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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اهمیت و جایگاه
قرآن در جامعه قرآنی ایــران ،تأکید کرد :انقالب اسالمی با
شعار حاکمیت این کتاب آسمانی به پیروزی رسیده و ترویج
قــرآن و گسترش آموزههای معارفی و دینی قــرآن سرلوحه
کارهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار دارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،محمد مهدی اسماعیلی دوشنبه شب

شیخ حسین انصاریان

نیم نگاه

طی مسیر بندگی ،منحصر
در مودت به اهل بیت bاست

در عیون االخبار
نوشته ابن قتیبه
دینوری آمده لقمان
حکیم گفت« :سه
چیز در هر کس
باشد ایمانش کامل
شده است :کسی که
هرگاه خشنود شد
خشنودیاش او را
به باطل نکشان َد و
هرگاه خشمگین شد
خشمش او را از حق
بیرون نکند و هرگاه
توانا شد چیزی را که
مال او نیست مصرف
نکند».

خداوند به رسول اکرم(ص) میفرماید« :قل ال اسئلکم
علیه اجرا ّال المود ّة فی القربی» (از کلمۀ «قُل» فهمیده
میشود این مطلب ،امر خداوند است) :بگو من از شما
هیچ اجر و مزدی نمیخواهم جز مودت اهلبیت(ع).
آیــه شریفه ،اجــر و مــزد رسالت را منحصر در مودت
اهلبیت(ع) قرار داده است.
نفرمود«:أَسئَلُکُمالمَو َدَّة َأَجرا ًلِلرِّسالَة:بهعنواناجربرای
رسالت ،من از شما مودت را میخواهم» ،زیرا با این بیان،
دیگر مشخص نبود آیا رسول اکرم(ص) غیر از مودت
چیز دیگری هم به عنوان مزد رسالت میخواهند یا
نه؟ ممکن بود چیزی دیگر هم بخواهند .اما لسان آیه،
لسانحصراستومیفرماید:منهیچچیزنمیخواهم
جز مودت ،یعنی فقط و فقط مودت را میخواهم.
در آیه دیگری میفرماید« :قل ال اسالكم علیه من اجر اال ّ
مَن شاء أن یت ّخذ الی رب ّه سبیال».
لسان این آیه شریفه نیز لسان حصر است؛ میفرماید:
ای پیامبر! بگو :من از شما هیچ اجر و مزدی نمیخواهم
جز اینکه هر کس که میتواند ،تالش کند و راه خداوند را
طی نماید و سعی کند به خداوند برسد.
در آیه شریفه اول فرمود :من از شما فقط و فقط یکچیز
میخواهم« :مودت اهلبیت(ع)» و در آیه شریفه دوم
«طی
فرمود :من از شما فقط و فقط یکچیز میخواهمّ :
راه خداوند» .و از آنجایی که لسان هر دو آیه ،لسان
حصر بود ،دانسته میشود آقا رسول اکرم(ص) دو چیز
نخواستهاند ،بلکه یک چیز را خواستهاند ،و این نشان
میدهد که «مود ّت اهلبیت (ع)» و «طی راه خداوند»
درحقیقت یک چیز هستند نه دو چیز.
توضیح آنکه علومی که انسان را به خداوند میرساند
و به او کمک میکند تا راه خداوند را طی نماید ،هزاران
هزار است؛ مثل نیت صالح ،دوام وضو ،نماز با توجه،
احسان به والدین ،خیرخواهی برای مردم ،روزه ،زکات،
حج ،جهاد و. ...
اگر آیه شریفه با لسان حصر بیان نشده بود ،ممکن
بود اینگونه تصور شود که رسول اکــرم(ص) به عنوان
اجــر رسالت خواستهاند ما راه خــداونــد را طی کنیم
و فقط همین یک مــورد را نخواستهاند ،بلکه مودت
اهلبیت(ع) را نیز خواستهاند؛ آنگاه در جمع بین این
دو آیه میگفتیم طی راه خداوند یک امر کلی است که
یکی از مصادیق آن ،مودت و حب اهلبیت(ع) است.
ولی از آنجایی که هر دو آیه را با لسان حصر بیان فرموده،
دانسته میشود این دو (مودت و طی راه خداوند) یک
چیز هستند .به عبارت دیگر اگر عملی از اعمال وجود
داشــت که به وزن حب اهلبیت(ع) ،طی راه خداوند
را برای ما تسهيل میکرد ،پیامبر اکرم(ص) حتما ًآن را
بیان میفرمودند ،یا حداقل هر دو را با هم ذکر میکردند
و میفرمودند من از شما این چند چیز را میخواهم؛
اما از آنجا که فقط یکچیز را بیان فرمودهاند ،دانسته
میشود آنچه در طول طی راه خداوند (از همان ابتدایی
که فرد اراده میکند به سمت خداوند حرکت کند تا
آن مرحلهای که به خداوند واصل شده و عارف کامل
میشود) بیبدیل است و در عرض سایر اعمال نیست،

مــودت اهلبیت(ع) اســت .اگر چیز دیگری بیشتر از
مودت اهلبیت(ع) (یا حداقل هموزن آن) انسان را توجه
میداد یا بیشتر به سمت خداوند حرکت میداد ،حتما ً
پیامبر اکرم(ص) باید آن را هم به عنوان اجر رسالت طلب
مینمودند .پس معلوم میشود مــودت اهلبیت(ع)
چتریداردکهرویتماماعمالپهنشدهوبههمیندلیل
است که در روایت فرمودهاند اگر کسی در کنار کعبه ،بین
رکن و مقام ،صبح تا شب روزه باشد و شب تا صبح را به
عبادت بگذراند و حب علی بن ابیطالب(ع) را نداشته
باشد ،کارهای او هیچ ارزشی ندارد.

◾

◾ پیامبر(ص)اجررسالتشراصالحشدنماتعریفمیکند
این روایت ،تفسیر آن حصری است که خداوند در قرآن
بیان فرموده است؛ یعنی میخواهد بفرماید راه خداوند،
منحصر است در حب و مودت اهلبیت(ع)؛ به عبارت
دیگر مودت اهلبیت(ع) مساوی است با نفس طی
کردن راه خداوند؛ یعنی با وجود مودت اهلبیت(ع) ،راه
خداوند طی میشود و هر نَفَسی که شخص ـ در خواب
یا بیداری ـ با محبت و مودت اهلبیت(ع) میکشد ،در
حال طی کردن راه خداوند است؛ البته به شرطی که
حبی بیدار و واقعی داشته باشد.
با ایــن بیان دانسته میشود سایر اعمال (همچون
نماز ،روزه ،حج ،خمس ،زکــات و ،)...یاریگران مودت
لبـ ـی ــت(ع) هـسـتـنــد؛ ب ــه طـ ــوری ک ــه اگـ ــر م ــودت
اهـ ـ 
اهلبیت(ع) باشد ،سایر اعمال موجب رشد بیشتر فرد
میشوند و اگر سایر اعمال باشند و مودت اهلبیت(ع)
نباشد ،اجر رسالت عطا نشده و حق رسول اکرم(ص)
ادا نمیشود.
آنگاه در آیه دیگری میفرماید:ای پیامبر ،به آنها بگو آن
یکچیزی را هم که من از شما میخواهم ،برای خودم
نیست بلکه برای خود شماست« :قل ما سالتکم من
اجر فهو لکم ان اجری اال علی هللا».
به یک مثال توجه کنید :پــدری به فــرزنــدش میگوید:
«فرزند عزیزم! ما برای آمدن تو از قبل از تولدت ،متحمل
رنجها و سختیها شدیم و برای رفاه و آسایش تو چقدر
بیدارخوابیها و زحمتها کشیدیم ،اینک که بزرگ
شدهای از تو چیزی نمیخواهیم جز اینکه عصای دست
ما در پیری باشی و به ما سر بزنی و ،»...در اینجا چیزی که
پدرازفرزندشمیخواهدبرایخودشاستنهبرایفرزند.
یگــویــد« :ای ــن رنـ جهــا و
امــا گاهی پــدر بــه فــرزنــدش مـ 
سختیها و زحماتی که برای راحتی و رشد تو کشیدیم،
حال از تو هیچچیزی نمیخواهیم جز اینکه انسان
صالح و درستکاری باشی ،خطا نکنی ،با رفیق ناباب
نگردی و سعی کنی برای خودت شخصیتی پیدا کنی و
به جایی برسی و ،»...در اینجا چیزی که پدر از فرزندش
میخواهد ،برای خود فرزند است نه برای والدین.
اجــری را که رســول اک ــرم(ص) فرمودند ،از قسم دوم
است ،یعنی آنچه خواستم ،برای خود شما بود نه برای
خودم و هیچچیز از آن به من نمیرسد .به عبارت دیگر،
رسول اکرم(ص) فرمودند :اجر رسالت من این است که
تکتک شما صالح شوید و به حق برسید.
بنابراین ،اصــل ِ راه خــداونــد ،بــا مــودت اهلبیت(ع)
طی میشود؛ و سایر اعمال (مثل طول سجود ،نماز،
زکــات ،حج ،خمس ،احسان به والدین و )...در حکم
«أَعِنِّی»هاست؛ یعنی با سایر عبادات ،مرا کمک کن ،تا
من تو را ببرم .با این بیان مشخص میشود جایگاه
حب اهلبیت(ع) و مودت به ایشان ،در عرض سایر
امور نیست.
بنابراین اگر میخواهیم از سرای فریب خارج
شده و در همین دنیا به حقیقت برسیم،
باید ادراک و نفس خود را وسیع کنیم تا
بتوانیم حقایق بزرگ را ـ که بزرگتر از
محسوساتهستندوبهشکارحس
درنمیآیند ـ ادراک نماییم.
امور روزمره زندگی ـ تلخ یا شیرین،
باسالمتییابامریضی،باداشتن
مال و منال یا بدون آن ـ باالخره
سپری خواهد شد ،اما آنچه
الزم اسـ ــت و بــایــد ان ـجــام
شــود ،رسیدن به آستانه
حقیقت اس ــت کــه اگــر
ان ـ ـجـ ــام ش ـ ــد ،ان ـســان
نجات پیدا میکند.

وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی تالش و کمک به عمومی
شدن آموزش قرآن ،تبیین مفاهیم ،حفظ و ...است ،اظهار
کرد :بیتردید ترویج و گسترش قرآن و معارف و آموزههای
این کتاب آسمانی ما را به سمت تمدن نوین اسالمی هدایت
میکند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به تهدیدها و
تهاجم فرهنگی دشمنان که امروز نوجوانان و جوانان ما را

است .به مالئک دستور داده شد به آدم سجده کنند و تنها ابلیس
قبول نکرد.
یکی از اشتباههای ابلیس هم در این نکته بود که جسم آدم را با
خودش مقایسه کرد ،در حالی که آدم نبی تنها جسم نبود بلکه
جسم ،یک قالب و ظرف بود؛ خداوند در این ظرف ،عقل ،علم،

نشانه رفته ،تأکید کرد :در این برهه حساس زمانی راهی جز
توسل به قرآن و گسترش معارف و آموزههای قرآنی نداریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش دیگری از سخنان
خود با ذکر این نکته که از ابتدای قبول مسئولیت در وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص ادامه کار معاونت قرآن
و عترت مباحثی مطرح بود که فعالیتهای دینی و قرآنی
وزارتخانه در قالب یک مجموعه جمعآوری شود ،اظهار کرد:

کرامت ،هدایت و فطرت قرار داده بود تا این حقایق ،مظروف
آن ظرف باشد .ابلیس ظرف را دید ،اما خداوند ظرف و مظروف
را مورد توجه قرار داد و مالئک هم تسلیم پروردگار بودند و
میدانستند خداوند حکم معمولی نکرده است .البته پس از
سجده کردن ،مظروف آدم را هم با هدایت خداوند شناختند.

همواره تأکید من بر این بوده که باید فعالیتهای قرآنی قوی
و استوار از سوی معاونت قرآن و عترت بدون هیچ تقلیلی
شکل گرفته و ادامه یابد.
اسماعیلی ادامه داد :نگاه ما در بازسازیهای ساختار داخلی
این است که هر انتخابی باید با دقت الزم صورت پذیرد و برای
ایجاد تحول جدی و بنیادین از نیروهای شاخص و انقالبی
استفاده نماییم.

سرمایههای عظیمی در این ظرف بود که تمام مایهها و
استعدادهای آن سرمایه ،در تک تک من و شما هم هست؛ ما این
استعداد را داریم که عالم و اهل هدایت شویم .ما این استعداد را
داریم تا خداوند چراغ پر فرو ِغ فطرت را در باطن ما روشن کند.
حاال ابلیس چند دفعه به خداوند نه گفت؟ یک دفعه .به ابلیس

عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه برای فعالیتهای قرآنی
سال  1401پیشبینیهای الزم مدنظر قــرار گرفته و لحاظ
شده ،گفت :بنا داریم فعالیتهای معاونت قرآن و عترت
به بهترین و قویترین حالت ممکن با رفع مشکالت موجود
بهویژه در بخش سختافزاری ادامه یابد.
اسماعیلی در عین حال تأکید کرد :ما در وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی هرآنچه مربوط به پشتیبانی باشد به عنوان

خطاب رسید خارج شو و لعنت من تا روز قیامت بر تو باد.
امیرالمؤمنین(ع) در نبردی به سپاهیان امر کردند از طعامی
نخورند که مسموم میشوند .فردی از دستور حضرت
سرپیچی کرد و گفت :هرجا میخواهیم کاری کنیم ،تو
اجازه نمیدهی .در نهایت از غذا خورد و کشته شد .وقتی

حجتاالسالم دکتر مسعود آذربایجانی در گفتوگو با قدس مطرح کرد

تأثیراتروانشناختی
زیارت امام رضاj

زهرا دلپذیر یکی از
آث ــار و بــرکــات بسیار مهم
زی ــارت بــارگــاه نــورانــی امــام
هشتم(ع) ،افزایش نشاط
مــعــنــوی ،آرام ـ ــش قلبی،
تقویت اعــتــمــاد بــه نفس و ام ــی ــدواری و کاهش
اضطراب و افسردگیهای روحــی در افــراد جامعه
است .زائر با حضور در پیشگاه امام معصوم ،خود
را تنها و بییاور نمییابد زیرا میداند امام مهربان
که واسطه فیض الهی است او را میبیند ،صدایش
را میشنود و به سالمش پاسخ میدهد .در این
زمینه با حجتاالسالم والمسلمین دکتر مسعود
آذربایجانی ،عضو هیئت علمی گروه روانشناسی
پــژوهــشــگــاه حـ ــوزه و دانــشــگــاه قــم بــه گفتوگو
نشستهایم .گفتنی است این استاد دانشگاه دارای
تألیفات بسیاری در حوزه روانشناسی دینی است
که از جمله آنها میتوان به کتابهای «درآمــدی
بر روانشناسی دین»« ،روانشناسی اجتماعی با
نگرش به منابع اسالمی» و «روانشناسی سالمت
با نگرش به منابع اسالمی» اشاره کرد.

◾

◾اگر موافق باشید گفتوگو را با بررسی ارتباط علم
روانشناسی با دین و آداب و مناسک دینی آغاز کنیم.
این دو حوزه چه اشتراکاتی با یکدیگر دارند؟

دو حیطه دین و روانشناسی دارای همسانیهای
بسیار و ارتباطی متقابل با یکدیگر هستند .از
یک سو روا نشناسی به تبیین آموزههای دینی
کمک میکند .از ســوی دیگر دیــن هم میتواند
مباحث جــدیــدی را بــرای روانشــنــاســی داشته
باشد .مثال ًیکی از اهداف روانشناسی ،رسیدن
به سالمت یا بهداشت روانی است .دین در ابعاد
مختلف میتواند به روا نشناسی کمک کند و
آیات و اهداف مختلفی را نشان دهد که با رسیدن
به آنهــا بهداشت روانــی تأمین شــود؛ مثال ًاگر
انسان توکل و ارتباط با خدا داشته باشد و امور
دینیاش دارای چارچوبی مشخص باشد بهتر
میتواند به بهداشت روانی برسد .بنابر تحقیقات

علمی نیز اف ــراد دیــنــدار ،البته دیــنــداری عمیق
و راستین نه ظاهری ،از سالمت روانــی باالتری
برخوردارند .به طور کلی هدف علم روانشناسی،
تقویت روحیه و خوشبختی انسانهاست .دین و
آداب دینی نیز میخواهد انسانها را به رستگاری
و سعادت برساند.

در تبیین اقدامات سیاسی آیتاهلل مصباح یزدی

کتاب «سیاستورزی
مؤمنانه» منتشر شد
عکسنوشت

مالزم به انجام
این زیارت باش!
عکس :سامرالحسینی

◾

◾

تازههای نشر

جسد وی را به مدینه آوردند ،به پیامبر(ص) گفتند لطف ًا
نمازش را بخوانید .فرمود :من به جنازهای که در زمان زنده
بودنش به علی «نه» گفته ،نماز نمیخوانم .کسی که علی از
او برنجد ،خداوند و من از او رنجیدیم .پیامبر(ص) میبیند
او از تمام فیوضات خداوند بیبهره است .در روایات ما آمده

◾زیارت حرم مطهر حضرت رضا(ع) چطور میتواند
سبب رشد شخصیتی و تربیت اخالقی زائران شود؟

◾یکی از آداب مهم دینی شیعیان زیــارت مرقد
مطهر پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است .از جنبه
روانشــنــاســی دینی ،زیــارت به چه معناست و چرا
انسانها از نظر روحی نیاز دارند به بارگاه اولیای خدا
مشرف شوند؟

زیارت به معنای حضور زائر در نزد مزور یعنی شخص
بزرگی است که به دیــدار او میرویم .در ز یــارت یک
نگاه مقدس ،قدسی و ملکوتی وجــود دارد و سبب
مـیشــود یــک حــس معنوی جدید پیدا کنیم .اما
درباره اینکه چرا انسانها نیاز به زیارت دارند چند
دلیل را میتوان ذکر کرد :نخست اینکه زیارت یک
نوع ابراز محبت و مودت است ،وقتی خدا در سوره
شوری میگوید« :قل ال اسئلکم علیه اجرا اال المودة
فی القربی:ای پیامبر بگو من هیچ پاداشی از شما
بر رسالتم درخواست نمیکنم جز دوست داشتن
اهــل بیتم»؛ یکی از نشانههای ایــن مــودت یعنی
اظهار محبت ،رفتن به ز یــارت اســت .ما با تشرف
به مشاهد مشرفه و مرقدهای ائمه اط ـهــار(ع) در
واقع محبت خودمان را نشان میدهیم .وظیفه هر
شیعه است که به اهل بیت(ع) ابراز مودت کند .دلیل
دوم تجدید پیمان است؛ ما چون پیرو امام هستیم
میخواهیم پیرو بودن خود را ابــراز کنیم .در زیارت
جامعه کبیره فقرات مختلفی ا ســت که میگوید:
کسی که شما را اطاعت کرد خدا را اطاعت نموده
و هر که از شما نافرمانی نمود خدا را نافرمانی کرده.
دلیل سومش احیای ایمان خودمان اســت .ایمان
ما گرد و غبار میگیرد و دچار آفتها و موانع دنیوی
میشود ،وقتی به مشاهد مشرفه امامان میرویم به
دلیل اینکه زمینه قرآن خواندن و تفکر و بازنگری در
مــورد وجــود خودمان پیش میآید یک نوع تجدید

خادم قرآن انجام خواهیم داد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در خاتمه ابراز امیدواری کرد
با حضور نیروهای جهادی و انقالبی شاهد رشد و تعالی و
همچنین تحوالت و رخدادهای خوب و خوشایند در حوزه
معاونت قرآن و عترت باشیم.
در ادامه این دیدار شماری از عالقهمندان قرآنی به بیان نقطه
نظرات و ارائه پیشنهادهای خود پرداختند.

جا دارد در تکمیل سخنانم تجربهای را عرض کنم:
بنده سالهاست با مرکز مــشــاوره جامع آستان
قدس رضوی ارتباط دارم .گاهی در آنجا مراجعانی
داشتم که مثال ًاختالفی بین زن و شوهر بود .وقتی
میخواستیم تنها از طریق روانشناسی مشکل
آنهــا را حل کنیم کار پیش نمیرفت و مرد یا زن
حاضر نبودند همسر خود را ببخشند .اما وقتی پای
امام رضا(ع) را به میان میآوردیم و میگفتیم :فرض
کن تو هستی ،همسرت و امام ،اینجا کمی تردید و
حداقل تأمل میکردند که حاال من باید بیشتر فکر
کنم یعنی خود امام رضا(ع) و جایگاه معنوی او به
حل مشکالت کمک میکند.

سارا یوسفی

نشانه
ایمانکامل

در دی ــدار بــا سرپرست و مــدیــران معاونت قــرآن و عترت
وزارت فرهنگ و جمعی از عالقهمندان قرآنی در محل این
وزارتخانه ،گفت :عمده تأکید ما در وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی بر توجه و توسل به قرآن و سوادآموزی قرآنی است
تاهمگان با ترویج ،گسترش معارف و آموزههای این کتاب
آسمانی بتوانیم جامعهای سراسر قرآنی را شکل دهیم.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه وظیفه معاونت قرآن و عترت

قرآن زندگی در دنیا را دو گونه بیان میکند .یک نوع زندگی
آن است که با فرهنگ ابلیس و با فرهنگ شیاطین ظاهری و
شیاطین پنهان شکل میگیرد؛ این مدل از زندگی ،نه گفتن به
پروردگار و نه گفتن به پیامبر اکرم(ص) و ائمه طاهرین(ع)

گفتاریازحجتاالسالموالمسلمیندکترمهدینخاولی
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گزيده

وقتی به زیارت میرویم امــام را در کنار خودمان داریــم و درمییابیم امام هادی
ماســت .امام میگوید« :انی معکم :من با شما هســتم» .وقتی این را حس کردیم از
تنهایی درمیآییم .همه اینها موجب سالمت روانی ما میشود.

ایمان است .درواقع ایمان ما که دچار غبارگرفتگی
شــده پاکیزه میشود و حیاتی دوب ــاره مییابد .اما
دلیل چـهــارم کــه بــا مــوضــوع ایــن گفتوگو و جنبه
روانشناسی دین ارتباط دارد این است که زیارت
نوعی عقدهگشایی و درمان معنوی و بازگویی حاجات
و مشکالت است .افرادی که به زیارت میروند معموال ً
مشکالت و حاجاتی در زندگیشان دارند و وقتی نزد
امام معصوم(ع) که درمانگر معنوی است میروند
بخشی از مشکالتشان در آن زیارت از بین میرود.
البته در مواردی هم مصلحت الهی قرار میگیرد و با
شفاعت امام حاجات آنها برآورده میشود.

◾

◾زیارت بارگاه ملکوتی ائمه اطهار(ع) بهویژه حرم
نورانی امام هشتم(ع) چه تأثیری بر سالمت روانی و
تقویت روحیه امیدواری و کاهش اضطراب ،افسردگی
و بیماریهای روحی افراد جامعه ما دارد؟

افسردگی ناظر به فقدانها و انــدوههــای گذشته
و اضطراب ناظر به نگرانیها و دلشورههای آینده
است .وقتی انسان به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)
مشرف میشود ،غمهایش را گاهی به زبان میآورد
و گاهی در دل خود مرور میکند ،خود این حضور

کــتــاب «س ــی ــاســتورزی مــؤمــنــانــه» بــه قــلــم محمدحسن
روزیطلب توسط شرکت چاپ و نشر بینالملل منتشر شد.
به گــزارش مهر ،کتاب «سیاستورزی مؤمنانه» به قلم
محمدحسن روزیطلب با تفصیل زیادی به تبیین مواضع
سیاسی مرحوم آیتهللا مصباح یزدی در سالهای  ۸۴تا
 ۹۲میپردازد .تمام رویدادهای سیاسی مهم این سالها
که با واکنش مرحوم آیتهللا مصباح همراه بوده ،در این
کتاب بررسی شد هاست؛ از جمله میتوان به انتخابات
ریاستجمهوری سال  ،۸۴انتخابات خبرگان رهبری در
سال  ،۸۵انتخابات پرالتهاب سال  ۸۸و حوادث پس از آن
و… اشاره کرد.

و احساس معنوی موجب یک نــوع شستوشو
میشود .مثل وقتی که دو رفیق صمیمی غمهایشان
را بــرای یکدیگر بازگو میکنند و همان بیان اندوه
بــه حــل آن کمک میکند .همچنین وقتی زائــر،
اضطرابها و دلشورههای درونیاش را که مربوط به
آینده است با توجه به آموزههای دینی که معتقدیم
امام پیش خدا واسطه است ،با او در میان میگذارد
حس میکند امــام پشتیبان او اســت ،هوایش را
دارد و تنها نیست .خیلی از مواقع دچار افسردگی
و اضــطــراب مـیشــویــم چ ــون ب ـهشــدت احساس
درمــانــدگــی و تنهایی و فکر میکنیم هیچ کسی
را نداریم که به ما کمک کند .اما وقتی به زیارت
میرویم امام را در کنار خودمان داریم و درمییابیم
امــام هــادی ماست .امــام میگوید« :انــی معکم:
من با شما هستم» .وقتی ایــن را حس کردیم از
تنهایی درمیآییم .همه اینها موجب سالمت
روانــی ما مـیشــود .مثال ًیک مــرد 50ســالــه ممکن
است در مقابل هیچ کس ناراحتیاش را بروز ندهد،
اما غم و اندوهی که نمیتواند دربــاره آن با کسی
صحبت کند را با امام بهراحتی در میان میگذارد
و درددل میکند و در مقابل امــام اشک میریزد.

مؤلف تالش کرده در این رویدادها مواضع افراد مختلف
را نیز بــیــاورد و بــرای ایــن کــار پــژوهـشهــای زی ــادی انجام
داد هاسـ ــت .بنابراین کتاب مملو اســت از نقلقو لهای
مختلف رجال دینی و سیاسی .در نمایش این رویارویی
سیاسی ،مؤلف میخواهد رفتار مرحوم آیتهللا مصباح را
نمایان کند و به تبع آن به بسیاری از سؤاالت و اشکاالتی
که درباره ایشان مطرح شده ،پاسخ بگوید.
روزیطلب که قبال ًدر مرکز اسناد انقالب اسالمی فعالیت
داشــتــه و اکــنــون مــدیــرعــامــل مــؤســســه ایـ ــران اس ــت ،در
پیشگفتار کتاب ،تاریخ پایان نگارش آن را فروردین ۹۵
اعــام میکند و سپس میگوید« :مسئولیت اصلی در

خود این ،سبب شفا و سالمت روانی میشود .در
واقع زیارت سبب میشود هم مشکالتش را بیان
کرده ،هم نوعی ارتباط صمیمی با امام پیدا کند و
هم یک نوع درمان است و موجب شادابی روحی
میشود .در زیــارت جامعه کبیره باز این مضمون
را داری ــم« :بکم فتحهللا و بکم یختم و بکم ینزل
الغیث و بکم یمسک السماء أن تقع علی االرض
اال باذنه و بکم ینفس الهم و یکشف الضر» ،یعنی
«در محضر شما هستیم و عالم وجود وابسته به
شماست .اگر نعمتی از طرف خدا میآید واسطه
فیض شما هستید و اگر هم و غمی نیز رفع میشود
به واسطه شماست» .افزون بر اینها زیارت بهترین
فرصت و فراغت بــرای خــودســازی معنوی است.
بهخصوص برای زائرانی که از فاصله دور آمدهاند؛
زیــرا دیگر اشتغالهای ج ــاری ،آنهــا را مشغول
نمیکند .فرصتی است که قرآن بخواند ،در درون
خود تأمل کند و بازگشتی دوباره داشته باشد .خیلی
از امور دنیوی سبب اندوه ،افسردگی و اضطراب ما
شده و سالمت روان را از ما میگیرد .این تأمالت و
دروننگریها دریچهای جدید است که میتواند ما
را به سمت سالمت روانی رهنمون شود.
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زیــارت از جنبههای مختلف میتواند در رشــد و
تربیت اخالقی زائــران اثر بگذارد .یک جنبهاش
ایــن اســت کــه وقتی نــزد امــام رض ــا(ع) میآییم و
رابطه معنوی زیارت برقرار میشود ،خود را موظف
میدانیم در مقابل اماممان صادق باشیم .یعنی
نمیتوانیم وقتی در مقابل ایــشــان زیــارتنــامــه
میخوانیم و میگوییم« :اشهد انک تشهد مقامی
و تسمع کالمی و ترد سالمی» :شهادت میدهم که
مرا میبینی و سخنم را میشنوی و به سالمم پاسخ
میدهی ،دروغ بگوییم .یعنی وقتی امام رضا(ع)
احوال باطنی ما را میبینند حتما ًباید صادق باشیم
و کدورتها و آلودگیهایی را که بر روانمان نشسته،
بزداییم .در واقع همانطور که در آداب زیارت آمده
که پیش از تشرف به حــرم مطهر ،جسم خــود را
تطهیر کنیم و با لباس پاکیزه نزد امام برویم ،با توجه
به اینکه امام هشتم(ع) از احواالت درونی ما آگاه
هستند ،مرحله باالتری هم از ما انتظار میرود و
آن تطهیر درونــی اســت .به همین دلیل در آداب
زیارت آمده :وقتی غسل زیارت میکنیم همانجا
کلمه توبه و استغفار را ذکر کرده و خواستار تطهیر
شویم که ما را پاک کند و با پاکی و طهارت درونی
و بیرونی نزد امــام برویم .این مداومت بر الهام و
تلقین ،موجب یک نوع تربیت اخالقی میشود.
عالوه بر این ،وقتی نزد امام رضا(ع) میرویم دلیل
بر این است که امام را الگوی خودمان قرار داده و
به ایشان اقتدا کردهایم بنابراین الگوهای اخالقی
و فضائل امام در ما اثر میگذارد .افزون بر اینها
خود فضای معنوی حرم و واعظانی که در آن مکان
ملکوتی ،ویژگیهای امــام معصوم(ع) و فضائل
اخالقی ایشان را بیان میکنند در تربیت اخالقی
زائران مؤثر است .اصال ًخود زیارت یک نوع تعهد و
پایبندی به دین و ایمان است و این خودش موجب
تربیت اخالقی میشود.

نگارش ایــن کتاب بر عهده یکی از پژوهشگران جــوان و
متخصص حوزه تاریخ انقالب اسالمی بوده که به دالیل
شخصی تمایل نداشت نام او بر جلد این کتاب ارزشمند
درج شود».
نویسنده این کتاب قبال ًهم با نگارش کتاب «ذوشهادتین
امام» مقطعی از زندگی و خاطرات عالمه مصباح از تولد تا
سال  ۱۳۶۸را مورد بررسی قرار داده بود.
کــتــاب «ســیــاس ـتورزی مؤمنانه» تألیف محمدحسن
روزیطلب در  ۸۹۶صفحه با شمارگان هزار نسخه و قیمت
۱۸۰هزار تومان ،توسط شرکت چاپ و نشر بینالملل روانه
بازار شدهاست.

صفوان بن مهران جمال که به گفته شیخ مفید از بزرگان و خواص و
نزدیکان و مورد اطمینان اصحاب امام صادق(ع) است ،میگوید :وقتی
حضرت ابوعبداهلل(ع) به حیره تشریف آوردند به من فرمودند«:آیا
مایل به زیارت قبر امام حسین(ع) هستی؟» عرض کردم« :فدایت
شوم آیا قبر آن حضرت را زیارت میکنی؟» حضرت فرمودند:
«چگونه آن را زیارت نکنم و حال آنکه خداوند متعال در هر شب
جمعه با فرشتگان و انبیا و اوصیا به زمین هبوط کرده و او را زیارت
میکنند؛ البته حضرت محمد(ص) افضل انبیا و ما افضل اوصیا
هستیم»(.طبق فرموده مرحوم مجلسی مقصود از زیارت حق تعالی،
انزال رحمتهای خاصهاش بر آن حضرت و زائران آن جناب است).
سپس صفوان عرض کرد« :فدایت شوم پس هر شب جمعه قبر آن
حضرت را زیارت کرده تا بدین وسیله زیارت پروردگار را نیز کرده
باشیم؟»
حضرت فرمودند« :بله ،ای صفوان مالزم این باش برایت زیارت قبر
حسین(ع) را مینویسند و این تفضیلی است»( .یعنی زیارت قبر
حسین (ع) این فضیلت را دارد که در آن زیارت پروردگار نیز هست).
منبع :داستانهایی از فضیلت زیارت امام حسین(ع)
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پرونده ما هر هفته به امام زمان(عج) عرضه میشود .امام
که گناهان ،بیانصافیها ،کمفروشیها ،گرانیهای ناحق و
ظلمها را میبیند ،تحت تأثیر قرار میگیرد و به این واسطه
دلش میسوزد .حاصلش آن است که من از رحمت خدا و عنایت
پیامبر محروم میشوم.

دیدگاه
حجتاالسالمعبدالحسینخسروپناه پاسخمیدهد

چرا عالمه مصباح از مهمترین
پایهگذاران علوم انسانی اسالمی است؟
یکی از میراث مهم مرحوم آیتهللا مصباحیزدی
مــجــاهــدتهــای ایــشــان در ح ــوزه عــلــوم انسانی
اســت .پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح اندیشه
در گفتوگویی که با حجتاالسالم والمسلمین
عبدالحسین خسروپناه ،معاون علوم انسانی و
هنر دانشگاه آزاد اسالمی انجام داده به بررسی ایده
آیتهللا مصباحیزدی درزمینه علوم انسانی و علوم
انسانی اسالمی پرداخته است.
عبدالحسین خسروپناه در ایــن گفتوگو ،نگاه
فلسفی عالمه مصباح را عامل سوق داده شدن
ایشان به دفاع از علوم انسانی اسالمی میداند.
او معتقد اس ــت «وقــتــی نــگــاه فلسفی و دینی
مــرحــوم اســتــاد مصباح بــه عــلــوم انسانی تغییر
پیدا کرد و به یک تئوری خاصی در علوم انسانی
اسالمی رسید به ایــن نتیجه جامعهشناسانه و
ساختا رشناسانه هم دســت یافت که حال
این نظریه کجا باید تحقق پیدا
کند؟ بنابراین مؤسسه آموزشی
و پژوهشی ام ــام خمینی(ره)
را تأسیس کردند .البته پیش
از آن بنیاد باقرالعلوم و قبل از
آن هــم مؤسسه در راه حــق را
راهان ــدازی کرد و با تجربهای که
در مؤسسه در راه حق داشت و
تئوریای که در باب علوم انسانی
اسالمی پیدا کرد ،توانست بنیاد
باقرالعلوم و مؤسسه امام خمینی
را راهاندازی کند .بنابراین مسئله
اول استاد مصباح تأسیس مؤسسه نبود .دغدغه
اصلی ایشان نظریه علوم انسانی اسالمی بود که
مبتنیبر مبانی فلسفی و دینی است» .او در ادامه
به این پرسش پاسخ داد که چرا عالمه مصباح از
مهمترین پایهگذاران علوم انسانی اسالمی است؟
«علوم انسانی اسالمی در اندیشههای استاد
مصبا حیزدی از چند جهت قابل توجه است؛
یکی اینکه ایشان یکی از پایهگذاران علوم انسانی
اسالمی در ایران و بلکه در جهان اسالم بهشمار
میآید .درست است که پیش از عالمه مصباح
بــزرگــان دیــگــری مثل دکتر اسماعیل فــاروقــی و
دکتر سیدمحمد نقیبالعطاس و بعد آقای جابر
علوانی که راه فاروقی را در واشنگتن ادامه داد و
همچنین در ایران و سپس در آمریکا سیدحسین
نصر همین بحث علم دیــنــی را دنــبــال کردند
امــا چــرا مـیگــویــم اســتــاد مــصــبــاحیــزدی یکی از
مهمترین پــای ـهگــذاران عــلــوم انــســانــی اسالمی
است؟ چون همانطور که در سؤال قبل هم اشاره
کــردم تمام بزرگانی که نام بــردم و به تفصیل در
کتاب در جستوجوی علوم انسانی اسالمی
از آنها سخن گفته شده در یک بعدی از علوم
اســامــی و کــاربــســت آن بعد بــر عــلــوم انسانی
نقش داشــتــنــد .مــثــا ًاسماعیل فــاروقــی توجه
ویـ ــژهای بــه هستیشناسی و تــأثــیــرش بــر علوم
انسانی داشت .آقای سیدمحمد نقیبالعطاس
تــوجــه ویـ ــژهای بــر انــســانشــنــاســی و تــأثــیــرش بر
علوم انسانی داشــت .آقــای نصر توجه ویــژهای
بر فرهنگ اسالمی و فرهنگ تمد نساز داشت
که طبیعتا ًتأثیری بر علوم انسانی میگذارد .اما
آیـتهللا مصباح شخصیتی فیلسوف و فقیه و
عالم به معارف اسالمی بود و هم علوم انسانی
مــدرن را میشناخت .مجموعهای از ایــن علوم
در شخصیتی چون آیتهللا مصباح جمع شد،
چون اگر کسی بخواهد به علوم انسانی اسالمی
بپردازد ،هم باید فیلسوف باشد و هم فقیه و هم
عالم به معارف و اخالق اسالمی .چون مجموعه
ایــن علوم در علوم انسانی اســامــی تأثیرگذار
هستند .آیتهللا مصباح این علوم را بهصورت
اجتهادی فــرا گرفته بــود و بهخوبی میدانست
نهفقط هستیشناسی و انسا نشناسی ،بلکه
معرفتشناسی و روششناسی و ارزششناسی،
مجموعه این امور و علوم در علوم انسانی اسالمی
تأثیرگذار هستند.
ویــژگــی دوم ــی کــه م ـیتــوان از شخصیت استاد
مصباح در پایهگذاریاش نسبت به علوم انسانی

و اســامــی یــاد کــرد ایــن بــود کــه عــاوهبــر داشتن
مجموعهای از علوم و معارف ،بهصورت ساختارمند
پایهگذاری مدیریتی علوم انسانی اسالمی را در
قم انجام داد و شاگردانی را تربیت کــرد .مرحوم
دکتر احمد احمدی بهطور مفصل خاطراتی را
برای من تعریف کرده بودند که وقتی حضرت امام
تأکید کردند علوم انسانی را با رویکرد اسالمی
دنبال کنید ،ما نزد آقــای مصباح رفتیم و ایشان
فــرمــودنــد ایــن کــار تنها از عهده مــن برنمیآید.
حــاال کــه دانشگا هها تعطیل اســت باید جمعی
از اساتید دانشگاه و حوزه بنشینند و گروه گروه
درباره این علوم انسانی و علوم اسالمی گفتوگو
کنند تــا ببینیم از ایــن گــفـتوگـوهــا چــه چیزی
درمیآید .ایشان آن جلسات را در آن زمان برگزار
کــردنــد و در گــروههــای حــقــوق ،علوم تربیتی،
اقــتــصــاد ،روانش ــن ــاس ــی،
جـ ــامـ ــع ـ ـهشـ ــنـ ــاسـ ــی و…
شاگردان ایشان و اساتید
دانــشــگــاه مینشستند
و گـ ــف ـ ـتوگ ـ ـوهـ ــایـ ــی در
قـ ــم داشـ ــتـ ــنـ ــد .پـ ــس از
آن ج ــل ــس ــات آی ـ ـتهللا
مصباح بنیاد باقرالعلوم
و ســپــس مــؤســســه امــام
خمینی را بــه پیشنهاد
م ــق ــامم ــع ــظـ ـمره ــب ــری
راهان ـ ـ ـ ـ ــدازی کـ ـ ــرد؛ ای ــن
مــؤســســه راه اف ــت ــاد و
شاگردان زیادی در حوزه علوم انسانی و اسالمی
تــربــیــت شــدنــد .پــس بــه ای ــن دو دلــیــل آی ـتهللا
مصباحیزدی یکی از مهمترین پایهگذاران علوم
انسانی اسالمی اســت .اول بهجهت جامعیت
علمی ایشان که هم فیلسوف بود ،هم فقیه ،هم
عالم به معارف و اخالق اسالمی و هم آگاه به علوم
انسانی مدرن .دوم بهدلیل فعالیتهای مدیریتی و
ساختارمند ایشان.
ویژگی دیگر این است که استاد تنها نیامدهاند
تا بحث ایجابی کنند که علوم انسانی اسالمی
چیست؟ یک بحثهای سلبی هم دارنــد ،یعنی
نشان دادهاند نقص علوم تجربی محض چیست
و کجاست؟ چه ضعفهایی دارنــد و محدودیت
شناخت حسی را بـهلــحــاظ معرفتشناختی
توضیح دادهان ـ ــد .نــاتــوانــی شناخت حسی در
مقام داوری را بهخوبی توضیح دادهان ــد و حتی
اینکه حــس و تجربه و حتی عقل نــاتــوان است
که همه نیازهای واقعی انسان را درک کند .این
بحثها بحثهای بینرشتهای معرفتشناختی و
انسانشناختی است که اینها را بهخوبی توضیح
دادهانــد .یعنی به علم مدرن نشان دادند ضعف
تو در کجاست؟ نقص تو کجاست؟ مثل بعضی
نبودند که بگویند هر چه علم مدرن گفته بهدرد
نمیخورد و دور بیندازیم! نه این مشی استاد نبود و
استاد کامال ًاین مشی را داشتند که اگر بحث عقلی
و تجربی و استداللی است ،ما آن را میپذیریم.
نکته دیگر که کار مهم و کلیدی است و مرحوم عالمه
مصباحبحثکردهاینکهدرعلومانسانیاسالمی-و
حتی اگر کسی میخواهد از علوم طبیعی اسالمی
صحبت کند که البته دغدغه استاد این بحث نبود
بلکه دغدغه ایشان بیشتر علوم انسانی اسالمی
بــود -یکی از بحثهای مهم ،مبانی است بهویژه
مبانی دینشناختی که بسیار کلیدی است .استاد
پنج مبنای مهم دینشناختی را در جای خود اثبات
کــردهانــد ،اگــر یکی از ایــن پنج گــزاره و مبنا آسیب
بپذیرد ،علوم انسانی اسالمی آسیب میبیند.
بسیاری ،از علوم انسانی اسالمی صحبت کردهاند
ولیبهمبانیتصدیقیتوجهینکردهاندیابهبعضی
از مبانی توجه کردهاند .این مبانی اثباتپذیری دین
و گــزارههــای دینی ،جاودانگی دیــن ،جهانشمولی
دین ،فهمپذیری زبان دین و واقعنمایی زبان دین
است .اگر یکی از این پنج گزاره آسیب ببیند ما بعد
با مشکل روبهرو میشویم و نمیتوانیم علوم انسانی
اسالمی را بحث کنیم و استاد کامال ًبه این موضوع
توجه داشتند».

Z
اذا احببت
رجال
فاخربه
بذلک
فانه اثبت
للموده
بینکما

هرگاه كسی را
دوست داشتی به او
خبر بده ،چرا كه اين
كار ،دوستی ميان
شما را استوارتر
مـیسازد.

حکایت

سخنگفتن
درمحضرخدا
به استاد بزرگواری
گفتند « ِعظْن ِی»؛ ما را
موعظه کنید ،فرمودند:
هر وقت میخواهی
حرف بزنی خودت را در
محضر خدا در قیامت
ببین ،چون این کالمی
که از دهانت بیرون
میآید ،باید جوابش را
قیامت بدهی ،طاقت
داری؟ میتوانی جواب
بدهی؟ اگر طاقت
داری و میتوانی جواب
حرفت را بدهی بزن
و الّ دقت کن و حرف
نزن.

