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زلزله و اندیشه ورزی
اگر بخواهیم از پدیده هایی مانند زلزله 
درکی درســت و همه جانبه داشــته 
باشیم، باید از پوسته نگاه محدود ماّدی 
و محســوس برون آییم و این حادثه 
و حوادث مشــابه را آن گونه که قرآن 
به مــا می آموزد، از نشــانه های خدا و 
فرصتی برای کاربســت خرد و اندیشه 
بدانیم. چنانچه زلزله را فقط یک کنش 
و واکنش درون زمیــن و ویرانی های 
ناشی از آن و اشــک و آه زلزله زدگان 
بدانیم، تدابیر ما محدود به این جنبه ها 
خواهد بود. اما اگر ابعاد دیگری برای آن 
در نظر بگیریم، ناگزیر برای آنها نیز باید 

چاره اندیشی کنیم.
در نگاهی مقدماتی، به نظر می رســد 
برای تدبیر شایســتة پدیدة زلزله باید 
وجوه و ابعاد زیر را در نظر گرفت و هر نوع 
برنامه ریزی و مدیریت را با توجه به آنها 

سامان داد:
1. وجه معرفتی: بر اساس نگاه متعارف، 
پدیدة زلزله یک بــالی طبیعی قلمداد 
می شــود. در این گونه مــوارد همواره 
پرســش هایی بنیــادی در ذهن مردم 
خلجــان می کنــد؛ مانند: وقــوع این 
ویرانی ها و ویرانگری ها و کشــته شدن 
کودکان و کهنســاالن چگونه با رأفت 
و رحمت خداوند ســازگار اســت؟ آیا 
زلزله نتیجة اعمال زشــت انســان ها و 
مجازات آنهاست؟ در این صورت مجازاِت 
یکسان انسان هایی که گناهانی متفاوت 
دارند یا گناهکار نیستند، چه توجیهی 

دارد؟ آیا روش های مناسبت تری برای 
آزمایش انســان ها وجود ندارد؟ وقوع 
زلزله به عنوان مجازات بــا روایاتی که 
عذاب امت پیامبر را نفی می کند، چگونه 
سازگار است؟ زلزله خشم طبیعت است 

یا قهر خدا یا تجلی رفتار انسان ها؟ 
پاسخ عالمانه و منطقی به پرسش هایی از 
این دست می تواند فراتر از توجیه معرفتی 
چند و چون وقوع زلزله، درک درستی را 
از نظام هستی و جایگاه خدا و انسان در 

آن بر پایة اندیشة اسالمی القا نماید. 
2. وجه عاطفی و روانــی: پس از 
زلزله چــه خانواده های عــزادار و چه 
دیگر همشــهریان و هموطنان، بسان 
افراد طوفان زده، بیــش از دیگر اوضاع 
به تضرع و استغاثه روی می آورند. روح 
لطیف شــده و روحیة برانگیخته شدة 
انســان ها برای تعاون و نوعدوستی در 
چنین وضعیتی، نمونه هایی به یادماندنی 
از ایثــار و ازخودگذشــتگی به نمایش 
می گذارد. شناخت دقیق این روحیه و 
عوامل اثرگذار بر آن و جهت دادن به آن 
می تواند ضمن کمک مؤثر به مدیریت 
اوضاع به هم ریخته و بحران ناشی از زلزله 
و تسلی دادن به حادثه دیدگان، انسان ها 
را به لزوم توجه همیشگی به مبدأ هستی 
و زوال پذیری دنیای ماّدی و انس با دعا و 
دوام و پایایی روحیة نوعدوستی، ایثار و 

عاطفه سوق دهد. 
3. وجه شرعی و آداب و آیین دینی: 
بروز پاره ای پرســش ها دربارة پاره ای 

مسائل شــرعی ویژة وضعیت بحرانی 
زلزله، به توجه نیــاز دارد. برخی از این 
احکام شرعی نیازمند آموزش عمومی 
است و بعضی دیگر نیازمند فراهم آوردن 
و پیش بینی هــای الزم پیــش از وقوع 
زلزله؛ مانند وجوب خواندن نماز آیات، 
غســل میت، کفن و دفن کشــته ها، و 
تیمم بدل از غسل اموات. پرسش های 
فقهی نیز که معمــوالً در این وضعیت 
برای مردم و امدادرسانان پیش می آید، 
در آموزش هــای عمومی یا اختصاصی 
امدادرســانان باید موردنظر قرار گیرد. 
چنین اســت: جواز یا عدم جواز تماس 
با نامحرمان برای نجات آسیب دیدگان، 
حکم اشیای یافته شدة مجهول المالک، 
وظیفة زنانی که امــکان فراهم آوردن 
پوشش مناسب را در حین وقوع زلزله 
نمی یابند و مثاًل برای حفظ جان خود 
بدون پوشش مناســب از منزل خارج 
شــده اند، تکلیــف نمازهــای روزانة 
آسیب دیدگان یا خانوادة آنها که مشغول 
نجات اعضای خانوادة خود هستند، جواز 
یا عدم جواز تصرف در اموال مردم برای 

امدادرسانی و نمونه های دیگر.
غیر از مــوارد باال، ابعــادی مانند وجه 
ارتباطی و اطالع رسانی، وجه حقوقی، 
وجــه اجتماعی و سرنوشــت کودکان 
بی سرپرســت، محیط زیست، تأثیرات 
مخرب کوتاه مدت و بلندمدت زلزله بر 
آن، وجه بهداشــتی و درمانی نیز مورد 

توجه است.

يادداشت سردبير
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   زمینه های بازداشــت ســعد 
حریری توسط عربستان

محافــل سیاســی دنیا و حتــی خود 
خاورمیانه، دیگر به بازی های سیاسی 
ناشــیانه عادت کرده اســت و شاید به 
همین خاطر اســت که دزدیده شدن 
نخست وزیر یک کشــور و استعفای او 
در خاک بیگانــه، خیلی تعجب برانگیز 
نیســت. تعبیر ناشــیانه از این جهت 
قابل استفاده اســت که تحلیل زمانی و 
یک وجهی این حرکت سیاسی از رژیم 
سعودی برای بســیاری قابل تحلیل و 

ساده سازی است. 
ابتدا به این پرســش ها باید پاسخ داد 
که این روزهــا در خاورمیانه چه خبر 
اســت؟ تواتر اتفاقات به چه شکلی به 
پیش می رود و تحوالت سیاسی و نظامی 
و استراتژیک، نشان از چه آینده ای پیش 

روی قدرت های منطقه ای دارد؟ 
در نوامبر 2017 و پس از ســه ســال 

از ادعــای خالفــت جهانــی داعش! 
َســلَفی های ســاخته و پرداختــه 
دموکرات های آمریکایی و ســعودی، 
نفس های آخــر خــود را در مرزهای 
شــرقی ســوریه و عراق می کشند و 
ســیل باقی ماندگان این ُدمل سیاسی 
منطقه به اروپا و آمریکا ســرازیر شده 
اســت. پایه های قدرت بشــار اســد 
به نحوی اســتحکام یافته که نه تنها 
بحث از سوریه پسا بشــار نیست، که 
کشــورهای اروپایی به دنبال گشایش 
سفارت های »خود تعطیل کرده« خود 
در دمشق هستند. یمن زیر بمباران وبا 
و مهمات آمریکایی، سرفرازانه موشک 
را روانه عمق اســتراتژیک عربســتان 
می کند و پایان و شکست پروژه نابودی 
یمن را فریاد می زند! قطــر پایش را از 
هیجان طلبی های عربی بیرون کشیده 
و ترکیه هم به جبهه متحدین مقاومت 

یعنی روسیه و ایران پیوسته است.

عربستان در این میانه، در حال ایفای 
چه نقشی است؟ پرسشــی است که 
باید با دقت بیشتری به آن جواب داد. 
به خوبی روشن است که نظام سیاسی 
این کشور، در حال پوست اندازی است 
و محمد به ســلمان فرزند پادشاه این 
کشــور، رهبری این اصالحــات را بر 
عهده گرفته اســت. اما اصالحات در 
عربستان به علت بی تجربه بودن نظام 
سیاسی این کشور در زمینه تغییرات 
نیمه بنیادین در مســیر اصلی و آرام 
طی نمی شــود، این اصالحات بیشتر 
به دلیــل اتخــاذ تاکتیک های جزمی 
به جنگ قدرت و تســویه حساب های 
خانوادگی در رأس هرم سیاســی، نزد 
افکار عمومی این کشور و صاحب نظران 
و تحلیل گران، سیاسی تعبیر شده است 
و دستگاه تبلیغاتی آل سعود نتوانست 
به طریق اقناعی به جلب افکار عمومی 
نائل شود. برهم خوردن پیمان عربستان 

حریری در بازداشت کور
نگاهی به تحوالت منطقه در آخرین روزهای حیات داعش

مهدی رزاقی طالقانی 
پژوهشگر
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محمد بن سلمان که پایان حضور داعش 
در منطقه را مســتعد حضور فرهنگ 
مقاومت در منطقه ارزیابی می کرد و از 
آن سو در داخل کشور تحت فشار شدید 
ناشی از دســتگیری های شاهزادگان و 
تجار این کشــور تحت عنوان مبارزه با 
فســاد بود، تصمیم گرفت با یک تهور 
سیاسی، نخست وزیر لبنان را گروگان 
گیرد تا هم سمت وســوی رسانه ها را از 
مشــکالت داخلی خود به این موضوع 
منحرف ســازد و هــم در برابــر اتحاد 
دشمنان منطقه ای خود، یعنی ترکیه، 
ایران، قطر، ســوریه و عراق، به اتحادی 
تازه با اسرائیل دست زند تا با مستمسک 
قرار دادن موضوع نفوذ ایران و حزب اهلل 
در لبنان، به دوگانه تنش زای حزب اهلل - 
اسرائیل دامن زده و از گرو آن به مقاصد 

خود دست یابد.

ایرانی او معروف اســت، روز سه شنبه 
در گفت وگو با شــبکه خبری »فاکس 
نیوز« گفت: با توجــه به تنش فزاینده 
بین ایران و عربســتان سعودی، بهتر 
است آمریکا طرح های احتیاطی را برای 
آینده منطقه در صورت بروز »سناریوی 

شاه ایران« در عربستان، آماده کند.
بولتون در این گفت وگو اظهار داشــت: 
»شــک ندارم کــه ایرانی هــا در حال 
پیشروی هستند و سعودی و دیگران در 
خلیج )فارس( بسیار نگرانند و باید هم 

نگران باشند«.
همین افزایش نفوذ ایران به واسطه 
همان دالیل افول قدرت عربســتان 
که پیش تر ذکر شد، موجبات تصمیم  
جدید عربستان در ماجرای ربایش 
»ســعد حریری« را فراهــم آورده 

است. 

با متحدان خود در عملیات نظامی بر 
ضد یمن در طول سه سال بمباران این 
کشور و شکست سیاسی حصر قطر در 
منطقه و نزدیک تر کردن ایران و ترکیه 
و قطر به یکدیگر، همگی مشروعیت و 
عقالنیت تصمیمات سیاسی این کشور 
را در هاله ای از ابهام و تردید بیشتر قرار 
داده است. مانورهای سیاسی ایران در 
منطقه هم در چنین شرایطی که منجر 
به حل غائله اقلیم کردستان در منطقه 
شــد! حتی پذیرش قدرت منطقه ای 
بودن عربستان را تحت شعاع خود قرار 
داده اســت. تا جایی که عده ای حتی 
این حباب را به حباب محمدرضا شاه 
پهلوی در دهه هفتاد میالدی در منطقه 
شبیه دانسته اند. در همین زمینه، »جان 
بولتون«، نماینده پیشــین آمریکا در 
ســازمان ملل متحد کــه مواضع ضد 
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که این برنامه آمریکا برای تنش جدید 
در منطقه اســت و در هــر دو صورت 
)پذیرش این ادعــا و عدم پذیرش آن(، 
بازداشت حریری برای عربستان ثمری 
به همراه نخواهد آورد. اگر آمریکا موافق 
این حرکت نبوده و عربستان به دنبال 
حرکتی مســتقل برای باز کردن پای 
آمریکا به این جریان است که آمریکا هم 
سیاست منفعالنه ای را در این مورد در 
پیش گرفته و از آن حتی استقبال هم 

نکرده است.
و اگر عربســتان با هماهنگی آمریکای 
ترامپی، دســت به چنین حرکتی زده 
باشد که اصوال شناخت ترامپ و دولت 
وی آنقدر از خاورمیانه ناقص و هیجانی 
اســت که هیچ حرکتی را نمی توان بر 
اساس آن به سرانجام رســاند. انفعال 
آمریکا نشــان می دهد کــه محمد بن 
ســلمان، تکیه بر باد زده است و در این 
مســیر تنها اســرائیل را به همراه دارد 
و قدرت چانه زنــی اش نهایتــا تا پای 
هواپیمای سعد حریری در بازگشت به 

لبنان است.

   نتیجه
نقشــی که جبهــه مقاومــت در برابر 
فتنه بســیار دقیق و برنامه ریزی شده 
داعش در منطقه ایفا کــرد، در ماه ها و 
سال های آینده هم مولود حرکت های 
خرد سیاســی نظیر بازداشت حریری 
خواهــد شــد. حرکت هایــی کــه به 
موفقیت نمی رســند مگر در غفلت از 
شناخت توطئه ها و ایجاد سازوکارهای 
واکنش هــای سیاســی و تصمیماتی 
مناسب که ضامن آرامش منطقه خواهد 

بود.

عملی غیرمنطقی مقصود اصلی بازداشت 
حریری است هم در پاسخی هوشمندانه، 
بازگشــت حریری را به لبنان خواهان 
می شــود ولو آنکه نتایج این بازگشت 
برای حزب اهلل مثبت نباشــد. بنابراین، 
این کنش سیاســی منجــر به واکنش 
مورد انتظاری در منطقه نشده است و از 
این بابت تنها یک آبروریزی بزرگ برای 

محمد بن سلمان بی تجربه است.
برای خود ســعد حریری هم تحلیل ها 
نشان از ســرانجام مورد نظر عربستان 
ندارنــد. نــوع واکنــش حریــری در 
مصاحبه دوم، برای تحلیل گران حتی 
پیغام آشــکارتری نیز داشــته است، 
»علی  آل احمــد«، تحلیل گر معارض 
حکومت سعودی و بنیانگذار اندیشکده 
»امور خلیــج ]فارس[«، مســتقر در 
واشنگتن، در حســاب کاربری اش در 
توییتر می نویســد: »الحریری بهترین 
مصاحبــه اش را دیــروز انجــام داد. 
او با آنکه تحت فشار اســت، پیام های 
بی نقصــی به همــگان ارســال کرد و 
بازداشــت کنندگانش در عربستان را 
در معضلی بزرگ قــرار داد. آنها اکنون 
نمی توانند حریری را زیاد نگاه دارند. او 
با استقبالی عظیم به بیروت بازخواهد 

گشت«.
نتایج این حرکت هنــوز حتی جامعه 
لبنان را دچار تردید خاصی نکرده است و 
استحکام روابط حزب اهلل با دولت و سایر 
احزاب، درســت برعکس نتیجه مورد 
عالقه محمد بن ســلمان از بازداشت 
حریری را موجب شده است؛ یعنی لبناِن 

متحد و آرام.
در باب ســایر نتایج بازداشت حریری، 
بســیاری از تحلیل گران عقیده دارند 

   علل یک ناکامی پیش بینی پذیر
اما آیا عربســتان به اهداف خود در این 
مانور سیاسی دست می یابد؟ برای پاسخ 
این سؤال می بایســت به واکنش های 
ناشــی از این بازداشــت و اســتعفای 
تحت فشــار توجه کرد. اهداف چنین 
ماجراجویی هایی در وهلــه اول، ایجاد 
هیجان و واکنش های غیر دیپلماتیک 
اســت که پس از حــدود ده روز، هنوز 
کشــوری در منطقه دســت به چنین 
واکنشــی نــزده اســت، واکنش خود 
ســعد حریری هم به نحوی بوده است 
که ریاســت جمهوری لبنان، استعفای 
وی را عملی تحت فشــار دانسته و آن 
را نپذیرفته و خواهان بازگشــت وی به 

لبنان شده است.
سید حسن نصراهلل، رهبر حزب اهلل هم 
که بی شک مخاطب این بازداشت بوده 
و تالش برای تحریک وی به ســخن یا 

پیشخوان

اگر عربستان با هماهنگی 
آمریکای ترامپی، دست 
به چنین حرکتی زده 

باشد که اصوال شناخت 
ترامپ و دولت وی آنقدر از 

خاورمیانه ناقص و هیجانی 
است که هیچ حرکتی را 
نمی توان بر اساس آن به 

سرانجام رساند



حضور امام )ع( 
در روابط فردی و اجتماعی

آنچه یک مبلغ
 بیـــن الملل باید بداند

آیا در زمان حکومت امام 
زمان )عج( هیچ گناهی نمی شود؟ 

محتوا و مهارت، از ارکان کار تبلیغی طلبة علوم دینی است. محتوا باید متقن و مستند، مطابق با نیاز مخاطب و ارائة 
آن با توجه به معیارهای استاندارد تبلیغی باشد. گذری بر هویت طلبگی و تبلیغی، آشنایی با بزرگان و مجربان عرصة 
تبلیغ، طرح محتواهای تبلیغی برای مخاطبان مختلف با توجه به مناسبت های روز، مانند منبر، پاسخ به سؤاالت دینی 
و شرعی، کالس داری و اخالق و غیره، و همچنین شیوة ارائة محتوا، چیزی است که نشریة شبستان اندیشه در سرویس 

منبر به دنبال آن است.   
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منبر

امام عادل، تكذيب راست گو يا تصديق 
دروغ گو بر حذر داشــته و باز مى دارم. 
هميشه به یاد خدا باش و او را ياد كن، 
و براى هر گناهــى توبه اى جديد كن. 
براى معاصى پنهانى توبه اى مخفيانه 
و براى آنچه در آشكارا مرتكب شدى، 

آشكارا توبه كن.
اى معاذ! اگر نبود كه تا روز قيامت ديگر 
تو را نخواهم ديد، اين ســفارش ها را 
كوتاه مى كردم؛ ولــى چنان مى بينم 
كه ديگر هیچ وقت تو را نخواهيم ديد. 
اى معــاذ! آگاه باش كه بــه تحقيق 
محبوب ترین شما نزد من آن است كه 
مرا با همان حال كه از من جدا مى شود، 

مالقات كند.

   پی نوشت
1- ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ج1، 

ترجمه جعفری، ص30.

و چه بزرگـ  اعالم كن، و بيشتر تالشت 
مصروف نمــاز گردد؛ چراكــه پس از 
اعتراف به دين، مانند سر و رأس اسالم 
است. و مردمان را به ياد خدا و روز جزا 
متذكر شو، و به دنبال نصيحت باش؛ زيرا 
سبب انجام اعمال خداپسندانه است. 
سپس مربيانى در ميانشان بفرست، و 
خداوندى را كه به ســويش بازخواهى 
گشــت پرســتش كن، و در راه خدا از 

سرزنش هيچ مالمتگرى بيم مدار.
و تو را به تقواى الهى، راســت گویی، 
وفاى به پيمان، پرداخت امانت، دورى 
از خيانت، نرم گویی، ابتداى به سالم و 
همسايه دارى، يتيم نوازى، درستكارى، 
كوتاهى آرزو، دوستى آخرت، ترس از 
بازخواســت، همراهى ايمان، انديشۀ 
در قرآن، فروخورى خشــم و تواضع، 
ســفارش مى كنم. و از ناسزاگویى به 
مسلمان، فرمان بری گناهكار و نافرمانى 

   سفارش رسول خدا )صّلى اهلل 
عليه و آله( به معاذ بن جبل1 

اى معاذ! به مردم يمن قرآن بياموز، و 
فرهنگشــان را به رفتار شايسته نيكو 
گردان، و مردمــان را اعم از خوب و بد 
در جايگاه خودشان قرار ده، و دستور 
خداونــد را در ميان آنــان اجرا كن، و 
در فرمان و مــال خداوند از هيچ كس 
مترس؛ چراكه نه واليت از آِن تو است 
و نه مال. و در هر كم و زيادى امانتشان 

را پس ده.
بر تو باد مدارا و گذشت بدون فروگذارى 
از حق كه شــخص نادان بگويد از حق 
خدا چشم پوشيدى. قبل از اينكه مردم 
جاهالنه به كارت عيب گيرند، مصلحت 
آن كار را برايشــان بيان كن، و رسوم 
جاهليت را جز آنچه اســالم پذيرفته، 

محو و نابود كن.
تمام دستورهای اسالم راـ  چه كوچك 

نقل است هنگامی که پیامبر اکرم)ص( معاذ بن جبل را به یمن برای تبلیغ دین اعزام می داشت، در حالی او را بدرقه 
می کرد که همانند ایشان گروهی از مهاجران و انصار نیز با پای پیاده به مشایعت معاذ آمده بودند. حضرت، پیاده در 
كنار معاذ راه می رفت و او را نصیحت و راهنمایی می فرمود. معاذ، شرمنده شد و عرض كرد: یا رسول اهلل! شایسته 
َّما أحَتِسُب ُخطایی  نیست شما و اصحاب پیاده باشید و من سواره؛ اجازه فرمایید پیاده شوم! حضرت فرمودند: »اِن
هذِه فی َسبیِل اهلل؛ رنج این پیاده روی را به حســاب خدا می گذارم«. آنچه در زیر می آید، بخشی از توصیه های 

حضرت به معاذ است که می توان از آن به شرح وظایف مبّلغ یاد کرد.

مانیفست تبلیغ
مروری بر توصیه های تبلیغی پیامرب به معاذ بن جبل

محمدرضا نظری 
طلبه درس خارج و دکتری اخالق
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منبر

تبلیغ از منظر استاد شهید مرتضی مطهری

این که کســی که روی کرســی خطابه، روی 
کرســی حســین بن علی علیه الســالم قرار 
می گیرد، به جای این که هــادی دین و مبلغ 
دین باشد، دالل شخصیت ها بوده باشد و منبر 
را وسیله ی داللی برای شخصیت ها قرار دهد، 
متأسفانه یک همچون چیزی در جامعه ما هست 
و همچون اســتفاده هایی از منبرها می شود. 
داللی شــخصیت ها که گفتم، فرق نمی کند 
آن شخصیت ها چه شــخصیت هایی باشند، 
شــخصیت های سیاسی باشــند یا روحانی یا 
شــخصیت دیگر. دالل صاحب مجلس و بانی 
مجلس باشــد یا دالل پیش نماز باشد یا دالل 
باالتر از پیش نماز باشــد. تمام این ها برخالف 
شئون و حیثیات منبر اســت. البته، هرکسی 
که کاری می کند، می تواند یک توجیه و تأویلی 
هم برای کار خودش بتراشــد، اما بدانید یکی 
از چیزهایی که کرســی خطابه مــا را ضعیف، 
کم ارزش و خراب کرده است، همین داللی ها 
است، همین است که کرسی داللی شخصیت ها 

شده؛ باید منبر از این آلودگی پاک شود.
 »ده گفتار،خطابه و منبر،ص 232«

آنچه من 
تبلیغ می کنم

مروری بر مسئله سبک زندگی و تبلیغ

1

اگــر کمــی در زمینــه فرهنگ 
حساس بوده باشــید، این روزها 
واژه ســبک زندگــی حتمــاً به 
گوشتان خورده اســت. در مورد 
چیستی و چگونگی سبک زندگی 
از دیرباز اندیشــمندان مختلفی 
نظریه پردازی کــرده  و صاحبان 
مکاتب مختلف تالش نموده اند با 
تبیین و توجیه عقالنی و منطقی 
مکتب فکری خود، سبک زندگی 
مــورد نظرشــان را بــه دیگران 
بقبوالنند. دلیل این همه تشــتت 
آرا یک چیز اســت و آن تفاوت در 
نوع نگرش به انســان و نیازهای 
او اســت. به هر روی اگر بخواهیم 
ســبک زندگــی را در یک جمله 
کوتاه تعریف کنیم، خواهیم گفت: 
سبک زندگی یعنی شیوۀ تعامل با 
زندگی. من کاری به این داستان ها 
ندارم. آنچه برای من اهمیت دارد 
و سعی خواهم کرد در این نوشتار 
به برخی زوایای آن اشاره ای کوتاه 
داشته باشم، مسئله سبک زندگی 

و ارتباط آن با تبلیغ است. 

2

عناصــر مختلفــی در موضــوع 
تبلیغ می توانند مؤثر باشــند. از 
امکانات فیزیکــی گرفته تا محتوا 
و فرم تبلیغی. با این حال به نظرم 
مهم ترین مســئله در تبلیغ، خوِد 
خوِد مبلّغ اســت. در تبلیغ هایی 
که داشــته ام، این را با تمام وجود 
حس کــرده ام که مــردم بیش از 
آنکه بخواهند با گوششان بشنوند، 
چشمانشان کار می کند. پیامد این 
موضوع، یعنی عمل ما، بیشترین 
نقــش را در تبلیغ دیــن دارد. به 
دیگر بیان می خواهم بگویم مردم 
با سبک زندگی ما مأنوس ترند تا با 
منبرهایمان. درست است چگونگی 
منبر رفتن، سخن گفتن، حرکات 
بدن و ... همه در تبلیغ مؤثر هستند، 
اما مردم نگاه می کنند به امامشان. 

3

ســبک زندگــی، ســاحت های 
مختلفی را در بر می گیرد. برخی از 
این ساحت ها به امور مادی مربوط 
می شــوند و برخی دیگر مسائل 

دنبال داللی نباشیم!

احمد شاه حسینی
 طلبه درس خارج
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حوزه چهارم را هم می تــوان در زمینه 
الگوهای رفتاری مورد ارزیابی قرار داد. 
در این حوزه مسائلی همچون نمادهای 
بومی و محلی، ملی، نمادهای فراملی و 
بین المللی، نمادهای سنتی و نمادهای 
مدرن قرار دارند. من به شدت به لسان 
قوم بودن یک طلبه اعتقاد دارم و آن را 
یکی از مهم تریــن موضوعات در عرصۀ 
تبلیغ می دانم. یادم می آید روزی آقای 
قرائتی می گفتند: دلیــل اینکه تبلیغ 
ما جذابیتی برای مــردم ندارد به خاطر 
آن است که ما با لســان ُقم با آ نها سخن 

می گوییم؛ نه با لسان قوم.
در آخر هم گمان می کنــم حوزه مهم 
دیگری وجود دارد که نبایــد از آن نیز 
غفلت نمــود و آن نقش های اجتماعی 
است که یک مبلّغ بر عهده دارد. اینکه 
یک نقش شخصی یک مبلّغ در جریان 
اجتماع چیســت، یا چگونــه می تواند 
نقش های مبتنی بر رسالتش را درست 
انجام دهد، در نقش هــای خانوادگی و 
خویشــاوندی چگونه ظاهر می شــود؛ 
همه و همه از مسائلی است که به بسط 
و توضیح نیاز دارد و قرار است این مقاله 
کوتاه باشــد. پس بنده تطبیق آنها را بر 

عهده خواننده خواهم گذاشت. 

غیرمادی. به هر حال آنچه مهم است نحوه 
تعامل ما با این ساحت ها است. به  صورت 
کلی می توان ســبک زندگی را در پنج 
حوزه مشاهده کرد و پیرامون چگونگی 

تعامل با این پنج حوزه تأمل نمود.
 حوزه اول با نمادهای منزلتی درگیر است. 
نمادهای منزلتــی دربردارندۀ مواردی 
همچون مسکن و امالک، اتومبیل، تلفن 
همراه، تزیینات و دکوراسیون و پوشش 
ظاهری است. تجربه من می گوید مردم 
حساسیت ویژه ای بر این ساحت دارند. 
از مدل ماشین گرفته تا تمیز و کثیفی آن 
برایشان مهم است. پوشش ظاهری هم 
که دیگر جای خــود را دارد. روزی یکی 
از دوستان طلبه در مورد چگونگی طلبه 
شدنش سخن می گفت. او عالقه اش به 
طلبگی را مدیون پوشش زیبا و هارمونی 
ظاهر مبلّغی می دانست که به مسجدشان 

آمده بود. 
به نظرم حوزه مهم دیگر در سبک زندگی 
که در تبلیغ نیز بســیار بااهمیت است، 
مسئلۀ مؤلفه های فرهنگی است. مبلّغ 
نمی تواند بی آنکه به این موضوع توجه 
کند، مبلّغی موفق باشد. جمع گرایی و 
فردگرایی، آینده گرایی و گذشته گرایی، 

کار و تالش جمعی و فردی، تقســیم 
 کار، تخصص گرایی، امنیت و آسایش، 
معنویت گرایی، دنیاگرایی، قدرت مداری، 
تعریف خوشبختی و سعادت، حرمت و 
احترام، قانون گرایی و شاید ده ها موضوع 
دیگر، همگی جزو مؤلفه های فرهنگی 
محسوب می شوند که طلبه با آنها درگیر 
است و باید خود را برای مواجهه با آنها 

آماده سازد. 
حوزه ســوم بیشــتر ناظر بر ارزش های 
اجتماعی و گروهی است. از شیوه گذراندن 
اوقات فراغت، تفریحات و ورزش،  لحن و 
گفتار، نوع بیان و لهجه، تا چگونگی آرایش 
و پیرایش را می توان در این حوزه یافت. 
من به  عنوان نمونــه می خواهم به نحوۀ 
گذران اوقات فراغت اشاره  کنم. بر فرض 
که وقت فراغتی برای مبلّغ پیش بیاید و 
او بخواهد در این خشک سالی دسِت  زن 
و بچه خود را گرفته و زیر سایه درختی، 
لختی بیاساید. به نظر شما اگر این عزیز 
اطراف خود را پر از آشغال کند، آن وقت 
مردم چه حسی نسبت به منبر او خواهند 
داشت؟ برعکس اگر او چوبی را به دست 
گرفته و آشغال های ریخته شده در اطراف 
و اکناف را جمع کند، تأثیرش بر مردم 

چگونه خواهد بود؟ 
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منبر ضد عاقه نباشیم
خاطره ای از حجت االسالم قرائتی

 قبل از انقــالب در يك ســفر تبليغــى وارد 
دبيرستانى شــدم. بچه ها در حال بازى بودند 
که رئيس دبيرســتان زنگ را به صدا درآورد و 
ورزش را تعطيل و بچه ها را براى سخنرانى من 

جمع كرد.
 من هم گفتم: »بســم اهلل الّرحمــن الّرحيم. 
اســالم طرفدار ورزش است؛ والسالم«. اين بود 

سخنرانى من، برويد سراغ ورزش.
 رئيس دبيرستان گفت: آقا شما مرا خراب كردى! 
گفتم: بچه ها را از بازى شيرين جدا كردن و پاى 
سخن من آوردن، آثار خوبى ندارد. آنان تا قيامت 
نگاهشان به هر آخوندى مى خورد، مى گویند: 
اينها ضد ورزش هستند. با اين حركت از آخوند 

يك قيافه ضد ورزش درست مى شد.  
بچه ها دور من جمع شدند و گفتند: عجب آقاى 
خوبى. پرسيدند: شب ها كجا سخنرانى داريد؟ 
من هم آدرس مســجدى را كــه در آن برنامه 

داشتم، به بچه ها دادم. شب ديدم مسجد پر از 
جوان شد.

   لسان قوم
 من بارها گفته ام كه مبلّغ بايد به لســان قوم و 
زبان مردم سخن بگويد. شــهيد مطهرى )ره( 
مى فرمود: يك خارجــى آمده بــود ايران، در 
بازگشت از او پرسيدند: در ايران چه خبر؟ گفته 
بود: مردم ايران وقتى به هم مى رسند، مى گويند: 

آيا بينى شما كلفت است؟
 اين خارجى چون لسان قوم را نمى داند، »دماغ 
شما چاق است« را بينى شما كلفت است معنا 
مى كند! غافل از آنكه نه دماغ به معناى بينى و 
نه چاقى به معناى كلفتى است. دماغ به معناى 
مغز و چاق به معناى آمادگى و ســالمت است. 
مثاًل فالنى كارچاق كن است، يعنى کار را آماده 

مى كند.
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مادر آرزو داشت پسرش روحاني شود؛ 
البته از نوع مســيحي  اش. براي همين 
فرزندش  را به مدرســه اي فرستاد كه 
دانش آمــوزان آن در آينده كشــيش 
مي شدند و مبلغ آيين مسيحيت. اآلن 
كه حدود سي سال از آن زمان مي گذرد 
ابراهيم مونتو تبديل شــده اســت به 
يك روحاني و مبلغ موفق؛ البته از نوع 
مسلمانش. اين كه چه شد و چه اتفاقي 
در زندگي ابراهيم مونتــو افتاد بماند. 
ابراهيم مونتو 39 ســاله اآلن داراي دو 
فرزند دختر و يك پسر است. او به همراه 
همســرش اكنون 13 سال است كه در 
شــهر قم دروس حوزوي را مي خوانند 
و ابراهيم مونتو مشغول نگارش رسالة 

دكتري خود در رشــته فلسفه اسالمي 
حقوق خصوصــي مي باشــد. اكنون 
خالصه اي از گفتگوي جذاب يك ساعت 
و نيمی با ايشان را در مورد تبليغ خارج از 

ايران و لوازم آن مرور مي كنيم.

   قابل اعتماد بودن را ياد بگيريم
مردم كنگو يك ضــرب المثل قديمي 
دارند. آنها مي گوينــد: وقتي پيش من 
مي آيي اولين كاري كه مي كنم اين است 
كه تو را عصباني كنم تا ببينم چه عكس 
العملي نشان مي دهي اگر در مقابل رفتار 
من عصباني نشدي احساس مي كنم كه 
فرد قابل اعتمادي هستي اما اگر عصباني 
شدي اعتماد به تو فايده اي ندارد. يك 
مبلغ بايد خود را در برابر مشكالت تبليغ 
و برخورد غير منتظره مردم آماده كند و 

سعه صدر داشته باشد.
   اجبار در كار نباشد

مردم كنگو يك ضــرب المثل قديمي 
دارند. آنها مي گوينــد: اگر رفتي جايي 
و ديدي مردم آنجا با يك پا مي رقصند 

تو هم با يك پا برقــص. در اين صورت 
اجازه داده اي تا آنها تو را به عنوان يكي 
از خودشان بپذيرند. يكي از نكات مهم 
آشنايي با آداب و رسوم منطقه و كشور 
تبليغي است. نكته بعد احترام به آداب و 
رسوم منطقه مي باشد. اگر مي خواهيم 
مردم پذيراي ما باشند و ما را از خودشان 
بدانند حواســمان باشــد برخورد غير 
منطقي و اجبارگونه و همــراه با افراط 
و تفريط با ســنت هايي كه سالها مردم 
با آن زندگي كرده اند اشــتباه است.این 
کار مبلغ، معلومات مبلغ و تبليغ او را در 
منطقه بيگانه مي كند. تعامل سازنده با 
آداب و سنن غلط به آشنايي، سعه صدر، 

علم و مهارت نياز دارد.

   يك  تجربه
وقتي براي غير مسلمانان تبليغ مي كنيم 
در بين آنها عده اي درس خوانده و عده اي 
درس نخوانــده وجــود دارد. با توجه به 
اين نكته زماني كه از دين اسالم و يا آيه 
و روايتــي مي خواهيم ســخن بگوييم 
بهتر اســت نگوييم اين نظر اسالم است 
و يا آيه ای از قرآن و روايت پيامبر اسالم 

  ابراهیم مونتو 
  مبلغ بین الملل اهل کنگو

آنچه یک مبلغ بیـــــــن امللل باید بداند
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  واجبات دیــن را فدای جذب 
مخاطب نکنیم

از آنجا که من در یک خانواده مسیحی 
کاتولیک بزرگ شــدم و پدر و مادرم به 
اول دینشان پایبند بودند از بچگی شراب 
نخوردم و با نامحرم دست ندادم.در آداب 
و رسوم منطقه ما کنگو دست دادن زن 
و مرد اشکال ندارد و شاید نوعی احترام 
به حساب بیاید.یادم می آید برای کاری 
وارد یکی از ادارات شدم.مدیر آن اداره 
زن بود. آن خانم به هر شخصی که پیش 
او می رفت دســت می داد.قبل از آنکه 
پیش خانم مدیر بروم به منشی او گفتم 
برو به خانم مدیر بگو در آداب و رسوم ما 
مرد به خاطر احترام به زن به او دســت 
نمی دهد من دست نمی دهم.خانم مدیر 
گفت آن شخص کیســت؟ کجاست؟ 
رفتم جلو پرسید: دینتان چیست؟ گفتم 
مسلمان هستم. اســالم می گوید برای 
آنکه احترام زن نامحرم حفظ شود با او 
دست ندهید.خوشش آمد و به شوخی 
گفت خوبه من هم یک مسلمانم بعد از 
من خواست یک کتاب درباره اسالم به 
او معرفی کنم که من هــم یک قرآن با 

ترجمه فرانسوی به او دادم. 

و شوهر ايستاد. مرد آمد جلو و زن رفت 
عقب تا كنار آن دو نفر بنشيند. رو به مرد 
كردم و گفتم: با هم هستيد؟ گفت:بله 
زن و شوهريم.گفتم بهتر است من بروم 
عقب و خانم شــما بيايد جلو و در كنار 
شما بنشيند. اين كار را كردم و زن آمد 
در كنار همسرش نشســت. آن مرد از 
من سؤال كرد كه شما نماز مي خواني و 
اعتقاد به خدا داري؟ گفتم: نه! گفت  به 
خدا اعتقاد داري زيرا رفتارت مثل يك 
متدين است. گفتم: نه! گفت پس چرا 
رفتارت مثل يك متدين اســت؟ گفتم 
بهتر است اين جور باشد. گفت: نه حتما 
تو يك متديني. خوشبختانه برخورد من 
تأثير گذاشــت و آن زن و شوهر خيلي 
خوششــان آمد. مي خواهم بگويم در 
چنین شــرایطی اگر اسم دين و دیانت 
را نیاوریم اما عمل به آن را نشان دهیم 

تاثیرش بسیار زیاد است.

مي باشد زيرا ســريع موضع مي گيرند. 
در اين زمان فقط بگوييم اين ســخنان 
منطقي و عقلي است و با توجه به مطالعات 
شخصي و يا از خودم است. وقتي بگوييم 
از خودم است و مفهومش را بگوييم سريع 
مي پذيرند؛ اما وقتي بگوييم اين سخن 
از كجا و از چه شــخصي است، احساس 
مي كنند مي خواهيم مجبورشان كنيم. 
این کار موجب می شود آنها با اسالم به 
صورت غیر مستقیم آشنا شده و در آینده 

آن را بپذیرند. 

   گفتم به خدا اعتقاد ندارم
در كشور ما زماني روي صندلي جلوي 
تاكسي  دو نفر مي نشستند. در جایی که 
ما زندگی میکنیم به محرمی و نامحرمی 
توجهی نمیشود.روزي صندلي جلوي 
تاكسي سوار شــدم و عقب نيز دو نفر 
مرد سوار شــدند. تاكسي براي يك زن 

آنچه یک مبلغ بیـــــــن امللل باید بداند
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راننده خط سیدخندان به ولیعصر بود؛ 
خیلی خودمانی و گرم. وقتی ازش در 
مورد روحانیت پرسیدم، اولش ناراحت 
بود بعد از دو ســه دقیقه ای آروم شد. 
نام این نوشــته را تاکســی مصاحبه 
می گذارم، چون در تاکسی انجام شده 

است. 
احمد آقا بیا کاری به حکومت نداشته 
باشیم؛ تا حاال چند تا از این طلبه ها رو 

سوار کردید؟
نمی دونم ولی تو این مدت زیاد آخوند 

سوار کردم. اونها هم آدم هستن.
نظرت راجع به کار تبلیغ چیه؟

ببین من معتقد به دین و اسالم و این 
چیزام، ولی به نظرم شما از اول نیاید 
تبلیغ رو به ســود آخوندهــا مصادره 

کنید. به نظرم هر کسی توی هر جایی 
که هســت، اگه کارش واقعاً درســت 
باشــه، داره تبلیغ دین می کنه. دین 
که فقط ریش و گیــر دادن به حجاب 
نیست. دین یعنی همۀ کارهای خوب. 
حاال شما انتظاراتت رو از این گروهی 

که دین رو تبلیغ می کنن بگو!
راستش من انتظار دارم کسی که این 
لباس رو می پوشــه، به مردم حقیقت 
رو بگه. از هیشکی نترسه. اگه گرونی 
هســت، فقر هســت، بیکاری هست؛ 
محافظه کاری نکنــه صالح مملکت و 
دین رو بخواد. دوم هــم اینکه با مردم 
یکرنگ باشه. قبل از انقالب آخوندها 
با مردم یکرنگ بودند. االن هم هستند 
ولــی االن بعضی آخوندهــا مردم رو 
بی سواد می دونن. مســئله دیگه هم 

اینه که عملشــون خوب باشه. مردم 
دیگه خسته شدند از اونایی که تبلیغ 
می کنن، اما از عمل خبری نیس. آقای 
بهجت چطور بود، همونطور باشن. یک 
کالم: من دوست دارم وقتی می شینم 
پای صحبت این آقایون آروم شم. دین 
آدم رو آروم می کنه. اینو با اعتقاد دارم 
می گم ها! ما که همه اش توی این دود 
و دم و ترافیک و شلوغی هیچ آرامشی 
نداریم. این آقایون باید ســعی کنن با 

حرف و عملشون مردم رو آروم کنن.
آخرین ســؤال: گفتی یه پســر داری 
که دوم دبیرســتانه. دوســت داری 

بفرستیش حوزه، مبلّغ بشه؟
راســتش نه؛ چون االن فضــا خیلی 
سخت شده؛ از مشکل اقتصادی گرفته 
تا راه رفتنشــون توی اجتماع. اما اگه 

خودش بخواد، آزاده که بره حوزه.

تاکسی مصاحبه
به کوشش علی بانشی

 فعال فرهنگی



   15

کتاب تبلیغ دین
شماره 49

منبر

اشتقاق و پراکندگی در یک مجموعه، 
قدرت آن  را کاهش می دهد. این اصل 
دربارة امت اسالمی و نیروی عظیمی 
که در آن وجود دارد، به درســتی قابل 
مالحظه اســت. اما امروزه بیش از هر 
زمان دیگری ضرورت دارد این اشتقاق 
که به هــر حال ریشــه ای عمیق پیدا 
کرده، با توجه به مصالح عمومی جامعة 
اسالمی، مدیریت شود و ظرفیت های 
بی شــمار جوامع مســلمان در کنار 
یکدیگر و با نفــوذ مضاعف در خدمت 
اهداف مشترک قرار گیرد که یقیناً در 
مقابل مقاصد دشمنان اسالم است. این 
مدیریت اختالفات، که تعبیر دیگری 
از وحدت اســت، اگر به درستی انجام 
پذیــرد، نه تنها باعــث تضعیف جبهة 
حق نمی شــود، بلکه به دلیل آرامشی 
که بر ذهن ها و قلب ها حاکم می سازد، 
زمینه را برای پذیرش حقیقت فراهم تر 
می سازد و بدون شــک، درنهایت، با 
کنار رفتن بسیاری از ســوءتفاهم ها 
و تهمت ها، به نفع مذهــب حقه و به 
ترویج معارف آن، خواهد انجامید. در 
این نوشتار بر اساس آیات قرآن کریم، 
ابعــادی از رویّه  وحــدت را بازخوانی 

می کنیم. 

   1. توجه به اشتراکات
محکم ترین و مهم تریــن پایه  وحدت 
را قرآن نهاده اســت؛ آنجا که خطاب 
به پیامبر خدا )صلــی اهلل علیه و آله( 
می فرمایــد: »بگــو: اى اهــل كتاب! 
بياييد به ســوى ســخنى كه ميان ما 
و شما يكسان اســت: كه جز خداوند 
يگانه را نپرســتيم و چيزى را همتاى 
او قرار ندهيــم«.1 این دعوت، به ظاهر 
دعوِت پیروان ادیان دیگر اســت، اما 
آیا نمی توان آن را در مورد پیروان یک 
دین که مذاهــب مختلف برگزیده اند، 
جاری دانست، در حالی که اشتراک ها 
در میــان مذاهب اســالمی، بیش از 
اشــتراکات بین ادیان توحیدی است 
و قــرآن کریم به آن اشــاره می کند؟ 
هرچه این اشتراک ها پررنگ تر شوند، 
احساس همدلی بیشتر می شود و در 
فضایی که همدلی به جای پیش داوری 
و نفرت نشسته باشــد، نه تنها امکان 
شــناخت حقیقت بــرای طالبان آن 
افزایش می یابد، که پذیرش حقیقت 
نیز برای کسانی که آن را دریافته اند، 

آسان تر و شیرین تر خواهد بود.
توجه به اشتراک ها و مدارای با مخالفان 
به معنای کوتاه آمــدن در عقاید حق 

خویش نیست؛ بلکه به عکس، روشی 
است تا عقاید درست در جای خود به 
بهترین نحو حفظ و تبلیغ شــوند. به 
عبارت دیگر، تاکتیک وحدت عبارت 
اســت از: »مدارا در روش و استقامت 

در محتوا«.
نکتة دیگر اینکه این فرمایش قرآن، هم 
دعوت به وحدت را توصیه کرده است و 
هم پذیرش آن را. یعنی اگر دیگران هم 
خواستند بدون قصد توطئه و نیرنگ 
بر سر اهداف مشــترک همراه شوند، 
آن را بپذیرید و از آن فرصتی بسازید 
برای بیان حقایقی که تا به حال حاضر 

نبودند از شما بشنوند.

   2. پرهیز از نزاع
قرآن کریم ضمن دعوت به ترک نزاع، 
هشدار می دهد که اگر اهل کشمکش 
باشــید و مدام با یکدیگر بگومگو در 
پیش بگیریــد، همة شــما و جبهة 
عمومی شما در مقابل دشمنان اسالم 
تضعیف می شــود: »و )فرمان( خدا و 
پيامبرش را اطاعت نماييد! و نزاع )و 
كشــمكش( نكنيد، تا سست نشويد، 
و قدرت )و شوكت( شما از ميان نرود! 
و صبر و استقامت كنيد كه خداوند با 

محمدحســین شــیخ شعاعی 
نویسنده و پژوهشگر

وحدت اسامی 
بر محور سه اصل قرآنی
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استقامت كنندگان است«.2 بنابراین 
مصالح عمومی جامعة اسالمی را در 

نظر بگیرید و از نزاع بپرهیزید.
امــا آیا پرهیــز از نزاع و ســازش با 
مخالفان به معنای سازش عقیدتی 
بــا آنها و کنــار گذاشــتن هرگونه 
مناقشه ای، حتی بحث علمی است؟ 
امام صادق )علیه السالم( چگونگی 
این ســازش را با اشــاره به برخی 
مصادیق آن روشــن تر می نمایند: 
»نســبت به آنها امانتدار باشــید، 
وقتی شما را گواه بگیرند، به عدالت 
گواهی دهید )چه بــه نفع و چه به 
ضرر آنها(، بیمارانشــان را عیادت 
کنید و در تشییع جنازة آنها شرکت 
کنیــد«.3  به عبــارت دیگر، حقوق 
اجتماعی آنها را رعایت کنید و اخالق 
اسالمی را در حق آنها روا دارید و در 
معاشرت خود، از سر ستیز و دشمنی 

درنیایید.
این رویکرد حتی در زمینه ســازی 
روانی جامعة مخالفــان در پذیرش 
حقیقت، تأثیر مثبت خواهد داشت. 
حتــی پیامبر اکرم )صلــی اهلل علیه 
و آله( که در میان کفار سرســخت 
و خشــن مکه دعوتش را آغاز نمود، 
از این قاعــده بیرون نبود. ایشــان 

اگرچه با کفار سر سازش نداشتند 
و می فرمودند: »لَُكــْم ِديُنُكْم َو 
لَِي ِديِن«4،  الاقــل کار خود را 

با دشنام به بت ها آغاز نکرد. بلکه 
ابتدا ســال ها در میان مردم، با 

انســانیت و احترام و مدارا 
زندگی کــرد و اگرچه 

عقایــد متفاوتــی 
داشــت، کار را 

به درگیری و تنفر نکشــاند و اتفاقاً 
با جوانمــردان پیمان بســت که از 
مظلومان همین قوم گمراه حمایت 
کند. این ســبک دعوت پیامبر پیام 
مهمی برای ما دارد: بدون مالحظات 
روانــی نمی تــوان دعــوت و تبلیغ 

مناسب و موفقی داشت.

   3. ســنجیده و پســندیده 
حرف زدن

چه در گفتگوهای علمــی و چه در 
ســخن گفتن های معمولــی، اینکه 
چگونه حــرف بزنیمـ  فــارغ از آنکه 
چه می گوییــمـ  در نتیجة آن مؤثر 
خواهد بود. این فرمان خداوند است 
به پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( 
که: »به بندگانم بگو: »سخنى بگويند 
كه بهترين باشــد؛ چراكه ]شيطان 
به وسيلة سخنان ناموزون[ ميان آنها 
فتنه و فســاد مى كند«.5  کسانی که 
خود و عقیدة خویش را حق می دانند، 
بیش از دیگــران شایســتة توجه و 
عمل به این آیه شــریفه اند؛ زیرا اگر 
به آن عمــل نکنند، طبق 
وعدة خداوند، 

شــیطان فرصت می یابد که دخالت 
کند و پیداســت که نتیجة دخالت 
شیطان به نفع جبهة حق نخواهد بود. 
شــیطان با خراب کردن فضا و ایجاد 
تنش، لجاجت ها را از سوی مخالفان 
برمی انگیزد و مانع شنیده و فهمیده 

شدن حقیقت می شود.
در آیة شریفة دیگری می خوانیم: »اى 
كســانى كه ايمان آورده ايد، از خدا 
پروا كنيد و سخنى درست و استوار 
گوييد«.6  این سخن درست و استوار، 
هم شامل محتوای سخن می شود و 
هم شکل آن. یعنی هم در استدالل و 
مطالبی که نقل می کنید و به مخاطب 
خود ارائه می دهید، ســنجیده عمل 
کنید و چیزی نگویید که او را برانگیزد 
و از حقیقت متنفر و فراری کند، و هم 
در نوع بیان مطالــب، جذابیت کالم 
را حفظ کنید و از گفتن ســخن حق 
به گونه ای که مخاطــب نتواند با آن 
ارتبــاط برقرار کند یــا از آن منزجر 
شود، بپرهیزید. برای مثال محتوای 
سســت و نقل قول هــای ضعیف و 
نتیجه گیری هــای غیرقطعی، آفت 
سخن حق است؛ همان طور که الفاظ 
و لحن نامناسب، یا قالب های کهنه 
یا معیوب هنری، بهترین حرف ها 

را نابود می کند.

   پی نوشت
1. آل عمران: 64.
2 . انفال: 46

3 . الكافي، ج 4، ص679.
4 . کافرون: 6.

5 . إسراء: 52.
6 . احزاب: 70.
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 اســالم پیروان خود را این جور تربیت 
اُء َعلَى  َِّذيــَن َمَعُه أَِشــدَّ می کنــد: »َوال
ًدا  ًعا ُسجَّ اِر ُرَحَماُء بَْيَنُهْم تََراُهْم ُركَّ الُْكفَّ
ِه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم  َن اللَـّ يَْبَتُغوَن َفْضاًل ِمّ
ــُجوِد«  این ها  ْن أَثَِر السُّ فِي ُوُجوِهِهم ِمّ
نشانه های امت اسالمی است. این ها آن 
معنویتی است که در آنها وجود دارد؛ آن 
توکل، آن توجه به خــدا، آن تذکر، آن 
خضوع در مقابل پروردگار. این، خاصیت 
پرورش انسان مســلمان و مؤمن است. 
اسالم این جور انسانی پرورش می دهد: 
در مقابل خدای متعال، خاضع؛ با برادران 
ایمانی، رحیم، مهربان؛ اخوت اسالمی، 
برقرار؛ اما در مقابل مستکبران، در مقابل 
ظالمان، مثل کوِه اســتوار می ایستند؛ 
»َوَمَثُلُهْم فِي اْلِنِجيِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطأَُه 
َفآَزَرُه َفاْســَتْغلََظ َفاْسَتَوى َعلَى ُسوقِِه«.  
این، همان مراحل رشــد امت اسالمی 

است؛ سر می زند، رشد می کند، بالندگی 
پیدا می کند، مستحکم می شود »يُْعِجُب 
رَّاَع«  خود آن کسانی که این زمینه را  الزُّ
فراهم کردند، به شــگفت می آیند. این 
دســت قدرت الهی اســت که این جور 
انسان ها را رشد می دهد. »لَِيِغيَظ بِِهُم 
اَر«  دشمن مســتکبر وقتی به این  الُْكفَّ
انسان مســلماِن تربیت شده بالیدة در 
دامان اسالم نگاه می کند، معلوم است که 
به خشم می آید و ناراحت می شود. ما باید 
این جوری عمل کنیم. خود را بسازیم. 
خود را با قرآن تطبیق دهیم. اخالق خود 
را، رفتار خود را، با دوستان، با معارضان 
و معاندان، با مســتکبران، طبق برنامه 
قرآن تنظیم کنیم. خداوند متعال وعده 
کرده است به افرادی که این جور حرکت 
کنند، پاداش خواهد داد، اجر خواهد داد. 

این اجر، هم در دنیاست، هم در آخرت.

در دنیــا عزت اســت، برخــورداری از 
زیبایی ها و تمتعات الهــی در این عالم 
است - که برای انســان ها فراهم کرده 
اســت- در آخرت هم رضــوان الهی و 

بهشت الهی است.
 این راهی اســت که شــما ملت عزیز 
ایران در پیش گرفتید، دنبال می کنید، 
حرکت می کنید و به توفیق الهی این راه 
را ادامه خواهید داد و این راهی است که 
خوشبختانه امروز مشــاهده می کنیم 
ملت های مسلمان در گوشه و کنار جهان 
اسالم، به تدریج و آرام آرام دارند به این 
سمت حرکت می کنند. خدای متعال 
فرموده اســت »َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي«  اگر 
چنانچه این تقوا را ما شیوه عمل خودمان 
قرار بدهیم، مسلّم عاقبت و سرانجام کار، 
متعلق به امت اسالمی خواهد بود و این 

آینده به امید خدا چندان دور نیست.

پای صحبت های رهرب انقاب 
در باب وحدت

 ما در دنیا، یک میلیارد و نیم جمعیتیم و در حساس ترین نقاط از لحاظ موقعیت سوق الجیشی، از لحاظ امکانات طبیعی و 
منابع زیرزمینی قرار گرفتیم؛ اما دیگران بر ما حکومت می کنند، دیگران دارند سرنوشت ما را معین می کنند، نفت ما را 
دیگران تکلیفش را معین می کنند، دیگران برای حکومت های ما تکلیف معین می کنند. این وضعیت باید دگرگون شود 

و بالشک دگرگون خواهد شد؛ که امروز نشانه های آن دیده می شود. این همان بیداری اسالمی است به برکت اسالم.
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چنان که در مورد حضرت موسی )علیه 
السالم( فرمود: »َو اْصَطَنْعُتَك لَِنْفسي ؛1  
تو را برای خود پروراندم«. اما این تربیت 
الهی، همان طور که به حضرت موسی 
)علیه السالم( اختصاص نداشت و پیامبر 
عظیم الشــأن اسالم و ســایر پیامبران 
)علیهم السالم( و برگزیدگان تاریخ، هر 
کدام به گونه ای تحت این تربیت خاص 
قرار گرفتند، مراتب مختلف آن، در مورد 
سایر انســان ها نیز متناسب با ظرفیت  
آنها و مســیری که در پیش می گیرند، 

امکان دارد. 

   قدرت توکل
پدر و مــادر وظیفه دارنــد امکانات 
ضــروری را برای رشــد فرزندشــان 
فراهم آورند؛ ولی نبایــد تصور کنند 

شــده اســت، به طور طبیعی باید با 
مشــکالت و کمبودهایی همراه شود؛ 
در حالی که به عکــس، او بیش از هر 
کودک دیگری، ســالم و قوی و کامل 

رشد می کند و می بالد.

   یک تربیت خاص
بدون شک، کســانی که ظاهراً تربیت 
ایشان را برعهده می گرفتند، همة تالش 
خود را برای رشد همه جانبة شخصیت او 
به کار می  بستند؛ اما درحقیقت، چیزی 
که در پشت صحنه، اتفاقات مختلف را 
رقم می زد و شخصیت آن حضرت را برای 
مأموریت بزرگش آماده می ساخت، نه 
برنامه ریزی مربیان، بلکه برنامة تربیتی 
الهی بــود. به عبــارت دقیق تر خداوند 
پیامبرش را به دست خود تربیت کرد؛ 

   یک سرگذشت خاص
پیامبر گرامی اســالم )صلی اهلل علیه 
و آله( پیش از آنکه به دنیــا بیایند یا 
در چندماهگی، پدرشــان را از دست 
می دهنــد و در شش ســالگی از مادر 
نیز محــروم می شــوند. اندکی بعد 
پدربزرگشــان عبدالمطلــب کــه 
سرپرستی او را برعهده گرفته بود، از 
دنیا می رود و آن حضرت تحت مراقبت 
عمویشــان ابوطالب قرار می گیرند. 
این آغاز عجیب و پرتالطم در زندگی 
بزرگ ترین پیامبر خــدا، چه پیامی 
می تواند داشته باشد؟ اگر با محاسبات 
ماّدی و معمولی نــگاه کنیم، چنین 
کودکی با محرومیت هایی که متحمل 

 تربیت الهی و نقش والدین

دست تدبیر خداوند فراتر از همة طرح ها 
و برنامه ها و تصمیم های ما عمل می کند 
و گاه وضعیت را بــه گونه ای غیر از آنچه 
پیش بینی می کرده ایم یــا در تدبیر ما 
دیده شــده بود، رقم می زند. به راستی 
چه رابطه ای بیــن تدبیرهای ما و تدبیر 
الهی وجود دارد؟ آیا در تربیت فرزندان، 
تنها ماییم که آینده او را تعیین می کنیم؟ 
در غیر این صورت خواست خداوند چه 
جایگاهی دارد و آیا معنای توجه به تدبیر 
الهی، این است که پدر و مادر نقشی ندارند 
و بنابراین مســئولیتی هم ندارند؟ اگر 
پاسخ منفی است و مسئولیت دارند، این 

مسئولیت تا چه اندازه است؟ 
این بحث را با توجه به ســالروز والدت 
حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی 
)صلی اهلل علیه و آله(، با نگاهی به زندگی 

نورانی ایشان آغاز می کنیم.

مجلــــس اول

محمدحسین شیخ شعاعی
نویسنده و پژوهشگر
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آورد. خداوند وعده داده است که: »َو 
الَّذيَن جاَهُدوا فينا لََنْهِديَنَُّهْم ُسُبلَنا؛4  
و آنها كه در راه ما ]بــا خلوص نيت[ 
جهاد كننــد، قطعاً بــه راه هاى خود، 
هدايتشان خواهيم كرد«. و این یعنی 
خود انسان می تواند زمینة تربیت الهی 

را فراهم آورد. 
دو شــرط اساســی برای قرار گرفتن 
تحــت ایــن تربیــت، اول تبعیت از 
دســتورهای الهی و در نظــر گرفتن 
رضایــت اوســت و دوم، تضــرع و 
درخواســت از درگاه خداوند تا انسان 
را همیشه تحت تربیت خود نگه دارد و 
رهایش نکند. این دعای حضرت رسول 
)صلی اهلل علیه و آله( به درگاه خداوند 
است که: »خدایا حتی یک چشم بر هم 

زدن مرا به خود وامگذار«. 5

   جمع بندی
بنابر آنچه گفته شــد، مسئولیت پدر 
و مادر، زمینه ســازی بــرای جریان 
تربیت الهی است. والدین آگاه، آنچه 
در توان دارند بــرای تأمین نیازهای 
ماّدی و معنوی فرزندان خویش انجام 
می دهند؛ ولی در همه  حال، در آنچه 
انجام می دهند و در آنچه نمی توانند 
انجــام دهند، به تدبیــر الهی بیش از 
تدبیرهای خود امیــد می بندند، به او 
توکل می کنند و پیوســته از او یاری 
می طلبند. ضمن آنکــه خود افراد در 

تربیت خود، باید چنین کنند.

   پی نوشت
1. طه: 41.

2. الكافي، ج 4، ص305.
3. صحیفه سجادیه، دعای بیست و پنجم.

4 . عنکبوت: 69.
5 . بحاراألنوار، ج16، ص218-217.

که این، همة چیزی است که سعادت 
فرزندشــان را تأمیــن می کند. چه 
وقتی که کودکی دچــار محرومیت و 
کمبود ماّدی یا معنوی و عاطفی باشد 
و چه وقتی که ظاهــراً و از هر جهت، 
زندگی بی عیب و نقصی را تجربه کند، 
نمی توان از دست تربیت الهی غافل بود 
و حکم به بدبختی یا خوشبختی داد. 
باید پیوسته به او تمسک و توکل نمود 
تا کمبودها را جبران و امکانات موجود 
را به سمت سعادت واقعی جاری سازد. 
کسانی که مسئولیت تربیِت انسانی را 
برعهده می گیرند، باید خود را اسبابی 
در طول ارادة خداوند ببینند که بدون 
هدایت او از انجام وظایف خود ناتوان 
خواهند بود. بنابراین روش تربیتی هر 
اندازه هم که مدبرانه باشــد، که باید 

باشد، حتماً به توکل نیازمند است.

   جایگاه دعا
دعای برای فرزنــدان از همین جهت، 
یعنی نیاز به هدایت و پشتیبانی الهی 
است که اهمیت دارد. اگر تدبیرهای 
ما برای سعادت فرزندمان کافی بود، 
به دعا نیازی نداشــتیم؛ اما حقیقت 
این اســت که ما حتی بیش و پیش از 
تدبیر به دعا نیاز داریــم؛ زیرا ما برای 
آنکه بهترین تدبیرهــا را برگزینیم و 
اجرا کنیــم، به هدایــت و راهنمایی 
او نیــاز داریم و بــدون آن در معرض 
خطا و لغزش خواهیم بود. راه دریافت 
این راهنمایی دعاست؛ چنان که امام 
صادق )علیه الســالم( فرمــود: »به 
آنچه نزد خداســت نمی توان رسید، 
جز با دعا«.2  این درخواست هدایت و 
یاری، اقرار به این است که ما به تنهایی 
توانایی تربیت نداریم. دعای تربیتی، 

گــره زدِن تدبیر خود بــه تدبیر الهی 
در مســیر تربیت اســت. امام سجاد 
)علیه الســالم( بــرای فرزندانش از 

خداوند می خواهد:
... َرِبّ لِي َصِغيَرُهــْم، َو َقِوّ لِي  »اللَُّهــمَّ
َضِعيَفُهْم، َو أَِصحَّ لِی أَبَْدانَُهْم َو أَْدیانَُهْم 
َو أَْخاَلَقُهْم، َو َعافِِهْم فِی أَنُْفِسِهْم َو فِی 
َجَواِرِحِهْم َو فِی کِلّ َمــا ُعِنیُت بِِه ِمْن 
أَْمِرِهْم؛ خدایا! خردسالشان را پرورش 
ده، ناتوانشان را نیرومند ساز، جسم و 
دین و اخالقشان را اصالح فرما، جان و 
اعضا و جوارحشان و هر چیز دیگری 
از آنها را که برای من مهم است، سالم 

بدار«.3  

   امداد غیبی 
دست تدبیر الهی در تربیت بندگانش، 
ممکن اســت به صورت های مختلف 
جلــوه کنــد و از راه هــای گوناگون، 
بهترین هــا را بــرای آ نها رقــم زند. 
امدادهای غیبی  که در اتفاقات روزمرة 
ما، خود را نشــان می دهنــد و حتی 
در افــکار و تصمیم گیری هــای ما به 
صورت الهــام و یادآوری های ناگهانی 
اتفاق می افتند، همــه در برنامه ریزی 
تربیتــی خداوند گنجانده شــده اند. 
این امدادها، همیشــه هستند، اما به 
اندازه ای که ما در خود شایســتگی و 
آمادگی شــان را پدید آوریم، محقق 
می شوند و تدبیرهای تربیتی ما را به 

سمت سعادت سوق می دهند.

   تربیت خود
عالوه بر پدر و مادر و شــاید از جهاتی 
مهم تر از آنها، خود انسان است که باید 
تربیت الهی را در حق خودش محقق 
ســازد و زمینة الزم را برای آن فراهم 
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»به: عالمه بزرگوار شــیخ عبدالحسین 
شرف الدین

از: شیخ سلیم بشری
من هم اکنون در کنــار دریای بی کران 
علم تو ایستاده ام و اجازه می خواهم که 
خود را در امواج آن انــدازم و در ان فرو 
روم و از ُدرهای گران بهای آن به دست 
آورم. اگر اجازه دهی در مطالب غامض 
و مشکالتی که مدت هاست در سینه ام 
خلجان می کنند غــوص کنیم و اگرنه 
اختیار با توست.« )ششــم ذی القعده، 

1329قمری(
***                                         

مجموعة مکاتبات میان عالمه شــیخ 
عبدالحســین شــرف الدین)1290-

1337قمری( و شــیخ سلیم بشری)... 
-  1335قمــری( نشــان می دهد که 

برای رســیدن به وحدت، بدون گذر از 
بی راهه ها نیز مقصد را می توان جست.

این مکاتبــات میان دو عالــم رخ داده 
که یکــی رئیس وقت دانشــگاه االزهر 
مصر و دیگری از بــزرگان خطة جبل 
عامل است. این دو بســیار کوشیده اند 
تا از مسیر حق و حقیقت خارج نشوند و 
مصداق آیة شریفه باشند که می فرماید: 
»بشــارت ده به آن بنــدگان من كه به 
سخن، گوش فرا مى دهند و بهترين آن را 
پيروى مى كنند. اينانند كه خدا بر ايشان 

راه نموده و اينانند همان خردمندان.«1
سید شرف الدین موسوی شیعه و شیخ 
سلیم بشــری از اهل ســنت هستند. 
کســی که بی توجه به بــه مذهب این 
دو عالــم، نامه هایشــان را می خواند از 
خواندن ابتدای نامه هایشان که به سالم 
و احوال پرســی اختصاص دارد گمان 
می کند نامه های دو دوســت قدیمی را 

در برابر خود می بیند؛ دو دوســتی که 
جز حفظ حرمت و رعایت حق یکدیگر 
اندیشه ای در سر ندارند. خالصه اینکه 
شــرح گفت وگوهای میان این دو عالم 
شیعه و سنی تمام ساختارهای ذهنی 
ما را از آنچه تاکنون دیده ایم و شنیده ایم 
دگرگون می ســازد و بهترین مصداق 
و الگو برای تقریب مســلمانان را نشان 

می دهد.
این دو عالم اولین بار در ســال 1329 
قمــری یکدیگــر را در مصــر مالقات 
کردند و به درخواست شیخ سلیم ادامة 
گفت وگوها را با نوشتن نامه پی گرفتند.2 
اولین مکاتبه با متن نامه ای آغاز می شود 
که در ابتدای کالم آمــد و این بذر که 
شیخ سلیم آن را درســرزمین معرفت 
کاشت به دســت  سید شــرف الدین 
سیراب  شد و در نتیجه 112 نامة همراه 
با ِخرد و معرفت به دست آمد که مجموع 

گزارشی از یک کتاب وحدت بخش

گردآورنده: حسین فروغی

»املراجعات« مکتوبات عالمه رشف الدین با رئیس وقت االزهر مرص
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از اراجیف گویان شنیده بودم اما هنگامی 
که خداوند توفیق مالقات با شما را عطا 
کرد به پرچم هدایت دست یافتم و چراغ 
روشنی بخش تاریکی را یافتم. چه نعمت 
بزرگــی خداوند در اثر ایــن مالقات به 
من عنایت کرد و چــه محبت و نعمت 
نیک و گران بهایی را شما در اختیار من 

قرار دادید.
)1جمادی 1330(

»به: شیخ سلیم بشری 
از: سید عبدالحسین شرف الدین

شــهادت می دهم که تو بر این امر آگاه 
شــدی بدون آنکه تعصبــات و اغراض 
شخصی را در بحث دخالت دهی، حلم و 
صبر تو پایان نپذیرفت و...« )دوم جمادی 

الثانی1330قمری(
   منابع:

ــْر ِعباِدالَّذيَن يَْســَتِمُعوَن الَْقْوَل  1. »َفَبشِّ
ُ َو  َفَيتَِّبُعوَن أَْحَسَنُه أُولِئَك الَّذيَن َهداُهُم اهللَّ

أُولِئَك ُهْم أُولُوا اأْلَلْباِب« )زمر، آیة18-17(
2. حق جو و حق شناس، ص8.

اسوه آن را در 447 صفحه منتشر کرده 
است. حجت االســالم مروج خراسانی 
نیز ترجمة اســتاد محمدجعفر امامی 
را بازنویســی کرده و انتشــارات بنیاد 
معارف اسالمی آن را با عنوان »حق جو و 
حق شناس« در 414صفحه و به صورت 
پرسش و پاسخ به زیور طبع آراسته است. 
تعلیقات و پاورقی های موجود در نسخة 
اخیر، اسناد و منابعی را در اختیار می نهد 

که سید از آنها نقل کرده است.
در پایان، به بخشی از گفت وگوی این دو 

عالم در پایان این کتاب اشاره می شود:
به: عالمه شیخ عبدالحسین شرف الدین

از: شیخ سلیم بشری
من سخنان شما را با دقت بررسی کردم 
و ســخت در جســتجوی پیدا کردن 
ایرادات آن بر آمدم، ولی سراسِر آن مرا 
در اعجاب و شگفتی وصف ناکردنی قرار 
داد. من پیش از آن که با شما ارتباط پیدا 
کنم دربارة شیعه در اشتباه بودم و این 
اشتباه به خاطر اخبار نادرستی بود که 

این نامه ها را ســید در کتابی با عنوان 
»المراجعــات« گــرد آورد. این کتاب 
تاکنون بارها در کشورهای مختلف به 
چاپ رســیده و هنوز نیز مقام و منزلت 

خود را حفظ کرده است. 
 سیر پرســش های مطرح شده در این 
کتاب بر اساس دو محور تقسیم می شود:

1. رهبری مذهبی؛ 
2. رهبری عمومی.

در محور اول شیخ سلیم دربارة چرایی 
عدم تبعیت شــیعه از مذاهب جمهور، 
پاســخ به پرســش هایی پیرامون این 
موضوع را جســت وجو می کند و سید 
نیز در مقام جواب، تعبد شیعه در پیروی 
در اصول و فروع دین از ائمه را بر اساس 
ادلة شرعی می داند و پیرامون آن همراه 
با اســتدالل توضیح می دهد. اشاره به 
حدیث ثقلین، حدیث ســفینة نوح و 
باب حطه از جمله استدالالتی است که 

مرحوم سید به آنها اشاره می کند.
در محور دوم نیز چنان که از عنوان آن 
پیداست سؤاالت شیخ بیشتر پیرامون 
رهبری عمومی پس از پیامبر اســت و 
ســید نیز دالیل و براهین گوناگونی از 
کتاب های تاریخی و حدیثی اهل تسنن 
را بــر خالفت امیرمؤمنــان علی)علیه 

السالم( شاهد می آورد.
در این بخش به واقعــة غدیر، حدیث 
وراثــت و آنچــه امیرمؤمنــان دربارة 
حقانیت خــود در مســئلة خالفت به 
مناسبت های گوناگون به آنها احتجاج 

نموده اشاره شده است.
این کتاب به زبان عربی است که استاد 
محمد جعفر امامی آن را به زبان فارسی 
با عنوان »رهبری امام علی)علیه السالم( 
در قرآن و سنت« برگردانده و انتشارات 
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   ابعاد جهاد و زندگی مجاهدانه
در ادامه بــه پنج بُعد مهــم در جهاد و 

زندگی مجاهدانه اشاره می شود.
1. جوهر جهاد: تحمل ســختی در 

مسیر مقدس
عاملی که جهاد را به یکی از مهم ترین و 
ارزشمندترین امور در میان آموزه های 
دینی تبدیل کرده، ســختی و تالشی 
اســت که در راه خدا تحمل می شــود. 
جهاد از »ج ه د« گرفته شــده که از نظر 
لغوی به معنای تالش و کوشش سخت 
اســت و هیچ جهادی از سختی و حتی 
گاه ضررهای ظاهری خالی نیســت. به 

همین دلیل اهل آن، ارج و قرب بیشتری 
دارند. قرآن فرموده اســت: »ال يَْسَتِوي 
َرِر  الْقاِعُدوَن ِمَن الُْمْؤِمنيَن َغْيُر أُولِي الضَّ
َو الُْمجاِهُدوَن في  َسبيِل اهللِ بَِأْموالِِهْم َو 
َل اهللُ الُْمجاِهدينَ  بِأَْموالِِهْم َو  أَنُْفِسِهْم َفضَّ
أَنُْفِسِهْم َعلَى الْقاِعديَن َدَرَجه1؛  ]هرگز[ 
افراد باايمانى كه بدون بيمارى و ناراحتى، 
از جهاد بازنشستند، با مجاهدانى كه در 
راه خدا با مال و جان خود جهاد كردند، 
يكسان نيستند. خداوند، مجاهدانى را 
كه با مال و جان خــود جهاد نمودند، بر 
قاعدان ]ترك كننــدگان جهاد[ برترى 
مهمى بخشيده  اســت«. بنابراین اگر 
کسی می خواهد از این منزلت نزد خدا 
برخوردار باشد، باید آمادة سختی های 
گوناگون شود و برای هدف های مهمی 
که دارد، خود را در معرض خطر قرار دهد. 

این خطر ممکن است چنان که در آیات 
متعددی اشاره شده است، متوجه جان 
و مال انسان باشــد که در جهاد نظامی 
بیشتر نمود دارد. ممکن است این امتحان 
در هر مورد دیگری از ابعاد زندگی انسان 

که برای او مهم است نیز جریان یابد.
2. تنوع عرصه های جهاد

با توجه به جوهری کــه در جهاد مورد 
نظر اســت، هر فعالیتی در عرصه های 
مختلف حیات انســان می تواند رنگ و 
بوی جهاد به خــود بگیرد. ائمه )علیهم 
 السالم( تا وقتی که زمینة الزم برای جهاد 
نظامی و سیاسِی آشکار با طاغوت های 
زمانشان فراهم نبود، زندگی مجاهدانه 
را در جبهه های دیگــر پی  می گرفتند. 
امام صادق )علیه الســالم( در زمانه ای 
امامت را بر عهده داشتند که کیان دین 

زندگی مجاهدانه
مجلــــس دوم

آیات فراوانی از قــرآن کریم به ارزش جهاد و 
فضیلت مجاهدان نسبت به دیگران اشاره دارد. 
این آیات به زمان جنگ و میدان های نبرد نظامی 
اختصاص ندارد و شامل نبردهای غیرنظامی، 
مثاًل رویارویی اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز 
می شود. کسانی که جان و مال خود را برای دفاع 
از اسالم به میدان می آورند، کمتر از رزمندگان 
جبهه های جنگ سخت پاداش ندارند. امامان 
معصوم )علیهم السالم( در وضعیتی که امکان 
جهاد نظامی برایشان مقدور نبود، در عرصه های 
دیگر با همان روحیه و انگیزه جهادی حضور 

داشتند و جبهة حق را تقویت می کردند. 
جهاد در راه خدا به فرد و گروه خاصی اختصاص 
ندارد و فردفرد جامعه با هر امکاناتی می توانند 

به این فضیلت آراسته گردند. 

علی بانشی
طلبه درس خارج و کارشــناس 

راهنمایی و مشاوره
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ابِريَن َو نَْبُلَوا أَْخباَرُكْم؛ 5 ما همة شما را  الصَّ
قطعاً مى آزمایيم تا معلوم شود مجاهدان 
واقعى و صابران از ميان شــما كيانند، و 
اخبار شما را بيازماييم«. نقش صبر در 
جهاد که در آیات دیگری نیز آمده است،6 
در زندگی مجاهدانــه ویژگی هایی را به 
همراه می آورد که امید، خستگی ناپذیری 

و عدم توقف از آن جمله اند.
در جهاد، ناامیدی راه ندارد. کســی که 
برای خدا تالشی را آغاز می کند، فقط بر او 
توکل می کند و نه هیچ کس دیگر؛ و چون 
خزانة رحمت و لطف الهی پایان ناپذیر 
اســت، انســان جهادگر از رحمت خدا 
ناامید نمی شــود؛ حتی اگر با بی مهری 
دیگران مواجه شود. مجاهد اگر در میانة 
راه با ناکامی و شکستی هم روبه رو شد، 
آن را مایة تجربه و تقویت خود می سازد 
و امیدوارانه ادامه می دهد. او همچنان که 
ناامید نمی شود، از راهی که انتخاب کرده، 
احساس خستگی نیز نخواهد کرد. لذت 
کار برای خدا و چشیدن طعم پاداش های 
معنوی جهــاد، خســتگی تالش های 
مجاهدانه را از بین می برد؛ آن چنان که 
انســان برای کار و تالش به دنبال بهانه 
می گردد و نه تــرک آن. به این ترتیب، 
مسیر جهاد توقف هم برنمی دارد؛ چراکه 
وقتی ناامیدی و خستگی از میان رفت، 
دلیلی برای توقف نمی مانــد و جهاد تا 
وقتی که جدال بین دو جبهة حق و باطل 

جریان دارد، برقرار خواهد ماند. 

   پی نوشت
1. نساء: 95.

2. میزان الحکمه، ح13821.
3. عنکبوت: 6.

4. توبه: 41.
5. محمد: 31.

6. آل عمران: 142؛ نحل:110.

درنهایت، متاعی ارزشــمندتر به دست 
می آورند و آن، رستگاری و سعادت است. 
حتی در مســیر زندگی ماّدی، کسانی 
که هنگام ِکشــت، تنبلی نمی کنند و 
سخت کوشی به خرج می دهند، هنگام 

درو، محصول بیشتری خواهند داشت.
4. جهاد، مســئولیت همه با هر 

امکاناتی
جهاد مخصوص عدة خاصی نیســت. 
همان طور که در جنگ نظامی، بر همه 
واجب اســت که با هر امکانات و توانی، 
خود را به جبهه برســانند، در هر نبرد 
دیگری، میدان نبرد، حضور همة افراد 
را می طلبد. قرآن کریم دستور می دهد: 
»انِْفُروا ِخفافاً َو ثِقاالً َو جاِهُدوا بِأَْموالُِكْم َو 
أَنُْفِسُكْم في  َسبيِل اهللِ ذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن 
ُكْنُتْم تَْعلَُمون ؛4  ]همگى به سوى ميدان 
جهاد[ حركت كنيد؛ سبكبار باشيد يا 
سنگين بار، و با اموال و جان هاى خود، 
در راه خدا جهاد نماييد. اين براى شما 
بهتر اســت، اگر بدانيد«. کسانی که در 
عرصه های اقتصادی مشغولند، همان جا 
میدان نبرد آنهاست و باید با هدف تقویت 
توان اقتصادی مســلمانان و ملتی که 
پرچم اسالم ناب را برافراشته، جهاد کنند 
و با قدرت به سمت سنگرهای دشمن 
یورش برند. همچنیــن در عرصه های 
دیگــر از فرهنگی و علمــی و عقیدتی 
گرفته تا رســانه ای و هنری و ورزشی، 
از کوچک تریــن عضو تا بــزرگاِن هر 
عرصه ای، زندگی و کار جهادی، زمینه 

و بستر خاص خود را دارد.
5. صبــر، ویژگی مهــم زندگی 

مجاهدانه
خداوند دربارة مجاهدان و فلسفة جهاد، 
با اشــاره به اهمیت صبر می فرماید: »َو 
َُّكْم َحتَّى نَْعلََم الُْمجاِهدينَ  ِمْنُكْم َو  لََنْبُلَون

و مذهب از ســوی جبهه هایی با ادوات 
علمی و فرهنگی مورد هجوم قرار گرفته 
بود؛ بنابراین عمــده  فعالیت مجاهدانة 
ایشان به دفاع در این میدان اختصاص 
داشت. این رویکرد فقط به زمان ایشان 
محدود نمی شــود و در همــة زمان ها، 
کسانی که برای دفاع از مرزهای اعتقادی 
به جهاد می پردازند، اجرشــان از شهید 
در میــدان نظامی نه کمتر که بیشــتر 
است؛ چنان که امام صادق )علیه السالم( 
فرمودند: »در روز رستاخیز، خون شهدا 
با مرّکب عالمان ســنجیده می شود، اما 
کّفة عالمان بر خون شهیدان سنگینی 
می کند«.2  گذشته از آن در طول تاریخ 
مجاهدان بســیاری بوده اند که به دلیل 
مجاهدت های غیرنظامــی که موجب 
تقویت جبهة حق شده  است، مورد خشم 
دشمنان اســالم قرار گرفته  و همچون 
پیشوایان راستین مکتب، به مقام واالی 

شهادت نائل گشته اند.
3. برگشت نتیجة جهاد به خود انسان

جهاد همیشه دشــواری هایی دارد؛ اما 
در ضمن، نباید فراموش کرد که نتیجة 
جهاد درنهایت به خود انسان برمی گردد 
و بیشترین نفع را خود انسان خواهد برد. 
َّما  قرآن کریم می فرماید: »َو َمْن جاَهَد َفإِن
يُجاِهُد لَِنْفِسِه إِنَّ اهللَ لََغِنيٌّ َعِن الْعالَميَن؛3  
كسى كه جهاد و تالش كند، براى خود 
جهاد مى كند؛ چراكــه خداوند از همة 
جهانيان بى نياز اســت«. حتی کسانی 
که در این راه از جان خــود می گذرند، 
درحقیقت بهترین مــرگ را برگزیده و 
با امتیازی ویژه به ســرای جاودان سفر 
کرده اند. کسانی هم که جان نمی دهند، 
در مقابل آنچه به ظاهر از دست داده اند 
ـ که ممکن است مال و امکانات مالی یا 
عمر انسان و فرصت های زندگی باشدـ  
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   1. جایگاه ویژة دختران
در نــگاه دینی، زنــان بیشــتر مورد 
مالطفت قرار دارند تا مــردان؛ پیامبر 
اکرم )صلی اهلل علیــه و آله( فرموده اند: 
»خداونــد بلندمرتبه، نســبت به زنان 
مهربان تر است تا مردان و هیچ مردی دل 
زنی را که َمحرم اوست، شاد نمی کند، 
مگر آنکه خداونــد در روز قیامت دل او 
را شــاد می گرداند«.2 بنابراین حتی در 
میان فرزندان باید میان دختر و پســر 
این تفاوت و تفاضــل )برتری دختران( 
مورد توجه قــرار گیــرد و دختران در 
مهروزی و تکریم، در اولویت قرار گیرند؛ 

چنان که پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و 
آله( فرموده اند: »در هدیه دادن دختران 

را بر پسران مقّدم دارید«. 3 
جایگاه بلند زنان حتی در ســنت های 
کهن باستانی و ادیان دیگر نیز کمابیش 
مورد توجه بوده و گاه به عنوان نمادهای 
مقدس، محترم شــمرده می شده  اند. 
توجه بــه این جایــگاه و کنــار رفتن 
ذهنیت ها و دیدگاه های جاهلی، شبیه 
جاهلیت عرب پیش از اســالم، موجب 
می شــود در رفتار با دختــران، دقت و 

وسواس بیشتری به خرج دهیم.

   2. قدرت تربیتی تکریم
انســان متناســب با تصــور و توقعی 
که از خود دارد، رشــد می کند. کسی 

که خود را پســت و حقیر می شــمارد، 
خواه ناخواه مسیری را می پیماید که او 
را در حقارت نگه می دارد و اجازة رشد 
را به او نمی دهد. اما کســی که خود را 
ارزشمند و الیق بهترین ها می شمارد، 
ناخودآگاه از مســیری کــه او را حقیر 
ســازد، فاصله می گیرد. به همین دلیل 
فرموده اند: »کســی که پیش خودش 
حقیر است، از شــر او در امان مباش«.4 
در تربیت فرزنــدان، رفتارهای ما نقش 
مهمی در شکل گیری تصور و توقع آنها 
از خودشان دارد. زبان حقیر و توبیخ به 
آنها می باوراند که حقیر و ناالیقند و رفتار 
کریمانه به آنهــا می فهماند که بزرگ 
و ارزشــمندند. ازهمین رو در اصالح و 
تربیت انســان هایی که نهادشان آلوده 

ْمنا بَني  آَدم ؛  ما آدميزادگان را گرامى داشتيم «. این کرامت ذاتی  خداوند انسان را تکریم کرده  و فرموده است: »َو لََقْد َكرَّ
انسان، باعث شده است تربیت او بدون توجه به آن دچار اختالل شود و به نتیجة مطلوب نینجامد. در این میان، توجه به 
عنصر تکریم و حفظ کرامت انسان در تربیت دختران اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا نقش دختران امروز به عنوان زنان فردا 
مهم است و آنها محور تربیتی خانواده های آینده خواهند بود. مسائلی که ذکر خواهد شد، ابعاد این رویکرد کریمانه را 

روشن تر خواهد ساخت.

تکریم دخرتان
مجلــــس سوم

 عباس شیخی
طلبه درس خارج حوزه علمیه

1
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معرض تهدید قرار دهــد. فعالیت های 
سخت و مردانه یا قرار گرفتن در معرض 
افراد ناشایســت کــه بــه حریم های 
اخالقی بی اعتنایند، باعث خدشــه به 
شخصیت واالی زن و در درازمدت باعث 
آسیب های جدی برای او و گاه از سوی 

او خواهد شد.
دوم: هرچه تربیت دختران پیش از ورود 
به فعالیت های اجتماعی کامل تر باشد و 
از کرامت درونی بهتری برخوردار باشند، 
در مواجهه با محیط های بیرونی و افراد 
مختلف، هم لغزش کمتــری خواهند 
داشت و هم آســیب کمتری دریافت 

خواهند کرد.

   6. کرامت مادرانه
تکریم دختران، آنها را به مادرانی بهتر 
تبدیل می کند. در قسمت قبل به دغدغة 
حضور اجتماعی در میان زنان اشــاره 
شد. اما این حضور اجتماعی در مواردی 
به یک میل افراطی تبدیل می شــود؛ 
به گونه ای که یک زن همة هویت و ارزش 
خود را در خارج از خانه جستجو می کند. 
تکریم دختران و زنان از ســوی اعضای 
خانواده، به ویژه پدر و مادر و بعد همسر، 
باعث می شود نیاز آنها به توجه بیرونی و 
کســب هویت در خارج از خانه، در حد 
متعادل قرار گیرد. مادرانی که به اندازة 
کافی تکریم شده اند و می شوند، نسبت 
به وظایفی که به عنوان یک همســر و 
مادر برعهده  دارند، احساس مسئولیت 

و البته شوق بیشتری خواهند داشت.

   پی نوشت
1. إسراء: 70.

2. الكافي، ج 11، ص337.
3. بحاراألنوار، ج104، ص69.

4.  تحف العقول، ص483.

با احکام دین بر پایه ای اســتوار شکل 
خواهد گرفــت. برای مثــال، بهترین 
شــیوه جهت تبلیغ و ترویــج حجاب، 
عالوه بر انتقال صحیح احکام، پرورش 
صحیح شــخصیتی و ترمیم خدشه ها 
و آسیب هایی است که به عزت نفس و 
کرامت افراد وارد شده است. اگر از این 
زاویه بــه رابطة حجــاب و کرامت نگاه 
کنیــم، آن وقت می تــوان فهمید چرا 
اجرای غیرمتعادل برخی محدودیت ها و 
اجبار به رفتارهای افراطی، جواب عکس 
می دهد و به طغیان و تمــرد از حدود 
معمولِی پوشش می شود. محدودیت ها 
نباید به گونه ای باشــند که به احساس 

تحقیر و توهین بینجامد.

   5. حضور اجتماعی زنان
امروزه حضور اجتماعی زنان و دختران و 
چگونگی آن یکی از مسائل مورد توجه و 
دغدغه آفرین، به ویژه برای خانواده های 
مذهبی اســت. پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، زمینة فعالیت اجتماعی سالم 
و پذیرش مسئولیت های اجتماعی برای 
زنان بسیار بیش از قبل فراهم شده است. 
با این حال، حساسیت ها و ظرافت های 
موجود در ارتباطــات اجتماعی زنان، 
مراقبت و دقت پیوسته را می طلبد. اما 
کرامت و عزت نفس چه ارتباطی با حضور 
اجتماعی زنان دارد؟ یکی از مهم ترین 
عواملی که می تواند زنــان را در محیط 
اجتماعی مصونیت ببخشد و آنها را در 
برابر بدخواهی های هوس آلود نگه دارد، 
احســاس کرامت و عزت نفس درونی 
است. پس این دو نکتة مهم در فعالیت 
اجتماعی زنان باید مورد توجه قرار گیرد:

اول: محیط کار و فعالیــت زنان نباید 
به گونه ای باشــد که کرامــت زن را در 

و ناپاک نیست، فرموده اند که: »اصالح 
خوبان بــا تکریم آنهاســت«. بنابراین 
برای آنکه دختران ما در مسیر زندگی 
خود، راه بالندگی و شکوفایی و سعادت 
را بپیمایند و با آموزه هــای دین پیوند 
بگیرند، باید با زبان کریمانه با آنها سخن 
گفــت و مراقب بود که شخصیتشــان 

دستخوش تحقیر و تخریب نشود.

   3. دین و کرامت انسان
یکی از مهم ترین عوامل دین گریزی این 
است که افراد با برداشت اشتباهی که از 
دین و احکام دینی دارند، آن را با کرامت 
خود ناسازگار می بینند. به خصوص در 
مورد زنان و دختــران، احکامی که بین 
زن و مرد متفاوت اســت، مثل احکام 
ارث و پوشش، این ســوءتفاهم که در 
اســالم، مرد آزادی و اهمیت بیشتری 
دارد، زمینة مســاعدتری پیدا می کند. 
در حالی که اگر احکام شرعی به درستی 
تبیین شوند، روشن می شود که برخالف 
برداشت های غلط، بسیاری از تفاوت ها 
دقیقاً برای حفظ کرامــت و بزرگی زن 
است. بنابراین بســیار مهم است که در 
آموزش های دینــی و عقیدتی، بر این 
اصل، یعنی حفظ کرامت انسان ها پای 
فشاریم و نمونه هایی که در تاریخ اسالم 
و ســیرة معصومین )علیهم الســالم(، 
نشان دهندة جایگاه بلند زن بوده است، 

به درستی بازگو شوند. 

   4. کرامت نفس و کیفیت دینداری 
اگر ارزش اخالقی احکام دینی و نقش 
آنهــا در پاســداری از کرامت انســان 
برجسته شود، و از طرف دیگر، در تربیت 
دختران، کرامت آنها حفظ شود و خود 
را بزرگ و ارزشمند ببینند، ارتباط آنها 
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   1. اهمیت شالوده در شکل گیری 
ازدواج

ازدواج مثل یک ساختمان بلند است 
که با اولین آشــنایی ها و گفتگوها و 
سپس مراســم و برنامه هایی که قبل 
و بعد از عقد انجام می شــود و ممکن 
اســت در برخی فرهنگ هــا تا روزها 
به طــول بینجامد، به تدریج شــکل 
می گیرد و آراســته می گردد و آماده 
می شود تا دو انســان در کنار یکدیگر 

در این ســاختمان آرامش بیابند. این 
ساختمان مانند هر ساختمان دیگری 
به بنیان ها و پایه های محکم نیاز دارد و 
نمی توان از هر طرح و نقشه  و مصالح و 
ابزاری برای ساختن آن استفاده کرد. 
ممکن است چیزهایی در نگاه نخست 
بسیار زیبا و پسندیده بیایند، اما به کار 
بردن آنها در این ســاختمان، شالودة 
ســاختمان را تضعیف و کیفیت آن را 

خراب کند. 

قرآن کریم، اهمیت چنین شالوده ای 
را به ما گوشزد می کند: »آيا كسى كه 
شالوده آن را بر تقواى الهى و خشنودى 
او بنا كرده بهتر اســت، يا كســى كه 
اســاس آن را بر كنار پرتگاه سستى 
بنا نموده كه ناگهــان در آتش دوزخ 
فرومى ريزد؟ و خداوند گروه ستمگران 

را هدايت نمى كند«.1
اگر در هر کــدام از مراحــل ازدواج، 
رضایت خداوند را زیر پا گذاریم، و این 

برای الگو گرفتن از شخصیت و رفتار انسان های بزرگ، نمی توان آنها را تقلید کرد؛ بلکه باید اصول و پیام هایی را که در آنها 
جلوه گر بوده است، فهمید و مورد توجه و تمسک قرار داد. ازدواج مبارک حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله( و حضرت 
خدیجه کبری )سالم اهلل علیها(، یکی از قطعات زندگی نورانی پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( است که می توان در ابعاد 
مختلف آن، چنین پیام هایی را جستجو کرد و برای زندگی امروز خود، بهره ها آورد. رفتار وزین و توأم با عفت پیامبر و 
انتخاب معنادار خدیجه کبری )سالم اهلل علیها(، و رابطة این انتخاب و ازدواج با سنت ها و رسوم رایج در جامعة آن روز، از 

جمله  اموری است که باید دربارة آن اندیشید. 

شالوده ازدواج سامل 
و میزان رعایت سنت ها

مجلــــس چهارم

نفیسه حسینی
طلبه سطح دو حوزه علمیه
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کردن حق دیگران است. ممکن است 
بسیاری از مصداق ها و نمونه های این 
تضییع حق، به طــور صریح در میان 
احکام شــرعی نام برده نشده باشد، 
اما ســنگینی و جزای آن از بسیاری 
گناهان دیگر که ذکر شــده اســت، 
بیشتر باشد. خصوصاً اینکه در روابط 
اجتماعی، نادیده گرفتن حق دیگران، 
مشــکالت پی درپی را ایجاد می کند 
و در جامعه جریــان می یابد و ممکن 
است ناگهان به سلسله ای از مشکالت 
و گرفتاری ها برای افراد منجر شود. از 
این جهت، رعایت حقوق دیگران حتی 
در موارد جزئی و بسیار ناچیز، اهمیت 

فوق العاده دارد.
جریان ازدواج یکی از جاهایی است که 
با حقوق افراد مختلف در ارتباط است. 
از همان لحظة آشنایی، مالحظة این 
حقوق ضروری است تا شالودة این امر 
خیر درست ریخته شود. حتی رسوم 
و سنت ها باید بر همین اساس تنظیم 
شوند. یعنی اگر ســنتی وجود دارد 
که حتی یک نفر را آزرده می ســازد 
یا حق یک نفــر را ضایع می کند، باید 
آن را بــدون تردید کنار گذاشــت یا 
الاقل صالح نمود، حتی اگر ســال ها 
بلکه قرن هاســت به چنین ســنتی 
عمل می شــود. درعوض، سنت هایی 
که حقوق افــراد و خصوصــاً اقوام و 
خویشان را بزرگ می دارد و پیوندهای 
اجتماعی را تحکیم می بخشــد، باید 

پاس داشته شوند.

   پی نوشت
1. توبه: 109.

2. غرر الحكم و درر الكلم، ص44.

را کارگزاران و خدمتکاران ایشان انجام 
می داده اند.

 اما به هر حال، بعــد از مدتی، فعالیت 
حضــرت محمد بــن عبــداهلل )صلی 
اهلل علیه و آله(، نظر ایشــان را به خود 
جلب می کند و بعــد از آنکه بزرگی این 
شخصیت و ویژگی های بی نظیر ایشان را 
درمی یابند، به طور رسمی و آبرومندانه 
پیام خود را به ایشــان می رســانند و 

پیشنهاد ازدواج را مطرح می کنند. 
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( نیز 
آن را می پذیرند و با آن بانوی بزرگوار 
ازدواج می کنند. سراسر این ازدواج، از 
آغاز تا انجام، هم با عفت و هم با حفظ 
عزت و جایگاه اجتماعی از ســوی دو 
طرف همراه بوده است. چنین شروعی 
می تواند سرآغاز مســیری آن چنان 

پرمهر و پربرکت باشد.
آشــنایی های پیش از ازدواج، در هر 
عصری ممکــن اســت صورت های 
مختلفی داشته باشد و حتی در اقوام 
و ملت های مختلــف و وضعیت های 
گوناگون، متفاوت باشد. بنابراین هیچ 
سنت و رسم و رسوم ثابتی نمی تواند به 
طور  محکم و همیشگی و در همه جا 
جریان داشــته باشــد. آنچه تغییری 
نکرده است و نمی کند، رعایت حدود 
الهی است؛ یعنی همان رضایت الهی 
که در پی  ریختِن شــالودة هر کاری و 
از جمله ازدواج، باید در نظر باشــد تا 

مستحکم باقی بماند.

   3. رسوم رایج و حقوق دیگران
یکی از بزرگ ترین گناهان که آمرزیده 
شدن آن دشوار است )چون به رضایت 
صاحبان حق مشــروط است(، ضایع 

ارتباط مقدس را بر پایه ای از باطل قرار 
دهیم، درحقیقت آینده و استحکام این 
بنای بلند را از همان آغاز نادیده گرفته  
و در معرض تخریب قرار داده ایم. این 
شالودة ضعیف ممکن است یک دروغ 
یا هر گنــاه دیگری باشــد که گمان 
می کرده ایــم کار مــا را پیش خواهد 
برد؛ اما همان طــور که امیرالمؤمنین 
)علیه السالم( فرموده اند: »ضیعف ترین 

یاری گر، استفاده از باطل است«. 2
چیزی کــه در ارتباط با ســنت های 
مختلف یک جامعه الزم است رعایت 
شــود، توجه بــه رضایــت خداوند و 
حق بــودن کارهایی اســت که انجام 

می دهیم. 
مثاًل مدارا و سازگاری با خواسته های 
پدر و مادر تا جایی که با احکام شــرع 
و رضایت خداوند تنافی نداشته باشد، 
یک ارزش است که رضایت الهی را در 
پی دارد، و اگر بی جهت نادیده گرفته 
شود و دلشکستگی و ناراحتی والدین 
را در پی داشته باشد، بنیان ازدواج را 
آلوده و با مشــکالتی در آینده مواجه 
می سازد. سنت ها و رسوم غلط آمیختة 
به گناه، هرچند کامــاًل رایج و عادی 
شده باشند، شالودة ازدواج را متزلزل و 

سست می کنند. 

   2. آغاز پــاک با رعایت حدود 
الهی

آشنایی پیامبر اکرم و حضرت خدیجه 
)علیهما الســالم( در یــک همکاری 
تجاری بوده اســت. حضرت خدیجه 
)ســالم اهلل علیها( شــخصاً و به طور 
مستقیم با افرادی که برای او تجارت 
می کرده اند، روبه رو نمی شده  و این کار 
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   1. ناگزیر بودن از سختی
دنیــا بــا ســختی ها آمیخته اســت؛ 
آن چنان که حتی خوشــی هایش با رنج  
همراه است. انسان نمی تواند درون این 
دنیا و بیرون از سختی ها و رنج ها به سر 
ببرد. خداوند می فرماید: »انســان را در 
ســختی آفریدیم«.3 یعنی هیچ زمانی 
نبوده اســت که در آسایش کامل به سر 
برده باشد. در روایات نیز اشاره شده است 
که نباید از دنیا توقع آســایش و راحتی 
داشــت: امام صادق )علیه الســالم( به 

یارانشــان فرمود: محال را آرزو نکنید. 
آنها پرسیدند: چه کســی محال را آرزو 
می کند؟ ایشان جواب دادند: شما. مگر 
آرزوی راحتی و آسایش در دنیا را ندارید؟ 
گفتند: بله. فرمودند: راحتی در دنیا برای 

مؤمن محال است. 4
این نگاه به دنیا و سختی باعث می شود، 
اوالً از ســختی هایی کــه الزم اســت، 
نگریزیم و بدانیم که فرار کردن از سختی، 
خصوصاً در کار و برای رسیدن به اهداف 
بلند، انسان را از موفقیت محروم می کند. 

ثانیاً در برابر سختی هایی که ما را در بر 
می گیرند، خودمــان را نبازیم و بی تابی 
نکنیم. ثالثاً تالش کنیم در سختی ها به 
دنبال منفعت باشیم و الاقل از آن درس 
و تجربه بگیریم و در سختی های دیگر 
و ســختی های دیگران برای کاستن از 

رنج ها بهره ببریم.

  2. سختی و رشد
رشد انســان در سختی هاست. خداوند 
او را به گونــه ای آفریده اســت که مثل 

فلسفه سختی های زندگی
مجلــــس پنجم

داستان تولد حضرت عیسی )علیه السالم( درس های زیادی دارد و به همین دلیل است که قرآن کریم آن را با ذکر بسیاری 
از جزئیات برای ما تعریف کرده است. یکی از این درس ها به سختی هایی مربوط می شود که مادر این پیامبر بزرگ خدا در 
تولد او تحمل نمود؛ سختی هایی منحصر به فرد که برای هیچ زن دیگری سابقه نداشت و او را تا جایی پیش برد که به خداوند 
عرضه داشت: »اى كاش پيش از اين مرده بودم، و به كلى فراموش مى شدم!«.  ولی تحمل این سختی های طاقت فرسا او را 
به مرتبه ای رساند که فرشتگانش به او گفتند: »اى مريم! خدا تو را برگزيده و پاك ساخته؛ و بر تمام زنان جهان، برترى داده 
است«.  این قاعده ای است که همیشه و دربارة همة انسان ها جریان دارد. داستان مریم )علیها السالم( به ما هشدار می دهد 
که هیچ چیز باارزشی بدون سختی به دست نمی آید و هرچه سختی ها بیشتر باشد، دستاورد آن ارزشمندتر خواهد بود. 

نکته هایی را دربارة این سنت هستی مرور می کنیم.

  ابوذر کمال
 نویسنده و پژوهشگر

1

2
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سختی ها نیز مهم است. نباید با ضعف و 
وادادگی با سختی ها روبه رو شد و از ابتدا 
خود را زمین خورده و ناتوان فرض کرد. 
انسان دیندار با اتکا به خداوند، در همة 
دشواری ها امیدش را از دست نمی دهد 
و در رفتار و گفتارش نیز به گونه ای عمل 
می کند که روحیه اش تضعیف نشود و 
به جای گالیه و نالیدن، سعی می کند از 
الفاظ مثبت و امیدبخش استفاده کند. 
یکی از بهترین عادت ها هنگام سختی ها، 
یاد کردن خداوند و ذکر گفتن اســت؛ 
البته ذکر با توجه. امــام امیرالمؤمنین 
)علیه السالم( توصیه فرموده اند که: »در 
هر ســختی ای بگو: ال حول و ال قّوة ااّل 
باهلل العلّی العظیم، کــه این تو را کفایت 

می کند«. 9
نکتة آخر اینکه در برابر ســختی ها باید 
زیبا و شایسته رفتار کرد. امیرالمؤمنین 
)علیه الســالم( فرموده اند: »از بی تابی 
بپرهیزید؛ چراکه امید را قطع و عمل را 
تضعیف می کند و انــدوه به بار می آورد. 
در برابر هر مشکلی دو راه در پیش داری: 
یا چاره دارد که باید چاره اندیشی کنی یا 

ندارد که باید شکیبایی  ورزی«. 10

   پی نوشت

1. مریم: 23.
2. آل عمران: 42.

3. بلد: 4.
4. بحاراألنوار، ج81، ص195.

5. نهج البالغه، خطبه 192.
6. بحاراألنوار، ج81، ص195.

7. الکافی، ج2، ص252.
8. بحاراألنوار، ج78، ص374.

9. همان، ج77، ص270.
10. همان، ج82، ص144.

   3. تناسب سختی ها با انسان ها
هر کسی به نسبت توانش و مسئولیت و 
مأموریتی که بر عهده دارد، با سختی ها 
رودررو می شود. سختی های پیامبران 
بیش از ســختی هایی است که دیگران 
می کشــند و به همین ترتیب دیگران 
در زندگی خــود ســختی هایی دارند. 
امام صادق )علیه الســالم( فرموده اند: 
»ســخت ترین بالها را پیامبران دچار 
می شوند، پس از آن جانشــینان آنها و 
پیروانشان و سپس به ترتیب کسانی که 
نزد خدا مقامی ارجمندتر دارند«. 7 به این 
ترتیب هرچه ایمان انسان بیشتر می شود، 
امتحانات او دشوارتر و بالهای او بیشتر 
می شوند، درنتیجه قلب و روح او بزرگ تر 
و صاف تر می شوند. به همین دلیل بالها و 
مشکالتی که افراد در زندگی با آن مواجه 
می شوند، متفاوت اســت. البته خداوند 
خارج از طاقت کسی به او بال نمی دهد. 
هرچه انســان ظرفیت بیشتری داشته 
باشد، برای پشت سر گذاشتن امتحانات 
مهم تری برگزیده می شــود تا اینکه به 
باالترین درجه های معنوی برسد و هرچه 
بیشتر از لذت نزدیکی به خداوند و اولیا او 

بهره مند شود.

  4. مهارت تحمل سختی
نکتة مهم در مهارت تحمل سختی ها، این 
است که هرچه انسان به جنبة پنهان این 
سختی ها توجه کند که همان رحمت و 
لطف خداوند است و نتیجه اش درنهایت 
به انسان خواهد رسید، تحمل سختی ها، 
آسان تر، بلکه شــیرین تر می شود. امام 
عسکری )علیه السالم( فرمودند: »هیچ 
بال و سختی ای نیست مگر آنکه نعمتی 
از ســوی خداوند آن را در میان گرفته 
است«. 8 عالوه بر این، برخورد انسان با 

آهن در کورة مشــکالت گداخته شود، 
ناخالصی هایــش گرفتــه و در نهایت 
آب دیده شــود. انسان آســایش طلب، 
ساخته نمی شود. »نازپرورده تنعم نبرد 
راه به عشق«. البته منظور از این سختی، 
ریاضت و سخت گیری های آزاردهنده و 
مخّرب نیست؛ بلکه نامالیماتی است که 
از آغاز زندگی و حتی مدتی قبل از تولد، 
با انسان همراه می شود. این وضعیت به 
این دلیل برای انسان رقم خورده است 
که جان و روح او را قدرت و قّوت ببخشد. 
امیرالمؤمنین )علیه السالم( فرمودند: 
»خداوند بندگانش را با انواع سختی ها 
می آزماید و با رنج و کوشش های گوناگون 
به بندگی وادارشــان می سازد و به انواع 
ناخوشــایندها امتحانشــان می کند تا 
خودبزرگ بینی را از دل هایشان بیرون 
کند و فروتنی را در جان هایشــان جای 
دهد و این را درهایی قرار دهد گشــوده 
به سوی فضل و بخشش خود و وسایلی 
آماده برای گذشت و آمرزش خویش«.5  
این ســخن دقیقاً به معنای رشد یافتن 
انســان در تحمــل سختی-هاســت؛ 
همان گونه که غذا بدن انســان را رشد 
می دهد. پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( 
فرمودند: »خداوند بندة مؤمن خود را با بال 
و گرفتاری تغذیه می کند، همچنان که 

مادر فرزند خود را با شیر«.6 
با ایــن حســاب، اوالً باید به ســمت 
سختی هایی رفت که برای انسان رشد 
بیشتری داشته باشند و ثانیاً اگر احساس 
می کنیم که از سختی ها بهره ای نمی بریم 
و تحمل دشــواری های زندگی برای ما 
رشــد و قدرتی نمی آورد، در خودمان و 
در چگونگی مواجه شدنمان با سختی ها 
دقت کنیم و ضعف های خود را بیابیم و 

برطرف سازیم.
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   ویژگی جامعة ایمانی 
بر اســاس مبانی جامعه شناسی ماّدی، 
نیازهای طبیعی و ضروری انسان ها، آنها 
را دور هم جمع کرده است تا مشکالت 
خود را به صورت جمعی حل کنند. اما 
در شــکل گیری جامعة ایمانی، ارتباط 
مؤمنان با امام، محور است و باید روابطی 
که با امام در عوالم قبل داشته ایم، در این 
دنیا احیا و بسط و نشر دهیم. قرآن تأکید 
می کند که: »يَِصلُوَن ما أََمــَر اهلُل بِِه أَْن 
يُوَصل«3یا »يَْقَطُعوَن ما أََمَر اهللُ«4. آنچه 
خدا دستور داده که به آن پیوند بخورید، 
همان ارتباط خاص بین مؤمنین و ولّی 

 خداست. 

   تفاوت روابط ظلمانی و نورانی
حقیقت روابط اجتماعی، حقیقتی عینی 
و واقعی اســت؛ هرچند ملموس نباشد. 
اگر بخواهیم از طریق شــبکة اینترنت با 
همدیگر ارتباط برقرار کنیم، حتی اگر به 
اندازة یک اتاق با هم فاصله داشته باشیم، 

باید این رابطه از یک شبکة مرکزی عبور 
کند. حقیقت روابط انسانی نیز از شبکه ای 
عبور می کند که یا نورانی است یا ظلمانی. 
گاهی رابطة ظلمانی شــکل می گیرد؛ 
مثل رابطه ای که بر مبنای یک نگاه حرام 
ایجاد شــده؛ زیرا به تعبیر روایات، نگاه 
حرام تیری است از تیرهای ابلیس که به 
قلب می رسد.3 اما چنانچه رابطه بر محور 
محبت خدا بود، رابطة نورانی می شود؛ مثاًل 
وقتی فرزند به پدر و مادر نگاه محبت آمیز 

می کند، ثواب یک حج کامل دارد.
حتی در معرفت شناسی، همین که انسان 
شروع به فکر و تأمل می کند و می خواهد 
از طبیعت آگاهی  پیدا کند، یا در شبکة 
ياطيَن  شــیطان قرار می گیرد: »إِنَّ الشَّ
لَُيوُحوَن إِلى  أَْولِيائِِهم« 5یا در شبکة نبی 
اکرم )صلی اهلل علیه و آله(. لذا انسان یا 
عالم را ظلمانی می فهمد یا نورانی. یک 
طرف ظلمانِی ظلمانی، یک سو، نورانِی 
نورانی: »الُمؤِمُن یَْنُظُر بِنوراهللِ«.6 مؤمن 
حتی به طبیعت هم با نور الهی می نگرد. 

تفکر ما تابع انگیزه هایمان است و اینکه 
کجای عالم قرار گرفته باشیم. در روایات 
دارد که قلب انسان دو گوش دارد شبیه 
گوش ظاهری که در یکی شیطان و در 
دیگری فرشته می دمد. این روایت کاماًل 

واقعی است. 

   قطب هر جامعه، امام آن جامعه 
است

در جامعة الهــی، هم فکری، همکاری و 
همدلی افراد پیرامون امام شکل می گیرد 
و دغدغه هایشان، دغدغه های ولیّ شان 
است. این همدلی بین جامعة مؤمنان، 
ارزش ها و ضدارزش های مشــترک را 
شــکل می دهد. بر همین اساس است 
که: »الَحُق َمَع َعلــی یَدوُر َمَعه َحیُث ما 
دار«7 اگر جامعه حــول امام بود، همان 
حــق در جامعه ظهور پیــدا می کند و 
چنانچه حول ولّی باطــل بود، او ظهور 
پیدا می کند. آنچه در جامعه می بینیم، 
در واقع تجسد روح امام آن جامعه است. 

حضور امام )ع( 
در روابط فردی و اجتامعی

همة مخلوقات، از جمله ما، با خدا ارتباط وسیعی داریم. خداوند متعال از رگ گردن )ق: 16( و قلب ما، به ما نزدیک تر است 
)انفال: 24(. این ارتباط در منزلت پایین تری بین مؤمنان و اولیا الهی حول محور نبی اکرم و اهل بیتشان )علیهم السالم( 
برقرار می شود. این ارتباط از عوالم گذشته شروع شده، و هم نور مؤمنان از شعاع نور آنهاست و هم روحشان از روح آنها؛ 
چنان که در روایتی فرموده اند: »اّن روح المؤمن أشد إتصاالً بِروِح اهلل ِمن ُشعاع الَشمس إلی الَشمس«   طینتشان نیز از 
طینت آنهاست: »شیعتنا ُخِلقوا ِمْن فاضِل طینتنا«.  ما در مسیر خلقتمان با نبی اکرم و اهل بیت )علیهم السالم( ارتباط 

داشته ایم و این سیر در آینده هم ادامه خواهد داشت. 

حجت االسالم و المسلمین 
استاد مهدی میرباقری

2
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قطع می شود؛ منتها نه والیت کلی، بلکه 
رشته ای از والیت که از طریق آن مؤمن 
به شما می رسید. در روایت داریم که اگر 
زیارت ما برای شما مقدور نبود، به زیارت 

شیعیان بروید که زیارت ماست.
وقتی شما نیاز اقتصادی جامعه را سامان 
می دهید، اگــر این نیاز حــول والیت 
شکل نگیرد، مصداق قطع رحم به شمار 
می رود؛ زیرا قطع رشــته ای است که: 
»أََمَر اهللُ بِه أْن یوَصل«10. بنابراین رابطة 
هدایت از اینجا برداشــته می شود. در 
حالی که اگر نظام معیشتشــان حول 
امام باشــد، نوع خورد و خوراک، داد و 
ستد، نیاز و ارضائشــان و... در ارتباط با 
امام شــکل می گیرد و نورانی می شود. 
در شهرســازی نیز که نماد همدلی و 
همفکری و همکاری جامعه است، چنین 
چیزی رخ می دهد. درنتیجه بر خالف 
محور شــیطانی که روابــط اجتماعِی 
ظلمانی را بر اســاس حرص و حسد و 
بخل شــکل می دهد، ایثار و فداکاری 

محور روابط اجتماعی می شود. 
بر خــالف کســانی کــه معتقدند با 
انگیزه های معنوی نمی تــوان جامعه 
ساخت، چون قابل اندازه گیری نیست، 
جامعة مؤمنان تمدنش حول امام شکل 
می گیرد و اوج آن، در عصر ظهور اتفاق 
می افتد. ائمه »ارکان البالد« هســتند، 
و مقصود فقط بالد معنوی نیســت؛ لذا 
در روایات بلداالمین بــه پیامبر تعبیر 
شده است. اینکه حضرت فرمودند: »أنا 
َمدینُه الِعلم َو َعلٌی بابُها« واقعاً حضرت 
مدینه اســت. وقتی این مدینه تحقق 
پیدا می کند، می شــود مدینة فاضله؛ و 
این مدینه، هم در این دنیا و هم در عوالم 

بعدی وجود دارد. 

را در چهرة مــن می بینند؛ در حالی که 
هیچ اتفاقی برایم نیفتاده است. حضرت 
فرمود: »ای جابر، خداونــد مؤمنان را 
از طینت بهشــت آفرید، و وقتی از روح 
خــودش در آدم دمید، نســیمی از آن 
 را در مؤمنان دمید. مؤمــن برادر پدر و 
مادرِی مؤمن است. وقتی روحی از روح ها 
محزون می شود، سایر روح ها هم ناراحت 

می شود«.9

   صله رحم حقیقی
مهم ترین رحمی را که خدا دستور داده 
به آن پیوند بخوریم، امام اســت. علت 
وجوب صلــه رحم این اســت که امام 
رحمتی است که رشتة رحمت پیوستة 
خدا با ماســت و هیچ وقــت از ما جدا 
نمی شود و ما مأمور به پیوند با او هستیم 
و باید همة روابطمان را در ارتباط با امام 
شکل دهیم و حفظ کنیم. لذا اگر مؤمن 
رابطة خود را با مؤمن بشکند، در روایت 
داریم که والیت ائمه )علیهم السالم( از او 

   رابطــه ای عمیق تــر از رابطة 
والدین و فرزندان

عمیق تر از رابطة فرزندان و پدر و مادر، 
رابطة دو مؤمن اســت. معاویه بن عمار 
به امام صادق )ع( عــرض کرد: منظور 
این حدیث چیست: »مؤمن با نور الهی 
نگاه می کنــد، پس از فراســت مؤمن 
بپرهیزیــد.«؟ حضرت فرمــود: »خدا 
مؤمن را از نور خــودش آفریده و آنها را 
در رحمت خود فرو برده اســت و آنان 
رنگ رحمت الهی به خود گرفته اند. او 
در روزی که خــودش را معرفی کرد، از 
مؤمنان نسبت به معرفت الهی و والیت ما 
میثاق گرفته است«. بعد حضرت فرمود: 
»مؤمن با مؤمن دیگر برادر است از یک 
پدر و مادر، نور برای مؤمن به منزلة پدر 
است و رحمت به منزلة مادر. از آن نوری 

که آفریده شده، با همان نور می بیند«.8
جابربن یزید به امام باقر )ع( عرض کرد: 
من بعضی اوقات محزون می شوم و این 
حزن به حدی اســت که اهل بیتم آن 

   پی نوشت
1. الكافي، ج 2، ص166.

2. بحار األنوار، ج 53، 
ص303.

3.رعد: 21
4. رعد: 25

5. الكافي، ج 5، ص559.
6. بصائر الدرجات في 

فضائل آل محمد، ج 1، 
ص80.

7. بحار األنوار، ج 28، 
ص368.

8. بصائر الدرجات في 
فضائل آل محمد، ج 1، 

ص80.
9. الكافي، ج 2، ص166.

10. انعام: 121
)بقره: 27(
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سنت های هدایت، 
انحراف و بخشش

َربََّنا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتَنا َو َهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمًة إِنََّك 
اُب1 أَنَت اْلَوهَّ

]و مى گويند:[ پــروردگارا! دل هايمــان را پس از آنكه 
هدايتمان فرمــودى، منحرف مكن، و از ســوى خود 

رحمتى بر ما ببخش؛ زيرا تو بسيار بخشنده اى.
اولین نکته ای که در این آیه شریفه به چشم می خورد، 
امکان انحراف انسانی است که هدایت شده است. اما نکتة 
ظریف تر وقتی خود را نشان می دهد که از خود بپرسیم: 
چرا از خــدا می خواهیم که ما را منحــرف نکند؟ مگر 

خداوند باعث انحراف انسان مؤمن می شود؟
جواب این است که خدا کسی را منحرف نمی کند، بلکه 
در نظام خلقت و تدبیر الهی، سنت هایی وجود دارد که 
هر عمل ما را به نتیجة مشــخصی پیوند می زند. یعنی 
همان طور که بر اساس ســنت  الهی، کار نیک، بازتاب 
نیک دارد، برخی کارها ممکن اســت انسانی را که قباًل 
هدایت شده بود، دچار غفلت و انحراف سازد. درحقیقت 
این سنت های خداوند است که ما را پیش می برد، اما به 
خود ما بستگی دارد که در چه سنتی از سنت های الهی 

قرار بگیریم. 
نکتة اصلی اینجاســت که از خداوند می خواهیم اگر به 
خاطر کار خطایی، قرار است بر اساس سنت الهی، راه را 
گم کنیم و در انحراف پیش رویم، خداوند بخشش خود را 
شامل حال ما کند و درحقیقت مشمول تحقق یک سنت 
الهی دیگر، یعنی بخشش شویم و به انحراف دچار نشویم.

پیام مهم دیگری که می توان از این آیه شریفه و از نکتة 
آخر، برداشت نمود این است که هر کدام از ما در روابط 
اجتماعی مان و نسبت به دیگران، به همین ترتیب عمل 
کنیم؛ یعنی در کنار ســخت گیری نســبت به قواعد و 
مقررات اجتماعی و توقعاتی که از دیگران داریم، جایی 
هم برای مدارای مهربانانه بگذاریم و قدرت گذشــت از 

خطاهای دیگران را به دست آوریم. 

سخنان محکم و متشابه

َكاَمٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َو أَُخُر  ُهَو الَِّذى أَنزََل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه َءاَياٌت محُّ

ا الَِّذيَن ىِف ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء  ُمَتَشاِبَهاٌت َفأَمَّ
اْلِفْتَنِة َو اْبِتَغاَء َتأِْويِله1

اوســت كه اين كتاب را بر تو نازل كرد كه بخشى از آن 
كتاب، آيات محكم است ]كه كلماتش صريح و معانى اش 
روشن است [. آنها اصل و اساس كتاب اند، و بخشى ديگر 
آيات متشابه است ]كه كلماتش غيرصريح و معانى اش 
مختلف و گوناگون اســت و جز به وســيله آيات محكم 
و روايات استوار تفسير نمى شــود[. ولى كسانى كه در 
قلوبشان انحراف ]از هدايت الهى [ است، براى فتنه انگيزى 
و طلب تفسيِر ]نادرست و به ترديد انداختن مردم و گمراه 

كردن آنان [ از آيات متشابهش پيروى مى كنند.
عالوه بر پیام اولیه  این آیه شریفه که در مورد قرآن کریم 
است، می توان قاعده ای دربارة همة سخنان درست که 
حقیقتی را بیان می کنند، از این آیه به دست آورد. قاعده 
این است که سخنان متشــابه را باید فقط با استفاده از 
سخنان محکم فهمید و تفســیر نمود. به ویژه در مورد 
سخنان اهل بیت )ع(، نمی توان دربارة روایات و مقصود 
آنها، بدون توجه به یکدیگر و بدون استفاده از اصول محکم 
و واضح، قضاوت کرد. این کار از عهدة کسانی برمی آید که 

از قدرت علمی الزم در این مورد برخوردار باشند.
این قاعده نه تنها در مورد سخنان اهل بیت )ع( که حتی در 
مورد افراد معمولی قابل استفاده است؛ چراکه هر فردی 
ممکن اســت حرف  مبهم یا دوپهلویی زده باشد که برای 
قضاوت دربارة آن الزم باشــد به حرف های محکم و نظر 
اصلی او مراجعه شــود. توجه کنید که بسیاری از دعواها 
و کدورت ها بین افراد، حاصل سوءتفاهم هایی است که به 
همین سخنان متشابه آنها برمی گردد. پیام این آیه غیر از 
آنچه مستقیماً به خود قرآن مربوط می شود و در جای خود 
بسیار مهم است، تذکری به همة ماست که سخنان متشابه 
را چه در فضای اجتماعی و سیاســی و مذهبی و چه در 
خانواده و فامیل و دوستان، مایة اختالف و جنجال نسازیم.

سوژه سخن2سوژه سخن 1

   پی نوشت
1.  )آل عمران: 7(.

   پی نوشت
1.  )آل عمران: 8(
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قدرِت نهفته در نیت ها

َقْد َكاَن لَُكْم َءاَيٌة ىِف ِفَئَتنِي اْلَتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُل ىِف َسِبيِل اللَِّه َو أُْخَرى  

ْثَلْيِهْم رَأَْى اْلَعنِي َو اللَُّه ُيَؤيُِّد ِبَنْرِِه َمن َيَشاُء إِنَّ ىِف  َكاِفرٌَة َيرَْوَنُهم مِّ
1 َذالَِك لَِعربًَة ّلُْوىِل اْلَْبَرِ

تحقيقاً براى شما در دو گروهى كه با هم روبه رو شدند، 
نشانه اى بود. گروهى در راه خدا مى جنگيدند، و گروه 
ديگر كافر بودند، كه اهل ايمان را به چشم خويش دو 
برابر مى ديدند. و خدا هر كــه را بخواهد با يارى خود 
تأييد مى كند. مسلّماً در اين، عبرتى براى دارندگان 

بصيرت است.
این آیه شریفه به جنگ بدر و امدادهای غیبی اشاره 
دارد که به پیروزی مسلمانان منجر شد؛ امدادهایی که 
البته به آن جنگ محدود نبود و نیست. در هر زمانی، 
هنگامی که دو گروه با وضعیتی که در آیه اشاره شده 
است، در مقابل هم قرار می گیرند، یاری خداوند از راه 
می رسد و به گروهی که حقیقت را پذیرفته اند و برای 
آن می جنگند، قدرت و نیروی مضاعف می بخشــد و 
دشمنانشان را از آنها می ترساند و کنار می زند. اما این 

یاری الهی، مخصوص میدان جنگ سخت نیست.
مصادیق این آیه را در همة میدان ها و نبردها، اعم از 
نظامی و اقتصادی و علمی و فرهنگی می توان تصور 
نمود. گاه حتی دو طرفی که با یکدیگر روبه رو شده اند، 
صرفاً در حال رقابتند، نه جنگ و جدال. در اینجا باز 
هم می توان حکم کرد: طرفــی که برای هدفی واالتر 
تالش می کند، طرفی که کمتــر حق را زیر پا بگذارد 
و مسیرش بیشــتر با اهداف خلقت و رشد انسان ها 

هماهنگ باشد، قدرت بیشتری خواهد داشت. 
باید گفت در جای جای زندگی روزمرة ما، هر کاری که 
از ما سر می زند، به همان میزان که برای خدا باشد و 
از باطل فاصله داشته باشد، امدادهای غیبی را همراه 
خواهد داشت و همان طور که در این آیه شریفه آمده 
است، مهر تأیید الهی بر آن می نشیند. حال آیا ممکن 

است چنین کاری به شکست بینجامد؟

نادیده گرفنت حقیقت و 
سوخنت در دارایی ها

َن اللَِّه َشيًئا  إِنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ لَن ُتْغنىِ  َعْنُهْم أَْمَواُلُهْم َو اَل أَْواَلُدُهم مِّ
َو أُْولَئَك ُهْم َوُقوُد النَّاِر1

يقيناً اموال و فرزندان كافران هرگز چيزى از ]عذاب [ خدا 
را از آنان برطرف نمى كند؛ و اينانند كه آتشگيره آتش اند.

این آیه شریفه از وضعیتی سخن می گوید که کافران 
دچار آن می شوند؛ آنها به دارایی های دنیا دل می بندند 
به این امید که آنها را از خداوند بی نیاز کند، اما نه تنها 
بی نیاز نمی شــوند، که تمام وجودشان غرق سختی و 

عذاب می شود. این اتفاق چرا و چگونه می افتد؟ 
کسی که کفر دارد، یعنی حق را نادیده می گیرد )حتی 
اگر کافر اصطالحی نباشد(، سعی می کند این کمبود 
حقیقت و فاصله ای را که از خداوند گرفته است، با پول 
و شــلوغ کردن دور و برش و افزودن قدرت ماّدی اش 
جبران کند؛ غافل از اینکه جان او با پروردگار و خالقش 
پیوندی دیرینه دارد و به هر حال از این دوری و غفلت، 
به رنج می افتد و از این غربت و نــداری بزرگ، عذاب 
می کشــد. در این حال، دارایی های او مایه سختی و 
گرفتاری اش می شــود و بر رنج درونی اش می افزایند، 
بلکه این آتش از نهان جان او شــعله می گیرد. گویی 
وجود او به خاطر کفرش، به هیزمی تبدیل شــده که 

خودش را در آتش حسرت و بیچارگی می سوزاند.
در نقطة مقابل، کســانی که حقیقــت را می پذیرند و 
آرامش خود را نه در مال و فرزند که در خالق همة آنها 
می جویند، در ُسرور و ســعادت روزگار می گذرانند؛ 
زیرا آنها نه تنها خدا را دارند، که دارایی های شــان هم 
برای آنها اسباب خیررسانی به دیگران و وسیلة کسب 
سعادت ابدی است. آنها هستند که واقعاً لذت دارایی ها 

را می چشند، هر قدر هم که کم باشد.
نکته ای که باید افزود اینکه کفر مراتبی دارد و ممکن 
است هر بار که چیزی از حقیقت را کتمان می کنیم یا 
نادیده می گیریم، به همان اندازه به پیامدهای کفر خود 

دچار شویم.

سوژه سخن4سوژه سخن3

   پی نوشت
1.  )آل عمران: 10(

   پی نوشت
1.   )آل عمران: 13(



   دربارة شاعر
عبدی کوفی از شاعران والیی و سینه چاک 
اهل بیت )علیهم السالم( است که به تعبیر 
سیدمحســن امین در اعیان الشیعه، جز در 
وصف ایشان شعری نسروده است. در مقام و 
شرف او همین بس که رئیس مکتب جعفری 
یعه َعلَُّموا  در حق او فرمودند: »یا َمْعَشَر الِشّ
أوالَدُکم ِشعَر الَعبدَیّ فأنَّه َعلی دیِن اهلل؛2 ای 
گروه شیعه! به فرزندانتان شعر عبدی  را یاد 
دهید، چراکه او بر دین و آیین خداست«. از 
تاریخ تولد او اطالع دقیقی در دست نیست، 
اما درگذشــت او در کتب بسیاری در سال 
120 هجری نقل شده است. در برخی منابع 
نیز مدت عمر او را هفتاد سال نوشته اند. از 
این دو نقل برمی آید که تولدش حدود سال 

پنجاه هجری بوده است.
برخی درگذشت او را در نودسالگی گفته اند. 
هم زمان با »ســیدحمیری« می زیســته و 
روابط ادبی با هم داشــته اند. سیدحمیری 
اشعار خود را بر او عرضه می داشته و از آرا وی 
در نقد و کمال شعر خویش بهره می گرفته 
است. در باب مدت عمر و تاریخ درگذشتش، 
اقوال دیگری هم گفته شــده اســت؛ مثل 
آنکه وفاتش را در سال 160 یا 170 یا 230 

هجری هم گفته اند. 
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به تعبیر روایات، ایام اهلل، ســه هنگامة 
»ظهور«، »رجعت« و »قیامت« است 
و در هر ســه روز، یوم الحسین )علیه 
السالم( محور است؛ زیرا در روز ظهور، 
شعار لشــکریان امام زمان )عّجل اهلل 
تعالی فرجه( »یا لثارات الحســین« 
خواهد بــود. در زمــان رجعت، اولین 
کســی که به دنیا باز خواهد گشــت، 
حضرت اباعبدهلل )علیه السالم( خواهد 
بود و روز قیامت نیز بهشتیان، زیر پرچم 
امام حسین )علیه السالم( گرد خواهند 

آمد.1
به دیگر تعبیر، تشیع را غدیر و عاشورا 
و مهدویت حفظ کرده است. ازاین رو 
شــعرای عرب که به عاشــورا و غدیر 
پرداخته اند، معمــوالً در ابیات پایانی 
به ظهــور حضرت حجــت و ظهور و 
بروز وعده های الهی اشــاره کرده اند. 
ذکر حکومــت جهانی حضرت مهدی 
)عّجل اهلل تعالی فرجه( در پایان اشعار 
عاشورایی، به شاعران معاصر اختصاص 
ندارد؛ بلکه شــاعران عهد ائمه اطهار 
)علیهم السالم( طالیه داران این گونه 
اشــعار بوده اند. از جملــه آنان عبدی 

کوفی است.

زمیـــــن را 
پر از عـــــدل و داد 

می کـــــند

حجت االسالم یاسر شریعتی
 مبلغ کشورهای عربی
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داد پر می کند و ریشة فتنه و انحراف را 
برخواهد َکند. 

یکی از مشهورترین تعابیر دربارة ظهور 
حضرت، تعبیر »َيَْلُ اْلَْرَض ِقْسطاً َو َعْداًل 
َكاَم ُمِلَئْت َجْوراً َو ُظْلاًم« است که با تعابیر 

مختلف در روایات آمده است؛ از جمله: 
»أما َوالله لََيغينب َعْنُكم مهديُكم َحتى َيقوُل 
الجاهُل منُكم: ما لله يف آِل ُمحمــد حاَجة، 

ثم َيقبل َكالشــهاِب الثاقِب َفَيْمَلؤها َعْدالً 

وقســطاً َكام ُمِلَئت َجوراً وظلاًم؛3 به  خدا 

قسم که روزی مهدی از امت شما غایب 
می شود تا آن زمان که جاهالنی از شما 
می گوینــد: خدا بــه آل محمد نیازی 
ندارد، پس آن حضرت ]مهدی )علیه 
السالم([ مانند شهاب ثاقب رو می آورد 
و زمین را پــر از عــدل و داد می کند، 
همان گونه که پر از ظلم و جور شــده 

است«. 
القاِئُد الُبَهِم الَشِوُس الُكامة إىل 

زِِب4 غاِة َعىل ُقبِّ الَكألِ الشَّ َحرِب الطُّ

ترجمه:
او رهبر شجاعان و حمله برنده به سوی 
طغیان کنندگان است و ریشة گیاهان 

خشن را می َکند.

   متن شعر
طلیعه این قصیــده با ایــن بیت آغاز 

می شود:
بُت بالرَّفِض َلاّم إن َمَنحُتُهم ُلقِّ

ُوّدي َوأحَسَن َما اّدعى ِبِه َلَقبي

ترجمه:
آن زمان کــه وال و محبتــم را به آنان 
]اهل بیــت )علیهم الســالم([ ارزانی 
داشــتم، ملقب به لقب »رافضی« شدم 

و چه لقب خوبی!
شاعر در ادامه، مصائب و بالیای اهل بیت 
عصمت و طهارت )علیهم  السالم( را به 
نظم درآورده اســت و در انتها به وعدة 

الهی و ظهور منجی اشاره می کند. 
َوالَعسكرينِي َواملَهدي قاِئُُهم

ذو األمِر الِبُس أثواِب الُهدى الَقَشب

ترجمه: حضرت مهدی، قائم آل محمد و 
صاحب االمر است. او که لباس برازنده و 

زیبای هدایت را بر تن دارد.
َمن َيأَلُ األرَض َعدالً َبعَد ما ُمأِلَت 

يِغ َوالَشَغبِ َجوراً َوَيقَمُع أهَل الزَّ

ترجمه:
همان کس که زمیــن را همان گونه که 
از ظلم و جور پر شده اســت، از عدل و 

زمیـــــن را 
پر از عـــــدل و داد 

می کـــــند

   پی نوشت
1. جمعي از نويسندگان مركز تخصصي مهدويت، فرات تا فرات، ص31.

2. محمدباقر مجلسی، بحاراألنوار، ج76، ص293.
3. شیخ صدوق، كمال الدين، ج2، ص341.

4. سیدمحسن امین، اعیان الشیعه، ج8، ص233.
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هســتند؛ اما اینکه اصاًل ظلم و گناهی 
نباشد، درست نیست؛ زیرا شاید شوهر در 
خانه به همسرش ظلم کند؛ اما آنچه مهم 
است قضاوت عادالنه در خصوص این ظلم 
می باشد و باالترین ظلمی که به حسب 
بعضی نقل ها صورت میگیرد این است که 

خود امام زمان )ع( به شهادت می رسد.

   پیشرفت علم در عصر ظهور
بر اساس روایتی بشــر تا زمان ظهور از 
بیســت و هفت بخش علم،  فقط به دو 
بخش آن دست پیدا می کند. در زمان 
ظهور، امام زمان کل آن بیســت و پنج 
بخش را به این دو بخش اضافه می کند. 
االن بشر از یک هکتار زمین، مثاًل 
ده تن گندم برداشت می کند، 
اما اگر علم آن گونه پیشرفت 
کرد، از یک هکتــار زمین 
ممکن است چند صد بلکه 
چند هزار تن گندم برداشت 
کند. آیا با ایــن مقدار گندمی 
که برداشــت خواهد شــد، باز هم 
گرسنه ای باقی خواهد ماند؟ امروزه 
حاکمان دنیا گندم هایشان را به دریا 
می ریزند تا قیمــت گندم  
پایین نــرود. آن زمان 

   ظلم و گناه در دوران ظهور
این گونه نیســت کــه در دوران ظهور، 
هیچ ظلمی واقع نشــود و مثاًل حتی در 
خانواده ها، هیچ کس بــه دیگری ظلم 
نکند. بلکه هیئــت حاکمه عادل و پاک 
است، و حّکام پاک هستند. تا انسان در 
دنیا هست، شــیاطین هم هستند. در 
روایت داریم که ابلیس کشته می شود، 
ولی شیاطین که کشته نمی شوند. ضمن 
اینکه نفس اماره نیز وجود دارد. انسان 
مادامی که در دنیا هست، گناه هم هست. 
امــروزه در بیشــتر کشــورهای دنیا، 
حاکمان ظالم بر ســر کار هســتند. در 

معــدود کشــورهایی حاکم 
عادل هست،  تازه آنها 

هم در بدنه شــان 
انســــان های 
غیرعــــادل 
زیادی وجود 
دارد. امــا در 

عصر امام زمان )ع( 
حّکام همــه عادل 

دیگر حاکمان این کارها را نمی کنند. 
در حکومت مهــدوی، افــراد به دنبال 
اشخاص مســتحق می گردند تا زکات 
مالشان را به آنها بپردازند؛ ولی حتی یک 
فقیر هم پیدا نمی کنند. چرا؟ چون جایی 
برای فقر باقی نمی ماند.  االن که علم یک 
مقدار پیشرفت کرده، می توانند جاده ها 
را با رادار کنترل کنند. اگر کسی خواست 
مثاًل دزدی یا کاری بکند، فوراً نیروهای 
نظامی و انتظامی حاضر می شوند و جلوی 
آن را می گیرند. حاال اگــر علم آن گونه 
پیشــرفت کند، همة منطقه ها زیر دید 
حاکمان می آید. در روایت دارد که یک 
خانم با همة زیورآالتش، در کمال امنیت، 
از شــرق عالم به غرب عالم می رود. چه 
اشــکالی دارد که تمام نقــاط زیر دید 
حاکمان صالح باشــد تا چنانچه کسی 
خواست به آن خانم تعرض کند، فوراً به 
او هشدار دهند و تکنولوژی طوری باشد 

که همان جا دستگیرش کنند؟ 
در آن زمــان تمام ســالح های مخرب 
کشتار جمعی و اشعه لیزر و ماوراء بنفش 
در خدمت حاکمان و امام زمان )ع( است. 
حضرت همة ســالح های ظالمانه را از 
بین می برد و فقط سالحی باقی می ماند 
که در میدان جنگ به کار می آید. تمام 
سالح های کشتارجمعی را با پیشرفت 
علمی خنثی می کنند و جنگ می شود 

جنگ مردانه و عادالنه. 
پس اگر فقط از زاویة دانش به عصر ظهور 
بنگریم، مواردی کــه در روایات به آنها 
اشاره شــده، هیچ تعجبی ندارد و غلو و 
مبالغه  نیست. همه تحلیل عقلی و علمی 
خیلی ساده ای دارد. آیه 55 سورة مبارکة 
نور، مختصات آن جامعه را معرفی کرده 
است: »َوَعَد اللَُّه الَّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا 

الِحاِت لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم يِف اْلَرِْض...«.  الصَّ

سؤال اعتقادی
آیا در زمان حکومت امام زمان هیچ گناهی منی شود؟

حجت االسالم والمسلمین محمدرضا محمدی 
استاد حوزه
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طرح درس دانش آموزی
نام درس: امام زمان)عج( کجای زندگی مونه؟

موضوع: جایگاه و نقش امام زمان در خلقت و زندگی دنیایی

دانیال شاهی
 نویسنده و مبلغ مدارس

هدف کلی: دانش آموزان پسر مقطع 
راهنمایی )کالس ششم تا نهم( با جایگاه امام زمان 
)عّجل اهلل تعالی فرجه( و نقش ایشــان در زندگی 

آشنا می شوند.
روش های بیــان مفاهیم دینی: اســتفاده از 
قالب های پرسش و پاسخ، شــعر، داستان، مسابقة 

گروهی، تمثیل.

تکنیک های آماده سازی کالس 
برای سخنرانی:

سکوت طوالنی قبل از شروع صحبت، دست دادن با 
دانش آموزان، تغییر چینش صندلی ها، پرسیدن نام و 

شغل پدر دانش آموزان و ...

گفتگوی ورودی کالس به همراه 
معرفی اجمالی:

مربی: به نــام خدایی کــه رحمان و رحیم اســت       
کالمش نور و پیغامش.....؟؟ )عظیم است(

بچه ها باید حدس بزنند.
بچه ها من ............... هستم، از شهر ......... اومدم اینجا. 

قراره چند دقیقه ای رو با همدیگه بگذرونیم.

طرح موضوع )در قالب معما یا ...(
می خوایم در مورد یه آقای عزیــزی حرف بزنیم که 
به خیلی از پیامبران الهی شــباهت داره. من چندتا 
از شــباهت هاش رو می گم، شما بگید اون آقای عزیز 

کی هست.
مثل حضرت  هابیل )علیه السالم( که برادرش، ایشان 
را کشت، نزدیک ترین افراد به این آقا، قصد کشتنش را 

داشتند )جعفر کذاب عموی امام(.
مثل حضرت شیث )علیه السالم( که اجازه نداشتند 
علم خود را آشکار کنند، ایشــان هم تا وقت معّینی 

اجازه ندارند علم خود را آشکار کنند.
مثل حضرت ابراهیم )علیه السالم( در یک روز به قدری 
رشد کردند که دیگران در یک هفته رشد می کنند و در 
یک هفته به قدری رشد کردند که دیگران در یک ماه، 
و در یک ماه به قدری که دیگران در یک سال... ایشان 

هم به همین صورت رشد کردند.
مثل حضرت عیسی )علیه السالم( که در مورد به دنیا 
آمدن، فوت یا کشته شــدنش اختالف پیش آمد، در 

مورد ایشان هم اختالف پیش آمد.
مثل حضرت اسماعیل )علیه السالم( که به آمدنشان 

بشارت داده شد، قبل از والدتش بشارت داده شد.
مثل حضرت نوح )علیه الســالم( کــه عمر طوالنی 

داشتند، ایشان هم عمر طوالنی دارند.
و درنهایت شبیه ترین مردم از جهت ظاهر و اخالق و 
خوبی به پیامبر اسالم حضرت محمد )صلی اهلل علیه 

و آله( است.

1

2

3

4
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جذاب سازی با ترسیم فضای بعد 
از ظهور

یک نمودار خطی کشــیده شود، یک 
طرف نوشته شود: خلقت حضرت آدم، 
طرف دیگر نوشته شــود: ظهور امام 

زمان )عّجل اله تعالی فرجه(.
کی می دونه از زمان خلقت حضرت آدم 
)علیه السالم( تا ظهور امام زمان )عّجل 

اهلل تعالی فرجه( چنــد درصد از علوم 
کشف میشه؟ )دو حرف از هفتاد و دو 

حرف، یعنی سه چهار درصد(
کی می دونه اون نود و شــش درصد 

بقیه اش را کی داره؟
کی می تونه بدون داشــتن مدرک و 
شــاهد و دلیلی، فقط با نگاه کردن به 
کف دستش حقیقت را بفهمه؟ )ویژگی 

قضات در زمان ظهور(
 کیــا طــی االرض بلدنــد؟ کیا طی 
السحاب بلدند؟ )از وسایل نقلیه زمان 

ظهور(
کیا بلدند جوری کشــاورزی کنن که 
محصوالت چندین و چند برابر بیشتر 
و ســریع تر رشــد کنن تا فقر از بین 

ببره؟

اقناع اندیشه
بچه ها یه باغبان بــرای اینکه 

بتونه یک باغی درســت کنــه و ازش 
مراقبت کنه، زحمت های خیلی زیادی 
می کشــه. ولی خب باغش فایده های 
زیادی هم داره. یکــی از فایده هاش را 
من می گم، بقیه اش را شما بگید. من 
یکی یکی می نویســم: محل آسایش 
و زندگی پرنده هــا. محل زندگی انواع 
موجودات خاکی. محل رشــد گل ها و 
چمن ها و علف ها. محل رشد درخت ها. 

ســایه هایی کــه از درخت ها برای 
اســتراحت ایجاد میشه. میوه های 
باغ. محل زندگــی حیوان هایی مثل 
ســگ و گربه و ... محــل زندگی انواع 

حشرات و ...
به نظر شما هدف اصلی باغبان از ایجاد 
باغ، کدام بوده؟ اگر کدام فایده و هدف 
نبود، باغبان هیچ وقت آن باغ را درست 
نمی کرد و دیگر باغبانی هم نمی کرد؟ 
بله، میوه ها. تمامــی موجودات در باغ 
و برکات و فوایدی که در باغ هســت، 

همگی به خاطر وجــود میوه های باغ 
است. اگر میوه ای در کار نبود، هیچ کدام 

از آنها در کار نبودند.
امامان معصوم میوه هــای این جهان 
هســتند. به خاطر همین هاســت که 
خداوند جهان هستی را آفریده و تمامی 
انسان ها و غیرانسان ها به خاطر وجود 
ائمه اســت که وجود دارنــد. اگر امام 
معصومی بر روی زمین نبود، خداوند 
لحظه ای اجازه نمی داد این باغ وجود 

داشته باشد.

5

6

مسابقه: از دانش آموزان می خواهیم 
که دعای فرج را با لحن مناســب دعا )یا یک مولودی 
یا مداحی کوتاه و ساده ای را که از قبل تهیه کرده ایم( 
بلند بخواننــد و به بهتریــن فرد به انتخاب ســایر 

دانش آموزان جایزه داده شود.

تثبیت و نتیجه گیری به کمک شعر و دعا
78

شعر:
صد شاخه گل محمدی با صلوات

تقدیم امام عسگری در عتبات
جز حضرت مهدی نبود نایب او

آغاز امامتش درود و صلوات
 

یک منتقم از طواف حج می آید
با اسب، َو ذوالفقار کج می آید

آمین خدا برای اللهم
عّجل لولیک الفرج می آید

مربی: خدایا! ما را از یاران واقعی 
امام زمانمان قرار بده.     

بچه ها: آمین



سرانجام اعتراف کردند 
که تقیه نفاق نیست

آیندۀ جهان اسالم 
در دست سلفی ها است

روند شکل گیری گروه های 
تکفیری در جهان اسالم

سلفیه، مسئله ای است که هم اکنون در جهان اسالم توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. سلفیه را می توان از ابعاد 
مختلف جغرافیایی، سیاسی، فقهی، اعتقادی و غیره بررسی نمود. نگاه جریان شناسانه، یکی از ابعاد مهم در بررسی سلفیه 
است. این نگاه به ما در درک بهتر و دقیق تر جریان سلفیه در جهان اسالم یاری خواهد کرد تا رویکرد عالمانه تری را نسبت 
به آن اتخاذ نماییم. بدیهی است نیازمند تحقیقات مفصل دربارة این جریان جدی و مهم در جهان اسالم هستیم. آنچه در 
پی خواهد آمد، کوششی مختصر دربارة وضعیت حال و آینده جریان های سلفیه و بن مایه های فکری برخی از آنهاست. 
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آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی:

سلفی ها هامن 
اموی های شامی اند

حضرت امیر)علیه السالم(، برای روشن کردن 
مردم آن عصر از جریان جنگ صفین و نهروان 
و خوارج، نامه ای مرقــوم فرمودند. این نامه ها 
برای همیشه زنده است. اآلن آنچه در مباحث 
مربوط به داعشی و سلفی و تکفیری می گذرد، 
مشمول خطاب نامه های وجود مبارک حضرت 
امیر است. آنجا که  فرمود: »َو َکاَن بَْدُء أَْمِرنَا«؛ 
َّا الَْتَقْیَنا َو الَْقْوُم ِمْن  ابتدای امر ما این بود که »أَن
اِم«؛ ما با مردم شــام به حسب ظاهر  أَْهِل الشَّ
مسلمان و برادر بودیم، هیچ مشکلی نداشتیم. 
تعبیر »به حســب ظاهر« آن طوری که خود 
ابن ابی الحدید هم استنباط کرد، این است که 
حضرت نمی خواهد از واقعیت امر پرده بردارد؛ 
فرمود ما ظاهراً با هم مســلمان بودیم، چون 
باطناً دودمان اموی، اسالم نیاورده بودند. اآلن 
هم با این داعشــی ها و تکفیری ها و سلفی ها، 
آدم می تواند این گونه حــرف بزند؛ چرا که  در 
حقیقت اینها همان اموی های شــامی اند، که 
وجود مبــارک حضرت امیر فرمــود ظاهراً ما 

مشترکات فراوانی داریم.

آیت الله العظمی جعفر سبحانی:

دفاع از حقانیت اهل بیت)علیه 
السالم( و مذهب شیعه برای حوزویان 

واجب عینی است

در شرایط حساســی از لحاظ هجمه های دشمنان در فضای 
مجازی علیه دین، اســالم و شــیعه قرار داریم و حتی این 
هجمه ها قابل مقایســه با گذشته نیست. در چنین شرایطی 
فکر نمی کنم اشــتغال به غیر علم کالم و رشــته های دیگر، 
جایز باشد. در گذشته شــهید مطهری یک نفر بیشتر نبود و 
بار پاسخ گویی به شبهات را از طریق اقامۀ برهان و استدالل بر 
دوش می کشید؛ اما مأیوس نیستیم و خدا مثل او را از همین 
حوزۀ مرحوم آیت اهلل حائری یزدی -که خود دانش آموختۀ آن 

بود- به جامعه اسالمی عنایت خواهد کرد.
الزم است از افرادی که در تربیت دانش پژوهان علم کالم نقش 
داشــته اند و نهال را به درخت تنومند تبدیل کردند -که در 
سراسر کشور این درخت شاخه شاخه شده و در حال ثمردهی 

است- قدردانی و تشکر کنم؛ این حرکت مایۀ افتخار است.
ســلفی گری در کشور زیاد شــده اســت. اینها در ظاهر نام 
»ســلفی« دارند؛ ولی در درون ضد شــیعه می باشند. فکر 
سلفی گری را عربستان گسترش می دهد و هدف آنها مبارزه 
با مذهب شیعه است؛ بنابراین در این اوضاع و احوال، دفاع از 
اهل بیت)علیه السالم( و شیعه، برای دانش پژوهان علم کالم و 

حوزویان واجب عینی می شود.

* بیانات در پنجمین گردهمایی دانش آموختگان مرکز تخصصی 
کالم اسالمی، 1396/02/14.
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در تاریخ و فرهنگ اســالمی، ســلفیه 
نامی شــناخته شده اســت. سلفیه در 
لغت به معنــای »اول آمدن و ماندن در 
گذشته« است و در اصطالح به گروهی 
از مسلمانان گفته می شــود که خود را 
پیرو سلف صالح دانســته و در اعمال و 
اعتقادات، خود را تابع پیامبر، صحابه و 
تابعین می دانند. این تفکر معتقد است 
که عقاید اســالمی را تنها و تنها باید از 
کتاب و سنت نبوی فرا گرفت. سلفیه با 
استناد به احادیثی همچون »ما قضی به 
الصالحون« معتقدند چنانچه حکمی از 
کتاب و سنت وجود نداشت، اقوال سلف، 

مرجع نهایی شمرده می شود. 
سلفیان بیشــتر در مکتب حنبلی قابل 
ردیابی هستند. با این حال، در سده هاي 
4-6ق، تعبير ســلفيه به عنوان معادلي 
بــراي اصحــاب حديث نه تنهــا براي 
اهل سنت كه براي اخباريان شيعه نيز 
كاربردي محدود داشته است. اما از قرن 

8ق، اصطالح »سلفيه« به عنوان مذهب 
سلف در تقابل با مذاهب شناخته شده 
در جهان اسالم-اعم از مذاهب كالمي 

و مذاهب فقهي- شناخته شد. 
بــا حمله مغــول، جهان اســالم دچار 
تشویش شد و در این شرایط ابن تیمیه 
در قرن هفتم با نگارش کتاب »الفتوی 
الحمویة الکربی یا العقیدة الحمویة الکربی« 

باب جدیدی از مفهوم ســلفیه را وارد 
ادبیات دینی نمــود. او تعریفی خاص از 
سلف ارائه داد. در نظر ابن تیمیه، سلف 
شــامل صحابه، تابعین و علمای مورد 
اعتماد اصحاب تا پایان قرن سوم می شد. 
او برای اثبات سخن خود به حدیث »خیر 
القرون قرنی ثم یلونی ثم یلونی« که در 
صحیح بخاری آمده است، استناد کرد و 
گفت: پیامبر بهترین قرن را قرن خویش 
نامیده است که نشان می دهد بهترین 

فهم از آن همان قرن است. 
مرحله ســوم در تطور مفهوم ســلف، 

هم زمان با فروپاشــی عثمانی در جهان 
اهل سنت روی داد. در این دوران، محمد 
بن عبدالوهاب گرایــش تکفیری را در 
سلفیه ایجاد کرد. این جنبش در مصر 
توســط محمد عبده و سپس به وسیله 
شاگردش رشید رضا به صورت واکنشی 
نسبت به استعمار غربی و نظریه ای در 
باب اصالح دینی پیگیری شــد. در این 
تقریر، آن ها بر این باور بودند که اصالح 
دیــن و زدودن ســاحت آن از خرافاتی 
که به ویژه از سوی صوفیان و مردم عوام 
دنبال می شــود امری ضروری اســت. 
همچنین آن ها علی رغم پذیرش صنایع 
و پیشرفت های جدید، پیروی از دنیای 
غرب را امری اشتباه قلمداد می کردند. 
در عین حال، این تفکر تالش دارد تا همه 
امور را با قرآن منطبق دانسته و مسلمانان 
را به توحیدی ناب که در میان ســلف 

صالح پدید آمده است دعوت نمایند. 
ســلفیه در دوران جدیــد و بــه مدد 
حمایت های سیاســی و مالی فراوان، از 
گستره جهان اسالم فراتر رفته و در میان 
اتباع کشــورهای غربی نیز طرفداران 
بسیاری یافته است. با این حال، سلفیه 
را نمی تــوان یــک جریان یک دســت 
تلقی کرد و تقریرهــای مختلفی از این 
مفهوم در میان جهان اسالم وجود دارد. 
برخی سلفیه سنتی هســتند و برخی 
دیگر جهادی. همچنین برخی دیگر را 
می توان سلفیه صوفی مسلک دانست. 
از نظر مذهب نیز هرچند بســیاری از 
سلفی ها حنبلی اند، اما از مذاهب دیگر 
همچون حنفی ها در شبه جزیره هند، 
خود را پیرو سلف صالح می دانند. در مورد 
گسترۀ جغرافیایی، این تفکر از شرق آسیا 

تا آفریقا و اروپا دارای طرفدارانی است. 

بازگشت به گذشته
نگاهی به چگونگی تطور سلفیه

ابراهیم موسوی
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   1. سلفیه سنتی
سلفیه سنتی بیشتر به وهابیت اطالق 
می شود. در واقع، سلفیه به شکل جدید 
آن ابتدا از عربستان و توسط محمدبن 
عبدالوهاب گســترش یافت. محمدبن 
عبدالوهاب )1115- 1206ق( توانست 
دعوتي را كه از 1143 آشكارا اعالم شد را 
با برخورداري از حمايت محمد بن سعود 
در نقاط مختلف جزيرة العرب گسترش 
دهد. در واقع، تفکر ســلفی محمدبن 
عبدالوهاب، اولین تفکر سلفی است که 
توانست حمایت قدرت را جلب نموده و 
از سوی حکومت مشروعیت داده شود. 
از ویژگی های سلفیه سنتی آن است که 
در فقه، مذهب حنبلی را اختیار کرده اند. 
در کالم نیز از ابن تیمیه پیروی می کنند. 
به همین جهت برخی نویسندگان، این 
قسم از سلفیه را سلفیه تقلیدی هم نام 
نهاده اند. بر این مبنا، ســلفیه تقلیدی 
چند اصل اساسی دارد: 1. اصل توحید و 
مخالفت با مظاهر شرک؛ به همین دلیل 
سلفیه سنتی ســاختن قبور و تبرک به 
ائمه و صالحین را شرک و حرام می داند؛ 

2. در احکام فردی و اجتماعی می بایست 
به سنت سلف صالح رجوع نمود؛ به همین 
منظور آنان معتقدند باید به وضع پیشین 
بازگشت. اصطالح وضع پیشین، به نظام 
خلفای صدر اســالم و همانندســازی 
حکومت بر اســاس حکومــت خلفای 
راشدین است؛ 3. اطاعت از حاکم واجب 
است؛ سلفیه سنتی انتقاد علنی به حاکم 
را حرام دانسته و هرگونه مخالفت اعم از 
تظاهرات و یا قیام را سبب خروج از دین 
می دانند. مستمسک این حکم هم این 
است که تظاهرات در زمان نبی گرامی 
اسالم وجود نداشــته و ایشان علی رغم 
اینکه سیزده سال در مکه تحت فشارهای 
بی حد و حصر بودند، هیــچ گاه مردم را 
به تظاهرات دعــوت ننمودند. این گروه 
معتقدند در صورتی که حاکم ظالم باشد 
و حتی برخالف دین عمل نماید، وظیفه 
مؤمنین چیزی جز صبوری نخواهد بود. 
از این منظر می توان این دسته از سلفیه 
را سلفیه محافظه کار و سنتی نام نهاد که 
به هیچ روی به دنبال اصالحات سیاسی 
و اجتماعی نیســتند. پس جای تعجب 

نیست که »من السیاســة ترک السیاسة« 
شعار این گروه است.

امروزه این گروه از سلفیه، چالش های 
زیادی را پیش روی خود دارد. مســئله 
اصلی، چالش های اجتماعی نوینی است 
که با آنها دست به گریبان اند. علت بیشتر 
این چالش ها هم تماس با دنیای مدرن 
و توســعه در قالب مظاهر غربی است. 
چالش های دیگر عبارتنداز: میزان آزادی 
مردم، نقش مــردم در حکومت، حقوق 
زنان و...، که همگی چالش های آتی این 

جریان قلمداد می شود. 

   2. سلفیه معتدل
سلفیه معتدل، به دلیل مشی اعتدالی 
خود و جمع میان سنت و مسائل نوپدید، 
توانسته اند محبوبیت های چشمگیری در 
جهان اسالم به دست بیاورند و به نوعی 
می توان گفت که در چهار گوشه جهان 
اسالم می توان ردپای اندیشمندان این 
جریان را مشاهده نمود. سلفیه معتدل، 
امروزه بیشتر در قامت اخوان المسلمین 
بروز و ظهور دارد و از ســوی بسیاری از 

سه رنگ، سه طیف
نگاهی به جریانات درونی سلفیه

محمدعلی شمس

امروزه سلفیه در جهان اسالم به صورت فزاینده ای در حال رشد است. آنچه از مجموع این حرکت به نظر می رسد، غلبه 
جریانی این گفتمان در بسیاری از حوزه ها در آینده جهان اسالم خواهد بود. با این حال، سلفیه برخالف تصور ما، جریانی 
یک دست نیست؛ در این جریان، گفتمان های بسیاری را به فراخور مناطق جغرافیایی در جهان اسالم می توان مشاهده 
نمود. در این راستا، تالش هایی صورت گرفته تا تصویری تقسیم شده از سلفیه ارائه گردد؛ همانند تقسیم جغرافیایی این 
جریان یا تقسیم مذهبی آن. یکی از تقسیم ها را نیز می توان براساس عملکرد این جریان ارائه نمود. در این صورت، می توان 

جریان سلفیه را به اشکال سلفیه سنتی، سلفیه معتدل و سلفیه جهادی تقسیم نمود.
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رنج ها، و فشارها رفع شود. 
چنین نقطه نظراتی ســبب تأســیس 
همچــون  زیــادی  جریان هــای 
جامعةاملســلمین یا التکفیر و الهجرة در 

شمال آفریقا و برخی جریانات همچون 
دیوبندیه در شبه قاره هند گردید. پس 
از اشغال افغانستان توسط شوروی، این 
جریان گروه افغان العرب را شکل دادند 
که نهایتا منجر به شکل گیری القاعده از 
دل این جریان گردید. پس از لشکرکشی 
آمریکا به عراق و وقوع بیداری اسالمی، 
بیشــترین نمود این جریان در عراق و 
سوریه پدید آمد که تاکنون جنایت های 

این گروه همچنان ادامه دارد. 
جهاد از مبانی مهم در اندیشــه سلفی 
تکفیری اســت. تقریر این اصل در نزد 
سلفی ها به این صورت اســت که آنان 
اعتقاد دارند حاکمیت تنها از آن خدا است 
و اوست که قوانین و شرایع را وضع نموده 
است و بر ما اطاعت از این قوانین واجب 
است و عبادت شمرده می شود. از دیدگاه 
آن ها، در برابر عبــادت خداوند، عبادت 
اوثان و بت ها قرار دارد که امروزه به صورت 
قالب های مدرن و به صورت دموکراسی و 
حکومت مردم بر مردم می دانند. کفری 
دیگر، اطاعت از طاغوت است که آن هم 

جرمی کمتر از دموکراسی ندارد. 
باید توجه داشــت که جهاد در اندیشه 
سلفیه جهادی می تواند آشکار یا پنهان، 
مســلحانه یا غیرمســلحانه، به برپایی 
حکومت اســالمی کمک کند. سلفیه 
تکفیری، جهاد را به هر شــکل و با هر 
وسیله ای، جایز می داند؛ به عبارت دیگر، 
انجام هر کاری از طریق مجاری قانونی 
و رسمی، یا غیر رسمی و مخفیانه که با 
هدف مقابله با کفر و ایجاد دولت اسالمی 

باشد، جهاد تلقی می شود.  

جریان درمی یابیم که این جریان بسیار 
ریشه دارتر از آن است که بخواهد با چنین 
محدودیت هایی از بین برود؛ کما اینکه 
هم اکنون در ترکیه، تونس، قطر و جنبش 
حماس این جریان همچنان زنده است و 

به فعالیت سیاسی خود ادامه می دهد. 

  3. سلفیه جهادی
تفسیر رادیکال از گرایش سلفی معتدل، 
سرانجام ســبب گردید تا عده ای از این 
جریان جدا شــده و راه تکفیر و جهاد را 
در پیش بگیرند. ســید قطب در کتاب 
المعالم فی الطریق، به اصلی مهم اشاره 
دارد که کم کم جریان های جهادی از دل 
این اصل جوشــیدند. او می گوید ما هم 
اکنون در قرن بیستم، در دوره جاهلیت 
به سر می بریم و شهرهای ما مدینه ضاله 
است. اگر کســی به این جهالت راضی 
باشد، کافر است به کفر اکبر. از این رو، 
او پیشــنهاد داد که مســلمانان از دیار 
کفر هجرت نمایند. قواعــد و پايه هاي 
اصول ايدئولوژيك سید قطب را مي توان 

این چنین خالصه نمود: 
الف. سيستم اجتماعي - سياسي مسلط 
بر جهان اســالم، سيســتم جاهليت 
آميخته با گناهكاري، بي عدالتي، رنج و 

انكار ارشاد الهي اسالمي است.
ب. وظيفة مســلمان با ايمان اين است 
كه براي تبديل جامعة جاهلي از طريق 
دعوت و جهــاِد پيكارجويانه، به تجديد 

حيات اسالم دست زند.
ج. تبديــل جامعة جاهلي بــه جامعة 
راستين اســالمي، به عهده مسلمانان 

پيشتاز فداكار است.
د. هدف نهايي مســلمانان متعهد، بايد 
استقرار حاكميت خداوند در روي زمين 
باشــد. تا به اين وســيله تمام گناهان، 

اندیشمندان اهل ســنت پذیرفته شده 
است. ریشــه این جریان را باید در تفکر 
رشید رضا، صاحب تفسیر المنار یافت. 
رشید رضا، شــاگرد محمد عبده بود و 
مجذوب ابن تیمیه؛ بــا این تفاوت که او 
برخالف ابن تیمیه تکفیر را قبول نداشته 
است. رشــید رضا بیان می دارد که هر 
چند من توسل و تبرک را شرک می دانم 
و مرتکبین آن را مشرک، اما معتقدم که 
عرض و جان این ها محترم است. حتی 
رشید رضا یکی از مدافعان نظریه تقریب 
میان مذاهب اسالمی نیز بوده است. پس 
از رشید رضا، شاگرد او حسن البناء راه 
اســتاد را ادامه داد و تفکر او را در قالب 
تشکیالتی منسجم پیگیری نمود. حسن 
البناء هر چند سلفی بود، اما تحت تاثیر 
افکار صوفیانه نیز قرار داشت. او همچنین 
عضو دارالتقریب مصــر نیز بوده و از این 

جهت به تقریب اعتقاد داشته است. 
سلفیه معتدل، برخالف سلفیه سنتی، 
در مواجهه با آیات و روایات سهمی را هم 
برای عقل در نظر می گیرد و در فهم فقط 
به ظواهر بسنده نمی کند. آن ها تأویل را 
پذیرفته و مخالفین خود را کافر نمی دانند. 
همچنین سلفیه معتدل، نقطه عزیمت 
خود را مواجهه با تهاجم فرهنگ غرب بر 
پایه بازگشت به سنت سلف و احیای آن از 
یک سو و اتخاذ تدابیر نوین همچون انجام 
فعالیت های حزبــی و حضور در مجامع 

سیاسی تعریف نموده است. 
تفکــر اعتدالی در ســلفیه، طیف های 
متنوعــی را از ســلفی های مــدرن تا 
ســلفی های نزدیک به تکفیــری را در 
خود جای داده است، اما پس از کودتای 
السیسی علیه گروه اخوان المسلمین، این 
تفکر با چالش های زیادی در درون مصر 
مواجه گردید. با این حال و با دقت در این 

  منابع:
مطالعــه  بــرای 
بیشــتر بنگریــد 
به ســلفی گری و 
نوشــته  وهابیت 
مهــدی  ســید 
موســوی علیزاده 
و همچنیــن نقد 
فکــری  مبانــی 
سلفیه، پایان نامه 
مهدی  دکتــری 

فرمانیان.
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   چرا سلفیه مهم است و مبلغان 
چه نیازی به شناخت سلفیه دارند؟

اگر امروز یک بررسی موشکافانه نسبت 
به رسانه داشته باشــید، می بینید که 
اکثر رسانه ها در جهان اسالم، در دست 
سلفی ها است. اکثر کسانی که در فضای 

مجازی کار می کنند، علما و نویسندگانی 
سلفی هستند و بیشــترین شبهات بر 
علیه شــیعه، از سوی ســلفیه مطرح 
می شود. در این فضا اگر بخواهید با اینها 
تعامل کنید، پاســخ بدهید یا مناظره 
کنید، اولین گام این است که سلفی ها 

را بشناسید و تفاوتشان را با اهل سنت 
دریابید. امروزه شبهات سلفی های وهابی 
نسبت به شیعه، شبهات قدیمی وهابیت 
نیست؛ بلکه اآلن شــبهات اهل سنت 
را مطــرح می کننــد! یعنی بــه نوعی 
تابلوی اهل سنت را به دست گرفته اند 

آیندۀ جهان اسام در دست سلفی ها است
گفت وگوی محمدرضا نظری با حجت االسالم دکر مهدی فرمانیان

نگاهی به جریان سلفیه

»سلفیه« یکی از موضوعاتی است که امروزه از آن بسیار می شنویم. بسیاری عالقه دارند تا از گذشته، حال و آیندۀ این 
جریان بدانند. برای اطالع از چرایی و چگونگی این مسئله، به سراغ حجت االسالم و المسلمین دکتر مهدی فرمانیان، 
رییس دانشکدۀ  مذاهب اسالمی دانشگاه ادیان و مذاهب، و پژوهشگر تخصصی سلفیه و جریان های تکفیری رفتیم. 
ایشان عالوه بر نگارش چندین کتاب، مشاور مرکز جهانی علوم اسالمی و کارشناس جریان شناسی اهل تسنن در 

برنامه های رادیو و تلوزیونی هستند. 
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گرفته تــا ظاهرگرایی وهابیت، همه و 
همه در سلفیه وجود دارد. 

  در این صورت بایــد بین اینها 
نزاع هایی هم وجود داشته باشد؟

بله! با هم درگیری دارند. برخی همدیگر 
را کافر می دانند. 

  بنابراین چنانچه سلفیه بر جهان 
اسالم غالب شود، خطر مهم دیگر 
درگیری میان خود سلفی ها خواهد 

بود؟
بله! این تهدید وجــود دارد. یعنی آن 
چیزی که به اســم اســالم گسترش 
می یابــد، خــودش در آینــده یکی از 
تهدیدهای جهان اســالم خواهد بود. 
البته این تنها بخشــی از قضیه است. 
بخش عمدۀ دیگر، نگاه استعماری آمریکا 
است. آمریکا نه اخوانی ها را می خواهد و 
نه تکفیری ها را. اما فضای جهان اسالم 
به گونه ای است که بخش عمدۀ منابع 
نفت در دست ســه چهار کشور است 
که هرکدام بــه یکی از ایــن جریانات 
سلفی وابســته اند. اگر می خواهد نفت 
اینها را داشته باشد، باید از اینها حمایت 
کند. پیامد این اقدام، گســترش تفکر 
سلفی خواهد بود. از سوی دیگر جوان 
با دیدن این مدیریــت آمریکایی ها، به 
سمت تکفیر گرایش پیدا می کند. این 
مسئله بسیار پیچیده است؛ بخشی به 
سیاست های آمریکا برمی گردد. بخشی 
دیگر فضای جهان اسالم است. مجموعۀ 
دیگر، فتاوای تکفیری است. شبکه های 
ماهواره ای و حوزه های علمیه متعدد و... 
به عالوۀ عوامــل اجتماعی، اقتصادی و 

روانی، همه سلفیه را ترویج می کنند. 

را در جهان بلند کرده اســت، سلفی ها 
هستند. اشــاعره و صوفیه هر دو مدافع 
سکوالرسیم شده اند. در اسالم سیاسی هر 
کسی را که می بینی می گوید »االسالم هو 
الحل«، سلفی است. از ما می پرسند »چرا 
اینها اسلحه به دست می گیرند؟«. شما 
سه مسئله را درک کنید، آن موقع با این 
مسئله همدلی خواهید کرد که چرا آنها 
اسلحه به دست گرفته اند: 1. فرهنگ غرب 
در کل جهان اســالم، نفوذ فراوانی دارد. 
جوانی که می خواهد متدین باشد، وقتی 
به دور و بر خود نگاه می کند، درمی یابد 
که حاکم سکوالر است. 2. تمامی حکاْم 
مســتبد، ظالم و دیکتاتور هستند و با 
اســالم گرایان مخالفت جدی دارند. 3. 
این جوان فقر اقتصــادی و فرهنگی را 
مشــاهده می کند. به خود می گوید که 
باید کاری انجام دهد و یا به دنبال رویکرد 
تبلیغی برود و مشاهده می کند که جای 
نفوذی برای اعتالی اسالم وجود ندارد، 
اال در بستر ســلفیه و می بینید که کل 
فضای تبلیغی اهل سنت، امروزه در دست 

سلفی ها است. 

  ظاهــراً ســلفیه طیف هــای 
گسترده ای را دربرمی گیرد. خود 
این طیف بنــدی نمی تواند نقطۀ 

ضعف آن باشد؟
برعکــس! اتفاقــاً این طیــف زیاد، 
یکی از دالئل گســترش آن اســت؛ 
فردی که می خواهد متدین باشــد با 
رویکرد های روشنفکری، جذب اخوان 
می شــود. جوان دیگر که گرایش به 
خشــونت طلبی دارد، ایــن فضا را در 
سلفیۀ جهادی پیدا می کند. تنوع در 
سلفیت از فضای روشــنفکری دینی 

و روبه روی شیعه ایســتاده اند. اگر شما 
ندانید در پــس این قاب چــه چیزی 
وجــود دارد، اقدام به زدن اهل ســنت 
می کنید. اگر اهل ســنت را بزنید، آن 
موقع اهل سنت هم در برابر شما خواهد 
ایستاد. در این هنگام، کل جهان اسالم 
با شما به منازعه برخواهد خواست. در 
صورتی که ما با بخــش زیادی از جهان 
اسالم، مشــکل و دعوایی نداریم. اتفاقاً 
اشــتراکات فراوانی هــم داریم؛ حتی 
اشــتراکات فراوانــی با هــم در مقابل 
سلفی ها داریم. ما با صوفی ها، اشاعره و 
معتدالن جهان اسالم، مشکلی نداریم. 
نکتۀ دیگر این است که امروزه دشمن 
فکری شیعه، سلفیت است. امروزه دیگر 
کشــف المراد جایگاهی ندارد. به خاطر 
اینکه مباحث کشف المراد ناظر به دعوای 
شیعه با اشاعره و معتزله است و هفتصد 
سال اســت معتزله از بین رفته است. 
اشــاعره هم امروز مخالف ما نیستند و 
در کنار ما علیه وهابیت هســتند. پس 
اگر بخواهیم جواب بدهیم و دوســت و 
دشمن خودمان را بشناسیم، مجبوریم 

که سلفیه را بشناسیم. 

  اساسًا چرا ســلفیه این قدر در 
جهان اســالم طرفدار پیدا کرده 
اســت؟ ظرفیت بالقوۀ اهل تسنن 
چیست که این قدر سلفیه در آن 

طرفدار دارد؟
گسترش سلفیه علل متنوعی دارد. در 
جهان اهل ســنت، هر گرایش سیاسی 
با دغدغۀ اسالمی را که بخواهید دنبال 
کنید، سلفی اســت. همۀ کسانی که به 
نوعی دنبال تعالی اسالم هستند، همگی 
سلفی اند. یعنی آن کسی که پرچم اسالم 
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سلفی ها خواهد بود. تمام حکومت های 
اســالمی در آینده با طیف های مختلف 
سلفیه خواهد بود. البته نقش اخوان پر 
رنگ خواهد بــود، هم چنان که اآلن هم 
همین گونه است. اآلن اردوغان، ماهاتیر 
محمد، راشد الغنوشــی، حسن ترابی و 
برهان الدین ربانی، همه اخوانی هستند. 
چرا؟ چون اخوان توانســته است میان 
اسالم با تفسیر اهل سنت و تجدد جمع 
کند. هر روز هم رشد خواهد کرد. اگر اآلن 
250 میلیون ســلفی داریم، تا 50 سال 
دیگر 500 میلیون سلفی خواهیم داشت. 

  آیندۀ سلفیه را در ایران چگونه 
می بینید؟

به احتمــال زیاد در آینده بســیاری از 
سنی ها در ایران، ســلفی خواهند شد. 
اآلن خیلی از اهل سنت ایران گرایشات 
سلفی پیدا کرده اند. فرصت جذب اینها 
هم همین اآلن است. شــاید پنج سال 
دیگر، دیر شده باشــد. هرچند که اآلن 

هم دیر شده است!

  چه توصیه ای بــه روحانیون و 
مبلغین دارید؟

سه توصیه دارم: 1. اوالً فَِرق اهل سنت 
را خوب بشناسند؛ خصوصاً سلفی ها را، 
2. با همۀ سلفی ها تعامل داشته باشند و 
اصاًل با هیچ کدام بحث و جدل نکنند. 
تعامل یعنی صحبت، گفت وگو، ارتباط 
و محبت؛ اینها بیشتر از مناظره جواب 
می دهد و 3. سعی شود شبهاتی که به 
خاطر تبلیغات وهابیــت در ذهن اینها 
رســوخ کرده، به صورت نامحســوس 
رفع کنند. در این صورت مبلغان بسیار 
می توانند به جهان اسالم خدمت نمایند.

بله! تمــام پادشــاهان جهان اســالم از 
اخوانی ها می ترســند. چرا؟ چون اخوان 
قائل به مردم ساالری دینی است. اخوان 
اآلن در میان بســیاری از توده های مردم 
که می خواهند از یک ســو متدین باشند 
و از طرف دیگر می خواهند در این جهان 
زندگی کنند و به نوعی متجدد باشــند، 
طرفدار دارد. این پتانسیل بسیار قوی است. 

  بر این اساس تغییرات اخیر در 
عربستان گامی برای متجدد نمودن 

عربستان تفسیر می شود؟
دقیقاً در همین راستا اســت. اینها افق 
2030 دارند که برای دســتیابی به آن، 
چاره ای ندارند مگر اینکه به مردم خودشان 
آزادی بیشتری دهند. دیگر اینکه مردم 
را در حکومت ســهیم کنند، تا از خطر 
انقالب ها در امان باشند. سوم اینکه به تفکر 
وهابیت انعطاف بدهند. این تفکر خشک 
است و در حال شکستن است. بنابراین 
مجبورند این آزادی ها را بدهند؛ ولی برندۀ 

این اصالحات، اخوانی ها هستند. 

  با این توصیف آیندۀ ســلفیه 
چگونه خواهد بود؟

به نظر بنده، آیندۀ جهان اسالم در دست 

  امروزه وهابیت پرچمداری سلفیه 
را به عهده گرفته اســت. اساسًا 
وهابیت این ظرفیت دارد که رهبری 

سلفیه را به دوش بکشد؟
به نظر من نه! اگر منظور از پرچمداری به 
معنای تأمین لجستیک و تدارکات است، 
بله! ولی در نهایت از دل آن، وهابیت بیرون 
نمی آید. اتفاقاً سلفیه دارد فکر سلفی را به 
صورت وسیعی پخش می کند؛ اما آنها که 
این پیام را می گیرند، وهابی نمی شوند. 
زیرا وهابیت از نظر فکری، خشک است 
و از نظر فقهــی، حرفی برای گفتن ندارد 
و برای تمدن امروز هیچ برنامه ای ندارد. 
صریح بگویم تمام آنچه در جهان اسالم 
اتفاق می افتد، دعوای بین سنت و تجدد 
اســت. یعنی ما در آینده شــاهد رشد 
ورژن های جدید از سلفیه هستیم. مثاًل 
اخوان المسلمین 90 سال است سرکوب 
می شوند و وهابی ها با حمایت عربستان، 
120 سال است که فکرشــان را ترویج 
می دهند. با این حال اآلن اخوان المسلمین 

طرفداران بیشتری دارند. 

  از نظر ایدئولوژیکی آیا درگیری میان 
امارات و عربستان با قطر نیز، ممکن 

است برخاسته از این مسئله باشد؟
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   معرفت شناسی
از آنجــا که اســاس دعــوت وهابیت، 
بازگشت به سیرۀ ســلف است، سلفیه 
چاره ای جز تقدم نقــل بر عقل ندارد.  با 
اینکه ســلفیه عقل و نقل را دو موهبت 
الهی می داننــد، امــا در نهایت معتقد 
هستند که نقل شــرع حاکم بإطالق و 
مقدم بإطالق است.  ابن تیمیه راه های 
علم را به سه دســتۀ حس، عقل و نقل 

می داند و نقل را جامع از دو حس دیگر 
برمی شمارد.  از نظر ابن تیمیه، علم حسی 
به امور موجود و مورد مشاهده تعلق دارد 
و علوم عقلی پس از علم حســی پدید 
می آیند. با این حال، عقل و حس هر دو 
ناقص اند؛ زیرا حس به امور معین التفات 
دارد و عقل به امور کلی. از سوی دیگر، 
علم سومی هم وجود دارد که به آن خبر 
گفته می شــود. خبر، جامع میان حس 

و عقل است؛ زیرا هم شامل امور معین 
می شود و هم امور کلی را در بر دارد، هم 
به شاهد نظر دارد و هم غائب. پس خبر 

اعم و اکمل از حس و عقل است.
وهابیت با استناد به وجود خطا در عقل 
و محدود بودن ادراک عقل، آن را یکی از 
مهم ترین علت های کنار گذاشتن عقل 
در برابر نقل می داند.  ابن تیمیه با استناد 
به سخنان فیلسوفان می گوید که خود 

تکفیر، توجیه دارد
بن مایه های فکری وهابیت در تکفیر

شاید مهم ترین بخش از علل ایجاد خشونت در کشورهای اسالمی، استناد به دین و آموزه های آن نظیر امربه معروف 
و نهی از منکر باشد. در این راستا، هرچند تمامی علت های پیش گفته می توانند سبب به وجود آمدن تکفیر باشند، 
اما به نظر می رسد انگیزه های دینی نقشی بسیار مهم در روا داری آن در میان گروه های سلفی و تقریر خاص آنان 
از مسئله ایمان و کفر دارد. برای پی بردن به ابعاد تکفیر، الزم است زمینه های پدیدآورندۀ آن در قالب بن مایه های 

معرفت شناسی، معنی شناسی و روش شناسی این گروه را بشناسیم.

 علی دهقان
نویسنده و پژوهشگر
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منظر، روش سلفی روشی نقلی است که با 
اعتماد بر کتاب و سنت سلف و اجماع آنان 
شــکل می گیرد. ابن تیمیه با برشمردن 
روش های فهم دین به روش اشــاعره، 
ماتریدیه، متکلمان و فیلســوفان اشاره 
داشته و روش هیچ کدام از گروه های فوق 
در رسیدن به حقیقت را صحیح نمی داند، 
بلکه از نظر او روش سلفیه تنها از راه نص 
است و نص بر عقل چه از حیث تاریخی 
و چه از نظر مــالک داوری، برتری دارد. 
نتیجۀ عملی روش نقلی برای سلفیه، روی 
آوردن به ظاهرگرایی در متون دینی است. 
به عقیده این گروه، هنگام مواجه با نص 
باید اصل اولیه بر ظهور باشد و نه تأویل، 
ارادۀ مولی نیز بــر معنای ظاهری تعلق 
گرفته است. چنین برداشتی که فارغ از 
فضا و جّو متن و حتی مخاطب متن است، 
به آنجا منتهی می شود که می توان آیه ای 
از قرآن را که در واقعــه ای خاص اتفاق 
افتاده و مخاطب آن کفار قریش بوده اند را 
بر معنای کفار امروز نیز حمل نمود و حکم 

به قتل آنان داد.
وهابیت برای تکمیل پازل معرفتی خود، 
چاره ای جز رجوع به سلف ندارد. از این رو، 
تالش می کنند تا روش خود را تقلید از 
سلف صالح بنامند؛ زیرا صحابه، تابعین 
و تابعین تابعین به تفسیر و معانی قرآن 
نســبت به دیگران آگاه تر بوده و کسی 
که خالف آنان ســخن بگویــد، به خطا 
رفته اســت. تلقی ابن فهد رومی نیز آن 
است که تنها راه تفسیر، رجوع به صحابه 
است »بنابراین، راه تفســیر قرآن اخذ 
به قول رســول خدا و قول رسول اکرم 
)صلی اهلل علیه وآله( نیز جز از طریق صحابه 
امکان پذیر نیســت و مسیر دیگر در این 
باره، از سر نادانی و انحرافی آشکار خواهد 

بود«.  

تأویل در قــرآن را به حقیقت و واقعیت 
شیء تعبیر کرده است. ابن تیمیه تا بدان 
جا پیش می رود که برای فرار از تأویل، به 
تشبیه پناه می برد.  چنین برداشتی در 
دوره هایی نیز با تکیه بر معنای ظاهری 
متون دینی و فارغ از هرگونه تفســیر و 
تأویلی به توجیه فعالیت ها، احکام شرعی 
و تکالیف، توسط گروه های سلفی که این 
بار در قالب تشــکل های دینی درآمده 
بودند نیز دنبال شد و سبب گردید تا اهل 

تأویل مشرک نامیده شوند.
چنین نگاهی به ظواهر الفاظ، ســبب 
تنگ تر شــدن برخی معانــی دینی از 
قبیل کفر، ایمان، نفاق و شرک گردید. 
محمدبن عبدالوهاب، شرک را به دو نوع 
شرک اکبر و شرک اصغر تقسیم می کند. 
او شــرک اکبر را در چهار نوع: شرک در 
دعوت، شرک در نیت، شرک در طاعت و 
شرک در محبت خالصه می کند. از نظر 
او شرک اصغر همان ریا است. او کفری 
که باعث خروج از مســلمانی است را به 
پنج دستۀ کفر تکذیب، کفر استکبار و 
ســرباز زدن از تصدیق حق، کفر شک، 
کفر اعراض و کفر نفاق تقسیم می شود. 
گســتردگی حکم کفر و شــرک سبب 
آن شده است که محمدبن عبدالوهاب 
چنین استدالل کند که چون مشرکان 
زمان پیامبر فقط خدا را در ســختی فرا 
می خواندند و در خوشی برایش شریک 
قرار می دادند، در حالی که مشــرکین 
زمان ما شرکشان در شدت و رخاء تفاوتی 

نداشته و شرکی دائمی دارند. 

  روش شناسی
هرچند وهابیت به وجــود عقل و حس 
در معرفت شناســی اذعان دارد، اما تنها 
منبع مورد استناد را نقل می دانند. از این 

فیلسوفان برای عقل محدودیت قائل اند. 
او می گوید که آن ها خود به این اعتراف 
دارند که عقل از درک عموم مسائل الهی 
عاجز است و از این رو او نتیجه می گیرد 
که واجب است ما به نبوات عمل نماییم.  
ابن قیم جوزی نیز عنــوان می کند که 
نیاز به ارســال پیامبر ضروری اســت، 
بلکه باالتر از هر نیازی اســت. از این رو، 
مردم به هیچ چیزی بیشتر از پیامبران 
صلوات اهلل علیهم اجمعین نیاز ندارند؛ 
زیرا هیچ سعادت و رستگاری ای جز با 
وجود پیامبران اتفاق نخواهد افتاد به این 
دلیل که عقل، حسن و قبح بعضی افعال 
را می تواند درک نماید ]در برخی موارد 
دیگر همچون[ شــناخت اسماء الهی، 
تفاصیل شرعی ای که شارع برای بندگان 
وضع کرده اســت، همچنین شناخت 
جایگاه محبت، رضا، ســخط و کراهت 
او، شــناخت تفصیلی ثواب و عقاب او و 
آنچه برای اولیای الهی آماده شده است 
و مقدار ثواب و عقاب و کیفیت آن دو و 
همچنین شناخت غیبی که جز در نزد 
خداوند ظهور ندارد مگر پیامبرانی که 

با اجازه او به این غیب دسترسی دارند. 
از طرف دیگر، در مورد نقل نیز وهابیت 
تالش می کند تا اثبات کند که مجاز در 
قرآن راه ندارد. ابن قیم جوزی در کتاب 
»مختصر الصواعق المرســله«، پنجاه 
دلیل را برای عدم مجــاز در قرآن ذکر 
می کند. چنین برداشتی از قرآن سبب 
می شود تمام قرآن حقیقت دانسته شود 
و با استناد به همین حقیقت، بر مخالفان 

برچسب نفاق و کفر زده شود. 
 

   معنی شناسی
 الزمۀ قبول حقیقــت در کلمات قرآن، 
عدم قول به تأویل است. ابن تیمیه واژه 
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  زمانه و زمینه
اخوان المسلمین یکی از باسابقه ترین 
حرکت های اجتماعی و سیاســی در 
جهان اسالم معاصر است. این جنبش 
در ســال 1307 )1928 م.( توســط 
شیخ حسن بن احمد بن عبدالرحمن 
البناء، معروف به حسن البناء در شهر 
اســماعیلیۀ مصر، به عنوان سازمان 

اسالمی خیریه-تربیتی با هدف تشکیل 
جبهه ای اسالمی با تشکیالتی قدرتمند 
برای مبارزه با استعمار و ظلم حکومت 
و هم چنین پیاده نمودن اسالم اصیل 

ثبت گردید.
به طور رسمی حســن البناء را مؤسس 
جنبش اخوان المســلمین می دانند؛ 
اما باید دانســت که سید جمال الدین 

اســدآبادی، محمد عبده و سید قطب 
در شکل گیری تفکر او نقش به سزایی 
داشته اند و در واقع البناء ادامه دهندۀ راه 
سید جمال در موضوع بیداری اسالمی 
و مبارزه با استعمار است. حسن البناء 
در ابتــدا گروه های تبلیغــی را ایجاد 
نمود تا در قهوه خانه هــا و محله های 
عمومی، به جذب مردم عامه بپردازند. 

برادران سلفی
نگاهی به جنبش اخوان املسلمین مرص

اخوان المسلمین یکی از جنبش های پرفراز و نشیب و بسیار مهم در جهان اسالم است که توانسته مخاطبان بسیاری را 
در بسیاری از کشورهای اسالمی و عربی، به خود جلب نماید. به نوعی می توان آن را یکی از ارکان اساسی جنبش های 
سلفی به شمار آورد. از این منظر بررسی این جنبش، سهم به سزایی در فهم دقیق تر ما از سلفیۀ معاصر خواهد داشت.

علی مدبر
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از ترویج اســالم در خارج از کشور -که 
توســط مبلغان انجام خواهد گرفت- 
حمایت نماید. در این راســتا و به حکم 
اصل امربه معروف و نهی ازمنکر، حتی 
اگر الزم باشد با سالح برای تأمین عدالت 
و خیر کلی انسان ها مبارزه شود، دولت 

اسالمی باید بدین کار مبادرت ورزد.2

  گسترش و آینده
جنبش اخوان المسلمین در مصر، پس 
از روی کار آمــدن السیســی، ممنوع 
اعالم شد و منحل گردید. تمامی دفاتر 
این جنبش بسته شــدند و اعضای آن 
به حبس یا اعدام محکوم گردیدند. با 
این حال این اقدامات را نمی توان پایان 
کار این حرکت دانست؛ چه اینکه این 
جنبش بیش از آنکــه حرکتی حزبی 
و سیاسی باشد، جنبشــی فکری در 
جهان اهل ســنت اســت. امروزه این 
جنبش در بسیاری از کشورها ازجمله 
سودان، مغرب عربی، کویت، امارات، 
قطر، ترکیه، عراق، سوریه، افغانستان، 
لبنان، فلسطین، عربســتان، اردن و... 
دارای هواداران پرشمار و البته فعال در 
عرصه های اجتماعی و سیاسی است. به 
نظر می رسد این جنبش بتواند در آینده 
خأل اندیشۀ سیاسی جهان اهل سنت 
را -که پس از فروپاشی عثمانی پدید 

آمده است- جبران نماید.

  پی نوشت  
1. برای مطالعه بیشــتر ر. ک. »الحرکات 
االسالمیه فی الوطن العربی«، به کوشش 

عبدالغنی العماد، صص281-134.
2. ر.ک. البناء، حسن: »مجموعۀ رسائل«، 

انتشارات ادب، 1370ش .

سنت سلف است. در برابر برنامۀ زندگی 
دینی در کشــورهای اسالمی، کم کم 
برنامۀ زندگی غربی نیز رواج یافته بود 
و از این رو، اخوان المســلمین، جریان 
فرهنــگ غربــی را بزرگ ترین عامل 
بدبختی کشــورهای جهان اسالمی 
می دانستند و با آن مبارزه می نمودند. 
در این راستا یکی از برنامه های اخوان، 
این بود که قوانین مصر را -که از قوانین 
اروپایی الهام گرفته بــود- براندازند و 
قوانینی را که بر مبنای شریعت اسالم 

باشد، جایگزین آنها کنند.
3. ایدۀ دیگر، لزوم وحدت اســالمی در 
میان تمامی ممالک اسالمی است. برای 
رســیدن به این هدف می بایست ابتدا 
دولت واحد اسالمی را تشکیل داد و تا 
تأســیس چنین دولتی، تعدد دولت ها 
مشروط به شــرایطی بالاشکال است. 
دولت هــای در حال گذار می بایســت 
توسط مردم انتخاب گردند و در مقابل 
آنها نیز پاســخگو باشــند. مــردم نیز 
به واسطۀ نمایندگان خود، بر این دولت ها 
نظارت خواهند کرد. ایــن نمایندگان 
به وضع قوانین اقدام نموده و بر حسن 
اجرای آنها نیز نظــارت خواهند نمود. 
این دولت وظیفه دارد تا قوانین اسالم 
را در داخل کشور اجرا نماید و هم چنین 

این جنبش مورد اقبال مردم واقع شد 
و در زمانی کوتاه، حدود نیم میلیون نفر 
به آن پیوستند. دلیل این اقبال، آن بود 
که مردم 1. از استعمار انگلیس به ستوه 
آمده بودند، 2. تفکرات بیگانه هم چون 
مسیحیت، به شدت در حال شیوع بود 
-که این امر باعث ایجاد حساسیت در 
میان مردم دین دار شده بود- و 3. فساد 
حاکمان وقت نیز، مردم را دلزده کرده 
بود. این عوامل سبب شد تا مردم به این 
جنبش اسالمی -که خواستار بازگشت 
به اسالم و سیاســت بر مبنای دین و 
تالش برای آگاه کردن مردم از گمراهی 

و بدعت بود- رغبت نشان دهند.
اخوان المسلمین در طول حیات خود با 
فراز و نشیب های فراوانی در دوره های 
نقراشی پاشا، عبدالناصر، انورسادات و 
حسنی مبارک مواجه بوده و اخیراً در 
بیداری اســالمی و پس از آن، توسط 
جریان مخالف و غرب گرا سرکوب شده 
که همگی تجربیات ارزشمندی را برای 
این جنبش پدیدآورده است. با این حال 
و همراه با چنین فشارهایی، این جنبش 
هم چنان از محبوبیت باالیی در میان 

جهان عرب برخوردار است.1

  اندیشه و راهکار
به صورت کلی می توان مســیر فکری 

سلفیه را به این صورت دانست:
1. اســالم، نظامي جامــع و متکامل 
بالذات است و برای همۀ شئون زندگی 
انســان برنامه دارد. ایــن برنامه نیز 
متناسب با همۀ انسان ها در هر زمان 

و مکانی است.
2. با قبول این مبنا، اخوان می بایست 
به ســراغ منابع دین برود، که همان 
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روند شکل گیری گروه های تکفیری در جهان اسام
یادداشت شفاهی حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدمهدی علیزاده موسوی

 مدير پژوهشكدۀ سازمان حج و زيارت

   تکفیر در جهان اسالم
شرایطی که جهان اســالم در این چند 
ســال تجربه کرده، در گذشــته سابقه 
نداشته اســت؛ هر چند در تاریخ اسالم 
افراطی گری هایی بوده، امــا تا این حد 
برهنه و همراه با خشــونت نبوده است. 
سابقۀ تکفیر به قرن اول هجری و همزمان 
با ظهور خوارج باز می گردد؛ اینها اولین 
کسانی بودند که اهل قبله را تکفیر کردند 
و کسانی که دچار گناه کبیره می شدند 
را نیز تکفیر کرده، معتقد بودند کسی که 
گناه کبیره انجام دهد، از دین خارج است 

و باید کشته شود.
این افراد، قرائتــی از دین ارائه دادند که 
مورد قبول هیچ کدام از فرق اسالمی نبود. 

پیامبراسالم)صلی اهلل علیه و آله و سلم( 
هم پیش بینی کردند کــه اینها -مانند 
تیری که از چله خارج شده- از دین خارج 
می شــوند. این روایت، بدین معنا است 
که تکفیر مسلمان، کار بسیار ناشایستی 
است؛ زیرا کســی که اهل قبله است و 
شهادتین را گفته را نمی توان تکفیر کرد 

و مال، جان و ناموس او را مباح شمرد.
مبحث تکفیر -بعد از خوارج- در میان 
مســلمانان از بین می رود چــون این، 
قرائت جدیدی بود که با اندیشۀ اسالمی 
سازگار نبود. مســلمانان، این اندیشه 
را دور انداختند تــا اینکه در قرن هفتم 
هجری، باز شــاهد ظهور اندیشۀ تکفیر 
هستیم؛ »ابن تیمیه« آغازگر این منش 

بود و بســیاری از مسلمانان را مشرک و 
کافر قلمداد می کرد. وی می گوید: کسی 
که به زیارت می رود و به توسل و شفاعت 

قائل است، کافر و قتل وی واجب است.
اما علی رغم اینکــه وی در حوزۀ نظری 
دارای عقیدۀ تکفیر اســت، اما در حوزۀ 
عملی جرأت به تیغ کشــیدن و کشتن 
مسلمان را ندارد و حتی وقتی در برهه ای 
از تاریــخ در کنار حاکمــان وقت قرار 
می گیرد، مســلمانان را نمی کشد، اما 
این اندیشــه را همچنان در ذهن دارد. 
بعد از ابن تیمیه، جریــان تکفیر تا قرن 
دوازدهم فراموش می شــود که محمد 
بن عبدالوهاب ظهور و وهابیت شروع به 

فعالیت می کند.
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تصویر این شرایط، این بود که مسلمانان 
را علیه یکدیگر بشوراند که در این زمینه، 
از یک طرف بذر تکفیر از سوی وهابیت 
وجود داشت و از سویی دیگر، غرب وارد 
شد و به این مسئله دامن زد. در نتیجه، 
امروز شاهد شرایطی دوسویه در جهان 
اسالم هســتیم که یک وجه آن غربی و 
طرف دیگر، دست تکفیری و جریانات 

افراطی در جهان اسالم است.
امروز، دنیای اسالم وضعیت تراژیکی پیدا 
کرده است؛ به طوری که در سوریه، 160 
هزار نفر کشته شدند که از این تعداد، 10 
هزار نفر کودکان زیر 10 سال هستند. 
وهابیت نیز با فجایعی همچون سر بریدن، 
قطع دست و پای فرزندان جلوی پدر و 
مادرشان و... صحنه های وحشتناکی را 
در دنیای اسالم رقم زده است و این گونه 
مبحث تکفیر در عصر معاصر در جهان 

اسالم رقم خورد.
گاهی این گونه تلقی می شود که دشمنی 
تکفیری ها صرفاً با شــیعه است و آنان 

اقدامات، موجب شــد تا غــرب در نگاه 
مســلمانان بد جلوه کند و غرب، منفور 

مسلمانان باشد.
بعــد از ایــن، آمریــکا روش مقابله با 
اســالم از طریق حمالت فرهنگی را در 
پیش گرفت. برای اجرای این نقشــه، 
کاریکاتورهایی را در کشورهایی مانند 
دانمارک و برخی از کشــورهای دیگر 
علیه پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه و آله 
و ســلم( منتشــر کردند، حتی مبحث 
جمع آوری مناره ها در کشورهای اروپایی 
را مطرح کردند، اما همۀ این اقدامات نه 
تنها موجب تضعیف اســالم نشد، بلکه 
باعث اتحاد مسلمانان شد و هنگامی که 
پروژه های آنان علیه اسالم یکی پس از 
دیگری شکســت خورد، آمریکا پروژۀ 
»اسالم علیه اسالم« را برنامه ریزی کرد.

این پــروژه بــه دنبــال این بــود که 
اسالم هراســی را در دل اسالم ستیزی 
ایجاد کند تا مســلمانان را خشن، قاتل 
و ویرانگر نشــان دهد. بهترین راه برای 

وی فردی بی ســواد بود؛ امــا نظریات 
ابن تیمیه را دریافت و عالوه بر نظریات، در 
حوزۀ عمل وارد شد و مسلمانان فراوانی 
را به خاک و خون کشــید. به طوری که 
حامد الگار در کتاب »وهابی گری« خود 
می نویســد: این افراد از قرن دوازدهم تا 
کنون، 400 هزار نفر را به خاک و خون 
کشیدند و جنایت های بسیاری به وجود 

آوردند.

   موج چهــارم جریان تکفیر در 
اسالم

تکفیر در دوران معاصر ابعاد گسترده تری 
یافته است؛ چون عالوه بر وهابیون، غرب 
و آمریکا نیز وارد عرصه شده اند و یک سر 

تکفیر از آنها ریشه پیدا می کند.
غربی ها از دهــۀ 70 و 80، پروژه ای را با 
عنوان اسالم ستیزی آغاز کرده اند. علت 
این امر نیز آن بود که آنها شــاهد رشد 
اسالم در غرب بودند و برای جلوگیری 
از این امر، پروژۀ اسالم ستیزی در جهان 

اسالم را آغاز کردند.
پروژۀ آنها در وهلۀ اول، مقابلۀ مستقیم 
با اسالم بود. حتی در زمان اتفاقات 11 
سپتامبر، شــاهد بودیم که بوش، آغاز 
مجدد جنگ های صلیبــی را اعالم کرد 
و چهره هایی همچون هانتینگتون نیز 
مبحث برخورد تمدن ها را مطرح کردند. 
باید به این نکته توجه داشت که حاصل 
این برخورد تمدن ها، ایجاد اتحادی در 

بین مسلمانان بود.
از طرفی آمریکا به افغانستان لشگرکشی 
کرد، اما دستاوردی برای آنها نداشت و 
باعث شد در زمان حمله به افغانستان، 
مســلمانان -چه شــیعه و چه سنی- 
غمخــوار افغان هــا بودنــد و همۀ این 
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برخالف ادعای اولیۀ، بیشتر کشتارهای 
آنان از خود عراقی هــا بود؛ به طوری که 
تا سال 2013، مسلمانان عراق بیش از 
9500 کشــته در غالب بمب گذاری ها 
متحمل شــدند. اینها همــه، ماحصل 

جنایت های این گروه ها بود.
این گروه، بعــد از مدتی اعالم کردند که 
با چهار گروه که در عراق حاضر هستند، 
می جنگند؛ گروه اول، صلیبون -یعنی ناتو 
و نیروهای آمریکا - گروه دوم، صفویون 
- همان شــیعیان ایرانی در عراق- گروه 
سوم، رافضیون -یعنی شیعیان عراق- و 
گروه چهارم، مرتدین -اهل سنتی که با 

آنان همکاری ندارند- بودند.

   داعش در ایران
جریان های تکفیری خارج کشور، شدیداً 
به دنبــال تأثیرگذاری بــر جامعۀ اهل 
سنت ایران هستند. متأسفانه جدای از 
تکفیری که در میان اهل ســنت وجود 
دارد، در میان شیعیان نیز شاهد برخی 
از حرکت های تکفیری هستیم که برخی 
از شیعیان نسبت به اهل سنت دارند و 
برخی از مقدســات آنان را مورد توهین 
قرار می دهند. باید بدانیم که این اعمال، 
آب ریختن به آسیاب دشمن است. این 
افراد باید بدانند که هر کالم و توهین آنها 
به مقدسات اهل سنت، به معنای ریخته 
شدن خون شیعیان در سوریه، عراق و 

پاکستان است.
اما این را هــم باید یــادآوری کرد که 
خوشــبختانه تالش آنان تا کنون راه به 
جایی نبرده است. باید اتحاد و همدلی 
را حفظ کنیــم و بدانیم اگــر تکفیر در 
جامعه ای گسترش پیدا کرد، خشک و 

تر را با هم می سوزاند.  

که بعد از جنگ افغانستان، کنترل اینها 
از سوی کشــورهایی که از آنها حمایت 
می کردند، سخت شد و بعد از پایان جنگ 
افغانستان، آمریکا که درصدد استفادۀ 
ابزاری از القاعده برای تثبیت حضور خود 
بود، القاعده را مانند یک استخوان الی 
زخم در منطقه حفظ کرد. آمریکا از یک 
طرف ادعای مبارزه با این گروه را داشت 
و از سویی دیگر، از آن حمایت می کرد. 
متأسفانه بعد از این اتفاقات -به مرور- 
این گروه در جهان اسالم پراکنده شدند.

داعش، شعبه ای از گروه القاعده است؛ 
ابومصعــب الزرقاوی در ســال 2006، 
شــاخۀ القاعده در عراق را بنیان گذاری 
کرد. ادعای شــعاری آنان این بود که ما 
با قصد مبارزه با صلیبیــون و ناتو که در 
عراق هســتند، وارد میدان شده اند؛ اما 
وقتی در عراق حاضر شــدند، به جای 
جنگ با آمریکایی ها، جنگ مذهبی را 
در عراق ایجاد کردند و به آن دامن زدند 
و کشتارهای فراوانی را به راه انداختند. 

با شــیعیان می جنگند. اما هنگامی که 
تاریخ را بررسی می کنیم، می بینیم که 
بیشترین قربانیان وهابیت، از اهل سنت 
هستند. جالب تر اینکه بیشترین قربانیان 
از حنبلی ها هســتند؛ درحالی که خود 
وهابیت می گوید ما به حنبلی ها نزدیک تر 
از بقیه هستیم. بنابراین، قربانیان تکفیر، 

هم شیعه و هم سنی بودند.
برای بررسی شکل گیری تکفیری ها در 
عصر حاضر، باید گفــت که این گروه ها 
ماحصل اتحاد مثلث آمریکا، عربستان 
و پاکستان هستند. در دهۀ 70 و 80، در 
مقابله با حملۀ کمونیسم به افغانستان، 
آمریکا برای عدم ســلطۀ کمونیسم بر 
افغانستان، به افغان ها ســالح می داد، 
عربستان نیز حمایت پولی و مالی را بر 
عهده داشت و پاکستان، پایگاه در اختیار 

آنان قرار می داد.
نهایتاً این اقدامات منتهی به تشــکیل 
یک گروه مجرب تاکتیکی در دل جریان 
افغانستان و قدرت یافتن آن به حدی شد 



   54

کتاب تبلیغ دین
شماره 49

نگاه

در تحلیل تاریخی، سرآغاز تکفیر در جهان 
اســالم را می توان به خــوارج برگرداند. 
پس از جنگ صفیــن، خــوارج از امام 
علی)علیه السالم( خواستند تا حکمیت 
را نپذیرفته و از تن دادن به آنچه ســبب 
کفرش شده بود، توبه نماید. کم کم دامنه 
مسئله فراتر رفت و خوارج به این امر اعتقاد 
پیدا کردند که مرتکب گناه کبیره کافر 
است. در قرون بعد با شکل گیری مذاهب 
اسالمی، کم کم نزاع میان پیروان آنان به 
نزاع میان بزرگان مذاهب نیز کشیده شد 
و احکام تکفیری در جامعه رواج یافت. از 
این منظر، ارباب مذاهب برای ســرکوب 
مخالفان خود سعی می کردند تا با سالح 
کفر رقیب را از گود خارج ســازند. برای 
نمونه می توان به موضــوع خلق قرآن و 
نزاع حنبلیان با معتزله اشاره کرد. در این 
درگیری مردم بسیاری کشته شده و حتی 
خود احمد بن حنبل دستگیر و زندانی 
گردید. در ادامه نــزاع میان جریان های 
کالمی معتزله و اشــاعره، تکفیر حربۀ 
کارســازی برای بیرون راندن خصم به 
شمار می آمد. این مسئله به صورت رویه از 

نزاع میان متکلمان به نزاع میان ارباب علوم 
دیگر همچون فلسفه و کالم نیز سرایت 
نمود. به عنوان نمونه غزالی با نوشــتن 
کتاب »تهافت الفالســفه« حکم تکفیر 
را بر آنان جاری ساخت. یا برخی فقهای 
اهل سنت به ارتداد حالج و عین القضات 
همدانی حکم نمودند. خالصه آنکه تکفیر 
مسئله ای نوظهور در عالم اسالمی نیست 
و این مسئله را می توان کمابیش در منابع 
مختلف ردیابی نمود.  با این حال، در زمان 
کنونی مسئله تکفیر در بستر ایدئولوژی 
سلفی، بسیار فربه شــده به گونه ای که 
می توان اثرات آن را از شرق تا غرب آسیا 
به نظاره نشســت. از آنجا کــه تکفیر با 
حوزه های مختلفی درگیر است، می توان 
عوامل متعددی را برای شکل گیری آن 
در جوامع اســالمی یافت. آنچه در پی 
خواهد آمد، در واقع گوشه ای از عوامل 
مؤثر در پدید آمدن حربه تکفیر در میان 

سلفیه است. 

   سنت ها و سوابق تاریخی
بی تردیــد وجود ســابقه تکفیر در جو 

جغرافیای جهان اسالم، راه را برای تکفیر 
مذاهب فقهی دیگر از سوی سلفیه بازتر 
نمود و این برداشت که اگر مذاهب دیگر 
در اعتقادات با ما شریک نباشند، از دایره 
حقیقت خارج شده و در نتیجه در تحت 
عنوان مسلمانی قرار نخواهند گرفت را 
تقویت نمود. محمد بــن عبدالوهاب با 
قیاسی ذهنی، شرک برخی مسلمانان 
را شدیدتر از شرک مشرکان صدر اسالم 
دانســته و حکم به تکفیر مســلمانان 

مخالف خود می کند. 
در زمینه ســنت های تاریخــی نیز باید 
اشاره کرد که سرزمین نجد در عربستان، 
منطقه ای دور افتاده از عربستان به شمار 
می آید و قسمت اعظم آن را بیابان تشکیل 
می دهد. پس از حکمرانی اخیضریون تا 
زمان محمد بن سعود، نجد هیچ گاه روی 
آرامش را به خود ندیده و قبایل این منطقه 
مدام در جنگ و خونریزی بودند. در این 
دوران، قبایل نجد برای کسب مایحتاج 
خود مجبور به قتل و غارت قبایل دیگر 
می شــدند و به طور کلی، در این منطقه 
قانون شمشیر حکمرانی می کرد. چنین 

امروزه موضوع تکفیر به یکی از مهم ترین و پر بحث ترین مســائل میان 
اندیشمندان جهان اسالم بدل شده است. هرچند مفهوم تکفیر منحصر 
در جغرافیای جهان اسالم نیســت و این مسئله در ادیان دیگر از بودیسم 
در میانمار گرفته تا یهودیت در فلسطین اشغالی نیز رواج دارد، اما در بستر 

معرفتی برخی مسلمانان تعریفی ویژه دارد. 

زمین تکفیر
نگاهی به بسرهای حکم تکفیر در جریان سلفیه 

ابوالفضل حسینی تهرانی
کارشناسی ارشد مذاهب کالمی
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سپتامبر و قشون کشی دولت های غربی 
به افغانستان و عراق، شرایط برای فراهم 
آمدن چنین شــرایط نابسامانی بیش از 
پیش فراهم آورد. ادامه این روند منجر به 
ظهور تفکری حتی شدیدتر از تفکر سلفی 
گردید. امروزه ناآرامی ها در افغانســتان، 
عراق، سوریه، لیبی، مصر و لبنان می تواند 
ریشه در مداخله بیگانگان در این مناطق 

داشته باشد.

   قدرت یافتن تفکر
زمانی که تفکری به قدرت برســد، راه 
برای اعمال خشــونت هموارتر خواهد 
بود. در واقع قدرت می تواند توجیه کننده 
اعمال خالف اخالق و انصاف باشد. تکفیر 
هم یکی از این موارد است. به بیان دیگر 
خشــونت زمانی می تواند مجوز عملی 
بگیرد که پیــش از آن از مراجع دینی، 
اجتماعی و سیاسی تأیید شده باشد. از 
سوی دیگر، تکفیر می تواند به عنوان یک 
ابزار سیاسی قلمداد شود که با جلوگیری 
از هرگونه پیشــرفت، تــالش کند تا با 
اســتفاده از زمینه های دینی، استبداد 
خود را تداوم بخشد. در مورد شکل گیری 
آیین وهابیت و تداوم آن، همین عامل را 
می توان به وضوح مشاهده نمود. در واقع 
محمد بن عبدالوهاب تا آن هنگام که هیچ 
قدرتی از او حمایت نمی کرد، نمی توانست 
منویات خود را به عرصه های اجتماعی 
بکشــاند؛ اما با پذیرش تفکر او از سوی 
محمد بن ســعود، دین و دولت در قالب 
تفکر وهابی به یکدیگر پیوسته و زمینه 
را برای ایجاد خشونت فراهم آوردند. پس 
از آنکه محمد بن عبدالوهاب توانست نظر 
محمد بن سعود را به خود جلب نماید، 
شاگردان خود را جمع نموده و آنان را به 

جهاد دعوت نمود. 

امپراتوری عثمانی و آتاتورک جبهه درونی 
در مقابل تفکر سلفی شکل گرفته و آن ها 
را به واکنــش وادار نمود و جمعیت های 
مختلفی را از عراق گرفته تا عربســتان، 
سوریه، مصر و تونس در برابر روشنفکران 
به صحنه آورد. شاید بتوان واقعۀ یازدهم 
سپتامبر را مهم ترین واکنش های تفکر 

سلفی به سکوالریسم قلمداد نمود.

   مداخالت بیگانه
مداخالت قدرت های بیگانه نیز عاملی برای 
شکل گیری خشونت قلمداد شده است. 
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، حضور 
کشورهای اســتعمارگر برای مسلمانان 
ناخوشــایند بود. از این رو، در بدو حضور 
این کشورها، مســلمانان حضور آنان را 
تحمل نکرده و مخالفت خود را به گونه های 
مختلف ابــراز داشــتند. چنین فضایی 
می توانســت وحدت رویه ای که در قبل 
وجود داشت را خدشه دار ساخته و برخی 
گروه ها را به واکنش فــرا بخواند. همین 
مسئله در خصوص افغانستان و اشغال آن 
توسط شوروی و همچنین پس از یازدهم 

سنت هایی در این منطقه با شکل گیری 
وهابیت نه تنها از دست نرفت، بلکه رنگ و 
بویی دینی هم گرفت و همین سبب شد 
تا وهابیت بر مناطق دیگر نیز پیروز گردد. 
در این بستر و در خأل عدم تفکر حکومتی 
در جهان اهل تسنن، این نوع نگاه بیش از 
پیش توسعه یافت و به دیگر مناطق جهان 

اسالم نیز سرایت نمود.

    موج سکوالریسم
سکوالریسم، یکی دیگر از عواملی است 
که باعــث پدید آمدن نــوع جدیدی از 
سلفی گری در دوران معاصر شده است. 
پس از جنــگ جهانی اول و فروپاشــی 
عثمانی، ملت های مســلمان کم کم با 
پدیده هایی غیردینی و در برخی موارد 
ضددینی مواجه شدند که برای آنان بسیار 
دردناک بود. از این رو، تفکر سلفی برای 
دفاع از خود موضع ســخت گیرانه ای را 
نسبت به روشنفکران داخل و کشورهای 
سکوالر اتخاذ نمود. مقابلۀ جریان سلفی 
با موج سکوالریسم در دو ناحیه درونی و 
بیرونی پیگیری می شود. پس از برافتادن 
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ســلفی گری در همســایه های شرقی 
ایران، ســابقه ای طوالنــی دارد. وجود 
جریان های مختلف در شبه جزیره هند 
و همچنین ادیــان و مذاهب گوناگون 
و صد البته اســتعمار انگلیس و ظلم به 
مسلمانان و مردم هند، کمک شایانی به 
شکل گیری جریان های سلفی داشت. 
در ابتدا شــاه ولی اهلل دهلوی )1114 - 
1176( بنیان های فکری ســلفیه را در 
شبه قاره هند بنا نهاد. او عالمی حنفی 
بود و شخصيتي چند بعدي داشت که در 
زمينه هاي گوناگون، از جمله فقه، کالم، 
ادبيات و حديث تبحر داشت. در حرمین 
شــریفین ضمن آشــنایی با تفّکرات 
ابن تیمیه و ابن قیم جوزی از اندیشــه 
آنها متأثر شد. از این رو با زیارت، توسل 
و نذر و موارد این چنینــی به مخالفت 
می پرداخت. با این حال، او گرایشــات 

صوفیانه نیز داشت. وي مانند پيشينيان 
خود معتقــد بود که ديــن از دو بخش 
شريعت و طريقت تشکيل شده است و 
هيچ يک از اين دو، به تنهايي نمي تواند 
سعادت و رستگاري انسان را فراهم کند. 
به همين دليل، وي مانند بســياري از 
عالمان شــبه قاره، افزون بر شريعت و 
مناســک ديني، به تصوف پاي بند بود. 
عنصر دیگر تفکر شــاه ولی اهلل دهلوی 
که او را در میان سلفیان ممتاز می کند، 
اعتقادش به تقریب مذاهب اســت. به 
نظر او، اختالف هاي مکتب هاي فقهي 
چهارگانه، بسيار ســطحي و ظاهري، 
و با رجوع به کتاب و ســنت رفع شدني 
است. به همين علت، او تقليد از هر يک 
از مذاهب چهارگانــه )حنفي، حنبلي، 

مالکي و شافعي( را جايز مي دانست.
پس از شــاه ولی اهلل دهلوی، پســرش 

شاه عبدالعزیز راه پدر را ادامه داد با این 
تفاوت که او کمتر به عقل بها می داد و 
برای حدیث نقش پررنگ تری قائل بود. 
از این رو، او راه افراط را گشــود. ویژگی 
مهم دوران او، نزاع سیاسی با ادیان دیگر 
و جریان های رقیب از یک سو و استعمار 

انگلستان از سوی دیگر بود. 
با قوت گرفتن گرایشات سلفی در شبه 
قاره، کم کم جماعتی پدید آمد که امروزه 
با نام دیوبندیه شناخته می شوند. مکتب 
ديوبند، آميزه اي از انديشه هاي شاه ولي 
اهلل دهلوي و شاه عبدالعزيز دهلوي است. 
ديوبند منطقه اي در ايالت »اوتراپرداش« 
هند است که گروهي از عالمان در سال 
1283ق، مدرسه اي به نام »دارالعلوم« در 
آن ساختند. هدف از ساختن اين مدرسه، 
مبارزه با سلطه گري هاي انگلستان بود؛ 
انگلستان مي کوشيد با در دست گرفتن 

هند در کشاکش سلف
سلفی گری در شبه جزیره هند 

محمدباقر توکلی
طلبه درس خارج و محقق مؤسسه صافات
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پاکستان تبدیل کند. بر اساس آمارهای 
رسمی در سال 1994، این گروه دارای 
چهارده هزار دفتــر نمایندگی در هفده 

کشور جهان بوده است. 

   لشگر جهنگوی
لشگر جهنگوی چندین ســال به عنوان 
شــاخه نظامی ســپاه صحابــه فعالیت 
می نمــود. این گــروه بــا گرایش های 
دیوبندیه، در سال 1996 با انشعاب از سپاه 
صحابه تأسیس شد. دلیل جدا شدن این 
گروه از سپاه صحابه به آنجا برمی گردد که 
در سال 1995، پس از آنکه سپاه صحابه 
تحت فشار احزاب میانه رو اسالمی، وارد 
ائتالف با احزاب دیگر برای حل منازعات 
فرقــه ای گردیــد، لشــکر جهنگوی به 
سرکردگی ملک اســحاق و ریاض بسرا و 
غالم رسول شاه از سپاه صحابه منشعب 
شدند و از پیوستن به »شورای همبستگی 
ملی« امتناع ورزیدند. دلیل نپیوستن لشکر 
جهنگوی به شورا این بود که رهبران آن از 
پیوستن به ائتالفی که شیعیان در آن عضو 
باشند پرهیز داشتند. آنها لشگر جهنگوی را 
با هدف پیگیری آرمان های مولوی حق نواز 
جهنگوی )مؤسس سپاه صحابه( تشکیل 
دادند. از مهم ترین اهداف لشکر جهنگوی 
همانند ســپاه صحابه، تأســیس دولت 
اسالمی سنی در پاکســتان تحت قانون 
شریعت است.  لشگر جهنگوی ارتباطات 
وثیقی با القاعده دارد چنانکه با جنبش های 
افراطی دیگــر نظیر »تحریــک طالبان 
پاکستان«، »جمعیت علمای پاکستان«، 
»سپاه صحابه« و »حرکت المجاهدان« نیز 
مرتبط است. امروزه بسیاری از کشتارهای 
شیعیان در شهرهای مختلف پاکستان از 
پاراچنار و کراچی گرفته تا هزاره افغانستان 

را به این گروه نسبت می دهند.

   سپاه صحابه
 سپاه صحابه در ششم سپتامبر 1985 
به دســت »حق نواز جهنگوی« در شهر 
»جهنگ« از توابع ایالت پنجاب پاکستان 
تأسیس شد. تاریخچه تشکیل این گروه 
به دو کنفرانســی برمی گردد که توسط 
جماعت اسالمی پاکســتان و جمعیت 
علمای اسالم برای مبارزه با جنبش »فقه 
جعفری« شیعیان، تشکیل شد. همین 
کنفرانس سرچشمه تشکیل سپاه صحابه 
شد. از این رو، بیشتر رهبران و اعضای سپاه 
صحابه از اعضای جمعیت اسالمی بودند. 
با این تفاوت که ســپاه صحابه عملکرد 
افراطی تری بر علیه شــیعیان نسبت به 
جمعیت اسالمی داشــتند. اهداف این 
گروه را می توان جلوگیری از تأثیرگذارى 
انقالب اسالمى ایران و به طور کلی شیعه 
بر مردم پاکستان؛ و دیگری تأسیس دولت 
سنی مذهب در پاکستان، دانست. برخی 
عمده ترین وظیفه سپاه صحابه را »حفظ 
و پاسداری حرمت صحابه« دانسته اند؛ از 
این رو، شعار معروف و مشهور سپاه صحابه 
این است که هر کس به خلیفه اول اعتماد 

ندارد، کافر است.
سپاه صحابه از دل مکتب دیوبندیه بیرون 
آمده و امروزه مدارس پر شــماری برای 
طالب و دانش آموزان تأسیس کرده است. 
ارتشبد ضیاءالحق، رییس جمهور وقت 
پاکستان برای جلوگیری از نفوذ انقالب 
اسالمی در پاکستان، از این گروه حمایت 
نمود، اما بعدها این جنبــش به عنوان 
تهدیدی بر علیه حاکمیت به شمار آمد 
و نهایتا در زمره گروه های تروریســتی 
قرار گرفت. امــروزه عمده حمایت های 
مالی این جریان از کشورهای عربی است 
و این مسئله توانسته سپاه صحابه را به 
یک حزب بزرگ در پاکستان و خارج از 

آموزش و پرورش، و توسعه روش آموزش 
غربي، اســتعمار را در هند نهادينه کند. 
اين مکتب با برپايي مدرسه هاي سنتي 
و با برنامه هاي درسي ويژه اي کوشيد تا 
از تأثيرگذاري روش آموزش بريتانيايي، 
جلوگير کند. سرعت رشد مکتب ديوبند 
به دليل پشتيباني عالمان و پيروي مردم 
زياد بــود و پس از مدتي، مدرســه هاي 
ديوبنــدي در منطقه هاي مختلف هند 

گسترده شد.
دیوبندیــه در ابتدا با شــیعه مخالفت 
جدی نداشت و هر دو در یک صف برای 
مقابله با اســتعمار می جنگیدند. حتی 
در سال 1947 که مسلمانان شبه قاره، 
براي تشکيل کشوري اسالمي، از هند 
جدا شدند و پاکستان را بنيان نهادند، 
عالمان شيعه و ســني در کنار هم و به 
رهبري محمد علي جناح- قائد اعظم- 
که شيعه بود، با يک ديگر همراه شدند. 
در سال هاي نخستين استقالل نيز، هر 
ساله در کراچي- که در آن زمان پايتخت 
پاکستان بود- هيأت عزاداري حسيني 
تشکيل مي شد، و اهل سنت نيز آن ها را 

همراهي مي کردند.
پس از اســتقالل پاکســتان، جماعت 
دیوبندیه به مخالفت جدی با شــیعه 
پرداخت و بسیاری از شیعیان را به خاک 
و خون کشید. هرچند که دیوبندیه را به 
دیوبندیه اعتدالی، افراطی و تروریستی 
تقسیم نموده اند، اما برآیند این جریان 
در شبه جزیره هند و به ویژه پاکستان، 
چیــزی جز ناآرامــی و قتــل و ترویج 
افراطی گری نبوده اســت. برای مثال 
می توان به نقش مــدارس دیوبندیه در 
تربیت سلفیان تکفیری با حمایت های 
مالی عربستان و تسلیحات آمریکا اشاره 
نمود که محصول بارز آن طالبان است. 
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شــدن با چالش های متعدد است؛ زیرا 
از یک ســو در جامعه ســنتی و بسته 
عربستان ســعودی این علمای وهابی 
هستند که قرائت رسمی و پذیرفته شده 
از دین را ارائه می دهند و ســازگاری و 
عدم سازگاری مسائل با دین را مشخص 
می کنند و از ســوی دیگر، اجرای این 
سند خواه ناخواه قرائت رسمی از دین 
را به چالش می کشد تا جایی که علمای 
تندرو را برای مخالف دانستن اصالحات 
با اســالم تحریک می کنــد. هم اکنون 
نشــانه های شــورش های مذهبــی و 
اجتماعــی در فضای عربســتان قابل 
مشاهده است؛ برای مثال: حمله عامل 
انتحاری به کاخ بن سلمان از نشانه های 
این حرکت اســت. ازاین رو حاکمیت 

1. انقالب فرهنگی در چشم انداز 2030
یکی از پیشران های مهم تغییر در آینده 
وهابیت، اجرای سند چشم انداز 2030 
عربستان سعودی اســت که بر مبنای 
آن، قرار است ساختارهای اقتصادی و 
به تبع آن اجتماعی و سیاسی عربستان تا 
حد زیادی تغییر کند. این سند درصدد 
است که تعریفی منعطف از وهابیت ارائه 
دهد. محمد بن سلمان با تعریف وهابیت 
مطلوب می گوید: »اصول اسالم پیشران 
ما به سوی اهداف واال اســت، اعتدال، 
بردباری، نظم، برابری و شفافیت، سنگ 

بنای موفقیت ما خواهد بود«.
 دســت یابی به اهداف سند چشم انداز، 
مستلزم گذشــتن از موانع اقتصادی، 
اجتماعی، سیاســی، مذهبی و درگیر 

بســیاری از علمای تندرو را دستگیر و 
زندانی نموده است.

2.  جوانان
یکی دیگر از پیشران های تغییر در آینده 
وهابیت، وجود جوانانی است که دچار 
سردرگمی هویتی شده اند تا جایی که 
سبب گردیده نســل جوان این کشور، 
میان انتخاب ســنت و مدرنیته مردد و 

سرگردان بمانند.
از دیدگاه بسیاری از اندیشمندان، منابع 
هویتی در عربستان سعودی در حال تغییر 
و تحول است. ظهور فّناوری های جدید و 
پذیرش ارزش ها و سبک زندگی غربی، 
نسل جوان عربستان را با نوعی از هویت 
وهابی جدید مواجهه نموده که داده ها و 
سبک زندگی وهابیت سنتی را به چالش 
کشیده اســت. این جوانان با دست یابی 
به منابــع ثــروت، توانســته اند خوی 
اشرافی گری را بازتولید کنند. بن سلمان 
در جریان اجالس ابتکار سرمایه گذاری 
آینده می گویــد: مــا می خواهیم یک 
زندگی نرمال داشــته باشیم که بیان گر 
اســالم میانه رو و عادات خوبمان باشد. 
ما می خواهیم با دنیا هم زیستی داشته 
باشیم و در توسعه کشــورمان و جهان 
مشــارکت کنیم. بنابراین، دوگانگی و 
نزاع سنت و مدرنیته در جامعه سعودی 
یکی از چالش های مهم دینی و اجتماعی 
است که با رویکرد بن سلمان، این چالش 
عمیق تــر گردیده و منجر بــه واکنش 
اجتماعی و ایجاد تغییرات در الیه های 

اجتماعی خواهد شد.

   سناریوهای آینده وهابیت
با توجه اینکه مدرن ســازی عربستان، 
یکــی از مهم ترین اهــداف محمد بن 
ســلمان به حســاب می آیــد، ولیعهد 

رابطه دین و حکومت در عربستان سعودی، با پیوند آل سعود و آل شیخ از سال 
1158 ه.ق آغاز گردید و تا به امروز، نقش بی بدیلی در ساختار سیاسی این کشور 
ایفا نموده است. انتخاب شگفت انگیز محمد بن سلمان به ولیعهدی عربستان، 
چالش های زیادی پیش روی جامعه وهابیت به وجود آورده است. او در تالش 
است تا جامعه عربستان را از یک جامعه سنتی، قبیله ای و بسته، به یک جامعه 
توسعه خواه، ملی گرا و باز تبدیل نماید. همین مسئله روابط پیشین میان هسته 
اصلی قدرت سیاسی یعنی پادشــاه و دربار از یک سو و قدرت مذهبی یعنی 
وهابیت تحت زعامت »مفتی مملکت« را دستخوش تغییر کرده است. در این 
راستا، تحلیل پیشران های تغییر در آینده وهابیت می تواند درکی مناسب تر 
از وضعیت آینده عربســتان ارائه نماید. از این رو تالش می شود تا به برخی 

سناریوهای محتمل در آینده این جریان اشاره شود.

چالش بن سلامن
نگاهی به چالش اصالحات در عربستان و آینده وهابیت

علی توسلی کجانی
دکترای اندیشه سیاسی
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می گوید: »ما اجازه نمی دهیم که 30 سال 
دیگر از عمرمان صرف اندیشه های افراطی 
شود. ما همین امروز نابودشان خواهیم 
کرد«. از سوی دیگر، حاکمیت به دنبال 
به دســت آوردن دل متحد و هم پیمان 
قدیمی خود یعنی آل شیخ است. از این 
رو، ملک سلمان با صدور فرمانی »مجمع 
حدیث نبوی ملک سلمان خادم حرمین 
شریفین« را در مدینه تشــکیل داد و از 
شماری از علمای حدیث سراسر جهان 
برای تحقیق به این مجمع دعوت شدند. 
وی همچنین دســتور داده که اعضای 
این مجمع و ریاست آن به وسیله خودش 
انتخــاب شــوند و »محمد بن حســن 
آل الشــیخ« یکی از اعضای علمای ارشد 
عربستان را به عنوان رییس شورای علمی 

این مجمع انتخاب کرده است.

   نتیجه گیری
بــا توجــه بــه پیشــران های تغییر، 
ســناریوهای محتمل، تحلیل شرایط 
بین الملل، وضعیت داخلی عربستان و 
شرایط فرهنگی اجتماعی جهان اسالم 
ما در آینده دارای یک ســلفِی با اصول 
اعتقــادات و ارزش های جدید خواهیم 
بود که حاصل اصالحات داخلی محمد 
بن سلمان، فشــارهای سیاسی منابع 
قدرت بیرونی و عکس العمل فرهنگی 

دنیای اسالم است.
این طیف از سلفیه نوظهور، با بازخوانی 
و قرائــت جدید از اصــول و ارزش های 
مکتب محمد بن عبدالوهاب، سعی در 
سازگاری با شــرایط داخلی و خارجی 
خواهد نمود و با انکار و طرد جریان های 
تندرو و درک تناقض هــای اجتماعی، 
سیاســی و فرهنگی، تالش می کند که 

حیات جدیدی برای خود رقم بزند.

4. وهابیت اصالحی: این دســته با 
عالمانی مثل ســفر الحوالی شــناخته 
می شــوند که افکار ارتدکس دارند و در 
جریان اصالحات اخیر، عربستان با این 
گروه برخورد کرد و رهبران آنان دستگیر 

و زندانی شدند.
الف. سناریوی شورش

بر اساس فلسفه سیاســی اهل سنت، 
نقطه مشــترک و ایدئولوژیک تمامی 
طیف های وهابیــت، حرام بودن خروج 
بر حاکم اسالمی اســت. بر اساس این 
فلسفه سیاسی، قیام و شورش بر حاکم 
اســالمی تا جایی کــه ضروریات دین 
اسالم را انکار نکرده است، نه تنها جایز 
نیســت، بلکه حرام اســت. از آنجا که 
طیف های تندرو وهابیــت مثل طیف 
اخوانی )پیروان محمد قطب( و وهابیت 
اصالحی )پیروان سفر الحوالی و...( در 
اتمسفر سیاســی و فرهنگی عربستان 
حضور دارند، تا حد ممکن اصالحات بن 
ســلمان را تحمل می کنند، اما با توجه 
به اینکه این طیف اساســاً با توســعه و 
مدرنیته تعارض و ضدیت دارند و آن را 
جاهلیت می داننــد، از این رو اصالحات 
محمد بن ســلمان را تحمل نخواهند 
کرد و احتمال شــورش وجود دارد که 
در صورت این اتفاق، با توجه به آمادگی 
سیستم حکومتی و تسویه وزارت کشور 
و اطالعات از نیروهای تندرو، به شدت 

سرکوب خواهند شد.
ب. سناریوی تضعیف و تقویت

در این ســناریو، محمد به ســلمان به 
تضعیف جریان های تنــدرو و ارتدکس 
مانند وهابیت اخوانی و اصالحی خواهد 
پرداخت و هم زمان به دنبال تقویت جریان 
وهابیت ســکوالر خود بود. او در جریان 
کنفرانس ابتکار سرمایه گذاری در آینده 

عربســتان تــالش دارد تــا وهابیت 
تنــدروی ســنتی را به عنــوان منبع 
مشروعیت محدود نماید. در این راستا 
او به دستگیری عالمان سلفی مثل سفر 
الحوالی پرداخت تا اخطاری باشد برای 
دیگر عالمان وهابی. از ایــن رو به نظر 
می رســد او تالش دارد تا وهابیت را در 
حد یک مذهب شخصی تقلیل دهد. با 
توجه به این دیدگاه، وهابیت مطلوب بن 
سلمان، فرقه ای به شدت شخصی است 
که توانایی هیچ گونه تحرک اجتماعی 
خارج از چهارچوب سیاســی عربستان 
را نخواهد داشت. این محدودسازی اثر 
غیرقابل انکاری در آینــده طیف های 
وهابیت خواهد داشــت و این مســئله 
تغییــرات را برای آینــده وهابیت رقم 
خواهد زد. قابل ذکر اســت که وهابیت 
یک طیــف واحد نیســت و حداقل در 
اتمســفر مذهبی و فرهنگی عربستان، 

چهار دسته از وهابیت وجود دارد.
1. وهابیت تقلیدی: که همان فرزندان 
محمد بن عبدالوهاب معروف به آل شیخ 
هســتند؛ این طیف در هسته مرکزی 
و اصلی قدرت حضــور دارند و به عنوان 
مفتیان اصلی عربســتان و هم پیمانان 

حکومت به شمار می روند.
2. وهابیت سکوالر: بیشتر این طیف 
را شاهزادگان و جوانان تشکیل می دهند 
که هویت و قرائت سنتی وهابیت تندرو را 
رد می کنند و به نحوی ارزش های غربی 

را پذیرفته اند.
3. وهابیت اخوانی: اخوانی ها یکی 
از تندروتریــن جریان های ســلفی در 
عربستان هستند. اینان با مظاهر تمدن 
مادی، سرســختانه مخالفت دارند و در 
تاریخ خود، یک بار علیه حاکم سعودی 

قیام خونینی را ترتیب دادند.



   60

کتاب تبلیغ دین
شماره 49

نگاه

کتابشناسی سلفیه و مسئلۀ تکفیر
فتــاوا و نظريات مراجع عظــام تقليد و 
انديشمندان اسالمی دربارۀ حرمت تکفير 
مســلمانان و اهانت به مقدسات مذاهب 

اسالمی
  تهيه کننده: پژوهشکدۀ حج و زيارت

  وضعیت نشر: تهران، نشر مشعر، 1392، 69 
صفحه، پالتويی.

علمــا و مراجــع عظــام تقليــد و پيــروان مکتــب 
اهل بيت)علیهم السالم( اهانت به مقّدسات مذاهب اسالمي 
و تکفير پيروان ساير مذاهب را جايز نمی دانند و با صراحت 
بر حرمت چنين اعمالي فتــوا داده اند و نيز بســياري از 
انديشمندان و علماي شــيعه، ديدگاه هاي مشابهي را در 
زمينۀ حرمت تکفير مسلمانان و اهانت به مقدسات مذاهب 
اسالمي ارائه کرده اند. حوزۀ نمايندگي ولي فقيه در امور حج 
و زيارت، بر آن شده تا با انتشــار اين فتاوا و آرا، گامي مهم 

در جهت تقويت مباني تقريب مذاهب اسالمي و نزديک تر 
شدن هرچه بيشتر علما و انديشــمندان ساير مذاهب در 

راستاي مقابلة نظري با تکفير و جنايات تکفيريان بردارد.
اثر حاضر، عالوه بر فتاواي مراجــع معظم تقليد و نظريات 
برخي از انديشمندان و علماي اسالم، به بررسی اجمالي فتنۀ 
تکفير اهل قبله از نگاه قرآن، روايات و انديشمندان اسالمي 
می پردازد. نظريات آيات عظام خامنه اي، سيستاني، فاضل 
لنکراني، مکارم شيرازي، وحيد خراساني، صافي گلپايگاني، 
جوادي آملي، شبيري زنجاني، موسوي اردبيلي، محمدسعيد 
حکيم، جعفر سبحاني، بشير نجفي، حسين مظاهري، يوسف 
مدني تبريزي، آصف محسني، مهدوي کني، محمد يزدي، 

محمدمهدي آصفي در اين مجموعه آمده است.
اين کتاب به عربي ترجمه شده و با عنوان »حرمة تکفري 
املسلمني و اإلساءة إىل مقدسات المة اإلسامية يف فتاوي 

و آراء مراجع الدين و العلامء املســلمني الشيعة« منتشر 

شده است.

تعدد مذاهب  از ديدگاه فقها و انديشمندان 
مسلمان

  مؤلف: سيد جالل ميرآقايی
  وضعیت نشر: تهران، مجمع جهاني تقريب 

مذاهب اسالمی، 1386، 342 صفحه، وزيری.

اين کتــاب داراي يک مقدمــه و پنج فصل 
است. فصل چهارم اين کتاب با عنوان »پاسخ 
به کج انديشان« شــامل دو بخش  اســت: 1. پاسخ 
آيت اهلل العظمی مکارم شــيرازي به فتواي 38 تن از 

علماي  وهابــي مبني بر تکفير شــيعيان و جواز قتل 
آنان و 2. متــن نامۀ آيت اهلل  تســخيري به جمعي از 
علما و انديشــمندان جهان اسالم، جهت  نظرخواهي 
در خصوص فتواي فوق و پاســخ علماي جهان  اسالم 
به نامۀ ايشان و محکوم کردن فتواي تکفيري عبداهلل  

الجبرين.
اين کتاب با عنوان »التعددية املذهبية يف االسام و آراء 
العلامء فيها« توســط مجمع جهانــي تقريب مذاهب 

اسالمي به عربي ترجمه شده و در سال 1386 در 279 
صفحه منتشر شده است.
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هشدار در خصوص تکفير  های بی رويه
  مؤلف: محمد بن علوی مالکی، ترجمۀ مرکز 

ترجمان دينی
  وضعیت نشر: تهران، نشر مشعر، 1389، 

104 صفحه، رقعی.

اين اثر ترجمۀ فارسي کتاب »التحذير من املجازقة 
بالتکفــري« )بي جا، جوامع الکلــم، 1425ق.( 

است. نويســندۀ اين کتاب درصدد بررسی و هشدار 
دربارۀ تکفير  هــاي بي رويه در طول تاريــخ بوده و به 
انديشه هاي تکفيري پرداخته است. اين کتاب شامل 
ديباچه، توضيحات مترجم و مقدمه است. در این کتاب 
مباحثي در مورد ديدگاه ابن تيميه، شوکاني و محمد 
بن عبدالوهاب دربارۀ تکفير، بيانيۀ شيخ عبدالعزيز بن 
باز، منشأ تکفيري ها، نهي تفرقه و اختالف در اسالم را 

در بردارد.

فتن التکفيريين )العرب الماصرين(
   مؤلف: بّسام الصباغ

   وضعیت نشــر: دمشــق، دارالبشــائر، 
1431ق./2010م.، 256 صفحه، وزيری.

اين کتــاب، بخــش دوم و در ادامۀ کتــاب »باء 
التکفــري« از هميــن نويســنده اســت و در رِدّ 

تکفيري   هاي سياسي و تاريخ آنان نوشته شده است.

موضوعات کلــي کتاب شــامل گروه هــاي تکفيري 
در کشــور   هاي عربي، تاريخ تکفيــر در عصر کنوني، 
فکر تکفيري ســيد قطب، امراض اخوان المســلمين، 
مشهورترين گروه هاي مسلحانة تکفيري بعد از حسن 
البنا، گروه تکفيــري و هجرت، گروه جهــادي، گروه 
حزب التحرير در مصر، انحراف حرکت اسالمي در الجزاير، 
حنابله و تکفير، طالبان و القاعده، سلفيت و وهابيت، گروه 

فتح االسالم و جندالشام و... می شود.

داعية و ليس نبياً )قرائة نقدية ملذهب الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب فی التکفري(
  مؤلف: حسن بن فرحان المالکي

  وضعیت نشــر: عمان، دارالرازي )مرکز 
الدراسات التاريخيه(، 2004م./1425ق.، 199 
صفحه؛ لندن، مؤسسة الوسط للثقافة و اإلعام، 

1424ق./2003م.، 144 صفحه.

حسن بن فرحان مالکى از دانشمندان اهل سنت و از جمله 
کسانی است که از عقیدۀ وهابيت دست کشیده است. او 
در اين کتاب به نقد سخنان و عقايد پيشواى وهابيان در 
زمينۀ تکفير مسلمين و نسبت دادن شرک و کفر به همۀ 
کسانى که وهابى نيستند، پرداخته است. وي در فصل 
اول به سراغ کتاب »کشف الشبهات« -از مشهورترين و 
مهم ترين کتاب هاى محمد بن عبدالوهاب- مى رود و به 
صورت کاماًل روشنى آن را نقد مى کند. در فصل دوم به 

نقد ساير کتب او در مسئلۀ شرک و توحيد مى پردازد. او در 
فصل سوم این مسئله را مطرح می کند: »آيا عبدالوهاب 
از تکفير مسلمين عدول کرده است يا نه؟«. سپس بخش 
عظيمى از تناقضات او را به صورت علمى آشکار مى سازد. 
در فصل چهارم از موضوع مهم ديگرى بحث مى کند که 
»آيا پيروان عبدالوهاب چشم و گوش بسته همان مسير 
تکفير مســلمين را دنبال کردند و بر اشتباهات او صّحه 
نهادند يا به نقد نظريات او پرداختند؟« و سرانجام در فصل 
پنجم، به نقد نظريات دشــمنان عبدالوهاب مى پردازد 
و تندروان را از معتدالن جدا مى ســازد و خود در صف 

معتدالن وهابى قرار می دهد.
اين کتاب با عنوان »مبلّغ، نه پيامبر: قرائتي انتقادي 
بر مســلک تکفيري شــيخ محمد بن عبدالوهاب« 
به کوشش يوســف مرتضوى، ترجمه و توسط مرکز 
مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب در سال 1387 

منتشر شده است.
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   سبک زندگی چیست؟
تاکنون تعریف های متعددی از ســبک 
زندگی ارائه شده است که مجالی برای 
ذکر آن در این نوشته نیست؛ اما به صورت 
خالصه باید گفت سبک زندگی، توصیفی 
از نحوۀ زیست انسان ها است. به موازات 
اختــالف در تعریــف ســبک زندگی، 
مؤلفه های آن نیز دســتخوش تعدد و 

گاه تضاد آراء است؛ اما در یک نگاه کلی 
می تــوان مؤلفه های ســبک زندگی را 

حداقل در چهار بخش سامان داد. 
1. نمادهای منزلتی کــه عبارت اند از: 
مسکن و امالک، اتومبیل، تلفن همراه، 
تزیینــات و دکوراســیون، معماری و 

پوشش ظاهری.
2. ارزش های اجتماعی که شامل شیوۀ 

گذران اوقات فراغت، تفریحات و ورزش، 
لحن و گفتار، نوع بیــان و لهجه، ظاهر، 

طرز آرایش و پیرایش می شود.
3. نمادهای رفتاری شــامل نمادهای 
بومی- محلی، نمادهای ملی، نمادهای 
فراملی و بین المللی، نمادهای ســنتی، 

نمادهای مدرن.
4. مؤلفه هــای فرهنگــی عبارت اند از: 

چند سالی است که تفکر سلفی در سرخط اصلی بسیاری از اخبار رسانه های صوتی و تصویری و مکتوب قرار دارد. امروزه 
این تفکر توانسته جایگاه قابل توجهی در میان مسلمانان اهل سنت به دست آورد و بسیاری از مسلمانان متدین، خود را 
وفادار به آن می دانند. در پرتو این اعتقاد، آنچه روی خواهد داد ترویج نوعی خاص از شیوه مواجهه با خود و جهان است. 
در واقع، پرسشی اساسی در مواجهه با سلفیه وجود دارد و آن اینکه اساساً این تفکر چه نوع سبک زندگی را به متدینان 
خود - با در نظر داشت درهم تنیدگی دین در تاروپود سلفی ها- ارائه می دهد و چالش های این نوع تفکر در کدامین 
حوزه ها قرار دارد. نکته ای که نباید از آن غافل ماند، تنوع نگاه ها در درون مجموعه سلفیه است و از این رو، نویسنده 
اذعان دارد که سبک زندگی واحدی را نمی توان از این جریان انتظار داشت. بنابراین، به سرخط هایی که عمومیت بیشتری 

دارند اکتفا خواهد شد. 

بررسی سبک زندگی از منظر سلفیه 

محمدرضا آل غفور
طلبه درس خارج

ِسلفی با َسلفیه
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جمع گرایی و فردگرایــی، آینده گرایی 
و گذشــته گرایی، کار و تالش جمعی 
و فردی، تقســیم کار، تخصص گرایی، 
ثــروت و دارایــی، امنیت و آســایش، 
معنویت گرایی، دنیاگرایی، قدرت مداری، 
خوشبختی و سعادت، حرمت و احترام، 

قانون گرایی و... .
پیش زمینه های سبک زندگی سلفی

در باور سلفیه، مشکالت کنونی جهان 
اسالم ناشی از عدم رجوع به اسالم ناب 
است. اسالم ناب در نظر این گروه عبارت 
از همان اسالمی است که از سوی پیامبر 
گرامی اسالم، صحابه و سلف صالح دنبال 
شده اســت. در این راستا می بایست به 
همان سیره و سنت سلف مراجعه کرد و 
همان راهی را رفت که پیشینیان رفته اند. 

   اسالم فقط در قاب گذشته
مراجعه به سنت، به سبک زندگی سلفیه 
نیز رنگ وبویی دیگر می بخشد. به عنوان 
مثال یکی از فاکتورهای مهم در سبک 
زندگی افراد، مســئله گذراندن اوقات 
فراغت است. حال باید دید که سلفیان 
امروز در غیاب تصمیم گیری های عقل، 
اوالً چگونه با ابزارهــا و روش های نوین 
گذران اوقات فراغــت مواجه می گردد 
و ثانیاً کدام الگو را بــرای گذران اوقات 
فراغت پیشــنهاد می دهند. نتیجه این 
نگاه، حرمت بسیاری از تفریحات مباحی 
است که از سوی علمای سلفی بیان شده 
اســت و می توان به حرمــت حضور در 
پارک ها، شهربازی ها، سینماها و حتی 
تلویزیون از ســوی آن ها اشاره داشت. 
شاید جدی ترین نوع این مخالفت ها را 
بتوان تهدید رویدادهای ورزشی همچون 

المپیک و جام جهانی فوتبال دانست. 
   سبک زندگی زنان

مســئله مهم دیگر در خصوص برخی 

تفکرات ســلفی، نوع نگاه آن ها به زنان 
اســت. هرچند برخی گروه های سلفی 
همچون اخوان المسلمین به مشارکت 
زنان اعتقاد دارند؛ اما بیشــتر گروه های 
سلفی به زن همانند یک کاال نگریسته 
و برای آن قوانینی خاص وضع نموده اند. 
به عنوان نمونه هنوز علمای وهابی اعتقاد 
به حرمت رانندگی زنــان دارند. یا گروه 
تکفیری داعش در شــهر رقه بیانیه ای 
صادر نمود کــه در آن وظایفی را برای 
زنان برشمرده بود. برخی از این احکام 
عبارت اند از: لزوم پخت وپــِز زنان برای 
مردان و فرزندان. آماده نمودن آن ها برای 
جهاد، امکان ازدواج در سن 9 سالگی و 
لزوم آن در 16 سالگی، مقابله با سالن های 
آرایــش و همچنیــن فروشــگاه های 
لباس های شیک و مد روز. یکی از افسران 
پلیس داعش در این خصوص می گوید: 
این موارد حرام اند؛ زیرا با طرح خداوند 

برای بشریت مخالف است.  1
   ســبک زندگی بدون نمادهای 

قومی ملی و بین المللی
با نگاه کلی در احکام و اعمال گروه های 
سلفی، درمی یابیم که این گروه تغییرات 
قابل توجهی را در هرکدام از چهار گروه 
سبک زندگی که پیش تر بدان اشاره شد، 
داشــته اند؛ از ممنوعیت مدرسه رفتن 
توســط گروه بوکوحرام در آفریقا گرفته 
تا انهدام مجســمه های بــودا در بامیان 
افغانستان توسط طالبان و تخریب آثار و 
بناهای تاریخی موزه های سوریه و عراق 
توســط گروه های تکفیری، که همگی 
نشان از مواجهه این گروه با نمادهای ملی و 
بین المللی و تأکید بر نمادهای دینی است. 
با این حــال، برخی مؤلفه های ســبک 
زندگی قابل اعتنایی را می توان در نگاه 
ســلفیه یافت که در چگونگی ســبک 

زندگــی این گــروه تأثیرگذار اســت. 
به عنوان نمونه، اتحاد جهان اســالم و 
پیراستن آن از مخالفان خود نکته مهم و 
کانونی در نظر برخی از معتقدان سلفی 
به شمار می رود. گروه گرایی نیز در این 
تفکر بسیار پررنگ است. ثروت و دارایی 
تحت ضوابط خاصی امکان پذیر است. 
مؤلفه معنویت گرایی در این گروه نیز که 
خود داســتانی است معروف. همچنین 
مفهوم سعادت و شــقاوت نیز در تفکر 
سلفی موضوعی پیچیده است که برخی 
از زوایای آن در فرد جستجو شده که با 
موضوعاتی همچون احساس مسئولیت 
شدید، واکنش های احساسی و زودگذر 
عجین گشته اســت و برخی زوایای آن 
نیز ریشــه در حکومت ها دارند. ازاین رو 
است که تفکر ســلفی امروزه بیشتر به 
سوی نظام سازی و تشکیل حکومت ها 
پیش رفته و دعوی ناکارآمدی نظام های 

حکومتی موجود را دارد. 
   تفکر رقیب

سبک زندگی در ســلفیه برخواسته از 
بنیادی اساسی است که همان بازگشت 
به گذشته است. این رویکرد با توجه به 
پیشــرفت های حاصله و فن آوری های 
نوین در جهان امروز امری مشــکل زا به 
شمار می رود. به عنوان نمونه می توان به 
مخالفت های مدنی در کشور عربستان 
اشاره نمود که طی آن، هر روزه بسیاری 
از زنان با پخش تصاویری از خود، تفکر 
وهابی را بــه چالش می کشــند. با این 
حال، به نظر می رسد تفکر سلفی تندرو 
و ارتدکس، با طرد هرگونه پیشــرفت و 
مقابله بــا آن، در واقع در مســیر حذف 
خود از صحنه اجتماعات مسلمین گام 
برمی دارند و نهایتاً صحنــه را به رقبای 

سلفی معتدل واگذار خواهد نمود.  

http://www.dailymail.co.uk . 1 :  پی نوشت  
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بسیار مایه خوش وقتی است که فرد یا 
افرادی از این گروه، با صراحت تقیه را 
حکم اسالمی شــمرده اند. لذا این ادعا 
را که می گفتند »تقیه در اسالم نیست 
و شیعه چنین بدعتی را پدید آورده و 
تقیه در واقع یک نوع نفاق است!«، پس 
گرفته اند و گویا تــازه به قرآن مراجعه 
کرده  و متوجه شده اند که قرآن مجید 
در چند آیه با صراحت »تقیه را مشروع 
شمرده اســت«1 و از داستان مشهور 
و معروف تقیۀ عمار در برابر مشــرکان 
عرب -که در قرآن نیز به آن اشاره شده 

است- اطالع یافته اند.
به سراغ تفاوت های هفت گانه می رویم 
که به زعم این نویســندۀ وهابی، میان 

تقیه اسالمی و تقیه شیعی وجود دارد.
فرق اول: تقیه از اصول است یا فروع؟

او می گوید: شــیعه تقیه را جزء اصول 
دین می شمارد؛ در حالی که تقیه از نظر 

اسالم جزء فروع دین است.
   پاسخ

جای تعجب اســت کســی که ادعای 
آگاهی از علوم اســالمی می کند، فرق 
میان »اصول دیــن« و »فروع دین« را 
نمی شناسد. همه شیعیان می دانند که 
اصول دین مربوط به عقاید قلبی است 
و فروع دین مربوط به مســایل عملی. 
شیعه از همان کودکی به بچه های خود 
می آموزد که اصول دین فقط سه چیز 
اســت: »توحید«، »نبوت« و »معاد«، 
و اصول مذهب که مــا را از بعضی فرق 
اســالمی جدا می ســازد، »عدل« و 
»امامت« است. »عدل« یعنی اعتقاد به 
عدالت خداوند و »امامت« یعنی اعتقاد 
به امامت ائمۀ دوازده گانــه که اولین 
آنها حضرت علی بــن ابی طالب )علیه 

چندی پیش یکی از علمای وهابی به نام »عامر«، مقاله ای دربارۀ تقیه منتشر 
کرد که حاصلش این است: تقیه در موارد خاص، یک حکم اسالمی مسّلم 
است؛ ولی با تقیه ای که شــیعه می گوید، هفت فرق اساسی دارد. آیت اهلل 
العظمی مکارم شیرازی از زوایای مختلف به ادعاهای این وهابی پاسخ داده اند 

که گزیدۀ آن در پی می آید:

رسانجام اعرتاف کردند 
که تقیه نفاق نیست

پاسخ حرضت آیت الله العظمی مکارم شیرازی 
به یک نویسندۀ وهابی
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کشور ما ایران، جمع زیادی از اهل سّنت 
در جنوب و شمال هستند که در کنار 
شیعیان زندگی می کنند؛ مساجد آنها 
در کنار هم می باشد، هر کدام مطابق 
مذهب خود عمل می کنند و کمترین 
تقیه ای در کار نیســت. در تمام سال 
یک مورد تقیه هــم وجود ندارد. حتی 
در مجلس شورای اسالمی، نمایندگان 
اهل سنت در کنار نمایندگان شیعه به 
تبادل نظر می پردازنــد و هنگام نماز، 
هر کدام بدون ترس از دیگری مطابق 
مذهب خــود عمل می کننــد؛ چون 
هیچ کدام احساس ضعف نمی کنند و 

تقیه ای هم در کار نیست.
آری! ما یک نوع »تقیه مداراتی« داریم 
که در واقع به معنای همکاری با مخالفان 
در اصول مشترک اسالم است؛ مثاًل در 
مکه و مدینه در نماز برادران اهل سّنت، 
ما -بــه حکم ائمــه دین- شــرکت 
می کنیم، تا زمینــه وحدت در صفوف 

از دست دهد؛ خواه مسلمان باشند یا 
غیر مسلمان. عقل می گوید عقیده خود 
را کتمان کن و بی جهت جان خود را به 

خطر نیفکن.
فرق سوم: آیا حکم تقیه، واجب است 

یا رخصت؟
او می گوید: »تقیه شــرعی« رخصت 
اســت و امر جایز؛ اما »تقیه شــیعی« 

واجب است.
   پاسخ

این بیان نیز شبیه بیانات گذشته است 
که از ناآگاهی آنان از عقیده شــعیه سر 
چشمه می گیرد. بزرگان علمای شیعه در 
کتاب های خود نوشته اند که تقیه دارای 
احکام پنج گانه است؛ یعنی گاهی واجب، 

گاهی حرام، گاه مستحب و... است.
ما هم می گوییــم: گاه اظهار عقیده در 
شرایطی به قدری اهمیت دارد که باید 
عقیده را اظهار کرد و تن به کشته شدن 
داد و در این موارد، تقیه حرام اســت؛ 
همان گونه که میثم تمارها بر فراز چوبۀ 
دار، پردۀ تقیه را پــاره کردند و فضایل 
علی)علیه السالم( را در دوران خفقان بار 
بنی امیه گفتند و شــربت شــهادت 
نوشیدند. گاه تقیه، واجب می شود؛ مثل 
اینکه اگر کسی تقیه را در برابر دشمنان 
خون آشام ترک کند، نه تنها جان خود، 
بلکه جان گروهی را به خطر می افکند، 

و گاه تقیه رخصت است.
فرق چهــارم: آیا تقیه تنهــا در حال 

ضعف است؟
او می گوید: تقیه شرعی تنها در حالت 
ضعف است، نه در تمام احوال؛ اما »تقیه 

شیعی« در تمام احوال است.
   پاسخ

این اشتباه بزرگ دیگری است. زیرا در 

السالم( و آخر آنها حضرت مهدی)علیه 
السالم( است.

از هر شیعه ای بپرســید اصول دین و 
مذهب را بشمار، اعتقاد به این پنج اصل 
را می شمرد؛ ولی نماز، روزه، حج، تقیه 
و... که جنبه عملی دارند، جزء فروع دین 
است. »اعمال« جزء اصول دین نیست.

فرق دوم: آیا تقیه تنهــا در برابر کفار 
است؟

او می گوید: »تقیه شرعی« تنها در برابر 
کفار است؛ در حالی که »تقیه شیعه« در 

برابر اهل سّنت است.
   پاسخ

اوالً این هم اشــتباه بــزرگ دیگری 
است؛ زیرا تقیه در ابراز عقیده، در برابر 
خطری است که از ناحیه هر دشمنی 
حاصل می شــود؛ خواه مسلمان باشد 
یا غیر مسلمان. هرگاه شیعه در چنگال 
وهابی متعصبی کــه کارد خود را تیز 
کرده تا گلوی او را مانند گوسفند ببرد 
)همان گونه که بارها انجــام داده اند(، 
هیچ عقلی اجازه نمی دهد که شــیعه 
بودن خود را اعالن کند. حتی ممکن 
اســت از اهل ســنت -که زیارت قبور 
اولیاء اهلل را مستحب می شمرند- نیز، 
در چنگال وهابی ای گرفتار شــود و او 
هم نباید بی دلیل جان خود را از دست 
بدهد؛ یعنی در اینجا »سنی معتدلی«،  
از »سنی متعصب وهابی« تقیه می کند. 
این تقیه حکم عقل و شرع است. بسیار 
می شود که وهابی  متعصب از دشمنان 

اسالم خطرناک تر است!
ثانیاً، تقیه پیش از آنکه حکم شــرعی 
باشد، حکم عقلی و عقالیی است. هیچ 
عقلی اجازه نمی دهد که انسان در برابر 
چنین افراد خطرناکــی، جان خود را 

اگر عربستان با هماهنگی 
آمریکای ترامپی، دست 
به چنین حرکتی زده 

باشد که اصوال شناخت 
ترامپ و دولت وی آنقدر از 

خاورمیانه ناقص و هیجانی 
است که هیچ حرکتی را 
نمی توان بر اساس آن به 

سرانجام رساند
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مسلمین فراهم گردد و در اینجا نیز نماز 
خود را صحیح می دانیم.

فرق پنجم: آیا تقیه با زبان اســت یا با 
عمل؟

او می گوید: »تقیه شرعی« فقط با زبان 
است، نه با عمل؛ اما تقیه شیعی، هم با 

زبان است و هم با عمل.
   پاسخ

اوالً تقیه شرعی، هم با زبان است، مانند 
»تقیه عمار یاســر« در برابر مشرکان 
عرب، و هم با عمل و سخن است، مانند 
»تقیه مؤمن آل فرعون«. بدیهی است 
مؤمــن آل فرعون هرگز دســتورهای 
عملی آیین موســی را انجام نمی داد و 
عملش هم چون عمل فرعونیان بود و 
معنی »يَْکُتُم إِيَمانَُه«2 که در قرآن آمده 
است، این است که نه وظایف شریعت 
موســی را انجام می داد، زیرا به زودی 
شناخته می شد و جانش در خطر بود، 

و نه با سخن از آیین او پیروی می کرد.

ثانیاً  اگر تقیه برای حفظ جان است که 
بیهوده به هدر نرود، چه تفاوتی میان 
اقوال و افعال است؟ فرض کنید: خانم 
مسلمانی در میان یک عده از دشمنان 
متعصب اســالم، گرفتار شده است و 
اگر یک ساعت مقعنه خود را بر ندارد، 
خون او را می ریزند. هیچ فقیهی دستور 
نمی  دهد که مقنعه را حفظ کن، هر چند 
خون تو را بریزند. این تقیۀ  عملی است 

که همه فقها آن را پذیرفته اند.
فرق ششم: آیا تقیه، طبیعت شیعه است؟

او می گوید: »تقیه شرعیه« نباید سجیه 
و طبیعت انسان باشد؛ در حالی که تقیه 

طبیعت و سجیه شیعه است.
   پاسخ

شعیه تقیه را امری اســتثنائی می داند 
که در برابر دشــمنان خون آشام انجام 
می شود و ممکن است برای بسیاری از 
افراد در تمام سال یک بار هم اتفاق نیفتد.

این همان فرق باطل چهارم است. گویا 
نویسنده مقاله مایل بوده است با تغییر 
عبارت، عدد اشــکاالت خود را باال برد 
که این نشانۀ روشــن دیگری از ضعف 
نویسنده است. تقیه شیعه مربوط به موارد 
استثنائی احساس خطر از ناحیه دشمن 
اســت، خواه یهود و نصارا و بت پرستان 

باشند و خواه سلفی های متعصب.
فرق هفتم: آیا تقیه، ســبب اعزاز دین 

است؟
او می گوید: »تقیه شرعیه« برای اعزاز 
و عظمت دین نیست، اعزاز دین در آن 
است که آشــکارا گفته شود؛ ولی تقیه 
شــیعه برای اعزاز و عظمت دینشان 

است.
   پاسخ

این ایراد، آخرین ایراد نویسنده است 

و نشان می دهد سخن دیگری برای 
گفتن نداشته است و به بیان مطلب 
نادرســت و سســتی پرداخته است. 
تقیه همان گونه که گفتیم، برای حفظ 
جان و ناموس و مانند آن از خطرات 
اســت؛ در آنجا که به خطر انداختن، 
هیچ فایده ای نــدارد و ربطی به اعزاز 
دین و عدم اعزاز دین ندارند. هر چند 
گاهی عالوه بر حفظ جان شــخص، 
ســبب اعزاز دین نیز می شــود. مگر 
تقیة قرآنِی مؤمِن آل فرعون، ســبب 
اعزاز دین موســی نشــد و جان این 
پیامبر بــزرگ را از خطر نجات نداد؟ 
اگر ایمان خود را آشکار می کرد، چه 
بسا باعث به خطر افتادن جان موسی 

و آیین او می شد. 
این نویســنده در پایان ســخنانش، 
توهین زشتی به شیعه کرده که ما از 
نقل آن خود داری می کنیم؛ توهین و 
ناسزاگویی شیوه کسانی است که از 
ذکر دلیل منطقی عاجزند و ما هرگز 
خود را نیازمند به این امور نمی بینیم 
و می گوییم خداوند او را هدایت کند 
و بیامــرزد. ای کاش این آیه را آویزۀ 
گوش خود می ســاخت که بهترین 
روش بحث هــا در آن نهفته اســت: 
ْ ِعَبــاِد الَِّذيَن َيْســَتِمُعوَن اْلَقْوَل  »َفَبشِّ
َفَيتَِّبُعوَن أَْحَســَنُه ُأْولَِئَک الَِّذيَن َهَداُهُم 

اللَُّه َوُأْولَِئَک ُهْم ُأْوُلوا اْلَْلَباِب«.3

    پی نوشت
 ،28 :)3 1. ر. ک. آیــات: آل عمــران)
نحــل)16(:106، غافر)40(:28 و ســورۀ 

کهف)18(.
2. غافر)40(:28.

3. زمر)39(:17و18.

اگر عربستان با هماهنگی 
آمریکای ترامپی، دست 
به چنین حرکتی زده 

باشد که اصوال شناخت 
ترامپ و دولت وی آنقدر از 

خاورمیانه ناقص و هیجانی 
است که هیچ حرکتی را 
نمی توان بر اساس آن به 

سرانجام رساند



لطفــــــــا 
خسیس باشید!

بایــــــــــد 
قدمی برداشت!

جنـــــگ
 آب!

آب مایه زندگی است و تأمین آن تضمین زندگی. برای داشتن یک زندگی پاک و درک موهبت حیات، شکر نعمت آب امری 
است واجب؛ شکر نعمت آب یعنی استفادة بهینه از آن و جلوگیری از اسراف این نعمت بی بدیل الهی. نظر به اهمیت آب و 
راهکارهای مصرف بهینة آن از یک سو و نیز جایگاه ویژه مخاطبان این نشریه از سوی دیگر، بر آن شدیم موضوع پروندة 

ویژه این شماره را نعمت آب و راهکارهای استفادة درست از آن قرار دهیم.
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پرونده

همین آب چاه 
را هم زیاد 

مرف نکنید!
رصفه جویی در مرصف آب 

در سیره امام خمینی)ره(

امام خمینی)ره( زیاده روی در مصرف و اسراف و 
ضایع کردن نعمت های خداوندی را برنمی تابید 
و با آن به شــدت برخورد می کرد. حاج عیسی 
جعفری، خادم بیت امام)ره( درباره دّقت امام 
در صرفه جویی در مصــرف آب می گوید: امام 
در طول شبانه روز هر چند ساعت یکبار قرص 
می خورد. ما لیوان را پــر از آب می کردیم و به 
ایشان می دادیم تا قرصش را میل کند. ایشان 
آن را با مقداری از آب لیوان می خورد و باقیمانده 
آب را دور نمی ریخت؛ بلکــه کاغذی روی آن 
می گذاشــت تا گرد و غبار به داخل لیوان وارد 
نشود و دقایق و ســاعاتی بعد که می خواست 

قرص بخورد، آب همان لیوان را می خورد.
 امام در مصرف آب خیلی صرفه جویی می کرد. 
من خودم بارها دیدم ایشان وقتی وضو می گرفت، 
مشتش را از آب پر می کرد و شیر آب را می بست 
و با آن آب صورتش را می شست. دوباره شیر را 
باز و مشتش را پر از آب می کرد؛ یعنی هر دفعه 
یک مشت آب برمی داشــت و مواظب بود آب 
زیاد مصرف نکند. روزی در حیاط مشغول آب 
پاشیدن به درخت ها بودم. امام در حال عبور از 
حیاط بود، تا مرا دید فرمــود: »این آب خوردن 
نباشد که این گونه می پاشــی«. عرض کردم: 
آقاجان، این آب چاه است. فرمود: »آب چاهی 
است که فقط برای آب دادن به گل و گیاه حفر 
شــده اســت« و دیگر حرفی نزد. روز دیگر که 
تشریف آورد، من آب می پاشیدم؛ فرمود: »همین 

آب چاه را هم زیاد مصرف نکنید«.

منبع: پایگاه اطالع رسانی حوزه نت

در آموزه های ناب اســالم، اســراف 
ممنوع و حرام است که این ممنوعیت 
همه ابعاد زندگی انسان را فرامی گیرد 
و همه مردم در تمام شــئون و در هر 
زمان و مكان موّظف انــد اصل عدم 
اســراف را رعایت كنند. نعمت های 
الهی، امانت هایی هستند كه خداوند 
برای رشد و تعالی انسان ها در اختیار 
آن ها نهاده است، پس بهره برداری از 
نعمت ها باید همسو با اوامر الهی و در 

جهت سعادت جاودانی انسان باشد.
در آیات قــرآن و احادیــث فراوان 
با تعبیرهــای گوناگون، اســراف و 
زیاده روی در هر كاری را به طور عام 
و در مورد آب، به طــور خاص، مورد 
نكوهش و مذمت قرار داده است. قرآن 
كریم به صراحت درباره صرفه جویی 
آب و مدیریت مصرف آن می فرماید: 
الف( منابع آب ثابت )معین( است »و 
آن خدایی كه از آسمان آبی به قدر و 
اندازه نازل می كند«  ب( در مصرف 
آب نباید اسراف شود: »ُكُلوا َواشَربُوا 

َُّه اليُِحُب الُمسِرفين«  از  وال تُسِرُفوا إن
نعمت های خدا بخورید و بیاشامید و 
اسراف مكنید كه خداوند اسرافکاران 

را دوست نمی دارد«.
 اسراف کردن، نمودهای گوناگوني 
دارد، ماننــد: اســراف در خوردن و 
آشاميدن، دور ريختن غذاهاي اضافي، 
خرج كردن هزينه هــاي گزاف براي 
تجمل و تزيين و تشريفات بي محتوا 
و استفاده بيش از حد از آب در وضو 
يا غسل. بر همين اســاس، عبداهلل 
بن عمرو می گوید: »َمرَّ َرُســولُ اهلل 
صلي اهلل عليه و  آله بَِسعد َو ُهَو يَتوّضُأ، 
فقال: التَسرف يا َسعُد! قال: اَفي الُوُضوء 
َسَرف؟ قال: نعم َو إن ُكنَت َعلي نَهِر 
جاٍر؛ رسول گرامي اســالم، از راهي 
مي گذشت كه »سعد« را در حال وضو 
گرفتن ديد. فرمود: اي سعد! اسراف 
مكن؛ سعد گفت: اي پيامبر خدا! آيا 
در وضو هم اســراف است؟ حضرت 
فرمود: آري، اگر چه وضو گرفتن در 

آب رودخانه ای باشد«.  

نگاهی به موضوع رصفه جويى آب در کالم پیامرب اکرم)ص(

ارساف ممنوع و حرام است!
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  به عنوان ســؤال یا بهتر بگویم 
دغدغه اول می خواهم بپرسم که 
آیا ما واقعا در کشور مسئله و بحران 
کمبود آب داریــم؟ چراکه اخیرا 
برخی مسئولین در مصاحبه ها و 
سخنان خود می گویند که مسئله 
کمبود آب در ایران جدی نیست 
و این خالف آن چیزی اســت که 

تاکنون شنیده ایم!

ببینید االن ما در کشور مسئله کمبود 
آب داریــم؛ نمی فهمــم چــرا برخی 
مسئولین می گویند که ما مسئله کمبود 
آب نداریم! مــا نه تنها مســئله، بلکه 
بحران کمبود آب داریم! البته همین جا 
موضعم را هم مشخص می کنم که راه 
را اشــتباه نکنیم، ما کمبود آب داریم، 
اما این کمبود آب بــه خاطر هدر رفت 
در بخش کشــاورزی نیســت؛ درست 

است که در کشاورزی اســراف و هدر 
رفت آب داریم، اما این چه مقدار است و 
نسبت آن به هدر رفت در سایر بخش ها 
چقدر است؟ نباید راه را اشتباه برویم و 
صورت مســئله را غلط برداشت کنیم. 
من چند مثال از هدر رفت آب در طرح ها 
و موضوعات کالن کشور می زنم: با این 
همه کم آبی، در بسیاری از قسمت های 
نودهزار کیلومتری کانال کشی آب در 

لطفا خسیس باشید! 
پروفسور پرویز کردوانی متولد 1308 شمسی در گرمسار سمنان است. او دارنده مدال ملی و نشان عالی دانش در ایران 
و به عنوان چهره ماندگار در زمینه جغرافیا و پدر جغرافیای ایران معرفی شده است. کردوانی در سال 1345 مدرک 
دکترای خود را در رشته عمران کویر از آلمان اخذ کرد. ایشان سال های متعددی به عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران 
معرفی شده است و بیش از 20 جلد کتاب و ده ها مقاله علمی به زبان های فارسی، انگلیسی و آلمانی و سخنرانی های 
متعدد در مجامع علمی داخلی و خارجی از تجربیات اوست. با دکتر کردوانی که همیشه به صراحت لهجه معروف است، 
با دغدغه آب و کم آبی در یک عصر پاییزی به گفت وگو نشستیم. دکتر اصرار دارد که مصاحبه را با این عبارت شروع 

کند: آب مایه حیات است، خاک بستر حیات است، هوا نیاز حیات است و آتش لذت حیات است!
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پشــتوانه و حمایتی؛ خب وقتی آب را 
از کشــاورز می گیریم، کار و زندگی و 
ســکونت او را گرفته ایم و وی را مجبور 
به مهاجرت به شهر می کنیم؛ کشاورز 
تولید کننده روســتا می آید به عنوان 
یک شهرنشــین مصرف کننده؛ اغلب 
هم مشاغل کاذب دارند و هزار مسئله و 
مشکل اجتماعی و جامعه شناختی برای 

او و شهر ایجاد می شود.

   با این اوضاع چه باید کرد؟ اصال 
دیگر کشورهایی که مسئله کمبود 

آب چه می کنند؟
از تجربه دیگر کشورها می توان استفاده 
کرد. باید ببینیــم دیگران چه کرده اند 
و چه نتایجــی گرفته انــد و آزموده ها 
را دوبــاره تجربــه نکنیــم! در برخی 
کشورهای اروپایی، به بچه های مدرسه 
یاد می دهند و وسایل مصرف کم آب را 
به بچه می دهند؛ می گویند برو خانه و 
از پدرت بخواه که این ها را با شیرهای 
قدیمی جابه جــا کنــد و قدیمی ها را 
بیاور مدرسه! بچه را دخیل در موضوع 
می کنند. مثل کاری که ما در راهنمایی 
و رانندگی و همیار پلیس کردیم؛ آنجا 
آنقدر تلفــات باال رفت که بــه بحران 
رســیدیم، بحران را دیدیم و کارهایی 
انجام شد، االن در آب بحران هست ولی 
نمی بینیم یا نمی خواهیم ببینیم! یا مثال 
در لس انجلس مشــکل کم آبی جدی 
اســت. دولت محلی تصمیم گرفت که 
مصرف آب را 25 درصد در همه بخش ها 
کاهش دهد. مردم هم همراه شــدند 
و ملزم به اجرای آن هســتند؛ هرکس 
انجام ندهد جریمه مالی و حتی زندانی 
دارد. مشاوران مصرف بهینه به خانه ها 

مصرف بهینه آب باشــند. در حالی که 
االن حدود 60 درصــد مصرف آب در 
شــهرها اســت. االن ببینید این همه 
ُگل کاری در شــهرها واقعا الزم است؟ 
آن هم با روش های سنتی، گیاهان پر 
مصرف و پر آب. آیا نمی شد طور دیگری 

شهر را زیبا کرد؟
این روزها دیگر تهران ســد پرآبی در 
نزدیکی خود نــدارد و چاه های متعدد 
است که در گوشــه کنار شهر می زنند. 
اما این راه خطایی است. بگذارید با یک 
مثال توضیــح دهم: قصه بســیاری از 
شهرهای ما، مانند این است که در یک 
لیوان که شما باید با یک نی آب بخورید، 
چند نی در آن بزنید و هم زمان با چند 
نی از لیوان آب را بیرون بکشــید، خب 
مقدار آب که افزایش پیــدا نمی کند، 
همان یک لیوان اســت، منتهی زودتر 

استفاده و تمام می شود. 
به نظر من قطع شــدن آب در تهران یا 
شهرهای بزرگ، اصال عیب نیست که 
مسئولین نمی گذارند به هیچ وجه این 
اتفاق بیفتد؛ اصال الزم هم هست. این 
قطع شدن ها، مردم را با بی آبی مواجه و 
مشکالت آن را ملموس می کند. و اال اگر 
مدیران با هر روشی که البته همه شان 
برای آب و محیط زیست مضر است، آب 
را برای شهرها بیاورند، 76 درصد مردم 
ایران که شهرنشین هستند، هرگز کم 
آبــی را حس نمی کنند؛ بــا این وجود 
می خواهیم روش کار و کشاورزی 26 
درصد باقیمانده را اصالح کنیم که ایران 

گلستان شود!
االن متأسفانه همه پیکان ها به سمت 
کشاورز اســت! برای کم آبی می آییم و 
آب را از کشاورز می گیریم؛ بدون هیچ 

کشور، اشــکاالت فنی و هدر رفت آب 
داریم؛ یعنی لوله ها پوسیده است و آب 
به زمین می رود که حساب این هدر رفت 
ساالنه واقعا غیرقابل باور است. یا اینکه 
در برنامه های توسعه و با شعار توسعه و 
آن هم نه توســعه پایدار، فقط توسعه، 
کارخانه و معدن و کشــاورزی های پر 
آب در مناطق مرکزی ایران که اساسا 
کم آب است، ایجاد کردیم و االن تأمین 
آب بســیاری از این بخش ها که البته 
بســیار هم هدر رفت و اسراف دارند، از 
مشــکالت جدی صنعت و کشاورزی 
است. از آن طرف، با این همه کم آبی و 
خشکی، سیل هم داریم! عجیب است 
ما با آبخیزداری باید بتوانیم از آب باران 
اســتفاده کنیم، نه اینکه آن را هم هدر 
بدهیم و بیاید در شهر و همه اش حیف 

شود و کلی هم خسارت ایجاد کنیم!

  یعنی می فرمایید که مشکل کم 
آبی از جای دیگری آب می خورد؟

در شــهرها و به خصوص کالن شهرها 
که وضعیــت واقعــا تعجــب برانگیز 
است! شهرداران و شــوراهای شهر در 
ساخت وســازها و گســترش طولی و 
عرضی شهرها، توجهی به آب رسانی و 
سرانه مصرف شهری و چگونگی تأمین 
آب این شــهرک ها و محله هــای تازه 

تأسیس ندارند!
اصال به این سؤال فکر کنید که چرا مردم 
شهرها -باز هم به خصوص کالن شهرها- 
در مصرف بهینه آب بی توجه اند؟ چون 
مسئولین شهری از هر راه ممکن برای 
شهرها آب تأمین می کنند و مردم شهر 
اساسا احســاس کم آبی نمی کنند که 
بخواهند نگران بحران آب و روش های 
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   گزارش نشریه ای که تیتر زده بود 
»خانه ای که ماهانه فقط 82 تومان 
پول آب می دهد«، قصه آن چه بود؟ 

خاطرتان هست؟
بله کامال، البته آن گزارش برای حدود 
ده ســال پیش بود که بنــده به عنوان 
مشترک کم مصرف آب معرفی شدم، 
در آن سال ســرانه مصرف آب هر فرد 
150 لیتر عنوان شــده بــود و مصرف 
ماهانه خانواده ما ) یعنی من و همسرم و 
سرایدارمان( کال شده بود 65 لیتر! همه 
تعجب می کردند که یک خانه سیصد 
متری با باغچه مرتب و سرسبز، چگونه 
آنقدر کم مصرف است. من عرض کردم 
همین کارها را می کنیم و برای مصرف 
آب به شدت خساست به خرج می دهیم. 
البته آن تیتر اشتباهی هم داشت؛ چراکه 
آن وقت ها قبض آب دوماهه می آمد و 
82 تومان در دوماه هزینه آب ما شده 

بود، یعنی ماهی 41 تومان!

   در پایان اگر نکتــه ای دارید، 
بفرمایید.

همه باید بــرای آب کاری کنیم. نباید 
منتظر مســئولین بــود؛ همین االن 
از شــمایی کــه دارید ایــن مطالب را 
می شــنوید یا می خوانیــد می خواهم 
همین امــروز و یا حتــی همین االن، 
شیرهای خانه را چک کنید؛ اگر چکه 
می کنند، تعویض کنید؛ هزینه و زمان 
چندانی از شما نمی گیرید. برای آب دل 

بسوزانیم.
می شــود آب را کم و بهینــه مصرف 
کرد؛ مردم در خانه ها برای مصرف آب 
خسیسی کنند و مسئولین در جامعه 

زیرساخت ها را آماده نمایند.

را رعایت می کنید؛ 
خب، حاال که مصاحبه هــای قبلی را 
خوانده اید، بگذارید یکی دو مثال برای 
شما بزنم که قبال جایی نگفته ام؛ بنده 
خودم برای شست وشوی صورتم، شیر 
آب را بــاز نمی کنم، بــا بطری صورت 
خود را می شویم. تازه زیر آن هم سطلی 
می گذارم تا به فاضالب نرود و آن را برای 
آبیاری باغچه و یا حتی برای سرویس 
بهداشتی اســتفاده می کنم. در باغچه 
خانه گیاهان کم آب کاشته ام و آنها را 
هم فقط آنقدری آب می دهم که زنده 

و سبز بمانند.

ســر می زنند و تجهیزات الزم را برای 
کم مصرفی آب می دهند. دانشــگاه ها 
و مراکز اداری موظف به استفاده دوباره 
از آب و ایجاد چرخه آب هســتند؛ در 
دانشگاهی که من رفته بودم، همه آب ها 
را دوباره وارد چرخه می کنند و تقریبا 
آبی از خارج دانشگاه وارد نمی شود! در 
یک سال 16 درصد کاهش مصرف در 
شهر بزرگی چون لس انجلس انجام شد.

   با این اوصاف چرا مردم ما کمبود 
آب را جــدی نمی گیرنــد و چرا 
رفتارهای بهبود مصرف ندارند و یا 

خیلی کم است؟
مردم کم مصرفی را جدی نمی گیرند، 
چون مسئولین جدی نگرفته اند »الناس 
علی دیــن ملوکهم« مــردم می بینند 
دولت و شهرداری کاری نمی کند، آن ها 
هم جدی نمی گیرنــد و مصرف خود را 
کم نمی کننــد. دولت حتی اگر شــده 
باید رایگان تجهیــزات کم مصرف را به 
خانواده ها بدهد. این هزینه ها نه در دراز 
مدت که در زمان کوتاهی برمی گردد و 
دولت مجبور نمی شــود در جایی دیگر 
هزینه کند. دولت امکانات بدهد، از طریق 
رسانه آموزش بدهد و فرهنگ سازی کند، 
تجهیزات به روز و کارآمد به کشاورز بدهد، 
آن وقت اصال آب شهر و روستا را نصف 
کند، آن وقت مردم می توانند از پس خود 
برآیند، اما بدون آموزش و زیرساخت و 

فرهنگ الزم نمی شود کاری کرد.

   مصاحبه های قبلی شــما را که 
می خواندم، می دیدم که شما در 
زندگی شــخصی خودتان هم به 
شدت مسئله صرفه جویی در آب 
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مهم ترین عوامل 
اصلی بروز کم آبی 
در شهرهای بزرگ

در تحقیقی کــه با همکاری 
ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشــور، آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی 
)IAEA( و دفتر یونسکو در 
تهران انجام گرفته اســت، 
پرآب ترین سال آبی کشور 
با 310 میلی متــر بارش در 
ســال، مربوط به 110 سال 
گذشته است. در این گزارش، 
مهم ترین عوامل اصلی بروز 
کم آبی در شهرهای بزرگ 

چنین عنوان شده است:

1. افزایش جمعیت؛
2. مهاجرپذیری؛

3. افزایش دمای کره زمین؛
4. کاهش نزوالت جوی؛

از سیســتم  آب  تلفــات   .5
لوله کشی؛

6. افزایش مصارف عمومی؛
7. افزایش مراکز صنعتی؛

8. توسعه فضای سبز.

توجه به سه شــاخص ميزان منابع آب، 
ســرانه مصرف و همچنين قرار گرفتن 
کشــورمان در کمربنــد خشکســالي 
خاورميانه، نشــان می دهد که ايران از 
جمله کشــورهايي اســت که در گروه 
کشــورهاي مواجه با کمبــود آب قرار 
دارد؛ اين گروه شامل کشورهايي است 
که در سال 2025 با کمبود آب مواجه 
هستند؛ بدين معنا که اين کشورها، حتي 
با باالترين کارایی و بهره وري در مصرف 
آب، براي تأمين نيازهايشان آب کافي 
در اختيار نخواهند داشت. در ایران هم 
اکنون در حالي که متوســط حجم کل 
آب ساالنه کشور رقم ثابتي است، تقاضا 
براي آب به علت رشد جمعيت، توسعه 
کشاورزي، شهرنشيني و صنعت در خالل 
سال هاي اخير، متوسط سرانه آب قابل 
تجديد کشــور را تقليل داده است. به 
طوري که اين رقم، که در ســال 1340 
حدود 5500 متر مکعــب براي هر نفر 
بود، در سال 1357 به حدود 3400 متر 
مربع، در سال 1367 به حدود 2500 و 
در سال 1376 به حدود 2100 متر مربع 
براي هر نفر کاهش يافته است. اين ميزان 
با توجه به روند افزايش جمعيت کشور 
در سال 1385 نيز به حدود 1750 و در 
سال 1393 به 1400 متر مربع کاهش 
يافته و در افــق 1400 به حدود 1300 
مترمربع تنزل خواهد يافت. اين در حالي 
است که در حال حاضر، ميانگين سرانه 
کل مصرف آب شــرب در ايران )شامل 
تجاري، صنعتي، خانگي، فضاي ســبز 
و...( حدود 300 ليتر در روز است که در 
مقايسه با اکثر کشورها باالتر بوده و ايران 

را جزو 10 کشور پرمصرف آب در جهان 
قرار داده است. به طوري که ايران بعد از 
آمريکا )382 ليتر در روز( و کانادا )343 
ليتر در روز( سومين کشور پرمصرف آب 
جهان است و اين در شرايطي است که 
از نظر دسترســي به منابع آب شيرين 
و ميــزان بارندگي در مقايســه با ديگر 
کشورهاي پرمصرف، کشوري فقير است.

ف
سرانه مصرف نام کشورردی

)نفر لیتر در روز(
382آمریکا1

343کانادا2

300ایران3

250ایتالیا4

آفریقای 5
250جنوبی

200سوئد6

200اسپانیا7

194پرتغال8

175یونان9

160استرالیا10

159دانمارک11

153اتریش12

150انگلستان13

150فرانسه14

152ایرلند15

129آلمان16

129هلند17

112بلژیک18

98لهستان19

ایران، سومین کشور  پرمرف آب جهان

منبع: آمار منتشر شده در پایگاه اینترنتی وزارت نیرو



   73

کتاب تبلیغ دین
شماره 45

پرونده

کتاب تبلیغ دین
شماره 49

آب را بست و مسواک زد. حاال بچه ها و 
خانواده هایشان، آب کمتری مصرف و 
با این کار به حفظ محیط زیست خود 

کمک می کنند.
  

2. کتــاب صرفه جویــی در مصرف 
آب، به نویســندگی فریبــا همتیان 
را انتشــارات فنی ایران در مجموعه 
کتاب های نردبان، به چاپ رســانده 
اســت. در این کتاب، با توجه به این 
مهم که آموزش در قالب ســرگرمی 
بســیار دلپذیرتر از آموزش مستقیم 
اســت، در هــر صفحه ، یــک نکته 
زیســت محیطی آمده است. کودک 
ابتدا متــن را می خواند، ســپس از 
صفحه برچسب ها، برچسب مناسب 
را جدا کــرده و در صفحــه مربوط 

می چسباند.

به کمپین حامیان 
آب بپیوندید

»حامــی آب« بــه فــرد و یــا 
دانش آمــوزی اطالق می شــود 
که عــالوه بر تــالش در ارتقای 
تحصیل علم، می کوشــد از آب 
به صورت  صحیح استفاده نماید 
و با یادگیری روش های استفاده 
صحیح از آب و ترویج این روش ها 
و راهکارهــا به همکالســی ها، 
دوستان و خانواده خود، »حامی 
آب« باشــد. دانش آمــوزان 
می توانند به عنوان حامی از منابع 
آب حمایت نمایند. قدم نخست 
برای حامی آب شــدن، ثبت نام 
در»باشــگاه حامیان آب« است. 
دانش آموزان پس از عضویت در 
»باشگاه حامیان آب« و دریافت 
»کارت عضویــت« بــه صورت 

رسمی »حامی آب« می شوند.
همچنین در سایت این کمپین 
http://hamiab. ir  به نشــانی

می توانید اطالعــات خوبی را در 
مــورد آب و چگونگی حفاظت و 

مصرف بهینه آن کسب نمایید.

1. کتاب »چــرا بایــد در مصرف آب 
صرفه جویــی کنــم«، از مجموعــه 
کتاب های »چرا باید« است که از سوی 
نشر طبیب و با همت ســارا آرین مهر 
ترجمه و منتشــر شــده اســت؛ این 
کتاب ماجرای بچه هایی اســت که در 
گذشــته، آب را زیاد هدر می داده اند 
تا اینکــه آب جیره بندی می شــود و 
آنها می بینند اگر آب نباشــد، تشنه 
می مانند و نمی تواننــد حمام کنند. 
آخر تا آن روز فکر می کردند همیشــه 
می توانند به حمام بروند و هرقدر دلشان 
خواست آب بنوشند. بی خبر از اینکه 
مدت هاست باران نباریده و مقدار آب 
سدها به کمترین میزان خود رسیده 
اســت. بچه ها بعد از جیره بندی آب، 
متوجه شدند می توان در مصرف آب 
صرفه جویی کرد. مثال می شــود شیر 

آموزش مرف آب به کودکان
معرفی کتاب
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طبق اعالم سازمان هواشناسی جهانی، 
تا ســال 2025 میــالدی 66 درصد 
جمعیت جهان یعنی دو ســوم مردم 
ساکن روی کره زمین، با معضل یا بحران 

کمبود منابع آب مواجه خواهند بود.
پروفسور »تیموتی راندهیر« از دانشگاه 
ماساچوست آمریکا، در تحقیقی مسئله 
آب را مهم ترین موضوع مناقشــه های 
احتمالی جوامع بشــری در سال ها و 
دهه های آینده دانسته و پیشنهاد داده 
برای جلوگیری از این مسئله، مدیریت 
حوزه آبخیزداری و جلوگیری از آلودگی 
آب، به عنوان مهم تریــن راهکارهای 
کاهش نزاع احتمالی بشــر بر سر آب 
مورد توجه قــرار گیرد. البتــه افراد و 
سیاست مداران متعددی از  جمله انور 
ســادات، پطروس غالی، کوفی عنان، 
محمد مرســی و نوری مالکی در مورد 
وقوع جنگ آب در آینده نزدیک هشدار 

داده اند.

در تحقیق پروفســور راندهیر، به طور 
کلی قاره آســیا به نســبت جمعیت 
خود، کم آب ترین قاره جهان محسوب 
می شود. آسیا با وجودی که 60 درصد 
از جمعیت جهــان را در خــود جای 
داده، تنها صاحــب 36 درصد از منابع 
آب جهان اســت و این در حالی است 
که همیــن درصد به طور مســاوی در 
بین کشورهای آســیایی تقسیم نشده 
و منطقــه خاورمیانه، خشــک ترین و 
کم آب ترین منطقه قاره آسیا محسوب 
می شــود که تنها 1 درصد از منابع آب 

شیرین دنیا را داراست.
ســازمان ملــل، 1831 رود یــا منبع 
زیرزمینی آب مشترك بین كشورها را 
شناسایی كرده و 12 منبع آبی مشترك 
را به عنوان نقاط جنگ خیز آینده معرفی 
كرده است و جالب است بدانید كه از 4 
سال پیش تا به حال، در این 12 نقطه، 
21 درگیری نظامی به وجود آمده كه 

18 مورد از آن به درگیری های اسرائیل 
و همسایگان اش مربوط است.

اسرائیل بر ســر رود لیتانی، با سوریه و 
لبنان درگیری دارد؛ جایی كه ســال 
1974، هواپیماهای اســرائیلی سد در 
حال ساخت سوریه را بمباران كردند و 
بعضی كارشناسان، دلیل حمله اسرائیل 
به جنوب لبنان را هــم آب همین رود 

می دانند.
منطقــه پراهمیــت بعــدی در این 
جنگ های آبی، سرچشــمه رود نیل 
اســت؛ جایی كه اوگاندا اعــالم كرده 
می خواهد روی نیل سد بزند و به سودان 
و مصر  -جایی كه اســمش با نیل گره 
خورده- آب نیل را بفروشــد. سودان 
و اوگانــدا تاکنون 2 بار بر ســر همین 

مسئله، سر شاخ شده اند.
دجله و فرات هم كه ابتدا از تركیه و بعد از 
سوریه و عراق رد می شوند، محل بعدی 
اختالف ها هســتند. تركیه اعالم كرده 

جنگ آب!
آیا آب عاملی برای جنگ در دنیا خواهد شد؟

علی توسلی کجانی
دکترای اندیشه سیاسی



   75

کتاب تبلیغ دین
شماره 49

پرونده

کتاب تبلیغ دین
شماره 49

رصفه جویی 
در همه جا

راهکارهای های رصفه جویی آب 

در یک سازمان و اداره

1. از نصب سیســتم های آب تزیینی 
)مثل فواره ها( اجتناب شود. مگر اینکه 

آب در همان سیستم بازیافت شود.
2. برای آبیاری فضای ســبز شهری و 
ادارات، از آب شــرب لوله کشی شده 

استفاده نکنیم.
3. در مراکز آموزشــی و مــدارس به 
کودکان و دانش آمــوزان محدودیت 
منابع آب و روش های صرفه جویی را 

آموزش دهیم.
4. در تعطیــالت طوالنــی، ضروری 
است شــیر فلکه بعد از کنتور آب را 
ببندیم تــا از وقوع هرگونــه حادثه 

پیشگیری شود.
5. در محــل کار، کارکنــان را بــه 
صرفه جویی در مصرف آب تشــویق 
کنیم. همچنین پیشنهاد کنیم گرایش 
به حفاظت از آب در فعالیت های عملی 
و دوره های آموزشــی آن ها گنجانده 

شود.
6. از شستن اتومبیل و محوطه اداری با 

آب شرب جداً خودداری کنیم.
7. از شیرآالت هوشــمند )لیزری( یا 
پدالــی جهت صرفه جویی اســتفاده 

کنیم.
8. بــا کنترل ســالیانه ســامانه های 
لوله کشی، شیرها و بستن شیر فلکه ها 
در تعطیالت و بازدید از محفظه کنتور، 
از نشت احتمالی آب جلوگیری کنیم.

می خواهد روی این دو رود ســد بزند و 
اگر می بینید عراق بــه همین راحتی 
می گذارد تركیه در شمال عراق عملیات 
نظامی انجام دهد، مطمئن باشید كه با 

قضیه این سدها بی ارتباط نیست.
در منطقه آســیای مرکــزی نیز رود 
اورال که بین کشــورهای قرقیزستان، 
قزاقستان، تاجیکســتان، ازبکستان و 
ترکمنستان جاری است، به عنوان یک 

کانون جدی بحران مورد توجه است.
در منطقه جنوب آسیا نیز سد »وورال« 
می تواند منشأ تنش های آتی بین هند و 
پاکستان و سد »فاراکا« منبع بالقوه ای 
برای تنش بین هند و بنگالدش باشد. از 
سوی دیگر رود »ماهاکالی« نیز می تواند 
همانند یک بمب دستی بین نپال و هند 

عمل کند.
با این حال، مناطقی از جهان نیز هستند 
که کمتر با مشــکل کم آبی مواجه اند. 
مثال تنها رود آمازون و شعبات مختلف 
آن در آمریکای جنوبی، 15 درصد از آب 
شیرین جهان را شامل می شود، ولی در 
همین مناطق نیز تنش بر سر منابع آب 
با افزایش روند گرمایش زمین، به هیچ 
وجه دور از انتظار نیســت. برای مثال 
رود کلرادو می تواند منشــأ تنش بین 
آمریکا و مکزیک باشد. در جنوب آمریکا 
نیز میزان ســهم آبی از رود مشــترک 
»الپالتا« بین برزیل، آرژانتین، اروگوئه 

و پاراگوئه مطرح است.
در قاره آفریقا نیز وضعیت به مراتب بدتر 
است. این قاره عالوه بر مسئله داشتن 
منابع آبی مشــترک و کمبــود آب، با 
معضل دسترسی شهروندان به آب سالم 
نیز روبرو اســت. در جنوب آفریقا، دو 
کشور بوتسوانا و نامیبیا تاکنون بارها بر 

سر مالکیت منابع آبی مشترک و مورد 
اختالف جنگیده اند.

اما آیا می توان از جنگ آب جلوگیری 
کرد؟

از سوی دیگر نتایج نشان داده برخالف 
باورهای عمومی، تقریبــا رخدادهای 
مشــارکت محور بر ســر آب، دو برابر 
رخدادهای تنش محور است؛ بنابراین، 
نتیجه گیری این بود که برخالف تصور 
ما که آب می تواند عامل تنش باشــد، 
 آب می تواند عامل مشــارکت باشد که 
این مسئله کامال به ساختار حکمرانی 
و رویکردهای مدیریتی ما بستگی دارد.

 اما چه عواملی باعث می شود که آب، عامل 
تنش یا عامل مشارکت شود؟ در مطالعاتی 
که در پروژه آیکو )ICOW( انجام شده 
است، نشــان می دهد که کمبود منابع 
آب، زمانی باعث افزایش تنش شده که 
ساختار و سازمان مناسب برای حکمرانی 
حوضه آبریز مشترک وجود نداشته است 
و برعکس جاهایی که ســاختار مناسب 
حکمرانی و بستر نهادی برای مدیریت 
و بهره برداری مشــترک وجود داشت، 
کمبود منابع آب نه تنها باعث ایجاد تنش 
نشده است؛ بلکه باعث افزایش مشارکت 
و همــکاری در آن حوضه ها نیز شــده 
است؛ بنابراین، اینکه تصور کنیم کمبود 
آب لزوما منجر به بحــران آب و تنش و 
درگیری آب خواهد شــد، گزاره کاملی 
از نظر علمی نیست؛ پس به جای تمرکز 
صرف بر یک پدیده طبیعی به نام کمبود 
منابع آب، باید بر عامــل و علت مهم تر، 
یعنی مدیریت و حکمرانی صحیح آب، 

تأکید و تمرکز کرد.

منبع: نشریه همشهری دیپلماتیک
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حتمــا بارهــا ایــن ضرب المثل را 
شنیده اید که »آنقدر ثروتمند نیستم 
که کاالی ارزان بخــرم« و در همین 
حال از شــنیدن چنین ضرب المثلی 
انگشــت تعجب به دهان گرفته ایم. 
مگر ممکن اســت کاالی گران خرید 
و ثروتمند شــد؟ این ضرب المثل که 
ریشــه در باورهای فرهنگی و تجربه 
اجتماعی اهالی بســیاری از کشورها 
دارد، گویــای واقعیــت دیگری نیز 
هست و آن این است که بحث مصرف 
و آن هم درست مصرف کردن، همواره 

دغدغه آن ها بوده است.
بنابرایــن، یکــی از اقداماتــی کــه 

می تواند به اصــالح الگوی مصرف در 
کشــورمان کمک کند، اســتفاده از 
تجربه سایر کشــورهای جهان است 
که در این مســیر گام بر می دارند. در 
این نوشــتار ســعی بر این است تا از 
برخی تجربه های کشــورهای دیگر 
در اســتفاده صحیح از منابع استفاده 
کرد و آن را دست مایه ای برای کمک 
به مصــرف بهینه آب در کشــورمان 

قرار داد.
بر اساس برآوردهایی که در اتحادیه 
اروپا انجام شــده اســت، به صورت 
میانگین هــر فرد روزانــه 150 لیتر 
آب مصرف می کند که از سال 1930، 

این میزان استفاده از آب ساالنه یک 
درصد افزایش یافته است. بررسی های 
کارشناســی صورت گرفته نشــان 
می دهد بیشــترین میزان هدر رفت 
آب در این اتحادیه، در بخش مصارف 

خانگی و منازل است.
سال های زیادی اســت که لوله های 
اب آشــامیدنی و شست وشــو در 
بسیاری از کشــورها از یکدیگر جدا 
شــده اند و کارکردهــای متفاوتــی 
دارنــد. از آنجــا کــه هزینه هــای 
بســیاری برای تصفیه آب می شود، 
از آن بــرای شست وشــو اســتفاده 
نمی گردد. اقداماتی زیادی نیز برای 

مردم در کشورهای پیرشفته چگونه 
در مرف آب رصفه جویی می کنند؟
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روی بشر خواهد بود.
اینترنت نیز عرصه گسترده ای است تا 
سازمان ها، نهادها و گروه های مختلف 
از طریق وب ســایت های خود برای 
گسترش فرهنگ صرفه جویی تالش 
کنند. در این میان، تالش کمپین ها و 
سازمان های مردم نهاد با هدف تشویق 
مردم به کاهش مصرف و مصرف بهینه 

در همه زمینه ها، چشم گیرتر است.
   فرهنگ سازی برای صرفه جویی 

در مصرف آب
در کنــار ســایر اقداماتی کــه برای 
می شــود،  انجــام  صرفه جویــی 
فرهنگ ســازی از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار اســت. این فرهنگ سازی 
در ابعــاد مختلف انجام می شــود و 
هم زمان دو حوزه خانواده و جامعه را 
در برمی گیرد؛ والدین تالش می کنند 
تا به فرزندانشان آموزش دهند چگونه 
در مصرف آب صرفه جویی کنند. این 
آموزش ها در قالب های مختلفی ارائه 
می شــود که برای نمونه می توان به 
الیه دوم پیام داســتان های شیرین 
و جذابی اشــاره کرد کــه والدین در 
اختیار کودکان قرار می دهند که در 
آن شــیوه های ابتدایی صرفه جویی 
نهادینه شده است. البته این آموزه ها 
در دوران مدرسه نیز با سرود معروف 
 Golden دستورالعمل های طالیی«
Rules« که هر روز در مدارس خوانده 
می شــود و یکی از اصول آن مصرف 
بهینه اســت، به دانش آمــوزان نیز 

آموزش داده می شود.

منبع: اداره کل پژوهش های ســازمان 
صداوسیما

بزرگ تبلیغاتی در ســطح شهرها نیز 
دیده می شود. این رسانه ها به ندرت 
در مــورد صرفه جویــی کلی گویی 

می کنند.
چند سریال تلویزیونی در شبکه های 
داخلی این کشورها پخش می شود که 
به صورت غیرمستقیم، انعکاس دهنده 
تحوالت جاری در این کشورند. در این 
میان، دو ســریال تلویزیونی »ایست 
اینــدرز  Eas t Endersو کرنشــین 
اســتریت Coronation Street « از 
محبوب ترین ســریال هایی هستند 
که هــر روز پخش می شــوند و اولی 
به مــدت 24 ســال در شــبکه یک 
تلویزیون بی بی سی و دومی به مدت 
49 سال است که در شبکه تلویزیونی 
آی تــی وی ادامــه دارند. بــا تحلیل 
محتوای این ســریال ها که موضوع 
آنها تحوالت روزمــره زندگی مردم 
است، مشخص می شود این سریال ها 
به صــورت غیرمســتقیم پیام هایی 
که مورد نیاز جامعه اســت )از جمله 
موضوع صرفه جویی( را به مخاطبان 
میلیونی خود منتقل می کنند. در این 
زمینه می تــوان از پیام های ظریفی 
نیز یاد کرد که در برنامه های کودک 
و نوجوان شــبکه های تلویزیونی به 
مخاطبان کم سن و سال این برنامه ها 
منتقل می شــود. عالوه بر این، ورود 
فیلم های علمی و تخیلــی به عرصه 
تلویزیون و سینما قابل مالحظه است. 
تهیه کنندگان این فیلم ها، با استفاده 
از تکنولوژی هــای جدید کامپیوتری 
توانســته اند آینــده ناگــواری را به 
تصویر بکشند که در صورت استفاده 
غیرصحیح از منابــع آب موجود، فرا 

صرفه جویی در مصرف آب آشامیدنی 
صورت می گیــرد. بــرای نمونه، بر 
اســاس قوانیــن ساختمان ســازی، 
ایجاد هرگونه مجــرای خروج آب در 
کف دستشــویی ها ممنوع است و یا 
معمــوال از شست وشــوی خودروها 
در منــازل پرهیز می شــود. عالوه بر 
این، مشاورینی که به منازل مراجعه 
می کنند، توصیه هــای ویژه برای هر 
منزل مســکونی و خانــواده را ارایه 

می دهند.
یک نظرسنجی که از شش هزار نفر از 
مردم مناطق مختلف 5 کشور اروپایی 
صورت گرفته، نشان می دهد که 37 
درصد از مردم با روش هایی که برای 
اســتفاده از حمام بکار می برند مانند 
کاهش زمان اســتحمام و اســتفاده 
از آب بــاران جمع آوری شــده برای 
استحمام، مصرف آب خود را کاهش 

داده اند.

   رسانه های گروهی و صرفه جویی 
در آب

شیوه برخورد رســانه های گروهی با 
موضوع صرفه جویی، شــیوه ای کامال 
متفاوت اســت. بر این اساس تالش 
می شــود از برخوردهای آمرانه و پند 
و اندرزهــای مســتقیم بپرهیزند و 
در مقابل با محاســبه دقیق، نتیجه 
صرفه جویــی را در یــک دوره زمانی 
مثال یک ســاله در یــک مورد خاص 
مثال آب، بــه رقم ملموســی تبدیل 
کنند و مخاطب را در برابر یک انتخاب 
قرار دهند. این شــیوه ای اســت که 
در رســانه های مکتوب، شنیداری و 
دیداری وجود دارد و حتی در تابلوهای 
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مقــام معظــم رهبری)مدظله العالی( 
معتقدند که دعوت مردم به ساده زیستی 
باید از مقام ســخن فراتــر رفته و یک 
دعوت عملی باشد و خودشان در صف 
مقدم اين دعوت هستند. حجت االسالم 
والمســلمين محمــدي گلپايگانــي 
مي گويد: با اينکــه مقام معظم رهبري 
مي توانند از همه  امکانات مادي بهره مند 
شوند، ســطح زندگي خصوصي ايشان 
از سطح زندگي يک شهروند معمولي 
پايين تر است. معظم لَه عالوه بر اينکه 
از يک زندگي معمولي ســطح پايين 
بهره مي برند، دائماً به مسئوالن سفارش 
مي کنند: »مواظب زندگي خود باشيد. 

اسراف نکنید«.
 ایشــان در صرفه جویی آب فرمودند: 
اســراف، یک بیماری اجتماعی است. 
یکی از موارد اســراف، اســراف در آب 
اســت؛ نه فقط آبی که مصرف ُشرب در 
خانه ها می شود، نوع آبیاری کشاورزی 
ما هم یک نوع مسرفانه است و آب را هدر 
می دهیم. ما مردم مسرفی هستیم؛ ما 
اسراف می کنیم؛ اسراف در آب، اسراف در 
نان، اسراف در وسایل گوناگون و تنقالت، 
اسراف در بنزین. آب را صرفه جویی کنیم؛ 
یعنی از سدهایمان صیانت کنیم، شبکه 
آب رسانی را اصالح کنیم، آبیاری های با 
صرفه در کشاورزی را آموزش بدهیم که 

چه جوری آبیاری بشود.

مســاجد و مراکز دینی نقش غیرقابل 
انــکاری در شــکل گیری باورهــا و 
ارزش های آحاد مردم دارند و بستری 
مناســب برای آموزش و اطالع رسانی 
هستند. از آنجا که آب جایگاه ویژه ای 
در زندگی و حیات بشر دارد، آموزه های 
دینی و فرهنگی نیــز می تواند نقش 
مهمی در تبیین فرهنگ مصرف بهینه 
آب ایفا کند. امروز کشــور ما با بحران 
جّدی آب مواجه شده و الزم است مردم 
به کمک روحانیــون و ائمه جماعات 
مســاجد راهکارهای اصــالح الگوی 
مصرف را فراگرفته و به اجرای صحیح 
و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی 
در جامعه کمک کننــد. از آنجایی که 
آحاد مردم از دیرباز نسبت به نصایح، 
اندرزها و بیانات علمای ربانی و حوزوی 
حرف شنوی داشته اند، از این رو نقش 
آنان در تبیین مصــرف بهینه منابع 
حیاتی مانند آب بســیار حائز اهمیت 

است.
 متولیــان فرهنگی مســاجد، به ویژه 
ائمه جماعــت باید عامل بــه باورها و 
احکام شــرعی و اخالقیات شــرعی 
باشــند و عماًل به مصداق روایت امام 
صادق)علیه الســالم(: »ُكوُنوا ُدعاَةَ الّناِس 
ِبأَعاملُِكم، واَل َتَُكوُنوا ُدعاًة ِبأَلِسَنِتُكم؛ به وسیله 

کردار شایسته و اعمال نیک خود راهنما 
و راهبر مردم به سوی فضیلت ها شوید 

و تنها دعوتگر زبانی نباشــید«. از این 
رو، آنان بایــد قبل از ارشــاد و دعوت 
دیگران بــه صرفه جویــی در مصرف 
آب، خود به تأســی از ســیره و سّنت 
نبوی)صلی اهلل علیه وآلــه(ـ  که با یك 
ُمّد آب وضو می ساخت و با یك صاع آب 
غسل می كردـ  در امر وضو و مصرف آب 

صرفه جویی کنند. 
بــر اســاس بخشــنامه های وزارت 
نیرو، مســاجد از پرداخت هزینه آب 
و بــرق مصرفی معــاف شــده اند، اّما 
این موضوع در برخی مــوارد منجر به 
مصرف بی رویه ایــن دو نعمت حیاتی 
در مساجد شده است و انتظار می رود 
مسئوالن و متولیان این اماکن مقدس، 
فرهنگ سازی را از خود شروع کرده و 
با جلوگیری از هــدر رفت بی مورد آب 
و برق، نسبت به این موضوع احساس 
مسئولیت بیشتری از خود نشان دهند. 
خوب است مســاجد با اجرای مواردی 
مانند ذیل، عامل کاهش مصرف آب و 
در واقع مصرف بهینه آب باشند تا مردم 
هم با الگوپذیــری از این گونه رفتارها، 
تالش خــود را در جهت مصرف بهینه 

مضاعف نمایند:
1   از نصب سیستم های آب تزیینی 
)مثل فواره ها( اجتناب شود. مگر این 

که آب در همان سیستم بازیافت شود.
2   برای آبیاری فضای سبز مسجد از 

باید قدمی برداشت!
نقش مساجد و ائه جامعات در کاهش مرصف آب
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12   اگر در سرویس های بهداشتی از 
فالش تانک استفاده می کنید، با قرار 
دادن اجســام مطمئــن و حجیم از 
حجــم فــالش تانک هــای حجیم 

بکاهید.
13  عایق بندی لوله هــای آب گرم و 
سرد در مصرف بهینه آب بسیار مؤثر 

است.
14  اصالح طراحی سیستم 
لوله کشــی مســجد را در 
صورت نیــاز در اولویت 

قرار دهید. 
15  در فضای سبز 
مسجد از گیاهان 
مصــرف  کــم 

استفاده نمایید.
16  کولرهای آبی 
کارایــی  دارای 
پایین و مصرف زیاد 
از  هســتند.  آب 
ســرویس های دوره ای 
آن ها غافل نشده و حتی در 
صورت امکان اســتفاده از ســایر 
سیستم های سرمایشی که از راندمان 
باالتری برخوردارنــد را در اولیت قرار 

دهید.
17  در آبدارخانه مسجد برای مصرف 
بهینه آب دقــت و تذکــرات الزم را 
بفرمایید. مثال از آبی که در سماورها و 
یا فالکس های بزرگ بعد از مراســم 
مانده است، برای آبیاری فضای سبز و 
شست وشوی محوطه استفاده شود و یا 
هرکار دیگــری که با هــدف کاهش 

مصرف آب باشد.

10   اســتفاده از شــیرهای اهرمــی 
دومرحلــه ای و تک مرحلــه ای باعث 

کاهش مصرف آب می شوند.
11  اگر در مسجد یک کنتور مشترک 
وجــود دارد، بــر نحــوه مصرف آب 
مشــترکان وابســته به مسجد مثل 
پایگاه بسیج، خانه خادم، خانه عالم و 
کانون مســجد و... نظارت داشــته 

باشید.

آب شــرب لوله کشی شــده استفاده 
نکنیم.

3  تابلوهای آموزشی مصرف بهینه 
آب را در جاهای مناسب مسجد نصب 
کنید. این تابلو و پوسترها را می توانید 
از واحد روابط عمومی شــرکت آب و 

فاضالب محل تهیه نمایید.
4  در کارهای عمرانی مسجد 

از آب شرب شهری استفاده 
نشود.

5   از شیــــــرآالت 
هوشــمند )لیزری( یا 

پدالــــی جهــــت 
صرفه جــــــویی 

استفاده کنیم.
6   بــا کنتــرل 
سالیانه سامانه های 
لوله کشی و بازدید از 

محفظه کنتــور، از 
نشــت احتمالــی آب 

جلوگیری کنیم.
7  شیر آب ســرویس های 

بهداشتی را مرتبا چک کنید. هزینه 
تعمیــرات آن از محــل صرفه جویی 
هزینه هــای آب مصرفــی خیلی زود 

جبران خواهد شد.
8  از مدیران شــرکت آب و فاضالب 
منطقه بخواهید برای آشــنایی مردم 
به ویژه کودکان و نوجوانان مسجدی با 
روش های مصرف بهینه آب برنامه هایی 

را پیش بینی و اجرا کنند.
9  در شیرآالت مسجد از درفشان ها و 
تجهیزات کم فشار آب که باعث کاهش 

مصرف آب می شوند استفاده نمایید.
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پرونده

  چه شــد که پروژه آب رسانی را 
شروع کردید؟ 

سال ها بود مردم منطقه با مشکل کمبود 
آب مواجه بودند، مخصوصاً آب لوله کشی 
و این مسئله خود مشکالت دیگری مثل 
بیماری های ناشــی از آب آلوده و یا حتی 
کاهش کشاورزی و... را به وجود آورده بود. 
به همین دلیل، با گروهی از اهالی محل، 
کار را به صورت  مردمی شروع کردیم که 

الحمدهلل به نتیجه رسید.
  طرح بزرگ، مؤثــر و موفقی را در 
روستای خود انجام داده اید؛ خوب 
اســت در مورد روند اجرای طرح 

توضیحاتی بفرمایید.
برای عملیات لوله گذاری و آب رسانی، ابتدا 
کارشناسی از اداره آب استان، نقشه برداری 
کار را انجام دادند که عمــق کانال دقیقاً 
چقدر باشد، کانال در چه سطحی از زمین 
قرار بگیرد، چه جاهایی به کارهای فنی نیاز 
دارد،  کندن کانال چگونه باید انجام شود و... 
. این ها برنامه هایی بوده که ما از کارشناسان 
استان استفاده کردیم تا این پروژه به ثمر 
نشست. مردم و اهالی روستا همت کردند و  
یک سری کنده کاری ها را انجام دادند و بعد 
از اینکه بچه های اردوی جهادی آمدند، ما 
ظرف دو هفته یک پروژه ده کیلومتری را 

به پایان رساندیم.
ناگفته نماند که بخشدار منطقه، فرماندار 
شهرستان، مســئولین استان مخصوصاً 
اداره آب و فاضالب در اجــرا و راه اندازی 

طرح زحمت زیادی کشیدند.
  از مزایای طرح بفرمایید.

چون طرح به صورت مردمــی و در قالب 
اردوی جهادی انجام شد، یکی از خوبی های 
آن این بود که مردم همه پای کار بودند، 
همچنین از اســتعداد و توانایی بچه های 
بسیج سازندگی استفاده شد که این امر 
موجب شد طرح در کوتاه ترین مدت انجام 
شده و به بهترین شکل مورد استفاده مردم 

قرار گیرد. 
   نقش  بچه ها و گروه های جهادی را 
در این طرح چگونه ارزیابی می کنید؟

این نقش بسیار مؤثر است. حضور بچه های 
جهادی دو خاصیت عمده و ویژه دارد؛ یکی 
همین زحمات بی منتی که متواضعانه بر 
دوش می کشند که انصافا هم قابل تقدیر 
است، دوم اینکه حضورشان در روستا باعث 
ایجاد امید و انگیزه شده و مردم هم با همت 
بیشتری وارد کار می شوند. وجود گروه های 
جهادی  موجب شده کار زودتر به نتیجه 
برســد و هماهنگی و همکاری بین مردم 

بیشتر شود. 
   برای تأمین هزینه ها آیا از خیرین 

مردمی هم کمکی گرفته شد؟
خیرین که همیشــه کمک هایشان مؤثر 
است. اما در این طرح، نیازی به زحمت و 
کمک خیرین نشد؛ چراکه بخشی از لوله ها 
که هزینه اصلی طرح است، از اداره آب و 
فاضالب استان و بخشــی هم از اعتبارات 

اردوهای جهادی تأمین شد. 

   احتماال در روســتاهایی مانند 
روستای شما، مردم و اهالی قدر آب 

را بیشتر می دانند.
بله، اتفاقا چون این طرح یک طرح مردمی 
بود و مردم نیز حداکثر اهتمام را در اجرای 
آن داشتند، این امر موجب شد  که االن در 
مصرف آب نهایت صرفه جویی را به عمل 
آورند و من احســاس می کنم که مردم 
بیشتر در این زمینه احساس مسئولیت 
می کنند. قبل از عملیات آب رســانی، ما 
خانواده هایی داشتیم که از جاهای دیگر 
آب می آوردند. چشــمه ها هم یا آبش کم 
بود، یا اینکه آب سالمی نداشتند؛ ولی بعد 
از اجرای طرح،  کارهای کشاورزی همچون 
کاشت برنج، سبزی و دامداری رونق گرفت 

و بحمداهلل موفق هم بود.
   یک توصیه بــرای طلبه هایی که 
می خواهند چنین پروژه ای را سرلوحه 

کار خود قرار دهند، بفرمایید.
تا زمانی که آب نباشد، اصاًل بحث حیات 
و زندگــی معنایی نــدارد. بالطبع وقتی 
آب سالم باشد، مسائل بهداشتی رعایت 
می شــود و این امر موجب شده خیلی از 
بیماری ها ریشه کن شــده و مردم نیز از 
سالمتی بیشــتری بهره مند شوند. برای 
اجرای چنین پروژه ای، وقتی مردم حضور 
داشته باشد و مردم اعتماد کنند، کار بسیار 
جالب پیش می رود و می شود به بهترین 
شــکل با هماهنگی همه نیروها در قالب 
اردوهای جهادی این طرح ها را انجام داد. 

مشکات در قالب طرح های اردوی 
جهادی به خوبی حل می شوند!

به کوشش اسماعیل جعفری 
طلبه درس خارج 

مصاحبه با محمد ادیب زاده از طالب بخش شرقی شهرستان بابل، منطقه بندپی 
و از روحانیان بومی منطقه که پروژه آب رسانی به روستا را تجربه کرده است.
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