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كلمــۀ »رحمــت« بــه معنــای عطوفت و 
مهربانــی به شــخص محتــاج و درمانده 
اســت. همچنین فرق نعمت با رحمت 
بــرای  رحمــت  كــه  اســت  آن  لغــت  در 
كــه دچــار حالــت  فــرد محتاجــی اســت 
كســی  گاه  رقت بــاری شــده امــا نعمــت 
از  نیســت.1  كه درمانده  برمی گیرد  را در 
كــه برای  گفــت  همیــن رو شــاید بتــوان 
جلــب رحمــت و عطوفــت خداوند الزم 
ناتوانی و درماندگی خویش  بنده  است 
كنــد و در  كــه هســت درک  را آن چنــان 

محضر الهی آن را نشــان دهد.
كی خندد چمن تــا نگرید ابر 

كی جوشــد لبن  تا نگرید طفل 
ــرت  ــضـ حـ ــز  ــ ــغ ــ ن و  ــور  ــ ــه ــ ــش ــ م دعـــــــــای 
سیدالشهدا)علیه السالم( در روز عرفه را به 
چند قسمت اصلی می توان تقسیم نمود:
خداوند  ستایش  دعا  ابتدایی  دربخش 
همراه با ذكر اوصاف او در چندین جمله 
انجــام می پذیــرد. ســپس در عباراتــی از 
كننده در  لطــف و عنایــت الهــی بــه دعــا 
كودكی و حتی قبل آن تا زمان  گذشته، از 
كردن، سخن به میان می رود. بعد  دعا 
از آن امام)علیه الســالم( بــا تمــام وجــود 
نعمت هــای  شــكرگزاری  از  ناتوانــی  بــه 
خداوند اعتراف می كند. سپس مقداری 
بعــد  و  توحیــد  بــه  اعتــراف  و  ســتایش 
درخواســت های بســیار مناســب مادی 
كننده،  دعا  آنها  میان  در  كه  معنوی  و 
خداونــد را بــه نعمت هــای قبلــی قســم 

برای  را  الهی  می دهد و لطف سابقه دار 
ادامۀ نعمت واسطه می كند و همین طور 
ســتایش،  عنصر  ســه  كه  دعا  انتهای  تا 
ذكــر اوصــاف خداوند و نعمت هایش به 
در  كســاری  خا و  فقــر  اظهــار  و  بنــدگان 
مقابــل عظمــت او، در عبارتــی لطیــف و 

زیبا به هم تنیده شــده اســت.
دعا  از  مهمی  بخش  كــه  هــمــان گــونــه 
درگـــاه  در  ذلـــت  و  ــش  ــرن ك اظـــهـــار  بـــه 
جــلــوه هــای  ــافــتــه،  ی اخــتــصــاص  ــهــی  ال
امـــامـــان  از  ــز  ــی ن حـــالـــت  ایــــن  عــمــلــی 
معصوم)علیهم السالم( نقل شده است. 
عرفه  روز  »در  می گوید:  داوود  بن  علی 
را  صادق)علیه السالم(  امام  عرفات  در 
محاسن  و  لباس  گوشه های  كه  دیدم 
به  را  سر  و  گرفته  دست  در  را  مباركش 
با انگشت  كه  انداخته و همین طور  زیر 
سبابه اشاره می كند )با حالت مناجات 
و ابتهال( به خداوند عرض می كند: این 
به علت جنایتم  كه  بندی است  و  قید 

شده ام.«2 گرفتار  آن  در 
مـــعـــروف  دعـــــــای  ــر  ــ ــگ ــ دی راوی  دو 
سیدالشهدا در ابتدای روایت می گویند 
ظهر  بعداز  »حضرت)علیه السالم(  كه 
اهل بیت  از  عده ای  با  همراه  عرفه  روز 
و فرزندان و شیعیان در نهایت تذلل و 
مانند  و...  آمد  بیرون  خیمه  از  خشوع 
دست ها  می طلبد  طعام  كه  مسكینی 
سپس  و  نمود«  بلند  خویش  برابر  در  را 

می كنند.3 نقل  را  طوالنی  دعای  این 

سیدبن طاووس4 
مورد  در  دست  این  از  روایاتی  ذیل  در 
حاالت ائمه)علیهم السالم( در روز عرفه 
كه  گروهی  می فرماید: »پس بنگر... به 
ایشان  نور  با  و  می كنی  پیروی  آنــان  از 
هـــدایـــت مــی جــویــی و هــنــگــام دعـــا و 

مناجات مانند ایشان باش.«5
اظهــار  خداونــد  رحمــت  جلــب  بــرای 
احتیاج و فقر الزم اســت و بیچاره ترین 
ناتوانــی خویــش  از  كــه  اســت  فقیــر آن 
نیــز بی خبــر باشــد. مقــدار و چگونگــی 
كســاری با میزان معرفت  این اظهار خا
گــر  كننــده ارتبــاط مســتقیم دارد. ا دعا
كســی بــه ایــن معرفــت نرســیده بــود و 
كمبــودی  بــه درون خــود،  بــا مراجعــه 
احســاس نكنــد بایــد همیــن نادانــی و 
غفلــت را نشــانۀ وخامــت حال خویش 

كه: بداند و به ذهن بســپارد 
دركوی ما شكسته دلی می خرند و بس

بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است 
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حــاال  متحــده  ایــاالت  رییس جمهــور 
بــه واســطه قــدرت اســتراتژیک و نظــام 
كشــور، هــر روز در  قدرتمنــد مالــی ایــن 
دنیا به نحوی خبرساز می شود. از شرق 
دور و پیونگ یانِگ اون، تا خاورمیانه و 
تهراِن دولِت حسن روحانی و از آسیای 
اروپا  تا شمال  اردوغان  آنكاراِی  و  صغیر 
بــه  كــدام  هــر  مــركل،  خانــوم  آلمــاِن  و 
و  گیروداِر سیاستمداِر جدید  نحوی در 

آمریكایی اند. بی قاعده 
ترامــپ بــه دنبال ســاختن چــه دنیایی 
چــه  او  سیاســی  مانورهــای  و  اســت 
او  آیــا  می كننــد؟  دنبــال  را  اهدافــی 
جنــس  از  جنگ طلــب  سیاســتمداری 
رؤســای جمهــور جمهوری خــواِه آمریكا 
گفت وگو و  اســت یا سیاســتمداری اهل 
دیپلماسی است؟ و در نهایت آیا ترامپ 
ج از قواعد سیاسِت  در حال بازی در خار
همیشگی در آمریكا است یا نه، او را هم 
كه رؤسای  باید با همان متر و مقیاسی 
جمهور سابق سنجیده می شدند، مورد 

ســنجش عملكرد و فكر قرار داد؟
یافتن پاســخ ســؤال های فوق می تواند 
پاســخی بــرای رفتــاِر سیاســی بســیاری 
از  كشــورهای جهــان در یكــی  از حــكام 

حســاس ترین دوره های تاریخ باشد. 

وضعیــت  از  می بایســت  كار  ایــن  بــرای 
ترامــپ در سیاســت داخلــی آمریــكا آغاز 

كنیم.
براســاس نظرســنجی شبكه سی بی اس 
آمریكایی هــا  درصــد  آمریــكا،  35  نیــوز 
معتقدنــد سیاســت های ترامپ »ســهم 
بسزایی« در رشد اقتصادی دارد. حدود 
سیاســت های  می گوینــد  درصــد   33
رییس جمهــوری آمریــكا »تــا حدی« در 
اقتصاد اثرگذار اســت و حدود یک ســوم 
پاســخ دهندگان هم معتقدند حضور  از 
ترامپ »نه چندان« یا »اصال« نقشی در 

تقویت اقتصاد آمریكا نداشــته است.1
نویســنده  و  مجــری  اینگراهــام،  لــورا   
گفت وگو با  سیاسی معروف آمریكا نیز در 
كس نیوز به موفقیت اقتصادی  شبكه فا
گفت: ترامپ اقتصاد  كرد و  ترامپ اشاره 
بــه جلــو هــل داد و می توانــم  را  آمریــكا 
آمریكا  اقتصاد  كه تجدید حیات  بگویم 
ناشی از اقدامات ترامپ بوده است. تیم 
با موفقیت های  تا  دارد  ترامپ دوســت 
اقتصادی، روی نقاط ضعف این دولت 
حــوزه  در  به ویــژه  بگــذارد؛  ســرپوش 
گاف های  كه  سیاست داخلی و خارجی 
این دولت می تواند حتی به سقوط آنها 

شود.2 منجر 

بنابراین، عملكرد اقتصادی ترامپ برای 
آمریــكا ثمــره مثبتــی داشــته اســت و یــا 

الاقل برای آینده امیدآفرین اســت.
عملكــرد  مــردم،  میــان  در  و  آمریــكا  در 
ترامپ در امور اقتصادی بهتر از عملكرد 
او در روابط بین الملل ارزیابی می شود. 
در  شــركت كنندگان  از  نیمــی  از  بیــش 
گفتند »اعتماد  نظرســنجی ســی بی اس 
كمــی« بــه ترامــپ در مدیریــت مســائل 
ایــران دارنــد  و  كــره  شــمالی  بــا  مرتبــط 
نــدارد.  وجــود  اعتمــادی«  »اصــال  یــا 
كمی هم موافق سیاســت های  كثریت  ا
چیــن  مقابــل  آمریــكا  رییس جمهــوری 
هســتند. جــدای از بی اعتمــادی مردم 
آمریــكا به سیاســت های خارجی دولت 
كه در این جا به  ترامپ، سؤال دیگری 
كه »منافع« در  ذهن می رسد، این است 
تنها  آیا  ترامپ  سیاســِت خارجی دولت 
بــه منفعت اقتصادی منحصر می شــود 
و یا ترامپ به دنبال منافع اســتراتژیِک 
دیگــری هــم در سیاســِت خارجــی خود 
اســت؟ این ســؤال شــاید بتواند دیدگاِه 
حتی خوِد آمریكایی ها را هم نسبت به 

ترامــپ در چالش قرار دهد.

ترامپیسم

 مهدی رزاقی طالقانی 

 تحلیل ماه 

نگاهی به پشت پرده سیاست ورزی 
دونالد ترامپ ریاست جمهور امریکا
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هزینۀ یک انتقال؟

در  كــــــه  صـــهـــیـــونـــیـــســـت هـــا  البــــــــی 
تصمیم گیری های مجلس قانون گذاری 
به  آمریكا،  كمه  حا دستگاه  و  آمریكا 
می كنند،  فشار  اعمال  مستقیم،  طور 
مهم ترین  از  یكی  حــداقــل  هــم  هــنــوز 
رؤســای  آرای  روی  بر  فشار  اهــرم هــای 
جمهور آمریكا هستند و ماجرای انتقال 
بیت المقدس  بــه  اســرایــیــل  پایتختی 
بزرگ ترین  تــرامــپ  كــه  مــی دهــد  نشان 
البی  به  را  آمریكا  سیاست  تاریخ  امتیاز 
و اسراییل پرداخته است  صهیونیستی 
و از این جهت تفاوتی با رؤسای جمهور 
این  مــا بــه ازای  امــا  نــدارد.  آمریكا  دیگر 
كمک البی  خوش خدمتی هم می تواند 
آمریكا  داخلی  اقتصاد  به  صهیونیستی 
باشد و آنچه این فرض را می تواند اثبات 
خوِب  چندان  نه  روابط  سازد،  شده تر 
و  اوباما  با  صهیونیست ها  و  اسراییل 

آمریكا است. دولت پیشین 
گر چنین فرضی درســت باشــد، ترامپ  ا
در برابر اســراییل دســت به یک معامله 
تحریــف  یــک  از  او  هــدف  و  اســت  زده 
میــان  پرهزینــه در  تاریخــی و سیاســت 
جامعــه مســلمانان دنیــا، دریافــت یک 
ُپَون مثبت اقتصادی بوده است و این 
خدمــت  در  خارجــی  سیاســت  یعنــی، 

منفعــت اقتصــادی جامعه آمریكا. حاال 
كــه ایــن انتقــال بد اســت یــا خیر،  ایــن 
كه جوامع  باید منتظر زمان و هزینه ای 
اسالمی به آمریكا تحمیل می كنند بود.

كرۀ مزاحم

كره شمالی  ترامپ در توافق سنگاپور به 
آمریــكا  بــه  اون  و  داد  امنیتــی  تضمیــن 
كامل ســالح های هســته ای  تعهد خلع 
كه شــاید دنیا انتظارش  را داد. توافقی 
را بــه انــدازه درگیــری نظامــی میــان دو 
اولیــن  را نمی كشــید.  انتظــارش  كشــور، 
برابــر  در  بین الملــل  اقتصــاد  كنــش  وا
آمریــكا  كــه دالر  بــود  ایــن  توافــق،  ایــن 
ح جهــان تقویت  در برابــر ارزهــای مطــر
شــد و نفــت برنــت نیــز پــا بــه محــدوده 
گذاشــت. در بــازار فلــزات رونــق  مثبــت 
بــر  كــم شــد و فشــار موجــود  نســبی حا
معامالت طال افزایش یافت.3 اما انگیزه 
ترامپ برای این توافق چه عاملی بود؟ 
رییس جمهــور ایــاالت متحــده به علت 
اشــتغال بــه تجــارت، به حركــت خزندۀ 
كسی  از هر  اژدهای اقتصاد چین بیش 
گر آمریكا برای  كــه ا گاه اســت، حركتــی  آ
را  اقتصــادش  نیندیشــد،  تدبیــری  آن 
طعمــه ایــن اژدهــا خواهد دیــد. ترامپ 
بــا توافــق بــا اون، در ابتدا ســایه جنگ 

كره به آمریكا  و احتمــال حملــه نظامــی 
میــان  از  را  خــود  نظامــی  پایگاه هــای  و 
كه نداند همین  كســی اســت  برد و چه 
احتمال چه تأثیری بر اقتصاد شكننده 
آمریكا ایجاد می كرد. از سوی دیگر با آرام 
شدن روابط با پیونگ یانگ، چین هم 
كه همواره از پیونگ یانگ برای فشار بر 
آمریكا استفاده می كرد خلع سالح شد و 
با رفع سایه فتنۀ اون از سر همسایگان 
كره جنوبی و ژاپن، آمریكا  خود از جمله 
توكیو و سئول  با  را  اتحاد خود  توانست 
كــه از این بعد هم، توافق  كنــد  تحكیــم 
ســنگاپور یــک موفقیــت اقتصــادی بــه 
بــا  ترامــپ  نهایــت  و در  مــی رود.  شــمار 
تبلیغاتی خود  توافقی، به تالش  چنین 
برای به دست گیری رهبری جهان ادامه 
كشــورش  بــا حــل مشــكل  داد. ترامــپ 
بــا پیونــگ یانگ، برای نبــرد اقتصادی 
حیاتی قرن با چین آماده می شود؛ 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 شــركای عرب خود 
در منطقه همچون عربســتان و امارات 

5

کتاب تبلیغ دین
شماره 51

پیشخوان



و... و در نهایت ایجاد موازنه با سیاست 
پیش روانــۀ روســیه. ترامــپ در ابتــدای 
از  یــک  هیــچ  خــود  جمهــوری  ریاســت 
یافتــه نمی دیــد.  را تحقــق  ایــن منافــع 
یعنی حضور ایران در سوریه هم منافع 
و  بــود  بــرده  میــان  از  را  آمریــكا  شــركای 
هم امنیت اسراییل را با چالشی دشوار 
ایفای  با  از آن سو  مواجه ساخته بود و 
نقش حیاتی مسكو، دیگر موازنه قدرت 
با روسیه در حالت طبیعی قرار نداشت. 
روسیه با همراهی ایران در حال بلعیدن 
منطقــه بودنــد. ترامــپ برای برهم زدن 
زد. در  اقدام دست  به چند  بازی،  این 
كرد از بعد  ابتدا با تحریم روسیه، سعی 
تبلیغاتــی بــه نوعی برای آمریكا حیثیت 
بخرد و سپس به ایجاد مقدمات دیدار با 
پوتین پرداخت. ترامپ ترجیح می دهد 
در وضعیتی متعادل با روسیه برای اداره 
كه ترامپ  خاورمیانه به توافق برسد؛ چرا
كــه قــدرت جــذب و مقابلــه با  می دانــد 
شــركای روســیه در خاورمیانه را ندارد و 
تنهــا می خواهد شــركای خــود همچون 
عربســتان و امــارات را در موضعــی برابــر 
با ایران قرار دهد تا دسترسی آمریكا به 
كان امكان پذیر و قابل  كما منابع نفتی 
مدیریت باقی بماند. از همین حیث هم 
كــه آمریكا توافق برجام را برنتابید.  بــود 

گرچــه بــرای اروپایی هــا رهبری  برجــام ا
ایران  كشش  پر  بازار  و  سیاست جهانی 
را درپــی داشــت، امــا بــرای آمریــكا هیچ 
نداشت. برای شركای آمریكا 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 
كار نشــده اســت. تحریــم ایران  بــه ایــن 
هم باز راهی برای ایجاد همین حیثیت 
كه  است. ایران شاید تنها موضعی باشد 
ترامپ در آن، به دنبال منافع اقتصادی 
ملمــوس نیســت و ایــن حیثیــت آمریكا 
كه رییس جمهــور ایاالت متحده  اســت 
به دنبال احیای آن در خاورمیانه است. 
گر ایران بتواند با مدیریت فضای داخل  ا
گیرو دار تحریم  و تعامل با متحدانش از 
كنــد و غــرور آمریــكا را  بــه ســالمت عبــور 
كند، شــاید به رهبری روســیه  لكه دارتر 
و آلمان و اتحادیه اروپا و چین، ساختار 
جهــان  سیاســی  مناســبات  و  سیاســی 
گر  كنــد و ا امــروز تغییراتــی بــاور نكردنــی 
نباشــد و ســاختار خاورمیانــۀ  این گونــه 
ایرانی-روسی با تحریم های آمریكا دچار 
تغییر شود، شاید ترامپ بار دیگر بتواند 
برای آمریكا در جهان اعاده حیثیت كند.

نتیجه

گذشــته و پــس از  آمریــكا در چنــد دهــه 
واســطه ســلطۀ  به  جنگ های جهانی، 
بی  چون و چــرا بر اقتصاد جهانی، قدرت 
سیاســی  و  نظامــی  مانورهــای  انجــام 
زیــادی را در جهــان داشــت و از همیــن 
رو حیثیــت رهبــری در جهــان را یافــت 
بــا  آمریــكا  ســابق  جمهــور  رؤســای  و 
تكیــه بــر همیــن وزنه هــای اقتصادی - 
سیاســی به مدیریت جهان پرداختند. 
امــا در ســال های اخیــر و بــا قدرت یابی 
ایــران  نقــش  ایفــای  و  روســیه  و  چیــن 
و  داعــش  شكســت  و  خاورمیانــه  در 
و...،  عراق  ایران در  نفوذ  و  اســد  بقای 
حیثیت سیاسی آمریكا به خطر افتاد و 
داعیــه رهبــری آنها مورد تشــكیک واقع 
شــد. در چنیــن وضعیتــی ترامــپ قصد 
دارد بــا تقویــت اقتصــاد داخلی آمریكا و 
مانورهای سیاسی ولو نمایشی همچون 
توافق سنگاپور و دیدار با پوتین و البته 
با ایران، این حیثیت  كره  پیشنهاد مذا
كنــد. پیش نیاِز  از دســت رفتــه را اعــاده 
گر چه ممكن است  اقتصاِد رو به رشد ا
در جنــگ اقتصــادی بــا چیــن و اروپا به 
دســت آید، اما حیثیت سیاســی آمریكا 

قطعًا در جنگ حاصل نمی شــود. 

پی نوشت

عملكـرد  از  آمریكایی هـا  رضایـت  ایسـنا،   .  1

كد خبر: 97023117153. اقتصادی ترامپ، 

معجـزه  »یـک  ترامـپ؛  نیـوز،  اقتصـاد   .  2

كدخبر: 200731. اقتصادی؟!«،  

3 . اقتصاد نیوز، »بازارهای جهانی به نشست 

خبـر  كـد  دادنـد«،  نشـان  كنـش  وا سـنگاپور 
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هدایــت بــه مثابــه اصلی تریــن رســالت حــوزه و روحانیــت اســت. برای هدایــت جامعه مردانی بزرگ بــا تحمل امتحان های 
گذشتند تا به خلعت هادی جامعه مفتخر شدند. در سرویس منبر بیشتر با نقشه راه و مرام این مردان  سخت  از خویش 

كنون خود آشــنا خواهیم شــد.   و وظیفه ا

مـنــبـــر



قرآن و نه ماه
 زندگی کودکانه

به كوشش هادی كاظمی 

حجت االسالم والمســلمین  بــا  دیــدار 
كه لقب عبد الزهرا را برای  مهدی بلنج 
و  بسیار جذاب  كرده،  انتخاب  خودش 
ســودمند بــود. لهجــه غلیــظ اصفهانــی 
تأثیری  گفت وگو  این  بر حالوت  ایشــان 
دوچنــدان داشــت. قــرار مصاحبه را در 
وارد  گذاشــتیم، وقتــی  قرآنــی  مؤسســه 
مؤسســه شــدم دو چیز توجه مرا جلب 
بانشــاط  و  رنگارنــگ  فضــای  اواًل  كــرد: 
كه البته در فضای شب، خالی  مؤسسه 
ثانیًا  بود.  روز  كودكانه  از ســروصداهای 
كه احساس  وجود نقاشی ها و تصاویری 
گاه به  كــودک را به صورت ناخودآ كــردم 
ســمت معنویت و خدا متوجه می كند. 

ایشــان  بــا  نیــم  و  ســاعت  دو  حــدود 
كه رهــاورد این صحبت  كــردم  صحبــت 
طوالنــی، امیــد و نشــاط بــود. طلبه ای 
و  طلبگــی  اهــداف  پیشــبرد  بــرای  كــه 
تالشــی  هیــچ  از  خــود  تبلیغــی  رســالت 
دریــغ نكــرده، از فیلم ســازی و یادگیری 
برنامه هــای انیمیشــن و تدوین گــری تا 
كشیدن یک تنه یک مؤسسه  به دوش 
كتب و  تا تدوین  از تربیت مربی  قرآنی، 

و.... بازخوردگیری 

كار با  كار تبلیغی به  كه برای  چطور شد 
كودک رسیدید؟

در اوایل طلبگی خیلی ذهنم مشــغول 

كه طلبه شــده ام در چه  كــه حــاال  بــود 
كنــم. از جهــت  رشــته ای بایــد خدمــت 
كودک  كه  تئوری به این نتیجه رسیدم 
بسیار مهم است و روایات متعددی هم 
در ایــن زمینــه داریم. تبلیغ عماًل باعث 
كــودک در ذهــن مــن  كار بــا  شــد جرقــه 
گر  كه ا زده شود. به این نتیجه رسیدم 
كودک  كار  كنــم، بایــد از  كاری  بخواهــم 
كنم. از اولین ســفرهای تبلیغی  شــروع 
كــردم. بعضــی از دوســتان  كار را شــروع 
كــردم و متنی  را بــه ایــن مســیر ترغیــب 
در مــورد قصــص قرآنــی تولیــد شــد. اما 
دوستان به دلیل مشغله های درسی و 
كار را رها  كودک،  كار  جذابیت نداشتن 

گفت  وگو با مدیر و بنیانگذار 
مهدکودک »کودک قرآنی«
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كردنــد و بنــده تنهــا ماندم و فعالیت ما 
تعطیل شــد. تا اینكه بعد از چند ســال 
بعــد از ســفر بــه قــم، باز هم بــه تنهایی 
كردم. در این مرحله مشــكالت  شــروع 
زیــادی بــرای بنده ایجاد شــد؛ اما بنده 
حتــی یــک ریــال هــم از جایی نگرفتم و 
كارهــا را بــا شــهریه طلبگــی پیش  همــة 
گاهی مجبور می شدم برای چاپ  بردم. 
ک ماهیانه  كتاب خرج خورد و خورا یک 
كتاب را  كنــم و  كنــم تــا پس انداز  كــم  را 

كنم. چاپ 

ــد بـــاوجـــود ایــن  ــه چــیــزی بــاعــث ش چ
كار را ادامه دهید؟ مشكالت، باز هم 

روال  به عــالوه  داشــتم؛  كــه  عالقــه ای 
حــرص  كــه  گاهــی  اســت.  همیــن  كار 
كار  می گفتــم  خــودم  بــا  می خــوردم، 
طلبگی همین اســت. مشــكل همیشه 
وجود دارد، اما وظیفه باید انجام شود. 
به ماها  گر خیلی  ا به دوستان می گویم 
برســند، نشــانه خطر اســت. ســختی ها 
بــا  انســان را می ســازد. طلبگــی همــراه 
سختی است. تبلیغ رفتن خیلی مشكل 
اســت، طلبــه بــرای تبلیــغ از یــک شــهر 
بــه شــهر دیگــری مــی رود، بــدون هیــچ 
آشنایی؛ اما وظیفه ایجاب می كند این 

كند. ســختی ها را تحمل 

كـــودک ضــرورت  ــار  ك بــه نظر شما چــرا 
دارد؟

دیــن  تبلیــغ  بــرای  اثرگذارتریــن مقطــع 
همیــن مقطــع اســت و دنیا هم به این 
كشــورهای  نتیجه رســیده  اســت. االن 
كار می كنند و تربیت را  كودک  غربی روی 
كودكی آغاز می كنند. در اسالم به این  از 
مسئله اشاره شده است. اما این بحث 
در بین ما مغفول واقع شــده اســت؛ به 
كه فكر می كنیم  ویــژه بیــن طلبه ها؛ چرا
كودک، آن هم برای طلبه، نه دنیا  كار با 
دارد و نه آخرت! به عنوان مثال یكی از 
معضــالت اجتماعی، بحث راهنمایی و 
رانندگی و سوانح جاده ای است. بعد از 
گر بخواهند  تحقیقات فراوان فهمیدند ا
كار روی  كنند، یكی از نقاط شروع،  كار 
ح همیــار پلیــس  كــه طــر بچه هــا اســت 
را دادنــد و بســیار مؤثــر بــود و آمارهــای 
ح وجود دارد.  عجیبــی از تأثیــر این طــر
بــر اســاس متــون دینــی و تجربه خودم 
كار تبلیغی و دینی  و دیگــران، دریافتــم 

كودكان ضرورت دارد. بــرای 

ــن مــســیــر را  ــ ای ــتــان در  مــوفــقــیــت هــای
مرهون چه چیزی می دانید؟

ی  ز ا شــیر م  ر مــكا لعظمــی  هلل ا یت ا آ

می فرمودنــد قــرآن خیلــی خیــر و بركــت 
دیــدم.  چشــم  بــه  را  ایــن  مــن  و  دارد، 
زیــادی  بركــت  و  خیــر  قرآنــی  كار  واقعــًا 
دســت  بــا  بــودم،  بچــه  وقتی كــه  دارد. 
خالی ایستگاه صلواتی می زدم. پدرمان 
گر شده  می گفت: ایستگاه بزنید، حتی ا
كار را شــروع  بــا آب خالــی باشــد! وقتی 
می كردیم، مردم به قدری شكر و شربت 
كــه در آخــر اضافــه هم  و ... می آوردنــد 
كند و بركت  باید شروع  انسان  می آمد. 

می دهد.  خدا  را 

 رسیدن به اهداف با روش های 
ً
معموال

را در  بكر و جدید مشكالت مضاعفی 
مشكالتی  چــه  درگــیــر  شما  دارد.  پــی 

بودید؟

هســت.  و  بــود  فــراوان  كــه  مشــكالت 
كــودک  بــا  مــا  كار  چــون  مثــال  به طــور 
را  خــودش  خــاص  اقتضائــات  اســت، 
كامــاًل  بایــد  كار  اینكــه  ازجملــه  دارد؛ 
بــا هنــر آمیختــه باشــد؛ از متــن بگیــر تا 
كار رفته  تصویر و نقاشی و رنگ های به 
كــه دســتمان خالــی بود،  و... در ابتــدا 
بــرای تصاویــر هزینه هــا بســیار باال بود. 
كفــاف نمــی داد و  شــهریه طلبگــی هــم 
كمک دیگری هم نبود و بنده تابه حال 
كمک از جایــی دریافت  یــک ریــال هــم 
ح توجیه اقتصادی  نكــرده ام و خــود طر
نقاشــی  بنــده  خواهــر  بحمــداهلل  دارد. 
كارشان برای بزرگ سال  می كشیدند؛ اما 
كمكم آمدند  بود؛ ولی با اصرار بنده به 
كار ایشــان  كتاب ها،  و خیلی از نقاشــی 
كــه بــرای خــود ایشــان هــم ایــن  اســت 
زمینــه  چــون  البتــه  داشــت.  بركــت  كار 
كار ایشــان نبــود، در ابتــدا خیلــی دچار 
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زحمت شدند؛ اما بحمداهلل االن مهارت 
یافته اند.

تعداد زیادی مهد قرآن در كشور وجود 
كار شما نسبت  دارد. تفاوت یا امتیاز 

به آنها چیست؟

اســت؛  كریــم  قــرآن   بــرای همــه  محتــوا 
امــا  اســت؛  مشــترک  مــا  متــن  پــس 
اصلی تریــن امتیــاز مــا روش مــا اســت. 
مــا بر غیرمســتقیم بودن آموزش خیلی 
كید داریم. به نظر مشكل اصلی بحث  تأ
روش اســت. علــت دورافتادگــی از قرآن 
قــرآن  در  آمــوزش  و  كار  روش  مســئله 
است. اینكه بتوانیم سخت ترین مسائل 
آمــوزش  آســان  روش  بــه  را  مباحــث  و 
دهیــم، خیلــی مهم اســت. این اعتقاد 
مــن اســت و در دوره هــای تربیت مربی 
گــر روش را جــدی بگیریــم،  می گوییــم ا
مشــكلمان حل می شــود. ما معمواًل از 
روش های سنتی برای آموزش استفاده 
كید بر روش،  می كنیم. بنده به دلیل تأ

قرآنی  كار  برای  تمام روش های موجود 
كــودک را مــورد مطالعــه قــرار دادم تا  بــا 
بتوانــم روش مــورد نظر خــودم را ایجاد 
كار  كنــم. همچنیــن چــون خــودم هنــر 
كــرده ام، ازاین جهــت هــم واقعــًا با بقیه 
تفاوت جدی داریم؛ مثاًل بحث آموزش 
كه  كاماًل انتزاعی و ذهنی اســت  حروف 
كار هنر  باید ملموس و عینی شود و این 
است. یا در مورد آموزش مفاهیم، شیوه 
كــردم و اصاًل به ترجمه  جدیــدی ابــداع 

به شــكل مرسوم اعتقاد ندارم.

را  كــودک  به  مربوط  قرانی  كارهای  كل 
كردید؟ بررسی 

كه شما دارید، من  این اصرار و تردیدی 
كردم همه را ببینم،  هم داشتم! سعی 
ج  كــه خســت بــه خــر حتــی مؤسســاتی 
می دادند و نمی خواستند روش هایشان 
قّوت هــا  و  دیــدم  بگیــرد،  یــاد  كســی  را 
كــه بــه ذهنــم  كــردم، و ضعفــی  را اخــذ 
كــه زیاد هــم بود، مدنظر قرار  می رســید 

بازخوردهای این نوع آموزش ها 
یا  از خانواده ها  یا  که می بینم  را 

مربیان می شنوم، برایم بسیار 
از مربیان  شیرین است. مثاًل یکی 

کالس ها،  از  تعریف می کرد در یکی 
گرفته بود و  را  بچه ای بینی خود 

می گفت: پیف پیف چه بوی بدی! 
این گونه  نباید  که  او تذکر دادم  به 
کند. پرسیدم: چه شده؟  صحبت 

گفت: خانم، فالنی حرف بد زد 
گفتم: خوب چرا پیف پیف   ...
کرد به  کودک اشاره  می کنی؟ 

کتاب قرآن  تصویر سوره حمد در 
از  را  برداشت خودش  و  کودک 

که  کرد  بیان  سوره حمد این طور 
بزند، یعنی  کس حرف بدی  هر 
زباله دانی  که به  رفته در راهی 
این بازخوردها  می رسد و ... 
بسیار شیرین است و خیلی 

از همان  خوشحالم می کند؛ زیرا 
کودکان با  که  ابتدا قصد داشتم 

از  کنند. بعد  مفاهیم قرآنی زندگی 
شنیدن این خاطره ها احساس 
انتخاب  که  وشی  راه و ر می کنم 

کردم، به نتیجه رسیده است.
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قــرآن را به صــورت روان بخوانــد. امــا در 
این هم اجبار و فشــاری وجود ندارد و 
اســت.  كودک  اختیار خود  به  همه چیز 
كنــار بحــث روخوانی، بحث مفاهیم  در 
كــه بچه هــا بــا مفهوم ســوره ها و  اســت 
مفاهیــم  بــا  تحت اللفظــی،  ترجمــه  نــه 
انــس  و  شــوند  آشــنا  كاربردهایــش  و 
و  قــرآن  كــودكان،  زندگــی  در  و  بگیرنــد 
كند.  آموزه های متعالی آن جایگاه پیدا 
در بحث حفظ هم چهارده سوره است 
كــودک آنهــا را حفــظ می كند. بحث  كــه 
كه  دیگــر مهارت های زندگی اســت؛ چرا
كودک باید با آداب و مهارت های زندگی 
را در ســه  ایــن مســئله  كــه  آشــنا شــود 
كــودک  از  مــا  آمــوزش می دهیــم.  جلــد 
كودک را  چیزی نمی خواهیم؛ بلكه خود 
گام به گام  كودک  می رسانیم و روند را با 

می رویم. پیش 

شعار اصلی شما در مؤسسه چیست؟

كار می كنیم.  ما شعار نمی دهیم و فقط 
قرآنــی  كــودک  را  خــود  مجموعــه  نــام 
ایــده مــا تولــدی  گذاشــته ایم. در ابتــدا 
كودک بود؛ همان طور  دوباره برای یک 
نه  از  را پس  كودک  این  كه مادر جســم 
مــاه بــه دنیــا می آورد، مــا به عنوان یک 
مبّلــغ قــرآن و عتــرت وظیفه داریم مثل 
تربیتــی  بــا روح و  را  كــودک  مــادر،  یــک 
كــه اتفاقًا  قرآنــی، دوبــاره متولــد بكنیــم 
كودک  ح مــا نــه ماهه اســت؛ یعنــی  طــر
با قرآن انس و آشــنایی  ُنه ماه،  در این 
پیــدا می كنــد. مــا معتقدیــم پس از این 
پیدا می كند  تولدی دیگر  كودک  ح،  طر
كودک معمولی می شود  و در این ُنه ماه 

قرآنی«. »كودک 

كــودک معمــواًل بــا داســتان اســت؛ ولی 
انجــام  را  كار  ایــن  كمــک تصویــر  بــا  مــا 
كه حاوی پیام  می دهیــم و تصویــری را 
سوره است، هنگام تدریس همان سوره 
كودک  كالس نصب می كنیم یا وقتی  در 
كودک  كتــاب قرآن  بــه منــزل مــی رود با 
مــادر  و  پــدر  بــا  تصاویــر  مــورد  در  خــود 
فراخور فهم  به  و  گفت وگو می كند  خود 
خــود در مــورد تصویــر توضیح می دهد. 
كودک  ایــن تصاویــر اثــر خود را در ذهن 
بهتر بگویم  یا  می گذارد و مفهوم ســوره 
كاربردهای قرآن به ذهن  درس زندگی و 

می شود. منتقل  كودک 
از  كــه بچــه  قبــول نداریــم  مــا معمــواًل   
تصویــر برداشــت دارد. بــرای همیــن به 
دادن  توضیــح  و  زدن  حاشــیه  دنبــال 
اینكــه  حــال  هســتیم؛  پركــردن  متــن  و 
وقتــی  مربــی  نیســت.  این گونــه  كــودک 
می خواهــد مثــاًل ســوره حمد یــا توحید 
ســراغ  اینكــه  از  قبــل  دهــد،  آمــوزش  را 
متن ســوره برود، تصویر نصب شــده در 
را نشــان می دهد و می گوید این  كالس 
ســوره حمــد اســت. تصویر بــدون هیچ 
گفت وگوی  متن و حاشیه ای در معرض 
بچه هــا قــرار می گیرد و مربی اینجا فقط 
نقــش هدایتگــر را دارد. امــا مــا آمــوزش 
كــودک را بــه  كاربــردی قــرآن در زندگــی 

روش غیرمســتقیم اجرا می كنیم.

ــولــدی دوبـــاره  ح ت هـــدف شــمــا در طـــر
چیست؟

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

دادم. روش جدیــد را بــا ایــده خــودم و 
كردم.  خالی از ضعف دیگر روش ها ابداع 
كشــور چهــار  گفــت در  كل می شــود  در 
كــودكان  بــه  قــرآن  آمــوزش  بــرای  روش 
كــه یكــی از آنهــا روش مهد  وجــود دارد 

است. ما  كودک 

دریچه ورود و فهم قرآن ترجمه است. 
كار نمی كنید؟ چرا شما ترجمه 

قبــول  كــودكان  بــرای  را  ترجمــه  بنــده 
كودكان مفاهیم  نــدارم و معتقــدم باید 
كار  ترجمــه  ابتــدا  البتــه  بیاموزنــد.  را 
می كردیم مثل بقیه، مثاًل ترجمه سوره 
اینكــه در  از  امــا بعــد  یــا توحیــد؛  حمــد 
ســمیناری در تهــران بــا »فلســفه بــرای 
زمینــه  در  فكــرم  شــدم،  آشــنا  كــودک« 
كودک  برای  ترجمه عوض شد. فلسفه 
ندهیــد،  بچــه  دســت  ماهــی  می گویــد 
دادن  یــاد  دهیــد.  یــاد  را  ماهی گیــری 
ترجمــه چــه فایده ای دارد؟ در فلســفه 
كــودكان را بــه  كــودک می گوینــد:  بــرای 
كــه با دیــد تیزبین  كــن  ســویی هدایــت 
و انتقــادی خــود، موشــكافانه هــر چیــز 
كنند و با ارتقای ســطح تفكر  را بررســی 
بتوانند مسائل و مشكالت خود را حل 
كــرده و بــه حقیقت دســت یابند. ببین 
كــودک  ایــن ســوره چــه می خواهــد بــه 
ســوره  كل  فهمیــدن  آن  الزمــه  بگویــد؛ 
كلمات منفــرد! این  اســت، نــه ترجمــه 
پیــام  و  بگویــد  می خواهــد  چــه  ســوره 

محوری این ســوره چیست؟
عالمه طباطبایی معتقد است هر سوره 
كــه در  كلــی و محــوری دارد  یــک پیــام 
كوچــک ایــن پیــام راحت تر  ســوره های 
بــرای  فلســفه  اســت.  قابــل  دســتیابی 
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تو مخاطب متام 
بایدهای خودی

مــا از همــه آدم هــا انتظــار داریــم. انتظــار 
كه مطابق میل ما و مطابق منشور  داریم 
خوبی ها و مطابق اصول دینی و مطابق 
اخالق و ادب با ما و با جامعه و با طبیعت 
بــر  مــا  كننــد.  برخــورد  و...  حیوانــات  و 
كتورهــای خــاص اجتماعــی از  حســب فا
را  انتظار  از  باالتری  آدم ها ســطح  برخی 
كتورهــای خاص می تواند  داریــم. ایــن فا
میزان تأثیرگذاری آنها در جامعه و حتی 
نوع پوشــش آنها باشــد. یک روحانی یا 

این دسته است. از  طلبه 
انتظــار داشــتن از یــک روحانــی بــه تبــِع 
از  جامعــه  بــه  او  كــه  اســت  آموزه هایــی 
دیــن می دهــد. و از ایــن جهــت، انتظــار 
با انتظار او از جامعه شــاید  او  از  جامعه 
كه  یكسان باشد. او از جامعه می  خواهد 
مردم توحید داشــته باشــند و در پیچ و 
تاب ســختی ها و راحتی های زندگی، رو 
اعتقاد  باشــند. به معاد  به خدا داشــته 
داشــته باشــند و بــا یكدیگــر مهربــان و بــا 
گذشــت و پــر لطــف باشــند. روحانــی بــه 
جامعه صفات خوب را می آموزد و از آن 
انتظــار انجــام خوبی هــا را دارد و جامعــه 
هــم در حقیقــت همین هــا را از روحانــی 
مطالبه می كند. هر چند با ضریب باالتر؛ 

او می داند: كه  چرا
ذات نایافـــــته از هستـــــــی بخش 

كه بود هســتی بخش چون تواند 
كه بود ز آب تهی  خشــک ابری 

نایــــــــد از وی صفـــــــت آب دهی
یــک  از  مــردم  آنچــه  تمــام  حقیقــت  در 
روحانی مطالبه می كنند، بازتاب چیزی 

كارشناسی ارشد تاریخ ایران   احمد نادری 
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مطابق همین حدیث رسول خدا)ص(، 
كه  انتظار دارند  از روحانی جامعه خود 
قســمتی  مكبــر،  كــودک  گــر  ا مســجد  در 
گفــت، روحانــی بــا اخــم در  را بــه اشــتباه 
گوشــزد نكند.  حین نماز این اشــتباه را 
آدامــس  قرمــز  چــراغ  پشــت  كودكــی  گــر  ا
كــرد،  گلــی را بــه او بــرای خریــد تعــارف  و 
دســِت او را رد نكنــد ولــو بــا یــک نــوازش. 
بازی  او  لباس  با  كودكی  گر در مهمانی  ا
كه  آنقدر مقدس نشــمارد  را  كرد، لباس 

. كودكی بشكند و...  دل 
كالم اینكــه جامعــه نبایــد از یک  خالصــه 
باشــد؛  داشــته  معجــزه  انتظــار  روحانــی 
كه او هم انسانی با قدرت و امكانات  چرا
روز  یــک  اســت  ممكــن  اســت.  محــدود 
عصبانــی  لحظــه  یــک  و  ســاعت  یــک  یــا 
شــود یــا حــال خوشــی نداشــته باشــد یــا 
كنــد، امــا در مقابــل هــم روحانی  اشــتباه 
كــه جامعــه تــک لحظــات و  بایــد بدانــد 
گــر  تــک اشــتباهاتش را می بخشــد، امــا ا
اشــتباهی بــرای یــک روحانــی یــک رونــد 
اشتباه باشد و تكرار اشتباه پشت اشتباه، 
كــه جامعــه نســبت  آن زمــان نــه فقــط او 
به تمام روحانیون نگاه ایده آل نخواهد 

داشت. 
روحانــی  یــک  كــه  دارد  انتظــار  جامعــه 
بــه آنچــه از دیــِن خــدا بــر روی منبــر و... 
باشــد  ابتدا مؤمن  می گوید، خودش در 
و اول بــرای خــودش بگویــد و مخاطــِب 
از  ســپس  و  باشــد  خــودش  بایدهایــش 

كه ... انتظار داشته باشد  جامعه 

كــه ایــن حدیــث امــام  باشــد. جامعــه ای 
صادق)ع( را شنیده است، می داند یک 
روحانــی هــم مثــل هــر شــهروند دیگــری، 
كمک به حل همه مشكالت  دستش در 
كوتــاه اســت و انتظــار  اقتصــادی جامعــه 
دارد  انتظــار  امــا  نــدارد،  او  از  معجــزه ای 
كه دل او با مستضعفین جامعه مهربان 
گر تعمیركار  كشــاورز، ا كارگر یا  گر  باشــد. ا
را در جایی دید، دست های  كبانی  پا یا 
بگیــرد  دســت  در  را  او  ِزبــر  و  زحمتكــش 
كــه چقــدر آن  او بگویــد  بــه  و مهرورزانــه 
خداونــد،  بــرای  زحمتكــش  دســت های 
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 
بــه  كــرم)ص( فرمــود:  ا كــه رســول  اســت 
كنید و نسبت به  بزرگساالن خود احترام 
كودكان خویش ترحم و عطوفت نمایید. 
جامعه هم همین انتظار را از یک روحانی 
گر یک روحانی  دارد. جامعه انتظار دارد ا
در خیابان و به همراه خانواده در حال 
كنار  گر پیرمردی را در  قدم زدن است، ا
خیابــان  از  نمی توانــد  كــه  دیــد  خیابــان 
بگذرد، به او بی تفاوت نباشــد و دســت 
گر در  گرفته و از خیابان عبور دهد. ا او را 
گاری سنگینی  كه  بازار پیرمردی را دید 
كمكــی هــم به  گــر  را بــه زحمــت می بــرد، ا
صــورت فیزیكــی بــه او نمی توانــد بكنــد، 
دستی به تفقد بر روی شانه های پیرمرد 
خــدا  و  نباشــید  خســته  یــک  و  بگــذارد 
مــردم  نكنــد.  دریــغ  او  از  را  قــوت ســاده 

كه یک روحانی )یا روحانیان یک  است 
كرده است. آنها مطالبه  از  جامعه( 

ســاده  و  شــویم  مصادیــق  وارد  بگذاریــد 
و  منبرهــا  روی  مــردم  بزنیــم.  حــرف 
تریبون هــا، ایــن روایــت امــام صــادق)ع( 
را از زبــان یــک روحانــی زیــاد شــنیده اند 
كه: »بهشتی ها چهار نشانه دارند: روى 
گشــاده، زبان نرم، دل مهربان و دســِت 
را  ســاده  نشــانه  چهــار  همیــن  دهنــده« 
مردم از یک روحانی انتظار دارند. درست 
كه یک روحانی از جهات بسیاری  است 
گاهی ممكن  شبیه همه آدم ها است و 
است به قول ورزشكاران روی فرم نباشد 
امــا  باشــد،  نداشــته  خوبــی  احــواالت  و 
كه حداقل در بیشتر  مردم انتظار دارند 
لــب  بــر  لبخنــد  روحانــی  یــک  لحظــات، 
گــر در ترافیــک حوصلــه  ا داشــته باشــد. 
سر برنده، پشت فرمان ماشین نشسته 
اســت و یــا پیــاده و بــه ســرعت در حــال 
رفتن به سمت مسجد برای اقامه نماز 
گر در یک فروشگاه در حال خرید  است. ا
است یا در حرمی در حال زیارت است. 
كمک  گرفتن مشاوره یا  گر فردی برای  ا
یا به هر دلیل دیگری به ســمتش آمد، 
گشاده باشد. جامعه انتظار دارد  رویش 
گر اشــتباهی را دانســته یا نادانســته  كه ا
كه  مرتكب می شود، یک روحانی بداند 
خودش هم در معرض همین اشتباهات 
گر قرار به  خواسته و ناخواسته است و ا
كردن این اشتباهات است و قرار  برطرف 
بــه ارشــاد و امــر بــه معــروف اســت، زبــان 
روحانــی نــرم و مالیــم و پدرانــه و برادرانــه 
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ا  ْن َیُقوُلوا آَمّنَ
َ
ْن ُیْتَرُكوا أ

َ
اُس أ َحِسَب الّنَ

َ
»أ

ذیــَن 
َ
اّل ــا  َفَتّنَ َلَقــْد  َو  ُیْفَتُنــوَن *  ُهــْم ال  َو 

ذیَن َصَدُقوا 
َ
ِمــْن َقْبِلِهــْم َفَلَیْعَلَمّنَ اهلُل اّل

اْلكاِذبین « )عنكبوت/2 و 3( َلَیْعَلَمّنَ  َو 
شــریفه  آیــه  ایــن  در  متعــال  پــروردگار 
می فرمایــد: ای نبــی محتــرم مــن! این ها 
گفتنــد مــا ایمان  كــه چــون  كردنــد  تصــور 
را در  این ها  كار تمام اســت. ما  آوردیم، 
معرض آزمایش قرار می دهیم. این ها را 
آزمایــش می كنــد تــا این كــه علــم پروردگار 
ج پیــاده  گــروه عمــاًل در خــار دربــاره ایــن 
َكَمــا  »ُیْفَتُنــوَن   فرمودنــد:  لــذا  می شــود. 
ُیْخَلــُص  َكَمــا  ُیْخَلُصــوَن  َهــب  

َ
الّذ ُیْفَتــُن 

َهب «. مدام شما را در معرض امتحان 
َ

الّذ
قرار می دهند.

كــه انســان بــا پــروردگار رابطــه  بــرای ایــن 
كنــد، دو راه وجــود دارد. شــخص  پیــدا 
نمی توانــد بــدون رابطــه بــا پــروردگار ایــن 
كند. یک راه، مختص اولیاء  مسیر را طی 
خدا است؛ یک راه هم متعلق به امثال 
ما است. »أین الطریق یا رسول اهلل الی 
وصــل الحــق؟ قــال: الُبعــد عــن النفس«. 

فاصلــه   نفســانی  امیــال  و  نفــس  از  بایــد 
گرفت. این مربوط به همه ما است. امام 
صــادق)ع( بــه شــخصی فرمودنــد: »ایــن 
كردی و از اسرار غیب  كجا پیدا  علم را از 
گفت: »یابن رسول اهلل!  مطلع شدی؟« 
آن عمل  برخالف  هرچه دلم خواســت، 
كردم«.  كــردم، بــا امیــال نفســانی مبــارزه 
كــه بایــد پروردگار  البتــه ایــن راهــی اســت 

كند.  مساعدت 
بــه  متعلــق  كــه  هســت  هــم  دیگــری  راه 
كــه هرچه  اولیــاء خــدا اســت. بدین گونــه 
عمــل می كنیــم، بــرای خــدا باشــد. نمــاز 
كــه  پــروردگار، وضویــی  بــرای  می خوانــم 
در  كــه  باشــد  نحــو  همــان  بــه  می گیــرم، 
كند حاجی  منزل می گیرم. خدا رحمت 
كسی  كه من در منزل  گفت  انصاری را. 
مهمــان بــودم. خواســتم بخوابــم؛ برایــم 
از  قبــل  كــه شــما  گفــت  و  آورد  آب وضــو 
كه من در  گفتم  خواب، وضو نگرفته اید. 
منزل خودم هم وضو نمی گیرم. این گونه 
كه در منزل خودت وضو نگیری و  نباشد 
در این جا وضو بگیری. این شرک است. 

این شخص، مشرک است.

سجاده ات را آب نکش!

به عمل کار بر آید 

توصیه ای از مرحوم آیت الله حق شناس

برش هایی  از سیره عملی تبلیغی مرحوم 
آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی

 

ک تر از مرگ پسر  دردنا
امامــی نخســت وزیر غیرقانونــی  شــریف 
رژیم شاه، تلگرافی در تسلیت درگذشت 
گلپایگانی  فرزند برومند آیت اهلل العظمی 
پاســخ  بزرگــوار در  كــرد. مرجــع  مخابــره 

نوشت:  چنین 
... تلگرام تســلیت واصل، تســلی خاطر 
كــه  ایــن جانــب وقتــی فراهــم می شــود 
مصائــب وارده بــر اســالم و قــرآن مجید 
عصــر  ولــی  حضــرت  مبــارک  قلــب  كــه 
ارواح العالمیــن لــه الفــداء را جریحــه دار 
كامل اســالمی  ســاخته جبــران و نظــام 
كه  گردد. از خطراتی  در مملكــت برقــرار 
به واســطه وضع غیر اســالمی آموزش و 
پــرورش، مــدارس مختلط و نشــریات و 
كننــده و تلقینــات و  گمــراه  مطبوعــات 
تبلیغات الحادی و سپاه دانش دختران 
كه شرف  و پلیس و افسر زن و امور دیگر 
لكــه دار  را  اجتمــاع  عفــت  و  حیثیــت  و 
نموده و فرزندان عزیز اســالمی و تشــیع 
را تهدید می كند به مراتب بیش از مرگ 
را  همــگان  خداونــد  متأســفم،  فرزنــدم 
بــه آنچــه خیــر و صــالح ترقــی و آزادی و 
اســتقالل جامعه مســلمان در آن است 

فرماید. هدایت 
 23 شــوال المكرم 98 - 1357

الگلپایگانی  1357/7/4
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تحریم فساد
نســبت  گلپایگانــی  آیــت اهلل  مرحــوم 
بــه افتتــاح ســینما )كــه مظهــر فســاد و 
تنفــر  ابــراز  شــدیدا  بــود(  بی بندوبــاری 
نموده و یک هفته درس و نماز جماعت 
كــرده و بــه مردم قم  خویــش را تعطیــل 

گفت: چنین 
كه در قم هستم  من چهل سال است 
و شــما اهــل قم همــواره وفادار به دین 
ســینما  جریــان  اینــک  بوده ایــد.  خــدا 
پیــش آمــده اســت و این مطلبی اســت 
آیــت اهلل  مرحــوم  درگذشــت  از  بعــد  كــه 
بروجردی، ما با دولت بر سر آن درگیری 
داشــته ایم و نگذاشــتیم در قــم افتتــاح 
كه آوردند و سینما را افتتاح  شود. اینک 
نمودند، نوبت شــما مردم اســت؛ شــما 
كــه خودبه خــود تعطیــل خواهد  نرویــد 
گردیــد. حتــی هنــگام عبــور از آنجا نگاه 
گفتنی  خــود را هــم بدانجــا نیاندازند«. 
اســت: مأمــوری از تهــران بــرای متقاعد 
گفته بود: این  ســاختن ایشــان آمده و 
كه  مطلب مهمی نیســت ما در مشــهد 

از قــم مهم تــر اســت و قبــر حضــرت رضا 
آقا  دارد ســینما ســاختیم.  قرار  آنجا  در 

بودند: فرموده 
كه روز قیامت  این درست بدان می ماند 
كه  كنند  رسول خدا از مردم بازخواست 
كشتید؟ آنان بگویند: ما  چرا حسین مرا 
كه از حســین مهم تر بود  پدرش علی را 

كشــتیم، تا چه رسد به حسین.

  

نامه ای به طاغوت
گسترش بی بندوباری، فساد   در جریان 
و فحشا و رواج منكرات، ایشان سخت 
اعتراض نمودند و در نامه ای سرگشاده 
به شاه عواقب وخیم این امر را هشدار 
ســال  قضــاء  بحــث  در  ایشــان  دادنــد، 

فرمودند: 1399ه.ق 
... من خداوند را شاهد می گیرم در آن 
كه هیچ گونه امنیت و اطمینانی  زمانی 
بــر جــان خــودم نداشــتم، در آن زمــان 
نامه ای به طاغوت نوشــتم و این آیات 
ْجــَن  َتَبّرَ  

َ
ُبُیوِتُكــّنَ َوال ِفــي  كریمــه ]َوَقــْرَن 

وَلی، احزاب 32[ را در 
ُ ْ
ِة ال َج اْلَجاِهِلّیَ َتَبّرُ

كه به نام آزادی  آن نامه آوردم و بر آنچه 

بیــرون  یعنــی   - آورده  وجــود  بــه  زنــان 
آوردن زنان و دختران از حجاب و سوق 
دادن ایشــان بــه لجــن زار فســاد و بازی 
كردن با شرف و شخصیت زنان - و آثار 
ســوء ایــن فرهنــگ را در آن نامــه یادآور 
كه: بی حجابی، مبارزه  شــدم و نوشــتم 
كریــم اســت  و دشــمنی آشــكار بــا قــرآن 
بــود«.  ک  از ســرانجام آن بیمنــا بایــد  و 
امــا آن بدبخــت نــه به آیات قــرآن اعتنا 
زشتی  و  بدی  و  از سوءعاقبت  نه  و  كرد 
كــرده  كــه او را بــدان تخویــف  عاقبتــش 
با مشاوران  بلكه  گردید،  بودیم، خائف 
كرده  خــود راجــع بــه تبعید ما مشــورت 
گفتــه بود:  كــه یكــی از مشــاورانش  بــود 
كردیــم چــه  آن یكــی را از ایــران تبعیــد 
كنیم؟  ثمری داشت تا این را هم تبعید 
گــوش به  كــه آن خبیــث  و خــدا را شــكر 
حرف های ما نداد و در نتیجه به چنین 
گردید و دم و  كی مبتال  ســرانجام دردنا

دســتگاهش در هم فرو ریخت.
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عید قربان من است
بررسی آثار و آداب عید قربان

َبا  َقَرّ ِإْذ  ِباْلَحِقّ  آَدَم  اْبَنْي   
َ
َنَبأ َعَلْیِهْم  َواْتُل 

ْل  َحِدِهَما َوَلــْم ُیَتَقَبّ
َ
ــَل ِمــْن أ ُقْرَباًنــا َفُتُقِبّ

َخِر
ْ

ال ِمَن 

كلمــه قــرب  كــه مشــتق از  كلمــه قربــان 
اســت، به معنای نزدیک شــدن است. 
كه  بر این اســاس، قربانی چیزی اســت 
باعث نزدیكی انسان به معبود می شود.

این سنت در میان همه آیین ها، ادیان 
و اقــوام بــه روش هــای مختلــف وجــود 

 حسن علی آبادی طلبه درس خارج حوزه علمیه

داشــته اســت. بنابرایــن می تــوان آن را 
كــه در هر  آیینــی بــدون تاریــخ دانســت 
داشــته  را  خــود  خــاص  قالــب  دوره ای 
اســت. بــا وجــود آنكــه ســنت قربانی در 
امــا  بــود،  مقبــول  روشــی  ادیــان  همــه 
بــه دلیــل تحریــف حقایــق دینــی دچار 
كه محتوای  خرافــات و موهوماتی شــد 
كــه توجــه به خدای متعال  حقیقــی آن 
و نزدیكــی بــه ذات ربوبــی بــود وانهــاده 
كشــتن موضوع  كــه صرف  شــد تــا آنجــا 
نگاه دین،  از  كه  قربانی شــد، در حالی 
قربانی باید انسان را به خداوند نزدیک 
كند،  ارضا  را  كشــتن  آنكه حس  نه  كند 
چنانكه در تحریفی آشكار بعضی از اقوام 
بت پرســت، انســانی را به عنوان قربانی 

می كشتند.

اما اسالم به عنوان آخرین دین الهی، با 
كریم ضمن خرافه زدایی  محوریت قرآن 
از این سنت متعالی، ارزش قربانی را به 
تقوا می داند و بیش از آنكه خون ریختن 
كند،  و اتالف یک موجود را ارزش گذاری 
توجــه بــه خواســت پــروردگار را موضوع 
قربانی می داند، چنانكه در ســوره حج 

دربــاره قربانی حج می فرماید:
َو  ِدماُؤهــا  ال  َو  ُلُحوُمهــا  اهلَل  َینــاَل  »َلــْن 
َرها 

َ
َسّخ َكذِلَك  ِمْنُكْم  ْقوى   الّتَ َیناُلُه  لِكْن 

ــِر  ُكْم َو َبّشِ ــُروا اهلَل َعلــی  ما َهدا َلُكــْم ِلُتَكّبِ
گوشــت و خــون این   اْلُمْحِســنین؛ هرگــز 
)بــه درجــه قبــول(  نــزد خــدا  قربانی هــا 
كــه  شماســت  تقــوای  لیكــن  نمی رســد 

1

2

3

 مجلس اول 
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بــه )پیشــگاه قبــول( او خواهــد رســید. 
ایــن چنیــن ایــن بهایــم را مســخر شــما 
را  آنكه شــما  را به پاس  تا خدا  ســاخته 
گویید )و  هدایت فرمود تكبیر و تسبیح 
شــكر نعمتــش بــه جــای آریــد( و تو )ای 
رســول( نیكــوكاران را )بــه ســعادت ابد( 

ده«. بشارت 

روایــی،  منابــع  در  توصیه هــا  برخــی 
از جهت هایی خاص در سنت  حكایت 
قربانــی دارد. در روایتــی از امــام باقر)ع( 
ُیِحــُبّ   

ّ
َوَجــَل َعــَزّ  اهلل  »ِإَنّ  می خوانیــم: 

َمــاِء؛ خداوند  ِإَراَقــَة الِدّ َعــاِم َو ِإْطَعــاَم الَطّ
كردن را  عزوجــل طعــام دادن و قربانــی 

دارد«. دوست 
كه بنابر تقدم تعبیر اطعام  روشن است 
خــون  ریختــن  از  هــدف  شــاید  طعــام، 
قربانی نیز در جهت تكریم سفره داری و 
خوراندن غذا به دیگران باشد. چنانكه 
در ایــن روایــت امــام)ع( ایــن دو عمــل 
را مــورد محبــت و توجــه خــدای متعال 

می كند. معرفی 

ح  مطــر روایــات  در  كــه  دیگــری  جهــت 
از  اســت.  مغفــرت  مســئله  می شــود، 
كه انسان در سیر زندگی خود،  آنجایی 
خواســته یا ناخواســته دچار خطاهایی 
از درگاه خــدا  بــرای آن  بایــد  كــه  اســت 

كردن یكی  كنــد، قربانی  طلــب مغفــرت 
از راه های طلب مغفرت دانســته شــده 
از  نقــل  بــه  روایتــی  در  چنانكــه  اســت. 
ابابصیــر از امــام ششــم)ع( دربــاره علت 

قربانی ســؤال شده است:
له: ما علة الضحیة؟ فقال  »قال: قلت 
لــه: إنــه یغفــر لصاحبهــا عنــد أول قطــرة 
ولیعلــم  الرض،  علــی  مــن دمهــا  تقطــر 
اهلل عــز وجــل من یتقیه بالغیب؛ ســؤال 
چیســت؟  كــردن  قربانــی  علــت  شــد: 
گناهان صاحبش را  فرمود همانا قربانی 
می ریزد و باعث آمرزش آن ها می شود، 
بــر  خونــش  قطــره  اولیــن  كــه  هنگامــی 
زمیــن می ریــزد، همانــا خداوند از غیب 
كسی از او می ترسد و تقوا  می داند، چه 

می كند«. رعایت  را 
چنان كــه در متــن روایــت آمده، جایگاه 
گناهــان بــه قدری  قربانــی در بخشــش 
كــه اولیــن قطــره خون  ارزشــمند اســت 

گناهان می شود. ک شــدن  او باعث پا

توجه اســالم به فقرا به اندازه ای اســت 
كــه از جملــه حكمت هــای جعل ســنت 
كردن بیچــارگان و ندارها  قربانــی، ســیر 
دانسته شده است و این جهت دیگری 
برای مسئله قربانی دانسته شده است؛ 
چنان كه در حدیثی از رسول خاتم)ص( 
كــه فرمود: »إنمــا جعل هذا  نقــل شــده 
كینكم من اللحم  الضحی لتشــبع مســا

فأطعموهم«.

كه در قرآن  از جملــه علت هــای دیگری 
كریم به مسئله جعل قربانی اشاره شده 
دانســته  الهــی  امتحــان  و  ابتــال  اســت، 
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 
ح می كند. این تصمیم  آن حضرت مطر
كه عالقه  گویای ایثاری اســت  ســخت، 
به فرزند خود را نیز برای خدای متعال 

می خواهد.
در بین همه اعمال، شــاید هیچ عملی 
راه  در  شــهادت  و  ایثارگــری  انــدازه  بــه 
خدا و آمادگی برای قربانی شدن در راه 
دین ارزش گذاری نشده باشد. از جمله 
كه درباره مؤمنین در سوره توبه  فضایلی 
ذكر می شود همین نكته است: »ِإّنَ اهلَل 
ْمواَلُهْم 

َ
ْنُفَسُهْم َو أ

َ
اْشَترى  ِمَن اْلُمْؤِمنیَن أ

اهلِل  َســبیِل  في   ُیقاِتُلوَن  َة  اْلَجّنَ َلُهُم  ّنَ 
َ
ِبأ

ا ِفي 
ً

َفَیْقُتُلــوَن َو ُیْقَتُلــوَن َوْعــداً َعَلْیِه َحّق
ْوفی  

َ
ْنجیــِل َو اْلُقــْرآِن َو َمــْن أ ِ

ْ
ــْوراِة َو ال الّتَ

ذي 
َ
ِبَعْهِدِه ِمَن اهلِل َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْیِعُكُم اّل

باَیْعُتــْم ِبــِه َو ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظیم« .
حضــرت  كاری  فــدا دربــاره  همچنیــن 
امیرالمومنیــن)ع( در شــب لیلة المبیت 
َمــْن  ــاِس  الّنَ ِمــَن  »َو  می فرمایــد:  قــرآن 
اهلُل  َو  اهلِل  َمْرضاِت  اْبِتغاَء  َنْفَســُه  َیْشــري 

ِباْلِعباِد«. َرُؤٌف 
مصادیــق  دارای  قربانــی  آنكــه  نتیجــه 
مختلفی با یک جهت مشــخص است. 
جــان  از  و  كاری  فــدا قربانــی  ایــن  اوج 

گذشــتگی برای خدا و دین خداست.
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فارجع البرص ...
تجدید بیعت با امیر

در نگاهی دوباره به غدیر
 حجت االسالم والمسلمین مهدی میرباقری استاد حوزه 

در امر دین میزان با مردم نیست

َكَفــُروا ِمــْن دیِنُكْم  ذیــَن 
َ
»اْلَیــْوَم َیِئــَس اّل

ْكَمْلُت 
َ
َفــال َتْخَشــْوُهْم َو اْخَشــْوِن اْلَیــْوَم أ

ْتَمْمــُت َعَلْیُكْم ِنْعَمتي  َو 
َ
َلُكــْم دیَنُكــْم َو أ

ْســالَم دینًا« قرآن با این  ِ
ْ

َرضیــُت َلُكــُم ال
كــه در ایــن روز  بیــان از غدیــر و اتفاقــی 
بــزرگ افتــاده پرده برمــی دارد. خداوند 
می فرماید: آنها نمی توانند شما را تهدید 
گــر نگرانــی هســت، شــما نگران  كننــد، ا
كه حدود من را مراعات نكنید.  باشید 
را یک حادثه  انســان واقعه غدیر  گاهی 
اجتماعی در سال دهم هجری می بیند 
كه  افتاده،  اتفاق  در ســرزمین غدیر  كه 
یــك حادثــه ای اســت و از این حادثه ها 

در تاریخ بشــر فراوان اند.
روشــنفكران مدعی وقتی مسئله خالفت 
كنند، خیلی ســاده  را می خواهند مطرح 
می گویند: ما مردم می خواهیم یک زندگی 
اجتماعــی و یــک نظــام اجتماعی داشــته 
باشــیم، در این نظام اجتماعی عقالنیت 
و دانش های تجربی خودمان را در اختیار 
داریم؛ طبیعتًا آنها با اختیار و معطوف به 
اراده خودشــان ایــن نظــام را می ســازند. 
وقتــی مســئله را اینقــدر ســاده می كننــد، 
كه از اول جواب مســئله را  طبیعی اســت 
هم داده اند. ولی همین مسئله را شما در 
بیان وجود مقدس علی بن موسی الرضا)ع( 
ببینید. حضرت بیانی دارند كه به آن ِعدِل 

كتاب عیون  كبیره می گوینــد و در  جامعــه 
اخبارالرضا و كافی نقل شده است؛ حضرت 
َماَمَة ِخاَلَفُة  ِ

ْ
از اینجا شروع می كنند »ِإّنَ ال

كسی این مقام  ُسول « مگر  اهلِل  َو ِخاَلَفُة الّرَ
كه بخواهد راجع به آن حرف  را می فهمد 
كه عزل  كسی می رسد  بزند؟! مگر دست 
و نصب بكند. بعد راجع به امام و امامت 
اِلَعــِة  ــْمِس الّطَ

َ
َكالّش َمــاُم  ِ

ْ
می فرماینــد: »ال

ُفــِق 
ُ ْ
َلــِة ِبُنوِرَهــا ِلْلَعاَلــِم َو ِهــَي ِفــي ال اْلُمَجّلِ

ْبَصار« این نگاه 
َ ْ
ْیِدي َو ال

َ ْ
 َتَناُلَها ال

َ
ِبَحْیُث ال

كه  كنید با این حرف  به امامت را مقایسه 
مــردم یــک حكومتی می خواهند داشــته 
باشــند و شــكل حكومتــش را خودشــان 
انتخاب می كنند و می خواهند نان و آبشان 
كه  را در بیاورند. پیداست صورت مسئله 
عوض شد، جواب ها هم عوض می شود؛ 

تفاوت در صورت مسئله ها است.

شناخت جایگاه امامت از طریق سنت

فدكیــه  خطبــه  در  زهــرا)س(  حضــرت 
وقتی می خواهند بحث برگشــتن مســیر 
كنند، ابتــدا بیانات  اجتماعــی را تعریــف 
فضــای  و  ح  مطــر را  توحیــدی   عظیــم 
خاصی را ترسیم می كنند. بعد وارد بحث 
حضــرت  از  صحبــت  می شــوند.  نبــوت 
كبریــای الهــی و  حــق اســت و عظمــت و 
كــه برای نبــوت برگزیده شــده؛  بنــده ای 
ــدًا  ِبــي ُمَحّمَ

َ
أ ّنَ 

َ
أ ْشــَهُد 

َ
أ می فرماینــد: »َو 

ْرَســَلُه َو 
َ
ْن أ

َ
َعْبــُدُه َو َرُســوُلُه اْخَتــاَرُه َقْبــَل أ

ِن اْجَتَبــاُه َو اْصَطَفــاُه َقْبــَل 
َ
اُه َقْبــَل أ َســّمَ

ِن اْبَتَعَثــُه ِإِذ اْلَخاَلِئــُق ِباْلَغْیــِب َمْكُنوَنٌة َو 
َ
أ

َهاِویــِل َمُصوَنــٌة َو ِبِنَهاَیــِة اْلَعَدِم  
َ ْ
ِبَســْتِر ال

َمْقُروَنــة« یعنــی همــه خالیق مقــرون به 
نهایــت عــدم بودنــد وقتــی او را برگزیــد. 
مسئله ظهور یك نفر نابغه از متن جامعه 
شــدن  پیغمبــر  ســپس  و  برخواســتن  و 
نیست؛ بلكه 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 
كائنات به حضرت  عنــوان حلقه اتصــال 
حق به چشــم می خورد. مسئله بعدی، 
درک درست از شریعت پیامبر و شناخت 
نیــز  زمینــه  ایــن  در  اســت.  آن  اهــداف 
حضرت در خطبه فدكیه به طور مفصل 
صحبت نموده  و حكمت شــرایع را بیان 
جزیرةالعــرب  شــرایط  ســپس  كرده انــد. 
و بعثــت حضــرت را توضیــح می دهنــد و 
كه با  كــه افتــاد و درگیری هایی  اتفاقاتــی 
خ داد و چگونــه شــاخ ابلیــس  ابلیــس ر
شكسته شد و اینكه بعد از شهادت نبی 
كرم)ص( ابلیس و شیاطین انس دوباره  ا

سر برآوردند.
تكامـل  و  دنیـا  ایـن  بگوییـد  شـما  گـر  ا
انسـان صرفـًا مـادی اسـت، پـس بحـث 

 مجلس دوم 
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از والیــت الهــی بــه ســوی مــردم گشــوده 
نور می برد  را به سمت  آنها  كه  می شود 
ِذیَن آَمُنوا ُیْخِرُجُهم 

َ
ـُه َوِلّيُ اّل

َ
كه فرمود: »الّل

ــوِر« یعنــی ســیر از  ُلَمــاِت ِإَلــی الّنُ
ُ

ــَن الّظ ِمّ
كه قبل از آن مسدود بود  ظلمات به نور 
و همه 124 هزار پیغمبر آمدند، اما این 
كرم 23 سال  درها هنوز بسته بود؛ نبی ا
آمدند اما هنوز این درها را نگشوده اند 
و در آخریــن مأموریت شــان ایــن ابــواب 
گشــودند و ایــن معنــای »اْلَیــْوَم َیِئــَس  را 

َكَفُروا ِمن ِدیِنُكْم« اســت. ِذیَن 
َ
اّل

دیــن، جریــان والیــت اهلل با سرپرســتی 
انســانی  اراده هــای  بــر  متعــال  خــدای 
این جریان والیت و سرپرســتی  اســت. 
الهــی از طریــق سرپرســتی خلفای الهی 
مــا محقــق می گــردد، سرپرســتی  بــرای 
الهی بدون حجاب بر ما واقع نمی شود؛ 
نه اینكه ممكن نیست، بلكه مشیت و 
حكمت الهی بر این تعلق نگرفته است. 
كرده است  خدای متعال این طور اراده 
كــه از طریــق یك انســان هایی شــناخته 
آنها طاعت بشود؛  از  اطاعت  با  و  بشود 
قرار داده  را وجه و ســبیل خودش  آنها 
ْرِض؛ ای 

َ ْ
َماَواِت َوال ـُه ُنوُر الّسَ

َ
است. »الّل

هــدی مــن فــی الســماوات و هــدی فی 
االرض« ایــن نــور الهی وقتی می خواهد 
كند و عوالم را هدایت بكند  تمثل پیدا 
و مســیر ما را به ســوی حضرت حق باز 
اهــل  و  كــرم  ا نبــی  شــخصیت  در  كنــد، 
كــه  بیــت و بعــد در بیــوت انبیــا می آیــد 
ن ُتْرَفــَع 

َ
ـــُه أ

َ
ِذَن الّل

َ
فرمــود: »ِفــي ُبُیــوٍت أ

َوُیْذَكــَر ِفیَهــا اْســُمُه« این هــا بیــوت انبیا 
اســت؛ ولــی بیــوت انبیا حامل همه نور 
پیغمبری جز  با هیچ  نیســتند؛  هدایت 
كــرم همــه ابــواب توحیــد بــه حد  نبــی ا

امامـت و خالفـت و والیـت جایـی بـرای 
را  گـر توحیـد و نبـوت  ا امـا  نـدارد.  ح  طـر
كردیـد، آن وقـت بحـث  این گونـه تعریـف 
ح می شـود. همیـن معنـی  امامـت مطـر
كبیـره نیـز وجـود دارد. ابتـدا  در جامعـه 
باید صد تكبیر و بعد شـهادتین بگویید 
و آن وقت وارد فضای زیارت بشوید؛ در 
كـه اصـاًل شـئون امامـت  ایـن فضـا اسـت 
كبریای  گر دركی از آن  ح می شـود. ا مطر
آن  از  جلـوه ای  و  نگـردد  پدیـدار  الهـی 
كبریا و عظمت الهی در دل انسان واقع 
بی معنـا  كبیـره  جامعـه  زیـارت  نشـود، 
ح  اسـت. وقتـی آن عوالـم توحیـدی مطر
خالفـةاهلل  مقـام  كـه  كسـی  می شـود، 
كبیره  دارد، واجد شـئون زیارت جامعه 
می شـود و مـا می خواهیـم از بسـتر همـه 
این شئون به سمت خدا حركت بكنیم؛ 
گر امام باب اهلل است، پس هر شأنی از  ا
شئون او بابی  است به سوی خدا و با هر 
شأنی می شود سلوكی به سمت خدای 
زیـارت  در  مـا  كـه  ایـن  داشـت.  متعـال 
بـه ده هـا  شـأن از شـئون  كبیـره  جامعـه 
ایـن  معنایـش  می دهیـم،  سـالم  امـام 
كه از هر شأنی از آن شئون، راهی  است 
می كنیـم.  جسـت وجو  خـدا  سـمت  بـه 
گـر بـاب اهلل اسـت، همـه شـئونش  امـام ا
گر وجه اهلل است،  ابواب الهی هستند؛ ا

شـئونش شـئون وجه الهی است.

غدیر، چشمه جوشان نعمت والیت

وقتی معلوم می شود چه اتفاقی در غدیر 
كه توحید به درستی شكل بگیرد  افتاده 
كــرم شــناخته  و حقیقــت رســالت نبــی ا
شــود، آن گاه درهایی از نعمت الهی باز 
كه قباًل مســدود بود. درهایی  می شــود 

گشــوده  گــر  گشــوده نشــد؛ زیــرا ا كمــال 
می شــد، خاتمیــت بــا انبیای دیگر بود. 
حضرت در مقام خاتمیت -به واســطه 
كه مهیمن بر سایر  كتاب شان  شریعت و 
كتــب بــود- ابوابــی از توحیــد  شــرایع و 
آنهــا  كامل تریــن  گشــودند. آخریــن و  را 
كامل  كــه همــه ابــواب قبلــی بــدون آن 
نیســت، بــاب والیــت امیرالمؤمنین)ع( 
خ می دهد. است. این اتفاق در غدیر ر

اتمام نعمت

نبی  به دست  نعمت والیت  باب  وقتی 
گشوده می شود، نعمت توحید به  كرم  ا
ْســَبَغ 

َ
اتمــام می رســد. لــذا ذیــل آیه »َو أ

َعَلْیُكــْم ِنَعَمــُه ظاِهــَرًة َو باِطَنــة« فرمود: 
و  نعمت ظاهری توحید و نبوت اســت 
كه نعمت  نعمــت باطنی والیت اســت؛ 
نبــوت  و  باطــن توحیــد  باطنــی همــان 

اســت و چیز دیگری نیست.
والیــت  كامــل،  دیــن  آنكــه  خالصــه 
امیرالمؤمنیــن اســت. در روایت فرمود: 
ْنَعــَم  اهلُل  ِبَهــا َعَلی 

َ
ِتــي  أ

َ
ْعَمــُة اّل »َنْحــُن الّنِ

ِعَبــاِدِه َو ِبَنــا َیُفــوُز َمْن َفاَز َیــْوَم اْلِقَیاَمِة« 
قیامــت  فائزیــن  و  هســتیم  مــا  نعمــت 
همه با ما فائز می شوند. فوز در قیامت 
درجاتــی دارد؛ فــوز قیامت حداقلش در 
 َنْفٍس 

ُ
كه می فرماید: »ُكّل این آیه است 

َیْوَم  ُجوَرُكْم 
ُ
أ ْوَن 

َ
ُتَوّف ما 

َ
ِإّن َو  اْلَمْوِت  ذاِئَقُة 

ْدِخَل 
ُ
ــاِر َو أ َح َعِن الّنَ اْلِقیاَمــِة َفَمــْن ُزْحــِز

ــَة َفَقــْد فــاَز« یعنــی خداونــد در روز  اْلَجّنَ
كامل می دهد و داخل  قیامت مزدتان را 
بهشت تان می كند و البته »ِبنا یفوُز َمن 
كــه این  فــاَز یــوَم الِقیاَمــِه« لــذا آنهایــی 
كردند، درهای  كفر  به  تبدیل  را  نعمت 

بهشــت را به روی قومشان بستند.
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1
نبود  كه حاضر  از مرگ می ترسید  آنقدر 
گر  جبهه برود. از قولش می گفتند حتی ا
دشــمن تا پشــت دروازه شــهر هم بیاد، 
مــن بــه جنــگ نخواهــم رفــت امــا زیــاد 
كــه بــه علت تصــادف در  طــول نكشــید 
كه می خواســت بــه یک هم نوع  حالــی 

كند از دنیا رفت.  كمــک 
كه مرگ مثل زندگی،  حقیقت این است 
كســی درباره  آفریده جبری خداســت1 و 
گیرنده نیست جز ذات  وقوعش تصمیم 
پروردگار. در فاصله بین زندگی و مرگ، 
اختیــار آدمــی تنهــا برای بــر حق زندگی 
كردن و بر حق ماندن است. در غیر این 
صورت، باطل انتخاب انســان نخواهد 
بــود، بلكــه بی اختیــار بــر اختیار انســان 
كه  كســی  كم خواهد شــد، همچون  حا
در حال ســقوط از پرتگاه حق انتخابی 

ندارد. نابودی  جز 

2
اینكه با وجود حقیقت مرگ چه عاملی 
باطــل  از  دوری  و  حــق  انتخــاب  در 
تأثیرگــذار اســت، شــاید هیــچ عاملی به 
گرایش هــا و عالقه هــای انســانی  انــدازه 

نمی تواند نقش آفرینی داشــته باشد.
كریــم در ســوره توبــه می فرمایــد:  قــرآن 
ِإْخَواُنُكْم  ْبَناُؤُكْم َو

َ
ُكْم َوأ َكاَن آَباُؤ »ُقْل ِإْن 

ْمــَواٌل 
َ
َوأ َوَعِشــیَرُتُكْم  ْزَواُجُكــْم 

َ
َوأ

َكَساَدَها  اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن 
اهلِل  ِمَن  ِإَلْیُكْم  َحّبَ 

َ
أ َتْرَضْوَنَها  ِكُن  َوَمَسا

ُصــوا  َفَتَرّبَ َســِبیِلِه  ِفــي  َوِجَهــاٍد  َوَرُســوِلِه 
َیْهــِدي   

َ
ال َواهلُل  ْمــِرِه 

َ
ِبأ اهلُل  ِتــَي 

ْ
َیأ ــی  َحّتَ

گــر  اْلَقــْوَم اْلَفاِســِقیَن؛ ای پیامبــر، بگــو ا
و  و همسران  برادران  و  و پسران  پدران 
كه بدست آورده اید  اقوامتان و اموالی را 
كید  كســادی آن بیمنا كــه از  و تجارتــی 
داریــد،  دوســت  كــه  را  مســكن هایی  و 
در نظر شــما از خدا و رســولش و جهاد 
اســت، پس منتظر  او محبوب تر  راه  در 
باشــید تــا خــدا فرمــان خــود را بیاورد و 

گروه تبهكار را هدایت نمی كند.2 خــدا 
گرایش هــا ممكــن اســت در  گرچــه ایــن 
انســانی  غرایــز  در  ریشــه  مــوارد  بیشــتر 
داشته باشد و حتی برای دستیابی به 
كرده باشد، اما  آنها مدت ها تالش هم 
كه زندگی عرصه انتخاب ها  از آن جایی 
و تصمیمات سخت برای رشد و جهش 
دارایی هــای  بــه  كتفــا  ا اســت،  بیشــتر 
مــادی و معنــوی موجــود، حاصلــی به 
جز مرداب شدن شخصیت و روحیات 

و توانایــی آدمی ندارد.

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

ولــی  باشــكوه  ماجــرای 
كربــال، معیار و میزان  تلــخ و پرمصیبــت 
حــق و انتخــاب حــق نشــد. پس از این 
كه در همراهی  كســانی  نیز همه  واقعه 
عالقه هــای  و  گرایش هــا  بــه  حــق  بــا 
كربال  ندادند، ماجرای  غریزی خود تن 
را بهتریــن و باالتریــن ســند انتخــاب بر 

دانستند. حق 
ایــن  از  كــه  كســانی  اینــان،  مقابــل  در 
گرایشــی دســت  و  بهانه  انتخاب به هر 
كشیدند، جاماندگان از انتخاب بر حق 
كــه تالش هــای پــس از آن  گرفتنــد  نــام 
زیان عمرشان نكرد. این  به  كمكی  نیز 

نمونه اول

از ســلیمان بن  اینان می توان  در صدر 
صرد خزاعی، پرچم دار قیام توابین نام 
كشــته شــدن  كــه بــا وجــود قیام و  بــرد 
در قیــام توابیــن، امــا هرگــز بــه جایــگاه 
با وجود  نرســید. وی  كربال  حق مداران 
آنكه در طول عمر خود سعی بر همراهی 
بر حق را داشته است، اما همان خطای 
گرایشی و نگرشی وی در ماجرای جنگ 
كه نسبت به آتش بس  جمل و شماتتی 
دیگــر در  بــار  امــام مجتبــی)ع( داشــت 
كربال وی را از همراهی امام)ع(  ماجرای 

 حسن علی آبادی طلبه درس خارج حوزه علمیه 

 مجلس سوم 

چرا جا می مانیم؟
تحلیل قرآنی از جاماندگان واقعه کربال
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كه تنها راه جبران را در  بازداشت تا آنجا 
كرد.3 ریخته شــدن خون تصور 

نمونه دوم

كه  كربال  یكی دیگر از جاماندگان ماجرای 
عبیداهلل  آه حسرت داشت،  آخر عمر  تا 
بــن حــر جعفی اســت. ماجرای مالقات 
وی بــا امــام حســین)ع( بــه این شــكل 

است: شده  نقل 
وی بــا شــنیدن حركــت امــام به ســوی 
كوفــه، بــرای آنكــه بــا آن حضــرت روبــرو 
در  امــا  شــد،  ج  خــار كوفــه  از  نشــود، 
یكــی از منزلگاه هــا پیــک امام به ســراغ 
وی می آیــد، امــا وی از رفتــن بــه خیمه 
او  استنكاف می كند. امام)ع( به خیمه 

حاضر شــد و به او فرمود:
انجــام  زیــادی  گناهــان  زندگــی  در  »تــو 
گناهان  داده ای و خداونــد تــو را بــر ایــن 
كــرد، آیا نمی خواهی با  مؤاخــذه خواهــد 
كنی؟« گناهان توبه  كردن ما از این  یاری 
گــر بــه یــاری  گفــت: »یابــن رســول اهلل، ا
كار، پیــش روی تــو  تــو آیــم، همــان اول 
كشــته می شــوم، و نفــس مــن بــه مــرگ 
راضی نیســت، ولی این اســب مرا بگیر، 
كنــون هیچ ســواری با  بــه خــدا قســم تا
آن در طلــب چیــزی نرفتــه مگــر اینكــه 
به آن رســیده و هیچ كس در طلب من 
گرفته و  او ســبقت  از  اینكه  نیامده مگر 

یافته ام«. نجات 
امام)ع( در جواب می فرماید: »من برای 
اســب و شمشــیرت به اینجا نیامده ام، 
مــا  یــاری  بــه  خــود  می خواهــم  بلكــه 
نیاز دارم و نه به  تو  بشتابی. من نه به 

شمشیرت!«4 و  اسب 
وی از ترس جان، امام حسین)ع( را یاری 

كه  نكرد. اما چندی بعد در جنگ هایی 
گرفــت، در حــال فرار  در بــالد اســالمی در 
از یــاران مصعــب بــن زبیــر از بیم اســارت 
خودش را در فرات انداخت و غرق شد.
مــدام  وی  آمــده  تاریخــی  نقل هــای  در 
خــود را مالمــت می كــرد و این بیت را بر 

می كرد: جاری  زبان 
فیالک حســرة ما دمت حیا 

التراقی5                 تردد بین صدری و 
كه تا زنده ام در میان سینه  آه از حسرتی 

گلویم در جریان اســت. و 

نمونه سوم

یكــی دیگــر از شــخصیت های جامانــده 
وی  اســت.  عــدی  بــن  طرمــاح  كربــال، 
از  كــه  اســت  شــجاع دلی  پیــک  همــان 
را برای  طرف امیرالمؤمنین)ع( نامه ای 
كاخ نشــین شــام را با همه  معاویه برد و 
هیمنــه و هیبتــش در برابــر اطرافیانــش 
از  وی  جامانــدن  دربــاره  كــرد.  تحقیــر 
همراهی حق این گونه نقل شده است:
در منزلگاه عذیب الهجانات، چهار سوار 
كوفــه بــه امــام حســین)ع( پیوســتند  از 
كــه طرمــاح، راهنمــا و یكــی از آنــان بود. 
آنان به امام  حّر خواست مانع پیوستن 
شود، ولی امام آنان را یاران خود خواند 
كرد. در مسیر آمدن  و از آنان محافظت 
ســوی امــام، طرمــاح اشــعاری بــا مطلع 

زیر خواند.
یــا ناقتی ال تذعری من زجری 

و شمری قبل طلوع الفجر  
ای شــتر من! از زجر ضربه هایم ناراحت 
مبــاش / مــرا قبــل از ســپیده صبــح بــه 

مقصد برسان
طرماح، خبر شــهادت قیس بن مســهر 

كاروان  را بــه امــام رســاند. او راهنمــای 
امــام حســین)ع(، از بی راهــه به ســمت 
كوفــه بــود و ضمــن حركــت، اشــعاری را 
كاروانیان و مذمت بنی امیه و  در منزلت 
دشمنان امام حسین)ع( زمزمه می كرد.
گفــت: بــا شــما یــاراِن  طرمــاح بــه امــام 
اندكــی می بینــم و همیــن لشــكریان حّر 
در مبارزه با شما پیروزند و من یک روز 
كوفه، مردم انبوهی را  پیش از آمدن از 
كه آماده جنگ با شما می شدند و  دیدم 
كنون چنین لشكر عظیمی ندیده  من تا
گر می توانی  بودم، تو را به خدا سوگند! ا

یــک وجب جلو نروی، نرو.
ســپس به امام پیشــنهاد داد، به سوی 
كســانی  كه در آن جا  بیا، چرا قبیله من 
گفت  كننــد، او  كــه تــو را یــاری  هســتند 
بیست هزار طائی را برای جنگ خدمت 
تو و  امام فرمود: خداوند  امام می آورد. 
قبیلــه ات را جــزای خیــر دهد. ما و این 
كــه نمی توانم از  گــروه پیمانی بســته ایم 

گردم. باز  آن 
سپس از امام اجازه خواست تا طعامی 
بــه خانــواده اش برســاند و بازگردد؛ ولی 
كه به عذیب  بازگشــت، زمانی  راه  او در 
امــام  شــهادت  خبــر  رســید،  هجانــات 

شنید.6 را  حسین)ع( 

پی نوشت

1. ملک، 2. 

2. توبه، 24.

3. بررسی علت عدم حضور سلیمان بن صرد 

كربال، ص136 و 137. در 

4. الفتوح، ج5، ص84.

5. حیاة االمام الحسین، ج3، ص363.

6. الکامل ابن اثیر، ج۴، ص۵۰.
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یكــی از مهم تریــن بحث هــای دینــی چــه 
حــوزه  در  چــه  و  اعتقــادات  حــوزه  در 
تاریخ اسالم، مسئله جانشینی حضرت 
رسول)ص( است. وقتی شیعه با دالیل 
بــن  علــی  را حــق  ایــن مســئله  گــون  گونا
ســؤاالت  بــا  می دانــد،  ابی طالــب)ع( 
نام  اینكه چرا  متنوعی مواجه می شود. 
جانشــین  عنــوان  بــه  علــی)ع(  حضــرت 
پیامبــر در قــرآن ذكــر نشــده اســت؟ و آیــا 
از  امیرالمؤمنیــن)ع(  جایــگاه  و  ارزش 
كمتر بود؟ از جمله سؤاالت  انبیای الهی 

این زمینه می باشد. تكرار در  پر 
ارائــه  بخــش  دو  در  ســؤال  ایــن  جــواب 

سؤال اعتقادی
چرا نام حرضت علی)ع( به عنوان 

جانشین پیامرب در قرآن ذکر نشده است؟
حجت االسالم والمسلمین حمید ملكی

 استاد حوزه و مدیر مركز تخصصی تفسیر قرآن

كــه در بخــش اول، یــک پاســخ  می گــردد 
نقضی و در بخش دوم پاسخ حلی این 

مسئله عنوان خواهد شد.

پاسخ نقضی 

كریم به عنوان قانون اساسی دین  قرآن 
بــوده و  كلــی  اســالم، دربردارنــده قواعــد 
درصدد بیان جزییات مسائل دینی اعم 
از اصول و فروع آن نیســت. برای مثال 
نیامده و  جزییات مســئله حج در قرآن 
یا جزییات مسئله نماز به عنوان ستون 
قــرآن  اســت.  قــرآن ذكــر نشــده  دیــن در 
كــه چگونــه نمــاز بخــوان. تعــداد  نگفتــه 

ركعــات را بیــان نكــرده، نــوع اذكار در هــر 
ح نكــرده و... . ایــن یعنــی  بخــش را مطــر
گــر  كیفیــت نمــاز اهمیــت نــدارد؟ چــون ا
اهمیــت داشــت مثــاًل بایــد می گفــت نماز 
صبــح دو ركعــت، نمــاز ظهــر چهــار ركعــت 
تــا  وضــو  خصــوص  در  چــون  امــا   . و... 
كه باید صورت  كرده  حدودی مشخص 
و دست را تا مرفق بشوییم، پس اهمیت 
كیفیــت  بــاز  آن جــا  البتــه  دارد.  زیــادی 
كه باید شسته  شستن نیامده، اعضایی 

گردیده است.  ح  شود مطر
چیــزی  گــر  ا كــه  نیســت  طــور  ایــن  پــس 
در قــرآن نیامــده یعنــی اهمیــت نــدارد یــا 
خداونــد  اســت.  بــوده  كــم  آن  اهمیــت 
را ذكر  گاهی اسم برخی ظالمان  متعال 
كــرده و اســم برخــی دیگــر را نــه. پــس آیــا 
كــه نامــش در قــرآن ذكــر شــده او  هركــس 
كــه هر  بدتــر و ظالم تــر اســت؟ ایــن معیــار 
كســی اســمش آمده اســت پس اهمیت 
دارد این را ما نمی توانیم از قرآن استفاده 
باید بدانیم عدم ذكر  بكنیم. در نهایت 
برخی از مســائل به طور جزیی و دقیق 

در قرآن اشكالی ندارد.

پاسخ حلی

ح جواب حلی، باید به بیان  پیش از طر
یک مقدمه بپردازیم. در حوزه ادبیات ما 
گاهی به جای بیان اسم یک شخص از 
كه به وی اشــاره  عناوینی بهره می بریم 
كامال  می كند و منظور ما را برای مخاطب 
روشن می سازد. اما چرا به طور مستقیم 
هدف هــای  نمی بریــم؟  را  شــخص  اســم 
بــرای  عنــوان  یــک  ذكــر  بــرای  گونــی  گونا
اشاره به یک شخص قابل تصور است. 
یا می خواهیم عظمت او را نشان بدهیم 
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و یا به دنبال تحقیر او هستیم و یا نگران 
دیگــران  جانــب  از  او  بــرای  خطــر  ایجــاد 
می باشیم و... . خداوند متعال در برخی 
كردن مصداق  موارد به جای مشخص 
از عنوان  با اسم اشخاص،  كالم خویش 
كرده است.  برای آن ها استفاده  مشیر 

با یک مثال منظور ما روشــن تر خواهد 
مائــده  مباركــه  ســوره   67 آیــه  در  شــد. 
مــورد  این گونــه  را  پیامبــر  خداونــد 
ُســوُل«  الّرَ َها  ّیُ

َ
أ خطاب قرار می دهد: »یا 

بــی« یعنی ای  َهــا الّنَ نمی فرمایــد: »َیــا أّیُ
كار تــو پیام رســانی اســت، نه  كــه  كســی 
گاهی داری؛ بلكه  كه فقط آ ای خبردار 
كنی.  گاهی باید اطالع رسانی  به عالوه آ
پــس  تــو پیــام رســانی اســت  كار  چــون 
ْنِزَل 

ُ
كــن. چه چیز را؟ »ما أ ــْغ« ابــالغ  »َبّلِ

كه به تو نازل شده، یعنی قباًل  ِإَلْیَك« آن 
كه این را برســان.  به تو خبر داده شــد 
از  ــَك«  َرّبِ »ِمــْن  كجاســت؟  از  پیــام  آن 
جانــب پــروردگارت، »َو ِإْن َلــْم َتْفَعــْل« و 
كه خدای ســبحان به تو  گر آن پیامی  ا
ْغَت ِرســاَلَتُه« 

َ
گفتــه، ابــالغ نكنی »َفما َبّل

تــو رســالت خــدا را انجام نــدادی. خب 
كــه تــا ایــن انــدازه  ســؤال؛ آن چیســت 
ســال   23 هم ســنگ  و  دارد؟  اهمیــت 

تالش شــبانه روزی پیامبر است؟ 
كه در  ســوره مائده از ســوره هایی است 
آخرین لحظات عمر پیامبر عظیم الشأن 
نازل شــده؛ یعنی آخرین ســوره اســت. 
تــا زمــان نــزول ایــن ســوره تقریبــا تمام 
از  می شــد  تشــریع  بایــد  كــه  مســائلی 
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 نمی تواند باشد. حج هم نیست 

گاهی داشــتند و  چــون مــردم بــه حــج آ
آشــنا  آن  بــا  ابراهیــم  حضــرت  زمــان  از 
كه پیامبر بخواهد  بودند. معنی نداشت 
ادامه  بیندازد و در  تأخیر  به  را  بیان آن 
ــاِس«  الّنَ ِمــَن  َیْعِصُمــَك  كــه »َو اهلُل  دارد 
خداونــد تــو را از مــردم حفــظ می كنــد. 
كه  یعنــی نتــرس بگــو. پس آن چیســت 
كند،  پیامبــر نگران اســت تــا آن را بیان 
چــون برخــی از مــردم یعنــی منافقین از 
ایــن قصــه عصبانی می شــوند. آن خطر 
شــجاع ترین  خــدا  رســول  كــه  چیســت 
انسان ها از آن می ترسد؟ امیرالمؤمنین 
»هنگامــی  می فرمایــد:  نهج البالغــه  در 
كه آتش جنگ شــعله ور می شــد، ما به 
پــس  می بردیــم«.  پنــاه  رســول اهلل)ص( 
پیامبــر از شــخص خاصــی نمی ترســد و 
این دلهره یک ترس دیگری است؛ ترس 
كه  انحــراف اســت. چــه مســئله ای بود 
گــر بیان می كــرد خیلی ها برنمی تافتند  ا
و از دیــن برمی گشــتند؟ در انتهــای آیــه 
اْلَقــْوَم  َیْهــِدي  ال  اهلَل  »ِإّنَ  می فرمایــد: 
كســانی هســتند  كافرین چه  اْلكاِفریَن« 
كه هدایت نخواهند شد؟ در این جریان 
كافران  بحث داخلی بود و روی سخن با 
ح  كسانی مطر نبود. حكم خداوند برای 
مؤمــن  پیامبــر  و  خــدا  بــه  كــه  می شــد 
كــه  كســانی هســتند  بودنــد. پــس چــه 
كســانی  نمی كند؟  را هدایت  آن ها  خدا 
آن  پیامبر  كه  این مسئله  به  كه نسبت 
را بیــان می نمایــد، ایمان نمی آورند. در 
كافــران نســبت بــه ایــن  واقــع خداونــد 

كرد. مســئله را هدایت نخواهد 
از اهمیت  این میزان  با  این مسئله  اما 
 110 از  بیش  آیه،  این  چیست؟ در ذیل 
صحابــی و 84 تابعــی و 360 دانشــمند 

آیــه  ایــن  كــه  كرده انــد  بیــان  اســالمی 
مربوط به واقعه غدیر و اعالم جانشینی 
و والیــت امیرالمؤمنیــن پــس از پیامبــر 
كــرم)ص( اســت. راویــان حدیث غدیر  ا
با این تعداد پرشمار -كه شاید حدیث 
دیگــری بــه این قوت نداشــته باشــیم-
می گویند: رسول خدا)ص( پس از نزول 
آیه، دست علی بن ابی طالب)ع( را باال 
ُكنــُت َمواله فعلٌی  بــرده و فرمــوده »َمن 
كتفــا نكرده و  َمــواله« بــاز هــم بــه ایــن ا
روز در همین جا  كه ســه  دســتور داده 
بمانید و تک تک با علی دســت بدهید 
و بیعت بكنید. خانم ها هم باید بیایند 
داخل طشت آب بریزیم علی دستش را 
داخل این طشت بگذارد و از طریق آب 

این بیعت برقرار شــود.
بررســی  را  آیــه  یــک  فقــط  این جــا  در 
كه  نمودیــم. ده هــا آیه دیگر وجود دارد 
بــا عناویــن مختلــف بــه وجــود مبــارک 
امیرالمؤمنین)ع( در خصوص جانشینی 
كتابی  پیامبــر و غیــر آن اشــاره می كنــد. 
مــكارم  آیت اهلل العظمــی  حضــرت  از 
شــیرازی تحــت عنــوان آیــات والیــت در 
كه در آن جا بیش  قــرآن، نــگارش یافتــه 
با  كه مستقیما  بیان شده  آیه   از هفتاد 
حضرت امیر)ع( مطابقت دارد. از جمله 
اِس َمْن  الّنَ ِمَن  آیه »َو  آن ها می توان به 
یــا  اهلِل«  َمْرضــاِت  اْبِتغــاَء  َنْفَســُه  َیْشــري 
آَمُنوا  ذیَن 

َ
اّل َو  َرُسوُلُه  َو  اهلُل  ُكُم  َوِلّیُ ما 

َ
»ِإّن

كاَة َو  الَة َو ُیْؤُتوَن الرݩݐݩّݩݩَ ذیــَن ُیقیُمــوَن الّصَ
َ
اّل

طیُعوا 
َ
أ َو  اهلَل  طیُعوا 

َ
»أ یا  و  ِكُعوَن«  را ُهْم 

ْمِر ِمْنُكْم« اشاره نمود. 
َ ْ
وِلي ال

ُ
ُسوَل َو أ الّرَ

بالوصف مشخص می كنند  این ها  همه 
كــه علــی بــن ابیطالب)ع( مصــداق این 

است. آیات 
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كه  یادداشت زیر حاوی ایده هایی است 
گامی در جهت بزرگداشِت این  می تواند 
روز و بزرگداشِت مسلمانی و شیعه گری 
در دنیاِی امروز و متناسب با مقتضیات 

باشد. روزها  این 

ایده هایی برای خانه

كوچه ها، خیابان ها و مساجد،  پیش از 
كه می بایســت در روز  این خانه هاســت 
عید غدیر حالت عیدانه به خود بگیرد. 
كه عرصه بروز آنها  خیرات زیادی است 

خانه و محافل خانگی اســت؛
1. بــرای بزرگداشــت ایــن روز، پیش نیاز 

ساز و کارِ غدیری
ایده های پیشنهادی برای بزرگداشت عید غدیر 

خم در خانه، محله و محل کار
كیا فخر فعال فرهنگی   

اصلی، شناخت اهمیت این روز است. 
گاهی و  كنیم اطالعات، دانش و آ سعی 
اهمیت حیاتی این روز در تاریخ اسالم 

بشناسیم. را 
نگاهــی بــه حدیــث غدیــر نوشــته ســید 
علی حسینی میالنی )آیت اهلل میالنی(، 
رضــا  محمــد  نوشــته  غدیــر  حماســه 
حكیمی، حساس ترین فراز تاریخ نوشته 
گزینه های  جمعــی از دبیــران،  می تواند 
خوبی برای بزرگساالن باشد. همچنین 
كرانه غدیر نوشته مهدی  بر  كتاب های 
حائری تهرانی، عید غدیر در اســالم به 
كتاب های  قلم اســتاد جــواد محدثــی، 

مناســب ســن نوجوانــان می باشــد. دو 
كتــاب »زیباتریــن جشــن« و »زیباتریــن 
عیــد« بــا محوریت موضوع عید غدیر از 
كودكان  كتاب جمكران، برای  انتشارات 
كه می توان  گزینه های مناسبی هستند 
در هفته هــا و روزهــای منتهــی بــه عیــد 

غدیــر در خانواده آنها را خواند.
2. در روزهــای منتهــی بــه عیــد غدیــر، 
پدر و مادر می بایست در چهره و رفتار، 
از نزدیــک شــدن عیــد را  شــعف ناشــی 
كه  كــرد  هویــدا ســازند. نبایــد فرامــوش 
گفت وگو  بدون  حتی  می توانند  والدین 
بــه  پرمعنــی  پیام هــای  كننــده  منتقــل 
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فرزندان خود باشند و فرزندان در درجۀ 
اول ظاهــر پــدر و مــادر را می بیننــد و از 
به  انرژی و احســاس مثبت نســبت  آن 
رویــدادی خــاص ماننــد روز عیــد غدیــر 

می كنند. پیدا  خم 
3. پــدر یــا مــادر خانــواده می تواننــد بــا 
بــه  و  كیــزه  پا و  زیبــا  لبــاس  پوشــیدن 
كه  قــول معــروف لبــاس مهمانــی خــود 
كننده خبری و اتفاقی خوشایند  تداعی 
است، در نگاه فرزندان این روز را بزرگ 
گــر چنیــن احتــرام  و متفــاوت ســازند. ا
بزرگترهــای  در  عیــد  بــرای  ظاهــری 
می تــوان  آنــگاه  شــود،  لحــاظ  خانــواده 
فرزنــدان  و  نوجوانــان  و  كــودكان  بــرای 
كرد.  هم پوشیدن لباس نو را پیشنهاد 
امام رضا)ع(  فرمودند: »غدیر روز تزیین 
و آراســتن اســت. هركس برای روز غدیر 
كنــد، خــدا  زینــت  و  بیارایــد  را  خویــش 
گناهانش را بیامرزد و فرشتگانی را  همه 
كنند  كارهای نیک او را ثبت  كه  برانگیزد 
و درجــات او را بــاال ببرنــد تا غدیر ســال 
گر بمیرد شهید از دنیا رفته  آینده. پس ا
گر زنده بماند، زندگی سعادتمندانه و  و ا

همراه خوشــبختی داشته باشد«.
4. در عید غدیر خم سادات و فرزندان 
زهــرا)س(  فاطمــه  خانــم  بــه  منتســب 
خــدا)ص(  رســول  خانــه  بــوی  و  رنــگ 
محبیــن  بــرای  را  امیرالمؤمنیــن)ع(  و 
اهل بیت)ع( زنده می كنند. برای عرض 

گــر پــدر یــا  ارادت بــه ســادات می تــوان ا
به عنوان  روز عید  مادر سید داریم، در 
اولیــن مــكان ابتدا خدمت آنها رســیده 
گــر از ســادات  و عــرض ادب نماییــم و ا
نیســتند بــاز هــم جهت تبریــک عید به 

رســم ادب ابتدا خدمت آنها برسیم. 
كه  گر سید هستیم، فراموش نكنیم  5. ا
كنیم  پس از دیدار والدین خانه را مهیا 
كــه بــرای پاسداشــت این  و میهمانانــی 
گرامی  روز بــه دیــدار مــا خواهند آمــد را 
كتابهای  كم  بداریــم. می تــوان با هزینه 
كم حجم با موضوع عید غدیر  كوچک و 
تهیــه نمــود و به میهمانــان هدیه داد. 
می توان یک عیدی هم برای مهمانان 
كه سنت زیبای سادات در  گرفت  در نظر 
كان  كما روز عید غدیر  عیدی دادن در 

پــر رونق باقی بماند.
كه سادات  نكته: بعضی ها به عیدی ای 
در روز عیدغدیــر بــه دیگــران می دهند، 
می گوینــد.  »ته كیســه ای«  اصطالحــا 
این دلیل است  به  این اصطالح  كاربرد 
از  غ  كه ســكه های عیدی روز غدیر، فار
گرانبها  ارزش مادی آن بسیار با ارزش و 
كیسه شما  اســت و باید همیشــه در ته 
بمانــد.  اموال تــان  و  مــال  بركــت  بابــت 
گر ســید هســتید، حتما به  خاطر  پس ا
كه می دهید  داشته باشید عیدی هایی 
از لحــاظ مــادی زیــاد نباشــد تا جنبه و 
نــگاه معنــوی بــا بركــت  بــودن آن حفظ 

بیشتری  ارزش  دارید  گر دوست  ا شود. 
كنید  به عیدی  خودتان بدهید، سعی 
كارهایی  ارزش معنــوی عیدی تــان را با 
از قبیــل تزیینــات ســاده، نوشــتن چند 
و...  كارت  روایات روی  و  كوتاه  حدیث 

ببرید. باال 
6. هنــگام جمــع شــدن خانواده در روز 
و  روایت، داســتان  عید غدیر، خواندن 
شعر در منقبت حضرت علی)ع( توسط 
بزرگ خانواده می تواند ایده ای روح پرور 

باشد. دل انگیز  و 
7. اعمــال ایــن روز را می توان به همراه 
خانواده خود و یا بستگان و فامیل انجام 
كتاب »مفاتیح الجنان« چندین  داد. در 
امیرالمؤمنیــن)ع(  نــام  بــه  زیارتنامــه 
هست اما در میان آنها تنها خواندن دو 
زیارتنامه در روز عید غدیر سفارش شده 
اســت؛ زیارت امین اهلل و دیگری زیارتی 
كــه امــام هــادی)ع( خطــاب بــه  اســت 
امیرالمؤمنین قرائت می كند و به »زیارت 
زیارتنامــه  ایــن  اســت.  معــروف  غدیــر« 
كــه معتصم آن  مربــوط به زمانی اســت 
كه  حضــرت را تبعیــد می كند و هنگامی 
امام به نجف اشرف می رسد، این دعا را 
خطاب به امیرالمؤمنین)ع( می خواند. 
این زیارت از نظر سندیت چنان ارزشی 
بــاب  در  قمــی  عبــاس  شــیخ  كــه  دارد 
ســوم مفاتیح الجنــان در بخــش زیــارت 
مخصوص امام  علی)ع( در روز عید غدیر 
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در منزل این بزرگان، سنت قدرشناسی 
به  و  گذاشــت  نمایش  به  را  و مهرورزی 
دیــدار ایــن عزیــزان رفت. امــام رضا)ع( 
 فرموده انــد: »هركــس روز عیــد غدیــر به 
دیــدار مؤمنــی بــرود، خداوند 70 نور به 
را توسعه دهد  او  كند و قبر  قبرش وارد 
و هر روز 70 هزار فرشته به زیارت قبرش 
را به بهشت بشارت دهند«. او  بروند و 
آن،  روِز  و  غدیــر  عیــد  شــب  در   .5
از  بیمــاران  و  یتیمــان  و  مســتمندان 
كــه در محلــه  سلســله جلیلــه ســادات 
كســانی  مــا زندگــی می كننــد مهم تریــن 
از  تبعیــت  بــه  می بایســت  كــه  هســتند 
كرد.  سیره امیرمؤمنان، از آنها دلجویی 
كرد و با  آنها را به خانه و مسجد دعوت 
گرفت. شناســایی و  آنان عید را جشــن 
رفــع حاجــت این عزیزان البته با حفظ 
آبــروی آنهــا از نیک تریــن اعمال اســت. 
رســیدگی بــه خانواده هــای نیازمند غیر 
ســید هــم در ایــن ایــام نبایــد فرامــوش 

شود.
مجمــوع  در  و  رفتگــران  كبانــان،  پا  .6
كمتر  كارهایشان در محله  كه در  كسانی 
كنان  دیده می شود جزیی از خانواده سا
محلــه محســوب می شــوند. عیــد غدیر 
می تواند فرصت خوبی برای بزرگداشت 
زحمــات و الطــاف آنهــا بــه اهالــی محل 
باشــد. بهتریــن راه دعــوت ایــن عزیزان 

البته حفظ  و  پخش شــیرینی و شــربت 
كیزگــی شــهر در ایــن میــان و در نظــر  پا
كه ایجــاد ترافیک نكند،  گرفتــن جایــی 
كلیشه ای و سنتی اما  می تواند ایده ای 
جــذاب در همــه حــال باشــد. چراغانی 
هــم  تبریــک  كارد  پــال نصــب  و  كوچــه 
می تواند از اقداماتی از این دست باشد.
2. جشــِن شــب عید غدیر در مســاجد 
محل می تواند با حضور و مشاركت اهل 
محــل بــا شــكوه و صمیمیــت بیشــتری 
امــام  كــه  میــزان  هــر  بــه  شــود.  برگــزار 
جماعــت، مــردم محلــه را در انجام این 
جشن مشاركت دهد، جشن با حس و 

حال بهتری برگزار خواهد شــد.
3. برای جذاب تر و زیباتر شدن جشن 
از  می تــوان  مســجد،  در  محلــه  مــردم 
پدربزرگ هــا و نوه هــای محله به صورت 
امــام جماعــت مســجد  توســط  و  ویــژه 
كرد و جشن را با حضور دل انگیز  دعوت 
كرد.  و شاد این عزیزان، به یادماندنی تر 
بزرگ تریــن عیــد شــیعیان باید فراموش 

باشد. آنها  ناشدنی ترین 
جــزو  كــه  ســاداتی  خانــواده  وجــود   .4
بــزرگان محــل بــه حســاب می آینــد، یــا 
در  و...،  ایثارگــران  و  شــهدا  خانــواده 
چنیــن محله هایــی می توان شــب عید 
غدیــر در مســجد محــل از ایــن عزیــزان 
كــرد و یــا بــا حضور بــزرگان محل  تقدیــر 

می نویسد: »بعد از بررسی ثابت شد در 
تمامــی زیــارات، زیارتــی به این اندازه از 
نظــر صحــت و اعتبــار و قوت ســند پیدا 
نمی شــود«. خوانــدن ایــن زیارتنامه هــا 

نمی برد. زمان  چندان 
به عنوان  روز عید غدیر  كنیم  8. سعی 
خاطــره ای خــوش در ذهن فرزندانمان 
به یادگار بماند. سپردن مسئولیت هایی 
شــیرین ماننــد تزییــن خانــه و ســاخت 
ایجاد  و  بزرگترها  با نظارت  تئاتر خانگی 
از  برگزاری مســابقات هدفمند  و  رقابت 
جنس عید غدیر و ... می تواند ساعات 
را در قلب فرزندان ما  خوش عید غدیر 

كند. بــه یادگار  حک 
بــا  را  شــادی اش  می توانــد  خانــواده   .9
تقســیم  غدیــر  عیــد  روز  در  همســایه ها 
كند. این تقسیم شادی به نوعی اشاعه 
چ  پار یک سنت زیبای دینی است. دو 
شــربت یــا دو قابلمــه غــذا بــرای پخــش 
بین همسایه ها، می تواند 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 می افزاید.

ایده هایی برای محله

با هماهنگی همســایه ها  و  در محله   .1
كــرد.  برپــا  صلواتــی  ایســتگاه  می تــوان 
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در  ارباب رجوع  كردن  برای شــریک   .3
ادارات هم می توان شیرینی یا شكالتی 
كرد و با تبریک عید به مردم تعارف  تهیه 
نمود. هم شاید بتوان فضای روز پیش 

كرد.  را در اداره عیدانه تــر 
بار  4. یادمان نرود هر چند دقیقه یک 
كوتــاه در وصــف  مــدح و منقبت هایــی 
كنیم به  امیرالمؤمنیــن را برزبــان جاری 
كه همكاران و ارباب رجوع هم  صورتی 
بهره مند شوند و دلشان  آن  با شنیدن 

كند. پیدا  جال 
می توانیــم  اداره  در  همــكاران  بــا   .5
بــرای  كنیــم،  را عملــی  نابــی  ایده هــای 
مثال در عصر پیش از عید یا در روز عید 
گر شــرایط  غدیر، به صورت تلفنی و یا ا
مهیــا بــود به صورت حضوری ســری به 
كــه  ســالمندانی  و  بازنشســتگان  خانــه 

ســال ها قبل همكار بودیم بزنیم. 
6. روز پیــش از عیــد می تــوان مــا بیــن 
كوتــاه  قســمتی  عصــر،  و  ظهــر  نمــاز  دو 
از زیــارت امیرالمؤمنیــن)ع( را بــه جــای 
زیبایی  دعاهای معمول خواند. دعای 
كه خواندن آن بسیار مورد سفارش ائمه 

است. گرفته  قرار 

موالی خوبان عالم دلشان جوان مانده 
با دل جوانشان شادی عید  است پس 

كنیم.  غدیر را تقســیم 

كار ایده هایی برای محیط 

روز عیــد غدیــر در ایران تعطیل رســمی 
اســت. بنابرایــن، ایده های بزرگداشــت 
عیــد غدیــر می توانــد روز پیــش از عیــد 
ترجیحــًا و نهایتــًا روز بعــد از عیــد عملی 

شود.
با شیرینی به  از عید حتمًا  1. روز پیش 
را فراموش نكنیم و  اداره برویم. لبخند 
گر از سادات هستیم با شادی مضاعف  ا
خود و القاء آن به همكاران نشان دهیم 
امــروز متفــاوت بــا روزهای دیگر اســت. 
كارت  یــک  حــد  در  ولــو  عیــدی  دادن 
تبریک یا اسكناس ساده می تواند بهانه 
خوبی باشد برای یاداوری جشن بزرگ 
كه لباسی  شیعیان. الزم به ذكر نیست 
كه در این روز بر تن می شود باید لباسی 

كیزه باشــد. متفاوت، زیبا و پا
و  ه  ر ا د ا تــی  ما خد ی  هــا و نیر  .2
آبدارچی های زحمتكش را به مناسبت 
عید غدیر می توان مورد تفقد قرار داد. 
كارمند پولی  برای مثال به همراه چند 
پارچــه  یــا  پیراهــن  یــک  و  كنیــم  جمــع 
چــادری بــرای او همســرش تهیــه و بــه 

مناســبت عید به آنها هدیه دهیم.

اهــداء  و  تقدیــر  و  محــل  مســجد  بــه 
آنهاســت، و در  كوچک به  هدیه ای ولو 
صــورت عملــی نبــودن این ایده، فردی 
به  افراد محل هدیه ای  از  نمایندگی  به 
رســم یادبــود بــه این زحمتكشــان اهدا 
كند و یک نامه هم به رســم یادگاری و 
تقدیــر بــا امضــاء مردم محــل به یكی یا 

چند تن از آنها داده شــود.
7. بــا همــكاری مســجد یــا بســیج و یــا 
بــا  می تــوان  مســجد  فرهنگــی  كانــون 
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. 
كوتاه اما شــاداب  یادمــان نــرود عیادت 
و باصفــای مــا از بیمــاران آن هم در روز 
عیــد غدیــر هــم جنبــه اعتقــادی دارد و 
هــم جنبــه تربیتــی دارد و هــم می تواند 
از نظــر روحــی و روانــی بــه بیمــار انــرژی 

كند. هدیه  مثبت 
داریــم  ســالم  عقیــده ای  امــروز  گــر  ا  .8
اســت  بزرگترهایــی  زحمــات  خاطــر  بــه 
كســی بــه آنهــا توجهی  كــه شــاید امــروز 
از  یكــی  ســالمندان  خانــه  نمی كنــد. 
گل  كــه می تــوان بــا  مكان هایــی اســت 
پــراز  را  آنجــا   ... و  عیــدی  و  شــیرینی  و 
بوی امیرالمؤمنین نمود. بزرگترهای ما 
دارای عقیده ای اصیل هستند و با یاد 
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را به عنوان ولی و جانشین بعد  ایشان 
كردند. از خــود انتخاب 

یــه  آ به  كــه  ه  ئد ما ه  ر ســو  3 یــه  آ
كمال معروف است، می فرماید: »اْلَیْوَم  ا
َعَلْیُكــْم  ْتَمْمــُت 

َ
َوأ ِدیَنُكــْم  َلُكــْم  ْكَمْلــُت 

َ
أ

ْساَلَم ِدینًا؛ امروز  ِ
ْ

ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم ال
كامــل نمــودم و  كه دین شــما را  اســت 
نعمــت خــود را بــر شــما تمــام نمــودم و 

دین اســالم را برای شما پسندیدم«.
كه مســلمانان اعم  در این روز زیبا بود 
از زن و مرد با حضرت علی)ع( به عنوان 

كردند. جانشــین پیامبر بیعت 
حــاال بــه عنــوان یــک مســلمان شــیعه 
چطور می توانیم عشق مان را به حضرت 

خدا نام  به 
كالس شروع 

سالم! بچه ها 
از روزهــا خیلــی مهــم هســتند.  بعضــی 
مثــل روز تولــد. بعضــی از روزهــا هــم در 
زمیــن مهــم هســتند و هم در آســمان. 
یكــی از ایــن روزهــای خیلــی مهــم، روز 

است. غدیر  عید 
گــر شــما یــک چیــز خیلی  یــک ســؤال: ا
قیمتی داشته باشید، وقتی می خواهید 
كار  بــه یــک ســفر دور و دراز برویــد چــه 
رهــا  خــدا  امــان  بــه  را  آن  می كنیــد؟ 
كســی  چــه  دســت  بــه  را  آن  می كنیــد؟ 

می سپارید؟ 
گرانبهایــی  گــر مــا چیــز مهــم و  آفریــن! ا
قابــل  فــردی  بــه  را  آن  باشــیم،  داشــته 
اعتماد و امین می ســپاریم. پس چطور 
كه پیامبر خدا دین اسالم،  ممكن است 
بــدون  گرانبهــا را  گنجینــه مهــم و  ایــن 
كــرده باشــد. آیــا  سرپرســت و ولــی رهــا 
كشتی دین در دریای  كه  ممكن است 
كشــتی بان رها  پــر تالطم فتنه ها بدون 

باشد؟ شده 
در  خــدا  پیامبــر  هســت.  خیــر  جــواب 
وز  ر هجــری   10 ســال  لــوداع  حجةا
هجدهــم ذی الحجــة، در منطقــه غدیر 
كردند  را دور هم جمع  خم مســلمانان 
و دست حضرت علی)ع( را باال بردند و 

قصه ات را خوانده ام من
مخاطب دخرتان و پرسان متوسطه اول

كودكان و نوجوانان  كانون پرورش فكری   منیره هاشمی مربی 

كــه  بگوییــم  و  بدهیــم  نشــان  علــی)ع( 
بزرگ شاد هستیم؟ این عید  خیلی در 
كه بیاییم عید  از راه ها این اســت  یكی 
آشــنایان مان  و  دوســتان  بــه  را  غدیــر 

بگوییم. تبریک 
امــام صــادق)ع( می فرمایند: عید غدیر 
زمیــن  روی  از  مشــهورتر  آســمان ها  در 

است.
دربــاره عیــد غدیــر حدیث هــای زیبایی 
هست كه می توانیم آنها را روی مقواهای 
كارت های  رنگی بچسبانیم و به صورت 
تبریک به دوستان و آشنایان مان هدیه 
كه تا به حال  كسانی  كار،  دهیم. با این 
آنهــا  بــا  نشــنیده اند،  را  ایــن حدیث هــا 
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داستانم كتاب  در 
تو درباره  واقعا 

بدانم باید  بیشتر 
اســم زیبایت غدیر است

تو شــدی هم اسم یک عید
كنارش كه در  بركــه ای 

آفتــاب و ماه را دید 
هاشمی( )منیره 

جدول یک 
هــم  بــا  كــه  صحبت هایــی  اســاس  بــر 
كه  داشــتیم، یک جدول طراحی شــده 
كنید. خیلی راحت می توانید آن را حل 

جدول سؤاالت 
كــه در آن واقعــه غدیــر ذكر  1. ســوره ای 

است؟ شده 
2. واقعــه غدیــر در ســال چندم هجری 

است؟ افتاده  اتفاق 
كــه در روز غدیــر جبرییــل بــر  3. آیــه ای 
كــرد به چه آیه ای مشــهور  پیامبــر نــازل 

است؟ شده 
4. غدیر در لغت به چه معناســت؟

كــه در روز عید غدیر  5. یكــی از اعمالــی 
به آن ســفارش شده است؟

كملت لكم دینكم درباره  6. آیــه الیــوم ا
كدام روز و عید اســت؟

پاسخ:
مائده   .1
دهم  .2

كمال ا  .3
بركه  .4
روزه  .5

غدیر  عید   .6

كســب خشــنودی خدای مهربان و  روز 
ک مالیدن بینی شــیطان است.  به خا

امام صادق)ع(: عید غدیر، روز عبادت 
و نماز و ســپاس و ســتایش خداســت و 
روز سرور و شادی است به خاطر والیت 
گذارد  كه خدا بر شما منت  خاندان ما 
كــه شــما آن روز را  و مــن دوســت دارم 

بگیرید. روزه 
عیــد را به خانه بیاوریم

كه عید بسیار مهمی  بچه ها عید غدیر 
باید به قلب ما وارد شــود،  اســت، اول 
كنیم.  را به خانه مان وارد  بعد نور عید 
دربــاره  زیبایــی  جمله هــای  می توانیــم 
حضــرت علــی)ع( و عیــد غدیــر را با تكه 
در  روی  و  كــرده  آمــاده  )كالژ(  چســبانی 

كنیم. اتــاق و یــا در ورودی نصب 
نــو و روشــن، درســت  لبــاس  پوشــیدن 
بــرای خانــواده، درســت  كــردن شــربت 
كــه می توانــد  كیــک ســاده  یــک  كــردن 
امــكان  گــر  ا و  قابلمــه درســت شــود  در 
داشــت برای همســایه ها هم برده شود 
كه  كارهای ساده ای است  و...، این ها 
به حضرت علی)ع(  ما  می تواند محبت 
و  مــا  شــادی  باعــث  و  دهــد  نشــان  را 
گــر به  خانواده مــان در روز عیــد شــود. ا
كه خیلی بهتر است،  عید دیدنی برویم 
در غیر این صورت تلفن زدن به عمه ها، 
عموهــا، مادربــزرگ و پدربزرگ و تبریک 
كند. گفتن می تواند دل ما و بقیه را شاد 

یک شــعر برای عید غدیر
بزرگی اما  بركه ای، 

مثــل اقیانوس و دریا
مــن تو را اصال ندیدم

دور هســتی چون از این جا
قصــه ات را خوانده ام من

می شوند. آشنا 
بــه چنــد نمونه از این حدیث ها اشــاره 

می كنیم:
گــر  ا قســم  خــدا  بــه  صــادق)ع(:  امــام 
را  غدیــر«  »روز  واقعــی  فضیلــت  مــردم 
می شناختند، فرشتگان روزی ده بار با 
آنان مصافحه می كردند و بخشش های 
كه آن روز را شناخته، قابل  كسی  خدا به 

نیست. شمارش 
روز غدیر خم در میان  امام صادق)ع(: 
جمعــه  و  قربــان  و  فطــر  عیــد  روزهــای 

همانند ماه در میان ســتارگان است. 
كه روز قیامت  امام صادق)ع(: هنگامی 
برپا شود، چهار روز به سرعت به سوی 
كه عروس به  خدا می شتابد همان طور 
حجلــه اش به ســرعت مــی رود؛ روز عید 

فطــر و قربــان و جمعــه و روز غدیر خم.
فرمــود:  روز غدیــر  رســول خــدا)ص( در 
غایبــان  بــه  حاضــران  مســلمانان!  ای 
كه به من ایمان آورده  كسی را  برسانند، 
كرده است، به والیت علی  و مرا تصدیق 
والیــت  باشــید  گاه  آ می كنــم،  ســفارش 
علــی، والیــت مــن اســت و والیــت من، 
والیــت خــدای مــن اســت. ایــن عهد و 
كه فرمان  پیمانی بود از طرف پروردگارم 

داد تا به شــما برسانم.
روزی  غدیــر،  عیــد  صــادق)ع(:  امــام 
كه رسول خدا)ص( علی)ع( را به  است 
عنــوان پرچمــدار برای مردم برافراشــت 
كــرد  و فضیلــت او را در ایــن روز آشــكار 
بعــد  كــرد،  را معرفــی  و جانشــین خــود 
بــه عنــوان سپاســگزاری از خدای بزرگ 
روز  روز،  آن  و  گرفــت  روزه  را  روز  آن 
به  و  و عبادت و طعام دادن  روزه داری 
دیدار برادران دینی رفتن است. آن روز، 
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كه خداوند متعال در این روز  امیدواریم 
عیــد شــریف و مبــارک ایــن زی جدید و 
لباس مقدس را بر شما مبارک بفرماید 
قــرار  بركتــی  مایــه  را  ایــن  ان شــاءاهلل  و 
كــه شــما از میــان  بدهــد بــرای مردمــی 
آنهــا برخاســتید، در میــان آنهــا زندگــی 
كار  كــرد ]و[ بــرای آنها تالش و  خواهیــد 

كرد. خواهید 
كــه خداونــد متعــال شــما را  امیدواریــم 
كنیــد  حركــت  جــوری  تــا  بــدارد  موفــق 
كــه ایــن زی جدیــد، ایــن لبــاس جدید 
كلمــه  بــه معنــای حقیقــی  بــرای شــما 
عمــل  تعارفــات  بــا  گــر  ا باشــد.  مبــارک 
كنیــم. خــب، می گوییم مبارک باشــد و 
گــر چنانچه  تمــام می شــود قضیــه. اما ا
كه  كلمــه همچنان  بــه معنــای حقیقی 
درباره حضرت مسیح)ع(، در قرآن آمده 
كنت  كه: »و جعلنی مباركا این ما  است 
كه منشأ بركات الهی باشد، مورد بركات 
كه  گر این جوری بخواهیم  الهی باشد. ا
شــماها ایــن عمامه گــذاری و این لباس 
و  روحانیــت  ســلک  در  ورود  و  جدیــد 
لشــكر دیــن در واقــع، حقیقتا بخواهیم 
مبارک باشد. این شرایطی دارد. همین 
كــه انســان وجودش  جــوری نمی شــود 

باشد«. مبارک 

بــرای  كــه  چیــزی  آن  یعنــی  مبــارک   
خود انســان و برای اســالم و مســلمین 
دارای بركات باشــد، این مبارک اســت. 
مبــارک بــودن عمامــه بــرای مــا بــه این 
توفیقــی  و  بشــود  كــه وســیله ای  اســت 
تــالش بكنیــم در راه  كــه  بــه مــا بدهــد 
خــدا خالصــًا مخلصــا بــدون هدف های 
شــخصی، بــدون اغــراض شــخصی، راه 
كنیم و  خدا را برای بندگان خدا هموار 
بتوانند مردم از ِقبل ما، راه خدا را پیدا 
كنیــم  كننــد و آن را بپیماینــد. خدمــت 
گر این شــد، عمامه  بــه بنــدگان خــدا، ا
می شــود مایه ســعادت و رشد و صالح، 
بــر مــا می شــود  در آن صــورت، عمامــه 
مبــارک مبــارک بودنــش برای شــما این 
وســیله ای  ایــن  ان شــاءاهلل،  كــه  اســت 
كمال شــما. چون بشر، هر  بشــود برای 
كمــال  او موجــب  بــرای  كــه  وســیله ای 
بشــود، برایش مهم اســت، عزیز اســت، 
كــه او را  ذی قیمــت اســت. هــر چیــزی 

كمال برســاند یــا خدای نكرده مایه  بــه 
این  بشــود،  او  تنزل  و  و هبوط  ســقوط 
عزاســت، مصیبــت اســت بــرای او، ولــو 
كه  ظاهر رنگینی داشته باشد و بدانید 
همــه چیزهــا تقریبا، تقریبا همه چیزها 
كمال بشود، هم مایه  می تواند هم مایه 
سقوط بشود. از جمله همین عمامه ای 
كــه ســر مــن و شماســت، می تواند مایه 
بــاز  گناهــان  از  را  انســان  كمــال بشــود، 
عالم  براند،  راه معرفت پیش  بدارد، در 
بــه معــارف الهی بكند، عارف به مراتب 
بكنــد، وســیله  الــی اهلل  تقــرب  و  كمــال 
كمــک بــه مــردم بكند، وســیله هدایت 
گر عمامه برای من و شــما  كند. ا مردم 
ایــن چیزهــا را بــار آورد، برای ما وســیله 
كند این جور باشد.  كمال است و خدا 
گر عمامه برای ما غرور آورد، تكبر آورد،  ا
سوءاســتفاده از امكانــات آورد، خــدای 
بــازی  كاری و فریــب و دغــل  نكــرده ریــا

آورد، آن وقت وســیله سقوط است.

بیانات رهرب معظم انقالبلباس برکت
در مراسم عاممه گذاری
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كه نظریاتشان  كم هستند. در این میان آنهایی  كه نظریه هایشان از انسجام درونی برخوردار است، بسیار  نظریه پردازانی 
كه  انسجام درونی دارد و توانسته اند آن را در مقام عمل به اجرا بگذارند اندک شمارند. امام خمینی)ره( شخصیتی است 
تبلیغی  و نظریه و سیره  اندیشه  پرونده پیش رو  نماید.  توأمان عملیاتی  را  نظریه  اجرای  آن  به دنبال  و  انسجام  توانسته 

امام خمینی)ره( را مورد بررســی قرار داده اســت.



بــرای دســتیابی بــه ســیره امــام خمینــی 
از  پیــش  و  اســالمی  انقــالب  ابتــدای  در 
آیــت اهلل محمدرضــا ناصــری یــزدی  آن، 
ناصــری  آیــت اهلل  اســت.  گزینــه  بهتریــن 
از  و  نجــف  در  امــام  قدیمــی  یــاران  از 
دوران  در  ایشــان  همیشــگی  همراهــان 
قبل از انقالب بوده است. وی در اوایل 
انقــالب عهــده دار دادســتانی یــزد و پــس 
از آن بــه حكــم امــام خمینــی، بــه مــدت 
25 ســال، نماینده ولی فقیه در اســتان 
جمعــه  امــام  و  بختیــاری  و  چهارمحــال 
بــا رحلــت حجت االســالم  بــود.  شــهركرد 
امــام  والمســلمین محمدعلــی صدوقــی 
از  ناصــری  آیــت اهلل  یــزد،  ســابق  جمعــه 
سوی رهبر معظم انقالب در مرداد 1390 

به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
یزد منصوب شــد. در مورد توصیه های 
ایشان به  با  امام به طالب و روحانیون 

كه تقدیم می گردد. گفت وگو نشستیم 

با  نــزدیــكــی جنابعالی  ــه  ب تــوجــه  ــا  ب  
كه در  امــام مخصوصا دورانــی  مرحوم 
ایشان  بــودیــد،  ایــشــان  خدمت  نجف 
كه  درباره تبلیغ طالب یا خصوصیاتی 
غ باید داشته باشد چه 

ّ
یک طلبه مبل

توصیه ها، فرمایشات و رهنمودهایی 
داشتند؟

برنامه هــای  نجــف  در  امــام  حضــرت 
برنامه هــا شــامل  ایــن  مهمــی داشــتند، 
ایجــاد  ایــران،  در  حركت هــا  بــر  نظــارت 

روشنگری  برای مردم، صدور اعالمیه ها 
و پیام ها، رصد خیلی از مسائل در ایران 
توصیه هایــی  زمینه هــا  ایــن  در  كــه  بــود 
گــر خــدای نكــرده در مســیر  داشــته اند، ا
ســریع  مــی داد،  خ  ر انحرافــی  انقــالب 
در  امــام  می كردنــد.  موضع گیــری  امــام 
آخــر درس هــا نصیحت هایــی می كردند و 
اخــالق می گفتنــد، مــا این هــا را بــه ایــران 
می فرستادیم و مردم استفاده می كردند 
انقــالب  مســیر  در  احــوال  و  اوضــاع  و 
ترتیــب  ایــن  بــه  می گرفــت.  قــرار  دوبــاره 
ایــران  در  انقــالب  حركــت  مســیر  در  گــر  ا
كــه در صحبت هــا وســخنرانی ها  زمانــی 
انحرافاتــی وجــود داشــت، امــام تذكــرات 
صریح می دادند. این تذكرات نسبت به 

مبالغه  ممنوع!
مروری بر اندیشه و سیره تبلیغی امام خمینی)ره( 

در گفت وگو با حرضت آیت الله نارصی یزدی
به كوشش سید روح اهلل دعایی،طلبه درس خارج فقه و اصول
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روحانیون و مبلغین هم بود و آن ها را از 
تندروی ها برحذر می داشــتند و توصیه 
كننــد  كــه از اختالفــات دوری  می كردنــد 
و سفارش شــان هــم خیلــی وقت هــا ایــن 
كه طلبه ها و روحانیون و انقالبیون  بود 
كاركرد صحیح خودشــان و  با عملكرد و 
كردن، مراقب حال مردم  انقالبی حركت 
باشند. امام همه سفارشات را می كردند 
حتی به روحانیون و منبری ها سفارش 
كــه بــه تبعیدی هــا و زندانی هــا و  می كــرد 
كنیــد.  كمــک  خانــواده آنهــا ســر بزنیــد و 
توصیــه امــام بــه طلبه هــا این بود: تبلیغ 
گاه  آ را  كنیــد مــردم  كــه می رویــد، ســعی 
كنیــد، بصیــرت آن هــا را نســبت  و بیــدار 
افزایــش  دیــن  بــه  نســبت  و  انقــالب  بــه 
كنید.  دهید و آرمان های اسالم را بیان 
كه فلسفه نهضت  بیشتر اصرار داشتند 
روشــن شــود  مــردم  بــرای  امــام حســین 
و  امیرالمؤمنیــن  حركت هــای  فلســفه  و 
امیرالمؤمنیــن  كــه  غرایــی  خطبه هــای 
با ظالمان  با مقابله  ارتباط  داشــتند در 
كــردن مــردم، بــرای  و ســتمگران و یــاری 
گاه و بیــدار  مــردم روشــن شــود. مــردم آ
كــه اســتكبار جهانــی و  شــوند، بفهمنــد 
استثمار دنیایی چه چیزی را می خواهد 
چــه  می كنــد،  كارهایــی  چــه  و  ببــرد 
ظلم هایــی می كننــد. ایشــان بــه مســئله 
فلسطین به طور ویژه اشاره می كردند و 
بــه یــاری رســاندن بــه مــردم مظلوم دنیا 
چه شیعه و مسلمان و چه غیرمسلمان 
توصیه می كردند. سعی امام بر این بود 
در  نباشــند.  تفرقه انگیــز  صحبت هــا  كــه 
صحبت ها مالیمت ها و نصیحت هایشان 
یادآور حسین و حركت های اهل بیت)ع( 
بود و مبانی اســالمی را بر اســاس ســیره 
اهل بیت)ع( بیان می كردند؛ سیره زندگی 

اهل بیت، سیره مبارزه  اهل بیت، سیره 
را  آن هــا  اهل بیــت)ع(  كــه  نهضت هایــی 
بــه  حركــت  مجموعــًا  می كردنــد  هدایــت 
ترویــج  تربیــت،  اخــالق،  بــود؛  ســو  ایــن 
دین، بصیرت و مقاومت در مقابل ظلم 
كــردن آرمان هــای امــام  و ســتم و پیــاده 

حسین)ع(. 

ــه رهـــبـــران  كـ   اغـــلـــب روحـــانـــیـــونـــی 
بودند،  امام  انقالبی  حركت  دو  درجه 
ــافـــت  دریـ امـــــام  از  را  تــوصــیــه هــایــی 
آنها  برای  امام  توصیه های  می كردند، 
مختلف  ــای  ــف ه ــی ط بـــا  ــه  ــه ــواج م در 

اجتماع چه بود؟

بــه  كــه ســبک امــام پیام رســانی  از آنجــا 
بــود، همیشــه  آنــان  روشــنگری  و  مــردم 
سفارش شــان بــه روحانیــون، بــه افرادی 
كــه بــا مــردم در ایــران ارتبــاط داشــتند و 
سخنرانی می كردند، ارتباط با جوان ها و 
گاه سازی آنها بود و همواره  روشنگری و آ

كید می كردند.  تأ بر این مسئله 

ــه با  كـ ــی  ــان ــس ك ــه   حـــضـــرت امـــــام بـ
دانــشــگــاهــیــان ارتـــبـــاط داشــتــنــد، چه 

توصیه هایی داشتند؟

دانشــگاه  بــا  كــه  آن هایــی  و  بــزرگان  بــه 
مثــل  داشــتند  ســروكار  دانشــگاهیان  و 
مرحــوم شــهید مطهــری یــا شــهید باهنــر 
بزرگان دیگر،  از  و بعضی  و شهید مفتح 
كه بیشتر سعی  سفارش ایشان این بود 
آن  در  كننــد،  جــذب  را  جوان هــا  كننــد 
گــروه بودنــد،  زمــان در دانشــگاه ها ســه 
كه بی توجه و دنبال  گروه آن هایی  یک 
بیــن  یافتــه  رواج  هرزه گری هــای  همــان 
دختــر و پســرها بودنــد و بــه فكــر مطالــب 
كــه  گروهــی  سیاســی و انقالبــی نبودنــد. 

می گفتنــد مــا سیاســی هســتیم، دنبــال 
و...  كمونیســت ها  و  ماركسیســت ها 
گروه هم بچه های مذهبی  بودند. یک 
كــه در اقلیــت بودنــد، و امــام بــه  بودنــد 
كــه این هــا و  آقایــان ســفارش می كردنــد 
كه در مسیر هستند اما نادانند و  كسانی 
اطالع ندارند را دریابید و آن ها را به مسیر 
كنیــد. امــام معتقــد بودنــد  حــق هدایــت 
اســالم نــه انزوا گــرا اســت، نــه مادی گــرای 
صرف؛ چون عده ای از جوان ها به دنبال 
گروهــی هــم بــه  ماركسیســت ها بودنــد و 
صورت افراطی دنبال دوری از دنیا؛ امام 
گرفتــه  می فرمودنــد اســالم حــد وســط را 
است. هم عرفان دارد، هم دنیا را دارد، 
هم سیاست و سیاست مداری دارد و هم 
كشورداری. توصیه می كردند كه جوان ها 
این  به  را در دانشگاه ها و جاهای دیگر 
كشیده  كه به انحراف  سو حركت دهید 
نشوند و مسیر مستقیم را پیش بروند.

 آیا پیام امام اثرگذار بود؟

بلــه، پیام هــای امام در روحیه جوان ها 
گذاشت. اثر  خیلی 

كسانی در    پیام امــام از طریق چه 
دانشگاه ها به جوانان می رسید؟

امــام ایــن سفارشــات را بــه بزرگانــی مثــل 
رفســنجانی،  هاشــمی  مطهــری،  شــهید 
و...  املشــی  ربانــی  شــیرازی،  ربانــی 
ن  یــا قا آ هــم  مشــهد  ر  د  . شــتند ا د
معظــم  مقــام  و  طبســی  هاشــمی نژاد، 

رهبری بودند. 
داشــتند  شــاخه ای  ارتبــاط  یــک  امــام 
در  دوســتان مان،  و  مــا  طریــق  از  كــه 
ج و داخــل نــكات خــود را بــه مــردم  خــار
ج از  كــه خــار می رســاندند. حتــی زمانــی 
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كشــور مثال در پاریس بودند، اســالم را با 
كردند، و در دنیا اسالم  بیانی زیبا تبلیغ 

را به خوبی معرفی نمودند. و شیعه 

ــام تــوصــیــه هــای مــكــرر  ــ  طــبــیــعــتــا امـ
اخالقی به طالب یا مبارزان داشتند، 
كــه بــه طالب  توصیه اخــالقــی دیــگــری 
انـــقـــالبـــی داشـــتـــه بــاشــنــد را بـــه یــاد 

می آورید؟

و  فیضــه  مدرســه  بــه  حملــه  واقعــه  در 
امــام  خانــه  بــه  را  زخمی هــا  طــالب، 
و مقداری  آمدند  بیرون  ایشان  آوردند. 
را دلداری دادند؛  آنها  و  كردند  صحبت 
كــه شــما نباید بترســید، باید  فرمودنــد 
مقــاوم باشــید، بایــد بایســتید و فــرض 
كشــته شــد، اما شــما  كنید خمینی هم 
بایــد، حركــت را ادامــه بدهیــد و پیــش 
كــه بــه ایــن مأمورین  برویــد. فرمودنــد 
كه آن ها  ناســزا نگوییــد، من نمی گویــم 
كــه زبــان  خــوب هســتند، امــا می گویــم 
مؤمن ارزش دارد، زبان مؤمن نباید در 
حركتــش آزار دهنــده باشــد. این جمله 
عیــن  در  مانــد؛  ذهنــم  در  زمــان  آن  از 
كــه آنهــا را به مقاومــت و پایداری  حــال 
كــه بــه این  فــرا می خواندنــد، فرمودنــد 
مأمورین ناسزا نگویید، نمی گویم آن ها 
از  ارزش دارند، زبان مؤمن ارزش دارد، 
نباید حرف بد صادر شود. زبان مؤمن 
بودنــد،  زندانــی  كــه  طالبــی  از  برخــی 
خدمت امام آمدند. ایشان بعد از اینكه 
گر به خاطر  گفتند ا كردند،  آنهــا تعریــف 
برویــد،  رفتیــد، نمی خواهــد دیگــر  مــن 
به شــما  پاداشــی ندارم  چون من دیگر 
كردیــد،  كار  گــر بــرای خــدا  بدهــم، امــا ا
كه ان شاء اهلل  برای خدا بایستید تا آخر، 

پیروز هستید. همیشه این را می گفتند 
گفتار  گر در مســیر حركت، در مســیر  كه ا
بــرای رضــای خدا و برای هدایت مردم 
كنید و ایستادگی داشته باشید،  تالش 

كمک می كند.  مؤثر اســت و خدا 

  برای ما در این موضوع توصیه های 
ــر  گـ ــود؛ ا ــ ــ ــذاب بـ ــ ــ ــار جـ ــیـ ایــــشــــان بـــسـ
ــــان  ــتـــه هـــای دیــــگــــری بــــه ذهــــن ت ــكـ نـ

می رسد، بیان بفرمایید.

ارتبــاط  در  كــه  بودنــد  معتقــد  امــام 
مثــالً   در  حتــی  و  تبلیــغ  در  انقــالب،  بــا 
امثال  و  و ســتم های شــاه  معرفی ظلم 
آن، هیــچ وقــت از حقیقــت فراتر نروید، 
هیــچ وقــت مبالغــه نكنیــد، هیــچ وقت 
مردم را هم در جهل قرار ندهید، مردم 
را  كه خانه امام  كنید. آن روزی  گاه  آ را 
كردنــد؛ یعنــی خانــه را بســته  محاصــره 
كه بعد  كســی را راه نمی دادند  بودند و 
منجــر بــه هجــرت امام شــد، روز اول ما 
در خانــه احمــد آقــا جمــع شــدیم، یک 
كه منزل  پیام به این ها فرســتاده شــد 
نمی دادنــد  راه  و  شــده  محاصــره  امــام 
كســی بــه خانــه امام بــرود، حتی احمد 
را هم  بعد دیگران  اول نگذاشتند  را  آقا 
نمی گذاشتند. و این را به تهران مخابره 
كردنــد، روز بعــد تلفن هــا دوبــاره وصــل 
آقــا و این هــا می رفتنــد،  شــد، و احمــد 
بعضــی از اشــخاص می رفتنــد اما مردم 
پیــام  آقــا  احمــد  بــه  امــام  نمی رفتنــد، 
گــر می خواهیــد خبــر امــروز  كــه ا دادنــد 
كــه  طــور  بدهیــد، همــان  تهــران  بــه  را 
واقــع اســت بگوییــد، مــردم را در جهل 
بــود، حــاال  نگذاریــد. دیــروز آن طــوری 
ایــن طــوری شــده، ایــن واقعیــت را بــه 

كه مردم در جهل نمانند،  مردم بگویید 
كه در تبلیغ،  خیلی اصرارشان این بود 
گفتار و در خبررســانی، واقعیت ها را  در 
كــم یــا زیــادی مســیر  بگوییــد و مبالغــه 
كنند و مردم  نداشــته باشــد، مردم باور 
كــه واقعیــت را می گوییــد و  گاه شــوند  آ
كه انســان  بــه هــر حــال وقتــی بفهمند 
كم و  صاف اســت، واقعیت را می گوید، 
پیدا  زیاد نمی كند، مردم هم اطمینان 
می كنند و اتكا دارند. یكی از سبب های 
امــام  از  مــردم  تبعیــت  و  مــردم  ارادت 
كه  كــه مــردم فهمیــده بودند  ایــن بــود 
اســت،  همیــن  باطنــش  و  ظاهــر  امــام 
اســت،  دلــش  در  می گویــد  كــه  همیــن 
كــه می گویــد در عملــش اســت،  همیــن 
كــه می گویــد در زبانــش جــاری  همیــن 
كه  اســت در قلبــش هــم هســت. وقتی 
گفتــار واعظــی یــک طــور  در تبلیــغ و در 
كنــد، اما عملــش طور دیگری  صحبــت 
باشــد، مردم شــک می كنند و اطمینان 
پیدا نمی كنند. اما وقتی می بینند امام 
كــه  واقعیت هــا را می گویــد، می فهمنــد 
كم و زیاد  حقیقــت همان اســت، هیــچ 
ندارد. وقتی می بینند عمل امام طوری 
گفتــارش عمــل هــم  كــردار و  كــه  اســت 
می كننــد.  اعتمــاد  مــردم  دارد،  پــی  در 
بود؛  با همه یكســان  امام  كردار  و  رفتار 
و...،  آشــنا  و  دوســت  و  فرزنــد  و  زن  بــا 
یكسان رفتار می كرد. امام بیشتر از آنچه 
توصیــه می كــرد، خــودش عمل می كرد. 
گــر  كــه فهمیدیــم ا بــر ایــن اســاس بــود 
كنیم مردم به ما اعتقاد  این گونــه رفتــار 
پیــدا می كننــد. وقتی جوان ها در چهره 
و رفتــار مــا اهل بیت)ع( را ببینند، دیگر 

نمی شوند. منحرف 
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تبلیغ با ابعاد جهانی

 مقدمه

گســترش دیــن الزمــه  اندیشــه تبلیــغ و 
بقــای هــر یــک از ادیان اســت. در واقع 
هــر دینــی چنانچــه بخواهد باقی مانده 
زندگی مردم حضور داشته  و در جریان 
باشــد، بایــد از عنصــر تبلیــغ بهــره ببرد. 
و  علمــا  میــان  در  همــواره  ســنت  ایــن 
حوزه هــای علمیــه نیــز جــاری و ســاری 
بــوده اســت. از ایــن منظــر تبلیــغ دیــن 
عنصــری درهــم تنیــده با علــم و دانش 
دیگــر  ســوی  از  جامعــه  و  ســو  یــک  از 
اســت. امام خمینی)ره( را شــاید بتوان 
كه  یكــی از برتریــن مبلغ هایــی دانســت 
توانســت تأثیــر شــگرفی در حــوزۀ تبلیغ 
بهره گیری  با  ایشــان  نماید.  ایجاد  دین 
توانســت  شــیعی  نــاب  اندیشــه های  از 
ایــران،  در  تنهــا  نــه  را  اســالم  گفتمــان 
و  بگســتراند  جهــان  سرتاســر  در  بلكــه 

نگرش تبلیغی امام خمینی)ره(
به مثابه یک مبلغ
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شــیرین اســت؛ بــه خــالف حكومــت بــر 
كه قلوب با آنها نباشد«. حضرت  ابدان 
امــام مظهــر یک مبلغ  مردم دار اســت.  
كه عمالً  با ارتباط خوب خود،   بزرگمردی 
و  گرفت  را در دســت  اســباب مهرورزی 
كالم  كرد و با  در قلــب مــردم   نفــوذ پیدا 
نافذ، اســتدالل قوی و نگاه صمیمی و 
به وجه  را  حركات   معنی دار خود،  دین 

نمود.  تبلیغ  احسن 

4. جهان شمول

دیگــر  از  جهانــی،  ابعــاد  بــه   توجــه 
شــخصیت  تبلیغــی  عنصــر  گی هــای  ویژ
را  دیــن  معــارف  ایشــان  اســت.  امــام 
گــروه و یــا یــک ملــت  منحصــر بــه یــک 
گســترش  بــر  همــواره  و  نمی دانســتند 
كید می كردند.  اســالم در سراســر دنیا تأ
كه امروز  تبلیــغ امــام ابعــاد جهانی دارد 
دنیــا  در  بــه خوبــی می تــوان  را  آن  آثــار 
كافی اســت نگاهی به  كرده.  مشــاهده 
اخیر  وضعیت رشد شیعه در سال های 
داشــته باشــیم تــا دریابیــم ایــن عصر را 
كبیر نامید.  حقیقتــا باید عصــر خمینی 
كه  كسانی هستند  امروز در سراسر دنیا 
تنها با شنیدن نام امام خمینی)ره( به 
اســالم روی آورده و شــیعه شده اند و با 
نام شیعیان خمینی شناخته می شوند. 
دایره بین المللی تبلیغ امام خمینی)ره( 
امــروز آمریــكا، آفریقــا، آســیا و اروپــا را در 
نوردیده است و بسیاری با نام شیعیان 
خمینــی خــود را معرفی می كنند. یعنی 
كه پیام بنیانگذار جمهوری  همان هایی 
را  آن  و  شــنیده اند  را  ایــران  اســالمی 

مطابــق فطرت خود یافته اند.

فصــل نوینــی را در تحــوالت شــیعه رقم 
بزنــد. ایشــان در تبلیــغ دیــن اهــداف و 
كــرده بودنــد و  شــاخصه ها را مشــخص 
برمبنــای آنهــا مســیر را به درســتی طی 
می كردنــد. برخــی شــاخصه های تبلیــغ 
این گونه  را می توان  ایشــان  اندیشــه  در 

نمود: توصیف 

1. توحید

اندیشــه تبلیغــی امام خمینــی)ره( یک 
امــام  اســت.  توحیــد  آن  و  دارد  هــدف 
همه چیز را در همین چارچوب تحلیل 
می كنــد. دیــن و دنیــا همه تالش شــان 
باید رسیدن به توحید باشد. در بیانات 
معنــای  بــه  توحیــد،  مباحــث  او  آثــار  و 
كید اســت  گســتردۀ آن، همواره مورد تأ
و در سراسر این سخنان و آثار، بحث از 
خــدا و صفــات و افعــال حق و در جهت   
دیگــر  مطالــب  و  اســت  آن    شــناخت 
همچــون فقــه و اصــول نیــز جــز تالشــی 
بــرای معرفــت اوامــر و نواهی     حق تعالی 
نمی باشد.  با این حال، امام از مباحث 
توحیــد، بــه معنــای خاص آن نیز غافل 
گسترده ای از آثار  نیست و امروزه حجم 
امــام بــه ایــن موضوع اختصــاص دارد. 
ح دعــای ســحر بــه عنــوان    چنانكــه شــر
اّولین اثر قلمی ایشان پیرامون شناخت 

اســماء و صفــات الهــی    اســت و آخریــن 
اســم  باب  در  نیز  ایشــان  و بحث  درس 
و حمد و ثنای حق است )تفسیر     سوره 

حمد(.

2. فطرت

امام خمینی)ره( تبلیغ خود را بر اساس 
یک محور اساسی دنبال می كند؛ محور 
فطــرت. ایشــان در تمــام دوران حیــات 
خــود در مواجهــه بــا جامعــه، از فطــرت 
بــه  مســتقیما  و  نیســت  غافــل  انســانی 
اســت.  رفتــه  انســان ها  فطــرت  ســراغ 
كــردن فطرت  ایشــان توانســت بــا بیدار 
كند.  انســان ها، دیــن را به آنــان عرضه 
امــام بــا آنكــه در قلــه فقاهــت و عرفــان 
اســت، امــا ســخنرانی هایش همــه فهم 
كه او با فطرت  است. دلیلش آن است 
فــرازی  در  ایشــان  دارد.  كار  مردمــش 
بــرای  كــه  اجتمــاع  »ایــن  می فرماینــد: 
یــک  بــا  مــا  بــرای  دارد،  ج  خــر دیگــران 
كلمــه تهیه می شــود. مردم فهمیده اند 
بــه  مــردم  هســتیم.  آنهــا  دوســت  مــا 

دارند«. عالقه  دوستشان 

3. آشنا با درد مردم

امــام خمینــی)ره( بــه عنــوان یک مبلغ 
اســت.  آشــنا  مردمــش  درد  بــا  دیــن، 
خــودش را یكــی از آنها می داند. فاصله 
یا امتیازی با سایر مردم ندارد. سادگی 
و زندگی اش به سبک توده مردم است. 
گر قرار است شهر بمباران بشود، حاضر  ا
كه به پناهگاه برود. می گوید من  نیست 
نیــز یكــی از همیــن مــردم هســتم. امام 
اعتقاد راســخ بیان می دارند  با  خمینی 
كــه »حكومــت بــر قلوب؛ یــک حكومت 
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  مقدمه

تبلیــغ دیــن از اساســی ترین مفاهیــم و 
البتــه یكــی از دیرینه ترین آنها به شــمار 
گرامــی  پیامبــر  كــه  روزی  از  مــی رود. 
وحــی  پیــام  رســاندن  عهــده دار  اســالم 
كنــون، همــواره عــده ای بوده اند  شــد تا
كــه وقــت خــود را صــرف تعلیــم دیــن و 
ایــن  نموده انــد.  دیگــران  بــه  آن  تعلــم 
كــه مــا امــروز بــه آنهــا نــام مبلغ را  گــروه 
كارویژه   ای  داده ایم، افرادی هســتند با 
افراد  این  برای  راســتا  این  متفاوت. در 
گرفتــه  شــاخصه های متفاوتــی در نظــر 
افــراد مختلــف  گی هایــی از ســوی  و ویژ

كه در  افرادی  از  بیان شده است. یكی 
این خصوص ایده های اساســی داشته 
بــه  را  تبلیــغ  مســئله  گفــت  می تــوان  و 
كرده است، امام  شكل نظام مند ترسیم 
خمینی)ره( اســت. تبلیغ از نظر ایشــان 
كیفــی را دارد.  كمــی و  باالتریــن جنبــه 
یعنــی از یــک ســو ایشــان تبلیــغ دین را 
كننده  جهانــی و از ســوی دیگــر تربیــت 
گاه قلمداد می كنند.  نفــوس مهذب و آ
در این راستا نقشی ویژه را برای مبلغان 
دین در نظر می گیرند، خصوصیاتشان و 
وظایفشان را بر می شمرند و برای اداره 
ایــن نظام ســاختارمند عمــل می كنند. 

ایــن نوشــتار تنهــا بــه هفت شــاخص از 
از نظر بزگ ترین  شــاخصه های مبلغین 
مصلــح قــرن حضــرت امــام خمینی)ره( 
اشــاره دارد و مســائل دیگــر را بــه وقتــی 

می گذارد. وا  دیگر 

اخالص

كه انســان  اخالص به معناى آن اســت 
بــر  را  خــود  رفتــار  و  اعمــال  و  صفــات 
و  تبــارک  خداونــد  وحدانیــت  اســاس 
الهــی  نمایــد. دیــن  تعالــی جهت دهــی 
و  كــه دارد  و عظمتــی  گســتره  بــا همــه 
بــا تمــام معــارف الهــی و امــور اخالقی و 
احــكام عملــی فقط بــه اخالص منتهی 
می گــردد. در حدیــث قدســی اخالص را 
چنیــن توصیف فرموده اســت: اخالص 
كــه آن را بــه  رازى از رازهــاى مــن اســت 
كــه آنها را دوســت الزم،  قلــب بندگانــی 

می سپارم. امانت  به 
در منظومــه تربیتــی امــام خمینی)ره(، 
اخــالص مبلــغ جایگاهی ویژه در تبلیغ 
روی  ویــژه ای  كیــد  تأ ایشــان  و  دارد 
ایــن خصــوص  ایــن مســئله دارنــد. در 

شش گام تا تبلیغ 
برخی شاخصه های مبلغین از منظر 

بنیان گذار انقالب اسالمی ایران
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می فرماینــد: »مــا بایــد مالحظه وظیفه 
فعلــی شــرعی- الهــی خودمان را بكنیم 
كــی از هیــچ امــرى از امــور نداشــته  و با
كه براى رضاى خدا ان  كســی  باشــیم. 
اســت،  انجام وظیفه  شــاءاهلل مشــغول 
كه مورد قبول  توقع این را نداشته باشد 
همه است، هیچ امرى مورد قبول همه 
كار انبیــا هــم مــورد قبول همه  نیســت. 
نبــوده اســت، لكن انبیا به وظایفشــان 
كــه  كارى  آن  و قصــور در  كردنــد  عمــل  
گرچه  نكردند،  بود  آنها محول شده  به 
گوش ندادند به حرف انبیا.  كثراً  مردم ا
كه وظیفه  مان هست  ما هم آن چیزى 
گرچــه  بكنیــم،  بایــد  و  می كنیــم  عمــل 
بســیارى از این عمل ناراضی باشــند یا 

كارشكنی بكنند«. بســیارى هم 

تزكیه نفس

شــاخصۀ مهــم دیگــر یــک مبّلــغ، تزكیه 
نفس اوســت. امام خمینی)ره( همواره 
تربیت طلبه  و  آموزشی  كنار مسائل  در 
كرده و خطر  به تهذیب نفس او نیز اشاره 
گوشــزد  تعلیــم بــدون تهذیــب نفــس را 
ایشــان تهذیب نفس  از نظر  نموده اند. 
كــه دیگران را هدایت  ایــن تــوان را دارد 
ع و درســتكاری در  گر عالم ور نماید. »ا
كند،  یک جامعه یا شهر و استانی زندگی 
وجــود او باعــث تهذیب و هدایت مردم 

گر چه لفظًا تبلیغ  آن سامان می گردد، ا
و ارشــاد نكند. ما اشــخاصی را دیده ایم 
كــه وجــود آنــان مایه پند و عبرت بوده، 
تنّبه  باعث  آنان  به  نگاه  و  صرف دیدن 

می شد«.

گاهی از مسائل شرط علم و آ

نــزد  در  مبلغــان  از دیگــر شــاخصه های 
كبیــر انقــالب، داشــتن توانمندی  رهبــر 
علمــی و دارا بــودن دانــش و اطالعــات 
از مشــكالت  گاهــی  آ و  یــک ســو  از  الزم 
نظــر  از  اســت.  دیگــر  ســوی  از  جامعــه 
كه اسالم دارای ابعاد  ایشان همان گونه 
مختلفی است، مبلغان نیز باید در علوم 

باشند. ذوابعاد  نیز 
نــگاه امــام خمینــی)ره( بــه بعــد علمــی 
مخاطب از یک سو ریشه در سنت های 
از  و  رایــج دارد  اصیــل حوزه هــا و علــوم 
و  نویــن  افق هــای  در  ســر  ســو،  دیگــر 
اقتضائات زمان دارد. به همین منظور 
اسلحه علم همواره با مبلغان باید باشد 
تــا خمــود و جدایــی میان پیام رســانان 
دیــن و مــردم ایجــاد نگــردد. »اعیان به 
روحانیــون(،  و  )علمــا  انقــالب  و  اســالم 
بایــد نبــض تفّكــر و نیاز آینــدۀ جامعه را 
همیشــه در دســت خود داشــته باشند 
و همــواره چنــد قــدم جلوتر از حوادث، 
مهیــای عكس العمــل مناســب باشــند. 

چه بسا شیوه های رایج ادارۀ امور مردم 
كند و جوامع  تغییر  آینده  در سال های 
بشــری بــرای حــل مشــكالت خــود، بــه 
كنند.  مســائل جدیــد اســالم نیاز پیــدا 
باید  كنون  ا از هم  بزرگوار اسالم  علمای 

كنند«. بــرای این موضوع فكر 

ساده زیستی

از  دیگــر  یكــی  مبلغــان  ساده زیســتی 
توصیه هــای  در  اساســی  كلیدواژه هــای 
اســت.  مبلغــان  بــه  خمینــی)ره(  امــام 
كیــد ویــژه ای بــر ایــن مســئله  ایشــان تأ
دارنــد و می فرماینــد: »من متواضعانه و 
بــه عنــوان یــک پدر پیر از همه فرزندان 
و عزیزان روحانی خود می خواهم از زی 
گرایش  ج نشــوند و از  روحانی خود خار
كه دون  بــه تجمــالت و زرق و بــرق دنیا 
شأن روحانیت و اعتبار نظام جمهوری 
كننــد و بــر  اســالمی ایــران اســت پرهیــز 
كــه هیــچ آفــت و خطــری  حــذر باشــند 
بــرای دنیــا و آخــرت  بــرای روحانیــت و 
آنــان باالتــر از توجــه به رفاه و حركت در 

نیست«. دنیا  مسیر 
راحــل،  امــام  تبلیغــی  منظومــه  در 
عمــل  بزرگ تریــن  انســان ها  هدایــت 
انســان های  بــزرگ،  اقدامــات  اســت. 
كه افق  بــزرگ می خواهد. انســان هایی 
كتفا  دیدشــان بــه محدودۀ تنــگ دنیا ا
گرایی دور باشند. ایشان  نكرده و از دنیا
در تبیین این مسئله با اشاره به سنت 
رایــج در حوزه هــا می فرمایند: »كســانی 
در  و  بزرگ شــدند  كارهای  كه سرمنشــأ 
میدان فقه و فلســفه و اجتماع پیشــتاز 
در  و  می كـردنـــد  زندگــی  ســاده  بودنــد، 
كوچــک و تهــی از امكانــات  خـــانه های 
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گفتن  به عبادت و مسئله  حرم جدش 
مشــغول بــود، بــا مشــكالت تلــخ درگیــر 
از خط  اول  روز  از  انبیا  نمی شــد و خط 

بود«. جدا  راحت طلبان 
عامل دوم؛ توطئه های دشمنان است. 
می فرماینــد:  خصــوص  ایــن  در  ایشــان 
»پیشــاپیش هــر نهضتــی، هــر حركتــی، 
نشــوری  و  شــور  هــر  حماســه ای،  هــر 
از علما حـــركت می كنند و مردم  گروهی 
گوش و دل پذیرایند  با  را  آنان  سخنان 
كه این عالمان ربانی و مردان  و دیـدند 
كانون رزم  كه مدرسه را به  صمدانی اند 
دگــر ســاخته اند و از محــراب عبادت به 
از  جبهه های جنگ در حركت هستند؛ 
این روی، تالش ورزیدند، با تحلیلهای 
و  حوزه هــا  در  را  تلقــی  ایــن  مرموزانــه، 
كارهــای  كــه  آورنــد  به وجــود  مــردم  در 
اجتماعی و به ویژه حكومتی، مربوط به 
گذارند  پا آن  نباید در  و علما  دنیا است 
و از شــأن و مقــام و جایــگاه عالــم ربانی 
امور دســتی  ایـــن  كـــه در  اســت  به دور 
كه عالم  داشــته باشــد و شایســته است 
و  امامــت جماعــت  بـــه  تنهــا  صمدانــی 
كارهای  با  و هر چه  كند  بســنده  درس 
اجتماعی بیگانه تر باشد و دست چپ و 
راست خود را نشناسد به زهد و تقدس 

است«. نزدیک تر 

كتاب هــای پرارزش نوشــتند  معمولــی، 
كردند. صاحب  گردان بنام تربیت  و شا
و  زندگی ســاده  انصاری  و شــیخ  جواهر 
و شــیخ عبدالكریــم  بی پیرایــه داشــتند 
حائری و شــیخ ابوالقاســم قمی و میرزا 
كــه آن همــه بركت هــا به  محمــد اربــاب 
زندگــی  ســاده  شــد،  جــاری  دستشــان 

می كردند«.

مردم داری

كه امــام همواره  یكــی دیگــر از مســائلی 
بــه مبلغــان توصیــه دارنــد، مــردم داری 
اســت.  مــردم  میــان  او  زندگــی  و  مبلــغ 
بی تردیــد ایجــاد شــكاف میــان مــردم و 
و  برنامه هــا  از  یكــی  همــواره  روحانیــت 
اهداف شــیطانی دشــمنان بوده است. 
امام خمینی)ره( با درک این مسئله به 
او  انــزوای روحانیــت و دوری  از  شــدت 
از مــردم انتقــاد می كنــد و ســعی دارد تا 
روحیه تكلیف گرایی را در طالب نهادینه 
ســازد. از ایــن رو چنیــن عنوان می دارد 
كه: »  باید افراد متوجه این معنا باشند، 
كــه واقعــًا دلشــان بــرای اســالم  كســانی 
كشورشــان، متوجه این  می تپد و برای 
كه پســت، میزان نیســت؛ مقام  باشــند 
میزان نیست... این ها چیزی نیستند، 
كــه  ایــن مقامــات تمــام می شــود، آنــی 

هســت خدمــت اســت. آدم متعهــد در 
گــر دیــد خدمتش خوب  هرجــا باشــد، ا
اســت...  دلگــرم  بیشــتر  آنجــا،  اســت 
از خــودش  كســی  یــک  كــه  وقتــی دیــد 
كند برود آنجا، برایش  كار  بهتر می تواند 
كه  فرق نكند؛ یعنی، هدفش این باشد 
كه  خدمت بكند، نه هدفش این باشد 

باشد«. داشته  مقام 

آشنایی با ادبیات روز جامعه

تبلیــغ  نظــام  شــاخصه های  دیگــر  از 
در نــزد امــام راحــل، اهمیــت شــناخت 
گرفتــن در متــن جامعه و  جامعــه، قــرار 
پرهیز از انزواطلبی مبلغان اســت. امام 
خمینــی)ره( اندیشــه انزواطلبــی طالب 
را برآمــده از دو عامــل قلمداد می كنند:

در  و  اســت  درونــی  عاملــی  اول؛  عامــل 
همچنیــن  و  تحجــر  روحیــۀ  برگیرنــده 
روحانیــت  میــان  عافیت طلبــی  رواج 
اســت. پس از شــهادت شهید بهشتی، 
گروهی  امــام خمینــی)ره( از بی تفاوتــی 
و  اســالم  از  دفــاع  در  حوزویــان  از 
كــرد و چهره  علمــای خدمتگــزار شــكوه 
مــردم نمایــان ســاخت:  بــرای  را  اینــان 
ســكوت  بــه  را  ایشــان  »راحت طلبــی 
گر امام حسین)ع( نیز  كشــانده اســت. ا
در  و  می گرفــت  آرام  مدینــه  گوشــه  در 

39

کتاب تبلیغ دین
شماره 51

نگاه



هســتند بســیاری از افراد و یا حكومت ها 
كــه ســنگ مــردم را بــه ســینه می زننــد، اما 
به وقــت عمــل مــردم را فرامــوش می كنند 
و دنبــال اهــداف خــود می رونــد. در واقــع 
مردم تنها ابــزاری در دســت ایــن گروه اند 
كه قرار اســت آنــان را بــه مقصد برســانند. 
در نظر امام خمینی)ره( اما مردم جایگاه 
ویــژه ای دارنــد. انســان در نظــر ایشــان از 
كرامــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ همــان 
كــه خداونــد بــه او عطــا نمــوده  كرامتــی 
امــام خمینــی)ره(،  اندیشــه  اســت. در 
مــردم همــواره در نقطه كانونی هســتند. 
بــه  را  كارهــا  كــه  اســت  آنهــا  رضایــت 
ســرانجام می رســاند. آنهــا هســتند كه با 
كنــش اجتماعــی خــود، سرنوشت شــان 
را رقــم می زننــد. آنهــا در واقــع صاحبــان 
اصلــی هســتند. بــا ایــن حــال بــه نظــر 
می رســد میــان امــام خمینــی)ره( بیــش 
از هــر زمــان دیگــر فاصلــه افتــاده اســت. 
از  كمتــر  انقــالب  كبیــر  رهبــر  گفتمــان 
سوی رسانه ها، دستگاه های تبلیغاتی، 
واعظــان و منبری هــا و حــوزه و دانشــگاه 
بیــان می شــود. مــردم داری اوجلوه های 
كــه ایــن نوشــتار ظرفیــت  بســیاری دارد 
بازتاب آن را ندارد. از این رو در این نوشتار 
تنها به برخی از این زوایا اشــاره می شود.

    تواضع در برابر مردم

امام خمینی)ره( تواضع ویژه ای نسبت 
و  عمیــق  طــور  بــه  و  داشــته  مــردم  بــه 
روزی  بها می دادند.  به مردم  اعتقادی 
كه  بود  كرده  تقاضا  روســتاییان  از  یكی 
لباس هایــی  از  یكــی  بخواهیــد  امــام  از 
او  بــه  را  اســت  نمــاز خوانــده  بــا آن  كــه 
بدهــد. امــام با شــنیدن این حرف فورا 
كه خنده روی  از جا برخاست در حالی 
فرمود:  و  بود  بســته  ایشــان نقش  لبان 
اشكالی ندارد و سپس فرمودند آن عبا 
را بیاوریــد. و فرمودنــد ایــن عبا را به آن 
كرد  روســتایی بدهیــد. نبایــد فرامــوش 
كــه مقابــل  كســی اســت  ایشــان همــان 
تمامی قدرت های غرب و شرق ایستاد 
كــی به دل راه نداد؛  و از هیمنــه آنــان با
اما هم ایشــان در برابر مردم می فرمود: 
بــه مــن خدمتگــزار بگوییــد بهتر اســت 

رهبر. تا 

 خدمتگزاری نسبت به مردم

كــه  داشــتند  كیــد  تأ همــواره  امــام 
خدمتگزار ملت اند و به دست اندركاران 
كه مبــادا خود را  كشــور تذكــر می دادنــد 
از مــردم جــدا نمایند. ایشــان در فرازی 
می فرمایند: »برای این مردم ستمدیده 

كه شما را به  كنید، این مردمی  خدمت 
گر اینها نبودند حاال  اینجا رسانده اند و ا
یا در حبس ها بودید یا در قبرستان ها، 
كس  برای اینها باید خدمت بكنیم، هر 
كــه می تواند«. ایشــان در  بــه انــدازه ای 
را  می فرماینــد:   »پیــروزی  دیگــر  فــرازی 
بــرای مــا و شــما اینها به دســت آوردند 
باید  ما  و  ما هستند  نعمت  ولی  اینها  و 
كه  كنیم  این معنا را در قلبمان احساس 
بــا این ولی نعمت های خودتان رفتاری 
كه خدا از آن رفتار راضی باشد«.  بكنیم 
كه همسایه  مرحوم آقای اسالمی تربتی 
امــام در قــم بــود، نقل می كنــد روزی با 
امــام در حــال رفتــن بــه درس آیــت اهلل 
زمســتان  فصــل  بودیــم.  شــاه آبادی 
كنــار مدرســه ی  بســیار ســردی بــود، از 
حّجتیــه عبــور می كردیم، دیدم خانمی 
كنــار رودخانــه نشســته و دارد پارچــه و 
كهنه هایــی را می شــوید. نمی دانم مال 
كه  كلفت بود، می دیدیم  خودش بود یا 
كهنه  یخ های رودخانه را می شكست و 
می شست. بعد دستش را از آب بیرون 
گرم  با دمای بدنش  می آورد و مقداری 

می كرد و دوباره لباس می شســت. 
به من  بعد  كرد،  نگاه  او  به  امام قدری 

فرمود: شــما بروید، من می آیم. 

تیره روزان جهان را به چراغی دریاب
روحانیت و خدمتگزاری به مردم 

در اندیشه و عمل معامر کبیر انقالب
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گر امری  كار داریــد؟ ا كــردم: چــه  عــرض 
بفرمایید. هست 

خودشــان  و  برویــد  شــما  نــه  گفتنــد: 
كمك آن خانم لباس ها  ایســتادند و به 
گذاشــتند، و چیــزی  كنــار  را شســتند و 
كــه بعــد معلــوم  كردنــد  هــم یادداشــت 
او  از  را  مســتمند  خانــم  آن  آدرس  شــد 
گرفته بودند. هر چه از ایشــان پرســیدم 
قضیــه چه بــود، فرمودند: چیزی نبود. 
گفته اند  بعــد معلــوم شــد بــه آن خانــم 
شما بیایید منزل، من دستور می دهم 
كننــد و دیگــر شــما اینجــا )لب  گــرم  آب 
لبــاس  گــرم  آب  بــا  نیاییــد.  رودخانــه( 
بشویید و خود من هم كمك تان می كنم.

  بینش آفرینی به مردم

امام همواره به بینش آفرینی به توده ها 
اهمیت می دادند. ایشان جهل را یكی از 
آســیب های هر جامعه ای می دانستند. 
را  از رســالت های خــود  یكــی  رو  ایــن  از 
در همیــن امــر قــرار داده بودنــد و بــر آن 
كیــد ویــژه داشــتند. امــام بــر این  نیــز تأ
كامی  كه جهل مردم ســبب نا بــاور بــود 
ایشــان در جنبش هــای اجتماعــی بود. 
كردند  ایشــان بیان می داشتند: »گمان 
كــه حــاال هــم زمــان قاجــار اســت، حاال 
بیدار  كه مردم  اســت  زمان پهلوی  هم 
مــردم  بیــداری  زمــان  امــروز  نبودنــد. 
شــكوفایی  و  هشــیاری  زمــان  ماســت، 
ایــن  كشــور«. در  ایــن  اســت در  ایمــان 
راستا امام خمینی)ره( مهم ترین نقش 
را به مبلغان می دهند. در واقع وظیفه 
مبلغان آشناسازی مردم با معارف ناب 
كنید، با  اســت »مــردم را بــا خطــر آشــنا 
كنیــد تــا نتیجه  اخالقــی اســالمی آشــنا 
كه همین  بگیرید، ملت ما هم مادامی 
كربال  حــال را دارد، همیــن حال راهیان 
را دارد، ایــن رو بــه رشــد می گــردد«. در 
كه  فرازی دیگر می فرمایند: »آقایان هم 
را  مردم  هســتید  علما  از   و  علم  اهل  از 
كه به جاهای  گر بناست  كنید و ا ارشاد 
دیگــر هــم برویــد، برویــد بــه همــه جــا و 
آنها بفهمانید  به  كنید و  ارشاد  را  مردم 
كه مســئله، مسئله عدل است. مسئله 

است«.  اسالمی  حكومت 

  اهتمام به امور مردم

نقــش  مبلغــان  بــرای  خمینــی)ره(  امــام 
ویژه ای در نظر می گرفتند. در نظر ایشان 
مبلغــان نقشــی منفعالنــه ندارنــد، بلكــه 

آنهــا در تبلیــغ بایــد فعــال باشــند. از امــور 
مــردم  نماننــد. دلســوز  مســلمین غافــل 
باشــند. بــه هــر دری بزننــد تــا مشــكالت 
با  ایشــان در دیدار  مردم برطرف شــود. 
روحانیون می فرمایند: »ما باید اهتمام 
به امور مسلمین داشته باشیم و اهتمام 
مســئله گویی  تنهــا  مســلمین،  امــور  بــه 
سیاســی،  امــور  آنهــا،  بــر  عــالوه  نیســت. 
گرفتاری های مسلمین  اجتماعی و سایر 
آنها اهتمام نكند،  كس به  كه هر  است 
مسلمان نیست. شما باید بر تمام امور 
باشید و سعی  مسلمین نظارت داشته 
كناره گیــری در اســالم  كــه عزلــت و  كنیــد؛ 
نیست«. امام خمینی)ره( خدمتگزاری 
و  ویژه مبلغان می دانند  كار  را  به مردم 
از ایــن منظــر می فرماینــد: »خدمــت بــه 
گرفتاری هــای  اســالم و مســلمین و رفــع 
مســلمانان را از وظایــف عمــده و اصلــی 
برشــمرده  دینــی  مبّلغیــن  و  روحانیــان 
مبّلغیــن(  و  )علمــا  شــما  می فرماینــد:  و 
كنید  موّظف هستید، به اسالم خدمت 
و الزمــۀ خدمــت بــه اســالم و مســلمین، 
كه ناطق و ســخن گو باشــید.  این اســت 
به  و  كنید  و مخالفت  اعتراض  به موقع 
امور جامعه اهتمام داشــته باشــید و در 
خدمــت  كنیــد.  مجاهــدت  آن  اصــالح 
همین نیست كه درس بخوانید. موّظف 
هستید برای رفع گرفتاری های مسلمین 
با دشــمنان  راه  كنید و در این  كوشــش 

كنید«. مبارزه 
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  مقدمه

یكی از اصول اساسی در تبلیغ، مسئله 
اقتضائــات  رعایــت  و  مخاطب شناســی 
زمان و مكان است. عالم بودن، وارسته 
با  كه  زمانی  تا  و دغدغه داشــتن  بودن 
گی های مردم همان عصر  شــناخت ویژ
و شهر همراه نباشد، به درد نمی خورد. 
با سخنرانی  بی تردید سخنرانی در قم، 
در روســتاهای اســتان های مــرزی باید 
كه برای  تفاوت داشته باشد. موضوعی 
گرفته می شود،  مخاطب جوان در نظر 
مردم  عموم  مخاطبش  كه  موضوعی  با 
هســتند بایــد متفــاوت باشــد. دلیلــش 
كــه هــر شــهری و هــر زمانی  ایــن اســت 
نیازهایــی دارد و البتــه اقتضائاتــی. این 

یعنــی ِلُكّلِ َمقام َمقال.

 مخاطب شناسی

مبلــغ  شــناخت.  بایــد  را  مخاطــب 
بــه عنصــر مخاطــب  نمی توانــد نســبت 
یــد  با و  ا بگویــد  باشــد.  بی تفــاوت 
برســاند.  مــن  بــه  را  خــودش  ســطح 
مبلــغ فرســتاده نبــی مكرم اســالم)ص( 
اســت؛ پــس بایــد صفــات محمــدی نیز 
گر پیامبــر)ص( طبیبی  داشــته باشــد. ا
كــه دواٌر بطبــه، او نیــز در پــی درد  بــود 
مــردم بــرود و بخواهــد درد آنها را مداوا 
نمایــد. ایــن مســئله در منظومه فكری 
كــه  توصیه هایــی  و  خمینــی)ره(  امــام 
بســیار  داشــته اند  مبلغیــن  بــه  ایشــان 

مبلغ؛ دیدبان شبهات
امام خمینی)ره( و مسئله مخاطب شناسی 

و اقتضائات زمان و مکان
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سیاســت ها را می  شناســد، حكومت هــا 
گاهی دارد،  بـرنامه ها آ از  را می شناسد، 
كه سیاستمدار  كسی  فریب نمی خورد. 
گاه شــد، خواهد  شــد و از ســـیاست ها آ
سیاســتمداران  را  زمــان  كــه  دانســت 
گرفتار  آنها  نـباید در چنگ  می سـازنـد و 
گـونـــه  بــه  ورزیــد،  تــالش  بایــد  و  آمــد 
دقیــق  بینــش  بــا  و  گروهــی  جـمـعـــی، 
كنش های قوی عملی، زمـانـــه  علمی و 
ســاخت.  را  تـــاریخ  و  كـــرد  دگـرگـــون  را 
كه امــام خمینی)ره(، زمان  همان گونــه 
كرد و تاریخ را ساخت  و زمانه را دگرگون 
كه به مسائل  و از روحانیت نیز خواست 

زمان خود احاطه داشــته باشد.

 حقیقت شناسی

امــام خمینی)ره( از مبلغین می خواهد 
كننــد:  كــه حقایــق را بــرای مــردم بیــان 
بــرای  اســالم...  دلیــر  فـــرزندان  »شـمـــا 
كنیــد، حقایــق را به زبـــان  مــردم نطــق 
بیــان  مــردم  تـــوده های  بـــرای  ســـاده 
كوچه و بـازار، از هـمـین  كنید... از مردم 
كدل و دانشجویان  كارگران و دهقانان پا
ایــن  در  بســازید...«.  مجاهــد  بیــدار، 
راســتا امــام خمینــی)ره( عرصه تبلیغ را 
جهانــی می دانــد پــس بایــد اقتضائــات 
چنیــن مســئله ای را نیــز فراهــم نمــود. 
زبان  این پیش نیازها، دانســتن  از  یكی 
می فرماینــد:  ایشــان  اســت.  ملت هــا 
انگلســتان  برویــد  نـمـی تـــوانید  »شـمـــا 
تبلیغ  فـارسـی  زبان  با  انگلیسی ها  برای 
كنید... شما باید با زبان اهلی آنها تبلیغ 
كه... حاال  كنید. این از امور الزمه است 
كه باید  می بینیم جزو... واجبات است 

شود«. عمل 

ایشـــان  نمایند.  پیشـــگیری  ــا  كج روی هـ
ولی  رأس است،  در  می فرمایند: »فقه، 
باید  كه  مسائل دیگری هم مهم است 
تبلیغات،  وضـــع  شــــود.  عـمــــل  آنها  به 
نیازها و وضع حوزه ها  با  باید متناسب 
داشـــته  توجـــه  آقایـــان،  بایـــد  بــــاشد. 
واقعی  مســـائل  دنبال  همیشه  باشـــند 

بروند«.

  زمان شناسی

اســت؛  بــودن  ســیال  زمــان،  خاصیــت 
یعنــی لحظــه بــه لحظــه تغییــر می كند، 
نــو بــه نــو می شــود. هر لحظه تفســیری 
تمــام  اســت  بدیهــی  اســت.  نیــاز  تــازه 
ایــن حــرف و حدیث هــا بایــد مطابق با 
سنجۀ دین باشد. بـدون شناخت نوع 
كم  اندیشه رایج، جاذبه های فكری حا
را  آنهــا  زمــان  نیــاز  كــه  اندیشه هـایـــی  و 
كنــون پیرامــون زندگــی  كــرده و ا تولیــد 
گـرفـــته اند، نمی توان  مـــردم را در خـــود 
پـرداخـــت.  آنــان  هدایــت  و  ارشــاد  بــه 
گاهی  گاهـــی از زمـــان و نیازهای آن، آ آ
از زمان و دگرگونی های نو به نو جامعه، 
كه درگاه  بــه مبلــغ ایــن دیــد را می دهد 
نظــر  در  را  زمــان  مردمــان،  راهنمایــی 
و  بـرنـــگردد  بــه ســال های دور  و  بگیــرد 
كهــن و غیــر مــورد نیاز را به  مقوله هــای 
جــای مقوله هــای مـــورد نـیـــاز هـــمگان 
نگیــرد و مــواد تبلیــغ را بــر اســاس آنچه 
شــرایط زمــان ایجــاب می كنــد، برگزیند 
گفته اند: »العاِلُم ِبَزماِنِه الَتهِجُم َعَلیِه  كه 

واِبُس«.
َ
الّل

زمان شناســی، یعنی سیاست شناســی، 
عصــر،  سیاســت های  شــناخت  یعنــی 
كــه  شــخصی  حـكـــومت ها.  شــناخت 

جدی و پررنگ اســت. ایشــان رســالت 
حوزه هــای علمیــه را پــرورش مبلغینــی 
كه جامعه خود را بـشـنـاسند و  می داند 
گرفتاری ها، دشواری ها و راهكارهای  با 
آنهــا آشــنا باشــند: »حوزه هــای علمیــه 
كه  كنند  كوشش  كشــور... باید  سراســر 
كه می توانند مبلغ بفرستند به آن  امروز 
بفهمد  و  را  كه بشناســد جامعه  نحوی 
باید چه بكند  كه مشكالت چه است و 

بگوید«. چه  و 

 نیاز شناسی

كه  اســـت  مبلغـــی  نیازمنـــد  تبلیـــغ  ــر  امـ
و  بدانـــد  را  مردمـــش  دینـــی  نیازهـــای 
آنان جواب داشـــته  برای پرســـش های 
نموده  ریشـــه یابی  را  مشـــكالت  باشـــد. 
امام  نمیاد.  برطرف  را  آنـــان  دغدغـــه  و 
گذاشته  فراتر  نیز  گام  یک  خمینی)ره( 
نمانند  منتظر  می خواهد  مبلغیـــن  از  و 
ســـوی  به  مردم  جانب  از  شـــبهه ای  تا 
خط  باید  ــا  آنهـ بلكه  شـــود،  روانـــه  ــا  آنهـ
و  باشند  داشـــته  دســـت  در  را  اندیشـــه 
مشـــكالت  آتی  تحوالت  دیده بانـــی،  ــا  بـ
و  انحرافات  وقـــوع  از  و  نمـــوده  رصـــد  را 
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  مقدمه 

خمینــی)ره(  امــام  تبلیغــی  اندیشــه 
همانند اندیشــه های دیگر ایشــان تنها 
گرفتار در حوزه نظر  اندیشه ای محدود و 
نیست. این اندیشه پویا و سراسر بالنده 
از  ایشــان  كه ســبب تمایز  آنچه  اســت. 
شــرقی  و  غربــی  نظریه پــردازان  دیگــر 
كالم  و جامعیت  پویایی  اســت، همین 

 هنـر ساخـتار
اقدامات امام خمینی)ره( در خصوص 
تأسیس تشکیالت تبلیغ دین
ایشــان اســت. تبلیــغ دیــن در منظومه 
دارد.  رفیــع  جایگاهــی  انقــالب  معمــار 
چــه اینكــه تشــكیل حكومــت هــم باید 
بــرای پیاده ســازی احــكام دین باشــد. 
یعنی حكومت ابزاری است برای تحقق 
گی اساسی در نگاه  دین در جامعه. ویژ
امام به تبلیغ، نگاه نظام مند ایشان به 
این موضوع است. بررسی نظریات امام 

كی از  خمینی)ره( در خصوص تبلیغ حا
كه ایشــان در خصوص تبلیغ  آن اســت 
هــم بــه لحــاظ نظــری صاحــب ایده اند 
و نقطــه نظراتــی جــدی دارنــد و هم در 
حوزه عملیاتی، راهكارهای شــان بسیار 
بــه متــن جامعــه و آنچــه اتفاق می افتد 
این  به  ایشان  توجه می كند. همچنین 
نشــاندن  بــرای  و  ننمــوده  بســنده  نیــز 
درخــت تبلیــغ در جامعــه از یــک ســو با 
گفت وگو شده و از سوی  روحانیت وارد 
به گونــه ای  را  تبلیــغ  نهادســازی  دیگــر 
جدی دنبال می كند. از این نظر، ایشان 
شخصیتی ویژه در مسئله تبلیغ دین به 
كه متأســفانه این جنبه  شــمار می روند 
كمتر بررسی  از شخصیت ایشان امروزه 

است.  شده 

  بررسی اقــدامــات امــام خمینی)ره( 
در خصوص تبلیغ دین را شاید بتوان 

در سه سطح دسته بندی نمود؛

بر مسئله  از یک سو  سطح اول؛ ایشان 
كیــد دارنــد و  تأمیــن محتــوای تبلیــغ تأ
در آن از مســائلی همچــون لــزوم مجهــز 
بــودن طلبــه بــه ســالح علم و شــناخت 
و همچنیــن  مــكان  و  زمــان  اقتضائــات 
گی های اخالقی  شناخت مخاطب و ویژ

گفته اند. مورد نیاز یک طلبه ســخن 
ســطح دوم؛ ایشــان بــرای تبلیــغ دیــن 
برنامه ارائه می دهند؛ اینكه طلبه ها در 
كــدام مقطــع چه بكننــد. چگونه تبلیغ 
كنند. چگونه تبلیغشان را  خود را اداره 
با نیازهای جامعه و حكومت هماهنگ 
نمایند و مســائلی از این دســت همگی 
نشــانگر مدیریــت برنامــه ای ایشــان نیز 

هست. 
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سیاســت گذاری،  همچــون:  ویژه هایــی 
ســازمان دهی،  هدایــت،  برنامه ریــزی، 
پشــتیبانی و نظــارت بــر تبلیغــات دینی 
اشــاعه  و  احیا  مردمی، تالش در جهت 
تأســیس  اســالمی،  فرهنــگ  و  معــارف 
كــز اطالع رســانی تخصصــی، تبلیغــی  مرا
به  اعزام مبلغ  و  و دینی، ســازمان دهی 
كشور، نظارت بر چاپ  ج از  داخل و خار
فعالیت های  انجام  و  كریم  قرآن  نشــر  و 
قرآنــی و... امــروزه معلــوم نبــود جریــان 

كدام ســوی قرار داشــت. تبلغ دین در 
نهادینــه  و  دیــن  بســط  آنكــه  خالصــه 
حــق  باورهــای  و  ارزش هــا  ســاختن 
نگاهــی  داشــتن  نیازمنــد  جامعــه  در 
اســت.  تبلیــغ  مســئله  بــه  تشــكیالتی 
با نگاهی به وضعیت  حضــرت امام)ره( 
تشــكیالت حوزوی بــه ویژه تبلیغ دین 
گذشــته، تــالش نمــود تــا بــا ترســیم  در 
تبلیغ،  نظــام  برای  ســاختار تشــكیالتی 
ضریــب بهــره وری از ایــن نظــام را بیش 
از پیــش بــاال برنــد.  ایشــان بــا نگاهــی 
گذشــته می فرماینــد: »در  بــه تبلیــغ در 
كه چه  كســی بــه این فكــر نبود  قدیــم، 
چیزهایی باشد و چه چیزهایی نباشد. 
كســی را  حركــت در حوزه هــا بود. حوزه 
بــه عنــوان مبّلــغ اعــزام نمی كــرد. البته 
افــراد خودشــان برای تبلیــغ می رفتند، 
كســی را نمی فرســتاد. اعزام  ولــی حوزه 
كه در ذهن ها نبود و هیچ كس  ج  به خار
كســی  كه امكان دارد  هــم فكــر نمی كرد 
بحمــداهلل  ولــی  فرســتاد،  ج  خــار بــه  را 
امروز در حوزه ها این مسائل حل شده 

است«.

كــز دیگر همچون صدا و  برنامه هــای مرا
سیما، رسانه ها، وزرات فرهنگ و ارشاد 
كــز فرهنگــی دیگــر نیــز در خدمــت  و مرا
گیرد. چه اینكه  عنصــر تبلیــغ دیــن قرار 
تمــام هــدف تشــكیل حكومــت، فراهم 
نمودن ســعادت دنیوی و آخرتی مردم 
نیز در ســایه دین محقق  آن  كه  اســت 

شد. خواهد 

  نهادهای تبلیغی و امروز

كــه امــام  امــروزه شــجره های طیبــه ای 
خمینی)ره( نهالشان را در دوران حیات 
خــود پایه ریــزی نمــود، ســهم عمــده و 
ایفا می نمایند.  تبلیغ دین  در  اساســی 
از ایــن جهــت ایشــان همــواره خواهان 
نــو شــدن هــر  بــه  نــو  و  تبلیــغ  تكاپــوی 
روزۀ آنهــا نیــز بوده انــد. به عنوان نمونه 
كــرد  اشــاره  واقعیــت  ایــن  بــه  می تــوان 
كه امــروزه به  كــه بــا وجــود انتقادهایــی 
كشــور  در  تبلیغــی  نهادهــای  عملكــرد 
نكته  این  از  نباید  اما هیچ گاه  می شود، 
كه در صورت فقدان نهادی  غافل شد 
كار  با  مانند ســازمان تبلیغات اســالمی 

یــا  و  زیرســاختی  ســطح  ســوم؛  ســطح 
ســخت افزاری تبلیــغ اســت. ایشــان بــا 
كــه تبلیــغ بایســتی  درک ایــن واقعیــت 
یــک دغدغــه بــرای طالب حوزه باشــد، 
كتفا ننموده  امــا در ایــن حــد به طلبــه ا
و دســت به  ساختارســازی نیز می زند. 
ساختارســازی بــرای تبلیــغ بــه معنــای 
فعالیت هــای  از  نظامــی  كــه  اســت  آن 
كه  گروهی از افرادی  هماهنگ شــده و 
گیرند  تحت قدرت و مدیریتی واحد قرار 
گردند. با این  تا اهداف مشترک محقق 
توضیح، ساختارمند نمودن تبلیغ امری 
مهــم و ضــروری برای حوزه های علمیه 
قلمداد شــده اســت و امام خمینی)ره( 
با درک همین ضرورت اقدام به تأسیس 

می نمایند.  نهادها  این 

 نــــــهــــــادســــــازی حــــركــــتــــی بــــــرای 
ساختارسازی تبلیغ

هرچنــد قبــل از انقــالب اســالمی ایــران 
كه به صورت  زمزمه های شروع نهادی 
و  حمایــت  آمــوزش،  عهــده دار  ویــژه 
هدایت طالب در مســئله تبلیغ باشــد، 
بنیان گــذار  اســالمی،  انقــالب  پــس  امــا 
را  انقالب اســالمی نگاهی بســیار جامع 
كه یكی از لوازم  در این خصوص برگزید 
در  تبلیــغ  امــر  بــرای  ساختارســازی  آن 
جامعه بود. ایشان از یک سو با تأسیس 
ســازمان  همچــون  تبلیغــی  نهادهــای 
تبلیغــات  دفتــر  اســالمی،  تبلیغــات 
اســالمی و ســتاد امــر بــه معــروف و نهی 
از منكر، به صورت مســتقیم دســت به 
و  می زننــد  تبلیــغ  نمــودن  ســاختارمند 
از ســوی دیگــر تــالش دارنــد تا محتوای 
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دارد، بیــان اندیشــۀ دینــی اســت. تمــام 
همیــن  بیــان  نیــز  خمینــی  امــام  تــالش 
گر امام  اندیشه است. پس بی راه نیست ا

را بزرگ مبلغ معاصر بنامیم.  خمینی 
مبتنــی  خمینــی  امــام  تبلیغــی  اندیشــۀ 
مقابلــه  و  اســالم  از  تفســیر  و  تبییــن  بــر 
اســت.  اســالم  مخالــف  اندیشــه های  بــا 
بــه عنــوان  امــام خمینــی  بدیــن منظــور 
باید نظریه  ابتدا  تراز،  یک اسالم شناس 
كاســتی نظریات  اســالم را عنوان نماید، 
رقیــب را بنمایانــد و بــرای اندیشــۀ خــود 
بــه  بــردن  پــی  حــال  كنــد.  نظام ســازی 
كــه  كار نیازمنــد آن اســت  چگونگــی ایــن 
نظریه تبلیغی امام خمینی و اقدامات او 
بریده از بسترهای وقوعش نباشد، بلكه 
كامــاًل در چارچــوب خــود تحلیــل شــود. 
دامنــه دار  و  جــدی  كاری  مســئله،  ایــن 
بــه  را  ادامــه آن  نویســنده  را می طلبــد و 
گرامــی وا می گــذارد. در ادامــه  خواننــدۀ 
اندیشــۀ  در  مؤثــر  مــوارد  برخــی  بــه  تنهــا 
می شــود.  اشــاره  خمینــی  امــام  تبلیغــی 
كه برای هركدام از مسائلی  بدیهی است 
كه طرح می شود، گزاره ها و مآخذ تاریخی 
زیادی وجود دارد كه بضاعت این نوشتار 

آنها نمی دهد. به  برای اشاره  مجالی 

نظرات امام خمینی)ره( در بافت و زمینه 
زمانی، مكانی و از نظرگاه مواجهه اش با 
مخاطبــان می توانــد تصویــری صحیح تــر 
از چگونگی برخورد ایشان با موضوعات 
مختلف، نوع جهان بینی او، نگرش ها و 
كلی نمایاندن  نظریه هایش و به صورت 

نگاه داشتنش است.  زنده  و  او 

  اندیشۀ تبلیغ دین

را  نكتــه  ایــن  بایــد  تحلیــل  هــر  از  پیــش 
كــه امــام خمینــی ابتــدا  مفــروض بداریــم 
بافــت  یعنــی  اســت.  دیــن  عالــم  یــک 
اســت.  اســتوار  دیــن  بســتر  بــر  او  فكــری 
كلــی اش دینــی اســت. طبیعتــًا  خطــوط 
ایشان جهت گیری ها و موضع گیری های 
موردی اش نیز در چارچوب دین تعریف 
متفكــری  خمینــی  امــام  كــرد.  خواهــد 
یــا  دانشــگاه  در  كــه  نیســت  كادمیــک  آ
كادمیكی متداول  پژوهشگاهی دروس آ
بخواهــد  ســپس  و  باشــد  گرفتــه  فــرا  را 
نمایــد.  نظریه ســازی  آن  اســاس  بــر 
دیگــر،  چیــز  هــر  از  بیــش  خمینــی  امــام 
اسالم شناس است و مشی اش بر اساس 
اسالم است. پس آنچه در مواجهه امام 
خمینی با محیط پیرامون خود اهمیت 

  اشاره:

یــا  و  پدیــده  یــک  مــورد  در  نظــر  اظهــار 
ممكــن  هرچنــد  ابتــدا  در  شــخص  یــک 
اســت آســان باشــد، امــا درواقــع یكــی از 
جملــه  از  اســت.  مســائل  پیچیده تریــن 
كه در جهان معاصر تحلیل های  افرادی 
صــورت  ایشــان  شــخصیت  از  بســیاری 
كبیر  گرفته شده، امام خمینی)ره(، رهبر 
انقالب اســالمی اســت. تنوع تحلیل ها، 
از  یكدیگــر  بــا  ماهــوی  تضــادی  گاه  كــه 
تــا  شــده  ســبب  دارنــد،  شــخصیت  ایــن 
كه باید و شاید  شخصیت ایشان آن گونه 
معلــوم  دغدغه هایــش  نگــردد،  معرفــی 
نشود، نظام فكری اش تبیین نشود و تا 
الگوی مورد نظر  حدی در پیاده ســازی 
كارشــكنی شــود. در چنین وضعیتی،  او 
یكی از بهترین تحلیل ها آن خواهد بود 
كلیدواژه هــای اصلــی مــورد اســتفاده  كــه 
ایشان در هر دوره زمانی مشخص و در 
بســتر خاص خود تحلیل شــود. تحلیل 

دو مقطع
با یـک محور

پیرنگی بر برخی بسرتهای
 فعالیت تبلیغی امام خمینی)ره(
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 امام خمینی در دو عرصه

یــک  عنــوان  بــه  خمینــی)ره(  امــام 
را  دیــن  تبلیــغ  عرصــه  در  اسالم شــناس 
می تــوان در دو حــوزۀ مشــخص تاریخــی 
تحلیل نمود. یكی دورۀ پیش از انقالب 
انقــالب.  از  پــس  دورۀ  دیگــری  و  اســت 
تبلیغــی  رفتــار  چگونگــی  اســت  بدیهــی 
كلی و جزیی در  امام و جهت گیری های 
با یكدیگر  كاماًل  از این دو بســتر  هر یک 
كه این دو برهه  متفاوت است؛ هرچند 
كه همانا  از یک ریشــه برآمده اند  زمانی 
ســعادت  بــرای  آن  شناســاندن  و  دیــن 

بشر است. 

  دورۀ اول: پیش از انقالب
در عرصه قبل از انقالب اسالمی ایران و 
در زمان حكومت پهلوی، امام خمینی 
بــا چنــد اندیشــه مخالــف مواجــه اســت. 
اندیشه و جریان به سلطنت  مهم ترین 
كــه مــردم را  وابســته اســت. اندیشــه ای 
نادیده می انگارد و در عوض دیكتاتوری 
بــه جامعــه تزریــق می نمایــد. در ایــن  را 
مقطــع زمانــی، امــام خمینی تبلیغ خود 
را بر اساس روشنگری توده ها و خواص 
امــام  بنــا می نهــد. تمــام همــت  جامعــه 
كدام  كه نشــان دهد  خمینی آن اســت 
كــدام حكومــت  حكومــت عــدل اســت و 
كدام حكومت الهی است و مورد  ظلم. 
كــدام یــک مخالــف  تأییــد دیــن اســت و 
ارمغــان  بــه  ســعادت  یــک  كــدام  دیــن. 
كدام یک تباهی. پس بدیهی  می آورد و 
كاپیتوالسیون  گر امام خمینی با  است ا
مخالفــت نمایــد؛ زیــرا ایشــان بــر اســاس 
كه  اندیشه دینی خود نمی تواند بپذیرد 
كافران بر مؤمنان مسلط باشند. از این 

با آن پرداخته و آن  رو به مقابله جدی 
را صورت می دهد. روشنگری معروف 

امام خمینی  درســت در همین دوران، 
بــا  ســلطنت طلبی  اندیشــه  بــر  عــالوه 
اندیشــه های دیگر نیز درگیر اســت. یكی 
كمیت آن  كه از سوی حا از مهم ترین آنها 
زمان نیز پشــتیبانی می شــد، غرب گرایی 
بــود. امــام خمینــی همــواره بــر ایــن نكته 
كــه غرب گرایــی بالیــی  پافشــاری می كنــد 
از آن  از مشروطه و پس  كه پیش  است 
كشور وارد ساخته  ضربات مهلكی را به 
رو می توان بخش مهمی  این  از  اســت. 
و  دفاعیــه  را  خمینــی  امــام  ســخنان  از 
نیز قلمداد نمود. در  بر این جریان  نقد 
مقابل این اندیشه، جریانی دیگر به نام 
گرایش های  كمونیســم با انواع و اقســام 
آن نیــز وجــود دارد. امــام خمینــی هــر دو 
جریــان غرب گــرا و شــرق گرا را بــه چالــش 
می كشد و اندیشه و رفتارهای آنها را به 

نقد می كند. 
هــا  ملی گرا ندیشــه  ا دیگــر،  ندیشــه  ا
كــه  آنجــا  از  اســت.  پان ایرانیســت ها  و 
اندیشــه  در  محــوری  موضــوع  انســان 
بنیان گذار انقالب اسالمی است، اصالت 
را به سعادت حقیقی انسان می دهد نه 
از این نظر  رؤیاپردازی و باســتان گرایی. 
كــه  برخــی ســخنان و جهت گیری هایــی 
امــام خمینــی صــورت می دهــد، در واقع 

مقابله با چنین اندیشه هایی است.
اقدامــات  از  نیــز  بهایــی  فرقــۀ  بــا  مقابلــه 
دیگــر امــام خمینــی اســت. امام خمینی 
گاه می داند  به عنوان یک اسالم شناس آ
این اندیشه چه بر سر مردم خواهد آورد و 
چه میزان آنها را از دین ناب و آموزه های 
اصیل اسالمی دور خواهد ساخت. پس 

عالوه بر مقابلۀ نظری، به صورت جدی 
در این زمینه ورود پیدا می كنند و با این 
اندیشه نیز مقابله می نمایند، به گونه ای 
گروه های مخالف  كه حتی در مقطعی از 
بهایی نیز پشتیبانی به عمل می آورند.

بستر دیگر فعالیت تبلیغی امام خمینی 
كه بسیار مهم،  در بافت قبل از انقالب 
جــدی و قابــل مطالعــه اســت، مقابلــه بــا 
گاه، وابسته و متحجر است.  روحانیت ناآ
كه اصل اسالم را وانهاده و  همان هایی 
این  سرگرم تسویالت نفس هستند. در 
مسئله امام خمینی با چندین طیف به 
صورت هم زمان درگیرند؛ یكی روحانیت 
بالوعه  بئر و  از  كه حاضر نیســت  ســنتی 
دست برداشته و به موضوعات اساسی 
گروهی دیگر  و مــورد نیــاز مــردم بپــردازد. 
كــه راحتــی را  گوشه نشــین اند  روحانیــت 
بــر انجــام رســالت حــوزوی خــود ترجیــح 
داده اند. دستۀ دیگر روحانیون متحجر 
كه دین را وارونه  و دین نمایانی هستند 
كاماًل  كه  به مردم نشان می دهند. دینی 
كاری  منفعل و پوچ است، از عهده هیچ 
گروهــی دیگــر نیز متجددین  بــر نمی آیــد. 
امــام خمینــی  كــه  از روحانیــت هســتند 
گروه نیز  در دورۀ پیش از انقالب با این 

مقابله دارند. 
در تحلیل اقدامات پیش از انقالب امام 
خمینــی بــه عنــوان یــک مصلــح و مبلــغ 
امــام  ســلبی  اقدامــات  بــه  نبایــد  دیــن، 
خمینی بسنده نمود؛ بلكه جریان های 
موافق و همچنین جریان های همسو با 
امام نیز باید در تحلیل وارد شوند. امام 
خمینی در پیش از انقالب همواره سعی 
گروه های دینی جامعه ارتباط  دارد تا با 
مذهبــی  هیئت هــای  از  باشــد.  داشــته 
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ظلم و نمادهای شیطانی اش به مبارزه 
امــام خمینــی،  اندیشــه  برمی خیــزد. در 
سعادت حقیقی مردم دال مركزی است 
كــه آن هــم جــز در پرتــو تعالیــم اســالمی 
رو  ایــن  از  قابــل دســت یابی نمی باشــد. 
ایشان با استكبار و استضعاف نمی تواند 
حكومــت  رفتــن  بیــن  از  بــا  و  بیایــد  كنــار 
را  كشــور  در  اول  اولویــت  شاهنشــاهی، 
مقابلــه بــا اســتكبار جهانــی و حمایــت از 
تــداوم  كــه  می كننــد  قلمــداد  مظلومــان 
كنار  رسالت انبیا است. امام خمینی در 
این مسائل، گفتمان سازی بین المللی را 
نیــز بــه خوبــی انجــام می دهــد و با عطف 
گروه های مختلف رهایی بخش در  توجه 
گفتمان اسالمی  سراسر جهان، با تبیین 
گروه ها  برای آنها در جای مناسب از این 

حمایت می كنند. 

كرد؟ امام چه 

امــام خمینــی در تمــام عمــر خــود یــک 
گرانقدر خود  مبلــغ بــود. در تمــام عمــر 
گر  كــرد تــا دیــن را اقامــه نماید. ا تــالش 
گــر  ا بــود.  دیــن  بــرای  كــرد،  ســخنرانی 
گر نظام  كرد، برای دین بود. ا مصاحبه 
تشكیل داد نیز برای اقامه دین و اسالم 
خمینــی  امــام  ســپاه  بــود.  جامعــه  در 
همان هایــی  بودنــد.  توده هــا  و  مــردم 
لبیــک  را  او دعوتــش  كــه تحــت والیــت 
گفتند. امام هیچ گاه سپاهش را از میان 
گروه هــای مخالــف اســالم انتخاب نكرد 
ننمود.  مماشــات  آنها  با  ســوزنی  ســر  و 
امــام خمینــی به ُمّر اســالم عمل نمود. 
برای اسالم قدم برداشت و برای اسالم 
اعالی  نمونه  امام خمینی)ره(  زیســت. 

یک مبلغ واقعی اســالم بود.  

بازگشــت نظــام ســابق اند. عــده دیگــری 
بــا  مختلــف  قالب هــای  در  كــه  هســتند 
اندیشــه  نظیــر  می كننــد؛  مقابلــه  نظــام 
مجاهدین خلق و حزب دموكرات. عده 
دیگری روشن فكرهای غرب زده هستند 
كه سعی دارند تا زمام  همچون لیبرال ها 
گیرند. دسته دیگر،  را به دست  جامعه 
كه یا متجددند  همان روحانیونی است 

گرفتار.  به دام تحجر  یا  و 
تحلیل طیف های متنوع از این مخالفان 
و مقابله با آنها یكی از عرصه های مهم و 
طالیی در بررسی شخصیت تبلیغی امام 
خمینی است. امام خمینی هرگز از اسالم 
كوتاه نمی آید. از مردم نیز همچنین. نه 
كلمه بیش. اما  كم و نه یک  كلمه  یک 
ایــن خصــوص،  اهمیــت در  نكتــه حایــز 
كه  بررسی رفتار دینی امام خمینی است 
آن نیز خود تجلی اسالم شناسی ایشان 
است. هرچند ایشان با سعه صدر بسیار 
گروه ها مدارا می كنند، اما هیچ گاه  با این 
كرده  كه دین مشخص  از خط قرمزهایی 
و حتــی حاضــر می شــوند  نیامــده  كوتــاه 
گردان خــود را بــه دلیــل دور  بهتریــن شــا
گذارند. كنار  شدن از خط اسالم اصیل 

كنــار تمــام ایــن موانــع داخلــی، بســتر  در 
كــه در تحلیــل اندیشــۀ تبلیغــی  دیگــری 
و  مشــكالت  اســت،  مؤثــر  خمینــی  امــام 
ایــن  از  یكــی  اســت.  بیرونــی  فشــارهای 
مشكالت جنگ هشت ساله است. این 
ســخنان  بافــت  كــه  اســت  مهــم  بســیار 
روز  آن  متــن  از  بریــده  خمینــی  امــام 
نگــردد. مشــكل  و تقطیــع  دیــده نشــده 
دیگر در این برهه، دشــمنی با اســتكبار 
امــام  اســت.  آمریــكا  مشــخصًا  و  جهانــی 
بــا  اندیشــه اســالمی  بــر اســاس  خمینــی 

از  به گونــه ای  تــا متدینیــن، همــه  گرفتــه 
اندیشه های امام خمینی بهره می برند. 
تــالش  خمینــی  امــام  خصــوص  ایــن  در 
فداییــان  هماننــد  گروه هایــی  از  كردنــد 
كلــی بــا اندیشــۀ  كــه هم راســتایی  اســالم 
از  نماینــد.  حمایــت  داشــتند  ایشــان 
انقالب،  از  امام در پیش  اقدامات  دیگر 
ارتباط گیری با جامعه دانشگاهی است. 
همچنیــن ایشــان برنامــه ویــژه ای بــرای 
تربیــت  آن  از  مهم تــر  و  مبــارز  روحانیــت 
و به كارگیــری طــالب، فضــال و هم افزایــی 
آنها  از  كه می توان  با دیگر مراجع دارند 
بــه عنــوان ســرداران ســپاه تبلیغــی امــام 

یاد نمود. 

 دوره دوم: بعد از انقالب

امام  اقدامات  انقالب اســالمی،  با وقوع 
خمینی را باز می توان در دو حوزۀ مقابله 
از  حمایــت  و  مخالــف  اندیشــه های  بــا 
اندیشه موافق ردیابی نمود. تفاوت دوره 
كه  بود  آن  انقالب  از  با دورۀ پیش  دوم 
بــرای ساختارســازی  ایــن دوره  در  امــام 
كــرده بودنــد. یعنــی بــا  آزادی عمــل پیــدا 
به ثمر نشستن تالش های ایشان، حال 
این امكان 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 
امام در بستری  اندیشه پیشین  تكامل 

ارزیابی نمود. متفاوت 
امام خمینی در این دوره، همانند دوره 
مخالفــی  اندیشــه های  انقــالب،  از  قبــل 
هنــوز  ســلطنت طلب  عــده ای  دارد. 
كــه عالقمنــد بــه  در ایــران وجــود دارنــد 
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كه عینِک حقیقت بینی  كه با چشم غیرمسلح، نه متولی و نه مدافعی دارد. اما هنگامی  خرافات، پدیدۀ پیچیده ای است 
كه دستگاه های  می بینی  خود  پیرمون  را  مرموزی  نیروهای  می گیرد،  قرار  انسان  چشم  بر  منطق معنوی  بر  مبتنی  زندگی  و 
كوچک اما فعال تولید خرافه اند. پرونده خرافه این شماره »شبستان« به سازوكار خرافه، خرافه سازی و مبارزه با خرافه 

كوتاه انداخته اســت. در جامعه نگاهی 



مقدمه
چــرا انســان بــه ســوی خرافــه متمایــل 
می شود؟ تا به حال به این سؤال فكر 
كرده اید؟ اصاًل خرافه و علت، دو واژه ی 
متضاد با هم هستند؛ مگر نه؟ مگر نه 
كــه خرافه گرایــان حوصلــه ی  ایــن اســت 
علــت و معلــول را ندارنــد؟ پــس چگونــه 
گرایــش فــرد بــه خرافه را  می تــوان علــت 
كــه یكــی از اركان  كریــم  دریافــت؟ قــرآن 
هدایت انسان است، به خرافه نگاهی 
جــدی داشــته و در آیــات متعــددی، بــا 
برشــمردن علــل ایجــاد و ظهــور آن، در 
حقیقت زمینه های رفع اثِر چنین آفاتی 
را از جامعه ارائه می دهد. آنچه در ادامه 
خواهید خواند، نگاه توحیدی عقالنی 
انحــراف  زمینه هــای  از  یكــی  بــه  قــرآن 

جوامع است.

گمان 1. ظن و 
توهــم،  در  خرافه گرایــی  اصلــی  ریشــه ی 
خیال و ظن است. خداوند در این باره 
ْنَعــاٌم َو َحــْرٌث 

َ
ــوا هــِذِه أ می فرمایــد: »َو قاُل

َو  ِبَزْعِمِهْم  َنشــاُء  َمْن   
ّ

إال ِحْجٌر الَیْطَعُمها 
َمــْت ُظُهوُرهــا َو أْنعــاٌم الَیْذُكُروَن  أْنعــاٌم ُحّرِ
اْسَم اهلِل َعَلْیَها اْفِتراًء َعَلْیِه َسَیْجزیِهْم ِبما 
گفتند این ها  كاُنوا َیْفَتُروَن1؛ از روى پندار 

كشــت زاران ممنوع اســت.  چهارپایان و 
كــس جــز آن كــه ما بخواهیم، نباید  هیــچ 
از آن ها بخورد و این ها چهارپایانی ست 
كه سوارشدن شــان حرام اســت و این ها 
كــه نــام خــدا را بــر آن ها  چهارپایانی ســت 
و  می بندنــد  افتــرا  خــدا  بــه  نكننــد،  یــاد 
به زودى به كیفر افترایی كه می بسته اند، 

را خواهد داد.« جزای شان 
ایــن حكــم جاهلــی و  ریشــه ی  خداونــد 
ایــن حــرام و حــالل ســاختگی مشــركان 
كــه  می دهــد  اســتناد  »ِبَزْعِمِهــْم«  بــه  را 
كرده انــد  معنــای آن را بــه پنــدار2 تفســیر 
گمــان و  كــه می تــوان آن را همــان ظــن و 
گفتاری همراه با شک و تردید دانست.
كریم به مسئله ی  بسیاری از آیات قرآن 
پیــروی از ظــن و ارتبــاط آن بــا انحرافــات 
َها  فكــری، پرداختــه اســت؛ ماننــد: »یــا أّیُ
إّنَ  ّنِ 

َ
الّظ ِمَن  َكثیرًا  اْجَتِنُبوا  آَمُنوا  ذیَن 

َ
اّل

َو الَیْغَتْب  ُســوا  َو الَتَجّسَ إْثٌم  ّنِ 
َ

الّظ َبْعَض 
ُكَل  ــأ َی ــْم أْن  َبْعُضُكــْم َبْعضــًا أُیِحــّبُ أَحُدُك
ُقوا اهلَل إّنَ 

َ
َلْحَم أخیِه َمْیتًا َفَكِرْهُتُموُه َواّت

ْكَثُرُهْم  أ ِبُع  َیّتَ اٌب َرحیٌم3« و »َو ما  َتّوَ اهلَل 
ّنَ الُیْغنی ِمَن اْلَحّقِ َشْیئًا 

َ
 َظّنًا إّنَ الّظ

ّ
إال

إّنَ اهلَل َعلیــٌم ِبمــا َیْفَعُلــون4« و »إْن ِهــَی 
ــْم مــا  ُك ْیُتُموها أْنُتــْم َو آباُؤ  أْســماٌء َســّمَ

ّ
إال

 
ّ

إال ِبُعوَن  َیّتَ إْن  ُسْلطاٍن  ِمْن  ِبها  اهلُل  أْنَزَل 

َلَقْد جاَءُهْم  َو  ْنُفُس 
ْ

ال َتْهَوى  َو ما  ّنَ 
َ

الّظ
اْلُهَدى5.« ِهُم  َرّبِ ِمْن 

2. جهل و نادانی
خداوند متعال، ریشــه ی انواع و اقســام 
كه از بزرگ ترین خرافات  بت پرستی را - 
و عقایــد موهــوم اســت، جهــل و نادانــی 
بــه عبرت آمــوزی دعــوت  را  معرفــی و مــا 
كرده است. وقتی بنی اسرائیل از چنگال 
فرعون نجات یافتند و از دریا به سالمت 
گذشــتند، در مســیر با جمعیتی برخورد 
بودنــد.  كــه مشــغول بت پرســتی  كردنــد 
حضــرت  بــه  رو  صحنــه،  ایــن  دیــدن  بــا 
كــه  كردنــد  كــرده، از او تقاضــا  موســی)ع( 
بــرای آن هــا هــم بتــی بــرای پرســتش قرار 
دهــد. حضــرت فرمــود: »شــما جمعیتــی 

جاهل هستید6.«
علــت  اصلی تریــن  و  مهم تریــن  نادانــی، 
و  بــوده  خرافــات  گســترش  و  پذیــرش 
گذشته  ریشه ی بسیاری از خرافات را در 
كرد. آفت  و حال باید در آن جست وجو 
جهــل، درد بی درمــان اســت. در روایتــی 
آمده كه حضرت عیسی)ع( را در حال فرار 
دیده و پرسیدند: »از چه فرار می كنید؟« 
بــا  »شــما  گفتنــد:  جاهــل!«  »از  فرمــود: 
كرده، جان  نفس الهی خود مرده را زنده 

قرآن آسیب شناسی می کند .
ریشه ها و عوامل خرافه گرایی از نظر قرآن کریم

 اشكان دانش 
كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث  
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آیا نمی توانید نادانی  دوباره می خشید؛ 
كنیــد؟« فرمــود: »نــه، از  افــراد را درمــان 
درمانــش ناتوانــم؛ بنابرایــن بــرای نجــات 

خود فرار می كنم7!«

كوركورانه و پیروی از  3. تقلیدهای 
گذشتگان سنت 

گاهی، خرافه ای چنان رواج پیدا می كند 
نكننــد،  عمــل  آن  بــه  افــرادی  گــر  ا كــه 
احساس می شود جرم و خطایی انجام 
داده اند و خطر و ضرری برای شان پیش 
می آیــد؛ مثــاًل در برخــی از جاهــا، ریختــن 
نو چنان رسم  اتومبیل  به  قربانی  خون 
كند،  گر كسی برخالف آن عمل  كه ا شده 

فكر می كنند این شخص بد می آورد.
كریــم، بــرای  دیــن مبیــن اســالم و قــرآن 
مبــارزه بــا پیروی هــای جاهالنــه و بی فكر 
كه  كرده انــد  و تأمــل، بارهــا و بارهــا اعــالم 
ک صحت عملی، پذیرش عمومی و  مال
كثریــت جامعــه نیســت؛ بلكــه  اســتقبال ا
گاه پیش می آید، بیشتر افراد جامعه راه 
اشتباه را می پیمایند و پیروی و همراهی 
ما با آن ها، خطا و اشتباهی بزرگ است8.
»َو  می فرمایــد:  این بــاره  در  كریــم  قــرآن 
ــوا  قاُل اهلُل  ــَزَل  أْن مــا  ِبُعــوا 

َ
اّت َلُهــُم  قیــَل  إذا 

كاَن  ــْو  ِبــُع مــا أْلَفْینــا َعَلْیــِه آباَءنــا أَوَل ــْل َنّتَ َب

الَیْهَتــُدوَن9؛  َو  َشــْیئًا  الَیْعِقُلــوَن  آباُؤُهــْم 
گفتــه شــود، از آنچــه  و چــون بــه ایشــان 
كنید، می گویند  كــرده پیروى  خــدا نــازل 
كــه  پیــروى می كنیــم  را  تنهــا آن  مــا  نــه، 
گر پدران  پدران خود را بر آن یافتیم. آیا ا
هیچ چیــز  و  نمی داشــتند  عقــل  ایشــان 
نمی فهمیدند و راه به جایی نمی بردند، 

باز هم پیروی شان می كردند؟«

4. باور به چیزی بدون برهان
كریــم بــر برهــان و اســتدالل بســیار  قــرآن 
اقامــه  بــه  را  مخالفــان  تمــام  و  كیــد  تأ
كــرده اســت. ایــن منطــق  برهــان دعــوت 
برهان طلبــی قــرآن، حكایــت از محتــوای 
قوی و غنی آن دارد؛ زیرا ســعی می كند 
برخــورد منطقــی  نیــز  بــا مخالفــان خــود 
كه  داشــته باشــد. چگونه ممكن اســت 
كنــد و خود  از دیگــران مطالبــه ی برهــان 
كریم،  بــه آن بی اعتنــا باشــد. آیــات قــرآن 
مملو از استدالل های منطقی و براهین 
كه در سطوح مختلف، برای  علمی ست 
اســت.  شــده  بیــان  گــون  گونا مســائل 
قــرآن  برهان طلبــی  عظمــت  و  اهمیــت 
كه توجه  كریم، هنگامی آشكارتر می شود 
كنیــم اســالم در محیطــی پــر از خرافــات 

بی پایــه و اســاس و مســائل غیرمنطقــی 
گــر عملــی برخالف  كــرد؛ بنابرایــن ا ظهــور 
باشــد، خــود ســبب  اســتدالل  و  برهــان 
كریــم  پذیــرش خرافه گرایــی اســت. قــرآن 
 

ّ
إال ِهــَی  »إْن  می فرمایــد:  زمینــه  ایــن  در 
ْیُتُموها أْنُتْم َو آباُؤُكْم ما أْنَزَل  أْسماٌء َسّمَ
ّنَ 

َ
 الّظ

ّ
ِبُعوَن إال اهلُل ِبها ِمْن ُسْلطاٍن إْن َیّتَ

ْنُفــُس َو َلَقــْد جاَءُهــْم ِمــْن 
ْ

َو مــا َتْهــَوى ال
اْلُهَدى10.« ِهُم  َرّبِ

  پی نوشت ها
1. انعام، 138.

تفسـیر  )1377(؛  ناصـر  شـیرازی،  مـكارم   .2

تهـران: دارالكتـب االسـالمیه، ج 5،  نمونـه، 

ص 455.

3. حجرات، 12.

4. یونس، 36.

5. حج، 23.

6.  ر.ک: اعراف، 138.

7. مفید، ج 1، ص 221.

8. ر.ک: زخـرف، 21 و 22، اعـراف، آیـات 70 و 

173 و هود، 62 و 87.

9. بقره، 170.

10. نجم، 23. ایشان رفتنی خواهند بود. 
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مقدمه
بــه  بشــر  چــرا  كــه  ســؤال  ایــن  بــه  پاســخ 
پاســِخ  می كنــد،  پیــدا  گرایــش  خرافــه 
منظرهــای  از  كــه  چرا نیســت؛  ســاده ای 
موضــوع  ایــن  بــه  می تــوان  مختلفــی 
از  و  كســانی  چــه  كــه  گفــت  و  پرداخــت 
گی هــای روانی  چــه جوامعــی، بــا چــه ویژ
و در برابر چه موقعیت هایی، می توانند 
گرایش داشــته باشــند و تمام  به خرافه 
این متغیرهای وابسته، می توانند پاسخ 
به سؤال باال را دچار تغییرات متعددی 
كنند. در ادامه ، سعی می شود تا با تبیین 
مبانی خرافه گرایی، پاسخی نسبی به این 

سؤال داده شود.

مبانی خرافه گرایی
و  خـــــــرافـــه گـــرایـــی  اصـــلـــی  ــبـــنـــای  مـ

از: است  عبارت  خـرافه پردازی، 
1. قشری گری؛

راززدایی؛  .2
3. روندگریزی )كه در بطن و ذات  خود  
گاه، صریح یا  گاه و ناخودآ به نحوی خودآ
ع و عرف است(. ضـمنی، انـكار عـقل، شر

قشری گری
اولین مبنا از مبانی رواج خرافه در جامعه، 
قشری گری سـت. منظور  از  قشـری گری ، 
جمـود و تعصـب بـر ظواهـر، یعنـی ظاهـر 
كه موجب  امور و صـورت حـقایق اسـت 
می شود فرد با توقف بر پوسته ی  حقیقت 
و امتناع از گذر و گذار از قشر به سوی باطن 
زمینه ساز   و  بدفهمی   مـوجب  حقیقت، 
كنـد.  فراهـم  را  خـود  تک ساختی شـدن 
و  ذهـن  خامـی  در  ریشـه  قشـری گری، 
كــه  دارد  كسـانی  اندیشـه ی  ناپروردگـی 
هسـتی  حقایـق   و  معـارف   مــی كوشند 
فهم هـای  محـدود  و  تنـگ  قالـب  در  را 
قاصر خود ، مــحدود  و مــحصور  ســازند.

راززدایی
خرافه، دلیل اصلی یک پدیده را نادیده 
كنــد؛ بــه عبــارت  می گیــرد تــا آن را ســاده 
از  مــراد  می كنــد.  راززدایــی  آن  از  دیگــر 
كــه   گرایــش بــه ایــن امــر اســت  راززدایــی، 
امور  عالم از جمله دین و مـعارف دیـنی، 
مانند امری طبیعی نگریســته و رد پای  
مــاورای طبیعــی در آن هــا محــو  امــر  هــر  
كــه بدانیــد،  میــان  شـــود . جالــب اســت 
دو قطب قشری گری و راززدایی، ارتباط 
گرایش  نهانی  و مســتمری  برقرار اســت. 
از  راززدایـــی  بـــه  امــور و حقایــق  بــه قشــر 
راززدایی و  آنان مـــنجر شده  و برعكس ، 
تبدیل حقایق باطنی به  وقایع  عادی، 

به  قـشری گری  می انجامد.

روندگریزی
 ، یــی ا فه گر ا خر م  ســو لفــه ی  مؤ
گاه در قالب اندیشه  كه   روندگریزی ست  

ارساِر برمودای عقل ُڪش
نگاهی کوتاه به مبانی تولید خرافه در فرد و جامعه

 سیروس مینا نژاد 
 نویسنده و پژوهشگر 
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ــا  یـ بــه رد و طــرد قانــون عمومــِی علیــت 
آن  اســتثناپذیری  یــا  و  نـــادیده  گرفتن  
از  بســیاری  در  روندگریــزی  می پــردازد. 
اوقات، برانگیخته  از كهنه پرستی افراطی 
و آرزوپــروری  تخیلی اســت؛ البتــه این جــا 
نظر  با علیت مد  هم مواجهه ی قشری 
كه مـواجهه بـا قانون عمومی   است؛ چرا
روند طـــبیعی  برابر  علیت  و سركشــی در 
اندیشــه  ی  تاریــخ  ــالم، در طــول  عـ امـــور 
فـلسفی  آدمیان ، در متفكران نظام مند 
در  و  دارد  فراوانــی   نمونه هــای   عـــلمی   و 
گون  ظهور ادیان، رشد یافته   گونا اشكال  

است .

الف( نمونه هایی از اندیشه ورزی بر 
مداِر روندگریزی

را برای روندگریزی  گونی  گونا مثال های 
می توان در تاریخ اندیشه نام برد. مورد 
در  ــزالی«  »غـ انتقــادی  مواجهــه ی  اول، 
كـتاب »مقاصد الفالسفه« با قانون عـلیت 
و فـروكاستن  آن بـه جـریان روان  شناختی 
عادت اذهان،  به  توالی و ترتب  حـوادث  
جـــهان  بر یكدیگر اســت. در تاریخ تفكر 
غــرب هــم، نقدهای»هیــوم« بــر علیــت، 

به  روندســتیزی  برجســته ی  نمونه های 
تقریــر اصــل  مـــی آیند. هـــمچنین  شــمار 
عــدم  قطعیــت  »هایزنبــرگ« در ســـده ی 
بیستم، جریان مواجهه  بـا  عـلیت  را  وارد  

كرد . مرحله ی نوینی 

ب( روندگریزی و معجزه
در باره ی اسـتثناپذیری نـیز، می توان به 
ظهور معجزه ها به دست پیامبران الهی 
اشاره كرد كه خواسته یـا  نـاخواسته،  راه  را 
برای مواجهه با قـانون عـلیت گـشوده اند . 
انبوه  معجزه ی  پیـامبران،  هـمواره  ذهن  
آدمی را به خـود مـشغول داشته و امكان 
تغییر علمی و حتی تعمیم آن ها به مثابه 
را فراهــم  قانون هــای ناشــناخته جهــان 
طبیعــی  عّلیــت،  درواقــع  اســـت.  كـــرده 
ایــن  نـــتیجه  اســـت؛ در  و جهان شــمول  
گر  ا نـقض پذیر و اسـتثنا دارند.  قـوانین، 
حــوادث  تفســیر  پایـــه ی  روندگرایــی،  در 
یا ناشناخته ی  بر قوانین شناخته  عالم 
اعجازگرایــی  در  اســت،  اســتوار  طبیعــی 
خرافه گرایــی   نـــام  كـــه  یافتــه  تعمیــم 
غیرطبیعی كــردن  اســت،  آن  برازنــده  ی 
ــامانه ی  سـ بـــرهم زدن  و  طـــبیعی  امـــور 

حـــوادث،  عــادی  و  منســجم  دریـــافت 
وجـهه ی همت قرار می گیرد1.

گرایش انسان به  ج( روندگریزی و 
آرزوها

به دلیــل  گاه  همچنیــن  روندگریــزی، 
كوشش  گرایش انسان به آمال و آرزوها، 
در جهان  و امكان پذیر  مـعرفی كـردن ایـن 
كه از ایده آل گرایی معتدل تا  آرزوهاست 
تخیل گرایی افـراطی را شـامل مـی شود. در 
ایـده آل گرایی مـعتدل، آدمـی آرمان های 
كوچــک و بــزرگ خــود را  از  طریــق اعتقــاد 
زندگــی اش،  در   مؤثــر   جریان هــای  بــه 
ســتاره بینی  می دانــد.  دســترس پذیر 
چینــی،  هنــدی،  انــواع  در  )طالع بینــی( 
كنار دیگر شــیوهای  و...،  خ پوســتی  سر
غیرعملی مانند فال بینی و فال گیری در 
و مختلف  خود ،  اشكال متنوع  هـمه ی 
از جمله ی این جریان های  به ظاهر مؤثر 
در زندگی بشر تلقی می شوند. رازگونگی 
ک و آسمان ها، زایش فزاینده ای در  افال
حــول خرافــات بــه ثمــر داده و رفته رفتــه 
ــتارگان و  بــه نیروهــای مرمــوز سـ اعتقــاد 
نـقش قاطع و مسلم آن ها در  سرنوشت  و 
زندگی حال و آینده ی آدمیان، به شكل 
خرافه ی طالع بینی و ستاره بینی درآمده 
گاه با اصطالح تنجیم - در برابر نجوم  كه 
از آن  یا اختر فیزیک -  یا ستاره شناسی 

یاد می شود.
كســانی  در   افراطــی ،  تـــخیل گرایی  ــا  امـ
از  كــه  كشــانده اســت  بــه آن جــا  تــا  را  كار  
نامقبــول  احیانــًا  و  نامرســوم  روش هــای 
و مطــرود در تالش انــد، آمــال و آرزوهــای  
جامــه ی  را  خویــش  نهفتــه ی  و  خفتــه 
تحقق بپوشـند. نـمونه ی شاخص چنین 
جریان هایی  را  می توان  در جـنبش های 
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عرفانــی  و  دینــی  نوپدیــد  بـــه اصطالح 
جنبش هــا،  قبیــل  ایــن  كــرد.  مشــاهده 
جریان هــای   معنــوی   از  وســیعی  طیــف 
گــرای دینــی و عرفانــی را شـــامل   یــا معنا
كه از حدود سال 1988 میالدی  می شود 
كـــه  ــافتند. ایــن جریان هــا  ظهــور فعــال  یـ
بـیشتر در آفریقا، ژاپن و هند نشو و نما 
یافته انــد، شــامل جریان هایــی از  قبیــل 
طریقــت دل یــوگای آنانــدا مــارگا، ایمــان 
مســیح ،  بــدن  بابــا،  باالســای  بهایــی، 
جنبش كاریزماتیک، فرزندان خدا ، تعبد  
كانــكار، هیتلریســم باطنــی،  آ مســتقیم، 
طریــق  خـــلسه،  طـــریقت  خــدا،  بــازوی 
و  مقــدس  روح  جنبــش  چپــی،  دســت 
هــر  اســت.  دیگــر  تشــكل  و  فرقــه  ده هــا 
مقتضــای  بــه   - جریان هــا  ایــن   از  یــک 
تعالیم و اهداف نظری و عملی خویش 
بــرای  را  راه  طریقــی،  بــه  می كوشــند   -
بــه  آدمیــان  دســت یابی  و  ســعادت 
آرمـــان های شان  و  مـــوفقیت  كام یابــی، 
بگشایند و در ایـن راه، از هر دست آویزی 
)مثبت یا  منفی و موافق با طبع آدمی یا 
اغلب  لذا  بهره می گیرند؛  با آن(  مخالف 
و قابل  كـــلی مثبت  ایده ی  از  صرف نظر 
كام یابی وی  قبول سعادت مندی بشر و 
ایـن   از  كه در بعضی  در زندگی زمینی - 

جـــریان ها  اهـــمیت ویژه می یابد - راه و 
تأمین چنین ســعادتی و تضمین  روش 
و  مخــدوش  به شــدت  كام یابــی،  چنــان 

خرافه آمیز است2.

نتیجه
كــه  خرافــه  تولیــد  انگیزه هــای  شــناخت 
همان منابع خرافات در جامعه هستند، 
كوركردن این روزنه ی  می تواند موجبات 
گر اندیشمندان  تعقل ستیز را فراهم كند. ا
و اهالی فكر و منطق جامعه ای درباره ی 
طولــی  باشــند،  بی تفــاوت  مهــم  ایــن 
باورهــا  اصیل تریــن  كــه  كشــید  نخواهــد 
آن  در  زیســتن  بایدهــای  اصولی تریــن  و 
گیرنــد  قــرار  تهدیــد  معــرض  در  جامعــه، 
جامعــه  آن  حركــت  رونــدی،  چنیــن  و 
متوقــف  را  كمــال  و  ســعادت  به ســوی 
كرد. این كه قشری گرایی چگونه  خواهد 
و  بدل شــود  عمق گرایــی  بــه  جامعــه  در 
فرآینــد  تعقــل،  بــا  بایــد  چگونــه  این كــه 
زندگــی  غریــب  پدیده هــای  از  راززدایــی 
نــگاه  نهایــت  در  و  پذیــرد  صــورت  بشــر 
چگونــه  روندمحــوری،  و  سیســتماتیک 
می تواند جای روندگریزی را در جامعه پر 
كه با شناخت  كند، مسیر دشواری ست 
خرافه، می توان آن را پیمود و این مهم، 

كسانی صورت بپذیرد  می تواند از سوی 
خفیــف  خرافــات  چنــگال  در  خــود  كــه 
چالــه ی  از  را  جامعــه  تــا  نباشــند  گرفتــار 
خرافــه ای  چــاه  در  و  برهاننــد  خرافــه ای 
كنند. برای خرافه زدایی، باید  دیگر رها 
مواجهــه ی  و  داشــت  یک دســت  ذهــِن 
كــه  روندی ســت  خرافــه،  بــا  ســلیقه ای 
شاید ما در دویست سال اخیر، آن را به 
ک تر از  تكرار پیموده ایم و نتیجه ای اسفنا
از مبارزه و تقابل در جامعه  آنچه پیش 
رواج داشت، برای ما به بار آورده است.

  پی نوشت ها
1. نصراللهـی، صفـورا )پاییـز 1388(؛ »خرافه و 

خرافه گرایـی«، پژوهش نامـه ی ؟؟؟؟؟؟، ش 

41، ص 221.

؛  )1 3 8 5 ییـز  پا ( ی  د هـا  ، كیلـی و  .2

آن«،  نقـد  و  خاسـتگاه  »خرافه پـردازی: 

كتاب، ش 40، صص 86 – 91. مجله ی نقد 
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 پیمان حیدری خوانساری 

   مقدمه
بسیاری در سده های اخیر - به ویژه پس 
تا  كرده اند  از رنسانس در غرب - تالش 
را منابع خرافه در جوامع معرفی  ادیان 
كــه نه، اما  كافــی  كننــد. آنــان بهانه هــای 
بهانه هــای الزم را هــم در اختیــار دارنــد. 
كشــیش ها،  كلیســا،  فســاد در آموزه های 
كنیسه ها، خاخام ها و... و واپس ماندگی 
افكار منتسب به ادیان در عصر پیشرفِت 
روزمــره ی تكنولــوژی و علــم و درنهایــت، 
آموزه هــای  بــا  ســنت ها  تفكیــک  عــدم 
كه  بهانه هایی هســتند  از جمله  دینی، 
تالش می كنند، دین را مترادف با منبع 
كنی معرفی كنند. برای پاسِخ به  خرافه پرا
این شبهه، در این یادداشت نگاهی به 
خرافه ستیزی پیامبر اسالم9 و ائمه ی 
انداخته ایــم  گــذرا  به صــورت  اطهــار:، 
كه نشان دهنده ی باورهای توحیدی و 
عقل محور آموزه های دین، در اندیشه ی 
كه  مردمان جوامع بدوی ست؛ جوامعی 
به  اسم از میان رفته اند و شاید به رسم، 

امتداد دارند1. هنوز در جهان مدرن 

   ستاره و مرگ و زندگی
كه حضرت محّمد9،  كاری  بزرگ ترین 
در رشــد افــكار عمومــی و اعتــالی فكــری 
القــای  داد،  انجــام  عــرب  جامعــه ی 
رابطه هــا  صحیــح  برقــراری  و  اندیشــه 
كــه  بــوده اســت. او هرگــز اجــازه نمــی داد 
پندار جایگزین حقیقت شود. در روایت 
كه شبی رسول خدا9، با جمعی  آمده 
بودند.  از اصحاب در نقطه ای نشســته 
گهان ستاره ای دنباله دار، درخشیدن  نا
گرفــت و پــس از طــی فاصلــه ای خامــوش 
و  كــرده  حاضــران  بــه  رو  حضــرت  شــد. 
گذشته )ایام جاهلیت(،  پرسیدند: »در 
درباره ی چنین حادثه ای چه عقیده ای 
»چنیــن  دادنــد:  پاســخ  داشــتید؟« 
تولد مولودی عظیم  را نشان  حادثه ای 
بزرگ می دانستیم.«  یا مرگ شخصیتی 
حضرت فرمودند: »این حادثه ی فلكی، 
كســی مربوط اســت و نه به  نه به مرگ 

كسی2.« زندگی 

كسوِف خورشید در مرگ ابراهیم    
ابراهیــم  كــرم9، پســری به نــام  ا پیامبــر 
بــود.  عالقه منــد  او  بــه  بســیار  و  داشــت 
وی در هجده ماهگــی از دنیــا رفــت. آن 
كانــون مهــر و عاطفــه بــود،  كــه  حضــرت 
در غم ازدســت دادن فرزندش به شــدت 
فرمود: »ای  و  ریخت  اشــک  متأثر شــد، 
ابراهیم! دل می سوزد و اشک می ریزد. 
ما محزونیم به خاطر تو؛ ولی هرگز خالف 
رضای پروردگار چیزی نمی گوییم!« تمام 
مسلمین هم دردی می كردند و به دلیل 
بــر دل آن حضــرت نشســته،  كــه  حزنــی 
كســوف  اتفاقــًا همــان روز  متأثــر بودنــد. 
گفتند  گرفت. مسلمین  شد و خورشید 
و  ارتبــاط  نوعــی  خورشــید،  گرفتــن  كــه 
با عالم  باال بوده اســت  هماهنگی عالم 
كرم9. این حرف میان  پایین و رسول ا
مردم مدینه شایع شد و حتی سبب شد 
پیامبر خدا  به  ایمان مردم  و  كه عقیده 

پیام آوِر منطق های معنوی
نگاهی به منونه های مبارزه ی 

پیامرب و امئه با خرافه
و بیان چرایی موضوع
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بیشــتر شــود؛ ولی ایشــان نمی خواســت 
كــه بــر  از جهــل مــردم و نقطــه ی ضعفــی 
كم اســت برای هدایت و ارشــاد  آنان حا
كند؛ بلكه هدفش رشــد  مردم اســتفاده 
گاهــی جامعــه بــود. قــرآن مجیــد نیــز  و آ
ْدُع إلی َسبیِل َرّبَِک 

ُ
دستور داده است: »ا

ِباْلِحكَمة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم 
ْحَسُن3؛ مردم را به سوی راه 

َ
ا تی ِهی 

َ
ِباّل

پــروردگارت بــا حكمــت و موعظــه دعوت 
را  مــردم  رفتــه،  منبــر  بــاالی  پــس  كــن.« 
ــْمَس 

َ
الّش »إّنَ  فرمود:  كرد و چنین  گاه  آ

َو اْلَقَمَر آَیتاِن ِمْن آیاِت اهلِل َیْجریاِن ِبأْمِرِه 
َو ال  أَحٍد  ِلَمْوِت  َلُه الَیْنَكِسفاِن  ُمطیعاِن 
از  نشــانه ای  مــاه،  و  خورشــید  ِلَحیاِتــه4؛ 
امر خدا  به  كه  نشانه های خدا هستند 
گردش اند، فرمانبردار اویند و با مرگ  در 

كسی نمی گیرند. 
كرم9 با این بیان خود،  بنابراین پیامبرا
در برابر احساسات تند و بی مورد مردم 
اشــتباه  از  نشــد  حاضــر  و  نكــرد  ســكوت 
آنان در راه هدفش استفاده نماید؛ زیرا 
كه اسالم، نیازی به  به خوبی می دانست 
روش های توأم با جهل و خرافات ندارد.

   شومی طالع
كه فقط درون  باورها، چیزهایی نیستند 
كاســه ی ســر آدمــی قــرار داشــته باشــند؛ 
كــه رفتارهــای  بلكــه نیروهایــی هســتند 
گــر  مــا را نیــز تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. ا
ایمــان  مــردم  از  توجهــی  قابــل   تعــداد 
كــه چهارشــنبه ی  راســخ داشــته باشــند 
همیــن  نحسی ســت،  روز  مــاه  هــر  آخــر 
اعتقــاد ممكــن اســت در آن روز خــاص، 
در رفتار آنان اثر بگذارد و آن ها را مردد، 
نتیجــه  در  ســازد؛  مضطــرب  و  حســاس  

ممكــن اســت ایــن روحیــات، باعــث بروز 
تصادفات بیشتر رانندگی در آن روز گردد؛ 
تصــادف  میــزان  باالرفتــن  كــه  حالــی   در 
رانندگی در این روز، درواقع پی آمدهای 
فرآینــِد  چنیــن  عقیده ای ســت.  چنیــن 
روان شناســی،  در  را  معلولــی ای  و  علــت 
اصطالحــًا »پیش گویــی خودكام بخــش« 
نامیده اند5. از جمله شایع ترین خرافاتی 
كه در طبقه ی عادات و آداب اجتماعی 
می گنجــد و میــان اعــراب شــایع بــوده و 
هنــوز هــم در بســیاری از جوامــع وجــود 
دارد، می تــوان بــه فــال نیــک و بــد )تفأل 
گون برای  گونا و تطیر(، آویختن اشیای 
از چشــم زخم، ســعد و نحس  جلوگیری 
روزهــا(،  بدیمنــی  و  )خوش یمنــی  ایــام 
كارها پس از عطسه با عنوان صبر  توقف  
و آتش افــروزی بــرای بــارش باران، اشــاره 
كلمات پیامبر اســالم9، طیره  كرد. در 
و شومی بی اساس معرفی شده است6. 
َعــن  »ُرِفَعــت  اســت:  آمــده  فرمایشــی  در 
یَرۀ7؛ در امت من، فال بد زدن  تَی الّطَ ّمَ اُ
كه آن  وجود ندارد.« شدیدترین تعبیری 
كار  حضرت برای دورماندن از فال بد به 
تُه 

َ
گرفته، این كالم معروف است: »َمن َرّد

كســی  یــَرُه ِمــن حاَجِتــِه َفَقــد أشــَرَك8؛  الّطَ
كــه فــال بــد، او را از بــرآوردن نیازهایــش 
ایــن  بــر  اســت.«  ورزیــده  شــرك  بــازدارد، 
چیــزی  خــود  ذات  در  طیــره،  اســاس 
نیســت و بــا بی اعتنایــی می تــوان از شــّر 
تأثیرات  آن مصون ماند؛ چون فال بد، 
روانــی ســوئی دربــردارد و بدیــن  ترتیــب، 
كه به فال بد و امور نحس معتقد  كسی 
باشــد، زندگــی را بــر خــود دشــوار نمــوده، 
همواره منتظر عواقب آن اســت. پیامبر 
بــد را  فــال  انگاشــتن  اســالم9، نادیــده 

)فــال  تفــأل  تطیــر،  مقابــل  در 
وایات،  نیك( مطرح است و در ر
فــال نیــك نه تنهــا مــورد نهــی و 
ســرزنش واقــع نشــده، بلکــه بــه 
آن توصیــه نیــز شــده اســت. در 
لــوا 

ّ
»َتَفأ آمــده:  نبــوی  حدیــث 

ِبالَخیــِر َتِجــُدوه؛ فــال نیك بزنید 
بیابید.« را  آن  و 
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ح شده است. »جابر انصاری« از آن  مطر
حضرت نقل می كند: »پیشانی اسبان به 
گــره خــورده و بــه صاحبــان  خیــر و بركــت 
كمكی می رسانند؛ آن ها را  خود هرگونه 
كنیــد و اوتــار نیاویزیــد18.« یكــی از  افســار 
كــه بــا آن حضــرت در  اصحــاب می گویــد 
سفر بودیم. بین راه فرستاده ای از طرف 
گردن  كرد: »بر  پیامبر این حكم را ابالغ 
شــتران شــما، وتــر یــا زه نباشــد؛ آن هــا را 
گرامی   كنید19.« بدین  ترتیب رسول   پاره 
اســالم9، افــكار و اندیشــه های خرافــی 
را اصــالح نمــوده، اصحابــش را بــه ســوی 

پذیرش واقعیت ها سوق داده است.
به  برای دفع چشــم زخم،  عرب جاهلی 
اســت.  می بــرده  پنــاه  دیگــری  خرافــه ی 
آنــان هــرگاه تعــداد شتران شــان بــه صــد 
نفر می رسید، برای دفع اثر چشم زخم، 
كور می ساختند  چشم یكی از شتران نر را 
گر عدد شتران به هزار نفر می رسید،  و ا
كــور  را  نــر  شــتران  از  یكــی  چشــم  دو  هــر 
كه از سر جهل  می ساختند. این خرافه 
صورت می گرفت، جز اذیت و آزار حیوان 
آموزه های دینی  لذا در  ثمری نداشــت؛ 
ممنــوع  حیــوان  بــه  آزاررســانی  هرگونــه 
گرامــی  اســالم9  گردیــده اســت. پیامبــر 
ســخت  ریســمان  »بســتن  می فرمایــد: 
بینــی  ســوراخ كردن  و  حیــوان  گــردن  بــر 
و ســیخ زدن بــه او در اســالم نهــی شــده 

است20.«
میــان  امــروزه  چشــم  قــدرت  لبتــه  ا
و  اســت  شــده  تأییــد  هــم  دانشــمندان 
پیامبر هم در مبارزه با خرافه های ناشی 
از اعتقــاد بــه ایــن قــدرت، وجــود چنیــن 
عاملــی را انــكار نمی كنــد؛ امــا راه مقابلــه 
را - به جای خرافه ی آویزان كردن  با آن 

راهكاری پیشنهاد می كند و می فرماید: 
چــون  و  بگــذر  زدی،  بــد  فــال  »وقتــی 
گمــان بــردی، براســاس آن داوری مكــن 
كه حسد بردی، تجاوز مكن9.«  و آن گاه 
همیــن  دلیــل آن حضــرت، تــوكل به خدا 
كه در صورت  را چاره ی نهایی می داند 
توكل، تأثیر امور به خداوند نسبت داده 
می شود و فرد، تنها او را مؤثر می داند؛ لذا 
دیگر فال بد، دل انسان های ساده لوح 
خــدا9  رســول  هــم  بــاز  نمی لرزانــد.  را 
فرمــوده اســت: »خداونــد اثــر فــال بــد را 
جــای  در  و  می بــرد9«  میــان  از  تــوكل  بــا 
دیگر می فرماید: »كفاره ی فال بد زدن، 
ایشان دورماندن  توكل به خداست10.« 
قالــب دعــا  را در  اندیشــه های خرافــی  از 
ح نموده و فرموده اســت: »خدایا!  مطر
كه  هیچ نحوستی نیست، مگر نحوستی 
تــو بخواهــی و هیــچ خیــری نیســت، مگــر 
كــه تــو بخواهــی و هیــچ خدایــی  خیــری 
كســی جــز تــو، نیكی هــا  جــز تــو نیســت و 
بیــن  از  را  بدی  هــا  و  نمی كنــد  محقــق  را 
نمی برد و توانی، جز خداوند بلندمرتبه 

بزرگ نیست11.«  و 
ح  در مقابل تطیر، تفأل )فال نیك( مطر
است و در روایات، فال نیك نه تنها مورد 
نهی و سرزنش واقع نشده، بلكه به آن 
توصیه نیز شده است. در حدیث نبوی 
َتِجُدوه12؛ فال نیك  ِبالَخیِر  لوا 

ّ
آمده: »َتَفأ

عملــی  ســیره ی  بیابیــد.«  را  آن  و  بزنیــد 
پیامبر اسالم9 نیز، مؤید دیگری بر این 
موضوع اســت. در روایات بســیاری وارد 
كــه آن حضــرت، فــال نیــك می زده  شــده 
اســت. در جریــان برخــورد مســلمانان بــا 
كفــار مكــه در ســرزمین حدیبیــه، وقتــی 
كفار به نام »سهیل  بن عمرو«  نماینده ی 

»َقــد  فرمــود:  آمــد، حضــرت  ایشــان  نــزد 
كار  كه  َل َعَلیُكم أمُرُكم13؛ به راســتی  َســّهَ

بر شما آسان شد!«

   زخِم چشم شور
عــرب جاهلــی، بــرای در امــان مانــدن از 
ارواح خبیثه و جنون و چشم زخم،  آزار 
مــردگان،  اســتخوان  ز  ا آویزه هایــی 
سنگ های جادویی و پارچه های آلوده 
كثافــات می آویختنــد14. بدین ترتیب  بــه 
مافــوق  اثــر  جادویــی  آویزه هــای  بــرای 
طبیعــی قائــل بودنــد و آن هــا را در همــه  
گرامــی   حــال، بــا خــود داشــتند. پیامبــر 
دانســته،  بی اثــر  را  امــر  ایــن  اســالم9، 
راه  و  ســاخته  گاه  آ را  بی خبــران  اذهــان 
صحیــح را بــه آنــان نشــان می دادنــد. آن 
حضرت از سر شفقت به پدران و مادران 
تذكر داده، می فرمودند: »این آویزه های 
بی اثر را از بچه ها دور سازید و آن ها را با 
این قالده ها به رنج میفكنید15. حضرت 
را برای عالج بیماری ها به  سپس آن ها 
داروهای سودمند راهنمایی می كردند. 
تأثیــرات  انــكار  بــر  عــالوه  گرامــی  پیامبــر 
جادویی و مافوق طبیعی این اشیا، آن ها 
را با روح خداپرســتی ناســازگار دانســته، 
میــان  می كــرد16.  معرفــی  شــرك  معــادل 
بــه  اشــیای جادویــی  كاربــرد  جاهلیــت، 
همین  جا ختم نمی شد. آنان رشته های 
گردن و پیشانی اسبان و شتران  زه را بر 
ایــن  كــه  بودنــد  معتقــد  و  می آویختنــد 
عمــل، در حفــظ ایــن حیوانــات در برابــر 
به ویــژه   - چشــم زخم  و  خبیثــه  ارواح 
هنــگام غارتگــری و حملــه بــه دشــمن - 
مؤثر است17. در روایاتی، مبارزه ی پیامبر 
كــرم9 بــا ایــن خرافــه، به صورت جدی  ا
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كــردن  مهــره، حیــوان آزاری و غیــره - دعا
اســت  آمــده  روایــات  در  می دانســت. 
امام حســن و  بــرای  كــه رســول  خــدا9، 
ایــن  گرفــت و  امام حســین8، »رقیــه« 
كلمات و  دعا را خواند: »شما را به تمام 
اسمای حسنای خداوند - از شر مرگ، 
حیوانات موذی و هر چشم بد و حسود، 

كه حسد ورزد - می سپارم21.« آن گاه 

   نتیجه
كه ادیان در معرض  در مقدمه ذكر شد 
كنی هســتند؛ اما نگاهی  اتهام خرافه پرا
به تاریخ و سیره ی پیامبر اسالم9، به 
ایشــان  كه  هر محقق منصفی می آموزد 
نخواســتند حتــی از نقــاط ضعــف مــردم 
كنند؛ بلكه  براى هدایت آنان اســتفاده 
كردنــد تــا از علــم و معرفــت بــرای  تــالش 
رشد جامعه و افراد بهره ببرند. قرآن نیز 
به  را  كه مردم  ایشان دستور می داد  به 
راه پــروردگار، بــا حكمــت )دالیــل عقلــی( 
بــا بهتریــن  و  كنــد  نیكــو دعــوت  انــدرز  و 
روش با آنان به بحث و مجادله بپردازد؛ 
بر همین اســاس اســالم اجازه نمی دهد 
كه با مبانی دین بازی شود. این مكتب 
آسمانی جلوی خرافات، قرعه انداختن، 
ایجــاد ارتبــاط بیــن قضایــای بی دلیــل و 
افــراد  بــه  نادرســت  مراجعــات  بی مبنــا، 
و  می ایســتد  دیگــران،  سركیســه كردن  و 
اجازه ی این گونه ســوء اســتفاده از دین 

را نمی دهد؛ از این جهت هم تا همیشه، 
در صف مقدم مبارزه با خرافات است.
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امــان  در  بــرای  جاهلــی،  عــرب 
و  خبیثــه  واح  ار آزار  از  مانــدن 
جنون و چشم زخم، آویزه هایی 
از استخوان مردگان، سنگ های 
آلوده به  جادویی و پارچه های 

کثافات می آویختند.
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مضراب هــای  تــک  بــا  خرافه ســتیزی 
امكان پذیــر  احساســی  مخالفت هــای 
بــه  خرافــه  روزهــا  ایــن  بــود.  نخواهــد 
گسترش یافته  نحوی در جامعه ایران 
بایــد  آن  بــا  مقابلــه  بــرای  كــه  اســت 
معنــوی  و  آموزشــی  موجودیــت  تمــام 
كرد. حجت االسالم  جامعه را به صف 
كیا، معاون پژوهشی  محسن یوسفی 
مؤسســه پژوهشــی بهداشــت معنوی 
گفت وگــو  در  نوظهــور  معنویت هــای  و 
قــرار  تحلیــل  بــه  شبســتان،  نشــریه  بــا 
گرفتن صف پیچیده تفكر خرافه گرایی 
معــارف  میــان  در  خرافه بــاوری  و 
كــه  نامســتحكم دینــی پرداختــه اســت 

را خواهید خواند. ادامه آن  در 

و مؤسسه بهداشت معنوی     شما 
ــوان یـــكـــی از رصــدكــنــنــدگــان  ــ ــن ــه عــ ــ ب
وضعیت رواج خرافه در جامعه ایران، 
خرافه گرایی در جامعه ایران را چگونه 

ارزیابی می كنید؟

البته من یک اصالحیه به ســؤال شــما 
كنــم، اینكه ما به صورت خاص  اضافــه 
در حــوزه معنویــت و ادعاهــای معنــوی 
از این زاویه به  بیشتر متمركز هستیم و 
معضالت فرهنگی جامعه نگاه می كنیم. 
كه این  ولــی بــه هر صــورت از آن جایی 
موضــوع بــا خرافه گرایــی هــم بــه نوعــی 
انحرافــات فكــری  و اساســًا  رابطــه دارد 
و فرهنگــی ریشــه های مشــتركی دارنــد، 
می توانیم ان شاءاهلل بحث خوبی داشته  
باشیم. وضعیت خرافه و مسائلی چون 

گرایــش جامعــه بــه عرفان هــای نوظهور 
و... در جامعه ما، متأسفانه اصاًل خوب 
نیســت. دلیل اصلی نامناســب بودنش 
كشــور مــا  كــه متأســفانه در  ایــن اســت 
به  كه بخواهد  نهاد رصدگر و دیده بانی 
كند و  صــورت تخصصــی خرافــه را رصد 
آمــاری ارائــه بدهد، وجــود ندارد. ما در 
وضعیــت مبــارزه فرهنگی هســتیم و در 
میــدان جنــگ بایــد دیده بانــی در نظــر 
گرفتــه شــود تــا تحــركات دشــمن رصــد 
خ  شــود، در غیــر ایــن صــورت غفلتــی ر
شــما  شكســت  بــه  دشــمن  و  می دهــد 
ایــن جهــت  از  نزدیک تــر خواهــد شــد. 
كــه  مــن بــه ضــرس قاطــع بایــد بگویــم 
گــر چــه نمی توانیــم  بــه صــورت آمــاری ا
خ دادن  بگوییــم چــه اتفاقــی در حــال ر

صف نا منظم ما  و 
حمله سهمگین خرافه

به كوشش : مهدی رزاقی طالقانی 
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اســت، امــا این قــدر می توانیــم بگوییــم 
كلــی جریانــات انحرافی  كــه بــه صــورت 
گســترش اســت، و در  كشــور ما رو به  در 
موضــوع خرافــه هم بــه صورت خاص تر 
كه جامعه ما در حال  می توانیم بگوییم 

است. شدن  خرافه پذیرتر 

كه با     این نكته قابل توجه نیست 
گذشته  دهه های  به  نسبت  ما  اینكه 
جامعه تحصیلكرده تری داریم، اما باز 

در حال خرافه پذیرتر شدن هستیم؟

گــر به دنبال دالیــل خرافه پذیرتر  بلــه، ا
بسیار  این سؤال  باشیم،  شدن جامعه 
بخواهــم  گــر  ا مــن  می شــود.  كلیــدی 
شــدن  خرافه پذیرتــر  دلیــل  مهم تریــن 
كنــم،  كوتــاه ذكــر  جامعــه را بــه صــورت 
می بایســت بــه موضــوع نظام آموزشــی 

كنم. اشاره  كشور 
متأســفانه سیســتم آموزشــی ما افراد را 
پرسشــگر، نقاد و متفكر بار نمی آورد؛ تا 
فــرد هــر موضوعی را بــه راحتی نپذیرد. 
و  كه ما مســئله خرافات  باشــد  قرار  گر  ا
كلی انحرافات در حوزه معنویت  به طور 
اول  گام  باید در  كنیم،  كنترل و حل  را 
نــگاه معلمیــن  در  و  آموزشــی  نظــام  در 
گام  مــا تغییراتــی ایجــاد شــود و تــا ایــن 
برداشــته نشــود، به نظر می رســد نباید 
بــرای حــل ایــن مضــالت  امیــد زیــادی 

باشیم. داشته 

ــا مــشــكــِل عـــدم پــــرورش فـــرد با     آیـ
روحیه نقادی و پرسشگری، در نظام 
نظام  در  رســمــی،  و  تحصیلی  آمـــوزش 
دارد  وجـــود  هــم  جامعه  دیــنــی  تربیت 
ــا پــرســش گــری دیــنــی هــم می تواند  و آی

پادزهری بر ترویج خرافه باشد؟

تربیــت دینــی افــراد جامعــه از خانــواده 
مــادری  و  پــدر  طبیعتــًا  می شــود،  آغــاز 
رشــد  پرسشــگری  كه در فضای مذمت 
نمی تواننــد  هــم  آنهــا  قطعــًا  یافته  انــد، 

فرزندانشــان را پرسشگر بار بیاورند.
برسیم  و  بكنیم  از خانواده عبور  بیایید 
مثــل  دینــی  مشــخصًا  نهادهــای  بــه 
كــه بــه  حوزه هــای علمیــه، و مجامعــی 
نحــوی در مســیر تربیــت و رشــد دینــی 
ایــن  گام برمی دارنــد، در  افــراد جامعــه 
بــرای  عــزم جــدی  اساســًا  هــم  نهادهــا 
ایــن موضــوع وجود نــدارد و در بهترین 
كه شــاید خرافه  گفــت  حالــت می شــود 
ترویــج نشــود، امــا خب عزمی هم برای 
اشاعه خرافه وجود ندارد. یعنی ممكن 
اســت حــاال مثــاًل یــک منبــری و مبّلغی 
كــه باید به  بــه شــخصه احســاس بكند 
ایــن موضــوع بپــردازد و دغدغه داشــته 
باشــد، ولــی ایــن هیــچ گاه یــک جریــان 
نیست و آثار جریان سازی را هم به طبع 

داشت. نخواهد 
گام به جلوتر بیاییم به نظرم،  حاال یک 
اساسًا خود حوزه برای مبلغین خود تا 
ح می كند،  چــه حــد ایــن موضوع را طــر
هر ساله قبل از ماه محرم و ماه مبارک 
اعزام  كشور  به سراسر  رمضان مبلغینی 
می شــوند و معمواًل جلســاتی برای آنها 
ح  طــر موضوعاتــی  و  می شــود  گذاشــته 
ببینید واقعًا در  بروید و  می شــود. خب 
ده ســال اخیر، در این جلســات به چه 
خرافه زدایــی  و  خرافــه  موضــوع  میــزان 
قــرار  را محــور مباحــث خــود  از جامعــه 
داده انــد و اندیشــمندی از حــوزه آمــده 
اســت و طالب را نســبت به آسیب های 

خرافــات، خرافــات موجــود در جامعــه 
كــرده  گاه  و روش هــای مقابلــه بــا آنهــا آ

است.

   آیــا منشور یــا شــیــوه نــامــه ای بــرای 
ــر اســـاس مبانی  ــا خــرافــات ب مــبــارزه ب
قــرآنــی و روایـــی در طــول ایــن سال ها 

تدوین شده است؟

نه، چنین چیزی وجود خارجی ندارد. 
كه  كنیم؛ چرا بایــد در ایــن بخش دقت 
كلید ی ترین  از  بحث روش مقابله یكی 
كه  گاهی فكر می كنیم  بحث ها است. ما 
خب االن مثاًل ما در جامعه معضلی به 
نام عرفان های نوظهور را داریم. آقایان 
كنید  را جمع  طلبه ها شــما حواس تان 
حــال  در  نوظهــور  عرفان هــای  االن  كــه 
آسیب زدن به دینداری مردم هستند. 
كه چه  كنیم  خــب حواس مــان را جمع 
كنیــم؟ مــن مثــاًل بــروم بــاالی منبــر  كار 
بنشینم و بگویم آی مردم، عرفان های 
ک هســتند، یک  نوظهــور خیلی خطرنا
وقــت جــذب این هــا نشــوید، بعــد هــم 
گفتیم و  كه ما این را  البد فكر می كنیم 
مردم جذب نمی شــوند. به این شــكل 
این  از  نیست. خیلی موضوع پیچده تر 
كه مــا بخواهیم لزومًا با  حرف هــا اســت 

القاء مســتقیم مردم را بر حذر بداریم.

   بـــا تـــوجـــه بـــه عــــدم رصــــد دقــیــق 
گر بخواهیم  خرافات در جامعه ایران، ا
اقسام  بــه  مسلح  غیر  نگاه  همین  بــا 
بپردازیم،  جامعه  در  خــرافــه  مختلف 
گــونــه و دســتــه خــرافــه در ایـــران  چــنــد 

رواج دارد؟

كه  از مشكالتی  در حوزه خرافات، یكی 

   60

کتاب تبلیغ دین
شماره 51

پرونده



بــه هرحــال خرافه هایــی از ایــن دســت 
به ظاهر علمی هســتند، ولی نمی شــود 
پشــتوانه مشــخصی برای آن ها داشت. 
علم نمــا هســتند، به قــول امروزی ها به 
آن ها می گویند »so since« یعنی شبهه 
علم هستند، سعی می كنند خودشان را 
علمی جلوه بدهند ولی علمی نیستند، 
كه دســته ای از  گفت  این هم می شــود 

هستند. خرافات 

ــه دیــن، فرهنگ و سنت ها     در ارائ
گ( در جامعه ممكن است روزنه ها )با
خرافه  كه  باشند  داشته  وجــود  هایی 
این  شما  ــود،  ش تولید  روزنــه هــا  آن  از 

فرضیه را چگونه تحلیل می كنید؟

بله، صحیح است. برای مثال آن جایی 
كــه مــا در تبلیــغ و ترویج معارف دینی، 
)نــه عقل گرایــی  اعتدالــی  از عقل گرایــی 
گرفتیــم، زمینــه رشــد  افراطــی( فاصلــه 
گسترش یافت، و به  خرافات در جامعه 
از علم گرایی  كه  ترتیب آن جایی  همین 
گرفتیم، باز به دام خرافه  اعتدالی فاصله 
افتادیــم. به نظر می رســد مــا دو راهكار 
مهــم را بایــد بــرای مقابلــه بــا خرافــات 
یكــی  بدهیــم؛  قــرار  كارمــان  ســرلوحه 
یكــی علم گرایــی  و  اعتدالــی  عقل گرایــی 
می گوییــم  كــه  )علم گرایــی  اعتدالــی، 
كــه  باشــد  حواس مــان  بایــد  وقــت  آن 
مقصودمــان از علــم لزومــًا علــم تجربــی 
منابــع  كــه  آن جایــی  از  مــا  نیســت(. 
از علم تجربی می دانیم  معرفتی را فراتر 
و برای وحی هم یک منشــأ و پشــتوانه 
كه  معرفتــی قائــل هســتیم و معتقدیــم 
از حقیقت وحی می جوشــد، یک  آنچه 
از  می كنــد.  بیــان  عالــم  در  را  واقعیتــی 

كــه آن هــم علم  ایــن جهــت معتقدیــم 
است برخالف برخی رویكردهای غربی، 
عقل گرایــی هــم همین جور، عقل گرایی 
گر به نحو اعتدالی و به نحو منطقی  هم ا
كند، باز یک  گســترش پیــدا  در جامعــه 
راهكاری است برای مقابله با خرافات. 
بگوییــم  می توانیــم  این گونــه  واقــع  در 
شــما  كــه  روزنه هایــی  آن  و  گ هــا  با آن 
می فرماییــد، می توانــد در واقــع هــم به 
عنــوان روزنــه ارزیابــی بكنیــم و هــم بــه 

راهكار. عنوان 

   یعنی افراطی گرایی در حقیقت، در 
دو  هر  عقل  و  علم  از  دوری  یا  گرایش 

خرافه زا هستند؟

و  عقل  ســتیزی  حــوزه  در  افراطی گرایــی 
بــه  افراطی گرایــی در حــوزه علم گرایــی، 
نحــو مطلــق این هــر دو می تواند زمینه 
گر  خرافه را ایجاد بكند. به عنوان مثال ا
كنیم، آن  كوتاهی  ما در حوزه عقل گرایی 
كه  وقت ممكن است برخی از چیزهایی 
به ظاهر به یک پشــتوانه دینی ضعیف 
هم دارند اما مخالف صریح عقل است، 
یــک امــر دینــی تلقــی بشــود. بنابراین، 
كه یک  مــا از ایــن حیث احتیــاج داریم 
ارزیابــی منظومــه ای، بــه تعبیــر بزرگانی 
مثــل آیــت اهلل جوادی آملــی عقل گرایی 
را در مبانی دینی داشــته  در پرتو وحی 

باشیم.

   به نظر شما خرافات با جغرافیا هم 
بــودن  سهل  یــا  صعب  و  دارد  نسبتی 
آدمـــی در جغرافیای  زنــدگــی  و  زیــســت 
گــرایــش او به  ــا مــنــجــر بــه  ــون آیـ گ ــا ــون گ

سمت خرافه می شود؟

بــه نظــر می آید، همیــن تعریف خرافه و 
دســته بندی خرافــه اســت. بــرای مثال 
ایــن عــدم تعریــف، بــه خرافه انگاری در 
كه یک مقدار جنبه  جامعه می انجامد 
برچســب و انــگ دارد و ایــن معمــواًل از 
بــه  و خــواص جامعــه  نخبــگان  ناحیــه 
باورهای عامه اطالق می شود؛ باورهایی 
كه پشتوانه فكری خاصی برای  از عامه 
گر  آن وجود ندارد. حاال بر این اساس ا
گونه شناسی بكنیم، می شود  بخواهیم 
كــه برخــی از خرافات رنگ و بوی  گفــت 
دینی دارند، چون اطالق خرافه دینی، 
كه دین  نباشد؛ چرا تعبیر دقیقی  شاید 
خرافــه ایجــاد نمی كند، ولی منظور این 
كه با ظاهر دینی  است: خرافه ای است 
و دین گرایانه رواج می یابد و تلقی عامه 
كه این یک عمل دینی است  این است 

و از دین جوشــیده است.
و  كه رنگ  دسته دوم خرافاتی هستند 
بــوی دینــی )حداقل در ظاهر( ندارند و 
گاهی وقت ها با شــكل و شــمایل نسبتًا 
ح  علمی سعی می كنند خودشان را مطر
آقــای  پیــش  ســال  چنــد  مثــاًل  كننــد؛ 
»شــهادت  موضــوع  فرهنــگ،  شــاهین 
ح  آب« را بــه صــورت خیلی پررنگ مطر
كه  كردنــد. خــب ایــن یــک حرفــی بــود 
كســی  یــک  نداشــت،  علمــی  پشــتوانه 
ح  صرفــًا آمــده بــود یــک ادعایــی را مطر
كارشــناس هــم نبــود،  كــرده بــود، اصــاًل 
الكی به او دكتر و پرفسور و این  حرف ها 
جامعــه  عامــه  بــرای  منتهــا  می گفتنــد، 
كمی هم  بود و سنخیت خیلی  جذاب 
مــا داشــت و  برخــی مفاهیــم دینــی  بــا 
در نهایــت هــم از چشــم جامعــه بــدون 
جوابــی از ســمت علمــای دینــی افتــاد. 
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این شب، دوازده ركعت نماز، بین نماز 
اعتبار  لحاظ  به  كه  و عشاء دارد  مغرب 
ســندی روی ایــن توصیه نمی شــود به 
كه برخی از راویانش  قطعیت رسید؛ چرا
كذاب  علنًا جاعل حدیث هستند، اصاًل 
هســتند. منتهــی چــرا مــا در برابــر ایــن 
موضــوع نمی ایســتیم؟ بــه خاطر اینكه 
مــا یــک قاعده  در فقه مان تحت عنوان 
یعنــی  داریــم.  ســنن  ادلــه  در  تســامح 
شــما در مســتحبات و مكروهات خیلی 
ســخت  گیری ســندی نكنید. حاال یک 
روایتی هم هســت ولو ســندش ضعیف 
كار خاصی  كــه نمی خواهد  اســت، ایــن 
بكنــد، می خواهــد یک مســتحبی با آن 
ثابت بشود یا یک مكروهی، حاال اینكه 
امشب مثاًل دوازده ركعت نماز بخواند، 
كه رویكرد  كنم  )البته داخل پرانتز عرض 
غالب فقهای ما در حال رفتن به سمت 
عدم پذیرش این ســند ها اســت( به هر 
كه یک دفعه از زیر بوته  صــورت خرافــه 
درنمی آید، یک زمینه هایی وجود دارد، 
در  شــكاف هایی  یــک  خألهایــی،  یــک 
دین و فرهنگ و سنت ارائه شده وجود 

كه خرافه خیز اســت. دارد 

 در 
ً
ــی هــــم عـــمـــومـــا ــ ــال ــ ــاد م ــســ ــ    ف

ــود نـــدارد  كــه قــانــون وجـ ــی  ــای ــه ه روزن
رخنه می كند.

كه  احســنت، بــه نظــر می آیــد آن جایی 
یــک  نــه  یــا  می كنیــم  ایجــاد  را  خــأل  مــا 
كــه آن حــرف خیلــی  حرفــی را می زنیــم 
پشــتوانه محكمــی نــدارد، آن وقت فرد 
دیگــری می آیــد و از ایــن حــرف ضعیف 
سوءاستفاده می كند و خرافه یا بدعتی 

می شود.  ایجاد 

می شــنیدیم  پیــش  وقــت  چنــد  مثــاًل 
كــه خانمــی روش خاصــی بــرای قرائــت 
ح می كــرد، مثــاًل  ســوره های قــرآن مطــر
امروز روز بیستم ماه است، سوره بیستم 
قرآن، آیه بیستم آن را می خوانیم. خب 
كجــا آوردی؟ خــب  می گوییــم ایــن را از 
چه اشــكالی دارد؟ از نظر شــما اشــكالی 
كار؟ مــن دلــم می خواهــد روز  دارد ایــن 
پنجــم  و  بیســت  روز  خــب  بیســتم... 
است، سوره بیست و پنجم، آیه بیست 
و پنجم. بعد خب ظاهرش این را ممكن 
است بگوید اشكالی ندارد. یا چند سال 
ح  پیــش بحث عاشــورای شمســی مطر
بودند  این  دنبال  یعنی یک عده  شــد، 
كه بگویند ما بیاییم  عاشورای شمسی 
را هــم عــزاداری بكنیــم، خب برای این 
قمــری  عاشــورای  خــب  بكنیــم؟  را  كار 
كــه، می گویــد آقــا مگر اشــكالی  را داریــم 
دارد؟ نه به ظاهر اشكالی ندارد، ولی در 
دراز مدت اشكال دارد و خرافه زا است. 
كه در جامعه ما  از خرافاتی  االن خیلی 
گر رد آن را بزنیم ممكن اســت  اســت، ا
برســیم به ســی ســال پیش، ســی سال 
گرفته  گر همان موقع جلوی آن  پیش ا
مــوج فرهنگــی علیــه آن  یــک  می شــد، 
ایجاد می شد، این رشد نمی كرد و امروز 
دیگر به عنوان یک معضل غیرقابل حل 

نبود. جامعه  در 

جامعه  نقشه  كــجــای  روحــانــیــت     
مبارزه با خرافه می تواند قرار بگیرد؟

پیش از فرد فرد روحانیت جامعه، حوزه 
علمیه اواًل باید در نظام آموزشی خود، 
طــالب را اندیشــه ورز بــار بیاورد. اتفاقی 
كــه نمی گویــم اصــاًل نیســت ولــی به حد 

در واقــع ایــن موضــوع نیــاز بــه پژوهش 
مســتقل دارد. یعنــی نمی دانــم واقعًا تا 
كــه  بــودم  نكــرده  دقــت  آن  روی  حــاال 
چنین چیزی می تواند باشد یا نه. باید 
ببینیــم مثــاًل آیا بین روســتاییان داخل 
كوهســتان خرافه بیشــتر جریان دارد یا 
كویرنشــین ها. مــن خیلی تفاوت  تــوی 
قابل توجهی را احساس نمی كنم. البته 
تفــاوت محیــط شــهری و روســتایی در 
رواج خرافــه تأثیرگــذار اســت، اما پاســخ 

به ســؤال شما را نمی دانم.

ــران  ای ــا رواج خــرافــه در جامعه  آی    
تــوســط یــک نــظــام فــكــری و رســانــه ای 
این ها  یــا  مــی پــذیــرد  صـــورت  منسجم 
موجود  خألهای  همان  از  برخواسته 
در عرصه های فرهنگ و دین و سنت 

است؟ 

فكر می كنم باز رد یا پذیرش این فرضیه 
دارد  پژوهشــی  و  میدانــی  كار  بــه  نیــاز 
كــه به یک نقاط مشــخصی  كــه ببینیــم 
بتوانیــم  شــاید  ولــی  نــه.  یــا  می رســیم 
كه بعضی از رویكردها خودشان  بگوییم 
از  برخــی  مثــاًل  هســتند.  خرافــه  موّلــد 
خودش  دین،  تبلیغ  در  ما  رویكردهای 
مثاًل  باال می برد،  را  تولید خرافه  فضای 
كه در  وقتی یک مبلغ به یک موضوعی 
مبانی دینی صاحب پنج درجه اهمیت 
است، نود و پنج درجه اهمیت بدهد. 
فرآینــدی  چنیــن  نتیجــه   و  محصــول 
كه یک تصویر به  چیســت؟ این اســت 
كاریكاتــوری از معارف دینی به  تعبیــری 
جامعــه ارائــه می شــود. مثالــش را مــن 
غیر مســتقیم می گویم؛ برای یک شــب 
كه  گفته می شود  خاص در صدا و سیما 
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مطلــوب نیســت، یعنــی االن در همین 
حوزه هــای ما اندیشــه متفــاوت به این 
یعنی  قرار نمی گیرد،  اقبال  راحتی مورد 
به ســرعت بایكوت می شود،  به سرعت 
گاهــی  گاهــی تكفیــر می شــود،  در واقــع 
ح  بــه عنــوان یک اندیشــه انحرافی مطر
می شــود و از این دســت برچســب ها به 
اواًل باید من به  آن می خورد. خب این 
عنــوان یــک طلبــه تــوی یــک فرآیندی 
كه به ســادگی یک تفكر غیر  رشــد بكنم 
گمراهی، انحرافی  از خــودم را متهــم به 
بودن و مثاًل برچسب هایی از این دست 
مِن طلبه  فردا  اواًل چون  كه  نكنم؛ چرا 
می خواهــم بــر مســند تبلیــغ دیــن قــرار 
بگیرم و راه های مقابله با خرافه گرایی را 
آنها  باید به  برای جامعه توضیح دهم، 
كلید  روحیه پرسشگری را به عنوان شاه 
كنم. وقتی خودم هیچ وقت  مبارزه القا 
فرصت پرسشــگری را نداشــته ام و آن را 
یاد نگرفته ام، چگونه می توانم این مهم 

كنم؟ را بــرای جامعه ای تفهیم 
و  پــــرســــش گــــری  مـــخـــاطـــب  ــن  ــ ــیـ ــ اولـ
اندیشه ورزی خود ما طالب و روحانیون 
وقتی  مبّلغ  مِن  یعنی  هستیم.  جامعه 
دارم اندیشه ورزی و پرسش گری را بین 
مواجهه  اولــیــن  می كنم،  تبلیغ  مــردم 
این تشویق و ترغیب مردم با خود من 
كه  خواهد بود، یعنی از فردا من هرچه 
در باالی منبر بگویم، مردم در مقابلش 
از من سند و مدرک خواهند خواست، 
خود  گر  ا روحانی  و  مبلغ  جهت  این  از 
طبیعتًا  باشد،  نكرده  فضا  این  آماده  را 
را  مــردم  تا  یافت  نخواهد  هم  رغبتی 

بدهد. سوق  سمت  بدان 
ما وقتی شخص را به سمت پرسش گری 

بایــد  اول  خودمــان  می دهیــم،  ســوق 
را  گرفتــن  قــرار  پرســش   مــورد  ظرفیــت 

باشیم. داشته 

   در حقیقت این ها بایدهای تبلیغی 
با خرافات است.  برای مقابله  طالب 
ــا نــمــی تــوانــد قابلیت  گــزیــنــه بــعــدی آیـ
»نمی دانم« گفتن در مسائلی كه طلبه 
را  شاخه  آن  در  الزم  گاهی  آ و  مهارت 

ندارد باشد؟

كــه بعضی از  یكــی از اســاتید می گفتنــد 
مردم یک اشــكالی به ما طلبه ها دارند 
كه چرا ما هر سؤالی از شما  و می گویند 
می كنیــم، شــما جــواب می دهیــد؟ چرا 
شما نمی گویید بلد نیستم، یا حداقلش 
كــه بگوییــم خب مــی روم و  ایــن اســت 
مطالعه می كنم و این پاسخ سؤال شما 
را مثاًل چند روز دیگر به شــما می گویم. 
كافی برای پاسخ به  یا من االن آمادگی 
ســؤال شــما ندارم، این سؤال شما نیاز 
به مطالعه دارد یا در حوزه تخصصی من 
نیست، من نمی توانم، آن آقا متخصص 
ایشان بپرسید. ما طالب این  از  است، 
كرده ایــم یــا  تلقــی را بــرای مــردم ایجــاد 
كرده ایــم  عمــل  جــوری  یــک  خودمــان 
كــه مــردم انتظــار دارنــد ما همــه چیز را 
بدانیــم، نــه مــا باید به مردم بگوییم ما 
اواًل همه چیز را نمی دانیم، همه چیز را 
گاهی نقداً نمی دانیم، ممكن است من 
كردم، ولی االن  یک چیز را قباًل مطالعه 
حضــور ذهــن نــدارم یا اصــاًل نمی دانم. 
هیــچ اشــكالی هــم نــدارد. وقتــی مردم 
طلبــه  از  را  شــنیدن  نمی دانــم  انتظــار 
ندارنــد، طبیعتــًا مبلغ هــم در جاهایی 
را وصــل  بیــرون زده و اضافاتــی  كادر  از 

كه خود  بــه تنــه دینداری مردم می كند 
آینده می شود. در  اسباب خرافه سازی 

   این تغییر ذائقه مردم هم هزینه ای 
بـــپـــردازد،  را  آن  ــایــد  ب طــلــبــه  كــه  دارد 

درست است؟

بلــه، خیلــی هزینه ســنگینی اســت. اما 
گزیر باید  برای دینداری همان جامعه نا

پرداخت. را  آن 

   پس صف اول مــبــارزه با خرافه در 
جامعه ایران را روحانیون باید تشكیل 

بدهند؟ 

نهادهــای  را  اول  صــف  نظــرم  بــه  نــه، 
تشــكیل بدهنــد. شــاید  بایــد  آموزشــی 
واقع  در  بگویم،  كه  باشد  بهتر  این گونه 
باید یک جبهه  متشكل از نظام آموزشی 
عالــی،  آمــوزش  پــرورش،  و  آمــوزش 
حوزه هــای  البتــه  فرهنگــی  نهادهــای 
بایــد  جامعــه  دینــی  مبّلغیــن  و  علمیــه 
تشكیل شود. با این حال فكر نمی كنم 
كه آن  متولی اصلی روحانیت باشد؛ چرا
در  باید  كودكی  از  را  روحیه پرسش گری 
مدرســه بــه بچه هــا آمــوزش داد و البته 
حــوزه هــم بایــد طلبه هایشــان را نقاد و 

كند. تربیت  پرسش گر 
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تیــره  را  زیبــای آن هــا  یافتــه و چهــره ی 
است! ساخته 

  تعریف خرافه ی دینی

خرافــه ی دینی، واژه ی تكان دهنده ای  
تعریــف  آیــا  كــه  دانســت  بایــد  و  اســت 
دارد؟  فــرق  دینــی  خرافــه ی  بــا  خرافــه 
اعتقاد  و  ســخن  طباطبایی)ره(،  عالمه  
را  بــه علــت  بــدون دلیــل و غیرمســتنِد 
خرافه می داند. ایشان، پاره اى اقوال و 
كه مفسران در معناى  را  احتمال هایی 
ِیباِت1...« داده اند،   َلُكُم الّطَ

َ
ِحّل »الَیوُم اُ

خرافه گویی می داند و می نویسد: »این 
این هــا،  مثــل  دیگــر  وجــوه  و  وجــوه 
كــه مفســران داده انــد  احتماالتی ســت 
گفتن  یــا خرافه گویــی و بی دلیل ســخن 

است...2.« 
مــوارد  بازنمایــی  در  دینــی  خرافــه ی 
و  روشــن  بهتــر  آن،  عینــی  مصادیــق  و 
شناخته می شود؛ با این حال برای فهم 
با توجه به تعریف هاى یادشــده،  بهتر، 
این گونــه  را  دینــی  خرافــه ی  می تــوان 
اعتقاد،  گفتار،  رفتار،  نمود:  بازشناســی 
تجربــه ی  و  ایمــان  احــكام،  و  معــارف 
دینی ســت، بدون دلیل و علت، برهنه 
همچنیــن،  و  واقعیــت  و  حقیقــت  از 
بشــری  با خرد ســلیم  و منافی  معارض 
كه اثبات ناپذیر، غیرمســتند و متعارض 

كــردن خرافه از حقیقت،  زندگانــی، جدا
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 
راه  عوام فریبــان  و  شــیادان  دســت  بــه 

  مقدمه ای در رثای تهدید حقیقت

كه دین، وســیله ای  برای  طبیعی ســت 
بــرای نجــات  ابــزاری  انســان و  هدایــت 
بــرای  انبیــا،  تعالیــم  قطعــًا  آدمی ســت. 
حیــات معنــوی و عقالنــی آدمــی تعبیــر 
كــه حقیقــت  شــده اســت. ماننــد علــم 
ســاختن  درخشــان  بــرای  نوری ســت  و 

قلب حقیقت
شناخت عرصه های  ظهور خرافه در دین

 سید حسین همایون مصباح 
 پژوهشگر 
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و  ــاص  ــخـ اشـ ــا،  ــارهـ ــتـ رفـ روی دادهـــــــــا، 
شكل  ــه  بـ هــمــه  و  هــمــه  فـــرآیـــنـــدهـــا، 
فوق العاده  و  غیرعادی  خیلی  چیزهای 
درمی آیند. در دین داری غلوشده انسان 
افــراد  مــی شــود،  نشانده  خــدا  به جای 
نیروی زوال ناپذیر می یابند، خواسته ها 
و  دشــواری هــا  و  گرفتاری ها  نیازها،  و 
و  سحر  تعویذ،  با  جامعه  بحران های 
بنابراین  و...؛  می شوند  بــرآورده  جادو 
دین  بر  را  آسیب هایی  و  خطرها  غلو، 
این  را می زداید.  نموده و خلوصش  بار 

هستند: زیر  موارد  خطرها، 

1. تقدس بازدارنده

كه یكی سازنده   تقدس، دو معنی دارد 
تقــدس  بازدارنــده.  دیگــری  و  اســت 
نگه داشــتن  حرمــت  همانــا  ســازنده، 
اشــخاص، اندیشه ها، قوانین، ارزش ها 
كــه  بازدارنــده  تقــدس  در  اســت.  و... 
را  ارزیابــی  و  نقــد  بازاندیشــی،  جلــوی 
دیــن،  جملــه  از  چیــزی  هــر  می گیــرد، 
خدا، پیامبر، امامت و رهبری، عدالت، 
كوركورانه پذیرفته  آزادی و... به صورت 
این  كاوش در  و  راه استدالل  می شود، 
امور مسدود می گردد و همه اینها، فوق 
قــدرت و ظرفیــت فكری آدمیان معرفی 

می شوند. 
كــه چنیــن تقدســی، ماهیــت  پیداســت 
چــون  می ســازد؛  وارونــه  را  اســالم  دیــن 
آیــات قــرآن كریــم و ســیره ی پیامبــر بــزرگ 
گــواه  اســالم9 و پیشــوایان دیــن، همــه 
اســالم  كــه  واقعیت انــد  ایــن  بــر  روشــن 
دیــن اندیشــیدن، تفكــر و تعقــل، نقــد و 
گاهانه،  بازاندیشــی مســئوالنه، آزادانــه، آ
اســت  انســان مدارانه  و  آینده نگرانــه 

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

  دامنه و قلمرو خرافه های دینی

گســتره،  یادشــده، می تــوان  تعریــف  از   
دامنــه و الیه هــای دیــن و صورت هــای 
گرفتــار آفــت خرافــات  كــه  دیــن داری را 
كرد. البته شدت  می شــوند، شناسایی 
كاماًل طبیعی و روشن  و ضعف در آن ها، 
گنجایش  است و علتش نیز، به تفاوت 
هر الیه نسبت به پذیرش آسیب و آفت 
خرافــات برمی گــردد. قلمــرو و دامنــه ی 
گام اول،  خرافــه یــا خرافــات دینی را در 

این گونــه می توان توزیع نمود.
در  ســیره(  و  ســنت  )روایــات،  دیــن   .1

ساحت های:
اعتقادی؛  -  

 - شــعائر، مناســک و اعمال دینی؛
 - احــكام و قوانین دینی؛

 - معــارف دینی؛
 - ایمــان و تجربه ی دینی.

2. معرفــت و فهــم دینی، دایره ای بس 
تمامــی  فهــم  شــامل  و  دارد  گســترده 
آن،  بــر  افــزون  و  نام بــرده  ســاحت های 
اســالم  تاریخــی  تجربه هــای  تمامــی 

می شود.

  آسیب شناسی دین از محل خرافه

از یک سو  خطرهای خرافه های دینی، 
متوجه خود دین است و از سویی دیگر 
كاركرد دین در آن؛ به  متوجه جامعه و 
تعبیــر دیگــر این خطرهــا، یک بار جهت 
درونــی دارد و بــار دیگــر جهــت بیرونی. 
در ســویه ی درونــی، عمده تریــن خطــر 
از دین اســت و در  همانا خلوص زدایی 

سویه ی بیرونی و پیرامونی، خطر بزرگ 
ناتوان ســازی دین و دین داری ست.

  الف( خلوص زدایی 

یعنــی  خالصــه  به طــور  خلوص زدایــی، 
كــه  رفتــار و فعالیــت به معنــای عــام آن 
شــامل بــاور، معرفــت، ایمــان، احــكام، 
شــعائر، اعمال و... می گردد، با بینش، 
گرایــش و مقاصــد غیرالهی انجام شــود؛ 
كه  گردد  اما طوری برای دیگران وانمود 
الهی ســت  گرایش آن،  مقصد، بینش و 
و محــرک، مدبــر و مولــد آن هــا خداونــد 

است. بوده 
و  عامــل  رفتــار  در  هــم  خلوص زدایــی 
كنش گــر دینــی نمــود می یابــد و هــم در 
احادیث و سیره ی  از  )برخی  متن دین 
كــه حامــل  مجعــول از پیشــوایان دیــن 
به صــورت  و  هســتند  خرافــی  مســائل 
مكتــوب درآمــده و بخشــی از متن دین 

می سازند(. را 
خلوص زدایی از دین، آفت مهلكی ست 
گــون ذیــل را پیــش  گونا كــه خطرهــای 

می آورد:

- غلو 

از خطرهای برآمده از خرافه های دینی، 
گسترش »غلو« است.  همانا پیدایش و 
مصداق هــای  از  یكــی  می توانــد  غلــو، 
خرافه ی دینی باشد؛ چون روشن است 
كــه دیــن داری غلوآمیــز، تنها در صورتی 
كه خردورزی  در جامعه اشاعه می بابد 
گــردد و  كم فــروغ یــا بی فــروغ  در دیــن، 
خرافه ها، مهم ترین منبع تأمین چنین 

بی فروغی اند. 
ــور،  ــ امـ ــایـــی،  فـــضـ ــن  ــی ــن چ در  طـــبـــعـــًا 
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دیگر.  جریان های 
التقاط منفی، بدعت و آراستن دین به 
از  بیگانه است.  آن  با  كه  عناصری ست 
این كه این التقاط منفی چگونه در دین 
عمل می كند، می گذریم و تنها ذكر این 
كــه رابطــه و تعامل  نكتــه ضروری ســت 
التقاط منفی و بدعت با خرافات دینی، 
تعامل و رابطه ی دیالكتیكی ست؛ یعنی 
موجــب  منفــی  التقــاط  ســوی  یــک  از 
پیدایــش خرافه هــای دینــی می شــود و 
بســتر  از ســوی دیگر، خرافه های دینی 
و  منفــی  التقــاط  گســترش  و  رویــش 
بدعــت را فراهــم مــی آورد؛ اما هر دو، در 
از دین مشترک هستند.  خلوص زدایی 
پــاره ای از نهضت هــای نویــن مذهبی و 
كه در  جریان هــای معنویت گرای جدید 
غــرب، آمریــكای التین، شــرق و جنوب 
پدید  ایران  در  و حتی  آسیا، هند  شرق 
نیز سوسیال اسالمی، اسالم  و  آمده اند 
اســالمی،  گزیستانسیالیســم  ا علمــی، 
كاپیتال،  ســرمایه داری اســالم یا اســالم 
فرقــان، منافقیــن و... بازنمود این نوع 

هستند. التقاط 

و بــر همیــن اســاس از افــراد، جامعه هــا و 
ملت هایــی كــه از گذشــته و حــال خویــش 
تبعیــت و تقلیــد كوركورانــه و غیرمنتقدانه 
دارند، ابراز دوری و ناخوشایندی می كند.

2. اباحی گری و شریعت ستیزی

غلــو  پی آمدهــای  دیگــر  از  هــم  ایــن 
كــه به ایــن نتیجه  اســت. البتــه غلــوی 
در  غلــو  از  برآمــده  بیشــتر  می انجامــد، 
عرصه ی اعتقادی - معرفتی و ســاحت 
كــه  تجربــی دیــن اســت. بدیــن معنــی 
معرفــت بــه دیــن یــا محبــت، معرفت و 
اعتقــاد افراطــی بــه پــاره ای از آموزه هــا، 
را  دینــی  شــخصیت های  و  ارزش هــا 
كافــی و بســنده در هدایــت و راهبــردن 
بــه ســوی مقاصد مطلــوب بدانیم و در 
دیــن داری، دنبــال چیــزی بیــش از آن 
نباشــیم. ره یافــت چنیــن ذهنیتــی، به 
اعمــال، شــعائر  از  و رهایــی  بی توجهــی 
و احــكام دیــن، یعنی ســاحت شــریعت 
می انجامــد. در دوران امامــان: نیــز، 
كــه معرفــت بــه اهل  گروه هایــی بودنــد 
كفایت از  بیــت، به ویــژه امــام علی7 را 

روزه، نمــاز، حــج و... می دانســتند و بــر 
كه حضرت، در ابرها مأوا  این باور بودند 
داشته و با باد پرواز می كند. آنان برخی 
كارهای حرام را روا و جایز دانسته، بلكه 
فراتــر رفتــه و انجام شــان را از مصادیــق 
تواضــع بــرای خداونــد و آزادی از جبر و 

می خواندند.  فشار 

3. تحریف در ساحت عملی دین

غلــو و زیــاده روی در ایــن ُبعــد از دیــن، 
سبب می شود كه سیمای دین به صورت 

وارونه و غیرواقعی نمایانده شــود.

هدف های  فــرامــوشــی  و  بی توجهی   -
عالی و اصولی دین

در  خلوص زدایــی  كــه  خطــری  دومیــن 
بــه وجــود مــی آورد، »بی توجهــی  دیــن 
و  عالــی  هدف هــای  و  فراموش كــردن 
اصولی ســت. خطر و آســیب ظاهرگرایی 
دین،ی بســی بیشــتر از بی دینی ســت؛ 
از ایــن رو نگرایــی پیامبــر9 از آینده ی 
جامعــه ی اســالمی، بیشــتر از ناحیــه ی 
گروه ها و  كاران و منافقــان اســت، تا  ریــا
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بــرای  دیــن  از  بــزاری  ا اســتفاده ی 
اغفــال مــردم و هزینه نمــودن آن بــرای 

دنیوی. بهره وری های 
علما و اندیشــمندان دردآشــنا، بیدار و 
دین شــناس شیعه، خطرهای یادشده 
را بدان  را به خوبی درک نموده و مردم 

داده اند3. توجه 

  نتیجه

 خرافــات دینــی، نه تنهــا نفــس دیــن را 
كارویژه هــای  از  را  و آن  نابــود می ســازد 
اصلــی و ســازنده اش بازمــی دارد، بلكــه 
و  انســانی  جامعــه ی  همــه ی  از  بیشــتر 
تكامــل  شــكوفایی،  تعالــی،  از  را  دینــی 
نگه مــی دارد.  بیگانــه  و  اســتقالل دور  و 
كاركرد دین از »َیهدی ِبِه  كه  این جاست 
« دگر می شود؛  َكثیراً ِبِه   

ُ
« به »ُیِضّل َكثیراً

و  حفــظ  رســالت،  مهم تریــن  بنابرایــن 
پاالیــش دیــن از خرافــات اســت تــا این 
ِبــِه  پیــام و خواســت خداونــد »َیهــدی 
َو  ــالِم  الّسَ ُســُبل  ِرضواَنــُه  بــَع 

َ
اّت َمــِن  اهلُل 

ُلماِت إَلی الّنوِر ِبإذِنِه 
ُ

ُیخِرُجُهــم ِمــَن الّظ
َو َیهدیِهــم إلــی ِصــراٍط ُمســَتقیٍم4« بــه 

گردد. حقیقــت بپیوندد و نهادینه 

پی نوشت ها

1. مائده،  5.

2. طباطبایی، سیدمحمدحسین؛ المیزان، 

ج 13، ص 287، ترجمه ی موسوى همدانی، 

قم: انتشارات اسالمی. 

خرافه زدایـی  در  شـیعه  عالمـان  »نقـش   .3

و  پاییـز  تاریـخ معاصـر«، مجلـه ی حـوزه،  در 

زمستان 1388، ش 153 و 154.

4. مائده، 16.

كارآمدی دین ب( ناتوان سازی و نا

از دیگر پی آمدهای سهمگین و سنگین 
خرافه هــای دینــی، خنثی كردن توانایی 
كارآمدی دین و دین داری در حیات  و 
مدعــی  و  دنبــال  اســالم  انسانی ســت. 
تدبیــر حیــات دنیــوی و اخــروی انســان 
كــه آبادانــی و صــالح  اســت؛ به گونــه ای 
گــردد.  آدمــی در هــر دو مرحلــه تأمیــن 
دیــن،  قابلیت هــای  ایــن  عملی شــدن 
كــه مســئولیت،  بــود  هنگامــی خواهــد 
عدالت، آزادی، اخالق، قانون و حقوق 
مؤلفه هــای  درهم تنیــده ،  به صــورت 
اساسی جامعه و عناصر تعیین كننده ی 
تعامل و مناســبات انســانی - اجتماعی 
بوده باشــند. ره یافت خرافات دینی در 
كارآمــدی  و  توانایــی  بیرونــی،  ســاحت 
دین را در فرآیند دین داری و دین ورزی 
تهدید نموده و از آن می ستاند. اینک به 
تحلیل سازوكار این خطرها می پردازیم.

گاری درونی - ناهماهنگی و ناساز

خرافه هــای دینــی، موجب بهم خوردن 
در  ونــی  در هماهنگــی  و  ســازگاری 
كه  دیــن داری می شــود. بــه این ترتیب 
یــک ســو دیــن اســالم مدعــی آزادی  از 
بــه خــرد  احتــرام  و  اعتمــاد  مســئوالنه، 
از  و  اســت  نقــد  و  واقع بینــی  انســانی، 
سوی دیگر، پاره ای از خرافه های دینی، 
به طــور دقیــق در نقطــه ی مقابــل ایــن 
مدعیات قرار می گیرند و عمل می كنند؛ 
یعنی همه ی آنچه را دین ادعا می كند، 
دســت كم،  یــا  می بــرد  بیــن  از  و  منــع 
عملی شــدن  فــراروی  بازدارنده هایــی 

می آورد.  پدید  آن ها 

و  نواندیشی  كشیدن  بن بست   بــه   -
نوفهمی از دین

نظــری،  و  تئوریــک  حیــث  از  خرافه هــا 
را  دیــن  نوفهمــی  و  نواندیشــی  فرآینــد 
بــه بن بســت می كشــانند و زمینه هــای 
بیگانه ســازی و دورنگه داشــتن دیــن از 
اجتماعــی،  واقعیت هــای  بــا  دادوســتد 
فراهــم  را  و...  اقتصــادی  سیاســی، 
نتواند  این گونه، دین داری  تا  می آورند؛ 
تعالــی روحــی و تكامــل معنــوی افراد را 
تأمین نموده و نه تنها در سیر پیشرفت 
عملــی  و  علمــی  توســعه ی  آبادانــی،  و 
عدالــت  از  حمایــت  و  تأمیــن  جامعــه، 
انســانی  آزادی  و  اخــالق  اجتماعــی، 
چونــان  بلكــه  باشــد،  نداشــته  ســهمی 
عامل بازدارنده نیز عمل نماید. درواقع 
و  ناتوانــی  از  روشــن  بازنمــود  امــر،  ایــن 
كارآمــدی دیــن و دگرشــدن آن به امر  نا

نپذیرفتنی، خیال و غیرعلمی ســت.

- رواج سحر و جادو

پی آمدهــای  و  خطرهــا  از  دیگــر  یكــی   
گســترش و  ویرانگــر خرافه هــای دینــی، 
كمترین آثار  كه  زایش سحر و جادوست 

آن، موارد زیر اســت:
كشیدن نیروی خرد انسانی در  به زنجیر 
تمامــی ســاحت های زندگی، به ویژه در 

ســاحت دین و اندیشه ی دینی.
واقع نگــری  و  واقع بینــی  بی فروغ شــدن 
كــه برونــداد  در اندیشــه و عمــل دینــی 
و  )دیــن داران  دیــن  بازمانــدِن  آن، 
هم پــای  حركــت  از  دینــی(  جامعــه ی 
و  مثبــت  دگرشــدن های  و  تحــوالت  بــا 
و  حقایــق  وارونه شــدن  نیــز  و  ســازنده 

شخصیت سازی هاست.
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نماید. بیان 

  راهكارهای مقابله با خرافات

اعــراب قبــل از این كه اســالم را بپذیرند 
انجــام  را  اعمالــی  شــوند،  مســلمان  و 
كــه برگرفتــه از وهم، خیال و  می دادنــد 
كوركورانه از پدران و اجدادشان  پیروی 
كامــل و  بــود. اســالم در جایــگاه دینــی 
بــا تمــام خرافــات عصــر  الهــی،  مكتبــی 

 چگونه می توان در برابر خرافه گرایی 
مهلک  درد  ــــن  ای درمـــــان  ایـــســـتـــاد؟ 

چیست؟ 

برگرفتــه  اســطوره ای  و  افســانه  خرافــه، 
كه منشــأ  از جهل، وهم و خیال اســت 
گذشته چون  اصلی آن جهل است. در 
كم بود، بیشــتر عقاید  بر عقل حا جهل 
خرافه پرســتی  و  خرافه بــاوری  مــردم، 
نفــوذ  هــم  دینــی  منابــع  در  كــه  بــوده 

كریم و  كــرده اســت. به ایــن دلیل قرآن 
كرم9، با این خرافات آمیخته  پیامبر ا
كرده و به بشریت  بر وهم و خیال مقابله 
كــه باید چــه چیزهایی  نشــان داده انــد 
از چــه چیزهایــی  و  را حقیقــت بداننــد 
برحذر باشــند. نگارنده در صدد است، 
در  این موضوع  تبیین  و  بررســی  ضمن 
كریم و روایات، راهكارهای مقابله  قرآن 
اســالمی  روایات  از دیدگاه  را  با خرافات 

آن سوی غبار
راهکارهای مقابله با خرافات از دیدگاه روایات اسالمی  

 علی احمد ناصح 
گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم   دانشیار 
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كند و هركس چنین نكند، لعنت  آشكار 
خــدا بر او باد!7«

بنابراین اهمیت تبلیغ دین و چگونگی 
بیان معارف اســالم، روشن و وظیفه ی 
بسیار حساس سخن گویان، نویسندگان 
و مبلغــان دینــی و نقــش خطیــر آن هــا 
كــه به راحتــی و بــدون  آشــكار می شــود 
بــا ســلیقه ها و برداشــت های  بررســی و 
به نــام  نمی تــوان  صنفــی،  و  شــخصی 
ناب  حقیقت  و  زد  حرف  دین  و  اســالم 
كرد. تبلیغ و معرفی اسالم  آن را معرفی 
كه  را بایــد از عالمــان و بزرگانــی آموخت 
كرده  به وظیفه ی خود به درستی عمل 
گرفتار حیله ها  باشند؛ در غیر این صورت 
و فریب های ســودجویان می شــود؛ زیرا 
فرصت طلبــان، از موقعیــت ممتاز دین 
از همین طریق،  میان مردم باخبرند و 
كه غالبًا  برای سوء استفاده بهره می برند 
برای رسیدن به مطامع مادی و دنیایی 
و  لباس دین ظاهر می شــوند  در  خود، 
بــا افتــرا بــر خداونــد، پیامبــر و امامــان، 
اقــدام بــه انحــراف در دیــن نموده و به 
خواســته های شیطانی خود می رسند. 
شــاهد این ســخن، رواج بســیار افترا بر 
پیامبر9، به ویژه در سال های آخر عمر 
كه می فرماید: »دروغ گویی  ایشان است 
بر من بسیار شده و بیشتر نیز می شود. 
هركــس بــه عمد بر من دروغ ببندد، در 
شــما  به  كه  آن گاه  می گیرد.  جای  آتش 
كتــاب خــدا و  حدیثــی رســید، آن را بــر 
كنید؛ پس حدیثی را  ســنت من عرضه 
كتاب خدا و سنت من موافق بود،  كه با 

از  را  افــكار و عقایــد خرافــی  جاهلیــت و 
كوچک و بزرگ  كن و  نابود  میان مردم 
كه همان دعوت به تفكر  سنن اسالم را 

كن4.« و تعقل اســت، احیا 
پــس یكــی از وظایــف مهــم ُمبلغ دین، 
و  جعلــی  امــور  و  خرافــات  بــا  مبــارزه 
ســاختگی و همچنیــن بیــان فرق میان 
خرافــه و واقعیــت اســت، تــا مردم دین 
بــدان  كامــل بیابنــد و  خــدا را جامــع و 
كنند. عاِلم برخالف عابد، نگهبان  عمل 
و مرزبــان دیــن اســت و از انحرافــات در 
همان طــور  می كنــد.  جلوگیــری  دیــن 
كــه در روایــات آمــده، او بــه نجات خود 
گاه  بسنده نمی كند؛ بلكه دیگران را نیز آ
گروه  كه از ناحیه سه  می كند و خطری را 
غالیــان، اهــل باطل و نادانان به وجود 

می سازد. برطرف  می آید، 
از  نســلی  هــر  »در  فرمــود:  پیامبــر9 
امــت مــن، عادلــی از اهــل بیتــم وجــود 
و  غالیــان  تحریــف  از  را  دیــن  كــه  دارد 
ادعاهــای دروغ اهــل باطــل و تأویــل و 
تفسیر ناروای جاهالن پاس می دارد5.« 
پیامبــر9  از  نقــل  بــه  صــادق7  امــام 
را  دیــن  ایــن  حفــظ  »بــار  می فرمایــد: 
در هــر قــرن، مردمــان عادلــی بــر دوش 
كــه تأویل های باطل اندیشــان و  دارنــد 
گزاف كاران و برساخته های  تحریف های 
می كننــد؛  نابــود  و  دور  آن  از  را  نادانــان 
كوره، پلیدی و ناخالصی  كه  همان گونه 

آهــن را از آن دور می كند6.«
گــر عالــم بــه وظیفــه ی خویــش عمــل  ا
نكنــد، مــورد لعن خداوند قرار می گیرد؛ 
كرم9 روایت شــده  چنانچه از رســول ا
كه فرمود: »چون بدعت ها در امت من 
را  كه علم خود  آید، بر عالم است  پدید 

كــه مبتنــی بــر وهم  جاهلیــت و امــوری 
كرد و به جای آن،  و خیــال بــود، مبارزه 
كــه مبتنی بر عقل و  امــوری را بنــا نهــاد 
یقیــن بــود. در ایــن بخــش راهكارهــای 
مقابلــه بــا ایــن عقایــد واهــی بــا تكیه بر 

می شود. بیان  روایات 

1. تفكر و خردورزی

بر این مســئله اهتمام  روایات اســالمی 
زیــادی داشــته و مســلمانان را بــه تفكر 
كرده انــد. در ذیــل  و خــردورزی دعــوت 
بیــان  بــاره  ایــن  در  روایــات  از  برخــی 

می شود.
»هیــچ  می فرمایــد:  اســالم9  پیامبــر 
اندیشــه كردن نیســت1.«  از  برتر  عبادتی 
ایشــان عقــل را بهتریــن آفریــده ی خــدا 
دانســته، می فرمایــد: »خداونــد چیــزی 
را بهتــر از عقــل، میــان بنــدگان خویش 
همچنیــن  اســت.«  نكــرده  قســمت 
نیــز  بیندیشــید2.«  »زیــاد  می فرمایــد: 
خردمنــد  كــه  »كســی  اســت:  فرمــوده 

ندارد3.« دین  نیست، 
مبارزه ی  بر  روشــنی  روایات، دلیل  این 
آن حضــرت بــا خرافات اســت؛ بنابراین 
پیامبــر9 از انســان ها می خواهــد تا در 
از آســیب اوهام و خرافات در  پرتو فكر، 

بمانند. امان 

2. دعوت علما به نگهبانی و مرزبانی 
از دین و مقابله با خرافات

و  خرافــات  موهــوم،  عقایــد  بــا  مبــارزه 
رسوم جاهلی نزد آن حضرت، از چنان 
كه وقتی »معاذ  اهمیتــی برخــوردار بــود 
بــن جبــل« را بــه یمــن اعــزام نمــود، به 
آثــار  او چنیــن دســتور داد: »ای معــاذ! 
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شــاید  ناتوانی ســت.  و  سســتی  یــأس، 
كــه در روایــات  بــه همیــن دلیــل اســت 
اســالمی، از فال بد به شــدت نهی و به 
فال نیک ســفارش فراوان شــده است! 
قــرن هشــتم  از نویســندگان  »دمیــری« 
قمــری، در یكــی از نوشــته های خود به 
كــرده و می گوید:  همیــن مطلــب اشــاره 
»این كــه پیامبــر9 فال نیک را دوســت 
كه انسان هرگاه  می داشت، برای آن بود 
راه  در  باشد،  پروردگار  به فضل  امیدوار 
گام برمی دارد و وقتی امید خود را  خیر 
كند، در راه شر خواهد  از پروردگار قطع 
افتــاد و فــال بد زدن، مایه ی ســوء ظن 
و موجــب انتظــار بال و بدبختی كشــیدن 
كرم9 نقل شــده  اســت14.«  از پیامبر ا
اســت: »كارهــا را بــه فــال نیــک بگیریــد 

)و امیدوار باشــید( تا به آن برســید15.«
كــه عــرب جاهلــی آن را »تطیــر  فــال بــد 
كریــم  یــا طیــره« می نامیدنــد، در قــرآن 
مذمت شده و روایات اسالمی نیز، این 
برای مثال  را مذموم شــمرده اند؛  عمل 
كرم9 روایت شده  در روایتی از پیامبر ا
كه فرمود: »فال بد زدن، نوعی شرک به 
گر فال بد  خداســت16.« طبــق روایــات ا
اثری داشته باشد، همان اثر روانی ست؛ 
چنانچــه امــام صادق7 فرمــود: »فال 
كه آن  اندازه است  به همان  اثرش  بد، 
گــر آن را ســبک بگیــری  را می پذیــری؛ ا
گــر محكــم بگیری پراثر خواهد  كم اثــر و ا
اثری  اعتنا نكنی، هیچ  آن  به  گر  ا و  بود 

داشت17.« نخواهد 

5. مستندگویی

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

كه با  بپذیریــد و آن حدیــث را نپذیریــد 
كتاب خدا و سنت من مخالف است8.«

ــان تــوســط  ــ 3. شــنــاخــت عــلــل و درمـ
معلول صحیح

عده ای از اعراب بیابانی، عادت داشتند 
آویزه ی جادویی و قالده ها، بیماران  با 
بــا ایــن  كننــد. اســالم  خــود را معالجــه 
كرد.  خرافه هــا از ُطــُرق مختلفــی مبارزه 
در ذیــل بــه نمونه هایــی از مبارزه هــای 
ایــن خرافه هــا  بــا  امامــان:  و  پیامبــر 

می شود. اشاره 
كرم9 شرف یاب  گروهی خدمت رسول ا
گیاهــان و  بــا  شــدند و دربــاره ی مــداوا 
داروهــای طبــی پرســیدند. آن حضرت 
كــه  اســت  الزم  بیمــار  هــر  »بــر  فرمــود: 
ســراغ دارو رود؛ زیــرا خداونــد هر دردی 
قــرار داده  بــرای آن  نیــز  را آفریــده، دارو 

است9.«
وقتــی »ســعد بــن ابی وقــاص« بیمــاری 
كه باید  گرفــت، پیامبــر9 فرمود  قلبــی 
ثقیف  كلده، طبیب معروف  نزد حارث 
را  او  حضــرت،  آن  خــود  ســپس  برویــد؛ 
كرد10. بــه داروی مخصوصی راهنمایی 

فاقــد  كــه  جادویــی  آویزه هــای  دربــاره 
هرگونــه آثارنــد نیــز، روایاتــی وارد شــده 

است:
گلــودرد  دچــار  فرزنــدش  كــه  مــردی   -
شــده بــود، بــا آویزه هــای جادویی وارد 
محضــر پیامبــر9 شــد. حضرت فرمود: 
آویزه هــای  ایــن  بــا  را  خــود  »فرزنــدان 

در  اســت  الزم  نترســانید.  جادویــی 
ایــن بیمــاری از عصــاره ی عــود هنــدی 

كنید11.« استفاده 
- امــام صــادق7 فرمــود: »بســیاری از 
بازوبندها و آویزه ها، شــرک هستند12.«

این گونــه  بــا  كــرم9  ا پیامبــر  مبــارزه ی 
ایشــان  رســالت  دوران  بــه  خرافــات، 
در  حضــرت  بلكــه  نمی شــود؛  محــدود 
نشــان  را  خــود  مخالفــت  نیــز،  كودكــی 
در   9 محمــد حضــرت  اســت.  داده 
چهارسالگی زیر نظر دایه و مادر رضاعی 
خــود »حلیمــه« زندگــی می كــرد. روزی 
كــه همراه بــرادران  از حلیمــه خواســت 
این كــه  بــرای  بــرود. حلیمــه  بــه صحــرا 
نزننــد،  صدمــه  او  بــه  صحــرا  دیوهــای 
گرفتــه  كــه در نــخ قــرار  مهــره ای یمانــی 
گردن ایشان آویخت. آن حضرت  بود، بر 
حلیمــه  بــه  و  درآورد  گــردن  از  را  مهــره 
بــاش. خــدای  آرام  گفــت: »مادرجــان! 
كــه پیوســته بــا من اســت، نگه دار  مــن 

است13.« من 

4. دوری از تلقین بد

كه روایات برای  یكی دیگر از راهكارهایی 
مقابله با خرافات به آن اشاره می كنند، 
از تلقین بد است. تلقین نه تنها  دوری 
بــر شــخص زنــده اثــر می كنــد، بلكــه بــر 
ایــن رو  از  اثــر دارد؛  شــخص مــرده هــم 
هنگام دفن مرده، به او تلقین می كنند. 
گرچــه اثــر طبیعــی و واقعی  البتــه تفــأل 
نــدارد، بــدون تردید می توانــد اثر روانی 

باشد. داشته 
امیــدواری،  مایــه ی  غالبــًا  نیــک،  فــال 
كمكــی برای رســیدن  حركــت، تــالش و 
موجــب  بــد،  فــال  اســت.  پیــروزی  بــه 
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دارالحدیث. 

اختیـار  عمر)بی تـا(؛  بـن  محمـد  كشـی،   .6

معرفة الرجال، ج 1، ص 10، ترجمه ی مهدى 

رجایی، قم: مؤسسه ی آل البیت. 

7. كلینی، همان، ج 1، ص 54.

8. مجلسی، همان، ج 2، ص 225.

9. سبحانی، همان، ص 24.

10. ناصف، منصورعلی)1935(؛ التاج ال ج ام ع  

ل الص ول  فی  اح ادیث  ال رس ول ، ج 3، ص 179، 

قاهره: عیسی البابی الحلبی.

11. همان.

12. قمی، عباس)1416ق(؛ سفینۀ البحار، ج 

3، ص 400، قم: داراالسوه.

13. مجلسی؛ همان، ج 15، ص 392.

14. مكارم شـیرازی، ناصر)1377ش(؛ تفسـیر 

دارالكتـب  تهـران:   ،319 ص   ،6 ج  نمونـه، 

االسالمیه. 

15. مكارم، همان، ج 6، ص 317.

ســیــدمــحــمــدحــســیــن  طـــبـــاطـــبـــایـــی،   .16

 ،128 ص   ،19 ج  الـــمـــیـــزان،  )1374ش(؛ 

ترجمه ی محمدباقر موسوی همدانی، قم: 

دفتر انتشارات اسالمی.

17.  بیستونی، محمد)1385(؛ خرافات سحر 

و جادوگری، صص 81 و 82، قم: بیان جوان. 

گفتار،  18.  مطهـری، مرتضی)1381(؛ بیسـت 

ص 381، تهران: انتشارات صدرا، چاپ دوم.

19. كلینی، همان، ج 1، ص 70.

20. همان.

21. نساء، آیه ی 59.

و  تأیید  كه مورد  پذیرفت  را  باید عملی 
كریم و احادیث باشد و  مستند به قرآن 
مانند خرافات دوری  اموری  پذیرش  از 
كــه مبتنــی بر وهم و خیال و بدون  كــرد 

ع است. اســتناد به شر

  نتیجه

و  مفیــد  آموزه هــای  اســالمی،  روایــت 
مؤثــری بــرای مقابلــه بــا خرافات تبیین 
نموده اند، از جمله آنها عبارتند از: تفكر 
و خردورزی، دعا و ذكر، دعوت علما به 
مرزبانی از دین، شناخت علل و درمان 
توســط معلول صحیح، دوری از تلقین 
بــه  كــردن  تــوكل  و  مســتند گویی،  بــد، 
خداونــد متعــال. عالوه بر این راهكارها 
كــه در ایــن مقــال ذكــر 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 پایه ای با خراات باشد.

   پی نوشت ها

قصـار  كلمـات  ابوالقاسـم)بی تا(؛  پاینـده،   .1

كرم )نهج الفصاحه(، ص590، تهران:  رسـول ا

انتشارات دنیای دانش. 

 ،12 ص   ،1 ج  الكافـی،  كلینـی)1401ق(؛   .2

كبـر غفـاری، بیـروت:  تصحیـح و تعلیـق: علی ا

دارالصعب، دارالتعارف، چاپ چهارم. 

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

كتاب فروشی اسالمیه. 160، تهران: 

فرازهایـی  جعفـر)1377ش(؛  سـبحانی،   .4

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

چاپ دهم. 

 ،1 ج  كمال الدیـن،  ابن بابویه)بی تـا(؛   .5

قـم:  پهلـوان،  منصـور  ترجمـه ی   ،420 ص 

كرد. انسان نباید  و مورد اعتماد مراجعه 
هیــچ موضوعــی را بــدون داشــتن دلیل 
كافــی و ســند و مــدرک معتبــر بپذیــرد. 
می گویــد:  بــاره  ایــن  در  »ابوعلی ســینا« 
كرده بدون دلیل، هرچه  »هركس عادت 
از  كنــد،  قبــول  می شــود،  گفتــه  او  بــه 
ج شده و نمی توان  فطرت انسانیت خار

نام انســان را بر او نهاد18.«
در ایــن بــاره روایــات فراوانی وارد شــده 
كه در نوشتار حاضر به بیان چند نمونه 

می شود:  بسنده 
كــه  شــده  روایــت  كــرم9  ا رســول  از   -
عمــل،  بــدون  گفتــاری  »هیــچ  فرمــود: 
گفتار  ارزش واقعی خود را ندارد و هیچ 
گفتار و عمل  و عملی بدون نیت و هیچ 
ندارد؛ مگر  را  واقعی خود  ارزش  نیتی  و 
آن كه با ســنت مطابقت داشــته باشد و 

گردد19.«  بــر آن منطبق 
- امام سجاد7 فرمود: »بافضیلت ترین 
كه  اعمال نزد خداوند یكتا، عملی ست 
گرچــه آن عمل  بــر طبق ســنت باشــد؛ ا

باشد20.« كم 
كریــم هم در ایــن باره می فرماید:  قــرآن 
َمُنوا أطیُعوا اهلَل َو أطیُعوا 

َ
ذیَن آ

َ
َها اّل ّیُ

َ
»یا أ

َتناَزْعُتْم  َفإْن  ِمْنُكْم  ْمِر 
ْ

ال ُاوِلی  َو  ُسوَل  الّرَ
ُســوِل إْن  وُه إَلــی اهلِل َو الّرَ

ُ
فــی َشــْیٍء َفــُرّد

ِخِر ذاِلَک 
ْ

ُكْنُتــْم ُتْؤِمُنــوَن ِبــاهلِل َو اْلَیْوِم ال
كــه  كســانی  َخْیــٌر َو أْحَســُن َتأویــاًل21؛ اى 
كنید  ایمــان آورده ایــد! از خــدا اطاعــت 
فرمــان  خویــش  اولواالمــر  و  رســول  از  و 
كردید،  بریــد و چــون در امــرى اختالف 
گــر بــه خــدا و روز قیامت ایمان دارید،  ا
كنیــد. در این  بــه خــدا و پیامبــر رجــوع 
خیر شماست و سرانجامی بهتر دارد.«
این آیه و روایات مذكور نشان می دهد، 
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از  از حركت فكریه سرباززد و پس  و  شد 
كرده، جمیع خرافات و  آن حمل بر مثل 
كرد و این موجب  اوهام را قبول خواهد 
افتد و  كماالت حقه دور  از  كه  می شود 
كوان بر او پوشیده بماند؛ بلكه  حقایق ا
خود  عمر  جمیع  كه  شد  خواهد  سبب 
را به اوهام، وحشت، دهشت، خوف و 
بیم بگذراند و از حركت طیور و جنبش 
سیاح  هبوب  از  و  افتد  لــرزه  در  بهایم 
مضطرب  بــرق  درخشش  و  رعــد  آواز  و 
باعث  تأسف بار  آثار  همین  و  گردد4...« 
شده تا علمای بسیاری در برابر خرافاتی 
در  ــن داری  دیـ و  دیــن  زمینه ی  در  كه 
دیروزها  از  یافت،  ظهور  و  بروز  جامعه 
كه  به نحوی  و  بپاخیزند  امروزها  به  تا 
حكم  ــــن داران  دی جامعه ی  مصلحت 
اشــاعــه ی  بــرابــر  در  مــی كــنــد،  و  مــی كــرد 

بایستند. خرافه 

كب كوا   سیدمرتضی و خرافه ی تأثیر 

»سیدمرتضی« از عالمان به نام امامیه در 
قرن پنجم، در زمره ی دانشمندانی ست 
آنان بسیار  آثار  كه جنبه ی عقالنیت در 
عقالنیــت،  قــوت  همیــن  و  بــوده  قــوی 
نقــش بســزایی در مخالفــت جدی وی 

  مقدمه

اساســًا رســالت عالمــان دینــی، پاالیش 
و اساطیر است  از غبار خرافات  مذهب 
كه امامان شیعی  و این وظیفه ای ست 
عالمــان  گی هــای  ویژ و  خصلت هــا  از 
دینــی راســتین، بــه حســاب آورده انــد. 
امــام صــادق7 فرموده انــد: »َفإّنَ فینا 
َینَفوَن  َعُدواًل  َخَلٍف  ُكّلِ  الَبْیِت فی  أهَل 
َعنُه َتحریِف الغالیَن َو اْنِتحاَل الُمبِطلیَن 
َو َتأویَل الجاِهلین1؛ از امامان اهل بیت 
عالی قدری  عالمان دینی  در هر نسلی، 
غالیــان،  تحریــف  از  كــه  دارنــد  وجــود 
و  باطل گویان  گزافه گویی  و  غلط اندازی 
تأویل جاهالن از ساحت دین جلوگیری 
می كننــد.«  نظیــر چنین خرافات زدایی 
از دامــن مذهــب، بــه دســت مصلحــان 
دینــی در طــول زمان، بســیار به چشــم 

می خورد.

  پیامدهای خرافه

علمــای اســالم در طــول تاریخ، همواره 
تالش داشته اند تا با ارائه ی پیامدهای 
كلی و چه  به صورت  خرافه گرایی - چه 
 - خــاص  مــوردی  در  جزئــی  به صــورت 

گاه ســازند.  جامعــه را از خطرهــای آن آ
بــرای نمونــه »آیــت اهلل جــوادی آملی«، 
برای  خطر خرافه ها و ظاهرگرایی دینی 
كــه  می دانــد  جــدی  چنــان  را  جامعــه 
گــر دیــن از اوهام و  هشــدار می دهــد: »ا
خرافات آزاد شد و از چنگال دین داری 
صــوری رهایــی یافــت، می توانــد عامــل 

باشد2.« جامعه  آزادی 
»عالمه محمدتقی جعفری« هم، نسبت 
می نویســد:  خرافــات  دیگــر  پیامــد  بــه 
»این كــه خرافــات مــردود اســت و نباید 
برای آن است  به خرافات نزدیک شد، 
كــه هیــچ خرافه ای نیســت، مگر این كه 
نقــض  را  مســلمی  قوانیــن  یــا  قانــون 

می كند3.«
هـــمـــچـــون  ــی  ــ ــ ــه دارانـ ــ ــ ــدغـ ــ ــ دغـ ــتــــی  حــ
هم،  ــادی«  اســدآب »سیدجمال الدین 
می نویسد:  خرافه  پیامدهای  دربـــاره 
كثیف  حجابی ست  خرافی،  »عقیده ی 
كه علی الدوام حایل می شود در میانه ی 
حقیقت  میانه ی  و  عقیده  آن  صاحب 
كشف  از  بـــازمـــی دارد  را  او  و  واقـــع  و 
نفس االمر، بلكه چون عقیده ای خرافی 
حاصل  وقوف  را  او  عقل  دارد،  قبول  را 

 محسن صابری 
 طلبه ی سطح دو حوزه ی علمیه 

ڪام حائل
گفتاری از حضور علام 

در باب مبارزه با اقسامی از خرافه 
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بــا خرافــات داشــته اســت. بــرای نمونه 
تأثیــر  هرگونــه  به صراحــت  ســیدمرتضی 
ایــام  نـــحس  ک و ســعد و  كــب، افــال كوا
كرده  را رد  در ســعادت و شــقاوت بشــر 
و نه تنهــا اعتقــادی  بــه  آنچــه منجمــان  
گفتار  گفته اند، ندارد بلكه  در ایــن بــاره 
فاقــد  خصــوص  ایــن  در  نیــز  را  ایشـــان 
مبنــا و حقیقــت  می دانــد؛ زیــرا بــه نظــر 
ایام   و نحس  به سعد  گر منجمان  ا وی 
گـــاه  بودنـــد  و پـیش از وقوع حوادث از  آ
آن اطالع می داشــتند، باید هیچ گاه بال 
یــا مصیبتی بدیشــان نمی رســید، حال 
نیســت5. وی همچنیــن  آن كــه   چنیــن  
كــه از  وی  درباره ی   كســی  در پاســخ بــه 
تكذیب احكام نجوم در ســعد و نحس 
یــا  ســفر  هنــگام  وی  آیــا  این كــه  و  ایــام 
این  به  و نظایر آن،  نو  لباس   پوشــیدن 
احــكام عمــل می كنــد یــا خیــر می گوید: 
»نه تنهــا  مــن بــه ایــن احــكام  اعتنایــی  
ندارم، بلكه حتی تقویم نجومی شامل 
نــدارم  ایــام در خانــه ام  نحــس  و  ســعد 
جــز  كنــون  تا و  نمی كنــم  نظــر  آن  در  و 
ایــن  از  ندیــده ام...«  چیــزی  هــم  خیــر 
این  روایتی در  رو بدیهی ســت چنانچه 
كلی  باب هم رســیده باشــد را یا به طور 
كــرده و یــا در مقــام تأویــل و توجیــه  رد 

برآید6. آن 

  شهید مطهری و خرافه ی شانس 

كه هیچ گونه واقع بینی در آن ها  كسانی 
خیــال،  و  وهــم  بــا  بخواهنــد  و  نیســت 
كنند، خیال می كنند یگانه  قضایا را حل 
كــه بایــد بــه یــاری آدمــی بیایــد  چیــزی 
و تصــادف  بخــت  او ظفــر بدهــد،  بــه  و 
بــا  كســی  هــر  می كننــد  گمــان  اســت؛ 
دنیــا  بــه  و شانســی مخصــوص،  بخــت 
گر خوشبخت به دنیا آمده  آمده است. ا
را بدبخت  او  باشد، هیچ چیز نمی تواند 
كــه بخت و  كنــد و بــرود راحــت بخوابــد 
گر بدبخت و  اقبالــش بیدار اســت؛ امــا ا
بدشانس به دنیا آمده باشد، هیچ چیز 
قادر نخواهد بود او را خوشبخت سازد؛ 
نه علم، نه ایمان، نه عمل و نه اخالق و 
ملكات فاضله. به هر راه راست و صراط 
كه قدم بگذارد، آن بخت بد  مســتقیم 
و ســیاه، ماننــد ســایه همــراه اوســت و 

نمی گذارد به نتیجه برســد.

گر مســجد آدینه بسازد بدبخت ا
كج آید یا ســقف فرود آید و یا قبله 

گمــان ایــن اشــخاص، هیــچ قدرتی  بــه 
را  كه خوشبخت  در جهان قادر نیست 
كند؛  بدبخــت و بدبخــت را خوشــبخت 

زیرا:

كه بافتند ســیاه كســی را  گلیم بخت 
كرد كوثر ســفید نتوان  به آب زمزم و 

بسـیاری  میـان  تفكری سـت  طـرز  ایـن، 
دارد!  شـیوع  متأسـفانه  كـه  مـردم  از 
گر بشـر اندكی واقع بین  كه ا بدیهی سـت 
باشـد و روابـط عللـی و معلولـی حـوادث 
گـر اندكـی  كنـد، ا و قضایـای عالـم را درک 
گـر  كنـد و ا در مسـائل علمـی جهـان فكـر 
كمک  كمـی عقـل و اندیشـه ی خـود را بـه 

بخواهد، می فهمد كه مسئله ی شانس و 
بخت، خیال و واهمه ای شیطانی بیش 
نیست. او نه عقل مسئله شانس و بخت 
را بـه رسـمیت می شناسـد و نـه دیـن را.
خداوند احدی را خوشــبخت بالذات و 
گلیم بخت  بدبخــت بالــذات نیافریــده. 
هیچ كــس نــه چنان ســفید بافته شــده 
و  نباشــد  سیاه شــدن  قابــل  كــه  اســت 
كه  نــه چنــان ســیاه بافتــه شــده اســت 
گلیم بخت  قابــل سفیدشــدن نباشــد. 
كس، همان صفحه ی روح و آینه ی  هر 
قلب خود اوست. این صفحه هم قابل 
و هم  سفیدشدن و صیقل یافتن است 

قابل سیاه شــدن و تكّدر.
علم و معرفت، ایمان و تقوا و مداومت 
بــر عمــل صالــح، ایــن صفحه را ســفید، 
جهــل،  و  می كنــد  نورانــی  و  صیقلــی 
خرافات، تعصبات و فســق و فجور، آن 
را ســیاه و تاریک می ســازد. قرآن مجید 
در ســوره ی دهــر می فرمایــد: »مــا بشــر 
كــه تركیبی ســت  را آفریدیــم از نطفــه ای 
همه گونــه  مختلــف.«  اســتعدادات  از 
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اســتعداد در آدمــی هســت و همه گونــه 
او  اســت.  باز  این جهان،  او در  بر  راهی 
آزاد و مختــار آفریــده شــده و ایــن خــود 
كه باید راه راســت را تشــخیص  اوســت 
ســقوط  و  كنــد  عمــل  درســت  بدهــد، 

ننماید7.«

خرافه ی  و  سبحانی  جعفر  آیــت اهلل   
»زردی من از تو، سرخی تو از من«

»آیــت اهلل جعفــر ســبحانی« در مذمــت 
ایــن خرافــه می فرماینــد: »قــرآن مجید 
می فرمایــد یكــی از اهداف بعثت پیامبر 
كه بر  كند  این است، غل و زنجیری را باز 
افكار مردم بسته شده بود. مراد از غل 
كه  و رسوم جاهلی ست  آداب  زنجیر،  و 
هیچ اثری در اخالقیات و زندگی انسان 
تمام  پیامبر اسالم9،  رو  این  از  ندارد؛ 
كــه به ضرر  كــرد  رســوم جاهلیــت را لغــو 

بود. انسان 
در  كــه  به نحــوی  »چهارشنبه ســوری« 
ایران رسم شده، جهل است و ضررهای 
آن بــرای همــه مشــهود. متأســفانه بــه 
دلیل همین رسوم غلط، جوانان زیادی 
و  پــدران  و  می شــوند  كشــته  و  زخمــی 
می نشــینند.  ســوگ  در  آن هــا  مــادران 
همه ی انبیا و اولیای الهی، آمدند تا با 
كنند و چهارشنبه سوری  خرافات مبارزه 
از  بایــد  اســت!  خرافــه  نوعــی  هــم 
كه موجب  كرد  اصالت هایــی محافظت 

پیشــرفت ملت ما می شود. 
درســت  صورتــی  در  دیگــران،  از  تقلیــد 
كــه باعــث ســازندگی شــود؛ ولــی  اســت 
مایــه ی  كــه  نیســت  درســت  تقلیــدی 
بدبختــی شــود. پریــدن از روی آتــش و 
گفتــن برخــی جمالت و... هرگز درســت 

توصیــه  مــردم  همــه ی  بــه  نیســت. 
آخــر  چهارشــنبه ی  روز  در  كــه  می كنــم 
سال، مراقب اعمال خود باشند و دچار 

ع و عقل نشوند8. مســائل خالف شر

ــت اهلل مكارم شــیــرازی و خرافه ی  آی  
كتاب بازكردن« »سر 

»َمْن  فرمودند:  اســالم9  گرامی  پیامبر 
ــَن َلــُه َفَقــْد َبــِرَء ِمــْن دیِن  ــَن أْو ُتَكّهِ َتَكّهَ
كهانت و پیش گویی  كه  كسی  ٍد9؛  ُمَحّمَ
اســالم  آئین  از  برود،  نزد پیش گو  یا  كند 

است.« جسته  بیزارى 
پیامبــر  از  نقــل  بــه  صــادق7  امــام 
إلــی  َمشــی  »َمــْن  فرمودنــد:  اســالم9 
ُقــُه فیما  َكــّذاٍب ُیَصّدِ كاِهــٍن أْو  ســاِحٍر أْو 
ِكتاٍب10؛  َكَفَر ِبما أْنَزَل اهلُل ِمْن  َیُقوُل َفَقْد 
كــه ســراغ جادوگــر یــا پیش گــو یــا  كســی 
كــه از آینده خبر  افــراد دروغ گویــی برود 
تصدیــق  را  آن هــا  گفتــار  و  می دهنــد 
ورزیده  كفر  قرآن مجید  به  كند، نسبت 

است.«
كه براى  كســانی  طبــق روایــات مذكــور، 
گم شــده ی خــود ســراغ افــرادى  یافتــن 
بازمی كننــد،  كتــاب  ســر  كــه  می رونــد 
گر  كه ا گناه بزرگی می شوند؛ چرا مرتكب 
گشوده شود، مفاسد بسیارى  این باب 
مثــاًل پیش گــو  پــی خواهــد داشــت.  در 
مرتكــب  بســتگانت  از  »یكــی  می گویــد: 
ســرقت شــده اســت!« این شــخص به 
تمام بســتگانش بدبین شــده و هر یک 
كــه می بینــد، تصــّور می كنــد  از آن هــا را 
اثر ســوء ظن  بر  وقتی  اســت.  او ســارق 
اعتمــاد از میــان مــردم رخــت بربنــدد، 
زندگی اجتماعی بســیار مشــكل خواهد 

شد11.
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26، ح 3.

11. خبرگزاری فارس، »َسركتاب« از واقعیت تا 
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خرافه شناسی

 مقدمه

وقتــی از آدم خرافاتــی حــرف می زنیــم، 
تصویــر غریــب او پــر از هالــه و ابهــام در 
ذهــن مــا نقــش می بنــدد؛ امــا وقتی به 
روان شناســی فــرد خرافاتــی می نگریــم، 
خیلی وقت هــا خودمــان را در قامــت او 
می بینیــم. همــه ی مــا هم مثل بیشــتر 
بــدون این كــه خودمــان  گاهــی  مــردم، 
رفتارهــای  یــا  افــكار  باشــیم،  متوجــه 
خرافاتــی ســراغ مان می آید. بیایید یک 

كــه به  كنیــم آخریــن بــاری  لحظــه فكــر 
گربــه ی ســیاه  تختــه زده ایــم، از دیــدن 
را  روزانه مــان  فــال  یــا  كرده ایــم،  دوری 
این هــا  اســت؟  بــوده  كــی  خوانده ایــم 
همــه، نمونه هایــی از خرافــات یــا تفكــر 

جادویی ست.
اعتقــاد بــه جادوگــران و فال گیرها و روح 
كــه ارواح آن هــا را تســخیر  و خانه هایــی 
گذشــته بسیار  كرده اند، طی چند ســال 
گرفته است؛ اما واقعًا روان شناسی  رونق 

پشت این طرز تفكر چیست و آیا این نوع 
نگرش، موجب آزارمان است یا این كه در 
كی اعتقادات  كمک حال مان؟ از  زندگی 

خرافی این قدر متداول شــده اســت؟
خرافــات، آئین یا مایه ی اضطراب؟

برای این كه بفهمیم خرافات چیســت، 
كنیــم.  بهتــر اســت از تعریــف آن شــروع 
كه همه ی آئین ها  همه ی ما باور داریم 
و اعتقــادات ســنتی، خرافات نیســتند؛ 
ببینیم  كه  این است  آن ها  بین  مرز  اما 

نگاهی به روان شناسی خرافات و فرد خرافاتی
 كاظم خمارلویی

 روان شناس
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آیــا یــک اهمیــت جادویــی بــه آن آئیــن 
یــا اعتقــاد می دهید یا نــه؟ برای مثال، 
گــر ورزشــكاری قبــل از مســابقه آئینــی  ا
كــه مربیــان  بــرای خــود اتخــاذ می كنــد 
هــم تمســک بــه آن را توصیه می كنند، 
كمک می كند  آن اعتقاد به آن ورزشكار 
كنــد. بلــه، این خرافات  تــا خــود را آرام 
مثــاًل  او  گــر  ا دیگــر،  طــرف  از  نیســت! 
به عنوان یک والیبالیســت، باور داشــته 
گــر بــه یــک تعداد مشــخص  كــه ا باشــد 
می شــود  باعــث  بزنــد،  زمیــن  را  تــوپ 
تیمــش برنــده شــود، دیگــر وارد قلمــرو 

است. شده   خرافات 
ییــم  بگو گــر  ا كنیــد  تعجــب  ید  شــا
رفتارهای خرافاتی، مثل شمردن تعداد 
كــه آن ورزشــكار تــوپ را زمیــن  دفعاتــی 
وسواســی- اختــالل  نشــانه ی  می زنــد، 
ایــن  بــه  مبتــال  افــراد   اضطرابی ســت. 
اختــالل، بــه انجــام دوبــاره و دوبــاره ی 
ایــن  كــه  دارنــد  كارهــا وســواس  برخــی 
وســواس، معمواًل در زندگی شان ایجاد 
از  نمونه ی خوب  مشــكل می كند. یک 
در  نیكلســون«  »جــک  شــخصیت  آن، 
كه  فیلم »As Good As It Gets«1 است 
كف پیاده رو  از روی ترک های  همیشــه 
می پرد و باید هر روز سر میزی مشخص 
در رســتوران بنشــیند و نمی تواند هیچ 
تغییــری هــم در این عادات خود ایجاد 
ایــن  عالئــم  از  خیلــی  این كــه  بــا  كنــد. 
اختالل شــبیه رفتارهای خرافاتی ست، 
كه این  بیشتر شواهد مبنی بر این است 

دو، هیــچ ارتباطی با هم ندارند.
 ،»)Paul Foxman( كسمن دكتر »پاول فا
ه  نشــگا ا د ز  ا ب  ا ضطــر ا متخصــص 
برلینگتــون در ایــن بــاره می گویــد: »فكر 

كه اختالالت اضطراری مثل  نمی كنیــم 
اختالل وسواســی - اضطرابی، تفكرات 
خرافاتــی هســتند. مــا آن هــا را تفكــرات 
غیرمنطقــی می دانیم و بیشــتر بیماران 
ما این را درک می كنند؛ اما من بیمارانی 
گر  كــه می گویند اعتقاد دارند ا هــم دارم 
نگران چیزی نباشند، آن وقت احتمال 
اتفاق افتادن آن از بین می رود. این یک 

خرافاتی ست2.« تفكر  نوع 
كه هر فردی به تفكرات  كار این است  رمز 
گر عالئمی از  كند؛ به ویــژه ا خــود توجــه 
نگرانــی و اضطــراب - اســترس، نگرانــی 
بیش از حد، مشكل در خوابیدن، افكار 
وسواسی و خستگی را در خود مشاهده 
می كنــد. یــا متوجه شــده  كــه رفتارهای 
كنترل است - چه  ج از  تكراری اش خار
خرافــی باشــد و چــه نباشــد - حتمــًا به 

كند. مراجعه  متخصص 

  نیروهای محرک

پشت همه ی خرافه ها، میل به داشتن 
مــا  اســت.  بیشــتر  قطعیــت  و  كنتــرل 
دنبــال قانــون یــا توضیحــی بــرای علت 
دكتــر  هســتیم.  چیزهــا  اتفاق افتــادن 
یــک  ایجــاد  »گاهــی  می گویــد:  »ویــز« 
قطعیت نادرست، بهتر از نداشتن هیچ 
قطعیتی ست؛ این را بیشتر تحقیقات و 

مطالعــات هم ثابت می كند3.«
و  امتحانــات  كاری،  مصاحبه هــای 
كه دوســت داریم  دیگــر موقعیت هایــی 
كارهــا خــوب پیــش بــرود، صرف نظــر از 
یــا عمل كــرد خودمــان،  میــزان آمادگــی 
افــكار  پدیدآمــدن  موجــب  می توانــد 
خرافی شود. دكتر ویز می گوید: »معمواًل 
ایجــاد  زندگی مــان  در  موقعیت هایــی 

كــه اتفــاق مهمی بایــد بیفتد.  می شــود 
كه توانستیم برای آن خودمان  تا آن جا 
امــا هنــوز هیچ چیــز  كرده ایــم؛  آمــاده  را 
قطعی نیست. هنوز هیچ چیز مشخص 
كــه چقــدر  نشــده اســت. مهــم نیســت 
كرده   خودتــان را بــرای آن اتفــاق آمــاده 
به نفس دارید.  اعتماد  یا چقدر  باشید 
هنوز هم هر اتفاقی ممكن است بیفتد 
كنتــرل شماســت.  ج از  و همه چیــز خــار
كه مــردم فكر  خرافــات باعــث می شــود 
نزدیک كــردن  بــرای  دیگــری  كار  كننــد، 
را  كه می خواهند  خود به آن نتیجه ای 

داده اند4.« انجام 

  دوست یا دشمن؟

احســاس امنیــت و اعتمــاد، مهم تریــن 
كــه از افــكار یــا رفتارهــای  فوایدی ســت 
خرافی مثل برداشتن شیء یا پوشیدن 
كــه به نظر  لباســی نصیــب مــا می شــود 
گر  برای مان شــانس مــی آورد؛ بنابراین ا
كمک تان می كند،  فكــر می كنید چیزی 
كرد. اعتقادات  كمک تان خواهد  حتمًا 
گــر نتیجه  قــدرت اعجــاب آوری دارنــد. ا
فقط به خاطر شــانس باشــد، اعتقادات 
دیگر تأثیری نخواهند داشت؛ اما وقتی 
نتیجــه  در  مهــم  عامــل  عمل كــرد شــما 
انرژی بیشــتری به  افكار خرافی  باشــد، 
شــما خواهــد داد. دكتــر ویــز می گویــد: 
»افــكار خرافــی می تواند اثر روانی واقعی 
بلــوز  وقتــی  گــر  ا مثــاًل  باشــد؛  داشــته 
كنید، همه چیز خوب  خاصی را تن تان 
كمک تــان می كنــد  گــر  پیــش مــی  رود. ا
كنیــد و  كــه اضطــراب را از خودتــان دور 
را در شــما تقویت می كند،  افكار مثبت 
كنید؛  كه دوباره آن را تن  عاقالنه است 
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كه برای تان  كنید  گم  گر آن شیئ را  اما ا
تفكر جلوی  این طرز  شــانس می آورد،  

می گیرد5.« را  عمل كردتان 
انتظــار و توقــع، ابزاری بســیار قدرتمند 
كــه بــا قــدرت،  گفــت  اســت و می تــوان 
انتظارات و توقعات شــكل می گیرند. با 
این  حال خرافات می توانند اثری منفی 
گــر بــا  در زندگی مــان بگذارنــد؛ به ویــژه ا
گر  عادت بدی مثل قمار همراه شوند. ا
كســی قمارباز باشــد و باور داشــته باشد 
كــه می توانــد شــانس بیــاورد، ایــن بــاور 

باعث ایجاد مشــكل می شود.
اســت  ممكــن  هــم،  تــرس آور  خرافــات 
و  كــرده  مشــكل  ایجــاد  زندگی مــان  در 
آورنــد؛  به وجــود  زیــادی  اضطراب هــای 
مــاه  ســیزدهم  از  كــه  آن هایــی  مثــاًل 
می ترســند و به خاطر آن روز پروازشــان 
را عوض می كنند، یا قرار مالقات شان را 
برهم می زنند. این نوع خرافه ها، هیچ 

ندارند. فایده ای 

  و خرافاتی ها بیشتر …

كــه بیشــتر  خرافاتی بــودن، چیزی ســت 
كودكــی یــاد می گیریــم. دكتــر  وقت هــا از 
زنــان  كلــی،  »به طــور  می گویــد:  ویــز 
خرافاتی تــر از مردهــا هســتند. خانم هــا 
معمواًل بیشتر دچار اضطراب می شوند 
بیشــتر  كــه  گفــت  می تــوان  حداقــل  یــا 
به خاطــر ایــن اضطرابات نزد متخصص 
گرچه متغیرهای شــخصیتی  می روند.« 
عامل مهمی در ایجاد خرافات نیست، 
كه نشان می دهد  شواهدی وجود دارد 
گر نسبت به آدم های عادی مضطرب تر  ا
باشید، احتمال این كه خرافاتی تر باشید 

است. بیشتر 
كه هوش، تأثیر  مطالعات نشان می دهد 
چندانــی بر خرافاتی شــدن افــراد ندارد. 
تصــور  همــه  كــه  هــاروارد  دانشــكده  در 
می كننــد پــر از آدم هــای بســیار باهوش 
اســت، دانشــجویان مرتب دست شــان 
پای مجســمه ی »جان هاروارد  را روی 

برای خوش شانســی   »)John Harvard(
می مالند. به طور كلی خرافات، می تواند 
مثل دیگر آیین ها، بخشی از یک فرهنگ 
می گویــد:  ویــز  دكتــر  باشــد.  جامعــه  یــا 
كنترل ما، می تواند عامل مهمی  »منبع 
یــک  گــر  ا باشــد.  در خرافاتی بودن مــان 
باور  كنترل درونی داشته باشید،  منبع 
كــه مســئول همه چیز  خواهیــد داشــت 
كه مسئول  هستید؛ باور خواهید داشت 
می توانیــد  و  هســتید  خــود  سرنوشــت 
گر منبع  موجــب بــروز اتفاقــات شــوید. ا
كنترل تان بیرونی باشد، این زندگی ست 
به وجــود  شــما  بــرای  را  اتفاقــات  كــه 
كنترل شان  كه منبع  آن هایی  می آورد. 
بیرونی ســت، بیشــتر خرافاتی هستند و 
كه می خواهند قدرت  دلیل این اســت 
كنند.  بیشــتری روی زندگی شــان پیــدا 
یک دلیل این كه زن ها بیشــتر از مردها 
زن ها  كه  اســت  این  هســتند،  خرافاتی 
حتی در جامعه ی مدرن امروزی، تصور 
كمتری از مردان بر  كه تســلط  می كنند 

دارند6.« سرنوشت شان 

  پی نوشت ها

كارگردانی  1. فیلـم »بهتـر از این نمی شـه«، به 

»جیـم ال بروكـس«، محصـول سـال 1997 و 

برنده ی جایزه ی »گلدن گلوب«.

 8 روان شناسـی میگنـا،  و  پایـگاه خبـری   .2

كد مطلب 40704. اردیبهشت 1396، 

 vyse stuart, Believing in magic )The  .3

 Psychology of Superstition(, Publisher

 Services Resource Center, 01 October

.2013, p129

4. همان، ص 191.

5. همان، ص 211.

6. همان، ص 77.
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  مقدمه
بیشــتر  ابــزار و روش هــای خرافه زدایــی، 
برمی گــردد بــه ماهیــت خرافــه، دامنه ی 
پیش انگیزه هــا،  و  زمینــه  آن،  گیــری  فرا
زایــش  در  كــه  عواملــی  و  علــل  و  انگیــزه 
و رویــش خرافــات دینــی نقــش و ســهم 
ابزارهــای  و  روش هــا  رو  ایــن  از  دارد؛ 
مقابلــه بــا خرافــه نیــز، هم ســان نبوده و 
در  واقعیــت  ایــن  بــود.  خواهنــد  شــناور 
كارها و برنامه های عالمان  سیاســت ها، 
در  خرافه زدایــی  بــرای  روشــن  و  گاه  آ
داشــته  بازتــاب  همــاره  تاریــخ،  درازای 
اســت و امــروز نیــز، می تواند ســرلوحه ی 
ســوی  از  خرافه ســتیزی  برنامه هــای 
مبلغان و طالب حوزه های علمیه باشد. 
ایــن  از  پــاره ای  بــه  یادداشــت،  ایــن  در 

روش های خرافه زدایی اشــاره می كنیم.
شناســایی انگیزه ها، عوامل، زمینه های 
زایش و رویش خرافه های دینی و مبارزه 

بــرای از بین بردن آن ها.
بـه  بسـتگی  روش،  ایـن  اجـرای  بی گمـان 
انگیزه هـا  و  زمینه هـا  درسـت  شناسـایی 
دارد كه به مهم ترین آن ها اشاره می كنیم.

الف( وابستگی شدید
وابستگی شدید و افراطی به هر چیزی، از 
جمله به دین و آموزه های آن، به خرافه 

وابســتگی،  شــدت  چــون  می انجامــد؛ 
سبب پیدایش عصبیت منفی می گردد و 
چنین عصبیتی، شخص را از هنجارهای 
ج می كند. در نتیجه  فكری و عملی خار
آن چیــز بــه حقیقــت و واقعیــت مطلــق 
از  آن گاه  و  درمی آیــد  عیــب  و  بی نقــص 
كوركورانه و مقلدانه  آدمیان، باور و رفتار 
می طلبــد. به طــور طبیعــی ایــن ایســتار، 
به  اســت،  این كه خود خرافه  از  گذشــته 
ایــن  نیــز می انجامــد.  خرافه هــای دیگــر 
كــه  واقعیــت آزمــوده، رفتارشناسی ســت 

رفتارشناســان به آن رسیده اند.
»اســكینر1 می گویــد: »هــر اندازه شــخص 
به صــورت شــدیدتری تحــت تأثیــر نوعی 
گرفتــه باشــد، بــه همــان  وابســتگی قــرار 
گرایــش بــه رفتــار خرافــی نشــان  نســبت 
می دهــد2.« بنابرایــن دگرســازی چنیــن 
وابســتگی افراطــی به وابســتگی منطقی 
شــیوه ی  كارآمدتریــن  خردمندانــه،  و 
مبــارزه بــا خرافه هاســت؛ چــون در ایــن 
حالــت، تمامی زمینه هــای زایش خرافه 
مثــل تقلیــد و پیروی محــض، بت وارگی 
و ســنگ وارگی ذهن و اندیشــه ی آدمی، 

نیازمند بازســازی و دگرسازی ست.
 در ایــن زمینــه، اســتاد »جــوادی آملی« 
بیــان  این گونــه  را  عالمــان  مســئولیت 
گــر علمــا، دین را از پرده های  می كنــد: »ا

 سیدحسین همایون

ابزار و شــیوه های مبارزه با 
خرافه های دینی

كــرده و دیگــر اسالم شناســان،  وهــم آزاد 
آز و طمــع زورمــداران  از  را  احــكام دیــن 
رها خواهد  و  آزاد  بخشــند، دین  رهایی 
گــر دیــن از اوهــام و خرافــات آزاد  شــد. ا
شد و از چنگال دین داری صوری رهایی 
جامعــه  آزادی  عامــل  می توانــد  یافــت، 

باشد3.«

 ب( پیش بینی آینده
كــم و بیــش   میــل و خواســت درونــی و 
فطری انسان، از دانستن این كه در آینده 
چــه روی خواهــد داد و سرنوشــتش چه 
خواهــد بــود، او را به ســوی پیش بینی و 
پیش گویی هــا ســوق می دهــد و در ایــن 
گــون  گونا روش هــای  و  ابزارهــا  از  ســیر، 
اســتفاده می كنــد و چه بســا بــه باورهــا و 
از  یكــی  می رســد.  خرافــی  اندیشــه های 
از  تصویــر  و  تبییــن  دیــن،  كارویژه هــای 
آینده ی بشــریت و هدایت به ســوی آن 
كــه آموزه هــای دین در  اســت. هنگامــی 
ایــن بــاب بــه خوبــی و درســتی فهمیده 
رویــش  بــرای  زمینــه  گزیــر  نا نشــوند، 
خرافه هــای دینی فراهــم می آید؛ مانند: 
تطیــر، تفــأل، تنجیم، طالع بینی، ســحر 

. و... 
پیش گویــی و پیش بینی دو رویه دارد:

روی دادهــای  این كــه  اول:  رویــه ی   -

رسم شب شکنی
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منطقــی رسم شب شکنی به طــور  انســانی  و  طبیعــی 
یعنــی  شــوند؛  پیش بینــی  عقالنــی  و 
روی دادهــا و رفتارهــای پیش بینی پذیــر، 
گردنــد.  جــدا  پیش بینی ناپذیــر  ز  ا
پیش بینی پذیرهــا نیــز، نــه به طــور قطعــی 
پیش بینــی  احتمــال  بــا  بلكــه  یقینــی،  و 
شــوند و روی دادهــا و رفتارهــا بــه علــل و 
عوامل مربوط و متناســب هركدام نســبت 
داده شــده و بــر مبنــای آن هــا، ارزیابــی و 
تحلیــل گردنــد. ایــن نــوع پیش بینی، خرد 
آدمــی را پویــا ســاخته، حركــت و جنبــش در 
زندگــی ایجــاد می كنــد و نهایــت هم ســویی 
و ســازگاری را بــا آموزه هــا و احــكام اصیــل 

اسالم دارد.
ــا،  ــارهـ ــتـ رفـ ــه  ــ ــن ك ــ ای دوم:  رویـــــــه ی   -
و  عــلــل  ــه  ب ــا  ــ ــ روی داده و  پــیــش آمــدهــا 
از قبل،  یابد و  عوامل غیرواقعی، نسبت 
امور  معین و تعیین شده دانسته شود و 
پیش گویی ناپذیر، به گونه ی قطع و یقین 
چنان كه  شود؛  نمایانده  پیش بینی پذیر 
معینی گری  و  قدیم  ستاره شناسی  در 
هستیم.  امر  این  شاهد  جدید،  علمی 
آزاد  اراده ی  سلب  ــه ،  روی ایــن  ره یــافــت 
تسلیم شدن  و  جهل  تنبلی،  انــســان، 
زایش  بستر  مهم ترین  درواقع،  كه  است 

است. خرافات  رویش  و 
و  ابــزار  مهم تریــن  كــه  اســت  روشــن 
دیــن،  از  خرافه زدایــی  در  كارآمــد  روِش 
كه  نهادینه كردن شیوه ی نخست است 
برآیندش، سالمت فهم و صداقت عمل 

دینی و نیز درســتی رفتار آدمی ست.
»شــیخ انصــاری« از بــزرگان فقــه امامیه، 
بشــری  به مثابه دانش  را  ستاره شناســی 
روش  در  و  می دانــد  مفیــد  و  می پذیــرد 
كیــد  تأ برهــان  و  بــر مشــاهده  پژوهــش، 
البتــه  می دانــد؛  معتبــر  را  آن هــا  و  كــرده 
بــا حفــظ خطاپذیــری در فرآینــد علمــی 

- پژوهشــی. ایــن اعتمــاد به مشــاهده، 
كــه هــر  تجربــه و برهــان، تــا جایی ســت 
كــدام از آن هــا، ارتبــاط میــان حالت ها و 
تغییرهــای اجــرام ســماوی، بــا پیدایــی 
برخــی از حــوادث، حالت هــا و احــكام را 
اثبــات و تأییــد نمایــد. در ایــن صــورت، 
شــیخ انصــاری ترتــب احكام شــرعی را بر 
نه  آن ها جایز، عقالنی و شرعی می داند 
خرافــی: »َیُجوُز الخباِر ِبُحدوِث الحكاِم 
الَمذًكــوَرة.  الَحــَركاِت  ّو   ِعنــَد الّتِصــاالِت 
ــّنِ الُمســَتَنِد ألــی 

َ
كاَن َعلــی َوجــِه الّظ إذا 

ِتلَک  ُوُقوِع  َمنُقوَلٍة فی  أو  َتجُرَبٍة ُمحِصَلٍة 
الحاِدَثِة ِبإراَدِة اهلِل ِعنَد الَوضِع الخاِص... 
َبِل الّظاِهُر حیَنِئٍذ َجواُز الخباِر َعلی َوجِه 

الَقطِع إَذا اســَتَنَد إلی َتجُرَبٍة َقطِعیٍة4.«
لكــن تنجیــم به معنــای دخالــت دادن و 
اثرگــذاری مســتقیم و مســتقل اوضــاع و 
بــر  ســماوی،  اجــرام  و  ســیارات  حــركات 
را  آدمیــان  سرنوشــت  بــدی  و  خوبــی 
خرافه و دور از آموزه های اسالم می داند: 
َعــِن  الخبــاُر  ُهــَو...  َو  َحــراٌم  »الَتنجیــُم 
َتأثیِر  َو الُحكُم ِبها ُمسَتَنداً إلی  الحاِدثاِت 
ِبالســِتقالِل  فیهــا  الَمذُكــوَرِة  الّتِصــاالِت 
َعَلیــِه  الُمصَطَلــُح  ُهــَو  َو  ــِة  ِبالَمدَخلّیَ أو 
ُصــوِص  الّنُ َو  الَفتــاوی  َفظاِهــُر  نجیــِم  ِبالّتَ

َدٌة...5«
َ
ُمَؤّك ُحرَمَتٌة 

ج( كیش شخصیت و اسطوره سازی
احساس و اشتیاق قدرت بیش از ظرفیت 
وجــودی آدمــی، بیشــتر بــه وارونه نگری 
كیش شخصیت دروغین یا  واقعیت ها و 
اسطوره ســازی می انجامد. این ذهنیت 
زمینــه ی  نــه،  خیال پردازا و  توهمــی 
بلكــه  خرافه هــا،  رویــش  بــرای  مســاعد 
خود برابرنشــین با خرافه هاست؛ زیرا در 
كه  ایســتار، روی دادها و اشــخاصی  این 
واقعیت نداشته و ندارند و هیچ گاه نیز به 

كرد، به  آن صورت واقعیت پیدا نخواهند 
سیمای واقعی نشان داده می شوند. در 
عمل روابط و مناسبات منطقی و عللی 
رفتارها و...  و معلولی میان روی دادها، 
گرفتــه می شــود. در ایــن حالــت  نادیــده 
بــه  دینــی،  شــعائر  و  ســاختارها  برخــی 
میــدان و فرصتی برای افســانه پردازی و 
خرافه زایــی بــدل می شــود و خرافه های 
كم كــم نمایــان می گــردد. مبــارزه  دینــی، 
بــه  نیــاز  فضایــی،  چنیــن  بــا  مقابلــه  و 
روشن گری و ایجاد واقع بینی در احساس 

دارد. قدرت 
گویا نیک می دانست   »شهید مدرس«، 
كه احساس قدرت مهارناپذیر، زمینه ساز 
و  ضدارزش هــا  ناهنجاری هــا،  از  بســی 
سوءاســتفاده از دیــن و... خواهــد شــد؛ 
كه شاه را دست و سایه ی خدا  به گونه ای 
از هرگونه  را فراتر  او  بر زمین پنداشــتن و 
نقد و نقص نشاندن، از شمار خرافه های 
كه از احساس نام برده پدیدار  دینی ست 
بــرای  ایشــان  رو  ایــن  از  اســت!  گردیــده 
زدودن این پندار خرافی، نسبت دین و 
قدرت را روشن می سازد و جایگاه قدرت 
را در دیــن، تنهــا خدمــت می دانــد، تا از 
كاربرد نادرســت  دیــن و قــدرت تصویــر و 
انجام نگیرد و حقیقت دین را با خرافه ها 
كه از  درنیامیــزد: »تمامــی ایــن مقامــات 
و  شــاه  هســتند،  مختلــف  سلســله های 
پارلمــان و حجت االســالم،  رئیس الــوزرا، 
تمام این ها نوكر خلق اند... من می گویم 
كــه از همــه برترند، نوكر  پیغمبــران خــدا 

خلق اند6...«

 د( عوامل دیگر
 ، طــی ا فر ا محبــت   ، یــی ا گر م  ا عــو
برتــری  تــالش،  و  عمــل  كوچک شــماری 
پنــداری قومــی و نــژادی، میــل بشــر بــه 
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نیــز  و  اسطوره ســازی  و  قهرمان پــروری 
كج فهمــی از مفاهیم دینی، مانند: تقوا، 
رضا، توكل، تقیه، تسلیم، صبر، قناعت، 
و  زمینه هــا  دیگــر  از  و...،  انتظــار  امیــد، 
خرافه هــای  پیدایــش  و  رویــش  عوامــل 
دینی ست. مبارزه با چنین زمینه هایی، 
گزیر نیازمند تولید و تحكیم اندیشه ها  نا

و تصحیح فهم دینی از آن هاســت.
»استاد مطهری«، زمینه های یادشده را 
كــرده و نمونه های فراوانی از  شناســایی 
بازگو  را  آن ها  از  برآمده  خرافه های دینی 
می كند و سپس با ابزار و روش مناسب، 
از  یكــی  ایشــان  می پــردازد.  مبــارزه  بــه 
آسیب های تفكر اسالمی را، تحقیر عمل 
كفایت ایمان بدون عمل می داند و در  و 
مقــام پاســخ و زدودن ایــن تفكــر خرافی 
از ایــن تفكــر ســیمای دین، به ســخن و 
ســیره ی امــام علــی7 اســتناد می كند. 
و  آمــد  حضــرت  آن  خدمــت  شــخصی 
كن.« حضرت در مقام  گفت: »نصیحتی 
ــن َیرُجــوا  ِمّمَ نصیحــت فرمــود: »الَتُكــن 
 ِبُطوِل 

َ
وَبۀ الِخــَرِۀ ِبَغیــِر َعَمٍل َو ُیرَجــی الّتَ

نیا ِبَقوِل الّزاِهدیَن َو 
ُ

الَمــِل َیُقــوُل ِفی الّد
َیعَمــُل فیها ِبَعَمِل الّراِغبیَن7.« 

ایشان به صورت استفهام انكاری، منطق 
خرافه ســازان دینی را درباره ی حادثه ی 
»حــاال  می گویــد:  و  بازمی نمایــد  عاشــورا 
مــا چــه كار داریــم بــه این كــه ایــن حــرف 
از همین  باشد! ولی مردم  دروغ است؟ 
كرده انــد.  پیــدا  اعتقــادی  و  ایمــان  راه، 
از  یعنــی...  نــه؟  یــا  اســت  درســت  ایــن 
یــک سلســله خرافات، مــردم بالخره به 
عقیــده ای صحیحــی رســیده اند. آیــا مــا 
كنیم  حق داریم این ها را تثبیت و امضا 

نه8...« نه؟  یا 
بازاندیشــی و نوفهمــی بــر پایه ی اعتماد 
ســاحت  در  آدمــی  خــرد  بــه  اعتبــار  و 

دیــن داری توجــه به آموزه هــای تاریخی 
و هدف های اساســی دین، فهم احكام 
واقعیت هــای  بســتر  در  دینــی  معــارف  و 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیستی، 
كارآمد برای رویارویی با  دومین شیوه ی 
خرافه هاســت. روشــن اســت در ساحت 
كــه دامنــه و  انــدازه  بــه هــر  دیــن داری، 
و خردورزی  و حضور خرد  كاركرد  شــعاع 
گســترده و وســیع بوده باشــد، به همان 
انــدازه ظهور خرافه ها و افســانه پردازی، 

كــم یا بی فروغ می گردد.
در  دیــن داری  و  دیــن  عمــل(  مقــام  )در 
تعامــل بــا عینیــت زندگی و واقعیت های 

گردد متحــول اجتماعی باور و عمل 
ح ذیل در بر دارد: این امر نتایجی به شر

- به تقویت و توسعه ی تفكر آزمایشگاهی، 
تجربــی و عملیاتــی در فرهنــگ دینــی و 

فرهنگ جامعه می انجامد؛
- سهم و نقش مصلحت یا مصالح را در 
فرآیند قانون گذاری و اجرای آن پررنگ و 

عمل گر می سازد؛ 
به مثابــه  واقع نگــری،  و  واقع بینــی   -
توســعه  و  تقویــت  جامعــه  در  فرهنــگ 

می یابد؛
بــه  عمــل  در  دیــن داری،  و  دیــن   -
تولیــد  و  توســعه  حمایــت،  ســاماندهی، 
واقعیت های حقیقت مند می پردازد و آن 
را به خواست و نیاز عمومی دگر نموده و 

مشروعیت می بخشد؛
- دین هم پای تحوالت جهان بیرونی و 
پیرامونی، حركت فعال و ســازنده انجام 

داده و می تواند داشته باشد.
كمترین پیامد و دست آورد  كه  پیداست 
ایستار و روانه ی یادشده، محدودساختن 
و زدودن خرافه هــا، به ویــژه خرافه هــای 
خــود  نــه  خرافه هــا،  چــون  دینی ســت؛ 
هیــچ گاه  نــه  و  بــوده  مصلحــت  شــمار  از 

مصلحتــی  اســالم  و  جامعــه  فــرد،  بــرای 
را همــراه دارنــد؛ بلكــه برعكــس هــر زمان 
كرده انــد، مفاســدی را در  چهــره نمایــان 
آورده انــد.  پدیــد  نامبــرده  ســاحت های 
خرافه ها هرچند از شمار پدیده و روی داد 
به ویــژه   - واقعیــت  هیــچ گاه  بوده انــد، 
واقعیت حقیقت مند - نداشته اند؛ بلكه 
از توهم ها و خیال های واهی هستند و به 
همین دلیل، هماره نســبت به حقیقت 
واقعیــت رهــزن و بیگانه كننده انــد؛ یعنی 
كه  همان مقصدی )حقیقت و واقعیت( 
دین اســالم هماره رهنمون به آن اســت 
و دین را از حركت برابر با تحوالت جهان 
ترتیــب  ایــن  بــه  بازمــی دارد.  اجتماعــی 
نوفهمی و بازاندیشی دینی و تعامل دین 
با واقعیت ها اجتماعی و زیستی، خلوص 
كارآمدی دین و دین داری  و تواناسازی و 
را فراهم آورده و برآورده می سازند؛ از این 
رو مهم ترین و سنگین ترین مسئولیت و 
رســالت عالمــان و عامــالن بــه دین هم، 
مبــارزه بــا خرافه هــای دینی ســت و هــم 

پیش گام شدن در این مبارزه.
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جعبـه ی اسـكینر، از اختراعـات اوسـت. /2. 
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4. انصاری، مرتضی، المكاسب، ج 1، ص203 
و 204، قـم: باقـری. / 5. همـان، صـص 201 - 
205. / 6. بنیاد تاریخ انقالب اسالمی؛ مدرس، 
ج2، ص 195. / 7. مطهری، مرتضی)1362(، 
حق و باطل به ضمیمه ی احیا تفكر اسالمی، 
صص 93 - 100، قم: صدرا. / 8. همان، سیری 
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