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حاشیه،شمارهدو

  محرم؛ بیدارگر روح عالَم

هاللماه حسینبنعلی در مکه بود که سیل نامهها و پیکها
از جانب کوفه به سویش روانه شد؛ شخصیتها و گروههای
مختلف ،سران قوم و مردم عادی ،همه و همه نامه نوشته و دعوتش کرده بودند
به رهبری امت اسالمی .بیش از دوازدههزار نامه به محضر مبارکش رسیده بود؛
در یک روز ششصد نامه ،...و آقا اعتماد کرد به وعدة کوفیان و امید بست به
یاریشان ،...اما هنوز دلش آرام نبود .پسرعمویش مسلمبنعقیل را روانه کوفه
کرد .اطمینان ،یاورش شده بود برای قیام.
پیش از حرکت ،وصیتنامهای نوشت و در آن انگیزههای قیام را اینگونه
برشمرد :اصالح امور امت؛ امر به معروف؛ نهی از منکر؛ و پیروی از سیرة جدم
پیامبر (صلی اهلل علیه و آله وسلم) و پدرم ،علی.
کاروانی تشکیل داد از تمام خاندان و اهل و عیال و یاران صدیقش؛ و
عازم کربال شد  ...و کربالیی آفرید که وجدان دینی جامعه را بیدار نمود و
جامة روحشان را در زالل «تاسوعا» و «عاشورا» شستشو داد .قیامش آنچنان
پرشور و مهیج بود که خاطرهاش هنوز با گذر زمان ،غبار فراموشی نگرفته و
نخواهد گرفت.
محرم ،تجدید خاطرة آزادمردی و شهادتطلبی مظلومترین شهید تاریخ
است که با یاد قهرمانانی بینظیر گره خورده ،قهرمانانی که صفحات تقویم
تاریخ ،هرگز نظیر حماسة فداکاریشان را نخواهد دید.
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  مظلوم خاموش مدینه

به بهانه شهادت امام حسن مجتبی(ع)

  پیامآور انقالب حسینی؛

به بهانة شهادت امام سجاد(ع)

قیام بینظیر کربال دو جنبه داشت :یکی ایثار خون و شهادت ،دیگری
ابالغ پیام انقالب و شهادت.
نیمه نخست را پدر بر عهده گرفت و نیمه دوم را پسر؛ عاشورا و
سرزمین کربال به رهبری و پرچمداری حسینبنعلی و نثار خون
شهدایی گرانقدر ،انقالب مورد نیاز جامعة اسالمی را بنا نهاده بود .اما
علیبنحسینرهبر و علمدار ابالغ پیام انقالب حسینی بود که با سخنان
آتشین و کوبنده ،طبل رسوایی حکومت پلید اموی را کوبید .اگر این ابالغ
پیام حسینی نبود ،انقالب سیدالشهدا ،گرفتار تحریف و دگرگونی توسط
دشمنان میشد و فاقد پشتیبانی مردمی بود.
اینگونه بود که سیدالساجدین در لباس اسارت ،همان قیامی را نمود
که سیدالشهدا در لباس خون و شهادت.
کاروانساالر قافلة اسرا بود و تکیهگاه اسیران در کوران مصائب و
سختیها .سالهای پس از کربال با گریه بر ساالر شهیدان ،زندهکنندة
خاطرات مبارزة پدر گرانقدرش بود .فاجعة عظیم کربال را مکرر یادآوری
مینمود تا مبادا ظلم و جنایت حکومت اموی از خاطرهها پاک شود .تا
چشمش به آب میافتاد میگریست؛ علت را که میپرسیدند ،میفرمود:
«چگونه گریه نکنم درحالیکه (یزیدیان) آب را برای وحوش و درندگان
بیابان آزاد گذاشتند ،ولی به روی پدرم بستند (و او را تشنه کشتند)».
صحیفه سجادیه محصول مکتوب عمرش بود که در قالب  54دعا ،اهداف
و مقاصد مبارزاتیاش را تحقق میبخشید؛ همان مصحفی که به «زبور آل
محمد »شهرت یافت.
پیکر شریفش در کنار قبر عمویش امام حسن آرام گرفت و غربت
بقیع را چراغان نور وجودش نمود.

تبسمت در
نخستین میوة پیوند فرخندة علی و فاطمه بودی که
ّ
نیمة رمضان سال سوم هجرت ،آسمان تاریک مدینه را نور باران نمود و
خانة علی را به نور دیدگانت چراغانی کرد.
هفتساله بودی که داغ فراق پدربزرگ مهربانی به نام «رسولاهلل»
سینهات را ملتهب نمود و چه پشتوانة سترگ و بینظیری را از دست دادی!
بسیار خواندهایم و شنیدهایم ،که تو بخشنده بودی و بیآنکه مستمندی
اظهار نیاز کند ،حاجت نیازمندان را برآورده مینمودی .دلت اینگونه آرام
میگرفت که نیازمندی از اظهار نیاز عرق شرم نریزد و مذلّت درخواست
کمک ،رخسارش را خجل نگرداند .چه سخا بودی و بخشنده! این معنای
حقیقی احسان بود که در وجود با برکت شما خاندان کرامت تبلور یافته
بود.
نقل است که در طول عمر شریف خویش دو بار تمام اموال و دارایی خود
را در راه خدا به نیازمندان بخشیدی و سه بار ،ثروت خود را دونیم نمودی،
نیمی را نگهداشتی و نیمی را در راه خدا انفاق کردی.
مهمترین و حساسترین مرحلة زندگی پربرکتت ،ماجرای صلح با معاویه
و کنارهگیری اجباری از خالفت و حکومت اسالمی بود .صلحی که صلح
اسالم در آن نهفته بود ،اما دستمایهای برای برخی کوتهاندیشان شد تا
سازشکارت بدانند! حالآنکه صلحت ،انقالبیترین نرمش تاریخ بود و
زمینهساز قیام عاشورا.
پدر گرانقدرت امیرمؤمنان دو شیوه داشت در حکومت :خروش و
نرمش؛ نرمش حکومتی علی را شما به کار گرفتی و خروش انقالبیاش
را برادرت حسین.
مظلوم خاموش مدینه! عاقبت با توطئة معاویه ،بر اثر مسمومیت در
سن 48سالگی به درجة رفیع شهادت نائل گشتی و خورشید وجودت در
خاک غربتزدة بقیع آرمید.
روایتگر :محبوبه ابراهیمی
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به رسم معمول و عادت مألوف ،از نخستین ساعات پرداخته بودند ،و پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ،به تدریس
صبح روزهای زوج هر هفته ،استاد فقید آیتاهلل عمید و تربیت دانشجویان مشغول بودند و در ضمن تصدی مناصب گوناگون
زنجانی ،در دفترکار خویش ،در دانشکدة حقوق و علوم علمی و سیاسی همچون :دو دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای
سیاسی دانشگاه تهران ،حاضر میشد و خیل عظیم اسالمی ،ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ،عضویت در شورای
مشتاقان و شاگردان خویش را با روی گشاده پذیرفته و بازنگری قانون اساسی و تصدی ریاست دانشگاه تهران ،با بهرهمندی از
ابراهیم
موسی زاده
تشنگان معرفت ،علم و ادب را از آبشخور قرآن و سنت اخالق کریمانة انسانی و اسالمی ،در بیان مطالب و مباحث و ارائه نظریات
خود ،بسیار اخالقگرا و متدین و باوقار بودند ،و با هیچکس برخورد
سیراب مینمودند.
مثل همیشه و در دقایق نخستین حضور استاد در صبح روز دوشنبه دوم تحقیرآمیز یا همراه با تبعیض نداشتند.
تقيد بسیار ویژه به رعایت موازین اخالقی همراه با غیرت
آبانماه سال نود ،به محضر ایشان شرفیاب شدم ،تا ضمن عرض ادب به
ایشان يك ّ
محضرشان ،راجعبه موضوع همایشي با عنوان «فقه سیاسی و نظامسازی دینی و اسالمی داشتند و عليرغم ساليان متمادي حضور در دانشگاه - ،بر
اسالمی» و همچنین آثار علمی در دست تألیف ،چاپ و نشر با استاد خالف برخيها -هرگز دست از اصول و ارزشهاي عالي اسالمي و انقالبي
مذاکره کرده  ،ایشان را برای سخنراني ویژه در مراسم افتتاحیة همایش برنداشته و با تأكيد بر ادامة راه و آرمان اصيل امام خميني(ره) و انقالب
دعوت کنم .این همایش در راستای فرمایشهای مقام معظم رهبری در اسالمي ،همواره با نجابت رفتار نموده و اظهار نظر میکردند.
سعه صدر و بلندنظری استاد عمید زنجانی ،که ریشه در طبع و همت
دیدار اخیر با نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری (مورخ )90/6/17
مبنیبر لزوم توجه به فقه سیاسی و نظامسازی بر پایة آن برگزار میشد .بلند آن واالمقام داشت ،از دیگر ویژگیهای بارز اخالقی ایشان بود.
اما مهمترین نکته در حیات علمی استاد ،اشتغال به تحقیق و پژوهش،
هرچند استاد در آن روز حال چندان مساعدی نداشتند ،اما پس از طرح
این موضوع و علیرغم کهولت سن و کسالت شدید جسمانی -که طی سه همراه با تدقیق و مطالعات عمیق در حوزة فقه و حقوق اسالمی ،بهویژه
سال اخیر شدت یافته و قامت ایشان را خميده و پیکرش را نحیف کرده فقه سیاسی و تألیف و نگارش بیش از پنجاه جلد کتاب و صدها مقاله
بود و سه روز کامل در هفته به دستگاه دیالیز میسپرد -باروی گشاده و در این حوزه است ،ایشان در تمامی آثار علمی و پژوهشی خویش به یک
اخالق کریمانة هميشگی ،اجابت دعوت نموده و ضمن سپاس و تشویق اصل ،بسیار پایبند بودند و آن دفاع از خط اصیل والیت فقیه و حکومت
دستاندرکاران همایش ،فرمودند« :دعاکنید تا آن روز حالم مساعد شود» .مبتنیبرآن و تبیین مبانی علمی ،فقهی و حقوقی نظام مقدس جمهوری
همه چیز برای برگزاری همایش آماده بود که ناگهان در نخستین اسالمی ایران بود .استاد به پیروی از حضرت امام(ره)  ،معتقد بودند فقه
دقایق صبح روز یکشنبه هشتم آبانماه خبری شنیدم که ای کاش هرگز برای اداره انسان ،از گهواره تاگور ،آمده است؛ و چون امروز نظام برپایه
نمیشنیدم و آن خبر ارتحال ملکوتی عالم ربانی ،فقیه پارسا و فرهیخته ،فقه شکل گرفته ،باید همان فقه جواهری برای تمامی مسائل و موضوعات
سیاسی و اجتماعی پاسخگو باشد.
استاد برجستة حوزه و دانشگاه حضرتآیتاهلل عمید زنجانی بود.
ایشان معتقد بودندکه با تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
هرچند همایش در میان حزن و اندوه برگزارشد ،اما مسئلهای که ذهن
مرا به خود مشغول کرده ،این است که چگونه استاد فقید با آن همه و تشکیل و تأسیس نهادها و قوای حکومتی ناشی از آن نخستین نظام
بیماری جانکاه و در واپسین روزهای عمر بابرکت و سراسر معنویت خویش ،مبتنیبر فقه تشیع و حکومت فقهمدار شیعی شکل گرفته است.
به نظر آیتاهلل عمید زنجانی ،قانون اساسی ،تجسد و تجسم عینی فقه
چگونه دعوت این شاگرد حقیر را پذیرفتند؟
به نظر میرسد ،پاسخ این پرسش را عالوه بر تواضع علمی و اخالقی سیاسی و فقه کالن شیعه در عصر حاضر محسوب میشود ،لذا در راستای
ایشان ،باید در مشي فقاهتی و علمی شصت سالة استاد و رویکرد صیانت و پاسداری از قانون اساسی و نظام مبتنی برآن نباید از هیچ اقدامي
تحولآفرین و مبتکرانة آن فقید سعید به حوزة فقه تشیع در نظامسازی فروگذار کرد .به همین منظور تمامی آثار علمی ایشان حول نظامسازی
جستجو کرد؛ الگویی که تا آخرین دقایق و لحظههای زندگی خویش و مبتنیبر فقه تشيع و تبیین مبانی قانون اساسی ،به عنوان جزئی از آن فقه
به پیروی از مکتب فقهی استاد دیرین و يار سفرکردهاش ،حضرت امام و تحت عنوان «فقه سیاسی» شکل گرفته ،و به مجامع علمی ،حوزوی و
دانشگاهی کشور عرضه شدهاند .مشی علمی
خمینی(ره) بنیانگذار نظام جمهوری اسالمی
منتخب
و سیرة عملی استاد برپایة پاسداری از نظام
ایران ،که سخت بدان پایبند و ملتزم بود.
استاد به پیروی از حضرت امام(ره)  ،معتقد بودند جمهوری اسالمی و پرهیز از چنگاندازی بر
حضرت آیهاهلل عمید زنجانی پس
ازگذراندن تحصیالت مقدماتی در زادگاهش فقه برای اداره انسان ،از گهواره تاگور ،آمده است؛ و چهره نهال نوپای انقالب اسالمی و تالش
زنجان ،و طي سالهای متمادی در دو چون امروز نظام  برپایه فقه شکل گرفته ،باید همان برای تحقق کامل حکومت اسالمی و نظام
حوزة علمیة نجفاشرف و قم مقدسه ،در فقه جواهری برای تمامی مسائل و موضوعات سیاسی فقهمدار در مسیر حرکت رو به تکامل و
تحقق نظام مطلوب اسالمی بود« .روحش
كنار مبارزات انقالبي ،به تحصیل ،تهذیب ،و اجتماعی پاسخگو باشد
شاد و قرين رحمت باد».
تدریس و پژوهش در مکتب فقاهت تشیع
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آتشی در النه «ماسون»ها
آیتاهلل العظمی مالعلی کنی

آیتاهلل العظمی مال علی کنی در سال
 1220قمری در کن از توابع تهران به
دنیا آمد .او با تحصیل در حوزههای
تهران ،اصفهان ،نجف و کربال به درجة
اجتهاد رسید و همچنین تولیت مدرسة
مروی را عهدهدار شد .حیات وی مقارن
با حکومت ناصرالدینشاه قاجار بود.
مورخان تاريخ معاصر ايران
بسياري از ّ
بر اين نكته اعتراف دارند كه ناصرالدينشاه قاجار از عظمت و نفوذ
آيتاهلل كني بهشدت بيم و هراس داشت و اين امر حاكي از قدرت
معنوي ،نفوذ كالم ،پيوند با مردم و شجاعت آن مرجع ديني بود.
نخستين سفير آمريكا در ايران ،دربارة او چنين مينويسد ...« :اگر
يك كلمه بگويد ،ميتواند اعليحضرت را از سلطنت خلع كند».
از مهمترین بخشهای زندگی مالعلی کنی ،مبارزه با جریان
مخوف نوبنیادی به نام «فراماسونری» بود .میرزا ملکم در سال
 1237قمری ،نخستین سازمان فراماسونری ایران را به نام
«فراموشخانه» تأسیس کرد که همسویی ناصرالدینشاه را برای
این کار نیز به دست آورده بود .با پدید آمدن فراموشخانه ،علما
و روحانیون متعهد ،به رهبری حاج مالعلی کنی بهپا خاستند و
جنبش ضد فراماسونری در ایران را هدایت کردند.
او ابتدا در نامهای خطاب به ناصرالدین شاه ،خطر ملکم و افکار
انحرافی فراموشخانة او را گوشزد کرد و سپس در اقدام شجاعانة
دیگری حکم به تکفیر «ماسون»ها داده ،حمله به مرکز ماسونها را
رهبری کرد و مردم مسلمان نیز به دستور ایشان ،فراموشخانه را
با شور و هیجان بسیار ،به آتش کشیدند و شاه را وادار به تعطیل و
انحالل آن النة فساد کردند.
همچنین حاج مال علي كني با رهبري مبارزه عليه امتياز رويتر،
افكار عمومي مردم را در جهت لغو امتياز هدايت كرد .او همواره
در امور عامالمنفعه همچون ساختن آبانبار ،کاروانسراها و درمان
بیماران فقیر و کمک به یتیمان پیشگام بود.
اين مرجع و مجاهد وارسته ،سرانجام در محرم  1306قمری به
ديار باقي شتافت.
  آیتاهلل سیدعبدالهادی شیرازی
ياد
سيدعبدالهادى
اعالم
آیتاهلل العظمی ّ
شيرازى ،در سال  1305قمری،
در شهر سامرا به دنیا آمد .درس فقه و اصول را
محمدكاظم خراسانى
از محضر بزرگانى چون شيخ ّ
و شيخالشريعة اصفهانى آموخت .ایشان در ایام
تدریس و استادی ،شاگردان بزرگی نظیر ع ّ
محمدتقى جعفرى و
المه ّ
سيدعبدالهادى در مسجد
شيخ ّ
محمدرضا مظفر را تربیت کرد .آیتاهلل ّ
شيخ انصارى در نجف كه محل تجمع بزرگان اهل فضل و تقوا بود ،نماز
جماعت اقامه مىكرد .پس از وفات مرحوم آيتاهلل العظمی بروجردی در
سال  1380قمری ،زعامت و مرجعيت شيعيان جهان و تصدی حوزة
بزرگ نجف به ایشان محول شد .ایشان سرانجام در عصر روز دهم ماه
صفر سال 1382قمری در كوفه از دنیا رفت و و در جوار حرم حضرت
امیرالمومنین در مقبرة ميرزاى بزرگ ،به خاك سپرده شد.

ياد
انديشه

راز ضعف ممالک اسالمی
آیتاهلل شهید سیدحسن مدرس

سيدحسن طباطبايي قمشهاي ،ملقب
به مدرس متولد سال  1287بود که دروس
عالی خود را به مدت هفت سال در نجف،
از محضر درس آخوند خراسانی ،ميرزا
جهانگيرخان قشقايي و سیدمحمدكاظم
طباطبایی یزدی آموخت .مدرس پس از
اجتهاد ،براي ارشاد و تدريس به اصفهان
مهاجرت كرد كه همزمان با دوران رشد
و گسترش نهضت مشروطيت بود .چون او نزديك به سی سال به
تدريس اشتغال داشت ،بنابراين به مدرس ملقب شد .مرحوم آخوند
خراساني ،وي را به عنوان مجتهد تراز اول با همين لقب به مجلس شورا
معرفي كرد .مدرس در انتخابات دورة چهارم مجلس شورای ملی ،به
نمایندگی مردم تهران انتخاب شد و نایب رئیسی رسید .در انتخابات
دورة پنجم مجلس شورای ملی علیرغم اعمال نفوذ نظامیان ،مدرس
به نمایندگی مردم تهران انتخاب شد .از نكات جالب توجه در زندگي
مدرس پس از ورود به مجلس ،اين بود كه همواره داراي زندگي ساده و
فقیرانهای بود .مدرس در سال  1303هجري شمسي ،كابينة رضاخان
را استيضاح كرد و در سال  1305بار ديگر مورد سوءقصد قرار گرفت.
از راهيابي وي به مجلس هفتم جلوگيري شد؛ به گونهاي كه حتي آن
يك راي را كه خودش به خود داده بود نیز قرائت نكردند .شهيد مدرس،
با بيان اين جملة معروف در نطق سال  1302هجري شمسي خود كه
«ديانت ما عين سياست ما و سياست ما عين ديانت ماست» ،به سراغ
ريشهيابي علل انحطاط مسلمين رفته و آن را در جدايي سياست و
ديانت ميجويد و ميگويد« :فكر ميكردم چرا ممالك اسالمي رو به
ضعف رفته و ممالك غيراسالمي رو به ترقي؟ چندين روز فكر ميكردم
و باالخره چنين فهميدم كه ممالك اسالمي ،سياست و ديانت را از هم
جدا كردهاند ...لهذا در ممالك اسالمي ،اشخاصي كه متدين هستند،
دوري ميكنند از اشخاصي كه داخل در سياست هستند».
سرانجام ،مدرس در بهمن ماه سال  1307هجري شمسي از تهران
به روستاي خواف در خراسان تبعيد شد و سرانجام ،پس از ده سال
تبعيد و زنداني بودن در آنجا ،در دهم آذر سال  1316هجري شمسي
در كاشمر به شهادت رسيد.
آیتاهلل میرزا محمدعلی شاهآبادی
ایشان در سال  1292قمری در اصفهان دیده
به جهان گشود .از محضر درس آخوند خراسانی و
میرزای دوم بهره برد .ایشان با وجود فشار حکومت
رضاخان ،به ملبس کردن هفت تن از فرزندان خود به
لباس مقدس روحانیت مبادرت کرد .در سال 1307
شمسی به حوزة نوپای قم عزیمت نمود و به اشتغاالت علمی و تربیت
طالب همت گماشت .امام خمینی در تمام مدت هفت سال اقامت
مرحوم شاهآبادی در قم ،در زمینة عرفان از ایشان کسب فیض نمود.
با اصرار بیش از حد مردم تهران به این شهر مراجعت نمود که با اوج
مبارزات سیاسی ایشان در مقابل رضاخان همراه بود .مرحوم شاهآبادی
سرانجام در سوم صفر مطابق با سوم آذر ماه  1328شمسی بدرود حیات
گفت و پیکر مطهرش در زاویة مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم به
خاک سپرده شد.

ياد
انديشه

مبارزی در سنگر اخالق

آیتاهلل شهید سیدعبدالحسین دستغیب

ياد
انديشه

بازوی مرجعیت علیه انحراف
شهید سیدمجتبی نواب صفوی

آيتاهلل سيدعبدالحسين دستغيب در
سال 1332قمری در شيراز متولد شد.
او در سال 1310شمسی برای ادامة
تحصيل علوم ديني راهي نجف شد و به
درجة اجتهاد رسید.
او به محضر پرفيض عارف نامور ،ميرزا
محمدعلى قاضى تبريزى راهيافت و در
مكتب عرفانى او رشد كرد و به درجات
وااليي از معارف و حقایق وحدانی دستیافت .از آن پس او شيوههاى
تربيت اسالمى را در قالبى لطيف براى مردم مطرح كرد و خود به
تربيت جوانان و مستعدان جامعة اسالمى همت گماشت .مبارزات
سياسي او از زمان کشف حجاب شروع شد .اما اوج مبارزات اين شهيد
بزرگوار ،عليه رژيم شاه ،زماني بود که لوايح ششگانه مطرح شد و
جنبش سال  41که آغاز نهضت امام خميني بود ،شکل گرفت .در
پانزدهم خرداد بازداشت و به تهران تبعيد شد .در سال  1343براي
دومين بار دستگير و به تهران اعزام و زنداني و سپس تبعيد شد .پس از
آزادي ،رهبري اهالي فارس را در نهضت امام خميني ،بر عهده گرفت.
در سال  1356عوامل شاه ،مدتي ايشان را در منزل خود محصور
کرده و تحت نظر داشتند که با واکنش شديد مردم انقالبي شيراز،
مجبور به عقبنشيني شدند .شهيد دستغيب پس از پيروزي انقالب،
به نمايندگي از مردم فارس در مجلس خبرگان انتخاب شد؛ همچنين
به فرمان امام به سمت امام جمعة شيراز منصوب شد .ايشان همچنين
رياست حوزة علميه فارس را بر عهده داشت و پس از پيروزي انقالب،
مدارس علمية قوام ،هاشميه و آستانة شيراز را که سالهاي طوالني
توسط رژيم پهلوي تعطيل شده بود ،دوباره داير کرد .ایشان داراى
آثار فراوانی مىباشند که از آن جمله :شرح و حاشیه بر کفایهاالصول و
مکاسب و رسائل شیخ انصاری و غیره را مىتوان نام برد .از آثار قلمى
ایشان که بارها به چاپ رسیده ،کتابهاى صاله الخاشعین ،گناهان
کبیره ،قلب سلیم ،داستانهاى شگفت و بسیاری آثار دیگر در اصول
عقاید به یادگار مانده است .سرانجام در روز جمعه بیستم آذر 1360
آيتاهلل سيدعبدالحسين دستغيب ،درحاليکه عازم نمازجمعة شيراز
بود ،توسط منافقين به شهادت رسيد.

سیدمجتبی نواب صفوی متولد سال
1303شمسی ،که دروس مقدماتی
حوزه را در تهران فراگرفته بود ،در نجف
از درس بزرگانی چون :عالمه امینی ،حاج
آقا حسین قمی و شیخ محمد تهرانی
بهره برد .با رسیدن کتاب ضدشیعی احمد
کسروی به حوزة علمیة نجف ،عالمه امینی
و حاج آقا حسین قمی از مراجع نجف،
حکم ارتداد کسروی را صادر کردند و جمعی از علما ازجمله عالمه امینی،
آیتاهلل خویی و آیتاهلل سیداسداهلل مدنی ،نواب را که داوطلب مبارزه با
کسروی بود ،عازم ایران کردند تا کسروی را از دینستیزی بازدارد .وی
پس از چند جلسه بحث و گفتگو با کسروی ،وی را عنصری بیدین یافت.
در سال  1324جمعیت فدائیان اسالم را بنیان نهاد و با صدور اعالمیهای
به نام «دین و انتقام» رسماً اعالم موجودیت کرد .ترور عناصر استعمار
و دینستیزانی چون احمد کسروی ،عبدالحسین هژیر ،علی رزمآرا و
حسین عالء ازجمله فعالیتهای سیاسی این جمعیت بود .اردیبهشت
 1327اجتماع عظیمی از مردم برای حمایت از فلسطین با برنامهریزی
نواب صفوی در منزل آیتاهلل کاشانی تشکیل شد .پس از آن ،جمعیتی
بالغ بر پنجهزار نفر آمادگی خود را برای جنگ با صهیونیستهای اشغالگر
اعالم نمودند .از مهمترین اقدامات جمعیت فدائیان اسالم ،تالش برای ملی
کردن صنعت نفت بود که با مخالفت جدی «رزمآرا» ،نخستوزیر وقت،
روبهرو شده بود .ترور رزمآرا توسط فدائیان اسالم ،نخست راه را برای ملی
شدن صنعت نفت و سپس نخستوزیری مصدق در سال  1330گشود.
اما شهید نواب صفوی به خاطر عمل نکردن به احکام اسالمی با حکومت
دکتر مصدق به مخالفت برخاست و به همین دلیل ،در ایام نخستوزیری
مصدق ،دستگیر شد و به زندان افتاد و تا سقوط حکومت مصدق در
ّ
زندان بود .نواب صفوی پس از آزادی در شهریور  1332به دعوت سید
قطب از رهبران اخوانالمسلمین برای شرکت در کنگرة اسالمی قدس
عازم بیتالمقدس شد و سخنرانی پرشوری دربارة آزادسازی سرزمین
فلسطین ایراد نمود .سرانجام این مجاهد خستگیناپذیر به همراه سه
تن از همرزمانش در بیدادگاه رژیم پهلوی محکوم و در صبحگاه  27دی
 1334شمسی تیرباران شده و به خیل شهدا پیوستند.

آیتاهلل العظمی مرعشی نجفی
ایشان در سال  1276شمسی در نجف به
دنيا آمد .از درس خارج فقه و اصول آيتاهلل آقا
ضياء عراقي و آيتاهلل شيخ احمد كاشفالغطاء
خوشهچینی کرد .مدتي نيز نزد علماي زيديه و
علماي اهلسنت به فراگيري علم حديث پرداخت
و از آنان اجازة نقل حديث گرفت .وي كه شاهد به غارت رفتن منابع
اسالمي و نسخ خطي بود ،تاب نياورد و با شهرية ناچيز طلبگي ،به
خريد كتابهای خطي پرداخت .گاه شبها در يك كارگاه برنجكوبي كار
ميكرد ،روزها روزة استيجاري ميگرفت و نماز استيجاري ميخواند ،تا
هزينة خريد كتابها را تهيه کند .کتابخانة ایشان ،امروزه از معتبرترین
و بزرگترین کتابخانههای جهان اسالم محسوب میشود .سرانجام در
شامگاه هفتم صفر  1411درگذشت و در جوار کتابخانة بزرگش به
خاک سپرده شد.

آیتاهلل شهید شیخ حسین غفاری
آیتاهلل حسین غفاری در تابستان سال 1293
شمسی در آذرشهر تبریز به دنیا آمد .شهید غفاری
در سال  1323شمسی راهی حوزه علمیة قم شد و در
محضر اساتیدی چون آیات عظام بروجردی ،خوانساری،
حجت کوهکمرهای ،مرعشینجفی ،امام خمینی و
ت گرفتن فعالیتهای
عالمه طباطبایی به کسب علم پرداخت .پس از شد 
انقالبی ایشان ،سرانجام در تیرماه سال  1353ساواک او را دستگیر و در
ضمن بازرسی از منزل وی به تعداد زیادی اعالمیه دستیافت .آیتاهلل
غفاری سرانجام پس از شش ماه اسارت ،براثر شکنجه و فشارهای وارده
در تاریخ ششم دیماه  1353به شهادت رسید .ادارة امنیت مجبور شد به
منظور تدفین مخفیانه ،جنازة او را شبانه به قم بفرستد .اما طالب و مردم
قم از موضوع باخبر شده و بهطرز باشکوهی همراه با تعدادی از مراجع
عظام تقلید در تشییع جنازة او شرکت کردند.
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وقتی درباره کسی بشنوی که او «شیخ جلیل ،عادل ،در يكي از شبستانهاي آنجا اقامه شد و بر جمعيت اين جماعت روز به
ياد
انديشه متعبد و ثقه» است؛ حق داری که کنجکاو شوی و نقبی به روز ميافزود .هنوز به ده نرسيده بود كه اشخاص زيادي ،اطالع يافتند و
زندگیاش بزنی که این شیخ متعبد کیست که اینگونه امام جمعيت فوقالعاده شد؛ يك روز پس از اتمام نماز ظهر به من كه نزديك
خمینی از او یاد میکند ؛( چهل حدیث ،ص )3آن شیخ با اخالصی که بیش ايشان بودم ،گفتند :من امروز نميتوانم نماز عصر بخوانم .رفتند و ديگر آن
از نیم قرن است مفاتیح الجنانش در طاقچه هر خانهای خودنمایی میکند؛ سال را براي نماز جماعت نيامدند .در موقع مالقات و استفسار از علت ترك
نماز جماعت گفتند :حقيقت اين است كه در ركو ِع ركعت چهارم ،متوجه
که بود و چگونه زیست ...
روزانه بیش از هفده ساعت مطالعه ميكرد و مینوشت؛  63جلد کتاب شدم كه صداي اقتداكنندگان كه پُشت سر من ميگويند «يا اهلل يا اهلل ان
حاصل عمر  65ساله اوست .آقا بزرگ تهرانی او را دیده بود؛ او میگفت :او اهلل مع الصابرين» از محلي بسيار دور به گوش ميرسيد ،اين توجه كه مرا
پیوسته سرگرم کار بود .عشقی شدید به نوشتن و تألیف و بحث و تحقیق به زيادتي جمعيت متوجه كرد ،در من شادي و فرحي توليد كرد و خالصه
داشت ،هیچ چیز او را از این شوق و عشق منصرف نمیکرد و مانعی در خوشم آمد كه جمعيت اين اندازه زياد است ،بنابراين من براي امامت،
این راه نمیشناخت ،دارای آثار با ارزش است که همگی داللت بر مقام اهليت ندارم( .مقدمة محمود شهابي ،فوائد الرضويّه ،ج).1
شیخ علیپناه اشتهاردی را همه طلبهها میشناسند؛ حداقل آنانی که
شامخ علمی و اطالعات وسیع ایشان دارد( .طبقات اعالمالشیعه جزء اول قسم
نماز مغرب را در فیضیه میخواندند با او حشر و نشر داشتهاند؛ او دریایی بود
سوم ،ص)10 0
پدرش کربالیی محمدرضا ،شیفتة حرفهای شیخ عبدالرزاق بود؛ هرجا از خاطرات دست اول .همو این خاطره را از امام خمینی نقل میکرد :در
که او باالی منبری مینشست؛ حتماً پای منبر ،کربالیی را میدیدی که با دوران طلبگی و در دوران رضاخان که فشار بر روحانیت بسیار بود ،همراه
حواس جمعی سخنان او را میشنود؛ هنر شیخ عبدالرزاق هم این بود که شیخ عباس قمی از مشهد به طرف تهران برمیگشتم .در مسیر راه ،ناگاه
مدتی با کتاب منازلاالخره انس داشت ،هر روز کتاب را با خود میآورد و از ماشین خراب شد و راننده به ِ
کمک خود گفت :نکند آخوند سوار کردی که
روی آن برای مردم میخواند  .پدر حق داشت که پسرش مثل این منبری سبب خراب شدن ماشین شده است؛ کمکراننده نگاهی به عقب ماشین
شود .روزی در خانه رو به فرزند کرد و گفت :شیخ عباس! کاش مثل این انداخت و مرا در ماشین دید ،چون سید بودم چیزی نگفت؛ اما شیخ عباس
مسئلهگو میشدی و میتوانستی منبری بروی و این کتاب که امروز برای قمی را که در همان ماشین بود ،پس از جسارت پیاده کرد! شیخ عباس
ما خواند را بخوانی! پسر چند بار خواست لب باز کند که پدر عزیز این کتابی قمی کنار جاده نشست و بساط علمش را باز کرد و مشغول نوشتن شد و
که میگویی از آن من است و نویسندهاش پسر توست! اما نگفت و کام فرو منتظر شده ماشینی او را سوار کند ،تا اینکه یک کامیون آجر از راه رسید
برد و فقط این جمله را بیان کرد که «دعا بفرمایید خداوند توفیقی مرحمت و وی را سوار کرد .شیخ از وقتی که سوار ماشین شد شروع کرد به تبلیغ
مذهب و خواندن احادیث؛ راننده هم مبهوت و شیفتة گفتههای او؛ بعد
فرماید»( .شیخ عباس قمی ،منازل االخره ،ص).20
جامع بود ،یک روحانی تمامعیار؛ به گونهای که تألیف او را از تبلیغ ،رو به شیخ کرد و گفت :اگر اسالم این است ،در دل و اعماق قلبم نفوذ
ارشاد ،روشنگری و ارتباط با مردم دور نساخت؛ مرحوم دوانی در البهالی کرد؛ من مسیحی هستم ،اما شیفتة اسالم شدم و میخواهم اسالم بیاورم.
کتابهای خطی محدث قمی سندی را یافته بود که در آن کمیته مجازاتِ او مسلمان شد و خانوادهاش را هم مسلمان کرد.
روزهای آخر عمرش بود درست نیمة دوم ذیحجه 1395قمری،
حزب دموکرات مشهد ،ایشان را به جرم بدگویی از آمریکاییها تهدید
به ترور کرده است .یادداشت کوتاه کمیتة مجازات این بود« :آقای آقا یکی از دوستانش به عیادتش آمده بود؛ آشیخ حالت چطوره؟ شیخ تکانی
شیخ عباس قمی! پدرسوخته! شنیدم که در منبر از آمریکاییها حرف بد خورد و درحالیکه اشک از چشمانش جاری بود ،گفت :چند روز است
میزنید .اگر شنیده شود که دو مرتبه ازاینگونه مزخرفات بگویید و تکذیب که نتوانستهام حدیث بخوانم و بنویسم! دوستش مثل یک طبیب حاذق،
نکنید همین دوشنبه به ضرب گلوله شکمت را مثل شکم سگ پاره و درمانش را بلد بود سریع کتاب بحار را برداشت؛ جلد هفدهم کتاب بود
پردود خواهیم کرد» .سقوط کمیتة مجازات ،ترور شیخ را ناکام گذاشت ،او آن را باز کرد و شروع کرد به خواندن چند حدیث؛ نگاهی به شیخ کرد،
ماند تا از جامعیت دین بگوید؛ دینی که در کنار تحکیم جبهة دوستان ،بر چهرهاش تفاوت داشت انگاری سیمایش گل انداخته بود؛ چه میکند این
ایستادگی در برابر دشمن تأکید دارد.
کیمیای حدیث اهلبیت ...
منتخب
در هر کاری ،اخالص بر رفتارش سایه
چه برکتی دارد برخی از این عمرها؛
روزانه بیش از هفده ساعت مطالعه ميكرد و باید از خدا خواست که جوانی و حیات ما را
افکنده بود؛ شادروان محمود شهابی نقل
میکرد که در يكي از ماههاي رمضان با چند مینوشت؛  63جلد کتاب حاصل عمر  65ساله اوست همانند این شیخ قرار دهد .زالل و سرشار
جامع بود ،یک روحانی تمامعیار؛ به گونهای که از اخالص؛ شیخی که معروف به محدث
تن از رفقا از او خواهش كرديم كه در مسجد
گوهرشاد اقامة جماعت را بر عالقهمندان تألیف او را از تبلیغ ،ارشاد ،روشنگری و ارتباط با مردم قمی بود و امام خمینی او را شیخ جلیل و
متعبد میخواند.
منت نهد .با اصرار و ابرام اين خواهش دور نساخت
پذيرفته شد و چند روز نماز ظهر و عصر،

مقصد2

اخبا ر ماه

15

حاشیه،شمار ه دو

مقصد2

اخبا ر ماه

40سال
دورة رکود علمی حوزة نجف آغاز شد
پيش
از اواخر سال پنجاه خورشیدی که دولت بعثی عراق،
علما و روحانیون ایرانی مقیم عراق را از این کشور اخراج
کرد ،شهر نجف نیز بهتدریج محوریت علمی خود را در جهان شیعه از
دست داد .این اتفاق پس از آن رخ داد که در نهم آذر  1350نیروی
دریایی ایران با تصرف جزایر سهگانة خلیج فارس ،این سه جزیره را به
خاک ایران بازگرداند .عراقیها هم در اعتراض به این اقدام ،همانروز
روابط خود را با ایران قطع کرده و یازدهم دی ماه با تعطیل کردن حوزة
نجف ،برخی از علمای بزرگ و نیز بسیاری از طالب ایرانی را از عراق
اخراج کردند .تالشهای مرحوم آیتاهلل العظمی سید احمد خوانساری
در تهران و امام خمینی در نجف هم سودی نبخشید و دورة رکود
علمی حوزة نجف آغاز شد.
رحلت مجتهد اصولي و عالم و عارف
بزرگوار ،آيتاهلل شيخ محمدتقي آملي
آيتاهلل محمدتقي آملي نزديك به چهل
سال در رأس آيات و مراجع بزرگ تهران به
تدريس و ترويج دين اشتغال داشت .در محضر
درس ايشان ،شاگردان فاضلي پرورش يافتند
هَّ
عبدالل جوادي آملي ،حسن
كه حضرات آيات:
حسنزاده آملي و عالمه محمدحسين تهراني از آن جملهاند .سرانجام
اين حكيم وارسته و عارف الهي در  27آذر  1350شمسی در 85
سالگي دار فاني را وداع گفت و در تهران به خاك سپرده شد.
احتمال هجرت امام به لبنان
امام خمینی (ره) در دوم دی ماه  1350در تلگرافی به احمد
حسنالبكر ،رئیس جمهور وقت عراق ،از اعمال خشونت علیه ایرانیان
انتقاد کرد .پس از آن احتمال هجرت امام خمینی از عراق شدت
گرفت ،ایشان در دی ماه  1350در درس خارج خود خطاب به طالب
و روحانیون فرمودند :بعد از آنكه مصلحت و نظرخواهي خود را به
صورت تلگراف به مقامات عراقي رسانيدم ،نهتنها  . . .و جوابي كه
ندادند و عكسالعمل هم به آن شدت نشان دادند ،در اين صورت من
فكرم منتهي شد به اينكه ما ديگر وجودمان در اينجا لزومي ندارد . . .
فردا تذكرهها را ميفرستيم و تقاضاي خروج ميكنيم و من در هرجا
كه باشم ،عالقه به آقايان ،برادران ،همان جوري است كه اينجا باشم.

اخبار
تصويری

حضور رهبرمعظم انقالب در مراسم تشیع پیکر
سرادر شهید مقدم و شهدای جهاد خودکفایی

درس خارج فقه آیت اهلل شبیری زنجانی در مسجد اعظم قم

دیدار روحانیون شیعه و سنی استان کرمانشاه با رهبری

مراسم افتتاحیه یادواره شهدای روحانی خراسان

حضرت امام خمینی (ره) در نجف

اعزام روحانیون جانباز به اردو میثاق با والیت
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مهمترین رسالت حوزویان و حوزههای علمیه
گفتهها
حفظ نظام اسالمی
حضرت آیتاهلل جوادی آملی
گفت :حوزه دو نوع وظیفه دارد :یکی وظیفة
عادی که همان درس و بحث و مرجعیت و فقه
و اصول است که از دیرباز در حوزههای علمیه
وجود داشته و دارد .وظیفة دوم که اساسیتر
و مهمتر است ،همان رسالت انبیاست که باید
حوزه از این رسالت غافل نشود ...مهمترین
رسالت حوزویان و حوزههای علمیه ،حفظ نظام اسالمی است و حفظ
نظام فقط با نصیحت و زبان و رفتار و گفتار محقق نمیشود ،بلکه قداست
حوزههای علمیه است که موجب حفظ و ماندگاری نظام است.
درس اخالق در برنامه روزانه طالب
حضرت آیتاهلل مظاهری گفت :فراگيري
نکات و مسايل اخالقي ،تحت نظر یک عالم
متدیّن ،براي همه و مخصوصاً جوانها واجب
است .همه بايد در برنامۀ روزانۀ خود زماني را
به مطالعۀ کتب اخالقي يا شنيدن درس اخالق
علماي ربّاني اختصاص دهند ،وگرنه دچار
انحراف و گمراهي ميشوند و سرانجام آنان
سقوط است.
عرفان ناب و اصیل در صحیفه
آیت اهلل کریمی جهرمی ،صحیفة سجادیه
را مادر تمامی خوبیها توصیف کرد و گفت:
تشنگان عرفان الهی فراوان هستند ،ولی گاهی
اوقات چون با دلیل و راهنما پیش نمیروند
در خطوط انحرافی میافتند در شرایطی
که کمبودها و خللهای مادی هم نیست
انسان احساس نیاز به عرفان الهی دارد و روح
جستجوگر انسان به دنبال این معناست که به محضر حضرت حق راه یابد
عرفانهای کاذب اکنون در بسیاری از امتها و بالدهای مختلف ،مثل قارچ
سبز شده است و یا در حال روییدن است .تمام این عرفانها از آن باب
است که مذاق انسان به دنبال عرفان واقعی است و چون راهنما ندارد،
به ضاللت میرود .به جرأت میتوان گفت :عرفان ناب و اصیل در صحیفة
سجادیه هست.
   طلبگی و ضرورت پیگیری علوم انسانی اسالمی
حجتاالسالموالمسلمین غالمرضا فیاضی،
با اشاره به اهمیت علوم انسانی اسالمی اظهار
کرد :اگر ما طلبهها دنبال علوم انسانی اسالمی
نباشیم استفاده از امتیازات حوزه حرام است؛
چراکه جای طلبهای دیگر را پر کردهایم .وی
خاطرنشان کرد :منابع عقل ،کتاب و سنت در
فقه ادله مطرح است و در هر یک از علوم
انسانی اگر بخواهیم به صورت اسالمی کار
کنیم ،باید این منابع را به درستی بفهمیم .استاد حوزه علمیه قم با بیان
اینکه همه علوم به اسالم نیازمند هستند ،گفت :مباحث اصول از علوم
پیشنیاز فهم صحیح کتاب و سنت است و باید مقدمات فهم قرآن و
روایات را تسهیل کنیم.

متون حوزوی و پاسخ گویی به نیازهای جامعه
حجتاالسال م والمسلمین فاضل گلپایگانی با
تأکید بر این نکته که حوزههای علمیه در هر زمان
متحول میشد ،بر ضرورت تحول در این دوره اشاره
کرد و گفت :نمیتوان در همین جا توقف کرد و
راضی بود ،یعنی این مقدار حرکت و پویایی کافی
نیست.فقیه،براساسگذرزمان،پیشآمدحوادثو
موضوعاتجدید،بایدنوسازی،نوآوریوشیوهسازی
کند ،تا پژوهشگر فقهی ،بتواند بر اساس آن حرکت کند و جواب مسائل جدید
را کشف کند .حوزههای علمیه باید تحصیل ،تدریس ،تبیین و تدوین خود را بر
اساس ارکان تحول بنا نهاده و اهدافی را دنبال کنند که دین پاسخگوی نیازهای
جوامع باشد  .بهعبارتی دیگر ،فقه ما طوری به جلو حرکت نماید که انطباق این
قوانین استنباط و استخراج فروع فقهیه از این قواعد ،ب هراحتی در حوزههای علمیه
انجامگیرد.متونفعلیحوزویاکثرا ًجوابگوینیازهایجامعهمامیباشد.فقهو
متون فعلی ما در حال حاضر کام ً
ال زنده و پویا است.
عرفان و پیاده کردن دین
حجت االسالم والمسلمین تحریری ،عرفان
را در حقیقت پیاده کردن دین دانست و گفت:
امام حسین  -علیه السالم  -حقیقت دین را برای
ما اجرا میکند ،اگر بخواهیم زندگانی حسینی
داشته باشیم ،باید به دنبال منطق امام حسین
 علیه السالم  -باشیم و منطق امام فقط ادارةزندگی دنیایی و رسیدن به یک رفاه ظاهری
دنیایی نیست و هدف این نیست که انسان در پی یک زندگی متعادل و
عادالنهای ،جدای از توجه به حضرت الهی و رسیدن به کمال باشد.
خطر بیمحتوا کردن حوزه های علمیه
آیتاهلل رجبعلی رضازاده از اساتید حوزه
علمیه مشهد با اشاره به توطئههاي دشمنان در
بيمحتوا نمودن حوزههاي علميه گفت :برخی
افراد به عناوین مختلف در این زمینه برنامهریزی
میکنند از این رو طالب علوم ديني بايد مراقب
اين دشمنيها باشند و در زمينه رشد و پيشرفت
محتواي بيشتر حوزه علميه اهتمام ویژه داشته
باشند .وي ،با اشاره به اينكه اضافه کردن هر درسي به دروس حوزه طبعاً
وقت طلبه را به همان اندازه ميگيرد ،توصيه كرد :قبل از اين كار بايد
كارشناسي الزم صورت گيرد تا با اضافه شدن يك درس به ساير دروس
اصلي ،صدمه اي به وقت طالب وارد نشود.
حوزه؛ پیشگام تهذیب و عمل به قرآن
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد سعیدی
گفت :نباید تنها به قرائت قرآن به خصوص در حوزه
اکتفا شود و حوزه باید پیشگام تهذیب و عمل به
قرآن باشد .باب قرائت صحیح قرآن به برکت انقالب
اسالمی در کشور باز شد و امروز بسیاری از افراد
قرآن را به زیبایی و با قرائت صحیح میخوانند ،در
حالیکه در گذشته برخی خواص ،هم توانایی این
کار را نداشتند .قرائت غلط قرآن زیبنده مدعیان ترویج معارف آل اهلل نیست
و امروز که این توفیق در نظام اسالم جاری است ،همه باید شکرگزار باشیم
و البته از قرائت هم عبور کرده و در آن متوقف نباشیم.
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اخبار
حوزه

یک گردهمایی نو؛ طالب
گردهمایی بزرگ شش هزار نفری طالب سادات حوزه علمیه قم
با حضور با حضور آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی ،در شبستان نجمه
خاتون حرم حضرت معصومه (ع) برگزار شد .در حاشیه گردهمایی ،
آقایان هاشمی ،موذن ،حسینی نژاد و حسینی به دست مبارک حضرت
آیت اهلل صافی گلپایگانی معمم شده و مفتخر به لباس روحانیت شدند
و تعدادی از طالب ممتاز پایه یک تا ده مدارس عملیه قم نیز مورد
و تجلیل قرار گرفتند .تجلیل از حجج اسالم و المسلمین آل طاها،
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استحکام روزافزون جایگاه مرجعیت در عراق
نگاه ویژه رجال سیاسی اسالم و جهان به مرجعیت عراق از جمله
آیتاهللالعظمی سیستانی موجب شده است جایگاه مرجعیت در عراق
روز به روز مستحکمتر شود.
به گزارش مرکز خبر حوزه ،کاظمی قمی سفیر سابق ایران در عراق
در سالن انجمنهای علمی در قم گفت :رابطه جمهوری اسالمی ایران با
مرجعیت نجف تنگاتنگ بود که در این میان محوریت آیتاهللالعظمی
سیستانی بودند و مقام معظ م رهبری عنایت خاصی به ایشان دارند و
همواره تأکید دارند که محوریت در مسائل عراق و حوزههای علمیه
این کشور آیتاهلل العظمی سیستانی باشند.
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جهان
نهرین نت نوشت :به دنبال روند گسترده دستگيري
اسالم بيش از  600نفر از افراد متهم به دست داشتن در پيگيري
طرحي براي خدشه دار کردن روند سياسي عراق و کنترل
قدرت در اين کشور با حمايت عربستان ،قطر و امارات ،خودمختاری استان
صالح الدین که توسط شورای استانی آن ارائه شده است به عنوان بخشی
از این طرح مورد مخالفت شدید مقامات عراقی قرار گرفته است.
پیش نویس قانون اساسی مصر بر اساس قوانین اسالمی در حال
تدوین است .توجه به حقوق انسانی مردم مصر و ایجاد نظامی قانونمند بر
اساس تعلیمات اسالمی بخش هایی از این پیش نویس است.
«محمد علی فرکوس» از چهره های سرشناس و شیوخ وهابی در
کشور الجزایر در جدید ترین فتوای خود ،مناظره کردن با شیعیان را حرام
اعالم کرد .وی در ادامه فتوای خود گفت :مناظره هیچ سودی ندارد و تنها
موجب ناراحتی اهل سنت می شود!
كميته نظارت بر اقدامات اسالمستيزانه در فرانسه اعالم كرد كه از

ابتدای سال جاری تا آخر ماه ميالدی سپتامبر ،فعاليتهای نژادپرستانه
عليه مسلمانان نسبت به سال گذشته 22 ،درصد افزايش يافته است.
این فعالیتها شامل توهين به مسلمانان ،توهين به بانوان محجبه،
اسالمهراسی ،قرآنسوزی و اقدامات نژادپرستانه میشوند.
مسئوالن سعودی از ورود شمار بسیاری از ساکنان مناطق شیعه نشین
االحسا و القطیف به مکه مکرمه برای ادای مناسک حج جلوگیری کردند.
رييس شوراي انتقالي ليبي اعالم كرد :پرونده اي كه از قبل در خصوص
وضعيت امام موسي صدر تشكيل شده بود طي روزهاي آينده تكميل و
نتايج آن به جمهوري اسالمي ايران ،لبنان و همه جهانيان اعالم خواهد شد.
وزارت کشور سوريه اعالم کرد :کساني که سالح داشته اند ،يا اقدام به
حمل و خريد وفروش سالح کرده اند در صورتي که مرتکب قتل نشده اند
چنانچه در موعد مقرر خودشان را تسليم کنند؛ عفو خواهند شد .آمريکا با
وجود اعالم عفو دولت سوريه ،از افراد مسلح در اين کشور خواست که خود
را تسليم مقامات سوريه نکنند.

سادات حوزه علمیه قم
یثربی ،مدرسی ،توکل و صالحی خوانساری ،به عنوان برترینهای عرصه
تبلیغ و پیام رسانان سنت نبوی و ناشران مکتب اهل بیت(ع) یکی دیگر
از برنامههای این مراسم بود .همچنین در پایان از اساتید حجج اسالم
والمسلمین سید محمد جواد علوی بروجردی ،سید محمد حسینی
یثربی ،سید حسن مهر حسینی ،سید محمد رضا مدرسی ،سید حسن
نبوی ،سید علی اکبر مدنی و سید محمد علی مروج به عنوان نخبگان
عرصه های مختلف و اساتید سطوح عالی حوزه تجلیل به عمل آمد.
مقصد2

اخبا ر ماه

جداسازی صف از  ستاد حوزههای علمیه
تشکیالت صف از تشکیالت ستاد حوزههای علمیه جداسازی شد.
حجت االسالم والمسلمین فرخ فال ،مسئول حوزه مدیریت حوزههای
علمیه اظهار داشت :سیاستگذاریهای کالن بر عهده شورای عالی حوزه
است و برنامهریزی به مرکز مدیریت حوزههای علمیه و امور اجرایی به
مدیریتهای استانی واگذار شده است.
وی ادامه داد :صف در حوزههای علمیه یعنی واحدها ،مدارس علمیه،
مراکز آموزشی و تخصصی حوزههای علمیه که تحت نظارت مدیریتهای
استانی اداره میشوند.
مراسم اختتامیه شبهای شعر حجره
مراسم اختتامیه شبهای شعر حجره ،پنج شنبه ،چهاردهم مهر در
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد .اهدای جوایز به شاعران
برگزیده و استادان باشگاه ادبی شعر حجره از دیگر برنامه های مراسم
اختتامیه شب های شعر حجره بود .شبهاي شعر حجره برنامهاي هفتگي
بود كه به همت حلقه ادبيات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي در
مدارس حوزه علميه قم برگزار شد .طی این برنامه در هر مدرسه از شاعران
موفق حوزه و شاعراني كه در ادبيات ديني موفق بودند و طالب مدارسي كه
آثاري برگزيده داشتند دعوت ميشد تا آثار خود را در اين شب شعر بخوانند.
خبرگزاری
شیعه آنالین
حوزوی
هلل جوادی آملی در دیدار گروهی از بانوان
حضرت آیتا 
فرهیخته و انقالبی مصری فعال در بیداری اسالمی ،با
اشاره به این که مسلمانان از خواب بیدار شدهاند ،با اشاره به جنایات
حکومت سابق مصر ،افزودند :تنها مصر اسیر نبود ،بلکه حج و نماز اسیر
دشمن بود ،حسنیمبارک ،دین را اسیر خود کرده بود .ایشان مردم مصر
را در قبال رنجها و مجاهدتهای انقالبیون مسئول دانسته و گفتند:
مصریها بدانند دشمن در کمین است و نباید آنان به خواب فرو روند.

خبرگزاری رسا
اولین بخش سریال هشت قسمتی با عنوان همه مسلمانان آمریکا ،با
هدف معرفی فرهنگ ،آداب و رسوم مسلمانان و از بین بردن برداشتهای
غلط در مورد دین اسالم و مبارزه با اسالم هراسی تهیه و امسال از شبکه
تلویزیونی تی ال سی پخش خواهد شد .در این سریال ،فعالیتهای

زندگی پنج خانواده مسلمان در خانههای خود و مساجد و فعالیتهای
روزانه مسلمانان و اعمال عبادی به تصویر کشیده شده است.
خبرگزاری اهلبیت
حجت االسالم والمسلمین فامیل جعفراف رییس سازمان جامعه
شیعیان مسکو گفت :در حال حاضر در مسکو بیش از یک میلیون شیعه
وجود دارد .در این شهر همچنین پنج مسجد وجود دارد که به صورت
مشترک مورد استفاده اهل تسنن و شیعیان است .شیعیان همچنین
چند انجمن در شهر مسکو دارند که به صورت متفرقه فعالیتهایی را
در این شهر انجام میدهند .در حال حاضر هیچ سازمان شیعی مربوط
به امور شیعیان در روسیه وجود ندارد؛ بنابراین از این جهت شیعیان
مشکالت حقوقی داشته و مثال اجازه ساخت مسجد ندارند ،چون در
روسیه ادارات دینی متولی امر مساجد هستند که آنها هم همه از اهل
تسننهستند.

19

حاشیه،شمار ه دو

نگاه
ماه
بخشی از پیام امام خمینی(ره)
به مناسبت شهادت شهید مفتح :
اميد بود از دانش استاد محترم
و از زبان علم او بهرهها براي اسالم
و پيشرفت نهضت برداشته شود و
اميد است ،از شهادت امثال ايشان
بهرهها برداريم .من شهادت را بر
اين مردان برومند اسالم تبريك 
و به بازماندگان آنان و ملت اسالم
تسليتميدهم.
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والدت

او یک مفتح بود

شهید آیتاهلل محمد مفتح در سال  ۱۳۰۷شمسی در
خانوادهای روحانی ،در همدان به دنیا آمد .در سال ۱۳۲۲
درحالیکه تنها پانزده سال داشت ،برای ادامة تحصیل به حوزة
علمیة قم مهاجرت کرد.

دانشگاهتهران
همزمان با تحصیل در حوزه ،موفق به اخذ درجة دکتری
در رشتة الهیات و معارف اسالمی از دانشگاه تهران شد .رسالة
دكتراي وي «تحقيقي دربارة نهجالبالغه» بود كه با درجة بسيار
خوب ،از سوی دانشگاه پذیرفته شد.

وحدت مسجد و دانشگاه
مقالة ایشان ،تحت عنوان «وحدت مسجد و
دانشگاه» در اوایل دهة  ۱۳۴۰در نشریة مکتب
اسالم قم چاپ شد.
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اساتيد
پس از ورود به قم ،در حجرهای در مدرسة دارالشفا اقامت گزید
و از محضر استادان بزرگی همچون امام خمینی ،عالمه طباطبائی،
آیتاهلل گلپایگانی ،آیتاهلل مرعشی نجفی ،آیتاهلل داماد و آیتاهلل
بهجت بهره برد تا اینکه به درجة اجتهاد نائل آمد و به تدریس
منظومة مال هادی سبزواری پرداخت.

شهيد مفتحونقشی بیبديلدر  انقالباسالمی
  مفتح با قبول امامت مسجد جاوید ،در سال  ۱۳۵۲هستهای دیگر را جهت تجمع نیروهای
مسلمان مبارزه و سنگری برای ارائة اسالم راستین و جبههای برای مبارزه با رژیم پهلوی ایجاد
کرد تا اینکه در سوم آذر ماه  ۱۳۵۳با دستگیری شهید آیتاهلل مفتح و آیتاهلل العظمی سیدعلی
خامنهای ،مسجد جاوید تعطیل شد .شهید مفتح حدود دو ماه در زندان رژیم شاه ،زیر شدیدترین
شکنجهها بهسر برد.
  حدود دو سال پس از آزادی از زندان ،امامت مسجد قبا در نزدیکی حسینیة ارشاد را پذیرفت.
این مسجد را به عنوان بزرگترین سنگر در جریان مبارزات انقالب اسالمی درآورد و از کسانی که
رژیم ،آنها را از انجام سخنرانی منع کرده بود ،دعوت کرد و با این عمل ،گام مؤثری را در جهت رسوا
کردن رژیم برداشت.
  درحالیکه جمعیتهای سیهزار نفری در سالهای  ۵۶و  ۵۷در سخنرانیهای ماه مبارک
رمضان در مسجد قبا گرد هم میآمدند ،اعالم کرد که نماز عید فطر را در زمینهای قیطریه خواهد
خواند .با برگزاري نماز باشكوه عيد فطر در قيطريه – كه با استقبال بينظير مردم تهران روبهرو شد
– اركان رژيم پهلوي را به لرزه درآورد .ايشان در خطبههاي نماز ،براي اولين بار ،نام امام خميني(ره)
را آشكارا بر زبان جاري كرد و رهبري امام را مورد تأكيد قرار داد.
  ارتش شروع به شلیک تیر هوایی و گاز اشکآور به سوی جمعیت مؤمن و مبارز کرد  .دکتر
مفتح را با سرنیزه و قنداق تفنگ بهسختی مجروح و مضروب کردند ،بهطوریکه امکان حرکت از
وی سلب شد .شهید مفتح که صبح جمعه هفدهم شهریور برای مداوا و پانسمان زخمهای ناشی
از تظاهرات دیروز ،به بیمارستان رفته بود ،موقع بازگشت به منزل ،به وسیله ساواک دستگیر شد.
بدینترتیب در نخستین ساعتهای حکومت نظامی ،وی با تن و بدنی مجروح ،دستگیر و روانة
زندان کمیتة ضد خرابکاری شاه شد.

دستگيریوتبعيد
با شروع نهضت امام خمینی(ره) ،به یاری انقالب پرداخت.
منبرهایی که او در شهرهای آبادان ،خرمشهر ،اهوا ز و ...میرفت
بارها به دستگیری و تبعیدش انجامید تا باالخره ایشان را دستگیر
و ممنوعالورود به استان خوزستان کردند.

همياریباشهيدبهشتی
او با همياري شهيد بهشتي به تأسيس انجمن اسالمي
دانشآموزان همت گمارد .محبوبيت و مقبوليت عامة شهيد
در ميان طالب و دانشآموزان ،موجب شد كه او را از آموزش و
پرورش اخراج و در سال  ،1347به نواحي بد آب و هواي جنوبي
ايران تبعيد كنند و هنگامي كه دوران تبعيد ايشان به پايان رسيد،
از بازگشت او به قم جلوگيري كردند .از سال   ۱۳۴۹بهناچار ،شهيد
در تهران اقامت گزید.

تدريسدردانشگاهتهران

دانشکدة الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران ،به طور
رسمی از او دعوت کرد تا به تدریس در آنجا بپردازد .شهید مفتح
به شوق همکاری با استاد شهید آیتاهلل مطهری ،تدریس در
دانشکدة الهیات را پذیرفت.

بعضیازتاليفات
حاشيهاي بر «اسفار» مالصدرا« ،روش انديشه» در علم منطق،
ترجمة تفسير مجمعالبيان از تأليفات شهید مفتح است
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شورايانقالب
با تشكيل شوراي انقالب از طرف امام (ره) به عضويت اين
شورا درآمد.

سميناروحدتحوزهودانشگاه
در سالگرد شهادت آیتاهلل حاج سیدمصطفی خمینی ،اقدام
به تشکیل سمینار وحدت حوزه و دانشگاه در دانشکدة الهیات
نمود که این نخستین سمیناری بود که تحت این عنوان برگزار
می شد.

آخرين  مسئوليت

آخرين مسئوليت شهيد ،سرپرستي دانشكدة الهيات و
عضويت در شوراي گسترش آموزش عالي كشور بود و همچنین
امامت جماعت مسجد قبا را نيز بر عهده داشت.

شهادت

  در ساعت ن ُه صبح روز سهشنبه  ۲۷آذر  ۱۳۵۸در حیاط
خلوت دانشکدة الهیات دانشگاه تهران با شلیک چند گلوله
از سوی گروهک فرقان بهشدت زخمی میشود و معالجات در
بیمارستان اثری نمیبخشد و حدود ساعت دو بعد از ظهر همان
روز ،به شهادت می رسد.
پيكر مطهر آن عالم رباني ،در صحن مطهر حضرت
معصومه(س) در قم به خاك سپرده شد و اين روز به مناسبت
فعاليتهاي چشمگير اين شهيد واالمقام ،در راه تحقق وحدت بين
روحانی و دانشجو «روز وحدت حوزه و دانشگاه» نامگذاري شد.
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گزارش
ماه
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نماز صبح از پرواز تهران لندن مهمت
گفتوگو با عبدالمجید رکنی ،تهیهکنندة برنامه تلویزیونی سمت خدا
گفتگو از :معصومه شهبندی

متن پيشرو گفتوگويي با عبدالمجيد رکني تهيهکنندة برنامه
«سمت خدا» است .ميتوان با يقين گفت اگر يک روي سکه اين
باشد که برنامة سمت خدا ،برنامهای ديني است که با اقبال مواجه
شده است و بينندگان زيادي دارد ،اما روي ديگر سکه که بسیار
مهمتر است ،خوانندگان مجلة حاشيه هستند که خود طلبهاند و
کارشناسی برنامة سمت خدا به وسیله هملباسهای ایشان ،مهمان
خانههای مردم میشود .با نگاهي کارشناسانه و عميق به این برنامه،
هم ميتوان جايگاه يک کارشناس ديني را تحليل کرد ،و هم دغدغة
اين روزهاي مخاطبان و بينندگان رسانه ملی به مسائل ديني را
فهمید.
  اگر نخستین رمز موفقيت برنامة سمت خدا را توجه به شیوههاي
نوين تبليغ ديني در نظر بگيريم ،گامهاي بعدي براي موفقيت اين
برنامه چه بود؟

ما سعي کرديم «مسئلهشناسي» کنيم .اگر مسئلة مخاطبمان را بدانيم،
بهتر ميتوانيم به او كمك كنيم و راهكارهاي مناسب ارائه دهيم .يک
مثلث موضوعی در رسانة تلويزيون وجود دارد :نياز ،ميل و مصلحت
مخاطب! رسانهها بيشتر به ميل مخاطب توجه دارند .مخاطب دوست دارد
هنرمندي دعوت بشود و در مورد غذای مورد عالقهاش صحبت کند .اما
مسئله اين است که مخاطب نيازهايي دارد که صحبت کردن مستقيم از
آن جذاب نيست .در برنامة سمت خدا در طرح سؤالها از ميل مخاطب
استفاده کرديم تا به نياز مخاطب برسيم .مثال خوبي که ميشود در اين
مورد زد قرصهاي دارويي است که به صورت اسمارتيز براي بچهها ،در
داروخانهها موجود است که از ميل کودک براي رفع نياز استفاده ميکنند.
رنگ و لعاب اسمارتيز باعث ميشود بچه از دارو فرار نکند.
رنگ اسمارتيز برنامة شما چيست؟
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رنگ اسمارتيز ما سؤالهاي مردم و دغدغههاي آنها بود .برخي سؤالها
ممکن است به نظر مبتذل بيایند ،اما از طريق آن سؤال میتوان موضوع
دیگری را مطرح کرد .يکبار يک دخترخانمي در يکي از پيامها گفته بود:

«من با يک آقاپسري دوست شدم؛ ايشون براي بررسي ازدواج ،عکسهاي
خصوصي مرا خواست .بااينکه ميدانستم این کار گناه دارد و ترديد داشتم؛
اما استخاره کردم ،خوب آمد و من عکسها را دادم و بعدها اين آقا من
را با اين عکسها تهديد کرد .چرا جواب استخاره خوب آمد؟ چرا خدا
مرا در اين راه انداخت؟» جواب اين سؤال را خيليها ميدانند ،اما ما در
برنامه ميپرسيم .براي اينکه بسياري از مخاطبان تصديق کنند که کار
اشتباهی است که براي انجام گناه ،استخاره گرفت ه شود .حقيقت اين است
که بسياري از ما کارهايي را به استخاره موکول ميکنيم که داروي آن
استخاره نيست .بقية مخاطبين را به اشتباهاتي که درجة پايينتري دارند
رهنمون ميشويم و توضيح خوبي توسط کارشناس در مورد استخاره ارائه
میشود .میتوانستیم بگوییم حاج آقا یک خط پيرامون استخاره توضيح
دهيد که این جذابيتي هم نداشت .در برنامة سمت خدا هرگز اينگونه
سؤالها را مطرح نمیکنیم ،بلکه مسائل را به شکل قضية واقعي و از زبان
مردم مطرح میکنیم.
به نظرتان کارشناسهاي روحانی برنامة سمت خدا چقدر
میتوانند برای سایرین الگو قرار گیرند؟

طلبهها يک خاطرة مشترک دارند که ابعاد متفاوتي دارد .مث ً
ال یک
بار که از تهران ميخواستم به اصفهان بروم ،جواني روي صندلي جوري
نشسته بود که من کنار او ننشينم .شاگرد شوفر نهيبي به او زد و من کنار
جوان نشستم و مشغول گفتوگو شدیم .وقتي به اصفهان رسيديم ،آن
جوان گفت :اولين آخوندي هستي که اینقدر باحالي! و درحالیکه به
قيافهاش نميآمد ،گفت گاهي نماز شب هم ميخوانم .از این روحانیها
و جوانها در جامعة ما زياد هستند؛ اما نکته اين است که يک شاگرد
شوفري بايد باشد تا اينها را کنار هم بنشاند .نقص ما اين است که اآلن
این فاصله وجود دارد .معموالً روحانيون به سبب آموزههاي ديني در کار
مؤمنان حمل بر صحت میکنند و حسنظن دارند ،اما جوانها گاهي اين
تعهد را ندارند و در مورد روحانيون بد فکر ميکنند.
ما در سمت خدا میخواهیم نقش آن شاگرد شوفر را بازي کنيم.
پيامکهایی بسياري داريم که «من پاي صحبت هيچ روحاني

زنده

متر است!
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حجتاالسالم والمسلمین ناصر نقویان

حجتاالسالم والمسلمین  ناصر رفیعی محمدی

تاریخ تولد – 1343 :بابل
تحصیالت :خارج فقه و اصول.
اساتید برجسته :حضرات آیات محقق داماد ،هاشمی شاهرودی،
بهشتی و محمدی (بابل)
مسئولیتها :مشاور فرهنگی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاهها و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
تألیفات :کتاب دندانههای کلید خوشبختی در زندگی که آمادة
انتشار میباشد.
زمان حضور در برنامه سمت خدا :تابستان ،پاییز و زمستان 1388
و مجددا ً از زمستان  1389تاکنون.

تاریخ تولد - 1344 :قم
تحصیالت :خارج فقه و اصول ،دکترای علوم قرآن و حدیث.
اساتید برجسته :حضرات آیات فاضل لنکرانی ،جوادی آملی،
مظاهری ،استادی و معرفت
تألیفات :تفسیر علمی قرآن (2جلد) ،وضع حدیث ،اسراف و تبذیر،
گفتار رفیع (2جلد)
مسئولیتها :مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاه سمنان و مدیر گروه شیعه شناسی جامعهالمصطفی العالمیه.
زمان حضور در برنامة سمت خدا :از ابتدای برنامه در تابستان
 1388و و پس ازوقفهای کوتاه از پاییز  89تا تابستان .90

نمينشينم ،اما برنامة شما يک چيز ديگرست!»
کارشناسهای برنامة ما يک چيز ديگر نيستند،
فقط ما اين دو گروه را کنار هم نشانديم و
ادبياتشان را ب ه هم نزديک کرديم و دغدغههاي
آنها را به هم منتقل کرديم .ما همة ادبياتي را که
يک جوان ميتواند با یک روحاني داشته باشد،
در برنامه روي آنتن برديم .اين نخستین گام بود.
نگاه دوم ما جستجو در اینباره است که چه
چيزي در تبليغ ديني ضرورت دارد؟ طلبههای
ما بايد به نيازهاي ديني اطرفيان بيشتر دقت
کنند .نياز نسل جوان ما ارتباط است و آرامش
و زيباييهايي که از دين ميشود به آنها انتقال
داد .حاال ما چه کارشناساني را انتخاب ميکنيم؟
کارشناسي که اينها برايش دغدغه باشد و به قول
آقاي نقويان به «لسان قوم حرف بزند نه به لسان
قم!» و حکيم باشند ،چرا که بدون حکمت
پاسخ دادن ممکن است کار را خراب کند.
چرا کارشناسان برنامه همه روحاني
هستند ،روي اين موضوع تأکيد خاصی
داريد؟
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بله ،اصرار داريم حتماً روحاني باشند.
خيلي از کساني که خوب صحبت ميکنند
ميشناسيم و ارادت داريم ،اما با توجه به
ايدههايی که داریم ،باید حتماً روحاني
باشند .روحاني تا لباس ميپوشد مورد سؤال
مردم است .روزي هزار نفر تماس ميگيرند

و شمارة کارشناسهاي برنامه را ميخواهند؛ اما
ميگویيم به روحاني محل خود مراجعه کنند.
وقتي کارشناسی دینی با لباس شخصي باشد
ما چگونه مردم را به او ارجاع بدهيم؟ اگر وارد
مسجد شود و کسي اين آدم را نشناسد ،حتی
اگر کوهي از اطالعات باشد ،کسي به او مراجعه
نميکند .اما تا لباس روحانيت ميپوشد مورد
سؤال قرار ميگيرد .ما دنبال اين بوديم که مردم
را به روحانيت ارجاع بدهيم .خيلي وقتها در
پيامها هست که من نمیتوانم با روحاني مسجد
ارتباط برقرار کنم ،اما پاي حرفهاي روحاني
برنامة شما مي نشينم .ما سطح انتظار مردم از
روحاني را باال بردهايم.

نقلمیکنید؟

مرحوم آقاي مهندسي اخالص فوقالعادهاي
داشت .پس از چند جلسه ،ايشان آمدند و دو
بار من را قسم دادند به اينکه اگر يک روزي
فهميدید کسي بهتر از من ميتواند اينجا تبليغ
دين بکند ،تعارف نکنيد که بگویید زشت است،
به من بگوييد نيايم.
 يک خاطره از تلخ و شيرينهاي برنامة
سمت خدا تعريف ميکنيد؟

يک بار در برنامة دکتر رفيعي ،خانمي گله
کرده بود که همسر من مرد خوبی است ،اما
به من پول نميدهد .دکتر گفت برو خدا را شکر
کن ،خوب بود معتاد بود ولی پول زياد ميداد؟
  خاطرهای از مرحوم حاجآقای مهندسی بعدا ً در پيامها يک آقايي نوشته بود که «من يک
نانوا هستم که معتاد هستم ،چیزی هم براي
منتخب
خانواده کم نميگذارم و من همسرم را تشويق
ما در سمت خدا میخواهیم نقش آن شاگرد شوفر کردم که برنامه شما را ببيند .امروز صبح وقتي
را بازي کنيم .پيامکهایی بسياري داريم که «من پاي با هم ،سمت خدا را مي ديديم و شما اين
صحبت هيچ روحاني نمينشينم ،اما برنامة شما يک حرف را زديد ،من خيلي احساس خجالت
چيز ديگرست!» کارشناسهای برنامة ما يک چيز کردم ».اين پيام را هفتة بعد در برنامه
ديگر نيستند ،فقط ما اين دو گروه را کنار هم نشانديم خوانديم و به طور شخصي هم عذرخواهي
و ادبياتشان را ب ه هم نزديک کرديم و دغدغههاي آنها کرديم که دوست نداشتيم اين اتفاق بيفتد.
يک بار هم حاج آقا نقويان گفتند« :نام
را به هم منتقل کرديم
تلويزيون رسانة فرهنگساز نيست ،بلکه خوب برای فرزندانتان انتخاب کنيد نه يک
فرهنگگستر است .به ما به عنوان تهيهکنندة برنامة اسم گرگوري!» بعد از آن ما چند پيام داشتيم
تلويزيون ،بايد اطالعاتي را بدهند و ما اشاعه بدهيم که من مسيحي هستم و نام يک طایفه از

حجتاالسالم والمسلمین محمدمهدی ماندگاری

سرکار خانم فروغ نیلچیزاده

متولد -1343 :مشهد
تحصیالت:
خارج فقه و اصول ،فوق لیسانس علوم سیاسی.
اساتید برجسته:
حضرات آیات فاضل لنکرانی ،شیخ جواد تبریزی ،وحید خراسانی
و جوادی آملی.
مسئولیتها :مسئول سابق نهاد رهبری در دانشگاه علم و صنعت و
عضو هیئت امنای مؤسسة روایت سیرة شهدا.
زمان حضور در برنامة سمت خدا :از زمستان  1388تاکنون.

سال تولد - 1346:تهران
تحصیالت:کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسالمی.
کسب مدرک دوره همیوپاتی(طب مکمل) از دانشگاه علوم پزشکی
ایران
اساتید :آیتاهلل سیدجالل آشتیانی ،حجـت االسالم محمود فاضل،
آیتاهلل امامی کاشانی ،آیتاهلل مصطفوی ،آیتاهلل موسوی بجنوردی،
آیتاهلل مرعشی ،دکتر دینانی ،دکتر اعوانی.
مسئولیتها :مشاور سازمان ملی جوانان در امور دختران ،زنان و
خانواده ،عضو هیئت مؤسس نهاد رهبری در دانشگاههای مختلف.

مسيحيان ،همين «گرگوري» است که هفته
بعد در برنامه عذرخواهي کرديم.
راضي نيستيم کالم ما در برنامه ،گناهکاري را
تحقير کند .بازخورد اين برنامه را ما ميفهميم،
اما چه بسيار منبرها و سخنرانيهايي که اين
اتفاق را در دل مردم مي اندازد که ما خبر
نداريم ،پس بايد نسبت به انسانها و کالمي که
براي بيان معارف ديني به کار مي بريم ،خيلي
دقت داشته باشيم.
   برنامه سمت خدا چه کمکهايي
ميخواهد؟

ما دستورات خيلي خوبي در دين داريم ،اما
کاربردي شدن اينها نيازمند تالش بسیاری
است که کم اتفاق ميافتد .تلويزيون رسانة
فرهنگساز نيست ،بلکه فرهنگگستر است.
به ما به عنوان تهيهکنندة برنامة تلويزيون ،بايد
اطالعاتي را بدهند و ما اشاعه بدهيم.
در بحث کارشناسي ،کساني که فکر داشته
باشند و قابليت مطرح شدن در چند جلسه را
داشته باشند ،کم هستند .پيام دادهاند که من
اهل نماز ظهر و عصر هستم و نماز صبح خواب
ميمانم ،کارشناس ميگويد شما شب زودتر
بخوابيد و ساعت هم کوک کنيد .اينکه به عقل
خود مخاطب هم ميرسد و پاسخ کارشناسي
نشد .کارشناس بايد چنان در مورد نماز صبح

و برکات آن حرف بزند که به اندازة جا نماندن
از پرواز تهران -لندن برایش مهم بشود که نماز
صبح خواب نماند .در برنامههاي ضبطي اينگونه
پاسخها را حذف ميکنيم .مث ً
ال یکبار در برنامه
 45دقيقهاي ضبطي من  13دقيقه را به دليل
اينگونه پاسخها حذف کردم.
   آماري هم در مورد مخاطبان برنامه
داريد؟

در نظرسنجي مرکز تحقيقات صداوسيما به
این پرسش که تلويزيون چه مقدار در بيان
مسائل ديني موفق بوده است؟  52درصد
سؤالشوندگان گفتند تلويزيون تأثيري ندارد و
 48گفتند به برخي از پرسشهاي ديني پاسخ
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داده است .در پاسخ به اينکه چه برنامههايي به
اين سؤالهاي ديني جواب داده است ،برنامة
سمت خدا ،در بين  15برنامه با  34درصد اول
شدهاست و پاسخ مثبت برای سایر برنامهها از
رتبة  3به بعد زير  4درصد است.
ما فصل تابستان روزانه بين  7000تا 10000
پيام از قومیتها و حتی از کشورهای مختلف
داشتيم که پيامهاي برنامة ما فقط سؤال
بيندگان است چون مسابقه و نظرسنجي نداريم.
حتی از ايرانيان خارج از کشور نظیر کانادا ،سوئد
و بحرين به ما پيام دادهاند.
و حرف آخر؟

چند ماه است تالش میکنیم که برنامه
تمام شود .اما تلویزیون اهل ریسک کردن
منتخب
نیست که برنامهای را در اوج متوقف کند.
روحاني تا لباس ميپوشد مورد سؤال مردم است .البته بهتر است که برنامهای در اوج تمام
روزي هزار نفر تماس ميگيرند و شمارة کارشناسهاي شود و مردم هم با خاطرات خوب برنامه
برنامه را ميخواهند؛ اما ميگویيم به روحاني محل را تمام کنند .بههرحال تمام کردن یک
خود مراجعه کنند .وقتي کارشناسی دینی با لباس برنامه در اوج ،به جسارت و شجاعت نیاز
شخصي باشد ما چگونه مردم را به او ارجاع بدهيم؟ دارد .خودم خسته نشدم ،اما احساس
چند ماه است تالش میکنیم که برنامه تمام شود .ميکنم نياز به تجديد قوا داريم .منظورم
اما تلویزیون اهل ریسک کردن نیست که برنامهای را اين است که اآلن که در اوج هستيم
در اوج متوقف کند .البته بهتر است که برنامهای در بهقولي روي شمعک برويم ،هفتهاي يک
اوج تمام شود و مردم هم با خاطرات خوب برنامه را برنامه داشته باشيم و تجديد قوا کنيم تا
زماني با دست پر بازگرديم .انشاءاهلل.
تمام کنند

25

حاشیه،شمار ه دو

معرفی کارشناسان دينی برنامه سمت خدا

مقصد2

اخبا ر ماه

حجتاالسالم والمسلمین مسعود عالی

حجتاالسالم والمسلمین محمدرضا رنجبر

تاریخ تولد – 1342 :تهران
تحصیالت:
خارج فقه و اصول ،کارشناسی جامعه شناسی.
اساتید برجسته :حضرات آیات شیخ جواد تبریزی ،مکارم شیرازی،
بهجت ،مصلحی اراکی.
مسئولیتها :عضو هیئت امنا و سرپرست مرکز جامع علوم اسالمی
که در زمینة تولید نرمافزار فکری جهت ادارة حکومت اسالمی
فعالیت مینماید.
زمان حضور در برنامة سمت خدا :بهاروتابستان  89وازتابستان
 90تاکنون.

تاریخ تولد – 1345 :داراب
اساتید برجسته :حضرات آیات حایری شیرازی ،مکارم شیرازی،
پایانی ،اعتمادی ،وجدانی فخر.
تحصیالت :خارج فقه و اصول.
مسئولیتها :معاون فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،امام جماعت مسجد بالل صدا و سیما.
تألیفات :فاطمه واژة بیخاتمه ،پند یا بند ،دام بیدوام ،به جوانان
وطنم ،سلوک باران ،باران حکمت
زمان حضور در برنامة سمت خدا :تابستان و پاییز  1388و تابستان
و پاییز .1389

هر دوازده سال یک نفر!
عبدالمجید رکنی

قدم در وادی تبلیغ دینی که میگذاری ،تنها و تنها باید به هدایت فکر
کنی .به روایات اهلبیت که نگاه میکنی ،آنقدر از اجر هدایت گفتهاند که
ذوق میکنی و دوست داری که خدا توفیق دهد و کسی به دستت هدایت
شود .بعضی وقتها آنقدر ذوقزده میشویم که تصمیم میگیریم با یک
سخنرانی کوبنده ویا یک برنامه تلویزیونی نیمساعته تمام جماعتی که پای
سخنانمان نشستهاند را به راه راست هدایت کنیم .اما داستان انبیا را که در
قرآن میخوانیم میبینیم که انگار کار کمی سختتر از آن چیزی است که
ما فکر میکردیم و البته بسی ارزشمندتر.
میبینی حضرت نوح ،پیامبر اولوالعزمی که بارها نامش در قرآن آمده،
 950سال به کار هدایت خلق مشغول بود و قرآن هم از سختیهایی که بر
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او گذشته ،سخن گفته؛ (قال رب انی دعوت قومی لیال و نهارا  ،فلم یزدهم
دعائی اال فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم و
استغشوا ثیابهم و اصرو ا و استکبروا استکبار).
به تاریخ که نگاه میکنیم ،میبینیم بعد از اینهمه سختی و مرارت و
اینهمه سالهای طوالنی تبلیغ ،حدود هشتاد نفر به دست ایشان هدایت
شدند و از عذاب طوفان الهی رهایی یافتند .حاال اگر  950سال تبلیغ را بر
 80نفر تقسیم کنیم ،عدد  12سال به دست میآید ،یعنی در هر  12سال
یک نفر ،آن هم با انرژی حضرت نوح!
این را نگفتم که بترسیم و قدم در این راه نگذاریم ،خواستم بگویم کاری
که برایش اینقدر اجر قرار داده شده ،سختیهای خاص خودش را دارد و
صدالبته این سختیها با آن پاداشها شیرین خواهد شد .
و اما حرف آخر اینکه اعتقاد دارم به لطف الهی که ما را امت مرحومة
پیامبر آخرالزمان قرار داده و بسیاری سختیها و عقوبات را به مرحمت
نبی مکرم اسالم از ما برداشته ،سختیهای هدایت را در بسیاری از موارد
از پیروان این امت برداشته ،لذا چه بسیار به مواردی برخوردهام که افراد
با یک جملة یک مبلّغ دینی دلشان تکان خورده و رو به خدا آوردهاند.
بیشک همة اینها لطف خداوند به دوستداران اهلبیت است .فقط خواستم
بگویم که در این وانفسا ،همة مجاهدتهای ما در هر عرصهای برای تبلیغ
دین ،به لطف برکت کریمانة الهی میتواند سر منشأ خیر و هدایت شود.
خسته نشویم و به راهی که میپیماییم ایمان داشته باشیم و همچون
پیامبر دلسوز برای همة بندگان خدا! به مواهب هدایت بیندیشیم و از
سختیهایش لحظهای نهراسیم.

از «سمت خدا»
تا «نزد خدا»

یادی از حجتاالسالم والمسلمین محمدمهدی مهندسی
حجتاالسالم والمسلمین محمدمهدی مهندسی ،در سال 1332
در شهر آباده چشم به جهان گشود و در سال  1354رسماً وارد حوزة
علمیة قم شد .استاد خارج فقه و اصول ایشان آیتاهلل العظمی حاج
میرزا جواد تبریزی بود و مدتی نیز از درس خارج اصول آیتاهلل
العظمی سبحانی استفاده کرد .اسفار را در محضر حکیم الهی آیتاهلل
انصاری شیرازی گذراند و تمهیدالقواعد ابنترکه ،شرح فصوصالحکم
و مصباحاالنس را در خدمت آیتاهلل العظمی یحیی انصاری شیرازی
فراگرفت .وی از محضر حکیم متأله آیتاهلل العظمی جوادی آملی،
حضرت عالمه حسن حسنزاده آملی و آیتاهلل مشکینی نیز استفاده
کرد .ازجمله فعالیتهای او عبارت بود از مدیریت گروه اخالق دانشگاه

معارف اسالمی قم ،تدریس در مرکز تخصصی فلسفة حوزة علمیة قم،
مؤسسة علمی ـ پژوهشی امام خمینی ،مؤسسة امامصادق و
استاد اخالق مدارس علمیة قم و عضویت در هیئت علمی مجمع
عالی حکمت اسالمی .او کتابهایی چند نیز به رشتة تحریر درآورده
بود .از آثار صوتی و تصویری منتشر شده از استاد فرزانه ،مرحوم
محمدمهدی مهندسی ،میتوان به دورة آشنایی با عرفان نظری،
دورة عرفان عملی ،دورة اسرارالصاله ،دورة تفسیر زیارت جامعة
کبیره ،تفسیر دعای ندبه و مباحث خانواده اشاره کرد .حجتاالسالم
والمسلمین مهندسی از زمستان  1388تا تابستان  1389و مجددا ً
از زمستان  1389تا بهار  1390در برنامة سمت خدا حضور داشت.
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طبیببهمزاجنگاهمیکند
محمدمهدی ماندگاری

نخستین بخش تبليغ ،تعليمات است .در تبليغ ،تعليمات الزم داريم؛
چون تبليغ يك علم است ،علم بيان .بايد معارف دين را بشناسيم ،آنهم
نه شناخت كلی.
ما بهطوركلی میگوييم دين گفته عادل و منصف باشيد ،با تقوا و
باخدا باشيد .اما بايد شناختهای جزئی ارائه كنيم .مبلّغ بايد قدرت
استنباط و اجتهاد داشته باشد؛ نه اجتهاد فقهی ،اجتهاد تبليغی.
مبلّغ بايد به اين نكتهها برسد .او به يك شهر میرود و صدها معزل
فردی ،خانوادگی و اجتماعی را میبيند .اگر بخواهد با كلیگويی با اين
معزالت روبهرو شود ،به درد نمیخورد .اينكه بگوييم مردم باحيا باشيد،
به درد نمیخورد .حيا را بايد در روابط خانوادگی ،اجتماعی و اقتصادی
نشان داد.
دومين بخش تبليغ ،تمرينات است .تبليغ عالوه بر اينكه علم است،
مهارت هم هست .اين مهارت تمرين میخواهد؛ فقط با دانستن
نمیتوان كار كرد.
سومين بخش ،تزئينات است .چون تبليغ هنر است ،تزئين هم
میخواهد .سليقة هنرمندانهای میخواهد که انسان در سه دقيقه بتواند
مخاطب را مجاب كند .يكی از چيزهايی كه در عرصة رسانه كم داريم،
مبلّغان سهدقيقهای است.
يكبار به رئيس صدا و سيما عرض كردم شما اخبار شصتثانيهای
گذاشتهايد ،چرا منبر شصتثانيهای نمیگذاريد .مطلب سهساعتی را در
يك دقيقه گفتن و كم نگذاشتن ،اصل و عصارة بحث را گفتن ،هنر و

سليقه و ذوق میخواهد.
بخش چهارم تبليغ ،توفيقات است .چون مبلّغ میخواهد از طرف خدا
حرف بزند؛ «الذين يبلغون رساالت اهلل» اگر به خدا وصل نباشد ،بايد
فيلم بازی كند .اينها آموزش و تربيت میخواهد.
پيغمبر و اهلبيت وقتی به يك نفر میرسيدند ،میگفتند
ركن ايمان صبر است .به يكی میگفتند ركن ايمان يقين است .به
يكی ديگر میگفتند ركن ايمان خوف و رجاء است .به مصداق نگاه
میكردند .به قول امروزیها ،طبيب به مزاج نگاه میكند.
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مدارصفردرجه

  امروز والاستریت ،تراکم همة شکستها و یأسها و سرخوردگیهای جهان مدرن است
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والاستریت ،تقاطعتوانمندیها و نیازمندیهای
مدرنیته است؛ جایی که همه چیز عالم و آدم
در آن ،قیممآبانه قیمتگذاری میشود و این
قیمتها هستند که تعیینکنندة هر ارزشی
ب ه شمار میروند .این نشانة دستساختة بشر
فرشاد مهدیپور نوین ،اکنون نه زیر تیغ جراحی ،بلکه زیر چشم
هزاران میکروسکوپ انسانی است تا پیوندهای
مشروعیتبخشآن از هم بگسلد و چنان شود که افتد و دانی.
متن حاضر ،نوشتهای شورانگیز در ستایش جنبش تسخیر والاستریت
نیست (چه اینکه بیگمان سیطرة جهان سلطه ،با پنجههای پوالدینش
که در دستکشی مخملین مخفی شده ،این جنش را در هم خواهد
شکست و آنرا جزئی از تاریخ خواهد کرد) ،بلکه متنی است در ایراد
پرسشهایی علیه نظم نوین.
حکایت تام و جری
اسالوی ژیژک که با سخنان آتشینش چهرهای جسور در ترسیم
روزگار ماتمزدة غرب بهشمار میرود و مثالی دارد تکراری ،در تشبیه
وضع همه چیز عالم به ماجراهای انمیشین تام و جری و لحظة گریختن
تام و فروافتادن جری (که در آن لحظه نمیداند کیست و کجاست و
چه بر سرش آمده) در سخنانی میان معترضان والاستریت ،از حاضران
میخواهد آنجا را ترک نکنند ،چه اگر چنین کنند ،سال بعد و سالهای
بعد تنها باید میراثدار خاطرهای گنگ و بختبرگشته باشند و اگر
بمانند میتوانند صدایشان را به جایی برساند .حرف اصلی او آنجایی
است که میگوید در غرب همه آزادند ،اما نمیدانند که اص ً
ال این آزادی
چیست و یا آزادند که آزاد باشند یا نه؟ معنای آزادی تحریف شده و
آنچه بر جا مانده ،تصویری از آزادی است.
او ادامه میدهد :ما استاندارهای باالتری
برای زندگی نمیخواهیم ،استاندارهای
بهتری برای زندگی کردن میخواهیم.
آنچه را ژیژک واگویه میکند ،نمودار
وحشت از زندگی مدرن و
متجددی است که آنجا
هست ،اما چیزی در آن
نیست .همه چیز گویای رفاه
و بهترینها بودن است ،اما با
کدام سنجه و فهم میتوان
فهمید که این بهترین هست
یا نیست؟ جایی که امپراتوریهای
چندملیتی ،تعیینکنندة بود و نبودند،
معنای آزادی چه میتواند باشد جز
باالتر رفتن؟ باالتر رفتنی که تنها
تباهی و انحطاط در پیش روی آن
است.
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آخرالزمان
فیلمها و افسانهها ازآنرو که تخیالت را شبیهسازیمیکنند به
یکدیگر میمانند ،و اکنون در آستانة  2012افسانه و سینما با هم
درآمیختهاند تا وعدة پایان جهان را بدهند .دهها صفحة مجازی و گروه
واقعی ،هوادار رویدادی بزرگاند که در چند ماه آینده رخ میدهد .آنها
مدعی پایان جهاناند و ترس بهجامانده از این رویارویی نهایی و آخرین
غلبة مغرب زمین .این افسانه را سالهاست که میگویند و میخوانند
اکنون درهمریختة سیرت و صورت ایاالت متحده،
و میشنوند و آیا
ِ
هویداکنندة چنین هیاهویی نیست؟ آیا این نمیتواند همان بازتولید
ایدة انفجار برجهای دوقلو در  2001برای فرار از رکود و سقوط باشد؟
آیا این بازی دیگری طراحی شده در کمیته  300برای تمهید مقدمات
برتری مطلق نیست؟ میتواند همة اینها باشد و نباشد ،اما چه باک
که ما نیز چشمانتظار روز موعودیم .این ماجراها ،چه اشتراک لفظی
باشد و نباشد ،بیانگر توافقی جهانی است بر سر عبور از وضع موجود؛
انحطاط هرآنچه که هست و رفتن بهسوی آنچه باید باشد؛ روز رستن
و رستاخیز .مگر نه این است که در آنچه به ما رسیده ،خواندهایم که
بیداری مسیحیان ،بیش و پیش از دیگران است؟ پس چرا به پیشباز
چنین بیداری بزرگی نرویم و سرودخوانش نشویم؟
مرز بیبازگشت
غرب در آستانة تحولی است ،هرچند میتواند آنچنان که دوست
میداریم ،نباشد و مردمان خاورمیانه در تالطم بیداری اسالمی که
ن هم میتواند درست مطابق الگوی ایران نشود .اسالمی بومی با
آ
خواستهایی ملی و مترقی .اکنون جای گفتوگوست و نظریهپردازی
و ایدهسازی .دهها مقاله و نوشته میبایست توصیفگر آنچه باشند که
در گرداگرد ما میگذرد :انقالبهای بیرهبر ،رهبران بیمردم ،مردمان
بیآشوب ،آشوب بازارها و داللها و چه بسیار حرفهای دیگر .هرآیینه
حوزة علمیه برای پرداختن به این مبانی و مفاهیم به میدان فراخوانده
میشود .مگر نمیتوان در باب اقتصاد غربی و پیامدهایش حرف زد و
الگوهای اسالمی را به بحث گرفت ،کما اینکه در برخی دستنوشتههای
ساکنان معترض پارک زاکوتی نیویورک ،چنین عباراتی موجود بود.
مگر نمیتوان مبانی مدرنیته را به پرسش گرفت و از طرح نوگرایی دفاع
نقش اثباتگرایی را به نظاره نشست .این
نکرد و روز نقشه ،بر آ 
ب شدن ِ
روزها ،روزهای تکرارنشدنیاند و حوزه را سِ َزد میداندار چنین میانة پر
اما و اگری شود.
اما امروز والاستریت ،تراکم همة شکستها و یأسها و
سرخوردگیهای جهان مدرن است؛ جایی که  99درصد میخواهند،
انگشت اشارهشان را به نشانة توقف ،رو بدانسو بگیرند و از حرکت
بازدارندش .جایی که حتی باراک اوباما که زمانی میخواست در هیبت
مارتین لوترکینگ ،طالیهدار ایاالت متحده پس از رکود باشد ،باید به
دنبال آدام اسمیتی بگردد که بتواند معماهای در هم فرورفتة دولت
رفاهی را حل کند .جایی نزدیک در مرکز همة کشورهای مدرنشدة
ینگه دنیا .لحظة به پایان رسیدن مدار صفر درجة تجدد.
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دهها مقاله و نوشته میبایست
توصیفگر آنچه باشند که در
گرداگرد ما میگذرد :انقالبهای
بیرهبر ،رهبران بیمردم،
مردمان بیآشوب ،آشوب بازارها
و داللها و چه بسیار حرفهای
دیگر .هرآیینه حوزة علمیه برای
پرداختن به این مبانی و مفاهیم به
میدان فراخوانده میشود
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