
یک روز صبح، 
مغول  چنگیزخان 
و درباریانش برای 
ش�کار بیرون رفتند. 
همراهانش تیرو کمانش�ان 
چنگیزخ�ان  و  برداش�تند  را 
روی  را  محبوب�ش  ش�اهین 
ساعدش نشاند. شاهین از هر 
پیکانی دقیق ت�ر و بهتر بود، چرا 
که می توانست در آسمان باال برود و آنچه 

را ببیند که انسان نمی دید.
آن روز ب�ا وج�ود تمام ش�ور و هیجان گروه، ش�کاری 
نکردند. چنگیزخان مایوس به اردو برگش�ت، اما برای آنکه 
ناکام�ی اش باعث تضعیف روحیه ی همراهانش نش�ود، از 

گروه جدا شد و تصمیم گرفت تنها قدم بزند.
بیشتر از حد در جنگل مانده بودند و نزدیک 

بود خان از خستگی و تشنگی از پا در 
بیاید. گرمای تابستان 

را  جویباره�ا  تم�ام 
و  ب�ود  خش�کانده 
آب�ی پیدا نم�ی کرد، 

تا اینکه رگه ی آبی دید 
ک�ه از روی س�نگی جاری ب�ود. خان 

ش�اهین را از روی بازویش بر زمین گذاش�ت 
و ظ�رف نق�ره ی کوچک�ش را که همیش�ه همراه�ش بود، 
برداش�ت. پرشدن ظرف مدت زیادی طول کشید، اما وقتی 
می خواس�ت آن را ب�ه لبش نزدیک کند، ش�اهین بال زد و 

جام را از دست او بیرون انداخت.
چنگیز خان خشمگین شد، اما شاهین حیوان محبوبش 
بود، شاید او هم تشنه اش بود. جام را برداشت، خاک را از 

آن زدود و دوباره پر کرد.
ام�ا جام تا نیمه پر نش�ده بود که ش�اهین دوباره آن را 
پ�رت کرد و آبش را بیرون ریخ�ت. چنگیزخان حیوانش را 
دوس�ت داشت، اما می دانس�ت نباید بگذارد کسی به هیچ 
ش�کلی به او بی احترامی کند، چرا که اگر کسی از دور این 
صحنه را می دید، بعد به سربازانش می گفت که فاتح کبیر 

نمی تواند یک پرنده ی ساده را مهار کند.
این بار شمشیر از غالف بیرون کشید، جام را برداشت و 
شروع کرد به پر کردن آن. یک چشمش را به آب دوخته بود 
و دیگری را به شاهین. همین که جام پر شد و می خواست 
آن را بنوشد، شاهین دوباره بال زد و به طرف او حمله آورد. 

 چنگیزخان با یک ضربه ی دقیق سینه ی شاهین را شکافت.

ول�ی دیگرجری�ان آب خش�ک ش�ده ب�ود. چنگیزخ�ان که 
مصمم بود به هر ش�کلی آب را بنوش�د، از صخره باال رفت 
تا سرچش�مه را پیدا کند. اما در کمال تعجب متوجه شد که 
آن باال برکه ی آب کوچکی است و وسط آن، یکی از سمی 
ترین مارهای منطقه مرده است. اگر از آب خورده بود، دیگر 
در می�ان زندگان نبود. خان ش�اهین مرده اش را در آغوش 
گرفت و به اردوگاه برگش�ت. دستور داد مجسمه ی زرینی 
 از ای�ن پرنده بس�ازند و روی یکی از بال هایش حک کنند:

یک دوس�ت، حتی وقت�ی کاری می کندکه دوس�ت ندارید، 
هنوز دوست شماست.

و بر بال دیگرش نوشتند:
هر عمل از روی خشم، محکوم به شکست است. 

دوست خوب و خشم بی جا
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نمایندگی های هالل احمر جمهوری اسالمی در کشورهای جهان 
برای تبادل نظر و بازدید از فعالیت های هالل احمر جمهوری اسالمی 
درامارات در دبی گرده��م آمدند در اولین روز این گردهمائی با نماینده 

مقام معظم رهبری در امارات دیدار نمودند.
 دیدار مسوالن هالل احمر با نماینده مقام معظم رهبری در امارات 
نمایندگی های هالل احمر جمهوری اسالمی در کشورهای جهان برای 
برای تبادل نظر و بازدید از فعالیت های هالل احمر جمهوری اسالمی 

درامارات در دبی گردهم آمدند.
دراولین روز این گردهمائی با نماینده مقام معظم رهبری در امارات 

دیدار نمودند.
در این دیدار که رییس جمعیت هالل احمر  جمهوری اس��المی و 

برخی معاونان این جمعیت حضور داشتند.

حجت االسالم و المسلمین مدنی ضمن خیر مقدم و تشکر از همه 
حاضران بخاطر خدمات انسانی و ارزشمندی که به انسان ها در مناطق 

مختلف ارائه می دهند اظهار داشت:
یکی از بنیادی ترین مفاهیم  در معارف اسالمی کرامت انسانی است 
در تفکر الهی ما، خدمت به یک  انس��ان را خدمت به تمامی انس��انها و 
جنایت در حق یک انسان جنایت در حق همه بشریت شمرده شده است

»من قتل نفس��ا بغیر نفس او فسادا فی االرض فکانما قتل الناس 
جمیعا....«

بر اس��اس روایت های اس��المی هر کس در دفع بالیای طبیعی و 
حل مش��کالت مومنین تالش کنند از پاداش سالها عبادت بهره مند و 

بهشت بر او واجب می شود .
بنابراین تالش های ش��ما در سراسر جهان هم موجب آبروی نظام 
جمهوری اس��المی ایران است و هم یک عبادت شمرده می شود و هر 
چه بتوانید با اخالق بهتر و تالش گسترده تالش کنید از پاداش معنوی 

بیشتر بهره مند خواهید شد .
وی در پایان برای همه حضار آرزوی موفقیت بیش از پیش نمود.

چو عضوی به درد آورد روزگار....
قحطی در سومالی جان هزاران انسان 
مس��مان را تهدی��د می کن��د. جنگ های 
داخل��ی و دخال��ت های خارج��ی و اوضاع 
طبیعی شرائط سختی را بوجود آورده است 
بر اساس وظیفه دینی و اسالمی مسلمانان 
جهان به کمک برادران و خواهران مسلمان 

خود شتافتند.
 قحطی در سومالی جان هزاران انسان 
مس��لمان را تهدی��د می کن��د جنگ های 
داخل��ی و دخال��ت های خارج��ی و اوضاع 
طبیعی شرایط سختی را بوجود آورده است 
بر اساس وظیفه دینی و اسالمی مسلمانان 
جهان به کمک برادران و خواهران مسلمان 

خود شتافتند.
ایرانیان مقیم امارات نیز  بنا به دعوت 
نماینده مقام معظم رهب��ری در امارات در 

این جهت تالش ارزش��مند و بسیار وسیعی 
نمودند.

ابتدا س��تادی تحت نظ��ر نماینده ولی 
فقیه تش��کیل شد و مس��ئولیت اجرائ���ی 
جمع آوری کمک ها و ارسال آنها به عهده 
هالل احمر و بیمارستان ایرانی قرار گرفت

در ادامه همه نهاد ها و اقش��ار ایرانیان 
مقی��م امارات در مس��جد امام حس��ین)ع( 

کنسولگری، بیمارستان 
ایرانی و باشگاه ایرانیان 
کم��ک های خ��ود را 
گردآوردی ک��رده و با 
مورد  اجن��اس  خری��د 
نیاز به یاری برادران و 
خواهران مسلمان خود 

شتافتند.
ای���ن  مجم��وع 

کمک ها در قال��ب 5 تریلی و 120 تن بار 
به ارزش تقریبی 400 هزار درهم روز جمعه 
از جلو مس��جد امام حس��ین )ع( و باحضور 
انبوه نمازگزاران جمعه و نماینده مق�����ام 
معظ��م رهب��ری و سرکنس��ول جمهوری 
اس��المی و نماینده کنس��ولگری سومالی 

برای حمل با کشتی روانه بندر گردید .

همدردی مسلمانان دبی با مسلمانان سومالی

دیدار مسووالن هالل احمر با نماینده 
مقام معظم رهبری در امارات

اخبارمسجد امام حسین)علیه السالم(
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ماه رمضان دیگ�ری آمده همراه 
با اشتیاق و استقبال مومنین وبندگان 
خدا، ماه دربند ش�دن شیاطین و باز 
ش�دن دره�ای بهش�ت . دراین ماه 
رمضان که سرش�ار از ش�ور و حالی 
خدایی بود خدمتگزاران مسجد امام 
حس�ین علیه السالم هم تالش خود 
رابییش�تر می کردند تا به ش�یوه ای 
جذاب تر به اس�تقبال میهمانان خدا 

بروند و.... 

امسال برنامه ها به شیوه ای برگزار 
ش��د که هرکس در هر جای��ی با ه���ر 
برنام��ه ای بتوان������د از فیض رمضان 
بهره مند شود و برای هرکس برنامه ای 

متناسب در نظر گرفته شد.
ب��رای کوچ��ک و ب��زرگ، پی��ر و 
جوان، خان��م ها و آقای��ان و همه جمع 
های صمیم��ی خانواده با مش��غله های 
گوناگ��ون ، صبح برنام��ه با نماز جماعت 
صبح و س��پس تفس��یر دعای جوش��ن 
کبیر توس��ط نماینده مقام معظم رهبری 
شروع می شد مشتاقان می آمدند و سفره 
معنوی اسماء الهی گشوده می شد عجب 
مش��تاقانی و عجب مهمانان مش��تاقی ! 
بعد از نماز و حدود بیس��ت دقیقه تفسیر 
اسامی خدا، برنامه سحرگاهان تمام می 
شد . س��اعت ده صبح خواهران گرامی 
گردهم می آمدن��د تا در ماه نزول قرآن 
بر س��ر خوان گسترده فیض قرآن کریم 
بنش��ینند. قرائت یک جزء قرآن و سپس 
بیان احکام توسط سرکار خانم طباطبائی 
و پس از آن تفس��یر س��وره یس توسط 
نماینده مقام معظم رهبری. گوش��هائی 
که با اشتیاق تمام می شنید و قلم هائی 

که با س��رعت تمام بر صفحه کاغ����ذ 
می نگاش��ت و دل هائی ک��ه با آهنگ 
قرآن نرم می شد و گاه زالل اشکی که 

بر گوشه چشم می نشست.
با آهنگ جان ف��زای اذان ظهر این 
برنامه به پایان می رس��ید و نماز جماعت 
ظهر با جمع روزه داران شیفته آغاز می شد 
و بالفاصله پس از نماز حجت االسالم و 
المس��لمین ش��هامت از حوزه علمیه قم، 
تبیین و تفس��یر دعای روزانه ماه مبارک 
را آغاز و ب��ا اظهار ارادتی به محضر اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السالم به 

انجام می رساندند.
چهارمین برنامه روزانه ویژه کودکان 
و نوجوانان عزیز بود که در کالس های 
تابس��تانی حفظ قرآن کریم و قصه های 
قرآنی و نقاش��ی و سفالگری از ساعت 5 
الی 7 ش��رکت می کردند و این عزیزان 
دو ماه ش��عبان و رمضان را در دو مقطع 
ابتدائ��ی و راهنمائ��ی و در کالس های 
مج��زای خواه��ران و ب��رادران میهمان 
مس��جد امام حس��ین علیه السالم بودند 
و از حض��ور اس��اتیدی همچ��ون حجج 
االس��الم و المسلمین رحمتی ، ایزدخواه 
و طباطبائ��ی و نیز حافظ کل قرآن آقای 
زوی��دات و س��رکار خانم ه��ا فیروزی و 

نوایی بهره بردند.
همزم��ان ب��ا برنام��ه ک��ودکان و 
نوجوانان، بزرگساالن میهمان سرچشمه 
زالل قرآن بودند. آقایان و نیز خانم هائی 
که نتوانس��ته بودند در جزءخوانی قرآن 
صبح ویژه خواهران شرکت کنند ساعت 
6 بعد از ظهر ب��ه قرائت یک جزء قرآن 
می نشستند، آقایان دعوت شده قرآن را 
قرائت و دیگران همراه��ی می کردند. 

در پایان حجت االسالم سید محمدرضا 
مدنی بحث قرآنی کوتاهی را به محضر 
دل های شیفته معارف قرآنی هدیه می 
کرد و ب��ا این بحث قرآنی به اس��تقبال 

اذان دل نواز مغرب می رفتند.
ب��ا طنین انداز ش��دن صدای » اهلل 
اکب��ر « همگان برادروار بر س��ر س��فره 
افط��ار میهمان موالی خ��ود اباعبد اهلل 
الحسین علیه الس��الم بودند. نان و پنیر 
و س��بزی و خرما و حلیم و چائی، سفره 
بی ریا و با صفای افطاری را تشکیل می 
داد که با سرعت پرچین می شد و بساط 
غذای جان و مناجات جانان گسترده می 
ش��د و مومنان در صف ه��ای منظم به 

نماز جماعت می ایستادند.
و در پایان نماز جماعت جان های 
مش��تاق میهمان معارف بلند اسالم بود 
که از زبان حجت االسالم و المسلمین 
شهامت بهره می می برد و پس از منبر 
همه بر س��ر س��فره ش��ام می نشستند 
ک��ه توس��ط خدمتگزاران مس��جد و در 

آش��پزخانه مس��جد آماده ش��ده بود.
هر شب مس��ابقه بود، مسابقه سی 
ش��ب 90 جایزه. هر ش��ب از سخنرانی 
صبح و ظهر و شام سه سوال مطرح می 
شد که به پاسخ دهندگان ، صبح به قید 
قرعه سه جایزه داده می شد و چه سیل 
مشتاق که هر شب در این مسابقه الهی 
و معنوی ش��رکت می جستند. پایان این 
همه برنامه عید س��عید فطر بود که زبان 

حال همگان بود
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت        صد 
شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

به امی��د قبولی طاع��ات و عبادات 
همه صائمان و قائمان این ماه مبارک.

ماه مبارک 
رمضان در دبی
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کت��اب »فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی « نوش��ته جناب دکتر غالمعلی حداد 
عادل را که نگاهی اس��ت عمیق به موضوع خودباختگ��ی فرهنگی . این کتاب اولین بار 
درس��ال 1359 ه . ش چاپ شد و آنچه می خوانید گزارشی است ازچاپ چهارم آن. کتاب 
در 76 صفحه، به صورت مصور و قطع رقعی به وسیله انتشارات صدا و سیمای جمهوری 

اسالمی ایران )سروش( چاپ شده است.
نویس��نده در مقدم��ه لباس پوش��یدن را از دیدگاههای مختلفی چون روانشناس��ی، 
اخالق، اقتص���اد، جامعه شناس�����ی ، مذهب ، قانون وجغرافیا قابل مطالعه م��ی داند و 
می نویس��د: »منش��ا اصلی پیدایش لباس نیاز به محفوظ ماندن، عفیف ماندن و زیبابودن 
اس��ت ، امااش��تباه اس��ت اگر تصور کنیم که می توانیم این همه اختالف و تنوع راکه در 
لباس افراد در جوامع و دورانهای مختلف دیده می ش��ود ، تنها با درنظر گرفتن این س��ه 
اصل توجیه کنیم . رابطه فرهنگ و لباس رادر طول رابطه لباس با سایر عوامل اجتماعی، 
اقلیمی ، اقتصادی وتاریخی می دانیم نه در عرض آن ، به عبارت دیگر ما تاثیر فرهنگ 
را بر لباس مهم تر و کلی ت�ر از آن می دانیم که از آن در ردیف سایرتاثیرها گفتگو کنیم و 
معتقدیم همه تغییراتی که در لباس ازناحیه عواملی داخلی غیر از فرهنگ ، ایجاد می شود، 

تابع رابطه لباس و فرهنگ و محاط در چارچوب محدودیتهای فرهنگی است .«
رابطه لباس و فرهنگ

در این بخش نویس��نده فرهنگ را کلی ترین بخش و نگرشی که یک جامعه نسبت 
به جهان دارد می داند و از نقش جهان بینی در جنبه های محس��وس زندگی سخ����ن 
م��ی گوی��د و تاکید م��ی کند که اختالف در لب��اس جوامع عالوه بر عوام��ل اجتماعی ، 

اقتصادی و . . . ناشی از فرهنگ ها وبینش های مختلف آنان است و می نویسد :
»انس��ان بسته به این که برای جهان چه معنایی قائل باشد ،خود را چگونه موجودی 
بشناسد ، چه سرنوشتی برای خود تصور کند وسعادت خود را درچه بداند ، لباس پوشیدن 
تفاوت می کند. معتقدیم که اگر در جوامع غربی مذهب و قانون تعیین کننده نوع پوشش 
نیس��ت، نباید تصور ک��رد که مردم در انتخاب لباس آزادند و لب��اس آنان از هیچ معیار و 
مالک��ی تبعیت نمی کند و هیچ بینش برآن حاکم نیس��ت، لباس انس��ان، نخس��ت تابع 
فرهنگ جامعه اوست و سپس تابع سلیقه خوداو، جامعه غربی با لباسی که برتن دارد، با ما 

سخن می گوید اگر به این سخن گوش دهیم فلسفه و فرهنگ غرب را خواهیم شنید .
اثبات مدعا

او نگاهی به دنیای پیرامون خویش می افکند و دو بخش از جهان رادر نظر می گیرد :
1- دنیای مادی غرب که با علم و تکنولوژی و استعمارگری مشخص می شود .

2- بخ��ش که وارث فرهنگ ها و تمدن های کهن اس��ت که مورد هجوم 
فرهنگ غرب واقع ش��ده اس��ت و متاس��فانه خود را در برابر فرهنگ باخته 
اس��ت وی با گذری بر تصاویر لباسهای مردم حبشه ، آفریقای غربی 
وسرخپوستان آمریکا ، ارمنستان ، چین ، چکسلواکی ، اکوادر، 

فرهنگ 
برهنگی

 برهنگی 
فرهنگی

پدید آورنده : غالمعلی حداد عادل

و
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یونان ، هند ، کرد ، لهستان ، ایران و نخستین نشانه های تقلیداز لباس 
اروپای��ی در ایران ، لباس زنان فرایش، س��نگال، بولیوی و 
پرو و سرانجام لباس زنان سرخپوس آمریکای شمالی ، به 
ویژه اشتراک لباسهای ایران در طول تاریخ )چادر ، پیراهن 
بلن��د که تامچ پای را می پوش��اند .( و وجه اش��تراک تمام 
لباس��ها )بلند ،گشاد ، غیرچس��بان ، عموما باسربند ، کاله 

و دستار( است .
وی آنگاه به طرح این پرسش می پردازد که چرا انسان 
غیر غربی عموما با لباس بلند و گش��اد در جامعه ظاه���ر 

می شود و انسان غربی با لباس تنگ و کوتاه !
وی می نویس��د : »دوختن لباسهای تنگ برای مردم 
هزار س��ال پیش کاری چندان دش��وار و پیچیده نبوده که 
نتوانند از عهده آن برآیندو امروزه هم دش��وار نیس��ت . . . 
عالوه براین مردم قدیم هراندازه هم که مطابق معیارهای 
غربی عقب مانده فرض ش��وند ای��ن اندازه می فهمیده اند 
که اگر ش��لوار را گش��اد ندوزند و دام��ن پیراهن راکوتاهتر 
کنن��د صرفه جویی ک��رده اند و این خود به نفع آنهاس��ت 
. پس نمی توان گفت این تفاوت در ش��کل لباس ناش��ی 
از پیش��رفت و عقب ماندگی اس��ت و نم��ی توان گفت که 
ش��رقیان اگ����ر می توانس��تند آنها هم مث��ل مردم امروز 
غ��رب لب�اس می دوخته اند . باید گفت : این جهان بینی و 
نظام ارزشهای شرق است که اقتضای چنان لباسی را دارد 
و لباس امروزغرب نیز متناس��ب با جه��ان بینی و فرهنگ 

امروز غرب است .«
رابطه لباس غربی با فرهنگ غربی

نویس��نده در این بخش به دنبال کش��ف رابطه لباس 
تن��گ وکوتاه غرب با جهان بینی آن اس��ت . می نویس��د: 
تم��دن غ��رب ، جلوه یک زندگی اس��ت ک��ه در آن دیگر 
معنویت و قدس اصالت ندارد و انس��ان موجودی نیس��ت 
که حامل »روح الهی « باش��د و بتواند خلیفه خدا در زمین 

شود .
 نویس��نده حضور جریان های ضعیفی از اندیشه های 
معنوی در غرب رانیز انکار نمی کند ولی معتقد اس��ت این 
متفکران پراکنده س��تارگان کم نوری هس��تند که با همه 

التهاب و اضطراب خویش این شب تاریک رابه روز روشن 
مبدل نمی کنند .

نویس��نده م��ی افزای��د : در چنین فرهنگ��ی که هیچ 
فردایی پس از مرگی در انتظار انسان نیست و هیچ بهشتی 
او را ب��ه خود دعوت نمی کند ، انس��ان چه می تواندکرد ؟ 
همه فرصت��ی که او برای ب��ودن دارد همین فاصله کوتاه 
تولدتامرگ است و او که جز در این فرصت مجال دیگری 
برای بودن ندارد، ناچار اس��ت تا م��ی تواند از هر آنچه در 
این تبعیت لذت بخش و لذت آور است ، بهره گیری نماید. 
و یک��ی از چیزهایی که می تواندبه او لذت ببخش��د »تن 

انسان « است .
نویس��نده این تحول در فرهنگ غ��رب را همزمان با 
رنسانس در فرهنگ غربی می داند و مجسمه های ساخته 
ش��ده در این دوره را نماینده اومانیس��م و انس��ان محوری 
می داند و می نویس��د : »ناگهان از زیرتیش��ه سنگتراشان 
هنرمند رنس��انس ، مجسمه هایی برهنه بیرون می آیدکه 
بی��ش از هرچیز می خواهد این احس��اس را ب��ه بیننده القا 
کند که انس��ان همه تن است وهنرمند باید به تن او توجه 

داشته باشد . . .
در نقاش��ی نیز تفاوت آش��کاری میان آثار این دوره و 
آثار قبل ازآن مش��هود است بهترین راه برای درک تفاوت 
دوبین��ش جدید و قدیم مقایس��ه صورت هایی اس��ت که 
نقاش��ان به تخیل خود از مریم مقدس کشیده اند . اکنون 
در صورت این مریم دنیوی ش��ده آن ش��رم مقدس دی�ده 
نمی ش��ود . حتی ارزش مریم نیز در این دوران به زیبایی 

ظاهری اوبستگی دارد .«
در ای��ن بخش »زن ، فقط تن « اس��ت و ارزش او به 
اندازه ارزش تن اوس��ت . در چنین فرهنگی لباس وس��یله 
ای برای پوشش تن نیس��ت بلکه برای آرایش آن است و 
در چنین حال و هوایی که ش��خصیت زن به نمایش جسم 
اوس��ت ، لباس اوباید تنگ باشد تا همچون لباس خانه تن 
که »پوس��ت دوم « اوس��ت و لباس به تن م��ی کند تا با 
کمک آن بعضی ازاندام خود را در »قالب « و بعضی دیگر 
را در »ق��اب « بگیرد. آنچه مدل لب��اس را تعیین می کند 
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روانشناسی جنسی است و در حقیقت مبتکران مدهای تازه همواره در کار تنظیم 
نسبت میان برهنگی وپوشیدگی هستند تا بتوانند حداکثر جلوه و جاذبه را در این 
جنس وحد کثر اش��تیاق را در آن حنس دیگر ایجاد نمایند . این تنها لباس زن 

نیست که تابع رابطه »چشم و جسم « است که لباس مردان نیزهست .
سرمایه داری و لباس

نظام اقتصادی غرب با بینش مادی آن به ایجاد س��رمایه داری منجرش��د 
ک��ه همه قوا و امکانات و غرایز را تنه��ا برای داغتر کردن بازار تولید و مصرف 
به خدمت گرفت از اختالف جنس��یت ها به عنوان عامل قوی مصر س��ود برد و 
زن محکوم چنین اقتصادی ش��د . بر همین اساس سکس جای عشق را گرفت 

و هزاران بازار به یاری سکس ایجاد شد
هن��ر که ترجم��ان عالم معنی بود ، آینه صورت وس��یماآینه ابتذال ش��د . 
»گویرخاصیت عدس��ی فیلم برداری این است که جز این گونه مناظر را از خود 
عبور نمی دهد و تلویزیون ها س��ینما را هر ش��ب به همه خانه ها ارمغان برد و 
تئاتر نیز کمی دیرتر اما س��رانجام مغلوب این غول درنده وحشی شد و نمایش 
»تنهای عریان « و »صحنه های آمیزش جنس��ی « در تماش��اخانه ها معمول 

گشت .«
وی آنگاه به طرح این س��وال می پردازد که : از آنان که همه تفاوت های 
شرق و غرب را ناشی از پیشرفت صنعتی غرب و عقب ماندگی شرق می دانند 

باید پرسید ، چه رابطه ای میان علم و پیشرفت علمی وبرهنگی وجود دارد ؟
اکنون در غرب برهنگی و عریانی به جای زیبایی نشسته و »سکس جای 

عشق « را گرفته و ابتذال و تحریک جنسی نام هنریافته است .
دریغا در تمدن فرهنگی که در همه فرهنگها و تمدنهای جهان را به چشم 
تحقیر می نگرد زن به صورت حیوانی در آمده است، باید ازجنسیت او بی هیچ 
قید و شرط و حدومرزی بهره گرفت . . . اگر زندگی زن بسته به آن است که او 
را نگاه کنند مرد نیز برای آن زنده است که دست کم یک سوم مجالت نیرهای 
روزنامه فروشان غربی »چشم نامه « است و تیراژ این مجالت از همه نشریات 
دیگر بیش��تر و درآمد آن افزونتر اس��ت و کارتا بدانجا باال می گیرد که صادرات 

این گونه مجالت در اقتصاد کشورهای غربی سهمی عمده پیدا می کند . . .
 وی آنگاه به نقش س��ازندگان لوازم آرایش و مد و صنایع نساجی وخیاطی 

اشاره می کند . . .
زمینه های تاریخی و بازوهای علمی و فلسفی

»اگر کلیس��ا ، ازدواج را امری مغایر با معنویت محسوب نمی کرد. . . شاید 
ای��ن عک��س العمل در تمدن جدید به وجود نمی آمد . باید قبول کرد که الزمه 
هر تفریطی ، یک افراط است اگر قدسیانی ازقبیل سن ژروم به نام دین تبلی��غ 
نمی کردند که »با تبر بکارت درخت زناشویی را فرواندازید« امروز در غرب به 

نام بی ریشی درخت زناشویی را با تبر زناکاری فرو نمی انداختند .«
رابطه حجاب با فرهنگ اسالمی

محدودیت هایی که برا غریزه جنس��ی در اس��الم معین شده برای هدایت 
و رس��اندن انس��ان به مقصد اس��ت . تن ، تنها بخش از وجود انس��ان اس��ت، 
و انس��ان همه تن نیس��ت که با مرگ فانی ش��ود و تنها مج��ال برای موجود 
بودن و خوش��بخت بودن نیز تمتع محدود جهانی میانی تولد تامرگ نیست، لذا 
وظیفه خود را خطیرتر از آن می بیند که تنهابه »بدن نمایی « و آرایش جس��م 
بپردازد،لباس به تن نمی کند که تن را عرضه کند ، بلکه لباس می پوشد تا خود 

را بپوشد، لباس برای او یک حریم است به منزله دیواری و 
دژی است که تن را از دستبرد محفوظ می دارد و کرامت او 
را حفظ می کند . لباس برای آن است که تحریک جنسی 
را ک��م کند نه آن ک��ه بر قدرت تحری��ک بیفزاید ، لباس 

پوست دوم انسان نیست ، بلکه خانه اول اوست .
انس��ان اس��الم کمال خود را در آن نم��ی بیند که تن 
خوی��ش را چون کاالیی تزیین کند و به فروش��د ، بلکه به 
جای آن که تن خود را به خلق به فروشد ، جان خود را به 

خدای خویش می فروشد . . .«
لباس و سر ضمیر

آرای��ش و نوع لباس از سرضمیرانس��ان خبر می دهد 
. همچنی��ن لباس تحت تاثیر فرهنگ و معرف ش��خصیت 
افراد هس��ت . میان ش��خصیت افراد وفرهنگ عمومی نیز 
ارتباط��ی قوی وجود دارد . به نظر نویس��نده : نیاز به ابراز 
وجود خود به دیگ��ران در جامعه فاقد ارزش های معنوی، 
ب��ه این دلیل اس��ت که تنها جامعه اصال��ت دارد و فرصت 
بودن و نشان دادن و لذت بردن تنها چند روزی است . لذا 
مدس��ازان از این عطش سیری ناپذیر سودجویی می کنند 
. وی دالی��ل دیگری را نیز برای مدپرس��تی بیان می کند 
ک��ه عقده های چرکین دوران مختلف از آن جمله اس��ت . 
مانند مردانی که نمایش لباس زنان خود را وسیله ای برای 
اعالم وجود و جاللت خود قرار می دهند . آنگاه به کراهت 
لباس شهرت در اسالم اشاره می کند و به نظر وی اشراف 
ب��ا لباس گران قیمت وضع خ��ود را می نمایانند و با لباس 
خود را از دل عموم بیرون می کش��ندتا بودن خود را ثابت 
کنند و مردم نیز به دنبال آنان برای تش��به به آنان مدام در 
حرکتند و این دورتلخ همواره ادامه دارد و دربخش��ی از این 
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قس��مت وی می نویسد : »در جامعه های غربی که نظام اداری 
محکم و جا افتاده، ماشینیس��م و تس��لط نظام های اقتصادی و 
دولتها بر آموزش و پرورش ووسایل ارتباط جمعی ، افراد جامعه 
را روزبه روز به هم ش��بیه ترمی کند . . .« فرد وقتی نتواند خود 
را از راههای منطقی ومعقول ممتاز و مش��خص کند به هراقدام 
دیگری دست می زند و بس ککه سعی می کند با ایجاد هرگونه 
تغییری در شکل لباس و نوع آرایش سرو صورت توجه دیگران 
را به خود جلب کند و خود را از گم شدن درجامعه نجات دهد . 
چرا که او که به حقیقتی برتر از جامعه مثالخدا معتقد نیس��ت ، 

گم شدن در جامعه را فنای شخصیت و مرگ خودمی داند .«
بی حجابی چگونه به ایران آمد ؟

»یک��ی از ثمرات هجوم غرب ب��ه ایران همین تغییر لباس 
و رواج برهنگی در میان قش��رهایی از جامعه بوده است و از آن 
در رژیم طاغوت تحت عنوان »کش��ف حجاب « و در این اواخر 
»رف��ع حجاب «یاد می ش��د و در حقیقت چی��زی جز مبارزه با 
پوشش اس��المی و ترویج لباس غربی نبود . اجرای این برنامه 

محتاج دو شرط بود .
نخست یک زمینه فرهنگی و اجتماعی برای پذیرش لباس 
غربی و دوم یک عامل اجرا که زور داش��ته باش��د و به اس��الم 

اعتقاد نداشته باشد. عامل دوم رضاخان بود . . .
ش��رط اول یعنی زمینه فرهنگی و اجتماعی پذیرش لباس 
غربی راغربزده ها تامین کردند . آنان اس��الم را نمی ش��ناختند 
و به غرب خوش��بینی مطلق داش��تند . بیگانه با خویش وچشم 
بس��ته ، دلبس��ته بیگانه بودند . در واقع این قش��ر معدود همان 

قش��ری بودند که قبل از فرو رفت��ن در لباس غربی و قبل 
از به دس��ت گرفتن پرچم فرهنگ غرب ، آن فرهنگ 

را پذیرفته بودند و تغییر لباس آخرین و بیرونی 

مر ترین پوسته ای بود که در وجود آنها تغییر می کرد . این  ا
. ب��ه ظاهر ک��م اهمیت تنه��ا در جامعه ما اتف��اق نیفتاد 
در همه مشرق زمین ، بسیاری از مردم به دنبال تسلیم 
در برابر فرهنگ غرب ،جامه غربی به تن کردند . اگر 
پذیرش لباس غربی نتیجه س��لطه فرهنگی غرب و 
خود باختگی ش��رق نیس��ت چرا تاکنون دیده نشده 
اس��ت که حتی ی��ک نمون��ه از خصوصیات لباس 

شرقی در مغرب زمین پذیرفته شود ؟. . .
در جامعه ما در س��الهای قبل از 1314 آنها 

که تغییر لباس راپذیرفتند همان کسانی بودند 
ک��ه فرهنگ غربی را پذیرفت��ه بودند وآنها 

که نپذیرفتند نی��ز دقیقا آنهایی بودند که 
آن فرهنگ رانپذیرفته بودند و گول اتو 

به اصطالح »ترق��ی « و »آزادی « 
و»تس��اوی حق��وق « را نخورده 

بودند .«

شماره52   
مهر ماه 

1390

31

تی
ربی

- ت
ی 

ماع
جت

ا



لباس ژاپنی ها چگونه غربی شد ؟
نویس��نده برای آن که مساله تغییر لباس در مقیاس جهانی 
آن درک شود، تاریخ لباس مردم ژاپن رادر این بخش توضیح می 
دهد که بس��یارعبرت آموز و تکان دهنده است و خوانندگان را به 
مطالعه کتاب ف��را می خوانیم : در ادامه ای��������ن بخ���ش 
می خوانیم: » می بینید که مس��اله ، مس��اله آزادی فرد و سلیقه 
شخصی نیست، بلکه هج����وم یک فرهنگ خال��ی از معنویت 
است ب��ه فرهنگ های معنوی وسننی و می بینند که در ژاپن هم 
که اسالم در کار نبوده است، قبل از غربزدگی مردان و زن����ان 
لباس های گش��اد و بلند می پوش��یده اند و به دنبال نفوذ غرب . 
. . خانواده س��لطنتی داعیان و اشراف همزمان باتقلید از رقص و 
موسیقی و عادتهای اجتماعی غرب، لباسهای سنتی خود را کنار 

می گذارند و لباس غربی می پوشند . . .«
در ادامه نویس��نده به حجاب در تمدن ه��ای قدیمی، یونان، 
اسپارت و ایران نیز اشاره می کند و آنگاه سخنی از امام خمینی)ره( 
راحس��ن ختام این بخش ق��رار می دهد : »ما م��ی دانیم که این 
س��خنان برای کسانی که با خیانتکاری وش��هوت پرستی و نواز و 
رقص و هزار جور مظاهر فس��ق و بی عفتی بارآمدند ، خیلی گران 
است . البته که تمدن و تعالی مملک���ت را به لخت ش���دن زنها 
در خیابان ه���ا می دانند و به گفته بی خردانه خودش��ان باکشف 
حجاب نصف جمعیت مملکت کارگر می شود )لکن چه کاری همه 
می دانید و می دانیم( حاضر نیستند مملکت با طرز معقوالنه و درزیر 
قانون خدا و عقل اداره شود. آنهایی که این قدر قوه تمیزندارند که 
کاله لکنی را که پس مانده درندگان اروپاس��ت، ت�����رقی کشور 
م��ی دانند با آنها ما حرف نداریم. آن روز که کاله پهلوی س��رآنها 
گذاشتند هم�ه می گفتند: مملکت باید یک شعار ملی داشته باشد .

اس��تقالل در پوشش دلیل اس��تقالل مملکت و حافظ آن 
اس��ت. چند روزبعد کاله للنی گذاشتند سرآنها، یک دفعه حرفها 
عوض شد. گفتند: ما با اجانب مراوده داریم باید همه هم شکل 
ش��ویم تا در جهان باعظمت باشیم. مملکتی که با کاله عظمت 
برای خود درس��ت می کند یابرایش درس��ت م��ی کنند هر روز 

کالهش را ربودند ، عظمتش را هم می برند.«
منطق عفاف

نویس��نده در پای��ان کتاب بدون رجوع به تاریخ گذش��ته و 
فرهنگ هادالیل دیگری بر لزوم پوشش ارائه می دهد از جمله 

این که :
برهنگی ارزش زن را از بین می برد و او را تا حد یک کاال 
وجنس پست می کند و ارضای غریزه جنسی به معنی همگانی 
و همه جایی کردن مس��اله جنسیت نیست . زنی که تن و اندام 
خود را در معرض دید می گذارد می خواهد با زنانگی خود جایی 
برای خود در دل ها یاشخصیت ها بیابد نه انسانیت خود . وقتی 
کار به اینجا می کش��د که دیگر بر زن نه به عنوان یک موجود 
دارای شخصیت و هویت بلکه ازاجزای بدن او صحبت می آید 
و از سکس بودن سر و سینه و پای زن چنان بحث می شود که 
از مزه گوشت گردن و قلوه گاو و ران گوسفند. بزرگترین لطمه 

به خود زن وارد شده است .«
 »بی بندوباری در پوش��ش، بی بندوباری در تحریک است 
و ب��ی بندوباری در تحریک بنیاد خانواده را متالش��ی می کند. 
غریزه جنسی یکی از علل مهم ازدواج و به وجود آمدن خانواده 
اس��ت . اما پ��س از ازدواج هرچه زمانی م��ی گذرد، نقش غریزه 
جنسی در حفظ دوام خانواده کمتر می شود و به جای آن نقش 
عش��ق تفاهم و وفاداری دربقای خانواده بیش��تر می شود. هم 
در اینج��ا باید گفت که بی لباس��ی ،عریانی وخود نمایی ، آفت 
زندگی خانوادگی است و در یک کالم بی حجابی ریشه خانواده 

را می خشکاند . . .
سخن آخر

نویسنده در پایان کتاب داستانی از کریستین آندرس را نقل 
می کند و در پایان نتیجه می گیرد :

این��ک تمدن غرب ، چنین وانمود م��ی کند ک������ه می 
خواهد برای انس��ان لباس بدوزد . . . اما در حقیقت به جای آن 
که لباس برتن او کند، او را برهنه س��اخته اس��ت و هیچ کس 
جرئ��ت نمی کند فریاد برآورد که لباس درکار نیس��ت و حاصل 
این همه مد و پارچه و چه و چه برهنگی انس��ان اس��ت . همه 
می ترس��ند که مبادا خیاطان حقه بازی که زرو سیم را برده اند 
و می برند، آنها را به ناپاکی در اصل و نسب متهم کنند ، آیا در 
این جهان که همه اسیر و شیفته تبلیغات غرب شده اند مردمی 
پیدا می ش��وند که دلی به پاکی آن کودک داشته باشندو فریاد 
برآورند که آنچه به نام لباس در غرب به تن انسان می پوشانند، 

لباس نیست، بلکه برهنگی است .
چرا آن مردم ، ما نباشیم؟
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 استاد محمد رو حانی ،  متخلص به نجوا کاشانی  ،  در  اولین 

روز از س�ال 1327 هجری شمسی در شهر زیبا و خوش آب و 

هوای برزک ) 40 کیلومتری کاشان ( دیده به جهان گشود.

تحصیالتش راتا دیپلم در کاشان ، سپس در تهران گذراند 

وب�رای کار و ادام�ه ی تحصیل به خارج از کش�ور س�فرکرد و 

موفق به دریافت مدرک دکترا در بانکداری گردید

کت�اب ه�ای  » درکوچ�ه باغه�ای گلس�تانه «  ،  » خ�واب 

صبح«   ،   » خورش�ید جمال « ،  » آفتاب والیت « ، »به گل س�فر 

کن « ، » مادر ای هس�تی من « ، » هنگامه ی سرخ «    و»نیایش 

موال  « که دعای کمیل را به شعر پارسی برگردانده  ، اثرطبع این 

شاعر است که  از سال 1380تا کنون به چاپ رسیده .

 و اینک شعری که آقای محمد روحانی ،برای بزرگداشت مقام 

پدر و در رثای پدر مرحومش سروده است .تقدیم می شود

 تاهس�ت پدر ق�در پدر باید داش�ت

وین تاج گرانقدر به س�ر باید داشت

گوین�د صدف خانه و گوهر پدر اس�ت

عش�ق صدف و قدر گهر باید داش�ت
  

   پ����در  

هم�راز  بهتری�ن  ای  پ�در   ،  ای 

منس�از  ِ من ، آواز  ِ م�ن  ، پرواز  ِمن

از ت�و دارم  ه�ر چ�ه دارم  در به�ار

  هس�تی ِم�ن ، با ت�و می گی�رد قرار

دس�تهای��ت مهربان��ی را نش��ان 

  آفتاب����ی ، ای عزی��ز ، مهرب��ان

پش�ت ِ پ�ر چی�ن ِ دل�ت گل ریخته  

 مه��رت از ای���وان ج��ان آویخته
 

ه�ر چ�ه داری ، بامحب�ت آشناس�ت 

 کین�ه ، از آیین�ه ی جان�ت جداس�ت

آش�کار و  ن�ا  روش�ن  رازی   مث�ل 

به�ار ب�ذر  ای  پاش�یده  خ�زان   در 

گ�ر چ�ه روح  ِ آفرینش مادر اس�ت  

ش�هد تو در کام ما ش�یرین تراس�ت

ه�ر کجا پ�رواز  ، س�نگین می ش�ود

عش�ق ، ب�ا مهر تو رنگین می ش�ود  

ش�عر  ِ فرداه�ای ب�ی پای�ان توی�ی

عش�ق را  ، آیین�ه ی عرف�ان توی�ی

آدمی���ت ،  واژه ی واالی ت��وس�ت

آفرینش ، قص��ه ی غمه��ای توست

ب�ا تو فرزندان به س�امان می رس�ند

درد ه�ا کم کم ب�ه درمان می رس�ند

ش�عر ب�اران ، بیقراری های توس�ت

هم�ت مردانه  ،  ی�اری های توس�ت
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تعلی��م یاد دادن و آموزش و تعلّم فراگیری دانش اس��ت، تعلیم 
تاباندن نور علم و دمیدن روح حیات به کالبدی روح و خسته جامعه 
و تعلّم رها ش��دن از گرداب نادانسته هاست. و اسالم در این حرکت 
از همه مکاتب پیش��قدم تر و مصّمم تر است، به طوری که آموزش و 
فراگیری دانش از محوری تری��ن برنامه های فردی و اجتماعی این 
مکتب الهی به ش��مار می رود. نخستین نغمه های آسمانی وحی در 
اس��الم، بیان کننده ارزش قلم و آموزش علم و دانش است و آن را 
از جمله نعمتهای مهّم خداوند در مورد انسان معرفی می کند. اولین 
معلّم این مکتب ذات باری تعالی و نخستین دانش آموزش نبی مکرم 
اسالم است. » اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّک الَِّذی َخلََق ... اْقَرأْ َو َربَُّک اْلَْکَرُم الَِّذی 
َعلََّم بِالَْقلَِم َعلََّم اْلِنْساَن ما لَْم َیْعلَْم« )علق، 1 � 5(؛ ای رسول بخوان 
بنام پروردگارت که تو را خلق کرد... بخوان و پروردگار تو که بهترین 
کریمان است. آن خدائی که به انسان علم نوشتن به قلم آموخت و 

به بشر آنچه را نمی دانست تعلیم داد. 
این آیات خط مش��ی فرهنگی در جهان اسالم را از همان ابتدا 
ترس��یم می نماید، خصوصاً این که بدانیم اسالم در سرزمینی طلوع 
کرد که تاریکی جهل همه جا را فراگرفته بود و تنها هفده نفر در آن 
س��رزمین باس��واد بوده اند]1[ و حتی تمدنهای ایران و روم نیز اکثرت 

مردم را از آموزش محروم می نمودند. 
تعلیم و تعلّم از اهداف بعثت انبیاء

 و سیره عملی معصومین � علیهم الّسالم � 
در چهار آیه از قرآن کریم آموزش علم و پرورش نفوس انس��انها 
از مهمترین اهداف بعثت انبیاء معرفی شده است، که این آیات عبارتند 
از: سوره جمعه، آیه 2؛ سوره آل عمران، ایه 164؛ سوره بقره، آیات 15 
یِّیَن  و 129. خداوند در سوره جمعه می فرماید: »ُهَو الَِّذی بََعَث ِفی اْلُمِّ
یِهْم َو ُیَعلُِّمُهُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمَه«؛  َرُسواًل ِمْنُهْم َیْتُلوا َعلَْیِهْم آیاتِِه َو ُیَزکِّ
او کس��ی است که در میان مردمی اّمی رسولی را از خودشان مبعوث 
کرد تا آیات او را بر آنها بخواند و آنان را تزکیه کند و کتاب و حکمت 

را به آنها بیاموزد. 
پیامبر گرامی اسالم نیز، تعلیم را از اهداف مهّم رسالت خویش 

معرفی می نمایند، چنانچه نقل ش��ده روزی رسول اکرم � صلّی اهلل 
علیه و آله � وارد مسجد شدند و دو گروه از مردم را مشاهده نمودند، 
گروهی مشغول عبادت و راز و نیاز با معبودشان بودند و گروه دیگر 
به تعلیم و تعلّم و مذاکره علمی اش��تغال داش��تند. ایش��ان فرمودند: 
»کالهما علی خی��ر« هر دو کار خوبی می کنن��د. »و لکن بالّتعلیم 
اُرس��لُت« لکن من برای تعلیم به رسالت مبعوث شده ام و بعد داخل 

جمعیتی شدند که به مذاکره علمی مشغول بودند.]2[
ازای��ن رو پیامبر اکرم � صلّی اهلل علیه و آله � و ائمه معصومین 
� علیهم الّس��الم � از هر فرصتی برای آموزش مردم بهره می بردند 
و از هیچ کوشش��ی دریغ نمی ورزیدند. به عنوان نمونه، پیامبر اسالم 
� صلّی اهلل علیه و آله � بعد از جنگ بدر خطاب به اس��یران جنگی 
فرمودند: هر کس از شما که باسواد است بتواند به ده نفر از مسلمین 
خواندن و نوش��تن بیاموزد آزاد می شود.]3[ از بارزترین حرکات علمی 
در سیره معصومین � علیهم الّسالم � جنبش علمی امام باقر � علیه 
الّسالم � و امام صادق � علیه الّسالم � بود. به جهت فرصتی که در 
اث��ر اختالفات بنی امیه و بنی عباس پیش آمده بود. این دو بزرگوار 
آزادی عمل بیش��تری داشتند؛ از این رو، به تعلیم و تربیت شاگردان 
اقدام نمودند به طوری که در حوزه درسی امام صادق � علیه الّسالم 
� چهار هزار شاگرد در علوم فقه، اصول، کالم، تفسیر، طب، شیمی 
و... پرورش یافتند که از جمله بارزترین آنها در کالم، هشام بن حکم، 
در فقه زراره بن اعین، در حکمت مفضل بن عمر و در ش��یمی جابر 

بن حّیان بودند.]4[
وجوب تحصیل دانش و تعلیم آن از نظر اسالم: 

از نظر اس��الم عل��م آموزی و تعلی��م نه تنها امری پس��ندیده 
اس��ت، بلکه از واجبات این دین به ش��مار می رود و آیات و روایات 
زی��ادی بر آن داللت دارند. از جمله این که رس��ول گرامی اس��الم 
فرموده اند: »طلب العلم فریضٌه علی کّل مس��لٍم«؛]5[ فراگیری دانش 
بر هر مسلمانی واجب است. از طرف دیگر بر دانشمندان هم واجب 
اس��ت که به امر آموزش اهتمام ورزند، چنان چه در بیان دیگری از 
پیامبر اکرم � صلّی اهلل علیه و آله � نقل شده که فرمودند: »ما أخذ 

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

جایگاه تعلیم و تعّلم در اسالم
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اهلُل المیث��اَق علی الخلِق أن یتعلّموا حّتی أخَذ علَی العلماء أن یعلّموا«؛]6[ 
خداون��د از مردم ب��رای یادگیری عهد و پیمان نگرف��ت مگر این که از 

دانشمندان برای یاد دادن پیمان گرفت. 
نبی مکّرم اس��الم به مس��لمین توصیه می نمودند به دنبال دانش 
بروید و در فراگیری دانش هیچ گونه محدودیت زمانی و مکانی نداشته، 
از ابت��دای کودکی تا آخر عمر در پی آموختن باش��ید؛ »اُطلبوا العلم من 
المهد الی اللّحد« و حتی اگرتنها راه دس��تیابی به علم و دانش س��فر به 
دوردست ترین نقاط جهان همچون چین باشد که در آن زمان مسافرت 
به آنجا به آسانی ممکن نبود، از هیچ کوششی دریغ ننمائید. »اطلبوا العلم 
و لو بالّصین«.]7[ طلب علم آن چنان مهم است که در دین اسالم طلب 
آن از طلب مال واجب تر و ارزش آن از عبادت باالتر شمرده شده است، 
در بیانات گهربار امیر المؤمنین � علیه الّسالم � می خوانیم: »اّیها الناس 
إعلُموا أّن کمال الّدین طلُب العلم و العمل به اال و اّن طلَب العلم أوجُب 
علیکم من طلب المال«؛]8[ ای مردم کمال دین در جس��تجوی دانش و 
عمل به آن اس��ت و آگاه باش��ید که تحصیل علم از طلب مال واجب تر 
اس��ت. و در بیان دیگری فرمودند: »جس��تجوی دان��ش برتر از عبادت 
است«]9[. چرا که تنها عبادتی ارزش دارد که از روی معرفت باشد و تنها 

عالم است که در دام شبهات و وسواس گرفتار نمی شود. 
در می��ان همه معارف بر تعلیم و تعلّم اح��کام و معارف دین تأکید 
بیش��تری شده است. به حّدی که بر مس��لمین واجب گردیده که از هر 
قومی افرادی برای فراگیری علوم دین هجرت کنند و بعد از تحصیل به 
میان قوم خود برگشته و آنها را آموزش دهند؛ »َفلَْو ال نََفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرَقٍه 
یِن َو لُِیْنِذُروا َقْوَمُهْم إِذا َرَجُعوا إِلَْیِهْم«]10[؛ پس  ُهوا ِفی الدِّ ِمْنُهْم طائَِفٌه لَِیَتَفقَّ
چرا از هر طائفه ای گروهی هجرت نمی کنند تا علم دین بیاموزند و وقتی 

برگشتند به سوی قوم خود، آنها را انذار کنند. 
امام صادق � علیه الّسالم � آن چنان در امر آموزش دین اهتمام داشتند 
که می فرمودند: »لو أتیُت بشابٍّ من شباِب الّشیعِه ال یتفقَّه لدبتُه«؛]11[ اگر 
ببینم جوانی از میان جوانان شیعه به فراگیری احکام دین نپرداخته است 

او را تأدیب می کنم. 
علم واجب از نظر اسالم: 

گفته شد از نظر اسالم تحصیل دانش امری الزم و واجب است، حال 
س��ؤال این اس��ت که آیا فراگیری تمام علوم واجب است یا نه؟ در جواب 
این س��ؤال باید گفت که علوم بر دو دسته اند: 1. علومی که از یادگیری و 
تعلیم آنها صریحا نهی ش��ده مانند: سحر که یا برای خود فرد و یا جامعه 

فس��ادآفرین هستند و یا این که اش��خاص به قصد ضرر زدن به دیگران 
می آم��وزد، آموزش و یادگیری این دس��ته از علوم مگر در مواقع ضرورت 
حرام می باش��د؛ 2. علومی که جزو دسته اول نیستند، که اینها خود بر دو 
گروه�ند: 1. دانشهایی که مقدمه سازندگی مادی و یا معنوی ،  دنیوی و یا 
اخروی، فردی و یا اجتماعی می باشند و بدون آنها حیات مادی و معنوی 
انس��ان به مخاطره می افتد، که تحصیل آنها به صورت واجب عینی مثل 
ش��ناخت اصول عقائد و تکالیف ش��رعیه و یا واجب کفائی همچون علم 
طّب و شیمی و... بر همگان الزم است. 2. دانش هایی که نقل حیاتی در 
زندگی فرد و یا اجتماع ندارند، که اینها با توجه به مصالح و مفاس��دی که 

دارند، بر سه گروهند: 
1. مستحب: هر دانشی که مقدمه تقویت بنیه مادی و یا معنوی 
فرد و یا جامعه است و بدون آن ضربه ای به نیازهای اصولی وارد نمی شود، 

البته در صورتی مستحب است که با قصد قربت فرا گرفته شود. 
2. مباح: همین دانش��ها اگر بدون قصد قربت آموخته شودن مباح 

به شمار می آیند. 
3. مکروه: دانشهایی که مقدمه فساد نیستند، اّما سودی نیز در بر 
ندارند، اگر موجب تضییع عمر گردند و انسان را از مقصد دور نمایند لغو 

و مذموم و مکروه به شمار می روند. مثل علم انساب.]12[
پس اگر چه تعلیم و تعلّم در اسالم جایگاه واالئی دارد ولی این طور 
نیست که اسالم به تمامی علوم به طور یکسان توجه داشته باشد، بلکه 
به میزان تأثیری که در اس��اس زندگی بش��ر و تعالی او به سوی کمال 
دارن��د، دارای درجات متفاوتی نیز هس��تند و حکم تعلیم و تعلم آنها نیز 

تفاوت دارد. 

]1[ . فروغ ابدیت، ج 1، ص 68، دفتر تبلیغات، چ پنجم، آیت اهلل سبحانی. 
]2[ . بحار االنوار، ج 1، ص 26، بیروت، 1403 ق. 

]3[ . فروغ ابدیت، ج 1، ص 518. 
]4[ . ر.ک: در مکتب احیاگر تشیع، دکتر علی قائمی. 

]5[ . اصول کافی، ج 1، ص 35، انتش��ارات علمیه اس��المیه، چ اول، ش��رح و ترجمه س��ید 
جواد مصطفوی. 

]6[ . جامع االحادیث، ص 67. 
]7[ . بحار االنوار، ج 1، ص 77؛ و ج 2، ص 32. 

]8[ . تحف العقول، ص 199، موسسه نشر اسالمی وابسته به جامعه مدرسین، 1416 ق. 
]9[ . بحار، ج 69، ص 80، ح 29. 

]10[ . توبه، 122. 
]11[ . اصول کافی، ج 1، ص 36. 

]12[ . س��یمای عل��م و حکم��ت در قرآن و حدی��ث، ص 151، محمدی ری ش��هری، دار 
الحدیث، چ اول.
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عل��م و معرف��ت از باالترین هدایا و 
الطاف الهی بر بش��ر اس��ت که انسان با 
اس��تفاده صحی��ح از آن می تواند به اوج 
نقطه کمال انس��انی صعود نماید و از آن 
به عنوان پلکان ترّقی مدد بگیرد، ولی با 
این حال در صورت عدم استفاده صحیح 
از دان��ش و هدف بالذات ق��رار دادن آن 
ممکن است دچار آفاتی شود که موجبات 
انحطاط و گمراهی هر چه بیشتر عالم را 

فراهم نماید، چنانکه گاهی برخی از امور قبل از تابیدن نور 
عل��م و حکمت بر قلب انس��ان مانع از تابش آن بر صفحه 

تاریک دل انسان و حیات دوباره آن می  شوند. 
از آنجا که آش��نایی با این آف��ات و موانع ما را قادر بر 
پیش��گیری از آنها و بهره برداری مطلوب تر از این موهبت 
الهی می سازد، در این گفتار کوتاه به بیان برخی از موانع و 
آفات علم و حکمت با اس��تفاده از کالم معصومین � علیهم 

الّسالم � و بزرگان دین می پردازیم. 
اقسام موانع و آفات علم: 

موانع و آفات علم و حکمت را از یک نظر می توان به 
سه دسته تقسیم نمود:

 1 موان��ع و آفات علوم رس��می ک��ه از راه آموزش 
کالس��یک حاصل می ش��ود همچون ش��یمی و فیزیک و 
همه علوم تجربی، مانند؛ کم روئی »هر که خجالت کش��د 
دانش��ش اندک می ش��ود«]1[ )امام صادق � علیه الّسالم �( 
بدفهمی، تن آسائی، چنانچه حضرت علی � علیه الّسالم � 

فرموده اند: »علم با تن آسائی یافت نمی شود«.]2[
2 موانعی که مانعّیت آنها شامل شناخت های عقلی 
وقلبی همچون ش��ناخت خدا و اقرار به یگانگی او اس��ت، 
مانند: عجب، تعّصب و اس��تبداد...، که این موانع اندیشه را 
از تشخیص صحیح حقائق عقلی و قلب را از برکات الهامها 

و ارشادهای غیبی الهی محروم می سازد. 
3 موانع علم حقیقی یا نور حکمت، که همان علمی 
اس��ت که خداوند در دل هر کس که بخواهد قرار می دهد 
و ب��ا تحصیل و آموزش و تفکر حاصل نمی گردد، بلکه نوٌر 
یقذفُه اهلل فی قلِب َمن یش��اء می باش��د، این موانع خود بر 

دو دسته اند: 
1 حج�ب و موانع ظلمانی )گناهان(: که آئینه 
دل را تیره و تار و جان را بیمار می سازد و آدمی را از دانش 
حقیقی بی به��ره می کند، هر چن��د دارای مراتب باالئی از 

علوم رسمی باشد. 
2 حجب نورانی: حجابهائی که خود از س��نخ نور 
هس��تند و تعلق به نش��ئه مجّردات تاّمه و ش��هود آن عالم 
دارند که در مناجات شعبانیه از آنها به »حجب النور« تعبیر 

ش��ده اس��ت،]3[ آن چنانکه نور خورشید 
مان��ع از رؤی��ت حقیقت و مرکز خورش��ید 
اس��ت با اینکه خود از س��نخ نور و روشن 
کننده هس��تند، حجابهای نورانی هم مانع 
از ادراک درج��ات باالی حقیقت هس��تی 

هستند. 
حضرت ام��ام )ره( در توضیح حجب 
نورانی و ظلمانی می فرماید: »توجه به غیر خدا انسان را به 
حجابهای ظلمانی و نوران��ی محجوب می نماید. کلیه امور 
دنیوی اگر موجب توجه انس��ان ب��ه دنیا و غفلت از خداوند 
متعال شود، باعث حجب ظلمانی می باشد و اگر دنیا وسیله 
توجه به حّق و رسیدن به دار آخرت )که دار التشریف است( 
باش��د حجابهای ظلمانی به حجب نورانی مبّدل می گردد و 
کمال انقطاع آن اس��ت که حجب ظلمانی و نورانی پاره و 
کنار زده ش��ود تا به مهمانس��رای الهی که معدن عظمت 

است بتوان وارد گردید.«]4[
موانع و آفات ذکر ش��ده در این مقاله بیشتر مربوط به 
علوم از قس��م دّوم و س��ّوم می ش��ود، گرچه برخی از آفتها 
برای تمام علوم آفت به ش��مار می رود و عالم را از مس��یر 
صحیح به کژ راهه  می کش��اند و یا او را از اشعه های حیات 

بخش خورشید معرفت بی نصیب می گذارد. 
 

ال�ف- نف�وس و ش�ه����وت: حض��رت علی 
� علی��ه الّس��الم �: »حکمت با ش��هوت در یک دل جای 

نمی گی��رد.«]5[
ب -  محبّت دنیا و دنیاطلبی: حضرت عل��������ی � 
علیه الّسالم � : »محّبت دنیا خرد را تباه می کند و دل را از شنیدن 

حکمت باز می دارد و کیفری دردناک می آورد.«]6[
ح��ّب دنیا و دنیاطلبی یکی از بزرگترین موانع نور علم 
و آفات علوم رس��می به ش��مار می رود. دلی که سرشار از 
محّبت دنیاس��ت، هیچ گاه خری��دار حکمت و معارف الهی 
نیس��ت و انس��ان دنیادوست تنها برای رس��یدن به مطامع 
دنی��وی خویش به س��مت فراگی��ری علوم رس��می روی 
می آورد و آن گاه حتی اگر علم توحید را هم فرابگیرد، تنها 
موجب دوری هر چه بیش��تر او از خدا می شود. پیامبر اکرم 
� صلّی اهلل علیه و آله � فرمودند: »ما ازداَد عبٌد علمًا فازداَد 
ف��ی الّدنیا رغب��ًه ااّل ازداَد من اهللِ بُع��داً«؛]7[ هر آنچه بنده 
دانش خود را افزایش دهد و س��پس رغبت بیشتری به دنیا 

پیدا کند، موجب دوری بیشتر او از خدا می گردد. 
اگر علم دس��تمایه دنیاطلبان و دانشمندان دنیا دوست 
ق��رار بگیرد با بهره گیری از آن باالترین گناهان و بدترین 
جنایات را انج��ام می دهند، چنان که در جهان معاصر علم 

آفات
 علم و 
حكمت
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