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به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان 
حضرت امام خمینی )ره(

بیانات مقام معظم رهبری در مورد بسیج و فرهنگ بسیج

تناســبی هســت میان هویــت و حقیقت بســیج 
ــار  ــیج افتخ ــورا. بس ــرم و عاش ــت مح ــا هوی ب
دارد کــه پیــرو مکتــب عاشوراســت. البتــه 
ــار اســت. همــه ی  ــداکاری و ایث عاشــورا اوج ف
تاریــخ، همــه ی عالــم، مســئله ی عاشــورا و 
اصحــاب  و  )علیه الّســام(  حســین بن علی 
ــناخته اند؛  ــت ش ــن خصوصی ــا ای ــادار او را ب وف
ــق  ــدا و در راه تحق ــار در راه خ ــداکاری، ایث ف
اهــداف الهــی؛ لیکــن مســئله ی عاشــورا فقــط 
ایــن نیســت. بلــه، برجســته ترین و نمایانتریــن 
و  فــداکاری  همیــن  عاشــورا،  خصوصیــت 
شــهادت اســت؛ ولــی در ماجــرای عاشــورا 
حقایــق دیگــری هــم وجــود دارد. از آغــاز 
حرکــت از مدینــه، بــذر معرفت پاشــیده شــد - 
ایــن یکــی از خصوصیــات حادثه ی عاشوراســت 
ــی،  ــر مردم ــد. اگ ــیده ش ــرت پاش ــذر بصی - ب
ــق  ــرت برخــوردار نباشــند، حقای امتــی از بصی
ــرد؛  ــد ک ــا را اصــاح نخواه ــون، کار آنه گوناگ
گــره از مشــکات آنهــا گشــوده نخواهــد شــد. 
بنابرایــن اخــاص، موقع شناســی، پاشــیدن 
بــذر یــک حرکــت فزاینــده ی تاریخــی، از 

ــک  ــگ، در کم ــت، در فرهن ــور در سیاس حض
ــدگان،  ــه درمان ــک ب ــتضعفان، در کم ــه مس ب
ــائل  ــبرد مس ــاوری، در پیش ــد، در فن در تولی
ــهای  ــور، در ورزش، در درخشش ــون کش گوناگ
ــت  ــن حرک ــر؛ ای ــر کار خی ــی، در ه بین الملل
بســیج اســت؛ حرکتــی مردمــی، بــرای مــردم، 
از همــه ی  مــردم،  از خــود  مــردم،  در دل 
پیــران،  جوانــان،  مــردان،  زنــان،  قشــرها، 
نوجوانــان، از اصنــاف گوناگــون؛ یعنــی تشــکیل 

ــی. ــزب اهلل واقع ــه ی ح ــک مجموع ی

 بســیج سیاســی اســت، امــا سیاســت زده 
نیســت، سیاســی کار نیســت، جناحــی نیســت؛

بســیج مجاهــد اســت، امــا بی انضبــاط نیســت، 
ــت؛ افراطی نیس

ــا  ــت، ام ــد اس ــن و متعب ــاً متدی ــیج عمیق بس
ــت؛ ــی نیس ــت، خراف ــر نیس متحج

بســیج بابصیــرت اســت، امــا ازخودراضــی 
نیســت؛

ــم جــذب  بســیج اهــل جــذب اســت - گفته ای

روز
ث 

بح
ــط  ــرا فق ــت. ماج ــم عاشوراس ــات مه خصوصی
در ظهــر عاشــورا تمــام نشــد؛ در واقــع از ظهــر 
عاشــورا یــک جریانــی در تاریــخ شــروع شــد، 
کــه همچنــان رو بــه افزایــش و گســترش 
اســت. بعــد از ایــن هــم همیــن خواهــد بــود. 
امــام حســین )علیه الّســام( بــرای اعــای 
ــق، همــه ی  ــرای نجــات خل کلمــه ی حــق و ب
داشــته های خــود را بــه میــدان آورد. ایــن 
برخــی از خصوصیاتــی اســت کــه انســان 
ــد  ــی در ماجــرای عاشــورا میتوان ــه طــور کل ب

ــد. ــان بده ــد و نش ببین
ــت  ــن حرک ــت؛ همی ــن راه اس ــیج، همی  بس
ــا  ــن ابزاره ــت؛ همی ــن هدفهاس ــت؛ همی اس
فــداکاری  جمــع  بســیج،  وسیله هاســت.  و 
یــک  تشــکیل  مــردم؛  بــرای  مردمنــد،  از 
ــت  ــک مل ــم ی ــت عظی ــه ای در حرک مجموع
ــم،  ــور در عل ــاع، حض ــور در دف ــد. حض مجاه
ســازندگی،  در  حضــور  هنــر،  در  حضــور 
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حداکثــری - امــا اهــل تســامح در اصــول 
ــت؛ نیس

ــور اســت، پاســدار خطــوط فاصــل  بســیج غی
اســت؛

بســیج طرفــدار علــم اســت، امــا علــم زده 
نیســت؛

بســیج متخلــق بــه اخــاق اســامی اســت، امــا 
ــت؛ ریاکار نیس

ــا خــود  بســیج در کار آبادکــردن دنیاســت، ام
اهــل دنیــا نیســت.

این شد یک فرهنگ.

آن مجموعــه ی  یعنــی  بســیجی  فرهنــگ   
ــد  ــه میتوان ــهائی ک ــها و منش ــا و روش معرفته
مجموعه هــای عظیمــی را در ملــت بــه وجــود 
بیــاورد کــه تضمین کننــده ی حرکــت مســتقیم 
و پایــدار اســامی آن ملــت باشــند. ایــن یــک 
تفکــر اســت؛ در ذهــن هــم نیســت، در خــارج 
ــیجی،  ــت بس ــود دارد. حرک ــت وج و در عینی
ــر از  ــران را، بلکــه سرنوشــت فرات سرنوشــت ای

ــرد. از روز اول،  ــن ک ــر داد، تعیی ــران را تغیی ای
ــون  ــای گوناگ ــا در میدانه ــام م ــیجیان ام بس
ــس از  ــا پ ــاب و ت ــروزی انق ــا پی ــاب ت انق
ــد،  ــدگار ش ــه مان ــد ک ــی کردن ــاب حرکت انق
ــه ی  ــران در عرص ــت ای ــادگار مل ــد، ی ــو ش الگ
و  نیویــورک  جوانــان  امــروز  شــد.  تاریــخ 
کالیفرنیــا هــم شــعارهای مــردم مصــر و تونــس 
را تکــرار میکننــد، از آنهــا الهــام میگیرنــد؛ انکار 
هــم نمیکننــد. جوانــان مصــر و تونــس هــم از 
ــام  ــامی اله ــاد اس ــاس و جه ــزب اهلل و حم ح
ــد.  ــان نکردن ــد و پنه ــرا گرفته ان ــد و ف گرفته ان
ــام  ــیجِی ام ــد، بس ــر جدی ــم اول در عص و معل
ــود؛ کــه همــه از بســیجِی امــام  بزرگــوار مــا ب
ــازان و ســربازان  ــد و از جانب ــوار فراگرفتن بزرگ
ــه  ــد ک ــاد گرفتن ــاب ی ــن انق ــداکاران ای و ف
ــادی  ــدرت م ــطوره های ق ــوان اس ــه میت چگون
ــدا  ــام خ ــه ن ــوان ب ــه میت ــت، چگون را شکس
ــتاد،  ــوان ایس ــه میت ــت، چگون ــا را شکس بته

ــرد. ــت ک ــوان مقاوم ــه میت چگون
 اینهــا حقایقــی اســت کــه امــروز وجــود 
بســیج،  حرکــت  بســیج،  عینیــت  بســیج، 

هدفهــای بســیج، مــا را بــه ایــن حقایــق آشــنا 
میکنــد. انقــاب اســامی و ملــت انقابــی 
ــن  ــک چنی ــا ی ــی، ب ــن فرهنگ ــک چنی ــا ی ب
روحیــه ای،  چنیــن  یــک  بــا  آموزه هائــی، 
توانســت بســیاری از ناممکنهــا را ممکــن کنــد، 
ــد  ــه خواه ــت ادام ــن حرک ــد؛ و ای ــق کن محق
ــد تأثیــری  داشــت. دشــمنِی دشــمنان نمیتوان
بگــذارد. البتــه دشــمن، دشــمنی میکنــد - در 
ــم  ــاری ه ــت، انتظ ــد داش ــدی نبای ــن تردی ای
ــا  ــت - منته ــد داش ــمن نبای ــن از دش ــز ای ج
ــران را از  ــت ای ــم مل ــت عظی ــی حرک ــا وقت م
آغــاز ایــن انقــاب، ایــن حرکــت، ایــن نهضــت 
عمومــی تــا امــروز مشــاهده میکنیــم، میبینیم 
یــک خــط ســیر مشــخصی دارد. ملــت ایــران 
بــه ســمت پیــش حرکــت میکنــد، بــه ســمت 
ــون  ــای گوناگ ــد، در میدانه ــت میکن اوج حرک
ــد؛  ــدا میکن ــه پی ــون غلب ــر چالشــهای گوناگ ب
مواجهــه  و  مقابلــه  همیــن  در  دشــمنان  و 
میآینــد؛  کوتــاه  میکننــد،  عقب نشــینی 
ــت  ــت مل ــت، سرنوش ــن حرک ــا ای ــد. ب ناچارن

ــت. ــی اس ــروزِی قطع ــران، پی ای
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نوشتاری در باب علم و پژوهش

دکتر میثم جالی- هیأت علمی دانشکده 
فناوری¬های نوین
maisam_jalaly@iust.ac.ir ــان  ــه آن ــد و ب ــد متعــال مائکــه را آفری خداون

ــباب  ــرداری داده، و اس ــروی فرمانب ــل و نی عق
و انگیــزه هــای انحــراف را در اختیارشــان 
قــرار نــداده اســت. از ســوی دیگــر حیوانــات را 
آفریــده کــه تنهــا از غرایــز و کششــهای حیوانی 
خویــش پیــروی مــی کننــد و از نیــروی تعقــل 
و اندیشــیدن محــروم مــی باشــند. امــا انســان 
ــر  ــی تفک ــه او توانای ــو ب ــک س ــد و از ی را آفری
ــر  ــرف دیگ ــرد و از ط ــا ک ــیدن را عط و اندیش
انگیــزه هــا و اســباب خواســت هــا و نیازهــای 
ــرار داد.  ــارش ق ــادی را در اختی ــانی و م نفس
از همیــن رو، دو جنبــه عقلــی- معنــوی و 
ــه  ــد انســان را ب ــی توانن ــدام م ــر ک ــادی، ه م
ســوی خیــر یــا شــر بکشــانند. امــا ایــن انســان 
ــا داشــتن موهبــت اختیــار،  اســت کــه بایــد ب
قــدم در مســیر پــر پیــچ و خــم عمــل گذاشــته 
ــی  ــال را ط ــی و کم ــت در صــراط تعال و حرک
ــه  ــز ب ــام عزی ــاط، اس ــن ارتب ــد. در همی کن
نقــش و منزلــت علــم بــه عنــوان چراغــی 
فــروزان بــرای تقویــت جنبــۀ خیرخواهــی 
ــش در  ــم و دان ــد دارد. کســب عل انســان تاکی
هــر دو عرصــۀ علــوم تجربــی، کــه بعــد مــادی 
و دنیــوی زندگــی انســان را اقنــاع مــی کنــد، و 
علــوم دینــی، کــه زمینــه ســاز بعــد معنــوی و 
ــتایش  ــورد س ــی انســان اســت، م ــال طلب کم
ــرار دارد.  ــی ق ــزرگان دین ــن )ع( و ب معصومی
ــتایش  ــت از س ــه تبعی ــکارا ب ــدح آش ــن م ای
پــروردگار متعــال از ایــن عرصــه اقتبــاس شــده 
اســت، آنجــا کــه در کام وحــی آمــده اســت:

و  مطیــع  دانــا،  و  عالــم  مردمــان  تنهــا   «
)28 )فاطــر:   - هســتند«  خداتــرس 

ــد  ــی آی ــر م ــن ب ــوق چنی ــه ف ــه کریم از آی
ــام  ــه مق ــه ب ــی ک ــان و دانایان ــا عالم ــه تنه ک
ــتین  ــی راس ــال آگاه ــد متع ــت خداون و منزل
دارنــد، اهــل خــوف و خشــیت در دل هســتند، 
ــش موجــب شــده اســت اوالً  چــرا کــه آن دان
ــم محــض  ــه حقیقــت علــم و عال ــم ب فــرد عال
ــی  ــود پ ــودن خ ــز ب ــال( و ناچی ــد متع )خداون
ــرو  ــم ف ــر تعظی ــی او س ــام اعل ــر مق ــرده و ب ب
ــواع  ــق او در ان ــات خل ــر ظراف ــا ب آورد و ثانی
ــده و  ــرت گزی ــت حی ــف، انگش ــوار مختل و اط

ــر ســازد. ســپس در اندیشــه  حمــد او را متوات
چنیــن معبــود قــادری، دائــم خــوف و خشــیت 
از آن دارد کــه در ســاحت ربوبــی او، عصیــان یا 
غفلتــی نــورزد. اینجاســت کــه اهمیت اندیشــه، 
تفکــر، علــم و تعلــم در دیــن مبیــن آشــکار می 
ــه  ــادن ب ــت نه ــرآن در حرم ــه ق ــود. چنانک ش
علــم و علمــا و بلنــدی بخشــیدن بــه صاحبــان 
ــد: ــم و اندیشــه در جــای دیگــر مــی فرمای عل

» بگــو، آیــا کســانی کــه مــی داننــد و کســانی 
کــه نمــی داننــد یکســانند؟ تنهــا خردمنداننــد 

کــه پنــد پذیرنــد« - )زمــر: 9(
ــش را  ــم و دان اســام رفتــن از پــی کســب عل
ــن  ــمار آورده و اّولی ــه ش ــدات ب ــی از موک یک
آیاتــی از قــرآن کــه نــازل شــدند بــا »خوانــدن 
ــث  ــت. احادی ــده اس ــاز ش ــم« آغ ــم و عل و قل
فراوانــی نیــز از نبــی مکــرم )ص( و ائمــه 
ــت  ــم و منزل ــگاه عل ــه شــرح جای ــار )ع( ب اطه
علمــا پرداختــه انــد کــه بــه عنــوان مثــال امــام 
ــوم  ــأن عل ــورد ش ــٌا در م ــادق )ع( اختصاص ص

ــد: ــی فرمودن دین
» چنانچــه خداونــد به کســی ارادۀ خیر داشــته 
باشــد او را در دیــن آگاه )فقیــه( مــی ســازد«- 

)کافــی، چــاپ اســامیه، ج 1، ص 32(
ــار  ــش، در کن ــم و دان ــب و عل ــیر کس در مس
ــگاه  ــم، تحقیــق و پژوهــش جای آمــوزش و تعل
ــای  ــدن زوای ــن ش ــه در روش ــی دارد ک رفیع
تاریــک و پنهــان علــوم )در انــواع مختلــف 
آن( نقــش برجســته ای ایفــا مــی کنــد. آنچــه 
ــد،  ــگر ارزش می بخش ــه کار پژوهش ــه نتیج ب
ــرای تــاش  موضوعــی اســت کــه پژوهشــگر ب
خــود برگزیــده اســت. اندیشــمندی کــه بــرای 
زندگــی  راه  شناســاندن  و  کــردن  روشــن 
ــی، در  ــودن مســیر تعال ــی پیم بشــر و چگونگ
ــد و  ــتجو می کن ــی جس ــان دین کام راهنمای
ــیر  ــه تفس ــاند و ب ــره می شناس ــره را از ناس س
دانشــمندی  یــا  می پــردازد،  آن  ترجمــه  و 
ــک  ــل ی ــناخت عام ــا ش ــان ی ــرای درم ــه ب ک
ــا  ــد ت ــاش می گذران ــه ت ــاری عمــری را ب بیم

جامعــه بشــری را از رنجــی آزار دهنــده نجــات 
بخشــد، یــا محققــی کــه بــرای تســهیل امــور 
زندگــی بشــر قــدم در عرصــه شــناخت عوامــل 
موثــر و ســاخت ادوات الزم مــی گــذارد، حّقــی 
عظیــم بــر گــردن جامعــه بشــری دارد و 
ــا  ــت. اّم ــنگ اس ــران س ــری گ ــته تقدی شایس
هســتند کســانی کــه بــرای قتــل عــام یــا بــه 
خرابــی کشــاندن منطقــه ای یــا تبــاه ســاختن 
ــی یافتــن ســاحی مخــّرب  ــا، در پ زندگــی ه
می کوشــند. اینــان خائنــان بــه دنیــای علمنــد 

ــزرگ. ــی ب ــزاوار عقاب و س



ید
سات

ج ا
سی

ه ب
رشی

، ن
نبا

4

ــتجو در  ــش و جس ــرای پژوه ــز ب ــام عزی اس
عالــم علــم اهمّیتــی ویــژه و وافــر قائــل اســت، 
ــر از  ــر و واالت ــداد علمــا را برت ــا آنجــا کــه م ت
ــد )محمــدی ری شــهری،  خــون شــهدا می دان
میــزان الحکمــه، روایــت شــماره 13401(. 
ــت  ــق، صیان ــی پژوهشــگر و محق ــالت اصل رس
از حریــم حقیقــت و تبییــن و تشــریح آن 
ــه منظــور  ــه ب ــق کســی اســت ک اســت. محق
کشــف حقایــق، در دریــای اندیشــه واالی 
انســانی غوطــه ور مــی شــود. محققــان، اهــرم 
هــای نیرومنــد روحــی، ســرمایه هــای سرشــار 

فکــری، روشــن کننــده راه پرپیــچ و 
ــه  ــینیان و مقدم ــی پیش ــم زندگ خ
حرکــت  بــرای  فکــری  ســازان 
ــه ســمت کمــال هســتند.  انســان ب
ــه  ــد ک ــان علمن ــان طالب ــان هم این
در فرهنــگ قــرآن و اهــل بیــت )ع( 
از ایشــان بــا عبــارت هــای مختلــف 
تجلیــل شــده اســت؛ چنانکــه امــام 

باقــر علیــه الســام مــی فرمایــد:
»همــه جنبنــدگان زمیــن بــر طالب 
علــم درود مــی فرســتد، حّتــی 
ــوار،  ــا«- )بحاراالن ــای دری ــی ه ماه

ج 1، ص 173(
بــن  علــی  امــام  همچنیــن،  و 
ــب علیــه الســام در مــدح  ابیطال

فرمودنــد: تحقیــق  و  پژوهــش 
»هــر تاشــی کــه در آن تحقیــق و 
ــره ای  ــت، به ــی نیس ــت جوی حقیق
ــم، ص 249( ــرر الحک ــدارد«- )غ ن

در  تحقیــق  و  پژوهــش  وظیفــه 
جامعــه اســامی، تنهــا بــه عــده ای 
ــا مجامــع علمــی محــدود  خــاص ی
نمــی گــردد، بلکــه بــر اســاس آموزه 
ای  اســام، وظیفــه  هــای دیــن 
ــرار  ــر دوش همــگان ق ــه ب اســت ک
دارد و هــر کــس در هــر مرتبــه 
ــوان و  ــد ت ــت در ح ــف اس ای موظ
ــردازد.  ــه آن بپ ــش ب ــات خوی امکان
ایــن مطلــب بــه روشــنی در روایــات 
چنانکــه  اســت؛  آمــده  اســامی 
پیامبــر اســام )ص( بارهــا در طــول 
عمــر گــران مایــه خویــش، بــه ایــن 

ــه: ــد ک ــح کردن ــب تصری مطل
»فراگیــری دانــش، وظیفــه هــر زن 
ــرد مســلمان اســت«- )وســائل  و م

ــیعه، ج 27، ص 26(  الش
دانــش پژوهــی، عــاوه بــر همگانــی 
بــودن، وظیفــه ای همیشــگی اســت 
و در هیــچ برهــه ای از عهــده انســان 
ــادق  ــام ص ــود. ام ــی ش ــاقط نم س
ــی  ــاره م ــن ب ــام در ای ــه الس علی

ــد: فرمای
ــری واجــب و  ــم در همــه حــال ام ــب عل »طل
ضــروری اســت«- )بحاراالنــوار، ج 1، ص 172.(

اما سخنی با خود
هفتــه پژوهــش در آذر مــاه هــر ســال، فرصتــی 
اســت تــا تاشــگران ایــن عرصــه، ضمــن عرضه 
دســتاوردها و یافتــه هــای خــود، بــه نقایــص و 
چالــش هــای پیــش روی حــوزه پژوهــش 
ــا  ــد. ب ــه ای بپردازن ــی و منطق ــطوح مل در س
عنایــت بــه رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری 
ــت  ــم و حرک ــد عل ــت تولی ــا نهظ ــه ب در رابط
شــتابان در جنبــش نــرم افــزاری، شــاید بتــوان 

ــن  ــه محققی ــی ک ــه های ــی از عرص ــت یک گف
ــش  ــد در آن نق ــی توانن ــلمان م ــد و مس متعه
آفریــن باشــند و تــا کنــون مــورد هــدف 
گیــری قاطبــه مــا قــرار نگرفتــه اســت، خــط 
ــوم و  ــای عل ــی در دنی ــی و پژوهش ــی علم ده
ــرار  ــب و تک ــی، تعقی ــت. بررس ــات اس تحقیق
ــای  ــش ه ــود دادن پژوه ــی بهب ــردن و حت ک
ــتودنی  ــری س ــر ام ــاد دیگ ــده در ب ــام ش انج
و بایســته اســت، امــا ایــن همــه امــر نیســت. 
ــدن  ــه و تم ــورت جامع ــن ص ــه در ای ــرا ک چ
اســامی در ایــن عرصــه بایــد مــدام نــگاه خــود 
را معطــوف بــه دیگــر جوامــع ســپرده تــا هــر 
مســیر پژوهشــی در یکــی از علــوم طــی شــد، 
ــز  ــا نی ــاد م ــی در ب ــوزۀ علم ــن آن ح محققی
همــان خــط ســیر پژوهشــی را پیمــوده و بلکــه 
ــدف،  ــق آن ه ــته در تحق ــا نادانس ــته ی دانس
ــر  ــتار منک ــن نوش ــد. ای ــاری نماین ــا را ی آنه
ــترک  ــی مش ــی- تحقیقات ــای علم ــت ه حرک
ــف  ــاد مختل ــف از ب ــای مختل ــروه ه ــان گ می
نیســت و آن را امــری موثــر در پیشــبرد علــم 
و بــه نوعــی تشــریک مســاعی مــی دانــد. امــا 
ــق و  ــه محق ــت آن اســت ک ــز اهمی ــه حائ نکت
ــی  ــازل علم ــد در پ ــلمان نبای ــمند مس اندیش
ــی  ــه راحت ــده و ب ــار ش ــلمانان گرفت ــر مس غی
ــود،  ــی خ ــه علم ــود در جامع ــه خ ــا هزین و ب
ــع ســاخته و  ــا را مرتف ــای پژوهشــی آنه نیازه
از مشــکات جوامــع علمــی آنهــا گــره گشــایی 
ــام  ــه ع ــه جامع ــتقیم ب ــع آن مس ــوده و نف نم
آنهــا منتهــی شــود. در صورتــی که مشــکات و 
گــره های بــاز نشــده جامعــه اســامی خودمان 
هنــوز بــاز نشــده و محقــق مــا خــود را ســرگرم 
ــرده  ــری ک ــی دیگ ــوط پژوهش ــائل و خط مس
اســت. ایــن اســت کــه بــه نــاگاه ســر بــر آورده 
ــه رو  و خواهیــم دیــد جامعــه علمــی مــا دنبال
غــرب شــده و خــط پژوهشــی مــا بــه صــورت 
ــرای مــا تعریــف مــی شــود. مگــر ایــن  ــرم ب ن
نیســت کــه پــروردگار عزیــز مــا را از اســتیای 

ــر حــذر داشــته اســت: کفــار ب
» و خداونــد هرگــز بــر ]زیــان[ مومنیــن بــراي 
ــت« -  ــداده اس ــرار ن ــلطی ق ــران راه تس کاف

ــه 141(. ــاء، آی ــوره نس )س
پــس محققیــن خدابــاور در ایــن عرصــه جهــاد 
ــران  ــا دیگ ــد ت ــازه دهن ــد اج ــز نبای علمــی نی
در تعییــن خــط مشــی علمــی- پژوهشــی بــر 
آنــان فائــق آمــده و مســتولی شــوند و از ایــن 
رهگــذر، مــا را از حــل مســائل ملــی و دینــی 
خــود بازداشــته و رفــع مشــکات خودشــان در 

ــرار داده شــود. ــا ق پیشــانی تحقیقــات م



طرد فتنه گران تا توبه

در تاریــخ مــوارد متعــددی وجــود دارد کــه فرد 
ــا خیانت هــای  ــا افــرادی مرتکــب تخلفــات ی ی
ــم  ــات و ظل ــه صدم ــده اند بطوریک ــی ش بزرگ
بزرگــی بــه اطرافیــان و جامعــه وارد شــده 
اســت. منطقــا ایــن افــراد می بایســتی مجــازات 
و تنبیــه می شــدند. البتــه مــواردی بــوده اســت 
ــه  ــا ب ــه، بن ــی جامع ــا دین ــزرگان عمدت ــه ب ک
ــان  ــه نجــات اخــروی متخلف مصالحــی از جمل
ــل  ــری را در مقاب ــیوه دیگ ــت، ش ــل هدای قاب
آنهــا اتخــاذ نموده انــد. در ایــن شــیوه، جامعــه 
ــرد  ــود ط ــان را از خ ــه متخلف ــر جامع و رهب
بی اعتنائــی می کردنــد  آنهــا  بــه  و  کــرده ، 
تــا بلکــه بــه خــود آینــد و توبــه کننــد. پــس 
ــا بکارگیــری ایــن شــیوه، متخلفــان متوجــه  ب
تخلــف و گنــاه خــود شــده و توبــه می کردنــد و 
بــدون آنکــه مجــازات شــدیدی شــوند از ســوی 
جامعــه و خداونــد متعــال بخشــوده می شــدند. 
ــن شــیوه  ــه مشــخص از بکارگیــری ای دو نمون
در مــورد فرزنــدان حضــرت یعقــوب )ع( و 
ــوده  ــوک ب ــگ تب ــف در جن ــرد متخل ــه ف س
اســت کــه شــرح مختصــر آنهــا چنیــن اســت.

ــه  ــوب )ع( ب ــدان حضــرت یعق 1-  فرزن
ــف  ــرت یوس ــرده و حض ــت ک ــت در امان خیان
ــن  ــا چندی ــا ت ــد. آنه ــاه افکندن ــه چ )ع( را ب
ســال بــه گنــاه خــود اعتــراف نکردنــد و خــود 
ــوب  ــرت یعق ــتند. حض ــاه دانس ــرا از گن را مب
ــا را از  ــوده و آنه ــی نم ــا بی اعتنائ ــه آنه )ع( ب
ــه شــده و  ــه متنب ــا آنک ــد ت ــرد کردن خــود ط
توبــه کردنــد و گفتنــد: قالـُـوا یــا أَبانـَـا اْســَتْغِفْر 
ــف/97(.  ــَن )یوس ــا خاِطئی ــا ُکنَّ َّ ــا إِن ــا ُذنُوبَن لَن
حضــرت یوســف )ع( نیــز کــه عزیــز مصر شــده 
بودنــد ترفندهائــی را بــکار بســتند و چنــد بــار 
ــا  ــد ت ــد و ســختی دادن ــد و آوردن آنهــا را بردن
باالخــره بــه گنــاه خــود اعتــراف کــرده و توبــه 
ــَرَک  ــْد آثَ ِ لََق ــاهللَّ ــوا تَ ــد: قالُ ــد و گفتن نمودن
ــف/91(. ــَن )یوس ــا لَخاِطئی ــا َو إِْن ُکنَّ ُ َعلَْین اهللَّ

2-  علیرغــم تاکیــد رســول اکــرم )ص( 
ــرای حضــور مــردان در جنــگ تبــوک، ســه  ب
ــگر  ــراه لش ــه هم ــذری ب ــچ ع ــدون هی ــن ب ت
بازگشــت لشــگر  از  نرفتنــد. پــس  اســام 
ــه  ــرم )ص( ب ــول اک ــه، رس ــه مدین ــام ب اس
ــردم را از ســخن  ــد و م ــی کردن ــا بی اعتنائ آنه
ــی  ــردم و حت ــتند. م ــا بازداش ــا آنه ــن ب گفت

ــر از  ــت از پیامب ــه تبعی ــم ب ــا ه ــر آنه همس
ــد.  ــود دور کردن ــد و از خ ــاره گرفتن ــا کن آنه
در واقــع جامعــه عرصــه را بــه تمــام معنــی بــر 
آنهــا تنــگ کــرد و آنهــا را محاصــره اجتماعــی 
نمــود. آنهــا حتــی از یکدیگــر نیــز کناره گیــری 
کردنــد. در ایــن بیــن دشــمن بــه آنهــا طمــع 
کــرد و بســوی خــود خوانــد. از آنجــا کــه آنهــا 
افــراد عاقلــی بودنــد، هــم در دام دشــمن 
ــا پــس از  ــد. نهایت ــه کردن ــد و هــم توب نیفتادن
مدتــی خداونــد توبــه آنهــا را پذیرفــت و نجــات 
ــیَّ  ــواْ َحت ــَن ُخلُِّف َِّذی ــِۀ ال ــَی الثََّاثَ ــد. َو َعل یافتن
ــُم اْلَْرُض بَِمــا َرُحَبــْت َو َضاَقــْت  إَِذا َضاَقــْت َعلَیْهِ
 ِ ــَن اهللَّ ــَأ ِم ــواْ أَن الَّ َملَْج ــُهْم َو َظنُّ ــْم أَنُفُس َعلَْیِه
 َ إاِلَّ إِلَْیــهِ ثُــمَّ تَــاَب َعلَْیِهــْم لَِیُتوبُــواْ إِنَّ اهللَّ
ــی: آن  ــه/118(. یعن ــم  )توب ِحی اُب الرَّ ــوَّ ــَو التَّ ُه
ــف جســتند، )و مســلمانان  ــه تخلّ ــر ک ســه نف
ــّد  ــا آن ح ــد( ت ــه نمودن ــع رابط ــان قط ــا آن ب
کــه زمیــن بــا همــه وســعتش بــر آنهــا تنــگ 
شــد )حّتــی( در وجــود خویــش، جایــی بــرای 
ــتند  ــگام( دانس ــد )در آن هن ــود نمی یافتن خ
پناهگاهــی از خــدا جــز بســوی او نیســت 
ــا  ــال آنه ــامل ح ــش را ش ــدا رحمت ــپس خ س
نمــود، )و بــه آنــان توفیــق داد( تــا توبــه کننــد، 
ــت . ــان اس ــر و مهرب ــیار توبه پذی ــد بس خداون

ــت  ــاه و خیان ــم و گن ــا، ظل حــال در جامعــه م
ــالهای  ــر در س ــران فتنه گ ــط س ــی توس بزرگ
ــزرگ  ــا طــرح دروغ ب ــا ب 88 و 89 رخ داد. آنه

ــور  ــات، کش ــب در انتخاب ــدرک تقل ــدون م و ب
را بــه آشــوب کشــیده و مســبب بســیاری 
ــور  ــه کش ــر ب ــات جبران ناپذی ــات و لطم صدم
و نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و توهیــن 
بــه مقدســاتی واال شــدند. آنهــا دشــمنان نظــام 
ــه طمــع انداختنــد  ــدازی نظــام ب ــرای بران را ب
و دوســتان نظــام را در تمــام جهــان نگــران و 
مضطــرب نمودنــد. نظــام اســامی از در رافــت 
و عطوفــت در آمــد و بجــای مجــازات، آنهــا را 
ــه امیــد آنکــه معتــرف  از خــود طــرد نمــود ب
ــد.  ــه کنن ــزرگ خــود شــوند و توب ــاه ب ــه گن ب
ــان  ــا نش ــه تنه ــون ن ــف تاکن ــال تاس ــا کم ب
روشــنی از توبــه آنهــا بــه چشــم نخــورده اســت 
بلکــه هــر از گاهــی از نظــام اســامی طلبــکار 
هــم شــده اند. شــاید بتــوان علــت ایــن امــر را 
اطرافیــان و دوســتان ظاهــری ایشــان دانســت. 
ــان و  ــرد ظالم ــای ط ــه بج ــتند ک ــا هس اینه
ــام  ــرای نظ ــی ب ــه، حت ــه توب ــان ب ــویق آن تش
ــر  ــند. اگ ــم می کش ــان ه ــط و نش ــوم خ مظل
اینهــا واقعــا خــود را دوســتان آنهــا می داننــد، 
بیاینــد و بــه خاطــر آخــرت آنهــا و خودشــان، 
ــته و راه را  ــود گذاش ــاره خ ــس ام ــا روی نف پ
بــرای توبــه واقعــی و حــر گونــه آنهــا در 
ــامی  ــه اس ــال و جامع ــد متع ــگاه خداون پیش
همــوار کننــد. الاقــل اگــر ایــن شــهامت 
را ندارنــد، بــرای تنبــه و توبــه آنهــا دعــا 
نســنجیده  نظرهــای  اظهــار  بــا  و  نماینــد 
نکننــد. را متشــنج  خــود فضــای جامعــه 
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ــه  ــی شــود ک ــن ســئوال پرســیده م ــی ای وقت
در دســتت چیســت، ایــن تصــور در ذهــن مــی 
آیــد کــه کســی دســت خــود را بســته اســت و 
ــر او ایســتاده اســت، ایــن  دیگــری کــه در براب
ــه در  ــود ک ــی ش ــرح م ــش مط ــئوال برای س
ــئوال  ــن س ــی ای ــت؟ وقت ــی چیس ــت فان دس
ــاید  ــود، ش ــی ش ــیده م ــف پرس ــای ظری از آق
عــده ای تصــور کننــد کــه چــون آقــای 
ــته ای از  ــده هس ــره کنن ــم مذاک ــف و تی ظری
ــه  ــه )البت ــورت محرمان ــرات را بص ــدا مذاک ابت
ــد، یــک فــن  از ملــت ایــران( پیــش مــی بردن
ــتند  ــی خواس ــه نم ــتند ک ــه ای داش محرمان
ــد  ــایی نماین ــز گش ــد از آن رم ــش از موع پی
ــور خــود آن  ــدرت مان ــش ق ــرای افزای ــذا ب و ل
ــه  ــه ادام ــد!! ک ــته بودن ــه داش ــه نگ را محرمان
رونــد مذاکــرات ابعــاد ایــن محرمانــه بــودن آن 
ــی  ــد. ول ــی نمای ــوده و م را بیشــتر روشــن نم
واقعیــت اینســت کــه منظــور هیچکــدام از این 
مــوارد نیســت. اگــر دقــت کنیــم، ایــن ســئوالی 
اســت قرآنــی از ســوی خداونــد و مخاطــب آن 
حضــرت موســی )ع( اســت، در ابتــدای ســوره 
ــری  ــاد دیگ ــوع ابع ــذا موض ــه 17 و ل ــه آی ط
مــی یابــد و ســئواالت متعــدد دیگــری مطــرح 
ــد  ــر خداون ــه اگ ــئوال اول اینک ــود. س ــی ش م
ــی  ــرت موس ــت حض ــه در دس ــد ک ــی دان نم

)ع( چیســت، ایــن چگونــه خداونــدی اســت؟ و 
اگــر مــی دانــد ایــن ســئوال بــه چــه منظــوری 
پرســیده مــی شــود؟ و آیــا مخاطــب آن فقــط 
حضــرت موســی )ع( اســت؟ پــی گیــری 
ــی کــه  داســتان حضــرت موســی )ع( و اتفاقات
بــرای ایشــان و  قــوم بنــی اســرائیل مــی افتــد، 
ســطح و عمــق ایــن ســئوال را بیشــتر روشــن 

ــد.  مــی نمای
وقتــی ایــن ســئوال پرســیده مــی شــود، 
مشــغول  بیابــان  در  )ع(  موســی  حضــرت 
چوپانــی اســت. و چــون فراقتــی بــرای مکالمــه 
ــت  ــت را غنیم ــد، فرص ــی یاب ــد م ــا خداون ب
شــمرده و شــروع مــی کنــد کاربردهــای 
ــا  ــاید تنه ــه ش ــه چــوب را، ک ــی آن تک فیزیک
ــی  ــر م ــت را ب ــان اس ــک او در آن بیاب مایمل
ــای  ــه، کاربرده ــد در ادام ــی خداون ــمرد. ول ش
ــه چــوب را نشــان حضــرت  ــری از آن تک دیگ
ــن  ــد ای موســی )ع( و قومــش مــی دهــد و بع
داســتان را در قــرآن رســانه ای مــی کنــد 
ــد  ــرار گیرن ــان ق ــه عالمی ــا مخاطــب آن هم ت
ــی  ــم م ــیاء در عال ــت اش ــه خاصی ــد ک و بدانن
ــد متفــاوت از آن چیــزی باشــد کــه آنهــا  توان
ــادی خــود تصــور  ــری و م در محاســبات ظاه
ــرای پیــروزی حضــرت  ــد ب مــی کننــد. خداون
ــر فرعــون از همــان تکــه چــوب  موســی )ع( ب
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دکتر حسن نیلی احمدآبادی

از  اســتفاده مــی کنــد. و بســیاری دیگــر 
مشــکات ایشــان را، ماننــد عبــور از رود نیــل 
از طریــق همــان تکــه چــوب حــل مــی شــود. 
ــای موجــود در  ــت ه ــر ظرفی ــارت دیگ ــه عب ب
دســت حضــرت موســی )ع( در بیابــان همانــی 
اســت که موســی در پاســخ بــه ســئوال خداوند 
بــر مــی شــمرد. و چــون ایــن ظرفیــت را بــرای 
خداونــد وارد میــدان مــی کنــد، خداونــد ایــن 
ــه  ــه هم ــد ک ــی میده ــوب را خاصیت ــه چ تک

ــد. ــی زن ــم م ــر ه ــادالت را ب مع
 

ــران،  ــت ای ــوص مل ــابهی در خص ــتان مش داس
ــی  ــان رخ م ــون زم ــام )ره( و فرع ــرت ام حض
ــاب  ــل از انق ــران قب ــت ای ــی مل ــد. و وقت ده
ــک  ــد ی ــه مانن ــم ک ــی بین ــم م ــی نگری را م
ــود. دولــت و مجلــس و  تکــه چــوب خشــک ب
قــوه قضائیــه در ســیطره ســفارت خانــه هــای 
ــاس  ــک تم ــا ی ــد. و ب ــکا بودن ــس و آمری انگلی
پایــه ســفارت  تلفنــی یــک کارمنــد دون 
انگلیــس، امــور بــه نفــع بریتانیــا حــل و فصــل 
مــی شــود. ولــی خداونــد بــه ایــن تکــه چــوب 
ــه  ــه ب ــد ک ــی ده ــی م ــران( خاصیت ــت ای )مل
ــان  ــون زم ــر فرع ــام )ره( ب دســت حضــرت ام
پیــروز مــی شــود و از رود نیــل کــه معضــات 
ــی  ــه »جنگ ــاب از جمل ــروزی انق ــد از پی بع
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حــدود یــک مــاه قبــل در شــبکه هــای 
اجتماعــی و در بعضــی از رســانه هــای داخــل 
و خــارج، خبــری هماننــد بمــب منفجــر شــد 
بــا ایــن مضمــون کــه در اصفهــان چنــد 
ــه منظــور انجــام فریضــه  ــورد اسیدپاشــی ب م
ــل  ــر در مقاب ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
خانمهــای بدحجــاب اتفــاق افتــاده اســت. 
ــه  ایــن خبــر بیــن بســیاری از مــردم دهــان ب
ــراوان  ــای ف ــا آب و تابه ــد و ب ــان میچرخی ده
جزئیــات بیشــتری بــه آن افــزوده میشــد. 
ــانه  ــی از رس ــط بعض ــر توس ــن خب ــار ای انتش
ــواع تکنیکهــای خبــری همــراه  ــا ان هــا هــم ب
بــود بطوریکــه اخبــار دیگــر کــه در کنــار ایــن 
ــت  ــی تح ــه نوع ــز ب ــد نی ــزارش میش ــر گ خب
ــر و  ــن خب ــان ای ــت. در بی ــرار میگرف ــعاع ق ش
اخبــاری کــه در کنــار آن مطــرح میشــد، آنچــه 
کــه مکــررا بــه چشــم میخــورد، ارتبــاط ایــن 
مســاله بــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و 
انجــام آن توســط طیــف مذهبــی بــرای برخورد 
بــا بــد حجابهــا بــود. انتشــار ایــن خبــر مقــارن 
ــروف و  ــه مع ــر ب ــه ام ــدن الیح ــرح ش ــا مط ب
ــامی  ــورای اس ــس ش ــر در مجل ــی از منک نه
بــود. از ســوی دیگــر، ایــن خبــر درســت چنــد 
ــزاداری حضــرت  ــام محــرم و ع ــل از ای روز قب

ــت. ــورت پذیرف ــام ص ــه الس ــداهلل علی اباعب
ــد،  ــه باش ــس ک ــر ک ــی از ه ــا اسیدپاش اساس
ــس،  ــر ک ــل ه ــزه ای و در مقاب ــر انگی ــه ه ب
ــت  ــانی هس ــف و غیرانس ــت، کثی ــی پس عمل
قانونــا و شــرعا محکــوم  و عرفــا، اخاقــا، 
ــزه ای دســت  ــر انگی ــه ه ــانیکه ب هســت. کس

می
سا

ی ا
دگ

 زن
ک

سب

ــود بــه کمــک همیــن مــردم  هشــت ســاله« ب
ــی )ع(  ــرت موس ــر حض ــد. اگ ــی کن ــور م عب
حضــرت  و  اســرائیل  بنــی  قــوم  دوران  در 
ــر  ــوکل ب ــای ت ــه ج ــتم ب ــرن بیس ــام در ق ام
ــه دســت فرعــون زمــان  ــد توجهشــان ب خداون
ــا  ــز آنه ــد نی ــود، خداون ــی ب ــکیات او م و تش
را بــه حــال خــود رهــا مــی کــرد. در داســتان 
مذاکــرات هســته بــا موضــوع مشــابهی مواجــه 
هســتیم. اگــر تیــم مذاکــره کننــده تمــام 
همــت و توجهــش را بــه دســتهای تیــم مقابــل 
دوختــه اســت. کــه مثــا قــدرت نیــروی 
ــا  ــت و ب ــن اس ــان و چنی ــکا چن ــی آمری نظام
یــک بمــب مــی توانــد همــه تــوان نظامــی مــا 
ــادی و  ــدرت اقتص ــا ق ــرد و مث ــن بب را از بی
تکنولوژیکــی آن چنیــن اســت...  همانــی مــی 
شــود کــه تاکنــون در رونــد مذاکــرات بدســت 
ــه  ــن ب ــر و توهی ــله تحقی ــده اســت و سلس آم
ــی و  ــخ س ــه در تاری ــد ک ــی آی ــکلی در م ش
ــخ  ــاب اســامی و شــاید تاری ــد ســاله انق چن
ملــت ایــران بــی ســابقه اســت. و آقــای ظریــف 
ــرده اســت.  ــرو ب ــان در کام ف ــی زب ــز گوی نی

ــم  ــی ه ــده کم ــره کنن ــم مذاک ــر تی ــی اگ  ول
بــه خداونــد توجــه داشــته و داســتانهای 
قرآنــی را مــرور نماینــد، و خداونــد را نیــز بــه 
عنــوان یــک بازیگــر بیــن المللــی در معــادالت 
خــود محاســبه نماینــد، حاضــر نخواهنــد 
ــت  ــه مل ــر ب ــن و تحقی ــه توهی ــه اینه ــد ک ش
ــبت  ــامی نس ــاب اس ــای انق ــران و آرمانه ای
ــام  ــرت ام ــه حض ــه ک ــود. و همانگون داده ش
ــه خــاک مذلــت  فرمــود مــا ابرقــدرت هــا را ب

ــز  ــده نی ــره کنن ــم مذاک ــانیم و ... تی ــی نش م
ــد و از  ــی کردن ــت م ــیر حرک ــن مس در همی
گفتمــان انقــاب اســامی دفــاع مــی کردنــد. 
و موجــب ســربلندی ملــت ایــران مــی شــدند.  
در آن صــورت خدوانــد آنهــا را از دشــمن بــی 
نیــاز مــی کــرد. و حتــی در مذاکــرات هســته 
ای بــا دســتی پــر بــه ســوی ملــت ایــران مــی 
ــت  ــی از ماموری ــا انبوه ــه ب ــه اینک ــد. و ن آمدن
هــای خــارج از کشــور و اقامــت در هتــل هــای 
اروپایــی و ســرانجام تحقیــر و توهیــن بــه ملــت 
ایــران؟! و مثــا خانــم اشــتون فکــر کنــد کــه 
ــاه  ــا ش ــد رض ــران دوره محم ــروز، ای ــران ام ای
ــران خــط و  ــه ای ــوه قضائی ــرای ق ــه ب اســت ک
نشــان بکشــد و آقــای ظریــف نیــز گویــی ایــن 
ســخنان را نشــنیده انــد؟! تجربــه بیــش از ســه 
دهــه انقــاب اســامی نشــان میدهــد کــه هــر 
گاه مــا بــه خداونــد تکیــه کردیــم، بزرگتریــن 
ــدار  ــا حــوزه اقت ــم. اتفاق ــم زدی تحــوالت را رق
ــی  ــوزه های ــه ح ــوط ب ــامی مرب ــاب اس انق
ــر روی  ــد ب ــه برخداون ــا تکی ــا ب ــه م ــت ک اس
ــوارد از  ــی م ــتادیم و در برخ ــود ایس ــای خ پ
ــث  ــج آن باع ــی نتای ــم ول ــروع کردی ــر ش صف
ــز  ــری نی ــد رهب ــادالت شــد. و تاکی ــر مع تغیی
بــر همیــن امــر اســت کــه مبــادا تیــم مذاکــره 
کننــده دچــار اشــتباه محاســباتی شــود و مثــا 
خداونــد و ســنت هــای الهــی را در محاســبات 
خــود نیــاورد؟ بــه ظرفیــت هــای داخلــی بــی 

ــد. ــته درس نگیرن ــد و از گذش ــه باش توج

تحلیلی از وقايع 
اسیدپاشی اخیر

دکتر امید وحیدی، هیأت علمی دانشگاه 
علم وصنعت ایران
ovahidi@iust.ac.ir
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ــه  ــا کســی ک پاســخ داده شــود. اول اینکــه آی
ایــن عمــل شــیطانی را انجــام داده اســت 
مشــخص هســت کــه کیســت و آیــا انگیــزه او 
دربــاره ایــن عمــل مشــخص شــده اســت؟ آیــا 
مظنونــی شناســایی و دســتگیر شــده اســت و 
ــه  ــوالی ک ــن س ــت؟ دومی ــرده اس ــی ک اعتراف
مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آیــا ایــن واقعه، 
امــری جدیــد اســت و بــرای دفعــه اول اتفــاق 
ــه  ــبوق ب ــری مس ــه ام ــا اینک ــت ی ــاده اس افت
ــا  ــع قب ــن دســت فجای ــابقه هســت و از ای س
هــم اتفــاق افتــاده اســت؟ و اینکــه اگــر قبــا 
هــم اتفــاق افتــاده اســت، پــس چــرا اینبــار بــه 
ــده  ــاط داده ش ــی ارتب ــه مذهب ــن و جامع دی
ــت؟  ــوده اس ــه نب ــا اینگون ــرا قب ــت و چ اس
ــی  ــته اسیدپاش ــوارد گذش ــا م ــه آی ــوم آنک س
ــام  ــرای انج ــی و ب ــا بدحجاب ــارزه ب ــرای مب ب
فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اتفاق 
ــرآن احتمــال داده شــود  ــود کــه بناب ــاده ب افت
ــه  ــار هــم جامع ــه اینب ــه بصــورت قطــع( ک )ب
ــن عمــل غیرانســانی و  ــی مرتکــب چنی مذهب
ــا  وحشــیانه ای شــده اســت؟ چهــارم آنکــه آی
ــر  ــن ام ــی ای ــرا قربان ــه اخی ــرادی ک ــا اف اص
شــیطانی شــده انــد بــد حجــاب بــوده انــد کــه 
ــورد  ــان م ــد حجابیش ــر ب ــم بخاط ــدا بگویی بع
ــد؟ مســاله بعــدی  ســوء قصــد قــرار گرفتــه ان
ــا  ــی قربانیه ــی تمام ــور کل ــه ط ــا ب ــه آی اینک
ــم  ــردان ه ــا م ــد ی ــوده ان ــال زن ب ــه ح ــا ب ت
ــردان  ــر م ــد؟ اگ ــده ان ــی ش ــی اسیدپاش قربان

هــم مــورد ســوء قصــد قــرار گرفتــه انــد، آیــا 
میشــود کــه انگیــزه اسیدپاشــان بخاطــر نهــی 
ــوال  ــت؟ و س ــوده اس ــان ب ــر بدحجاب از منک
آخــر اینکــه مگــر اسیدپاشــی فقــط در ایــران 
اتفــاق مــی افتــد و در جــای دیگــر دنیــا ایــن 
عمــل غیرانســانی ســابقه نــدارد و اگــر در 
جاهــای دیگــر دنیــا هــم اتفــاق افتــاده اســت، 
آنجــا هــم بــه انگیــزه نهــی از منکــر بدحجابــان 
بــوده اســت کــه بایــد دیــن متهــم ردیــف اول 

ــرد؟ ــرار گی ــر ق ــن مســاله اخی ای
ــتجوی  ــک جس ــا ی ــواالت را ب ــن س ــخ ای پاس
یکــی دو ســاعت میتــوان بدســت آورد. در 
ــوان  ــه عن ــوز ب ــر، کســی هن ــن مســاله اخی ای
متهــم معرفــی نشــده اســت و افــراد مضنونــی 
کــه دســتگیر شــده انــد، هنــوز قطعــا مشــخص 
نشــده اســت کــه گناهــکار هســتند یــا بیگنــاه. 
ــف اول  ــن را متهــم ردی ــا کــه دی احتمــاال آنه
ــی و  ــردی خیال ــرا ف ــد، ظاه ــرده ان ــی ک معرف
موهــوم را بــه عنــوان جامعــه مذهبــی معرفــی 
ــی  ــه اله ــن و آن فریض ــار دی ــا را نث و تهمته
ــد. از ایــن دســت فجایــع ســابقا هــم  کــرده ان
انجــام شــده اســت و مــوارد بســیاری تــا 
بحــال اتفــاق افتــاده اســت کــه هیچکدامشــان 
ــن، فریضــه نهــی از منکــر و  ــه دی ــا بحــال ب ت
مســاله حجــاب مرتبــط نبــوده انــد بلکــه 
بخاطــر مســائل شــخصی و انتقامگیــری از 
ــیطان  ــراد ش ــری اف ــک س ــط ی ــان توس قربانی
ــوارد  ــن م ــه اســت. در ای صفــت صــورت گرفت

بــه ایــن عمــل کثیــف میزننــد یــا بایــد گفــت 
ــون و  ــا مجن ــد و ی ــیطانی دارن ــی ش ــه روح ک
دیوانــه هســتند و از ســامت عقلــی برخــوردار 
ــه  ــه ب ــن ســکه ک ــا روی دیگــر ای نیســتند. ام
ــخ  ــه از آن تل ــخ و بلک ــه تل ــن واقع ــدازه ای ان
تــر هســت، اســتفاده ابــزاری از ایــن مســاله و 
ــی  ــه مذهب ــن و جامع ــه دی نســبت دادن آن ب
ــت و  ــورد تهم ــق م ــه ناح ــه ب ــت ک ــا هس م
تخریــب قــرار گرفــت. رســانه هــای زنجیــره ای 
ــد  ــم دارن ــری سیاســی خاصــی ه ــه جهتگی ک
در کنــار رســانه هــای خارجــی، در نشــر ایــن 
ــه  ــوی فریض ــه س ــان ب ــت اتهامش ــر انگش خب
ــن  ــر و مومنی ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام
بــود. آنهــا بــدون اینکــه بیــان کننــد دلیلشــان 
بــرای متهــم کــردن و تهمــت زدن بــه جامعــه 
مذهبــی چیســت، صرفــا دیــن را ســیبل 
تهمتهــا و حمــات خــود قــرار دادنــد و وجهــه 
دیــن و مــردم مذهبــی را بــرای مخاطبانشــان 
ــای  ــم قلمه ــان ه ــن می ــد. در ای ــیاه کردن س
ــن  ــاری ای ــه ی ــا ب ــاط دنی بســیار در اقصــی نق
رســانه هــا شــتافتند و بــا انــواع و اقســام شــعر 
و داســتان ســراییها و بــا تحریــک کــردن 
احساســات و عواطــف مخاطبیــن، بــر ایــن 
هجمــه افزودنــد. عــده ای هــم از روی غلفــت و 
هیجــان زدگــی، ناآگاهانــه ایــن مســاله را نشــر 

ــد. ــر کنن ــه آن فک ــه ب ــدون اینک ــد ب دادن
ــل از  ــد قب ــه بای ــددی هســت ک ــواالت متع س
ــی  ــه مذهب ــن و جامع ــه دی نســبت دادن آن ب
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ــاره  ــريعتي درب ــر ش ــر دکت نظ
ــه ــت فقی ــت و والي حکوم

ــرال در  ــان ليب ــاب و جری ــان انق مخالف
طــول ایــن ســاليان در جهــت مصــادره 
ــان  ــع جری ــه نف ــنفکر ب ــون روش انقابي
خــود بســيار تــاش کــرده انــد. طــوری 
ــل  ــان نس ــياری از جوان ــزد بس ــه در ن ک
ــریعتي  ــد ش ــنفکراني مانن ــوم روش س
چهــره هایــي همســو بــا تفکــر ليبــرال 
ــام  ــان نظ ــي و اردوگاه مخالف دموکراس
ــه  ــوند. البت ــي ش ــناخته م ــامي ش اس
انصــاف اســت کــه بگویيــم برخــي 
انقــاب  در جبهــه  نظری هــا  تنــگ 
ــن  ــر دام ــن ام ــه ای ــز ب ــامي ني اس
زده اســت. هــر چنــد کــه عمــوم 
ایــن روشــنفکران  )از جملــه دکتــر 
ــات  ــوع تحصي ــل ن ــه دلي ــریعتي( ب ش

ــرب و  ــگ غ ــن از فرهن ــر پذیرفت و تاثي
ــت های  ــار برداش ــا دچ ــرق بعض ــا ش ی
ــد  ــامي بوده ان ــم اس ــي از مفاهي غلط
و از ایــن حيــث برخــي نظــرات ایشــان 
ــا  ــد، ام ــه مي باش ــد و خدش ــل نق قاب
بــه یقيــن بســياری از آنهــا اگــر بنــا بــه 
ــان  ــر و عملش ــد نظ ــيم بندی باش تقس
بــه انقــاب اســامي و اندیشــه های 
ــک و  ــيار نزدی ــي )ره( بس ــام خمين ام
ــه  ــا جبه ــف ب ــًا مخال ــان کام دیدگاه ش

ــت. ــامي اس ــاب اس ــان انق مخالف
از نمونه هــای برجســته ایــن دســته 
ــت.  ــریعتي اس ــر ش ــنفکران دکت از روش
ــي  ــرال و حت ــای ليب ــفانه جریان ه متاس
ــا ســر  ــر ب ســکوالر در ســال هــای اخي

اخیــر اتفاقــا نــه تنهــا افــراد بــد حجــاب مــورد 
ــه یکــی از  ــد بلک ــه ان ــرار نگرفت ســوء قصــد ق
ــوده اســت  ــه ای ب ــم چــادری محجب آنهــا خان
. معلــوم نیســت کــه چــرا افــراد مذهبــی بایــد 
بــه خانمهــای چــادری محجبــه اســید بپاشــند! 
طبــق آمــار امســال قربانیــان اسیدپاشــی فقــط 
ــا حــدود 40 درصــد  ــد و تقریب ــوده ان ــا نب زنه
از قربانیــان گــزارش شــده، مردهــا بــوده انــد . 
بایــد دیــد کــه چطــور مردهــا بخاطــر مســاله 
حجــاب بایــد مــورد ســوء قصــد قــرار بگیرنــد! 
ایــن عمــل غیرانســانی ظاهــرا در همــه جــای 
دنیــا اتفــاق مــی افتد و ســاالنه 1500 مــورد از 
ایــن فجایــع در جهــان گــزارش میشــود. مثــا 
ــا  ــد ب ــوء قص ــورد س ــال 2012، 105 م در س
مــواد خورنــده )از جملــه اســید( در انگلســتان 
گــزارش شــده اســت . ظاهــرا افــراد مســلمان 
ــه  ــر ب ــه ام ــام فریض ــد انج ــه قص ــی ک مذهب
ــد، در  ــته ان ــر را داش ــی از منک ــروف و نه مع
آن ســوی مرزهــای ایــران هــم مشــغول انجــام 
ایــن واجــب دینــی بــرای نشــر حجــاب و 

ــاف هســتند! عف
بــا ایــن تفاصیــل قربانــی اصلــی این ســناریوی 
ــه معــروف و  ــر ب ــن و فریضــه ام ســاختگی دی

نهــی از منکــر بــوده اســت.

میر سامان پیشوایي، عضو هیأت علمي 
دانشگاه علم و صنعت ایران
Pishvaee@iust.ac.ir
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تمثال هــای  و  عکــس  کــردن  نيــزه 
ایــن روشــنفکر انقابــي چنيــن وانمــود 
جبهــه  در  فــردی  او  کــه  کرده انــد 
ــت.  ــوده اس ــامي ب ــاب اس ــل انق مقاب
ــری را  ــز دیگ ــت چي ــه واقعي ــال آنک ح
ــن  ــه در ای ــرای نمون ــد. ب ــان مي ده نش
ــر  ــاه و مختص ــي کوت ــه بررس ــال ب مق
اندیشــه هــای دکتــر شــریعتي در بــاب 
ــم.  ــه مي پردازی ــت فقي ــت و والی حکوم
او بــا انتقــاد از روش دموکراســي دربــاره 
ــد: ــه مي گوی ــي اینگون ــي غرب دموکراس
»دموکراســي مطلــق ماکــش تنهــا 
ــظ  ــتر و حف ــت  آوردن آراء بيش ــه دس ب
ــي  ــت ترق ــه مملک ــت، چ ــت اس اکثری
کنــد و چــه ترقــي نکنــد... دموکراســي 
بــر آرایــي تکيــه دارد کــه بيشــتر 
ــل ...  ــه تعق ــت ن ــاس اس ــده احس زایي
ــي  ــاس دموکراس ــر اس ــم ب ــم ه فاشيس
روی کار آمــد بعــد دموکراســي را از بيــن 
ــردم  ــب احســاس م ــرد و اســاس ضری ب
پــا بــر جــا مانــد« )فرهنــگ لغــات دکتر 

ــه 192(. ــریعتي صفح ش
» بایــد گفــت حکومــت ليبراليســم کــه 
بــه ظاهــر بســيار ارجمنــد مــي نمایــد، 
ــرفت  ــل پيش ــا اص ــًا ب ــن غالب در باط
ــه  ــر اینک ــت، مگ ــض اس ــي متناق حقيق
ــه  ــدرت جامع ــا ق ــان را ب ــرفت انس پيش
ــم«  ــتباه کني ــتر اش ــورداری بيش و برخ
ــه 220(. ــد 12 صفح ــار جل ــه آث )مجموع
ســپس دکتــر شــریعتي حکومــت ایــده 
آل خــود را اینگونــه تعریــف مــي کنــد:

ــت  ــه عبارتس ــد، ک ــي متعه »دموکراس
آراء  از  شــده  زایيــده  حکومــت  از 
اکثریــت ولــي نــه ســاقط شــده بــه آراء 
ــدف  ــق ه ــه تحق ــد ب ــت و متعه اکثری
هــای تعييــن شــده در ایدئولــوژی و نــه 
ــه«  ــادی جامع ــت و اداره ع ــب رضای کس
)مجموعــه آثــار جلــد 12، صفحــه 229(.
»دموکراســي متعهــد تنهــا هدفــش 
ــق  ــا و تحق ــه گذاریه ــرفت برنام پيش
ــار  ــه آث ــد« )مجموع ــي باش ــش م مکتب

جلــد 12، صفحــه 229(.
»... یعنــي حکومــت از طــرف مــردم 
ــتش  ــا سرنوش ــود، ام ــي ش ــاب م انتخ
ــای  ــازی ه ــای ب ــازی ه ــت ب ــه دس را ب
سياســي کــه بــه نــام مــردم در جامعــه 
ــش  ــد و هدف ــي ده ــت نم ــراوان اس ف
ــب  ــي جل ــی یعن ــکار عموم ــب اف جل
آرای عمومــي نيســت کــه مــي خواهــد 
هــدف هــای ایدئولوژیــش را تحقــق 
ــر  ــي ب ــت انقاب ــن حکوم ــد. ای بخش
افــکار عمومــي و پســند عمومــي تکيــه 
ــي را  ــند عموم ــه پس ــد- ک ــي کن نم
دســتها و عوامــل دیگــر اســت کــه مــي 
ــش  ــعارهای مکتب ــه ش ــه ب ــازد- بلک س
ــا کار و  ــاس همانه ــر اس ــه دارد و ب تکي
ــار  ــه آث ــد« )مجموع ــي کن ــت م حکوم

ــه 46(. ــد 15 صفح جل
ــریعتي  ــر ش ــر دکت ــت نظ ــاه بي ــا ش ام
کــه در ایــن مقــال بــه آن مــي پردازیــم 
ــه  ــت فقي ــاره والی ــان درب ــر ایش نظ
اســت کــه شــاید بــرای بســياری تازگــي 

ــد. ــته باش داش

ــي  ــاز م ــری آغ ــت کب ــپس غيب » و س
شــود ... در ایــن دوره، رهبــری و هدایــت 
»امــت« بــر عهــده خــود »امــت« 
ــاس  ــر اس ــا ب ــود، ت ــي ش ــته م گذاش
همــان ایدئولــوژی مترقــي تشــيع، 
ــر را از  ــن راهب ــن و عادلتری ــم تری عال
ــت  ــه نياب ــا ب ــد ت ــود برگزینن ــان خ مي
ــاس  ــد او و براس ــوم، و همانن ــام معص ام
اســتراتژی ائمــه شــيعه، ســنت مبــارزه 
دویســت و پنجــاه ســاله آنهــا را ادامــه 
ــری را  ــه بش ــام و جامع ــت اس داده، ام
ــه  ــر علي ــا ب ــتمر آنه ــارزه مس در راه مب
نظــام مســتمر تاریــخ، زورمنــد، زرمنــد 
و مــزور راهبــری کنــد« )مجموعــه آثــار 

ــه 122(. ــد 7 صفح جل
آری حقيقــت ایــن اســت کــه نــه تنهــا 
امثــال شــریعتي هيــچ نســبتي بــا 
ــه  ــي ک ــای منحرف ــا و جمعيت ه گروه ه
ــگان و  ــه کام بيگان ــراد ب ــن اف ــام ای از ن
شــياطين ســوء اســتفاده مي کننــد، 
ــا  ــح آن ه ــرات صری ــه نظ ــد؛ بلک ندارن
ــل  ــي قاب ــي و هم خوان ــر همراه بيان گ
توجــه مشــي ایشــان بــا تفکــرات 
ــي )ره( و  ــام خمين ــرت ام ــوری حض مح

ــت.  ــامي اس ــاب اس انق
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مشمولین و محرومین از هدايت الهی
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مقدمه
ــن  ــا انســانها اســت. بنابرای ــژه م ــروردگار جهــان و همــه موجــودات بوی ــم، ناظــر و پ ــک، حاکــم، عال ــق، مال ــد متعــال خال خداون
ــا ایــن  ــد ب ــه بخواهــد و صــاح بدان ــد هــر گون ــه خواســت خــدا باشــد و خداون عقانــی و قابــل انتظــار اســت کــه همــه چیــز ب
جهــان و موجــودات آن و از جملــه مــا انســانها رفتــار نمایــد. بــر همیــن اســاس، خداونــد "هــر کــس را بخواهــد" هدایــت می کنــد 
و بــه ســعادت می رســاند و "هــر کــس را بخواهــد" گمــراه می کنــد. قابــل توضیــح آنکــه "گمــراه کــردن" انســانها توســط خداونــد 
بــه معنــای "رهــا کــردن بــه حــال خــود" یــا "عــدم هدایــت" آنهــا توســط اوســت. همــه انســانها در تمامــی لحظــات بــه هدایــت 
الهــی نیازمندنــد همانطــور کــه بــه اکســیژن نیــاز دارنــد. در نتیجــه عــدم هدایــت الهــی بــه معنــای گمراهــی، گرفتــاری در انــواع 
دامهــا و کمین هــای شــیطان و در نتیجــه هاکــت خواهــد بــود، همانطــور کــه عــدم رســاندن اکســیژن بــه یــک انســان بــه معنــای 
ُ یْهــِدي َمــْن یَشــاُء إِلـَـی ِصــَراٍط  خفــه کــردن اوســت. چنــد نمونــه از آیــات کــه بــه ایــن موضــوع اشــاره دارنــد، عبارتنــد از: ... َواهللَّ
ُ َمــْن یَشــاُء َو یْهــِدي َمــْن یَشــاُء  ُ لُِنــوِرِه َمــْن یَشــاُء ... )النــور/35( - ... یِضــلُّ اهللَّ ُمْســَتِقیٍم )البقــرۀ/213 و النــور/23( - ... یْهــِدي اهللَّ
ُ لُِنــوِرِه َمــْن یَشــاء ... )النــور/35(. در ایــن زمینــه قابــل  َ یَْهــدي َمــْن یُریــد )الحــج/16( - ... یَْهــِدي اهللَّ ... )المدثــر/31( - ... َو أَنَّ اهللَّ
توجــه اســت کــه خداونــد متعــال هدایــت انســانها را حتــی بــه حضــرت رســول )ص( هــم منتســب نمی کنــد و آن را منحصــر بــه 
ــْن  ــِدي َم َّــَک اَلتَْه ــْن یَشــاُء ... )البقــرۀ/272( - إِن ــِدي َم َ یْه ــنَّ اهللَّ ــْم َولَِک ــَک ُهَداُه ــَس َعلَی ــد، چنانکــه می فرمایــد: لَی خــود می دان

َ یْهــِدي َمــْن یَشــاُء ... )القصــص/56(. أَْحَبْبــَت َولَِکــنَّ اهللَّ
ــه خواســت  ــی نتیجــه می شــود ک ــن بطــور منطق ــٌم. بنابرای ــٌم َحکی ُ َعلی ــه: ... َو اهللَّ ــد شــده اســت ک ــرآن تاکی ــات ق ــا در آی باره
خداونــد عالــم و حکیــم و بــه عبــارت دیگــر کلمــات منتســب بــه او همچــون "یشــاء" در راســتای حکمــت و علــم او قــرار دارنــد. او 
بــر اســاس حکمــت خــود اراده می کنــد بــه چــه کســی روزی زیــاد دهــد، چــه کســی را هدایــت کنــد، بــه چــه کســی علــم دهــد 
یــا چــه کســی را یــاری دهــد. در واقــع هــر خواســت خداونــد دالیلــی متقــن و حکیمانــه دارد. البتــه در بــدو امــر خداونــد همــه 
ــا توجــه بــه موهبــت  را هدایــت می کنــد، هدایتــی عــام کــه شــامل هدایت هــای تکوینــی، فطــری و تشــریعی می باشــد. البتــه ب
ــد گــردد و خــود را شــامل  ــا بهره من ــن هدایت ه ــد از ای ــار، هــر کســی فراخــور حــال و شایســتگی اکتســابی خــود می توان اختی

ــا َکُفــوراً )اإلنســان/3(. ــا شــاِکراً َو إِمَّ ــبیَل إِمَّ َّــا َهَدیْنــاُه السَّ هدایت هــای خــاص و آتــی نمایــد.  إِن

محرومين از هدایت الهی
عــده ای خــاص از هدایــت الهــی محــروم 
هســتند و یــا بهتــر بگوییــم خــود را از هدایــت 
ــه  ــد آنهــا را ب الهــی محــروم می کننــد. خداون
ــد  ــت نمی کن ــت الزم هدای ــدم قابلی ــاظ ع لح
ــد.  ــراه می کن ــا را گم ــر آنه ــارت دیگ ــه عب و ب

ــد از: ــراد عبارتن ــن اف ای
1- ظالمیــن: در ایــن ارتبــاط چنیــن عباراتــی 
ُ الیَْهــِدي الَْقــْوَم  در قــرآن آمــده اســت. ... َواهللَّ
الِمیــَن  َم الظَّ ــوْ ي الَْق ــدِ َ الیَْه الِمیــَن - إِنَّ اهللَّ الظَّ

الِمیــنَ ... . ُ الظَّ - ... َو یُِضــلُّ اهللَّ
اطــاق  کســانی  بــه  کافــر  کافریــن:   -2
ــات او  ــا آی ــد ی ــود خداون ــه وج ــود ک می ش
ــه  ــژه ائم ــی و بوی ــای اله ــل اولی ــا فضائ و ی
در  بپوشــاند.  و  کنــد  انــکار  را  )ع(  اطهــار 
مــورد عــدم قابلیــت هدایــت کافریــن چنیــن 

ُ الیَْهــِدي الَْقــْوَم  عباراتــی وجــود دارنــد. ... َواهللَّ
ي الَْقــْوَم الْکافِریــَن  َ الیَْهــدِ الْکافِریــَن - ... إِنَّ اهللَّ
ــَن  ــن - إِنَّ الَّذی ُ الْکافِری ــلُّ اهللَّ ــَک یُِض ِ - ... َکذل
ــْم َوال  ــَر لَُه ُ لَِیْغِف ــِن اهللَّ َــْم یَُک ــوا ل ــُروا َو َظلَُم َکَف

ــاء/168(. ــاً )النس ــْم َطریق لَِیْهِدیَُه
3- فاســقین: فاســق کســی اســت کــه از 
محــدوده اطاعــت الهــی خــارج شــده اســت و 
گنــاه آشــکار می کنــد. در مــورد عــدم قابلیــت 
هدایــت فاســقین چنیــن عباراتــی وجــود 
ــقیَن - ...  ــْوَم الْفاِس ي الَْق ــدِ ُ الیَْه ــد. ... َواهللَّ دارن

ــقیَن. َم الْفاِس ــوْ ي الَْق ــدِ ُ الیَْه إِنَّ اهللَّ
ــدگان:  ــرفان و کفران کنن ــان، مس 4- دروغگوی
َکفَّــاٌر  َکاِذٌب  ُهــَو  َمــنْ  ي  اَلیْهــدِ  َ اهللَّ اِنَّ   ...
ي َمــْن ُهــَو ُمْســِرٌف  َ اَلیْهــدِ )الزمــر/3( - إِنَّ اهللَّ

ــر/28(. اٌب )غاف ــذَّ َک
4- شــکاکین متکبــر: کســانی کــه راه اســراف و 

تجــاوز از حــدود الهــی را پیــش می گیرنــد و در 
ــد،  ــد ایجــاد می کنن ــز شــک و تردی ــه چی هم
ــد. ...  ــرار نمی گیرن ــد ق ــت خداون ــامل هدای ش
ــاب   ــِرٌف ُمْرت ــَو ُمْس ــْن ُه ُ َم ــلُّ اهللَّ ــَک یُِض ِ َکذل
)غافــر/34(. ایــن افــراد بــدون دلیــل در آیــات 
الهــی مجادلــه می کننــد و خصیصــه آنهــا 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــت اس ــر و جباری تکب
ــَن  ــد. الَّذی ــا مهــر می زن ــب آنه ــر قل ــد ب خداون
ِ بَِغْیــِر ُســلْطاٍن أَتاُهــْم  یُجاِدلُــوَن فــي  آیــاِت اهللَّ
ــٍر  ــِب ُمَتَکبِّ ــی  ُکلِّ َقلْ ُ َعل ــُع اهللَّ ــَک یَْطَب ِ ... َکذل

ــر/35(. ــاٍر )غاف َجبَّ
5- پیــروان هــوای نفــس: اگــر کســی علیرغــم 
ضعیفــی  اراده  خــود،  اعتقــادات  و  ایمــان 
ــود  ــاره خ ــس ام ــوای نف ــد و از ه ــته باش داش
ــدی از  ــت بهره من ــر قابلی ــد، دیگ ــروی کن پی
ــن  ــد. چنی ــت می ده ــی را از دس ــت اله هدای

خدا
 با 

اط
رتب

ا
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شــخصی درهــای ورود نــور هدایــت را بــه 
جــان خــود می بنــدد و در واقــع هــوای نفــس 
ــَت  ــد را. أََفَرأَیْ ــه خداون خــود را می پرســتد و ن
ُ َعلــی  ِعلْــٍم  َمــِن اتََّخــَذ إِلَهــُه َهــواُه َو أََضلَّــُه اهللَّ
ــی   ــَل َعل ــِه َو َجَع ــْمِعِه َو َقلِْب ــی  َس ــَم َعل َو َخَت
ِ أََفــا  بََصــِرِه ِغشــاَوًۀ َفَمــْن یَْهدیــِه ِمــْن بَْعــِد اهللَّ
ــدي  ــا دی ــی: آی ــه/23(. یعن ــُرون )الجاثی تََذکَّ
ــس  ــواي نف ــود را ه ــود خ ــه معب ــي را ک کس
ــا آگاهــي  ــد او را ب ــرار داده و خداون خویــش ق
ــت نیســت( گمــراه  ــر اینکــه شایســته هدای )ب
ــر  ــر گــوش و قلبــش مهــر زده و ب ســاخته و ب
ــن  ــا ای ــت؟! ب ــده اس ــرده اي افکن ــمش پ چش
ــد غیــر از خــدا او را  حــال چــه کســي مي توان

ــوید؟ ــر نمي ش ــا متذک ــد؟! آی ــت کن هدای

مشمولين هدایت الهی
در نقطــه مقابــل محرومیــن از موهبــت هدایت 
شــیوه ها  شــرائط،  بــه  می بایســتی  الهــی، 
ــمولین  ــا از مش ــد ت ــک ش ــی متمس و اوصاف
ایــن شــیوه ها  اهــم  الهــی شــد.  هدایــت 

عبارتنــد از:
َفآِمُنــوا   ... رســول:  و  خــدا  از  تبعیــت   -1
ــُن  ــذي یُْؤِم ــيِّ الَّ ــيِّ اْلُمِّ ــولِِه النَِّب ِ َو َرُس ــاهللَّ ِ ب
ِ َو َکلِماتِــِه َو اتَِّبُعــوُه لََعلَُّکــْم تَْهَتــُدوَن  بِــاهللَّ

)االعــراف/158(.
یَْعَتِصــْم  َمــْن  َو   ... بــه خــدا:  تمســک   -2
ــَتقیٍم )آل  ــراٍط ُمْس ــی  ِص ــِدَي إِل ــْد ُه ِ َفَق ــاهللَّ ِ ب

عمــران/101(.
ــدي  ــب خشــنودی خــدا: یَْه ــت و جل 3- تبعی

ــده/16(. ــُه ... )المائ َ ــَع ِرْضوان ــِن اتََّب ُ َم ــِه اهللَّ ِ ب
4- تقــوی و پرهیــزکاری: ذلـِـَک الِْکتــاُب الَریَْب 
فیــِه ُهــدًی لِلُْمتَّقیــَن )البقــره/2( - هــذا بَیــاٌن 
)آل  لِلُْمتَّقیــَن  َمْوِعَظــٌۀ  َو  ُهــدًی  َو  لِلنَّــاِس 

ــران/138(. عم
َــاَب  ــْن أَن ــِه َم ــه: ... َو یْهــِدي إِلَی ــه و اناب 5- توب

ــد/27(. )الرع
6- تــرس از خــدا: ... َفــا تَْخَشــْوُهْم َواْخَشــْوني  
َو ِلُتِــمَّ نِْعَمتــي  َعلَْیُکــْم َو لََعلَُّکــْم تَْهَتــُدوَن 

ــره/150(. )البق
ِعَبــاِد  ــْر  َفَبشِّ  ... خردمندانــه:  بندگــی   -7
الَْقــْوَل  یْســَتِمُعوَن  َِّذیــَن  ال  - )الزمــر/17( 
 ُ ــُم اهللَّ ــَن َهَداُه َِّذی ــَک ال ــَنُه أُولَِئ ــوَن أَْحَس ِبُع َفیتَّ
َو أُولَِئــَک ُهــْم أُولُــو اْلَلَْبــاِب )الزمــر/18(.

8- مجاهــده: َوالَّذیــَن جاَهــُدوا فینــا لََنْهِدیَنَُّهــْم 
ُســُبلَنا ... )العنکبــوت/69(.

ــه  ــب ب ــه راغ ــانی ک ــه: کس ــت اولی 9- هدای
ــزم و اراده در  ــا ع ــتند و ب ــی هس ــت اله هدای
ــد هدایــت  ــد، خداون ایــن مســیر گام برمی دارن

ــد  ــی خــود را شــامل حــال آنهــا می کن تکمیل
و ایــن چرخــه می توانــد تکــرار شــود. َوالَّذیــَن 
تَْقواُهــْم  آتاُهــْم  َو  ُهــدًی  زاَدُهــْم  اْهَتــَدْوا 
ُ الَّذیــَن اْهَتــَدْوا  )محمــد/17( - َو یَزیــُد اهللَّ

ــم/76(. ــدًی ... )مری ُه
10- دعــا و توســل: انســان نیــاز محــض و 
خداونــد غنــای مطلــق اســت و هــم او فرمــوده 
ــم.  ــما بده ــه ش ــا ب ــد ت ــن بخواهی ــت از م اس
فلــذا بــرای دریافــت هدایــت الهــی نیــز 
شایســته اســت از خود او اســتمداد و اســتعانت 
طرقــی  از  می توانــد  کار  ایــن  و  بجوئیــم 
همچــون دعــا، نمــاز، روزه و نــذر و توســل بــه 
ــورت  ــادی بص ــات زی ــد. آی ــی باش ــای اله اولی
دعــا بــوده و درخواســت هدایــت در متــن آنهــا 
ــاِۀ َو  اســت، از قبیــل: َربِّ اْجَعلْنــي  ُمقیــَم الصَّ
َّنــا َو تََقبَّــْل ُدعــاِء )ابراهیــم/40(.  ِمــْن ُذرِّیَّتــي  َرب
ــه  ــه ب ــه ای ک ــن آی ــوان بهتری ــاید بت ــه ش البت
ــت و  ــت در آن اس ــت هدای ــت درخواس صراح
ــا در شــبانه روز آن  مــا مکلفیــم حداقــل 17 ب
ــراَط  را بیــان کنیــم، ایــن آیــه باشــد. اْهِدنـَـا الصِّ

ــۀ/6(. ــَتقیَم )الفاتح الُْمْس



به کوشش دکتر محمدرضا طایی،سبکی ربای زندگی
عضو هیأت علمی دانشکده راه آهن
برگرفته از سخنان حاج آقا مجتبی تهرانی
mrtalaee@iust.ac.ir

نهی از تربيت در حالت خشم
یکــی از مــواردی کــه در بــاب تربیــت مطــرح 
ــک  ــی در ی ــه مربّ ــت ک ــن اس ــت ای ــده اس ش
حــال خاّصــی، از تربیــت دیگــران نهــی شــده  
ــت  ــری را تربی ــال دیگ ــن ح ــه در ای اســت؛ ک
ــن یــک مســئله اســت. جهــت  نکــن! خــود ای
آن هــم ایــن اســت کــه ممکــن اســت در ایــن 
حــال نتیجــۀ مطلــوب را نگیــری، بلکــه نتیجــه 
ــل  ــرم نق ــر اک ــارۀ پیغمب ــود. درب ــس بش عک

ــی اهلل علیــه  ــی َرُســوُل اهلل (صلّ شــده کــه  نََه
ــب ]1[.  ــَد الَغَض ــِن الََدب ِعن ــلّم) َع ــه و س وآل
رســول خــدا از تأدیــب بــه هنــگام خشــم، نهی 
فرمودنــد. یعنــی آنــگاه کــه خشــمگین شــدی، 
آنــگاه تربیــت نکــن! ادب همــان تربیــت اســت. 
در روایتــی اســت از علــی (علیــه الســام) 
آمــده اســت: ال أََدَب َمــَع الَغَضــب]2[ ادب 

ــگام خشــم ممکــن نیســت. کــردن، هن

در حــال خشــم، ممکــن اســت فرزنــد ُرو 
در روی تــو بایســتد!

تربیــت همــراه غضــب، اصــًا تربیــت نیســت. 
چــون آنچــه کــه در بــاب تربیــت نقــش 
تربیــت  و  تأدیــب  بــرای  و  دارد  زیربنایــی 
و  کنیــم، حیــاء  اســتفاده  او  از  میخواهیــم 
ــال  ــی در آن ح ــر بخواه ــت. اگ ــرده داری اس پ
ــت  ــدت را تربی ــتی، فرزن ــمگین هس ــه خش ک
را  نتواســتی خــودت  هنــوز  کنــی، چــون 
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بحــث مــا  در زمینــه ســبک زندگــی و راجــع بــه تربیــت بــه معنــای روش رفتــاری و گفتــاری 
بــود و گفتــه شــد در بیــن محیــط هایــی کــه انســان درون آنهــا ســاخته میشــود، مؤثرتریــن 
ــش  ــت آنچــه نق ــه در تربی ــز مطــرح شــد ک ــن مســئله نی ــی اســت. ای ــط خانوادگ ــا محی آنه
اساســی داشــته و جنبــۀ زیربنایــی دارد؛ عنصــر حیــا و پــرده داری اســت، کــه امــری فطــری 
ــن  ــات مطــرح شــد. حــال در ای ــات و روای ــواردی از آی اســت و در هرانســانی وجــود دارد و م
مجــال چنــد مــورد دیگــر را هــم بــرای تأییــد اینکــه حیــاء بــرای تربیــت نقــش زیربنایــی دارد، 
بــه همــراه چنــد تذکــر عملــی در تربیــت خانوادگــی از زبــان حــاج آقــا مجتبــی تهرانــی مطــرح 

مــی شــود. 
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ــو  ــی از ت ــن اســت حرکت ــی، ممک ــرل کن کنت
ســر بزنــد کــه ایــن موجــب پــرده دری شــود. 
ــی شــده ای ممکــن اســت یــک  چــون عصبان
ــّم  ــد - اع ــو ســر بزن ــی از ت ــک حرکت ــه ی دفع
ــرده دری و  ــب پ ــه موج ــار و کردار-ک از گفت
ــه  ــود ک ــب ش ــًا موج ــود. مث ــی ش ــی حیای ب
طــرف مقابــل، جلــوی تــو بایســتد؛ یعنــی بــر 
اثــر ایــن روش تــو نتیجــۀ عکــس دهــد. تــو بــا 
ایــن کارت پــرده دری کــردی. آن پــرده داری و 
حیایــی کــه بــرای تربیــت فرزنــد زیربنا بــود را 
دریــدی. تربیــت در ایــن موقعّیــت دیگــر فایده 
ــرده داری  ــا، پ ــر بن ــور و زی ــون مح ــدارد. چ ن
اســت نــه پــرده دری. ببینیــد ایــن مســئله ای 
ــی  ــه ی عین ــردم، جنب ــرح ک ــن مط ــه م را ک
دارد و مربــوط بــه معــارف ماســت. مربــوط بــه 
معــارف قرآنــی و روایــی ماســت. مــن خطابــه 
ــن  ــتم؛ م ــد نیس ــم بل ــعار ه ــتم. ش ــد نیس بل
ضــّد شــعارم و اهــل شــعورم. آدم بایــد نســبت 
بــه معــارف دینــی اش شــعور پیــدا بکنــد. اگــر 
میخواهــد اصــاح بکنــد، بدانــد کــه اصــاح بــر 
محــور شــعور اســت نــه شــعار. در ایــن حــال 
خشــم و غضــب، بــدان کــه روایــات از تربیــت 
ــرای  ــم؛ ب ــم گفت ــل آن را ه ــی کرده اند.دلی نه
ایــن اســت کــه بایــد در تربیــت حیــاء و پــرده 

داری در فــرد شــکوفا شــود. در تربیــت محــور 
ــت.  ــرده داری و حیاس پ

ــد،  ــت باش ــد تربي ــه قص ــد اول: چ تأکي
ــود. ــوزش داده ميش ــد، آم ــه نباش چ

ــت  ــگام تربی ــه در هن ــردم ک ــرض ک ــن را ع ای
دیگــران چــه قصــد بکنــی، چــه نکنــی، تربیــت 
ــی را از  ــد روش عمل ــرد و فرزن ــورت میپذی ص
تــو می آمــوزد. امــا اگــر یــک وقــت هــم قصــد 
ــرد.  ــورت می پذی ــت ص ــم تربی ــاز ه ــردی، ب ک
ــت  ــت مدخلّی ــد در تربی ــه قص ــم ک ــن گفت م
ــد  »ال  ــه قص ــبت ب ــت نس ــی تربی ــدارد، یعن ن
بــه شــرط« اســت، بــه شــرط ال  نیســت. 
ــت و قصــد نشــود  ــه نی ــی الزم نیســت ک یعن
ــد  ــه قص ــرد. آدم چ ــورت پذی ــت ص ــا تربی ت
بکنــد، چــه قصــد نکنــد، آمــوزش داده میشــود. 
ــاری، و چــه  ــداری، چــه گفت ــوزش دی چــه آم
کــرداری اش. امــا معنــای آن ایــن نیســت کــه 
اگــر قصــد کــردی ایــن دیگــر تربیــت نیســت.

تأکيــد دّوم: برخــورد تربيتــی ، با اشــاره 
ــد! و کنایه باش

در معارفمــان بــه مــا آموختــه انــد آنجایــی کــه 
قصــد میکنــی دیگــری را بــا گفتــارت تربیــت 

کنــی کــه گاهــی هــم بــا کــردار ممکــن اســت؛ 
ــی اینجــا بیشــتر منظــور گفتــار اســت- دو  ول
راه را پیــش بگیــر؛1- تلویــح (اشــاره)، 2- 
ــر  ــان اگ ــه انس ــرای اینک ــه)!  ب ــض (کنای تعری
بخواهــد دیگــری را تربیــت کنــد و قصــد 
ــا کســی  ــواده ب ــت داشــته باشــد، در خان تربی
ــدی  ــی را از ب ــوز خوب ــه هن ــت ک ــه اس مواج
ــی:  ــه او بگوی ــی ب ــد. میخواه ــخیص میده تش
ایــن کار زشــت اســت؛ نکــن! یــا ایــن کار خوب 
ــده! او هنــوز حســن و قبــح را  اســت؛ انجــام ب
ــوز  ــت. هن ــل اس ــم عاق ــا میگویی ــد. م میفهم
ــخ  ــداده و مس ــت ن ــی اش را از دس ــل عمل عق
ــواده،  ــط خان ــاً در محی ــت. خصوص ــده اس نش
بّچــه هنــوز خــوب و بــد را میفهمــد و خوبــی 
و زشــتی ســَرش میشــود. در اینجــا میگوینــد، 
روش تربیتــی چــون متناســب بــا مکانهاســت- 

ــا تعریضــی باشــد. تلویحــی ی

در مؤاخــذه، صراحــت لهجــه بــه خــرج 
نــده!

ــه  ــت ک ــام) اس ــه الس ــی (علی ــت از عل روای
التَّلویح]3[عقوبــت  الُعَقــاِء  ُعُقوبَــُۀ  فرمــود: 
ــا تلویــح (اشــاره) اســت. اگــر  کــردن عقــاء ب
دیدیــد بّچــه کار بــد کــرده اســت و میخواهیــد 
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ــح او را مؤاخــذه  ــا تلوی ــد، ب مؤاخــذه اش بکنی
کنیــد. تلویــح در مقابــل تصریــح قــرار میگیــرد 
و تلویــح بــه معنــای اشــاره اســت. مــا هــم در 
ــته  ــی نوش ــه و حت ــاورات عرفّی ــات، مح مکالم
ــاً  ــم: تلویح ــه میگویی ــت ک ــن هس ــان ای هام
ــاره.  ــا اش ــی ب ــد؛ یعن ــه او فهمان ــب را ب مطل
ــده! چــرا؟ چــون  ــه خــرج ن صراحــت لهجــه ب
ــرود.  ــن می ــر آن از بی ــود. اث ــرده دری میش پ
اگــر بّچــه را میخواهــی تربیــت کنــی؛ کار 
بــد رده، کار زشــت کــرده، بــا اشــاره از او 
بازخواســت کــن! بــه بچــه بگــو: یــک نفــر ایــن 
کار بــد را کــرد ... !روایــت دوم از علــی (علیــه 
ــه]4[  ِ ــد ِعتاب ــِل أََش ــض لِلعاقِ ــام): أَلتَّعری الس
کنایــه بــرای عاقــل شــدیدترین عتابهــا اســت. 
ــد  ــان بگوی ــًا انس ــت. مث ــه اس ــض، کنای تعری
ــرد  ــن کاری ک ــک همچی ــود ی ــی ب ــک کس ی
ــو  ــو کــردی! ت ــان شــد. نگــو ت و چنیــن و چن
ایــن کار را کــردی، تــو آن کار را کــردی! اگــر 
صریحــاً بگویــی معلــوم میشــود خــودت بایــد 
تربیــت شــوی. روش تربیــت ایــن نیســت. بایــد 
ــد اســام،  ــگاه کنی ــا ظرافــت عمــل کنــی. ن ب
چقــدر ظریــف برخــورد میکنــد! روش تربیــت 
ــا فطــرت انســانی اســت.  در اســام، همســو ب
ــت و  ــای تربی ــًا، زیربن ــم: اص ــم بگوی میخواه
ــد؟  ــد اصــاح کنی اصــاح، حیاســت. میخواهی
تربیــت کنیــد؟ حیــاء زیربناســت. آنجایــی 
ــه  ــاری ب ــاری و گفت ــی روش رفت ــه میخواه ک
ــی  ــب باش ــد مراق ــی بای ــی، خیل ــری بده دیگ
کــه پــرده دری نکنــی؛ تــا اثــر داشــته باشــد. 

ــه شــود! ــد، ملک ــاء در فرزن ــد حی بای
لــذا در آنجایــی هــم کــه قصــد تربیــت داریــد، 

بایــد مراقــب باشــی کــه حیــاء صدمــه نخــورد؛ 
بلکــه ایــن اســتعداد را مثــل بقیــه اســتعدادها 
ــه  ــان نهفت ــد در انس ــه خداون ــی ک ــوه های و ق
اســت، روز بــه روز بایــد در فرزنــد شــکوفا 
ــّدت و  ــرود، ش ــی ب ــه فزون ــد رو ب ــی! بای کن
قــّوت بگیــرد و بــه صــورت ملکــه در بیایــد. آن 
وقــت، رفتارهــا، کردارهــا و گفتارهایــش همــه 

اصــاح میشــود. 
ــا حــدودی توانســته  ــه ت ــم ک ــن فکــر میکن م
ــه مســئله،  ــانده باشــم ک ــب را رس باشــم مطل
ــرد ه داری و  رابطــۀ مســتقیم بیــن تربیــت و پ
حیاســت و اال اگــر حیــاء نباشــد دیگــر تربیــت 

ــدارد. ــی ن ــچ معنای هی

تذّکر : تربیت شدن هم غیر ارادی است
در مســئله تربیــت کــردن، گفتیــم قصــد، 
ــه  مدخلّیــت نــدارد و تربیــت از عناویــن قصدیّ
نیســت. تربیــت شــدن هــم همینگونــه اســت. 
از عناویــن قصدیـّـه نیســت و قصــد نمیخواهــد. 
خــواه ناخــواه تحّقــق می یابــد و اثــر میگــذارد 
چــون مــا بحثمــان راجــع بــه خانــواده و فرزنــد 
ــه  ــد ک ــتباه نکنی ــه  اش ــم ک ــر بده ــود، تذک ب
ممکــن اســت شــخص وارســته ای باشــد و در 
ــوند.  ــرف نش ــد، منح ــراد فاس ــا اف ــورد ب برخ
همانگونــه کــه تربیــت کــردن منــوط بــه قصــد 
کــردن نیســت و بــه آن بســتگی نــدارد، تربیت 
ــه  ــم همینگون ــا ه ــط ه ــن محی ــدن در ای ش
ــد  ــاال میآی ــی ب ــد وقت ــت فرزن ــت. آن وق اس

و بعــد از محیــط خانوداگــی، وارد محیــط 
ــا  ــه ت ــت ک ــه اس ــود، همینگون ــی میش آموزش
وقتــی از نظــر تربیتــی ســاخته نشــده، در ایــن 
ــا  ــدان کــه ت ــد. ب ــر میکن ــد تغیی محیــط جدی
وقتــی ســاخته نشــده اســت، خــراب شــدنش 
ــدن  ــد ش ــدن و فاس ــراب ش ــت. خ ارادی نیس
ــی  ــا نخواه ــی ی ــو نیســت. بخواه ــو، ارادِی ت ت
ــنیداری و  ــداری، ش ــد دی ــه بُع ــن س در همی
ــی  ــال نکن ــرداری، فاســد خواهــی شــد. خی ک
ــت،  ــاب تربی ــدا! در ب ــا و اب ــدی! اص ــه ش بیم
ــدا  ــاص خ ــای خ ــت. اولی ــا نیس ــن خبره ای
ــا در  ــه م ــد و اال هم ــان را دارن ــای خودش ج
ــی  ــال نکن ــتیم. خی ــاد هس ــن فس ــرض ای مع
ــت دارد!  ــا مدخلّی ــن چیزه ــال و ای ــّن و س س
خیــال کــردی مثــًا پــدر مصونیــت دارد؟ 
مــادر مصونیــت دارد؟ اصــا و ابــدا، نــه پــدر و 
نــه مــادر، هیــچ کــدام مصونیــت ندارنــد. ایــن 
حرفهــا نیســت. همیشــه در معــرض خطــری و 

ــوی. ــراب میش ــک وار خ اتوماتی
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بــی  انســان  بــدون  قــدرت  مفهــوم 
متولــد  وقتــی  سیاســت  معناســت. 
بلکــه  و  انســان  کــه  می شــود 
ــند. در  ــته باش ــود داش ــان هایی وج انس
غیــر ایــن صــورت بحــث از قــدرت بحــث 
ــی  ــه بعض ــذا اینک ــت. ل ــی اس بی معنای
فســادآفرین  ذاتــاً  قــدرت  معتقدنــد 
اســت، ســخن محکــم و معقولــی نیســت. 
چــون قــدرت در ارتبــاط بــا انســان 
ــد فســادآفرین باشــد  ــه می توان اســت ک
یــا نباشــد. بــه بیــان دیگــر اگــر انســاِن 
صاحــب قــدرت، فاســد باشــد، قــدرت او 
موجــب فســاد مــی شــود و اگــر صاحــب 
قــدرت فاســد نبــوده بلکــه مجموعــه ای 
ــانی  ــاالت نفس ــی و کم ــکات اخاق از مل
در او متجلــی شــده باشــد، منــش و 
روش او دیگــر منجــر بــه فســاد نخواهــد 
شــد. البتــه عــده ای خــاص هســتند کــه 
ــی  ــاد م ــب فس ــا موج ــدرت را مطلق ق
ــخاص  ــن اش ــر ای ــوالً از نظ ــد. اص دانن
قــدرت جبــراً موجــب فســاد مــی گــردد؛ 

حیوانــات، بــر ایــن حیــواِن مســتقیم القامه 
صــورت،  ایــن  در  اســت؛  حاکــم  نیــز 
موجــودات،  جامعــه ی  در  کــه  همان گونــه 
ــت،  ــدرت اس ــد، ق ــرف اول را می زن ــه ح آنچ
در جامعــه ی گونــه ای کــه انســان نامیــده مــی 
ــد و  ــی زن ــرف اول را م ــدرت ح ــز ق ــود نی ش
ــر  ــر س ــم ب ــا ه ــات ب ــه حیوان ــور ک ــان ط هم
ــد،  ــره می جنگن ــت و غی ــرو، جف تصاحــب قلم
و  پیشــرفته هــم می جنگــد  ایــن حیــوان 
ــر  ــد و ضعیف ت ــد می مان ــر باش ــه گرگ ت هرک
ــر مبنــای ایــن نــوع نگــرش  نابــود می شــود. ب
بــه انســان، جامعــه ی ایــن موجــود بخشــی از 
همــان جامعــه جنــگل بــوده و قوانیــن حاکــم 
ــود و  ــد ب ــگل خواهن ــن جن ــان قوانی ــز هم نی
ــگل  ــلطان جن ــت، س ــر اس ــه قوی ت ــه آنک البت
خواهــد بــود و همــه بایــد مطیــع و فرمانبــردار 
ــه ای  ــن جامع ــای نظــم در چنی او باشــند. مبن

ــت.  ــودن اس ــر ب ــلطه و قویت زور و س
ــه  ــد ک ــد نباش ــی معتق ــر کس ــا اگ ام
ــه  ــت، بلک ــان اس ــرگ انس ــان گ انس
ــان  ــرادر انس ــان ب ــد انس ــد باش معتق
اســت و جامعــه متشــکل از برادرانــی 
اســت کــه دارای عقیــده ای مشــترک 
بــوده و نســبت بــه کســانی کــه بــا او 
ــوع  ــگاه همن ــده نیســتند، ن ــم عقی ه
داشــته باشــد و همــه را بنــده خالقــی 
ــه  ــد، ب ــم بدان ــان و کری ــد، مهرب واح
نســبتی کــه بــه یقیــن رســیده باشــد 
از فســاد برکنــار خواهــد مانــد. در 
حقیقــت، منشــاء فســاد و ظلــم، عــدم 
ــم را  ــانی عال ــر انس ــت. اگ ــن اس یقی
ــد  ــت ندان ــه طبیع ــدود ب ــا مح صرف
را معتــرف  بلکــه عوالــم وجــود  و 
ــس  ــی در پ ــه غیب ــد ب ــد و معتق باش

دکتر حسین صالح زاده، 
هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران
salehzadeh@iust.ac.ir

یعنــی موجــب ظلــم مــی شــود و ایــن در ذات 
ــت  ــن اس ــه ظلم آفری ــت ک ــه اس ــدرت نهفت ق
ــم  ــه ظل ــت ب ــه دس ــدرت المحال ــب ق و صاح
ــزرگ و صاحــب قــدرت،  ــد و مــردان ب مــی زن

ــتند.  ــی هس ــد و ظالم ــردان ب ــه م همیش
البتــه مقدمــه چنیــن گزاره هایــی نــوع انســان 
شناســی اســت کــه حاکــم بــر آنهاســت. مثــا 
ــا  ــناس ی ــا روان ش ــوف ی ــت فیلس ــن اس ممک
جامعه شناســی معتقــد باشــد کــه انســان، 
گــرگ انســان اســت )مثــل هابــز(، یعنــی 
روابــط حاکــم بیــن انســانها مبتنــی بــر تنــازع 
ــی  ــت حیوانهای ــان ها در حقیق ــت و انس بقاس
ــره  ــات روی ک ــره حیوان ــه در زنجی هســتند ک
زمیــن، در رأس هــرم قــرار مــی گیرنــد و تنهــا 
تفاوتــی کــه بــا دیگــر حیوانــات دارنــد، صرفــاً 
ــار از  در وجــوه پیشــرفته ای اســت کــه در رفت
ــر و  ــز دیگ ــه چی ــد و ن ــی دهن خــود نشــان م
ــر  ــم ب ــز حاک ــادات و غرای ــن و ع ــام قوانی تم

ــه وارد  ــی ک ــه میزان ــد، ب ــت باش ــر طبیع ظاه
ــی  ــه درجات ــود، ب ــم آن ش ــب و عوال ــم غی عال
از یقیــن دســت خواهــد یافــت. معصومیــن در 
حقیقــت از ایــن جهــت معصــوم مطلقنــد کــه 
عوالــم غیــب برایشــان معلــوم و تمــام پرده هــا 
کنــار زده شــده و بــه یقیــن کامــل رســیده اند 
ــم و  ــاه و ظل ــا و گن ــری از خط ــن ب و بنابرای
توانســته  کــه  کســانی  بنابرایــن  فســادند. 
باشــند از عالــم طبیعــت عبــور کــرده و مرتبــه 
ــه  ــند، ب ــرده باش ــب را درک ک ــم غی ای از عال
همــان میــزان از عصمــت نســبی برخوردارنــد. 
البتــه درک چنیــن مســائلی بــرای کســانی کــه 
قائلنــد انســان گــرگ انســان اســت، غیرممکــن 
ــای  ــدگاه ه ــم و دی ــت. اومانیس ــال اس و مح
ــن  ــگاه ای ــای ن ــر مبن ــه ب ــه ک ــادی گرایان م
جهانــی و نفــی غیــب عالــم شــکل یافتــه 
ــاً فســادآفرین  انــد، نمــی تواننــد قــدرت را ذات

ــد.  ندانن
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ــم از  ــرای حاک ــادی، ب ــی م ــفه سیاس در فلس
طــرق مختلــف بــه اصطــاح "بّپــا" مــی گذارند؛ 
تــا او را بپاینــد بــدون آنکــه در مــورد ملــکات 
اخاقــی و ایمانــی او اعتقــادی داشــته باشــند 
اهــرم هــا،  ایــن نظارت هــا و  بــا همــه  و 
ــی  ــم و ب ــده، ظل ــاد ش ــار فس ــم دچ ــاز حاک ب
عدالتــی مــی کنــد و ایــن در کشــورهایی اســت 
کــه معتقدنــد بــه شــیوه دموکراســی حکومــت 
ــاد در درون  ــأ فس ــه منش ــرا ک ــد. چ ــی کنن م

ــرون. ــه در بی ــم اســت ن خــود آن حاک
آنچــه از فســاد و ظلــم جلوگیــری مــی کنــد، 
در غیــر معصومیــن کنتــرل درونــی اســت کــه 
در زبــان دیــن الهــی بــه آن تقــوی و ورع مــی 
گوینــد و ایــن تنهــا در مــردان خــدا دیــده مــی 

شــود و الغیــر.
االنســان  "اّن  فرمایــد:  مــی  مجیــد  قــرآن 
لیطغــی ان رأه اســتغنی"، یعنــی وقتــی انســان 
ــد، راه  ــازی می کن ــی نی ــتغنا و ب ــاس اس احس
ــد  ــی فرمای ــا م ــرد. ی ــی گی ــش م ــان پی طغی
ــل  ــل ه ــی فق ــه طغ ــون ان ــی فرع ــب ال "اذه
ــوی  ــه س ــرو ب ــی ب ــی" یعن ــی ان تزّک ــک ال ل
ــو  ــس بگ ــرده اســت پ ــان ک ــه طغی ــون ک فرع
ــی؟  ــی کن ــه نم ــود را تزکی ــا خ ــه آی ــه او ک ب
ایــن آیــات و آیــات مشــابه دیگــر نشــان 
دهنــده ایــن موضــوع هســتند کــه انســان در 
نفــس خــود طغیــان مــی ورزد و وقتــی طغیــان 
ــارج  ــی خ ــت اله ــره والی ــی از دای ــد یعن ورزی
شــد، دچــار فســاد و ظلــم مــی شــود، هــم بــه 
ــی  ــن کس ــه اش و اولی ــه جامع ــم ب ــود و ه خ
ــود،  ــرد می ش ــاد ف ــان و فس ــی طغی ــه قربان ک
خــود اوســت. راه خــروج از ایــن طغیــان، تزکیه 

اســت. اگــر فرعــون، فرعــون می شــود بــه ایــن 
خاطــر اســت کــه نفــس خــود را مزّکــی نکــرده 
ــپس  ــاخته و س ــود را نس ــدا خ ــت. در ابت اس
مدیریــت جامعــه ای را در همــه ابعــاد بــه عهده 
گرفتــه اســت. بنابرایــن چنانچــه انســانی خــود 
ــره  ــد، از دای ــرار ده ــی ق ــت اله ــت تربی را تح
والیــت شــیطان خــارج مــی شــود و در نتیجــه 
بــر او فســادی مترتــب نمی گــردد. جنــاب 
ســلمان )رض( معصــوم مطلــق نبــود ولــی 
ــه در  ــا اینک ــود. کم ــبی ب ــت نس دارای عصم
مــورد او از رســول خــدا )ص( نقــل شــده اســت 
ــم  ــلمان ه ــن س ــا". بنابرای ــلمان مّن ــه "الس ک
ــدرت سیاســی  ــه ق ــی ب ــد و وقت ــاه نمی کن گن
از  بخشــی  سیاســی  مدیریــت  و  می رســد 
می گیــرد،  عهــده  بــر  را  اســامی  جامعــه 
ــت از  ــردد و الزم نیس ــی گ ــاد نم ــار فس دچ
ظلــم او بگریزنــد، چــون ظلــم ناشــی از جهــل 
و عــدم یقیــن اســت و ســلمان غیرمعصــوم )در 
ــه ای  ــار )ع(( در مرتب ــه اطه ــا ائم ــه ب مقایس
از یقیــن اســت کــه قــدرت در هــر نوعــش او 
را فاســد نمــی کنــد. بلکــه قــدرت در دســتان 
ــی و  ــرای آبادان ــت ب ــیله ای اس ــیر و وس او اس

ــی.  ــت اله ــانی و طبیع ــوس انس ــت نف تربی
ولــّی جامعــه اســامی کــه ولــّی شــرعی اســت 
مدیریــت  )ع(  معصــوم  امــام  غیبــت  در  و 
جامعــه اســامی را برعهــده دارد، شــبیه تریــن 
و نزدیــک تریــن فــرد از هــر حیــث بــه معصــوم 
ــوی و  ــرط تق ــورد او ش ــذا در م ــت و ل )ع( اس
ــاک  ــک م ــوان ی ــه عن ــس ب ــر نف ــلط ب تس
مهــم و برتــر مطــرح مــی گــردد و بــه همیــن 
دلیــل چنیــن شــخصی ضــد فســاد و اســتبداد 
ــیله  ــه به وس ــود و بلک ــد ب ــی خواه و خودرأی
اوســت کــه جلوی طغیــان، فســاد و اســتبداد و 
خودرأیــی دیگــران ســد شــده و حقــوق جامعه 
ــرای  ــی ب ــدرت سیاس ــردد. ق ــی گ ــظ م حف

چنیــن شــخصی هــدف نیســت و لــذا هیچــگاه 
ــه  ــد بلک ــرار نمی ده ــرض آن ق ــود را در مع خ
ــر او تحمیــل  ــزد. مگــر آنکــه ب از آن مــی گری
شــود. در حالیکــه قبــول مســئولیِت مدیریــت 
ــخصی  ــل ش ــا تمای ــارزه ب ــرای او مب ــه ب جامع
ــه  ــداکاری ب او محســوب مــی گــردد و یــک ف
حســاب مــی آیــد. فضــای مســئول در جامعــه 
ــت و  ــگل نیس ــلطان جن ــای س ــامی فض اس
ــک  ــرای او ی ــه ب ــت جامع ــئولیت و مدیری مس
طعمــه و شــکار محســوب نمی گــردد کــه 
ــرای  ــد و ب ــت آوردن آن باش ــه دس ــد ب مترص
آن دســت بــه هــر کاری بزنــد. میــزاِن تعهــد، 
ــات  ــه از درج ــی او ک ــوی و مسئولیت شناس تق
ــه  ــت ک ــان اس ــزد، آنچن ــی خی ــِن او برم یقی
ــه  ــوی ک ــه نح ــد، ب ــی کن ــود لغزش ــر خ اگ
ــه  ــت جامع ــت مدیری ــر صاحی ــزش ب ــن لغ ای
ــز  ــاً نی ــد، و صرف ــه ای وارد کن ــامی خدش اس
ــدان اعتــراف کــرده  ــدان آگاه باشــد، ب خــود ب
ــلمانان را  ــور مس ــام ام ــد و زم ــار می کش و کن
بــه دیگــری می ســپارد و ایــن تنهــا و تنهــا در 
مکتــب الهــی وجــود دارد کــه چنیــن اتفاقــی 
می افتــد چــرا کــه انسان شناســی و اعتقــاد بــه 
مبــدا و معــاد و یقیــن در ایــن مکتــب، چنیــن 
افــرادی را پــرورش مــی دهــد. در حالیکــه در 
ــرب،  ــتی غ ــادی و اومانیس ــی م ــان شناس انس
چنیــن وجوهــی از ابعــاد انســان اصــوال وجــود 
نــدارد و ایــن مکتــب قــادر نیســت بــه چنیــن 
طرازهایــی برســد. چــون گوهــر انســان در 
ــی  ــی و حیوان ــه اله ــادی و ن ــب، م ــن مکت ای
پیشــرفته و ابزارســاز اســت و بــس و ایــن 
ــد. ــرای او قائلن ــه ب ــر ســقفی اســت ک حداکث
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اخبار

هتاک اول و دوم
ــه  ــس از آنک ــد پ ــی داني ــه م ــور ک ــان ط هم
یکــی از اعضــای هيــأت علمــی )کــه بــه هتــاک 
ــد  ــل ش ــت(، وارد عم ــده اس ــروف ش اول مع
و اقــدام بــه ارســال ایميل هــای نامناســب 
کــرد، اعتراضــات اســاتيد شــروع شــد. پــس از 
ــگاه در  ــرم دانش ــت محت ــادی)!( ریاس ــدت زی م
ــد  ــتور داده ان ــه دس ــد ک ــاتيد فرمودن ــع اس جم
ــرود  ــات ب ــت تخلف ــه هيئ ــان ب ــده ایش پرون
ــفانه  ــردد. متأس ــدود گ ــان مس ــل ایش و ایمي
ایميــل او مســدود نشــد و پرونــده اش هــم البتــه 
ــاد.  ــان افت ــه جری ــوم)!( ب ــه وزارت عل ــا مداخل ب
ــم  ــاک دوم ه ــا هت ــد ت ــث ش ــات باع ــن اتفاق ای
ــا اســتفاده از  ــان وارد عمــل شــود و ب ــا اطمين ب
امکانــات دانشــگاه ایميــل پراکنــی کنــد. او هــم 
تــا توانســت هتاکــی کــرد و متأســفانه متعــرض 
قــرآن کریــم هــم شــد. ریاســت محتــرم 
ــه  ــد ب ــگاه فرمودن ــورای دانش ــگاه در ش دانش
ایشــان توصيــه)!( کــرده ام ایــن کارهــا را ادامــه 
ندهــد، کــه البتــه او بــاز هــم ادامــه داد. اعتراض 
ــم و  ــکایاتی تنظي ــه دارد و ش ــم ادام ــاتيد ه اس

ــت. ــده اس ــه ش ــاح ارائ ــع ذیص ــه مراج ب
حــال ســخن اینجاســت کــه آیــا نبایــد در چنين 
ــان  ــگاه در هم ــرم دانش ــت محت ــواردی ریاس م
ــود،  ــی را خ ــدی و قانون ــات ج ــر اقدام ــدو ام ب
ــش  ــم آرام ــا ه ــد ت ــام دهن ــًا انج ــًا و ابتدائ رأس
ــی دانشــگاه مخــدوش نشــود و هــم کمتــر  روان
بــه مقدســات توهيــن گــردد؟ ایــن در حاليســت 
ــاده 2 آیيــن نامــه تشــکل های  کــه تبصــره 3 م
ــه اینکــه:  ــح دارد ب اســامی دانشــگاهيان تصری
ــورت  ــت در ص ــف اس ــگاه موظ ــس دانش »ریي
اعــام شــورای فرهنگــی و یــا مشــاهده مــوارد 
ــح  ــا مصال ــر ب ــت مغای ــوع فعالي ــر ن ــاف )ه خ
دانشــگاه، ضوابــط شــرعی و ارزش هــای انقــاب 

ــد«. ــری کن ــا جلوگي ــامی( از آنه اس
ریاســت محتــرم دانشــگاه البــد می داننــد 
ــود  ــش خ ــای آرام ــون فض ــگاه تاکن ــر دانش اگ

ــت  ــاش و نجاب ــون ت ــت، مره ــرده اس ــظ ک را حف
بعضــی دلســوزان بــوده اســت و معرفــی ایــن دو نفــر 
ــی  ــا وقت گذران ــد ب ــی نمی توان ــع قضای ــه مرج ب
ــا  ــی از یاده ــریال طوالن ــک س ــه ی ــل آن ب و تبدی
بــرود. چــرا کــه ایــن تيــری اســت کــه رهــا گردیــده 
ــت  ــن اس ــت. ممک ــت نيس ــل بازگش ــت و قاب اس
ــه شــده، در اخــراج  شــيوه تأخيــری در پيــش گرفت
آنهــا تأخيــری ایجــاد کنــد ولــی در اذهــان عمومــی 
ــا ایــن هتــاکان را  مســامحه و بی تفاوتــی مدیریــت ب

ــت. ــد گذاش ــا خواه به ج

چند دروغ بزرگ و یک فتوی
ــریه  ــن نش ــش در ای ــدی پي ــه چن ــری ک ــس از خب پ
ــد و  ــر ش ــاتيد منتش ــی اس ــون صنف ــورد کان در م
ســه دروغ بــزرگ داعيــه داران آن )8 ســال تأســيس، 
اعضــاء فــراوان و غيــر سياســی بــودن( برمــا شــد، 
ــا بلکــه ایــن دروغ هــا را توجيــه  ــی شــد ت تاش هائ
ــز  ــات ني ــن توجيه ــود ای ــفانه خ ــا متأس ــد. ام کنن

ــد. ــد بودن ــی جدی ــه دروغ هائ ــه ب آميخت
در یکــی از ایــن تاشــها، هتــاک دوم در مصاحبــه ای 
ــه  ــان ب ــن اذع ــجوئی!، ضم ــریه دانش ــک نش ــا ی ب
ــه  ــرد ک ــا ک ــون، ادع ــی کان ــوز قانون ــتن مج نداش
ســالها قبــل، از هيئــت ســه نفــره ناظــر بــر تشــکلها 
ــی  ــود دروغ ــن خ ــت. ای ــده اس ــذ ش ــوزی اخ مج
جدیــد اســت. اگــر چنيــن مجــوزی وجــود دارد چــرا 
ــا  ــد ت ــرار نمی دهن ــگان ق ــد هم ــرض دی آن را در مع
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نبأ نشریه فرهنگی، اجتماعی، سياسی و علمی بسيج اساتيد 
دانشگاه علم وصنعت ایران

صاحب امتیاز : بسیج اساتید دانشگاه علم وصنعت ایران
مدیر مسئول : حسین صالح زاده
سردبیر: محمد خلج امیرحسینی

مطالب منتشر شده در نشریه لزومًا موضع بسيج اساتيد دانشگاه نيست.
 نشریه نبأ از هرگونه انتقاد، پیشنهاد یا مطالب ارسالی دانشگاهیان محترم به ویژه 

اساتید محترم استقبال می کند.جهت ارسال مطالب خود، آنها را به آدرس الکترونیکی 
naba@iust.ac.ir بفرستید.

واقعيــت آشــکار شــود؟بعاوه مصاحبــه 
ــون  ــغ کان ــاک و تبلي ــخص هت ــن ش ای
ــودن  ــی ب ــر سياس ــط وی، دروغ غي توس

ــرد. ــکار ک ــا آش ــم کام ــون را ه کان

در تاشــی دیگــر، ادعــا شــده اســت که 
ــت  ــت حمای ــتمراً تح ــون مس ــن کان ای
مدیــران وقــت و همــه رؤســای دانشــگاه 
بــوده اســت کــه البتــه ناصحيــح اســت. 
ــون  ــتن کان ــوز نداش ــه مج ــن ب همچني
اذعــان کــرده و گفته  انــد: »منتظــر 
ثبــت آن از طریــق مراجــع ذیربــط 
)وزارت کشــور( هســتيم«. همچنيــن 
گفته انــد کــه فعاليــت ایــن چنيــن 
زیــرا  اســت!  »مســتحب«  کانونــی 
دانشــگاه منــادی اســتفاده از خــرد 
جمعــی اســت. حــال جــای ایــن ســؤال 
ــا  ــد ب ــرار باش ــر ق ــه اگ ــت ک ــی اس باق
توجيــه و فتــوای مســتحب بــودن، 
یــک تشــکل شــکل بگيــرد، آیــا نبایــد 
منتظــر اعــام موجودیــت ده هــا تشــکل 
خــود خوانــده دیگــر بــه بهانــه اســتفاده 
از خــرد جمعــی بــود و اصــوالً آیــا ایــن 
ــرم  ــت محت ــق ریاس ــا منط ــه ب توجي
ــه  ــرای هــر موضوعــی ب دانشــگاه کــه ب
ــد،  ــک می جوین ــون تمس ــت از قان تبعي

همخوانــی دارد؟
کار بــه جائــی رســيده اســت کــه 
بامــزه  وعــده  یــک  بــه  متوســل 
شــده اند و گفته انــد اعضــاء هيئــت 
ــوند  ــون ش ــو کان ــد، عض ــی جدی علم
تــا مســکن آنهــا تاميــن شــود! در 
ــن  ــه اوالً چني ــت ک ــد گف ــخ بای پاس
ــاه  ــه اداره رف ــوط ب ــی مرب فعاليت های
اســت، ثانيــًا داعيــه داران سياســی 
کانــون، کــه از فعــاالن فتنــه هــم 
ــد  ــاتيد جدی ــه اس ــا علي ــتند، باره هس
ــه انجــام  ــدام خصمان ــده و اق ســخن ران
ــد  ــاح نمی خواهن ــه اصط ــد و ب داده ان
ســر بــه تــن آنهــا باشــد. حــال چطــور 
ــزان  ــن عزی ــکن ای ــن مس ــران تأمي نگ

ــد؟!  ــده ان ش
همچنيــن بعضــی وابســتگان بــه کانــون 
ــه تمــاس  ــه اصطــاح صنفــی اقــدام ب ب
ــا  ــد ت ــا دیگــر اســاتيد کرده ان تلفنــی ب
ــه شــيوه ایجــاد محذوریتهــای  شــاید ب
اخاقــی، آنهــا را مجــاب بــه حضــور در 
جلســات خــود کننــد. در اقــدام بامــزه 
ــنواره  ــغ جش ــه تبلي ــدام ب ــری، اق دیگ
اســاتيد  بــرای  ورزشــی  مســابقات 
نموده انــد! امــوری کــه مربــوط بــه اداره 
تربيــت بدنــی و مدیریــت فرهنگــی 

اســاتيد می شــود.

ــه  ــت ک ــن اس ــؤال ای ــال س ــر ح در ه
ــد  ــه می خواهن ــت ک ــراری اس ــه اص چ
ــه هــر نحــو  یــک تشــکل سياســی را ب
ــواع  ــه ان ــگ زدن ب ــا چن ــن و ب ممک
دروغ هــا و توجيه هــا و وعــده و وعيدهــا 
و تحــت پوشــش جــذاب صنفــی در ایــن 
ــل در کار  ــد و تداخ ــگاه راه بيندازن دانش
ــاد  ــگاه ایج ــی دانش ــای قانون مدیریته

ــد؟! کنن

دیــدگاه یــک عضــو هيئــت امنــاء 
دانشــگاه

ــر  ــدس اکب ــای مهن ــش آق ــدی پي چن
ــور،  ــد رئيس جمه ــاور ارش ــرکان مش ت
ــق آزاد  ــی مناط ــورای هماهنگ ــر ش دبي
ــای  ــت امن ــو هيئ ــران و عض ــاری ای تج
دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران، در 
ــودرو در  ــت خ ــی صنع ــت تخصص نشس
اظهاراتــی مدعــی شــده بــود کــه »اگــر 
ــدون  ــازار ب ــال ب ــه دنب ــد ب ــرار باش ق
تعرفــه در صنعــت خــودرو باشــيم، بایــد 
ــایر  ــوالت س ــا محص ــت را ب ــکان رقاب ام
کشــورها داشــته باشــيم. بــدون تعــارف 
بگویــم آیــا در فنــاوری الکترونيــک و یا 
بــرق و یــا صنایــع دیگــر امــکان رقابــت 
ــر را  ــورهای دیگ ــوالت کش ــا محص را ب
ــت  ــود روراس ــا خ ــد ب ــم؟ بگذاری داری
ــت  ــت آبگوش ــز پخ ــه ج ــا ب ــيم. م باش
و قورمــه ســبزی در هيــچ  بزبــاش 
ــه جهــان  ــوژی صنعتــی نســبت ب تکنول

ــم«. ــری نداری برت
در پاســخ بــه ســخنان فــوق بایــد گفت: 
ممکــن اســت هنــوز در بســياری از 
ــا نباشــيم  ــاالی دني ــع در ســطح ب صنای

ــور  ــی کش ــل توانای ــلمًا تقلي ــی مس ول
ــت و  ــد پخ ــگاه( در ح ــت و دانش )صنع
پــز، جفــای بزرگــی بــه همــه محققــان، 
کشــور  صنعتگــران  و  دانشــگاهيان 
اســت. نکتــه مهــم و جالــب توجــه ایــن 
ــه  ــی ک ــن دیدگاه ــا چني ــردی ب ــه ف ک
آشــنا بــه پيشــرفت های مهمــی در 
ــکی،  ــی، موش ــته ای، نظام ــع هس صنای
ــواره و  ــادی، دارو، ماه ــلولهای بني نانو،س
ــوان  ــه عن ــه ب ــت، چگون ــور نيس ... کش
ــرو  ــگاه پيش ــک دانش ــای ی ــأت امن هي
صنعتــی ماننــد دانشــگاه علــم و صنعــت 
ــگاه  ــا دانش ــت؟ آی ــده اس ــاب ش انتخ
ــن  ــور چني ــه حض ــر ب ــد مفتخ ــا بای م
ــای  ــات امن ــری در هي ــای فاخ دیدگاه ه

ــد!؟ ــود باش خ
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ــر  ــروه غي ــرف گ ــی از ط ــرا ایميل اخي
قانونــی اســاتيد ایــران آمــده بــود 
ــده  ــته ش ــاتيد خواس ــه در آن از اس ک
ــه کار  ــا ادام ــت ب ــورت موافق ــود در ص ب
ــه  ــه هم ــم« را ب ــه »موافق ــروه، کلم گ
 .)Reply to All( ــتيد ــدگان بفرس گيرن
ــری از  ــون خب ــا، تاکن ــس از مدته ــا پ ام
ــم  ــت. اميدواری ــده اس ــه نش ــن کلم ای
بــه نتایــج ایــن بــه اصطــاح خودشــان 
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