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صفحه 6
 سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹6 

۲4 جمادی الثانی ۱4۳۹ - شماره۲۱866

 یک وقت در مورد آیت اهلل بهجت می گفتند که ایشان 
قائل به وجوب کفایی قمه زنی اســت، بعداً که فیلمی 
از آیت اهلل بهجت پخش شد و ایشان این مسئله را 
انکار کرد، آنها از ایشــان انتقام گرفتند و ایشان را تا 
شرک پیش بردند. یکی از مبانی التقاطی این جریان 
ماجرای حذف تعقل است. به این خاطر که مخاطبین 
آنها معموال افراد خبره و فاضلی نیستند. با حذف مجاز 
عقلی و انکار آن، به راحتی می توان از هر جمله ای خالف 

اراده  نویسنده و گوینده را برداشت کرد.

 تفکری در این جریان مطرح است که شباهت بسیار 
زیادی به تکفیری های سلفی دارد و آن دور کردن مردم 
از تعقل است. این جریان در ابتدای امر اخباری نیستند 
و چندین جلد کتاب اصولی دارند ولی عملکردشــان 
کامال اخباری اســت. آن چیزی که سلفی ها را نیز به 
قتل عام شــیعیان واداشته است -که این جریان هم 
بالقوه می توانند این کار را انجام دهد- دور شــدن از 

تعقل است.

 این جریان وحدت و تقریب بین مذاهب را کفر دانسته و وحدت را
 یک جریان زیرزمینی برای حذف والیت اهل بیت قلمداد می کند.

***
 اینها تالش می کنند مراجع دیگری را که وارد مسائل سیاسی نمی شوند، 

به خود منتسب کنند، که این مسئله خیلی  خطرناک است.

* زمانی در رســانه های این 
جریــان گفته شــد که مثال 
در هند به یــاد روز دردناک 
عاشورا، یک عده ای می خوابند 
بدن هایشان  از روی  و اسب 
رد می شــود، می گفتنــد ما 
بی غیرتیم که این شعیره در 
هند اتفاق می افتد و ما آن را 
انجــام نمی دهیم. یعنی آنها 
نابخردانه  شــعائر را توسعه 
این  طرفداران  لذا  می دهند. 
این توهم هستند  در  جریان 
که این موضوعــات دارد از 
جامعه حذف می شــود و ما 

وظیفه تبلیغ داریم.

در محضر امام خمینی)ره(

مال و جمال، یا کمال؟ کدام انگیزه؟
اگر چنانچه کسی به خاطر مال و جمال ازدواج کند، طبق روایت 
ممکن اســت خدای متعال مال و جمــال را به او بدهد و ممکن هم 
هست که ندهد. اما اگر چنانچه برای تقوا و عفاف قدم بگذارد و ازدواج 
بکنــد، خدای متعال به او مال هم خواهد داد،  جمال هم خواهد داد. 
ممکن است کسی بگوید جمال که اعطا کردنی نیست؛ یک کسی یا 
جمال دارد یا ندارد! معنایش این است که چون جمال در چشم شما 
و در دل شما و در نگاه شماست، اگر انسان کسی را که خیلی جمیل 
هم نباشد، دوست داشت او را جمیل می بیند. وقتی کسی را دوست 

نداشت هر چقدر هم جمیل باشد به نظر او جمیل نمی آید.)1(
روش اسالم بهتر است

هــم در مســیحیت و هم در یهودیت و هــم در ادیان دیگر، این 
انضباط }ازدواج{ به شکلی دیگر البته هست. اسالم آنها را هم معتبر 
دانسته است. آنها را زن و شوهر دانسته است و فرزندان آنها را حالل 

زاده دانسته است.)2(
نحوه و نوع ازدواج در اســالم، بهتــر از ازدواج بقیه  ادیان و بقیه  
ملل اســت. هم مقدماتش، هم اصلش و هم ادامه و استمرارش طبق 
مصلحت انسان گذاشته شده است. البته ازدواجهای بقیه  ادیان هم از 
نظر ما معتبر و محترم است، یعنی، همان عقدی که یک مسیحی در 
کلیسا یا یک یهودی در کنیسه انجام می دهد یا در هر قوم و ملتی، هر 
طوری انجام می شود، از نظر ما معتبر است و ما آن را برای خودشان 
باطل نمی دانیم ولیکن این روشــی که اسالم معین کرده، بهتر است. 
بــرای مرد حقوقی، برای زن حقوقی، برای زندگی آدابی،  برای ازدواج 
روش و شیوه ای معین کرده است. اصل هم این است که خانواده بماند 

و خوشبخت باشد.)3(
به همین آسانی!

در این عقدی که ما می خوانیم، در حقیقت دو طرف بیگانه از هم 
را با همین چند کلمه، با یکدیگر متصل و مرتبط می کنیم،  بطوری که 

از همه  عالم به هم، محرمتر و نزدیکتر و مهربانتر می شوند.
ثانیاً؛ با این عقد یک ســلول جدیدی در پیکــره  اجتماع،  ایجاد 
می کنیم که این پیکره  اجتماع از سلولهای خانواده ها تشکیل شده است.

ثالثاً شــما دو نفر هســتید،  یکی خانم و دیگری آقا که هر کدام 
نیازهایــی دارید به جنس مخالف. آن نیازها را با این چند کلمه عقد 

بر طرف می کنیم.
این سه کار را ما انجام می دهیم. این اول کار است و پایه  کار.

از اینجا به بعدش به عهده  خود شماست.)4(
مهم ترین فایده ازدواج

مسئله ازدواج و تشکیل خانواده در شرع مقدس امر بسیار مهمی 
اســت و فواید بســیاری هم دارد اما، مهم ترین فایده و هدف ازدواج،  
عبارتســت از تشکیل خانواده. نفس این علقه  زوجیت و تشکیل یک 
واحد جدید، مایه  آرامش زن و مرد و مایه  کمال و اتمام شــخصیت 
آنهاســت. بدون آن هم زن و هم مرد ناقصند. همه  مسائل دیگر فرع 
این اســت. اگر این کانون، سالم و پایدار شد، بر روی آینده و بر روی 

همین وضع فعلی جامعه تأثیر خواهد گذاشت.)5(
ازدواج، در حقیقت دروازه  ورود به تشکیل خانواده است و تشکیل 

خانواده اساس همه  تربیتهای اجتماعی و انسانی است.)6(
اصل در ازدواج عبارتســت از پیوند زناشــویی دختر و پسر و 
تشــکیل خانواده. همین قدر که دختر و پسر همدیگر را ببینند 
و عقد شــرعی جاری بشود و اینها با هم زن و شوهر بشوند، یک 
کانون خانواده به وجود آمده و یک خانواده  جدیدی تشکیل شده 
است. شارع مقدس خانواده  مسلمان و سالم را دوست دارد. وقتی 
خانواده تشــکیل شد، برکات زیادی در آن هست، نیازهای زن و 
شــوهر تأمین می شود، نسل بشری ادامه پیدا می کند... اما اصل 
قضیه، فرزند، زیبایی و ثروت نیست. اصل قضیه این است که دو 
نفر با هم زندگی مشترکی را تشکیل می دهند و این محیط باید 

یک محیط سالمی باشد.)7(
نفِس ایجاد کانون خانوادگی و یک کانون جدید، از همه چیز مهم تر 
اســت. اساس خلقت بشر چه زن و چه مرد،  این طوری است که باید 
یک زن و مرد مجتمعاً یک واحدی را تشکیل بدهند، تا زندگی راحت، 
بی دغدغه و آماده برای جوابگویی به نیازهای بشر پیش برود. اگر این 

نشد، یک پایه مهم از زندگی لنگ است.)8(
*پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

1. خطبه  عقد مورخه  1377/10/13
2. خطبه  عقد مورخه  1375/5/11
3. خطبه  عقد مورخه  1377/1/19

4. خطبه  عقد مورخه  1373/12/11
5. خطبه  عقد مورخه  1376/2/10
6. خطبه  عقد مورخه  1374/5/18
7. خطبه  عقد مورخه  1373/9/23
8. خطبه  عقد مورخه  1379/5/16 

در نجف آقا کولر نداشتند، هوا هم گرم بود، اینقدر بعضی از آقایان 
خدمتشان مشرف می شدند اصرار می کردند که آقا ولو برای یک ساعت 
هم شده تشریف ببرید کوفه و از آن هوای شط استفاده کنید، آقا قبول 
نمی کردند، نه که آنجا قصری بســازند و عمارتی بنا کنند، بلکه فقط 
با ماشــین بروند آنجا لب شط، اینجوری عرض می کردند خدمتشان. 
بخصوص یادم هست که مرحوم آقای بجنوردی رحمت اهلل علیه، چون 
مأنوس و عالقه مند بود، گاهی می آمد آنجا که یکی از دفعاتی که من 
آنجا مشرف بودم، خدمت آقا، آمده بود آنجا، قصه ای نقل کردند راجع 
به آقائی و استفاده کردنش از هوای کوفه، و مفید بودنش، خیلی تأکید 
کردند که چقدر مفید است و خصائصی نقل کردند، ولی معذلک تشریف 
نمی بردند و انگیزه اش آنکه بر ذهن من بود این بود که چون مرتب خبر 
می آوردند که مردم ایران در زندان تحت شــکنجه اند و ایشان حاضر 
نبوند که حتی در روز یک ساعت بروند از هوای کوفه استفاده بکنند. 
توی همان هوای گرم، توی آن خانه کذائی که حتی وسائل معمولی 

برای خنک کردن هوا نداشتند.
* سرگذشــت های ویــژه از زندگی حضــرت امــام)ره(، ج 1، 

حجت االسالم عبدالعلی قرهی، ص 11.

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

شرط بندی در تیراندازی
س. آیا شــرط بندی در تیراندازی با تفنگ  بادی جایز 

است؟
ج. شــرط بندی بین مسابقه دهندگان با هر وسیله ای که موجب 
تقویت بنیه دفاعی و نظامی است- اگرچه تفنگ بادی باشد - اشکال 

ندارد.

عبادت زیاد
 اندیشیدن در کار خدا است

قال االمام العســکری )ع(: »لیست العبادة کثرة الصیام و 
الصلوة و انما العبادة کثرة التفکر فی امر الله«

امام حسن عسکری )ع( فرمود: عبادت کردن به زیادی روزه و نماز 
نیست، بلکه )حقیقت( عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تحف العقول، ص 442

آثار و فواید 
طلوع و غروب خورشید

امام صادق )ع( خطاب به »مفضل بن  عمر« فرمود: ای مفضل! در 
طلوع و غروب خورشــید، برای به وجود آوردن شب و روز تفکرکن! 
اگــر طلوع آفتاب نمی بــود، جمیع امور دنیا باطل می شــد،  و مردم 
نمی توانستند در امور زندگی خود سعی و تالش و تصرف کنند و دنیا 
همیشه برایشان تیره و تار بود و... ای مفضل! در منافع غروب آفتاب 
تامل کن که اگر آن نبود مردم قرار سکون نداشتند، زیرا آنها به شدت 
به خواب و استراحت احتیاج دارند تا آنکه خستگی از چشمان برآید 
و قوای بدنشــان تجدید شود و دستگاه  هاضمه مهیا شود برای هضم 
غذا و رساندن موادغذایی به اعضای بدن. اگر همیشه روز و روشن بود، 
حرص و طمع مردم را مجبور می کرد تا پیوسته کار کنند، و بدن های 
خود را فرسوده کنند. به درستی که بسیاری از مردم این قدر حرص 
بر جمع آوری و ذخیره کردن اموال دارند که اگر تاریکی شب مانعشان 

نمی شد، آرام نمی گرفتند، و آن قدرکار می  کردند تا از پا بیفتند. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- توحید مفضل، ترجمه عالمه مجلسی، ص 162

انطباق خاموش شدن خورشید
 و ستارگان با علم روز

پرسش: 
آیا خاموش شدن خورشید و ستارگان در آستانه قیامت با 

علم روز هماهنگ است؟
پاسخ:

در سوره تکویر آیات اول در رابطه با مسئله رستاخیز می خوانیم: 
»اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت« در آن هنگام که خورشید 

درهم پیچیده شود و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شوند.
با توجه به آیات مذکور این سوال مطرح می شود که آیا خاموش 

شدن خورشید و ستارگان با علم روز هماهنگ است؟
قبل از هر چه باید بدانیم خورشید این کانون حیات بخش منظومه 
ما گرچه نسبت به ستارگان آسمان ستاره متوسطی است ولی در حد 
ذات خود و نسبت به کره زمین فوق العاده عظیم است، طبق بررسی 
دانشمندان حجم آن یک میلیون و سیصد هزار مرتبه از زمین بزرگتر 
است! منتها چون فاصله ای در حدود یکصد و پنجاه میلیون کیلومتر 
با ما دارد به اندازه فعلی دیده می شود. برای تجسم عظمت و وسعت 
خورشید همین اندازه کافی است که اگر کره ماه و زمین را با همین 
فاصله ای که االن بین آنها وجود دارد به داخل خورشید منتقل کنیم ماه 
به آسانی می تواند دور زمین بگردد بی آنکه از سطح خورشید خارج شود!

حرارت ســطح خورشید را بالغ بر شــش هزار درجه سانتیگراد! 
و حــرارت عمق آن را بالغ بر چند میلیــون درجه می دانند!!! هرگاه 
بخواهیم وزن خورشــید را بر حسب تن بیان کنیم باید عدد »2« را 
بنویسیم و بیست و هفت صفر پهلوی آن بگذاریم )یعنی دو میلیارد 

میلیارد میلیارد تن(!
از سطح خورشید شعله هایی زبانه می کشد که ارتفاع آن گاه بالغ 
بر یکصد و شصت هزار کیلومتر است و کره زمین به آسانی در وسط 
آن گم می شود، چرا که قطر کره زمین بیش از دوازده هزار کیلومتر 
نیست. و اما منبع انرژی حرارتی و نورانی خورشید برخالف آنچه بعضی 
تصور می کنند ناشی از سوختن نیست چرا که به گفته »جورج گاموف« 
در کتاب »پیدایش و مرگ خورشید« اگر جرم خورشید از زغال سنگ 
خالص ســاخته شده بود و در زمان نخستین فرعون مصر آن را آتش 
زده بودند باید تا امروز تمام آن سوخته و چیزی جز خاکستر برجای 
نمانده باشد، هر نوع ماده سوختنی دیگری به جای زغال سنگ فرض 

کنیم همین اشکال را دارد.
حقیقت این است که مفهوم ســوختن در مورد خورشید صادق 
نیســت، آنچه صدق می کند انرژی حاصل از تجزیه های اتمی است و 
می دانیم این انرژی فوق العاده عظیم است، بنابراین اتم های خورشید 
دائمــا در حال تجزیه و تشعشــع و تبدیل به انرژی اســت که طبق 
محاســبه دانشمندان هر ثانیه ای که بر او می گذرد چهار میلیون تن 
از او کاسته می شــود! اما حجم خورشید به قدری عظیم است که با 
گذشت هزاران سال خم به ابرو نمی آورد و کمترین تغییری ظاهرا در 

وضع آن حاصل نمی شود.
ولی باید دانســت کــه همین امر در درازمدت بــه فنا و نابودی 
خورشــید کمک می کند و ســرانجام این جرم عظیم الغر و الغرتر و 
کم فروغ و عاقبت بی نور می شــود، این امر درباره سایر ستارگان نیز 
صادق اســت)اقتباس از کتاب های »پیدایش و مرگ خورشــید« و 
»نجوم بی تلسکوپ« و »ساختمان خورشید«( بنابراین آنچه در آیات 
فوق پیرامون تاریک شــدن خورشید و متالشی شدن ستارگان آمده 
است حقیقتی است که با علم امروز کامال هماهنگ می باشد و قرآن 
زمانی این حقایق را بیان کرده که نه تنها در محیط جزیره عربستان 
که در محافل جهان علمی آن روز نیز از این مسائل خبری نبود. تفسیر 

نمونه، ج 26، ص 185
عبدالرزاق نوفل نیز در مورد پایان جهان و سرنوشت خورشید و ماه 
چند نظریه را مطرح می کند، پس در مورد آیات »والبحر المسجور« 

)طور-6(، و »اذالبحار سجرت« )تکویر-6(
»و اذالبحار فجرت« )انفطار-3( می گوید که در اثر جدایی اکسیژن 
از هیدروژن و آمادگی آنها برای اشتعال این امور رخ می دهد. و سپس 
با ذکر آیه 37 سوره الرحمن و 8 و 9 و 15 و 16 سوره معارج می گوید 
که این امور در اثر هلیوم است که همه آسمان را آتش فرا می گیرد و 
سپس انفجارات و فروپاشی وحدت خلق را مطرح می کند. )عبدالرزاق 

نوفل، القرآن و علم الحدیث، ص 163 و 167(
احمد محمد ســلیمان نیز با ذکر احتماالت متعدد در مورد آیات 
مورد بحث، آیه: »فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین« )دخان-10( را 
مطرح می کند و می گوید: دخان در اینجا آتش است و آن را بر حوادث 
پایان جهان حمل می کند. سپس دو احتمال انفجار خورشید و نقصان 
نور خورشید را مطرح می کند که موجب نابودی زمین در اثر زبانه های 
آتش خورشید و یا سرمای شــدید می شود« )احمد محمدسلیمان، 

القرآن والعلم، ص 68 تا 71(.

*تشیع انگلیسی را می توان پرده ای از ابعاد جدید مقابله با جمهوری 
اســالمی دانست. لذا در درجه اول آشنایی با مختصات فکری این جریان 
الزم به نظر می رسد. به نظر شما اساسی ترین مولفه ها و مختصات فکری 

این جریان چیست؟ روش شناخت این جریان چگونه است؟
- تفکری در این جریان مطرح است که شباهت بسیار زیادی به تکفیری های 
ســلفی دارد و آن دور کردن مردم از تعقل است. این جریان در ابتدای امر اخباری 
نیســتند و چندین جلد کتاب اصولی دارند ولی عملکردشان کامال اخباری است. 
آن چیزی که سلفی ها را نیز به قتل عام شیعیان واداشته است -که این جریان هم 

بالقوه می توانند این کار را انجام دهد- دور شدن از تعقل است.
بحثی در اصول فقه مطرح است که به آن مجاز عقلی می گویند. گاهی گوینده 
کلماتــی را بیان می کند و یا از الفاظی اســتفاده می کنــد که این الفاظ یا حقیقتاً 
استعمال می شوند یا مجازاً. مثال من وقتی از کلمه »شیر« استفاده می کنم ،اگر در 
کلمات من قرینه ای نباشد که مشخص کند من منظور دیگری دارم، هرکس که از 
من کلمه »شیر« را بشنود، آن شیر درنده و یا شیر خوراکی را مد نظر قرار می دهد. 
مگر اینکه بگویم »شــیر مردان ما در مسابقات تیراندازی« یا »سرو قدان والیبال«، 

مبانیفکریشیعیانلندنی

چندی پیش رهبر معظم انقالب با انتقاد از جریانات تندرو در 
جهان تشیع که به مقدسات اهل سنت توهین کرده و به ایجاد 
تفرقه در جهان اسالم دامن می زنند، فرمودند آن تسننی که 
آمریکا از آن حمایت کند  و آن تشیعی که از مرکز لندن صادر 
شود به دنیا، اینها مثل هم هستند. هر دو برادران شیطان هستند 
و هر دو عوامل آمریکا و غرب و استکبار هستند. ایشان در جایی 
دیگر هم فرمودند که آن تشیعی که از لندن و آمریکا بخواهد 

برای دنیا پخش بشود، آن تشّیع به درد شیعه نمی خورد.
به نظر می رســد تشیع انگلیســی پرده جدیدی از پروژه 
شیعه هراسی است که در آن با زشت جلوه دادن جاذبه های شیعه 
از جمله عزاداری ها و با دامن زدن به اختالفات و تفرقه در جهان 
اسالم سعی در مهار پتانسیل های جهان اسالم دارند.خبرگزاری 
مهر در گفت وگو با حجت االسالم حامد کاشانی، پژوهشگر تاریخ 

اسالم به واکاری ابعاد مختلف این جریان پرداخته است.
بهانــه این گفت وگو نیز حمله چند روز گذشــته جمعی از 
هواداران این جریان به سفارت ایران در لندن بود. اتفاقی که طی 
آن چند نفر پرچم ســفارت جمهوری اسالمی در لندن را پایین 
کشــیدند و به جای  آن پرچم خدام المهدی، هیئتی وابسته به 

یاسر الحبیب ،از نزدیکان سید صادق شیرازی را برافراشتند.
به نظر می رسد این اتفاق موقعیت خوبی برای ما در تبیین 
نگاهمان و آشکار کردن تفاوتمان با شیعه افراطی برای جهان 
اهل سنت است. در مستند ها و اخبار شبکه های وهابی و سیاسی 

برای تخریب جمهوری اسالمی و تشیع؛ از تصاویر قمه زنی طیف 
شیرازی و فحاشی آنها به مقدسات اهل سنت در بین تصاویر 
اماکن مقدســه شیعه، رهبران جمهوری اسالمی، سیدحسن 
نصراهلل، انقالبیون بحرین و یمن، سردار سلیمانی... استفاده 

می شود تا تنفر از شیعه شکل و اوج بگیرد.
از این رو با استفاده از این فرصت، تبیین نگاه تشیع اصیل 
با تفاوت آن تشــیع انگلیسی سودمند خواهد بود. متن زیر 
مشروح گفت وگو با حجت االسالم کاشانی در مورد مختصات 
فکری تشیع انگلیسی اســت که در ادامه از نظر خوانندگان 

عزیز می گذرد.

حجت االسالم حامد کاشانی، پژوهشگر تاریخ اسالم در گفت وگویی تشریح کرد؛

که در این صورت همه متوجه می شــوند که منظور من از سرو، اینجا درخت سرو 
نیست و یا مثال منظور من از شیر، افراد شجاع است نه آن شیر درنده. این را همه 
متوجه می شوند. ولی گاهی پیش می آید که من در استفاده از الفاظ ،قرینه لفظی 

و یا اشاره ای ندارم.
به عنوان مثال این جریان در تبلیغات خود وقتی می خواهند مثال کفر و الحاد 
را به شهید صدر نسبت دهند، یک صوت یا یک متنی از ایشان پخش می کنند که 
ایشــان گفته است: »اهل سنت برادران ما هستند«. درست است که اینجا در لفِظ 
»برادران اهل سنت« قرینه ای وجود ندارد ولی وقتی می گوییم اهل سنت برادر ما 
هستند، به این معنی نیست که من خود را در اعتقاد شبیه اینها می دانم. کسی که 
مبانی شهید صدر را بداند این امر برایش واضح است. اما چون این جریان، تعقل را 
حذف می کند و مخاطب آنها نیز معموال عوام هستند، وقتی می خواهند شهید صدر 
را تکفیر کنند همین قدر کافی می دانند که بگویند شهید صدر گفته است: »برادران 
ما اهل سنت«. آنها استدالل می کنند شهید صدر وقتی از کلمه برادر استفاده می کند، 
اخوت در اشبهیت به کار می رود و می خواهد بگوید برادران ما اهل سنت در اعتقاد، 
کامال عین ما و شبیه ما هستند. پس شهید صدر در واقع خالفت امیرالمومنین را 
نمی خواهد قبول کند، پس شهید صدر منکر خالفت امیرالمومنین است، پس منکر 

نص متواتر غدیر است و بعد تا کفر شهید صدر پیش می روند.
آثار شهید صدر که روشن است. شهید صدر این همه کتاب دارد و مبانی اعتقادی 
او معلوم اســت. این یکی از مهم ترین مسائلی اســت که به نظر من باید خوب در 

رابطه با آن بحث شــود. لذا آن تهدیدی که از جانب این جریان متوجه ماست این 
است که آنها عقل را حذف کردند. لذا عوام اینها وقتی می خواهند دیگران را تکفیر 
کنند، کافی اســت که یک جمله از شــما پیدا کنند که مثال گفته باشید »برادران 
ما اهل سنت«. همین جمله را تا دشمنی شما با اهل بیت روی مقدماتی که خود 

ساخته اند پیش می برند.
آنهــا در مورد تکفیــر مرحوم آیت اهلل بهجت)ره( هــم همینطور عمل کردند، 
می گویند آیت اهلل بهجت از عارفان بوده است و چون عارفان صوفی هستند و چون 
صوفی ها قائل به وحدت وجودی هستند و مشرکند، بنابراین آیت اهلل بهجت مشرک 
است.-شما نگاه کنید حد وسط این استدالل  مشخص نیست-.. به نظرمن سخافت 
این کالم واضح است. یعنی از یک حرف با حد وسط هایی که مشخص نیست، شروع 
می کنند و کفر آیت اهلل بهجت را نتیجه می گیرند. چون مخاطب ایشــان عام است 

کسی نمی پرسد که آقا حد وسط این استدالل کجاست؟
یک وقت در مورد آیت اهلل بهجت می گفتند که ایشــان قائل به وجوب کفایی 
قمه زنی اســت، بعداً که فیلمی از آیت اهلل بهجت پخش شــد و ایشان این مسئله را 
انکار کرد، آنها از ایشــان انتقام گرفتند و ایشان را تا شرک پیش بردند. لذا یکی از 
مبانی التقاطی آنها ماجرای حذف تعقل است. به این خاطر که مخاطبین آنها معموال 
افراد خبره و فاضلی نیستند. با حذف مجاز عقلی و انکار آن، براحتی می توان از هر 

جمله ای خالف اراده  نویسنده و گوینده را برداشت کرد.
*یکی دیگر از مبانی فکری آنها رد تقیه و اهانت به مقدسات اهل سنت 

است، در این مورد چه روندی را در پیش گرفته اند؟
- از دیگــر مباحثی که اینها بر خــالف مبانی مکتوب خود بر آن تاکید دارند، 
رد تقیه است. اینها در مبانی نوشتاری شان اصال منکر مثال تقیه نیستند ولی وقتی 
که ما با پسر مرجعیت این جریان که خودش را مرجع آینده جهان اسالم می داند 
گفت وگو می کردیم، رســما به من گفت که تقیه چیز مزخرفی است. می گویند که 
ما از تقیه خسته شده ایم، این را یاسرالحبیب هم  گفته است. این عبارت -ما از تقیه 
خســته شــده ایم- یعنی انکار یکی از ضروریات مذهب تشیع. این ها می گویند: ما 
خسته شده ایم از اینکه ذلت بپذیریم، ما دیگر می خواهیم بیاییم و حقایق را به عالم 
بگوییم و دیگر توجه نمی کنند که اهل بیت چگونه حقایق را مطرح می کردند. امام 
صادق)ع( این همه شــاگرد اهل ســنت داشتند و دو نفر از بزرگان ائمه اهل سنت 
شاگرد ایشان بودند. اگر امام صادق می خواست با آنها به این شکل بجنگد که آنها 
هرگز سر کالس آن حضرت نمی آمدند. ایشان ،هم حقایق را مطرح می کردند و هم 
به کلیات توجه می کردند، به گونه ای که امروز اگر شــما در میان اهل سنت بروید 
حداقل در ادعا امام صادق را از علمای برجســته خود می دانند، نه اینکه یک خط 
افتراق پررنگی بین امام صادق و خود بکشــند، حداقل در ادعا اینگونه هستند. لذا 
یکی از راهبردهای این جریان انکار تقیه اســت. یعنی بصراحت می گویند که زمان 

تقیه تمام شده است.
نکته بعدی این است که این جریان وحدت و تقریب بین مذاهب را کفر دانسته 

و وحدت را یک جریان زیرزمینی برای حذف والیت اهل بیت قلمداد می کند.
البته آنها یک ســری از حرف ها را می زنند که قابل رد اســت، مثال به احوال و 
فتاوای علمای ما در صفویه استناد می کنند، چون در زمان صفویه یک منازعه عظیمی 

بین شــیعه و سنی البته در سطح سیاسی و نه در سطح علمی، وجود داشت. مثال 
پادشاه صفوی با پادشاه عثمانی درگیری های جدی  داشته اند و گاهی متاسفانه در 
نامه نگاری هایشان توهین هایی به هم کرده اند و جالب است که در منابع تاریخی از 
شــاه اسماعیل صفوی و شاه عباس داریم که می گوید: این مالیان نمی گذارند من 
هر کاری که دلم بخواهد انجام دهم. یا وقتی یک عالم سنی را در دوران صفویه در 
خراسان آن زمان می کشند، یکی از سرسخت ترین علمای شیعه از حیث برائت، به 
نام محقق ثانی تا هنگامی که زنده بود غصه می خورد که چرا یک عالم سنی را به 
جای آنکه با او بحث کنید و مودبانه گفت وگو کنید و حق را مشخص کنید، کشتید. 
این کشــتن باعث نفرت دو طرف و انتقام جویی می شود. تعبیر مرحوم خوانساری 
درخصوص این داســتان این اســت که تا مرحوم محقق ثانی زنده بود از این غصه  
شــدیدی که داشــت، دیگر لبخند بر لبش نیامد. ما متاســفانه در سطح سیاسی 

نمونه هایی داشته ایم و این  جریان هم سعی می کند که به همین ها استناد کنند.
*آنها یک تعریف خودساخته از شعائر حسینی دارند و بر اعمالی مانند 

قمه زنی تاکید دارند، چه هدفی می توان برای این مسئله ذکر کرد؟
  - مسئله  بعدی هم موضوع شعائر است که یک تعریف خود ساخته از شعائر 
ارائه می دهند و هر چیزی که هر کســی در گوشه ای از عالم توهم کند که این کار 
جز شعائر حسینی است، صرف توهمش، آن را از شعائر می دانند. کما اینکه من به 
پسر مرجع این جریان گفتم که اگر بخواهید هر اتفاقی که در عاشورا افتاده است را 
انجام بدهید باید زن هایتان را هم یک جایی جمع کنید و با تازیانه بزنید، گفت: این 
هم فکر خوبی است و این هم می تواند اضافه شود! کما اینکه بعدها از رسانه هایشان 
منتشــر شد که مثال در هند به یاد آن روز دردناک عاشورا، یک عده ای می خوابند 
و اســب از روی بدن هایشان رد می شود، می گفتند ما بی غیرتیم که این شعیره در 
هند اتفاق می افتد و ما آن را انجام نمی دهیم. یعنی آنها نابخردانه  شعائر را توسعه 
می دهند. طرفداران این جریان در این توهم هستند که این موضوعات دارد از جامعه 
حذف می شود و ما وظیفه تبلیغ داریم. لذا تظاهر به آن شعائرخودساخته و تظاهر به 
بیان بعضی از اختالفات با تندترین تعابیر، یا خط کشی شدید بین شیعه و غیرشیعه 
می کنند و به دنبال این هســتند که بگویند ماجرای وحدت، ماجرای حذف والیت 

است. در واقع طرفداران این جریان روی این مبانی-که سعی کردم خیلی خالصه 
عرض کنم- احساس وظیفه می کنند و سعی دارند اینها را علنی کنند.

آن چیزی که من می خواهم به آن تاکید شود این  است که مکتوبات این جریان 
با عملکردشان متفاوت است. یعنی شما اگر آثار مکتوب این جریان را مطالعه کنید 
اصال مخالفتی با سیاست نداشته و هیچ ادعای جدایی دین از سیاست ندارند. حتی 
نظریــه والیت فقیه را یــک مقدار با مختصات متفاوت تر قبول دارند که اگر مرجع 
اعلمی پیدا نشد قائل به والیت فقیه شورایی هستند. اما بعد شما می بینید که این 
جریان در عمل مثال با انجمن حجتیه برای جدایی دین از سیاست هم افزایی دارند.

این مســئله محصول این نگاه است که آنها ســعی می کنند از میان جریانات 
مختلف یارگیری کنند. یعنی وقتی می خواهند اثر مکتوب بنویســند نمی توانند از 
جریان جدایی دین از سیاســت دفاع کنند و در آثار مکتوب خود به یک قرائتی از 
نظریــه والیت فقیه قائلند اما در عمل وقتــی می خواهند جریانی و یا عده ای را با 

خودشان همراه کنند، به برخی از مبانی آنها تن می دهند.
مثال نگاه می کنند که جریان انجمن حجتیه بخاطر زاویه ای که با نظام دارد می تواند 
آنها را تقویت کند. لذا وقتی این جریان می خواهد در سطح کالن یارگیری کند به دنبال 
تقویت خود می باشد. آنان سعی می کنند به انجمن حجتیه بخاطر زاویه ای که با نظام 

دارد نزدیک شوند. در رابطه با جریان مکتب تفکیک هم همین طور عمل می کنند.
در جریان مکتب تفکیک که ضد فلسفی است، هم طیف های انقالبی وجود دارد و 
هم طیف های مخالف انقالب. گاهی پیش می آید که فردی فیلسوف است ولی مخالف 

نظام است، می بینید اینها با او نیز همگامند. آنها با جریان های ضد فلسفه همگامند ولی 
با فیلسوفان ضد نظام همگامند ، یعنی در واقع اینها یک ائتالف سیاسی ایجاد می کنند.
من در گفت وگو با بعضی از افراد این جریان می گفتم که شما باالخره چه تفکری را 
قبول دارید، نمی شود که هم با فیلسوف دست دوستی بدهید و هم با مکتب تفکیکی!

نکته بعدی این اســت که اینها تالش می کنند مراجع دیگری را که وارد مسائل 
سیاسی نمی شوند، به خود منتسب کنند، که این مسئله خیلی خطرناک است.

به صرف اینکه مثال یک مرجعی سن باالیی دارد و به تدریس می پردازد و رسماً 
وارد مسائل و اظهارنظرهای سیاسی نمی شود، این جریان سعی می کند او را مصادره 
کند. مثال آنها سعی کردند حضرت آیت اهلل وحید را به خودشان منتسب نشان دهند، 
چندتا از فتواهای ایشان در موضوعات مختلف که منتشر شد، زاویه آنها با آقای وحید 
هم مشــخص شــد. در واقع آیت اهلل وحید نه قباًل با این جریان مناسبتی داشت و نه 
االن. اصال ارتباطی نبود. اینها ســعی می کنند بگویند مثال حضرت آیت اهلل صافی نیز 
مانند ما می اندیشد تا بگویند مرجع تقلید این جریان تنها نیست. درحالی که وقتی 
شما به محضر حضرت آیت اهلل وحید می روید می بینید که این جریان را قبول ندارد. 

لذا اینها سعی می کنند از مراجع مختلف کسب اعتبار کنند.
قبح شکنی توهین به علما و مراجع

وقتی شــما تاریخ را نگاه می کنید، بزرگان شیعه با جریان هایی مثل این، تندتر 
از مخالفین و ملحدین برخورد کرده اند. من در حدود کمتر از 200 ســال پیش یک 
جریان مشابهی در تاریخ پیدا کردم که یک نزاع شدیدی بین میرزا محمد اخباری و 

مرحوم کاشف الغطا در می گیرد.
وقتی میرزا محمد اخباری مقابل مراجع رسمی شیعه قرار گرفت، به مراجع توهین 
کرد و تعابیر زشتی را نسبت به آنها به کار  برد –مشابه همین چیزی که جریان تشیع 
انگلیسی امروز در رسانه هایش انجام می دهد- بزرگان شیعه مثل مرحوم کاظمی -که 
مورد تجلیل شیخ انصاری بود- حکم قتلش را صادر کردند، همچنین پسر کاشف الغطا 
و فقیه بزرگ اخالقی ســده های اخیر مرحوم آیت اهلل ســید عبداهلل شّبر –که به تقوا 

مشهور است- حکم قتل او را صادر کردند.
یعنی خطر این قبح شکنی و توهین و هتاکی به مراجع را آن قدر بزرگ می بینند 
که این گونه حکم می دهند. شما نگاه کنید که وقتی ماجرای مرحوم میرزای شیرازی 
پیش آمد، انگلیسی ها هم جرات نکردند که به میرزای شیرازی این گونه توهین کنند. 
هیچ جریانی در دنیا چنین جسارتی ندارد که به مراجع و بزرگان شیعه اهانت کند. 

لذا این جریان سعی می کند که قبح شکنی کند.
امروز این جریان قبح شکنی را تا سطح مرجعیت پیش برده است. من به پسر این 
آقا گفتم، که نسبت شما با یاسرالحبیب چیست؟ گفت او از خودمان است. گفت ما 
صدتا بدتر از یاسرالحبیب داریم که فعال قالده اینها را نگه داشته ایم. سؤال اینجاست 
شما که صدتا مثل یاسرالحبیب دارید، آیا حوزه ها آنها را تربیت کرده اند؟ اینها دارند 

مطابق کالس اساتیدشان عمل می کنند؟
نکته بعدی این است که آنها دنبال این هستند آثار مرجع خود را به عنوان برترین 
آثار فقهی، اصولی و ادبیاتی جهان شیعه معرفی کنند در حالی که این آثار در هیچ مرکز 
علمی مورد مداقه قرار نگرفته است. در کدام مرکز علمی و در کدام مکان آکادمیک 
آثار آنها بررسی شده است؟ مسئول دفتر ایشان می گوید کتابی که ایشان در ادبیات 

نوشته است -که حاال یک کتاب ساده ای در شرح سیوطی است- در تاریخ اسالم، در 
ادبیات قدیماً و حدیثاً برترین کتاب است. بدن اساتید ادبیات حوزه و دانشگاه می لرزد 
که یعنی این کتاب از کتاب کامل مبرد و کتاب سیبویه هم برتر است؟ آیا از شرح های 
معمولی که االن چاپ می شود برتر است؟ آیا اصال این کتاب درجه سه هم محسوب 
می شود که شما می گویید این کتاب برترین کتاب جهان اسالم از بدو اسالم تا کنون 
است؟ کجا این کتاب را بررسی کرده اید و کدام مرکز علمی و کدام دانشکده و کدام 

حوزه علمیه این را تایید کرده است؟
این  جریان ســرمایه گذاری اصلی خود را روی عوام قرار داده  اســت وگرنه شما 
اگر در کالس درس این آقا شــرکت کنید، می بینید که عمده دانش پژوهانی که آنجا 
حاضر هستند، اکثر قریب به اتفاق آنها اصال ایرانی نیستند. برخی از اینها از کشورهایی 
هســتند که یا از جریانات سیاســی و از تفکرات این ها خبر ندارند و یا ضعف شدید 
مالی باعث شده است که برای کسب درآمد، به این جریان بپیوندند. لذا یا از عوام و 
یا از آدم هایی هستند که مجبورند به خاطر مسائل دیگری مثل مشکالت مالی خدمت 
ایشــان برسند و ایشــان هم چهارتا کالم بگوید و جلسه هم قرار نباشد که به جلسه 
درس خارج رسمی تبدیل شود که حتما نقد و رد شود. در واقع اینها یا از طالب غیر 
ایرانی استفاده می کنند و یا از کسانی که ممکن است مشکالت مالی باعث شود که 

به اینها نزدیک شوند و یا از عوام.
* به طور کلی نحوه  مواجهه با این جریان چگونه باید باشد؟

- اینکه که من عرض می کنم نسخه برای نظام نیست، چون در این زمینه صاحب 
نظر نیستم. آن چیزی که رسانه ها و عموم ما باید توجه کنیم این است که این جریان 
به دو دسته تقسیم می شود، یک جریان فرماندهی است و یک جریان مخاطبین آن. 
کمــا اینکه در بحث داعش هم من همین عقیده را دارم و اگر روزی خدای نکرده ما 
به مسائل استراتژیک مثل وحدت توجهی نکنیم، می بینیم که رگ غیرت یک جوان 
ســنی  در کشور را بی جهت تحریک کرده ایم و او برای دفاع از اسالم بی جهت مقابل 

ما قرار می گیرد.
جریان فرماندهی باید مودبانه نقد شود، چون عده  معدودی طرفدار، اینها را قلباً 
دوست دارند و ما برای اینکه آن جریان محدود را از دست ندهیم، نباید به این جریان 

توهین کنیم، یعنی همان طور که قائلیم آنها باید ادب را رعایت کنند، ما به طریق اولی 
و صدبرابر باید ادب را در نقد حفظ کنیم، مستدل حرف بزنیم، با تسامح حرف بزنیم، 
آنجایی که ما می خواهیم کار رسانه ای انجام دهیم، باید توجهات الزم را داشته باشیم. 
رسانه ها باید با ادب، سخافت پدران این مجموعه را که فتنه گری می کنند، نشان دهند.

اما نسبت به پایین دستی ها باید خیلی توجه کنیم که آنها را حذف نکنیم، چون 
آنها ممکن است افرادی عادی  باشند که عشق به سیدالشهدا باعث شده است که دچار 
مثال ابراز عاطفه یا علقه نسبت به این جریان بشوند. یکی از خطرات بزرگ همان طور 
که عرض کردم بی حال بودن مجالس ما است، یکی دیگر نقدهای سطحی ما نسبت به 
تحریفات است. این موضوع کامال تخصصی است اگر کسی می خواهد راجع به تحریفات 
عاشورا کار کند باید فقط تحریفات قطعی را بگوید، نکند چیزی بگویند که مراجع هم 

قبول ندارند و جمهوری اسالمی متهم شود که به دنبال هدم شعائر حسینی است.
من معتقد به مناظره با ســطح اول این جریان نیســتم، چون با آنها گفت وگو 
کردم، اهل لجبازی هســتند و قرار نیست حق را بپذیرند و توهین می کنند. اما بدنه 
پایین این جریان را باید با اطالع رســانی و عدم تحریک نقاط حســاس آنها که لزوما 
انحراف هم نیســت، اقناع کرد. گاهی ما می خواهیم با تحریفات مبارزه کنیم، اساس 

را حذف می کنیم.
بدنه این جریان را باید برادران خود بدانیم که االن دچار یک شــوائبی شده اند، 
بسیاری از اینها هم هیئتی هستند، فقط با اطالع رسانی، ادب، ابراز مهربانی، خط کشی 
محکم نکردن، اینها را از جامعه جدا نکردن، برچسب نزدن و… باید با آنها مواجه شد.

خودداری از استفاده
 از هوای مطبوع کوفه


