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 شكل گيري عرفان شيعي
نگاه اس��ام به مقوله »عرفان« نگاه ويژه اي اس��ت كه 
استخراج آن از س��نت پيامبر اكرم)ص( نشان مي دهد، 
نه به صورت مطلق و بي قيد و شرط مفاهيم شبه عرفاني 
مطرح شده پيش از اس��ام را كه مس��تلزم نفي دنيا و 
عزلت گزيني است مي پذيرد و نه اهميت سلوك عرفاني 
را در تكامل انسان نفي مي كند، بلكه مي كوشد تعريفي 
جديد از عرفان ارائه كند. در اهمي��ت دادن به موضوع 
عرفان در مكتب اسام همين بس كه حضرت رسول در 
وصف عارفان قلب آنان را »معدن تقواي الهي« مي داند و 
كمال معرفت به خدا را متجلي در عارف عنوان مي نمايد. 
به اعتقاد شيعيان، عرفان اسامي در وجه عالي، توسط 
اهل بيت پيامبر)ص( و ائمه اطهار، تكامل يافته است و 
لذا بايد عرفان شيعي را در طول مطالعه تاريخ تشيع مورد 

كاوش قرار داد. 
تشيع پس از رحلت پيامبر)ص( در اصطاح كاربردي به 
حاميان اميرالمؤمنين)ع( و قائان به حقانيت ايشان در 
خافت باواسطه پيامبر اطاق مي گرديد. تا زمان امام 
باقر)ع( مهم ترين تفاوت بين شيعيان و ساير مسلمانان 
در محبت ويژه و اعتقاد به ائمه)ع( بود، اما در زمان امام 
باقر)ع( و امام ص��ادق)ع( و تأس��يس پايه هاي عقاني 
مذهب تشيع و همچنين گس��ترش مباحث كامي در 
اين دوران، شيعه در كنار دو مكتب عمده كامي در حال 
نضج ديگر كه عبارت بودند از معتزله و اشاعره، مكتبي 
ويژه بنا مي نهد كه مختصات ويژه خود را در جهان بيني 

اعتقادي و نوع نگرش به علم و عالَم دارد. 
همگام با ش��اكله يافتن مكتب فقهي و كامي ش��يعه، 
معارفي ديگر نيز در سايه تشيع رشد و پرورش يافت كه 
از جمله آنها عرفان شيعي بود. گرچه برخي مي كوشند 
با اشاره به وحدت مسير عرفاني، مفهوم عرفان در اسام 
را به گونه اي تفس��ير نمايند كه مختص ك��ردن آن به 
ش��يعي و غيرش��يعي چندان محل بحث نباشد، اما در 
واقع ويژگي ه��اي مهمي را مي توان در عرفان ش��يعي 
يافت كه ساير مدعيان عرفان و تصوف، چنين مسيري 
را براي رسيدن به اهداف عرفاني قائل نيستند. چنانچه 
آيت اهلل جوادي آملي در پاسخ به اين سؤال كه آيا »عرفان 
شيعي« داراي ويژگي انحصاري است كه منشأ تفاوت با 
ساير عرفان ها باشد، به مسير پيمايش عرفان در تشيع 
اش��اره نموده و مي گويد: »در عرفان شيعي مسيري كه 
به واليت الهي مي رس��د، راه اهل بيت)ع( است. در اين 
عرفان بايد به احكام و شريعت به طور كامل عمل شود و 
در طريقت نيز از والي اين خاندان بگذرد و از آن تجاوز 
ننمايد و تنها همين مسير را بپيمايد، پس عرفان شيعه 
در مسير دين و واليت حركت مي كند و هرچه دارد، مايه 

و پايه اش را از دعاهاي قرآن و عترت گرفته است.« 
 تبيين موضوع عرف��ان در كام اهل بي��ت)ع( از زمان 
اميرالمؤمنين)ع( مورد اهميت واقع شده است. چنانچه 
در يكي از روايات منتسب به ايشان آمده است: »عارف 
و دانا كسي است كه خود را بشناس��د، موجبات آزادي 
خوي��ش را فراهم آورد و نفس را از ه��ر عاملي كه باعث 
دوري از س��عادت و كمالش مي ش��ود، منزه دارد.« در 
مجموع كام حضرت امير)ع(، ابتدا و انتهاي مشخصي 
براي عرفان معين گرديده اس��ت كه ابتداي اين مسير 
معرفت ب��ه وجود خداس��ت. »معرفت النفس« اس��ت. 
كمااينكه در خطبه نخست نهج الباغه عبارت معروف 
»اول الدي��ن معرفته« نخس��تين گام را ب��راي عرفان و 
شناخت، معرفت به خداوند نش��ان مي دهد. ايشان در 
روايات گوناگون ب��ا معرفي مراحل مختل��ف، نهايتاً به 
موضوع »معرفت النفس« مي رس��ند كه در روايت »من 

عرف نفسه فقد انتهي الي غايه كل معرفه و علم« چنين 
بيان مي دارد ك��ه هركه به مرتب��ه »معرفت النفس« يا 
خودشناسي رس��يد، به پايان هر ش��ناخت و معرفتي 
رسيده است.« كاربرد لفظ معرفت و عرفان در كام امام 
اول شيعيان گرچه قابل تطبيق با مفهوم رايج عرفان در 
مكتب شيعي اس��ت، اما برخي نيز آن را به »شناخت و 
آگاهي« تعبير نموده اند كه فراتر از موضوع اخص عرفان 
بوده و الزاماً اطاق به موضوع سير عرفاني ندارد؛ چراكه 
اساساً موضوع عرفان اسامي به عنوان يك موضوع محل 
چالش و بحث در آن دوران و ميان انديشمندان اسامي 
مطرح نبوده اس��ت. نظير روايات فوق و كاربس��ت واژه 
»معرفت و عرفان« در آنها طبق كام حسنين)عليهما 
السام( و امام س��جاد)ع( نيز مشابه اس��ت. كمااينكه 
پرمغزترين مفاهيم مرتبط با عرفان را مي توان در ادعيه 
منتسب به اين حضرات از جمله دعاي عرفه و صحيفه 

سجاديه مشاهده نمود. 
با وجود پايه ريزي اوليه مفاهيم عرفاني در مكتب چهار 
امام نخست شيعه، بيشترين مباحث عرفاني در مدرسه 
ش��يعي به معلمي امام باقر)ع( و امام ص��ادق)ع( براي 
تعريف عرفان و عارف به معني خاص كلمه پايه گذاري 

شده است. 
چنانچه به اعتراف شاگردان امام باقر)ع(، ايشان در تفسير 
واژگاني چون محبت، تقوا، غنا، دنيا و عبادت دريچه هايي 
روشن و تازه از عرفان گش��وده اند كه به قول »ابن حجر 
هيتمي« -از عالمان شافعي مذهب- سخنان حضرت در 
به تصوير كشيدن مقامات عارفان و ترسيم حقايق عرفاني 

چنان است كه زبان از وصفش عاجز مي ماند. 
امام صادق)ع( نيز در كاس هاي درس خود، به حقايق 
عرفاني شيعه و مراتب تعالي عرفاني اشاره مي نمايند و 
شايد بتوان ايشان را يكي از تأثيرگذارترين شخصيت هاي 
متقدم اسام بر مكتب »عرفان اسامي« قلمداد نمود؛ 
چراكه انديش��مندان مهم اس��امي از ف��رق كامي و 
مذاهب گوناگون، در محضر ايشان تلمذ مي نمودند. از 
جمله روايات منتسب به ايشان در توصيف مقام عرفان 
از اين قرار است كه مي فرمايند: »هر كه به مرتبه عرفان 
رسيد و به ذات و صفات حق تعالى و احوال مبدأ و معاد 
في الجمله شناسا شد، دل او هرگز از ياد خدا و ذكر خدا 
غافل نمى شود، هرچند بدن او با خايق باشد و با ايشان 
مختلط و محشور باش��د و اگر لحظه اى از ياد حّق غافل 

شود، از شّدت شوق هاك مى شود.« 
  موضوع عرفان در تشيع

ش��ايد مهم ترين موضوعي ك��ه عرفان عملي ش��يعي 
ب��دان تأكيد م��ي ورزد تكاملي اس��ت ك��ه در مراتب و 
گام هاي مختلف هدفي واحد كه »قرب الي اهلل« اس��ت 

را جست وجو مي نمايد. 
در توصيف عرفان اس��امي به طور خاصه و حاصل از 
جمع بندي رواي��ات حضرات معصومي��ن)ع( مي توان 
چنين عبارتي را مستفاد نمود: »اعمال و احوال قلبي از 
جهت رسيدن به كمال حقيقي كه شامل سير در منازل 
عرفاني و طي مقامات معنوي براي رسيدن به لقاء اهلل و 
توحيد حقيقي است.« آيت اهلل جوادي آملي با استفاده 
از اين تعريف، بر عناصر »لق��اء اهلل« و »ترتب تدريجي« 
سير منازل تأكيد مي كنند كه خود از وجوه تمايز بسيار 
مهم عرفان در تشيع با ساير عرفان هاي رايج است كه در 
آنها اهدافي غير از لقاء اهلل )مثًا آرامش نفس( جايگزين 
شده يا قائل به لزوم طي مراحل تدريجي نبوده و ادعاي 
رس��يدن به گام آخر در زمان كوتاه و بي رنج و سختي را 

مي كنند. 
 ويژگي هاي عرفان تشيع 

الف( توحيدمحوري 
گرايش توحيدي را مي توان يكي از بارزترين مشخصات 
عرفان شيعي دانست. به عبارتي مي توان گفت در عرفان 
ناب اسامي »هدف و مقصد« از پيش تعيين شده است 
و در تمام مس��ير س��لوك نيز هدف غايي يعني ميل به 
توحيد، سايه افكنده اس��ت. دايره اين توحيد نيز اعم از 
توحيد افعال��ي، توحيد صفاتي و توحي��د ذاتي خداوند 
س��بحان اس��ت. به عبارتي اعتقاد به توحيد در عرفان 
ناب ريشه در كام شيعي دارد و اين خود مايه تفاوت با 
ساير فرق است؛ چراكه در برخي ديگر از مذاهب و عقايد 
اساساً اعتقاد به توحيد در صفات يا افعال وجود ندارد و 

تنها توحيد ذاتي محل بحث قرار مي گيرد. 
مقام »مخلصين« در مراتب عرفان شيعي نيز به همين 
مسئله اشاره دارد كه در طي سلوك بايد از مسير خلوص 

لوجه اهلل گذر نمود. 
عرفان هاي بدلي كه در آنها س��لوك بدون حضرت حق 
مطرح اس��ت و به تعبيري با نام عرفان سكوالر شناخته 
مي شود، نهايتي جز گرفتاري در شر نفس و ابليس ندارد 
و از ديدگاه عرفان شيعي غيرقابل پذيرفتن است؛ چراكه 
زيربناي عرفان به قول ش��هيد مطه��ري »توحيداهلل« 

است. 
ب( عبوديت، مسير عرفان

مس��ئله عبوديت در تش��يع موضوعي كليدي است كه 
گفتمان اصلي عرفان شيعي را تش��كيل مي دهد. مقام 
عبوديت و بندگي در مراتب باالي سلوك قرار دارد و در 
جايگاهي است كه بزرگ ترين ش��خصيت جهان اسام 

يعني پيامبر)ص( با صفت »عبد« توصيف شده است. 
عبوديت و عبداهلل ش��دن را مي توان بزرگ ترين كرامت 
وجودي عارف تلقي نمود كه رس��يدن به مقام عنداهلل و 

همگامي با ذات حق در وجودش پديد مي آورد. 
نفس عارف پس از پذيرش عبوديت، در جايگاه ذلت قرار 
مي گيرد. چنانچه عامه طباطبايي حقيقت عبادت قرار 
گرفتن عبد در مقام ذلت مي داند. تا آنجا كه اظهار نياز و 
فقر وي به درگاه بي نياز مطلق، همه ابعاد وجودي اش را 

مشحون از اعتراف به ربوبيت مطلقه حق مي نمايد. 
در چنين ش��رايطي س��الك درگاه حق، هيچ منيتي در 
وجود خ��ود ندارد و س��راپا حس فقر و نياز اس��ت، پس 
چنانچه سلوكي عرفاني مدعي حقانيت گرديد كه در آن 
مرشد يا مراد، براي خود انانيتي قائل بود و ديگران را به 
بزرگداشت و تمجيد از خود فرامي خواند، چنين مسيري 
قطعاً همراستا با عرفان مقبول شيعه نيست؛ چراكه حتي 
ائمه اطهار نيز با وج��ود آن همه مرات��ب عاليه و كمال 
عرفاني، هيچگاه دعوت به شخص خود ننمودند؛ چه آن 

كه فردي مدعي تشيع چنين ادعايي داشته باشد. 
ضمن اين سخن بايد اشاره داشت خش��وع برابر انسان 
كامل و عبد مخلص خدا، خود يكي از الزامات عرفان است 
و گرچه عارف واصل ديگران را به بزرگداشت نمي خواند 
بلكه خداوند مقامي به وي اعطا مي كند كه ديگران برابر 
او متواضع شده و با خش��يت رفتار كنند. پس از شروط 
عرفان در تش��يع، خضوع برابر ولي خدا به عنوان مظهر 

انسان كامل است. 
پ( طريقت بر محور شريعت

عرفاني كه توسط اهل بيت تشويق و ترويج مي شود، در 
دايره اي محاط ش��ده ك��ه درون آن تكاليف الهي حاكم 
است. به عبارتي در عرفان س��لوكي، خط قرمز شريعت 
است و احكام تكليفي اصالت دارد. فقه منبعث از وحي و 
سنت كه حدود اعمال آدمي را تعيين و ضوابط رفتاري 
وي را تنظيم مي نمايد، آب حياتي اس��ت كه سالك در 
مسير خود از آن مي نوشد و رهگذري است كه وي تنها 

مجاز است از آن عبور كند. 
اين ويژگي نيز عرفان شيعي را از ساير طرق مجزا ساخته 
و هر ادعايي مبني بر امكان پيمودن مسير سلوك بدون 
التزام به قيد و بندهاي شرعي را غيرقابل پذيرش مي داند.  
جالب اينجاس��ت در تصويري كه عرفاي شيعه از احكام 
الهي نمايش داده اند، جز دو حكم مورد تصور نيست؛ اولي 
وجوب و دومي حرمت. عارف مستحب را متصل به واجب 
الهي دانسته و آن را مسهل مسير قرب تلقي مي نمايد فلذا 
آن را بر خود واجب مي شمارد. از سوي ديگر فعل مكروه و 
حتي مباح را زمينه كاهش سرعت سلوك شمرده و آن را 

به محرمات ملحق نموده از انجام آن پرهيز مي دارد. 
امام خمين��ي)ره( ب��ر موضوع ف��وق اينچني��ن تأكيد 
مي نمايند: »هيچ راهي در معارف الهيه پيموده نمي شود 
مگر اينكه انس��ان ابتدا كند از ظاهر شريعت، و تا انسان 
متأدب به آداب شريعت حقه نش��ود، ممكن نيست نور 

معرفت الهي در قلب او جلوه كند.«
ت( سلوك عرفاني توأم با عقالنيت

حضور پررنگ عنصر عقانيت در عرفان ش��يعي يكي از 
ويژگي هاي مهمي اس��ت كه آن را از بسياري عرفان ها 

متمايز مي سازد. 
حضور پررنگ عنصر خردورزي در عرفان ش��يعي خود 
موضوع بسيار مهمي اس��ت كه نياز به پرداخت مفصلي 
دارد چنانچه در تفك��ر صدرايي چنان عنص��ر عرفان و 
فلسفه به هم پيوند مي خورند كه مكتبي واحد مي سازند و 
غيرقابل تفكيك از هم هستند و هر ادعايي مبني بر دوري 

از تعقل در عرفان غيرقابل پذيرفتني است.

عرفان گونه اي از شناخت شهودي است كه از طريق تزكيه نفس 
و پيمودن گام هاي معنوي تا رس�يدن به فتوح�ات غيبي ممكن 
است. عارف در طي مسير نياز به سلوكي دارد كه آن را »طريقت« 
مي نامند و در آن منازل و مقامات پشت سر گذاشته مي شود.  اين 
تجربه عرفاني يا سلوك عرفاني در دس�ته بندي علوم اسالمي، 
»عرفان عملي« نيز خوانده ش�ده اس�ت. آيت اهلل جوادي آملي 

عرفان عملي را مجموع�ه اي از آموزش ها و تعليم�ات مبتني بر 
سلوك عارف و رفتار سالک برمي شمرد. عرفان عملي در مذهب 
ش�يعه داراي مختصات و ويژگي هايي كليدي اس�ت كه آن را از 
ساير طرق عرفاني متمايز مي سازد. گرچه در حال حاضر عرفان 
به عنوان يكي از پيش�نهادات مورد استقبال مطرح شده توسط 
اديان و مذاهب گوناگون به منظ�ور رهايي از ناماليمات روزگار و 

رس�يدن به مرتبه آرامش توصيه مي ش�ود، اما هر عرفاني مورد 
پذيرش دين اسالم و مذهب شيعه نيس�ت و چه بسا عرفان هاي 
غيراس�المي در طول تاري�خ رواج پيدا كرده اند ك�ه تنها طريق 
ظلمت را براي پيروان خود هموار ساخته اند. از همين رو، شناخت 
وجوه مميز عرفان شيعي با س�اير عرفان هاي مصطلح، مي تواند 
سالكان را از مجذوب شدن در دام عرفان هاي غيراصيل باز دارد. 

سالكشيعهشريعتگراست
سلوك عرفاني در مرام تشيع

محمدياسين خداپرست
   تحليل

 علي اصغر سياحت
مجلس مهم ترين نهاد سياسي يك كشور است 
كه در آن قانونگذاري مي كنند. مجلس ها در 
همه كش��ورهاي دنيا، چنانچه با رأي واقعي 
مردم ش��كل گرفته باش��ند، نماد و نشانه اي 
از مردم س��االري اند. مجلس در هر كش��وري 
از جاي��گاه و اهميت خاصي برخوردار اس��ت 
و به ان��دازه همي��ن جاي��گاه و اهميتش، از 

مردم ساالري سهم دارد. 
حضرت امام خميني)ره( بنيانگذار جمهوري 
اسامي ايران، مجلس ش��وراي اسامي را در 
»رأس امور« مي دان��د و اين يعني اوج اعتقاد 
به مردم س��االري. نظر به اهميت مجلس در 
ساختار نظام هاي سياسي، كشورها قوانين و 
شرايطي را براي نامزدهاي حضور در مجلس 

وضع كرده اند. 
تاريخ هش��ت دوره گذش��ته مجلس شوراي 
اس��امي نيز همين را نش��ان مي ده��د و در 
مجالس هشت گانه گذشته، افراد و گروه هايي 
با سليقه هاي متفاوت در عرصه هاي مختلف 
حضور داشتند. پس از تش��كيل هشت دوره 
مجلس ش��وراي اس��امي بعد از انقاب، به 
نظر مي رس��د جاي بحثي مستقل و منسجم 
با محوريت »مجلس تراز انقاب اس��امي« 
همچنان خالي اس��ت. بحث كافي و وافي در 

اين باره، هم براي رأي دهن��دگان و هم براي 
نامزدها و گروه هاي مختلف سياس��ي كه در 
عرصه رقابت انتخاباتي حضور دارند، بس��يار 

ضروري است. 
اهميت مجلس نه براي ما بلكه براي دشمنان 
نيز زياد اس��ت به طوري كه نفوذش��ان را در 
مجلس شش��م مي بينيم كه بيش از 200 نفر 
از اعضاي مجل��س اصاح طلبان از مهره هاي 
دشمن بودند. احمد شيرزاد، محسن آرمين، 
رجبعل��ي مزروع��ي، محس��ن ميردامادي، 
علي اكبر موسوي خوئيني، فاطمه حقيقت جو 
و بهزاد نبوي از چهره ه��اي فعال در مجلس 
شش��م بودند ك��ه در ادامه اتفاق��ات مجلس 
در صح��ن تحصن كردند و آنج��ا را به ميدان 
تقابل با نظام تبديل ك��رده بودند و نطق هاي 
پيش از دس��تور آنها )كه بعضاً پر از اطاعات 
محرمانه مطرح ش��ده در كميس��يون ها بود( 
بيشتر به كيفرخواست عليه جمهوري اسامي 

شبيه بود. 
در 31 ارديبهش��ت 1382، 127 ت��ن از 
افراطي ترين نمايندگان مجلس، طي نامه اي 
كه مثًا ق��رار بود محرمانه باش��د، خطاب به 
رهبر معظم انقاب، بعد از ارائه كيفرخواستي 
طوالني علي��ه نهادهاي مختل��ف جمهوري 
اس��امي، نظ��ام را ب��ه اختناق، س��ركوب، 
انحصارطلب��ي و منزوي كردن كش��ور متهم 
كردند و به ط��ور تلويحي هش��دار دادند كه 
اگر حرفشان به كرسي ننش��يند، كيان نظام 
مورد تهديد قرار خواهد گرف��ت! تلخ ترين و 
شرم آورترين بخش نامه، پيشنهاد »نوشيدن 
جام زهر، پيش از آن كه دير ش��ود«، به رهبر 

انقاب بود. 
تمام شدن مجلس ششم و اتفاقات تلخي كه 
داشت، مردم و نظام را از تندروي جرياني آگاه 
س��اخت كه توجهشان به مش��كات مردمي 
نيس��ت. س��رانجام نيز فاطم��ه حقيقت جو، 
علي اكبر موسوي خوئيني، رجبعلي مزروعي، 
جميله كديور و نورالدين پيرمؤذن و كساني 
ديگر به غرب پناه آوردن��د و از مجلس بيرون 
رفتند؛ همان كساني كه از مجلس در دوران 

حمله بوش به ع��راق، رئيس جمهور امريكا را 
صدا مي كردن��د تا كار را يكس��ره نمايد. علي 
شكوري راد، مصطفي تاجزاده، محسن آرمين 
و محمدرضا خاتمي از جمله عناصر تندرويي 
بودند كه مجلس را از مس��ير درست و قانوني 

خود منحرف مي كردند. 
 نقش رسانه ها در انتخابات ايران

بي بي سي و ش��بكه هاي ماهواره اي خارجي 
با ت��اش در بي اعتم��اد نش��ان دادن مردم 
نسبت به نظام و كاهش حضور مردم در پاي 
صندوق ه��اي رأي پس از مدت��ي ديدند كه 
كارشان بي ثمر ماند و نتيجه اي نداشتند ولي 
وقتي ديدند كه اكثريت مردم بر حماسه حضور 

اصرار دارند، راهكار خود را تغيير دادند. 
راهكار شبكه هاي اصلي معاند در انتخابات هاي 
اخير بر پيشنهاد و حقنه كردن عناصر ناكارآمد 
و بي تجربه به نظام اس��ت. همانط��ور كه در 
ليست اميد تهران فردي چون فاطمه حسيني 
به اعتبار پدرش كه رياس��ت بزرگي داش��ت 
و صاح��ب فيش نجوم��ي در دول��ت يازدهم 
ب��ود، رأي آورد. ب��ه واق��ع اين اتف��اق درس 
دموكراسي جمهوري اسامي ايران است كه 
از همه سليقه ها در صورتي كه طبق مر قانون 
سوء سابقه اي نداشته باش��ند، در بوته آزمون 

رأي مردم قرار مي گيرد. 
 حربه جنگ هاي مذهبي

اتفاقاتي ك��ه ام��روز در عرصه ن��گاه ديني و 
مذهبي منطق��ه روي داده اس��ت، م��ا را به 
دوران جنگ هاي 30 س��اله مذهبي گذشته 
مي برد. بين سال هاي 1۶18 تا 1۶۴8 اتفاقي 
افت��اد كه به جنگ  30 س��اله معروف ش��د با 
عهدنامه وس��تفاليا كه در مونستر بسته شد، 
اما درگيري هاي ناشي از آن 300 سال ديگر از 

تاريخ غرب را تحت الشعاع خود قرارداد. 
علت رخ دادن اين جنگ ها درگيري ميان دو 
نحله پروتستان و كاتوليك در دل مسيحيت 
بود. نتيج��ه اي كه اين جنگ داش��ت، منجر 
شد كه نس��ل بعدي مردم اروپا بر خود لعنت 
بفرس��تند كه اساس��اً دين داش��ته باشند و 
رفتارهاي اشتباه و نابجاي فرماندهان نظامي 
و قدرتمن��دان س��ركش را به حس��اب دين 

گذاشتند. 

الف( تشيع انگليسي
اشتباه اس��تراتژيك غرب در پديد آوردن دو 
لبه قيچ��ي اسام س��تيزي در منطقه همين 
بس كه ش��ناخت كافي از موقعيت جمهوري 
اسامي ندارد. به همين خاطر دست به ايجاد 
جريان هاي فكري زد كه بيشتر فعاليت هايشان 
در انگليس صورت مي گرفت. شبكه اهل بيت، 
فدك، امام حس��ين، مرجعي��ت و... همه در 
راس��تاي تكفيري كردن تش��يع و ايجاد يك 
انشعاب ديني هستند، دقيقاً مانند كاري كه 

داعش كرد. 
دفتر اصلي عمده ش��بكه هاي ماهواره اي در 
انگليس است و وابسته به يك فردي مي باشد 
كه خ��ود را مرجع تقليد مي دان��د، در حالي 
كه اس��ناد اثبات مرجعيت خ��ود را تاكنون 
ارائه نداده اس��ت، از همين روي مقام معظم 
رهبري در بياناتش��ان اظهار داشتند: »اين 
را همه توّج��ه كنند؛ هم ش��يعه توّجه كند، 
هم سّني توّجه كند؛ بازي دشمن را نخورند. 
آن تسّنني كه امريكا از آن حمايت كند و آن 
تشيعي كه از مركز لندن به دنيا صادر بشود، 
اينها مثل هم هستند؛ هر دوي آنها برادران 
شيطانند، هر دوي آنها عوامل امريكا و غرب 

و استكبارند.«
ب( اهل سنت امريكايي

اين روزها اهل سنت درگير يك گروه تندرو به 
نام وهابيت شده است كه سابقه تاريخي اش به 
قرن ها پيش برمي گردد و اساساً زمينه سازي 
حكومت سعودي در عربس��تان با كمك هاي 
وهابي��ت بود. خروج��ي وهابي��ت گروه هاي 
تندرويي بودند كه زير پرچم اخاق نبوي به 
س��ر بريدن و تجاوز و تعدي به حقوق مردم و 
ديگر اديان مي پرداختند، در حالي كه اصًا در 

سيره پيامبر چنين چيزي ديده نمي شود. 
بدون شك پشت پرده تأسيس اين فرقه هاي 
تندرو كشورهاي اس��تعمارگر و امريكاست. 
س��ند محرمانه انتش��ار يافته توسط دستگاه 
اطاعات وزارت جن��گ DIA نيز اين مدعا 
را به اثبات رسانده و نشان مي دهد كه غرب از 

داعش پشتيباني به عمل آورده است.

 بررسي اجمالي فرايند نفوذ پس از انقالب
از نفوذ در سياستگذاري تا نسخه هاي بدلي تشيع

درنگ

نگاه اس�الم ب�ه مقول�ه »عرف�ان« نگاه 
ويژه اي اس�ت كه اس�تخراج آن از سنت 
پيامب�ر اكرم)ص( نش�ان مي ده�د نه به 
صورت مطل�ق و بي قيد و ش�رط مفاهيم 
شبه عرفاني مطرح ش�ده پيش از اسالم 
را كه مس�تلزم نفي دني�ا و عزلت گزيني 
اس�ت مي پذي�رد و ن�ه اهميت س�لوك 
عرفاني را در تكامل انس�ان نفي مي كند

خشوع برابر انس�ان كامل و عبد مخلص 
خدا، خود يكي از الزامات عرفان اس�ت و 
گرچه عارف واصل ديگران را به بزرگداشت 
نمي خواند بلك�ه خداوند مقام�ي به وي 
اعطا مي كند كه ديگران برابر او متواضع 
ش�ده و با خش�يت رفتار كنن�د. پس از 
شروط عرفان در تشيع، خضوع برابر ولي 
خدا به عنوان مظهر انس�ان كامل اس�ت

اين روزها اهل س�نت درگير يک 
گروه تندرو به نام وهابيت ش�ده 
اس�ت كه س�ابقه تاريخي اش به 
قرن ها پيش برمي گردد و اساس�ًا 
زمينه س�ازي حكومت س�عودي 
در عربس�تان ب�ا كمک ه�اي 
وهابيت ب�ود. خروج�ي وهابيت 
گروه هاي تندرويي بودند كه زير 
پرچم اخالق نبوي به س�ر بريدن 
و تجاوز و تعدي ب�ه حقوق مردم 
و ديگ�ر ادي�ان مي پرداختن�د


