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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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︦ ﹝﹠ــــ︊︣  ︨︣و

︦﹀﹡ ﹟︣︠آ ︀︑ ،﹏︀︧﹝﹛ا ﹫︲﹢︑ ﹤﹛︀︨ر
مبلّغى را مى شناسم كه يك رساله توضيح المسائل قديمى از حضرت امام  را هميشه همراه دارد. انگار بدون آن تبليغش، تبليغ 

نمى شود. پرسيدم چرا اين رساله رنگ و رو رفته را دست مى گيرى؟ چاپ هاى بهترش هم هست. گفت: نه! اين فرق مى كند. اين يادگار 
رفيق شهيدم است كه تا آخرين لحظه همراهش بود. اين مبلّغ، مقّيد است هر جا سخنرانى مى كند، كوتاه يا بلند، رساله را از جيبش بيرون 

مى آورد و چند مسأله مى خواند. مى گويد مردم خيلى از مسأله گويى استقبال مى كنند.
پيشينه مسأله گويى را شايد بتوان به قدمت پيامبران صاحب شريعت باز گرداند. اگر بگوييم مهمترين رسالت پيامبران و امامان بيان 
احكام شرعى است، سخن به گزافه نگفته ايم. پيش از بيان مسائل اعتقادى و اخالقى، اولين رسالت مبلّغان دين نيز به تأسى از رهبران، 

مسأله گويى است. سّنتى كه از زراره ها و محمد بن مسلم ها به يادگار مانده. همان ها كه در كوفه به فراز منبر مى رفتند و احكام مى گفتند. 
مسأله گويى يك فّن است و بايد با هنرمندانه بيان شود. اين مهارت كه چه احكامى را به چه كسانى، در چه زمانى و چگونه بگوييم نيازمند 

فراگيرى است  و ما در اين شماره باب اين موضوع را گشوده ايم.
شايد آن شهيد كه تا لحظه شهادت، رساله توضيح المسائل را همراه داشت، مى خواست بگويد: تا آخرين لحظه از فراگيرى وظايف دينى 

خود نبايد غفلت كرد. 

«اي احمد! عبادت ده قســمت است كه نه قســمت آن طلب روزي حالل است، پس اگر 
خوراك و نوشيدني ات پاك و حالل باشد در پناه و حمايت من هستي». 1

در بين مســئوليت هاى انسانى، مسئله درآمد مشروع و حالل گاه بيشتر از خود درآمد مورد 
دغدغه بوده اســت؛ از درآمدهاى تجار و كســبه عادى گرفته تا تعامالت كالن اقتصادى 

حاكميت كه سود و زيان آن به نفع و ضرر كل جامعه مربوط مى شود.
اين موضوع مهم انديشمندان جوامع را بر آن داشت كه مبتنى بر همين نكته، ادوار زندگى 
بشــر را تقسيم بندى نمايند. برهمين اساس نيز مكاتب مختلفى كه سرمايه و گردش پول 
محور اصلى آنهاست شكل يافت؛ از جمله مكتب ماركسيسم، نظام سرمايه دارى و... . اما در 
ميان اين آراء متشتت كه درباره كسب درآمد مشروع و زندگى مرفه وجود دارد تنها نگاهى 
كه مى توان مدعى شد متعادل ترين روش را برگزيده، روش و اسلوب اقتصاد دينى است.

از آنجا كه قرآن كريم هدف ارسال انبياء و انزال كتب آسمانى را اقامه قسط مى داند، لذا به 
ضرس قاطع مى توان گفت كه تمامى انبياء الهى در موضوع كسب درآمد حالل و ترك 
حرام آن برنامه ويژه اى ارائه نموده اند كه از جمله مصاديق آنها شعيب نبىq است. 

بر اين اســاس نص آيات و روايات روش كسب حالل و درآمد مشروع را زمينه ساز اصلى 
زندگى پاك و طاهر مى داند. سالمت و امنيت روحى و جسمى بشر در داشتن اموالى است 

كه منبع كسب آن حالل باشد و حق كسى در آن ضايع نشده باشد.
قرآن از يك ســو با نهــى از اكل مال به باطل، مال يتيم، معاملــه ربوى و.... كه بخش 
كوچكى از توصيه هاى ســلبى آن است، به موضوع درآمد مشروع و حالل اشاره داشته و 
از ســوى ديگر با توصيه ايجابى به دادن انفال، زكات و خمس اجازه انباشت ثروت هاى 

فوق العاده را از جامعه مى گيرد كه موجب تعادل مالى جامعه انسانى مى شود.
اين توصيه هاى ســلبى و ايجابى به خوبى نقش مسجد را در فرايند فرهنگ سازى اقتصاد 
جامعه دينى روشــن مى نمايد. اگر مســجد را صرفًا  محلي براى عبــادات تعبدى ندانيم، 
مى تواند چهار راه اصلى كنترل روابط اقتصادى جامعه دينى و ايمانى باشد؛ چنان كه سنت 
ســاخت مسجد در وسط بازار كه بيشترين محل رفت و آمد است، از قديم االيام در تمامى 
جوامع اسالمى رواج داشته است؛ زيرا اين مسجد است كه پايگاه اصلى ترويج و تعليم روش 

مشروع و حالل درآمدزايى و ثروت اندوزى است.
در برخى از محل هاى قديمى تهران و اصفهان مسجد و حوزه علميه در قلب تپنده اقتصادى 
شهر يعنى بازار حضور دارد. همنشينى امام مسجد و نيز طالب در كنار بازاريان يك رابطه 
دوطرفه بود كه هم باعث ترويج فرهنگ درآمدزايى حالل و مشروع مي شد و هم طالب را 
با آخرين موضوعات و ابتالئات روزمره زندگى مردم با خبر مى ساخت. اين رابطه دوسويه 
مســجد و بازار در طول تاريخ باعث خيرات و بركات فراوانى گرديده است كه از جمله آنها 

انقالب شكوهمند اسالمى است.
موضوع اقتصاد مقاومتى نيز كه از جمله مطالبات اخير مقام معظم رهبرى(مدظله) از دولت 
و ملت ايران اسالمى است نياز به ترويج، تبيين و اطالع رسانى گسترده اي دارد كه براى آن 

پايگاهى قدرتمندتر و سازنده تر از مسجد نمى توان يافت.
پي نوشت:

١.: «︀ ا﹞︡! ان ا﹜︺︊︀ده ︻︪ــ︣ه ا︗︤اء ︑︧︺﹥ ﹝﹠︀ ︵﹙︉ ا﹜﹑ل ﹁︅ن ا︵﹫︉ ﹝︴︺﹞﹉ و ﹝︪︣︋﹉ ﹁︃﹡️ ﹁﹪ ﹀︷﹪ و ﹋﹠﹀﹪» (ري 
︫︣ي؛ ﹝﹫︤ان ا﹜﹊﹞﹥؛ ︻﹠﹢ان «︻︊︀ده» ذ﹏ ا﹡﹢اع ا﹜︺︊︀ده (︋︀ب ٢٤٩٤) ﹁﹪ ︡︒ ا﹜﹞︺︣اج).

﹋︀ر﹎ــــــــ︀ه ا﹇︐︭ـــــــــ︀د د﹠ــــــ﹩
﹤﹛︀﹆﹞︨︣



مى شــود. در آمارگيرى ها نســبت سؤاالت 
احكامى مردم به ســاير ســؤاالت اعتقادى يا 

اخالقى شان قابل مقايسه نيست. 
ســابقه مســئله گويى برمى گردد بــه زمان 
ائمه. در جوامع روايى ما اغلب سؤاالتى كه 
از ائمه مى شده سؤاالت احكامى بوده است؛ 
مسئله گوى اصلى در حقيقت امام معصوم بوده 
اســت. مأموريت اول ائمه بيان حالل و حرام 
مردم است. مســئله گويى يعنى بيان حالل و 
حرام خداى متعال. اين ســابقه برمى گردد به 
صدر اسالم و زمان خود رسول ا للّـه و زمان خود 

 .ائمه
 لطفاً به برخــى از روش هاى بيان احكام 

شرعى اشاره بفرماييد.
 يك روش مســئله گويى اين است كه ابتدا  به  
ساكن خودمان برويم در جمع احكام بگوييم. 
روش ديگر پاسخ به سؤاالت احكامى است كه 
ائمه هر دو روش را داشتند. بعدها اين مسئوليت 
به علمايى مثل جناب زراره، محمد بن مســلم 
و... منتقل شــده اســت. اينها در كوفه كرسى 
احكام گويى داشتند؛ مثل االن نبوده كه اگر فرد 
منبرى خيلى احساس تكليف كند دو دقيقه هم 
احكام بگويد. اساساً منبر آنها احكام بوده است. 

در زمــان غيبت حضرت ولى عصر ارواحنا فداه 
بزرگان از علماى ما هميــن طور بودند؛ يعنى 
در خانه شــان باز بوده است براى پاسخگويى 
به مســائل شــرعى مردم. يكى از روش هاى 
پاسخگويى، پاسخ به استفتائات مردم و ديگرى 
بيان احكام بوده اســت. يكى ديگر از روش ها 
تأليف احكام به اشــكال مختلف بوده است كه 
علما جزو مســئوليت هاى اصلى خودشان به 

حساب مى آوردند. 
ما مى خواهيم برگرديم به همان سنت؛ يعنى ما 
مى خواهيم براى مردم بايد اعتقادات، مسائل 
اخالقى و مسائل اجتماعى هم بگوييم؛ اما آنچه 
كه مهم اســت اين است كه مردم را آشنا كنيم 
به حالل و حرام شــان. هدف ما اين است كه ما 
برگرديم به همان رويه سلف صالح كه علماى ما 
بودند. در حقيقت برگرديم به روش و رويه ائمه 
طاهريــن  اجمعين كه اهميت مى دادند به 
بيان احكام؛ البته بايد بعضى از روش ها را تغيير 

بدهيم.
 چه روش هايى را براى مسئله گويى ائمه 

محترم جماعات پيشنهاد مى فرماييد؟
روش هاى بيان احكام متفاوت است و هر روشى 
هر جايى جواب نمى دهند. هر روشــى مناسب 

مكان و زمان و مخاطبان خاصى اســت. نكته 
ديگر اينكه مســجد پايگاه بيان احكام است و 
فقط جاى برگزارى نماز جماعت نيســت. نماز 
جماعت بايد ابزار باشد براى اهداف بلندتر. يكى 
از هدف هاى مهم اين است كه مردم با وظايف 
خودشان آشنا بشوند. پس اينكه امام جماعت 

اهميتى به احكام ندهد پسنديده نيست.
 درباره روش ها بايد گفــت كه اتخاذ روش ها 
تجربى اســت و هر امام جماعتى با تجربه خود 
يك روش جديدى را ابداع مى كند. آنچه ما در 
طول ساليان تجربه كرده ايم و در سطح وسيعى 
عملى شــده اســتـ  از جمله در حرم مطهر 
حضرت فاطمه معصومه اين بوده است كه 
بين نماز ظهر و عصر و يا بين نماز مغرب و عشاء 
دو دقيقه احكام مى گوييم. بازخورد اين روش 
بسيار مناسب بوده است. در اين روش بايد چند 
چيز را مد نظر قرار بدهيم: بين دو نماز نبايد مردم 
را كه آمدند سريع به فضيلت نماز جماعت برسند 
معطل و دلزده كنيم و احكام را با سليقه گزينش 

كنيم و اولويت ها را در نظر بگيريم.
 چه موضوعاتى اولويت دارند؟

گر چه نبايد از موضوعات عبادى غافل بود، ولى 
بايد توجه داشت كه موضوعات عبادى فراوان 
و معامالت يا مسائل خانواده كمتر براى مردم 
گفته شده اســت. اكنون در جامعه خودمان به 
وفور به سقط جنين مبتال هستيم. موارد روابط 
زن و مرد و روابط دختر و پســر نامحرم، وسائل 
ارتباط جمعى مثل اينترنت و موبايل و... بسيار 

مهم است. انتخاب موضوع خيلى مهم است. 
روان گويــى احكام يعنى از اصطالحات فقهى 
و علمى اى كه مردم متوجه نمى شــوند، پرهيز 
بكند. رعايت اختالف فتاوا هم مهم است. گاهى 
بيان فتاواى اختالفى به جاى اينكه مشكلى را 
حل بكند، مردم را گرفتار مى كند. ما در ســتاد 
احكام جزوه اى درباره تفاوت احكام منتشــر 

كرديم كه مناسب ائمه جماعات است.
 حكمى كه مورد اختالف مراجع اســت را 

چگونه بايد طرح كرد؟
ما اين كار را تقريباً تا حدى آســان كرديم. اوًال 
مردم نبايد تصور كنند كــه ما اختالف فتواى 
فراوان داريم. مســائل اختالفى دو دسته است 
كــه بعضى هايشــان مهم هســتند. مثًال در 
بحث خمس بر هديه كه ما در اين مســئله دو 
نظر داريم، ســعى كنيم نظر مشهور را بگوييم؛ 
مشهور يعنى آنكه اكثر روى آن تكيه كرده اند. 

﹝﹠︊︣ ﹞ ︀رت

️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ و﹫︡︎﹢ر: ︖

︣︻ــــــ﹩ ︋﹫ـــــــ︀ن ا﹊︀م ︫
 ️ ︀﹜ــــــ  او﹜﹫ـــــ﹟ ︨ر
ا﹞ـــــــــ﹥ ا︵︀ر ︋ـــــــــ﹢د

به كوشش سيد محمد مهدى  هاشمى
اشاره:

مسئله گويى از اركان مهم تبليغ است. ركنى كه راه و رسم بندگى را به بندگان خدا مى آموزد. مسجد 
كه خانه بندگى خدا و عبادت است، بايستى در وهله نخست مكان يادگيرى احكام روزمره نمازگزاران 
باشد. اما چگونگى بيان احكام شرعى بر حسب مخاطبان و اينكه چه موضوعاتى اولويت بيشترى 
دارند و ده ها نكته مسئله گويى ديگر، سؤاالتى است كه ما از يكى از كارشناسان خبره احكام و اساتيد 

سطوح عالى حوزه علميه قم، جناب حجت االسالم والمسلمين حسين وحيدپور پرسيديم.
وى سال 1338 در شهر تهران به دنيا آمد، وارد حوزه علميه شد و از محضر اساتيد بزرگوار حوزه از 
جمله مرحوم آيت ا لّلـــه العظمى حاج شيخ جواد تبريزى كسب فيض كرد. حجت االسالم 
والمسلمين وحيدپور عضو ستاد ترويج احكام است و در برنامه هاى زالل احكام و 

اتاق فكر احكام و فقه راديو معارف همكارى دارد. 

 روش هــاى جذاب ســازى بيان احكام 
شرعى چگونه است؟

جذابيت بيان احكام به عوامل مختلف بستگى 
دارد. بين دو نماز نمى توان از وسايلى مانند تخته 
استفاده كرد؛ زيرا دو دقيقه بيشتر وقت نيست؛ 
اما بهره گيرى از وسايلى مانند پاورپوينت خيلى 
خوب است. اگر نشود از آن ابزارها استفاده شود، 
چاره اى نيســت جز اينكــه جذابيت در كالم، 
سخن رسا، روان، شفاف و مخاطب فهم باشد. 

 چه راهكارهايى بــراى عالقه مند كردن 
مردم به دانســتن احكام شرعى پيشنهاد 
مى كنيد؟ چه كار بكنيم كه مردم ســؤاالت 
خصوصى شان را بتوانند با ائمه جماعات در 

ميان گذارند و اعتماد كنند؟ 
راهكارهــاى مختلف دارد كــه همزمان بايد 
پيگيرى شــود. يكى اين اســت كه مردم را با 
جايگاه ويژه احكام آشنا كنيم. مردم تا اهميت 
احكام را درك نكننــد دنبالش نمى روند. بايد 
رسانه، منبر، مسجد و مدرسه مردم را با جايگاه 
احكام و اهميت آن آشــنا كنند. اگر اين اتفاق 
بيفتند مردم خودبه خود احســاس تشــنگى 
مى كنند. همزمان با اين عامل، عامل رفتارى ما 
مخصوصاً ائمه جماعات بسيار مهم است. ائمه 

جماعات ما چقدر در دسترس مردم 
هستند؟ امام جماعتى كه آخر اذان 
مى آيد و مى رود در محراب و وقتى 
ســالم نماز را مى دهد از مسجد 
خارج مى شــود طبيعتاً فرصتى 
براى مردم ايجاد نمى كند كه از او 
سؤالى كنند. امام جماعتى كه قبل 
از اذان بيايــد و به مردم اعالم كند 
كه من مى آيم و مى نشــينم براى 
پاسخگويى به سؤاالت شما و در 
اختيار شما هســتم، موفق است. 
عامل سوم علميت است. مردم ما 
كامًال تشخيص مى دهند كه امام 
جماعت آيا سواد دارد يا ندارد. اگر 

تشــخيص دادند كه اين امام جماعت علميت 
و قدرت پاســخگويى دارد از او سؤال مى كنند. 
عوامــل ديگر اين اســت كه امــام جماعت 

چهره اش جذاب و بيانش زيبا باشد.
اميدواريم كه ائمه جماعات در جايگاه ويژه اى 
كه دارند مردم را به اين مسئله مهم هدايت كنند. 
ما نيز تا حدى كه امكانات داريم در ستاد ترويج 
احيــاى احكام در حوزه علميــه قم در خدمت 

آقايان ائمه جماعات هستيم.

اين مسئوليت به 
علمايى مثل جناب 

زراره، محمد بن مسلم 
و... منتقل شده است. 

اينها در كوفه كرسى 
احكام گويى داشتند؛ 

مثل االن نبوده كه 
اگر فرد منبرى خيلى 

احساس تكليف كند دو 
دقيقه هم احكام بگويد. 
اساساً منبر آنها احكام 

بوده است. 

 سابقه مسئله گويى و احكام به كجا برمى گردد؟ اين كار، كار 
جديدى است يا از گذشته بين علما و روحانيون سابقه داشته 
است؟ چه كسانى به مسئله گويى و احكام اهميت مى دادند و 

چه كسانى در مسئله  احكام گويى برجسته بودند؟ 
بحث احكام گويى زيربناى بسيار مستحكمى يا به تعبيرى 
پشتوانه بسيار مهمى دارد. احكام بخشى از معارف سه گانه 
دين است كه دو بخش ديگر آن اعتقادات و اخالق است. 
هر مسلمانى از آغاز تا پايان زندگى روزانه اش 
با رفتارهاى مختلفى در حوزه هاى گوناگون 
مواجه اســت و طبيعى اســت كــه براى 
همــه اين رفتارها بايد نظر شــريعت را بداند. 
خصوصيت دوم اين اســت كه موضوعات احكام 
بسيار گسترده تر از اخالق و اعتقادات است. اعتقادات 
و اخالق موضوعات خاص خودش را دارد؛ نه كمتر 
مى شود و نه بيشتر؛ اما در حوزه احكام با گستردگى 
موضوعات مواجه هســتيم. روزى نيســت 
كه ما ده هــا موضوع جديد روبه روى مان 
نباشد؛ چون به تناسب پيشرفت علم 

موضوعات بيشتر خواهند شد. 
به همين جهــت يك روحانى كه 
مسئوليت پاســخ گويى نيازهاى 
دينى مــردم را دارد در قدم اول با 
ســؤاالت احكامى مــردم مواجه 

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٧١
 ﹟ــ︣ورد﹁
١ ٣ ٩ ٣

٥



︣︊﹠﹞ ︩﹫﹁ ﹤﹡﹢﹝﹡  ︣︊﹠﹞

︩﹠︣ ﹝︀در ︗︀ن آ﹁
︣ه ﹁︀︵﹞﹩ ﹝﹢︲﹢ع: ︗︀﹍︀ه ر﹁﹫︹ ﹝︀در در ︨﹫

سيدمحمدمهدى هاشمى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

 ﹤﹚︵ ﹟︋ ︵﹙ــ﹤ 
يكى از مســلمانان 
مدينه، بيمار شــده 
بود. رســول اكرماز او عيــادت كرد و 
فرمود: اى طلحه حالت چگونه است؟ طلحه 
گفت: اى رســول خدا! مرگ است! مرگ 
است! رســول اكرم فرمود: در اين حال چه 
مى بينى؟ طلحه گفت: فرشته اى خشن و 
وحشتناك مى بينم كه به من مى گويد: اى 
طلحه به ســوى آتش بيا. پيامبر اكرم

متوجه مادر طلحه شــد و فرمود: فرزندت 
چگونه آدمى بود؟ مادر پاسخ داد: پسرم بسيار 
ترش رو و غضبناك بود. رسول خدا فرمود: 
فرزنــدت را درياب. دو ركعت نماز بخوان و 
سپس براى فرزندت طلب آمرزش كن. مادر 
طلحه بلند شد و پس از دو ركعت نماز برايش 
طلب مغفرت كرد و از او گذشت. در همين 
هنــگام پيامبــر اكرم فرمــود: طلحه چه 
مى بينى؟ پاســخ داد: آن فرشته خشم آلود 
رفت و اينك فرشته اى نيك صورت آمده و 
1به من مى گويد: اى طلبه به سوى بهشت بيا. 

در دو ماه جماديين كه مناســبت هاى فاطميه اول ودوم 
وهمچنين ميالد حضرت زهرااست عالوه بر يادآورى 
فضايل و مناقب آن بانوى گران قدر، يادآور مقام زن، همسر 
و مادر اســت و به همين علت روز والدت اّم ابيها روز زن و مادر نام گرفته اســت. 
اميرالمؤمنين علىدرباره مقام و منزلت حضرت صديقه كبرىمى فرمايد: 
«﹁﹢ا ﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝︀ ا︾︱︊︐︀ و ﹐ ا﹋︣﹨︐︀ ︻﹙﹩ ا﹝︣ ︱︊﹇ ﹩︐︀ ا ﹜ّ﹙ـ﹥، و ﹐ ا︾︱︊︐﹠﹩ و ﹐ 
︻︭️ ﹜﹩ ا﹝︣ا و ﹜﹆︡ ﹋﹠️ ا﹡︷︣ ا﹜﹫︀ ﹁︐﹠﹊︪︿ ︻﹠﹩ ا﹜﹞﹢م و ا﹐︤ان؛ به خدا قسم 
او مرا غضبناك نكرد و مرا مجبور به كارى نكرد تا اينكه خداوند جان او را گرفت و 
من را ناراحت و در كارى از من ســرپيچى نكرد و هنگامى كه به او نگاه مى كردم 
تمــام هم و غم من از بين مى رفت. حضرت زهراهميشــه كار خانه و تربيت 
فرزندان را به كار خارج از خانه مقدم مى داشــت و تا مى توانســت از خانه بيرون 

نمى رفت». 2
در حديث ديگرى از اميرالمؤمنين علىروايت شده است: «روزى نزد رسول 
خدا بوديم كه از ما پرسيد: چه امرى براى يك زن بهتر است؟ ما نتوانستيم جواب 
آن را بگوييم تا اينكه از نزد آن حضرت پراكند شديم و من به خانه آمدم و نزد فاطمه 
اين سؤال را مطرح كردم و ايشان گفت: بهترين چيز براى يك زن اين است كه او 

مردان را نبيند و مردان او را نبينند». 3
در روايــت ديگرى از عالقه و نقش حضرت زهــرادر تربيت فرزندان صالح 
و فراهم كردن منزلى آرام براى خانواده اشــاره شــده است. حضرت امام صادق
فرمودنــد: «حضرت على و فاطمه زهرا درباره نحوه تقســيم كارهاى 
منزل ســخن مى گفتند و براى حل اين مسئله نزد پيامبر اكرمرفتند و پيامبر 
كارهاى مربوط به بيرون از خانه را بر عهده حضرت علىو كارهاى مربوط به 
داخل خانه را بر عهده حضرت فاطمهگذاشتند. صديقه طاهره به قدرى از اين 
تقسيم بندى خوشحال شد كه گفت: جز خدا كسى نمى داند تا چه اندازه من از اين 
تقســيم خوشحال شدم كه رسول خدا كارى را كه موجب تماس با مردان است از 

من برداشته است». 4
اما درباره مقام مادر بايد گفت به خوبى مى توان از اين حديث معروف رســول خدا
كه فرمودند «بهشــت زير پاى مادران است» 5 به جايگاه رفيع مادر پى برد. 
بدون شك اين جايگاه بسيار رفيع است تا آنجا كه در روايتى ديگر از حضرت رسول 
اكرمآمده است: «اگر در هنگام نماز مستحبى پدرت تو را فرا خواند، نمازت را 

قطع نكن؛ ولى اگر مادرت تو را خواند، نماز را قطع كن». 6

حضرت اميرالمؤمنين علىبه فرزندشان حضرت امام 
حسندرباره رفتار با زنان مى فرمايد: «﹐ ︑﹞﹙﹈ ا﹜﹞︣أة 
﹝﹟ أ﹝︣﹨ــ︀ ﹝︀ ︗︀وز ﹡﹀︧ــ︀ ﹁︅ّن ا﹜﹞︣أة ر︀﹡﹤ و﹜﹫︧ــ️ 
︋﹆︣﹝︀﹡﹤؛ به زن بيش از آنچه تحمل دارد، كارى مده؛ زيرا زن ريحانه است نه كارفرما 
[و تحمل كارهاى مردانه را ندارد]»؛7 . براى آن حوصله و تحملى كه زن در تربيت 
فرزند صالح دارد تا منشــأ خدمات و بركات باشد، جايگزينى نيست و بالعكس زن 
تحمل كارها و فشارهاى جسمى و روحى بيرون از خانه را ندارد و اين باالترين نعمت 
الهى اســت و كمال عدالت در دســتگاه منظم خلقت است. همان طور كه زن در 
كارهاى بيرون از خانه و كارهاى بدنى ضعيف است، مرد نيز در كارها و نقش هايى 
︋ّ﹠︀ ا﹜︢ی أ︻︳ى ﹋ّ﹏  كه زن ايفا مى كند، ناتوان است. خداوند متعال مى فرمايند: «ر
﹙﹆﹥ ︔ّ﹛ ﹨︡ى». 8 خداوند هر آنچه الزمه ادامه حيات انسان است، به او عطا  ︫﹩ء︠ 

فرمود و هدايت كرد.

در كتاب خصائص الفاطميه از جابر ُجعفى روايت شده است 
كه امام صادقفرموند: رســول اكرمفرمودند كه 
 ️﹆﹚ خداوند تبــارك و تعالى مى فرمايد: «﹜ــ﹢ ﹐ك ﹜﹞︀︠ 
﹙﹆︐ــ﹈ و﹜ــ﹢ ﹐ ﹁︀︵﹞﹤ ﹜﹞︀  ا﹐﹁ــ﹑ك و﹜ــ﹢ ﹐ ︻﹙﹩ ﹜﹞ــ︀︠ 

10.«︀﹝﹊︐﹆﹚︠
بر عالميان رحمت رحمان زهراست

در هر دو جهان سرور نسوان زهراست
نورى كه دهد شاخه طوبى از اوست
كوثر كه خدا گفته به قرآن زهراست

پى نوشت:
︣ ا﹜﹙︀﹜﹩؛ ص٧٧ ﹫︣ازی، ﹝﹫︣زا ︻﹙﹩ ا﹋︊︣؛︋  ١ . ﹡﹢اب︫ 

︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج٤٣، ص٨٨، ح١٥٧. ٢ . ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 
٣ . ار︋﹙﹩، ︻﹙﹩︋ ﹟ ︻﹫︧﹩؛ ﹋︪︿ ا﹜︽﹞﹥؛ ج٢، ص٩٢؛ ا︮﹀︀﹡﹩، ا︋﹢﹡︺﹫﹛؛ ﹙﹫﹥ ا﹐و﹜﹫︀ء؛ ج٢، ص٤٠؛ ﹝︐﹆﹩ ﹨﹠︡ی؛ 

﹋﹠︤ ا﹜︺﹞︀ل؛ ج٨، ص٣٨٥.
︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج٤٣، ص٨٩. ٤ . ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 

٥ . ﹡﹢ری، ﹝﹫︣زا︧﹫﹟؛ ﹝︧︐︡رک ا﹜﹢︀︨﹏؛ ج١٥، ص١٨٠.
٦ . ﹨﹞︀ن، ص١٨١.

٧ . ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥.
 .٨ . ︵﹥: ٥٠

︀را﹐﹡﹢ار، ج ۴3، ص ۵0، ح ۴7.  ︋،﹩︧﹚︖﹞ ︣﹇︀  ︋︡﹝﹞ .٩
﹫︡︡﹝﹞︧﹫﹟؛ ا﹜︖﹠﹤ ا﹜︺︀︮﹞﹤؛ ص١٤٨؛ ﹝︣﹡︡ی، ﹝﹢﹜﹩ ا︋﹢﹜︧﹟؛ ﹝﹙︐﹆﹩ ا﹜︣︊﹟؛ ص١٤.  ︨،﹩﹡︀︗︣﹫﹞ .١٠

براى بهره گيرى از سبك 
زندگى فاطمى، به بخش 
مهــم همــكارى اعضاء 
خانواده به يكديگر بايد اشاره كرد. از آنجا كه جامعه 
زنجيره اى اســت كه از حلقه هاى به هم پيوسته 
خانواده تشكيل شده اســت، پس قوام هر حلقه 
خانواده به استحكام جامعه كمك مى كند. خانه 
محل تربيت نسل آينده اجتماع است و اين مهم 
تنها در محيطى سرشــار از آرامش، اميد به خدا و 
همكارى اعضاء ميسر است. دين مبين اسالم هر 
جا به ارزش اخالقى يا اجتماعى اشاره دارد، نمونه 
و الگــو نيز ارائه مى دهد و خانــواده الگو، خانواده 
نورانى اميرالمؤمنين و فاطمه زهرا   است. گر 
چه طبق حديثى كه ذكرش گذشت، پيامبر اكرم
 وظايف بيرون از خانه را بر دوش حضرت على
 و وظايف داخل خانه را بر عهده صديقه كبرى 
 گذارد ولى اين مانع از آن نشد كه اميرالمؤمنين
همسر خويش را در كارهاى خانه تنها گذارد. 
در روايتى از حضرت امام صادق آمده اســت:  
دخل رسول ا للّـــه على على فوجده هو 
و﹁︀︵﹞ــ﹤ يطحنان فى الجاروش فقال النبى 
أّيكما أعيى؟ فقال على : ﹁︀︵﹞﹤ يا رسول 
ا للّـه. فقال لها: قومى يا بنّيه، فقامت وجلس النبى 

موضعها مع على فواساه فى طحن الحّب 9
روزى پيامبر اكرم وارد خانه حضرت على شد 
و مشاهده فرمود كه او و دخترش در حال آرد كردن 
گندم هستند، پرســيدند: كدام يك از شما خسته 
تريد؟ اميرالمؤمنين فرمود: فاطمه يا رسول 
ا للّـه. پس به دخترش فرمود برخيز و  خود به جاى 
او نشست و با حضرت على مشغول آرد كردن 

گندم شد.
 اين حديث به وضوح همكارى حضرت على

در كارهاى منزل را گوشزد مى كند.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٧١
 ﹟ــ︣ورد﹁
١ ٣ ٩ ٣

٦٧



︣︊﹠﹞ ︩﹫﹁ ﹤﹡﹢﹝﹡  ︣︊﹠﹞ بعد از شــهادتحضرت علــى
حضرت فاطمهوقتى مى خواست 
ازدواج كند با برادرش عقيل مشورت 
كرد تا براى او همســرى بيابد كه زاده دالوران عرب باشــد؛ 
بنابراين زنى به نام فاطمه دختر خرام بن خالد بن ربيعه براى آن 

حضرت پيشنهاد شد.
نوشــته اند وقتى فاطمه كالبيه وارد خانه اميرالمؤمنين شد 
خدمت آن حضرت عرض كرد: «خواهش مى كنم اســم مرا 
عوض كنيد. فرمودند: چرا؟ عرض كرد: آقا وقتى اســم من را 
صــدا مى كنند، بچه هاى فاطمه زهراكوچك اند و حالتى 
پيدا مى كنند. من نمى توانم تحمل كنم. اسم ديگرى براى من 
انتخاب كنيد. بعدها اميرالمؤمنين او را ام البنين خطاب كردند. 
مى گويند هنوز به در خانه نرسيده توقف كرد. قوم و خويشانش 
گفتند: چرا نمى روى؟ گفت: بچه هاى فاطمه زهرا بايد بيايند 
من ببينمشان بعد وارد اين خانه بشوم. هنوز وارد خانه نشده، 
فرزندان فاطمه زهراآمدند. نشســت روى زمين و آنان را 
بغل كرد و بوســيد. گفت: عزيزانم مــن نيامده ام اينجا جاى 
مادرتان را بگيرم. من كنيز مادرتان فاطمه زهرا هســتم. من 

آمده ام به بچه هاى فاطمه زهرا خدمت كنم». 5
كربال محل درخشــش شــخصيت ام البنين است. از ميان 
جوانمــردان جاودانه تاريخ، عباس بن علىتنديس ادب 
و شجاعت، درخششــى دارد به وسعت تمامى هستى و اين 
درخشندگى نيست مگر از پشــت چهره مهربان و برجسته 
مادرى به نام ام البنين. عباس شــخصيتى است كه  دوست 
و دشــمن در مقابل عظمت و شــخصيت و دالورى هايش 
ســر تعظيم فرود مى آورد. حضرت ســجاددر تمجيد از 
مقام و منزلت و شــخصيت عظيم آن بزرگوار مى فرمايد: «و 
 ︹ُ﹫﹝︗َ︀ِ︋  ﹤ُ︴ُ ِ︊ ︽َ ﹥ٌَ﹛ ِ︤ ا ﹜ّ﹙ـــ﹥ِ َ︑︊︀َرَك وَ︑︺︀﹜﹩ ﹜ََ﹞﹠ َ︡ اِنُ ﹜﹙َ︺︊︀سِ ِ︻﹠
ــَ︡آِء َ﹢َم ا﹜ِ﹆﹫︀َ﹝ِ﹤؛ براى حضــرت ابوالفضل نزد خداوند  ّ︪ ا﹜
تبارك و تعالى مقام شــامخى است كه همه شهيدان در روز 
قيامت به آن غبطــه مى خورند».6  همچنين امام صادق
 َ︢ ﹁ِ︀﹡ ﹩﹚︻َ ﹟ُ ﹠ــ︀ ا﹜َ︺︊︀ُس︋  در اين زمينه مى فرمايند: «﹋︀َن َ︻﹞ّ
︉َ ا﹐﹞︀ن؛ عموى ما عباس بن على بصيرتى  ِ︀ ِة︮  َ︣ ﹫َ︭︊ ا﹜

نافذ و ايمانى استوار داشت». 7
واليتمدارى ام البنين نسبت به ساحت مقدس اميرالمؤمنين

در خون عباس جريان مى يابد و دركربال به واليتمدارى 
عباس نسبت به امام حســينتبديل مى شود. در كربال 
زمانى كه شــمرـ  ﹜︺﹠﹤ ا﹜ّ﹙﹥ عليهـ  بــراى عباس و برادرانش 
امان نامه مى آورد، عباس مى گويد: «دســتت بريده باد... آيا 
برادر و آقايمان حســين پســر فاطمه را رها كنيم و خود را در 

اطاعت ملعونان و فرزندان لعينان قرار دهيم؟» 8

اين كالم عباس ثمره تربيــت واليى ام البنين بود. مورخان 
مى گويند: عباس بن على هرگاه حســينرا صدا مى زد، 
از واژه «يا موالى» و «يا ســيدى» استفاده مى كرد و كمتر 
اتفاق مى افتاد كــه او را با لفظ برادر صدا كند. اين درس ادب 
را از كودكى آن گاه كه ســر بر دامن اولين معلم خود، ام البنين 

مى نهاد، آموخت.
ايمان و وفا سايه باالى تو بود 

ايثار على نقش به سيماى تو بود
گر لب نزدى به آب دريا عباس

  درياى ادب ميان لب هاى تو بود 9
از مظاهــر بصيرت و بينــش اين بانو كه مبتنــى بر علم و 
معرفت اوســت، جريان صحبت او با بشير است. بشير پس 
از واقعه كربال به مدينه باز مى گردد و از وقايع جانســوز كربال 
و كرباليى ها براى اهل مدينه سخن مى گويد. ابن حيون در 
شــرح االخبار خود از قول مامقانى نقل مى كند: پس از واقعه 
كربال بشير در مدينه ام البنين را مالقات مى كند تا خبر شهادت 
فرزندانــش را به او بدهد. ام البنين پس از ديدن وى مى گويد: 
از حســين خبر بده. بشير مى گويد: عباس را كشتند. ام البنين 
باز مى گويد: ازحسين مرا خبر بده. بشير به همين ترتيب خبر 
شــهادت هر چهار فرزند بزرگوارش را به او مى دهد. ام البنين 
بــا صبر و بصيرتى بى نظير مى گويد: «يا بشــيراخبرنى عن 
ابى عبدا للّـــه الحســين اوالدى و من تحت الخضراء كلهم 
فداء البى عبدا للّـه الحسين؛ فرزندان من و همه آنچه زير اين 
آسمان است فداى اباعبدا للّـه». آن گاه كه بشير خبر شهادت 
امام حسين را به او مى دهد، ام البنين آهى كشيده، با دنيايى از 
غم و اندوه مى گويد: «قد قطعت أنياط قلبى... ؛ رگ هاى قلبم 

را پاره كردى». 10
پس از شــهادت عباس، ام البنين هر روز به همراه عبيداّهللا، 
فرزند عباس، به بقيع مى رفت و نوحه مى خواند و گريه مى كرد 

و مردم اجتماع كرده، همراه با او مى گريستند.  11
پى نوشت:

︡﹨﹩ ا︮﹀︀﹡﹩، ﹝﹫︣زا ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹛؛ ﹡﹀︀︦ ا﹐︠︊︀ر، ص٢٨٦.  ︨. ١
﹞﹫﹠﹩، روح ا ﹜ّ﹙ـــ﹥؛ آ﹫﹟ ا﹡﹆﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩ (﹎︤︡ه اى از ا﹡︪︡ــ﹥ ﹨︀ و آراى ا﹝︀م   ︠. ٢

︠﹞﹫﹠﹩)؛ ص٢٠٠.
﹫ ︣ ︻︀﹝﹙﹩؛ و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤؛ ج ٢١، ص٤٧٦.  ︫. ٣

﹞﹫﹠﹩، روح ا ﹜ّ﹙ـــ﹥؛ آ﹫﹟ ا﹡﹆﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩ (﹎︤︡ه اى از ا﹡︪︡ــ﹥ ﹨︀ و آراى ا﹝︀م   ︠. ٤
︠﹞﹫﹟ى)؛ ص٢٣٥.

٥ . ﹝︀﹝﹆︀﹡﹩، ︻︊︡ا ﹜ّ﹙ـ﹥؛ ︑﹠﹆﹫ ا﹜﹞﹆︀ل؛ ج٣، ص٧٠.
︀︭︬؛ ج١، ص٦٨. ︡وق؛︠   ︮﹫  ︫. ٦

﹫︡﹝︧﹟؛ ا︻﹫︀ن ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج٧، ص٤٣٠. ٧ . ا﹝﹫﹟،︨ 
﹟ ︵︀ووس؛ ﹜﹢ف؛ ص٧٩.  ︋︡﹫  ︨. ٨

﹫︡ر︲︀؛ از آ﹠﹥ ا︓︀ر؛ ص٦٣. ︣ا︨︀﹡﹩،︨   ︠︡﹣﹞ . ٩
 ﹜﹫﹚︻ ︀ر︵﹔ا ﹥﹝﹔ا ﹏︀︱﹁ ﹩ــ︣ح ا﹔︠︊︀ر ﹁ــ ﹟ ﹝﹞︡؛︫  ١٠ . ا︋﹟ ﹫﹢ن، ﹡︺﹞︀ن︋ 
﹫ ︻︊︀س؛  ﹥ ﹡﹆﹏ از: ︑﹠﹆﹫ ا﹜﹞﹆︀ل؛ ج ٣، ص٧٠؛ ﹇﹞﹩،︫  ا﹜︧ــ﹑م؛ ج ٣، ص١٨٦؛︋ 

﹝﹠︐﹩ ا﹒﹝︀ل؛ ص ٢٢٦.
١١ .  ﹝﹑︑﹩، ذ︋﹫ ا﹜ّ﹙﹥؛ ر︀﹫﹟ ا﹜︪︣︺﹥؛ ج٣، ص٢٩٤.

﹝︀در ادب
﹟﹫﹠︊﹛︣ت ام ا︱ ﹩﹎︡﹡ا﹜﹍﹢﹎﹫︣ی از ز ︀︋ ️ ﹁︣ز﹡︡  ﹫︋︣︑

احمد موحدى( طلبه سطوح عالى حوزه علميه قم)

پيامبراكرم با فرزندان مسلمانان بسيار مهربان 
بود. حضرت آنان را روى زانوى خويش نشانده، دست 
محبت بر سرشان مى كشيد. روزى گروهى از كودكان 
مشغول بازى بودند. ناگهان با ديدن پيامبر كه به 
مسجد مى رفت، دست از بـازى كـشـيدنـد و بـه سـوى حـضـرت دويدند و 
اطرافش را گرفتند. بچه ها ديده بودند پيامبر اكـرمحسن و حسينرا 
به دوش خود مى گيرد و با آنان بازى مى كند. به اين اميد، هر يك دامن پيامبر 
را گرفته، گفتند: شتر من باش! پـيامبر مى خواست هر چه زودتر خود را براى 
نماز جماعت به مسجد برساند؛ اما دوست نداشت دل پـــاك كـودكـان را 

بـرنـجاند.
بالل در جســتجوى پيامبر از مســجد بيرون آمد. وقتى جريان را فهميد، 
خـواســـت بـــچه ها را تنبيه كند تا پيامبر را رها كننــد. آن حضرت وقتى 
متوجه منظور بالل شــد، به او فرمود: تنگ شدن وقت نماز براى من از اينكه 
بخواهم بچه ها را برنجانم، بهتر است. پيامبر از بالل خواست برود و از منزل 
چيزى براى كودكان بياورد. بالل رفت و با هشت دانه گردو بـرگـشـــت. 
پـيامـبـرگـردوهـــا را بين بچه ها تقسيم كرد و آنان راضى و خوشحال، به 

بازى خودشان مشغول شدند. 1
تـربـيت فـــرزند در عين سادگى بسيار سخت است. آسان بودن آن به اين 
دليل اســت كه اگر به روال طبيعى و تحت تأثير فطرت سالم انجام گيرد، نه 
مشكل خاصى دارد و نه كمبودى، و از آن رو سخت است كه با توسعه زندگى 
شـهـرنشينى، ارتباطات و تكنولوژى، هزاران معضل و موضوع تازه در مسير 
تربيت فرزندان حادث شده است و بسيارى از خانواده ها به كانون هاى بحران 

اخالقى و تربيتى و عاطفى تبديل شده اند.
امــام خمينى درباره اهميت تربيت مى فرمايد: «آن قدركه انســان غير 
تربيت شده مضر است به جوامع، هيچ شيطانى و هيچ حيوانى و هيچ موجودى، 
آن قدر مضر نيســت و آن قدر كه انسان تربيت شده مفيد است براى جوامع، 

هيچ مالئكه اى و هيچ موجودى آن قدر مفيد نيست». 2
ُ﹝﹢ا  ِ︣ بر همين اساس پيامبر اكرم به مسلمانان دستور اكيد فرمودند: «أَْ﹋
ْ︣ ﹜َُ﹊﹛ ... ؛ فرزندان خود را گرامى داريد و آنان را  ﹀َ︽ُْ ﹜َُْ︋ ــُ﹠﹢ا آَدا ِ︧ َْأَْو﹜َ︀َدُ﹋﹛ْ  َو أ

خوب تربيت كنيد تا آمرزيده شويد». 3
در ميان محيط هاى مختلف تربيتى، محيط خانواده و در داخل خانواده، نقش 
مادر بسيار پررنگ است؛ چرا كه مجموعه خصلت هاى مثبت و منفِى روحى و 
روانى مادر، عاملى پرمؤثر بر تكوين شخصيت كودك است. كودك مهم ترين 
سال هاى شكل گيرى شخصيت را در محيط انس و الفت با او مى گذراند و اين 
سال ها، فرصت كم نظيرى براى اكتساب عادات، صفات و ساير ويژگى هاى 
رفتارى از مادر اســت. به فرموده امام خمينى: «مادرها مبدأ خيرات هستند و 
اگر خداى نخواسته مادرانى باشندكه بچه ها را بد تربيت كنند، مبدأ شرند. يك 
مادر ممكن اســت يك بچه را خوب تربيت كند و آن بچه يك امت را نجات 
بدهد و ممكن است بد تربيت كند و آن بچه موجب هالكت يك امت بشود». 4
در اين گفتگو صحبت از مادرى است فرزانه كه چهار فرزند تربيت شده اش، 

حادثه اى تاريخى و عظيم رقم مى زنند.
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﹝﹠︊︣  ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹁﹫︩ رو︲﹥﹝﹠︊︣  ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹁﹫︩ رو︲﹥

﹫︡︑﹠︀ و ﹝﹢﹐︑﹠︀ إّ﹡︀ ︑﹢ّ︗﹠︀ و ا︨︐︪﹀︺﹠︀   ︨︀ ل﹢︨ ّ︣ ة ︻﹫﹟ ا﹜ ّ︣ ﹇ ︀ ا﹜︤﹨︣اء ﹥﹝︵︀﹁ ︀ ﹈﹫﹚︻ ا﹜︧﹑م»
﹫﹟ ︡ی  ︀﹠︑︀︗︀︀ و︗﹫ً﹤ ︻﹠︡ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ إ︫﹀︺﹩ ﹜﹠︀ ︻﹠︡ ا ﹜ّ﹙ـ﹥». ﹝﹠︀ِك︋  ّ︡ ِ﹈ إ﹜﹩ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ و ﹇  ︋︀﹠﹚ ّ︨ و ︑﹢

 ︀» .شب شهادت بى بى دو عالم است. صدايت را آزاد كن. انشاءا للّـه مدينه برايت روضه بخوانم
و︗﹫ً﹤ ︻﹠︡ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ إ︫﹀︺﹩ ﹜﹠︀ ︻﹠︡ ا ﹜ّ﹙ـ﹥».
خلقت كون و مكان از كرم فاطمه است
وين همه آيتى از لطف كم فاطمه است

به خداوند قسم قبله ارباب وال
خاك درگاه مالئك َخَدم فاطمه است

ما والى على از فاطمه آموخته ايم 
شكر  للّـه كه اين از نَِعم فاطمه است

جان هاى عالمى به فداى تو بى بى جان كه حتى بعد از شهادت هم از حريم واليت دفاع مى كنى.
 ِ﹏ َ︮ ︀﹜﹙﹫﹏ و  ﹙﹠﹩ و ﹋ّ﹀ّ﹠﹩︋  ِ︧ ︀﹜ّ﹙﹫﹏ و ︾  ︋﹩﹠︴﹠ّ !﹩﹚︻ ︀» :مگر چه كرد بى بى؟ وصيت فرمود
را هم خبر نكن». 1︻﹙﹩ُ وأدِ﹁ّ﹠﹩︋ ︀﹜﹙﹫﹏ و﹐ ُ︑︺ِ﹙﹟ أ︡اً؛ على جان! شبانه غسلم بده، كفن كن و به خاك بسپار. كسى 
اگر سؤال كنيم چرا كسى نبايد خبردار شود، شايد زبان حالش اين باشد: آخر نمى خواهم كسانى 

كه خانه ام را آتش زدند و من را بين در و ديوار قرار دادند و به من ظلم كردند، حاضر باشند.
لذا حضرت به وصيت هاى بى بى عمل كرد و جنازه را غسل داد و كفن كرد. قبل از اينكه بندهاى 
﹊﹛ ﹁︢ا ا﹜﹀︣اق و  دوا ﹝﹟ أ﹝ِ وُ َ︤ كفن را ببندد، نگاهى به فرزندان زهراكرد و فرمود: «َ﹨ُ﹙ّ﹞﹢ا ︑
ا﹜﹙﹆︀ء ﹁﹩ ا﹜︖ّ﹠﹤». حسن جان حسين جان بيايد از مادرتان توشه برداريد كه وقت جدايى است 
و ديدار در بهشت. حسن يك طرف جنازه، حسين يك طرف! اميرالمؤمنينفرمود: «إّ﹡﹩ 
︡ر﹨︀ َ﹝﹙ّ﹫︀؛ خدا را شاهد مى گيرم  ︐﹞︀ إلى︮  ُ︡ت ︡︀ و َ︲﹞ُ اُِ︫︡ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ إّ﹡َ ︡﹇ ︀﹠ُ️ و أ﹡ُ️ و ﹝
فاطمه ناله جانكاهى كشيد و دست هاى خود را دراز كرد و فرزندانش را مدتى به سينه چسباند». 
يك وقت هاتف ندا داد: «︀ أ︋︀ا﹜︧﹟ إرَ﹁︺﹠︻ ︀﹝︀ ﹁﹙﹆︡ أ︋﹊﹫︀ و ا ﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝﹑﹊﹤ ا﹜︧﹞︀ء؛ يا على، 
حسن و حسين را از روى جنازه مادر بردار. به خدا مالئكه هم دارند گريه مى كنند». 2 عرض كنيم 

جان عالم به قربان مظلوميت تو يا على.
اما يا على كربال نبودى. شما بچه ها را از جنازه مادر با مالطفت جدا كردى. دل هاى كرباليى! 
اما در كربال وقتى دردانه اباعبدا للّـهروى بدن بابا افتاده آيا با مالطفت برداشتند؟ نه وا للّـه. 

وقتى ديدند اين دختر جدا نمى شود، با تازيانه و كعب نى...3  همه بگوييم: يا حسين
نگاه كن كه ببينى، چگونه مى بارد
مصيبت از در و ديوار خانه ارباب
براى غسل شب قدر آمده امشب
فقط خدا و رسول به خانه مهتاب

بناى زندگى اش را به آب مى شويد
الهى صبر على را به فاطمه درياب

پى نوشت ها:
﹫️ ا﹐︤ان؛ ص١٥٢. ﹫ ︻︊︀س؛︋   ︫،﹩﹝﹇ .١

﹫️ ا﹐︤ان؛ ص٢٥٢ـ٢٥٣. ٢ . ﹝﹞︡ی ا︫︐︀ردی، ﹝﹞︡؛ ︑︣︗﹞﹥︋ 
٣ . ﹡︷︣ی ﹝﹠﹀︣د، ︻﹙﹩؛ ﹇︭﹥ ﹋︣︋﹑؛ ص٤١٣.

︣ت  ︱ ﹤﹫︔︣ ﹞
︊︣ی﹋ ﹤﹆︡︮
حميدرضا گودرزى(استاد سطوح عالى حوزه علميه قم)

﹟﹫﹠︊﹛︣ت ام ا ︱ ﹤﹫︔︣ ﹞
حميدرضا گودرزى(استاد سطوح عالى حوزه علميه قم)

ا﹜︧﹑م ︻﹙﹫ِ﹈ ︀ زو︗﹤ و﹜ّ﹩ ا ﹜ّ﹙ـــ﹥ ا﹜︧﹑م ︻﹙﹫ِ﹈ ︀ أّم 
︡اء ︪﹛ا

السالم اى فاطمه ام البنين
السالم اى بانوى دنيا و دين
السالم اى همسر شير خدا
مادر عباس شمشير خدا

اى سالم ما به خير الّناس تو
باب حاجات همه عباس تو
اى به قدر و رتبه برتر از همه
اى به حيدر جانشين فاطمه

شب وفات همسر اميرالمؤمنين(عليه السالم)، مادر قمر 
بنى هاشم است. از همين جا دل ها را ببريم مدينه، كنار 
قبرشان در بقيع. اگر گوش جان باز كنى، مى شنوى كه 

اهل بيت در مدينه عزادارند.
در عزاى تو مدينه گريه كرد
اّم كلثوم و سكينه گريه كرد
بر تو اى بانوى خلق عالمين

ريخت اشك فاطمه بنت الحسين
روز تشييع تو اى بانوى دين

ريخت اشك چشم زين العابدين
وقتى مــادرى از دنيا مى رود، همــه فرزندان او جمع 
مى شوند با مادر وداع مى كنند. پسرانش زير تابوت او 

را مى گيرند.
روز مرگ مادر اى نيكو سَير
مى برد تابوت مادر را پسر
حيف آنجا الله ياست نبود
روز تشييع تو عباست نبود

گرفتارها، مريض دارها، حاجتمندان! امشــب دِر خانه 
مادر باب الحوائج آمديم عرض كنيم آقا جان امشــب 
به جان مادر غمديده ات نظر عنايتى به اين جمع كن. 

يا صاحب الزمان شنيده ايم فرموديد هر كجا روضه 
عموى ما عباس خوانده شود، آنجا حاضريم. گريه كن ها 
اگر مى خواهيد آقا را دعوت كنيم، بگذاريد من روضه 
عمو جانش را از زبان مــادرش ام البنين بخوانم. آخر 

روضه پسر از زبان مادر خيلى جانسوز است.
اى چراغ روشن و چشم ترم
نازنين فرزند بى دست و سرم
اين شنيدم از كمينگه تاختند
دست عباس مرا انداختند

خصم چون از تنت افتاد دست
با عمود آهنين فرقت شكست
بود اّميدت همه بر مشك آب

مشك شد بى آب و تو رفتى ز تاب 1
ديگر توانى براى او باقى نمانده بود، صدايش بلند شد: 
عليك مّنى السالم يا اباعبدا للّـــه. اباعبدا للّـهبا 
عجله آمد؛ در حالى كه با ديدن اين فاجعه جانى به تن 
 ﹩︐﹚﹫ ️﹚ّ﹇ ︣ی و︸ ︧︣﹊﹡نداشت؛ لذا فرمود: «ا﹐ن ا
ّوی: االن كمرم شكســت، چراه ام  ُ︡ ︻َ ﹩ ــّ﹞️︋  و︫ 
گسست و دشــمنم مرا به شماتت گرفت». 2 حاال هر 

كجا نشستى بگو يا حسين.
تو نبودى در كنار علقمه

جاى تو صاحب عزا شد فاطمه
الله خونين نثار ياس كرد

گريه بر بى دستى عباس كرد
ا﹐ ﹜︺﹠﹥ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ ︻﹙﹩ ا﹜﹆﹢م ا﹜︷︀﹜﹞﹫﹟

پى نوشت ها:
︀ز﹎︀ر، ︾﹑﹝︣︲︀؛ ﹡﹏ ﹝﹫︓﹛؛ ج٣، ص٥٢٩ـ٥٣١. ١. ا︫︺︀ر از:︨ 

﹫︡︻︊︡ا﹜︣زاق؛ ز﹡︡﹎︀﹡﹩ ︱︣ت ﹇﹞︣︋ ﹠﹩ ﹨︀︫﹛ (﹝﹆︐﹏ ا﹜︺︊︀س)؛  م،︨  ّ︣ ﹆﹞ . ٢
ص٢٧٤ـ٢٧٥.
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در ايام شهادت 
حضرت زهرا   پياده 

روى سابقه اى نداشت؛ 
ولى وقتى شبهه واقعه 

حمله به خانه حضرت 
زهرا  رخ داد، مرحوم 
والد ما تصميم گرفت 

حركتى كند كه اين 
روز را زنده كند. 

﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

 لطفاً به ســابقه سنت پياده روى در سيره 
اهل بيت اشاره بفرماييد.

فلســفه مشــى از خــود اهل بيت اســت و 
از مضمــون روايات بــه دســت مى آيد كه 
زيارت امام حسينبا پاى پياده عبادت است. 
آنجا كه امام صادق رحمت مى فرستد به آن 
وجوهى كه براى زيارت سيدالشهدا تغيير پيدا 
مى كند به ســبب گرماى آفتاب نشان مى دهد 
كه اين براى كسانى اســت كه با پاى پياده به 
طرف مرقد سيد الشهداء مى روند يا با مشكالت 
مى روند بــه طورى كه مشــكالت را تحمل 
مى كنند. امــام صادق مى فرمايد: اينها كه اين 
حركات را مى كنند، اينها جسدهايشــان پيش 
شــما امانت باشد؛ «ا︨︐﹢د︻﹉ ︑﹙﹉ ا﹐﹡﹀︦ 
︐ــ﹩ ﹡﹢ّ﹁﹫︀» تا اينكه ما خودمان اجرشــان 
را بدهيم. همه اين  حــركات براى زنده ماندن 
نام اهل بيت است؛ چون جامعه دنبال نجات و 
سعادت است. طبيعى است هر فردى هم دنبال 
اين است فرداى قيامت روسفيد باشد. نعمت ما 
اهل بيت است كه گفته اند ما نعمتى هستيم 
كه خداوند متعال به شما داده، پس از آن استفاده 

كنيد. 
بناى اســالم بر واليت اســت و «﹝ــ︀ ﹡﹢دی 
︀﹜﹢﹐ــ﹤». خيلى ها  ﹞︓﹏ ﹝︀ ﹡ــ﹢دی︋  ︋︪ــ﹩ء︋ 

نمــاز مى خواننــد و زكات مى دهنــد، اما هر 
گناهى را انجام مى دهند؛ چون امام زمانشــان 
را نشــناخته اند. ولى افتخار شيعه اين است كه 
خداوند متعال اين نعمت را به آنها داده كه ائمه اى 
دارند كه مى توانند از دستورات آنان استفاده كنند 
تا سعادت خودشــان را به دست بياورند و اين 
سعادت در گرو همين اعمال است. سنت مشى 
خودش پيام دارد؛ همان طور كه گريه شب و روز 
فاطمه زهرا پيام دارد. آن گريه پيامش اين 
بود كه مردم من دختر رسول خدا هستم. رسول 
خدا اين قدر سفارش كرد؛ چرا بايد مورد ظلم قرار 
بگيرم؟ فاطمه زهراشب و روز گريه مى كرد، 
چون رسالت در آن است. امام حسن مجتبى و 
امام صادق كه مشى مى كنند مى خواهند 
خودشــان را معرفى كنند و به مردم بگويند اگر 
بخواهيد نجات پيدا كنيد بايد حركتى بكنيد كه 
دين باقى بماند. بنابراين هرچيزى كه موجب 

احياى دين شود آن امر ممدوح است. 
 لطفاً درباره سنت پياده روى علما و بزرگان 

دين قدرى توضيح دهيد.
پياده روى بين نجف و كربال معروف است. اكثر 
علماى حاضر در نجف اين كار را مى كردند؛ اما 
يك حركت گل سرسبد اين حركت ها است. 
علماى بزرگى در زمــان مرحوم بحر العلوم 

بودند كه پياده روى مى كردند، اما بحرالعلوم 
نامش به گونه ديگر خطاب مى شــود؛ چون 
وقتى حركت دسته «طويريج» را ديد، عمامه 
را زد زميــن، عبا را زد زمين و خودش هم مثل 
عوام شروع كرد به سر و صورت زدن؛ اين نام 

با آن حركت ماند. 
علمــا در طول تاريخ هر كــدام يك حركاتى 
داشــتند. اين حركت موجب شد كه حوزه هاى 
علميه در آن مراكز و مناطق تقويت شــود. اين 
محبت در دل طالب رســوخ كرد و براى خدا 
حركت علمى را شــروع كردنــد و حوزه نجف 
شد حوزه نمونه. امروزه مراجع موجود در نجف 
افتخار حوزه علميه هستند. بعد اين مدرسه والء 
و علم را منتقل كردند به حوزه علميه قم. اكنون 
بحر علم در قم، تنوع دروس و شــكوفايى علم 
بســيار جاى قدردانــى دارد كه نكته  وجودش 
والى اهل بيت است. انسانى كه احساس 
وظيفه كند و مريد اهل بيت باشــد درس خوب 
مى خواند و براى خدا مى خواند. اين حركت ها و 

پياده روى ها مى تواند انگيزه ايجاد كند. 
در ايام شــهادت حضرت زهرا  پياده روى 
سابقه اى نداشت؛ ولى وقتى شبهه واقعه حمله 
به خانه حضرت زهرا رخ داد، مرحوم والد ما 
تصميم گرفت حركتى كند كه اين روز را زنده 

️ ا ﹜ّ﹙ـ﹥ ا﹜︺︷﹞﹩ ︑︣︊︤ی م آ﹢︣ ﹞
 ا﹫ـــ︀﹎︣ ︫︺︀︣ ﹁︀︵ــــ﹞﹩

به كوشش ياسر شريعتى
سنت پياده روى را مى توان در سيره اهل بيت جست وجو كرد و نمونه بارز آن پياده روى ايام 
اربعين به كربالى معالست. اما پياده روى در روز شهادت صديقه كبرى سنت حسنه اى بود 
كه مرجع عاليقدر جهان تشيع، مرحوم ميرزا جواد تبريزى(رحمه ا لّلـه) پايه ريزى كرد و تا كنون 

نيز با حضور مراجع عظام تقليد و شيفتگان واليت ادامه دارد.
در گفت و گويى صميمى  با حجت االسالم والمسلمين شيخ جعفر تبريزى، فرزند آن مرجع فقيد 

به انگيزه ها و بركات اين پياده روى پرداختيم.

كند. پيشــتر در قم از ايام فاطميه خبرى نبود. 
بعد كه كم كم شبهات در اين خصوص رخ داد، 
پدر مــا تصميم گرفت حركتى بكند كه بقيه را 
متوجه كند. لذا تصميم گرفتند پاى پياده در گرما 
همراه طلبه ها بيرون بيايند. اولين حركت را در 
قم ايشان شــروع كردند، بعد آقايان ديگر الگو 
گرفتند و الحمد للّـــه اين حركت فراگير شد. 
البته اين طور نيست كه بگوييم چون آقاميرزا 
اول شــروع كرد، مراجع شروع كردند؛ خير. هر 
كسى نسبت به خودش وظيفه اش را اداء كرده 
است. مرجع تقليدى كه اين همه مقلد دارد و از 
نظر علمى هم جايگاه خاصى دارد، خاك پاى 
حضرت زهرا  حســاب نمى شود. لذا حاضر 
است پابرهنه در آن گرماى سوزان بيرون بيايد 

تا عظمت حضرت را نشان بدهد. 
يك بار كه من كنار مرحوم والد حركت مى كردم، 
ديدم صورت شان قرمز است. به ايشان گفتم: آقا 
جان دارد مى ســوزد پاهايتان؟ گريه كردند، به 
سينه شــان زدند. درك نكرديم فاطمهچه 
كرده اســت براى دين؛ چه چيزى را به يادگار 
گذاشته براى شــيعيان كه بايد افتخار كند. لذا 
چون دين با نام فاطمه زهرازنده اســت، هر 

كسى هر كارى مى تواند انجام دهد. 
 لطفا درباره آثار و بركات اين حركت براى 

خود ايشان و ديگران توضيحاتى بفرماييد.
آثارى بوده؛ اما اجازه دهيد به آثار بعد از رحلت 
ايشان اشاره كنم. اوًال در تشييع جنازه ايشان 
خيــل عظيم طالب حضور داشــتند كه كم 
سابقه اســت؛ اينها همه اش به سبب اين بود 
كه براى حضرت زهراتالش كردند. شب 
و روز تالش مى كرد كــه اين نام زنده بماند. 
گرچه اعتقادى ندارم كه خواب نقل شود، ولى 
خداوند هــم خواب نقل مى كند. بعد از رحلت 
ايشان در عالم رؤيا از ايشان پرسيدند كه بعد 
از اينكه از دنيا رفتيد با شما چه كردند؟ فرمود: 

زنى از من اســتقبال كرد و به من گفت: جواد 
پاهايت سالم باشد اسم من را زنده كردى. بعد 
ســؤال كردند كه شما بعد از اينكه جان تان را 
گرفتند و استقبال شــديد كجا رفتيد؟ گفت: 
طلب كردند كه مــوال اميرالمؤمنين با تو كار 

دارد. 
 معروف است كه ايشان به مجالس روضه 
و ذكر اهل بيت عنايت ويژه اى داشــتند. 

لطفا در اين باره نكاتى بفرماييد.
در يكى از جلســات تدريس ايشان، يكى از 
آقايان اشكال كرد. آقا فرمود: «بعداً جوابتان 
را مى دهم». دوباره اشكال كرد. مرحوم والد 
گفت: «پسرم من وقت ندارم باشد براى بعد». 
گفت: «آقا مگر مــا روضه آمديم؟». آقايانى 
كه در آن درس بودند يادشــان است. چهره 
ايشــان عوض شد و گفت: «اى كاش روضه 
بود. روضه خيلى عظيم است. درس من كجا، 
روضه كجا. اى كاش تمام اين درس هاى من 
يك مجلس سيدالشهداء حساب شود. روضه 
را كــم نشــماريد. اى كاش من روضه خوان 
بودم؛ ولــى صدايم يارى ام نكرد روضه خوان 

باشم». 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٧١
 ﹟ــ︣ورد﹁
١ ٣ ٩ ٣

١٢١٣



﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

سقيفه و خالفت ابوبكر، حوادث و واكنش هاى 
مهمى را به دنبال داشت كه يكى از مهم ترين 
آنها، تحــركات جدى گروهــى از اصحاب 
پيامبــر اكــرم در بازگرداندن خالفت به 
و تحــركات حضرت زهراامــام على
اســت. اين جريان ها در ابتــدا با اعتراض ها و 
احتجاج هاى صريح و بى پرده گروهى از صحابه 
پيامبــر عليه جريان ســقيفه و مخالفت 
آشكار بعضى از قبايل با خالفت ابوبكر آغاز شد 
و با غصب فدك و احتجاج ها و سخنرانى هاى 
حضرت زهرا  وارد مرحله جديدى شــد و با 
تحصن شيعيان در منزل امام على و عدم بيعت 
آنان با ابوبكر، موج اعتراض ها به اوج خود رسيد. 
اين حركت ها در نهايت با هجوم به منزل امام 
على و هتك حرمت حضرت فاطمه و شهادت 
مظلومانه آن حضرت، شروع خونينى را براى 

سقيفه بنى ساعده رقم زد.
︀﹨ ︩ ﹫︀﹝︡﹨︀ و وا﹋﹠    ﹎︀ه ︫﹞︀ر︎ 

1.احتجاج ها و اعتراض هاى شديد 
شيعيان و اصحاب امام علىبه 
ابوبكر و يادآورى حديث غدير و ساير 
نصوص امامت حضرت امير براى 
مردم. از جمله اين اصحاب سلمان 
فارسى، 1 عمار ياسر، 2 ابوذرغفارى، 
3  مقداد بن اسود، 4ابوايوب انصارى، 

5 ابى بن كعب، 6  نعمان بن عجالن، 7 
عثمان بن حنيف، 8سهل بن حنيف، 
︤﹞ــ﹤ بن ثابــت، 10 ابوهيثــم   ︠9

بن تيهــان11  و خالــد بن ســعيد 
ابى العاص 12بودند. 

2.بيعت نكــردن با ابوبكر: عالوه بر اســامى 
يادشــده، بنى هاشــم، بالل حبشــى، جابر 
بن عبدا للّـــه انصارى، ابى بن كعب، ابوسعيد 
خدرى، سعد بن ابى وقاص، طلحه، زبير، ﹁︣وة 
﹟ ا︋﹩ ﹜︉، فضل  ︋﹟ ︻﹞ــ︣و، عباس، ︻︐︊ــ﹤︋ 

بن  عباس با ابوبكر بيعت نكردند.3 1
3.جلسه مخفيانه شيعيان درباره بررسى نتايج 
ســقيفه: افرادى چون، مقداد، ســلمان، ابوذر، 
﹟ ﹞ــ︀ن، ابوهيثم بن تيهان،  عمار، ︢﹀ــ﹤︋ 
︻︊︀دة بن صامت و براء بن عازب تشكيل جلسه 

مخفيانه دادند. 14
4.مخالفت بعضى از قبايل مانند قبيله اســلم 
به رهبرى بريده بن حصيب اسلمى با ابوبكر: 
در ايــن باره آمده اســت: «حمــل رايته الى 
اوســاط قومه و قال: ال ابايع حتى يبايع على 
بن ابى طالب». قبيله اســلم نيز در واكنش به 
 ︹︀︊﹡ ﹐» :صحبت هاى بريده چنيــن گفتند
︣ ︋︹︀︊ ﹩︐︡ة»15.  همچنين قبيله بنى سليم 

و بنى يربوع. 16
5.جريــان غصب فــدك و ســخنرانى ها و 
افشاگرى هاى متعدد حضرت زهرا درباره عدم 
مشــروعيت خالفت ابوبكر 17  و ايجاد تزلزل 
در ميان موافقان ســقيفه 18  و دفاع ام المؤمنين 

ام سلمه و برخى ديگر از حضرت زهرا. 19 
6.حركت شبانه حضرت امير و حضرت زهرا و 
حســنين و اتمام حجت با كتمان كنندگان 

حق و قبول شفاهى چهل نفر از مردم. 20
7.تحصــن شــيعيان و مخالفان ســقيفه در 
منزل  امام على: حســنين، بنى هاشم، سلمان، 

 ﹥﹝︤ مقداد، ابــوذر، عمار، بالل حبشــى،︠ 
︋﹟ ︔︀︋️، ابوايوب انصارى، جابر بن عبدا للّـــه 
انصارى، ابى بن كعب، ابوســعيد خدرى، سعد 
﹟ ︻﹞︣و،  بن ابى وقــاص، طلحه، زبير، ﹁ــ︣وة︋ 

21 .︉﹛ ﹩︋عباس، ︻︐︊﹤︋ ﹟ ا
.8.هجوم به منزل حضرت زهرا

مسئله هجوم به خانه وحى و ساير حوادث تلخى 
كه به بهانه هاى واهى نسبت به حضرت زهرا 
رخ داد، از جمله مسائل متواتر تاريخى است كه 
منابع فريقين بر اصل تحقق آن، اجماع و اتفاق 
نظــر دارند كه در اين نوشــتار به گزارش هاى 

اهل سنت در اين باره اشاره مى شود. 
﹩و ﹤﹡︀ ︩ زدن︠  ﹥ آ︑  ︋︡︡︑  

گروهى از نويسندگان اهل سنت مانند بالذرى 
در انساب االشــراف،  2 2 طبرى در تاريخ االمم 
والملوك،  23 ابن عبدربّه اندلسى در العقد الفريد 
، 24  ابوالفداء در تاريــخ خود،  25متقى هندى در 
كنز العمال،  26  تهديد خليفه دوم درباره آتش زدن 
منزل وحى را اين گونه گزارش كرده اند: «وا ﹜ّ﹙ـ﹥ 
﹔︣﹇ّ﹟ ︻﹙﹫﹊﹛ أو ﹜︐︣︗ّ﹟ ا﹜﹩ ا﹜︊﹫︺﹤؛ به خدا 
قســم يا خانه را با اهلش مى سوزانم و يا اينكه 

بيعت مى كنيد!!»
﹥ ﹝﹠︤ل ︱︣ت   ﹨︖﹢م︋ 

جمعى ديگر از نويســندگان اهل سنت مانند 
طبرى در تاريخ االمم والملوك ، 27  مســعودى 
شــافعى در مروج الذهــب ، 28ذهبى در تاريخ 
االسالم ، 29 ابن عبدربّه اندلسى در العقد الفريد ، 
30  طبرانى حنبلى در المعجم الكبير 31  و هيثمى 

شافعى در مجمع الزوائد  32 با عبارات گوناگون 

هجوم به منزل حضــرت را از زبان خليفه اول 
اين گونه گزارش كرده اند: «ابوبكر در روزهاى 
پايانى عمرش مى گفت: من بر چيزى از دنيا دلم 
نمى سوزد، مگر به سه كارى كه مرتكب شدم 
كه اى كاش انجام نداده بودم... يكى از آنها اين 
اســت كه اى كاش هتك حرمت خانه فاطمه 

نمى كردم».
جالب اين اســت كه با وجود سانسورهايى كه 
محمد بن اســماعيل بخارى در كتاب حديثى 
خــود معروف بــه صحيح بخــارى، در نقل 
احاديــث دارد، گرچه مســئله هتك حرمت 
خانه فاطمه زهرارا نقل نكرده است، ولى 
نتوانســته اصل جريان را مخفــى نگه دارد و 
مســئله هجوم به خانه حضرت زهرا را از زبان 
خليفه دوم اين گونه نقل مى كند: «خليفه دوم 
﹟ ﹞︀ن دربــاره فتنه اى كه پيامبر   ︋﹥﹀︢ از
اكــرم از آن خبر داده بود، پرســيد. حذيفه در 
 ︀﹠﹫ ﹫﹠﹉ و︋  پاسخ وى گفت: ︑﹙﹉ ا﹜﹀︐﹠﹤ ا﹜︐﹩︋ 
︋︀ب ﹝︽﹙﹅؛ فتنه اى كه فاصله آن با تو فقط يك 
دِر بسته است. خليفه دوم پرسيد: اى حذيفه در 
باز مى شود يا شكسته مى شود؟ در پاسخ گفت: 

بل يكسر؛ شكسته مى شود». 33
﹥ ︱︣ت  ︗︧︀رت ﹨︀ی ﹝︀︗﹞︀ن︋ 

جمعى از نويسندگان اهل سنت، اسامى ضاربان 
و مهاجمان به حضرت زهراو جسارت هايى 
از جمله سيلى و لگدزدن و شالق زدن و شهادت 
حضرت محسن را كرده اند و آنان را خليفه دوم، 
مغيره بن شــعبه و قنفذ دانسته اند. شهرستانى 
در الملل و النحل 34  و صفدى شــافعى با اندكى 

︣︾﹩ ﹡﹞﹩ ز﹡﹠︡ ︩ ︋︣ آ︫﹫︀﹡﹥ ﹝ آ︑
 ︣ت ز﹨︣ا︱ ︀دت︫ از ️ ﹎︤ارش ﹨︀ی ا﹨﹏ ︨﹠

محمدمحسن طبسى(استاد و پژوهشگر تاريخ وكالم تطبيقى)

اختالف در الوافى بالوفيات  مى نويسند:  35«عمر 
بن خطــاب در آن روز به پهلــوى فاطمه زهرا 

ضربت زد كه در اثر آن محسن سقط شد».
ابن قتيبه دينورى در المعارف چنين مى نويسد: 
«محسن، در اثر ضربه قنفذ سقط شد».  36 گنجى 
شــافعى در ﹋﹀︀﹤ ا﹜︴︀﹜ــ︉،  37    ابن ابى الحديد 
معتزلى در شرح نهج البالغه،  38 جسارت هاى 
مهاجمان به حضرت زهرا را با عبارات مختلف 

گزارش كرده اند.
ختام اين نوشتار، ســخن پيامبر اعظم درباره 
يكى از مهم ترين پيامدهاى منفى سقيفه، يعنى 
جسارت ها به حضرت زهرا و شهادت آن حضرت 
است. اين سخِن حضرت را شيخ االسالم جوينى 
شافعى به صورت مسند نقل كرده است: «قال 
رسول ا للّـه... و اما ابنتى فاطمه... كسر جنبها و 
اسقط جنينها و هى تنادى يا محمداه، فال تجاب 
و تستغيث فال تغاث؛ و اما دخترم فاطمه پهلويش 
مى شكند و جنينش را سقط مى كند و او به ِشكوه 
فرياد وامحمداه سر مى دهد؛ ولى كسى پاسخ 
او را نمى دهد، فريادرس مى طلبد؛ اما كسى به 

فريادش نمى رسد». 39
پى نوشت:

﹟ ︻﹙﹩؛ ا﹐︐︖︀ج؛ ج١، ص٩٩ـ١٠٠.  ︋︡﹝١ . ︵︊︨︣﹩، ا
٢ . ﹨﹞︀ن، ص١٠٢.

︭︀ل؛ ص٤٣٢. ︡وق؛︠   ︮﹫ ٣ . ﹨﹞︀ن، ص١٠٠؛︫ 
﹟ ︻﹙﹩؛ ا﹐︐︖︀ج؛ ج١، ص١٠١.  ︋︡﹝٤ . ︵︊︨︣﹩، ا

٥ . ﹨﹞︀ن، ص١٠٣.

٦ . ﹨﹞︀ن، ص١٠٢.
︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥؛ ج٦، ص٣١. ٧ . ا︋﹟ ا︋﹩ ا﹜︡︡؛︫ 

﹟ ︻﹙﹩؛ ا﹐︐︖︀ج؛ ج١، ص١٠٣.  ︋︡﹝٨ . ︵︊︨︣﹩، ا
٩ . ﹨﹞︀ن.

١٠ . ﹨﹞︀ن، ص١٠٢.

١١ . ﹨﹞︀ن، ص١٠٣.
 ︀دی؛ ﹝﹢︨ــ﹢︻﹤ ا﹜︐︀ر﹨︡﹝﹞ ،︨ــ﹀﹩ ︾ــ︣وی﹢ :١٢ . ر.ک

مسئله هجوم به خانه 
وحى و ساير حوادث 
تلخى كه به بهانه هاى 
واهى نسبت به 
حضرت زهرا رخ داد، از 
جمله مسائل متواتر 
تاريخى است كه 
منابع فريقين بر اصل 
تحقق آن، اجماع و 
اتفاق نظر دارند 

︀﹇︣؛ ﹝﹣︑﹞︣ ا﹜︧﹆﹫﹀﹤؛   ︋،﹩︫︣﹇ ︿︣ ا﹐︨ــ﹑﹝﹩؛ ج٤، ص٨٨ ؛︫ 
ص١٩١ـ٢٠٠.

﹟ ︧ــ﹫﹟؛ ﹝︣وج ا﹜︢﹨︉؛ ج٢، ص٣٠١؛  ١٣ . ﹝︧︺﹢دی، ︻﹙﹩︋ 
 ︣﹀︺︗︡﹫ ا︋﹟ ︻︊︡ر︋﹥؛ ا﹜︺﹆︡ ا﹜﹀︣︡؛ ج٣، ص٦٤ . ر.ک: ︻︀﹝﹙﹩،︨ 
ــ﹫︣ة ا﹐﹝ــ︀م ︻﹙ــ﹩؛ ج٩، ص١٥٨؛   ︨﹟﹞ ﹫︭﹛ــ﹩؛ ا︱︑︣﹞
﹢︨﹀﹩ ︾︣وی، ﹝﹞︡﹨︀دی؛ ﹝﹢︨﹢︻﹤ ا﹜︐︀ر ا﹐︨﹑﹝﹩؛ ج٤، 

ص١١٠.
ــ﹙﹫﹛؛ ج٢، ص٥٧٣؛  ﹟ ﹇﹫ــ︦؛  ﹋︐︀ب︨  ــ﹙﹫﹛︋  ١٤ . ﹨﹑﹜ــ﹩،︨ 
﹟ ︻︊︡ا﹜︺︤︤؛ ا﹜︧ــ﹆﹫﹀﹥ و ﹁ــ︡ک؛ ص٤٦ـ٤٧؛   ︋︡﹝︣ی، ا﹨﹢︗

︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥؛ ج١، ص٢١٩. ا︋﹟ ا︋﹩ ا﹜︡︡؛︫ 
﹥ ﹡﹆﹏ از:  ــ﹫ ︵﹢︨﹩؛ ︑﹙﹫︬ ا﹜︪ــ︀﹁﹩؛ ج٣، ص٧٨،︋   ︫. ١٥

ا﹜﹞︺︣﹁﹤ ︔﹆﹀﹩.
١٦ . ﹢︨﹀﹩ ︾︣وی، ﹝﹞︡﹨︀دی؛ ﹝﹢︨﹢︻﹤ ا﹜︐︀ر ا﹐︨﹑﹝﹩؛ 

١٧٣︬ و ١٨٥. ج٤،︮ 
.٣١ ١٧ .  ︵︊︣ی ا﹝︀﹝﹩، ا︋﹟ ︗︣︣؛ د﹐﹏ ا﹐﹝︀﹝﹥؛ ص٣٠ـ 

︬ ٢٣، ٢٦ـ٢٧. ︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥؛ ج٦،︮  ١٨ . ا︋﹟ ا︋﹩ ا﹜︡︡؛︫ 
١٩ . ︵︊︣ی ا﹝︀﹝﹩، ا︋﹟ ︗︣︣؛ د﹐﹏ ا﹐﹝︀﹝﹥؛ ص٣٩.

﹙﹫﹛؛ ج٢، ص٥٨٣. ﹟ ﹇﹫︦؛  ﹋︐︀ب︨   ︋﹜﹫﹚  ︨،﹩﹛﹑﹨ . ٢٠
ــ︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥؛ ج١، ص٢١٩؛ ر.ک:  ٢١ . ا︋﹟ ا︋﹩ ا﹜︡︡؛︫ 
﹫︣ة ا﹐﹝︀م ︻﹙﹩؛ ج٩،   ︨﹟﹞ ﹫︭﹛؛ ا﹩︱︑︣﹞ ︣﹀︺︗︡﹫  ︨،﹩﹚﹫﹞︀︻
 ︀دی؛ ﹝﹢︨﹢︻﹤ ا﹜︐︀ر﹨︡﹝﹞ ،︣وی︾ ﹩﹀︨﹢ ٢٢٦؛ ص٢٢٠ـ 

ا﹐︨﹑﹝﹩؛ ج٤ ص١١٠و١١١
﹟ ﹫﹩؛ ا﹡︧︀ب ا﹐︫︣اف؛ ج١، ص٥٨٦.  ︋︡﹝ذری، ا﹑  ︋. ٢٢

﹟ ︗︣ــ︣؛ ︑︀ر ا﹐﹝﹛ وا﹜﹞﹙ــ﹢ک؛ ج٢،  ٢٣ . ︵︊ــ︣ی، ﹝﹞ــ︡︋ 
ص٤٤٣.

︋ّ﹥؛ ا﹜︺﹆︡ ا﹜﹀︣︡؛ ج٣، ص٦٤. ٢٤ . ا︋﹟ ︻︊︡ر
٢٥ . ا︋﹢ا﹜﹀︡اء؛ ︑︀ر ا︋﹢ا﹜﹀︡اء؛ ج١، ص١٥٦.

٢٦ . ﹝︐﹆﹩ ﹨﹠︡ی؛ ﹋﹠︤ ا﹜︺﹞︀ل؛ ج٣، ص١٤٠.
﹟ ︗︣ــ︣؛ ︑︀ر ا﹐﹝﹛ وا﹜﹞﹙ــ﹢ک؛ ج٢،  ٢٧ . ︵︊ــ︣ی، ﹝﹞ــ︡︋ 

ص٦١٩.
﹟ ︧﹫﹟؛ ﹝︣وج ا﹜︢﹨︉؛ ج١، ص٤١٤. ٢٨ . ﹝︧︺﹢دی، ︻﹙﹩︋ 

﹟ ا﹞︡؛ ︑︀ر ا﹐︨﹑م؛ ج١، ص١١٧.  ︋︡﹝﹞ ،﹩︊﹨٢٩ . ذ
︋ّ﹥؛ ا﹜︺﹆︡ ا﹜﹀︣︡؛ ج٣، ص٦٩. ٣٠ . ا︋﹟ ︻︊︡ر

٣١ . ︵︊︣ا﹡﹩ ﹠︊﹙﹩؛ ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫︣؛ ج١، ص٦٢.
︀﹁︺﹩؛ ﹝︖﹞︹ ا﹜︤وا︡؛ ج٥، ص٢٠٣.  ︫﹩﹝︓﹫﹨ . ٣٢

٦٧︬، ١٦٤ و  ــ︀ری؛ ج١،︮   ︋﹫ ــ︀ری، ﹝﹞︡؛︮   ︋. ٣٣
﹠﹟؛ ج٢، ص١٣٠٦. ٢١٢؛ ا︋﹟ ﹝︀︗﹥؛︨ 

﹟ ︻︊︡ا﹜﹊︣ــ﹛؛ ا﹜﹞﹙﹏ و ا﹜﹠﹏؛ ج١،   ︋︡﹝﹞ ،﹩﹡︀︐︨︣ــ  ︫. ٣٤
ص٧١.

︀﹜﹢﹁﹫︀ت؛ ج٢، ص٣٤٦. ︀﹁︺﹩؛ ا﹜﹢ا﹁﹩︋  ﹀︡ی︫   ︮. ٣٥
٣٦ . د﹠﹢ری، ا︋﹟ ﹇︐﹫︊﹥؛ ا﹜﹞︺︀رف؛ ص٩٢.

︀﹁︺﹩؛ ﹋﹀︀﹤ ا﹜︴︀﹜︉؛ ص٤١٣.  ︫﹩︖﹠﹎ . ٣٧
︣ح ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥؛ ج١٤، ص١٩٣. ٣٨  .ا︋﹟ ا︋﹩ ا﹜︡︡؛︫ 

︀﹁︺﹩؛ ﹁︣ا︡ ا﹜︧﹞︴﹫﹟؛ ج٢، ص٣٤ ٣٥.  ︫﹩﹠﹢︗ . ٣٩

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٧١
 ﹟ــ︣ورد﹁
١ ٣ ٩ ٣

١٤١٥



﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

آيت ا للّـــه سيدمحمدباقر صدر بى شــك يكى از بزرگ ترين انديشمندان مسلمان است كه عمر 
پرارزش خود را در ترويج اسالم ناب صرف كرد و به تعبير امام خمينى وى «مغز متفكر اسالمى» 

در تاريخ اسالمى به ويژه در قرن چهاردهم هجرى است.
ســيدمحمدباقر صدر در تاريخ 25 ذيقعده 1353 در شهر مقدس كاظمين در خانواده اى متدين و 
اهل علم، ديده به جهان گشود. او پدرش سيدحيدر را در جوانى از دست داد. پدربزرگش آيت ا للّـه 
العظمى سيداسماعيل صدر كه يكى از مراجع بزرگ تقليد شيعه در نيمه اول قرن چهارده اسالمى 

بود نيز در سال 1338ق وفات كرد.
در حقيقت مى توان گفت شــهيد صدر يكى از ممتازترين و شگفت انگيزترين چهره هاى برجسته 

︡ ︮ـــــــــ︡ر ︫﹫ــــــــ
 ﹁﹆﹫ـــــــــــــــــــ﹥ ﹡﹢آور

على طالبى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

﹤﹞︡﹆﹞  
تهذيــب نفــس و تزكيــه آن، يكــى از 
 پراهميت ترين اهداف بعثت رسول اكرم
است. از سوى ديگر، مســجد از صدر اسالم 
به عنوان مهم ترين پايــگاه عبادى، بهترين 
مكان براى اين هدِف مهم به شــمار مى فته 
است كه موجبات رشد معنوى انسان و تكميل 
روح بندگى و تسليم در برابر خداى متعال را در 
انســان پديد مى آورد. نگاهى گذرا به آيات و 
احاديث مربوط به مسجد، گوياى اين حقيقت 
اســت كه آبادانى و عمران مساجد چه ارتباط 
نزديكــى با باورها و ايمان متدينان داشــته و 
در مقابل، خرابى شــكل ظاهرى و همچنين 
باطنى مسجد، چقدر با نفاق و رياكارى و حتى 
كفر مردم در ارتباط اســت؛ بنابراين توجه به 
مسجد، وظيفه يكايك مؤمنان خواهد بود تا به 
سهم خود، در راستاى رسيدن به هدف تزكيه و 
تهذيب نفوس، پيامبر را يارى داده باشند.

در اين مقاله تصميم داريم به بهانه  روز جهانى 
بهداشت، نگاهى اجمالى به مسئله بهداشت 
مســاجد از منظر متون مقدس دينى داشــته 
باشــيم، تا از اين منظر، به نقشــه  راهى براى 
تبيين مســائل بهداشتى مسجد دست يابيم. 
بهداشــت و پاكيزگى مسجد از دو جهت قابل 
بررســى است. نخست از جانب خوِد مسجد و 
توجه به ضرورت طهارت ظاهرى مســجد و 

دوم پاكيزگى نمازگزار.
︀ک  ︎︡︖︧﹞  

غالباً طهارت و پاكيزگى ظاهرى، نويددهنده  
طهارت درونــى و باطنى خواهد بود؛ بنابراين 
ظاهر پاكيزه، باطنى طاهر را تداعى مى كند. در 
محيط پاكيزه، آدمى مى تواند زيبايى و قدرت 
خداوند را بهتر و نيكوتر كند و روح خويشــتن 
را راحت تر به زالل طهارت باطنى بســپارد. 
خداى متعال مسجد را خانه خود معرفى كرده 
و خانه خود را مأمن و پناهگاه بندگانش شمرده 
است. يكى از راه هاى بزرگداشت مسجد، حفظ 
طهارت و پاكيزگى آن اســت. همان گونه كه 
آدمى در نظافــت ظاهرى منزلش دقت دارد، 
حفظ پاكيزگى خانه خدا، شايسته تر از هر مكان 
ديگرى خواهد بود؛ به همين سبب دين اسالم 
براى حفاظت از اين پيوند ناگسســتنى ميان 

طهــارت ظاهرى و باطنى و نيز نشــان دادن 
قداســت خانه خدا، توصيه ها و احكامى را در 
ارتباط با بهداشت مسجد صادر كرده است كه 

در ادامه به برخى از آنها اشاره خواهيم كرد.
ا  َ︣ ِ︵َ ــَ﹞︀ِ︻﹫َ﹏ َأن ْ︨ اِ﹨﹫َ﹛ َوإِ َ︣ ْ︋ َ﹡ــ︀ إِ﹜َ﹩ إِ ْ︡ ِ︻ََو»
ُ︖﹢ِد؛ ما از  ّ︧ ِ︹ ا﹜ ُ﹋ ّ︣ ِ︀ِ﹀﹫َ﹟ َوا﹜َْ︺︀ِ﹋ِ﹀﹫َ﹟ َوا﹜ ُ︴﹚ِ﹛ ﹩َ︐ِ﹫َْ︋
ابراهيم و اسماعيل پيمان گرفتيم كه خانه 
مرا براى طواف كنندگان و اعتكاف كنندگان و 
نمازگزاران از هر پليدى پاكيزه كنند».1  اين آيه 
نشان مى دهد طهارت ظاهرِى عبادتگاه چه 
اندازه مهم اســت كه خداوند از بزرگانى چون 
ابراهيم و اســماعيل در ايــن باره تعهد و 
پيمان گرفته است؛ بنابراين وظيفه بندگان هم 

روشن خواهد بود.
در روايات هم آدابى براى تميز نگاه داشــتن 
مسجد و خاكروبى از آن و فضيلت هاى بسيار 
اين عمل بيان شــده اســت. رسول خدا

فرمودند: «كسى كه خانه خدا را در روز پنج شنبه 
(شب جمعه) خاكروبى كند و به اندازه غبارى 
كه در چشــم مى رود، از مسجد خاك برگيرد، 
خداوند او را مورد آمرزش خويش قرار خواهد 
داد».2  از اين روايت مى توان استفاده كرد كه 
نفِس نظافت مســجد، امرى مطلوب است و 
بياِن زمانى خاص براى اين عمل، اشــاره به 
فضيلت بيشتر دارد. همچنين از امام صادق
نقل شده كه فرمودند: «كسى كه مسجدى را 
جارو كند، خداوند پاداش آزادكردن بنده اى را 
براى او مى نويسد و اگر از اين مسجد به اندازه 
خاشاكى كه در چشــم مى رود، غبار برگيرد، 
خداوند عّزوجّل دو بهــره و نصيب از رحمت 
خويش را بــه وى عطا مى فرمايد».3  حضرت 
در اين حديث، با اشاره به «دو بهره»، فضيلت 
نظافت مسجد را همســنگ با تقواى الهى و 
 ﹟َ ِ︢ َ︀ ا﹜ُ َّأ ︀َ» .ايمان به رسول قرار داده است
 ﹟﹞ِ ﹟ِ﹫ْ﹚َ﹀ْ﹋ِ ﹜ْ﹊ُ︑ِ﹣ُْ ﹤ِِ﹛﹢ ُ︨ َ︣ آَ﹝ُ﹠﹢ا ا︑ُُ﹆﹢ا ا﹜﹙َُ﹥ َوآِ﹝ُ﹠﹢ا ︋ِ
 ﹜ْ﹊َُ﹛ ْ︣ ﹀ِ︽ََْن ︋ِِ﹥ َو﹢ ُ︪ َْ﹞ِ︐ِ﹥ َوَْ︖َ︺﹏ ﹜ُُ﹊ْ﹛ ُ﹡﹢ًرا َ︑ْ﹞ رُ

4 .«﹜ٌ﹫ِ َوا﹜﹙ُُ﹥ َ︾ُ﹀﹢ٌر رُ
︀ک   ﹡﹞︀ز﹎︤ار︎ 

امــا در بحث نمازگزار، دو نــوع توصيه وجود 
دارد: دســته اى از روايات رويكردى ارشادى 
به نمازگزار دارند و دسته اى ديگر توصيه هاى 

نهى كننده دارند؛ البته در هر دو دسته، اين امر و 
نهى تفسير به استحباب و كراهت شده است؛ 
اما همين احكام غيرواجب، نشان دهنده توجه 
زياد شــارع مقدس به نوع رفتن به مســجد و 
ديدار با خالق اســت. در ادامه به برخى از اين 

احكام اشاره خواهيم كرد.
1. دستورهاى امرى

ِ︖ٍ︡؛ اى  ْ︧ ﹞َ ِ﹏﹋ُ َ︡ ﹠︻ِ ﹜ْ﹊ُ︐َ﹠َواْ ِز ُ︢ ُ︠ ︋َِ﹠﹩ آَدَم   ︀َ» 
فرزندان آدم، هنگام داخل شــدن به مسجد، 
زينت خود را به همراه داشته باشد...». 5 زينت 
چيزى است كه انسان خود را به با آن آراسته و 
زيبا مى كند؛ پس مى تواند شامل هر چيز نيكو، 
پســنديده و زيبايى باشد. زمانى كه شخصى 
به ديدار بزرگى مى رود، ســعى در آراســتگى 
ظاهرى خود دارد و تمام تالشش را مى كند با 
وضعيتى نيكو و پسنديده در اين مالقات حاضر 
شــود. آيه شريفه هم با توجه به همين قوانيِن 
ميان انســان ها تأكيد مى كند كه آدمى براى 
ورود و جلوس به خانــه معبودش و پروردگار 

عالم، بايد به مراتب آراسته تر و مّزين تر باشد.
در تفســير ايــن آيه اين گونه هم نوشــته اند 
كه امام حســن مجتبــىهنگامى كه به 
نماز مى ايســتاد، بهتريــن لباس هاى خود را 
مى پوشــيد. ســؤال كردند: اى فرزند رسول 
خدا! چرا بهترين لباس هايتان را به هنگام نماز 
مى پوشيد؟ فرمود: خداوند زيبا است و زيبايى را 
دوست مى دارد. من هم براى پروردگارم خودم 
را زيبــا مى كنم. خداوند خود فرموده اســت: 
«زينــت خود را در هر نماز (يا مســجدى) به 
همراه داشته باشيد». من هم دوست دارم كه 

بهترين لباسم را بپوشم. 6
اما يكــى ديگر از مصاديق زينــت مى تواند 
اســتفاده از عطر و بوى خوش براى رفتن به 
مسجد باشد. از امام صادقنقل شده است 
كه امام ســجاددر شبى سرد، در حالى كه 
ردا و عمامه اى از خز پوشيده و بوى خوش نيز 
اســتعمال كرده بود، با خادم خود برخورد كرد. 
خادم عرض كرد: فدايت شــوم در اين ساعت 
از شــب با اين هيئت نيكــو به كجا مى رويد؟ 
 فرمود: به مســجد جدم پيامبرامام

مى روم. 7
2. دستورهاى بازدارنده

دســته دوم روايات، از برخى رفتارها و اعمال 
نهى مى كند كــه البته بــراى حكمت هاى 
مختلف بيان شــده اند؛ مثًال در روايات آمده 
ِه  ِ︢ اســت پيامبر فرمودند: «َ﹝ــ﹟ أَ﹋َ﹏ ﹨
﹡︀؛ هر  َ︡ ْب َ﹝ِ︧︖ َ︣ ﹆َ﹑﹁َ [ا﹜︓ُ﹢َم] ﹥َ﹠︐ِ﹠﹝ُ﹛ا ﹥َ﹚َ﹆ َ︊ ا﹜
كه اين گياه بدبو [ســير] را خورده اســت، به 
مسجد ما نزديك نشود». 8 شايد در وهله اول 
آنچه به ذهن متبادر شود، آزار مؤمنان باشد و 
معناى ظاهرى روايت توجه به آزارندادن مؤمن 
باشد؛ اما با توجه به آنچه گفتيم، انسانى كه به 
ديدار بزرگى مى رود، بايد حتماً به آراســتگى 
خود توجه كنــد و بوى بِد دهان، قطعاً يكى از 

زشتى هاى انسان خواهد بود.
رواياتــى ديگــر در همين مضمــون از امام 
صادقنقل شــده كه از ايشــان در مورد 
 خوردن ســير و پياز و تره سؤال شد و امام
فرمودند: «خوردن اينها به صورت خام يا پخته 
اشكالى ندارد. همچنين معالجه كردن با سير 
اشكالى ندارد؛ اما اگر كسى از آنها بخورد، [قبل 
از برطرف كردن بوى نامطبوع آنها] به مسجد 
نرود».9  واضح است كه خوردن اين دست غذا 
ايرادى ندارد، بلكه بوى بد و نامطبوع، موضوع 
حديث است؛ بنابراين اين حكم را مى توان به 

ساير اعضا و جوارح بدن هم تعميم داد.
اين احــكام هرچند در رديف مســتحبات و 
مكروهات دســته بندى مى شــوند، رعايت 
آنها، تبعــات روانى مثبتى را هــم براى فرِد 
رعايت كننــده و هم براى ديگــر نمازگزاران 
مســجد خواهد داشــت. همچنين مى تواند 
مجموعه اى از توجه شــرع مقدس به نكات 
ريز اجتماعى باشد براى كسانى كه رويكردى 

انكارى به دين دارند.
پى نوشت:
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حوزه هاى علميه در دهه هاى اخير است. او گوهرى بود كه با 
صفاى دل و نبوغ خويش، جامعه اسالمى و حوزه هاى علميه 
را ارتقا داد و با پشتكار فراوان و استعداد خارق العاده اش، علوم 
اسالمى را متحول كرد و با شكستن مرزهاى دانش و درك 
نيازهــاى روز، به توليد علم و طرح انديشــه هاى نو با حفظ 
مبانى اســالمى دست يافت. شــهيد صدر با تالش فكرى 
و اجتهادى خود و همچنين با بــه كارگيرى روش علمى و 
منطقى، توانست اســالم را در برابر تفكرهاى جديد مطرح 

كند و آن را مكتبى جامع و سرآمد معرفى كند.
شهيد صدر در كارنامه درخشــانش، عالوه بر موفقيت هاى 
فراوان، آثارى ماندگار در عرصه سياســت و اصالح جامعه، از 
خود به يادگار گذاشته است. به طور كلى وى شخصيتى بيدار 
و آگاه به زمان و همچنين مبارزى سخت كوش بود كه سرانجام همچون 
اجداد طاهرينش، جام شهادت را در راه خدا نوشيد و چراغ راه حق جويان شد.
شــهيد صدر در مدت حيات پربركتش جلســات و برنامه هاى مختلف 
مذهبى و سياســى داشــت. يكى از آنها برگزارى جلسات هفتگى در 
منزلش بود كه در طول ده سال پايانى عمرش واقع شد. در اين جلسات، 
شهيد صدر با الهام گرفتن از مبارزات امام خمينى و انقالب اسالمى 
ايــران، نظريه «مرجعيت شايســته» و «مرجعيــت نظام يافته» 
را مطرح كســرد و معتقد بود مرجعيِت شايســته بايد داراى 
منظرى روشــن و فراگير باشد و بتواند اهداف خود را ارائه 
داده، داراى حركتى هدفدار و آگاهانه باشــد و در مســير 
آرمان هاى پيش رو گام بردارد، نه آنكه اقدامات آن پراكنده 
و فاقد هويتى منسجم باشد و فقط بر اثر فشارهاى ناشى از 

نيازهاى مقطعى گام بردارد.
اصول كلى اين نظريه عبارت اند از:

دستورهاى اسالمى در بين مسلمانان؛1.  نشر 
2. نظــارت بــر فعاليـــت هاى 

اسـالمى و سياسى؛

3. ايجاد مفهومى اصيل و اسالمى در تمام ابعاد زندگى بشر؛
4. تشكيل مراكزى اسالمى در سراسر جهان براى نشر فرهنگ دينى.

خصوصيات علمى و پژوهشى شهيد صدر
خصوصيات شهيد آيت ا للّـه سيدمحمدباقر صدر در علوم فقه و اصول از 
لحاظ محتوا كم نظير بود. ايشــان در علم اصول در باب «سيره عقالئيه 
و سيره متشــرعه» و راه هاى كشــف آن، نوآورى هاى بسيارى آورد. 
نوآورى هاى اين شــهيد در دانش فقه كمتر از نوآورى هاى وى در علم 
اصول نيســت. از مجموعه بحث هاى فقهى ايشــان، چهار جلد كتاب 
با نام بحوث فى شــرح العروه الوثقى به چاپ رســيده است. همچنين 
ديدگاه هاى وى در علوم منطق، فلسفه، اقتصاد، اخالق، تفسير و تاريخ 
قابل مالحظه است. وى همچنين با تأليف كتاب هاى فلسفتنا و اقتصادنا، 
مكاتب فلسفى و مادى و اقتصادى ماركسيسم و كاپيتاليسم را نقد كرد و 

در اين مسير از روشى نو و داليلى استوار بهره جست.
كتاب اقتصادنا، به رغم گذشــت بيش از چهــار دهه، يكى از مهم ترين 
و بهترين كتاب هايى اســت كه در حوزه اقتصاد اسالمى تأليف شده و 
مطالب آن تدريس مى شــود؛ به طورى كه مى توان با قدرت اعالم كرد 
كه در تمام دانشگاه هاى غرب و ايران، هر جا سخنى از اقتصاد اسالمى 

در ميان باشد، قطعاً كتاب اقتصادنا در مركز توجه قرار دارد.
گفتنى است اعتبار و تأثير كتاب اقتصادنا منحصر در جهان تشيع نبوده 
اســت، بلكه ظهور اين كتاب در مرحله تاريخى بسيار حساسى بود؛ زيرا 
در مقابل هجوم جريان ماركسيســتى و نيز رونق احزاب كمونيســتى 
دركشورهاى اسالمى، معادله موجود در آن زمان را به نفع اسالم گرايى 
تغيير داد و اعالم كرد پاسخگوى تمام نيازهاى بشريت تا ابد فقط اسالم 
است. وى در مباحث اين كتاب پا را از مرزهاى فقه شيعه فراتر مى گذارد 
و به آرا و نظرهاى فقهاى ســنى به عنوان منابعى علمى براى اكتشاف 
الگوى اقتصاد اسالمى نيز مى پردازد؛ از اين رو نظريات شافعى، مالكى، 

سرخسى و ابن حزم را نيز در كنار نظريات فقهاى شيعه مطرح مى كند.
برخى از آثار درخشــان اين شهيد بزرگوار از اين قرار است: 1. اقتصادنا، 
2. فلســفتنا، 3. غاية الفكر فى علم االصول، 4. ماذا تعرف عن االقتصاد 
االســالمى، 5. االنســان المعاصر و المشــكله االجتماعيه، 6. البنك 
الالربوى فى االســالم، 7. االســس المنطقيه االســتقراء، 8. بحوث 
فى شــرح العروه الوثقى، 9. الفتاوى الواضحه (رساله عمليه آيت ا للّـــه 
محمدباقر صدر)، 10. منهاج الصالحين و التعليقه عليه، 11. دروس فى 
علم االصول، 12. مباحث الدليل اللفظى، 13. تعارض االدلة الشــرعيه، 

14. بحث حول الواليه و 15. بحث حول المهدى.
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︩ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀د ا︨﹑﹝﹩، ١٣٦٩، ص٣٩٣. ︥و﹨ ﹠﹫︀د︎   ︋،︪︡﹞ ︋︣ر︨﹩ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀د ا︨﹑﹝﹩)؛

﹥ ﹡﹆﹏ از: ﹝︭︴﹀﹩ ﹇﹙﹩ زاده؛  ﹫︡﹋︀︸﹛؛ ﹝︀︊︒ ا﹐︮﹢ل؛ ﹇﹛، ١٤٠٧، ص٣٣،︋  ٩. ︀ ﹩﹠﹫︧︣ی،︨ 
﹎﹙︪﹟ ا︋︣ار؛ ج٢.

پيامبر در وحشــتكده حجاز، بهشت عشق به 
وجود آورد و دل ها را با خورشــيد اسالم پيوند 
داد و روشــنايى و صفــا و محبت را در قلب ها 
برافروخــت و آن ريگزار تفتيده و ســوزان را 
بهارســتان فضيلت و دانش و خوبى ساخت. 
او «بهار» بــود و قلب بهارى اش مأوا و مأمن 
جواناِن رهيده از ويران ســراى كژى كه روح 
سرگشته خويش را در آستانش ساييده بودند 
و روشــنايى دل و شيوه اوج را از سيما و سيرت 
و كالم او جستجو مى كردند؛ زيرا سبزى بهاِر 
عمر خود را در آينه بهاِر ُحسن رسول مى ديدند. 
پيوند پيامبر و جوانان حكايت ماندگار و منشور 
جاودانگى اســت كه فرايند اين ارتباط، روح 
تواناشــدن را در كالبد انس دميده، آنان را در 
مســير «خوب تر»، «زيباتر» و «محبوب تر» 

شدن قرار مى دهد.
كتاب جوان در چشــم و دل پيامبر اثرى با قلم 
محمدباقر پورامينى است. پنجمين چاپ اين 
اثر در سال 1385 (سال پيامبر اعظم)، در 215 
صفحه و در چهار بخش، به همت انتشــارات 

انديشه جوان منتشر شده است.
بخش اول كتاب تحت عنوان «داستان بهار» 

به دوران جوانى رســول اكرم اختصاص 
دارد كــه صداقــت و پاكى اش زبانــزد بود و 
همگان او را با نام «محمد امين» مى شناختند. 
هر كس او را براى نخستين بار مى ديد، تحت 
تأثير جذبه، هيبت و شــكوه او قرار مى گرفت. 
 نگارنده معتقد است دوران جوانى پيامبر
آن چنان كه بايسته او است، شناخته شده نيست 
و تالش مورخان در اين زمينه اندك و نارســا 
است؛ با وجود اين، زواياى زيبايى از نشاِط او در 
تالش و جديت در ياورى و مساعدت ديگران 
به يادگار مانده اســت. مؤلف كوشيده است تا 
در قسمت ابتدايى كتاب، گوشه هايى از دوران 

جوانى پيامبر را بيان كند.
در اين بخش به اين مطلب اشــاره شــده كه 
 روى آوردن جوانــان بــه آييــن محمد
دوچنــدان بود و آنان با الهــام از فطرت پاك 
خود، پيشاهنِگ پيروان اسالم بودند و با شور 
و نشاط، گرد پيامبر جمع مى شدند و با حضور 
ســبز و چشــمگير خود، قلب پيام آور وحى را 
شادمان مى ســاختند؛ حضورى كه در كالم 
حضرت چنين وصف شــده است: «خداوند 
مرا به پيامبرى برانگيخــت. پس جوانان به 
من گرويدند و يارى ام كردند و بزرگســاالن 
به مخالفــت برخاســتند». در اين بخش به 
زندگى برخى يــاران جوان پيامبر، نظير على 
بن ابى طالب(عليه السالم)، جعفر بن ابى طالب 

و جابر بن عبدا للّـه انصارى اشاره شده است.
مؤلــف در بخــش دوم كتــاب در خصوص 
صفاتــى بحــث مى كند كه بر تــن جوانان، 
آراسته تر و زيباتر جلوه گرى مى كند؛ از جمله 
غنيمت دانستن فرصت ها كه با اين حديث از 
نبى مكرم اسالم توضيح داده شده است: 
«به  هركس  فرصتى  دست  دهد و او به  انتظار 
به دســت  آوردن  فرصت  كامــل  آن را تأخير 
اندازد. روزگار همان  فرصت  را نيز از او بربايد؛ 
زيرا كار ايام  بردن  است  و روش  زمان ، از دست  

رفتن».
در ادامه اين بخش بر برخى شناخت ها در زمان 
جوانى و همچنين كار و كوشــش و روح اميد، 

تأكيد ويژه شده اســت. در پايان مباحث اين 
بخش، به پاره اى نبايدها همچون ارتكاب گناه 
و شيوه توبه نصوح، اشاراتى شده است. نگارنده 
از قول رسول گرامى اسالم نقل مى كند: 
«در شگفتم  از كسى  كه  از بيم  درد، از غذا پرهيز 
مى كند، چگونه  از ترس  آتش ، از گناهان  پرهيز 

نمى كند».
بخش ســوم كتاب، «بوستان بهار» نام دارد. 
در اين بخش، «دوستى» رابطه اى صميمانه، 
خصوصى و پرهيجان توصيف شــده اســت 
كــه در آن همدلى و مشــاركت نمايان بوده، 
 جوان را از انزوا و تنهايى مى رهاند. پيامبر
مى فرمايد: «انســان بر آييِن دوستش است. 
پس بايد هر كدام از شما بنگرد كه با چه كسى 

دوستى مى كند».
 در ايــن بخش بــه شــوخ طبعى پيامبر

نيــز اشــاره شــده اســت؛ اما 
رســول خدا افراط در شوخى 
را مذمــوم شــمرده و مى فرمايد: 
«از شــوخى بپرهيــز كــه مايه 
ريختن آبرو اســت». در انتهاى 
اين بخش، بر اهميــت ازدواج و 
قبح تجرد تأكيد شده و همچنين 
درباره برخى مالك هاى عمده در 
خصوص گزينش همسر، مباحث 

كاربردى مطرح شده است.
بخش پايانى كتاب تحت عنوان 
«بيان بهار»، رهنمودهاى رسول 
اكرم خطاب به امير مؤمنان 

على(عليه الســالم)، ابن مسعود و ابن عباس 
است كه دو نمونه از آن مى آيد:

اى  على ! خردمند را روا نيست  كه  عمر خود، جز 
در سه  مورد بگذراند: تحصيل  معاش ، ره توشه  
برگرفتن  بــراى  روز قيامت ، لذت بردن  از امور 

حالل .
اى  ابن مسعود! در نهان  از خدا بترس ، چنان كه  
گويــى  او را مى بينى  و اگــر چنين  حالى  به  تو 
دســت  ندهد كه  تــو او را مى بينى ، بايد چنان  

پندارى  كه  او تو را مى بيند.

︗﹢ان در ︪﹛ و دل ︎﹫︀﹝︊︣
مهدى اكبرى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

پيوند پيامبر و 
جوانان حكايت 

ماندگار و منشور 
جاودانگى است كه 
فرايند اين ارتباط، 

روح تواناشدن را در 
كالبد انس دميده، 

آنان را در مسير 
«خوب تر»، «زيباتر» 

و «محبوب تر» شدن 
قرار مى دهد.

︡︖︧﹞ ﹤﹡︀︋︀︐﹋  ︣︊﹠﹞

شهيد صدر با 
الهام گرفتن از مبارزات 
امام خمينى و 
انقالب اسالمى ايران، 
نظريه «مرجعيت 
شايسته» و «مرجعيت 
نظام يافته» را مطرح 
كسرد و معتقد بود 
مرجعيِت شايسته بايد 
داراى منظرى روشن و 
فراگير باشد 

︣﹁﹩ ﹋︐︀ب  ︺﹞

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٧١
 ﹟ــ︣ورد﹁
١ ٣ ٩ ٣

١٩



﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨  ︣︊﹠﹞

ماه رجب، ســال 1305 هجرى شمسى، در منزل حاج اسدالّلـــه 
خوشــوقت، كودكى به دنيا آمد كه نام او را " عزيز" ناميدند، از دامان 
پدر متدين و مؤمن و بانويــى با فضيلت كه تربيت فرزند را و تعهد به 
خانواده را برترين مســئوليت خود مى دانست. " عزيز" يكى از شش 
فرزند اين خانواده ساده و صميمى بود كه قبل از تولدش، از زنجان به 

تهران مهاجرت كرده بودند.

  ︵﹙︊﹍﹩ را از ﹝︧︖︡ آ︾︀ز ﹋︣د
تحصيل را از دبستان اقبال آغاز كرد و سپس به دبيرستان " علميه"  رفت 
و دو ســال هم در آنجا درس خواند، تابستان سال دوم دبيرستان بود كه در 
مســجد معز الدوله به همراه دوســتانش جامع المقدمات را آغاز كرد و در 
همانجا ماندگار شد تا آوازه ى مرحوم آيت اللّـــه شيخ على اكبر برهان را 
شنيد كه هم امام مسجد لرزاده بود و هم بنيانگذار مدرسه ى علميه ى آن. 
پنج ســال در مدرسه علميه لرزاده(برهان) مى ماند و شاكله شخصيتى و 
طلبگى اش را در سايه ى نورانيت و طهارت روح مرحوم برهان مستحكم 
مى سازد، بعد از فراگيرى شرح لمعه عازم قم مى شود. حوزه علميه بزرگى 
كه آن روزها با حضور مرحوم آيت اللّـــه العظمى بروجردى حال و هواى 
علمى تازه اى پيدا كرده بود، ادامه لمعه، قوانين ميرزا قمى و رسائل و مكاسب 
را نزد آيت اللّـــه شهيد صدوقى فرا گرفت و در كفايه االصول خوشه چين  
محضر آيت اللّـه مجاهدى تبريزى شد. از اين پس بود كه در درس خارج 
آيت اللّـه العظمى بروجردى حاضر شد، و هفت سال تمام در درس خارج 
فقه و اصول امام خمينى حاضر شــد. ايشان درس امام را درس متفاوت از 
ساير دروس مى دانست، كه دقت بيشتر، طلبه پرورى دو ويژگى بارز آن بود. 
از همين جا بود كه تفكرات عميق سياسى در شيخ عزيز خوشوقت رشد كرد 
و باليد. در همين سالها بود كه به درس هاى خصوصى عالمه طباطبايى 

راه يافت. در آخرين دوره شرح منظومه و دومين اسفار مالصدرا حاضر شد. 
  ا﹀︀ی ر︨︀﹜️ ︑︣︋﹫️ و ︑︊﹙﹫︼ از ﹝︧︖︡

شيخ عزيز خوشوقت بعد از هجده ســال تحصيل علوم دينى كه دوازده 
سال آن در قم سپرى شده بود سوداى بازگشت به تهران داشت. او اكنون 
عالمى فرهيخته و مجتهدى درس خوانده بود كه عمرش و نبوغ فردى را 
كه آميخته با طهارت روحى اش بود در سايه سار بزرگان علم و معرفت رشد 
داده بود. و اينك مى خواست يافته هاى خود را در راه تبليغ معارف توحيدى 
و تربيت مردم به ويژه نسل جوان بكار گيرد. او به خاطر اينكه در اين هجده 
ســال فقط و فقط  مشغول درس باشــد، دير ازدواج كرد، در سن سى و دو 
سالگى و از خانواده اى مومن و متدين از بازاريان تهران كه حاصل اين پيوند 

مقدس دو پسر و چهار دختر.
اين شد كه به تقاضاى مردم در مسجد امام حسن مجتبى( تقاطع خ شريعتى 
و طالقانى) كه امام جماعت بزرگوار آن مرحوم حاج آقا معين شيرازى بود، و در 
كنار آن عالم بزرگوار و براى كمك به وى امام جماعت شبهاى مسجد شد و 
پس از وفات آقا معين شيرازى امام راتب مسجد امام حسن مجتبى گرديد.

ايشان در اين باره مى گويند: 
يكى دو ســال بعد از ازدواج به اين مســجد آمدم و تا آخر عمرم هم  ظاهراً 

اينجا باشم.
از اين پس، مســجد امام حسن مجتبى ، محل مراجعه شيفتگان علم 
الهى و معارف اهل بيت شد، آيت اللّـه خوشوقت بعد از نماز ظهر و عصر در 
كنار محراب مى نشست و به سؤاالت نمازگزاران پاسخ مى داد، اين رويه 
ى شــب هاى وى هم بود. ســواالت مردم در همه زمينه ها بود، فكرى، 
اعتقادى، فقهى، مشــكالت خانوادگى خود را در پرتو توجهات پدرانه و 
مهربانانــه ى وى حل مى كردند، و خداوند مى داند كه چند هزار انســان 
مؤمن و متدين از شــبها و روزهاى حضور در جلســات سخنرانى، روضه 
خوانى و ختم صلوات راه يافتند و به مقصد رســيدند و به حل مشــكالت 

پيچيده شان نايل شدند.
 همين شد كه در دو دهه ى اخير، هر وقت به مسجد امام حسن مجتبى
مى رفتى، آيت اللّـه خوشوقت را در حلقه ى بهم پيوسته و متراكم دانشجويان 
و طالب و عموم مردم مى ديدى كه شــمع حلقه ى آنان بود و با ابهتى كه 

خاص وى بود، پدرانه، مهربانانه و دلسوزانه پاسخ مى داد.
نيم قرن، اين مسجد، وعدگاه مشــتاقان معارف توحيدى و الهى بود. در 
كنار اينها حضور مستمر ايشان در قم و در جمع طالب جوان و نيز حضور 
هميشــگى اش در خانه ها و منازل دوستدارانش در جلسات توسل و ختم 

چهارده هزار صلوات، طى اين نيم قرن ادامه يافت.
مســجد امام حسن مجتبى، نمونه يك مسجد الگو در جذب جانهاى 
مستعد و مشتاق، در طراز باالى آن بود، از نام گذارى نوزادان پا به دنيا نهاده و 
اذان در گوش آنان خواندن، تا رفع اختالفات زوج هاى جوان و مشاوره هاى 
ازدواج، تحصيل، شغل، تا رفع گره هاى كور اعتقادى و اخالقى، آن هم با 
صبر و حوصله و لبخند و متانت! از مسئله گفتن با زبان ساده تا تفسير قرآن 
كريم و شرح صحيفه سجاديه و تبيين معارف نهج البالغه و بيان مواعظ 
اخالقى، از مســايل اوليه فردى تا پاسخ به شبهات پيچيده ى سياسى آن 

هم در حوادث سختى مثل فتنه ى سال 88 .
️﹇﹢︫﹢ ︡﹝︀ت آ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥︠   ︠

مسجد امام حســن مجتبى، كانون و محور اصلى خدمات فرهنگى، 
اخالقى و اجتماعى و سياســى وى بود اما او كه يار و همراه امام راحل بود، 
با پيروزى انقالب اســالمى به عضويت شوراى انقالب فرهنگى درآمد و 

︻︤︤ ︠︡ا
️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︠﹢︫﹢﹇️ ︣ت آ︱ ﹤︀رف ︋︀﹜ّ﹙ـ︻ ️ ﹋︣︋ ︣ ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ︎

 ﹩︊︐︖﹞ ﹟︧ ا﹝︀م ︡︖︧﹞ ️  ا﹝︀م ︗﹞︀︻
حميدشهيدى

همت خود را صرف بررسى و بازبينى و اصالح متون درسى دانشگاه كرد. 
همزمان از ارتباط مستمر با دانشگاهيان و حوزويان غافل نشد و نقش بسيار 

مؤثرى را در هدايت نسل جوان به ويژه در تهران ايفا كرد. 
در ســالهاى اخير، در پژوهشگاه انديشه اسالمى و مؤسسه اطلس تاريخ 
شــيعه نقش مؤثرى در هدايت و نظارت عالى بر آن ايفا كرد. هوشمندى 
و نبوغ علمى، بصيرت الهى و عرفانى، موقعيت شناســى سياسى و اتخاذ 
مواضع روشــن، قاطع و مســتحكم در حمايت انقالب از اسالمى و رهبر 

فرزانه ى آن از ويژگى هاى ممتاز آن عارف باللّـه است. 
﹫️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︑︀ ︻﹠︡ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︣واز از︋   ︎

بهمن ماه 1391، عزم رحيل به ســوى بيت اللّـــه الحرام كرد، اما گويى 
صاحب خانه، مى خواســت او را از بيت خــود به نزد خود ببرد. بعد از انجام 
مناسك حج، آيت اللّـــه خوشوقت، در بيمارستان مكه بسترى شد و پس 
از هفده روز سرانجام در روز دوم اسفندماه 1391، از بيت اللّـــه به عنداللّـه 
مهاجرت كرد. مراســم تشييع و ترحيم او آكنده از جمعيت انبوهى بود كه 
بيشتر آنان جوانانى بودند كه طعم خوش بندگى را در نمازها و سخنرانى و 
همنشينى با او يافته بودند. رهبر حكيم انقالب اسالمى در پيامى بلند، آن 
عزيز خدا را" عالم ربانى" سالك الى اللّـه و عارف باللّـه معرفى كردند و عمر 
سرشار از معنويت و تهذيب، گام هاى پيوسته در سلوك الى اللّـه، مجاهدت 
كم نظير در تربيت نفوس مستعد و دلهاى مشتاق را خالصه ى زندگى نامه 

ايشان بر شمردند. 
︡ا  ︠︤︤︻ ︣ه ای از ﹋﹑م  ︋

مسجد امام حسن مجتبى  اينجا مرتبط به دين است، سياست، فرهنگ، 
آموزش دين، تفسير قرآن و حديث و روش تربيت اخالقى است.

همان حرفهايى كه ياد گرفتيم. امام و انقالب در آن است. سفره اى است 
كه همهى آنها در آن جمعند.چيدمان اين سفره را از قم خريديم و به اينجا 

آورديم.
 ︗︀﹝︺﹫️ ا︨﹑م

اصول جامعيت اسالم در قرآن و حديث آمده است.... طبق اين عمل كنيم 
همه مشكالت حل مى شود.

  دوام ا︨﹑م
دوام اسالم به حكومت اسالمى و شخص ولى فقيه است و بدون ولى فقيه 

حكومت اسالمى پياده نخواهد شد.
️﹫ ︀ ﹁︣﹨﹠﹌ ا﹨﹏︋   ︋﹩︀﹠︫آ  

ما اگر با فرهنگ ائمه آشــنا شديم، تمام شئون زندگى مادى و معنوى ما 
تنظيم مى شود. جنگ و صلح و كار و اقتصاد و نظام و... درست مى شود.

منابع : 
﹩︀︊︵︀︊︵ ﹤﹞﹑︻ ١.دّر ﹝﹊﹠﹢ن

﹥ ﹋﹢︫︩ ︻︊︀︨︺﹙﹩ ﹝︣وی  ︋،️﹇﹢︫﹢ ٢.︫︣ح ︀ل آ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥︠ 
٣.ا﹡︐︪︀رات ا﹝﹫︣ ﹋︊﹫︣

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٧١
 ﹟ــ︣ورد﹁
١ ٣ ٩ ٣

٢١



برخى سرانه مطالعه هر ايرانى را در روز دو دقيقه 
مى دانند. برخى آن را هفت دقيقه و برخى ديگر 
هم، اين مقــدار را در خوش بينانه ترين حالت 
هجده دقيقه و دوازده ثانيه مى دانند؛ البته بعضى 
اين آمار را تــا 74 دقيقه يا 96 دقيقه در روز هم 
رســانده اند كه اين آمار بسيار دور از ذهن است 
و واقعاً نمى توان گفت هر ايرانى دســت كم 96 
دقيقه در روز مطالعه مى كند. گرچه قابل انكار 
نيست كه دانشجويان و اســتادان محترم در 
روز، ساعت ها صرف مطالعه و تحقيقات علمى 
مى كنند، متاسفانه اين دسته از فرهيختگان در 
مقابل جمعيت هشتاد ميليونى ايران عده بسيار 

بسيار اندكى را تشكيل مى دهند.
علم جويى انســان را در تفكر، رشد داده، به وى 
قدرت بينش صحيح و عملكرد مناسب مى دهد؛ 
لذا در برگ برگ صفحات دين و زندگانى پيامبر 
اكرم و اهل بيــت و كتاب هاى علما و 
ســيره زندگانى ايشــان، تأكيد بى شمارى بر 
مطالعه و تفكر شده است؛ براى مثال در جنگ 
بدر بعد از اينكه مســلمانان از لشكر ابوسفيان 
تعــدادى زيادى اســير گرفتند، ابوســفيان 
براى آزادســازى اســراى خويش، حاضر به 
پرداخت غرامت زياد و پول هنگفتى شــد؛ اما 
پيامبر اكرم راه آزادى اسرا را تعليم خواندن 
و نوشتن به مسلمانان بى سواد قرار دادند. ناگفته 
نماند كه پيامبر اكرم و مســلمانانى كه به 
مدينه هجرت كرده بودند، اموالشــان در مكه 
توســط قريش مصادره شده بود و در وضعيت 
بسيار بد اقتصادى به سر مى بردند و مى توانستند 
با گرفتن پول و غرامت از ابوسفيان در برابر آزادى 
اســراى، درصد زيادى از فقر خويش را جبران 
كنند؛ حتى اين پول براى بنيانگذارى حكومت 
اسالم مى توانست در آن اوضاع، كمك مناسبى 
باشد. نمونه ديگر اينكه امير كالم 
حضــرت اميرالمؤمنين على
مى فرمايند: مرد عاقل آن است كه 
نظر صحيح خردمند را بر انديشــه 
خود بيفزايــد و دانش خويش را به 

علم دانشمندان پيوند دهد.  1
اما نكتــه اصلى دقت در چگونگى 

مطالعه و عوامل و راه هاى بهبود و سرعت بخشى 
مطالعه و شناسايى آفات و موانع آن است.

آفات و موانع مطالعه
مطالعه مثل تمام ديگر افعال انسان ممكن است 
با پيشامد مســائلى، ُكند شود و برخالف تمام 
فوايدى كه دارد، مضر هم باشــد؛ مثل مواردى 

كه در ادامه مى آيد.
1. مطالعــه مباحث غير ضــرورى و بى فايده: 
مطالعه مباحثى كه به انسان سودى نمى رساند 
و به شــخص رشد علمى نمى دهد، تنها باعث 
اتالف و از بين رفتن وقت است و چون شخص 
هيچ گاه احســاس ضرورت بــه يادگيرى اين 
موضوع را نمى كند، قطعاً مطالب در حافظه اش 
جاى نمى گيرد و بعد از مدتى به فراموشى سپرده 

خواهد شد.
2. حيرت و ســرگردانى: حيرت و سرگردانى در 
مطالعه مى تواند داليل مختلفى داشــته باشد، 
مانند عدم برنامه ريــزى صحيح در مطالعه يا  
هضم نكردن صحيح مطالب، برطرف نشدن 
اشكاالت و به نتيجه نرسيدن سؤال ها و نهايتًا 

نتيجه دلخواه را از مطالعه نگرفتن.
براى مثال بســيار ديده ايم كه دانشــجويان و 
طالب درس خوان و پرتالشــى هســتند كه 
به دليل برنامه ريزى اشــتباه، موفق به اجراى 
برنامه شــان نمى شــوند و خيلى زود از برنامه 
خود دست مى كشند. يكى از داليل اين است 
كه اينان در برنامه شان زمانى را براى كارهاى 
پيش بينى نشده و اتفاقى در نظر نگرفته اند. بايد 
در هر برنامه اى فرصتــى براى جبران و حتى 
زمانى براى بازنگرى اعمال قبلى در نظر گرفت 
كه اگر موردى به انجام نرســيد، فرصتى براى 

جبران داشته باشيم.
3. عدم تمركز بر موضوعى خاص (از شاخه اى 
به شاخه ديگر پريدن): اين موضوع مى تواند در 
سطوح مختلف صورت بگيرد؛ به اين معنا كه 
گاهى شــخصى از يك رشته به رشته ديگر و 
از موضوعى به موضــوع ديگر عدول مى كند 
و هنــوز يك مطلب را تمام نكرده، به مطالعه و 
بررســى موضوعى ديگر روى مى آورد. گاهى 
نيز در ســطحى كوچك تــر، از مطالعه كتابى 

به مطالعه كتــاب ديگر روى مى آورد؛ در حالى 
كــه كتاب قبلى را تمام نكرده و نتيجه اى از آن 
نگرفته اســت. روشن است در اين فرض وقت 
شــخص صرف مطالعه اى بى فرجام و بى ثمر 

خواهد شد.
4. ننوشتن آنچه مطالعه شده است: يكى ديگر 
از مسائلى كه باعث هدررفتن مطالعات مى شود، 
ننوشتن مطالبى اســت كه قبًال مطالعه شده 
 اســت. در روايات آمده است پيامبر اكرم
فرمودند: «قيدوا العلم بالكتابه؛ با نوشــتن پاى 

علم را در بند كنيد». 2
اين مطلب مبنــاى علمى نيــز دارد و امروزه 
دانشــمندان ثابت كرده اند بعد از اينكه انسان 
چيزى را مى نويســد، قوه بينايى او عكسى از 
آن نوشته مى گيرد و در ذهن شخص بايگانى 
مى كنــد؛ بنابراين تفاوت كســى كه چيزى را 
نوشته با شــخصى كه ننوشته در اين است كه 

كاتب زودتر مطلب را به ياد مى آورد.
5. عدم زمان بندى صحيح براى مطالعه: در افواه 
عمومى شايد به اين َمثل برخورد كرده باشيد كه 
مى گويند: طال را خرج ُمَطّال كرد؛ يعنى شخص 
يك شىء با ارزش را خرج به دست آوردن شيئى 
كم ارزش كرده است؛ به عبارت ديگر كسى كه 
در مطالعه خود زمان بندى صحيحى نداشــته 
باشد، بهترين زمان يادگيرى را صرف كاره هاى 
بيهوده كرده و وقتى ذهن خسته شد، آن گاه به 
فكر مطالعه مى افتد؛ مثًال ابتداى صبح يا بعد از 
مدتى خواب و استراحت كه ذهن آماده يادگيرى 
است به كارهاى جنبى مى پردازد و شب كه ذهن 
ساعت ها كار كرده و خسته است، در پى مطالعه 
است. مشخص است در چنين زمانى، كارايى 
ذهن پايين است و نتيجه دلخواه حاصل نخواهد 

شد.
البته بايــد در مطالعه موفــق و مؤثر، عوامل 
ديگرى را هم دخيل دانست، از جمله وضعيت 
بدن و نحوه نشستن در حين مطالعه يا مقدار نور 

و عواملى از اين دست.
پى نوشت:

١ . آ﹝︡ی، ︻︊︡ا﹜﹢ا︡؛ ︾︣ر ا﹜﹊﹛؛ ص٣٨٤.
︀ر ا﹔﹡﹢ار؛ ج٢، ص١٥١. ٢ . ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 

امروزه دانشمندان 
ثابت كرده اند بعد از 
اينكه انسان چيزى 
را مى نويسد، قوه 
بينايى او عكسى از 
آن نوشته مى گيرد 
و در ذهن شخص 
بايگانى مى كند

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٧١
 ﹟ــ︣ورد﹁
١ ٣ ٩ ٣

︦ رواق ︨︣وـــ ﹏ راه ﹟︣ ︑ ️ ︣﹟ ﹝︪﹊﹏ و راـــــ ︋︤رگ ︑ـــــ
على اصغر على دوست (طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

بررسى آفات و موانع مطالعه

﹩﹍︊﹚︵ ️﹢﹨  ︣︊﹠﹞

اعتقادات و باورهاى مبتنى بر عقالنيت، هيچ گاه اجازه نمى دهد كه شخص در يك زمان به چندين دين پاى بند باشد. بر اساس گرايش هاى كالمى 
و الهياتى درون دينى، اعتقاد به همه چيز، مساوى با اعتقاد نداشتن است. اما نكته جالب و مورد اتفاق در ميان فرقه هاى منحرف و نوظهور معنوى، 

آموزه ى اعتقاد به همه چيز است كه در حقيقت در پِى همان «اعتقاد نداشتن» است.
اگر دقت كنيم، تمامى اين عرفان ها، هدف نهايى شان را فقط شادى، آرامش و اميد به زندگى در اين دنياى فانى قرار مى دهند. اگر خدايى را هم قبول 
داشته باشند، خدايى تحريف شده با صفاتى نامعقول است. عشق و وصاِل مطرح در اين عرفان هاى مدرن، زمينى و دنيايى است. سعادت و نجات هم 
در اين گروه ها، مبتنى بر اباحه گرى، رواانگارى و پذيرش باورهاى متناقض است. حال سؤال اين است كه اگر انسان به دنبال راه سعادت مى گردد، 

چطور مى تواند بدون انتخاب يك مسير راه سعادت را پيدا كند؟ 
گستردگى بحث هاى مربوط به فرقه هاى نوظهور ما را بر آن داشت تا اين شماره نيز به طرح برخى از مباحث و مسائل اين ِفرق منحرف بپردازيم.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٢٢︑︣و



رواق ︑﹙﹫﹏ و ﹡﹆︡

حجت االسالم عشقى، روحانى خوش بيانى كه ساعاتى گرم در يك روز سرد بهمن 
ماه در كنارش داشتيم. وى سال ها در حوزة اديان خصوصا عرفان هاى نوپديد فعاليت 

كرده است. از فعاليت هاى اجرايى ايشان در حوزه تخصصى اديان مى توان به اين عناوين 
اشاره كرد؛ عضويت در شوراى علمى مؤسسه بهداشت معنوى، دبير انجمن فرهنگى 

معنويت نوين، عضويت در شوراى علمى عرفانهاى نوپديد معاونت تبليغ حوزه، رئيس انجمن 
فرهنگى معنويت ناب و ...؛ مجموعه مقاالت «نقد عرفان هاى نوظهور»، «بلوغ معنوى»، «هوش 

معنوى» و ... نيز از جمله آثار علمى ايشان است. در مصاحبه پيش رو مسألة رواج عرفان هاى 
نوپديد و رابطة آن با خانواده را بررسى خواهيم كرد.

    فراگيرترين روش تبليغاتى عرفان هاى نوظهور در جامعه چه مسائلى است؟
با تحقيقات به عمل آمده مشــخص شده است اديان و فرق نوظهور كه در كشور 

ايران فعاليت دارند، بيش از 33 نوع روش مختلف تبليغى را براى اشاعه فرهنگ 
و آئين خود به كار گرفته اند. از آنجايى كه رســانه در تمام خانواده ها جايگاه 

قابل توجهــى دارد؛ به طورى كه در تمامى خانه  ها تلويزيون و رايانه و... 
استفاده مى شــود، فراگيرترين روش تبليغى عرفان هاى نوظهور 

اســتفاده از رسانه است. طبق آمارى كه از ده شهر بزرگ ايران به 
دســت آمده است متوسط استفاده از تلويزيون در هر خانه پنج 

ساعت و بيست دقيقه است. اهميت تلويزيون در روش هاى 
تبليغى، فراگير بودن مخاطب  هاى آن است كه از كودك 

تا ســالخورده ترين افراد روزانه با اين رسانه سر و كار 

︔︊ـــ︀ت ︠︀﹡ــ﹢اده
︲ـــ︀﹝﹟ ︫﹊ـــ︧️ 
﹡﹢﹋﹫︧﹥ ﹨︀ی ﹝︡︻﹩

رواق  آ︀﹝﹩ دا﹡﹫︡؟

آ︀ ﹝﹩ دا﹡﹫︡؟

چيز  همــه 
حكومت  تحت 

خدا اســت و امكان 
فــرار از حكومــت او 

نيست.


آيا مى دانيد مروجان عرفان حلقه، 
از امراض ساختگى پولدار مى شوند؟

پيروان حلقه مى گويند اعتقادى به تناسخ 
ندارند؛ به همين سبب برخى گمان كرده اند اين 

فرقه با عرفان هاى تناسخ محور، تفاوت مبنايى 
دارد؛ اما بايد گفت در متون آموزشــى عرفان حلقه، از 

واژة تسخير استفاده شده است كه نوعى حلول و برگشت 
فرد به عالم دنيا است و از تناسخ عادى كه در آيين هاى شرقى 

ادعا مى شود، پيچيده تر است. طبق قانون َكرَمه (بازگشت نيكى 
و بدى اعمال به فرد در همين دنيا) و تناســخ عادى، هر روح قادر به 

تسخير يك كالبد است؛ اما با ظهور عرفان حلقه، هر كالبد ذهنى (روح)، 
مى تواند در چندين كالبد مادى حلول كند! و حتى بيمارِى مادى خود را هم 

به كالبد جديد ببرد! 3
البته هيچ گروه دينى در شرق زير بار اين نوع تناسخ نمى رود و اين طرح، ساخته اين 

فرقة منحرف است! جالب است بدانيد فقط اين عقيده عالج شهوِت پول و ثروت در اين 
فرقه است؛ به اين ترتيب كه با عمل «تشعشع دفاعى» آن روح سرگردان را از بدن فرد و در 

همان حال پول را از جيب وى خارج مى كنند!!!


آيــا مى دانيد عرفاِن حلقه در دوركردن مردم از ابزارهاى تعالى بخش و رحمانى چون «نذر»، گوى 
سبقت را از وهابيت ربوده است؟

چند نكته در اين باره:
1.مروجان اين عقايد، اين گونه القا مى كنند كه «خدا احتياجى به نذر ما ندارد. در نتيجه نذر، منفعتى هم براى ما 

ندارد!!» البته اين نوع اســتدالل ها براى اين اســت كه دست آخر گفته شود كًال خدا نيازى به عبادات ما ندارد؛ پس 
عبادت سودى به حال ما ندارد.

2.نذر و صدقه در شيعه، يكى از اسباب حفاظت از شيطان و نيروهايش است و اگر اين عقيده در افراد وجود داشته باشد، ديگر 
هيچ احتياجى به تشعشع دفاعى اينها، در ميان افراد احساس نمى شود؛ پس در اين فرقه بهترين راه براى قطع نشدن پوِل مفت 

تشعشع دفاعى، انكار نذر و صدقه است.
3.اين گروه مى گويند نذر رشوه به خداست! آيا خدا نمى تواند بدون رشوه انسان را عفو كند و يا به مقام باالتر برساند؟ البته در مورد اينكه 

براى شركت در هر ترم عرفاِن حلقه مبالغ هنگفتى مى گيرند، اصًال حرفى نمى زنند! آيا شعور كيهانى نمى تواند بدون اينكه از ما پول بگيرد، 
ما را به خود متصل كند تا نيازى به پول دادن و شركت در كالس اينها نباشد!

4.گفتنى است متعلق نذر در شيعه، يك طاعت است و طاعت به رشد معنوى انسان كمك مى كند. اين را نيز بايد متذكر شد كه وهابيت فقط برخى 
از نذرها را انكار كرده است؛ اما اين فرقه هر نوع نذر حتى نذر براى خداوند را هم انكار مى كند!

آيا مى دانيد در عرفان كيهانى اساساً هيچ دينى اهميت ندارد؟
مروجان اين فرقه، نظرى در مورد دين شخصى افراد ندارند و معتقدند 

اصًال نبايد با اعتقادات، مراســم و مناسك مختلف دينى برخورد 
كرد؛ چرا كه اينها روبناى فكر انســان هايند.1  اين سخن بدين 
معنا است كه داشتن ايمان براى رسيدن به نجات، اصًال مهم 

نيســت و نهايتاً روبناى فكر انسان است؛ به عبارت ديگر به 
همان اندازه كه يك شيعه مى تواند در اين نوع از عرفان، به 

شعور كيهانى برسد، يك هندو يا يهودى يا حتى بى دين 
هم مى تواند برسد. 2 پس افراد براى رسيدن به وصال، 
نيازى به انجام شريعت ندارند و مى توانند بدون هيچ 

دينى به شعور كيهانى متصل شوند!


آيا مى دانيد يكــى از آموزه هاى مهم عرفان 
كيهانى، صلح با خدا است؟!

پيروان اين فرقــه معتقدند كالس هاى 
عرفانى شــان براى دستيابى به صلح با 

خود، خدا، طبيعت و ديگران است؛ اما 
نكته حائز اهميت اين است كه صلح 
با خدا چه مفهومــى دارد؛ در حالى 

كه طبق اعتقادات مــا نه خدا با 
ما دشــمن است و نه ما دشمن 
خداييم. البته اين ادعا نشانة 

انحراف اين گروه اســت 
كه رويكــردى متفاوت 
به خداوند متعال دارند. 

وقتى شيطان قهرمان 
داستان معرفى شود، 

در نتيجه صلح با 
خدا هم مفهوم 
پيــدا مى كند 

در  وگرنــه 
ما،  اعتقاد 


آيا مى دانيد طبق قانوِن جذب، شــما به هر چيزى بينديشيد، آن چيز 
جذب شما مى شود؟ پس سعى كنيد به چيزهاى بد نيندشيد و هميشه 

به خوبى و احساسات خوب، فكر كنيد تا خوبى ها جذب شما شود.
در قانون جذب مى گويند حتى به اخبار هم گوش ندهيد!4  چرا كه 
در اخبار، بدى ها و سياهى ها بيان مى شود؛ پس كسى كه پايبند 
به اين جذب باشد، تمام ظلم ها و سياهى هاى موجود در دنيا را 
ناديده مى گيرد و به توهم اينكه اگر به آنها فكر نكند، از بين 

خواهند رفت، با توهمات خود دلخوش است.
اما جالب اســت بدانيم كه بسيارى از مروجان اين قانون، 
سرمايه هاى خود را روى اينـ  به اصطالحـ  راز گذاشته اند 
تا با ترويج اين قانون، با خيالى آسوده و بدون مزاحم، به 

ستم و ثروت اندوزى خود ادامه دهند.
آرى، قانون جذب روان گردانى است كه انسان 
را در اوهــام خود فرو مى برد و با همين غفلت، 
دزدان هوشــيار با فراغ بال، هستى مردم را 
به تاراج مى برند! قانون جذب اگر همه گير 
و فراگير شــود، مردم در مقابل ظلم ها و 
بدى ها چشم بر هم مى گذارند و خيال 
خود را به دنياى زيباى ذهنى شــان 
مشغول مى كنند و اين يعنى آزادى 
هرچه بيشتر ستم و ستمكار! امام 
علىمى فرماينــد: «آرزو، 
سلطه شــياطين بر دل هاى 

غافالن است». 5
پى نوشت:

١ . ︵︀﹨︣ی، ﹝﹞︡︻﹙﹩؛ ︻︣﹁︀ن 
﹋﹫︀﹡﹩؛ ص٧١.

٢ . ﹨﹞﹢، ا﹡︧︀ن از ﹝﹠︷︣ د﹍︣؛ 
٢٠︬︮ و ١٢٦.

٣ . ︑︪︺︪ــ︹ د﹁︀︻﹩، ﹝︐﹟ 
آ﹝﹢زش ﹝︖ــ︀زی ︻︣﹁︀ن 

﹙﹆﹥؛ ﹡︧﹥٤، ص٧.
٤ . ال ﹨ــ﹩، ﹜﹢﹫ــ︤؛ 
ز﹡︡﹎ــ﹩؛  ︫ــ﹀︀ی 

ص١٦٦.
آ﹝ــ︡ی،   .  ٥
ــ︡؛  ﹜﹢ا ا ︡︊︻
ا﹜﹊﹛؛  ︾︣ر 

ص١٨٢٨.
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دارند؛ لذا در همين راســتا اين عرفان ها فيلم ها 
و برنامه  هاى خود را توليد كرده، آنها را درسطح 

گسترده پخش مى نمايند. 
 يكى ديگر از اســتفاده هاى عمده 
تبليغاتى فرقه هاى نوظهور توليد 
بازى هــاى چند رســانه اى براى 
كودكان و نوجوانان اســت. به طور 
مثال وقتى سيد حسن نصر ا للّـه در 
سخنرانى خود گفت بنيان اسرائيل 
مانند تار عنكبوت ُسســت است؛ 
بالفاصله صهيونيســت ها براى از بين بردن 
اين فكر به توليد فيلم مرد عنكبوتى پرداختند 
و سپس انيميشــن اين فيلم را درست كردند و 
بعــد از آن بازى رايانه اى مرد عنكبوتى را روانه 
بازار كردند. پس از فراگير شدن اين فيلم و جذب 
مخاطب آن، شروع به توليد انبوه وسايل مختلف 
با بَرند مرد عنكبوتى كردند؛ به طورى كه تمامى 
وســايل يك كودك با نشانه مرد عنكبوتى در 
دســترس بود. فراگير بودن رسانه به خصوص 

تلويزيون به همين معنا است. 
سال 1388 صهيونيســت ها در جلسات مهم 
خود، براى تأثيرگــذارى روى غيريهوديان به 
اين نتيجه رسيدند كه بايد از طريق خانواده ها 
اقدام نمايند و براى رسيدن به اين مهم بايد رفتار 

و كردار كودكان را تحت نظر گرفته، براى شان 
راهكارهاى تربيتى ارائه شود و براى رسيدن به 
اين هدف تنها از ابزار رسانه هاى چندگانه وارد 

شوند. 
در همين راســتا يهوديان فيلم ها و بازى هاى 
جذابى كه مفاهيم ضداســالمى در بر داشت 
را تهيه و پخــش كردند؛ مانند بــازى و فيلم 
«تايتان هــا» كه در هر مرحله كودك بايد يك 
خدا را بكشــد و در مرحله آخر غول بازى را كه 
شخصى به اسم مهدى است بايد بكشد. بازى 
ديگر به نام «ســام» كه شخص اصلى بازى 
مربوط به دو هزار ســال پيش ايران اســت. در 
اين بازى قاعدتاً هنوز اسالم نبايد آمده باشد؛ اما 
تمام نقوش و معمارى ها اسالمى است و حتى 
︋︀︀» نيز بر سر  حديث «ا﹡︀ ﹝︡﹠﹤ ا﹜︺﹙﹛ و ︻﹙﹩︋ 
در آن نقش بسته شده و تمام شهر از گنبد و مناره 
پر اســت. با اين بازى خود به خود افكار كودك 
ضد مفاهيم اسالمى نقش مى بندد. از اين طيف 
بازى ها و انيميشن ها به صورت هاى مختلف 
ديگر موجود است كه با سرمايه هاى هنگفت 
درست مى شوند و به اتفاق ضد مفاهيم اسالمى 

هستند. 
يك از مهم ترين مســائلى كه در اين بازى ها و 
فيلم ها مشاهده مى  شــود اين است كه در هر 
بازى و يا انيميشــن يك منجى متفاوت مانند 
«بتمن، مرد عنكبوتى و... » معرفى مى شود تا 
منجى اصلى از ذهن كودكان پاك شود. از طرف 
ديگر با ساخت برنامه هاى ديگر منجى اصلى 

تخريب مى شود. 
نكته در اين مســائل اين است كه حداقل تأثير 
اين گونه تبليغات، تصويرســازى اشتباه براى 
مخاطب اســت؛ به طورى كه هرگاه كودك و 
يا جوان مسلمان به مسئله اى چون منجى فكر 
مى كند ابتدا اين تصاوير است كه در ذهن وى 
نقش مى بندد؛ چراكــه قبل از آن هيچ تصوير 

ديگرى در ذهنش مجسم نشده است. 
داستان نويســى و رمان ديگر ابزار مهم تبليغى 
فرق و اديان نوظهور است؛ زيرا داستان مى تواند 
به راحتــى و بدون هيچ اســتداللى مفاهيم را 
انتقال دهد. مردم خصوصاً قشر جوان و خانم ها 
بيشــتر جذب داستان مى شوند. يكى از داليل 
آن تصويرســازى داستان توسط خود خواننده 
اســت. به طور مثال پائولــو كوئيلو كه يكى از 
معروف ترين رمان نويسان جهان است خداوند 
را در كتاب هايش خدايى خطاكار ظالم و بدون 

حكمت معرفى مى كند. 

در بررســى محققان ما از سال 1380 تا 1390 
از بيست عرفان نوظهور حود ده ميليون كتاب 
با عناوين مختلف به چاپ رسيده كه در كتابانه 
ملى نيز به ثبت رسيده است. در كنار اين مسئله 
محصوالت ديگرى چون نشريات، مجالت و 
كتاب داستان هم به وفور وارد كشور شده است. 
راهكار تبليغى مهــم ديگر فرقه هاى نوظهور 
تدوين الگوى سبك زندگى براى خانواده هاى 
مسلمان است؛ به طورى كه رفتارى نا متعارف 
را ايجاد كرده و براى پذيرفتن عقايد يك فرقه 
خــاص آن را در جامعه نهادينه مى كنند؛ مثل 
نقاشى كشــيدن روى صورت كودكان كه كم 
كم روال عادى را طى كرد و در جامعه به عنوان 
يك بازى و هنر تبديل شد. سپس به بالماسكه 
(مراسمى مذهبى منتســب به سرخ پوستان) 
رسيد و امروز جوانان ما در پارتى هايشان از اين 
بالماسكه استفاده مى كنند. وقتى اين روال به 
وجود آمد، عقايد بالماسكه نيز كم كم در جامعه 
وارد و نهادينه مى شــود. از جملــه اين عقايد 
مى توان به روابط جنسى آزاد، مستقل شدن و 
جدا شــدن از خانواده، ازدواج نكردن و... اشاره 
كرد؛ طبق آمار محققان ما كه از ده شهر بزرگ 
كشور گرفته شده است، ســى درصد جوانان 

نمى خواهند ازدواج كنند. 
دعوت افراد خاص و مشــهور براى پيوستن به 
فرقه، ديگر راهكار تبليغى اديان و عرفان هاى 
نوظهور است؛ به طورى كه وقتى مردم مى بينند 
شخص محبوب شــان پاى بند به مذهب اين 
فرقه شــده است، آنها نيز ترغيب به گرايش به 
آن مذهب مى شوند؛ مانند فرقه كاباليست ها كه 
ديويد بكهام و َمدونا را جذب فرقه خود كردند و 
پس از آن عــده زيادى از طرفداران آنها به اين 

فرقه پيوستند. 
از ديگر راهكارهاى مهــم تبليغى فرقه هاى 
نوظهور، پررنگ جلوه دادن محسنات آئين خود 
اســت؛ به طورى كه در هر يك از ابزار تبليغى 
خود، به خصوص شبكه هاى ماهواره اى، بيشتر 
از مسائلى صحبت مى كنند كه مخاطب جذب 
مى  شود. آنان محدوديت هاى دين خود را بسيار 
كــم بيان مى كنند. عالوه بر اين آن دســته از 
مسائل دين خود را مطرح مى كنند كه در ديگر 
اديان ممنوع است؛ مانند شرب خمر در اسالم. 

 تأثيرگذارى تبليغات عرفان هاى نوظهور 
در خانواده ها چگونه است و چه آثار مخربى را 
به دنبال دارد؟ بفرماييد كه آثار مخرب گرايش 
يك يا دو نفر از خانواده به عرفان هاى نوظهور 

چه مسائلى است؟

عرفان هاى نوظهور در كشــور امريكا ســال 
1960 به طور رسمى وارد شد. ده سال بعد اولين 
مؤسسه مقابله با عرفان هاى نوظهور در امريكا 
تأسيس شد و در اين مقطع مسئله مهم اين است 
كه پدر و مادرهايى كه فرزندهايشان طى اين 
ده ســال وارد اين فرقه هاى نوظهور شدند اين 
مؤسسه را تأسيس كردند؛ زيرا آنها به اين نتيجه 
رسيده بودند كه اين جنبش ها فرزندانشان را از 
خانواده مى گيرد؛ چرا كه غالب امريكايى ها در 
آن زمان كاتوليك بودند و در مذهب كاتوليك 
مسئله خانواده بسيار اهميت دارد. همين مسئله 
نشان دهنده آن است كه فرقه هاى نوظهر تأثير 

مستقيمى بر بنيان خانواده ها مى گذارد. 
مهم ترين تأثير تبليغــات فرقه هاى نوظهور 
آزادى روابط جنســى نامشروع، باالرفتن آمار 
طالق، خيانت زناشــويى و پاييــن آمدن آمار 
ازدواج است؛ بيشترين آمار طالق امروزه مربوط 
به شش ماه اول زندگى زوجين است؛ چرا كه با 
ورود فرهنگ اين فرقه ها در كنار فرهنگ غربى 
زوجين ديگر نمى توانند محدوديت هاى پس از 
ازدواج را تحمل كنند؛ زيرا طرز فكرشان به كلى 

تغيير يافته است. 
دومين تأثيرگذارى مهم اين تليغات بر تربيت 
كودكان اســت. مهم ترين بحث ازدواج پس 
از ســالمت رابطه زوجين بحث تربيت فرزند 
اســت؛ به طورى كه تنها دليلى كه در روايات 
براى جلوگيرى از تكثر فرزند بيان شــده، عدم 
توانايى تربيت فرزند است. فاصله گرفتن والدين 
از فرزند، تغيير رفتار فرزندان با پدر و مادر، سطح 
توقعات فرزنــدان و... از جمله تاثيرات تبليغات 

رسانه اى عرفان هاى نوظهور است. 
اكثر برنامه هاى كودك بدون نشان دادن هيچ 
گونه نماد اسالمى براى كودكان پخش مى شود 
و از طرف ديگر نمادهاى يهوديت، مسيحيت، 
شيطان پرســتى و... به وفور ديده مى شود. لذا 

نبايد توقعى از كودك داشت تا ديندار باشد. 
سومين تأثير بر خانواده كمرنگ شدن نقش پدر 
و مادر در تربيت فرزندان است. در نص صريح 
جلسه ده ســاله يهوديان كه ابتداى بحث ذكر 
شد در سال 1388 بيان كرده  اند كه نقش تربيتى 

خانواده هاى غيريهودى را بايد از بين برد. 
تبليغات پنهان در ناخودآگاه ذهن كودكان نقش 
مى بندد و در طوالنى مدت تأثير بسزايى بر رفتار 
و نوع زندگــى كودكان دارد. اميرالمؤمنين
فرمودند كه قلب كودك مانند زمين خالى است 
كه هر چه در آن بكارى برداشت مى كنى. ايشان 

در روايت ديگر مى فرمايند كه هرچه به كودك 
آموزش دهيد مانند نقش بستن در سنگ است. 
اديان غير اسالمى اين مفاهيم را اجرا مى كنند، 

در صورتى كه خود ما از آن بهره اى نبرده ايم. 
 3. براى مقابله و پيشگيرى از اين اتفاقات 

بايد چه كرد؟
براى مقابلــه با اين تبليغات دقيقــاً بايد تمام 
خألهــاى جوانان در قالب  هاى رســانه هاى 
چندگانه با مفاهيم به روز اســالمى پر شود؛ به 
اين صورت كه در ســطح جامعه به طور دقيق 
رصد شــود تا خأل نيازهاى ســنين مختلف و 
جنســيت هاى مختلف شناسايى شــود و در 
راستاى آن براى شان به وسيله مفاهيم اسالمى 

برنامه ريزى شود. 
نكته جالب اين اســت كه پائولو كوئيلو رمان 
«كيمياگر» را از مثنــوى معنوى الهام گرفته 
اســت. وين دايِر تنها براى جمله «آنچه براى 
خود مى پســندى براى ديگران هم بپســند» 
معروف شد كه حديث اهل بيتاست. حتى 
الگوگيرى كارتون اى كيوسان از كتابى به نام 
قضاوت هاى اميرالمؤمنينبوده اســت. 
شكى نيست كه اســالم از لحاظ محتوا هيچ 
كمبودى ندارد. تنها ما بايد در راستاى نياز جامعه 
از آنها استفاده كنيم و آنها را در تمام زمينه  ها به 

كار بگيريم. 
 4. آيا درســت كــردن برنامه هايى در 
موازات فعاليت هاى فرهنگى بيگانه كه امروز 
در جامعه كامالً جــا افتاده و جزئى از زندگى 
مردم شده است، هدر كردن هزينه نيست؟ 
چراكه اگر به طور مثال فيس بوك فارســى، 
انيميشن هاى نسبتاً ضعيف و يا بازى هايى با 
محتواى ايرانىـ  اسالمى درست كنيم قابل 

رقابت با هم نوع هاى خود نيست.
اوًال محتوايــى كه ما بــه كار مى گيريم كالم 
خداوند و معصوم است و از آنجايى كه با فطرت 
انسان عجين اســت مى تواند با برنامه هاى با 
ســابقه آنها مقابله كند. بارها حكايت هايى در 
تاريخ شنيده شده است كه شخصى در ساليان 
زيادى به دزدى مى پرداخته است. اما با شنيدن 
يك روايت راه زندگيش عوض مى شــود. امام 
صادقمى فرمايد اگر محاســن كالم ما را 

برسانيد مخاطب جذب مى شود. 
مشــكل اصلى جامعه امروز مــا عدم آگاهى 
خانواده در مورد مفاهيم اسالمى است؛ به طور 
مثــال به فرموده امام باقــرهر پدرى 23 
وظيفــه در قبال فرزند خــود دارد كه اگر آنها 

انجام شــود هيچ گاه فرزند انســان منحرف 
نمى شود. 

با بســتن راه هاى ارتباطى مانند فيلتر كردن 
هيچ نتيجه اى به دســت نمى آيــد. بهترين 
راه اين اســت كه كــودكان را به قدرت تميز 
برسانيم تا خوب و بد را از هم تشخيص بدهند. 
مهم ترين راه براى رســيدن بــه اين هدف 
شيوه هاى تربيتى اسالمى است. امام صادق

مى فرمايد به هنگام انتخاب همسر تنها به 
فكر زيبايى و مشخصات فردى زوجه نباشيد؛ 
بلكــه ببينيد وى مى تواند مــادر خوبى براى 

كودكان شما باشد يا خير. 
پدر و مــادر از همان كودكى براى ســالمتى 
جسم كودك دست به هر كارى مى زنند، براى 
سالمت جسمش نيز بايد تالش كنند. بايد سنت 
اهل بيت را در قالب سبك زندگى اسالمى 
وارد زندگى كودكان كنيم تا كودكان از همان 

ابتدا با مفاهيم اسالمى رشد كنند.
 5. ســبك زندگى غيراسالمى امروزه در 
جامعه جا افتاده و نهادينه شده است؛ چطور 
بايد افراد را به سمت سبك زندگى اسالمى 

بكشانيم؟
ابتــدا بايد اين عادت را بــا همان جذابيت ها و 

زيبايى هاى اســالمى كــه امام 
صادق فرمودند جايگزين كنيم. به 
فرموده همان معصوم قطعاً نه تنها 
مسلمانان، بلكه غير مسلمانان هم 
جذب مى شوند و خود به خود شيوه 
زندگى به مرور زمان تغيير مى كند. 
از طــرف ديگر اســالمى بايد در 
قالب نيازهاى جامعه بيان شــود؛ 
به طور مثال كســانى كه در رابطه 
با ارتباط با خانواده نزد مشــاورين 
ما مى آيند، ابتدا تمام راهكارهاى 
روانشــناختى كه انديشــمندان 
غربى و غيراسالمى گفته اند بيان 

مى شــود و در آخر يك روايت از اهل بيت با 
همان مضمون بيان مى شود. جذابيت روايت 
آن زمانى مشخص مى شــود كه مخاطب در 
مى يابد كه مفاهيم اســالمى نه تنها از مفاهيم 
غيراسالمى كم ندارند، بلكه شيرين تر و قابل 

فهم تر هستند. 
در اين مقطع دو مانع بسيار مهم وجود دارد؛ اوًال 
به روز نبودن مفاهيم اسالمى و ثانياً عدم آگاهى 
جامعه از خطر استفاده از مفاهيم غيراسالمى كه 

در همين راستا بايد برطرف شود. 

راهكار تبليغى 
مهم ديگر فرقه هاى 
نوظهور تدوين الگوى 
سبك زندگى براى 
خانواده هاى مسلمان 
است.

در اين بازى قاعدتًا 
هنوز اسالم نبايد 

آمده باشد؛ اما تمام 
نقوش و معمارى ها 

اسالمى است و حتى 
حديث «انا مدينة 

العلم و على بابها» نيز 
بر سر در آن نقش 
بسته شده و تمام 

شهر از گنبد و مناره 
پر است. 
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 رياضت به معناى كوشــش و تالش همراه با 
سختى و رنج است و زمانى كه عرفا واژه رياضت 
را به كار مى برند، آن را به معناى خودســازى و 
رام كردن نفس با تعليم و تربيت مى دانند؛ البته 
ايــن واژه درباره حيوانات نيز بــه كار رفته كه 
منظور از آن تمرين و واداركردن حيوان بر رفتار 

مورد نظر صاحبش است. 2
رياضِت نفس متعارف نيز از همين معناى لغوى 
گرفته شــده و هدف  از آن رهنمون ساختن و 
هدايت نفِس سركش به اطاعت از حق و عقل 
و بازداشتن از سركشــى در برابر اين دو است. 
رياضت و تهذيب نفس با شيوه و روشى كه در 
آيات و روايات به آن توصيه شــده، 
افضــل اعمــال و برترين عبادت 
اســت كه از آن به جهاد اكبر تعبير 
شــده اســت؛ چه آنكه در روايات 
اســالمى رياضت و زهد صرفاً به 
معناى كناره گيرى و در كنج عزلت 
نشستن نيست، بلكه حركت دادن 
نفس در مسير رضايت الهى است؛ 
 براى مثال پيامبر گرامى اسالم
در اين بــاره فرموده اند: «رهبانيت 
امت من، جهاد در راه خدا اســت».3  
همچنيــن اميرالمؤمنين علىمى فرمايد: 
«اصل رياضت، آموختن حكمت و چيره شدن 

بر عادت است». 4
  دنياى مدرن و عرفان جديد

امروزه انسان دريافته است كه تمامى نيازهاى 
او در دنياى صنعت و تكنولوژى برطرف نخواهد 
شــد؛ از اين رو توجه زيادى به ماوراءالطبيعه و 
مســائل متافيزيك پيدا كرده است. او در واقع 
به دنبال چيزى اســت كه بتواند جان تشنه اش 
را سيراب كند و پاسخگوى نيازهاى روحى اش 
باشد؛ براى همين اشــتياق زيادى به مسائل 

عرفانى و بــه خصوص عرفان هاى كاذب پيدا 
كرده است كه از جمله بارزترين آنها رياضت هاى 
فرقه اى هندى و يا متصوفه در زمان ما اســت. 
گرايش به اين گونه عرفان هاى كاذب مى تواند 
به داليل زيادى از جمله تبليغات وسيع، نياز به 
هويت يابى و شكل گيرى تصور از خويشتن و 

لطافت هاى روحى و... باشد.
در يك نگاه كلى مى توان رياضت را به دو دسته 

تقسيم كرد:
1. رياضت  شــرعى: اهل عرفان و اخالق آن 
را زهد ناميده اند. لغت شناسان زهد را اين چنين 
تعريف كرده اند: «ترك نمودن كارى و اِعراض 
6از چيزى 5 و برخالف ميل و رغبت عمل كردن». 
2. رياضــت غير شــرعى: تمامــى انواع 
رياضت هايى كه تابع قوانين و مالحظات شرع 
نيست و مستلزم انجام كارهايى برخالف دين 
اســالم است. طبعاً اين شــكل از رياضت كه 
شــامل اكثر رياضت هاى مرتاضان مى شود، 

بنابر سنت اسالمى جايز نيست.
  تفاوت رياضت شرعى و حرام

با توجه به معناى مطلق رياضت كه رنج و مشقت 
است، مرتاض ها بر اين باورند كه با انجام اعمال 
طاقت فرســا و بدون در نظر گرفتن شــرع و 
اسالم مى توانند توانمندى هاى روحى خاص 
پيدا كنند. از جمله تفاوت هايى كه بين نگرش 
اســالمى و غير اسالمى به رياضت وجود دارد، 
همين نكته است كه اسالم رياضت و سختى را 
از چهارچوبى خاص بيرون نمى داند و اجازه ضرر 
و زيان را به انسان نمى دهد؛ چرا كه رهبانيت در 
اســالم جايگاهى ندارد. 7 اين در صورتى است 
كه در عرفان هاى جديد، مرتاض تا جايى پيش 
مى رود كه گاه ممكن است آسيب هاى جدى و 

جبران ناپذيرى به خود وارد كند.
خداوند متعال در قرآن يكى از اصول و منهج هاى 

سلوك و زهد را كه در تمامى زمينه ها و اعمال 
جارى مى شــود، به اختصار چنين بيان كرده 
است: «خداوند بر هيچ كس بيشتر از توانايى اش 
تكليف نمى كند»؛ 8 بنابراين وقتى انسانى براى 
نيت غير رضاى خدا و صرف به دســت آوردن 
محبوبيــت يا جلب توجه اقدام به رياضت كند، 
نتيجه عمل او همانى اســت كه توانســته در 
همين دنيا از رياضت به دســت آورد و در آخرت 
هيچ اجر و قربى نزد خداى متعال ندارد. در اين 
زمينه رجوع به روايت امام صادقو داستان 
مرتاضى كه مسلمان شد، عالوه بر شيرينى و 

جذابيت مى تواند عبرت آموز باشد.
نكته ديگرى كــه در تفاوت رياضت صحيح و 
نامشروع بايد بدان توجه داشت، مضراتى است 
كه در عرفان هاى جديد ديده مى شــود؛ زيرا در 
اسالم بنابر ســنت قطعى واردشده از فريقين، 
ضرر واردكردن به بدن شــرعاً حرام اســت.   
9اين قاعده فقط در جايى استثنا شده كه فايده 
عقاليى بر آن مترتب باشد، مانند رفتن به جهاد 
و دفاع از كيان اســالم و... ؛ اما در رياضت هاى 
مدرن و نامشروع رياضت كشيدن و ضرررسانى 
به جسم، صرفاً براى كسب شهرت و محبوبيت 
و يا كســب قدرت است كه اينها همه به لحاظ 

شرعى مذموم اند.
امام خمينى نيز در نقلى از استادشــان تفاوت 
بين رياضت باطــل و رياضت صحيح را بيان 
فرموده اند: «ميزان در رياضت باطل و رياضت 
شرعى صحيح، َقَدم نفس و َقَدم حق است. اگر 
ســالك به قدم نفس حركت كرد و رياضت او 
براى پيدايش قواى نفس و قدرت و سلطنت آن 
باشد، رياضت باطل (است) و سلوك آن منجر به 
سوء  عاقبت مى باشد و دعوى هاى باطله نوعاً از 
همين اشخاص بروز مى كند و اگر سالك به قدم 
حق سلوك كرد و خداجو شد، رياضت او حق و 

شرعى است». 10

︡﹎﹩ ا︨️ ︣دن ︑﹟ در ر︀︲️، ز﹡ ﹞
1  ️ ر﹡︕ ا﹟ روح را ︀︎﹠︡﹎﹩ ا︨

  نتيجه رياضت نفس
اگر انســان به دنبال رياضت صحيح و مشروع 
باشد از نتايج دنيوى و اخروى آن بهره مند خواهد 
شد. بنابر سنت شــيعى پيراستگى از حرص و 
طمع و شــهوات دنيايى و رذيلت هاى اخالقى 
از فايده هــاى رياضت و تزكيه روح  و در نتيجه 
تعالى و آراستگى به صفات پسنديده است كه به 
گفته عارفان «مفتاح همه سعادت ها و كيمياى 
همه دولت ها» اســت.11   خداونــد در قرآن در 
وا ِ﹁﹫﹠︀  ُ︡ ﹨َ︀︗ ﹟َ ِ︢ همين زمينه مى فرمايد: «َو ا﹜ُ
َ﹙﹠︀؛ و آنان را كه در راه ما مجاهده  ُ︊ ُ︨  ﹜ُْ ُ﹠َ ِ︡ ْ﹠ََ﹛
و كوشــش كردند، بــه راه خويــش هدايت 

مى كنيم». 12
بنابراين روشن شد كه از ديدگاه اسالم رسيدن 
به مقام معنــوى و بيرون آمدن از حجاب ها راه 
و روشــى تعيين شده دارد كه جز با به كارگيرى 
صحيح اين روش ها كــه همان ايمان و عمل 
صالح و تعاليم معصومان اســت،  نمى توان به 
مقصود دســت يافت و رفتن در راهى جز اين 
مســير، نتيجه اى جز صرف بيهوده عمر و رنج 

بى حاصل ندارد.
پى نوشت:

.٣٣٦٥ ️﹫ ١ . ﹝︓﹠﹢ى ﹝︺﹠﹢ى؛ د﹁︐︣ ٣،︋ 
٢ . ﹁︣﹨﹠ــ﹌ ﹐روس؛ ج١، واژه ر︀︲ــ️؛ ﹜︽︐﹠︀﹝﹥ د﹨︡ا؛ واژه 
﹫︡﹝︭︴﹀﹩؛ ﹝︺︀رف و ﹝︺︀ر︿؛ ج٥،  ر︀︲️؛ ︧﹫﹠﹩ د︫︐﹩،︨ 

ص٧٤٥.
︊ِ﹫ِ﹏ ا﹜﹙ُ﹥ » (﹝︖﹙︧ــ﹩،  ــ َ︨ ِ︐ــ﹩ ا﹜ِْ︖َ︀ُد ِ﹁﹩  ــُ﹤ ُأ﹝ُ ُ﹫﹡ِ︀ َ︊ ︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج٨، ص١٧٠).٣ . «إِ﹡َُ﹞ــ︀ َرْ﹨ ﹝﹞︡︋︀﹇︣؛︋ 
︅ِ﹡ُُ﹥ ُ﹢ِرُث  ﹁َ ﹤ِ﹫ِ︐َ ْ︪ ︑َ ︀َ﹛ ︀﹞َ ﹏َ﹋ُْ︃ ِ︅ُ︀َک أَْن َ︑ ﹁َ ﹥ِ︲َ︀َ ِ︣ ︀ ا﹜﹙َُ﹢اِ︑﹩ ِ﹁﹩ ا﹜ ٤ . «أَ﹝ُ
ــ﹛ِ  َ︨ ️َ َ﹁ُ﹊ْ﹏ ََ﹙︀﹜ً︀ َو  َ︡ ا﹜ُْ︖﹢ِع َو إَِذا أََ﹋ْ﹙ ︃ُْ﹋ْ﹏ إِ﹜︀ُ ِ︻ْ﹠ ْ﹙َ﹥ َو ﹜َ︀ َ︑ ُ︊ ︅ِْن ا﹜َِْ﹞︀َ﹇َ﹤ َو ا﹜ْ اً ِ﹝ْ﹟ ︋َْ︴ِ﹠ِ﹥ َ﹁ ّ︣ َ︫ ︃َ آَدِ﹝﹩آ ِوَ︻︀ًء  ــ﹢ِل ص َ﹝︀ َ﹝َ﹙ ُ︨ ُ︣ َ︒ ا﹜ ِ︡ َ ْ︣ ا﹜﹙َُ﹥ َو اْذُ﹋
﹥ » (﹨﹞︀ن، ج١،  ِ︧ ︋ِِ﹥ َو ُ︔ُ﹙ٌ︒ ﹜َِ﹠َ﹀ ا َ︣ َ︪ ُ︡ َ﹁ُ︓ُ﹙ٌ︒ ﹜َِ︴َ︺︀ِ﹝ِ﹥ َو ُ︔ُ﹙ٌ︒ ﹜ِ َ﹋︀َن َو ﹜َ︀ ︋ُ

ص٢٢٦).
٥ . ﹝︭︊︀ح ا﹜﹞﹀﹫︡؛ ص٣٥١.

 ٦. ︵﹁ ،﹩︣︣ا﹜︡﹟؛ ﹝︖﹞︹ ا﹜︣︊﹟؛ ص١٩٨.
﹫ ︵︊︨︣﹩؛ ﹝︖﹞︹ ا﹜︊﹫︀ن؛ ج٩، ص٤٣٢.  ︫. ٧

﹆︣ه: ٢٨٦.  ︋. ٨
٩ . ﹐︲︣ر و ﹐︲︣ار ﹁﹩ ا﹐︨﹑م.

﹞﹫﹠﹩، روح ا ﹜ّ﹙ـ﹥؛ ︡ ﹏︒؛ ص٤٥.  ︠. ١٠
١١ . دا﹝︀دی، ﹝﹞︡؛ ا︋﹢︨︺﹫︡﹡︀﹝﹥، ص٢١.

١٢ . ︻﹠﹊︊﹢ت: ٩٦.

محمدصادق احمدى (دانشجوى دكتراى دين پژوهى)

در رياضت هاى 
مدرن و نامشروع 
رياضت كشيدن و 
ضرررسانى به جسم، 
صرفاً براى كسب 
شهرت و محبوبيت و 
يا كسب قدرت است 
كه اينها همه به لحاظ 
شرعى مذموم اند.

﹩︨︀﹠  ︫﹤﹇︣﹁ رواق

يكى از انحرافات سلوكى و معنوى، جايگزين 
كردن قدرت هــاى غيرالهى با قدرت خداوند 
يگانه و هســتى بخش اســت. در بسيارى از 
جريانات انحرافى، انرژى هاى كيهانى صرف 

نظر از آفريدگار و مستقل لحاظ مى شوند و 
هستى بر محور اين انرژى ها مى گردد. آنها 
وظيفه سالك را تنها كشف انرژى هاى 

مزبور و راه هاى استفاده از آن  مى دانند. 
و نه هدف از سلوك خداست در اين 

مسلك ها نه راهنماى سلوك و نه 
نردبان سلوك؛ در اين مسلك هاى 
باطل خدا در غبار است. يكى از اين 
جريانات انحرافى «كاباال» است. 
مهم  تريــن منبعــى كــه در 
كاباال براى نخســتين بار 
به نيروهــا و انرژى هاى 
كيهانــى و نقش آنها بر 
سرنوشت انسان و نيز 

درو︾﹩ ︋﹥ ﹡︀م 
ا﹡︣ژی ﹨︀ی ﹋﹫︀﹡﹩ در ﹋︀︋︀﹐

فاطمه مهديه(طلبه حوزه علميه)

نه هدف از سلوك 
خداست در اين 

مسلك ها نه راهنماى 
سلوك و نه نردبان 

سلوك؛ در اين 
مسلك هاى باطل 
خدا در غبار است. 

يكى از اين جريانات 
انحرافى «كاباال» 

است. 

︡ا و ا﹡︧︀ن در آ﹫﹥ اد︀ن  ︠ رواق

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٧١
 ﹟ــ︣ورد﹁
١ ٣ ٩ ٣

٢٨٢٩



نقش انســان در كنترل آن انرژى ها اشــاره 
داشــته است، كتاب «زوهر» است. اين كتاب 
كه پاية كاباال و متن اصلى تصوف يهود است 
به صورت تفســيرى بر كتاب مقدس توسط 
موســى دلئون، قباله گراى قرن ســيزدهم 
ميالدى به رشته تحرير درآمد؛ اما كاباليست ها 
اين اثر را به شــمعون بن يوحا، متصوفة قرن 
دوم ميالدى نسبت مى دهند. از ديدگاه كاباال، 
«زوهر» يك كتاب مذهبى نيست؛ بلكه كتابى 
است كه به رابطة بين نيروهاى غيبى و تأثيرات 
آن بر انسان مى پردازد و سعى دارد رموز كتاب 
مقدس را آشــكار كند. زوهر، كتاب مقدس را 
تنها رواياتى ســاده و كلماتــى عادى قلمداد 
نمى كند؛ بلكه هر كلمه از عهد عتيق را حاوى 
يك راز متعالى مى داند كه اگر به باطن آن بتوان 
راه يافت، مفهوم واالى آن آشــكار مى گردد. 
يكى از اين اســرار، انرژى هاى كيهانى است 
كه با رمزگشــايى از تورات مى توان به وجود 

آنها پى برد. 
كتاب مقدس تنها نقل داســتان نيســت و با 
رمزگشايى از اين داستان ها مى توان به رازهاى 
عالم دست يافت و نحوه كنترل رازهاى حاكم 
بر سرنوشت انسان را فرا گرفت. تورات آكنده 
از اشاراتى اســت كه تنها مى تواند مربوط به 
انتقال انرژى هاى مثبــت و منفى موجود در 
فضا باشــد. «زوهر» بر اساس تورات به رابطه 
تنگاتنگ انســان و كيهان اشاره دارد و تأكيد 
مى كند انسان ها نيز تعيين كنندة فعاليت هاى 

كهكشانى و جهانى هستند. 
 ماهيت اين انرژى

كاباليســت ها هــدف و معناى 
زندگى را در شــناخت نقشة كلى 
خلقــت مى دانند. اين شــناخت 
به ايشــان مى آمــوزد كه هدف 
آفرينــش و خلِق يــك مخلوق، 
سرشــار كردن او از لذت نامحدود 
اســت. اين ايده موجب مى شود تا 
كاباليست ها به تمام قوانين حاكم 
بر جهان هــاى فيزيكى و روحانى 
به عنــوان انرژى هــاى مثبت و 
يا منفى بينديشــند كه در جهت 

ايجاد فضايى در كسب لذت نامحدود براى 
مخلوقات عمل مى كند. اگر اين انرژى ها 
توسط انسان شناخته شود، او قادر خواهد 

بود سرنوشت خود را اداره كند و زندگى 
را در غنى ترين حالت آن پيش ببرد. 
اين نيروها نشئت گرفته از نيروى 

اعظم اســت كه مى تواند روان 

انسان ها را كنترل كند و در عين حال به ايشان 
اجازة پيشرفت در زندگى مادى شان را بدهد. از 
ديدگاه كاباال منبع عظيم اين انرژى كيهانى كه 
توسط استادان كاباال كشف شده است، چيزى 
نيست جز انرژى هاى نهفته در درخت زندگى. 
درخت حيات يا درخــت زندگى در برگيرندة 
تجلياتى است كه از ان سوف خداى نامعين و 
درك ناشدنى كاباال ساطع شدند و اولين بار در 
كتاب «زوَهر» شرح و بسط يافتند. اين نيروها 
كه به سفيروت مشهور هستند عبارت اند از: ِكتِر، 
خوخما، بينا كه بر زمين خاكى ما اشراف ندارند؛ و 
هفت سفيروت ديگر يعنى ِحسد، َگبورا، تيفرت، 
نَِصح، هود، تير و ملخوت كه نيروهاى تأثيرگذار 
بر اراده و سرنوشــت انسان ها هستند. مؤلف 
«زوهر» معتقد اســت كاباليست ها با كنترل 
نيروهاى موجــود در درخت زندگى  مى توانند 
حتى فعاليت موجودات فوق زمينى را نيز كنترل 
و هدايت نمايند و به دنبال ايجاد قدرت و اعمال 

مالكيت بر محيط زيست انسان ها باشند.
 هفت شــكل از اين انرژى ها با هفت ســياره 
اطراف كــرة زمين در ارتباط هســتند؛ يعنى 
هفت تجلِى حسد، گبورا، تيفرت، نصح، هود، 
تير و ملخوت، نفوذ و تأثيرات فراوانى بر هفت 
سيارة پيرامون ما دارند. به ترتيب اين تجلى ها 
بر كيوان، مشترى، مريخ، خورشيد، ناهيد، تير 

و ماه تأثير گذارند. 
دســت يافتن به اين انرژى ها از طريق كنترل 
ذهن صورت مى گيرد و كاباليســت ها مدعى 
هســتند هم اكنون ايــن قــدرت در اختيار 
معدودى آنان هســت و در عصر آكواريوس 
(دوره آخرالزمان) كل بشــريت آن را خواهند 
آموخت. مديتاسيون كاباليستى، ايشان را قادر 
مى سازد تا با اين نيروهاى كيهانى تماس برقرار 
كرده، به سطح باالترى از آگاهى دست يابند. 
همين كه فرد بتواند به هنر مرتبط شدن و يكى 
شــدن با نيروهاى كيهانى دست يابد و بر آنها 
كنترل پيدا كند، خواهد توانست سرنوشت خود 
را كنترل كند. تالش كاباليست ها براى كشف 
اين انرژى ها، رديابى سرچشــمه هاى نيروى 
كيهانى عالم است تا از طريق آن بتوانند به يكى 

ساختن تناهى و اليتناهى مبادرت ورزند. 
منابع: 

١.︋︣گ، ﹁﹫﹙﹫︌ اس؛︋ ︀ز﹎︪️ روح، ︑﹠︨︀؛ ﹡﹫﹢﹢رک: ﹡︪︣ 
﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت ︻﹙﹢م ﹋︀︋︀﹐(١٩٨٩م). 

︣ای ﹨﹞﹥؛ ﹡﹫﹢﹢رک: ﹡︪︣  ٢.︋︣گ، ﹁﹫﹙﹫︌ اس؛ ﹋︀︋︀﹐︋ 
﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت ︻﹙﹢م ﹋︀︋︀﹐(١٩٨٩م). 

 ︀ ﹫﹠ــ﹩، ار︑︊︀ط︋  ــ︐︀ره︋  ٣.︋ــ︣گ، ﹁﹫﹙﹫ــ︌ اس؛︨ 
︨ــ︐︀ر﹎︀ن؛ ﹡﹫﹢﹢رک: ﹡︪ــ︣ ﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت ︻﹙﹢م 

﹋︀︋︀﹐(١٩٩١م). 
٤.﹋﹢︨ــ﹠﹉، ︑﹢﹡﹩؛ آ﹝﹢زش ﹨︀ــ﹩ در ﹝﹢رد 

دا﹡︩ ﹋︀︋︀﹐؛ (︋﹩ ︗︀): (︋﹩ ﹡︀) (︋﹩ ︑︀). 

﹏﹫﹚︑  رواق

معنويت در غرب عمومــاً از نوع معنويت هاى 
ســكوالر و متناسب با جهان بينى و ايدئولوژى 
ليبراليستى است. برخى معنويت هاى شرقى 
همچون بوديســم، هندويســم و جينيسم و 
معنويت هاى با خاستگاه غربى، اعم از اروپايى 
و آمريكايى و سرخ پوســتى، همگى مبتنى بر 
مبانى سكوالر غرب هستند. معنويت گراهاى 
جديد الزمه معنويت را اعتقاد به خدا نمى دانند؛ 
چه رســد به دين. اين معنويت هاى نوظهور به 
گوشه گيرى، پرداختن به خود و درون خويش 
و كناره گيرى از امور دنيايى تأكيد ويژه اى دارند، 
همان كه در اسالم به نام رهبانيت شناخته شده 
و از آن نهى فراوان شــده است.1 تأكيد فراوان 
معنويت هاى نوظهور در رابطه با درون گرايى، 
انزوا و دين گريزى مسائل و اشكاالتى را ايجاد 
مى كند كه در اين مقاله به آنها خواهيم پرداخت . 
 ︣ ︧﹫︀ر ︻︣﹁︀ن ﹨︀ی ﹡﹢︸﹢ر︋   ︋︡﹫﹋︃︑    

﹟︪﹫︐︡﹞ ︣ا﹇︊﹥ و﹞
انسان امروز در دنياى مدرن در زندان تنهايى، 
گستگى پيوندها، فشارهاى روانى، اضطراب ها، 
افسردگى ها و پوچى و بى معنايى گرفتار است. 
معنويت هــاى نوظهور صرفاً بــراى حل اين 
مشكالت به عرصه حيات بشرى وارد شده اند.2 
هدف غايى اين عرفان ها رســاندن انسان به 
آرامش فكرى و روحى است. هر آنچه كه باعث 
ايجاد اين آرامش شود در نگاه اين نوع عرفان ها 
شايســته و مورد استفاده است؛ حتى اگر در اين 
بين گنــاه، بى بندوبارى، نفى خدا و اديان الهى 
و ظلم به ديگران وجود داشــته باشد. به عبارت 
بهتر همه چيز ابزارى اســت براى رسيدن به 
آرامش انسان؛ حتى باور به خدا، دين، عشق و... .
يكى از راه هايى كه معنويت هاى نوظهور براى 
خالصى از سازوكارهاى زندگى نوين پيشنهاد 
داده اند، پناه بردن به ذهن و قوه تخّيل و تجسم 
فردى و زندگى در دنياى توهمات اســت. اين 
مكاتب بشــر را به آرامشى دعوت مى كنند كه 

ناشى از دو امر است : 

 الف. آرامشى كه بر اثر بى دركى، جهالت، غفلت 
و عدم احساس مسئوليت پديد مى آيد. 

 ب. آرامش و ســكونى كه جنبــه تخديرى و 
تلقينى دارد و با برخى مواد و داروها و يا حركات 
و ذكرهاى نامفهوم و بدون هدف به طور موقت 

ايجاد مى شود.3
مديتيشــن در تعاليم ِذن به معناى تفكر است 
كه در ابتدا با خواندن نوشته هاى كسانى كه به 
تكامل روحى رسيده اند همراه است و نتيجه آن 
نرم كردن دل و آماده كردن آن براى رسيدن به 
كمال خواهد بود.4 اشو «مراقبه» را روشى براى 
خالى كردن ذهن و نفس از تمام افكار، تصورات 

و اميال مى داند.5
 شــعار اصلى كريشنا مورتى مراجعه انسان ها 
به عالم درون اســت.6 همين امر باعث شده 
تــا ناتوانى از ايجــاد تحول و بســندگى به 
حداقــل تغييرات در فــرد از ويژگى هاى اين 
معنويت ها باشد. ماهاريشــى ماهش بنيان 
گذار تى. ام.(مدتيشن متعالى) مى گويد : «شما 
نمى توانيد ديگــران را تغيير دهيد يا جهان را 
عوض كنيد اما مى توانيد خود را تغيير دهيد».7 
اين معنويت ها تنها افراد را براى تحمل وضع 

موجود زندگى آماده مى كنند. 
شــعار عدم توانايى در تغيير ديگران، آرامش 
درونى و دورى از جامعه براى نداشــتن دردسر 
و صلح كل با همه انســان ها و عقايد مختلف 

پيامدهايى دارد كه به آنها اشاره مى شود : 
1ـ پذيرش ظلم براى رســيدن به آرامش : 
وقتى نگاه به معنويت تنها براى درون گرايى، 
انزوا و كســب آرامش بى دردسر باشد، نتيجه 
آن تحمل ظلم و دورى از دردســر مى شــود. 
معنويت هــاى نوظهــور مردم را ســربه زير 
و ســيلى پذير بــار مى آورنــد و روحيه عزت 
و آزادگــى را در قلب هــا مى ميراننــد. اين 
معنويت ها مى كوشــند مردم را تسليم نظم 
موجــود و مطيع قدرت هــاى حاكم گردانند. 
اين معنويت هاسكوت در برابر ستم را به مردم 
مى آموزند و به عنــوان يك ارزش اخالقى و 

معنوى تعليم مى دهند. در فالون دافا اعتقاد بر 
اين اســت كه هر كس مظلوم واقع  شود، در 
حال تصفيه روحانى و جبران ظلمى است كه 
در زندگى پيشين بر ديگرى رواداشته است.8 
در انديشــه هاى دااليى هر كسى بدى و ظلم 
مى كند، خود بيش از همه از درون رنج مى برد 
و آزرده مى شود؛9 در نتيجه نيازى نيست كه با 

او مقابله شود.!!! 
2ـ دين ابزارى براى رســيدن به آرامش 
درون : معنويت هــاى نوظهــور خود را جامع 
اديان معرفى مى كنند و براى بيان تعاليم شان 
از همه متون مقدس اســتفاده مى كنند؛ زيرا 
در اين معنويت ها، حقيقت مهم نيست؛ بلكه 
كارايى مهم اســت. در ايــن صورت اهميت 
ندارد كه كــدام دين و آيين معنوى كامل تر و 
درست تر اســت؛ بلكه هر كدام انسان را آرام 
كند مى تواند دين او باشــد. بدين روى آنچه 
جايگزين حقيقت مى شــود، باطــل و تحّير 
در ظلمات اســت؛ نه حركت به ســوى نور و 
حقيقت.10 دين ابزارى اســت براى رسيدن به 
آرامــش؛ به همين دليل وقتى دين به صورت 
مجموعه اى از قراردادها و ايجاد تكليف براى 
انسان مطرح مى شود معنويت هاى نوظهور از 

زير بار آن شانه خالى مى كنند. 
كوئيليو در پاسخ به ســؤال مذهب يعنى چه؟ 
مى گويد : «من آن را نحوه گروهِى پرســتش 
مى دانم. آدم مى تواند بودا، ا للّـه يا خداى مسيح 
را پرســتش كند؛ فرقى نمى كنــد؛ براى من 
مذهب يعنى اين؛ نه مجموعه اى از قراردادها و 

دستوراتى كه به ديگران تحميل شود».11
اين فرقه ها اگرچه نوعى آداب و رســوم آيينى 
ســاختگى براى نيل به اهداف مادى يا معنوى 
دارند، امــا در آنها اثرى از شــريعت به عنوان 
يك طرح جامع و كامــل الوهى كه به تمامى 
فعاليت هاى دينى و دنيايى انسان جهت دهد، 
به چشم نمى خورد. در اين فرقه ها، اباحه گرى، 
خوداجتهادى، عشق زمينى، روابط جنسى و... 
رواج دارد. اين فرقه هــا غالباً بر عقيده جدايى 

عمل انسان و سرنوشت او صحه مى گذارند.12

3ـ نفــى وجود خدا : خدا نيــز در عرفان هاى 
نوظهور ابزارى اســت براى رساندن انسان به 
آرامش راهبانه. تعريف ايشان از خدا به انكار و 
نفى وجود او مى انجامد. به عنوان مثال اشو منكر 
وجود عينى خداست و او را تنها يك نام مى داند 
كه با انســان و عشق يكى اســت.13 در تعاليم 
ِذن نيــز جايى براى خــدا و اعتقاد به آن وجود 
ندارد.14 از نظر يوگاناندا خداوند شادمانى عظيم 
و بهجت ابدى است كه فعاالنه هرگونه شكل و 
نيرو را حفظ مى كند و ماوراى تعالى و سرشار از 
سرور است.15 وى در بحث خداشناسى، معتقد 

به تثليث است.16
پى نوشت:

︡ : «﹐ر﹨︊︀﹡﹫﹤  ﹠︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ️﹫﹡︀︊﹨ا﹋︣م(ص) در ﹝ــ﹢رد ر ︣︊﹞︀﹫  ︎.١
﹁﹩ ا﹖︨﹑م: در ا︨﹑م ر﹨︊︀﹡﹫️ و︗﹢د ﹡︡ارد» (︋︀را﹐﹡﹢ار؛ ج٦٥، 

ص٣١٨). 
︣ا︑﹩؛ ︑︣ان:  ﹫﹢﹡︡؛ ︑︣︗﹞﹥ ︻︊︡ا﹜︺﹙﹩︋  ٢. ا︫﹢؛︎ 

﹡︧﹫﹛ دا﹡︩ (١٣٨٥)؛ ص٩٦. 
﹫︿، ﹞﹫︡ر︲︀؛ ︗︣︀ن ︫﹠︀سى  ٣. ﹝︷︀﹨︣ى︨ 
︥و﹨︪ــ﹍︀ه  ا﹡︐﹆︀دى ︻︣﹁︀ن ﹨︀ى ﹡﹢︸﹢ر؛ ﹇﹛:︎ 
︻﹙﹢م و ﹁︣﹨﹠ــ﹌ ا︨ــ﹑﹝﹩ (١٣٨٨)؛ ص٥٧-

ــ︣ان ﹝︺﹠﹢️ در  ٦١؛ ﹡︀︮ــ︣ى، ︻﹙﹫︣︲ــ︀؛︋ 
︻︭︣ ︀︲︣؛ ﹇ــ﹛: ︗︀﹝︺﹥ ا﹜﹞︭︴︿ى ا﹜︺︀﹜﹞﹫﹥ 

(١٣٨٧)؛ ص٦٣ـ٦٥. 
ــ︀﹥ ﹨︀؛  ٤. ﹝﹞︡︑ــ﹅ى ﹁︺ــ︀لى؛ آ﹁︐︀ب و︨ 

︑︣ان: ︻︀︋︡ (١٣٨٩)؛ ص٣٢١. 
﹢ر ﹝︧︐﹩؛ ︑︣︗﹞﹥ ا﹝﹫︡ ا︮︽︣ى؛  ٥. ا︫﹢؛ ﹝︣ا﹇︊﹥︫ 

﹟ (١٣٨٢)؛ ص ٥٣ـ٥٤.  ︑︣ان: ا﹝﹫︨︡ 
ــ︣ آرا و  ٦. ﹝﹞︡︑ــ﹅ى ﹁︺ــ︀لى؛ ﹡﹍︣شى︋ 
ا﹡︪︡ــ﹥ ﹨︀ى ﹋︪︣ــ﹠︀ ﹝﹢رتى؛ ︑︣ان: ︻︀︋︡ 

(١٣٨٨)؛ ص١٧٨-١٨٢. 
﹑ق؛ ﹝︐︣︗﹛︋ ︤اد  ٧. ﹨︀رو﹜︡︋ ﹙﹢م ﹁﹫﹙︡؛ ︑﹩. ام دا﹡︩ ﹨﹢︫﹫︀ری︠ 

︀︑﹢ن (١٣٦٧).  ﹫︿؛ ︑︣ان: ﹡︪︣︠  ﹁︣خ︨ 
﹩ دی اف؛ ص٤١٢.   ︎﹏︀﹁ آن ﹁︀﹜﹢ن؛﹢ ٨. ﹜﹩ ﹨﹠﹍︖﹩؛︫ 

٩. دا﹐ــ﹩ ﹐﹝︀؛ ﹋︐ــ︀ب ﹋﹢﹉ ژرف ا﹡︪︡ــ﹩؛ ﹝︐︣︗﹛ ﹝︣داد 
ا﹡︐︷︀ری؛ ︑︣ان: ﹡︪︣ ︻﹙﹛ (١٣٨٢)؛ ص٩٠. 

﹫︡اری؛ ﹝︐︣︗﹛ ﹝﹫︐︣ا ﹋﹫﹢ان ﹝︣؛ ︑︣ان:  ١٠. دا﹐﹩ ﹐﹝︀؛ ﹋︐︀ب︋ 
﹡︪︣ ︻﹙﹛ (١٣٨٤)؛ ص٧ و ٩ و ١٥. 

︀﹥ ﹨︀؛ ص٦٥-٦٦.  ١١. ﹝﹞︡︑﹆﹩ ﹁︺︀﹜﹩؛ آ﹁︐︀ب و︨ 
﹫︿، ﹞﹫︡ر︲︀، ص٥٧-٦١ و ﹡︀︮︣ى، ︻﹙﹫︣︲︀،  ١٢. ﹝︷︀﹨︣ى︨ 

ص٦٣ـ٦٥. 
︣ آرا و ا﹡︪︡﹥  ﹨︀ى ا︫﹢؛ ︑︣ان:  ١٣. ﹁︺︀﹜﹩، ﹝﹞︡︑﹆﹩؛ ﹡﹍︫︣﹩︋ 

︻︀︋︡ (١٣٨٨)؛ ص٢٠٦-٢١٠. 
︣ آرا و ا﹡︪︡﹥  ﹨︀ى ذن ︋﹢د︧﹛؛  ١٤. ﹁︺︀﹜﹩، ﹝﹞︡︑﹆﹩؛ ﹡﹍︫︣﹩︋ 

︑︣ان: ︻︀︋︡ (١٣٨٨)؛ ص١٠٤-١١١. 
︀﹥ ﹨︀؛ ص١٧٤. ١٥. ﹁︺︀﹜﹩، ﹝﹞︡︑﹆﹩؛ آ﹁︐︀ب و︨ 

︀را﹨︀﹝︧︀؛ ا﹡︧︀ن در ︗︧︐︖﹢ى ︗︀ودا﹡﹍﹩؛ ︑︣︗﹞﹥  ١٦. ﹢﹎︀﹡︀﹡︡ا،︎ 
︑﹢ران د︠️ ︑﹞︡ن؛ ︑︣ان: ︑︺︀﹜﹫﹛ ﹅ (١٣٨٠)؛ ص٥٥٠. 

 ا﹡ـــــ︤واراه ﹙﹩ ︋﹥ ﹡︀م
محسن گلپايگانى

(دانشجوى دكترى اديان ابراهيمى)

وقتى نگاه به 
معنويت تنها براى 
درون گرايى، انزوا 

و كسب آرامش 
بى دردسر باشد، 

نتيجه آن تحمل ظلم 
و دورى از دردسر 

مى شود. 

نقش انســان در كنترل آن انرژى ها اشــاره 
داشــته است، كتاب «زوهر» است. اين كتاب 
پاية كاباال و متن اصلى تصوف يهود است  كهكهكهكهكه
هبهبهبهبه صورت تفســيرى بر كتاب مقدس توسط 
موســى دلئون، قباله گراى قرن ســيزدهم 
ررر درآمد؛ اما كاباليست ها  ميالدىبىبى به رشته تحرررررير
ن بن بنبن بن يو يو يو يو يوحاحاححاحا، متصوفة قرن  اينيناينايناين اث اث اثررر رررر رر را با با با با به شه شه شه شه شــمــمــمــمــمعونعونعونعونعون
وووودوم مم مم مم مم ميالديالديالديالديالدى نى نى نى نى نسبت مى دهند. از ديدگاه كاباال، 
«ز«ز«ز«ز«زوووووهر» ي» ي» ي» ي» يك ك كك كك كك كتابتابتابتابتابممم مذهبى نيست؛ بلكه كتابى 
ننبين ني ني ني ني نيررررروهاى غيبى و تأثيرات  استستستتستككهكهكهكهبهبهبهبهبهرابرابرابرابرابطططططة
ار انسانسانسانسانسان من من من من مى پى پى پى پى پردارداردارداردازدزدزدزدزدووووو سعىدارد رموز كتاب  آآآآآن بن بن بن بن بر ار ار ار
مممممقدسقدسقدسقدسقدسرا را را را را آش آش آش آش آشــكــكــكــكــكارارااركند..... زوهر، كتاب مقدس را 
هاهاهاهانهارو رو رورو رواياايااياايااياتىتىتىتىتىسـسسـسـســادهادهادهدهاده و و و و وكككككلماتــىعادى قلمداد  ت
بببببلكه هه ه هه هه هركر كر كر كر كلمللمللمه از عهد عتيق را حاوى  ننن كند؛د؛د؛د؛د؛ نممىنمىنمىنمى
زازاازازمتعمتعمتعمتعمتعالىالىالىالىالى مى داند كه اگر به باطنآنبتوان يييييكك رك ركرك ر

را ي يه ي ي يافتافتافتافتافت،،، م، مفهوم واالى آن آشــكار مى گردد. 
از از از اينينينينيناســرار، انرژى هاى كيهانى است  يكىاىاىاىاى ا ز
زمزرمزمزرمزگشگشگگگشــايى از تورات مى توان به وجود  كه با 

دددد. آآآآآنهانهانهانهانها پىپ پى پى پىب بربب
لللقلداســتان نيســت وبا  هتنهتنهتنهتنها ن سسسسدس كككككتابتابتابتابتاب مق مق مق
هههه رازهازهازهاااى اتوانبن ات ىىمىت ىىايىايىىا ازاز از از اين دن دن دن داستاستاستاستاستانانانانان ها گشگشگشگشزگش رم
للرلرازرازرازرازرازهاىهاىهاىهاىهاىح حا ح حا حاكمكمكمكمكم عاعالعالعالعالم دم دم دم دم دستستتستستيافيافيافيافيافتتتتت و نحوهووهووهكنت
كنكنكنكنآكندهدهدهدهده تورتورتورتورتوراتاتاتاتات گرفگگرفرفگرفت.ت.ت.تت. فا فا فا فرارراررا بربربربربر سر سر سر سر سرنوشنوشنوشنوشنوشتتتت ات انسنسانسانسانسان رن رن رن رن را
بهبهبهبهبه مربمربمربمربمربوطوطوطوطوط دددندد ىىمىتوا تن تن تن تن تنها  از از از از از اشارشارشارشارشاراتىاتىاتىاتىاتى اس اس اساس اســــت كه
در انرانرانرانرانرژىژىژى ژى ژى هاىهاىهاىهاىهاى مث مث مث مث مثبببببــت و منففىموجود اااانتقنتقنتقنتقنتقالالالالال
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انرژى هــاى مثبت و  ععنــوان بههبهبهبه
يا منفى بينديشــند كه در جهت 

ايجاد فضايى در كسب لذت نامحدود براى 
مخلوقات عمل مى كند. اگر اين انرژى ها 
توسط انسان شناخته شود، او قادر خواهد 
بود سرنوشت خود را اداره كند و زندگى

در غنى ترين حالت آن پيش ببرد. را
اين نيروها نشئت گرفته از نيروى 

اعظم اســت كه مى تواند روان 
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درخت حيات يا 
درخت زندگى در 
برگيرندة تجلياتى 
است كه از ان سوف 
خداى نامعين و 
درك ناشدنى كاباال 
ساطع شدند و اولين 
بار در كتاب «زوَهر» 
شرح و بسط يافتند. 
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شكى نيست كه براى بررسى و شرح اباحه گرى 
و پلوراليســم در عرفان هــاى نوظهور به ذكر 
مقدمات متعددى نياز است كه در اينجا مفروض 
پنداشته مى شــوند. از جمله اين مقدمات اين 
اســت كه در ابتدا بايد شــرح داده شود كه بشر 
قرن بيست و يكم، در كنار تجربه اديان رسمى 
و جهانى، خــود را با جنبش ها و معنويت هايى 
مواجه مى بيند كــه پيامى متفاوت را براى وى 
به ارمغان آورده اند. وجه ديگر اين معنويت هاى 
نوپديد اين اســت به هيچ منبع متافيزيكى اى 

متصل نيستند. 
امــروزه به نظر برخى از جامعه شناســان دين 
مانند هميلتون، تعداد اين جنبش هاى نوظهور 
دينى، قريب به 5000 فرقه است كه بسيارى از 
آنها در غرب ايجاد شــده و به تدريج به سراسر 
جهان انتقال يافته اند. براى قضاوت 
در مورد عرفان-هــاى نوظهور، 
نياز اســت تا اين عرفان ها از حيث 
محتوايى بررسى شوند. البته پيش از 
آن نياز است تا ويژگى هاى عرفان 

اصيل اسالمى برشمرده شود. 
   ︻︣﹁︀ن ا︮﹫﹏

در نگاه اديان الهــى به طور عام و 
دين اســالم به طور خاص، آنچه 
از عرفان درك مى شــود، نوعى تالش ويژه در 
راستاى تقرب به خداوند به عنوان مبدأ هستى 
اســت. به عبارت ديگر، ويژگى عرفان اصيل 
اســالمى، خدامحورى آن است و تنها خداوند 
اســت كه محور عرفان اسالمى قرار مى گيرد. 
در عرفان راستين هدف يك عارف، دستيابى به 
سعادت اخروى است و هرگز لذت هاى مادى و 
دنيوى، مطمع نظر وى قرار نمى گيرند. سالك 
در عرفان اصيل براى رســيدن به مقصود خود 
از خوشى و راحتى در دنيا و تيمار جسم خود نيز 
دست مى شــويد و به تزكيه و پاك كردن روح 
مى پردازد. عارف حقيقى آرامش را در پرداختن 
به لذت هاى مادى اين جهانى نمى بيند؛ بلكه 

زمانى به آرامش مى رسد كه خود را در مقام قرب 
پروردگار ببيند. برنامه عمل يك عارف و سالك 
در راه حق برگرفته از تعاليمى است كه خداوند 
متعال براى بندگانش فرستاده است و از طريق 
كالم و ســيره ذوات مقدسه معصومين كه 
خود پير طريق بندگى بوده-اند، به شــخص 
عارف رســيده اســت. عارف حقيقى، سالك 
طريقى مى شود كه نقشه راه آن از جانب خداوند 
فرستاده شده است. نتيجه اين حرف اين است 
كــه هر چه عارف حقيقى به مراتب باالترى در 
عرفان دست مى يابد، نه تنها از اجراى شريعت 
الهى دست نمى كشد، بلكه همت خود را براى 
انجام تمامى گزاره هاى آن به نحو اكمل به كار 
مى بندد. از آنجايى كه عارف مســلمان برنامه 
عمل خود را از سرچشــمه حقيقى اش دريافته 
است، لذا هرگز با تغيير و تحول اوضاع و شرايط، 
تغييرى در آن ايجــاد نمى كند. عارف حقيقى 
رنگ الهى به خود مى گيرد و در دگرگونى هاى 
زمانه، رنگ به رنگ نخواهد شــد. خصوصيت 
ديگر عرفان اصيل اسالمى اين است كه هرگز 
تضادى با خردورزى ندارد؛ زيرا برنامه ســير و 
سلوك عارف حقيقى از سرچشمه اى اخذ شده 
كه خود آفريننده عقل اســت؛ از اين رو برنامه 
ســعادتى را پى نمى ريزد كه با عقل و ادراكات 

عقلى ناسازگار باشد. 
مهم ترين نكته در مورد عرفان اصيل اسالمى 
اين اســت كه عارف، سرانجام خود را در ترك 
دنياى كثرات و صعود به وحدت محض مى بيند. 
عرفان اصيل اسالمى عرفانى كامًال توحيدى 
است و نظام معرفتى خود را بر توحيد بنا مى كند. 

    ︻︣﹁︀ن ︾﹫︣ا︮﹫﹏
در نقطه مقابل عرفان اصيل اسالمى، با بررسى 
محتوايى عرفان هاى نوظهور، به اين واقعيت 
پى مى بريم كه اين مكاتب، از همه گزاره هاى 
ذكر شده در خصوص عرفان اصيل اسالمى، يا 
دست كم از بخش اعظمى از آنها، تهى هستند. 
با بررسى مفاد عرفان هاى نوظهور اين نتيجه 

حاصل مى شود كه اين عرفان ها همگى با مبانى 
مدرنيته كه همان سكوالريســم، پلوراليسم 
دينى و عرفانى و دين  ســتيزى است، سازگار 
مى باشند. اين نوع عرفان هاـ  برعكس عرفان 
اصيل اسالمىـ  يا خدا را به عنوان مبدأ هستى 
قبــول ندارند و يا اگر قبول دارنــد آن را هدف 
غايى ســير و سلوك نمى دانند. در واقع قرب به 
پروردگار هدف سالك در اين عرفان ها نيست؛ 
بلكه تمامى اين عرفان ها، هدف نهايى شان را 
شادى، آرامش و اميد به زندگى قرار مى دهند و 
اگر خدايى را قبول داشته باشند، خدايى تحريف 
شده با صفاتى نامعقول است. به جرئت مى توان 
گفت صوفيان كه داعيه عرفانى دارند نيز تصوير 

صحيحى از خداوند ندارند. 
بر عكس عرفان اصيل اسالمى، عشق و وصالى 
كه در عرفان هاى مدرن مطرح مى شود زمينى 
و دنيايى است و سعادتى كه در اين جنبش هاى 
به ظاهر دينى مطرح مى شــود، كامًال مبتنى 
بر رواانگارى و اباحه گرى اســت. در حالى كه 
ســعادت در عرفان اســالمى با شريعتى معنا 
پيدا مى كند كه محور آن خداوند اســت. محور 

عرفان هاى مدرن «انسان» است. 
بر اساس مبانى اومانيستى عرفان هاى مدرن، 
انســان محور هستى و غايت امور است و همه 
چيــز حول محور او معنــا مى-يابد. اين نقطه 
آغاز انحراف عرفان هاى مدرن اســت كه در 
ادامه به سكوالريســم و ليبراليسم مى انجامد. 
به طــور كلى مى تــوان مدعى شــد مبانى 
حقيقى معنويت هاى مدرن، اومانيسم(انسان 
و  سكوالريســم(دنياگرايى)  محــورى)، 
ليبراليسم(اباحه گرايى) است كه بُعد عملى آن 
در ناديده گرفتن خداوند به عنوان هدف غايى، 
هدف غايى بودن شادمانى و لذت، خردستيزى 
و منطق گريزى، شريعت ستيزى و فقه گريزى، 
ناسازگارى بعد مادى و روحى وجود انسان، انكار 
معاد و طرح مسئله تناســخ، قطب محورى و 

استادپرستى نمود پيدا مى كند. 
مشخصات مذكور براى عرفان هاى كاذب به 

حسب هر عرفانى متفاوت است و بعضى از اين 
صفات مشــترك است و برخى ديگر مختص 
يك فرقه عرفانى اســت. مثًال در عرفان اشو 
و برخى از فرقه هــاى صوفى «منطق گريزى 
و خردســتيزى» صادق است. در عرفان هاى 
سرخ پوستى «انرژى درمانى و فرادرمانى» زياد 
مطرح مى شود تا جايى كه گفته مى شود اساس 
عرفان هاى سرخ پوستى، درمان هاى جسمى 
است. دااليى الما هدف اصلى عرفانش را «شاد 
زيستن» مطرح مى كند و خودش هم به «توپ 
شادى» معروف اســت. «كسب قدرت» هم 
هدف اصلى عرفان كاباال اســت كه از طريق 

جادو و احضار روح و... به دست مى آيد. 
   ︔﹞︣ه ︑﹀﹊﹫﹉

با بررسى عرفان هاى اين چنينى كه منشأ زمينى 
دارند، «پلوراليسم» و «اباحه گرى» به عنوان دو 
عنصر و صفت اصلى آنها نمود پيدا مى كند. در 
نگاه اين عرفان ها، حقيقت واحد اســت و اين 
حقيقت واحد صرفاً در دسترس يك فكر و يك 
دين نيست؛ بلكه تمامى اديان مى توانند حامل 
اين حقيقت باشــند. انسان با هر دين و مذهبى 
مى تواند به آگاهى و تعالى برسد. از اين رو، تمام 
اديان و مذاهب عالــم برابرند و هيچ مذهب و 
دينى بر ديگر مذاهب و اديــان برترى ندارد و 
اعتقاد به مذهب خاصى ضرورتى نيست. ندارد 
از اين رو پلوراليســم دينى در حد اعالى آن به 
منصه ظهور مى رســد. از طرف ديگر وقتى در 
متن اين معنويت هاى جعلى خدا نيست و غايت 
كسب شادى، آرامش و قدرت است، نتيجه اين 
مى شود كه بايدها و نبايدهاى شرعى اهميت 
خود را از دســت مى دهند. در اين عرفان ها خدا 
تبيين كننده و طراح نقشه راه نيست خود انسان 
نقشــه را طراحى مى كند، از ايــن رو هر چه به 
ذهن او رســيد و از نظر او درست بود، مى تواند 
انجام دهدـ  با وجود اينكه از نظر شرع آن عمل 
حرام باشد. بنابراين اباحه گرى محض در ميان 
سالكان اين طريق هاى ضاللت رواج مى يابد. 

رواق ︑ ﹙﹫﹏ و ﹡﹆︡

﹩﹠︣ی و ︎﹙﹢را﹜﹫︧﹛ د﹎ ﹤︀︋ا
رضا كاظمى راد

بر اساس مبانى 
اومانيستى 
عرفان هاى مدرن، 
انسان محور هستى 
و غايت امور است و 
همه چيز حول محور 
او معنا مى-يابد. 

در جهان امروز كه ثروت و قدرت سياسى حرف 
اول را مى زند، بدون ترديد هر نوع جهت گيرى 
در جهان بايد مطابق خواســت و انديشه هاى 
صاحبان قدرت و ثروت باشد؛ چرا كه هر جنبش 
و عملى ممكن است اين قدرت و ثروت را تهديد 
كند. كسب قدرت سياسى و ثروت جايگاه مهمى 
دارد؛ اما مهم تر از آن حفظ آنهاست. تمام كسانى 
كه در جهان امروز صاحب اين دو هستند به هر 
نحوى ســعى دارند از آن محافظت كنند. رفتار 
آنها با كشورهايى مانند ايران، سوريه و لبنان از 
همين جهت اســت. ايران كشورى است كه با 
انديشه هاى امام خمينى نهضتى جهانى 
عليه آنها بر پا كرده  است و اين تهديدى بزرگ 

براى آنهاست. 
تاريخ بشر نشان داده است كه بشريت همواره 
نيم نگاهى به دين، خدا و شريعت داشته است و 
بســيارى از مردم را در هر دوره اى مى توان گرد 
يك انديشــه دينى جمع كرد. بنابراين انديشه 
دينــى همواره در جهان يكــى از نهادهاى پر 
قدرت محسوب مى شده است. در دنياى كنونى 
نيز اگر چه بالهاى زيادى بر ســر اديان الهى 
آمده اســت، اما هنوز قدرت و عظمت در اديان 
مشاهده مى شود. نمونه اين قدرت را مى توان در 
برگزارى مناسك هر دين مالحظه كرد؛ مثًال در 
اسالم انجام اعمال حج و پياده روى  روز اربعين 
نمونه هايى از نمايش اين قدرت است كه هيچ 
قدرت مالى و سياسى توانايى برگزارى اين نوع 

تجمعات را ندارد. 
از همين روســت كه در تاريخ بشريت همواره 
صاحبان قدرت خــود راـ  ولو به ظاهرـ  پيرو و 
وفادار به دينى نشان مى دادند كه اكثر مردم شان 
به آن دين معتقد بودند. اين در حالى اســت كه 
در آن زمان چيزى بــه عنوان قدرت جهانى و 
مديريت جهانى در سطح كنونى مطرح نبود و 
قدرت ها به صورت منطقه اى در نقاط مختلف 
جهان تقسيم شده بودند. اغلب فرمانروايان و 
حاكمان براى استفاده از قدرت دين و ديندارى 
مردم و در دســت گرفتن اين قدرت و حتى به 
عبارتى مهــار آن از حربه تظاهر به ديندارى و 

وفادارى به دين استفاده مى كردند. 
اكنون كه دين در گوشــه خانه ها افتاده است و 
جهان بينى غرب بر اساس سكوالريسم بنا شده 
است، صاحبان قدرت و ثروت ديگر نمى توانند 
از حربه تظاهر به ديندارى استفاده كنند؛ چرا كه 
دينداران واقعى هيچ اعتناى به ديندارى سكوالر 

ندارند و خــود صاحبان قدرت نيز 
با طرح اين انديشــه و شيوع آن در 
ميان مردم جهان امكان استفاده و 
بهره بردارى از حربه تظاهر را ندارند 
و اگر نيز داشته باشند اين استفاده و 
بهره بردارى بسيار پيچيده و ظريف 

شده است. 
به نظر مى رســد بهترين راه براى 
مقابله با قــدرت اديان، خرد كردن 

︩ ﹇︡رت ادـــ︀ن ︑﹢︵ـ﹥  ﹋︀﹨
مهدى بهرامى (دانشجوى دكترى حكمت هنر دينى)

زمانى كه دين 
خرد شود و از سطح 
آسمانى به زمين 

برگردد، قطعًا 
پيروانش نيز ديگر 
متحد نخواهند بود. 

اين نتيجه اى جز 
كاهش قدرت اديان 

نخواهد داشت .
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دين هاست. زمانى كه دين خرد شود و از سطح 
آسمانى به زمين برگردد، قطعاً پيروانش نيز ديگر 
متحد نخواهنــد بود. اين نتيجه اى جز كاهش 
قدرت اديان نخواهد داشت و اين همان چيزى 
است كه صاحبان قدرت و ثروت در سطح جهان 
به دنبال آن هستند. ايشان هميشه از اين گونه 
برنامه ها در همه اديان الهى به شــدت حمايت 

مى كنند. 
تفرقه اديانى آســان ترين روش براى صاحبان 
قدرت در جهت حفظ قدرت و ثروتشان است. 
آنها با حمايت از فرقه ها و اديان نوظهور و تالش 
براى نشر انديشــه هاى آنان به دنبال كاهش 
قدرت اديان هســتند. بدون شــك تمام اين 
فرقه ها و اديان نوظهور خصوصيت مشتركى 
دارند و آن خصوصيت مشــترك همگام بودن 
با تفكــرات و انديشــه هاى صاحبان قدرت و 
ثروت است. آنها اگر چه خود نداند اما در همان 
راهى قدم بر مى دارند كه ســلطه گران جهانى 

براى شان فرش گسترانيده اند. 
اين تئورى در سطح واقعى و بيرونى كامًال قابل 
اثبات اســت. براى نمونــه فرقه ضاله بهائيت 
مســتقيماً تحت نظر اين ســلطه گران اداره 
مى شود؛ به طورى كه مهم ترين مركز دينى و 
عقيدتى آنها در ســرزمينى تحت نظر آنها قرار 
دارد. فرقه هاى تكفيرى كه در جهان 
امروز به جان مســلمانان افتاده اند 
و با ســالح هاى اين استعمارگران 
مسلمانان را قتل عام مى كنند، جاى 
هيچ شك و شبهه اى را براى اثبات 
اين تئورى باقى نمى گذارد. بدون 
ترديد مى توان گفت هر دين و فرقه 
جديدى كه برمى خيزد اگر صاحبان 
قدرت و ثروت در شكل گيرى اش 
ســهيم نباشــند، قطعاً در بسط و 
گسترش آن و كمك هاى مادى و 

معنوى به آن  سهيم هستند. 

در گذشته موسيقى هنرى مربوط به طبقه مرفه 
جامعه بود و تنها ثروتمندان به كنســرت هاى 
بزرگ موسيقى مى رفتند؛ اما امروزه موسيقى 
تبديل به هنرى براى همه اقشــار جامعه شده 
است. موسيقى هاى راك، متال و... كه امروزه 
در ميان جوانان عالقه مندان زيادى دارد حاكى 
از اين امر اســت كه آنها مى خواهند برداشت 
خود را از دنيا و زندگى روزمره در اين ســبك از 
موســيقى منعكس كنند؛ برداشتى كه نوعى 
تخليه هيجانى است؛ به خصوص كنسرت هايى 
كه به صورت گروهى برگزار مى شــود و در اين 
كنسرت ها همه اعم از تماشاگران، نوازندگان، 
خوانندگان در خلق اثــر هنرى دخالت دارند و 
نقش تماشاگران و هيجانات آنها هم در خلق اثر 

هنر تأثيرگذار است. 
در واقع موســيقى  راك، متــال و... در جامعه 
كاركردى اعتراضــى دارد و گروه ها، نحله ها و 
كســانى كه در جامعه در اقليت هستند تالش 
مى كنند با اســتفاده از اين سبك از موسيقى و 
با اشــعارى كه نيازى به ريتم، وزن، ســاختار 
و.... ندارد پيام خود را از اســتديويى كوچك در 

زيرزمين خانه  به تمام جامعه برسانند. 
فرقه ها و گروه هاى نوظهور مذهبى هم از اين 
دست موسيقى ها استفاده مى كنند؛ چرا كه در 
قالب اين نوع موســيقى مى توانند گروه هاى 
كوچكى از پيروان خود را تشــكيل داده، آنها را 
ســاماندهى كنند. اين گروه ها مى توانند براى 
تفريح، ســرگرمى و لذت بردن جوانان دور هم 
جمع شوند، آهنگى شاد بخوانند و آموزه هاى اين 
گروه هاى انحرافى كه در اشعار اين آهنگ ها به 
صورت پنهان تعبيه شده است را در اذهان خود 
نهادينه كننــد و به صورتى كامًال ناخودآگاه به 

آموزه هاى اين گروه هاى انحرافى پايبند شوند. 
موســيقى در دنياى امــروز در همه جا جريان 
دارد؛ در مهمانى ها، عزادارى ها، مترو، آسانسور، 
تاكسى، تلويزيون، راديو، سينما و....؛ لذا بستر 
موسيقى بهترين بستر براى تبليغ آموزه هاى 
اعتقادى، به خصوص در ميان جوانان اســت. 
از ايــن رو جريان هاى نوظهور و انحرافى تمام 
تالش خود را مى كنند، تا از طريق ســاماندهى 
پيــروان خود در قالــب  گروه هاى كوچك كه 
كنســرت هاى زيرزمينى و.... برگزار مى كنند، 
مخاطبان خود را در قالبى تشكيالتى اداره كنند. 
در واقــع آنها از تخليــه هيجانى مخاطبان در 
گروه هاى موســيقى، پاپ، متال و راك براى 
ترويــج اعتقادات خود بهره مى برند و هنگامى 
كه مخاطب در اوج احساســات خود به ســر 
مى برد آموزه هاى انحرافــى خود را به ذهن او 
تزريق مى كنند. مخاطبى كه در اوج احساسات 
و هيجان قرار دارد نمى تواند به درســتى از قوه 
عقل خود بهره ببرد و براى پذيرفتن آموزه هاى 
انحرافى تحقيق و بررســى كند و يا استداللى 
عقالنــى طلب كند. در واقع مى توان گفت اين 
گروه هاى نوظهور و انحرافــى از هيجانات و 
احساســات مخاطبان، به خصوص جوانان، به 
عنوان بسترى براى پيشبرد اهداف تبليغى بهره 
مى برند. از همين رو ســعى مى كنند با فراهم 
كردن بستر ها، خوانندگان را به سمت خود جذب 
كنند و با طرح پوششى خاص، همه عالقه مندان 
به اين خوانندگان كه در حقيقت پيروان شان در 
جامعه محسوب مى شوند را به سمت اين نوع 
پوشش ترغيب كنند و اين گونه موجوديت خود 

را در جامعه نشان دهند. 
از سوى ديگر در اين دوران كه فرديت به شدت 

رشد كرده اســت و مدرنيته تمام ابعاد زندگى 
انسان را درنورديده است، انسان تنها شده است. 
انسانى كه تنها است به اقتضاى فطرت خود به 
دنبال همراهانى مى گردد كه با او در مشكالت 
زندگى همنوايى كنند. گوش دادن به موسيقى 
به صورت گروهى و دســته جمعى، مخصوصًا 
در برخــى از مواقع با تعداد افراد بســيار زياد و 
همچنين پوشش واحد براى يك گروه خاص، 
مى تواند اين نوع روحيه همگرايى و جمع گرايى 

انسان ها را برطرف سازد. 
از آنجــا كه اين فرقه ها، نوظهور هســتند اگر 
موجوديت خود را در جامعه اعالم نكنند، به علت 
اينكه جايى در جامعه ندارد، خيلى زود از طرف 
جامعه طرد خواهند شــد. از همين رو آنها براى 
باقى ماندن در عرصه اجتماع به شدت نيازمند 
اعالم موجوديت و به اعتبار ديگر لشگركشى 
خيابانى با صورتى واحد و متحدالشكل هستند. 
موســيقى و پوشــش واحد يكــى از ابزاهاى 
فرقه هاى نوظهور براى نمايش موجوديت شان 

است. 
اگر قرار باشــد يك نهاد جديد در جامعه شكل 
بگيريد، بايد چيز جديدى براى اجتماع و مردم 
داشــته باشــد. اين گروه ها كه عموماً از لحاظ 
منطقــى و عقلى چيز جديدى بــراى جامعه 
ندارند، مجبورند از خالقيت و مســائل هنرى 
براى جذب مردم اســتفاده كنند. آنها ســعى 
مى كنند با خلق يــك نحوه و رويكرد جديد به 
مسائل و خلق موسيقى هاى جديد در فرم هاى 
خاص مانند رپ، راك و... كه به نحوى مطابق 
به آموزه هايشان اســت، جديد بودن خود را در 
جامعه نشان دهند تا اين گونه بتوانند مخاطبان 

بيشترى جذب كنند. 

️︀وت در ا︻ـــــــــــــــــــــــ﹑م ﹝﹢︗﹢د﹀︐﹞ ﹩﹊︊︨
عزيزه كريمى (كارشناس ارشد جامعه شناسى)

در واقع آنها از تخليه 
هيجانى مخاطبان در 
گروه هاى موسيقى، 
پاپ، متال و راك 
براى ترويج اعتقادات 
خود بهره مى برند و 
هنگامى كه مخاطب 
در اوج احساسات 
خود به سر مى برد 
آموزه هاى انحرافى 
خود را به ذهن او 
تزريق مى كنند. 

تدريس كاباال(عرفان 
يهودى) توسط پى 
پاتل در دانشگاه، 
سخنان عاشقانه و 

عارفانه كشيش، 
برداشت هاى كامًال 

عرفانى از نماز 
مسلمانان و... همه 
نشانه هايى از اين 

مدعا هستند. 

رواق ︑ ﹙﹫﹏ و ﹡﹆︡

باورهاى عقالنى، به ويــژه باورهاى عقالنى 
درون دينى، همچــون گرايش هاى كالمى 
و الهياتى درون دينى به شــما اجازه نمى دهند 
كه در يك زمان به چندين دين مختلف پاى بند 
باشيد و به همه چيز اعتقاد داشته باشيد. اعتقاد 
به همه چيز در واقع همان اعتقاد نداشتن است. 
اگر انسان به دنبال راه سعادت مى گردد، چطور 
مى تواند بدون انتخاب يك مسير راه سعادت را 

پيدا كند؟ 
در شــاخه هاى عرفانى همه اديان كم و بيش 
انديشــه هايى وجود دارد كــه ضمن تحمل 
مؤمنان به ســاير دين ها، بــه نزديكى اصول 
اعتقادى همه اديان و يا با اصطالح فنى تر گوهر 
همه دين ها تأكيد مى كنــد. در فيلم «زندگى 
پى» به صورت كامــًال زيركانه و پنهان از اين 
انديشه صحبت مى شود. تدريس كاباال(عرفان 
يهودى) توســط پى پاتل در دانشگاه، سخنان 
عاشقانه و عارفانه كشيش، برداشت هاى كامًال 
عرفانى از نماز مسلمانان و... همه نشانه هايى 
از اين مدعا هســتند. پذيرش اين مدعا توسط 
دين باوران امرى است كه خود مستلزم پژوهش 
و تجربه اى بســيار فراتــر از تجربه ديدن اين 
فيلم اســت. اين مدعايى است كه حتى در بين 
عرفا و شــخصيت هاى عرفانى اديان الهى نيز 
به گونه اى ديگر مطرح مى گردد و اين تفســير 
غلط فيلم از اين باور عرفانى است. اين تفاسير از 
عرفان هرگز با واقعيت موجود در انديشه هاى 
عرفانى اديان الهى سازگار نيست جست وجو در 
انديشه هاى عرفاى بزرگ خود تأييدى است بر 

اين واقعيت. 
حقيقت اين اســت كه صرفاً در برداشت هاى 
غلط از دين آن هــم در دنياى معاصر و به مدد 
انديشه هايى كه ما آنها را عرفان ها يا جنبش هاى 
نوپديد معنوى كاذب مى ناميم مى توان چنين 
تفاســير خالى از واقع را از دين و ديندارى ارائه 
نمود كه در اين گونه فيلم ها مشاهده مى كنيم. 
اين برداشت هاى سطحى و غلط از دين نه تنها 
به ديندارى واقعى انسان كمك نخواهند نمود، 
بلكه مى توانند راه به ظاهر مناسبى باشند براى 
توجيه رفتارهاى غيراخالقى و خالف فطرت 
انســانى؛  چنان كه در بين رهبــران و پيروان 

فريب خورده همين جنبش هاى نوپديد معنوى 
مشاهده مى كنيم. 

كارگردان اين فيلم، آنــگ  لى، برنده بهترين 
كارگردانى براى همين فيلم در اســكار است 
اين كارگردان دو فيلم غير متعارف «هشــدار 
شهوت» و «كوهستان بروكبك» را در كارنامه 
خود دارد كه به عنوان نمونه در فيلم كوهستان 
بروكبك به ماجراى عشــق يك هم جنس باز 
مى پردازد. آنچه از مشاهده اين فيلم براى بيننده 
روشن اســت ترويج خرافات و برداشت هاى 
سطحى از دين مطابق با انديشه هاى موجود در 
گرايش هاى نوپديد عرفانى است كه با كمك 
بهترين تكنولوژى در اختيــار هاليوود ترويج 
مى شود. اين فيلم هدفى جز تخريب باورهاى 

سنتى موجود در اديان الهى ندارد. 
در گرايش هاى عرفانى نوپديد كه به شدت در 
تفكر مذهبى معاصر نفوذ نموده اســت، ضمن 
تأكيد بر اين نكته كه خدابــاورى نمى تواند با 

عقل باورى و پذيــرش گزارهاى 
عقلى جمع شود، بر عقل گريز بودن 
و حتى عقل ستيز بودن گزارهاى 
دينى تأكيد مى شود. در اين مكاتب 
حتى به سادگى سخن از اين مى رود 
كه ايمان مى آورم، چون غيرعقالنى 
است. در اينجا سخن از اين است كه 
گزارهاى دينى وراى عقل اســت 
و اگر شــما همانند پدر پى(با بازى 
عادل حسين) طرفدار عقل گرايى 
باشيد، خواهيد گفت: اجازه ندهيد 
قصه ها و دروغ هاى قشــنگ شما 

را فريب دهند. دين شــما را گمراه خواهد نمود. 
آموزه هاى دين اصًال با عقل جور در نمى آيند. 
اين انديشه اى است كه در بازپرس هاى ژاپنى 
كه براى تشكيل پرونده بيمه كشتى بعد از نجات 
يافتن پى از او مى خواهند تا داستان غرق شدن 
كشتى و نجات يافتن خودش را تعريف كند، نيز 
ديده مى شود. آنها نيز داستان پى را نمى پذيرند 
و در جهت رد آن از استالل هاى عقلى استفاده 
مى كننــد؛ همانند اين نكته كه موز بر روى آب 
شناور نمى ماند؛ پس اورانگوتان نمى تواند روى 
بسته اى از موزها در روى آب شناور بوده باشد. 

︩ ﹨︀ی  ︊﹠︗ ︣﹫︔︃︑
︡ ﹝︺﹠﹢ی ﹋︀ذب  ︡︎﹢﹡در  ﹨︀﹜﹫﹢ود

احسان جندقى (دانشجوى دكترى تصوف و عرفان اسالمى)

رواق ﹝︊︡أ و ﹁︣︗︀م
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انديشــه ناهنجار ديگرى كه شايد تحت تأثير 
جريان هاى نوپديد معنوى معاصر در سينماى 
هاليوود رواج يافته اســت، باور به ظهور منجى 
از دل نيرو هاى شيطانى و شر است. در بسيارى 
از فيلم هاى سينماى هاليوود همچون بتمن، 
كنستانتين، روح سوار و... نيرويى كه خود در اثر 
انجام گناهان بزرگ روح خويش را به شيطان 
فروخته است، اكنون در اثر يك سلسله جريانات 
به عنوان منجى بشــر براى رهايى از دســت 
شــيطان معرفى مى گردد. نكته مهمى كه در 
اكثر اين فيلم ها ديده مى شود بازگشت قهرمان 
فيلم، نه در اثر جريــان به اصطالح توبه كه در 
همه اديان الهى راهى براى بازگشت گناهكاران 
به سوى خدا اســت، بلكه در اثر جريانى مادى 
و يــا عاطفى رخ داده اســت. فقه ســتيزى و 
شريعت گريزى وجه مشترك همه عرفان هاى 
نوظهور است. اين شــريعت گريزى منجر به 
دين گريزى در همه اين جنبش هاى مى گردد. 
در فيلم «كنستانتين» قهرمان داستان(با بازى 
كيانو ريوز) با گناه خودكشى خود را جهنمى كرده 
است. او پس از اجازه يافتن براى خروج از جهنم 
با وجود تالش بيست ساله خود هنوز به بخشش 
خداوند اميد ندارد و توبه را راه بازگشت نمى داند. 
در پايان فيلم نيز بازهم با خودكشــى است كه 

مى خواهد دنيا را نجات دهد. 
تفاســير غيرواقعــى جريان هاى 
نوپديد معنوى از دينــدارى و باور 
درســت به شــريعت اديان است 
كه به مخاطبين خــود اين القاء را 
مى كنند كه انجام گناه توسط بشر 
ارتباطى با ســعادت بشر ندارد و يا 
حتى مى توان در گناه غوطه ور بود 
و به دنبال سعادت گشت؛ به عنوان 
نمونه داســتان «يازده دقيقه» اثر 
پائولوكوئيلو كــه زن جوانى براى 
يافتن آرامش و ســعادت به فحشا 
پناه مى بــرد. جريانات انحرافى به 
مخاطبين خود عدم پذيرش مسئوليت گناهان 
خود را القاء مى نمايند؛ به عنوان نمونه در فيلم 
«كنستانين» خودكشــى دختر در تيمارستان 
صرفاً تحت تأثير و القاء اجنه بوده اســت. اين 
موراد گوياى درك نادرســت رهبران و پيروان 
اين جريان هاى انحرافى از شريعت اديان الهى 
اســت كه با القاء بى توجهى، كم اهميت جلوه 
دادن ارتكاب گناه و عدم ارتباط گناه و سعادت 
معنوى بشــر، سعى در ترويج تساهل و تسامح 
خاص خود را دارند. با كمك امكانات سينماى 

هاليوود به شكل نامحسوسى ترويج مى گردد.

انديشه ناهنجار 
ديگرى كه شايد تحت 
تأثير جريان هاى 
نوپديد معنوى 
معاصر در سينماى 
هاليوود رواج يافته 
است، باور به ظهور 
منجى از دل نيرو هاى 
شيطانى و شر است. 

﹤﹡︀︋︀︐﹋  رواق

نويسنده در اين كتاب، تحقيقى مستدل و مستند درباره  شناخت 
مهم ترين گروه هاى نوظهور عرفانى و معنوى جهان كه در ايران 
رواج يافته اند، انجام داده است. نويسنده معتقد است اين گروه ها 
به دليل نفوذ در فرهنگ مسلمانان، آموزه-ها و روش هاى خود 
را با برخى از تعاليم اســالمى تطبيق داده، ادعا مى كنند همان 
عرفان اسالمى اند كه با زبانى متفاوت اما مردمى، به بيان تعاليم 
عرفانى پرداخته اند؛ از همين رو شناخت اختالفات و كژى هاى 
اين جريان ها، نياز جامعه امروز اســت تا بتوان جلوى اين سوء 

استفاده ها را گرفت.
مطالب كتاب در دو بخــش اصلى و چندين فصل فرعى آمده 
است. بخش نخســت كتاب، «فطرت در جغرافياى معنويت» 
است كه خود شــامل سه فصل اســت. «فطرت محجوب و 
معنويت ممسوخ» فصل اول اين بخش است كه از جان شيدا و فطرت معنويت گراى انسان سخن 

گفته است و مى گويد بيراهه رفتن افراد، به دليل پوشيدگى فطرت در حجاب طبيعت و نفس است.
فصل دوم مربوط به «بازكاوى تجربه عرفانى از منظر فطرت» است كه تجربه عرفانى را با رويكردهاى 
مختلف مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد و از تعريف نظريه ها و تنوع تجربه هاى عرفانى ســخن 
مى گويد. به نظر نويسنده، سه شاخص «وحدت، شهود و فنا» مرز ميان عرفان و تجربه هاى عرفانى 
را مشخص مى سازد و با توجه به فطرت توحيدى قابل تبيين و شناسايى است. از آنجا كه فطرت در 

تمام بشر ثابت است، تجربه هاى عرفانى در صورت هاى گوناگون و با اين سه ويژگى رخ مى دهد.
نويسنده در فصل سوم، شش مكتب  شمنيسم، تائوئيسم، بوديسم، عرفان مسيحى و عرفان اسالمى را 
به صورت تطبيقى بررسى كرده و نتيجه گرفته است بيشتر مكتب هاى عرفانى ريشه در اديان داشته، 

متناسب با اعتقادات و اعمال هر دينى شكل گرفته است.
نويسنده بخش دوم را «معنويت گرايى پست مدرن» نامگذارى كرده و طى چهار فصل، انديشه هاى 
عرفانى چهار رهبر معنويت گراى جهاِن معاصر و نيز عرفان سرخ پوستى را نقد كرده است: 1. ماهاريش 
ماهش (طراح مديتيشن متعالى tm) 2. اُشو (عشق و معنويت) 3. پائولو كوئيلو (افسانه معنويت) 4. 

فالون دافا (معنويت بدن گرا) 5. دنياى اسرارآميز اوهام در عرفان سرخ پوستى.
مطالعه اين كتاب ارزشمند را به شما مخاطب گرامى پيشنهاد مى كنيم.

︥و﹨︪﹍︀ه ︻﹙﹢م و ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩، ١٣٧٨ش. ﹫︿، ﹞﹫︡ر︲︀، ﹇﹛:︎  ﹝︷︀﹨︣ی︨ 
︣﹁︀ن ﹨︀ی ﹡﹢︸﹢ر ︗︣︀ن ︫﹠︀︨﹩ ا﹡︐﹆︀دی ︻

فاطمه سادات ميررحيمى

︣﹁﹩ ﹋︐︀ب ︺﹞

﹝︧︖ـــ︡
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︣اب ﹞ ︦ ︨︣وـ

رزق ﹑ل
مساجد بازار به عنوان مركز دينى نقش بسيار سازنده اى در روند معامالت و تعامالت كسبه و مراجعين مى تواند داشته باشد. با استفاده از راه كارهاى 

برقرارى ارتباط با بازاريان مى توان الگوهاى اسالمى كسب روزى حالل را در بازار اشاعه داد. گاه يك نشست و برخاست معمولى با مغازه دار، 
احوال پرسى از آنها و حتى گاهى خوردن يك فنجان چاى در حجره آنها راه را براى بيان مطالب بسيارى باز مى كند.

استفاده از بروشورهاى اطالع رسانى هفتگى يا ماهيانه براى كسبه، بهره گيرى از تكنولوژى روز و ارسال پيامك در مناسبت هاى مختلف و با 
موضوعات كاربردى و ساده و گاها جهت يادآورى رعايت نكات كسب و كار در ايجاد فرهنگ اسالمى تجارت مى تواند كارساز باشد.

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٣٦︑︣و



﹢﹍︐﹀﹎   ︣اب﹞

روز اول اسفند سالگرد شهادت آيت اللّـه محالتى است. «مركز رسيدگى 
به امور مســاجد» به بهانه سالروز شهادت اين شهيد گران قدر و با رويكرد 
جديدى در برگزارى گردهمايى هاى ائمه جماعات، همايش «ستارگان 
جاويــد» را برگزار كــرد. اين همايش در محل ســالن اجتماعات مركز 

ارتباطات اسالمى   در تهران برگزار شد. 
روز پنج شــنبه 1392/12/1 برنامه از ساعت هشت صبح شروع شد و تا 
ساعت يازده ادامه داشت. شــمار زيادى از امامان جماعت از اقصى نقاط 
اســتان تهران به اين همايش دعوت شده بودند كه به صورت گروهى و با 
اتوبوس و يا با اتومبيل هاى شخصى، خود را به اين همايش رسانده بودند. 

︡﹫︍  ︨﹜︖  
به محل همايش كه نزديك مى  شــدى سپيدى عمامه هاى روحانيون، 
ســپيدى برف چند روز پيش را در ذهنت تداعى مى  كرد. چنين صحنه اى 
را در تهران كمتر مى  توان ديد؛ انگار به حوزه علميه وارد شده باشى. در بدو 
ورود مهمانان محترم با نوشيدنى گرم و شيرينى 
پذيرايى مى  شــدند كه بسيار مناسب سرماى نه 
چندان سخت آن روز بود. بعد بسته هاى فرهنگى 
تقديم مى  شد كه شــامل خطبه فدك حضرت 
فاطمه زهرا، صحيفه ســجاديه و ويژه نامه 
همايش ســتارگان جاويد بود. اين هدايا به دور 
از اســراف و ناهنجارى هاى معمول در اين گونه 
بسته هاى فرهنگى اهدايى و با هوشيارى و سليقه 
خاصى انتخاب شــده بود. «صحيفه سجاديه» 
اهدايى در قطع پالتويى با صفحه آرايى و صحافى 
مناسب، ترجمه محمد مهدى رضايى، به همت 
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها 
و نشر انتشارات معارف تهيه شده است. اين كتاب 
با ارزش با قطع پالتويى بسيار مناسب روحانيون 
محترم است كه در كنار مشغوليت ها و مطالعات 
فراوان خود اين كتاب را هميشــه همراه داشته 

باشند و مطالعه نمايند. 
«خطبه فدك» از سلسله جلسات اخالق حاج آقا 

مجتبى تهرانى است كه ترجمه و تشريح خطبه فدك مى  باشد. اين كتاب 
خصوصاً در روزهاى آغازين سال 1393 كه مقارن با ايام جانگداز شهادت 
خانم حضرت فاطمهاســت، مى  تواند مرجع خوبى در سخنرانى ها و 

اجراى برنامه هاى فرهنگى در مساجد باشد. 
«ويژه نامه همايش» شــامل زندگى نامه كوتاه، خاطــرات، مبارزات و 
شــهادت 23 تن از شهداى روحانى استان تهران است كه حركت خوبى، 
هرچند كوچك، در زنده نگه داشــتن نام و ياد شــهداى روحانى و اطالع 

رسانى به مخاطب جوان مى باشد. 
عالوه بر اينها «آيين نامه مالى مســاجد» هم ارائه شــده  است كه به نظر 
مى رسد براى امامان جماعات بســيار كاربردى باشد. «حجت االسالم 
محمد جواد حاج على اكبرى»، رئيس مركز رســيدگى به امور مساجد، در 
نامه اى كه به همراه آيين نامه مالى در بسته اهدايى ارائه شده آورده است: 
«اعزه مى  توانند در صورت تمايل براى استقرار نظام مالى در مسجد خود، 
از خدمات گروه هاى كارشناســى كه به همين منظور از سوى اين مركز 
هماهنگ و مهياى اعزام به مساجد شده اند بهره مند گردند و براى دريافت 
مشاوره در اين زمينه و كســب اطالعات بيشتر در ساعات ادارى با تلفن 

02166346987 تماس حاصل فرمايند».

︀ ﹉ ﹝﹢︲﹢ع  ︋﹩︀﹝﹨︣د﹎ ︣﹨   
از اســفند ماه امسال (1392) قرار است براى هر گرد همايى ائمه جماعت 
يك موضوع در نظر گرفته شــود تا آن موضوع به بحث و بررسى گذاشته 
شود. اولين گردهمايى ائمه جماعت به شكل جديد با موضوع: «تجليل از 

ائمه جماعت شهيد استان تهران» برگزار شد. 
در طول برگزارى همايش ســالن اجتماعات پر از جمعيت است و تقريبًا 
صندلى خالى پيدا نمى  شود. افراد زيادى از مهمانان در فضاى بيرونى سالن 

مشغول پذيرايى و صحبت با يگديكر هستند. 
سخنران اول برنامه آقاى آقايى هستند. سخنران بعدى حجت االسالم 
شهيدى، نماينده مقام معظم رهبرى در بنياد شهيد انقالب اسالمى است. 
ايشان از مقام شــهيد و شهادت و به خصوص شهداى روحانيت گفتند و 
خاطرنشان كردند كه بيشتر قريب به اتفاق شهداى روحانيت شهداى ترور 
هستند. حجت االسالم شهيدى آمارى از شهداى روحانى را ذكر كردند: 
«3722 نفر يا قريب به 5000 نفر روحانيت شهيد داده و اين به جز شهداى 
روحانى قبل از انقالب اســت. درصد شهداى بعد از انقالب نسبت به قبل 
از آن دو برابر شده.اســت استان اصفهان 537 نفر شهيد؛ خراسان رضوى 
هفتصد نفر؛ قم 304 نفر و چهارمين اســتان با 302 نفر شهيد و پنجمين 

استان، تهران 301 شهيد». 
ايشــان متذكر شدند كه اين آمار را بنياد شــهيد داده است و از آمارى كه 
ايشان در دست دارند مقدارى متفاوت است. ايشان اضافه كردند: «اگر مقام 
معظم رهبرى ما را سفارش به تكريم و گرامى داشت شهدا و خانواده هاى 
گران قدر آنها مى  كنند به اين دليل است كه آنها رفتند جان خود را در طبق 
اخالص گذاشتند، آرامش خود را به خطر انداختند تا ما آرامش داشته باشيم. 
آقا به بنده گفتند كه وظيفه ات در بنياد شهيد خدماتى است. وظيفه تو اين 
اســت كه بروى به خانواده هاى شهدا سربزنى و آنها را تكريم كنى. هدف 
ما نشــر فرهنگ شهيد و شهادت و جانبازى از خود گذشتگى اين عزيزان 
است كه اين امر بسيار مهم است. در راستاى اين هدف اين همايش شكل 
گرفت و همچنين برنامه هميشگى ديدار با خانواده هاى شهدا و جانبازان 
عزيز. چند روز پيش به منزل آيت اللّـه محالتى به مناسبت شهادت شان 

حضور پيدا كرديم. 
آنچه رهبر مى  خواهند حفظ فرهنگ ايثار و شــهادت و نشر اين فرهنگ 
است. ما فكر كرديم بايد از مسئوالن باالى مملكت و از خود رئيس جمهور 
شروع كنيم. اين موضوع را با آقاى روحانى مطرح كرديم و قرار شد هر ماه 
به همراه ايشــان به منزل شهدا و جانبازان برويم. اين كار را شروع كرديم. 
در خانه دومين جانباز، آقاى روحانى گفتند: خوب است اين كار را پانزده روز 

يك بارش كنيم، ما خودمان از اين عزيزان روحيه مى  گيريم. 
روزاول محرم به منزل جانباز آقاى«ســيد جالل الدين روغنى» رفتيم. 
ايشان از دو دست و دو چشم و يك پا جانباز هستند. آقاى روحانى پرسيدند 
جانباز چند درصد هستيد؟ گفت: 250 درصد؛ دو دست هر كدام 50 درصد. 
دو چشــم هركدام 50 درصد و يك پا 50 درصد. پرسيدند از كى؟ گفتند: 
از 17 ســالگى. نارنجك در دستم منفجر شد و چشم ها و دست ها و پا را از 
تقديم كردم. پرســيدند: ازدواج كرديد؟ گفتند: در 22 سالگى ازدواج كردم 
و 3 فرزند دارم؛ يك پسر و دو دختر. پسرم خلبان است و دخترانم محصل 
و دانشجو. پرسيدند: چطور ازداج كرديد؟ گفتند: خانم از من خواستگارى 

كرد و من جواب دادم». 
در اينجا حجت االسالم شهيدى بر اهميت نقش زنان در انقالب و دوران 
دفاع مقدس تأكيد كردند و گفتند: خانم ها واقعاً نقش بزرگى در انقالب ما 

داشتند. زنان واقعا نقش آفرين بودند. 

در ادامه صحبت هايشــان به ماجراى ازدواج آقاى روغنى از زبان همسر 
ايشان اشاره كردند: «خانم آقاى روغنى گفتند: كه پدر و برادرم شهيد شده 
بودند. من اعتقادم اين بود كه پدر و برادرم به راه امام حســينرفتند؛ 
وظيفه شان را انجام دادند. من چطور بايد به وظيفه ام عمل كنم؟ من بايد 
به راه حضرت زينب بروم. باخودم گفتم با خودم مى  گردم كسى را كه 
بيشــترين جانبازى را داشته باشد پيدا مى  كنم. گشتم و سيد جالل فرزند 
رسول خدا را پيدا كردم. فكر مى  كنم همسر من بهترين همسر دنياست».

حجت االسالم شهيدى در ادامه براى حضار كه تحت تأثير شيوه زندگى 
و تفكر جانباز عزيز و همسرشان قرار گرفته بودند، گفتند: «آقاى روحانى از 
آقاى روغنى پرسيدند كه چه مشكلى داريد تا ما برايتان انجام دهيم و كمكى 
بكنيم؟ آقاى روغنى گفتند: براى ما جانبازان، نگران نباشيد. مردم برايمان 
سنگ تمام مى  گذارند. شما در دولت تان براى معلولين كارى بكنيد. آنها 

غريب واقع شده اند و بسيار نيازمند كمك و رسيدگى شما هستند».
ديده ها و شنيده هاى حجت االسالم شهيدى از ديدارهايشان با خانواده هاى 
شهدا و جانبازان بى شمار و بسيار شنيدنى است و واقعاً دل را جال مى  دهد. 
ايشان باز براى حضار همايش تعريف مى  كنند: «مقام معظم رهبرى هر 
پانزده يا بيســت روز يك بار به ديدارخانواده شهدا مى روند. دو هفته پيش 
هفت خانواده شهيد به ديدار رهبر آمده بودند. يكى از مادران گفت: دخترم 
در هفده ســالگى اسير شد. هر كس حرفى مى  زد و سرزنش مى  كرد؛ دلم 
شكســت. از منزلمان در بندر ماهشهر به قم آمدم. از خانم خواستم دخترم 
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آزاد شود و يكى از پسرانم شهيد شود. 
ســه روز بعد دخترم آزاد شد و پسرم 

شهيد».
كتاب خاطرات دختر اين مادر شهيد 
به نام «معصومه آبان»، چاپ شــده 
اســت  كه عالقه منــدان مى  توانند 

مطالعه كنند. 
ـ︡ا دل رو     ـ︀د ا﹝ـ︀م و︫ 

︋ـ﹑ و  ﹋ـ︣ب  ﹝﹩  ︋ـ︣ه 
در ادامه برنامه به خانواده هاى معظم  
شهدا لوح يادبود تقديم و از مقام آنها 
تقدير مى  شود. آيت اللّـــه مهدوى 
كنى و حاج آقا ابراهيم، حاج آقا رحمان 
دوســت، حاج آقا مظفــر و حاج آقا 

حسينى براى تقديم لوح يادبود به جايگاه دعوت مى  شوند. 
مجرى برنامه اعالم مى  كند: «بعضى پدر و مادر و همســران شــهيد و 
جانبازان، بيمار هستند و در بيمارستان بسترى». حضار براى شفاى عاجل 
آنها صلوات مى  فرســتند. و باز از شــهداى روحانى قبل از انقالب با ذكر 
صلوات ياد مى  شود. شهيد شيخ فضل اللّـه نورى، شهيد سيد على اندرزگو، 

شهيد آيت اللّـه سعيدى، شهيد آيت اللّـه غفارى و... . 
 در اينجا از خانواده هاى محترم شهداى روحانى تقدير مى  شود و عضوى از 
اعضاى خانواده آن شهيد به جايگاه دعوت مى  شود و لوح يادبود را از دست 
آيت اللّـه مهدوى كنى مى  گيرد. در ابتدا همسر محترم شهيد مطهرى به 
جايگاه دعوت مى  شوند. بعد از آن از خانواده شهيد آيت اللّـه محالتى، شهيد 
عنايت اللّـه احمدى، شهيد احمد آقاميرى، شهيد سيد مرتضى آيت اللّـهى 
طباطبايى، شــهيد غالمرضا ثمرقندى، شــهيد محمد چاووشى، شهيد 
مصطفى حجتى، شــهيد غالمرضا دانش آشتيانى، شهيد سيد مصطفى 
رفعتى پور، شــهيد محمد على روحانى فرد، شهيد سيد حسن طباطبايى 
نسب، شهيد ســيد احمد قاسميان، شهيد محبت على محمودى، شهيد 
سيد عبدالكريم مخبر، شهيد محمد مصطفوى 
كرمانى، شهيد سيد ابوالقاسم موسوى دامغانى، 

شهيد مهدى شاه آبادى. 
در ادامه تقدير از خانواده معظم شهداى روحانى، 
از پدران شهيد دعوت به جايگاه و تقدير مى  شود. 
آيت اللّـه على اروميان، پدر سه شهيد؛ رضا، مهدى 
و محسن اروميان؛ حجت االسالم والمسلمين 
مقدم، پدر دو شهيد؛ صفت اللّـــه و جواد مقدم؛ 
حجت االسالم فانى، پدر دو شهيد؛ محمد جواد 
و محمد اسماعيل فانى؛ ابوالحسن اعلمى  پدر دو 

شــهيد؛ محمد باقر و مهدى 
اعلمى؛ سيد جعفر مير جعفرى 
پدر شــهيد ســيد ابوافضل 
ميرجعفرى؛ آيت اللّـه غيورى 
پدر شهيد سيد حسن غيورى؛ 
حجت االســالم عليپور پدر 
شهيد على عليپور؛ آيت اللّـه 
محمودى پدر شــهيد سيد 
مصطفى محمودى؛ حجت 

االسالم سيد مصطفى احمدى پدر شهيد سيد محمد هادى احمدى؛ حجت 
االسالم يحيى ميرزايى پدر شهيد محمد محسن ميرزايى؛ حجت االسالم 
سيد فخرالدين موسوى پدر شهيد سيد محسن موسوى؛ حجت االسالم 
سيد على اصغر روحانى پدر شــهيد ناصرالدين روحانى؛ حجت االسالم 
رجبعلى طاهرى پدر شهيد محمد رضا طاهرى؛ حجت االسالم عباسعلى 
اخترى پدر شهيد نوراللّـه اخترى؛ حجت االسالم احمد روحانيان پدر شهيد 
عبدالناصر روحانيان؛ حجت االسالم سيد مصطفى ذبيح نيا مقدم قوچانى 
پدر شهيد سيد ذبيح اللّـه مقدم قوچانى؛ ابواقاسم مهاجرى پدر شهيد سيد 
على مهاجرى؛ محمد جواد پيشــوايى پدر شهيد سيد مصطفى پيشوايى؛ 
آيت اللّـه سيد هاشم حميدى پدر شهيد سيد محمد رضا حميدى؛ حجت 
االســالم فياضى پدر شهيد مهندس محمد باقر فياضى؛ حجت االسالم 
حسين محقق امين پدر شهيد مهدى محقق امين؛ حجت االسالم فتاحى 
منش پدر شــهيد محمد رضا فتاحى منش؛ حجت االسالم سيد ابراهيم 
حسينى پدر شهيد سيد مهدى حسينى؛ رحمان لطفى پدر شهيد على اكبر 

لطفى. 
مجرى برنامه به اين نكته اشاره مى كند كه در آستانه ايام فاطميه هستيم و 
مى  گويد: «هرجا نامى از شهدا برده مى  شود، نام مادر شهدا هم مزين دهنده 

محفل است» و ذكر نام و يادى از فاطمه زهرامى  شود. 
   آن ﹋︦ ﹋﹥ ︗︀﹡︀ن داده

سخنران پايانى همايش، حجت االســالم و المسلمين محمد جواد حاج 
على اكبرى، رياســت مركز رسيدگى به امور مساجد هستند. ايشان در آغاز 
صحبت هايشان مى  گويند: «اين يك جلسه آسمانى بلكه عرشى است. از 
تمام مهمانان محترم؛ پدران محترم شهيد، ائمه جماعات و همه عزيزانى 
كه قبول زحمت كردند و به اين مجلس تشــريف آوردند تشكر و قدر دانى 
مى  كنيم. اين جلســه، اجالس پايانى سال 1392 است و رويكرد تازه اى در 
برگزارى جلســات عمومى   ما. از اين به بعد هرجلسه اى به عنوان اجالس 
سراسرى با عنوان خاصى برگزار خواهد شد عالوه بر موضوعات خاص ائمه 

جماعات. 
ابن جلســه با عنوان گرامى داشت شهداى روحانيت بود. بين شهداى ما، 
علماى شهيد جايگاه خاصى دارند. آيه اى كه در ابتداى جلسه خوانده شد، 
اشــاره به اين موضوع داشــت. در جامعه روحانيت شيعه از ابتدا اين گونه 
بوده؛ روحانيت ما يا شــهيدند يا از تبار شــهيدان. ما از 
خداوند مى  خواهيم مــا را در گروه منتظران قرار دهد. 
انتظار شــهادت از محصوالت عالــى اجتهاد، فقه و 
عالى ترين سطوح فهم دين است. عالمه امينى كتاب 
شهدا الفضيله را نوشته اند. اين كتاب حكايتى از علماى 
سالك شهيد را معرفى مى  كند. شهداى روحانى ما در 
امتداد شهدا الفضيله هستند. هنوز كار بايسته اى براى 
شهداى روحانى انجام نشده اســت. شهداى ما يا در 
محراب به شــهادت رسيده اند يا در مسيرمحراب يا در 

عرصه دفاع از سرزمين. 
هيچ قلمى مانند قلم امام خمينى نمى  توانست از عهده تبيين  اين حضور شكوهمند بربيايد. اين 
قلم با پشتوانه عرفان، فقه، بصيرت و... ؛ نامه ايشان براى روحانيت شيعه و مسير روحانيت». 
حجت االســالم حاج على اكبرى در ادامه به مقام خانواده محترم شهدا اشاره مى  كند: 
«آن كسى كه جانان داده در راه حق مانند كسى است كه جان داده. فرزند دادن سخت تر 
است از آنكه انسان جان خودش را بدهد. امروز ما در محضر پدران شهيدان هستيم. جمع 

زيادى از اين عزيزان از ايثارگران و جانبازان هستند».
ايشان در بخش ديگرى از صحبت هايشان اشاره مى  كنند كه بيش از 97 درصد از شهداى 
انقالب و دفاع مقدس ما از بچه هاى مســجد هستند و اظهار اميدوارى كردند كه ائمه 

جماعات ما همچنان در وسط ميدان شهيدپرورى و تربيت انسان حضور داشته باشند. 
حجت االســالم حاج على اكبرى، چند پيام از پيام هاى شــهدا بــراى ما بازماندگان را 
برشمردند: «پيام اين شهيدان كه امروز ضيافت آنهاست. بسيارى از آنها از امامان جماعت 
بوده اند و از افتخارات روحانيون شيعه هستند؛ اين است كه مى  گويند: كاش مى  دانستيد ما 

در چه مرتبه اى هستيم؛ و جعلنى من المكرمين. 
پيام ديگر شهدا به ما پافشارى بر جهاد اكبر است كه بر عهده داريم. طراحى، مواجهه و 
عمليات در اين جهاد اكبر كه در عرصه فرهنگ، فكر و انديشه از كسى بر مى  آيد كه شوق 
شهادت داشته باشد و عاشقانه در مسير آگاهى خلق قدم بردارد. ماندن در سنگر مساجد 

كه اصلى ترين سنگر انقالب است. 
پيام ديگر شهدا قدرشناسى از نعمت واليت فقيه و در كنار او يار بودن تا پاى جان است. 

و در آخر پيام استقامت». 
﹜︧︀ز   آ﹠︡ه را از ﹝︧︖︡︋ 

بخش دوم سخنان حجت االسالم حاج على اكبرى، در مورد محورها و روش كار مساجد 
و امامان جماعت مساجد در سال آينده است و مى  گويند: 

« 1. برنامه ريزى هاى مســجدى؛ حتماً ائمه جماعات براى مسجد برنامه ريزى داشته 
باشند. در اين كار مى  توانند از تجربيات آنها كه موفق بوده اند استفاده كنند. 2. دادن شور 
و رنگ انقالبى، نشاط انقالبى، بصيرت واليى به مسجد. 3. امسال ايام فاطميه مقارن با 
ايام نوروز شده. بايد مراعات قداست اين ايام و توجه به پرشور بودن برنامه هاى سوگوارى 
نمود. برنامه اين ايام تحت تأثير ايام تعطيل نوروز قرار نگيرد. 4. سنت آغاز سال از مسجد؛ 
شب جمعه، ساعت هشت و سى دقيقه شب سال تحويل مى  شود كه زمان فوق العاده اى  

است و مى  شود استفاده زيادى كرد». 
«با تأسى به روش رهبر انقالب ما يك سال مسجدى طراحى كرده ايم. سالى كه گذشت، سال 
مسجد و خانواده بود. براى شروع، كارهاى خوبى انجام شد؛ خصوصاً در مورد مسئله جمعيت. 
سال آينده به اذن اللّـه تعالى و مدد عنايت، سال 93 را به عنوان سال "مسجد و كودك و 
نوجوان" نام گذارى مى  كنيم. شعار ما در سال آينده اين است: آينده را از مسجد بسازيم تا 
آينده را با فرزندانمان از مسجد بسازيم. در اولين جلسات سال آينده در اين مورد صحبت 

مفصل خواهيم داشت». 
در پايان ايشان پيشنهاد كردند تا ائمه جماعات اين موضوع را برجسته ببينند و از كسانى 
كه در اين زمينه تجربه دارند خواستند كه آن تجربيات را ثبت و به ديگران عرضه كنند. 
همچنين خواستند تا امامان جماعت دو نكته را در نظر داشته باشند:  رابطه مسجد و مدرسه 

و تابستان سال آينده كه فرصت خوبى براى جذب بچه هاست. 

طراحى، مواجهه و عمليات در اين 
جهاد اكبر كه در عرصه فرهنگ، 
فكر و انديشه از كسى بر مى  آيد 
كه شوق شهادت داشته باشد و 
عاشقانه در مسير آگاهى خلق قدم 
بردارد. ماندن در سنگر مساجد كه 
اصلى ترين سنگر انقالب است. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٤٠︑︣و



در روايــات و اتفاقــات منقــول از تاريــخ 
پيامبر اسالم هيچ منعى از حضور بانوان به 
مساجد نشده است. در اين بخش، مى خواهيم 
در ابتدا ادله حضور زنان در مســجد در ابتداى 
اســالم را بازگو كنيم و در شماره هاى بعد ادله 

رجحان آن را بيان خواهيم كرد. 
اول: شــايد برخى به اين دليل كه زنان نبايد در 
اجتماعى كه مردان نيز هستند حضور پررنگ 
داشــته باشــند، از آمدن آنان به مسجد و نماز 
جماعت جلوگيرى  كنند؛ در حالى كه طبق نقل 
صحيح تاريخ و روايات، اولين نماز جماعت در 
اسالم با حضور زنان برگزار شده است. جايى كه 
حضرت خديجه و اميرالمؤمنينبه پيامبر

 اقتدا كردند.1
دوم: در جريان تغيير قبله، آمده است كه زنان و 
مردان جاى خود را براى نماز عوض كردند. چرا 
كه قبله حدود 180 درجه تغيير كرد و بايد مردان 
َ︗︀ُل َ﹝َ﹆︀َم  ِ︣ و زنان جابه جا مى شدند؛ «َ︐ُ﹩ َ﹇︀َم ا﹜
َ︗︀لِ».2 پس در اين  ِ︣ ــ︀ُء َ﹝َ﹆︀َم ا﹜ َ︧ ــ︀ِء َو ا﹜﹠ِ َ︧ ا﹜﹠ِ
مسجد نيز كه به مسجد ذوقبلتين مشهور است، 
زنان حضور داشته اند و نمى توان حضور زنان را 
محدود به مسجد النبى يا مسجد الحرام دانست؛ 
شبهه اى كه برخى در مورد اين حضور مى كنند. 
ســوم: از ابتدا و اولين مسجد اسالم زنان حتى 
نه براى نمــاز كه براى امور اجتماعى ديگر نيز 
در مسجد حضور داشته اند. در مورد ورود پيامبر 
اسالم از منطقه قبا به مدينه، در تاريخ آمده است 
كه زنان به مســجد قبا آمدند و با خواندن شعر و 
َ︗︀ُل َو  ِ︣ َج ا﹜ َ︣ َ﹁َ»  سرود از پيامبر استقبال كردند؛
وِ﹝ِ﹥ ََ︐َ︺︀َدْوَن  ُ︡ ﹆ُِ﹛ ﹟َ ِ︣ ِ︪ ْ︊ ︐َ ْ︧ َ﹫︀ُن ُ﹝ ْ︊ ِ︭ ︀ُء َو ا﹜ َ︧ ا﹜﹠ِ
︀َء... أَنُ  َ︊ ﹇ُ َ︡ ︖ِ ْ︧ ﹞َ َ︡ َ︭ ﹢ُل ا﹜﹙ُِ﹥ َو َ﹇ ُ︨ َ﹁َ﹢اَفى َر
َ﹫︀ُن  ْ︊ ِ︭ ــ︀ُء َو ا﹜ َ︧ َ﹠َ﹤ َ︗︀َء ا﹜﹠ِ ِ︡ َم ا﹜َْ﹞ ِ︡ ﹇َ ︀ ــ﹩ُ ﹜َ﹞ُ ِ︊ ا﹜﹠ُ
 َ︉ ُر َ︻َ﹙ْ﹫َ﹠︀ ِ﹝ْ﹟ َ︔ِ﹠﹫ُ︀ِت ا﹜َْ﹢َداِع َوَ︗ ْ︡ َ︊ َ﹁ُ﹆ْ﹙َ﹟ : َ︵َ﹙َ︹ ا﹜ْ

ُ︣ َ︻َ﹙ْ﹫َ﹠︀ َ﹝︀ َدَ︻︀ ﹜ِ﹙ُِ﹥ َداعٍ ».3 ﹊ْ ّ︪ ا﹜
پى نوشت:

١. ﹝︧︐︡رک ا﹜﹢︀︨﹏؛ ج٦، ص٤٥٥. 
٢. ﹝﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥؛ ج١، ص٢٧٣.  

︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج١٩، ص١٠٦.   ٣. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 

︱ــ﹢ر
 آری ︀ ﹡﹥؟!

سيد مرتضى موسوى

درباره حضور يافتن كودكان در مسجد رواياتى 
براى منع وجود دارد؛ اما در يك بررســى فقهى 
به نتايجى مى رســيم كه جاى تأمــل دارد. در 
كتاب شريف وسائل الشيعه يك باب تحت اين 
اِء ِ﹁﹩  َ︣ ِ︪ ْ﹫ِ︹ َو ا﹜ َ︊ اَ﹨ِ﹤ ا﹜ْ َ︣ ︋َ︀ُب َ﹋ عنوان وجود دارد: «
َ﹫︀ِن َو ا﹜َْ﹞َ︖︀ِ﹡﹫ِ﹟ ِ﹝ْ﹠ُ﹥ َو  ْ︊ ِ︭ ِ︡ َو َ︑ْ﹞ِ﹊﹫ِ﹟ ا﹜ ︖ِ ْ︧ ا﹜َْ﹞
ْ﹢ِت  ُ︭ وِد َو َرْ﹁ِ︹ ا﹜ ُ︡ َْ︃َ﹊︀ِم َو إَِ﹇︀َ﹝ِ﹤ ا﹜ُْــ إِْ﹡َ﹀ــ︀ِذ ا﹜ْ
︀ِ︵ِ﹏...».1 در آن  َ︊ ِ﹁﹫ِ﹥ َو ا﹜﹙ُْ︽ــِ﹢ َو ا﹜َْْ﹢ِض ِ﹁﹩ ا﹜ْ
در مــورد كراهت خريد و فروش، همراه آوردن 
كــودكان و مجانين، صادر كردن احكام، اقامه 
حدود شرعى و قضايى، باال بردن صدا، كارهاى 
بيهوده كردن و... رواياتى آمده است. همان طور 
كه مالحظه مى شود آوردن كودكان به مسجد 
در كنار كارهايى ذكر شده كه اگر چه در جاهاى 
ديگر جايز و يا حتى الزم باشد، اما در اين مكان 
شــريف به دليل اينكه براى ياد خدا به پا شده 

است، مناسب نيست. 
در اين باب تنها پنج روايت آمده اســت. از اين 
تعداد يك روايت مرفوعه است و سه روايت نيز 
فقط در باب رفع صوت و موارد ديگر غير از دور 

كردن كودكان از مسجد سخن گفته است. 
با در نظر گرفتن صدر و ذيل روايات و حتى عنوان 
اين باب، به اين نتيجه مى توان دست يافت كه 
راه ندادن كودكان به مسجد به اين دليل است 
كه با روح حاكم بر مسجد منافات دارد. پس اگر 
حضور كودكان با عبادت منافات نداشته باشد، 

چنين كراهتى نيز وجود نخواهد داشت. 
عالوه بر اينكــه يكى از حقوق معنوى كودك 
اين اســت كه پدر و مادر او را اجتماعى پرورش 
دهند تا بتواند در اجتماع حضور داشته باشد و چه 
اجتماعى بهتر از مسجد كه اهل آن اهل اللّـــه 
دانسته شده اند2 و مى توان به ايمانشان شهادت 

داد.3 
پى نوشت:

١. و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج٥، ص٢٣٣.  
٢. ار︫︀د ا﹜﹆﹙﹢ب؛ ج١، ص٧٧. 

٣. ﹝︧︐︡رک ا﹜﹢︀︨﹏؛ ج٣، ص٣٦٢. 

︎︣ورش
 ﹝︺﹠ـ﹢ی

محمدرضا قرائتى

︋ِ︀﹜﹙ُـِ﹥ َو ا﹜َْ﹫ْ﹢ِم  َ︡ ا﹜﹙ُـِ﹥ َ﹝ْ﹟ آَ﹝َ﹟  ︗ِ︀ َ︧ ﹞َ ُ︣ ﹝ُ︺َْ ︀﹝َُ﹡ِإ»
َ︩ إِ﹜︀ُ  َْ ﹜َْ﹛ ︀َة َو﹋َ ُ︤ ــَ﹙︀َة َو آَ︑﹩ ا﹜ ُ︭ ِ︣ َو أََ﹇︀َم ا﹜ ِ︠ ا﹜ْ︁
 1.«﹟َ ِ︡ ︐َْ﹝ُْ﹛ا ﹟َ﹞ِ ا﹢﹡ُ﹢﹊َُ أَن ﹈َُِأو﹜َـ ﹩ َ︧ ا﹜﹙ُـَ﹥ َ﹁َ︺
مسجد و بازار، دو ركن فرهنگى و اقتصادى مهم 
جامعه اسالمى اند. اگر ارتباط  و تعامل اين دو ركن 
مهم بر اساس آموزه هاى الهى باشد، شاهد يك 
چرخه فرهنگىـ  اقتصادِى كارساز، تأثيرگذار، 
سازنده و پويا خواهيم بود؛ همچنان كه هنگام 
تورق صفحات تاريخ، نمونه هاى فراوانى از اين 
رابطه هم افزا را مى بينيم. در روزهاى شكوهمند 
مبارزه مردم با طاغوت پهلوى، ارتباط مسجد و 
بازار به گونه اى بود كه مردم اين دو را دو سنگر 

بنيادين جبهه حق عليه باطل مى دانستند.
كســبه، اصناف، تجار و بازاريان، همواره اهل 
عمــل به دين و عقيده دينى و اعتقاد به علماى 
دين و حضور در كنار آنان بوده اند. از دوران قديم 
تا دوران حاضر، كســبه جزو قشرهاى متدين 
بوده اند و هســتند. همين تدّين و انس با علما 
موجب شده است، در هر ميدانى كه علماى دين 
حضور دارند، حضور كسبه و اهل بازار نيز در آنجا 
قطعى باشد؛ هرگاه بزرگان دين مى خواستند در 
دوران مبارزه، يك حضور مردمِى قاطع را نشان 
دهند، دستور مى دادند كه بازارها تعطيل شود و 

بازاريان هم تعطيل مى كردند.
حضور يك روحانى و عالم پركار با خطبه هاى 
روح بخش و انگيزه ســازش و بازاريان متعهد 
و متقــى در كنــار يكديگر، بخــش مهمى از 
كارستان انقالب اســالمى را شكل مى داد و 
الگوى جاويدى از اين ارتباط را براى ما به يادگار 

گذاشته است.
با توجه به اهميت اين ارتباط و تجربه حاصل از 
آن، بايد تحليل درستى از شرايط و بينش هاى 
موجــود در اين رابطه بيان كرد. دو نگاه عمده و 
متفاوت به موضوع اين يادداشــت 2 وجود دارد: 
نگاه اول اين ارتباط را براى يك چرخه اقتصادى 
سودآور و مرتفع شدن نيازهاى تبليغى بازار و از 
سوى ديگر هزينه هاى روزمره مسجد ضرورى 
مى داند. مسجد با استفاده از امكانات جانبى خود 
درآمدى كســب كند و افزون بر اين، به منظور 
تهيــه منبعى براى تأميــن هزينه هاى خود و 
البته گاهى فعاليت بيشتر فرهنگى، با بازار وارد 
تعاملى دوطرفه شود و بازار هم بتواند از موقعيت 
و جايگاه مردمى مسجد، براى تبليغات و كسب 

مشترى و سود بيشتر، بهره ببرد.
در نگاه دوم، ديد مســجد و بــازار به يكديگر، 
تنها اقتصادى، تبليغاتى و مادى نيست. در اين 
باور، مســجد جايگاه و ركنى عقيدتى است كه 
مركز بسيارى از تحوالت فرهنگى، اجتماعى، 
سياســى و حتى اقتصادى در جوامع اسالمى 
اســت. در اين نگاه كه برگرفتــه از آموزه هاى 
الهى قرآن كريم است، مسجد جايگاهى براى 
«اســتوارى و سامان  بخشيدن به كار مردم»، 3 
«نخستين خانه مردم»،4  «مركز امن و امان»،5   
«جايگاه پاكيزگان»،  6«محل توجه خاص به 
خداوند» 7 و... شــمرده مى شود؛ از اين رو همه 
امت اسالمى وظايفى در قبال اين جايگاه رفيع 

و آبادكردن آن 8  دارند.
در اين نگاه، مســجد سرچشــمه تحوالت در 

جامعه اســت و آحاد امت از جمله بازاريان، بايد 
در اين راه تالش كنند. براى نمونه كســبه بازار 
مى توانند با تعطيل كردن كسب و كار در هنگام 
نماز و شــركت در نماز جماعت مساجد، هم به 
تكليف خود عمل كنند، هم يك فرهنگ سازى 
عظيم را در جامعه اسالمى موجب شوند كه به 
يقين براى كســب و درآمدشان نيز منشأ خير و 
بركت مضاعف خواهد شد؛ از  اين رو بازار و كسبه 
آن بايد در خدمت قوانين و احكام اسالم باشند 
و موقعيت اسالمى خود را حفظ و تقويت كنند؛ 
اما در اين بين مسجد نيز جايگاه خاص تبليغىـ  
ارشادى خود را دارد و در تقويت اين نگاه، نقش 

مؤثرى دارد.
در بخــش پايانى اين يادداشــت، به برخى از 
راهكارهايى اشاره مى شود كه مى تواند در تداوم 
ارتباط سازنده و پايدار مسجد و بازار،  نقش قابل 

توجهى ايفا كند.
1. تشكيل و تقويت انجمن هاى اسالمى بازار 
و كسبه آن: اين تشكل، پل مستحكمى براى 
ارتباط بازار و مسجد خواهد بود. هيئت امناى اين 
انجمن ها، با هم افزايى فكرى، به راهكارهاى 

بيشترى خواهند رسيد.
2. جريان سازى مســجد براى حمايت از كار 
و ســرمايه و توليد داخلــى و تكميل زنجيره 
علــم و فناورى: تأكليد بر توليد داخلى، تكيه  بر 
اقتدار ملى و توان داخلى و اســتحكام ساخت 
درونى، نياز امروز كشــور و راه عالج و مقابله با 
دشمنى هاى مستكبران است؛ مسجِد هر محله 
و روحانــى آن مى تواند در برنامه هايى مدون و 

︡ ︋︀زاری؟ ︖︧﹞ ︀ ︋︀زار ﹝︧︖︡ی
︋︀ ︋︀زار را﹨﹊︀ر﹨︀ی ار︑︊︀ط  ﹝︧︖︡ 

راضيه روشن

كارشناسى شده، جريان سازى مهمى را در اين 
جهت انجام دهــد. معرفى صنف هاى برتر به 
مردم با مالك قــرار دادن گزينه هاى مطلوب 
ارزشى مانند تقوا، مردم دارى، انصاف، كيفيت، 
وجــدان  كارى و... و ايجاد يك رقابت معنوى، 
منجر به پويايى بيشــتر رابطه مســجد و بازار 

خواهد بود.
3. حمايت از توليدكنندگان و پشتيبانى از آنان، 
به يقين رويكرد به مساجد را به شكل فزاينده اى 
تغييــر خواهد داد و ايــن كار، تقويت پايه هاى 
اســالم و جايگاه آن در ميان مردم خواهد بود. 
از طرفى به مرور زمان، بــار بزرگى را از دوش 
دانشگاه برداشته و كمك مى كند تا چرخه علم 
و فناورى با رســيدن به توليــد و بازار مصرف، 

تكميل شود.
4. تعليم و آموزش احكام تجارت و بازار به كسبه: 
مســاجد مى توانند با برگــزارى آموزش هاى 
اســالمِى كســب و كار (متاجر) و بيان احكام 
مربوط به آن، راه كسب روزى و بركت الهى را به 
مردم بياموزند و مردم را به كسب روزى حالل 
تشويق كنند كه خود منشأ تحوالت بى نظيرى 

در جامعه خواهد بود.
پى نوشت:

.١ .  ︑﹢︋﹥: ١٨
︀زار.  ︋︀ ٢ . را﹨﹊︀ر﹨︀ی ار︑︊︀ط ﹝︧︖︡︋ 

٣ . ﹝︀︡ه: ٩٧.
٤ . آل ︻﹞︣ان: ٩٦.

﹆︣ه: ١٢٥.  ︋. ٥
٦ . ﹝︀︡ه: ١٠٨.
٧ . ا︻︣اف: ٢٩.

.︡ ﹥ آن ا︫︀ره︫  ٨ . آ﹥ ای ﹋﹥ در ا︋︐︡ای ا ﹟︀ددا︫️︋ 

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎  ︣اب﹞
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﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از

بايد بدانيم كه زمان و مكان در كاهش جرم مؤثر 
اســت ، همان گونه كه در ماه مبارك رمضان 
ميزان بزهكارى و جرم در جامعه به طور وسيعى 
كاهــش مى يابد. اگر مراجعــه اجمالى به آمار 
محله ها داشته باشيم مى بينيم كه در كوچه ها 
و اماكنى كه مســجد وجود دارد جرائم، كمتر از 
محله هاى ديگر است. اين نشان از نقش آفرينى 

مسجد در كاهش جرايم دارد. 
در روايات نيز واژه «︫︣ا﹜ّ﹙ـ﹥»1 يا «︋﹫️ ا﹜ّ﹙ـ﹥»2 
ديده مى شــود كه به قول اهل تفســير اضافه 
تشريفى است و نشــان از اهميت آن مكان يا 
آن زمان در پيشگاه خدا دارد. در روايت معروفى 
كه درباره فوايد و ثمرات مســجد مطرح است، 
براى مسجد آمدن هشت فايده ذكر شده است. 
اميرالمؤمنين مى فرمايند: «﹝﹟ ا︠︐﹙︿ ا﹜﹩ 
︀ً ﹝︧︐﹀︀داً  ا﹜﹞︧ــ︖︡ ا︮︀ب ا︡ی ا﹜︓﹞︀ن: ا︠
︀ً، او آ﹤ ﹝﹊﹞﹤، او  ﹁︣︴︐︧﹞ ً︀ ﹁﹩ ا﹜ّ﹙ـ﹥، او ︻﹙﹞
︧﹞︹ ﹋﹙﹞﹤ ︑︡﹜﹥ ︻﹙﹩ ﹨ً︡ی او ر﹞ً﹤ ﹝﹠︐︷︣ة، 
﹫︪ــً﹤ او   ︠ ً︀ ده ︻﹟ ردی او ︐︣ک ذ﹡︊ ّ︣ او ﹋﹙﹞ً﹤ ︑
﹫︀ًء».3 اين هشت فايده و ثمره همان نيازهايى 
است كه انسان براى رسيدن به كمال نياز دارد. 
پــدر و مادرها بــراى اينكه بدانند دوســتان 
فرزندانشــان چه كســانى هســتند و اينكه 
فرزندانشان با چه كسانى رفت و آمد و معاشرت 
دارند، در بسيارى از موارد با مشكالت بسيارى 
روبه رو هســتند؛ بنابرايــن بهترين جايى كه 
مى توانند دوســت مطمئنى كه اهل خير باشد 
براى فرزندشــان بيابند، مسجد است؛ چرا كه 
دوست مسجدى انســان را به راه خدا هدايت 

︀ً ﹝︧︐﹀︀داً ﹁﹩ ا﹜ّ﹙ـ﹥». مى كند؛ «ا︠
اين موارد بيشتر براى همسايگان قابل استفاده 
است. فضيلتى كه مى طلبد مردم در خصوص 
آن بيشــتر بدانند و با توجه به آن اهتمامشان به 

مسجد بيشتر شود. 
پى نوشت:

﹫ ﹋﹙﹫﹠﹩؛ ا︮﹢ل ﹋︀﹁﹩؛ ج٤، ص٦٥.    ︫.١
٢. ﹨﹞︀ن؛ ج١، ص٢٠٣.  

٣. ﹝﹟ ﹐ ︱︣ ا﹜﹀﹆﹫﹥؛ ج١، ص٢٣٧. 

️﹚﹫︱﹁
︣ا﹝﹢ش ︫︡ه ﹁

محمدرضا قرائتى
عده اى تخريب مسجد به جهت توسعه را جايز 
نمى دانند1 و آن را مســتند به آيه شريفه «و ﹝﹟ 
 ﹤﹝ ︀ ︨ا ﹫﹁ ︣ ﹋︢ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ان ︡ ا︸﹙﹛ ﹝﹞﹟ ﹝﹠︹ ﹝︧︀︗
︀»2 مى دانند. ايشان اين كار را از  ︣︋ا  ︠﹩﹁ ﹩︺ و︨ 
بزرگ ترين ظلم ها به حساب مى آورند.3 اما عده اى 
اين كار را جايــز مى دانند.4 كه در فتاواى علماى 

معاصر نيز قول به جواز پذيرفته شده است.5
دليل توسعه، همان طور كه در عبارات فقها آمده، 
براى احتياج مردم است و اين احتياج نيز به سبب 
درك فضيلت بيشتر از عبادت در مسجد است 
و نــه كار هاى ديگر فرهنگــى يا علمى. براى 
توضيح اين مطلب، دو استفتاء كه در اين زمينه 
از حضرت امام خمينى رضوان اللّـه تعالى عليه 

صورت گرفته را بيان مى كنيم. 
«سوال: اهالى يكى از روســتا ها در نظر دارند 
مســجد محقرى كه تكافــوى اهالى محل 
را نمى نمايــد تخريب كنند و مجدداًَ مســجد 
مناسبى در همان محل بسازند. با توجه به اينكه 
براى توسعه  مســجد مزبور، تنها راه تخريب 
است، لذا خواهشــمند است تكليف شرعى را 

اعالم فرماييد. 
پاسخ : خراب كردن مسجد به منظور توسعه در 

صورت احتياج مردم اشكال ندارد».6
امــا براى كار هــاى ديگرـ  اگر چــه علمى يا 
فرهنگىـ  تخريب مسجد به منظور توسعه جايز 
نيست و محوريت عبادت بايد مورد لحاظ باشد:

«سؤال: مسجد از لحاظ ساختمان، فاقد سالن 
سخنرانى، كتابخانه و بعض ديگر از لوازم است 
و دارا بودن اين لوازم مستلزم تخريب و تجديد 
بناى آن اســت و ساكنين محل از مدت ها قبل 

اين تقاضا را داشته اند. 
جواب: تخريب مسجد جايز نيست».7

پى نوشت:
﹟ ︧﹟؛ ا﹜﹞︊︧﹢ط ﹁﹩ ﹁﹆﹥ ا﹐﹝︀﹝﹫﹥؛   ︋︡﹝﹞ ،﹩︨ــ﹢︵ ﹫  ︫.١

ج١، ص١٦٢. 
﹆︣ه: ١١٤.   ︋.٢

﹟ ﹝﹊﹩؛ ذ﹋︣ی ا﹜︪﹫︺﹥ ﹁﹩ ا﹊︀م ا﹜︪︣︺﹥؛   ︋︡﹝﹞ ،اول ︡﹫  ︫.٣
ج٣، ص١٣٠. 

﹫︡ ﹝﹞︡ ﹋︀︸﹛؛ ا﹜︺︣وة ا﹜﹢︔﹆﹩؛ ج١، ص٥٩٨.  ٤. ︤دی،︨ 
 ︡﹝﹞ ،﹩﹡︀﹍︀︍﹚﹎ ٩١١؛ ﹤﹚︧﹞ ،︣ا︗︹؛ ج١﹞ ﹏︀︧﹝﹛ا ﹫︲﹢︑ .٥

ر︲︀؛ ﹝︖﹞︹ ا﹜﹞︀︧﹏؛ ج١، ص١٤٦. 
﹞﹫﹠﹩؛ ا︨︐﹀︐︀︀ت؛ ج٢، ص٣٦٨.  ٦. ا﹝︀م︠ 

٧. ﹨﹞︀ن.

︉︣︑
 ︡ ︖︧﹞ 

... ️ ﹝﹫﹇ ﹤︋
سيد مرتضى موسوى

بازاريان متدين و باتقوا پس از انقالب اسالمى و 
شروع جنگ به يارى انقالب برخاستند و ضمن 
تأمين بخشــى از هزينه جنگ، شهدايى را هم 
تقديم انقالب اسالمى كردند. پيش از انقالب 
نيز جنبش هاى اعتراضى مثل جنبش تنباكو، 
انقالب مشروطه، ملى شدن صنعت نفت، قيام 
15خرداد و انقالب اســالمى حاصل اعتماد دو 

نهاد مسجد و بازار بوده است. 
از آنجايى كه زندگى پاك و ســالم وكســب 
روزى حالل آرزوى هر انســان مؤمنى است و 
نظر به دادوســتد و مسائل مستحدثه اى كه در 
بازار پيش مى آيد، بايد بازاريان با شــيوه كسب 
و كار و تحويــل اجناس به مردم مطابق قوانين 
شرع مقدس اسالم آشنايى كامل داشته باشند 
تا روزى حالل براى شــان حاصل شــود. اين 
موضــوع مى تواند اهرمى بســيار قوى براى 
ارتباط تنگاتنگ بازاريان با مسجد و روحانيت 

و آشنا شدن به احكام دينى باشد. 
نقش نظارت غيرمســتقيم مســجد بر بازار و 
مغازه ها بهتريــن روش نظارت اســت. امام 

خمينى(ره) فرمودند:«عالم محضرخداست». 
بنابرايــن تقويت حس خدابــاورى تحت اين 
عنوان كه خداوند هميشه ناظر بر اعمال ماست، 
كار و عمل بازارى را به وجهه خدايى آراســته 
مى كند و باعث مى شود كه بازارى در همه حال 
خدا را در نظر داشته باشد و كار خود را بدون اينكه 
كســى بر او نظارت داشته باشد به نحو احسن 

انجام دهد. 
برخى از مغازه هايى كه همسايه مسجد هستند 
در هنگام بر پايى نماز با چسباندن تكه اى كاغذ 
پســت شيشــه اعالم مى كنند كه براى اداى 
فريضه نماز به مســجد مى روند. جداى از تأثير 
عميق اين حركت بر شخصيت و منش صاحب 
مغازه و تأثيرى كه بر رزق او مى گذارد، مهم ترين 
كاركرد اين عمل براى مراجعينى اســت كه در 
زمان نماز براى خريد مراجعه كرده اند؛ چه بسا 
اين حركت آنان را نيز به ســمت نماز اول وقت 
سوق دهد و يا دست كم حس احترام به نماز اول 
وقــت و ارجحيت آن بر ســاير كارها را در آنان 

برانگيزد. 

مســجد براى ارتباط گيرى بــا بازاريان بايد 
برنامه منظمى داشته باشد. اقامه نماز جماعت 
اول وقــت و كوتاه بودن آن، عدم ســخنرانى 
و برنامه هــاى فرعى بين نمازهــا و ارجاع اين 
برنامه ها به پايان نماز مى تواند ارتباط بازاريان 
را با مسجد پايدار و بادوام كند و در ادامه، حضور 
بازاريان در مســجد موجب تشويق و ترغيب 
ديگران براى توجه بيشتر به مسجد و منبر شود. 
اعالم برنامه هاى مسجد در تابلوى اعالنات اعم 
از سخنرانى با موضوع مربوطه، دعاها و... باعث 
مى شود مخاطبين براى استفاده مفيد و بهينه 
از مسجد برنامه ريزى كنند و با ذوق و رغبت از 
برنامه ها استفاده كنند. مسجد براى برقرار بودن 
و برگزارى مراسم نياز به تأمين منابع دارد و اين 
ارتباط مى تواند اين نياز را نيز تأمين كند. از طرف 
ديگر وقتى مسجدى از نظر مالى تأمين باشد، 
هيئت امناى آن مى توانند مقدارى از حق االجاره 
مغازه هاى مسجد را كاهش دهند تا درعوض 
آن، فقراى شناســايى شــده بتوانند رايگان يا 
ارزان تر ازمغازه هاى مسجد خريد كنند. اين كار 
عالوه بر رفع نياز فقرا باعث سهيم شدن بازاريان 
در ثواب اين آن و تأثير مســتقيم و غيرمستقيم 
مادى و معنوى بر رزق و احياى روحيه تعاون و 
همكارى در بين آنان و مردم مى شــود. در اكثر 
شــهرهاى بزرگ حسينيه ها و مساجد در كنار 
بازار ساخته مى شوند و حتى خود بازاريان بانى 
ساخت آنها هستند و با راه اندازى صندوق هاى 
قرض الحسنه در بازار و يا مسجد در جهت رفع 
نيازهاى مادى افراد مستحق تالش مى كنند. 
هزينه هيئت هاى مذهبى و وجوهات شرعيه كه 
منبع تأمين حوزه هاى علميه هستند نيز از اين راه 
تأمين مى شود. از آنچه تاكنون گفته شد مى توان 

اين گونه برداشــت كرد كه در بحث مالى، هم 
مسجد است كه به بازارى كمك مى كند و هم 
بازارى است كه بخشى از تأمين منابع مسجد را 

عهده دار مى شود. 
با عنايت به اينكه بازاريان و صاحبان مغازه هاى 
مسجد، در مراسمات نماز جماعت و اجتماعات 
آن حضور پيدا مى كنند، بيان احكام و مســائل 
شــرعى مانند مباحث خمس و زكات، احسان، 
صدقه و قــرض دادن، شناســايى فقرا و رفع 
نيازهاى آنان، رعايت عدل و انصاف با مسلمانان 
از موارد ديگرى اســت كه همجوارى مسجد و 

بازار به ارمغان مى آورد. 
همچنين مغــازه داران مى توانند با همكارى 
مســجد اجناس باكيفيت و ارزان تر كه در عين 
حــال از ظواهر غربى تهى اســت را در مغازه 
خود عرضه كنند. كيفيت اجناس از خداترسى  
و انصافى كه بازارى در مســجد بدان آميخته 
شده است سرچشمه مى گيرد؛ ارزانى را فريضه 
احسان و لزوم باقيات الصالحات رقم مى زند و 
حرمت دينى مسجد هم باعث مى شود اجناس، 
فروشندگان و ظواهر هر دو از هرآنچه مناسب 
و در شــأن مكتب اسالم نيســت خالى باشد. 
اين كار از يك طرف باعث تشــويق و ترغيب 
متدينين براى خريد نيز سرايت به عموم مردم 
مى شود و شــمايل اين نوع كسب را به عنوان 
نماد بازار اسالمى  عرضه مى كند. از طرف ديگر 
باعث افزايش درآمد مغازه داران و ترغيب ديگر 
بازاريان به پيروى از اين الگو مى شود و پى ريزى 
بناى خيرى براى طراحان و دست اندركاران آن 
اســت كه دعاى خير مسلمانان را براى شان در 
اين دنيا و رضوان الهــى را در آن دنيا به همراه 

خواهد داشت. 

︣ ︋︀زار﹨︀ و ﹝︽︀زه ﹨︀ی ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ﹝︧︖︡ ﹍﹢﹡﹍﹩ ﹡︷︀رت ﹝︧︖︡ ︋
️︣ه ﹨︀ی ︻︊﹢د ︖

نعيمه موحدى

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎  ︣اب﹞︡ــ︖︧﹞
︵ــــ︣از

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
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 آقاى حقيقت گو از كسبه محل
مســجد هدايت واقع در خيابان جمهورى، قبل از چهارراه اســتانبول از 
آثار مرحوم هدايت(هدايت مخبرالدوله) اســت كه قدمت آن به صد سال 
مى رســد. ايشان در تهران دو مســجد از خود به يادگار گذاشته اند: يكى 

مسجد هدايت دروس و مسجد هدايت مخبرالدوله. 
شهرت اين مسجد مربوط به مرحوم آيت اللّـه طالقانى است. اين مسجد 
مركز هدايت نيروهاى انقالبى و فعاليت هاى مبارزاتى ايشان در زمان شاه 
بود كه به دليل حضور مرحوم طالقانى زير ذره بين ساواك بود؛ به گونه اى 

كه سازمان اطالعات رژيم پهلوى در اين مسجد مأمور مقيم داشت. 
بعد از انقالب با آمدن آقاى تهرانى و مســتقر شــدن ايشان در مسجد و 
استقبال مردمى از ايشان و رويكرد مردمى اى كه ايشان داشت، مسجد نه 
تنها از رونق نيفتاد بلكه پررونق تر شد. از حركت هاى آقاى تهرانى در محل 
اين بود كه سينماى خيلى معروفى كه در انتهاى كوچه بود و در زمان شاه 
محل نمايش فيلم هاى هجده سال به باال بود را از مرحوم نفيسى خريدارى 
كردند. ســينما بعد از تغيير كاربرى، تبديل به باشگاه ورزشى شد. برنامه 
ورزش مجموعه هم با نماز تنظيم شده است و افراد به محض شروع نماز 
به همراه مربى خود در نماز جماعت شركت مى كنند. مسجد هيچ مبلغ و 

اجاره اى از باشگاه دريافت نمى كند. 
باشگاه از صبح باز مى شود و جمعيت جوان هاى رزمى كار و كسبه محل 
در آن مشغول فعاليت هاى ورزشــى هستند. يكى از رزمى كاران زبده 
كشــور هم اينجا فعال هستند. آقاى علمايى با سن هفتاد سال در رشته 
خودشــان جزو نوادر كشور هســتند كه صاحب كمربند مشكى و دان 

هشت از فدراسيون جهانى مى باشند. ايشان شخصاً مسئوليت تمرين 
بچه ها را بر عهده دارند. 

 از تبعات ديگر مسجد بعد از خريدارى سينما، خريد يكى از قهوه خانه هاى 
بزرگ محله بود كه به جاى آن صندوق قرض الحســنه مسجد هدايت 
افتتاح شد كه آن هم به بركت آقاى تهرانى بود. بعد از افتتاح صندوق در بين 
كســبه محل اعالم كردند، آقايانى كه پول هايشان را در بانك هاى محل 
مى گذارنــد، بيايند و اين صندوق را آباد و فعال كنند. مشــاركت هاى اين 
محله نوعاً اقتصادى است كه مسلماً واقع شدن مسجد در محل كسب آنها 
و همچنين قرار گرفتن در مركز تهران اهميت موضوع را بيشتر كرده است. 
از ديگر فعاليت هاى مسجد راه اندازى بخش خيريه و بخش درمان است 
كه مراجعات متعدد و متقابًال مسئوليت هاى مختلفى دارد؛ براى مثال ما 
اينجا يك مســئول درمان داريم كه فقط پاسخگوى كسانى است كه به 
دنبال كمك هاى درمانى هستند كه اين هزينه هاى درمان توسط اهالى 

بازار تأمين مى شود.
رعايت وقت بازارى ها توسط امام جماعت مسجد و سرعت عمل آيت اللّـه 
تهرانى در اداى نمازها به وضوح قابل مشاهده است. در اين مسجد خيلى ها 
بين نماز ظهر و عصر حتى براى گفتن تسبيحات، وقت كم مى آورند. ايشان 
مى گويند من موظف هستم تسبيحات اربعه ركعت سوم و چهارمم را سه بار 
بگويم؛ لذا اگر شما نمى رسيد يك نوبت كفايت مى كند. همه كسبه مى دانند 
به محض تمام شــدن اذان، نماز شروع مى شود. در كمترين زمان ممكن 
جمعيتى چند صد نفره كه اكثراً از كســبه محل هستند نماز را به جماعت 
بجا مى آورند و سريع به كسب خود مى رسند. لذا حضور سرموقع در مسجد 

براى عده زيادى از كسبه يك امر عادى شده است.

با مراجعه به بافت هاى قديمى در هر شهرى به راحتى مى توان ديد كه در گذشته در كنار بازارها مسجد يا حوزه علميه و يا هر دوى آنها هم جزو معمارى 
و بناى آن بازار بوده است. چرايى نوع معمارى در آن دوره ها، فعاليت مسجد بازار در اين دوران و تأثيرات و خدماتى كه مسجد مى تواند در بازارـ  هم 

براى كسبه و هم براى خريداران و مراجعانـ  داشته باشد چيست؟ 

︣ا﹝﹢ش ﹡﹊﹟ ︣︑ـ﹊﹥ ات را ﹁ 
به كوشش: على قاسمپور

از عنوان مسجد معلوم و مشخص است كه محل عبادت است. در بحث هاى 
روايى ماـ  حتى در قرآنـ  عبادت را به دو دســته تقسيم كردند: يك بخش 
عبادت عملى است و بخش ديگر كه بخش حقيقى است بحث مادى قضيه 
است. اگر يك ماه روزه مى گيريم، يك روز آخرش را بايد زكات فطره بدهيم؛ 
اگر يك سال عبادت و فعاليت مى كنيم، يك حساب سال داريم كه بايد پيش 
مرجع تقليد و نماينده مرجع برويم و محاســباتى داشته باشيم؛ لذا هميشه 
بزرگان ما مساجد را كنار بازارها بنا مى كردند؛ حوزه هاى علميه را در كنار بازار 
بنا  مى كردند. دو مركز مادى و معنوى وقتى كنار هم باشند همديگر را پوشش 
مى دهند؛ يعنى هم مسجد، بازار را از بعد معنوى پوشش مى دهد و هم بازار، 
مسجد را پوشــش مى دهد. اين دو هميشه در حال تعامل بودند كه حركت 

بسيار زيبا و شايسته اى بوده است.
بعضى اوقات تا مى گويند بايد مســجد كنار بازار باشد، همه فكر آخوندها و 
مسجدى ها خيلى زرنگ هستند؛ چراكه مى روند مسجد را در چنين جاهايى 
بنا مى كنند تا بتوانند بحث هاى مالى خود را تأمين كنند. در حالى كه اين طور 
نيست. قاعده متدينان هميشه اين گونه بوده است كه مى آمدند كمك هاى 
مادى خودشان را از طريق علما توزيع مى كردند و هيچ كس زير دين كسى 
ديگر نمى رفت و همه مى گفتند آقا (امام جماعت) مرحمت فرمودند. اين امام 
جماعت نه كسبى دارد و نه درآمد خاصى. بايد دانست كه از همين بازارى ها 
تأمين مى شود. همان مدلى كه پيغمبر داشت؛ يعنى اگر يك فرد فقيرى به 
مسجد رجوع مى كرد، پيغمبر اگر مبلغى را كه خود آن را تامين مى كردند و اگر 

نداشتند با همراهى مردم تأمين مى كرد، به آن فرد مى دادند.
در مســجد ما حركتى بسيار زيبا و عالى با همت دوستان مسجدى به وجود 
آمده اســت كه طى آن شب هاى جمعه دوســتانى كه مى خواهند انفاق و 
خيرات كنند مبلغى را به دفتر مســجد مى دهند و يا كيســه اى در بين دو 
نماز چرخانده مى شــود. اين عمل به افراد يادآور مى شود كه صدقات خود 
را از طريق مشــخصىـ  يعنى از طريق دفتر مسجدـ  اهدا كنند. اين مبالغ 
جمع مى شود و فقرايى كه در طول هفته به مسجد رجوع مى كنند، رفع نياز 
مى شــوند. در ضمن در مسجد برنامه اى پوششــى از طريق مسجد براى 
كسبه محل اجرا مى شود؛ براى مثال با هدف برقرارى ارتباط بين دوستان 
مسجدى، قاب هايى درست كرده ايم و به هر مغازه يك عدد داده ايم كه بر 
روى آن حديث هفتگى مســجد نصب مى شود. در طى هفته كسانى كه 
براى خريد به مغازه ها مى آيند، مى توانند اين روايت را مطالعه كنند. از طرفى 
بسيارى از كسبه خود را آبونمان كرده است و ماهانه از سه هزار تا سى  هزار 

تومان اهدا مى كنند كه اين مبالغ براى امور اين چنينى استفاده مى شود.
 در اصل مســجد امام رضا يك خوراك معنوى مستمر به كسبه محل 
مى دهد. كاســبى كه تحت پوشش معنوى مســجد امام رضا است، 
دست كمم در هر هفته با يك حديث آشنا مى شود. طبق برآورد ما  با احتساب 
يك نفر در طول هفته، حداقــل 100 تا 150 نفر مى توانند اين روايات را در 
مغازه ها بخوانند. امام رضا فرموده اند شما كالم ما ار به مردم برسانيد با 

بقيه اش كارى نداشته باشيد؛ اين اعتقاد ماست.   

حجت االسالم سميع زاده 
امام جماعت مسجد امام رضاq واقع در چهارراه لشگر، خيابان كمالى

دين اسالم به عنوان كامل ترين و روشنايى بخش ترين چراغ هدايت بشر، 
در برگيرنده تمامى قوانين فردى و اجتماعى زندگى انســان ها است كه 
توســط رســول اكرم و ائمه اطهار با نمود عملى و عينى در جوامع 
مســلمانان همواره ترويج و تبليغ شده است. هيچ شكى وجود ندارد كه 
جز اين راه كه در تمسك به قرآن و اهل بيت پيامبر اكرم برنامه ريزى 
شــده است، هيچ راه ديگرى به سعادت جاودانه كه در آن رحمت خداوند 

ابدى است، منتج نخواهد شد.
 در اين بين مسلمانان در تجلى بخشيدن به تمامى قوانين اسالم در مسير 
تكاملى خود از دستورات قرآن كريم، اهل بيت و فقها در ظل الطاف الهى 
مدد جســته، تمام تالش خود را براى عينيت بخشيدن به اين قوانين در 
زندگى فردى و اجتماعى خود كرده اند. مى توان محكم و راسخ بر اين نكته 
تأكيد كرد كه همانا باالترين نياز فردى ارتباط بين مخلوق با خالق خود 
است كه كالبد محيط بر اين ارتباط همانا در مساجد كه خانه هاى خداوند 
هستند، شكل مى گيرد. در كنار اين فردى ترين بعد زندگى يك مسلمان، 
جمعى ترين بخش آن، ارتباطى است كه از ديرباز مسلمانان در تعامالت 

اقتصادى و اجتماعى با هم داشته اند. 
چه بسيار كه در دستورات قرآن و اهل بيت رعايت حق الناس در تعامالت 
و داد و ستدهاى روزانه بر رعايت حق اللّـه ارجحيت داده شده است؛ چراكه 
كرم و لطف خداوند هماره بر زندگى هر انسانى سايه افكنده است و طبق 
فرموده مواليمان حسين خون شهداى كربال، هر گناهى را از شهيد 
بشويد جز حق الناس. اما سؤال اين است كه سالم ماندن روابط اجتماعى 
در جوامع تكامل يافته بشرىـ  كه همانا در قانون خداوندى مسلمانان اند 
ـ چگونه ميسر است، جز در سايه تقوا و ترس از عقوبت الهى؟ لذا هر آنجا 
كه پاى مسلمان در برابر برادر مسلمان خود در حال لغزش است، ياد خدا 
و هشــدار از عقوبت الهى دست مسلمان را مى گيرد تا از حضيض ذلت تا 

اوج سعادت عروج يابد. 
از اين رو است كه ما مى بينيم در شكل گيرى كالبد اولين شهرهاى ما 
كه جزو كامل ترين و سالم ترين شكل هاى زندگى اجتماعى بوده اند، 
وقتى راســته هاى بازار در كنار محله ها شــكل مى گرفتند، مأمن و 
مأواى مســلمانان مســجدى بود كه در قلب بازار شكل مى گرفت. 
مســجد به عنوان قلب تپنده يك شــهر همواره ارتباط مستقيمى با 
عناصر اطراف خود از جمله بازار داشــته است. برگزارى كالس هاى 
مكاسب در مدرسه ها و مسجدهاى جنب بازار، افراد را مدام به متشرع 
بودن خود و كسب و كار خود يادآورى مى كرد. هر وقت صداى اذان بر 
پا مى شــد، كاسب مسلمان دست از كار شسته، براى راز و نياز با معبود 
با جان و دل به خانه خدا روى مى آورد. هر گمشده اى در هياهوى بازار 
در پناه مســجد بازار آرام گرفته، مسير خود را باز مى يافت. هر حركت 
و جنبش انقالبى از مســاجد بازار با ذكر «هيهــات من الذله» و «يا 
حســين»، طنين بر پيكره شهر مى انداخته است. هنوز پس از قرن ها 

مسجد بازار تجلى گاه ياد خدا براى مردم است.

مهندس محسن آقازاده
كارشناس ارشد معمارى دانشگاه تهران
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انســان موجودى اجتماعى است كه براى حفظ و بقاى خويش نيازمند يك سرى امكانات زيستى و 
اجتماعى مى باشد. انسان براى كسب اين امكانات به ناچار با ديگران تعامل و ارتباط برقرار مى كند. 
بازار، ابداع بشر براى كسب درآمد و رفع نياز بوده است. يكى از ويژگى هاى بازار هاى اسالمى هماهنگى 
آن با شــرع است. در انديشه اسالمى لقمه حالل بخش قابل توجهى از زمينه هاى هدايت انسان در 
زمينه هاى مختلف عبادى و اجتماعى را رقم مى زند و هدايت هدف جامعه اسالمى است. حال با توجه 
به اين مقدمه اين سوال مطرح مى شود كه رزق حالل در پيشبرد فرهنگ اجتماعى چه جايگاهى دارد؟

رزق حالل و پيشبرد فرهنگ اجتماعى
از اميرالمؤمنين روايت شــده است كه در شــب معراج پيامبر از پروردگارش پرسيد: «اى 
پروردگار من! كدامين اعمال برتر اســت؟». خداوند متعال فرمود:« اى احمد! عبادت ده بخش است 

و نه بخش آن در طلب روزى حالل است. پس 
اگر آب و غذايت پاك باشد تو در حفظ و پناه من 
خواهى بود». تعريفى كه از روزى حالل مى شود 
به معناى رزقى است كه پرودگار براى همه افراد 
زمين در ســايه تالش و در چارچوب شرع عطا 
كرده است. تالش براى كسب درآمد در جهت 
رفع نياز مستلزم شناخت راه هاى كسب روزى 

در چارچوب شرع است. 
عالمان ديــن از مهم تريــن و تأثيرگذارترين 
عناصر آگاه ســازى مردم جامعه در خصوص 
كســب روزى حالل هستند. مسجد به عنوان 
پايگاه رسانه اى مى تواند بين مردم و علماى دين 
پيوند برقرار كند. همان طور كه روحانيت نقش 
مهمى در شناخت و آگاهى از مسائل فقهى در 
خصوص كسب و كار به مردم دارد، مردم نيز بايد 
به دنبال آگاهى و شــناخت مسائل و مصاديق 
كسب روزى حالل و شناخت حرام باشند و به 
علما مراجعه نمايند و اين رابطه متقابل را حفظ 
كنند. در روايتــى امام صادق فرمود: «هر 
كس بخواهد تجارت كند، بايد احكام دين خود 
را بياموزد تا حالل را از حرام بازشناسد. كسى كه 
احكام دين خود را نياموزد و تجارت كند، در كام 

شبهات فرو خواهد رفت».
 تأكيد بر شــناخت و كسب روزى حالل به اين 
دليل اســت كه اين تالش، انسان را از ديگران 
بى نياز مى كند، موجب ســالمت جســمى و 
روحى مى شــود، فرد را از وسوسه هاى شيطان 
محفوظ مى كند، انسان را مقيد به انجام وظايف 
مى كند كه او را از گناه باز مى دارد، قلبش نورانى 
و دعايش مســتجاب مى شود و توفيق تربيت 
فرزندانى پاك و نسلى مؤمن را خواهد داشت. 
اين فرد جزئى از يك جامعه بزرگ تر اســت كه 
تالش او در جهت كسب روزى حالل بر پيشبرد 
فرهنگ جامعه نيز مؤثر خواهد بود. وقتى كه فرد 
در رفع نيازهاى خانواده اش كمك مى كند، در 
رفع مشكالت ساير مؤمنين هم تالش مى كند 
و با اداى واجبات مالــى خود از جمله خمس و 
زكات موجب ســالمت اقتصــاد جامعه خود 
مى شود. فرد با دادن مستحباتى همچون صدقه 
و وقــف در رفع نياز هاى جامعه تالش مى كند 
و هــم فرهنگ كمك و يارى را ترويج مى دهد 
و هم براى آخــرت خويش دنيا را بدهكار خود 
مى كند. همان طور كه امام صادق به يكى 
از يارانشــان فرمودند: «كسب روزى حالل را 
رها مكن؛ چرا كه تو را در دينت كمك مى كند».
آثارى كه روزى حالل در فرد بر جاى مى گذارد، 
به تبع خود جامعه را نيز به ســوى فرهنگ واال 
ســوق مى دهد. رعايت حق ناس در كنار توجه 

︉ ﹋︀را﹡﹥ ︨︀﹋
 د﹡﹫︀ را ︋︡﹨﹊︀ر ︠﹢د ﹋﹠﹫︡

︗︀﹍︀ه رزق ﹑ل در ︎﹫︪︊︣د ﹁︣﹨﹠﹌ ا︗︐﹞︀︻﹩
الهام صباحى

به حق اللّـه كمك مى كند تا مهم ترين مقوله 
اجتماعى، يعنى امنيت، در تمام زمينه هاى آن 
فراهم شود. با توجه به تأثيرات روزى حالل در 
ارتقاى سالمت معنوى فرد، مى توان به امنيت 
خانوادگى، اقتصــادى، اجتماعى و... به راحتى 

دست پيدا كرد. 
با توجه بــه جايگاه روزى حــالل در زندگى 
اجتماعى و تأثير آن بر فرهنگ اجتماعى چگونه 
مى توان به اين امر مهم در جامعه امروزى دست 
يافت؟ مهم ترين معضل در جامعه امروزى در 
كسب روزى حالل عدم آگاهى در زمينه مسائل 
فقهى كسب و كار است. بنابراين آگاهى دادن به 
مخاطب نسبت به مسائل شرعى كسب و كار از 
طريق روحانيون در رفع اين مشكل مؤثر خواهد 
بود. براى اين منظور مى توان در قالب كالس، 
جلســات، بروشــور، همايش و... با همكارى 
صنف هاى مختلف به بيان مســائل شــرعى 
تجــارت و مصاديق حرام خــوارى، بيان آثار 
وضعــى مال حرام در زندگى فردى و اجتماعى 

و آثار مادى و معنوى رزق حالل و... پرداخت. 
حضور علما و روحانيون در بازار و معاشــرت با 
كســبه جهت برقرارى ارتباط صميمانه با آنان 
براى ايجاد گفت وگوى اقتصادى در بازار و دادن 
مشاوره دينى به كســبه و خريداران مى تواند 
يك شبكه اقتصادى سالم را به ارمغان بياورد. 
نظارت بر چگونگى تعامل بازاريان و شيوه هاى 
خريد و فروش آنــان در نهادينه كردن اين امر 
بسيار اهميت دارد؛ زيرا تشخيص حالل از حرام 
بســيار ظريف و حساس اســت؛ همچنان كه 
 اصبغ بن نباته مى گويد: از «اميرالمؤمنين
شــنيدم كه باالى منبر مى فرمود: اى صنف 
تاجر و كاسب! اّول فقه بعد تجارت! اّول فقه بعد 
تجارت! به خدا سوگند، ربا در اين اّمت جنبنده اى 
اســت كه [حركتش] مخفى تر از [اثر] حركت 
مورچه بر سنگ صاف مى باشد. بايد از رسانه ها 
جهت آگاهى اثرات روزى حالل و حرام خوارى 
بر زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى استفاده 

شود. 
منابع: 

﹫︺﹥، ج٢٢، ص٢١١.  ︫﹤﹆﹁ ︹︋︀﹠﹞ .١
 ︡﹫﹀﹞ ﹫  ︫﹩﹡︀︗ ﹝﹀﹫︡؛ ا﹜﹞﹆﹠︺﹤؛ ﹇﹛: ا﹡︐︪︀رات ﹋﹠﹍︣ه ﹫ــ  ︫.٢

(١٤١٣ ق)؛ ص٥٩١. 
٣. و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج12، ص2۴.

﹫ ︵﹢︨﹩؛ ︑︢︉ ا﹐﹊︀م؛ ︑︣ان: دار ا﹜﹊︐︉ ا﹐︨﹑﹝﹫﹤   ︫.٤
(١٣٦٥)؛ ج٧، ص٦. 

ــ﹫︡ه ﹝︺︭﹢﹝﹥؛ ﹋︧ــ︉ روزی ﹑ل؛ ﹇﹛:   ︨،﹤٥. ︗ــ﹢ادی زاو
︎︥و﹨︪﹊︡ه ا﹝︀م︋ ︀﹇︣ ا﹜︺﹙﹢م.

 ﹤︣︷﹡ ︀ی︋ ︀زار ا︨﹑﹝﹩ در﹨ ﹩﹎︥؛ «و﹜︸︀﹋︡﹝﹞︡﹫  ︨،﹩︀︗٦. ر
﹞︀ره اول (︀︎﹫︤ و ز﹝︧︐︀ن  و ︻﹞﹏»؛ ﹡︪ــ︣﹥ ﹝︺︣﹁️ ا﹇︐︭︀دی،︫ 

١٣٨٩)؛ ص٩٣ـ  ١١٨. 
︉ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩»؛  ٧. «︑︃︔﹫︣ ﹋︧ــ︉ روزی ﹑ل در ﹋︀﹨︩ آ︨﹫
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︡︖︧﹞ ﹤﹡︀︋︀︐﹋   ︣اب﹞

در مطلب پيشين اشــاره كرديم كه مساجد 
كشور در سال 1393 با شعار «مسجد، كودكان 
و نوجوانان» هم خوان خواهند شد. در اين بخش 
نيز به سراغ وبالگى رفته ايم كه هدف آن ترويج 
فرهنگ نماز در ميان كودكان و نوجوانان است. 
اين وبالگ به همت مدير يكى از دبستان هاى 
شهرستان آران و بيدگل تأسيس شده است. در 
خبرها مى خوانيم كه در مراسم اختتاميه سومين 
دوره از جشنواره فناورى اطالعات و ارتباطات 
آموزش و پرورش از اين مدير كه رتبه اول اين 
جشنواره در بخش وبالگ نويسى را به دست 

آورد، تجليل شد.
وبالگ تخصصى نمــاز را كه باز مى كنيم با 
اين شــعر در پيشــانى آن روبرو مى شويم: 
«تســبيح گوى او نه بنــى آدم اند و بس/ هر 
بلبلى كه زمزمه بر شاخسار كرد»؛ نام وبالگ 

«تسبيح گوى» است.
مؤســس وبالگ هدف خــود را از اين كار 
اين گونه شــرح مى دهد: «اين وبالگ، يك 
وبالگ تخصصى در مورد نماز است و سعى 
دارد ضمــن آموزش نماز بــراى كودكان و 
نوجوانان، به معرفى ســايت ها و كتب نماز 
بپردازد. همچنين اخبار مربوط به نماز را نيز 
منعكس نمايد». وى در آخرين ُپســت خود 
كه در تاريخ 21 بهمن ماه 92 نوشــته شده 
است، خبر از سومين مسابقه وبالگ نويسى 
نماز داده و در پســت قبل از آن از قول مركز 
اطالع رسانى و روابط عمومى وزارت آموزش 
و پرورش آورده اســت: «به منظور آشنايى 
دانش آموزان ابتدايى مدارس خاص قرآنى با 
فرهنگ نورانى و انسان ساز نماز، شش هزار 
نفر از دانش آموزان پايه هاى ســوم تا ششم 
ابتدايى اين مدارس، در مســابقه كتابخوانى 
نماز با كتاب "با هم نماز بخوانيم" شــركت 

كردند».
در اين وبالگ با پيوندهاى متنوع و مفيدى 
كه مرتبط با موضوع نماز است، روبرو هستيم 
كه آن را به منبعى غنى براى عالقه مندان به 
موضوع نماز تبديل كرده است. اين وبالگ 
كه بيشــتر با رويكرد اطالع رسانى طراحى 
شده است، به معرفى نرم افزارهايى مى پردازد 
كه آموزش معارف نمــاز را براى كودكان و 
نوجوانان آســان تر مى كند. مراجعه به اين 
وبــالگ را به همه عالقه مندان به مطالعه و 
تحقيق در موضوعات عمومى نماز، به ويژه 
«نماز، كودكان و نوجوانان» توصيه مى كنيم.

️ ﹨︀ی ﹝︧︖︡ی ︀︨
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︤ار﹨︀ی ﹝︧︖︡ی ︣م ا﹁ ﹡

ابوذر كمال

︣ای ︤اد ︋ ︤ار ﹨﹞ــ ︣م ا﹁ دو ﹡
︋︙﹥ ﹨︀ی ﹝︧︖︡ی

شعار مســجدِى سال 1393 
«مسجد، كودكان و نوجوانان» 
است. اين ســخن را چندى پيش 
حجت االســالم و المســلمين حاج 
على اكبرى رئيس مركز رسيدگى به امور 
مساجد در همايش ســتارگان جاويد اعالم 
كردند كه اجتماع ائمه جماعات مساجد كشور براى 
تجليل از علماى شهيد بود. وى در اين باره افزودند: «با 
تحقق اين شعار در واقع آينده را با فرزندان مان از مسجد 
مى سازيم. پيام شعار "مسجد، كودكان و نوجوانان" اين است 
كه نسل جوان ما بايد مسجد را منزل دوم خود بداند و شخصيت 

آنها بعد از خانواده از مسجد شكل بگيرد و سپس از مدرسه». 
حتماً براى شما متوليان نشر معارف دينى در مساجد پيش آمده است 
كه در مواجهه با نسل كودك و نوجوان مسجدى، با سيل سؤاالت دينى 
و معرفتى روبرو شده ايد، از رسيدن به سن تكليف و نحوه تقليد در احكام 
دين گرفته تا پرسش هاى اخالقى و اعتقادى. گاهى پاسخ دادن به اين 
پرسش ها سخت تر مى شود و آن زمانى است كه نيازمند دانستن احكام 

ويژه پسران و دختران باشيم.
اگر در پى رســاندن اين پرسشگران به شــاهراه هاى حقيقتيد، بايد با 
دونرم افزار آشــنا شويد و از آنها بهره بگيريد. نام اين دو مجموعة همزاد، 
نرم افزار جامع «ويژه پســران» و «ويژه دختران» است. اين دو نرم افزار 
كه جداگانه منتشــر شده است از بخش هاى مشــترك بين پسران و 
دختران و مختص هر يك تشــكيل شده اســت. اين دو نرم افزار در بر 
دارنده بخش هايى همچون بلوغ، تقليد، وضو، زير سايه حجاب، تيمم، 
ادعيه، داستان، غســل، عبادت، اصول دين، فروع دين، حقوق والدين، 
اسالم شناسى، پرســش و پاسخ، سخنرانى، سالمتى و تغذيه، آموزش 

تصويرى نماز است.
اين نرم افزار شامل اخالق اسالمى، اسالم از نگاه اسالم شناسان، اسالم 
در مقايســه با اديان ديگر، چرا مسلمان شدم؟، مجموعه هشت جلسه 
پرسش و پاسخ اعتقادى با حضور حجت االسالم و المسلمين محمدى، 
مجموعه 22 جلســه سخنرانى پيرامون نماز، حقوق والدين، و محرم و 
نامحرم با حضور استاد سيدمجتبى حورايى و حجج االسالم ناصر رفيعى، 

هاشمى نژاد، پناهيان، دهنوى و استاد رحيم پور ازغدى است.
همچنين در بخش ســالمتى و تغذيه ايــن نرم افزار، مجموعه صوتى 
نكات تغذيه و سالمتى از دكتر روازاده و در بخش بلوغ، مطالبى همچون 
نشــانه هاى بلوغ، پديده هاى جســمى، روحى و روانى، بلوغ زودرس، 
نيازهاى غذايى، انحرافات و در بخش تقليد، اصطالحات شرعى، انواع 
تقليد، تقليد در احكام، مســائل تقليد، فلسفه تقليد، مجتهد و اعلم آمده  

است.
به فراخور نيازهاى اعتقادى دختران در بخش مجزايى به نام «زير سايه 
حجاب» به تاريخچه حجاب، احكام و دســتورات دين، ديدگاه قرآن و 

معصومان درباره حجاب و حجاب در اديان ديگر پرداخته شده است.
همچنين اصول نماز، وضو، تيمم، غسل و صحيح  خوانى در بخش پايانى 
نرم افزار به صورت تصويرى آموزش داده شده است. اين دو نرم افزار جامع 

را شركت نرم افزارى صافات تهيه و منتشر كرده است.

︡︖︧﹞ ﹤﹡︀︋︀︐﹋   ︣اب﹞
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︦ ︫︊︧︐︀ن ︨︣و

️ در روز ︵︊﹫︺️ ︺﹫︊︵ ︀︋ ر﹁︐︀ر ︵︊﹫︺﹩ 
واقعاً جاى تأسف داشت و دارد زمانى كه (دو سال پيش) اعالم شد حجم زباله توليدى و رها شده در مناطق حفاظت شده اطراف تهران در روز طبيعت 
(سيزده فروردين) بيش از شش تن بوده است و همچنين مدير كل حفاظت از محيط زيست استان گلستان اعالم كرد ميزان تخريب، خسارت و آلودگى 
محيط زيست در اين روز حداقل ده برابر مى شود. اين تنها ظاهر يك داستان غم انگيز است. زمانى كه هزينه  200 ميلياردى جمع آورى زباله در تهران را 

به عالوة شيرابه هايى كنيم كه بر آب هاى زيرزمينى تأثير بسيار مخربى مى گذارد، شايد تا حدى به زشتى كارمان پى ببريم. 
هنگامى كه سخن از فرهنگ و هوش ايرانى مى شود خود را در باالترين رتبه هاى جهانى مى شماريم و همچنين زمانى كه آمارهاى تخريبى و يا مصرفى 
ما با كشور هاى ديگر مقايسه مى شود، بازهم در رتبه هاى برتر جهانى قرار داريم. استعداد و توانايى هاى ذاتى يك ملت از عمل ايشان مشخص است. اگر 
پيامبر مكرم نفرموده بود: «نزد من شكستن شاخه اى از درخت همچون شكستن بال فرشتگان است» يا اميرالمؤمنين نگفته بود: «پرهيز از 
قطع درختان سرسبز بر طول عمر انسان مى افزايد» و يا اگر فطرت و عقل فطرى هر كدام از ما اشتباه بودن اين رفتار با طبيعت را درك نمى كرد، شايد 

براى اين گونه اعمال خود توجيهى داشتيم؛ اما افسوس!
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︫︊︧︐︀ن ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

حوزة علميه قم در فروردين 1301 شمســى 
توسط آيت اللّـه حائرى يزدى(ره) تأسيس شد. 
حوزه در طول حيات كوتاه خود بركات بسيارى 
را به ارمغان آورده اســت؛ در عين حال معايب 
و كاســتى هايى نيز داشته است. در اين نوشتار 
ديدگا ه هاى رهبر انقالب اســالمى در ارتباط 
با حوزه علميه بررســى شــده است. ايشان در 
بســيارى از ديدارها و بيانات خود درباره نقش 
و جايگاه حوزه علميه صحبت كرده  و از زواياى 
گوناگون به آن پرداخته اند. در اينجا به گوشه اى 

از اين رهنمود ها اشاره مى شود. 
︋﹠ـ︀ی  و  ا﹡︧︀ن ︨ـ︀زی    ﹩﹞﹑ا︨ـ ︑﹞ـ︡ن 
تمدن توصيف كننده فرهنگ يك 
جامعه اســت. تمدن ها بيشــتر بر 
فرهنگ تأكيد دارند كه در برگيرنده 
ادبيــات، هنرهــاى تخصصــى 
و حرفــه اى، معمــارى، مذهــب 
ســازمان يافته، رسوم و سنت هاى 
پيچيده  است. حوزه هاى علميه كه 
پرچمداران تفكر اسالمى هستند 
بايد در تعالى تمدن اسالمى تالش 
كنند. نقشى كه حوزه در اين زمينه 
مى تواند ايفا كنــد پرورش طالب 
جوان به عنــوان هدايت كنندگان 

توده مردم به ســمت ارتقاى فرهنگ و تمدن 
اســالمى است كه وظيفه اى بســيار خطير و 
طاقت فرسا است. «حال حوزه  علميه  روحانيت 
و در رأس، حوزه  قم و سپس حوزه  شهرستان ها 
در قبال چنيــن چالش هايى قــرار گرفته اند. 
شما هستيد كه مى خواهيد بناى شامخ تمّدن 
اسالمى را باال ببريد و استوار كنيد؛ چراغ هدايت 
اسالم را در مناره  بلند نظام اسالمى به درخشش 
درآوريد و انســان ها را هدايت كنيد و آنها را به 
صراط مستقيم الهى و جاده  اصلى الهى نزديك 

كنيد»
︋﹫︀﹡︀ت در ︗﹞︹ ا︨︀︑﹫︡، ﹁︱﹑ و ︵﹑ب ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛
 در ﹝︡ر︨﹥ ﹁﹫︱﹫﹥ ١٣٧٩/٧/١٤

﹝﹩  ـ﹢زه و ر︫ـ︐﹥ ﹨︀ی ا︮﹙ـ﹩ ︻﹙﹢م  ﹑︨ ا
يكى از وظايف و شايد مهم ترين وظيفة حوزه 
علميه دســت يابى به احكام شرعى به واسطه 
تالش فقهى اســت؛ اما اين وظيفه مهم نبايد 
حوزه ها را از توجه به ديگــر علوم و ابزار هايى 
كه در تبيين اصول اسالمى كمك مى كند باز  
دارد. مقــام معظم رهبرى بــا تأكيد بر اهميت 
فقه، همواره بر جايگاه فلسفه و كالم اسالمى و 
تدريس آن در حوزه هاى علميه تأكيد داشته اند. 
شايد تأكيد ايشان ناظر به نظر برخى از بزرگان 
حوزه در مورد حرمت يادگيرى فلســفه باشد؛ 
چنان كه كنار گذاشتن فلسفه اسالمى نه تنها 

باعث مى شود كســانى كه اهليت ورود به اين 
رشــته  را ندارند به اين عرصه وارد شوند، بلكه 
حوزه ها از جواب گويى به بســيارى از شبهات 
فكرى و فلسفى بازمى مانند. برخى از بزرگانى 
كه با فلسفه مخالف اند معموًال در دروس خود به 
ويژه در اصول فقه از روش هاى فلسفى بهره مند 
هستند. در طول تاريخ اسالمى همواره چالش 
بين فالســفه و فقها جارى و سارى بوده است؛ 
ولى اين دعوا نبايد به تكفير ديگرى منجر شود؛ 
بلكه نظرات در هر حوزه اى بايد با روش خود آن 
حوزه مداقه و نقد شود؛ كارى كه بزرگان شيعه 

در طول تاريخ انجام داده اند. 
«حوزه  علميه  قم كه بحمداهللا در رشته  فقاهت 
كه ما هم بارها گفته ايم رشته  اصلى درحوزه هاى 
علميه  ماست پيشرفت هاى خوبى كرده است، 
مبادا پرچم فلسفه  اسالمى را زمين بگذارد. من 
احساس خطر مى كنم. فلسفه  اسالمى، فلسفه  
بسيار وااليى است. فلسفه  اسالمى، آن منطق 
عقالنى اى است كه مى تواند بى پايگى بسيارى 
از تفّكرات شبه فلسفى و فلسفى را روشن كند. 
مبــادا اين پرچم را زميــن بگذاريد. من از چند 
طريق هشــدارهايى شــنيدم كه برايم قدرى 

نگران كننده است»
 (︋﹫︀﹡︀ت در ︗﹞︹ ا︨︀︑﹫︡، ﹁︱﹑ و ︵﹑ب ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛ 
در ﹝︡ر︨﹥ ﹁﹫︱﹫﹥ ١٣٧٩/٧/١٤).

«يك مسئله، مسئله  درس فلسفه و رشته  فلسفه 

است. توجه كنيد كه اهميت فقه و عظمت فقه 
نبايد ما را غافل كند از اهميت درس فلسفه و رشته  
فلسفه و علم فلسفه؛ هر كدام از اينها مسئوليتى 
دارند. رشته  فقه مســئوليتى دارد، فلسفه هم 
مسئوليت هاى بزرگى بر دوش دارد.... اگر شما 
اين پرچم را زمين بگذاريد، ديگرانى كه احيانًا 
صالحيت الزم را ندارند، اين پرچم را برمى دارند؛ 
تدريس فلســفه و دانش فلسفه مى افتد دست 
كسانى كه شايد صالحيت هاى الزم را برايش 
نداشته باشند. امروز اگر نظام و جامعه  ما از فلسفه 
محروم بماند، در مقابل اين شبهات گوناگون، 
اين فلســفه هاى وارداتى مختلــف، لخت و 
بى دفاع خواهد ماند. آن چيــزى كه مى تواند 
جواب شــماها را بدهد، غالباً فقه نيست؛ علوم 
عقلى است؛ فلسفه و كالم. اينها الزم است. در 

حوزه، اينها رشته هاى مهمى است»
︋﹫︀﹡︀ت در د︡ار ︵﹑ب، ﹁︱﹑ و ا︨︀︑﹫︡ 
﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛  ١٣٨٩/٧/٢٩

«اينها فنون اصلى اســت؛ در كنار اينها علوم 
ديگرى هســت كه بايد با آنها آشنا شد : بايد با 
تفســير آشنا شــد؛ علم اصول كه در كنار فقه، 
به عنوان مقّدمــه الزم، به جاى خود محفوظ 
است. بايد با علوم گوناگونى مثل حديث و رجال 
و آنچه كه مربوط به مقّدمات فهم كتاب و سّنت 
است، آشنا شد. عالوه بر اينها بايد با فنون تبليغ 

دين آشنا شد»
︀رج ﹁﹆﹥  ١٣٧٨/٦/٢٨ ︋﹫︀﹡︀ت در آ︾︀ز درس︠ 

حوزه هــاى علميــه بايد در تمــام حوزه هاى 
مختلف علمى كه وابسته به حوزه دين مى شود 
پاســخ گوى جامعه و حتى دنيا باشــند؛ «در 
زمينه هاى گوناگون، امروز نياز وجود دارد؛ هم 
براى نظام اســالمى، هم در سطح كشور، هم 
در سطح جهان. تبيين معرفت شناسى اسالم، 
تفكر اقتصادى و سياسى اسالم، مفاهيم فقهى 
و حقوقى اى كه پايه هاى آن تفكر اقتصادى و 
سياسى را تشكيل مى دهد، نظام تعليم و تربيت، 
مفاهيم اخالقى و معنــوى، غيره، غيره، همه  
اينها بايد دقيق، علمــى، قانع كننده و ناظر به 
 انديشه هاى رايج جهان آماده و فراهم شود؛ اين 

كار حوزه هاست»
︋﹫︀﹡︀ت در د︡ار ︵﹑ب، ﹁︱﹑ و ا︨︀︑﹫︡ 
﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛  ١٣٨٩/٧/٢٩

 ﹢زه و ﹨︖︣ت
«مطلب بعدى كه از واجبات حوزه است، مسئله  
هجرت است؛ هجرت براى تعليم و تزكيه؛ براى 
بــودن در ميان مردم. در گذشــته هم ما اين را 
عرض كرده ايم. دوســتان و بعضى از فضالى 
حوزه طرحى به صــورت طرح مقدماتى براى 
هجرت آماده كردند. كســانى كه در حوزه به 

حــّدى از معرفت و آگاهى و علم مى رســند، 
بايــد بروند به طرف جايگاه هايى كه احتياج به 

آنهاست»
︋﹫︀﹡︀ت در ︗﹞︹ ا︨︀︑﹫︡، ﹁︱﹑ و ︵﹑ب ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛

 در ﹝︡ر︨﹥ ﹁﹫︱﹫﹥ ١٣٧٩/٧/١٤). 
«بعضى از بزرگان هستند كه اگر به شهرهاى 
ديگــر بروند، وجودشــان در آنجاها انفع از قم 
خواهد بود. حتى درباره بزرگان هم چنين چيزى 
وجود دارد. خوب؛ يك نفر مثل آيت اهللاَّ ميالنى 
رضوان اهللاَّ تعالى عليــه، از كربال كه َدِم گوش 
نجف بود و مثل ايشــان در نجف و كربال تعداد 
زيادى بودند، پا شــد آمد مشهد و حوزه علميه 

بزرگى را به وجود آورد»
︀رج ﹁﹆﹥ ١٣٧٣/٦/٢٠ ︋﹫︀﹡︀ت در آ︾︀ز درس︠ 

﹩﹠︣ت د﹫︾ ︀ ﹩︨︀﹫  ︨️﹫︊︭︻  
يكــى از آفت هايى كه گاهــى دامنگير حوزه 
مى شود بروز برخى عصبيت هاى سياسى است 
كه متأسفانه برخى از طالب محترم باعث آن 
مى شوند. بروز اين گونه حركات و برخورد هايى 
كه ريشه در بى منطقى دارد، ضربه هاى سختى 
به حوزه وارد مــى آورد. حوزه اى كه بايد انرژى 
خــود را در حفظ دين و ســالمت دينى جامعه 
صرف كند نبايد براى اين گونه حركات، سرعت 
فعاليت هاى خود را كم كند و براى خود و جامعه 
حاشيه سازى كند. «نبايد بگذاريد غيرت دينى 
از مجموعه  حوزه  علميه و آحاد آن ســلب شود. 
دوم اينكه از لحاظ سياســى عصبى نشــويد. 
اينها با همديگر نبايستى اشتباه بشود. بعضى 
كسان دوست مى دارند حوزه  علميه را عصبى و 
آشفته و دچار كارهاى بى روّيه  سياسى مشاهده 
كنند. توصيه  من اين است كه نگذاريد. حضور 
سياسى، سخن سياسى، موضع سياسى، بسيار 
خوب و الزم است و در مواردى مقتضاى غيرت 
دينى هم هست؛ اما حركات بى روّيه، حركات 
عصبى، حركاتى كه اگر پاى صحبت به ميان 
بيايد، نمى توانيد از آن دفاع كنيد؛ اين نه! اين دو را 
با هم تفاوت بگذاريد. مرز بين اين دو را هميشه 

در نظر داشته باشيد» 
︋﹫︀﹡︀ت در ︗﹞︹ ا︨︀︑﹫︡، ﹁︱﹑ و ︵﹑ب ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛
 در ﹝︡ر︨﹥ ﹁﹫︱﹫﹥ ١٣٧٩/٧/١٤

  آزادی ا﹡︪︡﹥ در ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥
از ويژگى هــاى بارز حوزه هاى علميه و در واقع 
ســنت و سيرة علماى گذشــته، آزادى فكر و 
انديشــه چه در رفتار خود چه در رفتار عليه خود 
آنها بوده است. اين بزرگان از اينكه آنها كسى را 
نقد علمى كنند واهمه اى نداشتند. حوزه علميه 
به عنوان پرچمدار معارف اسالمى نبايد از برپايى 
كرسى هاى آزاد انديشــى در تمام محورهاى 

﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥ ﹝﹢ر ︑﹞︡ن ا︨﹑﹝﹩
︣ ا﹡﹆﹑ب ︩ و ︗︀﹍︀ه ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ از ﹡﹍︀ه ر﹨︊ ﹆﹡

سمانه بغيرى

دينى و معرفتى اجتناب كند. «چرا 
اين كرسى هاى آزادانديشى در 
قم تشكيل نمى شود؟ چه اشكالى 
دارد؟ حوزه هــاى علميــه  ما، 
هميشه مركز و مهد آزادانديشِى 
علمى بوده و هنوز كه هنوز است، 
ما افتخــار مى كنيم و نظيرش را 
نداريم در حوزه هاى درسِى غير 
حوزه  علميه كه شاگرد پاى درس 
به استاد اشــكال كند، پرخاش 

كند و اســتاد از او استشمام دشمنى و غرض و 
مرض نكند. طلبه آزادانه اشكال مى كند، هيچ 
مالحظه  استاد را هم نمى كند؛ استاد هم مطلقاً از 
اين رنج نمى برد و ناراحت نمى شود؛ اين خيلى 
چيز مهمى است. خوب، اين مال حوزه  ماست. 
در حوزه هاى علميه  ما، بزرگانى وجود داشته اند 
كه هم در فقه ســليقه ها و مناهج گوناگونى را 
مى پيمودند، هم در برخى از مسائل اصولى تر؛ 
فيلسوف بود، عارف بود، فقيه بود، اينها در كنار 
هــم زندگى مى كردند، با هــم كار مى كردند؛ 

سابقه  حوزه هاى ما اينجورى است»
 ︋﹫︀﹡︀ت در د︡ار ︗﹞︹ى از ا︨︀︑﹫︡، ﹁︱﹑، ﹝︊ّ﹙︽︀ن و
︥و﹨︪﹍︣ان ﹢زه ﹨︀ى ︻﹙﹞﹫﹥ ﹋︪﹢ر ١٣٨٦/٩/٨  ︎

نبايــد از نظريه هــاى نو و جديــد دورى كرد. 
ايده هاى جديدى كه شايد برخالف نظر مشهور 
نيز باشند، شايد در ابتدا داراى اشكال هاى اساسى 
باشــند؛ ولى طرح آنها در فضاى علمى نه تنها 
فضاى باز فكرى را توسعه مى دهد، بلكه باعث 
مى شود نظريه ها و ايده هاى گذشته نيز به روزتر 
شوند و با توجه به نيازهاى جامعه تغيير چهره پيدا 

كننــد. «در حوزه ها بايد روح تطّور 
علمى و فقهى وجود داشــته باشد. 
حاال يك وقت به قدر فتوا مواد آماده 
نمى شود؛ خوب؛ نشود؛ بحث علمى 
را بكنند. من مى بينم گاهى چند نفر 
در يك بحث فقهى، حرف جديدى 
را مطرح مى كنند. بعد، از اطراف به 
اينها حمله مى شود كه شما چرا اين 
حرف را زديد؟! در اين اواخر، بعضى 
از فقهاى فاضِل خوِب داراى فكِر 
نو، بعضى از حرف ها را مطرح كردند 
كه مطرح كردنش ايرادى ندارد. در 
حوزه علميه، بايد طاقِت شــنيدِن 
حرف هاى جديد، زياد باشد؛ ولو به 
حدى نرسد كه اين فقيه فتوا بدهد. 
ممكن است ديگرى، چيزى بر آن 

بيفزايد؛ فتوا بدهد».
︀رج ﹁﹆﹥ ١٣٧٣/٦/٢٠)  (︋﹫︀﹡︀ت در آ︾︀ز درس︠ 

 امروز اگر نظام و جامعه  
ما از فلسفه محروم 
بماند، در مقابل اين 
شبهات گوناگون، اين 
فلسفه هاى وارداتى 
مختلف، لخت و بى دفاع 
خواهد ماند. آن چيزى 
كه مى تواند جواب 
شماها را بدهد، غالبًا 
فقه نيست؛ علوم عقلى 
است؛ فلسفه و كالم. 
اينها الزم است. در 
حوزه، اينها رشته هاى 
مهمى است.

بعضى كسان دوست 
مى دارند حوزه  علميه 

را عصبى و آشفته و 
دچار كارهاى بى روّيه  

سياسى مشاهده كنند. 
توصيه  من اين است كه 
نگذاريد. حضور سياسى، 

سخن سياسى، موضع 
سياسى، بسيار خوب و 
الزم است و در مواردى 
مقتضاى غيرت دينى 
هم هست؛ اما حركات 

بى روّيه، حركات عصبى، 
حركاتى كه اگر پاى 

صحبت به ميان بيايد، 
نمى توانيد از آن دفاع 

كنيد؛ اين نه. اين دو را با 
هم تفاوت بگذاريد. مرز 

بين اين دو را هميشه در 
نظر داشته باشيد»

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٧١
 ﹟ــ︣ورد﹁
١ ٣ ٩ ٣

٥٤٥٥



︫︊︧︐︀ن ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

جامعه و تاريخ دو جريان بســيار مهم در حيات انسان است كه نقش 
بسزايى در سعادت و شقاوت انسان دارند. انسان پيش از تولد تحت تأثير 
جامعه است و جامعه نيز متأثر از تاريخ سازندگان آن از گذشته هاى دور 

تا كنون است. گذشته، حال و آينده انسان پيوندى ناگسستنى دارند. 
در معارف اسالمى، توجه ويژه اى به بعد اجتماعى زندگى انسان و تاريخ 
انسان ها و جوامع پيشين شده است؛ چراكه جامعه و تاريخ آزمايشگاه 
انسان شناسى و كارگاه عبرت آموزى و درس آموزى است. توجه اسالم 
به مطالعه زندگى اجتماعى و دســتوراتى كه به منظور تفكر و تحقيق 
در مورد اقوام، ملل و جوامع ارائه كرده اســت، نشان از اهميت و تأثير 
بســيار مهم آن در زندگى انســان دارد. راز اين توجــه را بايد در كالم 
 َ️ ︷ْ﹀َِ ﹩︱﹞َ ︀﹝ِ︋ َت ْ︣ َ︊ اميرالمؤمنينجســت وجو كرد «َو ﹜َِ﹢ اْ︻َ︐
﹝︀ ︋َِ﹆﹩: اگر با چشــم عبرت به تاريخ بنگرى، آينده ات را پاس خواهى 

داشت».1 
به تاريخ دو گونه مى توان نگريست : 

1. نگــرش مقطعى و منقطع؛ در اين نوع نگــرش، تاريخ را حوادث 
تكه تكه اى مى بينيم كه هر مقطعى داراى عبرتى خاص است كه هيچ 
ربطى به گذشته و آينده ندارد. به عبارت ديگر در يك موقعيت و از يك 

زاوية خاص به يك پديده تاريخى نگاه مى كنيم. 
2. نگرش جريانى و متصل؛ در اين نوع نگرش، تاريخ را زنجيره اى به 
هم پيوسته و جريان و حوادث هر دوره اى را معلول حوادث دوره پيش 
مى دانيم. اگر بپذيريم تاريخ يك جريان و زنجيره است و وضعيت امروز 
ما، معلول زنجيره پيشين است، براى دانستن وظيفه خود بايد زنجيره را 
بشناسيم تا راهكار برخورد با اين معلول را بيابيم. به عبارت ديگر در اين 
نگاه از باال به يك پديده نگاه مى كنيم و آن را توصيف مى كنيم؛ مانند 
اينكه بر قلة كوهى ايســتاده ايم و دشت وسيعى را مى بينيم و توصيف 
مى كنيم. اين نگاه وسيع تر و عميق تر است، به طورى كه تمام ابعاد يك 

چيز را مى توانيم ببينيم و توصيف كنيم. 
با توجه به اين مقدمه روش شــناختى، مى توان گفت مطالعه مذهب 
تشيع به طور عام و انقالب اسالمى به طور خاص، بدون اتخاذ رويكرد 
جريان شناســانه دشوار است؛ زيرا هر مقطع تاريخى به مثابه پله اى از 
نردبان اســت كه با شمارش قبل و بعد آن معنى و مفهوم پيدا مى كند. 
عظمت يك پديده اجتماعى وقتى روشن تر مى گردد كه روند تاريخ تا 
زمان آن تبيين شده باشد. اگر ما بتوانيم جايگاه تاريخى انقالب اسالمى 
و حــوادث آن را پيدا كنيم و ارتباطات جريانى آن را با ســاير حوادث 
تاريخى كشف كنيم، منجر به بصيرت ما نسبت به شرايطى مى شود 

كه در آن قرار داريم. از اين طريق مى توانيم راه آينده را هموار سازيم. 
از اين رو در سلسله ياداشــت هايى برخى جريان هاى تاريخى كه در 

انقالب اسالمى تأثير داشته است را مرور خواهيم كرد. 
پى نوشت:

١. ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥؛ ﹡︀﹝﹥ ٣١.

﹝﹆ـــــ︡﹝﹥ ای ︋︣
 ﹩︀ن ︫﹠︀︨﹩ ︑︀ر︣ ︗ 
ا﹡﹆ـــــــ﹑ب ا︨ـــ﹑﹝﹩

حسين مهدوى

 ضمن بيان جايگاه همه پرســى در نظام هاى سياسى، تأثير برگزارى 
همه پرسى در ابتداى پيروزى انقالب اسالمى بر جمهورى اسالمى را بيان 

بفرماييد. 
در رابطه با جايگاه همه پرســى در نظام هاى سياســى ابتدا بايد به ساختار 
سياسى نظام هاى سياســى دنيا اشاره كرد. هر نظام سياسى در دنيا داراى 
دو بعد اصلى مشــروعيت و مقبوليت است؛ مشروعيت يك نظام در واقع از 

حقانيت آن نظام صحبت مى كند؛ به اين صورت كه رجحان نظامى بر 
نظامى ديگر و يا حاكمى بر حاكمى ديگر در يك ســرزمين مشخص را 
به دنبال دارد. از طرف ديگر هر نظام سياســى با هر نوع مشروعيتى با 
اين سؤال روبه رو مى شود كه آيا مردم آن جامعه و سرزمين، نظام حاكم 
بر آن جامعه را پذيرفته اند يا خير؟ اين ســؤال زمانى قابل طرح است كه 
با اركان اصلى هر نظام آشــنايى داشته باشيم. هر نظام سياسى در دنيا 
داراى چهار ركن اصلى ســرزمين، مردم، قوانين و حاكميت است كه با 
وجود هر چهار ركن جامعه بين الملل ماهيت حقوقى آن نظام را مشروع 
مى دانند. بر همين اســاس مردم اگــر حاكميت را نپذيرند، طبيعتاً يك 
ركن اصلــى آن تحقق نمى يابد و كل نظــام از لحاظ ماهيت حقوقى 

آسيب مى بيند. 
با توجه به اينكه هر نظام سياســى اى عالوه بر مشــروعيت، مقبوليت 
مردمى نيز الزم دارد، جمهورى اســالمى ايران نيز از اين مهم مستثنا 
نبوده اســت. يكى از اركان نظام جمهورى اسالمى ايران، جمهوريت و 
مردمى بودن است؛ در واقع بحث از همه پرسى در راستاى بُعد مقبوليت 

نظام مطرح مى شود. 
 از لحاظ مشــروعيت، حقانيت نظام واليت فقيه در ســاختار جمهورى 
اســالمى با توجه به توحيد در واليت كه حقانيت حاكميت را از آن خداوند 
مى داند و اين حق را الهى قلمداد مى كند، دخالت مردم در اين حق را مجاز 
نمى داند. انتصابى بودن نظام حاكى از همين اصل است. اما فعليت يافتن 
بُعــد مقبوليت نظام تنها با وجود مــردم و پذيرفتن حكومت از جانب آنها 
محقق مى شود. بنابراين همه پرسى جمهورى اسالمى ايران براى تحقق 
يكى از اركان جمهورى اسالمى برگزار شده است. به بيان ديگر اسالميت 
حكومت جمهورى اسالمى ايران با اثبات حقانيت الهى بودن حكومت به 
وقوع مى پيوندد و جمهوريت نظام سياسى ايران با مقبوليت مردمى تحقق 

مى يابد. 
جرياناتى كه از قبل انقالب اسالمى در راه انقالب فعاليت داشتند و به نحوى 
با نظام پهلوى نيز مخالفت داشــتند، جريان هاى مختلفى بودند. به طور 
كلى عده اى گرايش هاى توده و ماركسيستى داشتند و خواهان حكومتى 
الحادى بودند و عده اى گرايش هاى غربى و ليبرالى داشتند و مدل ليبرال 
دموكراتى را دنبال مى كردند و طيف عظيم ديگر به رهبرى حضرت امام 
خمينى(ره) موافق با نظريه واليت مطلقه فقيه در قالب جمهورى اسالمى 
ايــران بودند. مردم با رأى 98 درصدى خود به دو جريان ديگر جواب ردى 

دادند تا نظام جمهورى اسالمى فعليت يابد. 
  گروه هاى مخالف برگزارى همه پرســى و جمهورى اسالمى چه 
كسانى بودند و زمينه هاى سياسى اجتماعى برگزارى اين همه پرسى 

چه زمينه اى براى آنها محيا كرده بود؟
جريان هاى مخالف نظام پهلوى فعال در انقالب اسالمى كه با نظام واليت 
فقيه مخالفت خود را اعالم كردند، چند دسته عمده بودند كه به طور كلى 
بايد به دو دسته چپ و راست آنها را تقسيم كنيم. جريان هاى گرايش چپ 
خودشان نيز به دو دسته تقسيم مى شدند؛ دسته اول گرايش هاى چپ كه 
مخالفت صريح با دين داشند و دين را افيون ملت ها مى دانستند. مى توان 
سردمدار اين گروه را حزب توده كه از لحاظ انديشه سياسى گرايش كامل 

به ماركسيست داشتند معرفى كرد. 
دسته دوم از چپ گراها، خود را گروه اسالم گراى چپ معرفى مى كردند. اين 
دسته از جريان چپ گرا در انديشه ها و نظريات سياسى خود اسالم التقاطى 
را پذيرفته و معرفى كرده بودند. نظريه اســالم سياسى اين افراد با انديشه 
سوسياليستى و ماركسيست آميخته شده بود كه شرح آن در اين مختصر 

نمى گنجد. سازمان مجاهدين خلق يا همان منافقين مدعيان اصلى اين 
انديشه بودند. 

دسته دوم از مخالفان  جمهورى اسالمى ايران و نظريه واليت مطلقه فقيه، 
جريان راســت بودند. ايشان نيز به دو طيف عمده تقسيم مى شدند؛ دسته 
اول روشــنفكران غرب زده بودند كه از نظريه سكوالريسم سياسى دفاع 
كرده، خواهان جدايى دين از سياســت بودند. طرفداران عمده اين جريان 
«جبهه ملى» بودند كه بيشتر افكار زمان مشروطيت و اوايل دوران پهلوى 

را دنبال مى كردند. 
دسته دوم جريان راست كه آخرين طيف مخالف جمهورى اسالمى بودند، 
جريان راســت اسالم گرا بودند. اين دســته نيز طرفدار اسالمى التقاطى 
بودند. در حقيقت اسالم ليبراليستى را دنبال كرده و شكل حكومتى ليبرال 
دموكرات اســالمى را خواستار بودند. در تاريخ به هر دو طيف اسالم گرا از 

جريان هاى چپ و راست، روشنفكران دينى مى گفتند. 
اگر بخواهيم نگاهى به گرايش ها سياسى موافقان جمهورى اسالمى 
پس از همه پرسى بياندازيم، مى بينيم كه اين افراد نيز به دو دسته راست 
و چپ نيز تقســيم مى شوند. جريان چپ از اقتصاد بسته دفاع مى كردند 
و به نوعى مخالف با نظام اقتصادى ســرمايه دارى بودند. در سياســت 
خارجى خود نيز بيشتر خواســتار انزوا طلبى كشور ايران بودند. جريان 
راســت پس از انقالب نيز طرفدار اقتصاد بــاز و حامى فعاليت بخش 
خصصى بودند و اين نوع اقتصاد را عموماً تقويت مى كردند. در سياست 
خارجى نيز  جز كشــور امريكا و رژيم اشــغال گر اسرائيل ارتباط با بقيه 
كشــورهاى دنيا را باعث پيشرفت مى دانستند و به طور كلى نگاهى باز 
در ارتباطات سياسى داشتند. امروزه پس از گذشت 35 سال از پيروزى 
انقالب جناح هاى چپ و راست ماهيت متفاوتى با جناح ها چپ و راست 

اوايل انقالب دارند. 
  آيا برگزارى همه پرسى با شعارهاى اول انقالب مبنى بر استقالل، 

آزادى، جهورى اسالمى همخوانى داشت؟
در جمهورى اسالمى سال 58 اول براى فعليت اصل نظام جمهورى اسالمى 
همه پرسى برگزار شد و بعد از فعليت يافتن نظام جمهورى اسالمى، قانون 
اساسى و پس از آن اصالحيه هاى قانون اساسى به همه پرسى گذاشته شد. 

اصوًال هرگاه قانون اساسى هر نظام سياسى دموكرات بخواهد 
تغيير كند بايد همه پرســى برگزار شود تا جمهوريت آن نظام 

تحقق يابد. 
در حقيقت براى پاسخ به سؤال بايد جواب كامًال مثبتى داده 
شود؛ چراكه سه شعار اصلى مردم در انقالب اسالمى يعنى 
«اســتقالل، آزادى، جمهورى اسالمى» دقيقاً با برگزارى 
همين همه پرســى ها تحقق يافت. چراكه همه مردم آزاده 
در راســتاى استقالل سياســى حكومت تازه تأسيس خود 
در همه پرســى شــركت كرده و بُعد مقبوليت بخشيدن به 
اين نظــام و جمهريت آن را با شــركت 98 درصدى خود 
محقق كردند. در حقيقت در حكومت جمهورى اســالمى 
كه حكومتى در قالب مردم ســاالرى دينى است بايد مردم 
اصل نظام را بپذيرند تا بتواند عينيت خارجى پيدا كند. مردم 
با پاســخ «آرى» 98 درصدى به جمهورى اسالمى ايران 
مخالفان را مجبور به كنار آمدن با خواست قلبى شان كردند؛ 
هرچند بــه مرور زمان و به تدريج نقــش آنها در حكومت 
كمرنگ تر شــد و بعضاً تبديل به دشمنان انقالب اسالمى 

شدند. 

 ️ ﹝﹆︊ــ﹢﹜﹫
︡ی ️ د︮ر ﹡﹢د و ﹨︪

 ﹩︨︣︎ ﹤﹝﹨ ﹉ از ﹩﹢﹎ و ️ ﹀﹎
به كوشش مرتضى ناصحى

پس از پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى در 22 بهمن سال 1357، مردم 
ايران در روزهاى دهم و يازدهم فروردين 1358 با دعوت حضرت امام 

خمينى (ره) در همه پرسى(رفراندوم) حكومت جمهورى اسالمى ايران 
شركت كردند. طبق اعالميه دولت موقت، در اين همه پرسى بيست 

ميليون و 288 هزار تن (98 و دو دهم درصد آراء) به حذف سلطنت و 
برقرارى نظامى اسالمى «بله» و 241 هزار تن «نه» گفته بودند. 

در اين شماره به اين مناسبت با حجت االسالم و المسلمين خسروپناه به 
گفت وگو نشسته ايم. ايشان در سال 1345 در شهرستان دزفول متولد 

شد. در كنار دروس متوسطه از سال 1362 تحصيالت حوزوى خود را 
آغاز كرده، در سال 1368 در مقطع سطح سوم فارغ التحصيل شد. از 
سال 1368 با ورود به قم در دروس خارج فقه و اصول اساتيدى چون 

حضرات آيات عظام وحيد خراسانى، فاضل لنكرانى تلمذ نمود. 
ايشان در كنار دروس خارج به دروس تخصصى كالم اسالمى نيز اشتغال 

داشتند و در سال 1374 در مقطع دكتراى كالم اسالمى با رتبه اول از 
مؤسسه امام صادق فارغ التحصيل شدند و پايان نامه خود را با عنوان 

«انتظارات بشر از دين» به اتمام رساند. تحصيل فلسفه و تفسير از ديگر 
ويژگى هاى تحصيلى ايشان است. 

حجت االسالم خسروپناه در كنار تحصيالت حوزوى و كالسيك در 
سال هاى دفاع مقدس به فعاليت هاى نظامى پرداخت و در عمليات هاى 

مختلفى به عنوان ديده بان و... شركت جست. ثمره تالش هاى ايشان 
تدوين بيش از 29 كتاب و صد مقاله در موضوعات كالمى، فلسفى، قرآنى 

و... است.

دسته دوم جريان 
راست كه آخرين 

طيف مخالف 
جمهورى اسالمى 

بودند، جريان راست 
اسالم گرا بودند. اين 

دسته نيز طرفدار 
اسالمى التقاطى 

بودند. در حقيقت 
اسالم ليبراليستى را 
دنبال كرده و شكل 

حكومتى ليبرال 
دموكرات اسالمى 

را خواستار بودند. در 
تاريخ به هر دو طيف 

اسالم گرا از جريانهاى 
چپ و راست، 

روشنفكران دينى 
مى گفتند. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٧١
 ﹟ــ︣ورد﹁
١ ٣ ٩ ٣

٥٦٥٧



︫︊︧︐︀ن ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

︩︨︣ ︣ان و︎   ︋  
تاريخ معاصر آكنــده از بحران ها 
و پرســش هايى بوده است كه در 
مواجهــه با تحــوالت اجتماعى 
رخ داده اســت. از سوى متفكران، 
دغدغه مندان و كنشگران سياسى 
طرح هــاى متعــدد و متفاوتــى 
ارائه شــده اســت كه خودآگاه و 
يا ناخودآگاه پاســخى به بحران 
اجتماعى و پرســش هاى مطرح 
در جامعه بوده اســت. مهم ترين 
بحران جهــان اســالم در دوره 
معاصر هنگامى ســر بــرآورد كه 
مواجهــه و رويارويى مســتقيم 
ميان جهان اســالم و كشورهاى 

غربى ايجاد شــد. مواجهه اى كه نقاط ضعف 
كشورهاى اسالمى را روشن ساخت و تسلط و 
استعمار غربيان بر مسلمين را به همراه داشت. 
همين بحران بزرگ پرســش هاى متعددى 
را به وجــود آورد. مهم ترين پرســش تاريخ 
معاصر جوامع اســالمى اين بود كه چرا غرب 
در زمينه علم، صنعت و رفاه مادى پيشــرفت 
كرد اما جوامع اســالمى عقب مانده است به 
نحوى كه غربيــان هم در جنگ هاى نظامى 
پيروز شــده اند و هم به اســتعمار و استثمار 
كشورهاى اسالمى پرداخته اند. اين پرسش 
اصلى و اساسى به تدريج پرسش هاى ديگرى 
را به وجود آورد:  1. شخصيت و هويت جوامع 
اسالمى چيست؟ 2. هدف غربى ها از حضور 
در كشورهاى شرقى چيست؟ 3. چگونه بايد 

با غربى ها و دست آوردهاى علمى و صنعتى و 
حتى فرهنگى آنان مواجه شد؟ 4. راه پيشرفت 
و ترقــى جوامع اســالمى در چيســت؟ اين 
پرســش ها براى متفكران جوامع شرقى هم 
بسيار جّدى بود؛ و هم جديد بود به طورى كه تا 
پيش از آن در علوم مرسوم آن زمان در جوامع 
شرقى مطرح نشده بود؛ لذا نه پايه هاى بحث 
روشــن بود و نه روش مدّونى براى پاسخ به 
آنها وجود داشت. از اين رو افراد و جريان هايى 
براساس آزمون و خطا به اين ميدان وارد شدند 
تا مسئله را درك كنند و طرحى نو در افكنند. 

︣وژه  ﹝﹠﹢را﹜﹀﹊︣ی  ︎  
اكثر عالمان و دانشمندان سنتى از ورود فكرى 
و نظرى به اين عرصه اِبا داشــتند؛ زيرا درك 
درســتى از مسئله نداشــتند. لذا در ابتدا جمع 

بســيار محدودى صورت مسئله را دريافتند و 
درد و بحران را احســاس كردند. آنان در برابر 
اين پرسش ها به سير و سياحت پرداختند و به 
جهت نداشتن مبانى و روِش روشن به حيرت و 
سرگشتگى دچار گشتند؛ حتى اعزام دانشجو 
به خارج براى تحصيل نيز نتوانســت دردى را 
از جامعــه دوا كند. در چنين فضايى افرادى به 
طور خودجوش كه ارتباط هايى با جوامع غربى 
داشتند سعى در فهم واقعيت كردند و طرح ها و 
نقشه هايى را براى جوامع اسالمى كشيدند و در 
آثارى مكتوب ارائه كردند. اين افراد در جامعه 
ايرانى به «منورالفكران» معروف گشــتند. 
افرادى چون طالبوف، آخوند زاده و ملكم خان 
پيش قراول آنان بودنــد. منورالفكران كه از 
طريق ارتباط بــا برخى جوامع غربى متحول 
گشته بودند و صاحب درد و دغدغه شده بودند 
به پرسش هاى مطرح شده واكنش نشان دادند 
و درصدد چاره جويى برآمدند و با تأثيرپذيرى 
از تحوالت اجتماعى غرب، به خصوص آراء و 
انديشه هاى فيلسوفان عصر روشنگرى(قرن 

18) اروپا، براى ايران نسخه پيچيدند. 
در پروژه فكــرى منورالفكران چند موضوع 
مهم از جملــه جغرافيا، زبــان، دين، قانون 
و تربيــت محور قــرار گرفــت و درباره اين 
موضوعات قلم فرســايى كردند. آنان سعى 
داشــتند تا با اســتفاده از اين موضوعات به 
شناســايى دردها و بايدها بپردازند. از آنجا كه 
در جوامع سنتى مسئله «دين» ارتباط وثيق 
و عميقى با ســطوح مختلف زندگى فردى و 
اجتماعى آدميان و تحوالت اجتماعى جامعه 
دارد و همچنين مسئله دين در ميان فيلسوفان 
عصر روشنگرى بسيار جدى و مهم بود، خواه 
و ناخــواه عمده توجه جريــان منورالفكرى 
معطوف به دين شــد. منورالفكران ايرانى با 
توجه به رهيافت هاى فيلسوفان و نويسندگان 
عصر روشنگرى اروپا و عدم تحصيالت قابل 
توجــه و تخصصى در علوم اســالمى، دين 
اسالم را همچون مسيحيِت تحريف شده در 
جامعه غربى پنداشتند و تصور كردند اگر غرب 
با كنــار نهادن دين از عرصه هاى اجتماعى و 
اكتفا به عقل خودبنياد بشــرى به پيشرفت و 
توسعه رسيده است، كشورهاى اسالمى نيز 
بايد چنان كنند و همان مسيرى را طى نمايند 
كه آنان پيمودند. بنابراين بايد دين و روحانيت 
را از ورود به عرصه هاى اجتماعى باز داشت. 

جريــان منورالفكرى ابتدا فكــر مى كرد با 
موضــع گيرى هاى كلى نســبت به دين و 
برخورد حذفى با آن مى تواند دين را از جامعه 

️ و︗﹢ی راه در ︗︧
﹩﹠︣ی د﹎︀﹫از ﹝﹠﹢را﹜﹀﹊︣ی ︑︀ ا

سيدمهدى موسوى
مطالعه تاريخ دويست ساله اخير جهان اسالم و به طور خاص ايران معاصر، نقش بسيار زيادى در 
فهم عميق تر گفتمان انقالب اسالمى دارد؛ چرا كه در دوره اى از تاريخ به سر مى بريم كه از حدود 
دويست سال پيش آغاز شده است و همچنان نيز ادامه دارد. مطالعه اين دوران سرنوشت ساز به 

نوعى كسب خودآگاهى تاريخى هويت فعلى ما است كه در انقالب اسالمى متبلور شده است. 

بــه در كند؛ لــذا از آخونــد زاده، تقى زاده و 
محمدعلى فروغى تا حزب توده و جبهه ملى 
تالش هاى فراوانى كردند. بخشى از جريان 
منورالفكرى به تدريج به اين نتيجه رسيد كه 
برخورد حذفى و نگــرش كلى و برون دينى 
به دين نمى تواند آنها را به مقصود برســاند؛ 
بلكه تنها با ارائه تفاســير متجددانه از دين و 
آموزه هاى آن است كه پروژه منورالفكرى به 
نتيجه مى رســد. اين جريان اگرچه نيم قرن 
پيش تر در هند توسط سيد احمدخان هندى 
آغاز شــده بود، اما به علت قوت و استحكام 
حوزه هاى علميه و فعاليت گســترده علماى 
شــيعه در ايران كمتر عرصه ظهور داشــت. 
تا اينكــه در دوران پهلوى اول كه به ضرب 
چكمه هاى آهنين دولــت، فروغ حوزه هاى 
علميه كم ســو و دهان علماى تشــيع بسته 
شــده بود، مجال براى جــوالن اين جريان 
توســط افرادى چون شــريعت سنگلچى، 
احمد كســروى، على اكبر حكمــى زاده و 
چند تن ديگر باز شــد. احمد كســروى كه با 
مارتين لوتر مسيحى همزاد پندارى داشت و 
در آرزوى عنوان مارتين لوتر اســالمى بود با 
طرح قرائتى نوين و متجدد از دين اســالم و 
آموزه هاى آن كه سازگار با فرهنگ و تمدن 
اروپايى بود، نقش بســيار مهى در تحوالت 

جريان منورالفكرى داشت. 
﹩﹠︣ی د﹎︀﹫︣وژه  ا  ︎  

در برابــر جريان منورالفكــرى كه بر محدود 
ســاختن دين و خارج ســاختن آن از اجتماع 
استوار بود، جريان ديگرى در جهان اسالم سر 
برآورد كه بر محوريت احياى تفكر دينى استوار 
بود؛ جريانى كــه از آن به پروژه ى «احياگرى 
دينى» ياد مى شود. سلسله جنبان اين جريان 
ســيد جمال الدين اســدآبادى، يكى دانش 
آموختگان حوزه علميه شيعه بود. اين جريان 

نيز همچون منورالفكران مسئله اصلى جهان 
جديــد را دريافته بود و دردمندانه با كوله بارى 
از نگرانى و دغدغه در پى ارائه پاســخ و كشف 
راه حل بودند. ايشان برخالف منورالفكران، نه 
تنها دين را مشــكل اصلى بر سر راه پيشرفت 
و ترقى جامعه نمى ديدند، بلكه بازگشــت به 
اصل و اساس دين و احياى عقالنيت اسالمى 
و اجتهاد دينى را راه حل اساســى مشكالت 
جوامع اسالمى مى دانستند. سيد جمال الدين 

اسدآبادى مى نويسد:  
«دين  مطلقاً مايه  نيك بختى هاى  انسان  است ، 
پس  اگر بر اساس هاى  محكم  و پايه هاى  متقن  
گذاشته  شده  باشــد، البته  آن  دين  بر نهج ، اتّم 
سبب  ســعادت  تاّمه  و رفاهيت  كامله  خواهد 

گرديد و به  طريــق  اولى  موجب  
ترقيات  صوريه  و معنويه  شــده ، 
َعلَم  مدنيت  را در ميان  پيروان  خود 
خواهد برافراخت . بلكه  متدينين  را 
به  تمامى  كماالت  عقلّيه  و نفّسيه  
فائــز خواهد گردانيد و ايشــان  را 
به  نيك بختــى  دو جهان  خواهد 

رسانيد».1
اگرچه پروژه احياگرى دينى كه با 
سيد جمال الدين آغاز شد در ابتدا، 
همچون پــروژه منورالفكران، با 
استقبال مواجه نشد، اما به تدريج 
توســط عالمان بزرگ و متفكران 
دردمنــدى در جهــان اســالم 
گسترش يافت؛ تا اينكه در گفتمان 
انقالب اسالمى ايران به ظهور تام 
و تمام خود رسيد و توانست زمينه 
احياى اســالم نــاب محمدى را 

فراهم سازد. 
پى نوشت:

ــ﹫︡ ︗﹞︀ل ا﹜︡﹟ ا︨︡آ︋︀دی؛  ١. ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ︔︀ر︨ 
︣وق (١٣٧٩)؛ ص٥٧.   ︫﹤︊﹚﹋  :﹜﹇

منورالفكران كه از 
طريق ارتباط با برخى 
جوامع غربى متحول 
گشته بودند و صاحب 
درد و دغدغه شده 
بودند به پرسش هاى 
مطرح شده واكنش 
نشان دادند و درصدد 
چاره جويى برآمدند 
و با تأثيرپذيرى از 
تحوالت اجتماعى 
غرب، به خصوص آراء و 
انديشه هاى فيلسوفان 
عصر روشنگرى(قرن 
18) اروپا، براى ايران 
نسخه پيچيدند.

در دوران پهلوى اول 
كه به ضرب چكمه هاى 
آهنين دولت، فروغ 

حوزه هاى علميه كم سو 
و دهان علماى تشيع 
بسته شده بود، مجال 

براى جوالن اين جريان 
توسط افرادى چون 
شريعت سنگلچى، 

احمد كسروى، على 
اكبر حكمى زاده و چند 
تن ديگر باز شد. احمد 
كسروى كه با مارتين 

لوتر مسيحى همزاد 
پندارى داشت و در 

آرزوى عنوان مارتين 
لوتر اسالمى بود با طرح 

قرائتى نوين و متجدد از 
دين اسالم و آموزه هاى 
آن كه سازگار با فرهنگ 

و تمدن اروپايى بود، 
نقش بسيار مهى 

در تحوالت جريان 
منورالفكرى داشت. 

آخوندزاده احمد كسروىميرزا ملكم خان

︐︀ن ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩
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︫︊︧︐︀ن ﹁︣﹨﹠﹌ و ︗︀﹝︺﹥

︫︊︧︐︀ن ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

پس از حادثه فوكوشــيما، ژاپن هر 55 نيروگاه هسته اى خود را تعطيل 
كرد. در ميان كشــور هاى آســيايى كره جنوبى با 21 نيروگاه بيشترين 
نيروگاه فعال را در آســيا دارد. هند با داشتن 20 نيروگاه هسته اى در رتبه 
دوم قرار دارد و پس از آن چين با ســيزده نيروگاه، تايوان شش، پاكستان 
ســه و ايران با يك نيروگاه در رتبه هاى بعدى قرار دارند. البته اين تعداد 
نيروگاه غير از نيروگاه هاى در دست احداث و يا تصميم براى ساخت هر 
كدام از اين كشور هاست. از ميان كشور هايى كه نيروگاه ندارند، امارات و 
ويتنام تصميم دارند چهار، اندونزى و قزاقستان دو، سريالنكا، بنگالدش 

و اردن نيز يك نيروگاه احداث كنند. 
در اروپا فرانســه با داشتن 57 نيروگاه، روسيه 32، انگليس نوزده، آلمان 
هفده، اوكراين پانزده، سوئد ده، اسپانيا هشت، بلژيك هفت، جمهورى 

چك شش، سوئيس پنج و... . 
نكته جالب توجه اين اســت كه كشــور آلمان پس از فاجعه فوكوشيما 
تصميم گرفت تمام نيروگاه هاى خود را تا ســال 2022 تعطيل كند. اين 
كشــور در مارس 2011 هشــت نيروگاه خود را تعطيل كرد. همچنين 
ايتاليــا پس از فاجعه نيروگاه چرنوبيل در ســال 1986 با برگزارى يك 
همه پرســى و پس از رأى منفى مردم به وجود نيروگاه هاى هسته اى در 
كشور، تصميم گرفت چهار نيروگاه فعال و يك نيروگاه در حال ساخت 
خود را تعطيل كند. اروپا به علت محروميت از منابع ديگر انرژى بيشترين 

نيروگاه هاى فعال را در خود جاى داده است. 
اياالت متحده امريكا با داشتن 104 نيروگاه فعال بيش از 19 
درصد برق خود را به وســيلة  آنها تأمين مى كند. كانادا نيز با 
داشــتن هجده نيروگاه فعال در امريكاى شمالى در رتبه بعد 
قرار دارد. همچنين از ميان كشــور هاى امريكاى مركزى و 
جنوبى تنها سه كشور آرژانتين، برزيل و مكزيك هر كدام دو 

نيروگاه هسته اى فعال دارند. 
تأمين انرژى در دنياى امروز يكى از مهم ترين مسائل است. 
انرژى در جهان امروز عاملى راهبردى است كه هر كشورى 
نه تنها براى رفع نيازهاى خود بلكه براى نشان دادن برترى 

خــود در زمينه هــاى مختلف به اين 
عامل مؤثر تكيه مى كند. به طور قطع 
سوخت هاى فســيلى در آينده اى نه 
چندان دور تمام مى شــوند. از طرفى 
نيز به دليــل توليد مقــدار زيادى از 
آالينده هــاى مختلف مانند تركيبات 
كربن و گوگــرد، اســتفاده از انرژى  

هسته اى بهترين گزينه خواهد بود. 
گذشته از مباحث سياسى و فشارهايى 
كه از سوى كشــورهاى سلطه طلب 
دنيا براى جلوگيرى از دست يابى ايران 

به انرژى هسته اى وجود دارد، با نگاهى اجمالى به فوايد و كارآمدى اين 
دانش در دنياى امروز، به نيت هاى واقعى اين كشور ها مى توان پى برد. 
جمهورى اسالمى نيز با مقاومت و پايدارى بايد بتواند اين مسير طوالنى 
كه تازه در آن قدم نهاده است را به پايان رساند. برخى از كاربردهاى اين 

دانش عبارت اند از : 
ـ نيروگاه هاى هســته اى؛ نيروگاهى كه از شكست هستة اتم پلوتونيم و يا 
اورانيوم، توليد انرژى مى كند. در اين سيســتم شكست سوخت هسته اى 
باعث توليد گرما شده، در نتيجه اين گرما بخارى حاصل مى شود كه باعث به 
حركت در آمدن توربين ها و ژنراتور ها مى شود و در نهايت برق توليد مى شود. 
ـ اســتفاده هاى پزشــكى؛ از اين تكنولوژى در بخش هايى مانند  راديو 
بيولوژى، گاما اســكن، راديوگرافى، ميكروب زدايى ابزارهاى پزشكى 
با پرتوهاى هســته اى، تهيه و توليد كيت هاى راديو دارويى، تشخيص 
ســرطان هاى كولون، پروستات، روده كوچك، تصوير بردارى از قلب و 
عروق، تشخيص عفونت هاى مفصل، كم خونى و ده ها مورد ديگر قابل 
استفاده اســت. همچنين از اين ابزار در شناسايى و درمان بيمارى  هاى 
دامى ، توليد مثل حيوانى، اصالح نژاد، ايمن سازى خوراك دامى  استفاده 

مى شود. 
ـ اســتفاده در شناسايى آب هاى زيرزمينى، كشف نشت سدها و نظارت 

بر ايمنى آنها؛ همچنين در تبديل آب هاى شور به شيرين كاربرد دارد. 
ـ استفاده در كشاورزى؛ اصالح بذرها، كنترل حشرات و آفات، جلوگيرى 

از جوانه زدن سيب زمينى با استفاده از اشعه. 
ـ همچنين در باستان شناسى و شناسايى عمر يك محل. 

عالوه بر آنچه گفته شد به صرفه بودن اقتصادى اين گونه از انرژى سبب 
مى شود كه دولت براى توسعه و پيشرفت  آن تالش كند. براى توليد هزار 
مگاوات برقـ  يعنى همين كارى كه نيروگاه بوشــهر بايد انجام دهدـ  
چيزى معادل 190 ميليون بشــكه نفت نياز است كه در صورت استفاده 
از نيروگاه هســته اى حدود 5 ميليارد دالر در سال صرفه جويى مى شود؛ 
اين عدد ضرورت احداث نيروگاه هاى بيشتر را در كشور نشان مى دهد. 

آنچه گفته شــد قطره اى از درياى بيكران اين ابزار مفيد بود. اگر و تنها 
اگر نگاه اقتصادى به انرژى هســته اى داشــته 
باشــيم همين كافى است تا براى رشد و بالندگى 
كشور از اين نعمت پاك بهره هاى فراوان ببريم. 
دســت يابى به اين ظرفيت از يك سو و صادرات 
توليــدات اين محصول از ســوى ديگر مى تواند 
آينــده اقتصادى ايران اســالمى را از نظر مادى 
تأمين كند. هر شــاخه اى از اين رشته ده ها، بلكه 
هزاران فايده شناخته شده و ناشناخته دارد كه تنها 
با تالش دانشمندان و مقاومت دولتمردان در سايه 

حمايت مردم، دست يابى به آن امكانپذير است. 

︣م ︠︡ا را ︣︋︀ن ︋ ﹇
 ﹉ ︋︀م و دو ﹨﹢ا را

️ و ﹋︀ر︋︣د ا﹡︣ژی ﹨︧︐﹥ ای در د﹡﹫︀ی ا﹝︣وز ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ا﹨﹞﹫
حميدرضا دبيرى

نكته جالب توجه 
اين است كه كشور 
آلمان پس از 
فاجعه فوكوشيما 
تصميم گرفت تمام 
نيروگاه هاى خود را 
تا سال 2022 تعطيل 
كند. اين كشور در 
مارس 2011 هشت 
نيروگاه خود را 
تعطيل كرد. همچنين 
ايتاليا پس از فاجعه 
نيروگاه چرنوبيل در 
سال 1986 با برگزارى 
يك همه پرسى و پس 
از رأى منفى مردم به 
وجود نيروگاه هاى 
هسته اى در كشور، 
تصميم گرفت چهار 
نيروگاه فعال و يك 
نيروگاه در حال 
ساخت خود را تعطيل 
كند. 

ارتباطات از جمله پديده هايى اســت كه همه 
با آن آشــنا هســتيم، به آن عمل مى كنيم، 
موضــوع آن قرار مى گيريم، مخاطب و هدف 
آن مى شويم. با اين همه نمى توانيم به سادگى 
آن را تعريف كنيم و آن را توضيح دهيم. ارتباط 
و علم ارتباطات اجتماعى همانند بســيارى از 
پديده هاى انســانى ديگر، در فرهنگ جوامع 
شكل و پرورش مى يابد و از بين همين مردمان 
معناسازى مى شود و خود را مورد بازبينى قرار 
مى دهد. بنابراين به همان اندازه كه متعلق به 
حوزه فرهنگ اســت، متعلق به حوزه معنا نيز 
هست. از منظرى ديگر ارتباط مانند بسيارى 
از پديده هاى اجتماعى، تحت تأثير تحوالت 
اجتماعى دگرگون شــده است؛ البته خود نيز 

علت بسيارى از پديده هاى ديگر است. 
ارتباط به عنوان يكى از اشكال روبنا1 مستلزم 
آن اســت كه همچون ديگــر فرآورده هاى 
فرهنگى، در متن زمــان توليد خود قرار داده 
شــود و بر حسب شــرايط تاريخى خود فهم 
گردد. به عبارت ديگر فهم ارتباطات اجتماعى 
بعد از درك زمينه ها و عوامل ديگرى همچون 
تحوالت اجتماعى و اقتصادى اســت و قرار 
گرفتن در متن يك ارتباط به عنوان فرستنده، 
گيرنــده و يا پارازيت، بدون درك درســت از 
زمينه هاى مورد گفت وگو به طور كامل ممكن 
نخواهد بود. شايد يكى از داليلى كه پيامبران 
و امامــان  همواره در متــن موضوعات 
اجتماعى و در كنار مردم قرار داشــتند همين 
موضوع باشــد. مبلغان دين هرچه بيشتر در 
متن جامعه اى قرار داشته باشند، بيشتر و بهتر 

مى توانند تبليغ كنند. 
در شــماره قبلى فرآيند يك ارتبــاط ارائه و 
توضيحات كوتاهى نيز در خصوص آنها داده 
شد. در اين شماره و شماره هاى بعدى اجزاى 

ارتباط را بررسى مى كنيم. 
ارتباط گر؛ آغاز كننده ارتباط

عنصر اصلى يك ارتباط اســت. اين نكته بايد 
بــراى يك ارتباط دان (مبلــغ دين، تحليلگر 
فيلم، ناقد يك اثر مكتوب و ...) مد نظر باشــد 
كه دنبال كردن اثرات بر جــاى مانده از پيام 
اســت كه مقصود و هدف را در دسترس قرار 
مى دهد. شناخت و بررسى ديگر اجزاى ارتباط 
تنها براى نزديك تر شــدن، بازشــناختن و 
دريافت بهتر پيام و مباحث مرتبط با عنصر پيام 
است. گفتنى است اين منظر مورد تأييد تمام 

دانشمندان اين علم نيست و برخى بخش هاى 
ديگر را عنصر مهم و غالب در ارتباط مى دانند. 
فرآينــد ارتباط با فرســتنده آن و يا به عبارتى 
ارتباط گر آغاز مى شــود. تمامى  مباحثى كه 
به فرســتنده پيام مربوط است مانند نظريات، 
مفاهيم، فرضيات و ايده ها در اين مقوله جاى 
مى گيرند. نظريات و تئورى هاى خالقانه اى 
در ايــن مقوله قرار دارد؛ بــراى مثال الگويى 
كه توسط دو تن از دانشمندان علم ارتباطات 
اجتماعى عرضه شــده2 در اين دســته جاى 
مى گيــرد. اين الگــو كه به نــام همين افراد 
نــام گذارى شــده اســت جهت گيرى هاى 
نظام هاى ارتباطى را مورد بررسى قرار مى دهد 
و بر مسئله قدرت در نظام هاى ارتباطى تأكيد 
مى كند. مفهومى  كه در اين الگو ارائه شــده 
اســت مفهوم «جانبدارى» است؛ جانبدارى 
يعنى رســانه ها به صورت هدفمند مستقيم يا 
غيرمستقيم افراد را جانبدارانه تحت تأثير خود 
قرار مى دهند. در اين الگو كوشش شده است 
تا اين مسئله كه رسانه ها مى كوشند تا نواحى 
تحت پوشــش خود را زير نظر بگيرند بررسى 

شود. 
اصطــالح ديگرى كــه در اين حــوزه حائز 
اهميت اســت مفهوم «دروازه بانى» اســت. 
يكى از دانشمندان اين عرصه3 اين اصطالح 
را براى تأكيد بر اهميت فرســتنده پيام مطرح 
كــرد. به گفته وى از ميــان كتاب هاى چاپ 
شده، صفحات موســيقى منتشر شده و اخبار 
ارائه شــده تنها تعداد محدود از اين موارد بين 
مردم پخش مى شــود. بر اين اساس همواره 
دروازه بانانى وجود دارند كه در محل فرستنده 
اين موضــوع را تعيين مى كنند كه چه اخبار و 
كاالى فرهنگى اى به دســت گيرنده برسد و 

چه كاالهايى نرسد. 
دروازه بان در جامعه ما داراى دو مفهوم است. 
مفهوم اول فرد درون دروازه تيم هاى ورزشى 
است؛ مانند دروازه بان بازى هندبال و فوتبال 
كه موظف اســت از عبور توپ به درون دروازه 
جلوگيرى كند. مفهوم دوم كسى است كه بر 
در دروازه اى(بــراى مثال ورودى هواپيمايى) 
ايستاده اســت و تعيين مى كند چه كسانى با 
چه وسايلى مى توانند از دروازه عبور كنند و چه 
كســانى نمى توانند عبور نمايند. اصطالح مد 
نظــر ما نيز دقيقاً بر پايه مفهوم دوم پايه ريزى 

شده است. 

برخى محققان ديگر4 اين مفهوم را در محيط 
اجتماعــى قــرار داده و آن را بر اين اســاس 
بررسى و تحليل كرده اند. به گفته ايشان: «در 
هر نقطــه اى در امتداد زنجيره ارتباط، تمامى  
افــراد اين حق را دارند تــا زمانى كه پيامى را 
دريافت مى نمايد، آن را دوباره ارســال نمايد. 
البته مى توان اين پيــام را همان گونه كه بود 
ارســال كرد و يا تغييراتــى در آن ايجاد نمود. 
در هــر روى در طول زنجيره ارتباط، رديفى از 
دروازه بانان هســتند كه حق دارند دروازه را به 
روى هر پيامى كه بخواهد باز كنند يا ببندند».5 
محققان ديگرى نيز بوده اندكه اين نوع نگاه را 
برنتابيدند و در پاسخ به آن گفته اند كه هريك 
از اين طول زنجيره ارتباطى به طور مجزا يك 

فرآيند ارتباطى كامل است. 
نظريات و مفاهيم زيادى در مقوله آغازكننده 
پيام و ارتباط گر مطرح شــده است و محققان 
بسيارى بر نقش مسلط ارتباط گر در يك ارتباط 
تأكيــد نموده اند و مخاطــب و تمامى فرآيند 
ارتباط را منفعــل از اراده و تصميم ارتباط گر 
به عنوان آغازكننــده ارتباط برشــمرده اند. 
محققان ديگرى نيــز بوده اند كه ارتباط گر را 

داراى محدوديت هاى بســيار در 
انجام ارتباط و ارسال پيام در نظر 
گرفته اند و حتــى وى را منفعل از 
اراده و جذابيت هــاى مــورد نظر 
مخاطب دانســته اند. در اين باره 
بايد به صــورت نظريه به نظريه 
وارد اين مقوله شــد و آن را مورد 

ارزيابى قرار داد. 
در بخــش بعدى مقولــه پيام را 

بررسى مى كنيم.
پى نوشت:

 infrastructure)︀و رو︋﹠ــ ︀﹠︋︣١. ا︮︴﹑ح ز
superstructure) دو ا︮︴﹑ح ﹝﹫︀ن ر︫︐﹥ ای 
 ︡ ︣ده︫  ﹥ ﹋︀ر︋  ا︨️ ﹋﹥ ا︋︐︡ا ︑﹢︨︳ ﹋︀رل ﹝︀ر﹋︦︋ 
︀ر﹨︀ ﹝﹢رد   ︋︣﹍و︨﹫﹙﹥ دا﹡︪ــ﹞﹠︡ان د ﹤  ︋︀﹨︡︺ و︋ 
 ﹤ ︀ز︨ــ︀زی ﹝︺﹠︀﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️؛ ا﹝︀︋  ا︨ــ︐﹀︀ده و︋ 
 ﹤﹫︊︪︑ ﹩︀﹠  ︋﹤  ︋︣︷﹠﹞ ﹟از ا ﹤︺﹞︀︗ ﹤︮﹑ ︵﹢ر︠ 

ــ︀﹜﹢ده آن را ﹇﹢ای ا﹇︐︭︀دی، و رو︋﹠︀ی آن  ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ز︣︋﹠︀ و︫ 
 ،﹩︀︱﹇ ︀د﹨︀ی﹡ را) ا﹁﹊︀ر و آداب و ر︨ــ﹢م و ︀﹠ ﹢د︋  را (︺﹠ــ﹩︠ 

︨﹫︀︨﹩، ﹝︢﹨︊﹩ و ︾﹫︣ه ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡. 
︣وس و︨︐﹙﹩ و ﹝︀﹜﹊﹢م ﹝﹉ ﹋﹫﹟.  ︋.٢

.️وا ︡﹢٣. د
﹙﹫﹉ و ادو﹟ ﹨︀رو﹜︨︡﹢ن.  ︋︡٤. ر

﹠ــ︡ی ﹝﹀︀﹨﹫﹛  ﹙﹫﹉ و ادوــ﹟ ﹨︀رو﹜︨︡ــ﹢ن؛ ︵︊﹆﹥︋  ٥. رــ︡︋ 
در ار︑︊︀︵ــ︀ت؛ ︑︣︗﹞﹥ ﹝︧ــ︺﹢د اوــ︡ی؛ ︑︣ان: ا﹡︐︪ــ︀رات 

︨︣وش(١٣٧٨).

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

﹢م  ︨︩︋

فاطمه عيوضى

از ميان كتاب هاى 
چاپ شده، صفحات 

موسيقى منتشر شده 
و اخبار ارائه شده 

تنها تعداد محدود از 
اين موارد بين مردم 

پخش مى شود. بر 
اين اساس همواره 
دروازه بانانى وجود 

دارند كه در محل 
فرستنده اين 

موضوع را تعيين 
مى كنند كه چه اخبار 

و كاالى فرهنگى اى به 
دست گيرنده برسد و 

چه كاالهايى نرسد. 

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٧١
 ﹟ــ︣ورد﹁
١ ٣ ٩ ٣

٦٠٦١



︫︊︧︐︀ن ﹁︣﹨﹠﹌ و ︗︀﹝︺﹥

︫︊︧︐︀ن ﹁︣﹨﹠﹌ و ︗︀﹝︺﹥

آيا ما از هنر چيزى مى آموزيم؟ اگر چنين اســت، چه و چگونه؟ بســيارى 
معتقدند كه ما بايد از هنر بياموزيم و شايد بتوان گفت تقريباً هر نافيلسوفى 
با اين نظر موافق است؛ اما اين قضيه در حوزه فلسفه مناقشه برانگيز است. 
علت آن هم اين اســت كه اصوًال پاسخ قانع كننده به پرسش هايى كه به 
چرايى و چگونگى امور مى پردازند اســت. اما بايد گفت حتى آن كسانى 
كه ترديد دارند هنر منبع دانش باشــد، نيز معموًال مى پذيرند كه هنر منبع 
انگيزش است. معنى اين دشوار  كه چيزى از جنبه شناختى منبع انگيزش 
باشد اين است كه دســت كم در خودآگاه(انديشه ها، احساسات، ادراكات 
و آرزوها) كنش هايى به وجود مــى آورد. تقريباً همه مى پذيرند كه هنر از 
جنبه شناختى برانگيزنده اســت؛ چرا كه تأثيرى برانگيزنده دارد و قواى 
آگاهى و شناخت را به فعاليت وا مى دارد؛ فعاليتى جالب، نو، تحرك بخش، 

هيجان انگيز، و تفكربرانگيز. 
فارق از اين مسئله كه هنر را مى توان به عنوان ابزار در نظر گرفت و يا هنر 
براى هنر را بپذيريم، در بررسى دوره هاى مختلف تاريخ مشاهده مى كنيم 
كه هنر و جامعه ارتباطى تنگاتنگ و دو سويه داشته اند و برهم تأثير داشته اند. 
منظور ما از تأثير اثرگذاشتن، دخالت كردن، اعمال  نظر كردن و لحاظ كردن 

است. در اين گفتار توجه ما جامعه كشور ايران اسالمى است. 
هنگامى كه واژه فرهنگ را بــه كار مى بريم، اغلب فرآورده هاى متعالى 
روحــى و ذهنى از قبيل هنر، ادبيات، همكارى، ايثــار و... را در نظر داريم. 
مفهوم فرهنگ آن گونه كه جامعه شناسان آن را به كار مى برند شامل اين 
قبيل فعاليت ها و امور بسيار ديگرى است. فرهنگ به مجموعه شيوه زندگى 
اعضاى يك جامعه اطالق مى شود؛ چگونگى لباس پوشيدن، رسوم ويژه 
هر جامعه در ازدواج و زندگى خانوادگى، الگوهاى كار، مراســم مذهبى و 
سرگرمى هاى اوقات فراغت، همچنين كاالهايى كه توليد مى شود و براى 

مردم مهم است. 
فرهنــگ را مى توان به لحاظ مفهومى از جامعه متمايز 
كرد؛ اما ارتباط بسيار نزديكى بين اين مفاهيم وجود دارد. 
جامعه به نظام روابط متقابلى اطالق مى گردد كه افرادى 
را كه داراى فرهنگ مشتركى هستند به همديگر مربوط 
مى ســازد. هيچ فرهنگى نمى تواند بدون جامعه وجود 
داشته باشــد؛ همچنين هيچ جامعه اى بدون فرهنگ 

نيست. 
هنر مى تواند بر شيوه هاى زندگى اجتماعى، اعتقادات 
مذهبى، باورهــاى اخالقى، عادات و آداب و رســوم، 
سياست هاى حاكم بر جامعه و در كل فرهنگ معنوى 
جامعه اثرگذار باشد. هنر اثر قابل توجهى  بر ارتقاء سطح 

كيفى و رشد فرهنگىـ  اجتماعى و حتى اقتصادى جامعه خواهد گذاشت. در 
سطح شخصى و افراد نيز بايد گفت هويت فردى ابعاد گوناگونى دارد كه هنر 
از طريق اثرگذارى بر اين ابعاد، سبك خاصى از زيستن را به وجود مى آورد. 
به هرحال چه در ســاحت فردى و چه در ســاحت جامعه در يك بررسى 
اجمالى مى توانيم رد پاى هنر را روى بينش، گرايش، رفتارهاى انسان ها 
نشــان دهيم. اثر هنر بر جامعه و افراد جامعه، هم به صورت مستقيم است 
تحوالتى را در ساحت نفسانى ايجاد مى كند و هم به صورت غيرمستقيم. 
هنر نياز فطرى بشر و جزء جدايى ناپذير زندگى بشر است. هنر بايد به شكلى 
ارائه گردد كه كارساز، راه گشا و روحيه دهنده باشد و براى رفع نياز جسمى و 
روحى انسان ها ايجاد نقش كند؛ نه اينكه مشكل زا، گمراه كننده، سدكننده 
و آزاردهنده باشد. هنر به لحاظ فرهنگى در ترويج افكار، رفتار، ارزش ها و 

باورها در جامعه بسيار مؤثر است. 
عمق اثرگذارى هنر بر جامعه و انســان مربوط به گرايش هاى افراد است. 
همه  هنرها، بر گرايش هــاى مخاطبان خود اثر مى گذارند. گرايش هاى 
رحمانى يا نفســانى، در همه  قالب هاى هنر حضور دارند و مخاطبان را به 
جهت هاى ويژه اى سوق مى دهند. اين گرايش ها نه تنها از كليت هنر، بلكه 
از هر جزء آن نيز تأثير مى پذيرند. در اســتفاده و توجه مخاطب به يك اثر 
هنرىـ  براى مثال يك نقاشــىـ  هر دو اتفاق مى افتد؛ هم كليت طرحى 
كه پيش روى او است گرايش هاى خاصى در فرد برمى انگيزد و هم اجزاى 
مختلف نقاشى چنين كارى مى كنند. اين اثرات غير از مفاهيمى است كه 

منتقل مى شوند و به صورت مستقيم بر جامعه و فرد تأثير مى گذارند. 
تأثير انقالب بر هنر را هم به  شــكل مستقيم و هم غيرمستقيم مى توان 
مشاهده كرد. انقالب اسالمى ايران در بُعد مفاهيم كه داراى اهميت فراوان 
و غيرقابل انكارى است تأثيرات شگرفى بر هنر داشته است. مفاهيم ارزشى 
و دينى حضور جــدى و پررنگ  ترى در هنر انقالب 
دارند. بايد گفت انقالب اسالمى ايران عالوه بر تأثير در 
مفاهيم قابل انتقال توسط هنر، به  شكل غيرمستقيم 
نيز در بُعد كليت طــرح و فرم يك اثر هنرى نيز تأثير 
داشته است. براى مثال در نقاشى، فرم و طرح آثارى با 
مضامين انقالب اسالمى ويژگى هاى منحصربه فرد و 
بارز خويش را يافته است. به همين دليل هنر انقالبى 
ايران اســالمى هم به لحاظ محتوا و مفاهيم و هم به 
لحاظ شكل، فرم و ظاهر بسيار متفاوت از هنر پيش از 
انقالب و يا هنر ساير فرهنگ ها است كه تأثير بسيار 

متفاوتى بر فرهنگ عمومى مردم ايران مى گذارد. 

︣ در ︑︃︔﹫ــــ︣ ﹨﹠ــ
﹤︺﹞︀︗ ﹌﹠﹨︣  ار︑﹆︀ء ﹁

احسان جندقى

عمق اثرگذارى هنر بر جامعه و 
انسان مربوط به گرايش هاى افراد 
است. همه  هنرها، بر گرايش هاى 

مخاطبان خود اثر مى گذارند. 
گرايش هاى رحمانى يا نفسانى، 
در همه  قالب هاى هنر حضور دارند 
و مخاطبان را به جهت هاى ويژه اى 

سوق مى دهند. اين گرايش ها 
نه تنها از كليت هنر، بلكه از هر جزء 

آن نيز تأثير مى پذيرند. 

صوت، فيلم يا تصوير خصوصى و خانوادگى به 
اين حريم تجاوز مى شود. شكسته شدن حريم 
خصوصى افــراد از هر قشــر و رده اى، باعث 
ناامنى روانى و اجتماعى مى شــود كه مى تواند 
پيامدهاى جبران  ناپذيرى به همراه داشته باشد. 
از مصاديق حقوق شــهروندى رعايت حريم 
خصوصى و احترام گذاشــتن به آن است. بايد 
بدانيم كه هيــچ فردى اجــازه ورود به حريم 
شخصى ديگران را ندارد و تعرض به آن تخلف 

و قانون شكنى است. 
فيلم هاى منتشر شده در اينترنت، سى دى ها، 
بلوتوث ها و... كه خصوصى ترين روابط افراد را به 
نمايش مى گذارند و حتى مى توانند به فروپاشى 
خانــواده  قربانيان بينجامــد، تهديدى براى 
امنيت روانى تمامى افراد محسوب مى شوند. 

در روزگار مــا توجــه به معزلى بــه نام پخش 
تصاوير شخصى از طريق انتشار در فضاى وب 
يا روش هاى ديگر كه عده اى براى رسيدن به 
مقاصد ناحق خود از آن ســوء استفاده مى كنند 
از اهميــت فوق العاده اى برخوردار اســت. در 
مواجهه با صفحــات حوادث روزنامه ها و اخبار 
جنايى سايت ها اين ادعا ثابت مى شود. اين اخبار 
گوياى مسائل باورناپذيرى در مورد اتفاقات در 
پس پرده اين معزل و تهديد كننده جدى حريم 

خصوصى است. 
فناورى ها به همــان اندازه كه ميزان رفاه افراد 
را باال مى برند، مشكالتى نيز براى افراد ايجاد 
مى كنند. آنچه اهميت بسيارى دارد، حفظ حريم 
خصوصى و اســتقالل اجتماعى افراد است. 
امروزه از طريق انتشار يا در دسترس قرار دادن 

ورود ﹝﹞﹠ـــ﹢ع 
︐ــــــ﹩ ︫﹞︀
︤︤︻ ️  دو︨ـ

︀﹨︡︀︊﹡ و ︀﹨︡︀︋ ؛﹩︮﹢︭︠ ﹜︣
سيد روح اللّـه دعائى 
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️ و ︨﹑﹝︐﹩ ـــــــ﹅ ﹝︧﹙﹛ ﹝︀︨️ ︡ا︫ـــ ︋
اكنون ســايه  وحشتى 
گسترده  خانواده ها  بر 
شــده اســت و افراد 
حتــى در خلوت ترين 
ن  ى شــا يم ها حر
نگران افشــاى روابط 
ن  صى شــا خصو

هستند. 

     تعاريف حريم خصوصى
 sanctum privacy 

ابتدا تعاريفى از حريم خصوصى ارائه مى دهيم: 
ـ اگر فرد بتواند دسترســى به امرى را در كنترل 
خودش داشته باشــد، به آن حريم خصوصى 
گويند. حمايت از حريم خصوصى، يعنى حمايت 
در مقابل دسترسى ناخواسته به آن امر به وسيله 

ديگران. 
ـ تمايل اشخاص به اينكه آزادانه تصميم بگيرند 
كه تحت چه شرايطى و تا چه ميزانى خودشان، 
وضعيت شان و رفتارشان را براى ديگران فاش 

كنند. 
ـ اطالعات فردى و خصوصى هر شخص جزء 
حريم خصوصيشان محسوب مى شود كه حق 
دارد از آن دفــاع كند و اجازه ورود به هر كس را 

ندهد. 
    ا نواع حريم خصوصى 

و  منــازل  در  خصوصــى  حريــم   .1
اماكــن(Territorial Privacy): حق اوليه 
افراد در مصونيت از تعرض و تجاوز در منازل و 
اماكن و به طور كلى كليه مكان هاى سرپوشيده 

يا محصور متعلق به ايشان. 
2. حريم خصوصى جسمانى

( Bodily Privacy): حق اشخاص 
در حمايت و مصون از تعرض بودِن 
تماميت جسمانى و بدنى ايشان؛ از 
جمله جنبه هاى مرتبط با سالمت 
جســمى و روحــى و همچنيــن 
مشخصات و خصوصيات محرمانه 

بدنى. 
3. حريم خصوصى اطالعاتى
 :(InformationPrivacy)

حق اوليه افراد در محرمانه ماندن 
و جلوگيرى از تحصيل، پردازش و 
انتشار داده هاى شخصى مربوط به 
ايشان؛ مگر در موارد مصرح قانونى. 

4. حريم خصوصى ارتباطاتى
Communication Priva-)

cy): حق اشــخاص در امنيت و محرمانه باقى 
ماندن محتواى كليه اشكال و صور مراسالت و 

مخابرات متعلق به ايشان. 
در اين مقال بر آن هســتيم تــا در مورد تجاوز 
به حريــم خصوصى از طريق پخش تصاوير و 

فيلم هاى خصوصى بپردازيم. 
روابط شــخصى بين افــراد، حريم خصوصى 
آنان محسوب مى شود. اين حريم محترم است 
و كســى كه آن را هتك كند، مجرم شــناخته 

مى شود. 
اصل 25 قانون اساســى هر گونه تجســس 
را ممنوع دانســته اســت كه در نقض حريم 
خصوصــى افراد، در بســيارى از موارد مفهوم 

تجسس احراز مى شود. 
برخى از مردم ما انسان هاى كنجكاوى هستند؛ 
تا بدانجا كه مى خواهند از آنات زندگى ديگران 
اطالع پيدا كنند. اگر اين اطالع از جنس مخالف 
باشــد، انگيزه بيشتر اســت. در صورتى كه بر 
اساس تعاليم شرع مقدس تجسس در كار مردم 
نهى شده اســت. اما گويا حديث شريف نبوى 
«إن ابن آدم لحريص على ما منع» در اين زمينه 

مصداق بارز مى يابد. 
در قانون مجازات اســالمى، بند الف ماده 640 
آمده است: «هر كس نوشــته، طرح، نقاشى، 
تصوير، فيلم و... و به طور كلى هر چيز كه عفت و 
اخالق عمومى را جريحه دار كند، براى تجارت 
يا توزيع به نمايش عمومى بگذارد، به مجازات 
حبس از سه ماه تا يك سال و جزاى نقدى از يك 
ميليون و پانصدهزار ريال تا شش ميليون ريال 
و تا 74 ضربه شــالق، يا به يك يا دو مجازات 

مذكور محكوم خواهد شد». 
 اگر اشــخاص براى تهديد خانــواده و برهم 
زدن امنيت اجتماعى دست به چنين اقداماتى 
بزننــد، مجازات هاى ســنگين ترى در انتظار 
آنان اســت؛ تا آنجا كه ممكن است به عنوان 

«مفسدفى االرض» به اعدام محكوم شوند. 
اخيراً مردم به شبكه هاى اجتماعى مانند فيس 
بــوك، وايبــر، واتــس آپ و... روى آورده اند. 
اين جريان وسوســه كنندة اشــخاص است 

بــراى ديــدن و دريافت 
اطالعــات شــخصى و 
هرچــه خصوصى تــر و 
شخصى تر باشــد براى 
برخى جذاب تر است و آنها 
را بيش از بيش حريص تر 
مى كند. مسلماً براى هر 
يك از ما مكرر پيش آمده 
كه به ما پيشنهاد دريافت 

يا ارســال بلوتوث جديد و جــذاب يا دريافت 
فايلى شــخصى و خصوصى در اين شبكه ها 
داده شــده باشد. همين عمل مجوزى مى شود 
كه خصوصى ترين عكس هــاى چهره هاى 
معروف دست به دست  شود يا فيلم هاى حضور 
نامناسب آنها در مهمانى هاى خصوصىـ  فارغ 
از قبح اين حضور و حرمت آنهاـ  به راحتى توسط 
وجدان نداشتة بعضى شكسته و خرد مى شود. 

مجموعه آيــات و رواياتى كــه در اين زمينه 
وجــود دارد، به خوبى بيانگر اين اســت كه از 
ديدگاه اسالم هرگز نبايد حقوق افراد مسلمان 
با تجسس و افشاگرى مورد تعرض قرار گيرد؛ 
كما اينكه يكى از مصاديق مهم رذائل اخالقى، 
عيب جويى شــمرده شده و به طور صريح نهى 
 ﹜﹊︱︺  ︋︉︐︽ ﹐ شده است: «و ﹐ ︑︖︧︧﹢ا و
︋︺︱ــ︀». مهم ترين مصداق ايــن آية مباركه، 
تجسس در امور شخصى ديگران از طريق توجه 
و نگاه كردن به اين فايل ها اســت كه مى توان 
وارد شدن به حريم خصوصى افراد را از بارزترين 

مصاديق اين تجسس دانست. 
درجــاى ديگــر حضــرت رســولنيز 
مى فرماينــد: «دربارة لغزش هــاى مؤمنين 
تجســس نكنيد؛ زيرا هركس لغزش برادران 
مؤمن خود را پى جويى كند خدا نيز لغزش هاى 
او را پــى جويى و او را بى آبرو و رســوا مى كند؛ 

هرچند در درون خانه اش باشد». 
آنچــه از آيات و روايات به دســت مى آيد اين 
است كه اوًال تجسس و دخالت در امور ديگران 
ممنوع اســت؛ ثانياً در صورت اطالع، پخش و 
اشاعه آن حرام اســت. اين كار مساوى از بين 
بردن شخصيت اجتماعى فرد مظلوم است. لذا 
پرهيز از اين امور به لحاظ شرعى مسجل است. 
از نظر قانون نيز همان طور كه بررســى شــد 
تجاوز به حريم خصوصى هم ممنوع است و هم 

مجازات هاى سنگينى دارد. 
از طرف ديگر فرهنگ ســازى براى استفاده از 
اين نوع تكنولوژى ها بر مســئوالن امر فرض 
است. نقش بى بديل تربيت دينى به خصوص 
فرهنگ سازى مناسب در دوران تحصيل الزم 
است؛ چه اگر فرهنگ دينى 
قوى بر افراد حكم فرما باشد، 
شايد هيچ كدام از اين مسائل 

به راحتى پيش نيايد. 
در پايــان اقدامــات قاطع 
نيروهــاى قضايى، نظامى 
 و انتظامــى در جلوگيرى از 
اين مسائل ضرورى به نظر 

مى رسد. 

اخيراً مردم به شبكه هاى 
اجتماعى مانند فيس 
بوك، وايبر، واتس 
آپ و... روى آورده اند. 
اين جريان وسوسه 
كنندة اشخاص است 
براى ديدن و دريافت 
اطالعات شخصى و هرچه 
خصوصى تر و شخصى تر 
باشد براى برخى 
جذاب تر است و آنها را 
بيش از بيش حريص تر 
مى كند. مسلماً براى 
هر يك از ما مكرر پيش 
آمده كه به ما پيشنهاد 
دريافت يا ارسال 
بلوتوث جديد و جذاب يا 
دريافت فايلى شخصى و 
خصوصى در اين شبكه ها 
داده شده باشد. 

︫︊︧︐︀ن ﹁︣﹨﹠﹌ و ︗︀﹝︺﹥

از رسول ِ آخرين بر ما نقل شده: «انُ ا﹜ّ﹙ـــ﹥ 
︉ٌ ︉ ا﹜︴ّ﹫︉، ﹡︷﹫ٌ︿ ُ︉ ا﹜﹠︷︀﹁﹤».1  ﹫︵
رعايــت نظافت و طهارت نه تنها از جمله اوامر 
دينى و الهى بلكه يكى از خواسته هاى فطرى 
و نيز نيازى ضرورى براى جامعه جهانى است. 
با گسترش زندگى هاى متراكم شهرى و ازدياد 
جمعيت و پديد آمــدن بيمارى هاى نوظهور، 
رعايت امــور مربوط به بهداشــت و نظافت 
شخصى و عمومى، اهميت دوچندان پيدا كرده 
اســت. در اين نوشــتار به مقدار توان و مجال، 
مرورى اجمالى خواهيم داشــت بر ضروريات 

امروز اين مسئله  مهم. 
︡ا︫️ ﹁︣دی  ︋  

جان و سالمتى و پاكى ِ روح و جسم هديه الهى و 
ارزانى داشته شده بر همه  ابناء بشر است. حفظ و 
نگهدارى از اين گوهر ارزشمند وظيفه  هر فردى 
است. اســتفاده از بسيارى از فرصت ها وابسته 
به سالمتى انسان دارد است و در ضرب   المثل 
قديمى مردم ايران زمين هم آمده «عقل سالم 
در بدن سالم». تا جســم سالم و چابك نباشد 
بسيارى از امور قابل اجرا و تحقق نيست؛. امورى 
مانند زندگــى طبيعى، كار و فعاليت اجتماعى، 
تحصيل و كسب دانش، كه منوط به بهره مندى 

از جسمى سالم و زندگى ايى پاك است. 
در تعاليــم دينى و احــكام نورانى اســالم و 
توصيه هاى پزشــكى، ما را به بســيار رعايت 
بهداشــت فردى توصيه كرده انــد؛  از جمله 
مسواك زدن، رعايت نجاست و پاكى، طهارت 
لباس، اصالح به  موقع و پاكيزه نگاه داشــتن 
موى سر و بدن و نكات بسيار ديگر. پيشگيرى 
از ابتالء به بيمارى ها موجب بهره مندى بيشتر 
انسان از عمر و امكانات و صرفه  جويى در هزينه  
هاى مادى و معنوى است. داشتن لباس و بدن 
پاك و طاهــر يكى از مقدمات واجب برگزارى 
نماز و امور عبادى اســت. نماز با لباس آلوده و 
نجس مورد قبول خداوند نبوده و بى  فايده است. 
اقدام به امرى كه موجب آسيب به روح و جسم 
انسان مى شود هم از سوى شارع مقدس نهى 
شده و دارى عقوبت اخروى است، هم از سوى 
عقالى جامعــه و عقل تك تك افــراد مورد 
مذّمت قرار گرفته نهى شــده است. جدا كردن 

لوازم شخصى بهداشتى نظير حوله و مسواك، 
لباس و رختخواب و، پيشگيرى هاى بهداشت 
جنســى از جمله امورى است كه امروزه بيش 
از هرچيزى از ســوى محققين به افراد جامعه 
انشانى توصيه مى شــود، و ميزان رعايت اين 
نكات ميزان ســنجش سطح فرهنگ و تعالى 

جوامع محسوب مى شود. 
﹩︴﹫﹞ ️︫︡ا  ︋  

هر فردى همانطور كه حق اســتفاده از مواهب 
طبيعى، امكانات عمومــى و اجتماعى را دارد، 
رعايــت قوانين و نظم همــان جامعه نيز بر او 
فرد الزامى است. اســتفاده مناسب و مساوى 
از فضــاى اجتماعى و محيط اطراف حق همه 
انسان هاست و كسى نمى تواند اين حق را سلب 
كند. مشاهده آب دهان در گوشه  پياده رو اوقات 
هركدام از ما را مكدر مى كند و نشــان از پايين 
بودن ســطح فرهنگ دينى و اخالقى افراد آن 

جامعه دارد. 
رعايت امور بهداشتى و مسائل مربوط به نظافت 
به اشخاص تشخص و احترام داده، و باعث پديد 
آمدن زندگى بهتر و مناسب تر براى ديگر افراد 
است. جامعه  ســالم و منظم تأثير مستقيم بر 

زندگى فردى اعضاء آن جامعه دارد. 
رعايــت تعاليم اســالمى در امــر نظافت و 
توصيه هاى عمومى پزشكى ضمن جلوگيرى 
از شيوع بيمارى هاى واگيردار نظير آنفوالنزا و 
ويروس هاى فصلى باعث حس آرامش به هر 

كدام از افراد مى شود. 
رعايــت ايــن نــكات در مراســم عمومى و 
مناسبت هاى ملى و مذهبى بسيار مهم است. 
وقتى افراد بسيارى در يك مكان محدود گرد 
هم مى آيند متناســب با شرايط فصلى، نكات 
بهداشــتى خاصى را بايد اجــرا كنند. نظافت 
سرويس هاى بهداشتى و مكان هاى عمومى 
از جمله مســاجد و تكايا، رعايت دقيق نظافت 
در طبخ غذا و تهيه چاى و ديگر پذيرايى ها بايد 
مورد توجه مسئوالن جلسات و همه افراد حاضر 

قرار گيرد. 
در اين راســتا مى توان به آلودگى هاى صوتى 
در جوامع شــهرى اشــاره كــرد. رعايت حق 
همســايگى و زندگى افراد بر عهده هر كدام از 
ماســت. خانه براى كسب آرامش و استراحت 

است. صداى بوق ماشين از خيابان، انجام امور 
ســاختمانى در ساعات نيمه شب، صداى بلند ِ 
بلندگوهاى اطراف خانــه و... هر كدام موجب 
ســلب اين آرامش مى شــود. چه بسا اگر اين 
موارد از سوى گروه هايى باشد كه مشغول امور 
مذهبى هســتند، باعث تأثير منفى و رنجش 

مردم شود. 
﹩︐︧︡ا︫️ ز  ︋  

زباله به عنوان يكى از چالش هاى روبه روى بشر 
بســيارى از امكانات را صرف خود كرده است. 
يكــى از راه هاى ســامان دادن به آن مديريت 
توليد زباله است. هر كسى به سهم خود موظف 
اســت زباله كمترى توليد كنند، به ويژه انواع 
زباله هايى كه غير قابل بازگشــت به طبيعت 
هســتند؛ مانند محصوالت توليدى از نفت و 
پتروشيمى. استفاده مناسب و كمتر از پالستيك 
و عدم تبديل آن به زباله، جداســازى زباله هاى 
خشــك و َتر از يكديگر، همراهى عموم مردم 
براى جداســازى و بازيافت كاغذ، شيشه، آهن 
و پالســتيك و استفاده مجدد آن در امور مجاز 
از جمله راه هاى جلوگيرى از گسترش زباله در 

جهان است. 
از زبالــه و پس ماندهاى صنعتى و شــيميايى 
مى توان به عنوان يك معضل بزرگ پيش روى 
انسان معاصر و نسل آينده نام برد كه در سطوح 
مختلف از سازمان هاى جهانى گرفته تا دولت ها 
و گروه هاى مردمى موظف به چاره انديشــى 
در اين موضوع هســتند. تربيت فرزندان براى 
رفتار مناســب در امور بهداشتى و تغيير سبك 
زندگى در توليد زباله از راهكارهاى مناســب 
براى پيشــگيرى از جهانى پر از زباله است؛ به 
ويژه براى ما پيروان ائمه معصومين هستيم 
كه هر كدام مظهر پاكى و طهارت بودند. ما بايد 
در كنار همه دغدغه هاى فرهنگى و دينى اين 
دســته از دستورات الهى را مورد امر و نهى قرار 
دهيم كه همانا طهارت و نظافت معروف است و 

امر آن بر همه ما واجب. 
پى نوشت:

 .٢٠٣١٤ ︒︡ ︀ب ا﹜﹠︷︀﹁﹥؛ ١. ﹝﹫︤ان ا﹜﹊﹞﹥؛︋ 

︣ ︋︡ا︫️ ︡ ︑﹢︮﹫﹥ د﹠﹩ و ا︠﹑﹇﹩ در ا﹝ ﹠ ﹤︋ ︢را﹎ ﹩﹨︀﹍﹡
فاطمه زمانى
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︣ ا﹡﹍︪️ ا︔
محمد حسنى

امام صادق: «حق فرزند بر پدر و مادر ســه 
چيز اســت : دايه و مربى خوب برايش انتخاب 
كنــد، نام خوبى برايش بگــذارد و در تربيت او 

تالش فراوان نمايد». 
يكى از آســيب هاى مهم احتمالــى در دوران 
كودكى، بى توجهى والدين به بحث حســادت 
فرزندان و تنش هاى روانى ناشى از اين حالت 
در بين فرزندان اســت. توجه به نكات كليدى 
و كاربــردى در اين امر مى تواند به جلوگيرى از 
ايجاد روحيه حسادت كمك قابل توجهى نمايد. 
در اينجا به بخش عمده اى از آنها اشاره مى شود. 
●فرزندان ما همانى مى شــوند كه ما هستيم؛ 
نه همانى كه ما مى خواهيم. يكى از مؤثرترين 
راه هــاى يادگيــرى در كــودكان، يادگيرى 
مشــاهده اى اســت. از اين رو والدين گرامى 
الزم اســت در حضور كودك از بدگويى و ابراز 

حسادت نسبت به ديگران حتماً بپرهيزند!
●ســرزنش فرزندان و مقايسه آنان با همديگر 
از دام هاى مهم در شكل گيرى حس حسادت 
است. معموًال اين دو عمل را والدين در هنگام 
عصبانيت انجام مى دهنــد. بنابراين حتى اگر 
والدين عصبانى باشند، بايد مراقب اين دو رفتار 
باشند؛ هرچند دلشان را تا حدى خنك خواهد 
كرد، ولى به آسيب هايى كه خواهد زد نمى ارزد. 
●كودكان ما تشــنه ديده شدن از ناحيه والدين 
هستند. به رفتارهاى مثبت هر كودك در مقابل 
خواهــر و برادرش توجه كنيــد. برخى والدين 
فقــط وقتى تمام توجه خود را به فرزند نشــان 

مى دهند كه از او رفتار نامناســبى سرزده باشد 
و در حالت هايى كه رفتارهاى مثبتى از او ســر 

مى زند توجه خاصى نشان نمى دهند! 
●اگر كودك گفــت «من از خواهرم متنفرم».  
با تندى نگوييد «اين چه حرفيه!». در فضايى 
صميمــى از او بخواهيد دليــل ناراحتى اش را 
بيان كند. گاهى شــنيدن دليل ها دقيقاً  به شما 
مى گويد كه شــما براى كمك به اصالح رفتار 

او چه بايد بكنيد. 
●يكى از داليل ايجاد حس حسادت در فرزندان 
خردسال، حس از دست دادن حمايت عاطفى 
والدين به دليل وجود برادر و خواهرهايى است 
كه آنها را يك رقيب عاطفــى مى بينند. مانع 
شــكل گيرى اين حس رقابت شويد. يكى از 
راه هاى جلوگيرى از اين حس رقابت، اين است 
كه براى بودن با هر يك از فرزندان خود در روز 
زمانى را به صورت جداگانه اختصاص دهيد. اين 
زمــان مى تواند خيلى كوتاه و در حد پنج الى ده 
دقيقه باشد؛ اين رفتار به هر يك از فرزندان شما 
مى فهماند كه جاى او در قلب شما محفوظ است 
و جايگاه او در نزد شــما به هيچ وجه به  وسيلة 

برادران و خواهرانش تهديد نمى شود. 
●هنگام بروز درگيرى بيــن دو كودك زود به 
دفاع از يكى از طرفيــن و بازجويى از ديگرى 
نپردازيد. آرامش خود را حفظ كنيد و سعى كنيد 
در فضايى كامًال بى طرف از هر كدام بخواهيد 
جريان را توضيح دهنــد. گاهى هر دو كودك 
مقصرند؛ ولى ميزان تقصيرشان متفاوت است. 

!﹢﹛﹢﹢﹋ د﹢︧
على صادقى سرشت

●اگــر يكــى از فرزندانتان را در جمع ســاير 
بچه هاى تان در زمينه اى تحســين مى كنيد، 
حتماً توانمندى  ها و برجســتگى هاى ســاير 

فرزندانتان را هم بيان كنيد. 
●در مورد نوزاد تازه وارد به نكته هاى زير حتمًا 

توجه فرماييد : 
○با همراهى و همدلى كودكتان به اســتقبال 
مهمان جديد برويد. از قبل شرايط روحى فرزند 

خود را براى ورود تازه وارد فراهم كنيد. 
○كودك را در انجام كارهاى نوزاد مشــاركت 
دهيد؛ البته مراقب باشــيد كه او را به خدمتكار 

نوزاد تبديل نكنيد. 
○وقتى به نوزاد شير مى دهيد، كودك ديگر را از 

تماس چشمى محبت آميز محروم نكنيد. 
○كمك به نوزاد را دليلى بر بى توجهى به كودك 
ديگرتان بيان نكنيد؛ نگوييد «عزيزم! مى دونى 
كه داداش كوچولــو نياز به كمك داره؛ خودت 
لباس هــات رو بپوش»؛  بگوييد «كاش يه روز 
داداشــت اونقدر بزرگ بشه كه بتونه مثل شما 

خودش لباس هاش رو بپوشه». 
در پايان يادآور مى شويم كه دوست داشتن با زور 
ايجاد نمى شود. هيچ گاه به كودك دستور ندهيد 
خواهر يا برادرش را دوست داشته باشد. به جاى 
دستور دادن به كودك، رفتارهاى خود را بازبينى 
كنيد و زمينه هاى شــكل دهنده حسادت را در 

رفتار خود از بين ببريد. 
پى نوشت:

︀ر ا﹐﹡﹢ار؛ ج٧٥، ص٢٣٦.  ١. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 

«و از نشــانه هاى او(خــدا) اينكــه از خودتان 
همسرانى براى شما آفريد تا به آنها آرام گيريد و 

ميانتان دوستى و رحمت نهاد».1 
هيچ دو اثر انگشتى در اين كرة خاكى همانند هم 
نيستند. وقتى تفاوت جزء سرشت آدمى است، 
چگونه مى توان توقع داشت كه زوجين، دقيقًا 
در تمام روحيات و ســاليق و حاالت مانند هم 
باشــند؟ هر چند برخى از زوجين ممكن است 
روحيات بســيار به هم نزديكى پيدا كنند و يا از 
ابتداى زندگى داشته باشند، اما هيچ زوجى دقيقًا 

مثل هم نخواهند شد. 
در طول تاريخ يكــى از تالش هاى مصلحان 
دينى جامعه اين بوده اســت كه نظام خانواده، 
نظامى مســتحكم و پايدار باشد و هيچ  عاملى 
نتواند اين كانون سعادت را متالشى كند. خانوادة 
مستحكم و خوشبخت كه توانسته اند به هم از 
جهت روحى بسيار نزديك شوند و يا در پاره اى 
موارد كه نتوانسته اند، توانسته تفاوت هاى بين 
فردى را مديريت كنند، نشانه هايى دارند كه در 

اينجا به چند نمونة آن اشاره مى كنيم : 
●براى رشد معنوى يكديگر تالش كرده، زمينه 

پيشرفت دينى خانواده را فراهم مى كنند. 
●آنها به هم افقى نــگاه مى كنند نه عمودى! 
يعنى هيچ يك خود را برتر از ديگرى نمى بيند. 

●«به من چه!» يا «به تو چه!» بين آنها نيست؛ 
چرا كه آنها مسئوليت پذير و همراه اند. 

●هم به هــم اعتماد دارند و هم بــا رفتارها و 
سخنان چند پهلو تيشــه به ريشه اين اعتماد 

نمى زنند. 
●تاجايى كه ممكن است درفعاليت هاى شــان

(مهمانى هــا، تفريح، كارهــاى خير، تربيت 
فرزنــدان، و...) به صــورت خانوادگى عمل 

مى كنند. 
●هم دلى، همراهى، دســتگيرى از همديگر، 
و ســنگ صبور هم بودن را براى بقاى خانواده 

خوشبخت ضرورى مى دانند. 
●در روح زندگــى با هم متحدند و در مســائل 
اختالفى از راهكار گفت وگو و مشورت منطقى 

براى رسيدن به تفاهم استفاده مى كنند. 
●به ســوء  تفاهم ها دامن نمى زنند و ســريع و 

بى جهت پاى بستگان را وسط نمى كشند. 
●به يكى نبودن اثر انگشــت معتقدند! آرى از 
يكى نبودن سليقه ها و عاليق شخصى يكديگر 

آگاه اند و به آن احترام مى گذارند. 
●نسبت به هم شــرم ناپســند ندارند؛ يعنى 
خواسته هاى طبيعى خودشان را بدون نگرانى 

يا خجالت ابراز مى كنند. 
●به حريم يكديگر احترام گذاشــته، از حدود 

مشخص شده خود فراتر نمى روند. 
●نقدپذير هســتند و اگر نقدى نيز به همســر 
خود داشته باشند در ابتدا دو سه تا از خوبى هاى 
همسرشان را يادآورى مى كنند و سپس با بيانى 
ماليم و شيرين نقد را مطرح مى كنند تا هر چقدر 

مى توانند از تلخى نقد بكاهند. 
●نگران ســالمت روحى و جســمى يكديگر 
بوده، از هم مراقبت مى كنند و چنان چه مشكلى 

به وجود آيد سعى در حل آن دارند. 
●از پيشرفت يكديگر خوشحال مى شوند؛ چرا 

كه خود را يك روح مى پندارند در دو بدن. 
●خوشى، شادى و نشاط را بر يادآورى و تكرار 

خاطر ه هاى تلخ ترجيح مى دهند. 
●به بســتگان همديگر احتــرام مى گذارند و 

حرمت آنها را زير پا نمى نهند. 
●صرفه جويى و پس انداز كردن جزء برنامه هاى 

اقتصادى آنان است. 
●همه اعضا احساس برنده بودن، موفق بودن، 
اميد داشــتن مى كنند و خودشان را در زندگى 
برنده مى دانند؛ چراكه خود را يك تيم مى دانند. 
●وقتى به هم مى رســند، احســاس امنيت و 
آرامش مى كنند؛ نه ترس، اضطراب، درگيرى 

و تنش. 
●با هنر آشنايند. عالقه، عشق، محبت، صفا و 
يك دلى خود را همســو به زبان گفتار و هم به 
زبان عمل در قالب هاى متنوع به يكديگر نشان 

مى دهند. 
●انتظار بى جا و توقع نامناسب از يكديگر ندارند. 
●در مشــكالت بيش از حد روى مقصر توقف 
نمى كنند؛ بلكه بيشتر توان خود را صرف يافتن 

راه حل مى كنند. 
●در علت يابى و ريشه يابى مشكالت و يافتن 
راه حل منطقى، از صبر و حوصله يارى مى گيرند 
در ديگرى تنش و حس حقارت برنمى انگيزانند. 
●هريك از طرفين پيوســته به فكر خوشحال 

كردن و راضى نگه داشتن طرف ديگر است. 
●هر چند وقت يك بار به داشــته هاى زندگى 
خود توجــه مى كنند تا حس شــكر را در خود 

تقويت كرده باشند. 
●نســبت بــه درخواســت هاى يكديگــر 

برخوردهاى مثبت و منطقى دارند. 
●در كنار يكديگر هستند نه رودررو و رقيب هم. 
●خانواده هاى خوشــبخت تمام تالش خود را 
براى تربيــت بچه هايى خوب صرف مى كنند 

و خودشان نيز بهترين الگو براى آنها هستند. 
پى نوشت:

١. روم: ٢١. 
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«خاضع» تخلص وارسته و خدمتگزاري است 
كه در كنار تالش هاى عليم فقهى و تفسيرى، 
 معلم هدايت مردم در مسجد رسول اكرم
در جنوب غرب تهران است. آيت اللّـــه شيخ 
شمس الدين نجفى كه طبع روان و ذوق سرشار 
ايشان مجموعه اى از اشــعار خواندنى را در دو 
جلد جاى داده است، يكى «جلوه هاى عشق» 
نام گرفته است و ديگرى «نغمه هاى عشق». 
عالوه بر اين اشعار از ايشان قصايد و قطعاتى نيز 

به يادگار مانده است.
 آيت اللّـه نجفى تأليفات فراوانى در فقه، اصول 
و كالم، تاريخ و تفسير دارند كه از آن جمله اند: 
حاشيه به رسائل شيخ انصارى؛ حاشيه بر كفايه 
االصول؛ مجمع المكاسب فى شرح المكاسب؛ 
حاشــيه بر عروه الوثقى؛ حاشيه بر شرح تجريد 
عالمه؛ فرهنگ دانشــمندان در تفسير قرآن؛ 

معراج و اسالم؛ گفتار شيعه در اصول و فروع.

پرداخته سروده است: 
ديدم رخ زيبايت، بشكست سبو

خون جگر از آن ريخت چون آب وضو
كارى نتوانم كرد، چون بود قضا

نامت نتوانم برد، با بغض گلو
دل پاره ز هجرانت، رحمى بنما
با وصل همى گردد، اين درز رفو
خواهد صنمى از من، دل را ببرد
چون با تعلق داشت، ببريديم از او
هرقول به من دادى، مفتونم از آن
در رهن تو بگذارم، جان را به گرو

ياد تو نباشد جز با آتش جان
حرف تو نشايد گفت، در پيش عدو

بخش اول جلوه هاى عشــق با اين ابيات آغاز 
مى شود:

آغاز صحبتم شده با ياد و نام او
بسم اللّـه است در همه عالم پيام او

   جلوه هاى عشق
«جلوه هاى عشــق» بخش اول از ديوان كبير 
خاضع اســت كه در حدود 800 صفحه سامان 
يافته كه سرشار از توحيد سرايى ها، مناجات و 

راز و نياز هاى عاشقانه خاضع است.
اى عشرت تو سلوك جان ها 

سوداگر مقصد زمان ها
اى جلوه گه ات سرشت هستى

فارغ ز جوانب و مكان ها
اى محرم راز رازداران
اى سر نهفته جهان ها

انواع قالب هاى شــعرى مانند قصيده، غزل، 
ترجيع بند، قطعه، مثنوى، رباعى، وحتى شعر نو! 
در اين جلد و جلد دوم به چشم مى خورد. آنچه 
در اين اشــعار بيش از هر چيزي قابل تحسين 
است پيوند ظريف، زيبا و با طراوت اين اشعار با 
مفاهيم قرآنى و روايى است كه عطر واليت و 

با نام نامى اش سخنم نقش دفتر است
 لطف چكامه ام بود از شهد جام او

خاضع چه زيبا غزل آتش جان را مى سرايد:
شبنم، نهاد بر لب گل خنده سحر

گل يافت، بر غبار چمن، دولت و ظفر
از كف بداد، بلبل شوريده تاب دل 
تا آمدنش كند، يك لحظه اى نظر

عاشق كشى چو گشت مرام و پرى رخان 
كس را نشد ز حال دل كشتگان خبر

 دلداده او فتاد ز پا از غم فراق
آخر كجاست رأفت و آن عدل معتبر

در ســوگ بانوى آب و آفتاب حضرت صديقه 
كبرى چنين سوگوارانه سروده است:

نپرس چون شد و بر فاطمه درد آن چه گذشت
 كه فّضه و در و ديوار خانه گريان است
 نپرس محسن او چه شد و چرا ناليد

حشمت را به مشام جان مى رساند. ويژگى ديگر 
اين ديوان پى نويس هاى خواندنى و ارزنده اي 
است كه با نظارت ايشان سامان يافته و در جاى 
خود اطالعات ارزشمندى را به خواننده مى دهد. 
فهرست الفبايى اشعار، فهرست اعالم، لغات و 

تركيبات از محسنات اين ديوان است. 
   نغمه هاى عشق 

 «نغمه هاى عشق» خاضع با مطلعي از «فضاى 
الفت» آغاز مى شود:

گرفتم از همه علقه ها، هواى تو را
نجستم از همه عالم به جز رضاى تو را
ميان ميكده و مسجد و كنشت و به دير
به گوش جان نسپردم مگر صداى تو را

نغمه هــاى عشــق مانند جلوه هاى عشــق، 
مشــحون از گوهرهاى گران حكمت و آداب 
است. البته گويا شــاعر اين ديوان را با شوريده 
حالى بيشتري در اوزانى كه كمتر شاعرى به آن 

 كه اين محاكمه، با دادگاه يزدان است
نگو ِز سينه او، از چه خون چكيد؟ كز آن
 چو خاكيان، دل افالكيان پريشان است
على گرفت بدنش را ز دست فرد و غريب
 كه جاى مدفن پاكش، هنوز پنهان است

نغمه هاى عشق با اين دو بيتى پايان مى يابد:
نزد ياران سخنم شيرين است
شهد نابى، ز من مسكين است

شاكرم بر همه الطافش
دل خاضع به خدا خوش بين است 

و بــادا كه همچنان ادامه يابــد به زمزمه هاى 
عشق و نواهاى عشق؛ ان شاءاللّـه.

پى نوشت: 
︩ اول و دوم از د﹢ان  ︗﹙﹢ه ﹨︀ی ︻︪ــ﹅ و ﹡︽﹞﹥ ﹨︀ی ︻︪ــ﹅︋ 
 ﹫ ︤ر﹎﹢ار آ️ ا﹜ّ﹙ـــ﹥ آ﹇︀ی ︀ج︫  ︀︲︹ ا︔︣ ︻︀﹜﹛ ﹎︣ان ﹇︡ر و︋   ︠︣﹫︊﹋
 ﹤﹡︀ ︦ ا﹜︡﹟ ﹡︖﹀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در دو ︗﹙︡ و ︑﹢︨︳ ا﹡︐︪︀رات︠  ︫ــ﹞
﹥ ﹝︧︖︡ ︱︣ت ر︨﹢ل ا﹋︣م ﹡﹢︧ــ﹠︡﹎︀ن ︻﹑﹝﹥ ﹙﹩، وا︋︧︐﹥︋ 
︀ر  ︡ ﹋﹥ ︀پ دوم آن در︋  ﹥ ز﹢ر ︵︊︹ آرا︨︐﹥︫  ︀ل ١٣٨٢︋  در︨ 

.︡ ︀زار ﹡︪︣ آ﹝︡ ︻︣︲﹥︫   ︋﹤  ︋١٣٨٦

︫︀︻︣ی ︋﹥ ﹡︀م ︠︀︲︹
︣م ﹝︧︖︡ ر︨﹢ل ا﹋︣م︐﹞ ️ ︦ ا﹜︡﹟ ﹡︖﹀﹩ ا﹝︀م ︗﹞︀︻ ﹝︫ ﹫︫ ﹤ا﹜ّ﹙ـ ️ ︣ت آ︱ ︤ ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ا︫︺︀ر ﹡︽

حميد شهيدى

︫︊︧︐︀ن اد︋﹫︀ت  و﹨﹠︣

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٧١
 ﹟ــ︣ورد﹁
١ ٣ ٩ ٣

٦٨٦٩





١٣١٨٩/١٩٧

مسعود ده نمكى نيازى به معرفى ندارد. متولد 
1348، كارگردان، روزنامه نگار و فعال فرهنگى 
اســت. او در ابتداى دهه هفتاد پيش از آنكه به 
ســاخت آثار تصويرى رو بياورد، ســر دبير سه 
نشريه شلمچه، جبهه و صبح دوكوهه بود. اولين 
ساخته بلند سينمايى ده نمكى اخراجى ها نام دارد 
كه بعدها و به دليل اقبال مردمى، اين اثر را تبديل 
به سه گانه اى ماندگار در سينماى ايران كرد. وى 
قبل از اين فيلم دو مســتند به نام هاى «فقر و 
فحشا»1 و «كدام استقالل؟ كدام پيروزى؟»2 را 
ساخت. ده نمكى بالفاصله پس از 
انتشار آخرين مستند خود به ساخت 

اخراجى ها روى آورد. 
﹑︮﹥ دا︨︐︀ن  ︠  

مجيد از جوانان محله هاى پايين 
شهر تهران است. او به رسم الت ها 
سخن مى گويد و لباس مى پوشد. 
مجيد كه به مجيد سوزوكى معروف 
شده است سوداى عشق دخترى را 
به سر دارد كه پدرش با نحوه زندگى 
مجيد بيگانه است و شرط رضايت 
خود براى ازدواج مجيد با دخترش 
را سر به راه شدن وى عنوان نموده 
اســت. فيلم دقيقاً از جايى شروع 
مى شود كه مجيد مدتى در محله 
نبوده و به زندان افتاده است. اكنون 
كه مدت محكوميت خود را سپرى 
نموده است، براى جلب رضايت پدر 

دختر، به دوستانش گفته است تا به همه بگويند 
در غيبت چنــد روزه اش به ديدار خانه خدا رفته 
بوده اســت. اين دروغ ناشيانه مجيد و سوغات 
مهر و جانماز مشــهدش براى ميرزا او را رسوا 
مى كند. مجيد كه قافيه را ازدست رفته مى بيند 
اين بار تصميم مى گيرد تا به جبهه برود و چند 
روزى در پشت جبهه بماند؛ بلكه ميرزا حكم به 
سر به راهى او بدهد و او بتواند به وصال معشوق 
برسد؛ غافل از آنكه خداوند تقدير ديگرى براى 

او رقم زده است. 
مجيد تحت تأثير فضاى معنوى جبهه و همدم 
شدن با رزمندگان و مشاهده خلوص بسيجيان 
به خيل رزمنــدگان مى پيونــدد و در يكى از 

عمليات ها به شهادت مى رسد. 
️ ﹨︀ و ا︑﹀︀﹇︀ت دا︨︐︀ن  ﹫︭  ︫  

مجيد عميق ترين شــخصيت داستان است. 
دوســتان مجيد با وجود اينكه اسامى متقاوت 
و واكنش هاى متفاوتى نســبت به كنش هاى 
داســتانى دارند، اما در حقيقت يك شخصيت 
دارند و فاقد شخصيت پردازى جداگانه هستند 
و بيشــتر براى گرم كردن تنور داستان و ايجاد 
حوادث موازى در كنار قصه اصلى وارد داستان 

شده اند. 
حاجى گرينــف نيز از شــخصيت هاى مؤثر 
در طول قصه اســت. با توجه بــه واقعى بودن 
كنش و واكنش هــاى حاجى گرينف و حضور 
به موقــع و مؤثر وى در جاى جاى قصه به نظر 
مى رسد ده نمكى در هنگام نگارش اين نقش 

به يك شــخصيت واقعى آن هم در خود جبهه 
مى انديشيده است و دقيقاً حوادثى كه پيرامون 
اين شخصيت مورد پردازش قرار گرفته است تا 
حدود زيادى واقعى بوده است؛ استفاده از كلمه 
«منزل» براى صدا زدن همســرش، رياكارى 
ســازماندهى شــده، ديدن ايرادات ديگران و 
نديدن ايرادات خود، ترس در موقع شــجاعت 
مجيد و اظهار شــجاعت در مواقعى كه ديگر 
نيازى به آن نيســت همگى نشان از اين مهم 
دارد. شخصيت مكمل حاجى گرينف پسر ميرزا 
است. هر آنچه كه نياز بوده در شخصيت حاجى 
گرينف گنجانده شود، اما به دليل كليشه شدن 
و تكرار ذكرش در حاجى گرينف نرفته، در پسر 

ميرزا گنجانده شده است. 
شــخصيت ديگرى كه در روند داستان نقش 
بسزايى دارد، امام جماعت مسجد است. روحانى 
داســتان بيش از حد اتوكشيده به نظر مى رسد 
و البته نحوه بازى آقاى صديق شــريف به اين 
درك مخاطب از روحانى كمك مى كند؛ اما به 
نظر مى رســد اين كاراكتر با واقعيت روحانيون 

در جنگ فاصله 
بســيارى دارد. 
در ابتــدا آنچه 
تعجب آور است 
انتقال  نحــوه 
ايشان به جبهه 
اســت كــه با 
از  غير  ماشينى 
گردان  ماشين 

مربوطــه راهى جبهه مى شــود كه بر عكس 
اتفاقات جبهه اســت و روحانيون در ميان جمع 
بسيجيان عازم جبهه مى شدند. نحوه پوشش 
روحانى داستان در جبهه نيز بر عكس معمول 
جبهه ها نشان داده شده است. در طول هشت 
ســال دفاع مقدس رواحنيــان همانند ديگر 
رزمندگان لباس مى پوشــيدند و تنها عمامه بر 
سر مى نهادند كه آن هم نمادى از كفن آنها بود. 
در ايــن فيلم نگاه دوربين بــه معنويت جبهه 
كم رنگ است؛ آه و ناله هاى شبانه رزمندگان، 
عزلت گزينى هاى شب قبل از عمليات، شادى و 
شعف اعزام به خط مقدم و ابتكار عمل طوفانى 
رزمندگان در اثناى عمليات ها هيچ يك جايى 
در دوربين اخراجى هاى يك نداشته است. البته 
مغفول ماندن اين نكات و نكات ديگرى كه ذكر 
آن مى رود را بايد به حســاب اولين بودن اين اثر 

گذاشت. 
عزم مجيد سوزوكى كه اكنون حاج مجيد شده 
اســت به ســمت ميدان مين و اراده قاطع او در 
فدا كردن خود براى رسيدن ديگر رزمندگان به 
آن سوى معبر و اجراى نقشه عمليات، تكه آخر 
پازل تحول و تغيير اوست. مجيد ديگر به خود 
نمى انديشــد، او اكنون چيزى را يافته كه براى 
مجيد ســوزوكى چاله بازار بى معنا و خنده دار 
مى نمود. گيوه هاى مجيد در اين صحنه نشانه 

آن است كه هركســى در هر كسوتى آمادگى 
هدايت را دارد و اين خداست كه تعيين مى كند 
چه كســى در آزمون تعالى قرار بگيرد؛ اين پيام 
بنــا به عادت كارگردان در اين فيلم و فيلم هاى 
بعدى از زبان يكى از شــخصيت ها گفته شده 

است. 
نكته ديگرى كه بايد به آن اذعان كرد تعجب از 
حمله مجيد سوزوكى با خنجر به سمت تانك 
اســت. به لحاظ نشانه سازى تداعى اين پالن 
در ذهــن مخاطب به هيچ وجه آنچه را در ذهن 

كارگردان بوده است به نمايش نمى گذارد. 
دســت آخر نحوه تسليم جان قهرمان داستان 
به جان آفرين اســت. آنچه مشخص است در 
فرهنگ شيعه شــهادت جايگاهى بس رفيع 
دارد و هنگامه شــهادت لحظه اى بسيار نيكو و 

تحول آفرين است؛ همان گونه كه 
مجيد خود در لحظه شهادت يكى 
از فرماندهان، عزم تحول و تعالى به 
سوى خدا كرد. حال چگونه است 
كه لحظاتى قبل از شهادت لبانى را 
كه به زودى بر آب كوثر مى رسند 

به ناسزا مى آاليد؟ 
پى نوشت:

١. ا﹟ ﹝︧ــ︐﹠︡ او﹜﹫﹟ ﹝︧ــ︐﹠︡ ﹝︧︺﹢د ده ﹡﹞﹊﹩ 
 ︳  ︠︡﹠︐︧﹞ ﹟︡ه ا︨ــ️. وی در ا  ︫﹤ــ︀ل ١٣٨٢ ارا ا︨ــ️ و در︨ 
﹥ ﹡︷︀ره  ﹢د آ﹡︣ا︋  ﹞️ ﹁︪︀ را د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ و از ﹡﹍︀ه︠   ︨﹤  ︋︣﹆﹁ ︣﹫︨

 .︡ ﹠﹫︪﹡ ﹩﹞
﹥ ﹋︀ر﹎︣دا﹡﹩ ﹝︧ــ︺﹢د ده ﹡﹞﹊ــ﹩ در︋︀ره  ٢. ﹡ــ︀م ﹁﹫﹙﹛ ﹝︧ــ︐﹠︡ی︋ 
︡ و  ︀ل 1383 آ︾︀ز︫  ــ︀︠️ ا﹟ ﹁﹫﹙﹛ از︨  ︫ــ︣آورد ︑︣ان ا︨️.︨ 
︀ل 138۵ ده ﹡﹞﹊﹩ ا﹟ ﹁﹫﹙﹛ را  ︀︀ن ر︨ــ﹫︡. در︨   ︎﹤ ︀ل 138۵︋  در︨ 
︣︻️ در ﹁︱︀ی   ︨﹤ ﹥ ﹡﹞︀︩ ﹎︢ا︫️ و︋  ــ︭﹩ اش︋  در و︋﹑گ︫ 

 .︡  ︫︩  ︎️﹡︣︐﹠ا

به نظر مى رسد اين 
كاراكتر با واقعيت 
روحانيون در جنگ 
فاصله بسيارى 
دارد. در ابتدا آنچه 
تعجب آور است نحوه 
انتقال ايشان به جبهه 
است كه با ماشينى 
غير از ماشين گردان 
مربوطه راهى جبهه 
مى شود كه بر عكس 
اتفاقات جبهه است و 
روحانيون در ميان 
جمع بسيجيان عازم 
جبهه مى شدند. نحوه 
پوشش روحانى 
داستان در جبهه نيز 
بر عكس معمول 
جبهه ها نشان داده 
شده است.

نكته ديگرى كه بايد به 
آن اذعان كرد تعجب 

از حمله مجيد سوزوكى 
با خنجر به سمت 

تانك است. به لحاظ 
نشانه سازى تداعى اين 
پالن در ذهن مخاطب به 

هيچ وجه آنچه را در ذهن 
كارگردان بوده است به 

نمايش نمى گذارد. 
︣ا︗﹩ ﹨︀ ﹡﹆︡ی ︋︣ ا︠

على رضا بشيرى

︫︊︧︐︀ن  اد︋﹫︀ت و ﹨﹠︣

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖︣و︑

﹝︧︖ـــ︡
︫﹞︀ره١٧١
 ﹟ــ︣ورد﹁
١ ٣ ٩ ٣

٧٠٧١





︡︖︧﹞ ﹤﹡︀︋︀︐﹋  ︀ن︐︧︊︫

اگــر  «پســرم! 
مى توانى بــا تفكر 
و تلقيــن، نظر خود 
را نســبت به همه 
موجــودات به ويژه 
انسان ها نظر رحمت 
و محبــت كن، مگر 
نــه اين اســت كه 
كافة موجودات از جهات عديده كه به احصا در 
نيايد مورد رحمت پروردگار عالميان مى باشند... 
پــس آنچه و آن كس كه مورد عنايت و الطاف 
و محبت هاى الهى اســت چرا مورد محبت ما 

نباشد؟».1
بعد از ظهر يكى از روزها، حدود هفت  يا هشــت 
موشك به اطراف جماران اصابت كرد. خدمت 
آقا رفتــم و عرض كردم : «... اگر موشــكى به 
نزديكى هاى اينجا (جماران) بخورد و سقف اينجا 
پايين بيايد و شما يك طورى بشويد چه؟». امام 
در پاسخ فرمودند : «واللّـه قسم من بين خودم و آن 
سپاهى كه در سه راه بيت است هيچ امتياز و فرقى 

قائل نيستم. واللّـه قسم اگر من كشته شوم يا او 
كشته شود براى من فرقى نمى كند». من گفتم : 
«ما كه مى دانيم شما اين گونه هستيد، اما براى 
مردم فرق مى كند». امــام فرمودند : «نه، مردم 
بايد بداننــد اگر من در يك جايى بروم كه بمب، 
پاسداران اطراف منزل مرا بكشد و مرا نكشد، من 
ديگر به درد رهبرى اين مردم نخواهم خورد. من 
زمانى مى توانم به مردم خدمت كنم كه زندگيم 

مثل زندگى مردم باشد».2
يكى از ابعاد شخصيت امام راحل اخالق ماليم 
و رفتار بسيار صميمانه  و مالطفت آميز ايشان 
با اطرافيان است؛ به طورى كه اين گونه رفتار 
براى كسانى كه ايشان را به عنوان مرد ميدان 
علم و سياست و مبارزه با ستمگران جهان خوار 
مى شناســند، تعجب برانگيز اســت؛ اما اين 
واقعيتى است كه سيره ايشان گواه بر آن است. 
كتاب «مهر امام» اثر ارزشمندى است كه در 
سه بخش و يازده فصل تنظيم شده است. در 
اين كتاب درباره سيره عملى زندگى مرحوم 
امام در زمينه هاى مختلف ســلوك ايشــان 

مطالب ارزنده اى آورده شــده است. برخى از 
عناوين اين فصل ها عبارت اند از: مهرورزى 
در خانه؛ امام الگوى پاكيزگى و آراســتگى؛ 
روح لطيف و ذوق هنرى؛ اخالق حسنه؛ شوق 
ديدار؛ مهر با بســيجيان و رزمندگان؛ مهر با 
شــهيدان و يادگاران؛ همراهى و مواسات با 
مــردم؛ اعتماد به مردم؛ مهــر با محرومان؛ 
خدمت صادقانه به محرومان؛ رعايت حقوق 
اطرافيان؛ محبت با ديگــران. همچنين در 
اين اثر ارزشمند، بخشى از نامه هاى عاطفى 

مرحوم امام گردآورى شده است. 
شناسنامه كتاب : 

سعادتمند، رسول؛ درس هايى از امام : مهر امام؛ 
قم: تسنيم(1389). 

آدرس ملى كتاب :
  DSR 1576 /4د 7س 

پى نوشت:
﹫﹀﹤ ا﹝︀م، ج ١٦، ص ٢١٧.  ︮.١

 ︣﹞ ،﹩﹠﹫﹝  ︠︡﹝︡ا﹫ ﹥ ﹡﹆﹏ از ︖️ ا﹜︧ــ﹑م و ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟︨   ︋.٢
﹝︀ه، ص ٢١٩. 

﹝︣ ا﹝︀م
على صادقى سرشت

︣﹁﹩ ﹋︐︀ب ︺﹞

﹤﹞︀﹠﹨︀﹞
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
﹩︖٧٢︑︣و


