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10انتظار

بابی که امام عصر )عج( برای 
ترک گناه گشوده اند

یک  انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
امام  اینکه  بیان  با  مهدوی  کارشناس 
دستیابی  راه  دعا  لسان  با  زمان)عج( 
داده اند،  یادمان  را  حقیقی  ایمان  به 
بدی  به  مرتبًا  را  انسان  نفس،  گفت: 
متعال  خدای  اینکه  مگر  می کند  امر 
به ما رحم کند وگرنه نمی توان گناه را 

ترک کرد.
سلســله  در  نصراهلل پــور  جــواد  حجت االســام 
مباحثی به شــرح دعای شــریف »الّلُهــَمّ اْرُزْقنــا َتْوِفیَق 
الّطاَعــِة...«، دعای مشــهور به دعای امــام زمان)عج( 
مــرور  آن  ادامــه جلســه دوم  کــه در  اســت  پرداختــه 

می شود:
امــام  اینکــه  بیــان  بــا  حجــت االســام نصراهلل پــور 
زمان)عــج( در قالــب 27 خواســته به ما یــاد می دهند 
کــه منتظــران باید چــه اوصافی داشــته باشــند، اظهار 
کــه در »المصبــاح«  ایــن دعــا  فــراز نخســت  کــرد: در 
مرحــوم شــیخ کفعمی نقل شــده حضــرت حجت)عج( 

می فرمایند: 
»الّلُهــّمَ اْرُزْقنــا َتْوِفیــَق الّطاَعــِة، َوُبْعــَد اْلَمْعِصَیــِة« 
یعنــی خدایــا! دوری از معصیــت را روزی مــا کــن... در 
ایــن بخــش دعــا مطالبــی همچــون معنــای معصیت 
آن بررســی  از  تــرک گنــاه و راه هــای دوری  و ضــرورت 

می شود.
این کارشناس مهدوی افزود: معصیت در کتاب های 
لغت به معنای نافرمانی آمده و در اصطاح دینی یعنی 
نافرمانــی از دســتورات خدای متعال و کســانی که خدا 
اطاعت شــان را واجــب کرده اســت؛ ایمــان دو رکن دارد 
انجــام واجبــات و تــرک محرمــات، اطاعــت از اوامــر خدا 

بدون ترک گناه نوعی بی ایمانی است! 
می فرمایــد:   85 آیــه  بقــره  مبارکــه  ســوره  در 
ِبَبْعــٍض؛ چــرا  َوَتْکُفــُروَن  اْلِکَتــاِب  ِبَبْعــِض  »َأَفُتْؤِمُنــوَن 
بــه برخــی از احــکام ایمــان آورده و بــه بعضــی کافــر 

می شوید؟«.
وی تصریح کرد: بنابر این، تا در کنار عمل به واجبات، 
ترک گناه نباشــد ایمان حقیقی محقق نمی شــود ابتدا 
بایــد جلــوی گنــاه را گرفت تا عبادات اثر داشــته باشــد؛ 
امــام زمان)عــج( در این فــراز از دعا به ما یــاد می دهند 
اگــر می خواهیم مومن حقیقی باشــیم باید از معصیت 

دوری کنیم.
نکتــه  کــرد:  تاکیــد  نصراهلل پــور  االســام  حجــت 
بعــدی ضــرورت دعا بــرای ترک گنــاه اســت، یعنی در 
ایــن میــدان بــه توفیق الهــی نیاز داریم چــون قدرت 
گنــاه بعضًا در حدی اســت کــه بدون توفیــق و کمک 
الهــی نمی توان بــا آن مقابله کرد؛ چنانکه در ســوره 
ُئ َنْفِســی  مبارکه یوســف آیه 53 می فرماید: »َوَما ُأَبِرّ
ی...؛ و من  ــوِء ِإاَلّ َما َرِحــَم َرِبّ ــاَرٌة ِبالُسّ َمّ ْفــَس َلَ ِإَنّ الَنّ
)خودســتایی نکــرده و( نفــس خویــش را از عیــب و 
تقصیــر مبــّرا نمی دانــم، زیــرا نفــس اّمــاره انســان را 
بــه کارهای زشــت و ناروا ســخت وا مــی دارد جز آنکه 

کند،...«. خدای من رحم 
وی افــزود: یعنــی نفس، انســان را مرتبًا بــه بدی امر 
می کنــد مگر اینکه خــدای متعال به ما رحــم کند وگرنه 

نمی توان گناه را ترک کرد.

 راه های توفیق ترک گناه
حجــت االســام نصراهلل پــور دربــاره راه هــای توفیق 
تــرک گناه، گفت: نخســتین اقدام برای ایــن توفیق، عزم 
جدی بر ترک گناه است ابتدا باید بخواهیم و اراده کنیم؛ 
امیرالمومنیــن علــی)ع( در روایتی معــروف، اولین قدم 
توبــه را پشــیمانی قلبی از گناهان گذشــته و گام دوم را 
عزم جدی بر دوری گناه می دانند )تحف العقول(. توجه 
بــه عواقب گنــاه به ویــژه برای آبــروی انســان، از موانع 

انجام گناه است.
وی در ادامــه بیان کرد: رســول خــدا)ص( فرمودند: 
بــرای هر مومنی 72 پرده حیا وجــود دارد که با هر گناه 
یکــی از آنها دریده می شــود، که اگر توبــه کند خدا آن را 
ترمیم کرده و به آن هفت پرده دیگر می افزاید... حضرت 
رســول)ص( در پایــان می فرمایند: از خــدا بخواهید که 

پرده آبروی شما را پاره نکند.

 یادی که بازدارنده است
ایــن کارشــناس مهــدوی بــا بیانکــه یــاد مگــر نیز به 
دوری انســان از گنــاه و معصتــی کمــک می کنــد، ابــراز 
کــرد: امام صــادق)ع( فرمودند: یاد مرگ شــهوات را از 
بیــن می برد، و ریشــه های غفلت را قطع و روح انســان 
را لطیــف می کنــد و آتــش حــرص را خامــوش کــرده و 
دنیــا را در نظــر انســان بــی ارزش نشــان می دهــد؛ این 
یادکــرد مــرگ مصداق همان کام نبوی)ص( اســت که 
فرمودنــد: یک ســاعت تفکر از هفتاد ســال عبادت برتر 

است.
در  داد:  ادامــه  نصراهلل پــور  االســام  حجــت 
بحاراالنــوار، ج 75، ص 126 نقــل شــده اســت: مردی 
محضــر امــام حســین)ع( رســید و عرضه داشــت: من 
نمــی توانــم خــودم را از گناه حفــظ کنم، مــرا موعظه 
ای کنید تا ترک گناهان کنم؛ حضرت سیدالشــهداء)ع( 
گناهــی  هــر  بعــد  بــده  انجــام  را  کار  پنــج  فرمودنــد: 
خواســتی بکــن!... نخســت رزق و روزی خــدا را نخــور، 
از والیــت خــدای متعــال خارج شــو، جایی بــرو و گناه 
کــن کــه خــدا تــو را نبینــد، وقتــی ملــک المــوت برای 
قبــض روحــت آمــد جلویــش را بگیــر و نهایتــًا هــر گاه 
فرشــته جهنــم آمد تو را بــه آنجا بیندازد، مانع شــود! 
اگــر توانســتی اینهــا را انجام دهــی هر گناه خواســتی 
بکن؛ این بیان حضرت)ع( تذکری اســت برای ما که به 

نرویم. معصیت  سمت 

پنجره

منتظر واقعی کیست؟
سپهرغرب، گروه انتظار:  در دوران کنونی که زمان غیبت امام زمان )عج( است، وظیفه ما انتظار ظهور ایشان را کشیدن و فراهم سازی مقدمات ظهور است. امام منتظر واقعی کیست؟ در لغت منتظر به کسی می گویند که چشم انتظار باشد و یا آماده آمدن و ورود کسی باشد. 
این حالت را می توان به فردی تشبیه کرد که روی زانو در حال تجافی و منتظر قیام امام جماعت برای رکعت بعدی نماز باشد، یعنی نیم خیز و کامًال آماده قیام و همراه شدن با امام جماعت. در واقع یک منتظر واقعی هم باید اینچنین حالتی داشته باشد و هر لحظه منتظر امام 
غایب )عج( باشد. در روایات متعددی آمده است که یک منتظر واقعی، باید آداب و اصولی را رعایت کند تا بتواند در جرگه منتظران واقعی امام مهدی )عج( درآید. بر همین اساس، یک منتظر واقعی کسی است که گوش به فرمان امام خود باشد و آنچه که او می گوید و فرمان 

می دهد، انجام دهد و در دوران انتظار به تمام اعمال خواسته شده جامه عمل بپوشاند و در رفتار، گفتار، کردار و تمام اعمال ریز و درشت خود نظارت و کنترل کامل داشته باشد و مطیع محض امام خود در هر حال و شرایطی باشد.

گروه  سپهرغرب، 
حجت االسالم  انتظار: 
اینکه  بیان  با  صالحی 
مرتبط  روایات  تبیین 
امام  اوصاف  با 
جامعه  مهدی)عج( 
مدعیان  مقابل  را 
از  گفت:  می کند،  واکسینه  دروغین 
است  دروغین  مدعیان  شگردهای 
خوانده  خوبی  به  را  احادیث  این  که 
خود  نفع  به  آنها  از  و  می گیرند  یاد  و 

سوءاستفاده می کنند.
»ســیدهادی  االســام  حجــت 
صالحــی« بــه ارائــه بحــث در موضوع 
یادشــده پرداخــت کــه در ادامــه مرور 

می شود.
حجت االســام صالحی با اشاره به 
ضرورت های این بحــث، اظهار کرد: در 
همــه ادوار تاریــخ اســام بــا مدعیان 
دروغین در میان اهل ســنت و شیعه 
مواجــه بودیم و به نظر می رســد این 
رونــد ادامــه خواهــد داشــت... البتــه 
فضــای جامعه بــه گونه ای اســت که 
مــردم فکــر می کننــد مدعیــان فقــط 
در  می شــوند  شــیعیان  بــه  مربــوط 
نیــز  ســنت  اهــل  میــان  از  کــه  حالــی 
و  شــوده  مطــرح  مهــدوی  ادعاهــای 
رواج  ایــن سوءاســتفاده ها  همیشــه 

داشته است.
در  دانشــگاه  و  حــوزه  اســتاد  ایــن 
بررســی علــل ایــن آســیب و طــرح این 
ادعاهــا، تصریــح کــرد: باید بــه اصول 
اعتقادی بازگردیم، اگر کسی در توحید 
شبهه کرد حکم به ارتداد او می دهیم، 
در نبــوت نیز اگر کســی چه از شــیعه و 
چــه از اهل ســنت ادعای نبــودت کرد، 
اعدام می شــود، در معــاد و عدل هم 
باز بــه ارتداد می رســیم تنهــا جایی که 
گذاشــت،  دســت  آن  روی  می شــود 

امامت است.
بــرای  بازهــم  کــرد:  تاکیــد  وی 
بگویــد  کــه  نــدارد  ثمــری  کســی 
امیرالمومنین)ع( هســتم یا با حضرت 
امیر)ع( ارتبــاط داریم، فقــط مهدویت 
اســت کــه بــه دلیــل حــی بــودن امام 
زمان)عج( ادعایش فواید دنیوی برای 

مدعیان در پی دارد!
حجــت االســام صالحــی بــا اشــاره 
بــه ســابقه ســی و چندســاله خــود در 
دیــن  در  گفــت:  بهائیــت،  مطالعــات 
باید هــر امری بــه گونه ای ارائه شــود 
کــه کامــل باشــد، لــذا بایــد جایــی در 
دین بــرای مقابله با مدعیــان دروغین 

واکسن هایی موجود باشد.
وی در ادامــه بیان کرد: ســه قســم 
شبهه از سوی مدعیان دروغین مطرح 
می شود نخســت آنهایی که می گویند 
دوم  هســتم؛  زمان)عــج(  امــام  مــن 
آنهایی که ادعای ارتباط با حضرت)عج( 
را دارند و ســوم آنها که می گویند امام 
زمان)عج( ظهور کــرده و االن در فان 
شــهر اســت! حــال من بــه عنــوان یک 
روحانی در شهر و روستایی که سکونت 
دارم ســه وظیفه را عهده دار هســتم، 
نخســت حافظ خودم باشــم و در چاه 
این افکار نیفتم، چــون برخی مدعیان 
شواهد و کراماتی هم عرضه می کنند، 
ثانیــًا بتوانــم مردم ام را از این شــبهات 
حفــظ کنــم و ســوم آنکــه اگــر بتوانم، 

دست مدعی دروغین را رو کنم.
حجت االســام صالحی اضافه کرد: 
ســراغ قرآن رفتــم و بعــد وارد مباحث 
مباحــث  و  شــدم  انجیــل  و  تــورات 

بشــارت ها و شــرح های آنها را مطالعه 
کــردم، پــس از آن کتب مرتبط بــا آیات 
مهدوی را بررســی کــردم و تا در حدود 
ســال 84 85 به کتاب »منتخب االثر« 
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی)ره( 
رسیدم؛ همان ســال ها پیشنهاد دادم 
حــوزه  در  بهائیــت  تخصصــی  درس 

علمیه ایجاد شود.
دربــاره  مهــدوی  کارشــناس  ایــن 
معیارهــای تشــخیص مهــدی واقعــی 
ابــراز  از مدعیــان دروغیــن مهدویــت، 
کــرد: بــرای آنکــه مدعیــان دروغیــن را 
شکست دهیم باید دستاویزی داشته 
باشــیم؛ در تورات)عهد عتیق( مســئله 
اثنی عشــر آمده است، که البته تحریف 
معنوی شــده و به جای امــام از آن به 
12 رئیــس تعبیر کرده انــد! این عدد 12 
از مســائلی اســت که اگر بــه آن اعتقاد 
داشــته باشــیم و نهادینــه شــود دیگر 
بــا خلــق امــام ســیزدهم و چهاردهــم 

مواجــه نمــی شــویم!! چنان کــه دار و 
دسته احمد بصری امام چهاردهم هم 

دارند!!
وی با تاکید بر لزوم بیان این مسائل 
به مــردم به عنوان واکســن اعتقادی، 
گفــت: در انجیل و زبور اشــاراه متعدد 
بــه دولــت مهدوی شــده اســت، از آن 
جملــه کــه در زبــور می فرمایــد: پایــه 
حکومتــش بــر عدالت اســت و کمربند 
قسط بربســته... بشــارات قرآن درباره 
قســم  دو  بــر  موعود)عــج(  مهــدی 
است: نخســت آیاتی که صراحتًا اشاره 
ُبوِر  دارنــد مثــل: »َو َلَقــْد َکَتْبنــا ِفــی الَزّ
ْرَض َیِرُثها ِعباِدَی  ْکــِر َأَنّ اْلَ ِمــْن َبْعِد الِذّ
اِلُحــوَن« )105، انبیاء( و دوم آیاتی  الَصّ
کــه ارتباطشــان بــا مهدویت بواســطه 

روایات مشخص می شود.
بــا بیــان  حجــت االســام صالحــی 
مهــدوی  تصریــح  نخســتین  اینکــه 
روایات تاکید بر همین بحث اثنی عشــر 

بــودن ائمــه)ع( اســت، گفــت: در این 
از  داریــم  زیــادی  روایــات بســیار  بــاره 
اهل ســنت 61 حدیــث در منتخب االثر 
آمــده که تصریــح دارد عــدد ائمه)ع( 
12 و آخریــن آنهــا مهدی)عج( اســت. 
نیــز  زمان)عــج(  امــام  نــام  دربــاره 
همنــام  می دانیــم  و  اســت  احادیثــی 
و  محمــد)ص(  حضــرت  جدشــان 
کنیــه ایشــان کنیــه پیامبر)ص( اســت 
و  غام احمــد  علی محمــد،  بنابرایــن، 

غضنفر و... نیست.
وی افــزود: از دیگر تصریحات روایی 
ســال تولد حضرت مهدی)عج( اســت، 
هجــری   255 متولــد  قطعــا  ایشــان 
هســتند، مرحــوم دوانــی در کتابــی به 
منابــع اهل ســنت بــر این تاریــخ تولد 
اســتناد می کنــد؛ پنجــم محــل والدت 
حضــرت حجت)عج( که ســامرا اســت، 
آنها که به علی محمد شــیرازی و امثال 
او پیوســتند و جنگیدنــد، اصــا درباره 

این ویژگی ها نپرسیدند!!
در  دانشــگاه  و  حــوزه  اســتاد  ایــن 
ادامــه تصریح کــرد: آیــت اهلل العظمی 
را در منتخــب  صافــی)ره( 54 حدیــث 
االثــر آورده که مجموع ایــن اوصاف را 
بیــان می کنــد، از شــگردهای مدعیان 
دروغیــن اســت که ایــن احادیــث را به 
خوبی خوانــده و یاد می گیرند و از آنها 

به نفع خود سوءاستفاده می کنند.
اســتناد  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

حضــرت  ظاهــری  ویژگی هــای  بــه 
مدعیــان  می تــوان  نیــز  مهدی)عــج( 
دروغیــن را کنــار زد، گفــت: همچنیــن 
اســت امامِت حضــرت حجت)عــج( در 
کودکــی و نســب و نــژاد حضرت)عج(؛ 
نســل  از  ایشــان  اینکــه  دربــاره 
امیرالمومنیــن)ع( اســت 225 حدیث، 
از نســل حضرت زهــرا)س( اســت 202 
حدیث، ار نســل امام حسین)ع( است 
208 حدیــث، نهمیــن نفر از نســل امام 
حسین)ع( است 160 حدیث، هفتمین 
نفــر از نســل امــام باقر)ع( اســت 127 
حدیــث، ششــمین نفــر از نســل امــام 
صادق)ع( اســت 112 حدیــث، پنجمین 
نفر از نســل امــام کاظم)ع( اســت 115 
حدیث، چهارمین نسل از فرزند علی بن 
موســی)ع( اســت 11 حدیث، پســِر پسِر 
امام هادی)ع( است 107 حدیث، کسی 
اســت که نام پدرش حســن)ع( است، 
108 حدیــث و مــادرش کنیــز اســت 11 

حدیث وجود دارد.
حجت االســام صالحــی تاکید کرد: 
این تصریحات روایی ثابت می کند آنچه 
مدعیــان دروغین همچــون قادیانی و 
سودانی می گویند، دروغ محض است 
چون هیچ یک از این ویژه گی ها در آنها 

نیست!
وی با اشــاره بــه تصریــح روایات به 
خصوصیــات دولت موعــود، بیان کرد: 
درباره پر کردن زمین از عدالت توســط 
امام مهدی)عــج( 148 حدیث، نابودی 
باطــل 51 حدیــث، فراوانــی امــوال 14 
 19 زمیــن  گنج هــای  عرضــه  حدیــث، 
حدیــث، تکیل عقول مردم 10 حدیث و 
مسلمان شــدن همه عالم 22 حدیث 
و بازگردانــدن مــردم به قرآن و ســنت 
بیشــمار حدیــث از اهــل بیــت)ع( بــه 

یادگار مانده است.
کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
دربــاره محــل قیــام حضــرت بقیه اهلل 
االعظم)ع( 11 حدیث، تعداد 313 نفره 
یــاران اولیــه ایشــان 28 حدیــث، ندای 
آســمانی 52 حدیث، عائم حتمیه 63 
حدیــث، نــزول عیســی)ع( 39 حدیث 
بــر  امــاِم  مهدی)عــج(  امــام  اینکــه  و 
عیســی خواهد بود 36 حدیث و اینکه 
معجزات و میراث همه انبیا را دارد، 15 
حدیــث وجود دارد. اگــر اینها به خوبی 
تبیین شود مردم متوجه می شوند که 
همه اینها مختص یک شــخص اســت 
که از سوی خدا تعیین شده نه آنها که 
ادعای دروغ کــرده و عده ای بی خبر را 

با خود همراه می کنند.

گروه  سپهرغرب، 
حجت االسالم  انتظار: 
اینکه  بیان  با  مالیی 
ائمه)ع(  پیشگویی 
لغزش های  درباره 
غیبت،  عصر  اعتقادی 
به کار پژوهشی در این 
برخورد  گفت:  می بخشد،  ضرورت  باره 
باید  آن  از  نوشتن  و  حوزه  این  با 

عالمانه باشد.
عصــر  در  اعتقــادی  »لغزش هــای 
نوشــته  زمینه هــا«  گونه هــا،  غیبــت: 
حسن مایی، ازجمله کتاب هایی است 
کــه در آســتانه ســی امین هفتــه کتاب 
جمهــوری اســامی رونمایــی شــد؛ بــه 
مناســبت ورود ایــن اثــر جدید بــه بازار 
نشــر مهــدوی بــا مولــف اثــر گفتگویی 
ترتیــب داده ایــم که در ادامه مشــروح 

آن تقدیم حضورتان می شود:

عنوان  با  شما  جدید  کتاب   
»لغزش های اعتقادی در عصر غیبت: 
بر  و  اهداف  چه  با  زمینه ها«  گونه ها، 
تالیف  نیازسنجی هایی  چه  اساس 

شده است؟
در  اعتقــادی  »لغزش هــای  کتــاب 
عصــر غیبــت: گونه هــا، زمینه هــا« بــه 
فرهنــگ  و  علــوم  پژوهشــگاه  همــت 
اســامی و بر اثر نیازســنجی های انجام 
شــده تالیــف و منتشــر شــده اســت، 
چــون اساســًا لغزش های اعتقــادی و 

انحراف، از پیش بینی های اهل بیت)ع( 
بــرای عصر غیبت بوده اســت. ائمه)ع( 
زمان شناســی عصــر غیبت را بــه ما یاد 
دارنــد در عصــر غیبــِت  تاکیــد  و  داده 
امــام دوازدهم)عــج( کــه حاکمیــت بــا 
جبهــه باطــل اســت و امــام زمان)عج( 
در دســترس نیســت، فضا بــه گونه ای 
پیش می رود اســت کــه باورهای دینی 
جــزء  نیــز  مهدویــت  کــه  مســلمانان 
آن اســت و مهمتریــن عنصــر هویتــی 
بشــدت  می شــود،  محســوب  شــیعه 
موردهجمه قرار می گیرد؛ یعنی اساسا 
ًدینــداری مســلمانان در ایــن عصــر بــا 

چالش های جدی مواجه می شود.

چقدر  ائمه)ع(  پیشگویی  این   
آن  رفع  کار  چاره  و  شده  محقق  امروز 

چیست؟
ایــن پیش بینــی اهل بیــت)ع( امروز 
بــه وضــوح قابل رویــت اســت. چنانکه 
حتــی بعضا با افــرادی مواجه ایــم که با 
فرهنگ و آداب اســامی بزرگ شده اند 
امــا در مباحث مهدوی با شــک و تردید 
و چالش مواجه هســتند. بدیهی است 
بایــد بــا روش هــای متعلــق بــه حــوزه 
باورهــا و اعتقــادات شــیعی مقابل این 
لغزش هــا بایســتیم وگرنــه مواجهه ما 
با ایــن لغزش ها عالمانــه نخواهد بود. 
نباید فراموش کنیم باورها و اعتقادات، 
هویــت انســان را تشــکیل می دهــد و 
سرنوشت با این هویت است که تعیین 

می شــود لذا اعتقادات به جهت تاثیری 
که بر ســاخت هویت و سرنوشت آدمی 
دارد، حائز اهمیت هستند. این اهمیت 
لغزش هــای  کتــاب  در  تــا  شــد  باعــث 
اعتقــادی بــه گونه هــای ایــن لغزش ها 
زمینه بروز و راهکارهای رفع آنها بپردازم.

لغزش های  شناسی  گونه  در   
اعتقادی با چه مواردی مواجه هستیم؟

دربــاره گونه هایی که در حوزه اعتقاد 
انســان را دچار لغزش می کند، دو جنبه 
مشــترک  برخــی  اســت.  بررســی  قابــل 
هســتند و برخــی صرفا متعلــق به عصر 
غیبــت امــام زمان)عــج( می شــوند. در 
مفاهیمــی  کتــاب  ایــن  در  اول  مــورد 
همچــون کفر، نفاق، شــرک، بدعت، غلو 
و امثــال آن را شناســایی کردیــم. اینهــا 
هــم در عصــر غیبت و هم پیــش از آن در 
جامعــه انســانی رایــج بــوده اند امــا در 
گــروه دوم یعنی لغزش های عصر غیبت 
آنهایــی جــای می گیرنــد که بــا مهدویت 
ارتبــاط نزدیــک دارنــد همچــون انــکار و 
شــک درباره وجود حضرت مهدی)عج(، 
ادعــای مهدویت یا اعتقــاد به مهدویت 
نوعــی یا انکار حضرت)عــج( و امثال آن. 
در این کتاب برخی از اینها گونه شناســی 
شده، ریشــه ها و زمینه هایش نیز مورد 
بررسی قرار گرفته است. برخی زمینه های 
لغزش درونی و برخی دیگر بیرونی است. 
بر اساس این تقسیم بندی راهکارهایی 
فرهنگی-معرفتــی،  محــور  ســه  در 

اخاقی-تربیتــی و سیاســی- اجتماعی 
به مخاطبان معرفی می شــود. بسیاری 
و  از تحقیقــات  پــس  کتــاب  از مباحــث 
بررسی ها به صورت کوتاه پردازش شده 
لذا پیشــنهاد می شــود دغدغــه مندان 
حوزه دین و مهدی پژوهان هر یک از این 
موضوعات را دســتمایه مقــاالت علمی 
پژوهشــی و تالیــف پایــان نامه و رســاله 
قــرار دهند تا هم با دقت و عمق بیشــتر 
عرضه شــود و هم بــه بدنه جامعــه راه 
بیابد به ویژه در زمانه ای که به واســطه 
دشمنان عدیده دین و ابزارهای ماهواره 
ای، رسانه ای و فضای مجازی آسیب ها و 

لغزش ها بیشتر شده اند.

 عرصه کتاب و کتابخوانی در این 
چه  تبیین  جهاد  حوزه  در  ویژه  به  باره 

رسالتی دارد و چطور باید آن را ایفا کند؟
ما بایــد قرائت صحیحی از اندیشــه 
بــه  اکتفــا  باشــیم.  داشــته  مهدویــت 
بــه ظهــور، عایــم و  مباحــث مربــوط 
نشــانه های آن مهدویــت را از کاربردی 
بودن بــاز مــی دارد. مهدویت دانشــی 
میــان رشــته ای اســت که می تــوان در 
جامعــه  همچــون  علومــی  بــا  پیونــد 
شناســی، اخــاق، سیاســت و غیره آن 
را کاربــردی کرد به شــرط آنکــه تعریفی 
درســت از این آموزه داشته باشیم، به 
عنوان مثال شــخصا در موضوع سبک 
زندگی و اخاق از این آموزه بهره گرفته 
و نتیجه را در کتابی مستقل آورده اند.

در  کتابخوانی  و  کتاب  عرصه   
نوشتن از مهدویت باید چه ملزوماتی 

را رعایت کند؟
بایــد از مباحث شــعاری پرهیز کنیم، 
دانــش مهدویت تخصصی اســت و به 
علــوم تخصصــی و روش هــای خــاص 
خــود نیاز دارد. بعضــی دغدغه مندان 
مهدویــت  بحــث  وارد  معــارف  ایــن 
می شــوند اما چون به فروعات و پیش 
نیازهــا مجهز نیســتند و از بعد روشــی 
نیــز روش هــای اســتنباط و اســتخراج 
معــارف را نیاموختــه انــد، دســت بــه 
نوشتن از موضوعاتی می زنند که خود 
بــه انحراف و چالــش می انجامد. مقام 
معظم رهبری در سخنان مهدوی خود 

بــر پرداخــت عالمانــه و نــه عامیانه به 
مهدویــت تاکید دارنــد و می فرمایند از 
عرصه های مهم در جهاد تبیین مسئله 
مهدویــت اســت. ورود به ایــن مباحث 
تامیــن پیش نیازهــا و پیش فرض های 
مهــدوی و یادگیری روش هــای صحیح 
از  امــروز  دارد.  ضــرورت  آن  شــناخت 
مصادیــق جهــاد تبییــن مقابلــه علمی 
با حمــات به ظاهر علمی دشــمنان با 
ایــن آموزه اســت تا حقیقــت مهدویت 
و رســالت امــام زمان)عج( به درســتی 
شناسانده شود. اگر در این باره موفق 
عمــل کنیــم، بعــد علمــی بــرای زمینه 
ســازی ظهور در ســطح جهانــی تامین 

می شود.

حجت االسالم 
نصراهلل پور

حجت االسالم 
صالحی

حجت االسالم 
صالحی

تبیین روایات، اعتقاد منتظران را واکسینه می کند

وغین معیار تشخیص مدعیان در

وایی ســال تولد حضرت مهدی)عج( اســت، ایشــان قطعا متولد 255 هجری هســتند، مرحوم   از دیگر تصریحات ر
دوانی در کتابی به منابع اهل ســنت بر این تاریخ تولد اســتناد می کند؛ پنجم محل والدت حضرت حجت)عج( که 
سامرا است، آنها که به علی محمد شیرازی و امثال او پیوستند و جنگیدند، اصال درباره این ویژگی ها نپرسیدند!!
ثر آورده که  این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه تصریح کرد: آیت اهلل العظمی صافی)ره( 54 حدیث را در منتخب اال
وغین است که این احادیث را به خوبی خوانده و یاد  مجموع این اوصاف را بیان می کند، از شگردهای مدعیان در

می گیرند و از آنها به نفع خود سوءاستفاده می کنند.

مولف »لغزش های اعتقادی در عصر غیبت: گونه ها، زمینه ها«؛

ورت دارد نوشتن از لغزش های عصر غیبت ضر
مواجهه با مهدویت باید عالمانه باشد
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11 انتظار وظیفه اصلی منتظران ظهور چیست؟
سپهرغرب، گروه انتظار:  افرادی که در جرگه منتظران ظهور امام مهدی )عج( قرار دارند، قطعًا دارای وظایفی هستند که باید در دوران انتظار انجام دهند. انتظار ظهور حضرت صاحب الزمان )عج( به دو گونه است، یکی انتظار اعتقادی و شعاری و دیگری انتظار عملی و فراهم 

کردن زمینه ظهور آن حضرت. اما آنچه مهم تر و مأموریت اصلی منتظران ظهور است، انتظار عملی و زمینه سازی برای برپایی حکومت عدل جهانی در ظهور حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشریف است.
علی بن محمد از محمد بن علی بن ابراهیم و او از عبداهلل بن صالح نقل می کند که گفت: امام زمان )عج( را در کنار حجراالسود مشاهده کردم که مردم همگی جذب نورانیت وجود او شده بودند، در حالی که ایشان را نمی شناختند چنین مجذوب بودند.

انتظار:  گروه  سپهرغرب، 
موضوع والیت، صرف نظر از اینکه 
یا  )رحمانی  رویکردی  چه  انسان 
باشد،  داشته  عالم  به  شیطانی( 
اعمال  روح  و  جان  مثابه  به 
او  که  آنچه  همه  بنیاد  و  انسان 
در هر حوزه فرهنگی و تمدنی بنا 

می کند، شناخته می شود.
به واقع، همه اعمال و اقوال ُخرد و کان انسان در 
هر عصر و زمان به والیت بازگشــت می کند و شناخت 
آن به منزله شناخت بنیاد هر صورت فرهنگی و تمدنی 
اســت. والیــت، بــه معنی قــرب و دوســتی و ِوالیت به 

معنی سیاست، خواجگی و سرپرستی است.
والیت و قرب و دوستی ولی، هر که باشد، الجرم به 
پذیرش ِوالیت و خواجگی و زعامت آن ولی می انجامد. 

از این رو، َوالیت، باطن ِوالیت است و ِوالیت، ظاهر آن.
غلبــه ِوالیــت طاغوت، نتیجــه َوالیــت وزری و تقرب 
به طاغوت و غلبــه ِوالیت  اهلل، نتیجه پذیرش َوالیت و 

تقرب به ولی  اهلل است.
والیت، جان مایه و روح هر حوزه فرهنگی و تمدنی 
برکشــیده شــده اســت؛ زیرا تنها این انســان است که 
امــکان و اختیار عمل و تغییــر و تصرف کلی در زمین و 
تأسیس بنای فرهنگی و تمدنی را مطابق خاستگاهی 
کــه اتخاذ می کنــد، دارد. او، به هر کــه و به هرچه میل 
کنــد و تقرب بــورزد و َوالیت و محبتش را پذیرا شــود، 

سرپرستی و فرماندهی او را هم می پذیرد.
بدین ســبب اســت کــه می تــوان گفت: هــر حوزه 
فرهنگــی و تمدنــی، نمایانگــر َوالیــت ورزی انســان به 
ولــی ای اســت که به حکم او را گردن نهــاده و ِوالیتش 

را پذیرا گشته است؛
به عبارت دیگر انسان و همه آنچه که در عرصه زمین 
و تاریــخ برمی کشــد، مظهر و محل ظهــور ِوالیت ورزی 
اوست. شناسایی جمله حوزه های فرهنگی و تمدنی، 
در هر عصری، معطوف به شناســایی َولی ای است که 
انســان به آن تقرب جســته و ِوالیت و خواجگی اش را 

گردن نهاده است.
در روایــت زیبایــی رســول خــدا)ص( بــه علــی)ع( 
فرمودنــد: »بــر حقانیــت ســه چیــز، مــن ســوگند یاد 
می کنم؛ تو و جانشــیان بعدی تو، معــرف خدایید که 
خداوند به جز از راه معرفت شما شناخته نمی شود و 
معرف بهشتیانید؛ زیرا به جز کسی که شما را بشناسد 
و شــما او را بشناســید، کســی به بهشــت نمــی رود و 
معرف دوزخیانید؛ زیرا به جز کسی که شما را انکار کند 
و شمایش انکار کنید، کسی به آتش دوزخ نمی افتد.«

اولیــاء اهلل بــه دلیــل والیت و تقرب بــه حق تعالی، 
مظهــر و معــرف حــق تعالــی هســتند و پــس از آنهــا، 
عبادالرحمــان، بــه دلیل والیــت و تقرب بــه اولیاء اهلل، 
َمظهــر و معــرف اهل حق و الجــرم، با پذیــرش والیت 

اولیاء اهلل شایسته بهشت می شوند.
در مقابــل، عباد الشــیطان بــه دلیل تــرک َوالیت و 
تقرب اولیاء اهلل، َمظهر و معرف اهل دوزخ و شایسته 
دوزخند. ماحصل قول و فعل هر گروه، الجرم به دلیل 
نســبتی که با اولیاء اهلل یا اولیاء الشیطان یافته رنگ و 

بوی بهشت یا دوزخ یافته است.
پیش از آنکــه آدمی، در پس پرده مرگ و در قیامت 
کبری بهشــتی یا دوزخی شــود، در عالم دنیــا، خود در 
گستره َوالیت ورزی و تقرب به حقیقت بهشت یا جهنم 
قول و فعل خود را َمظهر بهشــت و دوزخ، در دو وجه 

جزیی و کلی )فرهنگی و تمدنی( می سازد.
ســیر و ســفر در جاده دعوت همه انبیــا و اوصیای 
الهی و کتب آسمانی، دعوت به پذیرش ِوالیت ولی اهلل 
و گردن نهادن به اوامر و نواهی ایشــان اســت؛ اما در 
طول تاریخ، انســان، هماره َوالیــت طاغوت و پذیرش 
سیاست و خواجگی طاغوت را بر َوالیت و ِوالیت اولیای 
الهی ترجیح داده و خود را هر لحظه، به اسفل درکات 

دوزخی نزدیکتر ساخته است.
  معرفت امام و والیت پذیری، دشوارترین امر

حضرت امام صــادق)ع( فرمودند: »گرفتاری مردم 
زیاد اســت، اگــر آنها را دعــوت کنیم، نمی پذیرنــد و اگر 
رها کنیم، جز به وسیله ما هدایت نمی یابند.« انسان، 
مهاجری اســت که در جست وجو و شناسایی حجت و 

ولی حق، به راه می افتد تا از مسیر آن و گردن نهادن به 
والیت و سیاست و خواجگی او در دنیا و آخرت، بهشت 

را تجربه کند.
امــام علــی)ع( می فرمایند: »معرفت و شناســایی 
ما، کاری بسیار صعب و مستعصب )دشوار( است که 
پذیرای آن نیســت، جز مؤمنی کــه خداوند دلش را به 
ایمان آزموده باشــد و نگه دارنده احادیث ما نیســت، 
مگر سینه ها و خردهایی که امانت پذیر و پابرجایند….«
خلقت  در  الهی  کلی  نقشه  جست وجوی  در   

هستی
ایــن پرســش هماره با انســان بــوده که، آیــا نظام 
خلقــت از ابتدا، مبتنی بر طرحی معیــن و با رویکرد به 
مقصدی معلوم بنا شــده است؟ یا آنکه بدون طرحی 
کلی و هدفی غایی آغاز شده و پس از آن و تا به امروز، 
ســیر رخدادها، حوادث و وقایع، سلسله حیات بر کره 

خاک را پیش برده است؟
آیا می توان فرض نمود که از ابتدا، خلقت هســتی 
براساس طرحی معین و رویکرد به مقصد معینی آغاز 
شــده اســت؛ اما پس از گذار از مراحلی، دیگر این سیر 
حــوادث و وقایــع بوده که بــه همه چیز شــکل داده، 
سمت و سوی آن را تعریف کرده و در نهایت، بودن در 

عرصه هستی را ترسیم نموده است؟
فرض ســومی هــم در کار می تــوان وارد کرد: نظام 
خلقــت بر مبنای طرحی معین و با رویکرد به مقصدی 
معلوم، بنا شــده و همچنان نیز مرحله به مرحله و به 
قولی صحنه به صحنه و ســکانس به ســکانس پیش 

می رود.
فــرض اول؛ یعنــی فقــدان هرگونــه طرح، نقشــه 
معلوم و مقصدی نهایی برای خلق هستی، نفی کننده 
ابتنــاء و اســتقرار هســتی بر پایــه علــم و آگاهی خالق 
هســتی اســت؛ در حالی که طــی همه قرون، از ســوی 
علمای مسلمان و دانشمندان غیرمسلمان، تحقیقات 
بسیاری درباره این امر، یعنی پیوستگی غیرقابل تردید 
علم و حکمت خالق هســتی در خلــق، صورت گرفته و 

رسایل بسیاری در این باره منتشر شده است.
 حکمت، پایه خلقت

»قــرآن کریــم« در گفت وگــو از حکمــت خلقــت به 
صراحــت، عبــث و بیهودگــی را نفی و می فرمایــد: »آیا 
گمان کردید که ما شــما را عبث آفریده ایم و به ســوی 
ما باز نمی گردید؟« چنان که حضــرات معصومان)ع( 
نیز خلقت هســتی بر مبنای بیهودگی و فقدان طرحی 

معین را نفی می کنند.
در همین باره، امام حسن مجتبی)ع( می فرمایند: 
»خداوند شما را بیهوده و بدون غرض نیافریده و شما 
را آزاد و رها نکرده است، لحظات آخر عمر هریک، معین 
و ثابت است. نیازمندی ها و روزی هرکس سهمیه بندی 
و تقسیم شده است تا آنکه موقعیت و منزلت شعور و 

درک اشخاص شناخته شود.«
فقــدان علــم و آگاهی ما از حکمــت فعل و خلقت 
حضرت حق، دلیل بر فقدان حکمت و علم نزد خداوند 
و ابتناء و استقرار عالم هستی بر حکمت بر آن نیست؛ 
چنان کــه در صبح گاه آفرینش، آنگاه کــه خداوند اراده 
خلق حضرت آدم)ع( نمود، در اعتراض یا سؤال مائک 

مقرب که خطاب به خداوند گفتند:
»گفتند: آیا کســی را در آن قرار می دهی که فســاد 
کند در زمین و خون ریزی کند، در حالی که ما تسبیح گو 

و حمد کننده توایم و تو را تقدیس می کنیم.«
ی َأْعَلُم مــا الَتْعَلُمون؛  خداوند متعال فرمــود: »ِإّنِ

من چیزی می دانم که شما از آن بی خبرید.«
 دست خداوند بسته نیست

این برداشت، از دریافت یهودیانه ای برمی خیزد که 
خداوند در »قرآن« بدان پاسخ داده است.

»یهود گفتند دســت خدا بســته اســت، دستشان 
بســته باد و از رحمت خدا دور باشــند بــرای این کلمه 
کفــری کــه گفتنــد، بلکــه دســت های خــدا باز اســت. 

می دهد به هر نحوی که بخواهد ….«
از امام صادق)ع( روایت شــده اســت که درباره این 
آیــه »َو قاَلــِت اْلَیُهوُد« فرمودنــد: یهود می گفتند خدا 
غ شــده و دیگــر چیــزی را زیــاد و کــم  از کار خلقــت فــار
نمی کند. پس خداوند جل جاله برای تکذیب ســخن 
آنان فرمود: )غلت ایدیهم …( »دســت های خودشان 

بســته بــاد و به ســبب ســخنی کــه گفتنــد، لعنــت بر 
آنــان بــاد، بلکــه دســت های خدا بــاز اســت و هرگونه 

می خواهد، می بخشد«
آیــا نشــنیده ای کــه خــدای عزوجــل می فرمایــد: 
»خداونــد هرچــه را بخواهــد، محو یا اثبــات می کند و 
ام الکتــاب )اصل کتاب، کتاب مادر یا لوح محفوظ( نزد 
اوســت.« این روایت درباره وقوع بداء، )محو یا اثبات( 

آمده است.
ارســال پی در پی انبیــا و انزال کتب آســمانی، بیان 
احکام و شرایع، فرو فرستادن عذاب بر اقوام عصیانگر، 
وعــده و وعید پــاداش و کیفر در قیامــت کبری و حتی 
وقــوع میلیون هــا واقعه که خارج از اراده انســان ها و 
تدبیرگری آنها حادث می شــود، جملگــی حکایت از آن 
دارند که امور رها نشــده و مطابق طرح معینی، ســیر 
مراتــب خودشــان را طی می کنند و دســت خدا هم بر 

همه امور گشوده است.
 یداهلل فوق ایدیهم

حکایت انســان، حکایت کســی اســت کــه از درون 
اتاقــی در بســته و از روزنــه ای کوچک، به فضــای فراخ 
بیرون می نگرد. چنین شــخصی قادر به کشــف ارتباط 
ناگزیر همه اجزاء و همه صحنه فراخ بیرونی نیست و 
هریــک از وقایع و موجودات را بریده و بی ارتباط با هم 

ماحظه کرده و درباره اش تحلیل می کند.
از وجهی دیگــر، وقتی در آیات متعــدد می فرماید: 
»… یــداهلل فوق ایدیهم؛ دســت )قدرت( خداوند فوق 
همه دست هاست.« و »اوست که بر بندگانش قاهر و 
غالب است و اوست حکیم آگاه.« آیات، پرده از اقتدار و 
توانایی فوق تصور خالقی برمی دارد که دارای عظمت 

و شکوه بی انتها و مطلق است.
ایــن قهــر و غلبه، شــامل کلیــه امور کلــی و جزیی 
می شــود تا آنجا که فرمــود: »کلیدها یــا گنجینه های 
غیب و نهان نزد خداســت و اوست که از همه آنچه در 
خشکی و دریاست، آگاهی دارد و می داند کدامین برگ 
از کدامین شاخه فرو می افتد و او می داند اگر دانه ای 
بر زمین افشانده شود و در دل خاک نهان شود و هیچ 
خشــک و تری نیســت، اال آنکه در کتــاب مبین خداوند 
ثبت است.« باید پرســید، کدامین دست برتر از دست 
خداونــد، می توانــد وارد شــده و خلقت و هســتی را از 
مســیر اولیــه کــه خداوند مطابــق حکمــت، طراحی و 
تقدیــر کرده اســت، خارج نمایــد؟ از زمان خلــق اولیه 
هستی تا بعثت نبی اکرم)ص( و انزال »قرآن« که حاوی 
جمله نکات یاد شــده و تأییدات مــورد نیاز برای اثبات 
غلبــه خداوند و تداوم این غلبه، بــرای هدایت امور در 
مســیر موردنظر اســت، چند هزار سال می گذرد؟ طی 
همــه قــرون و هزاره ها، حتی برای لحظه ای، ســکان از 
»یداهلل« که »فوق ایدیهم« اســت، خارج نشــده و در 

همان مسیر مقدر، در حال پیش روی است.
 هدایت ضروری خلقت حکیمانه

قــدرت و اختیــار وســیع دو طایفه مهــم و مؤثر در 
میان موجودات، یعنی جن و انس، اگرچه باعث دخل 
و تصرفات بسیاری، خاف خواست و حکمت خداوند، 
در زمیــن و در امــور جزیی شــده، اما این حــد از تغییر 
و تصــرف بــه هیچ وجه ناظــر بر تغییر و تصــرف در کل 
منظومه هستی و تغییر جهت کلی از مسیر مقدر شده 

توسط خالق حکیم نیست.
برآیند نهایی، به دلیل غالب بودن قدرت خداوند و 
منحصر نبودن توانایی و میدان عمل در دست جن و 
انس، به ســوی اراده و مشیت آن خالق علیم و حکیم 

و تقدیر سیر می کند.
وقتــی از صــراط )به معنی راه( و هدایت ســخن به 
میــان می آیــد، الزامًا مبــدأ و مقصدی هــم در کار وارد 
می شــود. نمی تــوان از مبدأ و مقصد گفت، امــا از راه 
و نقشــه راهنمــا نگفت یا بر عکــس. در تمامی قرآن از 
صــراط، هدایت، مقصد، مبدأ و حتی نقشــه و بلد راه، 

سخن به میان آمده است.
پرواضح اســت که مخلوق، به دلیل عدم اشــراف و 
احاطــه بر خالق قــادر، به درک منظور خالق از خلقت و 
مقصد و ماوایی که در امر خلقت، لحاظ کرده و مسیری 
که از آن باید بگذرد، نخواهد بود. این امر محال است 
و به آن می ماند که تصویری نقاشی شده قادر به درک 

انگیزه یا منظور نقاش خود باشد.
 هدایت و حکمت خداوند

وقتی فرعون از حضرت موسی)ع( می پرسد: خدای 
شما کیســت؟ حضرت می فرماید: »پروردگار ما کسی 
اســت که به هر موجودی، آنچه را که الزمه آفرینش او 
بود، عطا کــرده و او را به مقصد ویژه ای هدایت کرد.« 
در عبارت آســمانی ُثّمَ َهدی، وجود ملزومات هدایت، 

یعنی نقشه راه، بلد و عقل، مستتر و در تقدیر است.
تردیــدی نباید کــرد که ایــن هدایت، مســتمرًا و در 
طول حیات مخلوقات جاری بوده و الزامًا، ملزوماتش 
نیز، یعنی قوه عاقله )در جن و انس(، بلد راه و نقشــه 
مسیر نیز موجود و جاری است؛ زیرا، از محاالت عقلی 
اســت و از حکمت و عدالت خداوندی نیز به دور است 
که طریق هدایت و ملزوماتش در دوره ای برای عده ای 
از مــردم مهیــا باشــد و در دوره ای دیگــر، ایــن نعمت 
منقطع شــود. به همان صورت که امر سؤال و جواب 
محتوم و عام قبر و قیامت برای کل انسان ها و اجنه در 
تمامی مراحل خلقت، از روز نخست تا روز قیامت اتفاق 
می افتد، شرط عقل و پسند اهل حکمت است که برای 
همگان امکان هدایت موجود باشد وگرنه نمی توان 
کســی را بازخواســت کرد و درباره امری از او پرسید که 
برایش هیچ مجال و امکانی برای تشخیص و انتخاب 

وجود نداشته باشد.
هدایــت هر موجــودی، مناســب خلقت، وســعت 
وجودی و اســتعداد اوســت؛ چنان کــه هدایت نباتات 
و حیوانات به واســطه هدایت الهامی و فطری صورت 
می گیــرد و درباره انســان، عاوه بــر آن هدایت فطری، 
هدایــت تکوینــی و تشــریعی نیــز مقــرر شــده اســت. 
ایــن هدایت به دلیــل وجود اختیار، حرکــت اختیاری و 
مأموریت مقدر شــده برای انسان و جن، به آنها ارزانی 
داشــته شــده اســت؛ چنان که فرموده اســت: »و قرار 

دادیم بــرای آنان، امامانی که هدایــت می کنند به امر 
ما.«

 رهنما و بلد در طی طریق
ایــن مطلب مــورد پذیرش عقل اســت که مخلوق 
نابلد، برای سیر در مسیری که خالق آن را ترسیم کرده 
و او را به سوی مقصد غایی می خواند، الزامًا، به بلدی 
و راهنمایی نیازمند اســت که او را دستگیری و هدایت 
کنــد و در همــان حــال، آن رهنما، تمامــی حکمت آن 
خالق را بداند و مشــرف بر مســیر بوده و مقصد غایی 

را به خوبی بشناسد.
از مطالعه آیات معلوم می شــود که این گمارده یا 
بلد خداوند که جامه هدایتگری بر تن کرده، ناگزیر باید 

حائز شرایط زیر باشد:
1. صاحــب مقام عصمت باشــد از ســهو و نســیان 
و خطــا تــا خلق تابع و پیرو را در جــاده ضالت یا باتاق 

شبهات گرفتار نیاورد.
2. صاحــب مقام صبر باشــد. در »ســوره ســجده« 

درباره صبر امام هدایت گر آمده است:
»و چــون شــکیبایی کردنــد و بــه آیــات مــا یقیــن 
داشتند، آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما 

)مردم را( هدایت می کردند.«
3. صاحــب مقــام یقیــن باشــد؛ چنان کــه در آیــه 
یادشــده، آمــد. یقین، درجــه بلندی از کشــف باطن و 
حقایق جهان اســت و نوعی آگاهــی یقینی از اعمال و 

آنچه در دل های مردم می گذرد.
4. صاحب اذن هدایت گری باشد. ائمه)ع(، وظیفه 
هدایــت جامعــه به ســوی اهــداف و مقاصــد الهی را 
دارند. این وظیفه الزامًا باید از ســوی خالق هســتی و 

آگاه به مسیر و مقصد، به آنان اعطا شده باشد؛
5. صاحب مقام واســطگی فیض الهی باشد. امام 
بر حق، واسطه فیض الهی در امور مختلف برای مردم 
اســت. در غیر این صورت، بشــر پی بــه گوهر مقصود 
نمی بــرد؛ بلکــه در اولیــن گام بــه مغــاک ضالــت نیــز 

درمی غلتد.
از مجموع مطالب، برداشت می شود که فرض یله 
و رها شدن زنجیره »خلقت و هدایت« و سپرده شدن 
امور به دست تندباد حوادث و هواجس محال عقلی 
اســت و ایــن واقعه، مغایر با شــأن خالق حکیــم و در 
جهــت مخالف با حکمت حضرت خداوندی در طراحی 
خلقت هستی و هدایت و حراست آفریده هایش از آن 

است.
انبیا و رسل در طول   والیت، هدف مشترک 

قرون
شاید این سؤال در وقت تأمل درباره هستی متبادر 
بــه ذهن شــود کــه: چه اصراری اســت که مــا قائل به 
مقصدی و مطلوبی، غیر از همان امر عمومی هدایت، 

به معنی خاصی از ضالت باشیم؟
آیا هریک از انبیا و رســل، در گســتره وسیع یکصد و 
بیست و چهار هزار نفر، مستقل از هم و در عرض هم، 
مجمــوع هــزاران هزار جریــان مذهبی را بــرای هدایت 
اقــوام و ملــل تأســیس کرده انــد یــا آنکــه، مجموعه 
جریانــات الهــی در طــول هــم، رشــته ای واحــد، امــا 
طوالنی ای را باعث شــده و تا به آخرین رســول، یعنی 

حضرت ختمی مرتبت)ص( پیش رفته اند؟
به زبان دیگــر؛ آیا اینان، حلقه هایی منفک و منفرد 
بودند که مستقل از هم عمل کردند و جملگی تنها در 
مفهوم کلی و عمومی کسب هدایت مشترک بودند یا 
آنکه زنجیره ای بلندند که از ابتدا تا انتها، مسیر اکمالی 
را طــی کرده انــد؟ و هریــک به رغــم داشــتن مطلوبــی 
مخصوص خود، مرتبه ای از مطلوب بزرگ و نهایی را به 

نمایش گذاردند؟
ادیان توحیدی، در امتداد رشــته ای بلند و در طول 
هــم از حضــرت آدم)ع( تا حضرت خاتم)ص(، مســتقر 
شده اند و هریک از ادیان، در مقایسه با پیش از خود، 
از حیث مفاهیم و مندرجات کتب و احکام، رتبه واالتری 

را حائز بوده اند.
عوامــل متعــددی، همچــون تحــول حوزه هــای 
فرهنگــی و تمدنــی اقــوام، پیچیده شــدن معامات 
و مناســبات در گــذر ایام و ســرانجام، انحــراف اقوام و 
تحریف ادیان موجب بوده تا انبیای جدید و کتب دیگری 
از ســوی خداونــد حکیم نازل شــود تا مجــال هدایت 
اقوام و امم و پاسخ گویی به نیازها و پرسش ها فراهم 
آید. به جز اینها، پیچیده و چندوجهی شدن دسیسه ها 
و توطئه های ابلیس و جنودش، علیه ادیان و انســان 
نیز ضرورتًا باعث تجهیز انبیا به مجموعه ای از آموزه ها 
و تعالیم بازدارنده و مصونیت بخش بوده است تا آنکه 
سرانجام، دین کامل جهانی حضرت خاتم االنبیاء)ص( 

ارائه شد؛
چنان کــه قــرآن کریم خطاب به رســول خــدا)ص( 
می فرمایــد: »امروز دین شــما را کامــل کردم و نعمت 
خود را بر شــما تمام کردم و اســام را بــه عنوان آیین 

شما برگزیدم.«
 قرآن و طی مراتب کمالی

حضــرت علی بــن موســی الرضا)ع(، در پاســخ بــه 
درخواســت مأمــون و مطالبه او از حضــرت برای بیان 
کلیاتــی از احــکام اســامی، نامه ای نگاشــته و ضمن 
بیــان چارچــوب نظــام اعتقــادی اســام می فرمایند: 
»… ایــن کتــاب قــرآن دربردارنــده همه کتب آســمانی 
اســت و آن از آغاز تا انجامش حق و درســت اســت …« 
حضــرت امیرالمؤمنین)ع(، در نهج الباغه، متذکر این 
معنا می شوند که با بعثت رســول مکرم)ص( و نزول 
»قرآن«، بشــارت الهی، در مســیر سلسله انبیا در بیان 

احکام و انذار، به سرمنزل نهایی خود راه یافت.
این فرض، بی شــباهت به نظریه طی مراتب کمالی 
از صفر تا صد نیست. اما این مسیر نه در صورت حیات 
مادی و ســیر در عالم ظاهر، بلکه ناظر به سیر اکمالی 
در سیرت و حقیقت حیات و به عبارتی، همان هدایت 

است.
 قرب بیشتر، والیت بیشتر

هــدف از هدایــت در مکتــب انبیــا، قرب نســبت به 
پــروردگار، کســب صفــات کمالــی و متصف شــدن به 

صفــت الهی بــوده و منظــور انبیا برکشــیدن مردم به 
مراتب عالی از طریق عمل به شریعت و متخلق شدن 

به اخاق الهی است.
حــال، اگر رابطه میان حــق و خلق را از باال به پایین، 
یعنــی از حق به خلق در نظر آوریــم، قرب تمام حاصل 
اســت؛ چنان کــه فرمــود: »مــن از رگ گــردن به شــما 
نزدیکترم.« حق تعالی به احاطه وجودی اش، بر همه 
چیــز علم داشــته و بر همــه امور جزیــی و کلی احاطه 

دارد؛ چنان که فرمود:
»هرجا باشید، او همراه شماست.« یا آنکه فرمود: 

»به هر سو رو کنید، وجه اهلل آنجاست.«
حق بر غیر خود )ماسوی اهلل( مشرف و بر جملگی 
آفریده ها احاطــه دارد و هیچ چیز از او دور و از دیدش 
پنهان نیســت؛ امــا آنچه در اینجــا مورد توجه اســت، 
رابطــه حق و خلــق از پایین به باال اســت؛ یعنی رابطه 
انســان با حق تعالی و میزان قرب و ُبعد او نســبت به 

پروردگارش مورد توجه است.
بنابراین، اگر انســان خود را به حــق نزدیک کند، به 
هر میزان که این قرب و نزدیکی تحقق یافته باشد، به 
همان میزان او از والیت برخوردار شده است و خداوند 

متولی امور او می شود.
 وال و ِوال

والء، َوالیــت، ولی، مولــی، اولی و امثال اینها، همه 
از ماده ولی اشتقاق یافته اند. معنی اصلی این کلمه، 
چنان کــه راغــب اصفهانی در »مفــردات قــرآن« آورده 
است، به معنی قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگرست؛ 
به نحوی که فاصله ای در کار نباشــد، یعنی اگر دو چیز 
آن چنــان بــه هم متصل باشــند که هیچ چیــز دیگر در 

میان آنها نباشد، ماده ولی استعمال می شود.
بــه همین ترتیــب، این کلمه درباره قــرب و نزدیکی 
بــه کار رفته اســت، اعم از قرب مکانــی یا قرب معنوی 
و به همین مناســبت، در مورد دوستی، یاری، تصدی 
امر، تسلط و معانی دیگر از این قبیل، استعمال شده 
است؛ زیرا در همه اینها، نوعی اتصال و بشارت وجود 

دارد.
عبد صالــح خداوند، با طی مراتب و مؤدب شــدن 
به ادب حق، به خداوند تقرب می جوید و بدین ترتیب؛ 
خــود را در قلعــه امــن الهــی وارد می ســازد؛ چنان که 
حضرت علی بن موســی الرضا)ع( »توحید« را به مثابه 
قلعــه ای معرفــی می کنند کــه واردشــونده بــه آن، از 
عذاب مصــون می مانــد: »کلمه الالــه االاهلل کلمه ای 
اســت اگر کســی داخــل آن قلعه شــود، از عــذاب من 
در امــان می مانــد.« از همین طریق، اولیــا، مقربان و 
ســاکنان این قلعه، از هرگونه ترس و ناراحتی در امان 
می ماننــد و حزنی و خوفی برای آنان نیســت. »همانا 
بــرای اولیــای خداونــد، خــوف و اندوهی نیســت.« در 
این صورت؛ برعهده انســان است که خود را به والیت 
و قرب برســاند. ورود به جغرافیای والیت اولیای الهی، 

ورود به حصن حصین و امین از عذاب است.
 راه مجذوبان سالک

در بینش توحیدی و اندیشه عرفانی، تحقق قرب به 
حق، یک هدف است و همه تاش های انبیا، مصروف 
ایجــاد زمینه تقــرب الی اهلل از طریق ترک ماســوی اهلل 

است. در این مسیر، دو راه وجود دارد؛
 مجذوبان سالک و سالکان مجذوب

راه مجذوبــان ســالک؛ یــن راه بــه شــکل جذبــه و 
عنایت الهی و بدون هیچ گونه زحمتی محقق می شود 
که از آن، به »تدنی )نزدیک شــدن(« تعبیر می نمایند. 
در ایــن قســم از تقــرب، بحثی از طــی مراتــب و منازل 
مطرح نمی باشــد. چنین شخصی، بدون هیچ تاشی 
بر اســماء و صفــات الهی و حقایق و اســرار نظام عالم 
دسترســی پیــدا نمــوده و مشــمول عنایــت حضــرت 
حق گشــته و اســم شــریف »الولــی« را در خــود پیاده 

می نماید.
اینان همان مجذوبان سالکند که با چشم و گوش 
بــاز، به ســیر در عوالــم می پردازند و به تعبیــری دیگر، 
وصول به حق، ابتدای ســیر ایشان است و لذا به سفر 
دوم که همان ســفر با حق در حق باشــد، می پردازند. 
انبیــای عظــام و ائمه معصومــان)ع( به ایــن مقام از 
تقرب دســت یافته اند؛ بنابراین ایشان از اول، عارف به 

حقایق می باشند.
یکــی از ثمــرات قــرب به حــق، علم اســت و به نحو 
خاص، این علم برای اولیای خاص )مجذوبان سالک( 
حاضر و مهیا است. اینکه می بینیم انبیا و اولیای خاص 
الهــی، علــم و آگاهی شــان متوقــف بــر گــذار از فرآیند 
طبیعــی و طــی مراتــب تحصیلــی متعــارف، همچون 
ســایرین نیســت؛ یعنی آنها به جذبــه ای، به حق نایل 
می شوند و حق نیز اسرار خویش را به شکل دفعی و 

یکباره به آنها اعطا می کند.
 سیر محبوبی و سیر محبی

تعبیری عرفا درباره مســیرهای قرب دارند، تقسیم 
دوگانه سیر است به سیر محبوبی و سیر محبی. سیر 
محبوبی، همان راه مجذوبان سالک است. در این نوع 
سیر، جذبه مطرح است، بنابراین حصول آن به شکل 
عبادت و ســیر و ســلوک نخواهد بود؛ بلکه سرشاخه 
اصلی آن را باید در حب ازلی، قبل از خلقت جست وجو 
کرد و چون حب یاد شده قبل از دنیا و در خلقت نوری 
و روحی قبل از حضور و خلق کالبد جسمانی در زمین 

است؛
بنابراین والیت مســافران فوق، به شــکل هبه ای 
و اعطایــی خواهــد بــود. چنیــن والیتی نه کســبی و 
نه متوقف به چیزی اســت؛ بلکــه والیتی ازلی، ذاتی، 
موهبــی و الهــی اســت کــه حــق تعالــی به بنــدگان 
شایســته خــود اضافــه می نمایــد؛ مثــل مقامی که 
بــرای حضرت خاتــم االنبیا)ص( حاصل اســت. »من 
ولــی خــدا بــودم در آن وقتی کــه آدم)ع( بیــن آب و 

خاک بود.«
در عیــن حال، نباید فرامــوش کرد که اهتمام ائمه 
و انبیا: به مســئله ســلوک، به مراتب بیشتر از سایرین 
خواهد بــود؛ زیرا طلــب درونی آنها اقتضــا می کند که 

همواره در سیر باشند …

 راه سالک مجذوب
در بینش توحیدی و اندیشه عرفانی، تحقق قرب به 
حق، یک هدف است و همه تاش های انبیا، مصروف 
ایجــاد زمینه تقــرب الی اهلل از طریق ترک ماســوی اهلل 
است. در این مســیر، دو راه وجود دارد؛ در این مرحله 
برخاف راه سابق، دیگر سالک با جذبه دفعی به قرب 
حــق بــار پیدا نمی کند؛ بلکــه باید با تاش و کوشــش 
فــراوان و عبــور از کتل های صعب العبور، مســیرهای 

پیش رو را برای خود هموار سازد.
در حقیقت، ســالک با اســتعانت الهی، بــا ریاضت و 
مجاهــده، نزدیکی به حق را به دســت می آورد. عرفا از 
این طریق، به ترقی یاد می کنند و تعبیر دیگر آن، سیر 
محبی است؛ چنان که ولی در مقام محبی باشد، باید 
متصف به صفات الهی و متخلق به اخاق الهی شود تا 

اسم الولی بر او صادق باشد.
 سیر اکمالی اهل بیت )ع(

نکتــه ای که در مورد ائمه)ع( بایــد مورد توجه قرار 
گیــرد، آن اســت که حضرات معصومان)ع( سیرشــان 
بــا چشــم و گوش بــاز انجام می شــود. بــه دلیل آنکه 
ائمــه)ع( مجــذوب ســالکند و بــه جذبــه ای، حقانــی 
شده اند، سیر بعدی ایشان نیز سیری توأم با شناخت 

و معرفت خواهد بود؛
کامل تریــن  معصومــان)ع(  عبــادت  بنابرایــن 
عبادت هاســت؛ زیرا عبــادت فوق، به همــراه معرفت 
تام، تحقق یافته است و هرچه علم و معرفت افزون تر 
باشــد، تحقق عبادت واقعی نیز میسرتر خواهد بود؛ 
ایشان حق را به عبادتی که در شأن حضرت حق است، 

می ستایند.
به همین سبب است که می بینیم در کتاب »الحجه 
کافــی« بیــش از همــه، بــه علم ائمــه)ع( تکیه شــده 
اســت تا جایی که در منابع روایی، از وجود مبارکشــان 
به خزینه های علم خدا یاد شــده اســت: خــزان العلم 
علی بــن  امــام  دربــاره  اهلل)ص(  رســول  حضــرت  یــا 

ابی طالب)ع( فرمودند:
»اعطا فرمود خداوند تبارک و تعالی به من پنج چیز 
را و بــه علی نیز پنج چیز را عطا فرمود. به من عطا کرد 

جوامع کلمه ها را به علی عطا فرمود همه علم را.«
بی تردیــد علم بــه حقیقت هســتی، هرچه بیشــتر 
باشــد، عبودیت و بندگی زالل تری را به همراه خواهد 

داشت.
 کدام راه، کدام سیر؟

راه مجذوبان سالک برای تحقق قرب الی اهلل و قیام 
عبــد به حق و تجربه مراتبی عالــی از والیت، عمومیت 
ندارد و البته اگر بنا بود خداوند این امر را درباره جمیع 
انسان ها محقق ســازد، دیگر موضوع اختیار و ابتای 
انســان ها، اتمــام حجــت بــر بنــدگان و آزمــون صالح 
و طالــح و حتــی تشــخیص عــادل از ظالــم، از حیثیت 
خود تهی می شــد و جملگی انســان ها بدون داشتن 
اســتحقاق و رجحــان یکی بــر دیگری، در عــرض هم و 
بدون ابتا و امتحان برکشیده می شدند و…. این عمل 
به دور از حکمت و عدالت خداوند و هدف اولیه خلقت 
اســت. در این وقت، موضوع کیفر و پاداش اعمال نیز 

لوث شده و جایگاه و معنی خود را از دست می داد؛
البتــه این ســخن بــه معنــی فراهم نبــودن طریق 
و زمینه هــا بــرای ســیر و ترقی محب نیســت؛ چنان که 
خداونــد، با اعزام انبیا و انزال کتب و اســتعانت دائمی 
و بســط رحمانیت عام و شــامل برای جملگــی مردم، 
زمینه های طی طریق و تجربه مراتب برای قرب به حق 

را فراهم آورده است.
بــه عبــارت دیگــر، دیگران نیز بــه نحــوی واجد این 
امکان شده اند تا به مدد همه امکان و زمینه ها و البته 
تحت اشــراف و والیــت انبیا و اوصیــا، از درکات ظلمت 

خارج شده و مراتب و درجات نورانیت را تجربه کنند.
بدیــن ترتیــب، رســوالن حق، به واســطه داشــتن 
والیــت، امت ها را به ســوی حق ســوق داده، بین آنها 
به عدالت رفتار کرده و با ارشــاد و انــذار، آنان را در طی 
طریق مساعدت کردند و البته، ماک قبول و رد والیت 
مردم، قرب و نزدیکی آنها به انبیا و اوصیا از طریق عمل 

به شرایع و متخلق شدن به اخاق الهی بود.
 یک قدم تا خدا

والیــت، اســم مصــدر و در لغــت، به معنــی قرابت 
و نزدیکــی اســت. معنــای اصلــی والیــت، قــرار گرفتن 
چیزی در کنار چیز دیگر است؛ به گونه ای که فاصله ای 
میان آنها نباشــد. خداوند در حدیث شــریف قدســی 
می فرماید: »بنده، قدم به قدم به من نزدیک می شود 
بــا نوافــل، تا آنجــا که مورد محّبــت و عنایت مــن قرار 
می گیرد، به آن مرحله که رسید، گوش او می شوم که 
با آن می شنود و چشم او می شوم که با آن می بیند و 

منم دست او که دراز می شود.«
این ســخن به معنــی تمجید و تقدیس چشــم و 
گوش و دســت و ســایر جوارح مؤمن مقّرب نیست، 
اعضــا و جــوارح مؤمــن، به نســبت قربت بــه صفات 
حائــز  انســانی،  صفــات  و  افعــال  در  فنــا  و  کمالــی 
توانایی هایــی مافــوق آنچه برای عموم انســان ها در 
شــرایط معمولــی وضــع شــده، می گردد. بــه عبارت 
دیگــر، حّد و اندازة تصّرف اعضا ارتقا می یابد و مجال 
تصــّرف مافــوق تصــّور پیدا می کنــد. نزد اهــل لغت، 
والیــت از ولــی گرفته شــده و به معنای قرب اســت و 
در اصطاح به کسی که از موهبت قرب حق بهره مند 

است، ولی گفته می شود.
والیــت  معنــی  در  الغیــب  مفاتیــح  نویســندة 
می نویسد: والیت به مفهوم خاص آن، عبارت از مرتبه 
فنای در حّق تعالی اســت؛زیرا کسی که به مقام فنای 
ذاتی، صفاتی و افعالی رســیده باشد و فانی فی اهلل و 
متعّلق به اســماء و صفات حّق تعالی باشد، ولی اهلل 
خوانده می شود و والیت، گاهی به عنوان یک موهبت 
الهی نصیب کســی می شــود و گاهی در پــی ریاضت و 
مجاهدت هــای فــراوان برای برخی ســالکان راســتین 
حاصــل می گردد. چنان که در حدیث شــریف قدســی 
آمد، شرط والیت، تطهیر جسم و جان )نفس( از صفات 

رذیله و پست نفسانی است.

والیت ولــــــی اهلل

شفیعی 
سروستانی
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یک گاوداری را سایت هسته ای 
اعالم می کنند!

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
یا  قطعنامه  صدور  کردیم  اعالم  بارها 
شورای  در  قطعنامه  از  ابزاری  استفاده 
دنبال  به  نتایجی  نمی تواند  حکام 

داشته باشد.
محمــد اســامی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
برنامــه توســعه صنعــت هســته ای ایــران در چارچــوب 
پادمان جامع اســت و این حق قانونی ماست و مطابق 
پیــش  را  خــود  توســعه ای  طرح هــای  آژانــس  قوانیــن 
می بریــم، افــزود: مــا این برنامــه را با وجــود تحریم های 

بیست ساله پیش می بریم.
وی  بــا بیان اینکــه در مذاکــرات برجامــی جمع بندی 
ایــن بود کــه مطالعات ادعایــی در قالب پــی ام دی کنار 
نهایــی  اســناد  و  مذاکــرات  در  گفــت:  شــود،  گذاشــته 
نوشــتند که شــواهدی که نشــان دهد ایران انحرافی از 
برنامه صلح آمیز داشــته اســت، وجود نــدارد. از این رو، 

طرح دوباره این مباحث جایگاهی ندارد.
ایــران  کــرد:  اظهــار  اتمــی  انــرژی  ســازمان  رئیــس 
می خواهد به این رفتار با اســتاندارد دوگانه پایان دهد. 
مــا در چارچــوب قانون راهبردی ظرفیت هســته ای مان 
را پیــش می بریم و بارهــا هم گفتیم صــدور قطعنامه یا 
اســتفاده ابزاری از قطعنامه در شورای حکام نمی تواند 

نتایجی به دنبال داشته باشد.
حتمــا  قطعنامــه ای  هــر  کــرد:  تاکیــد  اســامی 
عکس العملــی دارد و پیش تــر و از آنجایــی کــه در ایــن 
قطعنامــه بــاز بــه مســایلی پرداختــه شــده که اساســا 
موضوعیــت ندارد و قبا حل  و فصل شــده، اعام کرده 
بودیم اگر قطعنامه ای صادر شــود به آن واکنش نشان 
می دهیــم، از ایــن روز بــا حضور بازرســان آژانــس برخی 
اقدامــات هســته ای انجــام شــد از جملــه گازدهــی بــه 
زنجیره هــای جدید در نطنز و شــروع تولیــد اورانیوم 60 

درصد در فردو.
وی  اعــام کرد کــه تولید اورانیــوم 60 درصد در فردو 
-IR( برای اولین بار و با همان ماشــین های نسل جدید

6( انجام می شود.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما همواره گفته ایم 
که با آژانس برای رفع ابهامات همکاری کرده و می کنیم. 
ما انتظار نداریم یک بخشی از آنچه در سند 2015 برجام 
که یک بسته جامع و ماک عمل است به فراخور مطرح 

شده و کاری موازی دوباره شکل گیرد. 
مــا همه مســایل مان را با آنها در ســند 2015 تعیین 
را  اراده الزم  اگــر طرف هــای مقابــل  و  کردیــم  تکلیــف 
داشــته باشــند و ایــن منطــق را بپذیرنــد کــه بــه ســند 
2015 برگردنــد، ما هــم آماده تعامل و همــکاری با آنها 

هستیم.
معاون رئیس جمهور درباره ادامه مذاکرات با آژانس 
در شرایط فعلی و موضوع سفر بازرسان به تهران گفت: 
ما اعام کردیم آقای گروســی اگر می خواهند می توانند 

به ایران بیایند. 
همچنیــن دربــاره مذاکرات با آژانــس گفته بودیم که 
بــه موارد ادعایی و ســواالت، پاســخ داده شــده اســت 
امــا اینکه آژانس قانع نشــده و به دنبــال آن ماحظاتی 
از ســوی ســه کشــور اروپایی و آمریکا شــکل گرفــت تا از 
این مســاله به عنوان اهرم فشار استفاده کنند، درست 
نیست. این مســایل قبا نیز در قالب پی ام دی در 2015 
مطرح شــده بود که در آن زمان پاسخ الزم به آنها داده 

شده است.
اســامی خاطرنشان کرد: کشــورهای غربی نباید از 
آژانس به عنوان ابزار سیاســی اســتفاده کنند، باید از 
این شــیوه ها برای تحت فشــار قرار دادن ایران دست 
بردارنــد. ایــران همــواره بــا آژانــس همکاری و حســن 
نیت داشــته اســت، درحالی که ایــن همکاری ها دیده 
نشــد. آمریــکا از برجام خارج شــد و ایــران باقی ماند، 
این اقدام و تصمیم ایران برای اعتمادســازی و حسن 

بود. نیت 
وی تاکیــد کرد که مــا نمی توانیم بپذیریــم آنها بیایند 
بگوینــد ایــران "ســایت اعــام نشــده" دارد. جایــی کــه 
گاوداری اســت و آهن قراضه در آن می فروشــند، چطور 
می تواند ســایت هســته ای باشــد؟ چــرا مــوارد اتهامی 
کــه تولیدکننــده آنهــا یــک جریان تروریســتی اســت و در 
کشــور ما اقــدام به ترور دانشــمندان ما کــرده و انفجار 
و خرابــکاری هســته ای انجــام داده و با صــدای بلند هم 
می گویــد، من ایــن کار را کــردم، اینقدر راحــت می تواند 

اتهام ناروای خود را پیش ببرد؟

ایران و جهان

اسالمی

شنیدن  برای  دولت  کرد:  اظهار  جمهور  رئیس  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت 
دارد. اغتشاش هم مانع گفتگو و هم مانع هر نوع توسعه یافتگی است و مردم 

انتظار دارند با آن برخورد قاطع شود.
سید ابراهیم رئیسی با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای بسیجی، 
روحیــه بســیجی را برخورداری از اخــاص، تدبیر، عقانیت، انگیــزه، روحیه خدمت و 
مقاومت و اتکا به خداوند در برابر شــدائد، مشــکات و موانع دانســت و بر حفظ و 

ارتقای روحیه انقابی و بسیجی در همکاران دولت تاکید کرد.
وی گفــت: بســیج حرکــت ســازمان یافته، منظم و با اندیشــه و انگیــزه انقابی و 
عمل صالح برای پیشــبرد اهداف انقاب و گره گشــایی از زندگی مردم است و دولت 

باید در تمام عرصه های خدمت بسیجی عمل کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز که دشــمن به صورت هدفمند به جنگ ترکیبی 
بــا داشــته های انقاب اســامی آمــده و نشــاط، امید و اعتمــاد جامعه و ســرمایه 
اجتماعــی مــا را هــدف گرفتــه، راه مقابلــه بــا شــیطنت ها، فتنه هــا و توطئه های او 

پرهیز از هر گونه تاخیر در انجام امور مربوط به رفاه و آســایش مردم و کار و تاش 
مضاعف برای حل مشکات است.

»لــزوم حرکت مســئله محور دســتگاه های اجرایــی« و »تامین نیازهــای مردم به 
ویژه توجه به معیشت آنها« از دیگر تاکیدات رئیسی به همکاران دولت بود.

رئیــس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش ناامنی را خط قرمز دولت دانســت 
و گفــت: امنیــت و آرامــش زیربنای رشــد و پیشــرفت کشــور و فعالیت هــای علمی، 
اقتصادی و کســب و کارهای مردم اســت که دستگاه های مسئول باید به آن توجه 

ویژه داشته باشند.
رئیســی افــزود: دولــت برای شــنیدن حــرف معتــرض و مخالف گوش شــنوا 
دارد، امــا اعتــراض بــا آشــوب و اغتشــاش تفــاوت دارد. اغتشــاش هــم مانــع 
گفتگــو و هــم مانــع هر نوع توســعه یافتگی اســت و مــردم انتظــار دارند با آن 

شود. قاطع  برخورد 
رئیس جمهور با اشاره به دست های پنهان برای اخال در بازار ارز، از دستگاه های 

مرتبط خواست تدابیر اتخاذ شده در این زمینه را با سرعت و دقت اجرایی کنند.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
و  معدن  صنعت،  وزیر  جهان: 
یورو  میلیارد  یک  گفت:  تجارت 
خودرو  واردات  برای  منابع 
تمام  االن  و  شده  پیش بینی 
ثبت  و  فراهم  زیرساخت ها 
از طرف دولت هیچ  آغاز شده است و  سفارش 

مانعی در این زمینه وجود ندارد.
بــه گســترش  بــا اشــاره  رضــا فاطمی امیــن 
روابــط میان ایــران و باروس اظهار کــرد: اولین 
زیرســاخت  در روابــط میــان دو کشــور موضوع 
انتقــال پول اســت که در ســفر چنــد هفته قبل 
وزیــر خارجــه بــاروس بــه ایــران تفاهم نامه ای 
امضاء شــد. همچنین خط اعتباری صد میلیون 
دالری برای کشــور باروس تخصیص داده شــد 
که فعاالن اقتصادی باروس می توانند از ایران 
به کشــور خود کاال ببرند و صادرات ما را تشویق 
و ترغیــب می کنــد. عــاوه بر ایــن تهاتــر بین دو 

کشور را توسعه می دهیم.
وی افزود: زیرســاخت دوم در زمینه مســایل 
کشــورهای  جــزو  بــاروس  کــه  اســت  گمرکــی 
اوراسیاســت و ما هــم فعًال در تجــارت ترجیحی 
اوراسیا حضور داریم که بازار بسیار بزرگی با 180 

میلیون نفر جمعیت است.
فاطمی امیــن ادامــه داد: ما تــا االن پنج دور 
مذاکــره کرده ایــم تــا بــه طــور کامل بــه تجارت 
آزاد در ایــن حــوزه بپیوندیــم و دور ششــم هــم 
در راه اســت و امیــدوارم بــه زودی الحــاق ما به 

موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا تکمیل شود.
وزیــر صنعــت، معدن، تجــارت با بیــان اینکه 
در امــر کنســولی و روادیــد هــم مذاکراتی میان 
دو کشــور انجــام شــده، یــادآور شــد: در بخش 
ایــران  هوایــی  خطــوط  از  یکــی  نقــل  و  حمــل 
پــروازی داشــته  روابــط  بــرای  درخواســت هایی 
اســت. این کشــور ســطح صنعتی باالیی دارد و 
بسیاری از ماشین های تولیدشده در این کشور 
در روســیه اســتفاده می شــود و مــا در حــوزه 

دام تراک به این ماشین ها نیازمند هستیم.
فاطمی امین ادامه داد: ما برنامه گسترده ای 
در حــوزه معــادن داریم و یــک تفاهم نامه برای 
خرید 500 دســتگاه دام تراک شکل گرفته است. 
بــرای ســاخت تجهیــزات هــم همــکاری دیگــری 
داریــم و از آنجــا کــه بــه لحــاظ دارو و تجهیــزات 
پزشکی بســیار پیشرفته هستیم، سرمایه گذاری 
و ســاخت تجهیــزات پزشــکی در بــاروس را آغاز 

کرده ایم.

تجــارت خارجــی عــاوه  کــرد: در  تاکیــد  وی 
براینکه مبلغ آن رو به افزایش است اما تاکید ما 
در وزارتخانه بر صادرات کاالهای پیچیده اســت. 
یعنــی کاالیی که کمتر کشــوری صــادر می کند تا 

قدرت ما را در سطح منطقه افزایش دهد.
وزیر صمت در پاســخ به پرسشی درباره سند 
جامع ایران و باروس گفت: نقشــه راهی آماده 
شــده کــه 16 محــور دارد و همــه موضوعــات را 
پوشش می دهد. این نقشه راه یک ماه پیش از 

ســوی ما عرضه شده و امیدواریم در سفری که 
رییس جمهوری باروس در اســفندماه به ایران 

دارد نهایی شود.
لــوازم  بــازار  دربــاره وضعیــت  فاطمی امیــن 
خانگــی در دو مــاه اخیــر، اظهــار کــرد: وضعیت 
تولیــد و قیمت هــا در بازار لــوازم خانگی بســیار 
مناســب اســت. طرح فــروش قســطی از فرش 
تــا مبــل و تلویزیون و دیگر لوازم با مبلغ بســیار 
خوب تــا ســقف 100 میلیون تومان تســهیات، 

فعال شده است.
وی افزود: محصوالت ایرانی لوازم خانگی به 
لحاظ کیفیت وضعیت مناسبی دارند و قیمت ها 
هــم باثبــات مواجــه بــوده و رشــد تولیــد هــم 
داشته ایم. برای این صنعت لوازم خانگی، ایران 
دیگــر کوچــک اســت و باید بــازار آن را گســترش 
دهیم که در چند کشور برنامه سرمایه گذاری به 
صورت مســتقیم یا غیرمستقیم در حال پیگیری 

است.
وزیر صمت در پاسخ به پرسشی درباره میزان 
ثبت ســفارش خودرو و تامین ارز آن، اظهار کرد: 
یــک میلیــارد یــورو منابــع بــرای واردات خــودرو 
پیش بینی شده و االن تمام زیرساخت ها فراهم 
و ثبــت ســفارش آغــاز شــده اســت. چــون ایــن 
فرایند چهار سال تعطیل بود واردکنندگان باید 
بــا طرفین خــود قــرارداد ببندند و امیــدوارم به 
زودی شاهد واردات باشیم. از طرف دولت هیچ 

مانعی در این زمینه وجود ندارد.
فاطمی امیــن یــادآور شــد: البتــه در قانــون 
آمده است که انتقال فناوری هم باید با واردات 
خــودرو همراه شــود و به همیــن دلیل مقداری 
کار زمان بــر شــده اما بــرای اقتصاد کشــور موثر 

است.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
رنگین  خدای  نام  »به  جهان: 
در  که  است  عبارتی  کمان«، 
این چند روزه در موقعیت های 
و  دیده  بسیار  گوناگون 
ترجیع  بندی  شنیده ایم. 
نشان گر  چیز  هر  از  بیش  که 
همراهی گوینده با ماجرای غم بار کیان پیرفلک، 
جریان  در  که  است  ایذه ای  ساله   9 پسربچه 
از  پس  و  داد  دست  از  را  خود  جان  ناآرامی ها 
آن ویدیویی شامل تکلیف درسی اختیاری از او 
منتشر شد که کالمش را با این عبارت آغاز کرده 
می نماید،  غریب  میان  این  در  آنچه  اما  بود. 
سوء استفاده برخی از سودجویان از این ماجرا 

برای تبلیغات است! باورتون می شود؟
در حالــی که یک کودک جان خود را از دســت 
داده و جامعــه را احساســاتی کــرده، بخشــی از 
همیــن جامعــه به دنبال این اســت که کاســبی 
تجــاری خود را با اســتفاده یا بهتر اســت بگوییم 
ســوء اســتفاده، از همیــن احساســات مردمی 

انجام دهد.
اخیرا برخی شــرکت ها که تورهای مســافرتی 

می فروشــند، تبلیغــات تــازه خــود را بــا عنــوان 
»خدای رنگین کمان« آغاز کرده و برای هر یک از 
تورهــای خود از ایموجی رنگین کمان اســتفاده 
می کننــد. نخســتین بــار نیســت کــه یــک نــام یا 
ماجــرای مشــهور که جامعه هنــوز در تب و تاب 
آن است، در تبلیغات تجاری مورد سوءاستفاده 

قرار می گیرد.
پیش تــر با هشــتگ های مهســا امینــی و »زن 
زندگی آزادی«، برای فروش لباس یا کفش زنانه 
تبلیــغ شــده و اندکی قبل تــر، بعد از درگذشــت 
امیر هوشــنگ ابتهاج، یک صفحــه فروش لوازم 
آرایش با بهره گیری از تخلص شاعری او »سایه« 

به تبلیغ محصوالت خود پرداخته بود.
در فرهنــگ کوچــه بــازاری ایــران اصطاحــی 
داریــم زیر عنــوان »مــرده خوری« کــه توصیفی 
بســیار منفــی و مذمــت بار از کســانی اســت که 
از موقعیــت ناگــوار دیگران به نفــع منافع خود 
البتــه پیش تــر هــم ســوء  اســتفاده می کننــد. 
اســتفاده از نام ها، ترانه ها و عبارت های مشهور 
در تبلیغــات بــا واکنــش منفــی جامعــه رو به رو 
شــده که برخی از آنها بســیار جای بحث داشــته 
اســت. اساســا این پرســش وجــود دارد که چرا 

افــراد برای تبلیــغ کاالهای خــود باز هــم به این 
اقدام شکست خورده دست می زنند.

پــس ایــن پرســش را بــا دکتــر حمید شــکری 
ارتباطــات  جامعه شناســی  اســتاد  خانقــاه، 
فرهنگی در میان گذاشتیم. این استاد دانشگاه 
ابتــدا موضوع پارادوکس های ســواد رســانه ای 
را توضیــح داد: در جهانــی  و ســواد اطاعاتــی 
هســتیم کــه تعارض هــای شــدیدی بین ســواد 
رســانه ای و ســواد اطاعاتــی وجــود دارد. ایــن 
پارادوکس هــا به این معناســت که مــردم تولید 
کننــده انبــوه اطاعــات هســتند. ایــن اطاعات 
اغلب ابهام آلود، تکه تکه شــده و از هم گسسته 
و بویــژه احساســی هســتند. اغلــب مــردم بــه 
صورت احساسی با اطاعاتی که به دغدغه های 
فــردی  شــان نزدیک اســت برخــورد می کنند لذا 
ایــن اطاعــات درواقــع باعــث بــاال رفتــن مــوج 

هیجان های مردم می شود.
او بــا تاکیــد بر اینکــه اســتفاده از نام مهســا 
بــرای  جامعــه  روز  مباحــث  دیگــر  و  امینــی  
استفاده های ابزاری و سودجویی های اقتصادی 
قطعا امــری ناروا و سواســتفاده از احساســات 
اجتماعی محســوب می شــود، یــادآوری کرد که 

قطعــا چنیــن سوءاســتفاده هایی در دراز مدت 
برای همان کســب و کارها، بازخــورد منفی در بر 

خواهد داشت.
راهبــردی  »برنامه ریــزی  کتــاب  نویســنده 
ارتباطــی در روابــط عمومــی« در توضیــح ایــن 
نکتــه افزود: بازخورد منفی به دو شــکل صورت 
می گیرد: اول اینکه این سوءاستفاده، برایشان 
منفعــت تجــاری در پــی نخواهــد داشــت ولــی 
ُبــردش از ایــن جهــت اســت که شــاید آنهــا را در 
جریان ســازی دخیــل کنــد. بــه این معنــا که این 
افــراد علیرغــم اینکــه صرفا بــه جنبــه اقتصادی 
ماجــرا نــگاه می کنند، در گام اول خــود را همراه 
بــا جریــان روز نشــان می دهند که ممکن اســت 
در کوتاه مدت، منافعی برایشــان داشــته باشد 
ولــی در بلنــد مدت و با روشــن شــدن ماجرا که 
آنهــا از رویدادهای کشــور به دنبال ســودجویی 

بوده اند، چنین نخواهد بود.
ایــن اســتاد دانشــگاه با اشــاره بــه وضعیت 
جامعــه امــروز ایــران توضیــح داد: االن شــرایط 
جامعه ما حتی بیش از آنچه سیاســی یا عقایی 
باشد، جنبه احساسی به خود گرفته و نشان گر 
این مطلب اســت که بســیاری از مردم هر کســی 

را کــه بــا آنان همراهــی کند، خــودی می دانند و 
هرکــس را کــه ســکوت کرده یــا همراهــی نکند، 
ســرزنش می کنند، خواه یک فوتبالیســت باشد 
یــا یک اســتاد یــا هــر شــخص دیگــری. یعنی به 
طور احساســی همراهی همگان را می خواهند. 
این یک ُبعد احساســی شــدن جریان اســت. در 
این بین یکســری از کســب و کارها هــم از جریان 
احساســی شــدن جامعــه، اســتفاده یــا ســوء 
اســتفاده می کننــد امــا بایــد در عمل دیــد این 
اســتفاده ها چقدر باعث افزایش فروش یا جلب 
مشــتری یــا منفعــت مالی بــرای شــرکت مذکور 
می شــود که بررســی ایــن موضــوع نیازمند یک 

مطالعه میدانی و پژوهشی است.
شــکری خاطرنشــان کرد: افرادی که بر بســتر 
مــوج  احساســات و هیجان هــای جامعه ســوار 
می شــوند و منفعت طلبــی تجــاری و اقتصــادی 
خــود را دنبــال می کننــد، عما اصــل موضوع و 
محتــوای آن جریــان خــاص برایشــان اهمیتــی 
ندارد بلکه سودآوری شخصی و سازمانی، بیش 
از هر چیزی برایشان مهم است. غافل اینکه این 
رویه در بلند مدت حتما نتیجه معکوس خواهد 

داشت.

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
رئیسه  هیئت  عضو  یک  جهان: 
با  اسالمی  شورای  مجلس 
از  »حمایت  طرح  اینکه  بیان 
انضباط  ارتقای  و  علمی  جامعه 
در  دانشگاهی«  محیط های 
دستور کار مجلس نیست، گفت 
نشده  وصول  اعالم  مجلس  در  طرح  این  که 
محدودیت ها  سری  یک  اعمال  اساسا  است؛ 
مجلس  نمایندگان  مدنظر  دانشجویان  برای 

نیست.
محمد رشــیدی بــا اشــاره به طــرح »حمایت 
از جامعــه علمــی و ارتقــای انضبــاط محیط های 
دانشــگاهی« گفــت: بــا انتشــار خبــر مربــوط به 
طــرح »حمایت از جامعه علمی و ارتقای انضباط 
مجــازی،  فضــای  در  دانشــگاهی«  محیط هــای 
برخــی از مردم این ســوال را مطــرح می کنند که 
آیا قرار اســت محدودیت های برای دانشــجویان 
درنظر گرفته شده و آنها ممنوع الخروج شوند؟ 

در پاســخ باید توضیح داد که ایــن طرح نظر یک 
نماینــده مجلس و نــه اکثریــت و کل نمایندگان 

مجلس است.

 طرح »حمایت از جامعه علمی و ارتقای 
وصول  اعالم  دانشگاهی«  محیط های  انضباط 

نشده است

وی بــا بیــان اینکه طــرح »حمایــت از جامعه 
علمی و ارتقای انضباط محیط های دانشگاهی« 
از  خیلــی  گفــت:  اســت،  نشــده  وصــول  اعــام 
نمایندگان طرح هایی را می نویسند که به صحن 

نمی آید و قابلیت بررسی ندارد.
این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: همه 
مــا به دانشــجویان عاقه مندیم؛ آنها آینده ســاز 
کشــور هســتند و در در رشــد و بالندگــی کشــور 
مشــارکت دارنــد، توصیــه و  تاکیــد مقــام معظم 
رهبــری نیــز حمایــت از دانشــجویان اســت پس 
اعمال یکســری محدودیت ها برای دانشجویان، 

مدنظر نمایندگان مجلس نیست.
رشــیدی ادامه داد: رســانه های دشــمن این 
طــرح را بــه عنــوان طــرح جمعــی از نماینــدگان 
بیان کرده که می خواهد در دســتور مجلس قرار 
گیرد؛ چنین چیزی صحت ندارد. این طرح اکثریت 
مجلس نیســت و نظر یک نماینده مجلس است 
کــه خودش باید از آن دفاع کند. ما چنین نظری 

نداریم و آن را دنبال نمی کنیم.

محیط های  انضباط  »ارتقای  طرح   
دانشگاهی« در دستور کار مجلس نیست

ایــن عضــو هیئــت رئیســه مجلــس در جمع 
از  »حمایــت  طــرح  کــرد:  بیــان  مجــددا  بنــدی 
جامعــه علمــی و ارتقــای انضبــاط محیط هــای 
دانشــگاهی« در دستور کار مجلس نیست و باز 
هم می گویم که نظر یک نماینده اســت و اعام 
وصول نشــده اســت؛ نظر نماینــدگان کمک به 
دانشــجویان اســت تا آنها در عرصه های رشد و 
پیشــرفت کشور مشــارکت جدی داشــته باشند 
نــه اینکــه بــا آنهــا برخــورد توهین آمیــز صــورت 
گرفتــه و با اعمــال برخی محدودیت ها  دلســرد 

شوند.
رشــیدی در پایــان گفــت: بایــد دانشــجویان 
اجتماعــی  و  سیاســی  مختلــف  مســائل  در  را 
مشــارکت داد؛ اکثر دانشجویان دل در گرو نظام 
و انقاب دارند. در این بین ممکن است برخی از 
دانشجویان انتقاد و نظری داشته که باید آنها را 

شنید تا به حل مسائل کمک شود.

اعمال محدودیت برای دانشجویان مدنظر نمایندگان مجلس نیست

از طرف دولت هیچ مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد

رشیدی

فاطمی امین

حمید شکری

اجازه ندهید سودجویان از احساسات اجتماعی سوءاستفاده کنند

تحلیلی درباره سوءاستفاده از خدای رنگین کمان

دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد


