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



﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣

︦ ﹝﹠ــــ︊︣  ︨︣و

︉ ﹝︀ه آ﹝︀د﹎﹩  ر︗
«موتوا قبل أن تموتوا»؛1 يعنى حركت در زمان ممكن است. شدنى است كسى قبل از مرگ بميرد و پيش از رفتن برود. جانى كه شيفته وصل شد در 
ُ︣ اَْرواُُْ﹛ ﹁﹩ اَْ︗︧︀ِدِ﹨ْ﹛».2 پيش از آنكه به بهشتش ببرند در  ﹆ِ︐َ ْ︧ ︑َ ﹜َْ﹛ ﹜ِْ﹫ْ﹚َ︻َ ﹤ُ﹚ّ﹛ا َ︉ ی َ﹋َ︐ َ︗ُ﹏ ا﹜ُ︢ قالب بدن بند نمي شود. به قول امير بيانq «﹜َْ﹢﹐ اْ﹐َ
 ﹜ُْ﹁َ ︀﹨َرآ ْ︡ ُ﹞﹢َن، َو ُ﹨ْ﹛ َوا﹜ّ﹠︀ُر َ﹋َ﹞ْ﹟ َ﹇ ُ︺﹠َ﹞ُ ︀﹫﹁ ﹜ُْ﹁َ ︀﹨َرآ ْ︡ ﹇َ ﹟ْ﹝َ﹋َ ﹥ُ فردوس متنّعم است و قبل از آنكه به دوزخش در افكنند، در آتش معّذب؛ «َ﹁ُْ﹛ َوا﹜َْ︖﹠ُ

︋ُ﹢َن»؛3 اينها به فرمايش اميرمؤمنانq صفات پرهيزگاران است. همان ها كه جلو جلو از پيش مي َدَوند. ُ︢ ︺َ﹞ُ ︀﹫﹁
در ماه رجب المرّجب نفس مي كشيم؛ ماهى كه سرشار از رايحه واليت است. سه گانه «رجب، شعبان و رمضان» هر يك تجلى يك مفهوم واال هستند؛ 
︣ ا﹜ّ﹙ـ﹥  رجب جلوه گاه اميرالمؤمنينq، شعبان تجلى رسول خداو ماه رمضان جلوه گر ذات اقدس اله است. اميرمؤمنان فرمود: «︫︣ ر﹝︱︀ن︫ 
︣ي».4 يك سير و سلوك منسجم كه از امامت آغاز و به رسالت منتقل و به توحيد ختم مي شود. باب ورود به  ︣ ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙ـــ﹥ و ر︗︉︫  ︺︊︀ن︫  و︫ 

مدينه النبى اميرالمؤمنينq است. هر كس كه قصد ورود به شهر رسول خدا را دارد بايد از در آن وارد شود. 
﹁﹠﹪ ﹡﹀︧﹉ ﹁︀ّ﹡﹉ ان ﹜﹛ ︑︺︣﹁﹠﹪ ﹡﹀︧﹉ ﹜﹛ ا︻︣ف  ّ︣ ︻ ﹜سير معكوس اين سلوك نيز منتج خواهد بود؛ همان گونه كه در دعاى شريف مي خوانيم: «ا﹜ّ﹙ـ

 .«﹉︐︖ّ ان ﹜﹛ ︑︺︣﹁﹠﹪ ﹡︊﹫﹉ ﹜﹛ ا︻︣ف ﹉﹡ّ︀﹁ ﹉﹫ّ︊﹡ ﹪﹠﹁ ّ︣ ︻ ﹜﹚ّ﹛ا .﹉﹫︊﹡
پا نهادن در آستانه رجب المرجب، اذن دخول به درگاه ماه شعبان است تا با مدد گرفتن از ولى و رسول خدا از هم اكنون خويشتن را در ضيافت سخاوتمندانه 

خداوند تصّور كنيم و دل و جان را براى ميهمانى كريم رحيم آماده سازيم.
پى نوشت:

︀را﹐﹡﹢ار؛ ج٧٢، ص٥٩. ١. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 
.﹟﹫﹆︐﹞ ﹤︊︴ ﹫︡ ر︲﹩؛︠  ٢. ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥؛︨ 

٣. ﹨﹞︀ن.
ّ︣ ︻︀﹝﹙﹩؛ و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج٧، ص٢٦٦.  ﹫  ︫.٤

︕ ﹤﹫︊︫ ︤ی﹫
برخى از موضوعات اجتماعى براى اينكه به يك هنجار تبديل شوند، بايد مورد ارزيابى حسى و ميدانى قرار گيرند؛ وگرنه نوع تعامل 
با آن موضوع مشخص نخواهد شد. همان طورى كه نگاه فرضيه اى و حدسى در چارچوب استنباطى احكام شرعى علم آور نيست، 
در مسائل اجتماعى نيز نمى توان به عنوان تكيه گاهى مطمئن براى نهادينه سازى يك الگوى معنوى، اخالقى و فرهنگى از آن 
استفاده كرد. مسئله مديريت اجتماعات دينى اي مانند نماز جماعت، اعتكاف ايام البيض رجب و شب هاى ماه رمضان نيز چنين 

است و با روش ميدانى و حسى روشمند و قاعده مند مي شود.
جايگاه اين گونه تظاهرات و اجتماعات معنويت محور، هنگامى مشخص مى شود كه در تقابل با فرهنگ معارض مقايسه شوند. 
غرب متمدن هنگامى كه با خأل شديد معنويت مواجه شد، دست به كار توليد و حمايت از معنويت بدون دين و بدون اعتقاد به مبدأ و 
معاد زد؛ زيرا فطرت اجتماعى نوع بشر همچون فطرت فردى طالب و تشنه معنويت است و هيچ ابزار و امكانى نمى تواند جايگزين و 
بديل مناسبى براى اين عطش دائمى باشد. بروز تفكرات نهيليستى، عرفان هاى نوظهور، گرايش به بودائيسم و... همگى حكايت 

از همين نكته دارد.
متأسفانه در دوره اى از انقالب اسالمى، معنويت هاى غربىـ  به خصوص در عرصه رسانه اىـ  به عرصه فرهنگى وارد شد كه ضربه 
فراوانى را به هنجارهاى معنويت دين محور وارد كرد؛ اما بازگشت دوباره مردم به اجتماعاتى از اين دست، نويد احياء دوباره فرهنگ 
عميق دينى را در خود داشت. با توجه به اين نكته بايد اذعان كرد كه استمرار قدرتمند اين نوع هنجارهاى معنوى را بايد در فهم دقيق 
و عميق ابعاد اين عمل دينى دريافت. اعتكاف چنان كه در آيات شريفه نيز وجود دارد نوع خاص خلوت گزينى آن هم در خانه خدا، 

يعنى مسجد است1 كه اين نكته، اول الكالم اين فرايند انسان ساز معنوى است.
بنابر فرمايش روايات شريفه چنان كه محاسبه و مراقبه نفس در هر شبانه روز براى هر مؤمنى ضرورت دارد، اجتماع اعتكاف نيز اين 
خصوصيت را دارد كه جمعيت مؤمنين با خلوت گزينى جمعى كه شباهت فراوانى با اعمال حج اكبر دارد، شروع به محاسبه و مراقبه 

رفتارى شخصى و جمعى خود نمايند؛ نكته اى كه شايد كمتر در اين گونه اجتماعات مورد اعتنا و توجه است.
فرصت ســه روزه اعتكاف، هرچند كه در مجموع، زمان قابل توجهى نيست اما فرصت مناسبى براى زمينه سازى فرهنگ دينى 
است؛ مشروط بر آن كه مديريت اين مراسم اصول اساسى اعتكاف را رعايت كند؛ از جمله آنكه بنابر فرمايش مقام معظم رهبرى 

نبايد برنامه هاى جمعى مانع برنامه فردى معتكفان گردد2 كه ضربه زيان آوري در اعتكاف است. 
اولياء حقيقى خداوند تبارك و تعالى، يعنى ائمه معصومينt فرصتى براى الگوسازى مديريتى اجتماعات نيافتند و بشر راه گم كرده 
 tامروز هم هرچه تالش مى كند مانند غريق در مرداب است. با وجود اين بايد روى به تجاربى آورد كه مبتنى بر روايات اهل بيت
است تا از اين رهگذر فوايد و منافع بيشترى براى اهالى دين و مذهب فراهم شود. طرح مباحثى اخالقى با استفاده از اساتيد طراز 
اول اخالق در هر ناحيه باعث بهره مندي بيشتر معتكفان خواهد شد. همچنين تجربه نشان داده است كه تبليغ چهره به چهره آثار 
پربركت ترى نسبت به بقيه روش هاى تبليغى دارد؛ لذا چنان كه تاكنون مرسوم بوده است، اين نوع تبليغ با قدرت و قوت بيشتر و البته 

با زمينه سازى بهتر مورد عنايت و توجه قرار بگيرد. 

پى نوشت ها:
ِ︡ ︋ ﹆︣ه ، ١٨٧ ︖ِ ـَ َ︧ ـَِ﹊ُ﹀﹢ن َ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ ﹠﹫︡ه ا﹛︋ ︺︱﹩ از ﹝︧﹢﹜﹫﹟ ١.َوأَ﹡ُ︐﹛ ْ َ︻ ﹢︋﹩ ا︨️ و︫   ︠️︮︣﹁ ﹈ ︿﹚︐﹞ ا︗︐﹞︀ع ﹨︤اران ﹡﹀︣ در ︗︀﹨︀ی ﹤﹋ ﹤︣﹎︀ر︫﹩︋ ﹊﹠﹛: ا﹀  ︨﹈ - ︀﹁︀﹊︐︻ا﹝﹢ر ا ﹟ط - در ا﹢︋︣﹞ ﹟﹫﹛﹢︧﹞ ﹤ ︋︀︗ ﹟﹫﹝﹨ ﹟﹞ .٢

 ︀ ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︗﹠︊﹩ ﹝︣ا﹋︤ ا︻︐﹊︀ف، ︗﹢ری ﹡︊︀︫︡ ﹋﹥︋   ︋﹟ا ﹜﹠﹊ ﹊﹠﹠︡؛ ﹜﹊﹟ ﹝﹟ ﹝﹫﹢ا﹨﹛ ︻︣ض︋  ﹫︪︐︣ ا︨︐﹀︀ده︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︗﹞︺﹩ ای ﹝﹫﹍︢ار﹡︡ ﹋﹥ ﹝︓ً﹑ ا﹁︣اد،︋   ︋︀︐︮︣﹁ ﹟در ا ،︡︗︀︧﹞
﹫︡ا ﹋﹠︡. ︠﹙﹢ت ﹨︣ ﹋︡ام از ﹝︺︐﹊﹀﹫﹟ ﹝﹠︀﹁︀ت︎ 
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  1. تبليغ چهره به چهره را تعريف كنيد و درباره ســابقه و جايگاه آن 
توضيحاتى بفرماييد.

مى توان گفت تبليغ چهره به چهره يعنى ســخن گفتن يك نفر با شــخص 
ديگر در يك مكان، به صورت رودررو و به جهت تأثيرگذارى مطلوب دينى بر 

احساس، انديشه يا رفتار او. 
سابقه تبليغ چهره به چهره در اسالم به اوايل بعثت رسول خدا بر مى گردد 
كه منبر، كالس و تبليغ به صورت رســمى نبوده است. وجود نازنين پيامبر 
عظيم الشأن اسالم به صورت مخفيانه در مكان هاى مختلف با افرادى 
كه اندك زمينه اى داشتند به طرق مختلف ارتباط مى گرفتند و دين الهى را به 
آنان مى رساندند؛ مانند بالل حبشى، عبداللّـه بن مسعود، ابوذر و خاندان ياسر.

در اهميت و جايگاه تبليغ چهره به چهره همين بس كه يكى از داليلى ممنوع 
شدن سب  حضرت على توسط عمر بن عبدالعزيز، تبليغ چهره به چهره 
استادش يعنى عبيداللّـه بوده است. با اين شرح كه عمربن عبدالعزيز در زمان 
طفوليت روزى مشــغول بازى با بچه هــاى ديگر بوده و طبق معمول به هر 
بهانه اى همراه با بچه هاى ديگر، امام على را لعن مى كرده اســت. اتفاقًا 
اســتادش مى شــنود و در هنگام درس او را تحويل نمى گيرد و مشغول نماز 
خواندن مى شود. عمر بن عبدالعزيز متوجه ناراحتى استاد مى شود. استاد پس از 

نماز نگاه خشم آلودى به او افكنده و مى گويد: از كجا مى دانى كه خداوند 
پس از آنكه از اهل بدر و بيعت رضوان راضى شــده بود، بر آنها 

غضب كرده و آنها مستحق لعن شده اند؟
او جــواب مى دهد: در اين باره چيزى نمى دانم. اســتاد 
دوباره مى پرســد: پس به چه علت على را لعن 

مى كنى؟ 
عمر بن عبدالعزيز از 

︣ و ا﹝︀﹝︀ن ︋﹢د  ︣ه ︫﹫﹢ه ︎﹫︀﹝︊  ﹤︋ ︣ه  ︼ـ﹫﹚︊︑
️ ا﹐︨﹑م وا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ﹡︷︣ی: ︖

به كوشش ياسر دهاقان

نخستين و كارآمدترين روش تبليغ، تبليغ چهره به چهره است. پيامبر 
اكرم در آغازين روزهاى بعثت به دنبال دل هاى آماده اى مانند بالل 

و ابوذر و عّمار ياسر مى گشتند تا حقايق دين را چهره به چهره به آنان 
ابالغ كنند. هر فّنى مهارت هايى دارد و فّن تبليغ چهره به چهره نيز فوت 

و فّنى دارد كه نيازمند فراگيرى است. براى آشنا شدن با برخى از اين 
مهارت ها به سراغ حجت االسالم والمسلمين صمد نظرى، يكى از اساتيد 

برجسته عرصه تبليغ رفتيم. ايشان معاون پژوهشى مركز تخصصى 
تبليغ هستند.

عمــل خويش عذرخواهى و توبه مى كند و قــول مى دهد، ديگر اين عمل را 
تكرار نكند. در نتيجه در زمان خالفتش، جلوى سّب امام على را مى گيرد.

  2. با توجه به ســيره پيامبران و ائمه اطهارنكاتى كاربردى درباره 
تبليغ چهره به چهره بفرماييد.

انبياء الهى و ائمه اطهاردر تبليغ چهره به چهره فرقى بين اشــخاص قائل 
نمى شــدند. امام على با فردى مثل همام، كه كامًال تشنه فرهنگ ناب 
اسالم و معارف نورانى آن است و عبدالرحمن بن ملجم مرادى(قاتل خودش 
 كه شقى ترين افراد است) با يك روش برخورد مى كند. امام حسن مجتبى
در برخورد با آن فرد شامى  بى ادب كه شروع به دشنام دادن حضرت مى نمايد 
و يا امام حســين در برخورد با شــخصى كه دوست دارد گناه كند و از امام 
سؤالى مى پرسد نيز با تبليغ چهره به چهره طرف مقابل خود را تحت تأثير قرار 
دادند. يكى از نكات كاربردى در اين خصوص اين اســت كه مبلغ در همه جا 
و در هــر حال و با هر مخاطبى كه اندك زمينه اى براى تأثيرپذيرى دارد، بايد 
تبليغ چهره به چهره داشته باشد؛ چه مخاطبش كامًال مذهبى و هيئتى باشد 

چه ظاهراً دور از مذهب و هيئت.
  3. الزمه تبليغ همگامى با شــرايط روز است. امروزه تبليغ چهره به 

چهره به چه شيوه هايى انجام مى شود. 
مهم ترين نكتــه در اين نوع تبليغ فرا گرفتن راه ها و روش هاى ارتباط گيرى 
با اقشار مختلف است؛ يعنى مبلغ بتواند خوب ارتباط بگيرد. اينكه اين ارتباط 
گيرى چگونه است، بسيار مفصل است؛ اما اجماًال مبلغ بايد دست كم بيست 
داستان، بيست خاطره، معما، چيســتان، لطيفه و... كه بسيار جالب، جذاب، 

تأثيرگذار و قابل طرح است را آماده داشته باشد.
  4. لطفاً درباره ويژگى هاى مبلغ چهره به چهره، موقعيت هاى مناسب 

براى اين تبليغ و شگردهاى آن توضيحاتى بفرماييد.
شرايط و ويژگى هاى مبلغ چهره به چهره:

1. هــر زمان و هر مكانــى را تبليغى بداند؛ نه اينكه تبليغ را فقط مختص ايام 
تبليغى ماه مبارك رمضان و محرم و... بداند.

2. موقعيت شناس باشد؛ يعنى بداند چه زمانى مناسب است كه با چه شخصى 
ارتباط بگيرد.

3. در گرفتن ارتباط اوليه با مخاطبان مختلف، تناســب را رعايت نمايد؛ يعنى 
بداند با مخاطب دانشجوى پزشكى ابتدا يك مسئله پزشكى مطرح نمايد و با 

دانشجوى رشته مهندسى از مسائل متناسب با او سخن به ميان آورد.
4. در تبليغ چهره به چهره حرف اول را حسن خلق و چهره گشاده و شاد مى زند.

5. تواضع و فروتنى يكى ديگر از ويژگى هاى مهم است.
6. در ابتداى بحث بايد يك مطلب كوتاه متقن علمى و جالب مطرح نمايد تا 

مقبول مخاطب واقع شود.
7. خوب به حرف طرف مقابل گوش دهد و براى او ارزش ويژه اى قائل شود.

8. حرف هــاى قابل قبول مخاطب را تأييد كند و همان اول حرف هاى طرف 
مقابل را رد نكند.

  5. مزيت هاى تبليغ چهره به چهره بر ساير شيوه هاى تبليغى را بيان 
بفرماييد.

مقام معظم رهبــرى فرمودند: «خداى متعال يك رازى در مواجهه و روبه رو 

شدن دو انسان با يكديگر قرار داده 
كه نمى دانم چيست؟ اما هست و 
اينكه يك مربى با مخاطب خود 
در يك جلســه مى نشيند و با او 
حرف مى زند كه اين صورت او را 
مى بيند و صداى او را بى واسطه 
مى شــنود و او به مخاطب خود 
رو مى كند و بــا او حرف مى زند. 
اين يك اثــرى دارد كه در هيچ 
ابزار هنرى ديگرى نيست. اين 
يك رازى اســت كه اين هم از 

خصوصيات انسان است».
در تبليغ از طريــق منبر، ارتباط 
يك طرفه است. در تبليغ از طريق 
تدريس و كالس دارى، با اينكه 
ارتباط دو طرفه است، ولى مبلغ 
نمى تواند با تك تك افراد كالس 
ارتباط بگيرد و تأثيرگذارى را باال 
ببرد. در حالى كه در تبليغ چهره 
به چهره اين ارتباط و تأثيرگذارى 

بسيار زياد است.
  6. لطفاً درباره شرايط، نكات و شگردهاى تبليغ چهره به چهره در ايام 

اعتكاف در مسجد نكاتى را بفرماييد.
در مراســم معنوى اعتكاف، به خصوص در شهر هاى كوچك و جاهايى كه 
هنوز اعتكاف جايگاه اصلى خــودش را پيدا نكرده، گاهى جوان و نوجوان از 
وقتش خوب استفاده نمى كند؛ لذا مبلغان عزيز مى توانند با برنامه ريزى صحيح 
و جذاب، هم برنامه هاى جمعى معرفت افزايى مانند تشكيل حلقه هاى معرفت، 
جلسات پرسش و پاسخ، سخنرانى، برپايى كالس با تابلو يا پاورپوينت و هم 
برنامه هاى فردى داشــته باشند. در مدت سه روز اعتكاف سعى كنند با تمام 
افراد حاضر در مراســم به نحوى و با بهانه اى ارتباط بگيردند و چهره به چهره 

تبليغ نمايند. 
براى اين كار بايد به موارد زير توجه داشته باشند:

1. در سخنرانى خود مطالبى را بگنجانيد كه مخاطب را بعد از سخنرانى وادار 
نمايد تا به سراغ شما بيايد.

2. در ســخنرانى خود سؤال يا ســؤاالتى طرح نماييد كه مخاطب به دنبال 
جوابش بيابد.

3. آدرس بعضى مطالب را به بعد از سخنرانى ارجاع دهيد.
4. مســابقه اى برگزار كنيد و سؤال طرح نماييد تا به بهانه جواب دادن با شما 

ارتباط بگيرند.
5. قبل از اعتكاف، آمار شركت كنندگان را بگيريد و ببينيد بيشتر مخاطبان چه 
كسانى هستند، چه نيازهايى دارند و چه مشكالتى دارند؛ تا از طريق طرح نياز 

و مشكل بتوانيد ارتباط بگيريد. 

﹥ ︣ه ﹁︣﹇﹩  ا﹡︊﹫︀ء ا﹜﹩ و ا﹞﹥ ا︵︀ر در ︑︊﹙﹫︼ ︣ه︋ 
︀ ﹁︣دی ﹝︓﹏   ︋﹩﹚︻ ا﹝︀م .︡﹡︫︡ ﹩﹝﹡ ﹏︀﹇ ︀ص︫︀رف ﹡﹢را﹡﹩ ︋﹫﹟ ا︺﹞ ︀م، ﹋﹥ ﹋︀﹝ً﹑ ︑︪﹠﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹡︀ب ا︨﹑م و﹝﹨
﹢دش ﹋﹥  ﹟ ﹝﹙︖﹛ ﹝︣ادی(﹇︀︑﹏︠   ︋﹟﹝︣﹛آن ا︨️ و ︻︊︡ا

︣︠﹢رد ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ︀ ﹈ روش︋  ︫﹆﹩ ︑︣﹟ ا﹁︣اد ا︨️)︋ 

 ️︧﹫ ︀︡ د︨️ ﹋﹛︋   ︋︼﹚︊﹞
︀︵︣ه،   ︠️︧﹫ دا︨︐︀ن،︋ 

﹝︺﹞︀، ﹫︧︐︀ن، ﹜︴﹫﹀﹥ و... 
︧﹫︀ر ︗︀﹜︉، ︗︢اب،   ︋﹤﹋

︑︃︔﹫︣﹎︢ار و ﹇︀︋﹏ ︵︣ح ا︨️ 
.︫︡︀ را آ﹝︀ده دا︫︐﹥︋  ﹝﹠︊︣ ﹞ ︀رت

و

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣
٥



پى نوشت: 
١. ﹝﹞︡ی ا︫︐︀ردی؛ دا︨︐︀ن دو︨︐︀ن. 

٢. ︻︊︡ا﹜ّ﹙ـ﹥︋ ﹟ ︗︺﹀︣ ﹞﹫︣ی؛ ﹇︣ب ا﹐︨﹠︀د؛ ص١٦. 
٣. ﹋﹠︤ا﹜︺﹞︀ل.

٤. ︔﹆﹥ ا﹐︨﹑م ﹋﹙﹫﹠﹩؛ ﹋︀﹁﹩؛ ج٢، ص٧٧. 
٥. ﹝﹫︤ان ا﹜﹊﹞﹥؛ ج١٤، ص٦٢٣٥. 

٦. ﹨﹞︀ن؛ ج١٣. 
٧. ﹝﹞︡ی ا︫︐︀ردی؛ دا︨︐︀ن دو︨︐︀ن؛ ج٣. 

 .︊︣ی﹋ ﹤﹆︡ ﹫︡ د︨︐︽﹫︉؛ ز﹡︡﹎﹩ ﹁︀︵﹞﹥ ز﹨︣ا︮   ︫.٨

︀ف ︫﹫︺﹥ ا︮و
︣﹇︀︋ ︀ه ا﹝︀م﹎︡از د 

سيد محمد مهدى هاشمى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

 مالك بن دينار يكى از 
وارســتگان معروف 
تاريخ اسالم مى گويد: 
«يكى از همسايگان 
ما در بستر مرگ افتاد. به بالينش رفتم. او را در 
حال احتضار ديدم. احوال او را پرسيدم و خود را 
معرفى كردم پس از لحظه اى گفت: اى مالك 
دو كوه از آتش در جلوى من قرار گرفته كه باال 
رفتن از آن و عبور از آن براى من بسيار سخت 
اســت. از بستگان او پرسيدم: اين آقا چه گناه 
آشكارى داشته است؟ جواب دادند: دو پيمانه 
براى خريد و فروش داشــت كه با هم تفاوت 
داشتند و به وسيله آنها در خريد و فروش كاال 
كم و زياد مى كرد. گفتم آن دو پيمانه را آوردند 
و آنها را شكستم. پرسيدم: حالت چطور است؟ 

در پاسخ گفت: كار من دشوارتر مى گردد».1
تو كم دهى و بيش ستانى به كيل و وزن 
روزى بود كه از كم و بيشت خبر دهند

 :قال موالنا االمام الباقر 
﹜︓﹫﹞﹤ ﹜﹞ــ︀ د︠﹏ ︻﹙﹫﹥ 
﹜﹫﹢ّد︻ــ﹥: أ︋﹙ــ︼ ﹝﹢ا﹜﹫﹠ــ︀ 
 ﹜ ِ︮ ــ﹑م ︻ّ﹠ــ︀ وأو ّ︧ ا﹜
︓﹫﹞﹤ إّ﹡︀ ﹐ ﹡︽﹠﹩   ︠︀ ﹜﹝﹚︻ی ا﹜ّ﹙ـ﹥ ا﹜︺︷﹫﹛ وا﹢﹆︐︋
﹫︀ ا﹐︋ ︺﹞﹏ و﹜﹟ ﹠︀﹜﹢ا و﹐︐﹠︀ ا﹐  ︻﹠﹛ ﹝﹟ ا﹜ّ﹙ـ﹥︫ 

︋﹢رع2
 امام باقــر به خثيمه كه بــراى خداحافظى 
خدمت حضرت آمده بود، فرمودند: از طرف ما به 
دوســتانمان سالم برسان و آنان را به پروا داشتن 
از خداى بزرگ ســفارش كن و اى خثيمه به آنان 
اعالم كن كه ما در پيشگاه خداوند براى آنان هيچ 
كارى نمى توانيــم انجام دهيم؛ مگر اينكه عمل 
كنند. و به واليت و دوســتى ما نمى رسند مگر با 

پارسايى. 
متن و محتوا

يكى از صفات بارز شيعيان ورع است. ورع در لغت به 
معناى ترس همراه ضعف است و گاهى در هريك 
از آنها استعمال مى شــود. ورع در اصطالح شرع 
خوددارى از شتاب كردن به جمع متاع دنيوى قرار 
است؛ يعنى كسى كه متصف به اين خصوصيت 
باشد، در مقابل دنيا و زينت آن خاضع نيست و از آن 
دورى مى كند. دنيا پرستى و دوستى دنيا باعث از 
بين  رفتن دين و ايمان انسان مى شود. به شخصى 
كه ورع داشته باشــد پارسا گفته مى شود. رسول 
﹩ء ُأّس و  گرامى اســالم  فرمودند: «﹜﹊﹏︫ 
ُأّس ا﹐﹞︀ن ا﹜﹢رع: براى هرچيزى پايه و اساسى 

است و پايه ايمان پارسايى است».3
پارسايى از مهم ترين خصوصيات شيعيان است. 
در حديثى نورانى از امام باقر آمده است: «قال 
اللّـــه عّز وجّل يا بن آدم اجتنب ما حرمت عليك 

تكن من اورع الناس».4
اما اين ورع چيســت؟ چگونه يك شيعه مى تواند 
آن را رعايت كند؟ امام على فرمودند: «الورع 
اجتنــاب» 5 و در حديث ديگرى اشــاره كردند: 
«ا︮﹏ ا﹜﹢رع ︑︖﹠︉ ا﹒︔︀م و ا﹜︐﹠︤ه ︻﹟ ا﹜︣ام».6 
يعنى ورع و پارســايى دورى كــردن از بدى ها، 

زشتى ها و گناهان است و شخصى پارسا است كه 
دورى كند از محارم الهى و هنگامى كه به شبهات 

برخورد، توقف كند و آنها را مرتكب نشود. 
ورع سه گونه است:

1. واجب: خوددارى از چيزهاى حرام. اين قســم 
براى تمامى مردم است.

2. راجح: توقف در تحصيل اموال شبهه ناك. اين 
نوع براى برخى از مردم است.

3. فضيلت: خــوددارى از بســيارى از مباحات 
و اختصــار بر حداقل ضروريــات. اين نوع براى 

پيغمبران، صديقان و صالحان است.
 ورع در واقع واالترين درجه جهاد در راه خداست. 
امام صادق مى فرمايند: «شيعتنا اهل الورع و 
االجتهاد». در اينجا معناى عام از كلمه ورع قصد 
شده است كه شامل ســه چيز مى شود: 1. جهاد 
ابتدايى و مبارزه و پيكار؛ 2. جهاد با نفس؛ 3. جهاد 

و تالش در راه كار و كسب علم دين.
خداوند در آيه 69 ســوره عنكبوت مى فرمايند: 
︊﹙﹠︀ و اّن ا﹜ّ﹙ـ﹥   ︨﹜﹠ّ︡﹠﹛ ︀﹠﹫﹁ ︡وا﹨︀︗ ﹟︢﹛وا»
﹝︹ ا﹜﹞︧﹠﹫﹟: كسانى را كه در راه ما جهاد كنند 
آنها را به راه خودمان هدايت مى كنيم و خدا همراه 
محسنين اســت». باالترين جهاد ها در حديث 
نبوى جهاد با نفس اســت كه فرمودند: «ا﹁︱﹏ 
﹫﹟ ︗﹠︊﹫﹥»؛ يعنى  ا﹜︖︀د ﹝﹟ ︗︀﹨︡ ﹡﹀︧﹥ ا﹜︐﹩︋ 
انسان از هوى نفس بگريزد و خود را از نفس اماره 

نجات بخشد. 
دو صفت پارســايى و اجتهاد از هم جدايى ندارند؛ 
يعنى اگر اجتهاد همراه با پارسايى نباشد، سودى 
ندارد؛ چراكه احتمال قرار گرفتن در شــبهات و 
محرمات وجود دارد. همان طور كه پارســايى و 
ورع بدون اجتهاد فايده اى ندارد؛ يعنى كسى كه 
اهل پارســايى است، بايد اهل جهاد باشد؛ حال يا 
در ميدان جنگ و يا در جهاد و تالش در راه كسب 
و كار و يا به دســت آوردن علم. پارســاى تنبل و 
عزلت نشين جزء شــيعيان محسوب نمى شود. 
اميرالمومنيــن علــى مى فرمايند: «ال ينفع 
االجتهــاد و ال ورع فيه: جهاد و تالش داشــتن 

فايده اى ندارد، اگر همراه با پارسايى نباشد». 

 حضرت آيت اللّـــه 
العظمى شيخ مرتضى 
انصــارى در تقــوا و 
پارســايى و تالش در 
راه دين زبان زد عام و خاص اســت. يكى از 
مقلدين شيخ انصارى كه تاجر بود يك عباى 
زمستانى گران بها به شيخ هديه كرد و فرداى 
آن روز در نماز جماعت شركت كرد؛ ولى ديد 
همان عباى ساده بر دوش اوست. بعد از نماز به 
محضر شيخ رفت و پرسيد آن عبا كه ديروز به 
شما هديه كردم كجاســت؟ شيخ در پاسخ 
گفت: آن را فروختم و با پول آن دوازده عباى 
زمستانى ساده خريدارى كردم و به افرادى كه 
در اين زمستان عبا نداشتند دادم. تاجر عرض 
كرد: آقاجان عبا مال شما بود و براى شخص 
شــما خريدارى كردم تا شما آن را بپوشيد نه 
اينكه آن را بفروشيد. شيخ در پاسخ گفت: إّن 
ضميرى ال يقبل ذلك؛ وجدانم چنين كارى را 
نمى پذيرد كه چنين عبايى بپوشم؛ در حالى كه 
عده اى به عباى ساده زمستانى نيازمند باشند.7

 نمونه هاى بسيارى 
از ورع و پارســايى را 
مى تــوان در ميان 
اهل بيت عصمت و 
طهارت پيدا كرد؛ براى مثال در زندگى 
كوتاه صديقه كبــرى موارد متعددى از 

پارسايى را به طور عينى مى توان ديد. 
ابن جوزى كه از علماى بزرگ حنبلى است 
نقل كرده اســت كه پيغمبر خدا  براى 
جهيزيه حضرت زهــرا  پيراهنى تهيه 
فرمود و ايشــان شب عروسى آن را پوشيد، 
در بين راه سائل از او درخواست لباسى كرد و 
حضرت لباس خود را به او داد و خود پيراهن 

كهنه را پوشيد.8
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در جهان اسباب و علل، كردار ناشايست انسان هاى آگاه، به طور 
طبيعى و تكوينى بر سرنوشت جامعه مؤثر است. شخص گناهكار، 
نــه تنها زندگى خود را تباه مى كند، بلكه جامعه را در سراشــيبى 

انحطاط و سقوط قرار مى دهد. قرآن كريم مى فرمايد:
﹤ً؛ و از آسيب و باليى كه تنها به ستمكاران  ُ︮ ︀ َ︠ َ﹟ َ︸َ﹙ُ﹞﹢ا ِ﹝ْ﹠ُ﹊ْ﹛  ِ︢ ︊َ﹟ُ ا﹜ُ ﹫ ِ︭ «َو ا︑ُُ﹆﹢ا ِ﹁ْ︐َ﹠ً﹤ ﹐ ُ︑

شما نمى رسد بترسيد».6
«فتنه» در قرآن مجيد در موارد متعددى به كار رفته اســت. گاهى به معناى آزمايش و 
امتحان و گاهى به معناى بال و مصيبت و عذاب آمده است. اين كلمه در اصل به معناى 
داخل كردن طال در كوره است تا خوبى و بدى آن آشكار شود. سپس به معناى آزمايش ها 
كه نشــان دهنده چگونگى صفات باطنى انسان ها است، به كار رفته است. همچنين در 
مورد بالها و مجازات ها استفاده شده كه باعث تصفيه روح انسان يا تخفيف گناه او است.

در آيه مورد بحث، فتنه به معناى بالها و مصيبت هاى اجتماعى اســت كه دامن همه را 
مى گيرد و به اصطالح خشك و تر در آن مى سوزند. در حقيقت خاصيت حوادث اجتماعى 
چنين است. هنگامى كه جامعه در اداى رسالت خود كوتاهى كند و بر اثر آن قانون شكنى ها 
و هرج و مرج ها و ناامنى ها و مانند آن به بار آيد، نيكان و بدان در آتش آن مى سوزند و اين 
اخطارى است كه خداوند در اين آيه به همه جوامع اسالمى مى دهد و مفهوم آن اين است: 
افراد جامعه نه تنها موظف اند وظايف خود را انجام دهند، بلكه موظف اند ديگران را هم به 
انجام وظيفه وا دارند؛ زيرا اختالف و پراكندگى و ناهماهنگى در مسائل اجتماعى، موجب 
شكســت برنامه ها خواهد شد و دود آن به چشم همه مى رود. من نمى توانم بگويم چون 
وظيفه خود را انجام داده ام از آثار شوم وظيفه نشناسى هاى ديگران بركنار خواهم ماند؛ چه 

اينكه آثار مسائل اجتماعى فردى و شخصى نيست.
اين درســت به آن مى ماند كه براى جلوگيرى از هجوم دشــمنى، صد هزار نفر ســرباز 
نيرومند الزم باشد. اگر عده اى مثًال پنجاه هزار نفر وظيفه خود را انجام دهند، مسلماً كافى 
نخواهد بود و نتايج شوم شكست، هم وظيفه شناسان را مى گيرد و هم وظيفه نشناسان را 

و همان طور كه گفتيم خاصيت مسائل جمعى و گروهى همين است.
اين حقيقت را به بيان ديگرى نيز مى توان روشن ساخت و آن اينكه نيكان جامعه وظيفه 
دارند در برابر بدان سكوت نكنند. اگر سكوت اختيار كنند، در سرنوشت آنان نزد خداوند، 
ســهيم و شــريك خواهند بود.چنان كه در حديث معروفى از پيامبر نقل شده است كه 

فرمودند:
﹫﹟ ︸︣ا﹡﹫﹛ و ﹨﹛  ︺﹞﹏ ا﹜ ﹩︐ ﹥︮︀︣وا ا﹜﹞﹠﹊︣︋   «ان ا﹜﹙ُ﹥ ︻︤و︗﹏ ﹐ ︺︢ب ا﹜︺︀﹝﹤︋ 
﹇︀درون ︻﹙﹩ ان ﹠﹊︣وه ﹁︀ذا ﹁︺﹙﹢ا ذ﹜﹈ ︻︢ب ا﹜﹙ُ﹥ ا﹜︀︮﹤ و ا﹜︺︀﹝﹤؛ خداوند عزوجل هرگز 
عموم را به سبب عمل گروهى خاص مجازات نمى كند، مگر آن زمان كه منكرات در ميان 
آنان آشكار شود و توانايى بر انكار آن داشته باشند، در عين حال سكوت كنند. در اين هنگام 

خداوند آن گروه خاص و همه توده اجتماع را مجازات خواهد كرد».
از آنچه گفتيم روشــن مى شود اين حكم هم در زمينه مجازات هاى الهى در دنيا و آخرت 

صادق است و هم در زمينه نتايج و آثار اعمال گروهى و دسته جمعى.7

 ︶﹀ و ️ ﹫︨︀︧ ︤وم﹛

حسين هرمز(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

حضرت جواداالئمه در 
حديثــى تأمل برانگيــز 
 َ︡ ِــ َ︫ مى فرمايند: «َ﹝ْ﹟ 
َ﹨ُ﹥ َ﹋︀َن َ﹋َ﹞ْ﹟ َ︾︀َب َ︻ْ﹠ُ﹥ َو َ﹝ْ﹟ َ︾︀َب َ︻ْ﹟  ِ︣ أْ﹝ــ︣اً َ﹁َ﹊
ه ؛ هر فردى در كارى  َ︡ ِــ َ︫ ِ︲َ﹫ُ﹥ َ﹋︀َن َ﹋َ﹞ْ﹟  َ︣ ﹁َ ٍ︣ أَْ﹝
حاضر باشد و آن را مكروه و ناپسند بدارد، همچون 
غايب است و اگر شخص از كارى غايب باشد، ولى 
بدان كار راضى باشد، چون فردى است كه در آن 

ماجرا حضور داشته است».1
معنا و مقصود ســخن حضرت چيست؟ چگونه 
فردى كه در انجام كارى حاضر اســت، همانند 
شخص غايب است؟ چگونه فردى كه در انجام 
كارى شركت نداشته، همانند شخصى است كه 
در آن كار حضور داشته اســت؟ آيا اين با عدل و 
انصاف الهى منافات ندارد؟ با توجه به اينكه بخشى 
از معرفت اهل بيت، تفكر در ســخنان ايشان 
است، در اين بحث درباره اين حديث بيشتر تأمل 

خواهيم كرد.

ميوه دل امــام رضا در ايــن كالم تأمل برانگيز به بيان لزوم 
حساسيت در اتخاذ مواضع دينى مى پردازند و تأكيد خاصى بر حفظ 
هويت دينى دارند. ايشــان در اين حديث به جايگاه نيت و قصد 
پرداخته اند و اثر آن را تا حدى دانسته اند كه اگرچه شخص مشغول 
به عمل نباشد، اما اگر دلش همراه با آن باشد يا رضايت به عمل به آن نداشته باشد، در ثواب 
و عقاب آن فعل شريك است. پس براى مثال وقتى ما از عمق وجود نسبت به عمل ياران 
امام حســين در كربال رضايت داريم و مى گوييم «︀ ﹜﹫︐﹠︀ ﹋﹠︀ ﹝︺﹉»، با توجه به اين 
فرمايش امام نهم، در ثواب ياران حضرت شريك خواهيم بود. همچنين اگر قصد و نيت 
︀ِرهِ   َ︭ ما يارى امام زمان در زمان ظهور ايشان است و مى گوييم «ا﹜﹙ُُ﹛َ  اْ︗َ︺ْ﹙ِ﹠﹩  ِ﹝ْ﹟  أَْ﹡
َو أَْ︻َ﹢اِ﹡﹥»، به طور حتم در فضليت ياورى حضرت شــريك خواهيم بود؛ اما اگر بر انجام 
 معصيتى رضايت داشتيم يا سكوت كرديم، سكوتى كه تأييد گنهكاران است، بدون شك 

در عقاب آنان سهيم هستيم.
حضــرت باقر در اين باره مى فرمايند: «خداوند متعال به شــعيب وحى كرد كه من 
صد هزار نفر از قوم تو را عذاب مى كنم. چهل هزار نفر از اشــرار آنان و شصت هزار نفر از 
اخيار آنان. شعيب گفت: بار خدايا نيكان را چرا عذاب مى كنى؟ فرمود: براى اينكه با بدان 
معاشرت كردند و در برابر گناه  آنان سكوت  كردند».2 بسيار جاى تفكر دارد! از صد هزار نفر 
عذاب شوندگان، شصت هزار نفر خوبان اند؛ يعنى شصت درصد به سبب سكوت در برابر 

گناه، عذاب مى شوند!
︀ً ِ﹁﹫﹥ِ ؛ هر  ﹊ ِ︣ َ︫ ︀ً َ﹋︀نَ   ﹫ ِ︊ ﹇َ  ﹟َ َ︧ ْ︐َ ْ︨ اميرالمؤمنين در كالمى گهربار مى فرمايند: «َ﹝ِ﹟  ا

فردى كار زشتى را نيكو شمارد، در آن عمل شريك است».3
همچنين ايشــان در جاى ديگر، اين عده را چنين مذمت مى كند: «هر كس منكرى را 
مشاهده كند و با قلب و دست و زبانش از آن نهى نكند، او مرده اى است كه در ميان زندگان 

حركت مى كند».4

 فــردى از امــام رضا
پرسيد: به چه علت خداوند 
دنيا را [با تمامى مردم غير از 
آنانى كه بــا حضرت نوح 
بودند] غرق كرد با اينكه در ميان ايشان اطفال و 
مردمان بى گناه بودند؟ حضرت فرمودند: در ميان 
آنان اطفال نبودند؛ زيرا خداوند صلب هاى مردان و 
ارحام زنان ايشان را چهل سال (قبل) عقيم و نازا 
كرده بوده و نسلشان قطع شده بود و غرق شدند در 
حالــى كه طفلى در ميان ايشــان نبود، و خداوند 
هالك نمى كند كسى را كه گناه  نداشته باشد، و 
[عمده آنان] به جهت تكذيب پيغمبر خدا حضرت 
نوح غرق شدند و باقى آنان به سبب آنكه راضى به 
اين تكذيب بودند، غرق شــدند [چون ســكوت  
كردند و اعتراضى نكردند]؛ زيرا هر كه غايب باشد 
از امرى و راضى باشد به آن امر، مانند كسى است 

كه حاضر باشد و آن امر را انجام داده باشد.5
ما در برابر كاهلى نماز ديگران يا بدحجابى عده اى 
چه عكس العملى نشــان مى دهيم؟ امسال كه 
قســمتى از شعار سال، فرهنگ اســت، در برابر 
فرهنگ هاى غربى غيراســالمى كه هر روز در 
جامعه و محيط پيرامونى در حال گسترش است، 
چه حركتى انجام داده ايم؟ ما براى مقابله با تهاجم، 
شبيخون و ناتوى فرهنگى چه قدمى برداشته ايم؟ 
ما براى احياى سنت هاى فراموش شده اسالمى 
چه كرده ايــم؟ آيا قدمى برداشــته ايم؟ ما براى 
تشويق، ترويج و تحكيم ازدواج جوانان چه نقشى 

ايفا كرده ايم؟

پى نوشت:
١ . ︣ا﹡﹩، ا︋﹟ ︫︺︊﹥؛ ︑︿ ا﹜︺﹆﹢ل؛ ص٤٥٦.

٢. ︾︤ا﹜﹩، ا︋﹢︀﹝︡؛ ﹝︪﹊︀ة ا﹔﹡﹢ار؛ ︑︣︗﹞﹥ ︻︴︀ردى؛ ص٤٥.
︀ر ا﹔﹡﹢ار؛ ج ٧٥، ص٨٢. ٣. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 

٤. ︾︤ا﹜﹩، ا︋﹢︀﹝︡؛ ﹝︪﹊︀ة ا﹔﹡﹢ار؛ ︑︣︗﹞﹥ ︻︴︀ردى؛ ص٤٥.
︡وق؛ ︻﹙﹏ ا﹜︪︣ا︹؛ ︑︣︗﹞﹥ ﹝︧︐︣﹞﹩؛ ص٧٥.  ︮﹫  ︫.٥

٦. ا﹡﹀︀ل: ٤٥.
﹫︣ازی، ﹡︀︮︣؛ ︑﹀︧﹫︣ ﹡﹞﹢﹡﹥؛ ج ٧، ص١٣٠. ٧. ﹝﹊︀رم︫ 

حوزهع علميه)حسينهرمز(طلبهسطوحعال

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٨

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣
٩ ︣︊﹠﹞ ︩﹫﹁ ﹤﹡﹢﹝﹡  ︣︊﹠﹞



پى نوشت: 
﹙︀﹜ــ﹩، ︻﹙ــ﹩؛ ︣ه در︪︠ــ︀ن ﹇﹞︣  ١.ر︋︀﹡ــ﹩︠ 

︋﹠﹩ ﹨︀︫﹛ ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ا﹜︺︊︀س؛ ص٨٧.
﹫︡ ﹝﹞︡ ﹋︀︸﹛؛ ز﹠︉ ﹋︊︣ی از   ︨﹤﹞﹑︻ ،﹩﹠٢.﹇︤و

٤٠٠︬ـ  ٤٠٧.  ︀دت؛︮  و﹐دت ︑︀︫ 
٣.د﹢ان ﹡﹏ ﹝﹫︓﹛؛ ج٥، ص ٣٢٠ـ  ٣٢١.

﹟ ﹝﹞︡ أّ︀ ا﹜︀دی   ︋﹩﹚︻ ︀ ﹈﹫﹚︻ ا﹜︧ــ﹑م
 ﹤﹆﹚ ا﹜﹠﹆﹩ ︀︋﹟  ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙ـ﹥  ︀︖﹤ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︻﹙﹩︠ 
ّ﹫︡﹡︀ و﹝﹢﹐﹡︀ إّ﹡︀ ︑﹢ّ︗﹠︀ و︑ّ﹢︨﹙﹠︀ وا︨︐︪﹀︺﹠︀   ︨︀
 ︀ ︀﹠︑︀︗︀ ︡ی ﹟ــ﹫ ﹝﹠︀ك︋  ّ︡ ︋﹈ ︻﹠︡ ا﹜ّ﹙ـــ﹥ و﹇

︀ً ︻﹠︡ ا﹜ّ﹙ـ﹥ إ︫﹀︹ ﹜﹠︀ ︻﹠︡ ا﹜ّ﹙ـ﹥.1 ﹫︗و
دل هر شيعه مى سوزد براى حضرت هادى

خدا قسمت كند صحن و سراى حضرت هادى
به شهر سامره تبعيد شد آن مظهر تقوى
مدينه نشنود ديگر صداى حضرت هادى
سر پاكش به دامان پسر در وقت جان دادن
جگر سوزد به وجه دلرباى حضرت هادى

امروز با امام عســكرى كه در تشييع بدن 
مطهر پدر گريبان چاك و سر برهنه آمد2 هم ناله 

بشويم. 
روز شــهادت امام هادى دل هــا را روانه 
 سامرا كنيم. درست اســت كه امام هادى
را در زمان معتّز ملعون با زهر مســموم كردند؛ 
اما بيشترين مصيبت و آزار در زمان پانزده سال 
خالفت متوّكل بر امام وارد شد. همان متوكلى 
 كه در اخبار غيبّيه مواليمان اميرالمؤمنين
﹠﹩ ︻︊ــ︀س: كافرترين فرد  بــه عنوان «أ﹋َ﹀︣︋ 
بنى عباس» معرفى شــده است كه در حق آل 
على و تخريب قبور ساالر شهيدان از هيچ 

جنايتى دريغ نكرد. 
امام هادى را به سامرا تبعيد كرد و با نهايت 
 ،«﹉﹫﹛︀︺ ُ︭ بى احترامى حضرت را در «︠︀ن ا﹜
كاروانســراى گدايان جاى داد3 و حضرت را در 
حبس خانگى قرار داد.4 بر اسب سوار مى شد و 
بــراى بى احترامى و خوار كردن امام، در هواى 

گرم ايشان را پياده به دنبال خود مى برد .5 
گاهى شــبانه به منزل حضرت مى ريختند و 
حضرت را تفتيش مى كردند و با وضع نامناسبى 
ايشــان را احضار مى كردند. شــايد زبان حال 

حضرت اين باشد:
يا رّب از زهر جفا سوخت ز پا تا به سرم

شعله آه برآيد همه دم از جگرم
جز تو اى خالق دادرس كسى نيست گواه

كه چه آورده جفاى متوّكل به سرم
بميرم؛ شبى هم حضرت را به بزم شراب دعوت 

كردـ  يا صاحب الزمان من را ببخش آقا: 
آن شبى را كه مرا خواند سوى بزم شراب

آمد از شدت غم مرِگ عيان در نظرم
خواست تا بر مِن مظلوم دهد جام شراب

شرم ننمود در آن لحظه ز جّد و پدرم
فرمود: شــراب هرگز داخل گوشت و خون من 
نشده است.6 نمى دانم در اين مجلس چقدر به 

حجت خدا سخت گذشت؛
اگر چه خاطر تلخى از شِب رفتن 
ميان بزم شراب عدو به سر دارم

اما شيعيان: 
به ياد بزم شراب يزيد بَر زينب
كنار تشت طال ناله بيشتر دارم

مگر چه گذشت بر عمه سادات، زينب كبرى در 
آن مجلس؟ بگويم ناله ات برود كربال: 
بزم شراب و چوب جفا و لب حسيـــن
يا رّب از اين مشاهده زهرا چه مى كند؟
فرياد زد سكينه و گفتا كه عمه جان

بنگر يزيد با سر بابا چه مى كند7
هر كه گرفتار است بگويد: مظلوم حسين

﹩﹆﹠﹛ـ︣ت ا﹝︀م ﹨︀دی ا︱ ︀دت︫
حميدرضا گودرزى(استاد سطوح عالى حوزه علميه قم)

﹝﹠︊︣  ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹁﹫︩ رو︲﹥

﹠️ ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙ـ﹥، ا﹜︧﹑م   ︋︀ ﹈﹫﹚︻ ا﹜︧﹑م
︡︖﹤، ا﹜︧ــ﹑م  ﹠️ ﹁︀︵﹞﹤ و︠   ︋︀ ﹈﹫﹚︻

︻﹙﹫﹈ ︀︋ ﹠️ أ﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟
روز وفات ام المصائب، عقيله بنى هاشــم، 
زينب كبرى  اســت. از اينجا چشم سر 
ببند و چشم دل باز كن. برويم حرم باصفاى 
عمه ســادات؛ همان بانويى كه در كربال 
دشمن دورش را گرفت و حاال هم دشمن 

دور حرمش را گرفته است. 
زينب اى آيينه زهرا نما

اى ز تو پيدا على سر تا به پا
اى مصيبت را نشانده در عزا
وى وال را كرده معنا با بال

تو صدف بودى حيا يك چادرت
پرده عصمت نخى از چادرت
گر نبودى تو نبد اسالم ناب

بود گم، ناِم بلند انقالب
بس كه سازش ناپذيرى كرده اى
در اسيرى هم اميرى كرده اى؟

چقدر داغ ديد اين بى بى؟ داغ جدش پيامبر 
اكرم و مادرگرامى اش، صديقه طاهره 
، داغ پدرش على مرتضى و برادرش 
امام مجتبى و مصائب عظماى كربال، 

همه را مثل يك كوه تحمل كرد. 
دل زينب كجا و اين جسارت ها، جنايت ها
خدا صبرى دهد چون صبر او ما را و زهرا را

اما آن مصيبتى كه حضرت زينب را زمين 
گير كرد، آن چه كه قامتش را خم كرد، آن 

داغى كه زينب را از پا درآورد. 
گرچه جسمم شد چهل منزل كبود از تازيانه

ماند بر اندام مجروحم ز كعب نى نشانه
داغ روى داغ ديدم خون ز چشمم شد روانه

دفن كردم در دل ويرانه جسم نازدانه
قاتل زينب  كعب نى و تازيانه نبود، غم 
از دست دادن فرزند و تحمل شهادت آنها 
و غم زخم زبان و ســنگ از باالى بام نبود؛ 
آنچه كه زينب را بعد از يك سال به برادرش 

ملحق كرد، غم از دست دادن برادر بود: 
قاتلم داغ حسينم شد، نه بيداد زمانه

چون تن پاك حسينم كرده ام آخر نظاره
تو را كشتند اگر با تير و تيغ و نى برادر جان

نگاه تند اين نامرْد مردم، مى كشد ما را
آنقدر اين خواهر و برادر به هم عالقه داشتند 
كه وقتى به دنيا آمد چشــم به روى كسى 
باز نكرد تا اينكه قنداقه اش را دادند به امام 
حســين. در عوض يك جا هم باالى 
نى وقتى ســر بريده همه اسرا را نگاه كرد، 
رسيد به حضرت زينب، چشم روى هم 
گذاشــت؛ يعنى زينب ممنونتم! نمى دانم 
اينجا به زينب كبرى بيشتر سخت گذشت 
يا وقتى آمــد ميان گودى قتلــگاه و لب 

گذاشت به رگ هاى بريده. 
تو لب تشنه شدى كشته و من نيز اسير
ديگر اين قوم چه خواهند ز جان من و تو
جاى من بود به ويرانه، تو در كنج تنور

دوش در كوفه چه خوش بود مكان من و تو

 ︊︣ی﹋ ︉ ﹠︣ت ز ︱
حميدرضا گودرزى(استاد سطوح عالى حوزه علميه قم)

پى نوشت: 
١.︫﹫ ︻︊︀س ﹇﹞﹩؛ ﹝﹀︀︑﹫ ا﹜︖﹠︀ن؛ د︻︀ی ︑﹢︨﹏. 

﹢﹎﹠︀﹝﹥ آل ﹝﹞︡؛ ص١٤٠.  ٢.ا︫︐︀ردی؛︨ 
٣.︫﹫ ﹝﹀﹫︡؛ ا﹐ر︫︀د؛ ج٢، ص٤٣٨. 

٤.︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛ ︗﹑ء ا﹜︺﹫﹢ن؛ ص٩٨٢. 
٥.﹨﹞︀ن؛ ص٩٨٠. 

٦.︫﹫ ︻︊︀س ﹇﹞﹩؛ ﹝﹠︐﹩ ا﹒﹝︀ل؛ ١١٥٨ ︑︀ ١١٦٠. 
 .ّ︡﹣﹞ ︀︲ر ︡﹫ ٧.︫︺︣ از︨ 

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٠

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣
١١ ﹝﹠︊︣  ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹁﹫︩ رو︲﹥



ُ︢ب  ﹟ ︗︺﹀ــ︣ ا﹜﹞︺ ّ﹏ ︻﹙﹩ ﹝﹢︨ــ﹩︋   ︮﹜ا﹜ّ﹙ـــ
︀ق  ّ︧ ــ︖﹢ن وُ︸َ﹙﹛ ا﹜﹞︴︀﹝﹫︣ ذی ا﹜ ّ︧ ﹁﹩ َ﹇︺︣ ا﹜
ِِ︋َ﹙﹅ ا﹜ُ﹆﹫﹢د وا﹜َ︖﹠ــ︀زة ا﹜﹞﹠︀دى  ا﹜﹞︣︲ــ﹢ض 

︻﹙﹫︀︋ ّ︢ل ا﹖︨︐﹀︀ف.1
ســالم ما به آن امام مظلومى كه در قعر زندان ها 
و تاريكى سياه چال ها شكنجه اش كردند. سالم 
ما به آن امامى كه ســاق پاهايش را با حلقه هاى 

زنجير خرد كردند و جنازه اش را با ذلت آوردند.
حاال هر كه گرفتار اســت، آقايــش را صدا بزند 
كه باب الحوائج اســت. يا باب الحوائج، يا موسى 

بن جعفر.
سالم ما به امامى كه صيد زندان شد
ميان اوج بال كوه صبر و ايمان شد
سالم ما به نمازى كه حلقه زنجير
به جاى دانه تسبيح مونس آن شد
سالم ما به نوايى كه همچو آه على
ميان قعر سيه چال خصم پنهان شد

قربــان آن آقايى كه دائماً او را از اين زندان به آن 
زندان مى بردند: ُينَتَقُل من ِسجٍن إلى سجن.

به سياه چال و زندان چه خوش است شور و حالم
كه گذشته با تو يارب شب و روز ماه و سالم
چه غم از فراق ياران كشدم به روزگاران

كه محيط حبِس دشمن شده محفل وصالم
در اوايل، مناجاتــش با خدا اين گونه بود. آيا امام 
جايى براى عبادت يافته بود، نمى دانم. در آخرين 
زندان، سندى بن شــاهك ملعون چه بر سر آقا 
امام كاظــم آورد كه لحن مناجاتش عوض 
شــد و فرمود: «يا ملّخص الَشَجر من بين َرمٍل 

و ماٍء و طين... َخلِّصنى من يد هارون؛ اى كسى 
كــه درخت را از بين خاك و شــن و آب خالص 
مى كنى و مى رويانى، ديگر مرا از دســت هارون 

خالص كن!» و چه زود مستجاب شد.
بنال اى دل كه زهرا نوحه گر شد

شب زندانى او را سحر شد
به شــيعيان خبر دادند امام شما را آزاد مى كنند. 
بزرگان شيعه دِر زندان جمع شده اند و منتظرند. 
يك وقت دِر زندان باز شد. چهار نفر غالم جنازه 
آقا را آوردند و يك نفر از جلوى جنازه فرياد مى زند: 
﹁﹢ه: اين امام رافضيان  ِ︣ َ﹁َ︱ــ﹤ ﹁︀︻ ّ︣ «﹨︢ا إ﹝︀م ا﹜

است». 
امام موسى جعفر كه جان فداى تنش

اگر چهار نفر شدند مشّيع بدنش
اما ال يوم كيومك يا أبا عبداللّـه. چرا؟

مشّيعين تن پاك يوسف زهرا
شدند ده تن، هنگام عصر عاشورا

چگونه تشييع كردند بدن عزيز زهرا را
به اسب ها ز ره كين نعل تازه زدند

نمى گويم با جنازه حســين زهرا چه كردند. 
همين مقدار بگويم كه وقتى زينب كبرىآمد 
گوشه قتلگاه، بدن برادر را نشناخت. زبان حالش 
اين اســت: أأنت أخى أأنت ابن أّمى؟ آيا تو برادر 

منى؟ آيا تو پسر مادر منى؟ همه بگوييم حسين.
دشمنت كشت ولى نور تو خاموش نگشت
آرى آن جلوه كه فانى نشود نور خداست

أ﹐ ﹜︺﹠﹤ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︻﹙﹩ ا﹜﹆﹢م ا﹜︷︀﹜﹞﹫﹟

﹜︸︀﹋ ﹩ ︫︀دت ا﹝︀م ﹝︨﹢
حميدرضا گودرزى(استاد سطوح عالى حوزه علميه قم)

پيش از بعثت عده اى يهودى، عده اى مسيحى 
و عموم مردم بت پرست بودند. جدايى از اخالق 
انســانى، خو گرفتن با خلق و خــوى درندگى 
و صفــات حيوانى كه ظهور و بــروز آن در زنده  
به گوركردن دختران بود، گوشه اى از دوران تيره 
و تار پيش از بعثت بود كه با مشيت و حكمت الهى 
و بعثت پيامبر اعظم، به دوران اميد و روشــنايى 
مبدل گشــت و آيين اســالمىـ  انسانى پيامبر 
اعظــم، جايگزين آداب و رســوم خرافى و ضد 
انسانى جاهليت شد. متأسفانه اين رخداد يگانه 
و بى نظير در منابع اوليه تاريخى نه تنها درســت 
نقل نشده، بلكه به اصل فلسفه بعثت لطمه وارد 

كرده است. 
درنگى در احاديث مبعث در منابع اهل سنت

به موجب آنچه در تفاســير قرآنــى و احاديث 
اســالمى و تواريخ اوليه از جمله سيره ابن هشام 
و تاريخ طبرى آمده اســت، عايشــه همســر 
پيغمبر، خواهرزادگان او عبداللّـــه زبير و عروه 
بن زبير، عمرو بن شــرحبيل و ابوميسره غالم 
پيغمبر گفته اند: جبرئيل بر پيغمبر نازل شــد و 
به وى گفت: بخوان به نام خدايت؛ «اقرا باســم 
ربك الذى خلق » و پيغمبــر فرمود: نمى توانم 
بخوانم؛ «ما انا بقارى » يا من خواننده نيســتم؛ 
«لست بقارى ». جبرئيل سه بار پيغمبر را گرفت 

و فشار داد تا بار ســوم توانست  بخواند. يكى از 
مهم ترين ايرادها بر اين گزارش اين اســت كه 
راويان اصلى اين جريان از نظر شيعه قابل اعتماد 
نيســتند. عايشه همسر پيغمبر كه شيعه و سنى 
ماجراى بعثت را در كليه منابع تفســير و حديث 
و تاريخ اسالمى بيشتر از وى نقل كرده اند، پنج 
 ســال بعد از بعثت متولد شــده است و از كسى 
هم نقل نمى كند. حديث وى به اصطالح مرسل 

است كه قابل اعتماد نيست. 
بعثت پيامبر به روايت امام هادى

دربــاره بعثت ســخنان بســيارى از حضرت 
اميرالمؤمنين در نهج البالغه نقل شده است؛ 
ولى متأســفانه سخن حضرت هادى درباره 
بعثت مورد غفلت قرار گرفته است. آن حضرت با 
اشاره به تجارت پيامبر اعظم در نوجوانى، انفاق 
اموال به دســت آمده از تجارت و ترك تجارت و 
روى آوردن به عبادت خدا، مى فرمايد: «هنگامى 
كه حضرت محمد تجارت شام را ترك كرد 
و آنچه خــدا از آن راه به وى عنايت كرده بود را 
به مستمندان بخشيد، هر روز به كوه حراء رفته، 
از فراز آن به آثار رحمت پروردگار مى نگريست 
و شــگفتى هاى رحمت و بدايع حكمت الهى را 
مورد مطالعه قرار مى داد. به اطراف آسمان ها نظر 
مى دوخت و كرانه هاى درياها، دره ها، دشت ها 

و بيابان ها را از نظر مى گذرانيد و از مشــاهده آن 
همــه آثار قدرت و رحمــت الهى، درس عبرت 

مى آموخت».
امام هادى با بيان زمينه ســازى قلب پيامبر 
براى دريافت وحى و نبــوت چنين مى فرمايد: 
«ازآنچــه مى ديد، بــه ياد عظمت پــروردگار 
مى افتاد. آن گاه با روشن بينى خاصى به عبادت 
خداوند اشــتغال مى وزيد. چون به ســن چهل 
سالگى رسيد خداوند نظر به قلب وى نمود، دل او 
را بهترين و روشن ترين و نرم ترين دل ها يافت. 
در آن لحظه خداوند فرمان داد درهاى آسمان ها 
گشوده گردد. حضرت محمد از آنجا به آسمان ها 
مى نگريست. ســپس خدا به فرشتگان امر كرد 
فرود آيند و آنها نيز فرود آمدند و پيامبر اكرم آنها 
را مى ديد. خداوند رحمت و توجه مخصوص خود 
را از اعماق آســمان ها به سر محمد و چهره 

او معطوف داشت».
پس از آن، امام لحظه نزول وحى و جبرئيل 
را اين گونــه توصيف مى فرمايد: «در آن لحظه 
پيامبــر به جبرئيــل كه در  هالــه اى از نور قرار 
داشــت نظر دوخت. جبرئيل به ســوى او آمد و 
بازوى او را گرفت و ســخت تــكان داد و گفت: 
اى محمد! بخــوان. گفت چه بخوانم؟ جبرئيل 
گفت: نام خدايت را بخوان كه جهان و جهانيان 
را آفريد. خدايى كه انسان را از ماده پست آفريد. 

﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف

︣ ا︻︷﹛ ︊﹞︀﹫︎ ️ ︋︺︓ــ
ا﹝︀م ﹨︀دی ️ روا ﹤︋ 

م. يوسفى

︧﹫︀ری   ︋را﹡﹩، ا﹝︀م ﹨︀دی﹢﹡ ︒︡ ﹟در ا
 ︣︊﹞︀﹫ ︺︓️ ﹡︊﹢ی و ︗︀﹍︀ه︎  ﹠︀ن︋  از زوا︀ی︎ 
 ︣︀ ﹑ف︨   ︠︣ ﹫︀ن ﹁︣﹝﹢ده ا︨️؛︋  ا︻︷﹛ را︋ 

﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای  ﹫︀﹝︊︣ را︋   ︎️︓︺ ﹝﹠︀︋︺﹩ ﹋﹥ ︗︣︀ن︋ 
﹡﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ره آورد آن ﹫︤ی ︗︤ ︑﹢﹨﹫﹟ و 

﹫︀﹝︊︣ ا︻︷﹛ ﹡﹫︧️.   ︎️︀  ︨﹤ ︗︧︀رت︋ 

پى نوشت:
 ١. ﹝﹞︡ی ا︫︐︀ردی، ﹝﹞︡؛ 
︨﹢﹎﹠︀﹝﹥ آل ﹝﹞︡(︮﹙﹩ ا﹜ّ﹙ـــ﹥ 
︻﹙﹫ــ﹥ وآ﹜ــ﹥)؛ ص١٠٧؛ ﹇﹞﹩، 
︫﹫ ︻︊︀س؛ ﹝﹠︐﹩ ا﹒﹝︀ل؛ ج٢، 

ص٢٥٠.
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﹫﹁ ﹤
﹡﹢﹝
﹡ 

 ︣︊﹠
﹞



بخوان كه خدايت  بزرگ است. خدايى كه با قلم 
دانش آموخت و به انســان چيزهايى ياد داد كه 

نمى دانست ».
امــام دهم بــا توصيف يكــى از زيبا ترين 
صحنه هاى بعثت نبــوى، اوج و عظمت پيامبر 
اعظم را بيان كرده انــد: «پس از دريافت وحى، 
حضرت محمد از اين كه مبادا قريش و مردم 
مكه نبوت او را تكذيب كنند و به جنون و تماس 
با شيطان نسبت دهند، هراسان و مضطرب بود. 
در اين حال بــا اراده  خداوند كوه ها و صخره ها 
و سنگالخ ها به ســخن آمده، خطاب به پيامبر 
مى گفتند: السالم عليك يا حبيب اللّـه السالم 
عليك يا ولى اللّـه السالم عليك يا رسول اللّـه».
در پايان امام على النقىq با بيان جانشينى على

 مى فرمايد: «پس از آن نيز پيروانت  به وسيله 
جانشين تو على    بن  ابيطالب از نعمت دين اسالم 
بهره مند خواهند شــد. دانش هاى تو به وسيله 
دروازه شهر حكمت و دانشت على بن ابيطالب در 
ميان بندگان و شهرها و كشورها منتشر مى گردد. 
 rبه زودى ديدگانت  به وجود دخترت فاطمه
روشن مى شود و از وى و همسرش على، حسن 
و حسين كه سروران بهشتيان خواهند بود، پديد 
مى آيند. دين تو در نقاط مختلف جهان گسترش 
مى يابد. دوستان تو و برادرت على پاداش بزرگى 
خواهند يافت. لواى حمد را به دست تو مى دهيم 
و تو آن را به برادرت على مى ســپارى. پرچمى 
كه در ســراى ديگر همه پيغمبران و صديقان و 
شــهيدان در زير آن گرد مى آيند و على تا درون 
بهشت پرنعمت، فرمانده آنها خواهد بود. حضرت 
محمد پرســيدند: «خدايا! على بن ابيطالب 
كه او را به من وعده مى دهى كيست؟ آيا او پسر 
عم من اســت؟ ندا رسيد: اى محمد! آرى. على 
بن ابيطالب برگزيده من اســت كه به وسيله او 
اين دين را پايــدار مى گردانم و بعد از تو برهمه 

پيروانت  برترى خواهد داشت».
در اين حديث نورانى، امام هادى بسيارى از 
زواياى پنهان بعثت نبوى و جايگاه پيامبر اعظم 
را بيان فرموده است؛ بر خالف ساير منابعى كه 
جريان بعثــت پيامبر را به گونه اى نقل مى كنند 
كه ره آورد آن چيزى جز توهين و جســارت به 
ساحت پيامبر اعظم نيست. جاى شگفتى است 
كه مفسران اسالمى از اين حديث  شريف و نقل 
آن درتفسير سوره علق غافل مانده اند؛ با اينكه 
اين حديث نكات جالب و تازه اى از تاريخ حيات 
پيغمبر را بازگو مى كند، كه  بايد مسلمانان از آن 

مطلع شوند. 

بدون شك يكى از عوامل مهم در موفقيت پيامبر 
اعظم و رشد و تثبيت اسالم در ︗︤︣ة ا﹜︺︣︋﹩ كه 
غوطه ور در لجن هاى فساد اخالقى و اعتقادى 
بود، حضور بزرگ مردى به نام ابوطالب است كه 
سد منيع و حصن حصينى در برابر ياوه گويى ها 
و توطئه هاى مشركان آن دوران بود. متأسفانه 
گروهى كم اطالع يا مغرض، حضرت ابوطالب را 
مورد بى مهرى و توهين قرار داده اند، به گونه اى 
كه آن حضرت را كافر و جهنمى معرفى كرده اند؛ 
در حالى كه در بازخوانى منابع فريقين، حضرت 
ابوطالب نه تنها شخصيتى باعظمت و باكرامت 
و مؤمن و مسلمان معرفى شده، بلكه اعتقاد وى 
به توحيد، نبوت و امامت نيز كامًال مشهود است 
كه اين نشان دهنده اعال مراتب ايمان وى است.

﹤︺﹫    ︱︣ت ا︋﹢︵︀﹜︉ در ︑︣اث︫ 
ايمان و اسالم حضرت ابوطالب در تراث شيعى 
اجماعى است و جاى هيچ گونه خدشه و شبهه اى 
در آن نيست. شيخ طوسى در اين باره مى نويسد: 
از امام صادق و امام باقر نقل شــده است كه 
ابوطالب مســلمان بوده اســت. شيعيان بر اين 
مطلب اجماع دارند و در آ ن اختالفى ندارند. آنان 
داليل قطعى بر اين مطلب دارند كه سبب يقين 

بر ايمان ابوطالب مى شود.1
عالمه مجلسى در اين باره مى فرمايد: «شيعيان 
بر ايمان ابوطالب و اينكه او در ابتداى امِر رسالت 
رسول خدا، به او ايمان آورده و هرگز بتى نپرستيد، 
اجماع دارند؛ بلكه او از اوصياى حضرت ابراهيم 
بود. اين مطلب به اندازه اى نزد شــيعه مشهور 
است كه حتى دشمنان شــيعه نيز اين اعتقاد را 
به شيعه نسبت مى دهند و روايات متواتر از طرق 

خاصه و عامه، بر ايمان او وارد شده و بسيارى از 
دانشمندان و محدثان ما درباره ايمان ابوطالب 
كتاب مستقل تأليف كرده اند، به گونه اى كه اين 
مطلب بر كسى كه در كتاب هاى رجالى تحقيق 

مى كند، پوشيده نيست».2
اما پيشوايان وهابيت، همانند ابن تيميه، محمد 
بن عبدالوهــاب و همفكران آنان، به دليل كينه 
و دشــمنى با امير مؤمنان علــى اصرار بر 
كافردانســتن جناب ابوطالب و مطرح كردن آن 
در شــرايط مختلف دارنــد و در اين قضيه دچار 
بى انصافى و غرض ورزى شده اند كه به برخى از 

سخنان آنان اشاره مى شود:
ابن تيميه مى گويد: شــيعيان به عباس عموى 
رســول خدا ايراد مى گيرند؛ در حالى كه ايمان 
او به صورت متواتر نقل شــده است و ابوطالب را 
ستايش مى كنند؛ در حالى كه به اتفاِق اهل علم، 
كافر مرده است؛ چنان كه احاديث صحيح بر اين 

مطلب داللت مى كند.3
همــو در جايى ديگــر با واردكردن شــبهه بر 
خدمات و زحمات ابوطالب به اســالم و پيامبر 
مى نويسد: «ابوطالب، رسول خدا را به سبب 
خويشاوندى و پيوند نســبى كمك مى كرد نه 

براى خداوند و تقرب به او».4
همچنيــن محمد بن عبدالوهاب مى نويســد: 
«ابوطالب كافر ُمرد و على رغم اصرار رسول خدا 

به دليل ترس از ننگ، ايمان نياورد».5
اين در حالى اســت كه ادله فراوانى براى اثبات 
ايمان حضرت ابوطالب و بلكه اعال مراتب ايمان 
وى وجود دارد كه مهم ترين آنها سخنان و اشعار 
حضرت ابوطالب در تراث اهل سنت است. آنها 

ا︋﹢︵︀﹜ـــــــ︉
︉ اــ﹞︀ن ︣ا︑  در ا︻﹑ ﹝
محمدمحسن مروجى طبسى(استاد و پژوهشگر تاريخ و كالم تطبيقى)

همگى گوياى باورهــاى واالى اعتقادى وى 
است.

   ا︔︊ــ︀ت ا︻ــ﹑ در︗ــ︀ت ا﹞ــ︀ن 
︱︣ت ا︋﹢︵︀﹜︉

الف) ابن اسحاق مى گويد: بعد از نزول آيه «تبت 
يــدا ابى لهب» و هم پيمان شــدن قريش عليه 

پيامبر، ابوطالب گفت:
أ﹜﹛ ︑︺﹙﹞﹢ا أّ﹡︀ و︗︡﹡︀ ﹝﹞︡اً 

︳ ﹁﹩ أوّل ا﹜﹊︐︉ ر︨﹢﹐ ﹋﹞﹢︨﹩︠ 
﹁﹙︧﹠︀ ورّب ا﹜︊﹫️ ُ﹡︧﹙﹛ أ﹞︡اً 
اَء ﹝﹟ ︻ّ︰ ا﹜︤﹝︀ن و﹐ ﹋ِ︣ب ّ︤ ︺﹛

آيا نمى دانيد ما محمد را پيامبرى مانند موســى 
يافتيم كه به پيامبــرى او در اول همه كتاب ها 
تصريح شده است. به خداى كعبه قسم! ما پيامبر 
را به سبب سختى ها و مشــكالت با بت عزى 

عوض نمى كنيم.6
ب) بعد از اينكه عمرو عاص به حبشــه رفت تا 
جعفر بن  ابى طالب و همراهانش را پيش نجاشى 
پادشاه حبشه رسوا كند و آنها را از پادشاه حبشه 
تحويــل بگيرد و براى مجــازات، به حجاز نزد 
مشركان برگرداند، ابوطالب نامه اى به نجاشى 
نوشت و در آن با سرودن ابياتى نجاشى را دعوت 

به عدل و احسان با آنان كرد.
ابن اسحاق نقل كرده است كه ابوطالب زمانى كه 
برخورد قريش را ديد، نامه اى به نجاشى نوشت و 
در آن ضمن ابياتى، نجاشى را به عدل و احسان 
با كســانى كه از خانواده اش به او پناهنده شده 

بودند، دعوت كرد:
  ٌ︡ ️َ ا﹜﹙ُْ︺َ﹟ أ﹡َُ﹈ ﹝︀ِ︗ وَ﹡︺﹙﹛ أ︋﹫

ُ︉ ﹋︡﹛ ﹩﹆َ︪ ﹑﹁ ،﹜ٌَ︣﹈ ا﹜ُ﹞︖︀﹡

﹥ً︴َ ْ︧ ︃ّن ا﹜ّ﹙ـَ﹥ زاَدك ︋َ َو﹡︺﹙﹛︋ 
َ﹈ ﹐ِزُب  ︋︀ّ﹚﹋ ٍ︣ ﹫ وأ﹁︺︀َل︠ 

و مى دانيم كه تو چنان خوب و كريم هستى كه از 
طرف تو به كسى كه نزد تو است، ستم نمى شود 
و مى دانيم كه خدا قدرت تو را زياد كرده اســت و 

همه اسباب نيكى و خير با تو عجين است.7
ج) حاكم با سند خود از ابن اسحاق نقل مى كند: 
ابوطالب ابياتى براى نجاشى سرود كه در آن او 
را به نيكى با پناهنــدگان و دفاع از آنان دعوت 

كرده بود:
﹫︀ر ا﹜﹠︀س أّن ﹝﹞︡ا      ︠﹜﹚︺﹫﹛
﹜︣﹞ ﹟︋ا ﹫︧﹝﹛وا ﹩︨﹢﹝﹛ ︣وز

 ﹤ ︡ی ﹝︓﹏ ﹝︀ أ︑﹫︀︋  أ︑︀﹡︀︋ 
﹜︭︺︡ی و ﹤ا﹜ّ﹙ـ ︣﹞︃  ﹁﹊﹏آ︋ 

  بايد بداند كه بهترين مردم، حضرت محمد
است و او وزير موســى و حضرت مسيح است. 
بــراى ما هدايتى آورد، مثــل هدايتى كه آن دو 
آورده اند. پس هر كدام از آنان به امر و فرمان خدا 

هدايت مى كند و حفظ مى شود.8
د) توسل ابوطالب به پيامبر براى بارش باران:

طبق اين روايت، زمانــى كه كفار قريش، الت 
و عزى را وســيله طلب باران قــرار داده بودند، 
ابوطالب فرزند برادرش را پيش خداوند وســيله 
قــرار مى دهد و به بركت او از خداوند طلب باران 
مى كند و همان طور كه از زبان ابن التين نقل شد، 
اين روايت نشــان مى دهد ابوطالب حتى قبل از 
نبوت رسول خدا به اين اعتقاد قطعى رسيده 
بود كه حضرت در آينده به مقام پيامبرى خواهد 

رسيد.
محمد بن اســماعيل بخارى نيز همين شعر را 

از زبان عبداللّـــه بن عمر نقــل كرده و تصريح 
مى كند سراينده اين شعر جناب ابوطالب است:

 ﹤ِِ︗ْ﹢َِ︋ ا﹜َْ︽َ﹞︀ُم ﹩﹆︧︐︧ ︰َ﹫َْ︋ َوَأ
︃ََراِ﹝﹏9ِ ﹚ِْ﹛ ﹥ٌ﹝َ ْ︭ ِ︔َ﹞︀ُل ا﹜َْ﹫َ︐︀َ﹝﹩ ِ︻

توسل حضرت ابوطالب به پيامبر اعظم براى بارش 
باران، يكى از گزارش هاى متواتر تاريخى است كه 
نه تنها ايمان حضرت ابوطالب را نشان مى دهد، 
بلكه نشانگر درجات عالى ايمان حضرت ابوطالب 

به ساحت بارى تعالى و پيامبر اعظم است.
و) ابوطالب و حديث يوم الدار:

جريان يوم الدار دعوت خويشــاوندان پيامبر به 
توحيــد، نبوت و امامت بود. بعــد از اين جريان، 
قريش بــه ابوطالب طعنه مى زدند. اين طعنه نه 
تنها نشان دهنده ايمان راسخ حضرت ابوطالب 
به توحيد، نبوت است، بلكه نشانگر اعال درجات 
ايمان آن حضرت، به دليــل اعتقاد به واليت و 

امامت است.
براى آگاهى بيشتر از مســتندات و داليل ايمان 
حضرت ابوطالب، به كتاب گران سنگ ﹝﹠﹫﹤ الراغب 
فى ايمان ابى طالب اثر ماندگار حضرت آيت اللّـه 

شيخ محمدرضا طبسى نجفى مراجعه كنيد.
پى نوشت:

﹫ ︵﹢︨﹩؛ ا﹜︐︊﹫︀ن ﹁﹩ ︑﹀︧﹫︣ ا﹜﹆︣آن؛ ج٨، ص١٦٤.  ︫.١ 
︀ر ا﹔﹡﹢ار؛ ج٣٥، ص١٣٩. ٢. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 
٣. ا︋﹟ ︑﹫﹞﹫﹥؛ ﹝﹠︀ج ا﹜︧﹠﹤ ا﹜﹠︊﹢﹤؛ ج٤، ص٣٥١.

٤. ﹨﹞︀ن، ج٧، ص٣٠٤.
﹟ ︻︊︡ا﹜﹢﹨︀ب؛ ﹝︖﹞﹢︻﹤ ا﹜﹞﹣﹜﹀︀ت؛ ج٤، ص٦٢ـ٦٣.  ︋︡﹝﹞ .٥

﹫︣ه ا︋﹟ ا︨︀ق؛ ج٢، ص١٣٨؛ ا︋﹟ ﹨︪︀م؛ ا﹜︧﹫︣ة  ٦. ا︋﹟ ا︨︀ق؛︨ 
ا﹜﹠︊﹢﹤؛ ج٢، ص١٩٧؛ ا︋﹟ ﹋︓﹫︣؛ ا﹜︊︡ا﹤ و ا﹜﹠︀﹤؛ ج٣، ص٨٧.

﹫︣ة ا︋﹟ ا︨︀ق؛ ج٤، ص٢٠٣؛ ا︋﹟ ﹨︪︀م؛ ا﹜︧﹫︣ة  ٧. ا︋﹟ ا︨︀ق؛︨ 
ا﹜﹠︊﹢﹤؛ ج ٢، ص ١٧٧؛ ا︋﹟ ﹋︓﹫︣؛ ا﹜︊︡ا﹤ و ا﹜﹠︀﹤؛ ج ٣، ص ٧٧.

٨. ︀﹋﹛ ﹡﹫︪︀︋﹢ری؛ ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹩ ا﹜﹫︭﹫﹟؛ ج٢، ص٦٨٠.
﹫ ا﹜︊︀ری؛ ج١، ص٣٤٢،  ﹟ ا︨﹞︀︻﹫﹏؛︮   ︋︡﹝﹞ ،︀ری  ︋.٩

ح٩٦٣.

︀ران ﹇︣ار  ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹋﹀︀ر ﹇︩︣، ﹐ت و ︻︤ی را و︨﹫﹙﹥ ︵﹙︉︋ 
︡او﹡︡ و︨﹫﹙﹥ ﹇︣ار   ︩︠﹫ ︣ادرش را︎  ﹢د﹡︡، ا︋﹢︵︀﹜︉ ﹁︣ز﹡︡︋  داده︋ 
︀ران ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹨﹞︀ن ︵﹢ر  ︡او﹡︡ ︵﹙︉︋  ︣﹋️ او از︠   ︋﹤ ﹝﹩ د﹨︡ و︋ 
︡، ا﹟ روا️ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ا︋﹢︵︀﹜︉  ﹋﹥ از ز︋︀ن ا︋﹟ ا﹜︐﹫﹟ ﹡﹆﹏︫ 

﹥ ا﹟ ا︻︐﹆︀د ﹇︴︺﹩ ر︨﹫︡ه   ︋︡ا ︐﹩ ﹇︊﹏ از ﹡︊﹢ت ر︨﹢ل︠ 
﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡. ﹫︀﹝︊︣ى︠  ﹥ ﹝﹆︀م︎  ︋﹢د ﹋﹥ ︱︣ت در آ﹠︡ه︋ 

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣
١٥ ﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف



︨﹫ــــ︣ی در
ر︗ـــ︉ ︀ل و ﹨﹢ای

على طالبى

در مخزن ال يموت، دردانه على است
 در كون و مكان، امير فرزانه على است
در كعبه قدم نهاد، تا بر همه كس  
 معلوم شود كه صاحب خانه على است

فضل در لغت ضد نقص و به معناى كمال اســت. در اصطالح به كسى كه داراى كماالت و سجاياى 
اخالقى، اجتماعى، علمى و از اين قبيل باشــد، صاحب فضل و فضيلت مى گويند؛ مانند كســى كه 
شــجاعت يا سخاوت دارد؛ اما خصيصه به معناى خصلت و ويژگى منحصر به فرد است كه افراد ديگر 
از آن ويژگى نصيبى ندارند. حضرت اميرالمؤمنين به اعتراف همگان، جامع فضايل و خصايص است.

فضايل حضرت اميرالمؤمنين آن قدر بســيار اســت كه احمد بن حنبل، پيشواى فكرى حنابله، درباره 
︀﹐︨ــ︀﹡﹫︡ ا﹜︭︀ح ﹝︓﹏ ﹝︀ ﹜︺﹙﹩   ︋﹏︀︱﹀﹛ا ﹟﹞ ﹤︋︀︭﹛ا ﹟﹞ ︡﹔ ︀﹞» :فضايــل آن حضرت مى گويد
ر︲﹩ ا﹜ّ﹙ـــ﹥ ︻﹠﹥؛ فضايلى كه با ســندهاى صحيح براى حضرت على ثابت شده است، براى هيچ 

احدى از صحابه ثابت نشده است».1

﹝﹢﹜﹢د ﹋︺︊ـ﹥ از د︡﹎︀ه ا﹨﹏ ︨﹠️
م. غروى

رف
︀︺﹞

  
︣︊﹠﹞

﹢د، ﹝﹠︀دى   ︫︀︎︣ آ﹡﹍︀ه ﹋﹥ ﹇﹫︀﹝️︋ 
ا﹜︣﹁ ﹩︀د ز﹡︡: «أ﹟ ا﹜︣︗︊ّ﹫﹢ن؟» 

﹋︖︀﹠︡ آ﹡︀ن ﹋﹥ ﹝︀ه ر︗︉ را ﹎︣ا﹝﹩ 
︣د﹡︡؟ از آن  ︣ه ﹨︀︋  دا︫︐﹠︡ و از آن،︋ 
 ﹤﹋ ︡﹡︤﹫︠︣ ا﹡︊﹢ه ︗﹞︺﹫️، ﹎︣و﹨﹩︋ 

﹡﹢ر ︗﹞︀﹜︪︀ن ﹝︪︣ را رو︫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 

گرچه همه زمان ها 
خداســت،  مخلوق 
برخى از آنها از شــرافت 
و ويژگى خاصى برخوردار 
اســت. همه ماه هاى ســال، 
پرتويى از قــدرت جهان آفرين 
است؛ اما ســه ماه رجب، شعبان و 

رمضان، لطفى ديگر دارند.
رازى كه بَِر خـلق نهفتيم و نگفتيم 

با دوسـت بگوييم كه او محـرم راز است
در كعـبه كوى تو هر آن كس كه درآيد

 از قبــلة ابـروى تو در عين نمــاز اسـت
اى مجلـسيان! سوِز دل حافظ مسكين 
از شمـع بپرسيد كه در سوز و گداز است

هفتمين ماه از ســال هجرى قمرى، رجب 
نام دارد كه نبايد فضيلت آن را ناديده گرفت؛ 
زيرا در ميان ماه هاى دوازده گانه از حرمت و 
قداستى خاصى برخوردار است. در واقع در 
قرآن كريم از چهار ماه با تعبير «حرم» يعنى 
حرمت ياد شده است كه يكى از آنها رجب 
نام دارد و در آن قتال و كشتار حرام است.

پيامبر اكــرم در عظمت ماه رجب 
︣ا﹜ّ﹙ـــ﹥  مى فرماينــد: «ر︗ــ︉،︫ 
ا﹔︮ــّ﹛». بدين دليل آن را «اصّم» 
ناميده اند كه هيچ ماهى به درجه 
عظمت آن نمى رســد. هركس 
يك روز از رجب را روزه بدارد، 
مستحق رضوان الهى است 
و روزه اش غضب الهى 
را خامــوش مى كند 
و خداوند درى از 
درهاى جهنم 
را بــر او 

مى بندد.1
در حديثى ديگر ايشان مى فرمايند: 
ماه رجب ماه بزرگ خدا است كه هيچ ماهى 
از نظر حرمت و فضيلت مثل آن نيســت. 
 َ︉ حضرت در ادامه مى فرماينــد: «اِنُ َرَ︗
 ︣ ︣ی و ر﹝︱︀ن︫  ︺︊︀ُن︫  ُ︣ ا﹜ّ﹙ـ﹥ و︫   َ︫
︐﹩؛ رجب ماه خدا اســت و شعبان ماه من  اُ﹝ُ

است و رمضان ماه امت من».2
روايــت مشــهورى در مــورد عظمت و 
اهميت مــاه رجب از پيامبــر اكرم در 
كتاب هــاى روايى شــيعه از جمله كتاب 
اقبال ســيد  بن طاووس در اعمال ماه رجب 
يا كتاب المراقبات مرحوم آيت   اللّـه ملكى 
تبريزى(ره) نقل شــده است. اين حديث به 

حديث فرشتة «داعى» مشهور است:
 َ︉ َ︭ : «اَنُ ا﹜ّ﹙ـَ﹥ َ︑︺︀﹜﹩ َ﹡ ُروَى عن النَّبىِّ
اِ︻﹩؛  ّ︡ ︀ً ُ﹆︀ُل ﹜َُ﹥ ا﹜ ﹊﹚ِ﹞َ ،﹥ِ︺َِ︋ ︀ ّ︧ ــ﹞︀ِء ا﹜ ُ︧ ِ﹁﹩ ا﹜
خداوند فرشــته اى در آسمان هفتم دارد كه 
اسمش داعى است». چرا جايگاه اين فرشته 
آسمان هفتم اســت؟ چون آسمان هفتم 
مقام حقيقت محمدى است؛ يعنى اين 
روايت بر مقام پيامبر آخرالزمان منطبق 
 ﹏َ َ︠ ︀ِذا َد است. بعد حضرت فرمودند: «َ﹁
ُ︣ َرَ︗︉، ُ﹠︀دی ذ﹜َِ﹈ ا﹜َ﹞َ﹙ُ﹈ ُ﹋﹏ُ ﹜َْ﹫َ﹙ٍ﹤ ِ﹝ْ﹠ُ﹥   َ︫
︊︀ِح؛ وقتى ماه رجب فرا مى رســد،  ُ︭ اِ﹜َ﹩ ا﹜
اين فرشــته هر شب، از سر شب تا صبح ندا 
مى دهد». آرى، خداوند آن فرشته را مأمور 
كرده است كه در اين ماه بزرگ با دل و جان 

انسان حرف هايى بزند.
ماه رجب، قبل از اســالم نيــز مورد توجه 
بوده اســت. حضرت نوح  در ماه رجب 
كشــتى  اش را حركت داد. حتى اهل مكه 
در عين بت پرستى، حرمت اين ماه را حفظ 
مى كردنــد. همچنين در گذشــته، وقتى 
درياها مــواج و رودها جارى مى شــدند و 
درختان رشد و نمو پيدا مى كردند، عرب ها 
قائل بودند موسم رجب است و آن را تعظيم 
مى كردند و طــى آن از جنگ و خونريزى 

اجتناب مى كردند.3
در همين زمينه امام كاظم مى فرمايند: 
رجب نام نهرى در بهشــت است كه از شير 
سفيدتر و از عسل شيرين تر است؛ بنابراين 
هر كس يــك روز از ماه رجب را روزه بدارد، 

خداوند از آن نهر به او خواهد نوشاند.4
همچنين آن حضــرت در روايت ديگرى 
مى فرمايند: رجب ماه عظيمى اســت كه 
خداونــد اعمال نيــك را در آن چند برابر و 
گناهان را در آن محو مى كند. پس هر كس 
يــك روز از ماه رجب را روزه بگيرد، به اندازه 
مسير يك سال از جهنم دور و هر كس سه 
روز از آن ماه را روزه بدارد، بهشت بر او واجب 

مى شود.5
حضرت امام صــادق نيز مى فرمايند: 
آن گاه كه قيامت برپا شــود، منادى الهى 
فرياد زنــد: «أ﹟ ا﹜︣︗︊ّ﹫ــ﹢ن؟» كجايند 
آنان كه ماه رجب را گرامى داشتند و از آن، 
بهره ها بردند؟ از آن انبوه جمعيت، گروهى 
برخيزند كه نور جمالشان محشر را روشن 
مى كند. بر ســر آنان تاج هاى شاهى از ُدر 
و ياقــوت قرار دارد و در طرف راســت هر 
نفر از آنان هزار فرشــته، در سمت چپ نيز 
هزار فرشــته به او كرامت و تعظيم الهى 
را تبريــك گويند. از جانــب الهى ندا آيد: 
بندگان و كنيزانم! به عزت و جاللم سوگند، 
شــما را جاى و مقام گرامــى و عطاياى 
فراوان دهم و شــما را در جايى جاى دهم 
كه از زير آن نهرها جارى اســت و شما در 
آن جاويد خواهيد بود؛ زيرا شما داوطلبانه 
براى من در ماهى كه من بزرگش داشتم، 
روزه گرفتيد. ســپس خطاب به فرشتگان 
مى فرمايد: فرشتگان من! بندگان و كنيزان 
را به بهشت داخل كنيد. در اينجا حضرت 
صادق فرمودند: اين پاداش براى كسى 
است كه گرچه يك روز از اول يا وسط يا آخر 

ماه رجب را روزه بدارد.6
در حكايتى دل نشين از پيامبر گرامى اسالم 
از زبان شخصى به نام ثوبان اين چنين آمده 
است: با رسول خدا در قبرستان بوديم. 
حضرت ايستاد و گذشت و دوباره ايستاد. 
عرض كردم: يا رسول اللّـــه چرا اين گونه 
رفتار مى كنيد؟ آن حضرت گريه شديدى 
كرد. ما هم گريه كرديم. آن گاه فرمود: اى 
ثوبان! صداى ناله اهل عذاب را شــنيدم. 
بــر آنان رحم كردم، دعا كــردم و خداوند 
عذاب آنان را تخفيف داد. ســپس فرمود: 
اى ثوبان! اگر كسانى از اهل اين قبرستان 
كــه در عذاب اند، يــك روز از ماه رجب را 
روزه گرفته بودند و يك شب را تا صبح قيام 

مى كردند و 
عبــادت  بــه 

 ، ختنــد ا د مى پر
عــذاب  قبرهــا  در 

نمى شدند.7
در كتاب اقبــال االعمال در 

مورد فضيلت مــاه رجب آمده 
اســت حضــرت آدم از خداوند 

پرسيد خدايا محبوب ترين روزها و 
گرامى ترين زمان ها نزد تو كدام اند؟ 

خداوند به وى وحى كرد: محبوب ترين 
روزها نزد من پانزدهم رجب اســت. اى 

آدم در ايــن روز بكوش تا با قربانى كردن، 
ميهمانى دادن، روزه داشتن، نيايش كردن، 
بخشش خواستن و ال اله اال اللّـــه گفتن به 
من تقرب جويى. چنيــن تقدير كرده ام كه 
فرزندى از احفاد تو را به پيامبرى برانگيزم و 
روز نيمه رجب را به او و امتش اختصاص دهم 
كه در آن روز چيزى از من نخواهند، جز آنكه 

بدانان ببخشم.8
كوتاه سخن اينكه رجب المرجب، عيد اولياى 
الهى، بهار راز و نياز و عبادت، موسم خضوع 
و خشــوع به درگاه الهــى، موعد حضور و 
خواســتن و نيز زمان قــرار صالحان با 

معشوقشان، حق تعالى است.
پى نوشت:

︡وق؛ ﹁︱︀﹏ ا﹔︫︣ ا﹜︓﹑︔﹤؛ ص٢٤.  ︮﹫  ︫. ١
﹟ ︵︀ووس؛ ا﹇︊︀ل ا﹐︻﹞︀ل؛ ج٣،   ︋︡﹫  ︨.٢

ص١٩٠.
٣. ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹝﹫﹆︀ت ︕، س١٤، ش١٦، 

︑︀︋︧︐︀ن ١٣٧٥، ص٢٢ـ٢٣.
﹟ ︵︀ووس؛ ا﹇︊︀ل ا﹔︻﹞︀ل؛   ︋︡﹫  ︨.٤

ص٦٣٥.
٥. ﹨﹞︀ن، ص٦٣٤.
٦. ﹨﹞︀ن، ص٦٣٠.

٧. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ ︀را﹐﹡﹢ار؛ 
ج٩٧، ص٢٦.

 ﹫ ٨. ﹝﹙﹊﹩ ︑︣︊︤ی،︫ 
︗﹢اد؛ ا﹜﹞︣ا﹇︊︀ت؛ 

ص١١٦.
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﹝﹠︊︣  ﹝︺︀رف



ابن عســاكر شافعى و سيوطى شافعى به نقل از 
ابن عباس مى گويند: «﹡﹆﹙️ ﹁﹩ ︻﹙﹩ ︔﹑ث ﹝︃ة 
آ﹤؛ در حق على ســيصد آيه در قرآن نازل شده 

است».2
بــا اين وصف، آن حضــرت داراى خصايص و 
ويژگى هايى است كه احدى در آن حظ و نصيبى 
ندارد. از جمله خصايص آن حضرت، والدت در 
كعبه اســت كه از جمله مسائل متواتر تاريخى 
بين فريقين اســت؛ اما متأسفانه امروزه پيروان 
بنى اميه سعى در تشكيك و شبهه افكنى در اين 

باره دارند.
مرحوم شــيخ مفيــد(ره) در كتاب هاى متعدد 
خود آورده اســت: «قبل و بعد از حضرت على

، احدى در درون بيت اللّـه الحرام چشم به 
جهان نگشود و اين عنايتى بود از خداوند براى 

3.«اميرالمؤمنين
از  ﹋︺︊ـ﹥  در  ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫ـ﹟  و﹐دت   

ا﹨﹏ ︨ـ﹠️ دـ︡﹎︀ه 
در طــول تاريخ، علماى بزرگ اهل ســنت از 
مذاهب فقهى و كالمــى گوناگونى بر والدت 
حضرت اميرالمؤمنين در كعبه اذعان كرده اند 

كه به مهم ترين آنها اشاره مى كنيم.
حاكــم نيشــابورى شــافعى متوفــاى 405 
هجــرى مى گويد: «﹁﹆︡ ︑﹢ا︑ــ︣ت ا﹐︠︊︀ر ان 
️ أ︨ــ︡ و﹜ــ︡ت أ﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹩  ﹠  ︋﹥﹝︵︀﹁
︋﹟ أ︋﹩ ︵︀﹜︉ ﹋︣م ا﹜ّ﹙ـ﹥ و︗﹥ ﹁﹩ ︗﹢ف ا﹜﹊︺︊﹤؛ 
روايات متواترى هســت كه فاطمه بنت اسد، 
حضرت على را در درون كعبه به دنيا آورده 

است».4
زمانى كه جايگاه علمى حاكم نيشــابورى نزد 
اهل سنت تبيين شــود، اهميت ادعاى حاكم 
نيشابورى درباره والدت حضرت اميرالمؤمنين 
نيز روشــن خواهد شــد. ذهبى سلفى از حاكم 
نيشابورى با عنوان «پيشــواى محدثان» ياد 
مى كند.5 ابوالفداء دمشــقى مى گويد: «حاكم 
نيشابورى، پيشواى اهل حديث در عصر خويش 

بوده است».6
حافظ گنجى شــافعى متوفــاى 658 هجرى 
مى گويــد: «و﹜ــ︡ أ﹝﹫ــ︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫ــ﹟ ︻﹙ــ﹩ 
﹫️ ا﹜ّ﹙ـــ﹥ ا﹜︣ام ﹜﹫﹙﹥   ︋﹩﹁ ﹤﹊﹝ ︋﹟ أ︋﹩ ︵︀﹜︉︋ 
 ﹥﹠ ﹙️ ﹝﹟ ر︗︉︨  ا﹜︖﹞︺﹥ ﹜︓﹙︒ ︻︪ــ︣ة ﹜﹫﹙﹤︠ 
︺︡ه  ︔﹙︓﹫ــ﹟ ﹝﹟ ︻︀م ا﹜﹀﹫﹏ و ﹜﹛ ﹢﹜ــ︡ ﹇︊﹙﹥ و ﹐︋ 
 ﹈﹛︢ ﹢اه إ﹋︣ا﹝︀ ﹜﹥︋  ﹫️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ا﹜︣ام︨  ﹝﹢﹜﹢د ﹁﹩︋ 
و إ︗﹑﹐ ﹜﹞﹙﹥ ﹁﹩ ا﹜︐︺︷﹫﹛؛ على بن ابى طالب 

در شب جمعه، ســيزدهم رجب در درون بيت 
الحرام به دنيا آمد. جز على، نه قبل از او و نه بعد 
از او، تا به حال در تاريخ، كسى در درون كعبه به 

دنيا نيامده است».7
درباره جايگاه حافــظ گنجى بايد گفت حاجى 
خليفه حنفى مذهب، از گنجى شافعى به «شيخ 

الحافظ» تعبير مى كند.8
شاه ولى اللّـــه دهلوى ســلفى متوفاى 1176 
 هجرى،  قضيه والدت اميرالمؤمنين على
در درون كعبه را امرى قطعى و مســلم مى داند 
و مى نويســد: «︑﹢ا︑ــ︣ت ا﹔︠︊ــ︀ر إن ﹁︀︵﹞﹤ 
️ أ︨ــ︡ و﹜︡ت أ﹝﹫︣ ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ ︻﹙﹫︀ ﹁﹩ ︗﹢ف  ﹠︋
ا﹜﹊︺︊﹤ ﹁︅﹡﹥ و﹜︡ ﹁﹩ ﹢م ا﹜︖﹞︺﹤ ︔︀﹜︒ ︻︪︣ ﹝﹟ 

 ﹥﹠  ︨﹟﹫︓﹚︓ ︺︡ ︻︀م ا﹜﹀﹫﹏︋  ︫︣ ر︗︉︋ 
 ︡أ ︀﹫﹁ ︡﹛﹢ ﹜﹛ ا﹜﹊︺︊﹤ و ﹩﹁

︺︡ه».9 ︨﹢اه ﹇︊﹙﹥ و ﹐︋ 
ســلفى،  آلوســى 
 1 2 7 0 ى فــا متو
وقتــى  هجــرى، 
بــه قضيــه والدت 
على اميرالمؤمنيــن 

 در كعبه مى رسد، 
«﹋ــ﹢ن  مى گويــد: 

 ﹤︗ا﹐﹝﹫︣ ﹋︣م ا﹜ّ﹙ـــ﹥ و
﹫︐﹥، ا﹝︣ ﹝︪ــ﹢ر ﹁﹩  و﹜︡ ﹁ــ﹩︋ 

ا﹜︡﹡﹫ــ︀ و ذ﹋︣ ﹁﹩ ﹋︐︉ ا﹜﹀︣﹆﹫﹟ ا﹜︧ــ﹠﹥ و 
ا﹜︪ــ﹫︺﹥... و ﹜﹛ ︐︪︣ و︲︹ ︾﹫︣ه ﹋︣م ا﹜ّ﹙ـــ﹥ 
﹏ ﹜ــ﹛ ︑︐﹀﹅ ا﹜﹊﹙﹞﹤  و︗﹥ ﹋﹞︀ ا︫ــ︐︣ و︲︺﹥︋ 
︻﹙﹫﹥؛ اينكــه اميرالمؤمنين در درون كعبه 
به دنيا آمده اســت، شــهرت جهانى دارد و در 
كتاب هاى شــيعه و سنى آمده اســت. غير از 
اميرالمؤمنين، براى كسى همچنين اتفاق 
نظرى نيســت كه در درون كعبــه به دنيا آمده 

باشد».10
︊﹫﹥ ︨︀زی  ︫﹤︊  ︫  

با وجود ســخنان صريح علماى اهل ســنت 
از جمله ســلفى ها، پيروان مكتــب بنى اميه با 
شبهه پراكنى، ســعى در مخدوش كردن اين 
خصيصــه و ويژگى دارند و مهم ترين شــبهه 
آنان در اين زمينه اين اســت كه شخصى به نام 

«حكيم بن حزام» در كعبه به دنيا آمده است.
اين شبهه اشكاالت فراوانى دارد، از جمله:

اوًال: اين مســئله با تواتر تاريخــى فريقين و 

سخنان صريح علماى فريقين در تضاد آشكار 
است.

ثانياً: وى پسرعموى زبير است و تالش دودمان 
بنى اميه و آل زبير در فضيلت تراشــى براى وى 

بوده است.
ثالثًا: يك روايت و گزارش مسند نيز در اين باره 

وجود ندارد.
گفتنى است عالمه بزرگوار سيدجعفر مرتضى 
عاملى(ره) در كتاب الصحيح من ســيرة النبى 
االعظــم و الصحيــح من ســيرة االمام على 
به تفصيل اين مسئله را نقد و بررسى كرده است.

دشــمنى هاى پيروان بنى اميه در حال حاضر 
بــا اهل بيتt به ويژه فضايــل و خصايص 
آن حضــرت، جمله جميل و ماندگار خليل 
بن احمد فراهيدى درباره مظلوميت 
حضرت اميرالمؤمنين را به 
ياد مى آورد: «﹝︀ذا أ﹇﹢ل 
 ﹤︀﹫﹛ر︗﹏ أ︠﹀️ أو ﹩﹁
﹁︱︀﹙﹥ ︠﹢﹁︀، و أ︠﹀️ 
︧︡ا،   ﹤﹚︀︱﹁ أ︻︡اؤه 
 ︀﹞ ﹟ــ﹟ ذ﹫ ــ︀ع ﹜﹥︋  و︫ 
﹝ــ﹕ ا﹜︀﹁﹆﹫﹟؛ من چه 
بگويم در حــق مردى 
كــه دوســتانش از ترس 
دشمن، فضايل او را پنهان كرده اند 
و جرئت بازگوكردن فضايل او را نداشتند و 
دشمنانش هم از روى حسد، فضايل او را مخفى 
كردند. با اين همه، به قدرى فضايل او منتشر شد 

كه شرق و غرب عالم را فرا گرفت».11

پى نوشت:
 ﹜﹋︀ ︊ــ﹏؛ ص١٦٣؛﹠ ﹟  ︋︡﹝︀م ا﹞﹐١ . ا︋﹟ ︗ــ﹢زی؛ ﹝﹠︀﹇︉ ا
﹡﹫︪︀︋﹢ری، ﹝﹞︡؛ ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹩ ا﹜﹫︭﹫﹟؛ ج٣، ص١٠٧؛ 

ا︋﹟ ︻︊︡ا﹜︊︣؛ ا﹖︨︐﹫︺︀ب؛ ج٣، ص٥١.
ــ﹫﹢︵﹩،  ٢. ا︋﹟ ︻︧ــ︀﹋︣؛ ︑︀رــ د﹝︪ــ﹅؛ ج٤٢، ص٣٦٤؛︨ 
︗﹑ل ا﹜︡﹟؛ ︑︀رــ ا﹜﹙﹀︀ء؛ ص١٧١؛ ︻︧ــ﹆﹑﹡﹩، ا︋﹟ ︖︣؛ 

ا﹜︭﹢ا︻﹅ ا﹜﹞︣﹇﹥؛ ص١٩٦.
ــ﹫ ﹝﹀﹫︡(ره)؛ ج١٤، ص٤٦١؛ ﹨﹞﹢،  ﹫ ﹝﹀﹫︡؛ ﹝︭﹠﹀︀ت︫   ︫.٣

﹝︧︀ر ا﹜︪﹫︺﹤؛ ج٧، ص٥٩؛ ﹨﹞﹢، ا﹐ر︫︀د؛ ج١، ص٥.
٤. ︀﹋﹛ ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ری، ﹝﹞︡؛ ا﹜﹞︧︐︡رك ︻﹙﹩ ا﹜﹫︭﹫﹟؛ ج٣، 

ص٤٨٣.
﹟ ا﹞︡؛ ︑︢﹋︣ه ا﹜﹀︀ظ؛ ج٣، ص١٠٩٣.  ︋︡﹝﹞ ،﹩︊﹨٥. ذ

٦. ا︋﹢ا﹜﹀︡اء؛ ا﹜﹞︐︭︣ ﹁﹩ ا﹢ال ا﹜︊︪︣؛ ﹢ادث ٤٠٥.
﹟ ﹢︨︿؛ ﹋﹀︀﹤ ا﹜︴︀﹜︉، ص٤٠٧.  ︋︡﹝﹞ ،﹩︺﹁︀  ︫﹩︖﹠﹎ .٧

﹙﹫﹀﹥؛ ﹋︪︿ ا﹜︷﹠﹢ن؛ ج٢، ص١٤٩٧.  ︠﹩︗︀ .٨
︀ه و﹜﹩ ا﹜ّ﹙ـ﹥؛ إزا﹜﹤ ا﹜﹀︀ء؛ ج٢، ص٢٥١. ٩. د﹨﹙﹢ی،︫ 

︣ح ا﹜﹆︭﹫︡ة  ︣ح ا﹜︣︡ة ا﹜︽﹫︊﹫﹤ ﹁﹩︫  ︀ب ا﹜︡﹟؛︫  ١٠. آ﹜﹢︨﹩،︫ 
ا﹜︺﹫﹠﹫﹤؛ ص١٥.

﹢︫︐︣ی، ﹇︀︲﹩ ﹡﹢را﹜ّ﹙ـــ﹥؛ إ﹆︀ق ا﹜﹅؛ ج٤، ص١؛ ﹋︀︫︿   ︫. ١
ا﹜︽︴︀ء؛ ﹋︪︿ ا﹜︽︴︀ء؛ ص١٣؛ ︻﹑﹝﹥ ﹙﹩؛ ﹋︪︿ ا﹜﹫﹆﹫﹟؛ ص٢٣؛ 

﹟ ﹝﹞︡؛ ار︫︀د ا﹜﹆﹙﹢ب؛ ص٢٠٩.  ︋﹟︧ ،﹩﹝﹚د

بانوى صبر حضرت زينب  ملقب به لقب هايى است كه ژرف نگرى در آنها 
دستاوردهاى زيبا و متفاوتى به همراه خواهد داشت؛ ︻﹆﹫﹙﹥، ︻﹆﹫﹙﹥︋ ﹠﹩ ﹨︀︫﹛، 
︻﹆﹫﹙﹤ ا﹜︴︀﹜︊﹫﹟، ︻﹆﹫﹙﹤ ا﹜﹠︧︀ء، ︻﹆﹫﹙﹥ ﹇︩︣، ︻︀﹜﹞﹥ ︾﹫︣ معلمه1 و... از جمله 

القابى هستند كه رازهاى پنهانى از عظمت ايشان را بازگو كنند. 
﹩﹡︀﹝ا ️︫︣  ︨  

به نكته هايى از سبك زندگى علمى، تربيتى و عظمت روحى و معنوى ايشان 
اشــاره مى كنيم كه بسترساز دريافت القاب مورد اشاره و نمايانگر تربيت ناب 
علوى و فاطمى اســت؛ تربيتى عينى و عملى كه از همان دوران خردسالى، 
شكوفه هاى زيبايى از آن به بار نشست. روزى اميرالمؤمنين زينب را كه 
دختر خردســالى بود در آغوش خود نشانده و نوازش كرد و گفت: بگو «يك» 
و زينب با لحن شــيرين كودكانه تكرار مى كند «يك». پدر مى گويد بگو 
«دو» و زينب كه از جويبار مهر خدا آب معرفت نوشيده است، زينب كه 
به سرچشمه زالل وحى متصل است، زينب كه در دامن خداشناسى فاطمه

 رشــد كرده است، هرچند كودك است؛ اما «دو» نمى گويد و چراى پدر را 
پاسخ مى دهد كه «زبانى كه به يك گشوده شد به دو باز نمى شود». پدر خرسند 

از اين پاسخ، او را در آغوش گرفته، مى بوسد.2
در فرازى ديگر از زندگانى و در حدود شــش سالگى، همراه مادر در صحنه اى 
ديگر حاضر شــد و برگى ديگر از عظمت روحى و حمايت از واليت و امامت 
را آموخت از خطبة، عميق و آتشين مادر، درس ها آموخت، تجربه ها اندوخت 
و در سينه ســوختة خويش ضبط نمود و اين امانت و ميراث گران بها را براى 
نسل هاى آينده به يادگار گذاشت كه امروزه كتب گران سنگ تشيع، اين خطبه 

را از ايشان به يادگار دارد.3
  ز︉﹠ ﹝︺﹙﹛ ﹇︣آن 

يك سال پس از استقرار اميرمؤمنان در كوفه زنان و دختران مشتاق دانش، 
به آن حضرت پيام فرستادند و گفتند: ما شنيده ايم كه دختر شما حضرت زينب
 همانند مادرش زهرا منبع سرشار دانش و داراى علوم و كماالت است. 
اگر اجازه دهيد در صبح يكى از روزهاى عيد به محضرش حاضر شــده، از آن 

سرچشمه دانش بهره مند شويم. 
اميرالمؤمنين اجازه داد تا دختر عالمه اش، بانوان مسلمان كوفه را آموزش 
دهد و مشكالت علمى و دينى آنان را حل نمايد. زينب نيز آمادگى خود را اعالم 
نمود و بعد از ديدارهاى مقدماتى، جلسه تفسير قرآن براى آنان تشكيل داده به  

پرسش ها و شبهات آنان پاسخ گفت.4
 ︀﹨ ﹩︀︊وارث ز   

بانوى صبر و دانش دوران كودكى را در آغوش پرمهر رسالت و امامت سپرى 
كرد، دامــن عصمت و طهارت باليد و به صفات واالى انســانى و فضايل و 

كماالت معنوى و ملكوتى آراسته و ممتاز گرديد.
زينب كه در چنين فضاى معرفتى رشــد و پرورش يافته اســت، از چنان 
عظمتى برخوردار مى گردد كه قابل قياس با زنان برگزيده و بهشتى نيست. 
حضرت آســيه با وجود آنكه يكى از چهار بانوى برگزيده است و در قرآن 
مصداق افراد باايمان معرفى گرديده است، آن هنگام كه با سختى ها و مشقات 
ديندارى مواجه گرديد، راه نجات برگزيد و از خداوند درخواست نجات و رسيدن 
َک ِ﹁﹩ ا﹜َ︖﹠ُ﹥»؛5  َ︡ ﹠ْ︻ِ ً︀ ِ﹠﹩ َوا︋﹟  ﹜ِ﹩ ︋َْ﹫َ︐ به بهشت كرد و عرضه داشت: «َربِ َ﹡︖ِ
»6 سر  ً︀ ️ُ اِ﹜َّ︀ َ︗ِ﹞﹫َ﹙ َْبا اين همه مصيبت و غم، شعار «﹝︀ َرا در حالى كه زينب

مى دهد و جانانه از واليت و ايمان ناب دفاع مى نمايد. 
رهبر معظم انقالب اسالمى درباره عظمت مقام ايشان فرمودند: «يك مقايسه 
كوتاه بين زينب كبرى و بين همسر فرعون، عظمت مقام زينب كبرى را نشان 
مى دهد. در قرآن كريم، زن فرعون نمونه ايمان شناخته شده است، براى مرد و 
زن در طول زمان تا آخر دنيا. آن وقت مقايسه كنيد زن فرعون را كه به موسى 
ايمان آورده بود و دلبسته آن هدايتى شده بود كه موسى عرضه مى كرد، وقتى 
در زير فشار شكنجه فرعونى قرار گرفت، كه با همان شكنجه همـ  طبق نقل 
تواريخ و رواياتـ  از دنيا رفت، شكنجه جسمانى او، او را به فغان آورد " اذ ﹇︀﹜️ 
﹫︐︀ ﹁﹩ ا﹜︖ّ﹠﹤ و ﹡ّ︖﹠﹩ ﹝﹟ ﹁︣︻﹢ن و ︻﹞﹙﹥"؛  از خداى متعال  رّب ا︋﹟ ﹜﹩ ︻﹠︡ک︋ 
درخواست كرد كه پروردگارا! براى من در بهشت خانه اى بنا كن. در واقع، طلب 

مرگ مى كرد؛ مى خواست كه از دنيا برود».7
پى نوشت:

١. ا︐︖︀ج ︵︊︨︣﹩؛ ج٢، ص٣١.
 ︬︀︭ ︀﹜﹙︧ــ︀ن ا﹜︢ى ﹇﹙️ وا︡، ا︔﹠︀ن» (﹝︧︐︡رک ا﹜﹢︀︨﹏؛ ج١٥، ص٢١٥؛︠  ٢. «ا︨︐﹩ى ان ا﹇﹢ل︋ 

ا﹜︤﹠︊﹫﹥؛ ص٣٠٩؛ ﹎﹙︊︣گ؛ ش١٧، ص٢٩). 
﹫ ︗︺﹀︣ ﹡﹆︡ی؛ ا﹐﹡﹢ار ا﹜︺﹙﹢﹥؛ ص٤٣٤.  ٣. و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج١، ص٧؛︫ 

٤. ر︀﹫﹟ ا﹜︪︣︺﹥؛ ج٣، ص٥٧. 
 .١١ :﹜︣︑ .٥

﹟ ︵︀ووس؛ ا﹜ّ﹙ـ﹢ف؛ ص٩٤.   ︋︡﹫ ︀را﹐﹡﹢ار؛ ج٤٥، ص١١٥؛︨  ٦. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︧﹩؛︋ 
٧. ︡︒ و﹐️؛ ص٢٣٦. 

︋︀﹡﹢ی ︻﹆﹏ و ︮︊︣

رضا اخوى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

﹫ ﹝﹀﹫︡(ره) در ﹋︐︀ب ﹨︀ی  ﹝︣﹢م︫ 
 ︡︺ ﹢د آورده ا︨️: «﹇︊﹏ و︋  ﹝︐︺︡د︠ 
از ︱︣ت ︻﹙﹩، ا︡ی در درون 

﹥ ︗︀ن   ︋﹜︪ ︣ام﹛ا﹜ّ﹙ـ﹥ ا ️﹫︋
︡او﹡︡  ﹢د از︠   ︋﹩︐︀﹠︻ ﹟د و ا﹢︪﹍﹡

.«﹟﹫﹠﹞﹣﹝﹛︣ا﹫﹞︀رف︋︣ای ا︺﹞  ︣︊﹠﹞

﹨︣﹠︡ ﹋﹢دک ا︨️؛ ا﹝︀ «دو» 
 ︨︀ ︡ر را︎  ﹡﹞﹩ ﹎﹢︡ و ︣ای︎ 
 ﹉ ﹤ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ «ز︋︀﹡﹩ ﹋﹥︋ 

﹢د».  ︀ز ﹡﹞﹩︫  ﹥ دو︋   ︋︡ ﹎︪﹢ده︫ 
︨︀، او را در   ︎﹟از ا ︡﹠︨︣ ︎︡ر︠ 

آ︾﹢ش ﹎︣﹁︐﹥، ﹝﹩ ︋﹢︨︡.

 ﹥﹠  ︨﹟﹫︓﹚︓
 ︡

﹁ 

ر ن
بن احم

دشمن
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مسجد، منبر و محراب واقف بود و قدر و منزلت 
آن را مى دانســت؛ به همين جهت است كه در 
كنار مناصب و مســئوليت هاى علمى  و حكمى 
و فلســفى اش، مطهرى را مى تــوان "مبلغى 
برجسته"، "واعظى شــهير" و "امام جماعتى" 
الگو دانست. ايشان در دهه چهل و پنجاه بهترين 
بهره هــا را از منبر و محراب براى اهداف واالى 
فرهنگى، اجتماعى و سياســى خود برد و عمًال 
مســاجد را پايگاه روشنگرى خويش ساخت. تا 
آنجا كه رژيم طاغوت نتوانســت اين شرايط را 
تحمل كند و او را ممنوع المنبر ســاخت. شهيد 
مطهرى عالوه بر حضور فعال در مساجد تهران 
و شهرستان ها، در كنار حضور علمى در دانشگاه 
و حوزه، مسجد الجواد را پايگاه مبازرات فرهنگى 
ـ اجتماعى خــود كرد و در مدتــى كوتاه از آن 

الگويى موفق براى مساجد ديگر ساخت.
مسجد الجواد پايگاه تربيت و سياست

در ضلع شرقى ميدان هفتم تير تهران مسجدى 
با معمارى مدرن به چشــم مى خورد كه سابقه 
تأســيس و بناى آن به سال 1341 بر مى گردد. 
مسجد الجواد اولين مسجد مدرن ايران است كه 
با كتابخانه نسبتاً وسيع و سالن هاى اجتماعات 

 ︣︊﹠﹞
﹩﹍︊﹚︵  ️﹢﹨ 

«بدان ماه هايى كه ذكر آنها در اين كتاب آمده و پيرامون عبادت ها و نيكى هاى آن گفت وگو شده است، 
مانند مراحل و منازل سير دنيوى انسان است. از زمانى كه مادر متولد مى شود تا وقتى كه در رحم خاك آرام 
مى گيرد. پس عبد در هركدام از اين منازل بايد به اندازه تكاليفى كه موال برايش قرار داده و به واسطه اين 
تكاليف او را تشرف و برترى داده سعى در جمع آورى توشه براى سفر آخرت خود داشته باشد. پس عبد هر 
اندازه كه در توان دارد بايد براى جمع آورى اين گنج ها و جواهرات گران قيمت تالش كند باز هم نيازمند 
است؛ زيرا هنگامى كه سفر دور و دراز پس از مرگ را شروع كند ديگر توفيق خدمت به موال را براى هميشه 

﹝︀هِ ︋﹙﹢غ
︉ ا﹜﹞ّ︣︗︉ ︨﹫︣ه ︋︤ر﹎︀ن در ر︗

حسين فروغى(طلبه سطوح عالى حوزه علميه)

عالمه شــهيد مرتضى مطهــرى، يك الگوى 
افتخارآميز براى روحانيت شــيعه اســت. عالم 
فرهيختــه اى كه جامع علوم عقلى و نقلى بود و 
علم و عمل را كه از جان پاك و انديشه تابناكش 
برخاسته بود در زندگى نورانى اش متجلى ساخته 
بود. عــالوه بر اينها خداوند متعال موهبت هاى 
فراوان ديگرى هم به وى اعطا كرده بود كه قلم 
روان و بيان رســاى از جمله اين عطاياى الهى 
بود. چه بســيارند عالمان بزرگ و انديشمندان 
ســترگى كه درياى علم و معارف اند، اما به دليل 
عدم بهره مندى از قلم و بيان رسا، انديشه هاى 

آنان با مرگشان مدفون شده است. 
شــهيد مطهرى از آن قبيل دانشمندانى است 
كه در نويســندگى، گويندگى، تدريس، تربيت 
شاگرد، تبليغ معارف دينى و منبر، آيتى بى بديل 
و كم نظير اســت. از اين روست كه در تهران و 
شهرســتانها هر جا مســجدى پويــا و فعال را 
بيابى، رّد حضورى از ســخنرانى هاى عالمانه و 
روشنگرانه ايشان چشــمت را روشن مى كند. 
شــهيد مطهرى بــه خوبى بــه اهميت نقش 

به وجود آمــد و از همان ابتدا مــورد توجه قرار 
گرفت. چند ســال بعد و در ســال 1349 استاد 
مطهرى پس از تحمل ناماليمات و بى مهرى ها 
در حسينيه ارشاد به مسجد الجواد آمد و به عنوان 
امام جماعت اين مسجد مشغول خدمات دينى، 

فرهنگى و اجتماعى شد. 
نام شهيد مطهرى كافى بود تا مسجد الجواد به 
كانون حضور فعال دانشجويان و فرهيختگان 
انقالبى و عالمان برجســته دينى تبديل شود. با 
حضور شهيد مطهرى در مسجد الجواد، پايگاه 
مســتحكمى براى آموزش هــاى دينى، تبليغ 
معارف اســالمى و تربيت نيروهاى انقالبى به 

وجود آمد. 
حضور اســتاد مطهرى در مسجد الجواد موجب 
شــد تا اين پايگاه دينى، به كانون فعاليت هاى 
فرهنگــىـ  تبليغى و حركت هــاى مردمى و 
اجتماعى تبديل شود. عالوه بر سخنرانى هاى 
روشنگر ايشان در آن مســجد، وعاظ انقالبى 
ديگرى چون آيت اللّـه نورى همدانى، آيت اللّـه 
خزعلى، آيت اللّـه شهيد باهنر، آيت اللّـه شهيد 
مفتح، آيت اللّـه امامى كاشانى، آيت اللّـه شهيد 
محالتى، مرحوم حجت االســالم و المسلمين 
فلسفى و استاد على دوانى به عنوان سخنرانان 
ثابت، در مناســبت هاى مختلف، به روشنگرى 
و آگاه ســازى مــردمـ  به ويژه نســل جوانـ  
مى پرداختند. سخنرانى هاى طوفنده و روشنگر 
عالمه شــهيد مطهرى باعث شد، ناصر مقدم، 
رئيس ساواك، دستور دهد فعاليت هاى ايشان را 
تحت نظر بگيرند و لحظه به لحظه فعاليت هاى 

تبليغى وى را گزارش نمايند.
اســتاد مطهرى عــالوه بر اقامــه جماعت و 
برنامه ها و سخنرانى هاى معمول در اين مسجد، 
كالس هاى درس تفســير قرآن را به پا داشت و 
بسيارى از مباحث گران سنگ خويش را در اين 

مسجد مطرح نمود.
برخى شواهد حاكى از آن است كه فعاليت هاى 
اين مســجد باعث شــد رژيم بــه فكر دخالت 

﹝︧ـــــــــــــ︖︡
﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ﹝︖︀﹨︡ت ﹨︀ی ﹝︀﹡︡﹎︀ر ︻﹑﹝﹥ ︴﹞ ︡﹫︫︣ی در ﹝︧︖︡ ا﹜︖﹢اد ︑︣ان

حميد شهيدى

 ︣﹍︀ن ﹝︖︀﹨︡ د﹝﹛︀︻ ︣ی و︴﹞ ︡﹫ ︐︣گ︫  ﹋︀ر︨ 
 ﹤  ︋«︡︖︧﹞»  ︡  ︫︒︻︀ ︨︣︐︀ن ﹨︀︋  در ︑︣ان و︫ 
︀﹍︀ه ا︮﹙﹩ ︑︣︋﹫️ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧﹙﹞︀ن و  ︻﹠﹢ان︎ 
 ︡﹠﹋ ︶﹀ د را﹢ ︣ز﹡︡﹎﹩︠  ا﹡﹆﹑︋﹩ ︵︣اوت و︨ 
 ︀ ﹥ ا︮﹙﹩ ︑︣﹟ ﹋︀﹡﹢ن ﹝︊︀رزه ﹝︣د﹝﹩︋   ︋﹏︡︊︑ و

رژ﹛ ︵︀︾﹢ت ﹎︣دد.

مستقيم در مســاجدـ  از طريق اوقافـ  بيفتد تا 
بتواند با نصب مســتقيم امامان جماعت بر روند 
فعاليت هاى موجود نظارت نمايند. مسجد الجواد 
يكى از مساجدى بود كه رژيم طاغوت روى آن 
دســت گذاشــت و با مقاومت و اعتراض شهيد 
مطهرى روبرو گرديد. ســاواك ناچار مســجد 
الجواد را تعطيل كرد تا بتواند از حضور يك امام 
جماعت دانشمند و فعال و پويا جلوگيرى نمايد. 
در اين تعطيلى به مســجد الجواد يورش بردند 
و ضمن هتك حرمــت آن مكان مقدس، تعداد 
زيادى از نوارهاى تفســير قرآن استاد را از بين 
بردند.1 14 آبان ماه 1351 اگرچه مسجد الجواد 
تعطيل شــد، اما نام و ياد و آثار و حضور شــهيد 
مطهرى به عنوان يك الگوى راهگشــا براى 

اهل مسجد به يادگار ماند.
از سنگر مسجد الجواد تا سنگرهاى ديگر

با بسته شدن مســجد الجواد شهيد مطهرى از 
تالش باز نايستاد و مجالس سخنرانى و محافل 
درس و بحث خود را به مساجد ديگر انتقال داد. 
مسجد جاويد كه آن روزها با امامت آيت اللّـــه 
شهيد مفتح يكى از كانون هاى اصلى مبارزه بود، 
تبديل به پايگاه فعاليت هاى اين عالمه بزرگوار 
شــد. ردپاى مجاهدت اين عصاره فضايل امام 
را در مســاجدى چون ارگ، قبا، هدايت، جليلى، 
لرزاده و مســاجد ديگر شهرســتان هاى كشور 
مى توان يافت. اســناد برجاى مانده از ساواك 

گواه روشن اين ادعاست. 
تالش ها و مجاهدت هاى بزرگانى چون عالمه 
شهيد مطهرى بود كه باعث شد شبكه نيروهاى 
انقالبى كــه آن روزها مــورد تهديد تفكرات 
ماركسيتى از يك سو و فساد رژيم از سوى ديگر 
بودند، شكل بگيرد و نسل پاك و سالم و انقالبى 
در آن رشد يابد. شهيد مطهرى پرچمدار حركتى 
فكرى، معرفتى و سياسى بود كه باعث شد طرح 
دشمن براى محدود كردن كاركردهاى مسجد 
و كليســايى كردن آن به شكست بيانجامد. كار 
سترگ شــهيد مطهرى و عالمان مجاهد ديگر 
در تهران و شهرســتان ها باعث شد  «مسجد» 
به عنوان پايگاه اصلى تربيت نيروهاى مسلمان 
و انقالبى طراوت و ســرزندگى خود را حفظ كند 
و تبديل بــه اصلى ترين كانون مبارزه مردمى با 

رژيم طاغوت گردد.2
پى نوشت:

︣ر︨ــ﹩ ا︨ــ﹠︀د  ــ︴﹞ ︡﹫︣ی؛ ﹝︣﹋︤︋   ١. ︻︀﹜﹛ ︗︀ودان، ا︨ــ︐︀د︫ 
︑︀ر﹩؛ ص ٢٠١ـ ٢٠٣. 

 ﹩︨︀﹫ ﹥ ﹡﹆︩ ﹝︧︖︡ در ﹝︊︀رزات︨  ٢. ︗﹢ا﹡﹞︣د، ا︧︀ن؛ «﹡﹍︀﹨﹩︋ 
︴﹞ ︡﹫︣ی». ا︨︐︀د︫ 

 ︀︎﹍︀ه ا︮﹙﹩ 
︗︀د ﹁﹊︣ی ︨﹫︀︨﹩

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٢٠

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣
٢١ ﹩﹍︊﹚︵  ️﹢﹨  ︣︊﹠﹞



از دست خواهد داد».1
اگر اين سخِن ســيدالمراقبين، سيد ابن طاووس در تمثيل ماه هاى سال به 
دوران هاى زندگى انســان را به عنوان مالك و معيار بپذيريم، بايد ماه رجب 
را مقارن با سن بلوغ انسان بدانيم. ماهى كه عالوه بر مقدمه بودنش نسبت 
به شــعبان و رمضان و شرافت تبعى اش به واســطه ارتباط تام و تمامش با 
مقوله بعثت و واليت، براى اولياء خدا از شــرافت و مكانتى اصلى و نفســى 
برخوردار اســت. بنيانگذار انقالب كه خود سالك واصل بود درباره ضرورت 
زمينه سازى براى ماه رمضان مى فرمايد: «ماه شعبان مقدمه است براى ماه 
مبارك رمضان كه مردم مهيا بشوند براى ورود در ماه مبارك رمضان و ورود 
در ضيافة اهللاَّ شــما وقتى كه مى خواهيد به مهمانى برويد خوب خودتان را 
درست مى كنيد، لباســى تغيير مى دهيد و يك طور ديگرى وارد مى شويد. 
خودتان را مهيا مى كنيد و سر و ظاهرتان را، سر و صورتتان را يك قدرى فرق 

مى گذاريد با آن وقتى كه در خانه هستيد».
ناگفته پيداست كه اين سخن اگرچه در خصوص ماه شعبان بيان شده است، 
اما در حقيقت در خصوص اهميت و ضرورت زمينه ســازى قبل از حلول ماه 
رمضان است كه اين ويژگى در ماه رجب نيز وجود دارد. شايد دليل توجه مردم 

نسبت به فرارسيدن ماه رجب تا اين اندازه همين بوده است. 
شهيد مطهرى در اين باره مى فرمايد: «در منزل خود ماـ  من از هفت و هشت 
ســالگى كامًال يادم هستـ  اصًال اينكه ماه رجب دارد مى آيد مشخص بود؛ 
مى گفتند يك هفته به ماه رجب مانده، پنج روز مانده، ســه روز مانده، امشب 
احتماًال اول ماه رجب است، برويم براى استهالل؛ مى رفتند براى استهالل، 
ماه را ببينند، شــب اول ماه رجب اســت، اعمال ماه رجب را به جا بياورند. در 
مسجد كه جمع مى شدند، همه صحبت آمدن ماه رجب بود. ماه مبارك رجب 
و ماه مبارك شعبان پيش درآمدهاى ماه مبارك رمضان هستند. من از بچگى 

هميشه اين را مى ديدم ».2
همه فضيلت ماه رجب را نبايد به دليل مقدمه بودن آن نسبت به ماه مبارك 
رمضان دانســت؛ بلكه ماه رجب به واسطه وجود مناسبت هايى چون ميالد 
اميرالمؤمنين و مبعث، خود از شــرافت و فضيلت ويژه برخوردار است. امام 
خمينى(ره) در اين باره مى فرمايد: «اين سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارك 
رمضان، بركات بسيار نصيب انسان [مى كند ] البته مبدأ همه مبعث است و 

دنبال او تمام جهاتى كه هست».
 شيوه سير و سلوك در اين ماه مبارك را در كتاب شريف «المراقبات» كه به 
قول عالمه طباطبايى(ره) دريايى پر در و گوهر و مجموعه اى از ظرافت ها و 

باريك بينى هاى اهل واليت الهى است، مى يابيم. مرحوم ميرزا جواد ملكى 
تبريزى، مراقبت هاى اين ماه را در ضمن مطالبى گوناگون بيان مى كند كه در 

اينجا به طور اختصار بيان مى كنيم: 
1. شناخت حق شب و روز اين ماه؛ انسان زمانى مى تواند از فضائل و حقايق 
چيزى ارزشمند بهره مند شود كه آن را بشناسد و نسبت به آن معرفت پيدا كند. 
از نظر صاحب المراقبات عالوه بر روايات موجود در باب فضائل ماه رجب، بيان 
ثواب هاى دنيوى و اخروى اعمال و اذكار ماه رجب نيز به طور غيرمســتقيم 

ارزش و جايگاه اين ماه را نشان مى دهد. 
2. توجه به معانى ادعيه و اذكار و دورى از قشــرى گرى و ظاهر گرايى؛ 
عبور از حجاب هاى ظاهرى و به تعبير بهتر گذر از پوســته اعمال و رسيدن 
به مغز و فهم آموزه هاى موجود در ادعيه و اذكار اين ماه، انســان را نسبت به 
درخواست ها و طلب هايش از درگاه خداوند متعال متوجه كرده، نگاه او را به 

داشته ها و نيازهايش بينا مى كند. 
3. تقدم تزكيه و توبه بر انجام عبادات و انجام مستحبات؛ از نگاه اولياى خدا 
تا خانه اى از اغيار خالى نشده باشد، جايگاه دوست نخواهد شد. به عبارت ديگر 
ميان عبد و خدا جز خودكامگى  و تاريكى هاى رفتار چيز ديگرى مانع نيست. 
با برداشته شدن اين موانع، قابليت قابل و استعداد او براى پذيرفتن فيوضات 
مهيا مى شود. مرحوم ميرزا درباره ضرورت توبه در اين ماه مى فرمايد: «پس 
شــتاب در توبه، واجب فورى است و ترك آن حرام و الاقل آنكه تزكيه نفس 
از پارة اخالق واجب عينى است و ترك توبه و اشتغال به عبادات مستحبه نيز 

حرام مى باشد».
4. ايجاد حاالت ســاختگى براى درك حاالت حقيقى و واقعى؛ مؤيدات 
اين حقيقت كه افراد شــبيه به هم، يك گروه به حســاب مى آيند در سيره 
مستمره عرف و همچنين مأثورات اولياء دين به خوبى قابل مشاهده است. از 
رسول خدا نقل شده است كه فرمودند: «هركس خود را به گروهى شبيه كند 
از آنها شمرده مى شود».3 يكى از راه هاى اينكه مكلف از رجبيون به حساب 
آيد و شايسته تخاطب نداى«أين الرجبيون» قرار بگيرد آن است كه خود را در 
ذى و شمايل برگزيدگان اين ماه قرار دهد و با اشتغال به اعمال و عبادات اين 

ماه سعى در تقرب و نزديكى به درجات مقربين داشته باشد. 
پى نوشت:

︀﹐︻﹞︀ل ا﹜︧﹠﹥؛ ج٣، ص٢١. ١. ا﹐﹇︊︀ل︋ 
︴﹞ ︡﹫︣ی؛ ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ︔︀ر؛ ج٢٧، ص٥٦٠.   ︫.٢

٣. ︻﹢ا﹜﹩ ا﹜︀﹜﹩؛ ج١، ص١٦٥. 

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣

︦ رواق ︨︣وـــ

︀ره   ︋﹟(ره) در ا﹩﹠﹫﹝ ا﹝︀م︠ 
﹥ ﹝︀ه ر︗︉ و   ︨﹟ا» :︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞

︣﹋︀ت  ︫︺︊︀ن و ﹝︀ه ﹝︊︀رک ر﹝︱︀ن،︋ 
︋︧﹫︀ر ﹡︭﹫︉ ا﹡︧︀ن [﹝﹩ ﹋﹠︡ ] ا﹜︊︐﹥ 

﹝︊︡أ ﹨﹞﹥ ﹝︊︺︒ ا︨️ و د﹡︊︀ل او 
.«️︧﹨ ﹤﹋ ﹩︑︀︗ ︀م﹝︑

شايد بتوان بزرگ ترين رنج انسان عصر حاضر را در خودمحورى او خالصه كرد، درد مشتركى كه بيشترين فشار را بر ساكنان اين دوره وارد ساخته 
است. اومانيسم چنان عرصه را بر انسان ها تنگ كرده كه اصال نمى توانند جايگاهى را براى حقيقتى بزرگ تر از خود تصور كنند. رنسانس اتفاقى بود 
كه در سال هاى نه چندان دور در تفكر مغرب زمين روى داد؛ اما دامنة عواقب آن چنان بود كه معنويت را از جوامع ُزدود. اتفاقى كه به تدريج به كم رنگ 

شدن خدا و انفعال او منجر شد تا آنكه صريحا مرگ او اعالم گرديد.
با مرگ خدا، انسان خود  را بر اريكة قدرت مى ديد و تالش كرد جاى خالى آن موجود بزرگ را با تفكرات خود پر كند. از همين زمان بود كه معنويت هاى 
خودساخته و نوساخته پا به عرصه وجود نهادند. هر كس براى ديگرى نسخه اى مى پيچيد و هر گاه هم مشكلى ايجاد مى شد، خدايى عليل و ذليل و 
ظالم را دوباره زنده مى كردند تا نوك تيز تمامى انتقادات به سوى او باشد. مهم ترين نقدى كه به عرفان هاى نوظهور وارد است، مسئله جايگاه خداوند 

و كاركرد اوست كه در اين شماره مورد بررسى قرار گرفته است.

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٢٢



1.ضمــن تعريف قانون جــذب جايگاه و روش هــاى اثبات آن در 
عرفان هاى نوظهور را بيان كنيد؟

قانون جذب يكى از اصول ثابتى اســت كه بســيارى از مبلغان عرفان هاى 
نوظهور از آن اســتفاده مى كنند و سعى مى كنند كه در وهله اول اين مطلب 
را كامــًال علمى جلوه دهند. آنان طــورى وانمود مى كنند كه علم فيزيك و 

روانشناسى كامًال مؤيد اين مطلب است.
در علم فيزيك اثبات اين مســئله را اين چنين بيان مى كنند كه ماده از انرژى 
ايجاد مى شود و انرژى صورتى از ماده است. تصورات انسان در كائنات اثرى 
مى گذارد و باعث توليد انرژى مى شود و آن شئ تصور شده به وجود مى آيد و 
وارد زندگى انسان مى شود. به لحاظ فيزيكى به سادگى مى توان كذب بودن 
ايــن ادعاى را اثبات كرد؛ چرا كه هم ميزان انرژى ذهن انســان و هم ميزان 
انــرژى موضوع مورد نظر قابل اندازه گيرى اســت. در واقع نمى توان مثًال با 
تصور كردن يك آپارتمان آن را به وجود آورد؛ چراكه هيچ پاسخ علمى اى براى 
اثبات آن وجود ندارد. ذهن بشــر حتى توان به وجود آوردن يك هزارم انرژى 

مولّد آپارتمان را ندارد. 
همچنين ذهن انسان زمانى كه به يك خانه كوچك و زمانى ديگر كه به يك 

قصر بزرگ مى انديشد، تقريباً به يك اندازه انرژى توليد مى كند.
مبلغان علم جذب همواره با تأكيد بر فيزيك كوانتوم ادعاى علمى بودن اين 
مبحث را دارند و در فيلم «راز» كه يكى از مهم ترين تبليغات رسانه اى قانون 
جذب است، دقيقاً اين مباحث فيزيكى را بيان كرده اند. اين نظريه از طريق علم 

فيزيك نه تنها قابل اثبات نيست، بلكه به سادگى مردود هم مى شود.
زاويه ديگرى كه مبلغان قانون جذب براى تأييد اين ادعا آن را بيان مى كنند، 
روانشناسى است. اين مبحث به اين صورت است كه انسان به هر چيزى فكر 
كند به آن مى رســد. اين مسئله در حوزه احساسات انسان قابل صدق است؛ 
چراكه در هر حال ذهن انسان براى رخ دادن هر حالت جسمى و روحى به جسم 
و حاالت روحى فرمان مى دهد كه اين مسئله هيج ربطى به قانون جذب ندارد؛ 
زيرا اين رويه سازمان فيزيولوژى بدن است كه كامًال تحت فرمان مغز است. 
درمورد احساســات و روحيات انسان نيز همين طور است؛ انسان به هر چيز 
غمگينى فكر كند، اندوهگين مى شود و يا به هر موضوع شادى فكر كند شاد 
مى شود؛ اما از اين مقدمه به هيچ وجه نمى توان نتيجه گرفت كه اگر مثًال انسان 
به يك ماشين فكر كند، به آن خواهد رسيد. اين يك مغالطه و فريب است كه به 

لحاظ روان شناسى انسان مى تواند روى كائنات تأثير بگذارد. 
2. آيا مى توان خواستگاه قانون جذب را نوعى اهرم فشار روانى براى 
انجام امور دانســت؛ به اين صورت كه به شخصى كه تشنه است و اصًال 
توان حركت به ســوى ليوان آب را ندارد، با فكر كردن مستمر به تشنگى 

انگيزه و توان را به دست مى آورد؟
خواستگاه قانون جذب كامًال بر خالف اين نكته است. در حقيقت قانون جذب 
نه تنها مولد حركت نيســت، بلكه كامًال از حركت جلوگيرى مى كند و در اين 

مثال مخاطب را ترقيب مى كند كه عدم تشنگى را به خود تلقين كند.
 اين مســئله در نظريه هاى روان شناسى فرايند تفكر اوليه را كه براى ارضاى 
اميال و هوس هاى خيالى مناســب است، بيان مى كند. در نظريه فرويد اين 
اميال به «نهاد» تعبير شده است كه با همان ارضاى تفكرى و تخيلى تعريف 

مى شود.

در حقيقت انســان با تفكر و تخيل بى حركت مى شود و گاهى اين ارضاى توهمى 
از تجسمى به دليل خلوص و شفافيت بيشتر از دنياى حقيقى جذاب تر نيز مى شود؛ 
لذا فرويد براى رسيدن انسان به اين نقطه مصرف كوكائين و مواد توهم زا را توصيه 

مى كند.
اين در حالى اســت كه روند طبيعى رسيدن به اهداف در زندگى ابتدا تعريف هدف 
است، سپس سنجش نسبت خود با هدف و اندازه گيرى فاصله بين آن است. براى 

مثال بنده براى رسيدن به مدرك دكترى ده قدم بايد طى كنم. در همين نقطه 
موانع بايد بررسى شود و به دنبال آن ظرفيت ها و فرصت ها سنجيده شود تا با 
تدبير عالى بتوان به هدف رســيد. اما در قانون جذب هدف را نقطه دور آينده 
طلقى نمى شود و بايد اشخاص هدفشان را دست يافته تصور كنند و به هيچ 

 وجه به موانع فكر نكنند؛ زيرا تصور موانع باعث جذب آنها مى شود.
 3. آيا معنويتى كه اين جريان ها مدعى آن هستند با معنويتى كه در 

اسالم مى بينيم، وجه مشتركى دارد؟ 
تعريفى كه عرفان هاى نوظهور از معنويت مى دهند، كامًال متفاوت از تعريف 

آن در اســالم است. در اســالم معنويت را ارتباط واقعى با خالق هستى تعريف 
مى كنند؛ اما در عرفان هاى نوظهور معنويت در شــاد بودن، اميد داشتن و احساس 

خوب داشتن خالصه مى شود.
حس خوب در معنويت حقيقى وجود دارد و وقتى انسان با خالق خود هر گونه ارتباطى 
برقرار مى كند حس بسيار خوبى پيدا مى كند؛ البته هدف از ارتباط با خالق در اسالم 
دستيابى به اين حس نيست؛ بلكه هدف طى مسير معنوى و معرفتى است. اما در 

معنويت هاى كاذب نوظهور حس خوب اصل و اساس معنويت است. 
در همين راســتا خداوند نزد جريان هاى موافق قانون جذب ركن مهمى 

شمرده نمى شود. در اين جريان ها رسيدن به حس ايده آِل خوب اساس 
است؛ لذا زمانى كه از «دااليالما» در مورد جايگاه و مقبوليت خداوند 
ســؤال شد، وى تصريح كرد كه براى ما مقبوليت پروردگار فرقى 

ندارد؛ بلكه هدف اصلى به ارمغان رسيدن شادى و لذت است، 
چه با خداوند و چه بدون خداوند. به همين دليل اســتفاده 

از مواد توهم زا نه تنها براى شــان رايج است، بلكه به آن 
نيز توصيه هم مى كنند. كاركرد اصلى قانون جذب در 

اديــان نوظهور ايجاد حس خوب و اميد به زندگى 
است؛ به خصوص براى كسانى كه به اهداف و 

آروزوهايشان نرسيده اند. 
4. چــه عرفان هايى بيشــتر از 

قانون جذب استفاده مى كنند و چه 
فعاليت هايى در ايران دارند؟

يكــى از عمده ترين جريان هايى 
كه قانون جــذب را ايجاد كرد و 
رسماً به اسم عرفان هم فعاليت 
كرد «تكنولوژى فكر» است. در 

اعتقاد آنها خداوند جايگاهى ندارد. 
از هميــن رو در غرب نيــز متدينان 

مسيحيت به اين جريان اعتراض كردند. 
بــا توجه به اعتراض شــديد متدينيِن ادياِن 

︗︢ب ︗︢اب 
ا﹝︀ ︎ــــــــ﹢چ!

نوشــتار پيش رو، گفت وگويى است با جناب حجت االسالم حميدرضا 
مظاهرى ســيف در ارتباط با مسائل مربوط به قانون جذب و جريان هاى 

مولّد اين موضوع.
حجت االسالم مظاهرى در سال 1357 متولد شد. وى در 1375 به حوزه 
علميه قم وارد شد و تا مقطع  خارج فقه تحصيل كرد. گرايش پژوهشى و 
تخصصى ايشان مباحث اخالق و عرفان است. از جمله فعاليت هاى علمى 
و فرهنگى حجت االســالم مظاهرى مى توان به موارد ذيل اشاره نمود: 
مؤسس و رئيس انجمن فرهنگى معنويت نوين، بنيانگذار و رئيس مؤسسة 
علمىـ  فرهنگى بهداشت معنوى (با مأموريت آسيب شناسى جنبش هاى 
معنوى نوين)، عضو شوراى سياست گذارى فرق و اديان معاونت تبليغ 
 ،مركز مديريت حوزه هاى علميه، طراح بنياد بين المللى پيام محمد

عضو كار گروه راهبردى دفتر برنامه ريزى دفتر تبليغات حوزه علميه قم.
ايشان بيش از چهارده كتاب از جمله كتاب هاى «جريان شناسى انتقادى 
عرفان هاى نوظهور و كتاب راز فرشتگان» را به رشته تحرير در آورده اند 
و در زمينه هاى اخالق، عرفان، اديان و جامعه شناسى مقاالت متعددى 

نگاشته اند.

︣ ﹁﹫︤﹉ ﹋﹢ا﹡︐﹢م   ︋︡﹫﹋︃︑ ︀ ﹝︊﹙︽︀ن ︻﹙﹛ ︗︢ب ﹨﹞﹢اره︋ 
﹢دن ا︊﹞ ﹟︒ را دار﹡︡ و در ﹁﹫﹙﹛  اد︻︀ی ︻﹙﹞﹩︋ 

«راز» ﹋﹥ ﹊﹩ از ﹝︣︑ ﹜﹟ ︑︊﹙﹫︽︀ت ر︨︀﹡﹥ ای ﹇︀﹡﹢ن 
﹫︀ن  ︀ً ا︤﹫﹁ ︒︀︊﹞ ﹟﹊﹩ را︋  ︗︢ب ا︨️، د﹇﹫﹆

 ﹏︋︀﹇ ︀﹠︑ ﹤﹡ ﹉︤﹫﹁ ﹜﹚︻ ﹅︣︵ از ﹤︣︷﹡ ﹟︣ده ا﹡︡. ا﹋
︀د﹎﹩ ﹝︣دود ﹨﹛ ﹝﹩ ︫﹢د.  ︨﹤  ︋﹤﹊﹚ ا︔︊︀ت ﹡﹫︧️،︋ 

 ️﹋︣ ﹩  ︋﹏﹫︑ و ︣﹊﹀︑ ︀ در ﹆﹫﹆️ ا﹡︧︀ن︋ 
﹝﹩ ︫﹢د و ﹎︀﹨﹩ ا﹟ ار︲︀ی ︑﹢﹨﹞﹩ از ︑︖︧﹞﹩ 

﹫︪︐︣ از د﹡﹫︀ی   ︋️﹫﹁︀﹀ ﹙﹢ص و︫  ︋﹥ د﹜﹫﹏︠ 
︣ای   ︋︡︢اب ︑︣ ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︫﹢د؛ ﹜︢ا ﹁︣و︗ ﹩﹆﹫﹆
﹥ ا﹟ ﹡﹆︴﹥ ﹝︭︣ف ﹋﹢﹋︀﹫﹟ و  ر︨﹫︡ن ا﹡︧︀ن︋ 

﹝﹢اد ︑﹢﹨﹛ زا را ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

سيدن به اهداف در زندگىابتدا تعريف هدف 
دف و اندازه گيرى فاصله بين آن است. براى 

رىده قدم بايد طى كنم. در همين نقطه 
ظرفيت ها و فرصت ها سنجيده شود تا با 
در قانون جذب هدف رانقطه دورآينده 
ان را دست يافته تصور كنند و به هيچ 

نعباعث جذب آنها مى شود.
مدعى آن هستند با معنويتى كه در 

ويت مى دهند، كامًال متفاوت از تعريف 
ق هستىتعريفيت را ارتباط واقعى با خالق هستىتعريف

د داشتن و احساس نويت در شــاد بودن، اميد

د هر گونه ارتباطى رد و وقتى انسان با خالق خود
ط با خالق در اسالمى كند؛ البته هدف از ارتباط
عرفتى است. اما در ف طى مسير معنوى و مع
ست. ب اصل و اساس معنويت اس
كن مهمى اى موافق قانون جذب رك
ساس دنبه حس ايده آِل خوب اس
ند رد جايگاه و مقبوليت خداو

ِِ

ى  ما مقبوليت پروردگار فرقى
يدن شادى و لذت است، 

مين دليل اســتفاده 
ج است، بلكه به آن 

ى قانون جذب در 
يدبه زندگى

هداف و

ز 

ند. 
ِن ادياِن 

گزارشگر (مرتضى ناصحى) 

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٢٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣
٢٥



گرچه تمامى اديان در زمان ظهور دينى نوپا تلقى مى شدند، اما آنچه معنويت ها 
و جنبش هاى نوپديد را از اديان سنتى (اسالم، يهوديت، مسيحيت، زرتشت 
و... ) جدا مى كند، تنوع، تكثر و التقاط گرايى شديدى است كه در ميان آنها ديده 
مى شود. فرق نوپديد دينى و معنوى كه در ساليان اخير قارچ گونه در اقصى نقاط 
عالم رشد نموده اند و به توسعه خويش همت مى گمارند، در پى فروكاهش دين 
به تجربيات شــخصى و مفاهيم معنوى صرف كم رنگ كردن دين اصيل و 
سنتى هستند. يكى از پايه هاى فكرى اين جريانات نوپديد پيوند آنها با مفهوم 
سكوالريسم است. سكوالريسم به معناى دنيا و عالم مادى است و از ديرباز 
آن را در برابر دين قرار مى دادند. سكوالريسم در برابر دين به معانى مختلفى به 
كار مى رود از جمله بشرى، زمينى، دنيوى، غيرمذهبى، اين جهانى، عرفى و... 
.1 معادل اين واژه در جهان اسالمى «ِعلمانيه» يا «َعلَمانيه» است. عادل ظاهر 
در كتاب «ا﹔︨︦ ا﹜﹀﹙︧﹀﹫﹥ ﹜﹙َ︺﹙﹞︀﹡﹫﹥» مى گويد: «بسيارى از انديشمندان 
عرب، واژه «ِعلمانيه» را به كسر عين مى خوانند كه اشاره به ارتباط داشتن با 
واژه «علم» مى كند؛ اما اين مطلبى خطاســت كه بايد اصالح شود؛ زيرا واژه 
«علمانيه» از «عالَم» مشتق شده است نه از «علم» و تلفظ صحيح اين واژه 
«َعلَمانيه» است كه عين و الم آن مفتوح مى باشد. در كتاب هاى معاصر ما اگر 
بخواهند به علمى شدن اشاره كنند از واژه «ِعلَموى» استفاده مى كنند كه البته 
از نظر اشتقاق لغوى «علموى» از «علم» به دست نمى آيد. پس بهتر است از 

واژة «ِعلمانى» بهره جوييم».2
ايــن فرق نوپديد بــا فروكاهش دين 
به يك معنويت يــا عرفان و گره زدن 
آن به سكوالريســم ســعى در ايجاد 
شكلى جديد از معنويت دارند. معموًال 
شــاخصه هاى مشــتركى در ايــن 
عرفان هاى سكوالر ديده مى شود كه 
از مهم ترين آنها مى توان به اين موارد 
اشــاره كرد: معموًال اين فرق انحرافى 
هيچ گونه اعتقاد و باورى به وجود خدا 
ندارند و سير عرفانى شان نيز به سمت 
خدا نيســت؛ با توجه بــه اينكه خدا در 
كانون اين جنبش ها وجود ندارد، هيچ 
باور وحيانى و شريعت مدونى آنچنان 
كه در اديان ابراهيمى و غيرابراهيمى 
ديــده مى شــود را نمى تــوان در اين 
جنبش ها يافت. ســردمداران و پيران 
طريقت در اين گرايش هاى انحرافى 
برخالف رويه فرســتادگان از سوى 
خداى متعال، از خدا چشم پوشى كرده، 
مناسكى را از جانب خود و بدون ضابطه 
توليد مى كننــد و به خــورد رهروان 
سرگشــته خويش مى دهنــد. در اين 
گرايش ها معموًال باور به جهان ديگر 
و قيامت نيز جايى ندارد؛ اين عرفان ها 

تمارينى بر مبناى اصول مديتيشن مثل تراراك،3 مانترا4 و تمركز5 دارند.6
تجربه شخصى و فرق نوپديد

جنبش هاى نوپديد دينى در حقيقت با فروكاهش دين به تجربيات شخصى، 
دو نفع عمده را دنبال مى كنند:

 1. با شخصى كردن تجربيات دينى هرگونه قدرت تصميم گيرى دينى، مانند 
آنچه كه در اديان سنتى وجود دارد كه شريعتى عام با قوانينى جهان شمول در 
آنها وضع شده و ميزان روشنى براى رفتار و افكار و روابط انسانها تعيين شده 

است را سلب مى كنند.
2. ايشــان با شــخصى كردن تجربيات، ادعاى در اختيار داشتن انحصارى 
حقيقت را طرح مى كنند. با توجه به فقدان امكان سنجش صحت و سقم چنين 

ادعاهايى امكان ايجاد التقاط گرايى شديد در ميان اين فرق وجود دارد. 
از سوى ديگر زمانى كه تماميت يك دين را در تجربيات افراد تعريف نماييم، 
فرد حس مى كند كه آنچه او بدان وابســته است تمام حقيقت است؛ بنابراين 
مرجعيت خدا و اولياى دين را نمى پذيرد؛ زيرا آنچه خود حس مى كند را مرجع 
نهايى اعمال و رفتار خود مى داند. متأســفانه اين در حالى اســت كه رهبران 
چنين فرقه هايى با فريب پيروان، ايشــان را به سوى خود مى خوانند و با نفى 
مرجيعيت دين حقيقى، براى خود حجيت و مرجعيت قائل مى شوند و افراد را 
به اطاعت مطلق و بدون ســؤال و جواب فرا 
مى خوانند.7 البته اين بدان معنا نيست كه در 
اين جريان هاى منحرف افراد را از انديشــه 
دور نگاه مى دارندـ  چنانكه در موارد بسيارى 
چنين پنداشته مى شود.8 در حقيقت در اين 
فرقه ها به انديشه افراد جهت داده مى شود 
و انديشــه ايشان را به اسم تعالى بخشيدن، 
از تفكر عقالنى دينى تهى كرده، به سمت 

خأل، تمركز و آرامش هدايت مى كنند. 
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️ ﹋︀ذب ﹢﹠︺﹞ ︀ی﹠︊﹞ ﹜︧ر﹐﹢﹊︨
محمد صادق احمدى (دانشجوى دكترى دين پژوهى)

رواق ︠︡ا و ا﹡︧︀ن

 ﹤  ︋︀﹨ ﹤﹇︣﹁ ﹟در ا ️﹆﹫﹆ در
ا﹡︪︡﹥ ا﹁︣اد ︗️ داده ﹝﹩ ︫﹢د 
﹥ ا︨﹛ ︑︺︀﹜﹩  و ا﹡︪︡﹥ ا︪︀ن را︋ 
 ﹩﹠︡ن، از ︑﹀﹊︣ ︻﹆﹑﹡﹩ د﹫︪︋
 ︤﹋︣﹝︑ ،﹕  ︠️﹝  ︨﹤ ︑﹩ ﹋︣ده،︋ 

 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️و آرا﹝︩ ﹨︡ا

︫︡﹥ ای   ︠﹟︣︑ ︤رگ  ︋️﹆﹫﹆ در
﹋﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︗︢ب وارد ﹋︣ده ا︨️، 

︀ ︑﹢﹫︡ ر︋﹢︋﹩ ا︨️؛   ︋️︡︲
︡او﹡︡ ﹇︡رت و   ︠﹩﹠︺ ﹩︋﹢︋ر ︡﹫﹢︑
 ﹤ اراده ﹝︴﹙﹅ ا︨️ و ︑﹞︀م ا︑﹀︀﹇︀ت︋ 

﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د.  اراده او︋ 

خدامحورى چون مسيحيت و اسالم مبنى بر اينكه رسيدن به 
موفقيت بدون حضور خداوند ممكن نيست، آنها در توجيه اين 
مسئله مدعى شدند كه اين قدرت را (قدرت جاذبه) خداوند به 

انسان عطا كرده است؛ لذا با وجود خداوند ضديت ندارد.
در حقيقت بزرگ ترين خدشــه اى كه قانون جذب وارد كرده 
است، ضديت با توحيد ربوبى است؛ توحيد ربوبى يعنى خداوند 
قدرت و اراده مطلق اســت و تمام اتفاقــات به اراده او به انجام 
مى شود. به طورى كه اگر وى اراده كند آتش نمى سوزاند؛ بلكه 
گلســتان مى شود. اين نگاه به هيچ وجه در قانون جذب وجود 
ندارد. آنها تنها براى خدا نقشى دست بسته ايجاد كرده اند كه با توحيد ربوبى 

كامًال تضاد وجودى دارد.
5. قانون جذب چگونه وارد ايران شد و چه آفاتى را به همراه داشت؟

قانــون جذب ابتدا در امريــكاـ  نه صرفاً به عنوان قانونى با پشــتوانه علم 
روان شناسى و فيزيك بلكه تحت عنوان «عرفان»ـ  به  وجود آمد. چون اين 
قانون به لحاظ علمى قابل اثبات نيست، محملى نياز داشتند كه آن را توجيه 
و اثبات كنند كه از بستر عرفان و معرفت استفاده كردند. به همين شكل نيز 

وارد ايران شد. 
ديگر خطاى مهم اين جريان، آوردن آيات و رواياتى در تأييد قانون جذب بود. 
ممكن است برخى عرفان هاى كاذب وارد جامعه بشوند كه مى توان به راحتى 
با نص صريح اســالم آنها را رد كرد؛ امــا وقتى در ظاهر آيات و رواياِت مؤيد 
داشته باشد، هم رد آن جريان سخت مى شود و هم اصالح افكار كسانى كه 
مجذوب آن شده اند؛ چون اوًال افراد با نگاه دينى آن را پذيرفته اند و ثانياً وقتى 
بخواهيم خالفش را بيان كنيم هم بايد اثبات كنيم تأييد آيات و روايات دروغ و 
غلط است، هم بايد اصل مفهوم آيات و روايات را درست كرد. در نهايت آسيب 
اصلى اين امر بدبين شدن افراد گمراه به مفاهيم دينى است كه به مفهوم هر 

آيه و روايتى نمى توانند به راحتى اعتماد كنند. 
جريان تكنولوژى فكر براى اثبات خود از دوازده آيه قرآن استفاده كرده است؛ 
ِ﹙﹫َ﹀ً﹤». آنها اين آيه  َ︠ از جمله آيه ســى ام سوره بقره «إِ﹡ِ﹩ َ︗︀ِ︻ٌ﹏ ِ﹁﹩ اَ﹔ْرِض 
را اين گونه تفسير كرده اند: انسان با تكنولوژى فكر مى تواند مانند خدا باشد و 

هرچه اراده كند و فرمان بدهد، ايجاد مى شود!
در اين تفسير چند تحريف وجود دارد؛ وقتى خداوند در چندين آيه مى فرمايد 
«ُ﹋﹟ َ﹁َ﹫ُ﹊﹢ُن» به اين منظور نيست كه انسان مبدأ و اصل كن فيكون يا همان 
وجود شئ باشد؛ بلكه انسان وسيله است و خداوند در حقيقت بايد اراده كند تا 
وجود به شئ تعلق يابد و حقيقتاً مبدأ اصلى اين موضوع خداوند است. اما اگر 
انسان از طريق قانون جذب اراده كند و فرمان بدهد و امرى به وقوع بپيوندد 
به نحوى كه اســتقالل تام به انسان بدهد، كامًال اشتباه و كفر است؛ چرا كه 
حتى پيامبران وقتى معجزه مى آوردند به اذن اللّـه و با اراده حق تعالى معجزه 
ميسر مى شده است؛ نه اينكه مثًال حضرت عيسى مستقًال مرده را زنده كند. 
︅ِْذِن ا﹜ّ﹙﹥ِ». در آيه 49 سوره آل عمران خداوند فرموده است: «َوُأِْ﹫﹩ ا﹜َْ﹞ْ﹢َ︑﹩ ︋ِ
آنچه در دين به آن نياز ُمبَرم اســت، فهم فلســفه اصلى خلقت، يعنى روح 
عبوديت اســت. در صورتى كه قانون جذب برعكس انسان را به استكبار و 
استقالل محض ســوق مى دهد و در آن هيچ گونه روح بندگى وجود ندارد. 
وجود اين همه اتفاقات مختلف بر خالف برنامه ريزى انســان به دليل اين 

است كه انسان دريابد همه چيز از طريق خداوند ميسر است و انسان در قبال 
پروردگار قادر تنها بنده و عبد است. اميرالمؤمنينمى فرمايد «︻︣﹁️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ 

︋﹀︧ ا﹜︺︤ا﹛: خدا را زمانى شناختم كه اراده ها از بين رفت». 
6. تحريفات و آسيب هاى ديگرى كه قانون جذب به اسالم وارد كرده 

است را بفرماييد.
قانون جذب مفهوم دعا را نيز تحريف كرده است. در كتاب هاى تكنولوژى 
فكر نوشته شده است كه دعا ذكر مواردى تأكيدى براى تلقين به نفس است 
تا قدرت نفس را فعال كند. در حالى كه مفهوم دعا در اسالم تكرار و تلقين به 
نفس نيســت؛ بلكه دعا تضّرع و خواهش و استدعا از ساحت خداوند است و 

روايت داريم كه «ا﹜︡︻︀ ﹝ ا﹜︺︊︀دة» است.
تكنولوژى فكر ضد بنيان هاى معنوى اسالم است و دائماً تأكيد مى كند كه 
هيچ گاه «إن ︫︀ءا﹜ّ﹙ـ﹥» نبايد گفته شود؛ بلكه انسان بايد قاطعانه به نفس خود 
بگويد حتماً فالن است؛ چراكه اگر قاطع نگويد خواسته اش برآورده نمى شود. 
از ديگر مباحث انحرافى قانون جذب بحث توبه است. توبه در اسالم به معنى 
پشــيمانى از خطاهاى گذشته است و انسان بايد در صدد اصالح آن بر بيايد. 
در حالى كه قانون جذب مى گويد توبه به معنى پشــيمان شدن نيست و به 
معنى آغاز كردن مســير تازه در زندگى اســت، بدون هيچ گونه پشيمانى از 

اعمال گذشته!
زير بناى قانون جذب زير پا گذاشــتن دين و تكيه بر نفس است؛ اما در ظاهر 

خود را منافى دين نشان نمى دهد.
7. آيا در اسالم براى جايگزينى راهكارهايى كه قانون جذب و جريان 

تكنولوژى فكر وارد جامعه كرده اند، دستورالعمل هايى دارد؟
در اســالم راهكارهاى دينى بسيار بهترى وجود دارد. اسالم ارضاى تخيلى 
و توهمى به اين شــكل را غلط مى داند و در مقابل مى گويد ما نيامده ايم كه 
در تخيل زندگى كنيم؛ بلكه اگر انسان در خيال خود تجسم هاى لذت بخش 
مى خواهد بايد به نعمت هاى بهشــتى اى بينديشد كه اوصاف آن در آيات و 
روايات بسيار آمده است. انسان بايد از ظرفيت وجودى تخيل، درست استفاده 
كند و حقيقت را تصور كند. اما ارضاى تخيلى قانون جذب نوعى خودفريبى 

است كه در هر مسلكى غلط است.
 تخيل براى شــناختن واقعيت درست اســت؛ زيرا با عقل نمى توان آنها را 
شناخت. عقل تنها مى تواند بفهمد كه نظام عالم حكيمانه و هدفمند است و 
نتيجه اعمال بايد روزى ميزان سنجس قرار گيرد؛ اما جزئيات اين مسائل را 
عقل نمى تواند توضيح دهد؛ بلكه آنها توسط وحى به انسان منتقل مى شود و 
انسان با تخيل خود آنها را تصور مى كند؛ لذا در قرآن و روايات آخرت توصيف 
شده است. آيات و روايات مى گويند تخيلى كه منطبق با واقعيت باشد، علم 

حقيقى و اگر منطبق با واقعيت نباشد، دروغ و فريب است.
در مورد ماديات نيز اســالم راهكارهاى متفاوتى داده اســت. قانون جذب 
مى گويد خواســته ات را تصور كن تا به آن دســت يابى؛ اما اسالم مى گويد 
از خدا طلب كن و چون خدا قدرت مطلق اســت، امكان دارد بســيار بيش از 
آنچه كه خواسته اى به تو عطا كند؛ همچنان كه در دعاى ماه رجب وارد شده 
︀ً ِ﹝ْ﹠ُ﹥ َوَرَْ﹞ً﹥». اين  ﹠ ّ﹠َ︑َ ،﹤ُ﹁ْ ِ︣ ︺َْ ﹜َْ﹛ ﹟ْ﹞ََو ،﹤ُ﹚َْ ْ︧ َ ﹜َْ﹛ ﹟ْ﹞َ ﹩︴︺ُْ ﹟ْ﹞َ ︀» :است
دستاوردهاى دنيوى و مادى هم بسيار متفاوت و غنى تر است نسبت به آنچه 

كه در قانون جذب به آن وعده داده شده است.

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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اين پرســش در حقيقت يك نقطه حساس براى 
پرداختن به مقوله آرامش در عرفان هاى نوپديد 
است. جواب چرايى تفاوت ماهوى پارادايم كنونى 
از پاراديم گذشته به لحاظ معنوى و عبادى شايد در 
پاسخ به همين پرسش نهفته باشد. در دوره پيش 
از عصر مدرنيته تلقى عمومى انســان ها اين بود 
كه عبادت براى انجام تكليفى است كه از سوى 
خداوند خالق براى انسان مخلوق معين شده است. 
انجــام تكليف و رضايت از موال در حقيقت هدف 
نهايى و غايت بود كه انســان براى عباداتش در 
نظر مى گرفت. بــا تغيير پاراديم و ظهور مدرنيته 
عرفان هاى سكوالر با تغيير اين هدف نهايى دين 

را از حالت سابقه خود خارج نمودند. 
اكنون و در دوران مدرن نزد بسيارى هدف از دين 
رســيدن به آرامش و سكون قلبى است. چنانكه 
ويليام جيمز، روان شناس آمريكايى دين را عاملى 
براى رســيدن به آرامش معرفى كرده است: «در 
ظرف سى سال گذشته، آدم هايى از سراسر دنيا، با 
فرهنگ هاى مختلف با من مشورت كرده اند. من 
صدها بيمار را معالجه كرده ام؛ ولى بايد بگويم در 
ميــان همه بيمارانم، آنهايى كه در نيمه دوم عمر 
خود و به خصوص باالى 35 سال بوده اند، بيمارى 
را نديده ام كه عمده ترين علت بيمارى او غفلت از 
دين به معنى عام آن نباشد. خيلى راحت مى توانم 
بگويم آنها بيمار شــده بودند چون به هيچ يك از 
اديان زنده اى كه به پيــروان خود آئين زندگى را 
مى آموزند اعتقاد نداشــتند و هيچ يك از آنها هم 
هيچ وقت كامًال شــفا پيدا نكردند ، مگر اين كه 

به اعتقاد مذهبى بازگشتند».1 يكى از فيلسوفان 
معاصر نيز در همين زمينه اين  چنين نوشته است: 
«معرفت قدسى، بر وظيفه قدسى عقل شهودى 
و قدرت نورانى كننده آن مبتنى اســت. تحصيل 
چنين معرفتى همانا تحصيل يقين و زدودن شك 
اســت؛ شكى كه موجب انحراف ذهن مى شود و 

آرامش درون را برهم مى زند».2
اين مســئله نشــان از تغيير تقاضاى متدينان 
نســبت به دين دارد؛ مسئله اى كه رشد و توسعه 
عرفان هاى نوپديد را رقم زده و يا اينكه تحت تأثير 
اين جنبش هاى عرفانى كاذب به وجود آمده است. 
اما ســؤال اساسى از اين معنويت هاى كاذب اين 
اســت كه مدعيان اين مكاتب با تكيه بر كدامين 
تكيه گاه درصدد ايجاد آرامش براى پيروانشــان 
هســتند؟ براى روشن تر شدن سؤال مى توان به 
 پاسخ روايات شيعى اشاره نمود. حضرت امير
در روايتى صبر را موجب آرامش روانى مى دانند: 
«با اراده هاى صبورانه و حسن يقين، غم هاى وارد 
بر خود را دور ساز».3 امام صادق نيز در روايتى 
ديگر دعا را عامل آرامش روانى معرفى مى نمايند: 
«پــدرم، امام باقر هر وقت امرى او را محزون 
مى كرد، زنان و كودكان را جمع مى نمودند، پس 
دعــا مى كردند».4 ويليام جيمز نيز پس از قرن ها 
فرمايش حضــرت امام صادق را تأييد نموده 
و دعا را عاملى براى آرامش معرفى كرده اســت: 
«انگيزه نيايش و دعا نتيجه ضرورى اين امر است 
كه در عين اينكه درونى ترين قسمت از خودهاى 
اختيارى و عملى هر كس خودى از نوع اجتماعى 

است، با وجود اين، مصاحب كامل خويش را تنها 
در جهان انديشــه مى تواند پيدا كند. اغلب مردم، 
خواه به صورت پيوســته، خواه تصادفى، در دل 
خود به آن رجوع مى كنند. حقيرترين فرد در روى 
زمين با ايــن توجه عالى، خود را واقعى و با ارزش 
مى كند».5 روشن است كه آنچه در احاديث شيعى 
و آيات قرآن درباره عوامل آرامش بخش ذكر شده، 
همه در نتيجه تكيه به پناهگاهى است مطمئن 
 ﹟﹝︴︑ ﹤ا﹜ّ﹙ـــ ︣﹋︢ كه همانا خداوند است؛ «ا﹐︋ 

ا﹜﹆﹙﹢ب».6
تكيه گاه آرامش بخش در فرق نوپديد عرفانى

با توجه به آنچه در پاسخ به پرسش پيشين درباره 
آيات و روايات ذكر شــد، ايــرادى كه بر مكاتب 
عرفانى و معنويت گرا وارد شــد، بيشــتر ظاهر 
مى شود. در حقيقت سؤالى كه مؤمنان در پى پاسخ 
آن هســتند اين است كه مدعيان آرامش بخشى 
با تكيه بر چه چيــزى اين آرامش را براى پيروان 

خويش به ارمغان خواهند آورد؟ 
در پاسخ به اين سؤال هر يك از اين فرق پاسخى 
مبهم ارائه كرده اند؛ براى نمونه در مكتب اكنكار 
سفر روح تحت تعليم اســتاد را عامل رسيدن به 
آرامش معرفى مى كنند؛7 اوشــو تنش و جنب و 
جوش را براى رسيدن به آرامش و سكون نهايى 
پيشنهاد كرده است؛8 ســاى بابا تعاليم اسالمى 
و مســيحى را در البــه الى كلمات خويش ذكر 
مى كند و عوامل گوناگونى را در رسيدن به آرامش 
مؤثر مى داند؛9 يوگاناندا نيز مانند ساى بابا است؛ 
كريشنا مورتى راه رسيدن به آرامش را در شناخت 

︩ ــــــــــــــ︀  ا﹡︖︀م ︑﹊﹙﹫︿؟  ﹫︡ن ︋﹥ آرا﹝ ︨ر
محسن گلپايگانى (دانشجوى دكترى اديان ابراهيمى)

انسان از زيبايى معرفى مى كند؛10 و... . 
اگر به شكلى مستند به تعاليم هر يك از مدعيان 
عرفان رجوع شود، مالحظه مى كنيم كه هر يك 
راهــى جداگانه و با اتكاء بــه آراء فردى خويش 
براى حصــول آرامش به پيــروان خود توصيه 
مى كنند و ســعى در تخطئه راه هاى رقباى خود 
دارند. با نگاهــى اجمالى به تمامى اين راه هاى و 
انديشه هاى رهبرانشان به روشنى ديده مى شود 
كه اين توصيه ها يا برگرفته از تعاليم اديان الهى 
اســت و يا توصيه هايى پوچ و بى ارزش است كه 
منجر به اضطراب و روان پريشى مى شود. علت 
جذابيت اين جريانات عرفانى نيز بيش از هر چيزى 
نوپديد بودن و غالب جديد آنها اســت؛ وگرنه در 
اصل مسير پيشنهادى اين پيامبران دروغين هيچ 

كورسوى نجاتى ديده نمى شود. 
پى نوشت:

١. ﹋︀ر﹡﹍﹩، د﹏؛ آ﹫﹟ ز﹡︡﹎﹩؛ ︑︣︗﹞﹥ د﹋︐︣ ﹇︡︣ ﹎﹙﹊︀ر︀ن؛ ︑︣ان: 
ا﹡︐︪︀رات ︵﹑﹥؛ ص٢٠٢. 

﹫︡ ︧﹫﹟؛ ﹝︺︣﹁️ و ﹝︺﹠﹢️؛ ︑︣︗﹞﹥ ان ︫︀ءا﹜ّ﹙ـ﹥ ر﹞︐﹩؛   ︨،︭︣﹡ .٢
︣وردی (١٣٨١)؛ ص٦١٦.  ︥و﹨︩︨  ︑︣ان:︎ 

٣. ︻﹑﹝﹥ ﹝︖﹙︦ى؛︋ ︀را﹐﹡﹢ار؛︋ ﹫︣وت: دارا﹫︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣بى؛ 
ج ٧٤، ص٢١١. 

﹀﹫﹠﹤ ا﹜︊︀ر؛ ج١، ص٤٤٧.  ﹫ ︻︊︀س ﹇﹛ى؛︨   ︫.٤
ــ﹫︣ى در ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥؛ ﹇ــ﹛: دارا﹜︐︊﹙﹫︼  ٥. ﹝︴︣ى، ﹝︣︑︰ى؛︨ 

ا︨﹑مى(١٣٥٤)؛ ص٣٣. 
٦. ر︻︡: ٢٨. 

︀ل؛ ا﹋﹠﹊︀ر ﹋﹙﹫︡ ︗︀ن ﹨︀ی ا︨ــ︣ار؛ ︑︣︗﹞﹥ ﹨﹢︫﹠﹌   ︎،﹏︙﹫﹢︑ .٧
ا﹨︣︎﹢ر؛ ﹡﹍︀ر︨︐︀ن ﹋︐︀ب (١٣٧٩)؛ ص٢٣٥. 

ــ︣ور؛ ︑︣︗﹞﹥ ﹁︣ا﹝ــ︣ز ︗﹢ا﹨︣ی ﹡﹫︀؛  ٨. او︫ــ﹢؛ ﹝︣ا﹇︊﹥ ﹨﹠︣ و︗︡ و︨ 
﹁︣دو︨﹩ (١٣٨٠)؛ ص٤٤. 

﹫︀م ﹝﹟ ا︨ــ️»،  ﹥ ﹋︐︀ب ﹨︀ی «ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹟︎   ︋︡︣﹍﹠ ــ︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥︋   ︋.٩
︀ی︋ ︀︋︀».   ︨︀﹫︑︀ «﹢﹎︀ی ︻︀︫﹆︀﹡﹥» و «︑︺﹙﹫﹞︀ت︨ 

︡ای  ﹫﹞︀ن آزاد؛︮  ﹫ــ︩ رو؛ ︑︣︗﹞﹥︎  ١٠. ﹝﹢ر︑﹩، ﹋︪︣ــ﹠︀؛ ز﹡︡﹎﹩︎ 
﹝︺︀︮︣ (١٣٧٦)؛ ص١٧٢. 

بر اساس ديدگاه هاى پائولو كوئيلو يكى از رهبران جنبش هاى نوپديد معنوى جهان، رؤياهاى هركس كه 
از دوران كودكى يا نوجوانى با آن زندگى مى كند، «افسانه شخصى» آن فرد است. او در دوران آغاز زندگى 
رؤياى خود را تحقق پذير مى پندارد و بدون ابهام و ترديد آن را مى خواهد و معناى زندگى خويش را در آن 
افسانه شخصى و رؤياها پيدا مى كند. «افسانه شخصى نيرويى جادويى دارد و شخص را به جهان نامرئى 
نزديك مى كند».1 اين رؤيا مطابق مصاديقى اســت كه خود كوئيلو در رمان هايش به آن اشاره مى كند؛ 
گنجى پنهان(كيمياگر)، ثروت و زندگى مجلل(شيطان و دوشيزه پريم)، شمشيرى خاص(خاطرات يك 
مغ) و يا عشقى از دوران نوجوانى(كنار روِد پِيدار نشستم و گريستم). ولى انسان در زندگى روزمره اجتماعى 
نه تنها به دنبال اين افسانه هاى شخصى يا عطيه ها(بنابر تعبير كوئيلو در رمان بريدا) نيست، بلكه شايد در 
پى چيزى باشد كه افسانه شخصى ديگران باشد؛ ازدواج، تحصيالت عاليه، شغل، حرفه اى آبرومند و... 
در نتيجه چنين انسانى به تدريج رؤيايش را از دست مى دهد و احساس بى معنايى و افسردگى مى كند؛ به 

عبارت ديگر استعدادهاى درونى اش شكوفا نمى شود. 

﹩︭︫ ﹤﹡︀︧﹁ا
️ ︑︀ ا﹁︧︀﹡﹥  از وا﹇︺﹫

احسان جندقى(دانشجوى دكترى تصوف و عرفان اسالمى)

رواق ︠︡ا و ا﹡︧︀ن

﹫﹞︀ر   ︋︀﹡آ ﹜﹢﹍ ︠﹫﹙﹩ را️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛︋ 
﹥ ﹨﹫︘ ﹉ از اد︀ن  ﹢د﹡︡ ﹢ن︋  ︫︡ه︋ 

﹢د آ﹫﹟ ز﹡︡﹎﹩ را  ﹫︣وان︠   ︎﹤ ز﹡︡ه ای ﹋﹥︋ 
﹝﹩ آ﹝﹢ز﹡︡ ا︻︐﹆︀د ﹡︡ا︫︐﹠︡ و ﹨﹫︘ ﹉ از 

 ، ︡ ﹫︡ا ﹡﹊︣د﹡  ︎︀﹀ آ﹡︀ ﹨﹛ ﹨﹫︘ و﹇️ ﹋︀﹝ً﹑︫ 
︀ز﹎︪︐﹠︡ ﹥ ا︻︐﹆︀د ﹝︢﹨︊﹩︋   ︋﹤﹋ ﹟ا ︣﹍﹞

︡ا، ﹨﹞︀ن ﹙﹆﹥ ﹝﹀﹆﹢ده   ︠️︀︲ر
︺︡ از  ﹣ال ﹋﹥︋   ︨﹟︣ا︋︣ ا ا︨️. در︋ 
﹥ ︻﹠﹢ان   ︋﹩︭ ا﹡︐︀ب ا﹁︧︀﹡﹥︫ 
راه ز﹡︡﹎﹩، از ﹋︖︀ ﹝︺﹙﹢م ﹋﹥ ︑︺﹆﹫︉ 
 ﹤ ︡﹨︡ و ا﹡︧︀ن︋   ︋﹤︖﹫︐﹡ ︀﹨︀رؤ
️  ︀︋︡؟  ︨︺︀دت د︨
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كوئيلو در نوشته هاى گوناگونش مى كوشد تا نشان دهد بازگشت به رؤياهاى 
دوران كودكــى و تالش براى تحقق آنها زندگى را از شــور، نور، هيجان و 
شكوه، سرشــار مى كند و چنان معناى برانگيزنده، روشن و گرمى به زندگى 
مى دهد كه انسان مى تواند سختى هاى بزرگ را تحمل كند و رنج ها را به جان 
بخرد و درنهايت فرياد برآورد كه زندگى ام به مبارزه ام و رنج هايى كه كشيده ام 
مى ارزد.2 مهم نيست كه اين رؤيا چيست؛ توحيد يا شرك، هرچه باشد سزاوار 
اســت كه دنبال گردد؛ چون ما را روى پل جهانى نامرئى قرار داده اســت و به 

زندگى معنايى سحرآميز مى دهد.3
كوئيلو در كنار بحث از افسانه شخصى چند واژه مرتبط را طرح مى كند. يكى از 
اين واژه ها اصطالح «مكتوب» است كه از واژه هاى مورد عالقه كوئيلو است. 
اين واژه در انديشه وى يك مفهوم كليدى و محورى محسوب مى شود. كوئيلو 
در توضيح اين واژه معتقد است خداوند براى ما سرنوشتى در نظر گرفته است 
كه آن افسانه شخصى ماست. چيزى كه ما را به خوشبختى مى رساند. در اين 
صورت با وجود تمامى مشكالت، زندگى ما معنادار خواهد بود. از لحظه اى كه 
افسانه شخصى مان را انتخاب مى كنيم، بايد به خاطرش بجنگيم. اين چيزى 
است كه براى ما «نوشته شده» و «مكتوب» سرنوشت ماست. آنچه براى ما 
رقم خورده، سرنوشــت محتوم و حكمى غيرقابل تغيير و از پيش  تعيين شده 

است.4 
در نقد ايــن ديدگاه بايد گفت 
«رضايت خدا»، همان حلقه 
مفقــوده اســت. در برابر اين 
سؤال كه بعد از انتخاب افسانه 
شخصى به عنوان راه زندگى، 
از كجا معلوم كه تعقيب رؤياها 
نتيجه بدهد و انسان به سعادت 
دست  يابد؟ كوئيلو مخاطبين 
خود را به «سرنوشت محتوم» 
و «حكــم غيرقابل تغييــر» 
اميدوار مى سازد كه بجنگيد 
و همــواره به پيــش بتازيد و 
رؤياهاى خــود را باور كنيد.5 
كامــًال روشــن اســت كه 
گرايش هاى انســان متعدد 
اســت و برخى گرايش هاى 
انسان ممكن است منحرف 
و دروغين باشد. مصاديقى كه 
كوئيلو براى افسانه شخصى 
بيان مى كند بيشتر جنبه مادى 
دارد. او براى مفهوم افســانه 
شــخصى، معيــار و مالكى 
عرضه نمى كند. در حالى كه 
در دين اسالم عدم مخالفت 
بــا اراده خداوند كه به صورت 
شــريعت مى شناسيم شرط 
درســتى خواسته ها و عاليق 

است. 
او مى گويــد در برابــر همه 

بايســتيد، بجنگيد و رنج بكشيد تا افسانه شخصى تان را تحقق بخشيد. اين 
مطلب قابل پذيرش اســت كه از موانع كشف استعدادهاى شخصى، تسليم 
شدن در برابر نظرات ديگران است. بر اساس آموزه هاى اسالم راهكار مقابله 
با اين مسئله اخالص است. در شناخت درست خداوند است كه انسان خود را 
ناب و بى پيرايه مشاهده مى كند و براى ديگران حضور مستقلى قائل نمى شود. 
همان گونه كه فراموشى خداوند به فراموش كردن خود مى انجامد،6 ياد خداوند 
نيز انسان را از قيدهاى خودساخته يا ساخته و پرداخته جامعه رها مى كند. در 
مقابل اين ديدگاه ناب اسالم، كوئيلو براى رسيدن به افسانه شخصى توصيه 
مى كند كه بگذاريد شــما را طرد كنند، شما را ديوانه بدانند؛ اما كار خودتان را 
بكنيد. او در آثارش وضعيت وحشتناك و بسيار دردآورى را براى كسى كه در 
راه رؤيايش مى رود ترسيم مى كند كه كامًال انعكاس مشكالت خانوادگى و 

روان پريشى هاى خود او است.7
يكى ديگر از انتقاداتى كه مى توان به مســئله افسانه شخصى كوئيلو مطرح 
نمود اين است كه از اساسى ترين رؤياها و خواسته هاى بشر رسيدن به بهشتى 
اســت كه هيچ رنج، ناكامى و هراسى در آن راه ندارد. اين همان زندگى پس 
از مرگ اســت كه در دين اسالم و در قرآن توسط خداوند ترسيم شده است. 
كوئيلو در مورد اين رؤيا كه مبتنى بر فطرت انسانى است سخنى نمى گويد. كنار 
گذاشتن رؤياى رسيدن به بهشت كه انتظار انسان هاى درستكار را مى كشد، 
تعــارض بزرگ انديشــه هاى 
كوئيلو است. كوئيلو مى گويد دنيا 
را با شورانگيزترين لحظاتى كه 
مى توانيد داشته باشيد بگذرانيد. 
تجربه شــخصى همه ما نشان 
داده اســت كه هيچ كس بدون 
رنج و هراس در اين دنيا زندگى 
نمى كند؛ پس چرا كوئيلو رؤياى 
بهشــت را باور نمى كند و فقط 
مى خواهد در همين دنيا شــور و 
نشــاط زندگى را به دست آورد. 
ايــن همان انتقادى اســت كه 
به تمــام جنبش هــاى نوپديد 
معنوى مطرح است كه درصدد 
ارائه معنويتى بدون خدا و باور به 

آموزه هاى دين الهى هستند.
پى نوشت:
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﹫︪﹫﹟؛ ص٧٧.  ٧. ﹝︷︀﹨︣ی ︨﹫︿؛︎ 

︪︣ ر︨﹫︡ن  ﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ی︋  از ا︨︀︨﹩ ︑︣﹟ رؤ︀﹨︀ و︠ 
︪︐﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ر﹡︕، ﹡︀﹋︀﹝﹩ و ﹨︣ا︨﹩   ︋﹤︋
︦ از ﹝︣گ  در آن راه ﹡︡ارد. ا﹟ ﹨﹞︀ن ز﹡︡﹎﹩︎ 

︡او﹡︡  ا︨️ ﹋﹥ در د﹟ ا︨﹑م و در ﹇︣آن ︑﹢︨︳︠ 
 ﹤﹋ ︀رؤ ﹟در ﹝﹢رد ا ﹢﹚﹫﹢﹋ .️︨︡ه ا  ︫﹜﹫︨︣︑

 .︡﹢﹎ ﹩﹝﹡ ﹩﹠ ︣ ﹁︴︣ت ا﹡︧︀﹡﹩ ا︨️︨   ︋﹩﹠︐︊﹞

 پائولوكوئيلو به خدايى غيرعادل معتقد 
اســت. 1؛ خدايى كه همواره مى سازد 
و ويــران مى كند2 و افــرادى را كه به 

رؤياهاى خودشان اعتقاد دارند مجازات 
مى كند.3

در هيچ يك از اديان آســمانى اعتقاد به رؤيا 
گناه نيســت؛ بلكه آن را به نوعى شبيه وحى 

قلمداد كرده اند؛ رؤياى حضرت يوسف، رؤياى 
 عزيز مصــر، رؤياى حضرت محمد

و... كه از رؤياهاى صادقانه اند تعبير و 
حساب خاصى دارند. كوئيلو خدا 

را از عدالت به دور دانسته، به 
همان جمله  دروغين خود 
بسنده مى كند كه در قاموس 

الهى اعتقاد بــه رؤيا مجازات 
دارد؛ در حالى كه نظام هستى بر 
پايه عدل و عدالت خداوند استوار 
اســت.4 خدايى كه در انديشه  او 

جاى دارد قادر مطلق نيست، خداى 
او نيازمند و شكست پذير، اهل خطا و 

اميال منفى، اهل تمّنا و پشيمانى است كه 
شكست را در برابر شيطان تجربه مى كند.5 او 

با چنين نگرشى كه به خدا دارد در مقدمه كتاب 
شيطان و دوشيزه پريم مى نويسد: 

 «ايزد زمانـ  زروانـ  پس از خلق گيتى، هم آهنگى 
گرداگــردش را دريافت؛ اما كمبود بســيار مهمى را 

احســاس كرد. يك همراه كه در اين زيبايى با او سهيم 
شــود. يك هزار ســال براى برآوردن پسرى نيايش كرد. 

داســتان نمى گويد به كدام درگاه نيايش كرد؛ چرا كه او قادر 
متعال بود. پروردگار يگانه و اعلى، هرچه كرد، تا سرانجام باردار 

شد. آنگاه ايزد زمان به تمناى دلش دست يافت. پشيمان شد؛ زيرا 

﹢﹚﹫﹢﹋﹢﹛﹢︀︎ ︀ه﹎︡︠︡ا از د
حبيبه اميرى (كارشناس مديريت فرهنگى)

رواق ︠︡ا و ا﹡︧︀ن

︠︡ا﹩ ﹋﹥ در ا﹡︪︡﹥  او ︗︀ی دارد 
︡ای او ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ و  ﹇︀در ﹝︴﹙﹅ ﹡﹫︧️،︠ 
︴︀ و ا﹝﹫︀ل ﹝﹠﹀﹩،  ️ ︢︎︣، ا﹨﹏︠  ︧﹊︫

﹊︧️ را  ︪﹫﹞︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥︫  ا﹨﹏ ︑﹞ّ﹠︀ و︎ 
﹫︴︀ن ︑︖︣︋﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︣ا︋︫︣  در︋ 

دريافت تعادل جهان بسيار ناپايدار شده است. 
اما ديگر بسيار دير شده بود و پسرش در راه بود. 
پشــيمانى اش تنها به يك نتيجه انجاميد، پسر 

ديگرى نيز در زهدانش پديد آمد. 
 اســطوره مى گويد: از نيايش آغازين خداى 
زمــان، نيكى(هورمزد) پديــد آمد و از 
پشيمانى اش بدى(اهريمن) جفت 
و همــزاد هورمزد شــد. پدر، 
نگران همه چيز را چنان نظم 
داد تا هورمزد پيش از برادرش 
از زهدان بيرون بيايد، تا اهريمن 
را از شر رساندن به جهان باز دارد، 
اما از آنجا كه بدى چيره دست و 
تواناست، اهريمن توانست به 
نيرنگى پيش از هورمزد زاده 
شــود و پيش از او ستارگان را 

ببيند».6
 با اين توصيــف كوئيلو طبيعت 
انسان را محكوم به بدى و شرارت 
معرفى كرده، پيشــنهاد مى كند كه 
نگران اشتباه هاى خودتان نباشيد؛ چرا 
كه خدا هم اشتباه مى كند. پس چه خوب 

است آنها را فراموش كنيد.7
 در اين رمان خداى خطاكار او نمود بيشترى 
پيدا مى كند؛ چرا كه يكــى از كارهاى آحاب، 
مصلح دهكده ويســكوز را اختــراع روز آمرزش 
مطرح مى كند كــه «در اين روز مــردم خود را در 
خانه حبس كرده و دو فهرســت از گناهان خود و خدا 
آماده مى كردند. ســپس به بلنداى كوه رفته و فهرست 
خطاهايشــان را از جمله شــيادهاى شغلى، بى عفتى ها 
و بى عدالتــى و اين جور چيزهــا را مى خواندند و مى گفتند: 
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در اين زيبايى با او سهيم 
رآوردن پسرى نيايش كرد. 
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رواق ︑﹙﹫﹏ و ﹡﹆︡

افول معنويت و عدم اعتماد به ابزار صنعتى آفتى 
بود كه با صنعتى شدن جوامع و روزمرگى زندگى 
دامن گير انسان هايى شد كه تا پيش از اين تمام 
زندگى خويش را به دست ابزار نوين داده بودند. 
بنابراين اقبال به معنويت و عرفان كاذب براى 
اشــباع بعد روحانى و اســتقبال از شيادانى كه 
مدعى فرادرمانى و استفاده از روش هاى موهوم 
براى درمان افراد آسيب ديده بودند، روز به روز 
رواج بيشــترى يافت. در اين نوشته به چيستى 
فرادرمانى و چالش هاى پيش روى آن خواهيم 

پرداخت. 
  ﹁︣ادر﹝︀﹡﹩

فرادرمانى بيشتر ناظر به آن دسته از درمان هايى 
اســت كه با روشى غير از روش و سبك معمول 
انجام مى شــود. فرادرمانى مدعى است كه از 
انرژى هاى اثبات نشده لطيفى كه ممكن است 
در طبيعت وجود داشته باشند بهره مى برد. مانند 
انرژى اى كه از رايحه خوش يك گل در انسان 
ايجاد مى شود يا انواع انرژى هاى غيرملموس 
ديگر كه ممكن اســت تأثيرگذار باشند و تبيين 
علمى براى شــان وجود نداشته باشد. در طول 

تاريخ همواره اين ســؤال وجود دارد كه آيا واقعًا 
مى توان با توسل به انرژى ناپيدا و غيرملموس 
كســى را درمان كرد؟1 يا مى تــوان در كمتر از 
پانزده دقيقه درد را از اســتخوان شكسته يك 
انســان مجروح برطرف نمود؟ چگونه ممكن 
اســت كه در مدتى در حدود يك هفته تومورى 
از بــدن و مغز مبتال خارج شــود و بهبود كامل 
ميابد؟ اعصاب و استخوان هاى شكسته چگونه 
مى توانند دوباره و به سرعت رشد كنند؟ در حالى 
كه همه اينها از نظر علم پزشكى توضيح قابل 

قبولى ندارند و رد مى شوند.2
از بســيارى از كليساهاى مســيحى گرفته تا 
راهبان بودايى در تبــت، همگى مدعى به كار 
بســتن روش هــاى فرادرمانى ماننــد انرژى 
درمانى هســتند.3 روش هاى فرادرمانى مانند 
اســتفاده از جــن، ارواح، انــرژى درمانى و... 
آن گونه كــه موافقانش بيان كرده اند عبارت از 
نوعى روش درمانى در شاخه پزشكى جايگزين 
است. پزشــكى جايگزين در پى بررسى مداوا 
و شفاى انسان توســط روش هاى غيرعلمى 
است؛ از آب درمانى و ســنگ درمانى گرفته تا 
همين انرژى درمانــى. منظور از انرژى درمانى 

اســتفاده از روش هاى شــناخته شــده مانند 
دستگاه الكترومغناطيسى نيست؛ بلكه همان 
روش هايى كه مورد تأييد علم نيســتند مد نظر 
اســت. در اينجا منظور از انرژى وجود انرژى در 
دست و بدن كه ناشى از ملكوت و ارتباط با خدا 
و يا ناشــى از فيزيك طبيعى فرد است مد نظر 
مى باشــد. به عالوه دستگاه هايى كه مدعى به 
كار بردن انرژى درمانى هســتند و توسط علم 
و راه هاى معتبر شــناخت تأييد نشده اند نيز در 

همين زمره قرار دارند.4
در موارد نادرى كه ممكن اســت اين روش ها 
نتيجه بخش باشند، در حقيقت آنچه موجب شفا 
يافتن فرد بيمار و نيازمند مى شود، نيروى تلقين 
اســت؛ نه انرژى. به اين صورت كه فرد نيازمند 
و بيمار با باور به اينكه در مسير حركت به سمت 
بهبودى است، به خود تلقين مى كند كه در حال 
خوب شدن است و براى مدت كوتاهى اعصاب 
بدن او با توجه به اينكه از مغز فرمان مى گيرند، 
در يك باور كاذب بســر مى برنــد و فرد گمان 
مى كند كه بهبود يافته است. در اين موارد اندك 
امكان بهبودى به علــت توان باالى فكرى و 
روحى شخص بيمار اســت. وى با اين باور به 

️ اد︻︀ی در﹝︀ن وا﹇︺﹫
پروردگارا! اين گناهان من است درباره تو، خيلى 
گنــاه كرده ام و از تو آمــرزش مى خواهم كه اين 
چنين آزرده ات كردم. ســپس فهرست دوم را به 
طرف آســمان گرفته و مى گفتند: اما پروردگارا! 
اين هم فهرســتى از گناهان تو درباره من است و 
گناهان تو نسبت به من بيشمار است. تو بيش از 
آنچه ضرورى بود با بردن تنها كســى كه دوست 
داشتم موجب رنج من شدى و.... بيش از حد الزم 
رنج بردم».8 حتــى گاهى گناهان خدا از گناهان 
رسولش بيشتر مى شود. او وقتى نيايش ايليا با خدا 

را بيان مى كند چنين مى نويسد: 
«خدايا من فهرســتى از گناهان تــو نيز دارم. تو 
مرا واداشــتى بيش از حد انصــاف رنج ببرم؛ زيرا 
عزيزترين كسم را در اين دنيا گرفتى. تو شهرى را 
كه مرا پذيرفت، نابود كردى. اگر فهرست گناهان 
مرا با گناهان خودت مقايسه كنى، به من مديون 
خواهــى بود؛ اما امروز، روز آمرزش اســت؛ پس 
بخشش خود را نثارم كن و من نيز تو را مى بخشم، 

تا بتوانيم باز هم با هم راه برويم».9
 خداى ظالم كوئيلو موجودى منفعل است كه براى 
اثبات خوب بودن ايوب پيامبر نسبت به شيطان، 
بدون هيچ مصلحتى او را به بدترين صورت ممكن 
عذاب مى كند؛ تا جايى كــه ايوب به كفرگويى 
مى پردازد. شــيطان قادر اســت تدبير خدا را آن 

چنان تغيير جهت دهد كه موجب اختالل روانى 
پيامبرش شود و زندگى او بازيچه شرط بندى خدا 

و شيطان گردد.10
پيامبران خداى كوئيلو

 شــخصيت اصلى و محورى داستان كوه پنجم 
پائولو "ايليا" يكى از پيامبران بنى اســرائيل است 
كه از ســوى خدا دستور دارد تا در برابر كفر و ظلِم 
شــاه وقت بايستد؛ ولى متوارى مى شود و نسبت 
به عدالت خداوند دچار شك مى گردد. او با اينكه 
از مفهوم شــهادت خبر دارد؛ ولى تسليم امر خدا 
نيســت.11 خداى ايليا در اين داســتان بر اساس 
تورات و انجيل و بافته هاى ذهنى نويسنده شكل 
گرفته است. او كه پيامبرى برگزيده است از يقين 

به شك مى رسد و مى گويد: 
«نمى شــود خدا بخواهد ما بى رحمانه قتل عام 
بشــويم. اگر او قادر مطلق اســت، چــرا از رنج 

دوستدارانش 
نمى كاهد؟».12 كوئيلو در اين كتاب خداى تحريف 
شده اى را معرفى مى كند كه پيامبر برگزيده اش 
ترسو، حريص به زندگى، دنيا، كار، ازدواج و داراى 

زن بيوه است.13
 بدترين مرحله انحراف كوئيلو در جايى است كه 
نــه تنها پيامبر را معترض به خدا معرفى مى كند، 
بلكه خدا را به بى عدالتى متهم كرده، از او بيزارى 
مى جويد.14 با همين نگاه است كه در داستان كوه 
پنجم، ايليا با شهامت تمام پس از جنگ با نگاه به 

آسمان به خدا چنين مى گويد: 
«پروردگارا با تو جنگيدم و شرمنده نيستم و در اين 
جنگ دريافتم من بر راه خويشم؛ زيرا خود چنين 
مى خواهم. پدر و مادرم، يا سنت سرزمينم آن را بر 
من تحميل نكرده و نه حتى تو. براى آنكه رسالت 
خطير خويش را بر دوش من نهى، بايد به نبرد بر 
عليه تو ادامه دهم، تا آن زمان كه تبركم كنى».15 
خدا حكيم نيست! مرَسل و مرِسل هر دو خطاكار 

و اهل لغزش اند. 
 خداى كوئيلو شريعت خاصى ندارد و به همه چيز 

راضى مى شود او از زبان يك اسقف مى گويد: 
«ابراهيم بيگانــگان را پذيرفت و خدا راضى بود. 
اليــاس بيگانگان را نپذيرفــت و خدا راضى بود. 
داود بــه كرده هاى خود مى باليد و خدا راضى بود. 
باجگير جلو محراب از كرده هاى خود شرم داشت 
و خــدا راضى بود. يحياى تعميد دهنده به صحرا 
رفت و خدا راضى بود. پولس به شهرهاى بزرگ 
امپراتورى روم رفت و خدا راضى بود؛ از كجا بدانم 
چه چيزى قادر متعال را خشــنود مى كند؟ كارى 
را بكــن كه قلبت فرمان مى دهــد و خدا راضى 

مى شود».16 

انديشــه كوئيلو گنجايش و پذيرش خداى پاك، 
شكســت ناپذير و توانا را ندارد؛ لذا به جاى اينكه 
خود را به سمت خداى خوبى ها باال بكشد، در عالم 
وهم و خيال خدا را پائين مى آورد. چون نمى تواند 
خود را در حد خليفه اللّـــهى باال ببرد، خدايى در 
شأن خود متصّور است كه با او معامله مى كند. او 
خداى خطاكاران را باور دارد، تا با شريك كردن او 
در خطاها و ناماليمات و گناهان با آرامش زندگى 
كند؛ در صورتى كه معرفت و شــناخت نســبت 
به خداى كامل، حكيم و مهربان بســيار آرامش 
بخش تر و گواراتر اســت. در اين تفكر درست اگر 
رنج و گرفتارى هم هســت مبّشر شادى و لّذت 
است و مقدمه و پيش آهنگى است براى كاميابى 
و شادمانى.17 به راستى چنين خدايى آگاه و حكيم 

است كه بشارت داده است و مى فرمايد: 
ِ︣ ُ︧︣اً ؛ به يقين  ِ︣ ُ︧︣اً إنُ َ﹝َ︹ ا﹜ُ︺︧ «َ﹁︅نُ َ﹝َ︹ ا﹜ُ︺︧
با سختى آسانى اســت، مسلماً با سختى آسانى 

است».18
«... َو ﹜َ︀ ُ︷َ﹙﹞ــ﹢َن َ﹁︐﹫ً﹑ ؛ و كمترين ستمى  به آنها 

نخواهد شد».19
«... َو ﹜َ︀ ُ︑︷َ﹙﹞﹢َن َ﹁︐﹫﹑ً؛ و كمترين ستمى به شما 

نخواهد شد».20
خدايى كه در آثار كوئيلو زنده شده، همان خداى 

ناتوان و خطاكارى است كه در آثار نيچه مرد.21
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︡ا را  ︫﹫︴︀ن ﹇︀در ا︨️ ︑︡︋﹫︣︠ 
آن ﹠︀ن ︑︽﹫﹫︣ ︗️ د﹨︡ ﹋﹥ 

﹫︀﹝︊︣ش  ﹝﹢︗︉ ا︠︐﹑ل روا﹡﹩︎ 
 ﹤︙︀ز ︫﹢د و ز﹡︡﹎﹩ او︋ 

﹫︴︀ن ﹎︣دد. ︡ا و︫  ︫︣ط ︋﹠︡ی︠ 

راضيه روح اللهى (كارشناس علوم حديث)

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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درمان ضعف خويش مى پــردازد و در حقيقت 
از كســى كه مدعى انرژى درمانى است كارى 

ساخته نيست. 
  ﹁︣ادر﹝︀﹡﹩ در ا︣ان

در ايران برخى با اســتفاده از چنين ادعاهايى به 
دنبال كســب ســود از مردم زودباور و ساده دل 
هستند؛ مردمى كه براى تســريع در دستيابى 
به موفقيت هــا در زندگى فريب اين شــيادان 
را مى خورنــد. از اين دســت مى توان به عرفان 
حلقه «م. ط» و نيز شــفادرمانى «ع. ا» پرداخت 
كه با وجود شــكايت هاى متعــدد همچنان به 
فعاليت هــاى خود ادامه مى دهنــد. با دقت در 
ادعاهاى مهندس «ط» روشن مى شود كه وى 
عرفان كيهانى را كه مدعى ترويج آن اســت، با 
درهم آميختن عرفان هندى، چينى و تبتى توليد 
نموده است. استفاده از نيروهاى كيهانى منحصر 
به اين فرقه نيست و يك بررسى تاريخى نشان 
مى دهد كه مهندس «ط» از غفلت برخى استفاده 
كرده و اين عرفان را به نام خود ثبت كرده است.5 
«ع. ا» نيز پس از رســوايى چندباره در ايران از 
ايران گريخت و براى تداوم سودجويى به خارج 
از ايران پنــاه برد. هردوى اين افراد پرونده هاى 
متعدد شكايت مالى از سوى مال باختگان دارند.6

اينها تنها نمونه هاى كوچكى هستند و با اندكى 
غور و تحقيق در كشــورهاى و نواحى مختلف 
دنيــا به راحتى مى توان ردپاى چنين افرادى كه 
هريك ادعــاى كرامت و يا امرى خارق العاده را 
دارد مشــاهده نمود. اين در حالى است كه هيچ 
يك از ايــن افراد با ديگر مــردم تفاوتى ندارند 
و در مواردى حتى از طبقه متوســط جامعه نيز 
تحصيالت و معلومات پايين ترى دارند.  تمسك 
ايشــان به موارد ماورائى ســبب فريب خوردن 

انسان هاى ساده دل مى شود. 
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به طور خالصــه قانون جذب بيان مى كند كه 
هر آنچه در ذهن انسان تصور شود اعم از خوب 
يا بد، زشت يا زيبا در دنياى واقعى نمود خواهد 
يافــت. قانون جذب مى گويد هر چه فكر كنى 
همان مى شود. علت نامگذارى اين ايده به نام 
«جذب» اين اســت كه معتقدند بزرگ ترين 
دكل مخابراتى روى زمين ذهن انسان است كه 
قادر است همه رويدادهاى دلخواه را به سمت 
فرد جذب كند. ذهن انســان، قدرتى بى نظير 
دارد كه اگر به امرى احساس مثبت دهد و با آن 
مأنوس باشد آن را در عالم خارج تبديل به يك 
رويداد خارجى و جذب زندگى انسان مى كند. 

در قانون جذب ادعا مى شــود اگر انســان به 
خواسته خود احساس مثبت دهد و آن را تجسم 
كند، كائنات همان خواســته را برايش ايجاد 
مى كننــد. از اين رو عقيده دارند اگر فرد به امور 
دلخواه به صورت مداوم بينديشد به آن مى رسد 
و اين قانون خلقت اســت كه افكار به اجسام 

تبديل مى شوند.1 ايشان حتى ادعا مى كنند كه 
دعا در اسالم معنايش همان قانون جذب است؛ 
چراكه اســالم هم مى خواهد شما به خواسته 
خود بيشتر فكر كنيد و به صورت مكرر آن را بر 
زبان جارى كنيد تا در عالم خارج محقق شود. 

قانون جذبى كه نظريه پردازان آن بيان مى كنند 
دچار اشكاالتى بنيادى است كه به يكى از آنها 
كه ناديده انگاشتن جايگاه خدا در عالم و ابزارى 
بودن خداست، اشــاره خواهيم كرد. در قانون 
جذب نيــز ماننــد بسيارى از جريانات جديد 
معنوى، نام خدا به ميان ميآيد. در اين گرايشها 
وجود خدا مفروض دانسته شده است؛ اما مسئله 
ميزان مداخلة خدا در امور انسان است. خداى 
اين قانون و ايــنگونه عرفانها حقيقتي است 
بى اختيار، بي اراده و بدون قدرت نقشآفريني 
و مداخلـه در امـور جهـان؛ زيــرا اختيار، اراده و 

قدرت مطلق از آِن انسان هاست.2
اين همــان مفهـوم فلسفي اومانيسم است 

︩ ︠ـــــ︡ا در ﹇︀﹡﹢ن ︗ــ︢ب ﹆﹡
مريم نبويان زرندى( پژوهشگر حوزوى)

كه در غــرب شهرت يافته است. بـسيارى از 
گرايشهاى نوپديد معنوى، از جملــه قانــون 
جــذب، بر كلمة «خود» تأكيد دارند و اين امر، 
به دليل محوريت انسان در انديـشة آنهاسـت. 

پال توئيچل، مؤسس جنبش نوپديد اكنكار در 
امريكا، ميگويد: «با پاك كردن مجراى وجودت 
به اين درك نائل ميآيي كـه ايـن همـه توست. 
بعد به اين درك كه اين همه خداست. هيچ كس 
نمي توانـد از اين فراتر رود، به اين دليل كه فرد 
براى پيش رفتن در طريق، به قدرت نياز دارد. 
از آنجا كه تو خود خدايي، پس شايسته تر از آن 

نيست كه خودت را مالقات كني».3
توحيـدى  اديـان  در  خداونـد  دربـارة  بحـث 
و قانــون جذب از هــم متفاوت است. در اديان 
و  است  محـض  وجـود  خداونـد  توحيـدى، 
اوست كه به همة موجودات هستي و اعتبار 
مىبخشد؛ اما در قانون جذب انسان بر همه چيزـ  
حتي خـداـ  وجـود و اعتبار ميبخشد. اين قانون 
به واسطة پيروى از مؤلفههاى مدرنيتـه، به ويژه 
اومانيسم، انسان را در مـسند خـدايــى قـرار 
مـيدهد. بـه ايـن اميـد كـه مشكالت انسان 

خداگونه به پايان رسد. 
در قانون جذب، انســان نيازش را با خود در ميان 
مى    گذارد و نگاهى به قدرت الهى ندارد. در قانون 
جذب انسان فرمان مى دهد و طلبكارانه خواهش 

خود را مطرح مى كند؛ به عبارت ديگر انسان بر 
كرسى خدايى نشسته و «خودخدايى» مى كند 
و از همه قواى طبيعت مى خواهد تا خواسته اش 
را برآورده كنند. خدا هم يكى از اين قواســت كه 
بايد در خدمت انســان و خواسته او باشد و مانند 
يكى از عناصر اين عالم در جهت نيل انســان به 

خواسته اش با عالم همنوا شود. 
پـال توئيچـل معتقـد است كه انسان ها به خدا 
رخصت ميدهند كه هستي داشته باشد؛ وگرنه 
خدا نـه شكلي داشت و نه صورتي و نه صاحب 
هيچ گونه اركاني بــود كه بتواند نيـات خـود را 
به بشر سرايت دهد؛ مگر اينكه بشر، خود اين 

وسائط را در اختيارش بگذارد.4
آشكار است زماني كه در گرايشي معنوى چنين 
ادعا ميشـود كـه انـسان بـه خـدا رخـصت 
ميدهد كه هستي داشته باشد، ديگر مسئلة 
اطاعت از او منتفي مي شـود و انـسان آزادانه 
ميتواند بر زمين قدم بردارد و هر كارى انجام 
دهد. همچنين با كم رنگ شــدن نقش عقل و 
جايگزين شدن احساس، تعبد و دين گرايى نيز 
كم رنگ مى شــود و نوعى خودمحورى معنوى 
پديد مى آيد. اين موضوعى كامًال شناخته شده 
و طبيعى در دنياى اديــان جديد و جنبش هاى 
معنوى نوظهور است كه با عنوان دين شخصى 

تعريف شده است.5

نفى معيارهاى بيرونى و تكيه بر احساســات و 
تجربه شخصى از امر معنوى، نه تنها علوم دينى 
و عالمان دينى را حذف مى كند؛ بلكه از پيامبران 
و متون مقدس هم عبور كرده، اراده خداوند را به 
رســميت نمى شناسد. اشو در اين باره مى گويد: 
«اين حق شماست كه آزادانه به گمراهى برويد؛ 
اين بخشــى از كرامت شماست. حتى در مقابل 
خداوند بايستيد... . درستى و نادرستى امور را به 

كنار بگذاريد».6
قانون جذب انســان را منشا قدرت دستيابى به 
خواســته ها و آرزوهايش مى دانــد و منبع آن را 
درونى تصور مى كنــد؛ درحالى كه اين نيرو نزد 
آفريدگار جهان و بيرون وجود انســان اســت. 
البته هر كســى از طريق پيوند معنوى با خداوند 
و با گشــودن راهى از درون خويش به سوى او، 
اين قدرت و آگاهى را درون خود شــكوفا كرده، 

جريان مى دهد. 
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 ﹟﹫﹠ ا︨︐﹀︀ده از ︀  ︋﹩︠︣ در ا︣ان︋ 
﹢د از ﹝︣دم  ﹥ د﹡︊︀ل ﹋︧︉︨   ︋﹩︀﹨︀︻اد

︣ای  ︀ده دل ﹨︧︐﹠︡؛ ﹝︣د﹝﹩ ﹋﹥︋  زود︋︀ور و︨ 
️ ﹨︀ در ز﹡︡﹎﹩  ﹫﹆﹁﹢﹞ ﹤ ︑︧︣︹ در د︨︐﹫︀︋﹩︋ 

﹫︀دان را ﹝﹩ ︠﹢ر﹡︡.   ︫﹟ا ︉︣﹁

﹇︀﹡﹢ن ︗︢︋﹩ ﹋﹥ ﹡︷︣﹥ ︎︣دازان 
﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ د︀ر ا︫﹊︀﹐︑﹩  آن︋ 
 ︀﹡از آ ﹩﹊ ﹤ ︋﹠﹫︀دی ا︨️ ﹋﹥︋ 
︡ا  ﹋﹥ ﹡︀د︡ه ا﹡﹍︀︫︐﹟ ︗︀﹍︀ه︠ 
︡ا︨️. ﹢دن︠  در ︻︀﹜﹛ و ا︋︤اری︋ 
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شيطان گرايى و يا شيطان پرستى مقوله جديدى در 
تاريخ بشر نيست و برخى مطالعات تاريخى و حتى 
باستان شناسى از قدمت اين مسئله حاكى است؛ 
ولــى ترويج اين جريان آن هم به شــكلى كامًال 
مدرن يكى از معضالت بشر امروزى است. پيوند 
بين شيطان پرستى مدرن و سينما بسيار گسترده 
است. اين فرقه هاى نوپديد از سينما در جهت ترويج 
تفكرات انحرافى خويش استفاده فراوانى مى كنند. 
مى توان از سينما به عنوان يك ابزار مؤثر در جهت 
مقابله و يا ارتقاى سطح آگاهى جامعه در برابر اين 

فرقه هاى انحرافى استفاده نمود. 
فيلم ســينمايى ايرانى «بشارت به يك شهروند 
هزاره ســوم» ســاخته محمدهــادى كريمى، 
گويا نخســتين فيلم ايرانى اســت كه به مقوله 
شيطان پرســتى پرداخته اســت. موضوعى كه 
شايد پرداختن به آن به دليل وجود مقوالت سياه 
و مفســده انگيز جســارت بااليى بخواهد. فيلم 
بشارت به يك شهروند هزاره سوم در عرصه نقد با 
واكنش  هاى مختلفى از جانب اهالى سينما مواجه 
شده است. ضمن توجه به محاسن قابل تقدير اين 
فيلم، انتقادات قابل طرح نسبتاً زيادى را مى توان 
در ساختار و محتواى ساخته محمدهادى كريمى 

برشمرد. 
داستان فيلم اين چنين است كه مينو با بازى هنگامه 
قاضيانى در آستانه مادر شدن است. وى به عنوان 
مشاور تربيتى به يك دبيرستان دخترانه  دعوت 
مى شود كه به دليل خودكشى سه دانش آموز دچار 
بحران است. اين دختران ظاهراً به دليل عضويت 
در نوعى جريان انحرافى شيطان پرستى تصميم 
به خودكشى گرفته اند. متأسفانه اين خودكشى ها 
ادامه دارد و مينو قصد دارد تا ريشه هاى اين جريان 

را پيدا كند. 
جسارت و خيرخواهى كارگردان به وضوح در تمام 
فيلم ديده مى شــود؛ اما متأسفانه اين به تنهايى 
كافى نيســت. فيلمنامه اى كه كريمى با كمك 

همكارانــش در كارگاه نويســندگان زنان اهل 
قلم و براســاس فيلمنامه «باريكــه راه مزرعه» 
اثر خانم الهه احمدى، نوشــته است، مشكالت 
ســاختارى و منطقى فراوانى دارد كه طرح و نقد 
آن مجالى ديگر مى طلبد. به لحاظ محتوا تأكيد 
فيلمساز بر اين مسئله كه هرنوع نااميدى از الطاف 
و حضــور خداوند در زندگى بشــر خود انحرافى 
بــزرگ اســت و بايد با ترويج درســت معنويت 
توكل و رضا نســبت به خداوندـ  همان طور كه 
در فيلم نيز مورد اشــاره قرار مى گيردـ  به مقابله 
با شيطان پرســتى رفت. كارگردان به اين نكته 
توجه ندارد كه واقعيت حاضر در دنياى امروز اين 
است كه شيطان گرايى اى كه در جامعه اسالمى 
ايران ترويج مى شود حاكى از حضور سياست ها و 
تفكرات سلطه طلبانه و منفعت طلبانه عوامل فاسد 
و حتى بيگانه نيز هست؛ عواملى كه توجيه كنندة 
ضرورت حضور نيروهاى امنيتى كشور در جريان 
مقابله با جنبش هاى انحرافى اســت. همچنين 
گسترش و تبليغ نمادهاى جريان شيطان پرستى 
شايد خود به تنهايى تمام مشكل و معضل جامعه 
در برابر اين جريان انحرافى نباشد؛ ولى به همان 
نسبت كه گســترش و تأكيد بر نمادها ارزشى و 
خداپرســتانه در فرهنگ جامعه اسالمى ايران 
در ارتقاى ســطح فرهنــگ و معنويت در جامعه 
مؤثر است، گســترش نمادهاى هنجارشكنانه 
و ضداخالقى شيطان پرســتى نيــز در انحراف 

فرهنگ و معنويت جامعه مؤثر است. 
نقد فيلمســاز بر نظام آموزش و پرورش ظاهراً 
تا حدودى درســت اســت. خانم صفايى(نيكى 
كريمــى)، مدير اين مدرســه، صرفــاً به دنبال 
حفــظ آبــروى خــود و مدرســه اش اســت. 
مصلحت انديشــى هاى او چاره ســاز نيستند و 
تقديرنامه هايى كه گرفته است در اين وضعيت به 
كار نمى آيند. معلم درس تعليمات دينى يا همان 
دين و زندگى(شهرزاد كمال زاده) كه فقط در يك 

سكانس معرفى مى شود، بيشتر شيوه هاى نمره 
گرفتن و عبور از سد كنكور را به بچه ها مى آموزد 
و نه راه و چاه زندگى را. فيلمســاز همچنين نقد 
مشابهى را به دستگاه هاى امنيتى وارد مى كند. 
شايد برخى انتقادات وارد شده درست باشد ولى 
همان گونه كه اشاره شــد به دليل ويژگى هاى 
جريان شيطان پرســتى، حــذف برخوردهاى 
فيزيكى كه متأســفانه در اين فيلم مورد تأكيد 
اســت به نظر كار عاقالنه اى نيست و بايد گفت 
در كنار توجه به شيوه هاى مقابله نرم و رفتارى، 
برخوردهاى فيزيكى و سخت نيز ضرورى است. 
مينو نمى تواند مانع از خودكشــى سه نفر ديگر 
شود و برنامه آن فرقه، براى خودكشى شش نفر 
از دانش آموزان تا انتها اجرا مى شــود. آيا اين روند 
و اتفاق برخالف پيام اصلى فيلم نيســت؟ مينو 
چندين بار در طول فيلم از ضعيف بودن شــيطان 
سخن مى گويد؛ ولى گويا قدرت شيطان و يارانش 
در اين فيلم بيشتر از او شده است. حتى كار به جايى 
مى رســد كه آنها به جان مينو و جنين او نيز طمع 

مى كنند. 
نكته بعدى كه بايد به آن اشــاره شود عنوان اين 
فيلم است. عنوان بلند براى يك فيلم به اين لحاظ 
انتخاب مى گردد كه جذاب باشد و بيننده را براى 
ديــدن فيلم ترغيب نمايند؛ ولــى اوًال اصطالح 
هزاره سوم شايد حاكى از نوعى غرب گرايى باشد 
و با توجه به مخاطــب ايرانى فيلم اين اصطالح 
چندان مناسب به  نظر نمى رسد. ثانياً كلمه بشارت 
نيز اصطالحى اســت كه در عالم مسيحيت به 
جريان حضور يافتن جبرئيل در نزد حضرت مريم
 جهت بشارت تولد حضرت مسيح اشاره دارد 
كه با توجه به داستان فيلم بشارت به يك شهروند 
هزاره سوم و باردارى مينو مى تواند تداعى كننده 
آن داستان باشــد كه در اين صورت ارتباط آن با 
اصل ماجراى شيطان پرســتى چنــدان واضح 

نيست. 
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︣اب ﹞ ︦ ︨︣وـ

︊︫︀ی آ﹁︐︀︋﹩
برگزارى مراسم اعتكاف در كنار تمام ويژگى ها و امتيازات خاصى كه دارد در صورت مديريت نشدن مى تواند آسيب هايى به همراه داشته باشد. از نحوه 

برگزارى مراسم  گرفته تا اجراى برنامه ها و وداع با اعتكاف.
فضاى اعتكاف بايد آرام، ساكت، معنوى و آرامش بخش باشد. برنامه هاى كه براى معتكفين در نظر گرفته مى شود نبايد طوالنى و پر سر و صدا باشد. 

اصل در اعتكاف اين است كه خلوت معنوى معتكفين حفظ شود و امكانات الزم جهت استفاده از اين مراسم براى آنها فراهم باشد.
حضور در جمع معتكفين و هم كالم شدن با آنها و در عين حال انجام اعمال مخصوص ايام اعتكاف توسط روحانى و مبلغ دينى، هم زمينه اى براى 

ايجاد ارتباط با جوانان و ديگر معتكفين را فراهم مى كند و آنها را نسبت به انجام اعمال و توجه به مسائل معنوى ترغيب خواهد كرد.
مسجد به عنوان نمادى از جامعه اسالمى عالوه بر برنامه هايى كه براى حاضرين و معتكفين در نظر مى گيرد بايد نسبت به همسايگان مسجد و كسانى 

كه در اوقات نماز و دعا در مراسم حاضر مى شوند برنامه داشته باشد و موجب مزاحمت و ناراحتى ديگران نباشد.  
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حجت االسالم والمسلمين هادى توكلى، امام 
جماعت مســجد احرار، چندين بار به دليل 
فعاليت هاى موفق فرهنگى مورد تقدير قرار 
گرفته است. او متولد سال 1337 در شهرستان 
بوشرويه خراســان جنوبى است. تحصيالت 
دبستان و دبيرستان را همان جا به پايان برد. 
سال 1355 در دنشــگاه فردوسى مشهد در 
رشــته زبان انگليســى پذيرفته شد. بعد از 
اخذ ليسانس، در سال 1364 براى تحصيالت 
حوزوى به قم رفــت. تحصيالت حوزوى را تا 
سطح خارج و تحصيالت دانشگاهى را تا فوق 
ليســانس فقه و مبانى حقوق اسالمى ادامه 
داد و در حال حاضر اســتاد دانشگاه عالمه 

طباطبايى(ره) است. 
︴﹞ ︡﹫︣ی  ︫︣﹫︔︃︑   

حاج آقا توكلى با تواضع و فروتنى خاص مردمان 
خطه خراسان بدون هيچ تكلفى ما را پذيرفت و در 
شبستان مسجد در كنار گفت وگوى شاد نوروزى 
بچه هاى مســجد با ما به گفت وگو نشست. ابتدا 
كمى از خودش گفت: «در دوران دانشــجويى با 
مرام شهيد ديالمه و دانشجويانى با گرايش هاى 
مذهبى كه با ايشــان ارتباط داشتند، آشنا شدم و 
بســيار تحت تأثير افكار و آثار شــهيد مطهرى 
بودم. قبل از انقالب در دانشگاه فردوسى مشهد 
با دانشــجويان مســلمان كه فعاليت سياسى 
داشتند ارتباط داشتيم و فعاليت مى كرديم. البته 
فعاليت هاى آن زمان نسبت به حاال خيلى محدود 
به نظر مى رسد؛ اما در آن زمان خيلى تأثيرگذار بود. 
فعاليت هايمــان از قبيل برگزارى نماز جماعت و 
تظاهرات كوچك و محدود بود و بيشتر از آن اجازه 

داده نمى شد. 
سال 79 در تهران ساكن شدم و در بسيج مسجد 
احرار فعاليــت مى كردم. كه پيشــنهاد امامت 

جماعت مسجد داده شد».

   ︣ا ا︡﹆︑ ﹤﹝﹨ ﹟︣؟
مسجد احرار سال هاست فعاليت هاى فرهنگى 
خوبــى در منطقه دارد و چنديــن بار به اين دليل 
مورد تقدير قرار گرفته اســت. حاج آقا در جواب 
ســؤال ما كه مى پرسيم دليل اين موفقيت ها چه 
بوده؟ مى گويد: اين تقديرها به سبب فعاليت هاى 
فرهنگى در مســجد و فعاليت هاى هماهنگ با 
بسيج مســجد است. بسيج ما از بسيج هاى فعال 
و نمونه در منطقه اســت. به جاى اينكه انرژى ما 
صرف اختالف با بسيج شود، صرف هماهنگى و 

همكارى با بسيج مى شود». 
︡︖︧﹞ ﹤  ︋﹤﹛﹢  ︨﹏︡︊︑   

مســجد احرار، تا همين سه سال پيش به صورت 
يك ســوله كوچك و محقر بود و سه سال پيش 
به همت حاج آقا توكلى و بچه هاى بسيج تخريب 
شــد و در حال بازسازى است. هم اكنون فريضه 
نماز جماعت در زيرزمين مسجد برگزار مى شود. 
حاج آقا توكلى توضيح دادند: «مسجد احرار اوايل 
پيروزى انقالب زمين بايرى بود و بچه هاى بسيج 
در آن اتاق ســوله مانندى درست كردند و در آن 
فعاليت هاى خوبى انجام  دادند. از اين مسجد نيرو و 
كمك هاى نقدى و غيرنقدى به جبهه ها فرستاده 
مى شــد و دوازده شــهيد تقديم اسالم و انقالب 
شد. تا سه سال پيش به صورت سوله بود تا اينكه 
تصميم گرفتيم مسجد را تخريب و بازسازى كنيم. 
زمين مسجد در هزار متر مربع است و ان شااللّـه 
قرار است در سه طبقه و يك زيرزمين ساخته شود. 
شبستان چهارصد متر براى آقايان و چهارصد متر 
براى خانم ها ساخته خواهد شد. قسمت هايى براى 
فعاليت هاى فرهنگى، بسيج، حوزه علميه، تجارى 
و خدماتى. در نظر گرفته شده است در حال حاضر 
عالوه بر زيرزمين، سه طبقه ساخته شده است كه 
ســقف طبقه آخر به زودى زده مى شود و اسكلت 

كار و فاز اول، به اتمام مى رسد. به لطف خداوند و 
همت برادران بسيج كارها تا به حال خوب انجام 

شده است. 
نمازهاى صبح، ظهر و عصر و مغرب و عشا برگزار 
مى شود و چون فضاى نامناسبى داريم نمازگزاران 
كمتر شــده اند؛ اما مغرب و عشا استقبال خوبى 

داريم». 
︪︐﹫︊︀ن ﹝︀﹜﹩ ﹝︧︖︡  ︎   

 مســجد احرار هم مانند اغلب مســاجدى كه تا 
به حال ديده ايم پشــتيبان مالى خاصى ندارد. در 
اين باره حاج آقا توكلى مى گويد: «قبل از تخريب 
مسجد ســهـ  چهار مغازه داشتيم كه هزينه هاى 
جارى مسجد از آنجا تأمين مى شد. شهردارى و 
اوقاف هم گاهى كمكى مى كنند كه محدود است 

و براى ساخت و ساز مناسب نيست. 
چون از نظر مالى هيچ پشــتيبان مستقلى نداريم 
با درخواســت كمك از نهادهاى مختلف سعى 
كرديم بودجه مالى ساخت و ساز مسجد را تأمين 
كنيم. وزارت ارشاد و سپاه كمك هايى كردند و با 
آن كمك ها كار به اينجا رســيد. اما اين كمك ها 
تا بودجه نهايى فاصله زيادى دارد. مســجد ما در 
منطقه محرومــى  قــرار دارد و نمى توان روى 
كمك هاى مردمى حســاب كرد. بــا اين حال 
قبض هايى در مبالغ پايين چاپ كرديم كه مردم 

احساس مشاركت داشته باشند».
️ ﹨︀ی ا︣ار     ﹋﹞﹩ از ﹁︺︀﹜﹫

 مى پرســيم حاج آقا با توجه به اين كه امســال 
تعطيالت عيد با ايام فاطميه همزمان شده است، 
در اين ايام چــه برنامه هايى داريــد؟ «روز اول 
عيد مصادف با شــب جمعه بود. در پارك پليس 
برنامه اى براى شهداى گمنام برگزار مى شد. بعد 
از نماز اعالم شد كه اين برنامه هست و كسانى كه 
مايل هســتند همراه هم به محل مراسم برويم. 

فضاى عيد و جمعيت كم اجازه برنامه خاصى را به 
ما نداد، اما براى فاطميه دوم برنامه داريم چون آخر 

تعطيالت عيد است. 
فعًال با وجود محدوديت به دليل ساخت و ساز، بعد 
از نماز يك صفحه تالوت قرآن داريم و تفســير 
مختصرى از آن يك صفحه گفته مى شود. تا به 
حال دو بار قرآن تفســير شده است. حدود شش 
ماه اســت كه بعد از تــالوت و ترجمه به صورت 
نرم افزارى، هر شــب يك روايت از خصال شيخ 
صدوق بيان مى شود و از اول رساله عمليه شروع 
كرديم و هرروز مســائل شــرعى بيان مى شود. 
شــب هاى چهارشنبه و شب هاى جمعه به جاى 
حديث و احــكام دعاى توســل و دعاى كميل 

خوانده مى شود. 
حدود ســهـ  چهار ماه است كه بچه هاى مسجد 
دارالقرآن تشكيل داده اند كه سه حلقه روخوانى، 
روانخوانى، تجويد و قرائت براى خانم ها و آقايان 
دارد. در برگزارى اين كالس ها از اســاتيدى كه 
در مسابقات داراى رتبه هستند استفاده مى شود. 

هر هفته جلســات خاصى با بسيج مسجد داريم. 
بسيج هم جلسات هفتگى با نوجوانان و جوانان و 
اعضاى اصلى دارد. بچه ها به تازگى هيئت الهادى 
را راه اندازى كرده اند كه عالوه بر مناســب هاى 

مذهبى هفته اى يك شب جلسه دارد. 
در جلسات بسيج مسجد، سخنرانى هاى حضرت 
آقا تجزيه و تحليل مى شود و روى نكته خاصى از 
صحبت هاى ايشان كار مى شود. در سال گذشته 
در پانزده جلسه موضوع ما سبك زندگى اسالمى 

بود. 
بسيج برنامه هاى خود را دارد؛ مثل پياده روى هاى 
شبانه و برنامه هاى نظامى خاص بسيج. هر هفته 
ديدار با خانواده هاى شــهدا را در برنامه هاى خود 

داريم». 
   ا﹝︀م ︗﹞︀︻️ و ﹨﹫️ ا﹝﹠︀

«ارتباط امام جماعت با هيئت امنا و بسيج مسجد 
خوب است. هيئت امناى ما بيشتر، بچه هاى بسيج 
و چند نفر از نمازگزاران هستند. از پنج نفر ايشان 

سه نفر جوان هستند». 
   ﹝︧︖︡ و ﹝︡ارس

قبل از برنامه ساخت و ساز مسجد، با بسيج مسجد 
از مدارس و خانه هاى محل آمار گرفتيم. در نظر 
داشــتيم با آنها ارتباط مكاتباتى برقرار كنيم؛ اما 
با شــروع برنامه ساخت و ســاز مسجد بعضى از 

فعاليت هايمان كم رنگ شده است». 
    ﹝︪﹊﹏ ﹝︧︖︡ ا︣ار

حاج آقا مشــكالت را در دو بخش مى دانند؛ يك 
بخش در خارج از مســجد و يك بخش در داخل 
مسجد: «مشكل، اســتقبال كم از مسجد است. 
مســجد در محلى كه چند صد هزار نفر جمعيت 
دارد، واقع شده است. انتظار است كه نمازگزاران 
زيادى داشته باشد. در مناسبت هاى مذهبى مثل 
شب هاى قدر و محرم جمعيت زيادى به مسجد 
مى آيــد و در نماز عيد فطر خيابان مســجد پر از 
جمعيت مى شــود؛ اما در روزهاى عادى اين طور 
نيســت. ما تذكر مى دهيم به مــردم كه در همه 
روزهاى ســال ارتباط تان را با مسجد حفظ كنيد؛ 
امــا اين نياز به برنامه ريزى بلند مدت دارد. به تبع 
آن مشكالت فرهنگى در خانه ها و مدارس داريم. 
به عنــوان مثال جوانان مذهبى از ماهواره اى كه 
در خانه است شكايت مى كنند. بايد مجموعه هاى 
فرهنگى بزرگ مثل صدا و ســيما، ارشــاد و... 
برنامه هاى كالن فرهنگى داشته باشند و ما جزئى 
از آن برنامه ها باشــيم. صدا و سيما مثل رقيب ما 
رفتار مى كند و مساجد با امكانات كمى كه دارند 

نمى توانند با آنها رقابت كنند. 
در مسجد مشــكل اصلى ما بودجه براى ساخت 
و ساز اســت؛ چون كمك مؤثرى براى ساخت 

مسجد از جايى نمى شود».
﹥ ا﹝︀﹝︀ن ︗﹞︀︻️  ︋﹤﹫︮﹢︑   

«هر جا يك امام جماعت باســواد و باتقوا باشد، 
تأثير خود را مى گذارد. ائمه جماعات خود را درگير 

مســائل مالى نكنند. ما در مسجد احرار مسئول 
امــور مالى داريم. همه كارها را او انجام مى دهد و 
بودجه اى دست من نيست و شبهه اى متوجه من 
نمى شود. سعى كنند از درآمدهاى مسجد استفاده 
نكنند. امام جماعت مى تواند كار ديگرى داشــته 
باشــد تا حقوقى از مسجد دريافت نكند. آنها كه 
محل درآمد ديگرى ندارند و مجبورند از مســجد 
امرار معاش كنند بهتر است كه به حداقل ها اكتفا 

كنند». 
    ﹎︣د﹨﹞︀﹩ ا﹞﹥ ︗﹞︀︻︀ت

در اسفند ماه سال 92 گردهمايى امامان جماعت 
به روشــى جديد در طرح بحث با مخاطب برگزار 
شد. از حاج آقا نظرشان را درباره گردهمايى هاى 
ائمه جماعات پرســيديم؛ «مــن در گردهمايى 
اسفند 92 شركت نداشــتم. با گردهمايى هايى 
كه برگزار مى شد خيلى موافق نبودم. بيشتر ائمه 
جماعات هم همين طورند؛ كسانى خاص ثابت 
سخنرانى مى كردند و آنچه مورد نياز مساجد و امام 
جماعت است ارائه نمى شد. البته توصيه هايى كه 
به ائمه جماعات مى شد توصيه هاى خوبى بود كه 
سعى مى كنيم رعايت كنيم. معموًال برنامه هاى 
مسجد با دستورالعمل ها فرق چندانى ندارد؛ يك 
سرى مسائل كلى كه هركس متناسب با شرايط و 

فضاى مسجد خودش آن را اجرا مى كند». 

︡ ا︣ار ︖︧﹞   
️ ا﹐︨﹑م ﹨︀دی ︑﹢﹋﹙﹩ ︖ ︀︋  ﹤︊︀︭﹞ ︣ار در ︀ی ﹝︧︖︡ ا﹨ ️ ︤ارش از ﹁︺︀﹜﹫ ﹎

به كوشش: على اصغر غالمى



  1. تعريف
اعتــكاف موفق به اعتكافى گفته مى شــود كه 
عالوه بر اهداف معنوى، پيش بينى كليه نيازها و 
مسائل مقدماتى و جانبى آن به طور دقيق در نظر 
گرفته شده باشد و معتكفان با رضايتمندى كامل 

اعتكاف را ترك نمايند. 
   2. راهكارهاى اعتكاف موفق

1. تشــكيل هيئت امناء با تركيبى از يك روحانى 
خوش نام و مؤثر و افرادى مدير و مؤثر براى امور 

فرهنگى، اجرايى، تداركاتى و مديريتى. 
2. تشكيل جلســات هيئت امناء و انتخاب مدير 

اجرايى براى برنامه ريزى امور اجرايى اعتكاف. 
3. برنامه ريزى دقيق در امور فرهنگى آموزش و 

تداركاتى اعتكاف.
4. طراحى يك ساختار تشكيالتى براى تقسيم 

منطقى وظايف بين افراد.
5. انتخاب نيروها و معاونت هــا و توجيه آنان بر 

اساس شرح وظايف.
6. تنظيــم برنامه ها و اجراى هر برنامه با توجه به 

نظرات هيئت امناء در شوراى اجرايى اعتكاف.
7. داشتن كادر اجرايى فعال و خستگى ناپذير؛ براى 
داشتن يك مراسم پرشور و با كيفيت نياز به يك 
كادر اجرايى بسيار فعال، خستگى ناپذير، نظم پذير 
و خوش سابقه اســت كه از مدتى قبل تا چند روز 
بعد از مراسم اعتكاف فعاليت وسيع و بدون وقفه 

داشته باشند. 
8. مكان مناسب؛ مكان يك مراسم اعتكاف بايد 

دست كم شامل چند شاخصه ذيل باشد:
الف) فضاى مناسب براى معتكف شدن خواهران 

و برادران به صورت كامال مجزا.
ب) سرويس هاى بهداشتى متناسب با جمعيت 

معتكفان خواهر و برادر.
ج) حمام براى برادران(اســتفاده از حمام مسجد 
فقط براى كسانى است كه نياز به غسل واجب پيدا 
مى كنند) در صورت نبود حمام در مسجد مى توان 
براى استفاده برادران با نزديك ترين حمام عمومى 
هماهنگى الزم صورت گيرد كه از چند ســاعت 
قبل از اذان صبح براى استفاده معتكفانى كه نياز به 
غسل واجب دارند باز باشد و يا از حمام هاى پيش 

ساخته و صحرايى استفاده نمود.
د) نور و صوت و فضاسازى مناسب. 

9. بودجه
براى شروع يك مراسم اعتكاف به بودجه مكفى 
براى آماده نمودن مقدمات اعتكاف مانند تبليغات، 

تداركات و تجهيزات مكان و... نياز است. 
طريق جذب بودجه عبادت است از: 
الف) مراجعه به خيرين و نيكوكاران؛

ب) استفاده از برخى بودجه هاى فرهنگى مراكز 
دولتى مانند اوقاف، سازمان تبليغات، شهردارى ها؛

ج) اخذ وجه از معتكفان.
  شرح وظايف افراد طبق نمودار تشكيالتى

الف. مسئول(روحانى)
از عوامل مهم در موفقيت و پيشــرفت مراســم 
اعتكاف حضور يك روحانى خوش فكر و متفكر 
در رأس هرم تشكيالتى آن مراسم است؛ چرا كه 
اعتكاف يك مراســم عبادى و شرعى است و به 
حضور يك روحانى آگاه به مسائل شرعى و احكام 
اعتكاف نياز دارد تا عالوه بر بيان احكام و تذكرات 

اخالقــى و حضور حداكثــرى در بين معتكفان 
جهت شــنيدن پيشــنهادات و ايجاد و ارتباط با 
آنان، پاسخگوى مسائل شرعى معتكفان در حين 

مراسم باشد. 
ب. مدير داخلى و وظايف آن

يكى از مهم ترين اركان مديريتى اعتكاف، مديريت 
داخلى فعال و پويا است. اين مديريت بايد حداقل 
يك ماه قبل از شــروع مراســم معنوى اعتكاف 
فعاليت خود را آغاز كنــد و ضمن برنامه ريزى و 
تعيين و تنظيم امور اجرايى با تشــكيل جلسه با 
هيئــت امنا و كادر اجرايى امــور ادارى اجرايى را 
مشخص و از انجام آن اطمينان پيدا نمايد. در اين 
جلسات با تقسيم كار و پيگيرى منظم، مقدمات 

برگزارى اين جلسه معنوى را فراهم نمايد. 
مديــر داخلى عــالوه بر پيگيــرى برنامه هاى 
مقدماتى در حين اعتكاف نيز يكى از فعال ترين 
افراد گروه باشــد؛ زيرا كليه برنامه هاى موجود در 
حين مراسم اعتكاف اعم از فرهنگى، تبليغاتى، 
تــداركات، پذيرايى و... بايد با هماهنگى و تحت 

نظر ايشان انجام پذيرد. 
پيشــنهاد مى شــود با توجه به ســنگين بودن 
مســئوليت مدير داخلى اين مديريت به صورت 
تيمى و با برنامه ريزى بين دو يا سه نفر تقسيم شود 
و هر دوازده ســاعت يكى از افراد اين مسئوليت را 
عهده دار شود تا كيفيت جلسه نيز دستخوش تغيير 

و ضعف نگردد. 
مشخصات مديريت داخلى: 

1. فعال، خستگى ناپذير و با حوصله؛
2. برنامه ريز و مدير؛

3. داراى سابقه اعتكاف؛
4. آشنا به امور ادارى و معتمد؛

5. نظم پذير و هماهنگ با مسئوالن و ساير اعضا.
وظايف مدير داخلى: 

1. برنامه ريزى دقيق و تشريح و تبيين وظايف هر 
معاونت و بخش؛

2. نظارت بر حســن اجراى امور و در صورت نياز 
دخالت در امور جهت انجام برنامه ها؛

3. ايجاد هماهنگى و همدلى بين همه بخش ها 
و معاونت ها؛

4. ارائه گزارش به مديريت اعتكاف و هماهنگى 
كامل با مديريت در جهت اجراى برنامه؛

5. تشكيل شــوراى معاونين قبل، حين و بعد از 
اعتكاف جهت اخذ نظرات و اعالم برنامه ها؛

6. انتخــاب معاونيــن با هماهنگــى مديريت 
اعتكاف؛

7. مقابله و ارائه راه حل در جهت رفع مشكالت و 
بحران هاى احتمالى؛

8. پيش بينى همه نيازهــا و برنامه ريزى كلى و 
جزئى براى اجراى بهتر اعتكاف؛

در مراسم هاى بزرگ مناسب است چندين بازوى 
قوى براى مديريت داخلى وجود داشته باشد تا از 

 نزديك امور را تحت نظر داشته باشند.
ج. معاونت فرهنگى و آموزش

اين معاونت شامل زير مجموعه هاى ذيل است: 
1. روابــط عمومى؛ اين واحد از قبل از شــروع 

مراسم اعتكاف بايد فعاليت خود را شروع نمايد. 
وظايف روابط عمومى عبارت  است از:

1. پاســخ گويى به سؤاالت گوناگون مراجعين و 
معتكفان

2. تهيه فرم انتقادات و پيشــنهادات و توزيع آن 
بين معتكفان

3. اطالع رســانى مراسم و شــرايط اعتكاف به 
ادارات، صدا و سيما، روزنامه هاى محلى

4. تنظيــم مصاحبه هاى راديــو و تلويزيونى با 
معتكفان و مسئوالن اعتكاف و انعكاس خبرى 

آن
5. ضبط برنامه هاى اعتكاف و انعكاس آن به صدا 

و سيما و در اختيار قرار دادن معتكفان
6. راه اندازى كتابخانه ويژه معتكفان و اداره آن

7. تهيه قرآن و مفاتيح مورد نياز معتكفان.
2. امور فرهنگى و تبليغاتى؛ مســئول اجراى 
برنامه هاى فرهنگى بايد از قبل از شروع مراسم 
اعتكاف فعاليــت و رايزنى هاى خــود را براى 
برنامه ريزى دقيق جهت مراســم اعتكاف آغاز 

نمايد. 
شرح وظايف:

1. دعوت از سخنرانان موفق و مناسب با مراسم 
اعتكاف

2. تشكيل مراسم ادعيه، مناجات و عزادارى
3. آماده نمودن افكار و اذهان معتكفان نسبت به 

مراسم اعتكاف و شركت در آن
4. اطالع رسانى دقيق برنامه هاى مراسم معنوى 
اعتكاف به معتكفان. پوشــش تبليغاتى فضاى 
داخلى جلســه اعتكاف به واســطه تراكت ها، 

پارچه ها و پوسترهاى متناسب
5. تهيه تسبيح براى انجام اعمال ام داود

6. تهيه بروشــورهاى تبليغاتى براى توزيع بين 
معتكفان

7. تنظيم صوت و نور جلسه به نحو مطلوب.
3. امور آموزش و مشــاوره؛ يكى از بخش هاى 
مهــم و الزم براى اعتكاف قســمت آموزش و 
مشاوره است. اين واحد مى تواند اوقات معتكفان 
را غنى ســازد و با طرح مباحث مشاوره و مباحث 
دينى و اخالقى، ابهامات سؤاالت متعدد معتكفان 

را جواب گو باشد. 
شرح وظايف:

1. تنظيم و تشكيل كالس هاى قرآن و تفسير
2. تنظيم و تشــكيل كالس هــاى احكام ويژه 

خواهران و برادران همراه با پاسخ به سؤاالت
3. تنظيم جزوات آموزشــى و يا كتاب هاى مفيد 

همراه با مسابقه
4. برنامه ريزى جهت ارائه مباحث مشــاوره در 
رشــته هاى اخالقى، اعتقادى، خانــواده و... در 
ســاعت هاى مختلف روز با دعوت از مشاورين 

مجرب
5. تشكيل كالس تالوت و جزء خوانى گروهى

6. نظارت بر جزء خوانى و ختم صلوات در گروه ها.
پر كردن كليه اوقات معتكفان ضرورى نيست؛ 
زيرا هدف اصلى يك اعتكاف موفق ايجاد يك 
محيط آرام و مناســب براى تفكر، خودشناسى، 
خودسازى و عبادت اســت. مسئوالن محترم 
نبايد با تكثر برنامه هاى فرهنگى جمعى و تعدد 
جلسات خستگى و دل زدگى از مراسم اعتكاف را 

در معتكفان ايجاد كنند. 
نكاتى درباره اعتكاف خواهران: 

1. جداسازى بين خواهران و برادران. 

2. فراهم كردن سرويس هاى بهداشتى مناسب 
و مسير رفت و آمد خواهران. 

3. دسترسى آسان به احكام ويژه بانوان با دعوت 
از خواهران مبلغه و روحانيون مســلط بر احكام 

بانوان، احكام ويژه خواهران براى آنان.
4. استقرار پزشك مخصوص بانوان در قسمت 

خواهران.
5. دعوت از مشــاوران ويــژه خواهران جهت 

همكارى.
واحد انتظامات با برنامه ريزى قبلى و با شــروع 
مراسم اعتكاف و مراجعه معتكفان براى استقرار 

در محل اعتكاف، فعاليت خود را آغاز مى كند.
 وظايف اين واحد عبارتست از:

الف) كنترل درهاى ورودى و خروجى مسجد و 
جلوگيرى از ورود افراد غيرمعتكف به مسجد.

ب) نظم بخشــى و نظارت بر مــكان اعتكاف و 
جلوگيرى از اشــغال فضاى بيش از نياز يك نفر 
توسط معتكفان به منظور جلوگيرى از كمبود جا 

براى معتكفانى كه مراجعه خواهند كرد.
ج) دقت در تردد افراد غيرمعتكف در حين مراسم 
و بررسى بسته ها و كيف هاى مشكوك به منظور 

امنيت بيشتر جلسه.
د) كمك به افراد ســالخورده معتكف حاضر در 

جلسه.
ه) راهنمايى و پاســخ به سؤاالت اجرايى و عادى 

معتفكان.
و) مراقبت از وسايل نقليه معتكفان.

ز) كمك در بيدارباش معتكفان، نظم بخشــى 
اعتكاف و جلوگيرى از بى نظمى.

ح) دقــت و نظارت بر مــوارد امنيتى و حفاظتى 
مكان اعتكاف و معتكفان. 

واحــد تغذيه و تــداركات يكــى از مهم ترين 
واحدهاى عمل كننده در مراســم اعتكاف واحد 
تغذيه و تداركات اســت كه وظيفــه اصلى آن 
رعايت و كنترل كامل بهداشت و نظافت در كليه 

فضاهاى مورد نياز معتكفان است. 
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اعتكاف از جمله سنت ها و اعمال عبادى اى است 
كه مدت زمان آن اندك است و به صورت گروهى 
صورت مى پذيــرد. افراد معتكــف در عين جدا 
بودن از جامعه، در جمع حضور دارند و در حقيقت 
براى ساختن جامعه، وارد اجتماعى مى شوند كه 
اساس آن براى ســاختن جامعه است. معتكف 
به خودســازى روى مى آورد و يك زندگى دينى 
مؤمنانه به منصه ظهور بنشيند. آنچه در اين بين 

اهميت دارد دور بودن از هر نوع حواشى است. 
متوليان اعتكاف چه كسانى هستند و احياء اين امر 
بر عهده كيست؟ دولت يا مردم؟ هر كار فرهنگى 
و دينى براى اينكه در مسير واقعى خود قرار بگيرد 
و از انحرافات كمتر لطمه بخورد بايد توسط آحاد 
مردم آغاز، اجــرا و دوام يابد. حمايت همه جانبه 
دســتگاه هاى مرتبط نسبت به اين امر مهم حائز 
اهميت است؛ اما گره خوردن اين گونه فعاليت ها 
با شرايط سياسى و حزبى و ساليق مديران بدون 
لحاظ شــرايط اصيل و اثرگذار مناســبت هاى 
دينــى، تبعات خود را مى تواند به همراه داشــته 
باشد. همچنين اگر با پشــتيبانى دولت كارى را 
آغاز و اجرا شود، در صورت قطع شدن حمايت ها 
لطمه جدى به برنامه ها مى خورد و گاه به تعطيلى 
برنامه ها مى انجامد. نمونه آن در سال هاى اخير 
اتفاق افتاد كــه به يك باره بودجه هاى فرهنگى 
دولت كم و بعضاً قطع شد. در واقع خطوط اصلى و 
ميانى فعاليت ها نبايد به جايى كه دائم در حال تغيير 
است سپرده شود و جايى كه دستخوش تغييرات 
كمترى است، بايد ستون و محور باشد كه در اين 
صورت ضريب ماندگارى و تداوم مشاركت هاى 

توده هاى مردمى بيشتر مى شود. 
همه ما، به خصوص واليان حكومت، در معرض 
ســايش و خطر هســتيم و به مراقبت و تقويت 
ريشــه هاى اعتقادى نيازمنديم. مــا با انقطاع 
از شــرايط هر روزه دنيا و معتكف شــدن با محو 
خودخواهى، تظاهر، ريــاكارى، خودمحورى و 
مزدگرايى، كنترل خود بزرگ بينى و غرور، دورى از 
تكليف انگارى صرف، بازگشت از قبله دنياگرايان، 
خودســازى، محاسبه نفس، توبه و نيايش خود را 

مهياى يك زندگــى بهتر و آماده خدمت به امت 
اســالمى مى كنيم. اعتكاف فرصتى اســت تا 
ما(مردم و مســئوالن) با توشه معنوى و ايمان و 
اميدى بيشــتر به زندگى خود ادامه داده و خود را 
براى صحنه هاى خطر و جهــاد در راه خدا آماده 
ســازيم و هميشــه با ياد خدا خــود را در محضر 
پروردگار ديده، به سوى سعادت دنيا و آخرت پيش 
رويم. واليان نيز نبايد خود را از خطرات دنيازدگى 
و احساس اينكه چون مديران حكومت اسالمى و 
مشغول خدمت رسانى هستند ديگر هجمه هاى 
شيطانى كارساز نخواهد بود، مصون بدانند؛ بلكه 
خطر افرادى كه قدرت و سرمايه در دست آنهاست 

را بيشتر تهديد مى كند. 
مسئوليت اصلى برگزارى اعتكاف با مردم ديندار 
و مســجدى با محوريت ائمه محترم جمعه، ائمه 
محترم جماعات مساجد جامع و بعضاً در شهرهاى 
بزرگ ائمه جماعات مساجد اصلى محالت، خواهد 
بود. حمايت و پشــتيبانى دستگاه هاى مرتبط در 
احياى اين سنت حسنه وظيفه اى است كه ساقط 
نخواهد شد. در اين مجال به نقش و ظرفيت هاى 
ارگان هاى دولتى، به خصوص نهادهاى مرتبط با 

سنت حسنه اعتكاف خواهيم پرداخت. 
ابتــدا بايد بدانيم كه در برگــزارى يك اعتكاف 
خوب چه احتياجاتى داريم كه الزم به مشاركت و 
حمايت مسئوالن است. مكان مناسب، بهداشت 
و سالمت معتكفان، تبليغات و پوشش رسانه اى، 
حضور و نقش مبلغ دينى، محصوالت فرهنگى، 
ايــاب و ذهاب و پاركينگ، امنيت و... از جمله اين 

موارد است. 
نهادهاى دولتــى و عمومى مرتبط كه مى توانند 
شرايط اعتكاف را مهيا كنند و در بهتر برگزار شدن 

آن سهيم باشند عبارت اند از: 
اداره اوقاف و امور خيريه، اداره تبليغات اسالمى، 
معاونت فرهنگى شــهردارى ها و سازمان هاى 
فرهنگى هنرى شــهردارى ها، فرماندارى ها، 
صدا و ســيما، آموزش و پرورش(تشــكل هاى 
دانش آمــوزى)، معاونت فرهنگى اداره ارشــاد 
اسالمى، دانشــگاه ها، معاونت تبليغ حوزه هاى 

علميه، نهادهاى نظامى و انتظامى، دانشگاه هاى 
علوم پزشكى و اورژانس ها، كانون هاى فرهنگى 

هنرى مساجد، بسيج مستضعفين و...  .
   ﹝﹊︀ن ا︻︐﹊︀ف

بهتر اين اســت كه از مســاجد جامع و مساجد 
فعال و محورى محالت كه امكانات و شــرايط 
مناسب ترى براى پشتيبانى و حضور معتكفان دارد 
استفاده شود. سرويس بهداشتى مناسب، حمام يا 
امكان ايجاد حمام موقت، سيســتم سرمايشى و 
گرمايشى مناسب و شرايط مكانى مناسب براى 
پارك وسايل نقليه معتكفان از جمله شرايط يك 

مسجد خوب است.
اداره اوقــاف و امور خيريــه مى تواند با همكارى 
هيئت امناى مســاجد جامع و مساجد محورى 
بودجه هايى را براى شرايط فوق در نظر بگيرد تا 
اوًال در تجهيز مســاجد اصلى و فعال كمكى كند 
ثانياً شــرايط و امكان اعتكاف هر ســاله در اين 

مساجد را محيا كند. 
اگر امكان شرايط اســتحمام سخت و هزينه بر 
اســت با رايزنى و هماهنگى مى توان حمام هاى 
صحرايى و پيش ســاخته را از نهادهاى نظامى و 

انتظامى درخواست نمود. 
نكته قابل توجه اين است كه در صورت برگزارى 
اعتــكاف بــراى مخاطبيــن خاص(اعتكاف 
دانش آمــوزى، اعتــكاف دانشــجويى و... ) 
برگزاركنندگان بايد مكان را متناسب با مخاطبين 

خود در نظر بگيرند. 
 ﹩﹠︀ن و ﹝︪︀وران د︽﹚︊﹞   

با توجه به اينكه مخاطب اصلى اعتكاف جوانان و 
نوجوانان هستند، عالوه بر حضور يك سخنران كه 
حداقل دو سخنرانى با موضوع مناسب و مشخص 
در روز داشته باشد، به ازاى هر پنجاه نفر معتكف، 
يك مبلغ و مشاور دينى براى تشكيل حلقه هاى 
معرفتى و پاســخ به سؤاالت حضور داشته باشد. 
اگر اين طالب بتوانند خود معتكف شوند مؤثرتر 

خواهند بود.
در اين موضوع چنــد نهاد مى توانند كمك كار و 

پشتيبان باشند: حوزه هاى علميه، سازمان اوقاف 
و امور خيريه، ســازمان تبليغات و مراكز مشاوره 

دينى. 
﹞   ︭﹢﹐ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩

ارائه محصوالت فرهنگى مى تواند ديگر خدمت 
ارائه شده توسط ستاد اعتكاف يا برگزاركنندگان 

باشد. 
اداره ارشــاد و فرهنگ اسالمى، سازمان اوقاف و 
امور خيريه، سازمان تبليغات و نهاد كتابخانه هاى 
عمومى  از جمله ادارات مرتبط با اين حوزه هستند. 

﹩﹝︧︗ ️﹞﹑  ︨  
بهداشــت و سالمت جســمى معتكفان امرى 
ضرورى و مهم اســت. اعمال اعتكاف نيازمند 
سالمت جسمى و پيشگيرى و درمان بيمارى هاى 
احتمالى است. لذا پيشنهاد مى شود از حضور دائمى 
يك پزشك عمومى در اعتكاف استفاده شود. اگر 
از يك پزشــك طب سنتى يا پزشك تغذيه براى 

تغذيه سالم و دينى استفاده شود، بهتر است.
دانشگاه علوم پزشكى، ادارات بهداشت و اورژانس 

مى توانند متوليان را در اين عرصه يارى نمايند. 
︣︠﹩ ادارات  ︋︀  ︋﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨   

هماهنگى و اطالع دادن بــه برخى از ادارات كه 
خدمات شــهرى ارائه مى نمايند مى تواند از بروز 

مشكالت احتمالى جلوگيرى نمايد. 
ـ نيروى انتظامى و بســيج مى توانند حفاظت از 

وسايل نقليه و امنيت را به ارمغان بياورند. 
ـ هماهنگى با اداره برق، آب و گاز جهت به تعويق 
انداختن تعميرات احتمالى شبكه خود در محدوده 

محل اعتكاف و عدم قطع خدمات. 
ـ شــهردارى ها مى توانند بحث نظافت و حمل و 
نقل ســريع و به موقع زباله هاى محل اعتكاف را 

بر عهده بگيرند. 
ـ اداره صنعــت و معدن و تجــارت براى دريافت 
ملزومات تغذيه اى معتكفان مى تواند كمك كند.

ان شاءاللّـــه بــا همت مردم عزيــز و حمايت و 
پشتيبانى مسئوالن امر شاهد رونق و شكوفايى 

روز افزون اين سنت حسنه باشيم. 

﹎﹢﹨︣ ا︻︐ـ﹊︀ف
︣ ا︻︐﹊︀ف ︐︋ ن در ︋︣﹎︤اری﹐﹢︧﹞ ︩ ﹆﹡

فقهــا در باب احكام مى فرماينــد اگر در كالم 
معصومــانt درباره وجوب يــا جواز كارى 
صحبت نشده باشــد و فقط درباره شاخ و برگ 
و فروع آن ســؤال و جوابى آمده باشد، دليل بر 
اين خواهد بود كه آن كار جايز است و اين جواز 
آن قدر آشــكار بوده كه در مورد اصل آن اصًال 
سؤال نشده است. مسئله حضور زنان در مسجد 

نيز همين گونه است.
در برخى كتاب هاى تفســيرى بــه اين نكته 
 ︀﹠َ﹝ْ﹚ِ︻َ ْ︡ اشاره شده اســت كه آيه مباركه «َو ﹜ََ﹆
 1«﹟ ِ︣ ِ︠ ْ︃ ︐َ ْ︧ ْ︡ َ︻ِ﹙ْ﹞َ﹠︀ ا﹜ُْ﹞ ِ﹝﹫َ﹟ ِ﹝ْ﹠ُ﹊ْ﹛ َو ﹜ََ﹆ ِ︡ ﹆ْ︐َ ْ︧ ا﹜ُْ﹞
زمانى نازل شد كه بر سر صفوف نماز جماعت 
پيامبر خدا نزاعى صورت گرفت: «أن ا﹜﹠︊﹩ 
︮﹙﹩ ا﹜ّ﹙ـــ﹥ ︻﹙﹫﹥ وآ﹜﹥ ︒ ا﹜﹠︀س ︻﹙﹩ ا﹜︭︿ 
﹀﹢ف ا﹜︣︗︀ل   ︮︣﹫ ا﹔ول ﹁﹩ ا﹜︭﹑ة ﹁﹆ــ︀ل︠ 
﹀﹢ف ا﹜﹠︧︀ء آ︠︣﹨︀   ︮︣﹫ ︣﹨︀ آ︠︣﹨︀ و︠  أو﹜︀ و︫ 

2.«﹥﹒ا ﹁﹠︤﹜️ ا﹢﹝︀زد﹁ ︀﹛أو ︀﹨︣ و︫ 
پس وقتى درباره صفوف نماز و افضليت برخى 
صفوف بر برخى ديگر، صحبت شــده است، 
مى توان نتيجه گرفت اصل مسئله جواز، بلكه 
رجحــان دارد. در قرآن كريم نيز درباره حضور 
زنان در نماز جماعت صحبت شده است، آنجا 
ُ︖︡ی  ْ︨ ︋ِِ﹈ َو ا َ︣ َُ﹛ اْ﹇ُ﹠︐﹩  ﹜ِ ْ︣ ﹞َ ︀» :كه مى فرمايد

اِ﹋︺﹫﹟».3 ُ︣ َو اْرَ﹋︺﹩  َ﹝َ︹ ا﹜
دليل ديگر بر جواز اين مسئله، حادثه تاريخِى 
حضور حضرت زهرا در مســجد و احتجاج 
ايشان بر حقانيت خالفت اميرالمؤمنين على

 اســت كه در ميان جمع زنــان حاضر در 
مسجد بود.4

درباره ادله رجحان اين حضور، در شماره هاى 
بعد، سخن خواهيم گفت.

پى نوشت:
.٢٤ :︣︖ . ١

٢. ︻﹑﹝﹥ ﹙﹩؛ ﹝﹠︐﹩ ا﹜﹞︴﹙︉ ﹁﹩ ︑﹆﹫﹅ ا﹜﹞︢﹨︉؛ ج٦، 
ص٢٥٣.

٣. آل ︻﹞︣ان: ٤٣.
﹫ ﹋﹙﹫﹠﹩؛ ا﹜﹊︀﹁﹩؛ ج٥، ص٣٣٩.  ︫.٤

︋︀﹡ـــ﹢ان 
و ﹝︧ــ︖︡

در شــماره قبل گفتيم اگر حضور كودكان در 
مسجد منافاتى با عبادت نداشته باشد، كراهتى 
بــراى حضور آنان نيز وجود نخواهد داشــت. 
همچنين رواياتى را كه در باب منع، بيان شــده 
بــود، حمل بر جايى كرديم كه حضور كودكان 
منافاتى با حال عبــادت مجموعه نمازگزاران 
داشته باشــد و اينكه اگرچه در روايت «︗ّ﹠︊﹢ا 
︊﹫︀﹡﹊﹛ و ﹝︖︀﹡﹫﹠﹊﹛»1 از حضور   ︮﹜﹋︡︗︀︧﹞
كودكان در مســجد نهى شده، به دليل اينكه 
اين نهى در كنار كارهايى قرار گرفته كه با حال 
عبادت منافــات دارد، پس جلوگيرى از حضور 
اطفال (تجنيب اطفال) نيــز بر حالت تنافى با 

عبادت حمل مى شود.
عالوه بر اينكه مى توان ايــن روايت را از نظر 
داللت نيزـ  اگرچه از نظر ســند نيز قابل خدشه 
استـ  مخدوش دانست؛ چرا كه اولين معنايى 
كــه در كتاب هاى لغت بــراى «جنب» ذكر 
كرده اند، كنار و پهلو است. در لسان العرب آمده 
 :︉﹠︖﹛︀  ︋︉︀︭﹛اســت: «ا﹜︖﹠︉: ا﹜﹆︣ب و ا
ا﹜︢ی ﹆︣ب ﹝﹠﹉...». پس با توجه به اين نكته، 
روايت «جّنبوا مساجدكم صبيانكم»، به معناى 
اين اســت كه در مساجد، بچه ها را در كنار خود 
بنشانيد و مانع از به هم زدن نظم مسجد توسط 

آنان شويد.
اين مطلب با روايات ديگرى كه درباره صفوف 
جماعت سخن گفته، قابل تاييد است؛ رواياتى 
كه راوى درباره اينكه بچه ها در صفوف جماعت 
مسجد در كنار يكديگر مى نشينند، از امام صادق
 سؤال مى كند و امام نه تنها منعى نمى كنند، 
بلكه فقــط در مورد تفريق بين آنان مى گويند: 
َ﹙︀ِة  ُ︭ ــ﹢ا ِ﹁﹩ ا﹜ ّ﹀ َ︮ َ﹫ــ︀ِن إَِذا  ْ︊ ِ︭ ︃َ﹜ُْ︐ُ﹥ َ︻ِ﹟ ا﹜ ــ َ︨ »
 ﹥َِ︋ َ﹙︀ِة ا﹜َْ﹞ْ﹊ُ︐﹢ ُ︭ وُ﹨ْ﹛ َ︻ِ﹟ ا﹜ ُ︣ ِ︠ ︋َِ﹤ َ﹇︀َل ﹜َ︀ ُ︑َ﹣ ا﹜َْ﹞ْ﹊ُ︐﹢

2.«﹜ُْ﹠َ﹫َْ︋ ا﹢﹇ُ ِ︣ َو َ﹁
عالوه بر اينكه «جنبــوا» حتى اگر به معناى 
بازداشــتن و منع از حضور هم باشد، به معناى 
«اخرجوا» نيست و كسى حق ندارد بچه ها را از 

مسجد بيرون كند.
پى نوشت:

﹫ ︵﹢︨﹩؛ ا﹜︐︢︉؛ ج٣، ص٢٤٩.  ︫. ١
﹫ ﹋﹙﹫﹠﹩؛ ا﹜﹊︀﹁﹩؛ ج٣، ص٤٠٩  ︫.٢

︡︖︧﹞
 ︋︙ـ﹥ ﹨︀

سيد مرتضى موسوى

︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎  ︣اب﹞

عبداهللا اسالمى

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٤٢

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣
٤٣



﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٤٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣
٤٥



﹝︧︖ــ︡
︵ــــ︣از

اعتــكاف جدايى از زندگى دنيــا و كناره گيرى از 
مشغوليت هاى زندگى روزمره براى بازگشت به 
خويشتن است. چند صباحى با معبود خود خلوت 
نمودن و نوعى پاسخگويى به نداى فطرى آدمى 

است. 
چشيدن لذت مناجات با خداى مهربان، زيباترين 
حســى است كه انســان در روى اين كره خاكى 
مى تواند تجربه كند كه معتكف اين راه طوالنى 

را سه شبه طى مى كند. 
ارزش اعتكاف به ســبب حضور در خانه معبود، 

نورانيت اين عبادت را دو چندان مى كند. 
ركن اصلى عبادت اعتكاف، وقوف در مسجد است 
و روزه شــرط اعتكاف است. اينكه اعتكاف مانند 
نماز نيســت تا بتوان آن را در مكان هاى مختلف 
بجــا آورد از فضيلت هاى ديگر اعتكاف اســت. 
اعتكاف بايد در مســجد و خانه خدا باشد. آن هم 
نه در هر مســجدى بلكه «مسجد جامع»؛ از اين 
روى مســجد بودن خود يك امتياز است و جامع 
بودن امتيازى ديگر. رفت و آمد باالى نمازگزاران 

شاخصه در جامع بودن مساجد است. 
عبادت ها گاهى به صورت «ذكر» تحقق مى يابد 

و گاهى به صورت «حركت» و زمانى به صورت 
«ســكون». حركت، مانند طواف و توقف مانند 
ماندن در عرفات و مشعر و منا و ماندن در مسجد 

همراه با تعظيم و بزرگداشت خانه خدا.1
وجه تمايز اعتكاف با عبادت هاى ديگر وقوف در 
خانه خداست كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
از دستاوردهاى مهمى كه معتكف بعد از اين ايام 
به دست مى آورد شناخت مسجد به طور جامع، با 
كاركردهاى مختلف آن است. معتكف مى فهمد 
كه مســجد فقط براى اقامه نماز نيســت؛ بلكه 
مســجد مكان زيارت و ديدار خداست؛ «ُ︵﹢︋﹩ 
﹫︐﹩: خوشــا به  ﹫︐﹥ ︔﹛ زار﹡﹩ ﹁﹩︋   ︋﹩﹁ َ︃ ︲َ﹢︑َ ﹟﹝َِ﹛
حال آنكه در خانه اش وضو بگيرد، ســپس مرا در 

خانه ام زيارت كند».2
مسجد مكانى است براى آشــنايى با تمام دين 
(احكام، اخالق، عقايد) و از لحاظ اجتماعى مكانى 
براى انتخاب بهترين دوستان؛3 چون در مسجد 
محور دوســتى ها خداســت، دوستى ها مقدس 
و پايدار مى مانند. مســجد مركز تجمع مؤمنان و 
بهترين مكان براى سازماندهى برنامه هاى دينى 

︎﹙﹥ ︎﹙﹥ ︑︀ ︠︡ا
ا︻︐﹊︀ف و ﹝︧︖︫︡﹠︀︨﹩
نويسنده: مهدى مؤيدى

است. مسجد سالم ترين مكان عمومى است كه 
به روى همگان باز اســت و مكان جلوه گر شدن 
تســاوى بين انسان هاست؛ چراكه فقير و غنى و 
كوچك و بزرگ با يك چشــم ديده مى شــوند و 

مالك برترى انسان ها تقواست. 
مسجد مكان ديدار و معاشرت با مردم و مركزى 
براى حل مشكالت فردى و اجتماعى مردم است. 
شــناخت مســجد با كاركردهاى مختلف آن 
اصلى ترين دستاورد اعتكاف است كه باعث انس 
معتكف با مســجد مى شود؛ چون لذت حضور در 
مسجد را حس مى كند. به كسانى كه مى خواهند 
مسجد را به درســتى و خالى از بدعت بشناسند 
پيشنهاد مى شود در ايام اعتكاف در مسجد حضور 

يابند. 
در پايان به مراقبت هايــى كه معتكفان هنگام 
اعتكاف در مســجد مى توانند انجام دهند اشاره 

مى كنيم: 
1.استفاده از تقدس مســجد و تمرين حضور در 

مسجد. 
2.نظافت مسجد: معتكفان در تميزى و پاكيزگى 
مسجد مواظبت داشته باشــند. در روايات براى 

كسانى كه مســجد را پاك نگاه مى دارند، ثواب 
و آثارى بيان شــده اســت. در روايتى آمده است: 
«همانا بهشت و حورالعين مشتاق كسى هستند 
كه مســجد را تمييز كند و كثافــت را از آن دور 
نمايد».4 معتكفان در ساعت هاى بيكارى مى تواند 

به غبارروبى مسجد بپردازند. 
3.رعايت احكام مسجد: بر معتكف واجب است بر 
احكام مسجد حرمت نهد؛ از جمله حرمت نجس 
كردن مســجد و وجوب تطهير فورى نجاست از 
مســجد. از ديگر احكام مسجد، حرمت تخريب 
مسجد و وسائل مربوط به آن و همچنين حرمت 

بيرون بردن وسائل آن است. 
پى نوشت:

١. رک: آ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︗﹢ادی آ﹝﹙﹩؛ ﹊﹞️ ︻︊︀دت؛ ص١٨٠ـ١٨٥. 
 ٢. و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥؛ ج١، ص٣٨١. 

٣. ا︠︀ ﹝︧︐﹀︀دا ﹁﹩ ا﹜ّ﹙ـ﹥؛ ا﹜﹀﹆﹫﹥؛ ج١، ص٢٣٧. 
 ﹤﹠﹞ ُ︢ ︠︀َ اَو َ︡ ٤. «اَنُ ا﹜︖﹠َ﹤ و ا﹜﹢َر ﹜ََ︐︪ــ︐︀ُق ا﹜﹩ َ﹝﹟ َ﹊︧ــُ ا﹜﹞ِ︧︖

ی» (﹝︧︐︡رک ا﹜﹢︀︨﹏؛ ج٣، ص٣٨٥).  َ︢ ا﹜َ﹆

منبع: 
 http: //tebyanyazd. ir/SC.
php?type=component_
sections&id=21&t2=DT&sid=1497

هميشــه درباره حق مسجد بر همسايه مسجد 
صحبــت مى كنيم؛ اما درباره اينكه همســايه 
مسجد چه حقى بر مســجد و مسجديان دارد، 
كمتر ســخن مى گوييم. در برخى از روزهاى 
ســال مانند ماه مبارك رمضان يا ايام اعتكاف 
كه در پيش اســت، رفت و آمد به مسجد زيادتر 
مى شود و بى ترديد همسايگان مسجد محدودتر 
مى شوند؛ اما اگر به آنچه اسالم سفارش كرده، 
عمل كنيم، مشكالت قابل حل خواهند بود. اوًال 
خداوند آن قدر در مورد همسايه به پيامبر مكرم 
اسالم ســفارش كردند كه ايشان گمان كردند 
همســايگان از هم ارث مى برند1 و ثانياً در زمان 
پيامبر، تنها صدايى كه از مسجد بلند مى شد 

و به گوش همه مى رسيد، صداى اذان بود.2
بايد به مسئوالن اعتكاف و خادمان معتكفان و 
مهمانان عزيز خدا اين نكته را يادآورى كنيم كه 
اعتكاف، به تنهايى يك عبادت است و در صدق 
اعتكاف، همين مقدار كه در مسجد باشيم، كافى 
اســت. فقهاى بزرگوار نيز به اين مطلب اشاره 
كرده اند: «ا﹐︻︐﹊︀ف ﹨﹢ ا﹜﹙︊︒ ﹁﹩ ا﹜﹞︧ــ︖︡ 
︋﹆︭︡ ا﹜︺︊︀دة︋ ﹏ ﹐ ︀﹀﹋ ︡︺︊﹤ ﹇︭︡ ا﹜︐︺︊︡︋ ﹠﹀︦ 
ا﹜﹙︊ــ︒ و ان ﹜ــ﹛ ︱ّ﹛ ا﹜﹫﹥ ﹇︭︡ ︻︊ــ︀دة ا︠︣ی 

︠︀ر︗﹤ ︻﹠﹥».3
پس اينكه دعايى را به صورت دســته جمعى و 
با صداى بلند در مساجد بخوانيم، ممكن است 
مشكالتى بيافريند. آن گاه نه تنها ثوابى نخواهد 
داشت، بلكه در برخى موارد ضايع كردن حق مردم 
و حرام اســت. حتى مى توان گفت بلندخواندن 
اعمــال ام داوود و روضه هــا و ذكر مصيبت به 
صورت طوالنــى، مزاحم عبادت انفرادى افراد 
حاضر در اعتكاف است و در مسجدى كه همه 

سهيم اند نبايد اين گونه باشد.
عالوه بر اينكه موجب آزار همسايگان مى شود و 
آنان را به مسجد بدبين مى كند. پس يادمان باشد 
اين حِق همسايگى دوسويه است و هر طرف بايد 

حق طرف مقابل را محترم شمارد.
پى نوشت:

١ . ﹁﹆﹥ ا﹜︣︲︀؛ ص٤٠١.
﹫ ﹋﹙﹫﹠﹩؛ ا﹜﹊︀﹁﹩؛ ج٣، ص٣٠٧.  ︫.٢

﹫︡ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ﹛؛ ﹝﹢︨ــ﹢︻﹥ ا﹐﹝︀م ا﹜﹢ــ﹩؛ ج٢٢،  ﹢ــ﹩،︨   ︠.٣
ص٣٣٥.

بحث طبقاتى بودن مسجد را مى توان در دو بخش 
مطرح كرد. يكى اين است كه آيا مسجد مى تواند 
دو يا چند طبقه باشــد؛ بحثى كه بيشــتر در باب 
نماز جماعت مطرح مى شود و در مورد اين بحث 
مى شــود كه آيا اتصال صفوف در دو طبقه مجزا 

جايز است يا نه.
در توضيح المســائل مراجع آمده است: اگر جاى 
مأمــوم بلندتر از جاى امام باشــد، در صورتى كه 
بلندى به مقدار متعارف زمان قديم باشــد، مثل 
آنكه امام در صحن مســجد و مأموم در پشت بام 
بايستد، اشكال ندارد؛ ولى اگر مثل ساختمان هاى 

چند طبقه اين زمان باشد، جماعت اشكال دارد.1
اما مــا در اينجا نمى خواهيم در اين باره ســخن 
بگوييم، بلكه بحث درباره اين اســت كه آيا جايز 
است يكى از طبقه هاى ســاختمانى چندطبقه، 

مسجد باشد يا نه؟
عبارت فقها در اين باره جواز است و آن را بر حسب 
وقف مى دانند. مدارك العروة اين قول را نقل كرده 
و فرموده است: مقتضاى قول معصوم كه فرموده 
«الوقوف، على حسب ما وقفها اهلها»، جايزبودن 
تفكيك در خصوصيات وقف است؛ همان طورى 
كه در اصِل وقف جايز است. پس مى توان مكانى 
را براى مســجد وقف كــرد و مكانى را براى غير 

مسجد و شبهه اى در اين مطلب نيست.2
برخــى فقها نيز مى فرماينــد: نمى توان به دليل 
اينكه چنين وقفى در زمان رســول خدا نبوده، آن 
را ممنوع دانست؛ چرا كه سيره مسلمانان در همه 
زمان ها اين بوده كه قســمتى از بناى مســجد يا 
صحن يا دستشــويى و... را خارج از وقف مسجد 
قرار مى داده اند و فرقى بين اين موارد با موردى كه 
ما گفتيم نيست؛ عالوه بر اينكه قاعده باال با عدم 

معهوديت در زمان رسول خدا محصور نمى شود.
در اين مســئله در اســتفتائاتى كه از دفاتر مراجع 
عظام تقليد انجام داده ايم، همين پاسخ آمده است: 
«سؤال: آيا مى توان يكى از طبقات يك ساختمان 
چند طبقه را به عنوان مســجد وقف كرد؟ جواب: 
مانعى ندارد و تنها قسمت وقف شده با رعايت كليه 

شرايط وقف، حكم مسجد را دارد».3
پى نوشت:

١ . ﹁﹆﹥ ا﹜︣︲︀؛ ص٤٠١.
﹫ ﹋﹙﹫﹠﹩؛ ا﹜﹊︀﹁﹩؛ ج٣، ص٣٠٧.  ︫.٢

﹫︡ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ﹛؛ ﹝﹢︨ــ﹢︻﹥ ا﹐﹝︀م ا﹜﹢ــ﹩؛ ج٢٢،  ﹢ــ﹩،︨   ︠.٣
ص٣٣٥.
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تقويم ها اين روزهاِى دهه پنجاه شمسى را هرچند 
ورق خواهند زد؛ اما محال اســت كه از ياد ببرند. 
جــور و طغياِن طاغوت به اوج خودش رســيده، 
زندان هاى مخوف و ســياه ساواك هر روز تعداد 
بيشترى را در خود جاى مى دهد. خون ملت از ظلِم 
بى اماِن رژيم به جوش آمده و آرام آرام زمزمه هاى 
بهار از آن دورترها با نسيم خوش آزادى به گوش 
مظلومان مى رســد. مسجد به عنوان قلب تپنده 
انقالب شــور و شــعور را توأمان براى عقل ها و 
قلب ها به ارمغان مى آورد. «سنگر مسجد را خالى 
نگذاريد»؛ اين دســتور امام است و همين كافى 
است تا مردم و روحانيون بدانند مبارزه، مبارزه بر 
ســر آب و غذا نيست. وقتى مسجد، سنگر است، 
يعنى مبارزه بر ســر آرمان و هدفى باالتر خواهد 
بود. اما در اين ميان سهم يك نفر در رساندن پيام 
اسالم و امام از همه بيشتر است. مردى كه شاگرد 
حوزه و امام است و معلم دانشگاه. مردى كه از نگاه 
بنيانگذار انقالب كتاب هايش بى استتثناء مفيد و 

آموزنده است؛ شهيد مرتضى مطهرى. 
استاد شهيد مرتضى مطهرى را بايد از معدود علمايى 
دانست كه با وجود برخوردارى از سوابق گوناگون 
تحصيل و تدريس، از جمله شــاگردى اساتيدى 
چون امام خمينــى(ره) و عالمه طباطبايى(ره) و 
تدريس در دانشگاه تهران نسبت به حضور مداوم 
در سنگِر مســجد و استفاده از رسانه منبر توجه و 
نسبت به روشنگرى اذهان توده مردم از طريق اين 
جايگاه ديرينه اهتمام ويژه داشت. البته ريشه هاى 
اين سيره عملى را بايد در نظريات و انديشه هاى 
اين استاد شهيد جست وجو كرد. ايشان بر اساس 

آموزه هاى اهل بيت(عليهم الســالم) مســجد 
را عامل رشد يك ســرزمين و محلى براى احياء 
ســرزمين هاى ديگر مى دانستند1و همچنين در 
سخنرانى هاى گوناگونى بر حفظ حرمت مسجد 
به عنوان يكى از شــعائر اسالمى تأكيد داشتند.2 
از همين رو در نيمــه اول دهه پنجاه و با جدى تر 
شدن زمزمه هاى انقالب، تعداد سخنرانى هاى 
شــهيد مطهرى در مساجد مختلف رو به فزونى 
گذاشت تا جايى كه ســاواك پس از احضار او در 
تاريخ 54/2/14 ايشان را به برخورد شديد تهديد 
كرد. پس از آن با ابالغ گزارشى به نصيرى رئيس 
وقت ساواك و شرح فعاليت هاى ايشان در ضمن 
پيشنهاداتى جلوگيرى از فعاليت هاى تبليغى اين 
شــهيد بزرگوار را خواستار شــد. در اين گزارش 
آمده اســت: «با عرض مراتب بــاال و اينكه اوًال 
دستگيرى روحانى ياد شده موجبات بزرگ شدن 
وى و بــاال رفتن وجهه  او در بين عناصر متعصب 
مذهبى و دانشــجويان افراطى خواهد شد؛ ثانيًا 
قرار گرفتن اين شــخص در رأس گروه فلسفه  
دانشــكده  الهيات، اصوًال وجود وى در دانشگاه، 
با توجه به مقاصد سوء اين شخص، به هيچ وجه 
به مصلحت نمى باشد؛ ثالثاً ادامه  سخنرانى هاى 
مشــاراليه در محافل مذهبى صحيح نيســت؛ 
على هذا مستدعى است در صورت تصويب اوًال: 
به اداره  كل چهارم اعالم شــود كه ادامه  خدمت 
نامبرده در دانشگاه تهران به مصلحت نيست. ثانياً: 
با همكارى شهربانى كشور از ادامه  سخنرانى هاى 
وى مخالفــت به عمل آيد و مراقبت از او كماكان 
ادامه يابد. موكول به رأى عالى است».3 اين چند 

برگ گزارش بهانــه مذاكرة حضورى نصيرى و 
ثابتى درباره فعاليت هاى شــهيد مطهرى است 
كه در تاريخ 54/3/22 دستور ممنوع المنبر شدن 
ايشان صادر مى شود؛ دستورى كه در برگه روز دوم 
تير تقويم شهيد مطهرى اين گونه منعكس شده 
است: «در اين روز، جلسه  مسجد ارگ كه دو شب 

باقى مانده بود، ممنوع شد». 
مساجدى كه شــهيد مطهرى در آنها به فعاليت 

مشغول بود عبارت است از: 
1. مسجد هدايت؛ 

مســجد هدايت به عنوان محل برگزارى جلسه 
تفسير آيت اللّـه طالقانى و محل سخنرانى افرادى 
چون شهيد باهنر، آيت اللّـه امامى كاشانى و  آيت 
اللّـه هاشمى رفسنجانى را بايد يكى از مهم ترين 
مكان هاى انتخاب شده براى برگزارى سخنرانى 
شــهيد مطهرى دانست. ايشــان موضوعات 
مختلفى چون بحث هاى معادشناسى و... را در اين 
مسجد مطرح كرده است؛ سلسله سخنرانى هايى 
كه از سوى ســاواك دنبال و محتواى آن توسط 
افراد حاضر در جلسات گزارش مى شد. در يكى از 

گزارش هاى ساواك اين چنين آمده است: 
«ساعت سيزده روز 48/9/11 در مسجد هدايت 
واقع در الله زار، مطهرى، واعظ پس از اداى نماز 
ظهر روز مزبور، مشــغول وعــظ گرديد و ضمن 
گفتن يك مسئله  شرعى، يكى از مستمعين سؤال 
مى  نمايد اين مســئله فتواى كيست؟ مطهرى 
اظهار داشت فتواى حضرت آيت اللّـــه خمينى 
اســت كه ناگهان حضار با صداى بلند سه مرتبه 

صلوات فرستادند». 

در پايان اين گزارش ضمن اينكه استاد مطهرى 
يك واعظ افراطى خوانده شده، آمده است: 

«بــه نظر مى رســد مطهــرى با تبانــى قبلى 
با(ســؤال كننده) عمداً مبــادرت به گفتن كلمه 

خمينى با نهايت احترام و القاب نموده است».
يكى از برنامه هاى اجرا شده از سوى هيئت امناى 
مسجد هدايت كه مورد تأييد شهيد مطهرى بوده 
و امروزه نيز ضرورت اجراى آن در مساجد احساس 
مى شود، كمك هاى غيرمستقيم به افراد فقير و 
نيازمند است. استاد شهيد اين برنامه را ضمن بيان 
آموزه هايى از اسالم اين گونه شرح مى دهد: «در 
مورد ســائل ها و نيز محروم ها بايد تحقيق كرد 
تا محروم ها محروم تر نشــوند. نبايد يك كسى 
گناهش عفت و آبرودارى اش باشد و آن ديگرى 
ســرمايه اش پررويى اش باشد. بايد تحقيق كرد؛ 
محروم را بايد به دســت آورد، سائل را هم بايد به 
دســت آورد كه آيا اين ســائل، كّالش حرفه اى 
اســت يا چنين نيست. چند سال پيش كه من در 
مسجد هدايت  بودم اين كار را مى كردند. هركس 
كه مى آمد و مى گفت: فقيرم، غريبم، اهل فالن 
شهر هستم، مى خواهم به آنجا بروم كرايه ندارم، 
كرايه ام فقط بيست و پنج تومان مى شود، يك بانى 
پيدا بشود؛ مى گفتيم كجا مى خواهى بروى؟ فالن 
جا. بسيار خوب، ما به فالن گاراژ مى گوييم بليط تو 

را بدهد ما با او حساب مى كنيم ».4
2. مسجد الجواد؛ 

استاد مطهرى پس از كناره گيرى از حسينيه  ارشاد 
در سال 1349 مسجدالجواد را پايگاه فعاليت هاى 
خود قرار دادند. استاد در اين مسجد هم سخنرانى 

مى كرد و هم كالس هاى درس تفســير داشت. 
بحث هاى جهاد در اســالم، رشــد اســالمى و 
سيره  تبليغاتى پيامبر مربوط به اين دوران است. 
ايشــان خود علت انتخاب اين مســجد را چنين 
ذكر كرده اســت: «براى اينكه مسجد الجواد كه 
داراى كتابخانه  مهم و مسجد و تاالر تبليغ باشكوه 
است، به دست نااهل نيفتد و دستگاه دست روى 
آن نگذارد، اينجا آمده ام». از ســال 49 تا 51 تمام 
برنامه هاى تبليغى مســجد الجواد تحت نظارت 
شهيد مطهرى اجرا شد و سخنران اصلى نيز خود 

ايشان بود. 
اســتاد مطهرى در مســجد الجواد نيز در ضمن 
مباحث و ســخنرانى هاى دينى خــود، مباحث 
سياسى را نيز مطرح مى كرد و مطالب تحريك آميز 
و انتقادى خود را عليه رژيم بيان مى نمود. ايشان 
در يكى از ســخنرانى هاى خود در مسجد الجواد 
مى گويد: «مملكتى با كفر مى تواند ادامه پيدا كند؛ 
ولى با ظلم از بين مى رود. عدالت يعنى همبستگى 
اجتماعى و ظلم يعنى گسيختگى آن. اگر كشورى 
داراى نظام صحيح باشد، ولى ايمان نداشته باشد 
و ماترياليستى باشد، ممكن است ترقى كند، ولى 
اگر بى ايمان بوده و عدالت نداشت، از بين خواهد 

رفت». 
3. ساير مساجد

با بسته شدن مســجد الجواد، شهيد مطهرى در 
مساجد ديگرى فعاليت هاى انقالبى خود را ادامه 
داد؛ مساجدى چون ارگ و جاويد. مسجد جاويد كه 
محل استقرار شهيد مفتح بود، يكى از محفل هاى 
مذهبى مطرح براى انقالبيون بود. كتاب «انسان 

كامل» كه بعد از شهادت استاد تنظيم و منتشر شد، 
محصول سخنرانى هاى ايشان در مسجد جاويد 

تهران است. 
از اســتاد مطهرى براى ســخنرانى در مساجد 
شهرســتان ها نيز دعوت مى شد. اين امر ساواك 
را نسبت به ســفرهاى تبليغى استاد نيز حساس 
كرده بود. يكى از اين مســاجد، مسجد امام على
 در اصفهان بود كه از مراكز مبارزه عليه رژيم 
به شمار مى رفت. ســابقه  مبارزاتى اين مركز به 
سال 1352 با حضور استاد مطهرى و دكتر بهشتى 
بــاز مى گردد كه اين دو بزرگوار اقدام به برگزارى 
كالس ها، بحث ها و سخنرانى هايى تحت نظر 
حجت االســالم على اكبر اژه اى در اين مسجد 

نمودند. 
دايره  فعاليت هاى اســتاد فقط به مساجد داخل 
كشور محدود نمى شد. ايشــان از جمله افرادى 
بودند كه به مسجد  هامبورگ آلمان نيز، كه مدتى 
محل استقرار شهيد بهشتى بود، از نظر مذهبى و 
فرهنگى كمك مى رساندند. مسجد جامع نارمك 
نيز يكى از مساجد ديگرى است كه تا مدتى محل 
فعاليت و روشــنگرى هاى شــهيد مطهرى به 

حساب مى آمد.5
پى نوشت:

︴﹞ ︡﹫︣ی؛ ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ︔︀ر؛ ج٢٦، ص٢٣٥.   ︫.١
٢. ﹨﹞︀ن؛ ج٢٥، ص٣٨٢. 

︣ر︨ــ﹩  ا︨ــ﹠︀د ︑︀ر﹩؛  ــ﹥ ﹋﹢︫ــ︩ وزارت  ا︵﹑︻︀ت  ﹝︣﹋︤︋   ︋.٣
ــ︴﹞ ﹩︱︑︣﹞ ︡﹫︣ی؛ ︑ــ︣ان: (١٣٨٢)؛  ︻︀﹜﹛  ︗︀ودان ا︨ــ︐︀د︫ 

ص٤٥ـ٤٦. 
﹫︪﹫﹟؛ ج١٧، ص٢٧.  ︴﹞ ︡﹫︣ی؛︎   ︫.٤

﹥ ﹡﹆︩ ﹝︧ــ︖︡ در ﹝︊︀رزات   ︋﹩﹨︀﹍﹡»﹤﹛︀﹆﹞ ﹉﹝﹋ ﹤ ٥. ا﹟ ﹡﹢︫ــ︐︀ر︋ 
﹫︡ ا︧︀ن ︗﹢ا﹡﹞︣د ︑﹫﹥ و ︑﹠︷﹫﹛  ︴﹞ ︡﹫︣ی» ا︔︨︣  ︨﹫︀︨﹩ ا︨︐︀د︫ 

︫︡ه ا︨️. 

︉ ا﹡﹆﹑ب ﹚﹇
️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝︴ــــ︣ی ️ ︫ـــ︀دت آـ ︊︨︀﹠﹞ ﹤︋

حسين فروغى

 ︀ ︀︡ از ﹝︺︡ود ︻﹙﹞︀﹩ دا﹡︧️ ﹋﹥︋  ︴﹞ ﹩︱︑︣﹞ ︡﹫︣ی را︋  ا︨︐︀د︫ 
﹢ا︋﹅ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ︑︭﹫﹏ و ︑︡ر︦، از ︗﹞﹙﹥  ︣︠﹢رداری از︨  و︗﹢د︋ 
﹞﹫﹠﹩(ره) و ︻﹑﹝﹥ ︵︊︀︵︀︊﹩(ره) و  ︫︀﹎︣دی ا︨︀︑﹫︡ی ﹢ن ا﹝︀م︠ 

ِ︣ ﹝︧︖︡ و  ﹍﹠ ﹥ ︱﹢ر ﹝︡اوم در︨  ︑︡ر︦ در دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان ﹡︧︊️︋ 
﹥ رو︫﹠﹍︣ی اذ﹨︀ن ︑﹢ده ﹝︣دم  ا︨︐﹀︀ده از ر︨︀﹡﹥ ﹝﹠︊︣ ︑﹢︗﹥ و ﹡︧︊️︋ 

از ︵︣﹅ ا︀︗ ﹟﹍︀ه د︣﹠﹥ ا﹨︐﹞︀م و︥ه دا︫️. 

﹫﹟ ﹝﹩ رود.  ︀ ︸﹙﹛ از︋  ﹫︡ا ﹋﹠︡؛ و﹜﹩︋  ︀ ﹋﹀︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ادا﹝﹥︎   ︋﹩︐﹊﹚﹝﹞
︻︡ا﹜️ ︺﹠﹩ ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︸﹙﹛ ﹫︧﹎ ﹩﹠︺︐﹍﹩ آن. 
 ︫︡︀ ︀︫︡، و﹜﹩ ا﹞︀ن ﹡︡ا︫︐﹥︋   ︋﹫ ا﹎︣ ﹋︪﹢ری دارای ﹡︷︀م︮ 
﹩ ا﹞︀ن  ︀︫︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︣﹇﹩ ﹋﹠︡، و﹜﹩ ا﹎︣︋   ︋﹩︐︧﹫﹛︀︣︑︀﹞ و

﹢ا﹨︡ ر﹁️.  ︠﹟﹫ ︋﹢ده و ︻︡ا﹜️ ﹡︡ا︫️، از︋ 
﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٤٨

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣
٤٩ ︣و﹡︡ه ﹝︧︖︡  ︎  ︣اب﹞



اصال اعتكاف براى چه؟
مى دانم قطعا بايد بــراى كارهايمان حجت 
شرعى داشته باشيم.كارهاى خوب و ثواب دار 

زيادند اما اولويت ها كدام است؟
از بين ايــن همه فعاليت دانشــجويى، چرا 

اعتكاف؟
هدف از برگزارى اعتكاف دانشجويى چيست؟

دل مشغولى ها و روزمرگى ها كمتر به ما فرصت 
انس وخلوت با حضرت حق را مى دهد. گاهى اين 
قدر غرق كالس و كتاب مى شويم كه اصال تصور 
مى كنيم تنها وظيفه ى ما درس خواندن اســت 
در حاليكه براى برداشــتن قدم هاى بزرگ در راه 
آرمان هاى متعالى انقالب اسالمى به ايمانى نياز 
داريم كه اين دانش را ســيراب كند و جهت آن را 

مشخص نمايد.
خيلى ها بودند كه علمشــان (مى توانيد بخوانيد 
اطالعاتشــان) زيــاد بود ولى چــون ايمانى به 
همراهش نبود، براى بشريت مضر واقع شدند. در 
سال هايى كه با شعارهاى جهادى مى گذرد، براى 
تشخيص و انجام تكاليفمان در جبهه نبرد حق و 
باطل، در ســنگرى به نام دانشگاه نيازمند عزمى 
راســخ براى تالش مجاهدانه هستيم. به تعبير 
حضرت آيت اللّـه جوادى(حفظه اللّـه) اين عزم 
را نمى شــود در كتاب و مدرسه و دانشگاه يافت، 
نماز شب است كه ما را عازِم صراِط مستقيم الهى 
مى كند. حتى اگر بخواهيم همان دانش هم نافع 
باشد بايد براى پايه هاى فكرى خودمان طهارت 
ونَ (الواقعه،79) ُ︣ ُ︴َ﹝ُْ﹛إِ﹐ُ ا  ُ﹤ ّ︧ ﹝ََ ﹐ پيدا كنيم كه

يكى از اين آسيب ها استفاده حداقلى از اين فرصت 
اســت، يعنى يك ســرى برنامه عادى مثل هر 
گردهمايى ديگر، در حالى كه اعتكاف براى ملت 
ما يك نعمت اســت و هم بايد قدر آن را دانست و 
هم بايد به شكرانه اين نعمت بيشترين بهره را برد.

حل اين آسيب وابسته به فهم مسئولين (بخوانيد 
خادمين) و خود معتكفان اســت. دلخوشــى به 
آمارهاى كمــى، دردى را دوا نخواهد كرد. نكته 
اصلى فراهم ســاختن محيطى بــراى انس با 
خداســت. بعضى وقت ها كارهاى به ظاهر ساده 
ولى مهم مثل نظم، امكانات مناســب، پرهيز از 
اعتكاف هاى مختلط مى تواند زمينه ســاز انس 
بهتر باشد. جالب اينجاست براى برگزارى بعضى 
از ســمينارهاى به ظاهر علمى يا مثال جشنواره 
كذايى هزينه هاى زيادى براى تبليغات و برگزارى 
مراسم خرج مى شــود ولى براى اعتكاف به چند 
تا فراخوان قناعت مى كنيــم! مى خواهم به اين 
موضوع اشــاره كنم كه متاســفانه ما از هنر به 
عنوان يك ابزار و ظرفيت بسيار مهم و تاثير گذار 
استفاده نمى كنيم نه تنها در اعتكاف بلكه در ساير 
عرصه هاى فرهنگى و تبليغى. اكتفا به چند تبليغ 
تلوزيونى قبل از اعتكاف، نشان دهنده همين كم 
توجهى مى باشــد. مراسمى با اين حجم از جواِن 
دانشجو، در دانشگاه، در ايام خاصى چون ماه رجب 
با وجود اين همه عالِم و اســتاد اخالق بايد شروع 
يك جريان در كشــور بشود، جريان انس با خدا، 
در ســاحت فردى و اجتماعى. همه شرايط بايد 
محيطى براى تجربه لذت مناجات با رب العالمين 

را فراهم نمايد. به فرمــوده رهبر عزيزمان براى 
هدايت نسل جوان امروز هم بايد از عنصر منطق 
و استدالل بهره جست و هم از عنصر احساس و 
عاطفه. برنامه هــاى اعتكاف بايد اين دو را پيوند 
دهند به عنوان مثال اگر سخنران يا مبلغى بيايد 
و تالش كند در اين ســه روز بحث هاى خشك 
استداللى را براى جوانان مطرح كند به نظر اصال 
موفق نخواهد بود. درياى عواطف صادق جوانان 
مخصوصا دانشجويان كشــور ما يك ظرفيت 
عظيم اســت. بهترين راه براى اســتفاده از اين 
ظرفيت در جهــت برگزارى صحيح هيئت هاى 
 دانشــجويى است كه در دانشگاه امام صادق
به بركت وجود هئيت ميثاق با شهدا، ما اين فضا را 

درك مى كنيم. 
نكته بعدى توجه ويژه به ســنخ مخاطبان است. 
رســانه هاى غربى از كودكى تــا پيرى براى هر 
مخاطبى در هر سنى خوراك فرهنگى دارند. بايد 
نياز زمان را دقيقا درك كرد و متناسب با آن برنامه 
ريزى نمود. حرف هاى كليشه اى ديگر اثر چندانى 

ندارند.
جلسات شــكر كه استاد فرحزاد ايده آن را مطرح 
فرمودنــد واقعا جايش خيلى خالى اســت، اين 
اتفاق ها بايد از دانشــگاه و هميــن اعتكاف ها 

گفتمان سازى شود.
خالصه آنكــه قدم اول، عوض شــدن عينك 
ماست. به هر حال نگاه به اعتكاف به عنوان يك 
نعمت و فرصت ما را در هدف گذارى، برنامه ريزى 

و قدم هاى بعدى خيلى كمك خواهد كرد.

روز﹨︀ی ︨︍﹫︡
️ ا︻︐﹊︀ف ︮︣﹁ ﹩︨︀﹠︫ ︉ آ︨﹫

محمد غالم دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه امام صادق

كانون هاى مساجد كشور از بدو تأسيس به يكى از مهمترين مراكز شناخت هر 
چه بيشتر معارف دينى و فرهنگ ايران اسالمى بدل شد. نسل جوان مسجدى 
ما بهترين خاطرات رشد دينى خود را از همين كانون ها دارد. با گذشت زمان، 
فعاليت هاى اين مراكز نيز بروزتر شد. هم اكنون كانون هاى فرهنگى استان 
تهران با تعداد زيادى ســايت و وبالگ در فضاى مجازى فعاليت هاى خود را 

منعكس مى كنند.
«پرتال كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد استان تهران» محلى در فضاى 
مجازى است تا فعاليتهاى انجام شده در اين حوزه را در ويترينى زيبا جلوى ديد 
مخاطبان بگذارد. در صفحه نخست اين پرتال جامع كه بيشتر جنبه خبرى دارد 
با بخش هايى هم چون بروزترين كانون ها، پربازديدترين كانون ها، گزارش 
ويژه درباره كانون ها، اطالعيه، ســاير اخبار و ... روبرو هستيم. در اين صفحه 
لينك بروزترين و پربازديدترين سايت هاى كانون ها در اختيار ما قرار گرفته كه 
كاربر را به سايت مورد نظر هدايت مى كند. خبرى جالب در بخش گزارش ويژه 
درج شده است كه از طراحى آهنگ پيشواز سخنان رهبر حكيم انقالب درباره 

كانون هاى مساجد خبرمى دهد.
در صفحه امور كانون ها با اين محتواها مواجهيم: ويژگى ها، موضوع فعاليت، 
اهداف كلى و اســاس نامه تأســيس كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد. در 
اين بخش يك نماى كلى را از فلســفه ايجاد اين كانون ها دريافت مى كنيم. 
هم چنين كاربرگ هاى ثبت كانون و مراحل صدور مجوز كانون هاى فرهنگى 

هنرى مساجد را مى توانيد در اين بخش مالحظه كنيد. 
اين پرتال بخشى مجزا براى هسته هاى پژوهش كانون ها قرار داده است كه 
البته فعًال تنها آيين نامه هسته هاى پژوهشى ستاد عالى كانونهاى فرهنگى 

هنرى مساجد استان تهران بر روى آن بارگزارى شده است.
بخشى نيز به امور كتابخانه ها اختصاص داده شده است كه در اين بخش با اين 
عناوين و خبرها روبروييم: آمار و درصد كانونها و كتابخانه هاى مساجد استان 
تهران،  ليست كتابخانه هاى مساجد استان تهران، آموزش تصويرى نصب 
نرم افزار مديريت كتابخانه مهر مســاجد، آيين نامه استفاده از كتابخانه هاى 
مساجد، هم  انديشى كتابداران كتابخانه هاى مساجد استان تهران، راه  اندازى 

سامانه تجهيز ايستگاه هاى كتاب در مساجد تهران.
اميدواريم با گسترش هر چه بيشتر فعاليت هاى اين پرتال بتوانيم به اطالعات 
بروزتــرى از كانون هاى فرهنگى هنرى تهران دســت يابيم و اين حركت، 

الگويى تكامل يافته براى تأسيس اين پرتال در ديگر استان ها بشود.

️ ﹨︀ی    ﹝︧︖︡ی ︀  ︨ 
︡︖︧﹞ ﹤﹡︀︋︀︐﹋   ︣اب﹞
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﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣

︦ ︫︊︧︐︀ن ︨︣و

كمك گرفتن از فن آورى هاى نوين در زمينه 
نشر فرهنگ اسالمى حد و مرز نمى شناسد. 
برنامه نويســان خــوش ذوق و متعهد عالم 
اســالم هر روز مبتنى بر نيازهاى مسلمانان 
جهان نرم افزار جديدى را رونمايى مى كنند. 
اين نوآورى ها نويد آينده اى درخشــان براى 

اين حوزه را به ما مى دهد.
ضــرورت صحيح بــودن قرائــت بر هيچ 
مسجدى اى پوشيده نيســت. بخش هاى 
مهمى از نماز ما را قرائت ســوره هاى قرآن 
شامل مى شود كه اگر اشكالى در آن باشد به 

درستِى تمام نماز لطمه وارد مى كند. از طرفى خواندن صحيح 
متن قرآن، سرآغاز آشنايى با مفاهيم متعالى اين كتاب آسمانى 
و نسخه ى رهايى بخش بشر است. شايد شما مسجدى هاى 
عزيز بارها نياز پيدا كرده ايد كــه قرائت قرآن خود را تصحيح 
كنيد يا در اطرافيان شما كسانى از اين دست هستند. ولى در آن 
زمان معلم قرآنى در دسترس نداريد تا قرائت خود را ارائه كنيد. 
نرم افزارى قرآنى كه در اين شماره معرفى مى كنيم «سروش 
ايمان» نام دارد. اين محصول اولين نرم افزار آموزش هوشمند 

قرائت قرآن است كه در جهان اسالم توليد شده است.
«سروش ايمان» نرم افزارى هوشمند است كه قرائت كاربر 
را ضبط كرده و با هوش مصنوعى طراحى شــده براى آن به 
كيفيت اين قرائت امتياز مى دهد. با تصحيح هرباره ى قرائت 
و با كســب امتيازات بيشتر، كاربر تشويق مى شود تا قرآن را 
هر چه صحيح تر بخواند. اين نرم افزار كه اولين خودآموز دو 

طرفه تصحيح قرائت قرآن كريم اســت و 
در آخرين نسخه ى خود براى رايانه و تلفن 
همراه طراحى شــده است شــامل امكان 
ضبط و پخش صداى كاربر براى تشخيص 
بهتر، تشخيص خود كار زير و بمى صداى 
كاربر و امتيازدهى هوشمند به قرائت كاربر 

است.
برخى از امكانات ويژه ى اين نرم افزار:

جهت ارزيابى قرائت و حفظ آيه به آيه كل 
قرآن كريم

امــكان ارزيابى قرائــت كاربر به صورت 
هوشمند (هوش مصنوعى صوتى)

امــكان ثبت نام كاربر و صدور كارنامه و عملكرد مجزا براى 
بخش هاى مختلف

امكان چند زبانه بودن رابط گرافيكى كاربر
 14 قرائت كامل ترتيل قرآن كريم

ترجمه صوتى به زبان هاى فارسى، انگليسى و ...
بيش از 29 ترجمه به 10 زبان زنده دنيا

امكان نشانه گزارى براى هرصفحه به صورت مجزا
آزمون حفظ كل قرآن كريم به صورت نوشتارى و شنيدارى با 
امكان انتخاب محدوده با استفاده از تكنولوژى هوشمند صوتى
امــكان نمايش عملكــرد كاربر شــامل بازديد صفحات، 
جستجوهاى انجام شده، تالوت هاى شــنيده شده، ارزيابى 

قرائت و آزمون حفظ انجام شده توسط كاربر
عرضه نمودار پيشرفت كاربر و اطالعات آمارى

ابوذر كمال
﹩﹛︀︐﹫︖د ️ ︣ا﹇ ﹫︭︑  

﹡﹢︫︐﹥ ︫︡ و﹜﹩ ︠﹢ا﹡︡ه ﹡︪︡!
1. نماز جمعه، 2. تشكيالت روحانيت و خطر حزب، مسله امر به معروف و نهى از منكر، 3. دانشكده علوم االهى، 4. پيشنهاد آقاى تهرانى و حجاب 
استاندارد شده، 5. تعليم فنون جنگى براى افراد 18 تا 40 سال به طور اجبارى يا داوطلب، 6. تسهيالت ازدواج براى پسران و دختران بعد از بلوغ، 7. 

تشكليالت ادارى منزل آقا، 8. حوادث تبريز-ارسال آقاى مدنى، 9. توقيف اجراى حدود اسالمى به برقرار شدن نظامات اسالمى.1 
نكته هاى باال آخرين نكته هايى بود كه شهيد مطهرى هنگام شهادت به همراه داشت، تا در جلسه اى كه با حضرت امام (ره) داشتند در ميان گذارند. 
توجه ايشــان به مســائل فرهنگى و اجتماعى در اين چند نكته به چشم مى خورد. شــهيد مطهرى به عنوان يك روشنفكر دينى و شايد به عنوان 
تاثيرگذارترين اشخاص در انقالب اسالمى ايران بوده است. آثار ايشان نه تنها در زمان خود ايشان مورد توجه دانش پژوهان واقع شد بلكه در تمام 
ســال هاى پس از انقالب نيز افكار اهل معرفت را ســيراب مى كرد. رجوع به تفكرات ناب وى كه برخاسته از متون اسالمى است، در حال حاظر نيز 

مى تواند بسيارى از معضالت فرهنگى، اجتماعى و معرفتى را برطرف كند. 
با توجه به نام گذارى ســال جارى با نام «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملى و مديريت جهادى» به نظر مى رســد توجه به شخصيت هاى فرهنگى نظير 
شهيد مطهرى كه در آستانه سالگرد شهادت ايشان هستيم مى تواند راه گشاى بسيارى از معضالت فرهنگى و اجتماعى جامعه ايرانى اسالمى باشد.

.١٣٩ ﹤﹀ ︡را، ١٣٧٩︮  ﹫︣ی در ز﹡︡﹎︀﹡﹩ ا︨︐︀د ﹝︴︣ی، ا﹡︐︪︀رات︮   ︨.١
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︤ار﹨︀ی ﹝︧︖︡ی٥٢ ︣م ا﹁ ﹡
︡︖︧﹞ ﹤﹡︀︋︀︐﹋   ︣اب﹞



در ابتداى انقالب گروه هاى مختلف وابسته به غرب و شرق دانشگاه را پايگاهى 
براى اشــاعه عقايد انحرافى خود و نيز كانون مقابله با دانشــجويان انقالبى و 
مســلمان قرار داده بودند و دانشگاه به صحنه زد و ضرب و شتم گروهك ها بدل 
شده بود. در 29 فروردين 1359 منافقين و گروهك ها با حمله به دانشگاه تربيت 
معلم و ضرب و شــتم دانشجويان مسلمان، كنترل دانشگاه را در دست گرفتند. 
شوراى انقالب سه روز به آنها مهلت داد تا اتاق ها و ستادهاى عملياتى خود را از 
دانشگاه ها خارج كنند. مردم به منظور مقابله با گروهك ها به راهپيمايى پرداختند 
و در روز 1359/2/2 در حالى كه منافقين به سالح گرم و سرد مسلح بودند، موفق 
به شكست آنها شدند و دانشگاه ها را تصرف كردند. به اين ترتيب تا 1361/9/27 

دانشگاه ها تعطيل بود. 
با فرمان امام خمينى ســتاد انقالب فرهنگى به منظور ساماندهى امور فرهنگى 
مدارس و دانشگاه ها تشكيل شد. با بازگشايى دانشگاه ها، فعاليت ستاد انقالب 
فرهنگى ادامه يافت. ضرورت توسعه و تعميق كار اين ستاد باعث شد در نوزدهم 
آذر 1364 حضرت امام رؤســاى سه قوه و تعداد ديگرى از انديشمندان فرهنگى 
كشــور را به اعضاى آن بيفزايند. بدين شــكل ستاد انقالب فرهنگى با تركيب 
جديد خود، تحت عنوان شوراى عالى انقالب فرهنگى فعاليت خود را آغاز كرد. 
︀️ ﹝︣﹋︤ ا︨﹠︀د ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ ︋﹥ ﹡﹆﹏ از︨ 

فرهنگ جامعه همواره دغدغه دلســوزان جامعه بوده است. فرهنگ يك جامعه 
خود را در كف خيابان ها، ســطل هاى زباله، حاشيه رودخانه ها، تفرجگاه ها و... 
نشــان مى دهد. فرهنگ يك جامعه در روابط اجتماعى مردم، شــيوه تعامالت 
آنها با يكديگر و ميزان توجه به اخالق نمايان اســت. تا قبل از انقالب اسالمى، 
مردم ايران تحت تربيت نظام پادشاهى قرار داشتند كه اصولش اصول هوس و 
تن پرورى بود. بعد از انقالب همان طور كه مردم نظام سياسى فاسد شاهنشاهى 
را دگرگون كردند به دنبــال دگرگونى فرهنگ طاغوتى حاكم بر زمان خود نيز 
بودند. اما به طور قطع انقالب در فرهنگ به مراتب از انقالب سياسى دشوارتر و 
دشمنانش به مراتب خطرناك تر هستند. رهبر انقالب اسالمى در مناسبت هاى 
گوناگــون و در ديدارهاى خود همواره بر اهميت فرهنگ تأكيد داشــته اند. اين 
نوشــتار ناظر به برخى از بيانات معظم له اســت كه در ديدار هاى خود با شوراى 

انقالب فرهنگى داشته اند.

︧﹞ ﹌﹠﹨︣﹁  ﹙﹥ اول ﹡︷︀م ا︨﹑﹝﹩
از نگاه رهبر انقالب اســالمى بســيارى از مشــكالت و معضالت را با اصالح 
فرهنگ مى شــود حل كرد. به عبارتى ريشه مشكالت انقالب اسالمى اعم از 
سياسى، اقتصادى و... در مشكالت فرهنگى نهفته است. «بايد مسئله  فرهنگ را 
با كلّيتش مسئله  اّول اين كشور به حساب آورد. ما اگر توانستيم فرهنگ اين كشور 
را با پايه هاى مســتحكم و قوى و نهادهاى صحيحى كه كارايى الزم را داشته 
باشند، پشتيبانى و تقويت كنيم، كار اين كشور روى غلتك خواهد افتاد و پيشروى 
اين كشــور در همه  زمينه هاى مورد نظر تضمين خواهد شد. چنانچه ما فرهنگ 

را اصالح و دنبال نكرديم، به احتمال زياد برنامه ريزى هايمان ابتر خواهد بود»
﹢راى ︻︀﹜﹩ ا﹡﹆﹑ب ﹁︣﹨﹠﹍﹩ 20/09/137۵ ︋﹫︀﹡︀ت در د︡ار ا︻︱︀ى︫ 

اگر كشورى از نظر ساختارهاى سياسى، نظامى، اقتصادى در حد خوبى نباشد، در 
عين حال از فرهنگ غنى و عميقى برخوردار باشد، به قطع داراى اقتدارى درونى 

خواهد بود و بالعكس اگر از اقتدار سياسى، نظامى و اقتصادى برخوردار باشد 
و در عين حال از فرهنگى ضعيف برخوردار باشــد، نمى توان آن كشــور را 
مقتدر قلمداد كرد. آنچه كه يك كشور را كشور و يك ملت را ملت مى كند، 
فرهنگ است. به نظر رهبر انقالب مهم ترين عامل تمايز ملت ها به عنوان 
يك ملت، فرهنگ آن مردم اســت؛ «اگر اين تمايز ملت ها را مورد نظر قرار 
دهيم و ببينيم كه يك ملت به سبب چه عاملى يك ملت است، خواهيم ديد 
بيش از آنچه كه يك ملت را به يك حكومت و يك دولت و يك تشكيالت 
و قواره  سياســى و به استقالل براى يك ملت بودن، مى شود نسبت داد، به 
فرهنگ آن و مجموعه  آنچه كه به آن فرهنگ مى گوييم، مى شــود نسبت 
داد؛ فرهنگ خيلى اهميت دارد. اگر ما دنبال اســتقالل هســتيم، بايد به 
فرهنگ مراجعه كنيم و روى فرهنگ كار كنيم. اگر دنبال خودكفايى و رفاه 
عمومى مردم هستيم، اگر به دنبال تّدين مردم و يك تمّدن بزرگ اسالمى 
هستيمـ  كه بايد باشيم و البته هستيمـ  بايد بر روى مسئله  فرهنگ تأّمل و 

تالش و توّجه و سرمايه گذارى ويژه اى بكنيم» (﹨﹞︀ن).
با توجه به اهميت فرهنگ بايد توجه كرد كه «آنچه كه دليل ويرانى نهايى 
اســت، ويرانى فرهنگى است. اگر چنانچه يك كشورى از لحاظ فرهنگـ  
يعنى از لحاظ علم، از لحاظ عقيده، از لحاظ اخالق، از لحاظ رفتارها، از لحاظ 
خصال و خلقيات مدنىـ  وضع نابسامانى داشته باشد، وضع منحطى داشته 
باشــد، اين ملت ورشكسته است؛ ولو حاال ظاهراً هم يك شمايل و شاكله  
مقبولى داشته باشد؛ ليكن باطن خراب شده است، ويران شده است و با يك 

حادثه از بين مى رود و ديگر قابل بازسازى نيست»
﹢رای ︻︀﹜﹩ ا﹡﹆﹑ب ﹁︣﹨﹠﹍﹩ 23/03/1390 ︋﹫︀﹡︀ت در د︡ار ا︻︱︀ی ︫ 

﹌﹠﹨︣﹁ ️﹫﹨︀﹞   
«مى توان گفت فرهنگ يك ملت و يك كشــور، در حقيقت شاكله  معنوى 
اين ملت اســت. يعنى اگر ما در يك كشور، وضع اقتصادى، نظام اقتصادى 
و نظام سياســى را شاكله  جسمى براى يك ملت بدانيم، روح اين مجموعه 
عبارت است از فرهنگ. در حقيقت فرهنگ است كه هويت و شاكله  معنوى 
يك ملت را معين مى كند. طبعاً اين فرهنگ، شــاخصه اى مصداقى دارد. 
شاخصه هاى مصداقى اش عقايد است، اخالق است، آداب است، رفتارهاى 
اجتماعى اســت، رفتارهاى فردى است، خلقيات و خصال ملى است؛ اينها 
شاخصه هاى آن هويت معنوى است. از روى اين شاخصه ها مى توان كشف 
كرد و شــناخت كه اين ملت هويتش چيست، شاكله  معنوى اش چيست و 

شخصيت اين ملت كدام است»
﹢رای ︻︀﹜﹩ ا﹡﹆﹑ب ﹁︣﹨﹠﹍﹩ 23/03/1390 ︋﹫︀﹡︀ت در د︡ار ا︻︱︀ی︫ 

«فرهنگ هويت يك ملت است. ارزش هاى فرهنگى روح و معناى حقيقى 
يك ملت اســت. همه چيز فرهنگ اســت. فرهنگ حاشيه و ذيِل اقتصاد 
نيســت، حاشيه و ذيِل سياست نيســت، اقتصاد و سياست حاشيه و ذيل بر 
فرهنگ اند؛ به اين بايد توجه كرد. نمى توانيم فرهنگ را از عرصه هاى ديگر 
منفك كنيم؛ همين طور كه اشاره كردند، [اينكه ] ما گفتيم مسائل اقتصادى 
و مســائل گوناگون مهم پيوســت فرهنگى داشته باشد، معناى آن همين 
اســت. معناى آن اين است كه يك حركت اساسى كه در زمينه  اقتصاد، در 

زمينه  سياســت، در زمينه  سازندگى، در زمينه  فناورى، توليد، پيشرفت علم 
مى خواهيم انجام بدهيم، ملتفت لوازم فرهنگى آن باشــيم. گاهى اوقات 
انســان در يك كارى وارد مى شود، يك كار اقتصادى انجام مى دهد، [اما] 
به لوازم آن و تبعات فرهنگى آن توجه ندارد. بله، كار كار بزرگى اســت؛ كار 
اقتصادى بزرگى است، منتها بر آن مترتب مى شود لوازمى و تبعاتى كه براى 

كشور ضرر دارد؛ فرهنگ اين جورى است»
﹢راى ︻︀﹜﹩ ا﹡﹆﹑ب ﹁︣﹨﹠﹍﹩  19/09/1392 ︋﹫︀﹡︀ت در د︡ار ا︻︱︀ی︫ 

﹩﹍﹠﹨︣﹁ ﹜︗︀︑   
از كليدواژه هاى ديگرى كه رهبرى بر آن تأكيد داشته اند «تهاجم فرهنگى» 
اســت. ايشان در طول ساليان متمادى توجه مسئوالن را به اين نكته جلب 
كرده اند كه جمهورى اســالمى مورد تهاجم فرهنگى كشورهاى غربى به 
ويژه امريكاســت. متأسفانه بسيارى از صاحب نظران نيز دانسته يا ندانسته 
ايــن حقيقت را نفى مى كنند و به دنبال منزه كردن نظام ســلطه از اين امر 
هستند. «ما دشــمنان فرهنگِى زيادى داريم، مبارزه با اسالم و انقالب به 
صــورت فرهنگى، يك امر جّدى اســت. اين چيزى كه مــا به آن تهاجم 
فرهنگى مى گوييم، يك امر واقعى و حقيقى اســت. االن باورهاى سياسى 
ما، با ابزارهاى فرهنگى دشــمنان هدف گيرى مى شود. باورهاى دينى ما 
هدف گيرى مى شــود. عادات حســنه  ملت ما مورد تهاجم قرار مى گيرد و 
هدف گيرى مى شــود. اين كار خيلى هم دقيق انجام مى گيرد. خالصه آن 
چيزى كه انقالب بر پايه  آن به وجود آمده استـ  يعنى فرهنگ اسالم ناب 

و فرهنگ انقالبىـ  دقيقاً مورد تهاجم دشمنان است»
﹢راى ︻︀﹜﹩ ا﹡﹆﹑ب ﹁︣﹨﹠﹍﹩ 20/09/137۵ ︋﹫︀﹡︀ت در د︡ار ا︻︱︀ى︫ 

مردم و مسئوالن فرهنگى بايد توجه داشته باشند كه در اين گونه موارد بايد 
ابتدا شناخت كافى از پديده فرهنگى داشته باشند و بعد با موضع گيرى فعال 
با آن برخورد كنند. «در برخورد با مســائل تهاجمى، پديده را در اول ورود، 
حتى قبل از ورود بايد بشناســيم. فرض كنيد يك چيزى، يك فكرى، يك 
روشــى در دنيا دارد رايج مى شود؛ پيدا است كه اين اينجا خواهد آمدـ  خب 
دنيا دنياى ارتباطات اســت، دنياى اتصال و ارتباط اســت، نمى شود حصار 
كشيدـ  قبل از آنكه بيايد، به فكر باشيد كه برخورد حكيمانه با اين چيست. 
معناى اين هميشه اين نيست كه ما آن را رد كنيم؛ نه، گاهى يك پديده اى 
اســت كه ما آن را مى توانيم قبول كنيم، گاهى پديده اى است كه مى توانيم 
اصالح كنيم، گاهى پديده اى است كه مى توانيم يك ذيلى برايش تعريف 
كنيم كه آن ذيل، مشــكل آن را برطــرف كند. دير جنبيدن، دير فهميدن، 
دير به فكر عالج افتادن، اين اشــكاالت را دارد كه بعد شما دچار مشكالتى 
مى شــويد كه نمى توانيد با آنها مواجه بشويد. پس من نمى گويم كه فقط 
موضع دفاعى داشــته باشــيمـ  البته وقتى تهاجم هست، انسان بايد دفاع 
كند؛ شكى نيستـ  توصيه  من فقط موضع دفاعى نيست؛ اما موضع اثباتى، 
موضع تهاجمى، موضع حركت صحيح بايد داشــته باشــيم. به  هرحال در 
مقابل فرهنگ مهاجم، بدترين كار، انفعال اســت؛ زشت ترين كار، انفعال 

است؛ خسارت بارترين كار، انفعال است» 
﹢راى ︻︀﹜﹩ ا﹡﹆﹑ب ﹁︣﹨﹠﹍﹩  19/09/1392 ︋﹫︀﹡︀ت در د︡ار ا︻︱︀ی︫ 

︣ ﹝︺︷﹛ ا﹡﹆﹑ب ︋﹥ ﹝﹢︲ــــ﹢ع ﹁︣﹨﹠﹌ ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ︋﹫ـــ︀﹡︀ت ر﹨︊ـــــ
سمانه بغيرى

﹢د را در   ︠﹤︺﹞︀︗ ﹉ ﹌﹠﹨︣﹁ .️︨ده ا﹢ ﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︺﹥ ﹨﹞﹢اره د︾︡︾﹥ د﹜︧﹢زان ︗︀﹝︺﹥︋ 
︴﹏ ﹨︀ی ز︋︀﹜﹥، ︀︫﹫﹥ رود︠︀﹡﹥ ﹨︀، ︑﹀︣︗﹍︀ه ﹨︀ و... ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ﹁︣﹨﹠﹌  ﹫︀︋︀ن ﹨︀،︨   ︠︿﹋
﹥ ا︠﹑ق  ︀ ︡﹊﹍︣ و ﹝﹫︤ان ︑﹢︗﹥︋   ︋︀﹡ه ︑︺︀﹝﹑ت آ﹢﹫ ﹉ ︗︀﹝︺﹥ در روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︣دم،︫ 

︀د︫︀﹨﹩ ﹇︣ار دا︫︐﹠︡  ﹡﹞︀︀ن ا︨️. ︑︀ ﹇︊﹏ از ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩، ﹝︣دم ا︣ان ︑️ ︑︣︋﹫️ ﹡︷︀م︎ 
 ︨︡︀﹁ ﹩︨︀﹫ ︺︡ از ا﹡﹆﹑ب ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ﹝︣دم ﹡︷︀م︨  ﹢د.︋  ﹋﹥ ا︮﹢﹜︩ ا︮﹢ل ﹨﹢س و ︑﹟ ︎︣وری︋ 

﹢د﹡︡.  ﹢د ﹡﹫︤︋  ︣ ز﹝︀ن︠   ︋﹜﹋︀ ﹩︑﹢︾︀︵ ﹌﹠﹨︣﹁ ﹩﹡﹢﹎︣﹎د﹡︊︀ل د ﹤ ︫︀﹨﹠︪︀﹨﹩ را د﹎︣﹎﹢ن ﹋︣د﹡︡︋ 

 ﹤  ︋️﹚﹞ ﹈ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹫︊ ️ ﹨︀ را ﹝﹢رد ﹡︷︣ ﹇︣ار د﹨﹫﹛ و︋  ﹚﹞ ︤︀﹝︑ ﹟ا﹎︣ ا
 ﹈ ﹤﹋ ﹤︙﹡از آ ︩﹫  ︋︡ا﹨﹫﹛ د﹢ ︨︊︉  ﹩﹚﹞︀︻ ﹤﹈ ﹝﹙️ ا︨️،︠ 
 ﹩︨︀﹫ ﹥  ﹈﹊﹢﹝️ و ﹈ دو﹜️ و ﹈ ︑︪﹊﹫﹑ت و ﹇﹢اره ︨  ﹝﹙️ را︋ 
 ﹌﹠﹨︣﹁ ﹤ ﹢دن، ﹝﹩ ︫﹢د ﹡︧︊️ داد،︋   ︋️﹚﹞ ﹈ ︣اى ﹥ ا︨︐﹆﹑ل︋  و︋ 
﹥ آن ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝﹩ ﹎﹢﹫﹛، ﹝﹩ ︫﹢د ﹡︧︊️ داد. آن و ﹝︖﹞﹢︻﹥  آ﹡︙﹥ ﹋﹥︋ 

ا﹡﹆﹑︋﹩ ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ﹡︪︡ه...

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٥٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣
٥٥ ︫︊︧︐︀ن ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩



قابليت و توانمندى كافى و الزم برخوردار است كه 
داراى چند ويژگى اساسى باشد:

1. پيوند تنگاتنگى با هويت فرهنگى و بنيان هاى 
فكرى مردم جامعه خويش داشته باشد. 

2. ارتباط با فرهنگ بومــى و بنيان هاى فكرى 
نبايــد گفتمان فكرى را در چهــار ديوارى تنگ 
نگه دارد. يعنى گفتمان بايد زمينه و زمانه اى كه 
جامعه در آن به سر مى برد را بشناسد. از اين رو فهم 
تحوالت زمانه در عرصه داخلى و بين المللى يكى 

از ويژگى هاى يك مكتب موفق است. 
3. البته نگاه جهانى و تاريخى نبايد به كلى نگرى، 
توهم و آرزوهاى بلند منتهى شود؛ بلكه گفتمان 
بايد به شــناخت بحران ها و مشــكالت جامعه 
خويش نيز توجه داشــته باشــد و با درك و فهم 
عميق آن بحران ها و مشــكالت درصدد پاسخ 
گويى به نيازهاى جامعه و كشف راه حل براى آنها 

باشد. 
4. يك گفتمان و مكتب فكرى موفق يك منظومه 
فكرى منسجم، روشمند و قابل اجتهاد دارد و به 
عرصه هاى مختلف زندگى انسان و ساحات متعدد 
و متفاوت آن توجه دارد تا در دام تحويلى نگرى در 
انديشه، نااميدى و بدبينى در گرايش و هيجان و 

عصبانيت در رفتار نيفتد.
با توجه به اين مقدمه، مى توان فهميد كه آثار استاد 

مطهرى چرا مبناى فكرى نظام است. 
1. اســتاد مطهرى با تحصيل و تحقيق در علوم 
اســالمى و مطالعه در تاريخ و فرهنگ اسالم و 
ايران به خوبى توانسته بود ارتباط و پيوند عميقى 
با جامعه ايران و هويت اســالمى برقرار سازد و در 
اين عرصه به طور مجتهدانه و متخصصانه اظهار 

نظر كند.
2. اما اين مســئله موجب نشــد كه او چشم خود 
را بر تحــوالت زمانه و تغييرات اجتماعى ببندد و 
به بهانه شــرقى و يا غربى بودن انديشه ها از كنار 
آنها به راحتى بگذرد. او با چشمى باز به تحوالت 
زمانه و تغييرات اجتماعى توجه داشــت و سعى 
مى-كرد آنچه را كه در شــرق و غرب جغرافيايى 

و شرق و غرب فكرى مى گذرد به دقت بشناسد. 
از اين رو با منشــورات و مطبوعات از يك سو و از 
ســوى ديگر با اساتيد دانشگاه و تحصيلكردگان 
خارجى و همچنين روشنفكران آن زمان ارتباط 
علمى و فكرى برقرار مى ساخت. او سعى مى كرد 
فهم خود را از تحوالت زمانه و تغييرات اجتماعى 

تصحيح كند و تعميق ببخشد.
3. استاد مطهرى در يك فضاى آرمانى و انتزاعى 
نمى انديشيد و فقط نظاره گر تحوالت جهانى نبود؛ 
بلكه عالوه بر فهم جهانى، به مشكالت و نيازهاى 
جامعه و بحران هاى نســل جديد اهتمام وافرى 
داشــت و همواره ســعى مى كرد مسائل جديد، 
مشكالت پيش رو و گسســت هاى فرهنگى و 
عقيدتــى را شناســايى كنــد و دغدغه مندانه و 
شــورمندانه در پى حل آنها و پاسخ گويى بدان ها 

بر مى آمد. 
4. و در نهايــت تمام اين درك ها و فهم هاى خود 
را قالب يك نظام فكرى منســجم، رشــدمند و 

اجتهادى ارائه داد. 
استاد مطهرى با اجتهاد دينى، عقالنيت فلسفى 
و اتقان علمى بــه دور از هيجان هاى انقالبى و 
شــتابزدگى در عمل، بيش از هر كس ديگرى به 
دنبال مرزبندى عقيدتى و حفظ خلوص انديشه 
اسالمى در برابر مكاتب مختلف غرب و شرق بود 
كه در سال هاى پيش از انقالب ذهن و قلب نسل 
جوان را پر كرده بود. وى در برابر گروهاى جديدى 
كه هر روز با افكار التقاطى نوينى ظهور مى كردند 
و داعيه مديريت فكرى و عملى انقالب اسالمى 
را داشــتند ايستاد و سعى كرد تبيينى مستحكم، 
عقالنى و روشمند از هستى، انسان، دين، انقالب 

و اجتماع ارائه دهد. 
در ايــن زمينه مقام معظم رهبــرى مى فرمايد: 
«ايشــان با قوت فكرى و انديشه صائب خود در 
دهه هاى چهل و پنجاه وارد ميدان هايى شد كه تا 
آن زمان هيچ كس در زمينه مسائل اسالمى وارد 
آن نشده بود و با تفكرات وارداتى غربى و شرقى به 
چالش علمى عميق، وسيع و تمام نشدنى پرداخت 

و در جبهه مقابله با ماركسيســم و تفكرات غربى 
و ليبراليسم دســت به يك جهاد هوشمندانه زد 
و با توان علمى و ايمان راســخ و اعتماد به نفس، 
موفقيت هــاى بزرگى به دســت آورد و با قدرت 
اجتهاد و انصاف و ادب علمى، روشــى متقن و به  
دور از تحجر و التقاط براى معرفى اسالمى و مقابله 
با كج انديشى و انحراف ايجاد كرد و پايه هاى افكار 
مورد نياز جامعه اســالمى و انقالبى را تأســيس 
نمود و نقش مؤثرى بر جريان فكرى اســالمى 
و شــكل گيرى نظام اســالمى بر جاى گذاشت 
و به صورت ســنگرى امن براى جوانان طالب و 
عالقه مند فكر اسالمى در حوزه ها و دانشگاه ها 
درآمــد تا بتوانند زير ســايه ايــن تفكر عميق و 
مستحكم دين خود را حفظ كنند و دست آوردهاى 

نوين فكرى داشته باشند و از آن دفاع نمايند».3 
امروزه مجموع اين تحقيقات و تأمالت فلسفى 
و ره يافت هــاى دين پژوهى اســتاد مطهرى در 
قريب به يكصد مجلد در اختيار نسل جديد است. 
مى توان با مطالعه و مباحثه اين آثار، به استحكام 
عقيدتى و فهم اجتهادى و عقالنى دست پيدا كرد 
و با اســتفاده از اين آثار، روند اسالمى سازى علوم 
انسانى و توليد علم دينى را فراهم كرد. به همين 
جهت اســت كه به اعتقاد مقــام معظم رهبرى 
جامعــه ما همچنان مرهون فكر او در زمينه هاى 

گوناگون فكرى و گفتمانى است:
«امروز ما حقيقتاً ريزه خوار سفره  انعام فكر شهيد 
مطهرى هستيمـ  در اين هيچ ترديدى نيستـ  و 
فضاى فكرى جامعه همچنان مرهون فكر او در 
زمينه هاى گوناگون، چه در زمينه هاى فلسفى، چه 
در زمينه هاى اجتماعِى دينى و چه در زمينه هاى 

سياسِى دينى است».4
پى نوشت:

︤ر﹎︡ا︫️ ا︨︐︀د ﹝︴︣ی  ﹫︀﹡︀ت ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی در ﹝︣ا︨ــ﹛︋   ︋.١
.(١٣٦٦/٢/٥)

︡را (١٣٧٤)؛ ج٢،  ٢. ﹝︴︣ی، ﹝︣︑︱﹩؛ ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ︔︀ر؛ ︑︣ان:︮ 
ص٢٢٨.

 ︣︴﹞ ️﹝﹊ ﹩ــ﹡︀︗ ︩︀﹝﹨ ﹤ــ ﹫ــ︀م ﹝﹆ــ︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی︋   ︎.٣
.(١٣٨٣/٢/٦)

﹫︀﹡ــ︀ت  ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊ــ︣ی در د︡ار ︻﹙﹞ــ︀ و رو︀﹡﹫﹢ن ﹋︣﹝︀ن    ︋.٤
.(١٣٨٤/١١/٢)

﹝︊︀﹡﹩ ﹁ـ﹊︣ی ﹡︷︀م 
︗︀﹍︀ه ︑﹀﹊︣ات ︴﹞ ︡﹫︫︣ی در ﹡︷︀م ا︨﹑﹝﹩

سيد مهدى موسوى

ا︨︐︀د ﹝︴︣ی در ﹉ ﹁︱︀ی آر﹝︀﹡﹩ و ا﹡︐︤ا︻﹩ ﹡﹞﹩ ا﹡︪︡﹫︡ و ﹁﹆︳ 
 ﹤  ︋،﹩﹡︀︗ ﹜﹁ ︣ ﹙﹊﹥ ︻﹑وه︋  ﹡︷︀ره ﹎︣ ︑﹢﹐ت ︗︀﹡﹩ ﹡︊﹢د؛︋ 

︣ان ﹨︀ی ﹡︧﹏ ︗︡︡ ا﹨︐﹞︀م وا﹁︣ی  ﹝︪﹊﹑ت و ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︗︀﹝︺﹥ و︋ 
﹫︩ رو و  ︺﹩ ﹝﹩ ﹋︣د ﹝︡︗ ﹏︀︧︡، ﹝︪﹊﹑ت︎  دا︫️ و ﹨﹞﹢اره︨ 

﹠︀︨︀﹩ ﹋﹠︡ و د︾︡︾﹥ ﹝﹠︡ا﹡﹥ و  ️ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ︻﹆﹫︡︑﹩ را︫  ︧︧﹎
︣ ﹝﹩ آ﹝︡.  ︡ان ﹨︀︋   ︋﹩﹢﹎ ︨︀ ﹩ ﹏ آ﹡︀ و︎  ︫﹢ر﹝﹠︡ا﹡﹥ در︎ 

︐︀︋︤د﹎﹩ در ︻﹞﹏،  ﹥ دور از ﹨﹫︖︀ن ﹨︀ی ا﹡﹆﹑︋﹩ و︫  ︀ ا︗︐︀د د﹠﹩، ︻﹆﹑﹡﹫️ ﹁﹙︧﹀﹩ و ا︑﹆︀ن ︻﹙﹞﹩︋  ا︨︐︀د ﹝︴︣ی︋ 
︣ا︋︣ ﹝﹊︀︑︉ ﹝︐﹙︿ ︾︣ب و  ﹙﹢ص ا﹡︪︡﹥ ا︨﹑﹝﹩ در︋   ︠︶﹀ د﹡︊︀ل ﹝︣ز︋﹠︡ی ︻﹆﹫︡︑﹩ و ﹤ ︋﹫︩ از ﹨︣ ﹋︦ د﹍︣ی︋ 
︣ا︋︣ ﹎︣و﹨︀ی ︗︡︡ی ﹋﹥  ﹢د. وی در︋  ︣ ﹋︣ده︋  ﹫︩ از ا﹡﹆﹑ب ذ﹨﹟ و ﹇﹙︉ ﹡︧﹏ ︗﹢ان را︎  ︀ل ﹨︀ی︎  ﹢د ﹋﹥ در︨  ︫︣ق︋ 
︀ ا﹁﹊︀ر ا﹜︐﹆︀︵﹩ ﹡﹢︸ ﹩﹠﹢ر ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و دا︻﹫﹥ ﹝︣︡️ ﹁﹊︣ی و ︻﹞﹙﹩ ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ را دا︫︐﹠︡ ا︧︐︀د و  ﹨︣ روز︋ 

︨︺﹩ ﹋︣د ︑︊﹫﹫﹠﹩ ﹝︧︐﹊﹛، ︻﹆﹑﹡﹩ و رو︫﹞﹠︡ از ﹨︧︐﹩، ا﹡︧︀ن، د﹟، ا﹡﹆﹑ب و ا︗︐﹞︀ع ارا﹥ د﹨︡. 

امام خمينى(ره) در طول دوران نهضت اسالمى و 
بعد از پيروزى انقالب بارها و بارها افراد و گروه ها را 
به ارتباط با استاد شهيد مرتضى مطهرى و مطالعه 
آثار ايشان سفارش مى كردند و همه آثار ايشان را 
خوب و قابل اســتفاده مى دانستند. راز و رمز اين 
سفارشات را مقام معظم رهبرى در اين مى دانند 
كه آثار استاد مطهرى مبانى فكرى نظام جمهورى 
اسالمى ايران است. ايشان معتقدند: «جامعه  ما و 
انقالب ما بر اســاس همان پايه هايى بنا شده كه 
در معرفى شهيد مطهرى از اسالم ديده مى شود 
و فهميده مى شــد؛ و لذاســت كه شما مى بينيد 
امروز آنى كه پاسخ به ســؤاالت ماها را مى دهد 
كتاب هاى شهيد مطهرى است».1 از اين رو است 
كه «آثار استاد شهيد مطهرى (ره) مبانى فكرى 

نظام جمهورى اسالمى ايران است». 
هر نظام سياســى بر پايه نظام دانايى مســتقل 
و منظومه انديشــه اى خاصى اســتوار است كه 
به تبيين هســتى و تفســير مفاهيــم كليدى و 
مفصل بندى عناصر فكرى و انديشه اى مى پردازد 
تا عالوه بر اثبات مشــروعيت آن نظام سياسى و 
تبيين راهبردها و برنامه هاى رفتارى به مرزبندى 
با ساير گفتمان ها و مكاتب فكرى درون و برون 
جامعه نيز بپردازد. همين مطلب را استاد مطهرى 

با بيانى متفاوت اين گونه تبيين مى كند:
«در حقيقت حكمت عملى هر مكتب وابسته است 
به حكمت نظرى آن و حكمت نظرى اش وابسته 
است به منطق آن مكتب. پس هر مكتب در درجه 

اول بايد منطق خود را مشخص نمايد».2
در هر جامعه اى به تناسب فهم ها و تفاوت سليقه ها 
و گرايش ها، انديشه ها و مكاتب فكرى متعددى 
مى تواند وجود داشته باشد كه داراى مفصل بندى 
مســتقل و متمايزى از عناصر فكرى و كاربردى 
هستند. اين مكاتب هر يك درصدد غلبه گفتمانى 
بر فضاى عمومى جامعه اعم از عرصه اجتماعى 
و عرصه سياســى هســتند تا بتوانند بر مديريت 
اجتماعى و نحوه اعمال قدرت سياسى تأثيرگذار 
باشند. براى چنين منظورى گفتمان  و مكتبى از 

︫︊︧︐︀ن ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٥٦

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣
٥٧



يكى از مطالب مهم در نگرش جريان شــناختى به تاريخ، تقســيم دوره هاى مختلف تاريخى است. 
انتخاب مالك اين تقســيم بندى نيازمند به داشــتن يك مبناى علمى و حتى فلسفى است. به همين 
جهت است كه ميان مورخان و تحليل گران تاريخ درباره شروع يك تغيير و يا تحول اجتماعى اختالف 

وجود دارد. 
ما براى آنكه بتوانيم جريان هاى دوره معاصر را به خوبى جريان شناســى كنيم، الزم اســت ابتدا نقطه 
آغاز تاريخ معاصر ايران را شناســايى كنيم. در اين مســئله چند ديدگاه وجود دارد. برخى آغاز تاريخ 
معاصر ايران را شــكل گيرى صفويه، برخى استقرار حكومت قاجار، برخى جنگ هاى ايران و روس و 
نهايتا برخى نهضت مشروطه را آغازى بر تاريخ جديد ايران معرفى مى-كنند. با نگاهى دقيق به تاريخ 
مى توان استقرار صفويه و مهاجرت علماى جبل العامل به ايران و شكل گيرى مدرسه اصفهان را مبدأ 

تحوالتى بدانيم. همچنان كه برخى از تحليل گران سياسى و اجتماعى و مورخان بر اين عقيده اند.1
در دوران صفويه، به خصوص در دوران شاه طهماسب و شاه اسماعيل، قدرت سياسى و اقتدار مذهبى 
تشــييع براى اولين بار بر كل ايران ســيطره پيدا كرد و فصل نوينى را از رابطه ميان سياست و شريعت 
آغاز شــد كه هيچگاه با اين گستره براى تشــيع وجود نداشت. در اين دوران فقه شيعه توسط محقق 
كركى از حوزه فردگرايى خارج شد و نوعى توجه به عرصه هاى حكومتى و اجتماعى در آن به وجود آمد 
كه توسط شاگردان وى از جمله ميرباقر داماد، شيخ بهايى، محقق سبزوارى و... ادامه يافت. همچنين 
شبكه وسيعى از روحانيون شيعه به عنوان شيخ االسالم، امام جمعه در سراسر ايران منتشر  شد كه به 

تبليغ رسمى مذهب تشيع مى پرداختند. 
در همين دوران فلســفه جديد حكمت متعاليه به كوشــش ميرداماد و مالصدرا در حال نضج و شكل 
گيرى بود؛ فلسفه اى كه مدعى جمع ميان شاه راهاى عقلى و علمى است كه پيش از آن در حوزه تمدن 
اسالمى به طور متفرق و گاه در تعارض با يكديگر وجود داشت. جمع ميان عقل، نقل و برهان و جمع 
ميان فلسفه، عرفان و سياست از سوى صدرالمتألهين شيرازى مطرح مى شود كه بعدها توسط فالسفه 

و علماى شيعه توسعه مى يابد.
يكى ديگر از مســائل مهم اين دوره شــكل گيرى اخبارى گرى شيعى است كه ضربه هاى محكم و 
شديدى را به عقل فقهى و اجتهاد شيعى وارد ساخت و توانست براى بيش از يك قرن فقه شيعى را به 
حاشيه براند. اين حاشيه نشينى اگر چه مضّراتى داشت، اما موجب شد كه دوره جديدى در مدرسه فقهى 
شيعى توسط وحيد بهبهانى و شاگردانش شكل بگيرد كه از استحكام عقالنى و اتقان روشى ويژه اى 

برخوردار بود؛ به نحوى كه در دوره هاى پيش از آن سابقه نداشت.
دوره صفويه آغاز رويارويى ايرانيان با غربيان است. براى اولين بار در اين دوره است كه افرادى از غرب 
به ايران وارد و نزد درباريان محترم شــمرده شــدند. از همين رو اولين مجادله علمى غرب مسيحى با 
مذهب تشييع آغاز شــد. البته حضور غرب در ايران فقط به رويارويى فرهنگى محدود نماند، بلكه به 
رويارويى نظامى نيز وارد شــد و كشــور پرتغال با حمله به حواشى خليج فارس، دوره جديد استعمار را 

آغاز كرد. 
در شماره هاى بعد بيان برخى از اين جريان ها خواهد آمد.

پى نوشت:
﹊﹠﹠︡ه؛ ︑︣︗﹞﹥ ا︡︑ ︡﹝﹟؛ ︑︣ان: ر︨︀ (١٣٨٠).  ١. ر.ک: ﹁﹢ران، ︗︀ن؛ ﹝﹆︀و﹝️︫ 

︣︀ن ︫﹠︀︨﹩  ٢ ︗

«با كلماتى كه با جباران سخن مى گوييد با من 
سخن مگوييد و چيزهايى كه از مردِم خشمگين 
پنهان مى كنيــد از من پنهان مداريد و با من به 
مدارا معاشرت نكنيد و گمان نكنيد كه اگر حقى 
به من گفته شود مرا سنگين و درشت نمايد يا در 
صدد بزرگ نمايى خويشتنم؛ پس از هر سخن 
حق و مشورت به عدالت خوددارى نكنيد و من 
در نفس خويش برتر از آن كه خطا نكنم نيستم 
و از آن در عمل ايمن نيستم مگر آن كه خداوند 

مرا كفايت كند».1
اينها جمالت مردى است كه به اعتقاد راسخ از 
هر گونه خطا و اشــتباه مبرا است؛ در عين حال 
همواره بر امر مشــورت چه در مقام نظر و چه در 
 مقام عمل تأكيد داشته است. حضرت على
با تأسى از وجود مقدس رسول اكرم همواره 
در امور اجتماعى، فردى و سياسى يا به ديگران 
مشــروت مى داده و يا ديگران را تشــويق به 
مشورت دادن مى كرده است. ايشان در جمالت 
فراوانى به اهميت مشورت اشاره مى كنند؛ براى 
نمونه در حكمت 161 مى خوانيم كه مى فرمايد: 
«من اســتبد برأيه هلك: كسى كه به رأى خود 
اســتبداد ورزد هالك مى شود». اين عبارت با 
نفى اســتبداد رأى، اشاره به اين نكته مهم دارد 
كه راه نجات در همفكرى و مشورت با ديگران 
است. همچنين در حكمت 54 مى فرمايد: «ال 
ظهير كالمشاوره: هيچ پشتيبانى مانند مشاوره 

نيست». 
هيچ انســان غير معصومى، كامل و بى نقص 
نيســت. انســان ها در طول زندگــى فردى و 
اجتماعى خود و با توجه به شــرايط زندگى خود 
رشد مى كنند و رفته رفته در حوزه هاى مختلف 
تجربه كســب مى كنند. «من شــاور الرجال 
شــاركهم فى عقولها: هركس كــه با ديگران 
مشورت كرد خود را در عقل آنها شريك كرد».2 
اين مشــاركت در عقول خطاها را كم مى كند. 
هميشه احتمالى وجود دارد كه ناديده گرفتن آن 
انسان را در تصميم هاى خود دچار لغزش مى كند 
و باعث پشيمانى مى شود. مشورت مى تواند اين 
نقاط تاريــك را براى تصميم گيرنده آشــكار 
كند. اگر مشــورت در جامعه اى به صورت يك 
فرهنگ در آيد بســيارى از مشكالت اجتماعى 

حل خواهد شد؛ شــايد به همين دليل است كه 
پيامبر اكرم مشورت را رحمت مى داند. ابن 
عباس مى گويد زمانى كه آيه «و شــاورهم فى 
االمر» نازل شــد رسول خدا فرمود: «بدانيد كه 
خدا و رسولش از مشــورت كردن بى نيازند؛ اما 
خداوند مشورت را رحمت و مرحمت براى امت 
من قرار داد. پس هر كس مشــورت كند كمالى 
به او اضافه مى شود و اگر آن را ترك كند از اشتباه 

ايمن نخواهد بود».3 
به اين نكته نيز نيز بايد توجه داشت كه مشورت 
تنها براى كم شــدن اشتباهات تصميم گيرنده 
نيست؛ بلكه گاهى براى باالبردن هوش افراد، 
شناسايى افراد اليق، نشــان دادن اشتباهات 
ديگران، جلوگيرى از اســتبداد، همكارى ديگر 
افراد در اداره جامعه، جلوگيــرى از انتقادهاى 

بى اساس و... مى تواند مفيد باشد. 
آنچه در تاريخ در سيره نبوى و معصومين در 
مورد مشــورت ذكر شده است بسيار زياد است. 
براى مثال مى توان به مشــورت رسول اكرم با 
حضرت زهرا در امر ازدواج ايشان اشاره كرد 
و يا مشورت ايشان و اميرالمؤمنين در جنگ ها 
اشــاره كرد. در امور سياسى نيز مى توان به نظر 
خواهى پيامبر اكرم از اصحابش هنگامى 
كه ابوســفيان قبل از فتح مكه درخواست ديدار 
با ايشــان را داشت و يا به مشورت حضرت على

 با ابن عباس، محمد بن ابى بكر، عمار ياسر 
و ســهل بن حنيف درباره پيمان شكنى طلحه و 

زبير اشاره كرد. 
با توجه به آنچه از سيره معصوم به آن اشاره 
شــد، بايد گفت كســانى كه به عنوان اعضاى 
شــوراهاى شــهر و روســتا انتخاب مى شوند 
وظيفه سنگين ترى نســبت به ديگران دارند. 
آگاهى از معضالت شهرى و روستايى، روحيه 
نقدپذيرى، اطالع از شيوه هاى صحيح انتقاد و... 
از جمله ويژگى هاى اين افراد بايد باشد. نهادينه 
كردن فرهنگ مشورت در جامعه با روش هاى 
مختلف، وظيفه فرهنگى و مهم ديگرى است 

كه بر عهده  اين افراد است.
پى نوشت:

 .٢١٦ ﹤︊︴ ١. ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥؛︠ 
٢. ﹨﹞︀ن؛ ﹋﹙﹞︀ت ﹇︭︀ر ١٥٢.
٣. ا﹜︡را﹜﹞﹠︓﹢ر؛ ج٢، ص٩٠.

و ︫︀ور﹨﹛!!
︣ ﹝︪﹢رت ﹡﹊︀︑﹩ از ا﹝﹫︣ در ا﹝

︋﹥ ﹡ ﹤﹡︀︋﹛ ارد︊︪️، روز ︫﹢را﹨︀
على سعيدى

از هر كوى و برزنى كه عبور كنيم و پاى صحبت هركسى كه بنشينيم، به هر تصويرى كه بنگريم و 
هر نگاره اى را مدنظر قرار دهيم، به هر كتابى كه نگاه كنيم و محتوايش را در خور مطالعه بيابيم و به 
هر اثر ســينمايى و تلوزيونى كه بنگريم، همه و همه حاوى پيام هايى براى ما هستند. فكر، فرهنگ 
و ارزش هاى مدام توســط آنهاـ  البته بسته به ميزان قدرت و ميزان پوشش رسانه شانـ  در حال ارائه 
به گروه مخاطبان اســت. به ديگر سخن ارتباطات و تبليغات به عنصر جدايى ناپذير تعامل انسان ها 

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

عليرضا بشيرى (كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعى)

 .️︧﹫﹡ ︬﹆﹡ ﹩ ﹨﹫︘ ا﹡︧︀ن ︾﹫︣ ﹝︺︭﹢﹝﹩، ﹋︀﹝﹏ و︋ 
 ︀ ﹢د و︋  ا﹡︧︀ن ﹨︀ در ︵﹢ل ز﹡︡﹎﹩ ﹁︣دی و ا︗︐﹞︀︻﹩︠ 

﹢د ر︫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ر﹁︐﹥ ر﹁︐﹥  ︣ا︳ ز﹡︡﹎﹩︠   ︫﹤  ︋﹤︗﹢︑
 ﹟﹞» .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︉︧﹋ ﹤︋︣︖︑ ︿﹚︐﹞ زه ﹨︀ی﹢ در

︀ د﹍︣ان   ︋﹤﹋ ︦﹋︣﹨ :︀﹛﹢﹆︻ ﹩﹁ ﹜﹋︀ر ︫︀ور ا﹜︣︗︀ل︫ 
︣﹉ ﹋︣د».  ︫︀﹡د را در ︻﹆﹏ آ﹢ ︫︊︧︐︀ن ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩﹝︪﹢رت ﹋︣د︠ 

سينا فياض

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٥٨

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣
٥٩

︫︊︧︐︀ن
﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩



با يكديگر بدل گشــته است. مذاهب، 
مكاتب، انديشه ها و گرايش ها همگى 
در حــال تبليغ خــود و آنچه مى كنند، 
هســتند. اســالم نيز بنا بــه فحواى 
آسمانى و رسالت ذاتى اش از اين قاعده 

مستثنى نيست. 
همان گونــه كه تبليغ امــرى بنيادين 
براى دين محســوب مى گردد، ارتباط 
نيز امرى الزم در جهــت انجام تبليغ 
اســت؛ چرا كه در دو طرف اين رشته، 
انســان حضــور دارد و آدمــى را 
گريــزى از ارتباط با ديگران براى 

فهم منظور خود نيست. 
در بخش هاى گذشــته ســخن از ارتباط رفت و اينكه چگونه يك ارتباط 
شكل مى گيرد، مكانيزم شكل گيرى يك ارتباط حاوى چه عناصرى است 
و عنصر اول ارتباط و به عبارتى ارتباط گر بررســى شــد. در اين شماره به 
مقوله دوم سررشته ارتباط انســانى، يعنى «پيام» پرداخته مى شود. ايده، 
نحوه انديشيدن، معرفى دستور كار تفكر و هر آنچه كه ميان فرستنده پيام و 
گيرنده آنـ  چه به صورت يك سويه، چه به صورت دو سويهـ  فرستاده شود 
به شــرط آنكه ميان فرستنده و گيرنده مشترك و قابل فهم باشد، پيام نام 
دارد. پيام گاهى تنها يك انديشــه است و گاهى يك تصوير. پيام مى تواند 
متن، عالمت، صدا و هر چيزى باشــد كه ميان فرســتنده و گيرنده داراى 

مفهوم مشترك است و فرستنده پيام سعى در ارسال آن به گيرنده دارد. 
به طور كلى ارتباط، فرآيندى پيام مدار اســت كه بر اطالعات متكى است. 
نظريه هاى متعددى براى بررســى پردازش اطالعات پيام ها ارائه شــده 
است.1 روش هاى تحقيق متعددى مانند تحليل محتوا، تحليل فيلم، نقد 
ادبى، نقد رمان و شعر و همچنين علومى مانند زبان شناسى، معناشناسى و 
نشانه شناســى همگى براى فهم پيام مورد نظر آثار رسانه ها پديد آمده اند. 
فهم پيام رسانه ها2 امرى پيچيده است و نمى توان به راحتى يك يا 
چند جمله را نتيجه يــك ارتباط كه در آن به مخاطبان متعددى 

پيام داده شده است در نظر گرفت. 
طبق نظر بعضى از دانشمندان شناخت محتواى پيام به دو عنصر 
اساسى ساختار دانش و فرآيند هاى شناختى نياز دارد. ساختارهاى 
دانش شامل تنظيم اطالعات در نظام شناختى فرد يا مخاطب است كه وى 
را فرا گرفته اســت.3 حتى درك ساده ترين پيام ها به اطالعات زيادى نياز 
دارد. اين موضوع منجر به طرح الگويى متن مى شــود و مشخص مى كند 

كه فرد چگونه جهان را مى بيند و پيام ها چگونه دريافت مى گردند. 
نكته مهمى كه نبايد در اين بحث مغفول بماند درك گزينشــى 

است. درك گزينشى نقش مهمى در هر نوع ارتباط دارد و در 
خط ســير ارتباطات در مقوله پيام مطرح مى شود. معنى 

درك گزينشى اين است كه افراد مختلف مى توانند 
نســبت به پيام مشــابه، به گونه هاى متفاوتى 
واكنش نشــان دهند. هيچ ارتباط گرى نمى تواند 

فرض را بر اين بگذارد كه پيام براى همه گيرندگان 
يــك معنى را خواهد داشــت. اين موضــوع الگوهاى 

ارتباطى ما در مورد ارتباط جمعى را پيچيده مى كند.4
متن ارسال شده از طرف فرستنده پيام كليد استنباط نيت گوينده 

و كليد بيرون كشــيدن پيام اصلى فرستنده 
است. فرســتنده پيام به طور فطرى هميشه 
متــن را به گونــه اى تنظيــم مى نمايد 
كــه تناســب آن را تضمين نمايد. 
مبلغــى را تصور كنيد كــه بر فراز 
يك رســانه مانند منبر با شما ارتباط 
برقرار مى كند. او در ابتدا سعى مى كند تا 
مطالب خود را با تصورات ذهنى شما متناسب 
و به عبارتى قابل پذيرش كند؛ اين مســئله 
را تناسب مى نامند. سپس گوينده شواهد يا 
عالئم تناسب را مى دهد و شما نيز در مسير 
درك بهتر، به جست وجوى ذهنى آن عالئم 
مى پردازيد. در اينجا همان گونه كه اشــاره شد متن ارسالى كليد استنباط 

نيت گوينده و درك محتواى پيام اوست. 
علوم متعددى مقوله پيام در ارتباطات را بررســى مى كنند. يكى از 
اين علوم نشانه شناسى5 است. در هر ارتباطى براى فهم پيام مد نظر 

فرستنده بايد به دنبال نشانه ها6 بود و بر اساس آن نشانه ها به پيام مورد 
نظر پى برد. نشانه شناســى7 علم جســت وجوى قوانين حاكم بر نشانه ها 
اســت. البته نشانه شناسان معاصر تمايل دارند معانى نهفته در نشانه ها را 

كه در بردارند ارزش هاى ايدئولوژيك هستند نشان دهند. 
نشانه ها اساس ارتباط هســتند. هر نشانه نمايانگر موضوع و معنايى غير 
از خود نشــانه است. معنا رابطه بين يك شئ و عقيده با نشانه است. نشانه 
در صــدد بازنمايى يك شــئ و يا عقيده از طريق خود اســت كه در علم 
نشانه شناســى به آن تأويل مى گويند؛ براى مثال واژه خرگوش حيوانى 
را در ذهن شــما تداعى مى كند. نشــانه «خرگوش» خود حيوان نيست، 
ولى اشاره به آن دارد؛ تأويل باعث ايجاد چنين ارتباطى مى گردد. اين سه 
عنصر(نشانه، شئ و معنا) بايد به مجموعه تحليل ناپذيرى متجلى شوند تا 

بتوانند به عنوان نشانه كارآمد عمل كنند.8 
مقوله پيام در تحليل و بررسى ارتباطات فردى، گروهى و حتى بين المللى 
داراى اهميت فراوان است و دانشمندان اين عرصه در تحليل ها و نظريات 
خود اهميت بسيار زيادى براى اين موضوع قائل شده اند تا جايى كه برخى 
از ايشان ساير مقوالت ارتباطى را از اين ديدگاه مورد ارزيابى قرار داده اند. 
در بخش آتى به بررســى مقوله كانال ارتباطى در ارتباط يا همان رســانه 

مى پردازيم. 

پى نوشت:
١. ا︨ــ︐﹫﹀﹟ ﹜﹫︐﹏ ︗ــ︀ن؛ ﹡︷︣﹥ ﹨ــ︀ی ار︑︊︀︵ــ︀ت؛ ︑︣︗﹞﹥ د﹋︐︣ 

﹝︣︑︱﹩ ﹡﹢ر︋︩؛ ﹡︪︣ ︗﹠﹍﹏ (١٣٨٤)؛ ص٢٥٣. 
﹥ ﹝︺﹠︀ی ︻︀م آن ﹝︡ ﹡︷︣ ا︨️.  ٢.  در ا﹠︖︀ ر︨︀﹡﹥︋ 

﹫︪ــ﹫﹟؛  ٣. ا︨ــ︐﹫﹀﹟ ﹜﹫︐﹏ ︗ــ︀ن؛ ﹡︷︣﹥ ﹨︀ی ار︑︊︀︵︀ت؛︎ 
ص٣٠٩. 

٤. ︗﹫﹞︤ د︋﹙﹫﹢ ︑︀﹡ــ﹊︀رد؛ ﹡︷︣﹥ ﹨︀ی ار︑︊︀︵︀ت؛ ︑︣︗﹞﹥ د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ 
د﹨﹆︀ن؛ ︑︣ان: ﹡︪︣ دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان (١٣٨٨)؛ ص٩٣. 

 5. semiology
6. Sign
﹠﹫︀ن  ︡ه ا︠﹫︣︋  ﹫︣س از ز︋︀ن ︫﹠︀︨︀ن︨  ٧. ا﹟ ︻﹙﹛ ︑﹢︨ــ︳ ﹁︣د﹠︀﹡︡ دو︨﹢︨ــ﹢ر و ︀رز︎ 

 .︡ ﹡︀ده︫ 
﹫︪﹫﹟؛ ص١٦٣-١٦٤.  ٨. ا︨︐﹫﹀﹟ ﹜﹫︐﹏ ︗︀ن؛︎ 

در ايــن شــماره براى 
بررسى فعاليت هاى حزب 
توده و چرايــى گرايش 
اين  به  فرهنگى  قشــر 
حزب كمونيستى با جناب 
به  زهيرى  عليرضا  دكتر 

گفت وگو نشسته ايم.
دكتر زهيرى متولد سال 
1338 است. در سال 1361 وارد حوزه علميه 
شــد و در دروس خارج فقه و اصول شركت 
مى كند. عالوه بر تحصيالت حوزوى، ايشان 
داراى دكترى علوم سياسى و جامعه شناسى 

سياسى از دانشگاه باقرالعلوم نيز هست.
از فعاليت هاى علمى و اجرايى ايشان مى توان 
به رياست سابق مركز اسناد انقالب اسالمى 
قم، عضويت در هيئت علمى دانشگاه آزاد، 
عضويت در هيئت علمى پژوهشگاه علوم و 
فرهنگ اســالمى، دبيرى اسبق كتاب سال 
حوزه و البته تدوين كتاب هايى از جمله «عصر 
پهلوى به روايت اسناد» و «كاركردهاى نظام 
سياسى دولت نبوى» و مقاالت متعدد اشاره 

كرد.

1.در مــورد چگونگــى شــكل گيرى حزب 
كمونيست و در رأس آن حزب توده توضيحاتى 

بفرماييد. 
فعاليت هــاى كمونيســتى در ايــران پيش از 
شكل گيرى حزب كمونيست شوروى و انقالب 
اكتبر روسيه، در ســال 1917 شروع شده بود و با 
توجه به اينكه تعداد زيادى از مردم ايران از طريق 
قفقاز براى كار در رفت و آمد بودند، انديشــه هاى 

كمونيستى وارد ايران شد.
در سال 1310 فعاليت هاى كمونيستى در ايران 
ممنوع اعالم شد و سپس تنش هايى بين ايران و 
شوروى به وجود آمد كه سرانجام منجر به صدور 
فرمان بازداشــت 53 نفر از فعاالن كمونيست در 
سال 1316 توسط رضاخان شد. در سال 1320 با 
اشغال ايران توسط نيروهاى متفقين و تبعيد رضا 
شــاه، فضاى باز سياسى در ايران شكل گرفت و 
به جز دكتر تقى ارانى كه به طرز مشــكوكى در 
زندان از دنيا رفــت، 52 نفر ديگر كه از زندان آزاد 
شــدند و حزب توده را رسماً در شهريور ماه 1320 
در ايران تأسيس كردند. از مهم ترين رهبران اين 

حزب مى توان به سليمان ميرزا اسكندرى(دبير 
كل حزب)، ايرج اسكندرى، بزرگ علوى، احسان 

طبرى و خليل ملكى اشاره كرد.
با توجه بــه ارتباط نزديك حزب تــوده با حزب 
كمونيست شوروى و تجارب بسيار باالى حزبى 
هســته مركزى آن، حزب تــوده حزبى كامًال 
سازمان يافته، قدرتمند و بانفوذ بود و بدون شك 
بايد اذعــان كرد كه در طول تاريخ هيچ حزبى به 
قدرت حزب توده در ايران نبوده اســت كه خارج 
از نظام سياســى حكومتى ايران تشكيل شده و 

فعاليت كرده باشد.
يكــى از مهم ترين توفيقاتى كــه حزب توده در 
ايران به آن دســت يافت، جذب اقشــار مختلف 
مردم بود؛ به شــكلى كه از كشاورزان و كارگران 
گرفته تا روشنفكران و مذهبيان و حتى در مقاطعى 
روحانيون، نيز جذب آن شــدند. مهم ترين دليل 
اين امر پنهان گذاشتن ايدئولوژى اصلى و اهداف 
واقعى  بود؛ به طورى كه تا مدت ها هيچ قشرى از 

چهره و ماهيت واقعى حزب توده مطلع نبود. حتى 
ايشــان در صفحات اول يكى از نشريات خود در 
ماه محرم در مورد امام حســين و مبارزه عليه 
ظلم مطلب نوشــته بودند كه نشــان از شناخت 
جامعه شناســى خوب آنها از ايران بــود. آنها به 
خوبى مى دانستند كه اگر از همان ابتدا اعتقادات 
ماركسيستى خود را بيان كنند، از جانب مردم رانده 
خواهند شد؛ براى مثال مى توان به جالل آل احمد 
كه جذب اين حزب شده بود اشاره كرد كه بعدها به 
دليل درون مايه هاى سنتى و مذهبى اى كه داشت 
از اين حزب جدا شد و در كتاب «خدمت و خيانت 

روشنفكران» از اين حزب به شدت انتقاد كرد.
حزب توده در مواضع سياسى خود در دهه بيست 
دچار فراز و نشــيب مى شود. اولين مسئله موازنه 
منفى مصدق و بعد ملى شدن صنعت نفت است 
كه حزب از سياست هاى شوروى تبعيت مى كند؛ 
حتى اعضــاى حزب توده پس از بازداشــت، در 
جريان كودتاى 28 مرداد و در بازجويى هايشــان 

︤︋﹩ ﹋﹥ ︑﹢ده ﹡︪︡ 
︩ ﹇︪︣ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︋﹥ آن ︤ب ︑﹢ده و ︻﹙﹏ ﹎︣ا

به كوشش مرتضى ناصحى

﹢د ﹋﹥ ﹝﹆︊﹢ل ا﹋︓︣ ﹇︪︣﹨︀ی ︗︀﹝︺﹥ وا﹇︹  ︺︀ر﹨︀ و ر﹁︐︀ر ︸︀﹨︣﹎︣ا︀﹡﹥ ا ﹟︤ب︋  ﹝﹛ ︑︣﹟ د﹜﹫﹏ ا︧﹞ ﹟﹙﹥ و︗﹢د︫ 
 ﹩﹠ژی ﹝︀ر﹋︧﹫︧️ و ︲︡د﹢﹛﹢︡ان ا﹢﹠︻ ﹤ ﹥ ﹝︣ام ﹡︀﹝﹥ ︤ب ︑﹢ده ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫﹛، ﹨﹫︘ ︻︊︀ر︑﹩︋  ﹝﹩ ︫︡. و﹇︐﹩︋ 

︡ه ا︨️: «︤ب ︑﹢ده ︤ب  ︣ای ﹝︓︀ل در ﹝︭﹢︋︀ت ﹋﹠﹍︣ه آ﹡︀ـ  ﹋﹥ ﹝︣ام ﹡︀﹝﹥ ﹨﹛ ﹨︧️ـ  ﹡﹢︫︐﹥︫  ﹡﹞﹩ ︋﹫﹠﹫﹛؛︋ 
﹫︪﹥ وران ا︨️. ︵︣﹁︡ار ا︨︐﹆﹑ل و  ︐﹞﹊︩، ﹋︀ر﹎︣ان، د﹨﹆︀﹡︀ن، آزادی ︠﹢ا﹨︀ن، رو︫﹠﹀﹊︣ان و︎  ︵︊﹆︀ت︨ 

﹫︀︨️ ا︨︐︺﹞︀ری ﹝︊︀رزه ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ︵︣﹁︡ار ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ﹋︪﹢ر   ︨،﹜︐ ︑﹞︀﹝﹫️ ار︲﹩ ا︣ان ا︨️؛ ︻﹙﹫﹥ ﹨︣ ﹎﹢﹡﹥ ︸﹙﹛ و︨ 
﹙︗ ︀﹡﹩، ︑︧︀وی ﹆﹢ق ﹝﹙﹏، ا︨︐﹆︣ار ﹊﹢﹝️ ﹝﹙﹩، د﹝﹢﹋︣ا︨﹩ و... ا︨️».  ︮︶﹀ ،آزادی ︠﹢اه

︫︊︧︐︀ن
﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

︣﹇︣ار  ﹞︀ ار︑︊︀ط︋   ︫︀ ︣ ﹁︣از ﹉ ر︨︀﹡﹥ ﹝︀﹡﹠︡ ﹝﹠︊︣︋  ﹝︊﹙︽﹩ را ︑︭﹢ر ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥︋ 
 ︀﹝ ︀ ︑︭﹢رات ذ﹨﹠﹩︫  ﹢د را︋   ︠︉﹛︀︴﹞ ︀︑ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︺ ﹝﹩ ﹋﹠︡. او در ا︋︐︡ا︨ 

 ︦︍ ﹥ ︻︊︀ر︑﹩ ﹇︀︋﹏ ︢︎︣ش ﹋﹠︡؛ ا︧﹞ ﹟﹙﹥ را ︑﹠︀︨︉ ﹝﹩ ﹡︀﹝﹠︡.︨  ﹝︐﹠︀︨︉ و︋ 
 ﹤  ︋،︣︐ ﹞︀ ﹡﹫︤ در ﹝︧﹫︣ درک︋  ﹢ا﹨︡ ﹑︻ ︀﹛ ︑﹠︀︨︉ را ﹝﹩ د﹨︡ و︫  ﹎﹢﹠︡ه︫ 
 ︡ ️ و︗﹢ی ذ﹨﹠﹩ آن ︻﹑﹛ ﹝﹩ ︎︣داز︡. در ا﹠︖︀ ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ا︫︀ره︫  ︧︗

﹫︀م او︨️.  ﹝︐﹟ ار︨︀﹜﹩ ﹋﹙﹫︡ ا︨︐﹠︊︀ط ﹡﹫️ ﹎﹢﹠︡ه و درک ﹝︐﹢ای︎ 

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٦٠

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣
٦١



قدمت فراماسونرى در ايران به كمتر از 150 سال مى رسد؛ 
اما خود اين مكتب قدمت بيشترى دارد و تاريخچه 

آن به اواخر قرن شــانزدهم در اروپا مى رســد. 
فراماســونرى در ايران همــواره با نظرات و 

جهت گيرى هاى مختلفــى روبه رو بوده 
است. به دليل ماهيت مخفى فراماسونرى 
و كمبود داده هاى رســمى از طرف اين 
انجمــن، دادن نظريه قطعــى درباره 
آن بسيار سخت اســت. مطلب حاضر 
سعى در ترسيم تاريخچه مختصرى از 

فراماسونرى در ايران دارد. 
بنا بر تعريف دانشنامه سياسى، فراماسونرى 

جمــع كانون هاى برادرى گســترده اى در 
جهان اســت. اين كانون ها ريشه هاى بسيار 

كهنى در اروپاى غربى دارند. فراماســونرى داراى 
يك سيســتم مديريت فراگير جهانى نيست و ارتباط 

ميان فراماســونرى هاى گوناگون تنها توسط خود دو لژ انجام 
مى شود. واژه فراماسونرى احتماًال به معنى معمار آزاد است. كسى كه عضو 
فراماســونرى است فراماسون يا ماســون ناميده مى شود و ساختمانى كه 

مركز فعاليت آنها است لژ ناميده مى شود.
فراماسونرى در ابتدا جنبشى ليبرال بوده است كه مبتنى بر بازتوليد انديشه هاى 
گنوستك در دوران پس از اصالحات در اروپا بوده است. فراماسون ها با شعار 
«برابرى، مســاوات، برادرى» نقش بزرگى در انقالب هاى بزرگ معاصر 
مانند انقالب امريكا عليه اســتعمار انگليس، انقالب كبير فرانسه، انقالب 
مشــروطيت ايران و جنبش انقالبى بر ضد اســتعمار اسپانيا در امريكاى 

جنوبى داشته است.
عقايــد ليبرال جنبش فراماســونرى باعــث واكنش هــاى مذهبيان و 
محافظــه كاران، گروه هــاى بنيادگرا، مذهبيون بنيادگــرا و ملى گرايان 
شده اســت. همچنين مخالفت با نظام طبقاتى كشيشى مسيحيت، باعث 
دشمنى كليســاى كاتوليك روم با فراماســونرى شده است. اين گروه ها 

فراماسونرى را جنبشى الحادى و شيطانى معرفى مى كنند. 
همچنين اعتقاد برخى ها به داستان معبد سليمان باعث نفرت گروه هاى ضد 
يهود از فراماسونرى شده است. حالت مخفى اين جنبش و منشأ بريتانيايى 
آن باعث شده اســت چنين پنداشته شود كه اين جنبش ابزار توطئه انگلوـ  
صهيونيست جهانى است. همچنين رژيم هاى ديكتاتورى مانند نازى ها و 

كشورهاى كمونيستى نيز به سركوب فراماسونرى مى پرداختند.
اولين انجمن فراماســونرى در ايران در حدود ســال هاى 1275 و 1276 
هجرى قمرى توسط ميرزا ملكم خان ناظم الدوله از چهره هاى سرشناس 
دوره قاجار در تهران پايه گزارى شد و كلمه فراموشخانه به جاى فراماسونرى 
انتخاب شد. اولين رييس انجمن فراماسونرى در ايران ناصرالين شاه بود كه 
بنا به تشويق صدر اعظم خود ميرزا آقا خان، از مدافعان فراماسونرى، اجازه 
تأســيس لژ فراماسونرى به شرطى كه مخالف صالح شاه و مملكت نباشد 

را داد. بعدها افراد مختلفى به عضويت در اين ســازمان 
در آمدند كه داراى طيف وســيعى از اقشار مختلف 
جامعه بودند. محصلين مدرسه دارالفنون، افراد 
طبقه متوســط و شــاهزادگان قاجار، مانند 
شــاهزاده جالل الدين ميرزا و همچنين 
سيد صادق طباطبايى روحانى روشنفكر 
كه بعدها پسرش سيد محمد طباطبايى 
از رهبران مشــروطه بــود از جمله آنها 
بودنــد. يكــى ديگر از اعضــاى مهم 
فراماسونرى سيد جمال  الدين اسدآبادى 
بود كه با اسامى مختلف در بيش از ده لژ 
فراماســونرى در ايران، مصر و اروپا عضو 

بود و فعاليت داشت.
بعد از بركنارى ميرزا آقاخان، ناصرالدين شــاه 
نسبت به اين انجمن بدبين شد و ادامه فعاليت آن 
را با منافع سلطنت منطبق ندانست و دستور تعطيلى آن 

را داد. همچنين ميرزا ملكم خان را به عراق تبعيد كرد. 
فراماســونرى در زمان رضا شاه پهلوى به دليل ماهيت و شخصيت مستبد 
رضا شــاه با ركود روبه رو شــد. شــاه كه داعيه مبارزه با انگليس را داشت، 
فراماســونرى را زاده فرهنگ انگليس مى دانست و با آن برخورد مى كرد. 
پس از ســقوط رضاشاه و به روى كار آمدن محمدرضاشاه پهلوى روابط با 
غرب و كشــورهاى غربى مخصوصاً انگلستان افزايش يافت و به تبع آن 
لژهاى فراماسونرى فراوانى در ايران تأسيس شد. از جمله اين لژها مى توان 
به لژهاى روشنايى شيراز، لژ بيدارى ايران، لژ همايون، لژ خيام، لژ مولوى، 
لژ مهر، لژ كوروش، لژ تهران، لژ ستاره سحر و لژ بزگ ايران اشاره كرد.                       
   بــا اينكــه هيچ كدام از اعضاى شــاخص خاندان پهلــوى به عضويت 
رسمى هيچ كدام از لژهاى فراماســونرى در نيامدند ولى بسيارى از رجال 
سياسى، نخســت وزيران، وزيران، نمايندگان مجلسين و فعاالن سياسى 
از فراماســون هاى سرشــناس بودند. يكى از اعضا و چهره هاى معروف 
فراماسونرى در ايران ارنست پرون دوست دوران تحصيل محمدرضاشاه 
پهلوى و مؤسس لژ پهلوى بود. او در تمام مدت حضورش در ايران از لژهاى 

فراماسونرى در ايران حمايت مى كرد. 
پس از انقالب اســالمى ايران به دليل مسائلى كه در ابتداى مطلب به آنها 
اشاره شد، فراموشخانه يا فراماسونرى به شدت با مخالفت گروه هاى ملى 
ـ مذهبى، چپ گرا و بنيادگرا روبه رو شــد. تمام اين گروه ها فراماسونرى را 
جاسوس انگليس و نماينده صهيونيسم مى دانستند. اين موضوع باعث شد 
كه محافل آنها تعطيل شــود و اعضاى آنها تحت تعقيب و دستگيرى قرار 

گيرند. 
همان طور كه گفته شد ماهيت مخفى فراماسونرى باعث شده تا اظهار نظر 
در مورد آنها با بدبينى و پاره اى افسانه ها همراه باشد؛ اما آنچه كه معلوم است 
پس از انقالب اســالمى ايران آنها مسئول بسيارى از توطئه ها عليه ايران 

شناخته شده اند.

︣ان ︣ا﹝︀︨﹢﹡︣ی در ا ﹁ ﹤︙︀ر︑
كاوه خديوى

︫︊︧︐︀ن ﹎﹀︐﹞︀ن ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

توضيــح مى دهند كه كامًال در روند فعاليت هاى 
حزب، تابع سياست هاى شوروى بودند و به نوعى 
به عنوان ستون پنجم شوروى فعاليت مى كردند. 
در جريان بحران آذربايجان در ســال 1324 كه 
آذربايجان به رهبرى سيد جعفر پيشروى اعالم 
خود مختارى مى كند، شوروى مانع دخالت دولت 
ايران در اين بحران مى شود و نمى گذارد حكومت 
ايران آنها را سركوب كند؛ اما در همان زمان حزب 
توده از اين جريــان حمايت مى كند كه اين خود 
نشانه اى از همسويى سياست هاى حزب توده با 

شوروى است.
در سال 1327 و در پى ترور ناموفق محمد رضا شاه 
به دســت ناصر فخرآرايى، اخبار و نقل قول هاى 
متفاوتى از دســت داشتن حزب توده در اين ترور 
و عضويت فخرآرايى در حزب توده مطرح شــد و 
دولت، حزب توده را عامل اصلى ترور قلمداد كرد 
كه به دنبال آن فعاليت هاى حزب توده در ايران را 

ممنوع اعالم كرد. 
ايــن ممنوعيت فعاليت منجر بــه توقف كامل 
فعاليت حزب توده در ايران نشد. سازمان افسران 
حزب تــوده كه از ســال 1324 به طور مخفيانه 
شــكل گرفته بود، تا كودتاى 28 مرداد فعاليت 
مخفيانه داشت. پس از كودتا اين بخش از سازمان 
كشف شد. به دنبال آن حدود هزار نفر از اعضاى 
حزب شناسايى و تعداد زيادى بازداشت. در پى اين 
جريانن عــده اى از جمله رهبران اصلى  حزب به 
خارج از كشور فرار كردند و حزب را به گونه اى زنده 
نگه داشتند؛ اما عمًال حزب توده پس از 28 مرداد 
در داخل كشور متالشى شد. در حقيقت از سال 27 
تا 32 فعاليت حزب توده در ايران بســيار محدود 
و زيرزمينى بود و از ســال 32 تا پيروزى انقالب 
اسالمى اين حزب كامًال متالشى شده بود و تنها 
آب باريكه اى از عقايد و فعاليت شان وجود داشت. 
يكى از ابزارهاى آنها براى بيدار نگه داشتن عقايد و 
روح ماركسيسم در ايران، شبكه راديويى مستقلى 
بود كه در اختيار داشتند. از ديگر فعاليت هاى آنها 

بعد از سال 1332 انتشار كتاب ها و نشريات براى 
كودكان و نوجوانان بود. 

2. چرا قشر فرهنگى به اين حزب تمايل داشت، 
حتى وقتى چهره واقعى آن مشخص شد؟

مهم تريــن دليل اين مســئله وجود شــعارها و 
رفتــار ظاهرگرايانه اين حزب بود كه مقبول اكثر 
قشــرهاى جامعه واقع مى شد. وقتى به مرام نامه 
حــزب توده نگاه كنيم، هيــچ عبارتى به عنوان 
ايدئولوژى ماركسيســت و ضددينى نمى بينيم؛ 
براى مثال در مصوبات كنگره آنهاـ  كه مرام نامه 
هم هستـ  نوشــته شده اســت: «حزب توده 
حزب طبقات ســتمكش، كارگــران، دهقانان، 
آزادى خواهان، روشــنفكران و پيشه وران است. 
طرفدار اســتقالل و تماميت ارضى ايران است؛ 
عليه هر گونه ظلم و ســتم، سياست استعمارى 
مبارزه مى كند؛ طرفدار هر گونه كشور آزادى خواه، 
حفظ صلح جهانى، تساوى حقوق ملل، استقرار 

حكومت ملى، دموكراسى و... است».
آنها براى اقتصاد، جامعــه، رفاه كارگران و طبقه 
متوســط با ريزه كارى هرچه تمام تر برنامه هاى 
مفصل و مدونــى ارائه كرده بودند و از ايدئولوژى 
مذهبى بســيار تمجيد مى كردند و از اين طريق 

افكار عمومى را جلب مى كردند.
3. از سال 1327 به بعد حكومت سعى داشت 
به هر وسيله اى به اين حزب ضربه بزند، چگونه 

به اين خواسته رسيدند؟
حكومت در ســال 1332، يعنى قبــل از كودتا، 
براى تضعيف دولت مصــدق، روى ايدئولوژى 
حزب تــوده بســيار كار كرد و در اين راســتا به 
دنبال دو خواســته بود: 1. ايدوئولوژى حزب توده 
ماركسيســتى و ضددينى اســت؛ 2. حزب توده 
ارتباط بســيار نزديكى با شوروى دارد. مصدق با 
حزب توده همكارى مى كرد. حكومت براى اينكه 
هم به مصدق و هم به حزب ضربه بزند و البته علما 
را هم از اين بابت نگران كند، حزب توده را كامًال 

ايدوئولوژيســت و دست نشانده شوروى معرفى 
كرد. به دنبال همين كارها برخى از گروه ها و افراد 
از اين حزب جدا شدند؛ حتى روحانيون و در رأس 
آنها آيت اللّـه بروجردى نيز نگران وجود اين حزب 

شدند كه ايشان مكاتباتى با دربار انجام داد. 
4. در مــورد آخرين فعاليت هاى حزب توده در 

ايران توضيحى بفرماييد.
دوره اخيــر فعاليت هاى حزب تــوده مربوط به 
فضاى باز سياسى ســال 1355 به بعد است كه 
ناشى از دكترين حقوق بشــر كارتر و آزادسازى 
زندانيان سياسى بود. به دنبال اين اقدامات همه 
گروه هاى سياسى شروع به كار كردند و همه آنها 
يك هدف مشــترك، يعنى براندازى حكومت 

محمدرضا شاه را در سر داشتند.
به تدريج انقالب اســالمى شكل گرفت و پس از 
پيروزى انقالب و تشكيل دولت موقت، فعاليت و 
ماهيت اصلى گروه هاى سياسى مشخص شد. 
موضع گيرى هاى حزب توده به شكل ضد انقالب 
شــكل گرفت و حكومت جمهورى اســالمى 
على رغم ميل باطنى خود مبنى بر آزاد بودن فضاى 
سياسى و فعاليت اقليت هاى سياسى، گروه هاى 
راديــكال و تندرو مانند چريك هاى فدايى خلق، 

مجاهدين خلق و... را از دور خارج كرد.
نكته قابل توجه اين است كه آخرين گروه و حزبى 
كه از دور خارج شد «حزب توده» بود. مهم ترين 
دليل اين مسئله شناخت خوب و جامعه شناسانه آنها 
از جامعه ايران بود. آنها در ابتدا كامًال از دولت موقت 
اسالمى حمايت كردند و خيلى مواقع بيانيه هايى 
عليه چريك هاى فدايى خلق صادر كردند و رفته 
رفته بين مردم و حكومت اعتماد ايجاد كردند. اما 
پس از كشف اقدامات جاسوسى در نيروى دريايى 
ايران توسط نيروهاى نفوذى حزب توده و ارسال 
اطالعات نظامى ايران به شوروى و برمال شدن 
اين خيانت توســط حزب، اعضاى آن دستگير و 

فعاليت هايش در ايران تعطيل و متالشى شد.

 ️︠︀﹠  ︫﹤﹚︧﹞ ﹟ا ﹏﹫﹛د ﹟︣︑ ﹜﹞ .د﹢ ︡ «︤ب ︑﹢ده»︋  ︀رج︫  آ︣︠﹟ ﹎︣وه و ︤︋﹩ ﹋﹥ از دور︠ 
﹢د. آ﹡︀ در ا︋︐︡ا ﹋︀﹝ً﹑ از دو﹜️ ﹝﹢﹇️ ا︨﹑﹝﹩  ︠﹢ب و ︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨︀﹡﹥ آ﹡︀ از ︗︀﹝︺﹥ ا︣ان︋ 

︀در ﹋︣د﹡︡ و ر﹁︐﹥ ر﹁︐﹥   ︮﹅﹚  ︠﹩︀ی ﹁︡ا﹨ ﹉︣ ﹤﹫﹚︻ ﹩︀﹨ ﹤﹫﹡︀﹫ ﹫﹙﹩ ﹝﹢ا﹇︹︋  ︀﹝️ ﹋︣د﹡︡ و︠ 
 ﹩︀از ﹋︪︿ ا﹇︡ا﹝︀ت ︗︀︨﹢︨﹩ در ﹡﹫︣وی در ︦ ︋﹫﹟ ﹝︣دم و ﹊﹢﹝️ ا︻︐﹞︀د ا︖︀د ﹋︣د﹡︡. ا﹝︀︎ 
︡ن   ︫﹑﹞︣ ﹢روی و︋   ︫﹤ ا︣ان ︑﹢︨︳ ﹡﹫︣و﹨︀ی ﹡﹀﹢ذی ︤ب ︑﹢ده و ار︨︀ل ا︵﹑︻︀ت ﹡︷︀﹝﹩ ا︣ان︋ 

.︡ ️ ﹨︀︩ در ا︣ان ︑︺︴﹫﹏ و ﹝︐﹑︫﹩︫  ﹫︀﹡️ ︑﹢︨︳ ︤ب، ا︻︱︀ی آن د︨︐﹍﹫︣ و ﹁︺︀﹜﹫  ︠﹟ا

سليمان ميرزا اسكندرى خليل ملكىبزرگ علوى ايرج اسكندرى احسان طبرى

سال مى رسد؛ 
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︫︊︧︐︀ن ﹁︣﹨﹠﹌ و ︗︀﹝︺﹥
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آ﹝ــ﹢ز︫﹩
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٦٥

راديو بخشى از تاريخ شفاهى مردمان اين ديار است. راديو براى نسل هاى پابه  سن گذاشته بسيار خاطره انگيز 
است. بر سر هر كوى و گذرى ذكر عبارتى همچون «صبح جمعه با شما» يا «قصه ظهر جمعه» نگاه ها را به 
خود خيره مى سازد؛ چرا كه اين كلمات خاطره اى براى همه است. راديو در ايران فراز و نشيب هاى بسيارى 
را به خود ديده است. راديو قريب به هشت دهه مسير تاريخ را يك نفس پيموده است و در اين ميان توانسته 

هم در ذهن ايرانيان خاطره اى خوش بنگارد و هم بر فرهنگ ايشان مسائلى چند به يادگار بگذارد. 
اما راديو چگونه به ايران آمد و اينچنين همه گير شد؟ سال 1301 و دو سال بعد در دو مقاله هم نام با نام «تلفن 
بى سيم» راديو در مطبوعات معرفى شد. اندك مردمى كه سواد داشتند و خواندن و نوشتن مى دانستند، آن را 
خواندند و كم كم اين موضوع در ميان مردم شايع شد كه وسيله اى به اختراع رسيده است كه نداى گوينده اى 
را بدون سيم و با فاصله بسيار زياد منتقل مى نمايد. فعاليت راديو در ايران با افتتاح نخستين فرستنده هاى 
بى ســيم در تهران آغاز شد. نخستين فرستنده بى سيم موج بلند تهران با قدرت 20 كيلووات و طول دكل 
120 متر، در ساعت سه بعدازظهر روز ششم ارديبهشت ماه سال 1305 شروع به كار كرد. يك سال پيش 
از تأسيس اين فرستنده، مدرسه بيسيم قشون كل در وزارت جنگ، براى تعليم نيروى انسانى مورد نياز و 
تجهيز ايســتگاه گشوده شده بود. با گسترش فعاليت ها و فراهم آمدن مقدمات ايجاد فرستنده هاى موج 
كوتاه، گروهى از كاركنان اين ايستگاه بى سيم نيز براى آموزش هاى تخصصى به فرانسه رفتند و از نزديك 

با قدرت و ويژگى هاى راديو آشنا شدند.
فعاليت جدى راديو در ايران به يك سال پيش از حمله متفقين، يعنى سال 1319 بر مى گردد كه راديو ايران 
رسماً افتتاح شد و اداره آن به سازمانى كه اداره كل انتشارات و تبليغات ناميده شد واگذار گرديد. مركز فرستنده 
راديوها عمارت كاله فرنگى بود. در آن زمان اين محل به نام «باغ بى سيم» معروف بود. بودجه راديو در سال 
افتتاح آن تنها هشتاد هزار تومان بود. مكان و نحوه اداره راديو تا سال 1342كه كل تشكيالت راديو به وزارت 
اطالعات منتقل شد بر همين منوال بود و همچنين تا ايجاد «سازمان راديوـ  تلويزيون» در سال 1350 ادامه 
داشت. اداره و تشكيالت راديو به اين نام ها خوانده مى شد: «انتشارات و تبليغات»، «راديو و خبرگزارى»، 

«انتشارات و راديو»، «انتشارات و اطالعات» و «اداره كل انتشارات و راديو».
در زمان تأسيس راديو برق تهران شبانه روزى نبود؛ از اين رو برنامه هاى راديو هم محدود به ساعات معينى 
مى شد. بدين ترتيب راديو ايران كه در ارديبهشت 1319 افتتاح شده بود در روز فقط دو برنامه داشت. بخش 
اول از ساعت 12 تا 13:30 و بخش دوم از ساعت 18 تا 22:30. در بخش اول و دوم هر روز چهار گفتار خوانده 

مى شد كه هر گفتار به مدت پانزده دقيقه بود. سپس چند صفحه موسيقى پخش مى شد.
راديو پس از پيروزى انقالب اسالمى گونه ديگرى از پيشرفت را به خود ديد. توسعه برنامه ها و شبكه هاى 
راديويى پس از انقالب بسيار چشم گير بوده است؛ به گونه اى كه در پايان سال 1376 تعداد شبكه هاى فعال 
راديويى در معاونت صدا به هفت شبكه افزايش يافت و هم اكنون 27 شبكه راديويى در كشور موجود است.

 از آ︾ــــــ︀ز ︑︀﹋﹠ـــــــــ﹢ن
مرضيه عيوضى

 رســول خدا : «ا﹋︣﹝﹢ا او﹐د﹋﹛ و ا︧ــ﹠﹢ا 
آدا︋﹊﹛: بــه فرزندان خود احترام بگذاريد و آنها را 

نيكو تربيت كنيد».1
بخشــى از پايه هاى اخالق در كودكان، بين سن 
سه تا شش سالگى شــكل مى گيرد؛ در اين بين 
يكى از نكته هاى مهم در تربيت اخالقى كودكان، 
توجه به اصل «احترام» است. براى شكل گيرى 
روحيه «احترام به خود» و «احترام به ديگران» در 
فرزندان، توجه به برخى از مصاديق احترام در سه 

تا شش سالگى الزم است:
در حضور ديگران: زمانى كه در جمع دوستان 
خود به اتفاق فرزندتان حاضر مى شويد، اگر كودك 
شما با آنها آشنا نيست، او را به آنها با جمالتى كه 
حاكى از مهر شما به فرزندتان است معرفى كنيد؛ 
مثًال بگوييد «آقاى احمدى، اين حسين آقاى گل 
ماســت». با اين كار او سنگينى معرفى شدن را 
حس خواهد كرد. اين سنگينى حداقل از دو جهت 
مفيد است. اول آنكه فرزند شما به صورت عملى 
در مى يابد كه آن قدر اهميت دارد كه شــما از او به 
عنوان فردى مســتقل و قابل احترام نزد ديگران 
ياد مى كنيد. دوم آنكه زمينه مقابله با كم رويى در 
كودك از همان سال هاى نخست زندگى فراهم 
مى شود تا در نوجوانى كمتر سنگينى قرار گرفتن 
در جمع ديگران را حــس كند و احتمال منزوى 

شدن در او كاهش مى يابد.
در حضور او: زمانى كه كودك با شــما سخن 

مى گويد، به او نگاه كنيد و به هيچ وجه حرف او را 
قطع نكنيد. برخى والدين عادت كرده اند كه تنها 
با گوش هاى خود به فرزندشان گوش فرا دهند و 
همزمان مشغول انجام كارهاى ديگر خود شوند؛ 
براى مثال مادر در حال آشــپزى و نگاه كردن به 
ظرف غذاســت و به فرزند خردسالش مى گويد 
«گوشم با توست عزيزم، ادامه بده». در صورتى 
كه بايد در كنار گوش ها، با چشم ها نيز توجه كرد و 
با حاالت عاطفى گفتار كودك همراهى كرد تا در 
او اين حس قوت بگيرد كه ديگران به من احترام 
مى گذارند. اين احترام حس مثبتى از شخصيت را 

در او شكل مى دهد.
در حضــور والدين: هنگامى كه پدر و مادر با 
يكديگر سخن مى گويند و فرزند بين سخنانشان 
مى پرد، تحت هيچ شرايطى نبايد به او توجه كرد. 
اگر والدين به او پاســخ دهنــد، در كودك عادت 
رفتارى پريدن بين سخن ديگران شكل مى گيرد. 
در برخى موارد حتى تا بزرگسالى اين حالت در افراد 
ديده مى شــود. از سوى ديگر در معمول كودكان 
اين حس شكل مى گيرد كه من مى توانم سخن 
والدينم را قطع كنم و در روان او ممكن است اين 
شناخت شكل بگيرد كه رابطه والدينم مستحكم 
نيست. همين روحيه زمينه ساز درشتى بر هر يك 

از والدين را در بزرگسالى فراهم مى كند.
در حريــم او: زمانــى كــه وارد اتاق كودك 
مى شــويد در بزنيد. اين رفتار در مقام عمل به او 
مى آموزد كه وقتى مى خواهد به حريم اتاق شما 

وارد شود بايد در بزند. نكته پنهان اين رفتار احترام 
گذاشتن به حريم ديگران و محترم شمرده شدن 

حريم كودك از سوى والدين است.
عاقبت كار: در اين ســن الزم است كودك را 
تا حد امكان با عاقبت اشــتباهاتش آشنا ساخت. 
بايــد به او آموخت كه صرفاً با يك «ببخشــيد» 
نمى شود همه چيز را حل كرد؛ مثًال وقتى كودك 
بازى گوشى سر دوست خود را مى شكند، معمول 
والدين شــروع به شــماتت فرزند خود مى كنند 
و از او مى خواهنــد كه در حضور دوســت گريان 
خود از او معــذرت خواهى كند. غافل از آنكه اين 
معذرت خواهى در مقام عمل به او مى آموزد كه اگر 
هم اشتباه كردى،  چاره اش يك گردن كج است. 
ما منكر درســتى معذرت  خواهى نيستيم؛ ولى 
مى گوييم كافى نيست. بايد كودك خطاكار را در 
تمام مراحل درمان، همراه رفيق سرشكسته كرد. 
از جمله هنگام بردن دوست سرشكسته به دكتر، 
بخيه زده شدن سر او، شنيدن صداى ناله هاى آن 
دوست و ناراحتى والدين او هنگام پيگيرى درمان 
او، سر زدن در طول درمان به دوست و ديدن وضع 
او و همراهى او در هنگام كشــيدن بخيه ها. اين 
عمل به كودك نشــان مى دهد كه رفتار اشتباه 
پيامدهايى دارد كه با يك «ببخشيد» ساده پاك 

نمى شود! 
پى نوشت:
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َُ﹤ اْدَ﹁ْ︹ ︋ِ︀﹜ُ︐﹩   ــ﹫ِ ُ︧ ــَ﹠ُ﹤ َو َ﹐ ا﹜ َ︧ َْ﹛ــَ︐ِ﹢ی ا ْ︧ «َو ﹐ َ︑
﹡ُُ﹥ َو﹜ِ﹩آ  َ︃ ︋َْ﹫َ﹠ُ﹥ َ︻︡اَوٌة َ﹋ ︋َْ﹫َ﹠َ﹈ َو  ی  ︅َِذا ا﹜ُ︢ ﹁َ ﹟ُ َ︧ َْأ ﹩َ﹨ِ
َ﹞﹫ــٌ﹛: و نيكى با بدى يكسان نيست. [بدى را] به 
بهترين شيوه (كه خير و نيكى است) دفع كن! آنگاه 
كسى كه ميان تو و ميان او دشمنى است، دوستى 

مهربان خواهد شد».1
قاعده و تكنيك به  كار رفته در زندگى مشــترك 
برخى از خانواده اين اســت كه منفى را بايد با منفى 
پاسخ داد؛ به اين معنا كه اگر همسرشان با آنها رفتار 
ناشايستى انجام دهد، به سرعت با رفتارى نادرست 
به او پاســخى درخور مى دهند. بــه قول معروف 
«موشك جواب موشك!». نتيجه چنين رويكردى 
ورود زوج  به يك فرايند تكرارى از زنجيره رفتارهاى 
منفى است كه هر چه جلوتر مى رود اوضاع ابرى تر 
و ناراحت كننده تر مى شود؛ تا جايى كه ديگر زندگى 

سرشار از منفى مى شود.
در زندگى دينى قاعده حاكم به گونه اى ديگر است. 
تكنيك اســالمى و مورد مطالبــه دين، فرهنگ 
«مثبت در منفى» اســت كه نتيجه آن مى شــود 
مثبت؛ البته به  شــرط صبــر و بردبارى و همت در 
انجام مثبت. آرى، كار سخت است اما نتيجه بسيار 

شيرين است. 
پاسخ توهين با برخوردى محترمانه، پاسخ تندى 
با نرمى، پاســخ بى توجهى با توجهى مهربانانه و... 
همه و همه از مصاديق پاســخ بدى با نيكى است. 
راهكارهاى كليدهاى ورود به تكنيك «مثبت در 
منفى= مثبت» هستند. البته براى خانواده هايى هم 
كه مشــكلى بين آنها نيست، با اين روش مى توان 
زمينه اوليــة تفاهم براى رفع و حل مشــكالت 

احتمالى در آينده را به دست آورد.
رفتارهاى سنجيده، ساده و مستلزم تالش اندك 
را كــه به راحتى مى توانند جــزو رفتارهاى روزانه 
دربيايند، فهرست كنيد. توجه داشته باشيد كه اين 

رفتارها بايد از ديد همسرتان هم مثبت باشند. 
در ابتدا از موارد آسان تر شروع كنيد؛ هر روز يك 

تا دو رفتار.
در مقابل رفتار منفى همسرتان، يك كار مثبت 

و خوشــايند او انجام دهيد. به اين كار ادامه دهيد، 
خواهيــد ديد چگونه در زندگى «منفى در مثبت»، 

مثبت خواهد شد نه منفى!
بــه  نيت «دورى از تنبيه همســر» مثبت عمل 
نكنيد؛ به  نيت خرسندى خدا و خوشحال كردن او 
مثبت عمل كنيد. نيت، شــالوده رفتار است و به آن 
طعم مى دهد. نيت همانند عطرى است كه فضا را 
پــر مى كند. اگر با عطر و رنگ خدايى به رفتارهاى 
منفى همسر پاســخ مثبت بدهيد، خداوند به اين 
رفتار بركت خواهد داد و در نتيجه تأثير عمل بسيار 

معنوى تر و باالتر خواهد بود.
يادمان نرود كه شيطان بر سر راه ما كمين كرده 
اســت. يكى از مصاديق قسم او در گمراه كردن ما 
همين است كه نگذارد ما بدى هاى همسر را با خوبى 
پاسخ دهيم. در ما وسوسه مى كند كه «اگر اين كار 
را كنى او پر رو خواهد شد!»، «گربه را دم حجله بايد 
بكشى!»، «رو بدهى سوارت خواهد شد!»، «به هيچ 
وجه نبايد باج بدهى!»، «موشك جواب موشك!» 
 ﹜ُ﹋ُ ُ︡ ︺َِ ︀ُن︴﹫ْ ُ︪ و... . اما بايد توجه داشته باشيم كه «ا﹜
ًة ِ﹝ْ﹠ُ﹥ َو  َ︣ ﹀ِ︽ْ﹞َ ﹜ْ﹋ُ ُ︡ ︺َِ ﹤ُُ﹚﹛︪︀ِء َو اْ﹀َْ﹛︀ِ︋  ﹜ْ﹋ُ ُ︣ ﹞ُ ْ︃ َ َو َ︣ ا﹜َْ﹀ْ﹆

 2.«﹜ٌ﹫﹚︻َ ︹ٌ ِ︨ َ﹁ْ︱ً﹑ َو ا﹜﹙ُُ﹥ وا
معموًال هنگامى كه انســان رفتــارى منفى از 
كسى مى بيند، تحت تأثير مكانيسم طبيعى بدن 
و ترشح هورمون هاى دفاعى سيستم عصبى، به 
صورت خودكار و ســريع حالت دفاعى و چه بســا 
پرخاشگرى به خود مى گيرد. فردى كه مى خواهد 
بر اســاس آموزه هاى دينى زندگى كند، شايسته 
است در اين حالت از عجله در پاسخ خوددارى كند 
و آيه شــريفه اى كه در ابتداى اين نوشتار آورديم را 
در ذهن خود چندين بار مرور كند و ســپس آيه دوم 
مطرح شده در اين بحث را نيز در ذهن خود چندين 
بار بگذراند. آنگاه تصميم بگيريد كه آيا مى خواهد از 
تكنيك دينى «مثبت در منفى= مثبت» در برخورد 
با رفتار همســر خود اســتفاده كند و يا از تكنيك 

«موشك جواب موشك!» شيطان؟
پى نوشت:
.١. ﹁︭﹙️: ٣٤
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️ در ﹝﹠﹀﹩= ﹝︓︊️! ︊︓﹞
محمد حسنى

زمان حال لحظه اى است ميان گذشــته و آينده. موقعيت زمانى ما ايرانياِن 
مسلمان نيز گذشته اى  تاريخى دارد و چشم اندازهايى براى آينده. گذشته اى 
پر فراز و نشيب با تلخى ها و شيرينى هاى مختص به خود؛ روزگاران كهن در 
ايران باستان، ورود دين مبين اسالم و دوره هاى مختلف حاكميتى و فرهنگى، 
اجتماعى. آنچه امروزه ما هستيم ارتباط مستقيمى دارد با آنچه گذشتگان ما 
بودند. آثار فرهنگى و ميراث هنرى بر جا مانده از گذشتگان از هر دوره تاريخى، 
به فراخور وضعيت فرهنگى و تمدنى بر فرهنگ معنوى يا فرهنگى مادى ما 

مؤثر است. 
زبان فارسى بى شك وامداِر نامدارانى چون سعدى، مولوى، حافظ، فردوسى 
و ديگر استوانه هاى فرهنگى اين كشور است. زبان فارسى گنجى پر بهاست 
كه بسيارى از كشورها در حسرت تملك بخشى از آن هستند. همچنين ديگر 
آثارى كه نشان از هوش و ذكاوت و دانايى مردم اين سرزمين در دوران قبل و 
بعد از اسالم دارند، نمادهايى فرهنگى اند كه هر كدام نشان گر سبك زندگى و 

نوع نگاه آن مردمان در دوره  زندگى خود هستند.
ميراث فرهنگى، چه مادى و چه معنوى پايه هاى اصلى هويت يك جامعه را 
تشكيل مى دهند كه حفظ، نگهدارى و ارزش نهادن به آنان ارزش نهادن به 
ريشــه اصلى هويت جامعه است. موزه ها و ساختمان هاى باستانى و قديمى 
از دير باز مورد توجه بشــر بوده  اند و براى مليت هاى مختلف ارزش ويژه اى 
داشــته اند. ايران عزيز از تمدن هاى كهن كره زمين و گنجينه اى با ارزش از 

تاريخ زندگى انسان بر كره اى خاكى است.
در نگاهى اجمالى بــه مجموعه آثار فرهنگى باقى مانده از گذشــتگان در 
تمدن هاى گوناگون بشرى، دين سهم به سزا و چشمگيرى دارد. ابنيه و اماكن 
مذهبى قدمتى طوالنى و به درازاى تاريخ زندگى بشــر بر كره  خاكى دارند و 
آثار مكتوب زينت بخش موزه ها از كتب مذهبى و دست نوشته هاى مربوط به 
كتب مقدس و تعاليم دينى است. حفظ و نگهدارى از هر كدام اين آثار از واجبات 
تبليغ و ترويج شــعائر دينى محسوب مى شود. از سوى ديگر بسيارى از بقاع 

 متبركــه و زيارتگاه هاى ائمه اطهار و امامزادگان
نيز در شمار ميراث فرهنگى قرار مى گيرند كه ارزش 
مادى نيز بر بعد معنوى آن اماكن مى افزايد. بنابراين 

حفظ و نگهدارى آنها همتى دو چندان مى طلبد.
در آيه بيستم ســوره عنكبوت آمده: «قل سيروا فى 
االرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم اللّـه ينشى النشاة 
االخرة ان اللّـــه على كل شى قدير: اى رسول ما به 
مردم بگو كه در زمين سير كنند و ببينند خدا چگونه 
خلق را ايجاد كرد و سپس نشاة آخرت را به وجود آورد، 
كه همانا خداوند بر هر چيزى تواناســت». در اين آيه 
و نظاير ديگر آن به مؤمنين امر شــده  است كه در آثار 
گذشتگان دقت كنند و از عاقبت آنان عبرت بگيرند. 
توجه به آثار باقى مانده از تمدن ها و جوامع گذشته كه 
استحكام و قدرت داشتند؛ اما اكنون غير از مقدارى بنا 
و ابزار چيزى از آن ها باقى نمانده است، براى اهل نظر 

درس آموز و عبرت انگيز است.
با توجه به قدمت و گســتره  وســيعى كه اين آثار فرهنگى در ايران دارند و در 
مقايسه با ديگر كشورهاى جهان در كشــور عزيزمان ايران اهميت ميراث 
فرهنگى چنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است؛ چه بسا فراوانى اين مفاخر 
و آثار باشكوه معنوى و مادى يكى از عوامل اين غفلت باشد. در برخى كشورها 
جزئى ترين لوازم شــخصى يك هنرمند يا نويسنده و ورزشكار كه افتخارى 
براى آن كشــور به ارمغان آورده در موزه ها نگهدارى مى شود؛ ولى متأسفانه 
در برخى موارد ديده شده اين ميزان دقت نظر در كشور ما لحاظ نمى شود كه 

همت ويژه مسئوالن و عموم هموطنان عزيز را مى طلبد.
ميراث فرهنگى امروزه بيش از پيش نيازمند توجه برنامه ريزان فرهنگى است 
كه با نگاهى جامع به معضالت فرهنگى موجود از اين گنجينه گران بها استفاده 
الزم صورت گيرد. اين كار باعث غناى بيش از پيش فرهنگ داخلى و همچنين 
موجب شناخت بيشتر مردم جهان از فرهنگ چند هزار ساله ايرانيان مى شود؛ 
فرهنگى كه همواره به شــهادت آثار موجود تاريخى بر محور صلح و دوستى 

زيســت كرده، اقوام گوناگون را در خود جاى 
داده و در برهه هاى مختلف تاريخى يارى گر 
مظلومان بوده اســت. فرهنگى كه با حضور 
دين مبين اسالم به اوج شكوفايى خود رسيد 
و در عرصه هاى مختلف علم، دانش، ادبيات 
و هنر قله هاى جهانــى را فتح كرد. آگاهى و 
توجه به اين مســئله هم بــراى مردمان اين 
سرزمين به ويژه نسل هاى جديد و آينده و هم 
براى ديگر مردمان جهان الزامى اســت؛ چرا 
كه ما افقى بلند در مقابل خود داريم كه همانا 
سعادت جاويدان بشر است و براى رسيدن به 

اين آرمان بايد ازگذشته درس بگيريم. 

﹝﹫︣اِث ﹝︀
﹡﹍︀﹨﹩ ﹎︢را ︋﹥ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ در ا︣ان

على قان بيلى

︫︊︧︐︀ن ﹁︣﹨﹠﹌ و ︗︀﹝︺﹥

﹥ ﹇︡﹝️ و ﹎︧︐︣ه  و︨﹫︺﹩ ﹋﹥ ا﹟ آ︔︀ر ﹁︣﹨﹠﹍﹩ در ا︣ان دار﹡︡ و در   ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
︀ د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︗︀ن در ﹋︪﹢ر ︻︤︤﹝︀ن ا︣ان ا﹨﹞﹫️ ﹝﹫︣اث   ︋﹤︧︀﹆﹞
 ﹟︣اوا﹡﹩ ا﹁ ︀︧  ︋﹤ رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨️؛﹢﹞ ︡︀ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹠︀ن ﹋﹥︋ 

 ﹩︠︣ ︀︫︡. در︋   ︋️﹚﹀︾ ﹟از ︻﹢ا﹝﹏ ا ﹩﹊ ه ﹝︺﹠﹢ی و ﹝︀دی﹢﹊︫︀ ﹝﹀︀︠︣ و آ︔︀ر︋ 
﹢﹡ ︀ ︡﹠﹞︣﹠﹨ ﹉ ﹩︭︧﹠︡ه و ورز︫﹊︀ر ﹋﹥  ﹋︪﹢ر﹨︀ ︗︣︑ ﹩︤﹟ ﹜﹢ازم︫ 

﹥ ار﹝︽︀ن آورده در ﹝﹢زه ﹨︀ ﹡﹍︡اری ﹝﹩ ︫﹢د. ︣ای آن ﹋︪﹢ر︋  ا﹁︐︀ری︋  ︫︊︧︐︀ن ﹁︣﹨﹠﹌ و ︗︀﹝︺﹥
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اشاره:
معرفى عالمان شاعر را اين بار به فقيه وارسته، 

عارف واصل و مربى بزرگ فقهاى معاصر، 
حضرت آيت الّلـه شيخ محمدحسين غروى 

اصفهانى (كمپانى) اختصاص داده ايم. شاعرى 
بزرگ و زبردست كه آوازه شعر او جهان اسالم 

و تشيع را فرا گرفته است و اشعار و ابيات 
ناب او در محافل مدح و مرثيه اهل بيت   به 

زبان هاى عربى و فارسى نقل مجالس است.
  ︑﹢﹜︡ در ﹋︀︸﹞﹫﹟

در دوم محرم الحــرام 1296 هجرى قمرى در 
خانــواده اى اصيل در كاظمين پا به عرصه وجود 
نهاد. خاندان پدر و اجــدادش از تجار و بازرگانان 
مؤمن و متدين بودند. جد پنجم وى از "نخجوان" 
به اصفهان مهاجرت كرده بود و از اين جهت حاج 
شيخ محمدحسين، اصفهانى اســت. پدر آيت 
اللّـــه اصفهانى، تاجر متدين و خوشنامى به نام 
حاج محمدحســن بود كه چون كمپانى راه آهن 
كاظمين به بغداد را راه اندازى كرد به «كمپانى» 
معروف بود. از اين رو آيت اللّـــه محمدحســين 
اصفهانــى به «كمپانى» نيز مشــهور گرديده و 
ديوان او نيز با هيمن نام مشــهور شده است. آن 
مرحوم از به كار بردن كلمه كمپانى در معرفى  خود 
چندان راضى نبود. وقتى حاج شيخ محمد حسين 
براى تحصيالت به نجف رفت به «غروى» هم 

مشهور شد.1 
︀﹜﹠︡﹎﹩ در ﹡︖︿  ︋  

ايشــان در خانواده اى ثروتمند و متمكن پرورش 
و رشــد يافت. پدر بزرگوارش كــه بعدها از تجار 
كاظمين شد، وى را به تحصيل علوم دينى تشويق 

كرد. او نيز با هوش و استعدادش كه از وى نابغه اى 
ساخته بود پاى در مسير مقدس تحصيل معارف 
الهى گذارد. پدرش حاج محمدحســن، ميراث 
هنگفتى برايش به ارث گذاشته بود و وى نيز اين 
ارث فراوان را براى تحصيل خود و ديگر طالب، 
ســخاوتمندانه مصرف كرد. از همان كودكى به 
ادبيات و شعر عرب و ادبيات و شعر فارسى عالقه 
بسيار داشت. در كودكى و نوجوانى خط مى نوشت 
و در بين دوســتان و همگنان خود به خط خوش 
و جميل مشهور شده بود. تحصيالت مقدماتى و 
ســطح را در كاظمين به اتمام رساند و در بيست 
سالگى (1316 هجرى قمرى) به نجف مهاجرت 

كرد. 
در نجف در درس آيت اللّـه آخوند خراسانى حاضر 
شد و سيزده سال تمام از ستارگان درخشان مكتب 
علمى آخوند بود. مشهور است كه كتاب  «كفايه 
االصول» به تحرير و تالش و زحمت آيت اللّـــه 
غروى اصفهانى، چنين قوى و مستحكم درآمده 
است. فقه را در محضر عالمه محقق سيد محمد 
اصفهانى آموخت. استادان ديگر وى آيت اللّـــه 
حاج آقا رضا همدانى و آيت اللّـــه شــيخ احمد 
شيرازى (شانه ساز) بودند. دو دوست انيس و رفيق 
شفيق او در همه اين دوران ها محروم آيت اللّـــه 
ميرزا جواد آقا ملكى تبريزى و آيت اللّـه حاج شيخ 

حسين نائينى بودند. 
  ا︨︐︀د ﹁﹆﹫︀ن و ﹝︣︋﹩ ︻︀ر﹁︀ن

پس از رحلت آخوند خراســانى در ســال 1329 
هجرى قمرى درس و بحث خود را رســماً آغاز 
كرد و چندين بار دوره هاى اصول و فقه را تدريس 
كرد. وى درس را با دقت و حوصله تمام مى گفت؛ 
تا آنجا كه آخرين دوره اصول او پانزده سال طول 
كشــيد. در كنار تدريس وى از تربيت اخالقى و 
عرفانى شاگردانش كوتاهى نمى كرد. به همين 
دليل مكتب درس و بحث او سرشــار از فضالى 
برجسته اى شد كه هر كدام ستارگان سپهر علم و 
انديشه شدند؛ بزرگانى چون آيات عظام حضرات 
آقايان بروجردى، حجت كوه كمرى، سيد هادى 
ميالنى، ســيد ابوالقاسم خويى، سيد عبداالعلى 
سبزوارى، عالمه سيد محمدحسين طباطبايى 
و آيت اللّـــه بهجت، حيات علمى و عرفانى خود 
را مديــون وى مى دانند. عالمه طباطبايى وى را 
فقيه پارسا، حكيم خداشــناس، دايرمدار آسمان 

پژوهش، سالك و مرزبان سلوك معرفى مى كند. 
آيت اللّـــه شــيخ محمدرضا مظفر با حسرت و 
افسوس بســيار از رحلت استادش، وى را چنين 

مى ستايد: 
«در فلسفه حكيمى  عرفان مشرب بود، در اخالق 
مخزن اسرار بود، در تخليه و تحليه و سير و سلوك 
به مقام مشــهور رسيده بود، در فقه و اصول امام و 
حجت بود، در ادبيات فارسى و عربى استاد بود... . 
بايد روزگار بگذرد تا مادر دهر نظير او را به دنيا آورد. 
محفلى گرم و معاشــرتى دور را از تكلف داشت. 
در عين حال كه حشــمت زهد و وقار علم هچون 
هاله اى شكوهمند وجود عزيزش را احاطه كرده 
بود، با اين همه حســن معاشرت و لطف مشرب 
او همواره بيــن او و مردم برقرار بود. او حتى براى 
كودكان هم فروتن بود و تواضع داشت. در تالش 
او براى عبادت هرچه گفته شــود كم است. آثار 
منظوم او در عربى كه به صورت قصيده انشــاء 
شده و مسلماً از بدايع آثار ادب عربى است( ديوان 
فارسى او مشحون از بدايع اهل بيت و غزل هاى 
عرفانى است و امروز شعر او ادباى ايران را در برابر 

خود مبهوت مى دارد».2  
   ︾︣وب زود ﹨﹠﹍︀م 

ســرانجام تنديس علم و معرفت و عرفان و آيت 
سلوك و بندگى و تواضع و نمونه روح لطيف و طبع 
روان و بيان رسا، در روز دوشنبه پنجم ذى الحجه 
1361 هجرى قمرى به هنگام ســپيده و در سن 
65 سالگى در غروبى زود هنگام به دار بقار رحلت 
كرد و در جوار   تابناك حضرت مولى موحدين آرام 

گرفت؛ رضوان اللّـه عليه و اسكنه فى جناته.

   د﹢ان ﹝﹀︐﹆︣
ديوان شــعر وى ترجمان روشــن آيات قرآن و 
گوهرهاى گران معصوميناست. اين بوستان 
سراسر معطر، سرشار از نكات حكمى، عرفانى و 
اخالقى و تجلى درخشان پيوند قرآن و عترت است. 
در كنار اين محتواى عميق و آسمانى، آرايه هاى 
منظمى از مراعات النظيــر، انواع جناس، تضاد، 
تلميح، تضمين و...  فراوان به چشم مى آيد كه اكثراً 

در ســبك عراقى و سبك خراسانى به رشته نظم 
درآمده است. غروى اصفهانى خود را در اين اشعار 
«مفتقر» معرفى مى كند و اشعارش را به واژگان و 
اصالحات و تركيبات حكمى، فلسفى، عرفانى و 
كالمى مى آرايد. وى در قالب هاى غزل، قصيده، 
مسّمط، مســتزاد، ترجيح بند، تركيب بند، قطعه، 
رباعى، دوبيتى، سبد هاى گل و ريحان مثنوى را 
تقديم دوستداران ادب و عرفان مى سازد. برخى از 
اشعار او اكنون در مجالس و محافل مذهبى و مدح 
و منقبت اهل بيتبه ويژ محافل علما، و مراجع 
و اهل علم زبانزد و رايج است. به تناسب ماه رجب 

گشت و گذارى در اين بوستان مى كنيم:
صبح سعادت دميد (به مناسبت مبعث)
صبح سعادت دميد، ياد صبوحى بخير

صومعه بر باد رفت، دور بيفتاد دير
يار غيور است و نيست نام و نشانى زغير
 دم مزنيد از مسيح عذر بخواه از عزير
خواجه عالم نهاد تاج رسالت به سر

عرصه گيتى گرفت بر قدمش زيب و فر
روز عنايت رسيد ز مبدأ فيض وجود 
يا به نهايت رسيد قوس نزول و صعود
يا كه به عنايت رسيد حد كمال وجود
 سّر واليت رسيد به منتهاى شهود
خواجه عالم نهاد تاج رسالت به سر

عرصه گيتى گرفت بر قدمش زيب و فر
سكه شاهنشهى به نام خاتم زدند  
  رايت فرماند به عرش اعظم زدند

بانگ رسول اللّـهى در همه عالم زدند
به گوش هر آگهى، ساز دمادم زدند
خواجه عالم نهاد تاج رسالت به سر

عرصه گيتى گرفت بر قدمش زيب و فر
در والدت اميرالمومنين

گوهــرى شــد از درون كعبه بيــرون از صدف                        
كرد بيت اللّـه را با آن شرف بيت الشرف

گوهرى ســنگين بهار رخشان شد از بيت الحرام                       
كز ثريا تا ثرى را كرد كمتر از خزف
كعبه شد از مقدم او، قاف عنقاء قدم

شاهبازان طريقت در كنارش صف به صف
سينه سينا مگر از هيبتش شد چاك چاك 
يا شنيد از رأفتش موسى نداى ال تخف

كعبه را شد همسرى با تربت خاك غّرى 
مبداء اندر كعبه بود و منتهى اندر نجف

آســمان زد بانگ شــاهى در محيط كن فكان                       
زهره، ساز نغمه تبريك زد بى چنگ و دف

هــر دو گيتى را به شــادى كرد فــردوس برين                       
نغمه روح االمين، با يك جهان شوق و شعف

گوش جان بگشا و بشنو از امين كردگار
الفتى االعلى ال سيف اال ذوالفقار

زندانيان عشق چو شب را سحر كنند
 در شهادت حضرت موسى بن جعفر
زندانيان عشق چو شب را سحر كنند 
  از سوز شمع و اشك روانش خبر كنند

مانند غنچه سر به گريبان درآورند 
  شور و نواى بلبل شوريده سركنند

چون ســر به خشــت يا كه به زانــوى غم نهند                              
يكباره سر ز كنگره عرش بر كنند

با آن شكسته حالى و بى و بال و بى پرى   
تا آشيان قدس به خوبى سفر كنند

چون رهسپر شوند به سيناى طور عشق
  از شوق، سينه را سپر هر خطر كنند
آنان كزين معامله هستند بى خبر 

برگو كه تا به محبس  هارون نظر كنند
تا بنگرند گنج حقيقت به كنج غم

 آن لعل خشك را به در اشك تر كنند
برپا كنند حلقه ماتم به ياد او

 تا عرش و فرش را همه زير و زبر كنند
آتش به عرصه ى ملكوت قدم زنند  
ملك حدوث را زغمش پر شرر كنند
تا شد به زير سلسله سر حلقه عقول
افتاد شور و غلغله در حلقه عقول

از ساج و كاخ، تخت و عمارى مگر نبود
ليكن مگر ز تخته در بيشتر نبود
از عرش بود پايه قدرش بلندتر

حاجت به نردبان غم آور دگر نبود
روى فلك سياه و ز ّحمال و نعش شاه
جز چند تن سيه كس ديگر مگر نبود
نعش غريب ديده بسى چشم روزگار
بى قدر و احترام، ولى اين قدر نبود

خاكم به سركه يك سره دنبال نعش او

جز گرد راه، كسى رهسپر نبود
با آنكه بود شهره آفاق نام او

حاجت به شهره كردن در رهگذر نبود
زينت فزاى عرش اگر ماند روى جسر 
جز روى آب عرش برين را مقّر نبود
جز طفل اشك مادر گيتى كنار او  
 از خواهر و برادر و دخت و پسر نبود
جز برق از غمش نكشيد آه آتشى 
جز رعد در مصيبت او نوحه گر نبود

گر دجله خون شدى ز غمش همچو رود نيل
هرگز غريب نيست كه موسى بود قتيل

دلبرا گر بنوازى به نگاهى ما را
از لسان سربازان امام زمان 
دلبرا گر بنوازى به نگاهى ما را

خوشتر است ار بدهى منصب شاهى ما را
به من بى سر و پا گوشه چشمى بنما

كه محال است جز اين گوشه پناهى ما را
بر دل تيره ام اى چشمه خورشيد بتاب 

نبود بدتر از اين روز سياهى ما را
از ازل در دل ما تخم محبت كشتند
 نبود بهتر از اين مهر، گياهى ما را

گرچه از پيش گه خاطر عاطى دوريم
هم مگر ياد كند لطف تو گاهى ما را

باغم عشــق كه كوهى اســت گران بــر دل ما               
عجب است ار نخرد دوست به كاهى ما را
نه دل آشفته تر و شيفته تر از دل ماست
 نه جز آن خاطر مجموع، گواهى ما را

مفتقر را به معموره حسن تو نبرد
بده اى پير خرابات تو راهى ما را

پى نوشت:
 ︡﹫︍ ︣ز﹝﹫﹟︨   ︨﹩﹠︺ ّ︣ی ﹨﹛ ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د؛ ١.︋﹥ وادی ﹡︖︿، ارض ︾

︀ً  «︾︣وی» ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.  ︱︺ ︀﹋﹠︀ن ﹡︖︿ ﹨﹛︋   ︨﹤ و ﹡﹢را﹡﹩.︋ 
٢.︫︣ح ز﹡︡﹎﹩ آ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ︾︣وی ا︮﹀︀﹡﹩؛ در﹝﹆︡﹝﹥ د﹢ان ﹋﹞︍︀﹡﹩︋ ﹥ 
﹫︡ ﹋︀︸﹛ ﹝﹢︨﹢ی؛ ا﹡︐︪︀رات دارا﹜﹊︐︉   ︫﹫︭︑ ︣؛﹀︷﹞ ﹤﹞﹑︻ ﹜﹚﹇

ا﹜﹥. 

براى اطالع بيشتر به منابع زير مراجعه كنيد:
 ﹤ ﹫ ︡﹝﹞ ︧﹫﹟ ︾︣وی ا︮﹀︀﹡﹩ ﹝︺︣وف︋  ١.د﹢ان ﹝︣﹢م ︀ج︫ 
﹫︡ ﹋︀︸﹛ ﹝﹢︨﹢ی؛ ﹡︀︫︣ دارا﹋︐︉ ا﹜︧﹑﹝﹩.   ︨︡﹫  ︫﹫︭︑ ؛﹩﹡︀︍﹝﹋
 ﹤﹞︡﹆﹞ ︀  ︋﹩﹡︀﹀︮ا ﹟﹫︧ ︡﹝﹞ ﹫ ٢.﹋﹙﹫︀ت ا︫ــ︺︀ر ﹝︣﹢م ︀ج︫ 

 .(١٣٨٢) ﹟﹫ ︋﹅ ؛ ا﹡︐︪︀رات﹩﹫﹆﹁ ︊︀س︻
︀ ﹝﹆︡﹝﹥ د﹋︐︣ ︻︊︀س ا﹞︡ی؛ (١٣٨٧).  ٣.﹋﹙﹫︀ت ا︫︺︀ر و د﹢ان؛︋ 

﹤﹡︀﹝﹫﹊ ا︫︺︀ر ︣︻︀︫ ︣﹆︐﹀﹞ 
﹩﹡︀﹀︮︣وی ا︾ ﹟﹫︧ ︡﹝﹞ ﹫︫ ﹤﹞﹑︻ ز﹡︡﹎﹩ و ا︫︺︀ر ︣ ﹎︢ری ︋

حميد شهيدى

︫︊︧︐︀ن اد︋﹫︀ت و﹨﹠︣

نابغه اى
لمعارف
ميراث ،

در ســبك عراقى و سبك خراسانى به رشته نظم 
درآمده است. غروى اصفهانى خود را در اين اشعار 
«مفتقر» معرفى مى كند و اشعارش را به واژگان و 

فان ع ف فل ك
كعبه را شد همسرى با تربت خاك غّرى 

مبداء اندر كعبه بود و منتهى اندر نجف
فكان طك

جز گرد راه، كسى
ه دشه ه آفاقنام اواآنك

كردن در رهگذر نبود
ش اگر ماند روى جسر
 برين را مقّر نبود
 گيتى كنار او  
ت و پسر نبود
د آه آتشى 
حه گر نبود

شهمچو رود نيل
سى بود قتيل

ا را

هى ما را
ما

ى ما را
ب

 دل ما               

سى رهسپر نبود
هآفاقناماو

﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٦٨



﹝︀﹨﹠ـــ︀﹝﹥
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٧٠
«يه حبه قند» ششــمين ساخته بلند سينمايى 
رضا ميركريمى است. اين فيلم پس از فيلم «به 
همين سادگى» به روى پرده سينما رفت. مجيد 
مجيدى ديگر كارگردان نام آشــناى سينماى 
ايران تيزرهــاى تلويزيونى اين فيلم را عهده دار 
بود و آنونس فيلم نيز توسط رخشان بنى اعتماد 
ساخته شده است. پوستر تجارى يه حبه قند اثر 
عباس كيارستمى است. اين فيلم نماينده  رسمى 
ايران براى بخش بهترين فيلم خارجى  زبان در 
مراسم اسكار هشتاد و پنجم بود؛ ولى بنا به داليلى 
مسئوالن فرهنگى ايران در آن سال از شركت در 
مراسم آكادمى اسكار صرف نظر كردند. يه حبه 
قند اولين فيلم ايرانى سوپر 16ميلى مترى توليد 

شده در ايران است.
ميركريمى در ايــن فيلم تجربــه اى موفق از 
فيلمسازى خود به نمايش گذاشت. وى با «زير 
نور مــاه» توجه همگان را به خــود جلب كرد و 
شــايد موفق ترين فيلم ژانر سينمايى باشد كه 
پس از گذشــت سال ها نظيرى براى خود نديده 
است. «خيلى دور خيلى نزديك» ميركريمى هم 
اوج فيلم هاى قبلى او را دنبال كرد كه نشــان داد 

موفقيت فيلم هاى او اتفاق نبوده اســت. ساخته 
بلند ســينمايى وى «به همين ســادگى» بود. 
ميركريمى در «به همين سادگى» هم خط سير 
كارگردانى مذهبى بادغدغه فرهنگ و اخالق را 
دنبــال كرد و تا حدود قابل قبولى هم موفق بود. 
البته نبايد از ميركريمى انتظارى در حد اثرگذارى 
يك روحانى مكتب و منبر رفته را داشت؛ اما او در 
بازه زمانى و دغدغه اى خود «به همين سادگى» 
را موفقيت آميز نمود. در «يه حبه قند» همكارى 
نام هاى بزرگ در مراحــل مختلف چون توليد 
آنونس، طراحى پوســتر، بازى و فيلمبردارى باز 
هم اتفاقى خوشــايند اســت كه به راحتى قابل 

چشم پوشى نيست.
قرار است پسند (پســنديده) دختر كوچك يك 
خانواده يزدى با پســرى به نام كيوان از خانواده 
متمولى در همسايگى ـ  كه حاال مقيم آمريكاست 
ـ ازدواج غيابــى كند و به آمريكا بــرود. در اين 
ميان دايى خانواده كه مخالف اين ازدواج اســت 
و مى خواهد پســند با قاسم، برادرزاده همسرش 
كه حاال در خدمت ســربازى است ازدواج كند، 
در نهايت تسليم مى شود. پسند هم گاه وبى گاه 

با سكوت هايش نشــان مى دهد كه چندان در 
تصميمش راسخ نيست. صبح روز پس از ضيافت 
شــام با حضور خانواده و بستگان داماد، دايى كه 
هنگام خوردن صبحانه به شكلى بازى گوشانه 
قند را در دهانش مى اندازد بر اثر گير كردن قند در 
مسير تنفسش خفه مى شود و مى ميرد. مجلس 

عروسى به عزا تبديل مى شود. 
قاسم هم كه ندانســته به مرخصى آمده است و 
پيداست كه پسند را دوســت دارد، با مرگ تنها 
حامــى اش، دايى عــزت و ازدواج قريب الوقوع 
پســند روبه رو مى شــود. به همين دليل پس از 
تعمير راديــوى كهنه دايى، بى خبر خانه را ترك 
مى كنــد و مى رود؛ به اين بهانه كه مرخصى اش 
تمام شده است. پســند كه با مرگ دايى و ديدار 
دوباره قاسم ترديدهايش بيش تر شده، سر سفره 
شــام در پاســخ به خواهرش كه در واقع سؤال 
جمع را مطرح مى كند و مى پرســد حاال با حادثه 
مرگ دايى و پيشنهاد عقد غيابى و بى سروصدا 
(براى رسيدن به قرار تعيين شده سفارت آمريكا 
در كشورى ديگر) چه بايد كرد؟ مى گويد پس از 

چهلم دايى جواب خانواده داماد را خواهد داد. 

︡﹠﹇ ﹤︊ ﹉ ︀︋ ﹇﹠︡ا﹡﹩ 
︡﹠﹇ ﹤︊ ﹤ ﹩︀﹝﹠﹫︨ در ﹩﹚﹞︃︑

زهرا بشيرى


١٣١٨٩/١٩٧

زمانى كه  قاسم راديو را تعمير كرد و دوشاخش را به 
پريز زد، برق قطع بود. نيمه شب كه همه در خواب 
هستند، برق وصل مى شود. پسند برمى خيزد تا چراغ 
اتاق ها را خاموش كند كه آواى ترانه اى را مى شنود. 
ردش را مى گيرد و به اتاق دايى مى رسد كه از راديو 
ترانه «بگو كجايى» كورس سرهنگ زاده پخش 

مى شود و داستان خاتمه مى يابد.
بسيارى از كسانى كه به تماشاى فيلم نشسته اند 
ناخودآگاه به ياد خاطرات خوش دهه شــصت و 
اوايل دهه هفتاد شمسى افتاده اند كه در آن، فيلم ها 
هويتى ايرانى داشــتند و با تماشاى آنها احساس 
بسيار نزديكى به محيط داستان ايجاد مى شد. در 
«يه حبه قند» ميركريمى افراد خانواده و فاميل را 
گرد هم آورده و به آنها روح خانواده ســنتى ايرانى 
دميده، كه نتيجه اش بســيار لذت بخش از آب 

درآمده است.
در تمامى ساخته هاى سينمايى ميركريمى همواره 
مى توان دســت يك قصه گوى زبر دســت را در 
پس داســتان فيلم ديد كه تماشاگر را براى ديدن 
ادامه آن ترغيب مى نمايد؛ اما اصلى ترين تفاوت 
«يه حبه قند» با ديگر ساخته هاى ميركريمى در 
همين ساختار فيلمنامه نمود پيدا مى كند. در «يه 
حبه قنــد» ميركريمى به جاى تعريف يك قصه 
واحد و پرداخت آن، تصميم گرفته اســت تا يك 
محيط پربازيگر را پديد آورد و از البه الى صحبت 

شخصيت هاى فيلم، داستانش 
را تعريف كند. شــايد اين نوع 
نگاه ميركريمــى برگرفته از 
اخراجى ها باشــد كه در عين 
شــلوغى و پرهياهــو بودن 
داستان، بازيگر، شخصيت و 
لوكيشن، داستان به طور كامل 
مرور شــده و پيام فيلم منتقل 

شده است.
 اين شــيوه روايت داســتان 
كه تا پيــش از اين در كارهاى 
ميركريمى بى ســابقه بوده، 

باعث شــده تا حواس تماشــاگر شش دانگ به 
اتفاقات فيلم باشد و هيچ شخصيتى را به حال خود 
رها نكنــد. در «يه حبه قند» همه بازيگران فيلم 
كه كم شمار هم نيستند، حرف هاى مهمى براى 

گفتن دارند.
شــايد بتوان «يه حبه قند» را از جنبه ديگرى نيز 
منحصربه فرد دانست و آن اينكه اين فيلم از معدود 
فيلم هاى ايرانى است كه جامعه ُسنتى ايران را در 
مواجه با جامعه مدرن، درمانده و عقب افتاده نشان 
نمى دهد. در «يه حبه قند» جامعه ُســنتى ايران 
به دور از مدرنيته، زندگى خوب و خوشــى در كنار 
يكديگر دارند و ُســنتى بودنشان، كار دست شان 

نمى دهد! 

در پايان نقد اين فيلم توسط رانى اسكيپ، يكى از 
منتقدان خارجى عرصه فيلم را كه در مجله ورايتى 
در سال 2012 به چاپ رسيده است ذكر مى كنيم:

«رضا ميركريمى بــار ديگر همچون خيلى دور 
خيلى نزديك، كه در آن نقبى به دل كوير و بافت 
كويرگونه زد، اين بار به تماميت، دل در گرو بافت 
بى نظير ديار يزد در ايران بسته و نقشى ديگر از پرده 
هفت رنگ هنر سنتى ژئوـ  كالچرال (جفرافيايى 
ـ فرهنگــى) ايرانى را به مخاطــب مى نماياند. 
شــباهت عجيب و "نه تكرارى و كليشه اى" اين 
فيلم به فيلم "راشل در آستانه ازدواج" كامًال واضح 
اســت. به راستى جاى اين فيلم در فستيوال هاى 

جهانى خالى است». 

︐﹢ان « ﹤︊﹥ ﹇﹠︡» را از ︗﹠︊﹥ د﹍︣ی ﹡﹫︤ ﹝﹠︭︣︋﹥ ﹁︣د   ︋︡︀︫
دا﹡︧️ و آن ا﹠﹊﹥ ا﹟ ﹁﹫﹙﹛ از ﹝︺︡ود ﹁﹫﹙﹛ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ا︨️ 

︀ ︗︀﹝︺﹥ ﹝︡رن، در﹝︀﹡︡ه  ﹠︐﹩ ا︣ان را در ﹝﹢ا︗﹥︋  ُ︨  ﹤︺﹞︀︗ ﹤﹋
 ﹩︐﹠ ُ︨  ﹤︺﹞︀︗ «︡﹠﹇ ﹤︊ ﹤» و ︻﹆︉ ا﹁︐︀ده ﹡︪︀ن ﹡﹞﹩ د﹨︡. در

﹢︫﹩ در ﹋﹠︀ر  ﹢ب و︠  ﹥ دور از ﹝︡ر﹡﹫︐﹥، ز﹡︡﹎﹩︠  ا︣ان︋ 
️ ︫︀ن ﹡﹞﹩ د﹨︡!  ﹢د﹡︪︀ن، ﹋︀ر د︨  ︋﹩︐﹠ ُ︨ ︡﹊﹍︣ دار﹡︡ و 

︣﹠﹨
ت  و
د︋﹫︀
ا 

︀ن 
︐︧︊
︫

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹞︀ره١٧٢
️︪︊ارد
١ ٣ ٩ ٣
٧١



دعوا نمــك زندگى 
اســت؛ اما امــان از 
شــور!  زندگى هاى 
زندگى هايــى كه باد 
ســرد فاصله هــاى 
عاطفى در آن وزيدن 
گرفته است و زوجين 
و فرزندانشان در اين 
سرما از جهت مهر و 
محبت دچار يخ زدگى و كرختى شده اند! زندگى 
شور، زندگى اى است كه در آن اضطراب و اختالف 
جايگزين آرامش شــده است؛ همان آرامشى كه 
از ابتدا هدف ازدواج و تشكيل خانواده بوده است؛ 
«و از نشانه هاى خداوند اين است كه از خود شما 
همســرانى آفريد تا در كنار آنان به آرامش برسيد 
و ميان شــما دوســتى و مهر افكند. همانا در آن 
نشانه هايى است براى گروهى كه انديشه كنند». 1

آرى، بهترين حالت براى زندگى زناشــويى آن 
است كه زن و شوهر بيشــترين توافق، تفاهم و 

صميميت را باهم داشته باشند. با اين  حال، حتى 
زن و شوهرهايى كه بسيار به هم عالقه مندند، گاه 
بر سر مسائلى باهم اختالف پيدا مى كنند. در اوايل 
تشكيل زندگى مشترك، وقوع نزاع ها ممكن است 
زن و شوهر را بسيار نگران  كند. آنان با پذيرفتن اين 
اصل كه اختالف هم جزو وقايع و حقايق زندگى 
مشترك است، مى توانند بدون ناراحتى در كنار هم 
باشند و نگذارند كه اين لحظات سخت، در زندگى 
مشترك آنان آثار بدى باقى گذارد و روحيه و فكر 
آنان را به هم بريزد. البته اين بدان معنا نيست كه در 
زندگى مشترك، زن و شوهر حتماً بايد باهم نزاع 
كنند. همان گونه كه گفتيم بهترين حالت آن است 
كه زن و شوهر هيچ گاه با هم اختالف پيدا نكنند و 
بيشترين هماهنگى را در تصميم ها داشته باشند. 

گاه برخى از نزاع هاى بين زن و شوهر آنها را چنان 
تكان داده كه يكديگر را بهتر شــناخته اند و از  آن 
 پس همچون دو دوست صميمى و عاشق، زندگى 
خود را به خوشــى ادامه داده اند. البته اين مشروط 
به آن است كه با اين اختالف ها به درستى روبه رو 

شوند و هم زن و هم شوهر آماده  پند گرفتن باشند. 
كتاب «هواى فاصله ســرد است» اثر ارزشمند 
جناب آقاى دكتر مجتبى حيدرى اســت كه به 
خانواده ها در رفع هواى ســرد اختالفات كمك 
خواهد كــرد. در اين كتاب به داليل بروز ســوء 
تفاهم ها اشاره و ســپس روش جايگزين كردن 
حسن تفاهم به جاى ســوء تفاهم بررسى شده 
است. همچنين به روش هاى جلوگيرى از بحث 
و مجادله، راهكارهاى گفت وگو درباره اختالفات، 
راهكارهاى برخورد با اختالفات، علل و زيان هاى 
قهر كردن و همچنين پرســش  و پاسخ هايى در 
رابطه بــا اختالفات خانوادگــى، از جمله موارد 
ديگرى است كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده 

است.
اين اثر از محصوالت جديد مؤسسه امام خمينى 
رحمه اللّـــه است كه در اسفند ماه سال 1392 به 

چاپ رسيده.
پى نوشت:

١. روم: ٢١.
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