ســــــــراج
نشریه جامعه مومن و انقالبی
•شبهـــات•
اجرای سند  2030چه اشکالی
دارد؟
پاسخ:
•اگــر کســی هیــچ یــک از مفــاد ایــن
ســند را نخوانــده باشــد و بپرســد:
«اجرایــش چــه اشــکالی دارد؟»،
دچــار خطــا شــده و بایــد بدانــد کــه
اســیر امــواج جریانســازیها شــده
اســت.
•«فرهنــگ» هــر ملتــی کــه مبتنــی
بــر اعتقــادات ،باورهــا ،آداب ،ســنن،
رســوم و اخــاق آن ملــت میباشــد،
زیرســاخت تمامــی جهتگیریهــا،
قوانیــن و عملکردهــای آن ملــت
میباشــد و ســاختار اولیــهی ایــن
فرهنــگ نیــز در نظــام آموزشــی یــک
کشــور شــکل میگیــرد؛ بنابرایــن
نظــام ســلطه ،از بیــرون میتوانــد
بــر نظامهــای آموزشــی ،فرهنگــی،
تبلیغاتــی و  ،...تأثیرگــذار باشــد ،امــا
نمیتوانــد قوانیــن و چارچوبهــای
مطلــوب خــود را در درون تحمیــل
کنــد ،لــذا بــا تنظیــم انــواع و اقســام
ســندهای مطلــوب خــود ،دولتهــا
را مجبــور بــه اطاعــت از آنهــا
مینمایــد!
•طبــق ســند  ،2030مستشــاران
خارجــی ،حــق دارنــد و بایــد بــه
«آمــوزش و پــرورش جمهــوری
اســامی ایــران ،نظــارت کننــد»!
درســت مثــل نظــارت بــر
پیشــرفتهای علمــی ،نظــارت
بــر صنایــع هســتهای ،نظــارت بــر
صنایــع نظامــی ،نظــارت بــر سیســتم
بانکــی و پولــی  ...و حــاال نظــارت بــر
آمــوزش و پــرورش!
•برخــی مــردم را فریــب میدهنــد
و میگوینــد« :چــه اشــکالی دارد،
ایــن یــک تعامــل بینالمللــی بــا
کشــورهای پیشــرفته اســت و در
ضمــن الــزام آور نیــز نمیباشــد»،
امــا دورغ میگوینــد! اوالً تعامــل
وقتــی اطــاق دارد کــه دو طرفــه
باشــد و ثانیــاً نظــارت مستشــاران،
ســیر و ســفر تفریحــی ،یــا دیــدن
فیلــم ســینمایی نیســت ،بلکــه جهــت
کنتــرل اســت و اگــر تخلفــی شــود
نیــز مجــازات دارد!
ش علــوم
•طبــق ایــن ســند؛ آمــوز 
دینــی ،و تربیــت دینــی ،خــاف
حقــوق بشــر قلمــداد شــده اســت!
•در ایــن فرهنــگ نئولیبرالــی و
ضــد ارزشهــا ،همخوابــی اعضــای
خانــواده بــا یــک دیگــر نیــز منعــی
نــدارد ،چــرا کــه در آن جوامــع ،از
ســویی کــودکان (نوجوانــان) را بــه
بهانــهی آمــوزش تحریــک میکننــد
و از ســویی دیگــر ورود افــراد زیــر
 18ســال را بــه مراکــز فحشــا و ...
ممنــوع میکننــد ،پــس بــه ســراغ
اعضــای خانــواده میرونــد! و آنهــا
نیــز همیــن را میخواهنــد.
•منبع:سامانه پاسخگویی به شبهات
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فقر را باید ریشه کن کرد.

 ...بــرای ایــن اســت کــه همــه خــود را بــرای مبارزه
بــا فقــر و مجاهــدت در راه ســتردن غبــار محرومیت
از چهــره محرومــان و مســتضعفان ّ
موظــف بداننــد.
ایــن مبــارزه ،یــک وظیفــه همگانــی اســت .در آیات
قــرآن میخوانیــم« :أرایــت الّــذی یکـ ّ
بالدیــن.
ـذب ّ
ـدع الیتیــم .و الیحـ ّ
ـض علــی طعام
فذلــک الّــذی یـ ّ
هزینههای سازش ،فرصتهای
چالش

عقالنیــت را در ایــن میداننــد و
بعضــی
ّ
میگوینــد کــه «چالــش بــا قدرتهــا هزینــه
دارد» [-البتّــه] اشــتباه میکننــد -بلــه،
چالــش هزینــه دارد ،ا ّمــا ســازش هــم
هزینــه دارد ... .چالــش اگــر عقالئــی باشــد،
چالــش اگــر منطبــق بــا منطــق باشــد،
اگــر بــا اعتمادبهنفــس باشــد ،هزینــهاش
بمراتــب کمتــر از هزین ـهی ســازش اســت.
از دیربــاز در روابــط بینالملــل نظریــات
متعــددی بــرای شــناخت نحــوهی رفتــار
بازیگــران دولتــی ارائــه شــده اســت ،از
نظریــات واقعگرایانــه گرفتــه تــا نظریــات
ســازهانگارانه .نظریــات تصمیمگیــری در
سیاســتخارجی و روابــط بینالملــل کــه
بــر «انتخــاب عقالنــی» تأکیــد میکننــد،
مســائل مربــوط بــه «هزینــه -فایــده»
را در حــوزهی سیاســتخارجی مــورد
توجــه قــرار میدهنــد .نظریــهی انتخــاب
عقالنــی کــه بــه دنبــال افزایــش کارایــی
و بــه حداکثــر رســاندن مطلوبیــت بــرای
یــک بازیگــر اســت ،بــر اســاس محاســبهی
هزینــه -فایــده تنظیــم شــده اســت و
بهعبارتــی فــرد را در سیســتم ارزیابــی
«از دســت دادههــا» در مقابــل «بهدســت
آوردههــا» ،یــا بــه زبــان ســادهتر« ،دادههــا»
در برابــر «ســتاندهها» قــرار میدهــد.
:۱تمــام بازیگران در عرصـهی بینالمللی در
ایــن نظــام تصمیمگیــری قــرار میگیرنــد.
 :۲بســیاری از کشــورها ایــن رهیافــت را در
سیاســت خارجــی خــود پــی میگیرنــد
و بــر اســاس آن نگاهشــان بــه مــراودات
بینالمللــی و توافقنامههــای بینالمللــی

تکذیــب دیــن
المســکین» .یکــی از نشــانههای
ِ
ایــن اســت کــه انســان در مقابــل فقــر فقیــران و
محرومــان بیتفــاوت باشــد و احســاس مســؤولیت
نکنــد».

منطق جمهوری اسالمی در منافع ملی
بــا ایــن حــال ،منطــق جمهــوری اســامی
در روابــط بینالملــل و سیاســتخارجی،
واقعگرایــی موجــود نیســت چراکــه ایــن
منطــق بــا گفتمــان انقــاب اســامی
متفــاوت اســت .بــرای مثــال در نظــام
اســامی بــه دســت آوردن منافــع مــادی،
بــه معنــای نادیــده گرفتــن ســایر منافــع
ملــی غیرمــادی نیســت .چــه بســا در
جمهــوری اســامی در بســیاری از مواقــع
موضوعــی چــون «عــزت و اســتقالل
ملــی» مهمتــر از منافــع زودگــذر مــادی
باشــد .ایــن موضــوع البتــه در ســالهای
اخیــر ،بهعنــوان یکــی از بحثهــای
مهــم در عرصــهی بینالملــل تبدیــل
شــده اســت .بــرای مثــال ،نظریهپردازانــی
چــون «ریچــارد نــد لیبــو» ،در «نظری ـهی
فرهنگــی روابــط بینالملــل» ،ایــن
موضــوع را تئوریــزه کردهانــد کــه انگیــزهی
بازیگــران در روابــط بینالملــل صرفــا
منفعتجویــی و امنیتجویــی نیســت.
منطــق جمهــوری اســامی در سیاســت
خارجی،نــه واقعگرایــی ،کــه «واقعبینــی»
اســت .واقعبینــی یعنی«شــناختن درســت
و همهجانبــهی واقعیــات و تــاش بــرای
انطبــاق آنهــا بــه ســوی آرمانهــا».
مطابــق ایــن تعریــف ،اوال واقعیــات صرفــا
«منافــع مــادی» نیســتند و عناصــری از
جملــه «عــزت»« ،امنیــت»« ،اســتقالل» و...
کــه در حقیقــت عناصــر ســازندهی هویــت
ملــی اســت را نیــز در بــر میگیرنــد .ثانیــا
آرمانهــادر حیطـهی «امــر چالــش برانگیــز
نیــز تعریــف میشــوند ».بهعنــوان نمونــه
مســئلهی فلســطین جــزو آرمانهــای
تعطیلناپذیــر و البتــه چالشــی ایــران
اســت امــا بــا توجــه بــه دو اصــل مذکــور،
رویکــرد جمهــوری اســامی مغایــر بــا
منافــع ملــی کشــور نیســت .بــه ســخن
دیگــر ،هرچنــد دفــاع ایــران در موضــوع
فلســطین« ،علیالظاهــر» ممکــن اســت
چالشهایــی بــرای منافــع ملــی ایــران
داشــته باشــد ،امــا هزینههــای ســازش

در ایــن تحقیــق ،ضمــن اشــاره بــه شــاخص هــا و روش هــای خشــونت گرایــان
اســامی ،ســعی شــده اســت ،بــه ایــن پرســش کــه عملیــات استشــهادی بــا
کــدام معرفــت و بــا کدامیــن فرجــام خواهــی صــورت مــی گیــرد ،پاســخ داده
شــود .ســپس بــه بررســی ریشــه هــای خشــونت گرایــی در جهــان اســام و
منونــه هــای خشــونت گرایــی و رادیکالیــزم و در مقابــل رفتارهــای اتحــاد
گرایانــه مــی پردازیــم.
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•دفتر حفظ و نشر اثار حضرت آیت اهلل خامنه ای گزیده بیانات

نیــز بــر همیــن اســاس شــکل میگیــرد،
لــذا «رفتــار بازیگــران از عقالنیــت خاصــی
ناشــی میشــود کــه هدفــش تأمیــن
منافــع ملــی بــر حســب قــدرت اســت».

معرفی کتاب:مجله پگاه حوزه•  18فروردین 1386
•شماره •204جهان اسالم و رادیکالیزم افراطی
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•دریغ است ایران که ویران شود•

المللی
حضرت آیتاهلل خامنهای« :به چه مناسبت یک مجموعهی بهاصطالح بین
ِ
تحت نفوذ قدرتهای بزرگ ،این حق را داشته باشد که برای کشورهای مختلف
معین کند که شما باید
با ّ
تمدنها و سوابق تاریخی و فرهنگی گوناگون ،تکلیف ّ
اینجوری عمل کنید؟ اصل کار ،غلط است1396/02/17 ».

ایــران در موضــوع فلســطین بهمراتــب
بیشــتر از هزینههــای بــه چالــش کشــیدن
اشــغالگری قــدس اســت .از ســویی دیگــر،
خــود ایــن چالــش ،فرصتهــای عدیــدهای
بــرای کشــور بــه وجــود آورده اســت کــه
یکــی از آنهــا ،افزایــش «عمــق راهبــردی»
ایــران در قلــب ملتهــای مســلمان و
آزادیخــواه جهــان اســت.
در مثالــی دیگــر ،میتــوان بــه تحــوالت
منطقــه و حضــور ایــران در ســوریه و لبنــان
اشــاره کــرد .حضــوری کــه موجــب دســت
برتــر ایــران در منطقــه و جهان شــده اســت
بهطوریکــه اندیشــکده صهیونیســتی
«بگیــن -ســادات» در گزارشــی مینویســد:
«ایــن عرصــه موقعیــت مبهمــی را بــرای
برنــدگان و بازنــدگان ایجــاد میکنــد
امــا ایــن ایــران اســت کــه دســت بــاال را
در امــور ســوریه دارد زیــرا اســد هنــوز در
قــدرت اســت و ایــن بــدان مفهــوم اســت
کــه ایــران از نفــوذ خــود در دمشــق اســتفاد
کــرده اســت .دمشــق نیــز کمــاکان محــور
اصلــی بــه ســوی بیــروت اســت ،مکانیکــه
حــزباهلل لبنــان ،عامــل نبردهــای نیابتــی
ایــران حضــور مؤثــر قدرتمنــدی دارد ».بــا
ایــن حــال امــا عــدهای معتقــد بودنــد کــه
ایــران نبایــد در ســوریه ایفــای نقــش کنــد
و بحــران ســوریه نیــز راهحــل سیاســی
دارد نــه نظامــی .رهبــر انقــاب امــا از
همــان ابتــدا اگرچــه تأکیــد داشــتند
کــه میبایســت خواســت مــردم و آنچــه
نتیجــهی انتخابــات و رأی مــردم ســوریه
اســت مبنــای اقدامــات قــرار بگیــرد امــا
بــا توجــه بــه حمایتهــای مالــی و نظامــی
آمریــکا و عمــال منطق ـهای او از گروههــای
تروریســتی در ســوریه ،معتقــد بودنــد کــه
اگــر ایــران در ســوریه و عــراق بــا تروریســم
مقابلــه نکنــد ،بایــد در خیابانهــای تهــران
و اصفهــان بــا آن مقابلــه کنــد .ایــن روزهــا
کــه حادثــهی تروریســتی تهــران منجــر
بــه شــهادت و زخمــی شــدن عــدهای از
هموطنــان عزیزمــان شــد ،بهتــر از گذشــته
میتــوان فهمیــد کــه هزینــهی چالــش
ســوریه ،بــه مراتــب کمتــر از هزینــهی
ســازش اســت .چــه آنکــه تروریســم همیــن
بیــخ گــوش ماســت.
•منبع:شبکه تحلیلی نخبگان

نتیجه:بــا عنایــت بــه اینکــه موضــوع اصلــی ،خشــونت گرایانــی بــود کــه
حقیقــت را انحصــاری پنداشــته و از ایــن زاویــه خــود را مکلــف دانســته
انــد ،ب ـرای اثبــات ایــده نابخردانــه خــود ،همــه مخالفــان خــود را از طریــق
فرهنــگ تقابلــی حــذف کننــد ،شــاید در فرصتــی مغتنــم ،چــاره ای اندیشــه
شــود و جهــان اســام از رش کژاندیشــان خالصــی و رهایــی یابــد .گذشــت کــه
اســتناد بــه عملیــات استشــهادی زمانــی معنــا مــی یابــد کــه عملــی آگاهانــه
و از رس معرفــت خواهــی باشــد؛ و گرنــه تعصــب کورکورانــه و پــی جویــی
فعالیــت هــای کینــه توزانــه و نفــرت انگیــز ،بــه جــز تبعیــت از هــوای نفــس
و پیــروی از امیــال ،هیــچ ارمغانــی ب ـرای انســانیت نخواهــد داشــت...

فقر را باید ریشهکن کرد
«کاد الفقــر ان یکــون کفــرا .جامع ـهاى کــه در آن فقــر
باشــد ،بیــکارى باشــد ،مشــکالت معیشــتى غیــر قابــل
حــل وجــود داشــته باشــد ،اختــاف طبقاتــى باشــد،
تبعیــض باشــد ،شــکاف طبقاتــى باشــد ،حالــت آرامــش
ایمانــى پیدا نمیکند .فقر ،انســانها را به فســاد میکشــاند،
بــه کفــر میکشــاند؛ فقــر را بایــد ریشــهکن کــرد».
یکــی از مهمتریــن مســائل در جامعـهی اســامی «رفــع
فقــر» و «رســیدگی بــه فقــرا و نیازمنــدان» اســت« :هــر
کاری در کشــور صــورت میگیــرد ،بایــد بــا هــدف رفــع
فقــر و محرومیــت و ایجــاد رونــق در زندگــی عمــوم
مــردم  -نــه بخشــی از مــردم و قشــرهای خــاص -
باشــد .در چنیــن فضایــی اســت کــه مــردم میتواننــد
بــه اهــداف واالی نظــام اســامی  -یعنــی معنویــت و
تکامــل روحــی و تعالــی اخالقــی  -دســت پیــدا کننــد».
تکذیب دین
یکی از نشانههای
ِ
امــا «عــاج فقــر در جامعــه» فقــط یــک وظیفــهی

حکومتــی نیســت .مــردم نیــز در ایــن موضــوع نقشــی
مهــم بــر عهــده دارنــد« :عــاج فقــر بــه شــکل اصولــی
در هــر جامعــهای ،از راه اســتقرار عدالــت اجتماعــی و
نظــام عادالنــه در محیــط جامعــه اســت ...ایــن یــک
وظیفــه دولتــی و حکومتــی اســت؛ امــا مــردم هــم بــه
نوبــه خــود وظیفــه ســنگینی بــر دوش دارنــد .اجــرای
ـدت
ـدت و میانمـ ّ
برنامههــای اجتماعــی فقــط در بلندمـ ّ
و بتدریــج امکانپذیــر اســت؛ امــا نمیشــود منتظــر مانــد
تــا برنامههــای اجتماعــی بــه ثمــر برســد و شــاهد
محرومیــت محرومــان و فقــر گرســنگان در جامعــه بــود.
ایــن وظیفــه خــو ِد مــردم و همــه کســانی اســت کــه
ـد ».بنابــر ایــن مبــارزه
میتواننــد در ایــن راه تــاش کننـ 
بــا فقــر یــک «مبــارزهی همگانــی» اســت«« :الّلهــم
کل فقیــر .الّلهــم اشــبع ّ
اغــن ّ
کل جائــع .الّلهــم اکــس
ّ
کل عریــان» .ایــن دعــا فقــط بــرای خوانــدن نیســت؛

در این شماره میخوانید:
فقر را باید ریشه کن کرد 1
متدن اسالمی
سهم دانشگاه در متدن اسالمی 2
اسالمی شدن دانشگاه ها 2
شهید حامدکوچک زاده 3
هزینه های سازش
فرصت های چالش 4

•ادامه در صفحه 4

کتابهــای مربــوط بــه تاریــخ عقائــد ،پیرامــون آن کمتــر
معرفی کتاب:علل پیدایش مذاهب در اسالم
فرهنگ عقاید و مذاهب اسالمی ،ج  , 1سبحانی ،جعفر گفتگــو شــده و حــق آن ادا نشــده اســت .از آنجــا کــه
اگــر مســلمانان در زمــان پیامبــر گرامــی صلــی تاریــخ نــگاری در میــان مســلمانان بــه صــورت نقلــی
اهلل علیــه و آلــه و ســلم از وحــدت خاصــی برخــوردار بــود ،کمتــر بــه تحلیــل تاریــخ مــی پرداختنــد .نتیجــه،
بودنــد ،و عظمــت مقــام رســالت و مرجعیــت مســلم فلســفه ایــن همــه اختــاف ،بعــد از رســول خــدا در بیــن
او بــرای پیروانــش ،مانــع از بــروز دوگانگــی بــود ،امــت اســامی روشــن نشــد.پس از درگذشــت پیامبــر
ولــی پــس از درگذشــت او ،شــکاف عجیبــی در (ص) ،بــرای گروهــی از مســلمانان ،مســائل کالمــی،
میــان آنــان پدیــد آمــد ،و آن وحــدت و ایثــار ،مطــرح نبــود و آنــان ،جــز بــه جهــاد و نشــر اســام در
جــای خــود را بــه جــدال و نــزاع کالمــی ،و احیانــا جهــان ،بــه چیــزی نمــی اندیشــیدند ،و در مســائل
بــه نبردهــای خونیــن ،آنهــم بــر ســر عقائــد ،داد .مربــوط بــه توحیــد و شــناخت صفــات خــدا و ماننــد آن،
مهمتریــن مســاله در ایــن مــورد ،بررســی علــل پیدایــش از آنچــه از کتــاب و ســنت فــرا گرفتــه بودنــد ،پــا فراتــر
اختالفهــا و پــی ریــزی مذاهــب اســت کــه در نمــی نهادنــد .زیــرا آنــان اســام را بــا دو امتیــاز شــناخته

بودند:1:عقائــدی واضــح و روشــن:2،تکالیفی ســهل
و وظایفــی آسان.اســام ،بــا ایــن دو امتیــاز ،در شــبه
جزیــره و ســپس در ســایر نقــاط ،اســامی گســترش
یافــت .اگــر مشــکلی پیــش مــی آمــد بــه کتــاب خــدا
و ســنت پیامبــر (ص) مراجعــه مــی کردنــد .شــیعیان
نیــز کــه ســخن عتــرت را قریــن قــرآن مــی دانســتند،
مشــکالت فکــری را بــا آنــان در میــان مــی گذاشــتند.
بــرای ایــن گــروه وارســته و عاشــق جهــاد و ایثــار ،و
پیــرو عتــرت ،آیــات زیــر ،در زمینــه هــای گوناگــون،
الهــام بخــش و عقیــده ســاز بــود...

ســــــراج
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•تا دشمن هست

یــاد ایـــام...

•شبهـــات•
پــول
روی
تاجیکســتان
جدیــدش عکــس فردوســی
ابــن ســینا روگذاشــته ،آلمــان
رو پســت مرکزیــش عکــس
داریــوش گذاشــته ،امریــکاه
تودادگاههایــش عکــس کــوروش
زده  ،...ایــران روی پولــش عکــس
عربــی کعبــه و قــدس گذاشــته ،در
ورزشــگاه عکــس قهرمانــان عربــی
را گذاشــته ،ســر دادگاه جملــه
عربــی نوشــته و...
پاسخ•:دانشــکده حقــوق هــاروارد،
آیــه  135از ســوره النســاء را یکــی از
بزرگتریــن و بهتریــن عبــارات بــرای
تاریــخ عدالــت درجهــان برشــمرده و
ترجمــه آن را بــر ســر در ورودی ایــن
دانشــکده نصــب کــرده اســت .
•در سراســر اروپــا و امریــکا ،از
کلیســاها گرفتــه تــا دانشــگاهها،
موزههــا ،دیوارهــا و حتــی آرشــیتکتی
ســاختمانها  ...و حتــی انگشــتر و
گردنبنــد مــردم ،نمــاد صلیــب بــه
چشــم میخــورد کــه پیامبــرش یــک
عــرب فلســطینی بــود.
•در بســیاری از مراکــز علمــی و
پژوهشــی مــا ،بــه ویــژه در علــوم
انســانی (حقــوق ،فلســفه ،روانشناســی،
جامعــه شناســی و  ،)...نظریــات
غربیهــا [کــه غالبــاً ضــد عقــل و
متضــاد بــا اســام هســتند ،طــرح و
تدریــس میشــود ،کتابهایشــان
ترجمــه و منتشــر میگــردد حــاال
اگــر بگوییــم کــه ایــن دروس را
حــذف کنیــم و مباحــث فارابــی یــا
میرفندرســکی را تدریــس کنیــم ،چــه
خواهنــد گفــت؟
•آیــا مــردم امریــکا ،اروپــا و
تاجیکســتان نیــز معتــرض هســتند
کــه چــرا عکــس ،اســم و شــعارهای
فارســی و عربــی را اســتفاده میکنیــد،
فقــط مخصــوص ضــد تبلیــغ علیــه
اســام و آن هــم در ایــران اســت.
•«حافــظ» حافــظ قــرآن کریــم،
حکیــم و شــاعر و عــارف مســلمانی
بود،غزلهایــی کــه چــون سراســر
بــر گرفتــه از معــارف اســامی بــود ،از
غنــای خــاص معنــوی برخــوردار شــد
و آوازهاش در سرتاســر جهــان پیچیــد،
تــا آنجــا کــه شــاعر شــهیر آلمانــی
«گوتــه» ،بــرای فراگیــری زبــان
فارســی و فهــم بیشــتر اشــعار حافــظ
بــه ایــران ســفر کــرد علــم طــب و
حکمــت بــو علــی ســینا کــه نابغــهای
بیبدلیــل ،مســلمان و ایرانــی بــود،
هنــوز هــم تدریــس میشــود.
•اگــر آیــات قــرآن کریــم ،یــا مکــه و
بیــت المقــدس کــه قبلــه هســتند و
یــا نــام مبــارک حضــرت علــی علیــه
الســام ،عربــی محســوب گردنــد و
نــه دینــی و اعتقــادی ،تــازه مــا بــا
امریکاییهــا ،آلمانیهــا ،تاجیکهــا
و  ،...برابــر میشــویم ،چــرا کــه
همگــی از اِلمانهــای غیــر ملــی و
ناســیونالی خــود اســتفاده کردهایــم.
•منبع:سامانه پاسخگویی به شبهات

نشریه تبلیغی-تبیینی جامعه مومن و انقالبی
ما روز و شب

•شبهـــات•

در میدانیم

ما سیالبیم

ما دریاییم .ما طوفانیم

تحلیل :تمدن اسالمی
سهم دانشگاه در تمدن اسالمی
وظیفــه دانشــگاه چیســت؟ اگــر
بخواهیــم مفاهیمــی کــه از دیــن
اســتخراج مــی شــوند ،جامــه عمــل بــه
تــن کننــد و رنــگ عینیــت بــه خــود
بگیرنــد و تحقــق بپذیرینــد ،بایــد از
کانــال علــم بگذرنــد و ســامان دادن
ایــن فراینــد بــر عهــده دانشــگاه اســت.
دانشــگاه در ایــن مســیر دو وظیفــه
دارد :یکــی تولیــد علــم و دیگــری ،ارائه
برنامــه .دانشــگاه بایــد همــراه تولیــد
علــوم دیگــر ،علــم برنامــه ریــزی نیــز
تولیــد و توزیــع کنــد .البتــه طبعــا
جــای مصرفــش در حکومــت و جامعــه
اســت .اینکــه مــا بــا چــه عواملــی در
دانشــگاه روبــه رو هســتیم کــه مانــع
تحقــق تمــدن اســامی اســت ،بحــث
مفصلــی را مــی طلبــد .خالصــه ایــن
کــه دانشــگاه بایــد بتوانــد روش و
متدلــوژی تاســیس کنــد و بــر اســاس
آن ،مفاهیــم دینــی و ارزشــی را بــه
میــدان کاربــرد بیــاورد .علمــی کــه
محصــول ایــن دانشــگاه اســت ،بایــد
راهکارهــای تحقــق مفاهیــم دینــی
و ارزشــی را ارائــه کنــد .اگــر احــکام
عمــل ،کــه محصــول حــوزه علمیــه
اســت ،بخواهــد در جامعــه تحقــق پیــدا
بکنــد ،نیــاز بــه راهکارهــای علمــی
دارد .ایــن کــه مــی گوییــم علــم بایــد
بــا مفاهیــم ارزشــی و احــکام عمــل
ارتبــاط بیابــد ،بــه ایــن معنــا نیســت
کــه دانشــگاه فقــط علــم اخــاق تولیــد
بکنــد و علــوم تجربــی و پایــه را کنــار
بگــذارد و بــه ایــن معنــا نیســت کــه
بگوییــم فقــط علــم اخــاق بایــد بــا
مفاهیــم ارزشــی ارتبــاط داشــته باشــد.
نــه؛ بلکــه مــا مــی خواهیــم مجموعــه
ای را ارائــه بدهیــم کــه هــم روان
شناســی دارد ،هــم جامعــه شناســی

دارد و هــم علــوم پایــه .شــما نمــی
توانیــد جامعــه را چنــد قســمت کنیــد
و بگوییــد ایــن قســمتش مربــوط بــه
علــوم انســانی اســت و ایــن قســمتش
مربــوط بــه صنعــت و پایــه .زیــرا در
همــان قســمتی کــه علــوم انســانی
جریــان پیــدا مــی کنــد ،علــوم ریاضــی
هــم دخیــل اســت و مــی آیــد و حــرف
مــی زنــد و کار مــی کنــد و بســتر مــی
ســازد .جامعــه ماننــد پیکــر انســان
اســت کــه همــه اجزائــش باهــم ارتبــاط
دارنــد .همــه ابعــادش بــا هــم مرتبــط
انــد.

معنای اسالمی شدن دانشگاه
پــس وظیفــه اصلــی دانشــگاه  -که
بــرای اهــداف مــا بســیار مهــم و حیاتــی
اســت  -تولیــد گــزاره هــای علمــی
مبتنــی بــر مفاهیــم دینــی ســت در
حقیقــت ،تحقــق دســتورالعمل هایــی
کــه از دیــن اســتخراج مــی شــوند،
بــر گــردن دانشــگاه اســت .بایــد ایــن
مفاهیــم را تبدیــل بــه گــزاره هــای
علمــی بکنــد .انقــاب فرهنگــی یعنــی
چــه؟ معنــای اســامی شــدن دانشــگاه
هــا چیســت؟ در ابتــدا ،تلقــی عــده ای
ایــن بــود کــه بایــد یــک بحــث کالم،
فلســفه یــا اخــاق را از حــوزه بگیریــم
و یــک بحــث فقــه هــم بــه آن اضافــه
کنیــم و در کالس هــای دانشــگاه
درس بدهیــم .در کنــار ایــن هــم،
بحــث هــای اقتصــاد ســاموئل کینــز و
اقتصــاد ســرمایه داری تدریــس کنیــم.
ایــن علــم اســت و آن هــم علــم اســت.
ایــن علــم کالم اســت و آن علــم اقتصاد.
یــا در کنــارش بحــث هــای جامعــه
شناســی امیــل دورکیــم را تدریــس
کنیــم یــا روان شناســی فروید؛یعنــی
ایــن علــم هــا رابطــه ای بــا هــم ندارنــد.
بــه عبارتــی ،چــون اقتصــاد رابطــه ای

•نهج البالغه•

•حكمت 172نادانى ها و دشمنى ها (اخالقى ،علمى)
و درود خــدا بــر او  ،فرمــود  :مــردم دشــمن چيزهايــى هســتند
كــه نمــى دانند.
•حكمت 333روانشناسى مؤمن(علمى ،اجتماعى)
و درود خــدا بــر او  ،فرمــود( :در توصيــف مؤمــن فرمــود)
شــادى مؤمــن در چهــرة او  ،و انــدوه وى در دلــش پنهــان اســت،
ســينه اش از هــر چيــزى فــراخ تــر  ،و نفــس او از هــر چيــزى

بــا اخــاق و فقــه نــدارد ،بایــد هــم
اقتصــاد درس بدهیــم و هــم اخــاق و
فقــه ،و چنیــن نیســت کــه اینهــا یــک
سیســتم بــزرگ را درســت کننــد،
یــک مجموعــه را ســامان بدهنــد.
یــک تلقــی از اســامی شــدن دانشــگاه
ایــن بــود .برداشــت هــای دیگــری
هــم بــود .عــده ای فکــر مــی کردنــد
کــه اســامی شــدن دانشــگاه یعنــی
اســاتید چــپ و راســت یــا التقاطــی
را پاکســازی و اخــراج کننــد .عــده
ای دیگــر برداشتشــان ایــن بــود کــه
محیــط دانشــگاه از نظــر ظاهــری بایــد
اســامی شــود؛ یعنــی فســاد اخالقــی
در دانشــگاه نباشــد .ارتبــاط دخترهــا
و پســرها و اســاتید ،نامشــروع نباشــد.
اینهــا مــی خواســتند از نظــر فقهــی و
اخالقــی ،روابــط حاکــم بــر دانشــگاه را
اصــاح کننــد .تلقــی آنهــا از اســامی
شــدن دانشــگاه ایــن بــود .بســیجیان
عزیــز مــا در دانشــگاه بــا ایــن انگیــزه
وارد میــدان شــدند و فعالیــت هــای
خــود را آغــاز کردنــد تــا بتواننــد
اســام را در دانشــگاه حاکــم کننــد.
امــا مــی دیدیــم کــه بــاز هــم مقــام
معظــم رهبــری و ســایر اندیشــمندان
تاییــد مــی کردنــد کــه دانشــگاه بایــد
اســامی شــود .منظورشــان چــه بــود؟
همیــن بــود کــه بنــده عــرض کــردم؛
یعنــی میــان مفاهیــم برخاســته از
دیــن و علــم رابطــه برقــرار شــود
و بــرای حرکــت بــه ســوی تمــدن
اســامی برنامــه ریخــت.

•منبــع :درآمــدی بــر آزاداندیشــی و
نظریــه پــردازی در علــوم دینی-پایــگاه اطــاع
رســانی حــوزه

خوارتــر اســت .برتــرى جويــى را زشــت  ،و ريــاكارى را دشــمن
مــى شــمارد ،انــدوه او طوالنــى  ،و همــت او بلنــد اســت ،ســكوتش
فــراوان  ،و وقــت او بــا كار گرفتــه اســت ،شــكر گــزار و شــكيبا و
ژرف انديــش اســت .از كســى در خواســت نــدارد و نــرم خــو و
فروتــن اســت ،نفــس او از ســنگ خــارا ســخت تــر امــا در دينــدارى
از بنــده خوارتــر اســت.
•منبع:مرکز جامعه فرهنگی مذهبی شهید آوینی

متن ویژه شهید حامد
کوچک زاده
تاریخ تولد1361/06/28:
محل تولد :رشت
تاریخ شهادت1394/11/12 :
محل شهادت :نبل و الزهرا ،سوریه
محل دفن :رشت
وضعیت تأهل :متأهل
تعداد فرزندان۳ :

وصیت نامه

بسم رب الشهدا و الصدیقین
...
نگذاریــد داســتان اندلــوس
دوبــاره تکــرار گردد.هــان ای
دوســتان! ای ســینهزنهای حــرت
اربــاب بــر حــذر باشــید کــه بعــد
گذشــت ســه دهــه از انقــاب ،هنــوز
جنــگ بــه پایــان نرســیده اســت،
بــاور کنیــد ،بــاور کنیــد کــه جنــگ
هســت و جنــگ امــروز بســی ســخت
و دشــوارتر از دفــاع هشتســاله

میباشد.دشــمن بــا متــام قــوا از
زمیــن و آســان در حــال حملــه بــه
مرزهــای اعتقــادی و ایامنــی ماســت؛
حرکتــی کنید.امــروز دشــمن در
خصوصیتریــن لحظــات مــا و بــه
خصوصیتریــن مکانهــای مــا نفــوذ
کــرده و بنیــان خانــواده کــه یکــی
از ارکان مهــم جامعــه میباشــد را
ازهمپاشــیده و چگونــه اســت کــه مــا
نســبت بــه ایــن مســائل بیتفاوتیــم.
واللــه قســم کــه اگــر هرکــدام از مــا
بــه اینجــا (بیتفاوتــی) برســد ،یعنــی

اینکــه دشــمن تیــر خــاص بــه مــا زده
اســت.بیتفاوتی یعنــی هــر کــس
بــه فکــر خــور و خــواب و خشــم و
شــهوت باشــد و ال غیــر بیتفاوتــی
یعنــی اینکــه نائــب بــه حــق
آقــام صاحبالزمــان (عــج) ،امــام
خامنــهای عزیــز ،هــر بــار نســبت
بــه ایــن مســائل تذکــر میدهــد و
مــا فقــط و فقــط میشــنویم ،امــا
هیــچ اقدامــی منیکنیــم .بیتفاوتــی
یعنــی ســکوت در مقابــل قتلعــام
و غــارت مســلامنان ،یعنــی ســکوت

در مقابــل از بیــن بــردن اســام
دوســتان اجــازه ندهیــد ایــن
مســائل در جامعــه عــادی شــود.یقین
بداریــد دشــمنان قســمخورده مــا
درصــدد عادیســازی و از بیــن بــردن
آرمانهــای شــیعه میباشــند .هامنــا
کــه آرمــان مــا ،تحقــق بخشــیدن بــه
عدالــت در کــره زمیــن و ســتاندن
حــق مظلومــان و ســتمدیدگان عــامل
میباشــد.حقیر هــم بــه جهــت
پاســداری از اســام نــاب محمــدی و
پایــداری پرچــم مقــدس اســامی و
مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی ،نابــودی
ظلــم و ســتم و نابــودی اســام
آمریکایــی کــه بــا ظهــور گروههــای
تکفیــری خــود را نشــان داده اســت،
مــیروم.
باشد که اسالم عزیز رسبلند و پیروز
گردد.
•منبع:شبکه ملی رشد

تفسیــــر

قون﴿ آل عمران آیه ﴾۱۶۹
َّذين ُق ِتلوا في َس ِ
ند َر ِّبهِم ُي َ
بيل الل َِّه َأمواتًا َبل َأحيا ٌء ِع َ
رز َ
َحس َب َّن ال َ
َوال ت َ

(ای پیامبــر!) هرگــز گمــان
مبــر کســانی کــه در راه خــدا
کشــته شــدند ،مردگاننــد!
بلکــه آنــان زندهانــد ،و نــزد
پروردگارشــان روزی داده مــی
شــوند .مجاهــدان ،عــاوه
بــر آبادانــی آخرتشــان
دنیــای دیگــران را هــم
میســازند راه پیشــرفت ایــران
روحیــهی
اســامی ،احیــاء
ّ
روحیــهی
انقالبــی و احیــاء
ّ
مجاهــدت اســت  .مجاهــدت،
میدانهــای فراوانــی دارد؛ الب ّتــه
همــهی میدانهــای مجاهــدت
هــم خطــر دارد .شــهدای
هســتهای را ببینیــد! در میــدان
علــم کار کردنــد ا ّمــا مــورد
ـرض دشــمن قــرار گرفتنــد؛
تعـ ّ
ـل ا ُ
[ای ـن] جهــاد اســتَ .ف ََّضـ َ
هلل
ـن
ـن َعلَــی القاعِدیـ َ
المجاهِدیـ َ
ُ

ســــــــراج

ظیمــا؛( )۱خــب[ ،اینکه]
ـرا َع ً
اَجـ ً
خــدای متعــال بــرای مجاهدیــن
فضیلــت قائــل شــده اســت،
بــرای مجاهــدت رتبــه قائــل
شــده اســت ،بــرای همیــن
اســت .مــا مگــر چقــدر در ایــن
دنیــا عمــر میکنیــم؟ میلیاردهــا
ســال قبــل و بعــد مــا ایــن دنیــا
عمــر دارد ،از ایــن میلیاردهــا
[ســال] ،پنجــاه ســال ،شــصت
ســال ،هفتــاد ســالش نصیــب
مــن و شــما اســت؛ در ایــن
ـدت بایــد از فرصــت اســتفاده
مـ ّ
کنیــم ،خودمــان را بــرای
الد َار
زندگــی واقعـیای کــه «ا َِّن ّ
الح َیــوان»()۲
ــی َ
اآلخِ َ
ــر َة ل َ ِه َ
اســت ،آمــاده کنیــم .در ایــن
فاصلــه ،بعضیهــا مجاهــدت
میکننــد و ایــن مجاهــدت ،آنهــا
را بــه مقامــات عالــی میرســاند؛

•اخــالق-حدیث•
ماج ِهلوا؛ (امام علی علیه السالم)
اس أعدا ُء َ
• اَل ّن ُ
مردم ،با آنچه نمى دانند دشمن اند.
َعیب ما فیک مِث ُل ُه؛ (امام علی علیه السالم)
کب ُر ال َع ِ
یب اَن ت َ
•ا َ َ
بزرکترین عیب آن است که آنچه را که مانند آن در خود توست
عیب بشماری.

نهفقــط آخــرت خودشــان
را درســت میکننــد ،دنیــای
دیگــران را هــم میســازند و
تقویــت میکننــد و بــه وجــود
مــال
میآورنــد .آنوقــت ایــن
ِ
مجاهــدت اســت؛ مــال شــهدا:
ـن ُقتِلــوا فــی
ـب َّن الَّذیـ َ
َحسـ َ
َو ال ت َ
ــبیل اهلل ِ اَمواتًــا ،اینهــا مــرده
َس ِ
ـد َرب ّ ِ ِهــم
نیســتند ،بَــل اَحیــآ ٌء عِنـ َ
ـم
یُر َزقــون * َف ِرحیـ َ
ـن ب ِمــآ ءاتا ُهـ ُ
ا ُ
هلل مِــن َفضل ِــه َو یَس َتبشِ
ــرون
َ
ب ِال َّ
لحقــوا ب ِ ِهــم ا َ ّل
َ
ذیــن لَــم یَ َ
خَ ـ ٌ
ـوف َعلَی ِهــم َو ال ُهــم یَح َزنون.
قضیــه اینجــوری اســت؛
(ّ )۳
ایــن کالم خــدا اســت ،مــژدهی
خــدا اســت کــه میگویــد اینهــا
زندهانــد ،پیــش خداینــد،
مــورد لطــف الهیانــد ،مــورد
رزق الهیانــد ،خرســندند،
خوشــحالند؛ بــه مــن و شــما

هــم پیغــام میدهنــد و میگویند
کــه بدانیــد اگــر از ایــن راه
بیاییــد ،در ایــن ســرمنزل نــه
غــم هســت ،نــه نگرانــی؛ نــه
تــرس هســت ،و نــه حــزن؛ ا َ ّل
خَ ـ ٌ
ـوف َعلَی ِهــم؛ راه ایــن اســت.
راه را درســت رفتنــد ،صحیــح
رفتنــد ،درســت حرکــت
کردنــد1395/4/5.

•منبــع :بیانــات رهبــر معظــم
انقــاب در دیــدار خانوادههــای
شــهدای هفتــم تیــر و جمعــی از
خانوادههــای شــهدای مدافــع حــرم

•ال ت ُ
َـك ْن َع ّيابا َو ال َم ّداحا َو ال َط ّعانا َو ال ُمماريا؛(پيامبر صلی اهلل
علیه و آله و سلم)
نه عيبجو باش و نه ثناگو ،نه زخمزبان زن و نه مجادله گر.

ِسان ل َ ٌ
طيف َو َقلْ ٌب
•ا َِّن الِ ْه ِل ال ْ َج َّن ِة ا َ ْرب َ َع َعالماتٍ َ :و ْج ٌه ُم ْن َبسِ ٌط َو ل ٌ
طي ٌة؛(امام صادق عليه السالم)
َر ٌ
حيم َو يَ ٌد ُم ْع َ
بهشتىها چهار نشانه دارند :روى گشاده ،زبان نرم ،دل مهربان و
ِ
دست دهنده.

در حدیثــی آمــده کــه اگــر دو
گــروه "فقهــا و امــرا" ســالم باشــند
جامعــه ســالم میمانــد .چــرا
امــرا و فقهــا را جــدا کردهانــد؟
،آیــا طبــق ایــن حدیــث ،فقیــه
نمیتواننــد امیــر باشــند؟
پاســخ" :فقیــه و امیــر" ،دو معنــا ،یــا
بهتــر بگوییــم کــه دو مصــداق عــام و
خــاص دارنــد.
فقیــه در معنــای عام:فقیــه از فقــه
گرفتــه شــده و در معنــای عــام ،بــه
کســی گفتــه میشــود کــه دارای
فهــم اســت و فهــم میکند.امــا گاهــی
موضــوع عمومیــت نــدارد ،مثــل فهــم
علــوم گوناگــون [مانند:ریاضــی،
فیزیــک ]...؛ پــس بــر مبنــای ایــن
تعریــف ،هــر دانشــمندی" ،فقیــه" در
علــم خــود میباشــد.
فقیــه در معنــای خاص:فقیــه در
معنــای خــاص اســامی ،بــه کســی
میگوینــد کــه در علــوم اســامی و
از جملــه "فقــه و اصــول" ،تحصیــات
تخصصــی نمــوده و اکنــون بــه
درجــهی فقاهــت و اجتهــاد رســیده
اســت.
امیــر در معنــای عام:امیــر در
معنــای عــام ،بــه کســی میگوینــد
کــه مدیریتــی کوچــک و یــا بــزرگ را
بــر عهــده دارد.
امیــر در معنــای خاص:امیــر در
معنــای خــاص ،بــه کســانی گفتــه
میشــود کــه در عرصــهی حکومــت،
جایــگاه و منصــب مدیریتــی دارنــد.
فقیــهِ امیر:فقیــه بــه معنــای
خــاص ،ممکــن اســت امیــر باشــد،
ممکــن اســت نباشــد .چنــان کــه
امیرالمؤمنیــن ،امــام علــی علیــه
الســام ،هــم فقیــه بودنــد و هــم امیــر
حکومتــی؛ یــا در عصــر مــا ،حضــرت
امــام خمینــی رحمــة اهلل علیــه و
مقــام معظــم رهبــری ،امرایــی از فقهــا
محســوب میگردند.هــم چنیــن؛
فقیهانــی در طــول تاریــخ بودهانــد
کــه هیــچ کــدام امیــر نبودنــد؛ چنــان
کــه هــر دو فقیــه و امیــر معاصــ ِر
مذکــور ،قبــل از انقــاب فقیــه بودنــد،
امــا امیــر نبودنــد؛
امیــ ِر فقیه:امیــر نیــز ممکــن اســت
خــودش فقیــه باشــد یــا نباشــد .بــه
عنــوان مثــال :مقــام معظــم رهبــری،
فرمانــدهی کل قــوای مســلح (امیــر)
هســتند و فقیــه نیــز میباشــند؛ امــا
مرحــوم شــهید صیــاد شــیرازی ،امیــر
و فرمانــده بودنــد ،امــا فقیــه نبودنــد.
نتیجه:بنابرایــن،در حدیــث ارزشــمند
مذکــور فرمــود کــه اگــر ایــن دو
گــروه اصــاح شــوند ،جامعــه اصــاح
میشــود و اگــر فاســد شــوند ،جامعــه
فاســد میگردد.بدیهــی اســت کــه
ایــن توصیــف و شــرط ،هــم در
معنــای عــا ِم «فقیــه و امیــر» صــادق
اســت و هــم در معنــای خــاص آنهــا،
منتهــی تردیــدی نیســت کــه زمــام
امــور بــه دســت فقیهــان در دیــن و
امیــران در حکومــت میباشــد.
•منبع:سامانه پاسخگویی به شبهات

•منبع:مرکز فرهنگی-مذهبی شهید آوینی
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