
دو هفته نامه ي فرهنگيـ  اجتماعي، شماره ي ششم، نيمه ي اول اسفند ماه 91

  هيچ كس در عالم روحانيت، اگر انصاف و خرد را ميزان قرار بدهد، نمي تواند خودش را از نظام اسالمى جدا بگيرد... اين كه يك آقايى در يك 
گوشه اى عبايش را بكشد به كول خودش، بگويد من به كارهاى كشور كار ندارم، من به نظام كار ندارم، افتخار نيست؛ اين ننگ است. روحانى بايد 
از وجود يك چنين نظامى كه پرچمش اسالم است، قانونش فقه اسالمى است، با همه ى وجود استقبال كند... . حاال يك معممى يك گوشه اى 
بيايد خودش را از نظام كنار بگيرد؛ بهانه هم اين است كه ما فالن انتقاد را داريم. خيلى خوب، صد تا انتقاد داشته باش؛ دويست تايش به خود ما 
عمامه اى ها وارد است. مگر به ما انتقاد وارد نيست؟ وجود انتقاد و عيب در يك مجموعه مگر موجب مي شود كه انسان اين همه محّسنات و نقاط 
قوت را در آن مجموعه نبيند و مالحظه نكند؟ در روحانيت هم همين جور است؛ عيوب الى ماشاءالّل. بنده آخوندم، طلبه هستم، از قبل از بلوغ طلبه 
بودم تا االن؛ بياييد براى شما همين جا يك فهرست از بر بنويسم. صد تا اشكال در ما هست؛ اما اين صد تا اشكال موجب مي شود ما از روحانيت 
اعراض كنيم؟ ابداً. در مقابل اين صد تا اشكال، هزار تا ُحسن وجود دارد. در كسر و انكسار مصالح و مفاسد است كه انسان مى تواند خط مستقيم را 
پيدا كند ... بنابراين حوزه هاى علميه نمي توانند سكوالر باشند. اينكه ما به مسائل نظام كار نداريم، به مسائل حكومت كار نداريم، اين سكوالريسم 

است. 
بيانات در ديدار علما و روحانيون خراسان شمالى
1391/07/ 19

از نگاه َرهبر

جدایی دین از سیاست
  به اين عقيده،  سكوالريزم هم مى گويند. سكوالرها معتقدند 
كه دين امرى كاماًل فردى است و نبايد در اداره ى جامعه دخالت 
داده شود. به بيان خيلى ساده و روشن تر: درباره ى چگونگى اداره ى 
جامعه و سياست، يك انسان بايد نظر بدهد و نه خداوند متعال)نعوذ 

بالل(. 
مثاًل حتى شخصى مثل رضاخان كه نه سواد درست و حسابى داشت 
و نه از مردم ساالرى و سياست چيزى سرش مى شد، يا شخصى 
مثل محمدرضا)پسر رضاخان( كه بدون اجازه ى آمريكايى ها آب 
هم نمى خورد، حق دارند راجع به چگونگى مملكت دارى و حل و 
فصل امور جامعه، نظر بدهند؛ اما در مقابل، يك ديندار حق ندارد 

براساس احكام الهى و آموزه هاى دينى، جامعه را اداره كند. 
علت اصلي مخالفت سكوالرها با دخالت دين در اداره ى جامعه 
اينست كه دين دست و پاى آنها را خواهد بست و جلوى هوس بازى 

و منفعت طلبى آنها را خواهد گرفت.

سکوالرهادودستهاند:

1 يا اصاًل به هيچ دينى اعتقاد ندارند

2  يا به يك دين معتقدند، اما اعتقادشان در ميان استخوان 
جمجمه هايشان محبوس است؛ و هيچ ثمره ى عملى اى ندارد. مگر 
حداكثر نمازى بى خاصيت و روزه اى ظاهرى. ثمره ى عملى جدايى 
دين از سياست، از بين رفتِن اخالق در تمام عرصه هاست. سياسِت 
بى پدر و مادر،  سياستى است كه از دين جدا شده باشد. اقتصاد غير 
دينى، اقتصاد بى اخالق است. جامعه ى غير دينى، بستر مناسبى 

براى رشد بى اخالقى در همه ى زمينه هاست.  

تازه چه خبر

حکایت زغال گداخته در کف دست

  چند ماه قبل از شهادتش در خانه نشسته بوديم. سيدعلى يك زغال گداخته 
را از روى قليان برداشت و كف دستش گرفت. من شگفت زده پرسيدم: »سيد 

دستت نمى سوزد؟« 
سيد لبخندى زد و گفت: »اينكه هيچ، بدن من به آتش جهنم هم حرام 
است«.  بعد سيدعلى گفت:»به  زودى "پهلوى" مى رود و انقالب پيروز 
خواهد شد. دو سال بعد از پيروزى، شخصى رئيس جمهور خواهد شد كه 
نامش "سيدعلى" است. از آن روز به بعد منتظر ظهور حضرت ولى عصر 
)عّج الل تعالى فرجه( باشيد. ديندارى در آن دوران مثل نگه داشتن اين زغال 
گداخته در دست است.« من پرسيدم: »سيدعلى! منظورتان اين است كه 

خودتان رئيس جمهور مى شويد؟« 
سيد پاسخ داد: »خير، من آن روز نيستم.«

بعد زغال را آرام برگرداند و روى قليان گذاشت.  

خاطره اى از همسر شهيد سيدعلى اندرزگو

پیام دوستان

Goldasteh@chmail.ir

باهمکاري:

سازمان بسيج
شهرداري تهران

  091267***91
سالم. ببخشيد بعضى از اين گلدسته ها جاى خوبى 
نصب نشده، مثل اينكه كنار پله برقى ها گذاشتن از 
يك طرف خوب است كه محل رفت و آمد است 
و همه مى بينن ولي از يك طرف وقتى مى خواى 

وايسى بخونى همه بهت مى خورند.

091977***68
آباد  على  ايستگاه  و  است  بهمن   13 سالم. 

گلدسته ى نيمه ى دوم دى ماه را چسبانده اند.

     093064***73
خداقوت! بايد آن قدر نشريه هاى امر به معروف و 
نهي از منكر در جامعه افزايش يابد تا شايد شاهد 
نمونه هاي عملي آن فريضه باشيم. بنده خودم 

ضعف دارم.

  091267***31
سالم خدا قوت! بنده چند وقتى است به فضاى كثيف 
و موهن اينترنت فكر مى كنم كه با وى پى ان ها قابل 
دسترس تر هم شده است. تقاضاى عاجالنه دارم 
كه آگاهى رسانى در اين باره داشته باشيد. اساساً نياز 
به ارتش سايبرى همگانى ترى داريم. دعاگوى هر 

روزتان هستم. يا على مدد 

  093640***86
خداقوت  عزيز.  گلدسته اى هاى  خدمت  سالم 
خسته نباشيد. واقعاً كه مطالب هردو شماره جديد 
روزنامه خيلى عالى بود. 1- هميشه به روز باشيد! 
2- امكان درج مسابقه پيامكى در روزنامه. 3- و 
از روش هاى جديد و شيطانى حمالت فرهنگى 

دشمن بيشتر بنويسيد! باتشكر موفق باشيد. 

  091267***91
من قباًل تو كارهاى فرهنگى فعاليت داشتم و 
و  كمتر  مطالب هرچقدر  كه  كرد  اثبات  تجربه 
درشت تر و همراه با عكس هاى بزرگ و جذاب 
باشد بيشتر مخاطب جذب مى كند تا مطالب زياد 
و ريز. اگر صالح دانستيد اين كار را انجام بديد، از 
مطالب طنز هم مى توانيد براى بيان منظورتان در 

مطالب استفاده كنيد.  

  

با ارسال پيامك به شماره ي:200001377
نظرات سازنده ي خود را با ما در ميان بگذاريد.

  شمارهتماستحريريه: 09109132282 / ساعت 8 الي 16

  شمارهتماستوزيع: 09109132281 / ساعت 8 الي 16
w w w . c a n o o n . o r g

سیدجمال الدین اسدآبادی

منادی وحدت
 و اصالحات اصولي

  سال1217ش،سیدجمالالديندر
اسدآبادهمدانبهدنیاآمد.ازپنجسالگی
درسوبحثرانزدپدرشآغازکرد.
برایادامهیتحصیلبهقزوينوتهران
وسپسبهنجفاشرفمهاجرتکرد.
درنجفازوجوددوعالمجلیلالقدر،
و انصاری« مرتضی »شیخ يعنی
»مالحسینقلیهمدانی«بهرهمندشد.
15سالبیشترنداشتکهبهدستور
استادششیخانصاریبرایفراگیری
علومجديدبههندوستانرفت.مدتی
بعد،ازهندبهعثمانیوسپسبهمصر
نهضت يک توانست مصر در رفت.
فکریضداستعماریوضدانگلیسیرا
پايهگذاریکند.براثرفشارانگلستان
حرکت شد. مصر ترک به مجبور
سیدجمال،توسطشاگردانشازجمله
»شیخمحمدعبده«دنبالودرسالهای
علیه مصر مردم قیام زمینهساز بعد

استعمارانگلستانشد.
به حیاتش طول در جمال سید
کشورهایزيادیسفرکرد.ویپساز
ترکمصر،مدتیدرهنداقامتنموده
وسپسراهیاروپاشد.درپاريسبا
همکاریمحمدعبدهاقدامبهانتشار
»عروه انقالبِی - اسالمی روزنامهی

الوثقی«نمود.
اما آمد. ايران به بعدها سیدجمال
افکار مقابل در شاه ناصرالدين
و نیاورد تاب سید، اصالحطلبانهی
ايراناخراجکرد.وقتیبرای از اورا
دومینباربهايرانآمد،بهخاطراستمرار
فعالیتهایانقالبیاشمجدداًاخراج

شد.
سیدجمال،اواخرعمرخودرادرعثمانی
سپریکردوغیرمستقیمتحتنظر
وقتی داشت. قرار عثمانی امپراطور
خبرقتلناصرالدينشاهتوسطمیرزا
رضاکرمانی،ازشاگردانسیدجمال،
بهاسالمبولرسید،سلطانعبدالحمید،
بههراسافتادودستورقتلسیدجمال
رادادوسرانجامدر19اسفند1275
او جنازهي و ساختند مسموم را او
به اسالمبول مشايخ قبرستان در را
به بعد، سال چندين سپردند. خاک
بقايای افغانستان، دولت درخواست
جسدسیدجمالالديناسدآبادیرادر

تابوتیبهکابلانتقالدادند.  

مشاهیر

حوزه های علمیه نمی توانند 
سكوالر باشند

دغدغه ی سیدجمال:

 اصالح فکر و سبک زندگی

  بدون ترديد سلسله جنبان نهضت هاى اصالحى صد 
ساله ى اخير، سيدجمال الدين اسدآبادى معروف به افغانى 
است. او بود كه بيدارسازى را در كشورهاى اسالمى آغاز كرد، 
دردهاى اجتماعى مسلمين را با واقع بينى خاصى بازگو نمود، 
راه اصالح و چاره جويى را نشان داد... نهضت سيد جمال، هم 
فكرى بود و هم اجتماعى. او مى خواست رستاخيزى هم در 
انديشه ى مسلمانان به وجود آورد و هم در نظامات زندگى 
آنها... سيد جمال در نتيجه ى تحرک و پويايى، هم زمان و 
جهان خود را شناخت و هم به دردهاى كشورهاى اسالمى 

– كه داعيه ى عالج آنها را داشت - دقيقاً آشنا شد.  

بررسى نهضت هاى اسالمى در صد ساله ى اخير، شهيد مطهرى

 اسراْف توجیه بردار نیست

  در يكي از روزها كه امام خمينى )رحمه الل(  براى نماز جماعت به 
مدرسه ي فيضيه رفته بودند، چون هنوز وقت نماز نرسيده بود، به حجره ى 
يكى از طالب وارد شدند. يكي ديگر از طلبه هاى جوان، در حالي كه چراغ 
اتاق را روشن گذاشته بود، از اتاق بيرون آمد تا در محضر امام باشد. امام 

روبه آن جوان گفتند: »چرا برق 
را روشن گذاشتيد؟«

آن جوان پاسخ داد: »مى گويند 
در روشنى اسراف نيست!« 

امام فرمودند: »اينگونه نيست«.
اسراف  اسراْف  امام  منطق  در 
است، توجيه بردار نيست. ايشان 
با كسي تعارف نداشتند. مؤدبانه 
اما محكم و جدي امر به معروف 

مي كردند.

تدبیر منزل

نزاع و کشمکش شما را تضعیف خواهد کرد

قال الل تعالى:
َوأَِطیُعوااهللََوَرُسولَُهَواَلتَنَاَزُعواَفتَْفَشلُواَوتَْذَهَبِريُحُکْمَو

ابِِريَن اهللَمَعالصَّ اْصبُِرواإِنَّ

)ایمؤمنان!(تنهاازاهللوفرستادهاشاطاعتکنیدوباهمبهنزاع
وکشمکشنپردازيد)ومتفرقنشويد(کهدراينصورتقدرتو

شوکتخويشراازدستمیدهیدوصبرپیشهکنیدکه
خداوندمتعالباصابراناست.

)األنفال - 46(

شهادت سردار حسن شاطری 

 سردار شهيد مهندس حسن شاطرى رييس ستاد بازسازى ايران در لبنان به دست 
مزدوران رژيم صهيونيستى به شهادت رسيد. وى از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بود 

كه در امور مهندسى جنگ، راه سازى و جاده سازى در مناطق جنگى فعاليت داشت. 
وى پس از جنگ تحميلى نيز در افغانستان و سپس بعد از جنگ 33روزه رژيم صهيونيستى 
عليه لبنان، در جنوب اين كشور مسئوليت هيئت ايرانى بازسازى جنوب لبنان را برعهده 
داشت. پيكر اين شهيد بزرگوار پس از تشييع در تهران با انتقال به زادگاهش سمنان، در 

گلزار شهداى اين شهر به خاک سپرده شد. 

رحلت عالم بزرگوار و استاد اخالق
 حضرت آیت اهلل خوشوقت

  حضرت آیت اهلل عزیزاهلل خوشوقت، استاد اخالق و سالک الی اهلل، که در اثناء 
تشرف به بيت اهلل الحرام دچار عارضه ی قلبی شده بودند، پس از دو هفته بستری در 
یکی از بيمارستان های مکه ی مکرمه، به سوی پروردگار خویش رجعت نمودند. ایشان 
از شاگردان ویژه ی مرحوم آیت اهلل عالمه طباطبایی بودند و پس از سال ها مجاهدت 
در راه خدا، در سن 86 سالگی دار فانی را وداع گفتند. مراسم تشييع پيکر ایشان در 
دانشگاه تهران برگزار گردید و مؤمنين به امامت مقام معظم رهبری امام خامنه ای بر 

آن بزرگوار نماز به جا آوردند. 

پروژه ی مشترک دستگاه اطالعاتی ترکیه
 عربستان و قطر در لبنان

 در چند هفته ى اخير، درگيرى هاى پراكنده اى ميان ارتش لبنان و نيروهاى سلفى حامى 
شورشيان سوريه، در خاک كشور لبنان به وقوع پيوسته است. اين درگيرى ها ده ها تن كشته و 
زخمى از دو طرف نزاع برجاى گذاشته است.اين درگيرى ها از استان بقاع و شهر طرابلس، گزارش 
شده است. جريان سلفى لبنان، به رهبرى »أحمد األسير« و با تحريك و حمايت عربستان 
سعودى، تركيه و قطر و آموزش هاى نظامى ناتو و آمريكا، خود را آماده ى آغاز يك شورش وسيع 
در كشور لبنان مى كند. يكى از اهداف ايجاد ناامنى و تضعيف ثبات كشور لبنان توسط اين گروه، 

فراهم كردن شرايط براى تسهيل در ارسال نيرو و مهمات به شورشيان سوريه است. 

دست رّد پاپ به سینه ی شورشیان سوریه

 »پاپ بنديكت شانزدهم« با درخواست فرانسه براى تعيين قرار مالقات رسمى رئيس 
و معاون ائتالف مخالفان سوريه موافقت نكرده است. برونو ژوپير سفير فرانسه در واتيكان 
هفته گذشته به شكل رسمى از دومنيك مومبرتى وزير خارجه واتيكان خواست وقت 
مالقاتى با پاپ براى »شيخ معاذ الخطيب« رئيس ائتالف و معاونش »جورج صبره« معين 
كند، اما پاپ با اين موضوع مخالفت كرد. واتيكان اعالم كرد اين قرار مالقات تا زمانى كه 
ائتالف به طور رسمى اقدامات عناصر مسلح عليه مسيحيان سوريه را محكوم نكند، مقدور 
نخواهد بود. دولت فرانسه تالش مى كند به ائتالف مخالفان سوريه موسوم به دولت دوحه، 

رسميت بخشد؛ كه تاكنون راه به جايى نبرده است. 

پای صحبت بزرگان

آن هنگام که عقل ها کنار می رود
  آقايان در يك محيط آرام مسائلى كه دارند با آرامش بيان كنند. اختالفاتى كه در ديدها دارند، در سليقه ها دارند، اينها را با يك آرامش 
خاطر بيان كنند و حل و فصل كنند و راجع به مسائل كشور هم كه در آنجا مى آيد، باز هم با يك محيط آرام. در محيط آرام است كه 

عقل ها مى توانند كار بكنند. آن روزى كه غضب توى كار آمد، عقل كنار مى رود...
انتقادات  آزاد است، به اندازه اى كه نخواهند يك كسى را خفيف كنند، يا يك گروهى را خفيف كنند و از صحنه خارج كنند؛ انتقاد براى 
ساختن، براى اصالح امور، الزم است؛ هر مجلسى بايد اين انتقادات را داشته باشد؛ لكن اگر ]در[ اين انتقادات آن كه انتقاد مى كند با 
آرامش خاطر و با نظر صحيح انتقاد بكند، اين كه جواب مى دهد هم اگر با نظر صحيح و بدون اينكه غضب در آن راه داشته باشد جواب 
بدهد، آن وقت منطق در مقابل منطق است. و اگر با هياهو و جار و جنجال بخواهيد شما يك مسئله را حل بكنيد و هر كسى در نظر 
داشته باشد كه طرف مقابل خودش را مثل يك دشمن بكوبد، عقل ها كنار مى رود و قوه ى غضبيه، كه بدترين قوه هاست اگر مهار 

نشود، در كار مى افتد؛ و مسائل را عالوه بر اينكه حل نمى كنند، مشكل تر مى كنند... 

امام خمينى قدس سّره

»عظيم ترين نعمت خدا را نعمت عظيم واليت مى دانم و استحكام در پيوند 
با واليت را ضمانت بخش عاقبت بخيرى مى پندارم و لذا نه تنها با قلب 
و زبان، بلكه در عمل كوشيده ام ارادتم را به واليت به ثبوت برسانم و از 

خداوند متعال مسئلت دارم مرا در اين مهم يارى فرمايد.«

شهيد سپهبد على صياد شيرازى

دشمن شناسی

یک نسخه ی قدیمی
   با پيروزى انقالب اسالمى در ايران حكومتى بر پايه ى نظريه ى واليت فقيه برپا شد. اين براى اولين بار بود كه به اين شكل يك حكومت 
دينى شكل مى گرفت. انقالب اسالمى ايران، مانند يك انفجار شديد، كل دنيا را به لرزه درآورد. افراد زيادى از خواب بيدار شدند. و اين شروع 

يك جنبش عظيم جهانى بود. 
دشمن دستپاچه در پى نابودى يا بازداشتن اين حكومت از حركت و پيشرفت برآمد. چرا كه 

مى دانست اگر به زودى موفقيت  اين حكومت جديد دينى،  به گوش مردم جهان برسد، 
ديگر كسى حاضر نخواهد بود، زير بار آزمون و خطاى مكاتب غربي و شرقي برود. 

ديگر كسى براى »ايسم ها« تره هم ُخرد نمى كرد.
يكى از اقدامتشان اين بود كه اساس اين حكومت را زير سؤال ببرند. يعنى 
نسخه اى را كه چند دهه پيش براى مردم خودشان پيچيده بودند، براى اين 
انقالب هم بپيچند: »دين يك امر فردى است، چطور مى تواند يك جامعه 
را اداره كند. حكومتى كه برمبناى دين بنا شود، در اين دنياى تعقل و تفكر، 

محكوم به شكست است.« 

یاد یاران

شهید

موسی)ع( به دین خود، عیسی)ع( به دین خود

  كمترين تأثير ديدن ناهنجارى ها و سكوت در مقابل آنها اين است كه انسان 
به مرور زمان نسبت به آنها حساسيتش را از دست مى دهد و دچار بيمارِى 
بى خيالى و بى تفاوتى مى شود.  چه بسا  به مرور زمان، انسانى كه سكوت 
مى كند، خودش هم شبيه اشخاصى شود كه مرتكب اعمال منكر مى شوند.

شايد تا چند سال پيش، ديدن برخى مناظر در سطح جامعه، در نظر ما 
بسيار بد و زننده بود. يعنى هنوز ما اولين مرحله ى امر به معروف را كه 
همان »انزجار قلبى« است، دارا بوديم. اما به مرور زمان، سكوت در مقابل 
ناهنجارها و منكرات باعث شد كه حتى ديگر ديدن آن صحنه ها هم ما را 
دچار انزجار قلبى نكند. قرار بود انزجار قلبى ما را به »اقدام زبانى« وادارد، اما 
از آن هم باز مانديم. اگر آن سال ها بعد از ديدن آن اتفاقات و صحنه هاى 
نادر، به فكر فرو مى رفتيم، اين روزها خوب ياد گرفته ايم كه همه چيز را 
فراموش كنيم. بى خيال شده ايم. مدرن)!( شده ايم.  »عيسى)ع( به دين خود، 
موسى)ع( به دين خود« يك شعار سكوالريستِي كاماًل مدرِن غربى است 

كه شما را به سكوت در مقابل منكرات دعوت مي كند.  

واجب فراموش شده

دیده بان بصیرت

با هم بخوانیم

امامخمینیدربارهي
افرادظاهراًمذهبیایکفهتحت
تأثیرتبلیغات،دمازجدايیديناز
سیاستمیزدند،فرمود:بايدبهاين

نادانانگفتکهقرآنکريموسنترسول
اهللصلیاهللعلیهوآلهآنقدرکهدرحکومت
وسیاستاحکامدارنددرسايرچیزاندارند.

بلکهبسیاریازاحکامعبادیاسالم،
عبادی– سیاسیاستکهغفلتاز

آنهااينمصیبتهارابهبار
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