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  در ويرايش و كوتاه كردن مطالب آزاد است 

آثار مندرج در نشريه بيانگر نظرات نويسندگان است نقل واقتباس از مطالب نشريه فقط با ذكر ماخذ مجاز است
مطالب خود را ترجيحا تايپ شده به رايانامه ى نشريه ارسال كنيد. 

، بازگردانده نمى شود مطالب ارسال شده به تحريريه 
باتشكر از تمام عزيزانى كه مارا در تهيه يارى رساندند.
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١٣٩٢

︦ ﹝﹠ــــ︊︣  ︨︣و

﹁﹟ آوری از ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ د︨︐﹢ر ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د
فن آورى از حوزه علميه دستور نمى گيرد. دستور كه نمى گيرد هيچ، خودش را هم به حوزه تحميل مى كند. نه فقط به حوزه كه به همه انسان ها در همه جا. همين 
فن آورى است كه جهان را به دهكده تبديل كرده تا همه از يك مارك تلفن همراه يا تلويزيون يا لوازم آشپزخانه داشته باشند و اگر درباره هر كدام بخواهند بدانند 

كافى است به سراغ يكى از موتورهاى جستجوگر اينترنت بروند تا جيك و پوك آن را برايشان رو كند.
فن آورى از حوزه علميه دستور نمى گيرد. به سرعت نور هم پيش مى رود. مى گويد از هر مرام و مسلكى ميخواهى باشى باش، براى اينكه بتوانى حرف بزنى و ديده 
شوى با من همراه شو وگرنه عقب مانده اى. ما حوزويان مى خواهيم حرف بزنيم و ديده شويم و تبليغ كنيم. پس درنگ جايز نيست و چاره اى جز همراهى نمى 
ماند. محتواى تبليغى ما غنى است، فقط نيازمند ابزارهاى مناسب انتقال هستيم و فن آورى روز، ابزارهاى فوق العاده اى را در اختيار ما قرار داده است. به صراحت 

مى توان گفت كه بيگانگان با فن آورى روز بى سوادند و مبلّغان خوبى نيستند.
مدرنيته و فن آورى شــيفته چشــم و ابروى ما نشــده. در غرب به دنيا آمده و ويژگى هاى خالقانش را به ارث برده است و اغراض خودش را دارد. مفيد است ولى 
عوارضى دارد. پرسش اينجاست حال كه ناگزير به استفاده از آنهاييم، آيا مى توان عوارض آن را خنثى يا كم اثر كرد؟ مى توان تكنولوژى را بومى كرد؟ شايد پاسخ 
بدهيد: اين ديگر كار حوزه نيست، بحثى تخصصى و فنى است كه بايد به اهلش سپرد. ولى اهل فن و تخصص هم مى گويند ما براى بومى كردن فن آورى، 
نيازمند مشاوره با كارشناسان دينى و راهكارهاى عملياتى هستيم. اينجاست كه لزوم تربيت نيروهايى كه هم اسالم شناس باشند هم با تكنولوژى پيشرفته دنيا 

آشنايى داشته باشند، حس مى شود.
︤﹝︀﹡﹥ ﹐ ︑︖﹛ ︻﹙﹫﹥ ا﹜﹙﹢ا︋︦»1. امروز شبكه هاى  هيچ كس منكر بركات منبر و خطابه نيست ولى اين روايت از رئيس مذهب جعفرى يادمان نرود كه «ا﹜︺︀﹜﹛︋ 
اجتماعى و اپليكيشن هاى چتى تلفن هاى همراه فضاى آماده اى براى تبليغ را فراهم آورده است. كاش حوزويان پس از شناخت كامل و با در نظر گرفتن عوارض 

احتمالى از اين ابزارها براى نشر و ترويج معارف اهل بيت  استفاده كنند و دانش خود را در اختيار ديگر مبلّغان بگذارند.
پى نوشت:

١.︫﹫ ﹋﹙﹫﹠﹩، ا︮﹢ل ﹋︀﹁﹩، ج ١، ص ٢٦.

بســيار كليشــه اى و تكرارى است 
اينكه گفته شود: انسان يك موجود 
اجتماعى اســت. بر اين اساس دين 
عالوه بر بعد فردى، نهادى اجتماعى 
بوده و هســت. در برهه اى از تاريخ، 
تفكر ضدحاكميت كليسا كه داراى 
تفوق نسبى شــد تصور مى كرد كه 
دوره تأثيرگــذارى نهــاد دينى نيز 
به پايان رسيده اســت. متأثر از اين 
دوره، برخى روشــنفكران ضددين 
كه اهانت هــاى فراوانى به اين نهاد 
اجتماعى الهى كرده بودند، تالش و 
جهد فراوانــى براى حذف رفتارها و 
حتى گزاره هاى دينى كردند. غافل 
از اينكه هــر چقدر تــوان علمى و 
ابزارى انسان رشــد نمايد نياز او به 

دين حقيقى افزون تر خواهد شد. 
حقيقت مســئله اين اســت كه اگر 
بتوان جامعه انســانى را بدون قانون 
تصور كرد مى تــوان نهاد دين را هم 
از زندگى اجتماعى گرفت. اين نكته 
هرگز عملى نيست؛ چنان كه جامعه 
مدرن آمريكايى در بعضى موضوعات 
حســاس سياســىـ  اجتماعى تنها 
محرك جامعه پيشــرفته خود را نهاد 
دين مى دانــد؛ از جمله اينكه يكى از 
شــرايط رياســت جمهورى در اين 
كشور مسيحى بودن است. برخالف 
نــگاه بيمــار تفكر ضددينــى، نهاد 
فوق العاده تأثيرگــذار دين در طول 
تاريخ و حتى بعد از رنســانس تاكنون 
يكى از كليدى ترين و محورى ترين 
نهادهاى اجتماعى در حل بحران ها 
و مشــكالت جامعه انســانى بوده و 

هست. 
با اين همــه در طول تاريخ و حتى در 
عصر جديد اماكن مقدس كه مبتنى 

بر تفكر دينى داراى جايگاه هســتند، 
بــه تعبير قرآن كريــم، كانون حمله 
دشــمنان دين بوده و هستند: «َو﹜َْ﹢﹐ 
 ْ️ ﹞َ ِ︡ ُُ﹛ ︰ٍ︺َْ︊ ِ︋ ﹜ُ︱َ︺َْ︋ َدْ﹁ُ︹ ا﹜﹙ُِ﹥ ا﹜﹠ُ︀َس
 ُ︣ ﹋َ ْ︢ ُ ُ︡ ︗ِ︀ َ︧ َ﹙َ﹢اٌت َوَ﹝ َ︮ ︋َِ﹫ٌ︹ َو َ﹢اِ﹝ُ︹ َو َ︮
نُ ا﹜﹙ُُ﹥ َ﹝﹟  َ︣ ُ︭ ا َو﹜ََ﹫﹠ ً︣ ُ﹛ ا﹜﹙ُِ﹥ َ﹋ِ︓﹫ ْ︨ ِ﹁﹫َ︀ ا
».1 كه اين  ٌ︤  ِ︤ ُه إِنُ ا﹜﹙َُ﹥ ﹜ََ﹆ِ﹢يآ َ︻ ُ︣ ُ︭ ﹠َ
نكته حاكى از اهميت بسيار باالى اين 

اماكن الهى مردمى دارد.
انقالب اســالمى به عنــوان يكى از 
مردمى تريــن انقالب هاى جهانى 
پايگاهى به جز مسجد نداشته است؛ 
شاهد اين مســئله گفتار امام خمينى

 است كه فرمودند: «اين مساجد 
بود كه اين پيــروزي را براي ملت ما 
درست كرد، اين مراكز حساسي است 
كه ملت بايد به آن توجه داشته باشند. 
اين طور نباشــد كه خيال كنيم حاال 
ديگر ما پيروز شــديم ديگر مسجد 
مي خواهيم چه كنيم؟ پيروزي ما براي 

اداره مسجد است».2 
در طول هشــت ســال دفاع مقدس 
نيز مساجد مكانى استراتژيك براى 
جــذب و اعزام مردم مؤمنى بودند كه 
جان خود را بــراى حفظ دين بر كف 
نهاده، به سوى جبهه هاى حق عليه 

باطل اعزام مى شدند. 
متأسفانه پس از پايان جنگ اين يگانه 
پايــگاه ايمانىـ  مردمى كم كم رو به 
انزوا نهاد. تعامالت مســجدى جاى 
خود را به تعامــالت فرهنگ غربى 
داد كه ماحصل آن نفوذ و شــبيخون 
فرهنگــى در بخش هــاى مختلف 
اجتماعى شــده است. اين نكته زنگ 
خطرى بزرگ براى جامعه اى ست كه 
تمامى دارايى ارزشمند خود را مرهون 

مسجد و فرهنگ متعالى آن مي داند.
بــا توجه با اينكــه پيچيدگى زندگى 
اجتماعى مدرن داراى ابعاد مختلفى 
است لذا شناخت اين ابعاد و مديريت 
نكات مثبــت و منفى آن نيازمند يك 
پايگاه چندبعدى است. تجربه نشان 
داده است كه مســجد پيش از آنكه 
يك ســازه عظيم و با هزينه باشد، در 
واقع پايگاه نرم افزارى توليد فرهنگ 
متعالى، اخالقى و الهى اســت. ابعاد 
مختلــف اجتماعــى بــا تعامالت 
مسجدى داراى معيار بهترى خواهد 
شد و زندگى عادالنه تر، منصفانه تر و 
انسان دوستانه ترى ايجاد خواهد شد.

تنها راهــكار پيشــرو در اين بحث 
بازگشــتى دوباره به روش مديريت 
مسجدى معصومينt و خلف صالح 
ايشان است. الگوى يگانه اى كه پيامبر 
 tو ائمــه معصومين رحمت
براى همسان ســازى اخالقى جامعه 
اســالمى به ميراث گذاشت، مسجد 
بود. چنانكه امروزه يكى از مهم ترين 
مباحث و چالش هــاى برنامه ريزى 
و مديريت اســتراتژيك «چگونگى 
همسو ساختن اعضاى يك سازمان 
يا يك گروه اجتماعى با اهداف كالن 
»است كه مسجد به عنوان پايگاهى 
منسجمـ  كه سودمندترين و اثربخش 
ترين سبك اخالق را مى توان در آن 
به عنوان يك الگو در مقياس كوچك 
اجتمــاع به شــمار آوردـ  آوردگاهى 
اســت براى جامعه  هدف كه در خارج 
حيطه حكومت مسجد است. كه اين 
 همان سنت رسول مكرم اسالم
در ايجاد مشى جامعه مسجدى است.

پي نوشت:
 .٤٠:︕ .١

﹫﹀﹥ ا﹝︀م؛ ج١٣، ص١٥.   ︮.٢

︨︀ز﹝︀ن ﹝﹣﹝﹟ ﹡︀د!!

﹤﹛︀﹆﹞︨︣

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٢︑︣و



:ا﹝︀م ︗﹞︀︻️ ﹝︧︖︡ ︗︀﹝︹ ا﹜︤﹨︣ا
︣دن ﹝﹫︡ان ︑︊﹙﹫︼ ﹝︖︀زی ﹋ ﹩﹛︀︠
 ﹋﹞﹉ ︋﹥ ا﹨︡اف ا︨︐ـ﹊︊︀ری ا︨️

اشاره:
هدف از فراگيرى دروس حوزوى چيزى جز ارشــاد و هدايت مردم به حقايق الهى نيست 
و تبليغ وظيفه اصلى تمام انبيا و اوليا الهى بوده و هســت. تبليغ در هر عصري شــرايط و 
ضوابط ويژه خود را مى طلبد؛ هر سخن جايى و هر نكته مكانى دارد. امروزه تبليغ در غوغاى 
 تبليغات و هياهوى رسانه اى، امرى حياتى و خطير است و براى ترويج معارف اهل بيت
بايد از ابزارهاى مناسب و كارآمد بهره برد. درباره نقش ابزارهاى تبليغى و ميزان تأثير آنها 
از حجت االسالم والمسلمين ســيد محمد مقدس نيا، امام جماعت محترم مسجد جامع 

الزهراr سؤاالتي كرديم.
وى ده سال است كه امامت جماعت اين مسجد را عهده دار است و پيش از اين به مدت سى 
سال به عنوان نماينده ولى فقيه و مســئول امور فرهنگى و آموزشى و پژوهشى در سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى مشغوليت داشت. حجت االسالم والمسلمين مقدس نيا پس از 
اتمام دروس ســطح در مشهد مقدس، به قم رفت و ده سال در مقطع درس خارج تحصيل 

كرد. اكنون شش سال است كه در دروس خارج مقام معظم رهبرى حاضر مى شود.

ما از شبكه هاى 
اجتماعى يا 
برنامه هايى كه روى 
تلفن همراه قابل 
استفاده است كم 
و بيش استفاده 
مى كنيم. من با چند 
گروه در ارتباط  هستم 
و خودم يك گروه 
تشكيل داده ام.

﹝﹠︊︣ ﹞ ︀رت

اسم گروهى كه من 
ساخته ام «بعضهم 

اولياء بعض» 
است. خيلى جالب 
توانستم يك داد و 

ستد فرهنگى فعال 
را بين اين گروه ها 
راه بيندازم. خودم 

شب ها ساعتى وقت 
مى گذارم كه مطالب 

گروه هاى ديگر را 
چك  كنم و مطالب 

مهم را به بقيه گروه ها 
منتقل مى كنم يا 
در گروه خودم به 

اشتراك مى گذارم.

  لطفــاً درباره نقش ابزارهاى تبليغى در 
تبليغ مؤثر مطالبى بفرماييد. 

ما بقاياى نسلى هســتيم كه همه ابزارهاى 
تبليغى شان در منبر خالصه مى شد. رفته رفته 
به بركت پيروزى انقالب اســالمى  راديو و 
تلويزيون به خانه ها راه پيدا كرد و كار به جايى 
رسيده است كه ما در كشور خودمان 21 كانال 
تلويزيونى داريم. ابزار رسانه هم از لحاظ كمى، 
هم از لحاظ كيفى وســيع تر و عميق تر شده 
است. از اين ابزار هم مى شود در جهت تخريب 
فكر و ذهن مردم استفاده كرد و هم مى شود به 
وسيله اين ابزارها معارف دينى را ترويج كرد. 
امروز نهادها و چهره هاى فرهنگى بايد با اين 

ابزارها آشنا شوند و وارد ميدان بشوند.
  شما با اين تجربه از كار تبليغى و دينى 
از چه ابزارهايى استفاده مى كنيد كه به روز 

باشد؟

ما تلفيقــى از ابزارهاى قديم و جديد را داريم؛ 
يعنى ما همان منبر و مسجد و بلندگو و جمعيت 
نمازگزار را از دســت نداده ايم و هفته اى پنج 
شب برنامه تفسير قرآن و احكام داريم؛ ولى در 
كنار آن از ابزارهاى جديد هم  غافل نيستيم. 
ما از شــبكه هاى اجتماعى يا برنامه هايى كه 
روى تلفن همراه قابل اســتفاده است كم و 
بيش اســتفاده مى كنيم. من با چند گروه در 
ارتباط  هســتم و خودم يك گروه تشــكيل 
داده ام. بعضى از گروه ها مربوط به حوزه هاى 
علميه است؛ بعضى گروه ها عرب زبان هستند 
در عراق، يمن، مصر، لبنان و در ســوريه كه با 
آنان در ارتباط هســتم. اسم گروهى كه من 
ساخته ام «بعضهم اولياء بعض» است. خيلى 
جالب توانستم يك داد و ستد فرهنگى فعال 
را بين اين گروه ها راه بيندازم. خودم شــب ها 
ساعتى وقت مى گذارم كه مطالب گروه هاى 

ديگر را چك  كنم و مطالــب مهم را به بقيه 
گروه ها منتقل مى كنم يــا در گروه خودم به 
اشتراك مى گذارم. گاهى متن عربى جالبى 
گيرم مى آيد كه فورى ترجمه اش مى كنم و 
در اختيار فارسى  زبان ها قرار مى دهم. از اين 
نظر كه ما يك سرى معارف را نشر مى دهيم و 
منتقل مى كنيم و اوقات فراغتى كه جوان ها با 
ما ارتباط دارند را با يك سرى مطالب جذاب و 
جالب پر مى كنيم، اين كار خيلى مؤثر و خوب 
بوده است. نتيجه اين فرآيند اين مى شود كه 
جوان ديگر وقت رفتن به سايت هاى مخرب 
را پيدا نمى كنــد و در اين خالل بار معنوى و 
اطالعات علمى اش زياد مى شود. اين امتياز 
ارزشمند را دشــمن فراهم كرده است؛ ولى 
ما داريم از آن اســتفاده حسن و بجا مى كنيم 
و آينده روشــنى را هم من براى آن مى بينم. 
مى توانيم چند صــد نفر را حمايت كنيم. اگر 

افرادى دانشــمندتر و داراى توانمندى هاى 
بيشــتر در اين ميدان قرار گيرند خيلى بهتر 

مى توانند مؤثر باشند. 
  لطفاً درباره نقــاط ضعف و قوت بهره 

گيرى از اين ابزار تبليغى مطالبى بفرماييد.
يكى از نقاط ضعفش شــايد اين باشــد كه 
هر كســى مى تواند هر مطلبى را به اشتراك 
بگذارد و كافى اســت كه عضو گروه ما باشد. 
اگر مطلب نامناســبى را  به اشتراك گذاشت 
مى توانم ايشان را حذف بكنم؛ ولى آن مطلب 
را نمى تــوان حذف كــرد. از طرفى افرادى 
مطالبى را كه ريشه علمى چندانى ندارد مطرح 
مى كنند. البته آن مطلب محل بحث و چالش 
واقع مى شود و ما مستدل جواب مى دهيم كه 

از اين لحاظ خوب است. 
  آيا در بهره بردارى از اين ابزار توجهى به 

رده سنى و جنسيت هم مى كنيد؟
هنوز زود است و خيلى نمى شود اين كار را كرد. 
علتش اين است كه آن دسته بندى الزم هنوز 
فراهم نيست و اين ابزار در اختيار همه نيست. 
ده سال پيش فكر نمى كرديم با اين سرعت 
بشود از اين موبايل براى فرستادن يك فيلم، 
يك سخنرانى، يا عكس يا چند صفحه مطلب 
به يك جمعيت قابل توجه، صد نفرى استفاده 
كرد. موبايل هاى هوشمند در دست مردم هنوز 

زياد نشده است؛ لذا جسته و گريخته افرادى 
با ما در ارتباط هســتند؛ ولى هنوز نمى توانم 
اينها را به ســرعت بيايم و دسته بندى كنم به 
گروه  هاي دانش آموزي، دانشجويي، بانوان 
و... ؛ لذا مطالبى هم كه براى آنان مى فرستيم 

جنبه كشكولى دارد. 
  از چه ابزارهايي غير از موبايل استفاده 
مى كنيد؟ شنيده ايم كه ويدئو پرژكتور هم در 

مسجد داريد.
بله؛ از ويدئو پروژكتور بيشتر براى تفسير قرآن 
استفاده مى كنيم. دقيقاً آن صفحه اى كه دارد 
تفسير مى شود را نمايش مى دهيم و مستمع 
همين طور كه نشسته و چايى اش را مى خورد 
به صفحه جلوى چشــمش نــگاه مى كند و 
مطالبى كه مى شنود را با آن تطبيق مى كند. 
دعاها را مثل جوشن كبير در شب هاى قدر بند 
به بند با ويدئو پرژكتور مى گذاريم و خيلى هم 
مؤثر است و روز به روز هم دارد كيفيت بهترى 
پيدا مى كند. ما برنامه مســابقه حفظ حديث 
داريم. حديــث را مى گذاريم توى پرژكتور، 
جمعيت مى بينند و بعد آخر ماه به كسانى كه 
اين حديث را حفظ كنند و به صورت پيامك 

بفرستند، جايزه مى دهيم.
  آيا مسجد شما سايت هم دارد؟

بله؛ آدرسش را هم با همان ويدئو پرژكتورمان 

ارائه كرديم. منتها همه مردم هنوز از اينترنت 
استفاده نمى كنند. بسيج برادران و خواهران، 
فعاليت هاى خــود را در ســايت به نمايش 

مى گذارند. 
  شما تبليغ سنتى را مؤثرتر مى دانيد يا 

تبليغ به شيوه نوين؟
من هيچ كدام را نفى نمى كنم؛ همه اش الزم 
اســت. به هر حال منبر آن اصالت خودش را 
دارد و تأثيرگذارى مثبــت را هيچ وقت تا به 
حال از دست نداده اســت. اگر ما خودمان را 
تجهيز كنيم و مطلب جديدى داشته باشيم و 
مردم ببينند ما زحمت مى كشيم، پاى منبرها 
مى آيند. همچنين در تبليغ سنتى مان عده اى 
به طور منظم در جلســات تفســير شركت 
مى كنند و واقعاً هم رشد كردند و انس عجيبى 
با قرآن گرفتند كه اين از بركات همان تبليغ 
سنتى اســت. البته بايد از ابزارهاى جديد هم 
حداكثر اســتفاده را كنيم و هيچ كدام را طرد 
نكنيم؛ چون اگر اين ميدان را خالى بگذاريم 
و مطلب ندهيم، خودش كمكى هســت به 

استكبار و اهداف آن.
  لطفاً سخن پايانى تان را درباره شيوه ها 

و ابزارهاى نوين تبليغ بفرماييد.
ابزارهاى جديد روز به روز از راه مي رسند. حرف 
اصلى ما اين اســت كه از اين ابزارها استفاده 
كنيم. در مرحله بعد خودمان را مجهز كنيم به 
مطالب مفيد و متقن و صحيح و آنها را در اختيار 
افراد قرار دهيم. من با يك فرد از يمن در حج 
آشنا شدم و اكنون از طريق ايشان با حلقه اى 
از مسلمانان يمنى در ارتباط هستم؛ در عراق 
و سوريه و افغانستان همين طور. به اين شكل 
انسان ها مثل حلقه هاى زنجير به هم مرتبط 
هستند. من وقتى مطلب مفيدى را به گروهى 
مى فرســتم، هر كدام از آنان به يك جمعيت 
ديگرى ارائه مى دهند و به همين ترتيب يك 

مطلب در افراد زيادى منتشر مى شود.

به كوشش: سيدمحمدمهدى هاشمى
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﹝﹠︊︣ ﹞ ︀رت

بــا توجــه به 
اينكــه امــروزه 
اســتكبار جهانــى 
براى رسيدن به اهداف 
شــوم خود از همه ابزارها 
و ظرفيتهــاى موجود براى 
جلب و جذب مخاطب اســتفاده 
مىكنند و در اين راه از هيچ تالشــى 
صرف نظر نمىكنند، ضرورت دارد كه 
مبلغان دينى در انتقال مطالب دينى، هم 
ابزارهاى متنوع تبليغاتى را بشناسند و هم 
طريقه اســتفاده از آنها را در تبليغ بدانند تا در 

انتقال مفاهيم دينى موفق و بهروز باشند.
مقام معظم رهبرى مىفرمايد:

«امروز وظايف حوزه هاي علميه با گذشــته 
تفاوت هاي زيادي كرده است. حوزه علميه 
فقط براي اقامه جماعت نيســت. منبر رفتن 
به صورت ســنتي هم اگر محتواي عالي و ُپر 
مغزي نداشته باشــد، كافي نيست. امروز شما 
ببينيد وســايل تبليغ در دنيا چقدر متنوع شده؛ 
اين طرِف دنيا يك نفر جوان پاي يك دســتگاه 
كوچك مي نشيند و افكار، تصورات، تخيالت، 
پيشنهادهاي فكري و پيشنهادهاي عملي را از 
سوي هر كسيـ  بلكه هر ناكسيـ  از آن طرِف 
دنيا دريافت مي كند. امروز اينترنت و ماهواره 
و وسايل ارتباطي بسيار متنوع وجود دارد و 
حرف، آســان به همه جاي دنيا مي رسد. 
ميدان افكار مــردم و مؤمنين، عرصه 
كارزار تفكرات گوناگون اســت. 
امروز مــا در يك ميدان جنگ 
و كارزار حقيقي فكري قرار 
داريم. اين كارزار فكري 
به هيچ وجه به زيان 
ما نيست؛ به 

سود ماســت. اگر وارد اين ميدان بشويم و آنچه 
را كه نياز ماســتـ  از مهمات تفكر اســالمي  و 
انبارهاي معارف الهي و اسالميـ  بيرون بكشيم 
و صرف كنيم، قطعاً بُرد با ماســت؛ ليكن مسئله 
اين اســت كه ما بايد اين كار را بكنيم»(سخنان 
مقام معظم رهبرى مدظله العالى د رجمع طالب 

كرمان، 1384/2/11).
  ا﹡﹢اع ا︋︤ار و و︀︨﹏ در ︑︊﹙﹫︼

الف) بعضى وســايل و ابزارهــا به جهت ارتباط 
گيرى با مخاطبين مورد استفاده قرار مى گيرد.

ب) برخى ابزارها كمك آموزشى هستند و براى 
تفهيم بهتر مطالب و جــا اندازى مفاهيم دينى 

كارآيى زيادى دارند.
ج) برخى از ابزارها براى تنوع بخشى در كالس ها 

و يا در اجراهاى مختلف استفاده مى شوند.
د) بعض ديگرى از ابزارها به جهت جذاب نمودن 
اجراها و يا محتواى مفاهيم دينى به كار مى روند.

وسايل و ابزارهاى ارتباط گيرى:
يكى از مشكالت مبلغين اين است كه نمى توانند 
با افراد مختلف ارتباط بگيرند؛ لذا پيشنهاد مى شود 
براى حل اين مشــكل از وسايل و ابزارهاى زير 

استفاده   نمايند. 
︀زی ﹨︀ی ﹁﹊︣ی  ︋  

بعضى از لوازم و بازى هــاى فكرى براى ايجاد 
ارتباط با مخاطبين مختلف، بسيار كارآيى دارند.

مزايا و فوايد:
1. با كمترين هزينه قابل دسترسى است؛
2. كوچك و حمل و نقل آن آسان است؛

3. قابليــت اجرا در بيشــتر مكان ها و فضاهاى 
مختلف را دارد؛

4. متناسب با اكثر گروه هاى سنى است؛
5. باعث تقويت فكر و انديشه مى شود. 

شرايط:
1. زود بازده باشند؛ يعنى بتوان آن را خيلى سريع 

در عرض چند ثانيه براى مخاطب اجرا كرد.
2. راحت باشند؛ يعنى مخاطب احساس كند كه 

خودش مى تواند آن را اجرا كند.
3. جذاب باشند؛ يعنى در مرحله اول انگيزه اجراى 

آن را پيدا كند.
نمونه ها:

نكات اجرايى: 
الف) در هر مكان

1. ابتــدا به فرد يا افرادى كــه مى خواهيد با آنها 
ارتبــاط بگيريد بگوييد: حــال دارى يك بازى 

جالب، خيلى سريع انجام بدهى؟
2. معموًال مى گويند: بلــه. اگر جواب منفى بود 
بايد براى بازى، تبليغات بيشــترى صورت گيرد 

يا جايزه تعيين شود. 

3. ســپس يكى از بازى ها را به فــرد مورد نظر 
تحويل دهيد.

4. از او بخواهيد با استفاده از قدرت فكر، اين شكل 
را درست كند يا اين دو حلقه را از هم باز كند.

5. ابتدا راهنمايى نكنيد و بازى را هم انجام ندهيد.
6. بعد از مدتى بپرســيد كه آيا امكان دارد درست 

شود يا خير؟
7. در هر صورتى كه جــواب داد چه مثبت و چه 
منفى، يك بار بازى را خود شما به صورت خيلى 

سريع انجام دهيد.
8. دوباره تقاضا مى كند كه اين بار مى توانم و باز 

هم معموًال نمى توانند... .
حــال فرصت خوبى اســت تا بتوانيــد باهم به 
گفت وگو بپردازيد چه بهتر كه خيلى ماهرانه وارد 

مباحث دينى بشويد.
ب ) در كالس يا سالن نمايش(براى ارتباط گيرى 

يا ايجاد تنوع و جذابيت برنامه)
1. دو نفر از بچه ها را 
به جايــگاه دعوت 

كنيد.
2. از يك نمونه بازى، 
دو عدد، يكى را به نفر 
اولى و بعدى را به نفر 
دوم تحويــل دهيد 

(مثل شكل روبه رو)
3. براى ايجاد رقابت سالم وقت تعيين كنيد.

4. ابتدا آنها را راهنمايى نكنيد.
5. زمانى كه احساس كرديد دارند نا اميد مى شوند 
و هيجان ها فروكش مى كنــد، يك راهنمايى 
كوچكى داشته باشيد. اگر راهنمايى ها به صورت 

فرمولى باشد بهتر است.
6. بعد از يك يا دو دقيقه از بچه ها بخواهيم كه با 
هم با صداى بلند شمارش معكوس از 10 تا 1 را 

اجرا نمايند.

7. در آخر يك بار بازى را سريع انجام دهيد و از آنها 
بخواهيد كه يك لحظه ببينند تا اميد پيدا كنند و 

سپس به سرعت آن بازى را به هم بزنيد.
   ﹝︺﹞︀ و ﹫︧︐︀ن 

مزايا و فوايد:
1. اصال هزينه ندارد؛

2. مى توان هميشه به همراه داشت؛
3. قابليــت اجرا در بيشــتر مكان ها و فضاهاى 

مختلف را دارد؛
4 . براى اكثر گروه هاى سنى قابل اجرا است؛

5. باعث تقويت فكر و انديشه مى شود؛
6 . در معماهاى هوش و رياضى نگرش مخاطب 

نسبت به مبلغ خيلى بهتر مى شود.
شرايط:

1. متناسب با سن و جنس مخاطب انتخاب شود.
2. به ظاهر راحت باشند؛ يعنى مخاطب احساس 

كند كه خيلى زود مى تواند جواب دهد.
3. جذاب باشند؛ يعنى مخاطب از آن خوشش آيد 

و انگيزه ى جواب دادن داشته باشد.
4. چند جواب قابل حدس داشته باشد.

5. طورى مطرح شود كه مخاطب به راحتى نتواند 
جواب دهد.

6. اگر احســاس شــد مخاطب قبًال اين معما را 
شنيده و جواب را مى داند سريع معماى ديگرى 

مطرح شود.
نمونه ها: 

1. قرآنى: مشــاعره با ســوره ها، آيات، كلمات 
متضاد، اعداد، ميوه ها، خوراكى ها، حيوانات.

2. احكام     
3. شباهت ها

4. شعرى     
5. هوشى

6. رياضى و اعداد
7. تفاوت ها و فرق ها

︤ار﹨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ︀ی ︑︊﹙﹫︽﹩ ﹋﹞﹉ ا﹁
صمد نظرى( استاد مركز تخصصى تبليغ)

8. ســرگرم 
كننده

9. چيستان
نمونه:

* ســوره اى كه اگر يك 
حرف به آن اضافه شــود نام 

ســوره اى ديگر و اگر دو حرف 
اضافه شود نام ســوره اى ديگر 

مى شود؟ حجـ  حجرـ  حجرات.
*آن چيست كه خدا ندارد؟ خواب، 

شريك، پدر و مادر و... 
*آن چيســت كه به همه واجب است 

حتى بــه كافران، حتى به آمريكايى ها، 
به امامان، به فرشتگان، حتى به خدا هم 

واجب است؟ اسم و نام. 
 *سوره كه اسم حيوان باشد نام ببريد. 

 عنكبوت، نحل، نمل، فيل، بقره. 
*آن چيست كه چشــم و گوش دارد ولى 

دهان ندارد؟ حرف شين.
*تخم مرغ را زدم زمين نشكســت، چرا؟ 

زمين نشكست!
*فرق ميوه و ســيگار چيست؟ ميوه را اول 
مى كشند بعد مى خرند، ولى سيگار را اول 

مى خرند بعد مى كشند.
*آن چيســت ســرش را ببريــم زنده 

مى شود؟ سر زنده. 
 امروز ما در يك 
ميدان جنگ و كارزار 
حقيقي فكري قرار 
داريم. اين كارزار 
فكري به هيچ وجه به 
زيان ما نيست؛ به 
سود ماست. اگر وارد 
اين ميدان بشويم و 
آنچه را كه نياز ماست 
ـ از مهمات تفكر 
اسالمي  و انبارهاي 
معارف الهي و 
اسالميـ  بيرون 
بكشيم و صرف كنيم، 
قطعاً ُبرد با ماست.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٦٧



﹝﹠︊︣ ﹞ ︀رت

   ﹝﹆︡﹝ـ﹥ وارد مسـجد كـه 
بشـويد اين جملـه زياد به چشـم 
مىخـورد؛ «لطفـا موبايـل خـود 
را خامـوش كنيـد!». يـا زيـاد 
پيـش آمـده كـه منبرىهـا 
يـا پيرمردهـاى مسـجدى 

اون  «تـوى  مىگوينـد: 
موبايالتـون چـى دارين 
كـه همـش سـرتون تو 
«حـاال  يـا  موبايلـه؟» 
تـو مسـجد، چنـد دقيقه 
بـا اون سينى(اشـاره بـه 
موبايـل يا تبلـت !!!) بازى 
مىميـرى؟».  نكنـى 
حـال سـؤال اينجاسـت 
كـه واقعـا درك جامعـه 

متدينيـن از ابزارهاى مدرن 
چقـدر اسـت كـه از وجـود 

آنهـا تا ايـن اندازه وحشـتزده 
شـده، تمام سـعى خـود را بر پاك 

كـردن صـورت مسـئله گذاشـته 
اسـت؟ 

 اى عصر حاضر، نتيجهابزارهاى رسانه
تالشهاى علمى بشر بوده است؛ بنابراين 

بايد از اين دســتاوردهاى مطلوب بشــرى، با 
اتخاذ مواضع مثبــت و ايجابى، بهرهاى 

حداكثرى در راستاى تبليغ و تأييد دين برد. بايد 
توجه داشت كه پيام دينى همانا بازگشت به فطرت 

پاك آدمى است و اين فطرت هيچگاه با تغييرات علمى و 
تحوالت زمانه، دستخوش تغيير نمىشود. پس با اين تحوالت 
ابزارى، ميزان معلومات و بينش بشرى نيز بيشتر و پختهتر خواهد 
 گيرى با مخاطب بر پايهابالغ پيام و ارتباط شد، بنابراين بايد شيوه
ميزان بينش ايشان، تعيين و روشمند گردد. چنانچه فكرى به حال 
اين مســئله نشود، هجمه تبليغات مادى غرب، چيزى جز تحير و 
خودباختگى را براى مخاطبين اين تبليغات، در پى نخواهد داشت. 
     ﹝︧ـ﹙﹥ ︑︊﹙﹫ـ︼ ديـن مقولهاى اسـت كـه نيازمنـد به تبليغ 
اسـت؛ از هميـن رو اگـر تبليغ شايسـته باشـد و بيان زيبـا و جذابي 
داشـته باشـد، ميـزان تأثيرگـذارى آن بـر افـكار و قلـوب مـردم 
دوچنـدان خواهـد شـد و از نفـوذ افكار و شـبهات باطل در ميان پيـروان دين 
ممانعـت خواهـد كـرد. ظهور و گسـترش دنياى مـدرن با ابزارهـاى خاص، 

امـا فراگيـرش، نـه تنهـا در نوع تبليغـات دينى، بلكـه حتى در سـبك تبليغ 
هـم تغييـرات گسـترده ايجاد كرده اسـت. حـال با اين شـرايط، بسـيارى از 
مبلغيـن، اين فضاهاى چندرسـانهاى مدرن را بسـترى مناسـب براى تبليغ 
ديـن يافتـه انـد و در ايـن فضـا حضـورى فعال داشـتهاند. امـا آنچـه بايد به 
مـوازات آن بـه صـورت جـدى بررسـى شـود، آسيبشناسـى ايـن حضور 

اسـت. 
يكى از رساالت مهم در تبليغ دين، حفظ دستاوردهاى گذشته است و مبلغان، 
نگاهبانى از ســرمايههاى گرانقدر تبليغ ســنتى را از وظايف خود قلمداد 

مىكردهاند؛ ولى از آنجايى كه دين تنها در اعتقادات و باورها خالصه 
نمىشود و در حقيقت دستورالعملى براى زندگى است كه به تمام 
جنبههاى زندگى انســان توجه دارد، گسترش فعاليتهاى 
مرتبط با تبليغات و اســتفاده از روشهاى تأثيرگذار بسيار 

ضرورى و اجتنابناپذير به نظر مىرسد. 
︣ط ا︨️:   ︫﹤      ︑︊﹙﹫︼ ﹝︡رن ﹡﹫︀ز﹝﹠︨︡ 
1.شناخت ابزارهاى مدرن و به كارگيرى آنها؛

2.تسلط كامل بر آموزههاى دينى و تفقه در دين؛
3.توانايــى قالببندى مطالب ديــن و آموزههاى 

مشتمل بر امر و نهى در ابزارهاى مدرن.
به عبارت ديگر شــناخت ابزارهــاى اقناعى و به 
كارگيرى مناسب آن، شرطى الزم براى موفقيت در 
تبليغ در عصر حاضر به شمار مىرود. اگر يك مبلغ 
بدون شناخت ابزارهاى جديد، درصدد تبليغ دين 
برآيد، وارد كارزارى نابرابر شده است كه بدون هيچ 
سالحى تالش مىكند بر حريف تا بن دندان مسلح 
را شكست دهد. با اينحال اين شرِط الزم، هيچگاه 
براى مبلغ كافى نخواهد بود و صرِف اين شناخت 
نمىتواند او را پيروز ميدان تبليغ كند. بنابراين شرط 
ديگرى هم براى مبلغ نياز اســت كه آن تسلط كامل 
بر آموزههاى دينى و نيز توانايى در انعطاف پذير كردن 

مطالب دينى و قالببندى در ابزارهاى مدرن است. 
     ︑︊﹙﹫︽ـ︀ت؛ د﹡﹫ـ﹢ی ︀ ﹝︺﹠﹢ی يكـى از عناصر 
مهـم عصر تكنولوژى، تبليغـات اسـت. در تبليغات براى 
ايجـاد رخـدادى و به منظور تحـت تأثير قـرار دادن رويكرد 
مـردم، بىوقفـه تـالش مىكننـد. در واقـع تبليغـات يـك 
نـوع كوشـش عامدانه و سـنجيده بـراى نفوذ در باورها و سـپس 
تأثيرگـذارى بـر اعمال افراد اسـت تا مقاصد و اهـداف از پيش تعيين 
شـده را تأميـن كنـد و از هميـن منظـر، احساسـات مخاطب به سـود يا 

ضرر موضوعـى، برانگيخته مىشـود. 
از قديم االيام، انســانها براى رســيدن به اهداف خود، تبليغات خود را در 
قالبهاى متفاوت به يكديگــر ارائه مىكردهاند. تبليغات در دنياى مادى و 
مادىگرايى، تمام هّم و غّم خود را بر پايه تسلط بر تعقل و تفوق بر تفكر افراد 
گذاشته است كه در دنياى امروز به پروپاگاندا مشهور است و اغلب با تحريف 

واقعيت و مسخ مخاطبين خود، در پى هدفى خاص مى باشد. 
در اين ميان تبليغات دينى، داستان متفاوتى با تبليغات مكاره مادى دارد. هدف 
نهايى در تبليغ دين، انتقال مفاهيم و حقايق ارزشى الهى و انسانى و در حقيقت 
پرورش و اصالح انســانها با ابزارهاى مشــروع هر عصرى است. مقوله 
تبليغ در دين، خصوصاً اسالم، هيچگاه و به هيچوجه به سبك پروپاگانداى 
 غربى، سعى در جذب افراد ندارد؛ ولى در مقابل هميشه مورد هجمه و حمله
ناجوانمردانه تبليغات مادى بوده است. بنابراين در اين مصاف نابرابر و مواجهه 

غيرمتوازن، بايد به دو نكته مهم توجه داشت: 
1. مرعوب نشدن در مقابل بوق و كرناى ابزارهاى مدرن و تكنولوژى غرب؛

2. طرد نكردن اين ابزارها به بهانه وجود روشهاى سنتى مثل منبر و مسجد. 

به عبارت ديگر برخى از مبلغان و مسئوالن تبليغى ما آنچنان در برابر تكنولوژى 
جديد مجذوب و مغلوب مىشوند كه براى مقابله با هجمه پيامهاى ارسالى 
از ابزارهاى مدرن، ماهيت تبليغى ديــن و اصول و ارزشهاى خود را تغيير 
مى دهند. غافــل از اينكه همراهى با روش مذموم غربى، در حقيقت صحه 
گذاشتن بر حقانيت روش غرب خواهد بود كه دين كامًال در تقابل با دورويى 
و نفاق و ريا در روش غربى اســت. از طرف ديگر وابســتگى بســيار زياد به 
شــيوههاى سنتى همچون خطابه، وعظ و منبر، موجب رويگردانى مبلغان 
از اين بســتر جديد تبليغى شده اســت كه انصافاً مىتواند حّالل بسيارى از 

مشكالت جامعه كنونى ما باشد. 
︩ ﹨ـ︀ در ﹁︱ـ︀ی ﹝︖ـ︀زی هرچنـد ايجاد فضاهـاى مجازى  ﹛︀    
مىتوانـد بسـترى مناسـب بـراى تبليغـات دينـى باشـد، امـا گاهـى ديده 
مىشـود كـه هميـن فرصـت، چنان چالـش و بـه تعبير بهتـر دردسـرى را 
بـراى ديـن ايجـاد مىكند كه برخـى از متدينين و ديـنورزان و حتى مبلغان 
را دچـار تزلـزل مـي كند. بنابرايـن همان گونه كـه گفتيم، قبـل از حضور در 
چنيـن فضاهايـى بايـد بـا تحصيل شـرايط تبليغ، قـدم در اين فضاهـا نهاد. 
در ادامـه بـه برخـى از چالشهايـى كه مبلغان دينـى با آن مواجه مىشـوند، 

اشـاره خواهيم داشـت: 
1.عدم شناخت وسايل ارتباطى در فضاى مجازى؛ 

2.عدم شناخت مناسب از نياز مخاطب؛
3.ســطح پايين كيفيت توليــدات مجازى دينى به دليل اســتفاده از افراد 

غيرمتخصص؛ 
4.استفاده از سخنان احساسى و گاهى بيهوده براى تبليغ دين؛

5.كلىگويى و پرگويى در فضاهايى كه مخاطبين فقط به چند جمله بسنده 
مىكنند؛ 

6.وجود پيشفرض بىدينى مخاطبان براى مبلغ دينى در فضاى مجازى؛
7.عدم استفاده از روشهاى تدريجى براى تبليغ؛

 ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫ـ︣ی پيشـرفت روزافـزون تكنولـوژى در عصـر حاضـر و 
حضـور فعـال پروپاگانـداى غربى در رسـانههاى مـدرن، خللى اساسـى در 
باورهـاى دينـى پديـد آورده اسـت كـه حتى مخاطبـان در مجالـس وعظ و 

خطابـه هم، مصون از اين تبليغات نيسـتند. بنابراين مسـئلهاى 
كـه حائـز اهميت اسـت، تغييـر رويكـرد مبلغـان در روش تبليغ 
خواهـد بـود تـا اگـر در بدتريـن وضعيـت، اميـدى بـه ازديـاد 
مخاطب نباشـد الاقـل مخاطبين فعلى تبليغات دينى از دسـت 
نرونـد. اگرچـه توانايى ايجاد و سـاخت ظروف مـورد نياز تبليغ را 
نداريـم، امـا آنچـه مىتواند مظـروف اين ظـرف را بـراى تغيير 
كاربرى آن به يك امر مشـروع باشـد، همانا اسـتفاده از عواملى 
اسـت كـه خداونـد درآيه 125سـوره نحل بيـان فرموده اسـت: 
 ﹜﹛︧ـ﹠﹥ و ︗︀د﹛و ا﹜﹞﹢︻︷﹥ ا ﹤﹝﹊﹛︀ ـ︊﹫﹏ ر︋﹉︋  «ادع ا﹜﹪︨ 

︋︀﹜︐ـ﹪ ﹨﹪ ا︧ـ﹟».
منابع: 

 .(1388)︡︣ان : ﹁ ﹫ ︣وزه ، ﹝︣وار  ︑ ︀ت  ︗ ﹞ ︺ ﹩؛︵︀ ︊ ︊ ︀﹡ ﹩  ار︑  ﹫︡﹝  ﹞ ︡؛ ﹝  ١.داد﹎ ︣ان ،︨ 
︭ ︴﹀ ﹩  ﹝ ﹫ ︨︣ــ ﹙ ﹫ ﹛ ؛ ︑︣ان: ︋ ﹠ ﹫ ︀د دا ︣ه ا﹜ ﹞ ︺ ︀رف    ﹞ ︣︷ ﹡ ︣ م؛ ز﹑ ︨ ︪ ﹠ ︀﹝ ﹥  ︗  ︀ن  ا ٢.ا﹜﹢︣ی، ﹝︧ــ﹟؛ دا﹡ 

︨ ﹑﹝ ﹩  (١٣٨٠)؛ ج٦.  ا
︠ ︀﹡ ﹩ ؛ دا ︣ة ا﹜ ﹞ ︺ ︀رف  ︻ ﹙ ﹢م  ا︗ ︐ ﹞ ︀︻ ﹩  ؛ ︑  ︣ان : ﹋ ﹫  ︀ن  (137۶ 137۵).  ︨ ︀رو  ،︣ ﹇︀ ︋.٣

︀ز﹝︀ن ︑︊﹙﹫︽︀ت ا︨﹑﹝﹩(1371).  ︥و﹨︪﹩ در ︑︊﹙﹫︼؛ ︑︣ان:︨  ︊ ︣، ﹝  ﹞ ︡︑ ﹆ ﹩ ؛︎  ٤.ر﹨ 

︤ار﹨︀ی ﹝︡رن ︑︊﹙﹫ـ︼ و ا︋
︀﹨︡︡︑ و ︀﹨ ️ ︮︣﹁ 

سيد على آقايى(طلبه سطوح عالى حوزه)

ظهور و گسترش 
دنياى مدرن با 

ابزارهاى خاص، اما 
فراگيرش، نه تنها در 
نوع تبليغات دينى، 

بلكه حتى در سبك 
تبليغ هم تغييرات 
گسترده ايجاد كرده 

است.

با اين تحوالت 
ابزارى، ميزان 
معلومات و بينش 
بشرى نيز بيشتر 
و پختهتر خواهد 
شد، بنابراين بايد 
شيوه ابالغ پيام و 
ارتباطگيرى با مخاطب 
بر پايه ميزان بينش 
ايشان، تعيين و 
روشمند گردد.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢
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︣︊﹠﹞ ︩﹫﹁ ﹤﹡﹢﹝﹡  ︣︊﹠﹞

﹡︀﹝﹥ ای از ﹝︊﹢ب
 در ﹋﹑م ا﹝︀م ︻︧﹍︣ی ﹤︺﹫  ︫️﹫︮﹢︭ ︀ر︠ 

يكى از علمــا و فقهاى 
بــزرگ شــيعه در قرن 
چهارم هجرى، ابن شعبه 
حرانى اســت. ايشــان 
معاصر شيخ صدوق و از اساتيد شيخ مفيد است. 
ابن شعبه، كتابى مشهورى به نام «تحف العقول» 
دارد. اين كتاب مجموعه اى ارزشمند از سخنان 
 حكمت آموز و نصايح حضرت رســول خدا
و اهل بيــتt را در خــود گنجانده و از نظمى 
منطقى برخودار است كه احاديث آن مورد اعتماد 

علما بزرگ است.
نامه اى1 از امام حسن عسگرىq به شيعيان در 
كتاب «تحف العقول» وارد شده كه بسيار پندآموز 
است. اين نامه، تنها مربوط به شيعيان آن عصر 
نيســت و خطاب به تمام شــيعيان در هر زمانى 
اســت. حضرت در اين نامه سفارش به رعايت 
اخالق فردى و اجتماعى دارند و از شــيعيان خود 

مى خواهند كه مايه زينت شان باشند. 
: مايه  ً︀ ﹠﹫ْ َ︫ ︀ً َو ﹜َ︀ َ︑ُ﹊﹢ُ﹡﹢ا  ﹠ْامام مى فرمايند: «ُ﹋﹢ُ﹡﹢ا َز
زينت و ســرافرازى ما باشــيد نه سبب زشتى و 

سرافكندگى ما».
در پايان اين نامه، حضرت شــيعيان را به انجام 

چهار عمل نصيحت مى كنند؛

1.ياد خدا
ِ: بسيار خدا را ياد كنيد».  «أَْكثُِروا ِذْكَر اهللاَّ

ياد خداوند، ســبب آرامش فرد است و بازگشت به فطرت و 
سرشــت آدمى اســت. غفلت از ذكر الهى، سبب سختى در 
زندگى مى شــود. قرآن كريم در اين باره مى فرمايد:«َو َ﹝ْ﹟ 
ُه َْ﹢َم ا﹜ِْ﹆﹫︀َ﹝ِ﹤  ُ︣ ُ︪ ْ﹡َ َو ً︀ ﹊﹠ْ︲َ ﹥ً َ︪ ︅ِنُ ﹜َُ﹥ َ﹝︺﹫ َض َ︻ْ﹟ ِذْ﹋︣ي َ﹁ َ︣ أَْ︻
أَْ︻﹞﹩ : و هر كس از ياد من روى گردان شود، زندگى [سخت و] تنگى خواهد داشت 

و روز قيامت، او را نابينا محشور مى كنيم ».2
گاهى درهاى زندگى به روى انسان به كلى بسته مى شود و دست به هر كارى مي زند 
با درهاى بســته رو به رو مى گردد و گاهى برعكس به هر جا روى مى آورد خود را در 
برابر درهاى گشوده مى بيند مقدمات هر كار فراهم است و بن بست و گرهى در برابر او 
نيست. از اين حال تعبير به وسعت زندگى و از حالت اول به ضيق يا تنگى معيشت تعبير 

مى شود. منظور از «معيشت ضنك» كه در آيات باال آمد، نيز همين است.
گاهى تنگى معيشــت به دليل درآمد كم نيست؛ اى بسا پول و درآمد انسان هنگفت 
است؛ ولى بخل و حرص و آز زندگى را بر او تنگ مى كند. نه تنها ميل ندارد در خانه اش 
باز باشــد و ديگران از زندگى او اســتفاده كنند، بلكه گويى نمى خواهد آن را به روى 
خويش بگشــايد. به فرموده امام علىq همچون فقيران زندگى مى كند و همانند 

اغنياء و ثروتمندان حساب پس مى دهد.3
2.ياد مرگ

َ︣ ا﹜َْ﹞ْ﹢ِت: ياد مرگ».  «ِذْ﹋
ذكر مرگ ســبب نرم شدن دل است. تفكر در ســختى جان دادن مايه بى ميلى به 
شهوات و گناهان است. در روايات، تصريحاتي به سختي جان كندن شده است و در 
بعضي ديگر تشبيه به كندِن پوست از بدن زنده گرديده و در بعضي ديگر آمده كه اگر 
سنگ آسياب يا ميخ در قلعه را در چشم بگذراند و آن در حركت كند از سكرات مرگ 
آسان تر است. همچنين سختي آن تشبيه به اين شده كه بدني را با قيچي يا اّره قطعه 

قطعه كنند.4

حضـرت ابراهيـمq از ملـك مـرگ پرسـيد: آيـا مي توانـي چهـره اي را كـه بـا آن 
روح فاجـر را مي گيـري بـه مـن نشـان دهـي؟ فرشـته مرگ گفـت: «تـو طاقت آن 
را نـداري». ابراهيـم  فرمـود: «تحمـل ميكنـم». فرشـته مـرگ گفـت: «از من رو 
برگـردان». حضـرت روي برگردانـد و سـپس بـه او نگاهـى انداخـت. ناگهـان مرد 
سـياه چهـره و ترسـناكى ديد كه موهاي سـرش سـيخ شـده، بـد بو و بـا لباس هاي 
سـياه كـه از دهـان و سـوراخ هاي بينـي او دود و آتـش زبانـه مي كشـد  در برابـرش 

قـرار دارد. 
حضرت تا اين صحنه را ديد غش كرد و بعد از مدتي كه به هوش آمد گفت: «اگر شخص فاجر به هنگام 

مرگ چيزي جز اين صورت تو را ببيند هر آينه براي او كافي است».5 
دل بر جهان مبند كه اين بي وفا 

با هيچ كس شبي به محبت بسر نكرد
3.تالوت قرآن

آِن: بسيار به تالوت قرآن پردازيد».  ْ︣ «ِ︑َ﹙︀َوَة ا﹜ُْ﹆
آيا از قرآن فقط براى افتتاح خانه نو، حفظ مسافر، و شفاى بيماران، استفاده مى كنيم؟ روزانه چقدر قرآن را 
َُّروَن الُْقْرآن».7  َر ِمَن الُْقْرآن».6 چقدر در آن تفكر و تدبر مى كنيم؟ «أَ َفال َيَتَدب قرائت مى كنيم؟ «َفاْقَرُؤا ما َتَيسَّ
به كدام آياتش عمل مى كنيم؟ اين كتاب آســمانى در كجاى زندگى ما قرار دارد؟ آيا قرآن را فقط براى 
تبرك روى تاقچه و ميز قرار مى دهيم؟ يا نه آن در متن زندگى ما به عنوان كتاب سعادت انتخاب كرده ايم؟ 
آيا با قرآن به گونه اى تعامل كرده ايم كه رسول خدا روز قيامت از ما شكوه نكند؟ «َو قاَل الرَُّسوُل يا َربِّ إِنَّ 

َقْوِمي اتََّخُذوا هَذا الُْقْرآَن َمْهُجورا: و پيامبر عرضه داشت: پروردگارا! قوم من قرآن را رها كردند».8
امام خمينى  عليه در گفتارى از اينكه تمام عمر خود را در راه قرآن صرف نكرده، تأسف مى خورد و به 
حوزه ها و دانشگاه ها سفارش مى كند كه قرآن و ابعاد گوناگون آن را در همه رشته ها، مقصد اعلى قرار دهند 

تا مبادا در آخر عمر بر ايام جوانى تأسف بخورند.9
مالصدرا در مقدمه تفسير سوره واقعه مى گويد: «بسيار به مطالعه كتب حكما پرداختم تا آنجا كه گمان 
كردم كسى هستم؛ ولى همين كه كمى بصيرتم باز شد، خودم را از علوم واقعى خالى ديدم. در آخر عمر به 
فكر رفتم كه به سراغ تدبر در قرآن و روايات محّمد و آل محّمد بروم. يقين كردم كه كارم بى اساس بوده 
است؛ زيرا در طول عمرم به جاى نور در سايه ايستاده بودم. از غصه جانم آتش گرفت و قلبم شعله كشيد».10

4.فرستادن صلوات
: صلوات بر پيامبر  فرستيد».  ِ﹪ِ︊ َ﹙︀َة َ︻َ﹙﹩ ا﹜﹠ُ ُ︭ «ا﹜

صلوات كليد اســتجابت دعا و ســبب سنگين شــدن ميزان مؤمن در قيامت مى شــود. قرآن كريم 
﹙﹫﹞︀: خدا و  ْ︧ ﹙ُِ﹞﹢ا َ︑ َ︨ ﹙ّ﹢ا َ︻َ﹙ْ﹫ِ﹥ َو  َ︮ َ﹟ آَ﹝ُ﹠﹢ا  َ︀ ا﹜ُ︢ َّأ ︀ ِ﹪ِ︊ ﹙ّ﹢َن َ︻َ﹙﹩ ا﹜﹠ُ َ︭ ُ ﹤ُ︐َ﹊َِ﹑﹞َ مى فرمايد:«إِنُ ا﹜﹙َُ﹥ َو
فرشتگانش بر پيامبر درود مى فرستند، اى كسانى كه ايمان آورده ايد، بر او درود فرستيد و سالم گوييد 

و كامال تسليم (فرمان او) باشيد».11
از امام صادقq نقل شده است: «روزى رسول خدا به امير مؤمنان فرمود: آيا به تو مژده ندهم؟ 

امير مؤمنان فرمود: بله، پدر و مادرم به فدايت، شما همواره به خوبي ها مژده داده ايد. 
پيامبر فرمود: جبرئيل به تازگى براى من خبر خوشى آورده است. 

امير مؤمنان پرسيدند: اى رسول خدا! چه خبرى براى شما آورده است؟
 فرمود: جبرئيل به من خبر داد كه هر كس از اّمت من هنگام فرستادن  صلوات  بر من، بر اهل بيت من نيز 
صلوات  بفرستد، درهاى آسمان براى او گشوده مى شود و فرشتگان هفتاد درود بر او مى فرستند، و اين خود 
باعث فرو ريختن گناهان است. پس گناهان او مانند برگ درختان فرو مى ريزد، و خداوند خطاب مى كند: 
اى بنده من، تو را پذيرفتم، بخت خوش همراه تو باد. اى فرشتگان من، شما هفتاد بار بر او درود فرستيد و 

من هفتصد بار بر او درود مى فرستم. 
آن گاه پيامبر فرمود: اما اگر تنها بر من صلوات بفرستد و اهل بيت مرا به من ملحق نسازد، ميان دعاى او و آسمان 
هفتاد حجاب حائل مى شود و خداوند بزرگ به آن بنده خطاب مى كند: تو را نپذيرفتم، بخت خوش همراه تو 
مباد. اى فرشتگان من! دعاى او را به آسمان باال نبريد تا اينكه عترت پيامبرش را در فرستادن  صلوات به پيامبر 

ملحق كند. پس همواره دعايش در حجاب خواهد بود تا اهل بيت مرا به من ملحق سازد».12 

پي نوشت:
١. ︑︿ ا﹜︺﹆﹢ل؛ ص٤٨٧.

.٢. ︵﹥: ١٢٤
.﹤آ ﹏ذ ︒  ︋﹤﹡﹢﹝﹡ ︣﹫︧﹀︑ .٣

٤. د︨︐︽﹫︉؛ ﹝︺︀د؛ ص١٤.
٥. دا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹝︺﹠﹢ی؛ ص١٠٦.

.٦. ﹝︤﹝﹏: ٢٠
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︻︀﹜﹞﹥ ا﹨﹏ ︋﹫️
r  ﹤﹞﹢︭︺﹞ ︣ت︱ ﹩﹝﹚︻ ︀ی﹨ ﹩﹎︥و ﹩ ︨︣ر ︋

احمد موحدى(طلبه سطح سه مركز تخصصى تبليغ)

︣︊﹠﹞ ︩﹫﹁ ﹤﹡﹢﹝﹡  ︣︊﹠﹞

ظهور و گسترش دين 
اســالم، باعث رشد و 
بالندگي زنان در پرتو 
قوانين الهي شد. پيامبر 
اســالم با آزادساختن 
زنــان از قيد و بندهاي جاهلي و ســوق دادن 
آنان به ســوي ارزش ها و كماالت انساني، 
شــخصيت واقعي آنان را به جامعه بشــري 
معرفي كرد. در اين ميان، زنان بزرگوار خاندان 
عصمت و طهارتt كه در دامن واليت و 
امامت بزرگ شده اند، همواره به ارزش هاي 
واالي انســاني آراسته و نمونه هاي برجسته 

اخالقي بوده اند.
حضرت فاطمه معصومهr مصداق يكي از 
بانوان بافضيلت و واالمقام خاندان نبوت است 
كه به مقامات باالي علمي و معنوي رســيد، 
به طورى كه حضرت امام صادقq در شأن 
ايشــان فرمود: بانويى از فرزندان من در قم از 
دنيا مى  رود كه اســمش فاطمه دختر موسى 
است و به شــفاعت او همه شيعيان من وارد 

بهشت مى  شوند. 1
يكــى از بارزتريــن ويژگى هــاى حضرت 
معصومه محدثه بودن ايشــان است؛ به اين 
معنا كه ايشــان جزو راويان حديث شمرده 
شــده اند. فشارهاي سياســي و ظلم و جور 
عباسيان در دوران زندگاني حضرت معصومه 
سبب شــده بود كه نقل احاديث بسيار دشوار 
گردد. با اين حال، نام آن حضرت در سلســله 
راويان چند حديث باقي مانده است كه بيانگر 
«محدثه بودن» آن حضرت است. همه اين 
احاديث بر محور «امامت و واليت» اســتوار 
اســت كه از باب تبرك، برخــي از رواياتي را 
كه حضرت معصومهr نقــل كرده، بيان 

مي كنيم:

ابوالخيـر شـمس الدين محمـد بن محمد بن جـزرى شـافعى (م 833) 
نقـل مى كنـد: حضرت معصومـهr و خواهرانش (زينـب و ام كلثوم) 
فرمودنـد: حديـث كـرد بـراى مـا فاطمه دختـر امـام صـادقq و او از 
فاطمـه دختـر امام باقـر، از فاطمه دختر علـي بن الحسـين، از فاطمه و 
سـكينه دختـران امام حسـين و آنـان از ام كلثوم دختـر حضرت فاطمه 
زهـراr نقـل كردند كـه فاطمه زهرا دختر رسـول ا لّلــه فرمود: «أنسـيتم  قول رسـول 
اّهللا يـوم غديـر خـم: ﹝﹟ ﹋﹠ـ️ ﹝﹢﹐ه ﹁︺﹙ـ﹪ ﹝ـ﹢﹐ه و ﹇﹢﹜﹥: أ﹡ـ️ ﹝﹠﹪︋ ﹞﹠︤﹜ـ﹤ ﹨︀رون 
﹝ـ﹟ ﹝﹢︨ـ﹩؛ آيـا فرامـوش كرديـد سـخن رسـول خـدا را در روز غدير خـم كه فرمـود: هر كه 
مـن مـوالي اويـم، علي هـم موالي او اسـت و فرمـود: اي علي تو بـراي من، هماننـد هارون 

براي موسى هسـتي». 2
حديث بعدى حديث ثواب دوستي آل محمد است؛ حديثى بسيار زيبا و معروف به حديث 

فاطميات:
️ إ︋︣ا﹨﹫﹛  ﹠ ️ ﹝ّ﹞︡ ا﹜︣︲﹢ي ︻﹟ ﹁︀︵﹞﹤︋  ﹠ ️ ا﹜︧﹫﹟ ا﹜︣︲﹢ي ︻﹟ ﹁︀︵﹞﹤︋  ﹠  ︋﹥﹝︵︀﹁ ﹟︻
️ ﹝ّ﹞︡ ا﹜﹞﹢︨ــ﹢ي ︻﹟ ﹁︀︵﹞﹤  ﹠ ️ ا﹜︧ــ﹟ ا﹜︣︲﹢ي ︻﹟ ﹁︀︵﹞﹤︋  ﹠ ا﹜︣︲﹢ي ︻﹟ ﹁︀︵﹞﹤︋ 
 ﹪﹠﹫︧﹛ا ﹜︫︀﹨ ﹪︋أ ️ ﹠  ︋﹥﹝︵︀﹁ ﹟︻ ﹪﹠﹫︧﹛ا ﹟︧﹛ا ️ ﹠ ️ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ا﹜︺﹙﹢ي ︻﹟ ﹁︀︵﹞﹤︋  ﹠︋
﹟ ﹝﹢︨﹩ ا﹜﹞︊︣﹇︹   ︋︡﹝أ ️ ﹠ ﹟ ﹝﹢︨﹩ ا﹜﹞︊︣﹇︹ ︻﹟ ﹁︀︵﹞﹤︋   ︋︡﹝ا ﹟  ︋︡﹝ّ﹞ ️ ﹠  ︋﹥﹝︵︀﹁ ﹟︻
 ﹥﹝︵︀﹁ ﹟︻ q︀︲︣﹛︧ــ﹟ ا﹛︀م أ︋﹪ ا﹞﹐ا ️ ﹠ ️ ﹝﹢︨ــ﹩ ا﹜﹞︊︣﹇︹ ︻﹟ ﹁︀︵﹞﹤︋  ﹠  ︋﹥﹝︵︀﹁ ﹟︻
 ﹟︻ q︣﹇︀︊﹛ا ️ ﹠  ︋﹥﹝︵︀﹁ ﹟︻ qا﹜︭︀دق ️ ﹠ ﹑م ︻﹟ ﹁︀︵﹞﹤︋  ّ︧ ﹟ ︗︺﹀︣ ︻﹙﹫﹥ ا﹜  ︋﹩︨﹢﹞ ️ ﹠︋
 ︉﹠ز ﹟︻ q﹟﹫︧﹛أ︋﹪ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ا ️ ﹠  ︋﹥﹝︵︀﹁ ﹟︻ qا﹜︧︖︀د ﹟﹫︧﹛ا ﹟  ︋﹪﹚︻ ️ ﹠  ︋﹥﹝︵︀﹁

:﹤﹚ّ﹛︀ل ر︨﹢ل ا﹇ :️﹛︀﹇ ﹤﹚ّ﹛ر︨﹢ل ا ️ ﹠ ︋﹥﹝︵︀﹁ ﹟︻ q﹟﹫﹠﹞﹣﹝﹛︣ا﹫﹞أ ️ ﹠︋
﹫︡ا؛ آگاه باشيد! هركس كه بر محبت و دوستى آل  «أ﹐ ﹝﹟ ﹝︀ت ︻﹙﹩ ︉ آل ﹝﹞︡ ﹝︀ت︫ 

محمد بميرد، شهيد از دنيا رفته است». 3
حديث معراج سومين حديثى است كه از طريق حضرت معصومهr نقل شده است.

ابى محمد بن احمد بن على قمى در كتاُب الُمَسلَسالت نقل مى كند: 
 ﹥ُ﹝َ︵ِ︀﹁َ ﹪﹠ِ︐ْ︔َ ُ︡ َ ْ️ َ﹛︀﹇َ q︀︲َ ِ︣ ﹩  ا﹜ َ︨ ﹢﹞ُ ﹟  ︋ ِ﹪﹚ِ︻َ ️ ﹠  ︋﹥ُ﹝َ︵ِ︀﹁َ ︀﹠َ︐ْ︔َ ُ︡ َ ︀َل﹇َ ︿َ﹠ََْأ ﹟  ︋ ُ︣ ﹊َْ︋ ﹪﹠ِ︔َ ُ︡ َ
 ْ️ َ﹛︀﹇َ q ٍ︡ ُ﹝َ﹞ُ ﹟  ︋ ِ︣ ﹀َ︺ْ︗َ ️ ﹠  ︋﹥ُ﹝َ︵ِ︀﹁َ ︀﹠َ︐ْ︔َ ُ︡ َ ﹟َ﹚ْ﹇ُ q ٍ︣ ﹀َ︺ْ︗َ ﹟  ︋ ﹩ َ︨ ︉ُ َو ُأمّ ُ﹋ْ﹙ُ︓﹢ٍم ︋ََ﹠︀ُت  ُ﹝﹢ ﹠ََْو َز
 ْ️ َ﹛︀﹇َ q﹟ِ﹫ْ َ︧ ُْ﹛ا ﹟ ︋ ِ﹪﹚ِ︻َ ️ ﹠ ︋﹥ُ﹝َ︵ِ︀﹁َ ﹪﹠ِ︐ْ︔َ ُ︡ َ ْ️ َ﹛︀﹇َ qء﹪﹚ِ︻َ ﹟ ︋ ِ︡ ُ﹝َ﹞ُ ️ ﹠ ︋﹥ُ﹝َ︵ِ︀﹁َ ﹪﹠ِ︐ْ︔َ ُ︡ َ
 ﹥َ﹝َ︵ِ︀﹁َ ﹟ْ︻َ qء﹪﹚ِ︻َ ️ ﹠ ﹟ َ︻ِ﹙﹪ءq َ︻ْ﹟ ُأمِ ُ﹋ْ﹙ُ︓﹢ٍم︋  ــْ﹫ِ﹟︋  َ︧ ُْ﹛ا ︀︐َ﹠َْ︋ ــَ﹊ْ﹫َ﹠ُ﹤ ا ُ︨ َ︔ْ︐ِ﹠﹪ َ﹁︀ِ︵َ﹞ُ﹤ َو  ُ︡ َ

:﹤ُِ﹚﹛َل ا﹢ ُ︨ ️ُ َر ︺ْ﹝ِ َ︨  ْ️ َ﹛︀﹇َ ﹤ُِ﹚﹛ِل ا﹢ ُ︨ ️ َر ﹠︋
َ﹁ٍ﹤ َو َ︻َ﹙ْ﹫َ︀ ︋َ︀ٌب  ٍة ︋َْ﹫َ︱︀َء ُ﹝َ︖﹢ُ ٍ︣ ِ﹝ْ﹟ ُدرُ ْ︭ ︅َِذا أََ﹡︀ ︋َِ﹆ ﹁َ ﹥َ ️ُ ا﹜َْ︖﹠ُ ﹚ْ َ︠ َ﹞︀ِء َد ُ︧ َي ︋ِ﹪ إِ﹜َ﹩ ا﹜ ِ︣ ْ︨ ︀ ُأ «َُ﹆﹢ُل  ﹜َ﹞ُ
 ٌ︡ ُ﹝َ﹞ُ ﹤ُُ﹚﹛︊َ︀ِب ﹜َ︀ إِ﹜ََ﹥ إِ﹜︀ُ ا ︅َِذا َ﹝ْ﹊ُ︐﹢ٌب َ︻َ﹙﹩ ا﹜ْ ﹁َ ﹪ ِ︨ ️ُ َرْأ ︺ْ﹁َ َ︣ ﹁َ ٌ︣ ︐ْ ِ︨ ︊َ︀ِب  رِ َو ا﹜َْ﹫︀ُ﹇﹢ِت َو َ︻َ﹙﹩ ا﹜ْ ّ︡ ﹛︀ِ︋ ﹏ٌُ﹚﹊َ﹞ُ
﹢ُل ا﹜﹙ُِ﹥ َ︻ِ﹙﹪آ َو﹜ِ﹪ّ ا﹜َْ﹆ْ﹢م؛ وقتي مرا به آسمان بردند و داخل بهشت شدم، در آنجا قصري از دّر  ُ︨ َر
و ياقوت بود و بر در آن پرده اي آويخته بود. سرم را بلند كردم، ديدم بر در نوشته است: خدايي جز 

خداي يگانه نيست و محمد رسول خداست و علي ولي و صاحب اختيار مردم است».  4

رتبـه و مقـام علمـى حضـرت معصومـه غيـر قابـل توصيف اسـت. مؤيـد كالم مـا اين 
حكايت شـنيدنى اسـت:

روزي جمعي از شيعيان به قصد ديدار امام موسي بن جعفرq به مدينه منوره مشرف شدند 
و پرسش هايي داشتند كه مي خواستند از محضر امام كاظمq بپرسند؛ اما امامq در سفر 
بود. ايشان پرسش هاي خود را نوشتند و به حضرت معصومه تحويل دادند. روز بعد كه مي 
 qشرفياب شدند. امام كاظم qخواستند از مدينه به سوي وطن خود برگردند، براي دريافت پاسخ به منزل  امام
مراجعت نفرموده بود و آنان امكان توقف نداشتند؛ از اين رو حضرت معصومهr پاسخ آن پرسش ها را نوشت و به 
آنان داد. آنان با خوشحالي فراوان از مدينه خارج شدند. در مسير با امام كاظم روبه رو  شدند و داستان خود را براي آن 
حضرت شرح دادند. امام كاظم وقتى  پرسش هاي آنان و پاسخ هاي دخترش (حضرت معصومهr ) را مالحظه 

كرد، سه بار فرمود: «فداها ابوها؛ پدرش فدايش باد!». 5
باتوجه به اينكه حضرت معصومهr  به هنگام دستگيري پدر، كودكي بيش نبود، اين واقعه از جايگاه رفيع و دانش 

بسيار آن حضرت  در آن سنين حكايت مي كند و نشان از هوش و درايت فراوان ايشان دارد.
آيت ا للّـه حسن رمضانى مى گفت: چندين سال قبل، دانشگاه قم براى تجليل از مقام حضرت فاطمه معصومه
r گردهمايى تشكيل داد و از من خواستند كه واسطه شوم و حضرت استاد عالمه حسن زاده آملى را براى اين 
مجمع دعوت كنم. معموًال حضرت استاد به دليل كسالت و اشتغاالت فراوانشان اين دعوت ها را قبول نمى  كردند؛ 
اما وقتى اين مسئله را مطرح كردم با كمال صفا و صميميت و تمام وجود، سريعاً قبول كردند. حتى با مسئوالن 
آنجا تماسى نگرفتيم كه وسيله اى براى حضور استاد در مراسم بفرستند. خود ايشان به محل جلسه تشريف آوردند 
و به محض حضور در مجلس، جلسه منقلب شد. قرار نبود ايشان سخنى بگويند؛ اما اصرار مسئوالن و ديگران 
ايشان را به حرف آورد و جمله اى كه با تمام وجود فرمودند و همه را منقلب كرد، اين بود: «اگر براى من ممكن بود 
و مواجه با مشكل نمى   شدم براى تجليل از شخصيتى مانند فاطمه معصومهr اين مسير را سينه خيز مى  آمدم!» 6

مشــهور اســت مالصدرا در زمانى كه دركهك مســتقر بود، هر گاه به مشكل علمى 
برمى خورد به حضرت معصومه پناه مي برد و معضالت علمى خودش را با حضور دركنار 
قبر كريمه اهل بيت حل مى كرد. حضرت آيت ا للّـه العظمى اراكى بخشى از تأليفات خود 
را دركنارمرقد مطهر حضرت معصومه نوشته اند.7 مرحوم آيت ا للّـه سيدمحمود مرعشى 
نجفى، پدر آيت ا للّـه العظمى سيدشهاب الدين مرعشى نجفى(ره) بسيار عالقه  مند بود كه 
محل قبر شريف حضرت فاطمه زهراr را به دست آورد. ختم مجّربى انتخاب كرد و چهل شب به آن پرداخت. 
شــب چهلم پس از به پايان رساندن ختم و توسل بسيار، استراحت كرد. در عالم رؤيا به محضر مقدس حضرت 
︊َ﹫️»؛ يعنى به دامان كريمه اهل بيت  َ﹞ِ﹤ اَْ﹨﹏ ا﹜ْ ِ︣ امام صادقq مشرف شد. امام به ايشان فرمودند: «َ︻َ﹙ْ﹫َ﹉ ︋َِ﹊
چنگ بزن.  ايشان به گمان اينكه منظور امام، حضرت فاطمه زهراr  است، عرض كرد: قربانت گردم، من اين 
ختم قرآن را براى دانستن محل دقيق قبر شريف آن حضرت گرفتم تا بهتر به زيارتش مشرف شوم.  امام فرمود: 
منظور من، قبر شريف حضرت معصومهr در قم است.  سپس افزود: به دليل مصالحى خداوند مى خواهد محل 
قبر شريف حضرت فاطمه زهراr پنهان بماند؛ از اين رو قبر حضرت معصومه را تجلي گاه قبر شريف حضرت 
فاطمه زهراr  قرار داده است. اگر قرار بود قبر آن حضرت ظاهر باشد و جالل و جبروتى براى آن مقدر بود، خداوند 

همان جالل و جبروت را به قبر مطهر حضرت معصومهr داده است.
  rمرحوم آيت ا للّـه مرعشى نجفى بى درنگ همراه خانواده اش نجف اشرف را به قصد زيارت كريمه اهل بيت

ترك كرد.

پي نوشت:
︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج٥٧،  ١ . ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 

ص٢١٦.
﹢︫︐︣ی، ﹇︀︲﹩ ﹡﹢را ﹜ّ﹙ـ﹥؛ ا﹆︀ق   ︫. ٢
ا﹜﹅ و از﹨︀ق ا﹜︊︀︵﹏؛ ج٦، ص٢٨٢.
︣ا﹡﹪، ︻︊︡ا ﹜ّ﹙ـ﹥؛ ︻﹢ا﹜﹛ ا﹜︺﹙﹢م و   ︋. ٣

ا﹜﹞︺︀رف؛ ج٢١، ص٣٥٤.
︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج٦٥،  ٤ . ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 

ص٧٦.
٥ . ﹋︣﹞﹥ ا﹨﹏ ︋﹫️؛ ص٦٣.

︊︣﹎︤اری ﹁︀رس.  ︠. ٦
﹥ ﹡﹆﹏ از ﹝﹆︀م  ︣ازی︋  ️ ا ﹜ّ﹙ـ﹥︠  ٧ . آ
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﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

تاريخ درباره  حوادث و اتفاقات پس از شــهادت 
رســول خدا به ويــژه رويدادهاى منجر به 
شــهادت حضرت زهراr داراى اختالفاتى 
است. بدون شــك افرادى از انعكاس صحيح 
اين اخبار رضايت نداشته و سعى بر از بين بردن 
آنها داشته اند. اما به هر حال از البه الى صفحات 
كتاب هاى تاريخى و حديثى مى توان تقويمى را 
ترتيــب داد كه ما را به حوادث آن روزها نزديك 
كند. روزشمار حوادث فاطميه كه در ادامه مى آيد 
طبق اســناد و مداركى است كه در كتاب ارزنده 
«الهجوم علــى بيت فاطمه عليها الســالم» 
تأليف عبدالزهرا مهدى، جمع آورى شده است 
و بر گرفته از كتاب «دانشنامه شهادت حضرت 
زهرا عليها السالم» تأليف حجت السالم على 

لباف، است. 

●شهادت جانگداز خاتم 
دو︫﹠︊﹥
︣﹀  ︮٢٨

االنبياء
●تشكيل سقيفه  

بنى ساعده
●غصب خالفت

خبر رحلت پيامبر اسالم(صلى ا للّـه عليه وآله سلم) 
در مدينه پيچيد. اميرالمؤمنين(عليه السالم) كه تا 
آخرين لحظه  هاى حيات مبارك پيامبر، مشغول 
خدمت گزارى بود، اســباب غسل و كفن را آماده 
 كرد؛ اما كمى آن طرف تر، برخى از صحابه سپاه 
اسامه را ترك كرده، در «سقيفه» مشغول انتخاب 

خليفه بعد از پيامبر بودند.

●اخذ بيعت اجبارى از  ﹤︊﹠  ︫﹤︨
︦ از  ﹉ روز︎ 

و﹁︀ت
ساكنان مدينه(بيعت 

عمومى)
●احتجاج 

امير المؤمنينq درباره 
خالفت در مسجد النبى و مراجعه به منزل
اداى نماز مسلمانان بر بدن پيامبر●

●تغســيل بدن خاتم االنبيا توســط امير 
qالمؤمنين

آخرين روز ماه صفر بود و پيكر رسول خدا در مسجد 
قرار گرفته بود تا مردم بر آن نماز بخوانند؛ اما اهل 
ســقيفه آن روز را روز «بيعت عمومى» با خليفه 
اول ناميده بودند. اميرالمؤمنين(عليه السالم) به 

آنها كه مشــغول بيعت گرفتن بودند فرمود: كار 
شــما دير نمى شود، قبل از آن بايد بر پيكر پيامبر 
نماز بخوانيم و ايشــان را دفن كنيم؛ اما پاسخى 
نگرفت. كم كم هوا تاريك شــد، اما پيكر پيامبر 

هنوز روى زمين مانده بود. 

●تدفين غريبانه  بدن  ﹤︊﹠ ︀︫ر 
︦ از  دو روز︎ 

و﹁︀ت
پيامبر در نيمه شب 
qتوسط امير المؤمنين

●اولين روز از ايام 
جمع آورى قرآن توسط 

qاميرالمؤمنين
●اوليــن روز از ايام تحص در بيت فاطمهr و 

عدم بيعت با غاصبان خالفت

●سومين روز از ايام 
︀ر روز ︗﹞︺﹥

︎︦ از و﹁︀ت
جمع آورى قرآن 

●سومين روز از ايام 
rتحصن در بيت فاطمه

●هجوم اول به خانه 
فاطمهr؛ هجوم منجر به شكست تحصن

●اولين نوبت از استنصارهاى شبانه
شــاخصه هاى اين هجوم عبارت اند از: دستور 
ابوبكر مبنى بر هجــوم؛ فرماندهى مهاجمين 
توســط عمر بن خطاب؛ آوردن آتش؛ احتجاج 
حضرت زهراr با مهاجمين؛ امتناع بنى هاشم از 
بيعت؛ برداشتن سالح توسط برخى از متحصنين 
مانند زبير؛ تهديــد به احراق بيت و انهدام آن، در 
صورت عدم خروج متحصنين؛ جمع آورى هيزم 
جهــت افروختن آتش به منظــور اخذ بيعت از 
متحصنين؛ خنثى سازى توطئه  مهاجمين توسط 
حضرت زهراr؛ ورود مهاجمين به بيت فاطمه

r؛ شكسته شدن تحصن. 

●ايام مطالبه  ميراث و سهم  ︦ از︫﹠︊﹥ ︎﹠︕ روز︎ 
 و﹁︀ت

ذى القربا توسط حضرت 
rفاطمه

●دومين نوبت از 
استنصارهاى شبانه

زخم هاى برخواسته از كينه كه با غصب خالفت 
و هجوم به خانه بر دل فاطمهr نشســته بود، 
هنوز مرهم نيافته بود كه شنيد خليفه اول، اموال 

پيامبر(صلى ا للّـه عليه وآله ) را كه سهم االرث او 
بود، مصادره كرده اســت. حضرت، سراغ ابوبكر 
رفت تا حق خود را بگيرد؛ اما ابوبكر پاســخ داد: 
«از پدرت شــنيدم كه مى گفت: ما پيامبران ارث 
نمى گذاريم». آن شب نيز، براى دومين بار فاطمه، 
همســر و فرزندانش براى اتمــام حجت با امت 
پيامبر، خانه  هاى آنها را دق الباب كردند؛ تالشى 

كه بازهم بى نتيجه ماند. 

●ايام مطالبه  ميراث و سهم  ︦ دو︫﹠︊﹥ ﹨﹀️ روز︎ 
از و﹁︀ت

ذى القربا توسط حضرت 
rفاطمه

●بى وفايى صحابه 
در يارى رساندن به 

qامير المؤمنين
●عرضه  قرآن توســط امير المؤمنينq و ايراد 

خطبه  وسيله
كار جمع آورى قرآن، ششــم ربيع به پايان رسيد. 
حضرت على(عليه السالم) وارد مسجد شد و ديد 
خليفه و يارانش در خانه خدا نشســته اند. فرياد زد: 
« اى مردم! كار جمع آورى قرآن به پايان رســيد. 
شأن نزول ها، ناسخ و منســوخ و تأويل  ها در اين 

كتاب مشخص شــده، تا روز قيامت 
كسى نگويد من كتاب خدا را براى تان 
نياوردم». سكوت مسجد را پر كرده 
بود. حضرت ادامــه داد: «حاال قرآن 
كه يكى از ثقلين است، در دست من 
قرار دارد؛ من كه ثقل ديگر هستم». 
يكى از صحابه با گستاخى گفت: «نزد 
ما قرآن وجود دارد. ما را به شما احتياجى 
نيســت». امام خطبه اى آتشين را در 
مســجد ايراد كرد: « اى مردم! مگر 
نشــنيديد كه روز غديــر پيامبر چه 
فرمود؟ من كنت مــواله فهذا على 
مواله. مگر آن روز آيه نازل نشــد كه 

دين شما كامل گشت؟  اى مردم...».

●ايام مطالبه   ﹤︊﹠  ︫︕﹠︎
︦ از  ده روز︎ 

و﹁︀ت
ميراث و سهم 

ذى القربا توسط حضرت 
rفاطمه

︣ا﹡﹥ ﹁﹢﹚﹫﹡
روز︫﹞︀ر ﹢ادث ﹁︀︵﹞ـــــــّ﹫﹥

هادى الياسى (طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

r﹤﹞﹢︭︺﹞ ︣ت︱ ﹤︲رو ︩ ﹫﹁  ︣︊﹠﹞

﹑ُم  ُ︧ ️َ َو﹜ِ﹩ِ ا ﹜ّ﹙ـــ﹥  ، اَ﹜ ْ︠ ﹑ُم َ︻َ﹙ْ﹫ِ﹈ ︀ اُ ُ︧ اَ﹜
 ︀ ﹈ِ﹫ْ﹚َ︻َ ُم﹑ ُ︧ َ﹤ َو﹜ِ﹩ِ ا ﹜ّ﹙ـِ﹥ ، اَ﹜ ُ﹝︻َ ︀ ﹈ِ﹫ْ﹚َ︻َ
 1 ﹤︑ُ︀﹋ َ︣ ﹩ ︋ِْ﹟ َ︗ْ︺َ﹀︣ َو َرَْ﹞ُ﹤ ا ﹜ّ﹙ـِ﹥ َو ︋َ َ︨ ﹢ُ﹞ َ️ ﹠ِْ︋

اى غبار آستانت، آبروى اهل قم
داده زينت خاك زوارت بـه روى اهل قم 

وصف تو محفل به محفل، گفتگوى اهل 
قم

روز و شب چشم عناياتت به سوى اهل قم
آفتاب و ماه، تا در چـرِخ گيتى  پرور است
سايه گلدسته هايت بر سِر اين كشور است
اى به جان و پيكر پاكت، سالم فاطمه
بضعـه پيغمبـر اكـرم، تمــام فاطمه
از دهـانت ريختــه ُدِرّ كـالِم فاطمه

بر تو چون زهرا برازنده است، ناِم فاطمه
گفتگويت ياد از «اّم ابيهـا» مى كند
تا رضا روى تو بيند، ياد زهرا مى كند

شعلـه داغ پـدر بـر سينـه مى  زد آذرت
بود از هجر رضا سـوز دل و چشم ترت
حيف در سّن جوانـى مثل زهرا مادرت
بعد هفده روز پر زد مرغ روح از پيكرت

كس نداند آتش داغت به اهل قم چه كرد
با دل زار رضـا آن حجت هشتم، چه كرد
اهل قم كز مكتبت علم حـديث آموختند
پاى تا سر در عزايت چون شرار افروختند

ديده بر تابوت تو از چار جانب دوختند
روز تشييعت به ياد دفن زهرا سوختند

پيكر پـاك تـو را روز از زميـن برداشتند
  جسم زهرا را  دل  شب  در لحد  بگذاشتند 2

گر چه ديدار برادر نرسيدى بانو!
بدنى زير سم اسب نديدى بانو!
خبِر چند برادر تو شنيدى اّما

سِر نى آية قرآن نشنيدى بانو!
داغ مرگ همه اصحاب چشيدى آرى

درد كعب نى و سيلى نچشيدى بانو!
شعلة هجر برادر جگرت را سوزاند

رأس او را سر بازار نديدى بانو!
عمه ات زينب مظلومه به ويرانه اسير
تو به قم خلوت محراب گزيدى بانو!

احترامت همه جا حفظ شد اى بنت رسول!
چون نسيمى سوى قم پاك وزيدى بانو!3

حضرت معصومه سالم اهللاَّ عليها به عزم 
ديدار برادرشــان از مدينه به سمت توس 
حركت كرد وقتى كه به ســاوه رســيدند، 
حضرت معصومه(ع) بيمار شــد، پرسيد از 
اين مكان تا قم چقدر راه اســت؟ عرض 
كردند: ده فرسخ، به خدمتكار دستور داده 
كه به جانب قم رهســپار گردند.چون خبر 
ورود آن بانوى با عظمت به آل سعد رسيد، 
همگى به اتفاق به اســتقبال او رفتند تا او 
را به قم دعوت كنند. در ميان آنها موســى 
بن خزرج به كاروان حضرت معصومه(ع) 
رســيد، زمام شتر آن حضرت را گرفته و به 

طرف قم آمد و در منزل خود با كمال افتخار 
از آن بانو پذيريى كــرد، ولى پس از 16 يا 
17 روز آن بانــوى ارجمند، رخت از جهان 

بربست .4
اما دلها بسوزد:

براى حضرت زينب (س) و مخدراتى كه 
وقتى خواستند وارد شهر شام شوند ... 

راوى گويد: هجده ســر بريده بر نيزه را به 
همراه اســرا حركت دادند. چون نزديك 
دمشق رســيدند، ام كلثوم به شمر   كه در 
ميان آنها بود   نزديك شد و گفت: حاجتى 
دارم! گفت چه حاجتــى؟ فرمود: چون ما 
را وارد شــهر كرديد، از دروازه اى ببريد كه 
تماشاگران كم ترى داشته باشد؛ و از اينان 
بخواه كه ســرها را از محمــل ها بيرون 
بياورند و از مــا دور كنند. زيرا از بس با اين 

حال به ما نگاه كردند خوار گشته ايم!
شمر در پاسخ درخواست ايشان فرمان داد 
تا سرها را در وسط محمل ها بر نيزه كنند 
و آنان را از ميان تماشاچيان با همين حالت 

حركت داد تا به دروازه ى شام رسيد! 5
پى نوشت ها:

( ︀﹫﹚︻ ﹤م ا ﹜ّ﹙ـ﹑ ١ ﹁︣ازی از ز︀رت ﹡︀﹝﹥ ︱︣ت ﹝︺︭﹢﹝﹥ (︨ 
︀ز﹎︀ر ︀︻︣ گ را﹡﹆︡ر ︀ج  ︾﹑﹝︣︲︀ ︨  ٢ ︫︺︣  از︫ 
︀︻︣ ﹎︣ا﹡﹆︡ر آ﹇︀ی ﹝﹞﹢د ژو﹜﹫︡ه ٣ ︫︺︣ از︫ 

︀را﹐﹡﹢ار، ج ٥٧، ص ٢١٩  ︋،︣﹇︀︋︡﹝ّ﹞ ،﹩︧﹚︖﹞  ٤
﹥ ﹡﹆﹏ از آن ﹡﹀︦ ا﹜﹞﹞﹢م،  ٥  ا ﹜ّ﹙ـــ﹢ف، ص ١٥٦   ١٥٥؛ و︋ 
٤٣٠   ٤٢٩؛ و ر. ک. ﹝﹆︐﹏ ا﹜︧﹫﹟ (ع)، ﹝﹆︣م، ص ٣٤٧

﹤﹞﹢︭︺﹞ ︣ت ︱ و﹁︀ت
ياسين شيخ زاده

خليفه سه روز از 
خانه بيرون نيامد. 

برخى شايعه كردند 
كه ابوبكر قصد دارد 
خالفت را به صاحب 

اصلى آن بازگرداند؛ 
اما پس از سه روز 

خليفه از خانه بيرون 
آمد، در حالى كه با 

هم فكرانش سه هدف 
اصلى را مشخص 

كرده بود؛ تثبيت 
قاطعانه خالفت، تأكيد 

بر مصادره فدك و 
بيعت گرفتن از

 .qعلى 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

١٤١٥



خطابه فاطمى در مسجدالنبى●
حضرت زهراr در راه بازپس گيرى حقوق غصب شده  خويش و 
اهل بيتش همچنان تالش مى كرد. از سويى حكومت غاصب كه 
از قدرت و نفوذ بيشترى برخوردار شده بود، فدك كه حق اعطا شده 
فاطمهr توسط پيامبر بود را به فهرست اموال غصب شده 
اضافه كرد. اين  بار دختر پيامبر شمشير سخن از نيام بركشيد و در 
مسجد النبى و در حضور همگان خطابه اى ايراد كرد كه به خطبه  

فدكيه معروف شد. 

●سه روزه  انزواى سياسى ابوبكر
﹤︊﹠︫

 ︦ دواده روز︎ 
از و﹁︀ت

خليفه ســه روز از خانه بيــرون نيامد. برخى 
شايعه كردند كه ابوبكر قصد دارد خالفت را 
به صاحب اصلى آن بازگرداند؛ اما پس از سه 
روز خليفه از خانه بيــرون آمد، در حالى كه با 
هم فكرانش سه هدف اصلى را مشخص كرده بود؛ تثبيت قاطعانه 

 . qخالفت، تأكيد بر مصادره فدك و بيعت گرفتن از على

﹤︊﹠ ︀︫ر 
 ︦ ︫︀﹡︤ده روز︎ 

●مطالبه  فدكاز و﹁︀ت

●ايام مطالبه فدك ﹤︊﹠︪﹊
 ︦ ︋﹫︧️ روز︎ 
از و﹁︀ت

●احتمال وقوع هجوم اصلى
تالش  هاى دختر پيامبر براى بازپس گيرى 
هديــه پدرش ادامه داشــت. بــه همين 
دليل، زمانى كــه ابوبكر روى منبر در حال 
سخنرانى بود، حضرت زهرا وارد مسجد  شد. خليفه حدس مى زد 
كه همسر على برنامه  هايى داشته باشد. با نگرانى سخنرانى اش 
را ادامه داد؛ اما ناگهان فاطمه زهراr گفت: «همه شما شاهد 
هســتيد كه پدرم فدك را به من هبه كرد». مردم تأييد كردند 
كه فدك ارث نيســت. خليفه در فشــار افكار عمومى چاره اى 
جز تســليم نديد. همان لحظه سندى را مبنى بر استرداد فدك 
تنظيم كرد و به حضرت زهراr داد. دختر رسول خدا، در حال 
بازگشت از مســجد بود كه ناگهان فرزند خطاب را مقابل خود 
ديــد. خبر تحويل دادن فدك به عمر رســيده بود و بالفاصله 
خودش را در مســير به صديقه طاهره r رساند. سند فدك را 

به زور از حضرت گرفت و پاره كرد. 

●احتمـال وقـوع هجوم اصلى در ايـن روز يا  دو︫﹠︊﹥
︋﹫︧️ و ﹉ روز 
︎︦ از و﹁︀ت

پس از آن
اين هجوم كه به عنوان هجوم اصلى از آن ياد 
مى شود، شاخصه هايى همانند هجوم اول دارد 
با اين تفات كه در اين زمان كسى جز اهل بيت
t در خانه نيستند و هدف اصلى از هجوم بيعت ستانى از حضرت 
علىq است. اين هجوم بود كه منجر به ضرب و جرح حضرت زهرا

r، سوزاندن در خانه و شهادت حضرت محسنq شد. 

  مقدمــه يكى از قيام هــاى مهمى كه پس از 
واقعه عاشورا شكل گرفت، نهضت مختار ثقفى 
است كه به دليل انتقام از قاتالن شهيدان كربال، 
از اهميت وااليى برخوردار است. درباره رهبر اين 
قيام، ديدگاه ها و سخنان متفاوت و گاه متضادى 
بيان شده است كه متأسفانه عده اى را به سكوت 
درباره اين شــخصيت واداشــته است. بديهى 
است بررسى و كنكاش درباره شخصيت مختار 
مى تواند طليعه اى بــراى پرداخت منصفانه به 

شخصيت او باشد. 
    پى ريـزى قيـام طبـرى در تاريخ خـود درباره 
مختـار و قيـام او چنيـن مـى نويسـد: «مختـار 
آسـتين بـاال زد و گفت: اصـًال روش و آيين و دين 
مـا اين نيسـت كه قاتـالن امام حسـين را وا نهيم 
تـا در كمـال امنيـت راه بروند. چه بـد يارانى براى 
آل محمـد در دنيـا هسـتيم! پـس همان گونه مرا 
كـذاب ناميده انـد، امـا از خـدا كمـك مى گيـرم. 
خـدا را شـاكرم تـا مـرا شمشـيرى قـرار داد كـه 
دشـمنان آنهـا را بـا آن مى زنـم و دفـع مى كنم و 
مـرا نيـزه اى قـرار داد كه اينهـا را بـا آن بزنم و خدا 

مـرا انتقـام گيرنده خـون آنان قـرار داده».1
    دشـمنى نسـبت بـه مختـار كمتـر كتابى از 
اهـل سـنت وجـود دارد كه شـخصيت مختـار را 
مطـرح كنـد و بـه او ناسـزا نگويد. كمتريـن اين 
ناسـزاها «كذاب» اسـت. وقتى مختار لشـكرى 
به جنگ شـاميان فرسـتاد، ابراهيـم فرزند مالك 
اشـتر فرمانده سـپاهش بود و عبيدا لّلــه بن زياد 
فرماندهـى لشـكر شـاميان را بـر عهده داشـت. 
اوليـن بـار در آنجا «ابـن ضبعان كلبـى» مختار 

را كذاب ناميد.2
   ديـدگاه علمـاى شـيعه از شـخصيت هاى 
معاصـر، آقايـان خويـى، تسـترى، مامقانـى، 
امينـى، نمـازى و محـدث قمـى از مختـار يـاد 

كـرده  و از او دفـاع كرده انـد.
مرحوم مامقانى شش اشكال به مختار دارد؛ اما در 
آخر، ُحسن حالش را مى پذيرد. عدالت و ثاقتش را 
در دو مرحله ثابت نمى داند؛ ولى ُحسن حالش را 
مى پذيرد. مرحوم آقاى خويى چند اشكال مطرح 
مى كند و جواب مى دهد كه به تفصيل نظر ايشان 
طرح و بررسى مى شــود. مرحوم خويى معتقد 
است رواياتى كه در باره مختار وارد شده، دو قسم 
است: يك قسم مختار را مدح مى كند و يك قسم 

ديگر ذم مى كند.
1.روايات مادحه

بن منــذر  جــارود  از  نخســت،  روايــت 
اســت. امام صادقq فرمود: «هيچ يك از زنان 
بنى هاشم شانه به سر نزد و حنا به دست نگذاشت 
و كارشان عزادارى بود؛ تا آنكه مختار سر قاتالن 

را براى ما فرستاد».
آقاى خويى مى فرمايد: اين روايت صحيح است 

و مشكل سند ندارد.
 qروايت دوم از َســدير يا ُسدير است. امام باقر
مى فرمايد: «مختار را سّب نكنيد. همانا او قاتلين 
ما را كشــت و انتقام خون مــا را گرفت و زمينه 
ازدواج زنان خانه نشــين ما را فراهم كرد و در آن 
شرايط سخت، براى ما اموال بسيارى فرستاد و ما 

توانستيم مشكالت را حل كنيم».
روايت سوم از عبدا للّـــه شريك است. شريك 
مى گويد: «روزى بر امام باقرq وارد شــديم و 
روز عيد بود. حضرت نشســته و منتظر بودند كه 
سلمانى بيايد و سر مباركشان را حلق كند. در اين 
بين مردى از اهل كوفه وارد شد و دست حضرت 
را گرفت تا ببوســد. امام اجازه اش نداد و فرمود: 
كيســتى؟ عرض كرد كه من َحَكم، پسر مختار 
بن ابى عبيده ثقفى هســتم و كمى از امام فاصله 
داشــت. امام دست دراز كرد و فرمود: بيا نزديك؛ 
بيــا نزديك. انگار كه مى خواســت او را در دامن 

︣﹝︀ن ﹇ ﹉ ︣ه  ︊︀ر رو︋﹩ از︾
︀ر ︔﹆﹀﹩ ︐﹞ ﹩ ︀︨﹠︫ ️ ﹫︭︫

محسن مروجى(مدرس و پژوهشگر تاريخ و كالم شيعه )

﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

ربيع اآلخر يا همان ربيع الثانى چهارمين ماه قمرى است. از جمله اتفاقات و حوادثى 
كه در اين ماه اتفاق افتاده اســت و مى توان به عنوان مباحثى براى سخنرانى از آنها 

بهره برد عبارت اند از:
قيام توابين

توابين به ســركردگى ســليمان صرد خزاعى به خونخواهى از سيد الشهدا در سال 
65 هجرى در روز دوم ربيع الثانى قيام كردند. بيان عبرت هاى تاريخى از سستى در 
معرفت صحيح امام و لغزش در ســيره سران اين قيام بسيار قابل استفاده است؛ هر 
چند در نهايت با توبه و نثار جانشان از سوى ائمه مورد تحسين قرار گرفتند، اما بيان 

سرگذشت آنان در عدم حمايت به موقع از امام معصوم بسيار راهگشا است.
مرگ هشام بن عبدالملك

روز چهارشــنبه ششم ربيع الثانى سال 125ق در رصافه، هشام بن عبدالملك از دنيا 
رفت و به جهنم واصل شد.

او مردى احول، غليظ، بدخو، بخيل و بر جمع مال حريص بود. دســتور كشــتن زيد 
بن على بن الحسين را صادر كرد و امام باقر و حضرت صادق  را به شام احضار 
كرد و جسارت هاى فراوانى به آن حضرات نمود و آخراالمر امام باقرq را به شهادت 

رساند. نوزده سال و نه ماه و ده روز خالفت كرد و در 53 سالگى به جهنم شتافت.
در زمان ســفاح كه قتل بنى اميه آغاز شده بود و قبرهاى آنها را هم نبش   مى كردند و 
آنچه مى يافتند مي  سوزاندند، وقتى نوبت به قبر وليد رسيد، اثرى در آن باقى نمانده بود 
و از عبدالملك قسمتى از جمجمه اش مانده بود. هنگامى كه قبر هشام را شكافتند بدن 

او هنوز متالشى نشده بود، او را سوزانيدند و خاكسترش را به باد دادند.
انقراض بنى اميه

در دوازدهم اين ماه با ســفاح، اولين خليفه عباســى بيعت شــد، و با انقراض دولت 
بني مروان، دولت بنى اميه به كلى منقرض شد. البته مروان در 27 ذى الحجه كشته 
شد؛ ولى در اين روز با تأسيس دولت بنى عباس رسماً نام بنى اميه از صفحه خالفت 

برچيده شد.
وفات موسى مبرقع

جناب موسى مبرقعq پسر حضرت جوادq در سال 296ق در شهر قم  وفات يافت. 
بنابر قولى ديگر در چهاردهم ربيع الثانى وفات موسى مبرقع واقع شده است. قبر آن 

بزرگوار در چهل اختران قم در خيابان آذر است.
نام ايشان  موسى، كنيه اش ابوجعفر و  لقب آن بزرگوار مبرقع بود. ايشان از فرط زيبايى، 
بر جمال مبارك نقاب مي زد. كليني در كافى به سند معتبر نقل كرده كه جناب موسى 

مبرقع توليت اوقاف را از جانب امام جوادq داشته اند.
كناره گيرى ﹝︺︀و﹤ بن يزيد از خالفت

هنگامى كه يزيد بن معاويه در چهاردهم ربيع االول ســال 64 ق   به دركات جحيم 
شتافت، فرزندش معاويه بر جاى وى نشست. او پس از چهل روز در 25 ربيع الثانى بر 
فراز منبر رفت و خطبه خواند و اعمال پدران خود را ياد كرد و بر جد و پدر خود لعنت كرد 
و از افعال ايشان تبرى جست و گريه شديدى نمود. آنگاه خود را از خالفت خلع نمود.

︨ـــــــ﹢ژه ﹨︀ی ﹝﹠︊ـــــــــ︣
 در ﹝︀ه ر︋﹫ـــــــــــــــ︹ ا﹜︓︀﹡﹩

سيد مهدى رضوى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖١٦︑︣و



خود بنشــاند. همين امام معصوم كه حاضر نشد 
اجازه بدهد دستش را ببوسد. گفت: آقا! پشت سر 
پدرم بدگويى مى كنند! امام فرمود: چه مى گويند؟ 
گفت: مى گويند دروغ گوست. فرمود الحمد  للّـه؛ 
فقط اين را گفتند! گفت: هر چه بگويى من قبول 
دارم. امام فرمود: سبحان ا للّـه! امام زين العابدين 
به ما خبر داد كه پدرم مهرى را به ذمه گرفته بود؛ 
اما نداشته كه بدهد؛ تا اينكه مختار پولى فرستاد و 
آقا قرضش را داد. وقتى ساختمان هاى ما را روى 
سرمان خراب كردند، مگر مختار پول نفرستاد و 
خانه هاى ما را نساخت؟ مگر قاتالن ما را تعقيب 
نكرد و خون ما را نســتاند؟ و سه بار فرمود: رحم 

ا للّـه اباك».
اينها بخشى از روايات است. مرحوم آقاى خويى 
در مقام اســتقصاء و تتبع نبوده اند و 

فقط اين چند روايت را نقل كردند.3
2.روايات ذامه

آقاى خوئى ســپس رواياتى كه در 
مذمت و نكوهش مختار وارد شــده 
است را بيان مى كند كه مهم ترين آن 

روايت شيخ صدوق است.
صدوق در نقل خود مى گويد: «امام 
مجتبىq وقتى به ســاباط مدائن 
رسيد، ايشان را ترور نافرجام كردند. 
فــردى با خنجر به آقــا حمله كرد و 
آن خنجر اثر خودش را گذاشــت و 
ضربــه كارى بود. بعد امام دســتور 
دادند كه مــن را ببريد منطقه بطن 
جريحا. آنجا عموى مختار والى و مسئوليت آن 
منطقه را داشت. آقا را آوردند آنجا و بسترى شدند. 

مختار به همراه عموى خــود به ديدن امام آمد. 
بعد در گوش عمو گفت: بيا امام را تحويل معاويه 
بدهيم تا استاندار عراق شويم. اين حرف را كه زد 
محافظين و شيعيانى كه دور حضرت بودند نگاه 
تندى به او كردند و  خواستند او را بكشند. عمويش 

در حق او شفاعت كرد و آنها هم عفو كردند».
آيت ا للّـه خويى در نقد اين روايت مى فرمايد: اوًال 
اين روايت مرسله است؛ ثانيا در صورت صحت 
روايت، ممكن اســت گفته شــود استمزاجى از 
 qســوى مختار بوده است. دوران امام مجتبى
مخصوصاً بعد از آن جنگ، خيانت ها زياد شــد. 
مختار ترس داشــت كه مبادا عمــو هم از اين 
نمونه ها باشد، خواســت او را استمزاج و امتحان 
كند ببيند آيا وضع عمو همين اســت يا نه كه اگر 
چنين است آقا را جابه جا كند و به جاى امنى ببرند. 
اين حرف را ايشان زده است از باب شفقت بر امام 

 .qمجتبى
     سـخن پايانـى عالمـه امينـى در دفاعـى 
علمـى و عاطفـى از مختـار مى فرمايـد: «هـر 
كـس بـر تاريـخ و حديث و علـم رجال بـا ديدى 
نافـذ نظـر انـدازد، در مى يابـد كـه مختـار در 
پيشـاپيش مردان دين و هدايت و اخالص اسـت 
و نهضـت بـزرگ او جز بـراى بر پا داشـتن عدل، 
از راه بركنـدن بنيـان كافـران و در آوردن ريشـه 
سـتم امويـان نبوده و سـاحت او از آئين كيسـانى 
بـه دور بـوده اسـت و آن همـه تهمت كـه بر وى 
بسـته اند، راهـى به درسـتى و راسـتى نـدارد. به 
هميـن جهـت پيشـوايان و رهبـران بزرگـوار ما 
يعنـى حضرات سـجاد و باقر و صـادق  بر وى 

رحمـت آورده انـد، مخصوصـا امام باقـرq او را 
بسـيار سـتوده اسـت. اين شـخصيت و اعمالش 
 هميشـه در پيشـگاه خانـدان پـاك پيغمبـر
مـورد سـپاس بـوده اسـت. علمـاي اعـالم نيـز 
وى را بزرگ شـمرده و به پيراسـتگى سـتوده اند 
كـه از آن جمله انـد: سـّيد مـا، جمـال الديـن بن 
طـاوس در كتـاب رجالـش؛ آيـت اّهللا عالمـه در 
︠﹑︮ـ﹤ ا﹐﹇﹢ال؛ ابـن داود در رجالش؛ ابن نماى 
فقيـه در رسـاله جداگانـه اى بـه نـام ذوب النضار 
كه درباره مختار نوشـته اسـت؛ محقـق اردبيلى 
در ︡﹆ـ﹤ ا﹜︪ـ﹫︺﹥؛ صاحـب معالـم در تحريـر 
طاوسـى؛ قاضـى نـور اّهللا مرعشـى در مجالـس 
المؤمنيـن؛  شـيخ ابو على در منتهـى المقال. كار 
بزرگداشـت گذشـتگان از او به آنجا رسيده است 
كـه شـيخ شـهيد اول در كتـاب مزار خـود زيارت 
مخصوصـى بـراى او ياد كرده اسـت و در آن گواه 
راسـتينى اسـت بـر شايسـتگى و درسـتى او در 
كار واليـت و اخـالص وى در طاعـت خداونـد و 
محّبت نسـبت به امام زين العابدين و خشـنودى 
رسـول خدا و امير مؤمنان از او. نيز حكايت دارد از 
اينكـه وى در راه رضاى پيشـوايان دين و نصرت 
خانـدان پـاك پيغمبر و خونخواهى آنـان، فداكار 

و جانبـاز بوده اسـت».4
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فرهنگ دينى در تهران وامدار عالمان 
وارسته و صالحان پارسايى است كه در 
دوران ســخت ستمشاهى، به ويژه در 
ايام خقــان رضاخانى با تمام وجود به 
حفظ و حراست از ارزش هاى اسالمى 
و نگاهبانى از دين و اعتقاد مردم كمر 
همت بســتند. از جمله اين بزرگان آقا 
شــيخ مرتضى زاهد بود كه از طالب، 
فضــال و علما دســتگيرى علمى و 

معنوى مى كرد.
فرزندى از بيت مجد الذاكرين

عالــم ربانى و مربى نفــوس، مرحوم 
آقا شيخ مرتضى زاهد، به سال 1247 
هجرى شمســى در خانه اى ساده و 
مصفا و در خانواده اى اصيل و سرشناس 
به دنيا آمد. «مجد الذاكرين» در ســوز 
و گــداز در مرثيه خوانــى و اخالص و 
تأثيرگذارى در بيان و موعظه آوازه اى 
بلند داشت و محل توجه اهل دل بود. 
آقا شيخ مرتضى، اول به شاگردى پدر 
درآمد و در محضر وى دروس ابتدايى 
مقدمات را گذراند. آنگاه در مدرســه 

مروى ادامه مقدمات و ســطوح را نزد 
فضــالى آن زمان فرا گرفت. مرحوم 
آيــت ا للّـــه ميرزا مســيح طالقانى، 
حضرت آيت ا للّـه حاج سيد عبدالكريم 
الهيجى و شهيد مظلوم آيت ا للّـه حاج 
شيخ فضل ا للّـه نورى از استادان وى 
هستند؛ اما بهره مندى او از نفس گرم 

ميرزا مسيح، بيش از ديگران بود.
او وظيفه اش را اين گونه شناخت 

آقا شــيخ مرتضى زاهد، مى توانست 
دروس تكميلى را تا نيل به مقام واالى 
اجتهاد ادامه دهد؛ اما شرايط سخت آن 
روزها و خطرى را كه براى دين و اعتقاد 
مردم، با تمام وجود احساس مى كرد او 
را بر آن داشت تا كمر به تربيت طالب، 
فضال، جوانان، كسبه و عموم مردم بر 
بندد و از لــذت تحصيل علم و مدارج 
عالى آن بگذرد. او وظيفه خود را نه در 
تكميل سطوح تحصيلى كه در تهذيب 
خود و تربيت دل هاى آماده اى مى ديد 
كه در معرض طوفان هاى مســموم 
فرهنگ غرب قرار گرفته بود. مرحوم 

آيت ا للّـــه حاج شــيخ مهدى معزى 
كه خود از علماى بنــام تهران و ائمه 
جماعات معروف اين ســامان است، 
هميشه مى گفت: «در زمان رضا خان، 
دو نفر بودند كه در حقيقت بيشتر از بقيه 
عالمان دين ايمان و دين مردم تهران 
را نگه داشــتند. يكى از آن دو آقا شيخ 

مرتضى زاهد بود».
مســجد بازار تهران و نماز حاج 

شيخ مرتضى زاهد 
بازار تهران محل كســب و كار است 
و رفت و آمد. طبيعى اســت عده اى از 
مؤمنين دوســت دارند نماز را در اول 
وقت در مسجد و به جماعت بخوانند. 
اينجا نيز آقا شيخ مرتضى زاهد بود كه 
راضى نمى شد، جاماندگان از نماز اول 
وقت، از فيض جماعت محروم شوند. 
ساليان ســال، يكى از شبستان هاى 
مســجد جامع تهران، يكى دو ساعت 
بعد از اذان ظهر، شــاهد نماز جماعتى 

بود كه شيخ مرتضى برگزار مى كرد. 

︣ان درّ ︎﹠ــــ︀ن ︑ـــــ
﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ و ︨﹫︣ه آ﹇︀  ︫﹫ ︡﹝﹞ ︧﹫﹟ زا﹨︡

حميد شهيدى

آقا شيخ مرتضى زاهد 
بود كه راضى نمى شد، 

جاماندگان از نماز 
اول وقت، از فيض 

جماعت محروم شوند. 
ساليان سال، يكى از 

شبستان هاى مسجد جامع 
تهران، يكى دو ساعت 
بعد از اذان ظهر، شاهد 

نماز جماعتى بود كه شيخ 
مرتضى برگزار مى كرد. 

﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨  ︣︊﹠﹞

مختار آستين باال زد 
و گفت: اصالً روش و 
آيين و دين ما اين 
نيست كه قاتالن امام 
حسين را وا نهيم تا 
در كمال امنيت راه 
بروند. چه بد يارانى 
براى آل محمد در 
دنيا هستيم! پس 
همان گونه مرا كذاب 
ناميده اند، اما از خدا 
كمك مى گيرم.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

١٨١٩



سياهى شب خودش را روى وسعت دشت پهن 
كرده بود. باد زوزه كشان سرما را تا مغز استخوان 
مى كشــاند. مرد با آنكه خود، از سوز سرما در هم 
پيچيده بود؛ اما هر طور بود سعى مى كرد تا مانعى 
باشــد براى رسيدن سرما به همسر و فرزندانش 
كه حاال در پشت ســرش به سختى قدم از قدم 
بر مى داشــتند. تا چشم كار مى كرد سياهى بود و 
ســياهى و تا گوش كار مى كرد سكوت سنگين 
بيابــان و نفس زدِن گاه و بيــگاِه پيادگان كه در 
زوزه وحشــت انگيز باد گم مى شــد. ناگهان در 
وسعت تاريكى، روشــنايى دورى به چشمش 
خورد. خانواده اش را امر به ماندن كرد و خود، براى 

بهره از آن روشنايى دور، راهى طور شد. سرخى 
برافروخته در دل درخت كه موسى به گمان آتش 
رو به ســويش كرده بود، زبان ســرخ خدا براى 
گفت وگويى سبز با او بود. وقتى سخن هاى خدا 
با او تمام و آنچه از او مى خواست عيان شد، نوبت 
موسى بود تا چيزهايى را از خدا بخواهد. او چهار 
چيز خواست: وســعت قلب اش، آسان شدن امر 
رسالت اش، برطرف شدن گره زبان اش و وزيرى 

كه او را يارى كند. 
آنچه گذشت داستان بعثت موسى است. داستان 
جذاب و شيرينى كه در قرآن و در تفاسير بسيارى 
به آن اشاره شده اســت. طبق اين آيات موسى 

پس از نيل به مقام نبوت و رسالت خواسته هايى 
را مطرح مى كند؛ خواسته هايى كه او براى تحقق 
اين هدف ســترگ به اجابت آن نيازمند است. در 
اين ميان توجه به يك نكته الزم است و آن اينكه 
موسى مى توانست پيش از رسيدن به مقام نبوت، 
از خداى متعال چنين درخواســت هايى را داشته 
باشد در حالى كه او اين خواسته ها را پس رسيدن 
به مقام رسالت و واسطه اى ميان خلق و خدا شدن 
بــر زبان آورد.2 در خواســت هايى كه با توجه به 
همين نكته، مى تواند راهگشاى مسير هر رسول 

و يا هر خليفه اى3 باشد. 
ســخن ما در اين مجال كوتاه پيرامون سومين 

 ️ ︀﹊ــــــــ
︤اج ﹝︧︐﹞︹ ﹎﹢ی1 ﹞ ︣︋

حسين فروغى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

شــاگردانش هر كــدام، پرچم 
تربيت و هدايت اند 

بيش از شــصت سال از عمر با بركت 
هشــتاد و چهار ســاله اش (1247ـ  
1331) وقف مردم و هدايت آنان شد. 
شــاگردان او فقط حوزويان نبودند و 
از هر قشــر و صنف مى توانستى راه 
يافتگان محضــرش را بيابى. با اين 
همه چند نفر كه هر كدام كوه تقوى 
و توحيد و تنديس ايمان و پارســايى 
بودند، بيــش از ديگران آوازه يافتند. 
حاج شــيخ هادى( معــروف به حاج 
مقدس)، مرحوم آقا فخر تهرانى، حاج 
شيخ محمد تقى آل آقا كرمانشاهى و 
مرحوم آقا ســيد عبدالكريم پينه دوز 
كه حكايت تشــرف وى به محضر 
حضــرت ولى عصــر قصه اى از 
احســن القصص ره يافتگان وصال 
است؛ مرحوم آيت ا للّـه حق شناس، 
مرحوم آيت ا للّـه مجتهدى تهرانى، 
مرحوم آيت ا للّـــه حــاج آقا مجتبى 
تهرانى، حضرت آيت ا للّـــه ســيد 
محسن خرازى، حضرت آيت ا للّـــه 
حاج شيخ رضا اســتادى، از محضر 

ايشان بهره بردند. 
تواضــع، اخالص و زهد، ســه 

ويژگى برجسته شيخ مرتضى
با اينكه از علــم و دانش بهره فراوان 
داشت و ره توشه اى سرشار و مهم تر 
از آن موهبت طهارت روح و چشــم و 
گوِش باز داشت و سينه اى پر از اسرار، 
اما ذره اى به آن مباهات نداشــت و 
هيــچ گاه علم و دانــش اش را به رخ 
نمى كشيد. مقيد بود حديث و روضه 
را از روى متــن كتــاب بخواند. آيت 
ا للّـــه العظمى بروجردىاز وى 
درخواســت نقل حديث كرد، گفت: 
من حديث را از روى كتاب مى خوانم 
و چــون االن كتــاب حديث نزد من 
نيست، معذورم. آيت ا للّـه بروجردى 

دســتور داد كتاب حديثش را به وى 
دادند. شيخ به قرائت حديث پرداخت 
و چنان خواند كه گوهرهاى اشك از 
چشمان آن مرجع بزرگوار جارى شد. 
خانه اى داشت بى پيرايه و بدون اضافات 
و تجمــالت. زمانــى ارادتمندانش 
مى خواستند در منزلش حمامى بسازند 
كه به حمــام عمومى نرود؛ نپذيرفت؛ 
چون همه مردم آن زمان از اين امكان 

بهره مند نبودند. 
دريافــت  شايســته  او 

سالم امام زمان  شد
مرحوم آيت ا للّـه مجتهدى تهرانى در 
ســخنرانى خود در 83/1/23  فرمود: 
«شــخصى از مؤمنان، مبلغى سهم 
ســادات را نزد آقا شيخ مرتضى زاهد 
آورد. وى آن مبلــغ را در ميان كتابى 
نهاد و براى مدتــى فراموش كرد آن 
را به مصرف ســادات برساند. يكى از 
روزها، صداى در خانه آقا بلند شد. شيخ 
به پشت در آمد، سيدى بزرگوار را ديد 
كه بعد از ســالم و احوال پرسى به وى 
فرمود: حضرت بقيه ا للّـه  به شما 
سالم مى رســانند و فرمودند به شما 
بگويم آن مبلغ سهم سادات در فالن 
كتاب اســت و يادتان رفته است آن را 
به مستحق برسانيد. آقا شيخ مرتضى 
بالفاصله رفت و مبلغ را برداشت و به 

اهلش رساند».
خدايا مرتضى را ببر پيش خودت 
حاج آقا مهدى فرزند شــيخ مى گويد: 
«يكي از آخرين شب هاى ارديبهشت 
مــاه 1331، ديرتر به منزل رســيدم. 
پدرم منتظرم بود؛ ناراحت و پريشان، 
مى ترسيد نمازش قضا شود. آن شب 
حال و هواى پدرم به گونه اى ديگر بود. 
شنيدم كه آرام مى گفت: خدايا مرتضى 
ديگر خسته شده است. تا همين هفته 
ديگر، مرتضى را ببر پيش خودت. اين 

اواخر ديگر توانى نداشت؛ اما از انجام 
وظيفه دست نمى كشيد.

آن روز بعد از ظهر حاج آقا شــريف از 
وعاظ تهــران به ديدنــش آمده بود. 
حاج خانم، ظرف شــيرى را از پشت 
پرده براى آقا شيخ مرتضى گذاشت، 
شــيخ نگاهى به شير انداخت و گفت: 
«عجيب! خدا را شــكر آخرين غذاى 
حضرت اميرالمؤمنينq هم شــير 

بود». 
عصر جمعــه دوم خرداد مــاه 1331 
شمسى، حاج محمد حسين سعيديان 
آمــده بود تا آقا را ببرد براى جلســات 
هفتگى شنبه شــب ها. شيخ محمد 
جاودان مى گويد: «آن ســاعت من 
براى خريد بيــرون رفته بودم، وقتى 
برگشتم ديدم ســر آقا شيخ مرتضى 
بر روى پاهاى آقاى ســعيديان است 
و او در حال ريختن تربت سيد الشهدا 
در دهان شيخ اســت. آب تربت را كه 
نوشيد جان به جان آفرين سپرد. خانه 

را غم و ماتمى  گرفته بود».
پيكر مطهرش به كربال منتقل شد و 
از صحن نورانى قمر بنى هاشــم سير 

ملكوتى خود را در برزخ آغاز كرد.
مرحوم آيت ا للّـــه سيبويه مى گويد: 
«پس از چند ســال كه حرم حضرت 
عباسq نياز به تعميرات داشــت، 
قبر مرحوم زاهد در محدوده بازسازى 
قرار گرفــت و در حين تعميرات، بايد 
قبر شكافته مى شد. آنگاه كه قبر را باز 
كردند، ديدند جنازه آن عبد صالح خدا و 
زاهد راستين زمان كه بعد از چند سال 
تر و تازه و سالم است». عاش سعيداً و 

مات سعيداً 
منابع: 

﹫ ﹝﹞︡؛ ﹎﹠︖﹫﹠﹥ دا﹡︪﹞﹠︡ان؛  ︣︿ رازی،︫   ︫.١
ج٦.

 ﹩︱︑︣﹞ ﹫ ــ﹫︿ ا﹜ ︡﹝﹞ ،﹩︧ــ﹫﹟؛ آ︔︀ر︫   ︨.٢
زا﹨︡؛ ا﹡︐︪︀رات ﹝︧︖︡ ﹝﹆︡س ︗﹞﹊︣ان. 

ــ﹫︺﹥ و   ︫﹟﹫﹛︀ ︀﹍︀ه ﹨ــ︀ی ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩︮   ︎.٣
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﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٧
دی ﹝ـــــ︀ه
١٣٩٢

︦ رواق ︨︣وـــ

درخواســت موسى است. او از خدا برطرف شدن 
گره زبانــى اش را مى خواهد. گرهى كه به گفته 
برخى از مفســران به دليل نكره بودن، اشاره به 
نقص خاصى اســت كه در كودكى و به واسطه 
سوختگى، در زبان موســى به وجود آمده بود.4 
نقصى كه باعث ســرعت گفت وگــوى او5 و به 
فرموده خوِد موسى مانع فهم منظور و بيان او بود.6 
اين خواسته موسى آن قدر نقش مهم و كليدى اي 
را در رسالت او ايفا مى كند كه در صورت ضميمه 
آيه 34 ســوره قصص با اين آيه مى توان به اين 
نتيجه رســيد كه دعاى چهارم موسى نيز به تبع 

دعاى سوم بيان شده است.7
ُعَقد را بند آمدن، گرفتگى و لكنت معنا كرده اند.8 
چنان كه پيش از اين بيان شــد حتى اگر بپذيريم 
كه موســى به دنبال برطرف شدن گره و لكنت 
خاصى از زبان خود بوده، با توجه به ادامه آيه بايد 
پذيرفت كه اين نقص مانعى براى رسيدن معنا و 
مقصود و به تبع آن دستورات و اوامر الهى از سوى 
موسى به مخاطبين خود بوده و وجود اين نقص 
در رســول و جريان دعوت او خلل بزرگى ايجاد 
مى كرده است؛ زيرا اگرچه فرستاده بايد بيش از 
سخن با عمل و سبك و سياق زندگى خود مردم را 
به مسير حق و حقيقت رهنمون كند، با اين حال او 
ناگزير است كه در مقام تبيين آيات الهى، دعوت 
روشن مردم و مناظره و گفت وگو با كسانى كه در 
اين مسير خللى ايجاد مى كنند از سالح زبان بهره 
ببرد. شايد يكى از داليل انتخاب رسوالن الهى 
از ميان مــردم9 را بايد در همين عنصِر هم زبانى 
جســت وجو كرد.10 اين خود درس بزرگى براى 
مبلغانى است كه قرار است از ذره تا دره و از صدر 
تا ساقه بر اساس آموزه هاى وحيانى عمل كنند. 

متأسفانه يكى از مشــكالت و موانع موجود بر 
ســر راه تبليغ و ارشــاد مردم را مى توان همين 
عدم رعايت اقتضائات زبانى از ســوى مبلغين 
عظام دانست. نقص بزرگ و شايعى كه متأسفانه 
دامنگير بسيارى از مبلغين و اهل علم است و مانع 

ارتباط و امتداد روابط ميان ايشان و مخاطبانشان 
است. مانعى كه مرحوم فلسفى نسبت به اهميت 
رفع آن در مواعظ خود اين گونه هشدار مى دهند: 
«ســخنران بايد در گفته هاى خود، مقدار درك 
شنوندگان را رعايت كند و در خور فهم آنان سخن 
بگويد؛ نه آنكه مراتب علمى خود را معيار قرار دهد 

و هر آنچه مى داند بگويد».11
البته به دور از انصاف خواهد بود اگر در اين ميان 
از علماى مجاهد و راهنمايان فداكارى كه به حق 
به عنوان نمونه هاى مطلوب و كامل و الگوهاى 
واقعى و مناســب در برخورد عالمانه و آگاهانه با 
مردم بودند چشم پوشى كنيم. عالمانى كه خود 
را از بند پيچيدگى ها و دشوارى هاى لفظى نجات 
داده، معنا را اصل دانســتند و مصداق تام و تمام 
قليل المئونه بودند.12 كســانى كه بيان ساده اما 
عميق و بجاى آنها، زمينه ســاز رشــد و هدايت 
افرا بى شمارى بود. پايان بخش اين نوشتار ذكر 

نمونه هايى از سيره اين بزرگان است. 
سيدمهدى قوام

در گرماى تابســتان بازار تهران و در هرم رفت و 
آمد بى امان مردم، براى نماز راهى مســجد بود 
كه نگاهش به مرد افتاد. گوشــه پله مغازه اى ِكز 
كرده بود و گريه كنان از مردم كمك مى خواست: 
«بخريد. يخ ها آب شد، سرمايه ام از بين رفت. به 
خدا قسمتان مى دهم بخريد». خودش را به مرد 
رساند و پولى را كه از جيب قبايش در آورده بود به 
دســت او داد. يخ ها را كه خريد. كنار مرد نشست 
و شروع به گريستن كرد. نگاه متحيرانه مرِد يخ 
فروش كه از تعجب، اشــك بر آن خشكيده بود 
ميان پول هاى در دســتش و صورت خيِس سيد 
در رفت و آمد بود. به سختى آب دهانش را پايين 
فرو داد و ســؤال مانده در دلش را بر زبان آورد: آقا 
سيد! تو را به جدت قسم، مى گويى چه شده يا نه؟!

چشم هاى سيد در حالى كه مثل دو چشمة اشك 
مى جوشيد براى پاسخ ميان يخ هاى در حال ذوب 
شــدن و مرد يخ فروش در گردش بود: «براى از 

بين رفتن سرمايه ات كه چهار تكه يخ بود اين طور 
گريــه و زارى راه انداختى، من چطور گريه نكنم 
كه ســرمايه عمرم دارد ذوب مى شود و از ميان 

مى رود».
مالحسينقلى همدانى

مى خواست از حرم اميرالمؤمنين بيرون بيايد كه او 
با نوچه هايش از راه رسيد و راه را بر شيخ بست. مال 
نگاهى از روى بى توجهي به او كرد و بعد سرش را 

پايين انداخت و غرق در سكوت شد. 
«مگه كورى؟! چرا احترام نذاشتى؟!!».

اسمش عبد بود. حاال چشم در چشم مالحسينقلى 
دوخته بود و رگ گرنش از شدت عصبانيت بيرون 
زده بود و وســط صحن حرم حضــرت امير به 
پشــتوانه  نوچه هايش داد و هوار راه انداخته بود: 

«با تو ام شيخ... مگه كرى؟».
شيخ آرام و سنگين پرسيد:«مگر تو كى هستى؟».
«همــه شــهر منــو مى شناســن... يعنى تو 

نمى شناسى؟ اسمم عبد فّرار است».
شيخ به او نگاهى انداخت و زير لب طورى كه عبد 
هم مى شــنيد گفت: «يعنى از خدا فرار كردى يا 

رسول خدا؟».
صبح روز بعد در تشييع جنازه عبد از خانواده اش 
شــنيدند كه شــب تا صبح در حيــاط منزل راه 
مى رفت و در حالى كه اشكش به پهناى صورت 
جارى بود و با خود زمزمــه مى كرد:«از خدا فرار 

كردم يا رسولش؟» تا اينكه جان داد.
پي نوشت:

️ و﹎﹢).  ︀ب ﹨︪︐﹛ (در آداب ﹎﹀ ︺︡ی؛︋  ١. ﹎﹙︧︐︀ن︨ 
٢. ︑︣︗﹞﹥ ا﹜﹞﹫︤ان؛ ج١٤، ص٢٠٢. 

 ︣︑︣ ︣ای ︫︀ن د︻︀ ﹋︣ده و ﹎︀﹨﹩ ا︪︀ن را︋   ︋﹜︑︀ ﹙﹀︀﹩ ﹋﹥ ر︨﹢ل︠   ︠.٣
از ا﹡︊﹫︀ي︋ ﹠﹩ ا︨︣ا﹫﹏ دا﹡︧︐﹥ ا︨️. 

٤. ا︵﹫︉ ا﹜︊﹫︀ن؛ج١٠، ص٢٣٤. 
٥. ︑︣︗﹞﹥ ﹝︖﹞︹ ا﹜︊﹫︀ن؛ ج١٦، ص٢١. 
﹫︀﹡﹥؛ ج٦، ص١٨٨.  ٦. ا︻︣اب ا﹜﹆︣آن و︋ 

٧. ︑﹀︧﹫︣ آ︨︀ن؛ ج١١، ص٣١٩. 
٨. ﹝﹀︣دات؛ ج١، ص٥٧٧. 

﹆︣ه: ١٢٩؛ آل ︻﹞︣ان: ١٦٤.   ︋.٩
١٠. ا﹡﹢ار ا﹜︐﹠︤﹏ و ا︨︣ار ا﹜︐︃و﹏؛ ج٢، ص٤٦. 

﹠︣ا﹡﹩ د﹠﹩؛ ص١١٣.  ١١. روش︨ 
︀ر ا﹔﹡﹢ار؛ ج٦٤، ص٣١١.   ︋.١٢

بهائيت به عنوان يك تشكيالت سياسى، هيچگاه از تبليغات مسلكى و آيينى خود فاصله نگرفته است و اساسا هر فرد بهائى در ارتباط 
با تشكيالت، جايگاهى تبليغى دارد كه از وظايف محوله به اصطالح دينى شمرده مىشود، اما امروزه، بهائيان عمدهى تالش خود 
را متوجه انكار ماهيت استعمارى و وابستهى خود كرده و درصددند با مظلومنمايى، خود را به عنوان يك شهروند عادى و بىخطر اما 

پايبند به آموزههاى الهى معرفى كرده تا بتوانند به تبليغ مسلك خود بپردازند.
فرقهى ضالهى بهائيت مدعى است كه مبانى تمام اديان االهى را پذيرفته و در خود جاى داده است، اما اين ادعا، چيزى جز گزافهگويى 
نيست. اعتقادات اين فرقهى دستپروردهى استعمار، با همهى اصول اعتقادى اسالم، صريح برخى آيات قرآن و آموزههاى پيامبران 
االهى در مخالفت و تضاد آشكار است. در اين شماره نيز همچون شماره پيشين، به گوشهاى از اين تضادهاى بهائيت و ادعاهاى 
بىپايان اين فرقهى منحرف و ضاله اشاره خواهيم داشت، هرچند كه برشمردن انحرافات، بدعتها، تضادهاى درونى، ستمها و 

خونريزىهاى ايشان خود مثنوى هفتاد َمن كاغذ، نياز خواهد داشت.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٢٢︑︣و



رواق ︑﹙﹫﹏ و﹡﹆︡

رواق 

● احكام مترقى
آيا مىدانيد كه ديانت!   بابى و بهائى شريعت بسيار 

مترقى را به عالم عرضه كرده است؟
﹐».1︖﹢ز ا﹜︐︡ر︦ ﹁﹪ ﹋︐ــ︉ ︾﹫︣ ا﹜︊﹫︀ن».1 
باب دســتور فرموده كه تدريس و تحصيل همه 
كتب غير از كتاب بيان ايشــان جايز نيست! در 
ادامه حضرت ايشان دســتور مىدهد كه كليه 
كتب علمى در هر رشتهاى، بايد به  طور كلى نابود 
شوند؛ مگر در ترويج امر وى باشد!2 البته حضرت 
باب احكامى مترقى در ترويج علم هم داشته اند، 
مثًال فرمودهاند: «واجب است كه هر نفسي براي 
وارثان خود، نوزده ورق كاغذ ســفيد لطيف، ارث 

باقي گذارد».3
2.«و نهي شــده از تنباكو و اشباه آن و آنچه كه از 
سمت خراسان حمل ميشود».4 اصوًال خريد و 

فروش در خراسان حرام است!
3.«و التركبن الحيوان اال و انتم باللجام و الركاب 
لتركبــون!».5 البتــه اين حكــم در اوج ترقى و 
عقالنيت است و اشاره دارد كه تا قبل از اين حكم، 

مردم بسيار نادان بودهاند!
4.باب دســتور مىدهند كه در هــر كجا بابيان 
قدرت داشــتند اموال منسوب به غيرمؤمنان به 
ايشان را، مصادره كنند. 6    البته اين دزدى و سرقت 
روش معمول پيروان بوده اســت؛ مثًال شوقي 
افندي در ذكر قضاياى عراق مى گويد: «شــيوه 
بابيــان در عراق اين بود كه شــبها به دزديدن 
لباس و نقدينه و كفش و كاله زوار اماكن مقدسه 
و شمعها و صحايف و زيارتنامهها و جامهاي آب 

سقاخانهها پردازند».7
● صاحب االمر غيرمأذون!

آيا مىدانيد كــه باب در مجلس محاكمهاش در 
تبريز در حضور علما، ادعا مىكند كه «من همانم 
كه هزار سال بيشتر است انتظار مرا مىكشيد». 
مالمحمد مامقانى از علماى حاضر در مجلس در 
پاسخ مىگويد: «سيد، تو اول دعوى بابّيت امام 
را داشــتى، حاال صاحب االمر غائب شدى؟». 
باب مىگويد: بلى. مامقانى از اين سخن سخت 
برآشفته شــده و مى گويد: «اين چه الف گزاف 
اســت مىزنى؟ ما انتظار امامى را مىكشــيم 

كه پدرش امام حسن عســكرىq و مادرش 
نيز نرجس بنت يشــوع اســت و در سنه 256 در 
 َرأى [ســامرا] از مادر متولد شده و از مكهَمن ُسرِّ
معظمه با شمشير ظهور خواهد كرد. ما كى انتظار 
سيد علىمحمد پسر سيدرضا بزاز شيرازى را كه 

ديروز از شكم مادر بيرون آمده مى بريم؟».
مالمحمــد مامقانى خطاب به بــاب مىگويد: 
«وانگهى، وقتى صاحب عصر تشريف مىآورند 
جميــع مواريث انبيا،  از آدم تــا خاتم، در خدمت 
ايشــان هستند. شما يكى از آن مواريث را در بيار 
ببينم. كو عصاى موسى و يد بيضا؟». وقتى سيد 
مى گويد: «مأذون نيستم»، مالمحمد با نهيب 
مىگويد: «تو كه مأذون نبودى بسيار غلط كردى 
آمدى. برو و مأذون شو، بعد بيا. صاحب االمِر غير 

مأذون، نوبر است!».8 
آرى اين فرقــه ضاله، مهدى و مهدويت را فقط 
بازيچه دســت خود كردند و بعدها پــا را فراتر 
گذاشتند. عباس افندى  (عبدالبهاء) تعابيرى در 
مورد︋ ﹆﹫﹤ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ االعظم به كار مىبرد كه هر انسان 
آزادهاى شرم از بيان آنها دارد. اين سخنان پرده از 

چهره كريه ايشان برمىدارد.9
● معجزه

آيا مىدانيد در مجلس تبريز وقتى از حضرت باب! 
معجزهاى خواســتند، گفته است كه اعجاز من 
اين است كه براي عصاي خود آيه نازل مي كنم: 
︊︀ن ا﹜ّ﹙﹥ ا﹜﹆︡وس   ︨﹜﹫︣﹛ا ﹟﹝︣﹛﹛ ا﹜ّ﹙﹥ ا︧︋»
﹙﹅ ا﹜︧ــ﹞﹢اَت و ا﹐رِض!   ﹋﹞︀  ا﹜︧ــ︊﹢ح ا﹜︢ي︠ 
︠﹙﹅ ﹨︢ه ا﹜︺︭︀ آ﹤ ﹝﹟ آ︀︑﹥!». حتى ناصرالدين 
شــاه كه در آن زمان شــانزده سال داشته به اين 
عدم اطالع باب از قواعد نحوى، مىخندد. البته 
در آن مجلس پيامبر ديگرى هم ظهور مىكند و 
امير اصالنخان مىگويد: «اگر اين قبيل فقرات 
از جمله آيات باشد من هم مي توانم تلفيق كنم؛ 
الحمدّهللا الذي خلق العصــا كما خلق الصباح و 

المساء!».10
● نسخ قرآن

آيا مىدانيد كه بهائيان قرآن را مصون از تحريف 
مىدانند؟ ميرزا ابوالفضل گلپايگاني (مبلغ بهائى) 

مينويسد:

﹊ــ﹛ [آ﹥] ﹋︣﹞ــ﹥" "َو  ︀ء،︋  "و﹜﹊ــ﹟ ا﹨﹏︋ 
َ︣ َو إِّ﹡︀ ﹜َُ﹥  ﹋ْ ِ︢ ﹜َْ﹠︀ ا﹜ ُ︤ ﹡َ ﹟ُْ﹡َ ︀﹡َِّل ﹜َِ﹊ِ﹙﹞︀ِت ا ﹜ّ﹙ـِ﹥ و"إ ِ︡ َ︊ ﹞ُ﹐
﹜َ︀ِ﹁ُ︷﹢َن"، حفظ الهي را مانع از تغيير حجت باقيه 
ميدانند و كالم خداوند را مصون از رمي شيطان 
و مداخله مبطلين ميشناسند و تحريف كلمات 
الهي را تفسير بغير ما اراده ميدانند».11 آنان تنها 
دليلى كه براى منسوخ شدن قرآن ذكر مىكنند، 
اين نقل از حسينعلى نورى است: «اگر اعتراض 
و اعراض اهل فرقان نميبود، هر آينه شــريعت 
فرقان در اين ظهور نســخ نمي شد!».12 پس اگر 
نبود مخالفت شيعيان با اين پيامبر، هيچگاه قرآن 
منسوخ نمىشد! البته عدهاى معتقدند كه چون 
علىمحمد باب نتوانست مردم را سركوب كند، 

كتاب خدا را سركوب كرد!
● رياضيات و باب علم!

آيا مىدانيد زمانى كه از باب ســؤال شد كه خدا 
در كتاب كريم فرموده: «َواْ︻َ﹙ُ﹞﹢ا أَ﹡َُ﹞︀ َ︾ِ﹠ْ﹞ُ︐ْ﹛ ِ﹝ْ﹟ 
ُ﹥» آيا حكم آيه منسوخ است  َ︧ ﹝ُ ُ︠ ︃َنُ  ﹜ّ﹙ـِ﹥ِ  ْ﹪ء َ﹁ َ︫
يا باقى است؟ سيد گفت: باقى است. گفتند: پس 
شما از چه بابت در كتاب خود آوردهاى؛ «واعلموا 
إنما غنمتم من شــيء فأّن للذكــر ثلثه» آيا اين 
نسخ قول خدا نيســت؟ گفت: آخر سهم امام به 
من مىرسد. گفتند: سهم امام نصف خمس است 
و نصف خمس، ُعشر مى شــود نه ثلث. سيد در 
حال اضطرار افتاد و گفت: نه خير ثلث مى شــود! 
به همين سادگى مجلس از خنده به حال انفجار 

رسيد.
● كيمياگرى

آيا مىدانيد كه حسينعلى نورى اين پيامبر الهى! 
معتقد است كه «در ماده نحاس [مس] مالحظه 
فرماييــد كه اگر در معدن خود از غلبه يبوســت 
محفوظ ماند، در مدت هفتاد سنه، به مقام ذهبى 
مىرسد، اگرچه بعضى نحاس را ذهب مى دانند 
كه به واسطه غلبه يبوست مريض شده و به مقام 

خود نرسيده!».13
پس طبق نظر حضرت ايشان اگر مس به عارضه 
يبوســت! دچار نگردد، بعد از هفتاد ســال طال 
مىشود و از اين باالتر، مس همان طالست كه 
فقط دچار يبوســت شده است.  البته شيميدانان 

معتقدند كه مس (cu) با جرم اتمى 63/5 و طال 
(Au) باجرم اتمــى197، خيلى با هم متفاوتند. 
ضمناً هرگز مس در معــدن خود مبدل به طال 

نمىشود.
آيــا مىدانيد بــاب معتقد بوده اســت حروف و 
كلمات، مرتكب معصيت شدند و خداوند آنها را 
به زنجير «اِعراب» در بند كرد و چون بعثت باب، 
مايه رحمت است، جميع گنهكاران حتى حروف 
و كلمات بخشــيده شــدند و رخصت يافتند كه 
هرگونه مىخواهند مرتكب غلط و اشتباه گردند!14 
عبدالحسين آيتى مثال جالبى را در اين مورد بيان 
كرده است. او مىگويد حكايت باب داستان يك 
عرب است كه زبان فارسى را بلد نيست و بخواهد 
بگويد «غلط كردم»؛ اما به جاى «ميم» از «ياء» 
متكلم عربى اســتفاده كند! چه اتفاقى مىافتد؟ 
مىگويد «غلط كــردى!» و براى عدم پذيرش 
نادانى خود بگويد «من آمدهام حروف فارسى را 
از قيد و بند دستور زبان آزاد كنم!». كدام احمقى 

اين را مىپذيرد؟!15
البته ايــن پيامبر! معجزهاى عجيبتر هم دارد و 
آن اينكه واژههايــى جديد در عربي وضع كرده 
كه حتى به گوش خوِد اعراب هم نرسيده است. 
چه بسا سعى داشته از اين راه در مقابل قرآن كم 
نياورد! مثــًال جالِلين(از مادهى جالل!)، جاِملين 
(جمال!)، ناِورين (نور!)، عاِززين (عزيز!)!16 تو خود 

بخوان حديث مفصل از اين مجمل!
پى نوشت ها:

﹫︀ن ﹁︀ر︨﹩؛ ص١٣٠. ︀ب؛︋   ︋﹩﹚︻ ︡﹝﹞ .١
٢. ﹨﹞︀ن؛  ص١٩٨.
٣. ﹨﹞︀ن؛ ص٢٧٤.
٤. ﹨﹞︀ن؛ ص٣٢٢.

﹫︀ن ︻︣︋﹩؛ ص٤٩. ︀ب؛︋   ︋﹩﹚︻ ︡﹝﹞ .٥
٦. ﹨﹞︀ن؛ ص١٨.

︡︹؛ ﹝︐︣︗﹛ ﹡︭︣ا ﹜ّ﹙ـــ﹥ ﹝﹢دت؛ ﹝﹣︨︧﹥  ﹢﹇﹩؛ ﹇︣ن︋  ٧. ا﹁﹠︡ی،︫ 
﹝︺︀رف︋ ︀﹩(١٩٩٢م)، ص١٢٢.

︀ب.   ︋﹤﹝﹚﹋ ﹏︡ا؛ ذ﹨٨. ﹁︣﹨﹠﹌ ﹜︽️ د
٩. ا﹁﹠︡ی، ︻︊︀س؛ ﹝︀︡ه آ︨﹞︀﹡﹩؛ ج٥، ص٣٨.

︀ب.  ︋﹤﹝﹚﹋ ﹏︡ا؛ ذ﹨١٠. ﹁︣﹨﹠﹌ ﹜︽️ د
١١. ﹝︖﹞﹢︻﹥ ر︀︨﹏؛ ص٤٩.

١٢. ا﹇︐︡ارات؛ ص٤٧.
١٣. ا﹆︀ن؛ ص١٢٢.

﹫︣وت: دارا﹜﹞︺︣﹁﹥؛ ج٥، ص٢٦. ︧︐︀﹡﹩؛︋  ١٤. دا︣ه ا﹜﹞︺︀رف︋ 
︀﹫️؛ ︑ــ︣ان: ﹝︣﹁︀م   ︋︹﹞︀︗ ــ︣ام؛ ︑︀ر ١٥. ا﹁︣ا︨ــ﹫︀︋﹩،︋ 

(١٣٨٢)؛ ص٢٣٢.
︀ب؛ ص١٥١.  ︋﹤﹠︐﹁ .١٦

︨︀︎ ﹩︧﹋ ﹤ ﹝﹩ د﹨︡؟
سيد محسن باقىزاده (دانشآموخته عالى حوزه)

 ️ ︀︋﹫ـــــــــــــــــــــــــ
﹝﹙︽﹞ــــــــــــــــــــ﹥ ای از 
︑﹠︀﹇︱ــــــــ︀ت ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن

سيد علىرضا  هاشمى( دانشآموخته عالى حوزه)
مصاحبه با حجت االسالم و المســلمين روزبهانى بروجردى در يك روز سرد پاييزى شكل 
گرفت. بيان زيبا، شور و حرارت استاد در تحليل و نقد مباحث، چنان گرمايى به جلسه بخشيد 
كه زمان را از ياد برديم. كثرت غنا و جامعيت مباحث، ما را بر آن داشت تا اين مصاحبه را در دو 
بخش ارائه دهيم. در شماره پيش، مباحثى چون پيشينه شكلگيرى بهائيت و مراحل مدرن 
شدن آن، اثبات فرقه بودن بهائيت، اشاره به پديده ضد اجتماعى فرقه و مؤلفههاى يك فرقه، 
جايگاه و ســاختار هرمى بيت العدل از بدو تأسيس تاكنون، نحوه اداره و مديريت بهائيان و 
دست آخر شگردهاى تبليغى بهائيت مورد بررسى قرار گرفت. اكنون بخش دوم مصاحبه، 

پيش روى شما است.

بخش دوم
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︫﹞︀ره١٦٩
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  نقش جريان سلسله روحانيت 
بهائيان در ايجاد اين حصار فكرى 

براى پيروان چقدر مهم است؟
بهائيت مدعى اســت كه سلســله 
روحانيت ندارد و افتخار مى كند كه 
ما آخوند، كشــيش، موبد، يا خاخام 
نداريم؛ ولــى در واقع اين يك دروغ 
مضحك است؛ نمى شود آئينى باشد 
و روحانى يا مبلّغ دينى نباشد! بهائيت 
لجنه اى به نام «لجنه ناشرين نفحات 
ا للّـــه» دارد كه در واقع حوزه علميه 
بهايى اســت. در اين لجنه گروهى 
براى نشــر نفحات و نشــر مطالب 
بهايى، آموزش داده مى شوند. اگر اين 
را روحانيت يا سازمان دينى ندانيم چه 
اسمى مىتوان بر آن نهاد؟ بهائيت با 
اين كار بحث نصب نرم افزار فكرى را 
در واقع تشديد كرده است. ايشان سعى كردهاند 
با حذف جريان روحانيت، آحاد بهايى را تشويق 
كننــد در زمينه تبليغ وارود شــوند و فرد بهايى 

خودش را مبلّغ بداند. 
البتــه در اين مدل عمق اطالعــات افراد از يك 
ســطح خاصى تجاوز نمىكند؛ پس به بيدارى 
هم منجر نمى شــود. اگر اطالعات افراد از فرقه 
باال برود، احتمال خروج بيشتر است. كما اينكه 
شواهد متعددى در تاريخ وجود دارد؛ مانند آقاى 
آيتى يا حتــى ابوالفضل گلپايگانى كه به عنوان 
يكى از مبلغان برجسته بهايى شناخته مى شود. 
در كتاب هايى كه آيتى، حسن نيكو، يا مراغه اى 
نوشتهاند اشاره دارند كه حتى ابوالفضل گلپايگانى 
هم در اواخر عمرش از بهائيت منصرف شده بود؛ 

چرا كه هرچــه اطالعات 
عمق پيــدا مى كند فاصله 

بيشتر مىشود.
  چرا بهائيان از روحانيت 

بدشان مىآيد؟
در تاريــخ اديان چهره هاى 
منفورى هم وجــود دارند، 
مثًال در مسيحيت ارتدوكس 
در روسيه، كشيشى به اسم 
راسپوتين بود كه عالى ترين 
مقام مســيحى روسيه به 
شــمار مىرفــت. يكى از 
شــهوتران ترين افــراد در 
تاريخ، همين راسپوتين است 
كه بعدها  نماد شــهوترانى 
شــد. كاهنان معبد آمون با 

سوء اســتفاده از دين، از مردم پول، غذا، لباس ها 
و جواهــرات مى گرفتند و يا رفتــار قيممآبانه 
برخــى رهبران دينى در طــول تاريخ نمادى از 
اين نفرتها است. مردم عصر حاضر با توجه به 
روشــنگرى هايى كه در طول تاريخ اتفاق افتاده 
اســت، مقدارى از اين قّيممآبى روحانيت شايد 
خرسند نباشــند. بهائيت اين موضوع را فرصتى 
براى خودش دانســته و سعى دارد اينگونه القاء 
كند كه روحانيت درصدد است قيم همه شود؛ در 
صورتى كه اين مسئله در اسالم اصًال وجود ندارد. 
در اسالم هيچ وقت هيچ عالمى خودش را مفسر 
دين و برتر از ديگران نمى داند و اگر كسى تفسير 
مى كند براساس يك سرى مبانى تفسير مى كند. 
 ️﹫﹡︀رو ﹤  ︋️﹫︀ ــ︣ان︋    د﹜﹫ــ﹏ ︑﹢﹨﹫﹟︨ 
 ،︀﹝﹚︻»  ﹤﹫︱﹇ ︡﹠﹡︀﹞ ﹤︺﹫  ً︫︀︮﹢︭  ︠،︣﹍︀ن داد

ا﹡︊﹫︀ ا﹜﹩ را ﹋︪︐﹠︡»، ﹫︧️؟
آنها معتقدند انبيا را، علما كشتند. مى گويد هر جا 
كه صحبــت از فرعون و فراعنه و 
طاغوت ها بشود مقصود ارباب 
عمائم هستند!  بهائيان ادعا 

دارند كــه «چهارصد نفر از 
علما ايشان را تأييد كردند»، 
در عين حال علما را فرعون و 
طاغوت مى نامند. البته ما اين 
ادعاى «تاييد علما» را  قبول 
نداريم؛ چراكه بهائيان حتى 
اسم ســه نفر از اين علماي 
بزرگ را نمى آورند و تنها مال 
عبدالخالق يزدى و مالتقى 
هراتى را نام مي برند كه هر 
دو از بــاب فاصله گرفتند و 

راه شان را جدا كردند.
حســينعلى نورى در كتاب 
ايقــان، در نزديك به پنجاه 
مورد به صراحت به روحانيت، 
مخصوصاً به روحانيت شيعه، 
حمله مى كند. با اتهاماتى كه پايه و اساسي ندارند. 
تمام اتهاماتى كه حســينعلى نورى به روحانيت 
شيعه و حتى روحانيت اديان ديگر زده است خود 
آنها را مرتكب شده است. مثًال بهاءا للّـه در يك 
ايراد مى گويد «دو نفس بر يك رنگ مشــاهده 
نگردند»؛ يعنــى دو روحانى و آخوند با هم ديگر 
همراه نيستند و با هم اختالف دارند. سؤال اينجا 
اســت كه بعد از باب، بها و بــرادرش موافق هم 
بودند؟ بها با برادرش چه كرد؟ بعدها عباس شوقى 
افندى چه باليى بر سر مبلّغان ارشد بهايى آورد 
كــه رجال مهم بهايى مثل آيتى، نيكو، اقتصاد و 

صبحى يكى يكى از بهائيت خارج شدند؟
در ايرادي ديگر مى گويــد «بر جهل افزودند». 
حسينعلى نورى بايد پاســخ دهد آيا خودش بر 
علم افزود؟ وي در كلمات مكنونه بندى دارد كه 
مى گويد: «كور شو تا جمالم بينى، كر شو تا صوت 
مليحم شنوى، كور شو از مشاهده غير جمال من، 
كر شو از شــنيدن غير صداى من». اين عبارت 
به علم مى افزايد يا بر جهل؟ يا مى گويد «درك 
كلمات الهيه و بيانات و همامات معنويت به 
اسباب ظاهرى يا با حواس ظاهرى ممكن 
نه؛ بلكه اين منوط به تصفيه قلب و...است». 
وقتى حواس ظاهرى ، يعنى شــنيدن، گوش 
كردن ، ديدن، مطالعه كردن، پرسوجو كردن 
كنار گذاشــته شود و فقط اتكاى به يك نفر 
شــود، تزكيه نفس ديگر چه معنايى خواهد 
داشــت؟ آيا واقعاً خود بهاءا للّـــه اين حرف را به 

عنوان يك انسان مى پذيرد؟ 
معلــوم مىشــود تمام ايــن حرفها و 
فعاليتها براى حــذف طبقه روحانيت، 
فقــط يك شــگرد تبليغاتى اســت تا با 

احساسات افراد بازى شود.
  آيا افشاگرى قشر روحانى عليه بهائيان، 

باعث كينه ايشان شده است؟
بله؛ بىتأثير نبوده است. علىمحمد باب مناصب 
روحانى را حذف مى كنــد؛ مثًال نماز جماعت را 
حذف مى كند كه امام جماعتى وجود نداشــته 
باشــد! براى ســخنرانى ارتقاء بر منابر را حرام 
اعالم مى كند و مى گويد باالى منبر نرويد و روى 
صندلى بنشينيد حرف بزنيد. فردى كه در منصب 
روحانيت شيعه در ذهن علىمحمد شيرازى بوده، 
در جايگاه جماعت و منبر تعريف مىشده است و او 
سعى كرده با اين فتوا، اين منصب و مقام را منكوب 
و مخذول كرده، به نوعى از رده خارج كرده باشد؛ 
وگرنه در آثار خودشان آمده است كه علىمحمد 
شيرازى در همان زمانى كه ادعاى بابيت دارد بر 
فراز منبر مسجد وكيل رفته بود. جالب است كه، 
تمام چيزهايى را كه خودش ممنوع كرده خودش 

به آن پايبند نبوده است.
البته اين نشان مىدهد كه باب، در سطح فكرى 
 IQ ًضعيف و ســخيفى بوده اســت و اصطالحا

پايينى داشته است؛
چراكه علىمحمد شيرازى فرقه را مديريت نكرد. 
و در ظاهر بر مســند مديريت نشسته بود؛ زيرا با 
زندانى شدن او، فرقه كار خود را مىكرد. در واقعه 
بدشت نيز علىمحمد هم چنان ادعاى بابيت دارد 
و هنوز ادعاى مهدويت نكرده است؛ اما ﹇︣ة العين 
نسخ اســالم را به بابى ها اعالم مى كند؛ ببينيد 

تفاوت رأى از كجا تا به كجاست. 
  ساختار اقتصادى  در اين فرقه به چه شكل 

است؟
در شريعت نامهاى كه  درست كردهاند، هر بهايى 
صدى نوزده درصد از اموالش را بايد ســاالنه به 
بيت العدل بپردازد. چون به صورت شــبكه اى و 
سازمانى و همه در اشراف سازمان هستند عمدتًا 
افراد بهايى اين ِدين شرعى را مى پردازند. اين از 
خاصيت هاي فرقه است. در ميان پيروان اديان، 
خاصه شيعيان، ممكن است چون مراجع تقليد 
اِشــرافى به زندگى خصوصــى مقلدين ندارند، 
خيلــى از مردم از دادن وجوهات شــرعى طفره 
بروند با اينكه اهل مسجد و نماز هم باشند؛ ولى 
در فرقه اين گونه نيست. در فرقه فرد كامًال رصد 
مي شود و براى اينكه در درون فرقه ترقى كند و 
جايگاه بهترى به دست آوردالزم است وجوهات 
را پرداخت كند. بخشى از پول ها اين گونه جمع 

مى شود و سرمايه گذارى مى شود. 
بهائيت يك سرى كارهاى سفارشي هم انجام 

مى دهندـ  خودشــان ممكن است از اين حرف 
آشفته بشــوندـ  كه شامل پروژه هاى جاسوسى 
داخل كشــورها مىشود؛ چون فرقه و cult را در 
جامعه شناسى به عنوان پديده هاى ضد اجتماعى 
مى شناســند، مثــل كارتل هاى مــواد مخدر، 
شبكه هاى گانگســترى و شبكه هاى فحشاء؛ 
فرقه ها در اين زمره شناسايى و معرفى مى شوند. 
يك فرقه  خيلى شيك و تر و تميز مثل بهائيت يا 
يك فرقه ديگر مثل فرقه هايى كه در آمريكاى 
التين در حمل، توزيع و توليد كوكائين هســتند 
يا فرقه هايــى مثل طالبان و ديگران پديده هاى 
ضد اجتماعى هستند. بهائيت هم به عنوان فرقه 
ممكن است سفارش هايى بگيرد و سفارش هايى 
انجام بدهند تا فرقه از آن سود ببرد. ضمن اينكه 

تعامالتى بين فرقه و نظام سلطه وجود دارد. 
  بنابرايــن بايد گفت بهائيت تمام هّم خود 
را بر جذب افراد متمول براى تأمين مالى خود، 

گذاشته است؟
تقريباً درست است؛ مثًال خانم ُكهلر يك سرمايه دار 
بزرگ بود كه تمام اموالش را وقف عبدالبهاء كرد 
يا خانم رزنبرگ، و يا... اينها افرادى بودند از كليسا 
سرخورده بودند. مطالعه زندگى برخى از ايشان 
نشان مىدهد كه چقدر روحيه مذهبى داشتهاند؛ 
مثًال خانم مارفا روت به أم المبلّغات مشهور بود. او 
دخترى است كه هيچ وقت ازدواج نكرد و دوشيزه 
ماند؛ يا خانم لواگت سينگر. اينها كسانى بودند كه 
از كليسا بيزار بودند و اسالم نيز به آنها بد معرفى 
شده بود. بهائيت را وقتى ديدند، پسنديدند؛ چون 
بهائيت به زندگى دنيايى شان توجه مى كرد، به 
لذاتشان، به تيپ شان، به قيافه شان كار نداشت، 
به ريش و سبيل شان كار نداشت، مى گفت دلت 
مى خواهد ريشت اين قدر بلند باشد يا مى خواهى 
از ته بتراش. براى زن ها حجاب  تعيين نمىكردند 
و در اصــل آن را ممنوع كــرده بودند. در مناطق 
غربى زن ها حجاب نبايد داشته باشند، در شرق 
هم به سبب رسومات شرقى، محدودهاى براى 

حجاب گذاشته بودند. 
يك عده  از اين  افراد هم اصًال وابسته به شبكه هاى 
مختلف جاسوسى بودند و با نفوذ در اين فرقه سعى 
داشتند به عنوان پيرو، كارهاى اطالعاتى بكنند. 
خانم روت كهلر يا ديگران به ايران آمدند و جاهاى 
مختلف را گشــتند و كارهايى كردند. همين كه 
اختالف مذهبى را تشديد كردند، خود نمونهاى 
از اين فعاليتهاســت. اولين مدارس بهائى  را در 
ايران خارجى ها و همين زن ها ايجاد كردند؛ مثل 
مدرسه وحدت بشر و مدرســه تربيت اين افراد 

حامل يك سرى وجوه مالى منتقله هم بودند. 

  دليل قدرتمندى اين فرقه در 
اقتصاد، در رژيم پهلوى چه بود؟

قبل از انقالب اســالمى، بهائيت با 
نفــوذ در كانون هاى اصلى اجتماع، 
مثــل اقتصاد، سياســت و فرهنگ 
توانست بار مالى خود را ببندد. هژبر 
يزدانى بزرگترين كارخانه دار ايران 
بود و مجتمع عظيم كشت و صنعت 
شــيروان كه در نوع خــودش و در 
بى نظير بود را داشت. 21كارخانه قند 
در سراسر كشور و بانك صادرات در 
قبضه هژبر يزدانى بود. وي بيشتر از 
حجم پولى كه داشــت از اين بانك 

تســهيالت گرفته بود كه بعدها ســروصدايى 
ايجاد شــد و باعث شد دولت شاه وى را به عنوان 
مفسد اقتصادى بازداشت بكند. وي به كاستاريكا 
متوارى شد. نقل شده زمانى كه از ايران مى رفت 
نگين الماســى داشت كه جزو بيست نگين برتر 

دنيا بوده است. 
  اين پيشرفت حاصل تالش شخصي بود يا 

از رانت استفاده كرده بود؟
مسلماً با رانت! هژبر يزدانى يك دامدار سنگسرى 
بيشتر نبوده! يك دامدار مگر چقدر مى تواند رشد 

مالى داشته باشد؟
  آيــا بهائيت هم به او كمك 

كرده بود تا به اينجا رسيد؟
قطعاً! اين رابطه متقابل است. يك 

شركت تجارى، مال بهايى ها و 
تحت اختيار يزدانى بود. يزدانى 
از بازوهــاى فرقه اســتفاده 
مى كرد؛ مثًال دكتر عبدالكريم 
ايادى پزشك شاه بود كه صد 

شــركت مختلف و صد شغل 
مختلــف داشــت. يزدانى از 
رانت ارتباط با ايادى استفاده 

مىكرد. او با هويدا ارتباط 
داشت. اين استفاده هاى 
متعدد باعث شــد كه 
شــبكه بهائيت بتواند 
هم عناصــر را تغذيه 

كند و هم عناصر به شبكه 
بپردازند؛ يعنى يك رابطه كامًال متقابل 

بين عناصر و سازمان. 

حسينعلى نورى 
در كتاب ايقان، در 
نزديك به پنجاه 
مورد به صراحت به 
روحانيت، مخصوصًا 
به روحانيت شيعه، 
حمله مى كند. با 
اتهاماتى كه پايه 
و اساسي ندارند. 
تمام اتهاماتى كه 
حسينعلى نورى به 
روحانيت شيعه و 
حتى روحانيت اديان 
ديگر زده است خود 
آنها را مرتكب شده 
است.

همين كه اختالف 
مذهبى را تشديد 

كردند، خود نمونهاى 
از اين فعاليتهاست. 
اولين مدارس بهائى  
را در ايران خارجى ها 
و همين زن ها ايجاد 
كردند؛ مثل مدرسه 

وحدت بشر و مدرسه 
تربيت اين افراد 
حامل يك سرى 

وجوه مالى منتقله 
هم بودند. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
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︡ا و ا﹡︧︀ن در آ﹫﹠﹥ اد︀ن  ︠ رواق

به نظر مى رسد يك اصل مشترك در همه اديان 
و حتى روش ها و مسلك هاى شبه اديانى وجود 
دارد و آن اصل تالشى است كه معتقدان به هر 
دين يا مذهب براى تبليغ اعتقادات خود انجام 

مى دهد. 
از طرفى اگر دينى در جامعه اى شامل اكثريت آن 
جامعه و مليت باشد معتقدان به آن دين آن چنان 
كه بايد، براى نشر دين خود كوشش نمي كنند. در 
طرف مقابل اديانى كه در اقليت هستند با استفاده 
از روش هاى مختلف عالوه بر اينكه دســت به 
پااليــش در اعتقادات خــود مى زنند، تالش 
مى كنند چهره خوبي از خود در جامعه نشــان 
دهند. آنها براى نشان دادن چهره خوب از خود تا 
اندازه اى پيش مى روند كه ممكن است آن چهره 
خوب و اخالقى مخالف عقايد و شــريعت هاى 
درون دينى شــان باشــد. آنها تالش مى كنند 
با نشــان دادن خود به عنوان پيروان يك دين، 
چهره اى انسانى در ميان جامعه از خود به نمايش 
بگذارند چون به اين فهم رسيده اند كه انديشه ها 
و اصول دينى شان با وجود كاستى هاى فراوانى 
كه دارد توان مقابله با انديشــه اديان توحيدى، 
مخصوصاً اسالم را ندارد. بدون شك يكى از اين 
مسلك هايى كه در ايران و حتى ديگر كشورها 
در اقليت به ســر مى برد بهائيت است. بهائيان 
تــالش مى كنند با نشــان دادن خود به عنوان 
انسان هاى اخالقى بهائيت را در ميان جامعه ها 

گسترش دهند. در صورتى كه اخالق مدارى و 
انسان دوستى با برخى از شرايع و معتقدات آنها 

در تعارض است. 
حافظــه بداخالقى تاريخــى، و بى بندو بارى 
و همچنين سلســله انديشــه هاى فرقه هايى 
مانند بهائيت نمى توانــد رفتارهاى اخالقى و 
انسان دوســتانه آنان را براى جــذب ديگران 
و گســترش بهائيــت توجيــه كنــد. براى 
نمونه ﹇ــ︣ة العين پس از آنكه بزك كرد و بدون 
حجاب نزد اصحاب باب حاضر شد، از خود چند 
جمله اى به يادگار گذاشت؛ «اى اصحاب ! اين 
روزگار از ايام فترت شــمرده مى شــود. امروزه 
تكاليف شــرعيه يك باره ســاقط است و اين 
صوم و صالت كارى بيهوده است. پس زحمت 
بيهوده بر خويش روا نداريد و زنان خويش را در 
مضاجعت طريق مشاركت بسپاريد و در اموال 
يكديگر شــريك و سهيم باشيد كه در اين امور 

شما را عقابى نخواهد بود».
آنچه را كــه مى توان در اين بــاره خواند و اين 
جماعت فريبكار را بهتر شناخت، در كتاب هايى 
از فضل ا للّـــه مهتدى،1 نيكو2 و ديگرانى كه از 
اين جماعت روى گردانده اند، نوشته شده است. 
در رساله «سؤال و جواب» بهائيان در ذيل سؤال 
پنجاه در مورد حرمت ازدواج با اقارب آمده است: 
«اين امور به امناى بيت العدل راجع اســت»3 و 
در پيام پانزده ژانويــه 1981 بيت العدل چنين 

آمده است: «شما درباره محدوديت هاى حاكم 
بر ازدواج با اقارب، ســواى موردى كه ازدواج با 
زن پدر را ممنوع مى ســازد، ســؤال كرده ايد. 
بيت العدل همچنين خواسته اند به اطالع شما 
برســانيم كه آن معهد اعلى، هنوز موقعيت را 
بــراى صدور قوانين تكميلى دربــاره ازدواج با 
اقارب، مقتضى نمى داند، بنابراين در حال حاضر 
تصميم گيرى در اين مورد به عهده خود نفوس 
مؤمنه محول شده است».4 واضح است كه اين 
نوع پاســخ يعنى مســكوت گذاشتن مسئله و 

نوعى جواز براى انجام اين عمل دادن. 
اگر چه برخى از بهائيان به دنبال نفى عدم حرمت 
همجنســگرايى و لواط هستند؛5  اما با توجه به 
اينكه در كتب مقدس بهائيان در مورد نهى اين 
اعمال چيزى بيان نشــده است و بنا بر عقيده 
استوار و دستور بهاءا للّـــه مبنى بر حليت هر آن 
چيزى كه حكم آن در كتب مقدس شــان بيان 
نشده است، حليت همجنسگرايى و لواط روشن 

است.
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مهدى بهرامى(دانشجوى دكترى حكمت هنر دينى)

درباره حال و روز اين روزهاى فرقه بهائيت آنچه بيش از پيش جالب توجه و 
موجب شگفتى است، مظلوم نمايى و ژست حق به جانب گرفتن آنان است 
درباره مظالمى! كه به گمان خود بر آنان رفته و مىرود. از سويى رسانههايى 
كه با حمايتهاى مالى دشمنان اسالم اداره مىشوند نيز در اين آسياب آب 
ريخته، با تحريف وقايع به نفع آنان در اين تبليغ جهتدار نقشــى اساسى 
بازي مي كنند. حال آنكه صفحات تاريخ پر اســت از خيانتها و جناياتى 
كه اين فرقه و سرانش در ايران و حتى در جامعه جهانى داشتهاند. اعطاى 
نشان «سر» به عبدالبهاء به دليل خوشخدمتىهايش براى انگلستان در 
سرزمين فلسطين، كه بهائيان به آن مىبالند، چيزى نيست كه از صفحات 
تاريخ بتوان حذف كرد. ادعاى مظلوميت از اينان شــايد براى كسانى كه 
از تاريخ بىخبرند تأثيرگذار باشــد؛ اما ســادهلوحى و فريبى بيش نيست. 
گوشــهاى از تاريخ ايران روشن مىسازد كه ظلم از كه سر زده و جنايتكار 

كيست. 
فتنه مازندران(قلعه شيخ طبرسى)

«مال حسين بشرويهاى» اولين كسى كه به باب ايمان آورد و لقب «باب 
الباب» را از ســيد محمد على باب دريافت كــرد. وي به همراه «محمد 
على بارفروشــى» معروف به «قدوس» از شاگردان سيد كاظم رشتى و 
از گرونــدگان به باب و نوزدهمين نفر از حروف حى واحد اول، فرماندگى 
شورشى را بر عهده داشتند كه در مازندران و در محل مقبره شيخ طبرسى 
روي داد. در اين واقعه از نوزدهم شــعبان 1264هجرى آغاز شد و ظاهرا 
يازده روز به طول انجاميد.1 نكته حائز اهميت در فتنه مازندران، كشــتار 
مردمان بىگناه اطراف قلعه توســط بابيان است كه بدون هيچ دليلى به 
كسانى كه هيچ نقشــى در جريانات آن زمان نداشتند، يورش برده، جان 
و مال ايشــان را غارت كردند.2 سران شورش به پيروزى خود در اين نبرد 
بسيار اميدوار بودند؛ ولى در نهايت و پس مقابلههاى متعدد، بابيان شكست 
خوردند و سرانشان كشته شدند. تنها چيزى كه نصيب شان شد ننگ كشتار 

مردمان بىگناه بود كه براى هميشه در تاريخ باقى مىماند. 
فتنه زنجان

ســال 1266 و به رهبرى «مال محمد على زنجانى» معروف به حجت، از 
رهبران اوليه بابيان، شورشى در زنجان اتفاق افتاد. در كشاكش اين واقعه 
بــود كه «على محمد باب» در تبريز و به دســتور اميركبير به دار آويخته 
شد. با مرگ مالمحمد على زنجانى و تسليم شدن يارانش كه مشروط به 
امــان نامه بود، فتنه زنجان نيز پايان يافت.3 نكته قابل توجه در اين واقعه 

كمكهايى است كه از منابع نامعلوم به شورشيان زنجان مىرسيد. 
فتنه نيريز فارس 

يكى ديگر از شورشهاى بابيان در سال 1266 و به سركردگى«سيد يحيى 
دارابى» از پيروان «كتاب بيان» و از نزديكان سيد على محمد باب در نيريز 
فارس بود. بنا به گفته عبدالبهاء، قرةالعين، سيد يحيى را تشويق به ايجاد اين 

فتنه كرد4 كه در طى آن بسيارى از مردم بىگناه كشته شدند. 
ترورها

به طور كلى ترورهاى بهائيت را مىتوان در پنج دسته جاى داد: 1  اغراض 
سياســى؛ 2  قتل برخي شخصيت هاي مسلمان كه زنده بودن آنان براي 
بهائيت مضر بود؛ 3  قتل بابيان مخالف دستگاه ميرزا حسينعلي نوري(به طور 
عمده ازلي ها)؛ 4   قتل بهائياني كه از برخي اســرار مطلع بودند يا به داليلي 
زنده بودنشــان به مصلحت نبود؛ 5  ترورهايى كه بنابر غرضورزىهاى 

شخصى سران انجام مىگرفت. 
پس از اعدام سيد عليمحمد باب، عدهاى از بهائيان به رهبري «شيخ علي 
ترشيزي» تصميم گرفتند، ناصرالدين شاه، اميركبير و امام جمعه تهران را 
به قتل رسانند. اين تصميم نافرجام ماند و عده بسيارى از بهائيان دستگير 
و كشته شدند. امان ا للّـه شفا، مبلغ سابق بهائي معتقد است كه حادثه ترور 

شاه با برنامه ريزي و دستور شخص بهاءا للّـه بوده است.5 
«آيت ا للّـه شيخ محمدتقى برغانى» مشهور به شهيد ثالث، از ديگر افرادى 
است كه توســط بهائيان ترور شده است. وى از جمله كسانى است كه با 
قدرت علمى خود به مقابله با افكار انحرافى بابيه، شيخيه و ديگر فرقههاى 
انحرافى زمان خويش پرداخت و در نهايت در راه دفاع از حقيقت به شهادت 
رســيد. وى در حالىكه در مســجد به عبادت مشــغول بود مورد هجوم 
تروريستهاى بابى قرار گرفت و جراحاتى زياد بر او وارد شد كه بر اثر شدت 
آنها دو روز بعد شربت شهادت را نوشيد.6 به اين موارد مىتوان نمونههاى 

ديگرى را نيز افزود كه در اين نوشتار مجال پرداختن به آنها نيست. 
پى نوشت: 
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محمدحسن جاويدى(دانشآموخته سطوح عالى حوزه)
︩ ا︨️!! ︣ای ︋︀ب و ︎﹫︣وا﹡ ︋ ︿︪﹋ ﹟︀ر ا︐﹁ا ︡ا و ا﹡︧︀ن در آ﹫﹠﹥ اد︀ن  ︠ رواق

︡ا و ا﹡︧︀ن در آ﹫﹠﹥ اد︀ن  ︠ رواق

بابيان و بهائيان براى بناى آنچه بعدها به عنوان دين و آيين نشــر دادند، به 
تدريج ناچار به تغيير مبانى مورد پذيرش شــيعيان و در مواردى اهل سنت 
شدند. يكى از اين موارد ختم دين اسالم و به تبع آن ختم شريعت اسالم بود. 
آنچه اين فرق گمراه براى تثبيت خود بدان متوسل شدند، در دو بعد تاريخى 
و الهياتى نمود و بروز پيدا كرد. در اين مختصر نخســت روايت تاريخى نسخ 
شريعت اسالم توسط ايشان و سپس تبيين الهياتى ايشان را بيان مىكنيم. در 
نهايت به اجمال برخى از انتقادات وارده را ذكر خواهيم كرد؛ گرچه تناقضات 
درونى و عدم انسجام مبانى عقيدتى و ناسازگارى تفسيرى پيروان اين فرق 

گمراه، خوانندگان منصف را از هرگونه نقدى بىنياز مىكند.
بدشت، نقطه عطف نسخ شريعت اسالم

پس از دســتگيرى علىمحمد باب و انتقال او بــه قلعه چهريق، گروهى از 
پيروان حلقه اوليه او به سركردگى افرادى مانند حسين على نورى، محمدعلى 
بارفروش و فاطمه برغانى براى آزاد سازى او عازم ماكو شدند تا با تبليغ براى 
او بتوانند مردم را عليه حكومت شــورانده، حكم آزادى باب را بگيرند. در اين 
مسير ايشان به محلى به نام بدشت رسيدند. در بدشت مصاحبتهاى اين سه 
سركرده، موجبات بدگمانى برخى از پيروان را فراهم آورده بود. در همين محل 
آنها القاب خويش را نيز انتخــاب كردند؛ بارفروش ملقب به قدوس، نورى 

ملقب به بهاءا للّـه و برغانى به طاهره و ﹇︣ة ا﹜︺﹫﹟ ملقب شدند.
در اين اجتماعات، ﹇︣ة ا﹜︺﹫﹟ براى پيشــبرد اهدافى كه در ســر داشت و نيز 
براى ايمن ماندن از خطر سوء قصد از طرف حاميان شهيد ثالثـ  عمو و پدر 
همسرشـ  تصميم به نسخ شريعت اسالم گرفت، در حالى كه در اين رأى از 

گفتگوها و هم انديشىهاى حسينعلى نورى نيز بهره بسيار برد.
روزى كــه طاهره تصميم به اعالن اين تصميم خود و انتســاب آن به باب 
گرفت، جلسهاى تشــكيل داده و از پشت پرده به ســخنرانى براى ايشان 
پرداخت، ناگهان در ميان بهت همگان، پرده با اشاره خود طاهره كنار رفت و 
﹇︣ة ا﹜︺﹫﹟ با لباس فاخر و زينتى با سر و صورت برهنه و آرايش شده جلو چشم 
مردان مريد علىمحمد باب ظاهر شد. اين صحنه چنان موجب حيرت و خشم 
عدهاى گشت كه فرياد كنان و به اين باور كه ايشان مرتد شدهاند، مجلس را 
ترك گفتند و ديگر ماجراى قيام باب را پيگيرى نكردند. طاهره براى تحريك 
بيشــتر عده اندكى كه باقيمانده بودند به ميان جمعيت آمد و به قدم زدن در 

ميان ايشان مشغول شد.
وقتى خبر اين واقعه به گوش پيروان باب كه در بدشــت حاضر نبودند رسيد، 
جملگى رأى به ارتداد ايشــان دادند و از ايشان برائت جستند؛ اما حسينعلى و 
طاهره به مســير خود ادامه دادند. حسينعلى بعدها از همين واقعه بهره برد و 
نسخ شريعت اسالم را به زمان حضور باب منتسب دانست و از اين مسير براى 

ادعاى خويش مشروعيت قائل شد.1
تفسير آيات قرآن در توجيه نسخ شريعت اسالمى

برخى از پيروان حســينعلى نورى، بعدها با مشاهده تناقضات درونى ادعاى 
نســخ شــريعت با آيات و روايات صريحه، اقدام به تحريف معناى برخى از 
آيات قرآن در نيل به مقصود خويش كردند. مهم ترين آيهاى كه ايشان براى 
 ُ︣ ِ︋ َ︡ ُ» :اند، آيه پنجم سوره سجده استاثبات ادعاى خود بدان تمسك جسته
 ︀ ُ﹝ ِ﹞ ﹥ٍ﹠َ َ︨ اُرُه أَ﹜َْ︿  َ︡ ُج إِ﹜َْ﹫ِ﹥ ِ﹁﹪ َْ﹢ٍم َ﹋︀َن ِ﹝ْ﹆ ُ︣ ︺َْ ُ﹜︔ُ ︃َْرِض ــَ﹞︀ِء إِ﹜َ﹩ ا﹜ْ ُ︧ َ︣ ِ﹝َ﹟ ا﹜ ﹞ْ َ︃ ا﹜ْ
وَن». بهائيان در تفسير اين آيه بر اين باورند كه مراد از امر در اين آيه، دين  ّ︡ ︺ُ︑َ
و مذهب است، تدبير نيز به معناى فرستادن دين و عروج به معناى برداشتن 
و نســخ دين است. بنابراين هر مذهبى بيش از هزار سال نمىتواند عمر كند 
و بايد جاى خود را به مذهب ديگرى بدهد و طبق قرآن پس از گذشــت هزار 
سال، مذهب ديگرى خواهد آمد.2 عالوه بر اين آيه، به آيات ديگرى از قرآن 
ِ﹅ ا﹜﹙ُْ﹫﹏ِ»  َ︧ ِ︦ إِ﹜َ﹩ َ︾ ﹝ْ ُ︪ ُ﹜﹢ِك ا﹜ ُ︡ َ﹑َة ﹜ِ ُ︭ نيز نظير آيه 78 سوره اسراء: «أَِ﹇ِ﹛ ا﹜
اســتناد جسته اند و امر به اقامه نماز را تا سال 1260 معتبر مىشمارند؛ يعنى 

غسق الليل به معناى سال 1260 است.
جرح و تعديل

پس از نقل اجمالى آنچه ايشان درباره نسخ شريعت اسالم طرح كردهاند، در 
اينجا به اختصار به ارزيابى ادله تاريخى و الهياتى ايشان مىپردازيم. به لحاظ 
تاريخى بايد متذكر شد كه مخالفت غالب قريب به اتفاق پيروان علىمحمد 
باب با اين ادعاى طاهره و بهاء در همان زمان و محكوم شــدن ايشــان به 
ارتداد، دليل روشنى بر بدعت طاهره و بهاء است. از نظر الهياتى نيز مفسران 
شــيعه و سنى به مخالفت با اين تفسير بهائيان و بابيان درباره نسخ شريعت 
پرداختند. تمامى مفسران مســلمان آيه 78 سوره اسراء را به همان معناى 
ظاهرى دانستهاند.3 در آيه پنج از سوره سجده نيز نه تدبير را به معناى نزول، نه 
امر را به معناى دين و مذهب، و نه عروج را به معناى نسخ گرفتهاند.4 عالوه بر 
همه اين مباحث لفظى، ايراد برجستهتر در محاسبه تاريخى ايشان است كه از 
آغاز دين اسالم تا ظهور فرقه بابيه 1260 سال گذشته است؛ و نه هزار سال. 
ايشان به اشتباه يا به عمد اين تاريخ را از زمان غيبت امام زمانمحاسبه 

نمودهاند تا بتوانند مبنايى ساختگى براى خويش جعل كنند.
پي نوشت:

 ︬ ﹪ ︗︀: (︋﹩ ︑︀)؛︮  ︀وری، ︻︊︡ا﹜﹞﹫︡؛ ︑︣︗﹞﹥ و ︑﹙﹫︬ ︑︀ر ﹡︊﹫﹏ زر﹡︡ی ﹝︴︀﹜︹ ا﹐﹡﹢ار؛︋  ١. ا︫︣اق︠ 
٢٥٥ـ٢٧٥.

﹙︊﹪، ا﹞︡؛ ﹝﹆︀ر﹡﹤ ا﹐د︀ن ا﹜﹫﹢د﹥؛ ﹇︀﹨︣ه: ﹝﹊︐︊﹤ ا﹜﹠︱﹤ ا﹜﹞︭︣﹥(١٩٧٣م)؛ ص٣٤٥.  ︫.٢
﹫︡ ﹝﹞︡︋︀﹇︣؛ ︑︣︗﹞﹥ ︑﹀︧﹫︣ ا﹜﹞﹫︤ان؛ ﹇﹛: د﹁︐︣ ا﹡︐︪︀رات ا︨﹑﹝﹩ ︗﹞︀︻﹥ ﹝︡ر︨﹫﹟  ٣. ﹝﹢︨﹢ی ﹨﹞︡ا﹡﹩،︨ 

٢٤٠︬ـ٢٤١. ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛(١٣٧٤)؛ ج١٣،︮ 
٤.︋ ︀︋︀﹩، ا﹞︡︻﹙﹩؛︋ ︣﹎︤︡ه ︑﹀︧﹫︣ ﹡﹞﹢﹡﹥؛ ︑︣ان: دارا﹜﹊︐︉ ا﹐︨﹑﹝﹫﹥(١٣٨٢)؛ ج٣، ص٥٧٢.

اجراى ســختافزارى برنامه كشــف حجاب 
توســط يك قّزاق در ايران صورت گرفت؛ اما باز 
هم مسئوليت كارهاى فرهنگى در اين زمينه و 
بخش نرمافزار اجراى كشف حجاب به بهائيان 
سپرده شــد. «فرخدين پارساى» به عنوان يك 
بهائى، نقش بســيار پررنگى در ســاماندهى و 
سيستمى كردن انجمنهاى فمينيستى و زنان 
برعهده داشت. وى از چهره هاى مرموز در رژيم 
پهلوى است كه در فاصلهاى كوتاه، مراتب ترقى 
را در فعاليتهاى مطبوعاتى طي كرد. سردبيرى 
روزنامه اطالعات و مديريت مجله «اتاق تجارت 
ايران» از جمله ســطوح عالــى مطبوعاتى وى 

بهشمار مى رود. 
فرخ   دين پارســاى پس از كودتاى 28مرداد 32، 
قدرت بيشــترى در اين زمينه پيدا كرد به طورى 
كه با حمايت مستقيم عبدالكريم ايادى(پزشك 
مخصــوص شــاه) و نيز ســپهبد علىمحمد 
خادمى(مديــر عامل هواپيمايى ملــى ايران)، 
بودجهاى هنگفت در اختيار وى قرار مىگرفت. 
بســيارى از انجمنهاى زنان و مطبوعات حوزه 
زنان، براى گرفتــن هزينههاى خود، مجبور به 
اجراى برنامههاى وى بودند. از همينرو بهائيت 
در اين دوره به شــدت احساس قدرت مىكرد و 
درصدد اجراى قدرتمندانه برنامههاى استعمارى 
ديكتهشــدهغربيان بود. اين مسئله در بسيارى 
از اســناد ســاواك به وضوح آمده است؛ مثال در 
جلسهاى در شيراز رؤياپردازى اين فرقه تا اينحد 
پيشــرفت كرده بود: «... در ايران و كشورهاى 
مســلمان ديگر، هر چه بتوانيد با پيروى از مد و 
تبليغات، ملت اســالم را رنج دهيد تا آنها نگويند 
امام حسينq فاتح دنيا بود و علىq غالب دنيا. 
البته بهائيان هم تصديق دارند، ولى نه براى قرن 
اتم؛ اتمى كه به دســت بهائيان درست مىشود. 
اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما در اسرائيل 
ســاخته مىشود. اين مســلمانان آخر به دست 
بهائيان از بين مىروند و دنياى حضرت بهاءا للّـه 

رونق مىگيرد»!1
به راســتى چرا بهائيت عهدهدار اين مسئوليت 
خطير شده است؟ اگر اندكى به گذشته بازگرديم 

اين مطلب روشــن مىشود كه ســران بابيت و 
ســپس بهائيت، از همان ابتدا تمام فشار تبليغى 
دين خود را بر پايه حــذف حجاب از چهره زنان 

مسلمان گذاشته بودهاند. 
 تمام اديــان جهان، زنى را به عنوان الگو و نمونه
دينــدارى به پيروان خــود معرفى مىكنند كه 
سرمشق براى ديگر زنان براى دينورزى و تدين 
اســت. سران فرقه ضاله بابيت هم پس از ظهور 
بنيانگذارش، ســعى كردند كه زنى را با همين 
الگو، زنى  طرح، الگو قرار دهند. صد البته اين زن ِ
است متمايل به فساد، جسور در كشف حجاب و 
توانا در ايجاد بســتر رفع حجاب در ميان پيروان. 
قرعه به نام «﹇︣ة ا﹜︺﹫﹟» يــا زرينتاج قزوينى 
درآمد كه سخت دلبسته و شيفته بابيت شده بود 
و از هيــچكارى براى تبليغ بابيت دريغ نمىكرد. 
گســتاخى اين زن نسبت به اسالم بهقدرى زياد 
بود كه در هر شهر آن قدر با اعتراض مردم مواجه 
مىشد كه والى شهر مجبور به اخراجش مىشد. 
اوج كار وى هم در جريان «بدشــت» و كشــف 
حجاب وى جلوى ديــدگان متحير و متعجب 

بابيان بود. 
پس از جريان بدشت، برخى پيروان به باب نامه 
نوشــتند كه اين زن از دين خارج شده است؛ اما 
علىمحمد باب اينگونه پاسخ تمام انتقادات را 
داد: «اى ﹇︣ة ا﹜︺﹫﹟، به زنان اجازه داده شد كه مانند 
حوران بهشتى لباس هاى حرير بپوشند و خود را 
بيارايند و به صورت حوران بهشت از خانههايشان 
بيرون آينــد و ميان مردان وارد شــوند و بدون 

حجاب بر صندلىها بنشينند».2
بعدها ســران اين فرقه ماهيــت اصلى خود را 
نشــان دادند و نگاه خود را بــه حجاب اينگونه 
بيان مىكردند كه گاهى به غايت دور از وجاهت 
عقالنى و منطقى اســت: «اين مسئله محقق 
است كه حجاب بيشتر به واسطه عادت معمول 
شده اســت، نه به واسطه قانون. زنان پيغمبر نيز 
امر حجاب نداشتند، تا اينكه عربى بى ادبانه نزد 
پيغمبر آمد و خواســت عايشه را از او بخرد، و بايد 
دانســت كه حكم حجاب مخصوص اســت به 
زوجات مقدسه پيغمبر، ولى به هر حال اين عادت 

نظر به قدمتش محترم است، و اگر اين عادت به 
عكس جارى شود موجب اصالح اخالق فاسده 
شهرهاى ما خواهد شد»3 و يا اينكه «هرچند زنان 
بهائى به خوبى ميدانند كه عادت قديمه حجاب، 
براى مردم روشنفكر غير الزم و زحمت افزاست! 
مع ذلك از جهت اينكه مبادا با كشــف حجاب 
در مــأل عام طوفان تعّصبات و ضّدّيت مخالفان 
را برانگيزنــد، عجالتاً اين موضوع را مســكوت 
گذاشته اند».4 اما با اينحال خوِد محمدعلى باب 
اعتراف كرده كه «حالل محمد حالل است تا روز 
قيامت و حرام او حرام است تا روز قيامت!».5 طبق 
تصريــح آيات قرآن و روايات صحيح، حجاب بر 
مســلمانان و نيز در اديان گذشته نيز واجب بوده 
اســت. خداوند در قرآن كريم مى فرمايد: «اى 
پيامبــر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو 
پوششهاى خود را بر خود فروتر گيرند، اين براى 
آنكه شناخته شــوند و مورد آزار قرار نگيرند(به 
احتياط) نزديك تر اســت و خدا آمرزنده مهربان 

است».6
نيز آيه31 ســوره نور كه اشاره به احكام پوشش 
و محارم دارد، نشــاندهنده اين مطلب است كه 
حجاب فقط مخصوص زنان پيامبر نبوده و همه 
مســلمانان مكلف به انجام آن هستند و در هيچ 
زمان و موقعيت و مكانى نسخ نمى شود. در پايان 
دانستن اين نكته خالى از لطف نيست كه بهائيان 

روز 17دى يا همان روز «كشــف 
حجاب» را، روز ملى جوانان اعالم 

كرده، آن را جشن مىگيرند. 
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٦. ا︤اب:٥٩.

هرچند زنان بهائى به 
خوبى مي دانند كه 

عادت قديمه  حجاب، 
براى مردم روشنفكر 

غير الزم و زحمت 
افزاست! مع ذلك از 
جهت اينكه مبادا با 
كشف حجاب در مأل 

عام طوفان تعّصبات 
و ضّدّيت مخالفان را 

برانگيزند، عجالتاً اين 
موضوع را مسكوت 

گذاشته اند.

️ ا︨﹑م ︺︫︣ از ️ ︣اف ︋︫︡ ﹡ا
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رواق  ︑︃︔﹫︣ و ︑︃︔︣ات ﹁︣ق و اد︀ن

از مهم تريــن ماهيات شــكلگيرى بهائيت، 
براندازي ايدئولوژي اســالمي بود. آنها احياي 
سنت ها و رسوم غيراسالمي مثل جشن گرفتن 
در سال روز كشف حجاب را راه انداخته بودند و از 
مهمترين اقداماتشان حمله به معارف اسالمى و 

قانونى كردن احكام بهائيان بود.1
مبارزه عليه بهائيت با آيتا للّـه بروجردى شروع 
شــد. در اســتفتائى كه درباره كيفيت مراوده با 
بهائيان از وى شــده، ايشان نوشتند الزم است 
مسلمين نسبت به اين فرقه معاشرت و معامله 
را ترك كنند. همچنين آيتا للّـه بروجردى بارها 
به شــاه گفته بود كه جلسات بهائىها را تعطيل 
كند. در آن دوران تنها يك بار موقعيت بهائيان به 
خطر افتاد و آن زمانى بود كه محمدتقى فلسفى 
حمالت شــديدى را عليه بهائيان شروع كرد. 
فلسفى به دستور آيت ا للّـه بروجردى، در رمضان 
1334 در مسجد شاه به سخنرانى عليه بهائيان 
پرداخت. اين سخنرانىها موجى از اعتراضات 
را عليه بهائيان به وجــود آورد. اين كار به مذاق 
درباريان خوش نيامد؛ تا جايى كه اسدا للّـه َعلَم به 

فلسفى زنگ زد و به او اعتراض كرد.2
بعد از كمى مبارزه، رژيم پهلوى مانع تبليغات شد و 
جلوى سخنرانىهاى فلسفى را گرفت. آيتا للّـه 
بروجردى در انــزوا قرار گرفت و برخى افراد كه 
عليه بهائيت تبليغ مىكردند دستگير شدند. در 
واقع در دورههــاى خاص، هنگام بدبينى مردم 
نسبت به شاه و اعمال او، شاه براى مذهبى جلوه 
دادن خود و اســتفاده از جو مذهبى به نفع خود، 
اجازه مبارزه و تبليغات عليه بهائيت را مىداد. از 
آن به بعد روزنامهنگاران و نويسندگان نيز اجازه 
انتقاد مستقيم از مسائلى كه در ارتباط با بهائيت 

بود را نداشتند و از سردبيران و ناشران تعهد گرفته 
شد كه هيچگاه مسئله بهائيت و بهائىگرى را زير 

سؤال نبرند.3
 بعد از رحلت آيتا للّـه بروجردى دستگاه دولت 
پنداشت  فرصتي  براي  خارج  كردن  كامل  مذهب  
از امور اجتماعي  به  دست  آمده است؛ لذا حركت  
ضدديني اش  را شدت  بخشيد. دولت لغو بعضي  
از قوانين  اسالم  را هر روز با  اسم  و تحت  عنواني  
خاص شروع كرد. امام  با هشياري  تمام، متوجه  
خطر شد و به  صورت  فعال  وارد صحنه  سياست  
كشور گرديد. امام كه  هدف  اين  كار  را حاكميت  
بهائيان  بر سرنوشــت  ايران  ارزيابي  مي كرد، با 

فرآيند مذكور به شدت مخالفت كرد.
ايشان در سال 1341 نخستين پيام را خطاب به 
مردم صادر كردند كه طبق آن اعالم شد، قرآن و 
اسالم در خطر است. استقالل مملكت و اقتصاد 
آن در معرض قبضه صهيونيستهايي است كه 
در ايران به نام بهائى ظاهر شدهاند. امام در بيشتر 
سخنرانىهاى خود از ســال 1341 تا 1343 بر 
خطر بهائىها تكيه كرد. امام در 21 ارديبهشت 
ســال 1343 اعالم كرد اين طايفه ضاله، كافر 
و نجس هســتند و ازدواج با آنها جايز نيســت و 
به حمام مسلمين نبايد وارد شوند. امام در جمع 
روحانيون و مردم گفتند كه دولت مىخواهد، به 

دست بهائىها ايران را از بين ببرد.4
همزمان با اين مبارزات تالش به نفع بهائيان در 
دربار هم زياد شد. اميرعباس هويدا نفوذ بهائيان 
در تمام سطوح مدريتى كشــور را به حد كمال 
گسترش داد. همچنين برخى از دوستان نزديك 
شاه نيز بهائى و از نوعى مصونيت قانونى برخوردار 
بودند. كريم ايادى از مهم ترين اين افراد است. 

وى حامى اصلى بهائيان ايران بود و آنها را در برابر 
فشار مسلمانان حمايت مىكرد. در دوران قدرت 

ايادى، تعداد بهائيان در ايران سه برابر شد.5 
امام بر اين اعتقــاد بود كه بهائيت معلول وجود 
رژيم پهلوى در ايران اســت و مبارزه با بهائيان 
را كارى بيهوده مى دانســت ايشان معتقد بود با 
واژگونى رژيم پهلوى، بهائيت نيز در ايران از بين 
مى رود. از نظر ايشان هدف استعمار، شكستن 
سد اســالم و روحانيت و استثمار مسلمين بود. 
در سال  1357 با تشديد مخالفت ها و اعتراضات  
مردمي رهبران  تشــكيالتي  بهائيان احساس  
خطر كــرده، از ايران  خارج شــدند. با پيروزي  
انقالب  اسالمي  اين  فرقه  يك باره  تمام  پشتوانه  
سابق  خود در كشور را از دست  داد و تمام  آرزوهاي  
جامعه  بهائيت  از بين رفت. در گزارش  ســفارت  
امريكا به  وزارت  امور خارجه  اش در ژوئن  1979 
ميالدي (1359شمسي) به نقل از يكي  از سران 
محفل  بهائيان آمده  است كه جامعه  بهائي بعد از 
انقالب ايران  احساس  مي كند از جهات  اداري، 
اجتماعي  و مالي  در حال  مرگ  است  و با بدترين  
بحران  در تاريخ  128 ساله اش  مواجه  شده  است.6
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﹀︀﹨﹩ ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩؛   ︫︣ان؛ ص١٦٥؛ ︑︀را ﹩︨︀﹫  ︨ ﹝︢﹨︊﹩ـ 

﹙﹢ی؛ ج١، ص٣٧٤.   ︎️﹠︴﹚ ﹆﹢ط︨  ص١٥٦، ︸﹢ر و︨ 
﹙﹢ی؛ ص٢٩٧.  ٣. ﹁︣از و ﹁︣ود دود﹝︀ن︎ 

﹫﹀﹥ ا﹝︀م؛ ج١،  ٤. ﹡︱️ ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩؛ د﹁︐ــ︣ اول؛ ص٩٠٨؛︮ 
ص٢٢٧. 

ــ︀واک؛ ص ٩٤؛ ﹡﹫﹞﹥ ︎﹠︀ن؛ ج٤،  ﹥ ﹋﹞﹉ ا︨ــ﹠︀د︨  ٥. ︀ران ا﹝︀م︋ 
 ️﹠︴﹚ ﹆﹢ط︨  ص٢٤٠؛ ﹝︺﹞︀ی ﹨﹢︡ا؛ ص٣٤٩ـ٣٤٨؛ ︸﹢ر و︨ 

︎﹙﹢ی؛ ج١، ص٢٠٢ـ  ٢٠٣. 
  ️ ﹠︴﹚ ﹆﹢ط ︨  ︀﹫️؛ ج٥، ص٢٩١؛ ︸﹢ر و︨  ︀﹥ رو︫ــ﹟︋   ︨.٦

︎﹙﹢ي؛ ص٢٠٤؛ ا︨﹠︀د ﹐﹡﹥  ︗︀︨﹢︨﹩؛ ص٩. 

️﹫︀︋ ﹤﹫﹚︻ ︊︀رزه﹞ ﹉ ︣د ︫﹞︀ره ﹞
محمد ادهمى(كارشناس ارشد اديان)

﹩︨︀﹠  ︫﹤﹇︣﹁ رواق

امروزه بيتالعــدل فّعالّيتهاى جامعة جهانى 
بهائى را هدايت ميكند. بهاءاّهللا بيت العدل را به 
عنوان هيئت مركزي و رأس قانونگذاري نظم 

ادارى بهائى مقّرر كرد.1 
بهاءا للّـــه به همراه خانواده و بعضى از پيروان در 
تابستان سال 1868م به شهر عَكا وارد شدند. در 
آن زمان عَكا شهر تبعيدى ها و جايگاه مجرمين 
بود كه تحت حكومت عثمانى قرار 
داشت. در سال 1890 بهاءا للّـه مركز 
جهانى بهائى را در شهر حيفا، مجاور 
شــهر عّكا، تعيين كرد. آرامگاه وى، 
اكنون در شــهرعّكا است؛ از اين رو، 

اين شهر زيارتگاه بهاييان است.2 
پس از عبدالبهــاء (عباس افندى)، 
شوقى افندى كه داراى فرزندى نبود، 
دستور تشكيل شوراى ايادى امرا للّـه 
را براى اداره جامعه بهايى پس از خود 
داد. وى براى اين شــورا سه وظيفه 
معين كرد كه اولين آنها ايجاد روابط 
بــا اولياي حكومت اســرائيل بود.3 
از هميــن جا، پيوند عميق بهائيت با 
اسرائيل فهميده مىشود. «از سال 
1868م، كه ميرزا حســينعلى نورى 
(بهاءا للّـــه) و همراهانش بــه بندر عكا منتقل 
شدند، پيوند بهائيان با كانونهاى مقتدر يهودى 
غرب تداوم يافت و مركز بهائيگرى در سرزمين 
فلسطين به ابزارى مهم براى عمليات ايشان و 
شركايشان در دستگاه استعمارى بريتانيا بدل شد. 
اين پيوند در دوران رياست عبدالبهاء، تداوم يافت. 
در اين زمان، بهائيان در تحقق راهبرد تأســيس 

دولت يهود در فلسطين، كه از دهه هاى1870 و 
1880م آغاز شده بود، با جديت شركت كردند و 

اين تعلق در اسناد ايشان بازتاب يافت».4
در سال 1947 ســازمان ملل كميتهاى را براى 
رســيدگى به مسئله فلســطين تشكيل داد كه 
شــوقى افندي در 14 جوالى همان سال طى 
نامــه اى به رئيس كميته مزبور بر مطالب جالب 
توجهى از عاليق مشترك بهائيت و صهيونيسم 
به فلسطين تأكيد ورزيد: «تنها يهوديان هستند 
كه عالقه آنها نسبت به فلسطين تا اندازهاى قابل 
قياس با عالقه بهائيان به اين كشور است؛ زيرا كه 
در اورشليم، بقاياى معبد مقدسشان قرار داشته و 
در تاريخ قديم، آن شهر مركز مؤسسات مذهبى و 

سياسى آنان بوده است...».5
شوقى افندى در پيام نوروز 1330 ش نظر مثبت 
خود را پيرامون تأســيس اســرائيل اين چنين 
تصريح كرد: «مصداق وعده الهى به ابناء خليل و 
وراث كليم، ظاهر و باهر، و دولت اسرائيل در ارض 

اقدس، مستقر و به استقالل و اصالت آيين».6
بدين ترتيب، شــوقى افندى به عنوان «مبتكر 
ارتباط صميمانه با اســرائيل»7 پس از تأسيس 
ايــن رژيم، روابطى را با آن بنــا نهاد كه فصل 
مشترك آن، حمايت و اعتماد دو جانبه بود.8 بر 
همين اســاس با حمايت كامل دولت اسرائيل، 
شوقى امتيازهاى گوناگونى گرفت و بر مخالفان 
خويش فائق آمد. دولت اســرائيل از بين همه 
نحلههاى منشعب از بهائيت، تنها جناح شوقى 
را به «رسميت تاّمه» شناخت. تمامى اختالفات 
بين شــاخههاى مختلف فرقه نيــز با توصيه 
مســئوالن اســرائيلى، يك يك به نفع جناح 

شوقى حل گشت.9
بعد از درگذشت شوقى افندى، اياديان امرا للّـــه 
به مدت شش سال رهبرى جامعه جهانى بهائى 
را بر عهده گرفتند تا اينكه در ســال 1963 اولين 

انتخابــات بيت العــدل 
برگزار شد و اين مؤسسه 
تأسيس گشت. مقر اين 
مؤسســه بر روى دامنه 
كوه كرمل، در بندر حيفا 
است كه بهاءا للّـــه اين 
مكان را در ســال 1890 
ميــالدى و در طى لوح 
كرمل انتخاب كرده بود.

روابط دوســويه بهاييت 

و صهييونيســم براى اسرائيل منافع ديگرى نيز 
داشته اســت؛ از جمله حضور گسترده بهائيان 
سراســر جهان در اســرائيل منبع درآمد خوبى 
براى رژيم صهيونيســتى محسوب مىشود.10 
به گزارش يك خبرنگار صهيونيست (داليا كهن 
امين) از قدس اشغالى، باغ بهائيان در حيفا يكى 
از مهمترين جاذبههاى گردشگرى در اسرائيل 

است.11
طبق تحقيقى كه يك يهودى در اسرائيل به عمل 
آورده است، يهودىهايى كه در اسرائيل هستند، 
حق بهائىشــدن را ندارند و رژيم صهيونيستى 
حق تبليغ را از بهائيان در اســرائيل گرفته است. 
بهائيان از ترس اسرائيل حق ندارد در آن منطقه 
تبليغ كنند. ســؤالى كه مطرح است اين كه اگر 
بهائيت بهترين راه رسيدن به خداست پس همه 
بايد بهائى شوند و اســتثناء هم ندارد و اگر دين 
يهود بهتر است، چرا در بيتالعدل به تبليغ بهائيت 

پرداختهاند؟12
پي نوشت:

︀﹩؛ ︑︣︗﹞﹥ ﹜︖﹠﹥ ﹝﹙﹩ ︑︣︗﹞﹥ آ︔︀ر ا﹝︣ی؛  ــ﹢﹇﹩ ر︋︀﹡﹩؛ دور︋   ︫.١
.73 72︬ ﹐﹡﹍﹠︀﹟: ﹜︖﹠﹥ ﹡︪︣ آ︔︀ر (1988)؛︮ 

2. www.shahrvand.com
 .٤︬ ٥ ﹞︀ره ٨ و ٩ آذر و دي ١٣٢٩؛︮  ٣. ﹝︖﹙﹥ ا︠︊︀ر ا﹝︣ي؛︫ 

︀﹩ ﹎︣ی در ا︣ان»؛ ︑︀ر ﹝︺︀︮︣ ا︣ان؛   ︋از ︑︀ر ﹩︀﹨٤. «︗︧︐︀ر
﹞︀ره ٢٧ (١٣٨٢). ︨︀ل ﹨﹀︐﹛،︫ 

︀﹫ــ︀ن؛ ︵ــ﹢ری (١٣٥٧)؛  ︀﹇ــ︣؛︋  ــ﹫︡ ﹝﹞ــ︡︋   ︨،﹩﹀︖﹡ .٥
 .٦٩١︬︮ ٦٨٩

﹢﹇﹩ ا﹁﹠︡ی؛ ︑﹢﹇﹫︺︀ت ﹝︊︀ر﹋﹥؛ ︑︣ان: ﹝﹣︨︧﹥ ﹝﹙﹩ ﹝︴︊﹢︻︀ت   ︫.٦
ا﹝︣ی (١٣٤٧ش)؛ ص٢٩٠. 

٧. را﹫﹟، ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏؛ ا﹡︪︺︀ب در 
︀︋﹫️؛ ﹝﹣︨︧﹥ ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ را﹫﹟؛ 

ص١٦٩. 
٨. ︫ــ﹢﹇﹪ ا﹁﹠ــ︡ي؛ ︎﹫︪ــ﹫﹟؛ 

ص٢٩٠.
﹞︀ره ٨ و ٩  ٩. ﹝︖﹙﹥ ا︠︊︀ر ا﹝︣ی؛︫ 

︀ل١٣٣٣؛ ص٥.  آذر و دی︨ 
ــ﹞︀ره ٨ و ٩، آ︋︀ن و  ١٠. ﹨﹞︀ن؛︫ 

︀ل ١٣٤٧؛ ص٥٩٢.  آذر︨ 
11. www. Hamdami. Com
12. www.adyannet.com

!!﹏﹫در ︋︡ن ا︨︣ا ️ ﹫︀︋ ︉ ﹚﹇
محسن گلپايگانى( دانشجوى دكترى اديان) 

تنها يهوديان 
هستند كه عالقه آنها 
نسبت به فلسطين 
تا اندازه اى قابل 
قياس با عالقه 
بهائيان به اين 
كشور است؛ زيرا كه 
در اورشليم، بقاياى 
معبد مقدسشان 
قرار داشته و در تاريخ 
قديم، آن شهر مركز 
مؤسسات مذهبى و 
سياسى آنان بوده 
است.

 آرامگاه بهاءا لّلـه درعكا

شوقي  افندي/ رهبر سوم فرقة بهاييت

آيت اهللا بروجردىآيت اهللا محمد تقى فلسفى
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بهائيــان ادعــا مىكنند كه با اصــول و تعاليم 
دوازده گانه بهاء راهگشاى زندگى مردم خواهد 
بود. ما در اين مقال برآنيم كه به نقد برخى از اين 

اصول بپردازيم. 
ی ﹆﹫﹆️ تحرى به معناي درنگ  ّ︣ ︑  ١   
كردن در طلب امر بهتر، صواب تر و حقيقت جويي 
است. بهائيان مدعي اند كه تقليد موجب خسران 
اســت و هر فردي بايد با ادراكات خود، جوياي 

حقيقت باشد. 
بايد توجه داشت كه اوًال خيلى پيش از بهائيت، در 
اسالم تحصيل علم يكي از وظايف ديني به شمار 
مي آيد و طبق اخباري مراد از اين علم، دانســتن 
اصول ســه گانه(توحيد، نبوت، معاد) و دانستن 
احكام و قوانين اسالمي براي هر فردي به اندازه 
احتياج وي است؛ بنابراين بهائيت نوآورى نكرده 
است. ثانياً در عملكرد سردمداران بهائى اين شعار 

اجرا نشده است. 
عباس افندي در الواح وصايا به فرزندش نوشته 
است: «به محض اينكه نفسي بناي اعتراض و 
مخالفت با ولي امرا للّـه گذاشت، فوراً آن شخص 
را اخراج از جمع اهــل بهاء نمايند و ابداً بهانه اي 
از او قبول ننمايند. چه بسيار كه باطل محض به 

صورت خير درآيد تا القاي شبهات كند».1 
    ٢  و︡ت ︻︀﹜﹛ ا﹡︧ـ︀﹡﹩ به گفته شـوقى 
افنـدى، تعاليـم روحانـى بهائيـت را مى شـود در 
يـك تعليـم خالصـه كـرد و آن «وحـدت عالـم 
انسـانى» اسـت و همـه تعاليـم ديگـر در حكـم 
فـروع ايـن تعليـم اصلى اسـت.2 آنهـا مدعي اند 
كه تمام انسـان ها مخلـوق پروردگارنـد و رنگ، 
چهـره و قيافـه معيـار برتـري يـك انسـان بـر 
انسـان ديگـر نيسـت و نبايـد علـت اختـالف و 

دشـمني باشد.3
در اسالم طبق نص صريح آيات و روايات، هيچ 
انســاني به انســان ديگري برتري ندارد. رنگ 
و نژاد و ســاير تفاوت هاي فــردي، دليل برتري 
نيست: «اي مردم ما همه را از مرد و زن آفريديم 
و آن گاه شعبه هاي بسيار گردانيديم تا يكديگر را 
باز شناسيد، بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين 

شماست».4 
همچنين قرآن چهارده قــرن پيش از بهائيت، 
همگان را به وحدت در ديندارى خوانده اســت: 
«اى اهل كتاب! بياييد به سوى سخنى كه ميان 
ما و شما يكسان اســت؛ كه جز خداوند يگانه را 

نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم و بعضى 
از ما، بعضى ديگر را به خدايى نپذيرد».5 بنابراين 
اين آمــوزه نيز چيز جديدى نــدارد و اين تعليم 
بهائيت نيز مانند ديگر تعاليمشان عاريه اى است. 
حال از بهائيان مى پرســيم كــه آنها كى و كجا 
وحدت ايجاد كرده اند؟ آيا در واقع خود به اين شعار 
عمل كرده اند؟ نكند نظرشــان مانند عبدالبهاء 
درباره ســياهان آفريقايى است: «﹝︓ً﹑ ﹥ ﹁︣ق 
 ﹉︣﹞︀ن ا﹨︀﹫ ــ﹫︀﹨︀ن ا﹁︣﹉ و︨  ا︨️ ﹝﹫︀ن︨ 

﹢رة ا﹜︊︪︣﹡︡».6 ﹙﹅ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ ا﹜︊﹆︣، ︻﹙﹩︮   ︠︀﹠ا
    ٥  ︑︧ـ︀وی ﹆ـ﹢ق ﹝ـ︣د و زنزن و مرد 
بايـد در حقـوق اجتماعى برابر باشـند؛ زيـرا زن و 
مـرد از لحاظ فكرى و عقالنى مانند هم هسـتند 

و امتيـازى بر يكديگـر ندارند.7
تســاوى زن و مرد نيز ادعايى بيش نبوده و موارد 
متناقض متعددى در كتب اين فرقه وجود دارد. 
براي مثال در كتاب بهاءا للّـــه، فرزندان دختر از 
ارث محروم اند: «قرار داديم خانه مســكونى و 
البسه خصوصى ميت را براى اوالد ذكور و اوالد 
اناث و ورثه ديگر حق ندارند» و درباره حج نيز آمده 

است: «حج بيت كه بر رجال است».8
 ️︊﹞ ـ︊︉ ا﹜﹀ـ️ و ︀ـ︨︡     ١١  دـ﹟︋ 
︋︀︫ـ︡ بهائيـان معتقدنـد كـه پيامبـران بـراى 
برطـرف كـردن اختالفـات بشـر و ايجـاد الفت 
بيـن مردم ظاهـر شـده اند؛ بنابراين اگـر ديانت، 
سـبب اختالف و جنگ شـود، به گفته عبدالبهاء، 

بى دينـى بهتـر از آن اسـت.9
در نقــد اين نظريه بايد گفت كــه اوًال در متون 
اسالمي موارد زيادي درباره الفت و محبت وجود 
دارد. از جمله رســول اكــرم مي فرمايند: «وارد 
بهشت نمى شود مگر انسان رحيم و مهربان».10 
و از طرفى ديگر تاريخ بابيت و بهائيت، سرشــار 
از دشــمنى ها و درگيرى هاى متعدد رهبران و 
رهروان و اعضاى اين فرقه است. به عنوان نمونه: 
منازعات بابيان براى كســب عنوان من يظهره 

ا للّـهى؛ 
منازعات بهاء و ازل و به تبع آن بهائيان و ازليان؛ 

منازعات عباس افندى با محمدعلى افندى؛ 
منازعات شــوقى با بســيارى از ياران قديمى 

بهائيت. 
آئينــي كه به پيروان خود دســتور مي دهد: «بر 
دشمنانم شعله آتش باش و براي دوستانم كوثر 

بقا»11 نمى تواند مدعي صلِح عمومي باشد. 
︀ـ︡ ﹝︴︀︋ـ﹅ ︻﹙ـ﹛ و ︻﹆ـ﹏      ١٢  دـ﹟︋ 
︋︀︫ـ︡ عبـاس افنـدي مي گويـد: «ديـن بايـد 
مطابـق علـم باشـد. اگر مسـائل دينـي مخالف 
تعقـل و علم باشـد وهم اسـت؛ زيـرا مقابل علم، 

جهل اسـت».12
بايد گفت كه اوًال در قرآن درباره پيروي از عقل، به 
آيات بي شماري برمي خوريم؛ همچنين روايات 
فراوانــي در خصوص حجت عقلــي و علمي و 
تطابق دين با علم و عقل از ائمه اطهار وجود دارد. 
رسول اكرم مي فرمايند: «چون ديديد، مردي 
را كه نماز بسيار مي خواند و روزه بسيار مي گيرد، 
او را بزرگ مشــماريد تا اينكــه بدانيد عقلش تا 
چه اندازه اســت».13 امام صادقمي فرمايند: 

«عقل راهنما و رهبر مومن است».14
مــوارد نقض اين ادعا در بهائيت فراوان اســت؛ 
مثًال بهاءا للّـه به تبعيت از باب، صرف ادعا را دليل 
حقانيت  مى دانست و هنگامي كه علماي نجف 
و كربال از او معجزه اي براى اثبات پيامبري اش 
درخواســت كردند، اظهار داشــت كه اگر انبياء 
الهي معجزه اي به واقع داشــتند، همه مردم دنيا 
خداپرست مي شدند و دليل اينكه همه مردم به 
پيامبران روي نياورده اند بــه اين دليل بوده كه 

معجزات جنبه  مجازي داشته است.15
پي نوشت:

 ︀﹢﹎ :︀ن﹀︮️؛ ا﹫︀ ١. ﹡︭ــ︣ی، ︻﹙﹩؛ ﹡﹆︡ ا︮﹢ل دوازده ﹎︀﹡ــ﹥︋ 
 .(١٣٨٣)

٢. داودی، ︻﹙﹩ ﹝︣اد؛ ﹝﹆︀﹐ت و ر︀︨﹏ در ﹝︀︊︒ ﹝︐﹠﹢︻﹥؛ ﹝﹣︨︧﹥ 
﹝︺︀رف︋ ︀﹩؛ ص٢١. 

٣. ا︫︣ف، ﹁︣ا﹝︣ز؛ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹝︴︀﹜︉︋ ︀﹩︋ ﹥ ا︠︐︭︀ر؛ ﹝﹣︨︧﹥ 
 .(︹︡ ︋١٣١)︀ت ا﹝︣ی︻﹢︊︴﹞ ﹩﹚﹞

٤. ︖︣ات: ١٣. 
٥. آل ︻﹞︣ان: ۶۴. 

︧﹥ ﹝ّ﹙﹩ ﹝︴︊﹢︻︀ت ا﹝︣ی؛ ص119.  ّ︨ ︴︀︋︀ت؛ ﹝﹣ ٦. ︻︊︡ا﹜︊︀ء؛︠ 
︀﹩ آ﹫﹟ ﹁︣ا﹎﹫︣  ٧. ﹨︀︣، و﹙﹫ــ︀م و دو﹎﹑س، ﹝︀ر︑﹫﹟؛ د︀﹡ــ️︋ 
﹢︫︊﹫﹟؛ ﹝﹣︨︧﹥  ﹞﹠︡ری و روح ا ﹜ّ﹙ـــ﹥︠  ︣﹢ش︨  ︗︀﹡﹩؛ ︑︣︗﹞﹥︎ 

﹝︺︀رف︋ ︀﹩؛ ص١٢٣. 
﹣ال و ︗﹢اب؛  ٨. ر︀ض ﹇︡﹞﹩؛ ﹎﹙︤ار ︑︺︀﹜﹫﹛︋ ︀﹩؛︋ ﹥ ﹡﹆﹏ از ر︨︀﹜﹥︨ 

ص١٤٧. 
︀﹩؛  ــ﹊﹢ه؛ ﹝︊︀دی رو︀﹡﹩ و ︑︺︀﹜﹫﹛ ا︗︐﹞︀︻﹩︋  ــ﹊﹢﹨﹩،︫   ︫.٩
︡︹)؛ ص1۴؛ ﹝﹊︀︑﹫︉ ︻︊︡ا﹜︊︀ء؛  ﹝﹣︨︧﹥ ﹝︴︊﹢︻︀ت ا﹝︣ی (١٢٦︋ 
︴︀︋︀ت ︻︊︡ا﹜︊︀ء؛ ﹝﹣︨︧﹥  ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝︴︊﹢︻︀ت ا﹝︣ی؛ ص 318؛︠ 

﹝︴︊﹢︻︀ت ا﹝︣ی؛ ج٢، ص227. 
︀﹠︡ه، ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ﹛؛ ﹡︕ ا﹜﹀︀︭﹥؛ ︑ــ︣ان: ︻﹙﹞﹩ (١٣٨٢)؛   ︎.١٠

ص٦٨٠. 
 .︡﹝ر ا﹢︪﹞ ح﹢﹛ ﹤﹚﹝︗ ﹟︣︐﹁︣و︺﹞ ︃ا ﹜ّ﹙ـ﹥؛ ︋١١. ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا﹜﹢اح

︴︀︋︀ت؛ ص١٨.  ١٢. ︻︊︡ا﹜︊︀ء؛︠ 
١٣. ﹋﹙﹫﹠ــ﹩؛ ا︮ــ﹢ل ﹋︀﹁﹩؛ ︑︣︗﹞﹥ ︗ــ﹢اد ﹝︭︴﹀ــ﹢ی؛ ︑︣ان: 

﹋︐︀︋﹀︣و︫﹩ ︻﹙﹞﹫﹥ ا︨﹑﹝﹫﹥؛ ج١، ص١٣. 
١٤. ﹨﹞︀ن؛ ص٢٩. 

١٥. ﹡﹢ری، ﹝﹫︣زا︧﹫﹠︺﹙﹩؛ ا﹆︀ن؛ ﹝︭︣: (١٣١٨ق)؛ ص٢٨. 

در طــول تاريخ، دولتهاى اســتعمارى براى پيشــبرد اهــداف خود در 
مستعمراتشان با مشكلى اساسى به نام دين و مذهب بومى آن كشورها روبه رو 
بودند. اين مشكل در كشورهاى اسالمى و به خصوص شيعى، به دليل پيوند 
عميق مردم با آموزههاى مكتبى و همچنين ژرفا و عمق تعاليم اســالمىـ  
شيعى دو چندان بود. از همين رو دولتهاى استعمارى از هرگونه اختالفات 
فرقهاى و ظهور و بروز شــكاف هاى اعتقادى در ميان مردم حمايت كامل 
مي كردنــد و به آن دامن مى زدند. فتنه بابيت و بهائيت در ايران از نمونههاى 
همين ابزار اســتعمارى است. بازخوانى تاريخ استعمار نشانههاى فراوانى از 
حمايت دولتهاى مختلف از اين فرقه دارد.  زماني  كه  فرقه بابيه، در نزاع هاي  
درون  گروهي  دهه 1280ق  در عثماني، به  دو گروه  «ازلي» تحت  رياســت  
صبح  ازل و «بهائي» به  رهبري  حسينعلي  بهاء تقسيم  شد، ازلي ها به دامان 

انگليس  رفتند و بهائيان به روسيه روى آوردند. 
بهائيت و روسيه تزارى

سران فرقه بابيت و به خصوص بهائيت از ديرباز با روسيه تزارى پيوندى عميق 
داشتهاند كه در تمامى منابع تاريخى و حتى منابع خودشان به آن تصريح شده 
است كه در آنها به پيوند عميق سران بهائيت، به خصوص شخص حسينعلى 
بهاء، با آن دولت اشاره شده است. در تاريخ بهائيت آمده است كه سفير روس به 

صدراعظم ايران هشدار داد كه بايد مسئول حفظ جان بهاءا للّـه باشد. 
اعضاى خاندان افنان(خويشاوندان مادرى باب و نمايندگان عباس افندى در 
ايران) با سفارت روسيه پيوند نزديك داشتند و حاجى ميرزا محمدتقى افنان 
وكيل الدوله و برادران و پسرانش به عنوان نمايندگان تجارى روسيه در بمبئى 
و يزد فعاليت مى كردند. آقا على حيدر شــيروانى(بهائى و از شركاى تجارى 
خاندان افنان) از اعضاى متنفذ سفارت روس در تهران بود و با حمايت او بود 

كه محمدتقى افنان وكيل التجاره روسيه در بمبئى شد.1
اولين مركز تبليغاتى مهم بهائى ها در خاورميانه با عنوان «مشرق االذكار» در 
عشق آباد روسيه و با حمايت جدى و آشكار روس هاى تزارى، توسط محمد 
تقى افنان و به دستور عباس افندى تشكيل شد. وعده حمايتهاى روسيه 
در وقايع شورش زنجان، واقعه بدشت شاهرود، روابط و همكارى افسران و 
ديپلماتهاى روسى نظير كاپيتان تومانسكى(افسر توپخانه روسيه در عشق 
آباد و از ماموران زبده آن كشــور) با بهائيان، انتشــار مجله بهائى در روسيه، 
تحّصن بهائيان در كنسولگرى در اصفهان(1320ق) براى گرفتن رسمّيت 
فرقه خود با ضمانت دولت روسيه، و اقداماتى كه وابستگان سفارت روسيه در 
وقايع اعدام باب انجام دادند2، همگى حكايت از وابستگى بهائيان به روسيه 

تزارى دارد. 
بهائيت و استعمار انگليس

لرد كرزن، سياست مدار مشهور انگليسي، در كتاب «ايران  و مسئله ايران» 
تصريح  مي كند: «صبح  ازل  كه  در قبرس  ســكني  داشت، مقرري  خاصي  از 
حكومت  انگلستان  دريافت  مي نمود».3 بهائيان نيز پس از فروپاشى روسيه 
تزارى به انگليســىها روى آوردند؛ روابط  آشكار اين  فرقه  با بريتانيا، به ويژه  
اعطاي  لقب  و نشــان  عالي  از سوي  پادشاه  انگليس  به  عباس  افندي موجب 

گرديده، پيوند انگليس با بهائيت از مسائل مورد اجماع مورخان باشد. 
قضيه اعطاى نشان به عباس افندى از اين قرار است كه  پس  از تسلط انگليس  
بر قدس، دولتمردان آن كشــور كه در فلسطين حضور داشتند، در نامهاى  

به  لندن، اعطاى نشــان  و لقب  عالي  امپراطوري  را به وى، به دليل خدمات  
صادقانه  و مســتمر به  آرمان  بريتانيا و استفاده افسران  بريتانيايي  مستقر در 
حيفا از نفوذ و نظريات  ارزشمندش، تقاضا كردند. اين  پيشنهاد تصويب  شد و 
ژنرال  آللنبي (فرمانده  كل  قواي  بريتانيا) در آوريل  1920 رسمًا  مراسمي  برپا 
كرد و به  نمايندگي  از دربار انگلستان، به  پيشواي  بهائيان، لقب  «سر»  (sir) و 
نشان  «شواليه امپراتوري» (Knight hood) را اهدا كرد. با اعطاى اين نشان 

عباس افندى تبعه انگليس محسوب مىشد. 
 در مقابل نيز عباس  افندي  از ســلطه انگليس ها بر قدس  به  گرمي  استقبال  
كرد و طي  نوشــته اي، ســلطه انگليس  بر قبله اول  مسلمين  را «برپا شدن  
خيمه هــاي  عدالت» خواند و خدا را بر اين  نعمت  بزرگ ســپاس  گفت . وي 
تأييدات  جرج  پنجم، پادشاه  انگليس، را مسألت  كرده ، خواستار جاودانگي  سايه 
گسترده اين  امپراطور دادگستر! بر آن  سرزمين  گرديد4. حمايت  انگليسي ها 
از پيشــواي  بهائيان ، به  اعطاي  نشــان  و لقب  ختم  نشد.  عباس  افندي  مورد 
عنايت  و حمايت  آشكار وينستون  چرچيل (وزير مستعمرات  انگليس)، هربرت  
ساموئل (كميسير عالي  بريتانيا در فلسطين) و رونالد استورز(فرماندار حيفا و 
توابع) بود. همچنين  بهائيان ساكن در فلسطين، مورد توجه  و اطمينان  كامل  
مقامهاي  انگليسي  و حكومت  فلسطين  بودند. بيشتر آنان از مقام هاي  حساس  
دولتي  مانند فرمانداري، رياســت  ثبت  اسناد و مأ موريت هاي  مهم برخوردار 

بودند5. 
مســافرتهاى رهبران بهائى از جمله عبدالبهاء بــه اروپا و آمريكا موجب 
غربزدگى و وابســتگى به انديشه هاى امانيستى و سكوالريستى و فاصله 
گرفتن از هويت دينى و ملى بهائيان شد. آنان بعدها با ماهيت كامًال غربى در 
زمان رژيم پهلوى وارد عرصه سياست شدند و انگليسى  ها از بهائيان به عنوان 

نوماسيون حمايت كردند. 
پى نوشت: 

١. ︸﹢را﹜﹅؛ ج٨، ص٤٣١.
 ︣︮︀︺﹞ ︤اری»؛ ︑︀ر︑ ﹜︧﹫﹛︀︣︍﹞ا ︀ ︋﹤︊﹡︀︗ ﹤﹝﹨ و ﹅﹫﹝︻ ︡﹡﹢﹫︎» ،️﹫︀ ︋︀د؛﹨︣﹁ ،﹪﹞﹑︨︣داد و ا﹞ ،︀﹀  ︮ .٢

﹞︀ره ٤٩(︋︀ر ١٣٨٨).  ا︣ان،︫ 
︦  در ا︣ان؛ ص  ٣٣٢. ﹍﹫︣ان  ا﹡﹍﹙﹫ ٣. را﹫﹟، ا︨﹞︀︻﹫﹏ ؛ ﹆﹢ق ︋ 

︀ ا︨ــ︐︺﹞︀ر ا﹡﹍﹙﹫︦»؛ ︑︀رــ ﹝︺︀︮︣ ا︣ان  ﹫﹢﹡︡ ︻﹞﹫ــ﹅ و ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥︋   ︎،️﹫︀︋» ٤. ﹡︖﹀ــ﹪، ﹝﹢︨ــ﹪؛
︫﹞︀ره٤٩(︋︀ر ١٣٨٨).

︬ ١١٨ـ  ١١٥. ️  در ﹁﹙︧︴﹫﹟؛︮  ﹞︡ ︀︵︣ات ︠  ٥. ﹡﹢را﹜︡﹟ ﹋﹫︀، ﹁︱﹏ ا ﹜ّ﹙ـ﹥؛︠ 

﹩﹊ا﹜﹫﹥ ︑︀ر﹢︫
دانيال نعيمى(كارشناس ارشد اديان شرق)

﹩︨︀﹠  ︫﹤﹇︣﹁ رواق ︀﹡آ ︡ ️ و ﹡﹆ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا︮﹢ل دوازده ﹎︀﹡﹥ ︀︋﹫ــــــــــــــــ

عبدالبهاء در جمع هوادارن غربى خود

مريم نبويان زرندى(پژوهشگر حوزوى) 

رواق ︑ ﹙﹫﹏ و ﹡﹆︡

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
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رواق ︑ ﹙﹫﹏ و ﹡﹆︡
﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٧
دی ﹝ـــــ︀ه
١٣٩٢

︣اب ﹞ ︦ ︨︣وـ
︡︖︧﹞ ﹤﹡︀︋︀︐ـ﹋  رواق «ا﹡﹩ ︑︀رک ﹁﹫﹊﹛ ا﹜︓﹆﹙﹫﹟ ﹋︐︀ب ا ﹜ّ﹙ـ﹥ و ︻︐︣︑﹩ ﹝︀ 

ان ︑﹞︧﹊︐﹛︋ ﹞︀ ﹜﹟ ︑︱﹙﹢ا». 
يكى از مهم ترين احاديثــى كه به طور متواتر از 
رسول خدا نقل شده و به يادگار مانده، حديث 
ثقلين است. اين حديث داللت مستقيمى بر تداوم 
راه آن حضرت از طريق اهل بيت ايشــان دارد. 
روزى پيامبر اكــرم باالى منبر رفتند و پس 
از حمد و ثناى الهى فرمودند: «اى مردم گويا من 
[به ســوى پروردگارم] دعوت شده ام و به زودى 
آن را اجابت خواهم كرد. من در ميان شما دو چيز 
گران قــدر به جاى مى گذارم كتاب خدا و عترتم؛ 
همان اهل بيتم. تا زمانى كه به اين دو تمســك 
كنيد هرگز گمراه نخواهيد شد. [معارف و معالم 
دين را] از ايشان بياموزيد. زمين هيچ گاه از آنان 
خالى نمى ماند و اگر چنين شــود اهلش را از بين 
مى برد».8  اگر هيچ ســند و مدرك ديگرى اعم 
از آيه و روايت در اختيار شيعه نبود، همين حديث 
شريف از پيامير كفايت مى كرد تا ادعاهاى 
بهائيت را پاســخ دهد. مهم ترين دليل انحراف 
بهائيت از صراط مســتقيم، عدم تمســك به 
اهل بيتt و پيروى نكردن از قرآن و وانهادن 
اين دو گوهر گران بها بود. پر واضح است كه هر 
كس از مسير قرآن و اهل بيتt روى برگرداند، 

به انحراف و گمراهى كشيده خواهد شد.
حديث غدير نيز از مســلمات تاريخ اسالم است 
كه در آن پيامبر اســالم، حضرت علىq را 
به عنوان جانشــين خود برگزيدند. پس از واقعه 
غدير است كه خداوند مى فرمايد: «ا﹜﹫﹢م ا﹋﹞﹙️ 

﹜﹊﹛ د﹠﹊﹛ و ا︑﹞﹞ــ️ ︻﹙﹫﹊﹛ ﹡︺﹞︐﹩ و ر︲﹫️ 
﹜﹊﹛ ا﹐︨ــ﹑م د﹠︀؛ امروز دين شــما را كامل و 

نعمت را بر شما تمام كردم».9 
آخرين حديث اين نوشــتار، به صراحت هرگونه 
مدعى نبــوت را بدعت گذار و كــذاب معرفى 
مى كند؛ پيامبر مى فرمايند: «ا︀ ا﹜﹠︀س ا﹡﹥ 
﹠︐﹩؛ ﹁﹞﹟ اد︻﹩   ︨︡︺ ــ﹠﹥︋  ︺︡ی و ﹐︨   ︋﹩︊﹡ ﹐
ذ﹜﹉ ﹁︡︻﹢اه و︋ ︡︻︐﹥ ﹁﹩ ا﹜﹠︀ر، ﹁︀﹇︐﹙﹢ه و ﹝﹟ ︑︊︺﹥ 

﹁︀﹡﹥ ﹁﹩ ا﹜﹠︀ر».10 
حســينعلى نورى بنيانگذار فرقه بهائيت دست 
به تأويل تفســير و توجيه آيات و روايات بر اساس 
پندارهاى خود زده اســت. براي مثال او در معناى 
خاتميت گفته است: «در اين رتبه، اولويت، نفس 
آخريت، و آخريت، نفس اولويت باشــد و اگر بصر 
حديد يافت شــود، مشاهده مى نماييد كه مظهر 
اولويت و آخريت و ظاهريت و باطنيت، اين ذوات 
مقدسه و ارواح مجرده و انفس الهيه هستند».11 در 
ايــن عبارت، او تفاوتى ميان اوليت و آخريت قائل 
نمى شود. يا در توجيه ديگرى مى گويد: «هر پيغمبر، 
نسبت به پيغمبر قبل از خود، آخر و نسبت به پيغمبر 
بعد از خود اول اســت». هر دوى اين توجيهات، 
كامًال سطحى و مغالطه آميزند كه با شواهد محكم 
مبنى بر خاتميت قدرت مقابله ندارند. به طور كلى 
بهائيان براى پاسخ به پرسش هاى بى شمار مردم 
كه نشــان از قطعى بودن ختم نبوت و رسالت نزد 
آنها دارد، توجيهاتى خالف واقع بيان مى كنند كه 

بطالن آنها واضح و مبرهن است.
پي نوشت:

١. ا︤اب:٤٠. 
﹫︀﹝︊︣ان؛ ︑︣ان: ﹎﹢ی   ︎﹜︑︀  ︠︡﹝﹞ ︥و﹨︩؛ ٢. ﹎︣وه ﹡﹍︀رش و︎ 

(١٣٨٩)؛ ص٢٣.
︀ ︑︀ر﹊﹩؛ ︑︣ان:  ٣. ﹁﹑ ،﹩︐﹞﹫ــ︡، ﹁︀︵﹞﹩ ﹡﹫︀، ﹝︡ی؛ د︡ار︋ 

︻︀︋︡(١٣٨٩)؛ ص٢١٤.
٤. آل ︻﹞︣ان: ١٩. 
٥. آل ︻﹞︣ان: ٨٤. 

︀ری؛ ﹡︪︣ ﹝﹣﹜︿(١٣٨٣)؛  ︉ ︗﹞︺﹥ در︨   ︫﹉ ︡؛﹝﹞ ،﹩﹡٦. ﹝︣دا
ص١١.

ــ︣︺️ ا︔︊︀ت   ︫︡︡︖︑ ن از ﹡︷︣ ︻﹆﹏، ﹜︤وم﹢ ︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ︀ن﹫︀  ︋.٧
 ︡︡︖︑ و ا︫ــ︐︊︀ه ﹡︀س در︋ــ︀ره ︻︡م ️﹫﹝︑︀ ︴﹑ن︠   ︋︹︊︴﹛︀ ︫ــ﹢د،︋ 
︀︑﹞﹫️؛ ︑︣ان: ﹜︖﹠﹥  ︫︣︺️ ︔︀︋️ ﹝﹩ ︫ــ﹢د (رو﹩ و رو︫﹠﹩؛︠ 

︡︹؛ ص٦٥).  ︋١٠٧ ﹩︀ ﹝﹙﹩ ﹡︪︣ آ︔︀ر ا﹝︣︋ 
﹫ــ︣وت: ﹝﹢︨︧ــ﹥  ︀را﹐﹡ــ﹢ار؛︋  ︀﹇ــ︣؛︋  ٨. ﹝︖﹙︧ــ﹩، ﹝﹞ــ︡︋ 

ا﹜﹢﹁︀(١٤٠٣ق)؛ ج٣٦، ص٣٣٨.
٩. ﹝︀︡ه: ٣. 

﹟ ︧﹟؛ ﹝﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥؛ ﹇﹛:   ︋︡﹝﹞ ︣﹀︺︗ ﹩︋١٠. ︵﹢︨﹩؛ ا
﹝﹣︨︧﹥ ا﹜﹞︺︀رف ا﹐︨﹑﹝﹫﹥(١٤١٧ق)؛ ج٤، ص١٦٣.

١١. ﹡﹢ری، ︧﹫﹠︺﹙﹩؛ ا﹆︀ن؛ ﹡︪︣ ﹁︣ج ا ﹜ّ﹙ـــ﹥ ز﹋﹩؛ ﹝︭︣: (︋﹩ ︑︀)؛ 
ص١٢٧.

️ در روا︀ت ا﹝︀﹝
رضا كاظمىراد(دانشجوى دكترى اديان)

فالحتى، حميد و فاطمى نيــا، مهدى؛ ديدار با 
تاريكى، نقد و بررسى عقايد، احكام و تعاليم 

فرقه ضاله بهائيت؛ تهران: عابد(1390). 
ايــن كتاب در رد فرقهى ضالــه بهائيت و نقد و 
بررسى عقايد پيروان آن به نگارش درآمده است. 
نويسندگان، كتاب را در چهار فصل تأليف نموده اند 
كه هر فصلى به اقتضاى مباحث مربوطه، شامل 

چندين بخش است. 
فصل اول در معرفى رهبــران بابيت و بهائيت، 
پيدايش ايــن انحراف، اقدامات و تشــكيالت 
بهائيت اســت كه بيشــترين حجم كتاب را به 
خود اختصاص داده اســت. در اين فصل زندگى 
علىمحمد شيرازى، حسينعلى نورى، عباس 
 و شــوقى افندى بررسى شده است سپس زمينه
شكلگيرى اين دو فرقه با اشاره به فرقه شيخيه 
و نيز عوامل بيرونى همچون فقر فرهنگى، دينى 
و اقتصادى برشــمرده شده اســت. انشعابات و 
اختالفات، تشكيالت ادارى بهائيان، شگردهاى 
تبليغاتى آنان از ديگر مباحث اين فصل اســت. 
مبحث مهم ارتباط بهائيان با اســتعمار آخرين 

بخش فصل اول است. 
در فصــل دوم عقايد و باورهاى بهائيان در مورد 
نبوت، معجزه، خاتميت، معاد قيامت و سرانجام 
مهدويت، مورد بررســى و نقد قرار گرفته است. 
بيان تعاليم اجتماعى نزد بهائيان و بررسى كلى و 
نقادانه تعاليم آنان از جمله تحرى حقيقت، تساوى 
حقــوق زن و مرد، و... از مباحث مطروح در فصل 
سوم است. فصل چهارم به بررسى احكام بهائيان 
از جمله مسائل مربوط به بلوغ، قبله، وضو، نماز، 
روزه، ازدواج، حــج، جهاد، حجاب و... اختصاص 
يافته اســت كه هر حكمى در بهائيت با اسالم و 

برخى از اديان الهى مقايسه شده است. 

فاطمه سادات ميررحيمى

︣﹁﹩ ﹋︐︀ب  ︺﹞

حسينعلى نورى

︫︊﹊﹥ ﹎﹀︐﹞︀ن ا︗︐﹞︀︻﹩
در كنار تمام شبكه هاى اجتماعى كه در دنيا وجود دارد، از مسجد مى توان به عنوان تنها شبكه اى ياد كرد كه در آن تمام اقشار جامعه از بى سواد و با سواد، سياسى 

و غير سياسى، و از هر نوع مشاغل در آن حضور دارند. ولى تفاوت اصلى آن با ساير شبكه ها در اين است كه محور اصلى مباحث در مسجد بر پايه اخالق است.
ايجاد گفتمان در بين مخاطبان مسجد و استفاده از ظرفيت فكرى و عملى آنها مى تواند اين شبكه را در بين تمام پايگاه هاى اجتماعى متمايز و فعال نشان دهد.

طرح مسائل و معضالت اجتماعى مانند فقر و فحشا، پول شويى، ربا، سرقت، پوشش نا مناسب، ادبيات رايج و ... و تشكيل جلسات فكر جهت ارائه نظرات 
و پيشنهادات به همراه استفاده از اساتيد مجرب جهت كارشناسى نظرات در ايجاد فضاى هم فكرى در بين اعضاى محل و ايجاد حس مسئوليت در بين 

آنها مؤثر مى باشد.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٣٦︑︣و



﹢﹍︐﹀﹎  ︣اب﹞

حاج آقا علوى امام جماعت مســجد صفا است. 
در ســال 1314 در بيرجند به دنيا آمده اســت و 
اجدادش روحانى بودند. همانجا به مدرسه رفت 
و دروس دينى را شــروع كرد. بعد از آن به مشهد 
رفت و شاگرد اساتيدى مانند آقاى مروى و آقاى 
مهــدوى و... بود. بعد از آن به تهران و قم آمد و در 
حدود ســال هاى 56  57 بود كه امامت جماعت 
اين مســجد را در خيابان شهيد مدنى تهران به 

عهده گرفتند. 
  اصل بحث مسجد ما

آقاى خوانين زاده رئيس هيئت امناى مســجد 
صفا كه همزمان مســئوليت بسيج مسجد را نيز 
به عهده دارند با روحيه خاص و خســتگى ناپذير 
خود چند ساعت با كمال ميل وقت گذاشتند، كنار 
ما نشستند و با حرارت حرف زدند. اينها همه نشان 
مى داد كه به هرچه مى كنند و به آنچه در موردش 
با ما صحبت مى كنند عشــق مى ورزند و كامًال 

اعتقاد دارند. 
«حاج آقا علوى فرزندى دارد (ما به ايشان حاج آقا 
علوى كوچك مى گوييم) كه پايه گذار امر تربيت 
جوانان و ايجاد يك جريان فرهنگى در مســجد 
صفا است. شروع اين كار از سال 66 بود و ما چهار 
نفر به انگيزه انجــام كار فرهنگى دور هم جمع 
شديم؛ حاج آقا علوى كوچك كه آن زمان مجروح 
از عمليات كربالى پنج برگشته بود، بنده كه ديپلم 
بودم و بعدها ادامه تحصيل دادم،آقاى كريمى كه 
پروژه ساخت مسجد را اجرا كرد و معمار شده و نفر 
چهارم دوم دبيرستان بود و بعدها باجناقم شد». 
  شما دقيقاًَ قصد انجام چه كارى داشتيد؟

ما مى خواســتيم جوان ها را به مسجد بياوريم و 
تربيت كنيم. تربيت به معنــاى واقعى نه اينكه 
يك كارى براى جوان بكنيم يك كالس قرآن و 
احكام و بعد رهايش كنيم به امان خدا. كار تربيتى 
به اين معنا كه بچه ها و مربيانشان سال هاست در 
اين مسجد با هم زندگى مى كنند. كسانى كه در 
آن سال ها جذب مسجد شدند هنوز هم در مسجد 
هستند. دو نفر از آنها روحانى اند و تحصيالت آنها 

در سطح خارج فقه است. 
در واقع جوانانى كه ابتدا دور حاج آقا علوى جمع 
شده بودند در مرتبه اول به خودسازى پرداختند. در 
آن زمان بيشتر آنها از جبهه برگشته بودند و هنوز 
زخم و اثرات جنگ را با خود داشتند. آنها به عنوان 
دبير به دبيرستان هاى پسرانه مى رفتند. بعضى 
از بچه ها با دبير خود به مسجد مى آمدند فضاى 
مسجد و حاج آقا علوى و دوستانش را مى ديدند 
اگر خوششان مى آمد مى ماندند و با مربى خود در 

مســجد زندگى مى كردند. نحوه رفتار و گفتار و 
عبادات و زندگى و سلوك مربى خود را مى ديدند 
و يــاد مى گرفتند. اگر باز هــم عالقه مند بودند 
براى شان كالس گذاشته مى شد و همين طور تا 
مراتب باالتر هنوز هم مسير تربيتى مسجد صفا 

اين طور است. 
(اينجا بود كه من به جواب اولين ســؤالم در مورد 
مسجد صفا رسيدم؛ اينكه چرا تعداد نمازگزاران 
جوان مسجد از ميانساالن و پيرمردهاى محترم 

بيشتر است).
  طرح تربيت جوان ها چگونه اجرا مى شود؟

براى تربيت جوان ها هر دو، ســه سال بچه ها را 
گروه بندى مى كرديم؛ براســاس سن افراد اين 
گروه ها تشكيل مى شد. برنامه هاى مختلفى براى 
هر گروه اجرا مى شد و بعضى برنامه ها برنامه هاى 
مستمر و هميشگى است. هر گروه مربى اى دارد 
و با بچه ها كار كه نه «زندگى» مى كند. ما استاد 
در نظــر نگرفتيم؛ چون اســتاد درس مى دهد و 
مــى رود؛ اما مربى آموزش مى دهد و همه چيز را 
در زمينه هــاى مختلفى كه مدنظر دارد پرورش 

مى دهد. 
گروه هايى كه قديمى تر هستند خودشان مربى 
بچه هاى جديدتر مى شــوند؛ مثــًال بچه هاى 
صفاي ســه، مربى صفاي هفت هســتند كه 
شــشـ  هفت سال اختالف ســنى دارند. البته 
طى مراحل مربىگرى بســيار سخت است. از 
سال سوم راهنمايى جذب بچه ها آغاز مى شود. 
بيشــتر مبناى كارمان بر اساس جذب بچه هاى 
راهنمايى بود. جذب به وسيله مربيان پرورشى در 
مدارس صورت مى گرفت. اين بچه ها تا ازدواج و 
سال هاى بعد از آن با مسجد ارتباط دارند؛ يعنى با 
مربيشان ارتباط دارند. اينجا يك جامعه كوچك 

است.
  اين جذب چگونه اســت؟ چگونه بچه ها 

جذب مى شوند؟
مگر يك جوان يا نوجوان چه مى خواهد؟ گاهى ما 
مى خواهيم جذب كنيم خوراك فكرى و فرهنگى 
براى جوان ها نداريم. اگر دين را آنچنان كه هست 
ارائه كنيم جوان جذب مى شود. مربى ياد گرفته 
اســت چگونه با جوان برخورد كند، او خودش در 
مقطع كارشناسى ارشد درس مى خواند؛ در حوزه 
در ســطوح باالى آن درس مى خواند؛ در ورزش 
كمربند مشكى دارد؛ مگر نوجوان چه مى خواهد؟ 
اگر مربى اخالق خوبى داشــته باشد، نوجوان و 
جوان با او دوســت خواهد شد و مربى نقش يك 
الگو و راهنما را بازى خواهد كرد. تا مربى ويژگى 

بارزى نداشته باشد، جذب صورت نمي گيرد. 
  مدارس تحت پوشــش مسجد را چگونه 

تأسيس كرديد؟
اين جريان تشــكيل گروه ها ادامه داشت تا سال 
82. ما متوجه شديم كار كردن در مدارس مختلف 
سخت است. مدير مدرسه اگر از مربى خوشش 
بيايد مى گويد بيا و اگر خوشش نيايد مى گويد برو. 
معلوم نبود مدارس منطقه از مساجد مربى براى 
تدريس بخواهند. به فكر افتاديم يك مدرســه 
درست كنيم. طرح نوشتيم و به جاهاى مختلف 
ارائه كرديم. همه گفتند شما برويد جلو، ما شما را 
پشتيبانى مى كنيم. ما فكر مى كرديم آنها ما را از 
نظر مالى كمك مى كنند. ما همه جوان بوديم و 
اصًال پول نداشتيم. براى مدرسه يك ساختمان 
را 190 ميليون تومان قول نامه كرديم. يك چك 
6 ميليونى داديم و بقيه پول را هم هرطور بود جور 

كرديم؛ البته ما كه نه خدا جور كرد!
با 110 دانش آموز مدرســه را راه اندازى كرديم. 
مدرســه جاكفشى داشــت مثل مسجد و كف 
كالس ها هم موكت بود ميز و نيمكت هم داشت. 
لباس مخصوص بچه هــا هم پيراهن و جوراب 
سفيد و شلوار ســرمه اى بود. خيلى از آن بچه ها 

︮﹀︀ی ﹇︡﹝︐﹢ن
اصل جريان مســجد صفا اين است كه متوليان مسجد به آنچه اعتقاد داشتند عمل كرده اند. 
آنها معتقد بودند و هستند كه تنها نماز خواندن نمازگزاران بدون تربيت صحيح اسالمى كافى 
نيست. در واقع آنها در مقابل مردم احساس مسئوليت مى كنند. نتيجه اين اعتقاد و احساس 

مسئوليت راه اندازى يك سيستم تربيتى در مسجد صفا است. 

به كوشش: على اصغر غالمى
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كل مجموعــه آقايان و خانم هــا را براى زيارت 
همراه خود مى بريم. 

در مشــهد يك برنامه منسجم داريم و يك حرم 
دسته جمعى داريم. همان طور كه گفتم سحرها 
رواق دارالهدايه براى مجموعه ما است. بچه ها را 
به بازار نمى بريم. يك چيزى مى خريم و بين آنها 

تقسيم   مى كنيم. 
اردوى تابســتانى هم داريم كــه در اين اردو ها 
فضاى معنوى خيلى بروز دارد. در تابستان اردو ها 
تخصصى است؛ مثل شــناخت اميرالمؤمنين. 
بعد از اردو بچه ها از يك شــناخت نسبى نسبت 
به اميرالمؤمنين برخوردار مى شــوند. در اردوى 
اميرالمؤمنيــن بچه ها را جمــع مى كرديم كه 
مى خواهيم جنگ صفين راه بيندازيم و از اين نوع 
فعاليت ها؛ نمايش، ســخنرانى، فيلم و نقد فيلم. 
در اطراف تهران بچه ها خودشــان يك اردوگاه 

ساختند كه از آن مكان ما استفاده مى كنيم. 
  براى كارهاى مالى حامي داريد؟

ما حامي نداريم؛ با اينكه خود بچه ها استطاعت 
مالى چندانى ندارند، از خود بچه ها مى گيريم. همه 
چيز برنامه ها حتى تغذيه بچه ها، شــام و ناهار و 
ميان وعده با خودمان است. هيچ جا از ما حمايت 
مالــى نمى كنند. هيچگونه مغازه و يا جايى كه از 
مســجد باشــد و ما از طريق آن درآمدى داشته 

باشيم هم الحمدا للّـه نداريم. 
  طرح توسعه مسجد چگونه بوده است؟

ســال 68 يك خانه كنار مسجد را خريديم و به 
مسجد اضافه كرديم. تمام ديوار چينى اش را خود 
بچه ها انجام دادند. باالى مسجد را هم ساختيم 
كه يك مدتى جوابگو بود. ســال 79 ديديم جا 
و فضا خيلى كم اســت. برآوردمان براى ايجاد 

فضاى جديد 400 ميليون تومان بود. با 500 هزار 
تومانـ  دقت كنيد فقط 500 هزار تومانـ  پروژه 

ساخت و توسعه مسجد را شروع كرديم. 
بعد زير مسجد را مســاحتى در حدود2500 متر 
مكعب را بچه هاى خود مسجد با دست و كلنگ 
و استنبلى، خالى كردند. تا اينكه يك نفر كه عضو 
يك شركت بود آمد گفت من دلم سوخت ديدم 
بچه ها با دســت خالى كار مى كنند. من لودر را 
مى دهم. ســه تا از بچه ها كار كردن با لودر را ياد 
گرفتند. يك ماه بچه ها سه شيفت كار كردند. از 
6 صبح تا 2 بعدازظهر بعد از 2 تا 10 شب، و بعدى 
از 10 شــب تا 6 صبح مى نشستند و كل اينجا را 
خالى مى كردند.  در نهايت در شش طبقه مسجد 
ســاخته شد. دو طبقه باالى سالن شهيد اشترى 
براى گروه ها اســت و هر گروه داراى يك سالن 
مجزا اســت. طبقه آخر حوزه است. سال دومى 
 است كه اين حوزه تأسيس شده است. طلبه ها از 
مقطع ديپلم جذب مى شوند و از بچه هاى خودمان 
كسانى كه مى خواهند طلبه شوند آنجا مى روند. 

سالن شهيد اشترى در مراسم ها جاى خواهران 
اســت. در طبقه باال سالنى براى گروه هاى صفا 

است و طبقه آخر حوزه علميه است. 
  چرا اسم سالن شهيد اشترى است؟

ســالن را مى خواستيم تيرچه بلوك بزنيم. يكى 
از بچه ها ســال دوم الكترونيك بود گفت تيرچه 
بلوك اين طبقه با من. 31 خرداد بود از صبح درس 
خوانده بود. گفته بود تيرچه ها را جابه جا مى كنم 
و جــا مى زنم. در حين كار از باالى آن طبقه افتاد 
و مرگ مغزى شــد و دو روز بعد از دنيا رفت. اسم 
سالن هم به نام ايشان شد شهيد يوسف اشترى. 
شايد باور نكنيد براى اين كارش پول نمى گرفت. 

  كشف اين عشق
 qســال 89 گفتيم با دوچرخه از حرم امام رضا
برويم مكه چهارده نفر به نيت چهارده معصوم. 
طرح نوشته شــد. به ما گفتند اگر اين طرح را از 
تخت جمشــيد راه بيندازيــد 300 ميليون پول 
مى دهيم؛ اما ما قبول نكرديم. چهار نفر پا زدند از 
مشهد تا تهران و اصفهان و بوشهر سوار كشتى 
شــدند تا كويت. يك هفتــه در كويت ماندند. 

عربستان اجازه ورود نداد و بچه ها برگشتند.  
بعد از آن حاج آقا گفتند بچه هاى صفاي سه اگر 
ليسانس شــان را بگيرند مجانى مى بريمشان 
سوريه. 150 نفر ليسانس گرفتند. حاج آقا گفت 
نفــرى 200 هزار تومان يــك ماه به من قرض 
بدهيد. يك مينى بوس خريدند و ســوار شدند 
رفتند سوريه كلى عطر خريدند. برگشتند مينى 
بوس و عطرها را فروختند. 200 هزار تومانشان را 

پس دادند و 35 هزار تومان هم سود كرد. 
اينجا درگيرى امام جماعت، بســيج و هيئت 
امنا وجود نــدارد؛ آقاي خوانين زاده داماد حاج 
آقا، فرمانده پايگاه بسيج و مسئول هيئت امنا 
هستند. خود بچه ها مى گويند كه ايشان باشد 
و مي گويند هماهنگى با ايشان كار با ما. ايشان 
شش ســال مجانى مدير دبيرستان و مدير 

مدرسه راهنمايى هستند. 

وضع مالى خوبى نداشتند و نمى توانستند شهريه 
مدرســه غيرانتفاعى را بدهند. زلزله بم هم كه 
پيش آمد خيرين پولشان را به بم دادند و پنج سال 

بچه ها بدون حقوق كار كردند. 
مسئول آموزش و پرورش منطقه يك خانم بود 
كه آمد بازديد و تعجب كــرد كه همه با جوراب 
هستند. پرسيد با اين همه دانش آموز ساختمان 
بو نمى گيرد؟ زنگ اتمام كالس ها صلوات و زنگ 
شروع كالس ها يا على است. از ابتداى تأسيس 
مدرســه نماز جماعت يك روز هم تعطيل نشده 
اســت. روز را هم، با قرآن و دعاى عهد شــروع 

مى كنيم. 
شهريه ما همان است كه آموزش و پرورش تعيين 
مى كند. آن هم اگــر خانواده ها توانايى پرداخت 

آن را داشته باشند. االن به همين ترتيب ده سال 
است كه برنامه ها جلو مى رود. در حال حاضر يك 
مدرســه راهنمايى دخترانه راه  انداخته ايم؛ چون 
ســن بلوغ آنها زودتر اســت از راهنمايى شروع 
كرديم. در ســال گذشته نيز دبيرستان تأسيس 
كرديم. اكثر والدين بچه ها را در همان دبيرستان 
ثبت نام كردند. ســال گذشته بچه هاى صفاي 
هفت كــه اولين دوره ما بودند، فوق ليســانس 

گرفتنند. 
سال گذشته خود همين بچه ها راهنمايى پسرانه 
را راه انداختند كه هنوز از نظر اقتصادي دارد ضرر 
مى دهد. يك مهدكودك هم تأسيس كرديم كه 
تحت مديريت خواهران است. از صفاي هفت 
به بعد گروه ها به طور منظم هر ســاله تشكيل 

شده است. 
(با خود فكر مي كنم چيزهايى كه مي گويد در حد شعار و 

طرح است و باورش مشكل است؛ پس سؤال مي كنم) 

  در مورد طرحتان به صورت جزئىتر توضيح 
مىدهيد؟ چند درصد طرح مورد نظرتان اجرا 

شده است؟ 
سال اول بچه ها معموًال مسجد نمى آيند و هيچ 
اجبار و نمره و امتياز خاصى براى مســجد آمدن 
نيست. سال دوم يك شب در هفته شب جمعه ها 
را در مســجد مىمانند. در مســجد يك فضاى 
خاصى را ايجاد مى كنيم؛ مثل فضاى جبهه؛ يك 
جور فضاى معنوى، بعد از شام قبل از خواب سوره 
واقعه را مى خوانند و با وضو مى خوابند. نيم ساعت 
قبل از اذان با يك نواى خاصى كه در نماز شــب 
مى خوانند بچه ها را بيدار مى كنند. گروه ســوم 
دو شب در مســجد مى مانند و پيش دانشگاهى 
4 شب. دانشــجو يا طلبه دو شب مى رود خانه و 
بقيه اوقاتشان را در مسجد مى گذرانند. 50 تا 60 

درصد طرحمان تاكنون اجرا شده است. 
  اين برنامه چه زمانى انجام مى شود؟

اين برنامه ها هر شــب در مســجد هست. اينها 
گوشــه اى از برنامه تربيتى ماســت. بچه ها در 

مسجد زندگى مى كنند. 
  در مــورد برنامه هاى تربيتى تان بيشــتر 

توضيح دهيد. 
از ديگر برنامه هاى ما اردو است. در سال اول سه 
، چهار روز در ماه اردوى درســى داريم. آخر ترم 
اول كه بچه ها تازه وارد اين فضا شده اند، بچه ها 
شناسايى مى شوند. بعضى ها اصال نمى دانند كه 
مثًال نماز شب چيست. مى بيند كه مربى با بچه ها 
به راز و نياز ايســتاده است. خوب بعد از آن براى 

بچه ها صحبت مى شود. 
ما از سال 67 اردوى هر ساله مشهد داريم. اوايل 
60 نفر مى رفتيم، رواق  تعدادمان كم بــود 50ـ 
دارالسالم مى نشستيم و قرآن مى خوانديم. آن 
ســال ها هنوز چنين چيزهايى مرسوم نبود كه 
تعدادى جوان سحر بنشينند و زار زار گريه و راز و 

نياز كنند. دعا و قرآن مى خوانديم. 
مردم جمع مى شدند و به گريه  ما گريه مى كردند و 
راه بسته مى شد. رفتيم گوهرشاد بازهم تعداد زياد 
شــد و صداى مداح به خودمان نمى رسيد. رواق 
دارالهدايه ساعت دوازده شب بسته مى شد. رفتيم 
و صحبت كرديم و توانستيم يك ساعت قبل از 
اذان برنامه داشــته باشيم. سال گذشته 920 نفر 
بوديم و امســال 1000 نفر كه 22 اسفند مشهد 
بوديم. قبًال عيد ها براى سال تحويل مى رفتيم. 
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در طول تاريخ هرگاه 
مى خواستند، سخني 

يا عملي را علنى 
كنند، ابتدا در مسجد 

اعالم مى كردند و 
عزل و نصب هاى 

حكومتى را در اين 
مكان مقدس اعالم 

مى كردند.

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

محور اصلي تعليم كتاب، حكمت، تزكيه و تهذيب 
كه برنامه رسمي پيام آوران الهي است، گوهر ذات 
انسان اســت كه موجودي مجرد است. انسان از 
اين جهت نه مذكر اســت و نه مؤنث. فرق ميان 
زن و مرد عالوه بر ساختار بدن كه ابزار روح است 
در برخي از شئون نفس مجرد نيز هست. بر اين 
اساس روح مجرد مرد، بعضي اوصاف و بينش ها 
و گرايش هاي خاصي را دارد كه با تجرد نفس او 
ســازگار است و روح مجرد زن نيز برخي اوصاف 

مخصوص به خود را دارد.
بررسي وظايف مشترك زن و مرد نشان خواهد 
داد كه خطوط جامع تعليم و تزكيه كه مهم ترين 
رسالت انبيا است، در آنها حضور دارد1 و نيز بررسي 
وظايف خاص هريك از دو صنف مزبور نشــان 
خواهد داد كه وظايف اختصاص هريك به منزله 
شــرح همان متن جامع و مشترك است و هرگز 
مباين با آن نيست. بنابراين اگر برخي از اوصاف 
مانند عاطفه در زن جلوه بيشتري دارد، نه مباين 
با تجرد روح او،  نه منافي با هدف مشــترك و نه 

موجب كاهش جنبه عقلي و علمي اوست.
زنان بــه دليل عاطفي بودن نســبت به مردان 
تأثيرپذيري بيشــتري از فضاي معنوي مسجد 
دارند و زنان در طــول تاريخ از مهم ترين اهالي 

مسجد بوده اند.
اســتفاده زنان از مسجد عالوه بر اينكه از جهت 
كّمى زيادتر اســت، فايده و ثمرات بيشتري نيز 
دارد؛ چراكه روح معنويتي كه مسجد به اهل خود 
عطا مي كند، در زنان نهادينه مي شود و در تربيت 
فرزندان كه از وظايف زنان است، مؤثر خواهد بود 
و فرزندان نيز بــا همين معنويت بزرگ خواهند 
شــد؛ معنويتى كه روح عبــادت و اطاعت الهى 
است و قرآن آن را دليل خلقت جن و انس معرفى 

مى كند.2
پي نوشت:

١. آل ︻﹞︣ان: ١٦٤. 
٢. ذار︀ت: ٥٦. 

﹆﹢ق ﹝︧︀وی
محمدرضا  قرائتى

پيامبر  راهي ســخت و دشوار براي ساختن 
جامعه اي الگو پيش روي داشــت و شايد يكي 
از مهم تريــن دشــواريهاى پيامبر  در اين 
مسير، همساز كردن ســاكنان نواحي مركزي 
شــبه  جزيره عربســتان با جامعه مطلوب بود. 
يكي از سودمندترين و اثربخش ترين اقداماتي 
كه مي توانســت به اين هدف كمك كند، ارائه 
يك الگو و ماكت در مقياس كوچك تر از جامعه 
مطلوب و فراهم آوردن فضايي مناســب براي 
تمرين و ممارست زندگي در اين الگوي كوچك 
به منظور آماده  شدن تدريجي براي شهروندي در 

جامعه مطلوب و مورد نظر پيامبر بود. 
امــروزه نيــز يكــي از مهمتريــن مباحث و 
چالشهاي برنامه ريزي و مديريت استراتژيك، 
چگونگي همسو ساختن اعضاي يك سازمان 
يا گروه اجتماعي با اهداف كالن است. از جمله 
راه حلهــا ارائه ماكتــي از وضعيت مطلوب و 
فراهم آوردن زمينه رســيدن به دركي كلي از 
آينده در مقياســي كوچك است. اين رويه را در 
طراحي و ســاخت و معرفي بناهاي عظيم هم 
مشــاهده مي كنيم. مروري بــر احكام و آداب 
مسجد نشان دهنده اين است كه مسجد در عهد 
مدني پيامبر چنين نقشــي را ايفا مي كرد؛ 
نقشي كه از آن پس نيز هميشه از مساجد انتظار 

مي رود. 
مقايســه  گزيده اي از مهمترين آداب مسجد 
بــا ويژگيهاي جامعه اســالمي، مــا را براي 
رســيدن به چنين دركي از كاركردهاي مسجد 
مدد مىرســاند. اين موارد و موارد مشابه آنـ  
در كنار حفظ جوهــره عبادي خودـ  ترجمان و 
بازگــو كنندة معيارها و ويژگي هاي يك جامعة 
ديني است. جامعه اى كه همانند مسجد بايد به 
بزرگتر ها احترام كرد و آنها را در همه كارها مقدم 
كرد. در مسجد بايد به معّمرين در صف اول جاى 
داد و بقيه افراد در صفــوف بعدى قرار گيرند.1 
كارى كــه در جامعه نيز با الهــام از اين ماكت 

جامعه دينى بايد صورت پذيرد.
پي نوشت:

١. و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج٥، ص٣٠٨.   

︣ای ︗︀﹝︺﹥ ︋ ﹩﹢﹍﹛ا
محمدرضا قرائتى

در اسالم مركز تجمعى غير از مسجد براى مردم در نظر گرفته نشده است. 
در طول تاريخ اسالم حتى براى كارهايى كه نمى توانسته اند داخل مسجد 
انجام دهند، مكانى را در كنار در ورودى مساجد مى ساخته اند كه پيوندشان 
با مسجد قطع نشود. مثًال احكام قصاص را كه موجب خونريزى مى شد، 

بيرون از مسجد و در كنار مساجد انجام مى دادند.
چرايى اين رفتار را مي توان در اين دانســت كه مسجد پايگاهي 
مذهبى و باعث تقوا اســت؛ تقوايي كه از بسيارى از گناهان 
رفتارى و گفتارى جلوگيرى مى كند. همچنين در اين 
مكان اخبار و اطالعات به صورت صحيح تر به گوش 
بقيه خواهد رســيد و در منظر عده اى از افراد صالح 

انجام مى شود.
اين را بايد بدانيم كه بنابر آنچه در روايات 
آمده و به تبع آن بنابر فتواي 
فقهاي عظام، در مسجد 
همه كارها بايد مقرب به 
خداي متعال باشــند.  پيامبر 
حتى از ســاختن تير در مساجد 
نهى مي كردنــد؛ 1 تيرهايى كه براى 
جهاد با كفار ساخته مى شــدند. اين نشان 
مى دهد كه كارها در مســاجد بايد هرچه 
بيشــتر ما را به خدا نزديــك كند. پس اگر 
كالمى در مسجد بيان مى شود، بايد مقرب 
الى ا للّـه باشد يا اگر كالسى برگزار مى شود، 
بايد براى تقويت دين افراد باشــد، نه اينكه 
مقدمه اى براى جذب باشد و بعد از آن، دين 

خدا را آموزش دهيم.
اينها نشانه هايى از نقش رسانه اى مسجد 
است كه بدون مقدمات قريب و بعيد ما را به 
حق و حقيقت نزديك مى كند. عالوه بر اين، 
مسجد بهترين رسانه است. در طول تاريخ هرگاه 
مى خواستند، سخني يا عملي را علنى كنند، ابتدا 
در مســجد اعالم مى كردند و عزل و نصب هاى 
حكومتى را در اين مكان مقدس اعالم مى كردند. 
حتى اميرالمؤمنينq هنگامى كه بعد از ســه 
خليفه، قــرار بود به خالفت برســد، فرمود: در 

مســجد بيعت مى كنيم و بيعت مخفيانه 
نداريم. 2

اينكــه در ميان ائمه بزرگــوار دو تن 
فرصت حكومت يافته و خواهند 

 qيافت، يكى اميرالمؤمنين
و يكى هم امــام زمان و 

هر دو تن مركزيت حكومتشان 

مسجد است، نشان دهنده اين است كه فرصت 
اطالع رسانى صحيحى در اين مركز دينى فراهم 

است كه مي توان به خوبى از آن بهره گرفت.
معموًال قــرآن در مورد گناهانى كه جنبه فردى 
دارند اگرچه از عذاب سخن مى گويد، به رحمت 
خداوند نيز اميد مى دهد؛ 3 اما سخني كه خداوند 
با آن، بازدارندگان از مســجد را تهديد مي كند، 
تهديد شــديدى اســت كه در بقيه موارد، كمتر 
ديده مى شــود؛ چرا كه اســاس اســالم و پايه 
مستحكم اسالم وحدت است و اولين وحدت در 
مسجد متبلور مى شود. خداوند متعال مى فرمايد: 
ون ︻﹟  ّ︡ ︭ ﹜﹨ ﹛ ا ﹜ّ﹙ـــ﹥ و︋︢︺ ︀ّ﹛ا ﹜ــ﹛ ︀﹞و»
ا﹜﹞︧︖︡ا﹜︣ام»4.   يكى از داليل چنين لحنى 
در خطاب به كفار اين اســت كــه آنان از نقش 
رسانه اى حضور مردم در مسجد كه خانه اهل تقوا 
است مى هراسند؛ چون باعث مى شود نقشه هاى 
شوم آنان با اجتماع و تبادل اطالعات مؤمنان بر 

باد رود.
بايد توجه داشت كه قيد مسجدالحرام كه در اين 
آيه بيان شده، قيد احترازى نيست و اين آيه در 
مورد صّد از همه مساجد است؛ چرا كه همه 
مساجد، خانه خداوند و خانه تقوا است و شرط 
همه متوليان مساجد، تقوا است. قرآن كريم در 

جاى ديگر بزرگ ترين ظلم را بازداشتن 
مردم از مســجد مي داند: «و﹝﹟ 

ا︸﹙﹛ ﹝﹞﹟ ﹝﹠︹ ﹝︧︀︗︡ ا ﹜ّ﹙ـ﹥». 5
همــه اين مــوارد 

نشان از رسانه اى 
بى عيب دارد كه 
عالوه بر رسالت 

پيام رســانى در ســطح 
جامعه و اخبــارى كه به 
نوعى اجتماعى و مربوط 
به قاطبه مسلمين است، 
در سطح روابط بين افراد 
نيز نقش بســزايى دارد. 
به طورى كه افراد در اين 

فضاى مقــدس يكديگر را 
مى بينند و از كم و كاستى ها و 
مشكالت هم با خبر مى شوند 
و در صــورت توانايى در حل 

هــم  مشــكالت 
مى كوشند؛ چرا كه 
از اهــل ايمان اند و 
از نشانه هاى ايمان 
واقعى اين است كه 
به امور برادران دينى 
خود اهتمام داشــته 

باشند. 6
هر متكلم در هنگام 
بيــان كالم خــود، 
اگر بنا باشــد دليل 

كالمش را مطرح كند، معموًال مهم ترين دليل 
را مى گويد؛ مثًال اگر چند دليل براى مســافرت 
داشته باشند، در مقام بيان، مهم ترين دليل را بيان 
مى كند. خداوند حكيــم نيز در قرآن دليل جهاد 
برخي از مردم با برخي ديگر را و دليل اصلي دفع 
شر آنان را باقى ماندن محل هاى عبادت خداوند 
از جمله مســجد معرفى مى كند: «و ﹜﹢﹐ د﹁︹ 
﹢ا﹝ُ︹ و   ︮️﹞ ّ︡ َُ﹛ ٍ︰︺︊  ︋﹜︱︺ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ ا﹜﹠︀س︋ 
ُ︡ ﹫﹁ ︣﹋︢︀ ا︨﹛ ا ﹜ّ﹙ـــ﹥  ﹙﹢ات و ﹝︧︀ِ︗ ︋﹫ٌ︹ و︮ 
﹋︓﹫︣اً»؛ 7 يعنى خداوند مهم ترين دليل را حفظ 
مساجد معرفى مى كند؛ چرا كه هميشه اهل 
مسجد و اهل عبادت خداوندند كه مانع نزول 
عذاب بر اهل زمين اند و خداوند به بركت 
وجود آنــان از عذاب اهل زمين در 

مي گذرد.
اينها گوشه اى از آثار مسجد 
در حوزه رسانه بودن 
اين پايــگاه ديني 
است كه به آن اشاره 
شد. در اين زمينه به موارد 
زيادي نيز در تاريخ معصومان
 اشاره شده كه مي توان به 

آن پرداخت.
پى نوشت ها:

﹫ ︣ ︻︀﹝﹙﹩؛ و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛   ︫. ١
ج٥، ص٢١٨.

︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج٣٢،  ٢ .  ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 
ص٧.

٣ . ا﹡︺︀م: ٥٤.
٤ . ا﹡﹀︀ل: ٣٤.
﹆︣ه: ١١٤.  ︋.٥ 

﹫ ﹋﹙﹫﹠﹩؛ ﹋︀﹁﹩؛ ج٢، ص١٦٤.  ︫. ٦
.٤٠ :︕ . ٧

︡ ر︨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ︀﹡﹥ ا︗︐﹞ــــــــــــ︀︻﹩ ﹝︧︖ــــــ
سيدمرتضى موسوى

يد مسجدالحرام كه در اين
رازى نيست و اين آيه در 
اجد است؛ چرا كه همه 
 و خانه تقوا است و شرط 
، تقوا است. قرآن كريم در 

ن ظلمرابازداشتن
ووي داند: «و﹝﹟ 

5.«5 ︗︡ ا ﹜ّ﹙ـ﹥

ـطح
كه به 
مربوط
است،
افراد
دارد.

ر اين 
كديگر را
ستى ها و
 مى شوند
ى در حل

ٍ︰︺︊  ︋﹜︱︺ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ ا﹜﹠︀س︋ 
﹋︢ ُ︡ ﹙﹢ات و ﹝︧︀ِ︗ ︋﹫ٌ︹ و︮ 
ٍ

7»؛7 يعنى خداوند مهمت ﹋︓﹫︣اً
و︹و

«
مساجد معرفى مى كند؛ چر
مسجد و اهل عبادت خداو
عذاب بر اهل زمين اند
وجود آنــان از عذ

مي گذرد.
اينهاگوش
در
اين
تتست ا
شد. درا
زيادي نيز د
 اشاره ش
آن پرداخت
پى نوشت
︻ ︣﹫  ︫. ١
ج٥، ص٢١٨.
﹩︧﹚︖﹞ ﹤﹞﹑︻  . ٢

ص٧.
٤. ا﹡︺︀م: ٥٤. ٣
٤. ا﹡﹀︀ل: ٣٤. ٤
﹆︣ه: ١١٤.  ︋.٤ ٥

﹫ ﹋﹙﹫﹠﹩؛ ﹋︀﹁  ︫. ٦
.٤٠ :︕ . ٧

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٤٢٤٣



ويژگى هاى بسيار نهان در انسان، هويت اصيل او 
را كه همانا حيات متألهانه است، شكل مى دهد و 
﹙﹫﹀﹤ الهى و جانشينى وى  همه اين موارد زمينه︠ 
را فراهم مى آورد. رســالت اصلى انسان شناخت 
هويت اصلى خويش اســت. قرآن كريم نيز در 
نقش نيرو و بازويى پر توان، در پى دستيابى انسان 
به هويت اصيــل خويش و نيل به مقام خالفت 

الهى است. 
وحى الهى در پى تربيت فطرت انسان و شكوفايى 
آن اســت تا گنجينه هاى نهفته در نهان انسان 
وا ﹜َُْ﹛ َدَ﹁ِ︀َ﹟ ا﹜ُْ︺ُ﹆﹢ِل».1  ُ︣ ﹫︓ُِ را پديــدار نمايد: «َو
آنچه شــمع فروزان فطرت را كم فروغ و چراغ 
هدايت او را خاموش مى كنــد، گرايش به گناه 
يا ارتكاب آن اســت كه راه دل را مى بندد و مانع 
آَن أَْم  ْ︣ وَن ا﹜ُْ﹆ ُ︣ ُ︋ َ︡ ︐ََ ﹑﹁َ َتدبر در قرآن مى شود؛ :«أ
َ︻﹙ــ﹩ ُ﹇ُ﹙﹢ٍب أَْ﹇﹀︀ُ﹜︀».2 گرايشى كه اگر از ابتداى 
زندگــى و در دوران كودكى با حضور در مركزى 
فرهنگ ساز مانند مسجد همراه باشد در جوانى و 

بزرگسالى راحت تر مى توان با آن همراهى كرد.
َل  ِ︤ ُــ﹢َن ︋ِ﹞︀ ُأْ﹡ َ︣ ﹀َْ ــَ﹟ آَ︑ْ﹫﹠︀ُ﹨ُ﹛ ا﹜ِْ﹊︐︀َب ِ︢  «َو ا﹜ُ
إِ﹜َْ﹫َ﹈»3 اگر بدانيم كه صاحبان فطرت ســالم، با 
حضور در پيشگاه وحى الهى، فرحناك مى شوند 
و در پرتــو تزكيه نفس به فالح مى رســند، در 
فرهنگ ســازيمان در خانه، زمانى براى مسجد 

قرار مى دهيم. 
ُ︐﹢ا»4  ِ︭ ــَ︐ِ﹞ُ︺﹢ا ﹜َــُ﹥ َو أَْ﹡ ْ︨ آُن َ﹁︀ ْ︣ َئ ا﹜ُْ﹆ ِ︣ «َو إِذا ُ﹇ــ
صاحبان فطرت سالم، براى بهره مندى بيشتر از 
قرآن كريم، هشيارانه بدان گوش فرا مى دهند؛ 
يكى از وظايف مســجد نيز بيان قرآن اســت.5  
خانواده اى كه به غــذاى روح فرزندش بيش از 
غذاى جسم او اهميت مى دهد در صدد بر خواهد 
آمد كــه از اوان طفوليت فرزندان را با يك چنين 
مراكزى پيوند بزند و آنها را از مظروف ال يتناهى 

مسجد بهره مند نمايد.
پي نوشت:

︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج١١، ص٦٠.   ١. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹪؛︋ 
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٣. ر︻︡: ٣٦.  
٤. ا︻︣اف: ٢٠٤.  

٥. ا︮﹢ل ﹋︀﹁﹩؛ ج٣، ص٣٦٩.  

︣ای  ز﹝︀﹡ـــ﹩ ︋
︻︀︫ـــــــ﹆﹩

محمدرضا قرائتى

در متون ديني اســالمي، مســاجد در جايگاه 
«خانه هاي خدا در زمين» بســيار گرامي داشته 
شــده اند1 و پاداش و فضيلت بســياري براي بنا 
نهــادن، تعمير و آباداني و پررونق نگاه داشــتن 

مسجد و آمد و رفت به آن وجود دارد. 
پيامبر دوستداران خود و اهل بيت خود و قرآن 
را دوســتداران مسجد ناميد و مساجد را  آستان و 
درگاه خدا و مبارك خواند و اهل مسجد را برخوردار 
از يمن و آراستگي و نگهداري خدايي شمرد كه 
آنان در مسجد به نماز مي پردازندوخداوند به رفع 

نياز آنان مي پردازد.2 
شايد رويكردي كه در فهم و تبيين كاركردهاي 
مسجد بيان شد، تبيين كننده راز اين همه تأكيد 
بر مسجد و فضايل آن در آيات و روايات و ديدگاه 
انديشه ورزاني مانند امام خميني3 باشد. بر اساس 
چنين دركي از جايگاه مســجد در روند توسعه و 
فرهيختگي و كمال يك جامعه ديني، ســزاوار 
اســت اين فضيلت منحصر به فرد به گونه اى در 
جاى جاى مكان ها و محله هاى شــهر موجود 
باشــد تا همه بتوانند از آن كســب فيض كنند. 
اين كار با همت مردم و حمايت دست اندركاران 
امكان پذير است. اهّم اين تالش عمومى بايد از 
جانب مســئوالن انجام پذيرد. چيزى كه در پيام 
مقام رهبرى به اجالس نماز نيز مورد توجه قرار 
گرفته بود كه همان طور كه در ساخت يك شهر 
يا شهرك، به فضاى سبز آن پرداخته مى شود، به 
مكان هاى مناسب براى مسجد نيز بايد رسيدگى 
شود. تا همه از معنويت حضور در مسجد بهره مند 

شوند.
پى نوشت ها:

﹫ ︣ ︻︀﹝﹙﹩؛ و︨ــ︀﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ﹇﹛: ﹝﹣︨︧﹥ آل ا﹜︊﹫️ ﹐﹫︀ء   ︫.١
ا﹜︐︣اث( ١٤٠٩ق)؛ ج٥، ص٢٩٧.

٢. ﹝﹫︣زا ︧ــ﹫﹟ ﹡﹢ری؛ ﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︀︨﹏؛ ﹇﹛: ﹝﹣︨︧﹥ آل ا﹜︊﹫️ 
.٣٦٣ ﹐﹫︀ء ا﹜︐︣اث(١٤١٤ق)؛ ج٣، ص٣٥٥ـ 

﹫﹀﹥ ﹡﹢ر؛ ج١٨؛ ص٦٧ و ١٧٩ و٢٧٦. ﹞﹫﹠﹩؛︮  ٣. ا﹝︀م︠ 

️﹢ــــــــ﹠︺﹞
 ︱ـــــــــ﹢ر

محمدرضا قرائتى خانــواده و نقش آن در اســتحكام و اســتوارى 
يك جامعه، بر كســى پوشيده نيست. جوامعى 
كه اين زيربناى اساســى در آنها سست و لرزان 
اســت، افق تاريكى در پيش دارند و انديشمندان 
در پى راه هاى بازســازى آن هستند؛1 هرچند بر 
اســاس تفكر و فلسفه ى اومانيستِى حاكم بر آن 
جوامع، يافتن راه حل مناسب، بدون چنگ زدن 

به ريسمان و هدايت الهى ناممكن خواهد بود.
اسالم خانواده را يك بناى بسيار مقدس و عزيز 
شمرده شده است.شاه راِه رستگارى جوامع نيز، 
خانواده اى با استانداردهاى الهى مى باشد؛ از اين 
رو اســالم عزيز براى تشكيل و هدايت اين نهاد 
مهم، برنامه هاى مفصلى ارائه كرده اســت و به 
شدت از بى توجهى نسبت به خانواده و فرونهادن 
آن، نهى فرموده است؛ رسول اّهللا : «َ﹝﹙︺﹢ٌن 

ُ︹ َ﹝﹟ َ︺﹢ُل!».2 ِ﹫︱َُ ﹟﹞َ ٌن﹢︺﹚﹞َ
مشــورت و مشــاوره، يكــى از اركان مهــم و 
ســازنده براى شئونات مختلف حيات بشر است 
و خداونــد حكيم، به صراحت اين امر را به پيامبر 
خود3 سفارش كرده اســت و يكى از نشانه هاى 
ايمان4معرفى مى كند؛ لذا يكى از برنامه هايى كه 
اسالم عزيز براى پيوند مبارك خانواده، استوارى 
آن و برطرف كردن اختالفات خانوادگى، پيش 
روى بشــر قرار داده است، «مشاوره» و رجوع به 

عقول ديگران است.
در صــدر اســالم، در زمــان نبــّى مكــّرم 
اسالمو همچنين در زمان حكومت با بركت 
اميرالمؤمنين، «مسجد» مركز گردهمايى 
مسلمانان و تصميم گيري هاى مهم و كارهاى 
بزرگ بود. در روايات فراوانى شاهديم كه بسيارى 
از اين تصميم گيرى ها، با مشورت و همفكرى، 
انجام مى شــده است؛ از اين رو مسجد به عنوان 
يك پايگاه دين، عبودّيــت و معرفت، مى تواند 
براى جوامع اسالمى منشــأ و سرآغاز حركات 
بزرگ و بركات ماندگار باشد. مسجد، هم مدرسه 

اســت، هم دانشگاه، هم مركز تفّكر و تأمل، هم 
مركــز تصفيه  روح، هم مركــز خلوص و مركز 

اتّصال بنده به خدا.
گذشــته از اين، تشــويق هايى كه براى حضور 
مؤمنــان در اين مركز عبادى و معرفتى شــده 
است، نشــان از اهميت و نقش برجسته  مسجد 
دارد و گويا قرار است كه مسجد، پايگاه مركزى 
جوامع اسالمى باشــد. رسول اّهللا به جناب 
 ﹈َ﹫︴ِ︺ُ ﹩﹛︀︺︑ ﹤َ﹚ّ﹛أ︋ــ︀َذّر! إنّ ا ︀» :ابوذر فرمودند
 َ️ ︧ ُ﹀﹠َ︑َ ٍ︦ ﹀َ﹡َ ِ﹏﹊ُِ︋  ِ︡ ️َ ︗︀﹜ِ︧︀ ﹁﹪ ا﹜َ﹞ِ︧︖ ﹝︀ ُد﹝
﹙ِ﹪ ︻َ﹙﹫َ﹈ ا﹜﹞﹑﹊ُ﹤ و  َ︭ ِ﹤ و ُ︑ ﹁﹫ــ﹥ َدَر︗ً﹤ ﹁﹪ ا﹜َ︖﹠ُ
﹠︀ٍت  َ︧ َ ُ︣ ︪︻َ ﹤ِ﹫﹁ َ️ ︧ ُ﹀﹠َ︑َ ٍ︦ ﹀َ﹡َ ِ﹏﹊ُِ︋ ﹈ََ﹛ ُ︉ ︐َ﹊ُ
ّ﹫︀ٍت؛ اى ابوذر! تا زمانى  َ︨  ُ︣ و ﹝ُ﹩ ︻﹠َ﹈ َ︻︪ــ
كه در مسجد نشسته اى، خداوند متعال به تعداد 
هر نفسى كه مى كشى، يك درجه در بهشت به تو 
مى دهد و فرشتگان بر تو درود مى فرستند و براى 
هر نفسى كه در مسجد مى كشى، ده َحَسنه برايت 

نوشته مى شود و ده گناه از تو پاك مى گردد».5
هنگامى كه «مشــاوره» و «حضــور مردم در 
مســجد» به اين اندازه مورد توجه و تأكيد خداى 
متعال اســت، چرا ائمه ى جماعات بزرگوار كه 
پيشوايان هدايت گر اين مراكز بى نظير هستند، 
اين پيوند مبارك را قوت نبخشــند؟! مســجد 
مى تواند جايگاه امن و صفا باشد و امام جماعت، 
غمگسارى و راهنمايى و همدلى را در كنار اقامه  
نمــاز، در آن مهبط رحمــت و هدايت الهى به 
نمازگزاران و مردم هديه كند. نشستن روبه روى 
مردم و نفس به نفس با مردم حرف زدن، يك نقش 
بى بديل دارد و هيچ چيزى جاى اين را نمى گيرد 
و اين هم متعلق به ائمه جماعات است. روحانى 
پرهيزگار، خردمند، كارشناس و دلسوز در مسجد، 
همچون پزشــك و پرستار در بيمارستان، روح و 
مايه  حيات مســجد و بلكه محله اى كه مسجد 
در آن قرار دارد، مى باشــد؛ محلــه اى كه در آن 
هستند زندگى هايى كه دچار اختالف شده است 

يا جوانانى كه تشنه  راهنمايى براى انتخاب يك 
مسير درست براى آينده خود هستند؛ لذا مى شود 
با مشاوره  علمى، مشكل گشا و اصولى، مسجد را 
به مركز مراجعات مردم تبديل كرد و از بسيارى از 

آسيب هاى اجتماعى، پيش گيرى كرد.
روزى در يكى از همين جلسات مشاوره، جوانى 
مسيحى براى يك مشكل خانوادگى، به نگارنده 
مراجعه كرد و پس از پرسش و پاسخ و گفت وگوى 
صميمانه، چنين نوشت: «هنوز در گوشه و كنار 
اين شــهر، دل هايى هســتند كه با يك نسيم 
مهربان از ســوى خداوند، زنده مى شــوند و راه 
درست را انتخاب مى كنند..» و مسلمان و شيعه 
شــد. اين تنها نمونه اى كوچك از تأثير مشاوره 
در اين فضا بود كــه بركت آن نيز جز با عنايت و 

هدايت الهى حاصل نخواهد شد. 
ُعَمير بن مأمون نزد حســين بن على  رفت 
و از حضرت طلب يك روايت كرد. سيدالشــهدا 
 فرمود: «پيامبر خدا فرمود هر كس پيوسته 
به مســجد برود، به [يكى از] هشت چيز دست 
مى يابد: آيه اى (معرفتى) اســتوار، يا فريضه اى 
عمل شــده، يا سّنتى بر پا، يا دانشى نو، يا برادرى 
فايده رسان، يا سخنى كه او را به هدايْت ره نمون 
شود يا [سخنى كه ] از هالكْت بازش دارد، و  [يا] 

ترس يا حيا».6 ترِك گناه از سر ِ
مشــاوره و بيان سبك زندگى درست و در پى آن 
كاهش اختالفــات خانوادگى، يكى از مصاديق 
آيات استوار است؛ امر به معروف و نهى از منكرى 
است كه مصداق واجبى عمل شده است؛ سنتى 
نيكوست كه برپا داشته شده است؛ دانشى است 
كه حيات را به يك زندگى بر مى گرداند؛ روحانى 
مســجد، برادرى اســت كه با ارائه  مشاوره اى 
قاعده مند و الهى، فايده رســان و ســخنانش به 
هدايت ره نمون است و از هالكِت زندگى مؤمنان 
باز مى دارد و ايشــان را از بسيارى از گناهان دور 
مى ســازد. چه نيكو و دلنشين است كه اين همه 

فضيلت، با يك عمل نصيب انسان شود!
از ديگر راه هاى اجراى اين برنامه در مســاجد، 
پيوند تعريف شــده و شايســته ميان مســجد 
و مراكزآموزشــى و مشــاوره اى درهرمحــل، 
مى باشــد. مسجد بايد رابطه  خود را با كسانى كه 
به موفقيت هاى علمى و اجتماعى دست مى يابند، 
با صاحب هّمتانى كه كمك به ديگران را وجهه  
همت مى سازند، برقرار و مستحكم كند؛ از اين رو 
با شناسايى مراكز مشاوره و مشاوران خداترس، 
براى ارائه ى مشــاوره به مردم و برطرف كردن 
اختالفات خانوادگى دعوت شــود. با اين نگاه، 
دل هاى مردم براى مســجد مى تپد و از شــوق 
و احساس مســئوليت و حضور در مسجد، لبريز 

مى گردد. 
اين نوشــتار را با روايتى به پايــان مى بريم كه 
نشــان  از اهميــت حضورعلما در مســجد و 
گفت وگوى ايشــان با مردم، براى ائمه دارد: 
َ﹟ َ﹊﹫ٍ﹛ أن   ︋ َ︡ ُ﹝َ﹞ُ ُ︣ ﹞ُ︃َ  ﹟ِــ َ︧ َ﹛︀َن ا︋﹢ا﹋»
  ﹤ِ﹚ّ﹛َر︨﹢ِل ا ِ︡ ︖ِ︧﹞َ ﹪﹁ ﹥ِ﹠َ︡﹝َ﹛أ﹨َ﹏ ا َ︦ ِ﹛︀︖ُ
َف  َ︣ َ︭ َ﹞ُ﹛... َ﹁﹊︀َن إَذا ا﹡ ِ︮ ︀ُ و ﹜ُ﹝َِ﹚﹊َُ و أن
 ﹩︲َ︣ ﹛؟ و ﹝︀ ﹇︀﹜﹢ا ﹜ََ﹈؟ وَُ﹛ َ️ إ﹜َ﹫ِ﹥ ﹇︀َل ﹜َُ﹥: ﹝︀ ُ﹇﹙
︋ِ︢﹜َِ﹈ ِ﹝﹠ُ﹥؛ امــام كاظم  به محّمد بن حكيم 
دستور مى دادندكه در مسجد رسول خدا، با مردم 
مدينه بنشــيند و با آنان سخن بگويد و گفتمان 
كند... وقتى وى بر مى گشت، امام مى فرموند: به 
آنــان چه گفتى و آنان به تــو چه گفتند؟ و امام از 

گفتمان او خشنود بود».7 
پي نوشت: 
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︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡﹝︣اب  ﹝︧︖︡︵︣از  ︎ ︣اب﹞

پيامبر نخســتين اقدام خود را براي ساختن 
يك جامعــة جديد و الگو با فعاليت معماري آغاز 
كرد. اين امر مي تواند نشان دهنده اهميت و نقش 

فضاهاي شهري در يك جامعه آرماني باشد. 
در شهرها ابتدا مكان مسجد مشخص مي شد و 
سپس با محور قرار دادن آن، محله ها، خيابانها 
و بازار شــكل مي گرفت. ديندار بودن مردم يك 
منطقه با تعدد مساجدشــان پيونــد دارد. براي 
نمونه به شــهرهايى مانند كاشان و يزد، از قديم، 
دارالمؤمنين مى گفتند و وقتى از باال به اين شهرها 
مى نگريم تعدد مناره ها و گنبدها از شــهرهاى 

ديگر بيشتر است.
درباره ميزان مساحت مسجد در روايت آمده است 
كه پيامبر اسالم بر قومى گذشتند كه براى خود 
مسجدى مى ســاختند. فرمودند: وسيع و جادار 

بنايش كنيد كه در آينده آن را پر خواهيد كرد.1
فقها اگرچه بجز اســتحبابى كه در مورد بزرگ 
ساخته شدن مساجد بيان كردهاند، درباره اندازه 
و ميزان مساحت مسجد سخنى نگفتهاند؛ اما در 
مورد اينكه خراب كردن مسجد به جهت توسعه 

جايز است يا نه دو قول را مطرح كردهاند. 
عده اى تخريب مســجد را به جهت توسعه جايز 
﹩ء ﹝﹟ ا﹜﹞︧︀︗︡  نمى دانند: «و ﹐ ︖﹢ز ﹡﹆︰︫ 
ا﹐ اذا ا︨ــ︐︡﹝️: جايز نيست تخريب چيزى از 
مسجد مگر خودش در حال ويران شدن باشد».2 
شــهيدين (اول و ثانى) اين قول را بر گزيده و آن 
را مستند به آيه شــريفه«و ﹝﹟ ا︸﹙﹛ ﹝﹞﹟ ﹝﹠︹ 
 ﹩﹁ ﹩︺ ﹝︧︀︗︡ ا ﹜ّ﹙ـــ﹥ ان ﹫﹁ ︣﹋︢︀ ا︨ــ﹞﹥ و︨ 
︠︣ا︋︀..»3 مى داننــد و اين كار را از بزرگ ترين 

ظلم ها به حساب مى آورند.
به دليل قــول خداوند «و ﹝﹟ أ︸﹙ــ﹛ ﹝ّ﹞﹟...» 
خراب كردن مسجد اگرچه براى ساختن مسجد 

بزرگ تر يا بهترى باشد، جايز نيست. 4
پي نوشت:

﹫﹆﹩؛ ج٢، ص٤٣٩.   ︋﹟﹠ ﹟ ︧﹟؛︨   ︋︡﹝ا︋﹢︋﹊︣ ا ،﹩﹆﹫  ︋.١
﹫ ︵﹢︨﹩؛ ا﹜﹞︊︧﹢ط ﹁﹩ ﹁﹆﹥ ا﹐﹝︀﹝﹫﹥؛ ج١، ص١٦٢.  ︫.٢

﹆︣ه: ١١٤.  ︋.٣
﹟ ﹝﹊﹩؛ ذ﹋︣ی ا﹜︪﹫︺﹥ ﹁﹩ ا﹊︀م ا﹜︪︣︺﹥؛   ︋︡﹝﹞ ،اول ︡﹫ــ  ︫.٤

ج٣، ص١٣٠.

︀︋︧︐ـــ﹥ ﹨︀ی
 ﹝︺﹞ــــــــ︀ری 

محمدرضا قرائتى

بى گمان در طول تاريخ پرفرازونشــيِب بشــر، بناها و مكان ها نقش مهمى را در شكل گيرِى تحوالت 
اجتماعى ايفا كرده اند. براى مثال قلعه باستيل كه در 14 ژوئيه 1789 توسط انقالبيون فرانسه فتح شد، 
در جايگاه اولين مكاِن سرآغاز مبارزات مردمى عليه لويى شانزدهم، امروزه به عنوان نماد انقالب فرانسه 
معرفى مى شود. در روزگار معاصر نيز نمى توان از محوريت ميدان التحرير مصر و ميدان لؤلؤ بحرين به 
عنوان خاستگاه تحوالت اجتماعى در رويداد بزرگى چون بيدارى اسالمى چشم پوشى كرد. اما آنچه در 
اين ميان حائز اهميت است، توجه به محوريت مكانى است كه به عنوان نماد و سمبل يك تحول اجتماعى 
انتخاب مى شود. مكانى كه انتخاب آن به عنوان نماد، بى ترديد با شعار و هدف قيام بى ارتباط نخواهد بود. 
در تاريخ تحوالت اجتماعى اسالم بيش از بازار، ميدان و ديگر عناصِر اسالمِى شهر، مسجد را بايد محور 
رويدادها و رخدادهاى تعيين كننده و اساســى دانست؛ مسجدى كه محوريت خود را همرنگ با ديگر 
عناصر اسالم اصيل، از شعار اصلى و اساسى اسالم، يعنى توحيد وام گرفته است. مسجد محور حركت و 
﹙﹫﹀﹤ ا ﹜ّ﹙ـ﹩ را براى رسيدن به استقرار تام و تمام حكومت  نماد قيام اجتماعى گسترده اى است كه مسير︠ 
﹙﹫﹀﹤ ا ﹜ّ﹙ـ﹩ را خلقت آدم q و تحقق تام  خدا بر زمين طى كند. به همين دليل اگر نقطة شروع اين مسيِر︠ 
و تمام آن را دوران ظهور حضرت︋ ﹆﹫﹤ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ بدانيم، با مروِر گزاره هاى تاريخى گذشته و استفاده از خبرهاى 
غيبى آينده كه به واسطة قرآن و معصومين به ما رسيده است، مى توانيم محوريت مسجد را در تحوالت 
اجتماعى و صف بندى هاى حق و باطل به درستى اثبات كنيم و به خوبى نماد مسجد و نقش محورى آن 

را در تاريخ تحوالت اسالم به معناى عام و خاص آن مشاهده كنيم. 
طبق آيات قرآن، شروع مسير حق و باطل از جايى است كه به دستور خدا همه بايد بر موجودى كه آدم 
نام دارد و بهترين مخلوق معرفى شده است، سجده كنند؛ اما شيطان با برتر دانستن خود  در مقابل جريان 
حق ايستاده، پايه گذار جريان باطل شده و رهبرى آن را نيز بر عهده مى گيرد.  از سوى ديگر، طبق روايات 
متعدد، پس از ظهور آخرين وصى، مسجد كوفه به عنوان پايگاه و مسجد سهله به عنوان محل نگهدارى 
اموال حكومت ايشان انتخاب مى شود. آنچه در ادامه مى آيد، چند اپيزود كوتاه از نقش كليدى مسجد در 

شكل گيرى و هدايت جريان هاى اجتماعى در بازة زمانى آدم تا خاتم است.

فشارها و تهديدها به اوج خود رسيده بود و ديگر در مكه براى او جايى نبود. بايد موقتاً به مكان ديگرى 
مى رفت تا در فرصت مناســب و با ِعده و ُعده بيشترى بازگردد و كار را تمام كند. شبانه مكه را به مقصد 
يثرب ترك گفت. اندكى مانده به مدينه، در ميان طايفه بنى عمرو بن عوف منتظر على و خانواده اش شد. 
پيش از او عدة ديگرى از مسلمان ها، از مكه به نيت يثرب گريخته و در اينجا سكنى گزيده بودند. پيامبر در 
اوج مبارزات خود و در مدتى كه در اين مكان، يعنى ُقبا به سر مى برد، تصميم به ساخت مسجدى مى گيرد 
كه عالوه بر نام منطقه، به دليل آيه اى كه در شأن آن نازل مى شود،  در ميان مسلمانان با عنوان مسجد 

التقوى معروف شد و سال ها به عنوان نماد حركت توحيدى پيامبر شناخته مى شد.

پس از اتمام ســاخت مسجد قبا، رسول خدا در ميان غريو شادى مسلمانانى 
كه چون خوِد او براى ســكنى در يثرب، مكه را ترك گفته بودند، وارد يثرب 
مى شود؛يثربى كه چندى بعد با نام مدينه النبى شناخته مى شود. اولين اقدام 
نبى اكرم پس از اســكان در منزل ابوايوب انصارى، احداث مسجدى است 
كه ديوارها و پايه هاى آن از خشــت خام و سقف آن از شاخه هاى خرما است. 
مســلمانان همدوش پيامبر اقدام به احداث مسجدى مى كنند كه تا ساليان 
دراز به عنوان مهم ترين مركز اجتماعى جامعه اســالمى شــناخته مى شد. 
مســجد النبى نه فقط محلى براى اعتكاف و عبادت كه جايى براى اجتماع 
مســلمانان به هنگام مشورت و كالس درســى براى آموزش هاى دينى و 

اعتقادى محسوب مى شد.  

با روى كار آمدن رضاشاه، عصر تجدد و نوگرايى هم با شتاب شروع   شد؛ زيرا 
او مدعى بود وقتى مردم لباس متحدالشــكل مى پوشند، كاله پهلوى بر سر 

مى گذارند و نسبت به تقّيدات دينى سست مى شوند، متمدن خواهند شد. 
وى خيال خام تجددمآبى را از اوايل ســلطنت خود در ســر  مى پروراند و 
متحدالشــكل كردن البسه در سال 1307، ماجراى مخالفت مرحوم شيخ 
محمد بافقى با حضور خانواده پهلــوى در حرم حضرت معصومه r در 
سال 1306 و نوع پوشش اعضاى خانواده شاه و ديگر اقدامات او، مؤيد اين 
واقعيت بود. البته ســفر تركيه اين تلقى و طرز تفكر او را تقويت كرد. پس 
از برگزارى جلسات مخفيانه روحانيون مشهد، تصميم  گرفته  مى شود كه 
آيت ا للّـه حاج حسين قمى به تهران برود و مستقيماً با رضاشاه وارد مذاكره 
شود؛ ولى آيت ا للّـــه قمى در باغ ســراج الملك توقيف و ممنوع المالقات  
مى شود. انتشار اين واقعه در مشهد موجب خشم دوستداران آيت ا للّـه شد 
و جمع زيادى را در مســجد گوهرشاد گرد هم آورد. سحرگاه بيست و دوم 
تيرماه در هاى مســجد گوهرشــادـ  مهم ترين پايگاه اجتماعى قيام عليه 
كشــف حجابـ  توسط هنگ نظامى شــاه شكسته شد و مردم به خاك و 

خون كشيده شدند.

اولين جرقه هاى انفجار نور در ســال هاى 40 و 41 با سخنرانى هاى امام 
خمينى در مســجد اعظم و مدرسه فيضيه زده شد. شعله ايى كه آرام آرام 
برگ هاى خشــك فســاد و تباهى را درمى نورديد. اهميت مســجد در 
شــكل گيرى انقالب مردمى به جايى رسيد كه شاه، نسبت به برگزارى 
مجالس بزرگداشــت در ماههــاى محرم و صفر، در برخى مســاجد و 
حســينيه ها، حساسيت زيادى نشان داد؛ زيرا اين مكان ها به عنوان مبدأ 
حركت هــاى مردمى و رســانه اى قدرتمند جهت اطالع رســانى هاى 
اجتماعى شــناخته مى شــد. بنابراين طبيعى بود كــه نظارت، كنترل و 
مراقبت ساواك بر روى اينگونه مجالس، حتى در روستاها افزايش يابد. 
براى كنترل مساجد و محدود شدن فعاليت هاى انقالبِى آنها، ادارة اوقاف 
مجبور به دخالت در تعيين امام جماعت و برخى از ضوابط مسجد شد. اما 
با همة اين نظارت ها، مساجد به عنوان پايگاه اجتماعى مردمى از عهدة 

وظيفة خود به خوبى برآمد.

مسجد،  مهم ترين تريبون تبليغات سياسى حركت اخوان المسلمين در 
مصر شــناخته مى شد. پس از كشته شدن حسن البناء، رهبر و مرشد عام 
اخوان المسلمين، در نتيجة سخت گيرى هاى زياد و سنگ اندازى هاى 
حكومت، مركز اجتماع اخوان المســلمين، جايى جز مسجد نبود. يكى از 
اين مســاجد، مسجد جامع قاهره بود كه اخوان قاهره، براى برپايى نماز 
جمعه در آنجا گرد مى آمدند. آنها از امكانات مسجد براى تبليغات و اشاعه 
افكار خود اســتفاده مى كردند. حسن البّناء در اولين مقاله خود در مجله 
«الشــبان الحســين»، در نوامبر 1925 ميالدى اعالم كرد: مسجد از 

مهمترين وسايل تعليم و تربيت، تعلّم و نيز تهذيب نفس است.

﹝︖﹞ـــــــــ︹ ﹝︧︖ـــــــــــــ︡
︩ ﹝︧︖︡ در رو︡اد﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹎︣︤ی ﹋﹢︑︀ه ︋﹥ ﹡﹆

غزال سادات حسينى
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حضرت در ســخنى واال 
اَ︠︐َ﹙َ︿  مى فرمايند: «َ﹝ِ﹟ 
ی  َ︡ أ︮︀َب إ ِ︡ إ﹜﹩ ا﹜َ﹞ِ︧︖
ا﹜︓ُ﹞︀﹡﹪: أ︠︀ ُ﹝︧ــَ︐﹀︀دا ﹁﹪ 
 ،︀﹁ َ︣ ا﹜ّ﹙﹥، أو ِ︻﹙﹞︀ ُ﹝︧ــَ︐︴
 ﹥ً﹝َــً﹤، أو َر﹝َ﹊َ﹞ُ ﹥ًَأو آ
ُه  دّ ُ︣ ًة، أو َ﹋ِ﹙َ﹞ــً﹤ َ︑ َ︣ ُ﹝﹠َ︐َ︷ــ
︻﹟ َردًی، أو َ︧ــَ﹞ُ︹ َ﹋ِ﹙َ﹞ً﹤ 
ُك  ُ︣ ︐َ ً︡ی، أو﹨ُ ﹩﹚︻ ﹤ُّ﹛ ُ︡ ︑َ
︪ــَ﹫ً﹤ أو َ﹫︀ًء؛ هر كه  َ︠ َذ﹡︊︀ 
به مسجد آمدوشد كند، به 

يكى از اين هشت چيز دست يابد: يافتن برادرى براي خدا، يا 
دانشــى جديد، يا آيتى محكم، يا رحمتى كه آن را چشم به راه 
بود، يا ســخنى كه او را از هالكت برهاند، يا شنيدن جمله اى 
كه او را به هدايت رهنمون شود، يا آنكه گناهى را از ترس و يا 

شرم ترك گويد». 3
اثرپذيرى نوجوان از همســاالن، مســئله اى است كه همه 
كارشناســان به آن باور دارند. بخش مهمى از دانســته ها و 
باورهــاى نوجوان از طريق دوســتان و محيط رفاقت تبادل 
مى شــود. در كالم حضرت هم اين نكته برجسته شده است 
كه همراهى با اهل مسجد، ســبب ترك بسيارى از گناهان 
اســت و مانعى به نام حيا از دوستان مســجدى، انسان را از 
خطاهاى فكرى و رفتــارى باز مي دارد. با توجه به اين قانون 
روانشناختى، مى توان از چنين روحيه اى براى انتقال مفاهيم 
دينى و انس با مســجد به نوجوانان بهره گرفت؛ براي مثال با 
تشكيل حلقه هاى انس در مسجد و فراهم سازى زمينه هايى 
براى فعاليت گروهى نوجوان در اين مكان مقدس، مي توان 

به شكلى غيرمستقيم، بسيارى از پيام ها را به او منتقل كرد. 
پنج. نوجوان نيازمند فراهم شــدن زمينه اى براى انديشيدن 
و خلوت كردن با خود اســت. يكى از جذاب ترين ويژگى هاى 
مسجد براى نوجوان، فراهم شدن شرايطى براى انديشيدن 
درباره خود، زندگى و آينده اســت. وقتى نوجوان احســاس 
مى كند كه در كنار بهترين ها نشســته است، آمادگى ايجاد 
تغييرات جديــد را هم در خود مى بيند و ايــن به وى قدرتى 
مى دهد تا در مسير زندگى اش، ديده باني تازه شود تا اشتباهات 
احتمالى را پيدا، كمبودها را شناســايى كند و از همان جا براى 
هجرت و كوچ كردن به ســمت بهترشدن، خود را آماده كند. 
بعضى از دانشمندان هم براى حل مسائل علمى خود گاهى به 
مسجد پناه مي بردند تا در سايه حمايت هاى معنوى خداوند و 
فضاى روشن مسجد بتوانند، به روشنايى علمى تازه اى دست 
يابند. نوجوان با حضور در مسجد مى تواند افكار پراكنده خود را 
با مهمان شدن در خانه خدا جمع كند و براى تصميم گيرى و 

پرواز معنوى، خود را آماده مى كند.
پى نوشت ها:

 ﹤﹠︻ ︳ُ﹫﹝ُِ إذا ︾︀َب ︻﹠﹥، و ﹤ُُ َ︭ ﹠َْ ،﹟ِ﹞﹣﹝﹛︣آٌة ﹔︠﹫ِ﹥ ا﹞ِ ﹟ُ﹞﹣﹝﹛ا» :﹤﹚ّ﹛١. ﹇︀ل ر︨﹢ُل ا
﹫︣︠﹢ا﹨﹩  ︣ای او︠  ﹢︩ ا︨️. در ︾﹫︀︋︩︋  ︣ادر ﹝﹣﹝﹟︠   ︋﹤﹠؛ ﹝﹣﹝﹟ آ َ︡ ِ َ︫ ﹝︀ َْ﹊ُ︣ه إذا 
﹝﹩ ﹋﹠︡ و در ︱﹢رش، ﹡︀︠﹢︫ــ︀﹠︡ی ﹨︀ (︋︀ور﹨︀ی ﹡︀در︨️) را از او دور ﹝﹩ ﹎︣دا﹡︡». 

︀ر ا﹔﹡﹢ار؛ ج٧٤، ص٢٣٣، ح٢٩). (︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹪؛︋ 
︣︋︀﹟،  ص١٢٦. ︡ا؛ ︑︣ان:︮  ٢  . ا ︦︣︀ب؛ ﹋﹙﹫︡﹨︀ی آ﹝﹢︠︐﹟︋ ﹥ ﹋﹢د﹋︀ن در︋︀ره︠ 

︡وق؛ ا﹔﹝︀﹜﹩؛ ص٤٧٤.  ︮﹫  ︫.  ٣

اگر محيط نوجوان 
سرشار از خوبى ها، 

حقيقت و زيبايى 
باشد، تصوير او از 

خودش، از ديگران و 
از جهان پيرامونش، 
خوب و حقيقى و زيبا 

خواهد بود. ايماْن 
تحت تأثير تجارب 

شخصى متحول 
مى شود.

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞
︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎ ︣اب﹞

مقدمه
امر به معروف و نهى از منكر، دو واجب اساسى هستد كه به وسعت تمام دين بوده ، در همه 
عرصه هاى اجتماع تأثير دارند. به تعبير مقام معظم رهبرى، مسئله امر به معروف، تكليف 
هميشگى مسلمان هاست. جامعه اسالمى با امر به معروف و نهى از منكر زنده مى ماند. قوام 
حكومت اسالمى به امر به معروف و نهى از منكر است.1 بنا بر همين نياز، مديران فرهنگى 
به دنبال برنامه ها و بنا كردن مكان هايى هستند كه زمينه تربيت و آموزش اقشار مختلف 
جامعه را در اين زمينه ايجاد كنند. مسجد به عنوان پايگاه دينى و نرم افزارى، اين قابليت را 
دارد كه محلى براى تربيت اخالقى و عقالنى اقشار مختلف جامعه باشد؛ جامعه اى كوچك 
كه از مخاطبان متنوع با ســليقه ها و خلق و خوهاى مختلف تشكيل شده است و به عنوان 
رسانه اى دينى،  اهالى خود را نسبت به موضوعات اخالقى آگاه مى كند و حتى در مرتبه اى 
باالتر موجب انگيزه سازى براى  اهل خود نسبت به اصالح و بازگو كردن اخالقيات به ساير 
افراد جامعه مى شود. قوانين و روح حاكم بر فضاى مسجد، از طرفى از انحراف افراد جلوگيري 
مي كند و به فكر و انديشــه آنان خط و مشى مى دهد و از طرفى ديگر موجب ايجاد آرامش 

روانى براى خانواده ها مى شود.
از آنجا كه مســجد محلى براى تعليم مبانى اخالقى و اعتقادى مســلمانان است، آگاهى 
عمومى اهالى مسجد نسبت به مسائل و احكام دينى باالتر از ساير افراد جامعه است. بيان 
سيره فردى و اجتماعى اهل بيتt و چگونگى موضع گيرى هاى آنان در برابر محاسن و 
معايب اخالقى و رفتارى افراد در محيط مسجد، موجب مى شود كه افراد مسجدى آمادگى 
ذهنى بهترى نسبت به اين مسائل داشته باشند و اهتمام بيشترى به اين اصول بورزند. بيان 
مبانى و شناخت پايه ها و مراتب  دو اصل مهم و اساسى امر به معروف و نهى از منكر در فضاى 

مسجد، موجب احياي آن و عمل به آن در فضاى جامعه خواهد شد.
مناطقى كه مســجدى فعال در عرصه هاى دينــى و فرهنگى دارند، امنيت 
اجتماعى در آنها بيشتر است؛ زيرا ارتباطات افراد محل با يكديگر، با محوريت 
مسجد صورت مى گيرد و اين نوع ارتباط، وحدت در اخالق و رفتار را براى اهل 
محل ايجاد مي كند كه اين امر نوعى مصونيت را به همراه خواهد داشت. افراد در 
اين محله ها نسبت به بدرفتارى ها عكس العمل جمعى نشان مى دهند و در برابر 
برقرارى امنيت مسئوليت پذيرند و با اتخاذ روش هايى كه با خرد جمعى اهالى 
صورت مى گيرد از بروز ناامنى ها جلوگيرى مى كنند. قوت گرفتن روحيه دينى و 
برقرارى عدالت اجتماعى در اين چنين مكان هايى، از ديگر ثمرات مسجد فعال 

در جامعه دينى است.
يافتن راه هاى كســب روزى حالل و ساختن زندگى پاك، يكى از مهم ترين 
ثمره هاى احياى امر به معروف و نهى از منكر است. بنا به تعبير امام محمد باقر

q احياى اين دو اصل موجب پاكيزه شــدن كســب و كار مى شود.2 در اين مورد روحانى 
مسجد نقشي اساسى را ايفا مى كند. بيان كسب هاى حالل از طرفى و رسيدگى به فروعات 
دينى همچون خمس و زكات مؤمنين از طرفى ديگر، موجب رسيدن به اين امر مهم خواهد 

شد.
امور نيكويى مانند كمك هاى مالى به نيازمندان، تعمير و يا ساخت اماكن آموزشى و تفريحى 
با محوريت مسجد موجب عمران مادى و معنوى شهرها خواهد شد. تشكيل صندوق هاى 
قرض الحسنه موردى است كه اشخاصى كه داراى جايگاه مالى بهترى هستند، سنت زيبا و 
نيكوى كمك بى منت مالى به ديگران را تمرين مى كنند و نسبت به ساير اهالى محل احساس 
مسئوليت مى كنند. توجه به امور شهرى همانند پيگيرى مشكالت نور در محل، جمع آورى 
زباله ها و نظافت شهر، امرى است كه در سايه مديريت يك مسجد فعال صورت مي گيرد.      

پي نوشت:
﹥ ﹝︺︣وف و ﹡﹩ از ﹝﹠﹊︣؛ ص19۶.  ︤رگ ا﹝︣︋   ︋﹤︱︣﹁ ١. دو

٢. ︑︿ ا﹜﹆﹢ل؛ ص٢٣٨. 

︡ آ﹝︣ و ﹡︀﹨﹩ ︖︧﹞
︣ ︋﹥ ﹝︺︣وف و ﹡﹩ از ﹝﹠﹊︣ ︣ ﹡︪︀﹡︡ن ا﹝ ︣ ﹝︧︖︡ در ︋﹥ ︔﹞ ﹫︔︃︑

ابوالفضل على آبادى

به چند واقعيت روانشــناختى درباره نوجوان 
توجه كنيد:

يك. بر اساس پژوهش هاى انجام شده، شرايط 
خارجى متعددى مى توانند تأثيراتى مثبت يا منفى 
بر رشد معنوى نوجوانان بگذارند. نحوه برخورد 
دوستان يك نوجوان با او و ارزش هايى كه به آن 
پايبندنــد، در تصويرى كه او از خدا و مكان هاى 
منسوب به خداوند مانند مسجد، به دست مى آورد 
و نيز باورهاى همسو با اين گرايش ها، بسيار مؤثر 
خواهند بود. اگر محيط نوجوان سرشار از خوبى ها، 
حقيقت و زيبايى باشــد، تصوير او از خودش، از 
ديگران و از جهــان پيرامونش، خوب و حقيقى 
و زيبا خواهــد بود. ايماْن تحــت تأثير تجارب 

شخصى متحول مى شود.
دو. نوجوانــان در خارج از خانــواده، ارتباطات 
متعــددى برقرار مى كنند. دوســتان صميمى، 
فعاليت هاى ورزشى، هنرى، مذهبى و سياسى، 
در مركز توجهات نوجوانان قــرار دارند. كثرت 
فعاليــت و ارتباط كودكان در ســنين نوجوانى، 
فرصت كمى بــراى آنان باقى مى گــذارد تا با 
خانواده خود باشند. شما قادر نيستيد نوع دوستان 
فرزندتان را انتخاب يا دوســتانى  را به او تحميل 

كنيد؛ اما قادريد شــرايط را به گونه اى آماده 
كنيد كه ارتباط او با نوجوانان مورد عالقه 
بيشتر شود. اگر فرد مذهبى فعالى هستيد، 
رفت و آمد خانوادگى خود را با دوســتان 
مذهبى تان افزايش دهيد تا فرزندان شما 
فرصت و موقعيت هاى بيشــترى براى 
برقرارى ارتباط با هم داشــته باشند يا او 
را به مســجدى هدايت كنيد كه در آن 
دوستاني فعال و همسن با فرزند نوجوان 

شما وجود دارد. 
سه. دوســتى هاى صميمانه اهميت 
زيادى در زندگى نوجوانــان دارند. هر 
نوجواني به دوست يا دوستان صميمى 
نياز دارد تا رازهــاى خود را با آنان مطرح 
و با آنــان درد دل كند. برخى از محققان 
اين حالت را «نياز به آينه» ناميده اند؛ زيرا 
نوجوان در پى يافتن كســى است كه 

شــخصيت و هويت او را منعكس 
سازد.  نياز متقابل نوجوانان به 
آينه شــدن براى يكديگر، به 

طرق مختلفى ابراز مى شود. آنان سعى مى كنند 
نوع پوشــيدن لباس، آرايش موى ســر، نحوه 
صحبت كــردن و حتى راه رفتن خود را مشــابه 
دوستان خود كنند و متفاوت از رفتارهاى والدين 
خود رفتار كنند. به همين جهت دچار نوعى گيجى 
و پريشانى مى شــوند. بر اين اساس، با نگاهى 
درون دينى درمى يابيم كه نياز به آينه در روايات 
نيز بيان شده است: «اهل ايمان،  آينه يكديگرند 
كه در آن كاستى ها و نقصان ها ديده مى شوند و 

جبران مى شوند». 1
در كنار اين روايت، به آدابى كه درباره مســجد 
گفته شــده نيز نگاهى مى اندازيم؛ مثًال از اهالى 
مسجد خواسته شده با ظاهرى آراسته و متناسب 
با مسجد حضور يابند. نتيجه اى كه از اين دستاورد 
روانشــناختى و آموزه هاى دينى مى گيريم، اين 
است كه نوجوان از طريق انس با مسجد، نه تنها 
به نيازهاى فكرى خود پاسخ مى دهد، بلكه جهت 
عاطفى و نياز به گروه هم تأمين مى شود و مهم تر 

اينكه براي تطبيق با گروه هدف كه اهل مسجدند، 
ظاهرى پســنديده تر و مقبول تر برمى گزيند؛ 
زيرا هنگامى كه نوجوانان طرز لباس پوشيدن يا 
رفتار خاصــى را مى پذيرند، مانند پذيرش ظاهر 
بچه هاى مذهبى كه با مسجد تعامل دارند، سعى 
مى كنند خود را با سنت ها و آداب و رسوم رايج در 
بين دوستانشان تطبيق دهند. آنان مايل نيستند 
به دليل داشتن هويتى متفاوت از دوستان خود، 
از ســوى آنان طرد  و منزوى شوند. نوجوانان اگر 
بلندتر از دوستانشان باشند، كمى قوز مى كنند و 
اگر دوستانشان در فعاليتى شركت نكنند، آنان نيز 
شركت نخواهند كرد و اگر دوستانشان دوچرخه 
داشته باشند، آنان هم بايد دوچرخه داشته باشند. 
اين نوع تطبيق پذيرى، در انتخاب دين و مذهب 
نيز صادق است. نوجواناْن مذهبى را مى پذيرند 
كه در جمع دوستانشان ارزشمند است. اگر فرزند 
نوجوانتان گفت مى خواهد فعاالنه در يك جمع 
مذهبى يا گروه سياســى شــركت كند، تعجب 
نكنيد. ســعى كنيد فرزندتان را در فعاليت هاى 
اجتماعى، مذهبى يا سياسى مشاركت دهيد؛ زيرا 
آنان در سن نوجوانى مستعد ابراز وجود و پايبندى 

به تعهدات اند. 2
چهــار. يكى از مســائل نگران كننــده درباره 
نوجوان، تمايل بيش از حدشــان به دوستان 
است. دوستى هاى صميمانه اهميت زيادى 
در زندگى نوجوانــان دارد. نوجوان مايل 
است بيشتِر وقت خود را با همساالنش 
بگذراند، در مهمانى ها و جشن تولدشان 
شركت كند و پايبندى خود به دوستى ها 
را اثبات كند. دوستى هايى كه در فضاى 
مســجد ايجاد مى شــود، زمينه بروز 
دوســتى هاى حرام و نادرست را از بين 
مي بــرد و عزت نفس معنوى همراه با آن 
و نيز شخصيت مسجدى بودن، سبب سالمت 

روانى و معنوى فرد را به همراه دارد.
با پذيرش نياز نوجوان به رشــد اجتماعى و گروه 
همساالن، بايد اين نياز او را با سوق دادن وى به 
دوستان مناسب و گروه هاى دينِى مطلوب فراهم 
كرد. در روايتي اميرالمؤمنين على(عليه السالم) 
يكى از مزاياى ارتباط با مسجد را به دست آوردن 
دوستان خوب و همراهى با آنان بيان كرده است. 

︡ ﹁﹫︣وزه ای ︊﹠﹎ ︣ز ️ ر﹁︀﹇
︩ ﹨﹞﹠︪﹫﹟ ﹝︧︖︡ی در ︑﹊﹫﹛ ︋︀ور﹨︀ی ا︻︐﹆︀دی ﹡﹢︗﹢ان ﹆﹡ ﹩ ︋︨︣ر

ابراهيم اخوى
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︡︖︧﹞ ﹤﹡︀︋︀︐﹋  ︣اب﹞

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٧
دی ﹝ـــــ︀ه
١٣٩٢

︦ ︫︊︧︐︀ن ︨︣و

 در اين شماره نرم افزارى با كارايي باال درباره نماز معرفى 
مى كنيم. اين نرم افزار جامــع را نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبرى در دانشــگاه ها تهيه كرده است. در اين 
نرم افزار چندرسانه اى از ابزارهاى مختلف استفاده شده 
است تا فرد بتواند در محيطى كاربرپسند، محتواهاى 
مختلفى دربــاره نماز دريافت كند. ايــن نرم افزار كه 
«معراج نماز» نام گرفته، شامل آموزش تصويرى وضو 
و نماز، 29 سخنرانى از بزرگان دين درباره نماز، ادعيه و 
مناجات، پرسش و پاسخ درباره نماز و متن كامل هفده 

جلد كتاب در موضوع نماز است.
آموزش تصويرى وضو به همراه ســخنرانى حجت 
االسالم و المسلمين پناهيان آمده است. با معراج نماز 
مى توانيم پاى منبر آيات عظام جوادى آملى و مصباح 
يزدى و حجج اســالم قمى، انصاريان، هاشمى نژاد و 
قرائتى بنشينيم و از انديشه اين بزرگان در موضوع نماز 

استفاده كنيم.
از ويژگى هاى مهم اين نرم افزار، كتاب رساله دانشجويى 
است كه شامل 544 سؤال شرعي طبق فتاواى ده تن از 
مراجع عظام با قابليت جستجو و چاپ است. همچنين 
در جاى ديگرى از اين نرم افزار 176پرســش و پاسخ 
درباره نماز تعبيه شده است. از بخش هاى قابل توجه 
اين نرم افزار جامــع، آوردن مجموعه اى از نمازهاى 
مستحبى است، شــامل نمازهاى واردشــده در ايام 
هفته، نمازهاى ماه هاى رجب، شعبان، رمضان، شوال، 
ذى القعده، ذى الحجه و... و نمازهاى مســتحبى اي 
مانند نماز شب، نماز آمرزش گناهان، نماز حاجت، نماز 
استغاثه. متن هفده جلد كتاب نيز در نرم افزار معراج نماز 
آمده است كه شامل كتاب هاي حجت االسالم قرائتى 
و كتاب هايى چون آداب باطنى و اســرار معنوى نماز، 
ســيماى نماز، جامع آيات و احاديث موضوعى نماز، 

ژرفاى نماز (جلد 1و2) است.
ايــن نرم افــزار را به عموم مســجدى هاى عزيز كه 
مى خواهند معارف خود را در موضوع نماز تكميل كنند و 
مخصوصاً به مبلغان و فعاالن عرصه دين كه در فضاى 
جوانان و دانشگاه ها فعاليت مى كنند، توصيه مى كنيم.

️ ﹨︀ی ﹝︧︖ـــــــــــــدی﹡︣م ا﹁ــــــــ︤ار﹨︀ی ﹝︧︖ـــــــــــــدی ︀︨ـــــــــــــ

ابوذر كمال
︣اج ﹡﹞︀ز ︤ار ﹝︺ ︣م ا﹁ ﹡

مســجد بدون حضور جوان مانند درخت بدون ميوه اســت. درخت هرچند تنومند باشد، زيبايى و 
طراوت خود را از ثمر خود دارد. با ميوه ها اســت كه درخت به چشــم مى آيد و به آن توجه مى شود. 
جوانان مســجدى اند كه پويايى را به فضاى مسجد مى آورند و با نوگرايى خود باعث جذب جوانان 

ديگر مى شوند.
در ادامه معرفى سايت هاى مسجدى، در اين شماره به معرفى سايت «جشنواره بزرگ فرهنگى هنرى 
جوانان مساجد» كارى از «دبيرخانه دائمى جشنواره دائمى جوانان مساجد» مى پردازيم. اين جشنواره 
كه زمانى باغچه تازه و آراسته اى بود، اكنون به باغى وسيع تبديل شده است و محلى است براى معرفى 
جشنواره هاى مختلف مسجدى. اين سايت اطالع رسانى در آخرين خبر خود كه مربوط به نهم آذرماه 
است، اين گونه خبر مى دهد: «مستندات جشنواره جوانان مساجد كشور از سال هاى 81 و 82 و 86 تا 

كنون براى تهيه بانك اطالعات جشنواره جوانان مساجد در حال گردآورى و تجميع است».
در معرفى اهداف اين جشنواره ريشه دار به اين موارد مى توان اشاره كرد: شناسايى استعدادهاى 
برتر در رشــته هاى مختلف فرهنگى و هنرى در بين اعضاى كانون هاى مساجد، ايجاد فضاى 
رقابت سالم در بين فرهيختگان عرصه فرهنگ و هنر مساجد، ارتقاي سطح اطالعات تخصصى 
نيروهاى مســتعد در حوزه هاى فرهنگى و هنرى از طريق برنامه هاى آموزشى مدّون و فراگير، 

ايجاد فضاى جديدى از تعامل و نيز هويت مشترك بين  فعاالن عرصه فرهنگ و هنر مساجد.
ورودى ســايت، مزين به جمله اى از بيانات رهبر فرزانه انقالب است كه مسجدى ها را حكيمانه و 
به زيبايى به «عمران معنوى مساجد» توصيه مى كند و به نظر مى رسد اهداف تعيين شده براى اين 

جشنواره براى رسيدن به اين هدف واال است.
در اين سايت با اين بخش ها روبه رو هستيم: معرفى جشنواره ها، پيام شخصيت ها، هنر در نگاه بزرگان 
و اخبار جشنواره ها و استان ها. از بخش هاى مفيد سايت، اخبار استان ها است كه با طراحى صفحه اى 
مجزا براى هر استان، كاربر را با آخرين خبرهاى استان ها در موضوع برگزارى جشنواره هاى مسجدى 
آشنا مى كند. بخش هنر از نگاه بزرگان، ما را با ديدگاه هاى امام خمينى(ره)، آيت ا للّـه خامنه اى رهبر 
معظم انقالب، آيت ا للّـه شهيد مطهرى، آيت ا للّـه جوادى آملى و شهيد سيدمرتضى آوينى درباره 
هنر ناب دينى آشنا مى سازد. صفحه پيام شخصيت ها نيز پيام هاى درس آموز و راهگشاى بزرگان و 
شخصيت ها را درباره جشنواره هاى مختلف قرآنى و مسجدى به تفكيك هر جشنواره آورده است تا 

مجموعه اى از چراغ هاى اين راه به چلچراغى بزرگ و روشنى بخش تبديل شود.
با نگاهى به بخش پيوندهاى اين سايت، همان باغ پردرخت در ذهن ما مجسم مى شود كه ميوه هاى 
آن خودنمايى مى كند. به تعدادى از اين پيوندها (لينك ها) توجه كنيد: فراخوان ايده هاى مسجدى، 
جشــنواره فرهنگى هنرى سبط النبى q، دومين جشــنواره سرود رضوى، مسابقه قرآنى نگاره، 

جشنواره مهر بيكران. 
اين گونه است كه اين سايت به پاتوقى مناسب براى جشنواره هاى همسو و جوانانه تبديل شده است.

︗ـــ﹢ان ﹝︧︖︡ی و ﹁︱ـــ︀ی ﹝︖︀زی 
w w w . j a v a n a n e m a s a j e d . i r

︡ ︫﹢د! ︀︋ ﹤︙﹡آ﹡︙﹥ ︫︡ و آ
هر حركتى براى دست يابى به هدفى آغاز مى شود. انقالب اسالمى ايران نيز براى رسيدن به اهدافى به وقوع پيوست. بازخوانى برخى از اين اهداف در آستانه 
سى و ششمين سال پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى مى تواند نقطه اى را كه اكنون نظام جمهورى اسالمى در آن واقع شده است را نشان دهد. بالتبع اين 
حركت مردمى به برخى از اهداف خود دست يافته است و در برخى موارد نيز نه تنها نتايج مورد قبولى كسب نشده است بلكه در مواردى عقبگرد و دورى از 

نقطه مطلوب را نيز داشته است. برخى از اين اهداف از ديدگاه امام خمينى (ره) چنين است:
1. ترويج اخالق و آداب اسالمى (صحيفه نور ج 13 ص 261 و262)

 2. انسان سازى و تربيت نسل آينده و اصالح فرهنگ (همان، ج 6 ص 162)
3. تحقق ارزشهاى اسالمى   انسانى و خارج كردن مردم از اسارت نفس (همان، ج 18 ص 32)

4. مبارزه با فساد و فحشاء جنسى و ادارى (همان، ج 4 ص 85 و 116)
5. قطع ريشه هاى فساد، منع از انواع كجروى ها و تحقق ارزشهاى اخالقى (همان، ج 16 ص 264)

6. يكتاپرستى و مبارزه با ارزشهاى جاهليت (همان، ج 5 ص 29)
7. تامين رفاه همگان (همان، ج 6 ص 22)
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به بهانه سالروز تأسيس حزب جمهورى اسالمى براى تبيين جايگاه احزاب در جامعه و حكومت با 
آيت ا لّلـه محمد رضا نكونام به گفت وگو نشسته ايم. 

آيت ا لّلـه نكونام از فقهاى معاصر شيعه هستند كه در علومى همچون فقه، اصول، فلسفه، حكمت، 
عرفان، جامعه شناسى، روان شناسى، تفسير قرآن و ديگر علوم كه در زمينه هاى علمى و معرفتى 
هستند تخصص دارند. از فعاليت هاى علمى ايشان بيش از 100 عنوان به چاپ رسيده است و بيش 

از 50 عنوان كتاب و در حال چاپ دارند. 

︫︊︧︐︀ن  ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

 ضمن بررسى اجمالى فعاليت هاى احزاب 
در طــول تاريخ جمهورى اســالمى ايران، 
ضرورت و زمينه هاى شــكل گيرى احزاب در 

دولت ها چگونه است؟ 
اگر بخواهيم به حكومت ايران تا قبل از انقالب 
اسالمى نگاهى بياندازيم، متوجه مى شويم كه 
اصًال حزبى به طور جدى و فعال وجود نداشته و 
حتى تشكل هاى عمومى و اجتماعى نيز فعاليتى 
نمى كرده اند و تنها تشكلى كه مى توان در دوران 
قبل از انقالب اســالمى مشاهده كرد هيئات و 
مساجد هستند كه به واقع نمى توان آنها را حزب 

و يا تشكل اجتماعى دانست.
مهم ترين دليل اين امر، رژيم شاهنشاهى 
و سيســتم دولتى قبل از انقالب است كه 
به هيچ عنوان حزب پذير نبودند و نهايت 

كارى كه در اين حوزه از ســوى دولت مردان 
ديده شد تشــكيل حزب رســتاخيز بود كه باز 
نمى توان آن را به معناى واقعى حزب دانست؛ زيرا 
حزب رستاخيز يك تشكل شاهانه و دربارى بود 
كه براى پيشــبرد اهداف شاه و طاغوت فعاليت 
مى كرد و هيچ رقابت سياسى و فكرى در سطح 

نخبگان ديده نمى شد.
پــس از پيروزى انقالب اســالمى زمينه براى 
تشكيل و فعاليت احزاب و تشكل هاى سياسى 
ـ اجتماعى به وجود آمد؛ چنان كه آزادى انديشه 
در سطح سياسىـ  اجتماعى موجب پديد آمدن 
احزابى شد كه با اساسنامه هاى موجه و معين اداره 
مى شد. اين آزادى باعث شد كه از زمينه به وجود 
امدن گروه هاى مخالف و راديكال زيرزميني در 
جامعه جلوگيرى شود و توده مردم مطالبات خود 

را از طريق احزاب گوناگون دنبال كنند.
 در اين زمان مى توان به تشكيل حزب جمهورى 
اشاره كرد؛ نخبگان سياسى آن روز مانند آيت ا للّـه 
بهشتى با اين فرض كه اگر حزبى تشكيل شود 
كه موجب سوق و هدايت حركت هاى ضد دينى 

و ضدحكومتى در ســطوح مختلف شود به اين 
صورت كه هم در مقابل انديشه ها و فعاليت هاى 
دوگانه و متزلــزل مخالفى كه عناد با جمهورى 
اســالمى ندارند و هم در مقابل دشــمنان قسم 
خورده نظام شكل بگيرد، مى توان نه تنها از كار 

شكنى آنها جلوگيرى كرد؛ بلكه در طوالنى 
مدت آنها را همراه با آرمان هاى انقالب و 

جمهورى اسالمى كرد. 
در مقابل اين حزب گروهك هاى منافقى و 

حزب خلق نيز تشكيل شد تا با رويارويى سياسى 
ـ اجتماعى در راستاى مقابله با اهداف اين حزب 
و در راس آن نظام جمهورى اسالمى از پيشروى 
به سمت آرمان هاى انقالب جلوگيرى كنند. 
همين امر دليل قرار گرفتن حزب جمهورى 
اســالمى در زمان و مكان مناسب بود. در 
واقع هم شكل گيرى احزاب و تشكل هايى 
چون حزب خلق گواه به درست بودن و ضرورت 
حركت حزب جمهورى را بيــان مى كرد و هم 
تأثيرگذارى بسيار زياد حزب جمهورى در حدى 
بود كه دشمنان نتوانســتند از طريق گفتمان و 
احزاب از پيشروى آن جلوگيرى كنند و به ناچار به 
شكل نفاق و خيانت با به شهادت رساندن آنها از 

پيشروى اين حزب جلوگيرى نمودند. 
در همين راســتا بنده با علمايــى چون عالمه 
طباطبايى در نظر داشتيم حزب واليت را تشكيل 
دهيم كه هدف و ســاختارى بنيادى تر نسبت به 
ديگر احزاب داشــت؛ زيرا با وجود فعاليت علما 

و فقهاى دســت اول در رأس اين حزب به 
طريق اولى مردم پسند تر و غيرمتزلزل تر 
از ديگر احزاب بود؛ اما متأســفانه توفيق 

خدمتگذارى به مردم و نظام را نداشتيم. 
 لطفا به ضرورت هاى زمينه سازى تشكيل 

احزاب و تشكل هاى اجتماعى بپردازيد.
از ضــرورت زمينه ســازى و ظرفيت داشــتن 
حكومت ها براى فعاليت احزاب مى توان به آزادى 

انديشه اشــاره كرد. از آنجا كه اگر اين ظرفيت 
وجود نداشــته باشد فعاليت اين احزاب به شكل 
راديكالــى و غير قانونى به صــورت زيرزمينى 
صورت مى پذيرد كه هم براى جامعه و هم براى 

حكومت مضر است. 
يكى از تحوالتى كه انقالب اسالمى ايران 
پديد آورد، زمينه ســازى بــراى فعاليت 
احزاب بود كه به دنبال آن آيت ا للّـه بهشتى 
و دوستان ايشان حزب جمهورى را تشكيل 

دادند.
يكى ديگر از ضرورت هاى زمينه سازى فعاليت 
احزاب، سالم ســازى رونــد حكومت در عرصه 
سياسى و اجتماعى است؛ زيرا اكثر نخبگان و اهل 
علــم در اين احزاب فعاليت مى كنند. همان طور 
كه در حزب جمهورى مى بينيم اصل ساختارى 
و كاركردى بســيار خوبى در زمينه سياســى و 
اجتماعى را دارا بود كه به دنبال فعاليت هاى مفيد 

اين حزب شهدايى تقديم انقالب شد.
از ديگر ضرورت هاى تشكيل احزاب 
و تشــكل هاى سياسى و اجتماعى 
در نظام جمهورى اســالمى ايران 
بايــد به عدم پيش بــرد يك طرفه 
سياست هاى نظام تأكيد كرد. از آنجا 
كه نظام جمهورى اســالمى ايران 
يك ساختار گســترده و كلى است 
قاعدتاً نمى تواند ســاختارى در يك 
طريــق را دنبال كند. اين امر مهم را 
وجود احزاب و تشــكل هاى 

اجتماعى به عمل مى رساند. 
يكــى از ضرورت هاى جامعه 
اســالمى وجود تنوع در فضاى 
سياســى و دولتى است. اين مهم با 
زمينه سازى براى فعاليت هاى احزاب 
و تشــكل هاى سياسىـ  اجتماعى 
صورت مى پذيرد. جامعه اسالمى با 

﹨︣ ﹋︧﹩ از ︸﹟ ︠﹢د ︫︡ ــ︀ر ﹝﹟
︀︋ـــ︡﹨︀ و ﹡︊ـــ︀︡﹨︀ی اـــــ︤اب ︨﹫ــــ︀︨﹩

به كوشش مرتضى ناصحى

يكى ديگر از 
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احزاب، سالم سازى 
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سياسى و اجتماعى 

است؛ زيرا اكثر 
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ساختارى و كاركردى 
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تقديم انقالب شد.
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 ضمن تبيين چيستى احزاب و تشكل هاى 
اجتماعى در جوامع مدرن، بفرماييد كه جايگاه 

احزاب در اسالم و متون دينى چيست؟ 
در جامعه شناسى مدرن حزب را ايجاد شده در دول 
دموكرات مى دانند و دول استبدادى را فاقد احزاب 
مى دانند؛ چنانكه تاريخ هم تا حدى اين سخن را 
گواه مى داند؛ زيرا در حكومت هاى اســتبدادى و 
شاهنشاهى ظرفيت فعاليت احزاب وجود ندارد؛ 
ولى در حكومت هاى دموكرات به طور متوسط 
احزاب رشــد پيدا كرده و ظرفيــت فعاليت در 

حكومت هاى دموكرات را پيدا مى كنند. 
اما با نگاهى به قرآن كريم مى توانيم دريابيم كه 
از شناخته ترين عناوين اجتماعى قرآنى «حزب» 
اســت؛ به طورى كه در قرآن هجــده بار لغت 
«حزب» به كار برده شــده است كه هفت مورد 
آن به طور فردى و جنســى و يــازده مورد آن به 
صورت كلى بيان شــده است. اين در حالى است 
كه قرآن كريم در جوامع بدوى استبدادى و قومى 
ـ قبيله اى ظهور يافته و در چنين جوامعى حزب 
را به صورت جدى تبيين كرده اســت و روى آن 

تأكيد بسيارى دارد. 
در اسالم، به لحاظ اجتماعى «حزب» به معناى 
يك روند عام مثبت تعريف شده است كه در ظرف 
خاص خود مى تواند براى اجتماع مثبت واقع شود 
كه از آن با عنوان «حزب ا للّـه» تعبير شده است 
و مى تواند منفى واقع شــود كه با عنوان «حزب 

الشيطان» شناخته مى شود. 
ِْــْ﹛  َ︡ َ﹛ ︋ِ﹞ــ︀  ٍب  ْ︤ ِــ آيــه«ُ﹋ُ﹏ّ  در 
ُ﹢نَ»(مومنــون:53) خداوند متعال تمامى  ِ︣ ﹁َ
احــزاب اعم از مثبت و منفى را بيان كرده اند و در 
همين راستا مقياس هاى حزب ا للّـــه و حزب 
الشيطان را نيز در قرآن بيان فرموده اند كه در اين 

مختصر مجال سخن از آن نيست. 
جايگاه و اهميت و ضــرورت حزب در اجتماع با 
تأكيد قرآن در رابطه بــا آن به خوبى قابل درك 

است.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
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وجود احزاب، ضمن پاسخ گويى به مطالبات آحاد 
مردم در تمامى اقشار و اصناف، از يكنواختى 
عدول كرده، باعث پيشــرفت دوچندان 

فضاى سياسىـ  اجتماعى مى شود. 
 وجود احزاب و تشكل هاى سياسى اجتماعى 

در جامعه روند پيشرفت و شكل گيرى گروه هاى 
راديكالى زيرزمينى را نيز كم مى كند. 

جايگاه و فعاليت احــزاب در جوامعه 
غربى را مى توان مصداق بارز اشتباه 
سياسى و استراتژى دول غربى دانست؛ 
زيرا دولت تنها پاســخگوى احزاب است و 
حلقه تصميم گيرى هاى سياســىـ  اجتماعى 
حــول محور دولت و احــزاب مي چرخد. در اين 
صورت كارتل هاى اقتصادى احزاب را مى سازد 
و به دنبال آن اين كارتل هاى اقتصادى است كه 
دولــت را بنا مى كند و به نوعى احزاب از دولت ها 
قوى تر هستند. هر چند در ظاهر كار دولت هاى 
غربى به اين سيستم افتخار كرده و 
مصداق اصلى دموكراسى مى دانند؛ 
اما در بطن تنها كســانى كه آسيب 
ديده اين سيستم هستند خود مردم 

هستند. 
دولت هاى اين چنين دول استثمارى 
هســتند كه تنها با احــزاب روبه رو 
هستند. لذا اگر مردم از روند عملكرد 
دولت هــا ناراضــى باشــند ديگر 
دسترسى مســتقيم به دولت ندارند 
و نمى توانند اعتراضــات خود را به 
گوش دولت برساند. در اين صورت 
مردم از صحنه اصلى سياست خارج 

مى شوند. 
حزبــى كه جامعه شناســى 
اســالمى تعريــف مى كند 

در حقيقت نظرات مــردم را به 
صورت كلى در اختيار مى گيرد و به 
دولت انتقال مى دهد. اين چنين است 
كه مردم در بطن مســائل سياسى 
جامعه حضور دارند. و به نوعى دولت 

و مردم به شكل وكيل و موكل قرار مى گيرند. 
 بــه نظــر حضرتعالى آيــا روند 
شكل گيرى و فعاليت هاى احزاب در 
جمهورى اسالمى كارآمد بوده است 

يا خير ؟ 
ما در طــول فعاليت جمهورى اســالمى در 
روند فعاليت حزبى هيچ فعاليت چشــم گيرى 
نكرده ايــم؛ اال حركت هاى محدود و صورى. 
وقتــى ما از حزب ســخن مى گوييم بايد اين 
حزب اكثريت مردم را در بربگيرد؛ اما وقتى به 
فعاليت احــزاب در ايران نگاه مى كنيم خالف 
اين موضوع را مشــاهده مى نماييم. اين روند 
مانند روند شكل گيرى شــوراها است كه در 
قانون اساســى به طور واضح بيان شده است؛ 
اما شــوراها و احزاب به شكل درست و كارآمد 

شكل نگرفته اند. 
در پايــان با نگاهى به روند عملكرد احزاب در 
كشور اگر ســخنى براى بهبود وضعيت آن 

داريد بيان فرماييد. 
اگر بتوانيم در جامعه دو امرى كه بيان خواهم 
كرد را حذف كنيم و يك جايگزين مناســب 
براى آنها قرار دهيم شايد به مطلوبمان دست 

بيابيم. 
اولين مورد بها ندادن به صورت هاى شــكلى 
خودساخته افراد اســت. در مقابل بايد در پى 
ايجاد صورت هاى علمى مردمى باشــيم كه 
امرى بسيار مهم اســت؛ به اين معنى كه در 
احزاب و عرصه هاى مختلف اجتماع در ابعاد 
گوناگون پوشــش هاى علمى و تخصصى 
بدهيم و از به كارگيرى نام ها و اعتبارات خود 

ساخته دست برداريم. 
مورد دوم كه بسيار مهم تر است حذف 
خشونت در تمامى ابعاد جامعه است؛ زيرا 
بزرگ ترين بيمارى در جامعه همين مسئله 
خشونت است. از آنجا كه وجود خشونت هر 
گفتمان، اختالف ســليقه، اختالفات علمى 

و... را تخريب كرده، به شــكل نزاع و جدال در 
مــى آورد، هيچ نتيجه قابل قبولــى را به دنبال 

نخواهد داشت. در حقيقت همين خشونت است 
كه جناح هاى گوناگون راديكال را درســت 
كرده است. از اول انقالب ما با دو جناح اخبارى 
و اصولى درگيــر بوده ايم و امروز با جناح هاى 
راســت و چپ. در حقيقت به جاى استفاده از 
خشــونت بايد از راندمان هايي سالم سياسى 
ـ اجتماعى در ظرف علمى اســتفاده كرد تا به 

بهترين نتيجه دست يابيم. 
وقتى خشــونت پا به عرصه هاى گوناگون 

مى گذارد ديگر نتيجــه مطلوب در 
اولويت قرار نمى گيرد و تنها به كرسى 
نشاندن حرف خود دنبال مى شود. 

لذا بايد در ساختار اجتماعى، احزاب را 
به طــور كاربردى و عملياتى نهادينه كنيم 

و آموزش هاى اخالقــى و گفتمانى در قبال 
خشونت به آنها از ســطح خرد تا كالن داده 
شود تا بتوانند در كنار اختالف ساليق، سازش 
مســالمت آميز و كارآمد داشته باشد؛ چرا كه 
خشونت در عرصه هاى گوناگون از هر افيونى 
مضرتر است و جاى خود را بايد به گفتمان و 

ديالوگ اخالقى بدهد. 
ما از زمان مادها با خشونت پيوند خورده ايم و 
هر نوع اختالفى به خشونت تبديل مى شود. 
علت  تمامى مشــكالت و جود خشونت در 
جامعه است. كشــور ايران از تمامى جهات 
غنى و بى نياز اســت؛ اما در طول تاريخ هيچ 
گاه آرامش حقيقــى و جامعه آرمانى خود را 
در اين كشــور نديده ايم كــه تنها دليل آن 
وجود خشونت در جامعه است. با يك مثال 
مى توان فهم اين مطلب را آســان تر نمود؛ 
اگر ســفره ضيافتى را فرض كنيم كه مملو 
از خوراكى هاى گوناگون اســت تنها با يك 
جدال دو نفره در همان مكان تمامى اغذيه و 
ضيافت نابود مى شود و اگر آن دو  نفر به جدال 
روى نمى آوردنــد و با گفتمــان و ديالوگ 
اختــالف را حل و فصل مى كردند ضيافت 
نه تنها تخريب نمى شــد بلكه با مصالحه و 

محبت ادامه مى يافت. 

«به دليل رهبرى بزرگ شاه، ايران جزيره ثبات، 
در يكى از آشوب زده ترين نقاط جهان شده  است. 
اعليحضرت، اين به دليل تكريم بسيار نسبت به 
شما، رهبرى شما و احترام و ستايش و عشقى است 
كه ملت ايران به شــما دارد. هيچ كشور ديگرى 
در جهان براى برنامه ريزى مشــترك از ايران به 
آمريكا نزديك تر نيست. هيچ كشور ديگرى براى 
بررسى مشكالت منطقه اى كه مورد عالقه هر 
دو طرف ما نيز هست ارتباط نزديك ترى از ايران 
با ما نــدارد و هيچ رهبر ديگرى نزد من احترامى 

عميق تر و رابطه اى دوستانه تر ندارد».1 
 اين ســخنانى بود كه توســط جيمــى كارتر
رييسجمهور وقت آمريكا در تاريخ 1356/10/10 
مصادف با 31 دســامبر 1977 و در ضيافت شام 
سال نوى مسيحى خطاب به محمدرضا پهلوى 
و ديگر حضار ايراد گرديد. ســال بعــد و در 22 
بهمن 1357 انقالب اســالمى پيروز شد و تمام 
اين گمانهها را به باد داد و كشــورى كه حتى نه 
تنها در وضع انقالبى نبود، بلكه در حالت پيش از 
انقالب هم به سر نمى برد2 واقعهاى عظيم را رقم 
زد و چگونگى تحقق خود را به سؤالى اساسى نزد 

انديشمندان بزرگ تبديل نمود. 
در︋ـ︀ره  ا﹡︪︡ـ﹞﹠︡ان  ﹡︷︣ـ︀ت    
ا﹡﹆﹑ب ﹨ـ︀، ︎﹫ـ︩ از ا﹡﹆ـ﹑ب ا︨ـ﹑﹝﹩ 
اـ︣ان و ﹡﹆ـ︡ آ﹡︀  مطالعـه آثار انديشـمندان 
بـزرگ اجتماعـى و سياسـى نشـان مىدهد كه 
نظـر آنهـا دربـاره شـكلگيرى و بـه سـرانجام 
رسـيدن يـك انقـالب معمـوًال ناظـر بـه نوعى 
جبـر اجتماعـى بـوده اسـت و انقالبهـا را 
خـارج از اراده مردمـان فـرض مىكردنـد؛ بـه 
عنـوان نمونـه نظريـات ماركـس و انگلـس از 
ايـن دسـتهاند. در ديـدگاه ماركسيسـتهاى 
سـنتى تنهـا عنصـر «اقتصـاد» علـت تمـام 
پديدههـاى اجتماعـى اسـت. در ايـن نگـرش، 
امـور مربـوط بـه توليـد از جملـه روابـط كارگر و 
كارفرمـا، ابـزار توليـد و شـيوه هاى آن، زمينـه 
سـاز و شـالوده تمام تحوالت اجتماعى هسـتند 
و ديگـر حوزه هـاى بشـرى بـه عنـوان امـورى 
فرعـى قلمـداد مىشـوند. انقـالب يكـى از اين 
پديدههـاى اجتماعـى اسـت كه بـا تمـام اجزا و 

عناصـرش، ماهيتـى كامـًال اقتصـادى دارد و در 
هيـچ قالـب ديگـرى نمىگنجـد و علتـى وراى 
آن وجـود نـدارد. از نظر ماركسيسـتها، اقتصاد 
اسـت كه سـمت و سـوى انقالب را معين كرده، 
بـه آن تشـخص مىبخشـد. بـه طـور خالصـه 
ماركسيسـتها بـر ايـن باورند كـه در جامعهاى 
كـه سـرمايه دارى رشـدى فزاينـده يابـد، باعث 
نارضايتـى طبقـات فرودسـت جامعه(پرولتاريا) 
مىشـود، و طبقـه اى  كـه «مولـد ارزش» بـه 
شـمار مى رود، سـهمى از ارزش و سـود نمىبرد. 
در نتيجـه قشـر كارگر طى يك پديـده طبيعى و 
تاريخـى در مقابل طبقه باالدسـت (بـورژوا) كه 
سـرمايهداران جامعهانـد و تمامـى امـور جامعـه 
در قـدرت آنـان اسـت و تمامـى منافـع توليـد به 
جيبشـان مـىرود،  قـرار مـي گيرنـد و در نتيجه 

جبـرى اجتماعـى، انقـالب شـكل مىگيـرد. 
در رابطه با انقالب ايران اين نظريه با اشكاالتى 
جدى روبه روست و اساساً قابل تطبيق با انقالب 
اسالمى نيست؛ زيرا زمانى انقالب اتفاق افتاد كه: 

1.ايران داراى مناســبات مختــص به اقتصاد 
سرمايهدارى نبود. 

2.نظام طبقاتى بــه عنوان «برژوا» 
و «پرولتارياى صنعتى» در ساختار 

اجتماعى ايران تعريف نشده بود.
3.انقالبيون ايران از ماهيت اقتصادى 
خاص برخوردار نبودند و هر طيفى با 
هــر عقيدهاى در آن شــركت فعال 
داشــتند از كارگر گرفته تا بازاريان 

متمول.3
4.فرهنــگ شــيعى و ايدئولوژى 
اســالمى به رهبــرى روحانيت در 
شكلگيرى آن نقش اصلى و اساسى 

ايفا مى كردند. 
نظريه ديگر، نظريه  تدا اسكاچپول 
در كتــاب «دولت هــا و انقالبات 
اجتماعى» اســت. در اين نظريه كه 
بعــداً تغيير كرد، ســاختار جامعه به 
گونهاى در نظر گرفته مىشــود كه 

مطالعه آثار 
انديشمندان بزرگ 
اجتماعى و سياسى 

نشان مىدهد كه 
نظر آنها درباره 

شكلگيرى و به 
سرانجام رسيدن 

يك انقالب معموالً 
ناظر به نوعى جبر 

اجتماعى بوده است 
و انقالبها را خارج از 
اراده مردمان فرض 
مىكردند؛ به عنوان 

نمونه نظريات ماركس 
و انگلس از اين 

دستهاند.

ما در طول فعاليت 
جمهورى اسالمى 
در روند فعاليت 
حزبى هيچ فعاليت 
چشمگيرى نكرده ايم؛ 
اال حركت هاى محدود 
و صورى. وقتى 
ما از حزب سخن 
مى گوييم بايد اين 
حزب اكثريت مردم را 
در بربگيرد؛ اما وقتى 
به فعاليت احزاب در 
ايران نگاه مى كنيم 
خالف اين موضوع را 
مشاهده مى نماييم. 
اين روند مانند روند 
شكل گيرى شوراها 
است كه در قانون 
اساسى به طور واضح 
بيان شده است؛ 
اما شوراها و احزاب 
به شكل درست 
و كارآمد شكل 
نگرفته اند. 
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︠﹢د ︾﹙ــــــــ︳ ︋﹢د
 آ﹡︙﹥ ﹝﹩ ︎﹠︡ا︫︐﹫﹛
︣ ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ در ﹡︷︣﹥ ︎︣دازی ا﹡﹆﹑ب ﹫︔︀︑

دانيال نعيمى

︫︊︧︐︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩



︫︊︧︐︀ن  ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ اصوًال اين ســاختار مستعد 
انقالب اســت، بدون اينكه 
عنصــر ارادى در آن وجــود 
داشته يا غالب باشد. وى معتقد 
است كه انقالبات با بحران در 
دولت آغاز مى شــود و دولتى 
كه به دليل فشارهاى متعدد از 
انجام كاركردهاى خود عاجز 
باشد، زوال پذير است. بحران 
قدرت در دولت، شورش هاى 
دهقانى و مشاركت نخبگان 
حاشــيه اى در بسيج انقالبى 
از عوامل مهم براى موفقيت 
يك انقالب اجتماعى است. 
در صورتى كــه رژيم حاكم، 
تحت فشــار هاى بين المللى هم باشــد، دولت 
توانايى هر گونه ســركوب سياســى را از دست 
خواهد داد و بدين ترتيب يك انقالب به سرانجام 
مىرسد.4 اين نظريه در تحليل انقالب اسالمى 

ايران با اشكاالتى مواجه است؛ 
1. جامعــه ايران قبل و هنگام وقوع انقالب يك 

جامعه كشاورزى نبود؛ 
2. دولــت ايــران از جانب دولت هــاى قوى تر و 
سرمايه دارى جهانى، آن قدر تحت فشار نبود كه 
مجبور به آغاز سريع نوسازى و مدرنيزاسيون باشد. 
3. وضعيت روســتاها و نقــش دهقانان با آنچه 
اسكاچپل توضيح داده است، كامًال متفاوت بود؛ 
زيرا «اصالحات ارضى» ساخت و بافت روستايى 
جامعه ايران و اقتــدار زمين داران را كامًال تحت 

تأثير قرار داده بود. 
در︋ـ︀ره  ا﹡︪︡ـ﹞﹠︡ان  ﹡︷︣ـ︀ت    
ا︨ـ﹑﹝﹩  ا﹡﹆ـ﹑ب  از  ︎ـ︦  ا﹡﹆﹑ب ﹨ـ︀ 
اـ︣ان  همانطـور كه گفته شـد وقـوع انقالب 
اسـالمى ايران باعث دگرگونـى تمامى نظريات 
پيشـين در مـورد انقالبهـا شـد. مهم ترين اين 
چرخشهـا، اعتـراف اسـكاچپول بـود. وى پس 
از پيـروزى انقـالب اسـالمى، در سـال 1982بـا 
نوشـتن مقالـه اى بـا عنوان«دولـت تحصيلدار 
و اسـالم شـيعه در انقـالب ايـران» مى نويسـد: 
«اگـر در واقـع بتـوان گفت كـه يك انقـالب در 
دنيـا وجود داشـته كه عمداً و آگاهانه توسـط يك 
نهضت اجتماعى توده اى سـاخته شـده اسـت تا 
نظام پيشـين را سـرنگون سـازد، به طور قطع آن 
انقـالب، انقالب ايران عليه شـاه اسـت. انقالب 
آنهـا صرفـاً نيامـد، بلكـه بـه صـورت آگاهانـه و 
منطقـى سـاخته شـد. اين انقـالب قابـل توجه، 
همچنيـن مـرا وادار مى سـازد تا بـه درك خود در 

قبـال نقش بالقوه و محتمل سيسـتم هاى عقايد 
و ادراك هـاى فرهنگـى در شـكل بخشـيدن به 
كنش هـاى سياسـى، عمق و وسـعت بيشـترى 
ببخشـم. ايـن انقـالب مطمئنـاً شـرايط يـك 
"انقـالب اجتماعى" را دارا مى باشـد. مع الوصف 
وقـوع آن بـه ويـژه در جهـت وقايعـى كـه منجر 
به سـقوط شـاه شـدند انتظارات مربـوط به علل 
انقالب هـا را كـه مـن قبًال در تحقيـق تطبيقىـ  
تاريخى ام در مورد انقالب هاى فرانسـه، روسـيه 
و چيـن تكامـل و توسـعه بخشـيده ام زير سـؤال 

برد».5
در واقع اســكاچپول بــه ارادى و آگاهانه بودن 
وقوع انقالب اسالمى ايران اعتراف كرده است و 
عوامل ديگرى را براى تبيين انقالب ايران مطرح 
كند؛ مؤلّفه هايى همچون فرهنگ، ايدئولوژى و 
رهبرى؛ يعنى دقيقاً همان عواملى كه وى و همه 
نظريه پردازان ديگر با ناديده گرفتن آنها و با تأكيد 
بر غيرارادى و جبرى بــودن وقوع انقالبهاى 
اجتماعى، نقش آنهــا را در صورت بندى و ايجاد 

وضعيت انقالبى، بسيار ناچيز جلوه مىدادند. 
نظريــه قابل توجه ديگر كه پس از وقوع انقالب 
ايران مطرح شد، نظر ميشل فوكو فيلسوف نامدار 
فرانسوى است. وى  در جريان انقالب اسالمى 
ايران به تهران و قم مسافرت كرد و از نزديك شاهد 
وقوع انقالب بوده وى اعتقاد دارد كه ريشههاى 
انقالب ايران نمىتواند اقتصادى و مادى باشد؛ 
زيرا مشكالت اقتصادى در ايران آن دوره به آن 
اندازه مهم و بــزرگ نبود كه آنگونه ميليونها 
ايرانى جان خود را در دســت گذاشــته در مقابل 
مسلسل قرار گيرند. آنچه انگيزهاى اين چنين به 
مردم داد در واقع تفكرات اسالمى و شيعى بود. به 
نظــر وى ايرانيان در انقالب خود به دنبال ايجاد 
تحول و تغيير در خويش بودند؛ تحولى بنيادين در 
وجود فردى، اجتماعى و سياسى و حتى تغيير در 
نحوه تفكر و شيوه نگرش خود و نحوه زيستن، و 
بهترين راه را در اسالم و آموزههاى شيعى يافتند 
كه دوايى براى خود و جامعه بحرانزده شان بود.6

پى نوشت: 
ــ︀ه ؛ ︻︊︡ا﹜︣︲︀ ﹨﹢︫ــ﹠﹌  ــ﹀︫︣   ︨﹟︣︠؛ آ﹜﹚﹫﹚ــ﹢﹋︣اس، و  ︫.١

﹝︡وی؛ ﹡︪︣ ا﹜︊︣ز؛ ص١٥٥ـ١٥٦.
︀ر︗﹩ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان:   ︠️︨︀﹫ ٢. ﹝﹞︡ی، ﹝﹠﹢︣؛︨ 

ا︮﹢ل و ﹝︀︧﹏؛ ﹡︪︣ داد﹎︧︐︣ (١٣٨٠)؛ ص٢٠٤. 
︣ ا﹡﹆﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩؛ ﹇﹛:  ٣. ﹁︣ا︑﹩، ︻︊︡ا﹜ّ﹢﹨︀ب؛ ر﹨﹫︀﹁️ ﹡︷︣ی︋ 
﹝︺︀و﹡️ ا﹝﹢ر ا︨︀︑﹫︡ و دروس ﹝︺︀رف ا︨﹑﹝﹩(١٣٧٧)؛ ص١٨ـ١٩. 
️ ﹨︀ و ا﹡﹆﹑︋︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩؛ ︑︣︗﹞﹥ ﹝︖﹫︡  ٤. ا︨ــ﹊︀︍﹢ل، ︑︡ا؛ دو﹜

︣وش(١٣٧٨).  رو﹫﹟ ︑﹟؛ ︑︣ان:︨ 
ــ﹫︣ی در ﹡︷︣﹥ ﹨︀ی ا﹡﹆﹑ب؛ ﹇﹢﹝︦  ٥. ﹝﹙﹊﹢︑﹫︀ن، ﹝︭︴﹀﹩؛︨ 

(١٣٨٩)؛ ص١٤٤
 ️﹢﹠︺﹞ :︣ان︣؛ «﹁﹢﹋﹢ و ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ ا﹇︀︋︡﹝ّ﹞ ،︪ــ︀د﹞ ّ︣  ︠.٦
﹫︀︨ــ️»؛ ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹝︐﹫﹟، ش ١ (ز﹝︧︐︀ن ١٣٧٧)؛ ص  ﹎︣ا﹩ در︨ 

٢١١ـ٢١٣. 

به نظر شــهيد مطهري انقالب عبارت اســت 
از طغيــان و عصيان مردم يــك ناحيه و يك 
ســرزمين عليه نظام حاكم موجود براي ايجاد 
نظمي مطلــوب.1  اســتاد در تعريف انقالب به 
دو فرآيند اشــاره مي كند: يكي برهم زدن نظم 
حاكم، يعني تغيير و تحول در ارزش هاي جامعه، 
ساختارهاي اجتماع و دگرگوني نهاد و نخبگان 
حاكم و ديگري دستيابي به وضعيت مطلوب. بر 
اساس اين نهضت ها و انقالب ها بايد عالوه بر 
تأكيد بر عنصر نفى و مبارزه به جنبه هاى اثباتى 
نهضت و وضع مطلوب نيز توجه كنند تا نهضت 
و انقالب منحرف نشــود؛ ولى اگر طرحى ارائه 
نشــود بديهى است كه شــوق آدمي تحريك 
مى شــود؛ اما نوعى دلهره باقــي خواهد ماند. 
اينجاست كه ابهام و روشن نبودن طرح، ممكن 
است ما را به سوى آن گروه  ديگر بكشاند. تجربه 
نشان داده  است كه روشــن نبودن طرح آينده 
ضايعاتي اساســى به بار مى آورد. قطعاً نهضت 
بايد طرح هاى روشــن و خالــى از ابهام و مورد 
قبــول و تأييد رهبران ارائه دهد تا جلو ضايعات 

گرفته شود. 2
در تاريخ معاصر ايران ايــن نظريه بارها اثبات 
شــده اســت به خصوص در دو نهضت بزرگ 
مشــروطه و نهضت ملى شدن صنعت نفت كه 
علما و روحانيت مردم را عليه استبداد و استعمار 
بســيج عمومى كردند، اما چــون طرح اثباتى 
مدونى براى پس از پيروزى نداشــتند، معركه 

را به برخى تحصيل كردگان غربى مي باختند. 
بر همين اساس اهميت دروس «واليت فقيه» 
حضرت امامقابل توضيح و تبيين اســت. 
امام از اول بهمن 1348 تا بيســتم بهمن همان 
ســال(برابر با ســيزده ذيقعده تا دوم ذيحجه 
1389) طى سيزده جلسه درس خارج به صورت 
تخصصى و اجتهادى به مســئله مهم «واليت 
فقيه» پرداختند. همزمان اين جلســات توسط 
برخى شــاگردان به ســرعت پياده مي شد و به 
صورت جزوات در آن ايام كه مصادف با ســفر 
حج بود ميان زائرين ايرانى پخش مي شد. پس 
از آن تمام دروس توسط آيت  ا للّـه محمد هادى 
معرفت به عربى ترجمه شــد و در كشورهاى 
اســالمى پخش  شــد. همچنين فعاليت هاى 
گسترده اى در عراق و ايران جهت پخش گسترده 

اين دروس كه نام «حكومت اسالمى» گرفته 
بود انجام گرفت. 3 همچنين اين مباحث توسط 
خود حضرت امامتدوين شد و به زبان عربى 
در جلد دوم كتاب البيع منتشر شد. البته اين اولين 
بارى نبود كه نظريه واليت فقيه مطرح شــده 
بود؛ بلكه پيش از حضــرت امام فقهاى بزرگ 
اسالمى از ابتداى عصر غيبت تا دوران معاصر 
به اصل واليت فقيه در امور سياسى و اجتماعى 
معتقد بودنــد و در البه الى آثار خود بدان توجه 
داشته اند؛ اما به جهت فراهم نبودن زمينههاى 
اجتماعى از تفصيل آن پرهيز داشتند. حضرت 
امام(ره) نيز پيش از شروع نهضت اصل واليت 
فقيه را بارها در آثار خود ارائه كرده بودند. ايشان 
در كتاب هاي «كشف االسرار»، «واليت فقيه» 

و «تحرير الوسيله» بدان اشاره داشتند. 
انقالب اسالمى ايران به رهبرى امام خمينى از 
ابتدا رويكردى اصالحى داشت و حضرت امام 
همچون پيامبران الهى قدم در مســير نهادند؛ 4 
اما وقتى ايــن رويكرد نتيجه بخش نبود قيام را 
علنى آغاز كردند و بر نفى استبداد پهلوى تأكيد 
فرمودند. در روند مبارزات، برخى از جريان هاى 
منتقد رژيم تــا حــدودى همراهى هايى را با 
نهضت امامآغاز كردنــد؛ چراكه در هدف 

اشتراك نظر داشتند. 
بــه دليل نبود طرح روشــن و مدونى از وضع 
مطلــوب جامعه و حكومت از منظر اســالم، 
نويســندگان مختلفى دســت به كار شدند و 
آثارى را در باب تفسير جامعه مطلوب از ديدگاه 
اســالم توليد كردند؛ اما ايــن آثار چند ضعف 
اساسى داشــتند. برخى از اين آثار تحت تأثير 
انديشــه هاى سلفى رشيدرضا و مودودى بود؛ 
لذا برخى از اصول اعتقادى و كالمى تشــيع 
را ناديده مي گرفتند و يا بد تفســير مي كردند. 
برخــى از آثار تحــت ادبيات كمونيســتى و 
سوسياليستى نوشــته يا مطرح مي شد. برخى 
نيز به احياى قانون اساســى مشــروطيت و 
سلطنت مشروطه دل بسته بودند. اكثر اين آثار 
مبتنى بر يك روش شناسى اجتهادى و فقيهانه 
از آموزه هاى اســالمى نبود؛ بلكه بيشــتر از 
آيات و روايــات به عنوان شــاهد بر مدعاى 
خود اســتفاده مي كردند. نيز چون طراحان و 
نويسندگان اين آثار جايگاه مرجعيت شرعى و 

يا رهبرى انقالبى را براى مردم نداشــتند، آثار 
و نظريه هايشان در حلقه هاى بسته شاگردان 

و مريدان مي ماند. 
در چنين فضاى ابهام آلود و تاريكي، رســالت 
رهبرى نهضت بســيار خطير و حســاس بود. 
امام بــه خوبى اين رســالت را درك كردند و 
در 1348 دســت به كار شــدند و بر اســاس 
روش شناســى دقيق اجتهــادى و فقيهانه به 
تبيين سيســتم حكومت اســالمى به عنوان 
الگوى مطلوب جامعه و نظام سياسى از منظر 
اســالم پرداختند. ايشــان مجموعه مباحث 
مســتقلى را در اين باره ارائه كردند كه پيش از 
آن فقط در كتاب «عوائد االيام» آيت ا للّـه مال 
احمد نراقى سابقه داشت. امام خمينى ابتدا به 
آسيب شناســى غفلت حوزه ها از طرح سيستم 
حكومت اســالمى پرداختند و پس آن با تأكيد 
بر اصل «واليت امر» در امر حكومت به تبيين 
مســائلى همچون ضرورت حكومت اسالمى 
در عصــر غيبت، ادله نصب ولى امر، شــرايط 
ولى امر و اختيارات ولى امر پرداختند. ايشــان 
در پايان برنامه اي تبليغاتى و عملياتى را براى 
طرح حكومت اســالمى در جامعه با حمله به 
روحانيون دربارى مطرح كردند. امام با تبيين 
نظريه حكومت اســالمى و واليت فقيه نشان 
داد كه نه تنها به خلع پهلوى مى انديشد، بلكه 
در فكر تأسيس حكومتي اسالمي  با ساختار و 
محتوايى مســتقل و ممتاز است كه برآمده از 
آموزه هاى اسالمى و مشروعيت الهى است. 

ايشــان در ابتــداى مباحث خــود از روحانيت 
مي خواهد كه در تعقيب مطالب مختصر ايشان 
در معرفى نظامات و قوانين اسالم جدي باشند و 
مردم را آگاه كنند.5  همچنين چند ماه بعد در پيامي 
به اتحاديه انجمن هاى اســالمى دانشجويان 
مي نويسند: «شما نســل جوان غرب زده ها را از 
خواب بيدار كنيد و طرز حكومت اســالم و راه و 
روش اسالم را در واليت و والى به جوامع عموماً و 

به فرزندان اسالم خصوصاً گوشزد كنيد». 6
مجموعه دروس امام به سرعت از طرق مختلف 
در ميان نخبگان، انقالبيون و بدنه مردم منتشر 
شــد. اين همان چيزى بود كه مبارزان سخت 
به آن نياز داشــتند؛ چون نمي دانستند پس از 
ســقوط رژيم پهلوى به دنبــال چه حكومتى 

باشــند. مردم تا آن زمان فقط تصوير مبهمى 
از حكومت اســالمي  داشــتند. با اين كتاب 
موج جديدي در نهضت اســالمى ايجاد شد. 
7 رژيم هم اهميــت اين درس ها را فهميد و از 

طريق ســاواك سعى در مقابله با آن را داشت؛ 
لــذا آن را جزو كتب ممنوعه قــرار داد و افراد 
زيادى را به جرم انتشــار، حمل و حتى داشتن 

آن دستگير و زندانى كرد. على رغم 
مخالفت هاى  ســاواك،  دشمنى 
برخــى متحجــران و طرفداران 
سوسياليسم اســالمى، روحانيت 
انقالبى و جمعيت هاى مســلمان 
استقبال گســترده اى از اين كتاب 
كردند و در پخــش، تبيين و ادامه 
مباحــث آن تا پيــروزى انقالب 

تالشهاى گستردهاى كردند. 
پي نوشت:

﹫︣ا﹝﹢ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹪؛  ١. ﹝︴︣ی، ﹝︣︑︱﹩؛︎ 
ص٢٩. 

٢. ﹝︴︣ی، ﹝︣︑︱ــ﹩؛ ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ︔ــ︀ر؛ ج٢٤، 
 .٩٢ ص٩١ـ 

︀ز︑︀ب ﹨︀ی ﹝︓︊️ و  ️ ﹨︀ و︋  ︣ای ا︵﹑ع از ﹁︺︀﹜﹫  ︋.٣
 ︡﹫  ︨،﹩﹡︀رو :﹤ ﹝﹠﹀﹩ دروس ا﹝︀م، ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡︋ 
﹞﹫﹠﹩؛ ج٢، ص٧١٢ـ٧٥٥؛  ﹞﹫︡ ؛ ﹡︱️ ا﹝︀م︠ 
ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی  ︗︺﹀︣ــ︀ن، ر︨ــ﹢ل؛ ︗︣︀ن ﹨︀ و︨ 
ص٢٣٧ـ٢٤٩؛  اــ︣ان؛  ︨﹫︀︨ــ﹩  ـ  ﹝︢﹨︊ــ﹩ 
﹫︀︨﹩ـ  ا︨﹑﹝﹩ دوره   ︨﹏︀︨︀ن، ر︨﹢ل؛ ر︣﹀︺︗

︎﹙﹢ی؛ ج٢، ص٦٥١ـ٦٩٥. 
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اول، ص١٢. 
٥. و﹐️ ﹁﹆﹫﹥؛ ﹊﹢﹝️ ا︨﹑﹝﹩؛ ص١١. 

﹫﹀﹥ ا﹝︀م؛ ج ٢، ص٢٨٣.   ︮.٦
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︨﹫︀︨﹩ ا︣ان؛ ص٢٣٩. 

︡ ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ ️ ﹁﹆﹫﹥ در رو﹡ ︣ دروس و﹐ـــــــــــ ﹫︔︃︑
سيد مهدى موسوى

پيش از حضرت 
امام فقهاى بزرگ 
اسالمى از ابتداى 

عصر غيبت تا دوران 
معاصر به اصل واليت 
فقيه در امور سياسى 

و اجتماعى معتقد 
بودند و در البه الى 

آثار خود بدان توجه 
داشته اند؛ اما به 

جهت فراهم نبودن 
زمينههاى اجتماعى 
از تفصيل آن پرهيز 

داشتند. حضرت 
امام(ره) نيز پيش 

از شروع نهضت اصل 
واليت فقيه را بارها 

در آثار خود ارائه 
كرده بودند. ايشان 

در كتاب هاي «كشف 
االسرار»، «واليت 

فقيه» و «تحرير 
الوسيله» بدان اشاره 

داشتند. 

در واقع اسكاچپول به ارادى 
و آگاهانه بودن وقوع انقالب 
اسالمى ايران اعتراف كرده 
است و عوامل ديگرى را 
براى تبيين انقالب ايران 
مطرح كند؛ مؤلّفه هايى 
همچون فرهنگ، ايدئولوژى 
و رهبرى؛ يعنى دقيقًا 
همان عواملى كه وى و همه 
نظريه پردازان ديگر با ناديده 
گرفتن آنها و با تأكيد بر 
غيرارادى و جبرى بودن 
وقوع انقالبهاى اجتماعى، 
نقش آنها را در صورت بندى 
و ايجاد وضعيت انقالبى، 
بسيار ناچيز جلوه مىدادند. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٥٨٥٩



︫︊︧︐︀ن  ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

«خواص و عوام» از جمله واژه هايى است كه در 
سخنان رهبر معظم انقالب بسيار به گوش خورده 
است. ايشان در مناسبت هاى مختلف و در حوادث 
گوناگون بــه تأثير نقش خواص جامعه در فراز و 
نشيب هاى اجتماعى و سياسى اشاره كرده اند. اين 

نوشتار به جايگاه خواص و اهميت تصميم هاى 
ايشــان در جريان هاى سياسى،  اجتماعى و... با 
توجه به بيانات مقام معظم رهبرى اشاره مى كند.

بحث از خواص به طور طبيعى با تاريخ عمر بشرى 
گره خورده اســت. زمانى كه بحث از خواص در 
جايى مطرح مى شــود در وهله اول ذهن انسان 
به ســمت خواص و جايگاه آنهــا در طول تاريخ 
مى رود. در تاريخ اسالم صحبت از خواص ذهن 
انسان را به نقاط متعددى از تاريخ مى برد و شايد 
بزنگاه ترين آنها شــامل نقش خواص در حادثه 

سقيفه و واقعه عاشورا باشد.
 qبسيارى از بزرگان شــيعه كه از امام حسين
دعوت كرده بودند تا به كوفه بروند، نه به مســلم 
بن عقيل كمك رســانند و نه به سيد الشهدا در 
روز عاشورا. بســيارى از ايشان از جمله بزرگان 
و خواص قوم خود بودند كه نتوانســتند به موقع 
تصميــم صحيح را اخذ كنند؛ لــذا پس از واقعه 
عاشورا خود را تواب ناميدند و به خون خواهى سيد 

الشهدا قيام كردند. 
توابين در اول ربيع الثانى سال 65 هجرى قمرى 
قيام خود را آغاز كردند؛ قيامى كه در واقع پس از 
شهادت فرزندان رسول اكرم سودى نداشت. 
مقــام معظم رهبرى در مورد اين گروه از خواص 
تاريخ مى فرمايند: « اما كسانى از خواص، به كربال 
هم نرفتند؛ نتوانستند بروند؛ توفيق پيدا نكردند و 
البته، بعد مجبور شــدند جزو تّوابين شــوند. چه 
فايده؟! وقتى امام حســين q  كشته شد؛ وقتى 
فرزند پيغمبر از دســت رفت؛ وقتى فاجعه اتّفاق 
افتاد؛ وقتى حركت تاريخ به سمت سراشيب آغاز 
شــد، ديگرچه فايده؟! لذا در تاريخ، عّده  تّوابين، 
چند برابر عّده  شهداى كربالست. شهداى كربال 
همه در يك روز كشته شدند؛ تّوابين نيز همه در 
يك روز كشته شدند؛ اما اثرى كه تّوابين در تاريخ 
گذاشــتند، يك هزارم اثرى كه شهداى كربال 
گذاشــتند، نيســت! به دليل اينكه در وقت خود 
نيامدند؛ كار را در لحظه  خــود انجام ندادند. دير 

تصميم گرفتند و دير تشخيص دادند». (بيانات 
در ديدار فرماندهان لشكر 27 محمد رسول ا للّـه

(1375/3/20 
   خواص چه كسـانى هسـتند؟ «در هر جامعه 
و شـهر و كشـورى، از يـك ديـدگاه، مـردم به دو 
قسـم تقسـيم مى شـوند: يـك قسـْم كسـانى 
هسـتند كه بر مبناى فكر خود، از روى فهميدگى 
و آگاهـى و تصميم گيرى كار مى كننـد.؛ راهى را 
مى شناسـند و در آن راهـ  كـه بـه خـوب و بـدش 
كار نداريـمـ  گام برمى دارند؛ يك ِقسـم اينهايند 
كه اسمشـان را خواص مى گذاريم. قسـم ديگر، 
كسـانى هسـتند كـه نمى خواهنـد بداننـد چـه 
راهـى درسـت و چـه حركتـى صحيح اسـت؛ در 
واقـع نمى خواهنـد بفهمند، بسـنجند، به تحليل 
بپردازنـد و درك كننـد. بـه تعبيـرى ديگـر، تابع 
َجّونـد. بـه چگونگـى جّو نـگاه مى كننـد و دنبال 
آن جـّو بـه حركـت در مى آيند. اسـم اين قسـم از 

مـردم را عـوام مى گذاريـم». (همان)
«وقتى عملى انجام مى دهند، موضعگيرى اى 
مى كنند و راهى انتخــاب مى كنند، از روى فكر 
و تحليل است. مى فهمند و تصميم مى گيرند و 

عمل مى كنند. اينها خواص اند». (همان)
خواص در واقع كســانى هستند كه اهل فكر و 
انديشه و اهل تحليل هستند؛ با اين تعريف دايره 
خــواص را مى توان كم و زياد كرد. به عبارتى هر 
شخصى كه در جامعه داراى سواد كالسيك باشد 
صرفاً جزو خواص يك جامعه نيست؛ خواص يك 
جامعه به كســى گفته مى شود كه قوه و استعداد 
تحليل را داشته باشد و در معرض جو قرار نگيرد. 

   خـواص جبهـه حـق دو دسـته اند خـواص 
نيـز داراى تقسـيم بندى هايى هسـتند كـه مقام 
معظـم رهبرى به آنها اشـاره كرده  اسـت. عالوه 
بـر اينكـه هـر يـك از طرفـداران حـق و باطـل 
خواصـى هسـتند خـود خـواص جبهه حـق نيز 

داراى دو دسـته اند. 

«خواِص طرفدارِ حق، دو نوع اند. يك نوع كسانى 
هستند كه در مقابله با دنيا، زندگى، مقام، شهوت، 
پول، لّذت، راحت، نام و همه  متاع هاى خوْب قرار 
دارند. اينهايى كــه ذكر كرديم، همه از متاع هاى 
خوب اســت. همه اش جزو زيبايي هاى زندگى 
است؛ "متاع ا﹜﹫︀ة الّدنيا" متاع، يعنى بهره. اينها 
بهره هــاى زندگــى دنيوى اســت. در قرآن كه 
مى فرمايد "متاع ا﹜﹫︀ة الدنيا"، معنايش اين نيست 
كه اين متاع، بد اســت؛ نه؛ متاع است و خدا براى 
شما آفريده است. منتها اگر در مقابل اين متاع ها و 
بهره هاى زندگى، خداى ناخواسته آن قدر مجذوب 
شــديد كه وقتى پاى تكليِف سخت به ميان آمد، 
نتوانستيد دســت برداريد، واويالست! اگر ضمن 
بهره بردن از متاعهاى دنيوى، آنجا كه پاى امتحان 
ســخت پيش مى آيد، مى توانيد از آن متاع ها به 

راحتى دست برداريد، آن وقْت حساب است». 
روى آورى خــواص به دنيا و متــاع دنيوى نه 
تنها خود آنها را در تصميم هاى مهم سياســى 
و اجتماعى سســت مى كند، بلكــه عوام را نيز 
تحت تأثير ســلوك و منش  دنيا طلبانه آنها قرار 
مى دهد. «گاهــى اوقات دنياطلبــى، اوضاع 
گوناگون و جلوه هاى دنيــا، آن چنان اثرهايى 
مى گــذارد، آن چنان تغييرهايــى در برخى از 
شخصيت ها به وجود مى آورد كه انسان نسبت 
به خــواص هم گاهــى اوقات دچار اشــكال 

مى شود؛ چه برسد براى مردم عامى». 
︴︊﹥ ﹨︀ی ﹡﹞︀ز︗﹞︺﹥ 18/10/1377 ︋﹫︀﹡︀ت در︠ 

  شـك و ترديد خـواص  قدرت تصميم گيرى 
صحيـح بايـد از جملـه ويژگى هـاى خـواص 
باشـد. تصميـم بـه موقـع و صحيح، حضـور به 
موقـع و مؤثـر، سـخن بجـا و محكـم و در يـك 
كالم يقيـن بـه هدف و حركت بـا اراده و  محكم 
بـه سـمت آن بايـد در هـر فـردى كه خـود را از 
جملـه خواص يك جامعه مى شـمارد به چشـم 
بخـورد. يكـى از ويژگى هاى مخرب كه بسـيار 

ضربـات مهلكى بـه بدنه اجتماع ممكن اسـت 
وارد كنـد شـك خـواص در تصميم هـا، عمل و 
هدايـت بـه موقع مردم اسـت. «نـه، معتقدند به 
اسـالم، راه را غلـط مي رونـد، هواهاى نفسـانى 
كار دستشـان مي دهـد. ايـن، مشـكل ترين 
وضـع اسـت كـه افـراد را به شـبهه مى انـدازد؛ 
بـه طـورى كـه اصحـاب عبداهللاَّ بن مسـعود 
مى آينـد خدمـت حضـرت، مي گوينـد "انّـا 
قـد شـككنا فـى هـذا القتـال"! چـرا بايد شـك 
كننـد؟ اين شـك خواص، پايـه  حركت صحيح 
جامعـه  اسـالمى را مثـل موريانـه مي جـود. 
اينكـه خـواص در حقايـق روشـن ترديـد پيـدا 
كنند و شـك پيدا كنند، اسـاس كارها را مشكل 
مي كنـد». (ديـدار جمعـى از طـالب و اسـاتيد 
حوزه هـاى علميـه سراسـر كشـور بـا رهبـر 

انقـالب 22/09/1388)
اين گونه افراد در واقع به حق اعتقاد و ايمان دارند؛ 
ولى از آنجا كه برخى موانع در آنها وجود دارد آنها 

را از تصميم گيرى به موقع باز مى دارد. 
  گرايـش خـواص بـه دنيـا  از مهم تريـن 
آفت هايـى كـه در بسـيارى از مـوارد دامن گير 
خـواص شـده اسـت روى آوردن آنهـا بـه دنيا 
اسـت. مقـام معظـم رهبـرى با تحليـل جامعه 
بعـد از پيامبـر بيـان مى دارند كـه گرايش 
خـواص بـه دنيا چنـان تأثير منفـى اى را ايجاد 
كـرد كـه تنها بعـد از گذشـت پنجاه سـال بعد 
رحلـت ايشـان واقعـه كربـال اتفـاق مى افتـد. 
همـان  در  كـه  شـخصيت هايى  از  برخـى 
دوره بـه علـت گرايـش بـه ماديـات باعـث 
فسـاد جامعـه اسـالمى شـدند عبارت انـد از 
﹟ ︻︊︡ا﹜﹙ُ﹥، ابوموسـى اشـعرى، سـعد  ︵﹙ـ﹤︋ 
بن ابى وّقـاص، زبيـر و شـخصيت هاى بزرگ 
 ديگـري كـه هـر يـك در زمـان پيامبـر

داراى جايگاه رفيعى بودند. 
اگر خواص معيار ها و اصول ارزشــى اسالمى 

︠﹢اص ︠﹢ب!
 ︠ـــــ﹢اص ︋︡!

︩ آ﹡︀ در ︗︀﹝︺﹥  ︗︀﹍︀ه ︠﹢اص و ﹡﹆
﹟﹫ ︀﹜﹍︣د ﹇﹫︀م ︑﹢︋ا ︨ ️ ︊ ︀︨﹠﹞ ﹤︋

سمانه بغيرى

را زير پا بگذارند و نســبت به آنها سســت و يا 
بى اهميت شوند جامعه اسالمى رو به انحطاط 
خواهد رفت؛ «وقتى معيارها از دســت رفت، 
وقتــى ارزش ها ضعيف شــد، وقتــى ظواهر 
پوك شــد، وقتى دنياطلبى و مال دوســتى بر 
انســان هايى حاكم شد كه عمرى را با عظمت 
گذرانده و سال هايى را بى اعتنا به زخارف دنيا 
ســپرى كرده بودند و توانسته بودند آن پرچم 
عظيــم را بلند كنند، آن وقت در عالم فرهنگ 
و معارف هم چنين كســى سررشــته دار امور 
معارف الهى و اســالمى مى شــود؛ كسى كه 
تازه مسلمان اســت و هرچه خودش بفهمد، 
مى گويد؛ نه آنچه كه اســالم گفته است؛ آن 
وقت بعضى مى خواهند حــرف او را بر حرف 

مسلمانان سابقه دار مقّدم كنند!
 اين مربوط به خواص است. آن وقت 
عوام هم كه دنبالــه رو خواص اند، 
وقتى خواص به َسمتى رفتند، دنبال 
آنها حركت مى كنند. بزرگترين گناه 
انســان هاى ممتاز و برجسته، اگر 
انحرافى از آنها سر بزند، اين است كه 
انحرافشان موجب انحراف بسيارى 
از مردم مى شود. وقتى ديدند سدها 
شكست، وقتى ديدند كارها برخالف 
آنچه كه زبان ها مى گويند، جريان 
دارد و برخالف آنچه كه از پيامبر نقل 
مى شود، رفتار مى گردد، آنها هم آن 

طرف حركت مى كنند». 
︴︊﹥  ﹨︀ی ﹡﹞︀ز︗﹞︺﹥ 18/02/1377 ︋﹫︀﹡︀ت در︠ 

اگــر خواص دنيا را به حق و حقيقت 
ترجيــح ندادنــد، اگر خــواص در 
زمان هاى بحرانى و پــر غبار راه را 
براى مردم روشن كنند و خود نيز در 
اين امر به توجيحات نفسانى گوش 
ندهند جامعه از آسيب هاى داخلى و 

خارجى ايمن خواهد بود.

يك قسْم كسانى 
هستند كه بر مبناى 

فكر خود، از روى 
فهميدگى و آگاهى 
و تصميم گيرى كار 
مى كنند.؛ راهى را 

مى شناسند و در آن 
راهـ  كه به خوب و 

بدش كار نداريمـ  گام 
برمى دارند؛ يك قِسم 
اينهايند كه اسمشان 
را خواص مى گذاريم. 

قسم ديگر، 
كسانى هستند كه 

نمى خواهند بدانند 
چه راهى درست و چه 
حركتى صحيح است؛ 
در واقع نمى خواهند 

بفهمند، بسنجند، 
به تحليل بپردازند 

و درك كنند. به 
تعبيرى ديگر، تابع 

َجّوند. به چگونگى جّو 
نگاه مى كنند و دنبال 

آن جّو به حركت در 
مى آيند. اسم اين 

قسم از مردم را عوام 
مى گذاريم.

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٦١



شاه براى خاموش 
كردن خشم مردم و 
براى متقاعد كردن 

علماى قم با اعالم 
قبلى وارد قم شد؛ 
اما امام خمينى با 

ريزبينى و بصيرتى 
كه داشتند شجاعانه 

اعالم كردند كه خروج 
مردم از خانه هايشان 

حرام است. شاه در 
روز چهارم بهمن 

وارد اين شهر شد در 
حالى كه شهر يكپارچه 

تعطيل بود و جز 
اندكى از مزدوران 

دولتى كسى به 
استقبال شاه نرفت. 

در نهايت نيز وى 
پس از سخنرانى تند 

و خشمگينانه عليه 
روحانيت و بدون 

دستاوردى اين شهر 
را ترك كرد. 

و نه يك پيروزى براى دموكراســى و نه 
حكومت مردم بر مردم به شمار مى آيد». 
همچنيــن يك مورخ فرانســوى چنين 
مى نويســد: «پوچ بودن نتيجه رفراندوم 
99/9% آرى وقتى آشكار شد كه چند ماه 
بعد، موج تظاهرات در خيابان ها به راه افتاد 
و اين بار گروهى از روحانيان بر ضد رژيم 
موضع گيرى كردند. آيت ا للّـــه خمينى 
اعتراضات را رهبرى مى كند. او از اقامتگاه 
خود در شهر قم مســتقيماً شاه را با لحن 
تندى مخاطب قرار مى دهد». با توجه به 
شــرايط پيش آمده، روحانيان به پيشنهاد 
امام خمينى تصميم گرفتند به عنوان 
اعتراض در ماه مبارك رمضان آن سال كه 
از هشــتم بهمن ماه آغاز مى شد، از رفتن 
به مســاجد خوددارى كنند و براى جلب 
نظر عمومى در تمام ماه رمضان، مراســم 

سخنرانى ها و مساجد را تعطيل نمايند. 
امام در پاســخ به اســتفتاى جمعى از متدينان 
تهران كه از تصويب ملى ســؤال كرده بودند، 
مى نويســد: «به نظر اين جانب رفراندوم كه به 
لحاظ رفع بعضى از اشــكاالت به اسم تصويب 
ملى خوانده شده، مخالف رأى جامعه، روحانيت 
اســالم و اكثريت قاطع ملت است ». ايشان در 
ادامه به پاره اى از اشكاالت اين طرح اشاره كرده، 
بيان مى دارد: «به پاره اى از اشــكاالت اشــاره 
مى نمايم: 1. در قوانين ايــران رفراندوم پيش 
بينى نشده اســت. 2. معلوم نيست چه مقامى 
صالحيت دارد رفراندوم نمايد و اين امرى است 
كه بايد قانون معين كند. 3. لوايح شــش گانه 
مبهم انــد و فاصله اعالن آنها تا زمان برگزارى 
رفراندوم اندك است و مردم مهلت انديشيدن 

درباره آنهــا را ندارند. 
4. اكثريــت جامعــه 
ايران قوه تشــخيص 
فهــم اين اصــول را 
ندارنــد. 5. رأى دادن 
بايد در محيــط آزاد 
باشــد و اين در ايران 
عملى نيست ». در آخر 
نيز تأكيــد مى كنند: 
«به نظر مى رسد اين 
رفرانــدوم اجبــارى 
مقدمه بــراى از بين 
بردن مواد مربوط به 
مذهب است، علماى 
اسالم از عمل سابق 
انتخابــات  دولــت 
و  ايالتى  انجمن هاى 
واليتى براى اسالم، 
مملكــت  و  قــرآن 
احساس خطر كرده اند 
و بــه نظر مى رســد 
كــه همــان معانى 
را دشــمنان اســالم 

مى خواهند به دســت جمعى مردم ســاده دل 
اغفال شده اجرا كنند». 

منابع: 
﹞﹫﹠﹩؛  ١. ﹁︣ا﹡﹩، ︻︊︡ ا﹜﹢﹨ــ︀ب؛ از ﹝︣︗︺﹫️ ︑︀ ︑︊︺﹫︡ ا﹝︀م︠ 

ص٤٠. 
︀ری؛ ︗﹠﹌ ﹇︡رت ﹨︀ در ا︣ان؛ ﹝︐︣︗﹛ ﹝﹞﹢د  ٢. رو︋﹫ــ﹟،︋ 

﹝︪︣﹇﹩؛ ص٩٦. 
︀واك؛ ︑︣︗﹞﹥ ︻︊︡ ا﹜﹎ ﹈﹫﹡ ﹟﹫︧︣؛  ٣. د﹐﹡﹢آ، ﹋︧︣︐﹫﹟؛︨ 

ص٩١. 
﹞﹫﹠﹩؛ ج ١، ص٣٠٩.  ﹫︡﹞﹫︡؛ ﹡︱️ ا﹝︀م︠   ︨،﹩﹡︀٤. رو
٥. ︗﹞︺ــ﹩ از ﹡﹢︧ــ﹠︡﹎︀ن؛ ا﹡﹆ــ﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩ و ︣ا﹩ و 

﹍﹢﹡﹍﹩ ر︠︡اد آن؛ ص٧٢. 

︫︊︧︐︀ن  ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

انقالب سفيد يا انقالب شاه و مردم نام سلسله اى 
از اصالحــات اقتصادى و اجتماعــى بود كه در 
دوره ســلطنت محمدرضا پهلوى و با نخســت 
وزيران دكتر على امينى، اسدا للّـه علم، حسنعلى 
منصور و اميرعباس هويدا به انجام رســيد. خبر 
اين اصالحات و رفرانــدوم آن در تاريخ 21 دى 
ماه 1341 توســط شاه در كنگره ملى كشاورزان 
در تهران به اطالع عموم رســيد و در تاريخ شش 
بهمن 1341 در يك همه پرســى سراسرى به 

اصالحات رأى داده شد. 
اين اصالحات در مرحله اول شامل شش اصل: 1. 
لغو رژيم ارباب و رعيتى؛ 2. ملى كردن جنگل ها 
در سراســر كشور؛ 3. فروش سهام كارخانه هاى 
دولتى به عنوان پشــتوانه اصالحــات ارضى؛ 
4. ســهيم كردن كارگران در منافع كارگاه هاى 
توليدى و صنعتــى؛ 5. اصالح قانون انتخابات؛ 
6. ايجاد ســپاه دانش به منظور اجراى تعليمات 

عمومى و اجبارى. 
چنان كه مالحظه مى شــود تنظيــم اين بند ها 

طــورى بود كه مخالفت با آنها مخالفت با منافع 
ملــى به شــمار مى رفت. در واقع پــس از آنكه 
اليحــه انجمن هاى ايالتى و واليتى با مخالفت 
شــديد امام خمينى و مراجع، عقيم ماند و 
در پى آن هيئت دولت به طور رســمى ملغى شد، 
شاه تصور مى كرد چنانچه خود به طور مستقيم 
مجرى چنين اصالحاتى باشــد، از طرف علما و 
مردم مورد مخالفت واقع نمى شــود و اقداماتش 
با موفقيت همراه خواهد شد. محمدرضا پهلوى 
با بركنارى علــى امينى، خود به امريكا تعهد داد 
كه به طور مستقيم مسئوليت اين كار را بر عهده 
بگيرد. انقالب شاه و مردم در واقع همان اليحه 
انجمن هاى ايالتى و واليتى بود كه با رنگ و بويى 
تازه تر خود را جلوه گر كرد. رفراندومى كه شاه آن را 
اعالم كرد در واقع مجموعه رفراندوم هايى بود كه 
امريكا به كشور هاى توسعه نيافته ديكته مى كرد. 
با صدور اين فرمان، امام خمينى به همراه 
ديگر مراجع قم تشــكيل جلسه دادند و براى پى 
بردن به نيات شاه قرار شد با نماينده اى از تهران 
وارد گفت وگو شوند. آقاى بهبودى براى مذاكره 
با علما چندين بار به قم سفر كرد؛ ولى در نهايت 
به دليل بى نتيجه ماندن اين گفت وگوها قرار شد 
تا آيت ا للّـــه آقا روح ا للّـه كمالوند كه از علماى 
بزرگ خرم آباد و داراى شــم سياسى بود را به نزد 
شاه بفرستند. شاه در پاسخ به سؤال هاى مرحوم 
كمالوند مى گويد: «اگر آســمان به زمين بيايد و 
زمين به آســمان برود من بايد اين برنامه را اجرا 
كنــم؛ زيرا اگر نكنم از بين مى روم ». در پايان نيز 
از علماى ايران گاليه مى كند كه چرا او را همانند 
علماى اهل سنت اولى االمر خطاب نمى كنند و 
براى او دعا گو نيستند. پس از مراجعت آيت ا للّـه 
كمالوند، مراجع و علماى قم جلســه اى تشكيل 
دادند تا نتيجه مالقات وى با شــاه را جويا شوند. 
پس از شنيدن سخنان وى، روشن شد كه اصول 
ادعايى شــاه مورد حمايت كامل امريكاست؛ تا 
جايى كه ادامه سلطنتش به اجراى آنها بستگى 

دارد. 
در دوم بهمن ســال 1341 امام خمينى  با 
انتشــار اعالميه اى رفراندوم را تحريم كرد و آن 
را در مقابل حكم اســالم و قانون اساسى اعالم 
كرد. در پى اين اعالميه بازار تهران تعطيل شــد 

و گروهى از مردم و دانشــجويان تظارات به راه 
انداختند كه منجر به درگيرى با نيروهاى انتظامى 

شد. 
شــاه براى خاموش كردن خشــم مردم و براى 
متقاعد كردن علماى قم با اعالم قبلى وارد 
قم شد؛ اما امام خمينى با ريزبينى و بصيرتى 
كه داشتند شجاعانه اعالم كردند كه خروج 
مردم از خانه هايشان حرام است. شاه در روز 
چهارم بهمن وارد اين شــهر شد در حالى 
كه شــهر يكپارچه تعطيل بود و جز اندكى 
از مزدوران دولتى كســى به استقبال شاه 
نرفت. در نهايت نيز وى پس از ســخنرانى 
تند و خشــمگينانه عليه روحانيت و بدون 

دستاوردى اين شهر را ترك كرد. 
با تمام مخالفت هايى كه صورت گرفت اين 
رفراندوم در شش بهمن سال 1341 برگزار 
شد و اعالم شد پنج ميليون و ششصد هزار نفر 
به لوايح مذكور رأى مثبت داده اند. رسانه ها 
با تبليغات گسترده و حاميان خارجى نيز با 
ارســال پيام اين پيروزى را به شاه و مردم 
تبريك  گفتند. در همان زمان رئيس جمهور 
اياالت متحده اعالم كرد: «مسلم است كه 
اين پشتيبانى ملى اعتماد آن اعليحضرت 
را به درســتى راهى كه برگزيده اند تقويت 

كرده است». 
يكى از كارشناسان وزارت خارجه امريكا 
در ايــران با نام رچارد كاتم كه با اين طرح 
مخالف بود در نامه اى به روزنامه نيويورك 
تايمز كه به طرفدارى از اين طرح برخاسته 
بود، مى نويسد: «رفراندوم شاه نه آزاد بود 

︡ ︠﹢ا﹡︡ه ︫︡ ︣﹝︤ی ﹋﹥ ︨﹀﹫ ﹇
١٣٤١ ﹟﹝︋ در ️ ︋︀ز︠﹢ا﹡﹩ ا﹡﹆﹑ب ︫︀ه و ﹝﹙

على سعيدى

 (pragma)واژه پراگماتيسم مشتق از لفظ يونانى
و به معنى عمل است. اين واژه اولين بار توسط 
چالرز ساندرزپيرس منطقدان آمريكايى به كار 
برده شــد. مقصود او از به كاربــردن اين واژه، 
روشــى براى حل كردن و ارزشــيابى مسائل 
عقلى بود؛ اما به تدريج معناى پراگماتيسم تغيير 

كرد. 
پراگماتيســم تحــت عنــوان عمل گرايى، 
انجام گرايى تعريف وترجمه شــده است. اين 
كلمه در فلســفه به معناى فلسفه اصالت عمل 
است؛ اما در علم سياســت معنى واقع گرايى و 

مصلحت گرايى مى دهد. 
اين فلســفه اولين بار در اواخر قرن نوزدهم در 
امريكا توســط انديششــمندانى چون ويليام 
جيمــز و جان ديويى به وجود آمــد. از نظر اين 
انديشمندان فلسفه پراگماتيسم طغيانى است بر 
فلسفه ايده آليسم كه در آن تحقيقات و فعاليت ها 
صرفاً عقلى و منطق محض اســت و فايده اى 
براى انســان ندارد. در حالى كه اين فلســفه 
(پراگماتيسم) روشى است در حل مسائل عقلى 
كه مى تواند در سير ترقى انسان مثبت و سودمند 

باشد. 
بنا بر تعريف انديشــمندان، پراگماتيسم روشى 
اســت كه با اعتراف به غيرممكن بودن برخى 
مســائل و امور، آن مسائل را با توجه به كاركرد 
و كاربردشــان در زندگــى مى پذيــرد. از نظر 
طرفداران اين نظريه، پراگماتيسم، عمل گرا و 
متسامح است؛ ولى مخالفان پراگماتيسم پيروان 
اين نظريه را ميانه رو و محافظه كار مى دانند. اين 
نظريــه اولين بار در آمريكا ظهور پيدا كرد؛ ولى 
در كشور انگلســتان با پذيرش و اقبال فراوان 
روبه رو شد؛ به صورتى كه گفته مى شود اصل و 
فلسفه آموزش و پرورش انگلستان بر اين پايه 

استوار است. 
از ديدگاه پراگماتيســم معيــار حقيقت عبارت 
است از سودمندى، فايده و نتيجه؛ نه انطباق با 
واقعيت عينى. در واقع حقيقت هر چيز به وسيله 
نتيجه نهايى آن اثبات مى شود. به عنوان مثال 
دين از نظر فلسفه مدرن جاى بحث ندارد چون 
علمى نيســت؛ ولى پراگماتيسم آن را با توجه 
بــه كاربردش كه فوايدى هم براى بشــر دارد 

(اخالقى، اجتماعى و غيره)، مى پذيرد. 

ا︮︴﹑ح ︫﹠︀︨﹩
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و ا﹝︀ ﹋︧ـــــــــ︀﹡﹩ ﹋﹥
!︡ ︣د﹡ ︣ت ﹋ ︖﹨ 

︣ا﹩ ﹨︖︣ت در ﹡︷︀م ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨﹑م
سيد محمدطاها موسوى

︫︊︧︐︀ن  ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

حضرت عبدالعظيم حسنىq يكى از عالمان 
و ُســفراى اهل بيتt است كه با هجرت به 
شــهررى و «هارباً من السلطان»1 نقش بسيار 
مهمي در ترويج مكتب اهل بيتq داشــت. 
حرم مطهر ايشــان همواره محل رجوع خاص 
و عام بوده و در تحوالت معاصر ايران تأثير گذار 
بوده است؛ از بست نشــينى سيد جمال الدين 
اســدآبادى تا هجرت علماى مشــروطه خواه 
تهران. از نكات لطيف حيات و ممات اين ســيد 
واجب التعظيم، پيوند ايشان با اصل «هجرت» 
اســت كه يكى از اصول اجتماعى اسالم است؛ 
اصلى كه در قرآن كريم بار ها بدان اشــاره شده 
و در كنار ايمان و جهاد از آن ياد شــده اســت؛ 
وا ِ﹁﹪  ُ︡ وا َوَ︗︀َ﹨ ُ︣ ︗َ︀﹨ ﹟َ ِ︢ َ﹟ آَ﹝ُ﹠ــ﹢ا َوا﹜ُ ِ︢ «إِنُ ا﹜ُ
ُ︗﹢َن َرَْ﹞َ﹤ ا﹜﹙ُِ﹥ َوا﹜﹙ُُ﹥ َ︾ُ﹀﹢ٌر  ْ︣ َ ﹈ََِ﹛ا﹜﹙ُِ﹥ ُأْو ﹏ِ﹫ِ︊ َ︨
َرِ﹫ــٌ﹛».2 خداوند در ســوره انفال مي فرمايد: 
 ﹜ِِْ﹛ا﹢َ﹞ْ َ︃ ِ︋ وا  ُ︡ وا َوَ︗︀َ﹨ َ﹟ آَ﹝ُ﹠﹢ا َوَ﹨︀َ︗ــُ︣ ِ︢ «إِنُ ا﹜ُ
وا  ُ︣ َ︭ َ﹟ آَووا َوَ﹡ ِ︢ ︊ِ﹫ِ﹏ ا﹜﹙ُِ﹥ َوا﹜ُ ــ َ︨  ﹪﹁ِ ﹜ِْ ِ︧ َوَأ﹡ُ﹀
َ﹟ آَ﹝ُ﹠﹢ا َو﹜َْ﹛  ِ︢ ︋َْ︺ــٍ︰ َوا﹜ُ ︋َْ︺ُ︱ُْ﹛ َأْو﹜َِ﹫︀ُء   ﹈ََِ﹛ُأْو
 ﹩ُ︐َ ــْ﹪ٍء َ︫  ﹟ْ﹞ِ ﹜ِْ︐َِ﹐وا َ﹝︀ ﹜َُ﹊ْ﹛ ِ﹝ْ﹟ َو ُ︣ ︗َ︀َُ
وا».3 در اين آيات از ســه مرحله ايمان،  ُ︣ ︗ِ︀َُ
هجرت و جهاد به عنوان مراحل حيات انســان 
الهى سخن به ميان آمده است. مسئله هجرت در 
تاريخ اسالم نيز از اهميت زيادى برخوردار بوده 

است و از همان ابتدا، پيامبر اسالم به مسئله 
هجرت توجه ويژه داشــتند. از جمله مهم ترين 
آنها هجرت جمعى از مسلمين به رهبرى جعفر 
طّيار به حبشه و هجرت تاريخى پيامبر اسالم از 
مكه به مدينه بود كه زمينه شكل گيرى دولت 
اســالمى و در نهايت تمدن اسالمى را فراهم 
كرد. به دليل همين اهميت اســت كه هنگام 
انتخاب مبدأ تاريخ اسالمى توسط خليفه دوم، 
اميرالمؤمنين علىq هجرت را به عنوان مبدأ 
تاريخ اســالم معرفي مي كند؛ نه اصل بعثت و 
يــا وقايع ديگرى مثل تولد يــا وفات پيامبر را. 
هجرت به انواع مختلفى در تاريخ اســالم ادامه 
داشته است. هجرت صحابه پيامبر، ائمه، فقها، 
محدثين و متكلمان به مناطق مختلف حكومت 
سالمى نقش بسيار مهمي  در گسترش فرهنگ 
اسالمى داشته است. همچنين هجرت از مركز 
خالفت امويان و عباســيان به اطراف و اكناف 
مملكت اســالمى، به خصوص ايران، در حفظ 
و گســترش تشيع نقش بســيار مهمى داشته 
اســت. نمونه مهم آن مهاجــرت محدثان و 
عالمان شيعه به دو شهر قم و رى بوده است كه 
موجب شكل گيرى مدرسه علميه قم و تدوين 
مهم ترين متون حديثى، فقهى و كالمى شيعه 

در اين دو شهر شد. 
روشــن است كه بســيارى از اين مهاجرت ها، 

مهاجرت از روى خوف از شــرايط اجتماعى و 
ســختىهايى بوده است كه از طرف حاكمان و 
اشراف بر مؤمنان وارده مىشده است. مؤمنان با 
توجه به نص قرآن كريم در اين شرايط چاره اى 
جز هجرت نداشته اند؛ چراكه هجرت در شرايط 
خوف و مشقت، بهترين راه براى حفظ اسالم و 

گسترش آن است. 
انســانها به طور عادى تحت تأثير شــرايط 
طبيعى، اجتماعى و حتى تاريخ هســتند و در 
اين تأثيرپذيرى اســت كه شخصيت خود را 
مي سازند و سبك زندگى را انتخاب مي كنند. 
از ميــان همه اين عوامل نقش جامعه بســيار 
پر رنگ و ســازنده اســت. از نظــر برخى از 
انديشمندان اسالمى، جوامع از هويتى مستقل 
و متمايز نســبت به يكديگر برخورداند و اين 
هويت مســتقل آنها برآمــده از روح حاكم بر 
جامعه كه همان فرهنگ اســت، مي باشــد. 
فرهنــگ به مرور زمان در جامعه شــكل مي 
گيــرد و در ضمير بين االذهانــى افراد جامعه 
ثبت شده، در سنت ها، ارزش ها و آداب و رسوم 
متبلور گشته است. عناصر اجتماعى همچون 
سياســت و اقتصاد و همه روابط انسانى افراد 
جامعه بر اســاس فرهنگ و ارزشهاى حاكم 
بر جامعه شكل ميگيرد. اين رفتارها به تدريج 
مفصل بندى منســجمى را در سطوح مختلف 

جامعــه شــكل مي دهند؛ به نحــوى كه اين 
جامعه نســبت به جوامع ديگر داراى غيريتى 
واضــح و تمايــزى عينى در انديشــه و رفتار 
مي شــود. وضعيت باعث مي شود ذهن و فكر، 
ميــل و گرايش، و رفتــار و فعاليت همه افراد 
تحت ســلطه همين نظــام گفتمانى حاكم بر 
جامعه سامان يابد و آنان را محكوم به پذيرش 
چارچوب هــا كند. اين روند امــكان خروج از 

چارچوب هاى حاكم را از افراد سلب كند. 
 اگر چه انســان در وضعيت عــادى و به لحاظ 
اجتماعى محكوم به پذيرش و قبول شــرايط 
اســت، اما در درون خــود داراى توان و قدرت 
مخالفت با وضع موجود و نظام گفتمانى حاكم 
بر جامعــه را دارد. فرد مي تواند در عرصه فكر و 
عمل دست به تغيير بزند و خالف شرايط مقبول 
فكر كند، موضع بگيرد و اقدام نمايد. به تعبيرى 
خــالف جريان اجتماعى حركــت كند و حتى 
ســعى كند كه جامعه را نيز با خود همراه كند تا 
غل و زنجيرهايى كه بر دســت و پاى افراد زده 

شده است را باز كند. 
هرگاه چنين افرادى در جامعه پيدا شــوند ميان 
آنــان و كليت جامعه تعارض ايجاد مي شــود. 
حاكمان، اشراف و حتى نخبگان اجتماعى چون 
نقش حمايتگرى از وضع موجود را دارند جلوى 
اقدامات فرد متخاطــى را مي گيرند و در برابر 

انتشار ديدگاه ها و انجام فعاليت هاى آن فرد به 
سختى مي ايستند. در چنين شرايطى مخالفان 
وضع موجود، كه اقليــت ناچيز جامعه را دارند، 
چند راه بيشــتر ندارند: 1. ســازش و رها كردن 
آرمانهــا و عقايد خود و همســويى با جريان 

موجود؛ 2. شورش و كودتا؛ 3. هجرت. 
 در آموزه هاى اسالمى دو راهكار اول نكوهش 
شــده است و بر راهكار سوم كه همان هجرت 
است، تأكيد شده اســت. از جمله آياتى كه بر 
ذم تاركان هجرت در قرآن آمده اســت چنين 
 ﹪﹝ِِ﹛︀︸َ ﹥ُ﹊َِ﹑﹝َْ﹛ا ﹜ْ﹨ُ︀ ُ﹁﹢َ︑َ ﹟َ ِ︢ اســت: «إِنُ ا﹜ُ
 ﹟َ﹫﹀ِ︺َ︱ْ︐َ ْ︧ ﹞ُ ︀ ــِْ﹛ َ﹇︀ُ﹜﹢ا ِ﹁﹫َ﹛ ُ﹋﹠ُ︐ْ﹛ َ﹇︀ُ﹜﹢ا ُ﹋﹠ُ ِ︧ َأ﹡ُ﹀
ــَ︺ً﹤  ِ︨ ِ﹁ــ﹪ اَ﹔ْرِض َ﹇︀ُ﹜﹢ا َأ﹜َْ﹛ َ︑ُ﹊ْ﹟ َأْرُض ا﹜﹙ُِ﹥ َوا
︀َءْت  َ︨ ُ﹛ َو ُ﹠َ︗َ ﹜ْ﹨َُوا ْ︃ ﹞َ ﹈ََِ﹛ْو ُ︃ ﹁َ ︀َ﹫﹁ِ وا ُ︣ ︗ِ︀َ︐ُ﹁َ
﹫︣ا».4 در شرايطى كه جبهه حق در اقليت  ِ︭ ﹞َ
اســت و تــوان رويارويى مســتقيم با جبهه 
باطــل حاكم بر جامعه و منافــع آن را ندارند، 
چاره اى جز هجرت نيســت؛ تــا هم خود را از 
غل و زنجيرهــاى اجتماعى نجات دهد و هم 
در شرايط و بستر مناســبى بتواند به تقويت و 
گسترش انديشــه و فكر جبهه حق بپردازد و 
با تربيت انســان هاى آزاده زمينه يك تحول 
گســترده را فراهم كند. در اين نگاه، هجرت 
آزاد كننده و سازنده انسان است. هجرت ترك 
جامعه براى بازگشــت دوباره به جامعه براى 

آغاز دوران نوين، فرهنگ تازه و انســان تازه 
است. هجرت يك اصل عملياتى و راهبردى 
براى زمينه سازى جهاد و تغيير شرايط منحط 
زندگى انسان اســت؛ از اين رو در آيات متعدد 

قرآن هجرت مقدم بر جهاد آمده است. 
 هجرت عالوه بر آثــار و ثمرات مهمى چون 

حفظ جان مؤمنان و زمينه سازى 
براى جهاد آثار فراوان ديگري نيز 
دارد كه تبيين همه آن آثار نيازمند 
نوشــتارى مفصل است؛ برخى 
از آنهــا عبارت انــد از: 1. ايجاد 
نگــرش كل نگر و بيرونى و درجه 
دوم به جامعه مبدأ؛ 2. بســترى 
بــراى تبادل فرهنگــى و انتقال 
فرهنگ ها، ارزش ها و دانش هاى 
بشرى است؛ 3. تبليغ دين اسالم 
در سراســر جهان؛ 4. استفاده از 
فرصت هاى حركــت جهانى در 
كشورها در جهت مصالح اسالم. 

پي نوشت:
١. ﹡︖︀︫﹩؛ ا﹜︣︗︀ل؛ ﹇﹛: ﹝﹣︨︧﹥ ﹡︪︣ ا︨﹑﹝﹩ 

﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹝︡ر︨﹫﹟ (١٤٣٢)؛ ص٢٤٨.  وا︋︧︐﹥︋ 
﹆︣ه: ٢١٨.   ︋.٢
٣. ا﹡﹀︀ل: ٧٢. 
٤. ﹡︧︀ء: ٩٧. 

هجرت آزاد كننده 
و سازنده انسان 

است. هجرت ترك 
جامعه براى بازگشت 
دوباره به جامعه براى 

آغاز دوران نوين، 
فرهنگ تازه و انسان 

تازه است. هجرت 
يك اصل عملياتى 

و راهبردى براى 
زمينه سازى جهاد و 
تغيير شرايط منحط 

زندگى انسان است؛ 
از اين رو در آيات 

متعدد قرآن هجرت 
مقدم بر جهاد آمده 

است. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٦٤٦٥



︫︊︧︐︀ن  ﹁︣﹨﹠﹌ و︗︀﹝︺﹥

︋︪ـ﹠︡ه ﹝﹪ ا﹁︤اـ︡ يك بـاور غيرمنطقي 
و اشـتباه در برخـي زوج هـا كـه نمي تواننـد 
همسرشـان را ببخشـند آن اسـت كه مي گويند 
«اگـر ببخشـم فكـر مي كنـد كـم آورده ام» 
يـا «اگـر ببخشـم كوچـك مي شـوم» حـال 
فرمايشـات  بـا  اسـالم  مبيـن  ديـن  آنكـه 
اهل بيـتt بـه اصـالح اين بـاور غيرمنطقي 
اقـدام مي فرمايـد و ايـن بـاور را بـا اگر ببخشـي، 
عزيـز مي شـوي عـوض مي كنـد. پشـت پـرده 
ايـن بـاور را مي تـوان ايـن دانسـت كـه اگـر 
ببخشـي در حقيقـت بـه سـخن خداونـد متعال 
كـرده اي و هـر آنكـس بـا خـدا باشـد از آنجا كه 
خداونـد عزيز اسـت، عزيـز خواهد شـد. بنابراين 
بخشـش همسـر، بر عزت فرد خواهـد افزود. اگر 
بـاور يـك فرد مسـلمان اين شـود كه بخشـش 
همسـر، نـه تنهـا موجب خـواري نيسـت، بلكه 
بـه لطـف الهـي باعـث سـربلندي خواهد شـد، 
در نتيجـه زمينـه تأييـد عفـو در زندگـي فراهـم 
خواهـد شـد. در ايـن زمينه مي تـوان بـه روايات 

تأييدكننـده بـاور مـورد بحـث اشـاره نمـود: 
رسول خدامي فرمايند: 

●كســي كه از ســتمي در مي گذرد، در عوض، 
خداوند در دنيا و  آخرت، به وي عزت مي دهد.8

●حضرت در طي حديثي براي تحقق سه مطلب 
ســوگند مي خورند، از جمله هر كس از ســتمي 

بگذرد، خداوند بر عزت او بيفزايد.9
●بر شما باد گذشت كردن، كه عفو جز بر عزت 
بنده نيفزايد؛  پس عفو كنيد تا خداوند شما را عزيز 

گرداند.10 
ـ︊︉ ﹜︴﹀﹪  ـ﹥︨  ـ﹢د︋     ٢. از ﹨﹞︧ـ︣︠ 
﹋ـ﹥ در ـ﹅ او ﹋︣ده اـ﹛، ︑﹢﹇ـ︹ ︑︪ـ﹊︣ 
︀︫ـ﹫﹛ اگـر ايـن بـاور در ما شـكل  ﹡︡ا︫ـ︐﹥︋ 
بگيـرد كـه آنچـه از لطـف بـه همسـر كرده ايم، 
در حقيقـت به خود كرده ايم، ديگر همسـرمان را 
شـماتت نمي كنيم. البته وظيفه همسر در مقابل 
لطفي كه در حق او شـده اسـت تشـكر اسـت؛ اما 
اگـر نكـرد نبايد خـود را ناراحـت كرد؛ چـرا كه ما 

بـا لطـف خـود بـه او در حقيقـت ثوابـي از ناحيـه 
خداونـد متوجـه خـود كرده ايـم و در حقيقـت 
طرف حسـاب مـا خداوند اسـت نه همسـرمان. 
وجـود ايـن بـاور در هـر يـك از زوجيـن سـبب 
مي شـود تـا توقعـي نسـبت بـه تشـكر و جبران 
از طرف مقابل نداشـته باشـد. روشـن اسـت كه 
از بيـن رفتـن زمينه توقعـات، يعنـي از بين رفتن 
سلسـله اي از كشـمكش ها. روحيه شكل گرفته 
از ايـن بـاور، زمينه سـاز همـان روحيـه فضـل و 
بزرگـواري در زندگي زناشـويي اسـت كـه البته 
در نهايـت ايـن روحيـه زمينه صلـح را هم فراهم 
خواهـد كـرد. در ايـن راسـتا توجه به روايـات زير 

مفيد اسـت:
●امام صادقq: كسي كه بداند آنچه كرده، به 
خود كرده، مردم را در سپاسگزاري، كند نمي شمرد 
و انتظار افزايش مودت از آنها ندارد؛ پس تشــكر 
كاري را كه به سود خود كرده اي و آبروي خود را با 

آن حفظ نموده اي، از ديگران مخواه.11
●امام عليq: كســي كه از تو سپاس گذاري 
نمي كند، نبايد تو را نســبت بــه نيكي كردن، 
بي رغبت سازد؛ زيرا بي ترديد، كسي كه از آن كار 
تو بهر ه اي نمي برد [يعني خداوند]، از تو قدرداني 
مي كند و از سپاس گذاري اين كس، به بيش از آن 
چيزي مي رسي كه فرد ناسپاس فروگذاشته است 

و خداوند، نيكوكاران را دوست مي دارد.12
   ٣. زن ︠ـ﹢د را ︠︀د﹝ـ﹪ از ﹡︀﹫ـ﹥ 
︡ا﹡ـ︡ ايـن  ـ﹢﹨︣ش︋  ـ︣ای︫  ︠︡او﹡ـ︡︋ 
بـاور بـه دو صـورت مي توانـد زمينه سـاز تقويت 

فضـل و بزرگـواري در خانـم خانـه باشـد:
كسي كه خود را خادم و خدمت گذار ديگري بداند، 
از فرامين او ســرپيچي نمي كند. زن اگر اين باور 
را داشته باشد كه از ناحيه خداوند به خدمتكاري 
مردش منصوب شده اســت، از فرامين خداي 
بزرگ كه همانا رضايتش بهشت است و غضبش 
جهنم، خدايي كه رضايتش در قيامت باالترين 

فوز و رستگاري است، سر باز نمي زند.
وقتي ما خود را خدمت گــذار يك فرد بزرگوار و 

كريمي بدانيم سعي مي كنيم تجلي دهنده روح 
كرامت و بزرگواري او باشــيم. خداوند باالترين 
مصداق فضل اســت و خدمتكار چنين فردي، 

سعي مي كند خود نيز بر اين صفات استوار باشد.
از ســويي وقتي مردي ببيند همسر او چنين باور 
ديني لطيفــي دارد، در او نيز زمينه فضل و كرم 

برانگيخته خواهد شد.
در تأييــد اين باور مي توان به روايات زير اشــاره 

نمود:
●︠﹫︣ ﹡︀︧﹊﹛ ا﹜﹞︦ ... : نرم خوي اهل مدارا 
كه اگر شوهرش غضب كند، خشم نمي گيرد و از 
او راضي است... او خادمي از خادمان الهي است و 

خادم الهي خيانت نمي كند.13
●رســول خدا: هر زني كه به همســرش 
آب دهد، از يك ســال كه روزهايــش را روزه و 

شب هايش را به قيام گذرانده شود، برتر است!14
●رسول خدا: هر زني كه در خانه شوهر خود،  
به قصــد مرتب كردن آن، چيزي را جابه جا كند، 
خداوند به او نظر [لطف] مي كند و خدا به هركس 

نظر [لطف] كند،  عذابش نمي دهد.15
︡او﹡︡   ︠﹤﹫︀﹡ ٤. ﹨﹞︧ـ︣ ا﹝︀﹡︐ـ﹪ از  
﹡︤د ﹝︣د ا︨ـ️ وقتـي امانتي از كسـي نـزد ما 
گذاشـته مي شـود، هـم عقـًال، هـم عرفـاً و هم 
شـرعاً بـر مـا الزم اسـت كـه از آن امانـت به نحو 
شايسـته مراقبـت نماييـم. بـا ايـن حـال هر چه 
امانت گـزار، شـخص كريم تـر و محترم تـري 
باشـد، مراقبـت از امانت وي از اهميـت باالتري 
برخـوردار اسـت، به خصـوص اگـر در حفـظ آن 
تأكيـد هـم داشـته باشـد. خداونـد بنابـر روايت، 
زنـان را امانتي در دسـت شوهرانشـان قـرار داده 
اسـت؛ لذا بـر آنها الزم اسـت كه از سـالمت اين 
امانـت [سـالمت جسـمي و روانـي] محافظـت 
نماينـد تـا سـرانجام امانـت را صحيح و سـالم به 
صاحبـش بازگردانند. در اين باره رسـول خدا

مي فرماينـد: «اي مردم!  زنان، نزد شـما اسـيرند. 
اختيـار سـود و زياني براي خويش ندارنـد. آنان را 
بـه عنوان امانـت خداونـد گرفته ايد و بـا كلمات 

ــــ﹑ق ︋︀ ︵︺ـــــ﹛ ︠ا ﹇ــــــ︀﹡﹢ن 
علي صادقي سرشت

خداوند بر خويشتن حالل كرده ايد».16
يك راه در حفظ اين امانت توجه به فضاي فضل 
در زندگي است تا در پرتو اين اصل، سالمت رواني 
اين امانت الهي حفظ شود. وقتي همسر مشاهده 
كند شوهرش ديد امانت گونه و مراقبتي نسبت به 
او دارد، از ناحيــه او نيز ميل به عفو، فضل و صلح 
تقويت مي شود. از وظايف معين شده در حفظ اين 
امانت آن است كه از جهنمي  شدن آنها جلوگيري 
كنيم. قرآن كريم در اين بــاره مي فرمايد: «﹇﹢ا 

ا﹡﹀︧﹊﹛ و ا﹨﹙﹫﹊﹛ ﹡︀را».17

پي  نوشت:
١. ﹝﹟ ﹐ ︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥؛ ج ٣، ص٣٨٣.

ُ﹊ُ﹠﹢ا إِ﹜َْ﹫︀ َو َ︗َ︺َ﹏  ْ︧ ︐َِ﹛ ً︀ ــُ﹊ْ﹛ أَْزوا︗ ِ︧ َ﹙َ﹅ ﹜َُ﹊ْ﹛ ِ﹝ْ﹟ أَْ﹡ُ﹀ َ︠ ٢. َو ِ﹝ْ﹟ آ︀ِ︑ِ﹥ أَْن 
وَن (روم: ٢١).  ُ︣ ُ﹊﹀َ︐ََ ︀ٍت ﹜َِ﹆ْ﹢ٍم︁َ﹛ ﹈َِ﹛إِنُ ﹁﹪  ذ ﹥ً﹝ًَْة َو َر ︋َْ﹫َ﹠ُ﹊ْ﹛ َ﹝َ﹢دُ

﹆︣ه: ٢٣٠.  ︋.٣

﹆︣ه: ٢٣٢.  ︋.٤
٥. ﹨﹞︀ن.

﹆︣ه: ٢٣٧.  ︋.٦
٧. ﹡︧︀ء: ١٢٨.

︀را﹐﹡ــ﹢ار؛ ج ٧١،  ٨. ︵﹢︨ــ﹩؛ ا﹐﹝︀﹜ــ﹩؛ ص ١٨٢، ح ٣٠٦؛︋ 
ص٤١٩. 

︀را﹐﹡﹢ار؛ ج ٧٥، ص٣١٢؛ ﹋﹠︤ ا﹜︺﹞︀ل؛ ج ١٥، ص٨١٣.  ︋.٩
︀را﹐﹡﹢ار، ج ٧١، ص ٤١٩.  ١٠. ا﹜﹊︀﹁﹩؛ ج ٢، ص ١٠٨؛︋ 

١١. ا﹜﹊︀﹁﹩؛ ج ٤، ص ٢٨. 
.٢٠٤ ️﹝﹊ ا﹜︊﹑︾﹥؛ ︕﹡ .١٢

١٣. ا﹜﹊︀﹁﹪؛ ج ٥، ص ٣٢٤.
١٤. و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛  ج ٢٠، ص١٧٢؛ ار︫︀د ا﹜﹆﹙﹢ب،  ص١٧٥.

︀را﹐﹡﹢ار؛ ج ١٠٤، ص ١٠٦.  ١٥.  ︮︡وق،  ا﹐﹝︀﹜﹩؛ ص ٤٩٦؛︋ 
︀را﹐﹡﹢ار؛ ج ٧٦، ص٣٤٩.  ︭︀ل؛ ص٤٨٧؛︋   ︠.١٦

.٦ :﹜︣︑ .١٧

پيامبر ازدواج را محبوب ترين بنا نزد خداوند 
بعد از اسالم معرفي كرده است.1 اداره اين بنا هم 
نياز به قانون دارد و هم اخالق. قوانين اين بنا اگر 
از كانال «مودت و رحمت»2 عبور كند، زبري آن 
با شــيريني اخالق تلطيف مي شود. از اين رو در 
موازين حقوقي مربوط به خانواده توصيه به حفظ 
و رعايت اصل «معروف» بيان شــده است. اين 
توصيــه را در آيات مختلفي از قرآن به بيان هاي 

مختلف مي توان مشاهده كرد: 
 ُ﹟﹨ُ﹢ُ ِ︣ ــ َ︨ وٍف أَْو  ُ︣ ︋َِ﹞ْ︺ــ ــُ﹊﹢ُ﹨﹟ُ  ِ︧ ﹞َْ︃ ﹁َ»●
وف : اگر ادامه زندگي ميســر نبود و زنان را  ُ︣ ︺ْ﹝َِ︋
طالق داديد و عده ايشان به سر آمد، باز مي توانيد 
يا به طرز پسنديده و معروف آنان را نگه داريد [و 
زمينه را براي آشتي فراهم سازيد] و يا ايشان را به 

طريق پسنديده و به دور از تعدي رها سازيد».3
 ُ﹟ُ︑ُ﹢َــ ْ︧ ●«َو َ︻َ﹙ــ﹩ ا﹜َْ﹞ْ﹢ُ﹜ــ﹢ِد ﹜َــُ﹥ ِرْزُ﹇ُ﹟ُ َو ِ﹋
وف: هزينه زندگــي مادر از نظر خوراك  ُ︣ ︺ْ﹝َْ﹛︀ِ︋
و پوشاك بر عهده كسي اســت كه فرزند از آن 

اوست، به گونه اي شايسته در حد معروف».4
اين تلفيق لطيف؛ يعني آميختن مسائل حقوقي 
با موازين اخالقي كه از شاهكارهاي روانشناسي 
تربيتي اسالمي است، به سه صورت از ناحيه دين 

مورد تأكيد قرار مي گيرد:
ُب  َ︣ 1.توصيه به اصل «عفــو»: «َو أَْن َ︑ْ︺ُ﹀﹢ا أَْ﹇

﹜ِ﹙︐ُْ﹆﹢ی : اگر عفو كنيد به تقوي نزديكتر است».5
ُ﹢ا ا﹜َْ﹀ْ︱َ﹏  َ︧ 2.توصيه به اصل «فضل»: «َو ﹐ َ︑ْ﹠
︋َْ﹫َ﹠ُ﹊ــ﹛ : گذشــت و نيكــوكاري را در بين خود 

فراموش نكنيد».6
 :︣﹫ْ َ︠  ُــ﹚ْ ّ︭ 3.توصيه به اصــل «صلح»: «َو ا﹜
در هنگام بروز اختالفات صلح و آشــتي بهتر و 

منفعتش بيشتر است».7 
در اين نوشتار با تكيه بر منابع روايي، باورهايي 
كه در آموزه هاي ديني ما موجود است و آشنايي 
و التزام به آنها ســبب شكل گيري اين سه اصل 

مي شود را بررسي مي كنيم.
︻ـ︤ت  ︋ـ︣  ︠︴ـ︀﹋︀ر،  ︋︪ـ︩   .١ 

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٦٧



︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و﹨﹠︣
آمدي و بهشت را با خود
به دل اين كوير آوردي

كوثرانه قدم زدي در شهر
خيرهاي كثير آوردي



آمدي و مشام هر كوچه
پر شده از شميم احساست
يادگاري مادرت زهراست
عطر نام تو، نفحه ياست



به لب مردمان غم ديده
با حضورت تبسم آوردي
آمدي با فرشتگان از راه

آسمان را سوى قم آوردي


با تو بوي بهشت پيچيده
دم به دم در فضاي بيت النور

آسمان آمده به پابوسي
آمده تا حراى بيت النور



حرف رفتن كه مي زني ناگاه
دل قم كوچه كوچه مي گيرد
ياكريمي كه دل به تو بسته

از فراق تو... آه مي ميرد


خاطر آسماني ات انگار
گاه گاهي غبار غم دارد

بغض هاي شكسته  ناگاه
چشم هايي كه دم به دم دارد...



شعله  آه و... قلب بي تابت
در تب اشتياق مي سوزد
باز هم قصه   جدايي ها

جگرت از فراق مي سوزد


چشم هايت دو چشمه كوثر شد
ياد داري وداع آخر را

دل خواهر چگونه تاب آورد
حسرت ديدن برادر را



زينب حضرت رضايي و
چشم هايي پر از شفق داري

ديدن غربت «ولي» سخت است
بانوي بي قرار حق داري



آمدي از مدينه تا ايران
برساني چنين پيامت را

كه تحمل نمي تواني كرد
لحظه اي غربت امامت را



سيره  ناب فاطمي اين است
راه را بر همه نشان دادي

تو شهيد واليتي بانو
در هواي امام جان دادي



سيره  ناب فاطمي اين است
مادرت پا به پاي مواليش...

محسنش جاي خود، خود مادر
پشت در شد فداي مواليش



بين كوچه كبود شد بازو
ولي اسباب رو سپيدي شد

آه دست شكسته  مادر
باني نهضت رشيدي شد



سيره  ناب فاطمي يعني
در شريعه رشادت عباس
تشنه لب از فرات برگشتن

دست و مشك و... قيامت عباس


دست هايش قلم شدند آن روز
تا حديث حماسه بنويسد

همه  شعر را اگر شاعر
در دو مصرع خالصه بنويسد:



هر كسي شد فداي مواليش
نام او در جهان علم گردد
مرقدش در تمامي عالم
قبله و كعبه و حرم گردد

وفات حضرت معصومه
يوسف رحيمى

دوباره پاى غزل سويتان دوان شده است
حروف واژه عشقم ترانه خوان شده است
رديف و قافيه هايم فقط به ذوق شماست

كه اينچنين همه همرنگ آســمان شده 
است

زبان رو به سوى قبله مانده طبعم
به جان رسيده و انگار پرتوان شده است

فضاى آبى شعرم نثار مقدمتان
بهار هم به قدوم شما جوان شده است

نَمى ز بارش ُحسن شما و آل شما
كتاب شعر و غزل هاى شاعران شده است
فضاى شعر، پر از لطف بى كرانه توست
كرم نما و فرود آ كه خانه خانه توست

چه منتى به سر خلقت خدا دارى
اگر به چشم زمين پاى خويش بگذارى

سحاب رحمتى و پاى آسمان خدا
كنار مى كشد آن ساعتى كه مى بارى
فرشتگان همه مبهوت جلوه رويت

چه دلربايى... عجب دلبرى... چه دلدارى...
تو آخرين گل ياسى كه نقش هايت را
به كوچه باغ قديمى شهر مى كارى

پس از تو صبح مدينه دگر نخواهد ديد
طلوع نسل خدا را زمان بيدارى

لبان حضرت هادى پر از ترانه توست
كرم نما و فرودآ كه خانه خانه توست  

اگرچه عمر تو ايام كمترى دارد
ولى به عمر دوصد نوح برترى دارد

بهشت كوى تو! نه... نه... غبارى از كويت
كجا به وعده جنت برابرى دارد؟!

كدام دلبرى؟! آن هم به نقد جان دادن
شبيه و مثل تو آن قدر مشترى دارد

دل مريض من آقا اگرچه ناخوش بود
ولى به لطف تو اوضاع بهترى دارد

گداى ريزه خور سفره تو سلطان است
چراكه بر سر خود تاج سرورى دارد

نگاه ماست كه دنبال آب و دانه توست
كرم نما و فرود آ كه خانه خانه توست
خوشا به حال كسى كه هواييت باشد

گداى روز و شب سامراييت باشد
شنيد هركه حديث تو از پس پرده
هميشه مست كالم خداييت باشد

عبادت تو ميان درندگان يعنى
جهان به سلطه فرمانرواييت باشد
كسى كه در وطنش خان رضا دارد
هالك كنيه ابن الرضاييت باشد

خوشا به آنكه به ياد ضريح شش گوشت
مسافر حرم كربالييت باشد

بيا مرا به  طلب، دل پر از بهانه توست
كرم نما و فرود آ كه خانه خانه توست

شما كه جود و كرم عادت و مرام شماست
گدا هميشه پر از شرم احترام شماست
شما كه صاحب شيرين ترين اسمائيد
هميشه روى لب ما طنين نام شماست

شما كه هيچ زمان حج نرفته ايد اما
هم آب زمزم و هم كعبه تشنه كام شماست

شماكه حجت حقيد در برابر ما
به گفته خودتان فاطمه امام شماست
تو را به فاطمه آقا خودت دعايى كن

كه استجابت، اجزايى از كالم شماست
دعا براى فرج نزد آستانه توست

كرم نما و فرود آ كه خانه خانه توست 
محمد على بيابانى

دفتر شعر

بايد كه دمى غافل از آن شاه نباشي
كو هست ز تو، در همه احوال خبردار

دائم به سوى تو نگران، گوشه چشمش
با غير تو او را نبود هيچ سر و كار

تو مقصد و مقصود وى اى از همه عالم
بشناس مقام خود و آداب نگهدار
تو يوسف وقتى و عزيز دو جهانى

تا چند در اين چاه طبيعت شده اى خوار
آخر نه مگر تو گل گلزار جهانى

بيهوده شدي قانع هم صحبتى خوار
 شهزاده مگر دور شدى از وطن خويش؟
يك لحظه به خود آ وطن خويش به يادآر

اى طاير قدسى تو در اين دامگه دهر
بهر دو سه روزى شده اى سخت گرفتار

تو مرغ بهشتى و نمودن تو را حبس
اندر قفس تن، دو سه روزى ز پى كار

منابع :
 .﹤︖﹛︡؛ ﹎﹠︖﹫﹠﹥ دا﹡︪﹞﹠︡ان و آ︔︀ر ا﹝﹞ ﹫ ١. رازی،︫ 

﹫︡  ︡﹝﹞︧﹫﹟؛ روح ﹝︖︣د. ٢. ︵︣ا﹡﹩،︨ 
︀︻︣ان ︑︣ان. ﹀﹅، ﹝︖﹫︡؛︫   ︫.٣

︻︀رف ︫︀︻︣
️ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ ︀ج ︫﹫ ︻︊︀س ︑︣ا﹡﹩ ︣ت آ︱ ﹤︐︠﹢︧﹛︋︣ر︨﹩ ﹋﹢︑︀ه ز﹡︡﹎﹩ ︻︀رف د

حميد شهيدى
در ميــان فرزانگان علم و عرفان و ســلوك در قرن اخير نام 
عارف دلسوخته حضرت آيت ا للّـه حاج شيخ عباس تهرانى 
نامى آشــنا و خاطره انگيز است. شيخ عباس تهرانى در سال 
1309 هجرى قمرى در تهران چشم به جهان گشود. دروس 
مقدماتى و سطوح را در تهران و در محضر استادان برجسته اى 
همچون شــيخ اسماعيل محالتى و ســيد محمد تنكابنى 
فرا گرفت. 27 ســاله بود كه بــراى ادامه تحصيل، از تهران 
به نجف اشــرف مهاجرت كرد و خوشه چين خرمن دانش و 
معرفت مرحوم آيت ا للّـــه ميرزا محمد حسين نائينى و حاج 
آقاضياءالدين عراقى شــد. دو سال بيشتر در نجف نماند و به 
ســوداى درك محضر مؤسس حوزه علميه قم، مرحوم آيت 
ا للّـه شيخ عبدالكريم حائرى به حوزه علميه تازه تأسيس قم 
هجرت كرد. در همين ســال ها بود كه جذب حلقه عرفان و 
سلوك مرحوم ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى شد و دوستى گرم و مجالست با امام خمينى و برخى ديگر از 

شاگردان برجسته حاج شيخ را برگزيد.
مؤلف آثار الحجه او را چنين مى ستايد: «از اعاظم و اكابر مدرسين و اصحاب مرحوم آيت ا للّـــه حائرى 
است. جامع معقول و منقول، حاوى فروع و اصول، عالم ربانى و استاد اخالق و حكمت است. منظرش 
نورانى و محضرش الهى اســت، كلماتش حكيمانه و بياناتش خالصانه، گفتارش روح افزا و مواعظش 

دلنشين، طبعش روان و ذوقش فراوان است».
شيخ عباس تهرانى اگرچه از فرزانگان فقه و اصول و حكمت و عرفان بود؛ اما متواضعانه تمام توان خود 
را در تربيت طالب و عامه مردم گذاشت. مساجد پايين شهر قم، به ويژه مسجد مدرسه حقانى و مدرسه 
حجتيه، خاطرات ماندگارى را از مواعظ آتشين و بيدار كننده او در حافظه دارند. مجلس دعاى ندبه وى، 
محفل ســلوك و سير الهى و مجلس خودسازى و پرواز روح بود. نواى گرم و سوزان و صفاى باطن وى 

معنويت خاصى به مجالسش مى بخشيد.
سرانجام آن حكيم فرزانه و عارف شوريده پس از 76 سال خدمت به مردم و تربيت نفوس در سال 1385 
هجرى قمرى (1344 شمسى) روح پاكش در عرش آشيان كرد و پس از تشييع با شكوه، پيكرش ميهمان 

خوان كرامت كريمه  اهل بيت، حضرت معصومهr شد. 
از وى آثارى ارزشمند بر جاى مانده است كه از آن جمله اند: اقدام العلم و انوار المعرفه؛ دين و وجدان(دروس 
اخالق وى در مدرســه حجتيه قم)؛ و ديوان اشعارش كه سرشار از نكات آموزنده و عبرت انگيز است و 
نشان از طبع روان و ذوق زالل وى دارد. ايشان مطالب علمى، عرفانى و مواعظ اخالقى را هنرمندانه به 
نظم در آورده است. ديوان اشعار ايشان به چاپ نرسيده است. اين قطعه از وى در تذكره ها و كتب تراجم 

و رجال به يادگار مانده است:

︣ا﹡﹥ ︑﹢︨️ ﹜︊︀ن ︱︣ت ﹨︀دی ︎︣ از ︑
به كوشش فاطمه سعيدى

qوالدت امام حسن عسگرى

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٦٩
︋﹞ـــ﹟ ﹝︀ه
١ ٣ ٩ ٢

٦٨٦٩





١٣١٨٩/١٩٧

︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و﹨﹠︣

︦ ﹡︷︣ ︑︀ ︵﹑ی ︻﹞﹏ از ﹝
﹡﹍︀﹨﹩ ﹝︐﹀︀وت ︋﹥ ︨︀︠︐﹥ ︨﹫﹠﹞︀﹩ ︵﹑ و ﹝︦

مهدى بهرامى

پس از پيروزى شــكوهمند انقالبــى كه با نام 
اســالم خود را بر تــارك تاريخ حك نمود، همه 
امور ازـ صنعت گرفته تا نحوه رفتار اجتماعى و نام 
خيابان هاـ  در ايران تحت تأثير اين انقالب خود 
را نيازمند تغيير يافت. سينما و هنر هفتم نيز از اين 
قاعده مستثنا نبود. اين موضوع در سينما عمدتا 
به علت فقدان ارتباط سامان يافته ميان اصحاب 
سينما و روحانيت با فقر محتواى مورد تأييد اسالم 
روبه رو بود. نگاه سينماى پس از انقالب به حضور 
زن در جلــوى دوربين به دليــل محوريت اين 
عنصر در سينماى پيش از انقالب، كامًال گنگ 
و پرابهام بود. هيچ يك از فيلم هاى توليد شــده 
توسط سينماگران در سال 1358 به موضوع زن 
نپرداخته بودند و تنها در يكــى، دو پالن زن در 

سينماى 1358 حضور داشت. 
هميــن موضوع در مباحــث ديگرى همچون 
نحوه پرداختــن به روحانيت نيز مشــهود بود. 
روحانى از منظر دوربين كامًال مقدس مى نمود 
اما بنا به ضرورت داســتان به آن پرداخته مي شد 
و هرگز ســير و سياحتى كه ســينما در تعميق 
شخصيت هاى سناريوى خود مي دهد در زندگى 
روحانيون داســتان موجود نبــود. در خصوص 
روحانيت اين فضا تا مدت ها وجود داشت؛ اما كم 
كم سينماگران به داليل مختلف سعى كردند تا 
وارد اين دنياى همچنان پرداخته نشده شوند و از 
نگاه دوربين خــود، مخاطبان خود را با درونيات 
اين قشر آشنا كنند و حتى گاهى هم لب به انتقاد 

بگشايند.
طال و مس را مي توان هم در ادامه صف شكنى ها 
و موضــوع قــرار دادن هاى روحانيت توســط 
سينماگران دانست و هم بايد آن را در زمره آثارى 
دانست كه عامدانه به سطحى از زندگى روحانيت 
پرداخته است. دليل اينكه مي گوييم سطحي از 
زندگي، وجود اتاقى تاريك در زندگى شخصيت 
اول داستان است. اتاقى اندرونى كه دوربين بارها 
تا مرز ورود به آنجا و شكســتن فضاى رازآلود آن 
پيش مــي رود، اما به خود اجازه نمي دهد بيش از 
اندازه وارد آنجا شود. از منظر نشانه شناسى دوربين 
در صدد است تا با اين ابهام، فضايى مقدس و مگو 

را به مخاطب ارائه كند. 

در بخش اول تحليل اين فيلم كه در شماره قبلى 
به چاپ رســيد، ضمن معرفى فيلم و تيم خالق 
اثر به شخصيت هاى مختلف داستان نيز پرداخته 
شــد در ادامه سعى مي شــود تا حدودى فضاى 

حاكم بر فيلم مورد بازيابى و تحليل قرار بگيرد. 
اگر بخواهيم در تحليل اين فيلم عميق تر شويم ابتدا 
بايد به سراغ شخصيت سيد رضا خادم نيشابورى 
برويم. سيد رضا طلبه جوانى است كه چند شهر را 
در دوران طلبگى به جست وجوى علم طي كرده 
است و اكنون عمل را گمگشته خود يافته است و 
چاره تشنگى اش را حضور و بهره مندى از كالس 

درس اخالق حاج آقا رحيم ديده است. 
ســيد رضا نمودار انسانى است كه تلخ و شيرين 
دنيا آزمون اوست؛ چه اينكه بر سر ميز رستورانى 
پيتزا بخورى، چه در پشت وانتى و با لباس طلبگى 
در كنار بار منتظر تمام شــدن مســافت باشى، 
چه حاجى بازارى قصه را در حال راندن كشــتى 
مرادش بر درماندگى ات ببينى، چه در پشت دار 
قالى سوسوى چشــمت را براى اتمام كار قالى 
ناكافى بيابى و چه كســى كه تا ديروز با ديدن تو 
ناآرام شــده بود و بهمنى از سخنان نيش دار به 
سمتت رها نموده بود را امروز  در صحن و سراى 
خود و در جستجوى قطره اى آرامش ببينى ؛ اينها 

همه  و همه آزمون االهى است .
مطلب بعدى كه انعكاس آن در فيلم نمود بسيارى 
دارد، نگاه انتقادى به فرهنگ جامعه اســت. اين 
نگاه از همان ابتداي فيلم و در گفت وگوى ســيد 
رضا با كتاب فروش نمود پيدا مي كند. كتابفروش 
پيوند دهنده دو قشــر فرهنگى و تاجر اســت. 
بــه همين دليل به ذائقه دو قشــر اصلى جامعه 
آشــنايى دارد و با علم بــه همين ذائقه، اخالق و 
جست وجوى كتب اخالقى را نبش قبر مي داند. 
كارگردان در صدد است تا جمله «گمشده جامعه 
ما اخالق است» را از كليشه خارج كند و به عنوان 

راهكار به مخاطب ارائه دهد. 
احترام متقابل و به نوعى كامل در خانواده سيد رضا 
نيز راهكار دوم كارگردان در گمشده هاى فرهنگ 
ايرانى است. مخاطب به طور ناخودآگاه در برخورد 
با ســپيده، او را به عنوان نهاد خانواده اى ديگر مد 
نظر قرار مي دهد و پس از آگاهى از ترك برداشتن 

آشيانه وى، به دنبال علت آن مي گردد. تأكيدات 
خانواده سيد رضا و زهرا سادات حتى به اميرعلى، 
عضو چند ماهه خانواده در صدا زدن مؤدبانه، دقيقًا 
به دليل ارائه پاســخ به همان سؤال مقدر قبلى 
است. هرچند تأكيدات دوربين در خصوص القاى 
پيام هاى خود كمى كليشه مي شود، اما از عمق 
پيام نمي كاهد هرچند به عمق آن هم نمي افزايد. 
براى فهم پيام سكانس پيشنهاد زهرا سادات به 
اختيار همسرى ديگر توسط سيد رضا، دو مقدمه 
مورد نياز اســت؛ اول اينكه شــدت عالقه زهرا 
ســادات به سيد رضا و واقع بينى او عامل و موتور 
محركه اين پيشنهاد است. دوم اينكه سيد رضا 
نيز به تمامي  روحيات همسر خود آشناست و براى 
پشــيمان نمودن همسر و براى اينكه اين بحث 
را به ســرعت خاتمه دهد به جاى توبيخ وى و يا 
پاسخ منفى به پيشنهاد زهرا سادات بحث را جدى 
مي گيرد و بحث را ادامه مي دهد تا حس زنانه او را 
كه مطمئناً بارها با آن در طى هشت سال زندگى 
مشــترك روبه رو شده تحريك نمايد. همين دو 
عامل نيز نتوانسته حس زنانه او را در حاشيه نگه 
دارد و بالفاصله پس از جدى شدن بحث حضور 
زن دوم و شوخى سيد رضا در پرداختن به جزييات 
اين پيشــنهاد، زهرا سادات رفتارى از خود نشان 

مي دهد كه در هيچ كجاى فيلم ديده نمي شود.
 اين ســكانس حاوى دو نشانه است؛ اول اينكه 
شــناخت يكديگر در زندگى زناشويى تا چه حد 
مي تواند در مديريت امــور خانواده و به عبارتى 
ايجاد حس خوشــبختى نقش داشته باشد؛ سيد 
رضا با يك ترفند كوچك و استفاده از يك پيشنهاد 
حاكى از ايثار و درك متقابل زهرا سادات او را (در 
پالن بعدى) مملو از حس خوشبختى مي نمايد و 

اين همان ديدن چيزهاى كوچك است. 
دوم اينكه تيتراژ اين فيلم و ديالوگ سيد رضا به 
زهرا ســادات در خصوص اينكه وى قبًال هم به 
اين موضوع انديشيده است، به همراه چند پالن 
ديگر به گونه اى قصه را به مخاطب القا مي كند كه 
گويى موضوع فيلم اختيار همسر دوم توسط يك 
طلبه است. اين پالن و صحبت صريح سيد رضا 
نيز براي تكميل كردن پازل مزبور در ســكانس 

گنجانده شده است. 

بخش پايانى

بدون همديگر نمي پسنديدشان! 
لحظه پيوندشان فرا رسيد؛ اكنون 
اين دو مرواريــد مي خواهند در 
يك صدف قــرار گيرند آن هم 
بنابر خواســت و رضاي صاحب 
دل ها. دو دست را يكي مي كنند 
تا با دستي بلندتر بتوانند به معبود 

نزديك تر شوند. 
«اين طور هم نيست كه بگوييم 

همه جا خانم بايد از آقا تبعيت كند؛ نخير. چنين 
چيزي نه در اسالم داريم و نه در شرع. "الرجال 
قوامون علي النساء" معنايش اين نيست كه زن 
بايد در همه امور تابع شــوهر باشــد؛ نه!  يا مثل 
برخي از اين اروپا نديده هاي بدتر از اروپا و مقلد 
اروپا، بگوييم كه زن بايد همه كاره باشــد و مرد 
بايد تابع باشد؛ اين هم غلط است. باالخره دو تا 
شريك و رفيق هستيد؛ يك  جا مرد كوتاه بيايد، 
يك  جا زن كوتاه بيايد. يكي اينجا از خواســت 
و ســليقه خود بگذرد، ديگري در جاي ديگر، تا 

بتوانيد با يكديگر زندگي كنيد».
«وظايف داخل خانــه زنان، نه اهميتش كمتر 
از وظايف بيروني اســت و نــه اينكه زحمتش 

كمتر اســت؛ شايد زحمتش بيشتر 
هم باشــد. او هم براي اينكه اين 
محيــط را اداره كنــد، به تالش و 
كوشــش احتياج دارد؛ چون مدير 
داخل خانه زنان هستند. آن كسي 
كه اداره مي كند، كدبانوست؛  يعني 
آن كسي كه محيط خانواده تحت 
اشراف اوست. برخي فكر مي كنند 
كه اگر زني مثًال كارش عبارت شد 
از همان كار منزل، اين اهانت به زن اســت؛ نه!  
هيچ اهانت نيست. بلكه مهم ترين كار براي زن 
اين اســت كه زندگي را سر پا نگه دارد. بعضي 
از كارهاي خانه خيلي ســخت است. بچه داري 
از آن كارهاي سخت اســت. شما هر كاري را 
در نظر بگيريد كه خيلي دشــوار باشد، در مقابل 
بچه داري در واقع آســان است. بچه دراي هنر 

خيلي بزرگي است».
«ما به مردها هميشــه سفارش مي كنيم وقتي 
كار دارند، اشــتغال دارند، از خانه و زندگي قهر 
نكنند. ما معموًال به كساني كه براي شان مقدور 
است، سفارش مي كنيم ظهرها را بروند با زن و 
بچه شان باشند. در محيط خانوادگي، غذايشان 

را بخورند، يك ساعتي با هم باشند و بعد بيايند 
دنبال كارشــان. باز حتماً در زمان مناسب، اول 
شب بروند بچه ها را ببينند، مالقات خانوادگي 

حقيقي داشته باشند».
توفيــق نصيب برخي از جوانان ايراني شــد تا 
عقد ازدواجشــان توســط مقام  معظم  رهبري 
خوانده شــود. ايشــان در هنــگام اجراي اين 
مراســم  پربركت، عروس و داماد هاي عزيز را 
با توصيه هايي گران قدر بهره مند مي ســازند. 
حجت االسالم محمدجواد حاج علي اكبري اين 
سخنان گهربار را فصل بندي كرده و در كتابي با 
نام «مطلع عشــق» گردآورده است. اين كتاب 
در انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمي تهران 

از چاپ بيستم هم گذشته است. 
هر چند اين كتاب با محوريت عروس و دامادها 
گرد آوري شــده اســت، اما مطمئن هستم با 
نگاهي به فهرســت آن متوجه خواهيد شد كه 
رهنمودهاي آن براي همه خانواده ها راهگشــا 
و جذاب اســت. اميدوارم زندگي شما هميشه 

مطلعي از عشق و صفا باشد.
آدرس ملي كتاب:
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︫︊︧︐︀ن  ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︐︀ب

ايــن كتاب با توجه به دســتورات 
و توجــه فرامين اســالمى به امر 
مديريت تهيه و تنظيم شده است. 
آنچه در يك جامعه اسالمى به آن 
نياز است توجه به دستورات دينى 
و اســالمى اســت كه سرچشمه 
بسيارى از بركات خواهد بود. توجه 
مديران اسالمى به اين گونه موارد، 
به ويژه دســتوراتى كه در راستا با 

اهداف مديريتى ايشــان اســت، مى تواند راه را 
براى ارتقاى فرهنگى جامعه فراهم آورد و آنچه 
مورد نظر شرع اســت را به ظهور رساند. هرچند 
بحث هاى مربوط به فرماندهى در اين كتاب ناظر 
به مباحث نظامى اســت؛ اما تطبيق شيوه هاى 
مديريتى توسط پيامبر اكرم و توصيه هاى ايشان 
امورى كلى اســت كه مى تواند منطبق بر امور 

ديگر از جمله فرهنگ نيز باشد. 
اين كتاب شامل شــش فصل است. فصل اول 

توجه خواننده را به ضرورت مديريت 
اهداف و چگونگى شكل گيرى اين 
اهداف جلب مى كند. در بخشــى 
از ايــن فصل مى خوانيــم: «امير 
مؤمنان علــى(ع) نقش فرمانده و 
مدير كل را در جامعه به رشــته و 
نخ گردن بند تشــبيه كرده است و 

مي فرمايد: 
و مكان القيم باالمر مكان النظام 
من الخرز، يجمعه و يضمه فاذا انقطع النظام تفرق 
الخرز و ذهب ثم لم يجمع بحذا فيره ابدا: موقعيت 
فرمانده و قيام كننده به امور دين، مانند كار رشته 
است كه مهره ها را جمع مى كند و پيوند مى دهد ، 
اگر رشته بگسلد مهره ها از هم جدا شده پراكنده 
مى گردد و ديگــر هرگز به تمامى جمع نخواهد 
شد». در فصل دوم اين كتاب به شيوه پيامبر اكرم
 در اداره جامعه مسلمين اختصاص يافته كه 
سرشار از درس هاى مديريتى است. فصل سوم 

اين كتاب شامل مسئوليت هاى مديرتى است كه 
شامل ده مسئوليت است؛ از جمله تصميم گيرى، 
برنامه ريزى، سازماندهى، ايجاد هماهنگى، ايجاد 
انگيزه، چاره جوئــى در برابر حوادث پيش بينى 
نشــده، بررســى عوامل پيــروزى و ناكامى، 
جمــع آورى اطالعات و آمار، جــذب نيروهاى 
صالح، و قدردانى و تشويق. خواننده در هر يك از 
 اين موارد با شيوه اسالمى و سيره رسول اكرم
كه با ذكر مثال از زندگى آن حضرت همراه است 
آشنا مى شــود. در فصل چهارم صفات و شرايط 
يك مدير اسالمى بيان مى شود. در فصل پنجم 
نمونه هايى از مديريت و فرماندهى اسالمى ذكر 
مى شود. در فصل آخر نيز نويسنده سفارشاتى از 
حضرت علىq كه به مديران اسالمى بيان شده 

است را ذكر مى كند. 
اين كتاب به دســت حضرت آيت ا للّـــه مكارم 
شيرازى و توسط انتشارات هدف به چاپ رسيده 

است. 
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