
معنا بخش دغدغه های ذهنی در عالم عینی، ظهور جمالت 
پراکنده در ذهن بر روی خط صاف دفتر، نزول مفاهیم عالی 
بر روی کاغذ کاهی، دست به دست شدن  نصیحت  یک پیر 
از هیزم، محو تماشای  سرد و گرم چشیده به جوانان داغ تر 
شعر  کتاب  آغازین  صفحه  در  دوست  یک  از  خطی  دست 
باز  دیگر  که  خاطرات  از  دریچه ای  شدن  باز  و  صفا  حسین 
محکوم  هنگام  گریستن  و  خندیدن  شبانه  و   گشت.  نخواهد 
خاطره،  جنس  از  دفتری  در  حبس  ابد  به  جمالت  کردن 
کودکانه  های  نقاشی  با  خانه  سفید  دیوار  به  بخشیدن  رنگ 
اولین  نوشتن  هنگام  مداد  نوک  شکستن  مادر،  چشم  از  دور 
جمله، بابا آب داد، کتابت آخرین آیه، قرمز شدن مداد مشکی 
در  برداشتن  قدم  کمیل،  کانال  در  وصیت نامه  نوشتن  هنگام 
بودن  جاری  ابراهیمی،  نادر  دست  به  سرخ  آبِی  کوچه های 
را  خود  امام  که  جوانی  شیعه،  فقه  رودخانه  در  مرتضی  شیخ 
درک نکرده اما پیرو خط امام است و دانشجوی مطالبه گری 
تو  مدیون  را  همه  می سازد،  جریان  و  می نویسد  که جسورانه 

هستیم، قلم.
در وصف تو همین بس که خداوند به تو قسم یاد کرد و به 
حتی  بوده اند  تو  همنشین  که  دست هایی  داد.  یاد  تو  واسطه 
تو  با  که  دانشجویی   . می کنند  دستگیری  مرگ  هم  از  بعد 

بیگانه باشد معنای دانش جو بودن را درک نکرده.
 قلم از دست ما نخواهد افتاد و این نشریه ادای دینی است 

نسبت به تو، قلم.

ما به قدرت تو ایمان داریم...

 سرآغاز
محمد علی شبانی
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اســالم  اســت.  سیاســت  اســالم 
حکومــت  یــک  اســالم  نیســت  دور  سیاســت  از 
ــزرگ  ــت ب ــک مملک ــت؛ ی ــود آورده اس ــه وج ــزرگ ب ب
بــه وجــود آورده اســت اســالم یــک رژیــم اســت 
یــک رژیــم سیاســی. )صحیفــه امــام، ج6، ص200( 

کالم امام)ره(



قرآنی اقتصاد 
حکومت  در  فرهنگی  و  اجتماعی  رویکردهای  با  متناسب  اقتصاد 

اسالمی

سیاست گذاری ها  مستلزم  زمینه ها  سایر  و  اقتصاد  در  پیشرفت  مطمئنًا 
وضعیت  به  موجود  وضعیت  از  را  ما  بتواند  که  است  قانون گذاری هایی  و 
با فرهنگ  مطلوب برساند. و مطمئنا در دین اسالم پیشنهاد هایی متناسب 
و  قوانین جامعه توحیدی، گفته شده است. در یک جامعه  اسالمی شناخت 
امور واجب و مستحب و همچنین حرام و مکروه امری ضروری است؛ چرا 
مطمئنا  و  باشد  شناخت  این  بر  مبتنی  باید  اقدامات  و  ریزی ها  برنامه  که 

پیروی از قرآن سعادت اخروی و دنیوی را شامل حال انسان ها می کند.

امنیت اقتصاد مطلوب، زیر سایه  تحقق 

پیش  را  رهنمود هایی  کریم  قرآن  مطلوب  اقتصادی  پیشرفت  یک  برای 
نظر  از  اقتصادی،   رشد  مهم  عوامل  از  یکی  است.  داده  قرار  انسان  روی 
شود.  می  باعث  جامعه  در  آرامش  و  امنیت  فقدان   ، است  امنیت  قرآن 
دچار  امکانات  و  منابع  از  استفاده  برای  حوزه  آن  مدیران  و  متخصصان 
جامعه  اقتصاد  تضعیف  باعث  امر  همین  دیگر  سوی  از  و  شوند  مشکل 

می شود. 

امانتی در جیب ثروتمندان

انفاق  است.  کرده  تأکید  آن  بر  کریم  قرآن  که  است  عاملی  دیگر  انفاق   
حرفه  و  فن  یا  و  علم   زکات  و  مال  زکات  صدقه،  های  قالب  در  کردن 
می  جامعه  در  فقر  زدودن  باعث  که  هستند  عواملی  از  ها  این  مانند  و 
أَیَُّها  »َیا  می کند.  کشور  اقتصادی  پیشرفت  جهت  در  شایانی  کمک  و  شود 
ْرِض... اْلَ ِمَن  لَُکْم  أَْخَرْجَنا  ا  َوِممَّ َکَسْبُتْم  َما  َطیَِّباِت  ِمْن  أَنِْفُقوا  آَمُنوا  الَِّذیَن 
به  که  پاکیزه  ای  چیزهای  از  آورده  اید،  ایمان  که  کسانی  ای   » )269بقرهٌ( 

دست آورده  اید و از آنچه برای شما از زمین برآورده  ایم ، انفاق کنید .

اقتصادی مجاهد 

که  است  کارهایی  از  خصوصی  یا  دولتی  کارهای  و  کسب  اندازی  راه   

جعفر افتخاری
)عضو فعال دانشکده الهیات(

بین  از  با  و  بیکاران جامعه شود  برای  اشتغال زایی  موجب 
و  پیشرفت  مسیر  در  کشور  جامعه،  بیکاری  سطح  رفتن 
رونق اقتصادی قدم بر می دارد. جهاد و تالش اقتصادی از 
ویژگی های پیامبر اکرم )ص( و مؤمنان است و مجاهدان 
 ﴿ دارند:  ترجیح  و  برتری  اقتصادی  قاعدان  بر  اقتصادی 

)الّنساء/ 9۵(. الَْقاِعِدیَن... ﴾  َعلَی  الُْمَجاِهِدیَن  َل اللُّ  ...َفضَّ

اقتصادی  رونق  برای  قرآن  های  پیشنهاد  از  همچنین 
آب ها  از  استفاده  است.  زمین  طبیعی  منابع  از  استفاده 
منابعی  جمله  از  و...  چهارپایان  دریا،    ، گیاهان  ،درختان، 
این  از  باید  و  است  خداوند  نعمت  آن  وجود  که  هستند 

نعمت خداوند استفاده کرد و بهره کافی را از آن ها برد.

مدیر صفات 

و  وظایف  و  کارها  قبال  در  مسئولیت پذیری  و  تعهد 
که  است  مدیر  یک  های  ویژگی  جمله  از  تقوا  همچنین 
قرآن کریم آن را مدنظر گرفته است و  می تواند با طراحی 
اقتصاد  در  پیشروی  برای  مناسب  فرصت های  ایجاد  و 
قدم های بزرگی بردارد. عالوه بر این ها می تواند استعداد های این عرصه را 

شکوفا کند و در این  مسیر مورد استفاده قرار دهد. 

اقتصادی پیشرفت  موانع 

امــا متاســفانه در برخــی مــوارد بــا موانعــی روبــه رو مــی شــویم 
کــه رونــد پیشــرفت را کنــد و در برخــی مــوارد متوقــف می کنــد. 
از جملــه ایــن موانــع بی عدالتــی و توزیــع نابرابــر ثــروت در میــان 
ــی و  ــوی،  بی تقوای ــای رب ــالس، اقتصاد ه ــور، اخت ــردم کش ــار و م اقش
ــب ماندگــی اقتصــادی  ــه در عق ــف اســت ک ــه وظای بی تعهــدی نســبت ب
ــوال  ــت در ام ــاره خیان ــم در ب ــرآن کری ــود. ق ــا می ش ــه ه ــایر زمین و س
ــْم  ــْم بَْیَنُک ــوا أَْمَوالَُک ــوا َل تَْأُکُل ــَن آَمُن ــا الَِّذی ــا أَُیَّه ــد: »َی ــی می فرمای عموم
ــر  ــوال یکدیگ ــد! ام ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک ــاء« ای کس بِالَْباِطِل...؛29نس

ــد. ــل نخوری ــه باط را ب

قرآن و سعادت انسان 

به  و  کرده  مقابله  موارد  گونه  این  با  کریم  قرآن  می بینیم  واضح  طور  به 
را  مناسبی  بسیار  راهکارهای  از طرفی  و  بیم می دهد  آن  از  را  مردم  شدت 
به پیشرفت ها و موفقیت های  به آن ها  با عمل  ارائه داده است که می توان 
والیی رسید. اگر عمیقًا به کالم خدا تأمل کرد به این نتیجه می رسیم که 
دین اسالم و قران کریم در تمام زمینه ها سخن گفته و هیچ چیزی از قلم 
هدایت  روشن  مسیر  در  را  انسان  همواره  کریم  قرآن  آیات  است.  نینداخته 
قرار می دهد و در هر جا و در هر لحظه پیروی از آن سعادت را برای انسان 

به ارمغان می آورد.

 صفحه دوم



رشته خود کار کنید.«

پول واقعی در فضای مجازی
راهکار دیگر رجوع به کسب و کارهای اینترنتی است که منبع درآمد خوبی 
محسوب می شود. اگر دانشجو آگاهی کاملی از چگونگی این کسب و کارها 
داشته باشد نه تنها می تواند درآمد کسب کند بلکه می تواند خودش نیز مؤسس 
یک کسب و کار اینترنتی شود. مهم نیست چه رشته ای و در کدام دانشگاه 
درس می خوانید و چه محدودیت هایی دارید، مهم اراده و مهارت های شماست 
که در راه کسب درآمد کمک کننده است. برخی افراد با یادگیری زبان جدید 

به ترجمه و برگزاری دوره های مجازی در فضای مجازی می پردازند. 
از نظر من در رشته الهیات می توان با افزایش مطالعات به تولید علم و دانش 
پرداخت که همه اینها به بارعلمی دانشجو بر می گردد و اگر واقعًا در رشته ای 
عالقه و همت باشد، بازار کار نیز به همراه می آورد البته این نکته را هم از 
یاد نبریم که وارد هر رشته ا ی شویم باید هدف گذاری کنیم و موفقیت واقعی 

متعلق به فردی است که درست هدف گذاری کند.

گوشه چشمی هم به دولت داریم
دولت می تواند از دانشجویانی که خواهان ایجاد شغل و کسب و کار هستند 
حمایت ها  این  از  یکی  که  کند  حمایت  ندارند،  کارآفرینی  برای  درآمدی  اما 
آموزش رایگان کارآفرینی در تمام رشته ها بخصوص رشته الهیات و یا اعطای 
وام بالعوض در جهت اشتغال دانشجویان است. دولت همچنین برای تشویق 
گرایش افراد به رشته الهیات می تواند تعداد زیادی از دانشجویان ممتاز را به 
عنوان مبلغ به خارج از کشور بورسیه کند. دولت حتی می تواند از دانشجویان 
الهیات جهت نوشتن کتاب مرتبط با رشته خود به زبان عربی و انگلیسی در 
جهت تبلیغ دین حمایت مالی به عمل آورد و یا به عنوان مترجم گردشگران 
و  آموزش  وزارت  در  الهیات  دانشجویان  استخدام  همچنین  کند.  استخدام 

پرورش، می تواند به اشتغال آنان کمک بسزایی بکند.

حرف آخر
متاسفانه امروزه بازار کار علوم انسانی از جمله الهیات محدود شده است که 
این موضوع به معنی غیرممکن بودن آن نیست و راه های ممکن دیگری نیز 
برای کسب درآمد وجود دارد که دانشجو می تواند با تالش خود در همان رشته 
نیز اشتغال کند به شرطی که هم دامنه 
افزایش دهد و  را  علمی و مهارتی خود 
امیدوارم  باشد.  را داشته  اراده  کار  هم  
که دولت در این باره نیز حامی این گروه 
باشد اما ناگفته نماند که ما هم در تغییر 
نقش آفرین  حدودی  تا  کنونی  وضعیت 
هستیم، آن هم با همتی که در این راه 

به خرج می دهیم ان شاءالل که وضعیت بهتر شود.
 

 شکسته شدن جادویی 

بیکاری رشته الهیات
با خواندن این متن با بیکاری خدا حافظی کنید

در هر رشته ای عالقه عامل موفقیت در آن رشته است اما متاسفانه در علوم 
به  انسانی و به ویژه رشته الهیات بازار کار محدودیت پیدا کرده است و اکثراً 
دلیل عدم بازار کار مناسب با وجود عالقه خود قید این رشته را می زنند. البته 
باید این را هم در نظر بگیریم که مهمترین هدفمان از انتخاب این رشته کمک 
 َ به دین باشد و مصداق این آیه شریفه شویم: »یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا إِْن تَْنُصُروا اللَّ
َیْنُصْرُکْم َو ُیَثبِّْت أَْقداَمُکْم: ای کسانی که ایمان آورده  اید، اگر خدا را )پیامبر و 
دین و کتاب او را( یاری نمایید، خدا هم شما را )در رسیدن به اهدافتان( یاری 
مطرح  پرسش  این  اینجا  در  حال  می دارد.  استوار  را  شما  قدم  های  و  می کند 

می شود که دانشجویان این رشته برای اشتغال خود چه باید بکنند؟

شناخت خود، رمز موفقیت
در زمینه ایجاد کسب و کار استعداد های خود را بشناسید و خالق باشید.  هر 
دانشجویی می تواند در زمینه مهارت ها و استعدادهای خودهم در زمینه رشته 
خود و هم خارج از آن به اشتغال بپردازد. البته افرادی هم هستند که استعداد 
خود را نشناخته اند که این افراد هم باید کم اندر دست به کار شوند و در ایجاد 

کسب و کار خود با خالقیت عمل کنند.
 

راهکارهای راهگشا برای اشتغال دانشجویان الهیات 
با  گذاشتن کالس  و  نحو  و  بر صرف  تسلط  با  الهیات می توانند  دانشجویان 
مجوز دانشگاه برای دانشجویانی که با این درس مشکل دارند به کسب در آمد 
بپردازند. همچنین با تسلط بر زبان عربی و انگلیسی  به ترجمه متون عربی و 
انگلیسی بپردازند و حتی در انتشارات ترجمه کتابها به فارسی شروع به کار کنند.

پژوهش، واجب تر از نان شب
استاد شرفی صفا مدرس دانشگاه در این باره گفتند: » پژوهش خیلی می تواند 
به رشته های الهیات از جمله رشته علوم قرآن و حدیث کمک کند. هرچند که 
من معتقدم بازار کار برای همه رشته ها بد شده است اما خوب برای رسیدن به 
آن چیزی که مد نظرتان است زمان زیادی نیاز دارید و باید تالش کنید. اآلن 
عالقه  که  زمینه های  در  و  بگیرید  یاد  را  پژوهش  راهکارهای  می توانید  فقط 
دارید شروع به پژوهش کنید و اصول و قواعدش را بدانید که ان شاءالل برای 
ارائه می کنند در زمینه  با یک سری مؤسسات که پروژه  بتوانید  سال های بعد 

نرگس جانی
)عضوفعال دانشکده الهیات(

 صفحه سوم



امام خمینی )ه( در این باره می فرمایند: »طرح مسئله جدا بودن دین از سیاست  
چیز تازه ای نیست این مسئله در زمان بنی امیه مطرح شد و در زمان بنی عباس 
قوت گرفت در این زمان های اخیر هم که دست های بیگانه به این ممالک باز 
شد. آنها هم به این مسئله دامن زدند.« معاویه پس از صلح در سال ۴0 هجری 
در سخنرانی خود گفت: »من با شما جنگ نکردم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید 
یا حج کنید و یا زکات دهید. شما این کارها را می کنید من با شما جنگ کردم 
)ره(  نیز رسیدم.« عالمه طباطبائی  به مقصود خود  بر شما حکومت کنم و  تا 
می گوید :»معاویه با این سخن نشان داد که سیاست را از دیانت جدا خواهد کرد 
و مقررات دینی ضمانتی نخواهد 

داشت.«

امام  اندیشه  تبیین 
خمینی )ره( و اثبات پیوند 

دین و سیاست

یکی از تالش های ارزنده امام 
خمینی)ره( تفهیم موضوع پیوند 
دین و سیاست به شمار می رود. 
این  به  دست  حالی  در  امام 
که  زد  نهضت فکری  و  حرکت 
سیاست  از  دین  جدایی  اندیشه 
حتی  مسلمانان  بین  در  سال ها 
شده  مطرح  روحانیون  بین  در 
باور  و  اعتقاد  صورت  به  و  بود 
درآمد بود سیاست را بگذار برای 
اهلش. در این راستا امام )ره( در 
شبهه  به  پاسخ  در   1320 سال 
هزار  اسرار  کتاب  پراکنی های 
کشف  ارزشمند  کتاب  رسانه 
درآورد  نگارش  به  را  السرار 
امور  در  روحانیون  نظارت  به  و 
تاکید  کشور  سیاسی  و  اجرایی 
نجف  به  رفتن  از  پس  و  نمود 
در نخست نظریه خود بر سه امر 
جامعیت  یعنی  اساسی؛  و  مهم 
قوانین  کیفیت  و  ماهیت  اسالم 
اسالم و سیره پیامبر اکرم )ص(
توضیح  از  پس  ورزید.  تأکید 
این  یادآوری  شده  یاد  دلیل  دو 
دلیلی  اگر  که  است  لزم  نکته 
امور  در  مشارکت  لزوم  بر  هم 
فطری  نیاز  نداشتیم  سیاسی 
قائل  که  می کرد  حکم  انسان 
به آن شویم. مطالعه تاریخ بشر 
نشان می دهد که انسان به دلیل 
ناگزیر  اجتماعی  زندگی  انتخاب 
از آن است که نیازهای خود را 
و  اجتماعی  نظام  از طریق یک 
نظام  آن  در  تعاون  و  همکاری 

به دست آورد. 

مهم  مسائل  از  یکی  بی شک 
دین  است.  سیاست  و  دین  رابطه  مسئله   سیاسی  و  اجتماعی  اندیشه های  در 
راستین با سیاست صحیح با هم پیوندی ناگسستنی دارند و مکمل یکدیگر در 
پیدایش جامعه ایده آل الهی است. دین منهای سیاست هم چون درخت بی آب 
است، و سیاست بدون دین همانند آب بی درخت می باشد. همانطور که آیت الل 
مدرس در این باره می گوید: سیاست ما عین دیانت ما است و دیانت ما عین 

سیاست ما است .

سیاست ناب محمدی)ص(                              
تأملی در باب دین وسیاست

اندیشمندان  توجه  مورد  اخیر  قرن  دو  یکی  در  که  مهمی  مسائل  از  یکی 
اجتماعی  مصلحان  و  اسالمی 
دین  رابطه  است،  گرفته  قرار 
در  دین  شأن  و  سیاست  و 
است.  سیاسی  و  اجتماعی  امور 
توجه  با  مسئله  این  به  پاسخ 
دستگاه ها  شدید  اختالف  به 
و  اندیشمندان  گرایش های  و 
یکسان  مسلمان  سیاستمداران 
میان  در  برخی  است.  نبوده 
کامل  مباینت  سیاست  و  دین 
در  ورود  هرگونه  و  انداختند 
از  خروج  معنای  به  را  سیاست 
این سایه  کرده اند.  قلمداد  دین 
شیوه  و  نگرش  در  سنگین 
قشریون  اجتماعی  زندگی 
مذهبی و حوزه های دینی ایران 
تا چند دهه مشهود بود. با این 
در  )ع(  علي  امام  سخنان  حال 
حاوي  نیز  البالغه  نهج  سراسر 
ایشان،  که  است  مطلب  این 
سیاست اصلي حکومت خویش 
اجتماعي،  عدالت  مبناي  بر  را 
ارزش هاي  احیاي  و  اقتصادي 
و  نهاد  بنا  اخالقي  و  دیني 
سلطه گري  نه  را  حاکمیت 
الهی  امانت  و  مسئولیت  که 

مي دیدند. 

 تعریف دین و سیاست 
در مکاتب اسالم و غرب

و  دین  از  اسالم  و  دید غرب 
بدیهی  است  متفاوت  سیاست 
ارتباط  امر  در  داوری  که  است 
مختلف  نیز  سیاست  و  دین 
)ره(  بود عالمه جعفری  خواهد 
دنیای  در  دین  امروز  می گوید 
غرب عبارت است از یک رابطه 
روحانی شخصی میان انسان و 
خدا و دیگر حقایق فوق طبیعی 
کمترین  اینکه  بدون  است؛ 
داشته  دنیوی  زندگی  در  نقشی 

باشد.

اندیشه های  و  باورها  از  پیوسته  به هم  دیدگاه اسالم دین مجموعه ای  از 
برگرفته از وحی الهی در رابطه با جهان، انسان و جهان پس از مرگ است 
که هدف آن هدایت انسان به سوی روش بهتر زیستن و کامل تر شدن است .

از معاویه دیروز تا سکوالریسم امروز

در تاریخ اسالم این نظریه برای اولین بار از طرف بنی امیه مطرح شده است. 

زهرا بلندی
)عضو فعال دانشکده الهیات(

صفحه چهارم



.)60 آیه  انفال  )سوره 
در  آنچه  می فرماید  آیه  نیست،  نظامی  مسائل  به  مربوط  فقط  آیه  این 
اعتقادی،  زمینه های  در  را  خود  است  شما  استطاعت  در  و  دارید  توان 
و  تقوی  و  علم  به  را  خود  و  سازید  نیرومند  و…  سیاسی  اقتصادی، 
اساس  بر  این مجهز شدن  از  اقتصاد و سیاست و… مسلح کنید. هدف 
این آیه، ترساندن دشمنان خدا و دشمنان ملت است. با استخراج از آیه 
آیات میتوان راه های مبارزه را شرح زیر دسته بندی کرد:  بال و سایر 
مقابل  در  بیداری  و  هوشیاری  مردم،   سیاسی  و  دینی  بینش  تقویت 
 ( منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  مهم  فریضه  احیای  معنوی،  انحرافات 

سوره آل عمران آیه 10۴ (
ایجاد   ،)  60 آیه  توبه  سوره   ( تنگدستی  و  فقر  زدودن  برای  تالش 
دادن  اهمیت  اینترنت،  و  مجازی  فضای  زمینه  در  ملی  امن  بسترهای 

به نهاد خانواده ، فرزندآوری و حفظ جایگاه و ارزش زن ) سوره فرقان 
آیه 7۴ (

کار)  فریب   ، افکنی  ، شبه  توهین   ، پراکنی  شایعه  از فضای  جلوگیری 
سوره توبه آیه ۴۵ و سوره آل عمران آیه 120(، ایجاد فضای مطلوب در 
انواع  بکارگیری  و همگانی،  تفریحات سالم  به  نیاز  برطرف کردن  جهت 
تولید  راستای  در  نقاشی  و  موسیقی   ، سینما  همچون  هنر  های  شاخه 
انسان  دانشگاه  در  انسانی  علوم  متون  محتوای  اصالح  دینی،  محتوای 
امروز مورد هجمه فرهنگی است تا هویت خود را از دست دهد و آماده 
هویت   ، جوانی  عنوان  در  که  فردی  گیرد.  قرار  دشمن  برنامه ریزی های 
شده  تبدیل  موجودی  به  عماًل  است  داده  دست  از  را  خود  فرهنگ  و 
و سرسپردگی جایگزین  است  دلخواه دشمن  برنامه ریزی  آماده  است که 
بسط  ملت  یک  عموم  به  هویتی  بی  این  اگر  حال  است.  شده  او  هویت 
بدون  و  است  دشمن  دستورات  و  فرامین  پذیرش  آماده  جامعه  کند  پیدا 
اگر  اما  درمی آید.  استعمار  به  مستقل  و  آزاده  ملتی  خونریزی  و  جنگ 
ابزار فوق باشد و روح قرآن و تعالیم آن در دل و جان  جامعه مسلح به 
استحاله  از  و  خورده  سنگ  به  دشمن  تیر  باشد  کرده  رسوب  آن  مردم 

شد.   خواهد  ناامید  ملت 

مبارزه  راه  چراغ  قرآن، 
فرهنگی باتهاجم 

تا  می جنگند  شما  با  پیوسته  »مشرکان  می فرمایند:  قرآن  در  خداوند 
.)217 بقره  )سوره  برگردانند.«  آئین خود  از  را  بتوانند شما  اگر 

نخواهد  و  نکرده  دریغ  راهی  هیچ  از  کردن  دشمنی  برای  دشمن 
تنها  گذشته  همچون  مبارزه  و  جنگ  میدان  امروزه  که  بدانیم  باید  کرد. 
ذهن،  تسخیر  همان  که  جنگ نرم  و  نمی شود  محدود  سخت  جنگ  به 
است.  راهبردی  و  بسیار مهم  است،  فرهنگی یک ملت  استحاله  و   قلوب 
راسخ  عزم  درآوردن  پای  از  برای  که  شده اند  متوجه  خوبی  به  دشمنان 
حرکت  را  خود  شطرنج  مهره های  نیز  مخملین  دست  با  باید  ملت  یک 
را  ملت  هویت  حوصله  و   دقیق  نقشه ای  با  سالهاست  دشمن  لذا  دهند. 
آئین  از  را  ما  متنوع  های  راه  با  تا  است  تالش  در  و  است  رفته  نشانه 

کند.  استحاله  را  هویتمان  و  فرهنگ  و  خود جدا 

فرهنگی  تهاجم  ارتش  شوالیه   ، رسانه 
درستي  در  تحقیق  لزوم  بر  حجرات،  مبارکه  سوره   6 آیه  در  خداوند 

مي کند: تأکید  اخبار 
براي  خبري  فاسقي  شخص  اگر  آورده اید!  ایمان  که  کساني  »اي 
عمل کردن  صورت  در  مبادا  کنید؛  تحقیق  آن  دربصاره  آورد،  شما 
خود  کرده  از  و  برسانید  آسیب  ناداني  روي  از  گروهي  به  تحقیق،  بدون 

شوید.« پشیمان 
پراکنی مي فرماید: نکوهش شایعه  نساء در  مبارکه  83 سوره  آیه  در  یا 

این سست ایمان ها  به  یا خوف  امن و  از  ناحیه کفار خبری  از  »و چون 
برسد آن را منتشر سازند، در حالیکه اگر قبل از انتشار، آن را به اطالع 
آنان  از  را  آن  نادرستی  و  درستی  رسانده،  خویش  کارداران  و  رسول 
فهمیده،  را  مطلب  حقیقت  دارند،  استنباط  قدرت  که  ایشان  بخواهند، 
مواردی  نبود، جز  بر شما  و رحمت خدا  اگر فضل  و  ایشان می گویند  به 

می کردید.« پیروی  را  شیطان  لحظه  هر  انگشت شمار 
شبکه های  اینترنت،  است.  فرهنگی  تهاجم  پیکان  نوک  رسانه، 
با  همه   ... و  اجتماعی  رسان های  پیام  مجالت،  و  کتاب  ماهواره ای، 
و  قلب  بسیار جذاب  لعابی  و  رنگ  با  و  آمیخته شده  اهداف شوم دشمن 

است. رفته  نشانه  را  ملت  ذهن جوانان یک 

اسلحه دشمن دوبین  مرکز  در  خانواده 
شوم  اهداف  با  راستا  هم  شده،  تدوین  و  دقیق  برنامه  یک  با  رسانه ها 
قدم  اولین  می داند  خوبی  به  دشمن  شده اند.  گرفته  خدمت  به  دشمنان 
لذا  است.  خانواده  نهاد  کردن  سست  ملت،  یک  فرهنگ  با  مبارزه  در 
ارزش های  انتقال  جلوی  تا  دارند  سعی  بی بندوباری،  سازی  عادی  با 
تهاجم  در  شود.  گرفته  جدید،  نسل  به  نسلی  از  معنوی،  و  اخالقی 
سریال ها،  و  فیلم ها  سایت ها،  رسان ها،  پیام  مجازی،  فضای  فرهنگی، 
به کار گرفته می شود و در ظاهری  منافع دشمن  و... در جهت  موسیقی 
جذاب،  قطره قطره بر لوح قلب و ذهن جوان و نوجوان چکانده میشود. 

بپوشیم... زره 
کند،  صحبت  دشمن  تهاجمات  برابر  در  می خواهد  وقتی  قرآن 

می فرماید: 
از نیرو آماده سازید «   آنها )دشمنان( آنچه توانایی دارید  برابر  » در 

زهره واحدی
)عضو فعال دانشکده الهیات(

صفحه پنجم



لبخند شیرین ؛ توطئه تلخ 
 مسلمانان همواره در معرض توطئه ها و دسیسه هاي دشمنان هستند و 
اين وضعیت مؤمنان را وادار مي كند كه بیش از پیش به دشمن شناسي و 
همچنین تحلیل براي دستیابي به علل و عوامل جهت گیري هاي گوناگون 
نیز ضرورت شناسايي  برابر جامعه اسالمي و  اديان در  جوامع و پیروان 
دشمنان راه خدا به هنگام سلوک در صراط مستقیم بپردازند. و آنچه بر 
اهمیت اين موضوع مي افزايد تالش دشمنان براي تجاوز به حريم جامعه 
به دشمنان  نسبت  عالم ترين  كه  نیز  كه خداوند  آنچنان  است.  اسالمي 

ماست وارد مبارزه با دشمنان شده است.
امدادهاي  يعني  لحاظ معنوي  از  مبارزه هم  وارد شدن در  اين  البته   
و  اطالعاتي  كمك  يعني  مادي  هم  و   ،... و  آينده   به  امید  ادن  غیبي، 
تبیین ضعف هاي دشمن است. مثال براي كمك معنوي مانند، امدادهاي 
غیبي در جنگ بدر و كمك مادي مانند، دادن اطالعات دشمن درجه 
يك جامعه ايماني ]يهود[ بوسیلة معجزه جاويد پیامبر ]قرآن[ مي باشد. 
داشتن  نظر  زير  به  و  مقاوم  دشمنان  برابر  در  بايد  نیز  مؤمنان  خود  و 
توطئه هاي دشمنان بپردازند و اينکه بیگانگان را محرم اسرار خويش قرار 
تراود كه در  برون  از كوزه همان  المثل معروف است كه  ندهند. ضرب 

اوست. از دشمن جز بغض و كینه انتظاري نیست. 

قرآن هشدار داده بود...
لذا  است،  بي عقلي  نشان  توطئه گر،  دشمن  با  صمیمي  روابط  پس   
خداوند به مؤمنان مي فرمايد »كفار را محرم اسرار خود قرار ندهید« كه 
»غفلت امت اسالمي شبیخون كفار را در پي خواهد داشت.« و قرآن به 
ما اين دستور را مي دهد كه اهمیت دشمن شناسي آنچنان باال است كه 
از هیچ فرصتي كه براي دشمن فراهم مي شود نبايد گذاشت استفاده كند 
و بايد آمادگي الزم را حفظ كرد حتي نماز در جبهه، هر چه مدت نماز 
بیشتر شود، فرصت دشمن براي حمله افزايش مي يابد، پس بايد حفاظت 
بیشتري داشت. در ركعت اول، داشتن اسلحه كافي است ولي در ركعت 
دوم، هم اسلحه و هم ابزار دفاع، به بیان ديگر نشان دهنده  اين موضوع 
مي باشد كه دشمن شناسي از چنان ضرورت و اهمیتی برخوردار است 
كه بايد در همه حال، هوشیاري الزم را داشت و اينکه حتي نماز نبايد 

مسلمانان را از خطر دشمن غافل كند.
  »مسلمانان اگر بتوانند در برابر دشمنان، مرزهاي )عقیدتي، جغرافیايي 
ايماني خود را حفظ كنند، كه آماده باش دائمي  ...( كشور و جامعه  و 
بودن و شناسايي دشمنان، مقدمه و الزمه آن است، رمز عزت آنان و در 

غیر اين صورت غفلت از آن، رمز سقوط و شکست آنان خواهد بود. «
 
 

 دشمن بیدار است
 آيات متعدد، چهره دشمن اسالم و راه های 
مقابله با شیوه نفوذ آنان را به خوبی تبیین 

نموده است

  »َمن ناَم لم يََنم عنُه«هر كس آسوده بخوابد دشمن او بیدار 
و هوشیار است . نهج البالغه ، نامه شماره ۶۲

در قرآن به انواع دشمنان و در واقع به مراتب دشمنی 
از دشمنان دارای  اين رو، هر دسته  از  اشاره شده است. 
مبارزه  راهکارهای  و  فرد هستند  به  منحصر  خصوصیاتی 
بايد  آنها  با  مبارزه  برای  پس  دارند.  خود  به  مختص 
سیاست های اصولی خاصی را به كار گرفت و دچار افراط و 
تفريط نگرديم و تنها بر اساس موازين الهی عمل نمايیم.

شناخت دشمن تنها راه دفاع 
با پیروزی انقالب اسالمی، دشمنان اسالم بیش از پیش خود را برای 
مقابله با اسالم ناب آماده كردند. آنها همواره سعی نمودند تا از راه های 
حريم  از  دفاع  برای  بنابراين  سازند،  متزلزل  را  اسالم  عظمت  گوناگون 
كرد.  شناسايي  را  دشمن  بايد  اول  مرحله  در  اسالمی  انقالب  و  اسالم 
شناخت دشمن نقش مهم و اساسی در رويارويی انسان با دشمنان دارد، 
چرا كه، اگر توان انسان در رويارويي بسیار باشد ولی اطالعات كافی را 
در دست نداشته باشد شکست خواهد خورد، هر موجود زنده ای دشمن 
دارد و به میزان گستردگی وجود خود با دشمن بیشتری رو به رو است.

ضرورت شناخت دشمن آشکار و نهان در قر آن 
 حال بحث در خصوص اين مسئله از ديدگاه قرآن، اهمیت و ضرورت 
دو چندان از آن لحاظ پیدا مي كند كه قرآن به تبیین نقاط ضعف و قوت 
به وسیله آن مي توان دشمن  نقاطي كه  دشمنان پرداخته است، يعني 
و  وارد شده  آن طريق  از  نقاطي كه دشمن مي تواند  يا  داد  را شکست 

ضربه هاي مهلکي به جامعه ايماني و مؤمنین بزند.
 از فوايد بحث دشمن شناسي از ديدگاه قرآن اين است كه در جامعه 
كه به سمت جامعه قرآني حركت مي كند، مي تواند به شفاف سازي فضاي 
جامعه كمك كند تا بتوان بوسیله آن دوست را از دشمن و دشمن را 
از دوست در فرهنگ 
قرآني تشخیص داده 
جذب  سمت  به  و 
دفع  و  دوستان 
حركت  دشمنان 
براي  كه  چرا  كنیم، 
ماندن،  مصون 
الزم  شناسي  دشمن 

و ضروري است.
 يعني فرد و جامعه 
حیات  به  نمي تواند 
دهد  ادامه  خود 
دشمن  اينکه  مگر 
مسیر  دشمنان  يا 
را  خويش  تکامل 

بشناسد.

حديثه سعادتی
)عضوفعال دانشکده الهیات(

صفحه ششم


