين در باب ضعف فقه 
مصطلح حوزوى مى گويد؛ «همان گونه كه 
ميرزاى شيرازى بزرگ از احكام و تعاليم نهج 
البالغه همچون نامه به مالك اشتر سرمشق 
گرفت نيز مى بايست در فقاهت از آن بهره 
برد».10 براســاس همين آسيب شناســى، 
نائينى با نگارش تنبيــه االمه متنى كامًال 
فقهــى و اجتهادى به نــگارش درآورد كه 
مى توانســت متن محــورى در تدريس و 
تحقيق فقه سياسى شيعه باشد. متأسفانه اين 
روند اجتهادى كه مى توانست آغازى بر يك 
نهضت بزرگ در كالم سياسى و فقه سياسى 
در ميان علما و روشــنفكران شــيعه باشد 
ديرى نپاييد و با وقايعى همچون شــهادت 
شيخ فضل ا للّـــه نورى و ترور سيد محمد 
بهبهانى فروكش كــرد و نهايتاً با روى كار 
آمدن رضاخان پهلوى و حكومت ظالمانه او 
مجال هرگونه بحث علمى و مباحثه كالمى 
و سياسى از سوى علما و مذهبيون بسته شد. 
تا آنكه بار ديگر توســط امام خمينى(ره) در 
حوزه علميه نجف مباحث فقه سياسى از سر 
گرفته شــد و به استقرار اولين نظام سياسى 
مبتنى بر فقه سياسى شيعه در عصر غيبت 

منتهى شد. 
پى نوشت: 

١. ﹝﹠︭ــ﹢ر ا﹞︡ی و د﹍ــ︣ان؛ درس ﹎﹀︐︀ر﹨︀ــ﹩ در ﹁﹆﹥ 
︥و﹨︪﹍︀ه ︻﹙﹢م و ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩ (١٣٨٩)؛  ︨﹫︀︨﹩؛ ﹇﹛: ︎ 

ص٥٢. 
︡را (١٣٨٧)،  ٢. ﹝︴︣ی، ﹝︣︑︱﹩؛ ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ︔︀ر؛ ︑︣ان: ︮ 

ج٢٤، ص٥١. 
٣. «︫ــ﹫ ︡﹝﹞ ︧ــ﹫﹟ ﹋︀︫ــ︿ ا﹜︽︴︀ء، ︻︀﹜﹞ــ﹩ از ︻︀﹜َ﹛ 
﹝﹙﹊﹢ت»؛ ﹝︖﹙ــ﹥ ﹢زه، ش ٧٦ - ٧٧ (﹝ــ︣ و آ︋︀ن ١٣٧٥)؛ 

ص٢٩. 
︣ ﹋︐︀ب ︑﹠︊﹫﹥ ا﹐﹝﹥؛ ص١.  ︣ا︨︀﹡﹩︋  ٤. ︑﹆︣︶ آ︠﹢﹡︡︠ 

 ️﹞﹢﹊ ︀ ﹥﹚﹝﹛ا ﹤︤﹠︑ و ﹥﹞﹐؛ ︑﹠︊﹫﹥ ا﹟﹫︧ ︡﹝﹞ ،﹩﹠﹫︀﹡ .٥
﹫︡ ﹝﹞﹢د ︵︀﹜﹆︀﹡﹩؛ ︑︣ان:    ︨️︫﹢﹡︀ از ﹡︷︣ ا︨﹑م؛ ﹝﹆︡﹝﹥ و︎ 

︀﹝﹩ ا﹡︐︪︀ر (١٣٦٠)؛ ص٨٣.   ︨️﹋︫︣
﹫︀︨﹩ و  ﹫︀︨️ در ا︣ان ﹝︺︀︮︣(﹁﹆﹥︨  ٦. ﹁﹫︣﹩، داود؛ ﹁﹆﹥ و︨ 

﹁﹆﹥ ﹝︪︣و︵﹥)؛ ︑︣ان:  ﹡︪︣ ﹡﹩ (١٣٩١)، ص٢٨١. 
︣ا︨︀﹡﹩؛  ﹫︀︨﹩ آ︠﹢﹡︡︠  ٧. ﹝﹫︣ا﹞︡ی، ﹝﹠︭﹢ر؛ ا﹡︪︡ــ﹥︨ 
︥و﹨︪ــ﹊︡ه ︻﹙ــ﹢م و ﹁︣﹨﹠ــ﹌ ا︨ــ﹑﹝﹩ (١٣٩٠)؛  ﹇ــ﹛: ︎ 

ص١٦٣ـ١٦٤. 
٨. ﹡ ︡﹝﹞ ،﹩﹠﹫︀︧﹫﹟؛ ︑﹠︊﹫﹥ ا﹐﹝﹥؛ ص٣١ـ٣٣. 

٩. ﹨﹞︀ن؛ ص٥٩. 
١٠. ﹨﹞︀ن؛ ص١٠٤. 

︫︊︧︐︀ن ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

﹝﹙ــــ﹩ ﹝︢﹨︊﹩
 ︀ ﹝︢﹨︊﹩ ﹝ــ﹙﹩
﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ︗︣︀ن ﹨︀ی ﹝﹙﹩ ﹝︢﹨︊﹩ در ا﹡﹆﹑ب ﹨︀ی ﹝︣د﹝﹩

به كوشش مرتضى ناصحى
دكتر بهروزى لك متولد 1347در شهر اروميه هستند و تحصيالت حوزوى خود را در سال 1363 در تبريز آغاز كرده است 
و از 1366 تاكنون در حوزه علميه قم در مقاطع سطح، درس خارج و اتمام تخصصى كالم اسالمى سطح چهار مشغول بوده 
است. وى ليسانس و فوق ليسانس علوم سياسى خود را از دانشگاه باقرالعلوم قم و همچنين دكترى علوم سياسى خود را از 
دانشگاه تربيت مدرس دريافت نموده  است. دكتر بهروزى لك دوره هاى عالى زبان انگليسى خود را در دفتر تبليغات حوزه 

علميه قم به اتمام رساند و از سال 1379 عضو هيئت علمى گروه علوم سياسى دانشگاه باقرالعلوم قم است. 
از ديگر فعاليت هاى علمى و اجرايى ايشــان مى توان از عضويت در هيئت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى، 
مديريت گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى، مديريت پژوهش دانشگاه باقرالعلوم، سردبيرى فصلنامه 

علمىـ  تخصصى انتظار موعود، رياست انجمن علمى علوم ساسى حوزه علميه و... ياد كرد. 
حجت االســالم بهروزى تأليف و ترجمه شش كتاب از جمله كتاب «جهانى شدن و اسالم سياسى در جمهورى اسالمى 

ايران» و بيش از چهل مقاله علمى را در كارنامه دارند. 

نائينى در اين رساله، 
واليت فقيه در امور 
سياسى و حكومتى 
را براساس نظريه 
امور حسبه مى پذيرد 
و ايجاد نظم و حفظ 
مملكت اسالمى را از 
مصداق هاى قطعى و 
واضح امور حسبه در 
دوره غيبت مى داند 
كه از باب قدر متيقن 
از وظايف فقها در عصر 
غيبت است.7 وى 
متناسب با زمانه اى 
كه امكان تحقق واليت 
فقيه وجود ندارد، 
نيز نظريه سياسى 
سلطنت مشروطه را 
ارائه مى دهد كه بر 
اساس مصالح نوعيه 
شكل مى گيرد.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٥٨٥٩



از طرف ديگــر مى توان معناى خاصى هم 
براى آن در نظر گرفت كه در عمل در جريان 
اسالم سياسى ليبرال تجلى پيدا كرده است 
كه در آن ملىـ  مذهبى كسانى بوده اند كه بر 
خالف جريان اسالم سوسياليستى طرفدار 
اســالم ليبرال بوده اند و قاعدتاً اســالمى 
ليبــرال و ملىـ  مذهبى مصــداق واحدى 
پيدا مى كنند؛ بــه اين دليل كه جريان ملى 
ـ مذهبى از جمله مهندس بازرگارن گرايش 

بيشترى به جريان ليبرال داشته اند. 
در  مذهبيـان  ـ  ملـى  تأثيـرات    
جنبش هـاى مردمـى معاصـر را بـه طـور 

بفرماييـد.  بررسـى  كلـى 
جريان ملىـ  مذهبى بخشى از جريان روشن 
فكرى در ايران معاصر است و اگر بخواهيم 
تأثيرات و نقش اين جريان را در جنبش هاى 
مردمى لحــاظ كنيم بايد بيــان كنيم اين 
جريانات همانند ديگر جريانات روشن فكرى 
تأثير مســتقيم در حركت مردمى نداشتند؛ 
چون توده هاى مردم با اين ايده ها آشنا نبوده 

و تمايلى نيز به اين ايده ها نداشتند. 
در ايران معاصر اگر ســه جريــان اصلى و 
مؤثر را كه عبارت اند از جنبش مشروطيت، 
جنبش ملى شــدن صنعت نفت و انقالب 
اسالمى بررســى كنيم در واقع هيچ يك از 
اين سه جنبش مردمى تحت تأثير جنبش 

روشن فكرى نبوده است. 
هرچند ما براى هر جنبشــى ســه مؤلفه 
ايدئولوژى يك جنبش، عامل بسيج كننده 
توده هاى مردم و معمــارى و بنيانگذارى 
نظام جديد را مى توانيم قائل شــويم است؛ 
اما اگر با اين معيار بخواهيم جريان مشروطه 
و ملى شدن صنعت نفت و انقالب اسالمى 
را بررســى كنيم، ملىـ  مذهبى ها را مؤثر و 
عامل به وجود آورنده اصلى در اين سه مؤلفه 
جنبش هاى عظيم مردمى ايران نمى توان 

بيان كرد. 
 درســت اســت كه در جنبش مشروطيت 
ايدئولوژى توسط جريان روشن فكرى ارائه 
گرديد؛ اما با اين ايده ها به تنهايى توده هاى 
مردم را نمى توانستند بسيج كنند و در واقع تا 
زمانى كه روحانيت وارد عرصه نشده بود اين 

مهم نيز شكل نگرفت. 
 در جنبش ملى شدن صنعت نفت نيز دكتر 
مصدق ايده ملى شــدن را مطرح كرد؛ اما تا 
زمانى كه حمايت آيت ا للّـه كاشانى به عنوان 
شــاخه مذهبى اين جنبش نبود توده مردم 

درگير اين جنبش نمى شدند و در حقيقت راه 
به جايى نمى برد. 

همچنيــن در انقــالب اســالمى عمًال 
ايدئولــوژى را هم خــود روحانيت به وجود 
آوردنــد و حتى مابقــى ايدئولوژى ها مورد 
توجه مردم قرار نگرفت. از طرف ديگر بسيج 
مردم را نيز روحانيت به رهبرى حضرت امام 
خمينى(ره) انجام داد. در مرحله ســوم نيز 

معمارى نظام توسط روحانيت انجام شد. 
جمع بنــدى ســخن اين اســت كــه در 
حركت هاى ملــى و جنبش هاى مردمى، 
ملىـ  مذهبى ها تأثير به ســزايى نداشتند و 
بيشتر تأثيرشان روى جريانات دانشجويى و 

جريانات روشن فكرانه بوده است. 
ـ  ملـى  تأثيرگـذارى  مهم تريـن    
بـوده  جنبش هـا  كـدام  در  مذهبيـان 

سـت؟  ا
جريان ملىـ  مذهبى به طور خاص در جريان 
مشروطيت دخالت نداشتند. از طرف ديگر در 
جنبش ملى شدن صنعت نفت، جنبش ملى 
ـ مذهبيان كامًال دخالت كرد و اين چارچوب 
جنبش را ملىـ  مذهبيان شكل دادند جنبش 
ملىـ  مذهبيان از دهه بيســت به بعد شكل 

مى گيرد. 
از ديگر جنبش هايى كه ملىـ  مذهبيان آن را 
شكل داده اند، جنبش هاى دانشجويى پس 
از دهه بيست اســت ملىـ  مذهبيان بعد از 
جنبش ملى شدن صنعت نفت، جنبش هاى 
دانشجويى را به طور جدى راه اندازى كردند. 
اگر بتوانيم شريعتى را همسو با ملىـ  مذهبيان 
بدانيــم، بايد گفت در طيف دانشــجويان 
طرفداران بسيار زيادى حول محور انديشه 
خــود جمع كرد و يك موج فكرى مردمى را 

همسو با ملىـ  مذهبيان قرار داد. 
جنبــش نهضــت آزادى و البته ســازمان 
مجاهدين خلق نيز از ديگر تشــكل هاى 
سياســى اجتماعى بود كه متأثــر از ملى 
ـ مذهبيــان بودند. به لحاظ گســتره، اين 
جنبش ها طيف وســيعى را تشكيل نداده 

بودند. 
  آيا مى توان تأثيرگذارى ملىـ  مذهبيان 
را در سه جنبش بزرگ مشروطيت و ملى 
شدن صنعت نفت و انقالب اسالمى را با 
وجود دو بُعد و شعار مهم اين جنبش يعنى 
ملى گرايى و اسالم گرايى، بيش از سخن 
جنابعالــى تصور كرد و با فرض اينكه اگر 
روحانيت در صحنه حاضر نبود باز اين سه 

جنبش به موفقيت نسبى دست مى يافت؟ 
در جريان مشروطيت كه به طور جد و حتم 
مى توان گفت ملىـ  مذهبيان هيچ تأثيرى 
نداشتند. در ملى شدن صنعت نفت با توجه 
بــه اينكه دكتر مصــدق ايدئولوژى كامًال 
ناسيوناليستى داشت و اين ايدئولوژى شامل 
مذهب نمى شد، مى توان گفت مصدق عمًال 
در جريان ملىـ  مذهبى به اين معنى كه بيان 
شد وجود نداشت؛ هرچند مهندس بازرگان 
قبل از ايــن جنبش در انجمن اســالمى 
دانشــگاهيان فعاليت هايى داشته  اما اين 
جريان نيز آن قدر گسترده نشده بود كه بتواند 
توده را تحت تأثير افكار خود قرار دهد تا بتوان 
ملىـ  مذهبيــان را راوى اصلى اين جنبش 
دانست؛ بلكه تأثير جدى در اين جنبش پس 

از پيوستن روحانيت به آن شكل گرفت. 
در انقالب اسالمى نيز بايد گفت جريان ملى 
ـ مذهبيان فعاليت هاى مهمى داشت؛ اما به 
هيچ وجه براى توده تأثير به سزايى نداشت 
و نمى تــوان آن را بدون وجــود روحانيت و 
البته نهضت امام خمينى(ره) موفق دانست؛ 
حتى ملىـ  مذهبيان به نوعى با نهضت امام 
خمينى همراهى مى كردند و به دليل اينكه 
تصور مى شــد ملىـ  مذهبيانى همچون 
مهندس بازرگان هم آشــنا به علوم جديد 
هستند و وجهه مذهبى قابل قبولى دارند، كار 
در اول امر به آنها سپرده شد كه تجربه تلخى 
در تاريخ انقالب از خود به جاى گذاشــتند و 
عمًال از صحنه حكومت و خط اول سياست 

برداشته شدند. 
در ايــن ايام نيز ملىـ  مذهبيان به طور فعال 
و در صحنــه عمومى فعاليت نمى كنند؛ اما 

به شــكل اپوزيسيون و مخفى 
تشكيالتى دارند كه باز نمى توان 
آنها را جدى حساب كرد و مؤثر 
در جنبش هاى مردمى دانست. 
در طول انقالب اسالمى اولين 
حضورشان در دولت موقت بود و 
دومين حضورشان در دهه هفتاد 
كه فضاى سياسى كشور باز بود 
در مجله «ايران فردا»؛ اما بعد از 
دوره اصالحات افول كردند و در 
جريان 88 نيز حضورى داشتند 
كــه در كل نمى توان هيچ يك 
از ايــن عرصه ها را مهم، مؤثر و 

قابل شمارش دانست. 

  بــا توجه به تأثيــرات جريان ملىـ  
مذهبيان در طول تاريــخ معاصر ايران، 
به خصوص در جنبش هاى مردمى، اين 
جريان فكرى را به طور كامل تشــريح 

بفرماييد. 
براى تبييــن تأثيرگذارى جريــان ملىـ  
مذهبيــان در جنبش هاى مردمى ابتدا بايد 
تالش كنيم مبناى خــود را از جريان ملى 
ـ مذهبى توضيح دهيم و الزم اســت كه به 
جريان شناســى ايران معاصــر، به ويژه در 

بحث جريان ملىـ  مذهبى بپردازيم. 
 جريان هايــى كه در ايــران معاصر وجود 
داشته اند در مواجهه با دو چالش 
بنيادى شــكل گرفته بودند؛ 
اولين چالــش انحطاط داخلى 
اســتبداد و مشــكالتى كه در 
داخل جوامع اسالمى از جمله 
ايران وجود داشت بود و دومين 
چالــش مواجهه مــا با تهاجم 
غرب بود كــه ايده ها، نهادها 
و مســائل جديد را بــه همراه 

خودش به بار آورده بود. 
ملت گرايى  ناسيوناليسم،  بُعد 
و مليــت خواهــى، از غــرب 
وارد ايــن جريان هــا شــد. 
ناسيوناليسم پيشينه زيادى در 
ايران نــدارد هرچند جريانات 
آحــاد  در  «شــعوبى گرى» 

اسالمى وجود داشته است؛ اما شعوبى گرى 
هرگز به معناى ملت گرايى و ناسيوناليسم 
نبــوده اســت. در حقيقت شــعوبى گرى 
اعتراضى به تبعيض ها از سوى خالفت عربى 
سنى بوده كه مردم ايران به اين تبعيض ها 
اعتراض مى كردند. ناسيوناليسم مفهومى 
كامًال مدرن است و بر اساس مرزهاى جديد 
و ملت ها تعريف شده است و از اين جهات به 

دنياى جديد تعلق دارد.
 بُعد سنت يا مذهبى بودن آن بُعدى است كه 
به گذشته ما تعلق دارد؛ زيرا ايرانيان همواره 
انســان هاى مذهبى بوده اند و از زمانى كه 
زرتشــت آيين اصلى ايرانيان بوده است و 
پس از ظهور اسالم مردم به استقبال اسالم 
رفتند، ايرانيــان را مردمى مذهبى در تاريخ 

مى يابيم. 
اين دو چالش سبب شكل گيرى چند جريان 
در داخل ايران شــد. يكى از اين جريان ها 
غرب گرايــى بود. جريــان غرب گرا صرفًا 
به دنبال تبعيــت و پيروى از غرب بود. البته 
منظور از حكومت هــاى غربى، هم ليبرال 
است و هم كومونيســت. غرب گرايان هم 
عمًال يا فاشيســت يا كومونيست شدند و يا 

غرب گراى ليبرال. 
 جريــان دومى كه غير از غرب گرايان وجود 
داشت عبارت بود از جريان باستان گرايان. 
باستان گرايى جريانى بوده است كه معتقد 
بود دين و به معنى واضح آن «اسالم» عامل 
اصلــى ناكامى حكومت هاى مــا در تاريخ 
گذشته بوده اســت. همان طور كه غرب به 
گذشــته خودش و يونان باستان بازگشت، 
ايران نيز بايد دوره اســالمى را حذف كند و 
به باستان برگرد. اين جريان معتقد بود دوره 
طاليى ما در دوران باســتان بود؛ از اين رو 
ملىـ  مذهبى ها همواره به عرق ايرانى تأكيد 

داشته اند. 
جريان ســوم، جريان هاى اســالمى بوده 
اســت. جرياناتى كه در وهله اول اسالم را 
قبول مى كردند و سعى داشتند كه پاسخ به 
اين دو چالش را با بازگشت به اسالم بدهند. 
اين جريان اســالم گرا بســيط نبود و چند 
جريان در داخل آن شــكل گرفت كه يكى 
از مهم ترين آنها جريان «ملىـ  مذهبى ها» 

بوده است. 
در اين مرحله چند جريان قابل شناســايى 
اســت. يك جريان عبارت بــوده از جريان 
اسالم سياسى فقاهتى كه اين جريان سعادت 

و راه حل مشكالت را در بازگشت به اسالم و 
مذهب شيعه مى دانستند. امام خمينى(ره)، 
مرحوم نائينى و سيدجمال الدين اسدآبادى 

از بزرگان اسالم فقاهتى هستند. 
غير از اسالم فقاهتى مى توانيم گرايش هاى 
اســالمى ديگرى را شناسايى كنيم؛ مانند 
اسالم سياسى سوسياليستى. در اين جريان 
افرادى مانند محمد نخشب و دكتر شريعتى، 
طاليه داران بوده اند كه با هدف احياى اسالم 
به صورت سوسياليستى فعاليت مى كردند. 

 سومين جريان، اســالمى سياسى ليبرال 
بوده است؛ اســالم سياسى ليبرال جريانى 
است كه در غالب  نهضت آزادى و... تشكيل 
شــده بود. ايــن طيف از اســالم گرايان با 
تشكيل تشكل ها و احزاب گوناگون سعى 
داشتند اســالم را به شكل ليبرال در جامعه 
و به خصوص در مجامــع تحصيل كرده و 

دانشجويى عرضه كنند. 
 جريــان چهارمــى نيــز مى تــوان براى 
اسالم گرايان سياسى فرض كرد به نام ملى 
ـ مذهبى ها. اين جريان به ظاهر در افرادى 
مانند مهندس بازرگان تعريف مى شــود و 
سؤال اينجاست كه آيا جريان ملىـ  مذهبى 
برابر جريان اسالمى ليبرال است يا خير؟ به 
اين دليل كه ملىـ  مذهبى ها كسانى بودند 
كه دغدغه ديندارى را داشــتند اما آن را به 

شكل ملى گرايانه مطرح مى كنند. 
ملى گرايى يك ايدئولوژى ناقص اســت؛ 
زيرا ايدئولوژى هاى سياســى بايد بتوانند 
پاسخ گوى پرســش هاى بنيادى سياسى 
باشــند و مهم ترين پرسش سياسى در هر 
ايدئولوژى اين اســت كه چه كســى بايد 
حاكم باشــد و نظارت بر قدرت چيســت؟ 
جريان ملى گرايى عمًال هيچ پاســخ واضح 
و صريحى براى اين سؤاالت ندارد. با فرض 
اينكه با همه به مليت خود برگشتيم، چگونه 
بايد سياست خود را تنظيم كنيم؟ در مواقعى 
كه ملى گرايان و ناسيوناليست ها مى خواهند 
به اين سؤاالت پاسخ بدهند، عمًال به دليل 
اينكه وابســته به غرب بوده اند و به جريان 
سوسياليسم و ليبراليسم تمسك داشته اند 
جواب كامًال دقيــق و واضحى را نمى توان 

براى اين مهم بيان كنند. 
در نتيجه جريــان ملىـ  مذهبى را مى توان 
جريانى دانست كه به مليت همراه دين تأكيد 
داشــته اند؛ اما در عمل مى توانســتند به دو 
شكل سوسياليستى و ليبراليستى عمل كنند. 

در طول انقالب 
اسالمى اولين 

حضورشان در دولت 
موقت بود و دومين 

حضورشان در دهه 
هفتاد كه فضاى 

سياسى كشور باز 
بود در مجله «ايران 

فردا»؛ اما بعد از دوره 
اصالحات افول كردند 

و در جريان 88 نيز 
حضورى داشتند كه 

در كل نمى توان هيچ 
يك از اين عرصه ها 

را مهم، مؤثر و قابل 
شمارش دانست. 

 جريان هايى كه در 
ايران معاصر وجود 
داشته اند در مواجهه 
با دو چالش بنيادى 
شكل گرفته بودند؛ 
اولين چالش انحطاط 
داخلى استبداد و 
مشكالتى كه در داخل 
جوامع اسالمى از 
جمله ايران وجود 
داشت بود و دومين 
چالش مواجهه ما 
با تهاجم غرب بود 
كه ايده ها، نهادها و 
مسائل جديد را به 
همراه خودش به بار 
آورده بود. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢
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︫︊︧︐︀ن ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

در تاريخ 3 اســفند 1299 كودتايى نظامى 
توســط رضاخان ميرپنج و سيد ضياء الدين 
طباطبايى انجام شــد كه در پى آن تهران 
توسط قواى قزاق اشــغال شد و احمد شاه 
قاجــار به همراه ولى عهــدش به كاخ فرح 
آباد گريختند. بســيارى از رجال و فعاالن 
سياســى بازداشــت و زندانى شدند. بدين 
ترتيب مقدمات برچيده شدن سلسله قاجار 

محيا شد. 
روى كار آمدن حكومت پهلوى را مى توان 
يكــى از مهم ترين اتفاقــات تاريخ معاصر 
ايران دانست كه منجر به تغييرات بسيارى 
پس از خود شــد. آنچه مسلم است روى كار 
آمدن رضاخان خود معلول شرايط سياسى و 
اقتصادى و دخالت عناصر بيگانه بوده است. 
در اين مطلب ســعى شده است تا با تشريح 
شرايط سياســى و اوضاع داخلى و خارجى 
ايران در آن ســال ها ذهنيت روشــن ترى 
نســبت به اين واقعه تاريخى براى خواننده 

ترسيم شود. 
اوضاع خارجى

ايران به واســطه موقعيت اســتراتژيك و 
همين طور دارا بودن ذخاير و منابع سوختى 
و معدنى فراوان همواره در طول تاريخ براى 
قدرت هاى بزرگ نقــش مهمى ايفا كرده 
است. به طورى كه بارها از ايران تحت عناوين 
مختلفى چون پل پيروزى، دروازه طاليى و... 

ياد شده است. اين از يك سو باعث اهميت 
نقش ايران در معادالت جهانى و از ســوى 
ديگر چشم داشتن قدرت هاى استعمارى و 
دخالت مستقيم و غيرمستقيم آنها در اوضاى 

و احوال ايران بوده است. 
در اواخــر دوره قاجار روســيه و انگليس به 
عنــوان دو قدرت بزرگ هر كدام به داليلى 
ســعى در كنترل بخشــى از ايران داشتند. 
دولت بريتانيا ايران را دروازه هندوســتان، 
بزرگ ترين مســتعمره خود، مى دانست و 
براى كنترل بيشتر هند به آن نياز داشت و نيز 
كشف منابع نفتى در جنوب ايران مى توانست 
براى فعاليت ها اقتصــادى انگليس نقش 

مهمى ايفا كند. 
روســيه ايران را به عنوان راهى مى دانست 
كه مى توانست آن كشور را به اقيانوس هند 
متصل كنــد و آرزوى ديرينه روس ها براى 
رسيدن به آبهاى آزاد را محقق كند. در نتيجه 
هر دو كشور سعى در كنترل و دخالت در امور 

حكومت مركزى ايران داشتند. 
نتيجه اين كشمكش ها امضاى قرارداد 1907 
ميان دول بريتانيا و روسيه تزارى شد. بر اساس 
اين قرارداد ايران به دو منطقه ميان دو كشور 
تقسيم مى شد؛ شمال ايران به روسيه اعطا 
مى شده و جنوب ايران هم به بريتانيا مى رسيد 
و منطقــه ميانى ايران هم به صورت منطقه 
بى طرف اداره مى شد. با اينكه اين قرارداد با 
پاسخ تند مجلس ايران و مشروطه خواهان 
روبه رو شــد، ولى با شروع جنگ جهانى اول 
عمًال مفاد آن توسط دولت روس و انگليس 
اجرا شد و شمال و جنوب ايران توسط قواى 

نظامى دو كشور اشغال شد. 
پس از پايان جنگ جهانى اول دولت متفق 
به سركردگى انگليس فاتح جنگ شده بود و 
روســيه نيز به واسطه انقالب كمونيستى از 
عرصه معادالت سياسى جهان خارج شده 
بــود. انگليس خود را تنها يكــه تاز ميدان 
مى دانســت؛ ولى اين نگرانى براى دولت 
انگليس به وجود آمده بــود كه مبادا دامنه 
انقالب كمونيستى شوروى به هندوستان 
نيز كشيده شــود. به همين دليل انگلستان 
تالش مى كرد از ايران به عنوان يك ســد 
ميان شوروى و هندوستان استفاده كند. ادامه 

اشغال نظامى 
ايران براى انگليس 

هزينه هاى سنگينى داشت 
و در نتيجــه وجــود يك حكومت 

ديكتاتورى قوى و وابسته به انگليس 
به جاى دولــت ضعيف و متزلــزل قاجار 
مى توانست بسيارى از مشكالت انگلستان 

را مرتفع سازد. 
اوضاع داخلى ايران

در زمان جنــگ جهانى اول حكومت احمد 
شاه قاجار و دولت مشروطه در ضعيف ترين 
حد خــود بود. حكومت حتــى توانايى حل 
كوچك ترين مسائل خود را نداشت و اوضاع 
داخلى ايران به شدت نابسامان و آشفته بود. 
عدم اداره صحيــح مملكت و دخالت هاى 
افســار گســيخته خارجى كه در رأس آن 
انگلســتان بود، تقريباً ايران را ورشكسته 
كرده بود. اوضاع اقتصادى و معيشتى مردم 
به صورت وحشتناكى تنزل پيدا كرده بود و 
فقر و گرســنگى بيداد مى كرد. اشغال ايران 
توســط دولت روس و انگليس و در پى آن 
قحطى بزرگ، هــزاران نفر از مردم ايران را 
به كام مرگ فرستاد و در اين ميان حكومت 
از اداره مملكــت عاجز بود. در همين هنگام 
عثمانى غرب كشور را اشغال كرده بود و هر 
بخش از كشور تحت نفوذ قدرتى محلى بود. 
در آذربايجان شورش بزرگى در گرفته بود؛ 
لرهاى شورشى اداره لرســتان را در دست 
گرفته بودند؛ خوزســتان را شيخ خزعل، از 
مهره هاى انگليس، اداره مى كرد؛ شــمال 
شرق ايران زير تاخت و تاز راهزنان و دزدان 
تركمن بــود؛ فارس را خاندان قوام الملك و 
قشقايى در دست داشت؛ كرمان و بلوچستان 
تحت نفوذ بلوچ ها بود؛ امير مود در مازندران 
قدرت را به دســت داشت؛ اين اوضاع باعث 
عدم اعتماد و نفرت مردم از حكومت قاجار 
مى شــد و همچنين نبودن دولت مركزى 

مقتدر كشور را مهياى كودتا مى ساخت. 
نتيجه موارد ذكر شــده كودتايى به حمايت 
انگليس و در رأس آن لرد ايرون سايد و روى 
كار آمدن شخصى به نام رضاخان و برچيده 

شدن دولت قاجار بود. 

﹥ ︫︡ ﹋﹥ ﹋﹢د︑︀ ︫︡؟
كميته امداد، به فرمان امــام خمينى(ره)، در كاوه خديوى

چهاردهم اســفند سال 1357، يعنى در كمتر 
از يك ماه پس از به ثمر رســيدن انقالبى كه 
يارى و كمك به محرومان و مستضعفان يكى 
از شــعارهاى اصلى آن بود، براى پشتيبانى از 
محرومــان و مســتضعفان و خودكفا كردن 
آنها تأســيس گرديد. يارى مظلومان در نگاه 
آن پير فرزانه تنها در جبران خسارات مادى و 
كمك  مالى خالصه نمى شد ايشان در تاريخ 
58/9/24 در ديدار سرپرست، اعضا و كاركنان 
كميته امداد يادآور شــد: «يك خسارت هاى 
معنوى بر اين مملكت وارد شــده است كه آن 
بيشتر محتاج به امداد است تا اين خسارت هاى 
مادى و اين جراحاتى كه بر اين افراد وارد شده 
است و اين نقص اعضايى كه وارد شده است 
و اين فقرهايى كه هست در اين مملكت. آن 
خسارات معنوى بيشتر محتاج به امداد است و 

ديرتر قابل جبران است».
امام راحل دغدغه اى بجا و سرچشمه گرفته از 
انديشه هاى ناب اسالمى را مد نظر داشتند كه 
از اولين اقدامات انقالبى و سياسىـ  اجتماعى 
خود را توجه به قشرى قرار دادند كه به واسطه  
عواملى حاكميتى در رژيم ســابق و وضعيت 
فرهنگى اجتماع مــورد غفلت قرار گرفته، از 
سطح متوسط جامعه عقب مانده بودند. ايشان 
با همان نگاه اسالمى و معنوى انجام اين مهم 
را در سخنانشــان براى دست اندركاران امور 
متذكر مى شدند: «يكى از بزرگ ترين جهات 
معنوى، خدمت به خلق ا للّـه است؛ خدمت به 
انسان هاى محروم است. اين است كه براى 
انسان جاودان مى ماند و در عالم ديگر به درد 
انســان مى خورد. اموالى كه انسان بگذارد و 
برود به درد انسان نمى خورد. اموالى كه پيش 
بفرستند به درد انسان مى خورد. و اميدوارم كه 
آنهايى كه داراى يك مكنتى هســتند توجه 
داشته باشــند كه به اين مستمندان كه ولى 
نعمت ما هستند رسيدگى كنند و به اين حساب 
كه ذكر كردند كمك كنند تا اينكه ريشه اين 
محروميت ان شاءا للّـــه به همت واالى همه 
كشور و همه علما و غير علما اين ريشه فاسد 
از بين برود. همــه افراد اين ملت يك زندگى 
متوسطى كه بايد داشته باشند، داشته باشند و 
به راحتى به خدمت به اسالم مشغول باشند» 

.(62/2/18)
نگاه دوباره به انگيزه هاى اوليه تأســيس اين 
نهاد مى تواند معيارى باشــد براى ارزيابى و 

ســنجش عملكرد 35 ساله آن و پاسخ به اين 
پرسش كه از عهده اين فرمان معمار انقالب 
برآمده انــد كه فرمود: «كميتــه امداد بايد به 
صورت مســتقل عمل كند تا بتواند به دور از 
تشريفات ادارى به مردم مستضعف خدمات 
بيشــترى ارائه دهد» (62/8/15) يا خير؟ آيا 
آنچه در اين سال ها به انجام رسيد همان بود 
كه ايشان مى خواستند يا سير مراحل ادارى و 
دريافت مستمرى و وام مثل هر اداره ديگرى 
نيازمند طى مراحل ادارى و همان پيچيدگى ها 
و فرايندهاســت؟ آيا توانستيم با حفظ عزت و 
احترام يك انسان و بدون اينكه از شخصيت 
او چيزى بكاهيم و غرورش را حفظ كنيم به او 

كمك مالى و معنوى كنيم؟ 
يارى و امداد به مستمندان در حكومت اسالمى 
از آغاز حركت و پس از به ثمر رسيدن انقالب 
تا آخرين لحظات حيات امام همراه ايشان بود 
در وصيت نامه سياسىـ  الهى خود نيز نوشت: 
«به همه در كوشش براى رفاه طبقات محروم 
وصيــت مى كنم كه خير دنيا و آخرت شــما 
رســيدگى به حال محرومان جامعه است». 
اين امر تنها را در پرداخت صدقه و كمك هاى 
جزئى خالصه نكــرد؛ «كار امــداد، مدد به 
حيات اســت، مدد به كار است، مدد به زندگى 
شرافتمندانه اســت». عملى كه باعث شود 
افراد مورد حمايت كميته امداد در طى دوره اى 
مستقل شــوند و ديگر نيازى به امداد نداشته 
باشند و متوليان امور به اين كار نگاهى متعالى 
داشته باشند نه صرفاً يك وظيفه ادارى؛ «فكر 
نمى كنم عبادتى باالتر از خدمت به محرومين 

وجود داشته باشد».
از بين رفتن فقر و بهبود معيشت عموم مردم 
از شاه بيت هاى شعارهاى همه حركت هاى 
اجتماعى و سياسى است؛ آرمانى كه همگان 
خواســتار آن اند يا واقعــى و از عمق جان يا 
دست كم در حد شعار. همگان آروزى تحقق 
آن را دارند و كسى را نمى توان يافت كه مدعى 
شود خواســتار فقير تر شدن مردم يا بدبختى 
و فالكت آنان باشــد. همگان صلح و رفاه و 
پيشرفت را مى خواهند. آرمانى جهانى كه در 
انقالب اسالمى ايران همراه شد با انگيزه هاى 
معنوى و اسالمى و در آينه  كالم نورانى حضرت 
امام اين گونه آمد: «همه آرمان و آرزوى ملت و 
دولت و مسئولين كشور ماست كه روزى فقر و 
تهيدستى از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزيز 
و صبور و غيرتمند كشــور ما از رفاه در زندگى 

مادى و معنوى برخوردار باشند».
نهادى كه در سال 57 به دست معمار انقالب 
پايه گذارى شــد تاكنون به ميليون ها نفر از 
مردم كشــورمان يارى رســانده است و پلى 
بوده اســت بين نيكوكاران جامعه و افراد كم 
بضاعت. ايــن امدادها البته در مرزهاى ايران 
خالصه نشده اســت و تاكنون كميته امداد 
به محرومان كشــورهاى لبنـــان ، سوريه، 
آذربايجان، تاجيكســتان، افغانستان، عراق، 
كومور و فلســطين كمك كرده است. در ماه 
رمضان 1392 شمسى حدود چهل هزار سبد 
غذايى اهدايى كميته امداد امام خمينى ميان 
مردم مظلوم و دربند نوار غزه توزيع شد. اينها 
همه موجب افتخار و مباهات همه مردم ايران 

زمين است. 
امام توجه ويژه اى بــه نيازهاى معنوى افراد 
تحت پوشــش كميته امداد داشتند. از جمله 
اين امــور مى توان به نيازهــاى فرهنگى و 
آموزشى خانواده ها اشاره كرد. همان طور كه 
يك مســلمان واقعى همسايه اش نبايد شب 
گرسنه ســر بر بالين بگذارد، بر مردم فرض 
اســت كه نخواهند و نگذارند كسى به جهت 
فقــر مادى از تحصيل بــاز بماند. همان طور 
كه ما به فكر تحصيل و رشــد شــخصيت 
فرزندان خود هســتيم، بايد در صورت توان 

به فكر وضعيت تحصيلى و رشد 
اجتماعى اطرافيان و نزديكان و 

همسايگان خود نيز باشيم. 
يكــى از راه هاى توان بخشــى 
بــه خانواده هاى كــم بضاعت 
خودكفايــى آنــان در دانش و 
تحصيالت اســت. نسلِ  بعدى 
آن خانــواده اگــر داراى مدرك 
تحصيلــى مناســب و جايگاه 
اجتماعــى درخور باشــد، خود 
مى تواند با دانايى و آگاهى راهى 
بــراى خودكفايى بيابد و موجب 
ريشه كنى فقر از خانواده خود شود. 
كارآفرينى و تهيه مقدمات اشتعال 
نيز يكى ديگر از امورى است كه 
بايد نصب العين مسئولين امر قرار 
گيرد. باشد كه روزى را در كشور 
شاهد باشيم كه فقيرى نباشد و 
آن قدر اشتغال و تحصيل فراگير 
باشــد كه نيازى به يارى كسى 

وجود نداشته باشد؛ ان شاءا للّـه. 

︫︊︧︐︀ن  ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

آرزوی ﹉ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︐﹢︨︳
︦ ﹋﹞﹫︐﹥ ا﹝︡اد ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ا﹡︪︡﹥ ﹨︀ی ا﹝︀م را﹏ در ︑︃︨﹫

على قان بيلى

اميدوارم كه آنهايى 
كه داراى يك مكنتى 
هستند توجه داشته 

باشند كه به اين 
مستمندان كه ولى 

نعمت ما هستند 
رسيدگى كنند و 
به اين حساب كه 
ذكر كردند كمك 

كنند تا اينكه ريشه 
اين محروميت 

ان شاءا لّلـه به همت 
واالى همه كشور و 

همه علما و غير علما 
اين ريشه فاسد از 

بين برود. همه افراد 
اين ملت يك زندگى 

متوسطى كه بايد 
داشته باشند، داشته 

باشند و به راحتى 
به خدمت به اسالم 

مشغول باشند.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٦٢٦٣
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ارتباط چيست و چگونه شكل مى گيرد؟
در بخش اول ذكر شــد كــه تبليغ يكى از 
پايه هــاى بنيادين دين و قــوام بخش آن 
اســت و اين عنصر از ابتداى بعثت پيامبر 
خاتم مورد توجه بوده است. همين طور علم 
ارتباطات نيز كه به عنوان يكى از محورهاى 
مطالعاتى دنياى معاصر قرار گرفته اســت، 
داراى همپوشانى بســيار زيادى با وظيفه، 
روش و قالب هاى تبليغــى دارد و مباحث 
اقناع، تأثير بر مخاطب، ارتباطات اثربخش، 
شــيوه هاى بروز تبليغات و... مباحثى است 
كه كاركردهاى بســيارى بــراى مبلغان 
محتــرم دارد. ارتباطــات و تبليغ به لحاظ 
ســاختار و قالب، داراى روابط درهم تنيده 
و بسيار نزديكى هستند. بايسته و شايسته 
است تا مبلغان محترم با شيوه ها و ابزارهاى 
اين علم آشــنا گردند تا از نحــوه كاركرد، 
ترفندها و قالب هاى رسانه اى ديگران مطلع 
گردنــد و از مباحثى كه در انجام تبليغ دين 
مورد نياز است بهره مند شوند؛ به نوعى بهتر 
بتوانند حقايــق دين را به مخاطبان منتقل 
نمايند و با تحليل منســجم تر و درك بهتر 
پيام رسانه هاى متعدد، راه مدبرانه ترى براى 
مقابله با آنان ارائه دهند. نوشتار حاضر نيز در 

همين راه گام بر مى دارد. 
علمــاى ارتباطات ذيل عنــوان ارتباط و 
ارتباطات تعاريف متعددى را ذكر نموده اند 

و اگــر بخواهيم در يــك كالم آن را مورد 
بازشناســى قرار دهيم بايــد گفت ارتباط، 
فرآيند انتقال پيام از فرستنده پيام به گيرنده 
آن اســت. البته بعضى آن را مشــروط به 
وجود معناى مورد نظر فرستنده در گيرنده 
پيام دانسته اند؛ به عبارتى ارتباط يك واقعه 
است؛ نه يك حالت. بنابراين زمانى ارتباط 
رخ داده است كه پيامى  ارسال شود و آن پيام 
از طريق خاصى كه در علم ارتباطات به آن 
كانــال ارتباطى مى گويند به گيرنده پيام يا 

همان مخاطب برسد. 
زمانى كــه يك ارتباط ميــان ارائه دهنده 
پيام و دريافت كننده آن شــكل مى گيرد، 
چندين عمل و عكس العمل رخ داده است. 
در يك ارتباط پنج عنصر اصلى وجود دارد: 
1. فرســتنده؛ 2.پيام؛ 3. كانال ارتباطى؛ 4. 
گيرنده؛ 5. ميزان تأثير پيام روى مخاطب. 
اگر بخواهيــم در كالبد شــكافى مباحث 
ارتباطى به جايگاه و نحوه جاى گذارى اين 
پنج عنصر دقت كنيم مى توان با پنج سؤال 
اين عناصر ارتباطى را بهتر شناخت. آن پنج 
ســؤال به ترتيب عبارت اند از: 1. چه كسى 
يا گروهى اين پيام را ارســال نموده است؟ 
2. پيام مورد نظر چــه مى گويد؟ 3. پيام از 
چه طريقى ارسال شده است؟ 4. پيام به چه 
كسى يا گروهى ارسال شده است؟ 5. پيام 
مورد نظر چه تأثيرى بر روى گروه مخاطبان 

داشته است؟1 سازمان دهى ارتباط بر مبناى 
مدل ارتباطى ارائه شــده باعث مى شود تا 
اكثر انواع ارتباط بتواند درون اين مدل جاى 

گذارى شده و قابل فهم گردند. 
براى توضيح سؤاالت باال فرض كنيد يك 
پيام داريد كه مى خواهيد آن را به مخاطبان 
در مسجد منتقل كنيد. براى مثال روحانى 
مسجد در يك جلســه منبر قصد دارد تا در 
مورد غيبت صحبت كند و ضمن ايراد يك 
خطابه بر روى منبر، مردم را از غيبت كردن 
بر حذر بــدارد. در اينجا يك عمل ارتباطى 
صورت پذيرفته اســت و مى توان با كمك 
علم ارتباطات نحوه ارتباط فرستنده و گيرنده 
را بهبود بخشيد. همين طور پيام مورد نظر 
و همچنيــن مخاطبان و ميزان تأثير پيام را 
اندازه گيرى و كنترل كرد. قدم اول شناخت 
اجزا ارتباط اســت كه با همان پنج سؤال به 

دست مى آيند. 
 پاســخ سؤال اول فرســتنده پيام يا همان 
شــخص واعظ اســت كه بــراى مردم 
ســخنرانى كرده است. پاســخ سؤال دوم 
نيازمند بررسى كامل محتواى سخنرانى و 
تحليل آن است؛ اما به طور خالصه پاسخ، 
نكوهش غيبت است. ســؤال سوم كانال 
ارتباطى ميان فرســتنده و گيرنده اســت 
كه مى تواند مجموعه اى از منبر و وســايل 
ارتباطى نظير بلندگو باشد؛ اما چون عنصر 

︳︠ ﹉ ︀ی︐﹡ا︋︐︡ا و ا
﹟︀ر﹋︣د﹨︀ی ار︑︊︀︵︀ت در ︫﹫﹢ه ﹨︀ی ︑︊﹙﹫︼ د﹋

︋ــ︩ دوم

عليرضا بشيرى

اصلى ارتباط همان منبر اســت و مخاطب 
نيز در ذهن خــود اين پيام را از طريق منبر 
دريافت كرده است، پاسخ سؤال سوم منبر2 
خواهد بود. سؤال چهارم نيز پاسخى روشن 
دارد؛ هركس كه در سخنرانى مذكور حضور 
داشته اســت و به صورت مستقيم پيام را 
دريافت كــرده و يا بعداً از طريق مخاطبان 
از محتواى پيام سخنرانى آگاه شده است، 
مجموعه مخاطبان و پاســخ سؤال چهارم 
اســت. نوع پاسخ دهى به ســؤال پنجم 
نيازمند گذر زمان و دريافت علمى  بازخورد 
ســخنرانى يا مجموعه ســخنرانى ها در 
خصوص مبحث غيبت خواهد بود. بايد ديد 
اين هجمــه فرهنگى روحانى عليه عنصر 
غيبت از طريق رســانه منبر چقدر توانسته 
اســت در كم كردن و يا به صفر رســاندن 

ميزان غيبت كارآيى داشته باشد. 
نكته حائز اهميت اينجاست كه سؤال هاى 
بــاال هركــدام رويكردهــاى مختلــف 
دانشمندان ارتباطى را در مواجهه با بررسى 
چگونگى ارتباط و مباحث بعدى آن شكل 
مى دهد. دانشــمندانى از اين حوزه به سراغ 
پرسش «چه كســى؟» رفته اند و مباحث 
ارتباطاتى را از اين منظر بررســى كرده اند. 
اين پژوهشــگران در حقيقــت به عواملى 
مى نگرند كه آغازگر و هدايت كننده كنش 
ارتباطى اســت. در علــم ارتباطات به اين 

بخش از حــوزه تحقيق «تحليل كنترل» 
گفته مى شود. 

پژوهشــگران ديگرى كــه كانون توجه 
خود را بر روى پرســش «چه مى گويد؟» 
متمركــز نموده انــد، در حــوزه «تحليل 
محتوا» به پژوهــش مى پردازند. فعاليت 
پژوهشگرانى كه درباره سؤال سوم، يعنى 
«از چــه طريقى؟» فعاليــت مى كنند و به 
رسانه اى جمعى همچون راديو، تلوزيون، 
سينما، مطبوعات و ديگر مجارى ارتباطات 
توجه دارند، اصطالحاً «تحليل رسانه» نام 
دارد. هنگامى كه پژوهشــگرى در تحليل 
خود به سراغ مخاطبان خاص و يا حتى عام 
ارتباط مورد نظر مى رود و توجه اصلى خود 
را معطوف به اين دســته بندى و اشخاص 
تحت تأثير رسانه مى كند، در حال «تحليل 
مخاطب» است و هرگاه محقق اين عرصه 
در صــدد پرداختن به تأثيــر ارتباطات و يا 
ميــزان تأثير يك فرآينــد ارتباطى خاص 
مانند اكران يك فيلم سينمايى است، وى 

به «تحليل اثر»3 پرداخته است. 
پى نوشت:

﹥ ﹡︀م ﹐︨ــ﹢ل  ︀ر ا﹟ ا﹜﹍﹢ی ار︑︊︀ط ︑﹢︨ــ︳ ﹁︣دی︋  ١ . او﹜﹫﹟︋ 
ارا﹥ ﹎︣د︡ه ا︨️. 

ــ﹢دن ﹝﹠︊︣ ﹝︀︊︓ــ﹩ و︗ــ﹢د دارد ﹋﹥ در  ٢. در︋ــ︀ره ر︨ــ︀﹡﹥︋ 
﹢ا﹨︡ آ﹝︡.  ︺︡ی︠  ︩ ﹨︀ی︋  ︋

3. effect analysis. 

توتاليتاريســم يا تماميت خواهى به نوعى 
از حكومت اطالق مى شــود كــه مظاهر 
حكومت هاى دموكرات(پارلمان،حزب و.. ) 
را دارد؛ ولى در باطن به ســمت ديكتاتورى 
پيش مــى رود. در حقيقت توتاليتاريســم 
نوعى حكومت ديكتاتورى مدرن است كه 
حكومت ها سلطنت مطلقه متفاوت است؛ 
ولى خواهان كنترل تمام شــئونات زندگى 
خصوصى و عمومى شهروندان خود است. 
حكومت هــا يــا نظام هــاى توتاليتــر يا 
تماميت خــواه معموًال شــش خصوصيت 

اصلى دارند: 
1. يــك ايدئولوژى كلّى؛ 2. يك سيســتم 
تــك حزبى متعّهد بــه آن ايدئولوژى كلّى 
كه معموًال توسط يك نفر رهبرى مى شود؛ 
3. پليــس مخفى گســترده؛ 4. انحصار در 
سالح هاى مورد استفاده؛ 5. انحصار وسايل 
ارتباط جمعــى؛ 6. انحصــار اقتصادى كه 
ممكن است لزوماً و به طور مستقيم توّسط 

حزب صورت نگيرد. 
توتاليتاريســم محصول بحران هاى پس از 
جنگ جهانى اول است كه نتيجه آن به وجود 
آمدن نظام فاشيستى در ايتاليا،كمونيستى در 

شوروى و سوسياليستى در آلمان بود. 
در حكومت هاى توتاليتر با شعار تحقق آزادى 
براى همه، حكومت مى كوشد با انحصارى 
كردن تمام وسايل ارتباط جمعى، مخالفت با 
هر گونه نقد، سركوب مخالفان توسط نيروى 
نظامى، ايجاد نوعى حكومت بيم و هراس، و 
ارعاب مردم كنترل تمام زندگى شهروندان 

خود را در دست بگيرد. 
اين نوع حكومت به گونه هاى مختلفى تقسيم 
مى شود كه از جمله مى توان به خودكامگى، 
اســتبداد، جّبارّيت،حكومــت مطلقه،يكه 
ساالرى و... اشــاره كرد. نمونه هايى چون 
نازيسم، فاشيسم، مائوئيسم، لنينيسم و... در 
حقيقت از گونه هاى اين نوع حكومت هستند. 
از جمله حكومت هــاى توتاليتر مى توان به 
حكومت استالين در شوروى، هيتلر در آلمان، 
مائو در چين و موسولينى در ايتاليا اشاره كرد. 
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︫︊︧︐︀ن  ﹁︣﹨﹠﹌ وا︗︐﹞︀ع

يكى از تالش هايــى كه متوجه متصديان 
فرهنگى جامعه اسالمى است، جلوگيرى 
از ركــورد زدِن ركود صفــا و صميميت در 
زندگى هــا و باال رفتن آمــار بى مهرى ها و 
طالق هاى عاطفى اســت. در همين راستا 
نياز است با عمده مسائل و مشكالت موجود 
در يك رابطه زوجينى آشنا شد و براى درمان 

آن چاره انديشيد. 
بنابر يافته هاى روان شناسى در حوزه زوجين، 
آنچه در مسير مشاوره هاى درمانى در مسائل 
خانوادگى بايد مورد توجه كارشناسان قرار 

گيرد عبارت اند از:  
1.افزايش رفتارهاى مثبت و خوشايند؛

2.بهبود روابط؛
3.ايجاد مهارت هاى حل مسئله؛

4.حركت در جهت حل مسائل جنسى؛
5.ايجاد تغيير در الگوهــاى زيان بخش يا 
مخدوش فكرى كه ممكن اســت زوجين 

داشته باشند؛
6.پيدا كردن راه هايى بــراى جلوگيرى از 

تشديد تعارض هاى تخريبى؛
7.كوشــش براى تغيير الگوهاى وسيع تر 
رفتارى كه بــه اختالل زناشــويى منجر 

مى شوند.
﹢ان ﹝︪ـ﹊﹑ت   ︠️﹀﹨  
بـر اسـاس آنچـه در بـاال ارائـه 
عمـده  روان شناسـان  شـد، 
از  زوجيـن  شـكايت هاى 
زندگـى را مـوارد زيـر مى دانند:  
1.گير افتادگى در ارتباطى راكد 

و غير جذاب؛
2.فراوانــى و يا شــدت جر و 

بحث ها؛
3.مجموعه اى از مســائل كه 

قادر به حل آن نيستند؛
4.ناخشنودى از ارتباط جنسى؛

نارضايتى  گــزارش  5.صرفاً 
مبهم و نامشخص از ارتباط با 

هم؛
6.رابطه خارجى يكى از زوجين با ديگران(زن 

ديگر، والدين خود زوج يا همسرش،...)؛
7.تغييــر عمده اى در زندگــى (كار، محل 

زندگى، محل تحصيل،...).
هر كــدام از موارد باال درصدى از اختالفات 
موجود در حوزه مسائل زناشويى را تشكيل 

مى دهد. 
ـ﹢ان اول در ايـن شـماره بـه اوليـن   ︠
مسـئله، يعنى گير افتادگـى در ارتباطى راكد 
و غيرجـذاب، مى پردازيـم. يكـى از عوامـل 
مهـم در ايـن مسـئله، عاملـى اسـت كه به 
خوگيـرى يا عـادت مربوط مى شـود؛ يعنى 
رفتارهايـى كه زمانى خوشـايند بودند، ديگر 
مهم تلقى نمى شـوند؛ ديگر مانند گذشـته، 
طرفيـن نمى توانند سـعى و تالش يكديگر 
را قـدر بداننـد و وجود يكديگـر را مهم تلقى 
كننـد. در ادامـه هـر يـك از طرفيـن يـا هر 
دو طـرف، ممكـن اسـت برخـى از كارهاى 
جالبـى را كه قبـًال انجام آنها باعث مى شـد 
تـا احسـاس گرمى بيـن آنها فراهم شـود را 

كنـار بگذارند. 
 ︣︠ـ﹥ ﹝︺﹫ـ﹢ب بـراى توضيـح 
ايـن عامـل، توجـه شـما را بـه جريانـى كه 
يكـى از اسـاتيد روان شناسـى نقـل مى كند 
جلـب مى كنيـم:  «در زمـان كودكـى كـه 
بـه مدرسـه مى رفتيـم و بـه مـا تكليـف 
مى دادنـد، گاه مى شـد تكاليـف مى مانـد و 
شـب بـه مـادرم مى گفتـم صبـح مـرا بيدار 
كـن تـا بتوانـم ادامـه تكاليفـم را بنويسـم. 
صبـح زود مـادرم مـرا بيـدار مى كـرد و مـن 
كـه جـدا شـدن از رختخـواب گـرم برايـم 
دشـوار بود بـه او مى گفتم بعداً بيـدار خواهم 
شـد. او بـه همـان زبـان تركـى مى گفـت:  
«يوخـى، يوخـى گتيـرر» يعنـى خـواب، 
خـواب مـى آورد. ايـن سـخن او مـرا مجاب 
مى كـرد از رختخواب جدا شـوم و تكاليفم را 
كامل كنم. بزرگ شـدم؛ وارد جامعه شـدم و 

شـنيدم كـه مى گويند پـول، پول مـى آورد؛ 
امـا مـن پولى نداشـتم تا پـول برايم بيـاورد. 
وارد دانشـگاه شـدم. آنجـا بود كـه فهميدم:  

دانـش، دانـش مـى آورد».
آنچه از شرح داستان اين استاد خوانديم، در 
حقيقت اشاره به همان قانون عمل و عكس 
العمل دارد كه مــا در اينجا به آن مى گوييم 
«چرخه». آرى! مى توان گفت كه در فضاى 
روابط زوجينى نيز به همين گونه اســت كه 
احتــرام، احترام مــى آورد؛ محبت، محبت 
مى آورد؛ تعامل مثبت با همسر، تعامل مثبت 

او با ما را به همراه مى آورد و... . 
متأســفانه در برخى زندگى ها مشــاهده 
مى شود كه به جاى چرخة صميميت، چرخه  
رفتارهاى منفى نســبت به همديگر، روح 
حاكم بر خانواده را تشــكيل مى دهد. نوع 
تعامل بين زوجين  خوشبخت، تعامل هاى 
خوشــايند و شوق انگيز اســت، نوع تعامل 
موجود بين زوج هاى گرفتار، خشم، سرزنش، 
و تنبيه اســت. برخــى محققان مهم ترين 
شاخصه تعامالت زوج هاى گرفتار را رفتار 
منفى متقابل مى دانند؛ يعنــى اگر يكى از 
زوجين، رفتار منفى از خود نشان دهد، طرف 
ديگر نيز پاســخى شبيه به آن مى دهد، و به 
اين ترتيب، زنجيره تعاملى منفِى پيش رونده، 
آغاز مى شــود. شروع زنجيره تعاملى منفِى 
پيش رونده معموًال به وسيله يكى از طرفين 
كه منتظر انتقاد(عيب جويى، عيب نمايى) از 
جانب طرف ديگر است شروع شود. حاصل 
انتظاِر انتقاد داشــتن در اين مثال نشان داده 
شده اســت:  «وقتى زوجى درباره كار مورد 
نظر خانه ســؤال مى كند، حتى اگر ســؤال 
خنثى باشد، چه از لحاظ لحن و چه از لحاظ 
جمله بندى طرف اول(كــه در انتظار انتقاد 
است) با انتقاد از چيزى كه طرف دوم انجام 
داده يا نداده است، پاسخ مى دهد. طرف دوم، 
متوجه لحن انتقادى مى شــود و احساس 
مى كند كه مورد حمله قرار گرفته اســت و 
بنابراين او نيز با حمله پاسخ مى دهد و بدين 

ترتيب، مسئله ادامه مى يابد».
 ﹝︊︀د﹜ـ﹥ ر﹁︐︀ر  راه درمان اين مشـكل، 
تبـادل رفتارهايـى اسـت كه بـراى هر يك 
از طرفيـن خوشـايند باشـد. بـراى ايـن كار 

گام هـاى زيـر بايد برداشـته شـود:  
رفتارهايى كه سه خصوصيت زير را دارند در 

كاغذى ليست كنيد:  
الف. رفتارهايى سنجيده؛

ب .رفتارهايى ساده و مستلزم تالش كم؛
ت .رفتارى كه به راحتى مى توانند جزو خزانه 

رفتارى روزانه زندگى شود. 
هدف از شناسايى اين رفتارها عبارت اند از:  

الف. تغييرات مثبت در كوتاه مدت در الگوى 
تعاملى زوجين؛

ب .زمينه ســازى براى بحث درباره ســاير 
مسائل عمده؛

ت .مقابله با توجه انتخابى زوجين نسبت به 
رفتارهاى منفى يكديگر؛

ث .كاهش احســاس درماندگــى درباره 
احساس نابسامانى زوجين. 

منطقى كه در حقيقت پشت تكنيك مبادله 
رفتار است عبارت است از:  

الف. پيدا كردن احساس كنترل بر رضايت 
زناشويى به جاى رها كردن مسائل به حال 
خود و يا منتظر تغيير در طرف ديگر ماندن؛ 

ب .يادگيرى برجسته  ســاختن رفتارهاى 
اختصاصى كه بين يــك روز خوب و يك 
روز بد تفاوت ايجــاد مى كنند و رفتارهايى 
كه به احساسات مثبت درباره ارتباط منجر 

مى شوند و نه احساسات منفى؛ 
ت .رســيدن به اين نتيجه كه براى رسيدن 
به يك رابطه زناشويى خوب، تالش روزانه 

الزم است. 
︣ای  ﹠︀︨ـ  ﹩︀﹍﹢﹡ـ﹥ ر﹁︐︀ر﹨︀ی ﹝﹀﹫ـ︡︋  ︑﹊﹠﹫﹈ ﹝︊︀د﹜ـ﹥ ر﹁︐︀ر را︫ 
﹋﹠﹫ـ﹛؟ براى ايـن كار از زوجين مى خواهيم 

كـه بـه سـؤاالت زير پاسـخ دهند:  
1.از هر زوج سؤال مى شود كه «براى آنكه 

همسرتان از ارتباط با شما احساس رضايت 
داشته باشد، چه كار مى توانيد بكنيد؟».

2.از هر زوج خواســته مى شود رفتارهايى را 
كه مى توانند در رضايت زناشــويى، انرژى 

مثبت داشته باشند، مشخص كنند. 
 ابتدا هر زوج بدون اينكه نظر طرف ديگر را 

جويا شود، اين كار را انجام مى دهد. 
در ادامــه هر يــك از زوجين از ديگرى 
مى خواهد كه ليستى از رفتارهايى كه او را در 
زندگى روزمره خرسند خواهد كرد تهيه كند 

و در اختيار طرف مقابل قرار دهد. 
از زوج ها خواســته مى شود تا ببينند كدام 
يــك از كارهايى كــه در دوران نامزدى يا 
ساير مواقع لذت بخش انجام مى دادند، از نو 

مى توانند شروع كنند. 
از آنها خواســته مى شود تا خيال پردازى 
كنند كه «اگر تنها هدف آنها در زندگى اين 
بود كه طرف ديگر را خوشحال كنند، چه كار 

مى كردند؟».
3.زوجين بايد سعى كنند هر چقدر مى توانند 
اين فهرست را طوالنى تر كنند و از طرفى هم، 
جزئيات اختصاصى موقعيت و زمان بندى 
هر يك از رفتارهاى خوشــحال كننده را نيز 

ذكر كنند. 
︻﹞ـ﹏ حـال وقـت عمـل    و﹇ـ️ 
اسـت؛ زوجيـن بـا توجـه به مـوارد زيـر وارد 
فضـاى عمل بـه «تكنيـك مبادلـه رفتار» 

مى شـوند:  
1.با هدف شاد سازى طرف مقابل، مواردى از 
فهرست را در دستور كار خود قرار مى دهند. 

2.زوج ها بايد آموزش ببينند كه به هر تالشى 
كه از جانب طرف مقابل مى شود، توجه كنند 
و اين كوشــش ها را ارج نهند و مورد پاداش 

قرار دهند. 
3.به زوج ها خاطر نشان شود، قرار نيست كه 
هر چه در فهرست آمده است به مرحله عمل 
برسد يا چون طرف مقابل رفتار خوبى نشان 
مى دهد، حتماً بر طبق فهرست عمل شده 

است. 
4.زوج ها بايد تشويق شوند كه فقط چيزهايى 
را كه احساس راحتى مى كنند، انجام دهند؛ 
اما مهم آن اســت كه هر طرف براى دلگرم 
شدن طرف مقابل در طول هفته، كارهايى 

انجام دهد. 
  و﹇ـ️ ﹝︀︨ـ︊﹥ از زوجيـن خواسـته 
مى شـود تـا در پايـان هفتـه، با خـود خلوت 
كننـد و صادقانـه بـه بررسـى تكليف هـاى 
الزم در انجـام تكنيـك مبادلـه رفتـار اقدام 
كننـد. پاسـخ به اين سـؤال محور محاسـبه 
اسـت:  «در طـى هفتـه گذشـته، در مـورد 
خوشـحال كـردن طـرف مقابـل خـود 

تصميـم گرفتيـد چـه كار كنيد؟».
آنچه بايد مورد توجه باشد:  

جنبه هاى مثبت آنچه موفقيت آميز بوده 
است را در وقت محاســبه مورد تأكيد قرار 

دهيد. 
به اين ســؤال پاســخ دهيد كه آيا اقدام 

همســرتان در مورد رفتارهاى 
جديــد را مورد تشــويق قرار 
داده ايــد؟ در صورت نيــاز از او 

بپرسيد:  
چه جنبه اى از اين رفتار تازه، 

براى شما مهم بود؟ 
آيا مايل اســت كه اين رفتار 

ادامه پيدا كند؟ 
دليل آنچه موفقيت آميز نبوده 

را بررسى كنيد. 
︑﹊﹠﹫ـ﹈  اـ﹟  روح    
بى گمـان زن و شـوهرى در اين 
امر بـه موفقيت كامـل خواهند 
رسـيد كه هـدف اصلـى آنها در 
انجـام «تكنيك مبادلـه رفتار» 
رسـيدن بـه رضـاى خداونـد 
باشـد كـه كسـب رضـاى او 
هـدف نهايـى تمامـى رفتارها 

حركت هاسـت.  و 

ر﹋﹢رد ر﹋﹢د
على صادقى سرشت

متأسفانه در برخى 
زندگى ها مشاهده 
مى شود كه به جاى 

چرخة صميميت، 
چرخه  رفتارهاى 

منفى نسبت 
به همديگر، روح 

حاكم بر خانواده را 
تشكيل مى دهد. 
نوع تعامل بين 

زوجين  خوشبخت، 
تعامل هاى خوشايند 

و شوق انگيز است، 
نوع تعامل موجود 

بين زوج هاى گرفتار، 
خشم، سرزنش، و 

تنبيه است. برخى 
محققان مهم ترين 

شاخصه تعامالت 
زوج هاى گرفتار را 

رفتار منفى متقابل 
مى دانند.

يعنى رفتارهايى 
كه زمانى خوشايند 
بودند، ديگر مهم 
تلقى نمى شوند؛ ديگر 
مانند گذشته، طرفين 
نمى توانند سعى و 
تالش يكديگر را قدر 
بدانند و وجود يكديگر 
را مهم تلقى كنند. در 
ادامه هر يك از طرفين 
يا هر دو طرف، ممكن 
است برخى از كارهاى 
جالبى را كه قبالً انجام 
آنها باعث مى شد تا 
احساس گرمى بين 
آنها فراهم شود را 
كنار بگذارند. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢
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︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و﹨﹠︣

 فرزانه اى از سادات بحرين
شايد كمتر كسى بداند كه ميرزا محمدمهدى 
الهى قمشــه اى اصالتاً از بحرين و از سالله 
ســادات آن ديار اســت. ميرزا مهدى خود 
مى گفــت: «من اصالتاً از ســادات بحرين 
هستم؛ ولى چون در كسوت متعارف فعلى 
شناخته شده ام از تبديل عمامه سفيد به سياه 

خوددارى مى كنم».
پدربزرگــش در رؤياى صادقــه اى آينده 
درخشــان او را ديده بود و اين چنين شد كه 
مشتاقانه چشــم انتظار آمدنش بود. سال 
1319 هجــرى قمرى(1280 شمشــى) 
چشــم خانواده اش به قدومش روشن شد. 
بعدها به سبب دانش و حكمت سر شارش 
«محى الديــن» لقب گرفت و ســپس در 

اشعارش به «الهى» متخلص شد:
«الهى» طبع و «مهدى» نام و در عشق 

لقب گرديده «محى الدين» مقرر
 از قمشه تا تهران

به هفت ســالگى نرســيده بود كه ادبيات 
فارســى و عربى را به خوبى آموخته بود. ده 
ساله بود كه شرح نّظام را نزد پدر فاضلش مال 
ابوالحسن آموخت. مغنى السبب و شرح نّظام 
و معلول را در پانزده سالگى درس مى داد. در 
همين سال ها بود كه داغدار پدر و مادرش شد 
و على رغم طوفان حوادث محضر اساتيدى 
چــون مال محمد هادى فرزانه قمشــه اى 
و مرحوم امين جعفرى را از دســت نداد. به 
اصفهان كه رفت يك سال بيشتر دوام 
نياورد. مقاصد بعدى او مشــهد، 
رى، نجف اشــرف و سپس 

تهران بودند. شيخ محمد حكيم خراسانى، 
مرحوم آقا بزرگ حكيم، آقا ســيد حســين 
قمى، سيد  اسد ا للّـه يزدى و فقيه سبزوارى 
بزرگانى بودند كه وى از آنان علوم مختلف را 
فرا گرفت و خدمت ايشان ارادت داشت؛ اما 
عشق و عالقه وى به استاد يگانه اش مرحوم 
آيت ا للّـه شهيد مدرس حكايتى ديگر داشت. 
آن سان كه بعد از ورود به تهران در مالقات 

با مدرس گفت:
چشــم مســافر چو بر جمال تو افتد       عزم 

رحيلش بدل شود به اقامت
شهيد مدرس را در اصفهان ديده بود؛ اما گويا 
او را در تهــران يافته بود و علت ماندنش در 
تهران شيفتگى اش به شهيد مدرس بود. او 
خود را در محضر مدرس شهيد، مانند پهلوان 
شجاعى مى يافت كه قهرمان عرصه هاى 
علم و انديشــه و معرفت است. شايد همين 
روح آزادگى اش بود كه وقتى از ســوى رضا 

خان تطميع شد چنين سرود:
من نه آن ديوانه عشقم كه زنجيرم كنند
يا به جز در دام زلف يار تسخيرم كنند

من نه آن مرغم كه صيادان عالم با فسون
دانه افشانند و در دامى به تزويرم كنند

 ايران و تهران؛ بهره مند از آبشار دانش 
حكيم الهى

در مدرسه سپهساالر و مروى فلسفه و حكت 
تدريس مى كرد. مهم تر اينكه خانه اش نيز 
مدرسه بود و مأمن طالب فاضل و تالشگر. 
شــوخ طبعى آميخته با وقار، ساده زيستى، 
دورى از زخارف دنيــوى، تواضع و فروتنى 
همراه با بيان شــيرين و طبع روان و قلم رسا 

همه را جذب مجلسش مى كرد. پاى دانشگاه 
كه به تعليم و تربيت باز شد و دانشكده معقول 
و منقول(الهيات) متولد شد، آن سنگر را هم 
غنيمت شــمرد و از تدريــس و تربيت فرو 
گذار نگرد. حكيم قمشه اى هم مدرس بنام 
حوزه بود و هم اســتاد طراز اول دانشگاه. از 
همه جاى ايــران مى آمدند تا از محضرش 
بهره ببرند. شاگردان بسيارى را پرورش داد 
كه بزرگانى چون آيت ا للّـه سيد ابوالحسن 
رفيعى قزوينى، عالمه جوادى آملى، عالمه 
حسن زاده آملى، آيت ا للّـــه ربانى تربتى و 
صد ها تن از فرزانگان دانشگاه از آن جمله اند.

فيض سرشــارش كه در قلمش جارى شد 
همه ايران از آن بهره مند شدند؛ ترجمه قرآن 
كريم، ترجمه صحيفه ســجاديه، ترجمه 
مفاتيح الجنان سه اثر ماندگارى بودند كه به 
همه خانه هاى ايران راه يافتند. ترجمه اش از 
قرآن را بايد فراگيرترين ترجمه قرآن بدانيم.

 شعر الهى
آشنايى او از كودكى با ادبيات فارسى و عربى 
او را با شعر و شاعرى مأنوس كرده بود؛ اما گويا 
هدف او از شعر سرودن، تفنن و تفريح نبود. 
شــعر زبان گفت وگوى او بود با همه مردم. 
حكيم الهى رســاله هاى زيادى در حكمت، 
فلسفه، عرفان نوشته بود و حاشيه زده بود و 
تصحيح كرده بود؛ اما لسان شعر او ترجمان 
شور و شــيدايى اش بود. بعد از ترجمه  قرآن 
و صحيفه، اين شــعرش بود كه او را مشهور 
خاص و عام كرد. شــعرش را از  براى انجام 
 وظيفه و تعهدش به معــارف اهل بيت
مى گفت كه همه آنها بيت الغزل معرفت بود.

اشــعار او چند ويژگى دارد: 1. از حشو و زوائد 
خالى و پيراسته اســت؛ 2. روان و خواندنى 
اســت؛ 3. سرشار از صنايع و آرايه هاى ادبى 
و بالغى اســت؛ 4. ترجمان آيات و روايات 
و معارف وحيانى اســت. «نغمه الهى» اش 
آكنــده از مناجات هاى روح بخش و مملول 
از گوهرهاى گران و فاخر است كه برگرفته 
از خطبه هاى نهج البالغه مى باشد. «نغمه 
حســينى»اش «نغمه عشاقى»  است كه با 
نگاهى ژرف به عمق واقعه عظيم عاشــورا 
و احوال مولى العارفين، اباعبدا للّـه الحسين
مى نگرند. مناســك منظومش در حج، 
توصيف حال عاشقانى است كه به سوداى 
ديدار و وصــال، از ميقات دلداگى به طرف 
دلدار مى آيند و از مشــعر جان پس از وقوف 

عارفانه شان به مناى تقرب مى شتابند.
 پــرواز از محضــر قــرآن تــا لقاء 

صاحب قرآن
قرآن كتــاب زندگى اش بــود و خدمت به 
آن همت والدينش. هميــن بود كه پس از 
65 ســال انس عارفانه با قرآن و خدمت به 
آستان كالم الهى، در شب سه شنبه 12 ربيع 
الثانى 1393( 25 ارديبهشت 1352) در سن 
75 سالگى به لقاى دوست شتافت. در حالى 
كه آخرين ســاعات و لحظات زندگى اش را 
به اصالح كتاب خالصه التقاديرش اشتغال 
داشــت و اعضا و جوارحــش به همراه روح 
پاكش در خدمت قرآن بود. پيكر مطهرش 
پس از تشــييع با شــكوه در تهران و قم، در 
حجره نوزه قبرســتان وادى السالم در دل 
خاك آرام گرفت؛ عاش سعيداً و مات سعيداً.

﹩﹛ا ︣ ︺︫
︋︀ ﹊﹫﹛ و ︫︀︻︣ ︋︤رگ ﹝︣﹢م ﹝﹫︣زا ﹝︡ی ا﹜﹩ ﹇﹞︪﹥ ای  ﹩︀﹠ ︫آ

اشاره:
حكيم نامدار و فيلسوف شهير، مرحوم آيت ا لّلـه ميرزا مهدى الهى قمشه اى، دانشمندى 
جامع االطراف است كه نگارش و تبيين ابعاد شخصيتى وى فصلى مفصل مى طلبد. در اين 
شماره به زندگى، آثار و نمونه هايى از شعر ايشان مى پردازيم. اين حكيم الهى، بخش اعظم 
عمر بابركتش را در تهران گذرانده اســت و علماى تهران و ايران اسالمى وامدار محضر 

علمى  و مكتب حكمى او هستند.

الهى يا الهى
همى گفتم الهى يا الهى

   به عالم بى پناهان را پناهى
تو يارب ز حال زارم آگاه

بر آور يوسف جان من از چاه
به جان نيكوان بر جانم اى دوست
ترحم كن، ز غم برهانم اى دوست
به رحمت از گناهانم چشم در پوش
به مسكينان متاع عدل مفروش

چو خواهى از من و خون خوردن من 
 به رنج و درد هجران مردن من...

 دريغا!
دريغا كه در دام نامم هنوز  
  اسير خياالت خامم هنوز

ز بعد رياضات و درس و سلوك    
 نشد توسن نفس دامم هنوز

تن سلفه طبع از تمناى شهد 
كند دم به دم تلخ كامم هنوز

دل من اگر خلوت خاص «هو» ست 
چرا در غم خاص و عامم هنوز

 اثر ناله عشاق
به جهان اگر اثر ناله عشاق نبود

زير صد پرده جهانى به تو مشتاق نبود
زير صد پرده نهان است و عيان است ُرخت 

گر نهان بود چنين شهره آفاق نبود

جلوه روى تو چون روز عيان شد بر خلق
گر شب زلف سيه صاحب اشراق نبود
غير عاشق همه كس نيز خريدار تو بود
هيچ گوهر به بهاى دل عشاق نبود
قامت چرخ خميد و كمر كوه شكست
 بار عشقت كه بر آن طاقت ما طاق نبود
خبرى بود، نبود از دل كسرى كس را 
به جهان گر دل بشكسته آن طاق نبود
پى صيد تو دويديم به صحراى طلب

كه غزالى چو تو سيمين و سمين ساق نبود
 رخ به جهان بنما

اى شاهد جان باز آور غيب جهان كم زن  
 نقش رخ زيبا را در پرده عالم زن

راز ابديت را در پرده نهان گردان  
يا رخ به جهان بنما وز سّر ازل دم زن

اوضاع جهان بنگر درهم شده چون زلفت
بر نظم جهان دستى بر طّره پر خم زن
چون دلبر آفاقى مشكن صف دل ها را 
چون كعبه عشاقى حرفى ز صفا هم زن

مانند خليل اى جان، آتشكده گلشن كن 
  بازار صنم بشكن راه بت اعظم زن
هم شعله موسى را در وادى طور افروز
هم سّر مسيحا را در بر سينه مريم زن

رحمى كه الهى راست در سينه ز هجرانت
تا چند نمك پاشى رحمى كن و مرهم زن

منابع:
﹫ ﹝﹞︡؛ ﹎﹠︖﹫﹠﹥ دا﹡︪﹞﹠︡ان؛ ج٥، ص٢٢٢.  ١.رازی،︫ 

٢.﹎﹙﹩ زواره، ︾﹑﹝︣︲︀؛ ﹊﹫﹛ ﹇︣آ﹡﹩.
٣. ﹝﹆︡﹝﹥ د﹢ان ا﹜﹩ ﹇﹞︪﹥ ای و ﹡︽﹞﹥ ︻︪︀ق. 
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︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و﹨﹠︣

«زير نور ماه» ســاخته بلند سينمايى به تهيه 
كنندگى منوچهر محمــدى و كارگردانى و 

نويسندگى رضا ميركريمى است. اين اثر 
ابتدا به عنوان سريال تلوزيونى مد نظر بود 
كه بعدها با بازنويسى كارگردان به عنوان 
فيلم بلند سينمايى ساخته شد. ميركريمى 
به غيــر از اثر حاضر چند ســاخته ديگر 
ســينمايى با نام هاى «كودك و سرباز»، 

«اينجا چراغى روشــن است»، «خيلى دور 
خيلى نزديك»، «به همين ســادگى» و «يه 

حبه قنــد» را در كارنامه خــود دارد. اين اثر در 
نوزدهمين جشــنواره فيلم فجر و چهار جشنواره 

معتبر خارجى جوايز ارزنده اى را از آن خود كرد.1 
زير نور ماه داستان طلبه اى اســت كه در درون خود دچار 

ترديد مى شــود. او براى خروج از دوگانگــى درون و بيرون، 
ناخواسته درگير اتفاقاتى مى شــود كه او را متحول مى كند و از اين 

سرگشتگى نجات مى دهد. 
ســيد حسن طلبه اى است كه به خواست پدر از روستاى خود به شهر 
آمده و قدم در راه ترويج علم دين گذارده است. او هيچ گاه عالقه خود 
به ورزش كشــتى را كتمان نمى كند. وى به رسم طالب كه پس از 
چندى خود را به لباس عالمان دين مزين مى كنند و باز هم به خواست 
پدر خود، مى خواهد جامه روحانيت بر تن كند تا راه پدربزرگش را كه 
به عنوان فردى امين و روحانى در روستا به مشكالت مادى و معنوى 
مردم رسيدگى مى كرد، ادامه دهد؛ ليكن او خود را آماده پذيرفتن اين 

مسئوليت   نمى بيند. 
خريد لباس و دزديده شدن لباس ها توسط يك پسربچه دست فروش 
و جســت وجوى وى براى پيدا كردن اموال از دست رفته، سيد حسن 
را وارد زندگى او و اطرافيانش مى نمايد. همنشــينى كوتاه مدت سيد 
حســن با بى خانمان ها و حشر و نشر با آنان موجب بيرون آمدن سيد 

حسن از ورطه شك و ورود به يقين در پيمايش 
راه آينده با ديدى وسيع تر مى گردد. 

دوربين كارگردان زير نــور ماه چند نوع 
شــخصيت از روحانــى را بــه تصوير 
مى كشد. دوربين چهار تيپ شخصيتى 
از روحانــى به مخاطــب ارائه مى دهد 
كه اولين آنها را پدربزرگ ســيد حسن 
نمايندگى مى كنــد. محور تفكيك اين 
تيپ ها و شخصيت پردازى صورت گرفته 
حول آن، بــر عامل بــودن و عامل نبودن 
روحانى به دانســته هاى خــود و آموزه هاى 
اخالقى دين متمركز است. روحانى مطلوب در 
نظر سيد حســن كه ديدگاه كارگردان را نمايندگى 
مى كند پدر بزرگ او است. سيد حسن، پدر بزرگ خود را 
با ويژگى مردمى بودن و تأثير نفس خاصى كه ناشى از عمل و 

باورمندى است معرفى مى كند. 
«جالل: تو هم كه همه چيز را با ُكشتى مقايسه مى كنى! بابا بزرگ تو 
چيكار كرده كه تو نمى تونى بكنى؟! سيد حسن: نمى دونم خودمم؛ 
ولى اون يه جور ديگه اى بوده؛ اصًال نفسش تأثير خاصى روى مردم 
داشــته، حتى به قول پدرم وقتى كه اون صحبت مى كرده، مردم كه 
هيچى، در و ديوار هم به حرفاش گوش مى كردن. اصًال با مردم بوده، 
كًال وقتى صحبت مى كرده همه ســراپا گوش، اصًال بدون چون و 
چرا قبولش مى كردند. نمى دونم ولى فكر مى كنم اون چيزى را كه 
اونا مى گفتند عمل مى كردند، باور داشتند هر چى را مى گفتند، توى 
مردم بودند. مثًال پدر بزرگ خودم بيل دســت مى گرفته و سر زمين 

كار مى كرده؛ خوب وقتى هم صحبت مى كرده تأثير داشته ديگه».
نوع دوم روحانى از نگاه دوربين زير نور ماه طلبه هايى هستند كه به 
دين نگاه قشرى دارند؛ يا به گفته جالل صفر كيلومتر هستند. البته 
اين دسته از طالب توسط كارگردان تقبيح نمى شوند و چه بسا مورد 
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دا︨︐︀ن ﹁﹫﹙﹛ و ︑﹙﹫﹏ ︎﹫︀م ﹨︀

مرضيه عيوضى

تقديــر هم قرار مى گيرند؛ اما مخاطب در ايــن فيلم اين طلبه را در 
سطح پدربزرگ سيد حسن نمى بيند. نوع سوم توسط جالل در فيلم 
نمايندگى مى شــود. جالل با رفتار و گفتار مى خواهد خود را واقع گرا 
معرفى كند؛ طلبه اى واقع گرا و نســبى گرا كه معتقد است همه چيز 
را بايد آن طور كه هســت ديد. از ديد جالل مسائل را نبايد زياد بزرگ 
كرد. پوشيدن لباس روحانيت كار بزرگى نيست؛ اين هدايت يك فرد 
است كه كارى بزرگ اســت. از اجازه مانور و ديالوگ هاى طوالنى 
جالل، به راحتى مى توان فهميــد دوربين به اين نوع طلبه نگاهى 

همراه با تأييد دارد. 
چهارمين تيپ شــخصيتى اى كه به مخاطب ارائه مى شود توسط 
سيد حسن نمايندگى مى شود. البته سيد حسنى كه در ابتداى داستان 
سرگشته و حيران در وادى شك سير مى كند مد نظر نيست. اين تيپ 
شخصيتى به نظر معجونى از نگاه واقع گرايانه جالل، دم مسيحايى 
پدربزرگ و باقى ماندن چشمان رويايى سيد حسن است. اين تيپ 

به نوعى رؤياى ميركريمى  از يك طلبه را ارائه مى نمايد. 
تيپ پنجم توسط مدير مدرسه نمايندگى مى شود. مدير مدرسه فردى 
به ظاهر متدين اســت كه در قبض برق مدرســه رگه هاى اسراف را 
مى بيند. او زبان نصيحت را خوب باز مى كند و تلفن همراه را نيز بيهوده 
مى داند؛ اما خود دور از چشم همه تلفن همراه دارد. نگاه دوربين به اين 
تيپ شخصيتى كامًال با تنفر همراه است و البته مخاطب مانند تمامى 
كاراكتر هاى ديگر داستان اندكى پس از معرفى اين تيپ شخصيتى به 

اين نتيجه مى رسد كه او تنفرآميز است. 
اگر بخواهيم پيام اصلى فيلم را بر همين نكته استوار كنيم بايد بگويم 
تمامى نشانه ها، نحوه بازى و داستان براى به نتيجه رساندن مخاطب 
در اين خصوص صورت گرفته است كه البته تا حدود زيادى نيز در اين 

امر موفق بوده است. 
در اين فيلم اين ســؤال در ذهن مخاطب 

نقش مى بندد كه چرا روحانيون فيلم مانند مســئولين مدرسه و حاج 
آقاى منوچهرى تنها در امور شــغلى و فضاى حوزه به صورت معمم 
تردد مى نمايند و در ديگر فضاها بدون لباس حاضر مى شوند. دوربين 
در صدد است تا مخاطب ذهنيت قبلى نسبت به اين دست روحانيون 
پيدا كند تا نتيجه دلخواه خود را به موقع به مخاطب خود ارائه كند. اين 

تعجيل گهگاه سير داستان را دچار تشويش مى نمايد. 
پى نوشت:

١. ︗︀︤ه︋ ︣︐﹟ ﹁﹫﹙﹛ ﹝﹠︐﹆︡﹟ ︗︪﹠﹢اره︋ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹁﹫﹙﹛ ﹋﹟؛
﹜﹢ح︋ ︣︐﹟ ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ︗︪﹠﹢اره︋ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹁﹫﹙﹛ ︑﹢﹋﹫﹢؛
︗︀︤ه و︥ه ﹨﹫️ داوران ︗︪﹠﹢اره︋ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹁﹫﹙﹛ ︑﹢﹋﹫﹢؛

︗︀︤ه ︵︀ووس ﹡﹆︣ه ای ︗︪﹠﹢اره︋ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹁﹫﹙﹛ د﹨﹙﹩ـ  ﹨﹠︡؛
﹫︣وت؛  ︗︀︤ه و︥ه ﹨﹫️ داورانـ  ︗︪﹠﹢اره ﹁﹫﹙﹛︋ 

︗︀︤ه و︥ه ﹨﹫️ داورانـ  ︗︪﹠﹢اره ﹁﹫﹙﹛ ﹁︖︣.

در اين فيلم اين سؤال در ذهن مخاطب 
نقش مى بندد كه چرا روحانيون فيلم 

مانند مسئولين مدرسه و حاج آقاى 
منوچهرى تنها در امور شغلى و فضاى 
حوزه به صورت معمم تردد مى نمايند 

و در ديگر فضاها بدون لباس حاضر 
مى شوند. دوربين در صدد است تا 

مخاطب ذهنيت قبلى نسبت به اين 
دست روحانيون پيدا كند تا نتيجه 

دلخواه خود را به موقع به مخاطب خود 
ارائه كند. اين تعجيل گهگاه سير 

داستان را دچار تشويش مى نمايد. 
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︡︖︧﹞ ﹤﹡︀︋︀︐﹋  ︀ن︐︧︊︫

«منشــور مديران 
در نظام اسالمى» 
نوشته رضا استادى 
اســت كه توسط 
انتشــارات مسجد 
مقدس جمكران به چاپ رســيده است. اين 
منشور با توجه به نامة اميرالمؤمنينبه مالك 
اشتر تنظيم شده است. نويسنده در بخش آخر 
كتــاب، وصايايى كه از حضرت على نقل 
شده است را بيان مى كند؛ وصايايى كه شامل 
وصيــت به تقوا، نظم، وحــدت، اصالح ذات 

البين و... مى شود. 
نويسنده در ابتداى اين كتاب شرح حالى از سيد 
رضى(عليه الرحمه) بيان مى دارد و همچنين 
پس از شــرح حالى از مالك اشتر و محمد بن 
ابى بكر متن نامه را مورد واكاوى قرار داده، به 

شرح و توضيح آن مى پردازد. 
نامــة اميرالمؤمنين بــه قطــع يكى از 
پرمغزترين منشــورهاى مديريتى، سياسى، 

اخالقى و... اســت كه مراعات تمام نكات آن 
هرچند براى مديران فرهنگى و غيرفرهنگى 
كشور امرى بسيار دشوار است؛ اما به طور قطع 
راه را براى آنها روشــن مى كند و سندى است 
براى انجام بسيارى از ناكرده ها در حوزه هاى 

مختلف مديريتى. 
در بخش هايى از اين كتاب خوانده  مى شود: 

در ســه جمله ديگر وظيفه حاكم اسالمى را 
︣ا︗︗ ،︀︀د  مشــخص كرده اند، «︗︀︊ــ﹤︠ 
﹑د﹨︀». حاكم اسالمى بايد جراج  ︻︡و﹨︀، ︻﹞︀رة︋ 
را جمع  آورى، با دشــمن مبارزه و شهرها را 
آباد كند؛ اما در مورد اصالح، اميرالمؤمنان
نفرمودند: «و اصالح اهلها»؛ يعنى حاكم بايد 
مردم را اصالح كند؛ چــون اصالح مردم در 
اختيار خود آنهاست؛ بلكه فرمود: «استصالح 
اهلها». فرق «اصالح» و «اســتصالح» اين 
اســت كه حكومت بايد زمينه هاى اصالح را 
فراهم كنــد، هيچ حكومتى نمى تواند مردم را 
مجبور به اصالح كند. گرفتن ماليات مى تواند 
با اجبار باشــد؛ اعزام ســرباز براى مبارزه با 

دشمن مى تواند با اجبار باشد، اما اصالح اين 
گونه نيست، خود مردم در صالح و اصالحشان 
دخالت دارنــد؛ ولى برنامه هاى حكومت بايد 
زمينه اصالح را فراهم كند، تمام برنامه ها بايد 
به صورتى باشد كه مردم اگر بخواهند در راه 

اصالح و سعادت خود قدم بردارند، بتوانند. 
در توضيح بخش ديگرى از اين نامه در كتاب 
«منشــور مديران در نظام اسالمى» خوانده 
مى شود: «اميرالمؤمنانبر قضاوت مردم 
تكيه نموده و به مالك مى فرمايد: من تو را به 
بالدى مى فرستم كه قبل از تو دولت هاى عدل 
و جور در آن حكومت كرده اند و همان گونه كه 
تو در مورد دولت هاى قبلى قضاوت مى كنى، 
مردم هــم درباره تو قضــاوت خواهند كرد. 
قضاوت تو در مورد گذشــتگان اگر قضاوت 
خوبى باشد براى آنان ارزش و اگر بد باشد، ضد 
ارزش اســت، تو هم اگر به صورتى حكومت 
كنى كه درباره تــو خوب قضاوت كنند براى 
تو ارزشى است و اگر بد قضاوت كنند براى تو 

ضدارزش خواهد بود».

︣ان در ﹡︷︀م ا︨﹑﹝﹩ ︡﹞ ر﹢︪﹠﹞
به كوشش ناصر جعفرآبادى
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