پرسشگران
دانشجویان اهل سنت ایران
شماره نخست /تیرماه 1394
به نام خداوند سبحان
با تقدیر و تشکر از همه کسانی
که ما را در به سامان رسیدن
پرسشگران یاری نمودند،
به اطالع همه دوستداران و
خوانندگان عزیز می رساند ،پس
از یک سال فعالیت و پنج شماره
آزمایشی که به صورت داخلی
در اختیار خوانندگان قرار گرفت،
به لطف اهلل متعال اولین شماره
رسمی پرسشگران منتشر گردید.
بدین وسیله از همه همکاران
و دوستانی که در شماره های
گذشته ،به هر شکلی به ما کمک
کرده بودند ،تشکر نموده و از
خداوند سبحان موفقیت و عاقبت
بخیری را برای آنان مسئلت
داریم.
در پایان از همه عزیزانی که
می توانند ما را در بهتر شدن
پرسشگران یاری رسانند ،دعوت
به عمل می آید تا با پیشنهادات
و انتقادات خود ،راه بهتر شدن را
برای ما میسر نمایند.

مصاحبه با علمای دین
با پیشرفت علم و تکنولوژی و
روی آوردن پدیده هایی مانند
اینترنت و امواج تصویری ،روز
به روز شاهد تغییر این ابزار ها و
تبدیل شدن آنها به وسائلی برای
سهولت در ارتباطات و کم کردن
فاصله ها هستیم .امروزه وسایل
ارتباط جمعی مانند شبکه های
اجتماعی تحت موبایل ،با ضریب
نفوذ بسیار باالیی که دارند ،به
یکی از مهمترین ابزارهای گذران
وقت و دست یابی به آخرین
اخبار و آگاهی از احوال دوستان و
آشنایان ما تبدیل شده است .غیر
از منافع فراوانی که این وسایل
ارتباط جمعی در اختیار کاربران
قرار می دهند ،مضراتی نیز در
استفاده آنها وجود دارد که باعث
شکل گیری ناهنجاری هایی
در اجتماع گردیده است .جوانان
به عنوان مهمترین قشر جامعه،
همواره بیشترین رویارویی را
با این ابزارها داشته و استفاده
صحیح از آنها و در امان ماندن از
گزندهای این وسایل از سواالت
اصلی این روزهای جوانان می
باشد.
آیا استفاده از این ابزار به طور
مطلق ممنوع است؟ آیا فعالیت
شبکه های ماهواره ای که تاثیر
منفی نیز بر فرهنگ و اعتقادات
جامعه دارند ،مورد تایید است؟
و. ...
برای دست یابی به پاسخ این
سواالت ،با تعدادی از علما به
گفتگو پرداخته ایم.
در این شماره پای سخنان موالنا
عبدالحمید اسماعیل زهی امام
جمعه محترم زاهدان نشسته
ایم و سواالت مزبور را از ایشان
پرسیده ایم.
با ما همراه باشید.

نمازهای مستحبه
در شبانه روز
نام :نماز اشراق – حداقل ۲
رکعت – حداکثر ۴رکعت
وقت وفواید مختصر :بعد از طلوع
آفتاب وقتی قدری بلند شودکه
زردی آن کامأل زائل شود(.تقریبأ
۲۵دقیقه)
بهتر آن است که در جایی که نماز
صبح را خوانده به ذکر مشغول شود
تا اشراق را بخواند ،ثواب یک
حج وعمره وشکر  ۳۶۰استخوان
بدن(حدیث شریف)
نام :نمازچاشت (ضحی)–
حداقل ۲الی  ۴رکعت –
حداکثر  ۱۲الی ۱۶رکعت
وقت وفواید مختصر :ابتدا وقت آن
هنگامیکه آفتاب زمین را گرم کند
(مختار آن است که یک ربع روز
بگذرد) .انتهای وقت آن نزدیکی
زوال آفتاب .فوائد :وسیع شدن
روزی،حفظ از آفات تا آخر روز.
نام  :نماز اوابین– حداقل ۶
رکعت – حداکثر ۲۰رکعت
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وقت وفواید مختصر :هر کس بعد
از نماز مغرب ۶رکعت نماز نفل
ادا کند گناهان او بخشیده میشود.
اگر چه مقدار آن حبابهای دریا
باشد(حدیث شریف){رجاءالمقبول
صــ۲۱۰ــ} نماز اوابین از نظر اجر
وثواب مادی ومعنوی در درجه دوم
بعد از نماز تهجد قرار دارد.
نام :نماز تهجد –حداقل ۲
رکعت –حداکثر ۱۲رکعت
وقت وفواید مختصر :وقت آن
بعداز نیمه شب تا طلوع فجر است.
اما بهترین وقت آن ثلث اخیر شب
است .قول اصح انست که قبل از
تهجد خواب شرط نیست،حتی
بعضی علماء نماز تهجد را بعد از
نماز عشاء میدانند.بعداز نماز تهجد
هفتاد بار استغفار بگوید .قاضی
ثناءاهلل نماز تهجد را سنت مؤکده
گفته :اگر نماز تهجد فوت شود
مستحب است که در وقت ضحی
قضا کند .فوائد :جالء قلوب ،نور
قبر،منزلت نزد پروردگار،کفاره
گناهان ،نهی از منکرات ،حفظ
از آفات ،سفیدی صورت در روز
محشر،گذشتن از صراط مانند برق،
تکلم به حکمت.
منبع :الخلیل آنالین

شيوه حفظ قرآن
نقطه شروع حفظ قرآن
حفظ قرآن كريم بايد به ترتيب
سورهها يعني از سوره حمد و بقره
تا آخر انجام بگيرد ولي از آنجا كه
جزء ا ّول قرآن از جزء د ّوم براي
حفظ كردن مشكل است و جزء
د ّوم نيز از جزء س ّوم دشوارتر و ...
و باالخره پنج جزء ا ّول مشكلترين
قسمت قرآن است و به عقيده بعضي
دانشمندان ،هر كس پنج جزء ا ّول
قرآن را حفظ كند ،بايد به حفظ
كل قرآن اميدوار گردد.
از اين رو شايسته است ،براي
جلوگيري از دلسردي ،حفظ قرآن
از آسانترين مكان آغاز شود ،پس
ميتوان براي ابتداي كار سورههاي
كوتاه جزء سيام را انتخاب كرد،
زيرا با توجه به آشنايي زيادي كه
همگان با اين سورهها دارند ،آيات
آنها به آساني به خاطر سپرده ميشود
و از طرفي ميتوان از اين سورهها در
نمازهاي واجب و مستحب استفاده
نموده و لذت حفظ قرآن را بدين
طريق احساس نمايد .و بايد توجه
داشت كه پراكنده حفظ كردن
مطلوب نيست ،بلكه اين مقدمهاي
براي حفظ منظم و حساب شده از
ابتداي قرآن است ،زيرا برنامهريزي
منظم و دقيق زماني تحقق پيدا
خواهد كرد كه از ا ّول قرآن آغاز
و به انتهاي آن بيانجامد.
روش حفظ قرآن و رفع اشكاالت
بعد از اينكه بحث از مقدمات و
لوازم پيش نياز حفظ( ،يعني اموري
كه راه را براي به خاطرسپاري هموار
ميسازد و در انسان آمادگي الزم را
ميآفريند) اجماالً گذشت ،جاي
آن دارد كه كار آمدترين روش
حفظ نيز بيان شود.

هر شخصي بايد با توجه به ظرفيت
ويژه و فرصت و زماني كه در
اختيار دارد ،راهي مناسب را در
پيش بگيرد ولي شايد خطا نباشد
اگر بگوييم همه راهها در واقع به
طرق خاصي منتهي ميگردد ،ولي
در جزئيات با يكديگر مختلف و
متفاوتند ،آنچه همگان بر آن اتفاق
دارند سه اصل عمده است:
 .1تكرار
 .2تمركز
 .3دقت
حفظ قرآن چيزي جز تكرار نيست
و كساني كه يك متن خاص را
بارها تكرار ميكنند ،سرانجام آن
را به خاطر ميسپارند و اگر تكرار
توأم با تمركز و دقت نيز باشد نتيجه
مضاعف خواهد بود ،دقت و تمركز
در امر حفظ از اهميت بسيار زيادي
برخوردار است ،همانگونه كه
ميبينيم اگر از كسي پرسش شود
كه پيراهن شما چند دكمه دارد؟ با
اين حال كه روزانه چندين بار آن
را ميپوشد و باز ميكند ،نميتواند
آن را به درستي پاسخ گويد .به
اين خاطر كه هنگام باز و بسته
كردن دكمهها دقت الزم را نداشته
است ،در حفظ قرآن نيز دقت در
كنار تمركز و تكرار بسيار الزم و
ضروري است.
براي حفظ كردن يك سوره طوالني
خوب است ،آن سوره به چند دسته
از آيات (براساس موضوع و يا
آهنگ آيات) تقسيم گردد و هر
دسته را جداگانه حفظ كرده و به
دستههاي قبلي متصل كند .البته
نيازي نيست حتماً يك دسته را در
يك جلسه حفظ نمايد ،بلكه مهم
آن است كه در ذهن آن آيات را را
در يك دسته و مجموعه قرار دهد،
با اين كار حجم سوره كمتر به نظر
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ميرسد و حافظ تسلط بيشتري بر
آن سوره خواهد داشت ،مث ً
ال براي
حفظ سوره نباء ميتوان آن را به 3
گروه از آيات تقسيم كرد ،ابتدا از
آيه ا ّول تا آيه شانزدهم كه غالباً بيان
پديدههاي طبيعي است ،در دسته
ا ّول و آيات هفدهم تا سيام كه در
وصف قيامت است در دسته د ّوم و
بقيه آيات در دسته س ّوم قرار گيرد.
آيات به چه صورت حفظ شوند؟
ابتدا بايد آيات مشخص شده كه
دستهبندي شدهاند را چندين بار با
دقت تمام و با تأني تالوت گردد،
بويژه كساني كه قادر به تالوت
قرآن با رعايت تجويد و لحن زيبا
هستند ميتوانند آيات را با صوت
و با دقت و تمركز و تعمق بر روي
كلمات و حركات تالوت نمايند،
زيرا اين عمل عالوه بر اينكه مانع
از اشتباه حفظ كردن كلمات و
حركات ميگردد ،باعث آشنايي
كلي با آيات مورد نظر نيز شده
كه خود عامل مهمي در راحتي و
سهولت حفظ است ،در اين باره
قرائت آيات همراه با نوار ترتيل به
مراتب بهتر است.
براي حفظ يك آيه كوتاه بايد آن
را با توجه كامل به حروف و كلمه
موجود در آن چندين بار تالوت
كرد ،چون حفظ كردن چيزي جز
دقت و تأمل قابل توجه بر روي هر
يك از كلمات و استقرار آنها در
ذهن نيست و تعداد و دفعات تكرار
بستگي به توانايي حافظ و استعداد
شخص و سخت يا آسان بودن آيه
دارد .برخي افراد شايد با يكبار
خواندن يك آيه كوتاه را به خاطر
بسپارد و برخي به تكرار بيشتري نياز
داشته باشند .بنابراين با چندين بار
خواندن آيه (البته با دقت و تمركز
نه خواندن معمولي) قسمت زيادي
از آيه در ذهن جاي ميگيرد و بعد
از آن بايد بدون استفاده از قرآن و
به كمك حافظه آن را تالوت كند
و هر جا انسان كلماتي را فراموش
كرد و نتوانست كلمات مورد نظر را
در ذهن خود بيابد به قرآن رجوع
نمايد و سپس آن را به ذهن بسپارد
و چندين بار آن را از حفظ بخواند.
به همين ترتيب در مورد بقيه آيات
عمل نمايد ،تا اينكه بتواند آن را
به طور كامل و به راحتي از حفظ
بخواند ،آنگاه آيه را حداقل  5بار

از حفظ بخواند تا مطمئن شود آن
را خوب به خاطر سپرده است و بايد
بتواند آن را روان و راحت بخواند
نه با دشواري و سختي .و نكته مهم
ديگر آن است كه تا آيهاي را به
خوبي حفظ نكرده است ،نبايد سراغ
آيه ديگري برود و در صورت عدم
توجه به اين مسئله قطعاً با مشكالتي
مواجه خواهد شد.
بعد از اتمام آيه ا ّول و اطمينان به
تسلط و استواري حفظ آن ميتواند
سراغ آيه بعد برود و آن را به
طريقي كه گفته شد حفظ نمايد.
پس از بخاطر سپردن كامل آن به
آيه قبل برگردد و آن را از حفظ
بخواند تا متوجه شود كه آن را
همچنان خوب و روان ميخواند يا
اينكه با اشكاالتي مواجه شده است،
در صورت برخورد با اشكال ،آن را
برطرف نموده و آن گاه هر دو آيه
ا ّول و د ّوم را با هم از حفظ بخواند.
پس از آن آيه س ّوم را شروع كرده
و پس از فارغ شدن از حفظ آن به
طرقي كه گفته شد ،آيات گذشته را
با يكديگر بخواند و به خاطر بسپارد
و به همين روش ادامه دهد تا مقدار
آيات مقرر و تنظيم شده به پايان
برسد .بعد از آنكه آيات مشخص
شده براي يك روز به پايان رسيد
الزم است چندين بار همه آيات
مورد نظر را به ترتيب و روان از
حفظ بخواند و اگر به اشكاالتي
برخورد كرد با مراجعه به قرآن آن
را اصالح نمايد و با تكرار ،آن را به
ذهن بسپارد.
ترتيب آيات:
الزم است تصوير دقيق مكان هر آيه
و بلكه هر كلمه از آيه در صفحه،
كام ً
ال به ذهن انتقال يابد و حافظ
براي اين كار در هنگام حفظ و يا
مرور بايد نگاهي دقيق به خط قران
داشته باشد .همچنين ترتيب آيات
نيز بسيار قابل توجه و مهم است
و بايد آن را به خاطر سپرد ،براي
حفظ ترتيب دو آيه بايد هميشه ابتدا
و پايان هر آيه را با تكرار زياد به
خاطر سپرد ،و حافظ هنگام مرور
يك آيه ،مناسب است ،انتهاي آن
آيه را به قسمت ابتدايي آيه بعد
متصل و با تكرار زياد آن بين آن
دو ارتباط برقرار كند ،به اين ترتيب
بعد از پايان تالوت يك آيه خود
به خود آيه بعد نيز به خاطر ميآيد.

درسهایی از تاریخ اسالم
تجیفه (رضی اهلل عنها) به
مناظره با عمر فاروق رضی اهلل
عنه میپردازد
در زمان خالفت امیرالمؤمنین عمر
رضی اهلل عنه  ،ابوعبیده بن جراح
«امین االمه» فرماندار شام بود .اما
آنچه مسلم است این که عمر رضی
اهلل عنه شخصیتی حساس ،قاطع و
دقیق در امور حکومتی خویش بود.
او تمام تالش خویش را مبذول
میداشت تا فرامین و دستورات
اسالمی مو به مو اجرا گردد.

آن دو مشغول صحبت کردن بودند
که ناگهان تجیفه (رضی اهلل عنها)
وارد مجلس آنان شد .به محض
این که چشم فاروق رضی اهلل عنه
به تجیفه افتاد با لحنی اعتراضآمیز
گفت  :آیا تو همسر ابوعبیده
هستی؟ او عرض کرد؛ آری ،خودم
هستم .فاروق رضی اهلل عنه فرمود
 :به خدای سوگند که بدبخت
خواهم کرد! تجیفه (رضی اهلل عنها)
با تعجب پرسید؛ منظورت منم؟
امیرالمؤمنین فرمود  :آری! به خدای
سوگند که بدبخت خواهم کرد! آن
وقت بود که تجیفه به اصل قضیه پی
برد و فهمید که علت عصبانی بودن

کرد؛ نه! به خدای سوگند که او این
قدرت را ندارد که مرا بدبخت کند.
عمر رضی اهلل عنه با تعجب پرسید
 :تو که با این شهامت صحبت
میکنی ،بگو :پشتوانۀ تو کیست؟
چه کسی تو را از دست من در امان
نگه میدارد؟
اینجا بود که او لب به سخن گشود
و با سخنان شیوا و منطقی خود،
عمر رضی اهلل عنه را منقلب کرد.
این بزرگ بانوی مسلمان خطاب به
فاروق رضی اهلل عنه فرمود  :هان!
بگو :آیا تو قدرت داری اسالم را از
من سلب کنی؟! آیا میتوانی اسالم
را از قلب من بیرون آوری؟!

عمر رضی اهلل عنه  ،همان هدیهای
است که از طرف پادشاه روم ارسال
شده است .سپس شروع به توضیح
دادن مطلب کرد و در پایان گفت :
«ای امیرالمؤمنین ،بدان و آگاه باش
که شما با تمام عزت و اقتدار خود
قدرت بدبخت کردن مرا نداری ».
این جسارت تجیفه (رضی اهلل عنها)
همسر او را عصبانی کرد به طوری
که به اعتراض علیه او برخاست و
خطاب به امیرالمؤمنین گفت  :آری!
ای امیرمؤمنان ،خداوند تو را معین
کرده است که او را بدبخت کنی.
چنین زنی باید ادب شود .او حقش
است که بدبختش کنی!
تجیفه (رضی اهلل عنها) برای بار دوم
با کمال جرأت و شهامت عرض

عمر رضی اهلل عنه فرمود  :نه! به
خدای سوگند که قدرت چنین
کاری را ندارم.
تجیفه (رضی اهلل عنها) عرض
کرد :منظورم همین است؛ بدبختی
من زمانی است که اسالم راستین
از قلب من سلب گردد و دینی
دروغین جایگزین آن شود .تا وقتی
که مسلمان و تسلیم اوامر الهی
باشم ،بدبختی به سراغم نخواهم
آمد و با اسالم عزتمند خواهم بود.
با این وجود هر بالیی غیر از شرک
بر سرم آید ،ناچیز خواهد بود.
این سخنان آنچنان در ذهن و فکر
عمر رضی اهلل عنه تأثیر گذاشت
که آن حضرت عصبانیت خویش را
فراموش کرد و پی برد که آن زن

در اوج ایمان و قلههای سعادت قرار
گرفته است.
اکنون که خشم عمر رضی اهلل عنه
فروکش کرده بود و آرامش یافته
بود ،خطاب به تجیفه (رضی اهلل
عنها) فرمود  :خداوند تو را رحمت
کند! بدرستی از چنان ایمانی
برخوردار شدهای که از تو جدایی
ناپذیر است و مطمئنم چنین ایمانی
تو را تا فردوس برین قرین و رهنمون
خواهد بود .بدین ترتیب ،تجیفه که
مورد خشم عمر رضی اهلل عنه قرار
گرفته بود با هوشیاری خود توانست
اعتماد امیرمؤمنان را جلب کند.
ناگفته نماند ابوعبیده رضی اهلل عنه
یکی از ده نفری است که به جنت
بشارت داده شده است.
منبع:کتاب اسوههای راستین
برای زن مسلمان
تألیف :احمد الجدع
ترجمه :عبدالصمد مرتضوی

یک آیه ،یک درس

خلیفهی رسولخدا صلی اهلل علیه
و سلم عازم شام گردید تا بر
احوال مردم آن دیار واقف شود و
فرمانروایی را که بر آنها گماشته
بود ،محک بزند.
شنیده بود که از طرف پادشاه روم،
هدیهای به خانهی ابوعبیده ارسال
شده است و همین ،او را کنجکاو
کرده بود تا دلیل ارسال هدیه را آن
هم از طرف یک پادشاه قدرتمند به
یک فرماندهی اسالم بررسی کند.
به همین منظور آن حضرت رضی
اهلل عنه به خانهی ابوعبیده تشریف
فرما شد تا موضوع را بررسی کند.
ابوعبیده رضی اهلل عنه همسری
داشت به نام تجیفه (رضی اهلل عنها)
که او نیز ،زنی امانتدار و الیق بود.
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سوء ظن یکی از خصلتهای بدی
است که قرآن وسنت مسلمانان
را از آن بر حذر داشته اند ودر
اسالم اصل واساس بر این است
که مسلمان را بر صالح بودن حمل
کنید وجز خیر گمان دیگری بر
آن نداشته باشد وبنابر غالب بودن
جانب خیر بر جانب شر ،اعمال
او را همیشه بر وجه نیکو حمل
کنید ،خداوند می فرماید{ :یَا أَیُّ َها
اجتَنِبُوا َکثِیرا ً مِّ َن ال َّظ ِّن
ال َّ ِذ َ
ین آ َمن ُوا ْ
إ ِ َّن ب َ ْع َ
ض ال َّظ ِّن إِث ْ ٌم و} [الحجرات
 :]۱۲ :ای کسانی که ایمان آورده
اید از بسیاری از گمانها بپرهیزید.
زیرا برخی از گمانها گناه است.
پیامبر خدا صلی اهلل علیه وسلم هم
می فرماید « :إِیَّا ُک ْم َوال َّظ َّن فَإِ َّن ال َّظ َّن
ب ال ْ َح ِد ِ
یث» یعنی خود را از
أَ ْک َذ ُ
گمان بر حذر دارید زیرا گمان
در وغترین وبدترین سخن است (
ومنظور از آن سوء ظنی است که
در آن دلیل قطعی نباشد).
صحی�ح البخاری ،رقم الحدیث،
 ،۵۱۴۳چاب دوم ۱۹۹۹ ،م ،دار
السالم ریاض ،سعودی.

معرفی اجمالی

موالنا عبدالحمید
اسماعیل زهی

امام جمعه زاهدان
موالن�ا عبدالحمید اس�ماعیل
زهی عض�و اتحادی�ه جهانی
علمای مسلمان ،عضو مجمع
فقه�ی مکه ،ام�ام جمعه اهل
س�نت ش�هر زاهدان و مدیر
مدرسه علوم دینی دارالعلوم
زاه�دان ،بزرگتری�ن مرک�ز
دینی و آموزش�ی اهل س�نت
در ایران و سرپرست شورای
هماهنگی مدارس اهل سنت
استان سیس�تان وبلوچستان
میباش�ند .ایش�ان با عنوان
«ش�یخ االسلام موالن�ا
عبدالحمید» معروف است.
موالن�ا عبدالحمی�د مدیریت
دارالعلوم زاهدان را از س�ال
 ۱۳۵۶ب�ه بع�د و با دس�تور
موالن�ا عبدالعزی�ز ملازاده
رحم�ه اهلل بان�ی و مدیر این
مرکز ب�ه دلیل بیم�اری قلبی
و فعالیتهای سیاس�ی وی به
عهده دارد .ایشان با مدیریت
خود توانس�ته فعالیت بسیار
زیادی برای پیش�برد
اه�داف دینی این
مرک�ز نمای�د.
همای�ش بزرگ

طلاب
دانشآموختگ�ی
دارالعلوم زاهدان با ش�رکت
چن�د صد ه�زار نف�ری مردم
یک�ی از فعالیته�ای ب�زرگ
موالن�ا عبدالحمید میباش�د
ک�ه س�االنه در پایان س�ال
تحصیلی مدارس اهل س�نت
در زاه�دان برگزار میش�ود.
قاب�ل ذک�ر اس�ت در ای�ن
همایش س�االنه حدود ۲۰۰
هزار نفر ازاهل سنت سراسر
کش�ور در کن�ار بخش�ی از
مهمان�ان خارج�ی ش�رکت
میکنند.
کان�ون مدافعان حقوق بش�ر
جایزه تالش�گر حقوق بش�ر
س�ال  ۱۳۹۳خ�ود را ب�ه
خاطر تالش «برای برقراری
رواب�ط آش�تیجویانه بی�ن
اق�وام و گرایشهای مختلف
مذهبی در اس�تان سیس�تان
و بلوچس�تان» به ایشان اهدا
کرد.
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پرسشگران :با عرض سالم
خدمت موالنا پرسش های
خود را مطرح می کنیم:
موضوع بحث ما آسیب
شناسی و بررسی فضای
مجازی و ابزار های نوین
ارتباطی در دو حیطه فرهنگ
و مذهب است .با توجه به
پیشرفت های علمی بشر در
امروزه ،به مقتضای این ،رشد
تکنولوژی هم در جامعه سریع
شده و البته این مسئله در نقل
و انتقال مطالب خیلی کار را
راحت کرده و محاسن زیادی
را در این دو حوزه فرهنگ و
مذهب به دنبال داشته است.
اما با این وجود در حوزه
فرهنگ این آسیب ها و آفت
ها ،در واقع به عنوان مسائل
ضد فرهنگی جامعه و خانواده
و جوانان ما را به خود مشغول
داشته به صورت کلی اگر
بخواهم عرض کنم هم مسئله
ابتذال در پوشش جوان ها و
هم تجمل گرایی ها و شکست
حریم خانواده ها و ...امروزه
گریبان گیر جامعه اسالمی
شده است.
اینکه عرض می کنم اعم
از سایت ها و ماهواره ها و
کانال های تلویزیونی که
به این منظور تاسیس شده
و در خارج از کشور به زبان
فارسی هستند .توصیه
شما از این گونه
رسانه ها و
آفت های
اینها برای
جو ا نا ن
چیست؟

موالنا عبدالحمید :بسم اهلل
الرحمن الرحیم .در گذشته دشمنان
فرهنگ اسالمی و دین وقتی می
خواستند فرهنگ های خودشان
را ترویج کنند در بالد اسالمی ،به
هر حال با صورت های دیگری بود
که مثال بعضی از مسلمانان در بالد
آنها می رفتند و متاثر می شدند و
یا افرادی که به صورت توریست
می آمدند و جهانگرد بودند که
فرهنگ های خودشان را تبلیغ می
کردند یا در رسانه هایی که در
آن زمان مانند مجله و نشریه و این
مسائل .حاال امروز چالش جدی
است برای فرهنگ اسالمی که
در امروز با توجه به ماهواره ها و
اینترنت و مسائل جدیدی که هست
با توجه به پیشرفت تکنولوژی که
به هر حال کانال های تلویزیونی
هستند و همچنان اینترنت و مسائل
گوناگون که به فرهنگ اسالمی
یورش آورده اند مخصوصا االن
غربی ها و اروپایی ها بخش بزرگی
از این کانال های تلویزیونی که
ماهواره ای هستند در همینجاها کار
می کنند و این هزینه های هنگفتی
را خرج می کنند که مردم شریف
ایران را و ملت های مسلمان را از
مسیر صحیح برگردانند و امروز
خطرات جدی است و االن هم
بخشی از این ماهواره هایی است
که تنها کارشان این است ماهواره
هایی که به زبان فارسی می پردازند
که بخش بزرگی هستند که تمام
برنامه هایشان درباره کاری است
که مسلمان ها را به بی بندباری
بکشند و حجاب را از سر مسلمان
بردارند و نکاح و ارتباطات اسالمی
که بین زن و مرد وجود دارد را
کمرنگ کند و بیشتر دوست
دختر و پسر را مطرح می کنند تا
زنان را با مردان بیگانه و مردان را
در زنان اجنبی و بیگانه بکشانند
لهذا چالش امروز ،چالش بسیار
جدی است و خطرناک است و
الزم است که مسلمانان بیدار باشند
مخصوصا جوانانی که با اینترنت سر
و کار دارند و استفاده های اشتباه
از اینترنت می کنند و این تهدیدی
جدی و بسیار خطرناک است و باید
جوانان عزیز و مردم بیدار باشند و
این آسیب را جدی بگیرند و
فکری به حال این آسیب

باید بکنند.
االن به زبان فارسی  50کانال از
طریق ماهواره قابل دریافتند بیشتر
در این کانال ها به همین مسائل
مشغولند و وضع این آسیب واقعا
جدی است که شما پیدا کردید تا

وسایل ارتباط جمعی در هر خانه
موجود است و در هر روستایی
است به خاطر وجود همین ارتباطات
فعلی که موجود است مثل ماهواره
ها که در حقیقت می خواهند
فرهنگ خودشان را به فرهنگ

خودشان که در مسیر خالف فطرت
اسالمی است سوق بدهند.
لهذا وظیفه همه ما و وظیفه خانواده
ها و وظیفه دانشجویان و وظیفه
همه انسانهایی که در این باره می
اندیشند و بیداری دارند نسبت
به نسل جدید خصوصا نسبت به
جوانان سنگین است.

آثار سوء ماهواره در شهرستان ها هم فراوان است
حتی در روستاها هم این آثار ظاهر شده و نمایان
است تا حدی که مشخص است این ابتذال ها از تبلیغات
همین ماهواره ها و اینترنت به وجود می آید.
حدی که آثار سوء آن در شهرستان
ها فراوان است حتی توی روستاها
هم این آثار ظاهر شده و نمایان
است تا حدی که مشخص است
که از تبلیغات همین ماهواره ها با
اینترنت بوجود می آید .اگر االن ما
بگوئیم که استفاده نکنید یا مقابله با
ماهواره بشود امکان پذیر نیست و
لهذا ما باید جامعه را به سوی تقوا
و خدا ترسی و مسلمانان را به سوی
بیداری سوق دهیم و آسیب شناسی
باید بشود و مردم باید آسیب ها را
بدانند که جریان چه است و دشمن
چه می خواهد.
پرسشگران :نظر شما به طور
کلی با توجه به این که تهاجم
ضد فرهنگی در این ماهواره
ها و این وسائل ارتباط جمعی
وجود دارد آیا نظرتان منع
و نهی است یا برای کنترل
این مسئله در جامعه مسلمان
بخصوص اهل سنت ایران چه
روش دیگری را برای استفاده
از این ابزار ها و ماهواره ها
توصیه می کنید؟
موالنا عبدالحمید :اینکه بگوئیم
اصال ارتباط با ماهواره نگیرید و یا
اینترنت استفاده نکنید این امکان
پذیر نیست و راه اسالم این است
که توصیه ما هم این است که جامعه
استفاده صحیح و درست از ماهواره
و اینترنت بکند و از استفاده های
غلط که بر خالف دین ما است و
بر خالف تقوا است و بر خالف
شریعت است باید بپرهیزند.
باالترین تهدید و چالشی که امروز
در اسالم وجود دارد درواقع در
حوزه فرهنگ است و دشمنان چون
از این کانال وارد شدند چون این

پرسشگران :به سفارش دین
ما ،امت اسالمی باید امتی
اعتدال گرا باشد ،اما آسیب
شناسی که امروزه در حوزه
مذهبی مطرح می شود ،بحث
خشونت گرایی و افراط است
که دوری از محبت و مودت
نبوی و سیره صحابه رضی
اهلل عنهم را در پی دارد؛ در

اسالم غالب کنند و ما به تعبیری
می گوئیم که جنگ امروزی در
خاورمیانه و جنگ هایی که راه
انداختند و مشکالتی که درست
کردند و اختالفاتی که بوجود
آوردند کال بخاطر آن
است که اینها احساس
می کنند که فرهنگشان
که مدتهای مدیدی
اینها بین مسلمانان
تبلیغ کردند به مخاطره
است و إلاّ برای اینکه
فرهنگشان را می توانند
در منطقه نگهداری کنند
در دینداری اسالمی که
خالف این فرهنگ است
و برای فرهنگ اسالمی
و فرهنگ غنی اسالمی
در قلمروی عالم اسالم
نفوذ داشته باشد و جاری
شود این همه اختالف ها
راه می اندازند که پیکره
اسالم را ناکام کنند و در
نتیجه مسلمان ها نتوانند فرهنگشان
را حاکم کنند بلکه مثل غربی ها
واقعا با فرهنگ غنی اسالمی در
بالد اسالمی حاکم باشد.
االن باالترین جنگ ،جنگ فرهنگ
است بعضی ها می گویند بخاطر
منافع مادی ولی این را من قبول
ندارم چون منافع مادی هست ولی
باالترین مسائل ،مسائل فرهنگی
است و اینها دارند مبارزه می کنند
و از هر طریق وارد شده و هزینه
می کنند و میلیاردها دالر هزینه
می شود تا از طریق رسانه ها و از
طریق این وسائل جدید و امکانات
و آالت جدید بتوانند مسلمانان را
از فرهنگ اسالمی دور کنند و
فرهنگ سالم اسالمی را به فرهنگ

دهه های اخیر این آفت
بیش از پیش دامن گیر جامعه
اسالمی شده است ،پیشنهاد
شما به جوانان برای در امان
ماندن از آفت ها و خطرات
این جریان های افراط گرا
چیست؟
موالنا عبدالحمید :جریاناتی
که امروز در دنیا بوجود آمده در
حقیقت اکثرا معلول عوامل مختلفی
هستند که فعال نمی خواهم به این
بحث بپردازم اما اصل این است که
اسالم دین بسیار وسیع و دین بسیار
جامع و دین بسیار کاملی است و
دین وسط و میانه و معتدل است
اسالم یعنی همان اعتدال گرایی
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یعنی دینی که نه افراط در آن باشد
و نه تفریط باشد .اسالم دین صلح
است یعنی اسالم دین دوستی است
و ما باید حق دیگران را بشناسیم و
رعایت کنیم و کرامت انسانیت و
انسانها باید مراعات بشود و آزادی
انسانها باید در نظر گرفته شود و
در نظر اسالم ادیان دیگر کامال
آزادی دارند و مشکالت و پایبندی
به آنها نیست و مکانهای مذهبی
آنها حرمت دارد و هیچ مسلمانی
حق ندارد به مکانهای مذهبی آنها
تعرض کند و به آزادی دینی آنها
تعرض کند؛ لذا اسالم را همانطور
که اسالم است بیان کنیم ،مسئولیت
همه ما سنگین است که اسالم را
بیان کند و همانطور که قرآن عظیم
الشان و سنت حضرت رسول صلی

اهلل علیه وسلم همانطور که سنت
برتر است بیان شود اما متاسفانه می
خواهند دین اسالم را دین خشن
و دینی که الگو نیست جلوه دهند
دین کشتار و لذا باید طرح هایی را
که دشمنان اسالم امروز دارند که
از گسترش اسالم جلوگیری کنند و
مسلمانان را در مسیرشان در اسالم
به شک بیندازند ،بیشتر تبیین بشود
و بیان شود چون زندگی و تاریخ
گذشته مسلمانان روشن است.
پرسشگران :آنچه که امروزه
مورد سوال تعداد زیادی
از اهل سنت و به خصوص
دانشجویان قرار گرفته ،این
است که در رسانه ها و کانال

های دینی هم عالوه بر ترویج بهترین عمل ،دفاع از حریم اصل
آشنایی اجمالی با
معارف قرآن و سنت ،اما به اسالم است و واقعا چیزهایی که
جوانان می گویند راست می گویند مدرسه دارالعلوم زاهدان
نوعی به مباحث تفرقه انگیز
میان مذاهب اسالمی می
پردازند ،به گونه ای که بیان

که اختالفات خسته کننده است لذا
باید همه دور اندیشی داشته باشند

دشمنان سعی می کنند که کانال های ماهواره ای
را با هم درگیر کنند و اختالف و تفرقه درست کنند
و ما هم قبال هشدار دادیم و گفتیم که این پدیده
خطرناکی است
این اختالفات در رسانه های
دینی ،موجب روی گردانی
جوانان از منبر علما و برنامه
های دینی مساجد شده است،
از دیدگاه شما چگونه می
توان جوانان را در مقابل این
آسیب در امان نگه داشت؟
چه توصیه ای به مسئولین این
شبکه ها دارید؟

و اصل اسالم را ببینند و بحث از
گرایش های خاص و برداشت ها
باید در مجالس خاص و علمی
برداخته شود و کشاندن این مسائل
به رسانه ها و کانال های عمومی
اختالف را تحریک می کند.

با تشکر از موالنا عبدالحمید
اسماعیل زهی که این وقت
را در اختیار پرسشگران قرار
موالنا عبدالحمید :بله اینها واقعا
دادند.

آسیب است و مصیبتی که وجود
دارد دشمنان سعی می کنند که
کانالهای ماهواره ای را با هم درگیر
کنند و اختالف و تفرقه درست کنند
یعنی اختالفات فرقه ای و اختالف
مذهبی .کانال ها که مشغولند اعم
از اهل سنت و شیعه و ما هم قبال
هشدار دادیم آن زمانی که بعضی
از شبکه ها ظهور کردند و شروع
کردند بر پرخاشگری و اعتراض بر
مذهب و دین ،گفتیم که این پدیده
خطرناکی است و در آینده سبب
می شود که دهها کانال ماهواره ای
به وجود بیاید و همه اینها به هر حال
به عنوان دفاع از خود بر دیگران
توهین کنند و بر دیگران بتازند و
اینها و این چیزها به نفع اسالم نیست
و ما امروز در عصری هستیم که کل
اسالم در حمله و هجمه دشمنان
است بهترین روش برای ماهواره ها
این است که اینها در دفاع از اسالم
و دفاع از ساحت مقدس حضرت
رسول صلی اهلل علیه و سلم و از
قرآن عظیم الشان و اصل اسالم
دفاع کنند و بهترین روش هم این
است زیرا این روش بهترین راه
همدلی است و بهترین راه برای
وحدت است بجای اینکه به مسائل
خاص یک مذهب بپردازند که
باعث تفرقه و اختالف شود .زیرا
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دارالعل��وم زاهدان یا ح��وزه علمیه
ّ
مکی زاه��دان یک��ی از حوزههای
علمی��ه اهل س��نت ایران به ش��مار
م��یرود و در زندگ��ی معنوی اهل
س��نت ایران نقش چشمگیری دارد.
ای��ن مدرس��ه را موالن��ا عبدالعزیز
م�لازاده در س��ال  ۱۳۴۹در ش��هر
زاهدان بنیانگذاری کرد .این مرکز
تا کنون ح��دود دو هزار طلبه (مرد
و زن) داشته اس��ت.در آغاز مسجد
جامع آن زمان مس��جدی کوچک
بود که روزهای جمعه پر نمیش��د،
مول��وی عبدالعزیز م�لازاده در این
مس��جد ش��روع به تدری��س نمود.
در همین زمان مول��وی عبدالحمید
اسماعیلزهی یکی از امامان جمعه
اهل سنت زاهدان و نیز رئیس فعلی
حوزه علمیه زاه��دان وارد زاهدان
ش��د و بنابه دعوت موالنا عبدالعزیز
به تدریس اشتغال ورزید.
موالن��ا عبدالعزیز مالزاده در س��ال
 ۱۳۵۹ه��ـ ش ،دچ��ار ناراحتی قلبی

ش��د و در  ۲۱مرداد س��ال  ۱۳۶۶در
ش��هر مش��هد درگذش��ت و موالنا
عبدالحمی��د اس��ماعیل زهی رئیس
این مدرسه ش��د .بعد از انقالب و با
وجود آمدن فضای مناسب اسالمی
رفته رفت��ه به تعداد ط�لاب افزوده
ش��د .در س��ال  ۱۳۶۴محمدقاس��م
قاس��می توس��ط مدیری��ت حوزه،
موالن��ا عبدالحمی��د ،به ای��ن حوزه
دعوت شد و مس��ئولیت امور تعلیم
و تربیت به او واگذار ش��د .در این
زم��ان و با ابت��کار او تحول علمی و
فرهنگی خ��اص در حوزه به وجود
آمد و آموزش زبان عربی پیشرفت
قابل مالحظهای کرد .طی س��الهای
بعد تعداد طالب افزایش یافت و به
علت کمبود فضای آموزشی منازل
اطراف حوزه خریداری ش��ده و بر
آن افزوده ش��د .از جمل��ه اقدامات
موالن��ا عبدالحمی��د ،تاس��یس دفتر
امور دانش��جویی در ح��وزه علمیه
زاهدان ،تهیه خوابگاه دانش��جویی
تحت نظارت این مرکز ،و برگزاری
جلس��ات اصالح��ی و تربیتی برای
دانشجویان بوده است.

استفاده از ابزار جدید
الکترونیکی برای اهداف
دینی

شبکه های اجتماعی مربوط است،
خصوصاً زمانی که حالت جنگ
باشد ،یک مرحله از ضرورت
اینگونه خواهد بود که فقهای
کرام طبق اصل «الضرورات تبیح
المحظورات» از جواز و عدم جواز
برخی امور چشم پوشی میکنند.
مثال واضح این اصل قوانین جنگ
در جهاد است؛ اسالم برای جهاد
و جنگ اصول ،ضوابط ،احکام و
قواعدی وضع کرده است و پیامبر
اکرم صلّی اهلل علیه وسلّم در مورد
آن راهنماییهای واضح و شفافی
بیان فرمودهاند.
از این رو برای بمب اتم و بمبهای
شیمیایی و فسفری هیچ جوازی
نمانده و سالحی که بدون استثناء و
تشخیص تمام شهر و آبادی را زیر
و رو کند ،برخالف اصول جنگی
اسالم است .ولی اگر دشمنان
اسالم به این سالح مجهز باشند،
شر آنان ،مجهز
برای حفاظت از ّ
شدن ما به این سالح نیز ضروری
می شود .به همین دلیل بسیاری
از کشورهای اسالمی بدون در
نظرگرفتن جواز و عدم جواز ،برای
رسیدن به قدرت هسته ای و استفاده
از آن به عنوان سالح ،مدام در حال
تالش و کوشش هستند .صدایی در
مخالفت این امر نیز بلند نمی شود
که سالحه ای اتمی مخالف اصول
جنگی اسالم و برخالف رهنمودها
و فرمایشات پیامبراکرم صلی اهلل
علیه و سلم است! چنانکه مشاهده
میشود به جای دست کشیدن از
این قضیه ،بسیاری از محافل دینی
و کشورهای اسالمی در حال تالش
برای تبدیل شدن به یک قدرت
هسته ای هستند.
به همین صورت اگر شبکه های
تلویزیونی -ماهواره ای به عنوان
سالح
موثرترین و خطرناکترین
ِ
مورد استفاده علیه اسالم و مسلمانان
شناخته شوند ،به نظر بنده جایی
برای بحث در مورد مجاز یا
غیرمجاز بودن آن باقی نمی ماند.
زیرا طبق اصل «الضرورات تبیح
المحظورات» که فقها بیان داشتهاند،
امروزه مصداقی عینی تر و واقعی تر
از این مسئله نخواهد بود.

اهمیت استفاده از شبکه های
تلویزیونی برای پیشبرد اهداف دینی
مدتیست احساس می شود؛ به دلیل
آنکه امروزه این شبکه ها به عنوان
گسترده ترین و مؤثرترین رسانه
ها شناخته می شوند در عین حال
خطرناکترین سالح غرب هستند
که از طریق آنها در سطح وسیعی
به مبارزه فکری و اخالقی علیه
مسلمانان و تبلیغات منفی علیه اسالم
و عقاید اسالمی می پردازد.
یکی از اصول مسلّم جنگ این است
که مدرنترین سالحی که در دست
دشمن است ،طرف مقابل باید به
سالحی قوی تر از آن مجهز باشد .یا
دستکم به سالحی مجهز باشد که
از سالحهای دشمن پائین تر نباشد؛
در غیر این صورت رویارویی با
دشمن مشکل خواهد شد.
چند سال پیش به بهانهی “مجمع
جهان اسالم”World Islamic( ،
 ،)Forumتالش کردیم برای
دعوت و تبلیغ و دفاع از اسالم در
ی-
سطح جهانی یک شبکه تلویزیون 
ماهوار ه ای راه اندازی شود .برای
نیل به این هدف ،در لندن سمینارها
و جلسات مختلفی برگزار کردیم
و کارهای کارشناسی آن توسط
موالنا محمدعیسی منصوری،
موالنا مفتی برکت اهلل ،نگارنده و
برخی دیگر از علمای کرام صورت
گرفت .با وجود فعالیت منظم بر
امور مقدماتی ،بهدلیل کامل نشدن
امکانات و… این طرح به مرحلهی
اجرا نرسید .از همین رو اگر موالنا
عبدالحفیظ مکی و یارانش برای
آن تالش می کنند ،ما بی نهایت
خوشحال می شویم و برای موفقیت
آنان دعا می کنیم.
در روزهایی که ما تحت عنوان
«مجمع جهان اسالم» در حال تالش
بودیم ،بسیاری از دوستان درباره
جواز شبکه های تلویزیونی سوال
میکردند .پاسخ ما به این دسته از
*حکم عکس
عزیزان این بود:
«تا جاییکه به ضرورت استفاده از گفته می شود رسول اکرم صلی
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اهلل علیه و سلم عکس (تصویر)
را صراحتاً حرام قرار داده اند و
تلویزیون نیز در حکم عکس قرار
دارد و ناجایز است .در اینجا ذکر
دو موضوع حایز اهمیت است؛
نخست اینکه حکم شرعی تصویر
و عکس [اشیای جاندار] چیست؟
دوم آنکه آیا اشیای جاندار که بر

جواب دادند زمانی که این روایت
ن خالد ُجهنی رضی اهلل
را از زید ب 
عنه شنیدی ،این جمله به گوشت
نرسید که «إال الرقم فی الثوب»؟
یعنی عکسهایی که روی پارچه
منقوش میباشند ،از ممانعت مستثنی
هستند.
همچنین در ترمذی شریف روایتی

صفحه تلویزیون ظاهر می شوند در
حکم عکس حرام هستند؟
شکی در حرام بودن تصویر نیست
و هیچ گروهی از علمای امت
قائل به جواز آن نیست ،اما آیا
حرمت عکس شامل تمام صورتها
و اشکال آن است؟ در این مورد
اختالفی است که از زمان صحابه
تاکنون ادامه دارد .در جامع صحیح
بخاری از حضرت زید بن خالد
جهنی رضی اهلل عنه روایتی از پیامبر
صلی اهلل علیه و سلم نقل شده :در
خانه ای که عکس باشد ،فرشته ها
داخل نمی شوند .اما بسر بن سعید
رضی اهلل عنه می فرمایند یک
دفعه حضرت زید بن خالد جهنی
رضی اهلل عنه بیمار شدند و ما برای
عیادت ایشان به منزلش رفتیم ،در
آنجا مشاهده کردیم که پرده ای
که پشت درب نصب است ،عکس
دارد .از حضرت عبداهلل (پسر
حضرت میمونه) جویا شدم که مگر
ن خالد رضی اهلل عنه
حضرت زید ب 
خود از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه
و سلم این روایت را نقل نکردند؟
پس چرا پرده هایی را که روی آنها
عکس است نصب کردند؟ ایشان

آمده است ،زمانی که حضرت
سهل بن سعد برای عیادت ابوطلحه
انصاری تشریف بردند ،شخصی
به ایشان گفت که حصیری که
روی آن نشستهاید را جمع کنید؛
حضرت سهل رضی اهلل عنه دلیل
آن را پرسیدند که در جواب گفت:
روی آن عکس است .حضرت
سهل فرمودند آیا پیامبراکرم صلّی
اهلل علیه وسلّم در زمان بیان حرمت
عکس نفرمودند «إال الرقم فی
الثوب»؟ (تصاویر منقوش بر پارچه
مستثنی است) .حضرت ابوطلحه
انصاری رضی اهلل عنه فرمودند:
پیامبر خدا صلی اهلل علیه وسلم این
را فرمودند ،اما من آن را بیشتر
دوست دارم.
موالنا احمدعلی سهارنپوری در
ِ
روایت بخاری در حاشیه آن
مورد
از فقهای مختلفی نقل قول کردند
و تحلیل قاضی ابنالعربی در مورد
احکام تصاویر را نیز نقل کردند
که خالصه آن این است :تصاویر به
صورت جسم یعنی بت و مجسمه به
اجماع امت حرام است ،اما در مورد
نقش تصاویر بر کاغذ و پارچه چهار
دیدگاه از علمای کرام وجود دارد:

مطلقاً ممنوع است؛  -۲مطلقاً جایز
است؛  -۳اگر شکل و کیفیت
عکس باقی باشد ،حرام است اما
اگر سر آن قطع شود و اجزای آن
جدا شوند ،جایز است؛  -۴اگر
عکس به نیت احترام و تعظیم
گذاشته شود پس ناجایز است
اما اگر هدف تعظیم و تکریم آن
نباشد ،جایز است.
قاضی ابن العربی از این چهار قول،
سومین مورد را ترجیح داده است.
اما موالنا احمدعلی سهارنپوری با
استناد به موطأ امام محمد ،موضع
احناف را از زبان امام محمد رحمه
اهلل چنین بیان می کند« :ما این
دیدگاه و موضع را انتخاب می
کنیم که اگر عکس بر بستر ،حصیر

این دو موضوع است:
 )۱کیفیت و ماهیت؛ که آیا نقش
تصاویر بر کاغذ یا پارچه حرام
هست یا خیر؟
 )۲هدف و مقصد؛ یعنی عکسی
که هدف از نگه داشتن آن احترام
نباشد و هیچ ادب و تعظیمی برای
آن مدنظر نباشد ،آیا در حرمت
شامل می شود یا خیر؟
در این خصوص موضع احناف این
است که در احترام و ادب تصویر
تفاوت ملحوظ شده اند و تصویری
که در آن ادب و حرمت مدنظر
نباشد در آن هیچ مضائقه ای ندیده
اند .با وجود اختالف نظر آشکار
فقهای متقدمین در این مسئله ،جایی
برای این همه سختگیری نمی ماند

آید ،آیا صدای اصلی امام است یا
بازگشت صدای اوست .اگر صدای
اصلی امام است پس نماز صحیح
می باشد و اگر صدای اصلی نیست
پس نماز مقتدیان با اقتدا به آن صدا
درست نیست .چنان که آن دسته از
مفتیان کرام که پس از تحقیق به این
نتیجه رسیده بودند صدای اصلی
امام از طریق بلندگو مستقیما به
گوش شنوندگان می رسد ،استفاده
از بلندگو را جایز قرار دادند و آن
دسته از مفتیانی که بنا بر تحقیق آنها
صدای پخش شده از بلندگو صدای
اصلی نیست ،فتوا بر ناجایز بودن آن
صادر کردند.
ذکر لطیفه ای در اینجا شاید
نامناسب نباشد؛ چند سال پیش در

و فرش یا بالش و… باشد که هیچ
احترامی برای آن قایل نشود ،پس
در آن مشکلی نیست؛ اما تصویری
که بر دیوار نصب باشد یا بر پرده
آویزان منقوش باشد ،مکروه است.
قول امام ابوحنیفه و قول ما (احناف)
نیز همین است».
شارح حنفی مذهب صحیح بخاری،
عالمه بدرالدین العینی رحمه اهلل،
در «عمده القاری» از امام ابوحنیفه
رحمه اهلل نیز همین قول را نقل کرده
و فرموده که قول امام مالک ،امام
شافعی ،امام سفیان ثوری و امام
ابراهیم نخعی نیز همین است.
بدون اشاره به جزئیات ،فقط به این
چند مورد اشاره کردیم تا واضح
شود که با وجود اجماع تمام امت
در حرمت تصویر ،اختالف نظر در
اَشکال مختلف آن از زمان صحابه
تاکنون ادامه دارد و اساس آن بر

که برای عدم جواز ،حکم «حرمت
قطعی» صادر شود.
روی دیگر این مسئله این است که
آیا تصاویر موجود در صفحه نمایش
تلویزیون در حکم عکس هستند یا
خیر .این یک بحث تکنیکی و
فنی است که یک مسئله اجتهادی
بهحساب می آید؛ با توجه به دالیل
و مصلحتهای مفتیان کرام در هر
دو طرف امکان بحث است .در
جامعه ما نیز کم و بیش روی این
مسئله بحث شده است .زمانیکه
تازه بلندگو اختراع شده بود در
محافل علمی ما این بحث پیش آمد
که آیا استفاده از آن در نماز جایز
است یا خیر؟ و آن مقتدی که فقط
با صدای بلندگو بر امام اقتدا می
کند ،آیا نمازش صحیح می شود
یا خیر؟ اصل اختالف بر این نکته
بود که صدایی که از بلندگو می

منطقه “مانسهره” (هزاره) سمیناری
تحت عنوان «علم و دانش» برگزار
شد .در این سمینار بنده به عنوان
مهمان خصوصی دعوت بودم .یک
جوان با الفاظ تند و تیزی سوال
کرد که مولویها را چه شده که
یک عده بلندگو را حرام قرار می
دهند و گروهی دیگر بدون آن نماز
نمی خوانند!؟ من در جواب عرض
کردم تا حاال هیچ عالمی استفاده
از بلندگو را حرام قرار نداده ،فقط
در مورد استفاده از آن در دوران
نماز اختالف است و در این قضیه،
مولویها هم هیچ تقصیری ندارند؛
زیرا این مسئله فنی و تکنیکی
است .علمای کرام برای استفسار
به مهندسان و اصحاب فن مراجعه
کردند؛ گروهی از دانشمندان گفتند
که صدای پخش شده از بلندگو،
همان صدای اصلی است که بنابر

8

بر گفته آنان ،علما فتوا بر جواز آن
دادند .گروهی دیگر مدعی شدند
که صدای پخش شده ،صدای
اصلی نیست که بنا بر قول آنها فتوا
بر عدم جواز آن داده شده است.
پس اختالف اصلی بین مهندسان
و دانشمندان است که به سبب آن
فتوای مفتیان مختلف شده است .در
این بین تقصیر مولویها چیست؟
من معتقدم اختالف در مورد
تلویزیون نیز مانند همین است؛ آن
دسته از علما که بنا بر عقیده آنها،
صفحه نمایش تلویزیون حکم
عکس را دارد ،مسلّما قایل به حرام
بودن آن هستند .اما آن گروه از
علما که آن را تصویر و عکس نمی
ی دهند.
دانند بر جواز آن فتوا م 
*نتیج ه بحث
با این توضیحات روشن شد که
نزد این بزرگواران حکم سینما و
تلویزیون با حکم تصویر و عکس
متفاوت است .اساس دیدگاههای
این بزرگواران درخصوص جواز یا
عدم جواز آن به اصلیت و کیفیت
آن مربوط نیست بلکه به هدف و
مقصد آن می نگرند ،همانطور که
احناف بنا بر قول امام محمد رحمه
اهلل در مورد تصویر موضعگیری
کرده اند ،به همین دلیل رأی ما در
مورد اینگونه مسائل اجتهادی آن
است که تا حد امکان نباید زیاد
سختگیری شود و طبق دالیل
معقول باید مصلحت جامعه و
نیازهای آن لحاظ شوند .در جایی
خواندیم که مزارعت (اجاره زمین
برای کاشت) را امام ابوحنیفه رحمه
اهلل ناجایز دانسته و صاحبین (امام
ابویوسف و امام محمد) قایل به
جواز آن بودند .در این باره محدث
و فقیه مشهور حنفی ،حضرت
مالعلی قاری رحمه اهلل ،پس از نقد
و بررسی دالیل دو طرف اینگونه
می فرمایند« :از نظر دالیل ،موضع
امام ابوحنیفه رحمه اهلل قویتر
است ،اما چونکه مصلحت در قول
صاحبین مالحظه شده ،فتوا بر قول
صاحبین داده می شود».
نگارنده :موالنا زاهد الراشدی
(ماهنامه البالغ)
برگردان :عبدالحلیم شه بخش

افسردگی شبکه های اجتماعی
(قسمت اول)
در دنیای امروزی که شبکه
های اجتماعی آخرین اخبار و
اطالعات را منتشر می کنند ،ما را
در جریان آگهی های کاریابی یا
اخراج کارمندان در شرکت های
بزرگ قرار می دهند ،گزارش
های مربوط به مرگ و زندگی را
در اختیارمان می گذارند و به جز
برقراری ارتباط با دیگران هر نیاز
اطالعاتی که داشته باشیم را پاسخ
می گویند ،دور از ذهن به نظر نمی
رسد که روز به روز بر محبوبیت این
پلتفرم ها افزوده شود .سایت هایی
از جمله فیس بوک ،به مشترکان
خود کمک می کنند با دوستان و
اعضای خانواده در هر نقطه از کره
خاکی که قرار گرفته اند ارتباط
داشته باشند و همین قابلیت ها باعث
می شود تا در جریان حضور در
شبکه های اجتماعی ،احساسات
مثبت و منفی ما نیز برانگیخته
شود .کاربران به هنگام حضور در
شبکه های اجتماعی به صورت
ناخودآگاه خود را با دوستان شان
مقایسه می کنند یا از اینکه کسی
درخواست دوستی آنها را در شبکه
های اجتماعی نمی پذیرد ناراحت
می شوند و البته تمام این اتفاقات

ساده باعث می شود تا احساسات ما
با فضای مجازی بیشتر گره بخورد.
به همین دلیل است که برخی از
کاربران امروزی به نوعی اختالل
موسوم به «افسردگی شبکه های
اجتماعی» مبتال شده اند تا بیماری
آنها در ارتباط با نحوه استفاده از
این پلتفرم ها توصیف شود.
افسردگی مجازی
افسردگی شبکه های اجتماعی
اصطالحی است که این روزها در
جوامع غربی مورد استفاده قرار می
گیرد و البته پزشکان هنوز موفق
نشده اند که یک تعریف دقیق برای
آن ارائه دهند و معیارهایی را به
کار گیرند تا مشخص شود این نوع
افسردگی چه زمان و با چه شدت
و ضعفی در کاربران ایجاد می
شود .مرجع رسمی روانپزشکان و
کارشناسان حوزه سالمت روانی در
آمریکا نیز توضیح داده که راهنمای
تشخیص دقیق این بیماری هنوز
به دست نیامده است و البته برخی
مطالعات و آمارها این اختالالت
روانی را تأیید می کند .اگر چه
افسردگی شبکه های اجتماعی هنوز
مشروعیت علمی ندارد ،اما تفاوت
رفتارهای اجتماعی در افرادی که
به صورت دائم خود را درگیر
فیس بوک ،توییترLinkedIn ،
 ،MySpaceو … کرده اند،

به وضوح دیده می شود .برخی
محققان در بررسی های جدید
خود به این نتیجه رسیده اند که بین
افسردگی و میزان استفاده از اینترنت
رابطه مستقیم وجود دارد و البته در
مطالعات دیگر آمارهای متفاوت به
دست آمده است .کارشناسان هنوز
به درستی متوجه نشده اند که شبکه
های اجتماعی چگونه باعث بروز
افسردگی می شوند و چه نکاتی در
سایت هایی از این دست وجود دارد
که افرادی با زمینه های افسردگی
را بیشتر تهدید می کند .با همه
این توضیحات ،کارشناسان حوزه
بهداشت و سالمت روانی با اطیمنان
کامل به این نتیجه رسیده اند که

می دهد .اینکه شما بررسی صفحه
شخصی خود در فیس بوک را به
تلفنی که در حال زنگ خوردن
است ترجیح دهید ،الیک شدن تان
در فیس بوک برایتان اهمیت داشته
باشد ،میزان توییت شدن مطلبی
که روی توییتر قرار داده باشید
ذهن شما را به خود درگیر کند یا
تعداد کسانی که در توییتر صفحه
شما را دنبال می کنند به یک مسئله
مهم تبدیل شود ،می تواند نشان از
ورود به فرآیند درگیری های ذهنی
و افسردگی های ناشی از حضور در
شبکه های اجتماعی باشد.
این مثال های کوچک نشان می
دهند که شبکه اجتماعی تا چه

کودکان و نوجوانان بیش از دیگر
اقشار جامعه از شبکه های اجتماعی
و رسانه ای تأثیر می پذیرند و این
در حالی است که افسردگی مذکور
در زنان بیشتر از مردان دیده می
شود .در بخش دیگر باید به این
مسئله اعتراف کرد که شبکه های
اجتماعی مزایای فراوانی را هم به
همراه می آورند .به عنوان مثال،
فیس بوک به عنوان محبوب ترین
شبکه اجتماعی بین جوانان باعث
افزایش سرمایه اجتماعی این افراد
شده است که نتیجه آن را می توان
در ارتقای اعتماد به نفس و میزان
رضایت از زندگی مشاهده کرد.
افراد در گروه های سنی مسن تر
نیز توانسته اند به میزان زیاد مزایای
شبکه های اجتماعی را در اختیار
بگیرند.

اندازه می تواند بر اخالق و حاالت
روحی شما تأثیر بگذارد .حتی در
برخی بررسی ها مشخص شده
است که این قبیل پلتفرم ها می
توانند به نحوه زندگی مبتالیان
بر افسردگی هم تأثیر بگذارند و
زمینه های بیماری را در آنها تشدید
کنند .این مسئله در مطالعات علمی
به اثبات رسیده است که اعتماد به
نفس پایین ،افکار منفی ،اضطراب
های اجتماعی و تقویت زمینه های
افسردگی با حضور بیش از اندازه
در شبکه های اجتماعی گسترش
می یابد و کاربر را بیش از پیش
درگیر می کند.
مخفی کردن احساسات و شاد نشان
دادن پشت دیوار شیشه ای رایانه
از جمله اتفاقاتی است که کاربران
به دنبال حضور در شبکه های
اجتماعی انجام می دهند و همین
اتفاق باعث می شود تا آنها بیشتر
درگیر اختالالت روانی شوند.
پزشکان توصیه می کنند برای
آنکه از این اختالالت و مشکالت
روانی در امان باشیم بهتر است برای
حضور در شبکه های اجتماعی
مانند دیگر اتفاقات زندگی ،تعادل
را رعایت کنیم.
ادامه دارد...

حضور بیش از حد مجاز
آیا فکر می کنید شما هم بیش از
اندازه درگیر شبکه های اجتماعی
شده اید و شبانه روزتان با این سایت
ها سپری می شود؟ در نخستین گام
باید این سوال را از خود بپرسید که
چرا از یک شبکه اجتماعی استفاده
می کنید و حضور در آن تا چه
اندازه حس مثبت به شما انتقال
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