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کلمــۀ «رحمــت» بــه معنــای عطوفت و
مهربانــی به شــخص محتــاج و درمانده
اســت .همچنین فرق نعمت با رحمت
در لغــت آن اســت کــه رحمــت بــرای
فــرد محتاجــی اســت کــه دچــار حالــت
رقتبــاری شــده امــا نعمــت گاه کســی
را در برمیگیرد که درمانده نیســت 1.از
همیــن رو شــاید بتــوان گفــت کــه برای
جلــب رحمــت و عطوفــت خداوند الزم
است بنده ناتوانی و درماندگی خویش
را آنچنــان کــه هســت درک کنــد و در
محضر الهی آن را نشــان دهد.
تــا نگرید ابر کی خندد چمن
تا نگرید طفل کی جوشــد لبن
دع ـ ـ ـ ــای مـ ــشـ ــهـ ــور و ن ـ ـغـ ــز حـ ـض ــرت
سیدالشهدا(علیهالسالم) در روز عرفه را به
چند قسمت اصلی میتوان تقسیم نمود:
دربخش ابتدایی دعا ستایش خداوند
همراه با ذکر اوصاف او در چندین جمله
انجــام میپذیــرد .ســپس در عباراتــی از
لطــف و عنایــت الهــی بــه دعــا کننده در
گذشته ،از کودکی و حتی قبل آن تا زمان
دعا کردن ،سخن به میان میرود .بعد
از آن امام(علیهالســام) بــا تمــام وجــود
بــه ناتوانــی از شــکرگزاری نعمتهــای
خداوند اعتراف میکند .سپس مقداری
ســتایش و اعتــراف بــه توحیــد و بعــد
درخواســتهای بســیار مناســب مادی
و معنوی که در میان آنها دعا کننده،
خداونــد را بــه نعمتهــای قبلــی قســم

میدهد و لطف سابقهدار الهی را برای
ادامۀ نعمت واسطه میکند و همینطور
تا انتهای دعا که ســه عنصر ســتایش،
ذ کــر اوصــاف خداوند و نعمتهایش به
بنــدگان و اظهــار فقــر و خا کســاری در
مقابــل عظمــت او ،در عبارتــی لطیــف و
زیبا به هم تنیده شــده اســت.
هــمــانگــونــه کــه بخش مهمی از دعا
ب ــه اظ ــه ــار کــرنــش و ذل ــت در درگ ــاه
الــهــی اخــتــصــاص یــاف ـتــه ،جــلــوههــای
عــمــلــی ایـ ــن ح ــال ــت ن ـیــز از ام ــام ــان
معصوم(علیهمالسالم) نقل شده است.
علی بن داوود میگوید« :در روز عرفه
در عرفات امام صادق(علیهالسالم) را
دیدم که گوشههای لباس و محاسن
مبارکش را در دست گرفته و سر را به
زیر انداخته و همینطور که با انگشت
سبابه اشاره میکند (با حالت مناجات
و ابتهال) به خداوند عرض میکند :این
قید و بندی است که به علت جنایتم
2
در آن گرفتار شدهام».
دو راوی دیـ ــگـ ــر دع ـ ـ ــای مـ ـع ــروف
سیدالشهدا در ابتدای روایت میگویند
که «حضرت(علیهالسالم) بعداز ظهر
روز عرفه همراه با عدهای از اهلبیت
و فرزندان و شیعیان در نهایت تذلل و
خشوع از خیمه بیرون آمد و ...مانند
مسکینی که طعام میطلبد دستها
را در برابر خویش بلند نمود» و سپس
3
این دعای طوالنی را نقل میکنند.

4

سیدبن طاووس
در ذیل روایاتی از این دست در مورد
حاالت ائمه(علیهمالسالم) در روز عرفه
میفرماید« :پس بنگر ...به گروهی که
از آنــان پیروی میکنی و با نور ایشان
ه ــدای ــت م ـیجــویــی و ه ـنــگــام دع ــا و
5
مناجات مانند ایشان باش».
بــرای جلــب رحمــت خداونــد اظهــار
احتیاج و فقر الزم اســت و بیچارهترین
فقیــر آن اســت کــه از ناتوانــی خویــش
نیــز بیخبــر باشــد .مقــدار و چگونگــی
این اظهار خا کســاری با میزان معرفت
دعا کننــده ارتبــاط مســتقیم دارد .ا گــر
کســی بــه ایــن معرفــت نرســیده بــود و
بــا مراجعــه بــه درون خــود ،کمبــودی
احســاس نکنــد بایــد همیــن نادانــی و
غفلــت را نشــانۀ وخامــت حال خویش
بداند و به ذهن بســپارد که:
درکوی ما شکستهدلی میخرند و بس
بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است
پینوشت
 .1التحقیـق فـی کلمـات القـرآن الکریـم ج2
ص 89و المیزان ج 1ص18
 .2اقبال االعمال ،ص.339
 .3مفاتیحالجنان ،ص( .471اعمال روز عرفه)
 .4عالـم بـزرگ شـیعی (م )664کـه کتـاب
«اقبـال االعمـال» او یکـی از منابـع اصلـی
مفاتیح الجنان است.
 .5اقبالاالعمال ،ص.339
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رییسجمهــور ایــاالت متحــده حــاال
بــه واســطه قــدرت اســتراتژیک و نظــام
قدرتمنــد مالــی ایــن کشــور ،هــر روز در
دنیا به نحوی خبرساز میشود .از شرق
یانگ اون ،تا خاورمیانه و
دور و پیونگ ِ
دولت حسن روحانی و از آسیای
تهران ِ
ِ
آنکارای اردوغان تا شمال اروپا
و
صغیر
ِ
آلمــان خانــوم مــرکل ،هــر کــدام بــه
و
ِ
سیاستمدار جدید و
گیرودار
نحوی در
ِ
ِ
بیقاعده آمریکاییاند.
ترامــپ بــه دنبال ســاختن چــه دنیایی
اســت و مانورهــای سیاســی او چــه
اهدافــی را دنبــال میکننــد؟ آیــا او
سیاســتمداری جنگطلــب از جنــس
ـواه آمریکا
رؤســای جمهــور جمهوریخـ ِ
اســت یا سیاســتمداری اهل گفتوگو و
دیپلماسی است؟ و در نهایت آیا ترامپ
سیاست
در حال بازی در خارج از قواعد
ِ
همیشگی در آمریکا است یا نه ،او را هم
باید با همان متر و مقیاسی که رؤسای
جمهور سابق سنجیده میشدند ،مورد
ســنجش عملکرد و فکر قرار داد؟
یافتن پاســخ ســؤالهای فوق میتواند
رفتــار سیاســی بســیاری
پاســخی بــرای
ِ
از حــکام کشــورهای جهــان در یکــی از
حســاسترین دورههای تاریخ باشد.

بــرای ایــن کار میبایســت از وضعیــت
ترامــپ در سیاســت داخلــی آمریــکا آغاز
کنیم.
براســاس نظرســنجی شبکه سیبیاس
نیــوز آمریــکا ۳۵ ،درصــد آمریکاییهــا
معتقدنــد سیاس ـتهای ترامپ «ســهم
بسزایی» در رشد اقتصادی دارد .حدود
 ۳۳درصــد میگوینــد سیا س ـتهای
رییسجمهــوری آمریــکا «تــا حدی» در
اقتصاد اثرگذار اســت و حدود یکســوم
از پاســخدهندگان هم معتقدند حضور
ترامپ «نه چندان» یا «اصال» نقشی در
1
تقویت اقتصاد آمریکا نداشــته است.
لــورا اینگراهــام ،مجــری و نویســنده
سیاسی معروف آمریکا نیز در گفتوگو با
شبکه فا کسنیوز به موفقیت اقتصادی
ترامپ اشاره کرد و گفت :ترامپ اقتصاد
آمریــکا را بــه جلــو هــل داد و میتوانــم
بگویم که تجدید حیات اقتصاد آمریکا
ناشی از اقدامات ترامپ بوده است .تیم
ترامپ دوســت دارد تا با موفقیتهای
اقتصادی ،روی نقاط ضعف این دولت
ســرپوش بگــذارد؛ بهویــژه در حــوزه
سیاست داخلی و خارجی که گافهای
این دولت میتواند حتی به سقوط آنها
2
منجر شود.

بنابراین ،عملکرد اقتصادی ترامپ برای
آمریــکا ثمــره مثبتــی داشــته اســت و یــا
الاقل برای آینده امیدآفرین اســت.
در آمریــکا و در میــان مــردم ،عملکــرد
ترامپ در امور اقتصادی بهتر از عملکرد
او در روابط بینالملل ارزیابی میشود.
بیــش از نیمــی از شــرکتکنندگان در
نظرســنجی س ـیبیاس گفتند «اعتماد
کمــی» بــه ترامــپ در مدیریــت مســائل
مرتبــط بــا کــره شــمالی و ایــران دارنــد
یــا «اصــا اعتمــادی» وجــود نــدارد.
ا کثریت کمی هم موافق سیاس ـتهای
رییسجمهــوری آمریــکا مقابــل چیــن
هســتند .جــدای از بیاعتمــادی مردم
آمریــکا به سیاس ـتهای خارجی دولت
ترامپ ،سؤال دیگری که در این جا به
ذهن میرسد ،این است که «منافع» در
سیاسـ ِـت خارجی دولت ترامپ آیا تنها
بــه منفعت اقتصادی منحصر میشــود
ـتراتژیک
و یا ترامپ به دنبال منافع اسـ
ِ
دیگــری هــم در سیاسـ ِـت خارجــی خود
دیدگاه
اســت؟ این ســؤال شــاید بتواند
ِ
خود آمریکاییها را هم نسبت به
حتی ِ
ترامــپ در چالش قرار دهد.

هزینۀ یک انتقال؟

البـ ـ ـ ــی ص ــه ــی ــون ــیـ ـسـ ـته ــا کـ ـ ــه در
تصمیمگیریهای مجلس قانونگذاری
آمریکا و دستگاه حا کمه آمریکا ،به
طور مستقیم ،اعمال فشار میکنند،
هــنــوز هــم حــداقــل یکی از مهمترین
اهــرمهــای فشار بر روی آرای رؤســای
جمهور آمریکا هستند و ماجرای انتقال
پایتختی اســرایــیــل بــه بیتالمقدس
نشان مـیدهــد کــه تــرامــپ بزرگترین
امتیاز تاریخ سیاست آمریکا را به البی
صهیونیستی و اسراییل پرداخته است
و از این جهت تفاوتی با رؤسای جمهور
دیگر آمریکا نــدارد .امــا مـابـهازای این
خوشخدمتی هم میتواند کمک البی
صهیونیستی به اقتصاد داخلی آمریکا
باشد و آنچه این فرض را میتواند اثبات
خوب
شدهتر سازد ،روابط نه چندان
ِ
اسراییل و صهیونیستها با اوباما و
دولت پیشین آمریکا است.
ا گر چنین فرضی درســت باشــد ،ترامپ
در برابر اســراییل دســت به یک معامله
زده اســت و هــدف او از یــک تحریــف
تاریخــی و سیاســت پرهزینــه در میــان
جامعــه مســلمانان دنیــا ،دریافــت یک
ُپ َون مثبت اقتصادی بوده است و این
یعنــی ،سیاســت خارجــی در خدمــت

منفعــت اقتصــادی جامعه آمریکا .حاال
ایــن کــه ایــن انتقــال بد اســت یــا خیر،
باید منتظر زمان و هزینهای که جوامع
اسالمی به آمریکا تحمیل میکنند بود.
کرۀ مزاحم

ترامپ در توافق سنگاپور به کره شمالی
تضمیــن امنیتــی داد و اون بــه آمریــکا
تعهد خلع کامل ســاحهای هســتهای
را داد .توافقی که شــاید دنیا انتظارش
را بــه انــدازه درگیــری نظامــی میــان دو
کشــور ،انتظــارش را نمیکشــید .اولیــن
وا کنــش اقتصــاد بینالملــل در برابــر
ایــن توافــق ،ایــن بــود کــه دالر آمریــکا
در برابــر ارزهــای مطــرح جهــان تقویت
شــد و نفــت برنــت نیــز پــا بــه محــدوده
مثبــت گذاشــت .در بــازار فلــزات رونــق
نســبی حا کــم شــد و فشــار موجــود بــر
معامالت طال افزایش یافت 3.اما انگیزه
ترامپ برای این توافق چه عاملی بود؟
رییسجمهــور ایــاالت متحــده به علت
اشــتغال بــه تجــارت ،به حرکــت خزندۀ
اژدهای اقتصاد چین بیش از هر کسی
آ گاه اســت ،حرکتــی کــه ا گر آمریکا برای
آن تدبیــری نیندیشــد ،اقتصــادش را
طعمــه ایــن اژدهــا خواهد دیــد .ترامپ
بــا توافــق بــا اون ،در ابتدا ســایه جنگ

و احتمــال حملــه نظامــی کره به آمریکا
و پایگاههــای نظامــی خــود را از میــان
برد و چه کســی اســت که نداند همین
احتمال چه تأثیری بر اقتصاد شکننده
آمریکا ایجاد میکرد .از سوی دیگر با آرام
شدن روابط با پیونگ یانگ ،چین هم
که همواره از پیونگ یانگ برای فشار بر
آمریکا استفاده میکرد خلع سالح شد و
با رفع سایه فتنۀ اون از سر همسایگان
خود از جمله کره جنوبی و ژاپن ،آمریکا
توانست اتحاد خود را با توکیو و سئول
تحکیــم کنــد کــه از این بعد هم ،توافق
ســنگاپور یــک موفقیــت اقتصــادی بــه
شــمار م ـیرود .و در نهایــت ترامــپ بــا
چنین توافقی ،به تالش تبلیغاتی خود
برای به دستگیری رهبری جهان ادامه
داد .ترامــپ بــا حــل مشــکل کشــورش
بــا پیونــگ یانگ ،برای نبــرد اقتصادی
حیاتی قرن با چین آماده میشود؛ برای
او توقــف رشــد اقتصــاد چین هم شــاید
نهایت آرزو و موفقیت باشــد.
خاورمیانۀ ایرانی  -روسی

ترامپ از خاورمیانه چه انتظاری دارد؟
امنیت اسراییل و نظارت بر بازار حیاتی
نفت و حفظ منافع شــرکای عرب خود
در منطقه همچون عربســتان و امارات
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و ...و در نهایت ایجاد موازنه با سیاست
پیشروانــۀ روســیه .ترامــپ در ابتــدای
ریاســت جمهــوری خــود هیــچ یــک از
ایــن منافــع را تحقــق یافتــه نمیدیــد.
یعنی حضور ایران در سوریه هم منافع
شــرکای آمریــکا را از میــان بــرده بــود و
هم امنیت اسراییل را با چالشی دشوار
مواجه ساخته بود و از آن سو با ایفای
نقش حیاتی مسکو ،دیگر موازنه قدرت
با روسیه در حالت طبیعی قرار نداشت.
روسیه با همراهی ایران در حال بلعیدن
منطقــه بودنــد .ترامــپ برای برهم زدن
این بازی ،به چند اقدام دست زد .در
ابتدا با تحریم روسیه ،سعی کرد از بعد
تبلیغاتــی بــه نوعی برای آمریکا حیثیت
بخرد و سپس به ایجاد مقدمات دیدار با
پوتین پرداخت .ترامپ ترجیح میدهد
در وضعیتی متعادل با روسیه برای اداره
خاورمیانه به توافق برسد؛ چرا که ترامپ
میدانــد کــه قــدرت جــذب و مقابلــه با
شــرکای روســیه در خاورمیانه را ندارد و
تنهــا میخواهد شــرکای خــود همچون
عربســتان و امــارات را در موضعــی برابــر
با ایران قرار دهد تا دسترسی آمریکا به
منابع نفتی کما کان امکانپذیر و قابل
مدیریت باقی بماند .از همین حیث هم
بــود کــه آمریکا توافق برجام را برنتابید.

برجــام ا گرچــه بــرای اروپاییهــا رهبری
سیاست جهانی و بازار پر کشش ایران
را درپــی داشــت ،امــا بــرای آمریــکا هیچ
نداشت .برای شرکای آمریکا در منطقه
هم برجام خالی از دستاورد بود .ترامپ
زیر میز برجام زد تا تصور رهبری روسیه
و اروپــا بــر جهــان جدید را از میان ببرد،
اما با ماندن ایران در برجام ،هنوز موفق
بــه ایــن کار نشــده اســت .تحریــم ایران
هم باز راهی برای ایجاد همین حیثیت
است .ایران شاید تنها موضعی باشد که
ترامپ در آن ،به دنبال منافع اقتصادی
ملمــوس نیســت و ایــن حیثیــت آمریکا
اســت که رییسجمهــور ایاالت متحده
به دنبال احیای آن در خاورمیانه است.
ا گر ایران بتواند با مدیریت فضای داخل
و تعامل با متحدانش از گیرودار تحریم
بــه ســامت عبــور کنــد و غــرور آمریــکا را
لکهدارتر کند ،شــاید به رهبری روســیه
و آلمان و اتحادیه اروپا و چین ،ساختار
سیاســی و مناســبات سیاســی جهــان
امــروز تغییراتــی بــاور نکردنــی کنــد و ا گر
اینگونــه نباشــد و ســاختار خاورمیانــۀ
ایرانی-روسی با تحریمهای آمریکا دچار
تغییر شود ،شاید ترامپ بار دیگر بتواند
برای آمریکا در جهان اعاده حیثیت کند.

آمریــکا در چنــد دهــه گذشــته و پــس از
جنگهای جهانی ،به واســطه ســلطۀ
بیچونوچــرا بر اقتصاد جهانی ،قدرت
انجــام مانورهــای نظامــی و سیاســی
زیــادی را در جهــان داشــت و از همیــن
رو حیثیــت رهبــری در جهــان را یافــت
و رؤســای جمهــور ســابق آمر یــکا بــا
تکیــه بــر همیــن وزنههــای اقتصادی -
سیاســی به مدیریت جهان پرداختند.
امــا در ســالهای اخیــر و بــا قدرتیابی
چیــن و روســیه و ایفــای نقــش ایــران
در خاورمیا نــه و شکســت دا عــش و
بقای اســد و نفوذ ایران در عراق و،...
حیثیت سیاسی آمریکا به خطر افتاد و
داعیــه رهبــری آنها مورد تشــکیک واقع
شــد .در چنیــن وضعیتــی ترامــپ قصد
دارد بــا تقویــت اقتصــاد داخلی آمریکا و
مانورهای سیاسی ولو نمایشی همچون
توافق سنگاپور و دیدار با پوتین و البته
پیشنهاد مذا کره با ایران ،این حیثیت
نیاز
از دســت رفتــه را اعــاده کنــد .پیش ِ
اقتصاد رو به رشد ا گر چه ممکن است
ِ
در جنــگ اقتصــادی بــا چیــن و اروپا به
دســت آید ،اما حیثیت سیاســی آمریکا
ً
قطعا در جنگ حاصل نمیشــود.
پینوشت
 . 1ایسـنا ،رضایـت آمریکاییهـا از عملکـرد
اقتصادی ترامپ ،کد خبر.97023117153 :
 . 2اقتصـاد نیـوز ،ترامـپ؛ «یـک معجـزه
اقتصادی؟!» ،کدخبر.۲۰۰۷۳۱ :
 . 3اقتصاد نیوز« ،بازارهای جهانی به نشست
سـنگاپور وا کنـش نشـان دادنـد» ،کـد خبـر
.۲۱۹۵۸۶

مـنــبـــر
هدایــت بــه مثابــه اصلیتریــن رســالت حــوزه و روحانیــت اســت .برای هدایــت جامعه مردانی بزرگ بــا تحمل امتحانهای
سخت از خویش گذشتند تا به خلعت هادی جامعه مفتخر شدند .در سرویس منبر بیشتر با نقشه راه و مرام این مردان
و وظیفه ا کنون خود آشــنا خواهیم شــد.
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قرآن و نه ماه
زندگیکودکانه

گفتوگو با مدیر و بنیانگذار
مهدکودک «کودک قرآنی»
به کوشش هادی کاظمی

دیــدار بــا حجتاالسال موالمســلمین
مهدی بلنج که لقب عبد الزهرا را برای
خودش انتخاب کرده ،بسیار جذاب و
ســودمند بــود .لهجــه غلیــظ اصفهانــی
ایشــان بر حالوت این گفتوگو تأثیری
دوچنــدان داشــت .قــرار مصاحبه را در
مؤسســه قرآنــی گذاشــتیم ،وقتــی وارد
مؤسســه شــدم دو چیز توجه مرا جلب
ً
کــرد :اوال فضــای رنگارنــگ و بانشــاط
مؤسسه که البته در فضای شب ،خالی
ً
از ســروصداهای کودکانه روز بود .ثانیا
وجود نقاشیها و تصاویری که احساس
کــردم کــودک را بهصورت ناخودآ گاه به
ســمت معنویت و خدا متوجه میکند.

حــدود دو ســاعت و نیــم بــا ایشــان
صحبــت کــردم که رهــاورد این صحبت
طوالنــی ،امیــد و نشــاط بــود .طلبهای
کــه بــرای پیشــبرد اهــداف طلبگــی و
رســالت تبلیغــی خــود از هیــچ تالشــی
دریــغ نکــرده ،از فیلمســازی و یادگیری
برنامههــای انیمیشــن و تدوینگــری تا
به دوش کشیدن یکتنه یک مؤسسه
قرآنی ،از تربیت مربی تا تدوین کتب و
بازخوردگیری و....
چطور شد که برای کار تبلیغی به کار با
کودک رسیدید؟

در اوایل طلبگی خیلی ذهنم مشــغول

بــود کــه حــاال که طلبه شــدهام در چه
رشــتهای بایــد خدمــت کنــم .از جهــت
تئوری به این نتیجه رسیدم که کودک
بسیار مهم است و روایات متعددی هم
ً
در ایــن زمینــه داریم .تبلیغ عمال باعث
شــد جرقــه کار بــا کــودک در ذهــن مــن
زده شود .به این نتیجه رسیدم که ا گر
بخواهــم کاری کنــم ،بایــد از کار کودک
شــروع کنم .از اولین ســفرهای تبلیغی
کار را شــروع کــردم .بعضــی از دوســتان
را بــه ایــن مســیر ترغیــب کــردم و متنی
در مــورد قصــص قرآنــی تولیــد شــد .اما
دوستان به دلیل مشغلههای درسی و
جذابیت نداشتن کار کودک ،کار را رها

کردنــد و بنــده تنهــا ماندم و فعالیت ما
تعطیل شــد .تا اینکه بعد از چند ســال
بعــد از ســفر بــه قــم ،باز هم بــه تنهایی
شــروع کردم .در این مرحله مشــکالت
زیــادی بــرای بنده ایجاد شــد؛ اما بنده
حتــی یــک ریــال هــم از جایی نگرفتم و
همــة کارهــا را بــا شــهریه طلبگــی پیش
بردم .گاهی مجبور میشدم برای چاپ
یک کتاب خرج خورد و خورا ک ماهیانه
را کــم کنــم تــا پسانداز کنــم و کتاب را
چاپ کنم.
چــه چ ـیــزی بــاعــث شــد ب ــاوج ــود ایــن
مشکالت ،باز هم کار را ادامه دهید؟

عالقــهای کــه داشــتم؛ بهعــاوه روال
کار همیــن اســت .گاهــی کــه حــرص
میخــوردم ،بــا خــودم میگفتــم کار
طلبگی همین اســت .مشــکل همیشه
وجود دارد ،اما وظیفه باید انجام شود.
به دوستان میگویم ا گر خیلی به ماها
برســند ،نشــانه خطر اســت .ســختیها
انســان را میســازد .طلبگــی همــراه بــا
سختی است .تبلیغ رفتن خیلی مشکل
اســت ،طلبــه بــرای تبلیــغ از یــک شــهر
بــه شــهر دیگــری مــیرود ،بــدون هیــچ
آشنایی؛ اما وظیفه ایجاب میکند این
ســختیها را تحمل کند.

بــه نظر شما چــرا کــار ک ــودک ضــرورت
دارد؟

اثرگذارتریــن مقطــع بــرای تبلیــغ دیــن
همیــن مقطــع اســت و دنیا هم به این
نتیجه رســیده اســت .االن کشــورهای
غربی روی کودک کار میکنند و تربیت را
از کودکی آغاز میکنند .در اسالم به این
مسئله اشاره شده است .اما این بحث
در بین ما مغفول واقع شــده اســت؛ به
ویــژه بیــن طلبهها؛ چرا که فکر میکنیم
کار با کودک ،آنهم برای طلبه ،نه دنیا
دارد و نه آخرت! به عنوان مثال یکی از
معضــات اجتماعی ،بحث راهنمایی و
رانندگی و سوانح جادهای است .بعد از
تحقیقات فراوان فهمیدند ا گر بخواهند
کار کنند ،یکی از نقاط شروع ،کار روی
بچههــا اســت کــه طــرح همیــار پلیــس
را دادنــد و بســیار مؤثــر بــود و آمارهــای
عجیبــی از تأثیــر این طــرح وجود دارد.
بــر اســاس متــون دینــی و تجربه خودم
و دیگــران ،دریافتــم کار تبلیغی و دینی
بــرای کودکان ضرورت دارد.
مــوف ـق ـی ـتهــای ـتــان در ایـ ــن مــســیــر را
مرهون چه چیزی میدانید؟

آیتا هللالعظمــی مــکارم شــیرازی

میفرمودنــد قــرآن خیلــی خیــر و برکــت
دارد ،و مــن ایــن را بــه چشــم دیــدم.
ً
واقعــا کار قرآنــی خیــر و برکــت زیــادی
دارد .وقتیکــه بچــه بــودم ،بــا دســت
خالی ایستگاه صلواتی میزدم .پدرمان
میگفت :ایستگاه بزنید ،حتی ا گر شده
بــا آب خالــی باشــد! وقتی کار را شــروع
میکردیم ،مردم بهقدری شکر و شربت
و  ...میآوردنــد کــه در آخــر اضافــه هم
میآمد .انسان باید شروع کند و برکت
را خدا میدهد.
ً
معموال رسیدن به اهداف با روشهای
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بکر و جدید مشکالت مضاعفی را در
پــی دارد .شما درگــیــر چــه مشکالتی
بودید؟

مشــکالت کــه فــراوان بــود و هســت.
بهطــور مثــال چــون کار مــا بــا کــودک
اســت ،اقتضائــات خــاص خــودش را
ً
دارد؛ ازجملــه اینکــه کار بایــد کامــا
بــا هنــر آمیختــه باشــد؛ از متــن بگیــر تا
تصویر و نقاشی و رنگهای به کار رفته
و ...در ابتــدا کــه دســتمان خالــی بود،
بــرای تصاویــر هزینههــا بســیار باال بود.
شــهریه طلبگــی هــم کفــاف نم ـیداد و
کمک دیگری هم نبود و بنده تابهحال
یــک ریــال هــم کمک از جایــی دریافت
نکــردهام و خــود طرح توجیه اقتصادی
دارد .بحمــداهلل خواهــر بنــده نقاشــی
میکشیدند؛ اما کارشان برای بزرگسال
بود؛ ولی با اصرار بنده به کمکم آمدند
و خیلی از نقاشــی کتابها ،کار ایشــان
اســت کــه بــرای خــود ایشــان هــم ایــن
کار برکــت داشــت .البتــه چــون زمینــه
کار ایشــان نبــود ،در ابتــدا خیلــی دچار
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بازخوردهای این نوع آموزشها
را که میبینم یا از خانوادهها یا
مربیان میشنوم ،برایم بسیار
ً
شیرین است .مثال یکی از مربیان
تعریف میکرد در یکی از کالسها،
بچهای بینی خود را گرفته بود و
میگفت :پیفپیف چه بوی بدی!
به او تذکر دادم که نباید اینگونه
صحبت کند .پرسیدم :چه شده؟
گفت :خانم ،فالنی حرف بد زد
 ...گفتم :خوب چرا پیفپیف
میکنی؟ کودک اشاره کرد به
تصویر سوره حمد در کتاب قرآن
کودک و برداشت خودش را از
سوره حمد اینطور بیان کرد که
هر کس حرف بدی بزند ،یعنی
رفته در راهی که به زبالهدانی
میرسد و  ...این بازخوردها
بسیار شیرین است و خیلی
خوشحالم میکند؛ زیرا از همان
ابتدا قصد داشتم که کودکان با
مفاهیم قرآنی زندگی کنند .بعد از
شنیدن این خاطرهها احساس
میکنم راه و روشی که انتخاب
کردم ،به نتیجه رسیده است.

زحمت شدند؛ اما بحمداهلل االن مهارت
یافتهاند.
تعداد زیادی مهد قرآن در کشور وجود
دارد .تفاوت یا امتیاز کار شما نسبت
به آنها چیست؟

ن کریــم اســت؛
محتــوا بــرای همــه قــرآ 
پــس متــن مــا مشــترک ا ســت؛ امــا
اصلیتریــن امتیــاز مــا روش مــا اســت.
مــا بر غیرمســتقیم بودن آموزش خیلی
تأ کید داریم .به نظر مشکل اصلی بحث
روش اســت .علــت دورافتادگــی از قرآن
مســئله روش کار و آمــوزش در قــرآن
است .اینکه بتوانیم سختترین مسائل
و مباحــث را بــه روش آســان آمــوزش
دهیــم ،خیلــی مهم اســت .این اعتقاد
مــن اســت و در دورههــای تربیت مربی
میگوییــم ا گــر روش را جــدی بگیریــم،
ً
مشــکلمان حل میشــود .ما معموال از
روشهای سنتی برای آموزش استفاده
میکنیم .بنده به دلیل تأ کید بر روش،

تمام روشهای موجود برای کار قرآنی
بــا کــودک را مــورد مطالعــه قــرار دادم تا
بتوانــم روش مــورد نظر خــودم را ایجاد
کنــم .همچنیــن چــون خــودم هنــر کار
ً
کــردهام ،ازاینجهــت هــم واقعــا با بقیه
ً
تفاوت جدی داریم؛ مثال بحث آموزش
ً
حروف کامال انتزاعی و ذهنی اســت که
باید ملموس و عینی شود و این کار هنر
است .یا در مورد آموزش مفاهیم ،شیوه
ً
جدیــدی ابــداع کــردم و اصال به ترجمه
به شــکل مرسوم اعتقاد ندارم.
کل کارهای قرانی مربوط به کــودک را
بررسی کردید؟

این اصرار و تردیدی که شما دارید ،من
هم داشتم! سعی کردم همه را ببینم،
حتــی مؤسســاتی کــه خســت بــه خــرج
میدادند و نمیخواستند روشهایشان
را کســی یــاد بگیــرد ،دیــدم و ّقوتهــا
را اخــذ کــردم ،و ضعفــی کــه بــه ذهنــم
میرســید کــه زیاد هــم بود ،مدنظر قرار

دادم .روش جدیــد را بــا ایــده خــودم و
خالی از ضعف دیگر روشها ابداع کردم.
در کل میشــود گفــت در کشــور چهــار
روش بــرای آمــوزش قــرآن بــه کــودکان
وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا روش مهد
کودک ما است.
دریچه ورود و فهم قرآن ترجمه است.
چرا شما ترجمه کار نمیکنید؟

بنــده ترجمــه را بــرای کــودکان قبــول
نــدارم و معتقــدم باید کودکان مفاهیم
را بیاموزنــد .البتــه ابتــدا ترجمــه کار
ً
میکردیم مثل بقیه ،مثال ترجمه سوره
حمــد یــا توحیــد؛ امــا بعــد از اینکــه در
ســمیناری در تهــران بــا «فلســفه بــرای
کــودک» آشــنا شــدم ،فکــرم در زمینــه
ترجمه عوض شد .فلسفه برای کودک
میگویــد ماهــی دســت بچــه ندهیــد،
ماهیگیــری را یــاد دهیــد .یــاد دادن
ترجمــه چــه فایدهای دارد؟ در فلســفه
بــرای کــودک میگوینــد :کــودکان را بــه
ســویی هدایــت کــن کــه با دیــد تیزبین
و انتقــادی خــود ،موشــکافانه هــر چیــز
را بررســی کنند و با ارتقای ســطح تفکر
بتوانند مسائل و مشکالت خود را حل
کــرده و بــه حقیقت دســت یابند .ببین
ایــن ســوره چــه میخواهــد بــه کــودک
بگویــد؛ الزمــه آن فهمیــدن کل ســوره
اســت ،نــه ترجمــه کلمات منفــرد! این
ســوره چــه میخواهــد بگویــد و پیــام
محوری این ســوره چیست؟
عالمه طباطبایی معتقد است هر سوره
یــک پیــام کلــی و محــوری دارد کــه در
ســورههای کوچــک ایــن پیــام راحتتر
قابــل دســتیابی اســت .فلســفه بــرای

ً
کــودک معمــوال بــا داســتان اســت؛ ولی
مــا بــا کمــک تصویــر ایــن کار را انجــام
میدهیــم و تصویــری را که حاوی پیام
سوره است ،هنگام تدریس همان سوره
در کالس نصب میکنیم یا وقتی کودک
بــه منــزل مــیرود با کتــاب قرآن کودک
خــود در مــورد تصاویــر بــا پــدر و مــادر
خود گفتوگو میکند و به فراخور فهم
خــود در مــورد تصویــر توضیح میدهد.
ایــن تصاویــر اثــر خود را در ذهن کودک
میگذارد و مفهوم ســوره یا بهتر بگویم
درس زندگی و کاربردهای قرآن به ذهن
کودک منتقل میشود.
ً
مــا معمــوال قبــول نداریــم کــه بچــه از
تصویــر برداشــت دارد .بــرای همیــن به
دنبــال حاشــیه زدن و توضیــح دادن
و متــن پرکــردن هســتیم؛ حــال اینکــه
کــودک اینگونــه نیســت .مربــی وقتــی
ً
میخواهــد مثــا ســوره حمد یــا توحید
را آمــوزش دهــد ،قبــل از اینکــه ســراغ
متن ســوره برود ،تصویر نصبشــده در
کالس را نشــان میدهد و میگوید این
ســوره حمــد اســت .تصویر بــدون هیچ
متن و حاشیهای در معرض گفتوگوی
بچههــا قــرار میگیرد و مربی اینجا فقط
نقــش هدایتگــر را دارد .امــا مــا آمــوزش
کاربــردی قــرآن در زندگــی کــودک را بــه
روش غیرمســتقیم اجرا میکنیم.
ه ــدف شـمــا در ط ــر ح تــولــدی دوب ــاره
چیست؟

مــا چنــد هــدف داریم که هــدف اصلی
انس کودک با قرآن است .بحث دیگر،
روخوانی قرآن اســت و در مراحل اولیه
به دنبال این هستیم که کودک بتواند

قــرآن را بهصــورت روان بخوانــد .امــا در
این هم اجبار و فشــاری وجود ندارد و
همهچیز به اختیار خود کودک اســت.
در کنــار بحــث روخوانی ،بحث مفاهیم
اســت کــه بچههــا بــا مفهوم ســورهها و
نــه ترجمــه تحتاللفظــی ،بــا مفاهیــم
و کاربردهایــش آشــنا شــوند و انــس
بگیرنــد و در زندگــی کــودکان ،قــرآن و
آموزههای متعالی آن جایگاه پیدا کند.
در بحث حفظ هم چهارده سوره است
کــه کــودک آنهــا را حفــظ میکند .بحث
دیگــر مهارتهای زندگی اســت؛ چرا که
کودک باید با آداب و مهارتهای زندگی
آشــنا شــود کــه ایــن مســئله را در ســه
جلــد آمــوزش میدهیــم .مــا از کــودک
چیزی نمیخواهیم؛ بلکه خود کودک را
میرسانیم و روند را با کودک گامبهگام
پیش میرویم.
شعار اصلی شما در مؤسسه چیست؟

ما شعار نمیدهیم و فقط کار میکنیم.
نــام مجموعــه خــود را کــودک قرآنــی
گذاشــتهایم .در ابتــدا ایــده مــا تولــدی
دوباره برای یک کودک بود؛ همانطور
که مادر جســم این کودک را پس از نه
مــاه بــه دنیــا میآورد ،مــا بهعنوان یک
ّ
مبلــغ قــرآن و عتــرت وظیفه داریم مثل
یــک مــادر ،کــودک را بــا روح و تربیتــی
ً
قرآنــی ،دوبــاره متولــد بکنیــم کــه اتفاقا
طــرح مــا نــه ماهه اســت؛ یعنــی کودک
ُ
در این نه ماه ،با قرآن انس و آشــنایی
پیــدا میکنــد .مــا معتقدیــم پس از این
طرح ،کودک تولدی دیگر پیدا میکند
ُ
و در این نه ماه کودک معمولی میشود
«کودک قرآنی».
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مــا از همــه آدمهــا انتظــار داریــم .انتظــار
داریم که مطابق میل ما و مطابق منشور
خوبیها و مطابق اصول دینی و مطابق
اخالق و ادب با ما و با جامعه و با طبیعت
و حیوانــات و ...برخــورد کننــد .مــا بــر
حســب فا کتورهــای خــاص اجتماعــی از
برخی آدمها ســطح باالتری از انتظار را
داریــم .ایــن فا کتورهــای خاص میتواند
میزان تأثیرگذاری آنها در جامعه و حتی
نوع پوشــش آنها باشــد .یک روحانی یا
طلبه از این دسته است.
انتظــار داشــتن از یــک روحانــی بــه تبـ ِـع
آموزههایــی اســت کــه او بــه جامعــه از
دیــن میدهــد .و از ایــن جهــت ،انتظــار
جامعه از او با انتظار او از جامعه شــاید
یکسان باشد .او از جامعه میخواهد که
مردم توحید داشــته باشــند و در پیچ و
تاب ســختیها و راحتیهای زندگی ،رو
به خدا داشــته باشــند .به معاد اعتقاد
داشــته باشــند و بــا یکدیگــر مهربــان و بــا
گذشــت و پــر لطــف باشــند .روحانــی بــه
جامعه صفات خوب را میآموزد و از آن
انتظــار انجــام خوبیهــا را دارد و جامعــه
هــم در حقیقــت همینهــا را از روحانــی
مطالبه میکند .هر چند با ضریب باالتر؛
چرا که او میداند:
ذات نایافـ ـــته از هستـ ـ ـ ـیبخش
چون تواند که بود هســتیبخش
خشــک ابری که بود ز آب تهی
نای ـ ـ ـــد از وی صف ـ ـ ــت آب دهی
در حقیقــت تمــام آنچــه مــردم از یــک
روحانی مطالبه میکنند ،بازتاب چیزی

است که یک روحانی (یا روحانیان یک
جامعه) از آنها مطالبه کرده است.
بگذاریــد وارد مصادیــق شــویم و ســاده
حــرف بزنیــم .مــردم روی منبرهــا و
تریبونهــا ،ایــن روایــت امــام صــادق(ع)
را از زبــان یــک روحانــی زیــاد شــنیدهاند
که« :بهشتىها چهار نشانه دارند :روى
گشــاده ،زبان نرم ،دل مهربان و دسـ ِـت
دهنــده» همیــن چهــار نشــانه ســاده را
مردم از یک روحانی انتظار دارند .درست
است که یک روحانی از جهات بسیاری
شبیه همه آدمها است و گاهی ممکن
است به قول ورزشکاران روی فرم نباشد
و احــواالت خوبــی نداشــته باشــد ،امــا
مردم انتظار دارند که حداقل در بیشتر
لحظــات ،یــک روحانــی لبخنــد بــر لــب
داشــته باشــد .ا گــر در ترافیــک حوصلــه
سر برنده ،پشت فرمان ماشین نشسته
اســت و یــا پیــاده و بــه ســرعت در حــال
رفتن به سمت مسجد برای اقامه نماز
است .ا گر در یک فروشگاه در حال خرید
است یا در حرمی در حال زیارت است.
ا گر فردی برای گرفتن مشاوره یا کمک
یا به هر دلیل دیگری به ســمتش آمد،
رویش گشاده باشد .جامعه انتظار دارد
که ا گر اشــتباهی را دانســته یا نادانســته
مرتکب میشود ،یک روحانی بداند که
خودش هم در معرض همین اشتباهات
خواسته و ناخواسته است و ا گر قرار به
برطرف کردن این اشتباهات است و قرار
بــه ارشــاد و امــر بــه معــروف اســت ،زبــان
روحانــی نــرم و مالیــم و پدرانــه و برادرانــه

باشــد .جامع ـهای کــه ایــن حدیــث امــام
صادق(ع) را شنیده است ،میداند یک
روحانــی هــم مثــل هــر شــهروند دیگــری،
دستش در کمک به حل همه مشکالت
اقتصــادی جامعــه کوتــاه اســت و انتظــار
معجــزهای از او نــدارد ،امــا انتظــار دارد
که دل او با مستضعفین جامعه مهربان
باشــد .ا گر کارگر یا کشــاورز ،ا گر تعمیرکار
یا پا کبانی را در جایی دید ،دستهای
زحمتکــش و ِزبــر او را در دســت بگیــرد
و مهرورزانــه بــه او بگویــد کــه چقــدر آن
دس ـتهای زحمتکــش بــرای خداونــد،
جامعــه و شــخص یــک روحانــی مقــدس
و قابل احترام است.
جامعه از روحانی روی منبر و در رادیو و
تلویزیون این روایت از پیامبر را شنیده
اســت کــه رســول ا كــرم(ص) فرمــود :بــه
بزرگساالن خود احترام كنيد و نسبت به
كودكان خويش ترحم و عطوفت نمایيد.
جامعه هم همین انتظار را از یک روحانی
دارد .جامعه انتظار دارد ا گر یک روحانی
در خیابان و به همراه خانواده در حال
قدم زدن است ،ا گر پیرمردی را در کنار
خیابــان دیــد کــه نمیتوانــد از خیابــان
بگذرد ،به او بیتفاوت نباشــد و دســت
او را گرفته و از خیابان عبور دهد .ا گر در
بازار پیرمردی را دید که گاری سنگینی
را بــه زحمــت میبــرد ،ا گــر کمکــی هــم به
صــورت فیزیکــی بــه او نمیتوانــد بکنــد،
دستی به تفقد بر روی شانههای پیرمرد
بگــذارد و یــک خســته نباشــید و خــدا
قــوت ســاده را از او دریــغ نکنــد .مــردم

مطابق همین حدیث رسول خدا(ص)،
از روحانی جامعه خود انتظار دارند که
در مســجد ا گــر کــودک مکبــر ،قســمتی
را بــه اشــتباه گفــت ،روحانــی بــا اخــم در
حین نماز این اشــتباه را گوشــزد نکند.
ا گــر کودکــی پشــت چــراغ قرمــز آدامــس
و گلــی را بــه او بــرای خریــد تعــارف کــرد،
دسـ ِـت او را رد نکنــد ولــو بــا یــک نــوازش.
ا گر در مهمانی کودکی با لباس او بازی
کرد ،لباس را آنقدر مقدس نشــمارد که
دل کودکی بشکند و. ...
خالصــه کالم اینکــه جامعــه نبایــد از یک
روحانــی انتظــار معجــزه داشــته باشــد؛
چرا که او هم انسانی با قدرت و امکانات
محــدود اســت .ممکــن اســت یــک روز
یــا یــک ســاعت و یــک لحظــه عصبانــی
شــود یــا حــال خوشــی نداشــته باشــد یــا
اشــتباه کنــد ،امــا در مقابــل هــم روحانی
بایــد بدانــد کــه جامعــه تــک لحظــات و
تــک اشــتباهاتش را میبخشــد ،امــا ا گــر
اشــتباهی بــرای یــک روحانــی یــک رونــد
اشتباه باشد و تکرار اشتباه پشت اشتباه،
آن زمــان نــه فقــط او کــه جامعــه نســبت
به تمام روحانیون نگاه ایدهآل نخواهد
داشت.
جامعــه انتظــار دارد کــه یــک روحانــی
بــه آنچــه از دیـ ِـن خــدا بــر روی منبــر و...
میگوید ،خودش در ابتدا مؤمن باشــد
و اول بــرای خــودش بگویــد و مخاطـ ِـب
بایدهایــش خــودش باشــد و ســپس از
جامعه انتظار داشته باشد که ...
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بهعملکاربرآید

برشهای ی از سیره عملی تبلیغی مرحوم
آیتاللهالعظمیمحمدرضاگلپایگانی
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توصیهای از مرحوم آیتالله حقشناس
َ
َ
ُ َ ُ ُ
َ
َ
«أ َح ِس َب ّالن ُاس أ ْن ُي ْت َركوا أ ْن َيقولوا َآم ّنا
ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ
َو ُه ْــم ال يفتنــون * و لقــد فتنــا ال َ
ذيــن
ََ َْ َ ُ َ
ُ
ْ َ
اهَّلل ّال َ
ذين َص َدقوا
ــن ق ْب ِل ِه ْــم فل َيعل َم ّن
ِم
َ َ َ ْ
كاذبين» (عنکبوت 2/و )3
َو ل َي ْعل َم ّن ال ِ
پــروردگار متعــال در ایــن آیــه شــریفه
میفرمایــد :ای نبــی محتــرم مــن! اینها
تصــور کردنــد کــه چــون گفتنــد مــا ایمان
آوردیم ،کار تمام اســت .ما اینها را در
معرض آزمایش قرار میدهیم .اینها را
آزمایــش میکنــد تــا اینکــه علــم پروردگار
ً
دربــاره ایــن گــروه عمــا در خــارج پیــاده
َُُْ َ َ
ـون ك َمــا
میشــود .لــذا فرمودنــد« :يفتنـ 
َّ
ْ َ
ُ ْ َ ُ َ َ
ْ
ـون ك َمــا ُيخلـ ُـص
ُيف َتـ ُـن الذ َه ـب يخلصـ
َ
ّ
الذ َهب» .مدام شما را در معرض امتحان
قرار میدهند.
بــرای ایــن کــه انســان بــا پــروردگار رابطــه
پیــدا کنــد ،دو راه وجــود دارد .شــخص
نمیتوانــد بــدون رابطــه بــا پــروردگار ایــن
مسیر را طی کند .یک راه ،مختص اولیاء
خدا است؛ یک راه هم متعلق به امثال
ما است« .أین الطریق یا رسول اهلل الی
وصــل الحــق؟ قــالُ :البعــد عــن النفس».

بایــد از نفــس و امیــال نفســانی فاصل ـه
گرفت .این مربوط به همه ما است .امام
صــادق(ع) بــه شــخصی فرمودنــد« :ایــن
علم را از کجا پیدا کردی و از اسرار غیب
مطلع شدی؟» گفت« :یابن رسولاهلل!
هرچه دلم خواســت ،برخالف آن عمل
کــردم ،بــا امیــال نفســانی مبــارزه کردم».
البتــه ایــن راهــی اســت کــه بایــد پروردگار
مساعدت کند.
راه دیگــری هــم هســت کــه متعلــق بــه
اولیــاء خــدا اســت .بدینگونــه کــه هرچه
عمــل میکنیــم ،بــرای خــدا باشــد .نمــاز
میخوانــم بــرای پــروردگار ،وضویــی کــه
میگیــرم ،بــه همــان نحــو باشــد کــه در
منزل میگیرم .خدا رحمت کند حاجی
انصاری را .گفت که من در منزل کسی
مهمــان بــودم .خواســتم بخوابــم؛ برایــم
آب وضــو آورد و گفــت کــه شــما قبــل از
خواب ،وضو نگرفتهاید .گفتم که من در
منزل خودم هم وضو نمیگیرم .اینگونه
نباشد که در منزل خودت وضو نگیری و
در اینجا وضو بگیری .این شرک است.
این شخص ،مشرک است.

دردنا کتر از مرگ پسر
شــریف امامــی نخس ـتوزیر غیرقانونــی
رژیم شاه ،تلگرافی در تسلیت درگذشت
فرزند برومند آیتاهللالعظمی گلپایگانی
مخابــره کــرد .مرجــع بزرگــوار در پاســخ
چنین نوشت:
 ...تلگرام تســلیت واصل ،تســلی خاطر
ایــن جانــب وقتــی فراهــم میشــود کــه
مصائــب وارده بــر اســام و قــرآن مجید
کــه قلــب مبــارک حضــرت ولــی عصــر
ارواح العالميــن لــه الفــداء را جریح ـهدار
ســاخته جبــران و نظــام كامل اســامی
در مملکــت برقــرار گردد .از خطراتی که
به واســطه وضع غير اســامی آموزش و
پــرورش ،مــدارس مختلط و نشــریات و
مطبوعــات گمــراه کننــده و تلقينــات و
تبلیغات الحادی و سپاه دانش دختران
و پلیس و افسر زن و امور دیگر که شرف
و حیثیــت و عفــت اجتمــاع را لک ـهدار
نموده و فرزندان عزیز اســامی و تشــیع
را تهدید میکند به مراتب بیش از مرگ
فرزنــدم متأســفم ،خداونــد همــگان را
بــه آنچــه خیــر و صــاح ترقــی و آزادی و
اســتقالل جامعه مســلمان در آن است
هدایت فرماید.
 ۲۳شــوال المکرم ۱۳۵۷ - ۹۸
 1357/۷/4الگلپایگانی

تحریم فساد
مرحــوم آیــتاهلل گلپایگانــی نســبت
بــه افتتــاح ســینما (کــه مظهــر فســاد و
بیبندوبــاری بــود) شــدیدا ابــراز تنفــر
نموده و یک هفته درس و نماز جماعت
خویــش را تعطیــل کــرده و بــه مردم قم
چنین گفت:
من چهل سال است که در قم هستم
و شــما اهــل قم همــواره وفادار به دین
خــدا بودهایــد .اینــک جریــان ســینما
پیــش آمــده اســت و این مطلبی اســت
کــه بعــد از درگذشــت مرحــوم آیــتاهلل
بروجردی ،ما با دولت بر سر آن درگیری
داشــتهایم و نگذاشــتیم در قــم افتتــاح
شود .اینک که آوردند و سینما را افتتاح
نمودند ،نوبت شــما مردم اســت؛ شــما
نرویــد کــه خودبهخــود تعطیــل خواهد
گردیــد .حتــی هنــگام عبــور از آنجا نگاه
خــود را هــم بدانجــا نیاندازند» .گفتنی
اســت :مأمــوری از تهــران بــرای متقاعد
ســاختن ایشــان آمده و گفته بود :این
مطلب مهمی نیســت ما در مشــهد که

از قــم مهمتــر اســت و قبــر حضــرت رضا
در آنجا قرار دارد ســینما ســاختیم .آقا
فرموده بودند:
این درست بدان میماند که روز قیامت
رسول خدا از مردم بازخواست کنند که
چرا حسین مرا کشتيد؟ آنان بگویند :ما
پدرش علی را که از حســین مهمتر بود
کشــتیم ،تا چه رسد به حسين.

نامهای به طاغوت
در جریان گسترش بیبندوباری ،فساد
و فحشا و رواج منکرات ،ایشان سخت
اعتراض نمودند و در نامهای سرگشاده
به شاه عواقب وخیم این امر را هشدار
دادنــد ،ایشــان در بحــث قضــاء ســال
۱۳۹۹ه.ق فرمودند:
 ...من خداوند را شاهد میگیرم در آن
زمانی که هیچگونه امنیت و اطمینانی
بــر جــان خــودم نداشــتم ،در آن زمــان
نامهای به طاغوت نوشــتم و این آیات
ُ َ َ
َ
کریمــه َ[وق ْــر َن ِفــي ُب ُيو ِتكـ ّـن َول َت َب َّر ْجـ َـن
َ ُ َ ْ َ َ ْ َُ
اه ِل ّي ِة الولى ،احزاب  ]۳۲را در
ت َب ّر ج الج ِ
آن نامه آوردم و بر آنچه که به نام آزادی

زنــان بــه وجــود آورده  -یعنــی بیــرون
آوردن زنان و دختران از حجاب و سوق
دادن ایشــان بــه لج ـنزار فســاد و بازی
کردن با شرف و شخصیت زنان  -و آثار
ســوء ایــن فرهنــگ را در آن نامــه یادآور
شــدم و نوشــتم که :بیحجابی ،مبارزه
و دشــمنی آشــکار بــا قــرآن کریــم اســت
و بایــد از ســرانجام آن بیمنــا ک بــود».
امــا آن بدبخــت نــه به آیات قــرآن اعتنا
کرد و نه از سوءعاقبت و بدی و زشتی
عاقبتــش کــه او را بــدان تخویــف کــرده
بودیم ،خائف گردید ،بلکه با مشاوران
خــود راجــع بــه تبعيد ما مشــورت کرده
بــود کــه یکــی از مشــاورانش گفتــه بود:
آن یکــی را از ایــران تبعیــد کردیــم چــه
ثمری داشت تا این را هم تبعید کنیم؟
و خــدا را شــکر کــه آن خبیــث گــوش به
حرفهای ما نداد و در نتیجه به چنین
ســرانجام دردنا کی مبتال گردید و دم و
دســتگاهش در هم فرو ریخت.
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مجل
س اول

حسن علی آبادی طلبه درس خارج حوزه علمیه

َ َ
ْ
ُ َ
ْ َ
َو ْاتل َعل ْي ِه ْم ن َبأ ْاب َن ْي َآد َم ِبال َح ّ ِق ِإذ ق َّر َبا
ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ ْ
ُ َْ ً َ ُ ُ ّ َ
قربانــا فتق ِبــل ِمــن أح ِد ِهما ولــم يتقبل
ْ َ
ِم َن الخ ِر

1

کلمــه قربــان کــه مشــتق از کلمــه قــرب
اســت ،به معنای نزدیک شــدن است.
بر این اســاس ،قربانی چیزی اســت که
باعث نزدیکی انسان به معبود میشود.

2
این سنت در میان همه آیینها ،ادیان
و اقــوام بــه روشهــای مختلــف وجــود

داشــته اســت .بنابرایــن میتــوان آن را
آیینــی بــدون تاریــخ دانســت کــه در هر
دورهای قالــب خــاص خــود را داشــته
اســت .بــا وجــود آنکــه ســنت قربانی در
همــه ادیــان روشــی مقبــول بــود ،امــا
بــه دلیــل تحریــف حقایــق دینــی دچار
خرافــات و موهوماتی شــد که محتوای
حقیقــی آن کــه توجــه به خدای متعال
و نزدیکــی بــه ذات ربوبــی بــود وانهــاده
شــد تــا آنجــا کــه صرف کشــتن موضوع
قربانی شــد ،در حالی که از نگاه دین،
قربانی باید انسان را به خداوند نزدیک
کند نه آنکه حس کشــتن را ارضا کند،
چنانکه در تحریفی آشکار بعضی از اقوام
بتپرســت ،انســانی را به عنوان قربانی
میکشتند.

3
اما اسالم به عنوان آخرین دین الهی ،با
محوریت قرآن کریم ضمن خرافهزدایی
از این سنت متعالی ،ارزش قربانی را به
تقوا میداند و بیش از آنکه خون ریختن
و اتالف یک موجود را ارزشگذاری کند،
توجــه بــه خواســت پــروردگار را موضوع
قربانی میداند ،چنانکه در ســوره حج
دربــاره قربانی حج میفرماید:
ُ
َ«لـ ْـن َينـ َـال َ
اهَّلل ُل ُح ُ
ومهــا َو ال ِدماؤهــا َو
ْ ُ ْ َ َ َ ّ ََ
ُ َْ
ِلك ْن َينال ُه ّالتقوى ِمنكم كذ ِلك سخرها
ُ
َل ُكـ ْـم ِل ُت َك ّبـ ُـروا َ
اهَّلل َعلــى ما َهدا ك ْم َو َب ِّشـ ِـر
ِ
ْ
ال ُم ْح ِســنين؛ هرگــز گوشــت و خــون این
قربانیهــا نــزد خــدا (بــه درجــه قبــول)
نمیرســد لیکــن تقــوای شماســت کــه

بــه (پیشــگاه قبــول) او خواهــد رســید.
ایــن چنیــن ایــن بهایــم را مســخر شــما
ســاخته تا خدا را به پاس آنکه شــما را
هدایت فرمود تکبیر و تسبیح گویید (و
شــکر نعمتــش بــه جــای آریــد) و تو (ای
رســول) نیکــوکاران را (بــه ســعادت ابد)
بشارت ده».

4
برخــی توصیههــا در منابــع روایــی،
حکایت از جهتهایی خاص در سنت
قربانــی دارد .در روایتــی از امــام باقر(ع)
َ َّ َ َ َّ ُ ُّ
ّ
ــب
میخوانیــم«ِ :إ َن اهلل عــز وجــل ی ِح
َ َ ّ
ْ َ َ َّ َ
ــاء؛ خداوند
الد َم ِ
ــام َو ِإ َراقــة ِ
ِإطعــام الطع ِ
عزوجــل طعــام دادن و قربانــی کردن را
دوست دارد».
روشن است که بنابر تقدم تعبیر اطعام
طعــام ،شــاید هــدف از ریختــن خــون
قربانی نیز در جهت تکریم سفرهداری و
خوراندن غذا به دیگران باشد .چنانکه
در ایــن روایــت امــام(ع) ایــن دو عمــل
را مــورد محبــت و توجــه خــدای متعال
معرفی میکند.

5
جهــت دیگــری کــه در روایــات مطــرح
میشــود ،مســئله مغفــرت اســت .از
آنجایی که انسان در سیر زندگی خود،
خواســته یا ناخواســته دچار خطاهایی
اســت کــه بایــد بــرای آن از درگاه خــدا

طلــب مغفــرت کنــد ،قربانی کردن یکی
از راههای طلب مغفرت دانســته شــده
اســت .چنانکــه در روایتــی بــه نقــل از
ابابصیــر از امــام ششــم(ع) دربــاره علت
قربانی ســؤال شده است:
«قال :قلت له :ما علة األضحية؟ فقال
لــه :إنــه يغفــر لصاحبهــا عنــد أول قطــرة
تقطــر مــن دمهــا علــى األرض ،وليعلــم
اهلل عــز وجــل من يتقيه بالغيب؛ ســؤال
شــد :علــت قربانــی کــردن چیســت؟
فرمود همانا قربانی گناهان صاحبش را
میریزد و باعث آمرزش آنها میشود،
هنگامــی کــه اولیــن قطــره خونــش بــر
زمیــن میریــزد ،همانــا خداوند از غیب
میداند ،چه کسی از او میترسد و تقوا
را رعایت میکند».
چنانکــه در متــن روایــت آمده ،جایگاه
قربانــی در بخشــش گناهــان بــه قدری
ارزشــمند اســت کــه اولیــن قطــره خون
او باعث پا ک شــدن گناهان میشود.

6
توجه اســام به فقرا به اندازهای اســت
کــه از جملــه حکمتهــای جعل ســنت
قربانــی ،ســیر کردن بیچــارگان و ندارها
دانسته شده است و این جهت دیگری
برای مسئله قربانی دانسته شده است؛
چنانکه در حدیثی از رسول خاتم(ص)
نقــل شــده کــه فرمود« :إنمــا جعل هذا
األضحى لتشــبع مســا كينكم من اللحم
فأطعموهم».

7
از جملــه علتهــای دیگری که در قرآن
کریم به مسئله جعل قربانی اشاره شده
اســت ،ابتــا و امتحــان الهــی دانســته
شــده اســت .در ســوره صافــات پــس از
نقل ماجرای ذبح اسماعیل نبی توسط
حضرت ابراهیم(ع) ،تسلیم و ایمان این
پیامبر بزرگ را به عنوان تصدیق رویای
آن حضرت مطرح میکند .این تصمیم
ســخت ،گویای ایثاری اســت که عالقه
به فرزند خود را نیز برای خدای متعال
میخواهد.
در بین همه اعمال ،شــاید هیچ عملی
بــه انــدازه ایثارگــری و شــهادت در راه
خدا و آمادگی برای قربانی شدن در راه
دین ارزشگذاری نشده باشد .از جمله
فضایلی که درباره مؤمنین در سوره توبه
ذکر میشود همین نکته است« :إ َّن َ
اهَّلل
ِ
َ َ
َ َْ ُ
ْ ْ
نين أنف َس ُه ْم َو أ ْموال ُه ْم
ى ِم َن ال ُمؤ ِم
ْاش َتر 
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ َّ َ ُ ُ َ ّ ُ
َ
اهَّلل
ـبيل ِ
ِبأن لهم الجنة يقا ِتلون في سـ ًِ
ً
َ
ّ
ـون َو ُي ْق َت ُلـ َ
َف َي ْق ُت ُلـ َ
ـون َو ْعــدا َعل ْي ِه َحقا ِفي
َ
َ
ُْ
ْ ْ
راة َو ِالنجيـ ِـل َو القـ ْـر ِآن َو َمـ ْـن أ ْوفى
ّالتـ ْـو ِ
ُ َّ
َ
ْ
اهَّلل ف ْاس َت ْب ِش ُروا ِب َب ْي ِعك ُم الذي
ِب َعه ِد ِه ِم َن ِ
َ َ َُ َُْْ ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
بايعتــم ِبـ ِـه و ذ ِلك هو الفوز العظيم».
همچنیــن دربــاره فــدا کاری حضــرت
امیرالمومنیــن(ع) در شــب لیلةالمبیت
َ َ َّ
ـاس َمـ ْـن
قــرآن میفرمایــد« :و ِمــن النـ ِ
اهَّلل َو ُ
َي ْشــري َن ْف َسـ ُـه ْاب ِت َ
اهَّلل
ضات ِ
غاء َم ْر ِ
ٌُ ْ
باد».
َرؤف ِبال ِع ِ
نتیجــه آنکــه قربانــی دارای مصادیــق
مختلفی با یک جهت مشــخص است.
اوج ایــن قربانــی فــدا کاری و از جــان
گذشــتگی برای خدا و دین خداست.
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در امر دین میزان با مردم نیست
َ
ْ
ذيــن َك َف ُــروا ِم ْ
«ال َي ْــو َم َي ِئ َــس ّال َ
دين ُكمْ
ــن ِ
َ
ْ ْ
ْ
َ ْ
ْ
فــا َتخ َش ْــو ُه ْم َو اخ َش ْــو ِن ال َي ْــو َم أ ك َمل ُت
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َل ُك ْــم َ
دينك ْــم َو أت َم ْمــت عل ْيك ْم ِن ْع َمتي َو
ْ
َ
ً
ُ
َرضي ُ
ــت لك ُــم ال ْس َ
ــام دينا» قرآن با این
ِ
بیــان از غدیــر و اتفاقــی کــه در ایــن روز
بــزرگ افتــاده پرده برمــیدارد .خداوند
میفرماید :آنها نمیتوانند شما را تهدید
کننــد ،ا گــر نگرانــی هســت ،شــما نگران
باشید که حدود من را مراعات نکنید.
گاهی انســان واقعه غدیر را یک حادثه
اجتماعی در سال دهم هجری میبیند
كه در ســرزمین غدیر اتفاق افتاده ،که
یــك حادثــهای اســت و از این حادثهها
در تاریخ بشــر فراواناند.
روشــنفکران مدعی وقتی مسئله خالفت
را میخواهند مطرح کنند ،خیلی ســاده
میگویند :ما مردم میخواهیم یک زندگی
اجتماعــی و یــک نظــام اجتماعی داشــته
باشــیم ،در این نظام اجتماعی عقالنیت
و دانشهای تجربی خودمان را در اختیار
ً
داریم؛ طبیعتا آنها با اختیار و معطوف به
اراده خودشــان ایــن نظــام را میســازند.
وقتــی مســئله را اینقــدر ســاده میکننــد،
طبیعی اســت که از اول جواب مســئله را
هم دادهاند .ولی همین مسئله را شما در
بیانوجودمقدسعلیبنموسیالرضا(ع)
دل
ببینید .حضرت بیانی دارند که به آن ِع ِ

جامعــه کبیره میگوینــد و در کتاب عیون
اخبارالرضاو کافینقلشدهاست؛حضرت
َ ْ
َ َ َُ
از اینجا شروع میکنند ِ«إ ّن ِال َم َامة ِخلفة
َ َُ
اهَّلل َو ِخلفة َّالر ُسول» مگر کسی این مقام
ِ
را میفهمد که بخواهد راجع به آن حرف
بزند؟! مگر دست کسی میرسد که عزل
و نصب بکند .بعد راجع به امام و امامت
ْ َ ُ َ َّ
َ
س ّالطاِل َعـ ِـة
الشـ ْـم
«المــام ك
میفرماینــدِ :
ِ ْ ُُ
ْ َ
ْ َّ
ال ُم َج ِلل ِــة ِب ُن ِور َهــا ِلل َعالـ ِـم َو ِهـ َـي ِفــي الفـ ِـق
ْ َْ
َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َْ
ِبح ْيث ل تنالها الي ِدي َو الب َصار» این نگاه
به امامت را مقایسه کنید با این حرف که
مــردم یــک حکومتی میخواهند داشــته
باشــند و شــکل حکومتــش را خودشــان
انتخابمیکنندومیخواهندنانوآبشان
را در بیاورند .پیداست صورت مسئله که
عوض شد ،جوابها هم عوض میشود؛
تفاوت در صورت مسئلهها است.
شناخت جایگاه امامت از طریق سنت

حضــرت زهــرا(س) در خطبــه فدكیــه
وقتی میخواهند بحث برگشــتن مســیر
اجتماعــی را تعریــف كنند ،ابتــدا بیانات
عظیــم توحیــدی را مطــرح و فضــای
خاصی را ترسیم میكنند .بعد وارد بحث
نبــوت میشــوند .صحبــت از حضــرت
حــق اســت و عظمــت و كبریــای الهــی و
بنــدهای کــه برای نبــوت برگزیده شــده؛
ََ َ
َ
َ ً
میفرماینــد«َ :و أ ْشـ َـه ُد أ ّن أ ِبــي ُم َح ّمــدا

َ َ َ َ َ
ُ ْ
َع ْبـ ُـد ُه َو َر ُســول ُه اخ َتـ َـار ُه ق ْبــل أ ْن أ ْر َســل ُه َو
َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ
ســماه قبــل أ ِن اجتبــاه و اصطفــاه قبــل
َ
ْ ٌَ
َََْ ُ ْ َ َ ُ َْْ
ــب َمك ُنونة َو
أ ِن ابتعث َــه ِإ ِذ الخل ِئــق ِبالغي ِ
ْ
ْ
َ ٌ
ِب َسـ ْـت ِر ال َه ِاويـ ِـل َم ُصونــة َو ِب ِن َه َايـ ِـة ال َع َد ِ م
ْ َ
َمق ُرونــة» یعنــی همــه خالیق مقــرون به
نهایــت عــدم بودنــد وقتــی او را برگزیــد.
مسئله ظهور یك نفر نابغه از متن جامعه
و برخواســتن و ســپس پیغمبــر شــدن
نیست؛ بلکه این امر قبل از خلقت همه
مخلوقــات رقــم خــورده اســت .پیــش از
بحــث در زمینه امامت ،لزوم نگاه دقیق
بــه توحیــد و در پــی آن شــناخت مســیر
رســالت حضــرت رســول(ص) در عالم به
عنــوان حلقه اتصــال كائنات به حضرت
حق به چشــم میخورد .مسئله بعدی،
درک درست از شریعت پیامبر و شناخت
اهــداف آن اســت .در ایــن زمینــه نیــز
حضرت در خطبه فدکیه به طور مفصل
صحبت نمود ه و حکمت شــرایع را بیان
کردهانــد .ســپس شــرایط جزیرةالعــرب
و بعثــت حضــرت را توضیــح میدهنــد و
اتفاقاتــی كــه افتــاد و درگیریهایی كه با
ابلیــس رخ داد و چگونــه شــاخ ابلیــس
شكسته شد و اینکه بعد از شهادت نبی
ا كرم(ص) ابلیس و شیاطین انس دوباره
سر برآوردند.
ا گـر شـما بگوییـد ایـن دنیـا و تكامـل
ً
انسـان صرفـا مـادی اسـت ،پـس بحـث

امامـت و خالفـت و والیـت جایـی بـرای
طـرح نـدارد .امـا ا گـر توحیـد و نبـوت را
اینگونـه تعریـف كردیـد ،آن وقـت بحـث
امامـت مطـرح میشـود .همیـن معنـی
در جامعـه كبیـره نیـز وجـود دارد .ابتـدا
باید صد تكبیر و بعد شـهادتین بگویید
و آن وقت وارد فضای زیارت بشوید؛ در
ً
ایـن فضـا اسـت كـه اصلا شـئون امامـت
مطرح میشـود .ا گر دركی از آن كبریای
الهـی پدیـدار نگـردد و جلـوهای از آن
كبریا و عظمت الهی در دل انسان واقع
نشـود ،زیـارت جامعـه كبیـره بیمعنـا
اسـت .وقتـی آن عوالـم توحیـدی مطرح
میشـود ،كسـی كـه مقـام خال فـةاهلل
دارد ،واجد شـئون زیارت جامعه كبیره
میشـود و مـا میخواهیـم از بسـتر همـه
این شئون به سمت خدا حركت بكنیم؛
ا گر امام باب اهلل است ،پس هر شأنی از
شئون او بابی است به سوی خدا و با هر
شأنی میشود سلوكی به سمت خدای
متعـال داشـت .ایـن كـه مـا در زیـارت
جامعـه كبیـره بـه دههـا شـأن از شـئون
امـام سلام میدهیـم ،معنایـش ایـن
است كه از هر شأنی از آن شئون ،راهی
بـه سـمت خـدا جسـتوجو میكنیـم.
امـام ا گـر بـاب اهلل اسـت ،همـه شـئونش
ابواب الهی هستند؛ ا گر وجه اهلل است،
شـئونش شـئون وجه الهی است.
غدیر ،چشمه جوشان نعمت والیت

وقتی معلوم میشود چه اتفاقی در غدیر
افتاده که توحید به درستی شکل بگیرد
و حقیقــت رســالت نبــی ا كــرم شــناخته
شــود ،آنگاه درهایی از نعمت الهی باز
ً
میشــود كه قبال مســدود بود .درهایی

از والیــت الهــی بــه ســوی مــردم گشــوده
میشود که آنها را به سمت نور میبرد
َ
َّ
ْ
«الل ُـه َو ِل ُّي ّال ِذ َ
ين َآم ُنوا ُيخ ِر ُج ُهم
که فرمود:
َ
ّ َ ُّ ُ
ُّ
َ
ـور» یعنــی ســیر از
ـ
الن
ــى
ل
إ
ــات
م
ِ
ِمــن الظل ِ ِ
ظلمات به نور كه قبل از آن مسدود بود
و همه  124هزار پیغمبر آمدند ،اما این
درها هنوز بسته بود؛ نبی ا كرم  23سال
آمدند اما هنوز این درها را نگشودهاند
و در آخریــن مأموریتشــان ایــن ابــواب
ْ
را گشــودند و ایــن معنــای «ال َيـ ْـو َم َي ِئـ َـس
ُ
َّ َ َ َ
ين كف ُروا ِمن ِد ِينك ْم» اســت.
ال ِذ
دیــن ،جریــان والیــت اهلل با سرپرســتی
خــدای متعــال بــر ارادههــای انســانی
اســت .این جریان والیت و سرپرســتی
الهــی از طریــق سرپرســتی خلفای الهی
بــرای مــا محقــق میگــردد ،سرپرســتی
الهی بدون حجاب بر ما واقع نمیشود؛
نه اینكه ممكن نیست ،بلکه مشیت و
حكمت الهی بر این تعلق نگرفته است.
خدای متعال اینطور اراده كرده است
كــه از طریــق یك انســانهایی شــناخته
بشود و با اطاعت از آنها طاعت بشود؛
آنها را وجه و ســبیل خودش قرار داده
َ
َ
ّ ُ ُ ُ َّ َ َ َ ْ ْ
ض؛ ای
است« .اللـه نور السماو ِات والر ِ
هــدی مــن فــی الســماوات و هــدی فی
االرض» ایــن نــور الهی وقتی میخواهد
تمثل پیدا كند و عوالم را هدایت بكند
و مســیر ما را به ســوی حضرت حق باز
كنــد ،در شــخصیت نبــی ا كــرم و اهــل
بیــت و بعــد در بیــوت انبیــا میآیــد کــه
َّ َ
َ
َ
ــوت أ ِذ َن الل ـ ُـه أن ُت ْرفـ َـع
فرمــود«ِ :فــي ُب ُي ٍ
َو ُي ْذ َك َــر ف َ
يهــا ْاس ُــم ُه» اینهــا بیــوت انبیا
ِ
اســت؛ ولــی بیــوت انبیا حامل همه نور
هدایت نیســتند؛ با هیچ پیغمبری جز
نبــی ا كــرم همــه ابــواب توحیــد بــه حد

كمــال گشــوده نشــد؛ زیــرا ا گــر گشــوده
میشــد ،خاتمیــت بــا انبیای دیگر بود.
حضرت در مقام خاتمیت -به واســطه
شریعت و کتابشان که مهیمن بر سایر
شــرایع و کتــب بــود -ابوابــی از توحیــد
را گشــودند .آخریــن و كاملتریــن آنهــا
كــه همــه ابــواب قبلــی بــدون آن كامل
نیســت ،بــاب والیــت امیرالمؤمنین(ع)
است .این اتفاق در غدیر رخ میدهد.
اتمام نعمت

وقتی باب نعمت والیت به دست نبی
ا كرم گشوده میشود ،نعمت توحید به
َ َ
اتمــام میرســد .لــذا ذیــل آیه َ«و أ ْسـ َـبغ
ََ ُ
ً
ُ
باط َنــة» فرمود:
عل ْيكـ ْـم ِن َع َمــه ِ
ظاهـ َـرة َو ِ
نعمت ظاهری توحید و نبوت اســت و
نعمــت باطنی والیت اســت؛ كه نعمت
باطنــی همــان باطــن توحیــد و نبــوت
اســت و چیز دیگری نیست.
خال صــه آنکــه د یــن كامــل ،وال یــت
امیرالمؤمنیــن اســت .در روایت فرمود:
َ
َ«ن ْحـ ُـن ِّالن ْع َمـ ُـة َّال ِت ـي َأ ْن َعـ َـم ُ
اهَّلل ِب َهــا َعلى
ْ
َ
ع َبــاده َو ب َنــا َي ُفـ ُ
ـوز َم ْن ف َاز َيـ ْـو َم ال ِق َي َام ِة»
ِ ِِ ِ
نعمــت مــا هســتیم و فائزیــن قیامــت
همه با ما فائز میشوند .فوز در قیامت
درجاتــی دارد؛ فــوز قیامت حداقلش در
ُ ُّ َ ْ
س
این آیه است که می
فرماید« :كل نف ٍ
ذا ِئ َق ُة ْال َم ْو ِت َو إ َّنما ُت َو َّف ْو َن ُأ ُج َور ُك ْم َي ْومَ
ِ
ُ َ
ْ
َّ
يامــة َف َمـ ْـن ُز ْحــز َح َ
ـار َو أ ْد ِخل
ـ
الن
ن
ع
ال ِق َ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ ََ
ال َج ّنــة فقـ ْـد فـ َـاز» یعنــی خداونــد در روز
قیامت مزدتان را كامل میدهد و داخل
بهشتتان میکند و البته «بنا ُ
یفوز َمن
ِ
فـ َـاز یـ َ
ـوم ِالق َ
یامـ ِـه» لــذا آنهایــی كــه این
نعمت را تبدیل به كفر كردند ،درهای
بهشــت را به روی قومشان بستند.
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س سوم

تحلیل قرآنی از جاماندگان واقعه کربال
حسن علی آبادی طلبه درس خارج حوزه علمیه
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آنقدر از مرگ میترسید که حاضر نبود
جبهه برود .از قولش میگفتند حتی ا گر
دشــمن تا پشــت دروازه شــهر هم بیاد،
مــن بــه جنــگ نخواهــم رفــت امــا زیــاد
طــول نکشــید کــه بــه علت تصــادف در
حالــی که میخواســت بــه یک هم نوع
کمــک کند از دنیا رفت.
حقیقت این است که مرگ مثل زندگی،
آفریده جبری خداســت 1و کســی درباره
وقوعش تصمیم گیرنده نیست جز ذات
پروردگار .در فاصله بین زندگی و مرگ،
اختیــار آدمــی تنهــا برای بــر حق زندگی
کردن و بر حق ماندن است .در غیر این
صورت ،باطل انتخاب انســان نخواهد
بــود ،بلکــه بیاختیــار بــر اختیار انســان
حا کم خواهد شــد ،همچون کســی که
در حال ســقوط از پرتگاه حق انتخابی
جز نابودی ندارد.

2
اینکه با وجود حقیقت مرگ چه عاملی
در انتخــاب حــق و دوری از باطــل
تأثیرگــذار اســت ،شــاید هیــچ عاملی به
انــدازه گرایشهــا و عالقههــای انســانی
نمیتواند نقشآفرینی داشــته باشد.
قــرآن کریــم در ســوره توبــه میفرمایــد:
ْ ُ ُ
ُْ ْ َ َ ُُ َ ُُ
ان َآباؤ ك ْم َوأ ْب َناؤ ك ْم َو ِإخ َوانك ْم
«قل ِإن ك

َََْ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ ٌ
ـير ُتك ْم َوأ ْمـ َـوال
وأز واجكــم وع ِشـ
َ
ٌ ْ
ْاق َت َر ْف ُت ُم َ
وها َو ِت َج َارة َتخ َش ْو َن ك َس َاد َها
َ َ ََ َ
َ
ُ
َ
َ
اهَّلل
َو َم َسا ِك ُن ت ْرض ْونها أح ّب ِإل ْيك ْم ِم َن ِ
َ َ
َ
ـاد ِفــي َسـ ِـب ِيل ِه ف َت َر ّب ُصــوا
َو َر ُســو ِل ِه َو ِجهـ ٍ
ْ
ُ َْ َ ُ َ
َ
ْ
َ
َح ّتــى َيأ ِتـ َـي اهَّلل ِبأمـ ِـر ِه واهَّلل ل يهـ ِـدي
ْ
َ
ْال َق ْــو َم الف ِاسـ ِـق َ
ين؛ ای پیامبــر ،بگــو ا گــر
پدران و پسران و برادران و همسران و
اقوامتان و اموالی را که بدست آوردهاید
و تجارتــی کــه از کســادی آن بیمنا کید
و مســکنهایی را کــه دوســت داریــد،
در نظر شــما از خدا و رســولش و جهاد
در راه او محبوبتر اســت ،پس منتظر
باشــید تــا خــدا فرمــان خــود را بیاورد و
2
خــدا گروه تبهکار را هدایت نمیکند.
گرچــه ایــن گرایشهــا ممکــن اســت در
بیشــتر مــوارد ریشــه در غرایــز انســانی
داشته باشد و حتی برای دستیابی به
آنها مدتها تالش هم کرده باشد ،اما
از آن جایی که زندگی عرصه انتخابها
و تصمیمات سخت برای رشد و جهش
بیشــتر اســت ،ا کتفــا بــه داراییهــای
مــادی و معنــوی موجــود ،حاصلــی به
جز مرداب شدن شخصیت و روحیات
و توانایــی آدمی ندارد.

3
در طــول تاریــخ ،انبیــا و اولیــای الهــی
همگــی خــود انتخابگــر حــق و بعــد
پرچــمدار حــق بودنــد .در میــان آن
همه وقایع تاریخی ،هیچ یک به اندازه

ماجــرای باشــکوه ولــی
تلــخ و پرمصیبــت کربــا ،معیار و میزان
حــق و انتخــاب حــق نشــد .پس از این
واقعه نیز همه کســانی که در همراهی
بــا حــق بــه گرایشهــا و عالقههــای
غریزی خود تن ندادند ،ماجرای کربال
را بهتریــن و باالتریــن ســند انتخــاب بر
حق دانستند.
در مقابــل اینــان ،کســانی کــه از ایــن
انتخاب به هر بهانه و گرایشــی دســت
کشیدند ،جاماندگان از انتخاب بر حق
نــام گرفتنــد کــه تالشهــای پــس از آن
نیز کمکی به این زیان عمرشان نکرد.
نمونه اول

در صدر اینان میتوان از ســلیمان بن
صرد خزاعی ،پرچمدار قیام توابین نام
بــرد کــه بــا وجــود قیام و کشــته شــدن
در قیــام توابیــن ،امــا هرگــز بــه جایــگاه
حقمداران کربال نرســید .وی با وجود
آنکه در طول عمر خود سعی بر همراهی
بر حق را داشته است ،اما همان خطای
گرایشی و نگرشی وی در ماجرای جنگ
جمل و شماتتی که نسبت به آتشبس
امــام مجتبــی(ع) داشــت بــار دیگــر در
ماجرای کربال وی را از همراهی امام(ع)

بازداشت تا آنجا که تنها راه جبران را در
3
ریخته شــدن خون تصور کرد.
نمونه دوم

یکی دیگر از جاماندگان ماجرای کربال که
تا آخر عمر آه حسرت داشت ،عبیداهلل
بــن حــر جعفی اســت .ماجرای مالقات
وی بــا امــام حســین(ع) بــه این شــکل
نقل شده است:
وی بــا شــنیدن حرکــت امــام به ســوی
کوفــه ،بــرای آنکــه بــا آن حضــرت روبــرو
نشــود ،از کوفــه خــار ج شــد ،امــا در
یکــی از منزلگاههــا پیــک امام به ســراغ
وی میآیــد ،امــا وی از رفتــن بــه خیمه
استنکاف میکند .امام(ع) به خیمه او
حاضر شــد و به او فرمود:
«تــو در زندگــی گناهــان زیــادی انجــام
دادهای و خداونــد تــو را بــر ایــن گناهان
مؤاخــذه خواهــد کــرد ،آیا نمیخواهی با
یاری کردن ما از این گناهان توبه کنی؟»
گفــت« :یابــن رســول اهلل ،ا گــر بــه یــاری
تــو آیــم ،همــان اول کار ،پیــش روی تــو
کشــته میشــوم ،و نفــس مــن بــه مــرگ
راضی نیســت ،ولی این اســب مرا بگیر،
بــه خــدا قســم تا کنــون هیچ ســواری با
آن در طلــب چیــزی نرفتــه مگــر اینکــه
به آن رســیده و هیچکس در طلب من
نیامده مگر اینکه از او ســبقت گرفته و
نجات یافتهام».
امام(ع) در جواب میفرماید« :من برای
اســب و شمشــیرت به اینجا نیامدهام،
بلکــه میخواهــم خــود بــه یــاری مــا
بشتابی .من نه به تو نیاز دارم و نه به
4
اسب و شمشیرت!»
وی از ترس جان ،امام حسین(ع) را یاری

نکرد .اما چندی بعد در جنگهایی که
در بــاد اســامی در گرفــت ،در حــال فرار
از یــاران مصعــب بــن زبیــر از بیم اســارت
خودش را در فرات انداخت و غرق شد.
در نقلهــای تاریخــی آمــده وی مــدام
خــود را مالمــت میکــرد و این بیت را بر
زبان جاری میکرد:
فیالک حســرة ما دمت حیا
5
تردد بین صدری و التراقی
آه از حسرتی که تا زندهام در میان سینه
و گلویم در جریان اســت.
نمونه سوم

یکــی دیگــر از شــخصیتهای جامانــده
کربــا ،طرمــاح بــن عــدی اســت .وی
همــان پیــک شــجاعدلی اســت کــه از
طرف امیرالمؤمنین(ع) نامهای را برای
معاویه برد و کاخنشــین شــام را با همه
هیمنــه و هیبتــش در برابــر اطرافیانــش
تحقیــر کــرد .دربــاره جامانــدن وی از
همراهی حق اینگونه نقل شده است:
در منزلگاه عذیب الهجانات ،چهار سوار
از کوفــه بــه امــام حســین(ع) پیوســتند
کــه طرمــاح ،راهنمــا و یکــی از آنــان بود.
ّ
حر خواست مانع پیوستن آنان به امام
شود ،ولی امام آنان را یاران خود خواند
و از آنان محافظت کرد .در مسیر آمدن
ســوی امــام ،طرمــاح اشــعاری بــا مطلع
زیر خواند.
یــا ناقتی ال تذعری من زجری
و شمری قبل طلوع الفجر
ای شــتر من! از زجر ضربههایم ناراحت
مبــاش  /مــرا قبــل از ســپیده صبــح بــه
مقصد برسان
طرماح ،خبر شــهادت قیس بن مســهر

را بــه امــام رســاند .او راهنمــای کاروان
امــام حســین(ع) ،از بیراهــه به ســمت
کوفــه بــود و ضمــن حرکــت ،اشــعاری را
در منزلت کاروانیان و مذمت بنیامیه و
دشمنان امام حسین(ع) زمزمه میکرد.
ـاران
طرمــاح بــه امــام گفــت :بــا شــما یـ ِ
اندکــی میبینــم و همیــن لشــکریان ّ
حر
در مبارزه با شما پیروزند و من یک روز
پیش از آمدن از کوفه ،مردم انبوهی را
دیدم که آماده جنگ با شما میشدند و
من تا کنون چنین لشکر عظیمی ندیده
بودم ،تو را به خدا سوگند! ا گر میتوانی
یــک وجب جلو نروی ،نرو.
ســپس به امام پیشــنهاد داد ،به سوی
قبیله من بیا ،چرا که در آنجا کســانی
هســتند کــه تــو را یــاری کننــد ،او گفت
بیست هزار طائی را برای جنگ خدمت
امام میآورد .امام فرمود :خداوند تو و
قبیل ـهات را جــزای خیــر دهد .ما و این
گــروه پیمانی بســتهایم کــه نمیتوانم از
آن باز گردم.
سپس از امام اجازه خواست تا طعامی
بــه خانــوادهاش برســاند و بازگردد؛ ولی
او در راه بازگشــت ،زمانی که به عذیب
هجانــات رســید ،خبــر شــهادت امــام
6
حسین(ع) را شنید.
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اعتقادی
ال
ؤ
س
چرا نام حرضت علی(ع) به عنوان

جانشین پیامرب در قرآن ذکر نشده است؟

حجت االسالم والمسلمین حمید ملکی
استاد حوزه و مدیر مرکز تخصصی تفسیر قرآن
یکــی از مهمتریــن بحثهــای دینــی چــه
در حــوزه اعتقــادات و چــه در حــوزه
تاریخ اسالم ،مسئله جانشینی حضرت
رسول(ص) است .وقتی شیعه با دالیل
گونا گــون ایــن مســئله را حــق علــی بــن
ابیطالــب(ع) میدانــد ،بــا ســؤاالت
متنوعی مواجه میشود .اینکه چرا نام
حضــرت علــی(ع) بــه عنــوان جانشــین
پیامبــر در قــرآن ذکــر نشــده اســت؟ و آیــا
ارزش و جایــگاه امیرالمؤمنیــن(ع) از
انبیای الهی کمتر بود؟ از جمله سؤاالت
پر تکرار در این زمینه میباشد.
جــواب ایــن ســؤال در دو بخــش ارائــه

میگــردد کــه در بخــش اول ،یــک پاســخ
نقضی و در بخش دوم پاسخ حلی این
مسئله عنوان خواهد شد.
پاسخ نقضی

قرآن کریم به عنوان قانون اساسی دین
اســام ،دربردارنــده قواعــد کلــی بــوده و
درصدد بیان جزییات مسائل دینی اعم
از اصول و فروع آن نیســت .برای مثال
جزییات مســئله حج در قرآن نیامده و
یا جزییات مسئله نماز به عنوان ستون
دیــن در قــرآن ذ کــر نشــده اســت .قــرآن
نگفتــه کــه چگونــه نمــاز بخــوان .تعــداد

رکعــات را بیــان نکــرده ،نــوع اذکار در هــر
بخــش را مطــرح نکــرده و . ...ایــن یعنــی
کیفیــت نمــاز اهمیــت نــدارد؟ چــون ا گــر
ً
اهمیــت داشــت مثــا بایــد میگفــت نماز
صبــح دو رکعــت ،نمــاز ظهــر چهــار رکعــت
و . ...امــا چــون در خصــوص وضــو تــا
حدودی مشخص کرده که باید صورت
و دست را تا مرفق بشوییم ،پس اهمیت
زیــادی دارد .البتــه آنجــا بــاز کیفیــت
شستن نیامده ،اعضایی که باید شسته
شود مطرح گردیده است.
پــس ایــن طــور نیســت کــه ا گــر چیــزی
در قــرآن نیامــده یعنــی اهمیــت نــدارد یــا
اهمیــت آن کــم بــوده اســت .خداونــد
متعال گاهی اسم برخی ظالمان را ذکر
کــرده و اســم برخــی دیگــر را نــه .پــس آیــا
هرکــس کــه نامــش در قــرآن ذکــر شــده او
متــر اســت؟ ایــن معیــار کــه هر
بدتــر و ظال 
کســی اســمش آمده اســت پس اهمیت
دارد این را ما نمیتوانیم از قرآن استفاده
بکنیم .در نهایت باید بدانیم عدم ذکر
برخی از مســائل به طور جزیی و دقیق
در قرآن اشکالی ندارد.
پاسخ حلی

پیش از طرح جواب حلی ،باید به بیان
یک مقدمه بپردازیم .در حوزه ادبیات ما
گاهی به جای بیان اسم یک شخص از
عناوینی بهره میبریم که به وی اشــاره
میکند و منظور ما را برای مخاطب کامال
روشن میسازد .اما چرا به طور مستقیم
اســم شــخص را نمیبریــم؟ هدفهــای
گونا گونــی بــرای ذ کــر یــک عنــوان بــرای
اشاره به یک شخص قابل تصور است.
یا میخواهیم عظمت او را نشان بدهیم

و یا به دنبال تحقیر او هستیم و یا نگران
ایجــاد خطــر بــرای او از جانــب دیگــران
میباشیم و . ...خداوند متعال در برخی
موارد به جای مشخص کردن مصداق
کالم خویش با اسم اشخاص ،از عنوان
مشیر برای آنها استفاده کرده است.
با یک مثال منظور ما روشــنتر خواهد
شــد .در آیــه  67ســوره مبارکــه مائــده
خداونــد پیامبــر را اینگونــه مــورد
ُ
َُ
خطاب قرار میدهد« :يا أ ّي َها َّالر ُســول»
َ
ُ
نمیفرمایــد«َ :یــا ّأی َهــا ّالنبــی» یعنی ای
کســی کــه کار تــو پیامرســانی اســت ،نه
ای خبردار که فقط آ گاهی داری؛ بلکه
به عالوه آ گاهی باید اطالعرسانی کنی.
چــون کار تــو پیــام رســانی اســت پــس
ُْ َ
ّ ْ
َ«ب ِلــغ» ابــاغ کــن .چه چیز را؟ «ما أن ِزل
َ
ً
ِإل ْي َك» آن که به تو نازل شده ،یعنی قبال
به تو خبر داده شــد که این را برســان.
ــن َر ّب َ
آن پیــام از کجاســت؟ ِ«م ْ
ــك» از
ِ
َ ْ َ ْ َْ َ ْ
جانــب پــروردگارت« ،و ِإن لــم تفعــل» و
ا گر آن پیامی که خدای ســبحان به تو
َ َّ
َ
گفتــه ،ابــاغ نکنی «فما َبل ْغ َت ِرســال َت ُه»
تــو رســالت خــدا را انجام نــدادی .خب
ســؤال؛ آن چیســت کــه تــا ایــن انــدازه
اهمیــت دارد؟ و همســنگ  23ســال
تالش شــبانهروزی پیامبر است؟
ســوره مائده از ســورههایی است که در
آخرین لحظات عمر پیامبر عظیمالشأن
نازل شــده؛ یعنی آخرین ســوره اســت.
تــا زمــان نــزول ایــن ســوره تقریبــا تمام
مســائلی کــه بایــد تشــریع میشــد از
نمــاز و روزه و جهــاد و حتــی حــج بیــان
شــده بــود .چــون ایــن داســتان بعــد از
انجــام حــج اســت .پــس نمــاز و روزه و
جهاد نمیتواند باشد .حج هم نیست

چــون مــردم بــه حــج آ گاهی داشــتند و
از زمــان حضــرت ابراهیــم بــا آن آشــنا
بودند .معنی نداشت که پیامبر بخواهد
بیان آن را به تأخیر بیندازد و در ادامه
َ ُ َ ْ ُ َ َ َّ
ـاس»
دارد کــه «و اهَّلل يع ِصمــك ِمــن النـ ِ
خداونــد تــو را از مــردم حفــظ میکنــد.
یعنــی نتــرس بگــو .پس آن چیســت که
پیامبــر نگران اســت تــا آن را بیان کند،
چــون برخــی از مــردم یعنــی منافقین از
ایــن قصــه عصبانی میشــوند .آن خطر
چیســت کــه رســول خــدا شــجاعترین
انسانها از آن میترسد؟ امیرالمؤمنین
در نهجالبالغــه میفرمایــد« :هنگامــی
که آتش جنگ شــعلهور میشــد ،ما به
رســولاهلل(ص) پنــاه میبردیــم» .پــس
پیامبــر از شــخص خاصــی نمیترســد و
این دلهره یک ترس دیگری است؛ ترس
انحــراف اســت .چــه مســئلهای بود که
ا گــر بیان میکــرد خیلیها برنمیتافتند
و از دیــن برمیگشــتند؟ در انتهــای آیــه
َْ
میفرمایــد« :إ َّن َ
اهَّلل ال َي ْهـ ِـدي القـ ْـو َم
ِ
ْ
كاف َ
رين» کافرین چه کســانی هســتند
ال ِ
که هدایت نخواهند شد؟ در این جریان
بحث داخلی بود و روی سخن با کافران
نبود .حکم خداوند برای کسانی مطرح
میشــد کــه بــه خــدا و پیامبــر مؤمــن
بودنــد .پــس چــه کســانی هســتند کــه
خدا آنها را هدایت نمیکند؟ کســانی
که نسبت به این مسئله که پیامبر آن
را بیــان مینمایــد ،ایمان نمیآورند .در
واقــع خداونــد کافــران نســبت بــه ایــن
مســئله را هدایت نخواهد کرد.
اما این مسئله با این میزان از اهمیت
چیست؟ در ذیل این آیه ،بیش از 110
صحابــی و  84تابعــی و  360دانشــمند

اســامی بیــان کردهانــد کــه ایــن آیــه
مربوط به واقعه غدیر و اعالم جانشینی
و والیــت امیرالمؤمنیــن پــس از پیامبــر
ا کــرم(ص) اســت .راویــان حدیث غدیر
با این تعداد پرشمار -که شاید حدیث
دیگــری بــه این قوت نداشــته باشــیم-
میگویند :رسول خدا(ص) پس از نزول
آیه ،دست علی بن ابیطالب(ع) را باال
بــرده و فرمــوده َ«من ُکنـ ُـت َمواله ٌ
فعلی
َمــواله» بــاز هــم بــه ایــن ا کتفــا نکرده و
دســتور داده که ســه روز در همین جا
بمانید و تکتک با علی دســت بدهید
و بیعت بکنید .خانمها هم باید بیایند
داخل طشت آب بریزیم علی دستش را
داخل این طشت بگذارد و از طریق آب
این بیعت برقرار شــود.
در اینجــا فقــط یــک آیــه را بررســی
نمودیــم .دههــا آیه دیگر وجود دارد که
بــا عناویــن مختلــف بــه وجــود مبــارک
امیرالمؤمنین(ع) در خصوص جانشینی
پیامبــر و غیــر آن اشــاره میکنــد .کتابی
از حضــرت آیتا هللالعظمــی مــکارم
شــیرازی تحــت عنــوان آیــات والیــت در
قــرآن ،نــگارش یافتــه که در آنجا بیش
از هفتاد آیه بیان شده که مستقیما با
حضرت امیر(ع) مطابقت دارد .از جمله
َ َ َّ
اس َم ْن
آنها میتوان به آیه «و ِمن الن ِ
ْ
َْ ُ
اهَّلل» یــا
ـات ِ
َيشــري نف َســه ْاب ِتغـ َـاء َم ْرضـ ِ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
«إ ّنما َو ِل ُّيك ُم ُ
اهَّلل َو َر ُسول ُه َو ال َ
ذين َآم ُنوا
ِ
َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ ّݐَݩ َ
كاة وَ
الذيــن يقيمــون الصالة و يؤتون الر
َ َ
َ
ُه ْم را ِك ُع َ
اهَّلل َو أ ُ
ون» و یا «أ ُ
طيعوا
طيعوا
َ ُ
َْْ ْ ُ
ْ
َّالر ُسول َو أو ِلي الم ِر ِمنكم» اشاره نمود.
همه اینها بالوصف مشخص میکنند
کــه علــی بــن ابیطالب(ع) مصــداق این
آیات است.
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سازوکا ِرغدیری

ایدههای پیشنهادی برای بزرگداشت عید غدیر
خم در خانه ،محله و محل کار
کیا فخر فعال فرهنگی

یادداشت زیر حاوی ایدههایی است که
بزرگداشت این
میتواند گامی در جهت
ِ
بزرگداشت مسلمانی و شیعهگری
روز و
ِ
دنیای امروز و متناسب با مقتضیات
در
ِ
این روزها باشد.
ایدههایی برای خانه

پیش از کوچهها ،خیابانها و مساجد،
این خانههاســت که میبایســت در روز
عید غدیر حالت عیدانه به خود بگیرد.
خیرات زیادی است که عرصه بروز آنها
خانه و محافل خانگی اســت؛
 .1بــرای بزرگداشــت ایــن روز ،پیشنیاز

اصلی ،شناخت اهمیت این روز است.
سعی کنیم اطالعات ،دانش و آ گاهی و
اهمیت حیاتی این روز در تاریخ اسالم
را بشناسیم.
نگاهــی بــه حدیــث غدیــر نوشــته ســید
علی حسینی میالنی (آیت اهلل میالنی)،
حماســه غد یــر نوشــته محمــد رضــا
حکیمی ،حساسترین فراز تاریخ نوشته
جمعــى از دبیــران، میتواند گزینههای
خوبی برای بزرگساالن باشد .همچنین
کتابهای بر کرانه غدیر نوشته مهدی
حائری تهرانی ،عید غدیر در اســام به
قلم اســتاد جــواد محدثــی ،کتابهای

مناســب ســن نوجوانــان میباشــد .دو
کتــاب «زیباتریــن جشــن» و «زیباتریــن
عیــد» بــا محوریت موضوع عید غدیر از
انتشارات کتاب جمکران ،برای کودکان
گزینههای مناسبی هستند که میتوان
در هفتههــا و روزهــای منتهــی بــه عیــد
غدیــر در خانواده آنها را خواند.
 .2در روزهــای منتهــی بــه عیــد غدیــر،
پدر و مادر میبایست در چهره و رفتار،
شــعف ناشــی از نزدیــک شــدن عیــد را
هویــدا ســازند .نبایــد فرامــوش کــرد که
والدین میتوانند حتی بدون گفتوگو
منتقــل کننــده پیامهــای پرمعنــی بــه

فرزندان خود باشند و فرزندان در درجۀ
اول ظاهــر پــدر و مــادر را میبیننــد و از
آن انرژی و احســاس مثبت نســبت به
رویــدادی خــاص ماننــد روز عیــد غدیــر
خم پیدا میکنند.
 .3پــدر یــا مــادر خانــواده میتواننــد بــا
پوشــیدن لبــاس زیبــا و پا کیــزه و بــه
قــول معــروف لبــاس مهمانــی خــود که
تداعی کننده خبری و اتفاقی خوشایند
است ،در نگاه فرزندان این روز را بزرگ
و متفــاوت ســازند .ا گــر چنیــن احتــرام
ظاهــری بــرای عیــد در بزرگترهــای
خانــواده لحــاظ شــود ،آنــگاه میتــوان
بــرای کــودکان و نوجوانــان و فرزنــدان
هم پوشیدن لباس نو را پیشنهاد کرد.
امام رضا(ع)فرمودند« :غدیر روز تزیین
و آراســتن اســت .هرکس برای روز غدیر
خویــش را بیارایــد و زینــت کنــد ،خــدا
همه گناهانش را بیامرزد و فرشتگانی را
برانگیزد که کارهای نیک او را ثبت کنند
و درجــات او را بــاال ببرنــد تا غدیر ســال
آینده .پس ا گر بمیرد شهید از دنیا رفته
و ا گر زنده بماند ،زندگی سعادتمندانه و
همراه خوشــبختی داشته باشد».
 .4در عید غدیر خم سادات و فرزندان
منتســب بــه خانــم فاطمــه زهــرا(س)
رنــگ و بــوی خانــه رســول خــدا(ص)
و امیرالمؤمنیــن(ع) را بــرای محبیــن
اهلبیت(ع) زنده میکنند .برای عرض

ارادت بــه ســادات میتــوان ا گــر پــدر یــا
مادر سید داریم ،در روز عید به عنوان
اولیــن مــکان ابتدا خدمت آنها رســیده
و عــرض ادب نماییــم و ا گــر از ســادات
نیســتند بــاز هــم جهت تبریــک عید به
رســم ادب ابتدا خدمت آنها برسیم.
 .5ا گر سید هستیم ،فراموش نکنیم که
پس از دیدار والدین خانه را مهیا کنیم
و میهمانانــی کــه بــرای پاسداشــت این
روز بــه دیــدار مــا خواهند آمــد را گرامی
بداریــم .میتــوان با هزینه کم کتابهای
کوچک و کم حجم با موضوع عید غدیر
تهیــه نمــود و به میهمانــان هدیه داد.
میتوان یک عیدی هم برای مهمانان
در نظر گرفت که سنت زیبای سادات در
عیدی دادن در روز عید غدیر کما کان
پــر رونق باقی بماند.
نکته :بعضیها به عیدیای که سادات
در روز عیدغدیــر بــه دیگــران میدهند،
اصطالحــا «تهکیس ـهای» میگوینــد.
کاربرد این اصطالح به این دلیل است
که ســکههای عیدی روز غدیر ،فار غ از
ارزش مادی آن بسیار باارزش و گرانبها
اســت و باید همیشــه در ته کیسه شما
بابــت برکــت مــال و اموالتــان بمانــد.
پس ا گر ســید هســتید ،حتما به خاطر
داشته باشید عیدیهایی که میدهید
از لحــاظ مــادی زیــاد نباشــد تا جنبه و
نــگاه معنــوی بــا برکــتبــودن آن حفظ

شود .ا گر دوست دارید ارزش بیشتری
به عیدی خودتان بدهید ،سعی کنید
ارزش معنــوی عیدیتــان را با کارهایی
از قبیــل تزیینــات ســاده ،نوشــتن چند
حدیث کوتاه و روایات روی کارت و...
باال ببرید.
 .6هنــگام جمــع شــدن خانواده در روز
عید غدیر ،خواندن روایت ،داســتان و
شعر در منقبت حضرت علی(ع) توسط
بزرگ خانواده میتواند ایدهای روحپرور
و دلانگیز باشد.
 .7اعمــال ایــن روز را میتوان به همراه
خانواده خود و یا بستگان و فامیل انجام
داد .در کتاب «مفاتیحالجنان» چندین
زیارتنا مــه بــه نــام امیرالمؤمنیــن(ع)
هست اما در میان آنها تنها خواندن دو
زیارتنامه در روز عید غدیر سفارش شده
اســت؛ زیارت امیناهلل و دیگری زیارتی
اســت کــه امــام هــادی(ع) خطــاب بــه
امیرالمؤمنین قرائت میکند و به «زیارت
غدیــر» معــروف اســت .ایــن زیارتنامــه
مربــوط به زمانی اســت کــه معتصم آن
حضــرت را تبعیــد میکند و هنگامی که
امام به نجف اشرف میرسد ،این دعا را
خطاب به امیرالمؤمنین(ع) میخواند.
این زیارت از نظر سندیت چنان ارزشی
دارد کــه شــیخ عبــاس قمــی در بــاب
ســوم مفاتیحالجنــان در بخــش زیــارت
مخصوص امامعلی(ع) در روز عید غدیر
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مینویسد« :بعد از بررسی ثابت شد در
تمامــی زیــارات ،زیارتــی به این اندازه از
نظــر صحــت و اعتبــار و قوت ســند پیدا
نمیشــود» .خوانــدن ایــن زیارتنامههــا
چندان زمان نمیبرد.
 .8سعی کنیم روز عید غدیر به عنوان
خاطــرهای خــوش در ذهن فرزندانمان
به یادگار بماند .سپردن مسئولیتهایی
شــیرین ماننــد تزییــن خانــه و ســاخت
تئاتر خانگی با نظارت بزرگترها و ایجاد
رقابت و برگزاری مســابقات هدفمند از
جنس عید غدیر و  ...میتواند ساعات
خوش عید غدیر را در قلب فرزندان ما
بــه یادگار حک کند.
 .9خانــواده میتوانــد شــادیاش را بــا
همســایهها در روز عیــد غدیــر تقســیم
کند .این تقسیم شادی به نوعی اشاعه
یک سنت زیبای دینی است .دو پارچ
شــربت یــا دو قابلمــه غــذا بــرای پخــش
بین همسایهها ،میتواند ایده پرمهری
برای عید غدیر باشد .در هنگام پخش
شربت یا غذا یادآوری مدح و منقبت و
یا خواندن اشعار در وصف امیرالمؤمنین
بــر لذت روز عید غدیر میافزاید.
ایدههایی برای محله

 .1در محله و با هماهنگی همســایهها
میتــوان ایســتگاه صلواتــی برپــا کــرد.

پخش شــیرینی و شــربت و البته حفظ
پا کیزگــی شــهر در ایــن میــان و در نظــر
گرفتــن جایــی که ایجــاد ترافیک نکند،
میتواند ایدهای کلیشهای و سنتی اما
جــذاب در همــه حــال باشــد .چراغانی
کوچــه و نصــب پــاکارد تبریــک هــم
میتواند از اقداماتی از این دست باشد.
جشــن شــب عید غدیر در مســاجد
.2
ِ
محل میتواند با حضور و مشارکت اهل
محــل بــا شــکوه و صمیمیــت بیشــتری
برگــزار شــود .بــه هــر میــزان کــه امــام
جماعــت ،مــردم محلــه را در انجام این
جشن مشارکت دهد ،جشن با حس و
حال بهتری برگزار خواهد شــد.
 .3برای جذابتر و زیباتر شدن جشن
مــردم محلــه در مســجد ،میتــوان از
پدربزرگهــا و نوههــای محله به صورت
ویــژه و توســط امــام جماعــت مســجد
دعوت کرد و جشن را با حضور دلانگیز
و شاد این عزیزان ،به یادماندنیتر کرد.
بزرگتریــن عیــد شــیعیان باید فراموش
ناشدنیترین آنها باشد.
 .4وجــود خانــواده ســاداتی کــه جــزو
بــزرگان محــل بــه حســاب میآینــد ،یــا
خانــواده شــهدا و ایثارگــران و ،...در
چنیــن محلههایــی میتوان شــب عید
غدیــر در مســجد محــل از ایــن عزیــزان
تقدیــر کــرد و یــا بــا حضور بــزرگان محل

در منزل این بزرگان ،سنت قدرشناسی
و مهرورزی را به نمایش گذاشــت و به
دیــدار ایــن عزیــزان رفت .امــام رضا(ع)
فرمودهانــد« :هرکــس روز عیــد غدیــر به
دیــدار مؤمنــی بــرود ،خداوند  70نور به
قبرش وارد کند و قبر او را توسعه دهد
و هر روز  70هزار فرشته به زیارت قبرش
بروند و او را به بهشت بشارت دهند».
روز آن،
 .5در شــب عیــد غد یــر و ِ
مســتمندان و یتیمــان و بیمــاران از
سلســله جلیلــه ســادات کــه در محلــه
مــا زندگــی میکننــد مهمتریــن کســانی
هســتند کــه میبایســت بــه تبعیــت از
سیره امیرمؤمنان ،از آنها دلجویی کرد.
آنها را به خانه و مسجد دعوت کرد و با
آنان عید را جشــن گرفت .شناســایی و
رفــع حاجــت این عزیزان البته با حفظ
آبــروی آنهــا از نیکتریــن اعمال اســت.
رســیدگی بــه خانوادههــای نیازمند غیر
ســید هــم در ایــن ایــام نبایــد فرامــوش
شود.
 .6پا کبانــان ،رفتگــران و در مجمــوع
کسانی که در کارهایشان در محله کمتر
دیده میشود جزیی از خانواده سا کنان
محلــه محســوب میشــوند .عیــد غدیر
میتواند فرصت خوبی برای بزرگداشت
زحمــات و الطــاف آنهــا بــه اهالــی محل
باشــد .بهتریــن راه دعــوت ایــن عزیزان

بــه مســجد محــل و تقدیــر و اهــداء
هدیهای ولو کوچک به آنهاســت ،و در
صــورت عملــی نبــودن این ایده ،فردی
به نمایندگی از افراد محل هدیهای به
رســم یادبــود بــه این زحمتکشــان اهدا
کند و یک نامه هم به رســم یادگاری و
تقدیــر بــا امضــاء مردم محــل به یکی یا
چند تن از آنها داده شــود.
 .7بــا همــکاری مســجد یــا بســیج و یــا
کانــون فرهنگــی مســجد میتــوان بــا
هماهنگــی قبلــی بــه بیمارســتان رفتــه
و از بیمــاران محلــه و یــا دیگــر بیمــاران
بــه مناســبت و بهانــه عیــد غدیــر خم از
یــک مســلمان و شــیعه عیــادت نمــود.
یادمــان نــرود عیادت کوتاه اما شــاداب
و باصفــای مــا از بیمــاران آن هم در روز
عیــد غدیــر هــم جنبــه اعتقــادی دارد و
هــم جنبــه تربیتــی دارد و هــم میتواند
از نظــر روحــی و روانــی بــه بیمــار انــرژی
مثبت هدیه کند.
 .8ا گــر امــروز عقیــدهای ســالم داریــم
بــه خاطــر زحمــات بزرگترهایــی اســت
کــه شــاید امــروز کســی بــه آنهــا توجهی
نمیکنــد .خانــه ســالمندان یکــی از
مکانهایــی اســت کــه میتــوان بــا گل
و شــیرینی و عیــدی و  ...آنجــا را پــراز
بوی امیرالمؤمنین نمود .بزرگترهای ما
دارای عقیدهای اصیل هستند و با یاد

موالی خوبان عالم دلشان جوان مانده
است پس با دل جوانشان شادی عید
غدیر را تقســیم کنیم.
ایدههایی برای محیط کار

روز عیــد غدیــر در ایران تعطیل رســمی
اســت .بنابرایــن ،ایدههای بزرگداشــت
عیــد غدیــر میتوانــد روز پیــش از عیــد
ً
ً
ترجیحــا و نهایتــا روز بعــد از عیــد عملی
شود.
ً
 .1روز پیش از عید حتما با شیرینی به
اداره برویم .لبخند را فراموش نکنیم و
ا گر از سادات هستیم با شادی مضاعف
خود و القاء آن به همکاران نشان دهیم
امــروز متفــاوت بــا روزهای دیگر اســت.
دادن عیــدی ولــو در حــد یــک کارت
تبریک یا اسکناس ساده میتواند بهانه
خوبی باشد برای یاداوری جشن بزرگ
شیعیان .الزم به ذکر نیست که لباسی
که در این روز بر تن میشود باید لباسی
متفاوت ،زیبا و پا کیزه باشــد.
 .2نیر و هــا ی خد ما تــی ا د ا ر ه و
آبدارچیهای زحمتکش را به مناسبت
عید غدیر میتوان مورد تفقد قرار داد.
برای مثال به همراه چند کارمند پولی
جمــع کنیــم و یــک پیراهــن یــا پارچــه
چــادری بــرای او همســرش تهیــه و بــه
مناســبت عید به آنها هدیه دهیم.

 .3برای شــریک کردن ارباب رجوع در
ادارات هم میتوان شیرینی یا شکالتی
تهیه کرد و با تبریک عید به مردم تعارف
نمود .هم شاید بتوان فضای روز پیش
را در اداره عیدانهتــر کرد.
 .4یادمان نرود هر چند دقیقه یک بار
مــدح و منقبتهایــی کوتــاه در وصــف
امیرالمؤمنیــن را برزبــان جاری کنیم به
صورتی که همکاران و ارباب رجوع هم
با شنیدن آن بهرهمند شوند و دلشان
جال پیدا کند.
 .5بــا همــکاران در اداره میتوانیــم
ایدههــای نابــی را عملــی کنیــم ،بــرای
مثال در عصر پیش از عید یا در روز عید
غدیر ،به صورت تلفنی و یا ا گر شــرایط
مهیــا بــود به صورت حضوری ســری به
خانــه بازنشســتگان و ســالمندانی کــه
ســالها قبل همکار بودیم بزنیم.
 .6روز پیــش از عیــد میتــوان مــا بیــن
دو نمــاز ظهــر و عصــر ،قســمتی کوتــاه
از زیــارت امیرالمؤمنیــن(ع) را بــه جــای
دعاهای معمول خواند .دعای زیبایی
که خواندن آن بسیار مورد سفارش ائمه
قرار گرفته است.
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به نام خدا
شروع کالس
بچهها سالم!
بعضــی از روزهــا خیلــی مهــم هســتند.
مثــل روز تولــد .بعضــی از روزهــا هــم در
زمیــن مهــم هســتند و هم در آســمان.
یکــی از ایــن روزهــای خیلــی مهــم ،روز
عید غدیر است.
یــک ســؤال :ا گــر شــما یــک چیــز خیلی
قیمتی داشته باشید ،وقتی میخواهید
بــه یــک ســفر دور و دراز برویــد چــه کار
میکنیــد؟ آن را بــه امــان خــدا رهــا
میکنیــد؟ آن را بــه دســت چــه کســی
میسپارید؟
آفریــن! ا گــر مــا چیــز مهــم و گرانبهایــی
داشــته باشــیم ،آن را بــه فــردی قابــل
اعتماد و امین میســپاریم .پس چطور
ممکن است که پیامبر خدا دین اسالم،
ایــن گنجینــه مهــم و گرانبهــا را بــدون
سرپرســت و ولــی رهــا کــرده باشــد .آیــا
ممکن است که کشتی دین در دریای
پــر تالطم فتنهها بدون کشــتیبان رها
شده باشد؟
جــواب خیــر هســت .پیامبــر خــدا در
حجةالــوداع ســال  10هجــری روز
هجدهــم ذیالحجــة ،در منطقــه غدیر
خم مســلمانان را دور هم جمع کردند
و دست حضرت علی(ع) را باال بردند و

ایشان را به عنوان ولی و جانشین بعد
از خــود انتخاب کردند.
آ یــه  ۳ســو ر ه ما ئد ه  کــه به آ یــه
ْ
ا کمال معروف است ،میفرماید« :ال َي ْو َم
َ
َ ُ
ُ
ََْْ ُ َ ُ
ــت لكـ ْـم ِد َينكـ ْـم َوأ ْت َم ْمـ ُـت َعل ْيكـ ْـم
أ كمل
ْ َ ََ ُ َُ ُ ْ ْ َ
ً
َ
ِنعم ِتي ور ِضيت لكم ِالسلم ِدينا؛ امروز
اســت که دین شــما را کامــل نمــودم و
نعمــت خــود را بــر شــما تمــام نمــودم و
دین اســام را برای شما پسندیدم».
در این روز زیبا بود که مســلمانان اعم
از زن و مرد با حضرت علی(ع) به عنوان
جانشــین پیامبر بیعت کردند.
حــاال بــه عنــوان یــک مســلمان شــیعه
چطور میتوانیم عشقمان را به حضرت

علــی(ع) نشــان بدهیــم و بگوییــم کــه
خیلی در این عید بزرگ شاد هستیم؟
یکی از راهها این اســت که بیاییم عید
غدیــر را بــه دوســتان و آشــنایانمان
تبریک بگوییم.
امــام صــادق(ع) میفرمایند :عید غدیر
در آســمانها مشــهورتر از روی زمیــن
است.
دربــاره عیــد غدیــر حدیثهــای زیبایی
هست که میتوانیم آنها را روی مقواهای
رنگی بچسبانیم و به صورت کارتهای
تبریک به دوستان و آشنایانمان هدیه
دهیم .با این کار ،کسانی که تا به حال
ایــن حدیثهــا را نشــنیدهاند ،بــا آنهــا

آشنا میشوند.
بــه چنــد نمونه از این حدیثها اشــاره
میکنیم:
امــام صــادق(ع) :بــه خــدا قســم ا گــر
مــردم فضیلــت واقعــی «روز غدیــر» را
میشناختند ،فرشتگان روزی ده بار با
آنان مصافحه میکردند و بخششهای
خدا به کسی که آن روز را شناخته ،قابل
شمارش نیست.
امام صادق(ع) :روز غدیر خم در میان
روزهــای عیــد فطــر و قربــان و جمعــه
همانند ماه در میان ســتارگان است.
امام صادق(ع) :هنگامی که روز قیامت
برپا شود ،چهار روز به سرعت به سوی
خدا میشتابد همانطور که عروس به
حجلــهاش به ســرعت مــیرود؛ روز عید
فطــر و قربــان و جمعــه و روز غدیر خم.
رســول خــدا(ص) در روز غدیــر فرمــود:
ای مســلمانان! حاضــران بــه غایبــان
برسانند ،کسی را که به من ایمان آورده
و مرا تصدیق کرده است ،به والیت علی
ســفارش میکنــم ،آ گاه باشــید والیــت
علــی ،والیــت مــن اســت و والیــت من،
والیــت خــدای مــن اســت .ایــن عهد و
پیمانی بود از طرف پروردگارم که فرمان
داد تا به شــما برسانم.
امــام صــادق(ع) :عیــد غدیــر ،روزی
است که رسول خدا(ص) علی(ع) را به
عنــوان پرچمــدار برای مردم برافراشــت
و فضیلــت او را در ایــن روز آشــکار کــرد
و جانشــین خــود را معرفــی کــرد ،بعــد
بــه عنــوان سپاســگزاری از خدای بزرگ
آن روز را روزه گرفــت و آن روز ،روز
روزهداری و عبادت و طعام دادن و به
دیدار برادران دینی رفتن است .آن روز،

روز کســب خشــنودی خدای مهربان و
به خا ک مالیدن بینی شــیطان است.
امام صادق(ع) :عید غدیر ،روز عبادت
و نماز و ســپاس و ســتایش خداســت و
روز سرور و شادی است به خاطر والیت
خاندان ما که خدا بر شما منت گذارد
و مــن دوســت دارم کــه شــما آن روز را
روزه بگیرید.
عیــد را به خانه بیاوریم
بچهها عید غدیر که عید بسیار مهمی
اســت ،اول باید به قلب ما وارد شــود،
بعد نور عید را به خانهمان وارد کنیم.
میتوانیــم جملههــای زیبایــی دربــاره
حضــرت علــی(ع) و عیــد غدیــر را با تکه
چســبانی (کالژ) آمــاده کــرده و روی در
اتــاق و یــا در ورودی نصب کنیم.
پوشــیدن لبــاس نــو و روشــن ،درســت
کــردن شــربت بــرای خانــواده ،درســت
کــردن یــک کیــک ســاده کــه میتوانــد
در قابلمــه درســت شــود و ا گــر امــکان
داشــت برای همســایهها هم برده شود
و ،...اینها کارهای سادهای است که
میتواند محبت ما به حضرت علی(ع)
را نشــان دهــد و باعــث شــادی مــا و
خانوادهمــان در روز عیــد شــود .ا گــر به
عید دیدنی برویم که خیلی بهتر است،
در غیر این صورت تلفن زدن به عمهها،
عموهــا ،مادربــزرگ و پدربزرگ و تبریک
گفتن میتواند دل ما و بقیه را شاد کند.
یک شــعر برای عید غدیر
برکهای ،اما بزرگی
مثــل اقیانوس و دریا
مــن تو را اصال ندیدم
دور هســتی چون از این جا
قصــهات را خواندهام من

در کتاب داستانم
واقعا درباره تو
بیشتر باید بدانم
اســم زیبایت غدیر است
تو شــدی هم اسم یک عید
برک ـهای که در کنارش
آفتــاب و ماه را دید
(منیره هاشمی)
یک جدول
بــر اســاس صحبتهایــی کــه بــا هــم
داشــتیم ،یک جدول طراحی شــده که
خیلی راحت میتوانید آن را حل کنید.
سؤاالت جدول
 .1ســورهای کــه در آن واقعــه غدیــر ذکر
شده است؟
 .2واقعــه غدیــر در ســال چندم هجری
اتفاق افتاده است؟
 .3آی ـهای کــه در روز غدیــر جبرییــل بــر
پیامبــر نــازل کــرد به چه آیهای مشــهور
شده است؟
 .4غدیر در لغت به چه معناســت؟
 .5یکــی از اعمالــی کــه در روز عید غدیر
به آن ســفارش شده است؟
 .6آیــه الیــوم ا کملت لکم دینکم درباره
کدام روز و عید اســت؟
پاسخ:
 .1مائده
 .2دهم
 .3ا کمال
 .4برکه
 .5روزه
 .6عید غدیر
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امیدواریم که خداوند متعال در این روز
عیــد شــریف و مبــارک ایــن زی جدید و
لباس مقدس را بر شما مبارک بفرماید
و انشــاءاهلل ایــن را مایــه برکتــی قــرار
بدهــد بــرای مردمــی کــه شــما از میــان
آنهــا برخاســتید ،در میــان آنهــا زندگــی
خواهیــد کــرد [و] بــرای آنها تالش و کار
خواهید کرد.
امیدواریــم کــه خداونــد متعــال شــما را
موفــق بــدارد تــا جــوری حرکــت کنیــد
کــه ایــن زی جدیــد ،ایــن لبــاس جدید
بــرای شــما بــه معنــای حقیقــی کلمــه
مبــارک باشــد .ا گــر بــا تعارفــات عمــل
کنیــم .خــب ،میگوییم مبارک باشــد و
تمــام میشــود قضیــه .اما ا گــر چنانچه
بــه معنــای حقیقی کلمــه همچنان که
درباره حضرت مسیح(ع) ،در قرآن آمده
است که« :و جعلنی مبارکا این ما کنت
که منشأ برکات الهی باشد ،مورد برکات
الهی باشد .ا گر این جوری بخواهیم که
شــماها ایــن عمامهگــذاری و این لباس
جدیــد و ورود در ســلک روحانیــت و
لشــکر دیــن در واقــع ،حقیقتا بخواهیم
مبارک باشد .این شرایطی دارد .همین
جــوری نمیشــود کــه انســان وجودش
مبارک باشد».

بیانات رهرب معظم انقالب
در مراسم عاممهگذاری

مبــارک یعنــی آن چیــزی کــه بــرای
خود انســان و برای اســام و مســلمین
دارای برکات باشــد ،این مبارک اســت.
مبــارک بــودن عمامــه بــرای مــا بــه این
اســت کــه وســیلهای بشــود و توفیقــی
بــه مــا بدهــد کــه تــاش بکنیــم در راه
ً
خــدا خالصــا مخلصــا بــدون هدفهای
شــخصی ،بــدون اغــراض شــخصی ،راه
خدا را برای بندگان خدا هموار کنیم و
بتوانند مردم از ِقبل ما ،راه خدا را پیدا
کننــد و آن را بپیماینــد .خدمــت کنیــم
بــه بنــدگان خــدا ،ا گر این شــد ،عمامه
میشــود مایه ســعادت و رشد و صالح،
در آن صــورت ،عمامــه بــر مــا میشــود
مبــارک مبــارک بودنــش برای شــما این
اســت کــه انشــاءاهلل ،ایــن وســیلهای
بشــود برای کمال شــما .چون بشر ،هر
وســیلهای کــه بــرای او موجــب کمــال
بشــود ،برایش مهم اســت ،عزیز اســت،
ذی قیمــت اســت .هــر چیــزی کــه او را

بــه کمال برســاند یــا خدای نکرده مایه
ســقوط و هبوط و تنزل او بشــود ،این
عزاســت ،مصیبــت اســت بــرای او ،ولــو
ظاهر رنگینی داشته باشد و بدانید که
همــه چیزهــا تقريبا ،تقریبا همه چیزها
میتواند هم مایه کمال بشود ،هم مایه
سقوط بشود .از جمله همین عمامهای
کــه ســر مــن و شماســت ،میتواند مایه
کمــال بشــود ،انســان را از گناهــان بــاز
بدارد ،در راه معرفت پیش براند ،عالم
بــه معــارف الهی بکند ،عارف به مراتب
کمــال و تقــرب الــى اهلل بکنــد ،وســیله
کمــک بــه مــردم بکند ،وســیله هدایت
مردم کند .ا گر عمامه برای من و شــما
ایــن چیزهــا را بــار آورد ،برای ما وســیله
کمال است و خدا کند این جور باشد.
ا گر عمامه برای ما غرور آورد ،تکبر آورد،
سوءاســتفاده از امکانــات آورد ،خــدای
نکــرده ریــا کاری و فریــب و دغــل بــازی
آورد ،آن وقت وســیله سقوط است.

نظریهپردازانی که نظریههایشان از انسجام درونی برخوردار است ،بسیار کم هستند .در این میان آنهایی که نظریاتشان
انسجام درونی دارد و توانستهاند آن را در مقام عمل به اجرا بگذارند اندکشمارند .امام خمینی(ره) شخصیتی است که
توانسته انسجام و به دنبال آن اجرای نظریه را توأمان عملیاتی نماید .پرونده پیشرو اندیشه و نظریه و سیره تبلیغی
امام خمینی(ره) را مورد بررســی قرار داده اســت.

نگاه
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مبالغه ممنوع!

مروری بر اندیشه و سیره تبلیغی امام خمینی(ره)
در گفتوگو با حرضت آیتالله نارصی یزدی
به کوشش سید روحاهلل دعایی،طلبه درس خارج فقه و اصول
بــرای دســتیابی بــه ســیره امــام خمینــی
در ابتــدای انقــاب اســامی و پیــش از
آن ،آی ـتاهلل محمدرضــا ناصــری یــزدی
بهتریــن گزینــه اســت .آی ـتاهلل ناصــری
از یــاران قدیمــی امــام در نجــف و از
همراهــان همیشــگی ایشــان در دوران
قبل از انقالب بوده است .وی در اوایل
انقــاب عهــدهدار دادســتانی یــزد و پــس
از آن بــه حکــم امــام خمینــی ،بــه مــدت
 ۲۵ســال ،نماینده ولی فقیه در اســتان
چهارمحــال و بختیــاری و امــام جمعــه
شــهرکرد بــود .بــا رحلــت حجتاالســام
والمســلمین محمدعلــی صدوقــی امــام
جمعــه ســابق یــزد ،آی ـتاهلل ناصــری از
سوی رهبر معظم انقالب در مرداد ۱۳۹۰

به عنوان نماینده ولیفقیه و امام جمعه
یزد منصوب شــد .در مورد توصیههای
امام به طالب و روحانیون با ایشان به
گفتوگو نشستیم که تقدیم میگردد.
بــا تــوجــه بــه نــزدیــکــی جنابعالی با
مرحوم امــام مخصوصا دورانــی که در
نجف خدمت ایــشــان بــودیــد ،ایشان
درباره تبلیغ طالب یا خصوصیاتی که
ّ
یک طلبه مبلغ باید داشته باشد چه
توصیهها ،فرمایشات و رهنمودهایی
داشتند؟

حضــرت امــام در نجــف برنامههــای
مهمــی داشــتند ،ایــن برنامههــا شــامل
نظــارت بــر حرکتهــا در ایــران ،ایجــاد

ی برای مردم ،صدور اعالمیهها
روشنگر 
و پیامها ،رصد خیلی از مسائل در ایران
بــود کــه در ایــن زمینههــا توصیههایــی
داشــتهاند ،ا گــر خــدای نکــرده در مســیر
انقــاب انحرافــی ر خ م ـیداد ،ســریع
امــام موضعگیــری میکردنــد .امــام در
آخــر درسهــا نصیحتهایــی میکردند و
اخــاق میگفتنــد ،مــا اینهــا را بــه ایــران
میفرستادیم و مردم استفاده میکردند
و اوضــاع و احــوال در مســیر انقــاب
دوبــاره قــرار میگرفــت .بــه ایــن ترتیــب
ا گــر در مســیر حرکــت انقــاب در ایــران
زمانــی کــه در صحبتهــا وســخنرانیها
انحرافاتــی وجــود داشــت ،امــام تذکــرات
صریح میدادند .این تذکرات نسبت به

روحانیون و مبلغین هم بود و آنها را از
تندرویها برحذر میداشــتند و توصیه
میکردنــد کــه از اختالفــات دوری کننــد
و سفارششــان هــم خیلــی وقتهــا ایــن
بود که طلبهها و روحانیون و انقالبیون
با عملکرد و کارکرد صحیح خودشــان و
انقالبی حرکت کردن ،مراقب حال مردم
باشند .امام همه سفارشات را میکردند
حتی به روحانیون و منبریها سفارش
میکــرد کــه بــه تبعیدیهــا و زندانیهــا و
خانــواده آنهــا ســر بزنیــد و کمــک کنیــد.
توصیــه امــام بــه طلبههــا این بود :تبلیغ
کــه میرویــد ،ســعی کنیــد مــردم را آ گاه
و بیــدار کنیــد ،بصیــرت آنهــا را نســبت
بــه انقــاب و نســبت بــه دیــن افزایــش
دهید و آرمانهای اسالم را بیان کنید.
بیشتر اصرار داشتند که فلسفه نهضت
امــام حســین بــرای مــردم روشــن شــود
و فلســفه حرکتهــای امیرالمؤمنیــن و
خطبههــای غرایــی کــه امیرالمؤمنیــن
داشــتند در ارتباط با مقابله با ظالمان
و ســتمگران و یــاری کــردن مــردم ،بــرای
مــردم روشــن شــود .مــردم آ گاه و بیــدار
شــوند ،بفهمنــد کــه اســتکبار جهانــی و
استثمار دنیایی چه چیزی را میخواهد
ببــرد و چــه کارهایــی میکنــد ،چــه
ظلمهایــی میکننــد .ایشــان بــه مســئله
فلسطین بهطور ویژه اشاره میکردند و
بــه یــاری رســاندن بــه مــردم مظلوم دنیا
چه شیعه و مسلمان و چه غیرمسلمان
توصیه میکردند .سعی امام بر این بود
کــه صحبتهــا تفرقهانگیــز نباشــند .در
صحبتها مالیمتها و نصیحتهایشان
یادآور حسین و حرکتهای اهلبیت(ع)
بود و مبانی اســامی را بر اســاس ســیره
اهلبیت(ع) بیان میکردند؛ سیره زندگی

اهلبیت ،سیره مبارز ه اهلبیت ،سیره
نهضتهایــی کــه اهلبیــت(ع) آنهــا را
ً
هدایــت میکردنــد مجموعــا حرکــت بــه
ایــن ســو بــود؛ اخــاق ،تربیــت ،ترویــج
دین ،بصیرت و مقاومت در مقابل ظلم
و ســتم و پیــاده کــردن آرمانهــای امــام
حسین(ع).
اغــل ــب روح ــان ــی ــون ــی ک ــه ره ــب ــران
درجه دو حرکت انقالبی امام بودند،
تــوص ـی ـههــایــی را از ام ـ ــام دری ــاف ــت
میکردند ،توصیههای امام برای آنها
در مــواج ـهــه ب ــا طــی ـفهــای مختلف
اجتماع چه بود؟

از آنجــا کــه ســبک امــام پیامرســانی بــه
مــردم و روشــنگری آنــان بــود ،همیشــه
سفارششــان بــه روحانیــون ،بــه افرادی
کــه بــا مــردم در ایــران ارتبــاط داشــتند و
سخنرانی میکردند ،ارتباط با جوانها و
روشنگری و آ گاهسازی آنها بود و همواره
بر این مسئله تأ کید میکردند.
حــض ــرت ام ـ ــام ب ــه کــســانــی ک ــه با

میگفتنــد مــا سیاســی هســتیم ،دنبــال
مارکسیس ـتها و کمونیس ـتها و...
بودند .یک گروه هم بچههای مذهبی
بودنــد کــه در اقلیــت بودنــد ،و امــام بــه
آقایــان ســفارش میکردنــد کــه اینهــا و
کسانی که در مسیر هستند اما نادانند و
اطالع ندارند را دریابید و آنها را به مسیر
حــق هدایــت کنیــد .امــام معتقــد بودنــد
یگــرای
اســام نــه انزواگــرا اســت ،نــه ماد 
صرف؛ چون عدهای از جوانها به دنبال
مارکسیس ـتها بودنــد و گروهــی هــم بــه
صورت افراطی دنبال دوری از دنیا؛ امام
میفرمودنــد اســام حــد وســط را گرفتــه
است .هم عرفان دارد ،هم دنیا را دارد،
هم سیاست و سیاستمداری دارد و هم
کشورداری .توصیه میکردند که جوانها
را در دانشگاهها و جاهای دیگر به این
سو حرکت دهید که به انحراف کشیده
نشوند و مسیر مستقیم را پیش بروند.
آیا پیام امام اثرگذار بود؟

بلــه ،پیامهــای امام در روحیه جوانها
خیلی اثر گذاشت.

دانـشـگــاهـیــان ارت ــب ــاط داشــتــنــد ،چه
توصیههایی داشتند؟

بــه بــزرگان و آنهایــی کــه بــا دانشــگاه
و دانشــگاهیان ســروکار داشــتند مثــل
مرحــوم شــهید مطهــری یــا شــهید باهنــر
و شهید مفتح و بعضی از بزرگان دیگر،
سفارش ایشان این بود که بیشتر سعی
کننــد جوانهــا را جــذب کننــد ،در آن
زمــان در دانشــگاهها ســه گــروه بودنــد،
یک گروه آنهایی که بیتوجه و دنبال
همــان هرزهگریهــای رواج یافتــه بیــن
دختــر و پســرها بودنــد و بــه فکــر مطالــب
سیاســی و انقالبــی نبودنــد .گروهــی کــه

پیام امــام از طریق چه کسانی در
دانشگاهها به جوانان میرسید؟

امــام ایــن سفارشــات را بــه بزرگانــی مثــل
شــهید مطهــری ،هاشــمی رفســنجانی،
ربانــی شــیرازی ،ربانــی املشــی و...
داشــتند .در مشــهد هــم آقایــان
هاشــمینژاد ،طبســی و مقــام معظــم
رهبری بودند.
امــام یــک ارتبــاط شــاخهای داشــتند
کــه از طریــق مــا و دوســتانمان ،در
خــارج و داخــل نــکات خــود را بــه مــردم
میرســاندند .حتــی زمانــی کــه خــارج از

نگاه
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کشــور مثال در پاریس بودند ،اســام را با
بیانی زیبا تبلیغ کردند ،و در دنیا اسالم
و شیعه را به خوبی معرفی نمودند.
ههــای مـکــرر
طـبـیـعـتــا ام ـ ــام تــوص ـی ـ 

پیروز هستید .همیشه این را میگفتند
که ا گر در مســیر حرکت ،در مســیر گفتار
بــرای رضــای خدا و برای هدایت مردم
تالش کنید و ایستادگی داشته باشید،
مؤثر اســت و خدا کمک میکند.

اخالقی به طالب یا مبارزان داشتند،

نگاه

کتابتبلیغدین
شماره51

34

توصیه اخــاقــی دیـگــری کــه بــه طالب

برای ما در این موضوع توصیههای

انــق ــاب ــی داشـ ـت ــه بــاش ـنــد را ب ــه یــاد

ای ـ ـشـ ــان ب ــس ــی ــار ج ـ ـ ــذاب ب ـ ـ ــود؛ ا گ ــر

میآورید؟

نـ ـکـ ـتـ ـهه ــای دیـ ــگـ ــری بـ ــه ذه ـ ـنتـ ــان

در واقعــه حملــه بــه مدرســه فیضــه و
طــاب ،زخمیهــا را بــه خانــه امــام
آوردند .ایشان بیرون آمدند و مقداری
صحبت کردند و آنها را دلداری دادند؛
فرمودنــد کــه شــما نباید بترســید ،باید
مقــاوم باشــید ،بایــد بایســتید و فــرض
کنید خمینی هم کشــته شــد ،اما شــما
بایــد ،حرکــت را ادامــه بدهیــد و پیــش
برویــد .فرمودنــد کــه بــه ایــن مأمورین
ناســزا نگوییــد ،من نمیگویــم که آنها
خــوب هســتند ،امــا میگویــم کــه زبــان
مؤمن ارزش دارد ،زبان مؤمن نباید در
حرکتــش آزار دهنــده باشــد .این جمله
از آن زمــان در ذهنــم مانــد؛ در عیــن
حــال کــه آنهــا را به مقاومــت و پایداری
فــرا میخواندنــد ،فرمودنــد کــه بــه این
مأمورین ناسزا نگویید ،نمیگویم آنها
ارزش دارند ،زبان مؤمن ارزش دارد ،از
زبان مؤمن نباید حرف بد صادر شود.
برخــی از طالبــی کــه زندانــی بودنــد،
خدمت امام آمدند .ایشان بعد از اینکه
آنهــا تعریــف کردند ،گفتند ا گر به خاطر
مــن رفتیــد ،نمیخواهــد دیگــر برویــد،
چون من دیگر پاداشــی ندارم به شــما
بدهــم ،امــا ا گــر بــرای خــدا کار کردیــد،
برای خدا بایستید تا آخر ،که انشاءاهلل

میرسد ،بیان بفرمایید.

امــام معتقــد بودنــد کــه در ارتبــاط
ً
بــا انقــاب ،در تبلیــغ و حتــی در مثـ 
ـا
معرفی ظلم و ســتمهای شــاه و امثال
آن ،هیــچ وقــت از حقیقــت فراتر نروید،
هیــچ وقــت مبالغــه نکنیــد ،هیــچ وقت
مردم را هم در جهل قرار ندهید ،مردم
را آ گاه کنید .آن روزی که خانه امام را
محاصــره کردنــد؛ یعنــی خانــه را بســته
بودند و کســی را راه نمیدادند که بعد
منجــر بــه هجــرت امام شــد ،روز اول ما
در خانــه احمــد آقــا جمــع شــدیم ،یک
پیام به اینها فرســتاده شــد که منزل
امــام محاصــره شــده و راه نمیدادنــد
کســی بــه خانــه امام بــرود ،حتی احمد
آقا را اول نگذاشتند بعد دیگران را هم
نمیگذاشتند .و این را به تهران مخابره
کردنــد ،روز بعــد تلفنهــا دوبــاره وصــل
شــد ،و احمــد آقــا و اینهــا میرفتنــد،
بعضــی از اشــخاص میرفتنــد اما مردم
نمیرفتنــد ،امــام بــه احمــد آقــا پیــام
دادنــد کــه ا گــر میخواهیــد خبــر امــروز
را بــه تهــران بدهیــد ،همــان طــور کــه
واقــع اســت بگوییــد ،مــردم را در جهل
نگذاریــد .دیــروز آن طــوری بــود ،حــاال
ایــن طــوری شــده ،ایــن واقعیــت را بــه

مردم بگویید که مردم در جهل نمانند،
خیلی اصرارشان این بود که در تبلیغ،
در گفتار و در خبررســانی ،واقعیتها را
بگوییــد و مبالغــه کــم یــا زیــادی مســیر
نداشــته باشــد ،مردم باور کنند و مردم
آ گاه شــوند کــه واقعیــت را میگوییــد و
بــه هــر حــال وقتــی بفهمند که انســان
صاف اســت ،واقعیت را میگوید ،کم و
زیاد نمیکند ،مردم هم اطمینان پیدا
میکنند و اتکا دارند .یکی از سببهای
ارادت مــردم و تبعیــت مــردم از امــام
ایــن بــود کــه مــردم فهمیــده بودند که
امــام ظاهــر و باطنــش همیــن اســت،
همیــن کــه میگویــد در دلــش اســت،
همیــن کــه میگویــد در عملــش اســت،
همیــن کــه میگویــد در زبانــش جــاری
اســت در قلبــش هــم هســت .وقتی که
در تبلیــغ و در گفتــار واعظــی یــک طــور
صحبــت کنــد ،اما عملــش طور دیگری
باشــد ،مردم شــک میکنند و اطمینان
پیدا نمیکنند .اما وقتی میبینند امام
واقعیتهــا را میگویــد ،میفهمنــد کــه
حقیقــت همان اســت ،هیــچ کم و زیاد
ندارد .وقتی میبینند عمل امام طوری
اســت کــه کــردار و گفتــارش عمــل هــم
در پــی دارد ،مــردم اعتمــاد میکننــد.
رفتار و کردار امام با همه یکســان بود؛
بــا زن و فرزنــد و دوســت و آشــنا و،...
یکسان رفتار میکرد .امام بیشتر از آنچه
توصیــه میکــرد ،خــودش عمل میکرد.
بــر ایــن اســاس بــود کــه فهمیدیــم ا گــر
اینگونــه رفتــار کنیم مردم به ما اعتقاد
پیــدا میکننــد .وقتی جوانها در چهره
و رفتــار مــا اهلبیت(ع) را ببینند ،دیگر
منحرف نمیشوند.

تبلیغ با ابعاد جهانی

نگرشتبلیغیامامخمینی(ره)
به مثابه یک مبلغ

نگاه

مقدمه

اندیشــه تبلیــغ و گســترش دیــن الزمــه
بقــای هــر یــک از ادیان اســت .در واقع
هــر دینــی چنانچــه بخواهد باقی مانده
و در جریان زندگی مردم حضور داشته
باشــد ،بایــد از عنصــر تبلیــغ بهــره ببرد.
ایــن ســنت همــواره در میــان علمــا و
حوزههــای علمیــه نیــز جــاری و ســاری
بــوده اســت .از ایــن منظــر تبلیــغ دیــن
عنصــری درهــم تنیــده با علــم و دانش
از یــک ســو و جامعــه از ســوی دیگــر
اســت .امام خمینی(ره) را شــاید بتوان
یکــی از برتریــن مبلغهایــی دانســت که
توانســت تأثیــر شــگرفی در حــوزۀ تبلیغ
دین ایجاد نماید .ایشــان با بهرهگیری
از اندیش ـههای نــاب شــیعی توانســت
گفتمــان اســام را نــه تنهــا در ایــران،
بلکــه در سرتاســر جهــان بگســتراند و
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اســماء و صفــات اله ـیاســت و آخریــن
درس و بحث ایشــان نیز در باب اســم
و حمد و ثنای حق است (تفسیر سوره
حمد).
 .2فطرت

نگاه

فصــل نوینــی را در تحــوالت شــیعه رقم
بزنــد .ایشــان در تبلیــغ دیــن اهــداف و
شــاخصهها را مشــخص کــرده بودنــد و
برمبنــای آنهــا مســیر را به درســتی طی
میکردنــد .برخــی شــاخصههای تبلیــغ
در اندیشــه ایشــان را میتوان اینگونه
توصیف نمود:
 .1توحید
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اندیشــه تبلیغــی امام خمینــی(ره) یک
هــدف دارد و آن توحیــد اســت .امــام
همه چیز را در همین چارچوب تحلیل
میکنــد .دیــن و دنیــا همه تالششــان
باید رسیدن به توحید باشد .در بیانات
و آثــار او مباحــث توحیــد ،بــه معنــای
گســتردۀ آن ،همواره مورد تأ کید اســت
و در سراسر این سخنان و آثار ،بحث از
خــدا و صفــات و افعــال حق و در جهت
شــناخت آن اســت و مطالــب دیگــر
همچــون فقــه و اصــول نیــز جــز تالشــی
بــرای معرفــت اوامــر و نواهیحق تعالی
نمیباشد. با این حال ،امام از مباحث
توحیــد ،بــه معنــای خاص آن نیز غافل
نیست و امروزه حجم گستردهای از آثار
امــام بــه ایــن موضوع اختصــاص دارد.
چنانکــه شــرح دعــای ســحر بــه عنــوان
ّاولین اثر قلمی ایشان پیرامون شناخت

امام خمینی(ره) تبلیغ خود را بر اساس
یک محور اساسی دنبال میکند؛ محور
فطــرت .ایشــان در تمــام دوران حیــات
خــود در مواجهــه بــا جامعــه ،از فطــرت
انســانی غافــل نیســت و مســتقیما بــه
ســراغ فطــرت انســانها رفتــه اســت.
ایشــان توانســت بــا بیدار کــردن فطرت
انســانها ،دیــن را به آنــان عرضه کند.
امــام بــا آنکــه در قلــه فقاهــت و عرفــان
اســت ،امــا ســخنرانیهایش همــه فهم
است .دلیلش آن است که او با فطرت
مردمــش کار دارد .ایشــان در فــرازی
میفرماینــد« :ایــن اجتمــاع کــه بــرای
دیگــران خــرج دارد ،بــرای مــا بــا یــک
کلمــه تهیه میشــود .مردم فهمیدهاند
مــا دوســت آنهــا هســتیم .مــردم بــه
دوستشان عالقه دارند».
 .3آشنا با درد مردم

امــام خمینــی(ره) بــه عنــوان یک مبلغ
دیــن ،بــا درد مردمــش آشــنا اســت.
خــودش را یکــی از آنها میداند .فاصله
یا امتیازی با سایر مردم ندارد .سادگی
و زندگیاش به سبک توده مردم است.
ا گر قرار است شهر بمباران بشود ،حاضر
نیست که به پناهگاه برود .میگوید من
نیــز یکــی از همیــن مــردم هســتم .امام
خمینی با اعتقاد راســخ بیان میدارند
کــه «حکومــت بــر قلوب؛ یــک حکومت

شــیرین اســت؛ بــه خــاف حکومــت بــر
ابدان که قلوب با آنها نباشد» .حضرت
امــام مظهــر یک مبلغ مردمدار اســت.
ً
عمال با ارتباط خوب خود،
بزرگمردی که 
اســباب مهرورزی را در دســت گرفت و
در قلــب مــردمنفــوذ پیدا کرد و با کالم
نافذ ،اســتدالل قوی و نگاه صمیمی و
حرکات معنیدار خود ،دین را به وجه
احسن تبلیغ نمود.
 .4جهان شمول

تو جــه بــه ابعــاد جهانــی ،از دیگــر
ویژگیهــای عنصــر تبلیغــی شــخصیت
امــام اســت .ایشــان معــارف دیــن را
منحصــر بــه یــک گــروه و یــا یــک ملــت
نمیدانســتند و همــواره بــر گســترش
اســام در سراســر دنیا تأ کید میکردند.
تبلیــغ امــام ابعــاد جهانی دارد که امروز
آثــار آن را بــه خوبــی میتــوان در دنیــا
مشــاهده کرده .کافی اســت نگاهی به
وضعیت رشد شیعه در سالهای اخیر
داشــته باشــیم تــا دریابیــم ایــن عصر را
حقیقتــا باید عصــر خمینی کبیر نامید.
امروز در سراسر دنیا کسانی هستند که
تنها با شنیدن نام امام خمینی(ره) به
اســام روی آورده و شــیعه شدهاند و با
نام شیعیان خمینی شناخته میشوند.
دایره بینالمللی تبلیغ امام خمینی(ره)
امــروز آمریــکا ،آفریقــا ،آســیا و اروپــا را در
نوردیده است و بسیاری با نام شیعیان
خمینــی خــود را معرفی میکنند .یعنی
همانهایی که پیام بنیانگذار جمهوری
اســامی ایــران را شــنیدهاند و آن را
مطابــق فطرت خود یافتهاند.

شش گام تا تبلیغ

برخیشاخصههایمبلغین ازمنظر
بنیانگذار انقالب اسالمی ایران
ایــن نوشــتار تنهــا بــه هفت شــاخص از
شــاخصههای مبلغین از نظر بزگترین
مصلــح قــرن حضــرت امــام خمینی(ره)
اشــاره دارد و مســائل دیگــر را بــه وقتــی
دیگر وا میگذارد.
اخالص

مقدمه

تبلیــغ دیــن از اساســیترین مفاهیــم و
البتــه یکــی از دیرینهترین آنها به شــمار
مــیرود .از روزی کــه پیامبــر گرامــی
اســام عهــدهدار رســاندن پیــام وحــی
شــد تا کنــون ،همــواره عــدهای بودهاند
کــه وقــت خــود را صــرف تعلیــم دیــن و
تعلــم آن بــه دیگــران نمودهانــد .ایــن
گــروه کــه مــا امــروز بــه آنهــا نــام مبلغ را
دادهایم ،افرادی هســتند با کارویژهای
متفاوت .در این راســتا برای این افراد
شــاخصههای متفاوتــی در نظــر گرفتــه
و ویژگیهایــی از ســوی افــراد مختلــف

بیان شده است .یکی از افرادی که در
این خصوص ایدههای اساســی داشته
و میتــوان گفــت مســئله تبلیــغ را بــه
شکل نظاممند ترسیم کرده است ،امام
خمینی(ره) اســت .تبلیغ از نظر ایشــان
باالتریــن جنبــه کمــی و کیفــی را دارد.
یعنــی از یــک ســو ایشــان تبلیــغ دین را
جهانــی و از ســوی دیگــر تربیــت کننده
نفــوس مهذب و آ گاه قلمداد میکنند.
در این راستا نقشی ویژه را برای مبلغان
دین در نظر میگیرند ،خصوصیاتشان و
وظایفشان را بر میشمرند و برای اداره
ایــن نظام ســاختارمند عمــل میکنند.

اخالص به معناى آن اســت كه انســان
صفــات و اعمــال و رفتــار خــود را بــر
اســاس وحدانیــت خداونــد تبــارک و
تعالــی جهتدهــى نمایــد .دیــن الهــى
بــا همــه گســتره و عظمتــى كــه دارد و
بــا تمــام معــارف الهــى و امــور اخالقى و
احــكام عملــى فقط بــه اخالص منتهى
مىگــردد .در حدیــث قدســى اخالص را
چنیــن توصیف فرموده اســت :اخالص
رازى از رازهــاى مــن اســت كــه آن را بــه
قلــب بندگانــى كــه آنها را دوســت الزم،
به امانت مىسپارم.
در منظومــه تربیتــی امــام خمینی(ره)،
اخــاص مبلــغ جایگاهی ویژه در تبلیغ
دارد و ایشــان تأ کیــد و یــژ های روی
ایــن مســئله دارنــد .در ایــن خصــوص
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چه بسا شیوههای رایج ادارۀ امور مردم
در سالهای آینده تغییر کند و جوامع
بشــری بــرای حــل مشــکالت خــود ،بــه
مســائل جدیــد اســام نیاز پیــدا کنند.
علمای بزرگوار اسالم از هم ا کنون باید
بــرای این موضوع فکر کنند».

نگاه
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میفرماینــد« :مــا بایــد مالحظه وظیفه
فعلــى شــرعى -الهــى خودمان را بکنیم
و با کــى از هیــچ امــرى از امــور نداشــته
باشــیم .کســى که براى رضاى خدا ان
شــاءاهَّلل مشــغول انجام وظیفه اســت،
توقع این را نداشته باشد که مورد قبول
همه است ،هیچ امرى مورد قبول همه
نیســت .کار انبیــا هــم مــورد قبول همه
نبــوده اســت ،لکن انبیا به وظایفشــان
عمــل کردنــد و قصــور در آن کارى کــه
به آنها محول شده بود نکردند ،گرچه
ً
مردم ا کثرا گوش ندادند به حرف انبیا.
ما هم آن چیزى که وظیفهمان هست
عمــل مىکنیــم و بایــد بکنیــم ،گرچــه
بســیارى از این عمل ناراضى باشــند یا
بســیارى هم کارشکنى بکنند».
تزکیه نفس
ّ
شــاخصۀ مهــم دیگــر یــک مبلــغ ،تزکیه
نفس اوســت .امام خمینی(ره) همواره
در کنار مسائل آموزشی و تربیت طلبه
به تهذیب نفس او نیز اشاره کرده و خطر
تعلیــم بــدون تهذیــب نفــس را گوشــزد
نمودهاند .از نظر ایشــان تهذیب نفس
ایــن تــوان را دارد کــه دیگران را هدایت
نماید« .ا گر عالم ور ع و درســتکاری در
یک جامعه یا شهر و استانی زندگی کند،
وجــود او باعــث تهذیب و هدایت مردم

ً
آن سامان میگردد ،ا گر چه لفظا تبلیغ
و ارشــاد نکند .ما اشــخاصی را دیدهایم
کــه وجــود آنــان مایه پند و عبرت بوده،
صرف دیدن و نگاه به آنان باعث ّ
تنبه
میشد».
شرط علم و آ گاهی از مسائل

از دیگــر شــاخصههای مبلغــان در نــزد
رهبــر کبیــر انقــاب ،داشــتن توانمندی
علمــی و دارا بــودن دانــش و اطالعــات
الزم از یــک ســو و آ گاهــی از مشــکالت
جامعــه از ســوی دیگــر اســت .از نظــر
ایشان همانگونه که اسالم دارای ابعاد
مختلفی است ،مبلغان نیز باید در علوم
نیز ذوابعاد باشند.
نــگاه امــام خمینــی(ره) بــه بعــد علمــی
مخاطب از یک سو ریشه در سنتهای
اصیــل حوزههــا و علــوم رایــج دارد و از
دیگــر ســو ،ســر در افقهــای نویــن و
اقتضائات زمان دارد .به همین منظور
اسلحه علم همواره با مبلغان باید باشد
تــا خمــود و جدایــی میان پیامرســانان
دیــن و مــردم ایجــاد نگــردد« .اعیان به
اســام و انقــاب (علمــا و روحانیــون)،
ّ
بایــد نبــض تفکــر و نیاز آینــدۀ جامعه را
همیشــه در دســت خود داشــته باشند
و همــواره چنــد قــدم جلوتر از حوادث،
مهیــای عکسالعمــل مناســب باشــند.

سادهزیستی

ساد هزیســتی مبلغــان یکــی دیگــر از
کلیدواژههــای اساســی در توصیههــای
امــام خمینــی(ره) بــه مبلغــان اســت.
ایشــان تأ کیــد ویــژهای بــر ایــن مســئله
دارنــد و میفرماینــد« :من متواضعانه و
بــه عنــوان یــک پدر پیر از همه فرزندان
و عزیزان روحانی خود میخواهم از زی
روحانی خود خارج نشــوند و از گرایش
بــه تجمــات و زرق و بــرق دنیا که دون
شأن روحانیت و اعتبار نظام جمهوری
اســامی ایــران اســت پرهیــز کننــد و بــر
حــذر باشــند کــه هیــچ آفــت و خطــری
بــرای روحانیــت و بــرای دنیــا و آخــرت
آنــان باال تــر از توجــه به رفاه و حرکت در
مسیر دنیا نیست».
در منظو مــه تبلیغــی امــام راحــل،
هدا یــت انســا نها بزر گتر یــن عمــل
اســت .اقدامــات بــزرگ ،انســانهای
بــزرگ میخواهد .انســانهایی که افق
دیدشــان بــه محدودۀ تنــگ دنیا ا کتفا
نکرده و از دنیا گرایی دور باشند .ایشان
در تبیین این مسئله با اشاره به سنت
رایــج در حوزههــا میفرمایند« :کســانی
که سرمنشــأ کارهای بزرگ شــدند و در
میدان فقه و فلســفه و اجتماع پیشــتاز
بودنــد ،ســاده زندگــی میکـردنـــد و در
خـــانههای کوچــک و تهــی از امکانــات

معمولــی ،کتابهــای پرارزش نوشــتند
و شا گردان بنام تربیت کردند .صاحب
جواهر و شــیخ انصاری زندگی ســاده و
بیپیرایــه داشــتند و شــیخ عبدالکریــم
حائری و شــیخ ابوالقاســم قمی و میرزا
محمــد اربــاب کــه آن همــه برکتهــا به
دستشــان جــاری شــد ،ســاده زندگــی
میکردند».

هســت خدمــت اســت .آدم متعهــد در
هرجــا باشــد ،ا گــر دیــد خدمتش خوب
اســت آنجــا ،بیشــتر دلگــرم اســت...
وقتــی دیــد کــه یــک کســی از خــودش
بهتر میتواند کار کند برود آنجا ،برایش
فرق نکند؛ یعنی ،هدفش این باشد که
خدمت بکند ،نه هدفش این باشد که
مقام داشته باشد».

مردمداری

آشنایی با ادبیات روز جامعه

یکــی دیگــر از مســائلی که امــام همواره
بــه مبلغــان توصیــه دارنــد ،مــردمداری
مبلــغ و زندگــی او میــان مــردم اســت.
بیتردیــد ایجــاد شــکاف میــان مــردم و
روحانیــت همــواره یکــی از برنامههــا و
اهداف شــیطانی دشــمنان بوده است.
امام خمینی(ره) با درک این مسئله به
شــدت از انــزوای روحانیــت و دوری او
از مــردم انتقــاد میکنــد و ســعی دارد تا
روحیه تکلیفگرایی را در طالب نهادینه
ســازد .از ایــن رو چنیــن عنوان میدارد
که« :باید افراد متوجه این معنا باشند،
ً
کســانی کــه واقعــا دلشــان بــرای اســام
میتپد و برای کشورشــان ،متوجه این
باشــند که پســت ،میزان نیســت؛ مقام
میزان نیست ...اینها چیزی نیستند،
ایــن مقامــات تمــام میشــود ،آنــی کــه

از دیگــر شــاخصههای نظــام تبلیــغ
در نــزد امــام راحــل ،اهمیــت شــناخت
جامعــه ،قــرار گرفتــن در متــن جامعه و
پرهیز از انزواطلبی مبلغان اســت .امام
خمینــی(ره) اندیشــه انزواطلبــی طالب
را برآمــده از دو عامــل قلمداد میکنند:
عامــل اول؛ عاملــی درونــی اســت و در
برگیرنــده روحیــۀ تحجــر و همچنیــن
رواج عافیتطلبــی میــان روحانیــت
اســت .پس از شــهادت شهید بهشتی،
امــام خمینــی(ره) از بیتفاوتــی گروهی
از حوزویــان در دفــاع از اســام و
علمــای خدمتگــزار شــکوه کــرد و چهره
اینــان را بــرای مــردم نمایــان ســاخت:
«راحتطلبــی ایشــان را بــه ســکوت
کشــانده اســت .ا گر امام حسین(ع) نیز
در گوشــه مدینــه آرام میگرفــت و در

حرم جدش به عبادت و مسئله گفتن
مشــغول بــود ،بــا مشــکالت تلــخ درگیــر
نمیشــد و خط انبیا از روز اول از خط
راحتطلبان جدا بود».
عامل دوم؛ توطئههای دشمنان است.
ایشــان در ایــن خصــوص میفرماینــد:
«پیشــاپیش هــر نهضتــی ،هــر حرکتــی،
هــر حماس ـهای ،هــر شــور و نشــوری
گروهی از علما ح ــرکت میکنند و مردم
سخنان آنان را با گوش و دل پذیرایند
و دیـدند که این عالمان ربانی و مردان
صمدانیاند که مدرسه را به کانون رزم
دگــر ســاختهاند و از محــراب عبادت به
جبهههای جنگ در حرکت هستند؛ از
این روی ،تالش ورزیدند ،با تحلیلهای
مرموزانــه ،ایــن تلقــی را در حوزههــا و
در مــردم بهوجــود آورنــد کــه کارهــای
اجتماعی و به ویژه حکومتی ،مربوط به
دنیا است و علما نباید در آن پا گذارند
و از شــأن و مقــام و جایــگاه عالــم ربانی
به دور اســت ک ــه در ای ــن امور دســتی
داشــته باشــد و شایســته است که عالم
صمدانــی تنهــا ب ــه امامــت جماعــت و
درس بســنده کند و هر چه با کارهای
اجتماعی بیگانهتر باشد و دست چپ و
راست خود را نشناسد به زهد و تقدس
نزدیکتر است».
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هســتند بســیاری از افراد و یا حکومتها
کــهســنگمــردمرابــهســینهمیزننــد،اما
به وقــت عمــل مــردم را فرامــوش میکنند
ودنبــالاهــدافخــودمیرونــد.در واقــع
مردم تنها ابــزاری در دســت ایــن گروهاند
کهقرار اســتآنــانرابــهمقصدبرســانند.
در نظر امام خمینی(ره) اما مردم جایگاه
ویــژهای دارنــد .انســان در نظــر ایشــان از
کرامــت ویــژهای برخــوردار اســت؛ همــان
کرامتــی کــه خداونــد بــه او عطــا نمــوده
اســت .در اندیشــه امــام خمینــی(ره)،
مــردم همــواره در نقطه کانونی هســتند.
رضایــت آنهــا اســت کــه کارهــا را بــه
ســرانجام میرســاند .آنهــا هســتند که با
کنــش اجتماعــی خــود ،سرنوشتشــان
را رقــم میزننــد .آنهــا در واقــع صاحبــان
اصلــی هســتند .بــا ایــن حــال بــه نظــر
میرســد میــان امــام خمینــی(ره) بیــش
از هــر زمــان دیگــر فاصلــه افتــاده اســت.
گفتمــان رهبــر کبیــر انقــاب کمتــر از
سوی رسانهها ،دستگاههای تبلیغاتی،
یهــا و حــوزه و دانشــگاه
واعظــان و منبر 
بیــانمیشــود.مــردمداریاوجلوههای
بســیاری دارد کــه ایــن نوشــتار ظرفیــت
بازتابآنراندارد.از اینرودر ایننوشتار
تنهابهبرخیاز اینزوایااشــارهمیشود.

تواضع در برابر مردم

امام خمینی(ره) تواضع ویژهای نسبت
بــه مــردم داشــته و بــه طــور عمیــق و
اعتقادی به مردم بها میدادند .روزی
یکی از روســتاییان تقاضا کرده بود که
از امــام بخواهیــد یکــی از لباسهایــی
کــه بــا آن نمــاز خوانــده اســت را بــه او
بدهــد .امــام با شــنیدن این حرف فورا
از جا برخاست در حالی که خنده روی
لبان ایشــان نقش بســته بود و فرمود:
اشکالی ندارد و سپس فرمودند آن عبا
را بیاوریــد .و فرمودنــد ایــن عبا را به آن
روســتایی بدهیــد .نبایــد فرامــوش کرد
ایشــان همــان کســی اســت کــه مقابــل
تمامی قدرتهای غرب و شرق ایستاد
و از هیمنــه آنــان با کــی به دل راه نداد؛
اما هم ایشــان در برابر مردم میفرمود:
بــه مــن خدمتگــزار بگوییــد بهتر اســت
تا رهبر.
خدمتگزاری نسبت به مردم

امــام همــواره تأ کیــد داشــتند کــه
خدمتگزار ملتاند و به دستاندرکاران
کشــور تذکــر میدادنــد که مبــادا خود را
از مــردم جــدا نمایند .ایشــان در فرازی
میفرمایند« :برای این مردم ستمدیده

خدمت کنید ،این مردمی که شما را به
اینجا رساندهاند و ا گر اینها نبودند حاال
یا در حبسها بودید یا در قبرستانها،
برای اینها باید خدمت بکنیم ،هر کس
بــه انــدازهای کــه میتواند» .ایشــان در
فــرازی دیگــر میفرماینــد :«پیــروزی را
بــرای مــا و شــما اینها به دســت آوردند
و اینها ولی نعمت ما هستند و ما باید
این معنا را در قلبمان احساس کنیم که
بــا این ولینعمتهای خودتان رفتاری
بکنیم که خدا از آن رفتار راضی باشد».
مرحوم آقای اسالمی تربتی كه همسایه
امــام در قــم بــود ،نقل میكنــد روزی با
امــام در حــال رفتــن بــه درس آی ـتاهلل
شــا هآبادی بودیــم .فصــل زمســتان
بســیار ســردی بــود ،از كنــار مدرس ـهی
ّ
حجتیــه عبــور میكردیم ،دیدم خانمی
كنــار رودخانــه نشســته و دارد پارچــه و
كهنههایــی را میشــوید .نمیدانم مال
خودش بود یا كلفت بود ،میدیدیم كه
یخهای رودخانه را میشكست و كهنه
میشست .بعد دستش را از آب بیرون
میآورد و مقداری با دمای بدنش گرم
میكرد و دوباره لباس میشســت.
امام قدری به او نگاه كرد ،بعد به من
فرمود :شــما بروید ،من میآیم.

عــرض كــردم :چــه كار داریــد؟ ا گر امری
هست بفرمایید.
گفتنــد :نــه شــما برویــد و خودشــان
ایســتادند و به كمك آن خانم لباسها
را شســتند و كنــار گذاشــتند ،و چیــزی
هــم یادداشــت كردنــد كــه بعــد معلــوم
شــد آدرس آن خانــم مســتمند را از او
گرفته بودند .هر چه از ایشــان پرســیدم
قضیــه چه بــود ،فرمودند :چیزی نبود.
بعــد معلــوم شــد بــه آن خانــم گفتهاند
شما بیایید منزل ،من دستور میدهم
آب گــرم كننــد و دیگــر شــما اینجــا (لب
رودخانــه) نیاییــد .بــا آب گــرم لبــاس
بشویید و خود من هم كمكتان میكنم.

بینشآفرینی به مردم

امام همواره به بینشآفرینی به تودهها
اهمیت میدادند .ایشان جهل را یکی از
آســیبهای هر جامعهای میدانستند.
از ایــن رو یکــی از رســالتهای خــود را
در همیــن امــر قــرار داده بودنــد و بــر آن
نیــز تأ کیــد ویــژه داشــتند .امــام بــر این
بــاور بــود که جهل مردم ســبب نا کامی
ایشــان در جنبشهــای اجتماعــی بود.
ایشــان بیان میداشتند« :گمان کردند
کــه حــاال هــم زمــان قاجــار اســت ،حاال
هم زمان پهلوی اســت که مردم بیدار
نبودنــد .امــروز زمــان بیــداری مــردم
ماســت ،زمــان هشــیاری و شــکوفایی
ایمــان اســت در ایــن کشــور» .در ایــن
راستا امام خمینی(ره) مهمترین نقش
را به مبلغان میدهند .در واقع وظیفه
مبلغان آشناسازی مردم با معارف ناب
اســت «مــردم را بــا خطــر آشــنا کنید ،با
اخالقــی اســامی آشــنا کنیــد تــا نتیجه
بگیرید ،ملت ما هم مادامی که همین
حــال را دارد ،همیــن حال راهیان کربال
را دارد ،ایــن رو بــه رشــد میگــردد» .در
فرازی دیگر میفرمایند« :آقایان هم که
از اهل علم و از علما هســتید مردم را
ارشاد کنید و ا گر بناست که به جاهای
دیگــر هــم برویــد ،برویــد بــه همــه جــا و
مردم را ارشاد کنید و به آنها بفهمانید
که مســئله ،مسئله عدل است .مسئله
حکومت اسالمی است».
اهتمام به امور مردم

امــام خمینــی(ره) بــرای مبلغــان نقــش
ویژهای در نظر میگرفتند .در نظر ایشان
مبلغــان نقشــی منفعالنــه ندارنــد ،بلکــه

آنهــا در تبلیــغ بایــد فعــال باشــند .از امــور
مســلمین غافــل نماننــد .دلســوز مــردم
باشــند .بــه هــر دری بزننــد تــا مشــکالت
مردم برطرف شــود .ایشــان در دیدار با
روحانیون میفرمایند« :ما باید اهتمام
به امور مسلمین داشته باشیم و اهتمام
بــه امــور مســلمین ،تنهــا مســئلهگویی
نیســت .عــاوه بــر آنهــا ،امــور سیاســی،
اجتماعی و سایر گرفتاریهای مسلمین
است که هر کس به آنها اهتمام نکند،
مسلمان نیست .شما باید بر تمام امور
مسلمین نظارت داشته باشید و سعی
کنیــد؛ کــه عزلــت و کنارهگیــری در اســام
نیست» .امام خمینی(ره) خدمتگزاری
به مردم را کار ویژه مبلغان میدانند و
از ایــن منظــر میفرماینــد« :خدمــت بــه
اســام و مســلمین و رفــع گرفتاریهــای
مســلمانان را از وظایــف عمــده و اصلــی
ّ
روحانیــان و مبلغیــن دینــی برشــمرده
ّ
و میفرماینــد :شــما (علمــا و مبلغیــن)
ّ
موظف هستید ،به اسالم خدمت کنید
و الزمــۀ خدمــت بــه اســام و مســلمین،
این اســت که ناطق و ســخنگو باشــید.
به موقع اعتراض و مخالفت کنید و به
امور جامعه اهتمام داشــته باشــید و در
اصــاح آن مجاهــدت کنیــد .خدمــت
ّ
همین نیست که درس بخوانید .موظف
هستید برای رفع گرفتاریهای مسلمین
کوشــش کنید و در این راه با دشــمنان
مبارزه کنید».

نگاه
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مقدمه

یکی از اصول اساسی در تبلیغ ،مسئله
مخاطبشناســی و رعایــت اقتضائــات
زمان و مکان است .عالم بودن ،وارسته
بودن و دغدغه داشــتن تا زمانی که با
شــناخت ویژگیهای مردم همان عصر
و شهر همراه نباشد ،به درد نمیخورد.
بیتردید سخنرانی در قم ،با سخنرانی
در روســتاهای اســتانهای مــرزی باید
تفاوت داشته باشد .موضوعی که برای
مخاطب جوان در نظر گرفته میشود،
با موضوعی که مخاطبش عموم مردم
هســتند بایــد متفــاوت باشــد .دلیلــش
ایــن اســت کــه هــر شــهری و هــر زمانی
نیازهایــی دارد و البتــه اقتضائاتــی .این
ُّ
یعنــی ِلک ِل َمقام َمقال.
مخاطب شناسی

مخا طــب را بایــد شــناخت .مبلــغ
نمیتوانــد نســبت بــه عنصــر مخاطــب
بیتفــاوت باشــد .بگویــد او بایــد
ســطح خــودش را بــه مــن برســاند.
مبلــغ فرســتاده نبــی مکرم اســام(ص)
اســت؛ پــس بایــد صفــات محمــدی نیز
داشــته باشــد .ا گر پیامبــر(ص) طبیبی
بــود کــه ٌ
دوار بطبــه ،او نیــز در پــی درد
مــردم بــرود و بخواهــد درد آنها را مداوا
نمایــد .ایــن مســئله در منظومه فکری
امــام خمینــی(ره) و توصیههایــی کــه
ایشــان بــه مبلغیــن داشــتهاند بســیار

جدی و پررنگ اســت .ایشــان رســالت
حوزههــای علمیــه را پــرورش مبلغینــی
میداند که جامعه خود را بـشـنـاسند و
با گرفتاریها ،دشواریها و راهکارهای
آنهــا آشــنا باشــند« :حوزههــای علمیــه
سراســر کشــور ...باید کوشش کنند که
امروز که میتوانند مبلغ بفرستند به آن
نحوی که بشناســد جامعه را و بفهمد
که مشکالت چه است و باید چه بکند
و چه بگوید».

نیاز شناسی

ام ــر تبلی ــغ نیازمن ــد مبلغ ــی اس ــت که
نیازه ــای دین ــی مردم ــش را بدان ــد و
برای پرسـ ـشهای آنان جواب داش ــته
باش ــد .مش ــکالت را ریشـ ـهیابی نموده
و دغدغ ــه آن ــان را برطرف نمیاد .امام
خمینی(ره) یک گام نیز فراتر گذاشته
و از مبلغی ــن میخواهد منتظر نمانند
تا ش ــبههای از جانب مردم به س ــوی
آنه ــا روان ــه ش ــود ،بلکه آنه ــا باید خط
اندیش ــه را در دس ــت داش ــته باشند و
ب ــا دیدهبان ــی ،تحوالت آتی مش ــکالت
را رص ــد نم ــوده و از وق ــوع انحرافات و

کجرویه ــا پیش ــگیری نمایند .ایش ــان
میفرمایند« :فقه ،در رأس است ،ولی
مسائل دیگری هم مهم است که باید
به آنها عـمـ ــل شـ ــود .وض ــع تبلیغات،
باید متناسب با نیازها و وضع حوزهها
بـ ــاشد .بای ــد آقای ــان ،توج ــه داش ــته
باش ــند همیشه دنبال مس ــائل واقعی
بروند».
زمان شناسی

خاصیــت زمــان ،ســیال بــودن اســت؛
یعنــی لحظــه بــه لحظــه تغییــر میکند،
نــو بــه نــو میشــود .هر لحظه تفســیری
تــازه نیــاز اســت .بدیهــی اســت تمــام
ایــن حــرف و حدیثهــا بایــد مطابق با
سنجۀ دین باشد .بـدون شناخت نوع
اندیشه رایج ،جاذبههای فکری حا کم
و اندیشههـایـــی کــه نیــاز زمــان آنهــا را
تولیــد کــرده و ا کنــون پیرامــون زندگــی
مـــردم را در خـــود گـرفـــتهاند ،نمیتوان
بــه ارشــاد و هدایــت آنــان پـرداخ ــت.
آ گاهـــی از زمـــان و نیازهای آن ،آ گاهی
از زمان و دگرگونیهای نو به نو جامعه،
بــه مبلــغ ایــن دیــد را میدهد که درگاه
راهنمایــی مردمــان ،زمــان را در نظــر
بگیــرد و بــه ســالهای دور بـرن ــگردد و
مقولههــای کهــن و غیــر مــورد نیاز را به
جــای مقولههــای مـــورد نـیـــاز ه ــمگان
نگیــرد و مــواد تبلیــغ را بــر اســاس آنچه
شــرایط زمــان ایجــاب میکنــد ،برگزیند
ََ
َ
ُ َ
یه
هج ُم عل ِ
َکه گفتهاند« :العا ِلم ِبزما ِن ِه الت ِ
ّ
واب ُس».
الل ِ
زمانشناســی ،یعنی سیاستشناســی،
یعنــی شــناخت سیاس ـتهای عصــر،
شــناخت حـکـــومتها .شــخصی کــه

سیاس ـتها را میشناســد ،حکومتهــا
را میشناسد ،از بـرنامهها آ گاهی دارد،
فریب نمیخورد .کسی که سیاستمدار
شــد و از ســـیاستها آ گاه شــد ،خواهد
دانســت کــه زمــان را سیاســتمداران
میسـازنـد و نـباید در چنگ آنها گرفتار
آمــد و بایــد تــاش ورزیــد ،بــه گـون ــه
جـمـعـــی ،گروهــی و بــا بینــش دقیــق
علمی و کنشهای قوی عملی ،زمـان ــه
را دگـرگـــون ک ــرد و تـــاریخ را ســاخت.
همانگونــه که امــام خمینی(ره) ،زمان
و زمانه را دگرگون کرد و تاریخ را ساخت
و از روحانیت نیز خواست که به مسائل
زمان خود احاطه داشــته باشد.

نگاه

حقیقت شناسی

امــام خمینی(ره) از مبلغین میخواهد
کــه حقایــق را بــرای مــردم بیــان کننــد:
«شـمـــا ف ــرزندان دلیــر اســام ...بــرای
مــردم نطــق کنیــد ،حقایــق را به زبـــان
ســـاده ب ــرای تـــودههای مــردم بیــان
کنید ...از مردم کوچه و بـازار ،از هـمـین
کارگران و دهقانان پا کدل و دانشجویان
بیــدار ،مجاهــد بســازید .»...در ایــن
راســتا امــام خمینــی(ره) عرصه تبلیغ را
جهانــی میدانــد پــس بایــد اقتضائــات
چنیــن مســئلهای را نیــز فراهــم نمــود.
یکی از این پیشنیازها ،دانســتن زبان
ملتهــا ا ســت .ایشــان میفرماینــد:
«شـمـــا نـمـیتـــوانید برویــد انگلســتان
برای انگلیسیها با زبان فـارسـی تبلیغ
کنید ...شما باید با زبان اهلی آنها تبلیغ
کنید .این از امور الزمه است که ...حاال
میبینیم جزو ...واجبات است که باید
عمل شود».
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اقدامات امام خمینی(ره) در خصوص
تأسیستشکیالتتبلیغدین
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اندیشــه تبلیغــی امــام خمینــی(ره)
همانند اندیشــههای دیگر ایشــان تنها
اندیشهای محدود و گرفتار در حوزه نظر
نیست .این اندیشه پویا و سراسر بالنده
اســت .آنچه که ســبب تمایز ایشــان از
دیگــر نظریهپــردازان غربــی و شــرقی
اســت ،همین پویایی و جامعیت کالم

ایشــان اســت .تبلیــغ دیــن در منظومه
معمــار انقــاب جایگاهــی رفیــع دارد.
چــه اینکــه تشــکیل حکومــت هــم باید
بــرای پیادهســازی احــکام دین باشــد.
یعنی حکومت ابزاری است برای تحقق
دین در جامعه .ویژگی اساسی در نگاه
امام به تبلیغ ،نگاه نظاممند ایشان به
این موضوع است .بررسی نظریات امام

خمینی(ره) در خصوص تبلیغ حا کی از
آن اســت که ایشــان در خصوص تبلیغ
هــم بــه لحــاظ نظــری صاحــب ایدهاند
و نقطــه نظراتــی جــدی دارنــد و هم در
حوزه عملیاتی ،راهکارهایشــان بسیار
بــه متــن جامعــه و آنچــه اتفاق میافتد
توجه میکند .همچنین ایشان به این
نیــز بســنده ننمــوده و بــرای نشــاندن
درخــت تبلیــغ در جامعــه از یــک ســو با
روحانیت وارد گفتوگو شده و از سوی
دیگــر نهادســازی تبلیــغ را بهگون ـهای
جدی دنبال میکند .از این نظر ،ایشان
شخصیتی ویژه در مسئله تبلیغ دین به
شــمار میروند که متأســفانه این جنبه
از شخصیت ایشان امروزه کمتر بررسی
شده است.
بررسی اقــدامــات امــام خمینی(ره)
در خصوص تبلیغ دین را شاید بتوان
در سه سطح دستهبندی نمود؛

سطح اول؛ ایشان از یک سو بر مسئله
تأمیــن محتــوای تبلیــغ تأ کیــد دارنــد و
در آن از مســائلی همچــون لــزوم مجهــز
بــودن طلبــه بــه ســاح علم و شــناخت
اقتضائــات زمــان و مــکان و همچنیــن
شناخت مخاطب و ویژگیهای اخالقی
مورد نیاز یک طلبه ســخن گفتهاند.
ســطح دوم؛ ایشــان بــرای تبلیــغ دیــن
برنامه ارائه میدهند؛ اینکه طلبهها در
کــدام مقطــع چه بکننــد .چگونه تبلیغ
خود را اداره کنند .چگونه تبلیغشان را
با نیازهای جامعه و حکومت هماهنگ
نمایند و مســائلی از این دســت همگی
نشــانگر مدیریــت برنام ـهای ایشــان نیز
هست.

ســطح ســوم؛ ســطح زیرســاختی و یــا
ســختافزاری تبلیــغ اســت .ایشــان بــا
درک ایــن واقعیــت کــه تبلیــغ بایســتی
یــک دغدغــه بــرای طالب حوزه باشــد،
امــا در ایــن حــد به طلبــه ا کتفا ننموده
و دســت به ساختارســازی نیز میزند.
ساختارســازی بــرای تبلیــغ بــه معنــای
آن اســت کــه نظامــی از فعالیتهــای
هماهنگ شــده و گروهی از افرادی که
تحت قدرت و مدیریتی واحد قرار گیرند
تا اهداف مشترک محقق گردند .با این
توضیح ،ساختارمند نمودن تبلیغ امری
مهــم و ضــروری برای حوزههای علمیه
قلمداد شــده اســت و امام خمینی(ره)
با درک همین ضرورت اقدام به تأسیس
این نهادها مینمایند.

برنامههــای مرا کــز دیگر همچون صدا و
سیما ،رسانهها ،وزرات فرهنگ و ارشاد
و مرا کــز فرهنگــی دیگــر نیــز در خدمــت
عنصــر تبلیــغ دیــن قرار گیرد .چه اینکه
تمــام هــدف تشــکیل حکومــت ،فراهم
نمودن ســعادت دنیوی و آخرتی مردم
اســت که آن نیز در ســایه دین محقق
خواهد شد.

ن ـ ـ ـهـ ـ ــادسـ ـ ــازی حـ ــرک ـ ـتـ ــی بـ ـ ــرای
ساختارسازی تبلیغ

هرچنــد قبــل از انقــاب اســامی ایــران
زمزمههای شروع نهادی که به صورت
ویــژه عهــد هدار آمــوزش ،حمایــت و
هدایت طالب در مســئله تبلیغ باشــد،
امــا پــس انقــاب اســامی ،بنیانگــذار
انقالب اســامی نگاهی بســیار جامع را
در این خصوص برگزید که یکی از لوازم
آن ساختارســازی بــرای امــر تبلیــغ در
جامعه بود .ایشان از یک سو با تأسیس
نهادهــای تبلیغــی همچــون ســازمان
تبلیغــات اســامی ،دفتــر تبلیغــات
اســامی و ســتاد امــر بــه معــروف و نهی
از منکر ،به صورت مســتقیم دســت به
ســاختارمند نمــودن تبلیــغ میزننــد و
از ســوی دیگــر تــاش دارنــد تا محتوای

نهادهای تبلیغی و امروز

امــروزه شــجرههای طیب ـهای کــه امــام
خمینی(ره) نهالشان را در دوران حیات
خــود پایهریــزی نمــود ،ســهم عمــده و
اساســی در تبلیغ دین ایفا مینمایند.
از ایــن جهــت ایشــان همــواره خواهان
تکاپــوی تبلیــغ و نــو بــه نــو شــدن هــر
روزۀ آنهــا نیــز بودهانــد .به عنوان نمونه
میتــوان بــه ایــن واقعیــت اشــاره کــرد
کــه بــا وجــود انتقادهایــی که امــروزه به
عملکــرد نهادهــای تبلیغــی در کشــور
میشود ،اما هیچگاه نباید از این نکته
غافل شد که در صورت فقدان نهادی
مانند ســازمان تبلیغات اســامی با کار

ویژههایــی همچــون :سیاس ـتگذاری،
برنامهریــزی ،هدایــت ،ســازماندهی،
پشــتیبانی و نظــارت بــر تبلیغــات دینی
مردمی ،تالش در جهت احیا و اشــاعه
معــارف و فرهنــگ اســامی ،تأســیس
مرا كــز اطالعرســانی تخصصــی ،تبلیغــی
و دینی ،ســازماندهی و اعزام مبلغ به
داخل و خارج از كشور ،نظارت بر چاپ
و نشــر قرآن كریم و انجام فعالیتهای
قرآنــی و ...امــروزه معلــوم نبــود جریــان
تبلغ دین در کدام ســوی قرار داشــت.
خالصــه آنکــه بســط دیــن و نهادینــه
ســاختن ارز شهــا و باورهــای حــق
در جامعــه نیازمنــد داشــتن نگاهــی
تشــکیالتی بــه مســئله تبلیــغ اســت.
حضــرت امام(ره) با نگاهی به وضعیت
تشــکیالت حوزوی بــه ویژه تبلیغ دین
در گذشــته ،تــاش نمــود تــا بــا ترســیم
ســاختار تشــکیالتی برای نظــام تبلیغ،
ضریــب بهــرهوری از ایــن نظــام را بیش
از پیــش بــاال برنــد .ایشــان بــا نگاهــی
بــه تبلیــغ در گذشــته میفرماینــد« :در
قدیــم ،کســی بــه این فکــر نبود که چه
چیزهایی باشد و چه چیزهایی نباشد.
حرکــت در حوزههــا بود .حوزه کســی را
ّ
بــه عنــوان مبلــغ اعــزام نمیکــرد .البته
افــراد خودشــان برای تبلیــغ میرفتند،
ولــی حوزه کســی را نمیفرســتاد .اعزام
به خارج که در ذهنها نبود و هیچکس
هــم فکــر نمیکرد که امکان دارد کســی
را بــه خــارج فرســتاد ،ولــی بحمــداهلل
امروز در حوزهها این مسائل حل شده
است».
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بایـکمحور
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اظهــار نظــر در مــورد یــک پدیــده و یــا
یــک شــخص در ابتــدا هرچنــد ممکــن
اســت آســان باشــد ،امــا درواقــع یکــی از
پیچیدهتریــن مســائل اســت .از جملــه
افرادی که در جهان معاصر تحلیلهای
بســیاری از شــخصیت ایشــان صــورت
گرفته شده ،امام خمینی(ره) ،رهبر کبیر
انقالب اســامی اســت .تنوع تحلیلها،
کــه گاه تضــادی ماهــوی بــا یکدیگــر از
ایــن شــخصیت دارنــد ،ســبب شــده تــا
شخصیت ایشان آنگونه که باید و شاید
معرفــی نگــردد ،دغدغههایــش معلــوم
نشود ،نظام فکریاش تبیین نشود و تا
حدی در پیادهســازی الگوی مورد نظر
او کارشــکنی شــود .در چنین وضعیتی،
یکی از بهترین تحلیلها آن خواهد بود
کــه کلیدواژههــای اصلــی مــورد اســتفاده
ایشان در هر دوره زمانی مشخص و در
بســتر خاص خود تحلیل شــود .تحلیل

نظرات امام خمینی(ره) در بافت و زمینه
زمانی ،مکانی و از نظرگاه مواجههاش با
حتــر
مخاطبــان میتوانــد تصویــری صحی 
از چگونگی برخورد ایشان با موضوعات
مختلف ،نوع جهانبینی او ،نگرشها و
نظریههایش و به صورت کلی نمایاندن
او و زنده نگاه داشتنش است.
اندیشۀ تبلیغ دین

پیــش از هــر تحلیــل بایــد ایــن نکتــه را
مفــروض بداریــم کــه امــام خمینــی ابتــدا
یــک عالــم دیــن اســت .یعنــی بافــت
فکــری او بــر بســتر دیــن اســتوار اســت.
ً
خطــوط کل ـیاش دینــی اســت .طبیعتــا
ایشان جهتگیریها و موضعگیریهای
موردیاش نیز در چارچوب دین تعریف
خواهــد کــرد .امــام خمینــی متفکــری
آ کادمیــک نیســت کــه در دانشــگاه یــا
پژوهشگاهی دروس آ کادمیکی متداول
را فــرا گرفتــه باشــد و ســپس بخواهــد
بــر اســاس آن نظریهســازی نمایــد.
امــام خمینــی بیــش از هــر چیــز دیگــر،
اسالمشناس است و مشیاش بر اساس
اسالم است .پس آنچه در مواجهه امام
خمینی با محیط پیرامون خود اهمیت

دارد ،بیــان اندیشــۀ دینــی اســت .تمــام
تــاش امــام خمینــی نیــز بیــان همیــن
اندیشه است .پس بیراه نیست ا گر امام
خمینی را بزرگ مبلغ معاصر بنامیم.
اندیشــۀ تبلیغــی امــام خمینــی مبتنــی
بــر تبییــن و تفســیر از اســام و مقابلــه
بــا اندیش ـههای مخالــف اســام اســت.
بدیــن منظــور امــام خمینــی بــه عنــوان
یک اسالمشناس تراز ،ابتدا باید نظریه
اســام را عنوان نماید ،کاســتی نظریات
رقیــب را بنمایانــد و بــرای اندیشــۀ خــود
نظامســازی کنــد .حــال پــی بــردن بــه
چگونگــی ایــن کار نیازمنــد آن اســت کــه
نظریه تبلیغی امام خمینی و اقدامات او
بریده از بسترهای وقوعش نباشد ،بلکه
ً
کامــا در چارچــوب خــود تحلیــل شــود.
ایــن مســئله ،کاری جــدی و دامن ـهدار
را میطلبــد و نویســنده ادامــه آن را بــه
خواننــدۀ گرامــی وا میگــذارد .در ادامــه
تنهــا بــه برخــی مــوارد مؤثــر در اندیشــۀ
تبلیغــی امــام خمینــی اشــاره میشــود.
بدیهی است که برای هرکدام از مسائلی
که طرح میشود ،گزارهها و مآخذ تاریخی
زیادی وجود دارد که بضاعت این نوشتار
مجالی برای اشاره به آنها نمیدهد.

امام خمینی در دو عرصه

امــام خمینــی(ره) بــه عنــوان یــک
اسالمشــناس در عرصــه تبلیــغ دیــن را
میتــوان در دو حــوزۀ مشــخص تاریخــی
تحلیل نمود .یکی دورۀ پیش از انقالب
اســت و دیگــری دورۀ پــس از انقــاب.
بدیهــی اســت چگونگــی رفتــار تبلیغــی
امام و جهتگیریهای کلی و جزیی در
ً
هر یک از این دو بســتر کامال با یکدیگر
متفاوت است؛ هرچند که این دو برهه
زمانی از یک ریشــه برآمدهاند که همانا
دیــن و شناســاندن آن بــرای ســعادت
بشر است.
دورۀ اول :پیش از انقالب

در عرصه قبل از انقالب اسالمی ایران و
در زمان حکومت پهلوی ،امام خمینی
بــا چنــد اندیشــه مخالــف مواجــه اســت.
مهمترین اندیشه و جریان به سلطنت
وابســته اســت .اندیش ـهای کــه مــردم را
نادیده میانگارد و در عوض دیکتاتوری
را بــه جامعــه تزریــق مینمایــد .در ایــن
مقطــع زمانــی ،امــام خمینی تبلیغ خود
را بر اساس روشنگری تودهها و خواص
جامعــه بنــا مینهــد .تمــام همــت امــام
خمینی آن اســت که نشــان دهد کدام
حکومــت عــدل اســت و کــدام حکومــت
ظلم .کدام حکومت الهی است و مورد
تأییــد دیــن اســت و کــدام یــک مخالــف
دیــن .کــدام یــک ســعادت بــه ارمغــان
میآورد و کدام یک تباهی .پس بدیهی
است ا گر امام خمینی با کاپیتوالسیون
مخالفــت نمایــد؛ زیــرا ایشــان بــر اســاس
اندیشه دینی خود نمیتواند بپذیرد که
کافران بر مؤمنان مسلط باشند .از این

رو به مقابله جدی با آن پرداخته و آن
روشنگری معروف را صورت میدهد.
درســت در همین دوران ،امام خمینی
عــاوه بــر اندیشــه ســلطنتطلبی بــا
اندیش ـههای دیگر نیز درگیر اســت .یکی
از مهمترین آنها که از سوی حا کمیت آن
زمان نیز پشــتیبانی میشــد ،غربگرایی
بــود .امــام خمینــی همــواره بــر ایــن نکته
پافشــاری میکنــد کــه غربگرایــی بالیــی
است که پیش از مشروطه و پس از آن
ضربات مهلکی را به کشور وارد ساخته
اســت .از این رو میتوان بخش مهمی
از ســخنان امــام خمینــی را دفاعیــه و
نقد بر این جریان نیز قلمداد نمود .در
مقابل این اندیشه ،جریانی دیگر به نام
کمونیســم با انواع و اقســام گرایشهای
آن نیــز وجــود دارد .امــام خمینــی هــر دو
جریــان غربگــرا و شــرقگرا را بــه چالــش
میکشد و اندیشه و رفتارهای آنها را به
نقد میکند.
اندیشــه دیگــر ،اندیشــه ملیگراهــا
و پانایرانیس ـتها اســت .از آنجــا کــه
انســان موضــوع محــوری در اندیشــه
بنیانگذار انقالب اسالمی است ،اصالت
را به سعادت حقیقی انسان میدهد نه
رؤیاپردازی و باســتانگرایی .از این نظر
برخــی ســخنان و جهتگیریهایــی کــه
امــام خمینــی صــورت میدهــد ،در واقع
مقابله با چنین اندیشههایی است.
مقابلــه بــا فرقــۀ بهایــی نیــز از اقدامــات
دیگــر امــام خمینــی اســت .امام خمینی
به عنوان یک اسالمشناس آ گاه میداند
این اندیشه چه بر سر مردم خواهد آورد و
چه میزان آنها را از دین ناب و آموزههای
اصیل اسالمی دور خواهد ساخت .پس

عالوه بر مقابلۀ نظری ،به صورت جدی
در این زمینه ورود پیدا میکنند و با این
اندیشه نیز مقابله مینمایند ،بهگونهای
که حتی در مقطعی از گروههای مخالف
بهایی نیز پشتیبانی به عمل میآورند.
بستر دیگر فعالیت تبلیغی امام خمینی
در بافت قبل از انقالب که بسیار مهم،
جــدی و قابــل مطالعــه اســت ،مقابلــه بــا
روحانیت ناآ گاه ،وابسته و متحجر است.
همانهایی که اصل اسالم را وانهاده و
سرگرم تسویالت نفس هستند .در این
مسئله امام خمینی با چندین طیف به
صورت همزمان درگیرند؛ یکی روحانیت
ســنتی که حاضر نیســت از بئر و بالوعه
دست برداشته و به موضوعات اساسی
و مــورد نیــاز مــردم بپــردازد .گروهی دیگر
روحانیــت گوشهنشــیناند کــه راحتــی را
بــر انجــام رســالت حــوزوی خــود ترجیــح
دادهاند .دستۀ دیگر روحانیون متحجر
و دیننمایانی هستند که دین را وارونه
ً
به مردم نشان میدهند .دینی که کامال
منفعل و پوچ است ،از عهده هیچ کاری
بــر نمیآیــد .گروهــی دیگــر نیز متجددین
از روحانیــت هســتند کــه امــام خمینــی
در دورۀ پیش از انقالب با این گروه نیز
مقابله دارند.
در تحلیل اقدامات پیش از انقالب امام
خمینــی بــه عنــوان یــک مصلــح و مبلــغ
دیــن ،نبایــد بــه اقدامــات ســلبی امــام
خمینی بسنده نمود؛ بلکه جریانهای
موافق و همچنین جریانهای همسو با
امام نیز باید در تحلیل وارد شوند .امام
خمینی در پیش از انقالب همواره سعی
دارد تا با گروههای دینی جامعه ارتباط
داشــته باشــد .از هیئتهــای مذهبــی
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گرفتــه تــا متدینیــن ،همــه بهگون ـهای از
اندیشههای امام خمینی بهره میبرند.
در ایــن خصــوص امــام خمینــی تــاش
کردنــد از گروههایــی هماننــد فداییــان
اســام کــه همراســتایی کلــی بــا اندیشــۀ
ایشــان داشــتند حمایــت نماینــد .از
دیگر اقدامات امام در پیش از انقالب،
ارتباطگیری با جامعه دانشگاهی است.
همچنیــن ایشــان برنامــه ویــژهای بــرای
روحانیــت مبــارز و مهمتــر از آن تربیــت
و بهکارگیــری طــاب ،فضــا و همافزایــی
با دیگر مراجع دارند که میتوان از آنها
بــه عنــوان ســرداران ســپاه تبلیغــی امــام
یاد نمود.
دوره دوم :بعد از انقالب
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با وقوع انقالب اســامی ،اقدامات امام
خمینی را باز میتوان در دو حوزۀ مقابله
بــا اندیش ـههای مخالــف و حمایــت از
اندیشه موافق ردیابی نمود .تفاوت دوره
دوم با دورۀ پیش از انقالب آن بود که
امــام در ایــن دوره بــرای ساختارســازی
آزادی عمــل پیــدا کــرده بودنــد .یعنــی بــا
به ثمر نشستن تالشهای ایشان ،حال
این امکان فراهم بود تا تبلیغ دین ،به
صورت منســجم و ســازمان یافته شــده
صورت پذیرد .بدیهی است برای تحلیل
هرچه بهتر این دوره باید دوره پیش را
بــه درســتی درک نمــود و ایــن مقطــع را
تکامل اندیشه پیشین امام در بستری
متفاوت ارزیابی نمود.
امام خمینی در این دوره ،همانند دوره
قبــل از انقــاب ،اندیش ـههای مخالفــی
دارد .عــد های ســلطنتطلب هنــوز
در ایــران وجــود دارنــد کــه عالقمنــد بــه

بازگشــت نظــام ســابقاند .عــده دیگــری
هســتند کــه در قالبهــای مختلــف بــا
نظــام مقابلــه میکننــد؛ نظیــر اندیشــه
مجاهدین خلق و حزب دموکرات .عده
دیگری روشنفکرهای غربزده هستند
همچون لیبرالها که سعی دارند تا زمام
جامعه را به دست گیرند .دسته دیگر،
همان روحانیونی است که یا متجددند
و یا به دام تحجر گرفتار.
تحلیل طیفهای متنوع از این مخالفان
و مقابله با آنها یکی از عرصههای مهم و
طالیی در بررسی شخصیت تبلیغی امام
خمینی است .امام خمینی هرگز از اسالم
کوتاه نمیآید .از مردم نیز همچنین .نه
یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش .اما
نکتــه حایــز اهمیــت در ایــن خصــوص،
بررسی رفتار دینی امام خمینی است که
آن نیز خود تجلی اسالمشناسی ایشان
است .هرچند ایشان با سعه صدر بسیار
با این گروهها مدارا میکنند ،اما هیچگاه
از خط قرمزهایی که دین مشخص کرده
کوتــاه نیامــده و حتــی حاضــر میشــوند
بهتریــن شــا گردان خــود را بــه دلیــل دور
شدن از خط اسالم اصیل کنار گذارند.
در کنــار تمــام ایــن موانــع داخلــی ،بســتر
دیگــری کــه در تحلیــل اندیشــۀ تبلیغــی
امــام خمینــی مؤثــر اســت ،مشــکالت و
فشــارهای بیرونــی اســت .یکــی از ایــن
مشکالت جنگ هشتساله است .این
بســیار مهــم اســت کــه بافــت ســخنان
امــام خمینــی بریــده از متــن آن روز
دیــده نشــده و تقطیــع نگــردد .مشــکل
دیگر در این برهه ،دشــمنی با اســتکبار
ً
جهانــی و مشــخصا آمریــکا اســت .امــام
خمینــی بــر اســاس اندیشــه اســامی بــا

ظلم و نمادهای شیطانیاش به مبارزه
برمیخیــزد .در اندیشــه امــام خمینــی،
سعادت حقیقی مردم دال مرکزی است
کــه آن هــم جــز در پرتــو تعالیــم اســامی
قابــل دس ـتیابی نمیباشــد .از ایــن رو
ایشان با استکبار و استضعاف نمیتواند
کنــار بیایــد و بــا از بیــن رفتــن حکومــت
شاهنشــاهی ،اولویــت اول در کشــور را
مقابلــه بــا اســتکبار جهانــی و حمایــت از
مظلومــان قلمــداد میکننــد کــه تــداوم
رسالت انبیا است .امام خمینی در کنار
این مسائل ،گفتمانسازی بینالمللی را
نیــز بــه خوبــی انجــام میدهــد و با عطف
توجه گروههای مختلف رهاییبخش در
سراسر جهان ،با تبیین گفتمان اسالمی
برای آنها در جای مناسب از این گروهها
حمایت میکنند.
امام چه کرد؟

امــام خمینــی در تمــام عمــر خــود یــک
مبلــغ بــود .در تمــام عمــر گرانقدر خود
تــاش کــرد تــا دیــن را اقامــه نماید .ا گر
ســخنرانی کــرد ،بــرای دیــن بــود .ا گــر
مصاحبه کرد ،برای دین بود .ا گر نظام
تشکیل داد نیز برای اقامه دین و اسالم
در جامعــه بــود .ســپاه امــام خمینــی
مــردم و تودههــا بودنــد .همانهایــی
کــه تحــت والیــت او دعوتــش را لبیــک
گفتند .امام هیچگاه سپاهش را از میان
گروههــای مخالــف اســام انتخاب نکرد
و ســر ســوزنی با آنها مماشــات ننمود.
امــام خمینــی به ُم ّر اســام عمل نمود.
برای اسالم قدم برداشت و برای اسالم
زیســت .امام خمینی(ره) نمونه اعالی
یک مبلغ واقعی اســام بود.

عینک حقیقتبینی
خرافات ،پدیدۀ پیچیدهای است که با چشم غیرمسلح ،نه متولی و نه مدافعی دارد .اما هنگامی که
ِ
و زندگی مبتنی بر منطق معنوی بر چشم انسان قرار میگیرد ،نیروهای مرموزی را پیرمون خود میبینی که دستگاههای
کوچک اما فعال تولید خرافهاند .پرونده خرافه این شماره «شبستان» به سازوکار خرافه ،خرافهسازی و مبارزه با خرافه
در جامعه نگاهی کوتاه انداخته اســت.

قرآنآسیبشناسیمیکند.

ریشههاوعواملخرافهگراییازنظرقرآنکریم
اشکان دانش
کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

پرونده
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مقدمه
چــرا انســان بــه ســوی خرافــه متمایــل
میشود؟ تا به حال به این سؤال فکر
ً
کردهاید؟ اصال خرافه و علت ،دو واژهی
متضاد با هم هستند؛ مگر نه؟ مگر نه
ایــن اســت کــه خرافهگرایــان حوصل ـهی
علــت و معلــول را ندارنــد؟ پــس چگونــه
میتــوان علــت گرایــش فــرد بــه خرافه را
دریافــت؟ قــرآن کریــم کــه یکــی از ارکان
هدایت انسان است ،به خرافه نگاهی
جــدی داشــته و در آیــات متعــددی ،بــا
برشــمردن علــل ایجــاد و ظهــور آن ،در
اثر چنین آفاتی
حقیقت زمینههای رفع ِ
را از جامعه ارائه میدهد .آنچه در ادامه
خواهید خواند ،نگاه توحیدی عقالنی
قــرآن بــه یکــی از زمینههــای انحــراف
جوامع است.
 .1ظن و گمان
ریش ـهی اصلــی خرافهگرایــی در توهــم،
خیال و ظن است .خداوند در این باره
َ ُ
ٌ
قالــوا هـ ِـذ ِه َأ ْن َعـ ٌ
ـام َو َحـ ْـرث
میفرمایــد« :و
ّ
َ
ِح ْج ٌر َ
الی ْط َع ُمها إل َم ْن نشـ ُـاء ِب َز ْع ِم ِه ْم َو
ْ
ُ
الیذک ُر َ
ـام ُح ّر َمـ ْـت ُظ ُه ُورهــا َو ْأنعـ ٌ
ْأنعـ ٌ
ـام َ
ون
ِ
ََْ َ ْ ً ََ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
زیهم ِبما
ْاس َم ِ
اهلل علیها اف ِتراء علی ِه سیج ِ
ُ
کانوا َی ْف َت ُر َ
ون1؛ از روى پندار گفتند اینها

چهارپایان و کش ـتزاران ممنوع اســت.
هیــچ کــس جــز آنکــه ما بخواهیم ،نباید
از آنها بخورد و اینها چهارپایانىست
که سوارشدنشــان حرام اســت و اینها
چهارپایانىســت کــه نــام خــدا را بــر آنها
یــاد نکننــد ،بــه خــدا افتــرا مىبندنــد و
بهزودى به کیفر افترایى که مىبستهاند،
جزایشان را خواهد داد».
خداونــد ریش ـهی ایــن حکــم جاهلــی و
ایــن حــرام و حــال ســاختگی مشــرکان
را بــه ِ«ب َز ْع ِم ِهـ ْـم» اســتناد میدهــد کــه
معنــای آن را بــه پنــدار 2تفســیر کردهانــد
کــه میتــوان آن را همــان ظــن و گمــان و
گفتاری همراه با شک و تردید دانست.
بسیاری از آیات قرآن کریم به مسئلهی
پیــروی از ظــن و ارتبــاط آن بــا انحرافــات
ُ
فکــری ،پرداختــه اســت؛ ماننــد« :یــا ّأی َها
َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ ً َ َّ ّ َّ
الذین آمنوا اجت ِنبوا کثیرا ِمن الظ ِن إن
َب ْع َض َّالظ ّن ْإث ٌم َو َ
الت َج َّس ُســوا َو َ
الی ْغ َت ْب
ِ
َُ
ً
ُ
ُ
َب ْع ُضکـ ْـم َب ْعضــا ُأی ِحـ ُّـب َأح ُدکـ ْـم ْأن َیــأ کل
َ
َ َّ
َ ْ ً َ َ ْ ُ ُ ُ َ َّ ُ
أخیه میتا فک ِرهتموه واتقوا اهلل إن
ل ْح َم ِ
ْ
َ
َ
اهلل َت َّو ٌاب َر ٌ
حیم »3و َ«و ما َی ّت ِب ُع أ ک َث ُر ُه ْم
َ
َ َْ ّ َ ْ ً
ً
َ
َ
ّ
َ
ْ
ّإل ظ ّنا ّإن الظ ّن ُ
الیغنی ِمن الح ِق شیئا
ُ
َّإن َ
اهلل َعلیـ ٌـم بمــا َی ْف َعلــون »4و ْ
«إن ِهـ َـی
ِ
ُُ
ّ ْ ٌ َ
ْ
ـماء َسـ ّـم ْی ُت ُموها أن ُتـ ْـم َو آباؤ کـ ْـم مــا
إل أسـ
ْ َ َّ ُ َ ّ
ْ ُ ْ
ْ ََ
ُ
طان إن یت ِبعون إل
أنزل اهلل ِبها ِمن سل ٍ

َّالظ َّن َو ما َت ْه َوى ْال ْن ُف ُس َو َل َق ْد َ
جاء ُه ْم
ْ
ِم ْن َر ّ ِب ِه ُم ال ُه َدى».5

 .2جهل و نادانی
خداوند متعال ،ریش ـهی انواع و اقســام
بتپرستی را  -که از بزرگترین خرافات
و عقایــد موهــوم اســت ،جهــل و نادانــی
معرفــی و مــا را بــه عبرتآمــوزی دعــوت
کرده است .وقتی بنیاسرائیل از چنگال
فرعون نجات یافتند و از دریا به سالمت
گذشــتند ،در مســیر با جمعیتی برخورد
کردنــد کــه مشــغول بتپرســتی بودنــد.
بــا دیــدن ایــن صحنــه ،رو بــه حضــرت
موســی(ع) کــرده ،از او تقاضــا کردنــد کــه
بــرای آنهــا هــم بتــی بــرای پرســتش قرار
دهــد .حضــرت فرمــود« :شــما جمعیتــی
جاهل هستید».6
نادانــی ،مهمتریــن و اصلیتریــن علــت
پذیــرش و گســترش خرافــات بــوده و
ریشهی بسیاری از خرافات را در گذشته
و حال باید در آن جستوجو کرد .آفت
جهــل ،درد بیدرمــان اســت .در روایتــی
آمده که حضرت عیسی(ع) را در حال فرار
دیده و پرسیدند« :از چه فرار میکنید؟»
فرمــود« :از جاهــل!» گفتنــد« :شــما بــا
نفس الهی خود مرده را زنده کرده ،جان

دوباره میخشید؛ آیا نمیتوانید نادانی
افــراد را درمــان کنیــد؟» فرمــود« :نــه ،از
درمانــش ناتوانــم؛ بنابرایــن بــرای نجــات
خود فرار میکنم»!7

 .3تقلیدهای کورکورانه و پیروی از
سنت گذشتگان
گاهی ،خرافهای چنان رواج پیدا میکند
کــه ا گــر افــرادی بــه آن عمــل نکننــد،
احساس میشود جرم و خطایی انجام
دادهاند و خطر و ضرری برایشان پیش
ً
میآیــد؛ مثــا در برخــی از جاهــا ،ریختــن
خون قربانی به اتومبیل نو چنان رسم
شده که ا گر کسی برخالف آن عمل کند،
فکر میکنند این شخص بد میآورد.
دیــن مبیــن اســام و قــرآن کریــم ،بــرای
مبــارزه بــا پیرویهــای جاهالنــه و بیفکر
و تأمــل ،بارهــا و بارهــا اعــام کردهانــد که
مال ک صحت عملی ،پذیرش عمومی و
اســتقبال ا کثریــت جامعــه نیســت؛ بلکــه
گاه پیش میآید ،بیشتر افراد جامعه راه
اشتباه را میپیمایند و پیروی و همراهی
ما با آنها ،خطا و اشتباهی بزرگ است.8
قــرآن کریــم در اینبــاره میفرمایــد«َ :و
َ
ْ ََ ُ ُ
َ َ
اهلل قالــوا
إذا قیــل ل ُهـ ُـم ّات ِب ُعــوا مــا أنــزل
َ
َ
ْ
َ
آباءنــا َأولـ ْـو َ
َبـ ْـل َن َّتبـ ُـع مــا ألف ْینــا َعل ْیـ ِـه َ
کان
ِ

ُ
الی ْه َتـ ُـد َ
الی ْع ِق ُلـ َ
ـون َشـ ْـی ًئا َو َ
آباؤ ُهـ ْـم َ
ون ؛
و چــون بــه ایشــان گفتــه شــود ،از آنچــه
خــدا نــازل کــرده پیروى کنید ،مىگویند
نــه ،مــا تنهــا آن را پیــروى مىکنیــم کــه
پدران خود را بر آن یافتیم .آیا ا گر پدران
ایشــان عقــل نمىداشــتند و هیچچیــز
نمىفهمیدند و راه بهجایى نمىبردند،
باز هم پیرویشان مىکردند؟»
9

 .4باور به چیزی بدون برهان
قــرآن کریــم بــر برهــان و اســتدالل بســیار
تأ کیــد و تمــام مخالفــان را بــه اقامــه
برهــان دعــوت کــرده اســت .ایــن منطــق
برهانطلبــی قــرآن ،حکایــت از محتــوای
قوی و غنی آن دارد؛ زیرا ســعی میکند
بــا مخالفــان خــود نیــز برخــورد منطقــی
داشــته باشــد .چگونه ممکن اســت که
از دیگــران مطالب ـهی برهــان کنــد و خود
بــه آن بیاعتنــا باشــد .آیــات قــرآن کریم،
مملو از استدال لهای منطقی و براهین
علمیست که در سطوح مختلف ،برای
مســائل گونا گــون بیــان شــده اســت.
اهمیــت و عظمــت برهانطلبــی قــرآن
کریم ،هنگامی آشکارتر میشود که توجه
کنیــم اســام در محیطــی پــر از خرافــات

بیپایــه و اســاس و مســائل غیرمنطقــی
ظهــور کــرد؛ بنابرایــن ا گــر عملــی برخالف
برهــان و اســتدالل باشــد ،خــود ســبب
پذیــرش خرافهگرایــی اســت .قــرآن کریــم
ّ
در ایــن زمینــه میفرمایــدْ :
«إن ِهـ َـی إل
ْ ََ
ُُ
ْ ٌ َ
ْ
ْ
ماء َس ّم ْی ُت ُموها أن ُت ْم َو آباؤ کم ما أنزل
أس
ْ ُ ْ
ْ َ َّ ُ َ ّ َّ َّ
طان إن یت ِبعون إل الظن
ل
س
ن
م
ها
ب
اهلل
ُ ِ ِ
ٍ
ْ
َ
َو مــا َت ْهـ َـوى ال ْن ُفـ ُـس َو ل َقـ ْـد َ
جاء ُهـ ْـم ِمـ ْـن
ْ
َر ّ ِب ِه ُم ال ُه َدى».10

پینوشتها
 .1انعام.138 ،
 .2مـکارم شـیرازی ،ناصـر ()1377؛ تفسـیر
نمونـه ،تهـران :دارالکتـب االسلامیه ،ج ،5
ص .455
 .3حجرات.12 ،
 .4یونس.36 ،
 .5حج.23 ،
 .6ر.ک :اعراف.138 ،
 .7مفید ،ج  ،1ص .221
 .8ر.ک :زخـرف 21 ،و  ،22اعـراف ،آیـات  70و
 173و هود 62 ،و .87
 .9بقره.170 ،
 .10نجم .23 ،ایشان رفتنی خواهند بود.
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مقدمه
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا بشــر بــه
خرافــه گرایــش پیــدا میکنــد ،پاسـ ِـخ
ســادهای نیســت؛ چرا کــه از منظرهــای
مختلفــی میتــوان بــه ایــن موضــوع
پرداخــت و گفــت کــه چــه کســانی و از
چــه جوامعــی ،بــا چــه ویژگیهــای روانی
و در برابر چه موقعیتهایی ،میتوانند
به خرافه گرایش داشــته باشــند و تمام
این متغیرهای وابسته ،میتوانند پاسخ
به سؤال باال را دچار تغییرات متعددی
کنند .در ادامه ،سعی میشود تا با تبیین
مبانی خرافهگرایی ،پاسخی نسبی به این
سؤال داده شود.
مبانی خرافهگرایی
م ــب ــن ــای اص ــل ــی خ ـــ ــرافـ ـهگ ــرای ــی و
خـرافهپردازی ،عبارت است از:
 .1قشریگری؛

 .2راززدایی؛
ت خود
 .3روندگریزی (که در بطن و ذا 
به نحوی خودآ گاه و ناخودآ گاه ،صریح یا
ضـمنی ،انـکار عـقل ،شر ع و عرف است).

قشریگری
اولین مبنا از مبانی رواج خرافه در جامعه،
قشریگریسـت .منظور از قشـریگری،
جمـود و تعصـب بـر ظواهـر ،یعنـی ظاهـر
امور و صـورت حـقایق اسـت که موجب
ی حقیقت
میشود فرد با توقف بر پوست ه 
و امتناع از گذر و گذار از قشر بهسوی باطن
حقیقت ،مـوجب بدفهمی و زمینهساز
تکساختیشـدن خـود را فراهـم کنـد.
قشـریگری ،ریشـه در خامـی ذهـن و
ناپروردگـی اندیشـهی کسـانی دارد کــه
مــیکوشند معـارف و حقایـق هسـتی
را در قالـب تنـگ و محـدود فهمهـای
قاصر خود ،مــحدود و مــحصور ســازند.

راززدایی
خرافه ،دلیل اصلی یک پدیده را نادیده
میگیــرد تــا آن را ســاده کنــد؛ بــه عبــارت
دیگــر از آن راززدایــی میکنــد .مــراد از
راززدایــی ،گرایــش بــه ایــن امــر اســت ک ـه
امور عالم از جمله دین و مـعارف دیـنی،
مانند امری طبیعی نگریســته و رد پای
ه ـ ر امــر مــاورای طبیعــی در آنهــا محــو
شـــود .جالــب اســت کــه بدانیــد  ،میــان
دو قطب قشریگری و راززدایی ،ارتباط
ی برقرار اســت .گرایش
ی و مســتمر 
نهان 
بــه قشــر امــور و حقایــق ب ــه راززدایـــی از
آنان مـــنجر شد ه و برعکس ،راززدایی و
ع عادی،
تبدیل حقایق باطنی ب ه وقای 
ی میانجامد.
ب ه قـشریگر 
روندگریزی
مؤ لفــهی ســو م خر ا فهگر ا یــی ،
ت ک ه گاه در قالب اندیشه
روندگریزیس 

دریـــافت منســجم و عــادی حـــوادث،
وجـههی همت قرار میگیرد.1

بــه رد و طــرد قانــون عمومـ ِـی علیــت یـــا
نـــادیدهگرفتن و یــا اســتثناپذیری آن
میپــردازد .روندگریــزی در بســیاری از
اوقات ،برانگیخت ه از کهنهپرستی افراطی
ی تخیلیاســت؛ البتــه اینجــا
و آرزوپــرور 
هم مواجههی قشری با علیت مد نظر
است؛ چرا که مـواجهه بـا قانون عمومی
ت و سرکشــی در برابر روند طـــبیعی
علی 
امـــور عـــالم ،در طــول تاریــخ اندیش ـهی
آدمیان ،در متفکران نظاممند فـلسفی
ی دارد و در
ی فراوان ـ 
ی نمونههــا 
و عـــلم 
ن ظهور ادیان ،رشد یافته
ل گونا گو 
اشکا 
است.

الف) نمونههایی از اندیشهورزی بر
مدار روندگریزی
ِ
مثالهای گونا گونی را برای روندگریزی
میتوان در تاریخ اندیشه نام برد .مورد
اول ،مواجه ـهی انتقــادی «غـــزالی» در
کـتاب «مقاصد الفالسفه» با قانون عـلیت
ن آن بـه جـریان روانشناختی
و فـروکاست 
ب حـوادث
عادت اذهان  ،ب ه توالی و ترت 
ن بر یکدیگر اســت .در تاریخ تفکر
جـــها 
غــرب هــم ،نقدهای«هیــوم» بــر علیــت،

نمونههای برجســتهی روندســتیزی به
شــمار مـ ـیآیند .هـــمچنین تقریــر اصــل
عــد م قطعیــت«هایزنبــرگ» در ســـدهی
ت را وارد
بیستم ،جریان مواجه ه بـ ا عـلی 
مرحلهی نوینی کرد.

ب) روندگریزی و معجزه
دربارهی اسـتثناپذیری نـیز ،میتوان به
ظهور معجزهها به دست پیامبران الهی
اشاره کرد که خواسته یـ ا نـاخواسته  ،را ه را
برای مواجهه با قـانون عـلیت گـشودهاند.
ی پیـامبران  ،هـموار ه ذهن
انبو ه معجز ه 
آدمی را به خـود مـشغول داشته و امکان
تغییر علمی و حتی تعمیم آنها بهمثابه
قانونهــای ناشــناخته جهــان را فراهــم
ّ
کـــرده اســـت .درواقــع علیــت ،طبیعــی
ل اســـت؛ در نـــتیجه ایــن
و جهانشــمو 
قـوانین ،نـقضپذیر و اسـتثنا دارند .ا گر
در روندگرایــی ،پایـ ـهی تفســیر حــوادث
عالم بر قوانین شناخته یا ناشناختهی
طبیعــی اســتوار اســت ،در اعجازگرایــی
تعمیــم یافتــه کـــه نـــام خرافهگرا ی ـی
برازنــدهی آن اســت ،غیرطبیعیکــردن
امـــور طـــبیعی و بـــرهمزدن ســـامانهی

ج) روندگریزی و گرایش انسان به
آرزوها
روندگر یــزی ،همچنیــن گاه بهدلیــل
گرایش انسان به آمال و آرزوها ،کوشش
ن و امکانپذی ر مـعرفیکـردن ایـن
در جها 
آرزوهاست که از ایدهآلگرایی معتدل تا
تخیلگرایی افـراطی را شـامل مـیشود .در
ایـدهآلگرایی مـعتدل ،آدمـی آرمانهای
کوچــک و بــزرگ خــود را از طریــق اعتقــاد
بــه جریانهــای مؤث ـر در زندگ ـیاش،
دســتر سپذیر میدانــد .ســتار هبینی
(طالعبینــی) در انــواع هنــدی ،چینــی،
سر خپوســتی و ،...کنار دیگر شــیوهای
غیرعملی مانند فالبینی و فالگیری در
ف خود،
هـمهی اشکال متنوع و مختل 
ی بهظاهر مؤثر
از جملهی این جریانها 
در زندگی بشر تلقی میشوند .رازگونگی
افال ک و آسمانها ،زایش فزایندهای در
حــول خرافــات بــه ثمــر داده و رفتهرفتــه
اعتقــاد بــه نیروهــای مرمــوز ســـتارگان و
تو
نـقش قاطع و مسلم آنها در سرنوش 
زندگی حال و آیندهی آدمیان ،به شکل
خرافهی طالعبینی و ستارهبینی درآمده
که گاه با اصطالح تنجیم  -در برابر نجوم
یا ستارهشناسی یا اختر فیزیک  -از آن
یاد میشود.
امـــا ت ــخیلگرایی افراط ـی ،در کســانی
کار را تــا بــه آنجــا کشــانده اســت کــه از
ً
روشهــای نامرســوم و احیانــا نامقبــول
و مطــرود در تالشانــد ،آمــال و آرزوهــای
خفتــه و نهفت ـهی خویــش را جام ـهی
تحقق بپوشـند .نـمونهی شاخص چنین
ن در جـنبشهای
ی را میتوا 
جریانهای 
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بـ ـهاصطالح نوپدیــد دینــی و عرفانــی
مشــاهده کــرد .ایــن قبیــل جنبشهــا،
طیــف وســیعی از جریانهــای معنــوی
یــا معنا گــرای دینــی و عرفانــی را شـــامل
میشود که از حدود سال  1988میالدی
ل یـــافتند .ایــن جریانهــا کـــه
ظهــور فعــا 
بـیشتر در آفریقا ،ژاپن و هند نشو و نما
یافتهانــد ،شــامل جریانهایــی از قبیــل
طریقــت دل یــوگای آنانــدا مــارگا ،ایمــان
بهایــی ،باالســای بابــا ،بــدن مســیح،
جنبش کاریزماتیک ،فرزندان خدا ،تعبد
مســتقیم ،آ کانــکار ،هیتلریســم باطنــی،
بــازوی خــدا ،طـــریقت خـــلسه ،طریــق
دســت چپــی ،جنبــش روح مقــدس و
دههــا فرقــه و تشــکل دیگــر اســت .هــر
یــک از ای ـن جریانهــا  -بــه مقتضــای
تعالیم و اهداف نظری و عملی خویش
 میکوشــند بــه طریقــی ،راه را بــرایســعادت و دس ـتیابی آدمیــان بــه
کامیابــی ،مـــوفقیت و آرمـــانهایشان
بگشایند و در ایـن راه ،از هر دستآویزی
(مثبت ی ا منفی و موافق با طبع آدمی یا
مخالف با آن) بهره میگیرند؛ لذا اغلب
صرفنظر از ایدهی کـــلی مثبت و قابل
قبول سعادتمندی بشر و کامیابی وی
در زندگی زمینی  -که در بعضی از ایـن

ج ــریانه ا اه ــمیت ویژه مییابد  -راه و
روش تأمین چنین ســعادتی و تضمین
چنــان کامیابــی ،بهشــدت مخــدوش و
خرافهآمیز است.2

نتیجه
شــناخت انگیزههــای تولیــد خرافــه کــه
همان منابع خرافات در جامعه هستند،
میتواند موجبات کورکردن این روزنهی
تعقلستیز را فراهم کند .ا گر اندیشمندان
و اهالی فکر و منطق جامعهای دربارهی
ایــن مهــم بیتفــاوت باشــند ،طولــی
نخواهــد کشــید کــه اصیلتریــن باورهــا
و اصولیتریــن بایدهــای زیســتن در آن
جامعــه ،در معــرض تهدیــد قــرار گیرنــد
و چنیــن رونــدی ،حرکــت آن جامعــه
بهســوی ســعادت و کمــال را متوقــف
خواهد کرد .اینکه قشریگرایی چگونه
در جامعــه بــه عمقگرایــی بدلشــود و
اینکــه چگونــه بایــد بــا تعقــل ،فرآینــد
راززدایــی از پدیدههــای غریــب زندگــی
بشــر صــورت پذیــرد و در نهایــت نــگاه
سیســتماتیک و روندمحــوری ،چگونــه
میتواند جای روندگریزی را در جامعه پر
کند ،مسیر دشواریست که با شناخت
خرافه ،میتوان آن را پیمود و این مهم،

میتواند از سوی کسانی صورت بپذیرد
کــه خــود در چنــگال خرافــات خفیــف
گرفتــار نباشــند تــا جامعــه را از چال ـهی
خراف ـهای برهاننــد و در چــاه خراف ـهای
دیگر رها کنند .برای خرافهزدایی ،باید
ذهـ ِـن یکدســت داشــت و مواجه ـهی
ســلیقهای بــا خرافــه ،روندیســت کــه
شاید ما در دویست سال اخیر ،آن را به
تکرار پیمودهایم و نتیجهای اسفنا کتر از
آنچه پیش از مبارزه و تقابل در جامعه
رواج داشت ،برای ما به بار آورده است.

پینوشتها
 .۱نصراللهـی ،صفـورا (پاییـز )1388؛ «خرافه و
خرافهگرایـی» ،پژوهشنامـهی ؟؟؟؟؟؟ ،ش
 ،41ص .221
 .۲وکیلـی ،هـادی (پاییـز )1385؛
«خرافهپـردازی :خاسـتگاه و نقـد آن»،
مجلهی نقد کتاب ،ش  ،40صص .91 – 86

پیامآو ِر منطقهای معنوی
نگاهی به منونههای مبارزهی
پیامرب و امئه با خرافه
و بیان چرایی موضوع
پیمان حیدری خوانساری
مقدمه
بسیاری در سدههای اخیر  -بهویژه پس
از رنسانس در غرب  -تالش کردهاند تا
ادیان را منابع خرافه در جوامع معرفی
کننــد .آنــان بهانههــای کافــی کــه نه ،اما
بهانههــای الزم را هــم در اختیــار دارنــد.
فســاد در آموزههای کلیســا ،کشــیشها،
کنیسهها ،خاخامها و ...و واپسماندگی
پیشرفت
افکار منتسب به ادیان در عصر
ِ
روزمــرهی تکنولــوژی و علــم و درنهایــت،
عــدم تفکیــک ســنتها بــا آموزههــای
دینی ،از جمله بهانههایی هســتند که
تالش میکنند ،دین را مترادف با منبع
پاسخ به
خرافهپرا کنی معرفی کنند .برای ِ
این شبهه ،در این یادداشت نگاهی به
خرافهستیزی پیامبر اسالم 9و ائمهی
اطهــار ،:بهصــورت گــذرا انداختهایــم
که نشاندهندهی باورهای توحیدی و
عقلمحور آموزههای دین ،در اندیشهی
مردمان جوامع بدویست؛ جوامعی که
ب ه اسم از میان رفتهاند و شاید به رسم،
هنوز در جهان مدرن امتداد دارند.1

پرونده

ستاره و مرگ و زندگی
بزرگترین کاری که حضرت ّ
محمد،9
در رشــد افــکار عمومــی و اعتــای فکــری
جامع ـهی عــرب انجــام داد ،القــای
اندیشــه و برقــراری صحیــح رابطههــا
بــوده اســت .او هرگــز اجــازه نم ـیداد کــه
پندار جایگزین حقیقت شود .در روایت
آمده که شبی رسول خدا ،9با جمعی
از اصحاب در نقطهای نشســته بودند.
نا گهان ستارهای دنبالهدار ،درخشیدن
گرفــت و پــس از طــی فاصل ـهای خامــوش
شــد .حضــرت رو بــه حاضــران کــرده و
پرسیدند« :در گذشته (ایام جاهلیت)،
دربارهی چنین حادثهای چه عقیدهای
داشــتید؟» پاســخ دادنــد« :چنیــن
حادثهای را نشان تولد مولودی عظیم
یا مرگ شخصیتی بزرگ میدانستیم».
حضرت فرمودند« :این حادثهی فلکی،
نه به مرگ کســی مربوط اســت و نه به
زندگی کسی».2

کسوف خورشید در مرگ ابراهیم
ِ
پیامبــر ا کــرم ،9پســری بهنــام ابراهیــم
داشــت و بســیار بــه او عالقهمنــد بــود.
وی در هجدهماهگــی از دنیــا رفــت .آن
حضــرت کــه کانــون مهــر و عاطفــه بــود،
در غم ازدس ـتدادن فرزندش بهشــدت
متأثر شــد ،اشــک ریخت و فرمود« :ای
ابراهیم! دل میسوزد و اشک میریزد.
ما محزونیم بهخاطر تو؛ ولی هرگز خالف
رضای پروردگار چیزی نمیگوییم!» تمام
مسلمین همدردی میکردند و بهدلیل
حزنــی کــه بــر دل آن حضــرت نشســته،
ً
متأثــر بودنــد .اتفاقــا همــان روز کســوف
شد و خورشید گرفت .مسلمین گفتند
کــه گرفتــن خورشــید ،نوعــی ارتبــاط و
هماهنگی عالم باال بوده اســت با عالم
پایین و رسول ا کرم .9این حرف میان
مردم مدینه شایع شد و حتی سبب شد
که عقیده و ایمان مردم به پیامبر خدا
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بیشــتر شــود؛ ولی ایشــان نمیخواســت
از جهــل مــردم و نقط ـهی ضعفــی کــه بــر
آنان حا کم اســت برای هدایت و ارشــاد
مردم اســتفاده کند؛ بلکه هدفش رشــد
و آ گاهــی جامعــه بــود .قــرآن مجیــد نیــز
دستور داده است«ُ :ا ْد ُع إلی َسبیل َر ّب َ
ک
ِ ِ
ْ
ْ َ ْ
ب ْال ِح َ
جادل ُه ْم
کمة َو ال َم ْو ِعظ ِة ال َح َس َن ِة َو ِ
ِ َّ
َ
ِبالتی ِهی ا ْح َس ُن3؛ مردم را بهسوی راه
پــروردگارت بــا حکمــت و موعظــه دعوت
کــن ».پــس بــاالی منبــر رفتــه ،مــردم را
َّ َّ
الشـ ْـم َس
آ گاه کرد و چنین فرمود« :إن
آیات ِ َ ْ
َ َْ َ َ َ
ریان ِب ْأم ِر ِه
تان ِم ْن ِ
اهلل یج ِ
و القمر آی ِ
َ
َ
ُ َْ
فان ِل َم ْو ِت َأح ٍد َو ال
ُم
طیعان له الینک ِس ِ
ِ
َ
4
ِلحیا ِتــه ؛ خورشــید و مــاه ،نشــانهای از
نشانههای خدا هستند که به امر خدا
در گردشاند ،فرمانبردار اویند و با مرگ
کسی نمیگیرند.
بنابراین پیامبرا کرم 9با این بیان خود،
در برابر احساسات تند و بیمورد مردم
ســکوت نکــرد و حاضــر نشــد از اشــتباه
آنان در راه هدفش استفاده نماید؛ زیرا
بهخوبی میدانست که اسالم ،نیازی به
روشهای توأم با جهل و خرافات ندارد.

پرونده
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در مقابــل تطیــر ،تفــأل (فــال
نیك) مطرح است و در روایات،
فــال نیــك نهتنهــا مــورد نهــی و
ســرزنش واقــع نشــده ،بلكــه بــه
آن توصیــه نیــز شــده اســت .در
ََّ
حدیــث نبــوی آمــده« :تفألــوا
َ َ
ِبالخیـ ِـر ت ِجـ ُـدوه؛ فــال نیك بزنید
و آن را بیابید».

شومی طالع
باورها ،چیزهایی نیستند كه فقط درون
كاس ـهی ســر آدمــی قــرار داشــته باشــند؛
بلكــه نیروهایــی هســتند كــه رفتارهــای
مــا را نیــز تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد .ا گــر
تعــداد قاب ـل توجهــی از مــردم ایمــان
راســخ داشــته باشــند كــه چهارشــنبهی
آخــر هــر مــاه روز نحسیســت ،همیــن
اعتقــاد ممكــن اســت در آن روز خــاص،
در رفتار آنان اثر بگذارد و آنها را مردد،
س و مضطــرب ســازد؛ در نتیجــه
حســا 

ممكــن اســت ایــن روحیــات ،باعــث بروز
تصادفات بیشتر رانندگی در آن روز گردد؛
ی كــه باالرفتــن میــزان تصــادف
در حال ـ 
رانندگی در این روز ،درواقع پیآمدهای
چنیــن عقیدهایســت .چنیــن فرآینـ ِـد
علــت و معلول ـیای را در روانشناســی،
ً
اصطالحــا «پیشگویــی خودكامبخــش»
نامیدهاند .5از جمله شایعترین خرافاتی
که در طبقهی عادات و آداب اجتماعی
میگنجــد و میــان اعــراب شــایع بــوده و
هنــوز هــم در بســیاری از جوامــع وجــود
دارد ،میتــوان بــه فــال نیــک و بــد (تفأل
و تطیر) ،آویختن اشیای گونا گون برای
جلوگیری از چش ـمزخم ،ســعد و نحس
ایــام (خوشیمنــی و بدیمنــی روزهــا)،
ف کارها پس از عطسه با عنوان صبر
توق 
و آتشافــروزی بــرای بــارش باران ،اشــاره
کرد .در كلمات پیامبر اســام ،9طیره
و شومی بیاساس معرفی شده است.6
در فرمایشــی آمــده اســت«ُ :ر ِف َعــت َعــن
ُ َّ َ َ
تی ّالط َیرۀ7؛ در امت من ،فال بد زدن
ام
وجود ندارد ».شدیدترین تعبیری كه آن
حضرت برای دورماندن از فال بد به كار
َ
گرفته ،این كالم معروف است«َ :من َر ّد ُته
َ
َ ََ
حاج ِتـ ِـه فقــد أشـ َـر َك8؛ كســی
ّالطیـ َـر ُه ِمــن
كــه فــال بــد ،او را از بــرآوردن نیازهایــش
بــازدارد ،شــرك ورزیــده اســت ».بــر ایــن
اســاس طیــره ،در ذات خــود چیــزی
نیســت و بــا بیاعتنایــی میتــوان از شـ ّـر
آن مصون ماند؛ چون فال بد ،تأثیرات
ن ترتیــب،
روانــی ســوئی دربــردارد و بدی ـ 
كسی كه به فال بد و امور نحس معتقد
باشــد ،زندگــی را بــر خــود دشــوار نمــوده،
همواره منتظر عواقب آن اســت .پیامبر
اســام ،9نادیــده انگاشــتن فــال بــد را

راهكاری پیشنهاد میكند و میفرماید:
«وقتــی فــال بــد زدی ،بگــذر و چــون
گمــان بــردی ،براســاس آن داوری مكــن
و آنگاه كه حسد بردی ،تجاوز مكن».9
ن دلیــل آن حضــرت ،تــوكل به خدا
همی ـ 
را چارهی نهایی میداند که در صورت
توكل ،تأثیر امور به خداوند نسبت داده
میشود و فرد ،تنها او را مؤثر میداند؛ لذا
دیگر فال بد ،دل انسانهای سادهلوح
را نمیلرزانــد .بــاز هــم رســول خــدا9
فرمــوده اســت« :خداونــد اثــر فــال بــد را
بــا تــوكل از میــان میبــرد »9و در جــای
دیگر میفرماید« :كفارهی فال بد زدن،
توكل به خداست ».10ایشان دورماندن
از اندیش ـههای خرافــی را در قالــب دعــا
مطرح نموده و فرموده اســت« :خدایا!
هیچ نحوستی نیست ،مگر نحوستی كه
تــو بخواهــی و هیــچ خیــری نیســت ،مگــر
خیــری كــه تــو بخواهــی و هیــچ خدایــی
جــز تــو نیســت و كســی جــز تــو ،نیكیهــا
را محقــق نمیكنــد و بدیهــا را از بیــن
نمیبرد و توانی ،جز خداوند بلندمرتبه
و بزرگ نیست».11
در مقابل تطیر ،تفأل (فال نیك) مطرح
است و در روایات ،فال نیك نهتنها مورد
نهی و سرزنش واقع نشده ،بلكه به آن
توصیه نیز شده است .در حدیث نبوی
ََّ
َ
یر َت ِج ُدوه12؛ فال نیك
آمده« :تفألوا ِبالخ ِ
بزنیــد و آن را بیابیــد ».ســیرهی عملــی
پیامبر اسالم 9نیز ،مؤید دیگری بر این
موضوع اســت .در روایات بســیاری وارد
شــده كــه آن حضــرت ،فــال نیــك میزده
اســت .در جریــان برخــورد مســلمانان بــا
كفــار مكــه در ســرزمین حدیبیــه ،وقتــی
ل بن عمرو»
نمایندهی كفار بهنام «سهی 

َ
نــزد ایشــان آمــد ،حضــرت فرمــود« :قــد
ُُ
ََ َ ُ
أمركم13؛ بهراســتی که کار
َسـ ّـهل َعلیكم
بر شما آسان شد!»

زخم چشم شور
ِ
عــرب جاهلــی ،بــرای در امــان مانــدن از
آزار ارواح خبیثه و جنون و چشمزخم،
آویز هها یــی از اســتخوان مــردگان،
سنگهای جادویی و پارچههای آلوده
بــه كثافــات میآویختنــد .14بدینترتیب
بــرای آویزههــای جادویــی اثــر مافــوق
طبیعــی قائــل بودنــد و آنهــا را در هم ـه
حــال ،بــا خــود داشــتند .پیامبــر گرام ـی
اســام ،9ایــن امــر را بیاثــر دانســته،
اذهــان بیخبــران را آ گاه ســاخته و راه
صحیــح را بــه آنــان نشــان میدادنــد .آن
حضرت از سر شفقت به پدران و مادران
تذكر داده ،میفرمودند« :این آویزههای
بیاثر را از بچهها دور سازید و آنها را با
این قالدهها به رنج میفكنید .15حضرت
سپس آنها را برای عالج بیماریها به
داروهای سودمند راهنمایی میكردند.
پیامبــر گرامــی عــاوه بــر انــكار تأثیــرات
جادویی و مافوق طبیعی این اشیا ،آنها
را با روح خداپرســتی ناســازگار دانســته،
یكــرد .16میــان
معــادل شــرك معرفــی م 
جاهلیــت ،كاربــرد اشــیای جادویــی بــه
همینجا ختم نمیشد .آنان رشتههای
زه را بر گردن و پیشانی اسبان و شتران
میآویختنــد و معتقــد بودنــد کــه ایــن
عمــل ،در حفــظ ایــن حیوانــات در برابــر
ارواح خبیثــه و چش ـمزخم  -بهویــژه
هنــگام غارتگــری و حملــه بــه دشــمن -
مؤثر است .17در روایاتی ،مبارزهی پیامبر
ا كــرم 9بــا ایــن خرافــه ،بهصورت جدی

مطرح شده است« .جابر انصاری» از آن
حضرت نقل میكند« :پیشانی اسبان به
خیــر و بركــت گــره خــورده و بــه صاحبــان
خود هرگونه كمكی میرسانند؛ آنها را
افســار كنیــد و اوتــار نیاویزیــد ».18یكــی از
اصحــاب میگویــد کــه بــا آن حضــرت در
سفر بودیم .بین راه فرستادهای از طرف
پیامبر این حكم را ابالغ كرد« :بر گردن
شــتران شــما ،وتــر یــا زه نباشــد؛ آنهــا را
ل گرامی
ن ترتیب رسو 
پاره كنید ».19بدی 
اســام ،9افــكار و اندیش ـههای خرافــی
را اصــاح نمــوده ،اصحابــش را بــه ســوی
پذیرش واقعیتها سوق داده است.
عرب جاهلی برای دفع چش ـمزخم ،به
یبــرده اســت.
خراف ـهی دیگــری پنــاه م 
آنــان هــرگاه تعــداد شترانشــان بــه صــد
نفر میرسید ،برای دفع اثر چشمزخم،
چشم یكی از شتران نر را كور میساختند
و ا گر عدد شتران به هزار نفر میرسید،
هــر دو چشــم یكــی از شــتران نــر را كــور
میساختند .این خرافه كه از سر جهل
صورت میگرفت ،جز اذیت و آزار حیوان
ثمری نداشــت؛ لذا در آموزههای دینی
هرگونــه آزاررســانی بــه حیــوان ممنــوع
ی اســام9
گردیــده اســت .پیامبــر گرام ـ 
میفرمایــد« :بســتن ریســمان ســخت
بــر گــردن حیــوان و ســوراخكردن بینــی
و ســیخزدن بــه او در اســام نهــی شــده
است».20
البتــه قــدرت چشــم ا مــروزه میــان
دانشــمندان هــم تأییــد شــده اســت و
پیامبر هم در مبارزه با خرافههای ناشی
از اعتقــاد بــه ایــن قــدرت ،وجــود چنیــن
عاملــی را انــکار نمیکنــد؛ امــا راه مقابلــه
با آن را  -بهجای خرافهی آویزانکردن
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عــرب جاهلــی ،بــرای در امــان
مانــدن از آزار ار واح خبیثــه و
جنون و چشمزخم ،آویزههایی
از استخوان مردگان ،سنگهای
جادویی و پارچههای آلوده به
كثافات میآویختند.

پرونده

مهــره ،حیــوانآزاری و غیــره  -دعا کــردن
میدانســت .در روایــات آمــده اســت
ل خــدا ،9بــرای امامحســن و
کــه رســو 
امامحســین« ،8رقیــه» گرفــت و ایــن
دعا را خواند« :شما را به تمام كلمات و
اسمای حسنای خداوند  -از شر مرگ،
حیوانات موذی و هر چشم بد و حسود،
آنگاه كه حسد ورزد  -میسپارم».21

را نمیدهد؛ از این جهت هم تا همیشه،
در صف مقدم مبارزه با خرافات است.

پینوشتها
 .۱نـوری ،یحیـی؛ اسلام و عقایـد و آراء بشـری
یا جاهلیت و اسالم ،چاپ ششم ،ص .۵۴۱
 .۲جعفری ،دکتر سیدمحمدمهدی؛ نهضت
بیدارگری در جهان اسالم ،صص .33 - 31
 .۳نحل.125 ،

کتابتبلیغدین
شماره51

58

نتیجه
در مقدمه ذکر شد که ادیان در معرض
اتهام خرافهپرا کنی هســتند؛ اما نگاهی
به تاریخ و سیرهی پیامبر اسالم ،9به
هر محقق منصفی میآموزد که ایشــان
نخواســتند حتــی از نقــاط ضعــف مــردم
براى هدایت آنان اســتفاده كنند؛ بلکه
تــاش کردنــد تــا از علــم و معرفــت بــرای
رشد جامعه و افراد بهره ببرند .قرآن نیز
به ایشان دستور میداد که مردم را به
راه پــروردگار ،بــا حكمــت (دالیــل عقلــى)
و انــدرز نیكــو دعــوت كنــد و بــا بهتریــن
روش با آنان به بحث و مجادله بپردازد؛
بر همین اســاس اســام اجازه نمیدهد
که با مبانی دین بازی شود .این مکتب
آسمانی جلوی خرافات ،قرعهانداختن،
ایجــاد ارتبــاط بیــن قضایــای بیدلیــل و
بیمبنــا ،مراجعــات نادرســت بــه افــراد
و سرکیس ـهکردن دیگــران ،میایســتد و
اجازهی اینگونه ســوء اســتفاده از دین

 .۴مجلسـی؛ بحاراالنـوار ،ج  ،۸۸ص ،۱۵۵
ح .12
 .۵کلینی؛ الکافی ،ج  ،3ص .208
 .۶جاهـودا ،گوسـتاو()1363؛ روانشناسـی
خرافـات ،مترجم محمدتقـی براهنی ،تهران:
نشر نو ،ص .14
 .۷متقـی هنـدی ،عالءالدیـن علـی(2005م)؛
كنزالعمـال ،ح  ،28552عمـان :بیـتاالفـكار
الدولیه.
 .۸صـدوق(1389ق)؛ خصـال ،ص،417
تصحیح علیا كبر غفاری.
 .۹متقی هندی؛ همان ،ح .2858
ّ .۱۰
حرانـی ،حسـن بـن شـعبه(1398ق)؛
تحـف العقـول عـن الرسـول ،ص ،50تهـران:
كتابفروشی اسالمیه.
 .۱۱حـر عاملـی(1391ق)؛ وسـائلالشـیعۀ إلـی
تحصیـل مسـائل الشـریعه ،ج  ،15ص ،584
تحقیـق عبدالرحیـم ربانـی شـیرازی ،بیـروت:
داراحیاء التراث العربی.
 .۱۲كلینـی(1404ق)؛ الكافی ،ج  ،4ص ،285

تصحیـح علیا كبـر غفـاری ،تهـران :دارالكتـب
االسالمیه.
ی بـن ابراهیم(1404ق)؛ تفسـیر
 .۱۳قمـی ،علـ 
القمـی ،ج  ،2ص  ،340تصحیـح سـیدطیب
جزایری ،قم :مؤسسهی دارالكتاب.
 .۱۴متقی هندی؛ همان ،ح .30149
 .۱۵نـوری ،میرزاحسـین(1408ق)؛ مسـتدرك
الوسـائل ،ص  ،483بیـروت :مؤسسـهی آل
البیت الحیاء التراث.
 .۱۶بخـاری ،محمـد بـن اسـماعیل(1410ق)؛
الجامـع الصحیـح ،ج  ،5ص  ،2156دمشـق:
الیمامه.
 .۱۷ر.ك:طریحـی ،فخرالدیـن(1395ق)؛
مجمعالبحرین ،ج  ،6ص  ،22تهران :مكتبة
المرتضویـه و ابنحنبـل ،احمـد(1389ق) و
المسـند ،ج  ،3بابالرقـیو التمائـم ،بیـروت:
دار صادر.
 .۱۸نوری؛ همان ،ص .491
 .۱۹زمخشـری ،محمـود بـن عمـر(1417ق)؛
الفائـق فـی غریـب الحدیـث ،ج  ،4ص ،40
بیـروت :دارالفكـر؛ بخـاری ،همـان ،ج  ،2ص
.1094
 .۲۰نـوری ،میرزاحسـین؛ همـان ،ج  ،16ص
.106
 .۲۱طبرسـی ،فضـل بـن حسـن(1408ق)؛
ع البیـان فـی تفسـیر القـرآن ،ج  ،10ص
مجمـ 
 ،866تصحیـح رسـول محالتـی و یـزدی
طباطبایی ،بیروت :دارالمعرفه.

خرافهســتیزی بــا تــک مضرابهــای

شما و مؤسسه بهداشت معنوی

مخالفتهــای احساســی امکانپذیــر

بـ ــه ع ـ ـنـ ــوان یــک ــی از رصــدکــنــنــدگــان

نخواهــد بــود .ایــن روزهــا خرافــه بــه
نحوی در جامعه ایران گسترش یافته
اســت کــه بــرای مقابلــه بــا آن بایــد
تمــام موجودیــت آموزشــی و معنــوی
جامعه را به صف کرد .حجتاالسالم
محسن یوسفی کیا ،معاون پژوهشی
مؤسســه پژوهشــی بهداشــت معنوی
و معنویتهــای نوظهــور در گفتوگــو
بــا نشــریه شبســتان ،بــه تحلیــل قــرار
گرفتن صف پیچیده تفکر خرافهگرایی
و خرافهبــاوری در میــان معــارف
نامســتحکم دینــی پرداختــه اســت کــه
در ادامه آن را خواهید خواند.

وضعیت رواج خرافه در جامعه ایران،
خرافهگرایی در جامعه ایران را چگونه
ارزیابی میکنید؟

البته من یک اصالحیه به ســؤال شــما
اضافــه کنــم ،اینکه ما به صورت خاص
در حــوزه معنویــت و ادعاهــای معنــوی
بیشتر متمرکز هستیم و از این زاویه به
معضالت فرهنگی جامعه نگاه میکنیم.
ولــی بــه هر صــورت از آن جایی که این
موضــوع بــا خرافهگرایــی هــم بــه نوعــی
ً
رابطــه دارد و اساســا انحرافــات فکــری
و فرهنگــی ریشــههای مشــترکی دارنــد،
میتوانیم انشاءاهلل بحث خوبی داشته
باشیم .وضعیت خرافه و مسائلی چون

گرایــش جامعــه بــه عرفانهــای نوظهور
ً
و ...در جامعه ما ،متأسفانه اصال خوب
نیســت .دلیل اصلی نامناســب بودنش
ایــن اســت کــه متأســفانه در کشــور مــا
نهاد رصدگر و دیدهبانی که بخواهد به
صــورت تخصصــی خرافــه را رصد کند و
آمــاری ارائــه بدهد ،وجــود ندارد .ما در
وضعیــت مبــارزه فرهنگی هســتیم و در
میــدان جنــگ بایــد دیدهبانــی در نظــر
گرفتــه شــود تــا تحــرکات دشــمن رصــد
شــود ،در غیــر ایــن صــورت غفلتــی رخ
میدهــد و دشــمن بــه شکســت شــما
نزدیکتــر خواهــد شــد .از ایــن جهــت
مــن بــه ضــرس قاطــع بایــد بگویــم کــه
بــه صــورت آمــاری ا گــر چــه نمیتوانیــم
بگوییــم چــه اتفاقــی در حــال رخ دادن

پرونده
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به کوشش  :مهدی رزاقی طالقانی

اســت ،امــا اینقــدر میتوانیــم بگوییــم
کــه بــه صــورت کلــی جریانــات انحرافی
در کشــور ما رو به گســترش اســت ،و در
موضــوع خرافــه هم بــه صورت خاصتر
میتوانیم بگوییم که جامعه ما در حال
خرافهپذیرتر شدن است.
این نکته قابل توجه نیست که با
اینکه ما نسبت به دهههای گذشته
جامعه تحصیلکردهتری داریم ،اما باز
در حال خرافهپذیرتر شدن هستیم؟
پرونده
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بلــه ،ا گــر به دنبال دالیــل خرافهپذیرتر
شدن جامعه باشیم ،این سؤال بسیار
کلیــدی میشــود .مــن ا گــر بخواهــم
مهمتریــن دلیــل خرافهپذیرتــر شــدن
جامعــه را بــه صــورت کوتــاه ذ کــر کنــم،
میبایســت بــه موضــوع نظام آموزشــی
کشور اشاره کنم.
متأســفانه سیســتم آموزشــی ما افراد را
پرسشــگر ،نقاد و متفکر بار نمیآورد؛ تا
فــرد هــر موضوعی را بــه راحتی نپذیرد.
ا گر قرار باشــد که ما مســئله خرافات و
بهطور کلی انحرافات در حوزه معنویت
را کنترل و حل کنیم ،باید در گام اول
در نظــام آموزشــی و در نــگاه معلمیــن
مــا تغییراتــی ایجــاد شــود و تــا ایــن گام
برداشــته نشــود ،به نظر میرســد نباید
امیــد زیــادی بــرای حــل ایــن مضــات
داشته باشیم.
آی ــا مـشـکـ ِـل ع ــدم پـ ــرورش ف ــرد با

روحیه نقادی و پرسشگری ،در نظام
آم ــوزش تحصیلی و رسـمــی ،در نظام
تربیت دیـنــی جامعه هــم وج ــود دارد
و آیــا پــرسـشگــری دیـنــی هــم میتواند

پادزهری بر ترویج خرافه باشد؟

تربیــت دینــی افــراد جامعــه از خانــواده
ً
آغــاز میشــود ،طبیعتــا پــدر و مــادری
که در فضای مذمت پرسشــگری رشــد
ً
یافتهانــد ،قطعــا آنهــا هــم نمیتواننــد
فرزندانشــان را پرسشگر بار بیاورند.
بیایید از خانواده عبور بکنیم و برسیم
ً
بــه نهادهــای مشــخصا دینــی مثــل
حوزههــای علمیــه ،و مجامعــی کــه بــه
نحــوی در مســیر تربیــت و رشــد دینــی
افــراد جامعــه گام برمیدارنــد ،در ایــن
ً
نهادهــا هــم اساســا عــزم جــدی بــرای
ایــن موضــوع وجود نــدارد و در بهترین
حالــت میشــود گفــت که شــاید خرافه
ترویــج نشــود ،امــا خب عزمی هم برای
اشاعه خرافه وجود ندارد .یعنی ممکن
ّ
ً
اســت حــاال مثــا یــک منبــری و مبلغی
بــه شــخصه احســاس بکند کــه باید به
ایــن موضــوع بپــردازد و دغدغه داشــته
باشــد ،ولــی ایــن هی ـچگاه یــک جریــان
نیست و آثار جریانسازی را هم به طبع
نخواهد داشت.
حاال یک گام به جلوتر بیاییم به نظرم،
ً
اساسا خود حوزه برای مبلغین خود تا
چــه حــد ایــن موضوع را طــرح میکند،
هر ساله قبل از ماه محرم و ماه مبارک
رمضان مبلغینی به سراسر کشور اعزام
ً
میشــوند و معموال جلســاتی برای آنها
گذاشــته میشــود و موضوعاتــی طــرح
ً
میشــود .خب بروید و ببینید واقعا در
ده ســال اخیر ،در این جلســات به چه
میــزان موضــوع خرافــه و خرافهزدایــی
از جامعــه را محــور مباحــث خــود قــرار
دادهانــد و اندیشــمندی از حــوزه آمــده
اســت و طالب را نســبت به آسیبهای

خرافــات ،خرافــات موجــود در جامعــه
و روشهــای مقابلــه بــا آنهــا آ گاه کــرده
است.
آیــا منشور یــا شــیــوهنــام ـهای بــرای
مــبــارزه بــا خــرافــات بــر اس ــاس مبانی
قــرآنــی و روای ــی در طــول ایــن سالها
تدوین شده است؟

نه ،چنین چیزی وجود خارجی ندارد.
بایــد در ایــن بخش دقت کنیم؛ چرا که
بحث روش مقابله یکی از کلیدیترین
بحثها است .ما گاهی فکر میکنیم که
ً
خب االن مثال ما در جامعه معضلی به
نام عرفانهای نوظهور را داریم .آقایان
طلبهها شــما حواستان را جمع کنید
کــه االن عرفانهــای نوظهــور در حــال
آسیب زدن به دینداری مردم هستند.
خــب حواسمــان را جمع کنیم که چه
ً
کار کنیــم؟ مــن مثــا بــروم بــاالی منبــر
بنشینم و بگویم آی مردم ،عرفانهای
نوظهــور خیلی خطرنا ک هســتند ،یک
وقــت جــذب اینهــا نشــوید ،بعــد هــم
البد فکر میکنیم که ما این را گفتیم و
مردم جذب نمیشــوند .به این شــکل
نیست .خیلی موضوع پیچدهتر از این
ً
حرفهــا اســت که مــا بخواهیم لزوما با
القاء مســتقیم مردم را بر حذر بداریم.
ب ــا ت ــوج ــه ب ــه عـ ــدم رصـ ــد دق ـیــق
خرافات در جامعه ایران ،ا گر بخواهیم
بــا همین نگاه غیر مسلح بــه اقسام
مختلف خــرافــه در جامعه بپردازیم،
چــنــد گــونــه و دســتــه خــرافــه در ای ــران
رواج دارد؟

در حوزه خرافات ،یکی از مشکالتی که

بــه نظــر میآید ،همیــن تعریف خرافه و
دســتهبندی خرافــه اســت .بــرای مثال
ایــن عــدم تعریــف ،بــه خرافهانگاری در
جامعه میانجامد که یک مقدار جنبه
ً
برچســب و انــگ دارد و ایــن معمــوال از
ناحیــه نخبــگان و خــواص جامعــه بــه
باورهای عامه اطالق میشود؛ باورهایی
از عامه که پشتوانه فکری خاصی برای
آن وجود ندارد .حاال بر این اساس ا گر
بخواهیم گونهشناسی بکنیم ،میشود
گفــت کــه برخــی از خرافات رنگ و بوی
دینی دارند ،چون اطالق خرافه دینی،
شاید تعبیر دقیقی نباشد؛ چرا که دین
خرافــه ایجــاد نمیکند ،ولی منظور این
است :خرافهای است که با ظاهر دینی
و دینگرایانه رواج مییابد و تلقی عامه
این است که این یک عمل دینی است
و از دین جوشــیده است.
دسته دوم خرافاتی هستند که رنگ و
بــوی دینــی (حداقل در ظاهر) ندارند و
ً
گاهی وقتها با شــکل و شــمایل نسبتا
علمی سعی میکنند خودشان را مطرح
ً
کننــد؛ مثــا چنــد ســال پیــش آقــای
شــاهین فرهنــگ ،موضــوع «شــهادت
آب» را بــه صــورت خیلی پررنگ مطرح
کردنــد .خــب ایــن یــک حرفــی بــود که
پشــتوانه علمــی نداشــت ،یــک کســی
ً
صرفــا آمــده بــود یــک ادعایــی را مطرح
ً
کــرده بــود ،اصــا کارشــناس هــم نبــود،
الکی به او دکتر و پرفسور و این حرفها
میگفتنــد ،منتهــا بــرای عامــه جامعــه
جذاب بود و سنخیت خیلی کمی هم
بــا برخــی مفاهیــم دینــی مــا داشــت و
در نهایــت هــم از چشــم جامعــه بــدون
جوابــی از ســمت علمــای دینــی افتــاد.

بــه هرحــال خرافههایــی از ایــن دســت
به ظاهر علمی هســتند ،ولی نمیشــود
پشــتوانه مشــخصی برای آنها داشت.
علمنمــا هســتند ،به قــول امروزیها به
آنها میگویند « »so sinceیعنی شبهه
علم هستند ،سعی میکنند خودشان را
علمی جلوه بدهند ولی علمی نیستند،
این هم میشــود گفت که دســتهای از
خرافات هستند.
در ارائــه دیــن ،فرهنگ و سنتها

ایــن جهــت معتقدیــم کــه آن هــم علم
است برخالف برخی رویکردهای غربی،
عقلگرایــی هــم همین جور ،عقلگرایی
هم ا گر به نحو اعتدالی و به نحو منطقی
در جامعــه گســترش پیــدا کند ،باز یک
راهکاری است برای مقابله با خرافات.
در واقــع اینگونــه میتوانیــم بگوییــم
آن با گهــا و آن روزنههایــی کــه شــما
میفرماییــد ،میتوانــد در واقــع هــم به
عنــوان روزنــه ارزیابــی بکنیــم و هــم بــه
عنوان راهکار.

در جامعه ممکن است روزنهها (با گ)
هایی وجــود داشته باشند که خرافه

یعنی افراطیگرایی در حقیقت ،در

از آن روزن ـههــا تولید شــود ،شما این

گرایش یا دوری از علم و عقل هر دو

فرضیه را چگونه تحلیل میکنید؟

خرافهزا هستند؟

بله ،صحیح است .برای مثال آنجایی
کــه مــا در تبلیــغ و ترویج معارف دینی،
از عقلگرایــی اعتدالــی (نــه عقلگرایــی
افراطــی) فاصلــه گرفتیــم ،زمینــه رشــد
خرافات در جامعه گسترش یافت ،و به
همین ترتیب آنجایی که از علمگرایی
اعتدالی فاصله گرفتیم ،باز به دام خرافه
افتادیــم .به نظر میرســد مــا دو راهکار
مهــم را بایــد بــرای مقابلــه بــا خرافــات
ســرلوحه کارمــان قــرار بدهیــم؛ یکــی
عقلگرایــی اعتدالــی و یکــی علمگرایــی
اعتدالــی( ،علمگرا یــی کــه میگوییــم
آن وقــت بایــد حواسمــان باشــد کــه
ً
مقصودمــان از علــم لزومــا علــم تجربــی
نیســت) .مــا از آنجایــی کــه منابــع
معرفتی را فراتر از علم تجربی میدانیم
و برای وحی هم یک منشــأ و پشــتوانه
معرفتــی قائــل هســتیم و معتقدیــم که
آنچه از حقیقت وحی میجوشــد ،یک
واقعیتــی را در عالــم بیــان میکنــد .از

افراطیگرایــی در حــوزه عقلســتیزی و
افراطیگرایــی در حــوزه علمگرایــی ،بــه
نحــو مطلــق این هــر دو میتواند زمینه
خرافه را ایجاد بکند .به عنوان مثال ا گر
ما در حوزه عقلگرایی کوتاهی کنیم ،آن
وقت ممکن است برخی از چیزهایی که
به ظاهر به یک پشــتوانه دینی ضعیف
هم دارند اما مخالف صریح عقل است،
یــک امــر دینــی تلقــی بشــود .بنابراین،
مــا از ایــن حیث احتیــاج داریم که یک
ارزیابــی منظوم ـهای ،بــه تعبیــر بزرگانی
مثــل آی ـتاهلل جوادی آملــی عقلگرایی
در پرتو وحی را در مبانی دینی داشــته
باشیم.
به نظر شما خرافات با جغرافیا هم
نسبتی دارد و صعب یــا سهل بــودن
زیــســت و زنــدگــی آدم ــی در جغرافیای
گــونــا گــون آی ــا مــنــجــر بــه گــرایــش او به
سمت خرافه میشود؟

پرونده
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در واقــع ایــن موضــوع نیــاز بــه پژوهش
ً
مســتقل دارد .یعنــی نمیدانــم واقعا تا
حــاال روی آن دقــت نکــرده بــودم کــه
چنین چیزی میتواند باشد یا نه .باید
ً
ببینیــم مثــا آیا بین روســتاییان داخل
کوهســتان خرافه بیشــتر جریان دارد یا
تــوی کویرنشــینها .مــن خیلی تفاوت
قابل توجهی را احساس نمیکنم .البته
تفــاوت محیــط شــهری و روســتایی در
رواج خرافــه تأثیرگــذار اســت ،اما پاســخ
به ســؤال شما را نمیدانم.
پرونده

آیــا رواج خــرافــه در جامعه ایــران
تــوســط یــک نـظــام فـکــری و رســان ـهای
منسجم ص ــورت مـیپــذیــرد یــا اینها
برخواسته از همان خألهای موجود
در عرصههای فرهنگ و دین و سنت

کتابتبلیغدین
شماره51

62

است؟

فکر میکنم باز رد یا پذیرش این فرضیه
نیــاز بــه کار میدانــی و پژوهشــی دارد
کــه ببینیــم کــه به یک نقاط مشــخصی
میرســیم یــا نــه .ولــی شــاید بتوانیــم
بگوییم که بعضی از رویکردها خودشان
ّ
ً
مولــد خرافــه هســتند .مثــا برخــی از
رویکردهای ما در تبلیغ دین ،خودش
ً
فضای تولید خرافه را باال میبرد ،مثال
وقتی یک مبلغ به یک موضوعی که در
مبانی دینی صاحب پنج درجه اهمیت
است ،نود و پنج درجه اهمیت بدهد.
محصــول و نتیجــه چنیــن فرآینــدی
چیســت؟ این اســت که یک تصویر به
تعبیــری کاریکاتــوری از معارف دینی به
جامعــه ارائــه میشــود .مثالــش را مــن
غیر مســتقیم میگویم؛ برای یک شــب
خاص در صدا و سیما گفته میشود که

این شب ،دوازده رکعت نماز ،بین نماز
مغرب و عشاء دارد که به لحاظ اعتبار
ســندی روی ایــن توصیه نمیشــود به
قطعیت رسید؛ چرا که برخی از راویانش
ً
ً
علنا جاعل حدیث هستند ،اصال کذاب
هســتند .منتهــی چــرا مــا در برابــر ایــن
موضــوع نمیایســتیم؟ بــه خاطر اینکه
مــا یــک قاعده در فقهمان تحت عنوان
تســامح در ادلــه ســنن داریــم .یعنــی
شــما در مســتحبات و مکروهات خیلی
ســختگیری ســندی نکنید .حاال یک
روایتی هم هســت ولو ســندش ضعیف
اســت ،ایــن کــه نمیخواهد کار خاصی
بکنــد ،میخواهــد یک مســتحبی با آن
ثابت بشود یا یک مکروهی ،حاال اینکه
ً
امشب مثال دوازده رکعت نماز بخواند،
(البته داخل پرانتز عرض کنم که رویکرد
غالب فقهای ما در حال رفتن به سمت
عدم پذیرش این ســندها اســت) به هر
صــورت خرافــه که یک دفعه از زیر بوته
درنمیآید ،یک زمینههایی وجود دارد،
یــک خألهایــی ،یــک شــکافهایی در
دین و فرهنگ و سنت ارائه شده وجود
دارد که خرافهخیز اســت.
ً
فـ ــسـ ــاد مـ ــالـ ــی هـ ــم ع ــم ــوم ــا در
روزن ـههــایــی کــه قــانــون وج ــود ن ــدارد
رخنه میکند.

احســنت ،بــه نظــر میآیــد آنجایی که
مــا خــأ را ایجــاد میکنیــم یــا نــه یــک
حرفــی را میزنیــم کــه آن حــرف خیلــی
پشــتوانه محکمــی نــدارد ،آن وقت فرد
دیگــری میآیــد و از ایــن حــرف ضعیف
سوءاستفاده میکند و خرافه یا بدعتی
ایجاد میشود.

ً
مثــا چنــد وقــت پیــش میشــنیدیم
کــه خانمــی روش خاصــی بــرای قرائــت
ً
ســورههای قــرآن مطــرح میکــرد ،مثــا
امروز روز بیستم ماه است ،سوره بیستم
قرآن ،آیه بیستم آن را میخوانیم .خب
میگوییــم ایــن را از کجــا آوردی؟ خــب
چه اشــکالی دارد؟ از نظر شــما اشــکالی
دارد ایــن کار؟ مــن دلــم میخواهــد روز
بیســتم ...خــب روز بیســت و پنجــم
است ،سوره بیست و پنجم ،آیه بیست
و پنجم .بعد خب ظاهرش این را ممکن
است بگوید اشکالی ندارد .یا چند سال
پیــش بحث عاشــورای شمســی مطرح
شــد ،یعنی یک عده دنبال این بودند
که بگویند ما بیاییم عاشورای شمسی
را هــم عــزاداری بکنیــم ،خب برای این
کار را بکنیــم؟ خــب عاشــورای قمــری
را داریــم کــه ،میگویــد آقــا مگر اشــکالی
دارد؟ نه به ظاهر اشکالی ندارد ،ولی در
دراز مدت اشکال دارد و خرافهزا است.
االن خیلی از خرافاتی که در جامعه ما
اســت ،ا گر رد آن را بزنیم ممکن اســت
برســیم به ســی ســال پیش ،ســی سال
پیش ا گر همان موقع جلوی آن گرفته
میشــد ،یــک مــوج فرهنگــی علیــه آن
ایجاد میشد ،این رشد نمیکرد و امروز
دیگر به عنوان یک معضل غیرقابل حل
در جامعه نبود.
روحــان ـیــت کــجــای نقشه جامعه
مبارزه با خرافه میتواند قرار بگیرد؟

پیش از فرد فرد روحانیت جامعه ،حوزه
ً
علمیه اوال باید در نظام آموزشی خود،
طــاب را اندیش ـهورز بــار بیاورد .اتفاقی
ً
کــه نمیگویــم اصــا نیســت ولــی به حد

مطلــوب نیســت ،یعنــی االن در همین
حوزههــای ما اندیشــه متفــاوت به این
راحتی مورد اقبال قرار نمیگیرد ،یعنی
به ســرعت بایکوت میشود ،به سرعت
در واقــع گاهــی تکفیــر میشــود ،گاهــی
بــه عنــوان یک اندیشــه انحرافی مطرح
میشــود و از این دســت برچســبها به
ً
آن میخورد .خب این اوال باید من به
عنــوان یــک طلبــه تــوی یــک فرآیندی
رشــد بکنم که به ســادگی یک تفکر غیر
از خــودم را متهــم به گمراهی ،انحرافی
ً
بودن و مثال برچسبهایی از این دست
ً
من طلبه
نکنم؛ چرا که اوال چون فردا ِ
میخواهــم بــر مســند تبلیــغ دیــن قــرار
بگیرم و راههای مقابله با خرافهگرایی را
برای جامعه توضیح دهم ،باید به آنها
روحیه پرسشگری را به عنوان شاه کلید
مبارزه القا کنم .وقتی خودم هیچ وقت
فرصت پرسشــگری را نداشــتهام و آن را
یاد نگرفتهام ،چگونه میتوانم این مهم
را بــرای جامعهای تفهیم کنم؟
اول ـ ــی ـ ــن م ــخ ــاط ــب پـ ــرس ـ ـشگـ ــری و
اندیشهورزی خود ما طالب و روحانیون
ّ
من مبلغ وقتی
جامعه هستیم .یعنی ِ
دارم اندیشهورزی و پرسشگری را بین
مــردم تبلیغ میکنم ،اولـیــن مواجهه
این تشویق و ترغیب مردم با خود من
خواهد بود ،یعنی از فردا من هرچه که
در باالی منبر بگویم ،مردم در مقابلش
از من سند و مدرک خواهند خواست،
از این جهت مبلغ و روحانی ا گر خود
ً
را آماده این فضا نکرده باشد ،طبیعتا
رغبتی هم نخواهد یافت تا مــردم را
بدان سمت سوق بدهد.
ما وقتی شخص را به سمت پرسشگری

ســوق میدهیــم ،خودمــان اول بایــد
ظرفیــت مــورد پرس ـش قــرار گرفتــن را
داشته باشیم.
در حقیقت اینها بایدهای تبلیغی
طالب برای مقابله با خرافات است.
گــزیـنــه ب ـعــدی آی ــا نــم ـیتــوانــد قابلیت
«نمیدانم» گفتن در مسائلی که طلبه
مهارت و آ گاهی الزم در آن شاخه را
ندارد باشد؟

یکــی از اســاتید میگفتنــد کــه بعضی از
مردم یک اشــکالی به ما طلبهها دارند
و میگویند که چرا ما هر سؤالی از شما
میکنیــم ،شــما جــواب میدهیــد؟ چرا
شما نمیگویید بلد نیستم ،یا حداقلش
ایــن اســت کــه بگوییــم خب م ـیروم و
مطالعه میکنم و این پاسخ سؤال شما
ً
را مثال چند روز دیگر به شــما میگویم.
یا من االن آمادگی کافی برای پاسخ به
ســؤال شــما ندارم ،این سؤال شما نیاز
به مطالعه دارد یا در حوزه تخصصی من
نیست ،من نمیتوانم ،آن آقا متخصص
است ،از ایشان بپرسید .ما طالب این
تلقــی را بــرای مــردم ایجــاد کردهایــم یــا
خودمــان یــک جــوری عمــل کردهایــم
کــه مــردم انتظــار دارنــد ما همــه چیز را
بدانیــم ،نــه مــا باید به مردم بگوییم ما
ً
اوال همه چیز را نمیدانیم ،همه چیز را
ً
گاهی نقدا نمیدانیم ،ممکن است من
ً
یک چیز را قبال مطالعه کردم ،ولی االن
ً
حضــور ذهــن نــدارم یا اصــا نمیدانم.
هیــچ اشــکالی هــم نــدارد .وقتــی مردم
انتظــار نمیدانــم شــنیدن را از طلبــه
ً
ندارنــد ،طبیعتــا مبلغ هــم در جاهایی
از کادر بیــرون زده و اضافاتــی را وصــل

بــه تنــه دینداری مردم میکند که خود
اسباب خرافهسازی در آینده میشود.
این تغییر ذائقه مردم هم هزینهای

پرونده

دارد کــه طــلــبــه بــایــد آن را ب ــپ ــردازد،
درست است؟

بلــه ،خیلــی هزینه ســنگینی اســت .اما
برای دینداری همان جامعه نا گزیر باید
آن را پرداخت.
پس صف اول مــبــارزه با خرافه در
جامعه ایران را روحانیون باید تشکیل
بدهند؟

نــه ،بــه نظــرم صــف اول را نهادهــای
آموزشــی بایــد تشــکیل بدهنــد .شــاید
اینگونه بهتر باشد که بگویم ،در واقع
باید یک جبه ه متشکل از نظام آموزشی
آمــوزش و پــرورش ،آمــوزش عالــی،
نهادهــای فرهنگــی البتــه حوزههــای
ّ
علمیــه و مبلغیــن دینــی جامعــه بایــد
تشکیل شود .با این حال فکر نمیکنم
متولی اصلی روحانیت باشد؛ چرا که آن
روحیه پرسشگری را از کودکی باید در
مدرســه بــه بچههــا آمــوزش داد و البته
حــوزه هــم بایــد طلبههایشــان را نقاد و
پرسشگر تربیت کند.
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قلبحقیقت

شناخت عرصههای ظهور خرافه در دین
سید حسین همایون مصباح
پژوهشگر
یافتــه و چهــرهی زیبــای آنهــا را تیــره
ساخته است!
تعریف خرافهی دینی
پرونده
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شماره51
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مقدمهای در رثای تهدید حقیقت

طبیعیســت که دین ،وســیلهای برای
هدایــت انســان و ابــزاری بــرای نجــات
ً
آدمیســت .قطعــا تعالیــم انبیــا ،بــرای
حیــات معنــوی و عقالنــی آدمــی تعبیــر
شــده اســت .ماننــد علــم کــه حقیقــت
و نوریســت بــرای درخشــان ســاختن

زندگانــی ،جدا کــردن خرافه از حقیقت،
رفع موانع سعادت بشری و یاری آدمی
در تصــرف طبیعــت و محیــط بــه نفع و
رفــاه خویــش؛ ولــی متأســفانه در هر دو
قلمرو (دین و دانش) ،اوهام و خرافات
بــه دســت شــیادان و عوامفریبــان راه

خراف ـهی دینی ،واژهی تکاندهندها 
ی
اســت و بایــد دانســت کــه آیــا تعریــف
خرافــه بــا خراف ـهی دینــی فــرق دارد؟
عالمه طباطبایی(ره) ،ســخن و اعتقاد
ـتند بــه علــت را
بــدون دليــل و غيرمسـ ِ
خرافه مىداند .ايشان ،پارهاى اقوال و
احتمالهايى را كه مفسران در معناى
َ ُ ُ َّ َ ُ َ
«الي
بات »...1دادهاند،
وم ا ِحل لك ُم ّالط ِي ِ
خرافهگويى مىداند و مىنويسد« :اين
وجــوه و وجــوه ديگــر مثــل اينهــا،
احتماالتىســت كــه مفســران دادهانــد
يــا خرافهگويــى و بىدليل ســخن گفتن
است».2...
خراف ـهی دینــی در بازنمايــى مــوارد
و مصاديــق عينــى آن ،بهتــر روشــن و
شناخته مىشود؛ با این حال برای فهم
بهتر ،با توجه به تعريفهاى يادشــده،
مىتــوان خراف ـهی دينــى را اينگونــه
بازشناســى نمود :رفتار ،گفتار ،اعتقاد،
معــارف و احــکام ،ایمــان و تجرب ـهی
دینیســت ،بدون دلیل و علت ،برهنه
از حقیقــت و واقعیــت و همچنیــن،
معارض و منافی با خرد ســلیم بشــری
که اثباتناپذیر ،غیرمســتند و متعارض

با مبانی و اصول قوانین دینی و ناسازگار
با مقاصد و گوهر دین اســت.
دامنه و قلمرو خرافههای دینی

از تعریــف یادشــده ،میتــوان گســتره،
دامنــه و الیههــای دیــن و صورتهــای
دیــنداری را کــه گرفتــار آفــت خرافــات
میشــوند ،شناسایی کرد .البته شدت
ً
و ضعف در آنها ،کامال طبیعی و روشن
است و علتش نیز ،به تفاوت گنجایش
هر الیه نسبت به پذیرش آسیب و آفت
خرافــات برمیگــردد .قلمــرو و دامنــهی
خرافــه یــا خرافــات دینی را در گام اول،
اینگونــه میتوان توزیع نمود.
 .1دیــن (روایــات ،ســنت و ســیره) در
ساحتهای:
 اعتقادی؛ شــعائر ،مناســک و اعمال دینی؛ احــکام و قوانین دینی؛ معــارف دینی؛ ایمــان و تجربهی دینی. .2معرفــت و فهــم دینی ،دایرهای بس
گســترده دارد و شــامل فهــم تمامــی
ســاحتهای نامبــرده و افــزون بــر آن،
تمامــی تجربههــای تاریخــی اســام
میشود.
آسیبشناسی دین از محل خرافه

خطرهای خرافههای دینی ،از یک سو
متوجه خود دین است و از سویی دیگر
متوجه جامعه و کارکرد دین در آن؛ به
تعبیــر دیگــر این خطرهــا ،یکبار جهت
درونــی دارد و بــار دیگــر جهــت بیرونی.
در ســویهی درونــی ،عمدهتریــن خطــر
همانا خلوصزدایی از دین اســت و در

سویهی بیرونی و پیرامونی ،خطر بزرگ
ناتوانســازی دین و دینداریست.
الف) خلوصزدایی

خلوصزدایــی ،بهطــور خالصــه یعنــی
رفتــار و فعالیــت بهمعنــای عــام آن کــه
شــامل بــاور ،معرفــت ،ایمــان ،احــکام،
شــعائر ،اعمال و ...میگردد ،با بینش،
گرایــش و مقاصــد غیرالهی انجام شــود؛
اما طوری برای دیگران وانمود گردد که
مقصد ،بینش و گرایش آن ،الهیســت
و محــرک ،مدبــر و مولــد آنهــا خداونــد
بوده است.
خلوصزدایــی هــم در رفتــار عامــل و
کنشگــر دینــی نمــود مییابــد و هــم در
متن دین (برخی از احادیث و سیرهی
مجعــول از پیشــوایان دیــن کــه حامــل
مســائل خرافــی هســتند و بهصــورت
مکتــوب درآمــده و بخشــی از متن دین
را میسازند).
خلوصزدایی از دین ،آفت مهلکیست
کــه خطرهــای گونا گــون ذیــل را پیــش
میآورد:
 -غلو

از خطرهای برآمده از خرافههای دینی،
همانا پیدایش و گسترش «غلو» است.
غلــو ،میتوانــد یکــی از مصداقهــای
خرافهی دینی باشد؛ چون روشن است
کــه دیــنداری غلوآمیــز ،تنها در صورتی
در جامعه اشاعه میبابد که خردورزی
در دیــن ،کمفــروغ یــا بیفــروغ گــردد و
خرافهها ،مهمترین منبع تأمین چنین
بیفروغیاند.
ً
ط ــب ــع ــا در چــنــیــن ف ــض ــای ــی ،ام ـ ــور،

رویداده ـ ـ ـ ــا ،رف ــت ــاره ــا ،اش ــخ ــاص و
ف ــرآی ــن ــده ــا ،ه ـمــه و ه ـمــه ب ــه شکل
چیزهای خیلی غیرعادی و فوقالعاده
درمیآیند .در دینداری غلوشده انسان
بهجای خــدا نشانده مـیشــود ،افــراد
نیروی زوالناپذیر مییابند ،خواستهها
و نیازها ،گرفتاریها و دشــواریهــا و
بحرانهای جامعه با تعویذ ،سحر و
جادو بــرآورده میشوند و...؛ بنابراین
غلو ،خطرها و آسیبهایی را بر دین
بار نموده و خلوصش را میزداید .این
خطرها ،موارد زیر هستند:

پرونده

 .1تقدس بازدارنده

تقدس ،دو معنی دارد که یکی سازنده
ا ســت و دیگــری بازدارنــده .تقــدس
ســازنده ،همانــا حر مــت نگهداشــتن
اشــخاص ،اندیشهها ،قوانین ،ارزشها
و ...اســت .در تقــدس بازدارنــده کــه
جلــوی بازاندیشــی ،نقــد و ارزیابــی را
میگیــرد ،هــر چیــزی از جملــه دیــن،
خدا ،پیامبر ،امامت و رهبری ،عدالت،
آزادی و ...بهصورت کورکورانه پذیرفته
میشود ،راه استدالل و کاوش در این
امور مسدود میگردد و همه اینها ،فوق
قــدرت و ظرفیــت فکری آدمیان معرفی
میشوند.
پیداســت کــه چنیــن تقدســی ،ماهیــت
دیــن اســام را وارونــه میســازد؛ چــون
آیــات قــرآن کریــم و ســیرهی پیامبــر بــزرگ
اســام 9و پیشــوایان دیــن ،همــه گــواه
روشــن بــر ایــن واقعیتانــد کــه اســام
دیــن اندیشــیدن ،تفکــر و تعقــل ،نقــد و
بازاندیشــی مســئوالنه ،آزادانــه ،آ گاهانه،
آیندهنگرانــه و انســانمدارانه اســت
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و بــر همیــن اســاس از افــراد ،جامعههــا و
ملتهایــی کــه از گذشــته و حــال خویــش
تبعیــت و تقلیــد کورکورانــه و غیرمنتقدانه
دارند ،ابراز دوری و ناخوشایندی میکند.
 .2اباحیگری و شریعتستیزی

ایــن هــم از دیگــر پیآمدهــای غلــو
اســت .البتــه غلــوی کــه به ایــن نتیجه
میانجامــد ،بیشــتر برآمــده از غلــو در
عرصهی اعتقادی  -معرفتی و ســاحت
تجربــی دیــن اســت .بدیــن معنــی کــه
معرفــت بــه دیــن یــا محبــت ،معرفت و
اعتقــاد افراطــی بــه پــارهای از آموزههــا،
ارز شهــا و شــخصیتهای دینــی را
کافــی و بســنده در هدایــت و راهبــردن
بــه ســوی مقاصد مطلــوب بدانیم و در
دیــنداری ،دنبــال چیــزی بیــش از آن
نباشــیم .رهیافــت چنیــن ذهنیتــی ،به
بیتوجهــی و رهایــی از اعمــال ،شــعائر
و احــکام دیــن ،یعنی ســاحت شــریعت
میانجامــد .در دوران امامــان :نیــز،
گروههایــی بودنــد کــه معرفــت بــه اهل
بیــت ،بهویــژه امــام علی 7را کفایت از

روزه ،نمــاز ،حــج و ...میدانســتند و بــر
این باور بودند که حضرت ،در ابرها مأوا
داشته و با باد پرواز میکند .آنان برخی
کارهای حرام را روا و جایز دانسته ،بلکه
فراتــر رفتــه و انجامشــان را از مصادیــق
تواضــع بــرای خداونــد و آزادی از جبر و
فشار میخواندند.
 .3تحریف در ساحت عملی دین
غلــو و زیــادهروی در ایــن ُبعــد از دیــن،

سبب میشود که سیمای دین بهصورت
وارونه و غیرواقعی نمایانده شــود.
 بیتوجهی و فــرامــوشــی هدفهایعالی و اصولی دین

دومیــن خطــری کــه خلوصزدایــی در
دیــن بــه وجــود م ـیآورد« ،بیتوجهــی
و فراموشکــردن هدفهــای عالــی و
اصولیســت .خطر و آســیب ظاهرگرایی
دین،ی بســی بیشــتر از بیدینیســت؛
از ایــن رو نگرایــی پیامبــر 9از آیندهی
جامعــهی اســامی ،بیشــتر از ناحی ـهی
ریــا کاران و منافقــان اســت ،تا گروهها و

جریانهای دیگر.
التقاط منفی ،بدعت و آراستن دین به
عناصریست که با آن بیگانه است .از
اینکه این التقاط منفی چگونه در دین
عمل میکند ،میگذریم و تنها ذکر این
نکتــه ضروریســت کــه رابطــه و تعامل
التقاط منفی و بدعت با خرافات دینی،
تعامل و رابطهی دیالکتیکیست؛ یعنی
از یــک ســوی التقــاط منفــی موجــب
پیدایــش خرافههــای دینــی میشــود و
از ســوی دیگر ،خرافههای دینی بســتر
رو یــش و گســترش التقــاط منفــی و
بدعــت را فراهــم م ـیآورد؛ اما هر دو ،در
خلوصزدایی از دین مشترک هستند.
پــارهای از نهضتهــای نویــن مذهبی و
جریانهــای معنویتگرای جدید که در
غــرب ،آمریــکای التین ،شــرق و جنوب
شرق آسیا ،هند و حتی در ایران پدید
آمدهاند و نیز سوسیال اسالمی ،اسالم
علمــی ،ا گزیستانسیالیســم اســامی،
ســرمایهداری اســام یا اســام کاپیتال،
فرقــان ،منافقیــن و ...بازنمود این نوع
التقاط هستند.

ب) ناتوانسازی و نا کارآمدی دین

 -بــه بنبست کشیدن نواندیشی و

از دیگر پیآمدهای سهمگین و سنگین
خرافههــای دینــی ،خنثیکردن توانایی
و کارآمدی دین و دینداری در حیات
انسانیســت .اســام دنبــال و مدعــی
تدبیــر حیــات دنیــوی و اخــروی انســان
اســت؛ بهگونــهای کــه آبادانــی و صــاح
آدمــی در هــر دو مرحلــه تأمیــن گــردد.
عملیشــدن ایــن قابلیتهــای دیــن،
هنگامــی خواهــد بــود کــه مســئولیت،
عدالت ،آزادی ،اخالق ،قانون و حقوق
بهصــورت درهمتنیــد ه ،مؤلفههــای
اساسی جامعه و عناصر تعیینکنندهی
تعامل و مناســبات انســانی  -اجتماعی
بوده باشــند .رهیافت خرافات دینی در
ســاحت بیرونــی ،توانایــی و کارآمــدی
دین را در فرآیند دینداری و دینورزی
تهدید نموده و از آن میستاند .اینک به
تحلیل سازوکار این خطرها میپردازیم.

نوفهمی از دین

خرافههــا از حیــث تئوریــک و نظــری،
فرآینــد نواندیشــی و نوفهمــی دیــن را
بــه بنبســت میکشــانند و زمینههــای
بیگانهســازی و دورنگهداشــتن دیــن از
دادوســتد بــا واقعیتهــای اجتماعــی،
سیاســی ،اقتصــادی و ...را فراهــم
میآورند؛ تا اینگونه ،دینداری نتواند
تعالــی روحــی و تکامــل معنــوی افراد را
تأمین نموده و نهتنها در سیر پیشرفت
و آبادانــی ،توســعهی علمــی و عملــی
جامعــه ،تأمیــن و حمایــت از عدالــت
اجتماعــی ،اخــاق و آزادی انســانی
ســهمی نداشــته باشــد ،بلکــه چونــان
عامل بازدارنده نیز عمل نماید .درواقع
ایــن امــر ،بازنمــود روشــن از ناتوانــی و
نا کارآمــدی دیــن و دگرشــدن آن به امر
نپذیرفتنی ،خیال و غیرعلمیســت.

 -ناهماهنگی و ناسازگاری درونی

 -رواج سحر و جادو

خرافههــای دینــی ،موجب بهمخوردن
ســازگاری و هماهنگــی درونــی در
دیــنداری میشــود .بــه این ترتیب که
از یــک ســو دیــن اســام مدعــی آزادی
مســئوالنه ،اعتمــاد و احتــرام بــه خــرد
انســانی ،واقعبینــی و نقــد اســت و از
سوی دیگر ،پارهای از خرافههای دینی،
بهطــور دقیــق در نقطــهی مقابــل ایــن
مدعیات قرار میگیرند و عمل میکنند؛
یعنی همهی آنچه را دین ادعا میکند،
منــع و از بیــن میبــرد یــا دســتکم،
بازدارندههایــی فــراروی عملیشــدن
آنها پدید میآورد.

یکــی دیگــر از خطرهــا و پیآمدهــای
ویرانگــر خرافههــای دینــی ،گســترش و
زایش سحر و جادوست که کمترین آثار
آن ،موارد زیر اســت:
به زنجیر کشیدن نیروی خرد انسانی در
تمامــی ســاحتهای زندگی ،بهویژه در
ســاحت دین و اندیشهی دینی.
بیفرو غشــدن واقعبینــی و واقعنگــری
در اندیشــه و عمــل دینــی کــه برونــداد
ـدن د یــن (د ی ـنداران و
آن ،بازمانـ ِ
جامعــهی دینــی) از حرکــت همپــای
بــا تحــوالت و دگرشــدنهای مثبــت و
ســازنده و نیــز وارونهشــدن حقایــق و
شخصیتسازیهاست.

اســتفاد هی ا بــزاری از د یــن بــرای
اغفــال مــردم و هزینهنمــودن آن بــرای
بهرهوریهای دنیوی.
علما و اندیشــمندان دردآشــنا ،بیدار و
دینشــناس شیعه ،خطرهای یادشده
را بهخوبی درک نموده و مردم را بدان
توجه دادهاند.3
نتیجه

خرافــات دینــی ،نهتنهــا نفــس دیــن را
نابــود میســازد و آن را از کارویژههــای
اصلــی و ســازندهاش بازم ـیدارد ،بلکــه
بیشــتر از هم ـهی جامع ـهی انســانی و
دینــی را از تعالــی ،شــکوفایی ،تکامــل
و اســتقالل دور و بیگانــه نگهم ـیدارد.
اینجاست که کارکرد دین از َ«یهدی ِب ِه
ُّ
َ ً
َ ً
کثیرا» به ُ«ی ِضل ِب ِه کثیرا» دگر میشود؛
بنابرایــن مهمتریــن رســالت ،حفــظ و
پاالیــش دیــن از خرافــات اســت تــا این
پیــام و خواســت خداونــد َ«یهــدی ِبـ ِـه
َّ
َّ َ
ُ َ
َ ُ ُ ُ
ـام َو
اهلل مـ ِـن اتبــع ِر ُضوانــه ســبل السـ ِ
َ
َ ّ ُ
ُ
ّ
ُ
ُ
ور ِبإذ ِن ِه
خرجهــم ِمــن الظل ِ
مات إلی الن ِ
ی ِ
َو َیهدیهــم إلــی ِصـ ٍ ُ َ
قیم »4بــه
ـراط مســت ٍ
ِ
حقیقــت بپیوندد و نهادینه گردد.
پینوشتها
 .۱مائده.5 ،
 .۲طباطبايى ،سیدمحمدحسین؛ الميزان،
ج  ،13ص  ،287ترجمهی موسوى همدانى،
قم :انتشارات اسالمى.
« .۳نقـش عالمـان شـیعه در خرافهزدایـی
در تاریـخ معاصـر» ،مجلـهی حـوزه ،پاییـز و
زمستان  ،1388ش  153و .154
 .۴مائده.16 ،
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چگونه میتوان در برابر خرافهگرایی
ایــســت ــاد؟ درم ـ ــان ایـ ــن درد مهلک
چیست؟

خرافــه ،افســانه و اســطورهای برگرفتــه
از جهل ،وهم و خیال اســت که منشــأ
اصلی آن جهل است .در گذشته چون
جهل بر عقل حا کم بود ،بیشــتر عقاید
مــردم ،خرافهبــاوری و خرافهپرســتی
بــوده کــه در منابــع دینــی هــم نفــوذ

کــرده اســت .به ایــن دلیل قرآن کریم و
پیامبر ا کرم ،9با این خرافات آمیخته
بر وهم و خیال مقابله کرده و به بشریت
نشــان دادهانــد کــه باید چــه چیزهایی
را حقیقــت بداننــد و از چــه چیزهایــی
برحذر باشــند .نگارنده در صدد است،
ضمن بررســی و تبیین این موضوع در
قرآن کریم و روایات ،راهکارهای مقابله
با خرافات را از دیدگاه روایات اســامی

بیان نماید.
راهکارهای مقابله با خرافات

اعــراب قبــل از اینکه اســام را بپذیرند
و مســلمان شــوند ،اعمالــی را انجــام
میدادنــد کــه برگرفتــه از وهم ،خیال و
پیروی کورکورانه از پدران و اجدادشان
بــود .اســام در جایــگاه دینــی کامــل و
مکتبــی الهــی ،بــا تمــام خرافــات عصــر

جاهلیــت و امــوری کــه مبتنــی بــر وهم
و خیــال بــود ،مبارزه کرد و بهجای آن،
امــوری را بنــا نهــاد کــه مبتنی بر عقل و
یقیــن بــود .در ایــن بخــش راهکارهــای
مقابلــه بــا ایــن عقایــد واهــی بــا تکیه بر
روایات بیان میشود.
 .1تفکر و خردورزی

روایات اســامی بر این مســئله اهتمام
زیــادی داشــته و مســلمانان را بــه تفکر
و خــردورزی دعــوت کردهانــد .در ذیــل
برخــی از روایــات در ایــن بــاره بیــان
میشود.
پیامبــر اســام  9میفرمایــد« :هیــچ
عبادتی برتر از اندیشــهکردن نیســت».1
ایشــان عقــل را بهتریــن آفریــدهی خــدا
دانســته ،میفرمایــد« :خداونــد چیــزی
را بهتــر از عقــل ،میــان بنــدگان خویش
قســمت نکــرده اســت ».همچنیــن
میفرمایــد« :زیــاد بیندیشــید  ».2نیــز
فرمــوده اســت« :کســی کــه خردمنــد
نیست ،دین ندارد».3
این روایات ،دلیل روشــنی بر مبارزهی
آن حضــرت بــا خرافات اســت؛ بنابراین
پیامبــر 9از انســانها میخواهــد تا در
پرتو فکر ،از آســیب اوهام و خرافات در
امان بمانند.
 .2دعوت علما به نگهبانی و مرزبانی
از دین و مقابله با خرافات

مبــارزه بــا عقایــد موهــوم ،خرافــات و
رسوم جاهلی نزد آن حضرت ،از چنان
اهمیتــی برخــوردار بــود که وقتی «معاذ
بــن جبــل» را بــه یمــن اعــزام نمــود ،به
او چنیــن دســتور داد« :ای معــاذ! آثــار

جاهلیــت و افــکار و عقایــد خرافــی را از
میان مردم نابود کن و کوچک و بزرگ
سنن اسالم را که همان دعوت به تفکر
و تعقل اســت ،احیا کن».4
پــس یکــی از وظایــف مهــم ُمبلغ دین،
مبــارزه بــا خرافــات و امــور جعلــی و
ســاختگی و همچنیــن بیــان فرق میان
خرافــه و واقعیــت اســت ،تــا مردم دین
خــدا را جامــع و کامــل بیابنــد و بــدان
عمل کنند .عا ِلم برخالف عابد ،نگهبان
و مرزبــان دیــن اســت و از انحرافــات در
دیــن جلوگیــری میکنــد .همانطــور
کــه در روایــات آمــده ،او بــه نجات خود
بسنده نمیکند؛ بلکه دیگران را نیز آ گاه
میکند و خطری را که از ناحیه سه گروه
غالیــان ،اهــل باطل و نادانان به وجود
میآید ،برطرف میسازد.
پیامبــر  9فرمــود« :در هــر نســلی از
امــت مــن ،عادلــی از اهــل بیتــم وجــود
دارد کــه دیــن را از تحریــف غالیــان و
ادعاهــای دروغ اهــل باطــل و تأویــل و
تفسیر ناروای جاهالن پاس میدارد».5
امــام صــادق 7بــه نقــل از پیامبــر9
میفرمایــد« :بــار حفــظ ایــن دیــن را
در هــر قــرن ،مردمــان عادلــی بــر دوش
دارنــد کــه تأویلهای باطلاندیشــان و
تحریفهای گزافکاران و برساختههای
نادانــان را از آن دور و نابــود میکننــد؛
همانگونه که کوره ،پلیدی و ناخالصی
آهــن را از آن دور میکند».6
ا گــر عالــم بــه وظیفــهی خویــش عمــل
نکنــد ،مــورد لعن خداوند قرار میگیرد؛
چنانچه از رســول ا کرم 9روایت شــده
که فرمود« :چون بدعتها در امت من
پدید آید ،بر عالم است که علم خود را

آشکار کند و هرکس چنین نکند ،لعنت
خــدا بر او باد!»7
بنابراین اهمیت تبلیغ دین و چگونگی
بیان معارف اســام ،روشن و وظیفهی
بسیار حساس سخنگویان ،نویسندگان
و مبلغــان دینــی و نقــش خطیــر آنهــا
آشــکار میشــود کــه بهراحتــی و بــدون
بررســی و بــا ســلیقهها و برداش ـتهای
شــخصی و صنفــی ،نمیتــوان بهنــام
اســام و دین حرف زد و حقیقت ناب
آن را معرفی کرد .تبلیغ و معرفی اسالم
را بایــد از عالمــان و بزرگانــی آموخت که
به وظیفهی خود بهدرستی عمل کرده
باشند؛ در غیر این صورت گرفتار حیلهها
و فریبهای ســودجویان میشــود؛ زیرا
فرصتطلبــان ،از موقعیــت ممتاز دین
میان مردم باخبرند و از همین طریق،
ً
برای سوءاستفاده بهره میبرند که غالبا
برای رسیدن به مطامع مادی و دنیایی
خود ،در لباس دین ظاهر میشــوند و
بــا افتــرا بــر خداونــد ،پیامبــر و امامــان،
اقــدام بــه انحــراف در دیــن نموده و به
خواســتههای شیطانی خود میرسند.
شــاهد این ســخن ،رواج بســیار افترا بر
پیامبر ،9بهویژه در سالهای آخر عمر
ایشان است که میفرماید« :دروغگویی
بر من بسیار شده و بیشتر نیز میشود.
هرکــس بــه عمد بر من دروغ ببندد ،در
آتش جای میگیرد .آنگاه که به شــما
حدیثــی رســید ،آن را بــر کتــاب خــدا و
ســنت من عرضه کنید؛ پس حدیثی را
که با کتاب خدا و سنت من موافق بود،
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بپذیریــد و آن حدیــث را نپذیریــد که با
کتاب خدا و سنت من مخالف است».8
 .3ش ـنــاخــت ع ـلــل و درم ـ ــان تــوســط
معلول صحیح
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عدهای از اعراب بیابانی ،عادت داشتند
با آویزهی جادویی و قالدهها ،بیماران
خــود را معالجــه کننــد .اســام بــا ایــن
خرافههــا از ُط ُــرق مختلفــی مبارزه کرد.
در ذیــل بــه نمونههایــی از مبارزههــای
پیامبــر و امامــان :بــا ایــن خرافههــا
اشاره میشود.
گروهی خدمت رسول ا کرم 9شرفیاب
شــدند و دربــارهی مــداوا بــا گیاهــان و
داروهــای طبــی پرســیدند .آن حضرت
فرمــود« :بــر هــر بیمــار الزم اســت کــه
ســراغ دارو رود؛ زیــرا خداونــد هر دردی
را آفریــده ،دارو نیــز بــرای آن قــرار داده
است».9
وقتــی «ســعد بــن ابیوقــاص» بیمــاری
قلبــی گرفــت ،پیامبــر 9فرمود که باید
نزد حارث کلده ،طبیب معروف ثقیف
برویــد؛ ســپس خــود آن حضــرت ،او را
بــه داروی مخصوصی راهنمایی کرد.10
دربــاره آویزههــای جادویــی کــه فاقــد
هرگونــه آثارنــد نیــز ،روایاتــی وارد شــده
است:
 مــردی کــه فرزنــدش دچــار گلــودردشــده بــود ،بــا آویزههــای جادویی وارد
محضــر پیامبــر 9شــد .حضرت فرمود:
«فرزنــدان خــود را بــا ایــن آویزههــای

جادو یــی نترســانید .الزم ا ســت در
ایــن بیمــاری از عصــارهی عــود هنــدی
استفاده کنید».11
 امــام صــادق 7فرمــود« :بســیاری ازبازوبندها و آویزهها ،شــرک هستند».12
مبــارزهی پیامبــر ا کــرم 9بــا اینگونــه
خرافــات ،بــه دوران رســالت ایشــان
محــدود نمیشــود؛ بلکــه حضــرت در
کودکــی نیــز ،مخالفــت خــود را نشــان
داده ا ســت .حضــرت محمــد  9در
چهارسالگی زیر نظر دایه و مادر رضاعی
خــود «حلیمــه» زندگــی میکــرد .روزی
از حلیمــه خواســت کــه همراه بــرادران
بــه صحــرا بــرود .حلیمــه بــرای اینکــه
دیوهــای صحــرا بــه او صدمــه نزننــد،
مهــرهای یمانــی کــه در نــخ قــرار گرفتــه
بود ،بر گردن ایشان آویخت .آن حضرت
مهــره را از گــردن درآورد و بــه حلیمــه
گفــت« :مادرجــان! آرام بــاش .خــدای
مــن کــه پیوســته بــا من اســت ،نگهدار
من است».13
 .4دوری از تلقین بد

یکی دیگر از راهکارهایی که روایات برای
مقابله با خرافات به آن اشاره میکنند،
دوری از تلقین بد است .تلقین نهتنها
بــر شــخص زنــده اثــر میکنــد ،بلکــه بــر
شــخص مــرده هــم اثــر دارد؛ از ایــن رو
هنگام دفن مرده ،به او تلقین میکنند.
البتــه تفــأل گرچــه اثــر طبیعــی و واقعی
نــدارد ،بــدون تردید میتوانــد اثر روانی
داشته باشد.
ً
فــال نیــک ،غالبــا مای ـهی امیــدواری،
حرکــت ،تــاش و کمکــی برای رســیدن
بــه پیــروزی اســت .فــال بــد ،موجــب

یــأس ،سســتی و ناتوانیســت .شــاید
بــه همیــن دلیــل اســت کــه در روایــات
اســامی ،از فال بد به شــدت نهی و به
فال نیک ســفارش فراوان شــده است!
«دمیــری» از نویســندگان قــرن هشــتم
قمــری ،در یکــی از نوشــتههای خود به
همیــن مطلــب اشــاره کــرده و میگوید:
«اینکــه پیامبــر 9فال نیک را دوســت
میداشت ،برای آن بود که انسان هرگاه
امیدوار به فضل پروردگار باشد ،در راه
خیر گام برمیدارد و وقتی امید خود را
از پروردگار قطع کند ،در راه شر خواهد
افتــاد و فــال بد زدن ،مایهی ســوءظن
و موجــب انتظــار بال و بدبختیکشــیدن
اســت ».14از پیامبر ا کرم 9نقل شــده
اســت« :کارهــا را بــه فــال نیــک بگیریــد
(و امیدوار باشــید) تا به آن برســید».15
فــال بــد کــه عــرب جاهلــی آن را «تطیــر
یــا طیــره» مینامیدنــد ،در قــرآن کریــم
مذمت شده و روایات اسالمی نیز ،این
عمل را مذموم شــمردهاند؛ برای مثال
در روایتی از پیامبر ا کرم 9روایت شده
که فرمود« :فال بد زدن ،نوعی شرک به
خداســت ».16طبــق روایــات ا گر فال بد
اثری داشته باشد ،همان اثر روانیست؛
چنانچــه امــام صادق 7فرمــود« :فال
بد ،اثرش به همان اندازه است که آن
را میپذیــری؛ ا گــر آن را ســبک بگیــری
کماثــر و ا گــر محکــم بگیری پراثر خواهد
بود و ا گر به آن اعتنا نکنی ،هیچ اثری
نخواهد داشت».17
 .۵مستندگویی

بــرای شناســایی عقاید خرافی از عقاید
حقیقی ،باید به منابع و مدارک مطمئن

و مورد اعتماد مراجعه کرد .انسان نباید
هیــچ موضوعــی را بــدون داشــتن دلیل
کافــی و ســند و مــدرک معتبــر بپذیــرد.
«ابوعلیســینا» در ایــن بــاره میگویــد:
«هرکس عادت کرده بدون دلیل ،هرچه
بــه او گفتــه میشــود ،قبــول کنــد ،از
فطرت انسانیت خارج شده و نمیتوان
نام انســان را بر او نهاد».18
در ایــن بــاره روایــات فراوانی وارد شــده
که در نوشتار حاضر به بیان چند نمونه
بسنده میشود:
 از رســول ا کــرم 9روایــت شــده کــهفرمــود« :هیــچ گفتــاری بــدون عمــل،
ارزش واقعی خود را ندارد و هیچ گفتار
و عملی بدون نیت و هیچ گفتار و عمل
و نیتی ارزش واقعی خود را ندارد؛ مگر
آنکه با ســنت مطابقت داشــته باشد و
بــر آن منطبق گردد».19
 امام سجاد 7فرمود« :بافضیلتتریناعمال نزد خداوند یکتا ،عملیست که
بــر طبق ســنت باشــد؛ ا گرچــه آن عمل
کم باشد».20
قــرآن کریــم هم در ایــن باره میفرماید:
َ َ
أطیعوا َ
اهلل َو ُ
ذین َآ َم ُنوا ُ
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َّالر ُس َول َو ُاو ِلی ْال ْمر ِم ْن ُک ْم َف ْ
ناز ْع ُت ْم
ِ
َ
ــی ٍء َف ُــر ُّد ُوه َإلــى ِ َ ّ ُ
فــی َش ْ
ــول ْإن
اهلل و ْالرس ِ
ْ
ُ
ُْ
ــون بــاهلل َو ال َی ْوم الخر ذال َ
ک
ِ ِ ِ ِ
ک ْن ُت ْــم تؤ ِم ُن َ ِ ِ
ً
َخ ْی ٌــر َو ْأح َس ُ
ــن َتأویــا21؛ اى کســانى کــه
ایمــان آوردهایــد! از خــدا اطاعــت کنید
و از رســول و اولواالمــر خویــش فرمــان
بریــد و چــون در امــرى اختالف کردید،
ا گــر بــه خــدا و روز قیامت ایمان دارید،
بــه خــدا و پیامبــر رجــوع کنیــد .در این
خیر شماست و سرانجامى بهتر دارد».
این آیه و روایات مذکور نشان میدهد،

باید عملی را پذیرفت که مورد تأیید و
مستند به قرآن کریم و احادیث باشد و
از پذیرش اموری مانند خرافات دوری
کــرد کــه مبتنــی بر وهم و خیال و بدون
اســتناد به شر ع است.

دارالحدیث.
 .۶کشـى ،محمـد بـن عمر(بیتـا)؛ اختیـار

نتیجه

روایــت اســامی ،آموزههــای مفیــد و
مؤثــری بــرای مقابلــه بــا خرافات تبیین
نموده اند ،از جمله آنها عبارتند از :تفکر
و خردورزی ،دعا و ذکر ،دعوت علما به
مرزبانی از دین ،شناخت علل و درمان
توســط معلول صحیح ،دوری از تلقین
بــد ،مســتندگویی ،و تــوکل کــردن بــه
خداونــد متعــال .عالوه بر این راهکارها
کــه در ایــن مقــال ذ کــر شــد ،توســل بــه
عقــل و رواج عقالنیــت از طریق آموزش
صحیــح و مطالعــه در جامعــه هــم مــی
تواند ابزارهای دیگری در جهت مقابله
اساســی و پایهای با خراات باشد.

معرفة الرجال ،ج  ،1ص  ،10ترجمهی مهدى
رجایى ،قم :مؤسسهی آل البیت.
 .۷کلینی ،همان ،ج  ،1ص .54
 .۸مجلسی ،همان ،ج  ،2ص .225
 .۹سبحانی ،همان ،ص .24
 .۱۰ناصف ،منصورعلی()1935؛ التاج الجامع
ث الرسول ،ج  ،3ص ،179
ی احادی 
لف 
لالصو 
قاهره :عیسی البابی الحلبی.
 .۱۱همان.
 .۱۲قمی ،عباس(1416ق)؛ سفینۀ البحار ،ج
 ،3ص  ،400قم :داراالسوه.
 .۱۳مجلسی؛ همان ،ج  ،15ص .392
 .۱۴مکارم شـیرازی ،ناصر(1377ش)؛ تفسـیر
نمونـه ،ج  ،6ص  ،319تهـران :دارالکتـب
االسالمیه.

پینوشتها

 .۱۵مکارم ،همان ،ج  ،6ص .317

 .۱پاینـده ،ابوالقاسـم(بیتا)؛ کلمـات قصـار

 .۱۶ط ــب ــاط ــب ــای ــی ،ســیــدمــحــمــدحــســیــن

رسـول ا کرم (نهجالفصاحه) ،ص ،590تهران:

(1374ش)؛ ال ــم ــی ــزان ،ج  ،19ص ،128

انتشارات دنیای دانش.

ترجمهی محمدباقر موسوی همدانی ،قم:

 .۲کلینـی(1401ق)؛ الکافـی ،ج  ،1ص ،12

دفتر انتشارات اسالمی.

تصحیـح و تعلیـق :علیا کبـر غفـاری ،بیـروت:

 .۱۷بیستونی ،محمد()1385؛ خرافات سحر

دارالصعب ،دارالتعارف ،چاپ چهارم.

و جادوگری ،صص  81و  ،82قم :بیان جوان.

 .۳مجلسـی()1374؛ بحاراالنـوار ،ج  ،74ص

 .۱۸مطهـری ،مرتضی()1381؛ بیسـت گفتار،

 ،160تهران :کتابفروشی اسالمیه.

ص  ،381تهران :انتشارات صدرا ،چاپ دوم.

 .۴سـبحانی ،جعفـر(1377ش)؛ فرازهایـی

 .۱۹کلینی ،همان ،ج  ،1ص .70

از تاریـخ اسلام ،ص  ،21تهـران :نشـر مشـعر،

 .۲۰همان.

چاپ دهم.

 .۲۱نساء ،آیهی .59

 .۵ابنبابویه(بیتـا)؛ کما لالد یـن ،ج ،1
ص  ،420ترجمـهی منصـور پهلـوان ،قـم:
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ڪالمحائل

گفتاریازحضورعلام
دربابمبارزهبااقسامیازخرافه
محسن صابری
طلبهی سطح دو حوزهی علمیه
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مقدمه
ً
اساســا رســالت عالمــان دینــی ،پاالیش

مذهب از غبار خرافات و اساطیر است
و این وظیفهایست که امامان شیعی
از خصلتهــا و ویژ گیهــای عالمــان
دینــی راســتین ،بــه حســاب آوردهانــد.
َ َّ
إن فینا
امــام صــادق 7فرمودهانــد« :ف
َ
ُّ ََ َ ُ ً
وال َی َنف َ
ون
أهل َالب ْی ِت فی ک ِل خل ٍف عد
َ
ْ
َ
ُ
َ
بط َ
َ
الغالین َو ان ِتحال ُ
لین
حریف
الم ِ
عنه ت ِ
َ َ َ
1
الجاهلین ؛ از امامان اهل بیت
و تأویل
ِ
در هر نسلی ،عالمان دینی عالیقدری
وجــود دارنــد کــه از تحریــف غالیــان،
غلطاندازی و گزافهگویی باطلگویان و
تأویل جاهالن از ساحت دین جلوگیری
میکننــد ».نظیــر چنین خرافاتزدایی
از دامــن مذهــب ،بــه دســت مصلحــان
دینــی در طــول زمان ،بســیار به چشــم
میخورد.
پیامدهای خرافه

علمــای اســام در طــول تاریخ ،همواره
تالش داشتهاند تا با ارائهی پیامدهای
خرافهگرایی  -چه بهصورت کلی و چه
بهصــورت جزئــی در مــوردی خــاص -

جامعــه را از خطرهــای آن آ گاه ســازند.
بــرای نمونــه «آی ـتاهلل جــوادی آملی»،
خطر خرافهها و ظاهرگرایی دینی برای
جامعــه را چنــان جــدی میدانــد کــه
هشــدار میدهــد« :ا گــر دیــن از اوهام و
خرافات آزاد شد و از چنگال دینداری
صــوری رهایــی یافــت ،میتوانــد عامــل
آزادی جامعه باشد».2
«عالمه محمدتقی جعفری» هم ،نسبت
بــه پیامــد دیگــر خرافــات مینویســد:
«اینکــه خرافــات مــردود اســت و نباید
به خرافات نزدیک شد ،برای آن است
کــه هیــچ خرافهای نیســت ،مگر اینکه
قانــون یــا قوانیــن مســلمی را نقــض
میکند».3
حـ ــتـ ــی دغ ـ ـ ــدغـ ـ ـ ـهداران ـ ـ ــی هــم ــچ ــون
«سیدجمالالدین اســدآبــادی» هم،
درب ــاره پیامدهای خرافه مینویسد:
«عقیدهی خرافی ،حجابیست کثیف
که علیالدوام حایل میشود در میانهی
صاحب آن عقیده و میانهی حقیقت
و واق ــع و او را ب ــازمـ ـیدارد از کشف
نفساالمر ،بلکه چون عقیدهای خرافی
را قبول دارد ،عقل او را وقوف حاصل

شد و از حرکت فکریه سرباززد و پس از
آن حمل بر مثل کرده ،جمیع خرافات و
اوهام را قبول خواهد کرد و این موجب
میشود که از کماالت حقه دور افتد و
حقایق ا کوان بر او پوشیده بماند؛ بلکه
سبب خواهد شد که جمیع عمر خود
را به اوهام ،وحشت ،دهشت ،خوف و
بیم بگذراند و از حرکت طیور و جنبش
بهایم در لــرزه افتد و از هبوب سیاح
و آواز رعــد و درخشش بــرق مضطرب
گردد »...4و همین آثار تأسفبار باعث
شده تا علمای بسیاری در برابر خرافاتی
که در زمینهی دیــن و دیـ ـنداری در
جامعه بروز و ظهور یافت ،از دیروزها
تا به امروزها بپاخیزند و بهنحوی که
مصلحت جامعهی دی ـ ـنداران حکم
مـیکــرد و مـیکــنــد ،در بــرابــر اشــاعـهی
خرافه بایستند.
سیدمرتضی و خرافهی تأثیر کوا کب

«سیدمرتضی» از عالمان به نام امامیه در
قرن پنجم ،در زمرهی دانشمندانیست
که جنبهی عقالنیت در آثار آنان بسیار
قــوی بــوده و همیــن قــوت عقالنیــت،
نقــش بســزایی در مخالفــت جدی وی

شهید مطهری و خرافهی شانس

بــا خرافــات داشــته اســت .بــرای نمونه
ســیدمرتضی بهصراحــت هرگونــه تأثیــر
کوا کــب ،افــا ک و ســعد و نـــحس ایــام
در ســعادت و شــقاوت بشــر را رد کرده
و نهتنهــا اعتقــادی بــه آنچــه منجمــان
در ایــن بــاره گفتهاند ،ندارد بلکه گفتار
ایشـــان را نیــز در ایــن خصــوص فاقــد
مبنــا و حقیقــت میدانــد؛ زیــرا بــه نظــر
وی ا گر منجمان به سعد و نحس ایام
آ گـــاه بودنـــد و پـیش از وقوع حوادث از
آن اطالع میداشــتند ،باید هیچگاه بال
یــا مصیبتی بدیشــان نمیرســید ،حال
آنکــه چنیــن نیســت .5وی همچنیــن
در پاســخ بــه کســی کــه از وی دربارهی
تکذیب احکام نجوم در ســعد و نحس
ایــام و اینکــه آیــا وی هنــگام ســفر یــا
پوشــیدن لباس نو و نظایر آن ،به این
احــکام عمــل میکنــد یــا خیــر میگوید:
«نهتنهــا مــن بــه ایــن احــکام اعتنایــی
ندارم ،بلکه حتی تقویم نجومی شامل
ســعد و نحــس ایــام در خانــهام نــدارم
و در آن نظــر نمیکنــم و تا کنــون جــز
خیــر هــم چیــزی ندیــدهام »...از ایــن
رو بدیهیســت چنانچه روایتی در این
باب هم رســیده باشــد را یا بهطور کلی
رد کــرده و یــا در مقــام تأویــل و توجیــه
آن برآید.6

کسانی که هیچگونه واقعبینی در آنها
نیســت و بخواهنــد بــا وهــم و خیــال،
قضایا را حل کنند ،خیال میکنند یگانه
چیــزی کــه بایــد بــه یــاری آدمــی بیایــد
و بــه او ظفــر بدهــد ،بخــت و تصــادف
اســت؛ گمــان میکننــد هــر کســی بــا
بخــت و شانســی مخصــوص ،بــه دنیــا
آمده است .ا گر خوشبخت به دنیا آمده
باشد ،هیچچیز نمیتواند او را بدبخت
کنــد و بــرود راحــت بخوابــد کــه بخت و
اقبالــش بیدار اســت؛ امــا ا گر بدبخت و
بدشانس به دنیا آمده باشد ،هیچچیز
قادر نخواهد بود او را خوشبخت سازد؛
نه علم ،نه ایمان ،نه عمل و نه اخالق و
ملکات فاضله .به هر راه راست و صراط
مســتقیم که قدم بگذارد ،آن بخت بد
و ســیاه ،ماننــد ســایه همــراه اوســت و
نمیگذارد به نتیجه برســد.
بدبخت ا گر مســجد آدینه بسازد
یا ســقف فرود آید و یا قبله کج آید
بــه گمــان ایــن اشــخاص ،هیــچ قدرتی
در جهان قادر نیست که خوشبخت را
بدبخــت و بدبخــت را خوشــبخت کند؛
زیرا:
گلیم بخت کســی را که بافتند ســیاه
به آب زمزم و کوثر ســفید نتوان کرد
ایـن ،طـرز تفکریسـت میـان بسـیاری
از مـردم کـه متأسـفانه شـیوع دارد!
بدیهیسـت که ا گر بشـر اندکی واقعبین
باشـد و روابـط عللـی و معلولـی حـوادث
و قضایـای عالـم را درک کنـد ،ا گـر اندکـی
در مسـائل علمـی جهـان فکـر کنـد و ا گـر
کمـی عقـل و اندیشـهی خـود را بـه کمک
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بخواهد ،میفهمد که مسئلهی شانس و
بخت ،خیال و واهمهای شیطانی بیش
نیست .او نه عقل مسئلهشانس و بخت
را بـه رسـمیت میشناسـد و نـه دیـن را.
خداوند احدی را خوشــبخت بالذات و
بدبخــت بالــذات نیافریــده .گلیم بخت
هیچکــس نــه چنان ســفید بافته شــده
اســت کــه قابــل سیاهشــدن نباشــد و
نــه چنــان ســیاه بافتــه شــده اســت که
قابــل سفیدشــدن نباشــد .گلیم بخت
هر کس ،همان صفحهی روح و آینهی
قلب خود اوست .این صفحه هم قابل
سفیدشدن و صیقلیافتن است و هم
قابل سیاهشــدن و ّ
تکدر.
علم و معرفت ،ایمان و تقوا و مداومت
بــر عمــل صالــح ،ایــن صفحه را ســفید،
صیقلــی و نورانــی میکنــد و جهــل،
خرافات ،تعصبات و فســق و فجور ،آن
را ســیاه و تاریک میســازد .قرآن مجید
در ســورهی دهــر میفرمایــد« :مــا بشــر
را آفریدیــم از نطف ـهای کــه ترکیبیســت
از اســتعدادات مختلــف ».همهگونــه
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اســتعداد در آدمــی هســت و همهگونــه
راهی بر او در این جهان ،باز اســت .او
آزاد و مختــار آفریــده شــده و ایــن خــود
اوســت که باید راه راســت را تشــخیص
بدهــد ،درســت عمــل کنــد و ســقوط
ننماید».7
آی ـتاهلل جعفر سبحانی و خرافهی
«زردی من از تو ،سرخی تو از من»
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«آیــتاهلل جعفــر ســبحانی» در مذمــت
ایــن خرافــه میفرماینــد« :قــرآن مجید
میفرمایــد یکــی از اهداف بعثت پیامبر
این است ،غل و زنجیری را باز کند که بر
افکار مردم بسته شده بود .مراد از غل
و زنجیر ،آداب و رسوم جاهلیست که
هیچ اثری در اخالقیات و زندگی انسان
ندارد؛ از این رو پیامبر اسالم ،9تمام
رســوم جاهلیــت را لغــو کــرد کــه به ضرر
انسان بود.
«چهارشنبهســوری» بهنحــوی کــه در
ایران رسم شده ،جهل است و ضررهای
آن بــرای همــه مشــهود .متأســفانه بــه
دلیل همین رسوم غلط ،جوانان زیادی
زخمــی و کشــته میشــوند و پــدران و
مــادران آنهــا در ســوگ مینشــینند.
همهی انبیا و اولیای الهی ،آمدند تا با
خرافات مبارزه کنند و چهارشنبهسوری
هــم نوعــی خرافــه اســت! بایــد از
اصالتهایــی محافظت کرد که موجب
پیشــرفت ملت ما میشود.
تقلیــد از دیگــران ،در صورتــی درســت
اســت کــه باعــث ســازندگی شــود؛ ولــی
تقلیــدی درســت نیســت کــه مایــهی
بدبختــی شــود .پریــدن از روی آتــش و
گفتــن برخــی جمالت و ...هرگز درســت

نیســت .بــه هم ـهی مــردم توصیــه
میکنــم کــه در روز چهارشــنبهی آخــر
سال ،مراقب اعمال خود باشند و دچار
مســائل خالف شر ع و عقل نشوند.8
آی ـتاهلل مکارم شــیــرازی و خرافهی
«سر کتاب بازکردن»
پیامبر گرامى اســام 9فرمودند«َ :منْ
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ُم َح ّم ٍد9؛ کسى که کهانت و پیشگویى
کند یا نزد پیشگو برود ،از آئین اســام
بیزارى جسته است».
امــام صــادق  7بــه نقــل از پیامبــر
اســام 9فرمودنــدَ :
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کســى کــه ســراغ جادوگــر یــا پیشگــو یــا
افــراد درو غگویــى برود کــه از آینده خبر
مىدهنــد و گفتــار آنهــا را تصدیــق
کند ،نسبت به قرآن مجید کفر ورزیده
است».
طبــق روایــات مذکــور ،کســانى که براى
یافتــن گمشــدهی خــود ســراغ افــرادى
مىرونــد کــه ســر کتــاب بازمىکننــد،
مرتکب گناه بزرگى مىشوند؛ چرا که ا گر
این باب گشوده شود ،مفاسد بسیارى
ً
در پــی خواهــد داشــت .مثــا پیشگــو
مىگویــد« :یکــى از بســتگانت مرتکــب
ســرقت شــده اســت!» این شــخص به
تمام بســتگانش بدبین شــده و هر یک
از آنهــا را کــه مىبینــد ،تصـ ّـور مىکنــد
او ســارق اســت .وقتی بر اثر ســوء ظن
اعتمــاد از میــان مــردم رخــت بربنــدد،
زندگى اجتماعى بســیار مشــکل خواهد
شد.11

پینوشتها
 .1زیـن الدیـن ،شـیخ حسـن()1370؛ معالـم
االصول ،ص  ،7چاپ المکتبة االسالمیة.
 .2جـوادی آملـی ،عبـداهلل()1375؛ بنیـان
مرصـوص امـام خمینـی ،فصـل بیسـتم ،راه
تداوم انقالب اسالمی ،نشر اسراء.
 .3جعفـری ،محمدتقـی()1377؛ ترجمـه و
تفسـیر نهـج البالغـه ،ج  ،21ص  ،169تهـران:
دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .4اسـدآبادی ،سـیدجمالالدین؛ رسـالهی
نیچریه ،ص  75و العروۀ الوثقی ،ص .49
 .5سـیدمرتضی ،ابوالقاسـم علـی بـن
الحسـین(1405ق)؛ مجموعـۀ رسـائل ،ج
 ،2ص  ،306مقدمـه و اشـراف :سـید احمــد
حسـینی ،قــم :دارالقـرآن الکریم.
 .6معـارف ،مجید(بهـار و تابسـتان )1393؛
«عقالنیـت و مقابلـه بـا خرافـات بـا تأ کیـد
بـر آثـار سـیدمرتضی» ،ش  ،14ص ،16
پژوهشنامهی قرآن و حدیث.
 .7احمـدی جلفایـی ،حمیـد( )1390؛
چشمهسار مطهر ،ص  ،167نشر تجرید.
 .8خبرگزاری مهر ،کد مطلب.1048925 :
 .9حرعاملـی؛ وسـائل الشـیعه ،ج  ،۱۲بـاب
 ،۲۶ح .۲
 .10همـان ،ج  ،۱۲ابـواب مایكتسـب بـه ،بـاب
 ،۲۶ح .۳
 .11خبرگزاری فارسَ ،
«سرکتاب» از واقعیت تا
توهم .۱۳۹۴/2/28

خرافه شناسی

نگاهی به روانشناسی خرافات و فرد خرافاتی
کاظم خمارلویی
روانشناس
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مقدمه

وقتــی از آدم خرافاتــی حــرف میزنیــم،
تصویــر غریــب او پــر از هالــه و ابهــام در
ذهــن مــا نقــش میبنــدد؛ امــا وقتی به
روانشناســی فــرد خرافاتــی مینگریــم،
خیلیوقتهــا خودمــان را در قامــت او
میبینیــم .همــهی مــا هم مثل بیشــتر
مــردم ،گاهــی بــدون اینکــه خودمــان
متوجــه باشــیم ،افــکار یــا رفتارهــای
خرافاتــی ســراغمان میآید .بیایید یک

لحظــه فکــر کنیــم آخریــن بــاری کــه به
تختــه زدهایــم ،از دیــدن گرب ـهی ســیاه
دوری کردهایــم ،یــا فــال روزانهمــان را
خواندهایــم کــی بــوده اســت؟ اینهــا
همــه ،نمونههایــی از خرافــات یــا تفکــر
جادوییست.
اعتقــاد بــه جادوگــران و فالگیرها و روح
و خانههایــی کــه ارواح آنهــا را تســخیر
کردهاند ،طی چند ســال گذشــته بسیار
ً
رونق گرفته است؛ اما واقعا روانشناسی

پشت این طرز تفکر چیست و آیا این نوع
نگرش ،موجب آزارمان است یا اینکه در
زندگی کمک حالمان؟ از کی اعتقادات
خرافی اینقدر متداول شــده اســت؟
خرافــات ،آئین یا مایهی اضطراب؟
برای اینکه بفهمیم خرافات چیســت،
بهتــر اســت از تعریــف آن شــروع کنیــم.
همهی ما باور داریم که همهی آئینها
و اعتقــادات ســنتی ،خرافات نیســتند؛
اما مرز بین آنها این است که ببینیم
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آیــا یــک اهمیــت جادویــی بــه آن آئیــن
یــا اعتقــاد میدهید یا نــه؟ برای مثال،
ا گــر ورزشــکاری قبــل از مســابقه آئینــی
بــرای خــود اتخــاذ میکنــد کــه مربیــان
هــم تمســک بــه آن را توصیه میکنند،
آن اعتقاد به آن ورزشکار کمک میکند
تــا خــود را آرام کنــد .بلــه ،این خرافات
ً
نیســت! از طــرف دیگــر ،ا گــر او مثــا
بهعنوان یک والیبالیســت ،باور داشــته
باشــد کــه ا گــر بــه یــک تعداد مشــخص
تــوپ را زمیــن بزنــد ،باعــث میشــود
تیمــش برنــده شــود ،دیگــر وارد قلمــرو
خرافات شده است.
شــاید تعجــب کنیــد ا گــر بگوییــم
رفتارهای خرافاتی ،مثل شمردن تعداد
دفعاتــی کــه آن ورزشــکار تــوپ را زمیــن
میزنــد ،نشــانهی اختــال وسواســی-
اضطرابیســت .افــراد مبتــا بــه ایــن
اختــال ،بــه انجــام دوبــاره و دوبــارهی
برخــی کارهــا وســواس دارنــد کــه ایــن
ً
وســواس ،معموال در زندگیشان ایجاد
مشــکل میکند .یک نمونهی خوب از
آن ،شــخصیت «جــک نیکلســون» در
فیلم « ۱»As Good As It Getsاست که
همیشــه از روی ترکهای کف پیادهرو
میپرد و باید هر روز سر میزی مشخص
در رســتوران بنشــیند و نمیتواند هیچ
تغییــری هــم در این عادات خود ایجاد
کنــد .بــا اینکــه خیلــی از عالئــم ایــن
اختالل شــبیه رفتارهای خرافاتیست،
بیشتر شواهد مبنی بر این است که این
دو ،هیــچ ارتباطی با هم ندارند.
دکتر «پاول فا کسمن (،»)Paul Foxman
متخصــص اضطــراب از دانشــگاه
برلینگتــون در ایــن بــاره میگویــد« :فکر

نمیکنیــم که اختالالت اضطراری مثل
اختالل وسواســی  -اضطرابی ،تفکرات
خرافاتــی هســتند .مــا آنهــا را تفکــرات
غیرمنطقــی میدانیم و بیشــتر بیماران
ما این را درک میکنند؛ اما من بیمارانی
هــم دارم کــه میگویند اعتقاد دارند ا گر
نگران چیزی نباشند ،آنوقت احتمال
اتفاقافتادن آن از بین میرود .این یک
نوع تفکر خرافاتیست».2
رمز کار این است که هر فردی به تفکرات
خــود توجــه کند؛ بهویــژه ا گر عالئمی از
نگرانــی و اضطــراب  -اســترس ،نگرانــی
بیش از حد ،مشکل در خوابیدن ،افکار
وسواسی و خستگی را در خود مشاهده
میکنــد .یــا متوجه شــدهکــه رفتارهای
تکراریاش خارج از کنترل است  -چه
ً
خرافــی باشــد و چــه نباشــد  -حتمــا به
متخصص مراجعه کند.
نیروهای محرک

پشت همهی خرافهها ،میل به داشتن
کنتــرل و قطعیــت بیشــتر اســت .مــا
دنبــال قانــون یــا توضیحــی بــرای علت
اتفاقافتــادن چیزهــا هســتیم .دکتــر
«ویــز» میگویــد« :گاهــی ایجــاد یــک
قطعیت نادرست ،بهتر از نداشتن هیچ
قطعیتیست؛ این را بیشتر تحقیقات و
مطالعــات هم ثابت میکند».3
مصاحبههــای کاری ،امتحانــات و
دیگــر موقعیتهایــی که دوســت داریم
کارهــا خــوب پیــش بــرود ،صرفنظــر از
میــزان آمادگــی یــا عملکــرد خودمــان،
میتوانــد مو جــب پدیدآمــدن ا فــکار
ً
خرافی شود .دکتر ویز میگوید« :معموال
موقعیتهایــی در زندگیمــان ایجــاد

میشــود کــه اتفــاق مهمی بایــد بیفتد.
تا آنجا که توانستیم برای آن خودمان
را آمــاده کردهایــم؛ امــا هنــوز هیچچیــز
قطعی نیست .هنوز هیچچیز مشخص
نشــده اســت .مهــم نیســت کــه چقــدر
خودتــان را بــرای آن اتفــاق آمــاده کرده
باشید یا چقدر اعتماد به نفس دارید.
هنوز هم هر اتفاقی ممکن است بیفتد
و همهچیــز خــارج از کنتــرل شماســت.
خرافــات باعــث میشــود که مــردم فکر
کننــد ،کار دیگــری بــرای نزدیککــردن
خود به آن نتیجهای که میخواهند را
انجام دادهاند».4
دوست یا دشمن؟

احســاس امنیــت و اعتمــاد ،مهمتریــن
فوایدیســت کــه از افــکار یــا رفتارهــای
خرافی مثل برداشتن شیء یا پوشیدن
لباســی نصیــب مــا میشــود کــه به نظر
برایمان شــانس م ـیآورد؛ بنابراین ا گر
فکــر میکنید چیزی کمکتان میکند،
ً
حتما کمکتان خواهد کرد .اعتقادات
قــدرت اعجــابآوری دارنــد .ا گــر نتیجه
فقط بهخاطر شــانس باشــد ،اعتقادات
دیگر تأثیری نخواهند داشت؛ اما وقتی
عملکــرد شــما عامــل مهــم در نتیجــه
باشــد ،افکار خرافی انرژی بیشــتری به
شــما خواهــد داد .دکتــر ویــز میگویــد:
«افــکار خرافــی میتواند اثر روانی واقعی
ً
داشــته باشــد؛ مثــا ا گــر وقتــی بلــوز
خاصی را تنتان کنید ،همهچیز خوب
پیــش م ـیرود .ا گــر کمکتــان میکنــد
کــه اضطــراب را از خودتــان دور کنیــد و
افکار مثبت را در شــما تقویت میکند،
عاقالنه است که دوباره آن را تن کنید؛

اما ا گر آن شیئ را گم کنید که برایتان
شــانس میآورد ،این طرز تفکر جلوی
عملکردتان را میگیرد».5
انتظــار و توقــع ،ابزاری بســیار قدرتمند
اســت و میتــوان گفــت کــه بــا قــدرت،
انتظارات و توقعات شــکل میگیرند .با
این حال خرافات میتوانند اثری منفی
در زندگیمــان بگذارنــد؛ بهویــژه ا گــر بــا
عادت بدی مثل قمار همراه شوند .ا گر
کســی قمارباز باشــد و باور داشــته باشد
کــه میتوانــد شــانس بیــاورد ،ایــن بــاور
باعث ایجاد مشــکل میشود.
خرافــات تــرسآور هــم ،ممکــن اســت
در زندگیمــان ایجــاد مشــکل کــرده و
اضطرابهــای زیــادی بهوجــود آورنــد؛
ً
مثــا آ نهایــی کــه از ســیزدهم مــاه
میترســند و بهخاطر آن روز پروازشــان
را عوض میکنند ،یا قرار مالقاتشان را
برهم میزنند .این نوع خرافهها ،هیچ
فایدهای ندارند.

و خرافاتیها بیشتر …

خرافاتیبــودن ،چیزیســت کــه بیشــتر
وقتهــا از کودکــی یــاد میگیریــم .دکتــر
ویــز میگویــد« :بهطــور کلــی ،زنــان
خرافاتیتــر از مردهــا هســتند .خانمهــا
ً
معموال بیشتر دچار اضطراب میشوند
یــا حداقــل میتــوان گفــت کــه بیشــتر
بهخاطــر ایــن اضطرابات نزد متخصص
میروند ».گرچه متغیرهای شــخصیتی
عامل مهمی در ایجاد خرافات نیست،
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد
ا گر نسبت به آدمهای عادی مضطربتر
باشید ،احتمال اینکه خرافاتیتر باشید
بیشتر است.
مطالعات نشان میدهد که هوش ،تأثیر
چندانــی بر خرافاتیشــدن افــراد ندارد.
در دانشــکده هــاروارد کــه همــه تصــور
میکننــد پــر از آدمهــای بســیار باهوش
اســت ،دانشــجویان مرتب دستشــان
را روی پای مجســمهی «جان هاروارد

( »)John Harvardبرای خوششانســی
میمالند .بهطورکلی خرافات ،میتواند
مثل دیگر آیینها ،بخشی از یک فرهنگ
یــا جامعــه باشــد .دکتــر ویــز میگویــد:
«منبع کنترل ما ،میتواند عامل مهمی
در خرافاتیبودنمــان باشــد .ا گــر یــک
منبع کنترل درونی داشته باشید ،باور
خواهیــد داشــت کــه مســئول همهچیز
هستید؛ باور خواهید داشت که مسئول
سرنوشــت خــود هســتید و میتوانیــد
موجــب بــروز اتفاقــات شــوید .ا گر منبع
کنترلتان بیرونی باشد ،این زندگیست
کــه اتفاقــات را بــرای شــما بهوجــود
میآورد .آنهایی که منبع کنترلشان
بیرونیســت ،بیشــتر خرافاتی هستند و
دلیل این اســت که میخواهند قدرت
بیشــتری روی زندگیشــان پیــدا کنند.
یک دلیل اینکه زنها بیشــتر از مردها
خرافاتی هســتند ،این اســت که زنها
حتی در جامعهی مدرن امروزی ،تصور
میکنند که تســلط کمتری از مردان بر
سرنوشتشان دارند».6
پینوشتها
یشـه» ،به کارگردانی
 .1فیلـم «بهتـر از این نم 
«جیـم ال بروکـس» ،محصـول سـال  1997و
برندهی جایزهی «گلدنگلوب».
 .2پایـگاه خبـری و روانشناسـی میگنـا۸ ،
ارديبهشت  ،۱۳۹۶کد مطلب .40704
vyse stuart, Believing in magic (The .3
Psychology of Superstition), Publisher
Services Resource Center, 01 October
.2013, p129
 .4همان ،ص .191
 .5همان ،ص .211
 .6همان ،ص .77
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ابــزار و روشهــای خرافهزدایــی ،بیشــتر
برمیگــردد بــه ماهیــت خرافــه ،دامنهی
فرا گیــری آن ،زمینــه و پیشانگیزههــا،
انگیــزه و علــل و عواملــی کــه در زایــش
و رویــش خرافــات دینــی نقــش و ســهم
دارد؛ از ایــن رو روشهــا و ابزارهــای
مقابلــه بــا خرافــه نیــز ،همســان نبوده و
شــناور خواهنــد بــود .ایــن واقعیــت در
سیاســتها ،کارها و برنامههای عالمان
آ گاه و روشــن بــرای خرافهزدایــی در
درازای تاریــخ ،همــاره بازتــاب داشــته
اســت و امــروز نیــز ،میتواند ســرلوحهی
برنامههــای خرافهســتیزی از ســوی
مبلغان و طالب حوزههای علمیه باشد.
در ایــن یادداشــت ،بــه پــارهای از ایــن
روشهای خرافهزدایی اشــاره میکنیم.
شناســایی انگیزهها ،عوامل ،زمینههای
زایش و رویش خرافههای دینی و مبارزه
بــرای از بین بردن آنها.
بیگمـان اجـرای ایـن روش ،بسـتگی بـه
شناسـایی درسـت زمینههـا و انگیزههـا
دارد که به مهمترین آنها اشاره میکنیم.

الف) وابستگی شدید
وابستگی شدید و افراطی به هر چیزی ،از
جمله به دین و آموزههای آن ،به خرافه

میانجامــد؛ چــون شــدت وابســتگی،
سبب پیدایش عصبیت منفی میگردد و
چنین عصبیتی ،شخص را از هنجارهای
فکری و عملی خارج میکند .در نتیجه
آن چیــز بــه حقیقــت و واقعیــت مطلــق
بینقــص و عیــب درمیآیــد و آنگاه از
آدمیان ،باور و رفتار کورکورانه و مقلدانه
میطلبــد .بهطــور طبیعــی ایــن ایســتار،
گذشــته از اینکه خود خرافه اســت ،به
خرافههــای دیگــر نیــز میانجامــد .ایــن
واقعیــت آزمــوده ،رفتارشناسیســت کــه
رفتارشناســان به آن رسیدهاند.
«اســکینر 1میگویــد« :هــر اندازه شــخص
بهصــورت شــدیدتری تحــت تأثیــر نوعی
وابســتگی قــرار گرفتــه باشــد ،بــه همــان
نســبت گرایــش بــه رفتــار خرافــی نشــان
میدهــد ».2بنابرایــن دگرســازی چنیــن
وابســتگی افراطــی به وابســتگی منطقی
و خردمندا نــه ،کارآمدتر یــن شــیو هی
مبــارزه بــا خرافههاســت؛ چــون در ایــن
حالــت ،تمامی زمینههــای زایش خرافه
مثــل تقلیــد و پیروی محــض ،بتوارگی
و ســنگوارگی ذهن و اندیش ـهی آدمی،
نیازمند بازســازی و دگرسازیست.
در ایــن زمینــه ،اســتاد «جــوادی آملی»
مســئولیت عالمــان را اینگونــه بیــان
میکنــد« :ا گــر علمــا ،دین را از پردههای

وهــم آزاد کــرده و دیگــر اسالمشناســان،
احــکام دیــن را از آز و طمــع زورمــداران
رهایی بخشــند ،دین آزاد و رها خواهد
شــد .ا گــر دیــن از اوهــام و خرافــات آزاد
شد و از چنگال دینداری صوری رهایی
یافــت ،میتوانــد عامــل آزادی جامعــه
باشد».3

ب) پیشبینی آینده
میــل و خواســت درونــی و کــم و بیــش
فطری انسان ،از دانستن اینکه در آینده
چــه روی خواهــد داد و سرنوشــتش چه
خواهــد بــود ،او را بهســوی پیشبینی و
پیشگوییهــا ســوق میدهــد و در ایــن
ســیر ،از ابزارهــا و روشهــای گونا گــون
اســتفاده میکنــد و چهبســا بــه باورهــا و
اندیش ـههای خرافــی میرســد .یکــی از
کارویژههــای دیــن ،تبییــن و تصویــر از
آیندهی بشــریت و هدایت به ســوی آن
اســت .هنگامــی کــه آموزههــای دین در
ایــن بــاب بــه خوبــی و درســتی فهمیده
نشــوند ،نا گزیــر زمینــه بــرای رویــش
خرافههــای دینی فراهــم میآید؛ مانند:
تطیــر ،تفــأل ،تنجیم ،طالعبینی ،ســحر
و. ...
پیشگویــی و پیشبینی دو رویه دارد:
 -رو یـهی اول :اینکــه رو یدادهــای

طبیعــی و انســانی بهطــور منطقــی
و عقالنــی پیشبینــی شــوند؛ یعنــی
رویدادهــا و رفتارهــای پیشبینیپذیــر،
از پیشبینیناپذ یــر جــدا گردنــد.
پیشبینیپذیرهــا نیــز ،نــه بهطــور قطعــی
و یقینــی ،بلکــه بــا احتمــال پیشبینــی
شــوند و رویدادهــا و رفتارهــا بــه علــل و
عوامل مربوط و متناســب هرکدام نســبت
داده شــده و بــر مبنــای آنهــا ،ارزیابــی و
تحلیــل گردنــد .ایــن نــوع پیشبینی ،خرد
آدمــی را پویــا ســاخته ،حرکــت و جنبــش در
زندگــی ایجــاد میکنــد و نهایــت همســویی
و ســازگاری را بــا آموزههــا و احــکام اصیــل
اسالم دارد.
 رویـ ـ ـ ـهی دوم :ای ـ ـنکـ ــه رف ــت ــاره ــا،پــیـشآمــدهــا و رویدادهـ ـ ــا بــه عــلــل و
عوامل غیرواقعی ،نسبت یابد و از قبل،
معین و تعیینشده دانسته شود و امور
پیشگوییناپذیر ،بهگونهی قطع و یقین
پیشبینیپذیر نمایانده شود؛ چنانکه
در ستار هشناسی قدیم و معینیگری
علمی جدید ،شاهد این امر هستیم.
رهیــافــت ایــن روی ـه ،سلب ارادهی آزاد
انــســان ،تنبلی ،جهل و تسلیمشدن
است که درواقع ،مهمترین بستر زایش
و رویش خرافات است.
رو شــن ا ســت کــه مهمتر یــن ا بــزار و
روش کارآمــد در خرافهزدایــی از دیــن،
ِ
نهادینهکردن شیوهی نخست است که
برآیندش ،سالمت فهم و صداقت عمل
دینی و نیز درســتی رفتار آدمیست.
«شــیخ انصــاری» از بــزرگان فقــه امامیه،
ستارهشناســی را بهمثابه دانش بشــری
میپذیــرد و مفیــد میدانــد و در روش
پژوهــش ،بــر مشــاهده و برهــان تأ کیــد
کــرده و آنهــا را معتبــر میدانــد؛ البتــه
بــا حفــظ خطاپذیــری در فرآینــد علمــی

 پژوهشــی .ایــن اعتمــاد به مشــاهده،تجربــه و برهــان ،تــا جاییســت کــه هــر
کــدام از آنهــا ،ارتبــاط میــان حالتها و
تغییرهــای اجــرام ســماوی ،بــا پیدایــی
برخــی از حــوادث ،حالتهــا و احــکام را
اثبــات و تأییــد نمایــد .در ایــن صــورت،
شــیخ انصــاری ترتــب احکام شــرعی را بر
آنها جایز ،عقالنی و شرعی میداند نه
األحکام
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حرمتة مؤکدة» ...

ج) کیش شخصیت و اسطورهسازی
احساس و اشتیاق قدرت بیش از ظرفیت
وجــودی آدمــی ،بیشــتر بــه وارونهنگری
واقعیتها و کیش شخصیت دروغین یا
اسطورهســازی میانجامد .این ذهنیت
توهمــی و خیا لپردازا نــه ،زمین ـهی
مســاعد بــرای رویــش خرافههــا ،بلکــه
خود برابرنشــین با خرافههاست؛ زیرا در
این ایســتار ،رویدادها و اشــخاصی که
واقعیت نداشته و ندارند و هیچگاه نیز به

آن صورت واقعیت پیدا نخواهند کرد ،به
سیمای واقعی نشان داده میشوند .در
عمل روابط و مناسبات منطقی و عللی
و معلولی میان رویدادها ،رفتارها و...
نادیــده گرفتــه میشــود .در ایــن حالــت
برخــی ســاختارها و شــعائر دینــی ،بــه
میــدان و فرصتی برای افســانهپردازی و
خرافهزایــی بــدل میشــود و خرافههای
دینــی ،کمکــم نمایــان میگــردد .مبــارزه
و مقابلــه بــا چنیــن فضایــی ،نیــاز بــه
روشنگری و ایجاد واقعبینی در احساس
قدرت دارد.
«شهید مدرس» ،گویا نیک میدانست
که احساس قدرت مهارناپذیر ،زمینهساز
بســی از ناهنجاریهــا ،ضدارزشهــا و
سوءاســتفاده از دیــن و ...خواهــد شــد؛
بهگونهای که شاه را دست و سایهی خدا
بر زمین پنداشــتن و او را فراتر از هرگونه
نقد و نقص نشاندن ،از شمار خرافههای
دینیست که از احساس نامبرده پدیدار
گردیــده اســت! از ایــن رو ایشــان بــرای
زدودن این پندار خرافی ،نسبت دین و
قدرت را روشن میسازد و جایگاه قدرت
را در دیــن ،تنهــا خدمــت میدانــد ،تا از
دیــن و قــدرت تصویــر و کاربرد نادرســت
انجام نگیرد و حقیقت دین را با خرافهها
درنیامیــزد« :تمامــی ایــن مقامــات که از
سلســلههای مختلــف هســتند ،شــاه و
رئیسالــوزرا ،پارلمــان و حجتاالســام،
تمام اینها نوکر خلقاند ...من میگویم
پیغمبــران خــدا کــه از همــه برترند ،نوکر
خلقاند»...6

د) عوامل دیگر
عــو ا م گر ا یــی  ،محبــت ا فر ا طــی ،
کوچکشــماری عمــل و تــاش ،برتــری
پنــداری قومــی و نــژادی ،میــل بشــر بــه
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قهرمانپــروری و اسطورهســازی و نیــز
کجفهمــی از مفاهیم دینی ،مانند :تقوا،
رضا ،توکل ،تقیه ،تسلیم ،صبر ،قناعت،
امیــد ،انتظــار و ،...از دیگــر زمینههــا و
عوامــل رویــش و پیدایــش خرافههــای
دینیست .مبارزه با چنین زمینههایی،
نا گزیر نیازمند تولید و تحکیم اندیشهها
و تصحیح فهم دینی از آنهاســت.
«استاد مطهری» ،زمینههای یادشده را
شناســایی کــرده و نمونههای فراوانی از
خرافههای دینی برآمده از آنها را بازگو
میکند و سپس با ابزار و روش مناسب،
بــه مبــارزه میپــردازد .ایشــان یکــی از
آسیبهای تفکر اسالمی را ،تحقیر عمل
و کفایت ایمان بدون عمل میداند و در
مقــام پاســخ و زدودن ایــن تفکــر خرافی
از ایــن تفکــر ســیمای دین ،به ســخن و
ســیرهی امــام علــی 7اســتناد میکند.
شــخصی خدمــت آن حضــرت آمــد و
گفت« :نصیحتی کن ».حضرت در مقام
نصیحــت فرمــودَ :
«الت ُکــن ِم َّمــن َی ُ
رجــوا
َّ َ َ
َ
ُ
اآلخ َــر ِۀ ب َغ َ َ َ ُ
ول
ِ ِ ِ
یــر عم ٍل ُو یرجــی التوبۀ ِبط ِ
ُ ُ
َ
ــول فی ّ
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َ 7
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ّ
َیعمــل فیها ِبعم ِل الر ِاغبین ».
ایشان بهصورت استفهام انکاری ،منطق
خرافهســازان دینی را دربارهی حادثهی
عاشــورا بازمینمایــد و میگویــد« :حــاال
مــا چ ـهکار داریــم بــه اینکــه ایــن حــرف
دروغ است؟ باشد! ولی مردم از همین
راه ،ایمــان و اعتقــادی پیــدا کردهانــد.
ایــن درســت اســت یــا نــه؟ یعنــی ...از
یــک سلســله خرافات ،مــردم باألخره به
عقیــدهای صحیحــی رســیدهاند .آیــا مــا
حق داریم اینها را تثبیت و امضا کنیم
یا نه؟ نه»...8
بازاندیشــی و نوفهمــی بــر پایهی اعتماد
و اعتبــار بــه خــرد آدمــی در ســاحت

دیــنداری توجــه به آموزههــای تاریخی
و هدفهای اساســی دین ،فهم احکام
و معــارف دینــی در بســتر واقعیتهــای
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و زیستی،
دومین شیوهی کارآمد برای رویارویی با
خرافههاســت .روشــن اســت در ساحت
دی ـنداری ،بــه هــر انــدازه کــه دامنــه و
شــعاع کارکرد و حضور خرد و خردورزی
گســترده و وســیع بوده باشــد ،به همان
انــدازه ظهور خرافهها و افســانهپردازی،
کــم یا بیفروغ میگردد.
(در مقــام عمــل) دیــن و دی ـنداری در
تعامــل بــا عینیــت زندگی و واقعیتهای
متحــول اجتماعی باور و عمل گردد
این امر نتایجی به شرح ذیل در بر دارد:
 به تقویت و توسعهی تفکر آزمایشگاهی،تجربــی و عملیاتــی در فرهنــگ دینــی و
فرهنگ جامعه میانجامد؛
 سهم و نقش مصلحت یا مصالح را درفرآیند قانونگذاری و اجرای آن پررنگ و
عملگر میسازد؛
 واقعبینــی و واقعنگــری ،بهمثا بــهفرهنــگ در جامعــه تقویــت و توســعه
مییابد؛
 د یــن و د ی ـنداری ،در عمــل بــهســاماندهی ،حمایــت ،توســعه و تولیــد
واقعیتهای حقیقتمند میپردازد و آن
را به خواست و نیاز عمومی دگر نموده و
مشروعیت میبخشد؛
 دین همپای تحوالت جهان بیرونی وپیرامونی ،حرکت فعال و ســازنده انجام
داده و میتواند داشته باشد.
پیداست که کمترین پیامد و دستآورد
ایستار و روانهی یادشده ،محدودساختن
و زدودن خرافههــا ،بهویــژه خرافههــای
دینیســت؛ چــون خرافههــا ،نــه خــود
از شــمار مصلحــت بــوده و نــه هی ـچگاه

بــرای فــرد ،جامعــه و اســام مصلحتــی
را همــراه دارنــد؛ بلکــه برعکــس هــر زمان
چهــره نمایــان کردهانــد ،مفاســدی را در
ســاحتهای نامبــرده پدیــد آوردهانــد.
خرافهها هرچند از شمار پدیده و رویداد
بودهانــد ،هیــچگاه واقعیــت  -بهویــژه
واقعیت حقیقتمند  -نداشتهاند؛ بلکه
از توهمها و خیالهای واهی هستند و به
همین دلیل ،هماره نســبت به حقیقت
واقعیــت رهــزن و بیگانهکنندهانــد؛ یعنی
همان مقصدی (حقیقت و واقعیت) که
دین اســام هماره رهنمون به آن اســت
و دین را از حرکت برابر با تحوالت جهان
اجتماعــی بازمــیدارد .بــه ایــن ترتیــب
نوفهمی و بازاندیشی دینی و تعامل دین
با واقعیتها اجتماعی و زیستی ،خلوص
و تواناسازی و کارآمدی دین و دینداری
را فراهم آورده و برآورده میسازند؛ از این
رو مهمترین و سنگینترین مسئولیت و
رســالت عالمــان و عامــان بــه دین هم،
مبــارزه بــا خرافههــای دینیســت و هــم
پیشگامشدن در این مبارزه.
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