




متن حکم رهبر فرزانه انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

جناب حجت االسالم آقای شیخ مصطفی رستمی دامت توفیقاته 

اکنــون کــه پــس از یــک دوره فعالیــت ارزشــمند و پرثمــر، جنــاب حجت االســالم آقــای محمدیــان از ریاســت نهــاد 

نمایندگی در دانشــگاهها کناره گیری کرده اند، ضمن تقدیر و تشــکر فراوان از تالش دلســوزانه و ســلوک مهربانانه ی 

ایشــان، جنابعالــی را کــه از فضــالی جــوان و پرانگیــزه و آشــنا و مرتبــط بــا محیــط دانشــگاه می باشــید، بــه پیشــنهاد 

شــورای نهــاد، بــه ریاســت نهــاد مزبــور منصــوب می کنــم.

ــد و تــالش مبــارک  دانشــگاه مهم تریــن مرکــز تولیــد و گســترش و افزایــش دانــش و دانشــمند اســت و همــت و تعّه

اســتادان و مدیــران ایــن مرکــز حســاس، ترســیم کننده ی چشــم انداز آینــده ی کشــور و رقم زننــده ی سرنوشــت 

ملــت اســت. حضــور علمــای دیــن و فضــالی روشــن بین حوزه هــای علــوم دینــی در کنــار اســتاد و دانشــجو و مدیــر 

دانشــگاهی، بایــد بتوانــد -بــه توفیــق و هدایــت الهــی- خروجــی مطلــوب این تــالش مبــارک و تعّهد اخالقــی را تضمین 

ورشــگاه انســان های بــزرگ و مدیــران کارآمــد آینــده ی کشــور و دانش آموختگان صالــح و فرزانه  کنــد و دانشــگاه را پر

و ُپــرکار و ُپرنشــاط ســازد. انشــاءاهلل.

الزم اســت مجموعه هــای مرتبــط از جملــه شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و وزارت هــای علــوم و بهداشــت و مدیــران 

مؤسســات آمــوزش عالــی، حمایــت و همــکاری الزم را بــا ایــن نهــاد معمــول دارنــد.

توفیق همگان را از خداوند متعال مسألت می کنم.

رســتمی  دکتــر  والمســلمین  االســام  حجــت  انتصــاب 
دانش آموختــه مقطــع دکتــری دانشــگاه معارف اســامی 

ــه ریاســت نهــاد از ســوی مقــام معظــم رهبــری ب

گفتنــی اســت حجت االســام والمســلمین مصطفــی رســتمی متولــد 
ــاد همــدان اســت و ســوابق تحصیلــی و کاری  ۱۳۵۱ از شهرســتان اســد آب

ایشــان بدیــن شــرح می باشــد:
- آغاز تحصیات حوزوی از سال ۱۳۶۵

- شــرکت در درس خــارج فقــه و اصــول حضــرات آیــات ســبحانی، 
وحیــد خراســانی، شــیخ جــواد تبریــزی، فاضــل لنکرانــی و… از ســال ۱۳۷۵
حقــوق  ارشــد  کارشناســی  و  حقــوق  کارشناســی  آموختــه  دانــش   -
اســامی در دانشــگاه  انقــاب  و دکتــری  از دانشــگاه مفیــد  بین الملــل 

اســامی معــارف 
- مــدرس علــوم حــوزوی در حــوزه علمیــه و معــارف اســامی و حقــوق 

علــوم  و  شــریف  صنعتــی  ســینا،  بوعلــی  دانشــگاههای  در  بین الملــل 
پزشــکی همــدان

ــا پژوهشــگاه  - تألیــف مقــاالت متعــدد علمــی پژوهشــی و همــکاری ب
علــوم و فرهنــگ اســامی

- مســئول دفاتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاههای 
علــوم پزشــکی همــدان، بوعلــی ســینا همــدان و صنعتــی شــریف از ســال 

۱۳۸۳
- معــاون فرهنگــی و سیاســی نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 

دانشــگاهها از ســال ۱۳۹۶

 سّیـــدعـلی خـامنه ای
      ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
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حجت االســام و المســلمین شــاکری، رئیــس دانشــگاه معــارف اســامی در ایــن مراســم 

ضمــن اشــاره بــه مقــام علمــی آیــت اهلل آصفــی خطــاب بــه خانــواده آیــت اهلل آصفــی اظهــار 

داشــت: بــه نمایندگــی از تمــام اســتادان دانشــگاه از شــما به خاطــر اهــدای کتاب خانــه 

عظیــم آیــت اهلل آصفــی بــه دانشــگاه معــارف تقدیــر و تشــکر می شــود.

ــه کــه حاصــل عمــر آیــت اهلل آصفــی اســت بخشــی از ایــن  وی ادامــه داد: ایــن کتاب خان

آثــار هدایایــی اســت کــه در ســفر بــه کشــورهای مختلــف بــه وی اهــدا شــده اســت و امــروز بــا 

اهــدای ایــن گنجینــه عظیــم بــه دانشــگاه معــارف، وقــف ایــن مــکان شــد.

رئیــس دانشــگاه معــارف اســامی مطــرح کــرد: کتــب اهدایــی آیــت اهلل آصفــی به دانشــگاه 

معــارف حــدود یــازده هــزار جلــد اســت کــه حقیقتــا از کارهــای نــادری اســت کــه در قــم اتفــاق 

ــزرگ الگــو گرفتــه و ســنت حســنه  افتــاد و جــای امیــدواری اســت کــه همــه از ایــن حرکــت ب

وقــف را زنــده نگــه دارنــد.

وی بــا بیــان این کــه صحبــت دربــاره ایــن عالــم بــزرگ ســخت و دشــوار اســت، گفــت: رهبــر 

ــاره آیــت اهلل آصفــی تعابیــری چــون عالمــی محقــق، مجاهــدی زاهــد،  معظــم انقــاب درب

مــی ماهــر و نویســنده  ای پــر کار و اثرگــذار دارنــد کــه چنیــن پیامی جزء 
ّ
فقیهــی نواندیــش، متکل

ــن  ــوده اســت کــه نشــان از شــخصیت واالی ای ــاره علمــا ب ــر انقــاب درب ــادر رهب پیام هــای ن

عالــم بزرگــوار دارد.

حجت االســام و المســلمین دکتــر شــاکری بــا اشــاره بــه خاطــره ای از آیــت اهلل آصفــی بیان 

کــرد: ایــن عالــم بزرگــوار حتــی از تعــداد چــاپ کتابــی کــه در اختیــار مجموعــه ای فرهنگــی و 

دینــی قــرار داده بــود، اطاعــی نداشــت و امــا از این کــه کتاب نوشــته شــده وی در زمینــه 

مهدویــت و انتظــار اقبــال اندیشــمندان را در پــی داشــته اســت، بســیار خوشــحال و خرســند 

بــود.

وی دربــاره جامعیــت علمــی آیــت اهلل آصفــی بیــان کــرد: جامعیــت علــوم ایــن عالــم 

نواندیــش در عرصه هــای عرفــان، فقــه، قــرآن، تاریــخ، اخــاق، کام قدیــم و جدیــد، هیــأت 

و نجــوم و حتــی علــوم سیاســی اســت و قریــب بــه 220 عنــوان کتــاب تألیــف کرده انــد  

درحالــی کــه ایشــان در زمــان صــدام دائمــا در حــال 

مبــارزه و جنــگ بــا آن رژیــم فاســد بــود و اســتقرار کامــل 

نداشــت، امــا توانســت آثــار فوق العــاده ارزشــمندی را 

ایجــاد کنــد.

بــه  ادامــه  در  اســامی  معــارف  دانشــگاه  رئیــس 

کارهــای خیــر ایــن عالــم بــزرگ اشــاره کــرد و گفــت: 

ایتــام  از  زیــادی  تعــداد  آیــت اهلل آصفــی سرپرســتی 

ــران، عــراق، افغانســتان و... را برعهــده گرفــت و در  ای

قــم مراکــزی بــرای سرپرســتی ایتــام تأســیس کردنــد.

بنــت  همچــون  مدارســی  تأســیس  افــزود:  وی 

الهــدی در قــم، امــام رضــا)ع( در نجــف و تأســیس 

بیمارســتان، مســاجد و تکایا، از دیگر کارهای خیری 

اســت کــه می تــوان بــه آنهــا اشــاره کــرد، همچنیــن 

توجــه ویــژه بــه فقــرا بــا وجــود داشــتن زندگــی زاهدانــه  از 

دیگــر نقــاط درخشــان زندگــی ایــن عالــم پارســا اســت.

گفتنــی اســت، در پایــان ایــن مراســم از همســر و 

خانــواده مرحــوم آیــت اهلل آصفــی تقدیــر بــه عمــل آمــد.

خانــواده مرحــوم آیــت اهلل آصفــی یــازده هــزار جلــد کتــاب ایشــان را بــه دانشــگاه معــارف 

اســالمی اهــداء نمــود. بــه ایــن مناســبت مراســم تجلیــل از مقــام آیــت اهلل آصفــی و تقدیــر از 

خانــواده ایشــان بــا حضــور اســاتید دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار شــد.

مراسم تجلیل از مقام علمی آیت اهلل آصفی و خانواده ایشان 
در اهداء کتابخانه معظم له به دانشگاه



نشست ریاست دانشگاه با مدیران

در ابتدای این نشســت حجت االســام و المســلمین دکتر شــاکری ضمن 

تبریــک ســال 97 و حلــول مــاه شــعبان و اعیــاد ایــن مــاه شــریف، از زحمــات 

ســال گذشــته مدیران تقدیــر کردند. 
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ــی  ــام حمایــت از کاالی ایران ــه ن ــد: ســال ۹۷ ب ایشــان فرمودن

ــه ایــن  ــد تــاش کنیــم کــه ب اســت مــا در مجموعــه خــود بای

دســتور العمــل مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان یــک دســتور 

العمــِل شــرعی توجــه داشــته باشــیم. مــا در شــرایط تحریــم بــه 

ســر مــی بریــم دشــمن در تــاش اســت تــا از جهــت اقتصادی 

ــرون رفــت از  ــرای ب کشــور را دچــار چالــش کنــد. بهتریــن راه ب

ایــن مشــکل حمایــت از کاالهــای داخلــی اســت اینکــه مــا تــو 

لیــد داخلــی داشــته باشــیم اما نیازهــای خود را از کشــورهای 

دیگــر تامیــن کنیــم قابــل قبــول نیســت لــذا مدیــران جهــت 

تامیــن نیازهــای دانشــگاه، خــود را ملــزم کننــد کــه از کاالی 

ایرانــی اســتفاده نماینــد.

توصیــه  شــاکری  دکتــر  المســلمین  و  االســام  حجــت 

بــه  ادامــه  در  کــه  داشــتند  دانشــگاه  مدیــران  بــه  هایــی 

شــود: مــی  اشــاره  مباحــث  محورهــای 

۱- ســال گذشــته از جهــت بوجــه ای ســال نســبتًا خوبــی 

یافتــه  بــود مــا در ســال گذشــته همــه بودجــه تخصیــص 

را دریافــت کردیــم، دیــون مــا از ســال ۹۳ و ۹4 و قســمتی از 

ــی از ســال ۹۵ و ۹۶  دیــون ۹۵ تســویه شــده اســت ولــی دیون

باقیمانــده اســت.

کار  فضــای  دانشــگاه،  هــای  بخــش  از  بعضــی  2-در 

جــدی نیســت لــذا مدیــران بــه زیــر مجموعــه خــود نظــارت 

یــادآوری  خــود  مجموعــه  زیــر  بــه  و  باشــند  داشــته  دقیــق 

کننــد کــه در ازای دریافــت بیــت المــال بایــد دلســوزانه کار 

کــرد، وجــدان اخاقــی اقتضــا مــی کنــد کــه جهــت خدمــت 

در ســال گذشــته  باشــیم.  داشــته  تــاش جــدی  رســانی 

کارمنــدان نمونــه مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد بایــد مدیــران در 

معرفــی کارمنــد نمونــه دقــت الزم را بنمایند و شــاخصه های 

کارمنــد نمونــه رعایــت شــود. متقابــا بــه کارمنــدی کــه کــم 

کاری مــی کنــد بایــد تذکــر داده شــود.

۳- سیاســت صرفــه جویــی کــه در ســال گذشــته بــود 

همچنــان ادامــه دارد مدیــران در صــورت نیــاز بــه اضافــه 

آنــان را معرفــی کننــد. کاری کارمنــدان، 

4- ســازمان برنامــه و بودجــه دانشــگاه هــا را ملــزم کــرده تــا 

۳0 درصــد از هزینــه هــا را از درآمــد هــای اختصاصــی، تامین 

کننــد بــر همیــن اســاس مرکــز آمــوزش هــای آزاد بــا مدیریــت 

دکتــر میــر محمــدی در دانشــگاه راه انــدازی شــد لــذا مدیــران 

بخــش هــای مختلــف به ویژه مدیــران بخش های آموزشــی 

و پژوهشــی جهــت بــه ثمــر نشســتن قراردادهــای مرکــز آموزش 

هــای آزاد، همــکاری هــای الزم را انجــام دهنــد.

از  حمایــت  بــرای  صنــدوق  انــدازی  راه  پیشــنهاد   -۵

هســتند. مالــی  مشــکات  دچــار  کــه  دانشــجویانی 



نشست صمیمی ریاست دانشگاه
 با کارکنان به مناسبت سال نو

نشســت صمیمــی ریاســت محتــرم دانشــگاه بــا کارکنــان بــه مناســبت 

وردیــن  وز شــنبه 18 فر آغــاز بهــار طبیعــت و فــرا رســیدن ســال جدیــد، ر

96 برگــزار شــد. 
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در ایــن نشســت حجــت االســام و المســلمین دکتــر شــاکری 

ضمــن قدردانــی از تــاش کارکنان دانشــگاه در ســال ۹۶ و تبریک 

ســال نــو، بــه بیــان روایتــی از امــام صــادق )ع( پرداختنــد. در ایــن 

روایــت از امــام صــادق )ع( ســوال شــده اســت: کار خــود را بــر چــه 

اساســی اســتوار ســاخته  ایــد؟ 

فرمود: بر چهار اصل:

ــرد دیگــری انجــام نمــی  دهــد، پــس  ــرا ف ۱- فهمیــدم عمــل م

)بــرای انجــام آن( تــاش نمــودم.

انجــام  )از  پــس  اســت،  آگاه  مــن  کار  بــر  خــدا  دانســتم   -2

کــردم. حیــا  ناشایســت(  کارهــای 

۳- فهمیدم روزى مرا دیگرى نمی  خورد، پس آرام گرفتم.

4-دانســتم پایــان کار مــن مــرگ اســت، پــس بــراى آن آمــاده 

شــدم. )بحــار االنــوار: ج ۷۵، ص 22۸(

ریاســت محتــرم دانشــگاه در ادامــه بــا توجــه بــه نامگــذاری 

ــق  ــه تحق ــان را ب ــی«، کارکن ــت از کاالی ایران ــه »حمای ــال ۹۷ ب س

شــعار ســال توصیــه کردنــد و گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده در 

ســال ۹۶ را ارائــه و وضعیــت دانشــگاه در حــال حاضــر  را ترســیم 

نمودنــد. 

ایشــان در پایــان کارکنــان را بــه تــاش بیــش از پیش در راســتای 

تحقــق اهداف دانشــگاه دعــوت کردند. 
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بزرگــــداشت نهــــمین سالگرد ارتــــحال
 حضرت آیت اهلل العظمی بهجت)ره(

به مناســبت نهمین ســالگرد ارتحال حضرت آیت اهلل العظمی بهجت، مراســم بزرگداشــتی با موضوع »ســیر و ســلوک اخالقی 

وز  و عرفانــی آیــت اهلل العظمــی بهجــت« بــا ســخنرانی فرزنــد آن بزرگــوار، حجت االســالم والمســلمین حــاج شــیخ علــی بهجــت ر

چهارشــنبه 5 اردیبهشــت مــاه 97 در دانشــگاه معــارف اســالمی برگــزار گردید.

اشــاره  بــا  خــود  ســخنان  ابتــداي  در  بهجــت  اهلل  آیــت  گرامــي  فرزنــد 

بــه علــم رایــج و کارکــرد آن ابــراز داشــت: علــِم تنهــا نمی توانــد هــادی 

باشــد، علــم می توانــد ابــزار باشــد. آن چیــزی کــه انگیزه هــا را می ســازد، 

همــه  مهنــدس  آن  لــذا  اســت،  چیــز  یــک  انســانی  انگیخته هــای 

عالم)خداونــد( بــرای بشــر تنهــا ایــن روش )علــِم تنهــا( را نپســندیده 

اســت و بشــر تنهــا بــا علــم، بــه مقصــد مــورد نظــر خداونــد نمی رســد. 

ــت  ــز دس ــه چی ــه چ ــت، ب ــیده اس ــر رس ــارد نف ــه ۷ میلی ــر ب ــت بش جمعی

یافتــه اســت؟ اگــر علــم هــادی بــود، چنــد میلیــارد انســانی کــه بــه دنبــال 

علــم رفته انــد بایــد هدایــت شــده باشــند! پــس مســئله یــک جــای دیگــر 

ــه دنبــال علــم  ــد. مــا می بینیــم بشــر ب اســت، یــک جــا دارد لنــگ می زن

ــا  ــد. ام ــد درس می خوانن ــه دارن ــت، هم ــوب اس ــی خ ــن خیل ــت، ای اس

ــر چــه اساســی انتخــاب  ــم؟ علــم را ب ــه عنــوان بشــر چــه امتیــازی داری ب

می کنیــم؟ ببینیــم تمــام دانشــگاه های دنیــا دنبــال چــه هســتند؟ چــه 

علمــی را انتخــاب می کنیــم، انتخــاب علــِم انســان، بــرای دنیایــش 

اســت، هیــچ هــدف دیگــری نــدارد، چــرا رشــته ریاضــی نمی رویــم؟ چــرا 

فــان رشــته خلــوت اســت و فــان رشــته شــلوغ اســت؟ بــرای اینکــه مــن 

اگــر یــک درس دکتــری ریاضــی بگیــرم، بــراي یــک ســاعت ۱00 هــزار تومــان 

ــد، ولــی ظاهــر خیــر( ولــی اگــر رشــته  می دهنــد) درونــش ایــن را می-گوی

جراحــی مغــز و اعصــاب بــروم بــا یــک جراحــی  چنــد میلیــون نصیبــم 

مــی شــود. پــس علــم بــرای دنیــا اســت و هــر چــه بــرای دنیــا باشــد در دنیــا 

ــم دیگــر مــی رود؟ ــه عال ــا ب ــد ، چــه چیــزی از دنی می مان

اصــل  گفــت:  علــم  تحصیــل  بــرای  اصلــی  معیــار  مــورد  در  ایشــان 

ُمُهــُم  ِ
ّ
یعل َو  »وُیَزکیهــم  می فرمایــد:  خداونــد  کــه  اینجاســت  مطلــب 

الِکتــاَب َو الِحکَمــة« اگــر اصــل انگیزه هایــت روی معیــار اساســی انســانی 

ــر همیــن اســاس اســت کــه  نباشــد، ایــن علــم چنــدان ثمــره ای نــدارد، ب

ــَم مــکارَم األخــاق«: براســتي  پیامبــر)ص( مي فرماینــد: »اّنــي ُبِعثــت ألتّمِ

کــه مــن مبعــوث شــدم تــا شــرافت هاي اخاقــي را کامــل و تمــام کنــم. لــذا 

بزرگانــی در ایــن راه تمــام هســتی و دنیایشــان را از دســت می دادنــد، تمــام 
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اعتبــارات علمی شــان را از دســت می دادنــد بــرای اینکــه حرف شــان 

را بگوینــد، آقا)مرحــوم آیــت اهلل بهجــت( می فرمــود: خــون دل خوردنــد، 

از  ولــی  کشــیدند  بیچارگــی  کشــیدند،  آوارگــی  کشــیدند،  گرســنگی 

برنداشــتند. حرف شــان دســت 

ایشــان نظــر آیــت اهلل بهجــت را در مــورد اســتاد اینگونــه بیــان کــرد: 

یــک  حــاال همــه دنبــال اســتاد می گردنــد و می گوینــد اســتاد نیســت. 

اســتاد  بــه  اســت،  علــم  بــه  تعلــم  اینکــه  آن  و  دارد  وجــود  مســئله ای 

اســت، ایــن مســئله درســت اســت، ولــی آقا)مرحــوم آیــت اهلل بهجــت( 

می فرمودنــد کــه اســتاد شــخص نیســت، خــوِد علــم اســت. ابن ســینا 

علــوم مختلــف را فراگرفتــه بــود ولــی نــزد اســتاد نرفتــه بــود. اکثــر علــوم 

ــه را  ــود هم ــده ب ــتر ندی ــتاد را بیش ــد اس ــه چن ــت در حالي ک روز را مي دانس

خــودش مطالعــه می کــرد و بــه دســت مــی آورد، حتــی ابن ســینا دربــاره 

کتابــی می گویــد کــه چندیــن بــار ایــن کتــاب را مطالعــه کــردم تــا فهمیــدم 

چــه می خواهــد بگویــد.

پــدر  بــا  خــود  مازمــت  حــاالت  و  خاطــرات  از  ایشــان  ادامــه  در 

بزرگوارشــان مرحــوم آیــت اهلل العظمــی بهجــت خاطراتــی را نقــل کــرده 

و از حــاالت عرفانــی و اخاقــی و ســیره الهــی ایشــان، کــه تــا آخریــن روز 

نمودنــد. ایــراد  ســخناني  داشــتند،  مداومــت  آن  بــر  عمرشــان 

در پایــان ایــن مراســم حجت االســام والمســلمین شــیخ علــی بهجت 

بــه ســواالت دانشــجویان در مــورد ســیره عرفانــی، اخاقــی، اجتماعــی و 

سیاســی آیــت اهلل بهجــت پاســخ دادنــد. 
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نشســت 
جریان شناســی 
تصــوف معاصــر

نشســت »جریان شناســی تصــوف معاصــر« بــه همــت 

انجمــن علمــی دانشــجویی مبانی نظــری اســالم در تاریخ 

سه  شــنبه ۱۸ اردیبهشــت مــاه 97 در ســالن امــام رضــا)ع( 

حجت االســالم  حضــور  بــا  اســالمی  معــارف  دانشــگاه 

والمســلمین الیقــی برگــزار گردیــد.

باسخنراین حجت االسالم واملسلمنی الییق

تاریخچه تصوف در میان مسلمین
تصــوف پدیــده ای از قــرون اولیــه ی اســام  اســت و تقریبــًا از قــرن دوم 

بطــور رســمی بــا پدیــده تصــوف رو بــه رو هســتیم. در تمــام نوشــته ها یــک 

نکتــه بســیار ذکــر شــده اســت و آن اینکــه زهــد، منشــأ و ریشــه ی تصــوف 

کتاب هــای  ســری  یــک  حدیث نــگاری  و  اســامی  ســنت  در  اســت. 

زهــد داریــم، کتاب هــاي »زهــد« آثــاری هســتند کــه روایت هایــی دربــاره ی 

ــز از دنیــا را جمــع کرده انــد. هفتــاد  زهــد، شــب زنده داری، معنویــات و گری

ــا عنــوان »الزهــد« تاکنــون شناســایی شــده اســت. زّهــاد از زمــان  کتــاب ب

خلفــا شــکل گرفتنــد و روش  دیــن داری ســخت، مبتنــی بــر زهــِد خشــک و 

غیرقابــل تحمــل بــرای دیگــران را در پیــش می گرفتنــد. اولیــن جماعت آنها 

در شــام در عصــر معاویــه تشــکیل شــد، تقریبــًا هفتــاد نفــر بودنــد کــه زاهدانه 

زندگــی می کردنــد. آن هــا ازدواج نکردنــد و لبــاس منــدرس می پوشــیدند 

و تعــدادی از ایــن افــراد در جنــگ معاویــه علیــه امــام علــی)ع( شــرکت 

ــداهلل  ــد عب ــاب زه ــم کت ــترس داری ــه در دس ــد ک ــاب الزه ــن کت ــد. اولی  کردن

بــن مبــارک مــروزی )متوفــی ۱۸۱هجــری( اســت. زهــد خشــک بــه نوعــی 

یــک جنبــه معنــوی از اســام را بــروز می دهــد، یعنــی آدم-هایــی کــه خیلــی 

بــه آخرت گرایــی  را  مــردم  و خطابــه  وعــظ  در  اینهــا  آخرت گــرا هســتند. 

مقابــل  در  صف بنــدی  زهــاد،  ایــن  ویژگی هــای  از  و  می کردنــد  دعــوت 

اهل بیــت)ع( بــود. هســته های اولیــه ی یــک حرکــت ســلوکی میــان زهــاد 

ــه عنــوان قشــر کامــًا  و در کتاب هــاي الزهــد تشــکیل شــده و رفتــه رفتــه ب

متمایــز در رفتــار و تیــپ در جامعــه ی اســامی شــناخته شــدند، چــون 

ــا  ــه صوفیــه معــروف شــدند. ت ــد ب ــن می کردن ــه ت همیشــه لبــاس پشــمی ب

قــرن ســوم و چهــارم اساســًا ارادتــی بــه اهل بیــت)ع( در بیــن صوفیــه نیســت 

بلکــه بــه نوعــی دشــمنی هســت!

اواخــر قــرن ســوم و اوایــل قــرن چهــارم گرایــش تعجــب برانگیــزی بــه 

ســمت اهل بیــت)ع( و مبانــی امامیــه در آثــار و ادبیــات تصــوف بــه وجــود 

می آیــد و بحــث والیــت مطــرح می شــود. حکیــم ترمــزی در کتــاب خــود 
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ــمت  ــی از س ــت چرخش ــه در حقیق ــد ک ــی نویس ــت م ــاره والی ــی درب مباحث

مبانــی تســنن بــه ســمت مبانــی تشــیع شــکل می گیــرد. چرخشــی  پدیــد 

ــرن ۶ و ۷  ــژه در ق ــه وی آمــد کــه هنــوز ناشــناخته اســت. در قرن هــای بعــد ب

کــه ابــن عربــی ظهــور پیــدا می کنــد، کامــًا تجلــی مبانــی شــیعه در مکتــب 

صوفیــه دیــده می شــود. ایــن نزدیکــی نــه آنکــه کامــًا منطبــق بــر مبانــی 

شــیعه باشــد بلکــه چارچــوب  شــیعی دارد و اعتقــاد بــه شــخصیت الهــی 

و نزدیــک بــه عصمــت اســت. مــاک صوفیانــه بــر محــور یــك شــخص بــه 

نــام قطــب و در جایــی بــه نــام خانقــاه بــا آداب و رســوم مختلــف و ســبک 

و ســیاق کامــًا متفــاوت شــکل می گیــرد. رفتــه رفتــه تصــوف یــک جنبــه 

علمــی و واقعــًا ســلوک روحانــی پیــدا می کنــد کــه بعدهــا بــه آن عرفــان گفتــه 

می شــود و یــک جنبــه پدیــداری اجتماعــی در قالــب یــک مســلک حاضــر 

در اجتمــاع و طیــف جامعه شــناختی مشــخص شــکل می گیــرد. ُبعــد 

علمــی آن در مکتــب ابن عربــی و جنبه هــای اجتماعــی و ظاهــری آن در 

ســلوک خانقاهــی زیــر نظــر مرشــدها و حلقه هــای ذکــر بــروز پیــدا می کنــد.

ارتباط مکتب تصوف با اهل بیت)ع(
اتصــال ســند ارشــاد بــه اولیــای قبلــی بــه ویــژه اهل بیــت)ع( به عنوان ســند 

حقانیت و مجوز اســت، به طوری که هر مرشــد باید بتواند سلســله ارشــاد 

ــا از طریــق معــروف   ی
ً
ــه یکــی از اهل بیــت)ع( برســاند کــه معمــوال خــود را ب

کرخــی بــه امــام رضــا)ع( یــا از طریــق بایزیــد بســطامی بــه امــام صــادق)ع( یــا 

از طریــق ابراهیــم ادهــم بــه امــام ســجاد)ع( و مهمتریــن آن از طریــق حســن 

بصــری بــه امیرالمومنیــن)ع( اســت. البتــه از نظــر تاریخی اصــًا قابل قبول 

نیســت. عالمــان شــیعه هــم گاهــی بــرای اثبــات حقانیــت اهل بیــت)ع( 

ــه تشــیع پرنــگ  ــه قــدری نزدیکــی ب ــد. ب ــن اشــخاص اســتناد کرده ان ــه ای ب

می شــود کــه در قــرن ۸ و ۹ هجــری شــاهد طایفــه ای بــه نــام ســنی های 

دوازده امامــی هســتیم! ایــن عنــوان را ســید جعفــر مرتضــی انتخــاب کــرد. 

ســنی هایی کــه صوفــی هســتند و بــه ۱2 امــام شــیعه فوق العــاده ارادت 

دارنــد. از جانــب فرهنــگ و فکــر و جامعــه شــیعی هــم گرچــه در ابتــدا هیــچ 

نظــر مثبتــی بــه تشــیع داده نمی شــود امــا از قــرن ۶ بــه بعــد برخــی عالمــان 

ــه تاشــی بــرای تقریــب بیــن تصــوف 
ّ
شــیعی مخصوصــًا در مکتــب حل

علمــی و ُبعــد ســلوکی بــا معــارف شــیعی انجــام می دهنــد. از بــزرگان ایــن 

راه مرحــوم ابــن فهــد حلــی شــاگرد حســن بــن ســلیمان حلــی بــود ســپس 

ایجــاد  را  ارتبــاط  ایــن  تــاش می کنــد  کــه  ابــن طــاووس اســت  مرحــوم 

کنــد و بــه نوعــی شکســت می خــورد و در عصــر خــود مــورد پذیــرش قــرار 

نمی گیرنــد. حرکتــی دیگــر از ســمت کســانی ماننــد حســن بــن حمزه اســت 

کــه بــه نوعــی یــک برداشــت غالیانــه از تشــیع دارنــد، نــه آن تشــیع اصیــل و 

مضبــوط بــه آثــار فقهــای شــیعه. فوق العــاده بــه اهل بیــت)ع( ابــراز ارادت 

می کننــد کــه بعدهــا تأثیــر آن را در شــیخ احمــد احســائی و فرقــه ی شــیخیه 

ــن دســت می ببینیــد.  ــه از ای و گرایش هــای غالیان

تطور تصوف بعد از صفویه
بعــد از بــه قــدرت رســیدن صفویــه، ِفــرق تصــوف محکــم و ثابــت می شــود، 

فرقه هــای رســمي صوفیــه  کــه در ایــران هســتند، از قــرن ۹ بــه هنــد هجــرت 

می کننــد و مهمتریــن آنهــا طریقــه نعمــت اهلل ولــی در ماهــان کرمــان اســت. 

بعــد از او فرزندانــش بــه هنــد می رونــد و در ایــران آن بخــش علمــی صوفیــه 

بــه دســت صدرایی هــا در اصفهــان قــرار می گیــرد و تبدیــل بــه حکمــت 

متعالیــه می شــود و رنــگ و بــوی ضدشــیعی کــه بــا مبانــی اصیــل شــیعی 

همخوانــی نــدارد از آن حــذف می شــود.

رفتــه رفتــه در مکتــب نجــف و توســط مرحــوم ســید بحرالعلــوم، ســید 

ــروز  ــه ام ــا ب ــای قاضــی و ت ــی، آق علــی شوشــتری، ماحســین قلــی همدان

و  حقیقــی  ســلوک  مکتــب  امــام)ره(  حضــرت  و  آملــی  جــوادی  آقــای 

عرفانــی ادامــه پیــدا می کنــد. در گــذر زمــان پدیــده ی اجتماعــی تصــوف در 

ــد از  ــد و بع ــم می کن ــی ه ــیع کام ــار تش ــه اظه ــه رفت ــز رفت ــاه نی ــب خانق قال

مدتــی از هنــد بــه ایــران برمی گردنــد و در ســال ۱۱۹2 ـ اواخــر زندیــه و اوایــل 
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ــاه  ــی ش ــوم عل ــد معص ــای میرعبدالحمی ــه نام ه ــخصیت ب ــار ـ دو ش قاج

دکنــی و نــور علــی شــاه اصفهانــی ـ کــه از فرقــه  نعمت الهــی بودنــد ـ از هنــد 

وارد ایــران می شــوند. نــور علــی شــاه شــخصیت مهمــی در تاریــخ تصــوف 

ــان اســت. و عرف

تصوف جدید در ایران
هنگامــي کــه تصــوف وارد ایــران مــی شــود مریدانــی پیــدا می کنــد، هرچنــد 

کــه ابتــدا فقهــا بــه شــدت بــا آن مخالفــت می کننــد. مرحــوم آقامحمــد 

اعضــای  از  تــن  بهبهانــی مجــدد چنــد  پســر وحیــد  کرمانشــاهی  علــی 

ــه ســلطنت رســید، ورق  تصــوف را محاکمــه کــرد. امــا محمــد شــاه کــه ب

بــه ســمت تصــوف برگشــت و حاکمیــت بــه دســت تصــوف نعمت الهــی 

افتــاد و بســیاری از مشــایخ آنهــا صاحــب مقــام شــدند و فقهــا را تحــت 

شــاهزاده ها  از  بســیاری  و  بــود  صوفــی  شــاه  محمــد  دادنــد.  قــرار  فشــار 

بعدهــا ارادت بــه مشــایخ تصــوف داشــتند. تصــوف کامــًا بــه عنــوان 

یــک مذهــب در مقابــل مرجعیــت شــیعی و تشــیع فقاهتــی مطــرح شــد، 

بــه طــوری کــه بیگانه هــا هــم طرفــدار تصــوف بــرای برانــدازی مرجعیــت 

شــیعی بودنــد. شــخصیت های صوفــی زیــادی در بیــن قاجــار نفــوذ کردند. 

در عصــر پهلــوی نیــز ایــن ماجــرا وجــود دارد کــه بزرگتریــن آنهــا تیمــور تــاش، 

ــرور زمــان  ــه م ــس از انقــاب ب ــود. پ ــادی، ب یــک درویــش نعمت الهــی گناب

بــه  پررنــگ می شــود.  آنهــا  جنبــه ی ضــد مرجعیــت و ضــد روحانیــت 

خصــوص بــا قطــب شــدن دکتــر نــور علــی تابنــده ایــن تضــاد بیشــتر شــد و 

ــرد. ــش ب ــی پی ــای سیاس ــمت کارکرده ــه س ــادی را ب ــه گناب فرق

بــا  واقعــی  تقابــل  یــک  در  واقــع  در  نعمت الهــی  و  گنابــادی  تصــوف 

مکتــب تشــیع درآمده انــد. مــا ســلطان محمــد امیــن می-گویــد: دیــن 

یــک مجموعــه کامــل از شــریعت و عرفــان اســت. تــا زمــان اهل بیــت)ع(، 

ــه  ــن ک ــد از ای ــتند، بع ــت را داش ــان و طریق ــم عرف ــریعت و ه ــم ش ــان ه ایش

ــه دســت فقهــا افتــاد.  ــا غیبــت پیــش آمــد شــریعت ب امــام از دنیــا رفــت ی

البتــه شــریعتی کــه ظاهــر و پوســته دین اســت و طریقــت را ائمــه)ع( به عرفا 

دادنــد، بــه اصحــاب خاصــی کــه راه رفتــه و اصحــاب  ِســّر اهل بیــت)ع( 

ــادی  ــه دســت مــا )گناب ــا ایــن طریقــت ب ــد و همیــن طــور پیــش آمــد ت بودن

هــا( رســید!

راه دست یابی به حقیقِت والیت
شــناخت امــام زمــان و والیــت بــه ایــن طریــق اســت کــه یــک حقیقــت 

نورانــی در قلــب امــام معصــوم اســت. والیــت، تابــع بیعــت اســت اگــر 

ــام زمــان خــود بیعــت کنیــد،  ــا ام ــد ب ــت شــوید بای می خواهیــد دارای والی

کــه  اســت  محمــد  ســلطان  مــا  ســاخته ی  کــه  ولویــه  خاصــه  بیعــت 

خاصیــت آن ایــن اســت کــه ادبیــات شــیعه را می گیــرد و از مفهــوم اصلــی 

خــود تهــی می کنــد و مفهــوم مــورد پذیــرش خــود را در آن ریختــه و تحویــل مــا 

می دهــد. مــا ســلطان می گویــد والیــت، حقیقتــی اســت در قلــب امــام، 

هــر کســی کــه می خواهــد صاحــب والیــت شــود بایــد دســت ظاهــری خــود 

ــا ُمجــاز از طــرف امــام معصــوم بگــذارد. دســت ظاهــر  را در دســت امــام ی

را کــه در دســت ُمجــاز امــام بگــذارد حقیقــت از راه دســت بــه قلــب وارد 

شــده و بــه شــما پیونــد والیــت می زنــد و شــما صاحــب والیــت می شــوید و 

اگــر ایــن نباشــد هرچــه داریــد نابــود اســت. او می گویــد ُمجــاز تمــام اوصــاف 

امــام معصــوم را دارد چــون قطــب، ِمــن اهلل انتخــاب شــده اســت پــس هــر 

کاری کــه می کنــد موافــق شــریعت اســت، اگرچــه در ظاهــر مخالــف نشــان 

دهــد! آن هــا قائلنــد کــه مهمتریــن دلیــل حقانیــت هــر سلســله ســند ارشــاد 

ــه امــام زمــان  آن اســت و نعمت الهی هــا عقیــده دارنــد ســند ارشــاد آنهــا ب

می رســد. وقتــی بــه آقــای تابنــده می گوینــد دلیــل قطبیــت تــو چیســت 

ــرای مــن نوشــته اســت! ــرد قبلــی ب ــد همیــن اجازه نامــه ای کــه ف می گوی

در صوفیــه هــرم قــدرت وجــود دارد: در رأس آن رئیــس فرقــه و ذیــل آن 

بــازوان فرقــه کــه مشــایخ می باشــند. وقتــی فرقــه شــکل گرفــت یــک جنایت 

انســانی شــکل می گیــرد و آن ســلب اختیــار انســان ها می باشــد، جایــی 

بــرای انتقــاد، حتــی در دل، وجــود نــدارد! 
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هدایتــی،   پناهــی آزاد،   دکتــر:  اســالم  حجــج  مراســم  ایــن  در 

منصــوری و امامی نیــا بــه ایــراد ســخن پرداختنــد کــه در ادامــه 

نظــر شــما بــه مطالــب ارائــه شــده جلــب می نماییــم.

مراسم سخنرانی در
 ماه مبارک رمضان
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ایشــان اســام را دیــن توحیــدی معرفــی کــرده و فرمــود: توحیــد 

جوانــب و لوازمــی متعــددی دارد و در ادامــه بــه معرفــی جوانــب 

توحیــد پرداختنــد.

1. عبودیت
معنــای عبودیــت: بندگی اســت. تفــاوت عبودیت بــا عبادت، 

تفــاوت ظاهــر و باطــن اســت. عبــادت امــری ظاهری اســت؛ اما 

عبودیــت حقیقی و باطنی اســت.

از ثری تا به ثریا به عبودیت او            همه در ذکر مناجات و قیام اند و قعود

ارتباط انسان با خدا

حجــت االســالم و المســلمین دکتــر پناهــی آزاد ایشــان اســالم را دیــن توحیــدی معرفــی کــرده و فرمــود: توحیــد جوانــب و لوازمــی متعــددی 

ــه معرفــی جوانــب توحیــد پرداختنــد. دارد و در ادامــه ب

عبودیت در قرآن
عبودیــت در قــرآن، هــم دربــاره حــق و هــم دربــاره طاغــوت و 

شــیاطین بــه کار رفتــه اســت. عبودیــت طاغــوت بــه معنــی 

اظهــار مذلــت و تبعیــت از طاغــوت اســت.

عبودیت در حدیث: »عبودیت از شرایط انبیا«
َث 

َ
ْيــِه َثــا

َ
ُخــَذ َعل

ْ
 َحــّىَ َيأ

ً
: َمــا َبَعــَث اهَّلُل َنِبّيــا

َ
ِب َعْبــِد اهَّلِل ع َقــال

َ
َعــْن أ

ُم َمــا َيَشــاُء  ّنَ اهَّلَل ُيَقــّدِ
َ
ْنــَداِد َو أ

َ
ــَع اْل

ْ
ــِة َو َخل ُعُبوِدّيَ

ْ
ــُه ِبال

َ
ْقــَراَر ل ِخَصــاٍل اْلِ

ــُر َمــا َيَشــاُء. )کایف، ج1، ص 147( َو ُيَؤّخِ

امــام صــادق علیــه الســام فرمــود: »خداونــد پیامبــرى را 

حجت االسالم و املسلمنی دکتر پناهی آزاد
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مبعــوث نفرمــود، مگــر پــس از آن کــه بــه ســه چیــز از او تعهــد 

ــراى او، و  ــه عبودیــت وى، نفــی مثــل و شــریک ب گرفــت: اقــرار ب

ایــن کــه خداونــد هرچــه را بخواهــد مقــدم مــی دارد و هرچــه را 

بخواهــد بــه تاخیــر می انــدازد«

عالمه طباطبایی در المیزان:
کلمــه )عبودیــت ( بــه معنــاى مملوکیــت اســت ، البتــه نــه هــر 

مملوکیــت ، بلکــه مملوکیــت انســان )پــس گوســفند را عبــد 

ــا  صاحبــش نمــی خواننــد( و عبــد عبــارت اســت از انســان و ی

هــر صاحــب عقــل و شــعور دیگــرى کــه ملــك دیگــرى باشــد، در 

نتیجــه عبــد وقتــی بــه خــدا نســبت داده مــی شــود نظیــر ملــك 

ــا ملــك دیگــران  ــی ب ــه او اســت و ملــك خــداى تعال منســوب ب

بیــن حقیقــت  و  ادعــا  و  واقعیــت  بیــن  کــه  فرقــی  دارد،  فــرق 

ــراى اینکــه خــداى تعالــی کــه مالــك بنــدگان  ومجــاز اســت ، ب

ــه  ــط ب ــم محی ــت ، و ه ــق اس ــم طل ــش ه ــت ، ملک خویــش اس

همــه نواحــی و جوانــب بنــده اســت ، بنــدگان او نــه در ذات خــود 

مســت قــل از اوینــد، و نــه در توابــع ذاتشــان ، از صفــات و افعــال و 

هــر چیــز دیگــرى کــه منســوب بــه ایشــان اســت ، از قبیــل همســر 

و اوالد و مــال و جــاه و غیــره ، و جــان کام آنکــه آنچــه را کــه ملــك 

یــك بنــده مــی دانیــم چــون مــی بینیــم بــه نحــوى از انحــا نســبتی 

بــه آن بنــده دارد، حــال چــه اینکــه ایــن نســبت حقیقــی و بــه 

طبــع باشــد، مثــل نســبتی کــه میــان او و جــان و بــدن و گــوش و 

چشــم او و عمــل و آثــار او هســت ، و یــا نســبت وضعــی و اعتبارى 

باشــد ماننــد نســبتی کــه میــان او و همســر و مــال و جــاه و حقــوق 

او هســت ، این ملك را به اذن خدا مالك شــده ، و این نســبت 

ــال  ــته ، ح ــرار گش ــش برق ــان او و مایملک ــدا می ــیله خ ــه وس ــا ب ه

مایملکــش هــر چــه باشــد خــداى عــز اســمه بــه او تملیــك کــرده 

، او اســت کــه جــان بنــدگان و جســم آنــان را بــه آنــان نســبت 

داده ، و بــه بنــده اش فرمــود: جــان تــو و جســم تــو و گــوش تــو و 

امثــال آن ، و اگــر ایــن نســبت را برقــرار نمــی کــرد اصــا بنــده اى 

ــذى انشــاکم 
ّ
موجــود نمــی شــد، همچنانکــه فرمــود: )قــل هــو ال

ــق  ــوده : )و خل ــز فرم ــدة (و نی ــار و االفئ ــمع و االبص ــم الّس ــل لك و جع

کل ىش ء فقــدره تقديــرا( پــس خــداى ســبحان میــان هــر چیــزى 

و خــود آن چیــز حائــل اســت ، ومیــان آن و تمامــی مقارنــات آن 

از فرزنــد و همســر و دوســت و مــال و جــاه و حــق او حائــل اســت 

، پــس خــداى تعالــی از هــر چیــزى کــه فــرض شــود بــه مخلــوق 

ــب علــی االطــاق اســت ،  ــس او قری ــر اســت ، پ ــك ت خــود نزدی

همچنانکــه خــودش فرمــوده :) و حنــن اقــرب اليــه منكــم و لكــن 

ال تبصــرون ( و نیــز فرمــوده :)و حنــن اقــرب اليــه مــن حبــل الوريــد( و 

نیــز فرمــوده :)ان اهَّلل حيــول بــن املــرء و قلبــه ( و مــراد از قلــب همــان 

جــان آدمــی و نفــس مدرکــه او اســت . )المیــزان، ج2، ص ۳۱(

دعا )صحیفه(:
ْوَســَع 

َ
 أ

ْ
ــٍد َو آِلــِه ، َو اْجَعــل ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعــى

ّ
ُهــّمَ َصــل

َّ
_ دعــای 20:»الل

اَل  َو  َنِصْبــُت ،  ِإَذا  یِفَّ  ِتــَک  ُقّوَ ْقــَوى 
َ
أ َو  َکِبــْرُت ،  ِإَذا   َّ َ

َعــى ِرْزِقــَک 

ِعَباَدِتــَک«  َعــْن  َكَســِل 
ْ
ِبال َتْبَتِلَيــّیِ 

خدایــا! بــر محمــد و دودمانــش درود فرســت، و بــه هنــگام 

هنــگام  بــه  و  گــردان،  نصیبــم  را  روزى ات  فراخ تریــن  پیــرى، 

خســتگی و واماندگــی، قوى تریــن نیرویــت را عطایــم کــن، و مــرا 

بــه کســالت و خســتگی در عبــادت میازمــاى .

ِعبــاَدَة  َو  ــَك، 
َ
ل عاِبديــَن 

ْ
ال َخــْوَف  َك 

ُ
ْســَئل

َ
»ا  :۵4 دعــای 

ــَك«
َ
ل اِشــعَن 

ْ
ال

پروردگارا، ترس بندگان، و عبادت خاشعان

2. ابتال
معنای ابتا: آزمایش و محنت است.

ابتال در قرآن
خدا انسانها را با امور مختلف مبتا می کند:

َئاِت  ــّيِ َوالّسَ َســَناِت  َ ِبالْ ْوَناُهــْم 
َ
»َوَبل ســیئات  و  حســنات   _

)168 )اعــراف:  َيْرِجُعــوَن«  ُهــْم 
َّ
َعل

َ
ل

و آنهــا را بــه خوشــیها و ناخوشــیها آزمودیــم باشــد کــه ایشــان 

ــد. بازگردن

ــوَن«  ــا ُتْرَجُع ْيَن
َ
ــًة َوِإل ــِر ِفْتَن ْي َ ــّرِ َوالْ

َ
ــْم ِبالّش وُک

ُ
ــر » َوَنْبل ــر و خی _ ش

)انبيــا: 35(

و شــما را از راه آزمایــش بــه بــد و نیــك خواهیــم آزمــود و بــه 

ســوى مــا بازگردانیــده مــی  شــوید.

ُكــْم 
َ
َوّن

ُ
َنْبل

َ
_ تــرس و گرســنگی و خســارت جانــی و مالــی »َول

ْنُفــِس 
َ
َواْل ْمــَواِل 

َ
اْل ِمــَن  َوَنْقــٍص  ــوِع  ُ

ْ
َوال ــْوِف  َ

ْ
ال ِمــَن  ٍء  ِبــَيْ

)155 )بقــره:  اِبِريــَن«  الّصَ ــِر  َوَبّشِ َمــَراِت 
َ
َوالّث
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و  تــرس و گرســنگی  از ]قبیــل[  بــه چیــزى  را  و قطعــا شــما 

کاهشــی در امــوال و جانهــا و محصــوالت مــی  آزماییــم و مــژده 

را. شــکیبایان  ده 

ُكــْم  ّيُ
َ
َوُکــْم أ

ُ
َيــاَة ِلَيْبل َ ــْوَت َوالْ ــَق اْلَ

َ
ــِذي َخل

َّ
_ مــرگ و زندگــی »ال

َغُفــوُر« )ملــک: 2(
ْ
َعِزيــُز ال

ْ
 َوُهــَو ال

ً
ْحَســُن َعَمــا

َ
أ

همانکــه مــرگ و زندگــی را پدیــد آورد تــا شــما را بیازمایــد کــه 

ــده. ــد و اوســت ارجمنــد آمرزن کدامتــان نیکوکارتری

و  خلقــی  و  خلــق  ویژگیهــای  در  اشــخاص  تفاوتهــای   _

ــْوَق َبْعــٍض َدَرَجــاٍت  امتیــازات و نعمتهــا و... » َوَرَفــَع َبْعَضُكــْم َف

آَتاُکــْم « )انعــام: 165( َمــا  َوُکــْم ِف 
ُ
ِلَيْبل

و بعضــی از شــما را بــر برخــی دیگــر بــه درجاتــی برتــرى داد تــا 

شــما را در آنچــه بــه شــما داده اســت بیازمایــد.

 
َ

ُهــّنَ َقال َتَّ
َ
ــُه ِبَكِلَمــاٍت َفأ  ِإْبَراِهــَم َرّبُ

َ
_ معرفتهــای واال » َوِإِذ اْبَتــى

 َعْهــِدي 
ُ

 اَل َيَنــال
َ

ــِي َقــال ّيَ  َوِمــْن ُذّرِ
َ

ــاِس ِإَماًمــا َقــال ــَك ِللّنَ
ُ
ِإّنِ َجاِعل

ــَن« )بقره: 124( اِلِ
َ

الّظ

و چــون ابراهیــم را پــروردگارش بــا کلماتــی بیازمــود و وى آن 

همــه را بــه انجــام رســانید ]خــدا بــه او[ فرمــود مــن تــو را پیشــواى 

مــردم قــرار دادم ]ابراهیــم[ پرســید از دودمانــم ]چطــور[ فرمــود 

ــه بیدادگــران نمــی  رســد. پیمــان مــن ب

ابتال در حدیث
امام صادق )ع( فرمود:

بــا، زیــور مؤمــن و کرامــت الهــی اســت بــرای کســی کــه تعقــل 

کنــد )بیندیشــد(، زیــرا صبــوری و ثبــات قــدم در هنــگام رســید 

بــا، ایمــان را درســت کنــد و کمــال بخشــد.

از همــه مــردم،  بیــش  مــا پیامبــران،  پیامبــر )ص( فرمــود: 

گرفتــار بــا مــی شــویم و مؤمنــان بــر حســب مرتبــت و کمــال بــا 

بیننــد و آن کــه قربــش بــه خــدا بیشــتر باشــد. بــای او افــزون تــر 

اســت. هــر بنــده ای کــه طعــم بــا را چشــد و آن را درک نمــود )و 

دانســت کــه از ســوی کیســت( و صبــر پیشــه کــرد، از آن، بیــش 

تــر از نعمــت، لــذت مــی بــرد و چــون آن را از دســت بدهــد، بــدان 

مشــتاق مــی گــردد؛ چــرا کــه در پــس بــا و محنــت، انــوار نعمت، 

پرتــو افکــن اســت و زیــر انــوار نعمــت، بــا و محنــت نهفتــه 

اســت )هــر کــس قــرب خــدا خواهــد، بــا را تحمــل مــی کنــد(.

ــه  ــد و ب ــه در مــی برن بســیارند کســانی کــه از بــا جــان ســالم ب

وســیله نعمــت بــه هاکــت مــی افتد. خداونــدی بنــده ای را، از 

آدم )ع( تــا محمــد )ص( مــدح نفرمــود، مگــر آن کــه او را بــه با و 

مصیبــت آزمــود و او را در بندگــی حــق، پایــدار دیــد.

و کرامــت خداونــدی )در قیامــت( از آن کســانی اســت کــه بــه 

بــا گرفتــار آمــده )و بــه اراده او تــن در داده( انــد و عــزت )دنیــوی 

کــه رضایــت خداونــد در آن نباشــد( بــای آخــرت را در پــی 

دارد. و هــر کــس کــه از توبــه بــا )آزمــون( ســربلند بیــرون بــر آیــد، 

او را چــراع روشــنایی بخــش مؤمنــان، مونــس مقربــان و راهنمای 

رونــدگان قــرار دهنــد و او هــادی مــردم بــه ســوی مقاصــد )خیــر 

و الهــی( باشــد.

هــر بنــده ای در محنتــی کــه هــزاران نعمــت بــر آن مقــدم بــوده 

و هــزاران آســایش در پــی دارد شــکایت نمایــد، حــق صبــر در 

بــا را ادا نکــرده و شــکر نعمــت را ضایــع کنــد، خیــری نباشــد. 

همچنیــن کســی کــه حــق شــکر را در نعمــت ادا نکنــد، از پــای 

بنــدی بــه صبــر در بــا محــروم شــود و کســی کــه از ایــن مواهــب 

محــروم شــود، در زمــره طــرد شــدگان باشــد. )مصبــاح الشــریعة، 

ص۱۸4(

فلسفة ابتال
در بیــان قــرآن و حدیــث، ابتــا بــرای تمایــز و تمییــز انســان شــکور 

و منیــب از انســان عنــود و کفــور اســت.

دعا )صحیفه(:
ــر  ــس ب ــِة  پ َعاِفَي

ْ
ِء ِبال

َ
ــا َب

ْ
 ال

َ
ــل َّ َقْب َ

ــى ــُنْ َع ــای 20: اللهــم .. َفاْم دع

ــا و گرفتــارى، عافیــت عطــا کــن. ــه و پیــش از ب مــن منــت ن

 ،
ً
، َوالِلَنِقَمِتــَک َنْصبــا

ً
َبــآِء َغَرضــا

ْ
ــی ِلل

ْ
َعل ْ َ

دعــای 4۸: َوال ت

َثــِر 
َ
ــی َعْثــَرىت، َوالَتْبَتِلَيــّی ِبَبــآٍء َعــى  ا

ْ
ِقل

َ
ْســی، َو ا ــی، و َنّفِ

ْ
ل َوَمّهِ

ْيــَک.
َ
عــى ِال ــى َوَتَضّرُ

َ
ــَة حيل

َّ
َبــآٍء، َفَقــْد َتــرى  َضْعــى َو ِقل

محمــد و آل محمــد درود فرســت، و مــرا هــدف بــا، و نشــانه 

عقوبــت مســاز، و مــرا مهلــت ده، و اندوهــم را پایــان بخــش، و از 

لغزشــم درگــذر، و بــه مصیبتــی دنبــال مصیبــت گرفتــارم مکــن، 

چــون ناتوانــی و بیچارگــی و زاریــم را بــه درگاهــت می بینــی.

3. قرب الهی
قرب= نزدیک بودن/ 
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قریب در قرآن
ــح  ــی فت ــم اله ــه حک ــت و صحن ــد قیام ــی مانن ــاره مفاهیم درب

االهــی و ... بــه کار رفتــه اســت.

امــا ایــن مفهــوم در ارتبــاط میــان انســان و خــدا در مواضــع 

دیگــر بــه کار رفتــه اســت:

اِع 
َ

ِجيــُب َدْعــَوَة الــّد
ُ
َك ِعَبــاِدي َعــّيِ َفــِإّنِ َقِريــٌب أ

َ
ل

َ
 » َوِإَذا َســأ

ُهــْم َيْرُشــُدوَن« )بقــره، 
َّ
َعل

َ
ُيْؤِمُنــوا ِب ل

ْ
َيْســَتِجيُبوا ِلــي َول

ْ
ِإَذا َدَعــاِن َفل

)186

 و هــرگاه بنــدگان مــن از تــو در بــاره مــن بپرســند ]بگــو[ مــن 

بــه هنگامــی کــه مــرا بخوانــد  نزدیکــم و دعــاى دعاکننــده را 

اجابــت مــی  کنــم پــس ]آنــان[ بایــد فرمــان مــرا گــردن نهنــد و بــه 

مــن ایمــان آورنــد باشــد کــه راه یابنــد.

ــُن  ْ َ
ــِه َنْفُســُه َوحن ــا ُتَوْســِوُس ِب ــُم َم

َ
ْنَســاَن َوَنْعل ــا اْلِ ْقَن

َ
ــْد َخل َق

َ
 »َول

ــِد«  )ق: 16( َوِري
ْ
ــِل ال ــْن َحْب ــِه ِم ْي

َ
ــَرُب ِإل ْق

َ
أ

و مــا انســان را آفریــده  ایــم و مــی  دانیــم کــه نفــس او چه وسوســه  

اى بــه او مــی  کنــد و مــا از شــاهرگ ]او[ بــه او نزدیکتریــم.

صفت مقربین
در باره انسانهایی ویژه به کار رفته است:

ِعــِم«  ــاِت الّنَ ُبــوَن ِف َجّنَ َقّرَ ِئــَك اْلُ
َ
ول

ُ
ــاِبُقوَن أ ــاِبُقوَن الّسَ  »َوالّسَ

پــاداش  گرفتــن  کــه در  پیشــگامانی )در خیــرات  )واقعــه: 11( 

نیــز(، پیشــگامند. آنــان بــه حقیقــت مقربــان درگاهنــد.

َنِعــٍم«  ــُت  َوَجّنَ ــاٌن  َوَرحْيَ َفــَرْوٌح  ِبــَن  َقّرَ اْلُ ِمــَن  َکاَن  ِإْن  ــا  ّمَ
َ
»َفأ  

)89  ،  88 )واقعــه: 

 پــس اگــر او از مقّربــان باشــد. در روح و ریحــان و بهشــت پــر 

نعمــت اســت.

نتیجه از آیات:
۱. قرب میان انسان و خدا مطرح شده است.

2. قرب االهی، صفت ویژه ای برای انسانها است.

مقربون در حدیث
 

ُ
ـ_  امــام باقــر )ع(: عينــا يشــرب هبــا املقربــون؛ املقربــون َو ُهــْم َرُســول

ــُة ع /    ِئَّ
َ
َســْنُ َو اْل ُ َســُن َو الْ َ ْؤِمِنــَن َو َفاِطَمــُة َو الْ ِميــُر اْلُ

َ
اهَّلِل ص َو أ

)تفســير مقــى: ج2، ص411(

امــام باقــر )ع( فرمودنــد: چشــمه اى کــه مقربــان از آن مــی 

نوشــند؛ مقربــان، رســول خــدا و امیرالمومنیــن و فاطمــه و حســن 

و حســین و ائمــه علیهــم الســام هســتند.

قرب االهی در  صحیفه
ــى  ِ

َ
امــام ســجاد در مناجــات المحبیــن)از خمســة عشــر(: ِأل

ک  ــُوّدِ ــُه ِل ْصَت
َ
ْخل

َ
ــک َو أ ــک َو َواَليِت ــُه ِلُقْرِب ــِن اْصَطَفيَت ــا ِمَّ َن

ْ
َفاْجَعل

َمْقَعــَد  َتــُه 
ْ
أ َبّوَ َو  َوِقــاَک،  َهْجــِرک  ِمــْن  َعْذَتــُه 

َ
أ َو   ... ِتــک  ّبَ َمَ َو 

ِجــَواِرک ــْدِق یِف  الّصِ

خدایــا قــرار ده مــا را از زمــره کســانی که برای قــرب و دوســتیت 

برگزیــده ای و بــرای عشــق و محبتــت خالصــش گردانــده 

ــه او نعمــت  ــت ب ــدن روی ــه دی و قــدرت راضیــش ســاخته و ب

بخشــیده و بــه خوشــنودی خویــش مخصوصــش گردانــده 

و از غــم هجــران و فراقــت پناهــش داده و در جایــگاه راســتی 

در جــوار خویــش جایــش داده.

ــِة،  فيَع ــِة الّرَ ِدّيَ َحّمَ ــَك ِباْلُ ْي
َ
ُب ِال ــّرَ َتَق

َ
ــِاّن ا ــّمَ َف ُه

َّ
لل

َ
ــای 4۹: ا دع

ِ ىَشْ ٍء 
ّ

ْنــَت َعــى  ُکل
َ
مــا... َو ا ْيــَك هِبِ

َ
ــُه ِال َتَوّجَ

َ
َبْيضــآِء، َو ا

ْ
ــِة ال ِوّيَ

َ
َعل

ْ
َوال

َقديــٌر. 

بــار خدایــا بــه وســیله مقــام بلنــد محمــدى،و والیــت روشــن 

علــوى بــه تــو تقــرب می جویــم، و بــه واســطه آن دو بــه ســویت رو 

می کنــم، و تــو بــر همــه چیــز توانایــی.

4. فقر
نیازمندی...

تلقــی اولیــه فقــر مالــی اســت امــا فقــر در ابعــاد دیگــر جــدی تــر 

از فقــر مالــی اســت...

فقر در قرآن
گوســفندان  بــه  دادن  آب  ماجــرای  از  بعــد  موســی  حضــرت 

 َّ ُ
مــا ث ُ حضــرت شــعیب، بــه پیشــگاه حــق تعالــی: »َفَســى  لَ

ِإَلَّ ِمــْن َخْيــٍر َفقيــر«  ــَت 
ْ
ْنَزل

َ
 َرّبِ ِإّنِ ِلــا أ

َ
ِ َفقــال

ّ
ــل  ِإَل الّظِ

َ
َتــَوّل

)24 )قصــص: 

پــس بــراى آن دو ]گوســفندان را[ آب داد آنــگاه بــه ســوى 

ــه هــر خیــرى کــه ســویم  ــروردگارا مــن ب ســایه برگشــت و گفــت پ

بفرســتی ســخت نیازمنــدم.

ميــد«  َ ــِيُّ الْ َغ
ْ
ــَو ال ــراُء ِإَل اهَّلِل َو اهَّلُل ُه ُفَق

ْ
ــُمُ ال ْن

َ
ــاُس أ ــا الّنَ َ ّيُ

َ
ــا أ »ي
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)فاطــر: ۱۵(

اى مــردم شــما بــه خــدا نیازمندیــد و خداســت کــه بــی  نیــاز 

ســتوده اســت.

ُفَقَراُء« )محمد: ۳۸(
ْ
ْنُمُ ال

َ
َغِيُّ َوأ

ْ
»َواهَّلُل ال

و خدا بی  نیاز است و شما نیازمندید.

معنــی دقیــق فقــر: فقــرات شکســته اســت. انیازمنــدی هــم 

از همیــن بــاب اســت یعنــی نیــاز بــه تکیــه گاه... البتــه لغــت بــه 

معنــای نیازمنــد فاقــر اســت امــا فقیــر دقیــق تــر اســت.

فقر در حدیث
ْعــَوُد 

َ
 أ

َ
ْهــِل َو اَل َمــال َ لْ

َ
 ِمــَن ا

ُ
َشــّد

َ
حدیــث نبــوی: َيــا َعــِيُّ اَل َفْقــَر أ

َعْقــِل . )کاف , ج 1, ص 25( اى علــی هیــچ تهیدســتی 
ْ
ل
َ
ِمــَن ا

ســخت تر از نادانــی و هیــچ مالــی ســودبخش تر از عقــل نیســت. 

ــوار،  ْفَتِخُر.)حبــار الن
َ
ــِه أ ــِري  َو ِب ــُر َفْخ َفْق

ْ
ِ )ص(  ال

ــِيّ ــِن الّنَ ُرِوَي َع

ــدان افتخــار مــی کنــم . ج 69، ص 30( فقــر فخــر مــن اســت وب

تبیین:
قــال بعــض العارفــن: الفقــر عــى ثاثــة أصنــاف: فقــر إل اهَّلل دون 

غيــره، و فقــر إل اهَّلل مــع غيــره، و فقــر إل الغيــر دون اهَّلل. و إل الّول أشــار 

 اهَّلل عليــه و آلــه بقولــه: الفقــر فخــري  .
ّ

النــّي صــى

اســت:  گونــه  ســه  نیازمنــدی  انــد:  گفتــه  عرفــا  از  بعضــی 

نیازمنــدی بــه خــدا بــدون نیــاز بــه غیــر خــدا، نیازمنــدی بــه خــدا 

ــر )ص( در  ــدا و کام پیامب ــر خ ــه غی ــدی ب ــدا و نیازمن ــر خ و غی

ــاره دارد. ــی اهلل اش ــر ال ــه فق ــری ب ــر فخ الفق

عالمه طباطبایی )المیزان، ج 8، ص 349(
از  بــارى کــه مــا چشــم بدیــن جهــان می گشــاییم و  اولیــن 

مناظــر هســتی می بینیــم آنچــه را کــه می بینیــم نخســت ادراك 

مــا بــر خــود مــا واقــع گشــته و قبــل از هــر چیــز خــود را می بینیــم، 

و ســپس نزدیك تریــن امــور را بــه خــود کــه همــان روابــط مــا بــا 

عالــم خــارج و مســتدعیات قــواى عاملــه مــا در بقــاء مــا اســت، 

درك می کنیــم، پــس خــود مــا و قــواى مــا و اعمــال متعلــق بــه آن 

اولیــن چیــزى اســت کــه درب دلهــاى مــا را می کوبــد و بــه درك 

مــا در می آیــد، لیکــن مــا خــود را نمی بینیــم مگــر مرتبــط بغیــر، و 

همچنیــن قــوا و افعالمــان را.

 ]درك وجــود خــداى تعالــی و فقــر همــه چیــز بــه او، نخســتین 

درك و حکــم مــا اســت [

پــس می تــوان گفــت کــه احتیــاج اولیــن چیــزى اســت کــه 

انســان آن را مشــاهده می کنــد، و آن را در ذات خــود و در هــر 

چیــزى کــه مرتبــط بــه او و قــوا و اعمــال او اســت و همچنیــن در 

سراســر جهــان بــرون از خــود می بینــد، و در همیــن اولیــن ادراك 

حکــم می کنــد بــه وجــود ذاتــی کــه حوایــج او را بــر مــی آورد، و 

وجــود هــر چیــزى منتهــی بــه او می شــود، و آن ذات خــداى 

ســبحان اســت.

 » ــِيُّ َغ
ْ
ــَو ال ــراُء ِإَل اهَّلِل َو اهَّلُل ُه ُفَق

ْ
ــُمُ ال ْن

َ
ــاُس أ ــا الّنَ َ ّيُ

َ
آیــه شــریفه »يا أ

»1« ایــن ادراك و ایــن حکــم مــا را تصدیــق می کنــد.

ــه ربوبیــت را  ــخ نتوانســته ابتــداى ظهــور عقیــده ب البتــه تاری

ــر  ــیر بش ــه س ــا ک ــا آنج ــن ت ــد، و لیک ــدا کن ــر پی ــراد بش ــان اف در می

را ضبــط کــرده از همــان قدیم تریــن عهدهــا ایــن اعتقــاد را در 

در  اآلن  کــه  اقــوام وحشــیی  ســراغ می دهــد، حتــی  انســان ها 

و  می کننــد  زندگــی  اســترالیا  و  آمریــکا  نقــاط  افتاده تریــن  دور 

در حقیقــت نمونــه اى از بســاطت و ســادگی انســانهاى اولــی 

هســتند، وقتــی وضــع افکارشــان را بررســی کنیــم می بینیــم کــه 

بــه وجــود قــواى عالیــه اى در مــا وراى طبیعــت معتقدنــد و هــر 

طایفــه اى کیــش خــود را مســتند بــه یکــی از آن قــوا می دانــد، 

و ایــن در حقیقــت همــان قــول بــه ربوبیــت اســت، هــر چنــد 

و  رفته انــد،  خطــا  بــه  رب  تشــخیص  در  آن  بــه  معتقدیــن 

ــه او منتهــی  ــه ذاتــی کــه امــر هــر چیــزى ب ــد ب لیکــن اعتقــاد دارن

می گــردد، چــون ایــن اعتقــاد از لــوازم فطــرت انســانی اســت، و 

فــردى نیســت کــه فاقــد آن باشــد، مگــر اینکــه بخاطــر شــبهه اى 

کــه عارضــش شــده و از الهــام فطریــش منحــرف شــده باشــد، و 

مثــل کســی کــه خــود را بــه خــوردن ســم عــادت داده باشــد، هــر 

چنــد طبیعتــش بــه الهــام خــود، او را از ایــن کار تحذیــر می کنــد 
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در حالــی کــه او عــادت خــود را مستحســن می شــمارد.

بعــد از فــراغ از وجــود چنیــن حقیقتــی اینــك می گوییــم قــدم 

دومــی کــه در ایــن راه پیــش می رویــم و ابتدایی تریــن مطلبــی 

کــه بــه آن بــر می خوریــم ایــن اســت کــه مــا در نهــاد خــود چنیــن 

می یابیــم کــه انتهــاى وجــود هــر موجــودى بــه ایــن حقیقــت 

اســت، و خاصــه وجــود هــر چیــزى از او اســت، پــس او مالــك 

تمــام موجــودات اســت، چــون می دانیــم اگــر داراى آن نباشــد 

نمی توانــد آن را بغیــر خــود افاضــه کنــد، عــاوه بــر اینکــه بعضــی 

ــر اســاس احتیــاج  از موجــودات هســت کــه اصــل حقیقتــش ب

خــداى  و  می دهــد،  خبــر  خــود  نقــص  از  خــودش  و  اســت، 

تعالــی منــزه از هــر حاجــت و هــر نقیصــه اى اســت، بــراى اینکــه 

او مرجــع هــر چیــزى اســت در رفــع حاجــت و نقیصــه آن چیــز.

ــی هــم داراى  ــم کــه پــس خــداى تعال اینجــا نتیجــه می گیری

ملــك- بــه کســر میــم- اســت، و هــم صاحــب ملــك- بــه ضــم 

میــم- یعنــی همــه چیــز از آن او اســت و در زیــر فرمــان او اســت و 

ایــن دارا بودنــش علــی االطــاق اســت، پــس او دارا و حکمــران 

همــه کماالتــی اســت کــه مــا در عالــم ســراغ داریــم، از قبیــل 

حیــات، قــدرت، علــم، شــنوایی، بینایــی، رزق، رحمــت و 

عــزت و امثــال آن، و در نتیجــه او حــی، قــادر، عالــم، ســمیع 

و بصیــر اســت، چــون اگــر نباشــد ناقــص اســت، و حــال آنکــه 

نقــص در او راه نــدارد، و همچنیــن رازق، رحیــم، عزیــز، محیی، 

ــه  ــت، و اینک ــال آن اس ــث و امث ــد و باع ــدى، معی ــت، مب ممی

می گوییــم رزق، رحمــت، عــزت، زنــده کــردن، میرانــدن، ابداء، 

اعــاده و برانگیختــن کار او اســت، و او اســت ســبوح، قــدوس، 

علــی، کبیــر و متعــال و امثــال آن منظــور مــا ایــن اســت کــه هــر 

صفــت عدمــی و صفــت نقصــی را از او نفــی کنیــم. )المیــزان، 

ص۳4۹( ج۸، 

صحیفه
َنــا 

َ
ــُن ِعَبــاُدَك َبــْنَ َيَدْيــَك، َو أ ْ َ

ْغِنَيــاِء، َهــا، حن
َ
دعــای دهــم: َيــا َغــِيَّ اْل

ْنِعَك. ْيَك، َفاْجُبْر َفاَقَتَنا ِبُوْسِعَك، َو ال َتْقَطْع َرَجاَءَنا ِبَ
َ
ُفَقَراِء ِإل

ْ
ْفَقُر ال

َ
أ

 اى بــی نیازتریــن بــی نیــازان، اینــك مــا بنــدگان توایــم در 

پیشــگاه تــو، و مــن از همــه محتــاج تــر. پــس بــه توانگــرى خویــش 

حــال مــا درویشــان را نیکــو گــردان و بــه منــع عطــا قطــع امیــد مــا 

مکــن.

ــراء و اعــی عــى  ــة الفق ــی ام: اللهــم حبــب ال صحب ــای س دع

صحبهتــم حبســن الصبــر

 

5. حب )عشق(
دلبســتگی، دوســتی/ معنــای معــادل حــب، همــان عشــق 

هــم گرفتــه شــده. عشــق محبــت مفــرط اســت.

آمــده و عشــق معــدود  لفــظ حــب  درمنابــع دینــی بیشــتر 

امیــر  از  کربــا  شــهدای  دربــاره  مشــخص  طــور  بــه  و  اســت 

المومنیــن )ع( نقــل شــده کــه فرمودنــد: هــذا مصــار العشــاق...

کاربردهای محبت در قرآن
از خدا نسبت به برخی انسانها

بــه ســلب: ان اهَّلل ال حيــب: املعتديــن/ الفســاد/ الكافريــن/ 

ظاملــن/ کل خمتــال فخــور/ مســرفن و...

بــه ایجــاب: ان اهَّلل حيــب: التوابــن/ متطهريــن/ مســنن/ 

متقــن/ متوکلــن/ مقســطن/ توابــن و...

خــدا،  و  انســان  بیــن  دوطرفــه  محبــت  تحصیــل  شــرط 

ِبُعــوِن  َفاّتَ اهَّلَل  ــوَن  ّبُ ِ
ُ

ت ُکْنــُمْ  »ِإْن  اســت:  ولــی  و  نبــی  اطاعــت 

)31 عمــران:  )آل  اهَّلُل«  ِبْبُكــُم  حُيْ

خــدا  تــا  کنیــد  پیــروى  مــن  از  داریــد  دوســت  را  خــدا  اگــر 

بــدارد. دوســتتان 

حب انسان نسبت به اشیاء و امور منبعث از خود انسان:

َقَناِطيــِر 
ْ
ــَن َوال َبِن

ْ
َســاِء َوال ــَن الّنِ ــَهَواِت ِم

َ
ــاِس ُحــّبُ الّش ــَن ِللّنَ »ُزّيِ

ــْرِث  َ ْنَعــاِم َوالْ
َ
َمِة َواْل َســّوَ ْيــِل اْلُ َ ــِة َوالْ

َ
ِفّض

ْ
َهــِب َوال

َ
َقْنَطــَرِة ِمــَن الّذ اْلُ

ــا« )آل عمــران: 14( ْنَي
ُ

ــاِة الّد َي َ ــاُع الْ ــَك َمَت َذِل

دوســتی خواســتنیها]ى گوناگــون[ از زنــان و پســران و امــوال 

ــراوان از زر و ســیم و اســب هاى نشــاندار و دامهــا و کشــتزار]ها[  ف
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بــراى مــردم آراســته شــده ]لیکــن[ ایــن جملــه مایــه تمتــع زندگــی 

دنیاســت.

حب را خدا در وجود انسان قرار داده: 
وِبُكْم« )حجرات: 7(

ُ
َنُه ِف ُقل مَياَن َوَزّيَ ْيُكُم اْلِ

َ
َب ِإل »َحّبَ

خــدا ایمــان را بــراى شــما دوســت  داشــتنی گردانیــد و آن را در 

دلهــاى شــما بیاراســت.

 حب انسان نسبت به خدا
وَنُه« )مائده: 54( ّبُ ْم َوحُيِ ُ ّبُ ِت اهَّلُل ِبَقْوٍم حُيِ

ْ
»َفَسْوَف َيأ

بــه زودى خــدا گروهــی ]دیگــر[ را مــی  آورد کــه آنــان را دوســت 

مــی دارد و آنــان ]نیــز[ او را دوســت دارنــد.

ــا   ُحّبً
ُ

ــّد َش
َ
ــوا أ ِذيــَن آَمُن

َّ
ـ محبــت مــورد تاییــد حــق تعالــی: »َوال

« )بقــره: 165( ِ
هَّلِلَّ

کســانی کــه ایمــان آورده  انــد بــه خــدا محبــت بیشــترى دارنــد. 

)المیــزان، ج۱، ص ۳۷4(

ِ «: البقــرة- 165، و صار يتبع الرســول 
ــا هَّلِلَّ  ُحّبً

ُ
َشــّد

َ
ِذيــَن آَمُنــوا أ

َّ
»َو ال

ف مجيــع حرکاتــه و ســكناته لن حــب الــي ء يوجــب حــب آثــاره، و 

ــه تعــال، و  ــاره و آيات ــاره و آياتــه کمــا أن العــامل أيضــا آث الرســول مــن آث

ال يــزال يشــتد هــذا الــب ث يشــتد حــى ينقطــع إليــه مــن کل يش ء، 

و ال حيــب إال ربــه، و ال خيضــع قلبــه إال لوجهــه فــإن هــذا العبــد ال يعثــر 

ــن إال  ــال و الس ــن الم ــده يش ء م ــى يش ء و عن ــف ع ــي ء، و ال يق ب

وجــد أن مــا عنــده أمنــوذج حيكــي مــا عنــده مــن کمــال ال ينفــد و مجــال 

ال يتناهــى و حســن ال حيــد، فلــه الســن و المال و المكــال و الباء، و 

کل مــا کان لغيــره فهــو لــه، لن کل مــا ســواه آيــة لــه ليــس لــه إال ذلــك .

جملــه  توضیــح  آثــاره،  حــب  يوجــب  الــیء  حــب  جملــه 

ــت  ــدا را دوس ــر خ ــی اگ ــت... یعن ــز هس ــم اهَّلل نی ــون حيببك فاتبع

هــم دوســت خواهیــد داشــت... مــرا  باشــید  داشــته 

و  زوال  کــه  اســت  محبوبــی  محبــوب،  حقیقــی  مصــداق 

نقصــان در آن راه نداشــته باشــد. بــه تعبیــر عامــه جعفــری، 

محبتــی کــه بــا چنــد تــار مــوی ســفید و چــروک پوســت زایــل 

نیســت. محبــت  اساســا  شــود، 

عشقهایی کز پی رنگی بود           عشق نبود عاقبت ننگی بود

محبت آل محمد در روایتی نبوی؛ 
هــر کــس بــر محبــت آل محّمــد از دنیــا بــرود شــهید مــرده.

ــده  ــر محبــت آل محّمــد بمیــرد آمرزی متوجــه باشــید هــر کــس ب

اســت توجــه کنیــد هــر کــس بــر محبــت آل محّمــد بمیــرد بــا 

توبــه از دنیــا رفتــه هــر کــس بــر محبــت آل محّمــد بمیــرد بــا ایمــان 

کامــل از دنیــا رفتــه و هــر کــس بــر محبــت آل محّمــد بمیــرد ملــک 

المــوت بــاو بشــارت بهشــت میدهــد بعــد از او نکیــر و منکــر 

ــه  ــا جــال او را ب ــر محبــت آل محّمــد بمیــرد چنــان ب هــر کــس ب

بهشــت میبرنــد ماننــد عروســی کــه بخانــه شــوهر میــرود هــر کــس 

بــر محبــت آل محّمــد بمیــرد دربــی از قبــرش بــه بهشــت گشــوده 

ــد بمیــرد  ــر محبــت آل محّم مــی شــود. توجــه کنیــد هــر کــس ب

خداونــد قبــر او را جایــگاه زیــارت مائکــه رحمــت قــرار میدهــد 

هــر کــس بــر محبــت آل محّمــد بمیــرد بــر راه و روش پیامبــر و 

جماعــت مؤمنیــن مــرده هــر کــس بــا کینــه آل محّمــد بمیــرد 

روز قیامــت کــه مــی آیــد بــر پیشــانی او نوشــته اســت: مأیــوس از 

رحمــت خداســت. هــر کــس بــر بغــض آل محّمــد بمیــرد کافــر از 

دنیــا رفتــه و هــر کــس بــر بغــض آل محّمــد بمیــرد بــوی بهشــت را 

استشــمام نخواهــد کــرد. )بحــار األنــوار،  ج 2۳، ص2۳۳(

توجــه: مرحــوم االهــی قمشــه ای، بــر علــل فاعلــی هشــت گانــه 

فاعــل بالعشــق را هــم اضافــه کــرده و حرکــت هســتی بــه ســوی 

حــق تعالــی را حرکــت عشــقی دانســته اســت.

صحیفه/ مناجاة ااملحبن
ِتــَك َفــَراَم ِمْنــَك َبــَداًل َو َمــْن  ّبَ َوَة َمَ

َ
ــِذي َذاَق َحــا

َّ
ــي َمــْن َذا ال ِ

َ
ِإل

ــِن  ِمَّ نــا 
ْ
ــِذي آنــس ِبُقْرِبــَك َفاْبَتَغــى َعْنــَك ِحــَوال ِالــى  َفاْجَعل

َّ
َذا ال

ِتــَک،  َبّ َوَمَ َک  ِلــُوِدّ ْصَتــُه 
َ
ْخل

َ
َوا َوِوالَيِتــَک،  ِلُقْرِبــَک  اْصَطَفْيَتــُه 

ِلقآِئــَک. ِال   ْقَتُه  َوَشــَوّ

خدایــا نیســت کــه شــیرینی محبــت تــو را چشــیده باشــد و جز 

تــو آهنــگ دیگــری را بکنــد و کیســت کــه بــه مقــام  قــرب تــو انــس 

گرفتــه باشــد و درصــدد روگردانــدن از تــو باشــد خدایــا قــرار ده مــا 

ــرای  ــده ای و ب ــرای قــرب و دوســتیت برگزی را از زمــره کســانی که  ب

عشــق و محبتــت خالصــش گردانــده و بــه دیــدارت شــائقش 

کــرده.
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عذاب اخروی مرتکب کبیره )فاسق(
حجت االسالم و املسلمنی دکتر امامی نیا

ایــن مســأله، یکــی از مســائل مرتبــط به مســأله »ثــواب و عقاب« 

در بخــش معــاد شناســی اســت و بــا تعابیــر گوناگونــی در منابــع 

کالم اســالمی بیــان شده اســت1.

تعریف مرتکب کبیره )فاسق(
مرتکــب کبیــره یــا فاســق بــه کســی گفتــه می شــود کــه دیــن 

اســام را پذیرفتــه و بــه آن ایمــان دارد، لیکــن گنــاه کبیــره را 

می شــود. مرتکــب 
1. همچــون: »الدليــل علــى جــواز العفــو عــن مرتكــب  الكبيــرة مــن 
ــق   ــد الفاس ــول، ص 25(؛ »تخلي ــات األص ــي مقدم ــت ف ــات « )النك الموبق
بالنــار« )شــرح األصــول الخمســة، ص 944(؛ »المســألة الّسادســة و الثالثــون: 
ــن، ج 2، ص  ــول الدي ــي أص ــن ف ــع«  )األربعي ــاق منقط ــد الفّس ــى أن وعي ف
ــف  ــر« )كش ــاب الكبائ ــذاب أصح ــاع ع ــي انقط ــة: ف ــألة الثامن 732(؛ »المس

ــاد، ص 414(. ــد االعتق ــرح تجري ــي ش ــراد ف الم

تقســیم  صغیــره  و  کبیــره  قســم  دو  بــه  گنــاه  زیــر،  آیــه  در 

. ســت ه ا شد

ئاِتُكْم َو  ــْر َعْنُكــْم َســّيِ ــْوَن َعْنــُه ُنَكّفِ َتِنُبــوا َکباِئــَر مــا ُتْنَ ْ َ
»ِإْن ت

.2»
ً
ُكــْم ُمْدَخــًا َکِرميــا

ْ
ُنْدِخل

ــه جــای موصــوف-  ــوده و ب ــره« ب ــع »کبی ــر« جم کلمــه »کبائ

همچــون کلمــه »معاصــی«- قــرار داده شده اســت. و کلمــه 

»ســیئات« جمــع »ســیئة« و بــه معنــای معصیــت اســت. ایــن 

ــه مطلــق معصیــت اطــاق می گــردد۳، ولــی در  کلمــه گاهــی ب

ــَرى الُْمْجِرِميــَن ُمْشــِفِقيَن  ــاُب َفَت 2. نســاء )4(: 13. و نيــز آيــه: َو ُوِضــَع الِْكت
ــا ِفيــِه َو َيُقولـُـوَن يــا َوْيلََتنــا مــا لِهــَذا الِْكتــاِب ال ُيغــاِدُر َصِغيــَرًة َو ال َكبِيــَرًة  ِممَّ

إاِلَّ أَْحصاهــا اآليــةF: »الكهــف: 94«.
َِّذيَن آَمُنوا  ئاِت أَْن نَْجَعلَُهمْ  َكال يِّ َِّذيَن اْجَتَرُحوا السَّ 3. أَْم َحِسَب ال

الِحــاِت َســواًء َمْحياُهــْم َو َمماُتُهــْم ســاَء مــا َيْحُكُمــونَ : »الجاثيــة:  َو َعِمُلــوا الصَّ
.»12
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این آیه، قسم »صغیره« از آن قصد شده است.

گناه از دو جهت مالحظه می شود:
ــت،  ــن جه ــی از ای ــر گناه ــد، ه ــا خداون ــان ب ــه انس ۱. در مقایس

گنــاه کبیــره اســت؛ زیــرا گنــاه، مخالفــت انســان فقیــر، ناقــص و 

ضعیــف بــا خداونــد غنــی، کامــل و قــوی اســت.

2. در مقایســه دو گنــاه بــا هــم، در ایــن مقایســه گناهــی کــه در 

قــرآن کریــم یــا روایــات اهمیــت بیشــتری بــه نهــی آن داده شــده 

گنــاه کبیــره نامیــده می شــود. اهمیــت نهــی از امــوری همچــون 

تکــرار آن یــا همراهــی بــا تهدیــد بــه عــذاب بــه دســت می آیــد4.

»العــروة  کتــاب  از  نقــل  بــه  کبیــره«  »گناهــان  کتــاب  در 

الوثقــی« چهــار مــاک بــرای گنــاه کبیــره بیــان۵ و بیســت و پنــج 

ــه دســت  ــا روایــت ب ــم ی ــودن آن هــا از قــرآن کری گنــاه کــه کبیــره ب

می آیــد- همچــون: شــرک، ناامیــدی از رحمــت الهــی، قتــل و 

تبییــن شده اســت. والدیــن-  عقــوق 

وی  دیدگاه متکلمان مسلمان در باره عذاب اخر
مرتکب کبیره )فاسق(

متکلمــان اســامی در بــاره عــذاب اخــروی مرتکــب کبیــره در 

صــورت عــدم توبــه، اختــاف نظــر داشــته اند. وعیدیــه۶ بــر ایــن 

بــاور بوده انــد کــه عقــاب مرتکــب کبیــره واجب و دائمی اســت، 

لیکــن تفضلیه۷بــه امــکان و انقطاع آن می اندیشــیده اند.

عوامل نجات فاسق و عدم وقوع عذاب اخروی آن

نجــات فاســق و عــدم وقــوع عــذاب اخــروی آن ســه عامــل 

دارد: ۱. توبــه؛ 2. شــفاعت؛ ۳. عفــو.

ــرآن، ج 4،  ــير الق ــي تفس ــزان ف ــين، المي ــد حس ــى، محم 4. ر. ک: طباطباي
صــص 533- 323.

5. دستغيب، عبد الحسين، گناهان كبيره، صص 84- 44.
6. »الوعيديــة داخلــة فــي الخــوارج، و هــم القائلــون بتكفيــر صاحــب الكبيــرة 
ــل، ج  1،   ــل و النح ــم، المل ــد الكري ــتانى، عب ــار« )شهرس ــي الن ــده ف و تخلي

ص 231(.
7. در مقابــل وعيديــه، بــه گــروه ديگــرى از متكلمــان مســلمان- همچــون 
ــب  ــر مرتك ــان اگ ــر آن ــود. از نظ ــه مى ش ــه گفت ــاعره- تفضلي ــه و اش امامي
كبيــره بــدون توبــه از دنيــا رود امــكان دارد كــه خداونــد متعــال بــر اســاس 
تفضــل خــود او را عفــو كنــد و در صــورت مجــازات، عــذاب او دائمــى نباشــد، 

ر. ک: طوســى، نصيــر الديــن، قواعــد العقائــد، صــص 79 و 701.

1. توبه
توبــه انســان از گنــاه و نافرمانــی خداونــد، ندامــت از انجــام آن و 

بازگشــت از گنــاه و تصمیــم بــه تــرک آن اســت۸.

توبــه انســان، بازگشــت بــه ســوی پــروردگار از طریــق اســتغفار 

از ســوی خداونــد  توبــه  بــا دو  توبــه  ایــن  گنــاه اســت.  تــرک  و 

همراهــی دارد، توبــه ای پیــش از توبــه انســان، بــه معنــای توفیــق 

و رحمــت الهــی بــرای ایــن کــه انســان توبــه کنــد، و توبــه ای پــس 

از توبــه انســان، بــه معنــای پذیــرش ایــن توبــه۹.

بــه معنــای ندامــت و بازگشــت از گنــاه اســت و هــر  توبــه 

نــدارد،  تأثیــر  توبــه  آن در تحقــق  از  پــس  چنــد عمــل صالــح 

لیکــن نشــانگر اســتقرار و اســتمرار توبــه اســت. توبــه و عمــل 

صالــح پــس از آن نــه تنهــا باعــث می شــود نفــس انســان گنــه کار 

از آلودگــی و پلیــدی گنــاه پــاک شــود، بلکــه خداونــد متعــال 

بــه  را  آن  نامطلــوب  اثــار  و  تائــب  گناهــان  خــود  رحمــت  بــه 

تبدیــل می کنــد۱0. نفســانی مطلــوب  آثــار  و  حســنات 

طــور  بــه  روایــات  در  آن  بــا  مرتبــط  مســائل  و  توبــه  مســأله 

نقــل  آن هــا  از  یکــی  ادامــه  در  شده اســت.  بیــان  گســترده 
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ــاد،  ــد االعتق ــن يوســف، كشــف المــراد فــي شــرح تجري ــى، حســن ب 8. حل
.714 ص 

9. طباطبايــى، محمــد حســين، الميــزان فــي تفســير القــرآن، ج 1، ص 331؛ 
و نيــز ج 4، از ص 732.

10. همان، ج 51، صص 342- 242.
11. ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البالغة، ج 02، ص 65. 
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2. شفاعت

2-1. شفاعت در عرف اجتماعی عقالء
أ( حقیقت شفاعت در عرف اجتماعی عقاء

منفعــت  جلــب  بــرای  اجتماعــی اش  زندگــی  در  انســان 

یــا دفــع ضــرر و شــر، میــان خــود و کســی کــه نســبت  و خیــر 

بــه جلــب منفعــت و خیــر یــا دفــع ضــرر و شــر مبدئیــت دارد 

یــا  خیــر  و  منفعــت  ایــن  از  مقصــود  می دهــد.  قــرار  واســطه 

ضــرر و شــر، منفعــت و ضــرر طبیعــی- همچــون ســامتی و 

مــرض- نیســت؛ زیــرا منفعــت طبیعــی از راه ســبب طبیعــی 

طبیعیــش  راه  از  نیــز  طبیعــی  ضــرر  و  می آیــد  به دســت  آن 

دفــع می گــردد، بلکــه مقصــود از منفعــت و ضــرر در اینجــا، 

بــر اســاس قوانیــن اجتماعــی  کــه  منفعــت و ضــرری اســت 

مقــرر شده اســت. بــه ایــن نــوع از وســاطت، شــفاعت گفتــه  

 .۱2 می شــود

ب( چگونگــی تأثیــر شــفاعت و اثــر آن در عــرف اجتماعــی 

عقــاء

مــورد  یعنــی  اســت،  حکومــت  نــوع  از  شــفاعت  تأثیــر 

از شــمول حکــم عقــاب فاســق خــارج شــده و در  شــفاعت 

ــر آن، عفــو  ــردد. و اث حکمــی دیگــر- یعنــی عفــو- داخــل می گ

اســت۱۳. شــفاعت  مــورد  بخشــش  و 

2-2. شفاعت تکوینی و تشریعی در عرف قرآن کریم
شــفاعت تکوینــی بــه معنــای وســاطت موجــود امکانــی میــان 

خداونــد و معلــول او بــرای افاضــه فیــض وجــود معلــول و تدبیــر 

نظــام عالــم امــکان از ســوی واجــب متعــال اســت.

شــفاعت تشــریعی بــه معنــای وســاطت چیــزی- همچــون 

بــرای  گنــاه کار  انســان  و  خداونــد  میــان  الهــی-  پیامبــران 

اســت۱4. او  بخشــش 

3-2. مورد و مجرای شفاعت )مشفوع له: شفاعت 
شونده(

ــص  ــيرالقرآن، ج 1، ص ــي تفس ــزان ف ــين، المي ــد حس ــى، محم 12. طباطباي
.751  -851

13. همان، صص 951- 851.
14. طباطبايــى، محمــد حســين، الميــزان فــي تفســير القــرآن، ج 1، صــص: 

.951 -161

یمیــن  اصحــاب  از  کســانی  بــه  اخــروی  تشــریعی  شــفاعت 

تعلــق می گیــرد کــه فاســق بــوده و گنــاه کبیــره را در دنیــا مرتکــب 

شــده  اند، لیکــن چهــار ویژگــی زیــر را دارنــد:

أ( عبودیــت و بندگــی خداونــد؛ ب( انفــاق در راه خــدا؛ ج( 

ــب روز  ــدم تکذی ــوی؛ د( ع ــی دنی ــور واه ــودن در ام ــه ور نب غوط

جــزا۱۵.

4- 2. شفیع
شــفیع حقیقــی و اصالــی خداونــد متعــال اســت؛ زیــرا صفــات 

و رحمــت-  قــدرت، جــود  الهــی- همچــون علــم،  کمالیــه 

ممکنــات  ایجــاد  یعنــی  تکوینــی-  شــفاعت  بــرای  واســطه 

امــور آن هــا- و شــفاعت تشــریعی- یعنــی بخشــش  و تدبیــر 

خداونــد  اذن  بــه  نیــز  غیــر  شــفاعت  اســت.  گنــاه کاران- 

ــت۱۶. اس

5_2. شبهات شفاعت
عامــه طباطبایــی هفــت شــبهه زیــر را در بــاره شــفاعت مطــرح 

کــرده و بــه آن هــا پاســخ داده اســت.

شــفاعت  طریــق  از  قیامــت  در  مجــرم  مجــازات  رفــع   .۱

اگــر مصــداق عــدل باشــد ایــن مجــازات ظلــم اســت و اگــر 

از  را  ظلــم  پیامبــران  کــه  می شــود  الزم  باشــد  ظلــم  مصــداق 

کننــد. درخواســت  خداونــد 

2. بخشــش همــه گناهــان از طریــق شــفاعت، نقــض غرض 

خداونــد از وعیــد- یعنــی تهدیــد گنــاه کار- بــوده و عفــو بعضــی 

از آن هــا مســتلزم اختــاف در حکــم الهــی در بــاره مجــازات 

مجــرم می شــود. 

۳. شــفاعت نــزد حاکــم عــادل و پذیــرش آن از ســوی وی 

بــه  او  و  گردیــده  دگرگــون  ایــن حاکــم  علــم  موجــب می شــود 

خطایــش در عادالنــه بــودن مجــازات پــی ببــرد و شــفاعت نــزد 

ــرش آن از ســوی وی باعــث می شــود کــه او  ــم و پذی حاکــم ظال

ــح  ــازات ترجی ــدل در مج ــر ع ــفیع را ب ــا ش ــاط ب ــت ارتب مصلح

دهــد، بــه عبــارت دیگــر، مجــازات یــا ظلــم اســت یــا عــدل، اگــر 

مجــازات ظلــم باشــد و بــا شــفاعت و پذیــرش آن، منتفــی شــود 

الزم می گــردد کــه علــم حاکــم عــادل بــه عادالنــه بــودن مجــازات 

15. صدوق، محمد بن على، التوحيد، ص: 704.
16. طباطبايى، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج 1، ص: 161.
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تغییــر کــرده و او بــه جهــل خــود واقــف شــود و اگــر مجــازات 

ــا  شــفاعت و پذیــرش آن، منتفــی گــردد الزم  عادالنــه باشــد و ب

می شــود کــه حاکــم ظالــم مصلحــت پذیــرش شــفاعت را بــر 

عــدل در مجــازات ترجیــح دهــد، لیکــن خداونــد متعــال از 

ایــن دو امــر منــزه اســت.

ــد و تبلیــغ آن از ســوی  4. وعــده شــفاعت از جانــب خداون

و  گنــاه  ارتــکاب  بــه  نســبت  مــردم  تجــری  باعــث  پیامبــران 

گمراهــی آنــان می شــود، لیکــن تجــری مــردم و گمراهــی آنــان 

بــا غــرض خداونــد- یعنــی هدایــت مــردم بــه طاعــت و بندگــی 

الهــی- ســازگار نیســت.

۵. دلیل عقلی و نقلی بر وقوع شفاعت وجود ندارد.

۶. مقصــود از شــفاعت انبیــا در قــرآن، وســاطت آنــان بــرای 

بــرای  نــه شــفاعت  مــردم اســت،  دریافــت وحــی و هدایــت 

بخشــش فاســق در قیامــت.

۷. عقــل بــرای اثبــات وقــوع شــفاعت در قیامــت طریقــی 

و  بــوده  متشــابه  آیــات  از  زمینــه  ایــن  در  قــرآن  آیــات  و  نــدارد 

الزمــه ادب دینــی، ایمــان بــه ایــن آیــات و ارجــاع علــم آن هــا بــه 

خداونــد متعــال اســت.

عامــه طباطبایــی پــس از بیــان مقدمــه ای، ایــن شــبهات را 

مطــرح کــرده و بــه آن هــا پاســخ داده اســت۱۷.

3. عفو و مغفرت
أ( حقیقت عفو و مغفرت

ــو  ــت، و عف ــزی اس ــن چی ــد گرفت ــای قص ــه معن ــت ب ــو در لغ عف

ــه ایــن معنــا اســت کــه  ــا معنــای لغــوی آن، ب الهــی در ارتبــاط ب

گویــا خداونــد شــخص گنــاه کار را قصــد می کنــد و گنــاه را از او 

گرفتــه و رهایــش می ســازد. مغفــرت نیــز بــه معنــای ســتر- یعنــی 

پوشــاندن چیــزی- اســت، از ایــن رو، مفهــوم مغفــرت خداونــد 

متفــرع بــر مفهــوم عفــو الهــی اســت، یعنــی ابتــدا گنــاه از شــخص 

گنــاه کار گرفتــه شــده ســپس پوشــانیده می شــود تــا خــود او و 

دیگــری از آن اطــاع نداشــته باشــد، لیکــن از جهــت مصداقی، 

مصــداق ایــن دو مفهــوم واحــد اســت.

و  اخــروی  و  دنیــوی  همچــون  ابعــادی-  مغفــرت  و  عفــو 

17. بــراى اطــالع از ايــن پاســخ ها ر. ک: طباطبايــى، محمــد حســين، 
ــص 961- 261. ــرآن، ج 1، ص ــير الق ــي تفس الميــزان ف

تکوینــی و تشــریعی- دارد. عفــو و مغفــرت تکوینــی، برطــرف 

ــه کمــال  کــردن چیــزی اســت کــه از رســیدن ممکــن الوجــود ب

شایســته آن مانــع می شــود و عفــو و مغفــرت تشــریعی، ازالــه 

چیــزی اســت کــه از ارفــاق نســبت بــه گنــاه کار و بخشــش گنــاه 

می گــردد۱۸. مانــع  آن 

ب( جواز عفو و اسباب آن

وفــای بــه وعــد- یعنــی بشــارت شــخص مطیــع نســبت بــه 

واجــب  نظــر همــه متکلمــان مســلمان  از  اخــروی-   پــاداش 

اســت، لیکــن در بــاره وفــای بــه وعیــد- یعنــی تهدیــد شــخص 

گنــاه کار نســبت بــه مجــازات اخــروی- دو دیــدگاه وجــود دارد: از 

نظــر گروهــی بــه نــام »وعیدیــه« وفــای بــه وعیــد نیــز واجب اســت؛ 

ــام  ــه ن ــه کــذب خداونــد الزم می شــود، ولــی گــروه دیگــری ب و گرن

»تفضلیــه« آن را واجــب نمی داننــد، از نظــر آنــان مضمون وعید، 

یعنــی عقــاب گنــاه کار حــق حاکــم اســت و حاکــم می توانــد از 

حــق خــود اســتفاده نکنــد. بــر ایــن اســاس، عفــو گنــاه کار در 

برخــی از مــوارد جایــز اســت۱۹.

ج( مراتب عفو الهی

بــا توجــه بــه ایــن کــه گنــاه مراتبــی دارد مجــازات گنــاه نیــز بــا 

مراتــب آن تناســب داشــته و عفــو مجــازات گنــاه نیــز بــا مراتــب 

گنــاه و مجــازات متناســب اســت.

مراتب گناه عبارتند از:

۱. مخالفت با احکام و قوانین عملی؛

2. تخلف از احکام اخاقی؛

۳. مخالفت با آداب اجتماعی؛

4. ترک اولی20.

   

18. همان، ج 4، صص 35- 15.
19. همان، صص: 363- 163.

20. همان، ج 6، صص: 273- 463.
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حجت االسالم و املسلمنی دکتر  منصوری

قرآن در نهج الباغه

ــارک  ــم کــه » إن ت همــگان حدیــث شــریف ثقلیــن را شــنیده ای

فيكــم الثقلــن أمــا ان متســكم هبمــا لــن تضلــوا، کتــاب اهَّلل و عتــرىت 

أهــل بيــى؛ مــن دو چیــز گرانبهــا در میــان شــما بــه یــادگار مــی 

ــه آن دو چنــگ بزنیــد گمــراه  ــی کــه ب ــا زمان گــذارم. آگاه باشــید ت

نمــی شــوید، کتــاب خــدا و عتــرت یعنــی اهــل بیتــم.« )صفــار، 

۱404 ق، ص 4۱2( و نیــز در روایــات و نقــل تاریخــی خوانــده ایــم 

کــه حضــرت در آخریــن لحظــات عمــر مبارکشــان قلــم و دوات 

طلبیدنــد تــا ســخنانی امــاء نماینــد. وجــه اشــتراک روایــت 

ــا  ثقلیــن و روایــت دوات و قلــم، عبــارت »لــن تضلــوا« اســت. ب

ــی  ــات پایان ــرت در لحظ ــت، حض ــوان دانس ــی ت ــت م ــی دق کم

عمــر شریفشــان مــی خواســتند بــر همــان مطلــب مهــم کــه در 

حدیــث ثقلیــن فرمودنــد تأکیــد ورزنــد کــه پایــه هــای دیــن بــر دو 

ــدون  ــه یکــی ب ــرآن و عتــرت اســتوار اســت و تمســک ب ســتون ق

ــت. ــد داش ــی نخواه ــز گمراه ــره ای ج ــری، ثم دیگ

بنابرایــن رابطــه ای عمیــق و ناگسســتنی بیــن ثقــل اکبــر و 

اصغــر وجــود دارد و هــر کــدام دیگــری را تأییــد مــی کنــد. یکــی 

متــن دســتورات الهــی اســت و دیگــری مفســر و مبیــن آن، و 

بــدون وجــود مبیــن، درک صحیحــی از متــن حاصــل نمــی 

شــود. 

جوینــدگان حقیقــت و چوینــدگان طریقــت، کام حضــرت 

رســول )ص( را ســرلوحه خویــش قــرار داده و بــرای فهــم معانــی 

واالی قــرآن، بــه مفســران حقیقــی آن، یعنــی اهــل بیــت )ع( 

رجــوع نمــوده انــد.

قــرآن در کام امیرمؤمنــان علــی )ع( نقــش و جایــگاه ویــژه ای 
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دارد. قــرآن از منظــر ایشــان بیانگــر حــق و حقیقــت و میزانــی بــرای 

تشــخیص حــق از باطــل اســت.

از ایــن رو حضــرت بــا بیــان ویژگــی هــای قــرآن، ضمــن معرفــی 

آن کتــاب آســمانی، جایــگاه حقیقــی قــرآن را بــه همــگان نشــان 

داده و اهتمــام بــه آن کتــاب انســان ســاز را ســفارش مــی نماینــد.

نقش و جایگاه قرآن
تنهــا کتــاب آســمانی مصــون از تحریفــات بشــری قــرآن اســت. 

ایــن کتــاب نقــش مهــم و اساســی در زندگــی انســان هــا دارد. 

ــم  ــری و نظ ــای بش ــان درده ــی )ع( درم ــان عل ــوده موالیم ــه فرم ب

بخــش امــور فــردی و اجتماعــی، قــرآن اســت. )نهــج الباغــه، 

)۱۵۸ خ 

ویژگی های قرآن
مــوال الموحدیــن علــی )ع( در بیانــات مختلفــی قــرآن را بــرای 

همــگان معرفــی و ارزش و ویژگــی هــای آن را بیــان فرمــوده انــد 

و همــاره بــا شــعار »اهلل اهلل فــی القــرآن« )نهــج الباغــه، نامــه 

ــم در  ــن مه ــد. ای ــی کردن ــفارش م ــرآن س ــه ق ــلمانان را ب 4۷( مس

خطبــه هــای ۱، ۱۸، ۱۱0، ۱۳۳، ۱۵۶، ۱۶۷، ۱۶۹، ۱۷۶، ۱۸۳، 

۱۹۸ و در حکمــت ۳۱۳ بــه خوبــی مشــهود اســت. حــدود ۱۳۵ 

ویژگــی از ویژگــی هــای قــرآن از ایــن مجموعــه بــه دســت مــی آیــد. 

از جملــه بــه دو ویژگــی مهــم قــرآن بــه شــرح ذیــل اشــاره مــی شــود:

الف. حجت بودن قرآن
امیرمؤمنــان علیــه )ع( در چندیــن فــراز قــرآن را حجــت خــدا بــر 

خلــق معرفــی کــرده اســت و آن را ریســمان محکــم الهــی و منتقم 

و نصیــر دانســته اســت. 

ماننــد خطبــه ۱۸۳: »فالقــرآن آمــر زاجــر ... حجــة اهلل علــی 

ــهم« ــه أنفس ــن علی ــم و ارته ــه میثاقه ــذ علی ــه، أخ خلق

شــارحان نهــج الباغــه حجــت بــودن قــرآن را مســتدل بــه 

چنــد دلیــل دانســته انــد؛ ابــن میثــم معتقــد اســت: 

ایــن کــه فرمــوده اســت قــرآن حجــت خــدا بــر خلــق اســت 

ــر وعــد و وعیــد و بیانگــر  ــه مشــتمل اســت ب ــن اســت ک ــرای ای ب

غــرض خــدا از آفرینــش انســان و آنچــه از او خواســته اســت و نیــز 

رفــع عــذر و اتمــام حجــت اســت؛ چنــان کــه قــرآن مــی فرمایــد: 

» أن تقولــوا يــوم القيامــة إنــا کنــا عــن هــذا غالفــن )أعــراف/172(. 

همچنیــن بــرای ایــن اســت کــه قــرآن خاصــه ای اســت از آنچــه 

ــرای تبلیــغ آن برانگیختــه شــده اســت، و خــدا  پیامبــر )ص( ب

پیامبــران را بشــارت آورنــده و بیــم دهنــده مبعــوث فرمــوده تــا 

بــرای مــردم پــس از فرســتادن پیامبــران حجــت و بهانــه ای باقــی 

ــه  ــت ک ــزه ای اس ــن معج ــوی تری ــرآن ق ــه ق ــن ک ــر ای ــد، دیگ نباش

پیامبــر اکــرم )ص( بــرای صــدق نبــوت خــود در برابــر مــردم بــه آن 

اســتدالل کــرده و حجــت قــرار داده اســت. )بحرانــی، ۱۳۷۵: ۳ 

)۷2۹  /

بــر  کــه معصومــان )ع( حجــت خــدا  ایــن رو همانگونــه  از 

خلقنــد، قــرآن نیــز بــه فرمــوده امیرمؤمنان )ع( حجت خداســت 

ــاره آن پیمــان گرفتــه اســت: و  و حضــرت حــق از انســان هــا درب

أخــذ عليــه ميثاقهــم )هنــج الباغــه، خ 183(

ب. میزان حق بودن قرآن
قــرآن بیانگــر حــق و حقیقــت و میزانــی بــرای تشــخیص حــق از 

باطــل اســت. حضــرت علــی )ع( در مقــام تبییــن ایــن مهــم مــی 

فرماینــد: » و عــى کتــاب اهَّلل تعــرض االمثــال و مبــا یف الصــدور تــازی 

العبــاد« )هنــج الباغــه، خطبــه 75( 

همچنیــن دربــاره میــزان حقانیــت در قضــاوت هــا، قــرآن را بــه 

عنــوان اصلــی تریــن مرجــع چنیــن معرفــی مــی فرماینــد: »إّنــا مل 

نــا القــرآن« )مهــان، خطبــه 125(
ّ

حنّكــم الرجــال و إمّنــا حمك

انواع کاربردهای آیات قرآن در نهج البالغه
آیــات قــرآن در نهــج الباغــه فــراوان بــه کار رفتــه اســت؛ امــا 

ایــن کاربردهــا هماهنــگ بــا کام حضــرت دارای مقــام هــای 

مختلــف اســت کــه بــه ســه دســته تقســیم مــی شــود:

۱. اســتداللی و استشــهادی: در ایــن نــوع کاربــرد، حضــرت بــه 

عنــوان دلیــل یــا شــاهد مدعــی بــه برخــی از آیات مرتبط تمســک 

مــی نماینــد. . مانند خطبــه ۱۷۶

2. تفســیری: ماننــد حکمــت ۹۹ کــه حضــرت بــه تفســیر آیــه 

اســترجاع )بقــره/ ۱۵۶( مــی پردازنــد.

۳. حســن ختــام: یکــی از محســنات کام زیبایــی بخــش 

پایانــی آن اســت. ایــن مهــم در ســخنان امیــر کام بــه خوبــی 
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ــوان  ــه عن ــرآن ب ــات ق ــت آی ــان کاربس ــن می ــت. در ای ــهود اس مش

حســن ختــام نورانیــت دو چندانــی دارد. کاربســت آیاتــی نظیــر 

»أال ان حــزب الشــيطان هــم الاســرون )جمادلــه/19(؛ إن فــی ذلــک 

لعبــرة لمــن یخشــی )نازعــات/2۶( و ... از جملــه ایــن کاربردهــا 

در نهــج الباغــه اســت.

مفسران قرآن از منظر علی )ع( عبارتند از: 

1. قرآن:
 حضــرت در ابتــدا، خــوِد قــرآن را بــه عنــوان مفســر معرفــی نمــوده 

انــد کــه در اصطــاح مفســران از آن بــه روش »تفســیر قــرآن بــا 

قــرآن« یــاد مــی شــود. در خطبــه ۱۸ آمــده: »أن الكتــاب يصــدق 

بعضــه بعضــا« 

2. اهل بیت )ع(: 
ــدون  ــرآن اهــل بیــت )ع( هســتند کــه ب اصلــی تریــن ترجمــان ق

در نظــر گرفتــن آنهــا، روش تفســیر قــرآن بــا قــرآن هــم بــه ســرانجام 

نخواهــد رســید. آنهــا کــه محــل نــزول وحــی و رابــط آســمان و 

زمیــن انــد بــه حقیقــت، ترجمــان کتــاب و مصــداق بــارز رجــال 

در بیــان علــی )ع( هســتند کــه فرمــود: »ال ينطــق بلســان إمنــا 

ينطــق عنــه الرجــال« )هنــج الباغــه، خطبــه 125(. در جــای دیگــر 

مشــخص  زیبایــی  بــه  را  رجــال  حقیقــی  مصــداق  حضــرت 

نمــوده انــد؛ آنجــا کــه مــی فرماینــد: »ذلــک القــرآن فاســتنطقوه و 

لــن ينطــق ولكــن أخبرکــم عنــه«. )هنــج الباغــه، خطبــه 158(

آیــت اهلل جــوادی آملــی در تبییــن ترجمــان بــودن معصومــان 

)ع( چنیــن مــی فرمایــد: »منهــاج و روش اصیــل در تفســیر قــرآن، 

تفســیر قــرآن بــه خــود قــرآن اســت و چــون متــن قــرآن جوامــع 

الســام  و طهــارت علیهــم  بــه خانــدان عصمــت  را  انســانی 

ارجــاع مــی دهــد، رجــوع بــه ســنت معصومــان )ع( متمــم و 

مکمــل تفســیر قــرآن بــه قــرآن اســت بــه گونــه ای کــه بــدون چنیــن 

رجوعــی حقیقــت قــرآن بــه یــاری خــود قــرآن نیــز تفســیر نمــی 

ــود. ش

روش تفســیر قــرآن بــا ســنت را تفســیر روایــی یــا مأثــور نامنــد. 

بــه حکــم آیــه »و أنزلنــا إليــک الذکــر لتبــن للنــاس مــا نــزل إلهیــم و 

ــه  ــی اهلل علی ــول صل ــرت رس ــل/44( حض ــم يتفكرون«)حن لعله

و آلــه موظــف بــه تبییــن و تفســیر آیــات بــرای مــردم بــوده انــد. 

ســایر معصومــان بــه عنــوان تالــی تلــو رســول نیــز مبیــن و مفســر 

قرآننــد؛ زیــرا عالــم بــه ناســخ و منســوخ و حــال و حــرام قرآننــد. 

در روایتــی مــی خوانیــم: »شــخصی بــه امــام علــی بــن موســی 

الرضــا )ع( عــرض کــرد: شــما کتــاب خــدا را طــوری تفســیر مــی 

کنــی کــه تاکنــون شــنیده نشــده اســت؟! « حضــرت پاســخ داد: 

ــازل شــده و قبــل  ــر مــا ن ــازل شــود ب ــر مــردم ن »قــرآن قبــل از آنکــه ب

از اینکــه بــرای مــردم تفســیر شــود بــرای مــا تفســیر شــده اســت؛ 

ــیم ...  ــی شناس ــا م ــرآن را م ــوخ ق ــخ و منس ــرام و ناس ــال و ح ح

پــس مــا حاکمــان خــدا در زمیــن هســتیم و شــاهدان او بــر خلقیــم 

و آن کام خــدای تبــارک و تعالــی اســت کــه فرمــود: »ســُتکَتب 

بــرای  شــهادت  پــس  )زخــرف/۱۹(  یســئلون«  و  شــهادتهم 

ــن، ج 4،  ــت.« )نورالثقلی ــه اس ــهود علی ــؤال از مش ــت و س ماس

)۵۹۵ ص 

در نهــج الباغــه روش تفســیر حضــرت علــی علیــه الســام 

بــه صــورت هــای ذیــل قابــل اصطیــاد اســت:

۱. تفســیر و توضیــح آیــات 2. تطبیــق آیــه بــر مصــداق خــاص 

۳. بیــان جزئیــات آیــات االحــکام 4. بیــان ناســخ و منســوخ ۵. 

بیــان بطــن و تأویــل آیــات ۶. آمــوزش روش صحیــح تفســیر قــرآن 

۷. بیــان معــارف قــرآن 

آفــت  دربــاره  )ع(  علــی  حضــرت  بیانــات  در  هشــدار  دو 

اســت: توجــه  قابــل  بســیار  کــه  دارد  وجــود  تفســیری 

الف. پرهیز از تفسیر به رأی. ب. پرهیز از مناظره با قرآن.

وظایف مسلمانان در قبال قرآن
وظایــف  سخنانشــان  در  الســام  علیــه  علــی  امیرمؤمنــان 

ــه  ــد. ایشــان عمــل ب مســلمانان در قبــال قــرآن را متذکــر شــده ان

قــرآن و اجــرای احــکام و حــدود الهــی را واجــب دانســته و در 

فرازهــای مختلفــی بــه ایــن مهــم پرداختــه انــد. اهــم وظایفــی کــه 

از کلمــات حضــرت مــی تــوان فهمیــد عبارتنــد از:

۱. یادگیــری قــرآن 2. تفقــه در قــرآن ۳. زیبــا تــاوت کــردن 

قــرآن 4. تولــی نســبت بــه قــرآن ۵. تمســک بــه قــرآن و نصیحــت 

خواهــی از آن ۶. پایبنــدی بــه حــال و حــرام قــرآن ۷. ایمــان 

بــه قــرآن و اعتقــاد بــه بــی نیــاز کننــده بــودن قــرآن ۸. محافظــت 

ــتن  ــم دانس ــه ۹. حاک ــرآن در جامع ــکام ق ــرای اح ــه اج ــبت ب نس

قــرآن ۱0. عمــل بــه قــرآن و ... .
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و  »قــرآن  جلســات  سلســله  از  اول  جلســه 

شــبهات مستشــرقان« بــا موضوع »گســتره 

فعالیت هــای قرآنــی مستشــرقان« بــه همــت 

انجمــن علمــی دانشــجویی قــرآن و متــون 

اســالمی، در تاریــخ دو شــنبه 3 اردیبهشــت 

ــگاه  ــا )ع( دانش ــام رض ــالن ام ــاه 97 در س م

معــارف اســالمی بــا حضــور حجت  االســالم 

گردیــد.  برگــزار  زمانــی  دکتــر  والمســلمین 

ــتند: ــار داش ــخنانی اظه ــی س ــان ط ایش

نشست
ــره فعالیت هــای  گستــــــــ
 قـرآنــــــی مستشـــــرقــــان

موضوعــی کــه انتخــاب شــده اســت "قــرآن و شــبهات مستشــرقان"از مهــم  تریــن 

موضوعاتــی اســت کــه بایــد در دســتور کار دانشــجویان گرامــی، فضــای ارجمنــد و 

اســاتید قــرار بگیــرد. در مقدمــه بایــد متذکــر شــوم، رســالت جهانی ســازی اســام بــه 

ــت.  ــر اس ــالت تغییرناپذی ــن رس ــت، ای ــگاهیان اس ــت و دانش ــه روحانی ــوان وظیف عن

شــاید مــا از جهــت نظــری و تئــوری مخالفــی در بیــن حوزویــان و دانشــگاهیان نداشــته 

باشــیم؛ همــه قبــول دارنــد اســام جهانــی اســت. ولــی در عرصــه عمــل، چنــد درصــد 

از حوزویــان و دانشــگاهیاِن مــا بین المللــی کار مــی  کننــد و معــارف اســام را بــه عالــم 

عرضــه می کننــد؟ 

در ارتبــاط بــا واژه اســام و جهانی ســازی ســه واژه داریــم: جهانــی بــودن اســام، 

ــم  ــا ه ــاوت ب ــوع متف ــه موض ــا س ــام. اینه ــدن اس ــی ش ــام و جهان ــازی اس جهانی س

هســتند؛ جهانــی بــودن اســام بــه ایــن معناســت کــه خداونــد قوانیــن و احــکام فقهــی 

اســام را بــه گونــه ای تشــریع کــرده کــه قابلیــت پاســخگویی بــه نیازهــای نوپدیــد همــه 

جوامــع جهانــی را دارد و بــه معنــای تشــریع جهانــی اســت. نشــانه هــا و ادلــه مــا بــر ایــن 

ســخن، آیــات فراوانــی اســت کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، تمــام آیاتــی کــه بــا »یــا ایهــا 

النــاس« و »یــا بنــی آدم« هســت، داللــت از آن معنــای اول دارد. معنــای واژه دوم 

جهانی ســازی اســت که فعل و انجام کار اســت و رســالت و تکلیف عالمان اســامی 

اســت. در ابتــدا رســالت پیامبــر اکــرم )ص( و ائمــه معصومیــن )علیهم الســام( 

حجت االسالم و املسلمنی دکتر زماین
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بــوده و بعــد از ایشــان هــم رســالت وارثــان انبیــا و علمــا بــوده اســت. آیــات 

و احادیــث فراوانــی نیــز در ایــن بــاره وجــود دارد کــه تصریــح می کنــد کــه مــا 

ــه  ــت ک ــام اس ــدن اس ــی ش ــوم جهان ــم. واژه س ــازی داری ــه جهانی س وظیف

خبــر از یــک واقعیــت در آینــده می دهــد. اســام جهانــی خواهــد شــد 

یعنــی جهــان را خواهــد گرفــت و روزی خواهــد رســید کــه بشــریت در همــه 

عالــم، اســام را مــی  پذیــرد. خداونــد گاهــی از ایــن واژه تعبیــر بــه اراده مــی 

 کنــد و می فرمایــد: »و نریــد أن نمــن علــی الذیــن اســتضعفوا فــی االرض«، 

ــه غلبــه و اظهــار  ــد تعبیــر ب کــه در اینجــا ســخن از ارض اســت. گاه خداون

ــان دیگــر مــی کنــد و می فرمایــد: »لیظهــره علــی الدیــن  ــر ادی دیــن اســام ب

کلــه«،  گاه تعبیــر بــه اتمــام نــور مــی کنــد و می فرمایــد: »و اهلل متــم نــوره و لــو 

کــره المشــرکون«. اینهــا واژههــای گوناگونــی اســت کــه خداوند در قــرآن کریم 

آورده اســت و همــه مربــوط بــه معنــای ســوم مــی  شــود.

رســالت مــا دانشــگاهیان و حوزویــان و کســانی کــه کار دینــی انجــام 

نــاب  اســام  بخــش  حیــات  معــارف  کــه  اســت  ایــن  مــی  دهنــد، 

محمــدی )ص( یعنــی اندیشــه  هــای اســامی کــه از مکتــب اهــل بیــت 

ــم عرضــه کنیــم. بــر اســاس ایــن 
َ
)علیهم الســام( جوشــیده اســت را بــه عال

وظیفــه، بــا موضــوع استشــراق مواجــه می شــویم. استشــراق چیســت؟ 

دیــده  نظرهایــی  اختــاف  مستشــرقین  و  استشــراق  تعریــف  در  گاهــی 

می شــود. دو تعریــف و معنــا بــرای استشــراق وجــود دارد و هــر دو درســت 

اســت: تعریــف عــام و خــاص. 

در اصطــالح عــام: استشــراق یعنــی شــرق  شناســی توســط غربیــان. 

موضــوع شرق شناســی ممکــن اســت تاریــخ و جغرافیــا و معادن کشــورهای 

شــرقی یــا ادیــان شــرقی یــا زبــان  هــا و سیاســت دولــت  هــای شــرقی باشــد 

و یــا هــر آنچــه متعلــق بــه شــرق اســت. مــا وقتــی مــی  گوییــم استشــراق 

مقصودمــان آن معنــای عــام نیســت بلکــه مقصودمــان از مستشــرقان، 

همــه غیرمســلمانانی هســتند که به بررســی معــارف اســامی پرداخته اند.

توســط  اسام شناســی  یعنــی  استشــراق  خــاص:  اصطــالح  در   

غیرمســلمانان. مستشــرق یعنــی هــر غیرمســلمانی کــه بررســی و فعالیتــی 

نســبت بــه اســام و مســلمین دارد. تبعــًا غیرمســلمان مــی  توانــد غربــی 

نباشــد، می توانــد اهــل چیــن یــا ژاپــن باشــد. مثــل ایزوتســو کــه ژاپنــی و 

شــرقی اســت ولــی یــک قــرآن پــژوه اســت و آثــار متعــددی دارد. 

امــا بــا کمــال تأســف بایــد اعتــراف کنــم کــه ایــن رســالتی کــه مــا نســبت 

و جهــان  بشــریت  بــه جهــان  اســام  آمــوزه  هــای  و  معــارف  بــه عرضــه 

غیراســام داریــم، قبــل از مــا توســط مستشــرقان انجــام شــده و آنهــا گــوی 

ســبقت را از مــا در دو عرصــه؛ اســام شناســی و معرفــی اســام بــه عالــم، 

ربوده انــد.

 عرصــه هــای پژوهــش  هــای مستشــرقان: ۱ـ قــرآن پژوهــی؛ 2ـ حدیــث 

تاریــخ اســام؛ 4ـ فلســفه اســامی؛ ۵ـ عرفــان اســامی؛ ۶ـ  پژوهــی؛ ۳ـ 

کام؛ ۷ـ شــیعه شناســی؛ ۸ـ علــوم انســانی اســامی؛ کــه خــود دارای چنــد 

رشــته می شــود؛ ۹ـ شناســایی عالمــان و شــخصیت  هــای تاریــخ اســام؛ 

۱0ـ بررســی وضعیــت سیاســی کشــورهای اســامی؛ ۱۱ـ مذاهــب و ِفــرق 

ــه؛  ــت فقی ــی؛ ۱4ـ والی ــورا پژوه ــی؛ ۱۳ـ عاش ــت شناس ــامی؛ ۱2ـ مهدوی اس

ـ امامــت یکــی از موضوعــات شــیعه پژوهــی و رجعــت یکــی از موضوعــات 

امامــت اســت ـ ۱۵ـ روحانیــت؛ ۱۶ـ نســخه های خطــی تشــیع و جهــان 

اســام 

اگــر مایلیــد راجــع بــه قــم اطاعاتــی بیــش از اطاعــات موجــود داشــته 

باشــید، بهتــر اســت در دایرة المعــارف  هایــی کــه در غــرب نوشــته شــده 

اســت، مقالــه قــم را نــگاه کنیــد و ببینیــد چــه اطاعاتــی راجــع بــه تاریــخ 

قــم و روحانیــت و حــوزه علمیــه نوشــته شــده اســت. اگــر مایلیــد نســبت 

مقــاالت  در  را  مرجعیــت  واژه  باشــید  داشــته  اطاعاتــی  مرجعیــت  بــه 

دایرة المعارف هــای غــرب نــگاه کنیــد تــا تاریخچــه مرجعیــت و معرفــی 

مقــاالت  از شــخصیت  هــا  برخــی  بــه  راجــع  باشــید.  را داشــته  مراجــع 

مســتقل داریــم. مقــاالت متعــددی به نام امام خمینــی )ره( وجــود دارد، در 

مــورد آقــای طالقانــی، شــهید مطهــری، آقــای رفســنجانی، آقــای موســوی 

اردبیلــی، مقــام معظــم رهبــری و ... مقاالتــی داریــم. اینهــا مقاالتــی اســت 

کــه دیــده  ام، اطاعاتــی دارنــد کــه برخــی از اینهــا را خــود مــا در قــم خبــر 

ــم. نداری

شــش مرکــز شیعه شناســی در اســرائیل وجــود دارد، چندیــن همایــش 

شیعه شناســی در اســرائیل برگــزار شــده اســت. محققــان و مؤلفانــی کــه 

دعــوت کرده انــد اعــم از یهودیــان، مســیحیان، اهــل ســنت و شــیعیان 

ــن  ــدادی از ای ــد و تع ــه دادن ــد و مقال ــرکت کردن ــروه ش ــار گ ــر چه ــد. ه بوده ان

مقــاالت چــاپ شــده اســت کــه مــن برخــی از ایــن عناویــن مقــاالت را در 

آورده ام. کتــاب » شرق شناســی و اسام شناســی غربیــان« 

 نمونه هــای زیــادی را مــن دیــدم، یــک ســری اســناد و گزارشــات در تاریــخ 

وجــود دارد، اینهــا را ببینیــد، ســرقت و انتقــال کتــب را هــم در اینترنــت و 

هــم در نورمگــز جســتجو کنیــد، مقاالتــی کــه راجــع بــه ســرقت کتب از نســخ 

اســامی هســت را ببینیــد کــه چــه خبــر اســت و چــه کتابهــای انبوهــی را 

بــرده  انــد.
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نشست  
ضــرورت و پیامدهــای نقــِد 
غـربــــی قرآن پـــژوهاِن  آرای 

و  »قــرآن  جلســات  سلســله  از  دوم  جلســه 

ورت  شبهات مستشــرقان« با موضوع »ضر

و پیامدهــای نقــِد آرای قرآن پژوهــاِن غربــی« 

ــادر  ــه جنــاب آقــای دکتــر رضایــی هفت ــا ارائ ب

انجمــن  بــه همــت  تهــران  اســتاد دانشــگاه 

علمــی دانشــجویی قــرآن و متــون اســالمی 

ــاه 97  ــت م ــنبه 4 اردیبهش ــه  ش ــخ س در تاری

در ســالن امــام رضــا)ع( دانشــگاه معــارف 

ــد. ــزار گردی ــالمی برگ اس

دکتر  رضایی هفتادر

وهان ورت شناخت خاورپژ ضر
شــناخت آراي خاورپژوهــان بــرای مســلمانان  ضرورتــی انکارناپذیــر اســت، چراکــه 

در پــس نــگارش آراي خاورپژوهــان، اهــداف اســتعماری و تبشــیری دنبــال می شــود 

اســتعمار  طراحــان  و  صاف کن هــا  جــاده  خاورپژوهــان  از  خیلــی  کــه  می دانیــد  و 

هســتند. 

البتــه بایــد مراقــب باشــیم کــه هیــچ وقــت بــا نــگاه چکشــی و قهرآمیــز بــا آراي 

قرآن پژوهــان غربــی برخــورد نکنیــم، نــگاه مــا ایــن نباشــد کــه آنهــا هرچــه گفتنــد 

ــر و اگــر  ــد اگــر حرفــي درســت اســت بپذی ــان علــم می گوی ــه و اســاس اســت. زب بی پای

ــگاه  ــا ن ــر ایــن باشــد کــه ب ــد ب ــده. ســعی مــا بای حرفــي غیرمنطقــی زده شــده پاســخ ب

تدافعــی جلــو نرویــم، ببینیــم واقعــًا چــه می گوینــد و بعــد ســخنان آنــان را پــردازش 

کنیــم.

نکتــه مهم تــر اینکــه شــبهاتی کــه آنهــا علیــه مــا ارائــه مي دهنــد بــرای مــا مضــر نبــوده 

و حتــي مفیــد هــم هســتند، یعنــی مــا از آن زاویــه نــگاه کنیــم، از ایــن حیــث کــه آنهــا 

می تواننــد پرســش های نــو و جدیــد را بــه مباحــث مــا تزریــق کننــد، یعنــی مــا هرچــه 

ارتبــاط بیشــتري بــا دنیــاي خــارج از مرزهــاي جغرافیــای فرهنگــی جهــان اســام 

برقــرار کنیــم، بیشــتر می توانیــم مباحــث نــو و جدیــد را بــه مباحث مــان تزریــق کنیــم.

بــه فرمایــش اســتاد شــهید مطهــری اگــر نبــود ایرادهــای فاســفه بــه کام اســام، 

اگــر مي خواهیــم  پــس  بالندگــی نمی رســید.  و  بــه رشــد  هیچوقــت کام اســامی 
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کــه  نــگاه کنیــم  زاویــه  آن  از  بایــد  را بخوانیــم،  قرآن پژوهــاِن غربــی  آراي 

ــی مــا کمــک کنــد، ثانیــًا می توانیــم پاشــنه  ــه تحکیــم مبان ــد ب  می توان
ً
اوال

آشــیل ها را بشناســیم، کجاهــا پاشــنه آشــیل ها بــوده کــه ســال های ســال 

کســی بــه آن نپرداختــه، ولــی خاورپژوهــان آن هــا را پیــدا و برجســته کردنــد 

و در دنیــا پخــش کردنــد. پــس می توانیــم آن قســمت ها را شناســایی و 

تقویــت کنیــم. آنچــه کــه اکنــون جهــان علــم نیــاز دارد ایــن اســت کــه مــا بــا 

آنهــا تعامــل برقــرار کنیــم.

اگــر در پایگاه هــای تحلیــل اســتنادی کــه در دنیــا وجــود دارد، مثــل 

پایــگاه تحلیــل اســتنادی web of Science یــا پایــگاه تحلیلــی اســتنادی 

جســتجوي  یــک  امرانــد  اســتنادی  تحلیلــی  پایــگاه  یــا  اســکوپوس 

 ،quran Studies« ســاده انجــام دهیــد، کلیــد واژه-هایــی بــا عناویــن

مطالعــات قرآنــی یــا مطالعــات اســامی«، چقــدر مقالــه و شــبهات بــرای 

شــما بــه نمایــش مي گــذارد؟! پــس ایــن نشــان می دهــد کــه دنیــا تــا جایــی 

کــه برایــش مقــدور اســت علیــه مــا شــبهه پراکنی می کنــد.

 شــاید برخــی از خاورپژوهــان، واقعــًا غــرِض اســتعماری یــا تبشــیری 

ندارنــد و فقــظ بــرای کشــف علــم آمده انــد، ولــی واقعیــت ایــن اســت 

کــه خــوراک فکــری  آنهــا همیــن اســت، یعنــی این گونــه مــوارد را جســتجو 

کــه  اســت  مطالبــی  خروجــی اش  و  می خواننــد  می بیننــد،  می کننــد، 

می گوینــد.

هنگامــي کــه نقدهــاي غربی هــا را بررســي می کنیــم، تمــام نقدهایــی 

ایــن  دارد،  مشــترک  مطالــب  مقــداري  می شــود،  نوشــته  ایــران  در  کــه 

نکتهیــک خروجــی دارد و آن  هــم ایــن اســت کــه در اصطــاح، از منابــع 

شــیعی اســتفاده نشــده اســت. یعنــی اســامی کــه توســط غــرب ارزیابــی 

شــده بــا قرائــت اهــل ســنت ارزیابــی شــده اســت. ایــن خاورپژوهــان عــدم 

ــد.  ــیعی کرده ان ــع ش ــتفاده از مناب اس

امــا واقعــًا چقــدر آثــار شــیعی مان را بــه دنیــا شناســانده ایم؟ چقــدر 

کــه  غربــی  خاورپــژوه  یــک  شناســانده ایم؟  دنیــا  در  را  اندیشــه هایمان 

قصــد ارائــه نظــر در خصــوص شــیعه را دارد، ناچــار اســت کتــب َجَدلــی 

را بخوانــد، آنچــه را کــه ممکــن اســت وهابی هــای خبیــث علیــه مــا 

بنویســند را می خوانــد تــا بــا اندیشــه های مــا آشــنا شــود. وقتــی آنهــا را 

بــا نقدهــا و تحریفــات آنهــا می خوانــد، ســپس تحــت  بخوانــد همــراه 

اول  آســیب  ایــن  پــس  می کنــد،  مطــرح  شــیعی  اندیشــه های  عنــوان 

متوجــه مــا اســت، نــه متوجــه یــک خاورپــژوه. او تقصیــری نــدارد، منابــع 

صحیحــي در دســترس او نیســت! دانســتن زبــان انگلیســی بــرای مــا 

در حــال حاضــر از اوجــب واجبــات اســت، یعنــی مــا بشناســیم و یــاد 

آلمانــی  بعــد  انگلیســی،  زبــان  ابتــدا  اســامی  مطالعــات  در  بگیریــم. 

ــا اســت.  ــه نفــع م ــم بســیار ب ــاد بگیری ــا ی ــر م ــم. اگ و بعــد فرانســه را بیاموزی

مــا می توانیــم شــبهات را بخوانیــم و پاســخ دهیــم تــا اینکــه از ترجمــه 

اســتفاده کنیــم. 

وهان در مورد تاریخ جمع آوری قرآن  نظر خاورپژ
کتــاب   ،))Ignaz Goldziher گلدزیهــر،   ایگنــاس   ۱۸۸۹ ســال  در 

»مطالعــات اســامی« را نوشــت او در ایــن کتــاب تئــوری شــکاکیت را 

را  اســامی  احادیــث  و  کــرد  پایه گــذاری  اســامی  احادیــث  بــه  نســبت 

قــرن دوم  بازتــاب گرایشــات کامــی، اعتقــادی و فقهــی مســلمانان در 

دانســت. بــه اعتقــاد گلدزیهــر، اگــر روایتــی مطلبــی را از عصــر پیامبــر)ص( 

نقــل می کنــد، ایــن روایــت برخاســته از مناقشــات کامــی بیــن گروه هــای 

ــی،  ــام پژوهان غرب ــیاری از اس ــت. بس ــرن دوم اس ــلمانان در ق ــی مس کام

همیــن تئــوری گلدزیهــر را مبنــا قــرار دادنــد. 

ــه صــورت آکادمیــک توســط  ــار ب ــرای اولیــن ب ــرآن ب ــخ ق اصطــاح تاری

یوهانــس تئــودور نولدکــه آلمانــی در کتــاب »تاریــخ قــرآن« مطــرح شــد. ایــن 

کتــاب در ســال ۱۸۶0 منتشــر شــد، نولــد کــه وقتــی ایــن کتــاب را منتشــر 

کــرد، مــدال نجــات را در آلمــان گرفــت. عمده تریــن تئــوری نولدکــه دربــاره 

 بــه شــهادت خــود 
ً
جمــع اوري قــرآن در ایــن کتــاب ایــن اســت کــه؛ اوال

قــرآن و بــه شــهادت روایــات اســامی، کل قــرآن جمــع آوری نشــده اســت، 

ثانیــًا ایــن کار بــه بعــد از زمــان پیغمبــر)ص( انتقــال داده شــده اســت.

ِفردلــی شــوالی از ســال ۱۸۹۸ و براســاس یادداشــت های اســتادش 

ـ نولدکــه ـ روی جمــع آوري قــرآن کار کــرد و کتــاب بازنــگاری شــده اش را 

در ســال ۱۹0۹، یعنــی حــدود ده ســال بعــد منتشــر کــرد و اتفاقــًا تئــوری 

اســتاد خــودش را زیــر ســؤال بــرد. نولدکــه اعتقــاد داشــت قــرآن بعــد از 

حالي کــه  در  اســت،  شــده  جمــع آوري  ابوبکــر  عصــر  در  پیغمبــر)ص( 

عصــر  در  را  قــرآن  جمــع آوري  گلدزیهــر،  اندیشــه های  از  متأثــر  شــوالی 

ــوده  ــده ب ــع آوري نش ــرآن جم ــال ق ــش از 20 س ــی بی ــت، یعن ــان دانس عثم

اســت.

بعــد از فردلــی شــوالی، ُپــل کازانــوای فرانســوی در ســال ۱۹۱۱، ظهــور 

ــوا تئــوری جدیــدی را پایه گــذاری کــرده و زمــان جمــع آوري  کــرد. پــل کازان

قــرآن را جلوتــر و تقریبــًا در دوران عبدالملــک دانســت. بــه اعتقــاد او قــرآن  

نــه در عصــر عثمــان و نــه در عصــر ابوبکــر، بلکــه در زمــان عبدالملــک 
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امــوی از طریــق یکــی از والیانــش بــه نــام حجــاج ابــن یوســف جمــع آوري 

شــده اســت. اگــر زمــان حکومــت عبدالملــک را بــازه زمانــی ۶۵ هجــری 

ــا ۸۶ هجــری در نظــر بگیریــم، جمــع آوري قــرآن تقریبــًا در ربــع آخــر قــرن  ت

اول هجــری انجــام شــده اســت. 

در  فرانســوی  کازانــوای  کــرد؟  پایه گــذاری  کســی  چــه  را  تئــوری  ایــن 

کتــاب »محمــد و پایــان دنیــا« کــه بــه فرانســوی نوشــته شــده اســت، 

پایه گــذار ایــن تئــوري اســت. در ســال ۱۹۱۵ آلفونــس مینگانــای ایتالیایــی 

در یــک مقالــه مفصــل ـ کــه تقریبــًا می توانیــم بگوییــم یــک کتابچــه بــود و 

از مقالــه خیلــی فراتــر بــود ـ تئــوری پــل کازانــوا را نظام منــد کــرد. او از طریــق 

منابــع ســریانی مســیحی، دالیلــی را اقامــه کــرد و جمــع آوري قــرآن را در ربــع 

آخــر قــرن اول هجــری دانســت.

پیش فرض هــای آلفونــس مینگانــا ایــن اســت کــه بــا تأثیرپذیــری از 

گلدزیهــر روایــات مــا را قبــول نداشــتند، یعنــی بــه اعتقــاد آنهــا روایتــی کــه 

می گویــد قــرآن در عهــد ابوبکــر جمــع آوری شــده قابلیــت اعتمــاد نــدارد، 

پــس از چــه طریقــی مــا بایــد پایه گــذاری کنیــم؟ یکــی از پیش بحث هــای 

خاورپژوهــان ایــن اســت کــه بــرای تاریخ گــذاری حوزه هــای مختلــف، از 

طریــق قدیمی تریــن منبــع مکتوبــی کــه آن روایــت در آن آمــده تاریخ گذاری 

ــا ســند روایــات را جعلــی می دانــد و می گویــد  می کننــد. آلفونــس مینگان

نمی تــوان بــه آن اعتمــاد کــرد. پــس قدیمی تریــن منبــع مکتوبــی کــه راجــع 

بــه جمــع آوري قــرآن حــرف زده اســت چیســت؟

آلفونــس مینگانــا می گویــد کــه کتــاب طبقــات ابــن ســعد اســت، اگــر 

ســال مــرگ ابــن ســعد را 22۹ هجــری در نظــر بگیــرم تقریبــًا قدیمی تریــن 

منبــع اســامی، ربــع اول قــرن ســوم می شــود و تــازه  در کتــاب طبقــات 

ابــن ســعد کــه قدیمی تریــن منبــع مکتــوب مســلمانان در آن حــوزه اســت، 

دربــاره جمــع آوري قــرآن در عصــر ابوبکــر و عثمــان هیــچ حرفــی زده نشــده 

ــه جمــع آوري قــرآن  و قدیمی تریــن منبــع مکتــوب مســلمانان کــه راجــع ب

در عصــر عثمــان و ابوبکــر حــرف زده صحیــح بخــاری اســت. اگــر ســال 

مــرگ محمــد بــن اســماعیل بخــاری را 2۵۶ هجــری در نظــر بگیریــم، 

می توانیــم بگوییــم کــه ایــن قدیمی تریــن متــن مکتــوب تاریخــی در ربــع 

ــود.  ــوم می ش ــرن س دوم ق

ــی  ــن منابع ــر از ای ــامی قدیمی ت ــع غیراس ــت مناب ــد اس ــا معتق مینگان

که برشــمردیم هســتند،  آن منابع چه هســتند؟  منابع ســریانی مســیحی 

بــه  می گویــد  و  برمی شــمرد  را  منابــع  ســری  یــک  مینگانــا  کــه  هســتند 

ــم و در آن  ــع ســریانی کــه مــا داری ــع، قدیمی-تریــن مناب موجــب ایــن مناب

صحبــت از تدویــن قــرآن مســلمان ها شــده اســت، منبعــی اســت کــه 

تاریــخ کتابــت آن ســال ۷0 هجــری اســت و جمــع آوری قــرآن را بــه دســتور 

ــد. ــن یوســف مي دان ــه مباشــرت حجــاج اب عبدالملــک و ب

ایــن تئــوری اســت کــه آلفونــس مینگانــا در ســال ۱۹۱۵ پایه گــذاری 

ــی  ــازه زمان ــن ب ــود، از ای ــن ب ــوری اش ای ــا تئ ــس مینگان ــت. آلفون ــرده اس ک

دیگــر حــرف نــو و جدیــدی از خاورپژوهــان نمی شــنویم، هــر کســی کــه 

ظهــور کــرده یــا حرف هــای نولدکــه را تکــرار کــرده اســت ـ مثــل آرتــور جفــری 

ـ یــا حرف هــای شــوالی را ـ مثــل ریچــارد بــل در کتــاب مقدمــه ای بــر قــرآن 

ـ. . 

و  می کنــد  ظهــور  آلمانــی  شــاخت  یــوزف   ۱۹۵0 ســال  در  اینکــه  تــا 

کتــاب »مبــادی فقــه اســامی« را می نویســد. شــاخت در کتــاب مبــادی 

فقــه اســامی تئــوری گلدزیهــر را بــا شــدت و حــدت بیشــتری مطــرح 

بــودن  جعلــی  بــر  اصــل  می گویــد:  کــه  معروفــش  تئــوری  در  و  می کنــد 

اضافــه  شــود؛  اثبــات  خافــش  اینکــه  مگــر  اســت  اســامی  روایــات 

می کنــد کــه جعلی تریــن بخــش هــر حدیــث اســامی، ســندش اســت. 

خیلــی از خاورپژوهانــی کــه ظهــور کردنــد، آراي خــود را بــا تأثیــر از اندیشــه-

هــای شــاخت منتشــر کردنــد، پــس اگــر در مطالعــه آراي غربی هــا بــه علــوم 

بــه روایــات مــا برخوردیــد ذهــن شــما به ســرعت  اعتمــاد آنهــا نســبت 

متوجــه تأثیــر آنــان از اندیشــه های گلدزیهــر، شــاخت و تــا حــدودی مویــر 

ــد.  ــد ش خواه

قــرآن نوشــته می شــود  در ســال ۱۹۷۷ دو کتــاب دربــاره جمــع آوري 

کــه دو تئــوری جدیــد را در دنیــا پایه گــذاری می کنــد، یکــی از آنهــا کتــاب 

جمــع قــرآن، نوشــته جــان ُبرتــون، اســتاد دانشــگاه ســنتروز انگلســتان 

اســت کــه ایــن کتــاب را بنــده بــه فارســی ترجمــه کــردم و فکــر می کنــم 

دیگــر  کتــاب  و  شــد  خواهــد  منتشــر  ان شــاءاهلل  نزدیــک  آینــده ای  در 

»پژوهش هــای قرآنــی « اثــر جــان ونزبــرو مي باشــد. اگــر مــا دو تــا نقطــه مهــم 

در مطالعــات قرآن پژوهــان غربــی داشــته باشــیم یکــی کتــاب »تاریــخ 

قــرآن« نولدکــه اســت کــه در ســال ۱۸۶0 منتشــر شــد و کتــاب اثرگــذار دیگــر 

همیــن کتــاب  جــان ونزبــرو هســت کــه تحــت عنــوان »پژوهش هــای 

قرآنــی« منتشــر شــده اســت. ایــن کتــاب مطالعــات قرآنــی غربی هــا را 

کــه تــا مدت هــای زیــادي متأثــر از اندیشــه های نولدکــه بودنــد، تحــت 

تأثیــر قــرار داد. شــاید بتــوان گفــت ایــن کتــاب یــک مکتبــی را از ونزبــرو 

در مطالعــات قرآنــی در غــرب ایجــاد کــرد و بــه قــدری اثرگــذار بــود کــه 

بــه انجیــل دوم معــروف شــد، چــون ونزبــرو مطالعــات قرآنــی را بــا نــگاه 
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دیگــری طراحــی  کــرد. البتــه پیش فرض هــای آراي ونزبــرو، تئوری هــای 

شــکاکیت گرایی ایگنــاس گلدزیهــر و بعــد هــم یــوزف شــاخت بــود.

اطاعاتــی  پــر  کتــاب  واقعــًا  کــه  ونزبــرو  قرآنــی   پژوهش هــای  کتــاب 

اســت، داراي چهــار فصــل اســت ولــی اگــر کســی بتوانــد یــک فصــل 

را جــواب  ونزبــرو  اســتدالل های  و  نقــد کنــد  و  ترجمــه  را  ایــن کتــاب  از 

ــدازه ده هــا رســاله دکتــری اســت، چــون شکســتن  ــه ان دهــد، ارزشــش ب

نمی گویــم  اســت،  ســخت  خیلــی  مــی آورد  ونزبــرو  کــه  اســتدالل هایی 

نشــدنی اســت، خیلــی ســخت اســت و کتابــی اســت کــه اطاعــات از 

می دهــد.  مختلــف  حوزه هــای 

عمد ه تریــن و اصلی تریــن تئــوری ونزبــرو در کتــاب مطالعــات قرآنــی، 

ایــن اســت کــه قــرآن مســلمانان در اواخــر قــرن دوم و اوائــل قــرن ســوم 

جمــع آوري شــده اســت. 

شــیوه ونزبــرو در ایــن کتــاب چگونــه اســت؟ او آنچــه کــه کتــاب مقــدس 

از نقــل شــفاهی اش در ســیر تدویــن پیمــوده اســت در مقابــل قــرآن پیــاده  

کــرده اســت و اعتقــاد دارد کــه قــرآن دو قــرن جمــع آوري نمی شــده اســت. 

ونزبــرو می گویــد ســبک جدلــی کــه قــرآن در پیــش گرفتــه و بــا یهودیــان 

مناقشــه و جــدل می کنــد نشــان از ایــن دارد کــه قــرآن مســلمانا ن در یــک 

محیــط فرقــه ای نــازل شــده اســت و یکــی از چیزهایــی کــه مــا مســلمانان 

اعتقــاد داریــم ایشــان زیــر ســؤال می بــرد.

می گویــد اینکــه می گوینــد قــرآن در مکــه و مدینــه نــازل شــده اســت 

کامــًا بی پایــه و اســاس اســت و قــرآن در یــک محیــط فرقــه ای در منطقــه  

بین النهریــن نــازل شــده اســت. اصــًا یــک کتابــی دارد بــه نــام »محیــط 

فرقــه ای« و در آن می گویــد وقتــی متــن قــرآن را تحلیــل می کنیــم نشــان 

از ایــن دارد کــه در یــک محیــط فرقــه ای ایــن قــرآن شــکل گرفتــه اســت 

و محیــط فرقــه ای را کــه تحلیــل می کنــد می گویــد منطقــه بین النهریــن 

ــد. ــات اســامی بیــان کرده ان ــه منطقــه مکــه و مدینــه کــه روای ــوده، ن ب

شــاید  کــه  می دهــد  نظــری  قــرآن«،  »جمــع  کتــاب  در  برتــون  جــان 

مبانــی اش  از  بعضــی  ولــی  بیایــد  خوشــایند  مســلمانان  مــا  مــذاق  بــه 

و  پیامبــر)ص(  زمــان  در  مســلمانان  قــرآن  نمی پذیریــم. می گویــد  مــا  را 

بــه دســت پیغمبــر)ص( جمــع آوري شــده اســت و جالــب اســت کــه 

ونزبــرو و برتــون هــر دو بــا هــم همــکار بودنــد، یعنــی هــر دو اســتاد دانشــگاه 

ســنتروز انگلســتان بودنــد امــا دو دیــدگاه متفــاوت، ولــی هــر دو متأثــر از 

بودنــد. گلدزیهــر  ایگنــاس  و  یــوزف شــاخت  اندیشــه های 

 در دوره معاصــر بــا ظهــور بچــه مســلمان هایی مثــل محمــد مصطفــی 

اعظمــی کــه پاکســتانی بــود و فــؤاد ســزگین از ترکیــه، اندیشــه های یــوزف 

نقــد شــد.  اســامی  احادیــث  در حــوزه  گلدزیهــر  ایگنــاس  و  شــاخت 

بــه اعتقــاد آنهــا بســیاري از غربي هــا دریافــت درســتی از اصطاحــات 

تخصصــی درایة الحدیــث مــا ندارنــد، خیلــی از اینجــا نقدهــا برمی گــردد 

را درســت نفهمیدنــد و توضیــح  مــا  کــه اصطاحــات فقهــی  ایــن  بــه 

فــؤاد  و  اعظمــی  مصطفــی  محمــد  مثــل  کســانی  توضیحــات  دادنــد. 

تحولــی شــده  باعــث  منتشــر شــد  دنیــا  در  انگلیســی  بــه  کــه  ســزگین 

انتقــادی،  یعنــی خــود   »self critical« بــه اســم اســت در دوره جدیــد 

یعنــی خاورشناســان پســین بــه نقــد اندیشــه های خاورپژوهــان پیشــین 

پرداخته انــد، و ایــن باعــث شــد کــه حدیث پژوهــان دوره معاصــر مثــل 

مــارک، شــولر و هــاالر موســکی، بگوینــد اســاف مــا، گذشــتگان مــا، مثــل 

ــا مویــر، اینهــا در تئوری هایــی کــه  ــا یــوزف شــاخت ی ایگنــاس گلدزیهــر ی

در حــوزه حدیــث دادنــد اشــتباه کردنــد. ایــن خیلــی ارزشــمند اســت 

وقتــی یــک غربــی می گویــد، بــا روش خــودش محاجــه می کنــد.
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جلســات  سلســله  از  جلســه  ســومین 

»قــرآن و شــبهات مستشــرقان« بــا موضــوع 

بــا  مستشــرقان  آرای  نقــد  »شــیوه های 

تأکیــد بــر دایرةالمعــارف الیــدن« بــه همــت 

انجمــن علمــی دانشــجویی قــرآن و متــون 

اســالمی در تاریــخ دو شــنبه ۱۰ اردیبهشــت 

مــاه 97 در ســالن امــام رضــا)ع( دانشــگاه 

معــارف اســالمی بــا حضــور حجت  االســالم 

والمســلمین دکتــر محمــد جــواد اســکندرلو 

گردیــد. برگــزار 

شــیوه های نقــد آرای مستشــرقان 
بــا تأکیــد بــر دایرة المعــارف الیدن
حجت  االسالم واملسلمنی دکتر  اسکندرلو

مهم ترین عرصه قرآن پژوهی مستشرقان
مهم ترین عرصه قرآن پژوهی مستشرقان چهار محور است:

 مــور اول: بحــث از تاریــخ جمــع آوري و تدویــن قــرآن اســت، افــرادی از قبیــل تئــودور 

نولدکــه آلمانــی، کــه ابوالمستشــرقین لقــب گرفتــه، بیشــتر بــه تاریخ قــرآن پرداخته اســت 

و در کتــاب تاریــخ قــرآن بــه مناســبتی، ســخن از تحریــف قــرآن هــم بــه میــان آورده اســت. 

مــور دوم: بحــث تاریخــی قــرآن اســت، یعنــی دانشــی کــه بــه دنبــال تعیین تاریــخ نزول 

آیــات و ســور قــرآن و مکــی و مدنــی بــودن آنهــا اســت و تقــدم و تأخــر نــزول ســوره ها را مــورد 

بحــث قــرار می دهــد.

 مــور ســوم: ادبیــات و ســاختار قــرآن اســت، کــه انســجام و وحــدت موضوعــی آیــات 

قــرآن در هــر ســوره را مــورد بررســی قــرار می دهــد.

 مــور چهــارم: مصــادر قــرآن اســت. ایــن محــور دربــاره خاســتگاه پیدایــش آیــات 

قــرآن اســت کــه آیــا الهــی و وحیانــی اســت یــا بشــری و زمینــی؟ در همیــن محــور ۶ نظــر 

ــه الهــی  وجــود دارد؛ بعضــی مثــل مــا مســلمانان پــس از مطالعــه دقیــق قــرآن معتقــد ب

و وحیانــی بــودن آن می شــوند و الهــی بــودن قــرآن را قبــول می کننــد. عــده ای دیگــر 

معتقدنــد ایــن کتــاب و ارائــه دهنــده اش بــه کمــک پــروردگار ایــن کتــاب را تألیــف کــرده  

اســت امــا وحیانــی بــودن قــرآن را قبــول ندارنــد. گــروه ســوم قــرآن را ناشــی از نبــوغ سرشــار 

نشست
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پیامبــر)ص( دانســته اند و عــده ای دیگــر قــرآن را متأثــر از فرهنــگ زمــان 

پیامبــر)ص( می داننــد و در آخــر گروهــی قــرآن را مقتبــس از کتــب آســمانی 

بــا تأکیــد بــر تــورات دانســته اند و می گوینــد قــرآن مقلــد تــورات اســت و حــرف 

ــدارد.  ــدی ن جدی

دســته ای از خاور پژوهــان در عرصه هــای قرآن پژوهــی بــه معــارف قــرآن 

بــه شــناخت  بلکــه  نکرده انــد.  بحــث حول القــران  یعنــی  پرداخته انــد، 

معــارف قــرآن روی آورده انــد. مثــًا بــه مباحــث زن از نــگاه قــرآن، حقــوق از 

نــگاه قــرآن، خــدا، جامعــه، اخــاق از نــگاه قــرآن پرداخته انــد.

دایرةالمعارف قرآن الیدن 
مباحــث قرآن پژوهــی بیشــتر در دایرةالمعارف هــا منعکــس شــده اســت و 

در ایــن میــان دایرةالمعــارف اســام قدمــت بیشــتری دارد. ولــی در حــدود 

ده ســال اخیــر دایرةالمعــارف قــرآن الیــدن در شــش جلــد ارائــه شــده اســت 

و مســتقًا بــه قــرآن پرداختــه اســت کــه جلــد ششــم آن فهرســت موضوعــی 

اســت و مطالــب در پنــج جلــد اول می باشــد و حــدود هــزار مدخــل در ایــن 

دایرةالمعــارف وجــود دارد کــه در آنهــا مباحــث درون و بــرون قرآنــی ارائه شــده 

اســت. 

نقاط قوت دایرةالمعارف قرآن الیدن
اول: اســتفاده از نویســندگان متنــوع از غــرب و شــرق جهــان اعــم از زن و 

ــان مختلــف.  مــرد و یهــودی و مســلمان و ملیت هــا و ادی

دوم: توجه به موضوعات نو از قبیل فمنیسم.

 ســوم: جداســازی دایرةالمعــارف از تفســیر قــرآن )کــه یکــی از ویژگی هــای 

جــدی ایــن دایرةالمعــارف می باشــد(.

 چهــارم: طــرح زمان بنــدی شــده و ســرعت عمــل در نشــر دایرةالمعــارف 

)کــه در طــول پنــج ســال ایــن چنــد جلــد را در سراســر دنیــا و دانشــگاه ها و 

مراکــز علمــی و فرهنگــی توزیــع کرده انــد(. 

پنجم: بازگشــت از شــیوه مستشــرقان قدیمی و رعایت انصاف در اظهار 

نظر هــا، در تعــداد قابــل توجهــی از مدخل هــا )البتــه اکثــر مقــاالت داری 

شــبهه هســتند(. 

کاستی های دایرةالمعارف الیدن
ــد،  ــرآن دارن ــه ق ــک بینــش بنیــادی نســبت ب ــر نویســندگان آن ی اول: اکث

یعنــی یــک دورنمــای مدرنیســتی، نســبیتی و تکاملــی کــه متــن قــرآن را 

ــف  ــا مؤل ــاالت و مدخل ه ــی در مق ــد و گاه ــان می دانن ــت انس ــاخته دس س

قــرآن را پیامبــر اســام )ص( عنــوان می کننــد و در پــی تفســیری تاریخــی 

ــرآن هســتند.  ــرای ق ب

دوم: ویراســتاران آن بــا اینکــه ادعــا کرده انــد وابســتگی مذهبی جایگاهی 

در دانــش آکادمیــک نــدارد، حــدود بیســت درصــد را از مســلمانان بــا شــرایط 

اصــل و نســب و ویژگی هــای آکادمیــک خــاص پیــدا کرده انــد. 

ســوم: مقــاالت نویســندگان مســلمان بیشــتر در موضوعــات حاشــیه ای 

قــرار گرفتــه اســت و اکثــر مقاالتــی کــه مربــوط بــه مفاهیــم بنیــادی و اساســی 

قــرآن اســت را نویســندگان غیرمســلمان نوشــته اند. 

ــده  ــه پدی ــت ک ــن اس ــته اند ای ــه داش ــی ک ــام بینش های ــأ تم چهــارم: منش

وحــی را آنگونــه کــه در اســام فهمیــده می شــود نفــی کــرده و بی اســاس و 

نامربــوط می داننــد.

پنجــم: گاهــی ادعاهــای بســیار جــدی را بــر اســاس منابــع ثانــوی، فرعی و 

غیراصیــل مطــرح کرده انــد.

مقالــه  نویســنده  ـ  آرگــون  محمــد  کــه  شــیوه هایی  از  یکــی  ششــم: 

نگرش هــای انتقــادی معاصــر بــر قــرآنـ  پیــش گرفته این اســت کــه مخالفان 

خــود را محکــوم می کنــد کــه چــرا از روش هــای جدیــد تحلیــل تاریخــی 

اســتفاده نمی کننــد؟ در حالي کــه خــودش حتــی یــک مــورد شــاهد یــا 

دلیــل بــر مدعــای خــود نمــی آورد. وی بارهــا طرفــداران خــود را آزاداندیــش و 

مخالفــان را بــه نوعــی بــرده معرفــی می کنــد. او در بخشــی از مقالــه خــود تمام 

تفاســیر شــیعه و ســنی در طــول تاریــخ اســام را زیــر ســوال می بــرد. 

ــد و اســام را  هفــم: مستشــرقان مطالــب خــود را از اهــل ســنت گرفته ان

از دیــدگاه آنهــا شــناخته اند. در حالــی کــه امــروز زمانــی رســیده کــه بایــد بــه 

متــون حدیثــی و تفســیری و فلســفی و تاریخــی شــیعه توجــه کننــد، امــا 

بــه دلیــل نبــود رســانه و فنــاوری اطاعــات، فقــط بــه منابــع اهــل ســنت 

داشــته اند.  دسترســی 

شیوه نقد آرا و افکار مستشرقان با تأکید بر دایرةالمعارف الیدن
اعــام  الیــدن  دایرةالمعــارف  نبایــد  را  دایرةالمعــارف  ایــن  اول:   

ایــن دایرةالمعــارف اســت و  نــام مــکان نشــر  کنیــم چــون الیــدن صرفــًا 

دایرةالمعارف هــای دیگــری نیــز در شــهر الیــدن نگاشــته شــده اســت. پــس 

اســت.  قــرآن  دایرةالمعــارف  دایرةالمعــارف،  ایــن  نــام 

دوم: ســیر منطقــی پژوهــش را رعایــت کــرده باشــد، مثــًا تبییــن موضــوع، 

تاریخچــه و پیشــینه بحــث، اهمیــت و ضــرورت و طــرح تعاریــف و مفاهیــم 
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ــدا دور  ــود و ابت ــث نش ــرح بح ــتقیم وارد ط ــور مس ــه ط ــه ب ــًا اینک ــا مث الزم و ی

نمایــی از موضــوع مــورد بحــث را ارائــه دهــد. در دایرةالمعارف چنین روشــی 

ماننــد پایان نامــه الزم نیســت، امــا بــه صــورت یــک طــرح اجمالــی و مقدمــه 

بایــد پرداختــه شــود و ایــن جــزء نقــاط مثبــت یــک یادداشــت اســت. 

ســوم: اســتفاده از منابــع اصیــل ماننــد منابــع تفصیلــی، حدیثــی، علــوم 

قرآنــی بــه زبــان اصلــی نگارنــده، اعــم از شــیعه و ســنی. 

چهــارم: بــه صــورت مســتند و مبرهــن بحــث شــود، نــه طــرح ادعــا بــدون 

دلیــل. 

در  مدخل نویســی  آداب  مراعــات  و  بی طرفــی  رعایــت  پنجــم: 

دایرةالمعارف هــا. بعضــی از نویســندگان در دایرةالمعــارف قــرآن الیــدن 

ــه  ــواردی ک ــلمانان را در م ــات مس ــد و نظری ــت کرده ان ــاف را رعای ــًا انص واقع

مخالــف دیــدگاه مســیحیان بــوده بــه صــورت کامــل ذکــر کرده انــد، بی آنکــه 

تغییــر و تحریفــی در آن ایجــاد کننــد. 

ششــم: دفــاع از ســاحت مقــدس قــرآن در برخــی از مقــاالت مستشــرقان؛ 

در برخــی از مقــاالت از حریــم قــرآن همچــون یــک پژوهش گــر مســلمان دفــاع 

کرده انــد و بــه رد اشــکاالت ســایر مستشــرقان در آن زمینــه پرداخته انــد. مثــًا 

ــح  ــات، تصری در مدخــل مشــکل القرآن ضمــن توضیــح بحــث تناقــض آی

می کنــد کــه اکثــر نمونه هایــی کــه مخالفــان اســام و قــرآن تحــت عنــوان 

آیــات متناقــض مطــرح کرده انــد کم مایــه و غیرعلمــی اســت. 

ــوع  ــه موض ــی ب ــع و علم ــگاه جام ــاوی ن ــا ح ــه آنه ــم مقال ــر دیدی ــم: اگ هف

بــود، به گونــه ای کــه تمــام اقــوال و نظــرات عالمــان پیشــین و پســین را مطــرح 

کرده انــد یــا اگــر اســتنادی بــه قــرآن کردنــد، همــه آیــات را جمــع آوری کننــد، 

ایــن از مزایــا و نقــاط قــوت مقالــه بــه شــمار مــی رود. 

اشکاالت رایج در دایرةالمعارف های مستشرقین
یکــی از اشــکاالتی کــه در تمــام دایرةالمعارف هــا وجــود دارد ایــن اســت 

ــه آرا و منابــع شــیعه صــورت گرفتــه اســت،  ــا کم لطفــی ب کــه بی توجهــی و ی

درحالــی کــه وظیفــه یــک گزارش گــر بی طــرف ایــن اســت کــه بــه آرا و منابــع 

دینــی شــیعیان توجــه داشــته باشــد و ایــن اشــکال در دایرةالمعــارف قــرآن 

الیــدن هــم وجــود دارد و بــه صاحــب نظــران و منابــع شــیعی کم توجهی شــده 

اســت.

 اشــکال دوم ایــن اســت کــه اســتناد فــراوان بــه مؤلفــان غربــی و یــا اقتباس 

از دایرةالمعــارف اســام اتفــاق افتــاده اســت در حالــی کــه یکــی از مهم تریــن 

عوامــل علمــی بــودن یــک کتــاب یــا مقالــه عبــارت از میــزان مســتند بــودن 

مطالــب بــه منابــع اصیــل و معتبــر اســت.

ســومین اشــکال کلی گویــی و تعمیــم برخــی نظــرات و مســائل اســت کــه 

در واقــع جنبــه کلیــت نــدارد. مثــًا یکــی دو نفــر از علمــای شــیعی معتقــد 

بــه تحریــف قــرآن هســتند و مــا تعمیــم بدهیــم کــه کل شــیعیان معتقــد بــه 

تحریــف قــرآن هســتند. 

اشــکال چهــارم اســتفاده از روایــات غیــر معتبــرات؛ مثــًا گلدزیهــر در 

تحقیقــات خــود در بخــش معرفــی اندیشــه های شــیعه از بعضــی کتــب 

اهــل ســنت مثــل ملــل و نهــل شهرســتانی و ابــن هضــم آندلوســی اســتفاده 

کــرده اســت، یــا اگــر از منبــع شــیعی اســتناد کــرده آن منبــع مجهــول و 

غیرمعتبــر اســت.

پنجمیــن پیــش اشــکال فرض های خاص نســبت به عقاید مســلمانان 

اســت، بســیاری از مستشــرقان نســبت بــه منشــأ قــرآن کریم ایــن پیش فرض 

را دارنــد کــه قرآن وحیانی و آســمانی نیســت.

اشــکال ششــم مراجعــه بــه مطلــق منابــع اســام و عــدم طبقه بنــدی آنهــا 

از جهــت اعتبــار اســت. مثــًا از میــان هــزاران روایتی کــه در بحاراالنوار مطرح 

شــده چنــد روایــت دربــاره تحریــف قــرآن وجــود دارد و بــه عنــوان دیــدگاه 

م مســلمانان مطــرح می شــود و هرگــز بــه نقــد محتوایــی و ســندی 
َّ
مَســل

ــد.  روایــت کار ندارن

ــه دلیــل  ــات ب ــات و روای هفتمیــن اشــکال برداشــت های نادرســت از آی

عــدم آشــنایی بــا زبــان عربــی و فرهنــگ مســلمانان اســت. 

کــه  می بینیــم  اســت،  ســخنان  بیــن  تناقض گویــی  هشــتم  اشــکال 

ســازگاری بیــن گفته هــا وجــود نــدارد. مثــًا گلدزیهــر می-نویســد آنچــه 

محمــد گفتــه وحــی اســت، امــا از ســوی دیگــر ادعــا می کنــد همــه آنهــا 

ــن  ــاظ مت ــرآن از لح ــد ق ــاب می گوی ــاز کت ــت. در آغ ــخصی اس ــات ش الهام

دچــار اضطــراب اســت ولــی در جــای دیگــر اظهــار می کنــد دارای اســتواری 

شــگفت انگیــزی اســت. 

ــه  ــی متوج ــت. گاه ــات اس ــردن آی ــه ک ــت ترجم ــکال نادرس ــن اش نهمی

ــه  ــر عــدم تســلط ب ــوده، ولــی در اث می شــویم مستشــرق اگــر چــه بی غــرض ب

ــه را نادرســت ترجمــه کــرده اســت.  ــی آی ــان عرب زب

دهمیــن مشــکل، فریــب مشــابهت های ظاهــری را خورده اند و برداشــت 

نادرســت کرده انــد. 

ایــن اســت کــه در برخــی مــوارد ماحظــه می کنیــم  یازدهــم  اشــکال 

مستشــرق بــا نــگاه بــه معنــای ظاهــری آیــه بــدون مراجعــه بــه تفاســیر و 

شــواهد و قرائــن دیگــر، تهمــت جعلــی بــودن آیــه را مطــرح کــرده اســت. 
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نشست 
بررسی فعالیت  شبکه های اجتماعی در ایران؛ 
آسیب ها و فرصت ها

نشســت »بررســی فعالیــت  شــبکه های اجتماعــی در ایــران؛ آســیب ها و فرصت هــا« بــه همــت انجمــن علمــی دانشــجویی انقــالب اســالمی در تاریــخ سه شــنبه 

۱۱ اردیبهشــت مــاه 97 در ســالن امــام رضــا )ع( دانشــگاه معــارف اســالمی و بــا حضــور حجت االســالم والمســلمین کهوند)کارشــناس ارشــد فضــای مجــازی( و 

جنــاب آقــای ســعید مشــهدی)رئیس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه اســتان قــم( برگــزار گردیــد.

در ابتــدای ایــن نشســت، آقــای ســعید مشــهدی توضیحاتــی در مــورد 

جایــگاه پیام رســان ها از منظــر فنــی ارائــه نمــوده و اظهــار داشــتند:

حــوزه پیام رســانی از منظــر فنــی مثــل شــاتل فضایــی اســت، یعنــی 

کار حجــم بســیار گســترده ای دارد و مثــل دیگــر صنایــع ســاده و پیــش 

پــا افتــاده نیســت. لــذا در کشــور افــراد بســیار کمــی دانــش پیام رســانی 

تکنولوژی هــای  هایتک تریــن  از  یکــی  پیام رســان  تکنولــوژی  دارنــد.  را 

فنــاوری اطاعــات اســت. ضمــن اینکــه ایــن افــراد هــم دارای تجربــه الزم 

و کافــی بــرای ایــن کار نیســتند، بــرای همیــن پیام رســان های داخلــی ایــران 

کمــی دچــار مشــکل هســتند و البتــه ایــن هــم طبیعــی اســت. مثــًا اولیــن 

موشــک مــا، هــم کــم ُبــرد بــود و هــم نقطــه زن نبــود، امــا امــروز بعــد از 40 ســال 

صنایــع موشــکی مــا بســیار پیشــرفته شــده اســت. تکنولــوژی پیام رســان 

هــم همیــن اســت، یعنــی تکنولــوژی کــه قــرار بــوده در طــی20 ســال بــه آن 

برســیم بایــد در طــی ۶ مــاه بــه آن برســیم و ایــن کار ســاده ای نیســت. دلیــل 

عــدم ورود و عــدم کمــک دولــت هــم ایــن اســت کــه برخــی از بدنــه دولــت 

ــدارد دولــت ورود کنــد. ــد لزومــی ن معتقدن

بــه معرفــی برخــی پیام رســان های داخلــی پرداخــت و  وی در ادامــه 

ــه عنــوان پیام رســان مــورد تأییــد دولــت  ــاز اول ۵ پیام رســان ب گفــت: در ف

ــه شــرکت شــاتل هســت، در اصــل  معرفــی شــدند. ویســپی کــه متعلــق ب

خارجــی اســت و از خارجی هــا خریــداري شــده و  االن پیام رســان ویســپی 

تبلیغــات ماهــواره ای هــم دارد و در برخی شــبکه های ماهواره ای اســتفاده 

از آن را تبلیــغ می کننــد. پیام رســان ســروش کــه صــدا و ســیما از چنــد 

ســال قبــل روی آن ســرمایه گــذاری و تبلیغــات داشــته اســت. پیام رســان 
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ســروش از نســل ســاینا هســت کــه توســط عــده ای از دانشــجویان شــریف 

راه انــدازی شــد امــا بــه دلیــل کاربــران محــدود آن را بــه همــراه اول فروختنــد و 

همــان گــروه ســاینا را تغییــر دادنــد و رفتنــد ســراغ ســروش و بــا صــدا و ســیما 

کار را بســتند. پیام رســان گــپ کــه از مشــهد هســت و بخــش خصوصــی 

اداره کننــده آن می باشــد. آی گــپ هــم ســورس خارجــی دارد و ســتاد 

اجرایــی فرمــان امــام آن را خریــده و یــك یــا بانــک هــم پشــت آن اســت و 

امکانــات آن هــم بــد نیســت. بیســفون پــاس نســلی از پیام رســان قبلــی 

اســت و تــا مــرز یــک میلیــون کاربــر هــم رســید امــا بــه دلیــل مشــکاتی بــاال 

نیامــد و مشــکاتش را فهمیــد و کار را مدیریــت کــرد و پــروژه جدیــدی شــروع 

کــرد، امــا چــون یــک بــار شکســت خــورده ذهنیــت خوبــی هنــوز نســبت بــه 

آن وجــود نــدارد.

پیام رســان بلــه هــم یــک عــده دوســتان دانشــگاه شــریف آن را کار کردنــد 

و تجربــه خوبــی هــم دارد و بانــک ملــی هــم بــا آن همــکاری دارد. پیام رســان 

ایتــا هــم دو ســال اســت کــه در قــم کار می شــود و یکــی از هجمه هــا هــم 

بخاطــر قمــي بــودن آن اســت. 

امــا در حــال حاضــر بــه لحــاظ کاربــر، دومیــن پیام رســان داخلــی اســت. 

 برخــی می گوینــد: 
ً
چنــد گمانــه هــم در مــورد ایــن دوم بــودن وجــود دارد، اوال

همــه آمدنــد ســمت ایتــا چــون ایتــا بــه تلگــرام نزدیــک اســت، دیگــر اینکــه 

تــا می توانســتند ایتــا را فحــش دادنــد و همیــن باعــث شــد ایتــا افتــاد بــر ســر 

ــه ســراغ آن رفتنــد و برخــی هــم در آن  ــران از ســر کنجــکاوی ب زبان هــا و کارب

ماندنــد، دلیــل ســوم کــه شــاید بی تأثیــر نبــود ایــن اســت کــه آقــای بروجــردی 

گفتــه بــود: مــا پیام رســانی درســت کردیــم کــه خیلــی شــبیه تلگــرام اســت 

و از فــردا صبــح حــرف ایشــان هــر روز ۱۵0 هــزار اکانــت اضافــه می شــد و 

همیــن باعــث شــد خیلــی زود بــه دلیــل نبــود قــدرت پشــتیبانی غیــر فعــال 

شــد، یعنــی بــا ۳00 هــزار کاربــر ایتــا غیــر فعــال شــد.

رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه اســتان قــم در مــورد پیام رســان 

تلگــرام گفــت: تلگــرام از نظــر فنــی و امکانــات و هــر نظــر دیگــر باالتــر اســت 

و ســیر صعــودی افزایــش امکانــات را داشــته اســت و همیــن باعــث شــده 

کــه از مــردم هــم اقبــال داشــته باشــد، تلگــرام ۳ یــا 4 نســل عــوض شــد تــا 

بــه وضــع فعلــی رســید و در ابتــدا و شــروع بــه کار خیلــی ضعیــف بــود. امــا 

امــروز در تلگــرام زیــر ســاخت ســخت افزاری کامــًا فراهــم اســت و البتــه زیــر 

ســاخت فنــی خوبــی هــم دارد.

امــروز  دنیــای  در  پیام رســان ها  یافتــن  اهمیــت  علــت  مــورد  در  وی 

ــر ســر  گفــت: علــت اهمیــت پیــدا کــردن پیام رســان ها و بحــث و جــدل ب

پیام رســان ها در ســطح دنیــا ایــن اســت کــه پیام رســان ها در حــال نفــوذ 

ــوذ  ــن نف ــاس همی ــر اس ــتند و ب ــان ها هس ــی انس ــاد زندگ ــن ابع ــه جزئی تری ب

می تواننــد پردازش هــای خاصــی را روی دیتا هــا انجــام دهنــد و می تواننــد 

خروجی هــای مختلفــی  بگیرنــد و دروغ هــای متعــددی را می تواننــد ایجــاد 

کننــد و فکــر و ذهــن همــه را درگیــر چیــزی  کننــد کــه اصــًا شــاید وجــود 

خارجــی نــدارد. دلیــل دیگــر اهمیــت پیام رســان ها مباحــث اقتصــادی 

ــد  ــرای نظــام دارن ــادي ب ــی زی ــار مال آن اســت. مثــًا همیــن پیام رســان ها ب

ــرای دولــت ایجــاد  ــار اقتصــادی ب ــن هــزار میلیــارد تومــان ب و گاهــی چندی

می کننــد. 

کهونــد  والمســلمین  حجت  االســام  نشســت،  دوم  بخــش  در 

مــورد فضــای  در  توضیحاتــی  بــه  ارشــد فضــای مجــازی(  )کارشــناس 

مجــازی پرداخــت و گفــت: بزرگتریــن مشــکل مــا در فضــای مجــازی ایــن 

اســت کــه مســتعمره آمریــکا هســتیم، در حالــی کــه کشــورهایی مثــل چیــن 

و روســیه و کــره جنوبــی تــا حــدی توانســته اند ایــن ســلطه آمریــکا را بــر خــود 

کــم کننــد. ایــن ســلطه باعــث شــده بیشــترین ضربــه را در حــوزه فرهنــگ از 

همیــن فضــای مجــازی داشــته باشــیم، بیشــترین ضربــه در حــوزه امنیــت 
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نیســت بلکــه در حــوزه فرهنــگ اســت، امــا چــون حــوزه امنیــت 

محســوس اســت مــا فکــر می کنیــم در آن حــوزه ضربــه می خوریــم. 

تمــام ســرورهای پیام رســان های خارجــی در خــارج کشــور هســتند 

و  یعنــی کامــًا اشــراف دارد  اوســت  کــه ســرور در دســت  و کســی 

می توانــد در اطاعــات دســت ببــرد و هرچــه خواســت نشــان بدهــد 

و هرچــه را نخواســت نشــان ندهــد و حــذف کنــد و بــر اســاس همیــن 

توانایــی هســت کــه خیلــی از توییت هــای ضــد اســرائیلی و یــا موافــق 

مقاومــت بــه ســادگی حــذف می شــود. ذائقه ســنجی و دیتــاکاوی 

ــد کــه توســط همیــن  و ذائقه ســازی همــه کارکرد هــای فرهنگــی دارن

پیام رســان ها امــکان پذیــر اســت و ایــن امــکان را بــه مدیــر پیام رســان 

می دهــد کــه یــک جریــان ایجــاد کنــد و اگــر ایــن امــکان در دســت یــک 

مدیــر ناســالم باشــد خیلــی می توانــد بــرای کشــور مشــکل ایجــاد کنــد 

و در حــال حاضــر مــن معتقــدم ســروش و ایتــا ســالم ترین مدیریــت 

را دارنــد. بزرگتریــن مشــکل مــا در فضــای مجــازی و پیام رســان ها 

حزب الهــی  بچــه  دســت  پیام رســان  اگــر  اســت،  ســلطه  نظــام 

باشــد آن وقــت می دانــد ذائقه هــا چیســت، ضمــن اینکــه می توانــد 

ذائقه ســازی هــم بکنــد.

کارشــناس ارشــد فضــای مجــازی در ادامــه بــه فوائــد شــبکه ملــی 

اطاعــات پرداختــه و آنهــا را اینگونــه بیــان کــرد:  

اول: سرعت اتصال اینترنت باال می رود و ده برابر می شود.

ــگ  ــر گی ــًا ه ــود مث ــی می ش ــت فعل ــم قیم ــک ده ــت ی دوم: قیم

ــت  ــی مزی ــت یعن ــن دو مزی ــا همی ــان، ب ــا ۳00 توم ــود 200 ی ــی ش ــت م اینترن

ســرعت و قیمــت، قاعدتــًا کاربــر بــه ســمت شــبکه ملی اطاعــات خواهد 

آمــد.

 ســوم: امنیــت اطاعــات در شــبکه ملــی اطاعــات وجــود دارد بــدون 

اینکــه وارد حریــم خصوصــی کســی بشــود. 

چهــارم: ســامت محتــوا اســت کــه در شــبکه ملــی اطاعــات قابــل 

پیگیــری و دســتیابی اســت.

پنجــم: موجــب نهضــت تولیــد محتــوا می شــود چــرا کــه هزینه هــا پاییــن 

ــر  ــورد نظ ــوای م ــه محت ــود ک ــم می ش ــه فراه ــرای هم ــکان ب ــن ام ــد و ای می آی

خــود را بــه ســادگی بارگــذاری کننــد و همیــن باعــث اشــتغال زایی هــم 

می شــود.

 ششــم: دســت دشــمن در مهندســی اطاعــات و ارتباطــات قطــع 

می شــود.

فنــاوری  در  گفــت:  پایــان  در  کهونــد  والمســلمین  حجت االســام   

مــا  وظیفــه  می توانیــم.  مــا  و  نداریــم  نشــد  ارتباطــات  و  اطاعــات 

مطالبه گــری و گفتمان ســازی بــرای اســتفاده از پیام رســان داخلــی اســت. 

بــه ســرویس های داخلــی خدماتــی کــه بــه ســرویس خارجــی ارائــه می کننــد 

را نمی دهنــد، واقعــًا جــای ســوال از وزارت ارتباطــات هســت کــه چــرا 

ســرورهایی کــه بــه تلگــرام می دهنــد بــه ایتــا نمی دهنــد؟ چــرا جلــوی پــای 

پیام رســان داخلــی ســنگ می اندازنــد و اجــازه رشــد بــه آنهــا نمی دهنــد؟



مهنــدس ذوالفقــار یزدان مهــر مشــاور محتــرم وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و رئیــس صنــدوق رفــاه دانشــجویان و هیــات همــراه در روز دوشــنبه 

مــورخ ۹۷/۱/2۷ از دانشــگاه معــارف اســامی بازدیــد و در جلســه ای کــه بــا حضــور ریاســت محتــرم دانشــگاه، معــاون محتــرم اداری مالی و مدیر 

بازدید ریاست محترم صندوق رفاه دانشجویان از دانشگاه

بازدید تعدادی از مسئولین دانشگاه کوفه از دانشگاه معارف اسامی
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در ایــن جلســه کــه یــک شــنبه ۱۶ اردیبهشــت ۹۷ در محــل دانشــگاه معــارف اســامی تشــکیل گردیــد حجــت االســام و المســلمین دکتــر 

شــاکری رئیــس دانشــگاه معــارف اســامی، حجــت االســام و المســلمین دکتــر ســعدی مشــاور امــور بیــن الملــل دانشــگاه معــارف اســامی، 

حجــت االســام و المســلمین دکتــر مظفــر اســتاد تمــام دانشــگاه کوفــه، دکتــر ســلیم حصبانــی مدیــر گــروه ادبیــات عــرب دانشــگاه کوفــه و دکتــر 

صــاح منصــوری معــاون اداری مالــی دانشــکده فقــه دانشــگاه کوفــه حضــور داشــتند.

محورهای مورد بحث در این جلسه:

_ همکاری مشترک بین دو دانشگاه 

_ چاپ مقاالت در فصلنامه ها و استفاده از مقاالت عربی در فصلنامه های دانشگاه معارف اسامی

_ اعزام اساتید دانشگاه معارف اسامی به کشور عراق و بازدید از دانشگاه کوفه در عراق 

در پایان از کتابخانه دانشگاه معارف اسامی و همچنین از آثار و کتب اهدایی آیت اهلل آصفی بازدید بعمل آمد.



دانشــجویی و فرهنگــی برگــزار شــد، مشــکات رفاهــی دانشــجویان بررســی گردیــد. در ایــن جلســه مقــرر شــد صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــا افزایش بازدید تعدادی از مسئولین دانشگاه کوفه از دانشگاه معارف اسامی

اعتبــار وام هــای دانشــجویی و بهره منــدی دانشــجویان از وام هــای خــاص و ارائــه تســهیاتی جهــت خوابــگاه و … قدم هــای مناســبی جهــت رفــاه 

بیشــتر دانشــجویان برداشــته شود.

 
 نام استاد عنوان  کارگاه ردیف
 دکتر ابوذررجبی قوانین و مقررات نگارش پایان نامه)خواهران( 1
 دکتر ابوذررجبی قوانین و مقررات نگارش پایان نامه)برادران( 2
 ملکیدکتر صادق روش تدریس 3
 ابراهیمیدکتر احسان گرایش منابع –مهارتهای موضوع یابی  4
 ملکیدکتر صادق روش ارزشیابی 5
 دکتر محمدجوادفالح گرایش اخالق -موضوع یابی 6
 شریفیدکتر احمدحسین روش نگارش تز دکتری 7
 دکتر جعفرجدیری زوج درمانی 8
 دکتر ابوذررجبی گرایش مبانی –موضوع یابی  9

 ملکیدکتر صادق روش تدریس 10
 دکتر جعفرجدیری زوج درمانی 11
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چهارمین دوره انتخابات انجمنهای علمی دانشجویی، روز دوشنبه تا چهارشنبه،

 2۷ تا 2۹ فروردین ماه در دانشگاه معارف اسامی برگزار گردید که نتایج به شرح ذیل می باشد:
 تیوضع مقطع تحصیلی نام رشته تحصیلی نام ینام خانوادگ ردیف

 عضو اصلي  كارشناسي ارشد اخالق اسالمي طاهره رنجبران  .1

 عضو اصلي دكتری اخالق اسالمي زهرا محمدی  .2

 عضو اصلي كارشناسي ارشد اخالق اسالمي محمدعلي مقيسه  .3

 عضو اصلي كارشناسي ارشد اخالق اسالمي مريم نرجوه  .4

 علي البدل كارشناسي ارشد اخالق اسالمي ايوب رياضي بخشايش  .5

 علي البدل كارشناسي ارشد اخالق اسالمي مريم مظفری  .6

 علي البدل كارشناسي ارشد اخالق اسالمي نسرين مقدم فريمانيخنداني  .7

 عضو اصلي ترادك انقالب اسالمي سهراب مقدمي شهيداني  .8

 عضو اصلي كارشناسي ارشد انقالب اسالمي محمد كفاش  .9

 عضو اصلي كارشناسي ارشد انقالب اسالمي احمد هاشمي جوزداني  .10

 عضو اصلي دكتری انقالب اسالمي عيسي  مولوی وردنجاني  .11

 علي البدل كارشناسي ارشد انقالب اسالمي سيد احمد مهديان  .12

 علي البدل كارشناسي ارشد ميانقالب اسال محمدمهدی محلوجي  .13

 علي البدل كارشناسي ارشد انقالب اسالمي محمدتقي آقائي خوزاني  .14

 عضو اصلي دكترا آشنايي با منابع اسالمي عادل فاطميان  .15

 عضو اصلي كارشناسي ارشد آشنايي با منابع اسالمي وحيد تركاشوند  .16

 ضو اصليع كارشناسي ارشد آشنايي با منابع اسالمي محمد نادعلي  .17

 عضو اصلي كارشناسي ارشد آشنايي با منابع اسالمي نصيبه گلي حصاری  .18

 علي البدل كارشناسي ارشد آشنايي با منابع اسالمي زينب زماني  .19

 علي البدل كارشناسي ارشد آشنايي با منابع اسالمي مرضيه محمدی آرام  .20

 علي البدل كارشناسي ارشد آشنايي با منابع اسالمي محمد آبادیهاشمي حسين  .21

 عضو اصلي كارشناسي ارشد تاريخ و تمدن اسالمي مرضيه يحيايي  .22

 عضو اصلي كارشناسي ارشد تاريخ و تمدن اسالمي زهرا لطفي  .23

 عضو اصلي كارشناسي ارشد تاريخ و تمدن اسالمي مرتضي ربيعي  .24

 عضو اصلي كارشناسي ارشد تاريخ و تمدن اسالمي ايوب زارع خفری  .25

 علي البدل كارشناسي ارشد تاريخ و تمدن اسالمي امير مشيری  .26

 عضو اصلي دكتری  مباني نظری اسالم ليال جباری  .27

 عضو اصلي كارشناسي ارشد مباني نظری اسالم سيدمحمد كاظمي شيخ شباني  .28

 عضو اصلي كارشناسي ارشد مباني نظری اسالم روح ... فرزادنسب  .29

 عضو اصلي كارشناسي ارشد اني نظری اسالممب ابوالفضل آقاجان پور حيدری  .30

 علي البدل كارشناسي ارشد مباني نظری اسالم حسين اسماعيلي جلودار  .31

 علي البدل كارشناسي ارشد مباني نظری اسالم ناصر قرباني  .32

 عضو اصلي كارشناسي ارشد مديريت فرهنگي محمد حسن فراشياني  .33

 عضو اصلي رشدكارشناسي ا مديريت فرهنگي ميثم معصوم بيگي  .34

 عضو اصلي كارشناسي ارشد مديريت فرهنگي اكبر زارعي  .35

 عضو اصلي كارشناسي ارشد مديريت فرهنگي سيد محمود موسوی حسن رودی  .36

 علي البدل كارشناسي ارشد مديريت فرهنگي محمد مهدی داداش زاده  .37

 علي البدل كارشناسي ارشد مديريت فرهنگي وحيد عباسي  .38

 عضو اصلي كارشناسي ارشد شاورهم مجتبي گلمحمدی  .39

 عضو اصلي كارشناسي ارشد مشاوره مهدی  اسد اهلل پور   .40

 عضو اصلي كارشناسي ارشد مشاوره محمدمهدی انصاری  .41

 عضو اصلي كارشناسي ارشد مشاوره علي نيامرتضوی  .42

 علي البدل كارشناسي ارشد مشاوره مسعود كنشتي ساحمدي  .43
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و  دانشــگاه  محتــرم  ریاســت  حمایــت  بــا  مراســم  ایــن 

مدیریــت  مشــارکت  و  مالــی  اداری،  معاونــت  همــت 

از  تقدیــر  جهــت  فرهنگــی،  و  دانشــجویی  محتــرم 

زحمــات  بــه  نهــادن  ارج  و  کارکنــان  ممتــاز  فرزنــدان 

ــاالر آریــن واقــع  کارکنــان روز یکشــنبه ۱۱ شــهریور ۹۷ در ت

گردیــد.    برگــزار  علــوی  بوســتان  در 

ایــن مراســم بــا تــاوت دلنشــین قــاری قــرآن جنــاب آقــای 

محمــدی آغــاز شــد و در ادامــه مــداح اهــل بیــت آقــای زریــن 

پــور و حجــت االســام ضیــاء بروجنــی بــه مولــودی خوانــی و 

اجــرای برنامــه پرداختنــد.

در انتها از کارمندان نمونه در ســال ۹۶ آقایان ســید ســعید 

روحانــی و محمــد رضــا مهــر بخــش تقدیــر و از شــاگردان ممتــاز 

کارکنــان دانشــگاه معــارف اســامی، بــا اهــدای لــوح و هدیه، 

تقدیــر بــه عمــل آمد.

مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان

مجتمــع یــاوران حضــرت مهــدی )عــج( مکانــی فرهنگــی و آموزشــی 

اســت و در جــوار مســجد مقــدس جمکــران واقــع شــده اســت. یکــی 

از اقــدام هــای ایــن مجموعــه فرهنگــی برپایــی نمایشــگاه مهدویــت 

ــه عنــوان »اندیشــه نجــات« اســت. جمعــی از دانشــجویان خواهــر  ب

بــا همــت بســیج دانشــجویی دانشــگاه معــارف اســامی در روز ســه 

شــنبه مــورخ 4 اردیبهشــت از ایــن نمایشــگاه بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.

بازدید خواهران دانشجو از مجتمع یاوران حضرت مهدی )عج(
این نمایشگاه در قالب ۱0 غرفه به موضوعات زیر پرداخته است:

- آشــفتگی دنیــا - منجــی در ادیــان - انســان کامــل - علــل غیبــت 

- رهبــران شــیعه - شــهدا - آســیب شناســی - یهــود - وظایــف 
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