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.ي شودمطالب دريافت شده از نويسندگان مسترد نم
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وص ذات اقدس خدائي است كه تجلي اعظم او ادل بر وجود ثنا و ستايش نا محدود مخص
.يكتاي اوست

درود و تحيت بر خاتم انبياء ، مشكاه استضائه اولياء و قبلة كل ماسوي ، حضرت محمد مصطفي 
، و برآل پاك او كه وسايط فيض خداوند فياض و مظاهر اسماي صناي اويند، بويژه بر )ص(

.ظمخاتم اوصياء حضرت بقيه اهللا االع
معرفت اساس دانائي و توانائي و ميزان حركت و پويايي است، حركتي فرجام اطمينان بخش 
خواهد داشت كه در شروع، تداوم  پايانش از معرفت وام گيرد، همچنان كه حركتي حادثه خيز 
خواهد بود كه در مراحل سه گانه مزبور از معرفت تهي بماند، اصوالً هيچ حركتي بدون دريافت 

. معرفت سامان نمي يابدكمك از
معرفت نه تنها ساز وكار حركتهاي فرهنگي را تعيين مي كند بلكه به آنها جهت بخشيده ، هدف 
واالي آنها را نيز ترسيم مي كند، به عبارتي هر اقدامي كه بدون برخورداري از پشتوانه اي 

 و هر معرفتي كه به چون معرفت صورت پذيرد به انواع چالشها و ناتوانمنديها دچار خواهد شد
.عمل شايسته پيوند در كشاكش فرسايش ها و نابساماني ها گرفتار خواهد آمد

معرفت از علم برتر است چنانچه معرفتي در ميان نباشد علمي حاصل نمي گردد همان گونه 
علم شعاعي : آمده است كه فرمود) ع(كه در حديث از امام به حق ناطق حضرت جعفر صادق

رفت است از آن فراتر ، نسبت معرفت به ايمان نسبت اصل به فرع و ريشه از خورشيد مع
به شاخ وبرگ مي باشد، بنا براين هر عملي بدون معرفت به مثابة گام نهادن در بيراهه 
است و هرعملي بدون معرفت چون چراغي بي مايه و هر ايماني بدون معرفت چون خيمه 

.اي بي پايه مي ماند
وب و مفيد دانشجويان در هر دانشگاهي اقدام به نشر نشريات دانشجويي يكي از فعاليتهاي خ

نشريه دانشجويي في نفسه مي تواند اقدامي در جهت رشد و بالندگي جامعة دانشجويي . است
باشد آنچه در رابطه با اين نشريات قابل توجه است تكثير اين نشريات در عرصه هاي 

ت دانشجويي اقتباس است ولي همين هم در گوناگون است اگر چه بيشتر مطالب نشريا
با دقت در نشريات دانشجويي منتشر شده در دانشگاه ايالم خأل . جهت رشد جوانان مفيد است

يك نشريه اعتقادي ـ سياسي كه بتواند راه گشاي نسل جوان از ديدگاه معرفتي باشد احساس 
 معرفت از آن ساحت مي شود به همين جهت برآن شديم تا در سال پيامبر اعظم و كسب

مقدس مقدس باب ديگري را در اين مجموعه نشريات باز كرده و به فراخور حال نمي از يم 
.مشكالت اعتقادي را پاسخ گوئيم

مجلة گوهر معرفت آمده است تا چراغ راه عزيزاني باشد كه در پي گوهر حقيقت و تشنة شهد 
.بصيرتند

و صاحب نظران در مسايل اعتقادي سياسي گوهر معرفت از تمامي اساتيد و دانشجويان 
دعوت به همكاري مي كند تا هر يك به سهم خود در روشنگري نسل جوان تالشي مضاعف 

.                                                                                             و رسالت روشنفكري ديني خود را به اثبات رسانند. نمايند
سر دبير 

هــالـــسرمق
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آن مرحله عالي علّت نسبت به مادون است و واسطه فيض است كه 

فيض از عالي مي آيد درمتن وتار و پود و در حقيقت آن واسطه 

ت و ابزار كه اين پياده مي شود آنگاه مي رسد به مادون بر خالف آل

ر آلت و ابزار پياده نمي شود ، در در فاعل است دطور نيست آنچه 

واسطه آنچه كه مافوق دارد در اين واسطه پياده مي شود و واسطه 

آنچه را كه از مرحله عالي دريافت كرده و دارا شده به مرحله مادون 

اضافه مي كند پس واسطه بايد كسي باشد كه در نظام عالم، عليت و 

در ) ع(ير المؤمنين فاعليت اعمال كند اينكه  وجود مطهر حضرت ام

بيان اين » فإنا صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا « : نهج البالغه فرمود

.حقيقت و واقعيت است كه آنها واسطه فيض وجود مي باشند

واسطه فيض در عالم هستي ) ص(اينكه وجود حضرت ختمي مرتبت

است براي اين است كه افاضة فيض، مستقيم و بدون واسطه از 

تي نمي شود، عالم امكان به منزله يك اتاق تاريك حقيقت هس

است، شعاع آفتاب حقيقت هستي به طور مستقيم ممكن نيست كه 

به منزله آن آيينه اي ) ص(در آن بتابد و وجود مبارك پيامبر اعظم

است كه از بيرون واسطه اشراق نور به اين اطاق تاريك است اگر 

به عدم و تاريكستان نباشد عالم امكان ) ص(وجود حضرت پيامبر

تبديل مي شود، پس بر ما است كه در سال منسوب به پيامبر اعظم 

بر شعاع وجودي خود افزوده و هر چه بيشتر از آن كانون نور ) ص(

. استفاده كنيم

در كاينات ، دركلمات ) ص(وجود مقدس رسول خدا 

وجودي، در نظام كياني و در عالم امكان فرد است، زيرا 

ثناء آن چه كه اولين و تا آخرين انبياء و مادون بدون است

آنها مطلقاً حقايقي را كه تحصيل مي كنند، معارفي را كه 

به دست مي آورند و فيوضاتي كه به آنها افاضه مي شود، 

همه و همه از مشكات وجود حضرت ختمي مرتبت مي 

گيرند اين سخن حقيقتي است برهاني، عرفاني و قرآني ؛ 

تألهين در مرحله اتحاد عاقل به معقول مرحوم صدر الم

اسفار، از صادر نخستين و بلكه از عقل اول تعبير به عقل 

بسيط مي فرمايد و انسان كامل با عقل بسيط اتحاد وجودي 

.پيدا مي كند

وجود مبارك خاتم االنبياء واسطة فيض وجود 

:است 
مبدأ افاضة فيوضات و افاده هبات در عالم رب العالمين 

و او مفتاح باب وجود ، كرم و مشكاة اقتباس نور قدم است 

واسطه در افاضه اين ) ص(است و بي شك رسول خدا 

خيرات و فيوضات است و به واسطة نور او وجودات و 

حقايق در عالم ظهور و بروز مي كند و چنانچه در خبر 

»لو الك لما خلقت االفالك « : قدسي آمده است كه 

ة در فيض وجود است بايد در اينكه آن حضرت واسط

دانست كه بين واسطه و سبب مبانيت است يعني نسبت 

ميان واسطه و ابزارآلت تباين است، در سلسله طولي وجود 

هر كجا حرف واسطه مطرح است، واسطه نسبت به باال 

سلسله نظام جهان . معلول و نسبت به پايين علت است

مرحله هستي كه به علم عنايي حق پياده شده است، هر 

عالي واسطه براي مرحله داني است و واسطه آن است كه 

خود كاره اي بوده باشد جز اينكه به اذن اهللا بودن در دل 

.هرموجود نهفته است

مشكاة وجود حضرت ختمي مرتبت  
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اصل اول
»جوادي آملي... آيت ا«

اگر جهان، تشنة ظهور وحضور .  الهي استبرنامة رسمي وجود مقدس ولي عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، اجراي عدل
آن حضرت است، براي آن است كه تشنة عـدل آن حـضرت اسـت و اگـر انقـالب اسـالمي ، بركتـي دارد، محـصول عـدل             

.خواهي آن ذات مقدس است
. نخستين مطلب ،آن است كه وقتي قرآن كريم از امامت سخن به ميان مي آورد، عنصر محوري امامت را تذكر مي دهد             

، عهد خدا است و اين عهد بايـد بـه افـراد شايـسته برسـد و بـه          »امامت«؛ يعني،   )الينالُ عهدِي الظاِلمين    : (  فرمايد   مي
خوب، به جاهل هم نمي رسد، به فاسق هم نمي رسد، اما آنچه كه عنصر محوري امامت و رهبري اسـت،      . ظالم نمي رسد  

لـم اعتقـادي و اخالقـي هـم مـشمول همـين عنـوان اسـت، لكـن              ظ). الينـال عهـدي الظـالمين     : (فرمود. جريان عدل است  
.بارزترين مصداق ظلم، همان ظلم حقوقي است

اصل دوم 
چون وجود مبارك حضرت ولي عصر، ارواحنا فداه ، امام و خليفه خدا است، او هم اگر بخواهـد سـمتي بدهـد ،كـسي را               

را مراعـات كنـد؛ چـون ممكـن     ) ينـال عهـدي الظـالمين    ال( نصب كند، ابالغي بدهد شأني به كسي واگذار كند بايد اصـل         
بنابراين ،كسي نيابت عام يـا خـاص از وجـود مبـارك ولـي      . نيست عهد خدا به عادل برسد، ولي عهد عادل به ظالم برسد         

جريان نـصرت، سـربازي، تخـصص    : عصر، ارواحنا فداه ، را برعهده خواهد داشت كه عهد آن حضرت به او رسيده باشد           
اگر كسي خواست شاگرد آن حضرت باشد، پژوهشگر و محقق دربارة آن حضرت باشد، دربـارة        . كم را دارد  هم همين ح  

او سخني گفته باشد، گفتاري ارايه كرده باشد، مقال يا مقالتي را نشان داده باشد همة اين فيوضات خـاص آن حـضرت           
.ود قهراً، وضع ما هم بايد روشن بش. باز هم ال ينال فيضه الظالمين. است

ما كه در اين رشته تالش و كوشش مي كنيم، به اين اميد هستيم كه عهد او به ما برسد، و به ما هم عنايتي بكند، ايـن    
را مي دانيم كه آن حضرت به ظالم عنايتي ندارد؛ چون با همان دستي كه عهد خدا را گرفته است ، بايد با همـان دسـت     

گردان منتقل كند ، به عالمان منتقل كند ؛ چه نيابت عـام وچـه نيابـت خـاص؛     ، فيض الهي را به جامعه منتقل كند، به شا      
. چه رشته تخصصي ، چه رشته عمومي 

.متصل بشود، بايد بداند عهد آن حضرت به ظالمين نمي رسد) عج (باالخره اگر كسي بخواهد به وجود مبارك ولي عصر 
اصل سوم 

طبـق روايـات متـواتر، از فرزنـدان ابـراهيم خليـل اسـت و خـداي           آن است كه وجود مبارك حـضرت، گذشـته از اينكـه             
مثـل اعـالي عـدل    ) الينال عهـدي الظـالمين   : ( سبحان، به امامت فرزندان عادل آن حضرت بشارت داده است و فرمود              

او در حـق  ) الينال عهدي الظالمين (لذا يقيناً مشمول فيض خاص خدا است و آية    . واحسان در جوامع انساني نيز هست     
ـ چون آيه اشاره دارد به وجود مبارك ابراهيم ، سالم اله عليه، كه درخواست كـرد امامـت را بـه ذريـه مـن                 . ثابت است 

ذرية تو ، گروهي عادل هستند و برخي فاسق و آنان كه ظالم هستند ، عهد امامت بـه      : هم عطا كن ، حضرت حق فرمود        
. ، امامت به ايشان مي رسدايشان نمي رسد و آنان كه اهل احسان و عدل هستند

مهدويت و عدل الهي مهدويت و عدل الهي مهدويت و عدل الهي مهدويت و عدل الهي 
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وجود مبارك ولي عصر، ارواحنا فداه، نيز ذرية ابراهيم خليل است و از سوي ديگر اهل عدل و احسان 
. است ، پس مشمول آيه و اطالق آيه است و از نظر آيه هم آن حضرت به امامت الهي بار يافته است 

عدل ، مثلث . م مي دهد، برقراري عدل استمطلب بعدي آن است كه مهم ترين كاري كه امام انجا
مباركي را مي طلبد كه دو بخش اساسي آن بر عهده آنان است و يك بخش اساسي آن هم بر عهده ماست 

. جامعه و حكومتي عادل مي شود كه قانونش عدل باشد ، رهبرش عادل باشد، امتش عدل خواه باشد. 
 يا جامعه مشكلي داشت ، حكومت عدل مستقر نمي اگر قانون مشكل داشت يا مجري قانون مشكل داشت

.شود 
. در حكومت اسالمي خاندان عصمت و طهارت ، آن دواصل محقق بود؛ يعني قانون الهي بر اساس عدل بود
( ابداً در حرم امن اين قانون ، ظلمي راه پيدا نمي كرد؛ زيرا، ظلم باطل است و در حريم قرآن راه ندارد

....و ) ال يظلم ربك احدا ( و ) ين يديه و ال من خلفه ال يأتيه الباطل من ب
مشكل تنها .پس هم قانون، قانون عدل است و هم رهبر، رهبر عادل. همچنين آنان عدل ممثل هستند

. از جامعه است
يعني اگر جامعه عادل و عدل خواه . وظيفة ما در ارتباط با آن حضرت ، از همين نكته مشخص مي شود 

.  علوي و مهدوي اجرا نخواهد شدنباشد ، عدل 
، قانوني داشت كه عدل ممثل الهي بود وخودش هم عدل ممثل بود، لكن )ع(وجود مبارك حضرت امير
آن طوري كه در نهج البالغه آمده است، حضرت در يكي از خطبه ها فرموده . امت او عدل خواه نبودند

يعني فرق حكومت من با » بحت اخاف ظلم رعيتي و لَقَد اصبحت االمم تخاف ظلم رعاتها و اص« : است 
حكومت ديگران اين است كه ديگران وقتي شب را صبح مي كردند، از ظلم زمامداران خود هراس ناك 

.بودند، و من، از ظلم در هراس هستم 
اگر حاكم، در حد علي ابن ابي طالب هم باشد، ولي مردم همراهي نكنند، حكومت عدل محقق نخواهد 

اي اينكه مثلثي كه دو ضلع دارد و يك ضلع ندارد، اين ديگر مثلث نيست؛ عدل اسالمي ، جامعة شد؛ بر
. عادل و حكومت عادل و قانون عدل مي طلبد 

اين طور بودكه قانون عدلي داشت و حاكم عادلي بود ولي جامعه ) ع(خوب ، اگروجود مبارك حضرت امير 
.ين است و شهادت وترور و خونريزي ظلم زده بود، همان جنگ جمل و نهروان و صف

خداي سبحان، همانند او . ، كسي را باالتر نداريد) ص(، غير از وجود مبارك پيامبر)ع(شما از حضرت امير 
اين حرفي است كه هم دشمنان به آن . را هم در غير اهل بيت نه قبالً آفريد و نه بعداً مي آفريند

.اعتراف كرده اند و هم دوستان 
:  پنج سال تقريبي حكومت حضرت، با سه جنگ تحميلي و ترور ختم شد و حضرت هم فرمودباالخره

فرق من با همه . مشكل من قانون نيست ، مشكل من شخص من نيست، مشكل من مردم من هستند
مردم دنيا، در گذشته و حال و آينده، اين است كه آنان از حاكمان خود مي ترسيدند و من از مردم مي 

!ترسم 
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خوف، اينجا در قبال شجاعت نيست؛ بلكه خوف در قبال ظلم آنان است ؛ أصبحت االمم تخاف ظلم 
!رعاتها و أصبحت أخاف ظلم رعيتي 

اين است كه به ما گفته اند ، منتظر آن حضرت باشيد و اگر بخواهيد حضرت ظهور بكند و عدل را 
. باشيد و مطلوب تان عدالت باشد گسترش دهند و از عدل آن حضرت استفاده كنيد، بايد عدل طلب

»چه امتي تشنة عدل است؟« مطلب بعدي ، اين است كه 
.خوب عنايت كنيد تا بتوانيد اين مسئله را برهاني كنيد

ما ، براي رهبرانمان ، چون رهبر هستند، احترام مي گذاريم ؛ ولي يك دليل و راه فلسفي و عقلي هم 
چون . مرگ چيز بسيار بدي است . ما از مردن مي ترسيم. انيمداريم كه حياتمان را مديون آن مي د
كساني كه دست به انتحار مي زنند ، خيال مي كنندبا مردن . كسي نيست كه از مردن خوشش بيايد

بعد از خود كشي، تازه عذاب الهي شروع . نابود مي شوند؛ در حالي كه اين جسم است كه نابود مي شود
حكما مي فرمودند اينكه شما از مردن بدتان مي آيد چيز . دمان مي آيدما از مردن خيلي ب. مي شود

مگر شما زنده ايد؟ از اين زندگي ! خودتان را زنده كنيد ! خوبي است ؛ اما بدانيدكه اكنون مرده ايد
! بترسيد كه اكنون در آنيد 

 هم اين است كه علت آن. با عظمت زيادي از حكيم سنايي نام مي برد) قدس سره(مرحوم مجلسي اول 
.اين حكيم بزرگوار، سخنان نغزي دارد

!از اين زندگي بترس كه اكنون در آني . مگر شما االن زنده هستي ؟ شما مرده اي: او مي گويد 
چه كسي امام زمان خودش را نمي ! خوب ، چه كسي مرده است؟ كسي كه امام زمان خودش را نشناسد 

. د باند بازي مي كند، دستش نرسيد، دعاي فرج مي خواند شناسد؟ آن كسي كه همين كه دستش رسي
بله نفس مي كشي ، اما ! تو خيال كرده اي زنده اي » از اين زندگي بترس كه اكنون در آني « : فرمود

! خيال مي كني زنده اي 
اين به . حاال ما اين را تحليل قرآني بكنيم تا معلوم شود كدام ملت زنده است و كدام ملت زنده نيست

.شرط كه بدمان نيايد 
من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته « : فرمود اگر كسي امام زمان خودش را نشناسد، مرده است 

!چنين شخصي مرده است ؛ آن هم به مرگ جاهليت نه مرگ عادي . »جاهليه 
رسد همين وضع در توزيع بيت المال چه اسراف و تبذيرها كه نمي شود ؛ خوب ، اگر شما هم دستتان ب

شما در جمع بيت المال ، توزيع بيت المال، به عنوان نيابت وجود مبارك حضرت ولي . را پيدا مي كنيد
اين ديگر تعارف ! عدل را مي بينيد يا نمي بينيد؟ اين ، معناي من لم يعرف امام زمانه است ) عج(عصر 
!ندارد 

طلح منضود و « ستشان به بيت المال مي رسد، اين است كه اينان وقتي د) ع(بيان نوراني حضرت امير 
از . »مال من است « : هر كس دستش به هر چه رسيد، ميگويد ! مي شوند » ظل ممدود و ماء مسكوب 

!اين زندگي كه اكنون در آنيد بترسيد 
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مرگ محصول » .كسي كه امامش را نشناسد ، مرده است ؛ آن هم به مرگ جاهليت« : حضرت فرمود 
او عصارة . ست ؛ يعني كسي كه هشتاد سال زندگي كرده ، مثل يك درخت هشتاد ساله استزندگي ا

.درخت زندگي را در يك كاسه و در يك ليوان مي ريزد و موقع مردن سر مي كشد
او مي خواهد مرگ را بميراند، نه مرگ او را بميراند؛ چون ما مردن را مي ميرانيم نه اينكه مردن ما را 

اگر اين آيه اين بود كه ) كل نفس ذائقه الموت : ( فرمود : كل نفس يذوقه الموت : مود نفر! بميراند 
خوب ، مرگ مي شد ذائق و او مي شد مذوق ، او هضم مي شد و رفع مي » هر كس را مرگ مي چشد« 

انما : ما كه نمي ميريم ! ما مي رويم كه براي ابد زنده باشيم ) كل نفس ذائقه الموت : ( شد ؛ اما فرمود
!.تنقلون من دار الي دار 

اين است كه فشار جان دادن از اينجا . خوب ، اين كاسه اي كه بايد سر بكشيم، محصول عمر ما است
!شروع مي شود و براي ما تلخ است

اگر موت ، موت . اگر مرگ ، مرگ جاهليت است ، معلوم مي شود اين كاسه، عصارة جاهليت ماست 
ست كه حيات حيات جاهلي است ؛ كه يك جا، در يك ليوان درآمده و او مانند جاهلي است  براي اين ا

.داروي تلخ آن را مي چشد و لذا مرگ براي او تلخ است 
يعني واقعاً حياتي است . براي ما داراي اهميت حياتي است) عج (شناخت وجود مبارك حضرت ولي عصر 

د و او را نمي شناسد ، مرده است و كسي كه با او كسي كه با امام زمان رابطه ندار. و تعارف هم ندارد
منتهي قرآن كريم آن اصل علمي را جدا مي كند، بعد مي گويد به استناد آن ! رابطه دارد،زنده است 

.اصل ، اين فروع بر آن مترتب است
. من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميت جاهليه يعني چه؟ يعني اين شخص به حسب ظاهر زنده است

معرفت او را وقتي از او ! چون عصارة انسانيت هر كسي معرفت او است . و اسم بي مسمي استا
.بردارند، ديگر انسان حقيقي نيست

نخواسته است آنان را ) ان هم اال كاالنعام بل هم اضل سبيال: ( اگر قرآن دربارة عده اي بيان مي دارد 
مي گويد يا . رآن كتاب تحقيق است و نه تحقيرقرآن كه كتاب سب و لهن و فحش نيست؛ ق. تحقير كند

ان هم اال كاالنعام بل هم اضل ( و ) و من اصدق من اهللا قيال : ( حرف خدا را قبول كنيد كه فرمود 
را بكنيد و مثل صحنه سرزمين عرفات كه پرده از ) ع(و امام سجاد ) ع(يا شاگردي امام باقر) سبيال

صبر كنيد  ببينيم چه كسي به صورت انسان در مي آيد و چه جلوي چشمشان برداشت وگفت ببين يا 
اين را هم مرحوم امين االسالم طبرسي در مجمع نقل مي كند و هم جناب . كسي به صورت غير انسان

: فرمود ) ص(، رسول گرامي ) فتحت السماء و تأتون افواجا ( زمخشري در كشاف، ذيل آيه ، 
قرآن مي خواهد بگويد اگر چشم باز كنيد ، مي بينيدكه » .عده اي به صورت حيوان در مي آيند« 

.حيوان هستند
اين از » .انسان يا زنده است يا كافر« : در سوره مباركه يس فرمود . قرآن يك عده را مرده مي داند 

صنعت اهتباك اين است كه انسان مثالً چهار عنصر داشته باشد ويا طوري . صنعت اهتباك است 
. چون طرف آن را مي فهمد مقابل آن را نگويد؛. ند كه يكي را بگويد عالمانه حرف بز
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در سورة مباركه يس، . زنده هم يا مؤمن است يا كافر ، اين چهار گونه مي شود. انسان يا زنده است يا مرده 
آدم يا زنده ). لينذر من كان حياً و يحق القول علي الكافرين : ( اين چهار گروه را ذكر نكرده است بلكه فرمود 

.زنده و كافر مرده است » مؤمن«است يا كافر؛ يعني 
.در فرهنگ قرآن كسي كه كافر است ، مرده است. مقابل حي ، مرده است ومقابل كافر ، مؤمن است

به : از اينجا كه يك مقدار جلوتر برويم ، مي بينيم اينان تخلية هويتي شده اند، شست وشوي مغزي شده اند 
: ( ريم، دلشان تهي است ؛ خالي است ؛ چيزي در قلب شان نيست؛ چيزي در مغزشان نيست تعبير قرآن ك
).افئدتهم هواء

.اين آقا انسان است اما مسمي ندارد. وقتي دلشان خالي شد ، طبق سرشماري قرآني ، اسم بي مسما مي شوند
ن است ؛ حقوقش چنين است ؛ انساني كه اسم بي مسما دارد ، عقايد او اين چنين است ؛ اخالقش اين چني

.قانونش چنين است
... ان هي اال اسماء سميتموها انتم و آباؤكم ما انزل اهللا . ( مي گويد اينها بدنبال اسم بي مسمي راه افتاده اند

(
اگر جامعه اي امام زمانش را نشناسد و با او . مشخص شد ) عج(با اين مقدمات لزوم شناخت حضرت ولي عصر 

من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته « و ) ان هي اال اسماء سميتموها( ته باشد ، مصداق رابطه نداش
ما براي اينكه زندگي مان . مرگ وقتي مرگ جاهليت است كه حيات ، حيات جاهليت باشد. است» جاهليه 

.زندگي جاهلي نباشد بايد امام زمانمان را بشناسيم
اگر كسي تشنة عدل نباشد ـ چون عنصر محوري . س ديگران را زنده كنيمابتدا خودمان بايد زنده بشويم ، سپ

.امامت، عدل است ـ امام زمانش را نشناخته است
: ؛ بلكه فرمود»چون خدا عالم است ، علما هم چنينند« : نمي گويد . قرآن علما را در كنار عدل خدا نام مي برد 

). العلم قائماً بالقسطشهد اهللا انه ال اله اال هو و المالئكه و اولوا(
فرمود من نام شما را همراه خودم آوردم تا شما . هم به مالئكه تشر مي زند و هم به علما» قائماً بالقسط « اين 

من باران فرستادم تا جو وگندم درست « : مي گويم . عادل باشيد ؛ و گرنه، من خيلي ها را با مثال ذكر مي كنم 
آنها را كه با ). متاعاً لكم و النعامكم . ( »يد و يك مقدار به مركوبتان بدهيدبشود و يك مقدار خودتان بخور

من قائل به قسط هستم و شماهم قائم . اينجا كه شما را همراه خود نام مي برم ، كار دارم. خودم نام نمي برم 
. شكل گيرد) ال ينال عهدي الظالمين ( به قسط باشيد تا 

از ). شهد اهللا انه ال اله اال هو و المالئكه و اولوالعلم قائماً بالقسط : (  است نخستين وظيفة ما قيام به قسط
در چنين فضايي است كه علما و . در اينجا مطرح شده است » قيام به قسط « ميان همه اسماي حسناي الهي ، 

نام ...  وجوه شرعي و مالئكه مي توانند در كنار نام خدا، نام نويسي كنند و گرنه در مسائل مالي و اقتصادي و
.خيلي چيزها مي آيد 

بايد زنده شويم ؛ زنده . رسالتمان خيلي مهم است ، كارمان خيلي مهم است . ما بايد حواسمان جمع باشد
.تا بعد جامعه را زنده كنيم.حقيقي و آب حيات داشته باشيم 
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مگر جنگ بر آن حضرت ) ع(ر وگرنه وجود مبارك حضرت هم ظهور كند تازه مي شود مثل زمان حضرت امي
اگر چنين . تحميل نكردند ؟ عدل خواهي يك چيز ديگر است ؛ ما بايد از ابتدا ، عدالتخواهي را تمرين كنيم

كنيم ، جامعه هم از ما پيروي مي كند ؛ يعني اگر ما را ببيند كه جامعه ما و كسوت ما و سنت ما و سيرت ما 
.بال عدالت مي آيدعدل است ، چون او تشنة عدل شده به دن

چه . يكي از كارهاي وجود مبارك حضرت ولي عصر ، ارواحنا فداه ، اين است كه اين جامعه را عاقل مي كند
معجزه حضرت در اين . حضرت ، مردم را تشنة عدل مي كند. طور جامعه را عاقل مي كند ، خدا مي داند

عاقل نباشند، عدل گسترده نخواهد اگر مردم . اين شدني نيست. نيست كه عدالت را گسترش بدهد
حضرت به گونه . خوب، ائمه ديگر هم بودند ولي كساني همچون طلحه و زبير هم در كنارشان بودند . شد

حاال يا طبق آن . اي جامعه را به عنايت الهي احيا مي كند كه آنان تشنة عدل مي شوند و عادل مي گردند
ر مردم مي گذارد و عقول شان را كامل مي كند يا عنايت احاديث نوراني ، حضرت دست مبارك را روي س

اين معجزه حضرت است . ولي هر چه هست  باالخره معجزه حضرت است. الهي شامل حال مردم مي شود 
.كه اكثريت قاطع مردم، در حد شيخ انصاري مي شوند  

هم من از بيت المال س: مرحوم شيخ انصاري مي گفت ! آدم در برابر عظمت شيخ انصاري خضوع مي كند 
مشخص، سهم ديگران هم مشخص است ، اما ما با بيت المال حيثيت درست مي كنيم؛ شأن درست مي 

.كنيم؛ برابر شأن خودمان از بيت المال مي گيريم و شايد ، دو برابر 
شأن، بيشتر با بيت المال ذي شأن شديم و براي حفظ . آخر اين شأن ما از كجا درآمد ما كه قبالً طلبه بوديم 

آنچه جامعه را . يك دور منحوس پيش مي آوريم ؛ پس بايد اين پول را بگيريم و بالعكس... ! مي گيريم و 
االن شما شايد بتوانيد شيخ انصاري شويد، مردم از شما چقدر استفاده . اداره مي كند، عدل است نه علم

 مي شد ؛ ولي جامعه چقدر استفاده مي مي كنند؟ اگر حوزه بود و شما تدريس كرديد ، از شما استفاده
كنند؟

« : فرمود) ع(حاال كسي بشود عالمه طباطبايي، جامعه از علم او استفاده مي كند ؟ وجود مبارك حضرت امير
شاگردان . چه قدر از او استفاده كردند؟ استفادة علمي ، مربوط به خواص است ... ! اني بطرق السماء أعلم 
ه چه كسي آمد از حضرت بپرسد كه طرق اسماي اعظم چيست ؟ لوح چيست وگرن. مخصوص مي خواهد 
... ؟كرسي چيست ؟ و 
يك . مردم از ما هم عدل مي خواهند. آنچه مشكل مردم را حل مي كند، عدل است! مردم تشنة عدلند

م؟ عالم با فضل متوسط و تقواي صد در صد ، شهري را مي تواند اداره كند مگرما چقدر سواد مي خواهي
مردم چه قدر از ما انتظار دارند؟ حاال بر فرض ، خيلي هم با سواد ، شما حساب حوزه و دانشگاه را از 

. اين ها خواص هستند و به دنبال تحقيقات علمي، جامعه تشنة عدل است . جامعه جدا كنيد
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) ع(آن كه در كنار او است ، علي ابن ابيطالب . است) ص(آن كه پيشاپيش همه است وجود مبارك پيامبر 
شايد آنها نتوانند آن را تحمل كنند؛ چون . در روايت دارد كه اين را براي همة مردم نقل نكنيد. است

، كه ) عج(د مي رسد به وجود مبارك حضرت ولي عصر خيال مي كنند آنجا سخن از محرم و نا محرم است بع
.مي آيند سراغ ما ، اين مي شود مهدويت و عدل

ظلم اصغر و عدل اصغر، ظلم اوسط و عدل اوسط؛ ظلم اكبر وعدل اكبر؛ ما : عدل وظلم هر دو، مراتب دارند
اين جهاد اصغر . ستعدل اصغر نجات از ظلم استكبار و صهيونيسم ا. در جهاد اصغر عدل اصغر مي طلبيم

.و پياده كردن عدل اصغر ، وظيفة همة ما است
آنجا كه مسئله . از اينجا كه بگذريم، عدل اوسط داريم در برابرظلم اوسط،آن اين است كه آدم خوبي باشيم

علم و جهل مطرح است ، عدل و ظلم مطرح است، قسط و عدل مطرح است ، رذيلت و فضيلت مطرح است ، 
جهاد . گاهي ممكن است فردي به جهاد اكبرهم برسد. ما ، رسيدن به همين جهاد اوسط استحد اكثر ترقي 

آدم خوب . اكبر اين نيست كه آدم ، آدم خوبي باشد ، اخالق خوب پيدا كند، چرا كه اين جهاد اوسط است
الق است تا آنجا كه سخن از اخ. شدن، عادل شدن، با تقوا شدن، اهل فضيلت شدن، اينها جهاد اوسط است

جنگ . ، از اين مرحله كه بگذريم، جنگ ميان قلب و عقل پيدا مي شود بحث شهود، اينجا مطرح مي شود
. جهنم وجود دارد. آن يكي دليل اقامه مي كند كه بهشت وجود دارد. ميان حكيم وعارف پيدا مي شد

ت، جهنم موجود است ، ديگري مي گويد اين دليل به كار تو مي خورد ؛ من هم مي دانم بهشت موجود اس
تا سخن از فهميدن و تهذيب نفس است، تزكيه نفس . ولي مي خواهم ببينم كه جنگ بين قلب وعقل است
.آنجا كه سخن از شهود است آنجا جهاد اكبر است. است، اخالق است، در مرحلة جهاد اوسط هستيم

دمتش شرف ياب شويم و حضرت را جهاد اكبر اين است كه ما هر وقت خواستيم، مثل عالمة بحرالعلوم، خ
.اينها همه مراحلي از عدل و ظلم و جهاد است . ببينيم

وجود مبارك حضرت كه مي آيد، براي همة اين مراحل است، چون آن امامتي كه قرآن مطرح مي كند ، 
امامتي كه دركتاب وحكمت و كالم وفلسفه است، همين . امامتي نيست كه در حكمت و كالم و فلسفه است

مردم قانون مي خواهند، رهبر مي خواهند، بايد متمدن باشند، زندگي . امامت هاي تمدني و سياسي است
اما آن امامتي كه قرآن مطرح . آنان اجتماعي است كه البته همين برهان خوبي هم هست و تام هم هست 

آنان . ين مقوله هستندآنان هم نيازمند ا. مي كند ، جن و فرشته ها را هم در قلمرو امام عادل مي داند
اين چنين نيست كه وجود مبارك حضرت آدم ، معلم مالئكه بود و گذشت بلكه امام، . هم معلم مي خواهند

.براي هر عصري مطرح است
.نه تنها جن ها حضور او مي آيند و ايمانشان را عرضه مي كنند ، مالئكه نيز از او كمك مي گيرند 

آن كسي كه ميهماندار مالئكه است و مقدرات را از مالئكه مي گيرد، كيست ؟ امامتي كه در قرآن مطرح 
اينها معموالً براي اينكه بشر . است قلمروش بيش از چيزي است كه در حكمت و كالم وفلسفه مطرح است 

 مالئكه حافظ مي مدني بالطبع است، قانون مي خواهد اين درست است، اما مالئكه معلم مي خواهند،
و وجود مبارك ولي عصر در اين زمان چنين نقشي . خواهند ؛ مالئكه مذكر مي طلبند؛ جني ها اين طورند

. دارند
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اگر با انگيزه الهي ملك جن و انس كسي را باشد، بلكه اگر بدست آورد، عارف باهللا و زاهد 

در دنيا است و اگر انگيزه، نفساني و شيطاني باشد هر چه بدست آورد، اگر چه يك تسبيح 

].است[و فاصله گرفتهباشد، به همان اندازه از خداوند تعالي دور است 

فقط خدا را مؤثر بدان

مگر نه عامه مسلمانان . مجاهده كن كه دل را به خدا بسپاري و مؤثري را جز او نداني! پسرم

متعبد، شبانه روزي چندين مرتبه نماز مي خوانند و نماز، سرشار از توحيد و معارف الهي 

مي گويند و عبادت و اعانت ) عيناياك نعبد و اياك نست(است و شبانه روزي چندين مرتبه 

را خاص خدا ـ دربيان ـ مي دانند ولي جز مؤمنان به حق و خاصان خدا ، ديگران براي هر 

دانشمند و قدرتمند و ثروتمند كرنش مي كنند و گاهي باالتر از آنچه براي معبود مي كنند؛ 

ت مي جويند و به هر واز هركس استمداد مي نمايند و استعان] براي ديگران انجام مي دهند[

حشيش براي رسيدن 

آنچه مي بيني همه ما و مثل ما .نمايند و غفلت از قدرت حق دارندبه آمال شيطاني تشبث مي 

بدان مبتال است و آنچه باعث خوف من و تو از شايعه ها و دروغ پراكني ها است و خوف از 

همه [ه بايد از آن اتقاء نمود؛ مرگ و رهايي از طبيعت و افكندن خرقه نيز از اين قبيل است ك

و در اين ].ستناشي از توجه و استمداد و عبوديت غيرحق و اتكال و اعتماد به غير خدا

افعال قلبي است كه در ملكوت، صورتي و در ) و لتنظر نفس ما قدمت لغد: (صورت مراد از 

ه آن معني فوق آن نيز صورتي دارد و خداوند خبير است به خطرات قلب همه و اين نيز ب

نيست كه دست از فعاليت بردار وخود را مهمل بار آور و از همه كس و همه چيز كناره 

گيري كن و عزلت اتخاذ نما كه آن سنت الهي و سيره عملي حضرات انبياء عظام و اولياء 

آنان عليهم صلوات اهللا و سالمه براي مقاصد الهي و انساني همة كوشش هاي .كرام است

مودند، اما نه مثل ما كوردالن كه با اسنقالل، نظر به اسباب داريم بلكه هر چيز الزم را مي فر

را در اين مقام كه از مقامات معمولي آنان است از او ـ جل ّو عال ـ مي دانستند و استعانت به 

من و .هر چيز و استعانت به مبدأ خلقت مي ديدند و يك فرق بين آنان و ديگران همين است

ا با نظر به خلق و استعانت از آن ها ، از حق تعالي غافل هستيم و آنان، استعانت را تو و امثال م

] ولي[از او مي دانستند به حسب واقع، گر چه در صورت، استعانت به ابزار و اسباب است

پيش آمدها را ازاو مي دانستند گرچه در ظاهر نزد ما ها غير از آن است و از اين جهت از 

.د ناگوار به نظر ما باشد، در ذائقه جان آنان گوارا استپيش آمدها، هر چن

زمام تمام اموربه دست خداست 

انظر الي ما قال و ال تنظر الي «ـ سلمك اهللا تعالي ـ در اين اوراق نظر كن و ! پسر عزيزم احمد

من خود آنچه به تو مي گويم گرچه خودم عاري و بري هستم لكن اميدوارم كه . » من قال

. تنبهي باشدبراي تو

بدان كه هيچ موجودي از موجودات از غيب عوالم جبروت و باالتر و پايين تر چيزي ندارد 

او است . و قدرتي و علمي و فضيلتي را دارا نيست و هر چه هست از او ـ جلّ و عال ـ است

يِ از اين مخلوقات ميان ته. كه از ازل تا ابد زمام امور را به دست دارد و احد و صمد است 

پوچ و هيچ، باكي نداشته باش و چشم اميدي هرگز به آن ها مبند كه چشم داشتن به غير او 

ـ كفر .شرك است و باك از غير اوـ جلّ و عال 

فرازهايي از توصيه هاي اخالقي ـ 

)ره(عرفاني حضرت امام خميني

يكتا موعظه خدا را با دل و جان بشنو

از زير بار مسؤوليت انساني كه خدمت به حق در صورت ! پسرم

 در خدمت به خلق است شانه خالي مكن كه تاخت و تاز شيطان

ميدان، كمتراز ميدان تاخت وتاز در بين مسؤولين و دست اندركاران 

نيست و دست وپا براي بدست آوردن مقام هر چه باشد، چه مقام 

معنوي چه مادي مزن، به عذر آن كه مي خواهم به معارف الهي 

نزديك شوم يا خدمت به عباداهللا نمايم، كه توجه به آن از شيطان 

. براي بدست آوردن آن است ، چه رسد كه كوشش

يكتا موعظه خدا را با دل و جان بشنو، با تمام توان بپذير و در آن خط 

).قل انما اعظكم بواحده ان تقومو اهللا مثني و فرادي: (، سير نما

ميزان در اول سير، قيام هللا است هم در كارهاي شخصي و انفرادي و 

ل موفق شوي كه سعي كن در اين قدم او. هم در فعاليتهاي اجتماعي

مگذار مثل پدر .در روزگار جواني آسانتر و موفقيت آميزتر است

پيرت شوي كه يا در جا زني و يا به عقب برگردي، و اين محتاج به 

.مراقبه و محاسبه است
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تقليد چيست و چرا بايداز عالمان تقليد نمود ؟

ش صحيح نياز به تالش و كو شش فراوان دارد كه گاه از يابي به علم و بيندست 

آن به اجتهاد و يقين ياد مي شود،از اين رو ايماني كه برخاسته از اجتهاد و يقين 

ايماني كه . باشد با ارزش بوده و مي تواند در سرنوشت انسان نقش داشته باشد 

يست و بدين جهت متكلمان مذاهب بر خاسته از تقليد كوركورانه باشد كارساز ن

اسالمي معتقدند كه بايستي هرمكلفي به عقايد خويش از روي اجتهاد و يقين 

. دست يابد و تقليد به خودي خود علم آور نيست

معتقـد بـه حـق ،از كفـر خـارج  اسـت ولـي تنهـا           « عبدالقاهر بغدادي مي نويـسد      

 پيدايش جهـان ؛توحيـد   هنگامي استحقاق نام مومن را خواهد داشت كه نسبت به   

)1(».ونبوت بر اساس دليل شناخت پيدا كند

علم و يقين نسبت به ديدگاههاي اعتقادي براي عمـوم افـراد ممكـن وبلكـه الزم               

است و ايمان به آن بايد از راه اجتهاد ويقين باشد و هر فرد عاقل و خردمندي مي  

؛ولـي دسـتيابي بـه مـسائل     تواند به خدا ؛قيامت و نياز به پيامبر يقين حاصل نمايـد         

فقهـي و فرعـي بــراي عمـوم مــردم امكـان عملـي نــدارد و گـستردگي مــسائل و       

پراكندگي  مردم در امور گوناگون راه اجتهاد و يقين را براي عموم دشـوار مـي           

.سازد 

امروزه نيازهاي مختلف جامعه  بشري ايجاب مي كند تا گروهي از مـردم در پـي        

باشند ؛برخـي در علـم پزشـكي ،برخـي فلـسفه       تخصص رشته ي خاصي از علوم       

،برخي حقوق و پـاره اي در رشـته هـاي ديگـر متخـصص مـي شـوند تـا بتواننـد                 

همان طـوري كـه نيازهـاي گونـاگون وجـود       .مشكالت جامعه را بر طرف سازند     

دارد و مردم به حسب نياز به كارشناس هر فن رجوع مي كنند ،در مسائل فقهي و 

اهل فن و خبـره شـوند تـا مـردم بـا مراجعـه و عمـل بـه                واجبات نيز بايد گروهي     

دستورهاي آنان دردهاي روحي و ديني خويش را برطرف سازند وتقليد چيـزي        

.جز اين نيست 

بنابراين تقليـد در مـسايل فرعـي و احكـام دينـي جـايز اسـت و بايـد گروهـي بـا                

تخــصص و اجتهــاد در مــسائل بــه مقــام كارشناســي برســند تــا مــردم بــراي رفــع  

.شكالت ديني خويش به آنها رجوع نمايندم

از ديدگاه اسالم هر علـم و دانـشي كـه در راه           

سعادت و خوشـبختي مـادي و معنـوي انـسان           

ــا ارزش و اهميــت اســت   نقــش داشــته باشــد ب

ــبب پيــدايش رشــد      . ــشي كــه س ــواه دان ؛خ

ي اقتصادي ؛فرهنگي و اجتماعي شود ويا دانش   

ــته     ــي داش ــوي را در پ ــي و معن ــد دين ــه رش ك

با ايـن وجـود در متـون اسـالم بيـشتر بـه              .باشد

علومي پرداخته شده كه شـكل دهنـدة بنيـاد و      

پايــه ي انديــشه وفكــر انــسان اســت چــرا كــه  

انديشه ي پرورش يافته ؛جهان رشـد و توسـعه        

يافته اي مي سازد و روشـن اسـت كـه فكـر و             

گرفتـه باشـد   انديشه به هر گونه اي كه شـكل         

از . در چگــونگي مــسائل روبنــايي نقــش دارد 

اين رو اسالم  در صـدد سـاختن انديـشه هـا و            

اگر جـان انـسان دگرگـون       .جهان بيني هاست  

از نگـاه   .شود جهان نيـز متحـول خواهـد شـد           

اسالم دستيابي به بيـنش صـحيح دربـاره خـدا،       

انسان و جهان ،از اولويـت برخـوردار اسـت و        

.بر آن تأكيد شده است در قرآن و روايات 

تقليد

252، ص 1 اصول الدين، بغدادي، ج -1
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يگانه در البته اين تقليد با تقليد از بيگانگان در مسائل فرهنگي و آداب و رسوم اجتماعي تفاوت دارد، زيرا تقليد از ب

مسائل فرهنگي و آداب اجتماعي موجب نابودي هويت ملي و مذهبي مي گردد و از اين رو بايد هر مسلماني افزون 

بر حفظ ايمان و اعتقاد ،به رسوم ملي و فرهنگي خود پايبند بوده و فريفته ي بيگانگان نشود و كوشش نمايد تا 

ولي توجه به اين نكته الزامي است كه اين مطلب . نگهدارد...نري واستقالل خود را در تمام ابعاد فرهنگي ،اجتماعي ،ه

.منافاتي با بهره گيري از دانش وفن آوري و عوامل پيشرفت اقتصادي آنان ندارد 

:ادلة جواز تقليد 

:سيره و روش عقال )الف

ي ،اين سيره در ضرب در ادبيات فارس. مهم ترين دليل تقليد از فقها سيره وروش عقال در طول تاريخ مي باشد 

".پرسيدن عيب نيست ،ندانستن عيب است ":المثلي گنجانده شده است كه 

و بارزترين عالمت آن ،وجود .سيره و روش عقال اين است كه در هر مسأله اي به اهل فن آن مراجعه مي كنند 

صورت خرابي آن هرگز كسي كه دستگاه گران قيمتي دارد ،در.ميليونها شغل فني در جامعه ي انساني مي باشد

بنا بر اين چگونه ممكن است در .خودش به تعمير آن نمي پردازد بلكه آن را به متخصص آن دستگاه مي سپارد 

مباالتي صورت گرفته و به متخصص آن .مورد دين كه سرنوشت دنيا و آخرت انسان به آن بستگي دارد ،بي

ر كس و ناكسي سپرده شود و اين مانند اين است كه مراجعه نشود و عنان دين رها گردد و يا دين به دست ه

.انسان رانندگي خودروي خويش را به دست افراد ناشي بدهد 

: سوره ي توبه معروف به آيه ي نفر 122آيه ي )ب

)فلوال نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون (...

طائفه اي كوچ نمي كنند تادر دين آگاهي يابند و به هنگام بازگشت به سوي _مؤمنان _روهي از آنان چرا از هر گ

.قوم خود آنها را بيم دهند ،شايد بترسند وخودداري كنند 

يعني كسي قادر بر انذار مي باشد كه احكام الهي را از . از وظايف و شؤون مجتهد است نه راوي _بيم دادن _انذار  

. و يقين بداند و قادر بر تمييز واجب و مستحب مي باشد روي علم

.اين آيه بر وجوب حذر داللت دارد 

:در ذيل اين آيه فرموده اند _بجز اهل حديث _برخي از علماي اهل سنت 

)1(» فاوجب اهللا قبول انذاراتهم وذلك تقليد لهم «

. و اين همان تقليداست خداوند پذيرش سخنان و انذار فقها را بر مردم واجب نموده است

109سعيد معشاشه، مقلدون و االئمه االربعه، ص -1
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)فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم ال تعلمون (......:سوره ي نحل 43آيه ي)ج

.اگر نمي دانيد از اهل ذكر بپرسيد 

ولي . ليد از آيه ي قبلي بيشتر است زيرا در اين آيه وظيفه مقلد بيان شده است داللت اين آيه بر وجوب تق

:پرسش اين است كه اهل ذكر چه كساني هستند ؟در اين باره ديدگاهها مختلف است 

)1) (اهل الذكر اهل العلم و القرآن من العلما كما نص عليه جماعه (-1

. و جماعتي بر اين مطلب تصريح نموده اند اهل ذكر همان عالمان اهل علم و قرآن مي باشند

اهل ذكر مفسران )ان المقصود من اهل الذكر هم اهل القرآن و الحديث :(ابن قيم جوزي مي گويد -2

)2.(ومحدثان مي باشند

اهل ذكر راويان "والعلماءباحكام القرآن)ص(اهل الذكر هم رواه السنن عن النبي  ":ابن حزم مي گويد -3

)3 .(احكام قرآن مي باشندو عالمان به )ص(حديث پيامبر

از خدا و از پيامبر و اولي االمر اطاعت )اطيعواهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم :(  سوره ي نساء59آيه ي -4

.نماييد

قد امر اهللا « برخي از دانشمندان اهل سنت، اين آيه را دليل وجوب تقليد شمرده و درتوضيح آن نوشته اند 

ي بطاعته و طاعه رسوله و اولي االمر و هم العلماو االمراء و طاعتهم تقيلدهم فيما يفتون به فإنه لو ال تعال

و ولي امر كه از )ص(؛ خداوند دستورداده است كه از  وي ورسولش »التقليد لم يكن هناك طاعه تختص بهم

ا و عمل به فتاواي آنها مي باشد زيرا اگر اطاعت صاحبان امر ،تقليد از آنه.علما و يا امرا مي باشند،اطاعت شود 

.تقليد نباشد اطاعتي دركار نيست 

اما من كان من الفقها ءصائنا لنفسه ،حافظا لدينه مخالفا علي هواه،مطيعا المر )(ع(روايتي از امام عسكري -5

ينشان حفاطت بر عوام واجب است كه از فقهائي كه بر نفسشان مسلط بوده ،از د)مواله فللعوام ان يقلدوه 

.نموده و مخالف هوا و هوسشان و مطيع ولي امرو امامشان مي باشند تقليد  نمايند 

:نكته

در لزوم مراجعه ي افراد جامعه در امور ديني به فقها ،جاي شبهه نيست و تمام مذاهب اسالمي ،به طور اجمال 

.ت آن را پذيرفته اند و اين سيره از صدر اسالم تا كنون جاري  بوده اس

صحابه جهت رفع شبهاتشان به پيامبر اكرم مراجعه مي كردند و پس از آن حضرت ،در مسائل جديد از 

پس از عصر صحابه و تابعان .همديگر نظر خواهي مي نمودند و بسياري از صحابه و تابعين فتوا مي دادند 

.،فقها بر كرسي فتوا تكيه زدند و محل رجوع مردم قرار گرفتند 

666،ص 3رم شيرازي، انوار االصول،ج ناصر مكا-1
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اما آنچه قابل توجه مي باشد و برخي از مذاهب اهل سنت همانند اهل حديث به شدت از آن دفاع مي كنند و 

كه تقليد بايد از فقهاي زنده باشد و تقليد از اموات ديدگاه مذهب تشيع نيز بر آن استوار مي باشد ،اين است 

:جايز نيست و اين مطلب مستند به داليل زير است 

.سيره عقال ؛خردمندان براي برطرف كر دن نيازهاي خود به متخصصان زنده رجوع مي كنند ) دليل نخست 

.ان احكام و انذار ندارد آيه ي نفر ؛خطاب اين آيه شامل زندگان است زيرا مرده قدرت بي) دليل دوم 

سوال از اهل ذكر ؛اين نيز فقط شامل فقهاي زنده مي شود ؛زيرا از مرده ها نمي شود چيزي پرسيد ) دليل سوم

.

آيه اولي االمر؛گفته شد كه اطاعت از صاحبان امر يعني تقليد از ولي امر كه شامل زنده ها مي ) دليل چهارم

.ذشته اطاعت واجب نيستباشد زيرا از حاكمان و امراي در گ

چيستي مذاهب اسالمي
چرا در اسالم مذاهب گوناگون فقهي و اعتقادي پديد آمده و تاريخ نحوه ي پيدايش مذاهب به چه صورت بوده 

است؟ 

:براي روشن شدن پاسخ، بيان چند نكته الزم است 

...) ان الدين عند اهللا االسالم(م است از منظر قرآن كريم تنها دين پذيرفته شده در پيشگاه خداوند اسال) الف 

در نزد خداوند هيچ ديني جز اسالم پذيرفته نمي شود و روشن است ....من يبتغ غير االسالم دينا فلن يقبل منه (و

كه اسالم به معناي تسليم در برابر عظمت خداوند و دربر گيرندة تمامي اديان الهي است ؛گر چه هر كدام از 

خصوص به خود را دارند اما در اصول اساسي خود مانند اعتقاد به توحيد،قيامت،وحي و اديان الهي شريعت م

.نبوت مشترك مي باشند

دين و شريعت اسالم كامل ترين و خاتم همه ي اديان الهي است وپس از آن دين و پيامبري نيامده و نخواهد 

اي آن مستلزم هستند و باور دارند كه دين از اين رو تمام مسلمانان،دين اسالم را پذيرفته و به دستوره.آمد 

اسالم ،راههاي سعادت را به بشر نشان داده است ؛البته در درون اسالم مذاهب و مسلك هاي گوناگوني پديد 

.آمده است

و وحي ،موجب كرامت ،عزت و سر بلندي اسالم ) ص(همه ي مسلمانان براين عقيده اند كه وجود پيامبر اكرم)ب

. هست و مسلمين بوده و

در زمان )ص(پيامبر.آن حضرت در مدت كوتاهي عربستان را فتح كرده و حكومت اسالمي را تشكيل دادند 

حياتشان پناهگاه و نجات دهنده ي همه ي مسلمانان بودند ،وجود آن حضرت در همه ي مشكالت ،پشتوانه اي 

 قضا و قدر بحث مي كردند و هر روزي گروهي از صحابه در مورد مساله ي.قوي و تكيه گاهي آرامش بخش بود

يك بر ادعاي خود به آيه اي از قرآن استناد مي نمود ،پيامبر اكرم بسيار ناراحت شدند به گونه اي كه صورت 

.مباركشان سرخ گرديد 
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آيا من شما را به اين امور دستور دادم و آيا من براي اين بر ":آن حضرت سپس خطاب به جمع حاضر فرمودند 

شدم كه شما برخي از آيات را به برخي ديگر بزنيد؟بدانيد كه امتهاي پيش از شما از اين راه نابود شدند انگيخته 

)1(".به آنچه شمارا بدان دستور داده ام وآنچه جلوگيري كرده ام عمل كنيد .شما توان حل اين مباحث را نداريد .

مالكهايي براي برطرف كردن مشكالت معرفي آن حضرت بدين سان نسبت به اختالف هشدار مي داد ومعيارها و 

گاهي نيز اهل .مي فرمود؛گاه مسلمانان را به چنگ زدن به قرآن و سنت ،و گاه به قرآن و عترت توصيه مي فرمود

اين معيارها .بيت خود را به كشتي نوح تشبيه مي نمود تا مردم با تمسك به آنها از غرق شدن و نابودي نجات يابند 

تنها از زبان پيامبر بلكه در قرآن كريم نيز در آياتي همچون آيه تطهير،آيه ي مباهله،آيه ي زكات در و ميزانها نه 

.ركوع و آيه ي مودت ،بيان شده است 

و قطع ارتباط مسلمانان با غيب و وحي دراثر استفاده از رأي و اجتهادهاي )ص(با ارتحال جانسوز پيامبر اسالم )ج

 مسلمانان پديد آمد كه در نهايت منجر به پيدايش مذاهب مختلف و يا حوادث شخصي اختالفات فراواني بين

گوناگون گرديد كه در مورد آنها كتابهاي مختلفي به رشته تحرير در آمده است 

از جمله مواردي كه منجر به بروز اختالف در بين مسلمانان شد مي توان به مسايل زير اشاره كرد 

پيش از وفات آن حضرت ؛)ص(غذ طبق درخواست پيامبر اختالف در آوردن قلم و كا)1

به آسمان برده مي )ع(بدين معنا كه آيا آن حضرت مي ميرد يا مثل حضرت عيسي )ص(اختالف در مرگ پيامبر )2

شود؟

اختالف در محل دفن آن حضرت ؛)3

اختالف در مسئله ي امامت؛ )4

.......اختالف در فدك حضرت زهرا و )5

فات مذكور ،براي اسالم و مسلمانان زيان هايي در بر داشت اما مهمترين آنها كه مي توان گفت هر يك از اختال

پس از رحلت پيامبر . ساير اختالفها را تحت الشعاع داد خود قرار داد، مساله ي جانشيني پيامبر و امامت بود

رموده و گروه ديگري برخالف آنان گروهي بر اين باور بودند كه پيامبر جانشين و امام پس از خودرا معرفي ف)ص(

اين دوگانگي ديدگاه ها ،همواره بين مسلمانان بحث هاي .انتخاب جانشيان از طرف پيامبر را باور نداشتند 

.گوناگوني در پي داشته است و بزرگان هر دو گروه براي ادعاي خود داليلي ذكر كرده اند 

 پيشرفت هاي مسلمانان نيازهاي فكري و عقيدتي فراواني و همزمان با فتوحات و)ص(پس از وفات پيامبر اكرم 

مسلمانان را ناگزيربه پاسخگويي مي كرد از اين . پديد آمد و شبهات و اشكاالتي كه از جانب ديگران مطرح مي شد

رو كساني كه توانايي داشتند به پرسش ها پاسخ مي دادند و ديگران به علما ،صحابه مراجعه مي نمودند و مرجع 

.خ گويي مردم در هر منطقه از سرزمين اسالمي عالم يا عالماني مي شدند كه در آن ناحيه حضور داشتندپاس

196 ، ص 2 مسند، احمد، ج-1
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اين مسئله به مرور زمان باعث ايجاد اختالفهاي فكري و مذهبي مي گرديد و روش هاي استنباط متفاوت و بـه تبـع           

پس از دوران صحابه،در زمان تابعين اين مساله ابعاد گسترده تري يافـت  .آن برداشت هاي مختلف پديد مي آمد       

و هر چه اختالفات بيشتر مي شد جعل حديث و تمسك به آن جهت اثبات ادعاها نيز بيشتر مي گرديد و بر دامنه ي            

.نزاع ها مي افزود 

 كه در صدر اسـالم اهـل فتـوا و    به طور مفصل علمايي را)ق.ه456م(كتاب اصحاب الفتيا نوشته ي ابن حزم اندلسي    

 نفـر، در  22در شـهر مكـه    :اين كتاب مي نويسد     .نظر بودند همراه با ياد آوري مكان استقرار آنها نقل كرده است           

 نفر از فقها و صحابه در بالد اسـالمي وجـود            452ودر مجموع   ....  نفر 68 نفر، در كوفه     57 نفر، در بصره     82مدينه  

.  و بسياري داراي مذهب بوده اند و باتقليد مبارزه مي نمودند داشتند كه هر يك صاحب فتوا

بنابراين مذاهب و مسلكهاي گوناگوني پس از پيامبر به وجود آمد،به گونه اي كه در دوره فقهـاي اربعـه ،برخـي از             

كـه ابـن جـريح    در كوفه ابن ابـي لـيال ،در م  .نزديكان ابو حنيفه داراي فتوا بودند واز ابوحنيفه تقليد نيز نمي كردند          

ومالك ،در بصره عثمان تيمي و سوار ،در شام اوزاعي و در مصر ليث بن سعد حضور داشتند كه هر يك از مسلك و            

با توجه به ظهور مذاهب گوناگون در ميان اهل سنت ،در قرن چهارم هجري تصميم .شيوه اي خاص برخوردار بودند

اين .و از رسميت دادن به مذاهب ديگر جلوگيري گردد گرفته شد تا مذاهب فقهي ،منحصر به چهار مذهب شده      

چهار مذهب عبارت بودند از مذهب حنفي،مالكي،شافعي وحنبلـي كـه هـر يـك داراي مـسلك و مـذهب فقهـي                       

.مخصوص به خود مي باشد 

روشن است كه حصر مذاهب در قالب چهار مذهب بدون همكاري و حمايت خلفا و حكام آن عصر امكان پذير نبود      

:ين رو گسترش اين مذاهب را مي توان نتيجه ي دو عامل دانست از ا

 وجود علما و قضات پيرو هر مذهب در مناطق گوناگون ؛به گونه اي كه مردم هر منطقه از قاضي و عالم آن شهر -1

پيروي مي كرده اند چنانكه تاريخ نشان مي دهد كه در هر منطقه اي كه قاضي اي حـضور داشـت،مردم آن محـل      

مذهب قاضي عمل مي كردند ؛طبق 

 عامل ديگر گسترش مذاهب ،همكاري خلفا و حكامي است كه از يك مـذهب خاصـي دفـاع كـرده و بـا سـاير                  -2

.مذاهب مبارزه مي نمودند

.البته برادران اهل سنت در مذاهب اعتقادي متفرق و پراكنده اند 

ا تريدي ،گروهي پيرو احمد بن حنبـل و يـا   گروهي در مذهب اعتقادي خويش طرفدار ابوالحسن اشعري ،گروهي م         

اهل حديث و گروهي نيز معتزله اند كه از روش استنباط مبتني بر عقل استفاده مي كنند و گروههاي فراوان ديگري            

نيز وجود داشته كه تاريخ از آنها نام برده است امروزه نيز در داخل هر يك از مـذاهب گروههـاي ديگـري پديـد         

.آمده است 

هب اعتقادي مانند مذاهب فقهي به مرور زمان بر اثر برداشتهاي مختلف و با استفاده از رأي واجتهاد پديد آمده است اين مذا

و مي توان گفت همه ي آنها از قرن سوم و چهارم پديدار شده اند و پيش از آن به صورت مذهب ،وجود خارجي نداشته و از 

ر صدر اسالم و زمان صحابه واژه اي به نام اهل سنت و جماعت وجود نداشته انسجام و تشكل خاص برخوردار نبوده اند حتي د

و در هيچ تاريخي ،از گروهي با اين عنوان نام برده نشده است ؛البته افكار و انديشه هاي آن وجود داشته ،از جمله انديشه ي 

.خالفت 
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به كار برده شـد ،چـرا كـه معتزلـه از عقـل      از قرن دوم به بعد بر اثر درگيري بين معتزله و اهل حديث ،اين واژه               

شعار اهل حديث نيز ايـن بـود   .استفاده مي كردند و بدين جهت مورد حمله و اعتراض اهل حديث واقع مي شدند        

از آن زمان بود كه واژه اهل . كه ما كساني هستيم كه به سنت پيامبر عمل مي كنيم و معتزله به عقل عمل مي نمايند  

.سنت مطرح گرديد 

اين نام از زمان معاويـه پديـد آمـد و         ":خي از نويسندگان مانند محمود ابوريه نويسنده ي مصري اعتقاد دارند            بر

".آن را عام الجماعه ناميد)ع(معاويه پس از مصالحه با امام حسن

در هر صورت با تحقيق و بررسي تاريخ ،روشن مي شود كه نام اهل سنت به مرور زمان متداول شده اسـت ؛هـر                     

پديد آمده است ـ از جمله مساله  )ص( افكار و انديشه هايي كه اهل سنت بدان باور دارند پس از پيامبر اكرم چند

.ي عقيده به خالفت ـ 

آنچه ياد آوري شد در باره ي نحوه ي پيدايش مذهب اهل سنت بود كه با استفاده از منابع ايـن بـرادران عنـوان                     

ر ديگري نيز وجود داشت كـه معتقـد بـود پيـامبر اسـالم بـراي آينـده ي             اما در صدر اسالم اعتقاد و باو      . گرديد  

.مسلمانان چاره انديشي كرده و مردم رابه حال خودشان رها ننموده است

در نگاه پيروان اين باور،پيامبر اسالم كسي يا كساني را به مردم معرفي نموده بود تا پس از ايشان پناهگاه اختالفـات   

و سياسي مردم باشند ؛چنانكه در روز غدير و ساير ايام مردم را به تمسك و مراجعه ي بـه  ،نيازهاو مشكالت فكري  

آن حضرت براي آخرين بار در حال احتضار دسـتور داد تـا             .توصيه مي فرمود  )ع(به ويژه حضرت علي     )ع(اهل بيت   

 شـود كـه متأسـفانه ايـن     قلم و دواتي حاضرنمايندتا مطلبي را امال فرمايند كه به وسيله ي آن اختالفات بر طـرف   

اين ديدگاه ،مذهب و انديشه ي ديگري را تشكيل دادكه در تمام مسايل فقهي و عقيـدتي        .مساله امكان پذير نشد     

اين گروه . را در محور قرار مي داد و براي مدعاي خود داليل بسيار داشت      )ع(و به ويژه حضرت علي      )ع(،اهل بيت   

انـا مدينـه   "و "علي مع الحق و الحق مع علي ":د به حديث پيامبر كه فرمودند       در موارد اختالف بين صحابه با استنا      

امـام  )ع(اين گروه كه به شيعيان شهرت يافتند پس از علي . را ترجيح مي داد)ع(قول حضرت علي "العلم و علي بابها  

 هاي دينـي و سياسـي     و نه تن از فرزندان امام حسين را محور مراجعه ي افكار و انديشه             )ع(و امام حسين    )ع(حسن  

.خود قرار دادند 

از دنيا رفتند و بلكه در زمان خود آن حضرت و با )ص(شكي نيست كه اين انديشه و باور از زماني كه پيامبر اكرم 

اين .مطرح بوده است و احاديث غدير واليت و منزلت برآن داللت دارد )ص(استناد به فرمايشهاي حضرت رسول 

امبر به مرحله ي علم رسيد و گروهي كه دستورات و توصيه هاي پيامبر اكرم رادر باره ي اعتقاد پس از ارتحال پي

به خوبي شنيده و بدان وفادار بودند مثل سلمان ،ابوذر ،مقدادو گروه فراواني از بني هاشم و پيروانشان به )ع(علي 

.آن عمل نمودند
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واژه ي شيعه را به كار برده اند،كه در اين )ع(علي خود در مورد هواداران و عالقه مندان امام )ص(پيامبر اكرم

) 1.(زمينه رواياتي وارد شده است

البته اين بدان معني نيست كه در كنار پيامبر اسالم مذهب خاصي به نام شيعه وجود داشته است بلكه تمام 

امامت علي مسلمانان به دستورات خدا و پيامبر عمل مي كردند و چون پس از وفات آن حضرت عقيده به 

.داشتند تفكر شيعي را پايه ريزي نمودند كه اين تفكر به مرور زمان گسترش يافت)ع(

121،ص 1 ينابع الموده، سليمان قندوزي، ج-1

علل عقب ماندگي مسلمانان
آنها تمدني آنها تمدني آنها تمدني آنها تمدني .... جهان بوده اند  جهان بوده اند  جهان بوده اند  جهان بوده اند به گواهي تاريخ ،مسلمانان دوران عظمت و افتخار اعجاب آوري را پشت سر گذاشتند و در برهه اي از تاريخ حكمرانبه گواهي تاريخ ،مسلمانان دوران عظمت و افتخار اعجاب آوري را پشت سر گذاشتند و در برهه اي از تاريخ حكمرانبه گواهي تاريخ ،مسلمانان دوران عظمت و افتخار اعجاب آوري را پشت سر گذاشتند و در برهه اي از تاريخ حكمرانبه گواهي تاريخ ،مسلمانان دوران عظمت و افتخار اعجاب آوري را پشت سر گذاشتند و در برهه اي از تاريخ حكمران

عظيم و با شكوه بنا كردند كه چندين قرن ادامه داشت و مشعلدار تمدن بشريت بود،وهمچنان يكي از دستاوردهاي درخشان تمدن بشري به عظيم و با شكوه بنا كردند كه چندين قرن ادامه داشت و مشعلدار تمدن بشريت بود،وهمچنان يكي از دستاوردهاي درخشان تمدن بشري به عظيم و با شكوه بنا كردند كه چندين قرن ادامه داشت و مشعلدار تمدن بشريت بود،وهمچنان يكي از دستاوردهاي درخشان تمدن بشري به عظيم و با شكوه بنا كردند كه چندين قرن ادامه داشت و مشعلدار تمدن بشريت بود،وهمچنان يكي از دستاوردهاي درخشان تمدن بشري به 
....شمار مي رود شمار مي رود شمار مي رود شمار مي رود 

تمدن امروزه غرب به تمدن امروزه غرب به تمدن امروزه غرب به تمدن امروزه غرب به ....تري داشتند تري داشتند تري داشتند تري داشتند مسلمانان چندين قرن درعلوم و صنايع، فلسفه، هنر، اخالق و نظامات عالي اجتماعي، بر همه ي جهانيان برمسلمانان چندين قرن درعلوم و صنايع، فلسفه، هنر، اخالق و نظامات عالي اجتماعي، بر همه ي جهانيان برمسلمانان چندين قرن درعلوم و صنايع، فلسفه، هنر، اخالق و نظامات عالي اجتماعي، بر همه ي جهانيان برمسلمانان چندين قرن درعلوم و صنايع، فلسفه، هنر، اخالق و نظامات عالي اجتماعي، بر همه ي جهانيان بر
....اقرار محققان و مورخان غربي، بيش از هر چيز ديگر،از تمدن باشكوه اسالمي مايه گرفته استاقرار محققان و مورخان غربي، بيش از هر چيز ديگر،از تمدن باشكوه اسالمي مايه گرفته استاقرار محققان و مورخان غربي، بيش از هر چيز ديگر،از تمدن باشكوه اسالمي مايه گرفته استاقرار محققان و مورخان غربي، بيش از هر چيز ديگر،از تمدن باشكوه اسالمي مايه گرفته است

سبب سبب سبب سبب _مسلمانان مسلمانان مسلمانان مسلمانان _عار دارند كه اقرار كنند ،يك قوم كافر و ملحدي عار دارند كه اقرار كنند ،يك قوم كافر و ملحدي عار دارند كه اقرار كنند ،يك قوم كافر و ملحدي عار دارند كه اقرار كنند ،يك قوم كافر و ملحدي _از اروپاييان از اروپاييان از اروپاييان از اروپاييان _بعضي ها بعضي ها بعضي ها بعضي ها "دكتر گوستاولوبون ،در تاريخ معروف خود مي نويسد دكتر گوستاولوبون ،در تاريخ معروف خود مي نويسد دكتر گوستاولوبون ،در تاريخ معروف خود مي نويسد دكتر گوستاولوبون ،در تاريخ معروف خود مي نويسد 
نفوذ اخالقي همين اعراب زائيده ي اسالم آن اقوام نفوذ اخالقي همين اعراب زائيده ي اسالم آن اقوام نفوذ اخالقي همين اعراب زائيده ي اسالم آن اقوام نفوذ اخالقي همين اعراب زائيده ي اسالم آن اقوام .... مسيحي از حالت توحش و جهالت خارج گردد ،لذا آن را مكتوم مي دارند  مسيحي از حالت توحش و جهالت خارج گردد ،لذا آن را مكتوم مي دارند  مسيحي از حالت توحش و جهالت خارج گردد ،لذا آن را مكتوم مي دارند  مسيحي از حالت توحش و جهالت خارج گردد ،لذا آن را مكتوم مي دارند شده اروپايشده اروپايشده اروپايشده اروپاي

وحشي اروپا را كه سلطنت روم را زير و زبر نمودند ؛در طريق آدميت داخل نمود ،نيز نفوذ عقالني آنان ،دروازه ي علوم و فنون و فلسفه را كه به وحشي اروپا را كه سلطنت روم را زير و زبر نمودند ؛در طريق آدميت داخل نمود ،نيز نفوذ عقالني آنان ،دروازه ي علوم و فنون و فلسفه را كه به وحشي اروپا را كه سلطنت روم را زير و زبر نمودند ؛در طريق آدميت داخل نمود ،نيز نفوذ عقالني آنان ،دروازه ي علوم و فنون و فلسفه را كه به وحشي اروپا را كه سلطنت روم را زير و زبر نمودند ؛در طريق آدميت داخل نمود ،نيز نفوذ عقالني آنان ،دروازه ي علوم و فنون و فلسفه را كه به 
))))1111((((".... بي خبر بودند ،به روي آنها باز كرده و تا ششصد سال استاد ما اروپاييان بودند  بي خبر بودند ،به روي آنها باز كرده و تا ششصد سال استاد ما اروپاييان بودند  بي خبر بودند ،به روي آنها باز كرده و تا ششصد سال استاد ما اروپاييان بودند  بي خبر بودند ،به روي آنها باز كرده و تا ششصد سال استاد ما اروپاييان بودند كلي از آنانكلي از آنانكلي از آنانكلي از آنان

81818181اسالم طي پنج قرن،از سال اسالم طي پنج قرن،از سال اسالم طي پنج قرن،از سال اسالم طي پنج قرن،از سال ....پيدايش و اضمحالل تمدن اسالمي ،از حوادث بزرگ تاريخ است پيدايش و اضمحالل تمدن اسالمي ،از حوادث بزرگ تاريخ است پيدايش و اضمحالل تمدن اسالمي ،از حوادث بزرگ تاريخ است پيدايش و اضمحالل تمدن اسالمي ،از حوادث بزرگ تاريخ است "::::ويل دورانت در تاريخ تمدن خود مي گويد ويل دورانت در تاريخ تمدن خود مي گويد ويل دورانت در تاريخ تمدن خود مي گويد ويل دورانت در تاريخ تمدن خود مي گويد 
احترام به احترام به احترام به احترام به _ نيك ،تكامل سطح زندگاني ،قوانين منصفانه ي انساني ،تساهل ديني  نيك ،تكامل سطح زندگاني ،قوانين منصفانه ي انساني ،تساهل ديني  نيك ،تكامل سطح زندگاني ،قوانين منصفانه ي انساني ،تساهل ديني  نيك ،تكامل سطح زندگاني ،قوانين منصفانه ي انساني ،تساهل ديني  هجري ،از لحاظ نيرو ،نظم و بسط قلمرو ،اخالق هجري ،از لحاظ نيرو ،نظم و بسط قلمرو ،اخالق هجري ،از لحاظ نيرو ،نظم و بسط قلمرو ،اخالق هجري ،از لحاظ نيرو ،نظم و بسط قلمرو ،اخالق597597597597هجري تا هجري تا هجري تا هجري تا 

))))2222((((". . . . عقايد و افكار ديگران ،ادبيات ،تحقيق علمي و علوم ،طب و فلسفه ،پيشاهنگ جهان بودعقايد و افكار ديگران ،ادبيات ،تحقيق علمي و علوم ،طب و فلسفه ،پيشاهنگ جهان بودعقايد و افكار ديگران ،ادبيات ،تحقيق علمي و علوم ،طب و فلسفه ،پيشاهنگ جهان بودعقايد و افكار ديگران ،ادبيات ،تحقيق علمي و علوم ،طب و فلسفه ،پيشاهنگ جهان بود
اها، شربتها ،دارو و درمان اها، شربتها ،دارو و درمان اها، شربتها ،دارو و درمان اها، شربتها ،دارو و درمان اروپا از ديار اسالم ،غذاروپا از ديار اسالم ،غذاروپا از ديار اسالم ،غذاروپا از ديار اسالم ،غذ. . . . دنياي اسالم ،در جهان مسيحي نفوذ هاي گوناگون داشت دنياي اسالم ،در جهان مسيحي نفوذ هاي گوناگون داشت دنياي اسالم ،در جهان مسيحي نفوذ هاي گوناگون داشت دنياي اسالم ،در جهان مسيحي نفوذ هاي گوناگون داشت "::::وي در جاي ديگري مي گويد    وي در جاي ديگري مي گويد    وي در جاي ديگري مي گويد    وي در جاي ديگري مي گويد    

،اسلحه،نشان هاي خانوادگي ،سليقه و ذوق هنري ،ابزار و رسوم صنعت و تجارت و قوانين و رسوم دريانوردي را فرا گرفت و غالباً لغات آن را نيز از ،اسلحه،نشان هاي خانوادگي ،سليقه و ذوق هنري ،ابزار و رسوم صنعت و تجارت و قوانين و رسوم دريانوردي را فرا گرفت و غالباً لغات آن را نيز از ،اسلحه،نشان هاي خانوادگي ،سليقه و ذوق هنري ،ابزار و رسوم صنعت و تجارت و قوانين و رسوم دريانوردي را فرا گرفت و غالباً لغات آن را نيز از ،اسلحه،نشان هاي خانوادگي ،سليقه و ذوق هنري ،ابزار و رسوم صنعت و تجارت و قوانين و رسوم دريانوردي را فرا گرفت و غالباً لغات آن را نيز از 
ه كمال رسانيدند و ميراث ه كمال رسانيدند و ميراث ه كمال رسانيدند و ميراث ه كمال رسانيدند و ميراث رياضيات ،طبيعيات ،شيمي هيات و طب يونان را حفظ كردند وبرياضيات ،طبيعيات ،شيمي هيات و طب يونان را حفظ كردند وبرياضيات ،طبيعيات ،شيمي هيات و طب يونان را حفظ كردند وبرياضيات ،طبيعيات ،شيمي هيات و طب يونان را حفظ كردند وب_مسلمانمسلمانمسلمانمسلمان_علماي عرب علماي عرب علماي عرب علماي عرب ............مسلمانان اقتباس كرد مسلمانان اقتباس كرد مسلمانان اقتباس كرد مسلمانان اقتباس كرد 

اين نفوذ اسالمي ،از راه اين نفوذ اسالمي ،از راه اين نفوذ اسالمي ،از راه اين نفوذ اسالمي ،از راه ............ابن سينا و ابن رشد از مشرق برفالسفه اروپا پرتو افكندند ابن سينا و ابن رشد از مشرق برفالسفه اروپا پرتو افكندند ابن سينا و ابن رشد از مشرق برفالسفه اروپا پرتو افكندند ابن سينا و ابن رشد از مشرق برفالسفه اروپا پرتو افكندند ............يونان را كه بسيار غني تر شده بود،به اروپا انتقال دادند يونان را كه بسيار غني تر شده بود،به اروپا انتقال دادند يونان را كه بسيار غني تر شده بود،به اروپا انتقال دادند يونان را كه بسيار غني تر شده بود،به اروپا انتقال دادند 
به به به به ............دالردباثي و مايكل اسكات ودالردباثي و مايكل اسكات ودالردباثي و مايكل اسكات ودالردباثي و مايكل اسكات وبازرگاني ،جنگهاي صليبي و ترجمه هزاران كتاب از عربي به التين و مسافرت دانشوراني چون گربرت و ابازرگاني ،جنگهاي صليبي و ترجمه هزاران كتاب از عربي به التين و مسافرت دانشوراني چون گربرت و ابازرگاني ،جنگهاي صليبي و ترجمه هزاران كتاب از عربي به التين و مسافرت دانشوراني چون گربرت و ابازرگاني ،جنگهاي صليبي و ترجمه هزاران كتاب از عربي به التين و مسافرت دانشوراني چون گربرت و ا

"اندلس انجام گرفت اندلس انجام گرفت اندلس انجام گرفت اندلس انجام گرفت 
751751751751گوستاولوبون،تاريخ تمدن اسالم وعرب،صگوستاولوبون،تاريخ تمدن اسالم وعرب،صگوستاولوبون،تاريخ تمدن اسالم وعرب،صگوستاولوبون،تاريخ تمدن اسالم وعرب،ص----1111

317317317317، ص، ص، ص، ص11111111ويل دورانت،تاريخ تمدن، جويل دورانت،تاريخ تمدن، جويل دورانت،تاريخ تمدن، جويل دورانت،تاريخ تمدن، ج----2222



............................................................ ٢٢.........................گوهر معرفت

قدر مسلم اين است كه پديده اي درخشان و چراغي نور افشان ؛به نام تمدن اسالمي قرنها در جهان وجود داشته و سپس نابود شده و به قدر مسلم اين است كه پديده اي درخشان و چراغي نور افشان ؛به نام تمدن اسالمي قرنها در جهان وجود داشته و سپس نابود شده و به قدر مسلم اين است كه پديده اي درخشان و چراغي نور افشان ؛به نام تمدن اسالمي قرنها در جهان وجود داشته و سپس نابود شده و به قدر مسلم اين است كه پديده اي درخشان و چراغي نور افشان ؛به نام تمدن اسالمي قرنها در جهان وجود داشته و سپس نابود شده و به 
ائيده است و امروزمسلمانان ،در مقايسه با گذشته ي پر افتخار خود و نيز در مقايسه ي با بسياري از ملل جهان ،عقب مانده به ائيده است و امروزمسلمانان ،در مقايسه با گذشته ي پر افتخار خود و نيز در مقايسه ي با بسياري از ملل جهان ،عقب مانده به ائيده است و امروزمسلمانان ،در مقايسه با گذشته ي پر افتخار خود و نيز در مقايسه ي با بسياري از ملل جهان ،عقب مانده به ائيده است و امروزمسلمانان ،در مقايسه با گذشته ي پر افتخار خود و نيز در مقايسه ي با بسياري از ملل جهان ،عقب مانده به خاموشي گرخاموشي گرخاموشي گرخاموشي گر

....حساب مي آيند حساب مي آيند حساب مي آيند حساب مي آيند 
در اينجا اين پرسش رخ مي نمايد كه چرا مسلمانان پس از آن همه پيشرفت و ترقي در علوم ،معارف                                      در اينجا اين پرسش رخ مي نمايد كه چرا مسلمانان پس از آن همه پيشرفت و ترقي در علوم ،معارف                                      در اينجا اين پرسش رخ مي نمايد كه چرا مسلمانان پس از آن همه پيشرفت و ترقي در علوم ،معارف                                      در اينجا اين پرسش رخ مي نمايد كه چرا مسلمانان پس از آن همه پيشرفت و ترقي در علوم ،معارف                                      

صنايع و نظامهاي اجتماعي به انحطاط گراييدند و اين انحطاط معلول چه علل و عواملي بوده است ؟     صنايع و نظامهاي اجتماعي به انحطاط گراييدند و اين انحطاط معلول چه علل و عواملي بوده است ؟     صنايع و نظامهاي اجتماعي به انحطاط گراييدند و اين انحطاط معلول چه علل و عواملي بوده است ؟     صنايع و نظامهاي اجتماعي به انحطاط گراييدند و اين انحطاط معلول چه علل و عواملي بوده است ؟     
::::را مي توان به طور اجمال چنين بيان داشترا مي توان به طور اجمال چنين بيان داشترا مي توان به طور اجمال چنين بيان داشترا مي توان به طور اجمال چنين بيان داشتعوامل اين عقب ماندگي ناخواسته عوامل اين عقب ماندگي ناخواسته عوامل اين عقب ماندگي ناخواسته عوامل اين عقب ماندگي ناخواسته 

وبر آوردن خواسته هاي وبر آوردن خواسته هاي وبر آوردن خواسته هاي وبر آوردن خواسته هاي . . . .  سياست حاكمان و فرمانروايان مستبدي كه در طول تاريخ بر مسلمانان سلطه يافته و تنها در پي عياشي  سياست حاكمان و فرمانروايان مستبدي كه در طول تاريخ بر مسلمانان سلطه يافته و تنها در پي عياشي  سياست حاكمان و فرمانروايان مستبدي كه در طول تاريخ بر مسلمانان سلطه يافته و تنها در پي عياشي  سياست حاكمان و فرمانروايان مستبدي كه در طول تاريخ بر مسلمانان سلطه يافته و تنها در پي عياشي ----1111
نفساني خويش بوده اند؛ نفساني خويش بوده اند؛ نفساني خويش بوده اند؛ نفساني خويش بوده اند؛ 

غفلت غفلت غفلت غفلت ....؛در واقع مسوول اصلي وضع موجود آنان هستند ؛در واقع مسوول اصلي وضع موجود آنان هستند ؛در واقع مسوول اصلي وضع موجود آنان هستند ؛در واقع مسوول اصلي وضع موجود آنان هستند  مسلماناني كه بر اثر كوتاهي و انحراف از تعليمات اسالمي دچار انحطاط شدند  مسلماناني كه بر اثر كوتاهي و انحراف از تعليمات اسالمي دچار انحطاط شدند  مسلماناني كه بر اثر كوتاهي و انحراف از تعليمات اسالمي دچار انحطاط شدند  مسلماناني كه بر اثر كوتاهي و انحراف از تعليمات اسالمي دچار انحطاط شدند ----2222
،اختالف،بدفهمي نسبت به مسايل اسالمي ،كوتاهي در انجام وظيفه و عمل نكردن به تعليمات عزت آفرين اسالم ،باعث شد عظمت ،اختالف،بدفهمي نسبت به مسايل اسالمي ،كوتاهي در انجام وظيفه و عمل نكردن به تعليمات عزت آفرين اسالم ،باعث شد عظمت ،اختالف،بدفهمي نسبت به مسايل اسالمي ،كوتاهي در انجام وظيفه و عمل نكردن به تعليمات عزت آفرين اسالم ،باعث شد عظمت ،اختالف،بدفهمي نسبت به مسايل اسالمي ،كوتاهي در انجام وظيفه و عمل نكردن به تعليمات عزت آفرين اسالم ،باعث شد عظمت 

....گذشته از دست برود و تمدن اسالمي از قافله تمدن جهاني عقب بماندگذشته از دست برود و تمدن اسالمي از قافله تمدن جهاني عقب بماندگذشته از دست برود و تمدن اسالمي از قافله تمدن جهاني عقب بماندگذشته از دست برود و تمدن اسالمي از قافله تمدن جهاني عقب بماند
جنگهاي صليبي و نيز حمله ي جنگهاي صليبي و نيز حمله ي جنگهاي صليبي و نيز حمله ي جنگهاي صليبي و نيز حمله ي ....م نيز همواره با سرسختي در صدد نابودي تمدن اسالمي بوده اند م نيز همواره با سرسختي در صدد نابودي تمدن اسالمي بوده اند م نيز همواره با سرسختي در صدد نابودي تمدن اسالمي بوده اند م نيز همواره با سرسختي در صدد نابودي تمدن اسالمي بوده اند  عوامل بيگانه و دشمنان ديرين اسال عوامل بيگانه و دشمنان ديرين اسال عوامل بيگانه و دشمنان ديرين اسال عوامل بيگانه و دشمنان ديرين اسال----3333

....مغول ،نمونه ي بارز اين حمالت است كه هر يك تاثير فراواني در انحطاط مسلمانان بر جاي گذارده استمغول ،نمونه ي بارز اين حمالت است كه هر يك تاثير فراواني در انحطاط مسلمانان بر جاي گذارده استمغول ،نمونه ي بارز اين حمالت است كه هر يك تاثير فراواني در انحطاط مسلمانان بر جاي گذارده استمغول ،نمونه ي بارز اين حمالت است كه هر يك تاثير فراواني در انحطاط مسلمانان بر جاي گذارده است
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سكوالريسم 
سكوالريسم چيست و چه تعريفي دارد 

 به معناي روزگار يا دنيا ريشه مـي گيـرد و در انديـشه ي سياسـي        sueeculumوsuecularisاصطالح سكوالر از ريشه ي التيني     

بـه عبـارت ديگـر؛در تفكـر غربـي؛      .به كار مـي رود  » ديني « در مقابل» دنيوي « به جاي ,به صورت اصطالحي در آمده است كه     ,غرب  

.باشد ؛سكوالر مي گويند چيزي را كه مربوط به اين دنيا و بي ارتباط با مسائل ديني و اخروي 

پس از سپري شدن قرون وسطا در غرب ؛هنگامي كه در ميان طبقه ي نوپاي سوداگر اين طرز تفكر به وجـود آمـد كـه كليـسا نبايـد در           

مسائل كشور دخالت كند ؛از آن پس سكوالريسم نام مكتبي گرديد كه اساس  تفكر آن  اعتقاد به جدائي مسايل دنيوي ؛ماننـد سياسـت     

در اين مكتب مذهب تنها به عبادات و مراسم مخصوص خود و زندگي شخـصي افـر اد مربـوط    .قتصاد و معيشت ازمسائل مذهبي است     ؛ا

. باشد و نبايد در سياست دخالت كند 

واژه ي الئيـك كـه از ريـشه ي    . اصطالح مترادف ديگري كه در فرهنگ غربي براي اين مكتب به كار مي رود اصطالح الييـسم اسـت    

در مقابـل اهـل علـم    _ مي باشد و براي چيزي به كار مي رود كه مربوط به عوام "مردم " گرفته شده و به معناي  laos و laikosوناني  ي

.مي باشد الييسم نوعي نظام سياسي كشور داري است كه در آن روحانيان مذهبي نقشي ندارند _؛روحاني و كليسا 

اي انحرافي مغرب زمين از يك سو محصول و نتيجه ي بدآموزيهاي مسيحيت تحريف شده مكتب سكوالريسم مانند بسياري از انديشه ه   

.و از سوي ديگر حاصل عملكرد متوليان كليسا ست 

زيرا مسيحيت تحريف شده ؛از يك سو بينشي متشتت داشته و دين و دنيا و آخـرت و دولـت را بـه عنـوان دو قطـب  متـضاد و مخـالف                  

 كس كه آخرت را بخواهد، بايد از دنيا كنار بكشد، و هر كس كه به امور دنيوي بپردازد، بايـداز جهـان   معرفي كرده است ؛چنان كه هر   

بر قرار ساخته و اداره _از سوي ديگر، كليسا استبدادشديد مذهبي را ـ كه ظاهراً برخالف تعاليم خود مسيحيت است.آخرت دست شويد 

.ي امور سياسي را قبضه كرده بود

ش ،بزرگترين پشتوانه ي نظام فئودالي قرون وسطائي بوده است و وقتي طبقه ي سوداگر نو پا ؛مـي خواسـت فئوداليـسم را     كليسا و تعاليم  

اين طبقـه، بـراي خنثـي كـردن نفـوذ      . كنار بزند و قدرت را به دست گيرد ؛كليساي كاتوليك را بزرگترين مانع بر سر  راه خود مي ديد      

ايـن  .؛اصل تفكيك دين و سياست را كه با بينش مسيحيت تحريف شده نيز سازگار بود مطرح كرد    كشيش ها وعبور از اين مانع بزرگ        

.حربه سبب شد كه دست كشيش ها و كليسا ؛از مسائل سياسي ؛اجتماعي و اقتصادي كوتاه گردد 

جهـان اسـالم؛به طـور كامـل بـا      به اين ترتيب مالحظه مي شود كه در مورد ريشه هاي بروزتفكر سكوالر؛جهان بيني مسلمانان و شـرايط      

. غرب متفاوت بوده است 

افزون بر اين ؛نظام خاص كليسا كه مانعي در راه دگرگوني وضع موجود بوده؛روشنفكرا ن آن ديار را  وامـي داشـته اسـت تـا گمانـه ي                   

.ده است جدايي دين از سياست را با شدت هر چه بيشتر مطرح سازند ؛در حالي كه در كشورهاي اسالمي چنين نبو

در تاريخ جوامع اسالمي دين هرگز طرفدار خودكامگان و ستمكاران  نبوده بلكه پايگاه مستضعفان و محرومان و خاستگاه انقـالب هـاي        

.اجتماعي بوده است 



............................................................ ٢٤.........................گوهر معرفت

وانين اسالم استوارند از توده هاي مردم نيز به اسالم معتقد بوده اند  وهمين مسأله باعث شده كه تنها آن دسته از نظام  سياسي كه بر مبناي ق

.حمايت گسترده ي مردم برخوردار شوند 

بنابراين، اقتباس مكتب سكوالريسم به وسيله ي برخي نخبگان و حاكمان كشورهاي اسالمي ؛قابل توجيه نيست و ورود اين مكتب كه زاييده ي 

با استفاده از مطالب ياد شده ؛سستي دو استدالل . ده استشرايط خاص مسيحيت وتاريخ اروپا مي باشد ؛به جهان اسالم به هيچ وجه صحيح نبو

استدالل نخست آنان اين است كه قلمرو دين، بيان حدود وظايف آدمي، در ارتباط با .اساسي معتقدان به سكوالريسم به خوبي روشن مي شود 

ي تدوين مجموعه اي از نظام هاي اجتماعي در ؛لذا تالش برا.خداست و بيان مقررات مربوط به اداره ي جامعه از حوزه ي دين خارج است 

.چارچوب مباني ديني، كاري بيهوده است و براي  اداره ي جامعه ؛چاره اي جز مراجعه به عقل انساني و فهم بشري نيست 

ر و دين را نبايد با بعضي گفته اند زندگي يك مساله است و دين مساله ي ديگ"مرحوم شهيد آيت اهللا مطهري در نقد اين استدالل مي فرمايند 

خير؛زندگي يك واحد ؛و همه ي .اين اشخاص ؛اشتباه اولشان اين است كه مسائل زندگي را مجرد فرض مي كنند .مسائل زندگي مخلوط كرد 

ممكن نيست اجتماعي مثالً فرهنگ وسياست يا قضاوت يا اخالق و تربيت و اقتصادش فاسد باشد اما دينش.شؤونش توأم با يكديگر است 

كليسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است اين مطلب فرضا در مورد . اگر فرض كنيم دين تنها رفتن به مسجد و.درست باشد و بالعكس 

". مسيحيت صادق باشد در مورد اسالم صادق نيست 

ن از سياست شد اما استعمار گران به اعتقاد استاد شهيد مطهري ؛اگر چه حاكميت استبدادي كليسا ؛سبب پيدايي و زايش انديشه ي جدايي دي

.نيز بدين امر دامن زدند و در تثبيت اصول آن كوشيدند 

دين ؛در بر گيرنده ي اصولي است مقدس و بي چون وچرا، در حالي كه :استدالل دوم مروجان سكوالريسم نيز اين است كه مي گويند 

.  لذا مستلزم چانه زني و چون و چرا ها در مصالح نا پايدار و گذراست سياست، به علت ماهيت خود، بيانگر تالش براي كسب  قدرت است و

.از اين رو هماهنگي دين و سياست و يكي دانستن اين دو؛به قداست دين لطمه مي زند و در نهايت به ضرر خود دين تمام مي شود 

ب و سنت تنها اصول ارزشي مربوط به حكومت به مرحوم شهيد مطهري در باره ي حكومت و نسبت آن با دين براين باور است كه در كتا

.عنوان شريعت ثابت بيان شده است ؛نه شكل ها ي آن

دستورهاي اسالمي .اسالم به شكل ؛ظاهر و صورت زندگي كه وابستگي تام و تمام به ميزان دانش بشر دارد نپرداخته است ":ايشان مي فرمايند

)1(".رين راهي كه بشر بايد براي وصول به آن هدفها  پيش بگيرد ؛مربوط است به روح و معنا و هدف زندگي و بهت

كلمه ي جمهوري شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مي كند و كلمه ي اسالمي محتواي ":ايشان در باب جمهوري اسالمي مي فرمايند 

 عامه ي مردم است براي مدت موقت و به اين ترتيب جمهوري اسالمي يعني حكومتي كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت از سوي...آن را

"....محتواي آن هم اسالمي است پس مسئله ي جمهوري مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوعي دموكراسي است 

ير با اين بيان، استدالل دوم معتقدان به سكوالريسم نيز باطل مي شود ؛چرا كه ارزشهاي اصيل اسالم در قلمرو سياست، ثابت است و آنچه متغ

مي نمايد؛امور روزمره و ظاهري است كه از هرگونه قداستي به دور است و درآن، امكان برداشت هاي مختلف و سليقه هاي گوناگون وجود 

.دارد 

95 نظام حقوق زن دراسالم، مرتضي مطهري،ص-1
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مفهوم كاربردي و ملموس سكوالريسم در صحنه ي اجتماع چيست ؟

ستند كه معتقد اند مذهب، حق ندارد درحكومت دخالت كند يا الزم نيست دخالت كند و روحانيان، بايدخود را از سكوالريسم يا الئيسم مكاتبي ه

. سياست دور نگه دارند 

نظام سياسي؛بايد غير مذهبي بوده و برمبناي عقيده يا مذهب خاصي استوار  نباشد ؛همچنين وظيفه ي دولت سكوالر است كه مذهب را در دايره ي 

در اين نوع طرز تفكر ؛هيچ ديني نبايد در جامعه از موقعيت خاصي برخوردار باشد و . دات و عقيده ي شخصي افراد ؛محدود و محصور سازد عبا

دولت، پس از اين كه از دخالت اعتقادات مذهبي در امور دولتي جلوگيري كرد بايد همه ي اديان را به يك چشم بنگرد و پيروان آنان را ازنظر 

.؛يكسان بداند و تا جايي كه پيروان يك آيين در صدد بر نيايند كه عقايد مذهبي خود را در سياست دخالت دهند آن را محترم بشمارد حقوق 

.دريك جمله مي توان گفت مفهوم مكتب سكوالريسم و  يا الييسم آن است كه بايد دين از عرصه ي سياست واجتماع به دورباشد 

يسم چگونه است و جدايي دين از سياست تا چه حد با اسالم سازگاري دارد ؟رابطه ي اسالم با سكوالر

همچنان كه در مفهوم سكوالريسم گفته شد اصل جدائي دين از سياست ؛محصول شرايط ويژه غرب ونشأت گرفته از جهان بيني خاص مسيحيت و 

جان و تن ؛روح و ماده و آسمان و زمين دو قطب متضاد و جدا از هم، چنانكه در اين تفكر دين و دولت ؛دنيا و آخرت ؛.طرزتفكر يوناني بوده است

در مكتب و .اين طرز تفكر ؛ويژه ي شرايط مغرب زمين است و در تاريخ و فرهنگ شرق به ويژه ؛جهان اسالم ريشه اي ندارد .پنداشته مي شوند

در اسالم ؛سياست بر پاية دين استوار است و .ك ناپذير مي باشندفرهنگ اسالم ؛دين و دولت و دنيا و آخرت ؛دو روي يك سكه  تلقي شده و تفكي

در صدر اسالم، .تنها كساني كه معتقد و متعهد به مكتب بوده و از آگاهي هاي ويژه ي ديني بهره مند باشند ؛ حق دارند در رأس قدرت قرار گيرند

. رهبري سياسي را نيز به طور همزمان ؛عهده دار مي شده است نقش,بين دين و سياست، هيچ گونه مرزبندي وجود نداشته است و رهبر ديني 

وظايف اساسي دولت اسالمي ؛افزون برتأمين نظم و آرامش در جامعه؛تأمين منافع مردم و تنظيم روابط اجتماعي ؛فراهم آوردن مقدمات تعالي روحي 

. هاي مذهبي قرار داشته است و سعادت معنوي و گسترش مكتب بوده و تمامي قوانين حكومتي بر پايه ي فرمان

بدين سان اسالم ؛بر خالف مسيحيت كه با بينشي متشتت ؛دين و دنيا را از هم جدا ودر دو قطب مقابل هم مي ديده است ؛داراي بينش توحيدي بوده 

 رو پيامبر هم رييس امور ديني و هم در اسالم، دين و سياست از هم تفكيك ناپذيرند و از همين. و هستي را به قطب هاي جدا از هم تقسيم نمي كند

رهبر سياسي مردم بوده و كساني نيز كه از طرف آن حضرت براي حكومت بر واليات تعيين مي شدند ؛هم مسؤول امور ديني و هم مسؤول امور 

.دنيوي به شمار مي آمدند 

تماعي مي باشند ،اسالم يك نظام جامع و كامل است كه داراي نكته ي مهم ديگر آن كه ،بر خالف مسيحيت و اديان ديگر كه فاقد ابعاد سياسي ـ اج

از اين رو، نظريه تفكيك دين و سياست ،در جهان اسالم ،يك فكر بيگانه محسوب . نظامات ويژه ي سياسي ،اجتماعي،اقتصادي،و حقوقي مي باشد 

.شده و از واقعيت هاي عيني تاريخ ،فرهنگ و مكتب اسالمي نشات نگرفته است 

 در دوران انحطاط و ركود كشور هاي اسالمي ،يعني پس از حمله مغول و رواج صوفي گري و نيز به واسطه ورود برخي آموزه هاي مسيحي و البته

بودائي به عالم اسالم نوعي سكوالريسم ـ به سبك شرقي ـ بين برخي محفل هاي مسلمان رواج پيدا كرد و برخي معتقد شدند كه چون سياست امر 

بدين ترتيب، نظريه ي عدم مداخله ي روحانيان در امور سياسي و جدايي مذهب از سياست . ،نبايد متوليان امور مذهبي خود را بيااليند پليدي است

اين طرزتفكرمنحط و ضد .در برخي محافل سنتي،گونه اي سكوالريسم مقدس مĤبانه راـ كه دولتهاي حاكم نيز همواره مشوق آن بوده اندـ رواج داد

،برگرفته از مسيحيت و اديان هندي بوده و با روح اسالم ناسازگاري داشت و محافل اصيل اسالمي و اكثريت قاطع مسلمانان ،آن را طرد مي اسالمي

.كردند لذا در همان زمان هم ،علماي اسالم ،رهبران سياسي واقعي توده هاي مردم بودند و همواره در مسايل سياسي دخالت مي كردند
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نيستي پيدايش و ظهور تاريخي آن مسيحيت صهيو
 »

»نصير صاحب خلق 
اين واقعيت بعد ديني ـ اعتقادي و متافيزيكي راهبردهاي نظامي آمريكا . تي است كه وجود دارد شايد باور آن قدري مشكل باشد، اما واقعي

اين .بنيادهاي تئولوژيك راهبردهاي نظامي آمريكا واسرائيل درخاورميانه بر باورهايي استوار است كه ريشه هايي توراتي دارد.واسرائيل است
را منوط به وقايعي مي داند كه از ) از نظر يهوديان صهيونيست (وظهور وآمدن او )نياد گرا از نظر مسيحيان ب) (ع(باورهابازگشت دوم مسيح 

جمله آنها ميتوان اجتماع واستقرار يهوديان در سرزمين هاي مقدس؛ ويراني دو مسجد اقصي وصخره در قدس وبناي معبدبزرگ يهودبه جاي آنها 
.را نام برد)اسرائيل (ن درسرزمينهاي اشغاليووقوع نبردآخر زمان ويا آرماگدون درصحراي آرماگدو

اين دو گروه جريان اعتقادي ـ سياسي اي را بوجود . اينها وجوه اشتراك مسيحيت بنيادگرا ومعتقدان به عهد عتيق و يهوديان بنياد گرا است
اين پديده نشان مي دهد كه اين مطالعات تاريخي در مورد .آوردند كه به مسيحيت صهيونيستي ويا صهيونيسم مسيحي موسوم گشته است 

علي . جريان در بسـياري از تحوالت سياسي، تغييرات ژئو پوليتيكي خصوصاً پيدايش كشور نامشروع اسرائيل نقش اساسي و جدي داشته است 
ارد ، مسيحيت رغم وجود راست مسيحي كه نقش قابل توجهي را در مبارزه با بحران هاي اخالقي واجتماعي داخلي در آمريكا به عهده د

صهيونيستي بيشترين توان خود را به كنترل سياست خارجي آمريكا وهدايت آن در راستاي حصول اهداف سياسي ـ ديني اي كه برگرفته از 
.نگرش و جهان بيني توراتي مي باشد معطوف داشته است

 كه عموماً تعقيب دكترين – در راستاي اهداف خود هر چند كه طي سالهاي اخير و به طور مشخص در دهه پاياني قرن بيستم ، راست مسيحي

 تالش نموده تا به طور جدي بر سياست خارجي آمريكا تاثير گذارد، اما نوع توجه –مسيحي سازي وترويج ارزشهاي اخالقي مسيحي است 

اق بارزي است كه پرداختن به آن ونگرش آنها به اهداف مورد نظر در سياست خارجي آمريكا با جريان مسيحيت صهيونيستي داراي وجوه افتر
به هر تقدير در نوشته اي كه هم اكنون در پيش روي شما است ،پيدايش وتطور تاريخي پديده مسيحيت . نيازمند مجال ديگري است

ن با سر ازآنجايي كه خاستگاه زماني اين پديده مقار. وخاستگاه اين جريان مورد بررسي قرار مي گيرد 1صهيونيستي يا صهيونيسم مسيحي
برداشتن پروتستانتيسم در قرون ميانه در اروپا ست ،لذا جريان پيوريتانيسم به عنوان بستر جريان مسيحيت صهيونيستي به طور مشروح مورد 

وجود عناصرعبراني وآموزه هاي تئولوژيك عهد عتيق در پروتستانتيسم مسيحي كه وجه تمايز بارز وشاخص مسيحيت .بررسي قرار گرفته است 
بر اساس آراء و . توليك و پروتستان است ، اين ظن و گمان را موجب گرديده است كه پروتستا نتيسم نوعي يهوديگري در مسيحيت بوده است كا

اين اتهامات عالوه بر . نظراتي كه مال حظه خواهيد نمود ، رهبران وبنيانگذاران پروتستانتيسم ، خود به يهود ي بودن  ويا يهوديگري متهم اند 
بنابراين ، نقش يهود ويهوديگري . ين كه از جانب كليساي كاتوليك به آنها وارد شده، در بسياري از منابع يهودي نيز مورد تاييد قرار گرفته است ا

د براي نكته قابل ذكر ديگري كه در اينجا بايد به آن توجه داده شود اين كه شاي. در پيدايش پروتستانتيسم مسيحي غير قابل انكار مي نمايد 
بسياري علت همراهي و هم آوايي دو دولت بريتانيا و آمريكا چندان روشن نباشد و اين كه چرا انگليس ، علي رغم اين كه دولتي اروپايي است 

ي اين قدر با اروپا مخالفت نموده و خطوط سياست خارجي آن حداقل در ارتباط با بعضي از مسايل خصوصا حمايت از رژيم نا مشروع صهيونيست
اين هم يك وجه تاريخي ،اعتقادي دارد .،بحث نفت خاور ميانه و خصوصا خليج فارس صلح خاور ميانه و حركتهاي نظامي با آمريكا منطبق است 

جنبشي كه در انگليس سر بر داشت و به آمريكا رفت و در تكميل و شكل گيري هويت اعتقادي فرهنگي .كه در جنبش پيوريتانيسم نهفته است 
مسيحيت صهيونيستي،فرآيند تاريخي ـ ديني پروتستانتيسم پروتستانتيسم را مي توان به نوعي بازگشت و رجعت .نقش بسزايي بازي نمود آمريكا 

نهضت پروتستانتيسم به طور مشخص با لوتر و آراي اعتقادي جديد او در خصوص مسيحيت آغاز مي .مسيحيت به عهد عتيق يا تورات ناميد 
به هنگام . از آغاز نهضت پروتستانتيسم تحت تأثير عميق آموزه هاي فلسفي ،تئولوژيك و جهان بيني عبراني بوده است لوترخود پيش.گردد 

تحقيق و پژوهش در خصوص لوتر به عنوان بزرگترين پيشواي پروتستانتيسم و اين كه او چگونه مجذوب چنين رويكردي گرديد ،با عالقه ي 
تاثير پذيري لوتر و هم فكران او از تئولوژي عهد عتيق در يك فرآيند طبيعي .نابع عبراني روبه رو مي شويمزائدالوصف او به دين عبراني و م

.رويكرد به بهشت دنيايي به جاي آخرت گرايي مسيحي نشست .موجب پيدايي تغييرات بزرگي در مفاهيم ديني كليساي كاتوليك گرديد 
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ود در مسيحيت پروتستان تشريع گرديد و پس از آن با سرعت و همراه با توسعه  ربح و ربا كه درمسيحيت كاتوليك تحريم شده ب
بزرگداشت يهوديان و برتر داشتن قوم يهود و متعلق دانستن سرزمينهاي فلسطين تحت عنوان به .پروتستانتيسم در اروپا گسترش يافت

لوتر .خداوند ،شاخصه ي  ديگر پروتستانتيسم لوتري بود اصطالح ارض موعود و سرزمينهاي مقدس وعده داده شده به قوم يهود از جانب 
در اين ستايش و تمجيد از به اصطالح قوم برگزيده ي خداوند به اندازه اي پيش رفت كه شبهه ي يهودي بودن او در محافل مسيحي 

به . م1523ي زاده شد در سال خود او نيز با انتشار كتابي كه تحت عنوان عيسي مسيح يك يهود. كاتوليك به صورت جدي مطرح گرديد 
) عيسي مسيح (يهوديان خويشاوندان خداوند ما : رشته تحرير در آورد ، به اين شبهه بيش از پيش دامن زد او در اين كتاب نوشت 

 مرا يهودي اگر از اين كه مرا كافر بنامند خسته شده اند بهتر است.هستند ، برادران وپسر عمو هاي اويند ، روي سخنم با كاتوليكهاست 
ستايش لوتر از يهوديان در شرايطي كه كليساي كاتوليك به عنوان باور حاكم و مقتدر بر اعتقاداتي كامالً ضد يهودي استوار بود . بخوانند 

اين شبهه را به طور فزاينده مطرح مي ساخت كه پروتستانتيسم ، مسيحيتي است كه بنيادها وشالوده هاي آن يهودي است وشايد اين 
هرچند كه لوتر در سالهاي پاياني عمر خود با نوشتن مطالبي عليه يهوديان توانست به . ر به نحوي بيانگر پيدايي مسيحيت يهودي بود نظ

نوعي نام خود را به عنوان يك ضد يهودي در تاريخ رسمي ثبت نمايد اما اين اقدام لوتر نيز نتوانست بدبيني به وجود آمده را بر طرف كند 
بايد يادآور شويم كه پاولوس، تعبيه كننده تثليث .  از پاولوس قديس پايه گذار دومين انحراف بزرگ در مسيحيت تلقي مي گردد لوتر بعد.

او يهودي اي بود كه نام حقيقي او شائول بود وقبل از مسيحي شدن در . در مسيحيت ، همچون لوتر تحت نفوذ دين عبراني قرار داشت 
نكته قابل توجه ديگر در اين رابطه ، .سوطي برروي كتاب كاباال منبع باطني گرايي عبراني انجام داده بود قدس مطالعات وتحقيقات مب

به نظر مي رسد كه يهوديان با حمايت از پروتستانتيسم در صدد . حمايت وزمينه سازي توسعه وترويج پروتستانتيسم توسط يهوديان بود 
نكه كليساي كاتوليك؛ يعني كانون بزرگ خصومت ودشمني عليه خود را از اريكه قدرت به اول اي: تحقق دو هدف راهبردي خود بودند 

 قومي خود را در شكل وشمايلي جديد عرضه نموده و روند يهودي سازي اساس –دوم اينكه جهان بيني ، واعتقادات ديني . زير كشند 

–تحول باور مسيحي .زند كه به هر دو هدف خودنيز نائل آمدند تمدن سده هاي ميانه ودر ادامه آن سده هاي جديد اروپا را فراهم سا

اين فرقه . يهودي و تبديل آن به مسيحيت صهيونيستي به عنوان ايدئولوژي پروتستانهاي قرون ميانه توسط پيوريتنها صورت پذيرفت 
انگليسي شناخته مي شد توسط فردي پروتستان كه ساختارهنجارهاي اخالقي آن تماماً منطبق با تورات بود وبه عنوان يهوديگري 

كالوينيست پروتستان ، به نام ويليام تيندل پايه گذاري شده و در اروپا گسترش يافته بود و خود شاخه اي از كالوينيسم به حساب مي 
ني و شالوده هاي با سرنگوني پادشاه انگليس توسط كرومول پيوريتن و قدرت گرفتن پيوريتنها و بازگشت يهوديان به انگلستان مبا.آمد

يهوديان به انگلستان مباني و شالوده هاي مسيحيت صهيونيستي به صورت فوق العاده تحكيم مي گردد ؛چرا كه باقدرت گرفتن 
پيوريتنيسم در انگليس و متعاقب آن آمريكا و شمال آتالنتيك ،مطالعات توراتي گسترش يافته و توجه فوق العاده به زبان عبري نشان 

وابستگي پيوريتنيسم به يهوديت به حدي بود كه از تمامي ديگر مذاهب پروتستان در اين رابطه پيشي گرفته بود و .ست داده شده ا
پيوريتن ها خصوصاً قانون و قواعد توراتي را با دقت و وسواس .درعين حالي كه مذهب يهودي نبود ،ولي صفت جودايزر را كسب كرده بود 

.ديس نيز كه واضع آموزه مسيحي اسرائيل جديد بود عالقه نشان مي دادندو به پاولوس ق.به كار مي بستند
پيوريتنها ضمن همانند انگاري خود با يهوديان مذكور در تورات ،براي خود هويت يهودي جديدي كسب كردند و بر فرزندان خود نامهاي 

.يهودي مثل ساموئل،آموس ،سارا و يا جوديت مي گذاشتند 
در آن زمان در انگلستان هيچ يهودي وجود .حمايت هاي استراتژيكي از يهوديان زمان خود به عمل مي آورند پيوريتن ها همچنين 

نداشت چرا كه پادشاه انگلستان در قرن سيزدهم به اتهام ربا خواري  و استثمار مردم ،كليه ي يهوديان را از كشور خود اخراج نموده بود 
ستان بودند،چرا كه در كتاب مقدس آنها اين اصل وجود داشت كه قبل از آمدن حضرت مسيح اما يهوديان خواستار بازگشت به انگل.
پيوريتنها كه احترام فوق العاده اي براي تورات قائل بودند ودرراستاي تحقق اين پيشگويي .آنها بايد در تمامي دنيا پخش مي شدند )ع(

قدرت گرفتن . پيشگويي مذكور با هيجان و خلوص حمايت به عمل مي آوردند تورات از يهوديان ، به مثابه قوم برگزيده در راستاي تحقق
با گسترش كالوينسيم ،يهوديان مورد عالقه واحترام پيروان آن . پيوريتانيسم موجب پديد آمدن ديدگاه جديدي نسبت به يهوديان گرديد 
لذا براساس اعتقادات پيوريتنها قبل از . گ و زبان تورات بودند قرار گرفتند ؛ چرا كه آنها بر مبناي تئولوژي پيوريتانتيسم ، حافظان فرهن
.بازگشت مجدد مسيح بايد يهوديان به سرزمينها ي مقدس باز مي گشتند 
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رجينا شريف نويسنده يهودي در كتاب خود با عنوان  صهيونيسم غير يهودي در توصيف و بيان حمايت پيوريتنها از تئوري قوم برگزيده و 
كارتريس رهبر كلني پيوريتنها آمستردام در نامه خود ، اين : وري بازگشت يهوديان به سرزمينهاي موعود چنين مي نويسد همينطور تئ

دولت انگليس با شهروندان جديدش كه از هلندخواهند آمد ، اولين وبهترين كشوري خواهد بود كه : موضوع رانيز روشن نموده است كه 
. ران اسرائيلي را با كشتي به سرزمينهاي موعود ، سرزمينهاي ابراهيم واسحاق و يعقوب انتقال خواهد داد فرزندان اسرائيل ، دختران و پس

در قرن بيستم رهبران صهيونيستم كه براي . قول حمايت از صهيونيزم كه از سوي پيوريتنها داده شده بود حقيقتا به جاي آورده شد 
 صهيونيستها ي آ ينده و –مك وياري بودند بزرگ ترين حمايت را از مسيحي تشكيل دولت يهودي در فلسطين در جست و جوي ك

به اين ترتيب كه تصميم اتخاذ شده از جانب لرد بالفور مبني بر . كليساي پروتستان كه در اصل ادامه پيوريتنها بودند در يافت داشتند 
ورد سياسي باشد مبتني بر باورها و اعتقاداتي بود كه بر حمايت سياسي از تشكيل يك دولت يهودي در فلسطين بيش از آني كه يك برآ

به زودي جماعت يهودي باز . مبناي آن سرزمينها ي مقدس از جانب خداوند در اختيار يهوديان گذاشته شده بود وبه آنها تعلق داشت 
يلد نيز از ميان اين جماعت سر بر خاندان روچ. گشته به انگلستان در مدت زمان كوتاهي به قدرت اقتصادي قابل توجهي تبديل شدند

16رسالت هواداري پيوريتنها از يهود ، تنها به داخل مرزهاي انگلستان محدود نماند بلكه اين جريان به طور گسترده در قرنهاي . داشت 
گار با تأسيس اولين كلوني عصر پيوريتنيسم در آمريكا ويا نيواينگلند آن روز.  در ميان كشور هاي انگليسي زبان رشد و توسعه يافت 17و 

بعدها كلونيها ي بزرگ تاسيس شده در پلي موس ضمن توسعه و گسترش خود . در ماساچوست آغاز گرديد  . م1620پيوريتني در سال 
اسرائيل را پيورتينها چنان دلباخته عهد عتيق شده بودند كه مي خواستند به جاي نيو اينگلند نام نيو . تمامي نيو اينگلند را در برگرفتند 

همگونگي پرو تستانتيسم آمريكايي بر آمده از پيوريتنيسم . به آمريكا بدهند واينچنين پيوريتنيسم در تأسيس آمريكا نقش آفريني نمود 
قدرت : ادوارد تيونان در كتاب خود با عنوان البي. و احساس مشترك آن با يهوديت در منابع ديگري نيز مورد اشاره قرار گرفته است 

برانديس رهبر حركت صهيونيستي آمريكا ، به هنگامي كه مشغول توسعه : اسي يهوديان وسياست خارجي آمريكا چنين مي نويسد سي
ويلسون نه . فعاليتهاي سازمان خود بود ، به ناگاه صاحب دوستي در كاخ سفيد شد اين دوست ويلسون ، رئيس جمهور آمريكا بود 

 رياست دادگاه قانون اساسي آمريكا منسوب نمود ، بلكه همزمان با آن از تئوري صهيونيسم مطرح به.  م1916تنهابرانديس را در سال 
...شده توسط اين دوست جوان خود نيز حمايت بعمل آورد 

ويلسون كه خود پسريك كشيش پرس بيترين بود وبطور مدام . اين موضع ويلسون بسيار فراتر از تصميم گيري سياسي عملگرايانه بود 
در پروتستانتيسم آمريكايي نسبت به آرمان . اب مقدس را مطالعه مي كرد ، نسبت به يهوديان و سرنوشت آنها احساس عالقه مي نمود كت

گروس اين اظهارات ويلسون را كه من خود به عنوان يك فرزند كشيش پروتستان در . صهيون گرايش بزرگ و قابل توجهي وجود دارد 
جماعت پروتستانها در آمريكا .بازگردانيدن آن به صاحبان اصلي آن احساس وظيفه مي نمايم نقل مي كند مقابل سرزمين هاي مقدس و 
پروتستانهاي بنياد گرا در آمريكا تشكيل كشور اسرائيل را وعده تحقق يافته تلقي مي كنند كوچكترين . تحت چنين تلقي قرار دارند 

 از سوي اين جماعت با اعتراضات شديدي روبرو مي شود با اين هماني تلقي كردن دولت اعتراض به كمكها و حمايتهاي آمريكا از اسرائيل
اسرائيل با يهودياني كه درتورات ذكرآنها رفته است ، فلسطينياني كه در غزه و شريعه غربي زندگي مي كنند نيز به عنوان مردم كنعان 

جري فالول يكي . ار آمريكارا نيز منوط به حمايت از اسرائيل مي دانند بدين ترتيب كه اين جماعت حفظ قدرت و اقتد. قلمداد مي گردند 
هر رفتاري كه ديگركشورها با اسرائيل داشته باشند خداوند نيز همان : ميليون پروتستان اوينجيليك اعالم مي دارد 40از رهبران بيش از 

دوستي نزديكتري با يكديگر دارند بنا بر گفته نوام چامسكي دشمن مشترك اوينجيليك ها ويهوديان كه . رفتار را با آنها خواهد داشت 
نتيجه اينكه مي توانيم بگوييم كه جنبش پروتستانتيسم در مقياس وسيعي بازگشت ورويكرد به عهد عتيق و جهان . مسلمانان هستند 

( و اجتماعي وسياسي ) يافتن بهره وربا زايش كاپيتاليسم و مشروعيت ( نگري عبراني است واين رويكرد داراي آثار اجتماعي ـ اقتصادي 
حال كه تا حدودي چگونگي شكل گيري مسيحيت صهيونيستي به .بوده است ) نوعي هواداري غير عادي از يهوديت و دلدادگي به آن 

.داخته شود ضرورتاً مي بايستي به كاركردهاي آن از نظر تاريخي ـ سياسي نيز پر. مثابه فرايند تاريخي پروتستانتيسم بيان گرديد
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آرماگدون 
افسانه صهيونيستي براي تسلط بر جهان

آرماگدون يا هارمجدون در اصل عبارتي عبري است و از دو كلمه هار به كوه و مجدون ، نام منطقه اي در فلسطين اشغالي، تشكيل شده است، آرماگدون 
 منطقه مذكور، جنگي بزرگ در خواهد گرفت كه طي آن خيل عظيم نيروهاي شر در تعبيري از يك ايده و تفكر است و معتقدان به آن بر اين باورند كه در

هستند شكست خواهند خورد و دوره آخر الزمان فرا مي رسد و پس از آن جهان در ) ع(مصاف با شمار اندك نيروهاي خير كه از طرفداران عيسي مسيح
.سلطه مطلق طرفداران نيروهاي خير در خواهد آمد

دهه هاي اخير، به ويژه در سالهاي اخير از سوي محافل سياسي و مذهبي مسيحيان راست گرا و پر نفوذ غرب در كانون توجه و تبليغ قرار گرفته اين ايده در 
خاستگاه مركز اصلي و . است ودست اندكاران اين مقوله تالش مي كنند آنرا در افكار عمومي جهان ، به عنوان تزي كه قابل تحقق و اجرا است جا اندازد

در همين راستا ، در سالهاي اخير، كتابهاي متعدد و فيلم هاي گوناگون و پر هزينه اي توسط اين محافل ساخته و به بازار . فعاليت اين گروه در آمريكاست 
ها ي مسيحي در يك قرن صهيونيست . اين محافل به دليل همسويي كه با صهيونيسم دارند به مسيحيان صهيونيست نيز موسوم هستند. عرضه شده است 

گذشته ، جريان جديدي كه در بين پروتستان هاي آمريكا فوق العاده قدرتمند شده است، مكتب نو ظهور مبلغان انجيل است،قبل از جنگ جهاني دوم ، اين 
رهنگي و هدف آنها اداره حكومت در آمريكا بر مكتب نوظهور به بنياد گرايي معروف و شعار آنها بازگشت به ارزش هاي انجيل و تغيير جامعه با رويكرد تحول ف

كه در جامعه (اين گروه به دنبال بازسازي جامعه آمريكا بر مبناي قوانين انجيل به منظور تثبيت خير اجتماعي به جاي شر اجتماعي . مبناي بنيادهاي انجيل بود
.، مي باشد)آمريكا حاكم است

ين، همجنس گرايي، فمنيسم، سكس و خشونت در رسانه ها بايد جاي خود را به خير اجتماعي مانند خانواده سنتي، از نظر آنها، مظاهر شر اجتماعي مانند سقط جن
مبلغان انجيل وابسته به فرقه يا كليساي پروتستان خاصي نيست، بلكه اعضاي تمامي فرقه . بدهد...دعا در مدارس، قانوني كردن سنگسار، جرم شمردن زنا و

مسيحي نمودن ساير اقوام غير مسيحي با تبليغات گسترده  .ن عضو اين جريان ديني هستندهاي كليساي پروتستا
.نيز از اهداف اين جريان است

مبلغان معروفي مانند بيلي گراهام ، جري فالول ، پت رابرتسون، هال لينوس و مايك ايوانس ازمبلغان اين جريان هستند كه شهرت جهاني دارند وازنفوذ 
20پس از حادثه .اعتقاد راسخ وتعصب خاص به صهيونيسم از ويژگيهاي مسيحيان صهيونيست است.دولتمردان كاخ سفيد وپنتاگون برخوردارندعميقي دربين 

ي  نقش بنيادگرايان پروتستان در دستگاه ديپلماسي آمريكا به شدت افزايش يافت ، به طوري كه صاحبنظران سياسي هشدار دادند كه  ايدئولوژ1380شهريور 
 ايمان به بازگشت حضرت -1مباني عقيده صهيونيسم مسيحي . به وضوح در بدنه كاخ سفيد و پنتاگون مشاهده مي شود) صهيونيسم مسيحي(بنيادگرايي مسيحي 

ميع يهوديان، تشكيل اين گروه، تج. مسيح و مساله آخر الزمان به عنوان تنها راه حل ممكن براي اصالح جامعه، از مباني اصلي تفكر صهيونيسم مسيحي است
بر اين اساس، مذهب و . را از پيش شرط هاي الزم براي بازگشت دوم حضرت مسيح عنوان مي كنند... كشور اسرائيل، بازسازي معابد باستاني قوم يهودو

.داليل مذهبي، عامل اصلي پيوند و حمايت اين گروه از اسرائيل است و فلسطينيان حق تشكيل دولت ندارند
داده و نه به اسماعيل و فرزندان آنان كه مسلمانان، از اعقاب ) يهوديان ومسحيان( ديدگاه آنها خداوند، سرزمين اسرائيل را به فرزندان اسحاق چرا كه از

ناميده مي اكنون در مرحله ششم هستيم كه مرحله كليسا . در باور اين گروه، براي بازگشت حضرت مسيح، بايد هفت مرحله زماني سپري شود. آنان هستند
.مرحله هفتم، مرحله آخر الزمان است كه هفت سال طول مي كشد. شود

در نيمه دوم مرحله آخرالزمان ، . در اين دوره، مسيحيت ستيزي رايج شده و يك ناجي دروغين مدعي است كه مي تواند صلح را در خاورميانه برقرار كند
بيت المقدس در اين دوران به محاصره نيروهاي شردرآمده وصحنه نبردنهايي يعني .  مي شوديهودي ستيزي رايج شده و در مجموعه گناهان بشري تكميل

پس ار اين دوران ، حضرت مسيح به زمين بازگشته و نيروهاي شر را نابود مي كند و به مدت هزار سال بر زمين حكومت مي . آرماگدون فراهم مي شود
.و دبير كل آن براي صلح، موجب كند شدن حركت به سوي نبرد جهاني شده و از ديدگاه آنها محكوم استبه عقيده اين گروه فعاليتهاي سازمان ملل .كند
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بر اين اساس مسيحيان مي توانند مسلمان شده و با مسلمانان زندگي . حمايت از آزادي مذهبي بين المللي و تبليغ مسيحيت از ديگر عقايد اين گروه است
.نيز مسيحي شوند) مسلمانان(چرا كه در نهايت باعث مي گردند آنان ). صوفيهبيشتر در مسلك دراويش و (كنند

پيش از ظهور دوباره مسيح، صلح در جهان هيچ معنايي نداردو مسيحيان براي تسريع در ظهور مسيح بايد مقدمات جنگ آرماگدون و نابودي جهان را فراهم 
. قصي و قبه صخره در بيت المقدس را منهدم كنند و به جاي اين دو مسجد ، معبد بزرگ را بنا نماينديهوديان بايد دو مسجد مقدس مسلمانان مسجد اال. نمايند

قبل از آغاز جنگ (دولت صهيونيستي اسرائيل با كمك آمريكا و انگليس، مسجداالقصي و مسجد صخره در بيت المقدس را نابودخواهد كرد ومعبد بزرگ 
. ه خواهد شد و اين رسالت مقدس به عهده آنهاستتوسط آنان دراين مكان ساخت) آرماگدون

توجيهات مذهبي طرفداران اين عقيده براي توجيه ادعاهاي خود به منابع مختلف به خصوص به انجيل و . معبد بزرگ محل حكومت جهاني مسيح خواهد بود
ده كتاب آرماگدون ، تدارك جنگ بزرگ نظرات اين گروه را چنين در اين باره گريس هال سل از مبلغان معروف اين نظريه و نويسن. تورات استناد مي كنند

. يك شهر قديمي كنعاني قرار داشته است)  كيلومتري جنوب شرقي حيفا30 كيلومتري شمال تل آويو و 80واقع در (زماني در دره مجدو : ... شرح مي دهد 
برخي تاريخ نويسان عقيده دارند در اين . م استراتژيك نظامي و راه عبور كاروانها بوداين شهر محل تقاطع دو جاده مه. در گذشته ، مجدو شهر بسيار مهمي بود

.محل بيش از هر جاي ديگر جهان جنگ رخ داده است
يوشع و : ستاشاره شده ا) 21 ، آيه 12باب (همچنانكه در صحيفه يوشع بن نوان . فرماندهي كه مجدو را دراختيار داشته باشد بر همه مهاجمان پيروز خواهد شد

دو قرن پس از آن ، نيروهاي اسرائيلي در نبردي :  نيز آمده است كه 5و4اسرائيليان در اين محل كنعانيان را شكست دادند و در كتاب داوران باب 
.شديد بر سيسرا، سردار كنعانيان چيره شدند

انگليسي ها در همين محل )  شمسي1297( ميالدي 1918همچنين در سال . اردادبعد از آن سليمان حاكم صبا اين شهر را دراختيار گرفت و اردوگاه لشگر خود قر
همينطور كه مالحظه شد اينجا جنگ هاي مهمي صورت گرفته است و جنگ نهايي يعني آرماگدون نيز در همين محل در خواهد . بر تركهاي عثماني پيروز شدند

اين آخرين نبرد ميان نيكي به رهبري مسيح و نيروهاي شيطاني به رهبري . در آن درگير مي شونداين ميدان نبردي خواهد بود كه تقريباً همه ملتها . گرفت
در اينجا بايد يادآور شود كه اوالً واژه آرماگدون كه مسيحيان صهيونيست تا اين حد به آن اتكا مي كنند در كتاب عهد عتيق هيچ ذكري از .... دجال خواهد بود 

تاب عهد جديد هم تنها يك بار آمده است و ثانياً بر خالف توجيهات اين گروه، در منطقه مجدو اصوالً كوهي وجود ندارد و آنچه اين واژه نشده است و در ك
درباره واژه هارمجدون يا همان آرماگدون در كتاب : كريس هال سل در كتاب خود ادامه مي دهد. در منطقه مورد نظر مشاهده مي شود چند تپه كوچك است

يوحناي پيش گو كه كتاب . و ايشان را به موضعي كه آن را در عبراني هارمجدون مي خوانند، فراهم آوردند:  چنين آمده است16، آيه 16 يوحنا باب مكاشفه
وني  ميلي200يك ارتش : مكاشفه را نوشته است تصوير كاملي از آخرين نبردي كه درست در همين محل صورت مي گيرد مجسم ساخته است وي مي نويسد

از مشرق زمين در طي يك سال براي حمله به غرب به حركت در مي آيد و در مسير خود، پر جمعيت ترين ناحيه هاي جهان را پيش از رسيدن به رود 
ترين رودخانه فرات خشك خواهد شد و حاكمان و شاهدان مشرق زمين و مشرقيان امكان خواهند يافت سرزمين اسرائيل بزرگ. فرات ويران خواهد ساخت

. اين حاكمان و رهبران هدف هاي ژئوپلتيك دارند و ارواح شر آنها را به پيش مي راند : كتاب مذكور مي افزايد. ارتش تاريخ جهان را به مجدو مي آورند
ا، عيسي مسيح و و در اين جنگ آخر الزمان، نيروهاي ملت هاي سرتاسر زمين در زير فرمان دجال بر ضد خداوند م. اين ارواح شر همان دجال است
 از كتاب عهد 2 باب 8در اين خونين ترين نبرد تاريخ، مسيح چند ميليون نفر ار آنها را از بين خواهد برد چنانچه در آيه . قدسيان پرافتخارش خواهند جنگيد

گريس هال سل در كتاب خود ادامه .ردظاهر خواهد شد و عيسي او را به دم و نفس خود هالك خواهد ك) يعني دجال(آن گاه آن بي دين : جديد مي گويد
 باران هاي سيل آسا و تگرگ 38جنگي كه در اين محل رخ مي دهد يك جنگ هسته اي خواهد بود و مستند مي كند به صحيفه حزقيال نبي، باب : مي دهد

وي همچنين براي تقويت اين .و خواهد ريختسخت، آتش و گوگرد، تكان هاي سختي در زمين پديد خواهند آورد، كوه ها منهدم خواهد شد و صخره ها فر
گوشت انسان در حالي كه ايستاده است :  كتاب زكرياي نبي اشاره مي كند14 باب 12نظر كه جنگ مذكور يك جنگ اتمي خواهد بود در تشريح اين جنگ به آيه 

.ين خواهد رفتمضمحل خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گرديد و زبان آنها در دهانشان از ب
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در اين جنگ دو . آغاز خواهد كرد) بيت المقدس(سپس عيسي مسيح به زمين باز مي گردد تا حكومت الهي را در آن برقرار سازد و اين كار را از ستاد خود در اورشليم 
آنچنانكه . آن را به حوضچه هاي شراب گيري تشبيه مي كند ميليون يهودي كشته خواهند شد و آن قدر خون جاري خواهد شد كه كتاب مقدس، 9سوم يهوديان يعني حدود 

خداوند همه اين كارها را براي نجات امت قديمي اش يعني يهوديان انجام مي دهد و از راه .  كيلومتر خون تا به ارتفاع دهانه اسب ها باال خواهد آمد300تا مساحت 
پس از آن خداوند سرزمين . ن راستين روشنايي را ببينند ومسيح را به عنوان نجات دهنده خود بشناسدتصفيه و از ميان بردن يهوديان گمراه باعث خواهد شد يهوديا

اسرائيل را نجات خواهد داد، يعني به عبارت ديگر براي نجات اسرائيل به عنوان موطن يهوديان، خداوند خود وارد عمل خواهد شد و اين ، همان نبرد هارمجدون يا 
.آرماگدون است

يسم مسيحي و عداوت با اسالم گرچه در تشريح افسانه آرماگدون، صهيونيست هاي مسيحي و يا مسيحيت صهيونيسم، ماهيت لشكري را كه بناست در جنگ آرماگدون صهيون
 و كينه عليه مسلمانان بسيار پر رنگ در برابر و مسيحيان قرار گيرد مجموعه اي متشكل از پيروان اديان در مشرق زمين و حتي بخشي از اروپا معرفي مي كنند ولي عداوت

در تبليغات اين گروه خودنمايي مي كند به گونه اي كه از اين اظهارات برداشت مي شود مسلمانان، اصلي ترين مجموعه تشكيل دهنده بدنه لشكر ضد مسيحي در آرماگدون 
ريكا نفوذ ويژه اي پيدا كرده اند بسيار تالش مي كنند تحوالت جهان امروز را به گونه اي مسيحي هاي راستگرا كه اينك در يك فرصت تاريخي در هيات حاكمه آم. خواهند بود

ايوانز از جمله مسيحيان راستگرا، جنگ آمريكا عليه عراق را يكي از . با باورهاي مذهبي خود مطابقت دهند و از اين طريق به اهداف خاص سياسي جهاني خود نايل آيند
اين در حالي است كه آريل شارون،نخست وزير اسرائيل بابت تأليف كتاب در . كه فرجام آن، آماده كردن شرايط براي ظهور مسيح استوعده هاي تورات مي داند 

ناس اهانت و هتاكي به مقدسات اسالم به گفتمان رايج صهيونيست هاي مسيحي تبديل شده به طوري كه جري فالول از سرش. اين زمينه از فرد مذكور تشكر كرده است
من به . من فكر مي كنم محمد يك تروريست بود: سال قبل درشبكه هاي تلويزيوني به تبليغ افكار گروه خود پرداخته است مي گويد15ترين سردمداران اين جريان كه از 

در حالي كه عيسي سرمشق .  انساني خشن و جنگجو بوداندازه كافي راجع به زندگي مسلمانان و غير مسلمانان نوشته شده مطالعه كرده ام و به اين نتيجه رسيده ام كه او
.محبت است همانطور كه موسي بود اما محمد الگويي مخالف آنها است

خداي مسلمانان خشونت طلب است در حاليكه خداي مسيحيان، خداي : پاتريك رابرتسون يكي ديگر از رهبران صهيونيسم مسيحي مي گويد
. مردم مي گويد براي رستگاري خود را به كشتن بدهند در حالي كه هيچ مفهومي از رستگاري معرفي نمي شودعشق و رستگاري است، خداي قرآن به

با اينحال كارشناسان اين موضوع را نوعي پارادوكس تلقي مي كنند . آرماگدون در خدمت امپرياليسم آمريكايي ها معتقدند ه آرماگدون در خاورميانه در حال شكل گيري است
قبالً اينچنين قلمداد مي شد كه دوران حاكميت مذهب بر جوامع، به خصوص پس از نهضت رنسانس چرا كه 

اين نگاه، امروز نه تنها از طريق سياسي دنبال مي شود بلكه در فيلم ها و .  به پايان رسيده است ولي اكنون خود ايده اي را ترويج مي كند كه ريشه كامالً مذهبي دارد
سردمداران اين تفكر گرچه تا چندي پيش وارد مسايل سياسي . شبكه هاي تلويزيوني متعددي نيز در اين راستا فعاليت مي كنند.  به چشم مي خوردكتاب هاي غربي نيز

اما اخيراً فعاليت سياسي گسترده اي آغاز كرده اند كه حمايت شان از جورج . نمي شدند
البته بايد در نظر داشت مسيحيت صهيونيست جماعتي محدود . ه موجبات افزايش آراي بوش را فراهم ساختبوش در مرحله دوم رياست جمهوري از اين جمله است ك

محور اصلي تالش اين گروه در اين است كه . هستند كه جمعيت آنها از چند ده ميليون تجاوز نمي كند و آنها را با يهوديان ساكن در نقاط مختلف دنيا بايد مجزا دانست
ور نمي كند مگر زمانيكه يهود در فلسطين ساكن شود و معبد سليمان را در اختيار بگيرد و پس از آن دجال ظهور كند و در معبد سليمان ساكن شود تا جنگي در بگويد مسيح ظه

كامالً بر فضاي ديپلماسي آمريكا حاكم شد  آمريكا اوج گرفت و 1380 شهريور 20اين نگاه به اصطالح آخر الزماني به ويژه پس از حوادث . گيرد و آنگاه مسيح ظهور نمايد
وبراي نخستين بار جهانيان شاهد واژگوني از سوي مقامات آمريكايي بودند كه قبالً نمي شنيدند مثالً عباراتي همچون مأموريت الهي و محور شيطاني كه از سوي رئيس 

تحوالت جهاني در واقع نوعي تزوير است و سردمداران قدرتهاي بزرگ با تمسك به اين با اينحال بايد در نظر داشت اين نگاه مذهبي به . جمهوري آمريكا مطرح شد
انتشار دهندگان موضوعاتي همچون آرماگدون و فرا رسيدن آخر الزمان كه اكنون نقش . مقوله به تحقق اهداف استراتژيك و طوالني مدت خود در جهان مي انديشند

ت حاكمه آمريكا پيدا كرده اند مي خواهند افكار عمومي جهان را با خود همسو كنند و آستانه تحمل افكار عمومي جوامع خود را باال تعيين كننده اي در جهت دهي به افكار هيأ
.ببرند و سياستهاي طوالني مدت جنگي خود را توجيه كنند

د االقصي توسط يهوديان ويران شود ، آنگاه مسيح به حمايت يهوديان محور اصلي تالش صهيونيستهاي مسيحي در افسانه آرماگدون ، القاي اين تفكر است كه وقتي مسج
طرح موضوعاتي همچون آرماگدون كه اكنون به عنوان دستاويزي براي تحق بخشيدن به استراتژي ! ظهور خواهد كرد و اين معبد را محل حكومت جهاني خود قرار خواهد داد

رانه و تزويري طوالني مدت استعمار تبديل شده است، يك عمل رياكا
.است اهانت به مباني اسالم به يكي از راهبردهاي عمده مبلغان صهيونيسم مسيحي به عنوان سردمداران القاي تفكر آرماگدون در سالهاي اخير تبديل شده است 
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طرحي براي اندلسي كردن ايران 
مراقب بمبهاي جنسي باشيد 

 هجري توسط مسلمانان فتح شد و قريب هشت قرن زندگي در 92 است كه در سال از زيباترين كشورهاي اروپايي) اسپانيا (اندلس 

تمدن عظيم ودرخشاني كه كه در زمان حاكميت اسالم كشور رخ نمود ودانشمندان بزرگي كه در اين . زير لواي اسالم را تجربه كرد 

با شكوفايي وپيشرفت اندلس ، . الم نهفته است دوران تربيت شدند نشان از جريان روشني بخش وحيات آفريني دارد كه در نهاد اس

از اين رو دشمنان اسالم براي بيرون . مرزهاي قدرت مسلمين فراختر شد وبه همان اندازه مسيحيت در تنگنا و تهديد قرار گرفت 

حميلف كردند اما سينه راندن مسلمين از قاره اروپا ، طبل هاي جنگ را به صدا در آوردند و هراز چندي جنگهاي خونين را بر آنها ت

هاي ستبر مسلمين كه در آن آرزويي جز شهادت موج نمي زد ديوارهاي بلند دژي بود كه هر تير وتيغي را در مغاك شجاعت خود 

خرد مي كرد وبرسر دشمنان اسالم آوار ميشد 

 انداخت واين بار با سالح فساد قلب ازاين رو پيروزي در ميدان براي دشمن آرزويي دست نيافتني و غير ممكن شد لذا طرحي نئو در

مجاهدان اسالم را هدف قرار دادند  شرابهاي سرخ  مسيحي به رايگان در ميان مردم توزيع شد سربازان برهنه ي دشمن با جشمان 

تنها جادئيي خود به افسون مسلمان پرداختند با عشوه گري هاي خويش جوانان آنان را به اسارت بردند واينچنين شد كه اندلس 

پايگاه اسالم در اروپا به يغما رفت ودرروز ز روشن از مسلمانان دزديده شد البته اختالفهاي داخلي بي مباالتي و نا كارامدي 

نيز دراز دست دادن اندلس موثر بوده است اما استرتژي ترويج فساد جدي ترين عاملي .. . كارگذاران اسالمي پيمانهاي استعماري 

 اين پايگاه را فراهم كردئ در اندلس دشمن به جاي قهرمانان پيل پيكر دختركان ظريف اندام خود را به بود كه موجباتت سقوط

آوردگاه مسلمانان فرستاد وبه جاي تيرهاي آتشين غمزه ي چشمان جادويي زيبا رويان مسيحي را حواله مجاهدان اسالم كرد و به 

ه رخ را به محفل گرم مسلمانان هديه و به همراه اينهمه شراب سرخين جاي چكا چك شمشيرهاي خونريز ترنم آوازه خوانانه ما

شير افكن بود كه به حلق مسلمين ريخت و بدين سان با تعبيه طرحي موفق قاره ارئپا را قرنها از وجود منجي خود محرومكرد 

ان نمود كه تاثير امروز انفالب اسالمي بر اروپا پيروزي انقالب اسالمي در ايران هر چند در قلمرو قاره اروپا اتفاق نيفتاد اما بايد اذع

به دليل فن آوري جديد ارتباطات كه جهان را به مثابه يك دهكده كئچك بدل كرده است به مراتب ژرف تر فتح ديروز اندلس توسط 

ما ر گران اروپاي و مسلمانان بود انقالب اسالمي با پيروزي خود افزون بر اينكه يك كشور غني وبزركگ را از زير سلطه ي استع

 استقالل طلبي بازگشت به خويشتن اسالمي وجسارت سيلي زدن بربنا گوش استعمار گران را \آمريكايي نجات داد روحيه ي عزت 

به امت اسالمي وپا برهنگان جهان آموخت ودر مدتي نه چندان طوالني تئوري هاي فكري ومهندسي شده دو ابر قدرت جهان را ذبا 

بنابراين اگر آن روز مسلمانان جنوب اروپا را فتح كردند امروز نظام اسالمي از دل . وبنيان كن روبرو ساخت چالش هاي جدي 

با پيروزي انقالب  دشمنان نظام .اردوگاه غرب آن را به مبارزه طلبيده وتاريخ را بر اشكال نوين به تكرار شدن وادار كرده است 

يه ملت مسلمان ايران تحميل كردند وهشت سال تمام گرزهاي فوالدين خود را برپيكر اسالمي جنگي طوالني و خانمان سوز را عل

اما نه تنها نتوانستند گردي بر گوشه ي رداي ان بيندازند ،بلكه نه دانسته زمينهي شكوفايي نحيف نظام بر آمده از اسالم كوفتند ؛

د و بدين وسيله ناچار به تغيير اسيتراتژخود شدند ،باز سلزي طرح و بالندگي اخالقي و ايماني جوانان اين مرز و بوم را فراهم كردن

اجرا شده ي آندلس در ايران ،رويكرد جديدي بود كه طي آن ،دشمن همه ي تالش خود را به كار گرفت تا شهوتراني و اباحه گري را 

ا اين رهگذر  ،ايران اسالمي را چون در بستر فلسفه ي لذت جويي غرب در بين ملت ايران و بخصوص جوانان آن نهادينه سازد و 

.اندلس از دوران به نابودي و اضمحالل بكشاند 
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رهبر معظم انقالب با شناخت به موقع استراتژي دشمن ،در باره ي ان فرمودند سياست امروز همان سياست اندلسي كردن ايران 

راندازي نظام بود كه برخي به رغم سخنان صريح سياست اندلسي كردن ايران اسالمي ،رويكردي كامال سياسي با هدف ب.است 

دشمن انرا انمكار مكردند  و يا به غلت و عامدانه در حوزه ي مباحث فرهنگي به بررسي ان پرداختند و خواهان برخورد صرفا فرهنگي 

داشت تا دشمن بتواند در فارغ از اين موضوع ،اتخاذ استراتژي اندلسي كردند ايران اسالميبه پيش زمينه هايي نياز .با ان شدند 

تغييرات نسلي و كفه سنگين جمعيت جوان كشور، پر فروغ ترين اميد دشمن در اين . بستر آن به فعال نمودن طرح مزبور بپردازد

دشمن به برخي : رهبر معظم انقالب در هشدار هاي مكرري به اين موضوع پرداختند كه به چند مورد از آن اشاره مي كنيم. باره بود

بخش هاي كشور از جمله جوانان اميد بسته است دشمن در كمين نسل جوان است تا با فريب و اغوا او را از مسير حق و از 

درباره . دشمن درصدد است نسل جوان كشور را به نسلي بي اعتقاد ،بي ريشه و سست عنصر تبديل كند. حقيقت خارج نمايد

آقاي علي هاشمي ، دبير كل ستاد مبارزه با . دو مورد از آن اشاره مي كنيمجمعيت كشور اخبار متفاوتي منتشر شده است كه به 

آقاي دكتر مرتضي مير باقري ، رئيس وقت .  سال دارند30 ميليون نفر از جمعيت كشور ما زير 44حدود : مواد مخدرمي گويد

 ميليو نفر مي رسد كه در اين تعداد 22 ساله كشور به 29 تا 15 جمعيت جوانان 1382در سال : سازمان ملي جوانان ، مي گويد

. درصد بيكار هستند28 درصد مجرد و 80

چنان كه از آمار ها بر مي آيد، ميزان جمعيت جوانان در مقايسه با كل جمعيت كشور از رشد فزاينده اي برخوردار است، به عبارت 

جوتنان با ويژگي آماده بودن براي پذيرش هر نوع تربيتي ديگر نظام اسالمي در برابر يك انقالب نسلي قرار دارد؛ انقالبي كه در آن 

.ميدان دار آن به شمار مي روند و الجرم داراي نقش و تاثير بسزايي در فرداي انقالب خواهند بود

استراتژي تهاجم فرهنگي

خود قرار مي دهند و تالش دشمن در تهاجم فرهنگي، هويت، فرهنگ، باورها و اعتقادات يك ملت را زير بمباران رسانه هاي تبليغي 

آن را بي اعتبار ساخته و نكات قوت آن را به عنوان ... مي كنند تا همه داشته هاي افتخار آميز اعتقادي، هنري ، تاريخي ،نظلمي و

. نكات ضعف معرفي كنند و بدين وسيله پيوند يك مليت را با فرهنگ و باورهاي اعتقادي و گذشته پر افتخار خود منقطع سازد

هاجم فرهنگي بر خالف جنگ نظامي رويكردي آرام، پنهان و بي سر وصدا است و راه ها و ابزارهاي متفاوت و متنوعي براي ت

دستيابي به اهداف خود دارد با پايان جنگ تحميلي، دشمنان نظام اسالمي به طور بي رحمانه اي حمالت فرهنگي خود را عليه 

: معظم انقالب در باره ي آن فرمودند انقالب سامان دادند،به گونه اي كه رهبر

كاري كه از لحاظ فرهنگي دشمن مي كند ،نه تنها يك تهاجم فرهنگي بلكه بايد گفت يك شبيخون فرهنگي ،يك غارت فرههگي و 

.يك قتل عام فرهنگي است

 گرفت ،ديري نپاييد كه همه ي وقتي تهاجم فرهنگي در دستور كار دشمنان انقالب قرار گرفت ،ديري نپاييد كه همه ي انقالب قرار

حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي جوالنگاه سربازان ضد فرهنگي دشمن شد و بدين وسيله نظام اسالمي با جديترين چالش زمان خود 

افزايش تعداد شبكه هاي تلويزيوني فارسي زبان ضد انقالب ،به راه افتادن قطار كاروانهاي مواد مخدر ،ترانزيت .رو به رو گشت 

شروبات الكلي ،يجاد سايتهاي مبتذل ،هجمه با باورها ،اعتقادات وارشهاي اسالمي در ابعادگوناگون ،تنها بخشي از اين رويكرد م

اماآنچه بيشتر مشهود ،ملموس و داراي مشابهت تنگاتنگ و پيوند بنيادين با ماجراي تلخ اندلس .مخربانه را تشكيل مي دهد 

 تهاجم فرهنگي است كه به همراه تضعيف ايمان عمومي و قبح شكني از گناهان اخالقي در است ،شاخه هاي جنسي و ضد اخالقي

. ابعاد گوناگون و با ابزارهاي متفاوت ترويج شد 
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امروز نيز دشمنان انقالب اسالمي پس از چشيدن طعم شكست در ميادين ديگر سياست اندلسي كردن ايران اسالمي را در پيش 

.ن سالحها مسلح شدند ،چرا كه گذشت زمان ،راههاي عزت يا ذلت يك ملت را عوض نمي كند گرفتند و ناچار به هما

:رهبر معظم انقالب اسالمي در تبيين ماجراي تلخ اندلس مي فرمايند

الم آن روز صهيونيستها نبودند اما دشمنان اس.اروپاييها وقتي خواستند اندلس را از مسلمانان پس بگيرند اقدامي بلند مدت كردند

.و مراكز سياسي عليه اسالم فعال بودند 

.انها به فاسد كردن جوانها پرداختند و در اين راستا انگيزههاي مختلف مسيحي ،مذهبي يا سياسي داشتند 

 سمت يكي از كارها اين بود كه تاكستانهايي را وقف كردند تا شراب آنها را به طور مجاني در اختيار جوانها قرار بدهند،جوانها را به

گذشت زمان راههاي اصلي براي فاسد  يا اباد كردن يك ملت را .زنا ن و دختران خود سوق دادند و انها را به شهوات آلوده كنند 

دشمن با تكيه بر همان سالح ها ،استراتژي اندلسي كردن ايران اسالمي را دنبال مي .عوض نمي كند ،امروز هم همانكار را مي كنند

ا ايجاد سايتها و شبكه هاي تلويزيوني فارسي زبان ،ايجاد پليگاه در روزنامه هاي زنجيره اي و بزرگ كردن كند و در قدم اول ب

دانشمندان باد يبراي انتقال ارزشهاي غربي در جهت تضعيف ايمانهاي جوشان مردمي ،تغيير انديشه و اخالق عمومي و بستر سازي 

گام بر مي دارد و در قدم دوم مشروبات الكلي و دختران زيباروي ..... الكلي وبراي پذيرش بدون مقاومت مفاسد اخالقي ،مشروبات

نگاهي .خود را حواله ي جوانان مسلمانان ايراني مي كنند و بدين سان به بازسازي طرح اجرا شده ي اندلس در ايران مي پردازند 

ف ده هزار بطري انواع مشربات الكلي ،كشف هزار كش:گذرا به بخشي از كشفيات ماموران ذيربط ،گواه صادقي بر اين ادعا است 

قوطي مشروبات الكلي ،كشف هفتصد و پنجاه ليتر مشروبات 1800ليتر مشروبات الكلي ،كشف هفت هزار مشروب الكلي ،كشف 

ليتر مشروبات الكلي درطرح اندلسي كردن ايران 1500بطري مشروبات الكلي اعم از وتكا وويسكي و كشف 1114الكلي ،كشف 

امادرمباحث جنسي دشمن .سالمي همان نقش گذشته خود راايفا مي كنند وگذشت زمان هيچ گونه تغييري ايجاد نكرده است ا

دراندلس براي به تباهي كشاندن هر يك .تحوالت بنيادي ايجاد وسالح هاي جديدي كشف كرده است كه اجماال بدان مي پردازيم 

مي كردند كه برفرض مثال هردختري مي توانست صدنفر از جوانان رابه انحراف كشاند ازجوانان مسلمان ناگزير بايددختري راگسيل 

اما  امروز دشمن به كمك فناوري پيشرفته مي تواند يك دختر اجير شده زيباروي را هم زمان درمقابل چشمان يك  ميليارد 

.اي جنسي بيفزايد مسلمان به نمايش گذارد و در هر ساعت و هر دقيقه اي ب رتنوع و رنگارنگي مدله

ماهواره ها ،سايتها ،و سي دي هاي مبنذل ،ابزارهايي هستند كه در طرح اندلسي كردن ايران اسالمي ،نقش دختركان مسيحي يا 

.سربازان فاتح امدلس رابازي مي كنند 

ستفاده مي كنند ،اين ابزار به متاسفانه دشمنان اسالم از ابزار مدرن عليه ما ا:آيت اهللا شاهرودي ،رييس قوه ي قضاييه مي گويد 

صورت ماهواره ،اينترنت ،سي دي هاي مختلف و نوارهاي گوناگون ،غذاي فساد را كه مربوط به فرهنگ و افكار ضد ديني انهاست 

سي 180مسايلي كه توسط قوه ي قضاييه كشف شده بسيار وحشتناك است ،د رتهران در حدود .،به  خورد جامعه ي ما مي دهند 

.شده كه براي فساد كل كشور كافي است دي كشف 

در يك مرحله ميليونها سي دي و فيلم ويديويي مستهجن :حجت االسالم عليزاده ،رييس وقت كل دادگستري تهران ،مي گويد 

وانان كشف كرديم كه با وبازرسي بيشتر معلوم شد رايگان از خارج براي مردم ارسال شده و قرار بود با قيمت بسيار نازلي در بين ج

.توزيع شود
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نگاهي گذرا به نمونه هايي از سي دي هاي كشف شده توسط ماموران ذيربط گواه صادقي بر تالش بي وقفه ي دشمن در زمينه ي سي دي 

:هاي مستهجن  است كه از باب مثال به چند مورد اشاره مي كنيم 

كشف هزاران نوار و سي دي مبتذل در خوزستان يك باند بزرگ .د سي دي در قم كشف و ضبط ش30000يك باند بزرگ توزيع سي دي مبتذل با 

يك باند بزرگ .حلقه لوح فشرده و نوار كاست غير مجاز از اين باند كشف شد 17600واردات و توزيع فيلم هاي مبتذل در تهران متالشي و 

نوع 10000 ،طي يك عمليات موفق شدند بيش از ماموران ستاد اجرايي ناحيه ي جنوب شرق تهران.توزيع سي دي مبتذل در قم متالشي شد 

.از انواع  سي دي غير مجاز را از دو واحد صنفي در جنوب تهران كشف و ضبط كنند

.سي دي مبتذل كشف شد40000حلقه سي دي و نوار مبتذل ازدر اردبيل از طرف بسيج ،358كشف 

.حلقه لوح فشرده ،فيلم و عكس مبتذل در خراسان توقيف شد 3375

اما رسانه هاي مستهجن و سي دي هاي مبتذل .بطين امر به معروف و نهي ازمنكر تهران بزرگ فيك ميليون سي دي مبتذل كشف كردند ضا

چگونه نقش دختركان اندلسي را بازي مي كنند ؟جوانا اندلس ،دختران مسيحي را لمس مي كردند و حال اينكه اين سي دي ها ي مبتذل 

مبني ب رساختن بمب هاي )پنتاگون(در پاسخ بدين سوال ،اشاره به طرح تحقيقاتي وزارت آمريكا . را ندارند ،توانايي ايفاي چنين نقشي

.جنسي كه به تازگي مجله ي علمي نيوسانتيست آن را منتشر كرده است ،خالي از لطف نيست 

يل جنسي در ميان سربازان دشمن آن قدر باال هدف ازطراحي بمب جنسي آن بود كه با پراكندن آن در جبهه ،م:در اين گزارش آمده است 

اين سالح جديد دشمن را نمي كشد ولي بر اساس گزارش مزبئر سطح اخالق سربازان .رود كه مجبور شوند به سكس با يكديگر روي بياورند 

.دشمن را چنان كاهش مي دهد كه به هم جنس گرايي روي مي آورند 

ازدياد و تشديد ميل جنسي ،تاثير مشتركي است .  همان نقش بمبهاي جنسي را بازي مي كنند سي دي هاي مبتذل با كمي تفاوت در واقع

كه سي دي هاي مكبتذل و بمب هاي جنسي از خود بر جاي مي گذارند،ضمن اين كه سي دي هاي مبتذل افزون بر ايجاد گرسنگي كاذب 

القا مي كنند و با لطايف الحيلي ،بي هويتي و  نا به ساماني اخالقي را جنسي ،فرهنگ عريان گرا و اخالق جنسي غرب را نيز به مخاطبان خود 

به عنوان نظم جديد جنسي دنياي مدرن و زندگي هاي فانتزي تبليغ مي نمايند واز اين جهت در مقايسه با بمب هاي جنسي ناخواسته 

.از بين مي رود ،محدود ،و بدون داشتن حق انتخاب كرده است ،و به محض هوشياري فرد ،كاركرد آن 

اما سي دي هاي مبتذل با القاي فرهنگ عريان گرافرد را به گونه اي كاتاليزه مي كند كه آزادانه و هوشيارانه دست به انتخاب آن مي زند و 

.بدين جهت تاثير مخرب بيش تري در مقايسه با بمبهاي جنسي دارد  

زها يجنسي كاذب و دامن زدن به بت پرستي جنسي بيش تر از در دسترس قرار دادن بنا براين تاثير رسانه هاي مبتذل در ايجاد و تشديد نيا

معدود دختركان مسيحي است؛چرا كه سربازان جنسي دشمن در اندلس ،تنها جوانان پسر بودند ،در حالي كه امروز رسانه هاي مبتذل در هر 

لود جنسي غرب به نمايش مي گذارند و بدين صورت مستقيما به ساعتي رفتارهاي جنسي را در شكل هاي گوناگون و در قالب اخالق وهن آ

مي پردازند ............فرهنگ سازي براي ايجاد روابط جنسي با محارم ،قبح شكني از زنا ،نهادينه كردن هم جنس بازي ،سوءاستفاده از كودكان و

ن بر پسران و دختران ،ديگر افراد جامعه را هم فرا مي بديهي است امتزاج حاصل از گرسنگي هاي جنسي و پذيرش اخالق مخرب غرب ،افزو.

.گيرد و از اين رو نقش مخرب تري را در مقايسه با معدود سربازان طناز دشمن در اندلس ايفا مي كند 

وم ،رهبري دشمن امروز با اين همه توان خود در صدد اندلسي كردن ايران اسالمي است ،ولي ايمان جوشان و هوشياري جوانان اين مرز و ب

ان كه جز با خدا معامله نمي كند ،د راين ميدان نيز طعم تلخ شكست را به آنان خواهد چشاند ؛هر چند نبايد قدرت به هم تنيده نظام 

.اسالمي ،مدافعان آن را از دشمن غافل مي سازد 
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جايگاه ما در نانو تكنولوژي ، فن آوري آينده جهان 
»مجيد رزازي        « 

دنياي مولكولي آينده 

در همان هنگام كه قدرت هاي بزرگ جهان ، افكار عمومي جهانيان را به حوادث ، رخدادها و مـسائلي كـه خـود                 

ايجاد كرده اند مشغول مي كنند در زواياي آزمايشگاه ها  و بخش هاي تحقيقـات مـدرن ، شـيك و ايزولـه شـده                

ه                مؤسسات پژوهشي آنها ، م     ه منظـور ـب حققان با صرفه بودجه هاي هنگفت ، مـشغول تغييـر معـادالت علمـي ، ـب

شان از اهميـت           . دست گرفتن سرنوشت آينده جهان هستند        صرف ميليون ها ميليون دالر بودجـه در ايـن راه، ـن

 ديده اند ، آنها قطعاً براي آينده جهان خواب هاي زيادي. كاري دارد كه در مقوله تكنولوژي در حال انجام است          

اگر آينده را مي خواهيد ، نه به فكر قدرت نظـامي باشـيد و   « : زيرا يكي از نظريه پردازان بزرگ آنها گفته است        

آينده در انحصار كسي است كه بتواند ساخت دلخواه مـواد را در اختيـار   . نه به مقوله اشباع شده ارتباط فكركنيد     

».بگيرد

شمندان، محققـان و پژوهـشگران     وژي معتقدنــد بخـش عظيمـي ازجريانـات سياسـي جهـان كــه        داـن علـم وتكنوـل

دركشورهاي مختلف درحد واندازه هاي بحران رخ مي نمايد ، با تحريك قدرت هايي است كه مايل نيستند همـه         

د              آنهـا جهـان را   . دنيا در سرعت پيشرفت علم وتكنولوژي سهيم شوند و از مواهـب ايـن امـر ، بهـره منـد گردـن

گرم ، درگير وحتي نا امن مي خواهند تا امكان و فرصت پرداختن بـه تكنولـوژي هـا و علـوم جديـد           مشغول ، سر  

آنها به درسـتي فهميـده انـد كـه سرنوشـت آينـده جهـان در دسـت         . براي دانشمندان اين كشورها فراهم نشود       

مشغله هاي حـاد دنيـاي   كساني است كه علم و تكنولوژي روز دنيا را در دست داشته باشند و اين راز بسياري از           

اما حركت قدرت هاي بزرگ در مقوله تكنولوژي چه . امروز به ويژه براي مردم كشورهاي در حال توسعه است    

سمت و سويي دارد ؟

.ساخت مواد در اندازه كوچك و كوچكتر اين ، مهمترين سر فصل تكنولوژي امروز جهان است 

نانو تكنولوژي 

ا آينـده      در گزارشي كه پنج سال پيش دا     انو ـب نشمندان نانو در آمريكا براي رئيس جمهور فرسـتادند ، موضـوع ـن

ود           ي ترديـد، آينـده    » تكنولـوژي نـانو  «. اقتصادي، كيفيت زندگي و حتي امنيت ملي آمريكا مرتبط دانسته شده ـب ـب

 كـه  در حـالي . جهان را شكل خواهد داد و بسرعت همه شؤون زندگي انسان را تحت تأثير خود خواهـد گرفـت       

وژي شـده انـد و سـرمايه گـذاري               حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه هم متوجه اهميت آينده ايـن تكنوـل

سنگيني روي آن انجام داده اند، وضعيت كشورها، با اين همه استعداد علمي در اين مقوله چگونه است ؟

توليد ابزارهايي در اندازه اتم  
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همـه  . اين يعني توليد ابزارهاي بسيار بسيار كوچك. زارها در اندازه اتم است  ، در يك جمله توانايي توليد اب      »نانو«

د كـه نـانو                كساني كه درباره نانو سخن گفته اند، هنگام تعريف ايـن تكنولـوژي بـه ايـن موضـوع اشـاره كـرده اـن

ولي و تكنولوژي، توانمندي توليد مواد، ابزارها و سيستم هاي جديد بـا در دسـت گـرفتن كنتـرل در سـطوح ملكـ           

ر مـي آيـد كـه نـانو         . اتمي و استفاده از خواصي است كه در آن سطوح ظاهر مي شـود             از همـين تعريـف سـاده ـب

براي نانو تكنولوژي كاربردهايي . تكنولوژي يك رشته جديد نيست، بلكه رويكردي جديد در تمام رشته هاست       

 تـا الكترونيـك ، كـامپيوتر ، ارتباطـات،     را در حوزه هاي مختلف از غذا ، دارو، تشخيص پزشكي و بيو تكنولـوژي           

ه      . حمل ونقل ، انرژي ، محيط زيست ، مواد، هوا فضا و امنيت ملي برشمرده اند           كاربردهـاي وسـيع ايـن عرصـه ـب

همراه پيامدهاي اجتماعي ، سياسي و حقوقي آن ، اين فن آوري را به عنوان يك زمينه فرا رشته اي و فـرا بخـش           

.مطرح نموده است 

 قرن بيستم به طـور جـدي پيگيـري شـد،     8 آزمايش ها وتحقيقات پيرامون نانو تكنولوژي از ابتداي دهه     هر چند 

اما اثرات تحول آفرين ، معجزه آسا و باور نكردني نانو تكنولوژي در روند تحقيق و توسعه باعث گرديد كه نظر     

ه عنوان يكي از مهم ترين اولويـت  تمامي كشورهاي بزرگ بسرعت به اين موضوع جلب گردد و فناوري نانو را ب        

.هاي تحقيقاتي خويش طي دهه اول قرن بيست ويكم محسوب نمايند

استفاده از اين فن آوري در كليه علوم پزشكي، پتروشيمي، علوم مواد، صنايع دفاعي، الكترونيـك، كامپيوترهـاي              

لي علمـي و صـنعتي پـيش روي    كوانتومي وغيره باعث شده كه تحقيقات در زمينه نانو به عنـوان يـك چـالش اصـ           

.جهانيان باشد

آن پايين فضاي بسياري هست   

متخصص كوانتوم نظري و دارنده جايزه نوبـل ، در سـخنراني معـروف    » ريچارد فين من «بيش از چهل سال پيش     

وي در آن زمـان . به بررسي بعد رشد نيافته علـم مـواد پرداخـت   » آن پايين فضاي بسياري هست « خود با عنوان    

اصول فيزيك، تا آنجائي كه من توانائي فهمش را دارم با امكان ساختن اتم به اتم چيزها مخـالفتي  « : اظهار داشت   

او فرض را بر اين قرارداد كه اگر دانشمندان فرا گرفته اند كه چگونه ترانزيستورها و ديگر سازه هـا          » .نمي كند 

ه    . ت كه آنها را كوچك و كـوچكتر كنـيم  را با مقياس هاي كوچك بسازند ، پس ما خواهيم توانس    در واقـع آنهـا ـب

مرزهاي حقيقي شان در لبه هاي نامعلوم كوانتوم نزديك خواهند بود به طوري كه يك اتـم را در مقابـل ديگـري          

بـا اسـتفاده از   . به گونه اي قرار دهيم كه بتوانيم كوچكترين محصول مصنوعي و ساختگي ممكـن را ايجـاد كنـيم        

سيار كوچك چه وسايلي مي توانيم ايجاد كنيم ؟اين فرمهاي ب

تصور كرد كه صدها بار از يك سـلول منحـصر بـه فـرد كـوچكتر      » دكتر مولكولي « در ذهن خود يك » فين من  « 

است و مي تواند به بدن انسان تزريق شود و در درون بدن براي انجام كاري يا مطالعه و تاييد سالمتي سلولها ويـا     

ه سـالهاي   . يمي و به طور كلي براي نگهداري بـدن در سـالمت كامـل بـه سـير بپـردازد             انجام اعمال ترم   در بحبوـب

مثل علوم بزرگ پروژه هـاي مهندسـي بـزرگ و غيـره         . از اهميت ويژه اي برخوردار بود     » بزرگ  « صنعتي كلمه   
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ي از وقتـي   .  تمام طبقات ساختمان را اشغال مي كردنـد        1950حتي كامپيوترها در دهه      نظـرات و  » ن مـن  فـي « وـل

.منطق خود را بازگو كرد ، جهان روندي رو به سوي كوچك شدن در پيش گرفت 

» فـين مـن   « نيز در اين مورد تفكرات بسيار باروري داشت كه مي توانـست بـه انديـشه هـاي     » ماروين مينسكي   « 

ه      جهان را در تف1960 ـ  70پدر يابنده هوش هاي مصنوعي، دهه » مينسكي « . قوت ببخشد كراتـي كـه مربـوط ـب

شجوي فـارغ التحـصيل بـود ،       » اريك دركسلر « ، 70در اواسط دهه   . آينده مي شد، رهبري مي كرد      كـه يـك داـن

ر عهـده               » مينسكي  « را به عنوان استاد راهنما جهت تكميل پايان نامه اش انتخاب كرد و او نيز اين مـسئوليت را ـب

عالقه مند شده بود و قـصد داشـت تـا در موردتوانـاي     »  من  فين« دركسلر نسبت به وسايل بسيار كوچك       . گرفت

 ، درجـه اسـتادي   80در اوايـل دهـه      » دركـسلر « . نيز با وي موافقت كرد    » مينسكي  « . هاي آنها به كاوش بپردازد    

خود را در رشته علوم كامپيوتر دريافت كرده بود و گروهي از دانشجويان را به صورت انجمني به دور خود جمع 

نامگـذاري كـرده، مـشغول مـي     » نانو تكنولوژي « او افكار جوانترها را با يك سري ايده ها كه خودش     . بودنموده  

 ارايـه داد و كتـاب   1981اولين مقاله علمي خود را در مورد نانوتكنولوژي مولكـولي در سـال              » دركسلر  « .داشت

 دكتري در نـانو تكنولـوژي را در سـال    تنها درجه» دركسلر« . به چاپ رساند1986خود در اين زمينه را در سال      

وژي اسـت و هـم اكنـون رياسـت                .  دريافت داشـت   MIT از دانشگاه    1991 انو تكنوـل او يـك پيـشرو در طـرح ـن

. انستيتوهاي علمي را در اين مقوله داراست

آمريكا در آستانه انحصار نانو    

ر سطح ملي براي پـشتيباني از فعاليـت هـاي    بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه برنامه هايي را د       

زيرا نانوتكنولوژي به عنوان انقالبي در شرف وقـوع ،   . تحقيقاتي و صنعتي نانو تكنولوژي تدوين و اجرا مي نمايند         

آينده اقتصادي كشورها و جايگاه آنها در جهان را تحت تأثير جدي قرارخواهدداد واين مساله در ايـن كـشورها              

و محققان تبيين شده و براي مديران اجرايي به صـورت يـك امـر شـفاف و قطعـي درآمـده           توسط صاحب نظران    

در بخشي از اين كشورها، در يكي دو سال اخير تحركات شديدي از طرف دولتها براي سرعت بخـشيدن           . است  

انجـام  به توسعه نانوتكنولوژي صورت گرفته و فعاليتهايي كه تا قبل از اين به صورت خودجوش توسـط محققـان        

اما در اين مقوله هـم ورود آمريكـا، ورودي   . مي گرفته است ، با تشويق و حمايتهاي مستقيم دولت ادامه يافته اند         

.انحصار گرايانه است

ين بخـشي علـوم           1998دولت آمريكا در سال       با توجه به خواست وسيع محققـان و دانـشگاهيان، گـروه كـاري ـب

.وفناوري نانو را تشكيل داد

ه سـوي انقـالب صـنعتي بعـدي         «  ، گزارشي با عنوان      2000در فوريه   اين گروه    ه  » پيشگامي نانو تكنولوژي ؛ ـب ـب

رئيس جمهور آمريكا ارائه نمود كه رئيس جمهور نيز آن را از طريق دستيار علوم و فناوري خود به كنگره ارائه           

ن موضوع شده است تـا آنجـا كـه    بخشي از اين گزارش صرف تهييج مسئوالن آمريكا براي توجه جدي به اي  . داد

 صفحه اي عدم توجه به جنبه هاي مهم اين كار از جمله جنبه هاي فرا بخشي آن 101 اين گزارش  31در صفحه   

.مساوي با در معرض خطر قرار گرفتن آينده اقتصادي، كيفيت زندگي و امنيت ملي آمريكا دانسته شده است 
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ه صـورت     آنچه در اين گزارش پيشنهاد شده، برنامه ا        ي ملي است كه از طريق كميته اي در عـاليترين سـطح و ـب

متمركز هدايت مي شود و در آن ضمن تعيين اولويت هاي پنجگانه كـشور، تكليـف هـر يـك از وزارتخانـه هـا و        

راي ايـن برنامـه در    . سازمانها، نحوه اجراي آن و بودجه الزم براي هر دستگاه در هر زمينه مشخص شده است              ـب

 به صورت پراكنده 1997ميليون دالر به تصويب مي رسد؛ در حالي كه كل بودجه هايي كه در سال          423كنگره  

،مبلـغ  2002كميته مزبور براي سال .  ميليون دالر است120توسط سازمانهاي مختلف دولتي هزينه شده كمتر از    

امي در تمامي زمينه هـاي  يكي ازاهداف اصلي اين برنامه، كسب پيشگ      .  ميليون دالر به تصويب رسانده است      508

مربوط به نانوتكنولوژي در جهان مي باشد

نانو چه خواهد كرد ؟   

نـانو  . اينكه نانو تكنولوژي در جهان چه خواهد كرد، موضوعي است كه اذهان بسياري را متوجه خود كرده است    

ه قابليـت هـاي موجـود مـواد     به دليل آنكه هيچ تغييري در ساختار فيزيكي مواد نمي دهد، قادر به دربرگيري هم  

به عبارت ديگر نانو در هر موضوع و مقوله و زمينـه اي كـاربرد دارد و مـي توانـد در آن تحـوالتي عجيـب              . است

.ايجاد كند

ه و كتـاب و تحقيـق و       اينكه كاربردهاي نانو در علوم و تكنولوژي هاي مختلف چيست موضوع هزاران هـزار مقاـل

انو، ايـن               امـا آنچـه بـه     . پايان نامه است     وژي ـن  طـور خيلـي خالصـه مـي تـوان مطـرح كـرد، ايـن اسـت كـه تكنوـل

: دستاوردهاي كلي را در جهان ايجاد خواهد كرد

وژي را فـراهم خواهنـد             -1 فعاليتهاي نانو تكنولوژي، باالترين حد همگرايي رايانه ها ، شبكه هاو بيو تكنوـل

. غير قابل تصور بوده اند ساخت و محصوالتي را ايجاد  خواهند نمود كه تا قبل از آن

استفاده از نانو ابزارنامرئي، هوشمند و نيرومند در همه صنايع، مرزهاي توانـايي مـا را گـسترش خواهـد       -2

. بخشيد 

شركت هاي غذايي مبتني برنانو تكنولوژي با سامان دهي اتم ها به صورت مواد غذايي ، غذاهاي سريع،        -3

.كم هزينه ومرغوب را توليد خواهند كرد 

.نانو بات هاي كوچكتر از سر سوزن، در داخل بدن انسان به جراحي خواهند پرداخت-4

.نانو بيولوژي از بيماري ها جلوگيري كرده، عمر را طوالني و ميزان سالمت افراد را افزايش خواهد داد-5

.نانو تكنولوژي، موجب افزايش توان فيزيكي ، فكري وحسي افراد خواهد شد -6

.ع ارزان و قابل حصول انرژي را فراهم خواهد نمودنانوتكنولوژي، مناب-7

كارخانه هاي نانو تكنولوژي، محصوالتي ارزان، قابل تعديل و تنظيم و بـا فرآينـد توليـد سـريع را توليـد           -8

.خواهند كرد

نانو تكنولـوژي، سـاز وكـار توليـد جهـاني را تغييـر و تجهيـزات توانمنـدي را فـراهم خواهـد نمـود كـه               -9

.اي را با هزينه اندك و منابع ابتدايي توليد مي كنندمحصوالت پيشرفته 
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نانو تكنولوژي، انتخاب هـاي جديـدي را بـراي بـشر بـه وجـود خواهـد آورد و موجـب ايجـاد                 -10

.    تحوالت بنيادي در زندگي انسان ها خواهد شد

براي اقتصادهاي وابسته به نفت » نانو« خطر 

اقتصادهاي ملي، درآمدهاي . را به شدت تغيير خواهد داد، بي هيچ ترديدي آينده جهان »نانوتكنولوژي«

. انحصاري، قدرتهاي توليدي، همه و همه تحت تأثير اين تكنولوژي، تحولي عجيب را تجربه خواهد كرد 

جوامعي كه از هم اكنون ، در حال فراهم كردن زيرساخت هاي اين تكنولوژي مدرن هستند، قطعاً در آينده 

.شورهايي خواهند بود كه امروز به نانو تكنولوژي بي اعتنا هستندشاهد غافلگيري شديد ك

 نانومتر 10به عبارت ديگر يك جسم نانومتري كه اندازه اش حدود . يك نانومتر، يك ميلياردم يك متر است

باشد، هزار بار كوچكتر از قطر يك تار موي انسان است و اين خاصيت شگفت انگيز است كه نانو تكنولوژي را 

.ر به هر كاري ميكندقاد

زنگ خطر نانوتكنولوژي براي اقتصادهاي متكي به نفت 

ي محتـوا نيـست            از هـم  . اينكه گفته مي شود نانوتكتولوژي آينده اقتصادي جهان را تغييـر خواهـد داد، ادعـايي ـب

رژي و در  يكي از مهمترين مبادي ايـن تحـوالت   . اكنون برخي نشانه هاي اين تغيير در حال آشكار شدن است   اـن

.رأس آن نفت، به عنوان سوخت فسيلي مورد نياز جهان است

در گذشته اي نه چندان دور ، زغـال سـنگ همـان    . همه ما مي دانيم كه زغال سنگ هم يك سوخت فسيلي است          

هنـوز هـم در فـيلم هـاي سـينمايي قـديمي، مـي توانيـد تـصوير           . كاري را مي كرد كه امروز نفت انجام مـي دهـد           

را ببينيد كه به سرعت مشغول ريختن زغال سنگ در كوره لوكوموتيو قطار هستند تـا انـرژي حركتـي       كارگراني  

.آن را فراهم كنند

آنچه زغال سنگ را از چرخه سوخت جهان خارج كرد ، خاصيت جامد بودن آن بود كه كاربرد آن را دشوار مـي    

م از حيث پراكنـدگي آن بـه ويـژه در كـشورهاي     كرد، در حاليكه منابع و ذخاير جهاني آن، هم از نظر مقدار و ه   

.قدرتمند جهان ، بسيار قابل توجه است 

نانوتكنولوژي اين قدرت را داردكه زغال سنگ جامد را به سوختي مـايع تبـديل كنـد و ايـن يعنـي ايجـاد رقيبـي                   

.بسيار بزرگ براي نفت

ان از جمله آمريكا، سرمايه گذاري و كشورهاي بزرگ جه . مقدمات اين حركت ، هم اكنون در دست انجام است         

قابل توجهي روي آن كرده اند اينك آنچه براي ما به عنوان كشوري كه متكي به درآمد نفـت اسـت واقتـصاد آن      
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با درآمد نفت اداره مي شود، اهميت دارد، دنبال كردن تحوالت اين عرصه و بروز واكنش هـاي مناسـب در ايـن             

.مقوله است

:، بخوانيد» سايت ساينتيفيكا « ع را ازخبر مربوط به اين موضو

اكثـر  . انرژي بزرگ ترين بازار جهان است و تأثيرات سياسي واستراتژيك خاصي بر روي بخش هاي ديگر دارد  

نوسـانات  . كشور ها براي تأمين انرژي مورد نياز خود ، كامالً وابسته به منابع محدود سوخت هاي فـسيلي هـستند     

اد آنان را به زانو درآورد و به عبارتي اجازه دهـد كـه فقـط چنـد كـشور صـاحب ايـن        قيمت انرژي مي تواند اقتص  

.، نقش مهمي در دنياي سياست ايفا كنند)چند كشور كم نفوذ و توسعه نيافته ( منبع

با آن كه كاتاليزور  داراي قدمتي برابرصنعت شيمي است، امـا پيـشرفت هـاي اخيـر در نـانو كاتاليزورهـا، تغييـر                

بـه طـوري كـه ايـن     . ي را در موازنه سياسي و اقتصادي بازار سوخت هاي فـسيلي ايجـاد كـرده اسـت      جهت سريع 

پيشرفت ها به همراه ديگر تحوالت تكنولوژيك موجب شده است كه كنترل و جهت دهي نقش اين كشورها در       

مـايع سـازي زغـال    در اين زمينه مي توان به پيشرفته ترين صنعت كاتاليـستي  . دست صاحبان فناوري قرار گيرد   

.سنگ در چين اشاره كرد كه دولت آمريكا در آن مشاركت دارد

اين فناوري ها هنوز در مرحله اوليه هستند، اما عالقه وزارت انرژي آمريكا و دولت چين ، تا كنون موجـب شـده             

ليـستي خـود    ميليارد دالري را به منظور تجاري سازي فناوري نانو كاتا2است كه يك شركت كوچك ، قراردادي     

.براي مايع سازي زغال سنگ در يك منطقه دور افتاده چين امضاء كند

:قابليتهاي پيش بيني شده نانوكاتاليزورها 

 اجازه مي دهد مناطق دور افتاده جهان باتوليد نفت از ذخاير زغال سنگ به خود كفايي نفتي برسند-1

منابع گاز شناخته شده جهان را شامل مي شوند % 80 اجازه مي دهد كه چاههاي گاز رها شده و سرگردان كه   -2

به صورت مقرون به صرفه مورد استفاده قرار گيرند 

 حدي زير قيمت مورد نظر اپك براي قيمت نفت قرار مي دهد -3

 به روسيه به عنوان رقيبي براي اپك كمك مي كند تا نقش مهمي را در بازار انرژي جهاني ايفا كند-4

 تا كشورهايي مانند آمريكا و چين كه داراي منابع عظيم زغال سنگ هستند از اثرات سياسي و     اجازه مي دهد   -5

اقتصادي واردات نفت رها شوند

 باعث مي شود كه محصوالت به دست آمده از نفت بـه مقـدار زيـادي كـم ارزش شـوند و اخـتالف كمـي بـين           -6

اد توليد كنندگان عمده نفت تحت تأثير قرار بگيرد هزينه توليد و قيمتهاي جهاني ايجاد شود و بدين طريق اقتص

 به كاهش و مهار گازهاي گلخانه اي منتشره از وسايل نقليه كمك مي كند-7

عامـل بـاران   ( به صورت چشم گيري انتشار آالينده هاي ديگري مانند دي اكسيد نيتروژن دي اكسيد گوگرد         -8

و ذرات معلق را كاهش مي دهد ) هاي اسيدي

 بازگشت مواد زايد از طريق تبديل پالستيك الستيك ضايعات شهري و روغن سوخته به سوختي تميز      چرخه -9

و سالم را تسريع مي بخشد 
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توزيع منابع زغال سنگ جهان بسيار متفاوت تر ازمنابع نفت است و در كشورهايي ماننـد چـين، آمريكـا، روسـيه،       

ز زغال سنگ مي تواند موازنه قوا را از نظر ذخـاير انـرژي    استخراج ارزان سوخت ا   . استراليا و هند متمركز است    

روسيه به ويژه به خاطر روابط نزديكش با ديگر كشورهاي اتحاد شوروي سابق و نيز بـه علـت   . جهان تغيير دهد 

.دستيابي به منابع عمده زغال سنگ وگاز طبيعي، عمالً از هر نوع تغييير قوا در زمينه انرژي نفع مي برد

 قوا بواسطه نانوتكنولوژي  و با توليد سوخت هاي حمل ونقل، به ويژه سوخت ديزلي فوق تميز از زغال        اين تغيير 

.سنگ، با قيمتي مناسب در حال شروع شدن است 

تا چند سال ديگر اين فناوري احتماالً براي آمريكا و ديگر كشورهاي غني از زغال سنگ مانند استراليا نيـز قابـل              

.حصول باشد

انوتكنولوژي        صاحبنظرا ن عرصه نانوتكنولوژي معتقدند پس از انقالب هاي كشاورزي و صـنعتي، اينـك انقـالب ـن

وژي اطالعـات     . كه ماهيت چند رشته اي دارد، سيماي جهان را به سرعت تغيير خواهد داد     هم اكنـون نيـز تكنوـل

)IT (40                    شـكني هـايي كـه    خـط  .  زندگي مردم را به ويـژه در كـشورهاي توسـعه يافتـه دگرگـون كـرده اسـت

ه روز تـشديد خواهـد كـرد                    ايـن  . درتكنولوژي مواد و نانوتكنولوژي روي مـي دهـد، ايـن دگرگـوني هـا را روزـب

تكنولوژي ها نه تنها تأثيرات عميقي بر زندگي انسان دارند، بلكه انقالب نانوتكنولوژي را بـه انقالبـي چنـد رشـته       

ژي از اين جهت كه در حال حاضـر پيـشرفته تـرين فنـاوري          تكنولوژي مواد ونانو تكنولو   . اي تبديل خواهند كرد   

بشري است و تحولي عظيم در تمامي حوزه ها ايجاد مي كند در زمرة تكنولوژي هاي استراتژيك است و اهميت      

نانوتكنولوژي را بايد اولويت بي چـون وچـراي آمـوزش، پـژوهش،     . آن كمتر از تكنولوژي هسته اي نخواهد بود  

ه عقيـده صـاحبنظران، مرزبنـدي آينـده ميـان كـشورها بـر مبنـاي ميـزان           . ينـده دانـست   فناوري و صـنعت درآ   ـب

.توانمندي آن ها در اين عرصه، سهمي خواهد بود كه از توليدات نانوتكنولوژي جهان دارند

نانوتكنولوژي روش مناسبي براي ساخت و سرهم بندي اتم ها، مولكول هـا،مواد، قطعـات و سيـستم هـاي مفيـد،                

و بهره برداري از خـصوصيات ، ويژگـي هـا و پديـده هـاي جديـد       ) nm(حد اقل يك بعد در مقياس نانومترداراي  

.حاصله در آن مقياس است

كوچـك  (كليه محصوالت و فرآورده هاي مادي موجود در جهان هستي از قرار گرفتن مـنظم و هدفمنـد اتـم هـا             

هرچه تسلط و آگاهي انسان به رفتار و خصوصيات .نددر كنار هم به وجود آمده ا) ترين واحداجزاي سازنده مواد 

واحد سازنده مواد يعني اتم بيش تر شود، امكان كنترل كليـة خـصوصيات آن ماننـد نقطـه ذوب، ظرفيـت شـارژ،            

.افزايش خواهد يافت.... خواص مغناطيسي و

ند و داراي خـصوصيات و  در اين فضا، مواد وسيستم ها به خاطر اندازه شان مي توانند به طور منطقي طراحـي شـو      

ه              رفتارهاي زيستي، شيميايي وفيزيكي جديد و بهبود يافته باشند؛ بنابراين نانوتكنولوژي مي تواند در آينـده اي ـن

چندان دور ، امكان توليد كليه فرآورده هاي مورد نياز بشر را بـا كيفيـت بـسيار بـاال و هزينـه فـوق العـاده پـايين            

.فراهم كند
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همان طور كه وسايل مكـانيكي بـه مـا اجـازه     . ساخت مولكول به مولكول مواد در آينده است    هدف نانوتكنولوژي   

انو و توليـد در مقيـاس اتمـي، سـبب مـي                مي دهند كه چيزي فراتر از نيروي فيزيكي خود به دست آوريم، علم ـن

ه ابعـاد و انـدازه رهـا شـ                       ده و درسـت روي  شودتا بتوان پا را فراتر نهاده و از محـدوديت هـاي طبيعـي مربـوط ـب

واحدهاي ساختاري مواد كار كنيم، جايي كه خواص آنها مـشخص مـي شـود وبـا تغييـر درآن واحـدها مـي تـوان                  

.خواص مواد را تعيين كرد

اقبال جهان به نانوتكنولوژي

ه طـوري كـه در سـال         2002 تا   1997 از سال     مجمـوع  1997 سرمايه گذاري ها رشد صـعودي داشـته اسـت ـب

 ميليارد و 2 اين ميزان سرمايه گذاري به 2002 ميليون دالر بوده است و در سال        430ولت ها،   سرمايه گذاري د  

ت هـا در زمينـه فنـاوري نـانو      6 ميليون دالر رسيد يعني ظرف مدت   200  برابـر  5 سال رشد سرمايه گذاري دوـل

 زمينـه فنـاوري   اين ميزان سرعت نشان مي دهد كـه دولتمـردان كـشورها متوجـه شـده انـد بايـد در                  . شده است 

.نانوسرمايه گذاري بيشتري نمايند

3 ميليارد دالر در زمينه تحقيقات فناوري نانو پيش بينـي شـده اسـت كـه از ايـن مبلـغ حـدود          4 ،   2003در سال   

سي اميـدوار        1ميليارد دالر بخش دولتي و        ميليارد دالر آن را بخش خصوصي سرمايه گذاري نموده است و اين ـب

.ت هاي خصوصي خود را در فناوري نانو دخالت داده اندكننده است كه شرك

نيمي از شركت هاي سرمايه گذاري آسيا در ژاپن و نيمي از شركت هاي سرمايه گذاري قـاره اروپـا در آلمـان و      

.بيش از نيمي از شركت هاي سرمايه گذاري قاره آمريكا در اياالت متحده واقع شده است 

!نانوتكنولوژي، ناجي آمريكا 

مريكا ، اروپا و ژاپن هر يك به ميزاني در توسعه فناوري نانو گـام هـاي مـؤثري برداشـته انـد، آمريكـا و ژاپـن                آ

 كشور جهان هم برنامه ملـي  30فناوري نانو را به عنوان اولويت اول تحقيقات خود در نظر گرفته اند و در حدود         

.در زمينه فناوري نانو را تدوين كرده اند

اگر آمريكا بخواهد از نظر اقتـصادي خـط مقـدم و از    « :  رؤساي سابق مجلس آمريكا گفته است     اينگليچ ، يكي از   

د و      نظر سياسي و نظامي رهبر جهان باشد ، ضرورتاً بايد به سرمايه گذاري بيشتر در زمينه فناوري نـانو دسـت زـن

روپايي وحتي آسيايي خود قـرار  عدم سرمايه گذاري قوي در فناوري نانو مي تواند آمريكا را عقب تر از شركاي ا  

» دهد، نانو فناوري ناجي آمريكاست

نانو در ايران  

تـا بـه حـال اقـدامات مناسـبي      . ايران به داليل بسيار زيادي چاره اي جز وارد شدن به عرصه نانوتكنولوژي ندارد             

ازمنـد سـرمايه گـذاري    انجام شده، از جمله چند همايش تحت اين عنوان برگزار شده است ، اما نانوتكنولوژي ني           

ديـدگاه هـاي   . است و اين امر بايد از سوي نهادهاي سياستگذاري وبودجه ريزي كشور مورد توجـه قـرار گيـرد             

:رئيس انجمن نانو فن آوري ايران را در اين مورد كه در دومين همايش نانوتكنولوژي ايراد شده بخوانيد
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شمندان   فناوري نانو مبتني بر مباني علوم پايه است و در      «  ايران عرصه پژوهش و تحقيق بسيار وسيع اسـت و داـن

.و متخصصين كشور مي توانند به خوبي وارد اين عرصه شوند

خوشبختانه فعاليتهـاي خـوبي در كـشور صـورت گرفتـه اسـت كـه تـشكيل كميتـه فنـاوري نـانو در دسـتگاهها و               

مان، كـشاورزي و غيـره، تـشكيل انجمـن     وزارتخانه هاي مختلف مثل وزارت علوم، صنايع و معادن، بهداشت و در 

.نانو فناوري ايران، تشكيل كميته هاي خود جوش دانشجويي و غيره از جمله اين اقدامات است

همچنين انجام يكسري پروژه هاي موفق و انتشار مقاالت در مجالت بين المللي ، پتانسيلي از جهت علمي در ايـن      

وان محدوديت مي تواند بـراي كـشورمطرح شـود ركـود اقتـصادي،          آنچه به عن  . زمينه در كشورايجاد كرده است    

تحريم وفاصله داشتن از استاندارد جهاني است كه همزمان  ايـن مـشكالت باعـث بـروز محـدوديت هـايي بـراي           

» . كشور شده است كه با تالش مي توان بر اين محدوديت ها فائق آمد

فرصت را از دست ندهيم 

.در حد فعاليتهاي نظري و تحقيقي، ورودي بسيار اميدوار كنننده است ورود ايران به عرصه نانو ، 

ايران، به دليل برخورداري از انديشه هاي پويا و جوان و خالق، در همه عرصه هاي نظري در رشته هاي مختلـف      

مقام چهل وسوم ايران در رتبـه بنـدي كـشور هـاي جهـان بـر         . علوم وتكنولوژي، هميشه حرفي براي گفتن دارد      

ساس تعداد مقاالت منتشره در خصوص نانوتكنولوژي در سال گذشته مرهـون همـين قابليـت هـا و ظرفيـت هـا           ا

ود و كـشورهايي        ست، اما ورود به صحنه نانوتكنولوژي در آينده اي نه چندان دور ورودي عمل گرايانه خواهد ـب

ره جـوامعي قـرار خواهنـد گرفـت كـه      كه سرمايه گذاري الزم و كافي را در اين مورد انجام ندهند ، قطعـاً در زمـ      

.آيندگانشان را با مسائل ومشكالت  بسيار مواجه خواهند كرد

ه ايـن موضـوع            ت ـب صاحبنظران نانو تكنولوژي در كشور ما از هم اكنون نگراني خود را در مورد كم توجهي دوـل

انوتكنولوژي از سـوي    آنها مي گويند تا فرصت هست ، بايد سرمايه گذاري مـالي الزم در         . ابراز مي كنند   مقولـه ـن

در حال حاضر برخي كشورهاي همسايه ما در اين زمينه سرمايه گـذاري هـاي سـنگيني انجـام           . دولت انجام شود  

اگر دير بجنبيم ، در آينده بايد دستمان را جلوي كشورهاي صاحب اين تكنولوژي نوظهور دراز كنيم و           . داده اند 

اگر فرصت فعلي را از دسـت  . ن قابليت هاي بسياري در اين مقوله داريماز آنها كمك بخواهيم، حال آنكه خودما    

دهيم، بـي شـك در آينـده           دهيم و از محل درآمدهاي نفت ، سرمايه گـذاري سـنگيني در نـانوتكنولوژي انجـام ـن

دگي خـود را تـشريح                 هيچكس از ما قبول نخواهد كرد كه توجيهات عجيب و غريب بيـاوريم و داليـل عقـب ماـن

.كنيم

ه           دو لت و مجلس نبايد از اين امر مهم غفلت كنند و رسالت تـاريخي خـود را در پـشتوانه سـازي در مقولـه نـانو ـب

همه مي دانند كه اكنون درهاي حركت به سوي رشد و ارتقاء در مورد نانو به روي جامعه ما بـاز           . تعويق بيندازند 

ا سياستگذاران و مسئوالن امـروز جامعـه   است و اگر حركت سريع و عملي صورت نگيرد، در آينده مسئوليتش ب             

.است

فن آوري كليدي قرن بيست ويكم
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ترديدي دراين نيست كه اين فن آوري تازه،  دنياي آينـده را بـه شـدت         . دنياي آينده، دنياي نانوتكنولوژي است    

ه تقـسيم مـي   نظريه پردازان نانو معتقدند در آينده همه كشورهاي جهان به دو دست     . تحت تأثير قرار خواهد داد    

جوامــع صــاحب . كــشورهاي صــاحب فـن آوري نــانو و كــشورهايي كــه از ايـن تكنولــوژي بــي بهـره انــد    : شـوند 

نانوتكنولوژي از رفاه، آسايش و رشد بهره مند مي شوند و كشورهاي محروم از آن،  از ايـن دسـتاوردها سـودي          

:صاحبنظران و كارشناسان نانو مي گويند . نخواهند برد

عصر هوافضا كه با پرواز انسان و تسخير آسـمان هـا و كـرات    . ن پنج عصر را پشت سر گذاشته است بشر تا كنو  

همراه است، عصر ژنتيك كه به تغييرات ژن ها پرداخته است ، عصر الكترونيك كه به تسريع پردازش داده هـا    

است ، عصر اطالعات يـا  قدم برداشته است ، عصر بيوتكنولوژي كه يك نگرش بيولوژيك به فناوري ايجاد كرده   

هـر  . فناوري اطالعات كه يك تحولي در ارتباطات ايجادكرده است و مقوله دهكدة جهاني را مطـرح كـرده اسـت    

يك از اعصار در حدود يك دهه در اوج فعاليت خود بوده است و توجهـات ويـژه اي را بـه خـود اختـصاص داده           

شر   در شروع قرن بيست ويكم ، عصر جديدي به نام نا    . بود دگي ـب نوتكنولوژي ايجاد شده است كه تحولي در زـن

ايجاد مي كند و بر اساس پيش بيني هايي كه شده است ، ايجاب مي كند كه با توجه خاصـي آن را دنبـال كنـيم و                 

.درآن بيانديشيم 

د دسترسي كار با ذرات براي ما اين امكان را فراهم مي كند تا بشر بتواند براساس نياز و ميل خود به موادي جدي          

انو شـده اسـت، صـنعتگران فـوالد در جهـان نگـران              . پيدا كند  امروزه با توجه به پيش بيني كه در عصر فناوري ـن

ورشكستگي خود هستند، زيرا با تكيه بر فناوري نانو مي توان بـه مـواد جديـدي دسـت يافـت كـه چنـدين برابـر           

. باعث دگرگوني در صنعت فوالد خواهد گرديدمقاوم تر از فوالد و چندين برابر سبكتر از آلومينيوم است و

در صنايع ديگر مانند داروهاي هوشمند ، لباسهاي هوشمند و شيشه و سراميك هاي هوشمند نيز وضع بـه همـين     

بـه عبـارت ديگـر مـي تـوان بيـان       . منوال است و هر يك از اين محصوالت مي تواند زندگي بشر را متحول سازد        

.ي كليدي در دهه اول قرن بيست و يكم خواهد بودكرد كه نانوتكنولوژي فناور

از كدامين گروه خواهيم بود ؟ 

آينـده پـيش رو اسـت ،    . فرصت هاي عمل ، فرصت هاي حركت و برنامه ريزي به سـرعت در حـال گـذر اسـت           

آينده اي كه در آن از مديران جامعه سؤال نخواهند كرد كه چقدر شعار داديد، چقدر سـخنراني كرديـد، چقـدر          

در آينده اي نه چندان دور ، اگر مديران امروز ما دور انديشي الزم را به خرج ندهند، مردم . جلسه تشكيل داديد  

چقدر با كاروان دانش و تكنولوژي روز دنيا حركت كرديد؟ چرا امروز كشور ما در گروه : از آنها خواهند پرسيد  

...كشورهاي صاحب فناوري نو ظهور نانو نيست؟ چرا 

: اسان و صاحبنظران نانوتكنولوژي معتقدندكارشن

به دليل قدرت خارق العاده نانوتكنولوژي، در آينده نه چندان دور اين تكنولوژي قابليت بي ارزش كـردن بـدهي    

انو  « يكي از نگراني هاي كشورها بايد به سمت يافته هـاي      . ها و دارائي هاي هر كشوري را دارد        باشـد و آنهـا   » ـن

در صـورت سـرمايه گـذاري در زمينـه ايـن تكنولـوژي و       .  را با اين موضـوع مهـم تطبيـق دهنـد      بايد اقتصاد خود  



............................................................ ٤٦.........................گوهر معرفت

انوتكنولوژي برخـي كاالهـاي مـصرفي را                    دستيابي به دستاوردهاي آن ،  بعضي كـشورها مـي تواننـد بـه وسـيله ـن

پـا نيـز مـورد    صادر كننـده همچـون ژاپـن ، آمريكـا و ارو    . بسازند؛ در اين صورت كشورهاي بزرگ توليد كننده         

.تهديد واقع مي شوند

المـاس  . نفت عمالً بي ارزش خواهد شد و كشورهاي توليد كننده نفت و اوپك دچار بحران اقتصادي خواهند شد           

ه     به صورت مصنوعي بطور انبوه توليد خواهد شد و در هر لحظه براي ساختن مواد معدني و طال مي توان منبعي ـب

در واقع آينده ، ديگر مواد اوليه ارزش كمي خواهند داشـت و تنهـا علـم و         . رار داد ارزاني دريا را مورد استفاده ق     

.تكنولوژي است كه مرز بين كشورهاي توانمند و ناتوان را مشخص خواهد كرد

نكته مورد توجه در خصوص نانوتكنولوژي، راهبردي بودن آن است؛ زيرا نانو تمامي علـوم را تحـت تـأثير خـود       

دون وارد شـدن در ايـن      قرار خواهد داد و      در حقيقت در آينده ، فضاي ديگري براي علم تعريف خواهد شد و ـب

گفته مي شود كه در آينده كشورها به دو قسمت تقسيم مي شوند . فضا حتي زندگي كردن هم مشكل خواهد بود 

 اين تكنولوژي كشورهاي داراي تكنولوژي نانو وكشورهاي فاقد تكنولوژي نانو در چنين فضايي كشورهاي فاقد       : 

وين ،     . هيچ قدرت و اعتباري ندارند و به شدت تحت سلطه خواهند بود   متأسفانه حاصل اغلـب تكنولـوژي هـاي ـن

ه چنـدان دور ،              شود، در آينـده اي ـن ابتدا در كاربردهاي نظامي تبلور پيدا مي كنـد واگـر بـه ايـن مـسئله توجـه ـن

اما نوظهـور بـودن   .  هسته اي براي كشور پيش خواهد آمد   مشكالت امنيتي بسيار بيشتر و فراتر از مسئله انرژي        

اين دانش وتكنولوژي، خود حكايت از نبود شكاف و فاصلة قابل توجه علمي و فاصله كم ما با كـشورهاي توسـعه       

در واقع اين بهترين فرصت براي ما و كشورهاي ديگر است تا عقب ماندگي هـاي فـراوان خـودرا از              . يافته دارد   

كشور ما نيز . سعه يافته به يكباره جبران كرده و در عرصه رقابت هاي بين المللي تأثير گذار باشيم       كشورهاي تو 

اگر خواهان پيشرفت، توسعه، خودكفايي و حضور قدرتمند در عرصه جهـاني اسـت بايـد هرچـه سـريعتر ماننـد                

.نولوژي ملحق شود كشورهايي چون كره ، تايوان وچين به جرگة پيروان شتابان تحقيق و توسعه نانوتك

دير هنگام، اما اميدواركننده 

ه سـاير كـشورها كمـي ديـر هنگـام آغازشـد امـا آغـاز آن                   پرداختن به موضوع نانوتكنولوژي در ايران، نسبت ـب

. اميدوار كننده بود

 ميليون دالر بود و ايـران در ايـن مقولـه ، حركـت      5/23 اولين بودجه رسمي نانو در ايران حدود         1381در سال   

.خود را اين چنين آغاز كرد

هر چند اين ميزان بودجه در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه كم و در مقايسه با كشورهاي پيشرفته نـا چيـز          

است اما با يك برنامه ريزي صـحيح، منـسجم واصـولي و بـا اسـتفاده از تمـامي امكانـات و پتانـسيل هـاي موجـود                  

.ننده داشتدركشور مي توان شروعي خوب و اميدوار ك

انوتكنولوژي ايـران در سـال                 ميليـون دالر  5/23 بـالغ بـر   1381همان طور كه قـبالً ذكـر شـد بودجـه مـصوب ـن

بوده است كه به دليل ناهمانگي هاي موجود در سيـستم، اولـين تخـصيص بودجـه ايـن        )  ميليارد ريال  200حدود(

بـا كـاهش   ) 1384سـال  ( مـيالدي  2005ل ضمناً بودجـه پيـشنهادي بـراي سـا    . سال در آبان ماه انجام شده است      
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اين در حـالي اسـت كـه اغلـب     . تقليل يافته است ) ميليارد دالر156( ميليون دالر   9/17 درصدي به حدود     5/23

اختـصاص بودجـه در رديـف متفرقـه،     . كشورها، سال به سال بودجـه خـود را در ايـن زمينـه افـزايش مـي دهنـد                    

ش آن براي كشوري كـه چنـد سـالي را در ايـن ميـان از دسـت داده         تخصيص بسيار دير هنگام بودجه و نيز كاه       

. بسيار تأسف انگيز و دور از انتظار است 

انقالب سبز تكنولوژيك 

نانوتكنولوژي باعث تغييراتي شگرف در استفاده از منابع طبيعي، انرژي و آب خواهد شـد وپـساب و آلـودگي را     

كان بازيافت و استفاده مجـدد از مـواد، انـرژي و آب رافـراهم     همچنين فناوري هاي جديد، ام   . كاهش خواهد داد  

ل مالحظـه اي در ايجـاد و درمـان           . خواهند كرد  د تـأثير قاـب در زمينه محيط زيست، علوم ومهندسي نانو، مـي تواـن

جديـد كـه محـصوالت    » سـبز «مسائل زيست محيطي از طريق كنترل انتشار آالينده هـا؛ در توسـعه فنـاوري هـاي       

د و يـا در جريانـات و منـاطق حـاوي فاضـالب، داشـته باشـد                   جانبي ناخوا  ه ذكـر اسـت ،    . سته كمتـري دارـن الزم ـب

نانوتكنولوژي توان حذف آلودگي هاي كوچك از منابع آبي و اندازه گيري و تخفيـف مـداوم آلـودگي در منـاطق          

.بزرگتر را دارد

رايي، ذخيـره سـازي و توليـد انـرژي را تحـت      در زمينه انرژي، نانوتكنولوژي مي تواند به طور قابل مالحظه اي كا   

به عنوان مثال، شركت هاي مـواد شـيميايي ، مـوادپليمري تقويـت       . تأثير قرار داده مصرف انرژي را پايين بياورد       

استفاده گـسترده از ايـن   .شده با نانو ذراتي را ساخته اند كه مي تواند جايگزين اجزاي فلزي بدنه اتومبيل ها شود 

. ميليارد ليتر صرفه جويي مصرف بنزين به همراه داشته باشد1/5ها مي تواند ساليانه نانو كامپوزيت 

كـل  % 20در آمريكـا تقريبـاً   .  سال آينـده رخ دهـد  10انتظار مي رود تغييرات عمده اي در فناوري روشنايي در          

ق پـيش بينـي هـا در    مطـاب . مي شود) چه  المپهاي التهابي معمولي و چه فلوئورسنت(برق توليدي، صرف روشنايي    

100كـاهش دهـد كـه    % 10 سال آينده ، پيشرفتهايي از اين دست مي تواند مصرف جهاني را بيش از           15 تا   10

. ميليون تن كاهش انتشار كربن را به همراه خواهد داشت 200ميليارد دالر در سال صرفه جويي و 

سـازمان  . آشـاميدني در حـال كـاهش اسـت     در زمينه آب، بايد گفت جمعيت جهان در حال افزايش و منابع آب              

دچـار كمبـود آب آَشـاميدني    ) جمعيت جهان % 32معادل ( كشور 48، 2025ملل پيش بيني مي كند كه در سال       

تخليص و نمك زدايي آب از زمينه هاي مورد توجه در دفاع پيـشگيرانه و امنيـت زيـست محيطـي اسـت،        . باشند  

ا دو برابـر   . ا مشكل كمبود آب مواجه شويم   چرا كه درسطح جهان ممكن است درآينده ب        استفاده از آب شرب ـب

.سرعت افزايش جمعيت و كمبود حاصل از آن ـ كه بر اثر آلودگي نيز تشديد مي شودـ  افزايش مي يابد 

دسـتگاه اسـمز   «  برابر كمتـر از  10دستگاه هايي به كمك نانوتكنولوژي ساخته شده اند كه آب دريا را با انرژي      

. برابر كمتر از تقطير، نمك زدايي مي كنند100 و ال اقل »معكوس

تحوالت نانويي در كشاورزي 
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مواد شيميايي سازگار بـا زيـست ، كـه    : نانوتكنولوژي مستقيماً در پيشرفت كشاورزي سهيم خواهد بود؛ از جمله          

ي ژنتيكـي گياهـان و   براي تغذيه گياه يا حفظ آن در برابر حشرات به شـكل مولكـولي طراحـي شـده انـد ؛ ارتقـا         

....حيوانات ؛ انتقال ژنها و دارو به حيوانات ؛ امكان سازگاري گياهان با خشكسالي و شوري و 

هوا وفضا در كنترل نانو

محدوديت هاي شديد سوخت براي حمل بار به مدار زمين و ماوراي آن ، و عالقـه بـه فرسـتادن فـضا پيمـا بـراي                 

ز خورشيد ، كاهش مداوم اندازه، وزن وتـوان مـصرفي سـفينه هـاي فـضايي را             مأموريتهاي طوالني به مناطق دور ا     

.مواد و ابزار آالت نانو اميد حل اين مشكل را به وجود آورده است . اجتناب ناپذير مي سازد 

ساختار نانويي همچنين در طراحي وساخت مواد سبك وزن ، پر قدرت ومقاوم در برابر حرارت ، مواد نياز بـراي            

. اها ، راكت ها، ايستگاه هاي فضايي و سكوهاي اكتشافي سـياره اي يـا خورشـيدي ، تعيـين كننـده هـستند            هواپيم

همچنين استفاده روز افزون از سيستمهاي كوچك شده تمام خودكار ، منجر به پيـشرفتهاي شـگرفي در فنـاوري         

ه كـم و خـأل بـاال دارد ، موجـب     اين مسأله با توجه به اينكه محيط فـضا، نيـروي جاذبـ          . ساخت و توليد خواهد شد      

. توسعه نانو ساختارها و سيستمهاي نانو ـ كه ساخت آنها در زمين ممكن نيست ـ در فضا خواهد شد 

نانو و كاربردهاي نظامي 

تسلط اطالعاتي از طريق نانوالكترونيـك پيـشرفته بـه عنـوان     : برخي كاربردهاي دفاعي نانوتكنولوژي عبارتند از       

نظامي ، امكان آموزش مؤثرتر نيرو، استفاده بيشتر از اتوماسيون پيشرفته بـراي جبـران كـاهش         يك قابليت مهم    

االتر        ( نيروي انساني نظامي، كاهش خطر براي سربازان و بهبود كارايي خودروهاي نظامي ،  دستيابي بـه كـارايي ـب

دفعات نقص فني كمتر و هزينه مورد نياز در صحنه هاي نظامي و در عين حال تعداد       ) وزن كمتر و قدرت بيشتر      

كمتر در عمر كاري تجهيزات نظامي ، پيشرفت در امر شناسايي و در نتيجه مراقبت عوامـل شـيميايي ، زيـستي و           

هسته اي ، بهبود طراحي در سيستم هاي مورد استفاده دركنتـرل و مـديريت عـدم تكثيـر سـالحهاي هـسته اي ،              

در بـسياري از ايـن مـوارد ،    .  كنتـرل سيـستمهاي دفـاع هـسته اي          تلفيق ابزارهاي نانو و ميكـرو مكـانيكي جهـت         

.فرصتهاي اقتصادي ونظامي مكمل هم هستند
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»السرور يبسط النفس و يثير النشاط « ): ع(قال علي 
».شادماني،موجب انبساط روح و مايه وجد ونشاط مي شود«

رين دين به نيازهـا و رفتارهـاي انـسان از افـق      دين مبين اسالم به عنوان كامل ترين و جامع ت 
ايـن تكـاليف، چـون در    . بااليي نگريسته و براي رشـد و تكامـل او تكـاليفي را قـرار داده اسـت              

زمانهاي مختلفي براي انسان پيش مـي آينـد ، متنـوع و گونـاگون انـد؛ بـه طـوري كـه رياضـت و                     
در ديـن اسـالم اگـر    . هوم مي يابندراحتي، دشواري و آساني و حزن و شادي در كنار يكديگر مف       

روزه گرفتن واجب شده، پس از يك ماه رياضت معنوي و جسماني، عيد و شادماني وضـع شـده     
است ، اگر به مجلس عزا و سوگواري ترغيب مـي شـود، در مقابـل بـه برپـايي مجلـس شـادي و                     

اران واقعـي نيـز   اين تنوع نيازها در رفتارهاي عملي ديند    . نيز توصيه مي شود   ... جشن ميالد و  
غمگـين  ) علـيهم الـسالم   (آنان همان طور كه در مصائب اهـل بيـت    . به خوبي ظهور و بروز دارد     

. اند، در مجالس شادي با ظاهري آراسته و لباسهاي زيبا و استعمال بوي خوش ظاهر مـي شـوند          
كـه  مؤمنان بـا ايـن كـردار فـرح انگيـز مـروج شـادي و انبـساط در جامعـه انـد؛ زيـرا مـي داننـد                      

فـرد مـؤمني كـه    . آراستگي ظاهري انسان عامل مهمي در جذب افراد به كردار پسنديده اسـت     
مي خواهد ديگران را با عملش به ارزشهاي الهي فرا خواند و مردم را شـاد نگـه دارد، بايـد در           

.حد امكان، ظاهرش آراسته باشد
 ما مطرح شده ، به نظر در هرحال ، بحث شادي و شادكامي كه مدتي است در رسانه ها و مجامع             

آنچـه مـسلم اسـت در حـال حاضـر        . مي رسد چنـدان مـورد مطالعـة عميـق قـرار نگرفتـه اسـت               
مبناهايي دربارة شادي و نشاط در جامعه ا مورد توافق همگاني قرار گرفته اسـت؛ ماننـد چهـرة            

ر ايـن  حـال اگـ  . اينگونه موارد مالك شادابي شناخته مي شـود      ... گشاده، لبخند، لباس مناسب و    
شادي ونشاط واقعي و مبناي درستي داشته باشد، نتايج زيادي براي فرد و جامعه در پي خواهد   
داشت؛ از جمله، موفقيت در امورمختلف زندگي، افـزايش ارتباطـات اجتمـاعي و برخـورداري از       

.سالمت جسمي و روحي
يك شادي با دوام و فايده هايي كه براي شادي بيان شد، زماني بدست خواهدآمد كه انسان به 
سـعادت و خوشـبختي   : ريشه داررسيده باشد كه در ادبيات ما ودين اسالم با عناويني همچـون      

.از آن ياد مي شود
شاديهاي گذرا و شاديهاي ماندگار؛ به عبارت ديگر ، شاديها زماني سازنده : شاديها دو دسته اند 
ادي هنگامي سازنده وپايدار است كه  در بينش اسالمي و روان شناسي ، ش       . اند و زماني مخرِّب   

مـواد مخـدر،   : با اختيار وخود آگاهي وهدفي عالي همراه باشد، اما اعتياد به برخي چيزها ماننـد           

احكام جشن و شادماني
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موسيقي، مجالس خوشگذراني و امثال آن حالتي ايجاد مي كند؛ چه بـسيار انـسانهايي كـه بـراي           
.فرار از واقعيتهاي زندگي به اين امور پناه مي برند

:او مي گويد. ي تعبير زيبايي در مورد چنين افرادي داردمولو
                       تا دمي از هوشياري وارهند 

                                                                              ننگ خمر و زمر بر خود مي نهند
باشـد، نمـي تـوان آن را شـادي     » ي خـودي ب«به » خودي«به هر حال اگر تفريح و شادي گريز از          

پايدار و واقعي دانست، بلكه نشاطي است كه فقط چهره شخص را مي پوشاند ،خنـده اي اسـت          
!كه از گريه غم انگيزتر است

به تعبير ديگر شاديهاي گذرا مانند داروهاي نيروزا هستند؛ اين مـواد نيـروزا عـالوه بـر اينكـه            
. س از كشف چنين مـوردي آبـروي انـسان را نيـز مـي برنـد          آثار بدي درشخص ايجاد مي كنند پ      

استفاده از ابزارهاي نادرست كـسب شـادي نيـز هماننـد اسـتفاده از داروهـاي نيروزاسـت كـه           
.سرانجام به غم و افسردگي منتهي مي شود

جوانهاي بسياري بوده اند كه پس از لحظه هاي غافل كننده شاديهاي كاذب ، زانوي غـم در بغـل    
گريسته اند و در موارد حاد، دست به خود كشي زده اند؛ دليل آن هم ايـن اسـت كـه    گرفته و  

چنين افرادي وقتي به خود آمده اند و آن غوغاي رقص و  آواز را تمام شده يافتند، باز خود را           
با همه ضعف ها و واقعيتهاي تلخ زندگي ـ كه به نحوي قـصد فـرار ازآن را داشـته انـد ـ روبـرو        

.ديده اند
پس چگونه مي تـوان نيازهـاي حقيقـي را تـشخيص داد تـا در پرتـو آن              : مكن است گفته شود   م

تعبيـر زيبـايي در قـرآن    : شاديهاي واقعي را ازشـاديهاي كـاذب تميـز داد؟ در پاسـخ بايـد گفـت          
قـرآن تفـاوت آخـرت را بـا     . دربارة دنيا وآخرت وجود دارد كه در واقع راه را نشان داده اسـت          

يعني آخرت دو خصوصيت دارد كه دنيا از آن   ) واالخره خير و ابقي   : (ن مي دارد  دنيا اينگونه بيا  
بر همين اسـاس ميتـوان امـور دنيـوي را از     .در آخرت هم خير هست هم تداوم . بي بهره است  

.امور اخروي تشخيص داد
شادي ناشي از مواد مخدر، رقص و آواز كه نه خيري در آن است و نه تـداومي دارد، براسـاس          

ه الهي از مقدرات دنيـوي هـستند ؛ همـانطور كـه از ايـن تعبيـر زيبـاي قرآنـي پيداسـت،                    فلسف
در اينجا به معناي هر چيزي است كه ما را ازخدا غافل كرده، بـه امـور غيـر مفيـد و زود             » دنيا«

.گذر بكشاند
در اين ميان، كار دين آن است كه ما را از ظواهر دنيـا ولـذتهاي آنـي اش جـدا كـرده، بـه امـور           

براين اساس هر عملي كـه ايـن اختيـار وآگـاهي را ـ كـه وجـه تمـايز         . پايدار و متعالي فرا خواند
انسان از حيوان است ـ افزايش دهد، بـراي انـسان سـالم و در جـست وجـوي تكامـل، مفيـد و          
مطلوب خواهد بود و در برابر آن، هر عاملي كه جلوي اين اختيار و آگاهي را بگيرد، عاملي منفي    
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بدين ترتيب معلوم مي شود كه ريشه شادي ونشاط در درون انسان قـرار         . د خواهد شد  قلمدا
: دارد نه در بيرون، مولوي مي گويد

                        راه لذت از درون دان ني برون                         راه لذت از درون دان ني برون                         راه لذت از درون دان ني برون                         راه لذت از درون دان ني برون 
ونونونون                                                                        ابلهي دان جستن قصر و حص                                                                        ابلهي دان جستن قصر و حص                                                                        ابلهي دان جستن قصر و حص                                                                        ابلهي دان جستن قصر و حص

و در جاي ديگري نيز مي گويد ك
                     آن يكي در كنج مسجد مست وشاد                      آن يكي در كنج مسجد مست وشاد                      آن يكي در كنج مسجد مست وشاد                      آن يكي در كنج مسجد مست وشاد 

                                                                        وآن دگر در باغ ترش و بي مراد                                                                        وآن دگر در باغ ترش و بي مراد                                                                        وآن دگر در باغ ترش و بي مراد                                                                        وآن دگر در باغ ترش و بي مراد
يـن منظـور   با توجه به اينكه ديـن اسـالم بـه شـادي و نـشاط افـراد توجـه ويـژه اي دارد، بـراي ا             

:راهكارهايي نيز توصيه نموده كه به چند مورد آن اشاره مي شود 
G. ايمان و جهان بيني صحيح؛ ايمان و جهان بيني صحيح؛ ايمان و جهان بيني صحيح؛ ايمان و جهان بيني صحيح؛
H.  يكي از مقوالتي كه در پرتو ايمان واعتقاد صحيح براي انسان حاصـل مـي شـود و             زهد؛  زهد؛  زهد؛  زهد؛

تعابير عميقي در اسالم وجود دارد كه . در ايجاد شادي مؤثر است ، زهد و قناعت است      
ي بايد مورد استفاده قـرار گيـرد؛ نمونـه اي از آن بـه كـار بـردن همزمـان              در بحث شاد  

زهد يعني اينكـه انـسان از نعمـت هـاي دنيـا          . واژه زهد با واژه شادي و شادماني است       
.استفاده كند، ولي به آن وابسته و حريص نباشد

          در اين دنيا اگر سودي است با درويش خرسند است          در اين دنيا اگر سودي است با درويش خرسند است          در اين دنيا اگر سودي است با درويش خرسند است          در اين دنيا اگر سودي است با درويش خرسند است
                                                             خدايا منعمم گردان به درويشي و                                                              خدايا منعمم گردان به درويشي و                                                              خدايا منعمم گردان به درويشي و                                                              خدايا منعمم گردان به درويشي و 

خرسنديخرسنديخرسنديخرسندي
اين بيت از حافظ نشان دهنده اين اسـت كـه نـوع نگـاه انـسان بـه دنيـا مـي توانـد اسـباب                     

. خرسندي را فراهم كند
I. داشتن نظم و برنامه در زندگي؛ داشتن نظم و برنامه در زندگي؛ داشتن نظم و برنامه در زندگي؛ داشتن نظم و برنامه در زندگي؛
J.      در محضرشان به زندگي انـسان معنـا مـي بخـشد؛    محضرشان به زندگي انـسان معنـا مـي بخـشد؛    محضرشان به زندگي انـسان معنـا مـي بخـشد؛    محضرشان به زندگي انـسان معنـا مـي بخـشد؛    ارتباط مستمر با افرادي كه درك      ارتباط مستمر با افرادي كه درك      ارتباط مستمر با افرادي كه درك      ارتباط مستمر با افرادي كه درك 

روايات آمده است كه اگر كسي چهل روز با عـالم عـاملي برخـورد نكنـد، قـساوت قلـب                    
.پيدا مي كند

K.    بخـصوص مناجاتهـاي عاشـقانه و    برقرار كردن ارتباط عاشقانه با خدا از طريق ادعيـه؛    برقرار كردن ارتباط عاشقانه با خدا از طريق ادعيـه؛    برقرار كردن ارتباط عاشقانه با خدا از طريق ادعيـه؛    برقرار كردن ارتباط عاشقانه با خدا از طريق ادعيـه؛
.زيبايي كه در صحيفه سجاديه است

L.و دو طرفه با همنوعان؛ و دو طرفه با همنوعان؛ و دو طرفه با همنوعان؛ و دو طرفه با همنوعان؛داشتن ارتباط اجتماعي سالمداشتن ارتباط اجتماعي سالمداشتن ارتباط اجتماعي سالمداشتن ارتباط اجتماعي سالم 
M. براي شاد بودن بايد جسمي سالم داشت و الزمه آن تغذيه خوب و داشتن جسم سالم؛ داشتن جسم سالم؛ داشتن جسم سالم؛ داشتن جسم سالم؛

. مناسب است
N. مي فرمايد) ع(امام رضاارتباط با طبيعت؛ ارتباط با طبيعت؛ ارتباط با طبيعت؛ ارتباط با طبيعت؛:
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نگاه به آب روان، نگاه به سبزه و نگاه به صورت نگاه به آب روان، نگاه به سبزه و نگاه به صورت نگاه به آب روان، نگاه به سبزه و نگاه به صورت نگاه به آب روان، نگاه به سبزه و نگاه به صورت : : : : سه چيز روح را جال مي دهدسه چيز روح را جال مي دهدسه چيز روح را جال مي دهدسه چيز روح را جال مي دهد
).).).).اص است و انسان از آن لذّت مي برداص است و انسان از آن لذّت مي برداص است و انسان از آن لذّت مي برداص است و انسان از آن لذّت مي بردصورت زيبايي كه داراي نورانيت خصورت زيبايي كه داراي نورانيت خصورت زيبايي كه داراي نورانيت خصورت زيبايي كه داراي نورانيت خ((((زيبا،زيبا،زيبا،زيبا،

پس نبايد به هر چيزي . گوش، چشم ودهان دريچه هاي ورودي جهان بيرون به جهان درون اند    
.اجازة عبور از اين دريچه ها را داد

O.        كه براي آشنا شدن با راههـاي شـادي و     ارتباط داشتن با گنجينه غني ادبيات فارسي؛        ارتباط داشتن با گنجينه غني ادبيات فارسي؛        ارتباط داشتن با گنجينه غني ادبيات فارسي؛        ارتباط داشتن با گنجينه غني ادبيات فارسي؛
.استسعادت انسان داراي اهميت بسزايي 

GP. هنر اصيل نيز عامل خوبي براي كسب شادي ونشاط است داشتن هنر؛  داشتن هنر؛  داشتن هنر؛  داشتن هنر؛.
GG.       عليم (در روايات آمده است كه بعضي از معصومان  گفتن و شنيدن لطيفه هاي سالم؛       گفتن و شنيدن لطيفه هاي سالم؛       گفتن و شنيدن لطيفه هاي سالم؛       گفتن و شنيدن لطيفه هاي سالم؛

. نـه : آيا با هم شوخي و مزاح مي كنيـد؟مي گفتنـد    : از ياران خود مي پرسيدند    ) السالم
. شوخي وقار را كم مي كندكار خوبي نمي كنيد، هر چند: حضرت مي فرمود

تعريف ، فوايد و عوامل شادي 
شادي چيست؟ شادي چيست؟ شادي چيست؟ شادي چيست؟ 

شادي و خوشحالي : روان انسان در مقابل عوامل بيروني و دروني واكنش هاي مختلفي از قبيل 
ايـن  . مـي گوينـد  » هيجـان  «از خود نشان مي دهد كه به آنها    ... ، خشم وتنفر، ترس و اندوه و        
يد آورنده و نيز ديدگاه و انديشه هاي انسان، گاهي مثبـت و گـاهي        هيجانها بسته به عوامل پد    

است كـه بـا واژه هـايي چـون سـرور، نـشاط، وجـد،              » شادي«يكي از اين هيجانها     . منفي هستند 
متأسفانه تعريف جامع وكاملي از آن نشده، ولـي بـا ايـن      . مترادف است .... سرخوشي، مسرت و  

: گفته شده است حال تعريف هاي پراكنده اي براي هيجان 
:هنري موري مي گويد

يكي از غريب ترين نشانه هاي مشخص عصر ما غفلت روان شناسـان از موضـوع شـادي اسـت؛              
يعني همان حالت دروني كه افالطون و ارسطو و تقريباً تمامي متفكران برجـستة گذشـته، آن را       

.بهترين متاعي دانسته اند كه از راه فعاليت قابل حصول است
: يز گفته اندبرخي ن

.شادي احساس مثبتي است كه از حس ارضا و پيروزي به دست مي آيد
: بعضي نير گفته اند 

.شادي عبارت است از مجموع لذت ها، منهاي دردها
شـهيد مطهـري   . برخي ديگر شادي را تركيبي از عاطفه مثبت باال و عاطفه مثبت پايين مي دانند       

: مي گويد
خشي است كـه از علـم واطـالع بـر اينكـه يكـي از هـدفها و آرزوهـا            سرور، حالت خوش و لذت ب     

.انجام يافته يا انجام خواهد يافت، به انسان دست مي دهد
                         شادي آن شادي است كه از جان رويدت 
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ن از هـر مـاللي شـويدت                                                                                  تا درو
                           ورنه آن شادي كه از سيم و زر است 

                                                                                آتشي دان كĤخرش خاكستر است
ضرورت شادي و تفريحات 

نيز تنوع در زيست ،به تفريح مي پـردازد و   انسان بنا به ضرورت طبيعي و براي رفع خستگي و           
اوقات فراغت خودرا با كارهاي مسرت بخش و فرح انگيـز مـي گذرانـد؛ تـا بـصورت مـوقتي، از            
قيد وبندهاي عادي زندگي آزاد گردد وچند ساعتي بدون احـساس مـسئوليت سـرگرم نـشاط و         

.شادماني باشد
باشد، نيازي است كه بـه زنـدگي معنـا مـي     شادي و تفريح اگر منطقي وبه دور از افراط و تفريط          

.دهد و عامل رشد و موفقيت بوده، محركي براي كار و فعاليت بيشتر است
به تعبير ديگر آفرينش جهان هستي و انسان به گونه اي است كه خود به خود شادي ونشاط را           

ي را بـي اثـر   ناكامي، نا اميدي، تـرس و نگرانـ  : براي آدمي فراهم مي آورد و عواطف منفي مانند       
.مي سازد

اگر به طبيعت توجه كنيم، مي بينيم كه مظاهر شادي به تمام و كمال خـود را نـشان مـي دهنـد؛          
بهار با گلهاي رنگارنگ و آبشارهاي زيبا، نواي دلنشين پرنـدگان، بـاران لطيـف، رويـش گياهـان،              

اري ديگـر از  كوههاي سبز سر به فلك كشيده، آسمان صـاف و آبـي، رودخانـه هـاي زيبـا و بـسي             
.پديده هاي جهان براي انسان شادي آور و سرور آفرين است

اسالم كه دين فطرت است و به تمام نيازهاي طبيعي و فطري انسان توجه دارد پيروان خـود را            
به شاديهاي مثبت، سازنده و مفرح دعوت مي كند؛ چرا كه استفاده از امـور مفـرح و شـادي آور         

حدود، براي تجديد نشاط و كاستن از يكنواختي زندگي بسيار مؤثر در موقع مناسب و با رعايت       
.است

:مي فرمايد ) ع(حضرت علي 
ان هذه القلـوب تمـل االبـدان فـابتغوا لهـا طرائـف الحكمـه؛ ؛ ايـن دلهـا هماننـد بـدنها خـسته و              

اي ، در اين حال، نكته هاي زيبا و نشاط انگيز بـر ] و نياز به استراحت دارند[افسرده مي شوند    
.آنها انتخاب كنيد

اهميت شادي و تفريح آنچنان است كه در روايات تأكيد شده بخشي از ساعات شبانه روز بايـد             
.به آن اختصاص يابد

:در روايت ديگري مي فرمايد) ع(امام علي 
فساعه يناجي فيها ربه و ساعه يرم معاشره و ساعه يخلي بين نفسه و بين : للمؤمن ثالث ساعات

:  يحل و يجمل ؛ بر مـؤمن الزم اسـت شـبانه روزش را بـه سـه قـسمت تقـسيم كنـد           لذتها فيما 
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قسمتي را براي راز و نياز با خدا ؛ قسمتي را براي امرار معاش و تأمين زنـدگي و قـسمتي هـم        
.براي بهره برداري از لذتهاي حالل و نيكو

:در روايتي مي فرمايد ) ع(امام رضا 
بخشي را براي عبادت، بخـشي را بـراي كـار وفعاليـت     : م كنيداوقات خود را به چهار بخش تقسي  

براي تأمين زندگي، بخشي را براي معاشرت و مصاحبت بـا بـرادران مـورد اعتمـاد و كـساني كـه           
شما را به عيب هايتان واقف مي سازند و بخشي را به تفريحات و لذايذ خود اختصاص دهيـد و     

. انجام وظايف ديگر خود را تأمين نماييدبا مسرت و نشاط وتفريح و شادي، نيرو وتوان
بـه مـسئله تفـريح اهميـت خاصـي مـي داد و بـه بعـضي از فرزنـدانش                  ) ره(حضرت امام خميني  

سفارش مي كرد كه تفريح داشته باشـند؛ چـرا كـه در صـورت عـدم تفـريح در تحـصيل موفـق                      
س خوانـدن  هنگامي كه مي ديد بعضي از فرزنـدانش در روز تعطيـل مـشغول در   . نخواهند بود 

بايد : ونيز مي فرمود. به جايي نمي رسي ؛ چون بايد هنگام تفريح، تفريح كني: است، مي فرمود 
من در طول : ومكرر مي فرمود  . در ساعت تفريح درس نخوانيد و در ساعت درس تفريح نكنيد          

.زندگي نه يك ساعت تفريح را براي درس گذاشتم و نه يك ساعت درس را براي تفريح
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» ان ناصر نقوي« ....دعا مثل 

بعضي ها خيال مي كنند، دعا مثل دواست كه فقط هنگام بيماري بايد آن را مصرف نمود و طبعاً هر چه كمتر، بهتر، كه البته با اين حساب بايد گفت خوشا 

راستي حرفهاي : يا از او  پرسيدند آنانكه هرگز مريض نشده ويكسره از دنيا رفتند، مثل آن آقايي كه درحادثه سقوط از طبقه باال جان داد، و وقتي در عالم رؤ

اينها درسته؟.... اين آخوندها كه مي گويند در قبر، فشار هست وسؤال وجواب و نكير و منكر و 

! نمقبالً در دنيا هم گفته بودم ، همه اينها دروغه، من به مجرد سقوط، بدون حساب و كتاب و سؤال و جواب و نكير ومنكر، يكسره رفتم جه: جواب داده بود

حاال بعضي تصورشان اين هست كه دعا براي زمان درماندگي و بيچارگي درست شده ومثل دواست و دوا را در حال سالمتي خوردن، خودش نوعي بيماري 

د و برايش است و هر كس دارو مصرف مي كند ، ديگران براي سالمتي ايشان دعا مي كنند چون مي فهمند كه طرف حتماً بيمار است و اال دارو نمي خور

: شعر حافظ مي خوانند كه 

تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد

وجود نازكت آزرده گزند مباد

خالصه، آيا دعا چوب آتل است كه تنها وقت باطل شدن دست و پا بايد مصرف شود؟ 

:د كه خواجه هم مي گفت بله، همينجوره، دردي هست كه فقط بايد با دعا آن را درمان كرد مگر نشنيدي: استاد ما كه مي گفت 

ما شبي دست برآريم و دعايي بكنيم

غم هجران تو را چاره زجايي بكنيم

دل بيمار، شد از دست، رفيقان مددي

تا طبيبش به سر آريم و دوايي بكنيم

....وان پريشي و و هزار البته نه آن دردي كه من و تو خيال مي كنيم همچون سرطاني، ايدزي، وبايي، هپاتيتي يا اسكيزوفرني و ر

: بلكه درد آدم شدن، بيماري انسانيت، دردفراق يار، درد بي قراري ، همان دردي است كه اگر كسي ندارد به قول عطار بايد قرض بگيرد 

ساقيا خون جگر در جام كن

گر نداري درد از ما وام كن

: جش آتش استمرده و دردش و هر كس چنين دردي نداشته باشد عال: نشنيديد كه مي گويند 

مرد را دردي اگر باشد خوش است

درد بي دردي عالجش آتش است

چرا همه مي خواهند مثل حافظ شوند اما نمي شوند چون يك درد قيمتي در دلش بود كه مي . چون اين درد خيلي قيمت دارد و بر خالف ساير دردهاست

: گفت 

درد عشقي كشيده ام كه مپرس

:و باز هم مي گفت 

شق مسيحا دم است و مشفق ليكطبيب ع

چو درد در تو نبيند كه را دوا بكند

چقدر زيباست آن لحظه هايي كه استاد، در كالس، اسم تك تك دانشجوها را مي خواند و آنها يك يك دست بلند مي كنند و نشان مي دهند كه هستند و 

:كه مي فرمايد مگر در كتاب كريم نخوانده ايد . هشيار، چون دقيقاً كاري است خدايي 

)24/انفال ( پاسخشان را بدهيد ) دست بلند كنيد(اي مؤمنين وقتي خدا و پيامبرش، شما را مي خوانند، 

.و بدا به حال دانشجويي كه استاد ، اسمش را بخواند و او جواب ندهد و بدتر آنكه اسمش را به فراموشي يا به عمد اصالً نخواند


